
   أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، أن روسيا 
ستعمل على إنهاء نشاطات المعامل السرية المتخصصة في تركيب 

طائرات مسيرة في مدينة إدلب السورية.
الروسي في برلين، قال  للمنتدى األلماني  وخالل اجتماع عام 
الفروف إن روسيا تمتلك معلومات استخباراتية عن مواقع في 
إدلب تعمل فيها ورشات سرية متخصصة في تركيب طائرات 

مسيرة من قطع مهربة تصل إلى هناك.
وأكد الفروف أن روسيا ستقوم باستهداف هذه »المعامل السرية 
التي تصنع السالح الفتاك« فور ورود معلومات عن نشاطاتها 

في أي مكان.
وتبقى إدلب ومحافظتها المنطقة الكبرى الوحيدة في سوريا التي ال 
تزال تحت سيطرة المجموعات المسلحة، ففي 2017 تم إعالنها 
منطقة لوقف التصعيد، وانتقل المسلحون الذين رفضوا المصالحة 

مع السلطات السورية إليها مع عائالتهم.
وذكر المبعوث األممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، 
أنه يوجد في إدلب قرابة 10 آالف من مقاتلي تنظيمي »جبهة 
النصرة« و«القاعدة« اإلرهابيين، فيما أن استعادة الجيش السوري 

السيطرة على إدلب ستعني انتهاء آخر مواجهة عسكرية في سوريا.
وأضاف الفروف: »ما يتم تقديمه اآلن على أنه بدء هجوم القوات 
السورية بدعم روسي، يعد تحريفا للحقائق. الواقع أن ما تفعله 
الرد على هجمات  نفعله نحن ليس سوى  السورية وما  القوات 

تنطلق من منطقة إدلب«.
وأشار الفروف إلى صعوبة ضبط الطائرات المسيرة بواسطة 
وسائل الدفاع الجوي العادية، إذ كثير منها مصنوع من الخشب، 

ما يجعلها غير مرئية على شاشات الرادار.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، في الـ 5 من سبتمبر الجاري، 
بأن قاذفتين روسيتين من طراز »سو34-« نجحتا في تدمير ورشة 
لتنظيم »جبهة النصرة« كانت تستخدم لتركيب طائرات حربية 
مسيرة، وتخزين المتفجرات التي تحملها هذه الطائرات على متنها.
وقبل يوم من ذلك، دمرت وسائل السالح الجوي التابعة لقاعدة 
حميميم الجوية الروسية )بريف الالذقية( طائرتين مسيرتين قرب 

المطار العسكري.
ومنذ بداية الشهر الجاري، نجح العسكريون الروس في تدمير أو 
تعطيل 47 طائرة مسيرة أطلقها المسلحون باتجاه قاعدة حميميم.
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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

»دمشاو« ولكل حدث حديث!
أتعّرض  أن  أريد  ال   -   
األخيرة  اإلجرامية  للحوادث 
قرية  أهالي  لها  تعَّرض  التي 
دمشاو في المنيا من المسيحيين 
المقام األول واألخير  ألنها في 
بقدر ما تستهدف  ال تستهدفهم 
الفتاح  عبد  الرئيس  شخص 
الدولة  السيسي وامن واستقرار 

المصرية.
ينبغي  وال  أريد  ال  أقول   -
الحوادث  لهذه  أتعّرض  أن 
من  تساعد  ألنها  االجرامية 
تنفيذها  لها وساعد على  رتب 
الدنيئة في  أهدافه  من تحقيق 
والنيل من  الدولة  تشويه سمعة 
الوطنية محلياً  كافة مؤسساتها 

وإقليمياً ودولياً.
- أقول ال أريد وال ينبغي خاصة 
الحوادث  هذه  كل  ومواجهة 
مازال في حيز الممكن من خالل 

التالي:
ما  لكل  الدولة  مصادرة  أوال: 
أو كتب  هو موجود من مناهج 
لمثل  أو أشرطة صوتية تدعو 
المتطرف  الفكر االجرامي  هذا 
عنه  المسئولين  محاسبة  مع 
له بصورة حاسمة  والداعمين 

وحازمة في آن واحد.

الجامعات  كافة  إغالق  ثانيا: 
والمعاهد والمدارس األزهرية 
التي تساعد على نشر هذا الفكر 
الظالمي واخضاعها ووضعها 
التربية  وزارة  إشراف  تحت 

والتعليم.
بمثل  يقوم  ثالثا: تحويل كل من 
للقضاء  اإلجرامية  العمليات  هذه 
العسكري بتهمة الخيانة العظمى 
للوطن ولألمن القومي المصري 
يثبت  الذي  المسئولين  مع كل 
أو  التقصير  تهمة  عليهم 
التخاذل في مواجهة  أو  التواطؤ 
اإلجرامية  األحداث  هذه  مثل 

بصورة عادلة وبشفافية تامة.
وباختصار  يعني  ما  وهو 
ضرورة قيام الدولة بما يجب أن 
الصدد بصورة  به في هذا  تقوم 
تتهم  ال  سريعة وحازمة حتى 
من قِبل بعض الدول والمنظمات 
يتربصون  الذين  الحقوقية من 
الدولة  بمصر ويتهمون أجهزة 
هذه  مع  والتواطئ  بالتقصير 
الذي  األمر  المتطرفة،  التيارات 
المشهد  يغير  أن  الممكن  من 
تشتهيه  ال  لما  الدفة  ويحول 

السفن! ولكل حدث حديث!
اللهم إني قد بلغت اللهم فأشهد! 

2001 J.K.
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االنفجارات  إن عشرات  قال مسؤولون     
أنابيب  يبدو عن كسر في خط  الناتجة على ما 
للغاز الطبيعي هزت ثالث مناطق سكنية قرب 
بوسطن مما أسفر عن مقتل شخص واحد على 
للمئات  أوامر  12، وصدرت  األقل وإصابة 

بمغادرة منازلهم.

وتسببت االنفجارات في انهيار عشرات المنازل 
ومبان أخرى أو اشتعال النار بها يوم الخميس. 
إدارة في   50 نحو  إطفاء من  وشاركت فرق 
أطقم  بينما هرعت  الحرائق  إخماد  محاوالت 
المنطقة  في  والكهرباء  الغاز  المرافق إلغالق 

لمنع اندالع مزيد من الحرائق.
وجابت سيارات الشرطة الشوارع لتنبيه المواطنين 

بضرورة مغادرة المنازل على الفور.
وقال مايكل مانسفيلد مدير إدارة اإلطفاء في آندوفر 
خالل مؤتمر صحفي إن المحققين يعتقدون أن 
”الضغط الزائد في خط غاز رئيسي“ يتبع شركة 
كولومبيا جاس أدى لسلسلة االنفجارات والحرائق.

وكانت الشركة التابعة لشركة نيسورس العمالقة 

قد أعلنت في وقت سابق يوم الخميس أنها ستجري 
الوالية  بأنحاء  أحياء  الغاز في  صيانة لخطوط 

تشمل المنطقة التي وقعت بها االنفجارات.
لكن لم يتضح بعد إن كانت تجري أي أعمال في 

تلك المناطق في ذلك الوقت.
وقال كين ستامين المتحدث باسم شركة نيسورس 

”تحقق كولومبيا جاس بشأن ما حدث لنظامها“.
والمواد  األنابيب  إدارة سالمة خطوط  وقالت 
الخطرة بوزارة النقل األمريكية إنها تنشر فريقا 

لدعم جهود الطوارئ بالوالية.
وقال مستشفى لورانس العام على صفحته على 
بإصابات  13 شخصا  إنه عالج  فيسبوك  موقع 
تتنوع بين اختناق بسبب استنشاق دخان وفزع 
بسبب االنفجارات. ونُقل مصاب في حالة حرجة 
العام في بوسطن،  إلى مستشفى ماساتشوستس 

ثم قال مسؤولون لرويترز إنه توفي بعد ذلك.
تلقت  إنها  وقالت شرطة والية ماساتشوستس 
بالغات بحدوث 70 حريقا أو انفجارا أو انبعاث 

رائحة غاز.

year

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

الكنيسة املارونية يف كندا
االستعدادات على قدٍم وساق الستقبال الراعي

وصول بطريرك األقباط الكاثوليك 
إىل مونرتيال

يوم  ظهر  هللا  بسالمة  وصل    
غبطة  سبتمبر  من  العاشر  االثنين 
األب البطريرك األنبا ابراهيم اسحق 
بطريرك األسكندرية لألقباط الكاثوليك 
ورئيس مجلس البطاركة واألساقفة 
مطار  إلى  مصر،  في  الكاثوليك 
تريدو بمدينة مونتريال، حيث كان 
في استقباله سعادة السفيرة آمل سالمة 
قنصل مصر العام في مونتريال ووفد 
كنسي برئاسة األب اميل أغابيوس 
مصر  سيدة  العذراء  كنيسة  راعي 

لالقباط الكاثوليك بالفال.
وعلمت »الرسالة« من مصدر مسئول 
بالكنيسة بأن زيارة غبطة البطريرك 
إلى مونتريال هي زيارة رعوية في 

المقام األول لتفقد أحوال الرعية في 
عموم كندا وخصيصاً لالحتفال بمرور 
20 عاماً على انشاء كنيسة العذراء 
سيدة مصر بالفال، هذا على المستوى 
الرعوي، أما على المستوى الرسمي، 
فقد قام غبطته بزيارة خاصة للقنصلية 
المصرية العامة حيث كان في استقبال 
قنصل  سالمة  أمل  السفيرة  غبطته 
العام كما قام غبطته بزيارة  مصر 
معالي سفير جمهورية مصر العربية 
سعادة  اوتاوا  الكندية  العاصمة  في 
معتز زهران، وذلك في مقر السكن 
حيث تبادال وجهات النظر حول العديد 
من الموضوعات التي تهم الوطن.

كما ومن المقرر أن يلبي غبطته دعوة 

المطران  سيادة  يقيمها  التي  الغذاء 
ابراهيم ابراهيم الكلي االحترام مطران 
كندا للروم الملكيين الكاثوليك على 
 21 الموافق  الجمعة  ظهر  شرفه 
سبتمبر/ أيلول الجاري، كما من المقرر 
البطريرك  بغبطة  يلتقي غبطته  أن 
بشارة الراعي بطريرك الموارنة في 
العالم وذلك اثناء زيارة البطريرك 

الراعي القريبة إلى مونتريال.
يتمنون  وكتَّاب  إدارة  »الرسالة«  و 
من  والمزيد  التوفيق  دوام  للجميع 
الكنيسة  وتوحيد  لخدمة  التقارب 
المشرقية على مختلف طوائفها لما 
الواحدة  الجامعة  الكنيسة  خير  فيه 
الرسولية وشعبها في جميع انحاء العالم.

  أكد سيادة المطران الكلي االحترام 
مار بول مروان ثابت مطران أبراشية 
مار مارون للموارنة في مونتريال، 
أن االستعدادات التي تقوم بها أبراشية 
مار مارون الستقبال صاحب الغبطة 
البطريرك بشارة الراعي في زيارته 
المرتقبة إلى كندا في 21 سبتمبر/ 
من  األول  وحتى  الجاري  أيلول 
مازالت   ، األول  تشرين   / أكتوبر 
مستمرة على قدم وساق حيث سيقوم 
بزيارة  الجاري   9/23 في  غبطته 
لحضور  الكندية  هاليفكس  لمدينة 
لبنان  العذراء سيدة  وافتتاح كنيسة 
)للموارنة(، كما سوف يترأس غبطته 
في 9/25 فعاليات اللقاء المسكوني 

الخامس لمطارنة الموارنة في بالد 
االغتراب، كما وسيقوم غبطته بزيارة 
لونجاي  في  رفقة  القديسة  ابراشية 
الكبير في  القديس أنطوان  وكنيسة 

األوتروموه.
كما أنه ومن المقرر أن يقوم غبطته 
يوم الخميس 9/27 بزيارة خاصة 
للعاصمة أوتاوا لزيارة كنيسة القديس 
شربل وتفقد أحوال الرعية بعد اتمام 

مراسم القداس اإللهي.
كما سيقوم في 9/28 بزيارة أبراشية 
وأبراشية  بالفال  جوزيف  سان 
الجزيرة  غرب  في  يوحنا  القديس 
وفي المساء سيحضر غبطته حفل 
العشاء المقام على شرفه في الشاتو 

رويال بالفال في تمام الساعة الثامنة 
مساءاً.

كما سيقوم غبطته بعد ظهر يوم السبت 
9/29 بعدة زيارات من أبرزها زيارة 
كاتدرائية مار مارون لترأس مراسم 
القداس اإللهي من الساعة الخامسة 
السابعة والنصف  والنصف وحتى 
مساءاً، على أن يقوم يوم األحد 9/30 
آخر أيام زيارته المباركة إلى كندا 
بترأس مراسم القداس اإللهي الذي 
سيقام في تمام الساعة 11 صباحاً 
في كنيسة أوراتوار سان جوزيف 
في مونتريال حيث يغادر بعد ذلك 
متجها إلى مدينة تورنتو في طريق 

عودته لبالده.

قتيل و12 مصابا يف سلسلة 
انفجارات غاز هزت ضواحي بوسطن

روسيا تتوعد باستهداف املعامل السرية لرتكيب 
الطائرات املسرية يف إدلب

وثيقة أمريكية تشرتط على النظام 
السوري مقاطعة طهران

يعرض  أن  المقرر  من    
مسؤولون أميركيون في جنيف 
يوم الجمعة على المبعوث الدولي 
ستيفان دي ميستورا وثيقة أميركية 
تمت مناقشتها في بروكسل مع 
شخصيات سورية معارضة ومع 

مسؤولين أوروبيين.
بحسب مصادر متطابقة، تنص 
لحل  بنود  جملة  على  الوثيقة 
أبرزها  سوريا،  في  الصراع 
السوري  النظام  قطع  ضرورة 
اإليراني  النظام  مع  العالقات 
إدخال  وضرورة  وميليشياته، 
في  اإلصالحات  من  سلسلة 
الدستور السوري، بينها تعديل 
وإعطاء  الرئيس  صالحيات 
صالحيات أكثر لرئيس الحكومة، 

إضافة إلى دور مدني في إصالح أجهزة 
األمن واعتماد نظام المركزي.

وتتكون الوثيقة من 3 أقسام، وهي:
*مبادئ حل الصراع
*اإلصالح الدستوري

*االنتخابات بإشراف األمم المتحدة
وأوضحت مصادر للصحيفة بأن الوثيقة 
نصت على شروط تتعلق بعدم رعاية 
آمن  ملجأ  توفير  أو  لإلرهاب  دمشق 

لإلرهابيين وإزالة جميع أسلحة الدمار 
الشامل.

مع  العالقات  قطع  على  نصت  كما 
النظام اإليراني وميليشياته وعدم تهديد 
الدول المجاورة، وتوفير ظروف لعودة 
بانخراط  طوعي  شكل  في  الالجئين 

لألمم المتحدة.
بإصالحات  أيضاً  الوثيقة  وطالبت 
دستورية وتعديل صالحيات الرئيس 

وإصالح أجهزة األمن.

اإلعصار فلورنس يغمر والييت نورث وساوث كاروالينا بأمطار 
  اجتاحت أمطار غزيرة ورياح وفيضانات تسبب فيها اإلعصار فلورنس 
الساحل  باتجاه  فيما تحرك اإلعصار  واليتي نورث وساوث كاروالينا، 
األمريكي، معرضا ماليين األشخاص الذين يقيمون في مساره ألمطار يصل 

منسوبها لمستوى قياسي.
إلى عاصفة  قوة اإلعصار  وضعفت 
من الفئة األولى على مقياس سافير-
المؤلف  لشدة األعاصير  سيمبسون 
الخميس،  يوم  فئات مساء  من خمس 
تسعة  الغرب بسرعة  باتجاه  وتحرك 

كيلومترات فقط في الساعة.
ويعني الحجم الهائل لإلعصار أنه قد 
األمريكي  الشرقي  الساحل  يضرب 
برياح عاتية ليوم كامل تقريبا بحسب 
التنبؤ  تعذر  خبراء األرصاد. ورغم 
أن  المتوقع  فمن  بمسار اإلعصار، 
بوالية  فير  اليابسة قرب كيب  يصل 

نورث كاروالينا.
نورث  حاكم  كوبر  روي  وأبلغ 
كاروالينا مؤتمرا صحفيا بأن اإلعصار 
أمطار  في  سيتسبب  ”التاريخي“ 
بالكامل  الوالية  وفيضانات ستغمر 

تقريبا بمنسوب خطير من المياه.
إفادة  في  الوطني لألرصاد  بالمركز  الخبير  لوكلير  براندون  وقال 
تلفزيونية إن نورث كاروالينا ستشهد ما يعادل  صحفية عبر دائرة 

ثمانية أشهر من األمطار في غضون يومين أو ثالث.
وفي وقت مبكر يوم الجمعة غمرت مياه األمطار المنطقة المنخفضة 
بالقرب من  الواقعة على نهري ترينت ونيوس  من مدينة نيو بيرن 
الطوارئ عمليات  أطقم  نفذت  فيما  نورث كاروالينا،  ساحل والية 

إنقاذ، بحسب تقارير عبر وسائل التواصل االجتماعي.
البالغ عدد  المدينة  في  مقياسا  إن  الوطني لألعاصير  المركز  وقال 
سكانها 30 ألفا أظهر منسوبا قياسيا للمياه في نهر نيوس بلغ 9.6 قدم.
وقالت شركات المرافق إن الكهرباء انقطعت عن 150 ألف شخص 
في نورث كاروالينا في وقت مبكر يوم الجمعة فيما لم تصل وطأة 
السكان  أن يصبح ماليين  المتوقع  إلى ذروتها. ومن  بعد  اإلعصار 

بال كهرباء جراء اإلعصار وقد يستغرق إعادة التيار عدة أسابيع.

وقد يتأثر قرابة عشرة ماليين شخص باإلعصار ووجهت أوامر ألكثر من مليون 
بإخالء سواحل واليتي نورث وساوث كاروالينا، ما تسبب في ازدحام الطرق.

وأعلنت حالة الطوارئ في واليات جورجيا وساوث كاروالينا ونورث كاروالينا 
وفرجينيا وماريالند ومقاطعة كولومبيا.
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بقلم:  رفاه السعد

  اربعة اشهر مرت على االنتخابات 
العراقية وال تزال االطراف السياسية لم 

تتمكن من تشكيل الحكومة.
 اجتماعات ولقاءات متواصلة بين الكتل 
الفائزة لكن دون جدوى فتقسيم الكيكة لم 
يكن بالمستوى المطلوب لدى البعض..
فيما  تتنازع  الكتل واألحزاب  ما جعل 
الى  الكراسي ولم تتوصل  بينها على 

اتفاق ُمرضي.
هذا الى جانب التدخل االيراني واألميركي 
المساند لمعسكر على حساب االخر..
ما زاد االنقسام الشيعي الشيعي بسبب 
الحكومة  التدخل االيراني في تشكيل 
ودعم بعض الشخصيات باإلضافة إلى 
العراق من ثورة جنوبية  مايحدث في 

ضد التدخل االيراني ايضا.
االوضاع متدهورة والخبراء يحذرون 
قادم اسوأ في ظل فراغ حكومي  من 
المحافظات  واحتجاجات تملئ شوارع 
الجنوبية طلبا للخدمات األساسية.. وقد 
ازدادت حدة هذه االعتصامات بعد تسمم 
المئات في البصرة بسبب ملوحة المياه 
وردائتها فخرج االهالي الى شوارع المدينة 
احتجاجا على التقصير الحكومي بحقهم 
ومطالبين بحقوقهم االنسانية كما طالب 
ناشطون بإعالن البصرة مدينة منكوبة 
المحافظات  التظاهرات مستمرة في 
الجنوبية وقد احرق المحتجون عدد من 
المقار  والمكاتب ألحزاب وكتل موالية 
إليران منددين بالتدخل السياسي لطهران 
في شؤون العراق الداخلية كما رفعت 
شعارات تطالب ايران بالخروج نهائيا 
من العراق ليس هذا فقط بل وتم حرق 

القنصلية االيرانية في البصرة.
في هذه االثناء اختلف السياسيون الشيعة 
فيما بينهم حول شعارات المتظاهرين.. 
للجارة ايران رفضوا هذه  فالموالين 
المتظاهرين  ووصفوا  الشعارات 
»بالشذوذ« جاء هذا الوصف على لسان 
وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري 
فيما وصفهم اخرون بالمندسين او البعثيين.

وأصبح كل من يطالب بحقه يُنعت بالبعثي 
او الداعشي او المندس 

وفي محاولة الحتواء االزمة طالب 
الجمهورية فؤاد معصوم بعقد  رئيس 
للبرلمان الختيار رئيس لها هذا  جلسة 
الحديث كان قبل نحو اسبوعين من االن 
وأيضا لم يتم حسم اختيار الرئيس بسبب 
الخالفات السياسية بين الكتل بل وبحسب 

ماصرح به احد السياسيين ألحد القنوات 
المحلية ان كرسي رئيس البرلمان وصل 

سعره ثالثين مليون دوالر
لم ينته مسلسل تشكيل الحكومة العراقية 
بعد فالتسقيط السياسي بين االحزاب والكتل 
الجلسة  مستمر وأخرها ماحدث في  
االستثنائية للبرلمان التي دعا اليها زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر لمناقشة 
وضع حلول الزمة البصرة وحضرها 
رئيس الوزراء حيدر العبادي وفي هذه 
الجلسة التي وصفها خبراء بأنها كانت 
مخصصة لحرق اوراق العبادي وحرمانه 
من الوالية الثانية التي يدعمها االميركيون

وكأنه الجلسة خصصت إللقاء اللوم على 
شخص العبادي فقط في ازمة البصرة وتم 
تبادل االتهامات بين المسؤولين والوزراء 
فيما حمل محافظ البصرة اسعد العيداني 
العبادي كامل المسؤولية لما تعيشه البصرة 
إنسانية وصحية وخدمية.  من مأساة 
بالمقابل حمل العبادي حكومة البصرة 
المحلية المسؤولية كاملة باعتبارها هي 
الخدمات خاصة  توفير  المسؤولة عن 
وانه ذكر ان المحافظات تستلم ايراداتها!!
فالخالف  الى هنا  تنتهي االحداث  لم 
تم  انباء  فبعد  الشيعي مستمر  الشيعي 
الفياض  فالح  ترشيح  حول  تداولها 
مستشار االمن الوطني ورئيس الحشد 

الشعبي لرئاسة الوزراء 
اقالة  اسبوع  قبل نحو  العبادي  اعلن 
الفياض من كافة مناصبه..قال محللون 
انها بسبب ترشح الفياض لمنصب رئاسة 
الى  االمر  اخرون  فيما عزا  الوزراء 
انه جاء بطلب من واشنطن التي طالما 
الشعبي  الحشد  الى حل  العبادي  دعت 
ومنعه من التدخل في السياسة ولم يكتف 
العبادي باإلقالة بل تم تحويل عدد من 
ملفات الفساد التابعة لألمن الوطني الى 

القضاء تم كشفها مؤخرا.
التسقيط بين االطراف السياسية مستمر 
انسانية ال  ازمة  يعيش  المواطن  فيما 
الخير وتكثر  فيه  يعم  بلد  في  توصف 
البترول  الثروات وتحت ارضه  فيه 
وحتى اللحظة لم يتم االتفاق على تشكيل 
الحكومة التي من المقرر ان تشكلها كتلة 
سائرون التابعة للصدر الذي عبر عن 
اليأس في تغريدة على تويتر قائال ان 
بعض السياسيين يرفضون فكرة ترشيح 
المستقل والتكنوقراط وعلى ما يبدو انه 

سيسلك طريق المعارضة. 

 العراق بني التسقيط
السياسي وخالف شيعي شيعي

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

اخلارجية الفلسطينية تطالب “اجلنائية الدولية” بسرعة فتح 
حتقيق لوقف جرمية هدم اخلان األمحر

بوتني يتفقد مناورات عسكرية ويتعهد بتعزيز اجليش

البنتاجون يؤكد جاهزية األسطول السادس لردع أي عدوان يف البحر املتوسط

أمريكا تفرض عقوبات على شركتني 
من روسيا والصني بتهمة دعم 

بيوجنيانج

دد والية البعثة يف  جملس األمن ميمُ
ليبيا ملدة عام البحرية املصرية والباكستانية تنفذان تدريبا 

حبريا عابرا بنطاق البحر املتوسط

الفلسطينية،  الخارجية والمغتربين    طالبت وزارة 
الخميس، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، 
بسرعة فتح تحقيق جنائي في الجرائم المستمرة التي ترتكبها 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 
بما فيه تلك الجرائم الناجمة 
االستيطان  منظومة  عن 
وبمالحقة  االستعماري، 
المسئولين عن ارتكابها تحديدا 
الذي  الوشيك  الخطر  بشأن 

يواجه الخان األحمر.
الخارجية  وذكرت وزارة 
الفلسطينية ، في بيان نشرته 
وكالة األنباء الفلسطينية أمس 
الذي  الخطر  أن متابعة   ،
يواجه الفلسطينيين في الخان 
أمام  تم وضعه  قد  األحمر، 
للمحكمة  العامة  المدعية 
تقديم  الدولية، عند  الجنائية 
يونيو 2015، والذي  للبالغ األول في 25  فلسطين 
تشكل  التي  االستعماري  االستيطان  بمنظومة  تم ربطه 

الفلسطينيين، ومصادر رزقهم،  أكبر خطر على حياة 
الوطنية. وحقوقهم 

ودعت الخارجية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية 
الى سرعة إنهاء الدراسة األولية، واالنتقال للتحقيق في 
ممارسات االحتالل االستعماري، وتحديدا في ظل تواصل 
وتوسع هذه الممارسات غير القانونية، التي تندرج ضمن 
جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية المنصوص عليها 
في ميثاق روما، مشيرة إلي أنها ستواصل تزويد المدعية 
والجرائم  باالنتهاكات  المتعلقة  المعلومات  بكافة  العامة 
التي ترتكبها سلطات االحتالل على األرض الفلسطينية.
وأشادت الوزارة بالمواقف الدولية وتحديدا ما صدر عن 
جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون اإلسالمي، ودول 
االتحاد األوروبي )فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، بريطانيا( 
والبرلمان األوروبي، الذين طالبوا سلطات االحتالل بعدم 
هدم الخان األحمر وتهجير سكانه الفلسطينيين لما يشكله 
الجغرافي  التواصل  استراتيجية على  ذلك من خطورة 

وحل الدولتين.

الخميس  الروسي فالديمير بوتين يوم  الرئيس    تعهد 
بتعزيز الجيش وتزويده بجيل جديد من األسلحة، في الوقت 
انهيار  أكبر مناورات عسكرية منذ  لتفقد  فيه  الذي توجه 

االتحاد السوفيتي.
وتجري مناورات فوستوك-2018 )الشرق-2018( في 
شرق سيبيريا بالقرب من الحدود مع الصين ويشارك فيها 
300 ألف عسكري من الجيش الروسي. وتضم المناورات 

أيضا تدريبات مشتركة مع الجيش الصيني.
وقال بوتين في تصريحات نشرها موقع الكرملين اإللكتروني 
”هذه أول مرة يخوض فيها جيشنا وأسطولنا اختبارا صعبا 

وواسع النطاق كهذا“.
التي تضم أكثر من 1000 طائرة  المناورات  وتجيء 
عسكرية وما يصل إلى 36 ألف دبابة وسط توتر بين روسيا 
والغرب دفع بالعالقات إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة.
وقال بوتين مخاطبا جمعا من الجند إن روسيا بلد مسالم 
مستعد للتعاون مع أي دولة مهتمة بالشراكة، لكن من واجب 
الجندي أن يكون على أهبة االستعداد للدفاع عن بلده وحلفائه.
المسلحة ونزودها  فإننا سنعزز قواتنا  وأضاف ”ومن ثم 
الشراكة  بأحدث جيل من األسلحة والمعدات وسنطور 

العسكرية الدولية“.

والتعاون  االستثمار     وقعت وزيرة 
الدكتورة سحر نصر  الدولي في مصر 
)المرأة الحديديه)  والسيدة شيرى كارين 
الدولية  للتنمية  االمريكية  الوكالة  مديرة 
بالقاهرة، اتفاق لدعم البنية االساسية بصعيد 
مصر في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا 
والمنيا وبني سويف  وألقصر وأسوان 
مليون دوالر. وقد صرحت  بمنحه 65 
لتوجيهات  تنفيذا  االتفاق  أن هذا  نصر 
احتياجات  بتلبية  الجمهورية  السيد رئيس 
في  نسمة  مليون  ليستفيد 1.1  المواطنين 

المناطق األكثر فقرا. 
وأكدت نصر أن هذا االتفاق هو تأكيد علي 
االستراتيجية بين مصر وأمريكا والتعاون 

االقتصادى بين البلدين .
االتفاق  أن هذا  الوزيرة على  أكدت  كما 
المقدمة  الخدمات  إلى رفع جودة  يهدف 
بالخدمات  االهتمام  للمواطنين من خالل 
االساسية لمناطق محرومة طوال سنوات 
ماضيه وهو ما يساهم في الحد من انتشار 
األمراض ويحقق الرعاية الصحية الالزمة 

والذي يعد استثمارا في البشر. 

وزارة  أن  مضيفة 
تعمل  االستثمار 
وتوجيه  علي جذب 
االستثمارات للمناطق 
وقد  احتياجا  األكثر 
حوافز  وضع  تم 
بها وفقا  للمستثمرين 
قانون  لما نص عليه 
الجديد  االستثمار 
بالتوازي في  والعمل 
االستثمار في العنصر 
خالل  من  البشري 
التمويل  دعم وتوفير 
لمشروعات  الالزم 
في  االساسية  البنية 

تلك المناطق. 
شكرها  قدمت  كما 

للجانب األمريكي علي دعمه لمصر من 
خالل البرامج التنموية معربة عن تطلعها 
االمريكية في مصر  االستثمارات  لزيادة 

والتي وصلت إلى 21.6 مليار دوالر 
الوكالة االمريكية  وقالت كارين مديرة 

للحكومة  للرؤية االستراتيجية  : دعما 
المصرية إلصالح مرافق المياه والصرف 
الصحي وتقديم مساعدات فنيه مع التركيز 
الخدمة..  التشغيلية وجودة  الكفاءة  علي 
االمريكية في  الوكالة  برامج  أن  وتابعت 
مصر تخطت قيمتها أكثر من  30 مليار 

والتعليم  الصحة  الي دعم خدمات  دوالر 
والتوظيف المقدمه للشعب المصري وعلي 
مدار أربعين عاما كان الشعب األمريكي 
شريكا مع الشعب المصري لتحسين آليات 
االستقرار  الذات وتعزيز  االعتماد علي 

والنمو االقتصادي والحد من الفقر. 

   قالت مصادر عسكرية وسكان يوم الخميس 
تقوده  الذي  التحالف  يمنية مدعومة من  قوات  إن 
بين  الرئيسي  الطريق  السعودية سيطرت على 
والعاصمة صنعاء، مما  الساحلية  الحديدة  مدينة 
يقطع طريق إمدادات رئيسيا لحركة الحوثي التي 

تسيطر على المدينتين.
الغرب  المدعوم من  العسكري  التحالف  واستأنف 
األحمر  البحر  المطلة على  المدينة  هجومه على 
السبت محادثات سالم كانت  يوم  انهارت  أن  بعد 
األمم المتحدة تأمل أن تنجح في تالفي شن هجوم 
البحر األحمر وفي بدء  المدينة المطلة على  على 
عملية إلنهاء الصراع المستمر منذ ثالث سنوات.
وقالت منسقة األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ليز 
جراندي في بيان يوم الخميس ”الوضع تدهور بشكل 
كبير في األيام القليلة الماضية. األسر مرعوبة تماما 

من القصف والضربات الجوية“.
وتضم الحديدة الميناء الرئيسي بالبالد وتمثل شريان 

حياة لماليين اليمنيين.
وقال التحالف، الذي يضم دوال سنية وتقوده السعودية 
واإلمارات، مرارا إن السيطرة على الحديدة ستمكنه 
من إجبار حركة الحوثي المتحالفة مع إيران على 
الجلوس إلى مائدة المفاوضات من خالل قطع خط 

اإلمدادات الرئيسي عنها.
وقال مصدر عسكري موال للتحالف لرويترز إنه 
تم ”إغالق المدخل الرئيسي لمدينة الحديدة باتجاه 
صنعاء بعد سيطرة القوات المدعومة من اإلمارات 

على الطريق“.

التحالف  وقال سكان إن ضربات جوية لطائرات 
الحربية ألحقت أضرارا بالبوابة الشرقية الرئيسية 
وإن القتال ما زال مستمرا في شوارع متفرعة من 

الرئيسي. الطريق 
وهناك طريق إمدادات آخر أكثر التفافا بين الحديدة 
لليمن والعاصمة  الغربي  الساحل  الواقعة على 

في الشمال.
وتخشى األمم المتحدة من أن يؤدي الهجوم على 
األكبر من  القسم  نقطة دخول  تعد  التي  الحديدة، 

الواردات التجارية والمساعدات لليمن، إلى مجاعة 
في بلد يواجه فيه 8.4 مليون شخص خطر الجوع 

الشديد.
يكافحون  الحديدة  الناس في  إن  وقالت جراندي 

للبقاء على قيد الحياة.
وقالت ”أكثر من 25 في المئة من األطفال يعانون 
من سوء التغذية. 900 ألف شخص في المحافظة 
بحاجة ماسة للغذاء و90 ألف امرأة حامل معرضة 

لخطر شديد“.

الوسطى  القيادة  لشئون  )بنتاجون(  األمريكية  الدفاع  باسم وزارة  المتحدث  قال     
السادس  قدرات األسطول  “إنه جرى وضع  الخميس  أمس  باهون  إيريك  األمريكية 
الحيوية  المهام  لمجموعة واسعة من  لالستجابة  المتحدة على جاهزية عالية  للواليات 

في شرق البحر المتوسط”.
وأضاف پاهون، في تصريحات صحفية، أن البنتاجون يقوم بهذه الخطوات وفقا للقانون 
الدولية( وعلى وجود سلمي  )المياه  البحار  أعالي  أمن  الحفاظ على  أجل  الدولي من 
فيها لردع أي عدوان ممكن أن يحصل، وأخيرا لتعزيز السالم واالستقرار اإلقليميين.
القدرات  كبيرة من  بحشد مجموعات  تقوم  الروسية  البحرية  أن  إلى  المتحدث  وأشار 
الحربية – القتالية القريبة من سواحل سورية وأنه توجد في الوقت الحالي “أكثر من 
12 سفينة ومدمرة، غالبيتها مجهزة بصواريخ “كاليبر” الموجهة عن بعد والتي تعرف 

كذلك باسم صواريخ كروز.
وتابع باهون “إن الروس زعموا أن هذه الحشود هي إلجراء تدريبات عسكرية لهم، 
وقد أعلنوا الحقا أنها انتهت، إال أن السؤال يبقى اآلن حيال حقيقة تواجدها في المنطقة 
في  العاملة  الروسية  السفن  لها؟”، و”إنه على  آخر  منها؟ وهل هناك سبب  والهدف 
البحر المتوسط أن تتصرف بأمان ومهنية وبما يتوافق والقوانين واألعراف الدولية”.
بالغ  بقلٍق  والعالم يشعرون  المنطقة  في  المتحدة وحلفائها  الواليات  أن  المتحدث  أكد 

إزاء هذه الحشود البحرية وحيال األزمة اإلنسانية الرهيبة التي قد تنجم عن قيام النظام 
السوري، بدعم من روسيا، بالدخول إلى وسط محافظة إدلب المكتظة بالسكان، مشددا 

على أن نظام األسد وداعميه يتحملون العواقب اإلنسانية مستقبال. 
يشار إلى أنه دفع تصعيد الغارات والقصف السوري والروسي على إدلب ومحيطها نحو 

40 ألف شخص إلى النزوح منذ مطلع الشهر الجاري وفق األمم المتحدة. 

الخميس،  المتحدة،  الواليات    فرضت 
عقوبات على شركتين إحداها روسية 
واألخرى صينية لدعمهما برامج كوريا 

الشمالية النووية والصاروخية.
الخزانة األمريكية على  وذكرت وزارة 
الجديدة  العقوبات  موقعها االلكتروني أن 

تستهدف شركة فوالسيس سيلفر ستار 
في روسيا ويانبيان سيلفرستار نتوورك 

تكنولوجي ومقرها الصين.
العقوبات شملت  وأضافت الوزارة أن 
الشمالية يدعى  أيضا مواطنا من كوريا 

سونج هوا جونج.

الدولي، مساء    قرر مجلس األمن 
أمس الخميس، تمديد والية بعثة األمم 
المتحدة للدعم في ليبيا تحت قيادة الممثل 
الخاص لألمين العام غسان سالمة وذلك 
لمدة عام متواصل تبدأ من منتصف شهر 
سبتمبر الجاري، بعد تصويته باإلجماع 

على القرار.
وتتولى البعثة ممارسة الوساطة وبذل 
المساعي الحميدة لدعم العملية السياسية 
والحوار األمني واالقتصادي الشاملين في 
إطار خطة عمل األمم المتحدة بما في ذلك 
توطيد ترتيبات حكومة الوفاق الوطني 
المتعلقة باألمن واإلصالح االقتصادي 
بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

الليبية  البعثة المؤسسات  كما تدعم 

الرئيسية وتعمل على توفير الخدمات 
األساسية وإيصال المساعدات اإلنسانية 
ورصد حالة حقوق االنسان واالبالغ 
عنها وتقديم الدعم لتأمين المراقبة على 
األسلحة والعتاد وجهود مكافحة انتشارها 
عالوة على دعم جهود الحكومة في إعادة 
بسط االستقرار في المناطق الخارجة عن 
سيطرتها بما فيها المحررة من قبضة 

تنظيم “داعش” اإلرهابي .
وطالب قرار التمديد األمين العام لألمم 
المتحدة أنطونيو جوتيريش بإعادة تقييم 
البعثة بحيث تركز  مجموعة أهداف 
الخطوات الالزمة لدعم إجراء  على 
االنتخابات واالرتقاء بالعملية السياسية 

خالل المرحلة الالحقة.

 أعلن وزير التربية الفرنسي ميشال 
معهد  قدمه  القتراح  دعمه  بالنكير 
"مونتاني" للدارسات والبحوث والقاضي 
بتعليم اللغة العربية في المدارس العمومية 
بهدف "محاربة التطرف اإلسالمي". من 
جهته، أكد حكيم القروي وهو من أعد 
التقرير تحت عنوان "صناعة اإلسالم 
المتطرف" أن "كلما تأخرنا في تعليم 
اللغة العربية في المدارس كلما ارتفع 

عدد التالميذ في المساجد".
الفرنسي  "مونتاني"  معهد  أوصى 
المتخصص في الدراسات والبحوث في 
تقريره األخير الذي صدر في 9 أيلول/

سبتمبر الجاري بـ "تعليم اللغة العربية" 
أولى  العمومية كخطوة  المدارس  في 
"لمحاربة اإلسالم المتطرف وللحيلولة 
دون تنامي األفكار المتطرفة والجهادية".
ودعا التقرير إلى فرض ضرائب على 
بناء  تمويل  منتجات "حالل" ألجل 
المساجد وتجفيف  العبادة مثل  أماكن 
أوصى  كما  األجنبي.  التمويل  منابع 
بتكوين أئمة فرنسيين إللقاء الخطب في 
المساجد وتعليم الدين اإلسالمي وفق قيم 

الجمهورية الفرنسية ومبادئها.
ويأتي هذا التقرير في وقت يسعى فيه 
إعادة  إلى  إيمانويل ماكرون  الرئيس 
تنظيم ما يسمى "إسالم فرنسا" وإيجاد 
مسؤولين من الديانة اإلسالمية يحظون 
الجالية  لدى  واسع  وبتمثيل  باحترام 
المسلمة الفرنسية التي يقدر عددها حوالى 
3.5 مليون نسمة حسب بعض معاهد 

استطالعات الرأي.
"المعركة التي تدور حاليا هي معركة 

المعرفة"
وفي تصريح لصحيفة "لوباريزيان" 
اعتبر معد التقرير، حكيم القروي، أن 
"تعليم اللغة العربية في المدارس سيؤدي 
إلى تقليل عدد التالميذ الذين يدرسون 
هذه اللغة في المساجد واألماكن الدينية 

األخرى".
وأضاف: "المعركة التي تدور حاليا هي 
معركة المعرفة. التلميذ في المدرسة بإمكانه 
أن يطور تفكيره ويضع األحداث في 
إطار سياقاها التاريخي خالف ما يمكن 

أن يستمع إليه في المساجد".
وانتقد حكيم القروي طريقة تعليم اللغة 
التي تعتمد غالبا  المساجد  العربية في 
حسب تعبيره على كتب ذات محتوى ديني 

فيما تسوق بعض الكتب األخرى أفكارا 
ورؤى محافظة. واعترف بوجود تأخر 
في تعليم اللغة العربية في المدارس. لكنه 
علل ذلك بقرار وزارة التربية إنصاف 
جميع اللغات. وقال في هذا الشأن: "بما 
لغة  تعليم  التربية رفضت  أن وزارة 
البروتون لسكان منطقة بروتاني )غرب 
فرنسا( فرفضت أيضا في نفس الوقت 

تعليم اللغة العربية".
وأشار القروي إلى أن بعض العائالت 
لم تكن تنظر إلى هذا المشروع بشكل 
إيجابي"، معتبرا أن "كلما تأخرنا في 
تعليم اللغة العربية بالمدارس الفرنسية 
كلما ازداد عدد التالميذ في المساجد".

