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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

عاشت مصر وعاش شعبها يف رباط إىل يوم الدين!
الكندية  القبطية  الهيئة    اصدرت 
الكندية  المنظمة  مع  باالشتراك 
المصرية لحقوق اإلنسان، ومنظمة 
القبطي، ومنتدى الشرق  التضامن 
منذ أيام،  األوسط للحريات، بياناً 
لوقفة  المهجر  أقباط  فيه  يدعون 
المصرية  القنصلية  أمام  سلمية 
بمونتريال، صباح يوم السبت 22 
ساعتين،  لمدة  الجاري  ديسمبر 
من 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً، 
إحتجاجاً على الحوادث اإلجرامية 
واستهدفت  مؤخراً  وقعت  التي 
المسيحيين،  من  األبرياء  أرواح 
وبعض الكنائس، وكان آخرها حادث 
اعتداء أحد رجال الشرطة بسالحه 
الناري على قبطي مسيحي ونجله، 
ما أودى بحياتهما في الحال، بخالف 
ما سبق هذا الحادث من حوادث ضد 
األقباط اتسمت بالهمجية والدموية 

وما هو أكثر من ذلك.
ذلك  كل  ومع  ذلك  رغم  أنني  إال 
اتمنى لو قام قادة هذه المنظمات 
الحقوقية بكتابة عريضة احتجاج 
يستنكرون من خاللها كل ما يتعرض 
تهميش  حوادث  من  األقباط  له 
والقيام  وقتل،  وحرق  وتهجير 
يُتفق عليه  بتسليمها من خالل وفد 
السفير المصري في أوتاوا  لسيادة 
العام في مونتريال،  ولقنصل مصر 
الوقفة  هذه  بمثل  القيام  من  بدالً 
السلمية التي قد يستغلها البعض 
لتحقيق الكثير من المصالح العدائية 
النظام السياسي  ضد الوطن وضد 
للقضاء  الذي يعمل ويجتهد  المعتدل 
ابناء  التفرقة بين  على كل أشكال 
الوطن الواحد على اختالف عقائدهم 
المستويات  كافة  على  ومذاهبهم 
والشعبية  الرسمية  واألصعدة 
للدولة، األمر الذي ازعج والزال 
يزعج جماعات التطرف األصولي 
اإلضرار،  كل  بمصالحها  ويضر 
وهو ما يدفعهم أكثر فأكثر للقيام 
العمليات علها تنجح في  بمثل هذه 
إثارة الفتنة وتمزيق وحدة المتجمع 
باإلطاحة  والنجاح  ككل،  والوطن 
السيسي  الفتاح  عبد  بالرئيس 
الدولة المصرية ككل   وبمؤسسات 
األقباط  يواجهه  ما  يواجه  الذي 
من المسيحيين وأكثر نتاج وقوع 
اإلجرامية  الحوادث  هذه  مثل 
المصريين  لكل  كرئيس  الدموية 
على اختالف مواقعهم وعقائدهم 
يتألم معهم ولهم بكل الصدق ومعه 
أبناء الشعب المصري  الغالبية من 
المسلمين، خاصة وهو  من األخوة 
بالذهاب  قام  مصري  رئيس  أول 
لتقديم  الكاتدرائية األرثوذكسية  إلى 
تهانيه الشخصية لجميع المصريين 
من المسيحيين والمسلمين، تأكيداً 
على وحدة هذا الشعب واحترامه 
االيماني  التنوع  لهذا  الشخصي 
المحمود الذي ُعرف عن هذا الشعب 
منذ مئات السنين ويعزز من ترابطه 

أكثر مما يفّرقه.
انتقم لمقتل 21  الذي  الرئيس  هذا 
المتشددين  تم ذبحهم من قبل  قبطياً 

على  التالي  اليوم  فجر  ليبيا  في 
مقتلهم بضربات جوية عنيفة.

