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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

كل عام وحنن خبري ونصفق هلم!!
  مع نهاية عام شارف على 
من  عليه  وما  له  بما  الرحيل 
مبكية،  مضحكة  متناقضات 
استهدفت  مصطنعة  ومشاكل 
الدول  العديد من  أمن واستقرار 
اقتصاديات  لتنمية  والشعوب 
على  المهيمنة  الدول  بعض 
حساب بعض الدول التي نال منها 
نتيجة عدة عوامل، من  الضعف 
والفساد.  والجهل  الفقر  اهمها 
العام  بأن  ويتأكد،  لي  يتضح 
الجديد لن يكون بأي شكٍل من 
الذي  األشكال أفضل من سابقه 
شارف على االنتهاء، مع اختالق 
ووجود كل هذه القضايا السياسية 
يُذكر في  أي حل  بدون  العالقة 
الجميع  سياق غير مسبوق من 
امتالكه من  يمكن  ما  المتالك كل 
باعتبارها  الشامل  الدمار  اسلحة 
الغاية والوسيلة لفرض وصاية 
الدول على بعضها اآلخر،  بعض 
المناسبة  الحلول  وإيجاد وفرض 
بالقوة  القضايا ولو  لغالبية هذه 
المزيد من  وعلى حساب سقوط 
األبرياء لصالح  الضحايا  ارواح 
المصالح  والجهل وتحقيق  الفساد 
األمن  مصالح  على  الشخصية 
العالمي  والسالم  واالستقرار 
القيم  تراجع  مع  المنشود 
بحقوق  يسمى  وما  والمبادئ 
التي تحولت  العالم  اإلنسان في 
يُساق  الغنم  من  لقطيع  شعوبه 
االقتصادية  القوة  يملك  ن  ممَّ
حيث  العالم،  في  والعسكرية 
تراجع  تريد ومتى تشاء في ظل 
عن  الديمقراطية  المفاهيم 
الكثير  الصحيح وفرض  مسارها 
حرية  على  القيود  من  والكثير 
الفكر والرأي والتعبير .. فجميعنا 

فيما  يعبِّر  يفكر وأن  أن  حر في 
هذه  مصالح  به  وتُعبِّر  تُفكر 
منعاً  ذلك ممنوع  القوى، وعكس 
باتاً، وإال العصا لمنَّ عصى! وما 

أدراَك ما هي العصا؟
وقد يسألني البعض قائالً وما هو 

الحل؟ وكيف يكون في تقديرك؟
السؤال يتطلب  والرد على هذا 
تحديد  مع  الصفوف  توحيد 
من  الصحيح  واالتجاه  الهدف 
اجل تحقيقه، وهو األمر األكثر 
الموضوع، في ظل  صعوبة في 
التي توغلت  الجهل واألمية  حالة 
الال  حد  إلى  العقول  بعض  في 
العودة مع  أمل في  عودة والال 
أصحاب  بين  التطاحن  انتشار 
والمذاهب،  والطوائف  العقائد 
للتطرف  بالبعض  والذي وصل 
بدٍم  اإلرهاب  أنواع  كل  وممارسة 
البعض، وضد  بارد ضد بعضهم 
والفكر  الرأي  يخالفهم  من  كل 
الحقيقة  هي  هذه  والتوجه. 
الحقيقة  ألن  رتوش،  بدون 
ال  حقيقة  تظل  أن  والبد  يجب 
نعيش  بينما  تتجمل،  وال  تكذب 
الكذب  في عالم احترف ساسته 
لديهم  يوجد  وال  والتّجمل،  فيه 
فيما احترفوا  موانع لالستمرار 
السنوات  به وأتقنوه خالل  القيام 
أدنى شعور  أو  القادمة بال خجل 
بالندم، وهو ما يُزعجني وإن كان 
إجابة حقيقية  يُقدم  يُريحني ألنه 
عادل  حل  هناك  يوجد  ال  بأنه 
أو  القريب  المدى  على  منتظر 
البعيد لكل هذه المشاكل والقضايا 

أو لبعضها على أقل تقدير... 
مل  يكذب ويتجَّ وكل عام والعالم 
... وكل عام ونحن بخير ونصفق 

لهم ونصدقهم!
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Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.
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سأل شاب أحد الحكماء: لماذا هواء 
الفجر نقي جداً؟

فاجاب الحكيم: ألنه يخلو من انفاس 
المنافقين، فهم لم يستيقظوا بعد!!

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

قمة العشرين تنطلق اليوم يف األرجنتني مع الرتكيز على 
هموم التجارة العاملية

احلكومة توافق على تقنني أوضاع 168 كنيسة ومبنى

دول  قمة  األرجنتين  آيرس عاصمة  بوينس  في  الجمعة  اليوم  تنطلق    
العالم،  في  والناشئة  المتقدمة  االقتصادات  لكبرى  العشرين”  “مجموعة 
وسط المخاوف والهموم التي تحيط بالتجارة العالمية، وفي الصدارة منها 

التوترات التجارية بين الواليات المتحدة والصين.
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيسين  بين  المنتظر  اللقاء  كثيرون  ويترقب 
والصين تشي جين بينج على هامش القمة، في أعقاب إشارات صدرت 
التجارية  التوترات  تهدئة  إلى  العالمية  التجارية  عمالقي  باتجاه  مؤخرا 
بينهما. ولكن هناك مخاوف أن ترامب وتشي ربما لن يتمكنا من إحراز 

تقدم كبير في هذا االتجاه.
رسوما  الجاري  العام  سابق  وقت  في  فرضت  المتحدة  الواليات  وكانت 
جمركية على واردات البالد من السلع الصينة بقيمة 250 مليار دوالر، 
وردت بكين “واحدة بواحدة”، مما أثار مخاوف عالمية من اندالع حرب 

تجارية شاملة بين البلدين.
وقبيل انطالق رحلته إلى العاصمة األرجنتينية للمشاركة في قمة العشرين، 
كان  بوتين  فالديمير  الروسي  نظيره  مع  لقاء  األمريكي  الرئيس  ألغى 
مقررا غدا السبت على هامش القمة، بسبب اندالع توترات عسكرية بين 

روسيا وأوكرانيا.
وكان خفر السواحل الروسي فتح النار على سفن تابعة للبحرية األوكرانية 
مائي ضيق  ممر  وهو  كيرتش،  في مضيق  الماضي  األحد  احتجزها  ثم 
إن  وتقول روسيا  القرم.  شبه جزيرة  الروسي عن  الرئيسي  البر  يفصل 

السفن األوكرانية دخلت إلى مياهها اإلقليمية بشكل غير قانوني.
ويشارك في قمة العشرين اليوم ولي عهد المملكة العربية السعودية األمير 

محمد بن سلمان.
وعكف ممثلو دول العشرين التي تمثل معا أكثر من 80 بالمئة من حجم 
العالم، على مدار االسبوع الماضي على إعداد بيان ختامي من  االنتاج 
المقرر أن يصدر في ختام القمة، أمال في أن يوافق علي صياغته جميع 

المجموعة. زعماء 
ومن النقاط التي قد تثير جدال في سياق البيان الختامي الحديث عن “تجارة 

عالمية حرة ونزيهة”.
للتعاون االقتصادي والمالي  التي تمثل منتدى  العشرين  وتضم مجموعة 
بين الدول المتقدمة وكبرى االقتصادات النامية والناشئة في العالم، االتحاد 
االوروبي، واالرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، 
وروسيا،  والمكسيك،  واليابان،  وإيطاليا،  وإندونيسيا،  والهند،  وألمانيا، 
و  وبريطانيا،  وتركيا،  الجنوبية،  وكوريا  أفريقيا،  وجنوب  والسعودية، 

الواليات المتحدة.
ويشارك في قمة المجموعة العديد من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد 
االستقرار  مجلس  و  العالمية،  التجارة  ومنظمة  الدولي،  والبنك  الدولي، 
الدولية،  العمل  ومنظمة  االقتصادي،  والتعاون  التنمية  ومنظمة  المالي، 
دعوة زعماء  القمة  في  المشاركة  الدول  لزعماء  ويحق  المتحدة.  واألمم 

من خارج مجموعة العشرين.

رئيس مجلس  مدبولى،  الدكتور مصطفى  ترأس     
الوزراء، وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 
اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك 
بحضور وزراء العدل، واآلثار، وشئون المجالس النيابية، 

وممثلى الجهات المعنية.
أعمال  نتائج  اللجنة  استعرضت  االجتماع  وخــالل 
الماضيين  الشهرين  مدار  على  تمت  التي  المراجعة 
ألوضاع الكنائس التي طلبت تقنين أوضاعها، ووافقت 
اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 168 كنيسة 
تقنين أوضاعها  تم  ومبنى، منها 151 كنيسة ومبنى 
بشكل نهائي، و17 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها 
اإلنشائية،  السالمة  متطلبات  باستيفاء  قيامها  بشرط 
أنها غير مقامة على أراض  إثبات  يتم  وذلك بعد أن 
نزاع  محل  أراض  أو  وقف  أراض  أو  للدولة  ملك 
تم  والمبانيالتي  الكنائس  عدد  يبلغ  وبذلك  قضائي، 

اآلن   وحتى  اللجنة  عمل  بدء  منذ  أوضاعها  توفيق 
508  كنائس ومبان تابعة.

المحلية  التنمية  وزير  بقيام  الوزراء  رئيس  ووجه 
متابعة  بتقرير  القادم  اجتماعها  خالل  اللجنة  بموافاة 
يتضمن نتائج أعمال اللجان الفنية التي سبق أن وجه 
لمتابعة  محافظة  كل  داخل  بتشكيلها  الوزراء  رئيس 
اللجان  وهي  الكنائس،  أوضاع  تقنين  قرارات  تنفيذ 
التي تضم ممثلين للطوائف المسيحية والحماية المدنية 
والجهات األخرى ذات الصلة، وتتولى متابعة استيفاء 
الكنائس لمتطلبات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة. 
كما وجه رئيس الوزراء بوضع إطار زمني يتم خالله 
االنتهاء من تقنين أوضاع الكنائس والمباني التي تستوفى 
الشروط التي حددها القانون رقم 80 لسنة 2016، مع 
ليتم االنتهاء من  الملف،  العمل في هذا  تسريع وتيرة 

قرارات التقنين في أقصــر فترة ممكنة.   
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حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

األرجنتني تغدق زعماء قمة العشرين 
بـ »هدايا مثينة«

رئيسة وزراء بريطانيا : سأحتدث حبزم مع ولي 
العهد السعودي بشأن قتل خاشقجي

لقاء قصري سيجمع بني بوتني وترامب خالل قمة العشرين

البريطانية  الوزراء    قالت رئيسة 
تيريزا ماي إنها ستكون حازمة عندما 
تتحدث مع ولي العهد السعودي األمير 
محمد بن سلمان خالل قمة مجموعة 
العشرين في األرجنتين في وقت الحق 
يوم الجمعة بشأن قتل الصحفي جمال 

خاشقجي والوضع في اليمن.
وقالت ماي لشبكة سكاي نيوز في مقابلة 
العهد  الجمعة ”سأتحدث مع ولي  يوم 
السعودي لكن العالقة مع السعودية هي 
التي ستتيح لي الجلوس معه والحديث 
بحزم عن وجهات نظرنا في القضيتين“.

وأضافت أنها ستبلغه بأن التحقيق في قتل 
خاشقجي يجب أن يكون كامال ونزيها 

وأن يتم محاسبة المسؤولين.
وفيما يتعلق باليمن قالت ماي إنها ستحث 

األمير محمد على إيجاد حل سياسي.
وقالت ”نعتقد أن الوقت حان. هناك فرصة إليجاد حل... 

للتوصل إلى حل سياسي ألن هذه هي الطريقة التي نضمن 
بها... مستقبال ينعم باألمن والسالم لشعب اليمن“.

الروسية  الرئاسة  باسم  المتحدث  أعلن    
لقاء  أن  الجمعة،  اليوم  بيسكوف،  دميتري 
قصيرا سيجمع الرئيسين، الروسي فالديمير 
بوتين واألمريكي دونالد ترامب خالل قمة 

العشرين.
ورد بيسكوف، على سؤال الصحفيين حول 
إمكانية اللقاء، قائال: »بالطبع، سيلتقي جميع 

المشاركين«.
اجتماع  ألغى  قد  األمريكي  الجانب  وكان 
ترامب هذا  اتخذ  ترامب. وقد  بوتين مع 
الخارجية  بعد محادثة مع وزير  القرار 
بومبيو ومستشار األمن  األمريكية مايك 
األمن  بولتون ورئيس جهاز  القومي جون 

في البيت األبيض جون كيلي.
وأشار بيسكوف إلى أن إلغاء هذا االجتماع 
يعني أن بوتين سيملك بضع ساعات إضافية 

الجتماعات مفيدة على هامش القمة.

وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب، قد 
أعلن في وقت سابق من يوم أمس الخميس، 
إلغاء لقائه مع نظيره الروسي فالديمير بوتين، 
المقرر عقده على هامش قمة العشرين في 

األرجنتين.    
وأعرب المتحدث الرسمي باسم الكرملين، 
دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عن أسف 
إلغاء  اإلدارة األمريكية  لقرار  الكرملين 
بوتين،  الروسي فالديمير  الرئيس  اجتماع 

واألمريكي دونالد ترامب.
قرار  نأسف على  بيسكوف: »نحن  وقال 
المزمع  االجتماع  بإلغاء  األمريكية  اإلدارة 
أن  آيرس«، مضيفا  بوينس  للرئيسين في 
»هذا يعني أن مناقشة القضايا الخطيرة على 
جدول األعمال الدولي والثنائي تأجلت إلى 

أجل غير مسمى«.
حصل زعماء أكبر اقتصادات العالم على 
عدد من الهدايا الثمينة لدى وصولهم العاصمة 
لقمة  األرجنتينية بوينس آيرس استعدادا 

مجموعة العشرين.
ونال الزعماء أوشحة من صوف األلبكة 
وأساور فضية، وأهدت األرجنتين بعضا 
نبيذا من منطقة مندوزا وشايا من  منهم 
للعاصمة  باتاغونيا لدى وصولهم  منطقة 

بوينس آيرس.
ويشارك زعماء مجموعة الدول العشرين 
في القمة، التي تنطلق الجمعة وتستمر يومين 
وتخيم عليها خالفات كبيرة في قضايا من 

بينها التجارة والهجرة وتغير المناخ.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس األرجنتين، 
ماوريسيو ماكري، إن زوجته جوليانا 

عواضة انتقت الهدايا بنفسها.

ونشرت جوليانا تسجيال مصورا على موقع 
إنستجرام، وتظهر فيه نسوة يحيكن األوشحة 
يدويا في منطقة كاتاماركا باستخدام طريقة 

ترجع إلى مئات السنين.
وسيحصل الزعماء أيضا على شوكوالتة 
محشوة بالحليب المكثف المكرمل، وهي 
حلوى أرجنتينية تعرف باسم )دولتشي دي 
ليتشي(، عالوة على شاي مصنوع بطريقة 

خاصة وشموع.
وقال كبير الطهاة في حفل عشاء يحضره 
الجمعة، في  العشرين،  زعماء مجموعة 
مسرح تياترو كولون الشهير في بوينس 
لـ"رويترز"، األربعاء، إن مأدبة  آيرس 
اللحم والضأن  أرجنتينية تضم شرائح 
النقانق في  تقليدية من شطائر  ووجبة 

انتظار الزعماء.
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بقلم:  رفاه السعد

    التزال كابينة عادل عبد المهدي 
الوزارية غير مكتملة بسبب الخالف 
على عدد من الوزارات المتبقية التي 

أهمها وزارتي الداخلية والدفاع 
هذا إلى جانب الخالفات الحادة بين 
بينهم من جهة  فيما  قادة االحزاب 
العراقي من  الوزراء  ومع رئيس 
جهة أخرى.. وبعد تصريحات عدد 
قادة  فيها أن  المسئولين ذكروا  من 
لبيع  الكتل فتحوا مزادات  بعض 
المناصب تعالت اصوات تطالب 
عبد المهدي بالكشف عن ما يحدث 
ويكون بمستور الشجاعة ليفصح 
عنها علنا فيما رد عبد المهدي من 
لدية ادلة ووثائق ليأتي بها وسـأتخذ 

االجراءات االزمة... 
فيما هناك اصوات أخرى تتحدث ضد 
وزراء في الحكومة الجديدة وتقول 
إن من بينهم وزراء مشمولين بقانون 
المساءلة والعدالة وآخرين متهمين 
بقضايا فساد وأسماءهم واردة في 

هيئة النزاهة.
أما وزير الرياضة والشباب »احمد 
العبيدي« فقد اتهمه مسئولين صراحة 
ومباشرة باإلرهاب ولم يحرك  عادل 
عبد المهدي ساكنا ولم يصدر أي نفي 
او اعتراض من الكتلة التي ينتمي اليها.
لذلك يرجح خبراء فشل حكومة   
عادل عبد المهدي قبل رؤيتها النور
التي ُعقدت  البرلمان  طبعا جلسات 
على مدى االسابيع الماضية كلها تم 
إلى وزارتي  تأجيلها والسبب يعود 
الداخلية والدفاع  واإلصرار على 

اختيار فالح الفياض للداخلية 
االصرار على الفياض بحسب سياسيين 

هو قرار إيراني 
فكتلة بدر المدعومة من طهران تقول 
لديها مرشح أخر غير  انه اليوجد 

الفياض فيما ترفضه الكتلة االخرى 
وخاصة سائرون التابعة لزعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر وتطالب 

بطرح اسماء بديلة 
لماذا االصرار  على  السؤال هنا 
الفياض ولماذا وزارة الداخلية دون 

غيرها الجواب وفقا لمراقبين
للداخلية يعني  الفياض  هو: تولي 
سيطرة إيرانية على الشارع العراقي 
اليد  العراق وسيكون  وعلى حدود 
االيرانية التي تُحرك االوضاع االمنية 
 . والسياسية مثلما ترغب طهران 
الداخلية  ويرى محللون أن حقيبة 

ستمثل مفصال مؤثرا..
تشكيل  على  مرت  اسابيع  ستة 
الحكومة والصراع مستمر على 
هاتين الوزارتين اللتان يدارن حاليا 
من قبل رئيس الوزراء الذي يحمل 
الكتل  فيها  استقالته في جيبه مهددا 
واألحزاب التي تحاول الضغط عليه 
وفرض اجنداتها.. وفي الوقت الذي  
تفاءلت فيه االوساط العراقية بتولى 
عبد المهدي رئاسة الحكومة..ما لبث 
التفاؤل وذهب مع  وان تفتت هذا 
الريح بعد االعالن عن اسماء وزراء 
ذكرتها سلفا متهمة باإلرهاب والفساد 
وأصبحت استقالة عادل عبد المهدي 
التي يحملها كسالح يهدد به ال تعني 
شيئا بل وصفها البعض بالضعف.. 
فيما قال اخرون لو كان يعنيها لقام 
باالستقالة الفعلية عندما فرضت عليه 
االحزاب أسماء وزراء لم يستحقوا 

مناصبهم أصال .
اذا ايام قليلة تفصلنا عن جلسة البرلمان 
الوزراء  فيها اعالن اسماء  المقرر 
التصويت عليهم لكن  ليتم  المتبقين 
حتى االن لم يتم االتفاق وقد يكون 

مصيرها التأجيل..!!

 عقدة وزارتي الداخلية
والدفاع في حكومة عبد املهدي

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

احلريري: لن أغيرّ موقفي والصراخ السياسي 
ال يوصل إىل أي مكان

هبوط اضطراري لطائرة ميكل وهي يف 
طريقها إىل جمموعة الـ20

األسد: الشعب السوري جبميع فئاته صرب 
وضحى ومن حقه أن يرى نتائج هذا الصرب

عون: إعالن القدس عاصمة السرائيل وحجب 
مساعدات »األونروا« إمعان يف ضرب القرار 194

تونس حتبط هجمات بالدهس والطعن 
والتفجي عن بعد

فرنسا: رئيس الوزراء يستقبل اجلمعة وفد »السرتات 
الصفراء« وسط دعوات الستمرار االحتجاج

   شدد الرئيس سعد الحريري على 
بالنسبة  السياسي  باق على موقفه  أنه 
إلى  إلى مسألة تشكيل الحكومة، الفتاً 
أن »التسويات تقوم عندما تكون هناك 
للبلد«، وأضاف: »ما هو  مصلحة 
مطروح حالياً ال عالقة له ال بالتسويات 

وال بمصلحة البلد وال اللبنانيين«.
وقال الحريري  خالل ترؤسه اجتماعاً 
في »بيت الوسط« ضم كتلة »المستقبل« 
القطاعات  في  التيار  النيابية وممثلي 
والهيئات المنتخبة: »لن أغيّر موقفي، 
التحدي  باب  ليس من  وكالمي هذا 
ألحد، إنما إليماني المطلق بأن الصراخ 
السياسي ال يوصل إلى أي مكان، وال 

الحياتية  المطالب  أو  النفايات  أو  الكهرباء  يحّل مشكلة 
والمعيشية للمواطنين«. وأضاف: »إن التسويات تقوم عندما 
تكون هناك مصلحة للبلد، وأنا كنت في مقدمة الساعين إليها 
باستمرار. نحن نعيش كلبنانيين مع بعضنا البعض، والبلد 
بحاجة لكل أبنائه وفئاته لكي ينهض ويتقدم نحو األفضل، 
ولكن ما هو مطروح حاليا ال عالقة له، ال بالتسويات وال 

بمصلحة البلد وال اللبنانيين«.
وكان االجتماع في حضور النائب بهية الحريري، جرى 
خالله إطالق المنتدى التشريعي التشاوري الذي ينّظم الحوار 
الحريري  الرئيس  المنتخبة. وتحدث  والهيئات  الكتلة  بين 

مشددا على أهمية المنتدى الذي يشكل جسر تعاون وتبادل 
خبرات بين كتلة المستقبل وممثلي الهيئات المنتخبة. وقال: 
»هناك إصالحات بنيوية لعدة وزارات وقطاعات، وقوانين 
بحاجة إلى تعديل، ومشاريع قوانين ال بد من إقرارها في 
المقبلة، وذلك من ضمن تطبيق مقررات مؤتمر  المرحلة 
»سيدر«، وكل هذا يحتاج إلى خبراتكم في النقابات. من هنا 
ستكون هناك اجتماعات دورية تحقيقا لألهداف المنشودة«.
التجاري لصاحبة  المفوض  استقبل  قد  الحريري  وكان 
بيني  الشرق األوسط سيمون  لمنطقة  البريطانية  الجاللة 
Simon Penney في حضور السفير البريطاني في لبنان 

كريس رامبلينغ.

  إن طائرة المستشارة األلمانية هبطت اضطراريا 
في مدينة كولونيا، بينما كانت في طريقها إلى 

قمة مجموعة العشرين في بيونس آيرس.
فني  إلى عطل  هذا  األلمانية  الوكالة  وأرجعت 
على متن طائرة »إيرباص كوندراد إديناور« 

الخاصة بميركل.
وكانت الطائرة في طريقها لعبور األجواء األلمانية، 
قبل أن يتفاجئ طاقم الطائرة بوجود عطل فني 
في أجهزة المالحة بالطائرة، فاضطروا للعودة 

إلى كولونيا والهبوط اضطراريا.

للحكومة  اجتماعا  األسد  بشار  السوري  الرئيس  ترأس    
الدستوري،  اليمين  الجدد  الوزراء  أداء  بعد  بكامل أعضائها 
تحدث فيه عن أولويات العمل في المرحلة المقبلة ومحورها 

األساسي هو مكافحة الفساد.
الفساد  إلى موضوع  النظر  أنه يجب  الرئيس األسد  وأكد 
بمنظور شامل فهو ال يقتصر على استخدام السلطة من أجل 
تحقيق مصالح خاصة فقط وإنما أي خلل في الدولة هو فساد، 

وفقا لوكالة »سانا«.
أمر  الفاسد هي  الشخص  أن محاسبة  األسد  الرئيس  واعتبر 
ضروري وأساسي ولكنها ليست بداية عملية مكافحة الفساد 
تبدأ  الوقاية  أن  والردع مشددا على  الوقاية  األهم هو  وإنما 
من البنى والهيكليات واألنظمة والقوانين وكل ما يحكم عمل 

المؤسسات.
وأوضح أن الجزء األكبر من الفساد يأتي من الثغرات الموجودة 
في القوانين مشيرا إلى أن القاسم المشترك بين أغلبية القوانين 
هو وضع بنود استثنائية فيها ما يؤدي إلى الفساد مؤكدا أنه 

يجب على الوزارات جميعها العمل بشكل سريع للبحث عن 
كل االستثناءات الموجودة في القوانين من أجل إلغائها تماما.

وشدد على أنه يجب على الوزراء جميعا القيام بخطوات عاجلة 
تحقق نتائج سريعة يلمسها المواطن مؤكدا أنه لن تتم مالحقة 
الشخص الفاسد فقط وإنما يجب ضرب البيئة الفاسدة بما يخفف 
من أولئك الموظفين أو المسؤولين الفاسدين وعندها تصبح عملية 

المحاسبة والمالحقة أسهل وتصل إلى نتائج أفضل.
وقال الرئيس األسد: إن الشعب بجميع فئاته صبر وضحى وفي 
المقدمة القوات المسلحة وكل من وقف معها ومن حق كل من 
صبر وقدم أن يرى نتائج هذا الصبر فهؤالء ضحوا من أجل ثمن 
كبير هو الوطن األفضل ومن حق هؤالء أن يروا األفضل ومن 
واجبنا أن نجعلهم يرون هذه النتائج وفي مقدمتها مكافحة الفساد.

واعتبر الرئيس األسد في ختام االجتماع أن هناك قناعة يجب 
أن تكون مغروسة في كل شخص يتبوأ منصبا وهي أن المجال 
الذي يعمل به هو الخدمة العامة أي أنه يجب أن يكون في خدمة 

المواطن وليس العكس.

  دان رئيس الجمهورية ميشال عون 
القرار رقم 194 الصادر عن  بقاء 
االمم المتحدة والذي اكد حق العودة 
الى ارضهم،  الفلسطينييين  لالجئين 
كما اغلب القرارات الدولية المتعلقة 

بفلسطين، حبرا على ورق. 
الى  وشدد على ان هذا االمر ادى 
الشعب  بالقهر لدى  الشعور  تعميق 
الفلسطيني وسط محاوالت يومية 
لتغييب هويته والقضاء على حقوقه 

المشروعة.
ان »اعالن  الرئيس عون  ورأى 
القدس عاصمة السرائيل ونقل بعض 
اليها ضد ارادة المجتمع  السفارات 

اسرائيل«،  لدولة  اليهودية  قانون »القومية  واقرار  الدولي، 
اضافة الى حجب المساعدات عن »االونروا« تشكّل مجتمعة 
متعددة الفراغه  القرار 194 ومحاوالت  امعانا في ضرب 

من مضمونه«.
وحذّر عون من »تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ واجباته 
بمكيالين«،  الكيل  لسياسة  الفلسطينية واعتماده  القضية  تجاه 

الحروب  استمرار  الى  يؤدي  ان  ذلك  ان »من شأن  معتبرا 
المشتعلة في الشرق االوسط نتيجة النعدام العدالة«.

مواقف الرئيس عون جاءت في الرسالة التضامنية التي بعث 
بها باسم الجمهورية اللبنانية الى السيد شيخ نيانغ، رئيس لجنة 
االمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير 
القابلة للتصرف، وذلك لمناسبة »اليوم العالمي للتضامن مع 

الفلسطيني«  الشعب 

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

  استهدف تنظيم »القاعدة« اإلرهابي 
إلى  مواقع للجيش السوري، إضافة 
بلدة مريود في ريف حماة  استهدافه 

الشمالي، بالقذائف الصاروخية.
المسلحة  المجموعات اإلرهابية   إن 
الذي  الدين«  التابعة لفصيل »حراس 
لقيادة تنظيم »القاعدة«  بالوالء  يدين 
أفغانستان، استهدفت  اإلرهابي في 
بعد ظهر اليوم الخميس مواقع الجيش 
السوري بمحيط مدينة صوران وتل 
بزام بالقذائف الصاروخية، كما قصفت 
بلدة مريود في ريف حماة الشمالي بعدة 
قذائف، دون ورود معلومات عن خسائر 
باألرواح في صفوف الجيش السوري 

أو بين المدنيين.
الجيش  المراسل أن وحدات  وأضاف 
السوري ردت على مصادر إطالق 
القذائف الصاروخية مستهدفة مواقع 
المسلحين في المزارع المحيطة بمدينة 

مورك شمال حماة.

الدين« من  ويتكون تنظيم »حراس 
مقاتلين متشددين كانوا ينتمون لتنظيم 
القاعدة في بالد الشام »جبهة النصرة«، 
قبل أن يعلنوا إنشاء تنظيمهم الخاص 
الدين« محافظين  تحت اسم »حراس 
على ما يسمى )البيعة على السمع 
الجهاد  والطاعة( لزعيم تنظيم قاعدة 
العالمي في أفغانستان أيمن الظواهري، 

وذلك عام 2016.
ويضم تنظيم »حراس الدين« »جهاديين« 
أجانب وعرب، ذوي تاريخ طويل 
في القتال إلى جانب تنظيم »القاعدة« 
بأفغانستان والعراق وكوسوفو والشيشان، 
التنظيم مقاتلين محليين  كما استقطب 
متمرسين إلى جانب مقاتليه األجانب.

الدين« مجلس  ويقود تنظيم »حراس 
شورى من األردنيين، الذين برز منهم 
)أبو جليبيب األردني »طوباس«، أبو 
خديجة األردني، أبو عبد الرحمن المكي، 

سيف العدل، سامي العريدي(.

   فككت وزارة الداخلية السودانية أربع خاليا تكفيرية 
تضم 12 عنصرا كانت تخطط لتنفيذ »هجمات إرهابية« 
عبر الدهس والتفجير والطعن وصادرت مواد متفجرة 

وكيماوية.
يأتي اإلعالن عن تفكيك خاليا بعد شهر من قيام إمراه 
أدى إلصابة  تونس مما  العاصمة  نفسها وسط  بتفحير 
15 شخصا، بينهم عشرة من الشرطة، في تفجير كسر 
هدوء مستمرا منذ ثالث سنوات بعد هجمات متشددين 

قتل فيها العشرات عام 2015.
وقالت الوزارة في بيان إن »وحدات البحث في الجرائم 
اإلرهابية تمكنت من تفكيك أربع خاليا بعدد من الواليات، 
إلى جانب كشف وحجز مخبر لصنع المواد المتفجرة، 
والغازات السامة وكمية من المواد األولية واإللكترونية«.
وأضافت ان »عناصر الخاليا كانت تخطط لتنفيذ سلسلة 
من الهجمات اإلرهابية، نوعية وفردية، تستهدف أهدافا 
والتسميم  الدهس والطعن  بالبالد، على غرار  حيوية 
والتفجير عن بعد«. وأضافت إنها صادرت أيضا طائرة 

مسيرة تُستعمل في التفجير عن بعد.
احتجاز رهائن  وقتل 21 شخصا عام 2015 خالل 
في متحف باردو الوطني في العاصمة التونسية، وقتل 
مسلح 38 شخصا في منتجع ساحلي. وفي العام التالي 
قردان قرب  بن  بلدة  السيطرة على  المتشددون  حاول 

الحدود مع ليبيا.
ولم تقع هجمات بهذا الحجم منذ ذلك الحين، لكن االقتصاد 
ال يزال مضطربا ويساور السلطات القلق من المتشددين 

الذين يحتمون في ليبيا.
وشهدت تونس منذ االطاحة بالرئيس السابق زين العابدين 
للسلطة وأجرت  ديمقراطيا  انتقاال  بن علي في 2011 
األساسية في دستور  الحقوق  انتخابات حرة وضمنت 
أبعدت  المتشددين  لكن االضطرابات وهجمات  جديد. 
اقتصادية  أزمة  والمستثمرين مما زاد من حدة  السياح 

ناجمة عن عجز مزمن في الميزانية.
الدولة  تنظيم  إلى  تونسي  آالف  ثالثة  نحو  وانضم 
المتشددة في العراق  اإلسالمية وغيرها من الجماعات 

ممثلين  الجمعة  اليوم  فيليب  إدوار  الفرنسي  الوزراء  يستقبل رئيس    
عن »السترات الصفراء« لالستماع إلى مطالب هذه الحركة التي قادت 
الماضيين.  األسبوعين  فرنسا على مدار  أنحاء  في  تظاهرات غاضبة 
وتستعد الحركة لموجة جديدة من التظاهر السبت بجادة الشانزليزيه فيما 

أطلقت عليه »الحراك الثالث«.
بعد أكثر من أسبوعين من التظاهرات التي قادتها »السترات الصفراء«، 
يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب ظهر الجمعة وفدا عن الحركة 
يضم ثمانية أشخاص، وسط دعوات الستمرار التظاهرات السبت بجادة 

الشانزليزيه في باريس.
إقامة  في  إيمانويل ماكرون  الرئيس  توافقا مع خطة  اللقاء  ويأتي هذا 
للجدل  المثيرة  البيئة  حوار مجتمعي شامل حول اإلصالحات في مجال 

التي يرغب في تطبيقها.
وكان ممثلون عن »السترات الصفراء« قد التقوا الثالثاء الماضي بوزير 
بوقف  الحركة  ذلك  يقنع  أن  فرانسوا دو روجيه، دون  البيئي  االنتقال 

االحتجاج.
لقاء الجمعة المرتقب مع رئيس الوزراء 
إدوار فيليب لم يلق إجماعا بين ممثلي 
منهم  البعض  الحركة، حيث رفض 
أن على من  معتبرين  المشاركة، 
يوافق على االجتماع بفيليب »تحمل 

تبعات ذلك«.
والخميس، بدأ فيليب لقاءات ماراثونية 
المحليين  المسؤولين  مع عدد من 
وممثلين عن المجتمع المدني والنقابات 

في إطار »الحوار المجتمعي«.
الصفراء« على موعد  »السترات 
مع »الحراك الثالث« السبت المقبل

وعلى األرض، يستعد منظمو »السترات 
الصفراء« لمظاهرات جديدة في جادة 
الشانزليزيه في باريس السبت المقبل 
فيما أطلقوا عليه »الحراك الثالث«.

وقد شارك نحو 3500 شخص الخميس 

في تظاهرات متفرقة في فرنسا، حيث أغلق البعض منهم مواقع لوجستية 
للمحروقات في مناطق مختلفة.

وفي منطقة »كوت دارمور« )غرب فرنسا( أطلقت »السترات الصفراء« 
دعوة للتجار بعدم دفع ضريبة المبيعات للدولة بدءا من األول من كانون 

األول/ديسمبر ولمدة شهر.
وتظل جزيرة »ال ريونيون« )وهي أحد أقاليم وراء البحار، والواقعة في 
المحيد الهندي( تعاني من حالة شلل بعد وضع المحتجين ألكثر من 28 

حاجزا على المحاور الرئيسية.
وحركة »السترات الصفراء« التي بدأت على مواقع التواصل االجتماعي 
قبل أن تنجح في حشد 282 ألف شخص في تظاهرات 17 تشرين الثاني/
أنها حركة  دائم  تؤكد  الماضي،  السبت  أكثر من 106 آالف  ثم  نوفمبر 
»مدنية« من دون أي ارتباط وال توجه سياسي. وبدأت في تنظيم نفسها 
بشكل أكبر حين أعلنت االثنين الماضي عن تسمية ثمانية أعضاء مخولين 

للتحدث رسميا باسمها.

تنظيم »القاعدة« يشن هجوما 
صاروخيا على مواقع للجيش 

السوري مشال محاة

اليابان تفاجئ العامل خبطوة عسكرية جريئة
  يبدو أن التوتر في بحر الصين 
الجنوبي وغربي المحيط الهادئ يتزايد 
تدريجيا، األمر الذي يدفع اليابان إلى 
"مخالفة" التزاماتها الدستورية وزيادة 

قدراتها العسكرية.
فقد أشارت تقارير أن طوكيو تتجه 
نحو الحصول على حاملتي طائرات 
وذلك للمرة األولى منذ الحرب العالمية 
الثانية، في محاولة منها لمواجهة التمدد 

الصيني في المحيط الهادئ.
اليابانية بتحديث  الحكومة  وستقوم 
وتطوير حاملتي الطائرات المروحية 

لديها من فئة "إزومو" بحيث يمكنها نقل وإطالق طائرات 
مقاتلة، مثل طائرات إف-35 التي ستمتلكها قريبا.

ومن المتوقع أن تدرج هذه الخطط في الالئحة التنظيمية 
الدفاعية اليابانية الجديدة المتوقع اإلعالن عنها في ديسمبر 
المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
كذلك تأتي هذه الخطوة بعد أنباء وتقارير تفيد أن اليابان 
بصدد الحصول على 100 طائرة مقاتلة من طراز إف-

35، تقدر قيمتها بحوالي 8.8 مليار دوالر، وذلك بعد عام 
على طلب الرئيس األميركي دونالد ترامب من طوكيو 

شراء المزيد من المعدات العسكرية أميركية الصنع.
ويأتي طلب الحصول على 100 طائرة إف-35 األميركية 
بعد شراء طوكيو بالفعل 42 طائرة من الطراز نفسه، 

في صفقة أعلن عنها سابقا.
وبتعديل حاملتي الطائرات المروحية "إزومو"، البالغ 
طول الواحدة منها 248 مترا وتستطيع حمل ونقل 14 
بذلك على أول  اليابان ستحصل  فإن  طائرة مروحية، 
حاملة طائرات مقاتلة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأثارت هذه األنباء انتقادات نظرا ألنها تشكل انتهاكا 

الحرب  نهاية  يابانية سابقة، منذ  لتعهدات 
العالمية الثانية، بأن يظل جيشها يتبنى دورا 

دفاعيا خالصا.
وكانت الحكومات اليابانية السابقة رفضت 
حتى امتالك حاملة طائرات مروحية بسبب 
التزاماتها تلك، ألن من شأن هذه الخطوة 
أن تفسر على أنها "خطوة عدائية" وتنتهك 

الدستور الياباني "المسالم".
وتطرق تقرير دفاعي ياباني صدر مؤخرا 
إلى امتالك الصين حامالت طائرات، 
األمر الذي يمكنها من التمدد والتوسع في 
مياه المحيط الهادئ قرب جزر يابانية في 

الجنوب الغربي للبالد.
وكانت البحرية الصينية زادت مؤخرا من نشاطها في 
أعالي البحار، كما أن التوتر بين الدولتين ازداد حول 
أحقية ملكية جزر "سينكاكو" في بحر الصين الشرقي، 
التي تديرها اليابان وتعتبرها الصين جزرا محتلة تابعة 

لها وتطلق عليها اسم "دياويو".
إيوايا في وقت  تاكيشي  الياباني  الدفاع  وقال وزير 
سابق من األسبوع الحالي "إن هناك رغبة في أن يتم 

استخدام إزومو لغايات متعددة".



الرئيس التونسي يتهم حركة »النهضة« بتهديده شخصيا

قبل قمة السويد... هادي يفاجئ احلوثيني حمامي ترامب السابق يقر بتضليل الكوجنرس
بـ »املرجعيات الثالث«

  وصف الرئيس التونسي، بيانا أصدرته 
حركة النهضة االثنين الماضي حول استقباله 
عن  الدفاع  هيئة  أعضاء  من  لمحامين 
الناشطين اليساريين المغتالين شكري بلعيد 
ومحمد البراهمي بأنه تهديدا لشخصه.

وقال السبسي، امس الخميس خالل اجتماع 
لمجلس األمن القومي، إن »بيان النهضة 
فيه تهديد لي أنا، وأنا لن أسمح بذلك«.

