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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

األقباط .. والرئيس 
االعتداء  كثيراً  استوقفني    
بعض  له  ض  تعرَّ الذي  األخير 
األقباط المسيحيين بعد خروجهم 
األنبا  لدير  روحية  زيارة  من 
بعض  أيادي  على  صموئيل 
الجماعات اإلسالمية المتطرفة في 

صعيد مصر . 
ربما ألنه  أقول استوقفني كثيراً 
المتكررة  من الحوادث اإلرهابية 
في السنوات األخيرة ضد األديرة 
المسيحية في مصر  العبادة  ودور 
البريئة  األرواح  تستهدف  التي 
من المسيحيين المصريين دون 
لتأمين  أمنية واضحة  وجود خطة 
الزائرين وأديرتهم وكنائسهم من 
العصابات  هذه  همجية هجمات 
المتطرفة التي ال تستهدف األقباط 
الحقيقة  بقدر ما تستهدف  في 
الحاكم في  السياسي  النظام  راس 

مصر والدولة المصرية. 
والسؤال الجدير بالتأمل والدراسة 
من الجميع وعلى وجه الخصوص 
الفتاح  الرئيس عبد  فخامة  من 
الجمهورية  رئيس  السيسي 
ُمقنعة عنه  بتقديم إجابة  المطالب 
للرأي العام داخلياً وخارجياً هو : 

الجماعات  لهذه  يمكن  كيف 
التكفيرية المتطرفة القيام بمثل 
بدون  اإلجرامية  العمليات  هذه 
مساعدة من بعض الجهات األمنية 
التي نعلم كما تعلم الدولة بأنها 
الثمانينات وتحديداً  مخترقة منذ 
السادات  الرئيس  اغتيال  منذ 
في  الشهير  المنصة  حادث  في 
السادس من أكتوبر عام 1981 ؟ 
تعمل  ال  كيف  األهم،  والسؤال 
المخابرات المصرية على كشف 
هوية هذه القيادات لمحاسبتها عن 
كل ما تسببت فيه من حوادث قتل 
لألبرياء سواء عن اهمال او بدون 
قصد أو بقصد مع سبق اإلصرار 
االقباط  يستهدف  ال  والترصد 
فحسب وإنما النظام والدولة ككل؟

ولماذا لم يتم االستعانة بالقوات 
الطرق  كافة  لتأمين  المسلحة 
والممرات المؤدية إلى هذه األديرة 
ذهاباً وإياباً مع تمشيط كافة المدن 
للقبض  األديرة  لهذه  المجاورة 
على كل من يشتبه بضلوعه بشكل 
ما في تقرار مثل هذه الحوادث 

بدال من االستعانة برجال الشرطة 
في  الذريع  فشلهم  تأكد  الذي 

تحقيق األمن المنشود؟
نعم نعلم بأن هناك جهود كبيرة 
الرئيس  بقيادة  الدولة  تبذلها 
على كافة األصعدة والمستويات 
الوضع من كافة جوانبه  لتصحيح 
والتعليمية  والثقافية  األمنية 
وإن  واالقتصادية  واإلعالمية 
إجرائياً  البطء  بعض  عابها 
وتنفيذياً وهو األمر الذي يضع 
محرجة  مواقف  في  الجميع 
بالبابا  بدءاً من الرئيس مروراً 
تواضروس وصوال لكافة األجهزة 
الُمطالبة شعبياً  الرسمية للدولة 
القيام به  بالقيام بما يجب عليها 

دون تردد أو شفقة أو خالفه .
الحدث األخير أخطر من أن   ألن 
نسكت عنه وأصعب من أن نداويه 
التي باتت  التعازي  ببعض كلمات 
مستهلكة وال تروى من عطش 
.. األمر الذي يضع الدولة أمام 
ل  إما تحمَّ  .. ثالث لهما  خيارين ال 
على  الجاد  والعمل  المسئولية 
إيجاد الحلول الرادعة لكل هذه 
التي تهدد األمن والسلم  الحوادث 
االجتماعي المصري في مقتل، 
وإما أن تعلن صراحة عن فشلها 
في القيام بذلك وتسمح للمواطنين 
بشراء وترخيص األسلحة التي 
فيما  تساعدهم  أن  الممكن  من 
بعض  لهم  توفيره  في  فشلت 
األجهزة األمنية ويتعلق بأمنهم 

وأرواحهم وممتلكاتهم . 
أقول هذا حتى تعزز الدولة االتجاه 
الذي قد يضطر  الثاني  األول عن 
دون  أو  بموافقة  البعض  إليه 
الخطر  الدولة وهنا مكمن  موافقة 

وموضعه األكيد ! 
لفخامة  القلبية  تعازينا  خالص 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
البابا وللشعب المصري  ولقداسة 
ولجميع  ومسيحييه  بمسلميه 
الذين  األبرياء  الضحايا  أهالي 
يوم  كل  في  ويسقطون  سقطوا 
عصور  أنصار  أيادي  على 
التخلف والظالم والجاهلية متمنيا 
أن يكون عزائي هذا هو العزاء 

األخير! 
حفظ هللا مصر وحفظ شعبها.      

2001 J.K.
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ال يقاس الوفاء بما تراه أمام عينك بل بما 
يحدث وراء ظهرك

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

»اجليش املوحد« مشروع انقسام اوروبي 
حمتمل حوله

  رحبت السلطات الكندية بالعقوبات 
التي فرضتها الواليات المتحدة، اليوم 
الخميس، ضد 17 سعوديا متورطين 
في قتل الصحفي السعودي، جمال 
اتخاذ  أنها تدرس  خاشقجي، معلنة 

إجراءات مماثلة.
الكندية،  الخارجية  وزيرة  وقالت 
تصريحات  في  فريالند،  كريستيا 
خالل  الخميس  بها  أدلت  صحفية 
مدينة  في  مصنع  إلى  زيارتها 
أونتاريو،  بوالية  كولبورن  بورت 
إن »كندا ترحب بالخطوة التي قامت 

بها الواليات المتحدة«.
وأضافت فريالند أن بالدها »ستدرس 
بصورة نشطة« فرض عقوبات مماثلة 

خالل األيام القريبة.
الخزانة األمريكية  وأعلنت وزارة 
اليوم عن فرض عقوبات على 17 
سعوديا على خلفية مقتل خاشقجي 
اسطنبول  في  بالده  قنصلية  داخل 
يوم 2 أكتوبر، وتشمل هذه القائمة 

كال من المستشار السابق في الديوان 
الملكي السعودي، سعود القحطاني، 
والقنصل العام للمملكة في اسطنبول، 
محمد العتيبي، وكذلك العقيد السابق 
في االستخبارات السعودية، قائد فريق 
اغتيال خاشقجي،  ماهر عبد العزيز 

مطرب.
الكندي،  الوزراء  رئيس  وتعهد 
مقتل  خلفية  على  ترودو،  جاستين 
خاشقجي بأن تكون هناك »تداعيات« 
موضحا  العملية،  هذه  عن  ناتجة 
أن بالده تدرس مراجعة تراخيص 

التوريد إلى السعودية.
من جانبها، تدعو مؤسسات حقوقية 
الوزراء  الكندية ورئيس  السلطات 
قيمتها  صفقة  إللغاء  خاص  بشكل 
من  دفعة  لتوريد  دوالر  مليار   13
صناعة  من  العسكرية  المدرعات 
 »General Dynamics« شركة

إلى السعودية.
وتدرس كندا فرض عقوبات على 

في  خاشقجي  قتل  في  المتورطين 
الوقت الذي تشهد فيه عالقاتها مع 
أزمة  إثر  كبيرا  توترا  السعودية 
البلدين  بين  اندلعت  دبلوماسية 

الصيف الماضي.
وأعلنت السعودية يوم 5 أغسطس 
كندا  مع  التجارية  عالقاتها  تجميد 
وطرد سفيرها من المملكة واستدعاء 
سفير الرياض من أوتاوا ردا على 
فيها  أعربت  التي  كندا  تصريحات 
عن قلقها العميق من اعتقال السلطات 
السعودية عددا من النشطاء الحقوقيين 
داعية إلى إخالء سبيلهم »فورا«.

واعتبرت الخارجية السعودية الموقف 
الكندي »تدخال صريحا وسافرا في 
ومخالفا  للمملكة  الداخلية  الشؤون 
ألبسط األعراف الدولية، وتجاوزا 
كبيرا وغير مقبول ألنظمة المملكة 
وإخالال بمبدأ السيادة وهجوما على 

المملكة«.

  أعربت الدنمارك وهولندا عن رفضهما لفكرة إنشاء 
»جيش أوروبي« مّوحد.

و قال وزير الدفاع الدنماركي كالوس هيورت فريدركسن، 
الجيش  لفكرة  الصريح  رفضها  عن  أعربت  بالده  إن 

األوروبي الموحد.
وقال في اجتماع حول السياسة األمنية والخارجية للدانمارك 
لعامي 2019 و2020، إنه أكد لنظيرته الفرنسية فلورانس 
بارلي، األسبوع المنصرم، عدم تأييدهم لفكرة الجيش 

األوروبي، في أي ظرف.
سامويلسون،  أندريس  الخارجية  وزير  استنكر  بدوره 
تصريحات ماكرون التي كان قال فيها »علينا حماية أنفسنا 
في مواجهة الصين وروسيا وحتى الواليات المتحدة«.
في  زاوية  حجر  المتحدة  »الواليات  الوزير  وأضاف 
دفاعنا عن الحرية، وهي تنشغل بما يحدث في أوروبا 

في اآلونة األخيرة أكثر مما مضى«.
أنك  الهولندية  الدفاع  وزيرة  قالت  متصل،  سياق  في 
جيش  إنشاء  فكرة  تعارض  بالدها  حكومة  إن  بييلفيلد 

أوروبي موحد.
األلمانية إلنشاء  والمستشارة  ماكرون  ووصفت رؤية 

جيش أوروبي بـ«المتطرفة للغاية«.

وأوضحت أن بالدها ال تدعم هذه الفكرة بسبب الجدل 
حول السيادة.

وأردفت » لدينا جيش واحد في بالدنا وعند الضرورة 
يعمل مع الناتو واالتحاد األوروبي لكنه ليس مرتبط بهما«.
وتابعت » جيشنا بوسعه المشاركة في عمليات الناتو، 

لكننا نحن من يقرر ذلك«.
ودعت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل الثالثاء إلى بناء 
جيش متكامل لالتحاد وذكرت بدروس الحرب العالمية 

األولى واالنقسامات التي أدت إلى نشوب الصراع.
وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان األوروبي »ينبغي 
أن نعمل على رؤية مفادها أن نبني يوما ما جيشا أوروبيا 

حقيقيا«.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من أطلق هذه 
الدعوة، إذ قال األسبوع الماضي إن أوروبا تحتاج جيشا 
حقيقيا لخفض االعتماد على الواليات المتحدة في الدفاع.

وتهدف دعوة ماكرون، التي تعكس اتجاها عريضا للتفكير 
في االتحاد األوروبي لكنه ال يحظى بقبول جماعي، إلى 
إظهار استعداد أوروبي لتلبية مطالب الواليات المتحدة 
بأن تفعل أوروبا المزيد من أجل أمنها الخاص وأن تعتمد 

بدرجة أقل على المظلة األمنية األميركية.

كندا ترحب بالعقوبات األمريكية ضد 17 
سعوديا وتدرس اختاذ خطوة مماثلة

يقول نزار قباني:

رغم جناح مؤمتر بالريمو بقيت خالفات الليبيني على حاهلا
   كشف مؤتمر باليرمو حول ليبيا عن الخالفات العميقة 
وتضارب المصالح بين األطراف الليبيين وكذلك أيضا عن 
خالفات بين الدول المعنية بالملف الليبي، ما يعرقل التوصل إلى 
حلول سريعة إلخراج هذا البلد من الفوضى التي يغرق فيها.
ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي ومقتله عام 2011 ، 
ال تزال ليبيا غارفة في فوضى أمنية وسياسية تتنازع السلطة 

فيها مجموعات مسلحة وقوى سياسية متناحرة.
الليبية في مجموعة  الشؤون  وقالت كالوديا غازيني خبيرة 
التي شاركت  الليبية  الوفود  الدولية إن »تصرف  األزمات 
في مؤتمر باليرمو يكشف لألسف أن الخالفات بينهم ال تزال 

عميقة للغاية«.
الجلوس على  النزاع رفضوا  وأوضحت أن بعض أطراف 
الطاولة نفسها مع خصومهم، في حين أن الرجل القوي في 
شرق ليبيا المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي رفض 

المشاركة في بعض جلسات أعمال المؤتمر.
بنغازي  الكوافي األستاذ في جامعة  ويتشارك خالد صالح 
)شرق( مع غازيني الرأي نفسه، معتبرا أن مؤتمر باليرمو 
في جزيرة صقلية االيطالية »أظهر عمق األزمة واالنقسام 

في ليبيا وهشاشة الوضع فيها«.
ورغم أنه قاطع مؤتمر باليرمو فإن المشير حفتر عاد وشارك 
في »اجتماع غير رسمي« مع ممثلين عن العديد من الدول 
المهتمة بالملف الليبي بينها مصر وروسيا والجزائر وتونس 
وفرنسا. كما شارك في هذا االجتماع رئيس حكومة الوفاق 

الوطني المعترف بها دوليا فايز السراج.
وشهد مؤتمر باليرمو انسحاب الموفد التركي لعدم دعوة تركيا 

للمشاركة في االجتماع غير الرسمي الثالثاء الماضي.
واعتبر اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني 
الليبي في مؤتمر صحافي األربعاء أن »تركيا وقطر حضرتا 
إلى باليرمو لحماية مصالح المجموعات اإلرهابية التي تقدم 

لها الدعم في ليبيا«.
المشير حفتر أن يكون نجم  الكوافي »لقد استطاع  وأضاف 
الملتقى برفضه لقاء الفرقاء وجلبه قادة دول لم يكونوا ضمن 
قائمة المدعوين وكذلك استبعاده لدول مؤثرة من اللقاء كتركيا 

وقطر«.
واعتبرت غازيني في السياق نفسه أن »استراتيجيات التفرقة 
بين األطراف ال  تقارب فعلي  الطريق نحو  هذه تكشف أن 
تزال طويلة«، معتبرة أن ليبيا »بحاجة لوحدة فعلية من قبل 

المجتمع الدولي«.

المنتصر  من جهته، قال خالد 
أستاذ العالقات الدولية في جامعة 
طرابلس »لن ينجح أي مؤتمر 
الدولية  تمارس فيه األطراف 
ضغوطا على الليبيين وكال منها 
يرسم حال ومخرجا لألزمة يطابق 

مصالحها فقط«.
المشير خليفة حفتر مع رئيس 
الوزراء االيطالي وخلفهما فايز 

السراج
حفتر نجح في تسليط الضوء على 
الدور القطري التركي التخريبي 

في ليبيا
واعتبر أن على الليبيين »أن يتفقوا 
على النقاط التي يجب أن يناقشوها 
وهو لألسف أمر غير متاح ألنهم 
غير جاهزين بعد لقبول بعضهم 

البعض وتقبل االختالف«.
الليبي عماد بادي  المحلل  أما 
إنما  باليرمو  فاعتبر أن مؤتمر 
يندرج في سياق حرب النفوذ بين 
روما وباريس بشأن الملف الليبي.
باليرمو لم  وأضاف »مؤتمر 
يركز على تحسين العالقات بين 
السياسيين األساسيين،  القطبين 
بل على سعي ايطاليا للرد على 

المبادرة الفرنسية«.
وبعد قمة حول ليبيا في باريس 

في مايو/أيار الماضي، أخذت روما على باريس سعيها للتفرد 
بالملف الليبي.

كما أعربت إخالص المزوغي الباحثة في الشؤون األفرو - 
أوروبية عن أسفها للخالفات بين الدول األوروبية حول ليبيا.
 وقالت »هناك انقسام أوروبي حاد في رؤى الحل يؤثر سلبا 
على الوضع الراهن والذي يتوقع أن يستمر لسنوات قادمة« .
العديد من  باليرمو اعتبر »فاشال« برأي  وإذا كان مؤتمر 
المحللين، فإن بعضهم شدد على أهمية اللقاءين اللذين نظمتهما 
فيهما مسؤولون  المؤتمر وشارك  افتتاح  قبل  المتحدة  األمم 
الذي يتخذ من  البرلمان  الوطني وعن  الوفاق  عن حكومة 

شرق البالد مقرا.
وقد خصص االجتماعان للشؤون االقتصادية واألمنية وهما 
موضوعان لهما تأثير كبير على الحياة اليومية لليبيين الذين 

يعانون كثيرا من األزمة الحالية.
ليبيا غسان سالمة بدعم  إلى  المتحدة  وقد أشاد موفد األمم 

التي اتخذتها  باليرمو لإلجراءات  المشاركين في مؤتمر 
حكومة الوفاق الوطني بعد المعارك الدامية في سبتمبر/ايلول 
الماضي بين مجموعات متخاصمة قرب طرابلس. والهدف 
السيولة  الفساد وحل مشكلة  الحد من  من هذه اإلجراءات 

وتراجع قيمة الدينار.

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

واشنطن تقرر التصويت ضد سيادة سوريا على اجلوالن
التصويت ضد  المتحدة األميركية  الواليات    قررت 
مشروع قرار يعرض على الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
الجمعة، بشأن سيادة سوريا على مرتفعات الجوالن المحتلة.
السفيرة  المتحدة،  أعلنت ذلك مندوبة واشنطن لدى األمم 
نيكي هيلي، مساء الخميس، وقالت بخصوص القرار الذي 
الجمعية سنويا "كانت اإلدارات األميركية  يُعرض على 
القرار غير  التصويت على مشروع  السابقة تمتنع عن 
المنطقي، لكن اإلدارة الحالية تعتبر القرار الذي سيُطرح 

للتصويت متحيزا بوضوح ضد إسرائيل".
جاء ذلك في بيان وزعته البعثة األميركية لدى األمم المتحدة 
السنوي  التصويت  نيويورك، عشية  على الصحفيين في 
الذي تجريه إحدى اللجان التابعة للجمعية العامة بخصوص 
مرتفعات الجوالن السورية التي تحتلّها إسرائيل، منذ حرب 

يونيو 1967.
وقالت السفيرة األميركية في بيانها إن "هذا القرار ال يفعل 

شيئا إلقناع أي طرف بالتوصل إلى اتفاقية سالم".
وتابعت "إن الفظائع التي يواصل النظام السوري ارتكابها 
تُثبت عدم صالحيته لحكم أي شخص، وإن التأثير المدّمر 
للنظام اإليراني داخل سوريا يمثل تهديدات رئيسية لألمن 

الدولي".
وينص مشروع القرار على أن" القرار اإلسرائيلي المؤرخ 
في 14 ديسمبر 1981، بفرض قوانين إسرائيل وواليتها 

وإدارتها على الجوالن السوري المحتل، يعد باطال والغيا، 
وليس له أي صحة على اإلطالق، كما أّكد مجلس األمن في 

قراره المرقم 497، الصادر في 1981".
ويدعو مشروع القرار دولة االحتالل اإلسرائيلي إلى "إلغاء 
قرارها، ويؤكد من جديد أن "جميع األحكام ذات الصلة 
باتفاقية الهاي لعام 1907،  النظام األساسي المرفقة  من 
واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، 
المعقودة في 12 أغسطس 1949، ما زالت سارية على 
األراضي السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967".

وتجدر اإلشارة أن الواليات المتحدة األميركية اعترفت، 
على لسان سفيرها في تل أبيب، بسيادة مطلقة لدولة االحتالل 

اإلسرائيلي على مرتفعات الجوالن السورية المحتلة.
وقال السفير ديفيد فريدمان، في سبتمبر أيلول، في مقابلة مع 
صحيفة "إسرائيل اليوم" إن "هضبة الجوالن ستبقى دائما 

تحت السيادة اإلسرائيلية ولن تعاد إلى سوريا".
وتابع "ال يمكنني تخيل وضع ال تشكل فيه هضبة الجوالن 

جزءا من إسرائيل إلى األبد".
واحتلت إسرائيل معظم مرتفعات الجوالن السورية خالل 
بها  لم يعترف  حرب عام 1967، ثم ضمتها في خطوة 
الدولي، ودعا رئيس وزراء دولة االحتالل  المجتمع 
الماضي،  نتنياهو، في أغسطس آب  بنيامين  اإلسرائيلي، 

أميركا لالعتراف بسيادة كيانه على الجوالن.
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بقلم:  رفاه السعد

  قصة مضحكة مبكية .. فساد من 
نوع جديد في بالد الرافدين ..سبعة 
مليارات دينار عراقي تتلف بسبب 
مياه االمطار ..قصة تثير اشمئزاز 
الشارع العراقي وتفتح قريحة المنتقدين 
الكاريكاتير  وتحرك ريشة رسامي 
وتشعل مواقع التواصل االجتماعي 
بتوجيه التهم بسرقتها . القصة بدأت 
عندما اعلن محافظ البنك المركزي 
علي العالق عن تلف سبعة مليارات 
دينار بسبب دخول مياه االمطار 
البنك  ينشر  ثم  المصارف  الى احد 

تفاصيل الحادث 
 التلف حدث في مصرف الرافدين 
عام ٢٠١٣ في زمن تولي الدكتور 
عبد الباسط تركي مهمته  كمحافظ 
الى كونه  المركزي اضافة  للبنك 
رئيس ديوان الرقابة المالية في حينها 
..هذا ما كشفه البنك فقط وال تفاصيل 

اخرى ..!!
وفي الوقت الذي يتساءل فيه العراقيون 
عن مصير االموال التالفة وبدال من 
المركزي حقيقة  البنك  ان يوضح 

ماحدث، يعرب  
الشديد إلثارة  البنك عن استغرابه   
سنوات..  خمس  بعد  الموضوع 
وهنا اسأل المحافظ من الذي يجب 
ان يستغرب نحن كشعب ام انتم يا 
انتم  الذي يستغرب  ..من  مسؤولين 
ام نحن المستغربين من دخول مياه 
االمطار الى خزائن  من حديد لتتلف 
المليارات اما بالنسبة للحكومة فحتى 
االن تلتزم الصمت ولم يصدر عنها اي 

تصريح رسمي يشفي غليل الشارع 
الملتهب الذي شن حملة سخرية ضد 
تداول ناشطون مقاطع  البنك حيث 
نقدية عراقية  فيديو تظهر عمالت 
الماء الصابون  وسط حوض من 
لمدة يوم كامل في تجربة على ان 
العملة لن تتلف..بل تبقى مثلما هي 
في حين ذكر خبراء اقتصاديون ان 
التلف الذي حدث قد حصل في قيمة 
العملة الورقية وهي ماتقارب االربع  
»سنت« وهذا يعني ان ماتم خسارته 
فعليا اكثر من خمسة ماليين دوالراً 
اميركياً وذكر الخبراء ان هذه الحالة 
اي »تلف العملة » اصبحت منتشرة في 
االونة االخيرة في بعض المصارف 
كضياع الف دوالر في هذا المصرف 
وألفين في مصرف اخر وهكذا..!!

 اذن طريقة جديدة للفساد 
يتعلم ويتقن دروس  العالم اصبح 
الفساد من العراق الذي بات الفاسدين 
يبتكرون طرق وحيل جديدة..  فيه 
اموال  ماتم هدره من  ان  صحيح 
تقارن مع  العراق ال  في  وثروات 
لكن  التي غرقت  مليارات  السبعة 
التحايل  العراقيين هو  ما يغضب 
لخلق طرق فساد من نوع جديد فيما 
الخدمات  المواطن من سوء  يعاني 
والبطالة وسوء االوضاع المعيشية 
واالجتماعية ووصف بعض الخبراء 
اعتراف محافظ البنك باإلدانة مطالبين 
بقايا  اين  السؤال   بالتحقيق وليظل 
المطر  التالفة وكيف دخل  العملة 
إلى المصرف وخزائنه دون رد..!!

 فساد العراق ال مثيل له

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

األسد: أول أهداف اإلرهابيني قطع الطرقات 
إليقاف نقل احملاصيل الزراعية

الرئيس اللبناني حيذر من خطورة االستمرار 
يف انتهاك حق الفلسطينيني يف أرضهم

ماكرون يؤكد أن »االحرتام واجب بني احللفاء« 
ردا على انتقادات ترامب

ترتيبات لقمة ثانية بني ترامب وكيم 
يف بداية 2019

القاهرة تتابع قضية مقتل صيدلي مصري 
يف السعودية

قوات األمن العراقية تدمر عددا من األوكار 
واألنفاق لداعش يف كركوك

   أكد الرئيس السورى بشار األسد 
التي  األساسية  المقومات  أحد  أن 
ساهمت في امتالك سوريا الستقاللية 
قرارها خالل العقود الماضية هو 
القطاع  الذي وفره  الغذائي  األمن 
أوائل  من  كان  لذلك  الزراعي 
لإلرهابيين قطع  بالنسبة  األهداف 
المحاصيل  نقل  إليقاف  الطرقات 
الزراعية، وهم بذلك كانوا ينفذون 
الخارجية  المشاريع  تقتضيه  ما 
منع  تقوم على  والتي  للمنطقة، 
الدول من أن تكون سيدة قرارها .

وقال األسد – خالل استقباله أعضاء 
المكتب التنفيذي التحاد المهندسين الزراعيين العرب يوم 
إن  سانا   السورية  األنباء  وكالة  نقلت  الخميس، حسبما 
فقط،  مهنيا  دورا  تلعب  ال  الشعبية  والنقابات  االتحادات 
وإنما لها دور سياسي كونها الوسيط الحقيقي بين السلطة 

من جميع  لقربها  اجتماعي  ودور  الشعب  وبين  التنفيذية 
من  التوعية  في  دورها  تأخذ  أن  وعليها  المجتمع  طبقات 
العربية  المجتمعات  تواجهها  التي  واألخطار  المشاكل 
والتي  نراها  بدأنا  التي  االجتماعي  التفكك  مشكلة  ومنها 
ستكون مدخال للخارج في تحقيق مشاريعه بإشعال الحروب 

المنطقة . األهلية في 

   حذر الرئيس اللبناني ميشال 
عون، من خطورة االستمرار في 
انتهاك حق الشعب الفلسطيني في 
لن  الذي  األمر  أرضه وهويته، 
السالم، مشيرا  بناء  إلى  يؤدي 
إلغاء  الممكن  أنه من غير  إلى 
هوية بلد وشعبه وحقه في الحياة.. 
مطالبا بـ “دعم الكرسي الرسولي 
إلضفاء طابع دولي على مدينة 
القدس التي تجتمع فيها الديانات 

الثالث”. التوحيدية 
جاء ذلك خالل استقبال الرئيس 

اللبناني رئيس مجمع الكنائس الشرقية في الكرسي الرسولي 
“الفاتيكان” الكاردينال ليوناردو ساندري، على رأس وفد 
من اتحاد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تعنى بتقديم 

العون إلى مسيحيي الشرق.
لبنان  في  السياسية  القوى واألحزاب  كافة  أن  وأكد عون 

الجميع  للبالد، وأن  العليا  الوطنية  المصلحة  تتفق على 
يتضامنون على احترام استقالل لبنان والحفاظ على حريته 
وسيادته، وذلك بغض النظر عن االنقسامات األخرى في 
والذي  والمذهبي  الطائفي  والتنوع  الرأي واالختالفات، 
يتطلب بدوره بذل جهد كبير من أجل توطيد الوحدة الوطنية 

والحفاظ عليها.

إيمانويل ماكرون، بصفة غير  الفرنسي  الرئيس    علق 
مباشرة، على انتقادات نظيره األمريكي دونالد ترامب، بأن 
»االحترام واجب بين الحلفاء«. وكان ترامب قد انتقد بشدة 
عبر تويتر اقتراح ماكرون القاضي بإنشاء جيش أوروبي.

بعد عودة دونالد ترامب من باريس حيث شارك في احتفاالت 
األولى، وجه  العالمية  الحرب  المئوية النتهاء  الذكرى 
انتقادا شديدا إلى فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون. واعتبر 
األمريكي،  نظيره  انتقادات  تعليقا على  الفرنسي،  الرئيس 

أن »االحترام أمر واجب بين الحلفاء«.
فقد صرح ماكرون لقناة »تي إف ١« وهو على متن حاملة 
كبيرة  لحظة  ديغول »في كل  الفرنسية شارل  الطائرات 

من تاريخنا، كنا حليفين واالحترام واجب بين الحلفاء«.
وتابع »ال أريد أن أسمع البقية، أعتقد أن ما يريده كل من 
الرد على تغريدات  الفرنسيات والفرنسيون مني هو عدم 

بل التمسك تحديدا بمواصلة هذا التاريخ المهم«.
وقال ترامب »إيمانويل ماكرون يقترح إنشاء جيش خاص 
لحماية أوروبا من الواليات المتحدة والصين وروسيا. لكن 
األولى  العالميتين  الحربين  في  بألمانيا  يتعلق  األمر كان 

والثانية. كيف يكون ذلك بالنسبة لفرنسا؟«.

وأضاف »لقد بدأوا بتعلم األلمانية في باريس قبل أن تصل 
الواليات المتحدة«، في إشارة إلى االحتالل األلماني لفرنسا 
خالل الحرب العالمية الثانية، ودعا إلى تسديد المدفوعات 
األمريكي في  الرئيس  يتردد  ولم  األطلسي.  لحلف شمال 

مهاجمة نظيره الفرنسي بشأن »ضعف شعبيته«.
ومن دون أن يعلق مباشرة على تغريدات الرئيس األمريكي، 
بأنها  التغريدات  تلك  وافق ماكرون على وصف محاوره 
»غير الئقة« قائال له »لقد قلت كل شيء«، وأوضح »أعتقد 
أن دونالد ترامب يمارس سياسة أمريكية وسأدعه يمارس 

سياسة أمريكية«.
التأكيد  للسجال عبر  وحرص ماكرون على وضع حد 
»ال أريد أن أدخل في سجال مع رئيس الواليات المتحدة 

األمريكية )...( عبر تغريدات«.
معا  األمريكية وفرنسا  المتحدة  الواليات  وتابع »تخوض 
كل يوم إحدى المعارك األكثر أهمية، إنها مكافحة اإلرهاب 

اإلسالمي«.
وقال »سواء تعلق األمر بسوريا أو بإفريقيا، فإن جنودنا 

يعملون معا كل يوم ويعرضون معا حياتهم للخطر«.

  قال نائب الرئيس األميركي مايك بنس الخميس إن الرئيس 
دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون سيعقدان 
قمة أخرى مطلع العام المقبل على األرجح، مشددا أن إدارته 
لن تكرر أخطاء اإلدارات السابقة والقبول بـ«وعود ال تتحقق«.

وقال بنس لصحافيين على هامش القمة السنوية لرابطة دول 
جنوب شرق آسيا، »نعتقد أن القمة ستعقد بعد األول من يناير/
كانون الثاني، لكن ما زال يتعين علينا تحديد المكان والزمان«.

وقد عقد الرئيس األميركي والزعيم الكوري الشمالي قمة تاريخية 
في سنغافورة هذه السنة أسفرت عن اتفاق على نزع السالح 

النووي بقيت بنوده غامضة.
ومنذ تلك القمة، تخلت كوريا الشمالية عن تجاربها الباليستية 
إذا  للتجارب الصاروخية ووعدت  والنووية وفككت موقعا 
وافقت الواليات المتحدة على تقديم تنازالت، بتفكيك مجمعها 
النووي الرئيسي، لكن التقدم كان بطيئا ويتبادل البلدان االتهامات 

باإلخالل بالوعود.
وأعرب ترامب عن أمله في عقد لقاء ثان مع كيم جونغ اون في 
بداية السنة المقبلة، لكن لقاء بين وزير الخارجية األميركي مايك 
بومبيو والجنرال كيم يونغ شول الذراع اليمنى للزعيم الكوري 
الشمالي، كان مقررا األسبوع الماضي في نيويورك، تم تأجيله.

وقالت السفيرة األميركية في األمم المتحدة نيكي هالي إن كوريا 

الشمالية قد أرجأت اللقاء ألنهم »لم يكونوا مستعدين«.
الثاني  اللقاء  أن  الرئيس األميركي  نائب  أكد  وفي سنغافورة، 

ما زال قائما.
لكنه حذر قائال »ال نريد تكرار أخطاء اإلدارات السابقة التي 
ارتكبها صراحة الطرفان خالل عقود كثيرةعندما قدمت وعود 
وُرفعت عقوبات ووصلت المساعدة االقتصادية ثم أخلفت الوعود«.
وكان بنس يتحدث بعد لقاء مع الرئيس الكوري الجنوبي مون 
جاي-إن على هامش القمة السنوية آلسيان التي يحضرها نحو 

عشرين رئيس دولة.
المفروضة  للعقوبات  إلى تطبيق حازم  المنطقة  بلدان  ودعا 
الشريكان  فيما خففت الصين وروسيا،  الشمالية،  على كوريا 

التجاريان للنظام، قيودهما.
ولم يتوجه الرئيس ترامب إلى القمة، الموعد الرئيسي السنوي 
آلسيان، مثيرا تساؤالت حول التزامات الواليات المتحدة في 

منطقة آسيا المحيط الهادئ.
لكن نائب الرئيس األميركي أكد أن االلتزام األميركي »ثابت 
ودائم«، منتقدا بكين التي تشكل طموحاتها المتزايدة في بحر 

الصين مصدر توتر مع بلدان جنوب شرق أسيا وواشنطن.
واعتبر أن »ال مكان لإلمبراطورية والعدوان في منطقة الهند 

المحيط الهادئ«.

فرصة عظيمة لراغبي 
االستثمار المضمون

دعوة مفتوحة ألصحاب الحيثية المالية 
للمشاركة واالستثمار في مشروع انشاء جامعة 
دولية بمدينة برج العرب الجديدة في محافظة 
االسكندرية تتمتع الجامعة بتنوع كلياتها حيث 

تصل إلى أكثر من 10 كليات مع 6 مراكز بحثية 
متخصصة مع الصناعة وبمشاركة مباشرة مع 

أكبر ثالث جامعات في فلندا وثالث من أكبر 
جماعات الواليات المتحدة األمريكية.

لمزيد من المعلومات حول المشروع، 
الرجاء االتصال باألستاذ/ فريد زمكحل رئيس 

تحرير جريدة الرسالة

 514 961 0777

  ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين 
الفلسطينية، أمس الخميس، عاليا بيان 
مجلس جامعة الدول العربية على مستوى 
المندوبين الدائمين في دورته غير العادية 
العدوان اإلسرائيلي على قطاع  بشأن 
غزة وعموم األرض الفلسطينية المحتلة.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على 
مستوى المندوبين الدائمين قد أنهى أعماله 
هذا اليوم باعتماد البيان الذي اقترحته 
دولة فلسطين، والذي ركز في األساس 
على إدانة العدوان اإلسرائيلي على قطاع 
غزة، وتحميل إسرائيل المسئولية الجنائية 
والقانونية عن عدوانها، ومطالبة مجلس 
األمن الدولي بتحمل مسئولياته في وقف 
الحماية  الجرائم اإلسرائيلية وتوفير 

الدولية للشعب الفلسطيني.
كما أكد المجلس، على دعمه ومساندته 
لإلجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين 
لمساءلة إسرائيل كقوة احتالل عن 
جرائمها، بما يضمن عدم إفالت المسئولين 
اإلسرائيليين من العقاب، وأكد من جديد 
أيضا تمسك الدول العربية بمبادرة السالم 

العربية كما اقترحت عام ٢٠٠٢، وأنه 
ال تطبيع مع إسرائيل قبل اعترافها بدولة 
فلسطين، معلنا رفض أي مشروع قرار 
تقدمه الواليات المتحدة لألمم المتحدة 
بهدف تبرئة االحتالل وإدانة نضال 

الشعب الفلسطيني.
وتقدمت الخارجية الفلسطينية، في بيان 
الدول  اليوم، بالشكر والتقدير لجامعة 
العربية وأمينها العام أحمد أبو الغيط، 
السريعة لطلب دولة  على استجابتها 
فلسطين لعقد هذا االجتماع الطارئ، بما 
يعبر عن عمق أواصر األخوة وروابط 

المصير العربي الواحد المشترك.
كما تقدمت الوزارة بالشكر الجزيل لدولة 
السودان الشقيقة لرئاستها هذه الجلسة، 
ولكافة الدول العربية ومندوبيها الدائمين 
في الجامعة العربية، على الدور الذي 
قاموا به واالهتمام األخوي الذي عبروا 
عنه تجاه معاناة الشعب الفلسطيني في 
قطاع غزة، مؤكدين وقوفهم الدائم إلى 
جانب دولة فلسطين في وجه االحتالل 

واالستيطان والعدوان.

للهجرة وشؤون  الدولة     قالت وزيرة 
المصريين بالخارج نبيلة مكرم، الجمعة، إن 
أحد المواطنين المصريين الذين يعملون في 
السعودية قتل مساء الخميس، وإن الوزارة 
تتواصل مع السفارة المصرية لمعرفة مالبسات 

الحادثة.
وفي بيان على صفحتها الرسمية في فيسبوك، 
قدمت الوزارة »خالص التعازي إلى أسرة 
الدكتور الصيدلي أحمد طه« الذي قتل يوم 

الخميس في المملكة.
وأضاف البيان أن مكرم، تتابع مع السفارة 
المصرية في الرياض المستجدات أوال بأول، 
وأن أحد المحاميين المصريين انضم لفريق 
من المحاميين السعوديين لمتابعة إجراءات 

القضية، بعد إلقاء القبض على القاتل.
ونفى البيان »كل ما تم تداوله من إشاعات 
بأن الجاني مختل نفسيا«، وأضاف »سوف 
يتم معاقبته على جريمته البشعة وفقا للقانون 

الجنائي السعودي«.
وجاء في البيان أن وزيرة الهجرة تتابع مع السفارة المصرية بالرياض 
من أجل سرعة نقل جثمان الصيدلي ومتابعة محاسبة القاتل جنائيا.

وأكدت وزيرة الهجرة أن السفارة والقنصلية تتابعان الموقف القانوني 

وسرعة إنهاء إجراءات النيابة حتى في أيام اإلجازة األسبوعية.
ووفقا للبيان، ذكر رموز الجالية المصرية بالمملكة أن القتيل كان 
 يعمل في شركة تملك مجموعة ضخمة من الصيدليات،  وأن الشركة 
قامت على الفور بنقله للمستشفى وإبالغ الشرطة، وعقب الوفاة تم 

تكليف محام سعودي للدفاع عن حقه.

  أعلنت الشرطة العراقية تدمير 4 أوكار و4 أنفاق تابعة لعناصر 
تنظيم “داعش” اإلرهابي خالل عملية أمنية في محافظة كركوك.

وقال قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت “إن قطعات الفرقة 6 
شرطة اتحادية متمثلة في فوج المغاوير وفوج القتاالت الليلية وقوة 
من لواء المغاوير ٣ ولواء المغاوير 4 بإسناد قوة من القناصين 
والطائرات المسيرة والجهد الهندسي لمقر الفرقة شرعت بتفتيش 

قرى : الطارقية، السعدية، بطمة، السوسة، الملح، سن الذبان”.

وأضاف أن العملية أسفرت عن العثور على 4 أوكار تابعة لداعش 
اإلرهابي، و تدميرها بالكامل من قبل القوة المنفذة، إضافة إلى 
العثور على 8 عبوات ناسفة تم تفجيرها تحت السيطرة و4 أنفاق 
لبقايا داعش تم تدميرها بالكامل، إلى جانب ضبط دراجتين ناريتين، 
تم تسليمهما إلى مركز شرطة الحويجة باإلضافة إلى العثور على 
مقذوفات مدفع عيار ٥٧ ملم تستخدم لصنع العبوات الناسفة تم 

تفجيرها تحت السيطرة.

اخلارجية الفلسطينية تثمن 
بيان جملس اجلامعة العربية 

بشأن العدوان اإلسرائيلي 
وتدعو لتنفيذه

اندالع اشتباكات عنيفة بني القوات األفغانية 
ومسلحي طالبان مشال افغانستان

يونيسيف: 1.3 مليون طفل حباجة للعالج 
من سوء التغذية احلاد يف 6 بلدان 

بالساحل اإلفريقي

  اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات األمن 
إقليم  األفغانية ومسلحي حركة طالبان في 
قندوز شمال افغانستان، يوم الخميس والليلة 
الماضية، مما أسفر عن وقوع خسائر في 

صفوف القوات األفغانية وطالبان.
ونقلت وكالة أنباء “خامه برس” األفغانية، 
اليوم، عن بيان اصدره الفيلق )شاهين ٢٠9( 
بالجيش االفغاني، أن مسلحي طالبان شنوا أيضا 
هجمات منسقة على مواقع تابعة لقوات األمن 

األفغانية في منطقة قلعة زال، يوم الخميس.
القوات األفغانية ردت  الفيلق أن  وأضاف 
على هذه الهجمات، مما أسفر عن مقتل ما 
ال يقل عن ١٣ مسلحا وإصابة ١6 آخرين، 
موضحا أن السكان المحليين لم يتكبدوا أي 

خسائر جّراء اندالع االشتباك.
المسلحة؛ بمن فيها  الجماعات  ولم تصدر 
تعليق بشأن  المسلحة، اي  حركة “طالبان” 

هذه االشتباكات.