القوات  أمر  الذي  الرئيس  هذا 
المسلحة بإعادة بناء ما تم هدمه أو 
حرقه من كنائس في سنوات فوضى 
الربيع العربي على نفقة الدولة، 
الكنائس وبحرية  بناء  وأجاز حرية 
لترميم،  منها  يحتاج  ما  ترميم 
بقانون الخط  واسقط ما كان يُعرف 

الهمايوني.
هذا الرئيس الذي تولى الحكم نزوال 
على رغبة األغلبية من أبناء الشعب 
لم يكن من  المصري في ظروف 
ثقته  القبول بها لوال  الممكن لسواه 

باهلل وبقدرات هذا الشعب العظيم.
هذا الرئيس الذي يحارب الفساد 
بعد  القضاء عليه يوماً  ويعمل على 

يوم 
احترام  فرض  الذي  الرئيس  هذا 
المغالطات  له بعد سلسلة من  العالم 
المعادية الستقرار هذا  واالتهامات 
البلد ولنهوضه الذي من الممكن 
في  ودولياً  إقليمياً  الفرق  أن يُحدث 

حال حدوثه.
الرئيس الذي فرضته المشيئة  هذا 
الشعبية واإلرادة السماوية للحفاظ 
الوطن وعلى وحدة  على تراب هذا 
الهاوية  شعبه والعودة به من حافة 
نحو  جديد  من  الوجود  حيز  إلى 
الذي  والرخاء  واالستقرار  األمن 
يتطلب تكاتف الجميع والعمل ليل 
محسوسة  بصورة  لتحقيقه  نهار 

وملموسة.
نعم هناك أخطاء وبعض االختراقات 
للدولة،  الحيوية  المؤسسات  لبعض 
الذي  ومنها جهاز الشرطة ، األمر 
يتواجد في كل دول العالم بل في 
كبرى دول العالم، وأغلبنا مازال 
يذكر حوادث قتل السود في بعض 
الواليات األمريكية من بعض رجال 
المتطرفين،  البيض  من  الشرطة 
وسوء معاملة األقلية من الهنود 
أصحاب  واألمريكيين  الكنديين 
قضايا  وكلها  األصليين،  األرض 
يتم  ذلك  ومع  عنصري،  تمييز 
لها على مراحل  العمل إليجاد حلول 
يقوم  ما  وهو  مقبول،  وبتدرج 
الرئيس المصري حالياً من  ويفعله 
الثقافي والديني  أجل تغيير الوعي 
والتعليمي للمجتمع المصري ككل 
على طريق تصحيح المسار، وإن 
إسناد  سيادته  على  اقترح  كنت 
مهمة حماية دور العبادة بشكل عام 
رجال  إلى  إليها  المؤدية  والطرق 
القوات المسلحة في القريب العاجل 
مع محاسبة كل من قصر سابقاً في 
التصدي لمثل هذه الحوادث الدموية 

بحسم وحزم، سواء أمنياً أو قضائياً.
هذا الرئيس الذي مازال محل تقدير 
الغالبية من أبناء الشعب المصري 
من مسيحيين ومسلمين ومحل ثقتهم 
حتى يومنا هذا ألنه أثبت ويُثبت يوماً 
بعد يوم، بأنه رئيس كل المصريين 

دون إنحياز ودون تفريق..
وعاش  أبية  حرة  مصر  وعاشت 

شعبها في رباط إلى يوم الدين.
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الكراهية تكلف أكثر من الحب ألنها 
إحساس غير طبيعي، إحساس عكسي مثل 
حركة األجسام ضد جاذبية األرض، تحتاج 

إلى قوة إضافية، وتستهلك وقوداً أكثر.

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

ترامب: حان الوقت لعودة شبابنا إىل الوطن من سوريا

حسام حمَّرم خلفاً ألمل سالمة يف كندا

مصر تضبط أجهزة جتسس قادمة من تركيا

المفاجئ  قراره  عن  الخميس  يوم  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  دافع    
إعالن النصر على تنظيم الدولة اإلسالمية وسحب القوات األمريكية بالكامل 
وبعض  الحلفاء  ومخاوف  الجمهوريين  بعض  من  انتقادات  وسط  من سوريا 

القادة العسكريين األمريكيين.
وقال ترامب في سلسلة تغريدات نشرها على تويتر في وقت مبكر إنه يفي بتعهد 
قطعه أثناء حملته االنتخابية في عام 2016 بالخروج من سوريا. وكتب يقول 
إن الواليات المتحدة تقوم بعمل دول أخرى، منها روسيا وإيران، دون مقابل 

يذكر وقد ”حان الوقت أخيرا ألن يحارب آخرون“.
وأعلن ترامب يوم األربعاء أنه سيبدأ سحب القوات األمريكية البالغ قوامها نحو 
ألفي جندي من سوريا التي تمزقها الحرب لكن البيت األبيض لم يحدد جدوال زمنيا.
بها مسبقا وإن  يبلغوا  لم  إنهم  قائلين  الخطوة  بشدة  الجمهوريين  وانتقد بعض 

الخطوة تطلق يد روسيا وإيران أكبر داعمين للرئيس السوري بشار األسد.
وقال مسؤولون أمريكيون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، لرويترز 
إن القادة العسكريين على األرض قلقون كذلك من عواقب االنسحاب السريع.