اللغة  تعليم  بإمكانهم  تكوين مدرسين 
العربية بشكل أكاديمي صحيح

الفرنسي ميشال  التربية  وكان وزير 
بالنكير قد أعلن أنه "يدعم فكرة تعليم 
اللغة العربية مثل باقي اللغات األخرى 
ابتداء من اإلعدادي". وأضاف هذا الوزير 
الذي يريد أن يعيد للعربية "مجدها" أن 
"تدريس هذه اللغة لن يكون حكرا للتالميذ 
ذوي األصول العربية واإلسالمية بل 

لجميع األطفال الفرنسيين".
وفيما يتعلق بطريقة تدريس اللغة العربية، 
أكد حكيم القروي على ضرورة وضع 
إستراتيجية محكمة لمعرفة احتياجات 
بعض األحياء والمدن في هذا المجال، 
مشددا على تكوين مدرسين أكفاء بإمكانهم 
تدريس اللغة بشكل أكاديمي وصحيح، 
العائالت  بالمئة من   56 أن  موضحا 
المسلمة تساند فكرة تعليم اللغة العربية 

في المدارس.
وإلى ذلك، اختلفت ردود الفعل إزاء هذا 
االقتراح بين مؤيد ومندد. فرئيس حزب 
إنيان  "انهضي فرنسا"نيكوال دوبون 
اليمين( والذي وصف وزير  )أقصى 
التربية بـ "الديماغوجي"، قال إن "هناك 
خطة لتعريب فرنسا باسم فكرة محاربة 

التطرف الديني".
أما الصحافي فريديريك بيغن الذي ألف 
كتابا عنوانه "العلمانية في المدرسة" فرأى 
المدارس  العربية في  اللغة  أن تطوير 
الفرنسية "خطوة "إيجابية". وقال: "بالطبع 
هناك دروس باللغة العربية تعطى في 
المدارس الفرنسية لكن التالميذ وعائالتهم 
يقولون بأنها ليست اللغة التي يريدون 
تعلمها وبالتالي يتوجهون إلى المساجد".

فرنسا: تقرير يقرتح تعليم اللغة 
العربية يف املدارس العمومية

 65 مليون دوالر منحه أمريكية لدعم البنيه االساسية يف 
حمافظات صعيد مصر 

التحالف بقيادة السعودية
 يسيطر على الطريق الرئيسي بني احلديدة وصنعاء

  نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والباكستانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق البحر المتوسط وذلك 
خالل زيارة السفينة الحربية الباكستانية )SAIF PNS( إلى مصر، فى إطار خطة القيادة العامة للقوات 

المسلحة لتعزيز ودعم عالقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة.
وتضمن التدريب تنفيذ تشكيالت إبحار ، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ، والتدريب على 
للجانبين وتنفيذ تمارين  المشاركة  البحرية  الهليكوبتر علي أسطح الوحدات  تبادل وإقالع وهبوط طائرات 

المواصالت اإلشارية نهاراً وليالً .
ويهدف التدريب إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة 

بما يدعم جهود تحقيق االستقرار واألمن البحرى بالمنطقة .
وعلى هامش فعاليات التدريب قام قــائد السفينة وعدد من أفراد الطاقم والملحق العسكرى الباكستانى بوضع 

إكليـل مـن الزهور على قبـر الجندى المجهول باإلسكندرية .



حمادثات بني سوريا واألردن لفتح معرب نصيب احلدودي
    صرح مصدر رسمي أردني يوم الخميس بأن سوريا واألردن 
أجريا أول محادثات فنية لفتح معبر حدودي رئيسي في جنوب سوريا 
كان الجيش السوري قد انتزع السيطرة عليه من المعارضة في يوليو 

تموز الماضي.
وتأمل سوريا في إعادة فتح طريق نصيب الذي له أهمية بالغة في 
تحقيق ما ترجوه من إنعاش القتصادها المنهار وإعادة البناء في المناطق 

الواقعة تحت سيطرتها.
كما يأمل األردن أن يعيد فتح المعبر مليارات الدوالرات التي تدرها 

التجارة بين أسواق أوروبا والخليج عبر حدود سوريا سنويا.
وقال المصدر لرويترز إن لجنة فنية من البلدين عقدت أول اجتماع لها 
بشأن المعبر الحدودي يوم األربعاء لبدء مباحثات حول الترتيبات العملية 
المطلوبة إلعادة فتح المعبر بدءا بالجمارك وانتهاء بالجانب األمني.

وأضاف ”ستستمر اجتماعات اللجنة لوضع تصور كامل لإلجراءات 
المرتبطة بإعادة فتح المعابر خالل الفترة المقبلة“.

وقال مسؤول أردني آخر إن المعبر قد يفتح بحلول نهاية هذا العام.
وتأثر المصدرون اللبنانيون أيضا بإغالق المعبر إذ كانوا يستخدمونه 
لتصدير منتجات وبضائع بمئات الماليين من الدوالرات إلى األسواق 

الخليجية المربحة.
ويعلق أيضا القطاع الخاص األردني آماال على إحياء التبادل التجاري 
الثنائي في سوق مجاورة كبيرة ارتبطت بها أنشطة تجارية أردنية 

منذ فترة طويلة.
واستعادت الحكومة السورية السيطرة على أغلب أنحاء البالد بمساعدة حليفتيها روسيا وإيران.

القوة الجوية الروسية، هزمت القوات الحكومية هذا العام المعارضة المسلحة  وبدعم من 
الخاضع  الغربي  الجنوب  واخترقت  ودمشق  مدينتي حمص  من  بالقرب  معاقلها  آخر  في 

لسيطرة المعارضة.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

 دمشاو آم داعشاو !
الطائفية  الفتنة  نيران  متى ستعيش مصر  إلى  أدري    ال 
؟ وإلى متى سيظل  واليابس  أن تحرق األخضر  التي ممكن 
منازلهم  بحرق  االضطهاد  يعانون  في مصر  المسيحيون 
تقف  والدولة  يحدث  هذا  وكل  وترهيبهم  أموالهم  ونهب 
القانون فهو في أجازة ومصر ال تستفيد  أما  المتفرج  موقف 
وال تتعلم من تجارب الدول التي ضربتها في مقتل مثل هذه 
وتأخرها  اقتصادها  انهيار  من  غالياً  الثمن  ودفعت  الفتن 
الدولة  يد  بارتعاش  أشعر  لماذا  أدرى  وال  السنين  عشرات 
وهي تواجه مثل هذه األحداث وهي تدَّعي دوماً بأنها تحارب 
اإلرهاب وهي فعاًل تحارب اإلرهاب وتقتل اإلرهابيين ولكن 
القتل  إلى  دعى  الذى  الفكر  تحارب  الوقت هي ال  نفس  في 
والحرق والنهب فهي تترك بعضاً من شيوخها الذين خرجوا 
الفضائيات وعبر  عبر  فتاويهم  ينشرون  الدين  عن صحيح 
الكفار  المسيحيين  قتل  إلى  تدعو  والتي  والفيسبوك  اإلنترنت 
المناهج  بعض  تدريس  باستمرار  نظرهم وتسمح  من وجهة 
قتل  األزهر وتحرض صراحة على  في جامعة  س  تدرَّ التي 
فالرئيس  العجب  أمواله وأتعجب كل  القبطي وتكفيره ونهب 
السيسي دعى أكثر من مرة إلى تصحيح الخطاب الديني ولكن 
ال حياة لمن تنادي . وفجأة تجد أحداث دمشاو بمحافظة المنيا 
إلى هللا  يصلوا  أن  أرادوا  المسيحيين  بعض  قد حدثت ألن 
فكانت الكارثة فهم بذلك  يعرضون األمن القومي المصري 
األمن وهي  والقائمين على  األمنية  النظر  للخطر من وجهة 
وجهة نظر تثير االشمئزاز وعيب أن يكون هذا مستوى الفكر 

األمني في مصر صاحبة التاريخ العريق . 
أن  األمور ممكن  لألمور ألن زمام  استخفافاً  كفاكم  أرجوكم 
الخسائر أكثر فداحة ووقتها ستكون  أيديكم وتكون  يفلت من 
أنهار الدماء ممتلئة بجثث الضحايا األبرياء ثم كيف تّدعون 
تهدف  التي  المشروعات  وتقيموا  في مصر  االستثمار  إلى 
إنما  تقام  التي  بالمشروعات  إلى تقدم مصر والتقدم ال يقاس 
بوعي مواطني الدولة وتنفيذ القانون بحسم وحزم ومصر لن 
المغيبين  أبنائها  بين بعض من  يعيش  الفكر  هذا  تتقدم طالما 
عن الوعي ولن تتقدم أي دولة والقانون غائب لديها والغلبة 
تقدم  أي  تعيق  التي  العفنة  الوهابية  األفكار  فيها ألصحاب 
ويحاولون نشر أفكارهم الهدامة بكل الوسائل المتاحة وغير 
هذا  تتخلص من  لكي  تنتفض  أن  يجب  كلها  . مصر  متاحة 
تاريخ سبعة آالف  فارقة  الذي يمحو في لحظة  القاتل  الوباء 
سنة من الحضارة ويجب أن ينتفض في البداية كل رجل دين 
والمعلم والمهندس والطبيب والضابط والجندي وكل المجتمع 
نحبها   التي  يدمر مصر  أن  يمكن  الذي  الفكر  هذا  ليلفظوا 

ويعيدها هذا الفكر اإلجرامي المريض إلى عصور الظالم.
قبل  الغيبوبة  تفوق بالدي سريعاً من هذه  أن  أرجو   وأخيراً 
تتحول دمشاو وتصبح مصر كلها داعشاو وليس دمشاو  أن 

وحدها نسبة إلي داعش والعياذ باهلل ..

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Vendredi 14 septembre  2018
الجمعة 14 سبتمبر  2018

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

ألعالناتكم يف الرسالة

Email: elressala@videotron.ca
elressalanews@gmail.com

fzemokhol@gmail.com   
 www. el-ressala.com

تركيا تعزز قواتها يف إدلب بعد فشل دعوات لوقف إطالق النار
   أرسلت تركيا جنودا ومركبات مدرعة 
إلى مواقع المراقبة في منطقة إدلب قرب 
الحدود السورية التركية، وذكر مسؤولون 
أي هجوم  بالدهم سترد على  أن  أتراك 
سوري. فيما ذكرت تركيا أنها ال تستطيع 
أن تستقبل المزيد من الالجئين السوريين.

قالت مصادر تركية ومن المعارضة السورية 
إن تركيا تعزز مواقعها العسكرية داخل 
محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة 
المسلحة في سوريا في مسعى لردع هجوم 
حكومي تقول إنه قد يؤدي لكارثة إنسانية 
على حدودها. وحذر الرئيس رجب طيب 
أردوغان من أن أي هجوم للجيش السوري 
وحلفائه من الروس والفصائل التي تدعمها 
إيران على إدلب، التي يسكنها نحو ثالثة 
ماليين، سيؤدي لتشريد مئات اآلالف في 
واحد من آخر معاقل المعارضة في سوريا.

وتستضيف تركيا بالفعل 3.5 مليون سوري، 
وهو أكبر عدد من الالجئين في بلد واحد 
إنها ال تستطيع استيعاب  بالعالم، وتقول 
المزيد من ضحايا الحرب واتهمت الغرب 
بالتخلي عنها وتركها لتواجه تداعيات سعي 
األسد الستعادة  بشار  السوري  الرئيس 
السيطرة على األراضي السورية. وخالل 
اجتماع في طهران يوم الجمعة الماضية 
ينظر  كان  وإيران،  روسيا  رئيسي  مع 
لتفادي  واقعية  فرصة  آخر  أنه  على  له 
تسيطر  التي  المحافظة  في  هجوم شامل 

المعارضة،  عليها 
في  أردوغان  فشل 
انتزاع تعهد من أكبر 
داعمين لألسد بوقف 

إطالق النار.
دفاعه  وزير  يقول 
خلوصي أكار إن تركيا 
ال تزال عازمة على 
وقف الضربات الجوية 
المستمرة منذ أسابيع 
وتأجيل  إدلب  على 
بينما  البري  الهجوم 
يحذر مسؤولون من 
إذا  سترد  تركيا  أن 
في  قواتها  تعرضت 
إدلب للقصف. وأبلغ 

ثالثة من مسؤولي األمن والحكومة التركية 
رويترز بأنه جرى إرسال جنود ومركبات 
مدرعة وعتاد إلى الحدود السورية. وذكر 
 12 الجيش عزز  أن  كبير  أمني  مصدر 
موقعا للمراقبة العسكرية داخل إدلب نفسها. 
وقال المصدر “لدينا وجود عسكري هناك 
وإذا تعرض الوجود العسكري لضرر أو 
هجوم بأي شكل، فسيعتبر ذلك هجوما على 

تركيا وسيقابل بالرد المطلوب”.
وأقيمت مواقع المراقبة في منطقة إدلب العام 
الماضي بموجب اتفاق مع روسيا وإيران 
المحافظات  من  وأجزاء  إدلب  لتصنيف 

المجاورة ضمن “مناطق خفض التصعيد”. 
ومنذ ذلك الحين، استعاد الجيش السوري 
وحلفاؤه ثالث مناطق مماثلة، على الحدود 
الجنوبية لسوريا مع األردن، إلى الشرق 

وإلى الشمال من دمشق.
ويلجأ آالف السوريين بالفعل إلى مخيمات 
قريبة من حدود إدلب، ويعتمدون على قربهم 
من تركيا لحمايتهم من الضربات الجوية 
السورية أو الروسية. وقال المصدر األمني   
إن تركيا تعد مزيدا من المخيمات، لكنه 
قال إن المناقشات ال تزال مستمرة بشأن 
حجم عملية المساعدات داخل سوريا. وقال 
إبراهيم كالين، المتحدث باسم أردوغان، 

التركية  الحدود  عبر  الالجئين  تدفق  إن 
سيكون له تداعيات دولية.

وتوصلت أنقرة إلى اتفاق مع االتحاد األوروبي 
منذ عامين لوقف تدفق المهاجرين الذين 
يعبرون البحر المتوسط   إلى أوروبا، بعد 
أن تسبب التدفق في حدوث أزمة سياسية 
اجتماع  بعد  كالين  وقال  التكتل.  داخل 
لمجلس الوزراء أمس الثالثاء “المجتمع 
الدولي يحتاج أيضا لتحمل المسؤولية… 
أي موجة هجرة أخرى إلى تركيا في وقت 
نستضيف فيه بالفعل ماليين الالجئين ستسبب 
أخرى”. وأضاف “سينتشر  مضاعفات 
ذلك من هنا إلى أوروبا وبلدان أخرى.”

    بقلم : 
وفاء مؤمن

الفساد غري املرئي ..!!
 هناك من يصنع األمل.. وهناك من يصنع العمل.. وهناك من يصنع 
البشر. .. وهناك تضاد  الغد.. وهناك من يصنع آالمه وهناك من يقود 
لذلك كله.. فهناك من يزرع اليأس وهناك من يوقف العمل وهناك من 

يهدم أُمة.. وهناك من يضلل البشر ..
كل هذا يعود الى فساد االختيار.. نعم فساد االختيار فنحن حين نختار 
الشخص غير المناسب في المكان الخطأ بيكون الفساد اقوي وأعمق ألنه 

تسبب بال قصد في الفساد غير المرئي. 
قد يسأل سائل.. وماهو الفساد غير المرئي. .؟؟

لكنه  العلم والمعرفة..  قيادى علي قدر عالي من  هو أن نختار شخص 
ال يمت بصلة الي المكان الذي تم اختياره ليرأسه فتكون النتيجة الفساد 
السيطرة فيصبح  القدرة علي  الخبرة ومن سمي عدم  الفهم وعدم  لعدم 
الفاسدين أكبر بكثير  المرؤوسين  الحالة من بعض  لتلك  االستغالل 

ويصبح المناخ مناسب للفساد واإلفساد
القيادة ليس  لتلك  يتم اختيار معاونين  الكبري عندما  الطامة  تأتي  ثم 
قيادة غير  العمل فهنا تكون كارثة أخري.  الخبرة والمعرفة بهذا  لديهم 
ملمة وغير مستوعبة فهي بالطبع تفسد من تقوده وتساعد على اإلفساد 
ويصبح الفساد برخصة )معاون مساعد مدير رئيس قسم ( فهو فساد غير 
مرئي فهو  موظف غير فاسد لكنه ساعد علي الفساد لعدم وجود الخبره 
االدارية والفنية هناك قيادات لديها الخبره االدارية فقط وهناك من لديه 

الخبره الفنية.. البد أن يتعادل الشقين.. االدارة الفنية واإلدارية ..
لهذا البد لنا عند االختيار مراجعه األسس والمعايير التي يتم علي أساسها 

االختيار من تدريب واختبارات نفسيه لمن وقع االختيار عليهم. 
يجب علينا أن نحسن االختيار ونحاسب من اختار خطأ ومن سهل 
السلطة والنفوذ..  باستخدام  بتقارير وهمية لمصالح شخصية  االختيار 
وحجب من لديهم القدرة على صنع النجاح وصنع صف ثاني يواصل 

العمل ويكمل المسيرة بخبرة وفهم ووعي. 
وهنا اتسأل. ..الي متي تتحكم الوساطة والمحسوبية في االختيارات ؟؟ 
الي متي يظل الشخص الغير مناسب في أماكن يتوافر فيها الكثير مما 

لديهم الخبرة لقيادتها بنجاح..؟؟
كفانا ما وصلنا إليه في التعليم والصحة.. كفانا ما وصلنا إليه من فتاوي 

خاطئة جعلتنا نستهين بكل شيء وأي شيء 
كفانا إعالم مضلل يعزف الجهل على اوتار عقول تستمد ثقافتها وأنماط 

حياتها من أعالم مخرب مدمر. 
العالم النحيا إال  أمام  القاع جعلتنا  الى  بنا  كفانا افالم هابطة هبطت 

بالمخدرات والجنس ...
كفانا عادات وتقاليد بعيده عن مبادئ اإلسالم والمسيحية جعلتنا نشاهد 

التحرش في كل مكان ونشاهد الخطف واألقدام علي االنتحار. ..
جعلت مكارم األخالق كلمة غريبة علينا... كفانا يرحمكم هللا اختيارات 
بالخبرة والمعرفة والقدره علي  بالعلم والعلماء.. علينا  خاطئة.. علينا 
الفهم واإلبداع واالبتكار. .علينا بمن يصنع صف ثاني وثالث من العقول 

التي تقود مستقبل أمة. ..
لدينا قياده مستنيرة واعية لديها فكر ورؤية للنهارده وبكره رؤية شاملة 
لمستقبل وطن بأكمله .. فلنعمل نحن ونحسن االختيار السليم لتنفيذ تلك 
الرؤية بعناصر قوية مسلحة بالخبرة والعلم والمعرفة لكي النحيا بالفساد 

غير المرئي . .!!!

 Enjoy your time with us in our trip to space
while you still on earth

عالم : �ز واالس�ت لل��ج

www.galaxa.ca
www.spacexrestaurant.com

514 - 419-8739
INFO@GALAXA.CA
151 ST-CATHERINE E. MONTREAL (QC) H2X 1K8

استمتع معنا بتناول أشهى المأكوالت 
في أول مطعم يجوب بك في الفضاء 

وأنت على األرض

 Galaxa لراغبي االستثمار في سلسلة مطاعم  
 FRANCHISE  DISPONIBLE 

Watch “RESTAURANT GALAXA, 
FIRST SPACE THEMED RESTAURANT” on YouTube

https://youtu.be/VMHc949C0BI

 أظهرت لقطات فضائية اإلعصار “فلورنس” وهو يقترب 
من الساحل الشرقي للواليات المتحدة، ورغم تراجع قوته 
إلى الفئة الثانية، الخميس، وال تزال المخاوف قائمة من 
العواصف واألمطار التي سيتسبب بها وستخلف أضرارا 

جسيمة، وفق مركز األعاصير.
أن  اإلعصار  نشرة عن سير  أحدث  في  المركز  وذكر 
الثانية على سلم  الفئة  اآلن إعصار من  “فلورنس” هو 
فئات تصاعدية،   5 يتألف من  الذي  سافير-سيمبسون”، 
رياحا تصل  معه  اإلعصار سيصطحب  أن  إلى  مشيرا 

سرعتها إلى 175 كلم/ساعة.
ومع اقتراب “فلورنس” من الساحل الشرقي للواليات المتحدة 
يواصل سكان المناطق المهددة استعداداتهم لمواجهة الرياح 

العاتية واألمطار الغزيرة التي سيتسبب بها.
وأصدرت السلطات أوامر إجالء 1.7 مليون شخص في 

نورث كارولينا وساوث كارولينا وفرجينيا.
وهذه الواليات الثالث هي المهددة أكثر باإلعصار “فلورنس”، 
الذي يتقدم نحو غرب وشمال غرب البالد بسرعة تبلغ 26 

كلم في الساعة.
ترامب، من  دونالد  األميركي،  الرئيس  من جانبه، حذر 

اإلعصار، وأكد اكتمال استعدادات إدارته للتعامل معه.
تغريدة على “تويتر”: “يبدو إعصار  وقال ترامب، في 
فلورنس أكبر كثيرا من المتوقع، وسيصل قريبا، وكالة إدارة 
الطوارئ الفيدرالية وأطقم االستجابة السريعة وسلطات إنفاذ 

القانون مزودة بما يلزم وجاهزة، ابقوا آمنين!”.

»الوحش« يقرتب من 
سواحل الواليات املتحدة
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إلعالناتكم 

يف الرسـالة

ال شيء يوحي بأنها سورية
      »يجب الحفاظ على جميع األراضي السورية، ويجب أن تبدأ 
جميع الطوائف والمجموعات جولة إعادة البناء بشكل جماعي، ويجب 
أن يعود النازحون إلى عائالتهم، ويجب كذلك تطهير األجزاء المتبقية 
في إدلب من اإلرهابيين الباقين، ويجب أن تعود المنطقة تحت سيطرة 

الشعب السوري«.
لو كانت هذه التصريحات لرئيس النظام السوري، أو لرئيس وزرائه، 
أو وزير خارجيته، أو حتى  أصغر مسؤول في النظام لكانت مبلوعة 
إلى حد ما. ولكنها لوزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، الذي 
زار دمشق، وأدلى بتصريحات قال فيها إنه يجب تطهير محافظة إدلب 
بشمال غرب سوريا من المقاتلين، بحسب ما نقلته وكالة فارس لألنباء. 
ال أعرف إن كانت هذه التصريحات قد استفزت أحدا من العرب في 
الذي نعيشه هذا، بعد أن استنزفت مشاعرنا  العربي  الغيبوبة  زمن 
التي  العرب  القادة  وأحاسيسنا قرارات وخالفات ومغامرات بعض 
مزقت األمة وعصفت بوحدة شعوبها وأراضيها، وأطاحت بما تبقى 
من أحالم بعض المواطنين العرب الطيبين الصالحين، وأناشيد ذاك 
الزمن العربي، التي كانت تتغنى بالوحدة العربية، وتصفها بأنها »وحدة 
ما يغلبها غالب، تباركها وحدة أحباب، توصلنا من الباب للباب، وال 
حايل ما بين االثنين«، كما تغنى بها المطرب المصري محمد قنديل 
من كلمات الشاعر بيرم التونسي، ذات زمن عربي نشعر اآلن أنه كان 

جميال، رغم أننا لم نكن راضين كل الرضا عنه وقتها.
إذا كانت هذه التصريحات لم تستفز أحدا، فثمة خبر ربما حرك إحساس 
أحد، سوف أنقل تفاصيله من تقرير تلفزيوني مصور بثته قناة »أورينت 

نيوز« السورية. يقول التقرير::
»العميد حاتمي واصال مطار حلب الدولي. المستقبلون ضباط في الجيش 
اإليراني والحرس الثوري. ال شيء يوحي بأن المنطقة سورية أو حتى 
عربية سوى العبارة الدالة على قاعة الشرف. يجتمع حاتمي مع قادة 
الحرس الثوري في سوريا أيضا، ثم يتوجه إلى منطقة أخرى، ويستقبله 
حرس شرف إيراني. الصور ما زالت من حلب، والحديث ما زال عن 
محافظة سورية، وهنا استقبال إيراني إيراني آخر، بدًءا من وسائل 

اإلعالم، إلى الحرس المرافق، وصوال لعناصر وضباط االستقبال.
في البحث خالل وسائل إعالم النظام لم يُعثر على أي خبر أو مقطع 
يغطي على األقل زيارة وزير دفاع أجنبي محافظة سورية. وسائل 
إعالم روسية كانت أكثر تطورا، ونشرت خبرا مفاده »بالصور.. وزير 
الدفاع اإليراني في حلب«. لكن بعد البحث تبين أنه حتى الصور نُقلت 

عن وكالة فارس اإليرانية.
ُل حاتمي برفقة الضباط اإليرانيين ومشاهد األعالم اإليرانية يؤكد  تجوُّ
تقارير سابقة عن سيطرة إيران الكاملة على منشأة بهذا الحجم يُطلق 
عليها »مطار حلب الدولي«، فيما قالت مصادر إن حاتمي زار كذلك 
مقرات الحرس الثوري والميليشيات األفغانية والعراقية بمنطقة جبل 
عّزان جنوب حلب، والتي تُعد أكبر قاعدة عسكرية إيرانية في سوريا، 
ويمنع على نظام األسد وميليشياته االقتراب منها. غير أن هذه المشاهد 
دفعت بناشطين إلى نشر صور سابقة، أثناء زيارة اللواء محمد باقري، 
رئيس هيئة أركان الحرس الثوري، منطقتي جبل عزان وبلدة الحاضر 
قبل عدة أشهر، ولوحظ حينها باقري أثناء تفقده لخرائط برفقة ضباط 

إيرانيين، مع غياب أي وجود لميليشيا األسد أو ضباطه«.
بقية التقرير عن زيارة وزير الدفاع اإليراني لمدينة حلب السورية، 
وإحدى قواعد »قوات التدخل السريع للمدافعين عن المقدسات االسالمية« 
كما وصفتها وكالة »مهر« اإليرانية، هذه البقية مؤلمة وصادمة، فهي 
تتحدث عن تحّول وتغيير مذهبي ممنهج في المجتمع السوري. الصور 
فيه تتحدث عن نفسها، والمشاهد كأنها منقولة من مدينة »قم« اإليرانية 
أو »النجف« العراقية. وهذا ليس غريبا على النظام اإليراني، الذي تقوم 
سياساته كلها على التعصب المذهبي، حيث يحشد كل إمكاناته وجهوده 
التي طالما كانت  العربية، وهي  المحتمعات  البغيض في  الفرز  لهذا 
بعيدة عنه، حتى في أشد أوقاتها ظالمية. والدليل ما نراه في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن، والمحاوالت التي تبذلها إيران لتمزيق وحدة 

الدول الخليجية، والفتن التي تثيرها إلشعال النيران فيها.
إيران وروسيا وتركيا تجتمع في طهران لتقرير مصير مدينة إدلب 
السورية، ووزير الخارجية اإليراني يصرح بأنه يجب تطهير مدينة 
إدلب السورية من اإلرهابيين، ووزير الدفاع اإليراني ورئيس هيئة 
العسكرية اإليرانية  القواعد  يتفقدان  الثوري اإليراني  الحرس  أركان 

في حلب السورية. 
ال شيء حقا يوحي بأن هذه المدن سورية.

aliobaid4000@yahoo.com
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ملك األردن: حل الدولتني هو السبيل الوحيد إلنهاء 
الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي

  أكد العاهل األردني الملك عبدهللا 
الثاني محورية القضية الفلسطينية، 
الذي  الدولتين  أن حل  مشددا على 
يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية 
من  الرابع  على خطوط  المستقلة 
يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس 
الشرقية، هو السبيل الوحيد إلنهاء 

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
جاء ذلك خالل استقبال الملك عبدهللا 
الثاني، في قصر الحسينية بعمان، 
وفدا من مجلس أمناء جمعية الشئون 
على  ركز  اجتماع  في  الدولية، 
تطورات األوضاع على الساحتين 
الديوان  اإلقليمية والدولية، بحسب 

الملكي الهاشمي.
وبالنسبة للحديث عن الكونفدرالية، 
أشار العاهل األردني، خالل االجتماع، 

الحين  بين  للظهور  يعود  الموضوع  هذا  أن  إلى 
واآلخر، وقال “كما قلت سابقا، كونفدرالية مع من؟”.

ولفت الملك عبدهللا الثاني إلى أنه سيتوجه قريبا إلى 
الثالثة  الدورة  اجتماعات  للمشاركة في  نيويورك 
والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة، كما أنه سيلتقي 
عددا من قادة الدول على هامش االجتماعات، لبحث 
القضية الفلسطينية وسبل دعم وكالة األمم المتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(، 

إضافة إلى أزمة اللجوء السوري.
وبخصوص المستجدات المرتبطة باألزمة السورية، 
أن األوضاع في  إلى  الثاني  الملك عبدهللا  أشار 
الجنوب السوري تسير باتجاه االستقرار، مشددا 
سياسي  حل  إليجاد  الجهود  تكثيف  أهمية  على 
لألزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا واستقرارها، 
في  بالعيش  السوري  الشعب  تطلعات  ويحقق 

وطنهم بأمن وسالم.
كما تناول اللقاء عددا من التحديات التي تواجه 

الملك  أكد  حيث  معها،  التعامل  وسبل  المملكة 
يمر  وهو  نشأته  ومنذ  األردن  أن  الثاني  عبدهللا 
تخطي  على  قدرته  أثبت  لكنه  بظروف صعبة، 
أنه  إلى  مشيرا  التحديات،  وتجاوز  الصعوبات 
المواطنين ومتابعة  للتواصل مع  الحكومة  وجه 
احتياجاتهم، حتى يلمس المواطن دائما أن قنوات 

التواصل مع مؤسسات الدولة مفتوحة.
وأكد الملك عبدهللا الثاني أن تحفيز االقتصاد، وإيجاد 
فرص عمل لألردنيين، وتحسين مستوى الخدمات 

المقدمة للمواطنين أولوية قصوى.
من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لدور 
الملك عبدهللا الثاني وجهوده الكبيرة في الدفاع عن 
المحافل  في مختلف  والقدس  الفلسطينية  القضية 
الدولية، حيث تتصدر القضية الفلسطينية الجهود 
يقودها  التي  األردنية،  والدبلوماسية  السياسية 

العاهل األردني.
ولفتوا إلى مواقف الملك عبدهللا الثاني واألردنيين 
الوصاية  أهمية  مؤكدين  القدس،  تجاه  الصلبة 

والمسيحية  اإلسالمية  المقدسات  على  الهاشمية 
المقدسة  المدينة  والحفاظ على هوية  القدس،  في 

ودعم صمود أهلها.
األردن  بقدرة  ثقتهم  تأكيدهم على  وفي معرض 
على التعامل مع األزمات اإلقليمية، أكدوا أن قوة 
الجبهة الداخلية مهم لمواجهة التحديات التي تمر 
بها المملكة، مشيرين إلى أن الملك عبدهللا الثاني 
بنى هوية لألردن في العالم بوصفه دولة اعتدال 

ووسطية.
يشار إلى أن جمعية الشؤون الدولية تأسست عام 
1997 كجمعية مستقلة بهدف نشر االهتمام بالقضايا 
الفكرية المتعلقة بالمجتمع األردني والمجتمع الدولي، 
التي  القضايا  الموضوعي حول  الحوار  وتشجيع 

تمس حياة المواطن محليا وعربيا ودوليا.
كما تعمل الجمعية على تعميق الفهم في الشؤون 
مختلف  حيال  األردني  الدور  وتوضيح  العالمية 
القضايا، وتعزيز قدرة أعضاء الجمعية في المساهمة 

بالحوار الوطني حول القضايا المحلية والدولية.

      اكتشف راع من قرية »القرنة« 
ضياع ماعز صغيرة من قطيعه، كان 
الدير  بالقرب  الراعي يسوق اغنامه 
البحري في مكان مليء بالمرتفعات 
المعبد واضحا  الصخرية، ولم يكن 
بشكل ظاهر، كانت تحيط به تالل 
من الرمال توشك ان تغرقه، تسلق 
الراعي وهبط بين الصخور دون أن 
يجد أثرا ظاهرا للماعز، ولكن وسط 
الصمت الثقيل المخيم منذ آالف السنين 
استطاع ان يسمع صوتها ضعيفا واهنا، 
واصل البحث حتى وجد فتحة صغيرة 
تؤدي إلى حفرة عميقة وسط الصخور، 
وفي العتمة لمح عنزته الصغيرة، كان 
يمكن أن يتركها، ولكنه خشي أن 
يخصم صاحب القطيع ثمنها من أجره 
الضئيل، عاد للقرية سريعا واحضر 
حبال طويال، ربطه حول صخرة ونزل 
العنزة فقط،  للحفرة، وهناك لم يجد 
ولكنه وجد سردابا طويال ممتدا، مليئا 
بالتوابيت الرخامية الضخمة، أدرك أنه 
قد وصل إلى خبيئة فرعونية مجهولة، 
ولكن ما يراه كان فوق قدراته، وعليه 
أن يلجأ طالبا للمعونة من أفراد عائلته  
»آل عبد الرسول«، أشهر تجار اآلثار  

المسروقة في األقصر.
  مع الظالم انزلق افراد العائلة إلى 
الحفرة، كشفوا أغطية التوابيت للمرة 
األولى منذ ثالثة آالف سنة، ادرك 
ولكن األخ األكبر عبد الرسول بخبرته 
أن بينها على األقل ثالثة عشرة تابوتا 
ملكيا، كل مومياء فيها تقبض بكفها على 
صولجان من ذهب، لم يجرؤ أحد من 
القرويين على أن يمد يده  ليتناول اي 
قطعة من الحلي رغم أنها كانت تتألق 
تحت ضوء المشاعل، ولكن األخ الكبير 
أمرهم في حزم ان يخرجوا جميعا، وأن 
يضعوا على الفتحة صخرة ضخمة من 
الصعب تحريكها، وفي البيت أخرج 
عبد الرسول المصحف وجعلهم يقسمون 
على عدم البوح بسر الخبيئة حتى ولو 
انطبقت السماء على األرض، وجرى 
االتفاق على خطة لتقسيم الغنائم، 
لن يستخرجوها دفعة واحدة، فقط  
قطعة أو اثنين في كل مرة، وستباع 
كلها لشخص موثوق به هو القنصل 
»يوسف آغا«، وكان هذا الرجل رغم 
أنه قنصال لبعض دول أوربا، إال أنه 
فعليا كان مهربا ماهرا لآلثار،  صلته 
وثيقة بأشهر متاحف العالم مثل اللوفر 
والمتروبوليتان، وباألثرياء الذين يهوون 

العاديات المصرية.
 بدأت عملية النهب المنظم لخبيئة الدير 
البحري، واستمرت لشهور طويلة، 
تدفقت األموال على القرية الفقيرة، كان 
لألخوين عبد الرسول النصيب األكبر، 
ولم يشك حراس اآلثار باألقصر في 
شيء، ولكن الشك جاء من مكان بعيد، 
فقد كان »جاستون ماسبيرو« مدير 
اآلثار المصرية يقضى الصيف كعادته 
في أوربا، وفوجئ بظهور كمية كبيرة 
من الحلى والتحف والعاديات المصرية 
في األسواق وواجهات المتاحف، قطع 
فريدة من نوعها، ال يوجد لها نظير 
إال في األساطير القديمة، حين تفحص 
نقوشها وجدها تنتمي للكثير من ملوك 
وملكات األسرة الوسطى، عالية القيمة 
بصورة مدهشة، وادرك ماسبيرو أن 
هناك مقبرة أو أكثر قد تم اكتشافها 
سرا، مقابر عذراء لم يتم فتحها من 
قبل ومحتشدة بكل هذه الحلي النادرة، 
عاد إلى مصر سريعا، لكنه لم يذهب 
إلى  األقصر حتى ال ينتبه اللصوص 
لوجوده، قرر أن يرسل مساعده »أميل 
بروجش« دون صفه رسمية، حتى 
المسئولين عن حماية اآلثار في  أن 
أنفسهم لم يعرفوا بوجوده،  األقصر 
مجرد سائح يهوى جمع اآلثار ويدفع 
أي ثمن في مقابلها، ولفت هذا أنظار 
التجار واللصوص في الوقت نفسه، 
ولكنه ظل يتجول على مدى شهر في 
البر الغربي دون ان يصل لشيء، 
ثم أوقعته المصادفة على واحد من 
فالحي »الجرنة«، عرض عليه عدة 
البردى، ودفع له  لفائف أصلية من 
»بروجش« ثمنا مجزيا، ولكنه طلب 
منه شيئا أكثر قيمة حتى يدفع له أكثر، 
كانت الحلي الثمينة تحت أمرة االخوين 
عبد الرسول، ولكن الفالح ظفر بتمثال 

ثيابه  جنائزي استطاع أن يخبئه في 
وهو يتجول معهما في السرداب، 
كان هذا هو الخيط الذي يبحث عنه 
»بروجش« ، وقادته تحرياته إلى  الحبل 
السري الذي يربط بين األخوين عبد 
الرسول والقنصل يوسف آغا والذي 
عن طريقه تتدفق القطع األثرية إلى 
أنه لم يكن يستطيع  أوربا، المشكلة 
القبض على األخير بسبب حصانته 
الدبلوماسية، ولكن بمساعدة حاكم قنا 
القبض على  »داود باشا«  استطاع 
الباشا  األخوين عبد الرسول، وكان 
تركيا عنيفا، عرض األخوين لشتى 
صنوف التعذيب ليعترفا، أخضع كل 
رجال القرية للتحقيق، ولكنهما شهدا 
في صالح األخوين، وأكتشف الباشا 
ان االخ األصغر يمكن أن يكون هو 
الحلقة األضعف، فأفرج عن األكبر 
وابقاه، ومارس ضده دورة اخرى 
أنه كان يطلق  التعذيب، لدرجة  من 
النار تحت قدميه، ولكنه األخ األصغر 
ظل صامدا، وأفرج عنه أخيرا ولكنه 
خرج من السجن محطما، يرى الباشا 
في كوابيسه طوال الليل، وكان غريبا 
أن يرى اخوه األكبر وبقية اهل القرية 
يمارسون رحالت السرقة بشكل عادي، 
ال أحد يقدر تضحيته  وال األلم الذي 
تحمله حتى ال يشي بأحد منهم، وكنوع 
التعويض طلب من أخيه حصة  من 
البيع، ولكن األكبر  أكبر من عائد 
فالعيون تترصدهما والدخل  رفض، 
قد انخفض كثيرا، واستعر الخالف 
عنيفا بين األخوين، وكان دماغ كل 
واحد منهما أنشف من اآلخر، ووجد 
قنا،  إلى  األصغر نفسه يسير بقدميه 
حيث يوجد الباشا الذي كان يالحقه في 

كوابيسه ويعترف بكل شيء.
 أنفضح سر الخبيئة أخيرا، وتدفقت قوات 
األمن على المكان يتقدمهم »بروجش« 
، هبط إلى السرداب الصخري ليجد 
التوابيت متراصة، محفور على كل 
غطاء اسم الملك الذي يرقد بداخله، 
أعظم ملوك التاريخ ، أحمس محرر 
مصر من الهكسوس، رمسيس الثاني 
مؤسس أكبر امبراطورية، تحتمس 
الفرعون االسطورة، سيتي األول 
صاحب المسالت، أهينوا كلهم ، 
سرقت قالئدهم ونزعت الصولجانات 
البعض  من أكفهم، وفصلت رؤوس 
عن أجسادها، ولكن بروجش ظل 
مذهوال، يرى الملوك الذين كانوا 
مجرد نقوش على الجدران وقد تجسدوا 
أمامهم، كانت المقبرة تخص الفرعون 
أمنحوتب الثاني، والبد أن الكهنة قد 
جمعوا كل هذه األجساد في مقبرته 
اقتحام اللصوص، خاصة  خوفا من 
في زمن االضطراب عندما خرج ابنه 
اخناتون عن دين اسالفه وتوجه للشمس 
كإله أوحد، أخرج العمال التوابيت من 
خالل الفتحة الضيقة، ورست دهبية 
النهر أمام  الحكومة »المنشية« في 
الدير البحري وتم نقل التوابيت إليها 
في مشهد جنائزي مهيب، تراصت 
أجساد والملوك الثالثة عشرة بجانب 
بعضها البعض إضافة إلى 39 تابوتا لم 
يتم يحدد من فيها، خرج أهالي القرية 
جميعا، واتشحت النساء بالسواد، 
وحين أطلقت الذهبية صفارة الرحيل 
ارتفعت أصوات العويل والبكاء، كانوا 
يودعون ملوكهم ومصدر رزقهم في 
الوقت نفسه، وواصلت الذهبية طريقها 

للقاهرة إلى المتحف المصري.
لماذا نتذكر هذه القصة اآلن رغم أنها 
حدثت في عام 1853 ، ومنها استوحى 
شادي عبد السالم »المومياء«، أهم فيلم 
العربية، نتذكرها  السينما  في تاريخ 
ألن سرقة االثار لم تتوقف حتى اآلن،  
وألنها زادت عن حدها الطبيعي بعد 
الثورة واصبح كل من له عالقة باآلثار 
متهما فيها، بدءا من الوزير حتى 
الغفير، إلى حرم رئيس الجمهورية 
السابق، وألن اليونسكو أعربت عن 
قلقها من ارتفاع وتيرة السرقة لحد يهدد 
هذا التراث اإلنساني بالتلف، وطالبت 
اليونسكو الدولة المصرية لتقوم بدورها 
من أجل حماية هذه اآلثار، فهل تفيق 
الدولة وتفعل ذلك، أم أنها تستسلم 
ألصوات حفنة المتعصبين السلف 

الذين  يرفضون هذا التراث؟

بقلم: محمد منسي قنديل

حكاية أثرية

حمكمة مصرية تؤيد مصادرة أموال اإلخوان

وزيرة اهلجرة تطلق مبادرة »مصر املنصورة« لدعم مركز 
الكلى واملسالك البولية

 القاهرة/ فرج جريس: أيدت محكمة مصرية، 
الخميس، قرار لجنة التحفظ واإلدارة والتصرف 
في أموال الجماعات اإلرهابية بالتحفظ  ومصادرة 
أموال 1589 من عناصر تنظيم اإلخوان اإلرهابي.
ويشمل القرار، المرشد العام للجماعة، محمد 
بديع، ونائبه خيرت الشاطر والقيادي في التنظيم 

محمود عزت.
كما يسري القرار على مئات الشركات والجمعيات 
والمدارس والمستشفيات ومواقع إخبارية وإعالمية 

تابعة للتنظيم لدورها في تمويل اإلرهاب.
ومن أبرز بدائل اإلخوان، حسب البيان، تهريب 
األموال السائلة من العمالت األجنبية خارج البالد 
لإلضرار باالقتصاد القومي لتقويض خطط الدولة 
للتنمية وتكليف عدد من عناصره لتهريب األموال 

من خالل الشركات التابعة للتنظيم وعناصره 
المنتمين  األعمال  المقاصة مع رجال  بنظام 

لإلخوان، وغير المرصودين أمنيا .
وأكدت التحقيقات، التي أجرتها اللجنة، ضلوع 
قيادات اإلخوان داخل البالد بالتعاون مع قيادات 
التنظيم الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستى 
والمبالغ المالية بصفة شهرية لإلنفاق على األنشطة 
والعمليات اإلرهابية التي ينفذها أذرع اإلخوان، 
المتمثلة في حركتي “حسم “ و “لواء الثورة “ 
اإلرهابيتين، وتسهيل حصول عناصر الحركتين 
على األسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى 
ومالذ أمن الختبائهم وأماكن لتدريبهم عسكريا .
وتمثلت البدائل اإلخوانية أيضا في إخفاء تبعية 
بعض الكيانات االقتصادية من شركات ومدارس 

أهلية  ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات 
اقتصادية متنوعة، من  أنشطة  وكيانات ذات 
خالل نقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال 
األعمال، على أن يملك التنظيم اإلرهابي النصيب 
األكبر من اسهمها أو تكون بالمناصفة على أن 
يحصل على نسبة كبيرة من األرباح للمساهمة 

في تمويل أنشطته.
لنشاطاته  التمويل  لتوفير  التنظيم،  ويفرض 
الكيانات  بعض  أرباح  من  نسبة  اإلرهابية، 
االقتصادية األخرى المرتبطة بأعمال تجارية 
العملية بعدة مراحل  تلك  مع اإلخوان، وتمر 
اقتصادية، بعضها ظاهر، وبعضها اآلخر خفي، 
حتى وصول األموال لقيادات التنظيم اإلرهابي 

بالداخل والخارج.