  ذكرت منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسيف( أن اكثر من ١.٣ مليون طفل 
دون سن الخامسة في ستة بلدان بمنطقة الساحل اإلفريقي بحاجة إلى العالج من 

سوء التغذية الحاد في العام الجاري.
وأكدت المنظمة – في تقرير اليوم الجمعة في جنيف – أن هذا العدد هو األعلى 
على اإلطالق خالل العقد األخير على األقل، وبزيادة تصل إلى ٥٠% مقارنة مع 
عدد األطفال الذين كانوا يعانون من سوء التغذية الحاد في العام الماضي ٢٠١٧ 

في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أنها كانت قد توقعت أن يصل عدد األطفال المعرضين 
لسوء التغذية الحاد والشديد في بلدان الساحل اإلفريقي الستة إلى حوالي ١.6 مليون 
طفل خالل العام الجاري، وهو ما دعاها إلى رفع مستوى االستجابة، حيث تم توفير 
اإلمدادات واألدوية المنقذة للحياة وذلك بدعم من العمليات األوروبية للحماية المدنية 

والمساعدات اإلنسانية وشركاء آخرين.
وأكدت المديرة اإلقليمية ليونيسيف لغرب ووسط إفريقيا مارى بويرير، أن سوء 
التغذية يطارد األطفال في سائر أنحاء منطقة الساحل اإلفريقي، وأن العام الجاري 
كان قاسيا بشكل خاص ودعت إلى االستثمار في التدابير الوقائية والكشف المبكر 

لحماية األطفال.
وذكرت المنظمة في تقريرها أنها ال تزال تواجه فجوة تمويلية تبلغ حوالي %6٥، 
مما يحد من الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف للمجتمعات لكي تصبح معتمدة على 

نفسها وتستعد بشكل أفضل لمواجهة سوء التغذية المتكرر.



املبعوث األمريكي بشأن إيران حيذر الدول األوروبية من 
خطر التعرض للعقوبات

مستشار أردوغان: السعودية حتاول التسرت 
على قتلة خاشقجي

عدد قتلى حرائق كاليفورنيا 59 على األقل 
واملفقودين 130

    حذر المبعوث األمريكي الخاص بشأن إيران برايان هوك، 
يوم الخميس، الدول األوروبية التي تسعى إلى حماية التجارة 

مع إيران من إمكانية التعرض لعقوبات أمريكية.
وأضاف هوك، حسب تقارير إخبارية أمريكية، أن الشركات 
والبنوك األوروبية المشاركة فيما يسمى بـ”المبادرة الخاصة 
لحماية التجارة مع إيران، عرضة لخطر العقوبات األمريكية 

الجديدة ضد إيران.
أن  تماما  تدرك  الشركات والبنوك األوروبية  أن  وتابع هوك 
“الواليات المتحدة سوف تفرض العقوبات بكل حزم وقوة ضد 

النظام اإليراني الذي يتسم بالعنف والوحشية”.
الكبرى  األوروبية  الشركات  بأن  اعتقاده  عن  هوك  وأعرب 
سوف تفضل دائما األسواق األمريكية على األسواق اإليرانية.

ووصف هوك المحاوالت األوروبية لاللتفاف على العقوبات األمريكية 
بأنها تمثل “رسالة خاطئة تصدر في الوقت الخطأ”.

وأشار هوك إلى أن إعفاء 8 من كبار مستوردي البترول اإليراني 
يهدف في األساس إلى ضمان عدم إضرار اإلجراءات األمريكية 

بحلفاء واشنطن أو عدم زيادة أسعار البترول في العالم”.

  قال مستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
يوم الخميس إن تصريحات النيابة العامة السعودية 
خاشقجي  جمال  الصحفي  قتلة  على  للتستر  تهدف 
الجناة  عن  السعودي  التحقيق  يكشف  أن  واستبعد 

الحقيقيين.
جاءت تصريحات ياسين أقطاي، مستشار أردوغان 
في حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد أن قال مكتب 

النائب العام السعودي إن خاشقجي قتل ”بعد فشل عملية 
تفاوض“ إلقناعه بالعودة للمملكة. وقال مسؤولون 

أتراك إنهم يعتقدون أن القتل متعمد.
وقال أقطاي ”ينتظرون منا أن نصدق أن القتلة نفذوا 
ذلك من تلقاء أنفسهم. هذا يصعب تصديقه جدا. كل 
محاولة  هناك  لكن  الشمس  وضوح  واضح  شيء 

للتستر على األمر بشكل ما“.

    أعلنت سلطات والية كاليفورنيا األمريكية، أن 
عدد ضحايا الحرائق المشتعلة فيها منذ عدة أيام بلغ 

59 قتيال و130 مفقودا على األقل.
إن عدد  بوت، كوري هوني،  مقاطعة  وقال شريف 
القتلى بلغ 56 شخصا في شمال الوالية، حيث يستمر 
اشتعال النار في أحد المخيمات. وأضاف الشريف في 
مؤتمر صحفي أن ما يقرب من 130 شخًصا لم يتم 

تحديد موقعهم ما زالوا في عداد المفقودين.
وفي جنوب الوالية، على مقربة من مدينة ماليبو، بلغ 

عدد القتلى ثالثة أشخاص على األقل.
النيران  اجتاحتها  التي  المساحة  إجمالي  تجاوز  وقد 
حتى اآلن 55 ألف هكتار. وتمكن رجال اإلطفاء من 

االستفادة من الرياح الضعيفة 
وحفر الخنادق لتقييد حركة 
الحريق، لكن الكثير من الحرائق 
ما زالت مشتعلة في مناطق 

يتعذر الوصول إليها.
ووفقاً لمدير مقاطعة بوت، 
فإن 287 رجل إنقاذ وصلوا 
الوالية  إلى  األربعاء  يوم 
عن  البحث  في  للمساعدة 
 461 ويشارك  الجثث. 
مدرًبا  كلًبا   22 و  شخًصا 

بشكل خاص في عملية البحث عن المفقودين. وتم 
إرسال نظام حديث لتحديد هوية الحمض النووي إلى 

الوالية لتسريع تحديد هوية القتلى.
مؤتمر صحفي  في  هوني،  كوري  الشريف،  وقال 
ما زالوا في عداد  130 شخًصا  يقل عن  ما ال  إن 
المفقودين نتيجة حرائق شمال كاليفورنيا، بينما تم 

التمكن من تحديد موقع تواجد 200 شخص آخر.
وصرح الشريف للصحافة “لقد تمكنا من اكتشاف 
أو تحديد موقع أكثر من 200 شخص كانوا مدرجين 
إيجابي  رقم  وهذا  المفقودين.  األشخاص  قائمة  في 
للغاية. لدينا اليوم 130 شخصا على قائمة األشخاص 

المفقودين”.

شأن  من  ماي،  تريزا  البريطانية،  الوزراء  رئيسة  قللت    
عن  اإلعالن  بسبب  منصبها  من  إقالتها  بإمكانية  التكهنات 
مشروع اتفاق الخروج من االتحاد األوروبي، وقال إنها باقية 

»لنهاية المطاف«.
ستريت،  داونينغ  في  مقرها  في  عقدته  مؤتمر صحفي  وفي 
قالت ماي »إن مشروع االتفاق الذي توصلت إليه هو الطريق 

الصحيح لبلدنا ولجميع أفراد شعبنا«.
وتعهدت بالحصول على الموافقة على الصفقة في بروكسيل 

ومن ثم عرضها على أعضاء البرلمان للتصويت.
يأتي كالم ماي بعد سلسلة من االستقاالت الوزارية وحديث عن 
تصويت بسحب نواب حزب المحافظين الثقة من رئيسة الوزراء.
وكان 14 عضوا على األقل في البرلمان البريطاني أبرزهم 
النائب، جاكوب رييزموغ، قدموا رسائل لسحب الثقة من رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي بعد اإلعالن عن مشروع اتفاق »بريكسيت« 

الذي استقال بسببه عدد من الوزراء.
الرئيسية،  النقاط  المشروع »أغفل جميع  إن  وقال رييزموغ 
كما أنه يتهدد صفقة الخروج من االتحاد األوروبي ألنه اتفاق 

غير مناسب«.
ونفى رييزموغ أن تكون الرسالة لسحب الثقة انقالبا ضد رئيسة 
الوزراء، قائال إنه »يتبع اإلجراءات المتعارف عليها في حزب 
المحافظين بغية إقالة ماي«، وأن »أمر الرسالة دستوري تماما«.

وأضاف أنه ليس لديه أي طموحات قيادية، لكنه قال إنه يرى أن أشخاصا مثل بوريس 
يكونوا  قد  وبيني مورداونت،  ماكفي  وإستر  ديفيس ودومينيك راب  وديفيد  جونسون 

قادرين على إبرام اتفاقية جيدة لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

ومن األسماء التي تقدمت رسميا بطلب لسحب الثقة أيضا النائبة، شيرل موراي، والنائب 
هنري سميث والنائبة آن ماري موريس.

ولكي يجري تصويت على سحب الثقة من ماي، ينبغي أن يكتب 48 عضوا من حزب 
المحافظين رسائل إلى لجنة متخصصة بالنظر في طريقة إقالة زعيم الحزب.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

عذرًا .. الكاتب الكبري 
وحيد حامد 

في  اإلرهابي  األنبا صمؤئيل  الدير  لحادث  كثيراً  تألمنا    
األقباط  من  قتلى ومصابين  أسفر عن سقوط  والذي  مصر 
ومسيحيين  مسلمين  حالة غضب  في  الكثيرين  والذي جعل 
وعبروا عن هذا على صفحات التواصل اإلجتماعي وكانت 
والتي  للدولة  نقداً  أكثر  حامد  وحيد  الكبير  الكاتب  كلمات 
أتهمها فيها بأنها تميل للسلفية التي هي أكثر تشدداً من جماعة 
اإلخوان المسلمين والحق يقال أن األقباط قد استبيحت دمائهم 
أخوانهم  دماء  من  الكثير  مع  األخيرة   السنوات  في  كثيراً 
الضباط  عشرات  إستشهاد  يعرف  فكلنا  ايضاً،  المسلمين 
وصف ضباط وجنود ومعظمهم من المسلمين نتيجة لألعمال 
خارج  وهو  أستشهد  من  أيضاً  وفيهم  سيناء  في  اإلرهابية 
أحداث  ننسى  وكلنا ال  مبروك  الضابط محمد  مثل  بيته  من 
المسلمين  من   305 مقتل  أسفر عن  الذي  الروضة  مسجد 
القلوب  وجعت  إنسانية  ومأساة  فجيعة  في  المصابين  غير 
سلفي  هواها  الدولة  أن  في  الكبير  كاتبنا  مع  أختلف  وأنا   .
فكيف يكون الدولة هواها سلفياً ورئيسها هو الرئيس الوحيد 
وتهنئة  بتهنئتها  ليقوم  أعيادها  في  الكنيسة  إلى  يذهب  الذي 
تقوم  والدولة  بالسلفية  الدولة  نتهم  كيف  ثم  المسيحيين  كل 
بتكليف 5 وزيرات من السيدات ألول مرة في تاريخها القديم 
والمعاصر وتكليف 2 مسيحيين للعمل كمحافظين وأكثر من 
ببناء  السيسي  الفتاح  الرئيس عبد  بقرار من  الدولة  تقوم  هذا 
أكبر كنيسة في الشرق األوسط في العاصمة اإلدارية الجديدة 
فالسلفية  مدينة جديدة  في كل  كنيسة  ببناء  وقرار جمهوري 
المسيحيين  يكفرون  بهذا  دراية  الناس  أكثر  وأنت  يا سيدي 
أن  ويصفون  بأعيادهم  تهنئتهم  عدم  على  البعض  ويحثون 
كوزيرة  بالعمل  الدولة  تكلفها  فكيف  بالعورة  المرأة  صوت 
وكل هذه الحجج ال تعني أن الدولة غير مقصرة بل هي شديدة 
التقصير في حق مصر أواًل والمسيحيين ثانياً بتقاعسها عن 
أن  فبداًل من  يتغير  أن  الذي البد  الديني  للخطاب  إيجاد حل 
يدعو لقتال وتكفير النصارى عليه أن يدعو للتسامح والمحبة 
كما أن الدولة تتقاعس عندما تترك المناهج التي تدعو للعنف 
ضد المسيحيين تُّدرس في جامعة األزهر وشيخها األكبر على 
داعش وهي  تكفير  بل ويرفض  يُحرك ساكناً  بذلك وال  علم 
للبشرية في العصر الحديث بما فعلته من إرهاب  أكبر بالء 
وجرائم تعتبر نقطة سوداء في تاريخ اإلنسانية . واليوم عليه 
ما  الدولة ضد  فعلت  ماذا  الكبير وحيد حامد  كاتبنا  يسأل  أن 
يسمى بالنقاب وكم من الجرائم ترتكب تحت إسم النقاب ومنها 
خطف األطفال وزرع األلغام لقتل الضباط والجنود في سيناء 
أما الدولة اليوم يجب أن تعمل إلنقاذ هويتها التي باتت اليوم 
الكاتب  الحق بأن أطلب من  المحك كذلك أعطي نفسي  على 
وحيد حامد  بل وأطلب من الجميع أن تكون رؤيتهم للحدث 
كبيراً  الحدث  يكون  وأشمل وخصوصاً عندما  وأعمق  أكبر 

مثل حادث األنبا صموئيل .
youssef.zemokhol@yahoo.com
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أمريكا تفرض عقوبات على 17 سعوديا لدورهم 
يف مقتل خاشقجي

ترييزا ماي عازمة على البقاء »حتى النهاية« لتنفيذ اتفاق اخلروج 
من االحتاد األوروبي

    أعلنت وزارة الخزانة األمريكية فرض 
الخميس  يوم  17 سعوديا  عقوبات على 
لدورهم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي 
في القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا 
في أول رد فعل ملموس من إدارة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب على موت خاشقجي 

الشهر الماضي.
القحطاني  العقوبات سعود  قائمة  وتشمل 
الذي عزل من منصبه مستشارا لولي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان والقنصل 
العام السعودي في اسطنبول محمد العتيبي 
وأفرادا من فريق مؤلف من 15 شخصا 
قالت تركيا إنه متورط في مقتل خاشقجي.
من  معتاد  غير  تحركا  اإلعالن  ويمثل 
واشنطن التي نادرا ما تفرض عقوبات على 
الرياض. وال تستهدف العقوبات حكومة 
واقتصادي  أمني  حليف  الرياض وهي 

وثيق للواليات المتحدة.
ويتيح اإلعالن إلدارة ترامب أال تصل إلى 
حد اتخاذ أي تحرك قد يؤثر على مبيعات 
األسلحة األمريكية المربحة للسعودية والتي 

تعهد ترامب بالحفاظ عليها.
وتقيد العقوبات الوصول إلى النظام المالي 
األمريكي وتجمد أرصدة هؤالء األفراد. 
قانون  بموجب  العقوبات  تطبيق  وسيتم 

جلوبال ماجنيتسكي الذي يفرض عقوبات 
على من يرتكبون انتهاكات لحقوق اإلنسان 

ويمارسون الفساد.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في 
بيان ”هؤالء األفراد الذين استهدفوا صحفيا 
كان يقيم ويعمل في الواليات المتحدة وقتلوه 
بوحشية ينبغي أن يواجهوا عواقب أفعالهم“.
السعودية  وقال منوتشين ”على حكومة 
لوضع حد  المناسبة  الخطوات  تتخذ  أن 
أو  سياسيين  معارضين  أي  الستهداف 

صحفيين“.
بومبيو  مايك  الخارجية  ووصف وزير 

إعالن يوم الخميس بأنه ”خطوة مهمة“ 
للرد على موت خاشقجي وقال إن وزارته 
ستواصل السعي لكشف الحقائق والتشاور 
والعمل مع دول أخرى  الكونجرس  مع 

لمحاسبة أي شخص مسؤول.
المطرب  العقوبات ماهر  أيضا  ويواجه 
للقحطاني ظهر في صور  وهو مساعد 
مع األمير محمد خالل زيارات رسمية 

للواليات المتحدة وأوروبا هذا العام.
وكان هو و14 آخرون أعضاء في الفريق 
الذي حددت تركيا أنه المسؤول عن قتل 

خاشقجي.
ولم تتضمن قائمة العقوبات أسماء أربعة 
مسؤولين أقيلوا الشهر الماضي إلى جانب 
القحطاني وهم اللواء أحمد العسيري النائب 
السابق لرئيس االستخبارات العامة وثالثة 
مساعدين آخرين في المخابرات هم اللواء 
اإلدارة  المحمادي مدير  بن حامد  رشاد 
العامة لألمن والحماية واللواء عبد هللا بن 
خليفة الشايع، مساعد رئيس االستخبارات 
العامة للموارد البشرية واللواء محمد بن 
صالح الرميح مساعد رئيس االستخبارات 

العامة لشؤون االستخبارات.
بعد على طلب  الخزانة  ترد وزارة  ولم 
لتفسير سبب عدم ضم أسماء هؤالء األفراد 

لقائمة العقوبات.
وجاءت العقوبات األمريكية بعد ساعات قليلة 
من إعالن مكتب النائب العام السعودي يوم 
الخميس أنه يسعى إلنزال عقوبة اإلعدام 
على خمسة من 11 مشتبها به وجهت لهم 
اتهامات في قضية خاشقجي فيما تحاول 
تمر  أزمة سياسية  أكبر  احتواء  المملكة 

بها في جيل.

بقلم: تيماء الجيوش

محاية املرأة املدافعة عن حقوق اإلنسان 
القمة العاملية للمدافعني عن حقوق 

اإلنسان 
صدر اعالن ١٩٩٨ والذي تم االتفاق على تسميته »بإعالن حماية 
عن  بالدفاع  بنصه  يتعلق  الذي  »و  االنسان  حقوق  عن  المدافعين 
حقوق االنسان وحماية الحريات االساسية بمساواة مطلقة و بعيداً 
عن اَي تمييز ان كان يتم هذا على صعيد األفراد او على حلقات 
أوسع اجتماعياً و أكد بدون اي لَْبس فيه ان هذه الحقوق يجب ان تتم 
حمايتها في ظل السلم كما في ظل الحرب دون تجزئة او انتقائية 
و بما ال يتعارض بالمطلق مع اإلعالن العالمي لحقوق االنسان و 
العام ٢٠٠٠و بهدف  في  الدوليين لحقوق االنسان والحقاً  العهدين 

تنفيذ هذا اإلعالن تحديداً تم انشاء لجنة حقوق االنسان .
للمدافعين عن  العالمية  القمة  انتهت  فقط   ايّام  قبل  العام و  في هذا 
حقوق االنسان  والتي ُعِقدت ما بين٢٩ و٣١ تشرين الثاني من العام 
٢٠١٨ في باريس. و كان من اهم أهدافها وضع استراتيجيات تتغلب 
على الصعوبات التي تعيق عمل المدافعين عن حقوق االنسان في 
مجرى رصدهم للعنف و التمييز و العنصرية و كل أوجه خروقات 

حقوق االنسان من قتل و اعتقال و اختفاء قسري ...الخ.  
والمدافعون عن حقوق اإلنسان، من صحفيين و محامين هم القاعدة 
االساسية التي تُدَعم الحريات وحقوق اإلنسان بعملهم في اَي بلد او 
بقعة و يسعون بصورة أساسية  و قانونية إلى تعزيز حقوق اإلنسان 
وحمايتها من خالل وسائل سلمية وغير عنيفة بل و ابعد من ذلك 
إقامة العدل و السعي لبناء مجتمعات خالية من التمييز و االنتهاك 
لهذا الحق او ذاك و صون المساواة و كرامة االنسان. و يمتد عملهم 
فهم  تقديم  على  العمل  و  االنسان  حقوق  بنشر  ذلك  من  ابعد  الى 
الحقوق االساسية لألفراد و المجتمعات و تمكينهم من المطالبة بها. 
هذا هو عمل المدافعين عن حقوق االنسان باختصار . لكن هذا ال 
يأتي و كأي عمٍل اخر  دون تحديات و صعوبات ليس أقلها الحماية 
الشخصية للمدافعين من القتل و التعذيب و السجن و االختفاء الى 
الدولة  تمارسه  الذي  السياسي  العنف  من  حمايتهم  و  القائمة  اخر 

بحقهم  وحرمانهم من ممارسة حريات أساسية. 
اَي ان من يقوم بالدفاع عن معتقل هو معرض لالعتقال بسبب عمله. 
ننظر  و  الملف  هذا  الضوء على  زاوية  قلياًل من  و عندما نضيق 
تحديداً لوضع المرأة سنجدها كما في شؤوٍن اخرى يقع على عاتقها 

العبء مضاعفاً. 
وجه  على  االنسان  حقوق  عن  المدافعة  المرأة  عن  الحديث  فعند   
الخصوص يضاف الى ما ُذكر أعاله  العنف الجنسي الذي استُخِدم 
و ال زال ضد المرأة و تتصاعد وتيرته عندما يرتبط بشكٍل وثيق 
مع انظمٍة شمولية بعيدة كل البعد عن الديمقراطية واحترام حقوق 
االنسان بل و تستثمر و بحرفية عتيقة بعض األنظمة  الجهل  و 
التخلف و العامل التقليدي االجتماعي في مجتمعاٍت بعينها ال سيما 
في الشرق األوسط ليضاعف من تعنيف المرأة المدافعة عن حقوق 
بكل  العزل  محاوالت  و  االقصاء  و  التهميش  عن  ناهيك  االنسان 

وحشية سلطوية .
ولطالما كان و ال يزال اغتصاب النساء هو هدف ألطراف النزاع 
المسلح و الحروب. اعتمده البعض كدعامة للحرب النفسية هو اداة 
من  يرافقه  ما  بكل  منهجياً  طابعاً  اتخذ  ما  غالباً  و  الخصم  إلذالل 
كراهية و انتقام موجه للجسد . اشارت وسائل االعالم الى ان جرم 
االعتداء الجنسي و الجسدي تحديداً هو امر ممنهج و مدروس بل 
و يتخذ أحياناً كثيرة شكل أوامر عسكرية اَي اغتصاب المدنيين او 
اغتصاب النساء على وجه الخصوص. ليست األمثلة بعيدة زمنياً 
تمارسه  الذي  الجنسي  االستعباد  الماضية  السنوات  في  شهدنا  فقد 
مجموعة معينة او نظام معين تحت ظل الحرب و النزاع المسلح 
و كان موضوعه واحداً جسد النساء و ال شيء سوى جسد النساء. 
هنا في هذا الموضع ولجعل الفكرة ادق ، ما يجدر بحثه هو البعد 
لتغير  استجابة  يتأتى  و  األساس  هو  القانون  كان  فلطالما  القانوني 
االطر االجتماعية و الثقافية بل و يُسرع في عملية التغيير و لهذا 
حقوق  عن  المدافعات  للنساء  حقاً  حماية  هناك  هل  هو  فالسؤال 
اإلنسان ، ال يوجد هناك نص دستوري بعينه او نص قانوني يُعاقب 

على هذا في القوانين العربية. 
على الصعيد القانون الدولي الذي جاء شاماًل بمفرداته قامت جميع 
هذه  احترام  على  االنسان  بحقوق  الخاصة  المواثيق  و  المعاهدات 
الحقوق و تم تتويجها بإعالن حماية المدافعين عن حقوق االنسان 
قانونية  قيمة  و  بل  االخالقية  و  األدبية  القيمة  من  كغيره  له  الذي 
مستمدًة من الحقوق الملزمة  في منطوقه و لم يخص المرأة تحديداً 
بمواٍد معينة لحمايتها لكنه كإعالن  كان دقيقاً و واضحاً في تحديد 
مسؤولية الدول عن مضمون و نطاق هذه الحماية بشمولها لجميع 

األفراد و المجتمعات ، فنجده يؤكدها عبر بندين أساسيين أولهما: 
١-تبني خططاً تشريعية و ادارية بهدف ضمان تنفيذ عملي للحقوق و 
الحريات الضرورية وبالتالي تنفيٍذ عملي  لهذه الحقوق  والحريات.
المدافعين عن حقوق االنسان   ٢- تبني تدابير بهدف حماية حقوق 
مسار  في  االنتقام  و  التعسف  و  التمييز  و  العنف  أوجه  كل  من 

ممارسة الحقوق و الحريات التي تضمنها اإلعالن . 
و أردف اإلعالن الرقابة الدولية عبر وجود مقرٍر خاٍص  و الذي 
من  ينال  انتهاك  بأي  المتعلقة  المعلومات  بتلقي  مهمته  تتمحور 

المدافعين عن حقوق االنسان و من ثم التحقيق فيه. 
لكن ماذا عن القوانين المحلية و مدى أتساقها مع التزاماتها الدولية 
الناجمة عن توقيع و تصديق  و المعاهدات الدولية في الدول العربية؟ 
هل استطاعت ان تلتزم بما تقتضيه هذه المعاهدات ؟ هل عملت على 
تبني خطط تشريعية و ادارية و قامت باتخاذ  تدابير  معينة بهدف 

حماية المدافعين عن حقوق االنسان ال سيما المرأة؟ 
ترتب  عدم  يعني  ال  االعالن  على  التوقيع  عدم  بدء  على  وعوٌد 
المسؤولية الدولية بشقيها القانوني و االخالقي على الدول و لسبٍب 
بسيط حيث ان االعالن كان واضحاً بالتأكيد على العهدين الدوليين 
للحقوق و االعالن العالمي لحقوق االنسان ، إذاً هو التزام دولي و 
ال تنتفي مسؤولية حماية المدافعين عن حقوق االنسان ال سيما النساء 

منهن في حال حدوث انتهاٍك ما، فهل تم تطبيقه؟ 
ان اجازة اًو تشريع أي قانون محلي يكرس انتهاكات حقوق االنسان 
و  والحريات  للحقوق  مباشراً  و   واضحاً  خرقاً  يعكس  وحرياته 
االنسان  حقوق  عن  المدافعين  حقوق   سيما  ال  الدولي  القانون 
المرأة  دونية  والحريات.  الحقوق  هذه  تنتهك  وسيلة  اَي  باستخدام 
بشكٍل  ثقافية و مجتمعية ساعدت و  بذرائع  العنف ضدها  و صيغ 
جذري على تصعيد العنف ضد المرأة في كثير من الحاالت هنا ال 
بد من القول لم يكن العنف المجتمعي هو بأقل من العنف السياسي 
بل كان يرادفه و بقوة ضد المرأة . الضغط النفسي من إنهن نساء 
مهمشات و معرضات للعنف الجنسي من قبل الدائرتين المجتمعية 
المرأة  مشاركة  على  بليغ  اثر  له  كان  سواء  حٍد  على  السياسية  و 
وتطورها على صعٍد كثير منها السياسي و االجتماعي و االقتصادي 
و صواًل الى الدفاع عن حقوق االنسان . ال يمكن ان نطالب المرأة 
بشجاعة في األداء و النخراط بينما حقوقها مخترقة و ال يتم التعاطي 
العنف  استخدام  هنا  اقصد  و  و جذري  عميٍق  بشكل  حمايتها   مع 

الجنسي لمنعها من التقدم و المشاركة الفاعلة.
مقصد القول هو ال بد من الواقعية في إقرار الحماية عبر قراءة من 

هم األضعف و األكثر عرضة للعنف 
قراءة لكل العنف الجنسي و الجسدي  ضد المرأة ودونيتها الحتمية  
بعين  اخذين  الصدد  هذا  في  خاصة  نصوصاً  هناك  يكون  ان  من 

االعتبار ما وقع عليها من جرائم و اعتداءات . 
الوثيقة الدولية االولى التي قالت بان االغتصاب و كل أشكال العنف 
جريمة  هو  المسلح  الصراع  و  المسلحة   النزاعات  وقت  الجنسي 
حرب جريمة ضد االنسانية و إبادة جماعية كان تشريع روما في 
٢٠٠٢ و الذي أدى من حيث النتيجة الى تأسيس المحكمة الجنائية 

الدولية في الهاي في هولندا . 
ما الذي يضير االن ان يتم البحث و بشكل مستقل عما تتعرض له 
حقوق  دفاعهم عن  معرض  في  ًوجسدي  جنسي  عنف  من  النساء 
االنسان و بالتالي حث المجتمع الدولي على تخصيص اتفاقية دولية 
تؤكد على حمايتهن و توجد آلية ذات فاعلية تمنع من حدوث ذلك ؟ 

Parapsychologie 
DANS L'astrologie :

Parapsychologie est l'étude des événements qui ne peut être expliqué par ce que 
les scientifiques savent sur la nature et le monde 

Parapsychologie DANS L'astrologie:
Mieux se Connaître, amélioration de la Qualité de vie Personnelle et du couple, 
Avoir les bons Conseils versez CHAQUE état, Trouver Reportages la possibi-
lité.
Première session = 60 $ pour jeune          Première session pour adulte 100 $

Mail :jackleblond888@yahoo.com

باإلجماع على رفع حظر أسلحة  الدولي    وافق مجلس األمن 
مفروض منذ قرابة عقد وعقوبات محددة على إريتريا بعد التقارب 
الذي حدث بينها وبين إثيوبيا وذوبان الجليد في عالقاتها مع جيبوتي.

كما يدعو القرار إريتريا وجيبوتي للعمل نحو تطبيع العالقات وحسم 
نزاع حدودي. ويطلب القرار من األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
جوتيريش أن يرفع تقريرا للمجلس بشأن التقدم بحلول 15 فبراير 

شباط ثم كل ستة أشهر بعد ذلك.
وتجميدا ألصول  للسفر  منعا  تضمنت  التي  العقوبات،  وُفرضت 
بعض األفراد والكيانات، على إريتريا في عام 2009 بعدما اتهم 
خبراء في األمم المتحدة إريتريا بدعم جماعات مسلحة في الصومال. 

ونفت إريتريا هذه االتهامات.

وأعلنت إثيوبيا وإريتريا في يوليو تموز إنهاء حالة الحرب بينهما 
واتفقتا على إعادة فتح سفارتيهما وتطوير موانئ واستئناف الرحالت 

الجوية بين البلدين بعد عداء استمر لعقود.
أيلول على العمل من أجل  واتفقت إريتريا وجيبوتي في سبتمبر 
المصالحة. كانت اشتباكات دامية دارت بين البلدين الواقعين في 
اتهمت  بعدما   2008 حزيران  يونيو  في  األفريقي  القرن  منطقة 

جيبوتي أسمرة بتحريك قواتها عبر الحدود.
وذكر قرار لمجلس األمن في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي 
أن التسوية السلمية للنزاع الحدودي ستكون أحد العوامل عند إجراء 
المتحدة  الواليات  من  ولكل  إريتريا.  على  للعقوبات  مراجعة  أي 

والصين قاعدة عسكرية في جيبوتي.

جملس األمن الدولي يوافق باإلمجاع على رفع العقوبات عن إريرتيا



(514) 961-0777      (450) 972-1414
elressala@videotron.ca   elressalanews@gmail.com   fzemokhol@gmail.com     

www.el-ressala.com 
إلعالناتكم يف الرسـالة

من أتيت بهذا يا مريم؟
      قالتها الطفلة المغربية الفائزة بسباق »تحدي القراءة العربي« 
لهذا العام مريم أمجون: »القراءة مستشفى العقول«. هلل درك يا مريم، 
من أين أتيت بهذا الوصف الدقيق؟ أتراك جئت لتخطفي الفوز في تحدي 
القراءة العربي، أم جئت لتشخصي مرضنا الذي استعصى على كل 
األطباء من عرب وعجم؟ هل قصدت أننا مصابون بداء الجنون، وأي 
نوع من الجنون قصدت؟ هل هو جنون من نوع آخر ليس له دواء إال 
القراءة التي جئت لتنافسي على جائزتها، فتربِعت على عرش القلوب 

قبل أن تتربعي على عرشها؟
مثل نخلة باسقة وقفت مريم أمجون على خشبة مسرح »أوبرا دبي« 
قامة. فغر  الواقفين سنا وأقصرهم  أنها أصغر  الجميع، رغم  لتحرج 
الكبار أفواههم ومريم تتحدث عن دواء لم يكتشف سره سوى من أقام 
هذا التجدي ورعاه؛ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي كّرم مريم 
بالجائزة،  الحفل يعلن فوزها  أمجون، فطارت مثل فراشة وعريف 
قبل أن تسيل دموع الفرح على وجنتيها، لتجد الشيخ محمد بن راشد 
يحتضنها، ويقبلها، ويمسح دموعها بغترته في مشهد رائع لن تنساه مريم.
ينتهي الحفل الختامي للدورة الثالثة من سباق »تحدي القراءة العربي« 
ويبدا سباق وسائل اإلعالم على الفوز بلقاء مع أبطال السباق. تقول 
التابع لمؤسسة دبي اإلعالم، مع  مريم لدى زيارتها مركز األخبار 
زميلها قّسام صبيح من فلسطين، حيث كان التصريح التلفزيوني األول 
لهما، إنها تعلمت القراءة وهي في الثالثة والنصف من عمرها. سألتها 
عن أول كتاب قرأته فقالت إنها سيرة عنترة بن شداد. تُرى هل كانت 
تحلم بفارس يخرج العرب من هذا النفق المظلم الذي هم فيه، أم تنبأت 
بأنها ستلتقي فارسا عربيا على خشبة مسرح »أوبرا دبي« بعد قراءتها 
لسيرة عنترة؟ وماذا عن السيرة الهاللية يا مريم.. هل قرأتها؟ أسألها 
فتجيب: هل قصدت حرب البسوس؟ كأني بها تشير إلى جرح عربي 
قديم نكأتُه بسؤالي لها. أجيبها بنعم، فتقول مريم إنها قد قرأتها، وتذكر 
أسماء أبطال السيرة التي خلدت حربا نشبت بين قبيلتين عربيتين بسبب 
ناقة. هانحن نتقاتل اليوم يا مريم بال سبب، أفال نحتاج إلى مستشفى 

للعقول ترشدينا إليه أيتها الصغيرة؟ 
إنها قرأت خالل  باللقب  قالت بعد فوزها  التسع  السنوات  مريم ذات 
للمشاركة  60 كتابا  200 كتاب، اختارت منها  يقارب  عام واحد ما 
في المسابقة. بعملية حسابية بسيطة هذا يعني أنها قرأت ما يقارب 16 
كتابا في الشهر الواحد. تُرى كم كتاب يقرأ المواطن العربي في العام 

الواحد؟ سؤال ربما يحرج الكبار قبل الصغار. 
لماذا اعتبرت مريم القراءة مستشفى العقول؟ تقول مريم إن القراءة مثل 
الدواء تداوي لنا عقولنا فتطرد منها الجهل والبالهة والتفاهة. هذا ما تقوله 
مريم الصغيرة في زمن يحّرم فيه الجاهلون الكبار القراءة، ويعتقدون 
أنها مفسدة للعقول، ويغررون بالشباب كي يفجروا أنفسهم. هنا يأتي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ليقيم تحديا للقراءة، يدعو له جميع 
أبناء األمة، فتستجيب له مريم وأقرانها من العقالء الذين يعتقدون أن 
القراءة دواء للعقول، تنقل األمة من حالة التخلف التي تعيشها، لتبعثها 
من جديد أمًة فاعلة ومشاركة في الحضارة اإلنسانية، مثلما كانت في 
عصورها المزدهرة األولى، ومثلما يريد لها قادة اإلمارات أن تعود 

لتشارك في ازدهار الحضارة. 
تفوقت مريم أمجون، التي تدرس في مدرسة عمومية بمكناس، على 
تعليمية في  3842 مؤسسة  تلميذ وتلميذة، مثلوا  300 ألف  أكثر من 
المغرب. ثم تفوقت بعد ذلك على أكثر من 10 ماليين طالب وطالبة 
من مختلف الدول  العربية، ومن الجاليات العربية والمسلمة في الدول 
أنه ليس  العام اعتباره، ويثبت  للتعليم  التفوق يعيد  العربية. هذا  غير 
التعليم الخاص كما هو شائع وراسخ في األذهان. والدا  متأخرا عن 
مريم يعمالن أيضا في مجال التدريس، وقد كان لهما الدور األكبر في 
تشجيعها على القراءة وصقل موهبتها وإشباع نهمها، باإلضافة إلى 
تقول مريم. هذا  الكتب كما  التي كانت تحفزها على قراءة  مشرفتها 
يثبت أن بيئة البيت والمدرسة مهمة جدا في تشكيل شخصية الصغار، 

وتوجيه دفة اهتماماتهم إلى ما هو مفيد ونافع لهم.
الجاليات العربية من 30 دولة حول العالم شاركت في تحدي القراءة 
العربي، حيث استُحِدثت لهم جائزة خاصة ذهبت إلى الطالبة السورية 
المقيمة في فرنسا تسنيم عيدي. تسنيم قالت إنها تنوي أن تنشئ ناديا 
للقراءة في فرنسا كي تساعد غيرها على التحدث باللغة العربية، لعلها 
تساهم في إنشاء جيل مسلح بالنور والمعرفة. هذه الروح التي يذكيها 
»تحدي القراءة العربي« في نفوس هذا الجيل العربي القاريء يجعلنا 
نشعر أن هذا المشروع الرائد يمضي في تحقيق أهدافه عاما بعد عام، 
كما يشعرنا بالفخر تجاه هذه الفئة من هذا الجيل، التي ال تفكر في نيل 

الجوائز فقط، وإنما تسعى لنشر المعرفة بين أقرانها.
3 ماليين دوالر تقريبا هي مجموع جوائز »تحدي القراءة العربي« 
هذا العام، تنافس عليها 10 ماليين ونصف مليون طالب وطالبة من 
داخل الوطن العربي وخارجه. تُرى ماذا تشكل هذه الماليين الثالثة 

من صفقة العب كرة، قد ال يأتي لناديه ببطولة محلية؟ 
نحتاج فعال إلى مستشفى للعقول.. نحتاج ألف مريم وتسنيم وقّسام.. 

نحتاج قادة مثل قادة اإلمارات ينشرون مستشفيات العقول بيننا. 

aliobaid4000@yahoo.com
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خالل لقائه وزير الدفاع الغيين.. السيسي يوجه بتوفري 
100 منحة تدريبية عسكرية للدول األفريقية عام 2019

اخلارجية: مصر تثمن إجراءات 
اململكة يف قضية خاشقجى وتؤكد 
ثقتها بسلطات التحقيق السعودية

الدول العربية تشيد جبهود مصر 
الناجحة يف التوصل إىل وقف إطالق 

النار يف غزة

اجلبري: نرفض تدويل قضية خاشقجي ولدينا جهاز قضائي فعال

  القاهرة/ فرج جريس: أكد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، التزام 
مصر بدعم عالقات التعاون مع جمهورية 
غينيا في شتى المجاالت والحرص على 
تحقيق األمن واالستقرار فيها، مشيرا 
إلى توجيهاته بتوفير 100 منحة تدريبية 
للدول األفريقية خالل  عسكرية جديدة 

عام 2019 .
جاء ذلك خالل استقبال الرئيس السيسي 
اليوم وزير الدولة لشئون الرئاسة ووزير 
الوطني لجمهورية غينيا محمد  الدفاع 
ديان، بحضور الفريق أول محمد زكي 
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع 
واإلنتاج الحربي، وسفير جمهورية غينيا 

في القاهرة.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير 
بسام راضي بأن وزير الدفاع الوطني 
الغيني أعرب عن سعادته بزيارة القاهرة 

وااللتقاء بالرئيس السيسي ، ونقل للرئيس السيسي تحيات 
الرئيس الغيني ألفا كوندي، مشيراً إلى ما يربط البلدين 
من عالقات مودة وأخوة وما يكنه الشعب الغيني من 
تقدير كبير لدور مصر الداعم لغينيا في جميع المجاالت، 
ومعرباً عن إعجابه بما حققته مصر من نجاح في تحقيق 

األمن واالستقرار ودفع عملية التنمية االقتصادية.
البلدين من  بين  بما يجمع  السيسي  الرئيس  وقد أشاد 
ُمتميزة، وحرص مصر  تاريخية  عالقات وروابط 
على تعزيز التعاون الثنائي معها في مختلف المجاالت، 
وطلب نقل تحياته للرئيس الغيني، معرباً عن حرصه 
على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يساهم 

في دفع العالقات المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول بحث عدد من 

الملفات ذات الصلة بالعالقات الثنائية، حيث سلم وزير 
الدفاع الوطني الغيني الرئيس رسالة من رئيس جمهورية 
غينيا، تتضمن سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة 
بعد التوقيع اليوم على بروتوكول للتعاون بين الجانبين 

في مجال الدعم العسكري.
كما أشار وزير الدفاع الوطني الغيني إلى زيارته التي 
أجراها إلى الكلية الحربية المصرية، مشيداً بما شاهده 
أمله في  من قدرات وإمكانات متميزة، وُمعرباً عن 
تعزيز التعاون مع مصر في مجال التدريب العسكري.