وذكر السبسي أنه أستقبل وفد هيئة الدفاع 
المكونة من 3 محامين وتسلم منهم ملفا 
كامال عن ما يعرف بالجهاز السري الذي 

يرتبط بحركة »النهضة«.
وقال الرئيس التونسي »أنا أقابل كل الناس، 
وكل من أراد أن يزورني مرحبا به، ولن 
أتحكم في ما يقوله 3 محامين طلبوا لقائي 
وسلموا لي ملفا مجلدا عن القضية، وأنا 

لن أغمض عيني عنها«.
وأضاف السبسي أن

العالم أجمع يعرف ويتحدث عن الجهاز 
السري وهذا الموضوع أثار حساسية لدى 

بعض الجهات، وهي النهضة، التي ليس 
لي أي خالف معها، ودافعت عنهم في 
وقت سابق، وهؤالء ]النهضة[ موجودين 
نقبلهم  أن  وعلينا  السياسي  المشهد  في 

ونتعامل معهم.
وحذرت »النهضة« في بيانها، االثنين 
الماضي من »خطورة إقحام مؤسسة الرئاسة 
بأساليب ملتوية بنية ضرب استقالليته من 
طرف المتاجرين بدم الشهيدين شكري 

بلعيد ومحمد البراهمي«.
وأعربت الحركة عن استغرابها تجاه »ما 
نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية 
التهامات صادرة عن بعض األطراف 
السياسية بنية اإلساءة لطرف سياسي آخر، 
وتوجيه اتهامات كاذبة ومختلقة، والتهجم 
قصر  من  وطنية  سياسية  قيادات  على 
قرطاج ما يمثل سابقة خطيرة تتعارض 
مع حيادية المرفق الرسمي ودور الرئاسة 
الدستوري الذي يمثل رمز الوحدة الوطنية 

وهيبة الدولة«. 

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي 
قد استقبل االثنين الماضي وفدا عن هيئة 
الدفاع عن الناشطين اليساريين شكري 

بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتالهما 
متطرفون على التوالي في السادس شباط/ 

فبراير و26 تموز/ يوليو 2013.

للرئيس  السابق  المحامي  كوهين،  مايكل  أقر    
على  بالذنب  الخميس،  ترامب،  دونالد  األميركي، 
خلفية تقديمه إفادة كاذبة أمام مجلس الشيوخ، خالل 

جلسة استماع بشأن اتصاالته مع روسيا.
وجاء إقرار كوهين بالذنب، خالل مثوله أمام محكمة 
اتحادية في نيويورك، وفق ما نقلت »فرانس برس« 

عن وسائل إعالم أميركية.
واعترف المحامي السابق أمام المحكمة أيضا، بأنه 
ضلل البرلمانيين األميركيين بشأن مشروع ترامب 

العقاري في روسيا.
وتقول تقارير إنه أطلع المحقق الخاص، روبرت 
مولر، على تفاصيل بشأن المصالح التجارية لترامب 
مع موسكو، بما في ذلك الجهود التي بذلت لبناء 

برج في موسكو، والتي استمرت حتى خالل الحملة 
ترامب  إصرار  مع  يتعارض  ما  وهو  الرئاسية، 

على عدم وجود صالت تجارية تجمعه بموسكو.
وكان كوهين قد اعترف في أغسطس الماضي بذنب 
انتهاك قوانين التمويل، خالل االنتخابات الرئاسية 
عام 2016، التي خاضعها موكله ترامب، إذ سلم 
أمواال المرأتين كانتا على عالقة جنسية مع األخير 

مقابل شراء صمتها.
 5 إلى  تصل  لمدة  السجن  عقوبة  كوهين  ويواجه 
سنوات، ويمثل إقراره بالذنب تغيرا دراميا بعدما 
تفاخر في السابق بأنه »يصحح لترامب وسيدافع 

عنه«.

    وقال هادي في خطاب أذاعه التلفزيون 
بمناسبة  الرياض،  من  يبُث  الذي  اليمني، 
الذكرى الـ51 لعيد االستقالل الوطني، 30 
لكل  اليوم  الثاني: »نعلن  نوفمبر/ تشرين 
العالم بوضوح أننا سنتعامل بإيجابية كاملة 
مع أي جهد يسعى لتحقيق السالم، ولكنه 
السالم المستدام والشامل والعادل، القائم على 
استعادة الدولة، وإنهاء االنقالب، وكل ما 
ترتب عليه إزالة كل األسباب التي خلقت 

هذا الوضع«.
وأضاف هادي في خطابه من أمريكا التي 
يزورها للعالج »إن السالم الذي يذهب لمعالجة 
يصنع  لن  الداء  أصل  وينسى  األعراض، 
المرجعيات  عن  والتراجع  حقيقياً،  سالماً 
الثالث، لن يقود إال إلى حروب أهلية وطائفية 
ومناطقية مأساوية، وسيؤسس لدورات من 

أبناء  بنارها كافة  تنتهي، وسيكتوي  التي ال  العنف والحروب 
الشعب اليمني، ولن يكون اإلقليم والعالم بمنأى عن تداعياتها«.
ألننا  أهله  نحن  بل  السالم،  عن  قوة  بكل  نبحث  »إننا  وتابع: 
باختصار لسنا معتدين وال انقالبين وال طائفيين، ولكننا ال نريد 
سالماً زائفاً، ال نريد سالماً ناقصاً ومشوهاً، بل نريد سالماً عاداًل 
وشاماًل، سالماً ينهي جذور المشكلة ويستأصلها من قاعها، سالم 
ال يحمل بذور تجديد الصراع وتأسيس دورات عنف قادمة«.

واستطرد: »ال يمكن أن نقبل تلغيم المستقبل وتأسيس حروب ال 
نهاية لها بعد كل هذه التضحيات، فشعبنا يستحق أن يعيش في 
عزة وكرامة ورخاء، يكفيه ما قد عاناه، ولن نقبل أن تكون بلدنا 

مصدر تهديد لإلقليم والعالم من قبل إيران وأدواتها«.

وأشاد هادي، »بما يحققه الجيش اليمني من انتصارات في مختلف 
الجبهات«، مؤكداَ أن »الشعب الذي أسقط خرافة اإلمامة في 
قوتها، وهزم جحافل االستعمار وهي في كامل عزها، سيكسر 
الخرافة وسيصنع مستقبله الواعد في اليمن االتحادي الجديد«.

وأكد هادي أنه »وجه الحكومة بتبني سياسات اقتصادية عاجلة، 
للتخفيف من آثار الوضع االقتصادي، وما سببه تدهور العملة 

الوطنية، والتركيز على جوانب الخدمات، بصورة مكثفة«.
للتخفيف من معاناة  تبذل  التي  الجهود  اليمني،  الرئيس  وشكر 
ودولة  السعودية  العربية  المملكة  بالذكر  المواطنين«، وخص 
التي  اإلنسانية  »الجهود  حيا  كما  المتحدة،  العربية  اإلمارات 

يبذلها األشقاء في الكويت«. 

  شن المبعوث األميركي الخاص بإيران 
براين هوك، هجوما حادا على طهران، 
مشيرا إلى امتالك الواليات المتحدة أدلة 
األمن  زعزعة  في  تورطها  على  جديدة 

واالستقرار في المنطقة.
وخالل مؤتمر صحفي، الخميس، عرض 
هوك هيكال ألحد الصواريخ التي زودت 
بها إيران أذرعها التخريبية في المنطقة.

ووصف هوك النظام اإليراني بأنه »خارج 
القانون«، و«يمارس دورا خبيثا في المنطقة«، 
وحث طهران على التخلي عن دورها »كأكبر 

داعم لإلرهاب في المنطقة«.
وأشار المسؤول األميركي إلى دعم طهران 
لعدد من الجماعات اإلرهابية، منها ميليشيات 
الحوثي في اليمن وحركة طالبان والميليشيات 
اللبناني،  هللا  وحزب  سوريا  في  الشيعية 

بآالف الصواريخ.
وتطرق هوك إلى الملف اليمني، قائال إن 

»طهران أمدت الميليشيات الحوثية 
بصواريخ مضادة للطائرات«، 
األزمة  إيران مسؤولية  وحمل 
اإلنسانية في اليمن وإطالة أمد 

الحرب.
وأوضح أن إيران »تقف وراء 
الصواريخ التي يطلقها الحوثيون 
الستهداف السعودية خالل السنوات 

القليلة الماضية«.
كما أكد أن الواليات المتحدة ستواصل 
دعمها لجهود المبعوث الدولي إلى 
اليمن مارتن غريفيث، مشددا على 
ضرورة العمل على منع إيران 

من تعزيز وجودها في اليمن.
وأضاف المبعوث أن إيران تهدد 
المالحة الدولية في مضيقي باب 

المندب وهرمز، مشددا على ضرورة زيادة 
الضغوط على النظام اإليراني، واعتبر أن 

»األسلحة االيرانية المنتشرة في المنطقة 
تشكل تهديدا للقوات األميركية«.

وتحدث هوك عن »اتفاق جديد« مع إيران 

يتناول جميع أنشطتها التخريبية في المنطقة، 
لكنه أكد أن »العقوبات األميركية ضد طهران 

ستستمر حتى تغير سلوكها«.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

املظاهرات يف فرنسا 
لتلبية  الشوارع في فرنسا  إلي    خرج آالف األشخاص 
الدعوة من ستين حزباً يسارياً وجمعية ونقابة تعبيراً عن 
ماكرون  ايمانويل  الرئيس  لسياسة  التصدي  عزمهم على 
المظاهرات  وبدأت   . عام  منذ  الحكم  مقاليد  تولى  الذي 
وقال  الكبيرة  المدن  في  كذلك  باريس  في شرق  بالتجمع 
زعيم حزب “فرنسا األبية” وهو )يساري راديكالي( جان 
تكون  أن  المظاهرات  هذه  من  يريد  أنه  ميلونشون  لوك 
بمثابة “ احتجاج كبير ضد ماكرون “ ويشارك ميلونشون 
في تظاهرة مارسيليا في جنوب البالد . لكن ماكرون رد 
أن  يعنى  الناس ال  إلى  أن اإلصغاء  وقا  يوقفه  لم  ذلك  أن 
تكون ألعوبة في أيدي الرأي العام وأنا لن أحكم أستناداً إلى 
للحزب  األمين  أما   .. التظاهرات  أو  الرأي  استطالعات 
الشيوعي الفرنسي بيار لوران الذي خرج في التظاهرات 
سلطة  أمام  قوتها  البالد  تظهر  لم  إذا   “ قال  الباريسية 
من  نتمكن  لن   .. والتسلط  العنجهية  من  القدر  بهذا  تتسم 
تحريك األمور “ ، وأوضح أن الغضب الشعبي يتصاعد 
. ويأخذ معارضو ماكرون عليه القيام بإصالحات في كل 
المجاالت على حساب بعض الفئات الشعبية . وقال فيليب 
 “ للعمل  العامة  الكونفدرالية  لنقابة  العام  األمين  مارتينيز 
سي جي تي “ الذي يشارك في حركة االحتجاج “ يقدمون 
مجالس  اإلليزيه رؤساء  إلى  ويدعون   ، لألثرياء  الهدايا 
ذلك  جانب  وإلى  تدفع ضرائبها  ال  مؤسسات  إدارات 
يجمدون رواتب الموظفين ويفرضون قيوداً على معاشات 

المتقاعدين “ . 
وفي المقابل امتنعت النقابتان الوطنيتان الكبيرتان : “سي 
التظاهرات  في  المشاركة  أو” عن  “ و”إف  تي  أف دي 
في  للمشاركة  النقابي  المجال  من  الخروج  رافضتين 
يشارك  لن  األسباب  ولنفس   . سياسياً  يتخذ طابعا  تحرك 
الحزب االشتراكي في التظاهرات خالفاً للحزب الشيوعي 
المرشح  يرأسها  التي  “أجيال”  وحركة  البيئة  وأنصار 
االشتراكي السابق للرئاسة بنوا هامون الذي سيشارك في 

التحرك .
المظاهرات وسط مواكبة كبيرة من  انطلقت  باريس  وفي 
ازديادها خالل  يالحظ  التي  التجاوزات  ليتجنب  الشرطة 
الشعب  أن  الحقيقة  وفي   . البالد  أنحاء  في  المظاهرات 
الفرنسي لديه إحساس عميق بمفهوم الحرية وإيمانه بالقدرة 
الثقافي  التجانس  بالرغم من مشكلة  والتأثير  التغيير  على 
 . المتطرف  اليمين  فرنسا ومشكلة  في  األجنبية  للجاليات 
أما موقف الرئيس ترامب فكان موقفه يدعو للتعجب الذي 
ليس بجديد عليه فهو يستخف بالرئيس ماكرون وهو دائماً 
الواليات  إلى  الدائمة  بحاجتهم  األوربيين  يشعر  أن  يريد 
المتحدة األمريكية . وإلى اليوم ال أحد يدري هل سيرضخ 
 .. أم سينتصر في معركته  إلى مطالب مواطنيه  ماكرون 

هذا ما سوف نراه في األيام القادمة .

youssef.zemokhol@yahoo.com
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كندا تفرض عقوبات على 17 سعوديا بسبب مقتل خاشقجي

واشنطن: طهران تزعزع أمن واستقرار املنطقة

    أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، 
الخميس، عن  فريالند،  كريستينا 
قانون  بموجب  عقوبات  فرض 
العدالة لضحايا المسؤولين األجانب 
الفاسدين ضد 17 مواطناً سعودياً 
مرتبطين بقتل الصحفي السعودي 

جمال خاشقجي.
وتستهدف العقوبات األفراد الذين 
يعتبرون، في رأي حكومة كندا، 
مسؤولين أو متورطين في القتل غير 
القانوني للصحفي جمال خاشقجي 
في 2 أكتوبر/ تشرين األول 2018، 
حسب بيان وزارة الخارجية الكندية 
المنشور على موقعها اإللكتروني.

وبموجب البيان، فإن هذه العقوبات 
تجمد فعليًا أصول هؤالء األفراد في 

القائمة  إدراجهم في  أن  كندا. كما 
البالد  في  مقبولين  غير  يجعلهم 
وحماية  الهجرة  قانون  بموجب 

الالجئين.
وجاء في البيان أنه “بينما فرضت 
كندا عقوبات على هؤالء المواطنين 
السعوديين السبعة عشر، فإننا نواصل 
المطالبة بمحاسبة شفافة وصارمة 
للظروف المحيطة بقتل خاشقجي. 
المقدمة حتى اآلن من  التفسيرات 
قبل المملكة العربية السعودية تفتقر 

إلى االتساق والمصداقية”.
وأكدت كندا التزامها بـ”دعم المدافعين 
وستواصل  اإلنسان  حقوق  عن 
الصحافة في جميع  تعزيز حرية 
أنحاء العالم”، حسب نص البيان.

بقلم: تيماء الجيوش

عامٌل خاٍل من العنف ضد املرأة. 
أما آن لهذا العنف ان ينتهي؟ 

المجتمع  هذا  كان  أيُن  مجتمعها  في  اساسٌي  هو  المرأة  دور 
ان  يمكن  تحصى  ال  إمكانات  و  اضطالع  و  خبرة  فاللمرأة 
بحسب  و  االجتماعية  و  االقتصادية  البنى  تطوير  في  تُستثمر 
االستجابة  يعني  للمرأة  القيادي  الدور  ودعم  مجتمعها  حاجة 

لآلثار المترتبة على المدنية و مقوماتها. 
والذي  المرأة  ضد  موجهاً  و  مباشراً  عائقاً  ليقف  العنف  يأتي 
يُعرف بأنه فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس و بنتيجته يقع 
ايذاء على المرأة جسدي ، جنسي، اقتصادي، نفسي من تنديد ، 
خطف، اعتداء، اغتصاب، تهديد ، اكراه ، حرمان من الحرية 

و الحقوق ....الخ. 
ال يعرف العنف ضد المرأة حدوداً فهو يقع في اَي مجتمع و 
على ارض أية دولة يعبر القارات و ينال من حقوق المرأة و 
استمرت  ما  مستمر  فهو  زمن  او  لهزيمة  يعترُف  ال  كرامتها 
المجتمعات قائمة على التمييز و عدم المساواة و عدم احترام 
بان  االمر  هذا  يُعالج  ان  بد  ال  كان  للنساء.  االنسانية  الكرامة 
تتحرك  المنظومة الدولية و تقف بحزٍم ضده ، كان ال بد من 
من حقوق  المرأة كجزٍء  لحقوق  احتراماً  يعكس  دولي  موقٍف 

االنسان و يدين هذا العنف المشين ضدها. 
فكان االعالن بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، الصادر 

عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام ١٩٩٣. 
هذا لم ينِه العنف و لم يُحد من الصعوبات االجتماعية ، الثقافية، 
تهدد  و  المرأة  كاهل  على  تنأى  التي  السياسية  و  االقتصادية 
الحرب  بظروف  تتصاعد  عندما  سيما  ال  سالمتها  و  أمنها 
و  االنتباه  يثير  ما  غالباً   . الكوارث  و  المسلحة  النزاعات  و 
السخط باٍن معاً سهولة كسر اليات حماية المرأة و تهميشها في 
الظروف االستثنائية و تهميش قضية العنف ضد المرأة عموماً 
لتتصدر قضايا مختلفة واجهة النقاش و العمل فتفقد  المرأة من 
حيث النتيجة دعماً هي احوُج ما تكون اليه في االزمنة الُعجاف 

و تصبح سلعًة مرنًة اكثر للمتاجرة بها. 
و  المؤتمرات  من  الكثير  عقد   تم  الماضية  الثالثة  العقود  في 
العالم اجمع و  العمل و األبحاث في  النقاش وورشات  حلقات 
منها العالم العربي وان كان  بدرجٍة اقل. دأبت تلك المؤتمرات 
على اعالن  هدٍف أساسي أال و هو احترام حقوق المرأة كجزٍء 
ضد  اشكاله  بكافة  العنف  إنهاء  و  االنسان  حقوق  من  اصيل 
االتفاقيات  و  المعاهدات  من  مجموعة  بوجود  سيما  ال  المرأة 
الدولية مثل مناهضة العنف ضد المرأة و اتفاقية حقوق الطفل 
مقررات  جانب  الى  االنسان  حقوق  لحماية  الدولية  العهود  و 

مؤتمر بكين للعام ١٩٩٤ .
و بواقعيٍة شديدة  ال بد  من القول انه بالرغم من ان التحديات 
لتحقيق هذا الهدف كانت ضخمة وجذورها االجتماعية، الثقافية 
مستداماً  تستدعي عماًل  انها  من  بالرغم  و  عميقة  السياسية  و 
و  العنف  إنهاء  صوب  تتجه  كانت  اآلمال  ان  إال  مسؤواًل  و 
باإلنجازات  االحتفاء  و  الحقوق  احترام  و  المساواة  من  مزيٍد 
مختلفة  بقاٍع  في  هناك  و  هنا  تباعاً  تتوالى  التي   المتواضعة 
درجة  لمعرفة  تحليلية   ٍ لدراسات  ذلك  مواكبة  مع  العالم  من 
ثم  من  و  تجاوزها  كيفية  و  الضعف  مواطن  و  الصعوبات 
كان   . الالحقة  المراحل  في  القوة  مواطن  لتعزيز  االنطالق 
تحلياًل عملياً وواقعياً يرصد اإلنجازات و بذات الدرجة  كان 
المشين  و  العنف  نقيض ذلك أال وهو استطراد  يرصد أيضاً 

الدائم الذي ال يلين بحق المرأة . 
ان  المتحدة  االمم  أعلنت   ٢٠١٢ العام  من  حزيران  شهر  في 
المرأة بشكٍل  . وقعت على كاهل  أهلية  بلد حرٍب  سوريا هي 
االغتصاب  و  اإلعتقال  في  تجلى  مسبوق  غير  و  مضاعٍف 
اسواٌق  أُنِشأت  و  جميعاً  األطراف  من  القتل  و  االختطاف  و 
لنخاسة المرأة و استعبادها يندى لها الجبين ، زواج القاصرات 
تجارة رابحة تغذيها ممارساٌت ثقافية و اجتماعية لم تقف طوياًل 
ولم  الحرب  فنون  و  العبث  ضفاف  على  ضائعة  طفولة  امام 
بها.  يُستهان  ال  نسبة  لها  كان  بل  غائبة  الشرف  جرائم  تكن 
اعتماد قواعد  الحروب في  الحرب غيرها من  تُخالف هذه  لم 
الحرب الشرسة عموماً، فإذا أردت ان تُهين  خصمك فعليك ان 
تستهدف نساء بيته و أجسادهن . و ِزد على ذلك المرأة الالجئة 
و النازحة التي فقدت كل شيء و بات البحر مقبرًة جماعيًة لها، 

ألطفالها و لعائلتها. 
و  السورية  للمرأة  يحدث  ما  بتناول  الجمعيات  و  االعالم  بدأ 
التي  التقارير   وتتالت  الحرب  وقع  تحت  اليمنية  و  العراقية 
رصدت ما يحدث ما أبرز تخلفاً اجتماعياً و تمييزاً ضد المرأة 

ال نظير له . 
تخرج الناشطة التي نذرت حياتها للمناداة بالحرية و الديمقراطية 
و تبحث عن سقٍف آمن يفسح لها المسافة كي تستمر فيما بدأت 
فيه لتجد نفسها مختطفة بعد حين، و بذات الدرجة التي ال تقل 
شراسة عما واجهته المعتقلة التي نادت بالحرية و الديمقراطية 
و اغتُِصبت في غياهب السجون  لتجد مالذها األخير عائلتها   
تنتظرها لتتمم واجباتها و تقوم بذبحها على مدرج الشرف و 
كن  المعتقالت  بعض   .)   BBCتقرير  ( االجتماعي  العرف 
اوفر حظاً قلياًل و فررن الى بلدان اللجوء و باسماٍء مستعارة 
اللجوء  كي يحمين حياتهن و ال يكن ضحايا لجرائم الشرف. 
لم يكن ساتر حمايٍة كاٍف للمرأة ، تصفُع صباحاتنا اخبار زوٍج 
يتمادى  و  زوجته  بدماء  ملطخٍة  يداُه  و  بكل صفاقٍة  و  يخرُج 
في غيه و يصور نفسه و يطالب كل من يراه ان يستشهد بهذا 
الدرس الذي يود تلقينه للنساء جميعاً و يزيد من قتامة و رعب 
الحدث ان طفله الى جواره يسير مسلوباً مصدوماً ، اَي غروٍر؟ 
و اَي اجرام ؟ و أي ثقٍة عمياء بتقاليد باليٍة و عرٍف اجتماعي 
استنزف القيم و استباح الدماء و هدر حياة امرأة؟  امرأة شابة 
اخرى تتلقى رصاصات من شقيقها و من حوله يعلنون من هو 
باالسم لتقترب الكاميرا اكثر من الضحية و يأتي صوت يناديه 
تعالى  برصاصات  اختك  اقتل  اخر  بمعنى  عاره  يغسل  بان 

ازيزها  تحت أنظار كثيرة و اعتبروها جريمة شرف. 
في حديٍث مقتضب مع صديق مؤخراً ، اثار اهتمامي ما قاله و 
هو محٌق تماماً به، و هو التالي : ليست المسألة هي في زيادة 
الجميع  بل   ، المرأة  العنف ضد  المجتمعي بخصوص  الوعي 
عدم  او  ممارسته  بين  و  عنف  الال  و  العنف  بين  الفرق  يعلم 
الضمير  في  هي  االساسية  المشكلة  بل  المرأة  ضد  ممارسته 
ان  و  المرأة.  بحق  حراٌم  و  معيب  جرٌم  هذا  ان  في  و  الحي 
مجتمٍع  اَي   ، بأكمله  بالمجتمع  بل  واحد  بفرٍد  ليست  المشكلة 
كان، ذلك المجتمع الذي غض الطرف عن العنف ضد المرأة و 
بدرجاٍت و اشكاٍل مختلفة فباتت دماء النساء تسيل تحت ذرائع 

مختلفة وواهية ال تقل اجراماً عن فعل العنف المرتكب ذاته.
الثانية عقدت مجموعة من  العقد االول من األلفية  في بدايات 
نقابات المحامين البريطانية بالتعاون مع نقابة محامين سوريا 
و نقابة محامين دمشق  مؤتمراً قانونياً في دمشق  لمدة ثالثة 
المحامون  كان  جديدة.  الفية  نحو  القانون  عنوان  تحت  و  ايّام 
البريطانيون يشاركون بمهنيٍة و حرفيٍة قل نظيرها سألت احد 
ابتسم  جديدة  الفيٍة  نحو  ولماذا  البريطانيين  المحامين  الزمالء 
بوٍد و قال هذه األلفية ال بد ان تكون مميزًة بدوٍر فعاٍل  للقانون 
ال سيما حقوق االنسان و حقوق المرأة على وجه الخصوص.  
تمر السنون و العقود و العنف ضد المرأة ال نزال نشهده دون 
ان  للمرأة  آن  اما   . نسبته  او  شدته  او  ارتكابه  درجة  تقل  ان 
تعيش في عالٍم خاٍل من العنف؟ أليس هذا من حقها؟ اما آن لهذه 
تنتهي؟  الى جندرها و بحقها ان  المرتكزة  الالمتناهية  الدونية 

الجواب لكم . 
 
 

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

  في تحذير هو الثاني خالل أشهر، قال خبير ياباني 
إن تركيا قد تتعرض إلى زلزال قوي خالل السنوات 
المقبلة، وخاصة في محيط منطقة مرمرة، على غرار 
الزلزال المدمر الذي ضرب البالد عام 1999، وخلّف 
آالف الضحايا، واعتبر من أسوأ الكوارث في تاريخ 

تركيا الحديث.
وفي مؤتمر بجامعة الفرات في محافظة اإلزيغ، الواقعة 
شرقي األناضول، قال يوشينوري موريواكي إن »تركيا 
بلد معرض للزالزل، وال سيما في منطقة بحر مرمرة 

ومحافظة إزميت المطلة عليه«.
وتوقع موريواكي، الذي يقيم في تركيا منذ 28 عاما، أن 
يقع زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر في أي لحظة 

خالل السنوات الـ 25 المقبلة.
الثقافتين  بين  كثيرة  تشابه  »أوجه  هناك  أن  وأضاف 
التركية واليابانية، لكن هناك لسوء الحظ أمر مشترك 
آخر، وهو الزالزل«، مشيرا إلى أن كال البلدين عانيا 

كثيرا من هذه الكارثة.
وتعد تركيا واحدة من أكثر المناطق المعرضة للزالزل 
في العالم، حيث تقع إسطنبول بالقرب من صدع كبير.
إلى مشكلة تواجه تركيا بشأن  الياباني  الخبير  وأشار 
مواجهة الزلزال، قائال: »الناس )هنا( ليسوا مؤهلين 

ومطلعين على الزالزل«.

وأكد أنه في حال اتخاذ السلطات لالستعدادات الالزمة، 
فقد يمكن تقليص آثار الزلزال إلى نحو 70 في المئة.

وال يعد هذا أول تحذير يصدر بشأن الزلزال المدمر، 
إذ كانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أعلنت في 
أغسطس الماضي، خطة لمواجهة الزلزال الذي توقعت 
أن يودي بحياة نحو 30 ألف شخص في إسطنبول، 

العاصمة االقتصادية لتركيا.
وذكر حينها، رئيس قسم الزالزل التابع إلدارة الكوارث 
والطوارئ مورات نورلو، إن »هناك سيناريو يشير إلى 
أن زلزاال قوته 7.6 درجة بمقياس ريختر على صدع 
األناضول الشمالي في بحر مرمرة، قد يؤدي إلى مقتل 
ما بين 26 و30 ألف شخص«، دون أن يحدد موعدا 

تقريبيا للحدث المتوقع.
ووفقا للسيناريو المخيف في إسطنبول وحدها، فإن زلزاال 
بهذه القوة قد يؤدي إلى تدمير 44 ألف مبنى، وإصابة نحو 
60 ألفا، وسيترك حوالي 2.4 مليون شخص بال مأوى.

وتعرضت تركيا في 19 أغسطس عام 1999، إلى زلزال 
مدمر ضرب منطقة مرمرة لمدة 45 ثانية، وبلغت قوته 
7.5 على مقياس ريختر، واعتبر أسوأ كارثة زلزالية 

في تاريخ تركيا الحديث.
وأسفر الزلزال عن مقتل ما يزيد عن 17 ألف شخص، 
وتضرر أكثر من 285 ألف مبنى وتشريد 600 ألف.

خطر يهدد تركيا.. حتذير من زلزال مدمر
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سارة طلعت نّصابة
      الحكاية بدأت بقصة نشرتها الفتاة المصرية سارة أبو الخير 
على حسابها في إنستغرام. القصة ألهبت مواقع التواصل االجتماعي، 
وجعلت من سارة أبوالخير، في أقل من 24 ساعة، نجمة يتداول قصتها 
المغردون والناشطون على وسائل التواصل االجتماعي، وأخذت سارة 
تتلقى التهاني من كل مكان على اإلنجاز الذي حققته، فتواصلت معها 
بعض القنوات الفضائية وطلبت ستضافتها في برامجها الجماهيرية. هنا 
شعرت سارة بالورطة التي أوقعت فيها نفسها، فاعترفت بأن األمر كان 
مجرد مزحة،  وأنها كانت تعد دراسة حول مواقع التواصل االجتماعي، 
وقالت إنها كانت تقوم بتجربة الختبار قوة وتأثير هذه المواقع، وكيف 
أنها تستطيع أن تخلق أشخاصا مشهورين من أشياء تافهة، وكيف يمكن 

اكتساب شهرة من ال شيء.
قد  إنها  تقول  إنستجرام  التي نشرتها سارة عبر حسابها على  القصة 
تواصلت مع وكالة الفضاء اإلميركية »ناسا«، واقترحت عليها شواء 
الفضاء قبل انطالقها، األمر  اللحوم والدواجن على نيران صواريخ 
الذي سيؤدي إلى فوائد جمة، منها الحفاظ على البيئة. ولم تكتف سارة 
بهذا، بل قالت إن »ناسا« أعجبت بالفكرة التى عرضتها، وردت عليها 
بالفعل، ودعتها لحضور عشاء مع الفريق ومناقشة الفكرة، وأرفقت 
قالت  أنها  ناسا. وأضافت  صورة »سكرين شوت« من رسائلها مع 
لمسؤولي »ناسا« إنه كلما أطلقوا صواريخ كان متاحاً عمل حفالت 
شواء أكثر وتصدير منتجاتها للعالم، باعتبار أن هذه لحوم تم شواؤها 

على نيران صديقة للبيئة.
وإمعانا في حبك قصتها، نشرت سارة العديد من الرسائل، قالت إنها 
متبادلة بينها وبين الوكالة والمواقع والصحف العالمية التي تواصلت 
القصة،  بتداول شخصيات شهيرة  الفكرة. وقد فوجئت  معها بسبب 
وباتصال عدد كبير من وسائل اإلعالم العالمية والعربية للحصول منها 
على تصريحات حول الفكرة. ولم يتوقف األمر عند هذا الحد بل كانت 
المفاجأة أن شركات كبيرة تواصلت مع الفتاة للحصول على فكرتها 
وتنفيذها، وصدقها اآلالف من رواد التواصل االجتماعي، خاصة مع 
تلقتها من شخصيات عامة  أنها  المفترض  إرفاق صور لرسائل من 
لها  يتفاعلون مع فكرتها، ويقدمون  وشركات كبرى، ومشاهير وهم 
عروضا، مثل »سبيس إكس« و«بزفيد« و«نتفليكس«. أما أطرف ما 
في القصة فهو أن الفتاة تلقت طلبات زواج من شباب مصريين يريدون 
االرتباط بها، والسفر معها لمساعدتها في تنفيذ فكرتها الملهمة، لتخرج 
سارة  على الجميع في النهاية وتوضح أن األمر كله كان مجرد دعابة 
ومزحة، وأن الرسائل التي نشرتها على حسابها كانت مجرد »فوتوشوب« 

من تصميمها، مؤكدة أن أيًّا من مسؤولي »ناسا« لم يتواصل معها.
»سارة طلعت نّصابة« هو العنوان الذي وضعته بعض المواقع اإللكترونية 
التي نشرت قصة سارة أبوالخير، كما أنه التعبير الذي استخدمه أحد 
المغردين بعد اعتراف سارة بأن القصة كلها مختلقة ومفبركة، خاصة 
بعد أن تداول القصة ناشطو مواقع التواصل االجتماعي، منوهين بأن 
بساطة األفكار يمكن أن تحدث تغييراً جذرياً للفرد. فهل كانت سارة 
»نصابة« فعال، أم أننا نحن الذين أصبحنا »مغفلين« إلى الدرجة التي 
يمكن معها أن ننخدع بقصة مثل هذه، لمجرد أن يستطيع ناشط من 
نشطاء مواقع التواصل االجتماعي استخدام مهاراته الخاصة في استخدام 
لنا عقول  الفوتوشوب، وإقناعنا بقصة من الصعب تصديقها لو كان 

نفكر بها، أو كان لدينا قليل من التأني والبحث والتحري؟
التواصل  أبوالخير تطرح من جديد موضوع وسائل  قصة سارة 
االجتماعي، ومدى قدرتها على صنع أبطال وهميين، وآخرين من ورق، 
ناهيك عن خداعنا وجعلنا ننساق وراء قصص وأخبار مختلقة، لمجرد 
شغفنا بهذه الوسائل، وثقتنا بها، واعتبارها المصدر األول والوحيد لما 
نستقيه من أخبار ومعلومات. كما تطرح هذه القصة أيضا إلى أي مدى 
يمكن أن تنخدع حتى وسائل اإلعالم التقليدية، التي نفترض أنها أكثر 
مصداقية، بهذه الوسائل، وتستقي أخبارها وموضوعاتها منها، وتسعى 
إلى استضافة ليس مشاهيرها فقط، وإنما الذين يكتسبون شهرتهم اآلنية 
على منصاتها، من خالل قصص مختلقة مثل قصة سارة أبوالخير، التي 
كان واضحا من اللغة التي استخدمتها في صياغة رسائل »ناسا« أنها 
مفبركة، ناهيك عن أن يكون مصدرها هو وكالة الفضاء األميركية، 
لو كانت صحيحة، وليس سارة التي نتوقع أن تكون صادقة حين قالت 
إنها اختلقت القصة في إطار الدراسة التي تجريها حول تأثير مواقع 
الشهرة ألناس مغمورين،  التواصل االجتماعي، وقدرتها على جلب 
ربما كانوا يتصفون بالتفاهة، وألشياء تافهة ال تحمل قيمة، وال تضيف 

للمتلقين الذين يتابعونهم شيئا.
انتشار األخبار  أميركيون حول ظاهرة  باحثون  في دراسة أجراها 
والمحتويات الزائفة عبر التغريدات على موقع التواصل االجتماعي 
تنتشر بوتيرة أسرع من األخبار  الزائفة  »تويتر«، ثبت أن األخبار 
الحقيقية. واستند الباحثون في دراستهم إلى تحليل مضمون حوالي 126 
ألف تغريدة نشرت بين عامي 2006 و2017، حيث وجدوا أن ثالثة 
ماليين شخص قاموا بإعادة تغريد هذه القصص اإلخبارية غير الصحيحة 
أكثر من 4 ماليين ونصف مليون مرة. وخلصوا إلى أن المحتويات 

الزائفة لديها فرص انتشار بنسبة تتجاوز %70 مقارنة بالحقيقية.
سارة لم تكن »نّصابة« ألن قصة مثل هذه التي نشرتها من السهل اكتشاف 
تأليفها، فوكالة »ناسا« ليست محل إصالح إطارات في شارع خلفي 
بقرية من قرى دول العالم الثالث. سارة أرادت أن تكشف لنا »النّصابين« 
الذين يؤلفون كل يوم آالف القصص الوهمية ويحاولون إقناعنا بأنها 
حقيقية، فننخدع بها دون أن نكتشف هشاشة نسيجها وسذاجة محتواها.
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الرئيس يصدر قرارات مجهورية من بينها املوافقة على 
قرض كوييت لتنمية سيناء

خالل مؤمتر دول جوار ليبيا.. شكري يؤكد ضرورة احلفاظ على كيان ووحدة 
الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية

انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي جمللس الوزراء العرب لالتصاالت

أصدر  جريس:  فرج  القاهرة/    
الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 
٢٢٧ لسنة ٢٠١٨ بشأن الموافقة على 
اتفاقية قرض مشروع طريق عرضي 
تنمية شبه جزيرة  برنامج  ٤ ضمن 
سيناء، بين حكومة جمهورية مصر 
للتنمية  الكويتي  والصندوق  العربية 
االقتصادية العربية بمبلغ ١٧ مليوناً 
و٥٠٠ ألف دينار كويتي، والموقعة 
في القاهرة بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٨.
في  الرسمية،  الجريدة  نشرت  كما 
قرار  الخميس،  يوم  الصادر  عددها 
لسنة   555 رقم  الجمهورية  رئيس 
االتفاق  الموافقة على  بشأن   ٢٠١٥
الموقع في جاكرتا بتاريخ ٤ سبتمبر 
٢٠١٥ بين حكومتي جمهورية مصر 
بشأن  إندونيسا  وجمهورية  العربية 

اإلعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي 
والمهمة  الدبلوماسية  السفر  جوازات 

والخاصة.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 
القرار رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠١٨ بإعادة 
تخصيص قطعتي أرض من األراضي 
المملوكة للدولة ملكية خاصة ببرج العرب 

باالسكندرية وبجهة طريق أبو سمبل 
أسوان، وذلك الستخدامهما  بمحافظة 

في األنشطة العمرانية.
كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 

٥٠٦ لسنة ٢٠١٨ بالموافقة على إعادة 
من  فدان  مساحة891.21  تخصيص 
األراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة 
بمحافظة القاهرة لصالح القوات المسلحة.

  القاهرة/ فرج جريس: انتُخبت 
التنفيذي  للمكتب  رئيسا  مصر 
لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت 
العربية  والمعلومات، والمملكة 
للعامين  للرئيس  نائبا  السعودية 

القادمين.
الجلسة اإلجرائية  جاء ذلك في 
لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت 
والمعلومات في ختام أعمال دورته 
الـ22 التي عقدت أمس الخميس 

للجامعة  العامة  األمانة  بمقر 
العربية برئاسة فلسطين.

ويضم المكتب التنفيذي لمجلس 
لالتصاالت  العرب  الوزراء 
عضويته  في  والمعلومات 
والسعودية  مصر  من:  كال 
واألردن وليبيا ولبنان وتونس، 
وباالنتخاب اإلمارات وفلسطين 
ضمن تشكيلة المكتب للعامين 

المقبلين.