كتب ترامب على تويتر يقول ”الخروج من سوريا لم يكن مفاجئا. أطالب به منذ 
سنوات، وقبل ستة أشهر، عندما عبرت علنا عن رغبتي الشديدة في فعل ذلك، 
وافقت على البقاء لمدة أطول. روسيا وإيران وسوريا وآخرون هم العدو المحلي 
للدولة اإلسالمية. نحن نؤدي عملهم. حان الوقت للعودة للوطن، وإعادة البناء“.

وأضاف ”هل تريد الواليات المتحدة األمريكية أن تصبح شرطي الشرق األوسط، 
وأال تحصل على شيء سوى بذل األرواح الغالية وإنفاق تريليونات الدوالرات 
لحماية آخرين ال يقدرون، في كل األحيان تقريبا، ما نقوم به؟ هل نريد أن نظل 

هناك لألبد؟ حان الوقت أخيرا ألن يحارب آخرون“.

إلى مونتريال     وصل 
سعادة  القاهرة  من  قادماً 
م لشغل  السفير حسام محرَّ
في  الجديد  منصبه  مهام 
خلفاً  كندا   – مونتريال 
لسعادة السفيرة أمل سالمة 
التي  العام  مصر  قنصل 
انتهت مدة خدمتها الرسمية 
في القنصلية العامة مطلع 

شهر ديسمبر الجاري.
م  والسفير حسام الدين محرَّ
نوفمبر   20 مواليد  من 
ابنة  1964، متزوج وله 
على  حاصل  وهو  وحيدة 
االقتصاد  بكالوريوس 
من  السياسية  والعلوم 
جامعة القاهرة سنة 1986، 
وشغل منصب نائب مساعد 
للشئون  الخارجية  وزير 
االقتصادية حتى وصوله 

لكندا، وسفيراً لمصر في جمهورية تانزانيا االتحادية 
وسفيراً غير مقيم التحاد جزر القمر من سنة 2011 

وحتى 2015.
و«الرسالة« إذ تتمنى لقنصل مصر العام الجديد سعادة 
في  والنجاح  التوفيق  كل  م  محرَّ الدين  حسام  السفير 
أداء مهام منصبه الجديد في كندا، للتتمنى بالضرورة 
واليقين لقنصل مصر السابق سعادة السفيرة أمل سالمة 

كل التوفيق والتألق والتقدم والنجاح في مهام منصبها 
الجديد داخل أروقة وزارة الخارجية المصرية مع كل 
يكون  أن  م  محرَّ للسفير  تتمنى  كما  والتقدير،  الشكر 
خير خلف لخير سلف، والذي شرفني واسعدني بلقائه 
العامة  القنصلية  مقر  في  نفسي  إلى  المحبب  الودي 
المصرية في مونتريال بعد أيام قليلة من توليه لمهام 

الجديد.. عمله 
مع أطيب امنياتي القلبية له بدوام النجاح والتوفيق

   ميالد جميد وعام سعيد
  بعد أيام يحتفل العالم أجمع بذكرى ميالد السيد المسيح له كل المجد كلمة هللا المتجسد 
على األرض وروحه القدوس الذي جاء ليعلِّمنا كل معاني الرحمة والحب والتسامح والسالم، 
والذي قال لكل من يؤمن به وبرسالته » إن عرفتموني تعرفون الحق والحق يحرركم«.
الجديد  المجيد وبالعام  الميالد  بمناسبة عيد  للجميع  األماني  التهاني وأطيب  مع خالص 
الذي نتمنى أن يكون عام رحمة وحب وتسامح وسالم للجميع وبين الجميع خالياً من 

العنف والبغض وكل أشكال الحروب.
الرسالة
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حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

بوتني يعلق على سحب القوات األمريكية من 
سوريا بأنها خطوة صحيحة

فرنسا: املعركة ضد تنظيم الدولة 
االسالمية ضرورية وسنبقى يف سوريا

  وصف الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين قرار نظيره 
األمريكي دونالد ترامب 
االنسحاب من سوريا بأنه 
خطوة صحيحة، مضيفا 
أنه ال يفهم ماذا يعني هذا 