وقد وجه الوزير الغيني الشكر للرئيس السيسي ولمصر 
على جهودها في دعم غينيا، مشيراً إلى أن مصر كانت من 
أوائل الدول التي ساعدت غينيا ودعمتها، حيث ساهمت 
في إنشاء جامعة “جمال عبد الناصر” في غينيا والتي 

تُعد أول جامعة للتعليم العالي في غينيا.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول 
بعض الموضوعات ذات الصلة بالقارة األفريقية وسبل 
دعم العمل األفريقي المشترك، حيث أعرب الوزير الغيني 
عن تطلع بالده لرئاسة مصر لالتحاد األفريقي خالل 
عام 2019، وما سيعكسه ذلك من استمرار دور مصر 
في الدفع قدماً بجهود الدول األفريقية في تحقيق التنمية 
التنمية االفريقية 2063 وتعظيم  الشاملة وفقاً ألجندة 
االستفادة مما تتمتع به أفريقيا من مقومات وثروات كبيرة.

وأكد الرئيس السيسي أن دعم التعاون بين الدول األفريقية 
طالما يحظى بأولوية متقدمة في السياسة المصرية، سعياً 
لتحقيق المصالح المشتركة للشعوب األفريقية وتحقيق 
تطلعاتها نحو التنمية واالزدهار، كما أكد الرئيس السيسي 
حرص مصر على تحقيق األمن واالستقرار في مختلف 

الدول اإلفريقية.

  القاهرة/ فرج جريس: قال بيان صادر 
الخميس،  يوم  الخارجية،  عن وزارة 
إن مصر تابعت باهتمام بالغ ما أعلنته 
السلطات القضائية بالسعودية في وقت 
سابق اليوم من نتائج التحقيقات في وفاة 
خاشقجي  جمال  السعودي  الصحفي 
“التي أبرزت جدية المملكة وشفافيتها 

في إبراز الحقيقة”.
وقال البيان إن “مصر إذ تُثمن اإلجراءات 

التي تتخذها المملكة العربية السعودية 
المعنية  فإنها تأمل من كافة األطراف 
بعيداً  للقضية  الحالي  بالمسار  االلتزام 
تؤكد  كما  والمزايدات،  التسييس  عن 
مصر مرة أخرى كامل ثقتها في سلطات 
من  به  قامت  وما  السعودية  التحقيق 
النزاهة  من  إطار  في  تمت  تحقيقات 

والمصداقية”.

   القاهرة/ فرج جريس: أشاد المندوبون 
الدائمون العرب خالل الدورة  الغير 
عادية التي عقدهها مجلس جامعة الدول 
العربية ظهر أمس، بالجهود المصرية 
األخيرة التي نجحت في التوصل إلى 
وقف إلطالق النار في غزة وإحالل 
الشعب  حماية  إلى  الهادفة  التهدئة 
الفلسطيني، وهو ما انعكس في البيان 
، حيث تضمن  الدورة  الصادر عن 
البيان أيضا إدانة الجرائم اإلسرائيلية 
التمسك  الفلسطيني، مع  الشعب  ضد 
بالسالم كخيار استراتيجي، وكذا دعوة 
مجلس األمن لتحمل مسئولياته اتصاال 

بالقضية الفلسطينية .
من جانبه أكد السفير ياسر العطوي، 
مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول 
العربية خالل الدورة غير العادية لمجلس 
جامعة الدول العربية التي عقدت اليوم 
15 نوفمبر لبحث األوضاع في غزة، 
على ضرورة االمتناع عن التصعيد 

العسكري في القطاع واستهداف المدنيين.
العطوي خالل  ياسر  السفير  وطالب 
كلمته إسرائيل بالوقف الفوري لكافة 
أشكال األعمال العسكرية، ووأد العنف 
بشكل  الهدوء  الستعادة  والتصعيد 
فوري، والنأي عن كل ما يؤدي إلى 
تفاُقم األوضاع االنسانية في األراضي 
هذا  في  مؤكداً  المحتلة،  الفلسطينية 
اإلطار على تواصل الجهود المصرية 
لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وبذل 
وتثبيت  التهدئة  إلى  الرامية  الجهود 

وقف إطالق النار.
وشدد السفير العطوي على دعم مصر 
والسلطة  الفلسطيني  للشعب  الكامل 
الفلسطينية في كافة األطر،  الوطنية 
وعلى تمسك الجانب المصري الكامل 
المشروعة  الفلسطينية  الحقوق  بكافة 
وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

   قال وزير الخارجية السعودي، عادل 
الجبير، يوم الخميس، نرفض تدويل 
قضية خاشقجي، ولدينا جهاز قضائي 
فعال، مشيرا إلى أن المملكة العربية 
السعودية تتعرض لهجمة شرسة غير 
منطقية وال أساس لها، وأن اإلعالم 
القطري شن وال يزال حملة منظمة ضد 

السعودية باستغالل القضية.
وأضاف الجبير خالل مؤتمر صحافي 
أن النائب العام ال يزال يسعى للحصول 
على إجابات عن عدد من االستفسارات، 
الصحافي  مقتل  قضية  بخصوص 
السعودي جمال خاشقجي، مؤكدا أن 
ولي العهد السعودي ليست له أي عالقة 

بقضية مقتل خاشقجي.
وتابع وزير الخارجية أن التحقيق في 
قضية خاشقجي مستمر، وهناك أسئلة 
لم نجد لها إجابات حتى اآلن، مردفا 

أن القضية لن تغير سياسات المملكة 
في مواجهة اإلرهاب أو إيران.

وذكر الجبير أن التحقيقات في قضية 
مزيد  مع كشف  تطورت  خاشقجي 
من التفاصيل، الفتا إلى أن المتهمين 
والمجني عليه في القضية سعوديون، 
والحادثة وقعت في أرض سعودية. 
واتخذنا الخطوات للتعاطي معها كما 

قد تفعل أي دولة أخرى.
ونوه الجبير في معرض حديثه أن هناك 
فرقا بين فرض عقوبات على المتهمين 

وبين تحميل السعودية المسؤولية.
وأعرب وزير الخارجية السعودي عن 
أسفه لمحاولة تسييس قضية خاشقجي، 
بمحاسبة  المملكة  التزام  مشددا على 
المتورطين في جريمة قتل خاشقجي 

عبر القضاء.
وبخصوص الملف اليمني قال الجبير إن 

السعودية مستمرة في دعمها اإلنساني 
لليمن وهي أكبر الداعمين له.

وأكد الجبير في سياق آخر أن السعودية 

مستمرة في اإلصالحات االقتصادية 
واالجتماعية وخلق فرص العمل.

بقلم: محمد منسي قنديل

سحر األنهار

 القاهرة/ كلودين كرمة:  لقي أحد العناصر اإلجرامية 
قوات  الرصاص مع  تبادل إلطالق  في  مصرعه 
الشرطة في منطقة الطالبية، وألقي القبض على 3 
آخرين، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد 
وزير الداخلية ألمن الجيزة، بإخطار النيابة للتحقيق.
كانت قد وردت معلومات إلى اللواء رضا العمدة، 
مدير اإلدارة العامة لمباحث الجيزة، بوجود عدد من 
العناصر اإلجرامية المتورطة في جريمة قتل بمحافظة 
قنا، وإصابة 3 من رجال األمن لتهريب متهم شريك 
لهم، ومن خالل فريق بحث بإشراف اللواء محمد 
الجيزة،  لمباحث  العامة  نائب مدير اإلدارة  األلفي 
الطالبية،  بمنطقة  المتهمين  اختفاء  تحديد مكان  تم 
وتوجهت قوة بقيادة العميد أسامة عبدالفتاح رئيس 
مباحث قطاع الغرب، وما أن شعر المتهمون بقوات 
فبادلتهم  الرصاص  بإطالق  بادروا  الشرطة حتى 
بينما  أحدهم مصرعه،  ولقي  الرصاص،  إطالق 
ألقي القبض على 3 آخرين، وقامت القوات بقيادة 

العقيد محمد أمين مفتش المباحث من إغالق مداخل 
ومخارج المنطقة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين متورطين في جرائم 

قتل بقنا وهربوا إلى محافظة سوهاج، وأثناء القبض 
عليهم أصابوا 3 من رجال األمن في تبادل إلطالق 
النار مع الشرطة، وأنهم قاموا بتهريب متهم شريك لهم 
أثناء ترحيله بقنا ثم هربوا لالختباء بمنطقة الطالبية، 

وداهمت قوات األمن مكان اختبائهم.
والتحفظ  المستشفى،  إلى مشرحة  القتل  نقل جثة  تم 
على المتهمين الثالثة المضبوطين، وأخطرت النيابة 

التي تولت التحقيق.

بقلم: علي عبيد الهاملي

مقتل أحد العناصر اإلجرامية وضبط 3 بعد تبادل إطالق الرصاص 
مع الشرطة بالطالبية

   أنا عاشق قديم لألنهار، في 
أي بلد أحل به يثيرني منظرها، 
للركوب فوق صفحتها  وأسعى 
النتائج، ربما ألنها  مهما كانت 
من  نوع  خلف  قوتها  تخفي 
الرقة واالنسيابية، وألنها مفعمة 
بالحياة أكثر من الجبال والسهول، 
وللمصريين ولع خاص باألنهار، 
ألن بالدهم هي إحدى هبات نهر 
النيل، الذي حولها من صحراء 
ضاربة إلى واحة، وأجمل األنهار 
حالته  ما ظل على  نظري  في 
تشذب  أو  يروض  لم  البرية، 
ضفافة، ألنها تكون مثيرة للرهبة، 
لذا فاالمازون هو أكثر األنهار 
داكنة  الغزيرة  فمياهه  مهابة، 
الخضرة، تحيط بضفافه غابات 
شديدة الظلمة، البعوض فيه بحجم 
الذباب الكبير، ويرتفع الماء حتى 
الذي  القارب  إلى حواف  يصل 
نبحر فيه كأنه يوشك أن يزحف 
بداخله، ويخيم على مساره سكون 
غير صوت  يقطعه  ال  رهيب 
طائر مفزوع، أو صوت شالل 
هادر ال تدري أين يصب، رغم 
ذلك يبدو األمازون نهرا مسالما 
رغم أن هناك مساحات منه ال 
ترى فيها الشواطئ التي تحده، 
على مسافات متفاوتة منه تبرز 
أكواخ من أغصان الشجر، يسكن 
فيها أطباء الغابة، يبيعون بثمن 
نادرة،  ونباتات  أعشابا  زهيد 
تحافظ على الشباب وتعيد وهج 
القوة الجنسية، ولكن نهر زائير 
أعرف  ال  جبروتا،  أشد  يبدو 
تغير  أن  بعد  ما هو أسمه اآلن 
اسم الدولة لتصبح الكونغو، إنه 
اللون،  بني  أفريقي بري،  نهر 
يكاد يكون مشبعا بالدم، موجاته 
سريعة ومتالطمة، مازال على 
نفس حالته البدائية منذ أن سار 
في  )ستانلي(  المستكشف  فيه 
القرن الماضي وهو يظن أنه قد 
وصل إلى منابع النيل، والبد أنه 
سمع نفس أصوات الطبول التي 
مازلت تدوي في عمق الغابات، 
األمر المرعب والغامض أننا ال 
الطبول  دقات  إن كانت  نعرف 
للحرب،  إعالنا  أم  للترحيب، 
فربما يختبئ خلف هذه األشجار 
أقزام الغابة الذين ينفخون السهام 
السامة بواسطة مزامير من غابات 
البوص، أو آكلو اللحوم البشرية 

من بقايا الهوتو. 
  جمال األنهار ال يكمن في رهبتها 
االنسيابية  تلك  في  ولكن  فقط 
حواجز  تقدر  ال  التي  األخاذة 
الطبيعة على كبحها، فهي ترحل 
العالم وعورة،  في أشد مناطق 
وتشق طرقا غريبة وخفية بين 
أخاديد الجبال، وقد وقفت في وسط 
آسيا على واحد من أنهار الجنة، 
هكذا تؤكد لنا مخطوطات شيوخنا 
األفاضل ، )نهر آموداريا( الذي 
يشق سهوب التركمنستان مؤقتا، 
حتى إذا حانت القيامة اتخذ اسمه 
األصلي )جيحون( واصبح واحدا 
من انهار الجنة المليئة بالعسل، 
نهر عذب ورائق مياهه فيها مذاق 
العسل بالفعل، على الكس منه نهر 
الفلبين المخيف بحق، وربما لهذا 
السبب اختاره المخرج الشهير 
كابوال حتى يصور  فرانسيس 
فيه فيلم )القيامة اآلن( المأخوذ 
كونراد،  جوزيف  رواية  عن 
حيث يقوم ضابط أمريكي أثناء 
كابوسية  برحلة  فيتنام  حرب 
داخل هذا النهر للقبض على قائد 
متمرد على عبثية هذه الحرب، 
فالنهر بال ضفاف، ولكنه يحيط 
تنمو   ، من  عميق  أخدود  به 
والهدبيات  السرخسيات  عليه 
كاألفاعي،  الممتدة  واألغصان 
إال شق  األعلى  في  يظهر  وال 
تهمي  بعيدة  سماء  من  صغير 
مطرا باردا، لكن الرحلة وسط 
هذا النهر هي تجربة آسرة، فيها 
لذة مقاربة الموت والوقوف على 
أعتابه، وسط سبع جنادل منحدرة 
من الصخور ال تتوقف بصعوبة 
إال قبل أن تطل على حافة شالل 
آخر يقود إلى أخدود أكثر عمقا.

ولكن ليس هناك منظر تقع عليه 
عينا بشر أجمل من ضفاف النيل 
في جنوب مصر،  أسوان  عند 
فالنهر هناك لم يفقد طابعه البري 
اإلفريقي، ولم يفقد اتساع مجراه، 
تحيط به جنادل من الصخور كأنها 
هامات اسطورية غرقى، منقوش 
عليها رموز فرعونية غامضة، 
أحاجي من زمن الموت والبعث، 
وتنتشر على صفحته ذات اللون 
األصهب عشرات من المراكب 

كأنها  البيضاء،  األشرعة  ذات 
طيور بفرد جناح كما تقول أغنية 
نجاشي،  )النيل  الوهاب(  )عبد 

حليوة أسمر(.
كان المصريون يصيحون فرحا 
»يا عوف هللا... يا عوف هللا« 
كلما وفَّى النيل بميعاده وجاء وقت 
الفيضان، تكون مصر كعادتها 
منقسمة على نفسها، ففي الشمال 
فرح وانتشاء بقدوم المياه الجديدة 
تحمل من طمي وخصب،  بما 
ألن  وغم  الجنوب حزن  وفي 
النهر العاتي قد جرف في سبيله 
بيوت  من  ما على ضفافه  كل 
وناس، وما بين الفرح والحزن 
يعلن النهر عن والدته الجديدة،   
ال أحد يعلم على وجه الدقة ماذا 
كان  ربما  تعني” عوف هللا”، 
تحريفا السم آلهة الماء كما يقول 
كتابه سندباد  حسين فوزي في 
مصري، أو تعبيرا عن العافية 
التي تشعر بها األرض في أعقاب 
كل فيضان، فالنيل نهر من أغرب 
أنهار الدنيا؛ في الصيف عندما 
النيل  األنهار يخالف  تجف كل 
على  مياهه  وتفيض  الناموس 
الضفاف، وتهب عليه رياح متجهة 
للجنوب ولكن أمواجه تعاكسها 
وتنساب نحو الشمال، ينحدر من 
تالل إفريقيا البعيدة، مهيبا كملك، 
قويا كشيطان، ال يأبه بالغابات 
الصحراء  بحرقة  الكثيفة، وال 
الممتدة، يخترق جالميد الصخور 
البالغة الصالدة، ويواجه ستة من 
الشالالت العنيدة، يمأل الغابات 
الصامتة بالصخب والهدير، يفور 
بالزبد، وينثر الرذاذ ويخلق أقواس 
قزح ال تتبدد، يجتاز أشجار السنط 
واألبنوس والصفصاف والجميز، 
ويمضي متفردا مثل فارس وحيد 
وسط فلوات الصحراء، ال توقفه 
الهضاب وال كثبان الرمال وال 
جبال من حجر صوان، يهبط بعنف 
من شالل “عنق الجمل”، وتفور 
مياهه عند شالل “المرجان”، 
ويتمهل ليلتقط أنفاسه قبل أن يقتحم 
والمعفور  العبد  شالالت “بيت 
والحارك”، وطوال هذه الرحلة 
الجافة ال يتلقى أي مدد إال القليل 
من مياه نهر »عطبرة« السوداء، 
بقطرات  السماء  ال تجود عليه 
الثلوج  تذوب  المطر، وال  من 
من أجل إنعاشه، ال تحيط به إال 
جالميد حجرية داكنة، تشاركه 
أسرار األبدية، ويحرص النهر 
أاّل يمحو ما عليها  بدوره على 
من نقوش وجعارين وخراطيش، 
يندفع وهو متقلب المزاج، حامال 
طمي الخلق األول، فيه شيء من 
النيل األزرق، وبعض  رعونة 
من حكمة النيل األبيض، يفيض 
ويغيض ويتبدد أحيانا ليضيع في 
ثم يجمع  المستنقعات،  مسارب 
شريانه الرئيسي المتوحد، ال يهدأ 
وال يأخذ سمة الوقار والعبوس 
النخيل  يلمح رءوس  إال عندما 
أقدم  وادي مصر،  جنوب  في 
يقف  نخيل  بشر،  نخيل عرفه 
النهر منذ  مزهوا على ضفاف 
الفراعنة  غرسه  بعيدة،  آماد 
بلحه  وأكل من  األقباط  وشذبه 
جنود الرومان وعرف الفاتحون 
العرب أسرار فسائله فنشروها، 
وتفقد  كثيرا  النهر  مياه  تغيض 
السواقي تالحقه،  قوتها، ولكن 
والثيران المغطاة األعين ال تكف 
ثور  الدوران، وخلف كل  عن 
يجلس طفل صغير يمسك عصا 
مربوطا فيها حبل، أشبه بمفتاح 
الحياة، وهو يصيح: »عا..عا« 
فترتفع القواديس إلى أعلى حاملة 
النهر،   مياه  دفقات سحرية من 
تلقي بها إلى القنوات التي تتفرع  
كشرايين  األرض  وجه  على 
الجسد، في وقت الفيضان تكون 
كالدم، وتكون األرض  حمراء 
سوداء كالمسك، والزرع أخضر 
كالياقوت، والقمح أصفر كأحجار 
اليشمك، تحتشد الغيطان المروية 
بالفول والذرة والشعير والعدس 
والقرع والبطيخ والفلفل والطماطم 
واللوبياء، ويصعد  والباذنجان 
القديمة،  اآللهة  كأذرع  النخل 
جذوره في رطوبة الطمي، بينما 
رأسه في وهج السماء، يواصل 
النهر مسيره وسط صمت الوادي 
وتظهر  التراتيل،  ترتفع  حتى 
أعمدة المعابد والمسالت وأبراج 
الكنائس والمآذن، وتنفرط عقود 
الحمائم كي تمأل عيونها من مشهد 
المياه الزمردية قبل أن تؤوب إلى 
أعشاشها في كل مساء، ياعوف 

هللا.. ياعوف هللا.

مطلوب للعمل

مطلوب فوراً للعمل سيدة عربية 
مقيمة في مونتريال للمساعدة في 

 الشئون المنزلية والطهي
لمزيد من المعلومات الرجاء 

االتصال بالسيدة/ آمال
تليفون رقم: 

 514-962-2265



التي      هذه ليست المرة االولي 
تقام فيها مزادات لعرض وبيع االثار 
المصرية، فتقام الكثير من المزادات 
في الخارج لبيع تلك االثار التي تذهل 
العالم أجمع، فالناس في كل انحاء العالم 
الحضارة  مفتنون بغموض وجمال 
كل شخص  ان  لدرجة  الفرعونية 

يريد قطعة منها، 
وتقيم دار سوثبي للمزادات العالمية 
في لندن في 4 ديسمبر المقبل مزاد 

لبيع االثار المصرية
وسادت حالة من الحزن في الوسط 
االثري بصفة خاصة، والشعب المصري 
بصفة عامة الن االثار المصرية هي 
ملك لمصر وللعالم أجمع ولكن البد 
ان تكون في موطنها األصلي وهو 

متاحف مصر. 
الى  المصرية  االثار  تلك  خرجت 
العالم أجمع بطرق متعددة فمنها على 
المثال عن طريق االهداءات  سبيل 
من ملوك مصر الى ملوك وامراء 
االثار  الن  العالم  دول  ورؤساء 
المصرية قبل السبعينات كانت تباع 
االثار ومنها  قانون  قبل  وتشتري، 
ما كان يتم قسمته من خالل البعثات 
األجنبية التي كانت تنقب عن االثار 
الطرق،  من  وغيرها  المصرية، 
فخرجت االثار والمسالت المصرية 
التي تزين االن كبرى ميادين العالم 
مثل ميدان الكونكورد بباريس، ومسلة 
لندن، ومسلة الفاتيكان، ونيويورك، 
وإيطاليا، فضال عن المتاحف العالمية 

المليئة بكنوز مصر.
المصرية  االثار  ان  البعض  ويري 
الخارج وأفضل  في  لنا  خير سفير 

دعاية لمصر.
 وهناك دول لديها الكثير من االثار 
أمريكا،  )فرنسا،  مثل  المصرية 

بريطانيا، النمسا، وإيطاليا(. 
وفى عام 1970 أصدرت اليونسكو 
الممتلكات  ونقل  بيع  لمنع  اتفاقية 

الثقافية للدول.
بالخارج  الموجودة  االثار  ومعظم 
خرجت بطريقة عشوائية عن طريق 

القسمة بين البعثات المصرية واألجنبية 
او عن طريق االهداءات قبل قانون 
االثار، كمان ان االثار المصرية كانت 
بشكل رسمي حتى  وتشتري  تباع 
السبعينات، فكنا نبيع االثار امام متحف 
اثار  لبيع  التحرير ويوجد مستندات 
تم شراؤها من تاجر مصري وكانت 
االثار تصدر بشهادات تصدير رسمية، 
وحتى االن ليس لدينا احصار رسمي 

لحصر االثار المصرية خارجيا.
وخالل عمل الدكتور زاهي حواس في 
االثار شكل اللجنة القومية السترداد 
االثار برئاستة وكان بها الدكتور نبيل 
العربي والسفير السابق نبيل فهمي 
قطعة  آالف   6 من  أكثر  واستعدنا 
العالم وطالبوا  دول  كل  اثرية من 
نادرة وهم  اثار  5 قطع  أهم  بعودة 
)راس نفرتيتي وحجر رشيد، وتمثال 
حم ايونو، والزودياك بفرنسا وتمثال 

مهندس الهرم الثاني ببوسطن.
االثار  استراد  يمكن  وحتى االن ال 
المصرية بالخارج بالقانون، واتفاقية 
اليونسكو ال تعيد االثار التي خرجت 
قبل عام 1973 فضال عن ان القانون 

الدولي ال يسمح بذلك.
وأكبر خطأ ارتكبه الملوك والرؤساء 
االثرية  القطع  اهداء  هو  السابقين 
فالتاريخ ال يهدي واالثار تحكي لنا 
قصص وتاريخنا العظيم وهو ليس 

ملك فرد ولكن ملك لنا جميعا
االثار  استرجاع  اما عن محاوالت 
ان  والبد  عالمي  جهد  يحتاج  فهو 
أقوياء ونعرض قضية عودة  نكون 

االثار على العالم أجمع.  
ومن اهم القطع التي سوف تعرض 

في المزاد في لندن ديسمبر المقبل 
تمثال نصفي من حجر البازلت، من 
المتأخر وتمثال من الحجر  العصر 
الجيري من عصر الدولة الحديثة من 
أمنحت األول، وقناع  الملك  عصر 
خشبي ملون لمومياء من الدولة الحديثة، 
وأيضا لوحة من الحجر الجيري من 
عصر الملك رمسيس الثاني وتمثال 

من البرونز لإلله اوزوريس 

  كلودين كرمة

بقلم : على أبودشيش 
المصرية اآلثار  خبير 

   كبرياء االنسان  وكرامته وسعادته هم وحدة واحدة وهم 
والمقاومة  للصمود  تدفعه  التى  داخله  الكامنة  الخفية  القوة 
والمضى قدما بل وتدفعه للسير فى مواجهة التيارات المضادة 
هدفه  تحقيق  يثنيه عن  يسلم وال شئ  يمل وال  يكل وال  فال 

وتجسيد اماله.
النفسية  والضغوط  تنتهى  التى ال  الحياة  متطلبات  مع  ولكن 
التنازالت  المشقات وتقديم  الكثير من  احتمال  تتمثل فى  التى 
الواحدة تلو االخرى والخضوع لقوانين المجتمع غير المفهومة 
وحتى قوانين العمل المتعسفة او إلحكام القانون العام التى فى 
كثير من االحيان ال تنصف المظلوم وال تساعد فى رد الحقوق 
الى أصحابها مع كل هذا قد يفقد االنسان  الكثير من الحماسة 
والرغبة فى انجاز اعماله بالمستوى المطلوب ويتعرض لحالة 
من االحباط واليأس فيتساوى عنده الحق بالباطل و الخير بالشر 
يدقق فى حساباته وتصرفاته وال  يعود  بالكذب فال  والصدق 
يمعن التفكير ) بما انه يصبح بال جدوى ( فإن االمور تتساوى 
أخيرا ومن يسعد ليس بالضرورة هو من استخار ربه او تمسك 
الليالى  او من سهر  به  المحيطين  بإسعاد  اهتم  او من  بمبادئه 
سعيا الى الرفعة والنجاح او من اجهد نفسه فى الوصول الى 
هدفه وتحقيق احالمه..فيمكن ألخر ان يختصر كل  هذا التعب 
ويلجأ الى طرق ملتوية فيصل بسرعة السهام الى اعلى المراتب 
بباله ويصبح فى مكانة مرموقة  أكثر مما كان يخطر  ويحقق 
ويكون مميزا بين اقرانه بالرغم من انه فعليا ال يقدم اال القليل 
وال يرهق نفسه فيما يفيد ولكن يعرف ان يجذب االنظار اليه 
التعظيم  الكثير من  فيحصد  انجازاته  ويعظم شأنه ويفخم من 

والتبجيل .
يفيد  مايلهى وال  اوقاته فى  يقضى  الذى  بالطالب  ذلك  واشبه 
البحث عن  فى  يبدأ  قلية  بايام  االمتحان  قبل حلول موعد  ثم 
اشخاص يمكنهم ان يجنبوه الفشل حتى يظل فى نظر من حوله 
انه انسان ناجح بل متفوق وخارق الذكاء النه برغم عدم بذل 
اى مجهود يحصل على أعلى الدراجات فيتعاظم ويتفاخر ويقلل 
من شأن من سهر الليالى الطوال حتى يحصل هذا الكم الهائل 
من المعلومات.وهذه النماذج لالسف منتشرة بقدر كبير فيعتلون 
قيمة ونفع  ثم ال يحققون اى شئ ذو  بأساليب ملتوية  المراكز 
يأمرون وينهون  باستخدام سلطاتهم  لمجتمعهم ووطنهم ولكن 
ويستغلون من هم ذو قدرات حقيقية لتغطية فشلهم  واذا فشلت 
المطحون  الموظف  تكاسل وتواكل  اللوم على  فيلقون  ادارتهم 
احبطاته من  فيزيدون شقاؤه شقاء وتزيد  الرحى  بين حجرى 

احزانه.
المجتمع   افراد  منه  يعانى  الذى  الصعيد االجتماعى  هذا على 
انه اخف وطأة من   اال  الكثيرة  وهو برغم مساوئه وإضراره 
الشعور بالقهر وقلة الحيلة مع افراد العائلة ..الن المعاناة االولى 

او عشرة  ترابط حقيقى  بينهم  ليس  اغراب  اناس  تصدر من 
او وجدانية فهؤالء اشخاص فرضتهم  فكرية  او اى مشاركة 
ظروف الحياة وأحكام الضرورة ..اما الجانب اآلخر فهم اقرب 
نبنيه  بيننا وبينهم ماضى مشترك وحاضر  الينا  الناس  واحب 
سويا ومستقبال  نتشاطره معاً ونسعى لجعله مشرقا وفى ابهى 
صوره ، جنبا الى جنب ويد بيد ،  وال يمكن لنا ان نتباعد وإال 
الزاوية ويكون علينا  ستنهار االركان االساسية ويهتز حجر 
اعادة  ابدا..الن مع  السهل  بالشئ  ليس  نبدأ من جديد وهذا  ان 
محاولة البناء نكون محملين بالهموم واألحزان والندم على ما 
فات والتحسر على ما فقدناه وهذا يؤثر بشكل فعال على اسلوب 
نعيد حساباتنا ولكن فى معظم االحوال نكون  التفكير ويجعلنا 
بالخوف وعدم االمان  فيه يجعلنا نشعر  حزيرين بشكل مبالغ 
وبالتالى يؤثر هذا على ثقاتنا فى من حولنا سواء  اصحاب او 

اقارب او غرباء.
فان القهر هو الوجه االخر للعبودية ..فقد تردد عبارات كثيرة 
تعبر عن حرية االنسان فى التفكير والتعبير عن الرأى واتخاذ 

القرار.
ولكن فى الحقيقة هى مجرد كلمات اذا ظهرت  حروفها بقوه 
وأصبح لها صدى يدوى  فان عواقبها وخيمة حتى وان صغناها 
االعتبار  فى  اخذنا  وان  مهذبة  الكلمات وبطريقة  الطف  فى 

المراكز وحفظنا المقامات..
فمن الصعب ان ننتقد او نعترض ففى المجال السياسي ربما 
يصل االمر الى االعتقال و  فى مجال العمل يؤدى الى الفصل 
ندعى  وإننا ال  الحالل  الرزق  بالتالى عدم وجود مصدر  و 
كذبا اننا نضحى بالمال من اجل اثبات وجهة النظر وصواب 
ان  لنا  يتسنى  كيف  وإال  والنتائج..  االسباب  ومناقشة  الرأى 
اذا  المجتمع  نواة  التى هى  االسرة  داخل  بالتزماتنا..اما  نفى 
حلت العبودية فإنها  تجعل من الرجل انسان منهزم ال يقوى 
انسانة ذليلة تشعر وكأنها  المرأة  بيته وتجعل من  ادارة  على 
مأجورة او انها تعمل بالسخرة اما بالنسبة  لألبناء فينشاؤون 
تفكير مشتت  ذو  قرار  اى  اتخاذ  قادرين على  مترددين غير 
الغموض  من  جو  المعالم..فيسود  محددة  غير  وشخصية 
واألخر  إلنه يضحى  بالظلم  يشعر  فرد  كل  ان  اذا  والجفاء 
يستفيد او احدهم يعطى واألخر يستمر باألخذ... واألخطر ان 
الذى يأخذ ويستفيد ال يقدر وال يشكر وكأن مسؤولية العطاء 
تقع على عاتق فرد بعينه وتقديم التنازالت واجب حتمى على 

من يقدمها!!.
فال يمكن ان تستقيم االمور هكذا وان كنا نعانى من خلل فى 
مجتمعنا فال بد ان نعى ان  التسلط والتحكم واستخدام النفوذ 
والقوى اذا كانت مادية او فى صورة ضغط نفسي هى من اهم 

اسباب االنهيار اذا قد نتعود ان نساق ونخشى الكالم واال!!!

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 16 novembre 2018 
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االثار املصرية يف 
اخلارج هل ستعود؟

عندما تقهرنا االيام ...
سورية....صراعات وحروب بالوكاله )3(

(514) 961-0777   (450) 972-1414  
  elressala@videotron.ca        fzemokhol@gmail.com
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العالناتكم في الرسالة

عن  الحديث  الماضي  العدد  في  بدأنا    
الحديث  نكمل  واليوم  اإلقليمية،  التدخالت 
عنها ونضم إليها التدخالت الخارجية ألنه 

ال يمكن فصلهما عن بعض 
بسبب ترابطهما الوثيق كما 

سنرى بعد قليل.  
قبل اإلسترسال بالحديث عن 
الموضوع أعود ألذكر السيدات 
والسادة القراء من جديد أن 
ماسبق كتابته وماسيأتي هي 
محاولة شخصيه محايدة في 
قراءة األحداث على أرض 
معها  يختلف  قد  الواقع، 
البعض  يتفق  وقد  البعض 
أن مصادرها  اآلخر رغم 
متنوعة من وكاالت األخبار 
المحلية واإلقليمية والدوليه.  

٥. التدخالت اإلقليمية والدوليه 
)تتمة(:

عبدهللا  األردن  ملك  كان 
الثاني حّذر قبل عدة سنوات 
السورية  األزمة  بداية  من 

تعمل  الذي  الشيعي  الهالل  مشروع  عن 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية على تحقيقة 
بهدف إعادة أمجاد اإلمبراطورية الفارسية 
ونشر  األوسط  الشرق  على  وسيطرتها 
المذهب الشيعي والوصول إلى مياه البحر 
األبيض المتوسط من خالل سيطرتها على 
العراق وسورية إلكمال الحلقة التي تصلها 

إلى حزب هللا حليفها اللبناني. 
األزمة  في  للتدخل  بحاجة  تكن طهران  لم 
ألنها موجودة في سورية قبل بدئها من خالل 
المصانع واإلستثمارات الكبيرة التي دفعت بها 
مع وصول الرئيس بشار األسد إلى السلطة 
أو بعدها بقليل. ولكن عندما اقترب الخطر 
على النظام دخلت عسكرياً بثقل حزب هللا 
لبنان  بميليشيات شيعية من  تدعمه  وبدأت 
والعراق وإيران وأفغانستان وباكستان وبعض 
الجمهوريات السوڤيتية السابقة ومنحتهم سكناً 
تُدمر  لم  التي  السوريين  بيوتات  في  دائماً 
أرواحهم،  على  خوفاً  أصحابها  وهجرها 
بل قامت فيما بعد بنقل سكان قرى بأكملها 
إلى أماكن أخرى تأوي بغالبيتها سكاناً من 
الرامي  تنفيذ مخططها  بذلك  وبدأت  السنة 
في  ديموغرافي جذري  تغيير  إحداث  إلى 

البالد والتزال مستمرة بتنفيذه. 
عندما اشتد الخطر مرة أخرى على النظام 
دخلت بقوات الحرس الثوري. يقدر بعض 
المراقبين أن عدد القوات اإليرانية الموجودة 
هذا  كل  مع  ألفاً.   ٧٠ بحوالي  في سورية 
اقترب النظام من السقوط مرة ثالثة في عام 
الخارجية  وزير  تصريح  ٢٠١٥، حسب 
زار  عندها  الڤروڤ،  سيرغي  الروسي 
الجنرال  اإليراني  الثوري  الحرس  قائد 
قاسم سليماني موسكو وطلب دعمها الجوي 

متعهداً بتأمين القوات األرضية. وفعاًل دخلت 
موسكو األزمة بتاريخ ٣٠ إيلول/سيبتمبر من 
ذلك العام بأسطول جوي ضخم ضم أحدث 
القاذفة  المقاتلة  طائراتها 
وخصص لها مطار حميميم 
قرب الالذقية كقاعدة جوية. 
قامت موسكو أيضاً بتجديد 
وصيانة قاعدتها البحرية في 
سفنها  وأرسلت  طرطوس 
البحرية إلى شرق المتوسط 
وبدأت غاراتها الجوية الواسعة 
على جميع مواقع المعارضة 
المسلحة في مختلف المناطق 
من  نوعاً   ٢٣١ باستخدام 
األسلحة الحديثة، باعتراف 
سيرغي شويغو وزير الدفاع، 
أغلبها كان في شرقي حلب، 
األحياء التي دمرت تماماً.  
في  الدخول  موسكو  قبلت 
لعدة  السوري  المستنقع 
في  أسباب جميعها تصب 
مصلحتها. أواًل تريد أن تثبت 
لغريمتها التقليدية الواليات المتحدة أنها دوله 
عظمى وأن عهد القطب الواحد قد ولى إلى 
غير رجعة، يضاف إلى ذلك المحافظة على 
أراضيها  الوحيدة خارج  البحرية  قاعدتها 
واحتماالت وجود النفط والغاز في سواحل 
مد  إمكانية  دفن  هذا  كل  من  وأهم  البالد. 
خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من قطر أو 
إيران إلى أوروپا التي ستستغني عندها عن 
الغاز الروسي وهذا ما تحاربه روسيا بكل ما 
أوتيت من قوة ألن له تأثيرات خطيرة على 
الدخل القومي الروسي. يذكر أن الحكومة 
السورية رفضت في عام ٢٠٠٩ طلباً من 

قطر لتمديد مثل هذا الخط. 
دولة  أول  تعتبر روسيا  المتواضع  برأيي 
حصلت مسبقاً على مكافأة تدخلها باألزمة 
السورية، باستخدام حق النقض )ڤيتو( تسع 
قرار  أي  األمن إلبطال  في مجلس  مرات 
قبل  وذلك  السورية،  الحكومة  أممي ضد 
توقيعها عقداً  العسكري من خالل  تدخلها 
مع الحكومة السورية في أواخر عام ٢٠١٤ 
يمنحها امتياز إستكشاف وإنتاج النفط والغاز 
لمدة ٢٥ عاماً لتقطع الطريق على أي أطماع 
غربيه وبعدها بعدة أشهر وقعت عقداً آخر 
فوسفات  واستخراج  تعدين  حق  يمنحها 

خنيفيس القريبة من تدمر. 
المقاالت  سلسة  سننهي  القادم  العدد  في 
بشكل  وبالحديث  التدخالت  باستكمال  هذه 
اإلسالموية  المجموعات  عن  مختصر 
المسلحة بعددها وعدتها والدول  التكفيرية 
الداعمة لها وعن القواعد العسكرية الموجودة 
حالياً في البالد وتوزيعها وسبل حل األزمة 
بشكل مختصر كما يراها بعض المراقبين 

والمحللين السياسيين.