 القاهرة/ وفاء مؤمن:  أطلقت السفيرة نبيلة مكرم 
وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، 
مبادرة تحت عنوان “مصر المنصورة” لدعم مركز 
الكلى والمسالك البولية بالمنصورة، وذلك لدعم المركز، 
جاء ذلك عقب جولة ميدانية أجرتها الوزيرة في األقسام 
المختلفة بالمركز بمرافقة الدكتور محمد غنيم مؤسس 
مركز الكلى، والدكتور محمد القناوي رئيس جامعة 
الدقهلية،  البرلمان عن محافظة  المنصورة، ونواب 
والدكتورة غادة علي المدير اإلقليمي للنادي النسائي 
المصري الدولي والدكتور باسم صالح مدير مركز 

الكلى بالمنصورة.
حيث قامت السفيرة نبيلة مكرم بجولة بالمركز على 

هامش مشاركتها بمؤتمر جامعة المنصورة 
الذي نظمه أعضاء النادي النسائي المصري 
بالداخل  المقيمين  المصريين  من  الدولي 
والخارج، ومجموعة “نيو إيجيبت”، لتقديم 
الدعم العيني لمركز الكلى والمسالك البولية 

بالمنصورة.
ومن جانبها أكدت وزيرة الهجرة أن مصر 
بأوالدها،  والخارج  الداخل  في  منصورة 
والخارج،  الداخل  في  بشعبها  ومنصورة 
الفتة إلى أن الوزارة ستقدم الرعاية الكاملة 
والدعم المستمر لكافة الجهات الراغبة في 
المبادرة  الكلى، وستساهم هذه  دعم مركز 
في حث المصريين بالخارج على دعم هذا 

الصرح الطبي الكبير. 
المدير  علي  غادة  الدكتورة  تقدمت  كما 
الدولي  المصري  النسائي  للنادي  اإلقليمي 
بالشكر للسفيرة نبيلة مكرم، علي استجابتها 
السريعة، مشيرة إلي أن النادي قام بتنظيم 
حفل خيري لتخصيص عائداته لصالح مركز 
أمراض الكلى والمسالك بجامعة المنصورة.

ومن ناحيته أشار الدكتور باسم صالح مدير 

التي  الحسابات  أرقام  إلي  بالمنصورة  الكلى  مركز 
خصصها المركز لتقديم التبرعات والتي تمثلت في 
حساب رقم 5888 البنك التجارى الدولى ، وحساب 

بنك مصر - فرع المنصورة:
  20800100004142 المصري(:   )بالجنيه  زكاة 
تبرعات )بالجنيه المصري(:  20800100004134  
تبرعات )بالعمالت األجنبية(: 20812000000273

:)QNB( بنك قطر الوطني األهلي
تبرعات )بجميع العمالت(: 6105060

البنك التجاري الدولي )CIB( -  فرع المنصورة:
 : ة ري جا ة  ق صد  100006322087   : ة ا زك
المصري(:  )بالجنيه  تبرعات   100006329505

األجنبية(:  )بالعمالت  تبرعات   100005624686
100007997878

والمسالك  الكلى  أمراض  أن مركز  بالذكر  والجديد 
بجامعة المنصورة يعتبر من أول وأكبر المراكز الطبية 
والعلمية فى الشرق األوسط المتخصصة فى عالج 
أمراض الكلى وجراحة المسالك البولية وجراحات 
نقل الكلى، وقد أنشئ نتيجة للجهود الصادقة والعطاء 
الوفير الذى قدمه األستاذ الدكتور محمد أحمد غنيم 
)مدير المركز االسبق ومؤسسه( وأساتذة قسم جراحة 
المسالك البولية بكلية طب المنصورة، وترجع بداية 

انشائه إلى عام 1977. 

شقة للبيع يف القاهرة
شقة 100 متر مربع في الدور الثالث 

)مصعد( بوسط البلد بمدينة القاهرة
المطلوب نهائي 80 ألف دوالر تصلح 
سكن أو مكتب تجاري أو عيادة لطبيب

لمزيد من المعلومات االتصال 
بالسيد يوسف فؤاد

438 989 1056

بقلم: علي عبيد الهاملي



أول  في  المصرية  السنة  كانت    
11 سبتمبر من  الموافق  شهر توت 
كل سنة عادية، ويوافق 12 سبتمبر 

من كل سنة كبيسة...
اتخذ المصريين القدماء السنة النجمية 
بعيد  الزمن، وأحتفلوا  لقياس  وحدة 
رأس السنة 11 سبتمبر من كل عام، 
وجميع الشهور القبطية تحمل أسماء 
آللة فرعونية، وهذه األحداث الهامة 
ليست فى تاريخ الحضارة المصرية 
القديمة فحسب بل فى تاريخ البشرية 
قيام  قبل  الحدث  هذا  وكان  جميعا 
األسرة األولى - أى فى القرن الثالث 
كانت  الميالد حيث  قبل  واألربعين 
معظم دول العالم تعيش فى ظالم الجهل 

الذى يخيم على عقولهم وأفكارهم .
وأستخدم الفراعنة  تقويما فلكيا منذ 
أقدم العصور وتوصلوا إلى اختراع 
اهتموا  أنهم  دليل على  وهذا  السنة 
الظاهرية  الشمس  حركة  بدراسة 
وسط النجوم الثابتة، واستنبطوا ذلك 
من طول السنة النجمية واحتفلوا بعيد 
رأس السنة أول توت، كبداية للسنة 
المصرية القديمة )6256( المحتسبة 
وفًقا لظهور نجم الشعر اليمانية مرة 
واحدة فى السنة، وهو كذلك مؤشر 

لقدوم الفيضان.
 وقد كان اختراع هذا النظام أو التقويم 
استجابة لنظام الفيضان وظروف الزراعة 
الوهلة األولى  فلقد كانت مصر من 
حضارة زراعية بسبب الفيضان الذى 
أدى إلى خصوبة تلك األرض وأطلق 
المصرى القديم على هذه األرض اسم 
كيمت اى األرض الكاملة التى بها كل 
شيء  كـ “الشمس والقمر واألرض 
والحياة والعالم األخر”، وإن دل ذلك 
فيدل على مدى وعى المصرى القديم 
ونضوج فكرة المستنير فى ذلك العهد 
القديم وقيامة بمشاهدات منتظمة البد 

من تسجيلها بنوع من الكتابة ولو فى 
مراحها األولى .

قد  الفراعنة،  المصريين  أن  كما 
الفيضان ظاهرة سنوية  أن  الحظوا 
الشعرى  نجمة  وأن  بانتظام  تتكرر 
اليمانية تظهر فى األفق مع شروق 
الشمس فى نفس اليوم الذى يصل فيه 
الفيضان إلى مدينة “منف” عاصمة 
مصر حين ذاك حيث كان الفلكيون 
المصريون”المتطلعون إلى السماء” 
يرصدون هذة االحداث الهامة ، وكان 
الفيضان هذا هو دموع ايزيس ببكائها 
على زوجها ازوريس كما هو معروفه 
فى الديانة واألساطير المصرية القديمة. 
العمليات   وعلى أساس ذلك  رتبوا 
والزراعية وتمكنوا من اختراع السنة 
المكونة من 365 يوم وتقسيم السنة 
إلى أنثى عشر شهرا وكذلك الشهر 
إلى ثالثون يوما مقسم إلى 3 أسابيع 
لكل أسبوع عشره أيام وكذلك قسموا 

اليوم إلى ساعات .
اتخذوا  القدماء  المصريين  أن   كما 
السنة النجمية وحدة أساسية فى قياس 
الزمن وصناعة التقويم وقياسهم هذه 
الفترة الزمنية ومقدارها 365 وربع 
يوم بكل دقه، وبذلك يكون الفراعنة هم 
أصحاب أول وأقدم تقويم عرفه العالم 
أجمع تم اكتشافه على جدران المعابد 
فى مصر القديمة وهو 1 توت 6256 
فرعونى وكانت السنة المصرية فى 
أول شهر توت الموافق 11 سبتمبر 
من كل سنة عادية، ويوافق 12 سبتمبر 

من كل سنة كبيسة.
بداية  اليوم في شهر” توت”  ونحن 
السنة يعني بالهيروغليفية “تحوت” 
العلم وكانوا  إله  المتأخرون  وسماه 
يحتفلون به في جميع أنحاء القطر لمدة 
أسبوع وال يزال األقباط يحتفلون به 

اآلن ويسمونه عيد النيروز. 

  كلودين كرمة

بقلم : على أبودشيش 
المصرية اآلثار  خبير 

   نعم احذروا !!!  ان كالم الناس مجرد حروف مفرغة 
التى ال تخطأ  المسمومة  األسنة  ..ولكنها شبه  من معانيها 

هدفها، واذا اصابت قتلت دون ادنى شك.
فهذه الحروف قادرة على هدم اعظم القيم واإلعالء من شأن 
ابخس االخالق فنجد ان هناك تداخل و اشتباك بين ما هو 
راق وما هو وضيع..فهذا الصراع كان منذ االزل ومستمر 
الى ايام يصعب حصرها ..الن استخدام الكلمات جل شأنها 

او  انحدر 
لدعم  وليس  االهواء  وإدارة  لخدمة مصالح  تستخدم  فهذه 
التى  والتقاليد  العادات  وتدعيم  السامية  والمبادئ  االخالق 

تثبت مقاليد االمور وثقافات الشعوب.
اناس حاصلين على شهادات عليا  ان هناك  العجيب  ومن 
ادراكهم  ثقافتهم وال يحسن  يزيد من  ولكن لألسف هذا ال 
نابية ويتهكمون ويستهزئون وال  بألفاظ  يتلفظون  ونسمعهم 
يقدرون قيمة االنسان ويستهينون بقدرات من يحيطون بهم 

معتقدين انهم اكثر ذكاء وقدرة واعلى مكانة واجل شأنا.
من  فكم   .. االصعدة  كل  على  تأثير  لها  الكلمات  وتظل 
رؤساء كانت تصريحاتهم سببا فى نشوب الحروب وآخرين 
كانت لديهم الحكمة الكافية  واللباقة فى التعبير فى استخدم 
اتفاقيات لحلول السالم والتقدم االقتصادى  الكلمات  وإبرام 
والثقافى لدعم عملية التقدم ، وهذا يجعلنا ندرك ان لإلنسان 
ان يستخدم امكانيته ويّفعل ذكاءه ويستجمع قواه : إما لخدمة 
واألمراض  االالم  على  التغلب  و  الظلم  رفع  و  البشرية 
ليتوافق   وتطويعه  الكون  اسرار  لكشف  واالنطالق 
ومتطلبات العصر...: إما للهدم والدمار وإثارة الرعب ودعم 

االرهاب..
به فى مجال االعالم  تأثير ال يستهان  ايضا  لها  والحروف 
سواء برامج ام اعمال فنية وذلك الن هنالك اناس يعتبرون 

ان االعالم هو المرآه الحقيقية التى تعكس صورة المجتمع 
فى  الدقيقة  بالمحاكاة  ويقومون  افكارهم   منه  فيستلهمون 
االسلوب واأللفاظ وردود االفعال؛  فيصبغونه بصبغة جديدة 
وينحدر المستو ى الثقافى ويتدنى المستوى االخالقى  دون 
ان يدرى هذا المجتمع انه واقع تحت هذا التأثير وخصوصا 
البشرية  للنفس  الفكاهة محبب ومقرب  قالب من  اذ قدم فى 
فيقلد  ما عرض عليه اذ يعتبره طريقة سهلة وسريعة للتنفيس 
عن الضغوط النفسية او اسلوب مبتكر  للوصول الى هدفه او 

لجذب االنظار  ، الى آخره..
وتكون النتيجة ان افراد المجتمع يظنون انهم هم من يقررون 
ما يفعلون ولكن فى الحقيقة ان االعالم هو  المرشد والمعلم 
يؤثر عليه  ان  القدرة  ثقافات مختلفة وله   بنشر  يقوم  الذى 
بالسلب او االيجاب. خاصة بعد التقدم التكنولوجى فى تزييف 
لتبدو  االكاذيب مدعمة بصور مغلوطة  اظهار  و  الحقائق 
واقع يجذب اليه من ليس لديهم الوعى الكافى حتى يميزوا 

بين الواقع الحقيقى او المفتعل.
وما اخطر تلك الحروف والكلمات على المستوى االجتماعى 
مع استخدام بعض التأثيرات الصوتية او تغير مالمح الوجه 
فهى تكون قادرة على قلب االوضاع رأسا على عقب..فإما 
ان تدمر العالقات او ان تكون سببا فى تثبيتها .. اما ان تنهى 

حياة او تجعلها اكثر ازدهارا.
“ ضع يارب حافظا لفمى وبابا حصينا على شفتى “ فلتكن 

هذه اهم طلبة لنا الن “من فضلة القلب يتكلم اللسان”
وان اساس كل العالقات و التعامالت هو ما يتلفظ به االنسان 
و طريقته فى التعبير واختيار الكلمات فهى تظهره بالحقيقة 
 .. لنشأته وثقافته وإدراكه وقدراته وشخصيته  وكأنها مرآة 
فهى سفير يمثلنا فى المجتمع فان كنا نطلب السمو ونبتغى 
المكانة المرموقة فلنتحفظ ألنفسنا .. فنسعد ونسعد من حولنا .

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 14 septembre 2018 
الجمعة 14 سبتمبر 2018

عند  السنة  رأس  عيد  سبتمرب   11
الفراعنة وحيتفل به األقباط 

»عيد النريوز«

احذروا  كالم الناس!!!
 هل اقرتبت املسرحية من نهايتها ؟؟

(514) 961-0777 /  (450) 972-1414 
elressala@videotron.ca / fzemokhol@gmail.com   www.el-ressala.com إلعالناتكم يف الرسـالة

املركز الثقايف األملاني مينح 
»أبو دشيش« شهادة الدكتوراة الفخرية

السعودية تستقبل »سريك دو سوليي« 
الكندي رغم األزمة الدبلوماسية مع أوتاوا

  منذ دخوله البيت األبيض بداية عام ٢٠١٦ 
لم يتوان يوماً  والرئيس دونالد چي ترامپ 
عن مفاجأة العالم عامة واألميريكيين خاصة 

دنا  بقرارات وتغريدات لم يَُعّوِ
الذين  الرؤساء  مثلها  على 
سبقوه. كان همه األول عند 
القضاء  السلطة، هو  توليه 
بالكامل.  أوباما  إرث  على 
بعد  الحديث عن عزله  بدأ 
توليه السلطة بفترة قصيرة، 
اقتربت؟  فهل  واليزال، 

ربما!!!!
من الواضح أن مهنته السابقة 
كوكيل عقاري سابق ثم مستثمر 
في مجال العقارات مكنته من 
جمع ملياراته التي أصبحت 
- المليارات - المسيطرة على 

كل حاسة من حواسه المادية 
والمعنوية، بشكل أصبحت معه 
هوساً اليمكنه التخلص منه.

لدى مراقبة تغريداته وتصريحاته 
علماء  قبل  من  قرب  عن 

أكذب رئيس  أنه  أكدوا  والنفس،  اإلجتماع 
مجموع  بلغ  المتحدة  الواليات  بتاريخ 
أدلى  التي  والمضللة  الكاذبة  التصريحات 
بها حسب صحيفة اإلنديپيندنت اللندنية نقاًل 
األميريكية  پوست  الواشنطن  عن صحيفة 
مفاده أن الصحيفة األخيرة تأخرت حوالي 
الصيفية  اإلجازات  موسم  بسبب  الشهر 
بالنسبة آلخر تحديث لبنك معلوماتها التي 
َج له  تحلل وتصنف وتتابع كل تصريح روَّ
الرئيس األميريكي. حدث هذا عندما قرر 
الرئيس األميريكي فتح ‘صنبور’ اإلدعاءات 
الكاذبة والمضللة والتي بلغ عددها ٤٢٢٩ 
إدعاًء خالل ٥٨٨ يوماً من عهده بزيادة ٩٧٨ 
معدل  بلغ  بهذا  فقط.  إدعاًء خالل شهرين 
إدعاءاته وتصريحاته الكاذبة والمضللة ٧,٦ 
في اليوم الواحد وبلغ الرقم القياسي اليومي 
في الخامس من تموز/يوليو عندما أدلى  ب 

٧٩ تصريحاً غير صحيح. 
 ال يتوانى عن مهاجمة وانتقاد كبار المسؤولين 
في إدارته من وزراء او مستشارين وال يجد 
غضاضة بطردهم من إدارته علناً عبر مواقع 
التواصل اإلجتماعي. في عهده الذي لم يكمل 
العامين بعد، انتشرت العنصرية على نطاق 
واسع وانتشر السالح بين طالب الثانويات 
خاصة وقاوم منعه بكل إمكانياته وسلطاته 
وازداد العنف في البالد إلى مستويات غير 

مسبوقة، كما ازدهر التطّرف داخل الواليات 
المتحدة وفي أوروپا بمباركة وإسهام وتشجيع 

منه على ما يظهر. 
عالقته بروسيا عجيبة غريبة 
ومثيرة للجدل. التقتصر العالقة 
على مساعدته دخول البيت 
األبيض، بل هناك ماهو أكثر 
عمقاً ومن الواضح أن هناك 
العالقة.  هذه  في  مايخشاه 
هيلسينكي  إجتماع  يكفي 
الذي دام أكثر من ساعتين 
مع نظيره الروسي ڤالديمير 
پوتين اقتصر على الرئيسين 
ومترجمين. لم يشرك أحداً 
من وزرائه أو مستشاريه في 
هذه اإلجتماعات، مخالفاً بذلك 
أبسط األعراف الديبلوماسية 
األميريكية المعروفة، ماترك 
جميع من حوله في حيص 
بيص شديدين اليدرون كيف 
يمكنهم معرفة ولو جزء بسيط  
من ما جرى في ذلك اإلجتماع. 
 لحقته مغامراته النسائية السابقة إلى البيت 
األبيض، ويبدو أنه كان مغرماً بممثالت األفالم 
وعارضات المجالت الجنسية، التي كان أخرها 
فضيحة دفع مبلغ ١٣٠ ألف دوالراً أميريكياً 
لممثلة األفالم اإلباحية ستورمي دانييلز عن 
طريق محاميه الشخصي مايكل كوهن الذي 
اعترف أمام المحكمة بذلك وأن المبلغ ُدِفَع 
من مخصصات الحملة اإلنتخابية الرئاسية 
وهذا مخالف للدستور ويعتبر اإلتهام بدرجة 

جريمة مصيرها السجن.  
من الفضائح التي تفجرت توجيه ثماني إتهامات 
ضد پول مانافورت مدير حملته اإلنتخابية 
السابق بالتهرب الضريبي والتزوير والكذب 
إلى  تهم  ثماني  أيضاً  وغيرها. كما وجهت 
محاميه الشخصي مايكل كوهن منها الكذب 
والتزوير  الفيدرالية  التحقيقات  على مكتب 
المالي والتهرب الضريبي. وقبلهما وجهت 
تهم إلى مستشاره لألمن القومي چون فلين 
باالتصال بالروس أثناء الحملة االنتخابية.     

 
في العدد القادم سنتحدث عن األزمات التي 
سببها لبالده بعالقتها مع جارتها الكنديه في 
الشمال ومع أقرب حلفائه في اإلتحاد األوروبي 
عبر األطلسي، ومع إيران والصين وكوريا 
األزمات  من  المترددة  ومواقفه  الشماليه 

األخرى حول العالم.

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

    عندما نتحّدث عن الشباب وتوجهات عقولهم،فنحن 
وأهداف؛  وطموحات  وأمال،  أحالم،  عن  نتحّدث 
بإعتبارهم أكثر الفئات المهتمة بالتغيير، فهم القادرون 
الصعوبات؛  كل  والتحدي،ومواجهة  الصراع،  على 
العربي، فال بد  التوازن في مجتمعنا  من أجل إعادة 
أن ندرك جميًعا أّن شباب الوطن العربي هم الدعامة 
األساسية للُرقي، والتقدم والحضارة، وهم ثروة الحاضر 
التي تُستثمر ألجل مستقبل أفضل، وهم ركائز أى أّمة 
متقدمة، فإذا كان ألّمتنا العربية ثروة حقيقة، فهي ثروتها 
البشرية الهائلة من الشباب؛ فهم العمود الفقري للتنمية 
المستدامة، وأعظم ثرواتنا غير الناضبة والمتجددة، 
وهم الطبيعة اإلنسانية التى تتحرك؛ من أجل أن تكون 
قاعدة الريادة، والقيادة، واإلنتاج في المستقبل؛ باستفادتها 
الجيل  إمكانيات  الماضيه، ومن ضعف  تجاربها  من 
السابق، كما أنّهم األساس الذي يبنى عليه التقدم من 
تابعين لآلالت الصناعية إلى عمال مبدعين، ومنتجين 
التي  مجتمعهم  لمشكالت  حلواًل  إيجاد  على  قادرين 
تطوير  وقادرين على   ، العصور  تواجههم على مر 
األولى  المصلحة  أصحاب  وهم  والتحديث،  التنمية 
في أن يكون مسلًحا بالعلم، والثقافة، والمعرفة؛ فمن 
الحقائق المعروفة دائًما أّن كمال الثورات التكنولوجية 
تكمن في تحول الشباب العاملة من مجرد عمال تابعين 
إلى مصدر التغير االجتماعي والثقافي في المجتمع، 
بكل ما يتمتعون به من قدرة على اإلبداع، واالبتكار، 
واإلنتاج والمهارة، فالشباب دائًما يتطلع باستمرار إلى 
َتبني كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والمعرفة، 
التغيير،  الكافي، والرغبة األكيدة في  الوعي  ولديهم 

مما يجعلهم أهم سبل النجاح في المستقبل.
ومن هنا ندرك أنّه من الضرورى االهتمام بشبابنا، 
وتعليمهم، وتأهيلهم، وتمكينهم في مجاالتهم، واستثمار 
قدرة  األكثر  ألنّهم  علينا؛  بالنفع  يعود  فيما  طاقاتهم 
ونشر  والتجديد،  والتغيير،  العمل،  على  وإصراًرا 
الثقافة؛ لكي نحقق النطالقة نصبوا بها جميًعا، لذلك 
األنسب في عالم حديث  الدور  الشباب هو  فإن دور 
المجتمعات والثقافات؛  تغيراته على مختلف  يفرض 
يمكنه  بما  استعداده  إبداعته، وطبيعة  من  لالستفادة 
معها؛  اإليجابي  والتّكيف  المستجدات،  مواكبة  من 
ألّن جهود المجتمع العربي لن تثمر اطالًقا، إذا فقدت 
العربي  المجتمع  شهد  وقد  واإلبداع،  التجديد  روح 
واسعة  اجتماعية  تغيرات  عّدة  األخيرة  الفترة  في 
النطاق، والمهتمون بمثل هذه المسائل يحاولون تتبع 
هذه التغيرات بالتحليل والتفسير؛ من أجل توجيه هذه 
التغيرات إلى وجهة الصواب؛ لكي تُسهم في تحقيق 

مزيًدا من التقدم والنماء.
ومن هنا يأتي دور المعرفة؛ فهى تُعتبر ثمرة التقابل 
واإلتصال التي ترتكز عليها مهمة التنمية اإلنسانية؛ 
ألنّها وسيلة لتوسيع خبرات البشرية، وتنمية قدراتهم 
واالرتقاء بهم، وهي الطريق اآلمن لبناء المجمعات 
المتقدمة، وإحدى أهم الركائز األساسية لبناء المستقبل، 
تفوق  فإنّها  اإلنتاج،  في  عامل  أهم  تُعتبر  فالمعرفة 
فالذي يحدد  العمل،  المبذول في  المال والجهد  رأس 
قيمة العمل المتميز هو اإلبتكار، والفكر الكامن وراء 
إبداع هذا العمل، فنرى أنّها تمتاز بقدرتها الفائقة على 
االنتقال واالنتشار عبر العالم، فمجتمعنا العربي اليوم 
يقاس بالقدرة على إنتاج المعرفة، وتحديثها وتراكمها 
الدول  بين  والتحدى  التنافس  محور  إلى  وتحولها 
والمجتمعات المتقدمة، والتي تتسابق فيما بينها على 
اكتساب القوة، والهيبة، والتفوق الحضاري خاصة بعد 
أن تحول االقتصاد الحديث إلى ما يعرف باالقتصاد 
العصب األساسي  المعرفي، فهي تعمل على تشكيل 
فيه، وأيًضا تُساهم في تحديد هويته، وصورته وفلسفته، 
ونحن اآلن في أشد الحاجة إلى مجتمع العلماء، وأهل 
الخبرة والمعرفة، وال مكان في مجتمعنا هذا لألمية، 

والجهل والتخلف. 
واليوم ترتكز الرؤية المستقبلية نحو الشباب، ومستقبل 
المجتمع المعرفي، فهو مرهون بتأهيل المجتمع وإعادة 
بناؤه اجتماعيًا وثقافيًا على أسس متينة تُبنى على التكلف 
والتفاعل مع المستجدات العالمية، والتي تتطلب منا 
التعامل مع الشباب؛ باعتبارهم اليد الفاعلة على أعادة 
التأهيل والتشكيل، فال قيمة ألى مجتمع في العالم أهمل 
بالعلم  وتسليحهم  بهم،  اإلهتمام  فعلينا  مستقبله،  قوة 
خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، 
وتهيئة كل الظروف المواتية؛ للمشاركة في بناء مجتمع 
عربي معاصر، وإذا كنا نهتم بالفعل بالمجتمع العربي 
الجهل،  ستار  نُزيح  أن  فالبد  أمة،  أى  لتقدم  كنواة؛ 
والتسلح بالمعرفة؛ من أجل تخطي التحديات الراهنة 

التي نواجهها.
وكذلك البد من تعزيز الدور التربوي لألسرة العربية من 
خالل انتهاج سياسة الحوار التي تستوعب المتغيرات 
الجديدة، وجاءت بها التكنولوجيا المعلوماتية؛ من أجل 
تلبية احتياجات الجيل القادم، والمحافظة على مختلف 
الثقافات، واإلهتمام بالمعرفة العلمية وتنميتها، والمعرفة 
التطبيقية؛ لحل مشكالت المجتمع االقتصادية، والثقافية، 
واالجتماعية والفكرية كافة، ويجب علينا اإلهتمام بالتنمية 
المستدامة من حيث وضع استراتيجية لها تعتمد على 
معرفة حقيقية تخدم التوجهات المستقبلية للشباب في 
إطار علمي؛ وعملي منظم، ومن الضروري متابعة 
مشروع التنمية المستدامة بكل طاقة، وكذلك الوقوف 
على الصعوبات، وتدارك األخطاء؛ من أجل تحقيق 
التقدم في الوطن العربي، والبد من تحويل المعرفة إلى 
وسيلة للتبادل التجاري، من خالل ربطها بسوق العمل، 
وجعلها أداة السياسة في إنتاح المعرفة بوصفها وسيلة 
توفر الدخل للفرد والمنتج، وأيًضا الربط الوثيق بين 
الواقع والمعرفة، والسعي إلى توفير االسعار الواقعية 
التفاعالت  المعرفي صلب  المنتج  من  تجعل  التي 
المجتمعية، ومن ثّم تطوير النظام التعليمي في الوطن 
العربي، بما يتوافق مع مجتمع التعليم العالي؛ من أجل 
العلمي،  للبحث  التوجه  في  للشباب  الفرصة  إتاحة 
واإلنتاج المعرفي إلى أسطورة الخدمات، والتقنيات 
الحديثة، وعلينا أن نستخرج ذلك المخزون الحضاري 
إليه  ونعيد  األنانية،  غبار  عنه  ونُنفض  والمعرفي، 
بريقه الذي سيشعل أنوار العلوم، والثقافة والتحضر 

في مجتمعنا العربي.
لقد كنا مجتمًعا حضارًيا، وثقافًيا عظيًما، ويمكن أن 
مجتمع  في ظل  الخالقة  الروح  بتلك  دورنا  نستعيد 
عربي متعاضد، ومتماسك، ومتكامل، وعندما يرى 
الوطن العربي ضوًء ينبعث من ثقافتنا ووعينا؛ فإّن 
عزيمته ستكون أقوى الستكمال المشوار، والُمضي فى 
طريق البناء، والمعرفة؛ ولذلك فإّن بناء مجتمع معرفي 
يتمحور حول صناعة الثقافة، وتحويل المنطقة العربية 
إلى منطقة منتجة مستخدمة، ومصدر للتقنيات الحديثة؛ 
حتى نستطيع أن نُكمل عملنا بصورة أفضل مهما كانت 
التي نمر بها، البدَّ من وجود  المصاعب والتحديات 
نا يقوينا  دعم، وتشجيع، وحافز داخلي نابًعا من أنُفِسِ
مهما سقطنا، ويُحِفُزنا مهما كانت الظروف والتحديات، 
التغيير صعبة، وقد حان الوقت لرفع شعار  فمسيرة 
فالحديث  ولذلك  أفضل؛  لمستقبل  والعمل  المعرفة، 
المستقبل،  الحديث عن  يعني  التنمية والشباب،   عن 
والتحديات الراهنة التي نواجهها، والصعوبات التي 
تُحوطنا من جميع الجهات، والمعوقات الكثيرة التي 
تعترض سبيلنا؛ لذلك علينا األهتمام بالشباب، وتوجيههم 
القدرات،  الطريق الصحيح واالستفادة من هذه  نحو 
والطاقات، فمجتمعنا العربي اليوم بحاجه إلى جهود 
العاقلين والمخلصين من شبابنا؛ ألّن الشباب وحدهم 
هم القادرون على مواجهة التحديات الراهنة في بناء 

مجتمع المعرفة.

يف  العربي  الشباُب  ينجح  هل 
املعرفة؟!. جمتمع  خلِق 

بقلم/ أسماء أبو بكر

  منح المركز الثقافي األلماني 
الدولي “IGCC”  بالتعاون مع 
منظة الضمير العالمي لحقوق 
االنسان الدكتور على أبو دشيش 
االعالمي وخبير اآلثار المصرية 
، شهادة الدكتوراة الفخرية لسفراء 
وأعضاء منظمة الضمير العالمي 
لحقوق اإلنسان تحت قيادة مدير 
عام المنظمة الدكتور مينا يوحنا 

يوسف.
هذه  على  دشيش  أبو  وحصل 
ما  على  له  تقديرا  الدكتوراة، 

والثقافية  اإلنسانية  والقيم  والمحبة  السالم  نشر  في  به من خدمات مجتمعية  يقوم 
والتسامح بين البشر حول العالم. 

  تستعّد فرقة “سيرك دو سوليي” الكندية لتقديم “أولى عروضها في السعودية” 
بالرغم من األزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين، بحسب ما كشفت االثنين إدارة 

هذه الفرقة الشهيرة للعروض البهلوانية.
كشفت ماري-هيلين الغاسيه القيّمة الرئيسية على العالقات العامة في إدارة فرقة 
“سيرك دو سوليي” الكندية عن أن موعد إقامة عرض الفرقة األول بالسعودية في 
23 سبتمبر/أيلول ال يزال قائما رغم األزمة الدبلوماسية بين بلدها كندا والمملكة 
العربية السعودية على خلفية اتهامات الرياض لكندا بالتدخل في شؤونها الداخلية 

إثر انتقادات لملف حقوق اإلنسان في المملكة.
ومن المرتقب أن يقام هذا العرض “الذي يعّد من أكبر اإلنتاجات المتمايزة” التي 
السعودي وسيقام  الوطني  اليوم  بمناسبة  الرياض  الفرقة في مسيرتها، في  تقّدمها 
بمشاركة أكثر من 80 فنانا على مسرح يمتّد على حوالي مئة متر عرضا في ملعب 
الملك فهد ويبّث مباشرة على التلفزيون الوطني. وقد صّمم لهذه المناسبة 250 زيّا 
“خصيصا على قياس” العرض السعودي، تماشيا مع التقاليد المحلية “والمعايير 

الفنية التي اشتهرنا بها”، بحسب ما أوضحت الغاسيه.
أوتاوا  بين  الدبلوماسية  األزمة  قبل  دو سوليي”  أُعلن عن عرض “سيرك  وقد 
والرياض، وتحديدا “في نيسان/أبريل خالل حدث أقيم في لوس أنجلس بمشاركة 
عّدة جهات كبيرة من أوساط الترفيه في أمريكا الشمالية”، بحسب ما ذّكرت الغاسيه.

األزمة الدبلوماسية السعودية الكندية
وفي مطلع آب/أغسطس، طلبت السعودية من السفير الكندي مغادرة أراضيها وقررت 
استدعاء سفيرها في كندا وتجميد التعامالت التجارية معها ردا على انتقادات وّجهتها 

أوتاوا للمملكة بشأن حقوق اإلنسان.
ففي  المحافظ.  البلد  هذا  في  االجتماعية  تواجه حملة اإلصالحات  تحديات  وتبرز 
حزيران/يونيو الماضي، أقيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه التي شّكلت 
في إطار خطة كبرى إلنشاء مراكز ثقافية وترفيهية في المملكة، على خلفيّة عرض 
لسيرك في العاصمة الرياض أثار جدال بعد أن ظهرت فيه العبات “بلباس غير الئق”.

صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

  في أكثر دول العالم األول الصناعي يحصل 
المسننون على دخل معين للعيش الكريم ؛  وتصًر 
األنظمة على العاطلين عن العمل والمؤهلين للعمل 
والشباب  إليجاد عمل  ويحصلون على مساعدة 
الفئة  وتشجيعها  لدفع هذه  يمكن أن تكون مؤقتة 

للتفتيش على العمل.
مع نظام العولمة  وفتح األسواق  للتجارة  الحرة  
إلى خطوط  اليدوي  إلى تحويل اإلنتاج  باإلضافة 
األلي   اإلنسان   والروبوت  أوتوماتيكي  إنتاج 
البلدان  الكثير من   العاملة  في  اليد  خسرت  
الفراغ نجد  العمل ؛ ولسد هذا  الكثير من فرص 
البلديات ووزارات األشغال لبناء  زيادة ميزانيات 
الجسور وتعبيد طرق جديدة وإصالح القديم لمنح 
العاطلين عن العمل فرص عمل موسمَية ألن هذه 

األعمال تتوقف في مواسم الشتاء والثلوج.
انتقال رؤوس األموال  للحديث عن  ال مجال هنا 
والصناعات إلى مناطق فيها ضمانات للربح 
نتيجة رخص اليد العاملة وانخفاض قيمة العمالت 
الدوالر واليورو وعمالت  إلى  بالنسبة  المحلية 
على  يساعد  ما  وهذا  صناعية   لدول  أخرى 
التصدير؛  كل هذه  المضاربة  ويشجع  وينشط 
العوامل أدت إلى خسارة اليد العاملة فرص عمل 

في الدول الصناعية.
العمل  في   للعاطلين عن  الدولة  بقيت  مساعدة  
لجوء ماليين  لغاية  المساعدة   حدود ومفهوم 
هاربين من الحروب األهلية باتجاه أوروبا ودول 
أخرى واستقبالهم  ومنحهم  كافة االمتيازات  من 
سكن ومعاش  وضمانات صحية وأدوية مجانية 
إلخ.  في  هذا الكرم  الحاتمي الممنوح  لالجئين 
إعترض أهل البالد  وشبابها في  بالد اسكندنافية 
الذين ال يجدون عمال وهم على مساعدة محدودة 
وأعلنوا : أصبحنا نحن الجئين والغرباء يتمتعون 
بناها أجدادنا وأهلنا   التي  العيش في بالدنا  بنعم 

وسواعدنا !! 
سمعت هذا الكالم من سيدة في مدينة مونتريال من 
أصل سوري تعمل هي وزوجها ولهم  ثالث أبناء  
نتيجة  الحياة   يعانون من صعوبة  الجامعات   في 
الدخل  المحدود مقارنة مع نفقات العيش ؛ ومقارنة 

مع االمتيازات الممنوحة لالجئين !!
السلطات  في   نتيجة  االعتراضات  استدركت 
السكان ورفعت  دول اسكندنافية مؤيدًة مطالب 
المساعدة  إلى راتب يضمن العيش الكريم  لعموم 
التجربة ويمكن أن  قيد  القرار  .  إن هذا  السكان 

يصبح قانونا دائما لضمان العيش الكريم.
الماضي وفي مقاطعة  القرن  السبعينات من  في 

القرى من هجرة  الكندية وغيرها عانت  مانيتوبا 
الشباب إلى المدن لمتابعة الدراسة أو إليجاد عمل 
العيال وتناقل  ؛  هذه الهجرة خطيرة  ألن غياب 
الملكية  من  جيل إلى جيل يعني  إغالق المدارس  

والمستشفيات 
والخدمات اإلنسانية واألمن؛ وبعد رحيل المسننين 
القرى مهجورة.  قامت حكومة  مانيتوبا  تصبح 
في تلك الفترة  بتجربة جريئة  بمنح  رواتب في 
النتيجة إستقرار  ؛  كانت  المقيمين  لكافة  قريتين  
الوضع  السكاني في القريتين  كما ان الشباب فيهما
المؤهلون   بدوام  كامل وتابع  للدراسة   إنصرفوا 

دراساتهم العليا.
بعد  هذه التجربة  إستقرت األمور على مساعدة  
الشباب من   ؛  لكن  هجرة   العمل  للعاطلين عن 
القرى  كما في كافة  بلدان العالم إستمرت ،  وهذا 
البالد األوروبية  على إستقبال   ما شجع  بعض 
أعداد كبيرة من  الالجئين  من  بالد الحروب 

األهلية  
الحياة   وتوطينهم في قرى شبه مهجورة إلعادة 
إليها والستمرار الخدمات من مدارس ومستشفيات 

ومواصالت وكهرباء إلخ إلخ .
المدن الصغيرة  من   أذكر هنا أن  أحد مخاتير 
الشباب   التي  تعاني من هجرة   اونتاريو  والية  
الكبيرة ؛   إستمر في اإللحاح  على  المدن  إلى 
وزارة  الهجرة إلرسال  مئتي عائلة الجئين 
سوريين  عندما قررت الحكومة المركزية برئاسة 
ألفا  السيد جوستان ترودو  إستقبال  خمسين  
العائالت   المهجرين ؛  وذلك  إلسكان تلك  من 
الحياة  في منازل مهجورة  في  مدينته إلعادة 
إليها  واستمرار  الدراسة  في  معاهدها  المهددة  

باإلغالق باإلضافة  إلى الخدمات األخرى.
بالذكر هنا أن  من أسباب األزمات  الجدير  من 
الغنية :  عزوف  الدول الصناعية   السكانية في 
وتحمل  العيال   وإنجاب  الزواج  عن  الشباب 
مسؤولية تربيتهم وهذا ما نجده في إحصائيات 
السكان في هذه البالد التي تؤكد خطورة نسبة عدد 

المسننين الكبير بالنسبة لعدد األطفال  .
في  بالدنا  الشرق أوسطية تختلف األزمات 
الصناعية ألن  الدول  تاما عما يجرى في  إختالفا 
التكاثر في القرى هائل  وعدد الشباب  المنتقل  إلى 
المدن  أقل  من الباقين  فيها  وأصبحت المزرعة 
بلدة والبلدة   قرية  والقرية ضيعة ،  والضيعة 
المدينة نتيجة  التكاثر وعجز المجتمع  والسلطات 
عن توعية  العائالت لتحديد النسل  والخروج من 

الفقر  والعوز .