اإلعالن بالضبط.
وقال بوتين خالل مؤتمره 
الصحفي السنوي في موسكو 
اليوم الخميس، إن الوجود 
العسكري األمريكي في 
سوريا غير شرعي، وسحب 
المتحدة قواتها  الواليات 

خطوة صحيحة،
واستدرك قائال: »حتى اآلن ال 

أرى مؤشرات على انسحاب القوات األمريكية من سوريا، 
لكننا نفترض أن هذا أمر ممكن، السيما وأننا نسير في طريق 
التسوية السياسية«، مشيرا إلى أنه ليس هناك حاجة للوجود 
العسكري األمريكي في سوريا للتوصل إلى هذه التسوية.

وأضاف: »فيما يتعلق بانسحاب القوات األمريكية، فال أعرف 
ماذا يعني ذلك. للواليات المتحدة حضور في أفغانستان منذ 

17 عاما، وكل عام يتحدثون عن االنسحاب من هناك، لكنهم 
ما زالوا موجودين«.

تم تحقيق  أنه  أنه موافق مع ترامب في  وأضاف بوتين 
االنتصار على »داعش« في سوريا، مشيرا إلى أن القوات 

الروسية وجهت ضربات قوية للتنظيم في ذلك البلد.
وحذر الرئيس الروسي من خطر تسلل إرهابيي »داعش« 

من سوريا إلى المناطق المجاورة.

  قال مسؤولون إن فرنسا ستبقي قواتها في شمال سوريا 
في الوقت الراهن في ظل عدم القضاء على متشددي 
تنظيم الدولة اإلسالمية واستمرار تشكيلهم خطرا 

على المصالح الفرنسية.
تقوده  الذي  التحالف  بارز في  وفرنسا عضو 
المتشددين في سوريا  المتحدة ويحارب  الواليات 
أفراد من  بينهم  ألف جندي  والعراق ولها نحو 
إلى  البالد  الخاصة متمركزين في شمال  القوات 

جانب القوات العربية والكردية.
وأبلغ دبلوماسيون فرنسيون رويترز األربعاء بأن 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب سحب كل  قرار 
الجنود األمريكيين وعددهم 2000 من المنطقة كان 
مفاجئا لباريس. وبرر مسؤولون أمريكيون القرار 

بالقول إن الدولة اإلسالمية ُهزمت هزيمة تامة.
لوازو  ناتالي  الشؤون األوروبية  وقالت وزيرة 

لتلفزيون )سي-نيوز( ”يظهر ذلك أن األولويات تختلف 
وأن علينا أن نعتمد على أنفسنا في المقام األول.. في الوقت 
الراهن سنبقى بالطبع في سوريا ألن المعركة ضد تنظيم 

الدولة اإلسالمية ضرورية“.
التحديد بحساسية مع خطر  وتتعامل فرنسا على وجه 
أراضيها  كبيرة على  بعد عدة هجمات  الدولة اإلسالمية 
في السنوات القليلة الماضية. وانضم مئات من الفرنسيين 

إلى التنظيم في سوريا.
بأن  تويتر  بارلي على  فلورانس  الدفاع  وأقرت وزيرة 
المئة من  التنظيم ضعفت شوكته وخسر نحو 90 في 

أراضيه لكنها قالت إن المعركة لم تنته.
الخريطة ولم  لم تمح من على  وقالت ”الدولة اإلسالمية 

تستأصل شأفتها. من الضروري أن تواجه الجيوب األخيرة 

لهذه المنظمة اإلرهابية هزيمة عسكرية حاسمة“.
وذكر دبلوماسيون أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
تحدث مع ترامب يوم األربعاء. وفي أبريل نيسان، عندما 
استطاع  األمريكية،  القوات  قبل سحب  ترامب من  أعلن 
أن  ينبغي  بأن واشنطن  األمريكي  الزعيم  اقناع  ماكرون 

تظل مشاركة معلال ذلك بخطر إيران في المنطقة.
ويسعى مسؤولون فرنسيون جاهدين ليعرفوا من وكاالت 
بالضبط. ولم تكن  يعنيه إعالن ترامب  الذي  أمريكية ما 

الواليات المتحدة واضحة بشأن موعد سحب الجنود.
وقال دبلوماسي فرنسي ”أصبحنا معتادين على ذلك مع 

إدارة ترامب. الشيطان يكمن في التفاصيل“.