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

مالي أرى األيام

ورق قصاصة 

كفكرة،  ليست جديدة  الناعمة  القوى  أّن  أيقنت مؤخًرا      
سياسات  إلى  تحولها  في  تقبع  عنها  الحديث  أهمية  ولكن 
العربية،  األمة  واقع  في  تنفيذية  مجريات  أخذت  تطبيقية 
فالحديث عن قوة ناعمة ألى دولة عربية، دون ترجمة تنقل 
للعالم ما نفكر فيه وما نؤمن به من قيم ومبادئ، يبدو عماًل 
أكثر خطورة  القوة  فهذه  له معنى على اإلطالق،  ليس  عبثًيا 
من العنف الجسدي؛ ألنّها هادئة وموجهة في آن واحد، وأيًضا 
ألنّها تتالعب باألصول المرجعية وتعمل على تبديل محتواها 

دون أن تنبه المتلقي.
ال شك أّن قوة الدول تأتي من قوتها العسكرية باألساس ثم من 
منطلق هذه القوة تأتي القوة االقتصادية أو كما تُعرف بالقوة 
الناعمة، وأّن الجيش الوطني القوى هو من تستمد منه الدولة 
قوتها، ويسمح لها بتطوير بقية أدوات الدولة؛ لكي تحتل بها 
ال  االقتصادية  فالقوة  العالم،  دول  كل  بين  المناسبة  المكانة 
تحمي الدولة الوطنية، بل تعطيها مركًزا متقدًما بين منافسيها، 
ولكن تحرمها من استقالل قراراتها وسيادتها الوطنية، فنجد 
أّن العديد من الدول تمتلك اقتصاديات قوية، ولكن هي مجرد 
تابع لدول أخرى، وهو المفهوم الذي ترسخه الدول العظمى 
والسيطرة  التحكم  تستطيع  الثانية؛ حتى  العالمية  الحرب  منذ 
االقتصادية  فالقوى  واحدة،  دون طلقة  الدول  مقدرات  على 
بدون قوى عسكرية تحميها، ال تعنى سوى التبعية والرضوخ 

لمن يملك تلك القوى.
بحته، وسالح  إدراكيه  الناعمة في مصر هي مسألة  فالقوى 
التطرف واإلرهاب في عصرنا هذا، وأحد  قوي لكل أشكال 
تماسك  دعائم  أهم  الدولة، ومن  في  اإليجابية  المؤثرات  أهم 
المصري،  الواقع  في  الراسخة  الثابتة  فهي  لذلك  المجتمع؛ 
في  الفريد  بتنوعها  المصرية  الشخصية  في  الوحيد  والمؤثر 
الفن واألداب والثقافة والرياضة، بكونها القادرة على الهيمنة 
للطرف  واأليديولوجية  الثقافية  المقدرات  على  والسيطرة 
تمثل  أنّها  فنجد  الصراعية،  الدولية  العالقات  في  المستهدف 
الديمقراطية، وتشكل عنصًرا  السياسات  في  الثابت  العنصر 
القدرة على  امتالك  في  الناجحة  القيادة  أساسًيا من عناصر 
في  الشرعية  من  نابع ومستمد  الجذب  ألّن  اآلخرين؛  جذب 
تم  التي  والسياسات  األهداف  تحقيق  أجل  من  وذلك  الحكم، 
التخطيط لها من قبل وتحديد األجندة السياسية للدول األخرى.
الالزمة  الشروط  في  كبيًرا  تحواًل  األخيرة  السنوات  شهدت 
لعرقلة القوى الناعمة متمثلة في ثورة االتصاالت وتكنولوجيا 
تعزيز  على  التي عملت  الثورة  تلك  والعولمة،  المعلومات 
يسهل  قرية صغيرة  العالم  من  وجعلت  األمريكية،  الهيمنة 
ويسر،  بكل سهولة  داخلها  والتجول  التواصل  اإلنسان  على 
كبير، وخاصة  بشكل  الحالية  العصور  فى  فالعولمة ظهرت 
إلى أن استخدمها  الحديثة  التكنولوجيا والتطورات  فى مجال 
العربي،  المشرق  على  للسيطرة  كأداة  فى حروبهم  الغرب 
الناعمة  القوى  على  تعتمد  التي  الرابع  الجيل  كحروب 
الفكرية؛ ألّن الغرب وجدوا صعوبة فى السيطرة  والحروب 
على الدول العربية من خالل حرب الجيل الثالث والتي انتهت 
فبدأوا  اليهود،  والعرب على  وانتصار مصر  أكتوبر  بحرب 
الجيل  بحروب  تعرف  كما  أو  الفكرية  الحروب  استخدام  فى 
المجتمعات  أفكاًرا غربية، وتشتت  لنا  فبدأت تصدر  الرابع، 
المتماسكة من خالل التدخل بين طوائف المجتمع وإنقسامهم 
التي  ولكن مصر هي  العربية،  الدول  بعض  في  كما حدث 
وقفت سًدا منيًعا أمام كل هذه الحروب، وذلك بسبب تماسك 
قوتها  من  تستمدها  التي  العسكرية  وقوتها  وجيشها  شعبها 
االقتصادية، وأيًضا من آثار حروب الجيل الرابع التي بدأت 
تظهر بالتحديد على وسائل التواصل االجتماعي، والتعصب 

وعدم قبول الرأى اآلخر.
وشعوب  دول  على  التأثير  في  الكافية  القدرة  لدينا  نحن 
نكون  أن  منا  تتطلب  التي  الناعمة  القوة  باستخدام  العالم 
التقدم  مؤشرات  نتبنى  أن  وعلينا  العالم،  هذا  من  جزء 
االقتصادية  المؤشرات  في  ترتيبنا  لتحسين  ونسعى  الدولية، 
عالمنا  في  الدول  مكانة  تحدد  التى  واالجتماعية  والسياسية 
العربي المعاصر، واألهم من كل ذلك هو تمكين دور المرأة 

المصرية؛ ألنّه عامل أساسي في تحسين كل هذه المؤشرات، 
ليس  المصرية  المرأة  فدور  الناعمة،  القوى  دعم  وجزء من 
حالة تجميلية، بل هو ضرورة الستكمال بناء المجتمع، وأي 
مع  التعاطي  دون  يحدث  لن  العناصر  لكافة  مستدامة  تنمية 
وتجديد  والعلمية  اإلبداعية  والحالة  المرأة،  فيهم  بما  الجميع 
الفكر الديني لن يحدث دون انخراط فكري واجتماعي شامل 
القوى  تتحسن  ولن  المصري،  للمجتمع  إعادة صياغة  في 
الناعمة المصرية في مجال الخارجية دون تحقيق نهضة في 
المصرية صاحبة  المرأة  المرأة بشكل رئيسى، ألّن  مشاركة 
ونقل  التأثير  على  وقادرة  للوطن،  بالعطاء  حافل  تاريخ 
صورة مصر الخارجية إلى العالم كله بفكرها وثقافتها، وهي 
وتماسك مصر ووحدتها،  المصرية  الهوية  يحافظ على  من 
فهى من قدمت ابنها وزوجها وأبيها فداء للوطن في الحرب 
الشرسة التي كانت تخوضها مصر ضد اإلرهاب، فهى تهدي 
في  تغرس  وقوة، وهى من  وتزداد صالبة  للوطن  أرواحهم 
العنف، وهى  ونبذ  اآلخر  وقبول  التسامح  قيم  أبنائها  نفوس 
بروحه، وبذلك  ويفديه  فتى يحب وطنه  تربية  المسؤولة عن 
إلى  الحضارية  التأثير ونقل صورة مصر  القادرة على  فهي 

العالم، فالمرأة المصرية هي بحق قوة مصر الناعمة.
والمؤلفين  والفنانين  للباحثين  المراكز  أهم  من  مصر  إّن 
في  أساسًيا  دوًرا  لعبوا  الذين  البارزين  والمفكرين  والمثقفين 
في جميع  العرب  على  والتأثير  المصري،  المجتمع  تشكيل 
الماضي  القرن  في  دولة عربية  أول  وكانت  العالم،  أنحاء 
انفتاًحا على العالم الغربي، ومصر اليوم أكثر الدول تقدًما في 
والتليفزيوني  السينمائي  اإلبداع  في مجاالت  األوسط  الشرق 
مصر  قوة  أهمية  وأن  والثقافي،  واإلعالمي  والموسيقي 
الناعمة تنبع من قدرتها على تشجيع النقاش الجاد بين العرب 
الكراهية  تواجه خطاب  ثقافة  دعم  و  الديني،  الخطاب  على 
المصرية  الشخصية  في  أساسًيا  مكوًنا  الثقافة  ألّن  والعنف، 
وفي تنمية الوعي وتطوير العقلية وتعزز التعايش بين جميع 
السياسيون  يقود زعماؤنا  أن  الصعب  من  وليس  الشعوب، 

والعلماء والفنانون والمؤثرون الثقافيون؛ تلك الجهود.
تسعى وزارة الثقافة في الفترة الحالية إلى الخروج من دائرة 
تدعم  تفعيل مشروعات  وذلك عن طريق  القاهرة  مركزية 
تنمية  مراكز  وإنشاء  المصرية  األقاليم  شتى  في  المواهب 
المواهب وتحقيق العدالة الثقافية من خالل الوصول إلى كافة 
احتياجا،فال  واألكثر  الحدودية  والمناطق  المجتمع  شرائح 
الخارج ،والبد من  في  الناعمة  قوة مصر  ترسيخ  اذا من  بد 
اإلهتمام بدور كل من التعليم والثقافة ألن األعمال اإلرهابية ال 
يمكن أن تصدر عن متذوق للثقافة والفن،والتعامل مع التراث 
الفنى واستثماره في الخارج واإلستفادة من وسائل التواصل 
في ظل  للوحدة  المعلومات كوسائل  وتكنولوجيا  االجتماعى 
المستثمرين،مثلما  دخول  تسهيل  وايضا  والتقدم  التنوع  هذا 
في  نجوما  أصبحوا  لفنانين  أبوابها  بفتح  سابقا  قامت مصر 
السياسي  والتجديد  اإلصالح  في  الثقافة  دور  دولهم،وأهمية 
الرسمية  التعاون  التعبير وضرورة  والديني وحماية حرية 
وفتح أبواب النشر اإلبداعي ودعم الدولة ورفع قيمة الجوائز 

مع إعادة النظر في األنشطة القائمة
هذا الشعب قد مر عليه األشد واألصعب وظل واقفا يتساقط 
فالحال وإن طال فال  أمامه كل االمعات من عمالء وخونه، 
بد من أنه سيزول حتما بما لدى الشعب المصري من رجال 

وأبطال
الناعمة المصرية واجهت تحدًيا في األونة األخيرة  القوة  أن 
الشعب  ولكن  واالقتصادي،  السياسي  االستقرار  لعدم  نتيجه 
المصري أثبت أنه قوي ومرن، وهو الدور المركزي للثقافة 
الفترة  في  وأن مصر  اليومية،  وحياتنا  الوطنية  هويتنا  في 
الحالية تسعى إلى إقامة عالقة أكثر قوة مع الواليات المتحدة 
هناك  أّن  مما ال شك  األوسط،  الشرق  وأمن  بازدهار  للدفع 
على  جديد  وأمني  واقتصادي  دبلوماسي  وتعاون  إجراءات 
الناعمة” والتأكد  أهمية دبلوماسية “القوة  ضرورة أن ندرك 
من أننا نعمل مًعا الستخدام هذه األداة القوية للدفع بأمن وتقدم 

المنطقة.

علينا  دورًا  الناعمة  للقوى 
ادراكه..!!

بقلم/ أسماء أبو بكر

ما لي أرى األيام تأخذ  ما لذ وطابا
وتتركنا بال ماء وزاد 

إذا اشتدت  بنا ،تلك الصعابا
وتلهينا بما ال نفع فيه 
فنترك كل ما فيه ثوابا

ويسقط اإلنسان دون  عدل
وتغدو األرض يرعاها الذئابا !!

وترى الناس كالموتى يمروا
كأجساد يحركها الشرابا

سوى من قلة ترنو لعدل ،
وتتلمس  للوطن الكريم  أسبابا 

وتبذل كل ما يغلو ويعلو
  وتهاجم األعداء   كما العقابا 

وال الشر  يثنيها مهما تنامى
فهذه الدنيا تؤتى غالبا 

وسيذهب الظالم إثر من ذهبوا 
ويبقى الحر حرا وإن كثر العذابا 

يحدثنا الزمان بكل يوم 
فال  يضيع الحق وخلفه طالبا

وترى األخيار تأتي من كل صوب 
إذا ما الواجب استدعى الركابا  

وذاك الفجر آت ال محالة  
وبالتأكيد ينقشع السحابا

ومجرم العصر البد ذاهب 
إلى حيث ألقت رحلها ،

ويلقى جزاءه على الخطايا
والذنوب الملئى باإلرهابا

ويعود الوطن حرا عزيزا 
ويثمر الزيتون، واألنهار تنسابا 

وتعيد لنا األيام ما أخذت 
واألهل والخالن تتالقى 

على أرض الوطن هم والصحابا
وحينها األيام تسد حسابها 

وتعيد  ما أخذته منا
ويعود  كل ما لذ وطابا...
ويعود كل ما لذ وطابا...

شعر : عباس شعبان

التابوت امللعون

  لم يحظ أى كشف أثرى باهتمام مثل 
يزن  الذى  الجرانيتى  التابوت  كشف 
حوالى 30 طناً، والذى عثر عليه أسفل 
أحد المنازل بمدينة اإلسكندرية، أود أن 
أشير هنا إلى أن مئات من الصحفيين 
األجانب والمصريين قد تحدثوا معي في 
هذا الموضوع وتدور أغلب األسئلة عن 
أن هذا التابوت يخص اإلسكندر األكبر 
ألن مقبرة اإلسكندر مازالت حلما لكل 
الناس فى كل مكان وحاول العديد من 
العلماء وغير العلماء أن يبحثوا عن هذه 
المقبرة في كل مكان بل ودفعت جرسون 
يوناني يدعى »استيليو كومسوس« إلى 
العالم،  أثرياء  من  تبرعات  يجمع  أن 
خاصة اليونانيين واستطاع أن يحصل 
على تصريح للبحث عن المقبرة وقد 
بجامعة  طالب  وأنا  حفائره  شاهدت 
اإلسكندرية وكان موقع الحفائر محطة 
الرمل، واعتقد البعض أن المقبرة في 
شارع النبي دنيال وأعلن الراحل أستاذي 
د. فوزى الفخراني أن مقبرة اإلسكندر 
األكبر فى حى مقابر الالتين بالشاطبي 
بل وقام بالحفر في هذا المكان، ولكن 

لم يعثر على المقبرة حتى اآلن.
التابوت  هذا  عندما عثر على  ولذلك 
وبهذه الضخامة اعتقد البعض أنه يخص 
أن  أدلة  هناك  العظيم.  اليونانى  القائد 
باإلسكندرية  قد دفن  اإلسكندر األكبر 
يصف  لشخص  مكتوبة  قصة  ولدينا 
كل  ولكن  لها،  زيارته  أثناء  المقبرة 
عليها  عثر  اإلسكندرية  منطقة  آثار 
بالمصادفة البحتة مثل كوم الشقافة عثر 
كارو،  يقود عربة  عليها »عربجى« 
والمسرح والجامعة فى كوم الدكة عثر 

عليها عندما كان يتم بناء عمارة في هذا 
المكان. وسوف نجد أن هناك مناطق 
المواطنون  شيد  باإلسكندرية  أثرية 
فوق  يعيشون  أنهم  أى  منازلهم  فوقها 
اآلثار بل وقد سمعنا من قبل أن سيدة 
دانيال  النبي  منطقة  في  تسير  كانت 
وسقطت داخل بالوعة مياه دخلت فى 
أنفاق اإلسكندرية ولم يعثر على جثتها 
العالم  ولذلك عندما شاهد  اآلن.  حتى 
الضخم على  الجرانيتى  التابوت  هذا 
الفور جاء فى ذهنهم اإلسكندر األكبر.
وزاد من الشائعات تأخر وزارة اآلثار 
في فتح التابوت، والذي جعل الكثير من 
األفكار تذهب إلى خوف وزارة اآلثار 
اللعنة كل من  لكيال تصيب  فتحه  من 
سيقترب لفتح التابوت، وذهب البعض 
إلى أن هناك كشف عمالق سوف يعلن 
عنه لذلك تتأخر وزارة اآلثار لترتيبات 
يهز  أن  الذى من شأنه  الهام  اإلعالن 
العالم، ولكن الحقيقة كانت أن التابوت 
الذى يزن 30 طنا ويقع على عمق كبير 
في مكان ضيق كان يحتاج إلجراءات 
وترتيبات كبيرة النتشاله بأمان من وسط 

المياه الجوفية التي تحيط به.
أما التابوت فال يمكن أن يخص اإلسكندر 
األكبر أو أى بطلمى أو رومانى ألن 
الملكي  الحي  في  يوجد  ال  التابوت 
باإلضافة إلى أن التابوت لو كان يخص 
شخصية ملكية لوجد عليه بعض النقوش 
الهيروغليفية،  أو  باليونانية  المكتوبة 
لذلك استبعدت من البداية أن يكون لملك 
وفتحه  انتشاله  وبعد  وبالفعل  قائد.  أو 
التابوت ال يخص اإلسكندر األكبر وال 

توجد لعنة من لعنات الفراعنة.

بقلم: الدكتور زاهي حواس

يسلم القلب اللي سافر

جوه قلبي في رحلتين

مرة يسعد بس قلبي 

مرة يديني الحنين

يسلم القلب اللي أظهر

حبه ليا في دمعتين

عشقه ليا فهمستين

يسلم القلب اللي عارف

إن أنا ملك اليمين

وانه يملكني بحنانه

مش بيملكني بايدين

يسلموا

يسلموا دايما تملي

العيون السهرانين

اللي سهرهم غرامي

اللي سهرهم حنين

تسلم الفرحه اللى تسافر

بين عيونه مرتين

لما يسمع بس اسمي

لما تيجي العين ف عين

يسلم العمر اللي عايش

يفدي روحي في كل حين

بقلم: صباح غريب
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ا هي الشعوب، إن لم نقل    كثيرة جدًّ
التاريخ  في  تعرضت  التي  جميعها، 
واالحتالالت،  والحروب  للغزوات 
النجاة، ومنها من  تمكن من  منها من 

“غرق” واندثر. 
وقد يزداد تعرض أي شعب لمثل ذلك 
أهمية،  أرضه من  به  تتميز  ما  بقدر 
سواء في موقعها أم في ثرواتها. ويبقى 
من أخطر ما يواجهه ذلك الشعب إبّان 
تعرضه ألزمة ما، هو أن يتخلى أبناؤه 
عن وحدتهم ويتخاذلوا عن الدفاع عن 

كيانهم.
لم يسجل التاريخ أن أرًضا ما قد تعرضت 
لالحتالالت والغزوات والحروب بقدر 
ما تعرضت له هذه البقعة من األرض، 
األدنى”،  “الشرق  اليوم  يسمى  مما 
ويسميها بعضهم “سوريا الطبيعية أو 
الكبرى أو الهالل الخصيب”، ألهمية 
إلى  باإلضافة  االستراتيجي  موقعها 
ثرواتها الطبيعية، والتي جزأتها اتفاقية 
إلى ما  بيكو” منذ مائة سنة  “سايكس 
ولبنان  بالعراق وسوريا  يعرف حاليًّا 
واألردن وفلسطين. وقد كان حظُّ هذه 
أهلها،  َر  ويُهجَّ تُغتصَب  أن  األخيرة 
بفضل بريطانيا “العظمى” وحلفائها، 
لتصبح حاجًزا يفصل بين عرب آسيا 

وعرب إفريقيا.
أما ما يحصل اليوم في البالد العربية 
بكثير من مفاعيل  فهو أخطر  قاطبة، 
ليس  تفتيت،  بيكو”، عنيت  “سايكس 
فقط، مجتمعات كيانات هذه “االتفاقية”، 
البالد. والمؤسف  تلك  أيًضا سائر  بل 
التفتيت على  يتم هذا  أن  المحزن هو 
أبنائها،  المغرضين والجهلة من  أيدي 
وبإخالص وحماسة أشدَّ مما هو لدى 
أعدائهم. فبعدما أمعنوا بالتقاتل والتهجير 
والتدمير، برزت حرٌب فكرية خطيرة، 
الذين  بالباحثين  ون  يسمَّ ممن  قادتُها 
ينبشون في مقابر التاريخ عما يزيد في 
بذر الفرقة ونار الحقد في النفوس. فبدأوا 
بما تحويه الكتب الصفراء، مما يفرق 
دينًيا ثم “ارتقوا” إلى ما يفرق مذهبًيا، 
إلى أن بلغوا “القمة” في العودة آالف 
السنين بحًثا عن أعراق بادت أو انصهر 
أبناؤها مع من طرأ عليهم من المجتمعات 
األخرى، متناسين ُسنّة تطور الشعوب 
والمجتمعات الدائم عبر التاريخ فكرًيا 

باندماج الحضارات وجسديًّا بالتزاوج.
وكانت سلسلة التفريق: فبعدما صنفوا 
الواحد، هذا مسيحيٌّ وذاك  البلد  أبناء 
مسلٌم، أصبح المسيحيون موارنة وروم 
أرثدوكس وكاثوليك وغيرها. وأصبح 
المسلمون سنًة وشيعًة ودروًزا وعلويين 
وغيرها. إلى أن وصلنا إلى األعراق 
وا هذا عربيًّا وهذا كرديًّا وذاك أرمنيًا  فسمَّ
وتركًيا وسريانًيا وكلدانيًّا وآشوريًّا إلى 

آخر المعزوفة.
ومما يزيد الطين بِلّة هو مواقف األجهزة 
الحكومية في البالد العربية، من رأس 
الهرم إلى أسفله، التي عوًضا عن أن 
تقف في وجه نزعات التفرقة هذه بجميع 
أشكالها، نراها تساهم في إذكائها سواء 

عن قصد أم عن تقاعس وجهل.
األعراِق  ُعلماء  السادَة  أسأُل  وإنِّي 
السنين  واألنساِب واالجتماِع: كم من 
يحتاج جماعاٌت من أعراٍق وقومياٍت 
أرٍض  مًعا، على  العيِش  إلى  مختلفٍة 
واحدٍة وفي ظروٍف واحدٍة في حلوها 
ها، ويتزاوجون بعُضهم من بعٍض،  ومّرِ
كي ينصهروا فيما بينهم ليصبحوا شعًبا 
واحًدا؟ أال تكفي أربعة عشر قرًنا لذلك؟ 
وألم يحن الوقت بعد لتقتعوا بأننا أصبحنا 
شعبًا واحًدا؟ وال فرق عندي في أن نُسمَّى 
عرًبا أو غيره. وهذه الواليات المتحدة 
األميركية أكبر مثاٍل أمامنا وهي لم يبلْغ 

بعد عمرها ثالثة قرون. 
في  والبحِث  الفكِر  بقادِة  أهيب  فإني 
ياسيِّين  ّسِ كافًة،  وبمسؤوليها  بالدي، 
ياسيِّين، كلٌّ في مجاِل  كانوا أم غير ّسِ
عملِِه ومسؤوليِتِه، أن يقفوا جميًعا في 
وِجه هذه التياراِت الُمغِرضِة، ويعملوا 
على توحيد البالد، حتى لو كلفهم األمر 
والمراتب  بالكراسي  ال  التضحيَة، 
أيًضا.  ونفيٍس  بكّلِ غاٍل  بل  وحسب، 
وأعتقد جازًما بأنهم سيجدون ما يكفي 
ويزيُد من مواطنيهم جنوًدا ُمخلصين 
بّرِ  إلى  ببالدهم  للوصول  ُمجاهدين، 
والكرامة،  والعزة  واألمان  الخالص 
ا منيًعا بوجه أّيِ خطٍر  واقفين مًعا سدًّ
قد تتعرُض له بالدنا الحبيبة، فيتسلمها 

ًة أبية. أبناؤنا وأحفادنا حرَّ
لعنَة  عنَّا  ولندرْأ  وتفريًقا  تفتيًتا  فكفانا 

األجياِل القاِدمِة.

تفتيت البالد العربية 

أسامه كامل أبو شقرا

رأيتها تهذي على قارعة الطريق كانت 
حافية القدمين حزينة كانت 

صبية فارعة الطول كانت
ممزق ثوبها اطرافه بالية كانت 

شاحبة الوجه عيناها غائرتين كانت 
تحمل سلة بالية بعض الزهور فيها كانت 

يرمى لها بعض القروش كانت 
تمسح بين اهدابها دمعة سخية كانت 

رأيتها على هذي الحال تشكي حالها للزمن كانت 
وشعرها المبلول يتهادى فوق اكتافها كانت

وصوتها الناعم يدغدغ االفئدة كانت
مزرقة العينين مخضرة القدمين كانت

في مهب الريح رأيتها تمشي كانت
تتراقص فوق الشوك دامية القدمين كانت

صبية لم تبلغ القمة من انوثتها كانت
تدمدم كلمات وهي تمشي كانت

وفي عقر دارها رماد يغطي االعشاب كانت
تابعت خطواتها الدامية وهي تترنح كانت
اسيرة امام العاصفة ال تعي شيئا” كانت

جنت عليها االيام وهي تشكي كانت
حمامة بيضاء حطت على كتفها تطلب لها الرحمة كانت 

شعرها االسود المبلول يغطي اكتافها السمراء كانت
جالسة على قارعة الطريق تبكي كانت 

سألتها عن اسمها قالت : 
كان لي اسم واليوم صار اسمي : اثمي

رأيتها ويا ليتني لم ارها .

كانت تشكي وتبكي 
كانت

 بقلم: جــاك قرانـطـة

  إنتهى يوم عملها الطويل، تتجه إلى الميدان القريب 
كي تستقل إحدى سيارات األجرة بالنفر لتأخذها لبيتها، 
تسكن فيما يسمونه عشوائيات، ال تدري معنى الكلمة 
بالضبط لكن فهمت أنها تعني الشيء الفقير البائس، بهذا 
المعنى فإن ليس سكنها فقط لكن حياتها كلها عشوائيات. 
تستقل سيارة األجرة، ليس بها كثير من الركاب، تجلس 
بجوار النافذة، تنطلق السيارة و تنطلق أفكارها، يوم 
عملها كان مرهق، كان يوم إستحمام السيدة و الذي 
يحتاج لكثير من المجهود و الصبر و المحايلة، السيدة 
مقعدة حركتها شبه معدومة، كالمها غير واضح يشبه 
عواء حيوان جريح، مهمتها العناية بها يتضمن ذلك 
إطعامها و مساعدتها على قضاء حاجتها ثم تنظيفها 
و تغيير مالبسها عندما تحتاج لذلك. عليها أيضا أن 
تنظف المسكن و تعد الطعام للسيدة و زوجها، الزوج 
في أوائل السبعينات، هادئ ساكن حزين يتحرك برفق 
كأنه شبح، ال شك أن مرض زوجته الذي أقعدها أثر 
عليه. عموما عملها هذا بالمقارنة بأعمال سابقة يعتبر 
جيدا، فهما يحترمانها و يعامالنها كإنسانة، و هو ما 

كانت تفتقده في أعمالها السابقة. 
تصل سيارة إلى طريق الكورنيش، تنظر إلى البحر 
سارحة، تسأل نفسها إلى متى تستمر وظيفتها هذه، 
السيدة حالتها ال تتحسن، موتها متوقع في أي وقت، 
أبناءه  السيد هاتفيا مع أحد  أثناء حديث  سمعت مرة 
أنه في حالة الوفاة سيذهب الرجل لإلقامة مع إبنه في 
مدينة أخرى، عندما يحدث ذلك عليها ان تبحث عن 
عمل آخر. شطحت أفكارها و تساءلت “لماذا ال يبقى 
السيد في منزله و أبقى في خدمته؟” شطحت أفكارها 
أستمر  يتزوجني و  أكثر و تساءلت “لماذا حتى ال 
في خدمته؟” حلم جميل أن تصبح سيدة المكان الذي 
تعمل فيه اآلن خادمة. هي في أواسط األربعينات ففرق 
السن بينهما كبير لكن هذا ال يهم بل هو في مصلحتها. 
إسترسلت في أفكارها، مازال شكلها معقوال، بل هو 
أقرب للجمال سواء مالمح و جهها أو قوامها الذي 
يميل لإلمتالء لكن بطريقة ال تعيبه، يحلو لها من وقت 
آلخر أن تنظر في المرآة لتطمئن على شكلها. إبتسمت 
ألفكارها الطموحة هذه، دفعها ذلك إلى المقارنة بين 
نفسها و بين السيدة، ال وجه للمقارنة فالسيدة واضح 
أنها متعلمة و بنت ناس، لكنها ُمـقـََعَدة و بائسة، ال شك 
أنها أحسن حاال من سيدتها، حمدت ربها على صحتها، 
لكن هل هذه مقارنة عادلة معقولة؟ أن تقارن نفسها 
بإنسانة في منتهى البؤس ثم ترضى بوضعها الفقير 
المذري و تشعر بأنها أحسن من غيرها، لماذا ال تقارن 
العاديين كي تتحقق من مدى بؤسها،  بالنساء  نفسها 
ليس هناك وقت و ال مجال في حياتها لهذه الفلسفة، 
عليها أن تعمل دائما بغض النظر عن كونها راضية 
أم متمردة، فعملها حماية إلبنتيها من الفقر المدقع و 
الجوع و بالتالي من اإلنحراف، عملها ضرورة لتقليل 

بؤسهما المزمن.
وقفت عربة األجرة لتلتقط مزيدا من الركاب، العربة 
الكتب  من  واضح  شاب  بجوارها  جلس  إمتألت، 
التي معه أنه طالب، إستمرت في النظر للبحر، تجد 
متعة في تأمل مياهه و أمواجه، ألن معاناتها حادة و 
مزمنة فهي تنتهز أي فرصة للمتعة و لو بسيطة مثل 
الحملقة في مياه البحر و االستمتاع بزرقته و صفاءه 
ثم تحلم بحياة أفضل. الشاب الذي بجوارها تلتصق 
فخذه بفخذها، هل حدث هذا عفوا، واضح انه متعمد، 
االنكماش على  محاولتها  الضغط رغم  إستمر  فقد 

نفسها، تنظر إليه بغضب، ينظر هو الناحية األخرى 
كأنه سرحان، سألت نفسها ماذا يجب أن تفعل؟ هل 
تصيح به مؤنبة بصوت عاٍل؟ هي قادرة على ذلك، 
في الواقع الخناق في منطقتها العشوائية روتين يومي 
البياعين و كل من  و  تؤديه ضد جيرانها  و طقس 
تسول له نفسه التعدي على حقوقها و حقوق إبنتيها 
و هم كثيرون، أكيد ستحرجه بصياحها و قد يؤدي 
األمر إلى أن يتطاول عليه بعض الركاب بالضرب، 
نظرت له مرة أخرى بطرف عينها، طويل نحيل ال 
يتجاوز عمره العشرين فهو في سن إبنتها، يضع كتبه 
على حجرة و يستمر في التظاهر بالسرحان، مازالت 
مترددة فيما يجب أن تفعل، لكن بالتدريج بدأت متعة 
تتسلل لجسدها من المالمسة، قد تكون متعة محرمة 
إلى  لكنها موجودة و حاضرة و حقيقية، دفعها ذلك 
التفكير في زوجها الذي مات من ثالث سنوات و ترك 
لها البنتين، ترحمت عليه، لم تكن حياتها معه سعيدة 
و ال هينة بسبب فقرهما، لكنه كان رجال في حياتها، 
التي بعده أصبحت خالية و جدباء باإلضافة  حياتها 
لكونها فقيرة و بائسة، حياتها هذه القاسية الطاحنة و 
سعيها وراء لقمة العيش لها و للبنتين أنهكتها فلم تعد 
أنوثتها و الشعور بها أمر له أهميته فقد أهملته كليتا. 
نظرت للبحر ثانية تستمتع بمنظره و بنشوة المالمسة 
المحرمة و ال تدري ماذا تفعل، سألت نفسها ماذا عن 

هذا الشاب هل هو أيضا محروم جنسيا؟
في منتصف المسافة إلى وجهتها توقفت سيارة األجرة 
كي ينزل بعض الركاب، تحرك الشاب للنزول، مثل 
الٌمَنَومة تحركت هي األخرى كي تنزل من السيارة، 
بالنزول  الشاب  أن سبقها  بعد  و  السيارة  باب  عند 
َعلـَقـَت كأنها تحدث نفسها على علو السيارة و صعوبة 
يساعدها على  بيدها كي  أمسك  و  يده  مد  النزول، 

النزول، إبتسمت له قائلة:
ـِْوجـَك. ـ ربنا ما يــِح

نزلت من السيارة فردت جسمها و سألت نفسها إذا 
كانت َضْغطـَة يدها على يده و إبتسامتها له كافيان، 
سارت خلفه عدت خطوات ثم أسرعت كي تسير بجواره

صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

التي ُوضعت  العولمة االقتصادية  تنفيذ نظام    بعد 
منذ ربع قرن، صدرت عدة كتب لعلماء في اإلقتصاد 
والمال  حذروا فيها من نتائج االنفتاح االقتصادي وفتح 
الجديد  في  النظام االقتصادي   االسواق ومن فشل 
العالم  المعيشة على مستوى  إنعاش وتحسين  مستوى 

أجمع . 
تصريحات  متناقضة  تصدر  يوميا  تؤكد  تحسن 
األسواق االقتصادية وفي ذات الوقت تصدر االتهامات 
بأن بلدان مثل الصين تستغل النظام   وتعَوم األسواق 
ببضائعها الرخيصة وتتالعب  بأسعار عملتها المحلية 
- الياون - والنقد األجنبي وتسبب أزمات البطالة وفقدان 

فرص العمل في البالد الغنية .
إن االتهامات صحيحة  لكن هل هناك تحسن في 

االقتصاد ؟
الجمركية  الرسوم  ألن  عليه  الرد  يستحيل  سؤال 
المفروضة حديثا لحماية اإلنتاج المحلي ولتشجيع 
إلى الصين والمكسيك  التي هاجرت  عودة الصناعات 
نقارن  وغيرها يصعب أن تحقق هذه األهداف عندما 
تكلفة السلع المستوردة بتكلفة المواد التي ستنتج محليا 

في البالد الغنية .
الرياضي من ماركات  الحذاء  تكلفة  المثال  على سبيل 
مشهورة في إندونيسيا ٢ دوالر فقط ويباع لالستهالك 
في أسواق الدول الغنية بسبعين دوالرا  !!!   إذا أضفنا 
%20 )عشرين  بالمئة(  رسوم جمركية  تصبح التكلفة 
الالزم لشد  الشريط  السعر يستحيل شراء  2.40 بهذا 
وضبط الحذاء  من إنتاج الدول الغنية !!! هل ستتنازل 
لتنقل مصانعها من  الشركات عن نسبة أرباح هائلة 

إندونيسيا أو الهند أو الصين ؟
إن أسعار األحذية  مثال  وال مجال  هنا للحديث عن 

المختلفة واألدوات  ألعاب األطفال واأللبسة  أسعار 
الخلوي   والهاتف  السيارات  تبديل  وقطع  المنزلية 

والتجهيزات التقنية إلخ إلخ .
أصرت دولة ألمانيا على شركة أحذية - آديداس- على 
أن تبيع أحذيتها  في ألمانيا من إنتاج  محلي ؛ أنشأت 
أوتوماتيكي يحرك  مراحل اإلنتاج  -  الشركة مصنع 
روبوت - اإلنسان اآللي ويراقب اإلنتاج  عدد  صغير  
من العمال   12  )إثنا عشرعامال( فقط !!!  وهذا مثال 
الدول الصناعية وغير  آلية تنتشر في  على مصانع 
الصناعية لتخفيض التكلفة والرواتب وضرائبها وتحل 
المشرعين  العمال في اإلنتاج ؛ وهذا ما دفع   محل 
لطلب دفع ضريبة على كل روبوت يحل محل عامل 

في اإلنتاج .
في نشرات األخبار إعالنات  عن مساعدة  الدولة  في 
السيارات وغيرها  المتحدة وكندا لمصانع  الواليات 
الدوالرات لتشجيعها على استمرار  بمئات ماليين 
بعض  وأن  العمال  لتشغيل  مصانعها  في  اإلنتاج 
الشركات  تسلمت المعونة  وبعد فترة  قصيرة أغلقت 
أقساما من مصانعها وسّرحت عمالها ألن المضاربة في 
األسواق وتطور أساليب التصنيع جعلت من المستحيل  

استمرار اإلنتاج.
السؤال اآلن هل ستنّشط الرسوم الجمركية اإلنتاج 

المحلي ؟
الشركات  طالما األسواق مفتوحة لالستيراد ستتحمل 
المستهلك  التي ستسحب من جيب  الجمركية  الرسوم 
الجمركية  الرسوم  المذكورة، آلن كلفتها مع  بالنسبة 
الدول  إنتاجها في معامل  أقل بكثير من كلفة  ستبقى 
الغنية ؛ وستشكل الرسوم الجمركية نوعا من الضريبة 
الغير مباشرة تحول إلى خزينة الدولة من جيب المواطن 

المستهلك .
إننا ننعم بشراء سلع كثيرة بأسعار زهيدة وهذا يرفع من 
لنتخيل أن ما نشتريه  الشرائية،   الدوالر وقوته  أهمية 
من األسواق عامة وخاصة من محالت - الدوالر ستور 
بيد عاملة محلية وبمعاش حد  إنتاج  محلي  - هو من 

أدنى -١٣- دوالر للساعة !!!!
العولمة  وفتح  األسواق   انتشار  خالل ربع قرن على 
ترابطت وتشاركت المؤسسات في اإلنتاج والتسويق في 
مختلف الدول الصناعية بشكل يستحيل فيه العودة إلى 

الوراء واإلنعزال !!!  
عشرات المؤسسات الجبارة تتشارك في إنتاج وتسويق 
مختلف أنواع الطائرات والسيارات وآليات وتجهيزات 
الروبوت في اإلنتاج  يتوقف االعتماد على  تقنية  ولن 
الروبوت   انتاج   الحكومات لوقف  بالرغم من ضغوط 
للحفاظ على  من يعمل  في المصانع ؛ إنها كرة  مغلقة 
عجيبة يصعب الخروج منها والعودة إلى الوراء والعالم  
بكامله  في مرحلة  تطور علمي  وتقني  تتسارع فيه 
فيه  ابتكار تكنولوجيات مدهشة وتتسابق  األدمغة في 
المكاسب  الجديد في األسواق وطبعا  المصانع لطرح 

لمن يسبق.

بعد إفالس العوملة 
الرسوم اجلمركية ضريبة  يدفعها 

املستهلك  ويصعب أن تعيد املصانع 
إىل مشال أمريكا

 حسن كامي: غنيت يف أعظم مسارح العامل 
44 رواية يف كل بالد العامل باستثناء إسرائيل  1400 عرض بطولة يف  غنيت 

س: حدثنا عن تكريمك سفير للسالم العالمي وانطباعك؟ 
للسالم  اختيارك سيفر  تم  لي  تم االتصال بي وقالوا 
العالمي بداية االمر لم أصدق وعندما ذهبت الى مقر 
التكريم شعرت بسعادة عظيمة وهذا شرف عظيم لي. 

س: لماذا اعتزلت غناء األوبرا؟
هناك عملية أنجاز وعمر والبد من معرفة متى موعد 
االنسحاب الحترام الرصيد الفني وحب الناس، هناك 
بعض التخاذل في وظائف "الحجاب الحاجز" وهذه 
الوظيفة هي سر الغناء، فاعتزلت الغناء األوبرالى وأنا 
في العرض 440 ألوبرا وعايدة وأول مرة مثل آخر 
مرة لم يقل مستواي نهائياً وكنت دائماً أغنى من غير 
بروفات وكان يستعجب منى قائدو األوركسترا ولكنني 
كنت بارًعا، واقتنعت تماماً أن هذا العرض هو النهاية.
س: وماذا عن لقاءك مع كوكب الشرق "ام كلثوم" 
في أحد الحفالت الغنائية في االوبرا وجدت رجاَل قال 
انا "محمد القصبجي" وصوتك جميل و"الست" تريد 

مقابلتك قلت له من الست لدي عرض بعد 3 دقائق 
قال لي ام كلثوم تريد مقابلتك فذهبت مسرعا معه. 