   القاهرة/ فرج جريس: أكد وزير الخارجية سامح 
شكري لى ضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة 

الليبية ومؤسساتها الوطنية.
جاء ذلك في الكلمة التى القاها شكري أمس الخميس 
أمام االجتماع الوزاري الثاني عشر آللية دول جوار 
ليبيا ، والذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم 
، بهدف تبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي 
تجاه آخر مستجدات األوضاع على الساحة الليبية، 

واستعراض سبل دفع جهود التسوية السياسية.
وقال المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد حافظ 
بإن شكري أكد في بداية كلمته على أهمية ومحورية 
المحفل األنسب  الجوار، والتي ال تزال  آلية دول 
لتلك الدول في إظهار الدعم المطلوب لألشقاء في 
ليبيا ، فضاًل عن تبادل وجهات النظر حول شواغلها 
حيال استمرار األزمة الليبية وبحث أفضل السبل 
تأثراً  الدول األقرب واألكثر  باعتبارها  لتسويتها، 
بتداعياتها، ومن ثم األكثر حرصاً على استعادة أمن 

واستقرار ليبيا .
وأوضح شكري أن اجتماع الخرطوم يُتيح الفرصة 
تُسهم في  أن  التي يمكن  القادمة  الخطوات  لتحديد 
في  التسلح  مع   ، لألزمة  لتسوية شاملة  التوصل 
ليبيا،وعلى  الجوار تجاه  بثوابت موقف دول  ذلك 
رأسها االلتزام بالحل السياسي كسبيل وحيد إلنهاء 
أطياف  بين مختلف  المصالحة  وتحقيق  األزمة، 
الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش، ورفض التدخل 
الخارجي والخيار العسكري لتسوية األزمة، فضاًل 
عن ضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية 
ومؤسساتها الوطنية، مبرزاً في هذا الصدد، أهمية 
احترام الملكية الوطنية للشعب الليبي، وأن يكون 
الحل ليبي- ليبي، بعد إثبات التجربة أنه ال مستقبل 
في ليبيا لحلول مفروضة من الخارج، وال يمكن أن 
يقبل الليبيون أو أن تقبل دول جوار ليبيا، أن يترك 
فريسة ألطراف وقوى  الشقيق  البلد  مستقبل هذا 

الضيقة  خارجية ال يهمها سوى تحقيق مصالحها 
والسيطرة على مقدرات الشعب الليبي.

الخارجية استعرض  المتحدث أن وزير  وأضاف 
تطورات المسار الذي ترعاه مصر لتوحيد المؤسسة 
العسكرية الليبية، بهدف توفير دعامة أمنية ال غنى 
عنها للعملية السياسية وضمانة لتنفيذ مخرجاتها بما 
لعقد االستحقاقات  المهيئة  في ذلك خلق الظروف 
االنتخابية المقبلة في ليبيا، وبما يسمح بتفرغ الجيش 
الوطني الليبي للقيام بدوره األصلي في الحفاظ على 

أمن البالد ومكافحة اإلرهاب.
وفي هذا السياق، أبرز شكري أن مصر قد استضافت 
منذ يونيو 2017 ست جوالت للحوار بين العسكريين 
الليبيين الذين يمثلون مختلف مناطق ليبيا، وتم التوصل 
إلى عدد من الوثائق التفصيلية ولم يتبق سوى التوقيع 
عليها واعتمادها من قبل القيادات الليبية. كما أعرب 
وزير الخارجية عن ثقته بأن مشروع توحيد الجيش 
الليبي، والذي يحظى بتوافق األطراف الليبية والدعم 

األممي باعتباره جهداً وطنياً ليبياً خالصاً، هو محل 
بما  الجوار؛  اهتمام وتأييد متواصل من قبل دول 
يسمح باإلسراع في تنفيذه، ويعود على دول وشعوب 

المنطقة بالخير والنفع واالستقرار.
وقال المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري 
رفاهية  امتالك  عدم  على  مشدداً  كلمته  اختتم 
في  الخوض  أو  مسارات جديدة  الوقت الختبار 
مبادرات فرعية بديلة عن المسار األممي، وعدم 
إمكانية استمرار التعايش مع حالة عدم االستقرار 
تفاقم ظاهرة  السكوت على  أو  ليبيا  تعيشها  التي 
والتهريب  السالح  وانتشار  المسلحة  الميليشيات 
أن  أو  ليبيا،  المقاتلين األجانب من وإلى  وانتقال 
يصبح الهجوم على المنشآت النفطية واالقتتال بين 
الجماعات المسلحة مشهداً يومياً متكرراً. فامتداد 
األزمة في ليبيا ألكثر من ذلك ال يؤثر على الشعب 
الليبي وحده، وإنما على كافة شعوب دول الجوار، 

ويهدد المنطقة كلها باالنفجار.

بقلم: محمد منسي قنديل

تقول لي رضوى

  أوقف الجيش نحو 400 الجئ سوري في مداهمة 
لبنان،  بلدة عرسال في شرق  في  اللجوء  لمخيمات 
بعضهم مطلوب بموجب مذكرات أمنية، والعدد األكبر 
منهم بسبب انتهاء صالحية أوراق إقامتهم، وفق ما 

ذكر مصدر عسكري لوكالة فرانس برس الخميس.
وأعلن الجيش في بيان األربعاء 
أنه إثر “عملية تفتيش لمخيمات 
بلدة  في  السوريين  النازحين 
لمالحقة مطلوبين”،  عرسال 
تّم توقيف “33 مطلوباً بموجب 
مذكرات توقيف و56 شخصاً 
دون أوراق ثبوتية، باإلضافة 
إلى 300 آخرين بحوزتهم أوراقاً 

منتهية الصالحية”.
عسكري  مصدر  وأوضح 
الموقوفين هم من  أن “جميع 
أنه “تم  السوريين”، موضحاً 
تسليم من بحوزتهم أوراقاً منتهية 
الصالحية ومن ال يمتلكون أوراقاً 
ثبوتية إلى األمن العام لتسوية 
أوضاعهم، في حين جرى توقيف 

المطلوبين بموجب مذكرات توقيف الرتكابهم أعمااًل 
مخلة بالقانون” من أي تفاصيل أخرى.

وقال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري إن طريقة 
إجراء المداهمات “غير صحيحة إذ يأتون لتوقيف عدد 
من المطلوبين ويعتقلون 400 شخص في الوقت ذاته”.
وأضاف “يعتقلون هذا العدد الكبير ليحددوا الحقاً من 

هم المطلوبون منهم، في حين أنه من األفضل أن يوقفوا 
المطلوبين مباشرة من دون أن يزعجوا الجميع”.
وتّم إطالق بعض الموقوفين لياًل، وفق الحجيري.

وفي صيف العام 2017، أثار توقيف عشرات الالجئين 
السوريين جداًل واسعاً في لبنان، خصوصاً بعدما أعلن 

الجيش وفاة أربعة منهم وانتشار صور تظهر عشرات 
الصدور  النازحين ممددين على األرض وهم عراة 
بينهم عناصر  الشمس ويقف  وموثوقو االيدي تحت 
من الجيش. وطالبت منظمات حقوقية حينها السلطات 
بإجراء تحقيق على خلفية شكوك عن وفاتهم جراء 

تعرضهم للتعذيب.

وتستضيف منطقة عرسال التي تملك حدودا طويلة مع 
سوريا، عشرات آالف الالجئين السوريين غالبيتهم من 

قرى سورية محاذية للحدود مع لبنان.
ويقدر لبنان راهناً وجود نحو مليون ونصف مليون 
الجئ سوري على أراضيه، بينما تفيد بيانات مفوضية 
شؤون الالجئين عن وجود 

أقل من مليون.
ويعيش الالجئون في لبنان، 
البلد الصغير ذي االمكانات 
الهشة، وسط ظروف صعبة 
ويعتمد قسم كبير منهم على 
تقدمها منظمات  مساعدات 

إنسانية.
الحالي،  العام  مطلع  ومنذ 
اللبناني  العام  األمن  ينظم 
على دفعات، عودة جماعية 
لالجئين السوريين بالتعاون 
مع دمشق، عاد بموجبها نحو 
وفق  آالف الجئ،  ثمانية 
بيانات  إلى  إحصاء استناداً 
مناطق  الى  العام،  األمن 

سورية توقفت فيها المعارك.
ويتحدث األمن العام بدوره عن عودة عشرات اآلالف 
أو  دمشق  مع  منسقة  إن عبر رحالت  إلى سوريا، 

بمبادرة شخصية منهم.
ويعفي األمن العام مخالفي شروط اإلقامة من السوريين 
من الغرامات في حال اتخاذهم قرارا بالعودة إلى سوريا.

  أعرب الناطق باسم القيادة العامة 
للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد 
المسماري، أمس الخميس، عن تطلع 
القيادة لمبادرة روسية دعما للحل السياسي 
لألزمة الليبية، مؤكدا قدم العالقة بين 
موسكو والجيش الليبي، وقدرة موسكو 

على التأثير في القضية الليبية.
“سبوتنيك”  وكالة  مع  حوار  وفي 
إن “رأي  المسماري  قال  الروسية، 
الجانب الروسي، مثلما صرح وزير 
الخارجية الروسي، يقوم على أساس 
أن الحل يجب أن يكون حال سياسيا 

باتفاق كل الليبيين وبإجماع كل الليبيين 
على حل ليبي داخلي”.

إلى  نتطلع  “نحن  المسماري  وتابع 
هذا الحل وإلى الدعم الروسي في هذا 
الجانب، سواء من خالل األمم المتحدة 
سواء من خالل بعثة غسان سالمة، أو 

من خالل المنظمات الدولية”.
وأضاف “نتطلع إلى هذا الدور وأن 
يتطور أكثر للتدخل بشكل مباشر في 
غير  بمبادرة روسية  الليبي  الملف 

مرتبطة بالمبادرات السابقة”.

بقلم: علي عبيد الهاملي

400 الجئ سوري يف شرق لبنان توقيف حنو 

   .. ابنتي رضوى عاشقة للعمل 
وسط  دائًما  تجدها  التطوعي، 
األزمات المستعصية، وبين الناس 
المهمشين في مناطقهم العشوائية، 
وخلف كل مشروع طوباوي تعجز 
اإلمكانات عن تحقيقه، وقد قادها 
هذا العشق ـ الذي البراء منه ـ 
للعمل في العديد من المنظمات 
المحلية رغم ضعفها ومنظمات 
الدولية تهتم بحماية الطفولة رغم 
دوما من شكوك  بها  يحيط  ما 
النظام الحاكم ، وأول اهتمامات 
التأكيد على  هذه المنظمات هو 
أن ينال األطفال الصغار حقهم 
فالطفولة  التعليم،  الطبيعي من 
الطفل عن  ينقطع  حين  تنتهي 
المدرسة، وهناك توجه عالمي 
يؤكد ضرورة أن ينهي األطفال 
األقل  االبتدائية على  دراستهم 
داخل أسوار المدرسة مهما كانت 
االسباب، وأن علينا أن نحّولها 
من مدرسة طاردة إلى مدرسة 
مرحبة، ولكن كم مدرسة مرحبة 

يمكن أن توجد في مصر؟!
 لهذا بدأت رضوى رحلتها الغريبة 
بين المدارس بدءا من القريبة منها 
للقاهرة وصول للنائية منها في 
أحراش الصعيد الجواني، لعلها 
الهدف.  هذا  تحقق  أن  تستطيع 
تقول: إنها أحست وكأنها تسير 
وسط كابوس ال نهاية له، وكلما 
تقدمت خطوة تعود بها السنوات 
إلى الوراء، فالمدارس التي يفترض 
أن ترحب بهذه البراعم الصغيرة 
هي أبنية قديمة ومتداعية لم يتم 
السنين،  منذ عشرات  تجديدها 
يقي األطفال  النوافذ بال زجاج 
لسعات البرد ولفحات الحر، أو 
يحميهم من الطوب الذي يمكن 
أن يقذف عليهم من الخارج، وال 
للمياه،  دورات صالحة  توجد 
فاألطفال يقضون حاجاتهم في 
أي مكان وبأي وسيلة، في العديد 
من المداس التي تم بناؤها حديثا 
االدوار  في  مياه  دورات  تبنى 
السفلى فقط تاركة للصغار مهمة 
صعود الساللم ونزولها عشرات 
أما  الواحد.  اليوم  في  المرات 
العالقات التي تربط بين البشر 
في هذا المكان، فقد كانت مشكلة 
حقيقية، تقول رضوى إنها رأت 
المدرسين وهم يضربون التالميذ 
بعنف وقسوة، كأنهم ينفسون بتلك 
العدوانية عن كل مشاعر اإلحباط 
الموجودة في داخلهم، و ينتقمون 
من المجتمع الذي لم يعطهم حقهم 
في المرتب المرتفع الذي يطمحون 
إليه، وذلك من خالل األطفال، 
يملكون  التي  األضعف  الحلقة 
السطوة عليها، ثم رأت التالميذ 
الصغار  الكبار وهو يضربون 
بنفس القسوة، التي تعلموها من 
مدرسيهم دون أن يكون هناك من 
يردع الكبار أو يحمي الصغار، 
ولكن الذي حّز في نفسها حًقا، هو 
ما رأته داخل الفصول أثناء تلقي 
الدروس، لقد وجدت كل اثنين من 

التالميذ يجلسان، بينما يقف تلميذ 
ثالث مستنًدا إلى الجدار، وعندما 
سألت أحدهم: لماذا يقف هكذا؟ 
قال: إنه ينتظر دوره للجلوس في 
الحصة القادمة، هكذا أجابها طائًعا 
ومنكسًرا. تصوروا معي كيف 
يمكن أن يكبر هذا الطفل وقد بدأ 
حياته بكل هذا الخنوع وقلة الحيلة، 
كيف يمكن أن نتوقع أن ينشأ منه 
مواطن شاعر بالعزة والكرامة، 
عارف بحقوقه وواجباته، بينما 
بدأ حياته وقد أهدر أول حق من 
التعلم  حقوق طفولته وهو حق 

بأسلوب الئق وكريم؟
رأته رضوى،  ما  اغرب  أما 
ال  مأساويا  حدثا  أمامها  ومثل 
في مصر  إال  يحدث  أن  يمكن 
حيث الموت سهل وقريب، تلك 
هي المدرسة المبنية على حافة 
النهر، فمن خالل برنامج المعونة 
الذي كان مخصصا  االمريكية 
من  البد  كان  المدارس،  لبناء 
مساهمة مجتمعية حتى تتم بناء 
المدرسة، كان البد أن يقوم أحد 
سكان القرية بالتبرع بقطعة من 
األرض، وكان القادرين على ذلك 
ال يستغنون إال عن قطة االرض 
التي ال يريدونها أو التي تسبب 
لهم المتاعب، وهكذا تبرع احد 
سكان القرية بقطعة من االرض 
مناسبة لبناء المدرسة ولكن على 
الضفة األخرى من النهر، وتم بناء 
المدرسة بالكامل ولكن كانت القرية 
بكل مافيها من سكان ومدرسين 
األخرى  الضفة  على  وتالميذ 
من النهر، وفي كل صباح يكون 
على العشرات منهم أن يستيقظوا 
ويركبوا مركبا شراعيا يعبر النهر 
إلى حيث توجد المدرسة، وألن 
االطفال كثيري الحركة وال يمكن 
السيطرة عليهم فهم يسقطون في 
انقاذهم في  الماء ومن الصعب 
اللحظة المناسبة وهكذا في كل 
االطفال  يالقي عددا من  شهر 
حتفهم بالموت غرقا، وال زالت 
رحلة الموت الصباحية مستمرة 
ومازال الغرقى الصغار يطفون 

على سطح النهر.
 كيف نتحدث عن تعليم الديمقراطية، 
وقد مارسنا عليهم سلطان القمع 
واإلذالل ووضعنا حياتهم على 
حافة الخطر  منذ السنوات األولى 
من اعمارهم؟ تقول لي رضوى: 
األخطر من ذلك أن إحدى التلميذات 
قد أغمي عليها داخل المدرسة، 
واكتشف الجميع أن السبب في ذلك 
هو ضعفها وهزالها وشدة جوعها 
، فقد كانت التلميذة من أسرة ال 
يتناول أفرادها الطعام إال بنظام 
أفرادها  يأكل نصف  المناوبة، 
يوًما، ويقضون اليوم التالي بال 
طعام حتى يأكل النصف الثاني، 
وهذا اليوم لم يكن يوم الطفلة في 
تحاول رضوى  الطعام.  تناول 
لها  فأقول  الحديث،  أن تواصل 
مختنًقا:  كفى يارضوى.. كفي 

يا ابنتي أرجوك.

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

متحدث اجليش اللييب: نتطلع 
ملبادرة روسية تدعم احلل 

السياسي لألزمة الليبية



     يخرج علينا بين الحين واآلخر من 
يشكك فى حضارتنا التى أذهلت العالم 
أجمع وال تزال تحير عقول وألباب كل 

المتعلمين.
منهم من قال إن الهرم بنى من قبل اليهود 
الفضاء  أتت من  أقوام  قال  ومنهم من 
الخارجى، ومنهم من قال تم تسخير الجن، 
ومنهم من قال إن أهرامات المكسيك أقدم، 
أقدم  السودان  أهرام  إن  قالوا  ومؤخرا 
أهرام مصر وقالوا وقالوا وقالوا،  من 
الهرم ونطق  الجميع وتحدث  وصمت 
الحجر، وقال: إن من شيدنى خلد اسمه 
العالم  السنين فى ظل جهل  آالف  منذ 
التى عرفنا  الكتابة  بمعرفة  ذاك  حين 
لهذه  المالكون بحق  من خاللها من هم 
الحضارة التى احتار فيها العقل البشرى 
ويقف فى صمت وذهول أمام هذا العمل 
والمعجزة الفنية الرائعة على اإلطالق.

إن الحديث عن الهرم ال يحتاج إلى ورقة 
بل يحتاج إلى ألف ورقة وال يكفى فأنه 
أضخم عمل معمارى على سطح األرض 
من حيث الدقة واإلبداع والهندسة فى كل 
شىء يخشى الزمن ولكن الزمن يخشى 
األهرام هكذا قال عنه الرحالة القدامى، 
إنه األعجوبة الوحيدة الباقية من عجائب 
العالم القديم السبع، إنه ظل حديث العالم 

القديم والحديث إلى يومنا هذا.
نسف األكاذيب حول الهرم

أوال أهرام السودان ومصر ومن كان أوال
من المعروف للعالم أجمع أن بناء األهرام 
أى  الثالثة  األسرة  منذ  فى مصر  كان 
منذ الملك زوسر، ما يسمى بعصر بناء 
األهرام، وتم بناء أهرامات السودان فى 
عصر األسرة الخامسة والعشرين الكوشية 
فى النوبة السودانية منذ حوالى عام 750 
قبل الميالد أى منذ حوالى 2750 عاما، 
وبعد أهرامات مصر بحوالى ألفى عام.

ولسوء حظ هؤالء إن االكتشافات األثرية 
فى منطقة منف التى تعرف حاليا باسم 
الجيزة وخاصة فى منطقة الهرم نؤكد 
لنا أن المصرين القدماء هم من قاموا 
ببناء الهرم بال شك أو جدل، وقبل هذه 
الكشوف قال هيرودت )عندما زار مصر 
فى القرن الخامس ق.م حول الهرم أخبره 
ألف عامل   100 أن  المصرين  الكهنة 
الهرم  لبناء  عاما   20 لمدة  كدحوا  قد 
األكبر )خوفو( لكن التقديرات الحديثة 
ترجح غير ذلك، ولكنا هنا نتحدث عن 
بناء  نسب  وهو  التأريخ  الشاهد وعن 

الهرم للمصرين.
ثانيا:قوم عاد هم بناة األهرام

موطن قوم عاد وكشف األكذوبة
حدد القرآن الكريم موطن قوم عاد فى 
القرآن صراحة فى عدة مواطن، حيث 
قال تعالى ” أَلَْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَعاٍد* 
إَِرَم َذاِت اْلِعماِد* الَِّتى لَْم يُْخلَْق ِمْثلَُها ِفى 

اْلِبالِد* صدق هللا العظيم.
موقعها  اكتشف  التى  إرم  مدينة  فهى 
عالم اآلثار الهاوى نيكوالس كالب عام 
1990 وحددها جغرافيا فى المنطقة بين 

اليمن وعمان.
-2 ذكر فى القرآن صراحة قول تعالى 
و”اذكر أخا عاد إذ أنذر قومه باألحقاف 
وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه 
أال تعبدوا إال هللا إنى أخاف عليكم عذاب 

يوم عظيم ” صدق هللا العظيم.
واألحقاف هنا جمع حقف وتعنى لغويا 
التى  ارم  الرملية  المدينة  الرمال وهى 
الكثير من  بها  1990 ويوجد  اكتشفت 
األعمدة الضخمة والقصور الفارهة، وهنا 
داللة على أن قوم عاد ذكروا فى القران 
على حدة وذكر قوم فرعون أيضا على 
حدة )وفرعون ذو األوتاد( فذكر القرآن 
دليل  قوم على حدة، وهذا  الكريم كل 
على عدم صلة قوم عاد بمصر وذكر 
القرآن الكريم أن قوم عاد أهلكناهم بريح 
صرصر عاتية وهذه نتيجة لتكذيبهم هودا 
علية السالم فتحولت مدينتهم من جنات 
وعيون إلى مدينة يكسوها الرمال حتى 

اكتشفت مدينة إرم.
-3 طول القامة لقوم عاد يتراوح ما بين 
20 إلى 30 مترا وبالنظر إلى الممرات 
الداخلية للهرم ولحجم هؤالء فهذا يبطل 

نظرية المشككين فضال عن وجود هياكل 
عظيمة عمالقة فى اليمن، وصحراء الربع 
الخالى وعدم وجود مثل هذه فى مصر 
وأرجو من جميع المشككين النظر إلى 

أطوال المومياوات المصرية.
ثالثا: أكذوبة بناء الهرم بالسخرة

السخرة،  الهرم عن طريق  بناء  يتم  لم 
والدليل على ذلك االهتمام بالعمال الذين 
الرعاية  الهرم من خالل  بتشييد  قاموا 
الصحية وعمليات البتر وأثبتت الكتابات 
الهيروغليفية ذلك، وأكدت الحفائر هناك 
الماشية  على وجود ما تبقى من عظام 
واألسماك التى كان يتغذى عليها المصرى 
القديم الذى كدح لتشيد الهرم وبناء مقابر 
لهؤالء العمال التى اكتشفت عام 1989وتم 
الكشف من خاللها على مجموعة ضخمة 
من المقابر من مقابر عمال الهرم فضال 
عن التماثيل واألدوات التى كان يستعملها 
وأدوات طهى الطعام وصانعى الفخار 
والخبز والمطابخ الميدانية لطهى الطعام 
المقابر  العمال ووجود فى هذه  لهؤالء 
األلقاب التى تدل على بناة الهرم ومنها 
)مشرف جانب الهرم، رئيس الحرفين، 
مدير  البناء،  مراقب  العمال،  رئيس 
أعمال الملك( وتؤكد الدالئل التى عثر 
عليها داخل المقابر وجودت حاالت تم 
عالجها طبيا مثل الكسور وعمليات بتر 
ناجحة لليد والقدم، كل هذه االكتشافات 
تؤكد بما اليدع مجاال للشك أن األهرام 
تم بناؤها بأيد العمال المصريين ولدينا 
أيضا الدليل القاطع على أن المصريين 

هم من بنوا األهرام.
رابعا: بردية وادى الجرف

أكدت لنا برديات الملك خوفو التى عثر 
أهم  أحد  الجرف،  وادى  بميناء  عليها 
وأقدم الموانئ المصرية القديمة وتعد من 
أهم الوثائق التى تثبت أن الهرم األكبر 
القومية  المشاريع  أهم  من  كان  خوفو 
العمالقة فى مصر القديمة وفى إحدى 
هذه البرديات بردية لموظف يدعى مرر 
وتمدنا هذه البردية بمعلومات عن نقل 
الجيرى من محاجر طره  الحجر  كتل 
إلى  النيل  لنهر  الشرقية  الضفة  على 
هرم خوفو المستخدمة فى عملية البناء.
خامسا: أهرام المكسيك ومثلث برمودا 

هل كانوا قبل بناء الهرم
بين  ربط  حلقة  اآلثار  علماء  اكتشف 
الحضارة الفرعونية وحضارة السودان، 
حيث وجدوا 35 هرما فى منطقة شمال 
أنه  االكتشاف  هذا  وأهمية  الخرطوم، 
حضارة  توارث  عن  ملموس  إثبات 
الفراعنة وانتقالها جنوباً إلى السودان.

وتعرف أهرامات السودان اليوم باسم 
)أهرام البجراوية( وأما االسم العلمى 
فهو أهرامات مروى وهى من آثار مملكة 
وكانت  )كوش(  تدعى  نوبية عظيمة 
كوش تابعة للحكم الفرعونى لمدة خمس 
قرون كاملة وخلفت هذه المملكة العديد 
من النماذج واآلثار كمعبد اإلله آمون 
ثم تبع ذلك االحتفاظ بالعادة الفرعونية 
وهى الدفن داخل األهرام وتاريخيا مملكه 
كوش ظهرت بعد بناء الفراعنة لألهرام، 
األهرام  على طراز  البناء  هذا  فكان 
المصرية وكانت أهرامات مروى فى 
األسره الخامسة والعشرين الكوشية فى 
النوبة السودانية منذ حوالى عام 750 
قبل الميالد أى منذ حوالى 2750 عاما، 
وبعد أهرامات مصر بحوالى ألفى عام.

أما عن أهرام المكسيك فهناك هرم يسمى 
هرم الشمس ويعد سابع أضخم أهرام 
العالم وارتفاعه 71 مترا ويقع بالقرب 
المكسيك،  من مكسيكو سيتى عاصمة 
وبها عدة أهرامات أشهرهم هرم الشمس 
مقارنة  حديثة  األهرامات  هذه  ولكن 
باألهرام المصرية التى ال تزال شاهدة 
بعلوم  المصريين  هؤالء  على عظمة 

الفلك والهندسة وغيرها من العلوم.
كل هذه االكتشافات تؤكد بما ال يدع مجاال 
للشك أن األهرام تم بناؤها بأيد العمال 
البعض نسب  فلماذا يحاول  المصريين 
أهلها نحن نريدكم  لغير  الحضارة  هذه 
أن تأتوا وتتعلموا عن ومن مصر التى 

علمت كل المتعلمين.

  كلودين كرمة
بقلم : على أبودشيش 

المصرية اآلثار  خبير 

   تنبيه هام . .احذروا  االخالق تكاد ان تندثر
اذ كنا نفجع من فكرة جفاف ينابيع المياه فيجب علينا ان 
نفزع من ضياع بل اختفاء االخالق؛ التي في أهمية المياه 
الستمرار الحياة فكذلك هي االخالق التى من دونها سيفنى 

العالم .
يرتبط  اذا   دون عقل  كائنات  الى  نتحول  االخالق  دون 
وجود كل منهما باألخر ارتباط وثيق.الن ذو العقل يميز 
وشر  لى  خير  هو  ما  وليس   - المطلق  الخير  ويختار 
بل  بتاتا،  لألخالق  مكان  الحالة ال  هذه  فى  لغيري- الن 
السلوك بهذه الطريقة يخفى مالمح االنسانية  وحوش  دون 
عقل او تمييز ، نبنى حياتنا بهدم االخرين و نعلو عندما 
تنصفهم  لم  ممن  الحيلة  قليلى  بقايا  على  بأقدامنا  ندوس 

االيام.
به  مررنا  ما  بعد  ان  العام  المستوى  على  المالحظ  فمن 
تبدلت وان  الناس  العربى” ان اخالق  من كارثة “الربيع 
تماما  اقتنعوا  ألنهم  اسوأ،   اصبح  الطباع  كان سئ  من 
احدث  قد  والبلطجة  والتخريب  العنف  الى  اللجوء   ان 
السائد  الجديد  القانون  هذا  ارادوه..فأصبح  الذى  التغيير 
هذا  بينما  واإلرهاب؛  والتهديد  بالوعيد  المزيد  لتحقيق 
االسلوب قد زرع الخوف عند القلة القليلة التى بقيت على 
مبادئ الرحمة والمودة التى تلجأ الى الطرق الشرعية او 
المنطقية لحل مشاكلها بالعقل وعلى اسس سليمة تدعمها 
دون  مبتغاهم  الى  فيصلوا   ، الحميدة  والخصال  المبادئ 
لألسف  الطائفة  هذه   ، السلمية  وبالطرق  بأحد  االضرار 
اصبح صوتها ضعيف وصوتها منخفض وسط صراخ من 
يدعون انفسهم انهم اصحاب الهمم او ان بأيديهم المنغمسة 

بدماء االبرياء قد كتبوا مستقبال مشرقا !!!!
وان ما يدعونى الى اثارة هذا الموضوع اآلن بعد مرور 
السياسى  الصعيد  االمور على  استقامة  وقد  اعوام  ثالثة 
بسرعة ملحوظة هو ما حدث فى باريس هذا االسبوع نفس 
االسلوب ، اللجوء الى احداث الفوضى لتحقيق المطالب.. 

هذا  الى  يلجئون  ال  أنهم  الفرنسيين  عن  والمعروف 
لقد حضرت   ، يثيرهم  ما  للتعبير عن   الهمجى  االسلوب 
ما من  لطائفة  قبل سنوات مظاهرة سلمية  هناك مظاهرة 
المسئولين  الى  بحقوقهم إليصال صوتهم  ينادون  العمال 
الكبار ومن العجيب ان هذه المظاهرة لم تحدث رعبا او 
قلقا بين المارة ولم تحدث اى نوع من التخريب لبالدهم..

كيف إلنسان وطنى يحب بالده ان يدمر تراثها و يخرب 
ما بها من جمال ويطمس مالمحها ويشوه حضارتها ويسئ 

الى شعبها؟؟!!.
يحرقون  والمغول  الهكسوس  اسلوب  همجى  اسلوب 
ويقتلون ويدمرون و يسرقون ثم يحتلون وان ثبتت اقدامهم 
ايادى  هم  اخرى  بالد  فى  اخرى  عمليات  الى  ينتقلون 
إلبليس إلنهاء العالم وطمث ثقافته وهدم مبادئه ولإلطاحة 

بأخالقه .
وإرباك  الفوضى  احداث  لنفسي  استحل  كيف  عجبا 
االستجابة  ذلك  بعد  وأتوقع  االطفال  وإرهاب  السلطات 
لمطالبى وتقديمها على طبق من ذهب من قبل المسئولين؟ 
من  ؟ وهل  حقا  هم ضعفاء  ؟ هل  الموازين  انقلبت  هل 
ضعيف ال حول له وال قوة ان بنظم هذا العمل االجرامى 
ام انه كما اوضحت سابقا انه صوت مرعب يدوى ليحدث 
الكثير من  ضجيجا بل ليزحزح اركان دولة تنهار بعدها 
احداثها  اجل غير مسمى..وتصبح  الى  القيم  ويقل شأنها 
ما  لرصد  المنظمات  وتتحرك كل  المراقبين  تحت عيون 
لبرامج عديدة  مادة جديدة  وإيجاد  المقاالت  وكتابة  حدث 
للعديد  العريقة عرضة  المكانة  ذات  البلد  هذه  وتصبح 
اساسا  الجديرين  الكثيرين وغير  قبل  االنتهاكات من  من 
من  التدخل  ويصبح  المواقف.  وتحليل  حكم  إلصدار 
لفرض  يلجأون  وربما  مباحا  سياستها  فى  البالد  بعض 
الدولة  ..فتنهار  العالقات  بقطع  والتهديد  دولية  عقوبات 
سياسيا واقتصاديا..واخشى ان يسمى هذا ايضا  “بالربيع 

االوروبى”.

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 30 novembre 2018 
الجمعة 30 نوفمبر 2018

االهرامات املصرية 
واالكاذيب العاملية
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العالناتكم في الرسالة

المقاالت  هذه  سلسلة  اليوم  نستكمل    
التي تحتاج ألكثر مما كتب بكثير لو أردنا 
الدخول بالتفاصيل اليومية، ولكنني فضلت 

التوقف هنا خوفاً من الملل 
من جهة والدخول بتفاصيل 
ألن  الكثير  ترضي  ال  قد 

الحقيقة مرة.
كما أن قيصر روسيا يريد 
استعادة أمجاد روسيا وتحقيق 
حلمها بالوصول إلى المياه 
الدافئة فإن سلطان تركيا يريد 
استعادة أمجاد اإلمبراطورية 
نفوذها من  ببسط  العثمانية 
كانت  المنطقة.  جديد على 
تركيا خالل األزمة السورية 
ممراً للجهاديين اإلسالميين 
الذين جاءوا من كافة الدول 

وجمهوريات  األوروبية 
السابقة.  السوڤييتي  اإلتحاد 
أردوغان  الرئيس  وتمكن 
وإيران  روسيا  مع  بتحالفه 
من الحصول على موافقتهما 

لدخول جيشه إلى شمال سورية بحجة تفويت 
بتشكيل  الطامحين  األكراد  على  الفرصة 
منطقة حكم ذاتي أو جمهورية مستقلة في 
إسكندرون  حدود  من  تمتد  شمال سورية 
العراق شرقاً،  كردستان  إلى حدود  غرباً 
تمتد  منطقة  على  ذلك  من خالل  فسيطر 
من عين العرب وتل أبيض وعفرين غرباً 
حتى منبج شرقاً. توقف هناك بسبب وجود 
القوات األميريكية التي تحمي قوات سورية 
الديموقراطية )قسد( ذات األغلبية الكرديه 
والتي تعتبرها تركيا إرهابية، ولكنه قطع 
إمكانية إلتصال األكراد  الطريق على أي 
الغربيين مع الشرقيين )چوهاڤا، كردستان 
الشرقية( الذين اتخذوا من مدينة القامشلي 
عاصمة لهم وسيطروا على مدينة الحسكة 
الذي  التحاف  الرقة بمساعدة  وبعدها على 

تقوده الواليات المتحدة األميريكية.   
إلى  العراق  األميريكية من  القوات  دخلت 
المنطقة الشرقية التي تعرف بمحافظة دير 
داعش  تنظيم  على  القضاء  بحجة  ور  الزُّ
اإلرهابي وشكلت تحالفاً لهذا الغرض ضم 
واإلمارات  والسعودية  وفرنسا  بريطانيا 
بدعم  التحالف  هذا  قام  المتحده.  العربية 
قسد جواً لطرد تنظيم داعش اإلرهابي من 
عاصمته السورية في الرقه. وقد نحج في 
ذلك ولكن بعد أن ترك المدينة ركاماً وقتل 
آالف المدنيين،  وأقام قاعدة عسكرية جنوباً 

في التنف
الالعبين على  أو من  الزمن  في غفلة من 
األرض، قامت إسرائيل بصمت بنقل السور 
الذي يفصل األراضي السورية المحتلة في 
في  متراً   ٨٠٠ مسافة  الجوالن  مرتفعات 
السالح  السورية منزوعة  عمق األراضي 
من المرتفعات نفسها. بهذا نرى أن سورية 

اليوم مقسمة بين الواليات المتحدة وروسيا 
وتركيا وإيران وإسرائيل.

دول الخليج وخاصة السعودية وقطر موجودة 
خالل  من  األرض  على 
المجموعات اإلسالمية المختلفة 
التي تميزت أغلبها بالتطرف 
أتوا  باإلعتدال  منها  وقليل 
من ٧٤ دولة مختلفة وفي 
تقارير أخرى من ٨٤ دوله. 
شارك الروس في فترة من 
فترات القتال بمايقارب ٦٥ 
جزء  انسحب  جندي  ألف 
كما  أشهر،  قبل عدة  منها 
آالف  عشرات  هناك  أن 
للحرس  التابعين  الجنود 
وحزب  اإليراني  الثوري 
اللبناني موزعين على  هللا 
كافة األراضي السورية. أما 
التي  المختلفة  الميليشيات 
السورية  الحدود  عبرت 
من العراق واألردن ولبنان 
وتركيا فيقدر عددها بثمانين 
النظام  جانب  إلى  قاتل  منها  مقاتل،  ألف 

ومنها قاتل ضده. 
 ٤٦ السورية  األراضي  على  اليوم  توجد 
قاعدة أجنبية موزعة على الشكل التالي تعداداً 
المتحدة األميريكية:  الواليات  وموقعاً: ١. 
١١ قاعدة في الرقة والحسكة وحلب وريف 
دمشق وعدد من الجنود يفوق األلفين. ٢. 
تركيا: ١٠ قواعد محصورة في المحافظتين 
المهمتين لها وهما حلب وإدلب. ٣. روسيا: 
١٠ قواعد في ريف دمشق، وحمص، وحماه، 
وحلب، وطرطوس )قاعدة بحرية( والالذقية. 
وأخيراً وليس آخراً، ٤. إيران: ١٥ قاعدة 
وريفها، وحمص،  دمشق،  مابين  موزعة 
وحماه، وحلب والقنيطرة ودرعا في الجنوب. 
قريباً  أرى حاًل  الحقيقة ال  الحل:  آفاق   .٦
وال حتى في المستقبل القريب. األسباب التي 
تدفعني لهذا اإلعتقاد كثيرة منها المهم جداً 
وبرأيي  ذلك،  إلى  الثانوي. يضاف  ومنها 
الشخصي أن المشكله ليست مقتصرة على 
سورية وحدها ولذلك أود هنا أن أعمم موضوع 
الحل لسبب بسيط هو أن كافة الدول العربية 
بدون استثناء تعاني بشكل أو بآخر من نفس 
المشاكل التي تعاني منها سورية وبالتالي 
الحلول  نفس  إلى  بالحاجة  تشترك جميعها 
تتطلبها  التي  الطفيفة  التعديالت  مع بعض 
تفاصيل الخصائص المجتمعية في كل منها.

تمر البالد العربية اليوم بنفس المراحل التي 
مرت بها الدول األوروبيه قبل ثالثة قرون. 
البالد العربية اليوم تمر بصراعات طائفية 
ومذهبية وتكفيرية. عندما يلتقي عربيان أول 
سؤال يتبادر إلى ذهن كل منهما هو محاولة 
معرفة الطائفة أو المذهب الذي ينتمي إليه 
اآلخر، مرحلة تجاوزها األوربيون منذ أكثر 

من ١٥٠ عاماً. 

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

ورق قصاصة 

يا راعي اجملد 

المرأة، فهي ذلك  العالم شئ أكثر قيمة من  ليس في      
والكتاب  الفالسفة  احتار  الذي  والمخلوق  المحير  اللغز 
فأسراره  وتفسيره،  فهمه  في  والمفكرين ودعاة اإلصالح 
تنتهى، وسبل أغواره محالة، فقد  ال تنقضي، وعجائبه ال 
خلقها هللا تبارك وتعالى من الرجل األول “ادم “حتى تكون 
قوة الرجل وسنده وفخره واعتزازه وبذلك فهي المعين له 

في إدارة حياته حتى وإن كان هو القائد.
تحتل المرأة في اإلسالم مكانة كبيرة لم نرها من قبل ولم 
يسبق اإلسالم أي قانون أو تنظيم بشري  أعطى للمرأة ما 
أعطاه لها اإلسالم من حقوق ووّكل إليها أموراً مهمة في 
وقّوى  قد رفع من شأنها  وبذلك  اإلسالمي،  المجتمع  حياة 
،وعبوديتها حريًة وكرامة،  زلّها عزاً  وأبدل  من ضعفها 
وقد كرمها واعتبرها كالرجل في إنسانيته و ساواها به في 
التكاليف والحساب، فاهلل سبحانه وتعالى عندما أنزل رسالة 
اإلسالم السماوية على سيدنا - محمد صلى هللا عليه وسلم 
والنساء على  منهم  الرجال  البشر  لجميع  بتبليغها  أمره   -
حٍد سواء، فلم يكرم الرجل دون المرأة بل جعلها كالرجل 
بعد  الجنة  بنعيم  والفوز  الهداية  في  الحقوق  لها  تماماً، 
الحساب يوم القيامة،وقد أعطى اإلسالم المرأة حق الرعاية 
عقيدتها  لها تصحيح  يتسنى  العلم حتى  واإلهتمام وطلب 
وصانها ورفع من مكانتها وشأنها وحفظ لها حقوقها، ولقد 
واإلنفاق  المرأة،  إلى  باإلحسان  اإلسالمي  الدين  أوصى 
عليها حتى ولو كانت صاحبة مال، وأياً كان موقعها سواًء 
الرجل  في  الخير  أو زوجة وجعل  أُخًتا،  أو  أماً،  أكانت 

وستّر  بالِحجاب  اإلسالم  فكرمها  أهله،  مع  خيره  بمقدار 
الجسد، فجعل منها األم الفاضلة التي تُطلَب الجنّة برضاها 
واألم الحنون الرؤوف التي لو اجتمع كل رجال العالم  لِما 
وجة الصالحة التي تُعد  استطاعوا القيام بمهمتها كأم، والزَّ
خير متاِع الدنيا واالبنة التي ينال صحبة الرسول - صلى 
هللا عليه وسلم - بتربيتها التربية الصالحة فال رعاية لنشيء 

دونها وال تربية ألجيال إال بها.
هناك نقاط مشتركة بين عقائد دينية معينة تتفق في وضع 
المرأة كلياً أو جزئياً كالديانات التي تكون من عائلة دينية 
واحدة، على سبيل المثال في الديانات المختلفة ،ففيها يعد 
بين  متطابق  يكون  وقد  كبير  إلى حد  متشابه  المرأة  دور 
الجاينية والبوذية، وكذلك في األديان اإلبراهيمية يمكن أن 
نعتبر دور المرأة متشابه بين اليهودية واإلسالم في وجوب 
وكذلك  اليهودية  في  المقدس  بيت  إلى  المرأة  على  الحج 
فرض الحج إلى مكة لمن استطاع في اإلسالم وكذلك يوجد 
تشابه كبير جداً بين وضع المرأة في اليهودية والمسيحية، 
في  ورد  ما  كلياً على  يعتمد  المسيحي  التشريع  أن  حيث 
المسيحية  في  المرأة  فواجبات وحقوق  لذلك  القديم،  العهد 
اليهودية  تعد صورة طبق األصل من  الدينية  الناحية  من 

وقد يكون هناك بعض االختالفات.
األديان  في  بمكانتها  كما حظيت  بمكانة  المرأة  تحظى  لم 
الحقوق  سائر  وأعطتها  عظيماً  تكريماً  كرمتها  التي 
وكياناً  مستقلة  قانونية  لها شخصية  ، وجعلت  المشروعة 

إجتماعياً لم يكن لها من قبل.