يقول مصطفى محمود

  تمكن األمن المصري ممثال في الجمارك من 
إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت 
والتجسس، داخل حقائب راكب قادم من تركيا 

بمطار برج العرب في اإلسكندرية.
وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات 
الخطوط  القادمين على رحلة  الركاب  تفتيش 
التركية القادمة من اسطنبول تم االشتباه في أحد 
الركاب، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص 
تبين  أمتعته  تفتيش  ، وبعد   X-RAY بأشعة
وجود 3 ساعة مزودة بكاميرا وكارت ميموري 
و5 والعات مزودة بكاميرا، وUSB مخبأة في 

أماكن متفرقة بين طيات المالبس.
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بقلم:  رفاه السعد

    خمسون يوما مرت على تشكيل 
العراقية وال تزال حكومة  الحكومة 
ناقصة..وتعيش البالد بنصف حكومة 
في مؤشر على استمرار عملية فرض 
االرادات من قبل االحزاب والكتل 
المحاصصة  بنظام  السياسية والعمل 
التي حتى االن لم تستطيع  المقيتة 
االحزاب التخلص منها بل وانما عملت 
على تنميتها ,وما يحدث هو دليل على 
تفاقم االزمة وتفضيل المصالح الشخصية 

على مصالح الوطن  
وحتى االن لم يطبق اي بند من بنود 

برنامج الحكومة 
يوم الثالثاء صوت البرلمان العراقي 

على ٣ وزراء جدد
 من اجمالي خمسة رشحهم رئيس 
المهدي ليكسر  الوزراء عادل عبد 
جمودا سياسيا مستمرا منذ اسابيع حيث 
وافق البرلمان على تولي نوري الدليمي 
وقصي السهيل وعبداألمير الحمداني 
التخطيط والتعليم  مناصب وزراء 
الترتيب. وتمت  العالي والثقافة على 
اتفاق كتلتي اإلصالح  الموافقة بعد 
والبناء على السماح بإجراء التصويت 

بشأن 5 وزارات.
التعليم  لوزارتي  المرشحتين  لكن 
والهجرة، وهن المرأتان الوحيدتان اللتان 
جرى ترشحيهما لمناصب وزارية حتى 
اآلن، لم تنجحا في نيل أصوات أعضاء 

البرلمان الكافية لتوليهن المنصبان
الوزارات  الخالفات متواصلة حول 

المتبقية 
حيث اعرب نواب سنة عن امتعاضهم في 
من رفض البرلمان التصويت لمرشحة 
وزارة التربية ملوحين بالطعن في جلسة 

التصويت كما وصف النواب ما حصل 
بعرض اسماء بصيغة انتقائية.. لم يكتِف 
النواب بتعطيل الحكومة وموازنتها بل 

وعاد التسقيط السياسي للواجهة 
اتهامات متبادلة بين اطراف سياسية 
ببيع وشراء المناصب الوزارية باألموال 
وتهديد باللجوء الى المحكمة االتحادية 
ووصف خبراء تلكأ عبد المهدي وتأخير 
تشكيل الحكومة بأنها دليل واضح على 
ضعف موقفه والضغوط التي يتعرض 
لها من قبل الكتل السياسية الكبرى التي 
باتت تدير دفة االزمة وبين شد وجذب 
الكتل تبقى وزارتي الداخلية والدفاع 
هما االساس في االزمة السياسية وهما 

اساس بقاء البالد بنصف حكومة
كتلة سائرون  بين  الكبيرة  الخالفات 
التي يقودها السيد مقتدى الصدر والفتح 
بقيادة هادي العامري المدعوم من ايران 
اكتمال  هي من ساهمت في عرقلة 
الخالف  ..ويحتدم  الوزارية  الكابينة 
الفياض  فالح  تولي  السياسي على 
منصب وزارة الداخلية المدعوم من 
ايران حيث ترفض كتلة سائرون ومعها 
كتل سياسية اخرى تولي الفياض الذي 
اعيد لمنصبه مؤخرا كمستشار لألمن 
المهدي  الغى عبد  ان  بعد  الوطني 
قرارات سابقة لرئيس الوزراء السابق 
حيدر العبادي ,االصرار على رفض 
الفياض ارتفعت حدته بعد وصول قائد 
قاسم سليماني  االيراني  القدس  فيلق 
فيه جلسة  الذي عقدت  اليوم  بذات 
الوزارات  للتصويت على  البرلمان 
بسبب  معلقة  الحكومة  لتبقى  المتبقية 
اشخاص استغنوا عن وطنيتهم مقابل 

ارضاء ايران. 