وماذا قالت لك؟
قالت لي اجلس يا حسن انت جذاب على خشبة المسرح 
وصوتك جميل وانت لسا صغير، وصوتك مثل الثمرة 
التي لم تنضج بعد، ولكن البد ان تتعلم جيدا والبد من 
ممارسة الرياضة وملعقة عسل كل يوم ثم ثالت لي 

اذهب فالجمهور ينتظرك على خشبة المسرح.
س: ما هو شعورك في أول مرة غنيت فيها؟

 على مر تاريخي في الغناء األوبرالى كنت دائماً خائًفا 
الروح  تعيد لي  الجمهور كانت  ومتوتًرا ولكن تحية 
بداخلي مرة أخرى، ووصل بي األمر إلى أن غضبت 
منى زوجتي بسبب هذا األمر وقالت لي  »بعد كل هذا 
العمر والخبرة من الغناء األوبرالى ومازلت تخاف« 
هذا على الرغم من تصنيفي من ضمن أفضل خمسة 

فنانين أوبراليين في العالم.
س:كيف تعلمت الغناء األوبرالى؟

انني كي  لكن علمت  التعليم بمصر  في  فترة  أخذت 
أتميز في الغناء األوبرالى البد أن أتعلم في إيطاليا، 
وكنت أعمل في إحدى شركات الطيران وطلبت منهم 
أن ينقلوني إلى روما وبالفعل انتقلت واحترفت الغناء 
4 أعوام   إيطاليا  اتعلم في  األوبرالى هناك  وجلست 
وتعلمت أشياء كثيرة مهمة أضافت لي وجعلت منى 

مغنى أوبرالًيا عالمًيا.
س: هل كان هناك مطربون أقدم منك عندما غنيت 

اوبرالي بمصر؟ وما سبب حبك للغناء
كانت هناك سيدتان في مصر فقط تغنيان هذا النوع، وهما 
السيدة أميرة كامل شقيقة فايدة، والسيدة فيولت مقار، 
وسبب حبي لهذا الغناء هو أننى شاهدت في صغرى 
فيلًما تسجيلًيا عن كروزو أكبر فنان إيطالى فى غناء 
األوبرا وشعرت حينها بأنني يوماً ما سأصبح كروزو 

ولكن في مصر والوطن العربي والشرق األوسط.
ما الذى فعلته كي تصل إلى هدفك وتحقيق حلمك؟

- عندما كنت صغيًرا كان سقف طموحاتي وأحالمي 
كبيًرا جًدا يكاد يصل إلى السماء وكنت أعلم جيداً أن 
فاشتغلت مثاًل  بالتعب واالجتهاد،  إال  يتحقق  لم  ذلك 
»شيال« من أجل الحصول على األموال ألتعلم الغناء 
األوبرالى رغم أننى كنت من عائلة كبيرة ولسنا فقراء 

ولكنهم رفضوا أن يساعدوني.
س: لماذا يتم حصرك دائماً في نوعية أدوار محددة؟
كل واحد فينا ابن لتجربته وثقافته وشكلة قدمت األمير 

والملك والباشا 
وبسبب مالمحي وتكوين شخصيتي فتم حصري في 
األب األرستقراطي أو السياسي أو إحدى الشخصيات 

التاريخية والبد ان يكون هناك تلقائية في األداء .
س: ما هي أقرب األعمال والشخصيات التي قدمتها ؟

- جميع األعمال التى قدمتها استمتع بها لكن عشقي من 
نوع خاص لـ»سمع هس« و»بوابة الحلواني« ومن 

الشخصيات »عزيز بيه القليط«.
س:كيف تعيش بعد رحيل ابنك وزوجتك؟

يتحمله بشر وكل  قاتل ال  - أعيش في وحدة وفراغ 
أصدقائي أنا وزوجتي هجروني بعد وفاة زوجتي وذلك 

ألن نجوى زوجتي كانت تصنع نوًعا من البهجة بيننا 
وكانت محبوبة ودمها خفيف وكانت عالقاتها واسعة 
وبالتالي فكانت هي حلقة الربط بين أصدقائنا وتخيل 
الجميع اننى سأتزوج بعد رحيلها وهذا ما رفضته فلم 
أتخيل اى امرأة أخرى تحل محل زوجتي، وشعرت 
بأنهم يعطفون علّى وبالتالي فكان البد علّى الرحيل 
واالنفراد بنفسي، واستثمر وقتي فى القراءة والمشاهدة 
والرياضة أو أذهب إلى األوبرا لالستماع إلى الغناء 

األوبرالى.
س: لماذا لم تتزوج بعد وفاة نجوي؟

- عدم زواجي ليس حالة نفسية ولكن نجوى زوجتي كانت 
ست ال مثيل لها وكانت دائماً ترسم الفرحة واالبتسامة 
وال تشعر من حولها بأنها متضايقة، وبالرغم من أننى 
كنت لطيفا مع البنات، ولكن لم أستطع أن أحب أمرأه 

مثلها فلم أتخيل حياتي مع إنسانة غيرها.
س: وماذا عن أصدقائك؟ 

لدي اصدقاء محدودين ومعظمهم في الخارج 
صديق شخصي لحسين فهمي ومصطفى فهمي وصديق 
عزت أبو عوف والعالمي األستاذ الدكتور الكبير زاهي 

حواس ومن السيدات ليلى علوي ونيلي 
س: أيهما كان مؤلًما أكثر وفاة زوجتك أم وفاة ابنك؟

- وفاة شريف كانت قاسية جداً ولوال وجود نجوى فى 
حياتي فى ذلك الوقت لم أكن استطيع التحمل، وكنت 
وقتها في إنجلترا لعمل حفلة وجاءت على الفور وتعبت 
جداً بسبب وفاته، أما وفاة نجوى فكانت قاسية بشكل 
يفوق الخيال مرضت وظللت في ثوب المرض فترة 
طويلة لحين أن تماسكت وأيقنت بأن علّى أن أستكمل 

حياتي لحين أن أذهب لها.
أتمنى ان يكون الحوار قد أعجبكم وانتظرونا في لقاءات 

حصرية اخري 

فنان استثنائي صدق حلمه وحقق هدفه، مر بالكثير
 من الصعوبات لدرجة أنه عمل "شيال "ثم غنى 

على أكبر المسارح العالمية 
خالل هذا الحوار يحكى لنا "حسن كامى" عن مشوار 1600 حفلة أوبرا، وتجاربه التمثيلية مع 
العديد من الفنانين مثل أحمد زكى، كما يحدثنا عن المأساة التي مر بها بعد وفاة زوجته وابنه، 

ويتحدث عن حصوله مؤخرا على لقب سفير السالم العالمي. 

أجرى الحوار: د. علي أبودشيش

 1  قرأتها على أثير إذاعة الشرق األوسط في مونتريال برنامج )ما خلصت 
فيه  الواقع  األحد  يوم  دياب  فكتور  األستاذ  اإلعالمي  يقدمه  الذي  الحكاية( 

25/6/2017. كما نشرت على الفيس بوك في اليوم نفسه.



الموسم  في  األقدام  برودة  منكم من مشكلة  كبير  قسم  يعاني   
الحار، ما قد يمنعكم أحياناً من المشي أو يزعجكم عند ممارسة 
إلاّ  األقدام خطيرة،  برودة  تكون  قد ل  آخر. وفيما  نشاط  أي 
استثنائية وتتطلاّب عناية  تكون عالمةً لظروف صحية  قد  انها 

خاصة.
اسباب برودة القدمين في الفصل الحار

ضعف الدورة الدموية
أكثر األسباب شيوعاً  يعتبر من  الدموية  الدورة  إن ضعف 
الدورة  قد يؤدي ضعف  الحار.  الفصل  القدمين في  لبرودة 
بانتظام،  قدميك  الدافئ على  الدم  إلى صعوبة وصول  الدموية 

مما يجعلها أكثر برودة من باقي الجسم.
يمكن أن تحدث مشاكل في الدورة الدموية نتيجة لمشاكل القلب، 
قد  كافية.  الجسم بسرعة  الدم عبر  القلب لضخ  يكافح  حيث 

المكتب  على  كثيراً  الجلوس  نتيجة  الدموية  الدورة  يكون ضعف 
يكون  أن  يمكن  بكثرة  التدخين  إلى  باإلضافة  للعمل  اليوم  طوال 

سبباً مهماً.
تعاني من مشكلة في  إذا كنت  ما  للتأكد  استشر طبيبك  نصيحة: 
قد  قلبك سليماً،  كان  أنه وبحال  كما  الالزم.  العالج  وتلقي  القلب 
يطلب الطبيب منك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ولمدة 30 

دقيقة في اليوم لتنشيط دورتك الدموية.
فقر الدم

الحمراء  الدم  تعاني من نقص في خاليا  الدم عندما  فقر  يحدث 
ومن الحديد وهو سبب شائع لبرودة القدين في الموسم الحار.

تناول  الممكن عالجها عن طريق  المشكلة من  أن هذه  نصيحة: 
أو عن  السبانخ والعدس وغيرها  بالحديد مثل  الغنية  األطعمة 

طريق تناول المكمالت الغذائية.
السكري

يمكن أن يسبب مرض السكري برودة القدمين في الموسم الحار 
أو  التنميل  تشمل األعراض األخرى  قد  تلف األعصاب.  بسبب 

الوخز في القدمين.
لتلف األعصاب في  أي أعراض  تعاني من  إذا كنت  نصيحة: 
للتحقق من  فاطلع على طبيبك، واتخذ عناية إضافية  القدمين، 

وجود جروح أو إصابات.
قصور الغدة الدرقية

تحدث هذه الحالة عندما تكون الغدة الدرقية غير نشطة ول تنتج 
ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية. بما أن عملية األيض تسيطر 
الغدة  فإن  الجسم،  القلب ودرجة حرارة  نبضات  على كل من 
الدموية  الدورة  تقليل  تساهم في  أن  يمكن  النشطة  الدرقية غير 

يتناولون  الذين ل   أظهرت دراسة إسبانية حديثة أن األطفال 
الكوليسترول وحمض  لديهم مستويات أعلى من  وجبة اإلفطار 
القلب  اليوريك ومقاومة أكبر لألنسولين، ما يؤثر على صحة 

واألوعية الدموية.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة نافارا بالتعاون مع جامعة غرناطة 

في إسبانيا، ونشروا نتائجها في دورية )Nutrients( العلمية.
تقييم عادات اإلفطار لدى  تم  الدراسة،  نتائج  إلى  وللوصول 
الذين تتراوح أعمارهم بين 8  المدارس،  203 من أطفال 

و12 عاماً.
اليوريك،  الكوليسترول وحمض  الفريق مستويات  وراقب 
باإلضافة إلى مقاومة الجسم لألنسولين لدى األطفال 

المشاركين في الدراسة.
ووجد الباحثون أن 13% من األطفال الذين لم يتناولوا وجبة 
إفطار ذات جودة سيئة،  تناولوا وجبة  أو  بانتظام،  اإلفطار 
اليوريك  الكوليسترول وحمض  لديهم مستويات أعلى من 

ومقاومة أكبر لألنسولين.
التي تركز على  الغذائي  التثقيف  إلى أن برامج  الفريق  وخلص 
الدموية لدى األطفال يجب أن  القلب واألوعية  تحسين صحة 
تتضمن توصيات محددة حول أهمية وجبة اإلفطار، وأن تكون 

وجبة متكاملة ومتوازنة.

أفضل املكونات واحللول الفّعالة إلخفاء 
خطوط االبتسامة

ما هي أسباب برودة القدمني يف الفصل احلار؟

عدم تناول اإلفطار يؤثر على قلوب األطفال اذا كان شعرِك خفيفًا... هذه النصائح مفيدة لِك!
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العالمات األولية  الفم هي من      خطوط اإلبتسامة أو تجاعيد 
للشيخوخة المبكرة. قد يندهش البعض منا عند معرفة أن تلك اآلثار 

تظهر سريعاً لدى األشخاص ممن يضحكون كثيراً!
العبوس  المتكررة كالضحك واإلبتسامة أو ربما  بعض الحركات 
البشرة  الفم، مما يصيب  تتسبب في ظهور خطوط دقيقة حول 
الطبيعية  المكونات  الحظ، هناك بعض  المبكرة. لحسن  بالشيخوخة 
الفعاّالة التي تساعدك على إخفاء تلك اآلثار المزعجة واستعادة حيوية 

وشباب بشرتك من جديد.
إليِك أهم المكونات الطبيعية للتخلص من تجاعيد الفم.  

1- شرب الماء بوفرة
البشرة، حيث  الماء بشكل منتظم على تجديد حيوية  يساعد شرب 
يمدها بالترطيب ويحميها من الجفاف. تذكري جيداً أن البشرة الجافة 
المرطبة  العناصر  لفقدان  نتيجة  التجاعيد  هي األكثر عرضة لظهور 
لذلك، فإن أهم عالج  النضارة والحيوية.  البشرة  التي تمنح  والمغذية 
للتخلص من خطوط اإلبتسامة هو شرب كميات كافية من الماء خالل 

اليوم.
2- عصير الليمون

يحتوي عصير الليمون على العناصر األساسية لشد الجلد حول الفم. 
فيعد من أهم المصادر الغذائية لفيتامين C، مما يساعد على الوقاية من 
الشوارد الحرة. وزعي عصير الليمون على المنطقة المحيطة بالفم أو 
الجلد برفق لبضع دقائق كي يعمل  لتدليك  الليمون  استخدمي شرائح 

ذلك على شد الجلد والتخلص من التجاعيد.
3- بياض البيض

لطالما ُعرف بياض البيض بقدراته الفعاّالة لعالج التجاعيد وشد الجلد 
المترهل. اخفقي بيضة واحدة في وعاء صغير، ثم تضاف ملعقة كبيرة 
من العسل األبيض. يوزع الخليط الناتج على المنطقة المحيطة بالفم 
ويترك لمدة 15 دقيقة قبل أن يشطف بالماء الفاتر ويكرر استخدامه 

مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.
4- جل األلو فيرا

يحتوي جل األلو فيرا على فيتامين C وE، مما يعمل على شد الجلد 
والحفاظ على ترطيبه. يساعد جل األلو فيرا كذلك على إصالح 
األنسجة التالفة وتقليل ظهور التجاعيد حول الفم. استخدمي جل األلو 
ثم  بالفم ويترك لمدة 5 دقائق  المحيطة  المنطقة  الطازج على  فيرا 

يشطف بالماء الفاتر.
5- الشاي األخضر

للشيخوخة، فيساعد على  المضادة  الشاي األخضر بخواصه  يتميز 
يتميز كذلك  الفم. كما  التجاعيد حول منطقة  البشرة وإخفاء  عالج 
المحيط  الجلد  التي تعمل على شد  باحتوائه على مضادات األكسدة 
بالفم. يُحفظ الشاي األخضر في المبرد، ثم يستخدم لتدليك بشرة الوجه 

بالكامل مع التركيز على المنطقة المحيطة بالفم.

   تعاني الكثير من النساء والفتيات من مشكلة الشعر الخفيف وغير الصحي، ويبحثن 
باستمرار عن حلول لهذه المشكلة المزعجة التي تؤثر بشكل مباشر على الطلة الجميلة. 
فالشعر الجميل والغزير والحيوي يُعتبَر من الصفات األنثوية األساسية التي تعتمد عليها 

المرأة للظهور بشكل ملفت ومثير لإلعجاب.
أسباب الشعر الخفيف

من الممكن أن تالحظ المرأة أن شعرها قد أصبح خفيفاً وأن تظن أن ذلك قد حصل في 
غضون فترة قصيرة، ولكن الحقيقة هي أن الوصول إلى مرحلة الشعر الخفيف تتطلب 

وقتاً طويالً وعوامل عديدة نذكر لك أبرزها:
- العوامل الوراثية التي تُعتبَر السبب األول للشعر الخفيف.

- التقداّم بالسن مما يجعل البصيالت ضعيفة وبالتالي يؤدي إلى تساقط الشعر.
- قلة البروتين في الجسم ونقص الحديد والفيتامينات، وبشكل خاص الفيتامين ب.

ض إلى الضغوط النفسية والتوتاّر، وذلك من شأنه أن يوصل عدداً كبيراً من  - التعراّ
بصيالت الشعر إلى حالة اإلنتهاء بشكل سريع وبالتالي يتساقط قسم كبير من الشعر 

ويصبح الشعر خفيفاً.
- إنقطاع الطمث، أو أي عامل مرتبط باضطراب معدلت الهرمونات في الجسم، 
ل سيما هرمون األستروجين عند النساء، لذلك نرى أيضاً مشكلة تساقط الشعر عند 

اللواتي يعانين من مشاكل وتكياّسات في المبايض. ويحصل أن تالحظ المرأة أن شعرها 
تالف وخفيف وجاف بعد الولدة، ولكن ذلك مؤقت، فبعد عودة الهرمونات إلى مستواها 

الطبيعي خالل األشهر الثالثة التي تتبع الولدة سيعود شعرها إلى حالته الطبيعية.
بعض النصائح لالهتمام بالشعر الخفيف

في محاولة إلعادة الحياة إلى الشعر الخفيف من الضروري أولً تجناّب العوامل التي 
تؤدي إلى تساقطه والتي ذكرناها سابقاً، إضافة إلى الهتمام بالتغذية وتناول األطعمة 

الغنية بالحديد وبالبروتين.
من المهم أيضاً أن يتم تدليك فروة الرأس خالل اإلستحمام بلطافة ونعومة لتحفيز الدورة 

الدموية فيها، ولكن من دون إلحاق األذى بالبصيالت.
كما ويجب تجناّب تمشيط الشعر بعد الستحمام مباشرة ألنه يكون في أضعف حالته 
عندما يكون مبلالً. إضافة إلى عدم تعريضه كثيراً إلى الهواء الساخن أي مجفف الشعر 

وأداة التمليس، خاصة عندما يكون رطباً.
من الممكن أيضاً تدليك فروة الرأس باستعمال بعض أنواع الزيوت الطبيعية التي تعمل 
على تغذية البصيالت، مثل زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت اللوز المر. أو استعمال 
بعض المستحضرات ذات النوعية الجيدة المخصصة لتغذية بصيالت الشعر وفروة 

الرأس والحماية من التساقط، وذلك يكون بعد استشارة طبيب الجلد.

biological clock عند  الحيوية  الساعة  أو  البيولوجية  الساعة     
اإلنسان هي عبارة عن دورة تدوم لـ24 ساعة وتخلق ما يسمى باإليقاع 
البيولوجية على عدد  الساعة  تؤثر   .Circadian rhythm اليوماوي 
وتتأثر  اإلنسان،  بها  يقوم  التي  الدورية  أو  اليومية  السلوكيات  كبير من 

بالتغيرات المناخية والبيئية التي تحيط به.
البيولوجية بشكل عام،  الساعة  نتناول وإياك موضوع  يلي،  ما  في 

وتأثيراتها على النوم بشكل خاص.
دورها وتأثيراتها

والعتمة،  الضوء  أي  والنهار،  الليل  باختالفات  البيولوجية  الساعة  تتأثر 
أنماط سلوكية دورية  اإلنسان  لدى  تخلق  الفصول، وهي  واختالفات 
الرئيسي في  الدور  تلعب  فهي  هنا  rhythmic cycles. من  وإيقاعية 
تغيرات  تؤثر على  أنها  اإلنسان، كما  بالنعاس واليقظة عند  الشعور 
بها جسم  يحتفظ  التي  السوائل  الحرارة في جسده وعلى نسب  درجات 
أخرى  تأثيرات على وظائف  البيولوجية  الساعة  تحدث  اإلنسان. وأيضاً 

في الجسم مثل اإلحساس بالجوع والمعدلت المختلفة للهرمونات.
غالباً ما تتولى الساعة البيولوجية لدى اإلنسان مهمة جعله يشعر بالنعاس تأثيرها على النوم

كما وإيقاظه في أوقات محددة، هذا إذا كانت حياته منظاّمة من ناحية النوم 
البيولوجية  الساعة  في  أن تحدث اضطرابات  والستيقاظ. ولكن يحدث 
وتتغياّر األنماط اليومية الخاصة بالنوم والستيقاظ بسبب العمل بدوام ليلي 
لفترة زمنية معينة، أو المرض أو السفر بين األماكن التي تختلف تواقيتها 
البيولوجية،  إعادة ضبط ساعته  الشخص  ب على  يتوجاّ لذلك  الزمنية، 

ولتحقيق هذا الهدف يمكنه فعل األمور التالية:
 - إنهاء جميع المهمات اليومية قبل الخلود إلى النوم بوقت مناسب ليستعد 
خالله الجسم للنوم. أي التوقاّف عن ممارسة النشاطات التي تتطلب جهداً 

والبتعاد عن الضوضاء قبل موعد النوم بساعتين على األقل.
- التوقاّف عن تناول األطعمة قبل النوم بثالث ساعات، كما وتجناّب تناول 
المشروبات المنباّهة في الفترة المسائية حتى ل تصعاّب عملية الخلود إلى 

النوم العميق.
-إتباع روتين يومي في الخلود إلى الفراش والستيقاظ في الصباح، حتى 

ولو كانت فترة عطلة، إل إذا كان الشخص مضطراً للسهر.
- تجناّب أخذ القيلولت الطويلة في فترة لعد الظهر ألن ذلك يمنع الشعور 

بالنعاس في الوقت المحدد.

تكدس الدهون يف منطقة البطن: األسباب والعالج

تسمعون كثريًا عن الساعة البيولوجية... فكيف تؤثر عليكم؟

اجلليرت موضة مالبس شتاء 2019 وهذه نصائح الرتدائه بشكل أنيق

  تبحث كل واحدة منا خالل هذه الفترة عن كل ما هو 
يبدو  مواكب لموضة خريف2018 وشتاء 2019. وما 
الغريبة  الموضة  العديد من صيحات  للنظر هو أن  لفتاً 
والالفتة للنظر تعود بشكل قوي. وكانت صيحة الجليتر أو 

المالبس الالمعة هي أبرز ما يسيطر على الساحة حالياً.
أننا اعتدنا أن كل ما هو لمع يرتبط فقط  رغم 
في  تماماً  أن األمر يختلف  إل  المسائية،  باإلطاللت 
بإمكانك  خريف وشتاء 2018-2019. حيث أصبح 

المالبس. فقط كل ما  أو أي مكان بهذه  للعمل  الذهاب 
تحتاجينه هو أن تعلمي جيداً الطريقة التي سترتدينها بها 
لِك في مجموعة  لذلك جمعنا  تبدو جذابة ومناسبة.  حتى 
التالية، حيل تمكنك من ارتداء هذه الصيحة  النقاط  من 

بمنتهى البساطة...
كيف ترتدين التنورة الالمعة أو الجليتر؟ واحداً من األسئلة 
التي تدور بذهن كل واحدة منا فور أن تشاهد تنورة لمعة، 
هو الطريقة التي سترتديها بها حتى تبدو كاجوال وليست 

مالبس سهرة. 
إذا كنت ترغبين في أن تصبح إطاللتك كاجوال،   -1
فيمكنك ارتدائها مع القميص أو الجاكيت الجينز باإلضافة 

إلى حذاء رياضي.
هنا  للعمل،  ترغبين في إطالل رسمية  كنِت  إذا  أما   -2

يمكنك ارتدائها مع بالطو شتوي مميز.
التي ذكرناها  الخطوات  نفس  الجليتروتنطبق  البنطلون 
يمكنك  الجليتر. حيث  البنطلون  ارتداء  السابق، على  في 

أو رسمية،  لتصبح إطاللتك كاجوال  ارتدائه  ببساطة 
ويمكك تحويله ليناسب إطاللتك المسائية.

الجاكيت  ببساطة أن يضيف  الالمع يمكن  الجاكيت 
الجليتر لمسة مميزة على إطاللتك في شتاء 2019.

 فبدلً من أن تكون مالبسك قاتمة، فهو يمنحك درجة من 
الجاذبية واألناقة. حيث يمكن ارتدائه مع قميص أبيض، 
أو مع مالبس ذات لون غامق. بشرط أن ل ترتدي معه 

أي قطعة مالبس أخرى لمعة.

البطن  الدهون في منطقة  تراكم وتكدس   
تعاني  التي  الخطيرة  المشاكل  والسمنة من 
منها بعض النساء والفتيات، وقد تسبب لهن 

األزمات الصحية والنفسية.
البطن  والشحوم حول منطقة  الدهون  تراكم 
الصعب  ألًما، حيث من  أكثر  تعني معاناة 
يكثر  لذلك  بسهولة.  منها  والتخلص  إزالتها 
إلى زيادة  تؤدي  التي  األسباب  البحث عن 
المنطقة خاصةً،  الدهون في هذه  تراكم 
العالجية  الطرق  للتعرف على  السعي  مع 
الدهون  التخلص من هذه  التي تساهم في 
ولذلك حرصنا  البطن.  المتراكمة في منطقة 
نأتي بشكل مفصل عن األسباب  أن  اليوم 
الدهون حول منطقة   لمشكلة تكدس  والعالج 
السطور  فتابعينا عزيزتي من خالل  البطن، 

التالية.
 أسباب تكدس الدهون بمنطقة البطن

1- تقدم السن
تواجه معظم النساء عدة مشاكل في عمليات األيض او 
التمثيل الغذائي مع التقدم في السن مما يخفض مستوى 
في  النساء مشكلة  تواجه  لديهن. كذلك  الدهون  حرق 
حساب ومراقبة السعرات الحرارية المطلوبة في عمر 
الطعام وتراكمه  تناول  في زيادة  يتسبب  معين، وهذا 
الطمث  انقطاع  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  البطن.  حول 
على  يؤثر سلباً  قد  األربعين،  بعد عمر  النساء  لدى 

إنتاج  في  تغيير  إلى  فترة  أول  في  يؤدي  جدسها ألنه 
الهرمونات. هذا التغيير قد ينتج عن انخفاض أو زيادة 
الحفاظ على وزنها  المرأة  الوزن ويُصعب على  في 

في هذه الفترة. 
2- اإلجهاد وقلة النوم

المستمر، مع  باإلجهاد  أن شعورك  تعلمين عزيزتي 
قلة النوم والمعاناة مع األرق باستمرار، من األسباب 
الرئيسية التي تؤدي إلى تكدس الدهون بمنطقة البطن. 
الشديد بشكل مستمر يجعل  للتعب  المرأة  تعرض 
المسؤولة  الهرمونات  الكظرية متحفزة إلنتاج  الغدة 

عن تكون الدهون في الجسم 
البطن، ومن  وخاصة منطقة 
األدرينالين  أهمها هرمونات 

والكورتيزول.
النوم  تخفيض ساعات  كذلك 
الحصول على وقت  وعدم 
يقوم بعمل  النوم  كافي من 
الهرمونية  التغيرات  بعض 
الوزن.  لزيادة  المسببة 
النوم  باألرق وقلة  الشعور 
يقلالن مستويات هرمون 
من  يزيد  مما  الليبتين، 
الجريلين  مستويات هرمون 

الذي يسبب زيادة الوزن.
3- سوء التغذية

المرأة لألطعمة  تناول  عدم 
الدهون حول  تراكم  الغذائية يسبب  باأللياف  الغنية 
تحتوي على  التي  األطعمة  تناول  قلة  البطن. هذا مع 
الفيتامينات والمسؤولة عن حرق  نسبة عالية من 
تؤدي  التي  الضارة  وتناول بعض األطعمة  الدهون 
إلى اكتساب الوزن والتي من أهمها األطعمة الدهنية، 
تناول  بالسكريات. هذا فضاًل عن  الغنية  والوجبات 
المقلية واألطعمة  الغازية واألطعمة  المشروبات 

المصنعة والحلويات بكثرة.
 عالج مشكلة تكدس الدهون بمنطقة البطن

1- ممارسة التمارين الرياضية
بشكل  المتراكمة  الدهون  الرياضة على حرق  تساعد 
يساعد  الذي  األساسي  تعلي معدل األيض  فعال كما 
لذلك ل  الحرارية.  السعرات  المزيد من   على حرق 
الخاصة بشد  الرياضية  التمارين والحركات  تنسي 
المتراكمة  الدهون  البطن والتخلص من  ترهالت 

حول البطن.
2- شرب الماء الساخن

شرب الماء الساخن بشكل يومي لمدة شهرين كاملين 
البطن.  المتكدسة حول  الدهون  إذابة  يساعد على 
الحرارية  السعرات  إزالة  الساخن في  الماء  يساعد 
الساخن  الماء  بتناول كوب من  لذلك عليِك  العالية. 
النوم مباشرة، واحرصي  الستيقاظ من  يوميًا فور 
على إضافة عصير ليمونة إليه حتى تساعد من تسريع 

عملية الحرق.
3- تناول الخضروات والفواكه

لكي تتخلصي عزيزتي من مشكلة تكدس الدهون حول 
الخضروات  تناول  باإلكثار من  البطن، عليِك  منطقة 
والفواكه  الخضروات  تساعد  يومي.  والفواكه بشكل 
المتراكم  الزائد  الوزن  التخسيس وخسارة  على 
نسبة عالية من  نظًرا لحتوائها على  البطن،  بمنطقة 
الفيتامينات والمعادن الرئيسية الخاصة بتحسين عملية 
الحرق. الفواكه والخضروات الغنية باأللياف الغذائية 
والترهالت  والسموم  الشحوم  التخلص من  في  تساهم 

بالجسم. الموجودة 
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نادي احترام المشاهد:

أمينة خليل بإطاللة وردية مبهجة بأحدث 
جلسة تصوير

رانيا يوسف: االكتئاب جعلين اهتم بنفسي.. 
واحبث عن التحدي يف أعمالي

حممد سعد يبحث عن بطلة ثانية لتجسيد دور 
سكرترية يف فيلمه اجلديد

عادل إمام يعرتض على ختفيض أجره 
يف رمضان 2019

نادية اجلندي : »أستعد للعودة ولكن بشروط«

حممد سالم: هذا ما أفعله حتى أجد 
يامسني عبد العزيز توجه الشكر عمل فين جديد!

لرسامة رمستها بطريقة كوميدية

450 972 1414  /  514 961 0777

الدراما  أزمة  طالت   
المقبل  التليفزيونية في رمضان 
إمام، فعلى  »الزعيم« عادل 
اتفاقه على مسلسله  الرغم من 
المقبل منذ انتهاء مسلسله األخير 
لم  أن هذا  إال  »عوالم خفية«، 
يمنع شركة اإلنتاج من مفاتحته 
حول ضرورة تخفيض أجره 
بباقي شركات اإلنتاج  أسوة 
التي لجأت إلى هذا األمر تنفيذا 
للبروتوكول الموقع بين القنوات 
القنوات  يلزم  الفضائية والذي 
كافة بعدم شراء أي مسلسل 
مليون  قيمته 70  تتعدي  درامي 
يتعدى  أقصى، وأال  جنيه كحد 
إجمالي قيمة المحتوى المشترى 
خالل شهر رمضان )مسلسالت 
وبرامج وغيرها( مبلغ 230 
أقصي سواء  بحد  مليون جنيه 

كانت المسلسالت والبرامج مشتراه أو منتجة داخليا.
منتج  إمام  نجله رامي  إمام رفض كل محاوالت  عادل 
األمر  إن وصل  لتخفيض األجر حتى  الجديد  مسلسله 
المقبل  المشاركة في موسم رمضان  إلى عدم  به 
ليغيب - في حال توقف  الدرامية،  انتهاء األزمة  لحين 
ما  منذ  األولي - عن شهر رمضان  للمرة  مشروعه 
يقرب 7 سنوات، بعدما عاد إلى الدراما في عام2012 
إلى مسلسل  ناجي عطا هلل« وصوال  بمسلسل »فرقة 

»عوالم خفية« الذي عرض في رمضان الماضي. 
إمام محاوالت تخفيض أجره  الزعيم عادل  رفض 
وضع الشركة المنتجة في مأزق، األمر الذي دفعها إلى 
محاوالت تسويق العمل لقنوات عربية حتى يتسنى لها 

تعويض ما تم دفعه من أجور ونفقات العمل الجديد. 
في  لرمضان 2019 و 2020  إمام  استعد عادل  وقد 
أن يطل على  اختار  األولى، حيث  للمرة  تحدث  سابقة 

الفنان  كتبه  الذي  بالسيناريو  المقبل  جمهوره رمضان 
له حتى  نهائي  اسم  يستقر على  ولم  البزاوي،  محمود 
إمام، وتنتجه  المسلسل رامي  اآلن، ويتولى إخراج 

شركة ماجنوم، ويقدم فيه دور طبيب نفسي. 
يقدمه في رمضان  أن  المقرر  المسلسل اآلخر  بينما 
2020 من تأليف الثالثي أمين جمال، محمود حمدان، 
الذي مازال في مرحلة  العمل  إبراهيم محسن، وهو 
الرقابة  به على  الخاصة  المعالجة  الكتابة، وُعرضت 
فيها حتى  نهائيا  تبدي رأيا  ولم  الفنية  المصنفات  على 
لمنحه  القراءة  اللجنة في مرحلة  تزال  إذ ال  اآلن، 

التصريح.
بها بعض  العمل،  األولية في  التفاصيل  هناك بعض 
االعتراضات نظرا لتجسيد عادل إمام شخصية سيادية 
التصريح  الحصول على  العمل من  يمنع  قد  ما  وهو 
اللجنة  التي ستقرها  التعديالت  الالزم لحين إجراء بعد 

في تقريرها حول السيناريو. 

كلوني،  أمل  المحامية  أن  الصحافية  التقارير  بعض  كشفت    
هواية ركوب  كلوني   النجم  جورج  يمارس زوجها  أن  رفضت 

الدراجات النارية، خوفاً عليه.
دّراجته  بسبب  لحادث سير،  تعّرض  قد  كلوني  وكان جورج 
النارية في إيطاليا، نتج عنه دخوله إلى المستشفى، وبعد ذلك قّرر 

كلوني بيع دراجته النارية في المزاد.

يُذكر أنه إنتشرت في الفترة األخيرة بعض التقارير، التي تكشف 
عن نية جورج كلوني اإلنفصال عن زوجته، باإلضافة أنها حامل 
المزاج  عليها  يغلب  أمل  أن  ذلك  في  والسبب  الثالث،  بطفلهما 
موقع  لكن  كثيراً.  بينهما  الشجار  في  يتسبّب  والذي  الُمتقلّب، 
أن عالقة  وأّكد  اإلشاعات،  هذه  نفى جميع   »Gossip Cop«

الزوجين في أحسن حاالتها.

  الناقدة أحالم األسيوطي

زوجة جورج كلوني متنعه من ممارسة هوايته 
امُلَفّضلة!

لجلسة تصوير  أمينة خليل  المصرية  الفنانة  خضعت 
جددة ظهرت فيها بلوك ناعم حاز على إعجاب عدد كبير 

من متابعيها.
الشخصي على موقع  الصور عبر حسابها  أمينة نشرت 

»أنستجرام«، وكشفت أن الصور 
لصالح مجلة عربية، وظهرت فيها وهي 
بالورود،  ترتدي فستان وردي مزين 
بينما اختارت لها تسريحة شعر بسيطة.

أمينة  تقتصر على تسريحة  لم  البساطة 
في  أيضا  تمثلت  ولكنها  فقط،  وفستانها 
حركاتها وماكياجها واإلكسسوارات 
الفنانة  تلقت  وبالتالي  استخدمتها،  التي 
التي  الجمهور  تعليقات  عدد هائل من 

تغزلت فيها.
أمينة خليل كان آخر أعمالها السينمائية 
أيمن  فيلم »البدلة«، سيناريو وحوار 
تامر  بهجت قمر، وقصة وبطولة 
حسنى، ويشارك في بطولته ماجد 
المصري، ودالل عبد العزيز، ومحمود 
أبو  البزاوي، وحسن حسني، وطاهر 
الشرف  ليلة، ومحمد سراج، وضيوف 
وإيمى سمير غانم وأحمد  الرداد  حسن 
زاهر وأحمد شوبير ومجدي عبد الغني 

وتامر أمين.
أمينة خليل فنانة شابة بدأت حياتها الفنية 
بأدوار صغيرة وذاع صيتها من خالل 
أوتيل«، حيث جسدت  مسلسل »جراند 
دور الفتاة األرستقراطية البسيطة برقة ونعومة لفتت إليها 
أنظار الجمهور والنقاد، وشاركت العام الماضي في بطولة 

مسلسل »ليالي أوجيني«.

الممثلة  رانيا يوسف  عن  فيقول 
تقديمها شخصية األم ألوالد كبار في 
المعروض  امبارح«  مسلسل »كأنه 
التجربة  بأنها ال تخشى هذه  حاليا 
اطالقا وهي بطبيعتها تبحث دائما عن 
لها  تحد  الذي يحمل  الصعب  الدور 
لجمهورها، وما  ويكون غير متوقع 
العمل هو  في  المشاركة  شجعها على 
والموت من  الحياة  قيمة  يحمل  كونه 
خالل فقدانها إلبنها ومن ثم عودته بعد 

عشرين عاماً.
وعن تصريحاتها األخيرة وقولها 
الطالق علقت  بعد  أجمل  باتت  بأنها 
المعنى  اقصد  قائلة :ال  على األمر 
للكلمة ولكن ما عنيته هو  الحرفي 
المرأة  احيانا يجعل  بأن االكتئاب 
أكبر، كما ان عدم  بنفسها بشكل  تهتم 
انشغالها برجل في حياتها يجعل 
األولوية لنفسها فال تنشغل باآلخرين.

انها تركز حالياً  الى  واشارت يوسف 
الفنية وعلى حياتها  على أعمالها 
األسرية مع بناتها باإلضافة إلهتمامها 

بالرياضة وبحياتها بشكل عام.

يبحث الممثل  محمد سعد  ومخرج فيلمه الجديد » محمد حسين« 
عن ممثلة جميلة لتقديم دور البطولة الثانية في العمل وهو عبارة 

بعد  وذلك  عن شخصية سكرتيرة، 
التونسية  فريال  الممثلة  مع  التعاقد 

يوسف  لتقديم دور البطولة االول.
وقرر منتج العمل باالتفاق مع محمد 
تعديالت جزرية  اجراءت  سعد 
توقفت  الذي  الفيلم  على سيناريو 
وعاد  من شهرين،  اكتر  تحضيراته 
المخرج محمد علي  بالتعاقد مع 
وان  اخراجه السيما  لتولي مهمة 
الشهور الماضية شهدت اعتذار اكثر 

من مخرج.
ينتظر محمد سعد  اخر  وفي سياق 
فيلمه  من  الثاني  الجزء  طرح 
»الكنز« خالل الفترة المقبلة، بعدما 
ُطرح الجزء األول في عيد األضحى 
الماضي، وشارك في بطولته  محمد 
رمضان ،  هند صبري ، روبي، أحمد 
رزق،  أمينة خليل ، هيثم أحمد زكي، 
العزيز  الحسن، عبد  أبو  عباس 
وتأليف عبد  هاني عادل،  مخيون، 

الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

الفنان  المقرر ان يشارك    من 
أكتاف(  ياسر جالل بمسلسل )لمس 

في الموسم الرمضاني القادم.
ويجسد »جالل«، دور ضابط 
شرطة يحال لالستيدعاء بسبب 
بعض المشاكل داخل قطاع الداخلية 
وعنفه تجاه المجرمين مما يجعله 
تماًما بعد خروجه  يبدأ حياة مختلفة 

من الخدمه.
يذكر أن جاري ترشيح األبطال 
»لمس  مسلسل  في  المشاركة 
اكتاف«، وهو من تأليف هاني 

سرحان وإخراج حسين المنباوي.

  أكدت الممثلة  نادية الجندي  أن مشروع عودتها 
مرة أخرى اليزال قائما بالفعل حيث تجهز لعمل 
درامي وعمل آخر سينمائي لكنها ارجعت تأخير 
التي تضعها دائما ألي عمل  العودة للشروط  هذه 
وهو أن يكون بنفس مستوى األعمال التي قدمتها 
خالل تاريخها فال يمكن بعد ما قدمته أن تشارك 
في عمل ضعيف ورفضت الكشف عن اي تفاصيل 

تخص العملين لحين االتفاق بشكل نهائي عليهما.
من جانب آخر وبعد أن باتت نادية حديث 
الفترة األخيرة، خصوصاً مع  السوشيال ميديا 
التي ظهرت بها في اطاللة جديدة وإن  الصور 
السوشيال ميديا حيث  كانت تصالحت مع فكرة 
كانت ترفض االمر تقول عن ذلك :بكل تأكيد كل 
له سلبيات وايجابيات وانا ارفض استخدام  شيء 
اهانة اآلخرين لكن  لهذا االمر من اجل  البعض 

طبعا تسعدني اآلراء التي قالها الجمهور عني .

الفنان محمد سالم،  أنه يجرى    قال 
بروفات باستمرار لحين االستقرار على 

المشاركة فى أى عمل خالل الفترة القادمة.
يتعاقد على أى عمل  لم  أنه  وأكد »سالم«، 
خالل الفترة الحالية وأنه ما زال يختار ما بين 

األعمال المعروضة عليه فى الوقت الحالي.
على جانب آخر أعرب عن سعادته بردود 
األفعال حول النجاح الذى حققة مسلسل »ربع 
رومى«، الذى شارك فيه فى موسم رمضان 

الماضي وأنه لم يتوقع هذا الكم من النجاح.
يذكر أن الفنان محمد سالم، شارك فى مسلسل 
»ربع رومي«، فى الموسم الرمضانى 
الماضى كما شارك فى أجزاء مسلسل 
»الكبير أوى« من بطولة أحمد مكى وبيومى 
فؤاد ودنيا سمير غانم واخرون وحقق نجاح 
كبير بتقدمية شخصية هجرس، ومسلسل لهفة 
ونيللى وشريهان بطولة إيمى ودنيا سمير 
العديد  غانم ومصطفى خاطر كما شارك فى 

من األعمال الفنية الناجحة.

  نشرت النجمة ياسمين عبدالعزيز مجموعة صورا لها رسمتها إحدى متابعاتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل 
االجتماعي »إنستجرام«.

ووجهت ياسمين الشكر للرسامة التي أظهرتها بشكل كوميدي قائلة: »تحفة تسلم إيديكي« وانهالت التعليقات من جمهور 
ياسمين الذي عبر عن إعجابه بالصور.

لعام  الرمضاني  السباق  بها  الحالي لخوض تجربة درامية جديدة تخوض  الوقت  الفنانة ياسمين عبدالعزيز في  وتستعد 
2019، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان.