!! كيف تفكر االديان يف حواء؟ 

بقلم/ أسماء أبو بكر

سجل لغزة مجدها 
إرم سهامك 

إرم رماحك  كلها 
فما هي إال جنود من جندها 

إرم كل ما مر عليك
من المآثر والمفاخر والعلى 

سجل  لغزة مجدها 
هي كل المجد والعلياء ما قالت
هي الترياق لألكرام أفعاال   
هي ما غيرت أبدا  عهدها  
بصمودها والفخر واإليمان 
تبني  حصنها وتصقل نفقها 

هي بالمرصاد لذي النفس  المريضة
ترميه بالنار إن تأذى وردها

فالليل والبحر واألعداء
تعرف غزة 

هي التاج لكل مجد  كتبته 
هي الفخر لما سجلته مجددا

يا طامعا ببالدنا
ألخزي لك  
ألخزي لك... 

فترابنا لهب يُصلي الجبان األخرقا  
إحمل عزالك وانصرف

فاألرض ال تهوى النجس األنكدا
راحل أنت بالتأكيد راحل..

قصر  الزمان أم تمددا
باقون نحن في أرضنا 

كالتين كالزيتون وإن طال المدى 
أجيال ورا أجيال  

لتبني السالم في بلد السالم 
بأرواحها تفدي هالوطن 

والعز يرجع لفلسطين وشعبها 
يا راعي المجد..سجل.
سجل لغزة مجدها..
سجل لغزة مجدها 

شعر : عباس شعبان

قلم رصاص
بيرسملي خطوط الفجر

فتنور
بيرسملي مالمح حلوة

بتفكر
بيرسملي أمل وحياة

كمان تكبر
بيرسملي كمان بكره

بيتصور
بيرسملي مالمح وجهك البسام

بيرسملي حكاية كلها أنغام
بيرسملي خطوط الليل

لما الشمس بتروح
بيرسملي مالمح خضره 
وزرعه لسه راح تطرح

بيرسملي كمان تاني
معاني لسه راح تفرح
وأنا قاعد ف مكتبتي 
وبرسم كل يوم شكلي

وأنا راكب حصان فكري
ومالي الدنيا باأللوان

بيرسملي 
بيرسملي كتير حاجات على باله

بس بخاف ألنه 
في ضهر القلم ممحاه

بقلم: صباح غريب

عناصر جديدة من مصر واجلزائر وسوريا بقائمة 
الرتاث غري املادي لليونسكو

الصني تأمر بوقف أحباث تعديل 
اجلينات البشرية مؤقتا

 أدرجت اللجنة الدولية الحكومية المشتركة لصون التراث 
الثقافي غير المادي سبعة عناصر جديدة ضمن قائمة منظمة 
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( للتراث غير 

المادي الذي يحتاج إلى الصون العاجل.
إلى  يحتاج  الذي  المادي  الثقافي غير  التراث  قائمة  وتضم 
لخطر  المعرض  الحي  التراث  عناصر  العاجل  الصون 
ودعم  تعاون  من  يلزم  ما  على حشد  وتساعد  االندثار. 
باالتفاق مع  الثقافية  الممارسات  تناقل هذه  لتعزيز  دوليين 

المجتمعات المحلية المعنية.
وفي اجتماعها السنوي الذي عقد في موريشيوس، أدرجت 
اللجنة يوم األربعاء الدمى اليدوية التقليدية )األراجوز( من 
اليوم  اللجنة إن ”عروض األراجوز مهددة  مصر. وقالت 
والسياسية  االجتماعية  الظروف  تطور  بسبب  باالندثار 

والقانونية والثقافية المحيطة بها“.
بيان  الدايم في  إيناس عبد  المصرية  الثقافة  وقالت وزيرة 
للتراث غير  العاجل  بقائمة الصون  إن ”تسجيل األراجوز 
الحفاظ على  إلى  الرامية  للجهود  إنجازا جديدا  يعد  المادي 
الغير ملموسة، ويعد نصرا غاليا في  الشعبية  الموروثات 

ميدان حماية الهوية“.
وأضافت ”التراث المصري يزخر بالعديد من الملفات التي 
تسعى وزارة الثقافة لتسجيلها بقائمة اليونسكو خالل الفترة 

المقبلة“.
كما أدرجت اللجنة المعارف والمهارات 
العاملين في  الماء“  التقنية لدى ”كيالي 
قنوات الري والمعروفة باسم )الفوقارة( 
في  توات  بإقليم  تيديكلت  منطقة  في 

الجزائر.
وأدرجت اللجنة أيضا مسرح خيال الظل 
في سوريا. وقالت اللجنة إن ”التكنولوجيا 
الحديثة وحركات النزوح الجماعية التي 
تسببت فيها الحروب أدت إلى انخفاض 
اإلقبال على مسارح خيال الظل انخفاضا 

كبيرا خالل السنوات القليلة الماضية“.
المدرجة  الجديدة  العناصر  وشملت 
أذربيجان وكمبوديا وكينيا  بالقائمة طقوسا ورقصات من 

وباكستان.
باقي  للنظر في  الخميس  يوم  اجتماعاتها  اللجنة  وتواصل 
طلبات ضم عناصر أخرى إلى قائمة التراث غير المادي الذي 

يحتاج إلى الصون العاجل.

 أمرت الحكومة الصينية يوم الخميس بوقف 
البشرية  الجينات  أبحاث تعديل  مؤقت ألنشطة 
بعد ما أعلنه عالم صيني من نجاحه في إحداث 

تعديل جيني على توأمتين وهما في رحم األم.
وكان العالم الصيني خه جيان كوي قد قال هذا 
باسم  تعرف  تكنولوجيا  استخدم  إنه  األسبوع 
قبل  توأمتين  لتعديل جينات  )كريسبر-كاس9( 

ميالدهما هذا الشهر.
التأكد من صحته  يجر  لم  الذي  إعالنه  وأثار 
عاصفة من االستياء الدولي بشأن أخالقيات مثل 

هذه األبحاث وسالمتها.
الجديدة )شينخوا(  الصين  أنباء  ونقلت وكالة 
عن وزارة الصحة ووزارة العلوم والتكنولوجيا 
للعلوم والتكنولوجيا ”طبيعة  والجمعية الصينية 
هذا األمر في غاية القبح، وقد صدرت تعليمات 
للجهات ذات الصلة بوقف هذا النوع من أنشطة 

البحث العلمي مؤقتا“.
فيه  أعلن  الذي  العلمي  المؤتمر  وأدان منظمو 
جينيا على  تعديال  أجرى  أنه  الصيني  العالم 
التوأمتين هذا العمل اليوم الخميس ووصفوه بأنه 

”مقلق للغاية“ و“غير مسؤول“.
وقالت اللجنة المنظمة للقمة الدولية الثانية لتعديل 
المنعقدة في هونج كونج هذا  البشرية  الجينات 
بيان نشر على اإلنترنت وأرسل  األسبوع في 
عبر البريد اإللكتروني ”حتى إذا تم التحقق من 
التعديالت.. فقد كان اإلجراء غير مسؤول  هذه 

ولم يمتثل للمعايير الدولية“.
العالم  أعلنه  لما  تقييم مستقل  إلى  البيان  ودعا 
الصيني من أنه استخدم تكنولوجيا تعرف باسم 
)كريسبر-كاس9( في التعديل الجيني الذي أجراه 

على التوأمتين.
للعلوم والتكنولوجيا،  الجنوبية  الجامعة  وفتحت 
فيها خه أستاذا مساعدا، تحقيقا في  التي يعمل 

األمر. وخه في إجازة دون أجر من عمله.
إقليم قوانغدونغ على  اللجنة الصحية في  وقالت 
إنها شكلت فريقا مع مدينة شنتشن  موقعها يوم 

للتحقيق في األمر.
تجارب  بيانات  بقواعد  خه  استشهاد  ويعني 
سريرية أجريت في الصين أن المستشفى الذي 
أجريت فيه التجارب راجع أخالقيات العمل فيما 
يتعلق بالمشروع، غير أن المستشفى المعني نفى 
أن لجنة المراجعة األخالقية التابعة له اجتمعت 
بعدما أعلن عن  العمل. وقال خه  لمناقشة هذا 

نتائج أبحاثه إنه فخور بما أحرزه.
األمريكية  الوطنية  األكاديمية  وأعرب رئيسا 
للطب  األمريكية  الوطنية  واألكاديمية  للعلوم 

عن قلقهما.
البريد  الخميس عبر  بيان أرسل يوم  وقاال في 
الثالثاء ”تبرز  يوم  تاريخ  اإللكتروني ويحمل 
األحداث في هونج كونج هذا األسبوع بوضوح 
حاجتنا إلى وضع معايير ومبادئ أكثر تحديدا 

تكون محل اتفاق بين المجتمع العلمي الدولي“.
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بقلم: شريف رفعت

بقلم: إدوار ثابت

قطعة الكريستال

يوسف زمكحل   همسـات
المرأة الفاضلة هي الوطن وهي الحياة 

القلوب تبكى أحياناً 

تغير  بأن  كفيلة  سلبية  أو  إيجابية  واحدة  كلمة 
كل شئ

تتشابه الوجوه وال تتشابه القلوب !

الكرامة تسقط كل األشياء حتى وإن  في سبيل 
كان الحب 

عندما يكون البقاء مثل العدم أذهب بكرامتك وال 

تلتفت 

إذا أردت أن تهادي من تحبه أهتم به

من ينتظر منك غلطة ال تتأخر عليه )شكسبير(

من كلماتي : ياما قلوب مرت عليا .. ياما عيون 
شاورت إليا .. والحب ياما أترجى فيا .. ويقولي 
 .. خيال  ليكون  خايف  كنت   .. ليا  تعالى  تعالى 
ما  لغاية   .. القسية  وتموتني  العذاب  وأدوق 
لقيتك قدام عينيا .. وكأنك حبيبي بتدور عليا .. 
ياهللا بينا نعيش أيامنا .. يا حبيب روحي وحبيب 

عينيا .

العالناتكم يف الرسالة
514- 961-0777
450- 972-1414

Email: elressala@videotron.ca

تشرين   2 فيه  الواقع  الجمعة  يوم    
الثاني )نوفمبر( 2018 قامت مجموعة 
ى تنظيم “الدولة اإلسالمية في  مما يُسمَّ
العراق والشام – داعش”، بقتل سبعة 
مواطنين مصريين أقباط وجرِح تسعة 
عشر آخرين، كانوا عائدين من زيارة 
دير القديس صموئيل في الِمْنَيا جنوب 
َة  المرَّ ليست  القاهرة. وهذه، لألسف، 
األولى التي يعتدي فيها هذا “التنظيم” 
ٍل، ونرجو هللا  على مصريين أقباط ُعزَّ

أْن تكوَن األخيرَة.
وفي التفاصيل أنَّ “الداعشيين” أمطروا 
ضحاياهم بالرصاِص بعدما كمنوا لهم؛ 
وكأنهم يترّصدون أخطَر األعداء. ومكاُن 
العمليِة جنوُب القاهرة، ال على حدود 
مصر مع فلسطين المحتلة. فهل لَك يا 
بذكِر  ذاكرِتي  تُعيَن  أن  القارئ  أخي 
” بوجه  عمليٍة واحدٍة قام بها “داعشيٌّ
جندّيٍ أو فرٍد من بني صهيون؟ إذ لو 
حدَث ذلك التُِّهم تنظيُمهم “بمحبَّة العرب 

وُمعاداة السامية”. 
”، من أحلَّ لَك قتَل  فيا أيها “الداعشيُّ
ٍل ذنبُهم أنهم كانوا عائدين من  أُناٍس ُعزَّ
داِر عبادة؟ فهل اعتدى عليك أحُدُهم؟ أو 
همَّ باالعتداء على أحٍد من أفراِد عائلتِك؟ 
بل هْل رأيَت أحَدُهم شاهًرا مسدًسا أو 

حتى سكيًنا بوجهَك؟
فلو كنَت ُمسلًما حقًّا لقرأَت في القرآن 
الكريِم أنَّ هللا حّرَم القتَل، وأنَّ }َمن َقَتَل 
اأَلْرِض  ِفي  َفَساٍد  أَْو  َنْفٍس  ِبَغْيِر  َنْفًسا 
َفَكأَنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا{ )المائدة 32(.
بَت نفَسَك ُمدافًعا عن  وإن كنت قد َنصَّ
بأنَّ  لك  قاَل  فمْن  والمسلمين  اإلسالِم 
ُهم؟ ألم تقرْأ قولَه تعالى:  المسيحيَّ عدوُّ
ًة لِّلَِّذيَن آَمنُوْا الَِّذيَن  َودَّ }َولََتِجَدنَّ أَْقَرَبُهْم مَّ
يِسيَن  َقالَُوْا إِنَّا َنَصاَرى َذلَِك ِبأَنَّ ِمْنُهْم ِقّسِ
َوُرْهَباًنا َوأَنَُّهْم اَل َيْسَتْكِبُروَن{ )المائدة 
82(؟ فإن كنت لم تقرْأُه فتلك ُمصيبٌة 

وإْن كنَت قرأَته فالمصيبُة أعظُم.
األزهر  في  السماحة  أصحاب  ويا 
إليها  التي وصلنا  الحاَل  إنَّ  الشريف، 
بياناُت االستنكاِر،  َتكِفي إصالَحها  ال 
مكثَّفٍة  توعيٍة  إلى حمالِت  يحتاُج  بل 
وواسعٍة على مستوى العالِم اإلسالمّيِ 
ِة بما جاَء في القرآِن  بأكملِه. فجهُل العامَّ
لنمّوِ  َخصبًة  أرًضا  يجعلُُهم  الكريِم، 
ينَضُب  ال  ومنبًعا  ِف،  المتطّرِ الفكِر 
يَن  الُمستعّدِ البِصيرِة  ُعمياِن  لتوريِد 
الرتكاِب أبشِع الَجراِئِم وباسِم اإلسالِم، 
الُمغِرِضيَن  هِل على  السَّ يكوُن من  إْذ 
كلماٍت معسولٍة  ببِضِع  أدمغِتهم  غسُل 
مغلّفٍة بغالٍف إسالمّيٍ ُمزيٍف، ليُقِنعوهم 
ُمجاِهِدين في سبيِل  بأنَّهم سيُصِبُحون 
هللاِ، فيُْمُسوا، بيَن أيدِيِهم، قنابَل موقوتًة 

روَنها ساعَة يشاؤون. يُفّجِ
فلو َفِهَم أولئك القتلُة وأمثالُهم أنَّ أعمالَُهم 
هذه ال عالقَة لها بالِجهاِد في سبيِل هللاِ، بل 
أنَّها إجراٌم موصوٌف واعتداٌء و}إِنَّ للّاَ 
اَل يُِحّبِ اْلُمْعَتِديَن{ )البقرة 190(، }َواَل 
تَْعتَُدواْ إِنَّ للّاَ اَل يُِحبُّ الُْمْعتَِديَن{ )المائدة 
87(، و}اَْلِقَيا ِفي َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيٍد* 
ِريٍب{ )ق 24-25(،  نَّاٍع لِّْلَخْيِر ُمْعَتٍد مُّ مَّ
لما اعتَدوا وال َقَتلُوا، بل لما انتَموا إلى 
الُمجِرمة. والرَتَدعوا  الجماعاِت  تلك 
وامتنَعوا، أيًضا، عن اإلصغاِء إلى أولئَك 

ِرين، لو َفِهُموا قولَه  الُمغِرضين الُمَغّرِ
َم للّاُ  تعالى: }َواَل َتْقتُلُوْا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ
33(، وأن هذا  )اإلسراء   } ِبالَحّقِ إاِلَّ 
القضاِء  لسلطِة  َحْصًرا  ” عائٌد  “الحقَّ
أْن  إنساٍن آخَر  وحَدُه، وال يجوُز ألّي 
يقِضَي به، سواٌء كان مسؤواًل حكوميًّا، 
ولو كان رئيَس البالِد، أْم عالًِما ِدينيًّا، 
ولو كاَن ُمفتَي الدياِر أو شيَخ األزهر. 
ولو فهموا معنى تلَك الكلماِت التي تجري 
الُم عليكم  على ألسنتِِهم كالببغاوات: “السَّ
الَم  ورحمُة هللاِ وبركاتُه”، لَعَرفوا أنَّ السَّ

نقيُض الحرِب والقتِل واالعتداِء.
َط هذا العدُد الكبيُر منُهم  وهل كان َتورَّ
في االنتماِء إلى “داعش” وأمثالِه، لو 
عرفوا ُحدوَد هللا؟ }َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد للّاِ 
الُِموَن{ )البقرة 229(. َفأُْولَـِئَك ُهُم الظَّ

ماحِة، أن تَُبيِّنوا  فنرجوكم يا أصحاَب السَّ
حيُم، الذي  لهم أنَّ هللاَ تعالى، الرحمٌن الرَّ
ْحَمَة{ )األنعام 12(،  }َكتََب َعلَى نَْفِسِه الرَّ
بِح وسْبِي  ال يُمِكُن أن يأُمَر بالقتِل والذَّ
النساِء وهدِم دوِر العبادِة، }َولَْواَل َدْفُع 
َمْت َصَواِمُع  ِ النَّاَس بَْعَضُهم بِبَْعٍض لَُّهّدِ للاَّ
َوِبَيٌع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم 

ِ َكِثيًرا{ )الحج 40(. للاَّ
النَّاِس،  ِهدايَة  يبُغوَن  بأنَّهم  قالوا  وإْن 
قولِِه  معنى  لهم  نُوا  بيِّ تُ أن  فنرُجوكم 
تعالى: }إِنََّك اَل َتْهِدي َمْن أَْحَبْبَت َولَِكنَّ 
َ َيْهِدي َمن َيَشاء َوُهَو أَْعلَُم ِباْلُمْهَتِديَن{  للاَّ

)القصص 56(، وأْن
 .)256 )البقرة  يِن{  الّدِ ِفي  إِْكَراَه  }اَل 
واْشرُحوا لهم قولَه تعالى لرسولِه الكريِم: 
}َولَْو َشاء َربَُّك آلَمَن َمن ِفي اأَلْرِض 
َحتَّى  النَّاَس  تُْكِرُه  أََفأَنَت  َجِميًعا  ُكلُُّهْم 

َيُكونُوْا ُمْؤِمِنيَن{ )يونس 99(. 
وإْن كانوا حقًّا يُريدون َدعوَة الناِس إلى 
اإلسالِم، فأوِضُحوا لهم أنَّه تعالى قد َبيََّن 
وسيلتها في قولِه للرسوِل )ص(: }اْدُع 
إِلِى َسبِيِل َربَِّك بِالِْحْكَمِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحَسنَِة 
َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو 
أَْعلَُم  َوُهَو  َسِبيلِِه  َعن  َضلَّ  ِبَمْن  أَْعلَُم 

ِباْلُمْهَتِديَن{ )النحل 125(.
ا إْن كاَنْت غايتُهم محاسبَة اآلخريَن  أمَّ
فبيِّنوا لُهم أنَّها شأُن هللاِ وحَده: }إِنَّ الَِّذيَن 
ابِئِيَن َوالنََّصاَرى  آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ
َ َيْفِصُل  َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن أَْشَرُكوا إِنَّ للاَّ
َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء  َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّ للاَّ

َشِهيٌد{ )الحج 17(
واشرُحوا لُهم أنَّ من يُوِهُمونَُهم بغيِر ذلك 
ليُسوا ِسوى ُمضلِّلِيَن َيبغون استغاللَهم 
في سبيِل مصالِح أعدائِنا أجمعين، وبأنهم 
بالباطِل الذي نهانا عنه  يُلِبُسون الحقَّ 
تعالى بقوله: }َواَل َتْلِبُسوْا اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل 
َوتَْكتُُمواْ الَْحقَّ َوأَنتُْم تَْعلَُموَن{ )البقرة 42(.

لقد أنزل هللاُ األدياَن لإلصالِح والتأليِف 
بين البشِر، ال للتقاتُِل والتذابِح، }يُِريُد للّاُ 
لِيَُبيَِّن لَُكْم َوَيْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمن َقْبلُِكْم 
َوَيتُوَب َعلَْيُكْم َوللّاُ َعلِيٌم َحِكيٌم{ )النساء 
26(. وكْم يَنَفُع بَنِي البشِر أْن يَْفَقَه كلٌّ منهم 
قولَه تعالى: }َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم 
ن َذَكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل  ّمِ
ِ أَْتَقاُكْم إِنَّ  لَِتَعاَرُفوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد للاَّ

َ َعلِيٌم َخِبيٌر{ )الحجرات 13(. للاَّ
وِختاًما أقول: “ال يُعبُد هللاُ إالَّ بالِعلِم”، 
ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماُء إِنَّ   َ }إِنََّما َيْخَشى للاَّ

َ َعِزيٌز َغُفوٌر{ )فاطر 28(. للاَّ

داعش ... واألزهر
املزغونة .. موعد مل يتم 

أسامه كامل أبو شقرا

هناك على بعد أميال وأميال ، كم بنينا من أحالم ، كم تراكضنا فوق التالل 
، آه يا وطني ، كم إشتقت اليك .

عهدا” مني سأرجع اليك ، سأرجع مهما بعدت األيام ، وطال الزمان ، لن 
أنسى ترابك يا وطني ، آه يا وطني .

طائر الدوري قصد الرحيل ، فعاد ، وفضل الموت على الرحيل .
آه يا وطني ، كم إشتقت اليك ، إلى ربيعك ، إلى خريفك ، إلى شتاءك البالي .
آه يا وطني ، إشتقت إلى قاسيون ، إلى حديقتي ، إلى الياسمين ، إلى 

كرم الزيتون في ضيعتي .
آه يا وطني ، أشفق علي ، إشتقت إلى أهلي وجيراني .

عهدا” لك ، أبعث يا وطني ، من خلف البحار ، مع أهلي وأوالدي وأحفادي ،
سأرجع يوما” إلى أحضانك يا وطني ، علك تقبلني نادما” ،

أرجع إلى حواريك ، إلى جبالك ، إلى سماءك .
مهما طالت الغربة وقصرت ، لن أنسى الحنين إلى أهلي وخالني .

إشتقت إليك يا وطني ، إلى قبر أبي ، وأمي ، وأختي ...
أيامي ، هذا هو قدري ، سأرجع  لقد سرقت مني أجمل   ، يا وطني  آه 

يوما” ألحضانك .
>أال ليت الزمان يعود يوما” ، ألخبره بما فعل بي الرحيل <

ذهب ربيع ، وإنصرف شتاء ، وجاء خريف ، وتساقطت أوراق العمر ...
آه يا وطني ، آه يا وطني ...

رد االعتبار لرواد  ظلمهم  
جمتمعهم أو السلطة احلاكمة 

آه ... يا وطينألرائهم التقدمية والعلمية 

 بقلم: جــاك قرانـطـة

بأني ال  بالخجل عندما أصارح نفسي    أشعر 
أني أعرف  أم  نحوها!  أعرف حقيقة مشاعري 
بالضبط حقيقة مشاعري لكني ال أود أن أصارح 
ـْن هذا أو عن استحياء بسبب  نفسي بها، عن ُجب
ظروفي، ال أعرف، قاسية “ال أعرف” هذه عندما 
تأتي من شخص في عقده السابع َخبـَُر الحياة و 

على درجة من العلم و الذكاء.
أحاول أن أمنطق سبب اهتمامي بها، أرى أنه لكونها 
إمرأة غير تقليدية، أن بها لمسة بوهيمية، أن بها 
براءة ال تتناسب مع سنها، أنها تـُكـَِون العالقات 
االنسانية بسهولة غير عادية، أن لها اهتمامات و 

هوايات كثيرة و مواهب عديدة 
راحة نفسية شاملة تنتابني و أنا بصحبتها، مشاعر 
شبه صوفية تبعثها في نفسي هذه اإلنسانة الجميلة، 
مشاعر غير منطقية و قد يكون هذا سبب جمال هذه 
المشاعر عدم منطقيتها، و أنا معها يختفي القلق، 
يختفي القناع المزيف الذي أحيانا كثيرة أضطر 
الرتداءه أمام الناس، يبقى لي صدق المشاعر و 
نقاءها و حميميتها و جمالها، هذه المشاعر التي 
أنا محتار في تصنيفها، أسأل نفسي أحيانا لماذا 
الحرص على تصنيف المشاعر؟ مادامت تسعدك 
إقبلها كما هي و ال تفسدها بمحاولة تصنيفها و 

تحليلها، أعتقد أن هذا ما تفعله هي ناحية العالقة، 
ال تقتلها بحثا، و إن كانتـ  و أللميـ  تضع حدودا 

على حميمية العالقة لما تراه هي مناسبا لها.
ثم  لك”  لي “عندي هدية  قالت  لقاءاتنا  أحد  في 
يعلق  مما  أخرجت من حقيبتها قطعة كريستال 
قالت “علقها على  و  لي  أعطتها  الثـَُريات،  في 
زجاج نافذتك، عندما تسقط عليها أشعة الشمس، 
سيصدر عنها ألوان قوس قزح جميلة و بهية”. 
كانت تتكلم بحماسة و بفرح طفوليين يتناسبان مع 

شخصيتها اآلسرة. 
تمر األيام،ينتصر واقعي الذي ال أستطيع أن أتحداه 
و ال أستطيع تغييره، يفرض نفسه و يفرقنا، أقبل 
الواقع و أقول هذا هو قدري، ما يبقى لي هو قطعة 
الكريستال معلقة على زجاج نافذتي، تتخللها أشعة 
الشمس، فتصدر عنها ألوان قوس قزح تسقط على 
سقف و أرضية و جدران الحجرة، ألوان جميلة 
بهيجة مرحة، تبعث في نفسي فرحة و دفء و 
سالم داخلي مختلطة و يا للتناقض بشجن عميق 
لمشاعر ال أدرك كنهها، أو ربما ادركها تماما 
لكني ال أود أن أفصح حتى لنفسي عنها، شجن 

عميق أشعر أنه قدري.

  كان المصريون القدماء من أوائل الشعوب التى 
العدالة،  شأن  من  وأعلت  والحقيقة،  الحق  قدست 
واحترمت الصدق والقانون، وبنت حضارتها على 
النظام الكوني المستقر. ومنذ تاريخها المبكر، اهتدت 
مصر القديمة إلى معرفة وممارسة الحقيقة والعدالة 
والحق والقانون والنظام بمعناه العام، وأيًضا النظام 
المبنية  والمادية  المعنوية  والقيم  المتوازن،  الكوني 
والمستمدة من هذه المفاهيم المطلقة ومقوماتها اإليجابية. 
ذات  بإلهة  كله  إلى هذا  القدماء  المصريون  ورمز 
وكان من صدق  طبيعة حساسة وصفات عظمى. 
حسهم وحدسهم بها وتعظيمهم لشأنها أن أطلقوا عليها 
اسم “ماعت”. ويعنى هذا االسم حرفًيا “الصدق” 
أو “العادلة”. واعتبروا هذه الربة المميزة ابنة لرب 
األرباب، المعبود الكونى رب الشمس “رع”. وصور 
المصريون القدماء عادة تلك الربة المهمة على هيئة 
سيدة تشير إلى العدالة في مفهومها العام، إما واقفة 
أو جالسة، تعلو رأسها ريشة ترمز إلى نزاهة الحكم 
والعدالة المطلقة وتمسك بيدها اليمنى عالمة “عنخ” 
)وتعني “الحياة”( التى كانت ترمز إلى الحياة في كل 
مناحيها وسياقها العام والخاص مما يعني أن الحياة 
ال تستقيم دون عدالة، وحملت في يسراها صولجاًنا 
يرمز إلى الحكم الرشيد المستند إلى الحق والشرعية 
وتطبيق العدالة وسيادة القانون وتفعيل وإرساء الحق 

وتقديس الصدق .
ونظًرا لما جسدته تلك الربة “ماعت” من قيم نظامية 
وأخالقية عدة، فقد جسدت المفهوم الذي دعت إليها 
آلهة مصر الكبري المؤسسة والحامية للدولة المصرية 
من خالل تكليف الملك المصري الحاكم والذي كان 
اآللهة وممثل  ابن  لهم على األرض بصفته  ممثاًل 
إلى تطبيق “الماعت” كنظام كوني شامل  األرباب 
يدور النظام السياسي واإلداري، وغيره من النظم، في 
فلكه الرصين الذي ال يصيبه الخلل أبًدا. وأقام الملوك 
الفراعنة دولتهم العريقة والمستقرة على أساس متين 
من “الماعت” وبوحي وهدى منها وتحت إرشادها 
القويم. وكان هذا أحد أهم أسباب نجاح وتميز وازدهار 
الدولة المصرية القديمة ورأس النظام الحاكم المتمثل 
في شخص الملك الذي كان يتولى الحكم نيابة عن اآللهة 
باسم “الماعت”، وكذلك ممثلوه من كل رجال الحكم 
مثل الوزير والكهنة وكبار رجال الدين وقادة الجيش 
العسكريين  الموظفين  األقاليم والقضاة وكل  وحكام 
والمدنيين إلى أصغر موظفي الدولة المصرية العريقة 

في فنون اإلدارة والتدوين والتراتب الوظيفي. 
وكان كل هذا يحدث بشكل منظومي ومنهجي دون 
خلل عبر عصور ازدهار الحضارة المصرية العظيمة 
عبر تاريخ مصر الفرعونية الطويل. وعلى الجانب 
اآلخر، كان في الحياد عن قيم “الماعت” وما يرتبط 
بها من تلك القيم المهمة في مصر القديمة انهيار تام 
للدولة المصرية وسيادة الظلم وتفشي الفساد وغياب 
له ومحكومين  النظام حاكًما وممثلين  العدالة وفشل 

كما في عصور االنتقال أو االضطراب والتي حدثت 
في مصر الفرعونية لثالث مرات بعد عصر الدول 
القديمة، والذي تم تعريفه بعصر االنتقال األول والذي 
سقطت فيه السلطة المركزية وسيطر حكام األقاليم على 
أقاليمهم واعتبر كل واحد منهم من نفسه حاكًما مستقاًل 
عن العاصمة المركزية في منف العاصمة العريقة. 
وحدث أيًضا بعد عصر الدولة الوسطى حين احتل 
بعض األجانب شمال مصر وتحديًدا الدلتا المصرية 
الذين  الهكسوس  وهم  الوسطى،  إلى شمال مصر 
أّسسوا عاصتمهم في منطقة “أواريس” أو “أفاريس” 
أو منطقة “تل الضبعة” الحالية في محافظة الشرقية. 
ونجح الملك “أحمس األول” في القضاء عليهم وتحرير 
أرض مصر الطيبة من حكمهم البغيض وطردهم إلى 
جنوب فلسطين مما أدى إلى انتهاء ذكرهم من التاريخ 
إلى األبد بعد أن حكموا مصر لمدة قرن من الزمان. 
وكانت فترة حكمهم أول مرة يتم في احتالل أرض 
مصر من قبل محتل خارجي، مما جعل مصر تفكر 
في تكوين إمبراطورية لها في آسيا وأفريقيا وتكوين 
المصرية حتى  الحدود  منطقة دفاعية عازلة خارج 
اعتداء علينا على أي جزء من األرض  يقع أي  ال 
المصرية. وحدث الضعف أيًضا حينما خارت قوى 
الدولة  أو عصر  اإلمبراطورية،  بعد عصر  مصر 
الحديثة، األكثر ازدهاًرا في مصر الفرعونية، وسقطت 
مصر في هوة التفتت والتشزدم واالحتالل األجنبي 
لها من قبل الليبيين والنوبيين المتمصريين. ثم جاء 
ليعيد  الصاوية  والعشرين  السادسة  األسرة  عصر 
قبل  للمرة األخيرة،  القديم، ربما  إلى مجدها  مصر 
سقوط مصر تحت حكم الفرسان واإلغريق وتحول 
الغرباء، ثم تصير مصر  إلى مملكة يحكمها  مصر 
جزًءا من اإلمبراطورية الرومانية وغيرها، ومن ثم 

تفقد استقاللها إال في بعض الفترات القليلة. 
وكان المصريون القدماء عباقرة بامتياز حين رمزوا 
إلى عكس مفهوم “الماعت” بمفهوم آخر أكثر إثارة 
هو مفهوم “اإلسفت”. ورمزوا به إلى الفوضى والقيم 
الهدامة والالنظام والعشوائية في كل شيء. وكان غياب 
مفهوم “الماعت” )العدالة( بكل ما تحمل هذه الكلمة 
العظيمة من قيم غالية في مصر القديمة السبب في 
أن نرى مصر القديمة في لحظات ضعف لم تشهدها 
من قبل بسبب التزامها بقيم “الماعت” آنذاك، وكان 
الحق والخير والجمال  بعًدا عن  الماعت  البعد عن 
وكل ما هو أصيل في تراث مصر القديمة العريق. 

لقد كانت “الماعت” هي وجه مصر القديمة المشرق، 
بينما كانت “اإلسفت” الفوضى هي وجه مصر القديمة 
المظلم. إن قصة الحضارة في مصر الفرعونية هي 
الفوضى في مصر  إقامة “الماعت”، وقصة  قصة 
إن قصة مصر  “اإلسفت”.  سيادة  الفرعونية هي 
الفرعونية باختصار هي قصة الصراع بين “الماعت” 
)العدالة والنظام( و”اإلسفت” )الفوضى( على أرض 

مصر الفراعنة.  

صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

المجتمع  أو  السلطة  التاريخ عن ظلم    تحدث 
لرواد وعلماء استنتجت أدمغتهم أفكار علمية 
تقدمية حاربتها األنظمة واألديان ألنها ناقضت 
يتقَبل  لم  الذي  مفاهيم وتقاليد مارسها المجتمع 
النفي، وبعد  أو  التغيير؛  والنتيجة كانت السجن 
عقود من الزمن من وفاتهم  تحققت أفكارهم ورد 

اعتبارهم . 
تقًدم   التاريخ عانوا  من  العلماء في  كثيرون  من 
إستنتجاتهم وال  مجال للتحدث  عنهم ؛  لكن أحدث 
للدكتور  جاك  كيفوركيان  المعاناة  كانت  هذه  
أَطلق  عليه   الذي  األميركي  ١٩٢٨ - 2011 
إسم  - مالك الموت-  ألنه ساعد على إنهاء حياة 
مرضى عانوا من مرض عضال ال أمل من شفائهم 
،  مقعدين وغائبين عن الوعي بقوا على قيد الحياة 

بمساعدة طبية طال أمدها .
بعد التأكد من عدم جدوى المعالجة  وإنعدام األمل 
ليرفع عن  الدكتور كيفوركيان ،   بالتحسن كان 
نفسه المسؤولية ، يضع الحقنة القاتلة  في الوريد 
المريض أو  القاتلة  لذوي  المادة   ويترك  حقن 

للمريض نفسه  إذا كان واعيا .
المجتمع  الطبي والقوانين   يتقبل  في حينه  لم  
أَعتقل وحوكم  الدكتور كيفوركيان ؛  تصرفات 
مؤبدا ؛ أطلق سراحه بعد عدة  سنوات من السجن  
مساعدة  عن  التوقف  بشرط  المرضية  لحالته 
المرضى المزمنين وتوفي بعد المعاناة من مرض 

عضال و بدون مساعدة أحد.
حاليا نتيجة اإلسعاف السريع والضمانات الصحية 
الحكومية أو غيرها للعموم  يطول عمر المرضى  
إلى  لو كانوا مقعدين وال أمل من عودتهم  حتى  
النشاط العادي ومنهم من يعاني من آالم  ومعالجات  
موجعة ،  أخذت السلطات  تعيد حساباتها وتسمح 

للمرضى المزمنين أن يقرروا مصيرهم في إنهاء 
حياتهم بمساعدة طبية .

يونيو   2016 شهر حزيران/   عام   كندا  في 
بالمساعدة  الجزائي  وسمح   القانون  تم  تعديل 
المعانين من أمراض مزمنة  الطبية إلنهاء حياة 
يتزايد عدد  التاريخ  بالشفاء ومنذ ذلك  دون أمل 
طالبي المساعدة الطبية للموت بكرامة وتؤكد 
اإلحصائيات في مقاطعة أونتاريو أن - ١٩١- 
مريضا طلبوا إنهاء حياتهم في الستة أشهر األولى 
الستة  القرار و- ٣٦٢ - مريضا في  بعد صدور 
الموتى   التالية  و ٢١١٨  مجموع عدد   أشهر 
التاريخ ؛  2016 حتى هذا  بكرامة منذ حزيران 
الموت  وحاليا يوجد - ٤٧٧- مريضا على الئحة 
للتنفيذ؛  اللجان الطبية وضعهم  بكرامة تدرس 
وهناك مهلة عشرة أيام للمريض الواعي إذا قرر 
بتجاهلها  للطبيب  السماح  التراجع عن قراره مع 
يتألم وبحالة عجز دائم وبدون  المريض  إذا كان 

أمل للتحسن .
طبعا األرقام المذكورة أعاله يمكن أن تطبق نسبيا 
على جميع المقاطعات الكندية  حسب عدد سكانها 
للمرضى ولذويهم  القرار رحمة   ألنه في  هذا 

ليعودوا إلى حياتهم العادية.
هولندا كانت الدولة السباقة في هذا المجال وصدر 
 2002 2001 وتبعتها بلجيكا عام  القرار عام 
الموت  وحاليا دول كثيرة تلغي جريمة مساعدة 

الطبية للمرضى الذين ال أمل من شفائهم.
الموت ليست  الدكتور كيفوركيان إن رحمة  قال 
السجن  بالسجن وخرج  من  جريمة وحوكم عليه 
اعتباره  مريضا وتوفي بمرضه ؛ هل سيعاد 
المجرم  الموت بكرامة عوضا عن  ويعتبر شهيد 

مالك الموت !!!