معاش لعموم السكان 
يضمن العيش الكريم والجئون 

إلنعاش احلياة يف املناطق 
املهجورة
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يوسف زمكحل   همسـات
سبيل  في  تعيش  أن  الحياة  سر 

تحقيق غاية 

ال  عندما  الصمت  في  البالغة  أجد 
يفيد الكالم 

أصرخ لتعلم أنك مازلت حياً 

قلب اإلنسان هو رأس ماله فال بد 
من أن يستثمره في الحب 

عندما نعيش لآلخرين نعيش حياة 
مضاعفة 

الحرية هي الحق في أن تعمل بما 
يبيحه القانون

مرة  عدوك  أحذر  تقول  الحكمة 
وأحذر صديقك ألف مرة 

العتاب هدية األحباب 

يضطر  الذين  هؤالء  يكره  الرجل 
إلى الكذب أمامهم )فيكتور هوجو(

من أشعار كامل الشناوي : يا فتنتي 
 .. قصيدة  .. وهللا صاغ  شعر  أنت 
فمي  وفي   .. لحن  األذن  في  وأنت 
تغريدة  .. وأنت في النوم .. طيفي 
.. وأنت دنياي  الذي خاف شروده 

.. دنيا من النعيم جديدة .

  تبدأ تباشير فصل الخريف في مونتريال 
بالظهور قبل موعده “الجغرافي” بنحو 
الشهر. فحرارُة الطقِس، يروُح يتناوبُها 
ال  ولكن  والخريِف،  الصيِف  فصال 
كحركة المّدِ والجزر إذ في هذه انتظاٌم 
الحبِل  شّدِ  بلعبِة  أشبُه  بل هي   ، زمنيٌّ
تتأرجُح فيها الغلبُة بين الطرفين في كّلِ 
لحظة وفي غير انتظام، فبعد أن تتيقَن 
من أنَّ الغلبَة ستكوُن لهذا الفريِق فإذا 
بك تراها تحولت لآلخر. وهكذا تصبُح 
حاُل الطقِس، فاليوم ترتفُع الحرارُة إلى 
ما يزيُد عن الثالثين درجٍة مئويٍة وفي 
دون  ما  إلى  تنخفض  قد  التالي  اليوم 
الخمس عشرة أو قد تتدنى ليال لتصل 
إلى السبع درجات، لتعود إلى االرتفاِع 

غًدا أو بعد غد.
وقد نستيقُظ صباًحا وُقبُّة السماء ال يعلوها 
الشمِس  وأشعُة  الَغماِم،  من  وشٍم  أيُّ 
تمأل األرَض والسماَء. ثم قد ال تمضي 
ساعاٌت معدوداٌت ليتحوَل صفاُء الجّوِ 
إلى غيوٍم متلبدٍة تمنُع ولو شعاًعا واحًدا 
من أشعة الشمِس أن يخترَقها، فينوُب 
عنها وميُض البرِق في تزويِد الطبيعِة 
بفُسحاٍت متقطعٍة من النوِر. وتتولى الرياُح 
مهمَة َهْزَهَزِة األشجاِر فترى أغصاَنها 
والجذوَع تتمايُل كأنها تتراقُص على أنغاِم 
الرعِد يصمُّ  بينما دوٌي  الريح،  حفيِف 
اآلذان. ثم ينهمُر المطُر غزيًرا فتغِسُل 
جِر وإسفلَت  أمواُهُه أوراَق وأفناَن الشَّ
الطرقاِت وأسطَح المنازِل والسياراِت، 
غِم من أن نُدرَة التلوِث في الجّوِ  على الرُّ
تجعُل كلَّ شيٍء في مونترياَل يَلبُس دوًما 
إنَّها عاصفٌة عابرٌة، أو  النظافِة.  ثوَب 
كما نقوُل في شرقنا: “سحابُة صيٍف”، 
قد ال تمتدُّ ألكثَر من ساعٍة واحدٍة تهدأُ 
بعدها سريًعا، فتتحوُل تلَك الغيوُم، في 
ساعاِت األصيِل، إلى أشكاٍل فنيٍة، متناثرٍة 
هنا وهناك، تنعِكُس عليها أنواُر شمِس 
لوحًة متعددَة  الغروِب راسمًة  قبل  ما 
األشكاِل متناسقَة األلواِن المتدرجِة من 
الرمادّيِ الّداكِن إلى األبيِض الناصِع، 
يتخلَّلُها األصفُر والبرتقاليُّ واألحمُر، 
إلى أْن تنحِسَر مع تواري قرِص الشمِس 

خلَف األفِق البعيِد.
أُِطلُّ في الصباِح من على ُشرفِة المنزِل 
ألمتَِّع ناظريَّ بلوحٍة فنيٍة أُخرى رسَمتها 
بلديُة المدينِة، ِبساًطا ُسندِسًيا من الُعشِب 
األخَضِر تعلُوُه أشجاٌر متنوِعٌة، غيُر مثمرٍة، 
تتراوُح طواًل بين المترين وما يزيُد عن 
الخمسَة عشر متًرا، في حديقٍة شاسعِة 
ٍة  األطراِف، هي واحدةٌ من عّدِة حدائَق عامَّ
موزعٍة على أحياِء المدينِة، رئاٍت تزوُد 
، ومالعَب لألطفال،  كان بالهواِء النقّيِ السُّ
ومتنزهاٍت للمسنين. ومع تباشيِر فصِل 
الخريِف يبدأ المشهُد يتبّدُل يومًيا حتّى 
ما بعد بدايِته الُجغرافيِة ببضعِة أسابيع. 

اليوم أرى بضَع وريقاٍت َسقطْت عن 
األغصاِن وافترَشت األرَض، بعد أن 
. وبعَد يوٍم أو  زاَد اصفراُرها إلى البنِّّيِ
اثنين أرى اخضراَر أوراِق شجرتين أو 
ع بمجموعاٍت من األوراِق  ثالث قد ُرّصِ
َحْتها شمُس  فر، تقولُها عناقيُد عنٍب، لوَّ الصُّ
الصيِف بقليٍل من الُصفرِة، تتدلى من 
بين أوراِق كرمٍة ُعلِّقْت أغصانُها على 
شجرِة ملُّوٍل في أعالي جباِل لبنان. ثم 
تأخُذ أعداُد تلك األوراِق تتزايُد وتتبدَُّل 
ألوانُها بالتدريِج. فبعد أن تزداَد ُصفرًة 
يوًما بعد يوٍم، تأخُذ بالتّحّوِل إلى االحمراِر 
الشجرَة  ، فترى  البُنِّّيِ ليقُرَب بعده من 
ألواٍن  أحياًنا، متلوِنًة بخمسِة  الواحدَة، 
أو أكثَر. ثمَّ تروُح تتساقطُ على أعشاِب 
بُخضرِتها حتى  تحتفُظ  التي  الحديقِة، 
تعرى  أن  إلى  الشتاء،  ثلوُج  تُغّطيها 
الفعليَة  البدايَة  معلنًة  تماًما  األغصاُن 
لفصِل الخريِف. أما أشجاُر األرِز التي 
تنتِصُب في أماكَن متفرقٍة من الحديقِة، 
كأنَّها هناك لحراستِها، فتتحدَّى بُشموِخها 
عوامَل الّطبيعِة محتفظًة بأوراِقها الُخضِر 

على أغصاِنها على َمداِر الّسنِة. 
وفي طرِف الحديقِة القريِب من المبنى، 
الطبقِة  شقِق  إحدى  في  نسُكُن  الذي 
الخامسِة منه، بضُع ُشجيراٍت تالَصَقْت 
وتكاثفْت كأنَّها ُعلَّيَقٌة صغيرٌة، ولكن من 
دوِن شوٍك، على حافَّة ساقيٍة في ربوِع 

جباِل لبنان.
“الُعليقة” شجرٌة سبقْت  وبجانِب هذه 
ِبْضٌع  حولَها  ُكلًيا،  ي  بالتّعّرِ أَخَواِتها 
أن  يُحاوْلَن  المتلونة، كأنُّهنَّ  بأوراِقهنَّ 
َيحتِضنَّ تلَك األخِت ليْدَرأَن عن أفناِنها 

نفحاِت نساِئِم رياِح الخريِف. 
 ومع أوائِل شهِر تشرين األول )أكتوبر( 
يبدأ لوُن أوراِق تلك “الُعلَّيقِة” يتحوُل 
يوًما بعَد يوٍم من األخضِر إلى األحمِر 
كلَّ صباٍح  أراُه  بمنظٍر  األرجوانّيِ 
األوراِق  عدِد  بازِدياِد  بانتظاٍم  يتبدُل 
ة، إلى أن يذوَب األخضُر كليًّا  الُمحمرَّ
يتحوُل  ثم يروُح هذا   ، في األرجوانّيِ
هرّيِ فاألبيض فاألصفر، وقد  الزَّ إلى 
ِل ما يقارب  تستغرُق مراحُل هذا التحوُّ
هَر الواحَد، إلى أن تبدأَ تلك األوراُق  الشَّ
تتساقُط كأنَّها تريُد تخفيَف الحمِل عن 
ِر الستقباِل ثلوِج  األغصاِن التي تتحضَّ

الشتاِء القادِم.
هذه اللوحُة التي تُرُسُمها أشجاُر حديقِتنا 
هي صورٌة مصّغرٌة عّما نراُه في خارِج 
ِعها  المدينِة، حيُث تكُسو تلك األلواُن، بتنوُّ
ِدها، أشجاًرا، متالصقة األغصان،  وتعدُّ
قائمًة على أراٍض مختلَفِة المساحاِت، 
من جزيرٍة صغيرٍة في إحدى البحيراِت 
إلى سهوٍل واسعٍة تمتدُّ عشراِت أو مئاِت 
الكيلو مترات، “جنات على مد النظر”. 

فُسبَحان الخالق فيما خلق.

مجال اخلريف يف 
مونرتيال

أسامه كامل أبو شقرا

أيها الشهيد ، ألغالي ... ألعنيد ،
أتعلم من أنت ؟ وكيف كتبت لك الشهادة ؟

أنت منذ الوالدة ، كتبت لك الشهادة .
قد بعثت لتكون شهيدا” ، أنجبتك أمك لتكون شهيدا” 

لهذا الوطن الغالي العزيز .
نعم بإسمك نتغنى ، ولك نقول : أنت عزتنا ، 

أنت مجدنا ،
وبإسمك وإلسمك ترفع الرايات .

اليوم ، لك نقول : يا أم الشهيد ، هنيئا” لك ولذويه ، بهذا الوسام ، 
الذي رفع راية الوطن عاليا” .

بدمك رسمت نجوم العلم ، وبيدك حفرت قبور العدى ،
صقور على صخور تتعالى ، إلسمك ايها الشهيد يرتفع العلم .

لك يا أم الشهيد ننحني ، 
لك يا أبا الشهيد وسام صنع ، 

لكم يا ذوي الشهداء ، الف حب ، وتحية وإجالل .
 

أيها الشهداء الغوالي ...

أيــها الشهـيد

 بقلم: جــاك قرانـطـة

- أنا هاو سياسة وعمري ما احرتفتها ولكين أؤمن بأن أي مشروع ثقايف جيب أن يعكس مردودا اقتصاديا وهذا ما أبقاني 23 عاًما
- مواجهة مصر لإلرهاب تبدأ من املوبايل واألفكار وحدها تشكل اجملتمع العام

- أتواصل مع الرئيس مبارك وأسرته من حني إىل آخر
هو رجل من طراز خاص ، الذى يعتبر أطول مسؤول تولى وزارة فى تاريخ الوطن، يرى أنه جاء إلى المنصب 

»صدفة«.
من قصر ثقافة األنفوشي إلى المركز الثقافي بباريس، ُثم إلى أكاديمية الفنون بروما، 18 عاًما قضاها خارج 
البالد، ليستقر بعد ذلك ألكثر من 20 عاًما بالزمالك حيث مكتبه الذي شغله ألكثر من 23 عاًما كوزير للثقافة.

هو السياسي الهاوي وواحد من أكثر المسئولين قرباً لعائلة مبارك؛ وطيلة تلك األعوام نجا من أكثر المواقف 
العاصفة التي كان من الممكن أن ُتطيح بمن هم أشد منه بأساً، منها محرقة بني سويف وأزمة حديثه حول 
الحجاب، وحتى انتخابات اليونسكو التي خسرها في جولتها األخيرة ليعتبرها هو فيما بعد" مؤامرة"، ومن 
قبلها أزمة الروايات الثالثة والرواية الملعونة "وليمة ألعشاب البحر"، لكن الرئيس الذي كان يملك مقاليد 

األمور بقوة كان يكتفي مع رجله األقرب بعبارته الشهيرة "إرمي ورا ضهرك يا فاروق".
الحديث مع الفنان فاروق حسنى ال يكتسب أهميته من كونه وزيرا فى حكومة نظام سابق؛ ألن الرجل قضى 

أكثر من ربع قرن مسؤواًل عن ثقافة دولة بحجم مصر. 
الفنان التشكيلى البارز يرى أن الثقافة ليست على رأس اهتمامات الدولة، ويدق ناقوس الخطر بشأن المتحف 
المصرى الكبير، الذى ينبه أن مجالت أمريكية متخصصة تراه »أهم مشروع ثقافى فى القرن الواحد والعشرين«، 

ويقدم نصائحه إلكماله على الوجه األكمل.
إليكم نص الحوار :

حوار بقلم: علي أبو دشيش

■ كيف وصل فاروق حسنى إلى منصب وزير الثقافة؟
- ال شك أنها صدفة.

■ كيف؟
فى  عاطف صدقى،  المرحوم  مع  أعمل  كنت   -
باريس، لمدة خمس سنوات كمساعد ومسؤول عن 
الثقافى، وربطتنى به صداقة وتفاهم، وقدر  العمل 
عملى عن كثب، وقدمت أشياء لم يكن يتصور أننى 
قادر على القيام بها، سواء إحضار فرق مصرية إلى 
باريس، أو حفالت فنية كثيرة فى دار أوبرا باريس، 
وكان يتابع أيضاً عملى كصديق فى رئاسة أكاديمية 

الفنون فى روما لمدة 9 سنوات.
وعندما تم تعيينه رئيس وزراء، كان يريد أن أعمل 
معه فى الحكومة منذ أول يوم، لكن الرئيس مبارك 

قال له انتظر حتى نسأل عليه بشكل أفضل
وكيف تري روشتة للثقافة في مواجهة اإلرهاب:

األيام هو  والبصر هذه  السمع  يمأل  الذي  الحديث 
يُشبه  الوضع  تغّول في كل مكان،  الذي  اإلرهاب 
إلى حد كبير ما واجهته مصر في التسعينيات، بينما 
األحاديث الرسمية وغيرها تؤكد على أهمية تجديد 
كان البد  اإلرهاب.  مواجهة  في  الثقافي  الخطاب 
من سؤاله، وهو الذي تولى تلك المسئولية في وقت 
ُمشابه، عن نصيحته، أو "الروشتة" التي يُمكن تقديمها 
لمساهمة الثقافة في القضاء على اإلرهاب، أكد أن 
أساسي في مواجهة اإلرهاب "ولكي  الثقافة جزء 
يتم ذلك فالبد وأن يكون من خالل التليفزيون الذي 
كان الطريق الوحيد للوصول إلى المجتمع"، قالها 
به "لكن اآلن عندما  والتقط هاتفه المحمول ملوحاً 
تسألني عن التليفزيون أقول لك ان المحمول هو األهم 
اآلن وهو في يد كل واحد، يجب على وزارة الثقافة 
هي األخرى أن تكون في يد كل واحد، قبل هذا كان 
التليفزيون في كل بيت، خطابي لكل أفراد الشعب، 
سواء إرهابين ومعتدلين، فيجب أن أخلق المناخ الذي 
يجعل حالة إبداع لدى الشباب، ولو أن هذه الطاقة لم 
تخرج في المكان الصحيح هتخرج في اإلرهاب"، 
مؤكداً أن الدولة يجب أن تُقدم إغراءات تجذب الشباب 
بعيداً عن األفكار المتطرفة "فيجد الشاب نفسه بيمثل 
أو يعزف موسيقى، فمثاًل يجب االهتمام بموسيقى 
الشوارع، وعمل مهرجانات لها، وأن تأتي الوزارة 
بالفرق من باريس وروما ولندن، وتقيم لهم عروض 
في الساحات عندها ستجد أنك جذبت الناس، وكل 

واحد عنده حاجة هتطلع".
أكد "حسني" أيضاً أن األقاليم بها مجموعات أدبية 
تُصدر  الجدد، وأن  بالكتاب  رائعة "يجب االهتمام 
الدولة عناوين جذابة وأفكار جديدة بأسعار مناسبة 
تكون الدولة مشتركة فيها بالدعم، مثلما يحدث في 
مكتبة األسرة، وعندما يُكتب أن هناك معرض ألعمال 
المؤلفين الشباب، فالشباب كلهم سيذهبوا ألنه خاص 
بهم، األفكار تكّون المجتمع العام، هذه األشياء تحتاج 
إلى فهم، وإدراك، وابتكار مثل فكرة ملفتة للنظر، 
مثل صالون الشباب كل هذا تماماً مثل الرياضة، فهي 
ترييض للذهن، وهذا يحتاج للتخاطب السياسي الذي 

يجب أن يدرك ماذا يقول  
وكيف يستطيع تحميس الشباب"

تأتي عن طريق خطاب  الحماسة لن  إلى أن  أشار 
سياسي "بل أن يدفع كل شخص بما لديه، وكل منا 
لديه ما يختلف عن اآلخر، لهذا إذا أردنا النجاح يجب 
الطاقات  ثقافية تحتوي على كل هذه  عمل مغامرة 

المتفجرة".
التى فرضتها على نفسك خالل  العزلة  رغم حالة 
السنوات األخيرة إال أنك عبرت عن غضبك لهدم 

عمارة »راقودة« فى اإلسكندرية.. لماذا؟
- غضبى كان بمثابة صرخة ضد ما يحدث لتراثنا، 
ولو كنت مسئواًل لكنت حولت هذا العقار التاريخى 
إلى عمارة باريسية يتم تأجيرها، لدينا ثقافة المكسب 
البيئة  تتماشى مع  الجشع وعمل كتل خرسانية ال 
المحيطة ولألسف ما يحدث خسارة له ولنا وللبيئة 

المحيطة بنا.
وزير الثقافة األسبق: أتمنى أن يعيد الرئيس »السيسى« 
النظر فى افتتاح »المتحف الكبير« جزئياً.. حتى ال 

نكرر خطأ افتتاح متحف الحضارة »سراً«
ولماذا كان رد فعلك على ما حدث لعمارة »راقودة« 

تحديداً؟
- ألننى رأيتها قبل يومين من بدء هدمها، وحمدت 
هللا أنها ال تزال محتفظة بقيمتها الجمالية، وكان هذا 
بالنسبة لى أعظم منظر يطل على البحر ألفاجأ بعدها 
بأيام بخبر بدء هدمها، ولم تكن عمارة »راقودة« هى 
الضحية الوحيدة فقبلها هدمت فيال »أمبرون« فى 
حى محرم بك، والتى شيدت على الطراز اإليطالى 
عام 1920، وكانت ملكاً لعائلة »أمبرون« اإليطالية 
الـ19،  القرن  إيطاليا فى أواخر  التى حضرت من 
الشهير لورانس داريل،  الكاتب اإلنجليزى  وعاش 
الذى رشح مرتين لجائزة »نوبل« لألدب، فى شقة 

فى هذه العمارة لسنوات طويلة.
»دبى« أصبح لديها أكبر مبنى لألوبرا.. والسعودية 
دخلت المنافسة ولديها اآلن خطة لتطوير المواطن.. 
العربى؟..  العالم  كنا »الرواد« فى  فأين نحن وقد 
كتير«  لعب  »فيها  اليونيسكو  رئاسة  وانتخابات 
الدول العظمى.. و%90 من  يد  أداة فى  والمنظمة 
اإلرث الحضارى باإلسكندرية انمحى تماماً.. وأسأل 
نفسى اآلن: لمصلحة من؟ ومن »أقوى« من الدولة؟.. 
ومسئولو األحياء أصبحوا أغنى فئة فى مصر اآلن.. 
والشاهد على ذلك »العشوائيات« التى حلت محل كل 
قصر.. و»أغانى المهرجانات« أطلقوا عليها بالخطأ 

اسم »فن« والقبح ينتشر فى كل مكان
وهل لغضبك هذا عالقة بأنك سكندرى المولد؟

- بالطبع، لقد شهدت تلك المدينة ذكريات طفولتى 
أو رؤيتها  فيها  السير  أستطيع  وشبابى، واآلن ال 
بعدما لحق بها من تدمير بصرى متكامل، خاصة فى 
المنطقة من محطة الرمل إلى المنتزه، وأتذكر وأنا فى 
الكلية كنت فى رحلة إلى معبد أبوسمبل وكان معنا 
4 سيدات بلجيكيات، فسيدة منهن قالت لى »يجب أن 
أزور كورنيش اإلسكندرية بشكل خاص فمن يأتى 
إلى مصر ولم يزر اإلسكندرية فكأنه لم يزر مصر«.
وبالفعل نظمت لهذه السيدة رحلة إلى هناك، وكان 
بإرثنا  واإلعجاب على وجهها خاصة  االندهاش 
المعمارى، ولألسف حين أتذكر ذلك وأنا أسير فى 
اإلسكندرية اآلن أكتشف أن %90 من هذا اإلرث 
الحضارى انمحى تماماً، والسؤال اآلن: نحن ضد 
من؟ ولماذا؟ ولمصلحة من؟ ومن أقوى من الدولة؟ 

هل هم رجال األعمال المستغلون أم رجال الدولة 
فئة فى  أغنى  الذين أصبحوا  من مسئولى األحياء 
أمامنا هو  ذلك  الشاهد على  والدليل  اآلن،  مصر 
هذه العشوائيات التى حلت محل كل فيال وقصر تم 
هدمها، وحل محلها مبنى قبيح يحمل كل سمات القبح.
وهناك أحياء مثل »بحرى« من مكتبة اإلسكندرية 
وحتى قلعة قايتباى »وابور المياه« وشارع السلطان 
حسين المنشية.. كلها مباٍن كالسيكية حديثة وتحمل 
سمات عبقرية، وهناك ولدت وكنت أجلس وأنا طفل 
انبهر بروعة العمارة، الالفت أنهم تركوا الواجهة 
وقضوا على كل ما خلفها وحلت محلها عمارات 
شاهقة، وقديماً كانت مئذنة جامع »المرسى أبوالعباس« 
هى األعلى، اآلن أصبحت متقزمة أمام العمارات 
الشاهقة، واألمر ال يتوقف عند مباٍن يبلغ عمرها مئات 
السنين، بل يتخطاه إلى آثار يونانية ورومانية، فقد 
أصبح من المعتاد حين يجد صاحب األرض شواهد 
أثرية أن يقوم بـ»التكتيم« على األمر حتى ال تعرف 
وزارة اآلثار وتمنعه من البناء، وكثير من المبانى 
ذهبت هباء بتلك الطريقة، ألن اإلسكندرية األصلية 
تحت األرض وليست فوقها. والشاهد على كالمى 
كبير ورائع،  تعمل على مستقبل  حالياً  الدولة  أن 
ولكن هذا ال يعنى إهمال الماضى، من يملك قطعة 

من الماس ال يترك الذهب.
وما الحل من وجهة نظرك؟

- يجب أن نعيد النظر فى القوانين والتشريعات المتعلقة 
المتفرد،  المعمارى  الطراز  ذات  المبانى  بحماية 
فهناك حيلة يقوم بها أصحاب تلك العمائر هى -فى 
األصل- حيلة فرعونية، حين كان المصرى القديم 
لعمل مسلة  يرغب فى فصل قطعة حجر ضخمة 
مثاًل، كان يقوم بوضع قطع خشبية داخل ثقوب حول 
الحجر ثم يقوم بملء الثقوب بالمياه لتنتفش األخشاب 
وتفصل الحجر، واآلن تستخدم نفس الحيلة توضع 
األخشاب حول المبنى حتى يصبح آياًل للسقوط وبذلك 
يخرج من قوائم »التنسيق الحضارى« ويمكن هدمه. 
ويجب منع هؤالء من إعادة البناء مرة أخرى، وأن 
تغلظ العقوبة لهم، وهو ما يرجعنا إلى نقطة تغيير 
القوانين، خاصة قانون 144 لجهاز التنسيق الحضارى، 
ألنه غير كاٍف، فحين تم وضع هذا القانون وإنشاء 
الجهاز وضعنا فى الحسبان ليس فقط العمائر ولكن 
الطرق واألرصفة واإلضاءة فى كل شارع وحتى 
نوع األشجار المالئمة لكل منها، حيث اخترنا أنواعاً 
لذا يجب  الحرارة صيفاً،  تناسب جو مصر شديد 
المارة من  أن تكون األشجار متالحمة وأن تحمى 
الشمس صيفاً، وتتساقط أوراقها شتاء للسماح بدخول 
أشعة الشمس للبيوت، كما اخترنا شجر الكافور فى 
الشوارع المتسعة والنخيل للجيزة، فى محاولة ألن 
نجعل منها مدينة ذات طابع خاص يختلف عن طابع 
القاهرة. وفى بعض المناطق اخترنا فيها شجيرات 
استخدام  بداًل من  المرور  يمنع  بمثابة سور  تكون 
الخرسانية، كل ذلك كان  الشائكة والكتل  األسالك 

مخططاً له بدقة.
مجرد  اآلثار  وزارة  كانت  الجهاز  أنشأنا  وحين 
»مجلس أعلى« يتبع وزارة الثقافة، وكنت كوزير 
ثقافة أستطيع تطبيق بعض بنود اآلثار على المبانى 
التراثية، وهو ما لم يعد متاحاً اآلن، لذلك نحتاج إلى 
تغيير القانون 144 وجعله جزءاً من قانون حماية 
التراثية  المبانى  القانون على  اآلثار، بحيث يطبق 

والمبانى األثرية على السواء.
حين يجد أى صاحب »أرض مباٍن« شواهد أثرية 
يقوم بـ»التكتيم« على األمر حتى ال تعلم وزارة اآلثار 
وتمنعه من البناء.. وشعرت بالغضب بعد قرار هدم 
عمارة »راقودة« التاريخية باإلسكندرية ولو كنت 

مسئواًل لحولتها إلى عمارة باريسية يتم تأجيرها
ولماذا الحل فى قانون اآلثار؟

أى  أرى  اآلثار صارم، وكنت حين  قانون  - ألن 
محاولة للتعدى على مبنى تراثى أصدر قراراً ملزماً 
بتسجيله كأثر، وبذلك يسرى عليه قانون حماية اآلثار 
وهو ما نفتقده اآلن، فوزارة اآلثار تخشى األعباء 
اإلضافية عليها فى ظل عدم وجود ميزانية كافية 
لديها، وخشية أن يتم مساءلتها عن ترميم تلك المبانى، 
ولكن مسئولى اآلثار ال يعون أنه مع الزمن يمكنهم 
إعادة صياغة تلك المناطق طبقاً لما تحويه من مباٍن، 
وتكون لدينا مناطق كاملة ذات طراز معمارى متفرد 

بعيداً عن العشوائية
الذين تركوا  وماذا عن دور األحياء والمحافظين 

األمر حتى وصل لما نحن عليه؟
- ال أعفى أحداً من المسئولية، وأتعجب لماذا ال يكون 
المحافظ أستاذ تخطيط عمرانى يفهم ما معنى المدينة، 
فكل مدينة لها مواصفات، أعنى أننا نواجه اإلرهاب 
ونحتاج لعسكريين ورجال أمن، ولكن لماذا ال يكون 
مديرو األمن أو نواب المحافظين رجال أمن صارمين 
فيما يتفرغ المحافظ للتخطيط فقط؟، ويكون ذلك فى 
كل المحافظات، فالمحافظة هى تاريخ أمة، بمعنى 
أن ما فيها هو بصمات زمن، ويجب أن يكون هناك 
تنافس بين المحافظات طبقاً لما تحويه كل محافظة 
من إرث معمارى ضخم يجب أن نظهر أمام العالم 
بصورة من يحمى التراث ويحافظ عليه ويبنى للمستقبل.
لماذا ال يكون الحل فى قانون خاص يغلظ العقوبة 
بمعرفة جهاز التنسيق الحضارى بداًل من الوضع 

الحالى حيث إن مهمته استشارية؟
- يجب أن يحول جهاز التنسيق الحضارى إلى وزارة 
األخيرة من  بما تضمه  البيئة،  تتعاون مع وزارة 
محميات تحتاج لدراسات كاملة يضطلع بها »التنسيق 
الحضارى« لتطوير تلك المحميات، وعمل تنمية بيئية 
مستدامة فى المحافظات، فمن المؤذى ما نراه اآلن 
من ارتفاعات لألرصفة وألوان عفى عليها الزمن لم 
تتغير بالرغم من عدم مالءمتها البيئية، وتعتبر باباً 
للفساد، ألن تلك األلوان سرعان ما تتسخ وتحتاج 

إلعادة الطالء، وهكذا دواليك كل فترة.
فى ظل سيناريو اإلهمال الذى نشهده تم تسليم بعض 
المبانى التراثية لمالكها وبعضها كانت تشغله قطاعات 
الوزارة وتم هدمها.. كيف كنت تقف فى وجه ذلك؟
- فيال مكتب وزير الثقافة الشهيرة على نيل الزمالك 
ليست ملك وزارة الثقافة وهى مملوكة لرجل أعمال 
عربى، وعقب أن توليت الوزارة طلب هذا الشخص 
مقابلتى وحدثنى عن نيته هدم الفيال لبناء أبراج سكنية 
شاهقة مكانها، على أن يخصص لنا طابقاً كاماًل فى 
مكان آخر وعقب مغادرته مكتبى طلبت من أمين 
»المجلس األعلى لآلثار« تسجيل المبنى كأثر، حتى 

ال نشارك فى محو جزء جديد من ذاكرتنا وتراثنا، 
وبذلك ال يحق له هدم المبنى حتى لو استرده بالقانون 

من الوزارة.
المتحف  منها  مشاريع  فى  حالياً  العمل  يجرى 
الكبير وقصر عائشة فهمى فكيف ترى  المصرى 

تلك المشروعات؟
- لقد وضعنا دراسات دقيقة لكل مشروع من هذه 
المشروعات على حدة، وقامت الشركات بتنفيذها كما 
كنا نأمل تماماً، وعلى الرغم من خفض النفقات ظل 
المفهوم األساسى موجوداً، وآمل أن يضم قصر عائشة 
فهمى كل فترة معرضاً مهماً، فلماذا ال يكون هناك 
معرض لفنانى الشرق؟ ويتم تحويل القاعة السفلية 
إلى معارض للشباب مع عمل ندوات وعروض فنية 

فى الحديقة مثاًل؟
أما بالنسبة لمشروع المتحف الكبير فأنا ال أرى سبباً 
الفتتاحه جزئياً فى 2018، فأنا ضد تلك الفكرة تماماً، 
المصرية،  للسياحة  بمثابة قوة ضاربة مهولة  ألنه 
وسيكون افتتاحه كاماًل أكبر دعاية للسياحة المصرية، 
لذا أشكر الرئيس »السيسى« على اعادة النظر فى 
افتتاح المتحف جزئياً حتى ال نكرر خطأ افتتاح متحف 

الحضارة الذى افتتح فى السر.
من  وقد سئلت  متحفاً عظيماً،  كونه  من  بالرغم   
افتتاح  اإلمارات حين كنت أحضر  المسئولين فى 
متحف لوفر أبوظبى عن »متحف الحضارة« وهل 
أثار  ما  باإليجاب، وهو  فكان ردى  افتتحناه؟  حقاً 
يفتتح متحف  أن  استهجنوا  الذين  الحضور  تعجب 
صمم ليحوى حضارة 8 آالف سنة من عصور ما 
الطريقة  بتلك  الحديث  العصر  التاريخ وحتى  قبل 
السرية، وبهذا الشكل غير المعلن عنه، فيما افتتح 
متحف اللوفر أبوظبى، الذى يحوى 600 قطعة فقط 
فى احتفاالت ال مثيل لها، إن مصر عظيمة وحضارتها 

أعظم ال تستحق منا ذلك.
وهل زرت معرض الحرف فى متحف الحضارة؟

- ال لم أزره، وآخر عهدى به حين تركت الوزارة 
ما  مبانيه مكتملة، وكان  2011، حين سلمت  عام 

ينقصه هو سيناريو العرض المتحفى فقط.
دافع مسئولو وزارة اآلثار عن فكرة االفتتاح الجزئى 

للمتحف بعدم وجود تمويل.. فما رأيك؟
يعانى من االبتسار،  - هذا يمكن أن يسمى مولوداً 
تلك حضارة  ليست  أو أرجل،  أيٍد  بال  وكأنه طفل 
األولى؟  أين األسر  أسرة،   30 المكونة من  مصر 
تحتمس  أين  القديمة؟  الدولة  أين  الرعامسة؟  أين 
وحتشبسوت وكل هؤالء الملوك العظام؟ إن »توت 
عنخ آمون« الشهير فى العالم أجمع مجرد ملك من 

ملوك األسرة الـ18 بين 30 أسرة.
ويجب حين نقرر افتتاح مشروع عمالق بهذا الحجم 
أن يكون االفتتاح بـ»فهم« وليس بعدم فهم، أما مسألة 
التمويل فهى تحتاج فقط إلى اتصاالت مكثفة بالمجموعة 
المشروع  أنهم سيمولون هذا  وتأكدوا  األوروبية، 
الضخم فوراً، وطالما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى 
االفتتاح  أن نؤجل  المانع  فما  الدائم  يوليه االهتمام 
سنتين لحين االنتهاء من المتحف كاماًل؟ وأؤكد أنه 
سيفتتح فى أقل من عامين، وسيكون إضافة ال تقل 
عن المشروعات الحالية من طرق ومدن، كما سيكون 

بمثابة مشروع عظيم بكل المقاييس.
طلقت السياسة بـ»التالتة« وأصبحت متفرغاً لفنى 
انقطعت  الحاكمة فى قطر  باألسرة  فقط.. وصلتى 

منذ »اعتصام رابعة«
وهل بلغت رسالتك تلك للمشرف العام على المتحف 

المصرى الكبير يوم زيارته؟
- بالفعل قلت له ذلك، والحقيقة أننى وجدت العمل 
فى المشروع يجرى على قدم وساق، المعامل بكامل 
طاقتها كما تركناها بل وأكثر، كما تم زيادة مساحة 
المتحف بضم األرض التى كنت أرغب فى ضمها، 
وأرجو أال نرتكب أخطاء، وأن نعيد النظر وأن نقوم 
باتخاذ قرارات صحيحة، وفى حالتنا تلك فإن القرارات 
الصحيحة هى اكتمال بناء المتحف، وانتظار أن يتم 

االفتتاح بعد أن يكتمل المشروع نهائياً كما قلت.
هناك شكوى دائمة من عدم وجود مصادر لتمويل 
الوضع  ظل  فى  واألثرية  الثقافية  المشروعات 

االقتصادى الحالى كيف كنت تواجه ذلك؟
- لم أكن أعتد بميزانية الدولة، فهى »ضئيلة جداً« بالنسبة 
لمصروفات الوزارة، وأنا خلقت ميزانية للوزارة، من 
خالل توفير ميزانيتها من أنشطتها الخاصة، وكنا ال 

نهتم أو نعتمد اعتماداً كبيراً على الدولة.
لم أكن أخشى االستعانة باألقوياء.. وكل من استعنت 
بهم فى المناصب القيادية أصبحوا »وزراء ثقافة« 
بعد أن غادرت منصبى.. وكنا نعمل بمبدأ »الوطن 
باٍق ونحن زائلون«.. وأتواصل مع الرئيس »مبارك« 
من حين آلخر.. وأرى أنه أصاب أكثر مما أخطأ 
لكنه مقتنع بما فعله ويشعر بـ»اكتفاء ذاتى«.. والسيدة 

»سوزان« قدمت الكثير للثقافة والمرأة والطفل
الثقافى حالياً وهى فترة تشبه  المشهد  كيف ترى 
تلك التى مررتم بها فى التسعينات ونجحتم وقتها 

فى القضاء على اإلرهاب؟
- أعتقد أن الثقافة هى المادة الرئيسية لإلعالم، لذا 
يجب أن تعد وزارة الثقافة برامج خصيصاً للتليفزيون، 
أما خارج التليفزيون وعلى الوزارة أن تتبنى على 
وجه السرعة عمل تطبيق إلكترونى على الهواتف 
الوزارة وإصداراتها  أنشطة  المحمولة يحوى كل 
من كتب ودواوين ومسرحيات وندوات ومعارض 
فنون تشكيلية وأنشطة للطفل ومترجمات وحفالت 
وغيرها، ففى جيب كل منا أكثر من هاتف محمول، 
ومعنى ذلك أن الثقافة أفكار قبل أن تكون تموياًل مالياً.
لكن الملكية الفكرية للكتاب والملحنين والمؤلفين 
هى ما يعيق مثل هذا التطبيق.. كيف نتغلب على 

تلك العقبة؟
الثقافة، وحين منح  إنتاج وزارة  - هذا فى معظمه 
لوزارة الثقافة أصبح ملكاً للدولة، ومن حقها التعامل 

معه كما يحلو لها لخدمة المجتمع المصرى.
وهل يستطيع تطبيق على الهاتف المحمول مواجهة 

فكر  متطرف رسخ فى عقول مئات الشباب؟
- من ترسخ لديهم مثل تلك األفكار أصبح من الصعب 
به  الخاص«  »المفتى  منهم  كل  ولدى  انتزاعها، 
والخطيب الخاص به، وهؤالء يعرفون مداخل كل 
لديه  تستفز  التى  للمنطقة  يذهب  شاب، وكل شاب 
النزعات الدينية، وهؤالء يقرأون القرآن الكريم دون 
أن يعوا معانيه، وهو ما أراه يومياً وأتحدى أياً من 
هؤالء ممن يقرأون القرآن بصوت مرتفع أن يفسر 