ياسر جالل ضابط شرطة عنيف يف »ملس اكتاف«

الموضوع : درية ) فاتن حمامة ( ومدحت ) رشدي 
أباظة ( يودعان أبنهما كريم ) هشام سليم ( في المطار 
بأنها  تعليمه في فرنسا. تصارح درية مدحت  لتكملة 
أتمت رسالتها نحو أبنها وزوجها لمدة 20 سنة وتريد 
االن الطالق . يتشاجر معها مدحت ويضربها . ترفع 
عليه دعوة في المحكمة للطالق فهي أستحالة العيش 

بينهما . يرفض مدحت وتتوالى األحداث . 
قصة حسن شاه ، سيناريو : سعيد   : التحليل والنقد 

مرزوق – حوار : سعد الدين وهبة 
عزيزي القارئ : رحلت سيدة الشاشة العربية » فاتن 
حمامة« وهي تعتبر الممثلة األولى في السينما العربية 
عامة والمصرية خاصة . الممثلة التي احترمت نفسها 
فيلم تمثله له  واحترمت جمهورها . وهي في كل 

هدف ويخدم المجتمع 
تاريخها  وساترك   .
السندباد  الكبير لشقيقي 
الذي  » أشرف كمال« 
يشرح تاريخها وفنها . 
ومن أهم األفالم التي 
قدمتها » فاتن حمامة« 
على الشاشة الفضية فيلم 
فيلم  . فهو   ) )أريد حالً 
إجتماعي يظهر كيف 
أن المرأة ليس لها الحق 
بعيداً  الكريمة  الحياة  في 
عن زوجها وسيطرته 
عليها . وقد جعل هذا 

المختصة لألحوال الشخصية أن تعيد  الجهات  الفيلم 
بما  القديمة منذ 1929 وتغييرها  القوانين  النظر في 
يتفق لمصلحة المرأة مثل الرجل . وأصحبك عزيزي 
القارئ لدراسة الشخصيات خاصة درية ومدحت 
السيناريست »سعيد مرزوق« كوحدة  اللذان جعلهما 
بين  التصالح  أو  التسامح  فيها  التي يستحيل  لألضداد 
الطرفين . وساعد في ذلك حوار سعد الدين وهبة الذي 

كتبه بما يتفق مع كل شخصية .
درية : نشأت في عصر الملكية ، خجولة مهذبة ، من 
عائلة كريمة غنية ، والدها مستشار وشقيقها فؤاد يدرس 
في كلية الفنون . كان في هذا العصر ، ال يصح للفتاة 
ابداء الرأي في أي موضوع فالطاعة العمياء أساسية 
 MERE DE DIEU لوالدها – وهي في مدرسة 
الفرنسية ، فهي تقرأ األدب الفرنسي مثل : »فولتير« 
الملكية والظلم في فرنسا .                                                                                                                 وهو أكبر ثائر على 
لذلك نجد بشائر التمرد على الواقع نابع منها خاصة 
الدبلوماسي  السلك  الذي يعمل في  عندما جاء مدحت 
الفور دون األخذ  وطلب يدها. وافق والدها على 
برأيها. فإذا برد فعلها باأللم والحزن على وجهها 

كان عظيماً . 
مدحت : رجل من أسرة عريقة ، في السلك الدبلوماسي 
التطهير وهو  حتى جاءت ثورة 1952 وخرج مع 
يتكلم عدة لغات ، مفتوح على المجتمع الغربي . رغم 
ذلك نجد في أعماقه يمثل الرجل الشرقي المتحفظ بل 
المتسلط . فليس للزوجة أي حقوق . فهي مجرد جارية 
العريق  في منزله . وتزوج من درية ذات األصل 
لها  . وهو اليسمح  الشكل اإلجتماعي لمركزه  ليكمل 
بأي أعتراض أو مناقشة في تصرفاته . مثل خيانته مع 
الموافقة  لعدم  بالبرود  صديقته )جينا ( ، بل ويتهمها 
على مضاجعتها بأوضاع شاذة . ثم مهاجرته الفراش 
لعدة سنوات . من هنا خلق الصراع بين األضداد 
العبودية وتريد الطالق  – فدرية تمردت على حياة 
المحكمة  فضربها مدحت مما دفعها إلقامة دعوة في 
تتراجع عن حقها ومتمسكة به حتى  للطالق فهي ال 
تصل لهدفها ) الطالق ( . أما مدحت فال يعطيها هذا 
الطالق لمجرد أنها طلبته . فهي بذلك جرحت كبريائه 
. فكيف ) لجارية من الحريم ( تطلب األنفصال عنه بل 
تطلق . وكانت األزمة عندما ذهب مدحت لشقة درية 
للقاضي  الشقة ويصرح  حتى يتعرف على تفاصيل 
الشقة  . لكن درية تهرب من  بها  أنه مازال متصل 
 ( ليلى طاهر ( ونادية  وتستنجد بصديقاتها مرفت ) 
سهير سامي ( من المدرسة. وذهبت إلي شقيقها فؤاد 
) شريف لطفي ( في اإلتيليه وتعرفت على صديقه 
بين  روؤف ) مروان حماد ( وقد نشأت قصة حب 
درية وروؤف . وقد غيرت درية محاميها من أبو الوفا 
) على الشريف ( إلي أحمد عدوي ) محمد السبع ( عم 
روؤف . وقد وصلت األحداث للذروة عندما رفضت 
درية العودة لمدحت في المحكمة أمام الجميع. فطعن 
مدحت في كرامته . فجرى خلفها في المحكمة وسبها 
لها شاهد كرته  الحاضرين . وأعطى  أمام  وشتمها 
للشهادة معها فيما جرى . وكان الحل: أن تكون الجلسة 
سرية حتى ال يحرج أحد الطرفين . تمسك مدحت » 
بالطالق .  بدرية » وأراد الصلح لكن درية تمسكت 
أبنها.  إلي مدحت ألنه والد  ولم تبح بأي شئ يسيئ 
وهنا نرى أصالة درية بأنها أبنة عائلة كريمة . النتيجة 
: تذهب درية إلي المحكمة وهي سعيدة بالنطق بالحكم 
سيكون لصالحها وأخيراً ستصبح حرة .فإذا المحكمة 
ترفض الدعوى ، بل إلزامها بدفع المصروفات 

وأتعاب المحاماة .
بذلك نجد أن وحدة األضداد بين درية ومدحت يستحيل 

فيها التسامح أو التصالح أو حتى أنصاف الحلول .
عالج السيناريو عدة شخصيات بجانب درية في 
المحاكم مثل السيدة حياة ) أمينة رزق ( وهي الزوجة 
التي عاشت مع زوجها 30 سنة ثم طلقها وتزوج من 
لقوتها.  » سنية » )  إمرأة شابة وال تملك أي شئ 
رجاء حسين ( طلقها زوجها عباس ) وحيد سيف( 

الكاتب درويش ) سيد  فإذا   . بنفقة ألوالدها  وتطالب 
زيان ( يجعلها عاهرة وتكسب أكثر من نفقة زوجها، 
فتتنازل عن النفقة . ) نعيمة الصغير( ال يعطي زوجها 
أي حق فتشتمه وتشهر به في المحكمة . ) ليلى فهمي( 
تكسر أناء ماء ) قلة ( على رأسها وتتهم زوجها بذلك 

.. إلي آخره ..
 اإلخراج : سعيد مرزوق – وإنتاج : صالح ذو 

الفقار . 
أحيي الممثل والمنتج الراحل صالح ذو الفقار إلنتاجه 
فيلماً هادفاً لقصة جريئة » لحسن شاه » وأبطاله : فاتن 

حمامة ورشدي أباظة .
السيناريو واإلخراج  كتابة  وفق سعيد مرزوق في 
وبذلك استطاع إخراج بحرفية ما كتبه وقدم 

الشخصية األولى » لفاتن حمامة« التي أدت دورها ) 
درية ( بصدق كبير وبحرفية متقنة وجعلتنا نتعاطف 
معها ألدبها وأخالقها مع زوجها رغم قسوته عليها 
الطاعة   ( البائد  القانون  انفعاالتها ضد  أن  – كما 
بالبوليس ( وثورتها عليه ، جعلتنا نشعر بمدى 
 . النظر آلنسانيتها  المرأة دون  يقع على  الذي  الظلم 
لذلك لغى وزير العدل قانون الطاعة بالبوليس – أما 
بالطالق  بالحكم لصالحها وفوزها  بالنطق  فرحتها 
على وجهها وهي سعيدة في  وبحريتها كان ظاهراً 
بعد  اإلنهيار  إلي  الوجه  ثم تحول هذا  أعماقها.  
، جعلها  منذ 4 سنوات  تجاهد  الدعوة وهي  رفض 
بعدم  تعايشنا مع درية وحزنها  لدرجة  بحرقة  تبكي 
فاتن  لكنها كانت »  المرجوه –  للنتيجة  وصولها 
التي أستطاعت توصيل األحساسيس  حمامة » 
الي جمهورها والتترك  المكتوبة  للشخصية  الداخلية 
الجهات  فاهتمت   . تعانيه وتعيشه  بما  يبالي  ال  أحداً 
التي  القوانين  بتغيير  الشخصية  باألحوال  المختصة 
الرجل – هذه هي »  للزوجة حقها مثل  ال تعطي 
له معنى  ليس  فيلماً  لها  تجد  قلما  التي  فاتن حمامة« 
العربية«  الشاشة  لقب »سيدة  فاستحقت بجدارة 

رحمك هللا يا فاتن . أننا نحبك 
. رغم دوره  العظيم  المارد  أباظة«    » رشدي 
الشرير إال أننا نظل نحبه لصدق مشاعره ، ولجرح 
كبريائه وانفعاالته كرجل شرقي – فهو يضاجع نادية 
بل   ، أي حق  لها  يعطي  لكن زوجته ال  أرسالن – 
لطلب  النفسية واضحة  اآلمه  فراشها وكانت  هاجر 
الند  أمامه  التي )يملكها( تريد تركه بل تقف  زوجته 

بالند . رحمه هللا. كان عمالقاً .
المسرح  قاله عميد  ما  نفذت  فقد  أمينة رزق«   « أما 
بالدور  الفنان هو  أن   ( العربي » يوسف وهبي« 
نفسه وليس بحجمه ( فبالفعل دورها في مشهدين فقط 
. مشهد المحكمة وهي تعرض مأساتها على القاضي 
ثم مشهد مع درية وهي تشرح لها : 30 سنة عايشة 
 . يطلقني ويرميني  ، وبعدين  بما يرضي هللا  معاه 
وهللا يا بنتي خايفة أموت وملقاش اللي يكفني – تفتح 
نفسها  فعزة  تمسكها.   أمينة  لكن   ، يدها  درية شنطة 
الحزن  الصدقة وعبرت عن مدى  قبول  تمنعها من 
بأنها  أقنعتنا  النابع من األعماق بصدق شديد حتى 
الشخصية نفسها ) حياة ( . فهى ال تترك أحد ال يبالي 
أستاذة وتستحق   : فقط  كانت  أمينة رزق«   « . بها 

أوسكار لهذا الدور . 
 : الممثلين مثل  مجموعة من  أيضاً  المخرج  جمع 
أحمد  السبع –  ياسين – محمد  ليلى طاهر – كمال 
توفيق – رجاء حسين – سهير سامي – فتحية شاهين  
- نادية أرسالن – علي الشريف – عبد العليم خطاب 
– إبراهيم سعفان – سيد زيان – وحيد سيف – أسامة 
عباس – شريف لطفي – مروان حماد – هشام سليم 
-  نعيمة الصغير – ليلى فهمي وغيرهم . وأستطاع 

المخرج أن يديرهم إدارة محكمة .
تعبيرات  إمام«  التصوير » مصطفى  أظهر مدير 
 BIG CLOSE المكبرة  اللقطات  بأخذ  الممثلين 
يدل على  الذي  الوجه  تعبير  وبذلك نستطيع رؤية 

حالة صاحبه – مثل : درية – ومدحت وحياة .
أهتم  النور«  الديكور » ماهر عبد  كان مهندس 
أيضاً  درية  والد  األثرية في منزل عزمي  بالموبيليا 
شقة مدحت ودرية قبل اإلنفصال التي تليق بمنصبه 

وإتيليه فؤاد وروؤف .  
فكانت  لجمال سالمة«  التصويرية »  الموسيقى  أما 
الفرح وهي  التعبير عن  بها  تستطيع  الزمة واحدة 
بطيئة – كذلك مونتاج »  الحزن وهي  سريعة وعن 

سعيد الشيخ » كان ايقاعه مناسباً لألحداث . 
لفيلمه »سعيد  واعي  كل ذلك كان ورائه مخرجاً 
مرزوق« له هدف نبيل وهو » عدم المباالة بالزوجة 

، يهدم الزوجية ، ويضيع رفقتها«. 
أوج نضجها وعطائها  الكبيرة في  الفنانة  لنا  وقدم 
رحم هللا » سيدة الشاشة العربية » فاتن حمامة« .            

نقد فيلم : “ أريد حاًل”

“عدم المباالة بالزوجة، يهدم 
الزوجية، ويضيع رفقتها”

صورة وتعليق
لقطة متميزة تعكس واقع الحياة األنسانية بكل ابعادها وألوانها 
وأشكالها حيث تتعانق الحياة بالموت ويتمسك الموت بالحياة

 ناهدة العاصي



كالغاري الكندية تصّوت ضد استضافة األوملبياد الشتوية 2026
مدينة  في  السكان  صّوت   
كالغاري الكندية ضد الملف الذي 
الستضافة  السلطات  به  تقدمت 
 ،2026 لعام  الشتوية  األولمبياد 
وذلك بعدما رفض أكثر من 56 

في المئة الفكرة.
كالغاري  مدينة  تصويت  وأخلى 
السويدية،  للعاصمة  الساحة 
إيطالي  وعرض  ستوكهولم، 
ميالن  مدينتي  من  كال  ضم 
للمنافسة  دامبيدزو،  وكورتينا 

على استضافة األولمبياد.
باستضافة  االهتمام  وتراجع 
والشتوية  الصيفية  األولمبياد 

بسبب ارتفاع تكاليف تنظيم االحتفاالت.
وستختار اللجنة األولمبية الدولية المدينة التي تستضيف 

أولمبياد 2026 في يونيو/حزيران القادم.
اليابانية  وسابورو  السويسرية  سيون  مدن  وانسحبت 
وغراتس النمساوية من المنافسة في وقت سابق من هذا 
من  التركية  أرضروم  مدينة  اللجنة  أقصت  كما  العام، 

السباق.
كما انسحبت مدن عدة من منافسة استضافة دورة األلعاب 
هامبورغ  مدينة  في  السكان  صّوت  حيث  الصيفية، 
اللجنة  ألغت  كما  استضافتها،  2015 ضد  عام  األلمانية 
األولمبية األمريكية محاولة مدينة بوسطن بعد معارضة 

شرسة من السكان المحليين.
أن  يتوقع  لكن  ملزما،  كالغاري  مدينة  تصويت  يعد  وال 
يحترم مجلس المدينة النتيجة عندما يجتمع اإلثنين القادم.

وقال عضو مجلس مدينة كالغاري، سين تشو، إن النتيجة 

إخبار  من  »سئموا  قد  كالغاري  في  السكان  أن  أظهرت 
السلطات المحلية لهم بما يتعين عليهم القيام به.«

الماليين  سينفقون  بأنهم  يخبرونك  »إنهم  وأضاف: 
والمليارات، وبأن هذا أمر جيد بالنسبة لك.«

إن   2026 أولمبياد  بعطاءات  المعنية  الهيئة  وقالت 
العرض فرصة »إلعادتنا إلى الخارطة«.

وأضافت أن استضافة األولمبياد »كان أمرا منطقيا للغاية 
وسيظل منطقيا.«

كما قالت اللجنة األولمبية الكندية إنها تشعر باإلحباط من 
نتيجة التصويت، لكنها ستحترمها.

السالم  ثقافة  ظل  »في  األلعاب  إقامة  أن  وأضافت 
واالندماج لدينا، كان يفترض أن يمنحنا مزايا ال حصر 

لها«.
القادمة  األولمبياد  بكين،  الصينية،  العاصمة  وتستضيف 

في 2022.

5 ماليني دوالر ملواجهة أزمة أشباه األفيونيات  أكثر من 
يف سسكتشوان

 أعلنت الحكومة الكندية يوم الثالثاء عن 
تخصيص أكثر من 5 ماليين دوالر لمساعدة 
األشخاص الذين يعانون من اإلدمان على 
المخدرات  .تهدف هذه المساهمة المالية 
إلى مكافحة أزمة أشباه األفيونيات المنتشرة 

في سسكتشوان.
وقد وقع كّل من حكومة مقاطعة سسكتشوان 
ثنائية  اتفاقية  على  الفدرالية  والحكومة 
لمعالجة  الفيدرالي  الصندوق  إطار  في 

الطوارئ.
وقالت جينيت بيتيبا- تايلو، وزيرة الصحة  
الكندية في بيان إن هذه االتفاقية ستسهل 
الوصول إلى خدمات العالج األساسية في 
وتغيبت  المدمنين«.  لمساعدة  المقاطعة 

الوزيرة عن المؤتمر الصحفي الذي ُعقد في رجاينا ومثلها 
لحاالت  والتأهب  العام  األمن  ، وزير  زميلها رالف غوديل 

الطوارئ.
تزال  الزائدة »ال  الجرع  الوقاية من  أن  الحكومتان  وتعتقد 
ضرورية« ، ولكن من المهم مساعدة األشخاص الذين يعانون 
من إدمان المخدرات. ويتم ذلك عن طريق العاتج حتى يتسنى 

لهم ايجاد أسلوب حياة صحي.
لتوظيف  المبادرات  لدعم  الفيدرالية  األموال  استخدام  وسيتم 
وتدريب المزيد من المهنيين الذين سيقدمون العالج االستبدالي 
الذي  مليون دوالر   7.4 مبلغ  إلى  باإلضافة  لألفيونيات. هذا 

خصصته سسكتشوان سابقاً لتحسين وصول المدمنين وحصولهم 
على العالج.

نعتقد  الصحة في سسكتشوان »نحن  وقال جيم ريتر وزير 
أن وفاة واحدة فقط ذات صلة بأشباه األفيونيات هي أكثر من 
الالزم«. ويرى هذا األخير أن المقاطعة قد قامت »بعمل جيد« 

بشأن هذه القضية.
كما أعلن الوزير رالف غوديل عن تخصيص مبلغ قيمته 1.1 
مليون دوالر على مدى ثالث سنوات لمساعدة أطفال الشعوب 
األصلية الذين يعانون من متالزمة الكحول الجنينية. وسيقود 

هذا البرنامج معهد الوقاية في سسكتشوان.
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البصير،  عبد  د. حسين  دشيش،  أبو  على  رفعت،  مؤمن،  شريف  وفاء   

السعد،  رفاه  رياض،  نعممة هللا  جرجوس  سمير  جاك 
 ، القزي  بشير   ، أنجلو  مايك  قرانطة،  جاك   ، شقرا  أبو  كامل  أسامة 

التوزاني خالد  د.   ، بكر  أبو  اسماء  الجيوش،  تيماء 

مدير مكتب تورنتو   د. رامز زمكحل 
Tél.: 1-905-790-1770

 
Correspondant au Caire   /   Claudine Karma

Section de la publicité au Caire
 Caroline Mikhail/ Christine Riad

Bureau chef au Caire
8 Hoda Sharawy Bab ElLouk 

Tel.: Tel: 239350400  /  01228008424
Email: elressalacanada@gmail.com
مدير مكتب اإلسكندرية    سمير سيداروس

Bureau chef au Canada

  672 boul. Des Laurentides # 212 Laval, Qc. H7B 4S6

 (514) 961-0777 /    (450) 972-1414
Email. elressala@videotron.ca  

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

سلسلة:

)21 أخطاؤنا يف اللغة )

 اونتاريو: تنديد باالقتطاع يف اخلدمات باللّغة الفرنسّيةأسامه كامل أبو شقرا
  توالت ردود الفعل المنّددة في أعقاب 
القرار الذي اتّخذته حكومة المحافظين 
المحليّة برئاسة دوغ فورد في اونتاريو 
والذي قضى بإلغاء مشروع إلنشاء جامعة 
أونتاريو الفرنسيّة وخدمات مفّوض اللّغة 

الفرنسيّة في المقاطعة.
مشروع  إلغاء  عن  االعالن  ورد   وقد 
الفرنسيّة في برنامج الحكومة  الجامعة 
االقتصادي الذي أعلنه وزير المال المحلّي 
فيك فيديلي، دون أن يحّدد الوفورات التي 
ستحّققها الحكومة من خالل هذا االجراء.

وأّكد رئيس حكومة مقاطعة كيبيك فرانسوا 
لوغو أنّه سيبحث الموضوع خالل اجتماعه 
بنظيره في اونتاريو األسبوع المقبل، معربا 
عن أمله في أن تتّم حماية اللّغة الفرنسيّة 

قدر االمكان في اونتاريو.
وفي السياق نفسه، رأت وزيرة السياحة 

والفرنكوفونيّة في الحكومة الكنديّة ميالني جولي أّن القرار 
غير مقبول، وقد أظهر المحافظون عدم احترامهم لـ600 
ألف فرنكوفوني في اونتاريو وماليين الفرنكوفونيّين في 
كندا، وعدم قدرتهم على حماية الفرنسيّة هنا كما قالت 

الوزيرة ميالني جولي.
وقال رئيس حكومة اونتاريو السابق بوب راي إّن رئيس 
الحكومة دوغ فورد ال يدرك هو وال حكومته أهميّة الخدمات 

باللّغة الفرنسيّة ألبناء مقاطعة اونتاريو الفرنكوفونيّين.
واعتبر رئيس اتّحاد المجموعات الفرنكوفونيّة واألكاديّة 
جان جونسون أّن ما جرى هو خطوة إلى الوراء عدائيّة، و 

أّن دوغ فورد ال يفهم ما يقّدمه أبناء اونتاريو الفرنكوفونيّون 
للمقاطعة.

وأّكد أّن العمل على مشروع إنشاء جامعة اونتاريو الفرنسيّة 
يجري منذ 40 عاما وأّن الكثيرين تأثّروا بشّدة بقرار الغائه.
وتحّدث كارول جوالن رئيس الجمعيّة الفرنكوفونيّة في 
في  ورأى  للفرنكوفونيّة  أسود«  »خميس  عن  اونتاريو 

القرار تراجعا قويّا لها.
وأعرب فرانسوا بوالو مفّوض الخدمات باللّغة الفرنسيّة في 
اونتاريو عن حزنه إللغاء مشروع إنشاء جامعة فرنسيّة 

وإلغاء المفوضيّة التي يرأسها.

 La société Aurora أعلنت شركة أورورا كانابيس    
Cannabis  المنتجة للماريجوانا عن تسجيل 
أرباح فصلية بقيمة 104,2 مليون دوالر 
مقارنة  ب 3.6 مليون  دوالر حققتها السنة 

الماضية في مثل هذه الفترة.
وسجل سعر البيع الصافي للغرام الواحد 
خالل األشهر الثالثة األخيرة 9.19 دوالرا 
بارتفاع %12 مقارنة بالسنة الماضية بسبب 

زيادة مبيعات مستخرجات الماريجوانا.
يضاف إلى مداخيل األشهر الثالثة األخيرة 
أوائل  من  نتجت  دوالر   600000 مبلغ 
عمليات التسليم إلى المقاطعات أي أواخر 
لتشريع  تمهيدا  أيلول  سبتمبر  شهر  أيام 
الماريجوانا ألغراض ترفيهية في السابع 

عشر من شهر أكتوبر تشرين األول الماضي.  
واعتبرت شركة أورورا كانابيس بأنها التزمت بكفاءة 
عالية من خالل اعتماد منتجات من أفضل الماركات 

العالمية التي وفرتها للمقاطعات الكندية .

يشار إلى أن تشريع مادة الماريجوانا تسبب بنقص هذه 
المادة في العديد من األسواق الكندية إذ أن الطلب على 
المادة ألغراض طبية وترفيهية فاق العرض بعدة مرات. 

أمسية ثقافية للشاعر األستاذ خالد باقي يف الشاتو رويال بالفال 
 وجه الشاعر الصديق األستاذ خالد عبد الباقي الدعوة  
ألبناء الجالية اللبنانية والعربية للمشاركة في أمسية شعرية 
وليلة ثقافية أقيمت يوم األحد الرابع من نوفمبر الجاري في 
احدى قاعات شاتو رويال في الفال بمناسبة حفل توقيع 
ديوانين من الشعر كان قد  أصدرهما حديثا وهما :  عمر 
من الورق العتيق.  ومن نيسان، عتق في خوابي  البال، 

ترحال الفتى األسمر.
أقيمت األمسية بالتعاون مع  مقام مشيخة عقل الموحدين 
إعداد  في  شاركت  التي  الفال  اليانس  ومؤسسة  الدروز 
وتنظيم وتنفيذ األمسية التي حازت بدورها على دعم العديد 
من المؤسسات الجاليويه اإلعالمية والثقافية واإلجتماعية .
اشرف على تنفيذ األمسية لجنة تنظيمية شارك فيها  كل 
من السادة حسان األشقر، انور ابي المنى، ايمن السوقي ، 

اإلعالمي فكتور دياب ولبيب فرج هللا.
وقد شارك عدد من اصحاب السعادة النواب الفدراليين في 
حضور هذه األمسية وهم النواب فيصل الخوري و زياد 
ابو لطيف و النائبة السيدة إيفا ناصيف.  لم تقتصر مشاركة 
اصحاب السعادة النواب على كريم الحضور  بل كان لكل 

منهم ما يقوله شعرا ونثرا.
كما حضر ممثال لسماحة السيد نبيل عباس الحاج  مصطفى  

رمال من المركز اإلسالمي اللبناني،
والعديد من ممثلي وأعضاء الجمعيات والتيارات 
واالتجاهات الفكرية والثقافية والسياسية المتنوعة 
باإلضافة الى حشد كبير من ابناء الجالية اللبنانية 

والعربية.
شمل برنامج األمسية فقرات ثالث 

األولى خطابية حيث تعاقب على الكالم كل من 
اصحاب السعادة النواب واألستاذ لبيب فرج هللا 
ملقيا كلمة اللجنة التنظيمية والمهندس انور ابي 

المنى في كلمة أصدقاء الشاعر. 
اما الفقره الثانية فكانت مخصصة للجنة حوار 
أدارها الدكتور علي حرب وشارك فيها كل من 
األدباء والشعراء، نوفل نيوف، محمد صادق 

شملت   . الياسري  وعيسى 
الحوار  لجنة  موضوعات 
الشعر  في  متعددة  مسائل 
موضوع  وبخاصة  واألدب 
على  والمحافظة  الحداثة 
اللغة العربية ونواحي متعددة 
من قصائد الشاعر  خالد عبد 

الباقي.
فكانت  الثالثة  الفقره  اما 
الشاعر  لتكريم  مخصصة 
حيث قدم له اإلعالمي الفرد 
بارود بإسم جريدة يلال تقديرا 
لجهوده وإنتاجه الشعري كما 

استحسان  نالت  الحاج قصيدة  المنبر سعيد  ألقى شاعر 
الحضور حيا فيها الشاعر وجهوده.

والجدير بالذكر قيام الشاعر عبد الباقي بإلقاء عدة قصائد 

من وحي المناسبة كانت محط تقدير الحضور.
اختتم الحفل بتقديم القهوة والحلوى للحضور حيث كانت 

هناك فرصة لتبادل اآلراء حول الحفل و ديواني الشاعر 
الذي لم يعطه المنظمون ال الوقت وال المساحة الكافية لتقديم 

مالديه كما كان يتوقع الحضور...

عمود: 
يقول بعضهم (عامود) ويجمعونها على (عواميد)، وهذا خطأ. ففي »لسان 
العرب البن منظور«: »العمود الذي تحامل الّثِْقُل عليه من فوق كالسقف ُيْعَمُد 
الِخباء، والجمع  القائمة في وسط  باأَلساطيِن المنصوبة. والَعمود الخشبة 

أَْعِمَدة وُعُمٌد، والَعَمُد اسم للجمع.«
مشاعر:

 يعتقد كثيٌر من الكتاب أن مشاعر جمع شعور فيقولون مثال: (نشكر لك هذه 
المشاعر الرقيقة). وهذا أيًضا من األخطاء في اللغة. فالشعور مصدر َشَعَر، 
والمصدر ال تكون منه صيغة الجمع إال إذا نقل إلى اسم يدل على كائن أو شيء 
ما، كما في رجل وفرس ونحو ذلك. أما مشاعر فمفردها مشعر. »وفي لسان 

؛ قال َبْلعاء بن قيس: العرب البن منظور: »والَمشاِعُر: الحواسُّ
ِبيَل لَُه َسْمٌع وَعْيناِن. والرْأُس ُمْرَتِفٌع فيِه َمشاِعُرُه، َيْهِدي السَّ

   والَمْشَعُر الَمْعلَُم والُمَتَعبَُّد من ُمَتَعبَّداِتِه
بالقيام عليها؛ ومنه سمي  إِليها وأَمر  التي ندب هللا  المعالم     والَمشاِعُر: 
الحرام  للعبادة وموضع؛ قال: ويقولون والَمْشَعُر  َمْعَلٌم  أَلنه  الحرام  الَمْشَعُر 

والِمْشَعُر، وال يكادون يقولونه بغير اأَللف والالم.
والَمشاعر: ُكل موضع فيه ُحُمٌر وأَْشجار؛ قال ذو الرمة يصف ثور وحش:

َيلُوُح إِذا أَْفَضى، وَيْخَفى َبِريُقه، إِذا ما أََجنَّْتُه ُغيوُب الَمشاِعر
 يعني ما ُيَغّيُِبه من الشجر.«

سلسلة:    
)20 دقائق لغوية )

•  من كتاب »فقه اللغة« للثعالبي

كل        ما عالك فأضللك فهو                          سماء
كل        ما يلي الجسد من الثياب فهو               ِشعار
كل        أرض مستوية فهي                            َصعيد
كل        حاجٍز بين شيئين فهو                         موبق
كل        بناء مربٍع فهو                                   كعبة
كل        بناء عاٍل فهو                                    صرح
كل        شيء دّب على وجه األرض فهو            دابة

كل        ما غاب عن العيون وكان محصال في القلوب فهو         غيب
كل        ما يستحيا من كشفه من أعضاء االنسان فهو              عورة
كل        ما حمل عليه الميرة من اإلبل والخيل والحمير فهو       ِعْير

كل        ما يستعار من قدُّوم أو شفرة أو ِقدر أو قْصَعة فهو       ماعون
كل        حرام قبيح الذكر يلزم منه العار فهو                            ُسْحت

كل        ُجُحود                                                                    نفي
كل        شيٍء تم فهو                                                           بدر

 

كندا األسوأ يف انبعاثات الغازات الدفيئة للفرد يف جمموعة الـ20
مجال  في  رائدًة  دولًة  تصبح  ألن  جاهدًة  كندا  تسعى   
بين دول  المناخية، لكن كونها األولى  التغيرات  مكافحة 
مجموعة العشرين من حيث انبعاثات الغازات الدفيئة للفرد 

يشوب جهودها.
فقبل أسبوعْين من انعقاد قمة مجموعة العشرين في العاصمة 
األرجنتينية بوينس آيرس نشرت منظمة »شفافية المناخ« 
)Climate Transparency(، وهي ائتالف لمنظمات بيئية 
من حول العالم، تقريراً حول السياسات المناخية ألعضاء 
هذه المجموعة التي تضم 19 دولة، من بينها كندا، أضافًة 

إلى االتحاد األوروبي.
ويفيد التقرير أن أياً من أعضاء مجموعة العشرين لم يضع 
خطة لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة تتيح له بلوغ أهداف 
اتفاق باريس حول المناخ الذي تم التوصل إليه برعاية األمم 
المتحدة في كانون األول )ديسمبر( 2015 بعد جهود مضنية.

وجاء في التقرير أن كل كندي ينتج ما معدله 22 طناً مترياً 
من الغازات الدفيئة سنوياً، أي الكمية األعلى للفرد بين كافة 
أعضاء مجموعة العشرين والتي توازي تقريباً ثالثة أضعاف 
معدل اإلنتاج للفرد في المجموعة البالغ 8 أطنان مترية سنوياً.

ومن جهتها تقر وزيرة البيئة والتغيرات المناخية في الحكومة 
الفدرالية كاثرين ماكينا بأن على كندا أن تفعل المزيد في 
مجال مكافحة التغيرات المناخية، لكنها تشير إلى أن الهدف 
الفوري لحكومتها هو البدء بتنفيذ االستراتيجية الوطنية في هذا 
المجال، ومن ضمنها قانون يلزم المقاطعات بفرض ضريبة 

على الكربون، قبل وضع أهداف أكثر طموحاً للمستقبل.
وتمثل اقتصادات أعضاء مجموعة العشرين نحواً من 85% 
من إجمالي الناتج العالمي، وتنعقد القمة المقبلة للمجموعة 
في بوينس آيرس في 30 تشرين الثاني )نوفمبر( و1 كانون 

األول )ديسمبر(.

Harvest Fest
By: Rafah Al saad 
 
The community connection pro-
gram in cclc "cross culture learners 
centre organized a "Harvest Fest" 
as an opportunity for newly immi-
grated families to have fun.
The community connection pro-
grams’ main aim from these kind 
of  gathering is to help integrating 
newcomers in the community, deve-
loping relationships among themsel-
ves as well as creating networking 
opportunities with other people. 
The event, taking place in London, 
Ontario, included some activities for 
kids such as face painting, games 
competitions, and pumpkin carving.   

ارتفاع مبيعات املارجيوانا لشركة أورورا كانابيس الكندية



السياحة العاملية

اعداد : مايك انجلو
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تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

املدن االكثر زيارة يف عام 2018
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  كل عام تقوم شركة ماستركارد بإطالق قائمة بالمدن 
التي  بالمدن  تتنبأ  و   ، العام  في  العالم  األكثر زيارة حول 
سيقوم الناس بزيارتها العام المقبل ، و في هذا المقال سوف 

نذكر بعض المدن التي تم تصنيفها هذا العام .
بانكوك 

 20.05 بين عشية وضحاها:  الزوار  بانكوك وصل عدد 
مليون ، للسنة الثالثة على التوالي ، و تعد بانكوك المدينة 
األكثر شعبية للمسافرين الدوليين ، و يرجع الفضل في ذلك 
إلى مزيجها الجذاب من المواقع التاريخية والمناطق الساخنة 
الحديثة ، مثل : مجمع جراند باالس المذهل ، والمندرين 
و   ، بالشوارع  المليئة  والقنوات واألزقة   ، الفخم  الشرقي 

باعة الطعام .
لندن

 19.83 بين عشية وضحاها:  الزوار  لندن قد وصل عدد 
مليون ، و هناك الكثير للقيام به في لندن ، تتميز بأن نظام 
النقل بها فعال يعني أنك لن تضطر إلى دفع أموالك على 
فندق مصمم خصيًصا  أحدث  بها  و   ، النقل هناك  وسائل 

لجاك جارسيا .
باريس 

وصل عدد الزوار في باريس نحو 17.44 مليون ، و من 
المستحيل تقريًبا مقاومة سحر العاصمة 
الواضح أن أكثر من  الفرنسية  ، ومن 
17 مليون مسافر يوافقون على ذلك ، و 
تشتهر المدينة بفنادقها األنيقة ومطاعمها 
الفريدة ، والتي قد تفسر السبب في أنها 
بعد دبي من  الثانية  المرتبة  تأتي في 

إنفاقها في  يتم  التي  الدوالرات  حيث 
اليوم )301 دوالر( .

دبي
وصل عدد الزوار بها نحو 15.79 مليون ، و يبدو أن دبي 
لن تتوقف أبداً عن محاولة التفوق على نفسها ، في العام 
بدون  أجرة  اختبار سيارة  في  المدينة  ، نجحت  الماضي 
طيار وكسرت الرقم القياسي الخاص بها ألطول فندق في 
العالم ، ولكن يبدو أن كل هذا البهجة قد بدأت تؤتي ثمارها 

– بالمعنى الحرفي للكلمة ، حيث أنفق السياح 537 دوالًرا 

يومًيا بشكل ال يصدق في عام 2017.
سنغافورة 

بوجود  تتميز   ، مليون   13.91 نحو  الزوار  وصل عدد 
Crazy Rich Asians ، و سنغافورة لديها أفضل مطار 

 Instagrammable في العالم و معظم الفنادق الكبيرة في
، و طعام الشارع الخاص بها مميًزا أيًضا .

نيويورك  
وصل عدد الزوار نحو 13.13 مليون ، من المطاعم اإليطالية 
في لوار إيست سايد إلى فنادق ميدتاون المرتفعة ، ال توجد 
مدينة على وجه األرض حيوية مثل مدينة نيويورك ، ال 

يمكننا إلقاء اللوم على الزوار بين عشية وضحاها إلنفاق 
ما معدله 147 دوالًرا في اليوم هنا .

كوااللمبور
وصل عدد الزوار بها نحو 12.58 مليون ، كما أثبتت أنها 
واحدة من أفضل مدن العالم للطعام في الشوارع أنها وجهة 
عطلة شاملة ، يقضي الزوار 5.5 ليالي في المتوسط في 

الفنادق  العديد من  ذلك مع وجود  ، و  الماليزية  العاصمة 
الرائعة لإلقامة .

طوكيو 
وصل عدد الزوار بها نحو 11.93 مليون ، تتميز بوجود 
قطار جديد فائق السرعة ، وعدد قياسي من المطاعم الحاصلة 

على نجمة ميشلين ، والتحضيرات في مكان الستضافة دورة 
األلعاب األولمبية الصيفية 2020 .

اسطنبول
الرغم  10.70 مليون ، على  بها نحو  الزوار  وصل عدد 
من تحذير وزارة الخارجية وعدم االستقرار السياسي ، ال 
يختبئ الناس من اسطنبول ، تواصل المدينة جذب الزوار 
من خالل هندستها المعمارية التاريخية ، وبوتيكاتها الرائعة 
المدن  بين جميع  الواقع ، من  المبتكرة ، في  ، والمطاعم 
التي تمت دراستها في هذا االستطالع ، تتوقع ماستركارد 
أن تشهد اسطنبول أكبر زيادة في عدد الزوار خالل العام 

المقبل )زيادة هائلة بنسبة 19.7 بالمائة .

سيول
وصل عدد الزوار بها نحو 9.54 مليون ، على الرغم من أن 
كوريا الجنوبية استضافت دورة األلعاب األولمبية الشتوية 
في أوائل عام 2018 ، سيول ، إال أن عاصمة البالد شهدت 
انخفاضاً طفيفاً في عدد الزوار خالل العام الماضي ، ومع 

الكلمــات املتقاطعة 
افقياً:

-1 زعيم صيني راحل 
-2 سئم – عالج 

 – والذهاب  المكان  ترك   3-
نصف عبير – دق 

-4 عاصمة كندا 
-5 في القميص – مفرد بنود 
-6 يحتوى على فيتامين سي

-7 نظر – وجع 
-8 أضئ – عاصمة النمسا 

-9 عالمة فيزياء 
وتحية  وجدي  ألنور  فيلم   10-

كاريوكا وبشارة واكيم 

رأسيا:
 – رابط  صغير  طريق   1-

الرجاء 
أجلي  من   – أصر   2-

)معكوسة(- آلة موسيقية 
-3 بيرة بدون كحول 

نوع   – )معكوسة(  ياريت   4-
من عمليات الوالدة 

نصف   – )مبعثرة(  ماهر   5-
كاتب 

من   – بالدعوة  يقوم   6-
المأكوالت الشعبية 

جيران   – توبتها  أعلنت   7-
)مبعثرة(

يملي   – والد   – متشابهة   8-
)مبعثرة( 

 – روماني  أمبراطور   9-
للسؤال عن األشخاص 

القوم  فيه  يجتمع  مكان   10-
للترفيه – رب  

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 

أجيري: لقاء تونس فرصة إلثبات الذات
  يرى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب 
مصر أن مواجهة تونس يوم الجمعة المقبل 
هامة للغاية رغم حسم التأهل لنهائيات كأس 

األمم اإلفريقية.
وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب في 
تصريحاته إلذاعة »أون سبورت« أن 
أجيري أبلغ الالعبين أن مواجهة تونس 
فرصة إلثبات الذات وتحقيق الفوز من 

أجل إقتناص صدارة المجموعة.
وأضاف لهيطة أن المنتخب بدأ تدريباته 
يوم اإلثنين بغياب الثالثي المحترف محمد 
صالح، النني وسام مرسي الذين سيشاركون 

بشكل طبيعي في مران اليوم.
جدير بالذكر أن منتخب تونس يحتل صدارة 
المجموعة برصيد 12 نقطة مقابل 9 نقاط 

لنظيره المصري.

اخلطيب يتعهد بثورة تصحيح في األهلي
  أكد محمود الخطيب رئيس 
األهلي نيته تدعيم الفريق بقوة 
خالل فترة اإلنتقاالت بيناير 
المقبل وذلك بعد خسارة لقب 

دوري األبطال اإلفريقي.
وقال الخطيب في تصريحاته 
لقناة »األهلي« أنه شعر 
بالحزن الشديد بعد خسارة 
إلى  اللقب اإلفريقي مشيراً 
تقديره لمشاعر الجماهير التي 
كانت تمني نفسها بالفرحة.

وأضاف رئيس األهلي أن 
الغضب ظاهرة صحية  ستفيدنا في إصالح العديد 

من األمور من أجل العودة لمنصات التتويج.
وكشف الخطيب عن طلبه تقارير كاملة فنية وإدارية 

وطبية لدراستها واتخاذ الخطوات المقبلة.

وكان األهلي قد خسر لقب دوري األبطال اإلفريقي 
بعد السقوط بثالثية نظيفة أمام الترجي التونسي في 

المباراة النهائية.