  الفرصة قد تأتي لإلنسان فإذا تخاذل عنها 
وتردد في أقتناصها فقد بعدها ما يتمناه منها .

كان يعمل بعد تخرجه في الجامعة ببلدة من 
محافظات الوجه البحري ، وهو يقطن بالقاهرة 
، فكان يستقل قطار الصباح الذي يعرف موعده 
ليذهب إلى عمله ثم يعود بقطار الظهر إلى 
محطة القطارات الرئيسية أو محطة مصر 
أو باب الحديد كما كان يطلق عليها من قبل 
، فال يتجه إلى ميدان رمسيس أو نهضة 
مصر قبله عندما وضع به في عشرينات 
القرن العشرين تمثال نهضة مصر الذي 
نفذه المثال محمود مختار ، والذي ُوضع 
بعد حركة يوليو أو ثورة يوليو كما يقال 
عنها إلى ميدان جامعة القاهرة ، ووضع 
مكانه تمثال رمسيس الثاني الذي نقل بعده 
إلى المتحف المصري الكبير بأول طريق 
مصر/ إسكندرية الصحراوي . لم يكن يتجه 
إلى مكان رمسيس ، وإنما كان يتجه إلى 
الجانب المضاد له فيجتاز محطة قطارات 
الصعيد أو الوجه القبلي ، ثم يستقل الترام 
ليذهب إلى بيته . وكان يوم لم َيْنَسه ، رآها 
فيه ولم تقل له إال لفظة وتمتمة أثرتا فيه 
تأثيراً وجعلتاه يبحث عنها كثيراً ليراها . 
جاء من عمله بقطار الظهر وتعدى ساحة 
المحطة ليجتاز محطة قطارات الصعيد ، 
فرأى قطاراً مزدحماً يقبل ويتوقف ، وينزل 
منه عدد كبير من الرجال والنساء ، أغلبهم 
من الذين يعملون ببالد ال تبتعد عن القاهرة 
، فيستقلون قطاراً في الصباح يذهبون به إلى 
عملهم ثم يرتدون بقطار مثله إلى القاهرة 
كما يفعل هو فأزدحم الرصيف بهؤالء وهم 
يتجهون إلى باب الخروج وسار هو معهم ، 
فإذا فتاة تتقدم مع زميالتها يتضاحكن فتلفت 

أنتباهه ، فما أن يرنو إليها حتى يتباطأ في 
ُخطاه ويتأوه في نفسه من الجمال بها وفتنة 
. كانت ترتدي  تبدو عليها  تغمرها ورقة 
معطفاً أحمر اللون زاد جماله فتنتها وزادته 
هي من رقتها رونقاً . وفي ضحكتها لمع 
في فمها ضرس من أضراسه تغطى بغطاٍء 
ذهبي أكسب وجهها ضياًء وبريقاً ، وتلحظ 
الفتاة نظرته إليها فتلتفت إليه لفتة سريعة 
في  تستمر  تلوى وجهها وهي  ثم  عابرة 
سيرها ، ويتعثر هو وال يزال يتطلع إليها 
فتنظر إلى وجهه مرة ثانية وكأنما أحست 
به يتطلع إليها ، فإذا نظرتها هذه المرة قد 
طالت قلياًل والزالت تبتسم من ضحكتها مع 
زميالتها ، فبدا عليها شيء من اللين والرقة 
فمست قلبه وأفرحت نفسه ، وأغلب الظن في 
ذلك ألن الفتاة رأت فيها حنواً منه ، فهو لم 
يغازلها ذلك الغزل الذي يطلقه على الفتيات 
، والذي يخلو من الصدق وال ينبع من القلب 
، بل قد يبدو فيه سخف ال يتأثرن به بل قد 
ينفرن منه ، لم يغازلها ذلك الغزل ، وإنما 
الحنو وكأنما  إليها فحسب في هذا  تطلع 
فيه وكأنما يرغب  يباركها  أو  به  يحييها 
معها في أن يضمها إليه ليحميها من أعين 
الناس ويحفظها ممن حوله ومما يحيط بها . 
وتستمر الفتاة في سيرها مع صديقاتها ويظل 
هو على إعجابه وأفتتانه حتى تختفى بين 
الناس . وكان هو ككل الشباب أو بعضهم 
في ذلك الوقت يتمنى أن يرتبط بفتاة يربط 
الحب بينهما ، فتمنى في تلك اللحظة التي 
رآها فيها أن يكون بينهما هذا الرباط ، فهي 
في هذا النمط من الفتيات الذي يرغب فيه 
، والذي يتوق إليه ، وها هي التي يرغب 
يعيش  أن  إلى  إليها ويصبو  ويتوق  فيها 

معها ، فكأنما هو يقول حينذاك بينه وبين 
نفسه : ياليتها تكون هكذا ! ولكن كيف ؟ 
فالحديث  عليها  يتعرف  ولم  يحدثها  ولم 
قد يؤكدان  ، فهما  بد منهما  والتعارف ال 
ما أحسه بنفسه منها . ألعه كان يمكنه أن 
يستوقفها ليلقى عليها بعضاً مما فعلته به ، 
ويفصح لها عن رغبته في أن يراها ويتعرف 
عليها ولكن كيف التأكد من ذلك ؟ أما كانت 
ستغفر منه وتسخر من أندفاعه وتعتقده من 
هؤالء الشباب الذين يمرحون ويهدفون إلى 
الفتيات – وهي  يعرفون من  بما  التسلَّي 
تسير مع صديقاتها ، ألعلها كانت ستخجل 
أمامهن من أن تنتظر وتحدثه وتتركهن ! 
ثم ما جدوى كل هذا التخيل وقد أسرعت 
ونأت عنه فغابت وأختفت ولم يحدث من 
ذلك شئ . وسار مطاطئ الرأس يتخطى 
الميدان الصغير ليستقل الترام إلى بيته وقد 
أمتألت نفسه شجناً وشجواً وغمر قلبه األسى 
واإللتياع . ويستقل الترام ، فيقف بالطرقة 
الصغيرة المحاذية للباب ، وكان الترام ينتظر 
أشارة المرور ليستمر في سيره ، وقبل أن 
فتاة في سرعة وتعتلي سلم  تقبل  يتحرك 
الترام ، وينظر فإذا هذه الفتاة التي رآها ، 
ويخفق قلبه ويمسه شئ من االرتباك يمتلئ 
بسعادة غامرة . وتقف الفتاة أمامه بالطرقة 
، ويندهش !! ما هذا الذي يحدث ؟ لم يتوقع 
أن يحدث بعد أن رأها تختفي مع صديقاتها 
أن  يتوقع  لم   ، القطار  من  نزلن  أن  بعد 
يراها ولكنها تأتي بعد دقائق وتقف أمامه 
، وترفع عينيها إلى وجهه فتلتفت إليه لفتة 
الترام  . ويسير  ثم تغض بصرها  سريعة 
فتتملكه رغبة قوية في أن يحدثها ، ولكنه 
يخشى أن تصده أو على األقل ال تأبه به 

وال بحديثه فتراه كشاب يرغب فقط في أن 
يحدث فتاة . وينظر إلى وجهها فما أن تلتفت 
إليه حتى يخفض عينيه ، وتفعل هي مثله 
فما أن تنظر إليه وتراه يتطلع إلى وجهها 
حتى تخفض عينيها سريعاً . ويتكرر ذلك 
منهما ومع ذلك كان يخشى أن تكون  لفتاتها  
نحوه هي استغراب منها من تطلعه إليها . 
ولكن ماذا يفعل ؟! أيظل هكذا من غير أن 
يقدم على شئ ؟ فقد تنزل من الترام عندما 
ينتهي إلى محطتها التي تغادره منها ، أما 
إليها  الترام  أنتهى  محطته هو فال يهم إن 
أن يسرع ؛تى ال  بد من  يغادره فال  ولن 
تضيع هذه الفرصة وال سيما أن الفتاة لم 
تبحث عن مكان تجلس به فأحس وكأنما تلك 
الطرقة الصغيرة هي هجرة تضمها بعيداً 
عن أعين الناس . ويدنو الترام من المحطة 
التي عليه أن ينزل منها فتنتابه جرأة فجائية 
فينظر إلى عينيها ويسألها في هدوء – أتاتين 
دائماً في ذلك القطار ؟ ولم تستغرب الفتاة 
هذا  فتاة  يسأل شاب  فكيف   ، من سؤاله 
السؤال في ترام يقفان به ، ولكنها أدركت 
، لقد رأته ينظر إليها في حنو وذوق وهي 
تغادر القطار مع صديقاتها والتفتت إليه ، 
ولهذا لم تدهش لسؤاله ولم تَر فيه تجاوزاً 
منه ولم تشعر معه بنفور من سلوك ينأى 
عن االحترام وطيب األخالق ، فهو لم يفعل 
شيئاً إال أن رأها ونظر إليها ثانية بعد دقائق 
وها هو ينظر إليها ويسألها ذلك السؤال . 
لم تستغرب منه ، ولم تَر فيه ذلك التجاوز 
، بل لعلها أحست في هذه الفرحة شيئاً من 
الدهشة الغريبة التي تمتع النفس فتنظر إليه 
وتومئ بوجهها وتحرك شفتيها وكأنما تقول 
له نعم ، فيا لتلك السعادة التي انتابته عندما 

أجابته . 
ويفكر ، 

فهي تعمل من غير شك ببلدة في بالد الوجه 
القبلي وتذهب إلى عملها كل يوم بالقطار 
                                                                                                       : يناجيها  فيسألها وكأنما  يفعل هو  مثلما 
- أين تعملين ؟ فتجيبه في رقة – في المزغونة 
ولم يعرف من هي تلك المزغونة ، ولم يشأ 
أن يسألها عنها حتى ال يضيع الوقت ولكنه 
توقع أن تكون بلدة من هذه البالد التي تعمل 
بها . وينتهي الترام إلى المحطة التي عليه 
أن ينزل فيها ولكنه لم ينزل فيسألها سريعاً 
دائماً سريعاً في هذا  أتاتين   : يتأكد  حتى 
الموعد الذي أتي فيه القطار اليوم فتومئ له 
وتحرك شفتيها وكأنما تقول له نعم . ويتوقف 
الترام بالمحطة التالية فتنظر إليه وتومئ له 
في ابتسامة خفيفة تحييه فيها وتتمتم وكأنما 

تقول أستأذنك أو مع السالمة . 
وتنزل فيرقبها وقد سار الترام تعبر الطريق 
وتدلف إلى شارع من الشوارع العمودية 
عليه ، إذن فهي قريبة من مسكنه . ولم 
ينزل معها من الترام على الرغم من أن 
محطته قد سبقت محطتها : كان يمكنه أن 
يفعل ويسير خلفها حتى يعرف أين تسكن 
ولكنه لم يفعل ‘ فقد خشى أن ترى في ذلك 
جرأة منه ال داعي لها ، ومع ذلك فقد شعر 
بشئ من التأنيب ، لماذا لم يسألها موعداً 
يتقابالن فيه ، البأس فلينتظر الغد ليراها 
بمحطة القطار الذي تأتي به كما أخبرته 
وكما رآها في ذلك اليوم بعد أن يأتي من 
عمله وبعد أن تأتي هي . وتوقف الترام 
محطتين  يسير  أن  عليه  فكان   ، ونزل 
سيراً على قدميه، ولكنه لم يضق بل انتبته 

فرحة غامرة .  

املاعت ضد الفوضى!
بقلم: د. حسين عبد البصير

مدير متحف اآلثار - مكتبة اإلسكندرية



الدهنية  تحتوي على األحماض  التي  أن األطعمة  بريطانية حديثة   أظهرت دراسة 
المعروفة باسم »أوميغا 3«؛ كاألسماك والمكسرات والثوم، تحافظ على صحة األمعاء 

الهضمي. والجهاز 
الطب في جامعتي »نوتنغهام« و«كينجز كوليدج  كلية  باحثون من  أجراها  الدراسة 
 )Scientific Reports( األربعاء، في دورية  نتائجها  بريطانيا، ونشروا  في  لندن«، 
العلمية، وأشارت إلى أن »أوميغا 3« يمكن أن تحافظ على تنوع بكتيريا األمعاء، التي 
البحث دراسته على 876  لإلنسان، وأجرى فريق  العامة  الصحة  أساس  بمثابة  تعد 

متطّوعاً؛ الختبار فاعلية األحماض الدهنية في الحفاظ على صحة األمعاء.
ووجد الباحثون أن تناول األطعمة التي تحتوي على هذه األحماض مرتبط بتنوع وزيادة 

أعداد بكتيريا األمعاء النافعة التي تقاوم األمراض.
ووفقاً للدراسة، يوجد في جسم اإلنسان مليارات من األجسام الحية )البكتيريا( التي تؤثر 

في الجهاز 
مباشرة عند اإلصابة  تعمل  التي  الذاتية  المناعة  في  دور  أيضاً  ولها  لإلنسان،  المناعي 

ببعض األمراض.
وأضاف الباحثون أن بكتيريا األمعاء النافعة تستوطن في بطن اإلنسان بعد الوالدة بأشهر 
التوازن  والحفاظ على  الطعام،  في هضم  قليلة، وتالزمه طوال حياته، وتؤدي دوراً 

البيولوجي بين فصائل البكتيريا المختلفة.
الطعام، والمساعدة على  التخلّص من مخلفات  في  مهما  تؤدي دوراً  أنها  كما كشفوا 

امتصاص بعض المعادن والفيتامينات، كما تنتج مادة تحاكي في عملها عمل المضادات 
الحيوية التي تحارب البكتيريا الضارة.

والتونة،  السالمون،  الدهنية؛ مثل  الدهنية في األسماك  أحماض »أوميغا 3«  وتتوافر 
والماكريل، والسردين، وزيت السمك، والمكسرات، والثوم.

 السمنة وزيادة الوزن تعد واحدة من اكبر المشاكل 
السمنة من  الناس. فمرض  العديد من  تواجه  التي 

االمراض الخطيرة جدًا على الصحة.
األمراض  أنه من  إلى  السمنة  تعود خطورة مرض   
التي ألتأتى منفردة، بل يصاحبه مجموعة من 
األمراض األخرى كالسكر والضغط والتهاب 
المشي  القدرة على  العظام وعدم  المفاصل، وألم 
أن هناك  كما  التنفس وغيرها.  في  والحركة، وضيق 
الكثير من المشكالت التي تواجه مريض السمنة، لذلك 
يكون  الوزن،  نظام رجيم صحي إلنقاص  اتباع  فإن 
لذا  بالجوع.  الشعور  البعض، بسبب  أمًرا صعبًا على 
سوف نقدم لكم في هذه المقالة مجموعة من الوجبات 
الشبع وفي نفس  كثيًرا على  التي تساعدِك  الخفيفة 
الوقت تساعد ِك على التخسيس وحرق الدهون الزائدة 

في الجسم.
1 - سلطة الخيار والحمص

تعد سلطة الخيار والحمص من الوجبات اللذيذة الطعم 
والخفيفة في الرجيم والتي تفيد الجسم كثيًرا.

باإلضافة إال أنه يمكن تناول هذه الوجبة في أي وقت، 
ألنها تحتوي على سعرات حرارية بسيطة ال تزيد 
الوزن بشكل كبير، وتساعد كثيًرا على الشبع وخسارة 

الوزن بسرعة.
 المكونات

5 حبات من الخيار،  نصف كوب من الحمص، 
حبة لفت أحمر شرائح، أوراق بقدونس،  ملعقة كبيرة 

من زيت الزيتون
طريقة التحضير

- يتم تقطيع الخيار إلى شرائح أو بشرة حسب الرغبة.
- يضاف إليه الحمص وزيت الزيتون والقليل من الملح 

والفلفل االسود.
لمدة يومين  البراد  الوصفة في  - يمكن االحتفاظ بهذه 

وتناوليها بكميات معتدلة حتى الشبع.
2 - وجبة الدجاج بالفلفل االحمر

العشاء وهي تساعد  أو  الغداء  الوجبة في  تصلح هذه 
أنها مفيدة جدًا  لفترات طويلة كما  الشبع  كثيًرا على 

بها منخفضة  الموجودة  الحرارية  ومغذية والسعرات 
للغاية.

المكونات
صدر دجاجة بانيه مسلوق مقطع مكعبات،  3حبات من 

الفلفل االحمر الحلو،  كوب من الزبادي خالي الدسم او 
قليل الدسم، ملعقة كبيرة من الخردل وملح وفلفل

طريقة التحضير
- قومي بشوى الدجاج او سلقه ثم قطعيه الى شرائح.

- إشوى الفلفل االحمر، ثم ضعيه فوق الدجاج المقطع 
في وعاء.

الزبادي والملح والفلفل والخردل  - أحضري كوب 
وقلبي برفق.

الدجاج  التوابل على  اليه  المضاف  الزبادي  - أضيفي 
المقطع والفلفل وقلبي الخليط حتى يتجانس.

قدمي خبز التوست المخصص للرجيم مع هذه الوصفة.
3 - الشوفان بالحليب

الشبع  الرجيم فهو يساعد على  الشوفان هو صديق 
النشاط  الدهون ويزيد من  كثيًرا، ويساعد على حرق 

والحيوية بشكل كبير.

باإلضافة إلى أن الشوفان ذو طعم رائع ولذيذ ويمكن 
لتستمتعي بوجبه صحية  باللبن  الشوفان  عمل وصفة 
بمذاق رائع أثناء الرجيم. ووصفة الشوفان باللبن تصلح 
كوجبه افطار خالل نظام الرجيم فهي وجبه مفيدة جدًا 

ومغذية.
المكونات

5 مالعق كبيرة من الشوفان، كوب من الحليب خالي 
الدسم،  ملعقة كبيرة من سكر الفاكهة أو عسل النحل

أو  المكسرات، 4/1 كوب كرز  فانيليا، حفنة من  ذرة 
توت أزرق

طريقة التحضير
النار حتى يغلي، ثم أضيفيه  ضعي الحليب على 

للشوفان في بولة عميقة.
المكونات واستمتعي بطعم رائع وشهي  باقي  أضيفي 

ومشبع.
وصفة البيض مع األفوكادو في طبق واحد تعد رائعة 
وتساعد على الشبع وعلى مد الجسم بالكثير من 

العناصر والفيتامينات التي تحتاجينها خالل الرجيم.
الرائعة تتمتع بمذاق جميل  البسيطة  وهذه الوصفة 

وتصلح في جميع الوجبات سواء االفطار او الغداء او 
العشاء باإلضافة إلى أنها تصلح ايضاً كسناكس خفيف 

بين الوجبات عند الشعور بالجوع.
المكونات 

حبه من الخيار، طماطم كرزية مقطعة،  خس و 
بقدونس و كزبرة خضراء،  عصير ليمونة،  2بيضة 

مسلوقة، حبة أفوكادو
طريقة التحضير

قطعي الخضراوات إلى قطع صغيرة ويتم سلق البيض 
الى قطع صغيرة أو شرائح. كما يمكن قلي  وتقطيعه 

البيض بقليل من الزبدة.
قطعي األفوكادو شرائح أو أنصاف.

أضيفي جميع المكونات إلى طبق السلطة الخضراء مع 
الملح والفلفل وعصير الليمون.

قدمي الطبق في الحال وهو طازج لالستفادة من 
مكوناته الغذائية.

5 - حساء شوربة العدس
الشبع بشكل كبير، باإلضافة  الحساء على  يساعد هذا 
الشتاء، ويمد  التدفئة في فصل  أنه يساعد على  إلى 
السعرات  قليل  بالطاقة والحيوية. وهو حساء  الجسم 

الحرارية.
المكونات

الدجاج  لتر من شوربة  العدس االصفر،   كوب من 
منزوعة الدسم،  2 حبة جزر،  حبة بصل،  حبة طماطم

طريقة التحضير
1-إغسلي العدس جيدًا ثم أضيفيه إلى شوربة الدجاج.

2-ضعيه على النار وقطعي البصل والجزر والطماطم 
وأضيفي الخضار إلى العدس، واتركي الشوربة حتى 

تغلي.
الخليط  النار واتركي  الملح والفلفل وخففي  3-أضيفي 

حتى تنضج جميع المكونات جيداً.
4- ضعي المكونات بعد أن تبرد في الخالط واخلطي 

جيدًا حتى يصبح الخليط لينًا.
إغلي الشوربة مرة أخرى وقدميها ساخنة مع التوست 

المحمص.

نصائح للحصول على بشرة نضرة ومثالية 
يف فصل الشتاء

دراسة: األمساك والثوم واملكسرات حتافظ على صحة األمعاء

للرجييم صديقة  صحية  خفيفة  وجبات   5

مادة طبيعية تساعدك على التخلص من تشقق الكعبني

Vendredi 30 novembre 2018 
الجمعة 30 نوفمبر  2018

     هل تريدين الحصول على بشرةٍ 
الشتاء؟ هل الحظتي ظهور  نضرةٍ في 
المبكرة حول عينيِك،  التجاعيد  عالمات 

وشحوب بشرتك في الشتاء؟
إن جفاف وشحوب البشرة وتشققها 
الكثيرات  التي تعاني منها  من األمور 
الشتاء – نتيجة  في فصل  – خصوصاً 
الخارجية والداخلية،  العوامل  العديد من 
التي تساعد في  لكن هناك بعض األمور 
التخلص من تلك المشاكل، والحصول 
على بشرةٍ نضرةٍ ومثالية في فصل الشتاء.
اقرئي السطور اآلتية لتكتشفي أفضل 
الشتاء، وفي  الطرق لحماية بشرتك في 

جميع فصول العام أيضاً:
النوم الكافي

احرصي على الحصول على قدٍر كاٍف 
النوم تسبب  المتواصل )حوالي 8 ساعات يومياً(؛ ألن قلة  النوم  من 
تبدو مرهقةً  البشرة، كما تجعل بشرتك  المبكرة في  التجاعيد  ظهور 

وشاحبةً في الصباح.
وإذا كنِت تعانين من اضطرابات النوم، فجربي أحد الحلول السريعة 

للتغلب على هذه المشكلة!
الزيوت الطبيعية للبشرة

نتيجة  الشتاء، خصوصاً  الطبيعية في  الزيوت  من  البشرة كثيراً  تفقد 
لذا فمن األفضل تعويض  الوجه،  الساخن في غسل  الماء  استعمال 
الزيوت الطبيعية التي تفقدها البشرة من خالل تدليك البشرة بالزيوت 
الخروع،  البشرة، ومنها زيت  التي تعمل على تجديد خاليا  الطبيعة 
التجاعيد  البشرة وحمايتها من  بقدرته على تجديد خاليا  يتميز  الذي 
المبكرة. يكفي دهن الوجه بكمية قليلة جداً من زيت الخروع قبل النوم، 
ثم غسل الوجه صباحاً إلزالة آثار الزيت، أو تركه لمدة ساعتين أو 

ثالث ساعات ثم يغسل الوجه بالماء.
التغذية السليمة

على  دائماً  السلمون – ضيفاً  اجعلي من األسماك – خصوصاً سمك 
مائدتك خصوصاً في الشتاء؛ ألن األسماك غنية بأحماض األوميجا 3، 

التي تساعد على نضارة البشرة وتأخير ظهور التجاعيد.
احرصي أيضاً على تناول فول الصويا ألنه يساعد على حماية البشرة 
من أضرار أشعة الشمس، و كذلك أكثري من تناول الفواكه واألغذية 

األرجوانية اللون ألنها تعمل على تأخير عالمات شيخوخة البشرة.
ترطيب البشرة

لتوفير  الطبيعية –  الماء والعصائر – خصوصاً  الكثير من  تناولي 
فليس أجمل من  الخارجي،  الترطيب  أما  للبشرة،  الداخلي  الترطيب 
كريم الترطيب الطبيعي الذي تصنعه يديِك. جربي طريقة عمل كريم 

الترطيب الطبيعي للبشرة في هذا الرابط!
النظارة الشمسية في الشتاء!

ارتداء النظارة الشمسية ال يقتصر على شهور الصيف فقط، بل يجب 
ارتداؤها في جميع األوقات التي تكون فيها أشعة الشمس قوية على 
العين؛ فباإلضافة إلى ضرورة النظارة الشمسية للحفاظ على سالمة 
يقلل من التجاعيد حول العين التي تتكون  العين، فإن ارتداءها أيضاً 

نتيجة كثرة تضييق العين أثناء الوقوف في الشمس.
احرصي على اتباع هذه النصائح بصورةٍ يوميٍة في روتين حياتك، وال 

تنسي االبتسامة الجميلة التي تضيء الوجه والقلب!

الشائعة  المشاكل  الكعبين من    تشقق 
التعرض  الفتيات، السيما عند  بين  جدًا 
لألتربة، وعوامل الجو، وقلة شرب 
الماء، كل ذلك يعرض كعبّي قدميك 
للتشقق والجفاف، ويجعل مظهرهما 
مزعًجا ما يفقدك ثقتك بنفسك، لذلك 
بمادة  طبيعية  خلطات  لك  جمعنا 
الجليسرين المرطبة لتكون دليلك للعناية 

بـ بشرة قدميك.
الشهيرة  المرطبة  المواد  الجليسرين من 
الكثير من مستحضرات  التي تدخل في 
التجميل، مادة آمنة وغير سامة، ال تسبب 
الكثير  حساسية بشرتك، وتحتوي على 

من العناصر المهمة لـ ترطيب الجلد.
وصفات بالجليسرين لعالج تشقق 

الكعبين
الجليسرين والسكر والليمون

- ملعقة صغيرة جليسرين

- ملعقة صغيرة ليمون
- ملعقة صغيرة سكر بني

تشقق القدمين
انقعي قدميك في وعاء  الماسك،  قبل 
الجلد،  لتفتيح مسام  يحتوي ماء دافئًا 

وإمكانية إزالة الجلد الميت بسهولة.
اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها 

على قدميك، وابدئي الفرك.
األسود  الحجر  استخدام  يمكنك 

الصخري.
الخليط لمدة نصف ساعة، ثم  اتركي 

اشطفي قدميك بالماء الفاتر.
كرري التجربة مرتين أسبوعيًا، خاصة 
إن كنت كثيرة الخروج، وترتدين دائًما 

الصنادل المفتوحة.
الجليسرين وزيت الزيتون
- ملعقة صغيرة جليسرين

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

تشقق القدمين
البعض،  المكونات مع بعضها  اخلطي 

وضعيها على بشرة قدميك قبل النوم.
التالي، وأزيليه في  لليوم  الخليط  اتركي 

الصباح.
يفضل عمل تلك الوصفة 4 مرات 

أسبوعيًا، لحماية قدميك من التشقق.
اخلطي المكونات مع بعضها البعض.

أو اإلنفلونزا  الفيروسية  بالعدوى  العديد من األشخاص     يصاب 
نتيجة التغيرات الموسمية التي تتسبب أيضاً في العديد من األمراض 
البرد، السعال، االم الحلق.. والكثير من  مثل الحساسة، نزالت 

األشخاص ال يعلمون الفرق بين نزالت البرد واإلنفلونزا.
في الواقع تعتبر نزالت البرد عدوى فيروسية تصيب األنف والحنجرة 
بنسبة كبيرة، وعكساً لإلعتقاد الشائع فإن درجات الحرارة المنخفضة 
الفيروسات عن طريق  انتقال  البرد، بل بسبب  تتسبب في نزالت  ال 
ما تصيب  المصاب، وغالباً  بالشخص  الجسدي  أو اإلتصال  الهواء 
الفم ويمكن أن تستمر العدوى لمدة تصل إلى  الحلق واألنف وبطانة 

14 يوماً.
التنفسي من  الجهاز  الزكام عبارة عن عدوى تصيب  في حين أن 
األنف، الحلق، الرئتين خاصة في فترة بين نوفمبر وأبريل، تنتشر فور 
مالمسة األشخاص المصابين أو بسبب برودة الطقس؛ ومن أعراضه: 

الصداع، القشعريرة، السعال، الحمى، فقدان الشهية، آالم في الجسم.
إليكم هذه الوصفة الطبيعية لعالج نزالت البرد واالنفلونزا، كما أن هذه 

الوصفة ستشعرك بالتحسن من االستهالك األول:
الماء )400 مل(،  المكونات: بصلة متوسطة الحجم، كأسين من 

عصير الليمون، ملعقتين من العسل )15 جرام(.

طريقة اإلعداد:
- قشروا البصل وقطعوه إلى قطع ثم اسلقوها في الماء لـ 15 عشر دقيقة.
- ارفعوها عن النار لمدة 5 دقائق ثم أضيفوا العسل وعصير الليمون.

لن تصدق ما سيحدث جلسمك إذا أكلت كبد وقوانص الدجاج

هل تعاني من نزالت الربد واألنفلونزا؟.. 
إليك هذه الوصفة السحرية 

أزياء متألقة من اوسكار دي الرنتا

  اخترنا لكم هذه الباقه من ازياء اوسكار دي الرنتا والتي تتمتع بموديالتها الراقيه التي تجعل السيده التي ترتدي احداها غايه في األناقه..

إلى شراء كبد  باإلتجاه  بدأوا  الناس  الكثير من   
الدواجن  أسعار  ارتفاع  بعد  الدجاج وذلك  وقوانص 
لكثير  المحببة  تعتبر من األكالت  أنها  واللحوم، كما 
من الناس، واليوم نخبركم بتلك المفاجأت التي تحدث 

في جسمك بعد أكل الكبد والقوانص.
أوال : كبد الدجاج :

1- إن كبد الدجاج يزود الجسم أكثرر من 3 اضعاف 
أحد  يعد  فيتامين B12 والذي  اليومي من  احتياجه 
إنتاج خاليا  التي تساعد على  الرئيسية  الفيتامينات 
الدم الحمراء المهمة والعمل على منع فقر الدم والحد 

من األنيميا.
يعمل على تحسين  الذي  أ  فيتامين  تحتوي على   -2

وتقوية النظر والرؤية الجيدة.
الخصوبة  يقوي  الذي  الفوليك  بها حمض  يوجد   -3

ويساعد على منع العيوب الخلقية لألجنة.
الكبدة مفيدة لألسنان واللثة والعظام ألنها تحتوي   -4
الذي يعمل مع  الفوسفور  على نسبة مرتفعة من 

الكالسيوم على بناء العظام.
أساسي  فيتامين  فيتامين B1 وهو  5- تحتوي على 
يعمل على تجديد أنسجة وخاليا الجسم والجلد ونقصه 
الفم واللسان وتشققات  في الجسم يحدث حرقان حول 

للجلد في اماكن مختلفة من الجسم.
ثانيا : القوانص :

قبل ذكر الفوائد يجب التنويه على انه من الضروري 
قبل طهي القوانص القيام بتنظيفها وإزالة الدهون منها 
وغسلها بالملح والليمون جيداً ثم القيام بنقعها لمدة 30 
دقيقة في ماء مضاف إليه الخل والليمون والملح وأما 

فوائدها كما يلي :
كبيرة  فاعلية  له  والذي  بالحديد  غنياً  تعد مصدراً   -1
احتوائها على  الدم باإلضافة غلى  فقر  في عالج 

الماغنسيوم والزنك والبوتاسيوم والفوسفور.
الوظائف  للذاكرة وتقوي وتحسن  2- منشط قوي 
المختلفه  المخ  تعزيز زظائف  العصبية وتعمل على 

من الفهم واالستيعاب.
الهضم الحتوائها على  تعمل على تحسين عملية   -3

األلياف الغذائية.
ولذلك فهي وجبة  قليلة جداً  بها  الدهون  4- نسبة 
مناسبة للذين يتبعون أنظمة تخسيس إلنقاص وزنهم.
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نادي احترام المشاهد:

حممد إمام خيوض مسلسل »هوجان« فى 
رمضان 2019

أمحد عز يصور »املمر« داخل استوديو 
شريف عرفة

يف الذكرى األوىل  لرحيلها أسرار شخصية
يف حياة شادية

بوسى مع مريفت أمني فى أحد فنادق 6 أكتوبر 
بسبب »قيد عائلى«

أمحد السبكى ينشر صورة من كواليس فيلم 
شقيق يامسني عبدالعزيز يوجه هلا حممد سعد

رسالة بعد إعالن طالقها

لوسى تصور »البيت الكبري2« باستوديو املغربى

دريد حلام يعود إىل الدراما بعد غياب 
مخس سنوات

المصرية  الفنانة  لرحيل  األولى  الذكرى  تزامنا مع   
الشخصية  أسرارها  الكشف عن عدد من  تم  شادية، 

والمتعلقات التي احتفظت بها طوال حياتها.
 الكاتبة أمنية الغنام، قالت خالل مداخلة هاتفية لبرنامج 
الصباح«، والمذاع عبر فضائية  »إكسترا  »هذا 
الرمل، طوال  نيوز«: »احتفظت شادية بحفنة من 
حياتها وكانت من جبل عرفات، وحصلت عليها  حينما 

كانت تؤدي مناسك العمرة بعد فترة اعتزالها«.
بحفنة رمل  تحتفظ  أن  وأضافت: »شادية طلبت حينها 
من جبل عرفات، ولبى أحد األمراء السعوديين طلبها، 
الحفنة،  تلك  تحتوي على  أهداها “بونبونيرة”  بعدما 
وظلت محتفظة بها في ركن خاص بداخل غرفة نومها، 
إال أن األسرة فضلت االحتفاظ بها بعد ذلك على طاولة 

في أحد أركان الصالون«.
الراحلة تبرعت بكل فساتينها،  وتابعت: »الفنانة 
التي  أسرتها،  مثلها مثل  أشياء عديدة،  وتخلصت من 
بينها وبين  كانت  التي  الخاصة  الرسائل  تخلصت من 
الفنان الراحل صالح ذو الفقار، و الرسائل التي كانت 
ما زالوا محتفظين  أنهم  إال  بينها وبين حبها األول، 
التي تتضمن تسجيالت  الكاسيت،  ببعض أشرطة 
صوتية لها في البروفات والحفالت الخاصة، والتي لن 

تخرج للنور أبدًا، وذلك لرغبة أسرتها في ذلك«.
أن  الراحلة  الفنانة  لمنزل  وأكدت من خالل زيارتها 
بأقاربها  متكفلة  كانت  كانت معطاءة جدًا، ألنها  شادية 
أو بالذين خدموها، باإلضافة إلى أنها كانت تمتلك دفتًرا 
خاًصا يحتوي على أسماء معينة وبجانب كل اسم مبلغًا 

أيام فى  استقر صناع فريق عمل مسرحية »3    
الساحل« للفنان محمد هنيدى، والذى يعود بها إلى 
المسرح بعد فترة غياب نحو 16 سنة على المؤلف 
يواصل  المسرحية، حيث  لكتابة رواية  حاتم حسين 
الهوارى،  المخرج مجدى  مع  البروفات  هنيدى 
المقبلة على  األيام  المقرر عرضها خالل  ومن 
االستعراضية،  األعمال  إلى  وتنتمى  المسارح  أحد 
والمسرحية يشارك فى بطولتها كل من الفنانة ندى 
فتحى  وأحمد  فؤاد  وبيومى  ثروت  موسى ومحمد 

ومن تأليف حاتم حسين وإخراج مجدى الهوارى.
يذكر أن آخر أعمال هنيدى المسرحية »طرائيعو«، 
أمين،  نبيل  وتأليف  العصفورى  للمخرج سمير 
وشارك فى بطولة العمل الفنان الراحل محمد شرف 

لبيب  ولطفى  الرازق  عبد  ترك وغادة  وعالء مرسى وحنان 
ومحمود الجندى. 

ويعرض أبطال المسرحية العديد من المشاكل التى تواجه المجتمع 

المصرى من خالل عرض مسرحى فى إطار كوميدى وبه العديد 
من االستعراضات الرائعة، وتناولت المسرحية حياة شاب صعيدى 
يدعى »فارس«، أرسله والده ليكمل تعليمه فى القاهرة ولكنه عاد 
بدون إتمام دراسته، بعد أن وقع فى حب فتاة تعمل معه فى الموالد.

  الناقدة أحالم األسيوطي

حامت حسني مؤلفا ملسرحية »3 أيام فى الساحل« 
لـ حممد هنيدى

إمام، مسلسل  الفنان محمد  النجم  يخوض 
المقبل 2019، ومعه  هوجان فى رمضان 
تأليف محمد صالح  النجوم، من  كوكبة من 
وإنتاج  شركة  العزب وإخراج شيرين عادل 

سيرجنى .
إمام، صورة من بوستر من  ونشر محمد 
انستجرام،  مسلسل »هوجان« عبر حسابه 
الذى احتوى على رجال مفتول العضالت بينما 
الفنانين من خالله،  أحد من  أو  إمام  لم يظهر 
تشويق وتخمين  فى حالة  مما وضع جمهوره 

حول معرفة قصة المسلسل الجديد.
الفترة  فى  إمام،  الفنان محمد  آيضا  ويشارك 
المقبلة،  بفيلم » لص بغداد« من بطولة محمد 
إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، 
أحمد رزق،  ياسمين رئيس، صالح عبد هللا، 
أحمد  إخراج  إبراهيم،  تامر  تأليف  وآخرون، 

خالد موسى، إنتاج سينرجى.

أحمد عز عددا من مشاهده  الفنان  صور 
للمخرج شريف عرفة،   فيلم »الممر«  فى 
وقبلها انتهى من تصوير مشاهد اإلسماعيلية 
السويس،  ومشاهد األكشن فى مدينة 
ويواصل تصوير المشاهد الخاصة بالقاهرة، 
ولم  التصوير،  االنتهاء من  أوشك على  كما 
الفيلم فى  نهائى لعرض  يتم تحديد موعد 

السينمات.
فيلم »الممر«، عن مجموعة  أحداث  تدور 
تنفذ عمليات ضمن  المصرية  الصاعقة  من 
حرب االستنزاف، ويقدم العمل ملحمة لعدد 
الحرب  فى  قدموه  الصاعقة وما  أبطال  من 

ضد إسرائيل.
فيلم »الممر« يشارك فى بطولته بجانب 
أحمد رزق،  أحمد عز كل من هند صبرى 
فلوكس  إياد نصار ومحمد فراج وأحمد 
الشرنوبى ومحمد جمعة وأمير  ومحمد 
الدين ومحمود حجازى ومحمد  صالح 
أمير طعيمة  البياع وغيرهم، وهو قصة 
السينمائية، ومن إخراج  أعماله  أول  فى 

شريف عرفه.

  انتهى فريق عمل فيلم »رأس السنة« من تصويره، والذى 
تأليف  المقدم،  إياد نصار وإنجى  الفنانان  يشارك فى بطولته 
انتهى صناعه من  محمد حفظى، وإخراج محمد صقر، حيث 
تصوير المشاهد الخارجية فى مدينة الغردقة، ودخل الفيلم حاليا 
به استعدادا لطرحه  الخاصة  المونتاج والميكساج  فى مرحلة 

خالل الفترة المقبلة فى موسم منتصف العام .
السنة«،  الفيلم تدور أحداثه حول طبقة معينة فى يوم »رأس 
ويتعرض أبطاله لمواقف معينة خالل هذا اليوم، وهو من تأليف 
محمد حفظى وإخراج محمد أحمد صقر فى تجربته األولى، 
ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى 

المقدم وهدى المفتى وسالى عابد .

  انتهى النجمتان ميرفت أمين وبوسى من تصوير عدد من مشاهدهم 
بمسلسل »قيد عائلى«، يوم الثالثاء بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، ويستمر 
التصوير لمدة يوم واحد، وبعدها ينتقالن إلى ديكور آخر فى المعادى 

الستكمال تصوير المشاهد الداخلية فى أحداث العمل.
مسلسل »قيد عائلى« تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويضم 

أمين وبوسى وصالح عبد هللا  منهم ميرفت  الفنانين  كبيًرا من  عددًا 
وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ونضال الشافعى وأحمد 
التهامى وأميرة هانى وكارولين عزمى، كريم عبد الخالق وعدد آخر 
الموسم  للعرض فى  الـ45 حلقة  الشباب وينتمى ألعمال  الفنانين  من 

الشتوى.