لى ما يقرأه، فالعقيدة تترسخ داخل كل واحد منا، فمثل 
ثقافة  ثقافة بقصر  فيهم وزارة  هؤالء كيف ستؤثر 
ثابت هنا أو هناك؟ إن قصر الثقافة ال يجذب الشباب 
مثل الخطيب فى الزاوية ولمواجهة مثل تلك األفكار 
الراسخة لدى هؤالء الشباب نحتاج إلى تعاون وثيق 
بين وزارات »الثقافة والتنمية والشباب واألوقاف«، 
التعليم، فى  وقبل كل هذا بل وعلى رأسهم وزارة 
منظومة ثقافية واحدة لمواجهة اإلرهاب، بأن نعيد 
للمدارس فرق الكشافة والمسرح والفنون التشكيلية.
تتحدث عن عودة أنشطة كانت موجودة فهل تشعر 

أننا نتراجع إلى الوراء؟
- بالطبع، وهل هذا يحتاج إلى وقفة تأمل، لقد وقع 
فى يدى كتاب صادر عن وزارة المعارف العمومية 
سنة 1937 باسم الوزير على زكى العرابى، يحوى 
خطة الوزارة فى المدارس للعام 1937 - 1938، 
التى تحوى فى  المدارس للخطة  الوزير  يوجه فيه 
السنين اإللزامية األولى 3 حصص للرسم أسبوعياً، 
وحصة واحدة لألخالق وحصة للتربية الوطنية، بدءاً 
من الصف الثالث، وحصة لمبادئ العلوم والصحة. 
والسؤال هو: أين نحن من هذا الذى كان يطبق فى 

ثالثينات القرن الماضى؟
الواقع أنه حينما اختفت كل تلك األنشطة حين كنت 
وزيراً للثقافة، كنت حريصاً على عمل أنشطة ثقافية 
للتوعية بأهمية التراث والتاريخ واآلثار وكيف نحافظ 
عليها، إن كل ما نأمل فيه هو التفوق وهو ال يتأتى أال 
بقناعة تامة بأن المستقبل أفضل، فكل ما يقدم حاليا 
ال يحوى تلك النظرة التحفيزية التى تعطينا األمل 
فى الغد، أنا كفنان أحتاج إلى الحافز، والكاتب يحتاج 
الحافز أيضاً، والطالب كذلك، قديماً كان هناك كم 
كبير من المثقفين والكتاب والشعراء والملحنين، أين 
اختفت تلك القامات الكبيرة من مصر؟ لماذا تراجعنا 
وتركنا الساحة للتطرف؟ اآلن أصبح لدى دبى أكبر 
مبنى لألوبرا والسعودية دخلت إلى ميدان التنافس، 
وأصبح لديها خطة لتطوير المواطن، وهو الهدف 
واألمل، فأين نحن من كل ذلك ونحن كنا الرواد فى 

العالم العربى؟!
لقد أصبحت  يقولون،  بيتاً كما  الشعر  وأزيدك من 
كبرى قاعات المزادات مثل »كريستى« »وسوزبى« 
تتنافس فيما بينها لفتح أسواق جديدة لها فى اإلمارات 
والسعودية، ولقد تحولت تلك الدول إلى سوق للفن فى 
منطقة الشرق األوسط، وأنا نفسى أقمت عدة معارض 
لم أكن  إقبال  فى اإلمارات والسعودية وكان هناك 
أتوقعه من الشباب الذين لم يحرصوا على الزيارة 
فقط بل واقتناء اللوحات أيضاً، ما أريد قوله إننا تركنا 
أبناءنا سنين طويلة حتى تشبعوا بالسلوكيات السلبية 
الصعوبة  تقويمهم من  الخارجة وأصبح  واأللفاظ 
بمكان فيما وضعت دول الخليج صناعة النشء على 

قمة أولوياتها الوطنية.
هل أسهم الفن الهابط فى الوصول إلى هذه الحالة 

المتردية؟
- بالتأكيد، انظر إلى ما يُعرض فى التليفزيون حالياً 
تحت مسمى »الواقعية«، إذا كانت تلك هى الواقعية 
أبوسيف  يقدمه صالح  ما كان  فماذا تطلقون على 
وكمال الشيخ، إن صناع السينما واإلعالم يتحججون 
بأن هذا ما هو موجود فى الشارع المصرى اآلن، 
ما  تقدموا  أن  ليست  الواقعية  إن  أقول:  ولهؤالء 
بالشارع بل أن تصلحوا ما فيه، حتى ال تعاد الكرة 
ونصبح داخل دائرة مفرغة من األلفاظ غير الالئقة 

على لسان الممثلين بدعوى أنها »فن«.
وهل استمعت ألى من األغانى المنتشرة حالياً، التى 

يطلق عليها »أغانى المهرجانات«؟
- مرة واحدة قام أحد األشخاص بتشغيل أغنية من 
أغانى المهرجانات تلك ألسمعها، والحقيقة أننى لم 
أجد ما أعلق به على هذا الذى أطلقوا عليه خطأ اسم 
»فن«، ولكن لألسف فإن القبح ينتشر فى كل مكان.
كنت  الذى  القرار  ما  اآلن  للثقافة  لو كنت وزيراً 

ستتخذه فوراً تجاه محاربة هذا القبح؟
- على الرغم من أن منصب الوزير كان بالنسبة لى 
بمثابة »سجن« بمعنى الكلمة، فإننى كنت حريصاً أيام 
الوزارة على تشجيع الشباب وتشجيع الفن الجميل، لقد 
منحنا الشباب مراكز اإلبداع فى »القاهرة التاريخية« 
ومنها بيوت الست وسيلة وزينب خاتون وغيرها، 
وكنا نحاول احتواء الشباب وتفريغ طاقاتهم اإلبداعية 

فى ما هو مفيد وجميل.
وما المواصفات التى يجب أن تكون فى وزير الثقافة 

أو اآلثار من وجهة نظرك؟
للثقافة وليس وزيراً، وأحد حماة  - أن يكون خادماً 
اإلرث الثقافى، وال بد أن يكون لديه خيال خصب ال 
ينضب، وفكر إدارى ال يخشى األقوياء، بل يستعين 
بهم فى المناصب القيادية بالوزارة وهو ما كنت أطبقه، 
فالواقع أن كل من استعنت بهم فى المناصب القيادية 
أصبحوا وزراء للثقافة بعد أن غادرت منصبى، وإن 
كان بعضهم تميزوا فقط فى المواقع التى وضعتهم فيها 
وفشلوا كوزراء، كنت وما زالت أؤمن بالتخصص لذا 
كنت أرفض أن توكل لى وزارات أخرى مثل »اإلعالم 
والسياحة«، وكنت على ثقة أن ذلك سيقلل من نجاحى، 
لذا حين توليت وزارة اإلعالم قلت لزكريا عزمى بلغ 
الرئيس »مبارك« أن ذلك سيكون لفترة محددة، ولحين 
عودة الرئيس من ألمانيا، ولم أذهب لوزارة اإلعالم 
بل أدرتها من مكتبى فى وزارة الثقافة، وكنت أرى 
أن هناك من هم أقدر منى فى ذلك الوقت يصلحون 
لتولى مهمة وزارة اإلعالم، وذكرتهم باالسم، الخالصة 
نحتاج إلى التروى فى اختيار الشخصيات المسئولة 

عن اإلبداع فى مصر.
وهل ال بد بالضرورة أن يتولى وزارة »اآلثار« أثرى؟
- أنا لم أكن أثرياً، وأعتقد أنى نجحت فى إدارة ملف 
اآلثار وقتها، صحيح أنى درست اآلثار فى متحف 
»اللوفر« الفرنسى لمدة 4 سنوات، وأنا أصاًل خريج 
كلية »فنون جميلة«، وأعتقد أننى بالتقادم أصبحت 
أثرياً، فاآلثار من تماثيل إلى جداريات إلى معابد هى 
فى النهاية فن، والمهم ليس الدراسة ولكن المهم هو 
اإلدارة، واآلثار علم وإدارة معاً، ويمكن أن يكون 
الوزراء علماء لكنهم يفشلون فى اإلدارة، والعكس 

صحيح أيضاً.
أن يعى مسئول كبير مثل وزير  أنه يجب  وأعتقد 
اآلثار دوره بالضبط، وأن يستعين بقائد إدارى أثرى 
وأن يتم إعطاء سلطات الوزير لألمين العام للمجلس 
األعلى لآلثار، ومن ثم التفرغ للخيال وإتمام المسائل 
الكبيرة، فمثاًل حين قررت أن أقيم متحفاً يحتوى على 

كل عصور الحضارة المصرية، كان مقرراً أن يقام 
على األرض المقامة عليها دار األوبرا الحالية، وبالفعل 
خططنا لذلك وبعدها دعانى وزير الداخلية على الغداء 
بمنطقة الفسطاط، وألنى سكندرى لم أكن على دراية 
بتلك المنطقة، وحين وصلت هناك وجدت أرضاً فضاء 
غاية فى الروعة محاطة بالمخلفات، وبجوارها بحيرة 
»عين الصيرة« تطل على مشهد خالب لقلعة صالح 
الدين، وقتها قررت إقامة متحف الحضارة فى تلك 
المنطقة، وسألت عن مالك األرض فعرفت أنها أرض 
حكومية أصاًل، فخاطبت مجلس الوزراء وطلبت 26 
فداناً إلقامة المتحف، وتمت الموافقة وتعديل الرسومات 

وبدأ الحلم يتحقق خالل أيام.
كيف ترى حال المهرجانات حالياً؟

- لكل وزير ثقافة رؤيته الخاصة، ولكنى أتعجب من 
مطالب البعض بإلغاء المهرجانات توفيراً للنفقات أو 
بحجة أننا ال نحتاجها وأنها عفى عليها الزمن، وأن 
نكتفى باألنشطة الموجهة للشباب فقط، إن مصر تحتاج 
أن شخصاً أصابه  األنشطة، وليس معنى  إلى كل 
»الصداع« مثاًل أن نقطع رأسه بداًل من عالجه، إن 
هذا موت، ونحن نحتاج إلى كل نور جديد بداًل من 
نتعامل مع بشر  بالفعل، ونحن  إطفاء نور مشتعل 
لم يجد ما  إذا  وليس جماد، وداخل كل شاب طاقة 
يستغله فيها سيتجه إلى التطرف، ومن ثم تنقلب هذه 

الطاقة إلى عنف وتشدد.
طالتكم العديد من الشائعات.. ما أكثر شائعة أضرتك؟

- لقد كنا نعمل لمصلحة الوطن وليس لصالح األشخاص، 
ولقد كنت على إيمان بأن الوطن باق، ونحن زائلون، 
وبالرغم من ذلك كله كيلت لنا اتهامات بالفساد، وهو 
أكثر ما أثر فى نفسى، وبعد عشرات التحقيقات ثبتت 
براءتنا، ولم يجدوا لدّى سوى مليون ونصف المليون 
العزيزة  الفنى، حتى إن صديقتى  جنيه من عملى 
الصحفية نعم الباز قالت لى »كسفتنا بالمليون ونص 

التى تملكها«.
هل تتواصل مع الرئيس األسبق حسنى مبارك وزوجته 

وأبنائه حالياً؟
- نعم أتواصل مع الرئيس مبارك وأسرته من حين 
إلى آخر، وأسأل دائماً عما إذا كانوا بصحة جيدة، إن 
مبارك فعل ما فعله، وقام بما قام به، وأصاب أكثر 
مما أخطأ ولكنه مقتنع بما فعله، ويشعر باكتفاء ذاتى، 

وكل واحد فينا يشعر أيضاً باالكتفاء الذاتى.
أما السيدة سوزان مبارك فقد تواصلت معها وقمت 
باالتصال بها أكثر من مرة، وال أريد أن أقتحم حياتها، 
وأنا فى الحقيقة أرى أنها سيدة فاضلة قدمت الكثير جداً 
مما يصعب حصره، وهناك كتاب عما قدمته وزارة 
الثقافة فى 4 سنوات بين عامى 98 و2002 وما قدمناه 
نحن أيضاً، وما قدمته حقاً هو عشرات المشروعات 
األثرية والثقافية، هذا بخالف ما قدمته للمرأة والطفل.
لماذا إذن يجرى الهجوم عليها وعلى المشروعات 
الثقافية التى تبنتها رغم أنها قدمت الكثير كما تقول؟
- أهم ما قدمته السيدة سوزان مبارك كان مشروع 
»القراءة للجميع«، ويحوى فلسفة جميلة باإلضافة إلى 
مكتبة األسرة فهى كانت القائدة لهذا المشروع، وقدمت 
لنا التمويل الالزم، وأحضرت لنا مبالغ كبيرة حتى 
نرتقى بمستوى الكتب التى تستحق أن تكون موجودة، 
وهى كتب عظيمة وأمهات كتب وموسوعات تاريخية 
وثقافية، كما قدمنا أشياء كثيرة مثل المركز القومى 
للترجمة وترجمنا 6 آالف كتاب من 30 لغة، وهناك 

أعمال كثيرة »واللى يدور هيالقى«.
لماذا لم تتوسع فى عمل دور أوبرا فى األقاليم؟

- إذا كانت الدولة التى اخترعت هذا الفن ال تُنشئ إال 
دار أوبرا واحدة فى العاصمة، فاألوبرا لها شروط، 
وليس كل أوبرا مسرح نطلق عليها أوبرا، هذا فن 
وله شروط، وأعرف أن من حق األقاليم أن تشهد كل 
أنواع الفنون، ولكن لكل منطقة سماتها، وما يتماشى 

مع عاداتها وتقاليدها.
- المتحف حماية لآلثار وجامعة للمنطقة واإلقليم الذى 
ينشأ فيه، وحينما تسلمت منصب وزير الثقافة كان 
لى خطة وضعتها منذ ُطلب منى أن أتولى المجلس 

األعلى للثقافة وأنا شاب.
لماذا ُيهاجم فاروق حسنى؟

- ال أدرى، وأنا عن نفسى عمرى ما هاجمت وزيراً 
أعمل دون  الشرف واألمانة ألنى  سابقاً وهذا من 
النظر خلفى، من ينظر خلفه يسقط على وجهه، وأنا 

كنت حريصاً على أال »أسقط«.
ال يمكن أن نكون مع فاروق حسنى دون أن نسأله، 
ما الخبرات التى استخلصتها من معركة »اليونيسكو« 

التى خضتها؟
- اقتنعت تماماً أن اليونيسكو أداة سياسية فى يد الدول 
العظمى، وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية، 
فيجب أن ننساها وننسى منصب مدير اليونيسكو، وفى 
رأيى أصبح منصباً ليس ذا قيمة، ألن المؤسسة الدولية 
ال تملك أموااًل لتمويل المشروعات، وكل ما يملكونه 
الخبراء من جنسيات مختلفة وفى تخصصات مختلفة، 
وكنت أطلب منهم المساعدة فى بعض األمور، واستطعنا 
وضع أسس حقيقية للترميم، وكلنا نذكر »هيصة طالء 
قلعة صالح الدين األيوبى« وأبوالهول، كل ذلك كان 

جريمة شنعاء، وكل ذلك تم تصحيحه.
يحوى مكتبك عشرات األعمال واللوحات لكبار فنانى 
مصر والعالم ومنحوتات مهمة ألم تفكر فى تحويل 

المكان إلى متحف؟
- بدأنا بالفعل خطوات تحويل المكان لمتحف سيطلق 
عليه متحف »فاروق حسنى«، كما سننشئ مؤسسة 
ثقافية فنية سنطلق عليها نفس االسم، تقدم أنشطة ثقافية 
وفنية ومنحاً لشباب الفنانين، وسيكون المتحف مفتوحاً 
للجميع وسيحوى أعمالى وأعمااًل نادرة لمحمود سعيد، 
وراغب عياد وأحمد عثمان، ومنحوتات آلدم حنين، 

بخالف عشرات األسماء العالمية.
إذا ما ُعرض عليك منصب فى الحكومة الحالية هل تقبل؟
- طلقت السياسة بالتالتة، وأنا اآلن متفرغ لفنى فقط، 
فبعد 30 عاماً أستطيع القول إن ما اكتسبته من منصبى 
هو الجماهيرية، ولقد كنت معروفاً من قبل ولكن ذلك 
كان على مستوى النخبة، وحين كنت فى المنصب كان 
يقال إن لوحاتى تباع ألنى وزير، وظلت لوحاتى تباع 
بأسعار كبيرة بعد خروجى من الوزارة، الخالصة 
أن الوزارة أخذت منى أكثر مما أعطتنى، والنكران 

أكثر ما يحزننى.

اتمنى ان يكون الحوار قد نال اعجابكم والى مزيد 
من اللقاءات والحوارات 



 السلوليت عبارة عن دهون تتجمع في 
الجلد وعادة ما يظهر  جيوب تحت سطح 
السلوليت في األفخاذ والوركين واألرداف 
ويكون أكثر وضوحاً لدى النساء منه لدى 
يمكن  الطرق  العديد من  الرجال. هناك 
بما في  السلوليت  للتخلص من  تجربتها 

ممارسة  ذلك 

لتمارين  ا
النظام  بانتظام وتعديل  الرياضية 

البشرة  الغذائي والحفاظ على ترطيب 
السلوليت  التدخين، وفرشاة  واإلقالع عن 
الجافة هي أحد الطرق التي يتّم استخدامها 

حالياً في إزالة السلوليت.
ما فائدة استخدام فرشاة السلوليت؟

تدليك  السلوليت في  استخدام فرشاة  إن 
اللمفاوي على  النظام  البشرة، يساعد 
تققل  بدورها  والتي  السموم  التخلص من 
وتحد من ظهور السلوليت بشكل واضح. 
السموم  اللمفاوي على جمع  السائل  يعمل 
إلى مناطق أخرى  الخاليا، ونقلها  من 

الدورة  تساعد  للقضاء عليها.  الجسم  في 
الدموية األجهزة األخرى في  الدورة 
فليس  البشرة  أما  السموم.  التخلص من 
التخلص مما  بنفسها على  القدرة  لديها 
السموم بشكل يومي،  باوند من  يقارب 2 
وهنا 

أهمية  تظهر 
البشرة على  السلوليت في مساعدة  فرشاة 
السموم أحد أسباب  تلك  التخلص من 

السلوليت. ظهور 
كيفية استخدام فرشاة السلوليت؟

الخطوة األولى: شراء فرشاة سلوليت 
مصنوعة من األلياف الطبيعية اللينة ذات 
إلى أي جزء  للوصول  مقبض طويل، 

من الجسم.
السلوليت  تدليك مناطق  الثانية:  الخطوة 
بالفرشاة الجافة بحركات دائرية صغيرة، 

وبقوة لتنشيط الدورة الدموية.
بفرشاة  الجسم  بقية  تدليك  الثالثة:  الخطوة 
الدم. كما  تدفق  للمساعدة على  السلوليت 
يجب استخدام فرشاة السلوليت مرتين في 
دقائق  إلى 10   5 تقل عن  لمدة ال  اليوم 
في كل مرة، واالبتعاد عن فرك المناطق 
الجلدية  الحساسة، والتقرحات 
واألورام. كما يفضل عدم 
الفرشاة في حال  استعمال 
أو  جداً  دافئاً  الجسم  كان 

بارداً جداً. 
الرابعة: تظهر  الخطوة 
السلوليت  فرشاة  نتائج 
األقل.  أسابيع على   6 بعد 
ويفضل استخدامها في 
من أسفل  بدءاً  الصباح، 
بالساقين  القدمين مروراً 
والبطن والظهر والجزء 
الصدر،  من  السفلي 
القلب.  إلى  وصوالً 
الصدر والذراعين  دلّكي أعلى  بعدها 
والجانبين والرقبة وباقي الظهر، واقضي 
المصابة  المناطق  فترة أطول في فرك 

بالسلوليت، بحركات دائرية.
الجافة  السلوليت  استخدام فرشاة  يساعد   
على التخلص من السلوليت وتحقيق نتائج 
اتباع نظام غذائي صحي  أفضل، عند 
إلى روتين  الرياضية  التمارين  وإضافة 

الحياة اليومي.

دّلكي جسمك بالفرشاة للتخلص 5 عالجات منزلية طبيعية للعيون املنتفخة
من السلوليت!

Vendredi 14 septembre 2018 
الجمعة 14 سبتمبر  2018

 النعناع واحد من أهم األعشاب الطبيعية المعمرة والمفيدة جدًا لعالج الكثير من األمراض والمشاكل 
التي تؤثر بشكل  الطبيعية  الكيميائية  المواد  العديد من  باحتوائه على  يمتاز  الصحية والجمالية. فهو 

إيجابي على الجسم وتقيه من التعرض ألي مشكلة مرضية أو حتى نفسية أو جمالية.
الرائعة ومذاقه  العطرية  يمتاز برائحته  النعناع  أن  إلى  العالجية، باإلضافة  فهو متعدد االستخدامات 

المقال عزيزتي  المنعش واللذيذ. من خالل هذا 
النعناع  سنتعرف بشكل مفصل عن استخدامات 

العالجية.
ما هي اإلستخدامات العالجية للنعناع؟

 النعناع لعالج أمراض الجهاز الهضمي
النعناع  العالجية لعشبة  من أهم االستخدامات 
التي  أنه يعالج جميع االمراض  األخضر هو 
تصيب الجهاز الهضمي. فهو ملين لالمعاء 
ومرطب للمعدة ومكافح للجراثيم والغازات التي 
الجهاز الهضمي، ومسكن قوي وفعال  تصيب 
يعالج حاالت  لذلك فهو  العصبي.  القولون  آلالم 
اإلسهال والمغص ويطرد الديدان والبكتيريا التي 
تصيب المعدة. كما يحد من إصابة القناة الهضمية 
بااللتهاب. النعناع أيًضا معالج النتفاخات البطن 
البكتيريا  المعدة ومطهرلألمعاء من  وحموضة 
العصارات  إفراز  . فهو يساعد علي  والجراثيم. 
المعوية الهاضمة ويخفف من التشنجات المعوية 

الحادة.
 فإذا كنِت عزيزتي تعانين من أي مشكلة معدية أو هضمية فعليِك بتناول شاي النعناع االخضر مع 

العسل والليمون وسوف يكون الشفاء بإذن هللا.
النعناع لعالج األنفلونزا

التي تصيبه،  المزعجة  التنفسي  الجهاز  الفائق في عالج أمراض  العشبي بدوره  النعناع  نبات  يتميز 
والتي من أهمها فيروس االنفلونزا الذي يهاجم الجسم بسبب ضعف الجهاز المناعي له. حيث يحتوي 
النعناع على نسبة كبيرة من المواد المضادة لاللتهاب والبكتيريا والفطريات الضارة. لذلك فهو يعالج 
االنفلونزا ونزالت البرد الشديدة ويخفف كثيرا من اعراضهما. حيث أن النعناع مضاد للسعال ومهديء 
للكحة، ومعالج للزكام والرشح والعطس المستمر وسيالن االنف. كما أنه موسع للشعب الهوائية ويساعد 
على التنفس بصورة طبيعية، ألنه يعالج احتقان االنف والتهاب الحلق. لذلك إذا كنِت ممن يعاني من 
االنفلونزا وأعراضها المزعجة عليِك بإضافة أوراق النعناع إلى الشاي، أو ضعي 10 ـ 15 قطرة من 

زيت النعناع في ماء مغلي واستنشقي البخار لعدة مرات يوميًا.

النعناع لعالج آالم األسنان
من المعروف أن النعناع يدخل في تركيب الكثير من أنواع معجون األسنان، وهذا ألنه يعتبر من أبرز 
األعشاب الطبيعية التي تحافظ على سالمة األسنان وتعزز من صحتها. لذلك فهو يستخدم في عالج 
تأثيره على نظافة األسنان وإزالة  بقوة  النعناع  يتميز  الحساسة. حيث  الحادة واألسنان  آالم األسنان 
بقايا الطعام العالقة بين األسنان، والتي تكون سببًا  
المسببة لتسوس  البكتيريا والجراثيم  في وجود 
اللثة ويخفف من  التهابات  األسنان. كما أنه يعالج 
الحنجرة واحتقان  التهابات  تورمها. ويخفف من 
الزور والحلق. هذا فضال عن أن النعناع يُستخدم 
للتخلص من رائحة الفم الكريهة. لذلك فهو يُستخدم 
في تركيب غسول ومعقمات الفم، كالمضمضة. إذا 
تعانين عزيزتي من آالم األسنان أو رائحة  كنِت 
الماء  النعناع مع  الكريهة، إستخدمي زيت  الفم 

الدافيء في غرغرة الفم باستمرار.
النعناع لعالج أمراض الجلد

المزمنة،  الجلدية  النعناع معظم األمراض  يعالج 
العالجية. فهو  النعناع  وهذا من أهم استخدامات 
الجلدي والبثور والدمامل ومرض  الطفح  يعالج 
النعناع  اإلكزيما والصدفية. حيث تحتوي أوراق 
على الكثير من المواد الملطفة والمقاومة لاللتهاب 
المرطبات  يُعد من  أنه  الجلد. كما  الذي يصيب 
الطبيعية للجلد ويزيل أي آثار أو كدمات تظهر عليه. حيث يدخل النعناع في صناعة العديد من المراهم 
والكريمات واألدوية الطبية التي تستخدم في عالج األمراض المتعلقة بالجلد والتي من أهمها الحكة 
وحساسية الجلد. يمكنِك عزيزتي دهن قطرات من زيت النعناع على منطقة الجلد المصابة بااللتهاب 

والحساسية لتشعري بالتلطيف والتخفيف من االلتهاب.
النعناع لعالج قشرة الرأس

إزالة القشرة من فروة الرأس من االستخدامات العالجية للنعناع. فهو يعمل على حل بعض المشاكل 
الرأس، ويعمل  الدموية في فروة  الدورة  تنشيط  النعناع يحفز من  بالجمال. ألن  تتعلق  التي  الصحية 
أيًضا  النعناع  فإن  لذلك  الراس.  القشرة على  التي تسبب تكون  تلك  التي تفرزها،  الزيوت  تقليل  على 
يعالج مشاكل الشعر الدهني ويمنع من ظهور القشرة ويلطف فروة الرأس. كما أن النعناع يحفز من 
نمو بصيالت الشعر ويعمل على تطويل الشعر وتنعيمه وترطيبه. كما يساهم كذلك في جعل الشعر 
حيوي ومنعش والمع. لذلك يمكنِك تدليك فروة رأسك بزيت النعناع العطري لتحصلي على شعر ناعم 

وخالي من القشرة.

العمل  بالبشرة من خالل  العناية  الزنجبيل فعاليته في  أثبت     
التخلّص من  الى  السموم، باالضافة  تفتيحها وتنقيتها من  على 

الشوائب التي قد تصيبها جراء تغيّر المناخ.
الزنجبيل المطحون مع الماء

فاليوم بات بإمكانك التخلّص من آثار الكلف والحبوب من خالل 
تطبيق ماسك الزنجبيل على بشرتك. ما عليك إال خلط ملعقة من 
الزنجبيل المطحون مع ملعقين من الماء ووضع هذا الخليط على 
البشرة لمدة 20 دقيقة حتى يجف. بعدها اغسليه بالماء البارد 

وجفّفي وجهك بقطنة مبلّلة بماء الورد. طبّقي هذا الماسك مرتين في 
األسبوع للحصول على بشرة نقية ال تشوبها شائبة.

الزنجبيل مع العسل
لتفتيح مسام بشرتك، ضعي معلقة من الزنجبيل المبشور وأضيفي 
اليه معلقة من العسل ومعلقة من خميرة البيرة. اخلطي المكّونات 
جيداً وادهني البشرة لمدة 15 دقيقة قبل أن تغسليها بالماء البارد 
وتجفيفها جيداً لضمان التخلّص من البثور واظهار جمال الوجه 

ونضارته.

5 إستخدامات عالجية غري متوقعة للنعناع
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لن تصدقي تأثري 
ماسك الزجنبيل على 

بشرتك
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 العينين هي من أهم واخطر وسائل 
التواصل وتساعدك في نقل أفكارك 
ومشاعرك إلى اآلخرين. لكن العيون 
المنتفخة قد تعني أنك متعبة، أو 
مريًضة، أو أنك كنت تبكين طوال الليل.
تظهر عالمات االجهاد والتعب بالدرجة 
األولى على العينين ألن الجلد حولها 
حساس جدّاً. القليل من الحساسية أو 
التعب أو قلّة النوم يسبّب فوراً ظهور 
االنتفاخ تحت أو حل العينين بسبب 
تجمع السوائل في منطقة أسفل العين 

مما يؤدي إلى تورم خفيف. في حين تتعدّد الكريمات 
والمستحضرات الكفيلة بتخفيف توّرم الجيوب، هناك 
عالجات منزلية زطبيعية فعالة أيًضا، وأقل تكلفة 

بكثير.
هذه العالجات الخمسة الطبيعية لن تحسن مظهر 
البشرة تحت العينين مؤقتًا فحسب، بل ستوفر لك أيًضا 

لحظات قليلة من االسترخاء والهدوء.

 1- المالعق المثلّجة
ضعي ملعقتي طعام في الثالّجة لبضع 
دقائق إلى أن تصبح باردة تماماً، ثم 
ضعي كل ملعقة على عين مغلقة 
لحوالي 10 دقائق كاملة. هذه العملية 
تساعدك على االسترخاء والسماح 
بتهدئة المنطقة حيث أن البرودة تهدّء 
األوعية الدموية وبالتالي تخفيف الورم.

 3- البطاطا مسلوقة
قّطعي حوالي أربعة إلى ستة شرائح 
من البطاطا بسماكة نصف إنش. يجب 
أن تكون كل واحدة كبيرة بما يكفي لتغطية منطقة 
العين. استلقي وضعي شريحة واحدة على كل عين 
لمدة 10 دقائق للتقليل من االنتفاخ تحت العين. تحتوي 
البطاطا على انزيم الكاتيكوالز المضاد لاللتهابات، 
والذي يمكن أن يحسن ويقلّل من االنتفاخ ومن الهاالت 
السوداء. اغسل المنطقة عند االنتهاء من وضعي 
زيت جوز الهند. النشاء الموجود في البطاطا سيخرج 
السموم بينما سيزيل زيت جوز الهند أي جفاف من 

البطاطا. 
4- بياض البيض

يعمل بياض البيض كدواء قابض طبيعي لتشديد الجلد 
المتورم بشكل مؤقت. اخفقي بياضين )خذيهما مباشرةً 
من الثالجة حتى تستفيد عينيك من البرد أيًضا( حتى 
تصبح ناعمة وطبقيهما برفق على منطقة أسفل العين. 
اتركيها لمدة من 5 إلى 10 دقائق - قد تشعرين بتأثير 
شد، على غرار ما تختبرينه عند استخدام قناع الوجه 

المطهر، ثم اشطفي المنطقة بالماء الفاتر.
5- أكياس الشاي األخضر

الشاي األخضر هو نعمة للبشرة: إنه محمل بمضادات 
األكسدة التي تقاوم الجذور الحرة، باإلضافة إلى 
احتوائه على خصائص مضادة لاللتهابات مما يجعله 
العالج األمثل للتورم. تعتبر ضّمادات الشاي بمثابة 
مادة قابضة رقيقة تساعد على التخفيف من تدفق الدم 
الذي يسبب االنتفاخ. انقعي كيسين من الشاي األخضر 
في الماء المثلج لعدة دقائق، ثم غّطي منطقة أسفل 
العين بهذه األكياس وانتظري لمدة 15 إلى 20 دقيقة 

للحصول على أفضل النتائج.
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آسر ياسني يرد على سؤال حممد صالح عن فيلم »تراب املاس«
ترشيح شريي عادل للمشاركة يف بطولة »حبيبة« مع وفاء عامر

بعد أزمة » بدنا نولع اجلو« لنانسي 
عجرم.. ابن شقيقة جوزيف جحا يفضح 

املدعوة إجني بالوثائق

شريين عادل املرشحة األقوى ملهمة إخراج 
مسلسل حممد إمام فى رمضان 2019

حممد عادل: شخصية »حسن العطار« ستشهد 
تطورات مهمة

أمينة خليل تعلمت لغة »الصم والبكم« 
من أجل »122«

450 972 1414  /  514 961 0777

 بعد البلبلة التي حدثت مع 
نانسي عجرم  النجمة  اطالق 
أغنية »بدنا نولع الجو«، 
حيث ادّعت نجوى خليق 
هللا إبراهيم أو »أنجي«، 
بأنها صاحبة األغنية، سارع 
الملحن جوزيف جحا الى 
توضيح الحقيقة، عبر ابن 
السيد ميشال عويس،  شقيقته 
وفضح المزعومة إنجي 

بالوثائق.
يوضح  التفاصيل،  وفي 
المزعومة كانت  عويس أن 
قد دفعت دفعة اولى كعربون 

بقيمة الفي دوالر، والعربون ال يعني تنازالً، ومن ثم تم رد العربون وتم استرجاع حقوق األغنية إلى الملحن من خالل 
اإلقرار من آنجي إلى جحا، بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠١٨، هذا عدا عن أن كل ما تم دفعه من قيمة لحن األغنية هو الفي 
دوالر فقط، ما يعني أنها لم تحصل على حق امتالك األغنية ابداً،  والجميع يعلم أن لحن جحا ال يقل عن ٢٠ الف دوالر.

كما اكد عويس انه تم سحب االغنية من اليوتيوب والمحطات التي تم بثها عبر شاشاتها.
ويضيف عويس ان الهدف من هذه البلبلة واضح جداً، إذ ارادت المزعومة أن تحصل على بعض الشهرة من خالل 
إسمين بقوة وحجم الملحن جوزيف جحا والنجمة نانسي عجرم، ويؤكد أن نانسي هي المالك الوحيد لألغنية فقط وال 

احد سواها.

النجم المصرى محمد صالح، نجم  الفنان آسر ياسين،    مازح 
نادى ليفربول اإلنجليزى والمنتخب الوطنى، بعد سؤال األخير عن 

قصة فيلم »تراب الماس«.
الماس ردا على محمد صالح:  فيل تراب  ياسين بطل  وقال آسر 

»عزومة سيما قصاد تيشرت«.
وكان النجم المصرى المحترف ضمن صفوف ليفربول اإلنجليزى، 
قد حاول  االستفسار عن فيلم تراب الماس الذى يعرض حاليا فى 
السينمات قائال: »حد دخل تراب الماس؟ الناس بتقول قصة حلوة«.
ياسين ومنى  الماس«، بطولة كل من آسر  فيلم »تراب  يذكر أن 
شلبى وماجد الكدوانى وشيرين رضا وإياد نصار، وتدور أحداثه 
حول بطل الفيلم »آسر ياسين« الذى يدعى طه حسين الزهار وهو 
الذى  القعيد  شاب يعمل في إحدى الصيدليات، ويعيش مع والده 
كان يعمل مدرًسا للتاريخ، وفى يوم من األيام يعود طه من عمله 
ليكتشف مقتل والده فى ظروف غامضة، ومع الوقت يكتشف طه 
أسرار مظلمة لم يعلمها من قبل عن حياة والده من خالل مذكراته 
الفساد  التى خلفها وراءه، مما يفتح أمام طه عالًما كبيًرا من 

والجريمة لم يعلم بوجوده.

  نجح النجم تامر حسنى بفيلمه الجديد »البدلة« تحقيق 
أعلى إيرادات لفيلم كوميدى فى تاريخ السينما المصرية 
بعدما وصل إلى 44 مليون جنيه فى شباك تذاكر موسم 
بذلك  متخطياً  يوم عرض،   ٢3 عيد األضحى خالل 
إيرادات فيلم »لف ودوران« للنجم أحمد حلمى الذى حقق 

43 مليونا و4٠٠ ألف عام ٢٠١٦.
قمر،  بهجت  أيمن  سيناريو وحوار  »البدلة« من  فيلم 
تامر حسنى،  وليد منصور، وقصة وبطولة  وإنتاج 
ويشارك فى بطولته أمينة خليل، وماجد المصرى، ودالل 
البزاوى، وحسن حسنى، وطاهر  العزيز، ومحمود  عبد 

الرداد  الشرف حسن  ومحمد سراج، وضيوف  ليلة،  أبو 
ومجدى  وأحمد شوبير  زاهر  وأحمد  غانم  وإيمى سمير 

عبد الغنى وتامر أمين.
ودنيا سمير  أحمد حلمى،  بطولة  ودوران«  فيلم »لف 
غانم، وصابرين، وبيومى فؤاد، وإنعام سالوسة، وميمى 
جمال، وجميلة عوض، ومن تأليف منة فوزى، وإخراج 
خالد مرعى، وتدور أحداثه حول شاب يتعرض للضغوط 
من عائلته حتى يتزوج ويقومون بمؤامرة ضده حتى ال 
يتزوج فتاة أجنبية تعرف عليها، ليدخل بعد ذلك فى قصة 

حب مع فتاة مصرية.

  رشحت المخرجة  منال الصيفي ، الممثل المصرية  شيري عادل  
لتقديم احد االدوار الرئيسية في مسلسل »حبيبة« الذي يكتبه  فداء 
الممثل   الممثلة  وفاء عامر  بمشاركة  الشندويلي ، وتقوم ببطولته 
المقبل، وتعكف شيري  محمد رياض  ومقرر بدء تصويره الشهر 
على قراءة السيناريو ودراسة الشخصية قبل ابداء رأيها في العمل.
وفي حال تعاقد شيري على المسلسل سيكون العمل االول لها بعد 
أنها منذ االعالن  الديني معز مسعود، حيث  الداعية  زواجها من 
الفنية وظهرت األقاويل  الساحة  زواجهما اختفت شيري من على 
بأنها ستكون مقلة في أعمالها اال أنها تريد اثبات عكس ذلك تماماً 

بتقديم أعمال جديدة وسيكون »حبيبة« أول هذه االعمال.
يذكر ان شيري عادل يعرض لها حالياً الحكاية التي تقوم ببطولتها 
 ،cbc قناة  الثاني من مسلسل »نصيبيوقسمتك« على  الجزء  في 
الذي يعتمد في احداثه على 9  العمل  الثانية في  الحكاية  وهي 
تقوم ببطولتها نجمة وتعرض على 5 حلقات  حكايات كل حكاية 

خالل األسبوع.

خضعت الفنانة أمينة خليل لـ »كورس« 
تعليم لغة »الصم والبكم« قبل دخولها              
» لوكيشن« فيلم »١٢٢« المقرر عرضه 
لتتمكن من تجسيد  القادمة،  الفترة  خالل 

الشخصية التي تقدمها ضمن األحداث.
التي  الفتاة  وتجسد شخصية »أمينة« 
تعاني من مرض ضعف السمع، تقع في 
الممثل  الذي يجسد دوره  حب »نصر« 
أحمد داوود، ومن المفترض أن يتزوجا، 
لكن تحدث بعض المفاجآت، تمنع 
زواجهما وتفرض الصعاب في طريقهما.
فيلم »١٢٢« يشارك في بطولته إلى 
جانب طارق لطفي كل من أحمد داوود، 
وأمينة خليل، وجيهان خليل، وأحمد 
الفيشاوي، ومحمد لطفي، وأسماء جالل، 
تأليف  الشرف، وهو  وعدد من ضيوف 
صالح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري.

القائمون على   رشح 
إمام  النجم محمد  مسلسل 
المخرجة شيرين عادل 
إخراج  مهمة  إلسناد 
أن  المقرر  العمل، 
يخوض من خالله إمام 
المقبل  الرمضانى  السباق 
٢٠١9، والذى يكتبه 
باهر دويدار، وهناك 
اتفاق كبير على المخرجة 
شيرين عادل من حيث 
تاريخها والتكنيك الخاص 

بها فى عملية اإلخراج.
وعقد الكاتب باهر دويدار 
وحسام شوقى مسئول 
المنتجة  شركة سينرجى 

للمسلسل جلسات عمل، لشرح تفاصيل ومالمح الشخصيات 
والفكرة الرئيسية للمسلسل بوجه عام، فضال عن التجهيزات 
والشكل المبدئى للمسلسل، ولم تسفر الجلسات على التوقيع 
الرسمى حتى اآلن، ولكنها وصلت لمراحل متقدمة فى 

الموافقة على إخراج المسلسل.
شيرين عادل مخرجة متميزة نجحت فى وقت قصير فى 
العديد من  الفنية، حيث أخرجت  إثبات اسمها بالساحة 
التى القت نجاحا كبيرا كان من أشهرها مسلسل  األعمال 
الغرام، حكايات  العار ومسلسل سلطان  التليفزيونى سارة، 

زوج معاصر، سارة، العميل ١٠٠١، أوالد الشوارع، تاجر 
السعادة، بعد الفراق، العار، الريان، مولد وصاحبه غايب، 
الوالده باشا، دلع بنات، وعائلة زيزو، وغيرها، كما شاركت 
كمساعد إخراج فى عدة مسلسالت ومنها ذئاب الجبل، المال 
والبنون )ج٢(، حارة المحروسة، السيرة الهاللية - الجزء 

األول، الضوء الشارد.
محمد إمام قدم آخر أعماله فيلم »ليلة هنا وسرور« وحقق 
نجاًحا كبيًرا، حيث وصلت إيراداته 4٠ مليون جنيه، 
وشارك فى بطولته ياسمين صبرى، بيومى فؤاد، وآخرون، 

إخراج حسين المنباوى.