العراق..منقوص احلكومة

إطالق نار مشال العاصمة الربيطانية .. 
واعتقال 3 مشتبه بهم

تونس تعلن تفكيك خلية مسلحة كانت ختطط الستهداف دوريات ومقرات أمنية

واشنطن تدعم حكومة لبنان املقبلة رغم 
تزايد نفوذ حزب اهلل السياسي

إعادة تنشيط التعاون األردني العراقي على وقع 
االنفراجة اجلارية باملنطقة

إنفيلد شمال     شهدت منطقة 
العاصمة البريطانية لندن حادث 
ما  األربعاء،  يوم   ، نار  إطالق 

أدى إلى سقوط قتيل .
وقد قامت شرطة العاصمة باعتقال 
ثالثة أشخاص لالشتباه فى عالقتهم 
لم تكشف  بينما  النار،  بإطالق 
عن هوية القتيل أو الدافع وراء 
الهجوم، مشيرة إلى أن تحقيقًا فتح 
للوقوف على مالبسات الحادث.

توقيف  األربعاء، عن  يوم  التونسية،  الداخلية  أعلنت وزارة    
عناصر جماعة مسلحة تطلق على نفسها »كتيبة الجهاد والتوحيد« 

كانت تحضر لهجمات.
وأفادت الوزارة في بيان بأن »وحدة مكافحة اإلرهاب بوالية سيدي 
بوزيد تمكنت من الكشف عن التنظيم وتوقيف أغلب عناصره وإحباط 
مخططات من بينها استهدف دوريات ومقرات أمنية في الجهة«.
بايع زعيم  األدوار  تنظيم مهيكل ومقسم  أنه  الداخلية  وأضافت 

تنظيم متشدد في الخارج.
وضبطت قوات األمن خالل عمليات التفتيش حزاما ناسفا وقتبلة 
المتفجرات، وكمية من  أولية لصنع  الصنع ومواد  تقليدية  يدوية 

مادة األمونيتر.
وتأتي العملية بعد أيام من تنفيذ عناصر مسلحة لهجوم على فرع 
بنكي بجهة القصرين غرب البالد وسطت على مبالغ مالية ومن 

ثم داهمت منزال في المنطقة وقتلت مدنيا.

  أبدت الواليات المتحدة عزمها دعم حكومة 
لبنان المقبلة، رغم قلقها من تنامي نفوذ حزب 
هللا السياسي، الذي ترجم في مشاركته المرتقبة 
في التشكيل الحكومي بثالث حقائب بينها حقيبة 
الصحة حيث من المرجح أن يتوالها محمد جبق.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية األميركية 
إن بالده تأمل في أن تعمل حكومة لبنان المقبلة 
معها فيما يتعلق بالمجاالت ذات االهتمام 
المشترك. وعبر المسؤول في اآلن ذاته عن 
القلق من تزايد نفوذ جماعة حزب هللا الشيعية 

المدعومة من إيران في لبنان.
وترى دوائر سياسية لبنانية أن االستراتيجية 
األميركية في التعاطي مع لبنان بقيت على 
حالها، وإن كان من المرجح أن تواصل واشنطن 
ضغوطها على حزب هللا الذي تعتبره تهديدا 
خطيرا لمصالحها ومصالح وأمن حلفائها 

في المنطقة.
وأكد نائب المندوب األميركي في األمم المتحدة 

األربعاء في جلسة خاصة لبحث األنفاق التي أعلنت إسرائيل اكتشافها 
على الحدود مع لبنان أن “حزب هللا يشكل تهديدا إلسرائيل وألمن 

المنطقة”، مطالباً الحكومة اللبنانية بالتصدي ألنفاق الحزب.
وتعتبر الدوائر السياسية أن الواليات المتحدة معنية باستقرار لبنان، 
الذي تربطه معها عالقات مهمة، فضال عن كون موقعه الجيوسياسي 
يعد مركز اهتمام أميركي، في ظل مساع قوى أخرى على غرار 

روسيا الدخول على الخط.
وتلفت هذه الدوائر إلى أن الواليات المتحدة ال تبدو متحمسة 
لـ”البروباجاندا” التي تسوقها إسرائيل بوضع النظام السياسي اللبناني 