السبكى صورة  المنتج أحمد    نشر 
جديدة من كواليس فيلمه الجديد »محمد 
حسنى« والذى يقوم ببطولته محمد 
سعد وذلك عبر صفحته على موقع 

التواصل االجتماعى فيسبوك.
وعلق السبكى على الصورة قائال 
: »صبح صبح يا عم الحج« وهى 
للفنان محمد سعد  العبارة الشهيرة 
فيه  فيلمه »بوحة« ، والذى ظهر  فى 

يشخصية جزار فى المدبح. 
الفيلم  بدا تصوير  يذكر ان محمد سعد 
منذ ايام قليلة، وذلك بعد ان تم االنتهاء 
العمل وذلك داخل  أبطال  من اختيار 

استوديو مصر. 
فيلم »محمد حسني« بطولة النجم محمد 
الكبير سمير صبري ومحمد  سعد والفنان 
ثروت ومي سليم وفريـال يوسف وبيومى 

إنتاج  فؤاد وويزو وحمدى الوزير، ومن 
الدكتور شريف عادل،  السبكي وتأليف  أحمد 

وإخراج محمد على.
يذكر أن احدث أعمال الفنان محمد سعد كان 

الذى شاركه  فيلم »الكنز«  الجزء األول من 
فى البطولة محمد رمضان وأحمد رزق وهند 
صبرى وإخراج شريف عرفة وتأليف عبد 

الرحيم كمال.

  سبب خبر طالق 
الفنانة المصرية ياسمين 
عبدالعزيز من زوجها 
رجل األعمال محمد 
بعد 17 عام  حالوة 
زواج صدمة كبيرة لكل 

جمهورها.
وائل  الشاب  الفنان 
عبدالعزيز وجه رسالة 
ياسمين عبر  لشقيقته 
الشخصي على  حسابه 
موقع »أنستجرام«، 
لهما  صورة  ونشر 
روحي  »يا  وقال: 
الدنيا  انجحي وكسري 
لكن  اه  نكسر  احنا 

مننكسرش«.
أن  التعليق  وبدا من 
شقيقته  يساند  الفنان 
تمر  التي  االزمة  بسبب 
خبر  إعالن  إثر  بها 
طالقها، والذي ذكرت 

أكثر  تم منذ  أنه  الصحفية  التقارير 
من عام.

األقاويل عن  انتشرت عدد من  كما 
بالفنانة ريهام  ارتباط محمد حالوة 
ياسمين  بعد طالقه من  حجاج وذلك 

لم تؤكد  عبدالعزيز، ولكن ريهام 
المعلومة حتى اآلن.

ياسمين تزوجت من محمد حالوة 
له، ودافعت  الثانية  الزوجة  وكانت 
اعتراض عدد من  له رغم  عن حبها 
ارتباطها  جمهورها وأسرتها على 

ابنيها  برجل متزوج، وأنجبت منه 
»ياسمين وسيف«.

تغيبت عن دراما  المصرية  الفنانة 
رمضان العام الماضي وتحضر حاليا 
لمسلسل بعنوان »الملكة« تعود به في 

رمضان 2019.

إلى عالم الدراما بعد غياب    سيعود مجدداً 
خمس سنوات الممثل السوري  دريد لحام  
منذ  ليكون متواجداً في موسم 2019، وتحديداً 
مشاركته كضيف شرف في مسلسل »ضبوا 
الشناتي« مع المخرج الليث حجو موسم 2014.
فإن صاحب شخصية »غوار الطوشة« سيكون 
حاضراً في مسلسل »  ناس من ورق  » من 

تأليف أسامة كوكش وإخراج وائل رمضان.
يشار إلى أن لحام حقق خالل الفترة األخيرة 
نجاحاً الفتاً في فيلم »دمشق حلب« للمخرج 
باسل الخطيب، وقد حقق جائزة التمثيل الكبرى 
في مهرجان االسكندرية السينمائي لدول البحر 
المتوسط بينما حقق الفيلم جائزة أفضل فيلم 

روائي عربي.

االنتهاء من تصوير فيلم »رأس السنة« 
ودخوله مراحل املونتاج

صورة وتعليق
ما بين الغروب والشروق يكمن العدل وتتحقق العدالة ويتجدد 

األمل في حياة افضل... قمة الجمال والرحمة!

 ناهدة العاصي

الموضوع: ماجدة )نبيلة عبيد( ربة منزل تعيش 
يملك  العزيز(  مع زوجها رفعت )محمود عبد 
ونيفين  )تامر(  مجدي  أوالدها  سياحية.  شركة 
)رانيا(، تعاني ماجدة من حالة عصبية وآالم في 
المعدة نتيجة خيانة زوجها، تذهب لطبيب نفسي 
د. مصطفى )فاروق الفيشاوي( وبعد عدة جلسات 

تقابل  أخرى.  إنسانة  إلى  تتحول 
زوزو )ماجدة الخطيب( صديقتها 
التي طلقت من زوجها بعد عذاب 
آليم وتعيش مع شاب أصغر منها. 
تشتكي ماجدة لزوزو عن خيانة رفعت 
لها ، فتخبرها بأن الممثل محمود 
برعي )عبد المنعم كامل( معجب بها 
ويريد مقابلتها. ترفض ماجدة بشدة. 
ثم وجدت رفعت في احضان سيدة 
أخرى، أرادت االنتقام مع محمود 
فتراجعت ثم مع د. مصطفى فصفعها. 
فاصدمت بسيارتها، ورحلت على 

بكاء رفعت بأنه سيتغير.
احسان  قصة:  والنقد:  التحليل 
وحوار:  سيناريو  القدوس،  عبد 

مصطفى محرم
عزيزي القارئ ، هنا الفيلم شاهدته 

عند ظهوره ونجح نجاحا كبيرا وذلك لما به من 
تحليل لشخصية المرأة من )احسان عبد القدوس( 
واحساستها الداخلية التي ال تستطيع البوح بها حتى 
امام د. نفسي. وقد كشف السيناريست مصطفى 
محرم عن اغوار نفس المرأة في ثالث شخصيات 
تجمعهن الخيانة الزوجية من قبل الزوج وهن : 

ماجدة، زوزو، مرفت )سحر حمدي(.
ماجدة: الشخصية الرئيسية- إنسانة من اسرة 
متوسطة، جميلة، مثقفة، مليئة بالحيوية، كرست 
حياتها وكيانها لزوجها رفعت وألوالدها، فوجدت 
نفسية.  آالم  لها  تسبب  مما  المرة  الخيانة  منه 
فإن صراع ماجدة مع رفعت )معرفتها بخيانته( 
والخوف )بمواجهته بالحقيقة( كان يدمر كل شئ 
بها. فذهبت لدكتور نفسي )مصطفى( لمعرفة 

مرضها.
كانت المشاهد التي تجمع بين )د. مصطفى بماجدة 
في العيادة( من اهم وأدق المشاهد في الفيلم حتى 
كتب على االفيش للكبار فقط. ال أقل من 21 سنة.
استخدم السيناريست "ادوات" يستعملها الطبيب 
النفسي لالعتماد عليها في الحصول على معلومات 
عن سلوك وسمات شخصية ماجدة. هذه االدوات 
هي : -1 االستبار: وهي اداة تعتمد على العناصر 
 face to face.  اللفظية في التعبير مع المواجهة
المباشرة  المعاينة  على  تعتمد  المشاهدة:   2-
الصمت،  كالتلعثم،  اللفظية(  )غير  لالستجابات 
الخجل. -3 االستخبار: اسئلة مكتوبة ثم يسجل 
الطبيب كتابيا ما شاهده. وبذلك كان الحوار جريئا 

وعلميا للوصول إلى العالج.
أزمة ماجدة: ان تكشف عن خصوصيات حياتها 
للدكتور )وطبعا للجمهور( فيساعدها على الكالم 
باالستبار )االسئلة( حسألك شوية أسئلة، والسؤال 
اللي انت حاسة انك محرجة حعتبر سكوتك اجابة 
عليه. انت قلتيلي ان جوزك له عالقات نسائية، هل 
معنى ذلك أنه مقصر في واجباته الزوجية؟ هي : 
ايوه )تتقدم لالمام منعا من مواجهته( يعني مش 
زي ما كان معودني. هو : كان معودك على إيه؟ 
هي: )تسكت( هو: )يساعدها على تكملة الحدبث( 
كان معودك يعاشرك كل يوم؟ هي: )بااليمائة( 
تهز رأسها هو: )بهدوء( كم مرة؟ هي: )ال ترد( 
هو: احيانا كان بيعاشرك بالنهار. هي: )كلوزعلى 
كان  اللي  الصمت  بنفس  أيوه،  مرتبكة(  ماجدة 
بيننا. هو: ماقدرتيش تعرفي إيه سبب الصمت 
ده؟ هي : ماقدرتش اعرف. هو: جايز ماكنتيش 
بتتجوبي معاه عشان كده بدأ يعرف ستات ثانية. 

هي : )تنهض( ما عرفش.
استعمل الدكتور اداة )االستخبار( بكتابة كل ما قالته 
ماجدة. فتقول )وهي خائفة( انت بتكتب إيه؟ هو: 
اطمئني، كل اللي بتقوليه في بير مالوش قرار.

ماجدة  عالج  في  اظهار  السيناريست  حرص 
ان نصحها الطبيب ان تتخلص من الخضوع 
لزوجها وتستقل بشخصيتها حتى تتخلص من 
سيطرته عليها خاصة بالصمت. ونجحت الخطة.

كانت ماجدة سعيدة بذلك حتى وصلت للذروة: عند 
اكتشاف رفعت في احضان سائحة في مجاوش 
)الممثل  محمود  مع  االنتقام  وقررت  فنهارت 
لد. مصطفى  وذهبت  تراجعت  ثم  السينمائي( 
تستنجد به لمعاشرتها، في حالة هسترية، فصفعها 
باأللم لتفيق، ولكن كانت هذه الصفعة من الدكتور 

لها بمثابة نهايتها.
فقط: ان السيناريو أظهر ماجدة كشخصية ضعيفة 
في البداية خاضعة لزوجها حتى نصحها الطبيب 
الضعف  من  وتتحول  االرادة  قوية  تكون  بان 
والخضوع إلى القوة واالستقالل لتكون الند بالند 
مع زوجها. ولكن بعد خيانة رفعت مع السائحة 
وطلب منها أن يبدأ معها صفحة جديدة نجدها 
)وافقت(. بدال من مواجهته بالغلط والثورة عليه 
وانها ال تسمح له باالساءة إليها مرة أخرى. إن 
الشخصية الضعيفة ليس لها مكان في الدراما 
فيجب أن تنمو وتتطور وتتحول وتصبح قوية.

 أدت )نبيلة عبيد( هذا الدور بمعيشة صادقة لاللم 
النفسي لخيانة زوجها كذلك كانت معبرة للتلعثم 
وكانت  الدكتور،  مع  العميق  والحزن  والحرج 
مالبسها متالئمة مع الشخصية منذ وهي طالبة 
ثم امرأة جادة مع الطبيب، ثم ابراز مفاتنها كما 

نصحها مصطفى.
زوزو: شخصية قوية االرادة، متفائلة، ال تستسلم 
لخيانة زوجها، طلبت الطالق واستقلت بشخصيتها. 

بأن  تنصحها  لماجدة،  مخلصة  وهي كصديقة 
تطلق من زوجها حتى ال تكون جارية له، او 
تعمل مثلها. فهي تشتري الشباب الصغير الشباع 
غريزتها الجنسية دون أي ارتباط. لكن نالحظ 
أن في اعماق نفسها ليست سعيدة بهذه الحياة. 
األليم  الحزن  بعمق،  الخطيب(  )ماجدة  أدت 

الذي تشعر به بعد كل مغامرة تنتهي منها مثل 
عالقتها بعالء. كما ادت بحيوية كبيرة المرأة 
المتحررة من قيود العبودية للزواج وادراكها 
ما تحتاجه من الشباب مقابل الفلوس التي تدفعها 
لهم. رحم هللا هذه الفنانة التي كانت استاذة في 

السينما والمسرح.
مرفت: خاضعة لزوجها وهو يخونها، وتحسد 
ماجدة صديقتها على زوجها رفعت الجذاب، فال 
تمانع من خيانة زوجها وصديقتها معه الشباع 
غريزتها، ضاربة بعرض الحائط أي مراعاة 
سحر حمدي،  الراقصة  لالخالق أو االقرباء. 

ال بأس بها.
رفعت: شخصية ناجحة في الحياة العملية واالسرية، 
محب لزوجته واوالده، لكنه ال يمانع من نزوات 
مثل  ماجدة  او صديقات  العمل،  مع صديقات 
مرفت ظنا منه أن ماجدة ال تعرف وال تالحظ 
أي شئ، ونسى أنه كان يعاشرها كثيرا وبدأ يقلل 
المعاشرة )كما قالت لد. مصطفى( حتى كشف 
امره في النهاية وظن أن ماجدة ستسامحه طالما 
ندم على افعاله. لكن ماجدة فقدها نهائيا عندما 
رحلت وانهار ببكائه لفقدانها.محمود عبد العزيز: 
جسد الشخصية بصدق وكانت وسامته وازيائه 
تخدم الدورلفلنتينومصر. د. مصطفى: شخصية 
جادة، متعلمة، مثقفة، يحترمها كل الناس، يعامل 
المريضة )ماجدة( باسلوب مهذب وبهدوء الواثق 
من نفسه في مهنته، يعطى لها االجابات التي 
تريد سماعها، ويساعدها على البوح فيما تكمنه 
بداخلها بطريق االلفاظ )االستبار( أو بااليماءات 
والصمت )المواجهة( وعندما لجأت اليه ماجدة 
وهي في عنفوان جمالها وانهيارها أبى أن يستغل 
الموقف لعلمه بأن ليس هذا هو الحل، بل يجب 
ان تستقل بشخصيتها لتشفى. ولما اصرت على 
معاشرتها النها ال تعرف غيره، صفعها حتى 
كبريائها  في  جرحها  لكنه  غفلتها،  من  تفيق 

وخرجت منهارة.
فاروق الفيشاوي : ممثل قدير، من أفضل ادواره 
ووضع بصمة قوية في تاريخه السينمائي المصري، 
يدخنه مع وسامته  الذي  والبايب  ازيائه  كانت 
اكملوا واثقلوا كيان الشخصية. فهو يعرف كيف 
يلقى السؤال، ومتى يساعد ماجدة على الكالم، 
ومتى يواجهها بكل هدوء حتى تطمئن له. اطال 

هللا عمر هذا الفنان الكبير.
االخراج: حسين كمال

اخرج فيلما مدروسا قصة وسيناريو ووفق في 
اختيار الممثلين الرئيسيين: نبيلة عبيد، محمود 
عبد العزيز، ماجدة الخطيب وفاروق الفيشاوي. 
كما وفق في اختيار لدور الممثل السينمائي محمود 
برعي نجم الباليه المصري )عبد المنعم كامل( 
كان رقيقا وحالما تتمناه أي امرأة مجروحة في 
كرامتها خاصة انه كان مثاليا ولما ال )طالما 
ماجدة لم تراه إال في احالم يقظتها(. )رحم هللا 
هذا الفنان( الذي ال نعلم مصير فن الباليه في 
مصر بعد رحيله. لعب مهندس الديكور: ماهر 
مع  نصر  محسن  التصوير  ومدير  النور  عبد 
ابراز  في  رئيسيا  دورا  كمال  حسين  المخرج 
الثراء في منزل رفعت وماجدة، خاصة الصالون 
واالنتريه وكانت زوايا الكاميرا مختلفة الظهار 
هذا الثراء. كذلك منزل مرفت. واما عيادة د. 
مصطفى فكان الديكور بسيطا لراحة المريض 
اللقطات(  )تقطيع  بالديكوباج  المخرج  واهتم 
مع الرسم بالنور. واخذ  Amorse من ظهر 
مصطفى في شمال الكادر مظلم وماجدة يمين 
بالعكس. كما يوجد  النور والعكس  الكادر في 
توافق وانسجام في الوان االزياء ماجدة بفستان 
السهرة األسود والمعطف  الفرو األبيض اما 
مصطفى بالبزة والكرافتة البيضاء مع القميص 
ماجدة  بقبلة في مشهد )حلم  واالنتهاء  األسود 
بهذا الموقف(. وكانت موسيقى: عمار الشريعي 
معبرة لكل مواقف الفيلم. اما التصوير الخارجي 
للنادي الرياضي والتجميل الذي تذهبن  اليهما 
زوزو وماجدة ومناظر في مجاويش، يخدم الحياة 

الرغدة التي يعيشها اصحابها.
كل ذلك كان ورائه حسين كمال مخرج حساس 
واعيا لمسئولية الفيلم لقصة احسان عبد القدوس 
وسيناريو مصطفى محرم ويحمل رسالة هامة 
جدا وهي: ان االنسان ال يعرف القيمة الحقيقية 

لمن معه إال عندما يفقده.

نقد فيلم : أرجوك اعطيني هذا الدواء
“ إن اإلنسان ال يعرف القيمة الحقيقية 

لمن معه إال عندما يفقده”
الفيلم للكبار فقط وليس أقل من 21 سنة

الفنانة لوسى عددا من    صورت 
الكبير2"،  مشاهدها فى مسلسل "البيت 
الثالثاء،  المغربى أمس  داخل استوديو 
حيث أوشكت على االنتهاء من تصوير 
مشاهدها، وتواصل التصوير بشكل يومى 
النقلى  العمل محمد  خاصة وأن مخرج 
التصوير  نهائيا لالنتهاء من  حدد موعدا 
فى شهر ديسمبر المقبل استعداداً لعرضه 

على القنوات الفضائية.

الكبير" بطولة لوسى،  مسلسل "البيت 
بدير، وسوسن بدر، وريم هالل،  وأحمد 
وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، 
وطارق صبرى، ودنيا المصرى، 
ومى فخرى، وأحمد صيام، واألردنية 
ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير 
عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء 
الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، 
ومجدى كامل ومن تأليف أحمد صبحى، 

وإخراج محمد النقلى.
الكبير" يرصد قضايا  مسلسل "البيت 
المرأة فى الصعيد، فيما يتعلق باإلرث 
وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من 
المشاكل االجتماعية التى ال تزال تفرض 

نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلى.
الـ60 حلقة،  ينتمى لمسلسالت  المسلسل 
تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد  من 

النقلى.



التوقيع على اتفاق “أومسكا” على هامش قمة جمموعة الـ20
  

 قال كبير المستشارين االقتصاديين في البيت 
التوقيع  إن  كودلو  الري  األميركي  األبيض 
على اتفاق التبادل الحر بين الواليات المتحدة 
 )USMCA  - )»أوسمكا«  وكندا  والمكسيك 
سيتم على هامش قمة مجموعة الدول العشرين 
 30 قي  ينتهي  الذي  الحالي  األسبوع  أواخر 

نوفمبر 2018 .
في  االتفاق  هذا  على  التوقيع  »سيتم 
األرجنتين«، قال كودلو يوم الثالثاء  ، مضيفاً 
ورئيس  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أن 
يعتقدان  ترودو  جوستان  الكندية  الحكومة 
السيارات  صناعة  قطاع  سيدعم  االتفاق  أن 

والعاملين فيه.
وفي أوتاوا قال مسؤول رفيع في حكومة ترودو، بَحذر، 
إن دول »أوسمكا« الثالث »تنوي التوقيع )على االتفاق( 
يجري  أنه  مضيفاً  )نوفمبر(«،  الثاني  تشرين   30 في 

وضع اللمسات األخيرة على النص النهائي لالتفاق.
إدارة  فرضتها  التي  الرسوم  بإلغاء  ترغب  كندا  وكانت 
الفوالذ  واردات  على  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
برسوم  كندا  عليها  ردت  والتي  كندا،  من  واأللومينيوم 
الحكومة  لكن  الجديد.  االتفاق  التوقيع على  قبل  مضادة، 
ليس  االتفاق  على  توقيعها  إن  مؤخراً  قالت  الكندية 

مشروطاً بإلغاء تلك الرسوم.
بوينس  األرجنتينية  العاصمة  في  العشرين  قمة  وتنعقد 

آيرس في 30 تشرين الثاني )نوفمبر( و1 كانون األول 
األسبوع  من  والسبت  الجمعة  يومْي  أي  )ديسمبر(، 

الحالي. 
تم التوصل إلى اتفاق »أوسمكا« في 30 أيلول )سبتمبر( 
الفائت ليحل مكان اتفاق »نافتا« الذي ضم دول االتفاق 

الجديد الثالث نفسها.
ودخل اتفاق »نافتا« حيز التنفيذ في اليوم األول من عام 
)أغسطس(  آب  في  تعديله  مفاوضات  وانطلقت   ،1994
2017 بطلب من الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي 
اإلطالق  على  تجاري«  اتفاق  بـ«أسوأ  مراراً  وصفه 
وقعته واشنطن، محّماًل إياه مسؤولية خسارة أعداد كبيرة 
قطاع  في  السيما  المتحدة،  الواليات  في  الوظائف  من 

كندا تعلن إصابة دبلوماسي أخر من بعثتها يف كوبا مبرض غامض
  

دبلوماسيا  أن  أعلنت كندا   
أخر من بعثتها في كوبا أصيب 
بمرض غامض، ما يرفع عدد 
اإلصابات المؤكدة بين الكنديين 

إلى 13 شخصا.
وذكرت شبكة “ايه بي سي” 
أن  الخميس  يوم  األمريكية 
الكنديين الذين أصيبوا بالمرض 
الغامض إما يعملون ضمن البعثة 
الدبلوماسية أو من أفراد أسرهم، 
أن أعراض هذا  إلى  مشيرة 
اإلصابة  في  تتمثل  المرض 

بالصداع والدوار وصعوبة في التركيز.
الحاالت  التحقيق في هذه  الكندية  الحكومة  وتواصل 
التي بدأت في الظهور منذ أواخر عام 2016، كما انها 

سمحت ألفراد البعثة الدبلوماسية بالعودة إلى الديار في 
حال ما رغبوا بذلك.
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)22 أخطاؤنا يف اللغة )

 لقاء للبحث يف اقتطاعات اخلدمات الفرنكوفونّية يف اونتاريوأسامه كامل أبو شقرا
  عقد رئيس الحكومة الكنديّة جوستان 
ترودو اجتماعا بعد ظهر يوم األربعاء 
مع زعماء أحزاب المعارضة في مجلس 
العموم الكندي للبحث في االقتطاعات 
في الخدمات الفرنكوفونيّة التي أقّرتها 
حكومة المحافظين المحليّة في مقاطعة 

اونتاريو برئاسة دوغ فورد.
وورد ذكر اللّقاء في تقرير جدول أعمال 
ترودو اليومي، وأفاد التقرير بأّن رئيس 
الحكومة سوف يبحث في القضايا التي 
تواجه الفرنكوفونيّة الكنديّة مع كّل من 
أندرو شير زعيم حزب المحافظين الذي 
يشّكل المعارضة الرسميّة في مجلس 
العموم الكندي وجاغميت سينغ زعيم 

بوليو زعيم حزب  الجديد وماريو  الديمقراطي  الحزب 
الكتلة الكيبيكيّة واليزابيث ماي زعيمة حزب الخضر.

قبل  أعلن  قد  فورد  اونتاريو دوغ  وكان رئيس حكومة 
فرنسيّة  جامعة  إلنشاء  مشروع  إلغاء  على  عزمه  أيّام 
اللّغة  اللّغة في مدينة تورونتو، والغاء منصب مفّوض 

الفرنسيّة في المقاطعة.
وأثار االعالن ردود فعل منّددة واسعة النطاق، دفعت 
بدوغ فورد للتراجع عن قراره بإلغاء منصب مفّوض 

اللّغة الفرنسيّة، على أن يعمل تحت إدارة أمين المظالم.
كما أعلن عن إعادة وزارة الفرنكوفونيّة التي ألغاها، 
وأوكل بالحقيبة إلى   وزيرة العدل  في حكومته كارولين 
مالروني وعن نيّته في تعيين مستشار لشؤون الفرنكوفونيّة.

ومن المقّرر أن يتناول رئيس الحكومة الفدراليّة جوستان 
أوضاع  المعارضة  لقائه مع زعماء  في  أيضا  ترودو 
األقليّات الفرنكوفونيّة في مقاطعات كنديّة أخرى غير 

اونتاريو.

مقاطعة  في  السيارات  تأمين  مؤسسة  أطلقت      
كيبيك )SAAQ( يوم اإلثنين الماضي  حملة توعية 
من مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات 
تحمل عنوان »)عند تناول( الكحول أو المخدرات: ال 

للقيادة. ال للمخاطرة«.
لغاية  الحملة  وتستمر 
6 كانون الثاني )يناير( 
وتستهدف  المقبل، 
تتراوح  الذين  السائقين 
أعمارهم بين 18 و44 
إيالءها  مع  عاماً، 
العمرية  للفئة  المنتمين 
أهمية  18 – 24 عاماً 

خاصة.
مؤسسة  وتستخدم 
تأمين السيارات، وهي 
مؤسسة عامة، محطات 
التلفزة واإلذاعة وشبكة 
ومواقع  اإلنترنت 

للوصول  الكبيرة  والملصقات  االجتماعي  التواصل 
إلى من تستهدفهم في حملتها.

وتذّكر الحملة السائقين أنه وإن كان استهالك الماريجوانا 
)القنّب الهندي( ألغراض ترفيهية قد بات مشروعاً 
في كندا، فقيادة السيارة بعد تناول هذا الصنف من 

المخدرات الخفيفة ممنوعة بتاتاً.
وفي الفترة الممتدة من 29 تشرين الثاني )نوفمبر( 
لغاية 3 كانون الثاني )يناير( تتعاون أجهزة الشرطة 
في مقاطعة كيبيك ومراقبو السير التابعون لمؤسسة 
تأمين السيارات في عملية مراقبة مكثفة تتضمن إقامة 
حواجز تدقيق متنقلة بهدف كشف السائقين تحت تأثير 

الكحول أو المخدرات.  
وتفيد إحصائيات مؤسسة تأمين السيارات في مقاطعة 
كيبيك أن آثار مخدرات ُوجدت في دماء %33 من 
السائقين الذين قضوا في حوادث سير على طرقات 

المقاطعة في الفترة الممتدة بين عامْي 2012 و2016، 
وأن تناول الكحول تسبب بـ110 حاالت وفاة و260 
خفيفة على طرقات  إصابة  إصابة خطرة و1800 

المقاطعة خالل الفترة نفسها.
وكيبيك ثانية كبريات المقاطعات الكندية من حيث عدد 

السكان، يقطنها نحو من 8,4 ماليين نسمة.
يُشار إلى أن بيع الماريجوانا ألغراض ترفيهية أصبح 
حكومة  أصدرته  قانون  بموجب  كندا  في  مشروعاً 
جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا ودخل حيز التنفيذ 

في 17 تشرين األول )أكتوبر( الفائت. 

اونتاريو: ” مشروع اجلامعة الفرنسّية ما زال قائما”
 اتّهمت وزيرة العدل وشؤون 
الفرنكوفونيّة في حكومة اونتاريو 
كارولين مالروني وسائل االعالم 
بأمانة،  الوقائع  تنقل  ال  بأنّها 
وأضافت بأّن حكومة المقاطعة لم 
تتخّل عن مشروع إنشاء جامعة 

فرنسيّة في مدينة تورونتو.
»لم نلغ خّطة إنشاء الجامعة كما 
ترّدده وسائل االعالم، ونستمّر في 
العمل عليه«: كارولين مالرةوني 
وزيرة العدل وشؤون الفرنكوفونيّة 

في حكومة اونتاريو.
لكّن كالم مالروني يتناقض مع ما 
ورد في الخّطة االقتصاديّة التي 

قّدمتها  حكومة المحافظين المحليّة برئاسة دوغ فورد ، 
للمقاطعة  من أّن »تدقيقا أعمق في الوضع االقتصادي 
دفع بالحكومة إلى إلغاء خّطة إنشاء جامعة جديدة باللّغة 

الفرنسيّة«.
وقالت الوزيرة كارولين مالروني رّدا على أسئلة المعارضة 
في الجمعيّة التشريعيّة في اونتاريو، إّن الحكومة ألغت 
مشروع افتتاح الجامعة في خريف العام 2020، ولكن 

دون أن تشير الوزيرة إلى أّي موعد آخر الفتتاحها.
وكان رئيس الحكومة دوغ فورد قد أعلن عن اقتطاعات 
في الخدمات المقّدمة باللّغة الفرنسيّة في اونتاريو، وعن  

إلغاء مشروع انشاء جامعة فرنسيّة في  مدينة تورونتو

الفرنكوفونيّة، وعاد  الخدمات  ألغى منصب مفّوض  كما 
ليتراجع بعد ذلك  عن قراره  تحت الضغط، لكنّه وضع 

المفّوض تحت سلطة أمين المظالم.
وقال إّن مشروع انشاء الجامعة الفرنسيّة تأّجل ريثما يتحّسن 

الوضع االقتصادي في المقاطعة.
ويشار أخيرا إلى أّن النائبة  عن حزب المحافظين المحلّي 
بزعامة دوغ فورد أماندا سيمار أعلنت اليوم استقالتها من 

حزبها لتصبح نائبة مستقلّة.
وكانت أماندا سيمار، والتي تنتمي  لألقليّة الفرنكوفونيّة في 
اونتاريو،  قد انتقدت بشّدة قرار الغاء الخدمات الفرنكوفونيّة 

الذي اتّخذه زعيم حزبها رئيس الحكومة دوغ فورد.

عدد حمّطات شحن السّيارات الكهربائّية متفاوت بني املقاطعات 
السيّارات  أصحاب  يواجه   
الكهربائيّة  في كندا تحّديا في شحن 
سيّاراتهم في بعض المناطق التي 
وال  الشحن،  محّطات  إلى  تفتقر 

سيّما في وسط البالد.
ويجد السائقون 16 محّطة شحن 
سريع فقط  في المنطقة الممتّدة من 
مقاطعة اونتاريو حتّى الحدود بين 
مقاطعتي البرتا وبريتيش كولومبيا، 
من بينها 11 محّطة شحن في البرتا 

و5 محّطات في مدينة وينيبيغ.
أيّا منها في مقاطعة  وال يجدون 
مقاطعة  شمال  وفي  سسكتشوان 
اونتاريو حسب معلومات صادرة 

.CAA عن االتّحاد الكندي للسائقين
بالمقابل، يجد السائقون 124 محّطة شحن  لسيّاراتهم الكهربائيّة 
في مقاطعة كيبيك، 80 بالمئة منها من المستوى 3 التي 

تتيح شحن السيّارة في 20 دقيقة. 
وتتوّفر محّطات شحن خاّصة في المنازل واألبنية السكنيّة 
واألماكن العاّمة من المستوى 2 التي يستغرق شحن السيّارة 

فيها من ساعة إلى ثماني ساعات.
ويشار إلى أّن محّطات الشحن السريع تشّجع المستهلكين 

يفّسر عددها  ما  وهذا  الكهربائيّة،  السيّارات  على شراء 
الضئيل في مقاطعات البراري التي تفتقر إلى هذا النوع 

من المحّطات.
ونصح اتّحاد أصحاب السيّارات الكهربائيّة  CAA  في 
مانيتوبا الحكومة بتوفير 34 محّطة شحن لتقديم هذه الخدمة 

ألبناء المقاطعة.
ويشار إلى أّن مقاطعات بريتيش كولومبيا واونتاريو وكيبيك 
تضّم عددا كبيرا من محّطات شحن السيّارات الكهربائيّة. 

املكتب الوطين للطاقة: تقرير حول رحبّية الطاقة الشمسّية
 أصدر المكتب الوطني للطاقة 
تقريرا تحت عنوان »ربحيّة 
الطاقة الشمسيّة« بحث فيه في 
مدى قابليّة تركيبات األلواح 
الشمسيّة لالستمرار في كندا.

تركيب  بأّن  التقرير  وأفاد 
األلواح الشمسيّة كمصدر ثان 
للطاقة ال يكون دوما مناسبا 
ال سيّما في مقاطعتي كيبيك 

ومانيتوبا حيث الطاقة الكهرمائيّة رخيصة الثمن.
وأشار بأّن الشتاء الكندي المظلم والطويل ال يتيح اعتبار 
الطاقة الشمسيّة كمصدر رئيسي للطاقة، في أّي من المناطق 

في مختلف أنحاء كندا.
و استخدام الطاقة الشمسيّة قد يكون أقّل كلفة في مقاطعات 
يرتفع فيها سعر الطاقة الكهربائيّة كما هي الحال في مقاطعات 
سسكتشوان وجزيرة األمير ادوارد ومعظم مناطق مقاطعة 

اونتاريو.
ويشير التقرير إلى أّن كلفة الطاقة الشمسيّة في كيبيك ومانيتوبا 

تفوق بكثير كلفتها من مصادر 
أخرى غير الطاقة الشمسيّة.

ويقول الخبير االقتصادي  في 
المكتب الوطني للطاقة جان 
سعر  إّن  شارلوبوا  دوني 
الشمسيّة  األلواح  تركيبات 
سوف يتراجع 30 بالمئة في 
سنوات   10 إلى   5 غضون 
وبالتالي، فاالستثمار فيها ليس 
تنافسيّا في كّل من كيبيك ومانيتوبا نظرا لتدنّي أسعار الطاقة 

الكهرمائيّة في هاتين المقاطعتين
ويشير التقرير إلى أّن مقاطعتي بريتيش كولومبيا في الغرب 
ونيوفاوندالند والبرادو في شرق البالد هما أسوأ منطقتين 
لالعتماد على الطاقة الشمسيّة نظرا لتدنّي تعّرضهما للشمس 

طوال السنة.
غير أّن كلفة الطاقة الشمسيّة في إقليم نونافوت وأقاليم الشمال 
الغربيّة في الشمال الكندّي الكبير تبقى دون كلفة الطاقة الكهربائيّة 
التي تعمل على الديزل حسب تقرير المكتب الوطني للطاقة.

هكذا: 
أو هكذا ضريبة...«  بلد...  أو هكذا  كثيًرا ما يقولون: »هكذا رجل... 
ُيقال: »رجٌل  أما الصواب فأن  ويقصدون: »مثل هذا أو هذه«. وهذا خطأ 
كهذا أو بلٌد كهذا أو ضريبٌة كهذه«. ألن هكذا: لفظ مركب من »ها« التنبيه 
و«ك« التشبيه و«ذا« اإلشارية؛ وذا هذه: اسم إشارة للقريب المفرد المذكر 
العاقل وغير العاقل. وقد تأتي قبل جملة فعلية أو إسمية كما في: هكذا جاء في 

القانون، وهكذا هو في األصل.

سراويل:
يظن بعض الكتاب، أن هذه الكلمة صيغة الجمع لكلمة سروال. أما الصحيح 
فهو أنها مؤنثة مفردة تجمع على سراويالت على رغم أنها على وزن إحدى 
صيغ الجمع، مفاعيل. والسراويل: » لباس يستر العورة إلى أسفل الجسم«. 

)راجع محيط المحيط للبستاني باب سرول(.

سلسلة:    
)21 دقائق لغوية )

دقائق لغوية:
ت: يقول ابن منظور في لسان  • األغالُل معناها الُقيوُد، أما جمع َغلاّة فِغالل أو َغالاّ
ْخل من ِكراِء دار وأَْجر غالم وفائدة أَرض. والَغلَّة واحدة الَغالَّت.  العرب: »الَغلاّة الدَّ
الزرع والثمر واللبن واإِلجارة والناِّتاج ونحو ذلك.  الذي يحصل من  ْخل  الدَّ والَغلَّة 
اليد،  أَو  الُعنق  بالَغلَّة. والُغلاّ جاِمعة توضع في  يْأتيهم  أَي  ِعياله  ُيِغلاّ على  وفالن 
اللغة: »الُغلُّ بالضم: واحد  والجمع أَْغالل«. ويقول الجوهري في الصحاح في 

األْغالل. يقال: في رقبته ُغلٌّ من حديد«.
• يقال، الولد العاق، ال الَعقوق: يقول ابن منظور، في لسان العرب: »َعقَّ والَده َيُعقُّه 
َعقًّا وُعُقوًقا وَمَعقًَّة: شقَّ عصا طاعته. وَعقَّ والديه: قطعهما ولم َيِصْل َرِحَمه منهما، 
ِحِم، فالفعل كالفعل والمصدر كالمصدر. ورجل ُعَقٌق  ُيَعمُّ بلفظ الُعُقوِق جميع الرَّ وقد 

 ». : عاقٌّ وُعُقق وَعقُّ
أما في، َعقوق، بفتح العين فيقول: »أََعقَّت الـحامل: نبتت َعقـيَقُة ولدها فـي بطنها. 
وأََعقَّت الفرس واأَلتان، فهي ُمِعقاّ وَعُقوق: وذلك إِذا نبتت الَعقـيقُة فـي بطنها علـى 

عُر الذي يولد به الطفل أَلنه يشقُّ الجلد. الولد الذي حملته.« والَعِقيقُة الشَّ

افتتاح الدورة الربملانية يف كيبيك

 افتُتحت يوم الثالثاء الدورة البرلمانية 42 في كيبيك 
بعد حوالي شهرين من االنتخابات التشريعية التي فاز 
بها حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك »كاك«. والقي 
رئيس الحكومة الجديد فرانسوا لوغو خطابا أمام الجمعية 
العمومية يعرض فيه برنامج حكومته. ووفقا لما ّصرح 
التعليم  هي  الثالث  أولوياته  فإّن  األخيرة  األيام  في  به 

والصحة واالقتصاد.
ويتوّقع المالحظون أنه سيرّكز في خطابه على التربية  
وسيعلن أن ميزانية التعليم ستكون محمية إذا انخفضت 

إيرادات الدولة.
وقد تم مؤخرا انتخاب النائب فرانسوا بارادي من حزب 
الكاك رئيسا للجمعية الوطنية. وسوف يساعده في مهامه 

عضوان من  حزبه ومن الحزب الليبرالي.
وألقى رئيس الجمعية الوطنية الجديد كلمة قال فيها »إن 
ثقة الناس فينا وفي عملنا ال تدعو لالفتخار ويجب علينا 

دائما أن نفعل ما هو أفضل.« وتاله رئيس الوزراء فرانسوا 
األخرى  الثالث  البرلمانية  المجموعات  لوغو وزعماء 

اللقاء خطابات قصيرة .
وقال رئيس الحكومة عشية افتتاح الدورة البرلمانية إنّه  
»يريد نقاشات بعيدة عن التحّزب وأكثر هدوءا، وأن يكون 
ألعضاء الجمعية الوطنية المزيد من الصالحيات، وأن 
تكون هناك المزيد من الزمالة، ألن الملفات التي نتفق 
عليها أكثر بكثير من تلك التي ال نتفق عليها.. لذا ، آمل 
أن نتمكن من العمل مًعا ، للتقدم في العديد من القضايا.«
وتتكون الهيئة التشريعية الجديدة في كيبيك من 74 نائبا 
من حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك  »كاك«، 29 
من الحزب الليبرالي الكيبيكي، 10 من الحزب الكيبيكي 
و 10 آخرين من حزب التضامن الكيبيكي من بينهم  52 

امرأة، وهو عدد لم يكن له مثيل في تاريخ كيبيك.