انتهاء  أوشك من  الفنان محمد عادل،  قال   ،
تصوير مسلسل »األب الروحي« الجزء الثاني، 

للمخرج تامر حمزة.              
وأضاف »عادل«، أجسد شخصية »حسن 
العطار«، والتي ستشهد تطورات وأحداث مهمه 
قليلة  أيام  المقبلين، وخالل  الثالثون حلقة  في 
العمل،  انتهي من تصوير جميع مشاهدي في 

وأتمني أن ينال جمهورها.                     
الروحي ٢« بطولة كال من:  أن »األب  يذكر 
بدر، حنان شوقي،  العزيز، سوسن  أحمد عبد 
العزيز،  دنيا عبد  محمد رياض، عبير صبري، 
الجندي، محمد عادل، وفاء سالم،  محمود 
إيهاب فهمي، محمد عز، وآخرون، تأليف هاني 
إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود  سرحان، 

عبدالعزيز، إخراج تامر حمزة.

  الناقدة أحالم األسيوطي

44 مليون جنيه جتعل »البدلة« أعلى 
إيرادات فيلم كوميدى فى السينما

خضعت النجمة درة لجلسة تصوير جديدة 
الرسمي  والتي قامت بنشرها عبر حسابها 

على موقع تبادل الصور »إنستجرام«.
وظهرت درة وهي في كامل أناقتها مرتدية 
الرسمي، وحرصت على  التونسي  الزي 
للفستان من عده  التقاط عدد من الصور 
جوانب والتي أظهرت تفاصيله، إلى جانب 

صورة أخيرة باألبيض واألسود.
يذكر أن درة تشارك في بطولة فيلم »يوم 
مصري« والذي تتعاون من خالله مع نخبة 
السينما المصرية، منهم خالد  من نجوم 
الفيشاوي، حنان مطاوع،  النبوي، أحمد 

ومحمد عادل.

الموضوع : يبدأ الفيلم بحزن شديد من أسرة السيد أحمد عبد الجواد )يحي شاهين( على أبنهم 
فهمي )صالح قابيل( الذي أستشهد على يد اإلنجليز في المظاهرات للمطالبة بالحرية. وبعد 
خمس سنوات ننتقل للجزء الثاني . يبدأ سي السيد في التجمع مع أصدقائه مثل عفت )حسين 
السيد صبية  يرى سي  هناك   . )ميمي شكيب(  زبيدة  العالمة  عند  بأكملها  والشلة  اسماعيل( 

العالمة زنوبة )نادية لطفي( ويقع في غرامها ... وتتوالى األحداث. 
التحليل والنقد : قصة »نجيب محفوظ« – سيناريو وحوار : » محمد مصطفى سامي«. 

عزيزي القارئ ، قدمت في العدد السابق من جريدة الرسالة نقد فيلم بين القصرين وهو أولى 
ثالثية نجيب محفوظ. واآلن أقدم الجزء الثاني من الثالثية . لقد أظهرا محفوظ والسيناريست 
قوتها من  المرأة  تستمد  بالفعل  بل   ، به  يستهان  المرأة مخلوق ضعيف ال  أن  الفيلم  في هذا 
ضعفها. كيف ؟ فنجد )زنوبة( و)عايدة(، شخصيتين متناقضتين في كل شئ : الفقر والثراء 

 – العليا  والطبقة  السفلى  الطبقة  الجهل –   – الهادئ  والجمال  الوحشى  الجمال 
والحافز والثقافة ، لكن األثنتين يتمتعان بقوة  الشخصية  في  اإلرادة 

لبلوغ الهدف. 
)زنوبة( شخصية صغيرة السن ، 
جمالها وحشي ، جاهلة ، صبية 
في  شئ  أي  تملك  ال   – عالمة 
الحياة لكن تتمتع بدهاء ومكر 
الحياة  في  تتفوق  يجعلها 
تالحظ  هدفها.  الي  وتصل 
حب السيد أحمد لها فتتمنع 
وتقول  األستجابة  عن 
وهنا  ؟  بالعافية  هو   :
لسي  )الصراع(  يبدأ 
: ال طبعاً  . هو  السيد 
 ( زنوبة  أمتى؟  بس 
تقول  مباالة(  : دون 
يجيني  كيفي لما 
)أزمته(  وأمتى كيفي 
كيفك؟  تستمر يجي 
في  ء زنوبة  ا ن غ ل ا
 ) ة و ر ذ ل ا ب ) ض غ ي
عبد أحمد ويقول :  أحمد 

حدش  ما  . الجواد  كده  يقوله 
إلى ويخرج وهو غضبان . تذهب  زنوبة 

تعتذر  وجمالها  وبدهائها  أحمد  السيد  وبدالل محل  له 
إليها تقول أنها صغيرة وتجهل مكانته – )القرار( يقرر أحمد  الذهاب 

قلبه في شقة السلطانة والعوالم ويجدها بمفردها . هنا تعرف وتتأكد زنوبة  ملكة  أنها 
وأوقعت الفريسة في المصيدة. تستعطفه بأنها صغيرة وفقيرة ال تملك شئ. فيوعدها أحمد بتنفيذ 
كل مطالبها – ومع ذلك لم تنوله المراد، وتحججت بأن المنزل هو مكان العمل وأفضل عندما 
يكونا في عوامتهما . وبذلك سلبت فكره وماله وكل شئ. لكن لم تبلغ هدفها بعد، وهو الزواج 
منها . لكن أحمد فكر وقال : أنا ما يشرفنيش أتجوز واحدة زيك. )النتيجة( حاول طردها من 
العوامة ، لكن لألسف قد كتب كل شئ باسمها وخسر ما يملك لعدم التعقل في اإلختيار . )نادية 
لطفي( لم تجيد رقص العوالم ولكنها ممثلة قديرة خاصة مشهد وهى مع ياسين تبكي بحرقة 
وعمق بعد أن خسرت زواج أحمد عبد الجواد ومشهد الردح بينها وبين زبيدة عند الجواهرجي 
. )يحي شاهين( أستاذ كعادته في غضبه – حنانه ألبنه – كعربيد مع العوالم – غيرته علي 

زنوبة – أصالته مع أصدقائه . 
)عايدة( من عائلة أرستقراطية ، قوية اإلرادة ، مثقفة ، تعرف ما تريد ، ذكية ، صارمة . احبها 
كمال )نور الشريف( أبن سي السيد حب أفالطوني متسامى وفلسفته : الذين يحبون ما فوق 
الحياة ال يتزوجون. فهو مثالي وهي واقعية جلست معه في حديقة قصرها وتتكلم بكل ثقة. عبر 
لها عن حبه بنظرات عينيه ولكنها تجاهلت هذا وداعبته أن أنفه تشبه )سيرانوا دي برجوراك 
– قصة إدمون روستون – وهو الفارس الشاعر ذو األنف الطويل( يقول كمال : أنا عارف 
أن مناخيري طويلة وتضحك . بدأ )صراعه( عندما سمع هذا الحوار حسن )سمير صبري( 
سليل العائلة الكبيرة ويريد الزواج من عايدة . فأفهم كمال أنه خطيبها واألفضل األبتعاد عنها. 
)أزمته( أوقع حسن بين كمال وعايدة بتلفيق تهمة اإلساءة إلى شخصيتها . )الذروة( حاول 
يشرح كمال أن حسن هو السبب في تلفيق هذه التهمة ، فلم تصدقه وقالت بحسم واصرار: 
هو ال يكذب وحسن محل ثقة األسرة كلها . تأزم كمال وعانى كثيراً وقابل عايدة في الشارع 
صدفة وشرح لها حبه الجارف الخالي من أي دنس – شكرته وأكملت طريقها )القرار( بعقلها 
قررت عايدة الزواج من حسن ذو العائلة الكبيرة في قصر والدها . ) النتيجة( تحطم كمال 
وحاول الذهاب إلى العوالم فوجد شقيقه ياسين )عبد المنعم إبراهيم( الذي قال : أيوه البكري 
وآخر العنقود وأحنا اإلثنين زي والدنا السيد أحمد عبد الجواد لم يصدق كمال هول الخبر أن 

والده )وهو ما فوق الشبهات( عربيداً. 
ابنة األكابر بطبيعة سلسة وأزيائها أعطت عمق للشخصية.)نور  )ماجدة الخطيب( : مثلت 
الشريف( : في أول أفالمه أداء متميز لدور صعب للعاشق – الحالم والمثالي والفيلسوف ممثل 

)نجيب محفوظ( . 
)من طرائف الفيلم( : من اجمل المشاهد التناقض بين التحكم والجبروت مقابل الخضوع وعدم 
اإلستسالم ، متمثل في سي السيد وابنه كمال. فاألب يريد دخول أبنه الحقوق لضمان وظيفة 
مهمة بدل المعلمين ويكون مجرد مدرس، وكمال بخوف يقنعه بأنها الطريق الوحيد لمدرسة 
الفكر واوربا تصنع تمثال للمعلم– مشهد العربجي )كامل انور( يعرض على ياسين وزنوبة 
تمشية على الشاطئ فتقول زنوبة : أنت عربجي وال مراكبي – زبيدة )ميمي شكيب( تتقابل 
مع )زنوبة( عند الجواهرجي ، زنوبة تشتري الذهب وزبيدة ترهنه )عجبي على الزمن( . 
ياسين يقول لزنوبة : الزواج يعني ملل ملل . هاتيلي واحد بيحب مراته – ياسين يعاكس سيدة 

مسنة )فيكتوريا كوهين( . 
)فقط( :  

احب ياسين مريم )زيزي مصطفي ( وعمل المستحيل ليتزوجها. ثم يأتي بزنوية الي المنزل 
في الليل وهما في حالة سكر. وعندما تستيقظ مريم وتثور لكرامتها يطلقها بالثالثة. أين الحب؟ 

يوجد خلل في الخط الدرامي لرسم  الشخصية.    
اإلخراج : مخرج الروائع »حسن االمام« 

كان جريئاً  في تقديم نادية لطفي وهي الوجه الناعم البرئ في دور عالمة وبذلك حول اتجاهها 
إلى الجرأة الشديدة فتنوعت أدوارها . وقدم ألول مرة نور الشريف وكان بارعاً أمام العمالق 
يحي شاهين في مشهد إصراره على كلية المعلمين . قدم )األمام( مجموعة )بين القصرين( 
مثل يحي شاهين – آمال زايد – عبد المنعم إبراهيم – سهير الباروني- هالة فاخر- حسين 
سمير   – الشريف  نور   – الخطيب  ماجدة   – لطفي  نادية  الشوق(  )قصر  وفي   – اسماعيل 
صبري – سعيد صالح – زوزو شكيب – زيزي مصطفى- محمد شوقي – اشرف عبد الغفور 
الباروني –. أمتعنا المخرج حسن األمام  – شريفة ماهر – أديب الطرابلسي – غناء سناء 
)كعادته( بالبهجة والفرفشة في أغاني الفيلم وعالم العوالم في العوامة وفي المنزل – خاصة 
أغنية )طاب وأنا مالي( تغني زنوبة وياسين يخرط الملوخية على الطبلية – الديكور والمالبس 
كانوا مالئمين للعصر وخاصة القصر الكبير لعايدة في زواجها من حسين ورقصهما على 
أنغام الفالس يعطي الثراء للعائلة األرستقراطية . أما التصوير فقد ركز على أرداف الراقصات 
لتدعيم عالم العوالم )بدون تعليق( . أما اإلنتاج الضخم فكان »لحلمي رفلة«. كل ذلك كان 
ورائه مخرج الروائع »حسن األمام« يقدم فيلماً يسجل حقبة تاريخية في أوائل القرن العشرين 
وأمتعنا به كعادته ويعطي رسالة هادفة وهي : »عدم التعقل في اإلختيار يهدم اإلنسان« رحم 

هللا عمالقة هذا الفيلم ويطيل في عمر نادية لطفي .

نقد فيلم: قصر الشوق  
الجزء الثاني من ثالثية نجيب محفوظ
عدم التعقل في اإلختيار يهدم اإلنسان 

إطاللة شبابية جديدة 
ليسرا

  ظهرت الفنانة يسرا في أحدث جلسة تصوير 
لها بإطاللة عشرينية، بعد أن نشرت عدد 

من الصور، التى ارتدت من خاللها 
اللبناني وليس  فستان من تصميم 
المصري، حيث خضعت للتصوير 

لصالح وكالة »واتس اب كايرو«.
انها  أعلنت  يسرا  أن  ويذكر 
ستشارك فى السباق الرمضاني 
لعام ٢٠١9 بعمل من أخراج 
العدل، وانتهت مؤخًرا من  ماندوا 
تصوير أغنية مهرجان الجونة 
السينمائي، بصحبة عدد من 
النجوم منهم »منة شلبي، هند 

صبري، احمد مالك، محمد ممدوح، واألغنية من تأليف تامر حبيب واخراج هادي الباجورى.

درة تتألق يف 
جلسة تصوير 
جديدة بالزي 

التونسي



700 فرصة عمل جديدة تّوفرها “كندا جوز” لصناعة املعاطف

 افتتحت شركة تصنيع المعاطف الراقية في كندا »كندا 
جوز« Canada Goose فرعا ثالثا لها في مدينة وينيبيج 
عاصمة مقاطعة مانيتوبا في وسط الغرب الكندي. ويّعد 
المصنع الجديد الذي بني على مساحة 12000 متر مربع 
من أكبر المصانع التي تملكها الشركة في كندا، وسيّوفر 
هذا المصنع أكثر من 700 فرصة عمل جديدة في مدينة 

وينيبيج.
وقد حرص رئيس الوزراء الكندي جوستان  ترودو على  
حضور حفل افتتاحه  يوم األربعاء في الحادي عشر من 

أيلول/سبتمبر.
كيبيك  مقاطعتي  في  جوز  لكندا  أخرى  مصانع  وتوجد 

وأونتاريو.
هذا ودخلت شركة »كندا جوز« البورصة العام الماضي 
وهي تبيع معاطفها في 40 دولة حول العالم. ولكن على 
الرغم من ذلك تريد الشركة أن تحافظ على اليد العاملة 
العام لكندا جوز داني رايس بأنه  الكندية. ويقول المدير 
األراضي  على  االنتاج  وجود  على  المحافظة  المهم  من 

الكندية.

وقال ترودو : »إننا باقون في كندا ألن هذه هي هويتنا. 
بدرجة  مستوحاة  الشتوية  المعاطف  من  منتجاتنا  ولّعل 

أولى من بالد القيقب.«
وقد رافق ترودو في حضور حفل افتتاح المصنع الجديد 
حكومة  ورئيس  بوومان  براين  وينيبيج  عمدة  من  كل 

مانيتوبا براين باليستير.
مالية  مساعدة  الجديد  للمصنع  مانيتوبا  حكومة  وتقّدم 
سنوات.  ثالث  مدى  على  دوالر  مليون   1،5 قيمتها 
وتساهم هذه األموال في تدريب اليد العاملة الجديدة على 

ماكينات الخياطة.
الذين  الجدد  المهاجرين  من  الكبير  بالعدد  ترودو  وأشاد 
سيتم توظيفهم في فرع كندا جوز الجديد ما يسمح لهم في 

ما بعد بالحصول على وظائف جيدة وقال ترودو:
إن »كندا جوز« تعمد إلى توظيف العديد من المهاجرين 
الواصلين حديثا إلى البالد مما يساهم في حصولهم على 

الخبرة والكفاءة إليجاد فرص عمل أفضل في بالدنا.
هذا وتزمع »كندا جوز« ملء كل الوظائف الشاغرة في 

مصنعها الجديد بحلول العام 2020.

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا
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أسامه كامل أبو شقرا

أوتاوا مع تدابري حمددة األهداف لتعزيز القدرة التنافسية االقتصادية
  ينوي وزير المالية الكندي بيل مورنو اتخاذ 
القدرة  تعزيز  أجل  األهداف من  تدابير محددة 
التنافسية االقتصادية لكندا بداًل من تقديم المزيد 
من التخفيضات الضريبية للشركات الكندية، وفق 

ما أفادته وكالة الصحافة الكندية.
فمنذ عدة أشهر تمارس الشركات الكندية ضغوطاً 
على حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا 
كي ترد على قانون اإلصالح الضريبي الذي أقره 
الكونغرس األميركي نهاية العام الفائت والذي 
خّفض الضريبة على الشركات من %35 إلى 
%20. وحّذر العديد من قادة الشركات الكندية من 
مخاطر القانون األميركي، إذ اعتبروا أنه يسبب 
معوقات كبيرة لكندا بجعلها أقل جذباً لالستثمارات.
وقال الوزير مورنو هذا األسبوع للصحفيين إنه 

ال يستثني أي إجراء عندما ُسئل ما إذا كانت خطته لتعزيز 
التنافسية تلحظ أيضاً إمكانية تخفيض ضرائب الشركات.

لكن مصادر مطلعة على خطة وزير المالية قالت، مشترطة 
عدم الكشف عن أسمائها، إنه اجتمع بقادة شركات في مختلف 
أنحاء كندا للتباحث معهم حول أفضل السبل لمواجهة اإلصالح 

الضريبي في الواليات المتحدة من خالل تدابير محددة 
األهداف.

وينوي الوزير مورنو الكشف عن سياسته لتعزيز القدرة 
التنافسية االقتصادية في التحديث االقتصادي الذي يقّدمه 

في الخريف.

ال يقال سيما بل ال سيما: 
ُيْسَتْثنى بها وهو ِسيٌّ ُضمَّ  ِسيَّما كلمة  العرب البن منظور: »ال  ففي لسان 
إلْيه ما، واالسُم الذي بعد ما لََك فيه وجهان: إْن ِشْئَت َجَعْلَت ما بمنزلة الذي 
وأَْضَمْرت اْبِتداًء وَرَفْعَت االسَم الذي َتْذُكُره بَخبِر االْبتداء، تقول: جاَءني الَقوُم 
وال سّيِما أَُخوَك أَي وال ِسيَّ الذي هو أَُخوك، وإن ِشْئَت َجَرْرَت ما بْعَده على 
ِمْثٍل؛ وُينشُد قوُل  َتْجَعل ما زاِئدًة وتُجرَّ االسم ِبسّيٍ أَلنَّ معنى ِسٍيّ معنى  أَن 

امرئ القيس: 
أاَل ُربَّ يوٍم لَك ِمْنُهنَّ صالٍِح، وال ِسيَّما يوٍم ِبَدارِة ُجْلُجِل

ِمْثُل يوٍم وما ِصلٌة،  أَراد وما  يوٍم   مجروًرا ومرفوًعا، فمن رواه وال سيَّما 
ومن رواه يوٌم أَراد وال ِسيَّ الذي هو يوم... وتقول: اضربن القوَم وال ِسيَّما 
أَخيك أَي وال مْثَل َضْربِة أَخيك، وإن قلت وال ِسيَّما أَخوك أَي وال ِمْثَل الذي هو 
ابتداء وأَخوك خبره؛ قال  الذي وتضمر هو وتجعله  أَخوك، تجعل ما بمعنى 
سيبويه: قولهم ال ِسيَّما زيٍد أَي ال مْثَل زيد وما لَْغٌو، وقال: ال ِسيَّما زيٍد أَي ال 

مْثَل زيد وما لَْغٌو، وقال: ال ِسيَّما زيٌد كقولك َدْع ما َزْيٌد...« 

كيمياوي:
كثيًرا ما تتداول وسائل اإلعالم، هذه األيام: (السالح الكيميائي أو الكيمائي أو 
الكيمياوي أو الكيماوي) والصواب منها هو فقط (الكيماوي) ألن النسبة الى 
الكيميا أو الكيمياء تكون إما كيمي أو كيماوي. (راجع محيط المحيط للبستاني 

– باب كيم).

سلسلة:
دقائق لغوية )16(

إبَّان: 

يقول ابن منظور في (لسان العرب) – باب أَبن: »وإبَّاُن كّلِ شيء، 
بالكسر والتشديد: وْقُته وِحيُنه الذي يكون فيه. يقال: ِجْئُته على إبَّاِن 
له. يقال:  ذلك أَي على زمنه. وأََخَذ الشيَء بإبَّاِنِه أَي بزمانه، وقيل: بأَوَّ
طِب، وإّباَن اْخِتراِف الّثِمار، وإّباَن الحّرِ والبرد أَي  أَتانا فالٌن إبَّاَن الرُّ
أَتانا في ذلك الوقت، ويقال: كل الفواكه في إّباِنها أَي في َوْقتها؛ قال 

الراجز:
أَيَّان تْقضي حاجتي أَّيانا، أَما َترى لُِنْجحها إّبانا؟

وفي حديث المبعث: هذا إّباُن نجومه أَي وقت ظهوره، والنون أَصلية 
تَهيَّأَ  إذا  الشيُء  أَبَّ  ِفْعالُن من  ااًل، وقيل: هي زائدة، وهو  ِفعَّ فيكون 
للذَّهاب، ومن كالم سيبويه في قولهم يا لَْلعَجب أَي يا عجب تعاَل فإِنه 

من إّباِنَك وأَْحياِنك.«

أوان: 

يقول ابن منظور في (لسان العرب) – باب أَون: »واأَلواُن واإلواُن: 
الليث: اأَلواُن الحيُن  ُيعلَّ اإلواُن أَلنه ليس بمصدر.  الِحيُن، ولم 
والزماُن، تقول: جاء أَواُن الَبرِد؛ قال العجاج: هذا أَواُن الِجّدِ إْذ َجدَّ 

ُعَمْر. الكسائي قال: أَبو جامع هذا إواُن ذلك، والكالُم الفتُح أَواٌن.«

املؤمتر السنوي الثالث لشبيبة الروم الكاثوليك يف كندا

“نافتا”: كويار مستعد للجوء للقضاء دفاعاً عن مزارعي كيبيك
الليبرالية  الحكومة  رئيس  قال    
الخارجة في مقاطعة كيبيك فيليب كويار 
إنه مستعد للتوجه إلى المحاكم لتجميد 
اتفاق تجارة حرة ألميركا الشمالية بحلة 
جديدة أو لتأخير تنفيذه في حال كانت 
أحكامه تتعارض مع مطالب المزارعين 

الكيبيكيين.
وجاء كالم كويار خالل لقاء مع الصحفيين 
الحملة  منتصف  في  مونتريال،  في 
االنتخابية في مقاطعة كيبيك، أكبر منتج 
للحليب واأللبان بين المقاطعات الكندية، 
وتزامناً مع عودة وزيرة الخارجية الكندية 
من  جديدة  جولة  من  فريالند  كريستيا 

المفاوضات مع الممثل التجاري للواليات المتحدة روبرت 
اليتهايزر في واشنطن بهدف التوصل إلى نسخة جديدة من 

اتفاق التجارة الحرة ألميركا الشمالية )»نافتا«(.
ويضم االتفاق المذكور كندا والواليات المتحدة والمكسيك 
ودخل حيز التنفيذ عام 1994، وتجري دوله الثالث مفاوضات 
منذ سنة بهدف إدخال تعديالت عليه بطلب من الرئيس 

األميركي دونالد ترامب.
ورأى كويار أنه ال توجد دالئل بعد على أن حكومة جوستان 
ترودو الليبرالية في أوتاوا مستعدة لتقديم تنازالت في ملف 

نظام إدارة العرض.
لكّن رئيس الحكومة الفدرالية أشار قبل أيام إلى أن كندا قد 
تبدي بعض الليونة في موضوع نظام إدارة العرض. »هناك 
سلسلة أمور كنّا حازمين بشأنها وسنبقى حازمين إزاءها، 
لكن هناك أيضاً أمور نتطلع ألن نبدي مرونة إزاءها ألنه 

آن األوان ألن نجدد هذا االتفاق بعد 25 سنة«، قال ترودو 
مؤخراً في مقابلة مع إذاعة خاصة في وينيبيج، عاصمة 

مقاطعة مانيتوبا في الغرب الكندي.
وإدارة العرض نظام جمركي حمائي تعتمده أوتاوا لدعم 
منتجي األلبان ومزارعي الدواجن الكنديين، وطالب الرئيُس 
األميركي بإلغائه للتوصل إلى نسخة جديدة من اتفاق »نافتا«.
وتشير استطالعات نوايا التصويت في مقاطعة كيبيك منذ 
عدة أشهر إلى تقّدم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك 
)»كاك« CAQ(، ثاني أحزاب المعارضة في الجمعية 
الوطنية الخارجة في المقاطعة، على سائر األحزاب وحلول 

الحزب الليبرالي الكيبيكي الذي يقوده كويار ثانياً.
ويتوجه الناخبون في المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية 
الناطقة بالفرنسية إلى صناديق االقتراع في األول من تشرين 

األول )أكتوبر( المقبل.

Cocktail des bénévoles de l’Entraide 2018

  Le cocktail annuel de l’Entraide Bois-de-
Boulogne, fêtait le cinquante quatrième anni-
versaire d’une organisation vouée à l’accueil 
et l’intégration des immigrants du Moyen-
Orient. Plus de trois cent personnes dans la 
bonne humeur ont animé cette rencontre qui 
signe la fin de l’été et annonce le retour à la 
saison d’activités sociales (2018-2019). Des 
mets délicieux, un cocktail dinâtoire riche, de 
la belle musique d’accompagnement.
Dans l’assistance il y avait deux ministres: 
Mme Christine St-Pierre et M Carlos Leitao, 
le Maire d’arrondissement de Saint-Laurent 
M Alan DeSouza, plusieurs conseillers muni-
cipaux de Ville Saint-Laurent: Mme Michèle 
D. Biron, M Jacques Cohen, M Aref  Salem, 
M Francisco Miele et de Bordeaux-Cartier-
ville: Mme Effie Giannou et Mme Nathalie 
Goulet. Mme Aglaia Panopalis représentait 
la ministre Mme Mélanie Joly. Mme Marwa 
Rizqui candidate libérale dans Saint-Laurent 
était aussi présente.
Le ministre Leitao prit la parole pour saluer 
tout le monde et souhaiter à tous une bonne 
campagne électorale, avec participation enthou-
siaste de chacun au processus démocratique, 
quel qu’en soit l’issue.
La Présidente de l’Entraide Mme Claudie Ayas 
parla des différents efforts déployés pour aider 
les nouveaux arrivants, pour favoriser l’inté-
gration harmonieuse à la société d’accueil. Elle 
fit un hommage à Mme Lydia Alepin qui était 
la précurseure des Dames dans le bénévolat et 
qui a oeuvré dans la Société d’aide aux immi-
grants du Moyen-Orient dès la fondation. Deux 

chansons furent alors chantées a capella par 
Mireille Nohra-Chouéri sur le thème de La 
Vie (Ginette Reno) en français, alors que la 
deuxième en arabe (Farid El-Atrache). Une 
gerbe de fleurs fut enfin offerte à Mme Lydia 
Alepin, qui était très émue, sous les applaudis-
sements de la foule. Elle remercia alors tous 
les bénévoles pour tout le travail accompli et 
les encouragea à persister dans l’idéal noble 
de la charité et de la générosité.
Le Président d’honneur du cocktail Me Fran-
çois Alepin prit alors la parole pour ajouter à 
l’hommage fait à Lydia Alepin sa mère. Il sou-
ligna comment cette continuité dans le travail 
bénévole a aidé beaucoup de monde arrivé ici 
à Montréal en étrangers dans la grande ville.
Mme Amal Elkouri nomma alors le nom des 
quatre nouveaux candidats pressentis pour rece-
voir le titre de Gouverneur à vie de l’Entraide. 
Chacun montait sur le podium et elle lisait 
les points saillants de son activité méritoire:
- M Joseph Bassili pour son esprit d’entrepre-
neur, les compagnies de cosmétiques et parfum, 
les compagnies d’informatique: Colba.net ainsi 
que les emplois qu’il a créés, sa participation 
à aider les nouveaux arrivants syriens à se 
trouver du travail.
- Mme Lilian Khouri pour sa participation 
enthousiaste aux oeuvres de l’Entraide, aux 
activités bénévoles pour aider les jeunes scouts 
et les handicapés, son implication avec la chorale 
et avec les Dames-auxilliaires de la Paroisse 
syriaque-orthodoxe.
- M Michel Tamaz pour sa présence fidèle 
aux activités de l’Entraide, sa participation 
dans le passé dans l’association La Flamme qui 
s’occupait de rénover églises, écoles dans les 
villages en Syrie afin d’encourager les chrétiens 
à demeurer dans leurs villages et leur assurer 
des emplois et des moyens de vivre.
- Mme Nelly Kanou pour son implication dans 
la Communauté, les emplois qu’elle a créé aux 
nouveaux arrivants et aux canadiens, en tant 
que pharmacienne-propriétaire, pour sa loyauté 
envers son pays d’origine la Syrie comme envers 
son pays d’adoption le Canada, pour le courage 
de ses idées, tout cela s’ajoutant à son rôle 
d’épouse et de mère.
Les gens étaient heureux et se sentaient en 
famille. Des photos de groupes, des photos 
de famille avec les nouveaux gouverneurs 
terminaient cette soirée riche en évènements, 
une belle soirée à la gloire du bénévolat et du 
service rendu. 

Raouf  Ayas

مبناسبة “األيام الثقافية” اليت تقام سنويا يف مقاطعة 
كيبيك - كندا

ليالي               البرنامج اإلذاعي السوري«  بالتعاون مع   و 
يا مال الّشام« في مونتريال و مكتبة الشرق األوسط 

في مونتريال و جريدة »الرسالة« 
األسدّي »مسابقة  الدين  العاّلمة خير  تُطلق مجموعة 
اإلمالء« باللغة العربية، اإلصدار األول - مونتريال ٢٠١٨ 

مسابقة األديب محمود فاخوري* لإلمالء : 
مبادرة جاليوية للحفاظ على هويتنا ولغتنا العربيّة فب 

بالد اإلغتراب ..  
العربية  الجالية  أبناء  أمام  مفتوح  المشاركة  باب    -

وللناطقين بلغة الّضاد.  
 - يحق المشاركة لكل من تجاوز الخامسة عشر من العمر.  
-  تُقَسم المسابقة إلى فئتين أو أكثر تبعاً لعدد المشاركين 

وأعمارهم. 
-  تاريخ المسابقة : يوم السبت ٢٩ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٨  
-  جوائز تقديرية للفائزين الثالثة األوائل، مقّدمة من 

مكتبة الشرق األوسط.   
-  بقية التفاصيل تُعطى الحقاً للمرشحين المدعويين 

للمسابقة. 

يتم التسجيل خطياً بواسطة إرسال : االسم والكنية و 
رقم الهاتف إلى أحد العنوانين التاليين :

 dew560@hotmail.com   نادا عّواد -
 nahedkoussa@videotron.ca   ناهد كوسا -

*محمود فاخوري : 
عاّلمة في فقه اللغة و علم من أعالم األدب و البحث 
والدراسة و التحقيق. ُولد عام ١٩٣٣ في مدينة حماه، 

و توفي عام ٢٠١٦ في مدينة حلب. 
ُوصف بأنه أستاذ األساتذة و َمْرِجع األدباء. شغل منصب 
أمين سّر اتحاد الكتاب العرب و كان عضواً في جمعية 
العاديات. له العديد من المؤلفات األدبية والكتب المدرسية. 
يُعتبر من مؤسسي كلية اآلداب في جامعة حلب حيث 

أثرى مكتبتها بمناهل األدب والعلوم. 
نال العديد من الجوائز تقديراً لجهوده وتفانيه في العطاء 

العلمي، و منها جائزة تكريم المبدعين عام ١٩٩٠ 

ننتظر اتصال لمن يرغب في المشاركة.  

الملكيين  الروم  أبرشية  في  الشبيبة  مكتب  من  بدعوة   
الكاثوليك في كندا وبمبادرة تنظيمية مميزة من شبيبة أوتاوا 
عقد في العاصمة الكندية المؤتمر الثالث لشبيبة الروم الملكيين 
الكاثوليك بين ٣١ آب و٢ أيلول برئاسة المطران إبراهيم 
مخايل إبراهيم ومشاركة سعادة السفير البابوي في كندا 
رئيس األساقفة لويجي بوناتزي الذي نقل رسالة من قداسة 
البابا فرنسيس. كما حضر أيضا رئيس أساقفة أوتاوا تيرنس 
برندرغست ورئيس عام الرهبانية المخلصيّة األرشمندريت 
أنطوان ديب، الذي حضر خصيصا من لبنان إللقاء بعض 
المحاضرات، ومعظم كهنة الرعايا في مختلف المدن الكندية. 
شارك في المؤتمر، الذي واكبته باهتمام وسائل اإلعالم 
الكندية، حوالي ٣٠٠ شاب وشابة ينتمون إلى أجيال مختلفة 

من المهاجرين. وفي الجلسة االفتتاحية ألقى سيادة المطران 
إبراهيم إبراهيم كلمة بليغة ومعبرة أشاد فيها بالجهود التي 
الذين  المرشدين  باستعدادات  الرعايا وكذلك  يبذلها كهنة 
يواكبون أعمال المؤتمر، كما طالب الشبيبة بأن يكونوا 
أوفياء لكندا ملتزمين بكل قضاياها عاملين لنهضتها دون 
الحر  الواعي  االلتزام  إلى  ودعاهم  جذورهم،  ينسوا  أن 
العقالني برسالة السيد المسيح في كل سلوكياتهم ومفاصل 
حياتهم. كما كانت كلمة لرئيس عام الرهبانية المخلصيّة 
ذّكر فيها بمؤتمر الشبيبة الذي سيعقد في روما في تشرين 
األول المقبل والذي سيصدر عنه توصيات مهمة جداً معرباً 
عن استعداده لنقل رسالة من شبيبة الروم الكاثوليك في كندا 

إلى هذا المؤتمر.
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تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

أفضل املدن السياحية اليت ميكن زيارتها 
بأقل التكاليف

Les proverbes en français et arabe

- Le rire est le propre de l’homme
 - االنسان حيوان ضاحك  

- À force de forger on devient forgeron
- التكرار يعلم احلمار
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  شهدت السياحة العالمية حالة من االنتعاش في السنوات 
القليلة الماضية فقد ارتفع معدل السياحة الخارجية بمقدار 6% 
في عام 2017 عن عام 2016، وعلى الرغم من وجود عدد 
من المدن العالمية الشهيرة مثل باريس ولندن والتي يسعى 
الجميع لزيارتها إال أن تكاليف هذه الزيارة أكثر بكثير من 
أن يتحملها البعض، لذلك فإننا نقدم لكم اليوم مجموعة من 

المدن العالمية التي يمكن زيارتها بأقل التكاليف الممكنة.
-1  شانجهاي

الفريد، وتعد  المعماري  تتميز مدينة شانجهاي بطرازها 
المدينة واحدة من أكثر المدن التي حصلت على حجوزات 
عبر موقع  Book.com ، ويفضل زيارة المدينة في الشتاء 

حيث تنخفض األسعار مقارنة بفصل الصيف.
-2 دوبلين، ايرالندا

تعد مدينة دوبلين إحدى الوجهات السياحية التي انتشرت 
في اآلونة األخيرة، وترتفع تكاليف السفر للمدينة في شهر 
يونيو بينما تنخفض في شهر ديسمبر ويناير، وأهم ما يميز 
المدينة هو إمكانية زيارة العديد من المناطق السياحية بها 

في فترة قصيرة.
-3 ادنبره، اسكوتالندا

واحدة من أجمل المدن التي يمكن زيارتها وبتكاليف منخفضة 
هى مدينة ادنبره، وتتكلف اإلقامة في المدينة ليوم واحد فقط 
$148، وتنخفض تكاليف زيارة المدينة بمقدار %14 في 
شهر يناير، ومن أشهر المعالم السياحية للمدينة قلعة ادنبره.

-4 كيوتو، اليابان

يعد فصل الصيف هو أنسب وقت لزيارة مدينة كيوتو 
األسيوية، وتنخفض تكاليف زيارة المدينة في شهر يونيو 
بمقدار 16 % عن شهر ديسمبر، ومن اشهر المعالم السياحية 
للمدينة معبد توجي الذي يحتوي على الكثير من المنحوتات 

والتماثيل واللوحات الفنية الرائعة.
-5 لشبونة، البرتغال

تعد لشبونة واحدة من المدن التي تتجه اليها األنظار فيما 
يخص السياحة العالمية، لذلك من المتوقع أن ترتفع تكاليف 
زيارة المدينة قريًبا ولذلك ينصح بوضع المدينة على قائمة 

المدن السياحية التي يتوقع الشخص زيارتها في القريب.
-6 سيفيلي، اسبانيا

تعد مدينة سيفيلي واحدة من أجمل المدن االسبانية التي يمكن 
زيارتها حيث تضم المدينة مجموعة من المناظر الطبيعية 

الخالبة وتعد رومانتك بالزا دا سبانيا اشهرها.
-7 سنغافورة

سنغافورة هى واحدة من المدن األسيوية التي تشهد اقبااًل 
سياحًيا عاًما بعد اآلخر، ولذلك من المتوقع أن ترتفع تكاليف 
زيارة المدينة في المستقبل، وتبلغ تكلفة اإلقامة في المدينة 

ليوم واحد 111$.
-8 ستوكهولم

بالنظر إلى حالة البرودة التي تعيشها السويد فليس من الغريب 
أن تنخفض تكاليف زيارة المدينة في فصل الشتاء وخاصة 
في شهر يناير عن فترة الصيف بواقع 26 %، وتبلغ تكلفة 

اإلقامة في المدينة ليوم واحد 167$.
-9 كواال المبور، ماليزيا

كواال المبور هى عاصمة ماليزيا، وهى موطن للعديد من 
المناطق السياحية الرائعة، وتتميز المدينة بإمكانية تحمل 

نفقات اإلقامة بها وخاصة في رحالت شهر العسل.
-10 كوبنهاجن، الدنمارك

كوبنهاجن أصبحت هى األخرى واحدة من المدن السياحية 
العالمية التي لفتت األنظار اليها مؤخًرا، وتنخفض تكاليف 
اإلقامة في المدينة في فصل الشتاء بنسبة %40 عن فصل 
الصيف، ويمكن االستمتاع بزيارة مدينة نيهافن الرائعة اذا 

قرر الشخص زيارة المدينة في فصل الصيف.
-11 بانكوك، تايالند

أصبحت تايالند واحدة من أشهر الدول العالمية السياحية، 
وعلى الرغم من ذلك فمازالت تكاليف زيارة عدد من مدنها 
التي  المدن  للكثيرين، ومن أجمل  بالنسبة  تكاليف محتملة 

يمكن زيارتها في تايالند مدينة بانكوك الرائعة.
-12 ميالن

تقدم ميالن الكثير من المناطق السياحية الرائعة التي يمكن 
زيارتها واالستمتاع بها ويعد فصل الشتاء هو أفضل وقت 

لزيارة المدينة من جهة تكاليف الزيارة واإلقامة.

الكلمــات املتقاطعة 

افقياً:

-1 شاعر مصري 
 – جواب   – مصرية  فنانة   2-

متشابهة 
-3 دق – غير يدوي 

-4 فنان أمريكي راحل 
أموال   – اليابان  عملة   5-

)مبعثرة(
-6 وافد – والد )معكوسة(

-7 يسئمون – أساعد 
-8 أهات )مبعثرة( – أخذ خلسة

-9 للنداء – بلد عربي 
حافظ  الحليم  لعبد  فيلم   10-

وزبيدة ثروت 

رأسياً :

-1 والية أمريكية 
-2 في الفم – شهر ميالدي 

-3 متشابهة – وحي 
من  )معكوسة(-  للتخيير   4-

الفواكه 
-5 يضعف – أداة نصب 

-6 شد – حرف أبجدي – أسد 
 – فرقعة  صوت   – حب   7-

أرتل 
-8 نوع من األخشاب – بيت 

-9 أمم- والدي – فج 
في  تتحكم  مالحية  منشأة   10-

منسوب الماء – ضمير 

حل الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

التقارير  العديد من    أشارت 
المكسيكي  إلى استقر  الصحفية 
خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب 
28 العبا  مصر علي استدعاء 
لمعسكر مباراتي سوازيالند المقرر 
لهما الفترة من 8 الي 16 اكتوبر 
المقبل ضمن تصفيات كأس األمم 

االفريقية.
ويهدف أجيري إلى التعرف على 
مستوى العديد من الالعبين السيما 
الوجوه الجديدة عالوًة على إعداد 

بدائل جيدة في كل المراكز.
وكان أجيري قد بدأ مسيرته مع 
بالفوز على  المصري  المنتخب 

النيجر بسداسية نظيفة ضمن تصفيات كأس األمم االفريقية. 

رمزي: صالح محسن مكسب كبير 
للمنتخب

  أشاد هاني رمزي المدرب العام 
لمنتخب مصر بصالح محسن مهاجم 
األهلي بعد مشاركته الدولية األولى 

أمام النيجر.
وقال رمزي في تصريحاته إلذاعة 
»ميجا إف إم« أن صالح محسن 
له  أنه سيكون  موهبة كبيرة مؤكداً 
شأن مع المنتخب في حال إستمراره 

على نفس النهج والمعدل.
وأضاف المدرب العام للفراعنة أن 

صالح محسن قادر على صناعة 
فارق كبير على أرض الملعب مما 
بالتسجيل رغم قصر مدة  له  يسمح 
مشاركته في ظل تركيزه على إنهاء 

الهجمات بالشكل السليم.
وكان صالح محسن قد نجح في تسجيل 
أولى أهدافه الدولية بقميص منتخب 
مصر في لقاء النيجر الذي شهد فوز 
كبير للفراعنة بسداسية نظيفة ضمن 

تصفيات كأس األمم االفريقية.