شوبير يرفض زيادة مكافأت العبي 
املنتخب

  أعلن أحمد شوبير 
الكرة  اتحاد  عضو 
لزيادة  التام  رفضه 
الئحة مكافأت العبي 
المصري  المنتخب 
عقب التأهل لنهائيات 
كأس األمم اإلفريقية.

عبر  شوبير  وقال 
إذاعة  في  برنامجه 
سبورت«  »أون 
المنتخب تخطى  أن 
منافسين دون المستوى 
مثل  التصفيات  في 
وسواتيني،  النيجر 

المكافأت أمراً  المطالبة بزيادة  وهو ما يجعل 
مرفوضاً بشكل تام.

وشدد عضو الجبالية على عدم إنصياع االتحاد 
وراء هذه الدعاوي مشيراً إلى عدم توقف المنتخب 

على أي العب لن يرتضي بتلك الالئحة.
وأضاف شوبير انه ال يصح أن يدير العبو المنتخب 
مثل هذه األمور مشيراً إلى قيامهم بفرض كلمتهم 
على المدير الفني السابق هيكتور كوبر الذي أدمن 

أموال اإلعالنات.
وكان منتخب مصر قد ضمن تأهله إلى كأس األمم 
االفريقية بجوار المنتخب التونسي بعد تغلبها على 
سواتيني والنيجر ضمن مباريات الجولة الرابعة 

للتصفيات.
ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره التونسي 
متصدر المجموعة يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 

الخامسة لتصفيات كأس األمم اإلفريقية.

وليد عبد اللطيف: وجود مروان باملنتخب
 غير منطقي

  أبدى وليد صالح عبد اللطيف العب الزمالك 
إختيار مروان محسن مهاجم  السابق دهشته من 

األهلي ضمن صفوف المنتخب.
وقال عبد اللطيف في تصريحاته لقناة »صدى البلد« 
أنه ال يعقل أن يتم إستدعاء العب بديل في صفوف 
فريقه ليقود هجوم المنتخب في الوقت الذي يتم تجاهل 

عناصر أساسية مؤثرة مع فرقها.
وأضاف العب الزمالك السابق أن العب مثل عمر 
السعيد مهاجم الفريق األبيض يستحق الحصول على 

فرصته مع المنتخب مثل مروان.
وكان منتخب مصر قد ضمن تأهله إلى كأس األمم 
االفريقية بجوار المنتخب التونسي بعد تغلبها على 
الرابعة  الجولة  مباريات  والنيجر ضمن  سواتيني 

للتصفيات.
ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره التونسي 
متصدر المجموعة يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 

الخامسة لتصفيات كأس األمم اإلفريقية.

احتاد الكرة يرد على بيان االحتاد اإلماراتي
للرد على بيان اتحاد    أصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً 
بين  الودية  المباراة  إلغاء  الكرة اإلماراتي األخير بشأن 
العشرين من  إقامتها في  المقرر  التي كان من  المنتخبين 

نوفمبر الجاري.
وأوضح البيان أن أسباب إلغاء المباراة كانت فنية بحتة بسبب 
إرتباط عدد كبير من العبي المنتخب المحترفين بالعودة 
إلى أنديتهم قبل يوم 21 الجاري باإلضافة لإلصابات التي 
بلقاء  الذي يرتبط  الدوليين  ضربت العبي فريق األهلي 
الحالي في كأس   22 الوصل اإلماراتي يوم  أمام  حاسم 

زايد ألبطال العرب.

وأضاف البيان أن قاعدة إختيارات المنتخب ستفتقد أيضاً 
العبي المنتخب األولمبي المرتبط بمباراة ودية أمام الجزائر 

في التاسع عشر من الشهر ذاته.
وأكد بيان االتحاد المصري إحترامه العميق  تجاه االتحاد 
اإلماراتي الذي كانت لوقفاته مع المنتخبات الوطنية المصرية 

أبلغ األثر في نفوس جماهير الكرة المصرية.
ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره التونسي متصدر 
المجموعة يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة لتصفيات 

كأس األمم اإلفريقية.

محشش ساب ورقة االمتحان فاضية وكتب عليها صمتي 
الكالم  يستحق  ال  حولي  يدور  ما  ولكن  جهلي  يعني  ال 

أعطوه شهادة مكتوب عليها:
رسوبك ال يعني فشلك، لكن خفة دمك تستحق أن نراك 

السنة الجاية.

واحد نجار مراته بتقوله مبتدلعنيش ليه؟
 ، كنافتي  يا  بسبوستي  يا  لمراته  بيقول  الحلواني  ده 

والفكهاني بيقول لمراته يا تفاحتي يا موزتي
رد عليها وقال لها:

بيقطع في جسمي  منشار  يا  قلبي،  في  مدقوق  يا مسمار 
يا بنت اللوح.

ضابط مرور وقف سواق ميكروباص بيقوله:
انت محمل الركاب منين؟

السواق حب يستظرف وقاله:
محملهم من على النت

الضابط  على  بيتحايل  يومين  بقاله  السواق  إن  بيقولوا 
ينزل العربية من على الونش
الضابط قاله : النت ضعيف

اتصل  شرطي 
في  برئيسه 

القسم وقاله:
سيادتك حصل جريمة قتل من شوية
واحدة قتلت جوزها بسكينة في قلبه

والسبب إنه دخل البيت بجزمته وهي بتمسح البالط قبل 
ما ينشف

الضابط قاله: المهم قبضتوا على الست
الشرطي: لسه سعادتك مستنيين البالط ينشف

Les proverbes en français 
et arabe

ventre affamé n’a pas 
d’oreilles 

الجوع كافر
Une fois n’est pas cou-
tume 

مش كل مرة تسلم الجره

ميدو يرشح احلراس األفضل ملنتخب مصر
المدير  إختار أحمد حسام "ميدو" 
الفني السابق للزمالك 4 حراس لتمثيل 
منتخب مصر خالل الفترة المقبلة.

وقال ميدو في تغريدة عبر صفحته 
التواصل  الشخصية على موقع 
اإلجتماعي "تويتر" أنه كان متخوف 
دائمًا من أزمة حراسة المرمى 
بمنتخب مصر بعد إعتزال الحضري 
الدولي حيث توسم خيراً في أحمد 
بيراميدز قبل أن  الشناوي حارس 
ليتكرر األمر مع  يتراجع مستواه 

محمد الشناوي حارس األهلي رغم 
ظهوره بشكل طيب في المونديال.

وأضاف مهاجم منتخب مصر السابق 
أن الثالثي محمد عواد حارس مرمى 
الوحدة السعودي، ومحمود عبدالرحيم 
الزمالك، وعامر  "جنش" حارس 
عامر حارس مرمى اإلنتاج الحربي 
المنتخب في  هم األجدر بتمثيل 

الفترة القادمة.
عادل  أحمد  على   ميدو  وأثنى 
المقاصة  عبدالمنعم حارس مصر 

أنه يستحق الحصول على  قائاًل 
فرصته مع المنتخب أيضاً.

جدير بالذكر أن محمد الشناوي قد دافع 
عن حراسة مرمى المنتخب المصري 
في مبارياته األخيرة بتصفيات كأس 
األمم اإلفريقية أمام النيجر وسواتيني.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر 
نظيره التونسي متصدر المجموعة يوم 
الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة 

لتصفيات كأس األمم اإلفريقية.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

C’est dans les eaux du golfe (El 
Akaba) au Sud de la presqu’île 
de Sinaï qu’en  octobre passé, 

la jeune écolière de 14 ans, Rim 
Achraf  a enregistré un record mon-
dial en demeurant dans l’eau du 
Golfe durant 56 hrs. 25 mins. conti-
nues brisant ainsi le précédent record 
mondial de 55 heures inscrit, il y a 
quelques temps par l’australienne 
(Christina Caroll) 38 ans.
Il faut préciser que ce record mondial 
réalésé par la jeune Rim s’est déroulé 
en présence des représentants du 
livre des records (Book of  Guiness) 
qui se sont assurés que Rim Achraf  a 
rempli toutes les conditions requises 
pour que son nom soit inscrit dans le 
livre (Guiness) des records.
De plus, il est intéressant de savoir 
que parmi ces conditions, on devait 
installer sous l’eau une caméra qui 
enregistre Rim tout le long de la 
plongée d’une façon continue  et 
sans interruption. C’est grâce à deux 

jeunes  uni-
versitaires 
é g y p t i e n s 
qui ont pu fabriquer localement une 
caméra capable de fonctionner sous 
l’eau durant tout le temps exigé 
par les représentants du (book of  
Guiness), alors qu’une telle caméra 
n’existait pas sur place.
Un autre problème soulevé était celui 
de trouver un costume de plongeur 
(Drysuit) capable de résister aussi 
longtemps sur le corps de Rim sous 
l’eau ; un problème qu’on a réglé en 
le confectionnant localement créant 
par la suite une nouvelle industrie 
de confection locale de ce genre de 
(Drysuit).
En terminant, selon des déclarations 
faites par le père de la petite Rim (lui-
même ancien plongeur) lors d’une 
entrevue télévisée, c’est sa fille qui 
a insisté à vouloir briser le record 
mondial de la plongée sous l’eau sans 
aucune pression de sa part.   

Book of Guiness : le nom de Rim 
Achraf (14 ans) inscrit dans le livre 

des records en demeurant 
56 heures, 25 minutes sous l’eau.

Fermeture: François Legault suggère aux 
Québécois de boycotter Sico

François Legault est 
furieux contre la 
décision de Sico de 

quitter le Québec et appelle 
les Québécois de cesser 
d’acheter de la peinture de 
cette entreprise.
Plus de 80 ans après sa 
fondation à Québec, Sico a 
annoncé mercredi qu’elle 
déserterait le Québec en 
2019, entraînant du même 
coup la perte d’au moins 
125 emplois, dont envi-
ron la moitié à Beauport. 
L’usine de production Sico 
de Beauport fermera ses 
portes en septembre 2019, 
tout comme l’entrepôt de 
Longueuil.
«Moi, je ne sais pas si les 
Québécois doivent conti-
nuer à acheter de la pein-
ture Sico qui n’est pas faite 
au Québec», a déploré le 
premier ministre en marge 
d’une mission économique 
à Boston, aux États-Unis.
Le boycott économique 
peut-il être une arme ? «Je 
dis juste que ça m’achale. 
Il faut voir les autres mar-
ques qui restent qui sont 
québécoises. Les Québécois 
devraient être sensibles à 
l’achat local», a-t-il ajouté.

M. Legault connaît bien 
cette entreprise puisqu’il 
a siégé à son conseil d’ad-
ministration de 1995 à 
1998. «Ce qui est arrivé 
c’est qu’on a perdu le siège 
social. Ça a été vendu à 
une entreprise de Hollande 
[NDLR: en 2006], puis à 
une entreprise américaine. 
On a complètement perdu 
le contrôle», a-t-il expli-
qué.
Il n’a pas beaucoup d’es-
poir de convaincre Sico de 
faire marche arrière. «Les 
poignées sont limitées 
lorsqu’on a perdu le siège 
social. Ce n’est plus ici que 
ça se passe», a-t-il dit.

Il affirme que son ministre 
de l’Économie Pierre Fitz-
gibbon travaille déjà à un 
plan pour retenir les fleu-
rons québécois. «L’action-
naire de contrôle à l’époque 
c’était Jean-Paul Lortie et 
il voulait tout faire pour 
la garder au Québec. Il 
faut que des organismes 
comme Investissement 
Québec s’impliquent avec 
les actionnaires de contrôle 
pour s’assurer qu’on garde 
nos entreprises»,a-t-il dit. 
Il suggère par exemple de 
favoriser la mise en place 
d’actions multivotantes 
pour les entreprises québé-
coises cotées en bourse.

J’ai signé le pacte. Je le dis, je l’assume. J’en-
dosse parfaitement ce qui est écrit et pro-
posé dans ce pacte. Tenter de réduire mon 

empreinte écologique à la hauteur de ce dont je 
suis capable.
Au départ, en lisant le pacte et en écoutant cer-
taines entrevues sur le sujet, je trouvais que la 
cause était claire. Chaque petit geste compte. Il 
ne s’agit pas ici de changer drastiquement notre 
mode de vie. De tout vendre pour aller vivre 
dans les bois et se nourrir du lichen qui pousse 
sur les roches. Non. Seulement de regarder 
avec un autre oeil notre façon de consommer en 
général.
C’est pas si compliqué, il me semble? C’est noble 
aussi, non? Pourquoi alors je lis autant de com-
mentaires haineux sur le sujet. Pourquoi alors 
je vois des personnalités publiques monter aux 
barricades?
«Je ne vais pas laisser des tartisses qui se bala-
dent en VUS me dire quoi faire!» Personne n’es-
saie de dire quoi faire à personne. Seulement 
des gens qui ont la chance d’avoir accès à une 
tribune, qui tentent de faire quelque chose pour 
tranquillement, mais sûrement nous sortir du 
pétrin.
Bien sûr, eux aussi font partie du problème. Il 
est vrai que les richissimes vedettes de notre 
showbizz ne sont pas tous des exemples d’éco-
logisme. Ils ont plusieurs voitures, plusieurs 

maisons, des chalets, 
font des voyages. Oui. 
Et alors? Parce que 
certaines personnes 
qui prennent parole ont 
plus de biens matériel 
que nous, il faudrait 
boycotter leur mes-
sage?
Mais on est où là? Dans 
une cour d’école. On ne 
choisit pas quelqu’un 
dans notre équipe de 
ballon chasseur parce 
qu’il a un plus beau sac 
à dos que nous? Voyons 
donc.
Est-ce que « le pacte » est parfait? Pas du 
tout. Est-ce que certaines personnes s’en ser-
vent pour attirer l’attention vers eux et nous 
donner l’impression qu’ils sont vertueux? Oui, 
bien entendu, mais ce n’est pas grave. La pro-
position n’est pas garante de celle qui la sup-
porte.
C’est simplement une tentative d’éveil. De 
prendre conscience qui si on ne veut pas jeter 
l’avenir des nouvelles générations aux poubel-
les il faut commencer à changer. Il serait utopi-
que de penser que dès demain plus personne ne 
va acheter de produits suremballés, ou remplir 

le réservoir d’essence de leur camion. Donc 
au lieu de faire la morale de façon aléatoire, 
il est maintenant grand temps de se regarder 
le nombril. De se rendre compte que chaque 
petit effort fait dans ma vie aura une influence 
directe sur la suite des choses.
Oui, il faut que les grandes compagnies fas-
sent leur part, oui, il faut que le gouvernement 
soit un acteur majeur dans cette tentative de 
changement. Ne signez pas le pacte si vous n’y 
croyez pas ou si vous ne voulez pas, ce n’est pas 
important. Mais avant de remplir le débat de 
sarcasme et de mauvaise foi, demandez-vous « 
Qu’est-ce que je pourrais faire, moi? »

Le pacte et la mauvaise foi

Réparation d’une conduite à Longueuil: 
début du déversement de 150 millions de 

litres d’eaux usées dans le fleuve

Un autobus de 
Trois-Rivières 

s’arrête sur la rive 
d’un ruisseau

Après le froid, jusqu’à 10 cm de neige à 
Montréal vendredi

Salah EL ACHKAR 

L’homme du Seigneur
L’homme de la foi
L’homme faible pécheur
L’homme d’aujourd’hui et d’autrefois

Le Christ, notre sauveur
Crucifié sur la croix
Il nous a offert le meilleur
Pour nous conduire sur la voie
De la vérité et du bonheur
Nous avons trahi son choix
Aie pitié Seigneur, épargnez nous du malheur
Reconduisez nous sur le chemin droit

L’amitié se tisse en fil de soie
Elle est si sensible et cassable parfois
Avoir la tienne elle fut une richesse
Je la garderai précieusement avec joie

Ecouter tes belles paroles c’est enrichissant
Recevoir tes conseils c’est rafraîchissant
De la mémoire et du bienêtre
Ton école spirituelle inspire les savants

De la théologie et du savoir-faire
Ta présence parmi nous est pour satisfaire
Notre assoiffement de mieux connaître
Les valeurs de la vie enseignées par toi le Notaire

Qui a su diffuser les paroles du Créateur
Pour sauver des âmes et des malfaiteurs
Eparpillés sur le carrefour de l’ignorance
Sans but, sans crépuscule et sans plan directeur

Tu as rassemblé ces êtres perdus
Tu les as redressés pour suivre le chemin de 
notre élu
Le seigneur Jésus, c’est ta mission
Sois heureux de ta vocation bien voulue

Par ta jeunesse quant elle était tendre
Par ta sagesse pour donner et prendre
Des leçons dans le sens de la vie et ses multitudes
Croire en Dieu est une doctrine à apprendre

Croire en Dieu est une Doctrine,                  

Salah EL ACHKAR 

Pardon pour les hommes qui…..                                       

Pardon pour les hommes 
qui n’ont pas connu le vrai 
amour.

Pardon pour ceux qui n’ont pas 
compris le « sens de la vie ».
Pardon pour ceux qui n’ont pas 
su apprécier les autres à leurs 
justes valeurs.
 Le croisement des chemins se 
fait à tous les carrefours, des 
hommes et des femmes, des nota-
bles et des charlatans, des sérieux 
et des voyous, des enfants et des 
vieillards, il y aura de tout.
 Puisqu’il appartient à tous de la 
même façon, le « sens de la vie 
» demeure le même, mais simple-
ment personne ne sait l’apprécier 
à sa juste valeur!
Des hommes et des femmes qui 
n’ont pas compris que les exigen-
ces de l’existence, nous obligent 
à faire la différence, mais quelle 
différence?
Entre le bien et le mal, entre le 
bon et le mauvais, entre le vrai et 
le faux, entre l’ami et l’ennemi, 
entre le sérieux et la moquerie, 
entre le mensonge et la vérité, 
entre le mâle et la femelle, entre 
la qualité et la médiocrité, entre 
la noblesse et la bassesse, entre 
l’amour et la haine.
Le « sens de la vie » est cette 
différence, en conséquence sans 
savoir-faire nous perdons le goût 
de vivre, le goût de l’espoir, le 
goût de vouloir, le goût de l’ave-
nir et le goût du partage.

 Notre passage est très court, 
étroit, perturbé,  difficile,  déce-
vant et même ingrat. Mais il 
peut aussi être long, large, stable, 
facile, réussi et reconnaissant, 
cela dépend de la personne qui 
a voulu comprendre le « sens de 
la vie » et lui donner l’attention, 
le temps, la raison et l’amour de 
vouloir faire. Celui qui par son 
ignorance, son manque de savoir, 
sa réticence, sa prétention, sa 
stupidité et sa médiocrité, est 
simplement celui qui a refusé de 
comprendre; en conséquence il 
récolte ce qu’il a semé. Le positif  
à toujours accompagné le succès, 
quant au négatif  il s’est toujours 
associé au pessimisme.
La jeunesse d’esprit et le positif  
ne font qu’UN, car cette unité 
s’exprime par la continuité de 
la joie et de l’amour dans la vie 
éternelle.
 « Si un jour, votre cœur allait 
être mordu par le pessimisme 
et rongé par le cynisme, puisse 
Dieu avoir pitié de votre âme de 
vieillard – Général. Mac Arthur 
1945 »
 Dieu ait pitié aussi de l’âme de la 
personne frappée de pessimisme 
et de négativité car l’hésitation, 
l’indécision et la perturbation 
d’esprit l’accompagneront toute 
sa vie.  
Combien de fois nous profitons 
des belles occasions par notre 
optimisme?

C o m -
bien de 
fois nous 
les man-
quons par notre pessimisme?
Combien de fois nous reconnais-
sons le bien, le bon et le vrai par 
notre positivisme?
Combien de fois nous ignorons 
nos avantages, nos opportunités 
et nos faveurs par notre négati-
visme, car celui-ci mène à la mal-
chance par la transmission de la 
sub-conscience?
Le tout est dû à l’ignorance, le 
manque de savoir-faire, le pes-
simisme, l’orgueil, la solitude et 
la décision unilatérale que nous 
prenons sans écouter les conseils 
des personnes expérimentées, 
car l’expérience ce n’est pas de 
savoir ce qu’il faut faire, mais de 
savoir ce qu’il ne faut plus faire.
 La prétention et la vantardise 
sont des phénomènes prati-
qués par des ignorants ou par 
des personnes qui méprisent le 
« sens de la vie », hélas car ces 
gens font partie de notre société 
d’aujourd’hui, mais ignorent les 
valeurs d’autrui.
 En ce moment, la vie nous 
réserve milles et une nuit de 
réussite, il faut simplement reve-
nir à soi, réfléchir, diagnostiquer, 
raisonner pour une meilleure 
compréhension du « sens de la 
vie », c’est la satisfaction person-
nelle.

Un autobus de la Société de transport de 
Trois-Rivières s'est retrouvé en fâcheuse 
position, mardi matin, après une sortie de 

route qui a bien failli plonger le véhicule dans un 
cours d'eau.

La chaussée du boulevard des Forges était glis-
sante sur ce tronçon escarpé. En descendant la 
côte, l'autobus est passé derrière le garde-fou et 
s'est arrêté sur la rive du ruisseau.
Quelques passagers se trouvaient à l'intérieur de 
l'autobus, mais personne n'aurait été blessé. La 
sortie de route est survenue peu après 9h30.

Après la chute drastique du mercure mercredi, 
un nouveau système va affecter l’ensemble du 
Québec, dès jeudi soir. D’importantes quantités 

de neige devraient tomber, jusqu’à 15 cm dans le sud. 
Les secteurs les plus touchés seront l’Estrie, la Beauce, 
le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.
Mercredi soir, Environnement Canada a émis un bul-
letin spécial pour plusieurs secteurs: «Une dépression 
en provenance du sud des États-Unis affectera le sud 
du Québec à compter de la nuit de jeudi à vendredi. 
La neige s’étendra par la suite graduellement vers le 
Centre et l’Est vendredi».
Des quantités significatives de neige pourraient tomber 
le long des Appalaches, selon l’organisme fédéral.
Vendredi matin, les automobilistes devront s’armer de 

patience pour se rendre au travail et redoubler de pru-
dence sur les routes.
Bien qu’il soit trop tôt pour connaître avec précision 
la quantité totale de neige qui tombera sur Montréal, 
l’accumulation pourrait être de 5 à 10 cm tôt vendredi 
matin. Québec devrait également recevoir autour de 10 
cm. En moyenne, il tombe 18 cm de neige à Montréal 
pour tout le mois de novembre.
Côté température, un maximum de -1°C est prévu à 
Montréal vendredi et le mercure devrait rester sous la 
moyenne de saison pour encore plusieurs jours.
Mercredi, une masse d’air froide a fait chuter drasti-
quement le mercure, des records de froid ont même été 
enregistrés à Montréal, Québec, Trois-Rivières, mais 
aussi à Sherbrooke, Saguenay et Charlevoix.

Les déversements d’eaux usées dans le 
fleuve Saint-Laurent, nécessaires pour 
permettre la réparation d’une conduite, 

commencent ce jeudi à Longueuil.
L’opération pourrait durer un maximum de 
huit jours et entraîner l'écoulement de jusqu'à 
150 millions de litres d'eaux usées dans le 
fleuve, soit environ 7 % des eaux usées produi-
tes par la ville.
En rejetant ces eaux dans le fleuve, on pourra 
réparer une canalisation d'égout brisée qui se 
trouve sous l'eau, entre Longueuil et l'île Char-
ron.
«Ça va permettre à nos plongeurs de couper 
la section qui est endommagée, en coordination 
avec les opérateurs de pelles mécaniques, qui 
vont retirer ces deux sections-là et pouvoir au 
cours des prochains jours les remplacer avec 
une section neuve», a expliqué à TVA Nouvel-
les Louis-Pascal Cyr, porte-parole de la Ville 
de Longueuil.
Selon M. Cyr, rien n’aurait permis d’éviter le 
déversement des eaux usées dans le fleuve pour 
effectuer ces travaux, planifiés depuis cet été.
«On a tout regardé les scénarios possibles, 
et le meilleur scénario, c’était de faire ça à ce 
moment-ci de l’année, à un moment où le débit 
est élevé et le niveau est très haut», soulève-
t-il.

Le mois de novembre a été choisi parce que le 
débit du fleuve est élevé, son niveau est élevé, 
qu’il n’y a pas d’activité nautique et que la faune 
n’est pas en période de reproduction, men-
tionne M. Cyr.
Les citoyens du secteur situé au sud des îles de 
Boucherville ont été avisés de ne pas rentrer en 
contact avec l’eau souillée du fleuve
Au début du mois de novembre, la Ville avait 
informé que la majorité des déchets serait rete-
nue dans le puits de pompage et qu’une bar-
rière flottante serait installée près du point de 
rejet. Une inspection des berges sera réalisée 
avant, pendant et après le déversement et un 
nettoyage sera effectué si nécessaire.
Aucune coupure d’eau n’est toutefois prévue 
pour les citoyens relativement à ces travaux. 
On demande toutefois aux citoyens de limi-
ter leur consommation d’eau afin de limiter la 
quantité de liquide rejetée dans le Saint-Lau-
rent.



الشرقية على  الفرنسي لآلثار  المعهد  بعثة      عثرت 
مومياء امرأة في منطقة دير المدينة بالبر الغربي لمدينة 
في  والنادرة  القليلة  النماذج  من  واحدة  وتعد  األقصر. 
وسوف  جًدا،  مهًما  االكتشاف  هذا  ويعتبر  الشأن.  هذا 
يضيف الكثير في دراستنا للمومياوات المصرية القديمة، 
ويطلعنا نحن علماء المصريات على العديد من الدالالت 

الدينية التي وجدت على جسم هذه المومياء المميزة.
ومنذ أكثر من ثالثة آالف عام، قامت هذه 
جسدها  بوشم  القديمة  المصرية  المرأة 
بالعشرات من الرموز بما في ذلك أزهار 
والتي  اإللهية  والعيون  واألبقار  اللوتس 
قد تكون مرتبطة بمركزها الديني أو قد 
للطقوس  المرأة  هذه  ممارسة  على  تدل 
الدينية التي قد تخص وظيفتها في الحياة 
الدينية في مصر القديمة في ذلك العصر. 
الوشوم  هذه  أن  األمر  في  والجميل 
بتفاصيل مذهلة، ومنها ما هو  محفوظة 
مرسوم على جذعها المحنط. وتمثل هذه 
الوشوم األمثلة الوحيدة الباقية والمعروفة 
أجساد  على  القديم  المصري  الوشم  عن 
المومياوات المصرية القديمة وتظهر لنا 
صوًرا مميزة للغاية، بداًل من التصاميم 
على  رسمها  المعتاد  كان  التي  المجردة 
المومياوات المصرية القديمة في الغالب.
لهذه  المثير  الكشف  هذا  بداية  وكانت 
المومياء عندما تم فحص البقايا البشرية 
في دير المدينة التي كشفتها هذه البعثة، 
ألول  البعثة،  عمل  فريق  وجد  وعندها 

مرة، عالمات غير عادية على رقبة مومياء هذه السيدة. 
الموجودة  العالمات  هذه  أن  البداية  في  االعتقاد  وكان 
تمثل بعض التمائم على جسم مومياء هذه السيدة. وكان 
وضع التمائم حول رقبة المومياء قبل إتمام مراسم الدفن 
لكن  الوقت.  ذلك  في  القديمة  مصر  في  شائعة  ممارسة 
أن  اكتشاف  تم  المومياء،  لهذه  الدراسة  من  المزيد  مع 
الجسم  على  وغيرها   - القديمة  التوضيحية  الرسوم  هذه 
- كانت وشوًما مرسومة على جسم المومياء. وتم حصر 
العشرات من الوشوم، وكان لعدد منها أهمية دينية كبيرة. 

وعلى سبيل المثال، فإن وشوم األبقار كانت ترتبط عادة 
الخاصة،  القالئد  ذات  األبقار  مثل  حتحور،  باإللهة 
على  الموضوعة  الثعابين  -مثل  أخرى  وشوم  ووجدت 
في  باإللهات  أيًضا  ترتبط  وكانت  العلويين-  الذراعين 
مصر القديمة. وتم تزيين رقبة المومياء والظهر والكتفين 
مرتبطة  إلهية  عيون  وهي   – األودجات  عيون  بصور 
زاوية  أية  ومن  الحلق.  على  وشم  وضع  مع  بالحماية، 

اإللهية  العيون  من  زوًجا  ترى  المرأة،  هذه  إلى  تنظر 
ينظر إليك. 

وكانت هذه العاملة في منطقة دير المدينة بالبر الغربي 
تجريها  التي  الدراسات  أعمال  أنهت  قد  األقصر  لمدينة 
الوشم«،  ذات  »المرأة  باسم  المعروفة  المومياء  على 
والتي عثر عليها أثناء أعمال الحفائر الخاصة بتلك البعثة 
في قرية العمال بدير المدينة بالبر الغربي بمدينة األقصر 

منذ عدة أعوام وتحديًدا في عام 2014. 
تتفرد  أنها  السيدة  هذه  مومياء  أمر  في  المثير  والشيء 

بأن هذه المومياء تحتوي على حوالي ثالثين وشًما، أو 
اإلنجليزية، موجوًدا  اللغة  في  كما هو معروف  »تاتو« 
في  المهمة  السيدة  هذه  جسد  من  متفرقة  أجزاء  على 
مجتمع العمال والفنانين بقرية دير المدينة بالبر الغربي 
لمدينة األقصر، ومنها، على سبيل المثال، على الرقبة، 
الدراسات  كشفت  وقد  والذراعين.  والكتف  والظهر، 
األنثروبولوجية التي قامت البعثة بإجرائها على مومياء 
تخص  كانت  أنها  السيدة  هذه 
امرأة يرجح أنها عاشت خالل 
في  وتحديًدا  الرعامسة  عصر 
عشرة  التاسعة  األسرة  عصر 
في الفترة ما بين عامي 1300 
وكان  الميالد،  قبل  و1070 
يبلغ عمرها عند الوفاة ما بين 

25 و34 عاًما. 
يتم  لم  أنه  للنظر  الالفت  ومن 
التوصل إلى اآلن إلى اسم هذه 
إلى  حتى  أو  المهمة،  المرأة 
التحديد.  وجه  على  وظيفتها 
غير أنه يرجح أنها كانت ذات 
شأن كبير بسبب أن هناك تنوًعا 
الوشوم  في  ومدهًشا  كبيًرا 
جسدها،  على  رسمت  التي 
فضاًل عن اختالف أشكال هذه 
لزهور  صور  بين  ما  الوشوم 
وصور  الشهيرة،  اللوتس 
ألبقار، وصور لقردة البابون، 
ذات  األودجات  عين  وصور 
القيمة الدينية الكبيرة. وأغلب الظن أن تنوع هذه الوشوم 
ووجودها بكثرة على جسد هذه المرأة كان بسبب الرغبة 
تتواله  كانت  ربما  الذي  الرفيع  الديني  الدور  إظهار  في 
بالذكر أن  الجدير  أثناء حياتها األولى. ومن  المرأة  هذه 
الوشوم التي تم العثور عليها على مومياوات أخرى كانت 
فقط،  للغاية  أو خطوط صغيرة  بسيطة  نقاط  عبارة عن 
رسومات  بوجود  تتميز  المرأة  هذه  مومياء  هذه  ولكن 
في  مثيل  له  يسبق  لم  بشكل  مصورة  حقيقية  لكائنات 
التصوير لمثل هذا النوع من الوشوم في مصر القديمة. 

وقد استخدم فريق عمل البعثة أحدث التقنيات من األشعة 
ويتم  الوشوم،  تفاصيل هذه  للكشف عن  الحمراء،  تحت 
 TT 291 حفظ مومياء هذه المرأة اآلن في المقبرة رقم
بالبر الغربي لمدينة األقصر؛ وذلك حتى يتم الحفاظ على 
هذه المومياء في نفس الظروف البيئية المحيطة بها منذ 

دفنها قبل 3300 عام. 
وتم اكتشاف هذه الوشوم المعقدة على المومياء في أبريل 
2016، وشعر المكتشفون بالصدمة عندما رأوا هذه البقع 
السوداء أو »الوشوم« موجودة على جسد هذه السيدة منذ 
3300 عام إلى اآلن، حتى أنهم بكوا من روعة المفاجأة 
السرور  قلبهم  على  أدخل  الذي  االكتشاف  وعظمة 

والفرحة. 
الحديثة  البرمجيات  بفضل  البعثة  عمل  فريق  ونجح 
للتصوير في فحص جلد المومياء حتى يشاهدوا الوشوم 
أشعة  بكاميرا  المومياء  جسد  مسح  ومع  للنظر،  الالفتة 
تحت الحمراء، وجد الفريق وشوًما لم تكن حتى مرئية 
سوداء  الجسد  أجزاء  بعض  وكانت  المجردة،  بالعين 
ومغطاة بمادة التحنيط، وكان من المستحيل رؤية الجلد، 
لذلك تم استخدام األشعة تحت الحمراء كي يتمكن فريق 

عمل البعثة من الرؤية من خالل طبقات الجلد. 
 ويعتبر هذا االكتشاف جديًدا من نوعه؛ ألنه ينفي ما كان 
أن  السابقين من  المصريات  العديد من علماء  فيه  يعتقد 
أجسامهن  يرسمن على  القديمة كن  في مصر  الكاهنات 
في  كما  كاملة  لوشوم  صوًرا  وليس  حيوانية،  صوًرا 
بالذكر  الجدير  ومن  المتفردة.  السيدة  مومياء  هذه  حالة 
أنه بداخل بعض مقابر المصريين القدماء الخاصة بنبالء 
ومزينة  المقابر  هذه  مناظر مصورة على جدران  القوم 
مماثلة  أجسادهن عالمات  تحمل  لنساء  بمناظر وصور 
لتلك التي على مومياء هذه السيدة الموشومة، وهذا يثبت 
النوع  هذا  لمثل  الرسم  مارسوا  القدماء  المصريين  أن 
مارسوا  كما  الفراعنة  مومياوات  على  الوشوم  هذه  من 
بهاًء  تشع  التي  الجميلة  مقابرهم  جدران  على  الرسم 
وجمااًل يعكس ثقافة المصريين القدماء العظيمة والمحب 
مثل  للحياة  القدماء  المصريين  عشق  ويوضح  للجمال، 
عشقهم للموت الذي كان بوابتهم للحياة الخالدة واألبدية 
في حقول »إيارو«، أو جنات النعيم، التي ال تبلى أو تفنى 

بمرور األزمان وتعاقب السنين واأليام.

التتمة الرابعة لـ 

شرّ البلّية ما يضحك
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مومياء املرأة املوشومة! 

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

  وإذ كنت أذكر ما حدث معي في مستشفى رزق في 
حصلت  منها  أحدُث  وقائع  مخيّلتي  الى  عادت  بيروت 
أيار  شهر  أواخر  من  خميس  ليلة  مونتريال  في  معي 
)مايو( من سنة ٢٠١٥. قصدت ذاك المساء برفقة جاري 
على  الملكيّين  الروم  كاتدرائية  وزوجته  إيلي  وصديقي 
احتفاالت  بمراسم  اإلشتراك  أردنا  »األكادي«.  شارع 
»خميس الجسد اإللهي« والذي يقيمه »الزحالويون« كل 
سنة تيّمناً بذكرى ما حدث سنة ١٨٢٥ حين دعا مطران 
الروم الكاثوليك أهل زحلة للسير وراء القربان المقدس 
في شوارعها وذلك لدرء مرض الطاعون الذي كان قد 
واظب  التاريخ  بذلك  الشفاء  أعجوبة  وبعد  بأهلها.  فتك 
أهل زحلة في لبنان والمهجر على استذكار تلك الواقعة!
بعد االنتهاء من القّداس اشتركت مع الجموع في الزيّاح 
عبر الشوارع المحيطة بالكنيسة وقد دام قرابة الساعة أو 
أكثر وكانت الجموع تتوّقف امام منازل تّم تزيينها مسبقاً 
للمناسبة. وكنت أُعجب من السيدات اللواتي كّن يمشيَن 

طوال المسافة وهّن ينتعلَن أحذية ذات كعوب عالية!
قاربت  قد  الساعة  وكانت  اإلحتفال  من  انتهينا  ان  وما 
العاشرة مساًء حتى اقترح صديقي إيلي ان نقصد مطعم 
يقّدم وجبات  القريب في مدينة »الڤال« والذي  »دانز« 

سريعة من شرائح اللحم المدّخن.
ركبنا  المقلية  البطاطا  من  وقطع  سندويشات  تناول  بعد 
السيّارة الكحلية اللّون وكانت من نوع BMW واتجهنا 
المقود  وراء  من  يحادثني  صديقي  كان  منزلينا.  نحو 
الخلفي  المقعد  في  وكنت  بجانبه  تجلس  زوجته  وكانت 

وراءها. لم أشأ ربط حزام األمان نظراً لقصر المسافة.
على  توّقفنا  حتى  »غوان«  بولڤار  على  انعطفنا  ان  ما 
مفرق  على  متوقفة  سيارة  وراء  حمراء  ضوئيّة  إشارة 
حديثه  ليكمل  نحوي  إيلي  التفَت  ان  وما  »سامرست«. 
حتى قذفتنا  والسيارة نحو االمام لطمة مدوية جاءت من 
الخلف مما جعل مقّدمة سيارتنا تلتطم بالتي كانت متوقفة 
أمامنا. وإذ كنت قد تعافيت منذ فترة قصيرة من كسور 
في بعض خرزات العمود الفقري كما كنت أتناول مسياًّل 
ان  أشأ  لم  لي.  حدث  قد  ما  مكروهاً  بان  شعرت  للدم، 

اتحّرك خوفاً من ان يكون تأثير الحادث لم يتبلور بعد!
ما هي اال لحظات حتى وجدنا فتاة تدق بيدها على زجاج 
اليمين  نحو  رأسه  يلوي  وهو  النافذة  زجاج  انزل  إيلي. 
نحيفة  القامة  طويلة  كانت  الصدمة.  تأثير  من  واليسار 
الجسم لها عينان كبيرتان ووجه مستطيل شعرها كستنائي 
مالس يطال كتفيها وتحمل بيدها اليمنى هاتفاً آلياً. قالت: 
»آسفة لما حدث. لم انتبه لكم«. شعرت انها كانت تكتب 
»هل  استطردْت:  ثم  ترنا!  لم  ولذا  هاتفها  على  رسالة 

أطلب لكم اإلسعاف؟«
كان إيلي منفعاًل من تأثير الحادث. توجه نحوها ببعض 
نحو  توّجَهْت  عنا.  تبتعد  ان  منها  وطلب  النهر  كلمات 
الوراء  نحو  التطلع  أجرؤ  لم  الشرطة.  لتنتظر  سيارتها 

ألعرف نوع سيارتها خوفا من ان أؤذي رقبتي!
أجاب  لما  الطوارئ.  برقم  إيلي  اتصل  نفسه  الوقت  في 
فوجئ  المتّصلين  حاجات  تلبية  عن  المسؤول  العامل 
يواجه  وكأنه  يتوقعها  يكن  لم  األسئلة  من  برتل  إيلي 
على  المكالمة  تفاصيل  اسمع  كنت  وإذ  عسكرياً.  محققاً 
ما  وكل  باألسئلة  يتمادى  المتحّدث  كان  الصوت  مكبّر 
لتقاّلنا  اسعاف  سيارَتّي  عن  يزد  لم  يطلبه صديقي  كان 
الى المستشفى! اما زوجته فكانت بخير وال تحتاج ألية 

عناية!
اإلطفاء  سيّارات  من  عدد  مع  إسعاف  سيّارتا  وصلت 
بإنزالي  ممرضان  اهتّم  البوليس.  وسيارات  الضخمة 
من وراء المقعد بينما تولّى آخران أمر إيلي. تّم سحبي 
ان  بعد  فائقة.  وبعناية  أتوقعه  أكن  لم  بشكل  المقعد  من 
يلّف  اإلسعاف  ممّرض  أخذ  متنقلة  حّمالة  على  ُمّددُت 
وأصبحت  تيب«  »بالداكت  أشبه  شريطاً  جسمي  حول 
الى  ُرفعت  الحراك.  على  قادرة  غير  بمومياء  أشبه 
المقاسات  من  عدداً  الممرض  أخذ  حيث  العربة  منّصة 
ثّم  آليّاته. بعد ذلك سألني مجموعة من األسئلة  بواسطة 
نقلنا  الذي سيتم  المستشفى  ينتظر األوامر لمعرفة  وقف 
لكثرة  اليه. جاء رفٌض من »الساكري كور« الستقبالنا 
الحاالت لديه. شكرت ربّي ألني لم أكن ارغب بمعاودة 

زيارة ذاك المستشفى. 
بينما كنا ننتظر القرار نظرت بطرف عيني نحو الممرض 
ألني لم أكن قادًرا على تحريك رأسي من كثرة األربطة 
التي كانت ملفوفة حولي. كان في منتصف الثالثينات من 
العمر أشقر الشعر وسيم المظهر. سألته عن نوع السيّارة 
 BMW التي تسببت بصدمنا وكنت أشك انها من نوع
ايضاً. توجه نحب الباب ونظر نحو السيّارة ثم عاد ليقول 

لي: »أنا في القراءات ولست في السيارات!«
توجهنا نحو » الجويش هوسبيتال« الذي وقع االختيار 
غرفة  الى  إدخالي  تم  التسجيل  معامالت  بعد  عليه. 
طوارئ. جاء بعدها طبيب وعاينني وطلب اجراء فحص 
عينات من الدم وإجراء صور األشعة »والسكانر«. بعد 

ذلك أُدخلت الى غرفة األشعة. 
استقبلتني ممرضة في الثالثينات من العمر ممتلئة الجسم 
سوداء البشرة شعرها قصير وأملس. وبينما كنت أعاني 
األمّرين من عدم قدرتي على الحراك وقد بدأت مفاصل 
األربطة  بعض  تفّك  الممرضة  بدأت  تؤلمني،  جسمي 
األزرار  بعض  تفّك  وبدأت  الجلدي  حزامي  وسحبت 
األلبسة  هذه  ما  قائلًة:«  بإعجاب  صرخت  ثم  األمامية. 
الجميلة التي ترتديها وما هذا الحذاء الرائع الذي تحتذيه؟ 
أريد أن أشتري لصديقي مثلها!« لم اعرف بماذا أجيبها 

وانا في وضٍع ال أحسد عليه!
تّم اإلفراج عني في الثانية والنصف من الصباح ودخلت 
غرفة اإلنتظار في الطوارئ. كان عدد كبيٌر من الناس 
عن  اإلفراج  بعد  تّم  قد  يكن  لم  وإذ  دورهم.  ينتظرون 
أخذت  اني  وجدت  واذ  بهاتفي.  ألهو  أخذت  صديقي، 
صورة لمراسم الزيّاح توّخى لي ان أرسلها لزوجتي التي 

كانت في دبي في زيارة ابنتي!
وهنا كانت المفاجأة عندما َوَجدْت اني ما زلت صاحياً في 
هذا الوقت المتأخر. طلبتني بواسطة »سكايب« فأجبتها 
وانا ابتسم حتى ال ينشغل بالها. سألت: »أين انت؟« قلُت: 
ترى  وهي  المصيبة  كانت  وهنا  المستشفى«  في  »انا 

المرضى من حولي ينتظرون دورهم!
لم يكن من السهل إفهامها بما حدث إال أني أرّدد عندما 
أذكر تلك الواقعة: شّر البليّة ما يضحك!                       