محلة توعية من خماطر القيادة حتت تأثري 
الكحول أو املخدرات  
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  تعتبر حديقة دلمون من أكبر الحدائق المائية المتواجدة 
في الشرق األوسط أو باألخص في دولة البحرين، حيث تم 

تأسيس تلك الحديقة في عام 
إنشائها على  وتم  2009م، 
تقع في  منطقة صحراوية 
إنشاء  تم  البحرين،  جنوب 
بتكلفة وصلت  الحديقة  تلك 
50 مليون دوالر، كما  إلى 
تصل مساحة حديقة دلمون 
77000 متر مربع،  إلى 
وتتيح تلك المساحة استقبال 
5000 زائر  يقرب من  ما 

بنفس الوقت.
حديقة مستوحاة من حضارة 

دلمون
لقد كان تصميم تلك الحديقة 

دلمون  كبير من حضارة  بشكل  الجميلة مستوحى  المائية 

4 آالف سنة،  منذ  البحرين  دولة  تتواجد في  كانت  التي 
ولذلك تعتبر جميع المرافق وأشكال الزخارف والمجسمات 
والمناطق الجمالية الموجودة بالحديقة على التراث الحضاري 
أهم  المفقودة من  دلمون  تعد حديقة  للبحرين، حيث  القديم 
بأعداد  لزيارتها  السياح  يتوافد  التي  البحرين،  دولة  معالم 
كبيرة في كل عام، حيث أنها مكان سياحي ممتع يتناسب 

مع الرحالت العائلية.
معالم حديقة دلمون السياحية

يوجد بالحديقة أكثر من 20 لعبة مختلفة، وال تقتصر تلك 
يتشارك  أن  يمكن  فئة عمرية معينة، حيث  اللعاب على 
العديد من  بها  يوجد  كما  الصغار،  الكبار مع  في بعضها 
لمتعة  المخصصة  االستراحات والمطاعم  والجلسات 
وراحة األطفال والعائالت عند تواجدهم داخل الحديقة، حتى 
يستطيعوا استكمال استكشاف الحديقة بشكل مريح بدرجة 
التي  المختلفة،  المقاهي  العديد من  إلى  باإلضافة  كبيرة، 
تحرص على تقديم جميع أنواع العصائر والمياه الغازية، 
والمشروبات الساخنة كما أنها تقدم بعض الوجبات السريعة.

أنشطة حديقة دلمون المائية
– تحتوي الحديقة على العديد من األلعاب المائية لألطفال، 
حيث يمكن استخدام العوامات الموجودة 
بالحديقة والنزول بها، كما يتواجد بعض 
الصغار،  المائية لألطفال  الزحاليق 
الكبيرة  بالمتعة  اللعبة  تلك  وتتميز 

لجميع األطفال.
– من أجمل األنشطة المتواجدة بالحديقة 
للشباب والكبار هو نشاط السباحة، حيث 
يمكنك االستمتاع بالمياه النظيفة وحمام 
الجاكوزي أيًضا، وهناك بعض المناطق 
التي تحتوي على أماكن للسباحة تشبه 
الجبال، كما  بين  الجزر والمضايق 
يوجد بعض األلعاب المائية التي تشبه 
الشالالت، والتي يمكن االستمتاع بها من 
خالل ركوب األمواج الصناعية والتقاط 
بعض الصور التذكارية للحصول على 

ذكريات عائلية رائعة.

– يوجد أيًضا في الحديقة الكثير من االستعراضات واألنشطة 
الترفيهية األخرى، مثل العروض المسرحية خاصة لألطفال 
ومهرجانات األلوان وحفالت للغناء، كوتوجد فقرات غنائية 
خاصة واستعراضية للنجوم في تلك المهرجانات المميزة.

تطوير حديقة دلمون المائية
قامت دولة البحرين بالعديد من األعمال التطويرية والتحديثية 
للمكان حتى يتناسب مع األعداد الهائلة للسياح التي تزداد 
كل عام عن اآلخر، وذلك لتوفير القدر األكبر من الراحة 
والرفاهية والمتعة داخل الحديقة وكذلك توفير عامل األمان 
داخل وتعد هذه الميزة من أكثر ما يميز الحديقة عن غيرها 

من المتنزهات والحدائق التي تحتوي على األلعاب.
ألعاب  الحديقة إضافة  إدارة  فقد قررت  لأللعاب  وبالنسبة 
جديدة للحطصول على مزيد من المتعة منها لعبة “سفينة 
الصاروخية”، كذلك  االنزالق  ولعبة “حلقات  القراصنة” 
يتم العمل على إضافة العديد من المطاعم في إطار الخطة 
ترفيهي  الحديقة مكان  يجعل  مما  الحديقة  داخل  التوسعية 

متكامل ومثالي لعطلة رائعة.

الكلمــات املتقاطعة 
افقياً:

-1 رئيس أمريكي أسبق 
-2 مذيعة مصرية 

.... تراجيديا  الملك  -3 بحر – 
لشكسبير 

-4 بيت الطائر – مكة )مبعثرة( 
القهوة  حبوب   – حسام   5-

)معكوسة( 
-6 راية – يكبر ويزدهر 

-7 رسام كاريكاتير وشاعر 
-8 المفرحة – قام بالتهنئة 

-9 مرض الخوف 
-10 متشابهة – فنانة مصرية 

رأسياً: 

-1 راقصة مصرية راحلة من 
أصل لبناني – يمتنع عن األكل 

-2 أكلة شعبية – برر 
فضاء  رائدة   – جزم  أداة   3-

)معكوسة( 
القهوة –  في عمل  تستخدم   4-

جمع محفل 
 – لمس   – أجلي  من   5-

مجموعة باإلنجليزية 
-6 يقوم بالشكوى – غير سليم 

عقلياً 
-7 نصف )نادر( – مدينة تتبع 
محافظة كفر الشيخ – بواسطتي 

)معكوسة( 
هيامه   – وتحتقره  تهينه   8-

)مبعثرة( 
-9 ذهب ومضى – متشابهة 

ضمير   – كينيا  عاصمة   10-
المتكلم المفرد  

حل الكلمات المتقاطعة
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سان جيرمان يعقد مصير ليفربول بدوري األبطال
  أسقط باريس سان جيرمان ضيفه ليفربول بفوز 
ثمين وصعب بهدفين لهدف- يوم األربعاء- على 
ملعب حديقة األمراء، في الجولة الخامسة لدوري 

أبطال أوروبا.
تقدم أصحاب األرض بهدفين لخوان بيرنات ونيمار 
جونيور بالدق 13 و37، وقلص الفارق جيمس ميلنر 

من ركلة جزاء بالدقيقة 46.
صحح العمالق الباريسي أوضاعه كثيرا برفع رصيده 
إلى 8 نقاط في الوصافة بينما تجمد رصيد الفريق 
اإلنجليزي عند 6 نقاط ويتعقد موقفه في التأهل للدور 
الثاني قبل مواجهة المتصدر نابولي 9 نقاط في الجولة 
األخيرة بملعب أنفيلد، بينما يتذيل ريد ستار بلجراد 

الترتيب برصيد 4 نقاط.
كان بي إس جي األفضل من كل الوجوه طوال الشوط 
األول، خطورة هجومية واضحة على مرمى أليسون 
بيكر منذ البداية، والذي أنقذ تسديدة صعبة من دي 
ماريا، وأمسك أخرى من مبابي، ولم ينخدع بمحاولة 

ثالثة لمواطنه نيمار.
كما سدد مبابي كرة أخرى بجوار القائم األيمن، قبل 
أن يترجم أصحاب األرض تفوقهم في أول ربع ساعة 
بهدف لخوان بيرنات مستغال تعثر مدافعي ليفربول 

في تشتيت الكرة.
ومن هجمة مرتدة مثالية بدأها نيمار بتمرير الكرة إلى 
مبابي الذي انطلق بسرعة في الجهة اليسرى ليلعبها 
عرضية إلى كافاني مسددا في جسد أليسون، لترتد 

إلى نيمار ليكملها في الشباك.
أما ليفربول قدم أداء للنسيان في أول 45 دقيقة، فلم 
يهدد مرمى منافسه سوى بتسديدة ضعيفة لمحمد صالح 
بالدقيقة 21، إال أن القدر كافأ الليفر بركلة جزاء تورط 
بها دي ماريا ضد ساديو ماني، ليسددها جيمس ميلنر 

بنجاح، ويقلص الضيوف الفارق في توقيت مثالي.
توازنت الكفة نسبيا في الشوط الثاني الذي بدأ بهدف 
سجله ماركينيوس بعد دقيقتين، إال أن الحكم ألغاه 

بداعي التسلل.
كما نشط الريدز سعيا إلدراك التعادل، إال أن الفرص 
على المرمى لم تكن كافية لهز الشباك، أخطرها ضربة 

رأس لفيرمينو بجوار القائم.
في الدقيقة 65، أجرى مدربا الفريقين 3 تبديالت دفعة 
واحدة، حيث شارك داني ألفيس وتشوبو موتينج مكان 
دي ماريا وكافاني الغائب تماما في صفوف بي إس 

جي، بينما شارك نابي كايتا مكان فينالدوم.
كاد ماركينيوس أن يقتل المباراة بهدف ثالث برأسية 

قوية تصدى لها أليسون بيكر بصعوبة في الدقيقة 
69، بعدها شارك دانييل ستوريدج وشاكيري مكان 

روبرتو فيرمينو وميلنر.
قبل نهاية الوقت األصلي انطلق مبابي بهجمة مرتدة، 
ولكنه أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى، ليغادر بعدها 
الملعب ويشارك مكانه العب الوسط أدريان رابيو، 

وكاد نيمار أن يسجل الثالث في الوقت بدل الضائع 
إال أن بيكر أبعد تسديدته إلى ركنية.

قتل سان جيرمان أي خطورة لضيفه، وانتزع فوزا 
ثمينا رد به اعتباره من الخسارة 3-2 في أنفيلد 
بالجولة األولى، ليصبح وصيف النسخة الماضية 

مهددا بالخروج مبكرا من البطولة.

برشلونة يتصدر اجملموعة اخلامسة بثنائية 
أمام أيندهوفن

  ضمن برشلونة تأهله إلى دور الـ 16 من دوري 
أبطال أوروبا متصدرا للمجموعة، بعد فوزه على 
الجولة  بنتيجة )1-2( ضمن منافسات  أيندهوفن 

الخامسة من دور المجموعات.
أحرز هدفا برشلونة كل من ليونيل ميسي في الدفيقة 
51، ثم جيرارد بيكيه في الدقيقة 70، فيما سجل لوك 

دي يونج هدف أيندهوفن الوحيد في الدقيقة 83.
يحافظ البلوجرانا على صدارة المجموعة بوصوله 
للنقطة 13، كما يحافظ أيندهوفن على المركز الرابع 

واألخير برصيد نقطة واحدة.
دخل أصحاب األرض المباراة بضغط هجومي منذ 
البداية، حيث أهدر المهاجم دي يونج فرصة افتتاح 
النتيجة في الدقيقة الثالثة بكرة سهلة خارج منطقة 

الجزاء ولكن أتت تسديدته ضعيفة.
واصل الفريق الهولندي ضغطه في الدقائق العشر 
الذي  المكسيكي لوزانو،  األولى عن طريق نجمه 
راوغ ألبا أصبح على مشارف منطقة الجزاء ولكن 
اللحظة األخيرة قبل أن تدخل  لينجليت في  تدخل 

الكرة الشباك.

استعاد برشلونة توازنه وأحكم سيطرته على وسط 
الملعب بعد امتصاص حماس أيندهوفن، الذي تراجع 
للخلف بعد تحول برشلونة للعب في وسط ملعبهم.

هدد عثمان ديمبلي مرمى الخصم بأول كرة في الدقيقة 
14، حيث استغل تمريرة رائعة ميسي توغل بها إلى 
المنطقة وأنفرد بالحارس من جهة اليسار ولكن لم 

تجد عرضيته أحد من العبي البرسا.
الكرة  وبتمريرة خاطئة من تير شتيجن وصلت 
بيسراه  قنبلة  الذي سدد  بيريرو  الوسط  إلى العب 
للحارس األلماني وتمنع  بالقائم األيسر  ارتطمت 

مجددا هدف آخر مؤكد.
تولى ميسي مهمة صناعة اللعب في الثلث األمامي 
لبرشلونة في ظل ضغط رهيب من العبي أيندهوفن، 
حيث حاول استغالل إمكانياته في التمرير أو المراوغة 
لتجاوز الدفاعات الهولندية ولكن لم تسفر عن جديد.
وقبل نهاية الشوط األول عاد دي يونج ليهدد مرمى 
أمامها سوى  لم تجد  برشلونة مجددا بكرة رأسية 
العارضة األفقية لتير شتيجن، ثم تابعها دومفريس 
ليصيب خشبات مرمى الفريق الضيف للمرة الثالثة.

بدأ برشلونة الشوط الثاني بشكل أفضل وأسرع عن 
الفريق  الفترة االولى كما تراجعت حدة مهاجمي 
الهولندي الذين ظلوا عاجزين عن استغالل الفرص 

المتاحة لهم.
تمكن ليونيل ميسي من إحراز هدف التقدم لبرشلونة 
في الدقيقة 61، من عدة تمريرات وصل بها داخل 

منطقة الجزاء، ليسددها بطريقة مميزة إلى المرمى 
وهو محاط بخمسة العبين.

أجرى فالفيردي التغيير األول في الدقيقة 69 بدخول 
مالكوم دي أوليفيرا بدال من كوتينيو، دينيس سواريز 

بدال من عثمان ديمبلي.

بيكيه في مضاعفة  70 نجح جيرارد  الدقيقة  وفي 
النتيجة بعدما أشترك في ضربة حرة نفذها ميسي، 
ليغير من اتجاها ويعطي األفضلية للفريق الكاتالوني.
هدأ برشلونة بعد إضافة الهدف الثاني وبات يسيّر 
المباراة إلى إنهائها بتلك النتيجة، وهو ما سمح للوك 

دي يونج من تقليص الفارق في الدقيقة 83.

الدقائق  الهولندي بشكل مكثف في  الفريق  ضغط 
أكثر من فرصة، كما لم  األخيرة وأضاع العبيه 
بالحارس  انفرد  يستغل مالكوم هذا االندفاع حيث 
في الدقيقة األولى من الوقت بدل من الضائع ولكنه 

أهدر الكرة بغرابة.

مرة واحد امريكي وواحد اسباني 
بجيب  مين  اتفقوا  بلديتنا  وواحد 
اكبر تمساح راح االمريكي جاب 
واحد كبير وراح االسباني جاب 
وما  بلديتنا  وراح  اكبر  واحد 
رجعش راحوا يدوروا عليه لقوه 
له  وبيغني  صغير  تمساح  شايل 

بابا فين؟

مصر  سافر  بلديتنا  واحد  مره 
إتسرقت المحفظه بتاعته بلغ عنها
فقال له الظابط حاضر حجيبهالك 

من تحت األرض 
طلع بلديتنا في الشارع لقى الناس 
بتحفر لخط المترو فقال لهم الهمه 

يارجاله هى سوده وفيها سوسته

مرة واحد كان نفسه يعمل حاجة 
الناس تفتكره بيها

وفعال  الباليه  نملة  يغلم  انه  ففكر 

تعليمها..  فى  ونجح  النملة  جاب 
وقال يا ترى مين يقدر الفن ده
قرر انه يعرضها على االطفال

قال  ايه؟  اسمك  وسأله  ولد  فقابل 
محمد..

قال الراجل ايه دى ..
وفعصها  نملة  الولد:دى  قال 

باصبعه..
الراجل اتجنن وقعد فى المستشفى 

سنين كتيره..
المهم علم نملة تانية الباليه..

على  نعرضها  دى  المرة  وقال 
الشباب بيفهم أكتر

ايه  اسمك  وسأله  لشاب  فراح 
قال:محمد

الشاب:  قال  دى  الراجل:ايه  قال 
قلتلك من عشرين سنة ان دى نملة 

وبرضه فعصها باصبعه

..راح  قوى  غنى  بلدياتنا  واحد 

رجع  ولما  افريقيا..  فى  يصطاد 
ايه  اصطدت  صحابه  سالوه 
قالهم3 غزالن و2 حمار وحشى 
نوبليز..قالولو  او70   60 ويجى 
معرفش  ده؟..قالهم  نوبليز  ايه 
حاجات بتتنطط لونها اسود قاعده 
 no( نوبليزنوبليز  نوبليز  تقولى 

)please

جنب  ساكنين  ومراته  راجل 
شريط سكة حديد فكل لما القطار 
يعدى يوقع لهم الدوالب فالزوجه 
طلبت  نجار  فجابت  زهقت 
اختبر  النجار  الدوالب  منهيصلح 

الدوالب قال لها ده سليم
القطر  ولما  جواه  خش  له  قالت 
فسمع  فين  العيب  حتعرف  يعدى 

كالمها ودخل،
من  وصل  جوزها  شويه  بعد 
الشغل فتح الدوالب فوجئ بالنجار

فقاله انت بتعمل ايه هنا؟
يمين  ميت  حلفتلك  لو  عليه  رد 

حتصدق انى مستنى القطر؟
 

Les proverbes en français 
et arabe

- Petit à petit l’oiseau fait 
son nid
قشة فوق قشة يبني العصفور عشه

Méfiez-vous des eaux dorman-
tes 

- حتت الساهي دواهي    

بيراميدز يسعى لوقف نزيف النقاط أمام النجوم فى ختام االسبوع الـ 16
  اختتم يوم األربعاء منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى 
العام مع دقات السابعة مساء حينما يستضيف النجوم نظيره بيراميدز 
أن  للفريقين السيما بعد  على ستاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة 
خسر النجوم من المقاصة بهدفين دون رد فى الجولة األخيرة وتعادل 

بيراميدز مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.
ويحتل النجوم المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 14 
مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 مباريات وسجل العبيه 12 
هدف وتلقت شباكهم 16 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل 
بيراميدز المركز الثالث برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز 
فى 6 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل العبيه 19 

هدف وتلقت شباكه 11 هدف ومازال لديه ثالث مواجهات مؤجلة.

ويأمل أحمد سامى المدير الفنى للنجوم فى العودة لقطار 
االنتصارات مرة أخرى فى ظل النتائج المتميزة للفريق 
فى الفترة االخيرة بإستثناء السقوط أمام المقاصة فيما 
لبيراميدز فى  الفنى  المدير  العميد حسام حسن  يسعى 
خطف النقاط الثالث للعودة لمالحقة الزمالك والمقاصة 

على قمة المسابقة.
المصرى لكرة  باالتحاد  الرئيسية  الحكام  أعلنت لجنة 
القدم إسناد إدارة مباراة النجوم وبيراميدز، لطاقم حكام 
تونسى يتكون من سليم بن مصطفى بلخواص حكم ساحة 
ويعاونه محمد بن محمد باكير ورمزى بن رمضان بن 

فرج، ونضال بن محمد بن لطيف حكما رابعا.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

C’est ce qu’on peut lire dans un 
rapport publié en mai passé 
par la fondation « Naric Edu-

cational Foundation » dans lequel 
elle reconnait le certificat interna-
tional d’études secondaires « El Nil 
» (C.N.I.S.E) grâce aux programmes 
appliqués dans l’enseignement aux 
écoles ‘El Nil’ ; Des programmes 
qui ont été élaborés en collaboration 
étroite avec l’Université ‘Cambridge’ 
d’Angleterre.
C’est ainsi que le détenteur du cer-
tificat international des études 
secondaires des écoles ‘El Nil’ sont 
acceptés non seulement par l’Uni-
versité ‘Cambridge’ mais aussi par 
toutes les universités du monde et ce, 
sans aucune autre condition et sans, 
surtout, exiger des études supplé-
mentaires qui peuvent prendre un an 

ou deux ans 
pour avoir 
l ’ é q u i v a -
lence du certificat.
Enfin, il est intéressant de savoir 
que les écoles ‘El Nil internatio-
nal’ ont été fondées en 2010 et sont 
aujourd’hui au nombre de cinq à tra-
vers le pays et qu’il y a eu déjà deux 
groupes de finissants composés d’une 
centaines d’étudiants qui ont obtenu 
le certificat international El Nil et 
ont été tous acceptés soit dans des 
universités étrangères en Égypte 
soit à l’étranger pendant que plu-
sieurs d’entre eux ont eu droit à des 
bourses d’études par des universités 
de renommée à l’étranger.
Quant aux frais de scolarité, ils se 
situent entre 9000 et 16000 livres 
égyptiennes par an.

Naric Educational foundation : 
Reconnaissance mondiale du 

« Certificate of Nile international 
secondary education » des écoles 

« El Nil » d’Égypte.

Garder le contrôle de votre déclaration de revenus

L’idée que l’État puisse 
préremplir votre décla-
ration de revenus a 

circulé il y a quelques mois. 
En fouillant un peu, nous 
nous sommes aperçus que le 
Québec avait tenté un projet 
pilote en ce sens en 2008.
Suite à une demande d’accès 
à l’information, l’IEDM a mis 
la main sur les détails de cette 
expérience.
À l’époque, pour tester l’idée 
du préremplissage des décla-
rations d’impôt, le gou-
vernement avait ciblé une 
population ayant une situation 
fiscale simple. Ainsi, 80 % des 
« cobayes » avaient 65 ans et 
plus. Généralement, les sour-
ces de revenus de cette popu-
lation varient peu d’une année 
à l’autre et sont peu nombreu-
ses.
D’après vous, quels ont été les 
résultats de ce projet pilote? 
Eh bien, à la lumière des infor-
mations, ce fut un fiasco!
Une avalanche d’erreurs et de 
coûts supplémentaires
Sur les 100 000 contribuables 
contactés, seulement le tiers a 
choisi d’utiliser le formulaire 
du gouvernement qui leur a 
été envoyé. Pourquoi? Parce 
que la plupart des gens veu-
lent avoir un contrôle sur leur 
déclaration (après tout, c’est 
notre argent!). Mais aussi 
parce que les déclarations ont 
été envoyées en retard par le 
gouvernement. Parlez-moi 
d’un projet qui a bien com-
mencé!
Le respect des délais est l’une 
des conditions essentielles 
pour éviter les dépassements 
de coûts dans tout ce que 
l’État entreprend. Or, le rap-

port du gouvernement sur 
l’expérience québécoise de 
2008 est clair là-dessus : le 
système a rencontré des pro-
blèmes techniques qui ont 
occasionné des délais supplé-
mentaires au calendrier de 
Revenu Québec.
Imaginez si les délais ne 
concernaient pas seulement 
100 000 personnes, mais l’en-
semble des quelque six mil-
lions et demi de Québécois qui 
remplissent une déclaration 
d’impôt. Ça serait un véritable 
bordel! 
Par exemple, les fonctionnai-
res ont dû passer pas moins 
de 12 000 coups de fil durant 
le projet pilote, la plupart du 
temps pour expliquer aux 
gens comment fonctionnait le 
formulaire. 12 000 appels pour 
100 000 formulaires; imaginez 
le nombre d’appels pour six 
millions de formulaires!
Comme on pouvait s’y atten-
dre, ce projet pilote a coûté 
une petite fortune : 2 millions 
$, pigés dans les poches des 
contribuables. La majorité 
de l’argent, soit 1,6 million $ 
a servi à payer les fonction-
naires qui ont dû passer du 
temps à traiter les dossiers et 
répondre aux questions.
Le fait qu’il s’agissait d’un 
projet pilote, touchant des 
contribuables au profil fiscal 
relativement simple, a pro-
bablement permis d’éviter les 
problèmes les plus graves.
Le préremplissage des décla-
rations d’impôt : une très 
mauvaise idée
Nous ne sommes pas du tout 
étonnés par l’expérience qué-
bécoise. Celle-ci vient confir-
mer les conclusions de notre 

récente étude dans laquelle 
on explique justement pour-
quoi c’est une très mauvaise 
idée de vouloir laisser le 
gouvernement remplir notre 
déclaration d’impôt. Essen-
tiellement, c’est coûteux pour 

l’État et pour les contribua-
bles, c’est inefficace et ça aug-
mente les risques d’erreurs.
L’expérience internationale 
confirme les effets pervers 
du préremplissage des décla-
rations d’impôt. L’Australie, 
l’Angleterre, le Danemark 
et la France, ont tous connu 
des problèmes, et on a assisté 
à des cafouillages de grande 
envergure.
Par exemple, en 2010, au 
Royaume-Uni, l’impôt de 
près de six millions de contri-
buables a été mal calculé. 
Aussi, dans des pays à la fis-
calité complexe, des bogues 
importants ont été signalés. 
En France, le préremplissage 
a été mis en place en 2006; 
un quart des déclarations 
comportaient une erreur la 

première année. En 2018, 
500 000 déclarations prérem-
plies avaient sous-évalué le 
montant d’impôt à payer; les 
contribuables ont dû faire la 
correction eux-mêmes.
Le contribuable est le mieux 

placé
Ces expériences nous rappel-
lent quelques faits que nous ne 
devrions jamais oublier. Qu’il 
le fasse seul, en utilisant un 
logiciel spécialisé ou encore en 
embauchant un comptable, le 
contribuable est la personne la 
mieux placée pour remplir sa 
déclaration de revenus.
Cela nous informe sur la fis-
calité et la taille de l’État, 
nous sensibilise aux dépen-
ses gouvernementales et 
nous responsabilise comme 
citoyen.
Si on veut vraiment faciliter 
la vie des contribuables, ce 
n’est pas en promettant un 
cadeau empoisonné qu’on va 
y arriver, mais plutôt en sim-
plifiant l’ensemble du régime 
fiscal.

Le gouvernement Legault doit vain-
cre un «adversaire redoutable» s’il 
souhaite faire avancer le Québec: la 
peur.
C’est ce qu’a indiqué le premier 
ministre François Legault, mercredi, 
lors de son discours d’ouverture de la 
42e législature du Québec, qui voit un 
gouvernement caquiste pour la pre-
mière fois à sa tête.
«[Il faut vaincre] la peur de ne pas 
être capable, la peur de nous tromper, 
la peur du changement», a-t-il énu-
méré, lors du discours présenté au 
Salon bleu de l’Assemblée nationale.
«Ce sentiment est humain, très 
humain, mais on doit le vaincre en y 
opposant la fierté et l’audace. Fierté 
et audace: c’est ça qui va guider votre 
gouvernement», a ajouté M. Legault, 
indiquant que cette peur était aussi 
l’adversaire de son gouvernement.
«Je suis déterminé à ne pas gouverner 
pour les groupes de pression, ni pour 
les syndicats, ni pour le patronat. On 
doit gouverner pour tous les Québé-
cois», a-t-il également mentionné.
Éducation, santé, économie
M. Legault a profité de son discours 
pour rappeler l’ensemble des promes-
ses présentées ou réitérées en campa-
gne électorale. Il a par ailleurs évoqué 
ses trois priorités : l’éducation, la 
santé et l’économie.
En éducation, M. Legault a notam-
ment promis de ne jamais faire ralen-

tir la croissance 
des dépenses dans 
le réseau.
«Même si le 
Québec devait 
affronter un 
ra lent issement 
économique, le 
financement de 
l’éducation va être 
protégé», a-t-il 
indiqué.
Il a également 
rappelé son objec-
tif  de faire des 
écoles un milieu 
de vie accueillant 
qui facilite l’ap-
prentissage.
«Je ne suis pas réputé pour être 
un rêveur, et pourtant, je rêve. Je 
rêve qu’on ait, au Québec, de belles 
écoles», a-t-il illustré.
En économie, M. Legault a rappelé 
son souhait de créer de la richesse 
pour tous les Québécois.
«On doit se donner l’objectif  que le 
Québec ne reçoive plus de péréqua-
tion. C’est un objectif  très ambitieux, 
j’en conviens. C’est une question 
d’autonomie, mais aussi une question 
de fierté», a-t-il expliqué.
En santé, le premier ministre a rap-
pelé l’importance de mettre le patient 
au centre des décisions.
Nominations partisanes

Par ailleurs, M. Legault a souligné 
l’importance d’éliminer les nomina-
tions partisanes au sein de la fonction 
publique.
«Les centaines de nominations effec-
tuées sur la seule base de l’apparte-
nance à un parti politique a démotivé 
les fonctionnaires de carrière et a 
affaibli l’État québécois. Désormais, 
c’est la compétence qui devient le cri-
tère fondamental», a-t-il indiqué.
En ce qui a trait à l’environnement, 
M. Legault a convenu que «la survie 
de notre planète est en jeux».
«Je ne peux ignorer ce défi de l’ur-
gence climatique et continuer de 
regarder mes deux fils dans les yeux», 
a-t-il dit.

Il faut «vaincre la peur» d’échouer, 
à dit Legault

Protection de la vie privée: attention aux jouets connectés

Salah EL ACHKAR 
Salah EL ACHKAR 

Comme une goutte d’eau sur une feuille,
Assoiffée de désir, je l’accueille
Je m’approche d’elle pour la cueillir
Et sentir son  arôme, elle m’émerveille
 
Une fleur qui suit le rayon du soleil
A la recherche d’un être à son pareil 
Libre, amoureux et intellectuel
Talentueux, galant qui ose franchir le seuil
 
De sa porte et frappe trop fort
Sûr de lui-même et que sais-je encore ?...
Ton humble jardinier est amoureux
De la fleur de l’été, docile et rose de couleur
 
L’intérieur de ma fleur pétille de joie
Elle est gracieuse, mais, elle réagit en féline 
parfois
Sa décision contradictoire est réfléchie
Elle me dit Carrément: Je ne veux pas de toi !...
 
Drôle de décision sans me connaître !
A peine elle m’a vu apparaître,
Devant elle pour lui présenter,
Mon appréciation qui venait de naître 
 
Elle se méfie d’un mauvais passé ! 
Ou  d’autres peines mal entassées !
Ce n’est pas ma faute si le destin
M’a conduit à toi ?,,, Tu ne peux m’effacer  
 
Tu m’as mis dans l’embarras!
Mon opinion est faite, je te le dis ici-bas
Pour ne pas choquer tes principes
Sois courageuse, consulte ton cœur qui bat     
     
Prends de recul et songes-y
Encore une fois et enrichis
Tes réflexions et intentions 
Sois raisonnable, sans faire de gâchis  

L’Arôme d’une fleur,

Salah EL ACHKAR 

La Nature, sa beauté et sa cruauté

Quant Dieu créa l’univers et 
surtout la Terre, il la fit à 

son image, grande, belle et majes-
tueuse.  Pour en prendre soin, il à 
fallut un être doué et intelligent, 
alors, Dieu créa l’homme.  Pour 
faire évoluer cet homme, il lui a 
fallu un être opposé ou complé-
mentaire, alors, il a créé la femme. 
De fil en aiguille Dieu commença 
à créer un équilibre parfait sur 
terre en opposant le bien et le 
mal, le jour et la nuit, la qualité 
et le défaut, le soleil et la lune, le 
bon et le mauvais,  Cet équilibre 
mena le monde à évoluer, car pour 
se protéger de certaines forces de 
la nature, l’homme sombra dans 
le besoin qui engendra l’idée, qui 
elle-même engendra l’action et 
d’elle naquit la création et l’évo-
lution.
L’évolution de l’Homme que Dieu 
avait prévue, est une évolution en 
complète harmonie avec la nature, 
sans abus ou destruction Mais, 
l’être humain n’a jamais assez, il 
est gourmand, il ne se contente 
point de peu, il veut toujours plus 
et tout cela détruisit l’équilibre 
initial Positif  = Négatif.
L’Homme pollue l’atmosphère, 
la terre, la mer rien ne l’arrête, il 
agresse la nature, il la maltraite, il 
la vide de son sang, cette dernière 
se défend dans son agonie, elle 
réagit aux actions de l’Homme 
qui lui a donné ce cancer qu’est 
la pollution, les Orages, les inon-
dations, les tempêtes, les oura-
gans, les sécheresses, les séismes, 
les tremblements de terre et les 
verglas, et la tsunamis sont les 
réponses de la nature à la pertur-
bation que l’Homme a mis en son 

sein.
Hier au Québec, le verglas a causé 
des dommages qui ont pesé très 
lourds sur les épaules  de la popu-
lation par le traumatisme, la peur, 
l’évacuation des foyers ainsi que 
d’autres malheurs.
A La Province par la déstabilisa-
tion des budgets et prévisions, par 
le désappointement  des autorités 
et la création d’une ambiance tur-
bulente.  
Au  Pays par  la provocation d’un 
débat de sourds par le fait de 
lancer la responsabilité sur un 
camp ou sur l’autre.
 Enfin tout a changé mais les vic-
times sont restées les mêmes, ces 
victimes qui ont subi les circons-
tances, les séquelles des maladies 
qui sont toujours présent, les 
besoins ne font qu’accroître, la 
faute retombe à celui qui n’a pas 
prévenu, car vaux mieux prévenir 
que guérir.
Aujourd’hui des régions, des Pays 
sont touchée par l’inondation, des 
personnes évacuées, des maisons 
inondées, des locaux sont ouverts 
pour abriter les gens qui souffrent 
de cette catastrophe, ainsi que 
d’autres problèmes. 
Fort heureusement, certains dans 
ce monde sont disponibles pour 
essayer de faire face  au sinistre 
de tous ces phénomènes clima-
tique et atmosphérique, nous 
sommes alors disponibles disent 
ces certains à  continuer à aider 
aux sinistrés des inondations et 
autres, car ils sont  toujours prêts 
pour servir. 
Comme beaucoup des personnes 
le savent  et surtout durant cette 
crise il a eu des hommes et des 

f e m m e s 
de bonne 
vo lonté 
qui par 
les moyens qu’on leur donne mul-
tiplient leurs efforts afin d’aider 
les sinistré è travers le globe.
Ces gens sont dévoués comme 
d’habitude et se sont retroussé 
les manches pour aider ces 
impuissants contre la cruauté de 
la nature.  Il a bien eu d’autres 
aides, données par les militaires, 
la police, la gendarmerie, les fonc-
tionnaires, tous ces corps publics, 
ont beaucoup de mérite pour 
leur devoir civique, ils sont tous 
remerciés.
La différence c’est que les volon-
taires comme les Membres Lions, 
Rotary,  et les clubs de service  
sont dévoués à aider ces sinis-
trés sans rétribution quelconque, 
sans distinction de races et des 
tendances politiques. Ils ont de 
multiples mérites : Le premier 
c’est qu’ils sont des  volontaires, 
le deuxième c’est qu’ils ne sont 
pas rémunérés, le troisième c’est 
qu’ils donnent  inconditionnel-
lement, le quatrième c’est qu’ils 
sont toujours disponibles, et tout 
cela est basé sur la conviction et le 
vouloir servir.
Néanmoins la question se pose 
toujours « Où va le monde avec 
ses essais, son évolution qui ne 
s’arrête plus, la nature perd son 
souffle...» J’espère que ces mena-
ces de la part de la nature vont 
être utilisées  comme avertis-
sement pour la population de 
demain, car ceux d’avant ont 
reçues la bonne leçon. 

Option consom-
mateurs lance 
une mise en 

garde contre les jouets 
intelligents, alors que 
les parents se rueront 
dans les magasins au 
cours des prochaines 
semaines pour trouver 
des cadeaux à offrir à 
leurs enfants pour Noël.
Ces jouets, qui sont 
connectés à internet et 

avec lesquels les enfants 
peuvent interagir à l’aide 
de microphones, camé-
ras et autres capteurs, 
peuvent représenter un 
enjeu en matière de don-
nées personnelles.
«Selon plusieurs experts 
en sécurité, ces jouets 
présentent des failles de 
sécurité. Les données 
qui sont détenues par 
les fabricants, dans bien 

des cas également, ont 
pu être compromises. 
Les parents devraient 
bien se renseigner avant 
d’acheter ce type de 
jouet», a expliqué Me 
Alexandre Plourde, 
avocat chez Option 
consommateurs.
«Les gouvernements 
devraient adopter 
des lois qui prévoient 
notamment des tests 

de sécurité en matière 
informatique avant la 
mise en marché», a-t-il 
ajouté.
Option consomma-
teurs recommande aux 
parents de consulter la 
politique du fabricant 
en matière de protection 
de la vie privée avant 
d’offrir à leur enfant un 
jouet connecté à inter-
net.

Des manteaux dans les arbres pour les gens dans le besoin

Le copropriétaire de la Pizzeria 900 sur la 3e 
Avenue, Charles-Antoine Giroux, aidé par 
cinq SDC de Québec, a lancé l’initiative «Afin 

que tout le monde soit bien au chaud cet hiver», 
lundi.
Le but, collecter des manteaux, mais aussi des tuques, 
des foulards, des bottes et des denrées pour les plus 
démunis. «J’ai vu ce concept sur Facebook, des gens 
qui accrochaient des manteaux sur les arbres en Tur-
quie et la cause est venue me toucher à un moment 
où il y a des familles [à Québec] ont du mal à joindre 
les deux bouts», a expliqué M. Giroux.
Après en avoir parlé au directeur de la SDC 3e 
Avenue Limoilou, Sébastien Chamberland, l’idée a 
fait son chemin et cinq SDC, Montcalm, Faubourg, 

Vieux-Québec, Maguire et 3e Avenue ont 
décidé de s’unir pour lancer la campagne 
d’entraide. 
«C’est important d’être impliqué dans 
son milieu, ça fait plusieurs années qu’on 
essaye de travailler pour des causes com-
munes. Et on souhaite en mettre davan-
tage en place dans les prochaines années», 
a souligné le directeur de la SDC 3e 
Avenue Limoilou, Daniel Chamberland.
Jusqu’au 7 décembre, les gens peuvent 
apporter leurs vieux vêtements à diffé-
rents points de collecte. Puis les 8 et 9 
décembre, les manteaux seront accrochés 
à des arbres. Les gens pourront venir se 
servir en toute discrétion. Le surplus sera 
recueilli par des organismes communautaires pour 
être redistribué.

Voir la liste complète des points de chute et des 
lieux d’accrochage de «Afin que tout le monde soit 
bien au chaud cet hiver» sur la page Facebook de 
l’initiative.