وردة:أجيري أعادني ملركزي املفضل مع املنتخب

الزمالك يفوز على طالئع اجليش 
بثالثية تاريخية حملمود عالء

اليوناني    أبدى عمرو وردة العب باوك 
الكبير الذي حققه منتخب مصر  بالفوز  سعادته 
أمام النيجر بسداسية نظيفة ضمن تصفيات كأس 

األمم االفريقية.
وقال وردة في تصريحاته لقناة »أون سبورت« 
أن المدير الفني أجيري أعاده لمركزه المفضل في 
الملعب كصانع ألعاب والذي يشارك فيه مع باوك.

وأضاف العب المنتخب المصري أن المدير الفني 
السابق هيكتور كوبر كان يطالبه بأشياء مختلفة 
في الملعب إال أنه يلعب اآلن في موقعه المفضل.
وشدد وردة على أهمية االستمرارية في األداء 
العالي والنتائج اإليجابية من أجل إمتاع الجماهير 

التي تنتظر الكثير من المنتخب المصري.
المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره  ومن 
التصفيات في  الثالثة من  الجولة  سوايزالند في 

الثالث عشر من أكتوبر المقبل.

  حقق فريق الكرة بالزمالك فوزاً 
كبيراً على نظيره طالئع الجيش، بثالثية 
نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما 
ضمن منافسات الجولة السادسة من 

الدوري الممتاز.
جاءت ثالثية الزمالك عن طريق محمود 
عالء، مدافع الفريق، ليسجل هاتريك 

تاريخي بالدوري المصري، كمدافع.
بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 
13 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز 
الذي سقط في فخ التعادل خالل الجولتين 
السابقتين، بينما توقف رصيد طالئع 
الجيش عند 5 نقاط في المركز الرابع 

عشر.

28 العب في معسكر املنتخب للقاء سوايزالند

الكرة  إبراهيم حسن مدير    طالب 
المبالغة  البورسعيدي عدم  بالمصري 
في الفوز على النيجر بسداسية نظيفة 
ضمن تصفيات كأس األمم االفريقية.

لبرنامج  إبراهيم في تصريحاته  وقال 
النيجر  »كورة كل يوم« أن منتخب 
متواضع للغاية وكذلك الحال لسوايزالند 
الذي سيواجه الفراعنة في الجولة المقبلة.

وأضاف مدير الكرة بالمصري أن إعتبار 
لقاء النيجر مقياساً لقوة المنتخب سيعد 
بمثابة الخدعة مشيراً إلى سهولة حسم 
التصفيات بالصعود مع منتخب تونس 

دون أي عناء.
وإختتم إبراهيم تصريحاته بإنتقاد الجهاز 
الفني بشأن عدم منح أحمد جمعة مهاجم 

الالعب  أنه  قائاًل  النيجر  لقاء  المشاركة في  المصري فرصة 
ليال ويتم استبعاده في  المنتخب  الذي ينضم لمعسكر  الوحيد 

صباح اليوم التالي دون سبب مفهوم.

إبراهيم حسن: الفوز على النيجر ليس مقياساً 
للمنتخب
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est précisément le 15 aout dernier que 
le président El Sisi a assisté à l’ouverture 
d’une des plus grandes et des plus moder-

nes usines de ciment au monde à Beni-Souéf  (la 
plus grande au Moyen-Orient).
Cette usine qui a été construite en un temps 
record de 21 mois par le département des tra-
vaux de l’armée égyptienne a coûté près de 1,1 
milliard de dollars.
Il est intéressant de savoir que l’usine de Beni-
Souéf  a une capacité de production de près de 20 
millions de  tonnes de ciment par au grâce à ses 
6 lignes de production qui sont capables de fonc-
tionner toutes en même temps sans aucun pro-
blème mécanique ce qui rend cette usine unique 
en son genre.
Reste à préciser que la nouvelle usine de ciment 
est non polluante (amie de l’environnement ) 
contrairement aux anciennes usines de ciment 
qui nuisent à l’environnement.
Enfin l’usine de Beni-Souéf  fait partie d’un 

ensemble d’usines 
construites sur une 
superficie de 5 kms. 
Carrés dont une usine 
de granite et une de 
marbre sans compter les 
dizaines d’usines moins 
importantes pour un  total  d’investissements de 
19 milliards, ce qui a crée près de 63000 emplois 
directs et indirects dans la région de Beni-
Souéf  la ville la plus favorisée pour l’investisse-
ment en Égypte, et, selon le centre britannique 
‘Deloitte’ qui évalue les investissements dans le 
monde, la ville de Beni-Souéf  est devenue aussi 
attirante pour l’investissement que le sont les 
villes de Dubai, et de « Gabal Aly »  aux Émi-
rates et de « Shanguai » en Chine, et la preuve 
que la compagnie Sud Coréenne « Samsung » a 
choisi la région de Beni-Souéf  pour construire le 
plus grand complexe pétrochimique au Moyen-
Orient et en Afrique .

Beni-Souéf : Inauguration d’une des plus moder-
nes usines de ciment au monde et la plus grande au 

Moyen-Orient

Situation de conflit d’intérêts: le ministre 
LeBlanc dans l’eau chaude

Remboursement des dépenses en santé: l’attente près de 
deux fois plus longue pour les vétérans francophones

Un ministre du gouverne-
ment Trudeau s’est placé 
en situation de conflit 
d’intérêts, a tranché le 
commissaire à l’éthique 
mercredi à l’issue d’une 
enquête.
C’est l’ex-ministre des 
Pêches, des Océans et de la 
Garde côtière canadienne 
Dominic LeBlanc qui est 
blâmé pour sa décision 
en lien avec l’octroi d’un 
permis pour la pêche à la 
mactre de Stimpson, une 
variété de palourdes, à la 
Five Nations Clam Com-
pany, une coentreprise 

composée de groupes 
autochtones de l’est du 
pays.
Or un membre de la famille 
du ministre était impliqué 
dans cette compagnie.
«Gilles Thériault, cousin 
germain de l’épouse de M. 
LeBlanc, aurait pu profiter 
financièrement de l’octroi 
d’un permis de pêche à la 
mactre de Stimpson à la 
Five Nations Clam Com-
pany, a déclaré le commis-
saire Mario Dion, dans un 
communiqué de presse. 
M. Thériault aurait été 
le directeur général de 

l’entreprise si le processus 
d’octroi du permis s’était 
poursuivi.»
Le gouvernement fédé-
ral a annulé récemment 
l’octroi du permis en ques-

tion. Au courant de l’été, 
M. LeBlanc a été nommé 
ministre des Affaires 
intergouvernementales et 
du Nord et du Commerce 
intérieur.

Manifestation, expulsions, 
arrestations; le premier 
ministre Doug Ford a 

fait adopter mercredi sa loi visant 
à réduire de moitié le nombre de 
conseillers municipaux à Toronto, 
alors que l’Assemblée législative 
de l’Ontario était plongée dans le 
tumulte.
Convoqués à Queen’s Park pour 
une session d’urgence, les députés 
ontariens opposés aux progressis-
tes-conservateurs de Doug Ford ont 
tôt fait de montrer leur mécontente-
ment vis-à-vis de la loi, adoptée en 
invoquant la clause nonobstant.
Deux manifestants, incluant une 
septuagénaire, ont même été menot-
tés et escortés hors des tribunes sur-
plombant les politiciens après avoir 
manifesté bruyamment, ont rapporté 
les médias locaux.
Au sol, plusieurs députés néodémo-
crates ont aussi été expulsés après 
s’être montrés tapageurs, notam-
ment en frappant sur leur bureau.
Doug Ford étant à la tête d’un gou-
vernement majoritaire, il n’a eu 
aucun mal à faire adopter, à nouveau, 

sa loi visant à faire 
passer le nombre 
de districts élec-
toraux de 47 à 25 
à Toronto.
Le nouveau pre-
mier ministre de 
l’Ontario a causé 
la commotion, 
lundi, en décidant 
de recourir à la 
clause nonobs-
tant pour forcer 
l’approbation de 
sa loi, après que la Cour supérieure 
de l’Ontario eut annulé sa première 
version. Le juge Edward Belobaba 
avait estimé qu’elle était «inconsti-
tutionnelle» et qu’elle «brimait les 
droits à la liberté d’expression des 
candidats et des électeurs».
M. Ford devait agir rapidement s’il 
voulait que sa loi soit en vigueur 
pour les élections municipales du 22 
octobre prochain. La date limite pour 
le dépôt des candidatures est ven-
dredi. Il s’est donc résolu à recourir, 
pour la première fois de l’histoire de 
l’Ontario, à la clause nonobstant, qui 

permet de suspendre la Charte des 
droits et libertés.
Des voix s’étaient élevées pour s’op-
poser à la loi ces dernières semai-
nes, tandis que la Ville de Toronto 
l’avait contestée. Plusieurs, incluant 
le maire John Tory, réclamaient sa 
suspension le temps de laisser passer 
les élections.
Doug Ford a effectué un mandat 
comme conseiller municipal à 
Toronto, tandis que son frère Rob 
Ford était maire de la ville. L’actuel 
premier ministre s’était lancé dans la 
course à la mairie en 2014, qu’il avait 
perdue face à John Tory.

Conseillers municipaux à Toronto: la loi de 
Doug Ford adoptée dans le tumulte

Les vétérans francophones doi-
vent attendre presque deux 
fois plus longtemps que leurs 

collègues anglophones pour savoir si 
Ottawa acceptera ou pas de rembour-
ser leurs dépenses en santé.
C’est l’une des conclusions d’un rap-
port rendu public mercredi par l’Om-
budsman des vétérans, Guy Parent.
«Cela est totalement injuste et inac-
ceptable. Tous les vétérans méritent 
une décision opportune, peu importe 
les facteurs, comme le sexe et la 
langue», a-t-il déploré par voie de 
communiqué.
Si les demandeurs anglophones ont 
attendu 24 semaines en moyenne 
avant d’obtenir une réponse du minis-
tère des Anciens combattants (ACC), 
les francophones ont dû patienter 45 
semaines. Il s’agit de cinq mois d’at-
tente de plus.
La raison de cet écart ne semble pas 
évidente, note l’étude. Ceci dit, les 
délais sont inacceptables pour tous 
les vétérans, anglophones comme 
francophones, de l’avis de M. Parent.
Pas accès aux soins

«Les vétérans 
attendent trop 
longtemps pour 
obtenir une déci-
sion relative aux 
prestations d’in-
validité d’ACC. 
Cette situation a 
des effets négatifs 
sur les besoins de 
santé et la sécu-
rité financière 
de nombreux 
vétérans et de 
leur famille, a déclaré M. Parent. En 
plus d’éprouver plus de stress et de 
frustration, certains vétérans n’ont 
pas accès à des services de soins de 
santé et à une aide financière durant 
ces longs délais d’attente. Souvent, la 
voie qui mène à d’autres prestations 
et services d’ACC est entièrement 
bloquée jusqu’à ce qu’une décision 
soit rendue.»
M. Parent appelle à des modifications 
en profondeur de la bureaucratie 
d’ACC.
«Les délais d’exécution excessifs, 

aggravés par un arriéré toujours 
croissant, continueront d’être une 
plainte importante des vétérans et un 
des plus grands défis d’ACC jusqu’à 
ce que des changements importants 
puissent être apportés aux processus, 
aux systèmes et aux approches en 
matière de prestation de services», a 
conclu l’ombudsman.
Son rapport «Répondre aux attentes: 
Décisions opportunes et transpa-
rentes pour les vétérans malades ou 
blessés du Canada» comporte au total 
sept nouvelles recommandations.

Salah EL ACHKAR 

...Le printemps se réveil
Un beau matin... la merveille
Naisse avec les fleurs
Dégage une belle odeur
L’odeur de la vie
L’odeur de l’envie
D’aimer, de partager
D’échanger, de soulager
Un être...  qui la veille
D’un soir... trouve la merveille
Flâne avec ses rêves
À la rencontre d’Eve
Soudain la plus belle
Suite à l’étincelle
D’une danse fraternelle
Une danse avec Michelle
Elle est très chouette
La  ravissante Guillemette
Elle se fait une présence
Très simple avec aisance
Sans effort, sans prévoyance
Elle est naturelle
C’est l’adorable Michelle
J’ai tenu ma promesse
J’envoie à ton adresse
Un petit poème si doux
Sans préjudice, avec tendresse
D’un Père, d’un frère
D’un ami, pour qui. Tu es chère
 Il pensera sans cesse
À toi, à Claude, à la sagesse
De fonder une amitié,  Lion
Dans toutes les occasions
» Tant que « Nous Servons
Dans notre association
Nous resterons des  lions
Fidèles, sincères aux engagements

 Appréciation, 

L’ÉGYPTE ÉSOTÉRIQUE

Le 10 Septembre 2018 -- L’Ins-
titut d’études méditerranéen-
nes de Montréal (IEMM) lance 

sa 15ième saison le 25 septembre 
prochain par une grande conférence 
intitulée « L’Égypte ésotérique » 
présentée à 19H00 à la salle Marie-

Stéphane, Pensionnat Saint-Nom-de-
Marie, 628 Côte-Sainte-Catherine, à 
Outremont.
Sous la présidence d’honneur de son 
Excellence madame Amal Salama, 
Consule générale d’Égypte, la soirée 
inaugurale comprendra le concert 
« Mozart l’Égyptien » mettant en 
vedette Nizar Tabcharani & les Backs-
trings. Un léger goûter suivra.
La conférence sera livrée par Mon-
sieur Jean Revez, PhD, professeur à 
l’UQAM, égyptologue et directeur 
scientifique émérite de l’IEMM.  En 
voici un résumé :
« Plus qu’aucune autre culture anti-
que, la civilisation pharaonique est 
nimbée d’un certain mystère. La 
place prépondérante que jouait la 
magie dans le quotidien des anciens 
Égyptiens, l’invention et l’utilisation 
d’une écriture hiéroglyphique dont le 

caractère pictographique a longtemps 
suscité tout aussi bien admiration 
qu’incompréhension, et la construction 
de pyramides alliant monumentalité 
et précision mathématique, consti-
tuent autant d’aspects ayant large-
ment contribué à faire de l’Égypte 
pharaonique un terreau fertile au 
développement de thèses pseudo-
scientifiques à caractère ésotérique. 
En se fondant sur des cas bien précis, 
la conférence tentera de démonter les 
mécanismes qui ont permis d’associer 
égyptologie et occultisme. »
Le coût des billets est de 20$ pour les 
membres de l’IEMM et de 30$ pour 
les non-membres. Les abonnements 
sont disponibles à la porte. Le station-
nement est gratuit, devant et derrière 
l’édifice.
Renseignements :  
Denis Chagnon: 438.580.7807

Un jeune Afri-
cain installé au 
Canada depuis 

deux ans est devenu 
multimillionnaire en 
remportant, à deux 
reprises et en seule-
ment cinq mois, le gros 
lot à un jeu à gratter.
« Je veux amélio-
rer mon anglais (et) 
apprendre quelque 
chose d'utile, comme 
la charpenterie, » a 
déclaré Melhig Melhig, 
28 ans, à la Western 
Canada Lottery Corpo-
ration (WCLC), inter-
rogée sur l'usage qu'il 
comptait faire de cet 
argent.
Originaire d'un pays 
d'Afrique de l'Ouest qui 
n'a pas été précisé, le 
jeune homme est ins-
tallé à Winnipeg depuis 
deux ans.
En avril dernier, il 
achète un ticket à grat-
ter et gagne 1,5 mil-
lion de dollars. Le mois 
dernier, la chance lui 
sourit une nouvelle fois: 

il gratte un ticket et 
empoche cette fois deux 

millions de dollars (1,3 
million d'euros).
Avec le premier gros 
lot, il avait acheté une 
maison pour sa femme 
et ses enfants. Le 
deuxième lui servira à 
se construire un avenir: 
il compte acheter un 
commerce et « aller à 
l'école. »
Lors de son premier 
gain, le jeune homme 
avait une chance sur 
900 000 de décro-
cher le gros lot, selon 
la WCLC. Lors du 

deuxième, il avait une 
chance sur 1,3 million.

Quelles étaient ses 
chances de gagner deux 
fois le gros lot à cinq 
mois d'intervalles ? 
Incalculables, selon la 
WCLC, qui a tout de 
même procédé à une 
vérification.
« Nous n'avons rien 
trouvé qui sort de l'or-
dinaire et nous sommes 
heureux pour lui, » 
a dit à l'AFP Andrea 
Marantz, porte-parole 
de la loterie de l'Ouest 
canadien.

Canada: à 28 ans, il gagne le gros lot 
deux fois en cinq mois



مسح دمعة خري من 
ألف صالة !

الزور  عاصفة  القصر  أيها  عليك  هبت    
عيون  في  الرمال  يذرو  ربيع  عباءة  ترتدي 
قلوب  الحرية شاخصة، في  حالمة والى نور 
االطفال  وضحك  الزهور  ريحان  الى  تتوق 
شلَّعت  عاصفة  النور.  بفرح  سماءها  يمأل  
العالم  أصقاع  في  وزرتهم  أبنائها  اطراف 
بات في  بقي  االربعة غرباء مهّجرون. ومن 
ملوك  سطوة  تحت  يئّن  غريبا  خياال  أرضه 
شوارع  في  تائها  الديجور،   وشياطين  الجن 
الكروان  تغاريد  منه   رحلت  الذي  قصره 
رسل  النبالء  االحرار  وأقالم  النهوند  وأنغام 
البوم  نعاق  سوى  يبق  ولم  والمجد،  البطولة 
ال  منه؟  الخالص  كيف  وطئته،  تحت  يئنون 

يدرون.
 يقولون أن هذا القصر حلّت عليه اللعنة وأصبح 
بعد هجرة ابنائه وقتل العديد منهم،  مسكونا ال 
يمكن لك دخوله أو حتى األطالع على أخباره.   
مسكونا بصريخ االبرياء الذين ُقتلوا والموتى 
يفتشون  شوارعه  في  يدورون  الذين  األحياء 
عن صراخ ضناهم وأحبائهم.  مسكونا بعويل 
الذين  والمعاقين  والجائعين  اليتامى  االطفال 
يعيشون  يموتوا،  أن  دون  أوصالهم  تقطعت 
اليوم وال  بعد  المرآة  الى  ينظرون  مسوخا ال 
يمّر في  يعد  لم  الحلم  أن  ويُقال  السماء.  حتى 
سماء هذا القصر ابدا لكثافة الضباب الممزوج 
ببخور المصلين المسّطلين تحت وطأة أرباب 
ويوم  األديان  سماسرة  والتخاريف،  التعاليم 
الدين.  لم يعد بقدرة هذه العقول أن تميّز الليل 
من النهار، الزمان من المكان، الشر من الخير 
بات  والذي  المسكون  قصرها  شوارع  في 
يميتها خوفا مّجرد حتى التفكير والتساؤل عن 
عنوان شوارعها وبيوتها، عن تاريخ عائالتها 

ونسبهم.
هبت  والمعايير.   المعالم  كل  تغيّرت  لقد 
الفصول.  الربيع وكل  العاصفة وأخذت معها 
وكل  والوديان  الجبال  أبطال  معها   أخذت 
والزهور  الطيور  محبي  أخذت  النمور، 
االرض  باتت  الصقور.   ارواح  وأزهقت 
غطته   القصر  وجدران  القلوب  من  قاحلة 

منه،ال يمكنك  الدماء التي جفت وباتت جزءاً 
حتى االقتراب منه كي ال تنهمر دموعك حمراء 
مكان  كل  في  الدموع  نعم  الدماء.   هذه  بلون 
بعد أن رحل تغريد الكروان. الدموع باتت هي 
اخاديدها  تحفر  الوجوه  كل  على  تراها  الهوية، 
شاهدة على مأساة القصر المهجور.  دراما من 
عدة فصول تحفر دموعها الى أبعد من الوجوه، 
الى أعمق األسس والجذور التي باتت تسبح في 
وعث الدموع،  يبتلع القصر عميقا وأعمق في 

ظالم الموت المحتوم.
على  ونبكي  القصر  هذا  جدران  ستسقط  هل 
نحن  اننا  أم  أطالل،  له  بقيت  أذا  هذا  أطالله،  
السماء  أعلى  في  وغيرة  حنينا  سنحلق  الطيور 
ونغرد بأعلى االصوات داعين الميت والمشرد 
من  النهوض  الى   وأيمان،  جرأة  بكل  والتائه 
اليد سرا  أو علنا، نحمله الى  السبات.  نمد له 
مرة  وندعوه   الضباب،  وسط  النور  طريق 
بلسم  الورود  تنشق  الى  ورابعة  وثالثة  ثانية 
يسمح  الوقت  يعد  لم  الوجود؟    وسر  الروح  
إنه  يغرق.  فالقصر  الكالم  لمجرد  بالكالم 
ربيعّي،  فعال  ثانية رحيقها  الى عاصفة  بحاجة 
الدروس من ربيعهم  تلقّوا  الذين  أبناءه  يصنعها 
قلب  ويتجرأون  على  ويوّعون  يثقفون  االول، 
فخر  وميراث  آبائهم  لذكرى  تخليدا  المعايير، 
يخلّفونه البنائهم؟  هذا القصر له شواهد مجيدة  
جعلت منه في الماضي، االجمل واالكثر سحرا، 
أألرقى وأألكثر الهاماً،  وهو اليوم  االكثر ثراء 
وال ينقصه سوى تعلم قاعدة جوهرية الستمراره 
الملك«،  سر  هو  »العدل  وهي  اال  الحياة  في 
واحترام  وحب  للجميع  المساواة  هو  والعدل 
الدموع  أنفسنا ومسح  اآلخر كما نحب ونحترم 
الصالة  وأبقاء  صالة  ألف  من  خير  هي  التي 
إنها  القصور.  عرش  على  وليس  البيوت  في 
قاعدة يمكن لها أن تهّد القصور أو تعّمرها لمن 

استوعب حكمتها وتملك تطبيقها.
هيئوا  لكم.   خيٌر  وهو  شيئا  تَكرهوا  أن  َعسى 
األوان،  فوات  قبل  العاصفة  والدة  الى  أنفسكم 
قصرنا رائع الجمال وتليق به الحياة فال تدعوه 

يغرق بدموعه بل في ضوء نوره! 

أوائل  األكبر نجيب محفوظ من  يعتبر عمنا     
وأفضل األدباء المصريين الذين كتبوا عن مصر 
من  به  البأس  عدًدا  الرجل  كتب  فقد  الفرعونية. 
العريقة.  الحضارة  تلك  وآثار  تاريخ  عن  أعماله 
وقامت أعماله على الدقة األدبية والصياغة الفنية 
الفائقة وصدق المعلومة التاريخية وبعث األجواء 
القديمة باقتدار. وقد بنى معمار معظم أعماله الفنى 
أو  بعد سياسى وأسطورى  ذات  أدبية  على قصة 
حدث  على  أو  التراث  من  متواترة  قصة  على 

تاريخى معروف أو عن شخصية ملكية مثيرة. 
 وقد يبدو غريًبا لدى البعض اهتمام نجيب محفوظ 
االهتمام  هذا  أن  غير  الفرعونية،  بمصر  الكبير 
له ما يبرره من أسباب عديدة. فقد بدأ حب كاتبنا 
مبكًرا  الفرعونية  لمصر  محفوظ  نجيب  األكبر 
سيدنا  منطقة   فى  يعيش  طفاًل صغيًرا  كان  حين 
العريق  الشرقية  العباسية  حى  فى  ثم  الحسين 
البسيطة  المصرية  المرأة  أمه  كانت  إذ  ذلك؛  بعد 
تأخذ  والعميق  العفوى  الحضارى  الحس  ذات 
خصوًصا  األثرية  األماكن  لزيارة  الصغير  ابنها 
المتحف المصرى بوسط القاهرة. ولم يكن نجيب 
الطفل يعرف لماذا تقوم هذه المرأة البسيطة بهذه 
وظل  الخالدة،  التاريخية  األماكن  لتلك  الزيارات 
هذا السؤال دون إجابة إلى نهاية حياة كاتبنا الكبير. 
ومن خالل هذه الزيارات المعتادة لمعالم حضارة 
الطفل  بدأ شغف وحب  الفرعونية  وتاريخ مصر 
الصغير بهذه الحضارة وتاريخها وآثارها يزادان 

دون وعى منه.
ونظرا لتعلق كاتبنا الكبير بثورة 1919 وزعيمها 
بتوجهات  العظيم  وتأثره  زغلول  سعد  الخالد 
لمصر  وإحياء  بعث  من  بثته  وما  الثورة  ونتائج 
وحضارتها الخالدة، ازداد وعيه ووعى المصريين 
محاوالت  على  للرد  الغابرة  حضارتهم  بمجد 
لطمس  المستمرة  الغاشم  البريطانى  المستعمر 
الهوية المصرية حتى يظل ذلك االحتالل البغيض 
لسنوات  والمصريين  مصر  صدر  على  جاثًما 
طويلة. وكان من حسن الطالع أن تم اكتشاف مقبرة 
آمون  الصغير توت عنخ  الملك  الذهبى  الفرعون 
يوم 4 نوفمبر 1922 على يد اإلنجليزى هيوارد 
كارتر فى فترة زمنية قصيرة من قيام الثورة مما 
أن  من  ورجالها  الثورة  زعيم  أكد صدق وحدس 
وأنها  رائدة  حضارة  ذات  عظيمة  دولة  مصر 
عليه  هى  مما  أفضل  ووضًعا  االستقالل  تستحق 

آنذاك.
وبدأ نجيب محفوظ خطوات عملية فى تأصيل وعى 
فى  فقام  العريق،  الحضارى  بتراثهم  المصريين 
الصيف فى نهاية مرحلة دراسته الثانوية بترجمة 
بيكى؛  جيمس  للمؤلف  القديمة«  »مصر  كتاب 
وذلك كى يحسن من لغته اإلنجليزية، ثم أرسله بعد 
فى  أصدره  الذى  األستاذ سالمة موسى  إلى  ذلك 
بالبريد  نسخة  منه  به وأرسل  الخاصة  النشر  دار 
للطالب نجيب محفوظ. ومن هنا نشأت عالقة قوية 
الروحى  التلميذ نجيب محفوظ وأستاذه وأبيه  بين 
سالمة موسى الذى توسم خيرا فى الكاتب الشاب 
هذا  ونشر  برعايته.  وتعهده  وبموهبته  به  وآمن 
الكاتب  هذا  ترجمة  وكانت   .1932 عام  الكتاب 

خير مران ومقدمة لمحفوظ  للتعرف على مفردات 
الحضارة المصرية القديمة فضاًل عن فنية وأدبية 
وأسلوبية الكتابة عنها، وترك هذا الكاتب الصغير 
ثماره  يؤتى  سوف  محفوظ  نفس  فى  عميًقا  أثًرا 
األدبية الحًقا فى صور إبداعية عديدة عبر مسيرة 
أديبنا الطويلة. وبداًل من أن يدرس نجيب محفوظ 
األدب كما كان يخطط، التحق بقسم الفلسفة فى كلية 
اآلداب فى جامعة فؤاد األول )جامعة القاهرة( تأثًرا 
بأستاذه سالمة موسى وغيره من كبار المفكريين 
الميالدى  العشرين  القرن  أوائل  فى  المصريين 
أمثال عباس محمود العقاد ود. محمد حسين هيكل 
ود. طه حسين وتوفيق الحكيم وإبراهيم عبد القادر 
المازنى وغيرهم. ومكث نجيب محفوظ فى دراسة 
الفلسفة بتلك الجامعة من عام 1934-1930. وفى 
بمصر  الشديد  لولعه  ونظًرا  الجامعية  الفترة  هذه 
القديمة وحضارتها، كان محفوظ يتردد على قسم 
اآلثار المصرية القديمة بنفس الكلية ليتعلم ويستمع 
المصريات  علماء  من  أساتذتها  محاضرات  إلى 
وتاريخها،  وآثارها  القديمة  مصر  عن  األجانب 

فضاًل عن دراسته وقراءاته الذاتية عنها.
الفلسفى  المقال  وكان نجيب محفوظ قد بدأ بكتابة 
وكتابة  إعداد  فى  بالفعل  وشرع  بدراسته،  متأثًرا 
رسالة للماجستير فى الفلسفة عن موضوع »الفلسفة 
الجمالية عند الشيخ مصطفى عبد الرازق«، غير 
أن تأثره باألدب كان أقوى، فترك البحث األكاديمى 
وانغمس إلى أذنيه فى كتابة األدب، لكنه لم يهجر 
الفلسفة أو تهجره كلية فظهرت مراًرا فى كتاباته 
العرب  الروائيين  أوائل  من  واحًدا  ويعد  األدبية، 
الذين مزجوا فى كتاباتهم بين األدب والفلسفة معيًدا 
بذلك ذكر ومسيرة فيلسوف األدباء وأديب الفالسفة 

»أبو حيان التوحيدى«.
وتأثر أيًضا نجيب محفوظ بأستاذه األدبى الكاتب 
الكبير توفيق الحكيم وروايته الفذة »عودة الروح« 
التى استوحى فيها توفيق الحكيم أسطورة إيزيس 
واألمة  مصر  وإحياء  بعث  أجل  من  وأوزيريس 
عن  أوزيريس  وإحياء  بعث  تم  كما  المصرية 
صرح  وكما  إيزيس.  المخلصة  زوجته  طريق 
»عودة  رواية  فإن  مرة  من  أكثر  محفوظ  نجيب 
التى تعلم  الروح« للحكيم كانت المدرسة الكبرى 
أوائل  فى  المصريين  األدباء  من  وجيله  هو  فيها 
نجيب  زميل  وكان  الميالدى.  العشرين  القرن 
كامل  عادل  األديب  األدبى  دربه  ورفيق  محفوظ 
قد كتب رواية عن ملك مصر أخناتون أطلق عليها 

»ملك من شعاع«. 
وبعد أن هجر نجيب محفوظ كتابة المقال الفلسفى، 
من  وكان  القصيرة.  القصة  كتابة  إلى  كلية  اتجه 
ما  الشاب  أديبنا  عند  األدبى  اإلنتاج  بداية  ثمار 
فى  محفوظ  أغلبها  نشر  قصة  ثمانين  من  يقرب 
الصحف والمجالت فى تلك الفترة خصوًصا فى 
أستاذه  تحريرها  يرأس  كان  التى  الرسالة  مجلة 
بداياته  قصص  من  عدًدا  وجمع  موسى.  سالمة 
األولى  القصصية  مجموعته  فى  ونشرها  األدبية 
»همس الجنون« عام 1938 )تأثًرا -أغلب الظن- 
»همس  نعيمة  لميخائيل  الشعرى  الديوان  باسم 
الجفون«(. وكان من بين قصص هذه المجموعة، 

الفرعونية،  مصر  مع  تتماس  أحدهما  قصتان 
واألخرى تدور أحداثها فى مصر القديمة. القصة 
األولى تسمى »يقظة المومياء«، واألخرى تدعى 

»صوت من العالم اآلخر«.
سكوت  والتر  اإلنجليزى  السير  فعله  بما  وتأثًرا 
عندما كتب تاريخ إنجلترا فى شكل روائى، خطط 
تاريخ  عن  رواية  أربعين  لكتابة  محفوظ  نجيب 
إال ثالث روايات  منها  يكتب  لم  أنه  مصر، غير 
هى »عبث األقدار« )عام 1939(، »رادوبيس« 
 ،)1944 )عام  طيبة«  و«كفاح   )1943 )عام 
بالسكتة  الباقية  والثالثون  السبع  الروايات  وماتت 
السبب وراء  كما قال نجيب محفوظ نفسه. وكان 
آنذاك  السياسية  وأحداثها  مصر  أن  التحول  هذا 
جذبت بشدة نجيب محفوظ أكثر مما جذبته مصر 
القديمة وأحداثها على الرغم من أن روايات مصر 
الفرعونية لم تكن تتحدث عن مصر القديمة فحسب 
المعاصرة  مصر  على  بظاللها  تلقى  كانت  بل 
له  يحلو  محفوظ   نجيب  كان  إذ  آنذاك؛  وأحداثها 
أن يصنف نفسه بـ »أديب الحاضر« فى مواجهة 
الماضى  أديب  األدباء:  من  اآلخرين  النوعين 
وأديب المستقبل. وعلى الرغم من انشغال محفوظ 
بالواقع المصرى المعيش ابتداًء من روايته الشهيرة 
»القاهرة الجديدة« )عام 1945(، لم ينس غرامه 
القديمة بفاتنته، مصر الفرعونية، فكتب واحدة من 
أهم رواياته فى عقد الثمانينات من القرن العشرين 
أعنى رواية »العائش فى الحقيقة« )عام 1985( 
البحتة  المصرية  نظره  وجهة  من  كتبها  والتى 
عن فرعون التوحيد، الملك المصرى الفليسوف، 
الرواية  هذه  فكرة  أن  الظن  وأغلب  »أخناتون«، 
زمنًا  محفوظ  نجيب  ومخيلة  عقل  تطارد  ظلت 
طوياًل منذ أن خطط أن يكتب تاريخ مصر بشكل 
كتابة  تخيل  إذ اليمكن  األدبية؛  بداياته  روائى فى 
الشهير  الفرعون  عن  الحديث  دون  تاريخ مصر 
اغتيال  وبعد  المثيرة.  الدينية  ودعوته  أخناتون 
الرئيس السادات، أجرى محفوظ محاكمة ومواجهة 
من  وتحديًدا  البداية  منذ  مصر  حكام  بين  روائية 
عهد الملك مينا موحد القطرين وأول ملك لمصر 
الموحدة إلى عهد الرئيس محمد أنور السادات فى 
عمل أدبى جديد فى نوعه يصعب تصنيفه يدعى 
 .1983 عام  الحكام(  بين  )حوار  العرش«  »أمام 
وعمق  تشعب  الفذ  القصير  العمل  هذا  ويوضح 
وتنوع ثقافة نجيب محفوظ وإلمامه بتاريخ مصر 
وأبرز معالمه ورجاله عبر العصور ووجهة نظره 
الشخصية فى ما مر بمصر من أحداث طيبة كانت 

أو غير طيبة فى قالب أدبى فريد. 
»عبث  الفرعونية  محفوظ  نجيب  ثالثية  وتعتبر 
األقدار«، و«رادوبيس«، و«كفاح طيبة«، ورواية 
الروائية  األعمال  هى  الحقيقة«  فى  »العائش 

الفرعونية فى مسيرة أديبنا الطويلة. 
أول   )1939 )عام  األقدار«  »عبث  رواية  وتعد 
مسيرته  فى  محفوظ  نجيب  األستاذ  كتبها  رواية 
األدبية وكذلك أول رواية فرعونية هدف بها بدء 
مسيرة لم تكتمل تقص تاريخ مصر بشكل قصصى. 
وتدور أحداث هذه الرواية فى عصر بناة األهرام 
العظام، وأعنى عصر الدولة القديمة وتحديًدا فى 

المعروف  الملك  عهد  فى  الرابعة  األسرة  عصر 
الجيزة،  بهضبة  األكبر  الهرم  بانى  »خوفو«، 
السبعة  الدنيا  عجائب  من  الباقية  الوحيدة  العجيبة 
اسم«حكمة  عليها  أطلق  محفوظ  وكان  القديمة. 
خوفو«، غير أن أستاذه سالمة موسى غير االسم 
إلى االسم الحالى »عبث األقدار«. وبنى محفوظ 
تسمى  قديمة  مصرية  قصة  على  الرواية  هذه 
بـ »بردية  »قصة خوفو والسحرة« أو ما يعرف 
وستكار« نسبة إلى السيدة التى اشترت هذه البردية 
ببرلين  المصرى  المتحف  فى  حاليًا  والمحفوظة 
الملك  مجلس  فى  دار  ما  القصة  وتحكى  بألمانيا. 
زوال  ونبوءة  »جدى«  للساحر  واستماعه  خوفو 
حكم خوفو من بعده لملوك األسرة الخامسة التى 

تلت أسرة الملك خوفو فى الحكم.
الثانية   )1943 )عام  »رادوبيس«  رواية  وكانت 
فى الثالثية الفرعونية المحفوظية. وتدور أحداثها 
حول الغانية الحسناء والفاتنة »رادوبيس«، جميلة 
جزيرة »آبو« )أو إلفنتين( فى الجنوب بالقرب من 
وصفوة  القوم  علية  عشقها  التى  الحالية،  أسوان 
الفرعون  رأسهم  وعلى  المصرية  المملكة  رجال 
نفسه. وكان هذا الملك الشاب فاسًدا ومتهوًرا، على 
عكس زوجته الملكة نيتو قريس التى كانت تتمتع 
بحكمة كبيرة. وفى نهاية الرواية، قتل ذلك الملك 

الفاسد وانتحرت عشيقته الغانية رادوبيس.
الفرعونية  الثالثية  الثالثة واألخيرة فى   والرواية 
وتقص   ،)1944 )عام  طيبة«  »كفاح  رواية  هى 
احتالل  ضد  الطويل  مصر  شعب  كفاح  قصة 
أحداث  وتنتهى  المصرية.  لألرض  الهكسوس 
أحمس على  الملك  بقيادة  بانتصار مصر  الرواية 
فلسطين. وقد  إلى  الهكسوس وطردهم من مصر 
قرأ الناقد األدبى سيد قطب هذه الرواية وأوصى 
منها  يتعلموا  كى  المدارس  طلبة  على  بإقرارها 
أجل طرد  قدمته من  الذى  والدرس  تاريخ مصر 

المحتل المغتصب وتحرير األرض المصرية.
الحقيقة« )عام 1985(  وتعد رواية »العائش فى 
أعمال عن مصر  من  الكبير  كاتبنا  كتب  ما  آخر 
فرعون  قصة  محفوظ  يسرد  وفيها  الفرعونية، 
إعادة سرد  من خالل  »أخناتون«  األشهر  مصر 
قصة حياته وفترة حكمة من منظوز من عايشوا 
مصر  تاريخ  من  والحرجة  المثيرة  الفترة  تلك 
األعمال  وكثرة  وتنوع  تعدد  وعلى  القديمة. 
اإلبداعية عن أخناتون وسيرته وفترة حكمه، تبقى 
رواية نجيب محفوظ عنه من أبدع األعمال الفنية 

عن فرعون التوحيد.
وعلى هذا لم ينسحب بساط مصر القديمة الساحر 
مصر  ظهرت  وإنما  محفوظ،  نجيب  أدب  من 
القديمة متخفية تحت ستار فى هيئة أفكار وشذرات 
نثرية، أو استوحى أحداثها ومعالمها دون مباشرة 
هنا وهناك فى أدبه الرائع عبر مسيرته اإلبداعية 

الحافلة.
لمصر  الجم  محفوظ  حب  األعمال  هذه  وتظهر 
بمصر  الكبير  وإيمانه  ولحضارتها  القديمة 
المصرى وتحضره  الشعب  والمصريين وعظمة 
وقدرته على النهضة ثانية وتحقيق المعجزات إذ 

وجد القيادة الصالحة والقدوة الطيبة.

تعليم ممارسة اجلنس 
يف املدارس 
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العالناتكم في »الرسالة«

جنيب حمفوظ الفرعوني!