قصة بقلم: 
بشــير القــّزي

بقلم: سونيا الحداد

األبعاد اخلفّية يف فعل 
القراءة

بقلم: د. خالد التوزاني 

    قد ال تحتاج القراءة إلبراز أهميتها 
وقيمتها، فالجميع يؤكد دورها وضرورتها، 
بالقراءة وال  إال  الشعوب  ترتقي  لم  إذ 
يمكن أن تنمو معارف الفرد ومهاراته 
فعل وجودي  الذي هو  الفعل  بهذا  إال 
وحضاري، ومن ثم ال نستغرب افتتاح 
القراءة  تلح على  بآيات  الوحي  نزول 
الَِّذي  َرِبَّك  ِباْسِم  في قوله تعالى: “اْقَرْأ 
َخلََق، َخلََق اإْلِْنَساَن ِمْن َعلٍَق، اْقَرْأ َوَربَُّك 
اأْلَْكَرُم الَِّذي َعلََّم ِباْلَقلَِم، َعلََّم اإْلِْنَساَن َما 
َيْعلَْم” ، حيث ربط الحق تعالى بين  لَْم 
القراءة وفعل الخلق وِعلم اإلنسان ما لم 
القراءة سبيال  يكن يعلم، وهكذا، كانت 
لتحقيق الوجود الحقيقي لإلنسان وإدراك 

المعنى وراء وجود المخلوقات.
تعني القراءة بمعناها البسيط تلك القدرة 
على التعرف إلى الحروف والكلمات، 
والنطق بها على الوجه السليم، ولكن هذا 
المعنى تطور بفعل تقدم العلوم اإلنسانية، 
لتتحول القراءة إلى عمليات نفسية معقدة، 
تشمل مجموعة من السيرورات الذهنية 
التي تتدخل بشكل متكامل ومنسجم، مثل 
اإلدراك والتذكر واالستنتاج، ثم التحليل 
والتأويل والمناقشة والحكم، وبذلك أصبحت 
القراءة عملية تفكير ال تقف عند عتبة 
استخالص المعنى من النص المقروء، 
وال عند تفسير الرموز وربطها بالخبرات 
السابقة، وال الفهم فحسب، وإنما تتعدى 
وتطوير  المشكالت  إلى حل  كله  ذلك 
العقل البشري ليكون مؤهال لقراءة كل 
ما يراه، فيرتقي فعل القراءة من قراءة 
النص المسطور أي المكتوب بالحروف 
المنظور  النص  قراءة  إلى  والعالمات 
المرئي  والوجود  الكون  مظاهر  أي 
النبي صلى هللا  أُمر  والمشاهد، ولذلك 
عليه وسلم بأن يقرأ على الرغم من أنَّه 
كان أُّميا ال يعرف الحروف والعالمات 
التي لها صلة بالكتابة والرموز الخطية، 
وكأن معنى فعل القراءة لكي يكون فعال 
يرتقي من فك  أن  ينبغي  ونافعا  خالقا 
)الحروف(  الخطية  العالمات  رموز 
إلى فك رموز العالمات الكونية لتحقيق 
انسجام مع الموجودات. وهكذا أصبحت 
القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تتجاوز 
يتلقاها  التي  الرموز والعالمات  تفسير 
القارئ عن طريق عينيه، واستخالص 
المعاني وتذوقها، إلى امتالك مهارة حل 
المشكالت وابتكار حلول جديدة اعتمادا 

على كل خبراته واستعداداته الفطرية.

إذا كانت غاية القراءة هي بلوغ مرحلة 
القدرة على حل المشكالت، من خالل 
وجعله  البشري،  العقل  كفاءة  تطوير 
يفك الرموز والعالمات الكونية، فليست 
النصوص المكتوبة سوى مرحلة أولية، 
لتدريب العقل وتحضير اإلنسان ليمارس 
دوره في الخلق واالبتكار، فال قيمة لفك 
رموز دون تجاوٍز للمرموز ورغبٍة في 
ابتكار الجديد وتجاوز القديم، وبذلك تعمل 
القراءة على جعل اإلنسان يتقدم في الِعلم 
والَخلق، كما أشارت إلى هذا المعنى اآلية 
الكريمة: “اْقَرْأ ِباْسِم َرِبَّك الَِّذي َخلََق” ، 
لتعطي لإلنسان خارطة طريق مستقيم 
السليم، وهو  نحو تحقيق معنى وجوده 
الَخلُق واالبتكار، ومهما بلغ المرُء درجاٍت 
الَخْلق، يظل معترفا بأن  ُمثلى ِمن هذا 
الخالَق الحقيقي هو هللا عز وجل، بما وّفر 
لإلنسان من أدوات القراءة ووسائل التعبير 
عن المقروء وآثار هذا الفعل، قال تعالى: 
“ أَلَْم َنْجَعْل لَُه َعْيَنْين، َولَِساًنا َوَشَفَتْيِن، 
َوَهَدْيَناُه النَّْجَدْيِن” ، كما أن التعبير عن 
لما في  ينبغي أن يكون مطابقا  القراءة 
الواقع، أي أن يتحقق فيه صدق المعرفة 
ونُبلها وإنسانيتها، ال أن يخبر المرء بما 
ليس له به ِعلٌم أو دراية فيّدعي ما ليس 
موجودا أو أن يزيّف الحقائق الكونية، 
حيث حّذر هللا من القول بغير علٍم وحّمل 
يترتب عن توهم  اإلنسان مسؤولية ما 
الِعلم  لقوانين  ما غير خاضعة  معرفة 
ومناهج القراءة، قال تعالى: “َواَل َتْقُف 
ْمَع َواْلَبَصَر  َما لَْيَس لََك ِبِه ِعْلٌم، إِنَّ السَّ
َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤواًل” ، 
وهي اآلية التي فّسرها البعض ِبال تُقل 
رأيُت ولم تر وسمعُت ولم تسمْع، فإن 
تبارك وتعالى سائلك عن ذلك كله  هللا 
إلى مسؤولية  إشارة ضمنية  ، وكأنها 
اإلنسان عن نتائج قراءاته التي ينبغي أن 
تكون قراءة جيدة، أي أن يستنبط الفهم 
السليم، وإال سيحاَسُب عن أي تزييف أو 

تزوير للحقائق.
 من هنا، ندرك خطورة فعل القراءة في 
األديان  في  اإلنسانية، وخاصة  الثقافة 
السماوية، حيث اختار هللا عز وجل أن 
يخاطب اإلنسان بالكتب، لتكون “القراءة” 
مفتاحا للتواصل بين الخالق والمخلوق، 
فكان اإلنجيل والزبور والتوراة ثم القرآن، 
لتغدو القراءة منهجا في الحياة والوجود 
مرتبطا  بسيطا  فعال  وليس  واإليمان، 
بالتعلم أو الدراسة والبحث فحسب، ومن 

ثم تأخذ القراءة أبعادا كونية، وضرورة 
إنسانية  منها، الستكمال  بد  إنسانية ال 
يُقال: اإلنسان كائن  اإلنسان، وبدل أن 
ناطق، يصبح القول األكثر انسجاما مع 
اإلنسان  يُقال:  أن  هو  الحقيقية  هويته 
كائن قارئ، فبالقراءة يتعرف على نفسه 
واآلخر ويتواصل مع الكون والخالق، 
باعتبارها فعال  القراءة  ولذلك البد من 
وجوديا و عمال أنطولوجيا، حيث يصبح 
الكوجيطو الديكارتي “أنا أفكر إذن أنا 
موجود” متجاوزا عندما نستحضر األبعاد 
الخفية في القراءة، فنقول: “أنا أقرأ إذن 
التي  القراءة هي  أن  أي  أنا موجود”، 
تحقق لإلنسان وجوده ويثبت بها أهليته 
للخالفة في األرض وتعمير الكون وبها 
يستحق أن يكون إنسانا، وربما في تسميته 
“اإلنسان” إشارة خفية إلى طبع النسيان 
الذي ينبغي أن يُعالج بكثرة القراءة، فَمن 
كان قارئا لم يُكن ناسيا، أي كان حاضرا 
فاعال في الوجود تاركا بصمته في الكون، 
بما أن النسيان يعني الغياب بكل يحمله 
االبتعاد والنفور واإلهمال،  من معاني 
نبيه  يخاطب هللا  أن  ال عجب  ولذلك 
المصطفى قائال: “اْقَرْأ ِباْسِم َرِبَّك الَِّذي 
َخلََق” ، وكأنها دعوة لالقتراب، ولذلك 
عندما أجاب النبي الكريم قائال: “ما أنا 
بقارئ”، ضّمه إليه جبريل ضمَة وصفها 
النبي بقوله: “فأخذني فغطني حتى بلغ 
مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ، قلت: 
ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى 
بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، 
قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة 
حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: 
“اْقَرْأ ِباْسِم َرِبَّك الَِّذي َخلََق” ، إن فعل 
القراءة هو اقتراٌب من الحق، وإذا قرأ 
اإلنسان، لم يرتق فحسب وإنما اقترب 
النور ما يجعل منه  ليقتبس من  أيضا، 
إنسانا يستحق ما نفخ فيه الحق من روحه. 
هكذا نخلص إلى أن للقراءة أبعادا وجودية 
وتستحق من  المألوف  تتجاوز  عميقة 
الباحث المدقق أن يتوّقف ليقرأ القراءة 
قراءة أخرى مغايرة، قد تجعل من هذا 
الفعل فعال خاّلقا يخلق وجودا جديدا غير 
مسبوق، لكنه مهما كان مبدعا، يظل في 
البدء والختم، من وحي الخالق: “ربّك 
الذي خلق” ، فاقرأ باسمه لتقترب منه ، 
وبذلك تنفتح القراءة على عوالم وجودية 
وأنطولوجية لها دالالت روحية وإنسانية 

عميقة وسامية وحضارية.

الُمَثقَّف الَعربّي:
الشك ثم األميان ثم 

الشك او األميان أو األحلاد!

 
   وصلني يوما على الميسينجر، وخآلل شهر 
صديق  من  خاصة  رسالة  المبارك!  رمضان 
يدعوني  وروحيا،  فكريا  متملكا  رجال  اعتبرته 
أوصالها  تتقطع  بأن  هولندا  على  الدعاء  الى 
بالنار  ابيهم  بكرة  عن  الكفار  ابنائها  ويموت 
تدميرا  يدمرها  أن  يمكن  ما  وكل  والكوارث 
كامال وأهلها  بسبب إخراج فيلم فاضح عن النبي 
وسيرته مع نسائه العديدات. ويُشدد الداعي على 
وأقوى  خير  كونه  الدعاء  وإكثار  الرسالة  نشر 
صحيحا  ليس  باألصل  الخبر  هذا  سآلح!!!  
بردة  قام  بل  عنه  يتقص  لم  الشخص  هذا  ولكن 
فعله التلقائية التي تعبر بشكل مباشر عن داخليته 

وفكره الباطني.
قسوة  من  القشعريرة  هو  انتابني  شعور  أول 
هللا  طلبه  بما  ذكرتني  التي  المرعب  الدعاء 
بالدخول   !!! المختار  شعبه  سأل  ساعة  اليهود 
الى أرض الميعاد وحرق وقتل كل ما هو حي 
الثاني  والشعور  ونبات.   حيوان  آدم،  بني  من 
تحملها كل  التي  الحقد  اإلشمئزاز من كمية  هو 
هذه القلوب والتي يعيش العديد منها في هولندا 
بالذات ويتنعمون في خيراتها.  شيء آل يحلمون 
به في أي بلد من بلدانهم األسالمية.  وتساءلت 
عن كيفية نهوضهم جميعهم الى التعاضد عالميا 
فيلما  يخرج  أو  كتابا  يكتب  من  قوة ضد  وبكل 
يحركون  آل  ولكنهم  نبيهم  سيرة  الى  يسيئ 
اصبعا مقابل المجازر المريعة من أغتصابات، 
بأكملها  شعوب  وحرق  رؤوس  وقطع  وتشنيع 
وتهجيرها باسم  الدين،  وكأن كل هذا آل يضر 
أبدا بسمعة  النبي وكتابه، آل بل يتهمون الغرب 
بالمكيدة ضدهم دائما وكأنهم بريئون من دم هذا 

الصديق!...
افتكرت جميع افالم الفيديو التي تنتشر باآلالف 
على اليوتيوب ومحطات التواصل الفضائية عن 
معاقين عقليا يدعون الى ترسيخ الشريعة بالسلم 
والنهائي  الرئيسي  الهدف  أجل  من  الحرب  أو 
لكل مسلم شريف مؤمن، أال وهو نشر اإلسالم 
وأمالكهم  أراضيهم  واحتآلل  الكفار  بلد  في 
ونسائهم وكل ما يمكن لهم من وضع اليد عليه 
وتطهيرها من نجسهم، دون أن تتحرك المراجع 
هذه  لوقف  األسالمية  والشعوب  العليا  الدينية 
التعاليم األرهابية التي تدمر اإلسالم وتهينه أكثر 
مما يقوله الكفار في  أفالمهم وأقوالهم وأقالمهم.  
وضرره  داخلهم  ومن  منهم  يأتي  األعالم  هذا 

أكثر من قنبلة نووية على الدين ونبيّه وأهله.
الشوارع  تقفل  التي  المصلين  طوابير  افتكرت 
الغرب  شوارع  في  الصوت  بمكبرات  وتكبّر 
التقوى  بروح  له  عالقة  آل  استفزازا  الكافر 
ونبيهم  دينهم  صورة  يشوه  ولكنه  والصالة 
افتكرت  االحترام.  العالم  يطلبون من  ثم  سواء، 
الكاريكاتورات التي أدت الى مجزرة تحت اسم 
هللا اكبر.  ورايت أمامي مشهد  بعض الشيوخ في 
المسجد  أمام  المحتلة واآلالف مجتمعه  فلسطين 
بأعلى أصواتهم على اسرائيل  األقصى يدعون 
ويقتل  الطرق  بأشنع  يقتلهم  أن  هللا  من  طالبين 
أوالدهم ويحرقهم والى آخره من الدعوات التي 
ورائهم،  المصلون  ويرددها  هللا  من  يطلبونها 
بينما من باعهم هم منهم وفيهم ولكنهم آل يدعون 
نسمع  ُدعاءات  ضده!  والتعاضد  التظاهر  الى 
والعالم  العالم  لغات  كل  الى  وتُترجم  فحواها 

يتفرج ويشهد على مأساة تأكل نفسها بنفسها!

أجبت هذا الرجل الذي دعاني لمشاركته الدعاء 
بأنني آل أدعو هللا أبدا الى التشنيع والقتل والذبح 
وتدمير اآلخرين، ألن هللا هو الكمال والكمال آل 
شر وآل سلبية بداخله ابدا… هللا آل يمكن أن يقتل 
بما  ذكرته  الشيطان؟  او  تُرك البليس  ماذا  واال 
قاله نبيه في سورة النحل، اآلية 125: »اْدُع إِلَى 
َسِبيِل َرِبَّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم 
ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن«! وكان رّده لي واضحا وهو 
أنه آل يدعوني ألن أعتنق دينه ولكنه يطلب من 
العالم أن يحترم دينه كما هو يحترم ديني ودين 
اآلخرين. كالم جميل وأنا واثقة من صدقية كالم 
آل  بأنه  اليوم  حتى  يدرك  آل  ولكنه  الرجل  هذا 
يمكن لمسلم أن  يذبح ويطعن نائب في البرلمان 
الهولندي بالسكين مع كلمة »هللا وأكبر« ملصقة 
عن   عبّر  ألنه  بالدماء  المدرج  صدره  على 
رفضه أو عدم إيمانه بالدين اإلسالمي أو حتى 
آل  ونبيه.   الدين  بهذا  استهزأ  أنه  افترضنا  لو 
يمكن التظاهر في شوارع الغرب الكافر حاملين 
بالكفار  البلد  أهل  واصمين  الشريعة  شعارات 
من  يأكلون  وهم  النجسة  بالعاهرة  ومجتمعاتهم 
لهم  يمكن  آل  خدماتها.  من  ويستفيدون  خيراتها 
إنشاء المدارس الدينية اإلرهابية ومنع أهل البلد 
قتل  يمكنهم  من دخول شوارعهم وتنجيسها، آل 
الى  المقدس  كتابه  في  دعاهم  هللا  آلن  المثليين 
من  آخره  والى  حلوا.  حيثما  وقتلهم  مآلحقتهم 
األولى  بالدرجة  تسيئ  التي  المقيتة  التصرفات 
يحترمهم  أن  العالم  من  والطلب  سمعتهم  الى 

ويحترم دينهم..  
من  فيه  الناس  منع  يمكن  آل  عصر  في  نحن 
حرية التفكير والتعبير، األيمان أو عدمه، مهما 
أنتاج  خبر  ان  لو  صادمة.  الحرية  هذه  كانت 
كان  ونسائه  النبي  عن  فاضحا  فيلما  هولندا 
أفالما  المسلمون  يُنتج  آل  لماذا  خبرا صحيحا،  
أخرى تُعّرف النبي من وجهة نظرهم بدل اللّجؤ 
دائما الى التهديد والعنف؟ أنا أكيدة أن تصرفهم 
األيجابي هذا سيكون له األثر اإليجابي على كل 
األصعدة.  الحوار والتسامح واإلبتعاد عن الردود 
بطريقة  الرد  في  واإلبداع  والتهديدات،  العنيفة 
حضارية، فعالة وذكية هي من خصائص النبل 
العالم ليس  التي تفرض االحترام وآل تشتريه.  
بالكافر بل هو عالم حر لديه الخبرة والجرأة في 
لديه،  المتوفرة  الوسائل  رأيه وبكل  التعبير عن 
التفكير  في  الكلية  الحرية  في  مكتسب  حق  إنه 
العالم  ثروات  أكبر  بالمثل.   فاعملوا  والتعبير، 
متوفرة بين ايديكم، قوموا بتوظيفها بكل إنسانية، 
وعدل وذكاء وهكذا تفرضون احترام العالم لكم 
بالتأكيد.  كونوا المثل الذي يدحض كل األقاويل.

لماذا تخافون النقاش  ومواجهة صراحة الرأي 
اآلخر معتبرينه إهانة؟ الواثق من دينه ونبيه آل 
يُقال عنه مهما  يخاف أحداً وآل يهتز آلي شيئ 
جرأة  وبكل  يرد  كيف  يعرف  ألنه  بشعا  كان 
البذيء  بالكالم  الغير  وإهانة  باإلجرام  وليس 
لن  وسائل  أنها  القتل.   الى  والدعوة  والشتيمة 
تجلب األحترام ولن تمنع الكفرة في رأيهم عن 
في  قدما  المضي  على  ستحّفزهم  بل  آل  التعبير 
الحرية  بهذه  القبول  فما عليكم سوى  مسيرتهم، 
التي تمنحكم أنتم أيضا كل الحق في الرد بالمثل، 
األحترام  بالذات…  الدين  لكم  يوفرها  آل  حرية 
فهذا  بالسيف،  وليس  والسالم  بالذكاء  يُفرض، 

األخير هو سالح العاجز! 
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  القاهرة /على أبودشيش
للجمعية  الشرفي  الرئيس  أبوالعينين،  حصل رجل األعمال محمد 
األوروبي  المصري  األعمال  المتوسطية، رئيس مجلس  البرلمانية 
البحر  الدولية في دول  والدبلوماسية  لالقتصاد  نوبل  على جائزة 
بهيج  المتوسط، في حفل  البحر  لعام 2018، من منظمة  المتوسط 
انتصاراً  يعتبر  ما  العالم، وهو  دولة حول  حضره ممثلين من 42 

للدبلوماسية المصرية. جديداً 
بارزة، كما حضره  إيطالية ودبلوماسية  الحفل شخصيات  شهد 
السفير هشام بدر سفير مصر بروما، والسفيرة بيه عبد الباقى قنصل 
عام تونس بروما، والدكتور عبد الحق عزوزي االمين العام لمنظمة 
المنظمة،  كاباسو رئيس  الجائزة ميشيل  المتوسط، وسلمه  البحر 
نائب رئيس مجلس  أبوالعينين  أيضا، طارق  الحضور  بين  وكان 
الفتح رئيس  أبو  إلهام  الصحفية  والكاتبة  كليوباترا جروب  إدارة 

مجموعة قنوات وموقع »صدى البلد
في  إسم مصر عالياً  إن رفع  كلمته،  وقال »أبوالعينين«، خالل 
ذلك  لي  يتحقق  واليوم  أمنيات كل مصري،  أسمى  الدولية  المحافل 
بحصولي على هذه الجائزة، وأضاف: أشعر بالفخر الشديد ليس فقط 
لسبعة  تمتد  تمتلكين حضارة  البلدين  أن  بسبب  لكن  الجائزة  بسبب 

االف سنة وبينهما تعاون من أجل تقدمهما.
ووصف السفير هشام بدر سفير مصر بروما تكريم أبوالعينين بأنه 
تكريم لمصر وتدعيم للعالقات بين مصر وكل دول المتوسط وقدم 
الشكر إلى محمد ابوالعينين لمجهوداته التي تكللت برفع اسم مصر 

عاليا في أحد أبرز المحافل الدولية.
بدأت مراسم تسليم الجائزة التي يطلق عليها نوبل المتوسط في مدينة 
نابولي االيطالية بالتوجه سيرا على االقدام على ساحل مدينة بومبى 

لشهداء  التذكارية  النصب  الزهور على  أكليل  التاريخية لوضع 
الذين راحوا ضحايا  الشرعية  الهجرة غير  المتوسط السيما شهداء 
للبحث عن لقمة العيش. واكد »ابوالعينين« ان هؤالء الشهداء ابرياء 
تحقيق  انه يجب  الحياة مؤكدا  يبحثون عن عمل هربا من ضغط 

التكامل بين ضفتي المتوسط لوأد هذه الظاهرة تماما.
أن  العالمية،  المتوسط  البحر  كاباسو« رئيس منظمة  وأكد »ميشيل 

كانت  تاريخها،  في  الثانية  للمرة  الجائزة،  مصر تحصل على هذه 
نجيب  العالمي  الروائي  بها  فاز  األولى عام 2003، عندما  المرة 
المصري  األعمال  بها رئيس مجلس  فاز  العام  بينما هذا  محفوظ، 
أبوالعينين، وقال إن مصر تحصل على هذه  األوروبي، محمد 
الجائزة للمرة الثانية في تاريخها، وكانت المرة األولى عام 2003 

عندما فاز بها الروائي العالمي نجيب محفوظ.

  الرحمة لكل ضحايا العدوان على مسيحي مصر الذين قتلوا 
بيد من يدعون االسالم. السالم لروحهم ولروح آالف المسلمين 
والمسيحيين من اهلهم في سوريا والعراق ولبنان وفِي الشرق 
الذي يدعي اإلسالم  بأيدي هذا اإلجرام  قتلوا  والغرب ممن 

واإلسالم بريء منهم. 
التاريخ  تغير  كان  لوالهما ربما  تاريخيتين  واقعتين  اذّكر  وهنا 

باتجاه ما للمسلمين. 
االولى هي الراهب بحيرى في جنوب سوريا الذي كان اول من 
تنبأ بنبوة النبي محمد )ص( وأخبر أهله بها. ودعا أهل الرسول 
بهذا االمر  .. وربما جنبه  الشام  الى  لحمايته خالل سفرهم 

االهوال اًو الموت. 
الرسول اضطهاد أصحابه، ولم يستطع  والثانية عندما رأى 
ان يوفر لهم الحماية، سمح لهم بالهجرة إلى الحبشة، ألن فيها 
حاكما نصرانيا هو النجاشي، ال يظلم عنده أحد، قال رسول هللا 
يُْظلَُم ِعْندَهُ  ألصحابه: »لَْو َخَرْجتُْم إلى اْلَحبََشِة؛ فَإِنَّ بَِها َمِلًكا الَ 
أََحدٌ«. وأمر رسول هللا أربعة عشر مؤمنًا بالهجرة إلى الحبشة، 

عشرة رجال وأربع نسوة.  
الهدايا  الحبشة، تحمل  إلى نجاشى  بعثة  وأرسل كفار قريش 
فألقى جعفر  لقريش،  الثمينة لرشوته كى يتخلى عنهم ويسلمهم 
بن أبى طالب خطبة أمام النجاشى نيابة عن المهاجرين، شرح 
فأقنع  بما يختلف والجاهلية،  له من خاللها أسس دين اإلسالم، 
التى  والنصرانية  بين اإلسالم  التقارب  النجاشى كالمه وبمدى 

يعتنقها النجاشي.
تؤد  ان  الصحراء  استطاعت عرب  لربما  الحادثة  ولوال هذه 

االسالم مثلما كانت تفعل لبناتها ! 
البعيد  الماضي  التاريخية االخرى في  والكثير من األحداث 

والقريب. 
للدين  فيها اب حام وأم حامية  وهناك احداث كان االسالم 
المسيحي... ولكننا اْليَْوَم بذكر الضحايا في مصر من المسيحيين 

.. نمد أيادينا وقلوبنا لهم...وربما نعزيهم ونهديهم مصحفنا... 
ازهقت  لكل ضحية مسلمة  لكل ضحية مسيحية وسالما  سالما 

أرواحها بيد غدر مجرم يدعى االسالم.
المسيحية اٌم واٌب لإلسالم 
االسالم اٌم واٌب للمسيحية 

أبو حجاج

 جمرد كلمة
  رسائل إلى :

أستعينوا  تشكيل وزارة  في  تنجحوا  لم  لو   : لبنان   :1-
بوزارة من أي دولة ! 

تهجمت  التي  الهاشمي  الكويتية صفاء  للنائبة  أقول   2-
على الوزيرة المصرية نبيلة مكرم : من فات قديمه تاه ! 
-3 إلي الرئيس السيسي : ربما أنتهيت من اإلرهاب في 

سيناء ياليت تنتهي منه في المنيا !!  

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

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

من واقعنا

املسيحية اٌم واٌب لإلسالم .. 
سالما مصر

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

صورة لألمري تشارلز مبناسبة عيد ميالده 
الـ70 بدون امللكة إليزابيث

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

ـــي ـــال ـــي ــــــــــي رســـــمـــــتـــــك بـــــكـــــامـــــل خ وألن

ــــاِء الـــلـــيـــالـــي ــــم ــــي س ــــُل ف ــــُمــــِط قــــمــــري ال

ـــي ـــوال ـــت ــــاِق ال ــــي ــــي س وشــــمــــس الـــنـــهـــار ف

ــــي حـــضـــنـــي ُتـــصـــيـــغـــي إنــفــعــالــي وأنـــــــِت ف

ـــي ـــال ـــآم ــــاغــــة قــــصــــيــــدْة مـــلـــيـــئـــْة ب صــــي

ـــي ـــان ـــع ـــم تـــعـــلـــن خــــضــــوعــــهــــا ألمـــــيـــــر ال

ـــي ُتــــجــــيــــُد احـــتـــالـــي ـــون ـــج فــــي نــــشــــوْة ش

ــــي ــــوال ــــــْك ُم ــــــلِ بـــُصـــحـــبـــْة شـــفـــايـــفـــْك وُك

ــــْك مـــثـــالـــي ــــِس ــــم ــــــْك جـــنـــونـــي وه وصــــــوِت

عـــالـــي ال  خــــافــــْت  ال  روحـــــــي  يــــا  ـــــــئ  داف

ـــي ـــال ــــْي نــــــابــــــْض خ ــــب ــــل وقــــلــــبــــْك يــــــا ق

ـــي ـــؤال ــــــجــــــاوْب س ُي ـــــــي  عـــــاشـــــْق يـــــا روح

ـــي ـــال ـــــــــَب عـــــمـــــري يــــــا ُحــــــلــــــَم غ يــــــا ُح

ـــي ـــان ـــمـــع ال ــــر  ــــي أم و  الـــــقـــــوافـــــي  ــــــــرْب  ل

ـــي ـــال ـــع ــــــــــــــادي عـــــلـــــيـــــِك حـــــيـــــاتـــــي ت ن أُ

ُيـــــعـــــزز كــمــالــي وحــــــضــــــوِرْك وُجـــــــــــودْك 

ــي وهـــالـــي ــس ــم ـــْك يــــا ش أحــــلِّــــْق فــــي حـــســـِن

ــــْك مــجــالــي ــــي حـــضـــنـــي وحــــضــــِن ــــْك ف ــــل وك

ـــي ـــال ـــق ـــــْك م ـــــِق ـــــش ــــدة وع ــــصــــي أكــــــتــــــْب ق

ـــاِل ـــم ـــج ـــْك فــــي حـــــــرِم ال ـــِن ـــس ـــح ــــْد ل ــــبَّ ــــع ات

ُيـــبـــالـــي مـــــنَّ  حــبــيــبــتــي  ــــا  ي ــــدي  ــــه َي وهللاُ 

ــــي ُعـــــرْفـــــه ُتـــصـــيـــغـــي انــفــعــالــي وأنـــــــِت ف

ـــي ـــال ـــآم ــــاغــــة قــــصــــيــــدْة مـــلـــيـــئـــْة ب صــــي

ــــــْك يـــــا صـــــاحـــــْب الـــمـــعـــالـــي تـــــقـــــوُل أُحــــــّب

صاحب املعالي!!

1500 عام  اكتشاف موقع قروي وقرب قدميني يعودان ألكثر من 
جنوب شرقي الصني

أوبر تسجل خسارة مليار 
3 أشهر مع  دوالر يف 
تباطؤ منو احلجوزات

50 مليون دوالر.. تعرف إىل  مثنها 
مواصفات أغلى ماسة يف العامل

معرض مبتحف الفنون اجلميلة باإلسكندرية يبوح باملزيد عن 
تاريخ املدينة

حممد أبو العينني يفوز جبائزة نوبل للمتوسطي من إيطاليا

باإلسكندرية  الجميلة  الفنون  يفتح متحف    
فصال جديدا من تاريخ المدينة سطرته عيون 
الذين زاروها على مدى  الرحالة األجانب 
فنية ألهم  لوحات  ثالثة قرون وتركوا خلفهم 

وأبرز معالم اإلسكندرية.
)تاريخ مدينة.. اإلسكندرية  ويضم معرض 
لفنانين  نادرة  لوحة  نحو 42  في 300 عام( 
تاريخية مرت  أوروبيين تسجل أحداثا 
الفرنسية على مصر  الحملة  بالمدينة مثل 
بعضا من مالمح  )1798-1801( وتصور 

اإلسكندرية وعمارتها القديمة.
اللوحات  تخلدها  التي  المعالم  أبرز  بين  ومن 
والميناء  اإلسكندرية  وفنار  السواري  عامود 
دانيال وكنيسة سانت  النبي  الشرقي ومسجد 

كاترين بالمنشية وقصر رأس التين.
كما يضم المعرض خرائط نادرة لإلسكندرية 
تعود لعام 1900 إضافة إلى لوحات شخصية 
إبراهيم  وابنه  باشا  لمحمد علي  ”بورتريه“ 

وسليمان باشا الفرنساوي وكلوت بك.
المتحف  ينظمه  الذي  الثاني  والمعرض هو 
الظل  لمقتنيات ظلت سنوات طويلة في 
المعلومات  بتاريخها ونقص  الجهل  بسبب 
العثور على خبيئة من  أن  إال  عن مبدعيها 
المتحف هذا  قبو  األوراق والمستندات في 

العام ساهم في إماطة 
اللوحات  اللثام عن هوية 

وأسماء أصحابها.
وقال علي سعيد مدير 
الجميلة  الفنون  متحف 
افتتاح  باإلسكندرية في 
الثالثاء  المعرض يوم 
المعرض  لرويترز ”هذا 
أو  الثاني  الجزء  هو 
السابق  للمعرض  امتداد 
شهر  في  أقمناه  الذي 
الماضي لعرض  يوليو 
عثرنا  التي  المقتنيات 

عليها في قبو المتحف“.
”الوثائق  وأضاف 
التي عثرنا  والمستندات 
القبو كشفت  عليها في 
كبيرة  أهمية مجموعة  لنا 
تاريخ  اللوحات عن  من 

الذين  الرحالة  لعدد من  القديمة  اإلسكندرية 
القرون 17 و18 و19  بالمدينة في  مروا 
المعالم واآلثار  أبرز  الفنية  بأعمالهم  وسجلوا 

وطبيعة الحياة آنذاك. واليوم نعرضها“.
أمامنا  اللوحات كانت  قائال ”هذه  وتابع 

نملك  لم  لكننا  المخازن  الوقت في  طوال 
المستخرجة  المستندات  أي معلومات عنها، 
تاريخها وهوية  التي كشفت  القبو هي  من 

أصحابها“.
إهداءات  اللوحات  إلى أن معظم  وأشار 
األمير  إهداء من  منها  كبير  للمتحف، وجزء 

عمر طوسون )1872-1944( وتم التعرف 
يزال  البحث ال  لكن  أغلبية أصحابها  على 

جاريا عن تاريخ البعض اآلخر.
الجميلة  الفنون  في متحف  المعرض  ويستمر 
باإلسكندرية حتى 30 نوفمبر تشرين الثاني.

   نشر الحساب الرسمي لعائلة األمير تشارلز، أمير ويلز وولي عهد المملكة 
المتحدة، صورا تجمع أفراد العائلة بمناسبة االحتفال بعيد ميالده الـ70، كان بها 

كل من األميرين وليام وهاري وزوجتيهما، وذلك في غياب الملكة إليزابيث.
باسم »كالرينس  المعروف  الخاص  األولى، قصره  للمرة  تشارلز،  األمير  وفتح 
بكامل  الداخل  لتصويره من  لندن، لمصوري شركة »جوجل«  هاوس« في 

تفاصيله، احتفاال بعيد ميالده.

الذي  الخاص  ألبومه  المصورين،  المولود في 1948، على  األمير  وعرض 
يحتوي على صور عائلية، تحكي تاريخ حياته منذ مولده.

المتحدة  المملكة  ملكة  الثانية  إليزابيث  الملكة  ابن  تشارلز هو  األمير  أن  يذكر 
وزوجها دوق أدنبرة األمير فيليب، وهو أب لألميرين ويليام وهاري من زوجته 

األولى ديانا أميرة ويلز، وهو متزوج حاليا من كاميال دوقة كورنوال.

بجامعة  التاريخ  قسم  أثري من  فريق  اكتشف    
الصينية موقعا قرويا وقبرا في جزيرة  شيامن 
“بينغتان” بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.
وأشار الفريق األثري -في بيان اليوم- إلى أنه بدأ 
عملية حفريات في “بينغتان” في شهر سبتمبر 
تاريخه حوالي  قبرا صينيا  الماضي، حيث وجد 
الجنوبية  إلى عصر األسرة  1500 عام ويعود 
أجسام  اإلمبراطورية )420-589(، فضال عن 
مدفونة ومحفوظة جيدا وأنماط واضحة على 

حجارة القبر.

آخر يرجع  اكتشاف موقع قروي  تم  أنه  وأضاف 
إلى أكثر من 3000 عام ويعود إلى عصر أسرتي 
قبل  اإلمبراطوريتين )256-1600  شانغ وتشو 
تم  بينغتان، حيث  قرية شانغبان في  الميالد( في 
منتجات  تشمل  وآثار  بئر  الموقع على  في  العثور 

حجرية وقطع فخارية فضال عن مواقع المنازل.
الجديدة  الفريق األثري أن االكتشافات  وأكد 
اآلثار  لعلم  توفر موادا جديدة  للغاية، ألنها  مهمة 
لفهم  أهميتها  البالد، عالوة على  في  الجزر  على 

التاريخ المحلي وهجرة الناس وثقافتهم.

  بيعت ماسة تعرف باسم »اإلرث الوردي« بسعر قياسي 
مليون دوالر(،  فرنك سويسري )50  مليون  بلغ 50.375 

حسبما أعلنت دار »كريستيز« للمزادات.
والماسة الوردية التي تزن أقل قليال من 19 قيراطا، اشترتها 
يقع  التي  للمجوهرات،  الشهيرة  شركة »هاري وينستون« 

مقرها في الواليات المتحدة.
وأضافت »كريستيز« أن شركة »هاري وينستون«، 
ما غيرت  السويسرية، سرعان  لشركة »سواتش«  المملوكة 
اسم الماسة إلى »إرث وينستون الوردي« بعد أن ضمتها إلى 

مجموعتها من المجوهرات النادرة.
الفاخرة في  المجموعة  قال فرانسوا كوريل، رئيس 
»كريستيز«، إن مزاد المجوهرات نصف السنوي الذي يقام 
بين  مبلغ 110 ماليين دوالر، وكان من  في جنيف حصد 

المعروضات 11 قطعة بيعت الواحدة منها بأكثر من مليون دوالر.
بشدة  المرتفع  السعر  الوردي هذا  اإلرث  ماسة  وأضاف: »حققت 
للقيراط، وهذا  مليون دوالر  مليون دوالر، أي 2.6  وهو 50 
بمثابة  لي  بالنسبة  الحجر  الوردي. هذا  للماس  قياسي عالمي  رقم 

ليوناردو دافنشي الماس. ال أعتقد أنه يوجد ما هو أفضل منه«.

البيع بين 30 و50 مليون  وتراوحت تقديرات سعر األلماسة قبل 
دوالر.

الهاتف  تنافسوا عبر  األقل  أن 5 أشخاص على  وتابع كوريل 
لشركة  كانت من نصيب ممثل  لكنها  الوردية،  الماسة  على شراء 

»هاري وينستون« في نهاية المطاف.

الركاب  نقل  نمو حجوزات خدمات  إن  تكنولوجيز  أوبر  قالت    
الماضي  الربع  في  بالمئة  ارتفع ستة  تقدمها  التي  الطلبات  وتوصيل 
التوالي في خانة اآلحاد بعدما كان في خانة  لثالث فصل على  ليظل 

العشرات في العام الماضي بأكمله.
وخسرت الشركة، ومقرها سان فرانسيسكو، 1.07 مليار دوالر في 
بزيادة 20  أيلول،  الثالثين من سبتمبر  في  المنتهية  الثالثة  األشهر 
بنسبة  الماضي  العام  أقل من  لكنها  السابق،  الربع  مقارنة مع  بالمئة 

27 بالمئة.
الفائدة والضرائب واإلهالك  المعدلة قبل  وبلغت خسارتها 
واالستهالك 592 مليون دوالر، انخفاضا من 614 مليون دوالر في 

الربع السابق و1.02 مليار قبل عام.