    عالم اآلثار المصري العالمي األشهر الدكتور 
زاهى حواس هو عاشق آثار مصر وصانع السياحة 

األول!
قصة حياة الدكتور زاهي حواس مثال يحتذى وقدوة 
لقد  كثيًرا.  تكرر  ال  نجاح  وأسطورة  الشباب  لكل 
وعشق  مبكًرا  اآلثار  في  العمل  حواس  الدكتور  بدأ 
اآلثار حتى صار نجم اآلثار األول في العالم وصانع 

السياحة األول لمصر أرض التاريخ والحضارة.
من  اآلفاق  تجوب  حواس  الدكتور  شهرة  وامتدت 
أوروبا إلى الواليات المتحدة األمريكية وأخيًرا انتشر 
الولع بالدكتور حواس في اليابان. وقد ألقي الدكتور 
زاهي محاضرة أثرية مهمة بجامعة كومازاوا في 
العاصمة اليابانية طوكيو أمام عدد كبير من عشاق 
مصر وآثارها من اليابانيين. وأكد الدكتور حواس 
في  المصرية-اليابانية  العالقات  وعمق  متانة  على 
لتدعيم  الكبرى  الوسيلة  باعتبارها  اآلثار  مجال 
المشترك  والتعاون  والتعايش  الثقافي  التواصل 
أن  حواس  الدكتور  وذكر  الصديقين.  البلدين  بين 
فيها  تتعاون  اآلثار  في  كبرى  مشروعات  هناك 
مصر واليابان بقوة ومنذ عدة سنوات مثل مشروع 
المتحف المصري الكبير، الذي يعتبر أهم مشروع 
والعشرين،  الحادي  القرن  في  العالم  في  ثقافي 

يتم  سوف  التي  الثانية،  خوفو  مركب  مشروع  وكذلك 
قاعة  في  الكبير  المصري  المتحف  بمشروع  عرضها 
واستخداماتها  المراكب  أهمية  توضح  كي  بها  خاصة 
والحياة المالحية في مصر الفرعونية واليابان باعتبار 
من  واليابانية  المصرية  الكبيرتين  الحضارتين  أن 
البحر  ارتياد  في  الكبرى  اإلنجازات  ذات  الحضارات 
وفي بناء السفن النهرية والبحرية على حد سواء. وتأتي 

هذه المحاضرة في إطار الحملة المنظمة لتنشيط السياحة 
حواس  زاهي  الدكتور  مركز  خالل  من  لمصر  الوافدة 
بمكتبة اإلسكندرية العالمية، خصوًصا من منطقة الشرق 
الصديقة.  اليابان  دولة  دولها  رأس  وعلى  األقصى، 
الياباني  ومن هذا المنطلق، دعا الدكتور حواس الشعب 
لزيارة مصر والتمتع بآثارها خصوًصا أهرامات الجيزة 
وأبو الهول تحديًدا؛ وذلك نظًرا للولع الشديد الذي يكنه 
شرف  وعلى  الساحرة.  وآثارها  لمصر  الياباني  الشعب 

وجود الدكتور حواس في اليابان، أقام السيد السفير أيمن 
بالعالم  احتفاًء  كبيًرا  اليابان حفاًل  فى  كامل سفير مصر 
الحفل رئيس  الدكتور حواس. وحضر  الكبير  المصري 
أوستروالدر  والدكتور كونراد  الياباني،  المركزي  البنك 
رئيس جامعة األمم المتحدة الموجود مقرها الرئيسي في 
أحد  ومنهم  اليابان،  في  األعمال  رجال  وكبار  طوكيو، 
اليابانيين الذي يمتلك أكثر من أربعمائة  رجال األعمال 
فندق على مستوى العالم. والتقى الدكتور حواس بالممثلة 

التي  »كليوباترا«  فيلم  بطلة  الشهيرة  اليابانية 
اشترك معها في هذا الفيلم للترويج للسياحة الوافدة 
لمصر أرض التاريخ والحضارة. وكذلك أقام ملك 
السوشي في اليابان حفل عشاء على شرف الدكتور 
وسفير  الكبير  المصري  بالعالم  للترحيب  حواس 
للترويج  العالم أجمع  الذي يجوب  العالمي  التراث 

للسياحة المصرية في مختلف دول العالم.
لهو  حواس  زاهي  الدكتور  به  يقوم  ما  إن 
الداخل  في  عدة  وجهات  مؤسسات  مجهودات 
والخارج. إن الرجل أصبح أيقونة عالمية ورمًزا 
تجاوز الحدود وصار اسم وقبعة الدكتور زاهي 
الداخل والخارج.  حواس عالمتين مميزتين في 
حواس  زاهي  الدكتور  اسم  ذكر  يتم  أن  ويكفي 
إنديانا جونز مصر والعرب  الجميع  يقول  حتى 
الشهيرة  الحواسية  والقبعة  الجينز  ذا  والرجل 
المثيرة  ومغامراته  الشيقة  أحاديثه  ويتذكرون 
األهرامات  في  خصوًصا  مصر  آثار  داخل 
المومياوات  ووادي  الملوك  ووادي  الهول  وأبو 
وأبوصير  وميدوم  ودهشور  وسقارة  الذهبية 
مصر  أماكن  من  وغيرها  البحرية  والواحات 

األثرية الشهيرة.
بوجود عالم جليل وشخصية  إن مصر محظوظة 
أبنائها  بين  حواس  زاهي  الدكتور  مثل  أصيلة  مصرية 
المخلصين العديدين الذين يرفعون من شأن مصر عالًيا 
في كل المجاالت خصوًصا في مجاالت السياحة والثقافة 

واآلثار والفن واإلعالم. 
فتحية حب واحترام وتقدير ألستاذنا وأستاذ األجيال عالم 
آثار مصر العالمي األشهر الدكتور زاهي حواس متعه 

هللا بالصحة والعافية والسعادة وطيلة العمر المديد.   

جتربة سيجارة غري شكل
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العالناتكم في »الرسالة«

د. زاهي حواس عاشق اآلثار وصانع السياحة!

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

المنطقة  كانت  اللبنانية  الدامية  األحداث  بداية  في    
الشرقيّة منعزلة تماماً عن باقي المناطق اللبنانية وكان 
المرء  يعّرض  أخرى  الى  منطقة  من  االنتقال  مجّرد 
تحت  تقع  والمعابر  المحاور  كّل  كون  الموت  لخطر 
سيطرة المسلّحين والقنّاصين. وإذ كان علّي العبور الى 
المنطقة الشرقية لتكملة بعض الدروس ومن ثّم استالم 
وعرة  دروب  عبر  بالسفر  خاطرت  التخّرج،  شهادة 
وملتوية استهلكت يومين من الزمن وذلك لقطع مسافة 

كانت تأخذ أقل من ساعة قبل تلك األحداث!
مكثت عند ابنة عمي هال وزوجها في شقتهما التي كانت 
تقع في منطقة زوق مكايل. كان سعر صفيحة البنزين 
األقدام  على  التنّقل سيراً  ل  أفِضّ ولذا كنت  مرتفعاً جداً 
الذين  أصدقائي  مع  الوقت  بعض  لقضاء  المساء  في 
القدر  الذين حكم عليهم  او  المنطقة  تلك  يقطنون  كانوا 
بأن ينزحوا اليها بسبب التهجير. من بينهم كان صديقي 

بسام من الدامور الذي  يترّدد على نفس الجامعة.
كنت أقصد منطقة الكسليك في جونية حيث ألتقي بعض  
صحابي ونجتمع عند احدهم حيث نرتشف فنجان قهوة 
ونحن نتجادل في األمور السياسية والتي لم نكن نفهم 

منها شيئاً )وما زلنا( .
في  بسام  زميلي  أرافق  كنت  وإذ  األمسيات  احدى  في 
نزهة سيراً على األقدام التقينا بصديق لنا اسمه سامر 
لتناول  دعانا  باألسابيع.  تُعّد  وجيزة  فترة  منذ  عرفناه 
وجبة العشاء في منزل والديه الذي كان يقع في الطابق 

الثاني من مبنى في منطقة الكسليك.
كانا  اللذان  الوالدان  ِبَنا  الشّقة حتى رحب  دخلنا  ان  ما 
في بداية العقد السادس من العمر. كانوا يتحّدرون من 
التي سمعت عنها كثيراً  عائلة كريمة من دير األحمر 
اذكر  الذي  الصالون  ولم أزرها في حياتي. جلسنا في 
باللون  برسومات  المعّرق  القطني  القماش  فرشه  من 

األحمر فوق خلفيّة من البيج الفاتح. 
الطعام  غرفة  الى  لإلنتقال  سامر  دعانا  دقائق  بعد 
هناك  التقينا  الجلوس.  غرفة  على  مفتوحة  كانت  التي 
بفتاتين تعّدان المائدة عّرفنا بهما سامر على إنهما أختاه 
زرقاويتي  المظهر  حسنتي  كانتا  و«سناء«.  »مريم« 
العينين ويبدو شعرهما الفاتح اكثر تألّقاً وهو يزيّن بشرة 
وجه كل منهما ووجنتيهما المائلتين الى االحمرار. اما 
جسمها  فكان  ثالث  او  بسنتين  اختها  تكبر  التي  مريم 
ر الناظر  ممتلئاً وقامتها أقل امتشاقا من سناء التي تُذِكّ

اليها بُمقّدمات البرامج التلفزيونية. 
جلس  الشكل.  ومستطيلة  خشبيّة  فكانت  الطاولة  اما 
الصالون  نحو  ظهره  يدير  وهو  سامر  رأسها  على 
حيث مكث الوالدان يتسامران على كنبة عريضة. اما 
بسام فجلس على اليسار بينما استقررت قبالته وجلست 
الطاولة  مؤّخرة  على  فجلست  سناء  اما  بجانبي.  مريم 

بمواجهة اخيها. 
بفناجين  القهوة  تقديم  تم  العشاء  من  االنتهاء  وبعد 
ان  سامرالحظت  وجه  الى  انظر  كنت  وإذ  »الشفَّة«. 
صندحته تتسع عن يمين ويسار شعره االسود ولمحت 

قلياًل من اإلحمرار يشوب بياض عينيه!
وإذ به يسألنا: »بتصورخوا؟« لم أفهم بالبدء ما قصده 

ثم ايقنت مراده عندما سأل بسام: »لَم ال؟«
يشتهون هكذا  الذين  أكن من  ولم  ارتباك شديد  انتابني 
تجربة! واألغرب من ذلك ان تتم »الّصوَرخة« بوجود 
من  يرقباننا  كانا  اللذين  الوالدين  وبحضور  الفتاتين 

الصالون!
ثم عاد ومعه شيء في  أكثر  أو  دقيقة  غاب عنّا سامر 
بدا  اللّون  بنّي  الطاولة كبتواًل صغيراً  يده. وضع على 
قال  األطفال.  بها  يلعب  التي  كالمعجونة  الملمس  طيّع 

انها من زهرة المواد التي تستخرج!
الذي  بالتبغ  بظفره وخلطه  منها  مقداراً صغيراً  اقتطع 
بلسانه  الورقة  طرف  بلّل  ثّم  ومن  سجائر  بورقة  لّفه 
شكل  فأخذت  نفسها  على  برمها  ان  بعد  وألصقها 
المواد  توزيع  من  وتأّكد  بأصابعه  تحسسها  سيجارة. 
بداخلها ثم وضعها في فمه وأخذ واّلعة وأشعلها ثم أخذ 
مّجة منها واخرج من انفه بعد ثواٍن الدخان الذي كان 

قد تلقاه في رئتيه وعبقت رائحة لم أعرفها من قبل!
وكنت  لي  السيجارة  مّرر  يمينه  عن  أجلس  كنت  وإذ 
األنظار  تطلّعت من حولي وكانت  االرتباك.  في غاية 
ُمَسلَّطة علّي وكأنَّ األمر عادّي بامتياز ما عدا التعّجب 
من ترّددي في تسلّم السيجارة. أخذتها ومججت كما فعل 

سامر وأحسست بان شيئاً ما صعد الى دماغي! 
بمد  فقمت  مريم  الى  السيجارة  أمّرر  ان  من  خجلُت 
ال  »لّم  لي:  وقال  تعّجب  الذي  لباسم  لتقديمها  يدي 
السيجارة بيدي  الدورة؟« عندئٍذ أمسكت بطرف  تكمل 
اليمنى ومددتها نحو مريم فأمسكتها وأخذت مّجة منها 
كانت  بسام.  فاستلمها  رفضت  التي  ألختها  لتها  حوَّ ثّم 

دورتان كافيتان الستهالك السيجارة!
ثكنة صربا  أمام  أمشي  كنت  وبينما  العودة  في طريق 
تكاد  بينما  الغيوم  تداعبان  أذنّي  ان  شعرُت  للجيش 
عن  االبتعاد  هل  تساءلت:  األرض!  تالمسان  رجالَي 

الواقع يساعد على حل مشاكل الحياة؟
     

قصة بقلم: 
بشــير القــّزي

بقلم: سونيا الحداد

   اليوم أود مشاركتكم وجهة نظري في طبيعة 
االنسان وتعامله مع المحيط والكون.  منذ نشأتنا 
الذي يقول: »رب صدفة خير  المثل  نسمع هذا 
المثل  هذا  جميل  هو  وكم  ميعاد«،  الف  من 
ال  حيث  ومن  عفوية  بطريقة  ويشرح  وعميق 
ندري، حالة نعيشها طالما الحياة تنبض فينا ومن 

يدري ما يجري بعد الحياة!
يحصل معنا مقابلة جميلة تترك اثرا في قلوبنا ال 
بل حياتنا، نقول عنها يا لها من صدفة.  كم من 
مرة نتواجد في مكان ما وفجأة يحدث حادث او 
لقاء، سواء حسن او سيئ،  يغير مجرى حياتنا 
اذا  لها من صدفة… حتى  يا  االبد، ونقول  الى 
للصدفة،  يا  نقول  ما،  مكان  في  انسان  توفى 
كان عليه ان يتواجد في هذا المكان لكي يفارق 
كثيرا:  احبه  الذي  العربي  المثل  ومنها  الحياة، 
ما، يضع  مكان  في  يموت  ان  االنسان  لو على 
المكان«...    هذا  الى  الذهاب  حب  قلبه  في  هللا 
الحاالت واألمثال ال نهاية لها وتطال كل جوانب 

الحياة ومراحل العمر. 
الخاليا  باليين  من  مكونة  مخلوقات  نحن 
النورانية المتجمعة بشكل متراص ال تراه العين 
المجردة، في شكل جسد يتفاعل بطاقته مع كل ما 
يحيط به ومع هذا الكون الالنهائي.  وكلنا نعرف 
أن الفكرة هي شحنة طاقية كما هو اي شيئ آخر 
بطاقته  الكون  مع  يتفاعل  الجماد  وحتى  حي، 
التي تُبنى معه وحوله.  هذه الفكرة هي من أقوى 
الشحنات التي وصلت الى مستوى األلوهية في 
حامل  االنسان  على  سواء  ومفعولها  وصفها 
الكون  أوحتى على  به  يحيط  ما  أم على  الفكرة 
مرتبطون  جميعنا  نحن  آخر،  معنا  في  ككل.  
ام  شئنا  معه  ونتفاعل  حولنا  يدور  ما  بكل  كليا 
بماليين  المشحون  ذكائها  لها  الشحنة  هذه  ابينا. 
الشحنات الكونية التي تتفاعل معنا وتحمل معها 
بواسطة  فينا  تتجلى  التي   وذاكرتها  معرفتها 
الوحي، الحدس ، الرؤى والى آخره من الوسائل 
االتصال  وهذا  التجلي  هذا  لألتصال.   المتعددة 
القول  امكنني  ولو  حياتنا  مسار  يحددان  اللذان 
مصيرها، بقدرة نسميها الهية، نسبح في بحرها 

الالنهائي الى ما آل نهاية.
الى  انتقل  لكي  الطاقة  مقتضب  بشكل  أشرح 
الميعاد؟ …   ام  الصدفة  الثانية اال وهي  نقطتي 
قرر  من  كل  على  نفسها  تطرح  عديدة  اسئلة 
نأتي  المعرفة.    وتعقب  الدنيا  هذه  في  البحث 
خلية  ببصمات  تلقائيا  مشحونين  الدنيا  هذه  الى 
وخاصة  االجداد،  وأجداد  االجداد  الوالدان، 
بالعائلة وال  لها  التي ال عالقة  الزمان  بصمات 
بالنسب، بل تتعلق بذاكرة الكون.  ذاكرة نتلقاها 
الفكرية   القوة  على  أشدد  لذلك  معها.   ونتفاعل 
الالمحدودة.   هذه القوة التي أعتبرها  الشاحن 
الرئيسي لكل ما يمر من خاللنا، وقد تكون هذه 
الفكرة  واضحة لعلمنا او قد تكون باطنية، وال 
علم لنا بها ابدا الى ان يحصل حدث ما يبرزها 
نقطة  االحيان،  اغلب  وتكون  الواقع  سطح  الى 
الفكرة  هذه  وحياتنا.   ادراكنا  مسار  في  تحول 

الباطنية تتميز بذكاء ابعد من ذكائنا نحن البشر، 
اسرار  من  يعتبر  النه  لماذا،  احد  يدري  وال  
الحياة التي لم نكتشفها بعد ولكن نشعر بها.  هذه 
هي  والتي  الدفينة  رغباتها  لها  الباطنية  الفكرة 
وتجذب  الكون  هذا  مع  تتفاعل  شحنات  ايضا 
كم من  معها.   تتماشى  التي  الشحنات  اليها كل 
رغبة  بسبب  عجائبية  بطريقة  تحققت  االحالم 
دفينة منسية؟ وما هي االحالم؟ اليست هي هذه 
الرغبات التي تصبح شبحا لروحنا؟.  أحب هذا 
القول الذي يقول: ان »الشيئ، اي الجماد، يحمل 
الرغبة التي تضعها فيه«، فكيف بها لو وضعت 

في االشياء الحية؟
لو قرأنا هذه البحوث والتي هي عبارة عن زخر 
انساني قديم اقدم من الزمان، وجزء صغير جدا 
مما تبقى لنا من مراجع، وتمعنا بها ألندهشنا بها 
وبجمالها. لكنا اكتشفنا كم نحن  الهّيِ الجمال في 
طريقة تكويننا ودوراننا في فلك الكون. ولفهمنا 
الصدفة.   وليس  الميعاد  يخلق  من  نحن  أننا 
فالصدفة غير موجودة، انها الميعاد الذي يتجلى 
نحن  المناسب.   والمكان  المناسب  الوقت  في 
تحمله  ما  خالل  من  نكتبه  مصيرنا،  صانعي 
افكارنا من طاقة، واالهم من كل هذا، هو المناخ 
معه.  تتفاعل  والتي  الطاقة،  هذه  به  تدور  الذي 
تاخذ منه وتعطيه. يخترقها ليال نهارا وتخترقه 
المناخ  هذا  بها.  وينصهر  به  تنصهر  بالمقابل. 
يتواجد في البيت، الجيرة، الحي، المدينة، الدولة، 
الكون  وفي  االرضية  الكرة  المحيطة،  الدول 
ويتداول.  متشابك  مترابط،  الكل  الالنهائي.  
هذا  نفهم،  ان  نحاول  باألحرى  او  نفهم  ساعة 
النظام الكوني، ننظر الى الحياة بمنظار آخر… 
كل ما نعيشه هو ردة فعل لما تُشحن به طاقتنا… 
الطفل البريء الذي يمرض مرضا مميتا، ممكن 
انه تلقى شحنات كونية، ارضية، عائلية، باطنية 
وغير معلنة، لم يتحملها… الحروب وزارعيها 
التي  السلبية  السلبية  من  شحنات  سوى  ليسوا 
تدمر كل ما يمر على طريقها... الحوادث التي 
تحصل قد تكون ناتجة عن شحنات كونية ألرواح 
آخره  والى  منتقمة  مدمرة  ثائرة   ، فجأة  رحلت 
قريبة  تكون  أن  جدا  ممكن  التي  التخمينات  من 
من المنطق في علم الطاقة… خاصة اذا ادركنا 
النورانية  باالحرى  او  الكهربائية  الشحنات  قوة 
بالنسبة  كذلك  والحياة.   الكون  روح  هي  التي 
للقداسة والفرح والنجاح وكل االمور االيجابية، 
بها، حتى  نسبح  ايجابية  لشحنات  فعل  انها ردة 
لو كنا في أظلم اللحظات. لذلك النور يقوى على 
والمحبة  السلبي،  بلسم  الديجور، وااليجابي هو 
هي المخلصة من الموت.  وما هو الموت؟ سوى 
ليس  بشكل  فيه  نسبح  عالم  الى  االنتقال  مرحلة 
بمدروكنا نحن البشر على كرتنا االرضية هذه، 
تجعل  التي  المعلومات  من  الكثير  نتلقى  ولكننا 
منا قديسين أو شياطين، ولنا نحن وحدنا الخيار 
االخيرة،  البصمة  هو  هذا  وخيارنا  النهائي!  
الذي يسمونها الكارما )Karma(  النه ال توجد 

صدفة ابدا بل ميعاد ... ولنا نحن الخيار!

صدفة أم ميعاد؟

رسالة  كيت  وزوجته  وليام  البريطاني  األمير  ترك    
تعزية شخصية لمالك نادي ليستر سيتي لكرة القدم فيكاي 
لقي  حيث  الفريق  الستاد  زيارة  خالل  سريفادهانابرابا 

المالك حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي.
وأربعة  عاما(   60( فيكاي  التايالندي  الملياردير  ولقي 
التي  الهليكوبتر  تحطمت  عندما  حتفهم  آخرين  أشخاص 
باور بعد مباراة  تقلهم وانفجرت خارج استاد كينج  كانت 
في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام فريق وست 

هام.
القدم،  لكرة  اإلنجليزي  االتحاد  يرأس  الذي  وليام،  والتقى 

بالزهور  امتأل  موقع  في  وابنته  فيكاي  بزوجة  وكيت 
واألوشحة واألعالم أقيم بالقرب من مكان الحادث تكريما 

لذكراه.
موقعة  ببطاقة  مرفقة  الزهور  من  باقة  كيت  ووضعت 
باسمها واسم األمير وليام وقد كتب عليها بخط اليد: ”إلى 
فيكاي وكل من فقدوا أرواحهم في هذه المأساة المروعة، 

سنفتقدكم كثيرا. عزاؤنا الخالص للمدينة“.
وسط  في  الواقع  المغمور  النادي  اشترى  قد  فيكاي  كان 
القدم ويفوز  يفاجئ عالم كرة  أن  قبل   2010 إنجلترا عام 

النادي ببطولة الدوري في 2016.

حرصت  لطالما     
تشجيع  على  دبي  مدينة 
باالشتراك  مواطنيها 
في العديد من التحديات 
المتنوعة،  البدنية 
ولتبرهن أنه ليس هناك 
شاركت  مستحيل،  من 
في  دبي  شرطة  نساء 
نوعه،  من  فريد  تحدي 
الرقم  بذلك  كسرن  إذ 
موسوعة  في  القياسي 

»غينيس«.
مشاركة  وضمن 
الشرطة في تحدي دبي 
للياقة، نجحت 77 امرأة 
بسحب  دبي  شرطة  في 
لطيران  تابعة  طائرة 
طراز  من  اإلمارات، 

.»ER300-777« بوينغ
أن  القياسية،  لألرقام  »جينيس«  موسوعة  وأوضحت 
القواعد اإلرشادية تنص على مشاركة مائة شخص كحد 
أقصى، ولكن، شرطة دبي اعتمدت على 77 امرأة فقط. 
دبي من سحب طائرة  نساء شرطة  تمكنت  وبدورهن، 
تزن أكثر من 240 طناً، لمسافة تزيد عن المائة متر.   

ذكر  ما  بحسب  المري  خليفة  هللا  عبد  اللواء  وأوضح 
الرسمي عبر موقع »فيسبوك« أن  حساب شرطة دبي 
للياقة ساهم في رفع ثقافة الرياضة وعدد  »تحدي دبي 
الممارسين في مجتمع دولة اإلمارات، مما خلق أنشطة 

رياضية ممتعة بأساليب مبتكرة، في مواقع كانت تشهد 
كل يوم تحدياً جديداً«.

وأضاف المري أن دخول موسوعة »غينيس« لألرقام 
قائمة  إلى  أُضيف  قد  كان  جديداً،  إنجازاً  يعد  القياسية 

اإلنجازات المتعددة لشرطة دبي على مستوى العالم.
بمثابة خطوة في  للياقة هو  أن تحدي دبي  إلى  ويُشار، 
مسيرة دبي نحو التحول إلى المدينة األكثر نشاطاً على 
مستوى العالم. ويُذكر، أنه أُطلق في نسخته الثانية، بين 
26 أكتوبر/ تشرين األول و24 نوفمبر/ تشرين الثاني، 
برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي 

عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي إلمارة دبي.

األمري وليام وزوجته كيت يقدمان العزاء يف 
ضحايا حتطم طائرة مالك ليسرت سييت

77 امرأة يف شرطة دبي.. يسحنب طائرة 
بوينغ ويدخلن موسوعة »جينيس«



األيام  لكم في هذه  انقلها  ان  قرأتها وأود    اعجبتني فكرة 
الفكرة: » أرجوكم اشتروا قهوتكم الصباحية من  الطيبة. تقول 
المحالت الصغيرة وتسوقوا احتياجاتكم من المحالت الصغيرة 
الكبيرة... ألنكم  التجارية  السلسالت  استطعتم وليس من  كلما 
الذي هو صاحب  والده  له  ليشتري  تساعدون طفال  الفعل  بهذا 

هذا المحل حذاء مناسبا للثلج.«
اًو ربما رحلة  لطفلة..  للشتاء  مناسبا  اًو ربما معطفا   .. وأقول 
تعالوا نساعد  نعم  نادي رياضي!!!  اًو اشتراك في  ترفيهية 
التجارية الصغيرة فهي تجتهد وبشدة في عالمنا  االعمال 
العيش  البقاء وكسب  الضخم من اجل   التجاري االحتكاري 

الكريم السر صغيرة وربما كبيرة. 
أعطوا هؤالء األطفال وتلك األسر فرصة لتسعد وتتلمس بيدها 
للصغير  للجميع  فيه متسع  بان مجتمعنا  المالي  وفِي موردها 
المجتمع  النهاية في إطار  والكبير وكل االيادي تساعد في 

الخير. 
برامج خيرية  لديها  الكبرى  التجارية  السالسل  اغلب  وطبعا 
تعليمية وترفيهية  برامج  المرضى ودعم  اًو  األطفال  لمساعدة 
الصغيرة  التجارية  وعلمية وغيرها. ولكن مساعدة االعمال 
ضرورية و هي قريبة من المنزل والعمل والروح. هي الجار 
اًو الجارة في الحارة اًو للعمال الذين نصبح عليهم كل يوم. هم 
يجدوا ألنفسهم مساحة مهما كانت  ان  يحاولون  اباء وأمهات 

صغيرة في سوق العمل الذي يعج بالمنافسة القاسية !!!
وهنا وفِي هذا الشهر الكريم الذي تفوح منه المحبة وعيد الميالد 
انه هناك مجموعات ومنظمات خيرية وبعضها  اذكر  المجيد 
السوريات  الفيس بوك مثل سيدات مونتريال  مجموعة علي 
السيدات من  تروج بعض   Syrian Ladies of Montreal
الطبخ  اًو  اللذيذة  السورية  الحلويات  منتجاتهن من  لبيع  خاللها 
اًو خدمات تجميلية  أنواعه بجودة عالية وألبسة مستوردة  على 
المواقع وتشجيع  مناسبة وغيرها. زيارة هذه  بأسعار  للسيدات 
في  أمر  أزواجهن وأطفالهن هو  السيدات ومن ورائهن  هؤالء 

غاية األهمية مهما بدا صغيرا! 
تعالوا نشتري ونشجع صغار الكسبة كي يكبروا بنا ونكبر بهم ! 

كل عام وأنتم بخير 

أبو حجاج

 جمرد كلمة
أغلب مواطنيها  الشرق  بباريس  لقبوها  بلد    
يتخاصمون   .. الرئيس  دولة  لقب  يحملون 
                                                                                                            !. يختلفون  الوزارة  ويتشاجرون وعلى تشكيل 

إنها لبنان يا سادة . 

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

Vendredi 30 novembre 2018     الجمعة 30 نوفمبر

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

من واقعنا

اّيام اخلري 

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

ميالنيا ترامب تزين البيت األبيض 
بأشجار الكريسماس.. 

معبد حتت األرض.. كيف حتمي اليابان نفسها 
من الفيضانات

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

ــــْك حـــيـــاتـــي حـــبـــيـــبـــتـــي الـــوحـــيـــدة ــــوِن ــــك ل

ـــقـــة ــــأســــهــــل طـــري ــــي ب ــــات ــــْك حــــي ــــت ــــشــــق َع

ـــدة ـــصـــي ـــق بـــــوحـــــي الــــخــــيــــال وشـــــــــوق ال

ــة ــق ــي ــت ــع ـــم الــــــَعــــــروض  بــــبــــحــــوره ال ـــعـــل ل

ـــدة ـــدي ـــع ـــي ال ـــات ـــي ـــأب ـــي ب ـــان ـــع ـــم وســــهــــل ال

الـــحـــقـــيـــقـــة وروح  ــــــوضــــــوح  ال ــــــــروح  ب

ــــشــــوق الـــمـــعـــانـــي لـــلـــُجـــمـــْل الـــمـــفـــيـــدة ب

ــــــــل الــــخــــلــــيــــقــــة ــــــــك ك ــــــــذات كـــــــأنـــــــك ب

ــــاهــــك زهــــيــــدة ــــــــــدودك يــــتــــامــــى وشــــف وخ

ــقــة ــي ــطــل ــل هـــيـــامـــي..  مـــشـــاعـــري ال ــب ــق ــســت ت

ــــدة ــــي بــــكــــامــــل رضـــــاهـــــا ورغــــبــــتــــهــــا األك

ـــة ـــق ـــي ـــــــة وكـــــلـــــك رق ـــــــوث ــــــوان األن ــــــن ع

وحــــــبــــــك صـــــــــاة وعـــــشـــــقـــــك فـــريـــضـــة

ـــــــــروح الـــحـــقـــيـــقـــة ـــا ب ـــه ـــي ـــل أواظـــــــــــب ع

ــــي الــــولــــيــــدة ــــروف ــــح أُعــــــّمــــــر مــــقــــاطــــع ب

ـــــــور بــــــــــــذاِت الـــحـــديـــقـــة ـــــــزه ــــــــل ال وك

ـــــْك فــــريــــدة ـــــل ـــــث ـــــــوراً ِم ـــــــط ــــــدع س ــــــب ُت

ـــة ـــق ـــي بـــــاتـــــت يــــــا عـــــمـــــري بــــمــــثــــابــــة وث

ــــدة ــــوحــــي ـــي ال ـــت ـــب ـــي ـــب ــــي ح ــــات بـــــأنـــــك حــــي

ـــة                                                                                                           ـــق ـــي ـــل ـــخ كــــــأنــــــك يــــــا عــــــمــــــري كــــــل ال

كأنك بذاتك كل اخلليقة

وزيرة اهلجرة تزور جناح كليوباترا العقارية بلندن

مسرح روماني يدخل موسوعة جينيس لألرقام القياسية

اآلثار: الكشف عن عدد من الدفنات األثرية 
بها 8 توابيت بدهشور

 زاهي حواس يروج للسياحة املصرية يف اليابان

  نجحت البعثة األثرية المصرية العاملة في جنوب شرق هرم 
الكشف عن  في  األثرية  بمنطقة دهشور  الثاني  امنمحات  الملك 

عدد من الدفنات األثرية بداخلها توابيت.
للمجلس  العام  وقال األمين 
ورئيس  لآلثار  األعلي 
وزيري،  مصطفي  البعثة 
أعمالها في  بدأت  البعثة  إن 
الماضي،  شهر أغسطس 
العثور على دفنات  تم  و 
توابيت مصنوعة   8 بها 
داخلها  الجيري  الحجر  من 
مومياوات مغطاة بطبقة 
من الكارتوناج الملون على 
إلى  آدمي، مشيرا  شكل 
أن ثالثة منها في حالة 
العصر  إلى  جيدة ترجع 

المتأخر.

للترميم،  بالمخزن  التوابيت موجودة حاليا  أن  وأضاف وزيري 
المتحفي  العرض  لجنة سيناريو  تم عرض صورها على  كما 
المتاحف  لبعض  المتحفي  العرض  لوضعها ضمن سيناريو 

األثرية التي تنشأها وزارة االثار داخل مصر.

   يستعد البيت األأبيض األمريكي الحتفاالت أعياد الكريسماس، عن 
طريق وضع أشجار الزينة في أرجاء البيت األبيض وتزيين الطرقات 

مثلما يحدث كل عام.
 السيدة األمريكية األولى، ميالنيا ترامب، نشرت مقطع فيديو قصير عبر 
حسابها الشخصي بموقع التواصل االجتماعي “تويتر”، يظهر كيفية 
استعدادها لوضع زينة الميالد في البيت األبيض لهذا العام، حيث تظهر 
في الفيديو متنقلة بين الغرف التي تّم تزيينها بأشكال مختلفة، من ضمنها 

مجموعة من األشجار الحمراء، وأخرى عادية علّقت 
عليها زينة الميالد.

الفيديو يظهر أيضا مرور الكاميرا على كرة بيضاء صغيرة كتب عليها 
“كن أفضل”، وهي كلمات تشير إلى شعار واسم الحملة التي تخوضها 

سيدة الواليات المتحدة األولى لتعزيز حقوق الطفل وحمايته.
نشرت ميالنيا ترامب زوجة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، مقطع فيديو 
لها وهي تتجول وسط زينة عيد الميالد )الكريسماس(، عبر حسابها على 

تويتر، ومن 
تقاليد البيت األبيض أن تُشرف السيدة األولى على 

تزيين البيت األبيض في األعياد.
وكالة أنباء “أسوشيتد برس”، ذكرت أن ميالنيا ترامب صممت ديكورات 
الكريسماس في البيت األبيض، التي تحمل هذه المرة فكرة “الكنوز 
األمريكية”، وقال البيت األبيض، إن الديكورات تشمل شجرة عيد ميالد مزينة 

من قبل 
منظمة “عائالت جولد ستار”، التي تديرها عائالت شهداء في الجيش 
األمريكي، توفوا أثناء مشاركتهم في حرب العراق، باإلضافة إلى نماذج 
ذهبية لناطحات سحاب في مدن نيويورك وسانت لويس وشيكاغو وسان 

فرانسيسكو.

تنفيذ  اليابان،  ليس غريبا على دولة     
التى تحمى سكانها  الهائلة  المشروعات  تلك 
إنشاء  الفيضانات، وذلك من خالل  من 
أنابيب تحت سطح األرض تساهم فى حماية 
للفيضانات،  المدمرة  اآلثار  المواطنين من 
الخسائر  تقليل  بكل سهولة  استطاعت  حيث 
فيضان على مدار 10  يقرب من 100  لما 

سنوات.
قنوات سفلية تحت سطح  اليابان  وصممت 
كبير معبد عمالق،  إلى حد  تشبه  األرض، 
العالم، وذلك  فى  المرافق  تعد أضخم  والتى 
الفيضانات فى  البالد من  بهدف حماية 

العاصمة طوكيو.
الشكل  كانها من حيث  القنوات  تلك  وتبدو 
معبد عمالق، تتضمن مجرى مائى تحت 
المنطقة  بأنهار فى  سطح األرض، متصل 
الكلى 6.3 كيلو متر، وعند  ويبلغ طولها 
تتدفق  النهر حد معين  تجاوز مستوى ماء 
للداخل عبر قنوات ويتم  الزائدة  المياه 

إلى  المياه  تتدفق  الماء عبرها، حيث  تمرير 
أمطار تحت األرض. ووفقا  بقطر 10  نفق 
تم  إنشائها  منذ  إنه  بالعربية،  اليابان  لحساب 

استخدامها 100 مرة على مدار 10 سنوات، 
كما أنها خفضت خطر الفيضانات إلى %10 

تقريبا.

   القاهرة /على أبودشيش
 قامت السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة وشئون 
المصريين بالخارج بزيارة جناح كليوباترا العقارية وأستقبلها 
رجل االعمال محمد ابو العينين رئيس مجلس ادارة كليوباترا 
؛وذلك خالل فعاليات معرض عقارات مصر المقام فى الفترة 
من 24للى 26نوفمبر؛ بالعاصمة البريطانية لندن تحت رعاية 
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر. واشادت مكرم 
بالمعرض  اكبر االجنحة  باعتباره  لكليوباترا  العقارى  بالجناح 

ويضم الجناح اكبر واحدث المشروعات العقارية المتنوعة . 
نافذة ترويجية  المعرض يعد اكبر  العينين ان هذا  ابو  واكد 
العواصم االوربية ويؤكد رؤية  العقارى المصرى فى  للسوق 
المجال متماشيا مع  مصررالمتطلعةلمزيد من المجاح فى هذا 
ترسيخ فكرةةتصديررالعقار المصرى بالخارج والتى يحرص 
عليها السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى يبذل 
لتحقيق رؤية مصر 2030  ايجاد منافذ  جهد كبير من أجل 
واشار ابو العينين الى زيارة الرئيس السيسى للعاصمة االدارية 
المجال الحداث  الملحوظ فى هذا  مؤخرا والذى يؤكد نشاطه 
العاصمة اإلدارية  تنمية عقارية في جميع مدن مصر خاصة 

الجديدة التي تعتبر إضافة حقيقة الستثمارات مصر العقارية

  دخل مسرح “اكسيلسيور” في بوخارست موسوعة جينيس لألرقام القياسية باعتباره أول مسرح روماني يحقق تلك المكانة.
وأكد ممثلو الموسوعة، في بيان صحفي عقب زيارتهم لرومانيا مؤخرا، أن “اكسيلسيور” حقق الرقم القياسي باعتباره يضم أكبر منصة 

مقاعد دوارة.
المشروع  فودا”، وسجل  المسرحي “فالكيو  العرض  بنيت خصيصا آلداء  المتحركة  المقاعد  أن منصة  وذكر موقع )رومانيا-إنسايدر( 

مرور 100 عام على االتحاد العظيم عام 1918، كما أقيمت عليه عروض مسرحية أخرى خالل شهري يونيو وأغسطس الماضيين.

  القاهرة / على أبودشيش
الدكتور زاهى  األشهر  العالمي  المصري  اآلثار  ألقى عالم   
حواس محاضرة أثرية مهمة بجامعة كومازاوا في العاصمة 
اليابانية طوكيو أمام عدد كبير من عشاق مصر وآثارها من 
العالقات  متانة وعمق  الدكتور حواس على  وأكد  اليابانيين. 
المصرية-اليابانية في مجال اآلثار باعتبارها الوسيلة الكبرى 
المشترك  الثقافي والتعايش والتعاون  التواصل  لتدعيم 
أن هناك  الدكتور حواس  الصديقين. وذكر  البلدين  بين 
مشروعات كبرى في اآلثار تتعاون فيها مصر واليابان بقوة 
الكبير،  المصري  المتحف  ومنذ عدة سنوات مثل مشروع 
الحادي  القرن  في  العالم  في  ثقافي  أهم مشروع  يعتبر  الذي 
التي  الثانية،  والعشرين، وكذلك مشروع مركب خوفو 
الكبير في  المصري  المتحف  بمشروع  يتم عرضها  سوف 
المراكب واستخداماتها  أهمية  بها كي توضح  قاعة خاصة 
أن  باعتبار  واليابان  الفرعونية  المالحية في مصر  والحياة 
الحضارات  واليابانية من  المصرية  الكبيرتين  الحضارتين 
السفن  بناء  البحر وفي  ارتياد  الكبرى في  اإلنجازات  ذات 
النهرية والبحرية على حد سواء. وتأتي هذه المحاضرة في 
الوافدة لمصر من  السياحة  لتنشيط  المنظمة  الحملة  إطار 

خالل مركز الدكتور زاهي حواس بمكتبة اإلسكندرية العالمية، 
دولة  دولها  األقصى، وعلى رأس  الشرق  خصوًصا من منطقة 
اليابان الصديقة. ومن هذا المنطلق، دعا الدكتور حواس الشعب 
اليابانى لزيارة مصر والتمتع بآثارها خصوًصا أهرامات الجيزة 
الشعب  يكنه  الذي  الشديد  للولع  نظًرا  تحديدًا؛ وذلك  الهول  وأبو 
الدكتور  الساحرة. وعلى شرف وجود  وآثارها  الياباني لمصر 

أيمن كامل سفير مصر  السفير  السيد  أقام  اليابان،  في  حواس 
الدكتور  الكبير  المصري  بالعالم  احتفاًء  كبيًرا  اليابان حفالً  فى 
حواس. وحضر الحفل رئيس البنك المركزي الياباني، والدكتور 
كونراد أوستروالدر رئيس جامعة األمم المتحدة الموجود مقرها 
اليابان، ومنهم  في  األعمال  الرئيسي في طوكيو، وكبار رجال 
أحد رجال األعمال اليابانيين الذي يمتلك أكثر من أربعمائة فندق 
اليابانية  بالممثلة  الدكتور حواس  والتقى  العالم.  على مستوى 

الفليم  التي اشترك معها في هذا  فيلم »كليوباترا«  الشهيرة بطلة 
التاريخ والحضارة.  الوافدة لمصر أرض  للسياحة  للترويج 
اليابان حفل عشاء على شرف  السوشي في  أقام ملك  وكذلك 
الدكتور حواس للترحيب بالعالم المصري الكبير وسفير التراث 
العالمي الذي يجوب العالم أجمع للترويج للسياحة المصرية في 

محتلف دول العالم.