بقلم: د. حسين عبد البصير
مدير متحف اآلثار والمشرف على مركز 

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

  االنسان والعالقات الجنسّية
العالقات الجنسية استمّرت بين الرجال والنساء 
هذه  على  االنسان  لوجود  االول  اليوم  منذ 
الوجود  العالقة النقرض  تلك  المعمورة ولوال 
البشر  اختالف  أما  طويل!  زمٍن  منذ  البشري 
لدى  الغريزة  بتوّفر  فيكمن  الكائنات  باقي  عن 
المخلوقات والتي تجّرها بوضوح الى ان تفعل 
ما يجب فعله بينما يتّكل االنسان باإلجمال على 
الى ما  الفتاة  تُنصت  او  له أصدقاؤه  ما يرويه 
تشرحه لها أمها قبل الزواج وقد استمّرت هذه 
من  األخير  القسم  وحتى  السنين  آالف  العادة 

القرن العشرين!
لسماع  يتلّهف  االنسان  ان  والغريب في األمر 
كّل ما يتعلق بالجنس وإن كان مبالغاً فيه فنجد 
تلك  حول  تدور  التي  والقصص  النكات  ان 
المواضيع تستحوذ المرتبة األولى  لدى القّراء 

والمستمعين!
وظلّت األمور على حالها طوال تلك األزمان 
نشأت  حين  العشرين  القرن  بداية  وحتى 
ي  »بالقبلة  النهضة السينمائيّة وتم ابتكار ما ُسِمّ
الفرنسية« والتي يكاد الشاب فيها يلعق جوف 
من  القبلة  تلك  أصبحت  ذلك  بعد  حبيبته!  ثغر 
الغرام وانتشرت  تدّل على  التي  العناصر  أهم 
في أنحاء كل العالم وحتى في األفالم المصرية!
بالتعّري  باردو«  »بريجيت  تجرأت  ذلك  بعد 
الزمن  من  حديثة  حقبة  وبدأت  الشاشة  امام 
»بالي  نوع  من  المجالت  انتشرت  حين 
األفالم  تبعتها  ثم  الهپّيّة  الحركة  وبدأت  بوي« 
البورنوغرافيّة والتي تضاعف انتشارها بفضل 

التنّمر االلكتروني!
ماضي العالقة الجنسية لدى البشر

تفاصيل  تاريخ  معرفة  الى  العودة  حاولنا  اذا 
العالقات الجنسيّة نجد أن تلك العالقات تأثّرت 

بما يلي:
• البيئة

تناقل ما  العامل األساسي في  البيئة هي  كانت 
بين  تختلف  وكانت  الزوجين  بين  فعله  يجب 
على  حضارات  توارثت  وقد  وآخر!  مجتمع 
الختان  عمليات  إجراء  السنين  آالف  مدى 
األعضاء  ه  يُشِوّ منها  والبعض  والَخْفض 
الذي  الحق  من  ويمنعها  المرأة  لدى  التناسلية 
أعطاها إياه خالقها بالحصول على النشوة لدى 

ممارسة العالقة الجنسيّة!
الحضارات  بعض  في  تُتَّبع  وماتزال  وكانت 
حيث  الدخلة  ليلة  المتوارثة  العادات  بعض 
من  العريس  خروج  المحتفلة  الجموع  تنتظر 
وعليه  األبيض  الشرشف  يرفع  وهو  الغرفة 
بقعة من الدم ليثبت ان العروس كانت ما تزال 

عذراء وقد تم فّض بكارتها!
• الدين

مختلفة  بتفاصيل  حّددت  الديانات  من  الكثير 
كيفيّة المجامعة وشروطها ومنها من ذهب الى 
لدى  الشهرية  العادة  انتهاء  بعد  أيامها  تحديد 
وذلك  المطر  بمياه  االغتسال  حيث  من  المرأة 
بعد حلط شعر جسمها ورأسها واشترطت عدم 
مالمسة الجسدين إاّل من خالل ثقب في شرشف 
إذا  بالضرب  الزوجة  بتأديب  سمح  من  ومنها 
يغض  من  أيضاً  ومنها  المجامعة!  رفضت 
النظر عن االغتصاب ويحاكم الفتاة الُمغتصبة!

• القوانين
الزواج  قوانين  البلدان  من  الكثير  شّرعت 
عن  الناتجة  والترتيبات  وشروطها  والطالق 

أغرب  من  و  الجانبين  احد  من  الطالق  طلب 
ما ورد فيها تلك التي كانت تتعلق بطلب المرأة 
ممارسة  قدرته على  لعدم  من زوجها  الطالق 
الجنس. وإلبطال ذاك االدعاء كان على الرجل 
ان يمارس الجنس مع زوجته أمام جمهور من 
الحضور! وِفي بعض البلدان تسقط عن الرجل  
االغتصاب في حال  القانونية وتهمة  المالحقة 

إتمام الزواج بين المعتدي والمعتدى عليها!
العلم والعالقة الجنسّية 

الطبي  التقدم  من  الرغم  على  انه  نجد  لألسف 
مدى  على  كافة  الميادين  في  أُحرز  الذي 
عصور ااّل أن هذا التقدم بقي متخلّفاً في ميادين 
العالقات الجنسيّة  واستمر حتى بداية الستّينات 
من القرن الماضي. األكثرية الساحقة من النساء 
الجنسيّة  النشوة  تذقن  لم  قبلنا  عشن  اللواتي 
أزواجهّن  مع  الجنس  ومارسن  حياتهن  طوال 
المنزلية  كاألشغال  عليهّن  أُملي  فرض  وكأنه 
المختلفة والحمل والوالدة والرضاعة والعناية 
باالطفال! والسؤال اآلن هل من ضرورة ملّحة 

إلعطاء دروس في الجنس للنشء الطالع؟
األسباب التي تبّرر التثقيف الجنسي:

• كل األفالم اإلباحيّة تعطي فكرة خاطئة عن 
بين  المستقبلية  العالقات  الى  وتسيء  الجنس 
الزوجين ألنها تبالغ في المشاهد وال يمكن ان 

يتبعها اي فريق.
من  اطفالهم  منع  األهل  بمقدور  كان  إذا   •
منعهم  بإمكانهم  فهل  اإلباحيّة  األفالم  مشاهدة 
المنّمرة  الشبكة  من متابعة ما يصلهم بواسطة 
بأن  العلم  مع  وذلك  وغيره؟  آب«  و«الواتس 
كّل ما تتداوله الشبكة اإللكترونية ُوجد لترغيب 
المشاهدة واإلدمان عليها! ويجب ااّل ننسى ان 
طائلة  ارباحاً  يجنون  برامج  لهكذا  المنتجين 

وخيالية.
• هل بقي هناك مجال لتأثير التربية العائلية في 

هكذا إجواء؟ 
• هل ان لدى األساتذة الذين سيلّقنون الدروس 
جاهزون  هم  وهل  الالزمة  الكفاءة  للطالب 
العهد  حديثة  المواد  بان  علماً  تعليم  لهكذا 

والبحوث العلمية ما زالت قيد الدراسة؟
م  • هل ستساعد الدروس الطالب من اجل تفهُّ
اكبر بين الزوجين ومن أجل عيش أفضل بدل 
ان يمضي كّل فرد حياته دون ان يفهم الشريك 

اآلخر؟
االسباب التي تجعلنا نتردد

بين  العالقة  لتشجيع  التعليم  سينحرف  هل   •
ان نسبة هؤالء ضئيلة في  مثليّي الجنس علماً 

المجتمع وال تتجاوز ٢٪  من الناس؟
لتأثير  مسرحاً  الجنسي  التعليم  سيُصِبح  هل   •
مثليّي الجنس ويصبح أداة لتمرير رسائل الى 
تكاثر  خالل  من  نرى  أصبحنا  كما  المجتمع 
البرامج التلفزيونية واالفالم التي تمثلهم فيظن 
من يرى هكذا برامج ان النسبة تتجاوز ٥٠٪  

من السكان؟
الجنس وقد وجدوا منذ  مثليّي  انا لست ضّد   •
بداية العالم ونرى بين شعراء العرب من تّغنى 
هو  يزعجني  ما  إنما  العالقات.  بتلك  بشعره 
في  تحدث  الجنسية  الممارسات  كل  ان تصبح 
الجنسي  توّجهه  حسب  المرء  ويُصنّف  العلن 
بدل ان يُصنَّف على كفاءاته! كل عالقة جنسيّة 
التي  والقبلة  الخفاء  في  تتم  ان  يجب  برأيي 
َيت »بالفرنسيّة« هي أسوأ ما جاء به القرن  ُسِمّ

الماضي!   

قصة بقلم: بشير القّزي

بقلم: سونيا الحداد

ّبني : من الّسياحة إىل التَّسبيح واخلرافة َسَفرحُ املحُ
بقلم: د. خالد التوزاني 

  إنَّ سفر المحبّين، يتعلّق برحالت بعض البشر 
حمن، الفانين عن الخلق ابتغاء الوصول  المحبّين للرَّ
للخالق، الذين يحبون هللا ويحبّهم هللا، سفر هؤالء 
سفر  ومقاصده عن  أهدافه وطرقه  في  يختلف 
عامة الناس، وهو ما سيحاول هذا المقال الوقوف 

عليه وإبرازه.
الحياة سفر، ومعلوم في  الحياة و  السفر هو  إن   
علم الفلك أن الكون في حركة مستمرة وفي تمدد 
وانتشار، زمن ثم فالسفر حقيقة تتعلق بالكل والكل 
يتعلق بها، ومن األسفار التي أحدثها اإلله جل في 
عاله أنه أنزل القرآن، وخّص رسله وأنبياءه ُكالًّ 
بسفر أو أسفار تتالءم وطبيعة البعثة والنبوة، حيث 
أسرى بمحمد صلى هللا عليه وسلم، وأهبط آدم إلى 
األرض، ورفع إدريس عليه السالم، وحمل نوحا 
في البحر، وذهب بإبراهيم الخليل ليمنحه كراماته، 
موسى  وأمر  بلوط،  أسرى  يوسف...،  وأخرج 
بالهجرة فرارا من قومه، ورفع عيسى إليه، وذهب 
بيونس إلى بطن الحوت... وأنزل الروح األمين 
على قلوب أنبيائه، وأصعد الكلم الطيب إليه.. فكل 
هذه نماذج من األسفار التي تطال أو يطولها الكل. 
فالسفر ضرورة حتمية وسنة كونية، كما أن اإلنسان 
د في مساره كل أنواع السفر؛ فخروجه إلى  يجّسِ
الوجود سفر، نموه الجسدي سفر، جريان دمه في 
السفر، حروف كالمه  العروق سفر، كالمه دائم 
مسافرة عند خروجها من أعماق النفس، وأفكاره 
دائمة السفر بين المحمود والمذموم، وفي المتنفس 
الرؤيا سفر  في  الرؤية كما  لألنفاس، وفي  سفر 
لألبصار في المبصرات، وفي تعبير الرؤيا سفر 
وعبور من عالم إلى عالم، وأما عوالم الخيال فكلها 
أسفار في أسفار. ثم إن موت اإلنسان سفر أيضا 
فاإلنسان  المطلق.  العالم  إلى  المحدود  العالم  من 
يخلق، وحياته عبارة  أن  قبل  دائم  إذن في سفر 
عن سفر من الميالد إلى القبر، ومنه إلى البرزخ، 
وفي البرزخ يسافر إلى الحشر فإلى الصراط ثم 
إّما إلى جنة أو إلى نار، وفي الجنة سفر دائم كما 
في النار سفر دائم. ولذلك قال المتصوف األديب 

أبو سالم العياشي:
فاقـضوا مـآربكم عجـاال إنما 

أعماركم سفر مـن األسفار  
وفي ظل كل هذه األسفار تختزل األسفار المشروعة 
لإلنسان أو المكلف بها في ثالثة أسفار، ضمن ثالثة 
أنواع من السفر: سفر من عند هللا وسفر إليه وسفر 
فيه، أهمها التي فيها السفر رباني، أو يكون فيها 
المرء مسافرا به، كما هو حال األنبياء واألولياء 
الذين  للرحمن،  المحبّين  المصطافين  المجتابين 
وا وإلى الحق تعالى طلبوا  عن الخوف والحزن فرُّ

والتمسوا، فكان فوزهم كبيراً.
يوجز الشيخ األكبر ابن عربي الحاتمي كل أسفاره 
وهجراته إلى عالم الملكوت، وتنقالته من الظاهر 
إلى الباطن بسلوك طريق الحقيقة حتى الوصول إلى 

الحق حيث النقطة ومركز الدائرة بقوله : 
)إني سافرت لكي أصح وأغنم وأتعلم ما لم أكن 
أعلم، فهجرت األهل والوطن ورحلت من ساعتي 
بدر  البدن ورقيت في صعود وانتقل  عن أرض 
حقيقتي من سعد الذابح إلى سعد السعود، وامتطيت 
الجواب قاصدا حضرة الملك، وفنيت بالمنة عن 
العادة مخافة الهالك وقطعت اليباب  الشاسع حتى 
بلغت المقام التاسع، فسرت في المحاق ثالث ألفوز 
عند الرجوع بثالث، وخلعت النعلين عندما جزت 
موضع القدمين وخرقت الحجاب وفتحت األبواب 
الكتاب  فيه  لي  وبدا  الطور  فأشرفت على جبل 
المسطور فرأيته جبروتيا فنزهت نفسي عنه فقرأته 
ملكوتيا فعندما تلوته ووقفت على سره فهمت. رأيت 
الواحد بالواحد والتقى الغائب بالشاهد فسر برجوعي 
إليه، فكلمني به عنه فقال ليس وراء هللا منتهى، وإن 
في ذلك لذكرى ألولي األلباب والنهى، ثم قال لي 
متى أحطت بالستة قلت عندما طلقتها البتة، فقال 
متى وقفت على مركز الدائرة قلت بعدما مارجمت 

العاهرة، والسالم(.
أن  السفر هو  مراده من  أن  ابن عربي  يصرح 
أنه حقق هدفه  يغنم ويتعلم ما كان يجهل، ويبين 
بهجرة األهل والوطن والبدن والترقي في مدارج 

الصعود إلى الحق إلى أن بلغ مقصوده ونال مراده 
من بلوغ حضرة الحق ونيل القرب. وهي هجرة 
قاسية صعبة، ألن اإلنسان اجتماعي بطبعه ومن 
الصعب التخلي عن كل الناس مرة واحدة ولمدة 
قد تطول، كما أن للجسد سطوة وسلطان وقيود 
ينل  لم  لهذا  لكل راغب،  منها  التحرر  يصعب 

الوصال من لم يكابد مشقة السفر إلى الحق، ولذة 
الحيرة قبل الوصول شوقا وخوفا من عدم بلوغ 

المراد، وعند الوصول وبعد الوصول.
يميز أبو حامد الغزالي بين سفرين اثنين: “سفر 
بظاهر البدن عن المستقر والوطن، إلى الصحاري 
والفلوات. وسفر يسير القلب عن أسفل السافلين، 
السفر  السفرين  السماوات، وأشرف  إلى ملكوت 
الباطن” ، فهو أحسن السفر كما نقل ذلك أبو سالم 

العياشي في رحلته: 
حك الَجاِري ِبغير َفم  َما أحَسن الضَّ

   وُرْؤَيٍة غاَب َعْنَها  َهيـكل  الَبَصــر
ر ُمْرَتـِحــــٌل    ُكْن َقاِطنـًا اهًرا والّسِ

َفــر        َفالّسـَْيُر ِمْن ُدوِن ِرْجٍل أَحن السَّ
الروحية،  الحقيقة  إلى مدارج  فهو سفر وجداني 
يُْسِفُر عن معدن اإلنسان، ويسير به نحو نوع من 
الترقي في عالم الحقائق، يقول عبد الكريم الجيلي: 
“فهذا سفر أسفر عن محياه، وأظهر ما منحه مواله، 
فإذا تحقق اإلنسان بهذه الحقائق، واستحضر هذه 
الطرائق، سافر من معدنه إلى نباته، إلى حيوانيته، 
إلى إنسانيته، إلى نفسه، إلى عقله، إلى روحه، إلى 
سره، إلى حقيقة حقيقته وكليته المطلقة” ، حيث 
يشير إلى مراحل بناء اإلنسان الكامل أو المتوازن 
والمنسجم مع غاية وجوده، ذلك البناء المنشود الذي 
الوجداني وهو  أو  الروحي  بالسفر  إال  يتحقق  ال 
السفر الصوفي بتعبير أدق، حيث حيث ال حدود 
لفوائد هذا النوع من األسفار، الذي تكون النفس 
أو  فيها،  القلب مسافرا  مسالكه وممالكه، ويكون 
منتقال من مقام إلى مقام؛ ذلك أن السفر عند القوم 
في  واإلنزال  المقامات،  “االنتقال عن  نوع من 
اإليمان،  إلى  أخرى، كاالنتقال من مقام اإلسالم 

ثم من مقام اإليمان إلى اإلحسان” ، ويقتضي ذلك 
قطع كل العالئق، والخروج عن الشهوات والعوائد، 
حيث “ال يتحقق السفر ويظهر السير إال بمحاربة 
النفوس، ومخالفتها في عوائدها، وقبيح مألوفاتها 
نوع  يكون  السالك  همة  وحسب   ، وشهواتها” 
السفر الذي يطيقه قلبه، وتقدر عليه جوارحه، وقد 
َص ابن عجيبة أنواع سفر القلوب إلى حضرة  لَخَّ
الغيوب في االنتقال من أربعة مواطن إلى  عالم 
أربعة أخرى، حيث يسافر أوال: من موطن الذنوب 
والغفلة، إلى موطن التوبة واليقظة. ويسافر ثانيا: 
من موطن الحرص على الدنيا واالنكباب عليها، 
إلى موطن الزهد فيها والغيبة عنها. ويسافر ثالثا: 
من موطن مساوئ النفوس وعيوب القلوب، إلى 
بأضدادها. ويسافر  التخلية منها والتحلية  موطن 
رابعا: من عالم الملك، إلى شهود عالم الملكوت، 
إلى  الحس  أو من عالم  الجبروت،  إلى شهود  ثم 
عالم المعنى، أو من عالم األشباح إلى شهود عالم 
األرواح، أو من شهود الكون إلى شهود المكّون .

نتبين من خالل أنواع سفر المحبّين انشغال هذا النوع 
من األسفار ببناء إنسان متوازن قطع األشواط في 
تحقيق منزلة مكارم األخالق ومقامات اإلحسان 
ودرجات القرب من الحق والرفق بالخلق في سياق 
انتقال الكمال وتأثيره على الغير، وهو أحد أنواع 
السفر العرفاني من ضمن أربعة هي: التوجه إلى 
هللا وترك األغيار، ثم االتصاف بصفات الحق، ثم 
االتصال باهلل، ثم العودة إلى الخلق بالكمال، وهي 
مجاالت عرفانية وثقافية يمكن أن نفّصل القول فيها 

في المقاالت القادمة إن شاء هللا .
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العقلي  النمو  العقلية لدى االشخاص الى نقص في    تؤدي االعاقة 
والحسي واالنفعالي والحركي واللغوي و قدرات التعلم محدودة و هنا ربما 
يجدر بالذكر ان من كان لديه صعوبة في التعلم هو العالم أديسون والعالم 
نيوتن الذي رفض  كالهما في المدارس نظراً المكانياتهم الفقيرة في التعلم 
عموماً ولكن هذا لم ينِف مقدرتهما على االبتكار التي شهدت تفوقهما و 

بامتياز و ال زلنا حتى يومنا نعيش نجاحاتهم العلمية.
down syndrome  متالزمة داون،  بعد هذا اختص بالحديث هنا 
المتعلقة بها و ما تبقى ال  %25 من األسباب  التعرف على   تم  علميا 
زال مجهوالً حتى يومنا. و متالزمة داون و بتبسيط شديد خـلل في عدد 
الكروموسومات او حدوث خطأ في التصاق كروموسوم بآخر او انشطار 
بالتالي لمحدودية  الكروموسومات بشكل غير طبيعي . ما يؤدي  أحد 
هناك  العام و الحركي، ايضاً  القدرات اإلدراكية، صعوبة في االداء 
صعوبة في التوازن والنمو البطيء اللغوي او تعلم اللغة وصحة النطق 
بل شحة واضحة في عدد الكلمات المستخدمة والتي ال تتناسب مع العمر 

الفعلي لألشخاص من ذوي متالزمة داون.
الفرصة  به  المصابين  العمل من اجل منح  لم يمنع من  غير ان هذا كله 
التغلب على  بالتالي  المتعددة و  تبلور مهاراتهم  لالنخراط االجتماعي و 
بذلك  قام  الحركية و االكاديمية. اول من  المتنوعة  البرامج  االعاقة عبر 
 Special والتي انشأت بداية    .Mrs Kennedyكانت السيدة كينيدي

.olympics
اهم هدف له هو ابراز المهارات الرياضية للمصابين بمتالزمة داون على 
 .Chicago 1968 لهم كانت في  اقيمت  اولمبياد  العالمي واول  الصعيد 

شيكاغو في العام ١٩٦٨. ثم توالت هذه االحتفالية في عدة مناطق اخرى.
حضر وفد االولمبياد في الشرق االوسط الى دمشق في العام ٢٠٠٥ و قام 
بفريقه الذي ضم العديد من الخبراء العرب و االجانب بإجراء الفحوصات 
الطبية لذوي متالزمة داون في دمشق و نشر الوعي عبر العديد من حلقات 
و محاضرات لألهالي و للمختصين في هذا الشأن.  هذا كان في الشرق 

االوسط و في سوريا تحديداً لكن ماذا يقابله هنا في مونتريال، كندا؟
، إال و هي  تقل نجاحاً  لكنها ال  التجربة مختلفة  هنا في مونتريال كانت 
استثمار المسرح و الكوميديا خصوصاً في بلورة مواهب و مقدرات ذوي 
متالزمة داون بل و تخطي ذلك الى تعزيز القدرة على التعبير و التواصل 
بحسب ما ذكرته لي احدى الخبيرات االساسيات في هذا المجال في مدينة 
مونتريال و اضافت ان ما يثير الدهشة هو قدرتهم على اإلبداع  و ادائهم 

الرائع على المسرح و حبهم التلقائي له.
اذكر هنا العديد من الجمعيات التي و بكل حرفية و جمال في مونتريال 
المشاركين من  Regroupment 21  بل ان  البرنامج مثل   بتبني هذا 
متالزمة داون هم من يقومون باختيار الموضوع المسرحي و المشاركة 
الثالثة  في بناء السيناريو و تمثيله على الخشبة بعروض قد تتجاوز 
عروض سنوياً و هي متاحة للجمهور . تنظر اليهم اثناء عروضهم فتجد 
الثقة بالنفس و التعبير و الحماسة و الفرح و تلك الليونة و المقدرة على 
الحوار و االداء المسرحي . ابداعهم ال ينتهي و يثير الدهشة و يقف ورائه 
العزم بل  تثني  المتكافئة والمساواة وان االعاقة ال  بالفرص  فريق يؤمن 
تضيف له واالهم من ذلك نقاء انساني و فكري ال يبني حدوداً و حواجز و 
صور نمطية مخجلة عن  Down syndroemبل نهج منطقي و علمي 
لها ال يعتبرها وصمة بل هي  بفهمه لإلعاقة و معالجته  يثير االعجاب 

مميزة و خاصة لدى الكثيرين .
اْليَْوَم يتطور هذا المشروع و يمضي قدماً ليطرق عالم السينما و اإلعاقة 
  Regroupment 21 العقلية مرة اخرى يبنى هذا المشروع الهام أسرة
في مونتريال. اَي الهام اَي شغٍف و دعٍم هذا الذي يرى في اإلعاقة جماالً 
يتبلور و يقول وداعا لكل صورة نمطية ال سيما عن  بد ان يبرز و  ال 
Down syndrome  لدى حديثي مع احدى الطبيبات هنا في مونتريال 
ذكرت لي ان لديها ولد من ذوي متالزمة داون و اردفت حديثها انهم ليسوا 

Very special. ًمختلفين و لكنهم مميزين جدا
 

أبو حجاج

 جمرد كلمة
 بعد أحداث دمشاو في محافظة المنيا تنفيذ القانون بحزم 

هو الحل يا سادة إذا أردنا التقدم...

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

املؤسسة املصرية الروسية للثقافة والعلوم وجامعة قازان الروسية 
يطلقون أول جملة للدراسات العربية األوروآسيوية

   استقبل المتحف المصري الكبير ١١ قطعة من الجرانيت 
بالشرقية تمثل أجزاء لثالث  الحجر  آثار صان  من منطقة 

مسالت.
وقال الدكتور مصطفي وزيري األمين العام للمجلس األعلى 
لآلثار – في تصريح اليوم األربعاء – إن الوزارة كانت قد 
بدأت منذ بضعة أشهر مشروع تطوير المنطقة األثرية لصان 
إلى متحف مفتوح ووضعها على خريطة  لتحويلها  الحجر، 
التاريخية  السياحة المحلية والعالمية بما يتناسب مع أهميتها 
واألثرية، حيث تعد منطقة صان الحجر هي “طيبة الشمال”، 
آثارها الضخمة  السياحية ومعظم  الوفود  وال تحظى بزيارة 

كانت محطمة ومتناثرة بالموقع.
وأشار إلى أن مشروع التطوير الجاري شمل ترميم وإعادة 
تركيب قطع أثرية ومسالت وتماثيل وبلوكات حجرية 
بالمنطقة، والتي كانت ملقاة على الرمال منذ قرون طويلة، 
ورفعها على مصاطب حجرية لحمايتها ، وحتى يتسنى 

لزوار الموقع رؤيتها بالشكل األمثل.
تم ترميمها وإعادة  التي  القطع –  بين هذه  أنه من  وأضاف 
تجميعها وتركيبها بالموقع مسلتين كبيرتين وعامودين 

العمل بهم خالل  انتهاء  الثاني سيعلن عن  للملك رمسيس  وتمثالين 
أيام قليلة.

كما أكد وزيري أهمية منطقة صان الحجر، فهي واحدة من أهم 
المواقع األثرية، حيث كانت عاصمة مصر خالل عصر األسرتين 

المصرية بوزارة  أن مركز تسجيل اآلثار  الـ ٢١ و ٢٢.. موضحاً 
اآلثار كان قد بدأ في سبتمبر الماضي أعمال التسجيل والتوثيق األثري 
المعماري،  التوثيق األثري، والرفع  الحجر، وشملت  لمنطقة صان 

والتصوير الرقمي، والرسم الخطي آلثار الموقع.
بالمنطقة، ومنها مقبرة  الموجودة  أهم اآلثار  كما استعرض وزيري 

الملك  الثالث” ومقبرة  الملك “ششنق  الثاني” ومقبرة  “أوسركون 
“بسوسنس األول، موضحا أنه تم الكشف عن كنوز تانيس الشهيرة 
داخل إحدى هذه المقابر عام ١٩3٩ وهي معروضة حاليا بالمتحف 
المصري بالتحرير، كما يوجد أيضا بالمنطقة معابد كبيرة للمعبودات 

آمون وموت وخونسو.

   القاهرة / على أبودشيش
في مبادرة من جامعة قازان الروسية بالتعاون مع المؤسسة المصرية 
للثقافة والعلوم، ومركز الحضارة والثقافة للجامعة، صدر  الروسية 
العدد األول من ”مجلة الدراسات العربية األوراسية“، والتي تعكس 
اهتمام دول الشرق الواقعة في أوروبا وآسيا بدراسة التراث العربي 

اإلسالمي.
تُصدر المجلة بأربع لغات )العربية، الروسية، اإلنجليزية، والتاتارية(، 
وتعد أحد المصادر الهامة؛ لتطوير معرفة الروس بالعالم اإلسالمي 
والثقافة العربية اإلسالمية، وتعمل المجلة على دعم صالت التواصل 

الروسي مع بلدان الجوار اإلسالمية والبلدان العربية.
وكان العدد االول يحتوي على مقالة للدكتور حسين الشافعي، رئيس 
المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، أشار فيها إلى أن بدء 
معرفة روسيا بالشرق العربي المسلم كانت من خالل رحالت الحجاج 
المسيحيين إلى الديار المقدسة، واتسمت هذه المعرفة آنذاك بالوصف، 
ولعله من أوائل التجار الذين زاروا بالد الشرق ) أفاناس ينكيتن لثمان 

سنوات وألف كتابا عنها ) الرحلة الواقعة وراء ثالثة بحور ( .
لكن ما شكل مصدًرا هاًما من مصادر معرفة الروس بالعالم اإلسالمي 
والثقافة العربية اإلسالمية كانت الشعوب المسلمة المجاورة لروسيا، 
كما أن صالت روسيا مع بلدان الجوار اإلسالمي _ وانضمام بعضها 

لروسيا _ زاد من الرغبة في هذه المعرفة .
واذا كانت معرفة العالم اإلسالمي في أوروبا الغربية ارتبطت، في 
بدايتها، بمشروعها االستعماري، وبعداء الكنيسة لإلسالم باعتباره 
تحديا وخطًرا، فإن الدراسات الشرقية كانت لعالم قريب يتعايش الروس 

معه، وبينه.
كما أشار الدكتور حسين إلى أن موقف روسيا المبدأي من الحرب 
اإلرهابيـــة في سوريا، والتـي كلفتها الكثير متحدية المجتمــع الغربــي 
/ األمريكي الداعم للمعارضة المسلحة، كان منسجًما مع المواقفالروسية 

التي رفعت شعارات للوقوف في وجه عالم أحادي القطبية.
وأوضح أن جامعة قازان هى ثاني أقدم الجامعات في روسيا االتحادية، 
حيث أنشئتفي مطلع القرن التاسع عشر، كما أن مكتبتها تزخر بآالف 
المخطوطات العربية. والجدير بالذكر أن مجلس قازان الفدرالية 

كان قد تم اختيار دكتور حسين الشافعي، رئيس المؤسسة المصرية 
الروسية للثقافة والعلوم، رئيًسا لمجلس التحرير لمجلة الدراسات 
العربية األوراسية؛ تكريًما لمساهماته المؤثرة في دعم التواصل الثقافي 
والعلمي العربي الروسي من خالل نشاطات المؤسسة ودار نشر أنباء 
روسيا، التي أصدرت أكثر من مائة وخمسين كتابًا مترجًما من الروسية 
والعربية. الدكتور حسين الشافعي، الحاصل على وسام بوشكين من 

اتحاد الكتاب الروس “للصدق في القول والفعل
وقال الدكتور محمد العماري استاذ جامعة قازان بروسيا ومدير المركز 
الثقافي العربي ان فكرة المجلة جاءت بالتعاون مع المؤسسة المصرية 
الروسية للثقافة والعلوم وكان البد من وجود مجلة محكمة متخصصة 
فى الدراسات العربية االوربية الروسية وهذة أول مجلة فى العالم التى 
ترتبط بالعالم العربي واالوربى والروسى وتعد جامعة قازان واحدة 

من اقدم جامعات روسيا االتحادية وعمرها اكثر من ٢٠٠ عام ولها 
اهتمامات بالدراسات الشرقية وقامت الجامعة بتأسيس المركز الثقافي 

العربى الحضارى فى عام ٢٠٠٠م 
ومهمة المركز الثقافي العربي هو خلق عالقات بين المؤسسات 
الثقافية والمؤسسات العلمية  فى العالم وايضا مصرمن خالل المؤسسة 
المصرية الروسية للعلوم والثقافة وتم التعاون وصدور العدد االول من 

مجلة الدراسات العربية األوروآسيوية.
وتعد مجلة الدراسات العلمية األوراسية مجلة علمية ُمحكَّمة، تصدر 
فصليًا )أربع مرات في العام(، ويتم طباعتها بمصر، وقازان في الوقت 
نفسه. كما أن المجلة ترحب بالتعاون مع المعاهد والجامعات والهيئات 
البحثية والمكتبات العامة بالمشاركة في نشر المقاالت والبحوث العلمية 
ذات الصلة بموضوعات ثقافية العربية واإلسالمية ودول أوروبا وآسيا.

من واقعنا

 متالزمة داون
و االوملبياد اخلاص

و املسرح 
Down Syndrome,Special olympics 

and Theatre.
Stand on stage and smile, theatre 

is the beauty of life.   

Canadian  Realities  

Appelez Allstate sans tarder
Si vous habitez à Montréal:
Bola Farag
Agence de Montréal Centre
4875, avenue Van Horne
514- 738- 5482 poste 5012
bfarag@allstate.ca

Si vous habitez à Laval:
Elsye Sfeir
Agence de Laval-Est
1040, boulevard Le Corbusier
450- 687- 8490 poste 5014
esfeir@allstate.ca

١١ قطعة من اجلرانيت من منطقة  املتحف الكبري يستقبل 
آثار صان احلجر بالشرقية

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

ـــْك يــســتــطــيــع ــــف عـــشـــِق ــــا فـــي وص ــــواي ــــّن ِس م

البديع الُحسْن  روَعــَة  يا  والعفاف  الصون  ربَة  يا 

تلويع بـــدون  مــشــاعــر  ــســاس  اإلح ــك  ــلُ أم ووحـــدي 

بربيع  شــتــاء  تستبدل  أهـــواَك  ــوم  ي فــي  ــِت  ــل ُق إن 

وصقيع سنين  أحـــزان  أشــجــان  الــقــلــوب  وتــنــســى 

ـــْك يــطــيــع ـــل ــي آُمـــــر وك ــب حــضــن ــل ـــي ق وأنـــــِت ف

ــب تــشــريــع ــح ــا وســـطـــوة ال ــاي ــهــن ــر ســعــيــه ل ــاك ش

ـــوم رضــيــع ـــي ـــا ومــــا عــــاد ال ــح عـــن هـــوان ــص ــف ُي

الرفيع الــوحــي  مهبط  فــي  قصيدة  تعِقْب  بقصيدة 

شفيع وحضورك  الَعروضي  الشعِر  في  وجودي  تعلن 

َتضيع ُحــضــِنــْك  فــي  لــذاتــي  فأسمح  شفاهي  ــل  ُيــقــّبِ

َضليع شــاعــر  آهـــات  ُصــحــبــة  ــي  ف ــك  ــاِت آه فــأســمــع 

تطويع ــشــعــر  وال ــه  ــام أح ــوحــي  ب خــيــالــه  ــّز  ــحــف ُي

الجميع ـــام  أم قــصــيــدتــه  ــع  ــرف وي ويــكــتــب  لــيــكــتــب 

ـــي وصــــِف عــشــِقــْك يــســتــطــيــع ـــا ف ـــواي ـــــّن ِس وَم

الوديع الُحلم  وروعـــَة  والعفاف  الــصــون  ــَة  رب يــا 

مهبط الوحي الرفيع 

مصر حتتفل بـ »سابقة تارخيية« نادرة

فنادق أمريكية حتارب التحرش بالعامالت بـ »زر الذعر«

باألسعار| هذه الدول تبيع جنسيتها للراغبني.. النمسا ودول أوروبية ضمنها

الواليات    اتخذت عدة فنادق كبيرة في 
إنترناشونال"  "ماريوت  مثل  المتحدة 
و"هيلتون"، قرارا بتزويد عامليها بجهاز 

صغير يحتوي على زر الذعر.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" اإلخبارية، أن 
الجنسي  التحرش  الفنادق قررت مكافحة  هذه 

بالعامالت في الفنادق، وكوسيلة حماية لهن.
للتحرش  العامالت  الكثير من  ورغم تعرض 
النزالء بمفردهن،  الغرف مع  لتواجدهن في 
إال أن قطاع الفنادق قاوم هذه الفكرة ألعوام، 
ولكنه قرر مؤخًرا توفير هذا الجهاز بعد 
العمالية والمدافعين  النقابات  ضغط كبير من 

عن الحقوق.
وأشارت الشبكة إلى أن النقابات العمالية بدأت 
في الضغط على هذه الفنادق بعد انتشار حركة 

"مي تو" على مواقع التواصل االجتماعي.
التنفيذية  وشددت كاثرين لوجار، الرئيسة 
للفنادق، على أن حماية  للجمعية األميركية 

موظفيها والنزالء أمر شديد األهمية.
وتعهد الرؤساء التنفيذيون في فنادق ماريوت، 
الموظفين في  بتوزيع األجهزة على  وهيلتون 
جميع الفنادق التابعة لهم في الواليات المتحدة 

بحلول عام ٢٠٢٠.
وأشارت لوجار، إلى أن هذه األجهزة ستؤثر 

العاملين،  تكلفتها على عشرات اآلالف من 
الفتة إلى أنه من المتوقع توزيعها في األعوام 

المقبلة.
أنها تمتلك  فنادق "هيات"  وذكرت مجموعة 
هذه األجهزة في ١٢٠ من فنادقها في أميركا 
أنها تخطط  إلى  الشمالية والجنوبية، مشيرة 
التي تملكها أو  الفنادق  لتوزيعها في جميع 

تديرها.
العامالت  إلى أن  الشبكة اإلخبارية،  ولفتت 
بفنادق "ماريوت" طالبن بتوفير حماية أفضل 

لهن من التحرش الجنسي.

  يحصل األشخاص على جنسية بلد ما بعد 
فيها لسنوات طويلة، ولكن هناك من  اإلقامة 
الثانية بشكل  الجنسية  يريدون الحصول على 
أو استثمار  إلى طريقة دفع  أسرع فيتجهون 

مبالغ للحصول على جواز سفر آخر.
ببيع جنسيتها  تقوم  التي  الدول  وهناك بعض 
إنعاش  أموال تساهم في  لمن يجلبون رؤوس 
لما نشرته شبكة  المحلية، وفقًا  االقتصادات 

»سكاي نيوز« اإلخبارية.
إلى الحصول على  أثرياء  ويسعى أشخاص 
جنسيات بعض البلدان لالستفادة من امتيازاتها 
كما يستفيد مستثمرون من نسب متدنية 
التي توصف  البلدان  للضرائب في بعض 

بـ«المالذات«.

وأشارت الشبكة اإلخبارية إلى أن أسعار 
بلد آلخر، ويعتمد ذلك  الجنسيات تختلف من 
على قوة البلد، فإذا كانت الدول متقدمة يصل 
فيها سعر الحصول على الجنسية إلى ماليين 
الدول  السعر في  يتعدى  الدوالرات، فيما ال 

الصغيرة مئات اآلالف من الدوالرات.
النمساوية استثمار  ويطلب سعر الجنسية 
تكلفة  ٢3.7 مليون دوالر، حيث تعد األكثر 
العالم، إذ تسمح عاصمتها فيينا ببيع  في 

جوازها منذ ١٩٨٥.
الجنسية في جزيرة قبرص  ووصل سعر بيع 
إلى ٢.3 مليون دوالر، وفقًا لما نشرته الشبكة.
ويمكن الحصول على جنسية جمهورية مالطا، 
بشرط دفع مليون دوالر، حيث تحظى هذا البلد 

بإقبال شديد لعضويته في االتحاد األوروبي، 
وهكذا األمر مع تركيا حيث يشترط للحصول 

على الجنسية دفع نفس المقابل المادي.
فانواتو  ويمكن لكل متبرع لخزينة جمهورية 
الهادئ بـ ٢٢٦  المحيط  الواقعة في جنوب 
ألف دوالر فقط، الحصول على جنسيتها، 
بينما يصل سعر جنسية دولة غرينادا ببحر 

الكاريبي ٢٠٨ آالف دوالر.
وتشترط جزيرة سانت كيتس ونيفيس 
الدولة  لمالية  التبرع  للحصول على جنسيتها، 
بـ١٥٠ ألف دوالر، بينما ال يتعدى سعر 
الجنسية في جزيرة سان لوسيا ١٠٠ ألف 
دوالر، وهكذا األمر مع دولتي دومينيكا و 

»أونتيغا وبربودا«.

الهجري  بعامين جديدين هما  الثالثاء،  احتفلت مصر،    
الرئيس  تعليق  استدعت  تتكرر،  قلما  والقبطي، في سابقة 

عبد الفتاح السيسي.
الهجري  العامين  بتعانق   "٢٠١٨" وسمح 

أول  يوم ١١ سبتمبر، غرة شهر محرم،  إذ شهد  والقبطي، 
نفس  بدأ،  الجديد ١44٠، كما  الهجري  العام  أيام  يوم من 

اليوم، سنة قبطية جديدة تحمل رقم )١7٢٩(.
الميقات  قائال: "في عام ٢٠١٨، وبين  السيسي،  وعلق 
القمري وتقويم الشهداء، تحتفل مصر، مسلميها ومسيحييها، 
ودالة  والقبطي في رمزية جميلة  الهجري  التقويمين  ببداية 
تنوع  واختالف  لكل  الشعب، واحتوائه  على وحدة هذا 

يزيدها قوة وثراء".
كما علق سفير االتحاد األوروبي لدى مصر إيفان سوركوش 
على تويتر، قائال: "كل سنة وكل المصريين بخير وسعادة 

واتحاد بمناسبة العام الجديد الهجري والقبطي".
ما هو التقويم القبطي؟

أساسا على  يعتمد  الشهداء"،  أو "تقويم  القبطي  والتقويم 
قدماء  تقويم شمسي وضعه  القديم، وهو  المصري  التقويم 

المصريين لتقسيم السنة، معتمدين على دورة الشمس.
التي عرفتها  التقاويم  أوائل  المصري من  التقويم  ويعد 

والزراعة خالل  المناخ  وأدقها من حيث ظروف  البشرية، 
الزراعة  المصري في مواسم  الفالح  العام، ويعتمد عليه 

والمحاصيل التي يزرعها من آالف السنين وحتى اآلن.
قبل  القدماء، منذ 4 آالف و٢٠٠ سنة  المصريون  وقسم 
الميالد، السنة إلى ١٢ برجا في ثالثة فصول هي )الفيضان 

– الزراعة - الحصاد(، وطول كل فصل 4 أشهر.
واحتفظ األقباط بنفس التقويم المصري القديم وشهوره التي 
اتخذوا من عام  أن  بعد  الفرعونية،  بأسمائها  ظلت كما هي 
يد  قبطي على  مليون  استشهد خالله نحو  الذي  الشهداء، 
للتقويم  بداية  دقلديانوس عام ٢4٨،  الروماني  اإلمبراطور 

القبطي.
والسنة في التقويم القبطي، نجمية شعرية مرتبطة بدورة نجم 
"الشعرى اليمانية"، وهو ألمع نجم في مجموعة نجوم" كلب 
الجبار" الذي كانوا يراقبون ظهوره االحتراقى قبل شروق 

الشمس قبالة أنف أبو الهول.