في سلة واحدة مع حزب هللا.
وتتهم إسرائيل النظام اللبناني بالتواطؤ مع حزب هللا عبر غض 
الطرف عن تحركاته جنوب البالد. وقد صعدت حكومة بنيامين 
نتنياهو في الفترة األخيرة حملتها بالتزامن مع إطالق عملية “درع 
الشمال” للبحث عن أنفاق على الحدود بين الجانبين قالت إن الحزب 

حفرها استعدادا ألي مواجهة مستقبلية معها.
وبدا واضحا أن الواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبي غير 
مستعدتين لالنخراط في الحملة اإلسرائيلية على الدولة اللبنانية وإن 
كانتا قد شددتا خالل جلسة مجلس األمن على ضرورة أن تمارس 

األخيرة ضغوطا على الحزب لاللتزام بالقرارات األممية.
وطالب رئيس الوزراء اإلسرائيلي قبيل الجلسة بتصنيف حزب هللا 
برمته )أي بجناحيه السياسي والعسكري( منظمة إرهابية، والضغط 
على بيروت لوضع حد لتحركات التنظيم الشيعي. وقال نتنياهو لوسائل 
إعالم أجنبية في البرلمان اإلسرائيلي “أدعو جميع أعضاء مجلس األمن 
إلى إدانة أعمال حزب هللا العدوانية غير المبررة وتصنيف الحزب 
برمته منظمة إرهابية والدفع باتجاه فرض عقوبات مشددة عليه”.

ودعا مجلس األمن أيضا إلى أن “يطالب لبنان بالتوقف عن السماح 
باستخدام أراضيه ألعمال عدوانية، وإلى أن يدعم حق إسرائيل في 
الدفاع عن نفسها ضد عدوان تقوده إيران”. وبدأت إسرائيل في الرابع 
من ديسمبر عملية “درع الشمال” وكشفت عن عثورها على أربعة 

أنفاق، وهو ما أكدته االثنين قوات حفظ السالم األممية )يونيفيل(.
وخاضت إسرائيل حربا في 2006 ضد حزب هللا انتهت بوقف لألعمال 

القتالية تشرف عليه األمم المتحدة بموجب القرار الدولي 1701.
ووصف نتنياهو األربعاء األنفاق بأنها “عمل حربي” واتهم الحكومة 
اللبنانية بعدم الحيلولة دون إقامتها. وقال “الحكومة اللبنانية يجب 
أن تكون أول من يحتج على هذا األمر، وفي أفضل األحوال هي 
ال تفعل شيئا وفي أسوأ األحوال تتواطأ”، واصفا مجددا حزب هللا 

بأنه “أداة” في يد إيران.
وشكل الكشف عن أنفاق لحزب هللا تتجاوز الخط األزرق إحراجا 
كبيرا للدولة اللبنانية، التي أكدت على أنها ستتعامل مع هذا الوضع 

وأنها حريصة على االلتزام بالقرارات األممية.
ويرى مراقبون أن إسرائيل نجحت فعال في حملتها الموجهة ضد 
حزب هللا خاصة بالنسبة للدول المترددة، بيد أن محاولتها إلصاق 
تهمة التواطؤ بالدولة اللبنانية لن تلقى صداها، في ظل وعي بأن 
الدولة بأجهزتها ال تستطيع مواجهة الحزب أو إجباره على نزع 
ترسانته العسكرية التي تفوق حتى الجيش، وسبق أن صرح رئيس 
الوزراء المكلف سعد الحريري بأن حل مشكلة سالح حزب هللا يأتي 

ضمن النطاق اإلقليمي.
ومن شأن التعهد األميركي باستمرار دعم لبنان أن يشكل دفعة معنوية 
قوية للحريري. وتواترت الخميس التسريبات عن هوية الوزراء 
الجدد في الحكومة الجديدة التي يصفها رئيس الجمهورية ميشال 

عون بالحكومة األولى للعهد.

  يعمل العراق واألردن على استثمار 
االنفراجة األمنية الكبيرة، التي أعقبت 
العراق،  هزيمة تنظيم داعش في 
وانحسار مناطق سيطرته في سوريا، 
التجارة بين  إلعادة تنشيط حركة 
البلدين، بعد أن كانت قد تأثرت كثيرا 
باألحداث التي هّزت المنطقة منذ بداية 

العشرية الجارية.
البلدين  اتفاق  وأعلن، األربعاء، عن 
افتتاح معابر حدودية جديدة  على 
مطلع العام القادم لزيادة حجم التبادل 

التجاري بينهما.
وجاء ذلك خالل زيارة إلى األردن قام 
بها وزير المالية العراقي فؤاد حسين 

بصحبة وفد حكومي عراقي، واستُقبل خاللها من قبل العاهل 
األردني الملك عبدهللا الثاني.

وقال الديوان الملكي في منشور على موقعه اإللكتروني إنّه تّم 
التركيز خالل اللّقاء “على فرص توسيع التعاون بين األردن 
المجاالت االقتصادية والتجارية  والعراق، خصوصا في 

واالستثمارية وقطاعي الطاقة والنقل”.
كما نقل الموقع دعم الملك “ألمن واستقرار العراق ومساندة 

جهوده المبذولة في مواصلة مسيرة البناء”.
والتقى فؤاد حسين الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء 
العراقي للشؤون االقتصادية، وفدا حكوميا أردنيا برئاسة نائب 
التجارة  المعشر. وذكر مكتب وزير  الوزراء رجائي  رئيس 
العراقي، في بيان، أن الوفدين العراقي واألردني “بحثا أفضل 
السبل لتطوير وتعزيز تلك العالقات، وأهمية االستثمار والتعاون 

المشترك خدمة لمصلحة البلدين”.
وأشار إلى أن الجانبين أكدا على زيادة التعاون المشترك بين 
اتفقا  الوفدين  العراقية واألردنية، مبينا  أن  الجوية  الخطوط 
على أّن “مطلع العام المقبل سيكون موعدا الفتتاح معابر جديدة 

لإلسهام في زيادة حجم التبادل التجاري”.
واستمرت حركة التجارة لمدة عام حتى شن العراق هجوما في 
يوليو 2015 الستعادة المنطقة وهو ما أدى إلى إغالق المعبر 
أموال كانوا يجمعونها من سائقي  وحرم عناصر داعش من 

شاحنات كـ“ضرائب” على البضائع القادمة من األردن. وأعاد 
الجانبان افتتاح المعبر في نهاية أغسطس 2017 بعد هزيمة 

التنظيم في العراق.
وتقول السلطات العراقية إنّها قامت بتأمين الطريق من معبر 
طريبيل إلى بغداد، لكّن البعض يؤكد وجود محاذير أمنية نظرا 
لطول الطريق الممتدّ على مسافة تقارب الـ600 كلم، ومروره 

بمناطق صحراوية يصعب تأمينها بشكل كامل.
العراق كان يستقبل  الدولي أن  النقد  وتظهر أرقام لصندوق 
في السابق نحو ُخمس الصادرات األردنية إلى الخارج بقيمة 
1.2 مليار دوالر سنويا، قبل أن تتراجع تلك القيمة بعد أحداث 

العشرية الجارية بما يصل إلى النصف.
ويأمل األردن الذي عانى من األوضاع المضطربة في جواره 
خالل السنوات الماضية وخصوصا في العراق وسوريا، في 
استثمار االنفراجة العاّمة في األوضاع بالمنطقة، إلعادة تنشيط 
حركة التجارة مع مختلف بلدان الجوار، خصوصا وأّن أوضاعه 
االقتصادية أثّرت بشكل آلي على الوضع االجتماعي لمواطنيه 

وأشاعت في الشارع األردني موجة من التململ واالحتجاج.
ومن جانبه يخوض العراق حملة كبرى إلعادة ترميم عالقاته 
مع دول الجوار، آمال في دخول تلك العالقات مرحلة جديدة 
بعد الحرب على تنظيم داعش التي كلّفته خسائر بشرية ومادية 
تكلفة إعادة  تقدّر  بالكامل  كبيرة، وخلفت مناطق شبه مدّمرة 

إعمارها بما يفوق الثمانين مليار دوالر.



مصدر أمريكي: سحب مجيع موظفي وزارة خارجيتنا من سوريا خالل 24 ساعة

السودان.. إعالن حالة الطوارئ يف عطربة بعد احتجاجات 
عنيفة على رفع األسعار 

تظاهرات فى اليونان تزامنا مع الكامريا تلتقط »شتيمة« زعيم حزب العمال لترييزا ماي
تصويت الربملان على موازنة 2019

  ذكر مسؤول أمريكي مطلع أن الواليات 
المتحدة بدأت إجالء جميع موظفي وزارة 

خارجيتها الموجودين في سوريا.
وأشار المسؤول، في حديث لوكالة »رويترز«، 
إلى أن من المتوقع أن تكتمل هذه العملية 

خالل 24 ساعة.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعالن البيت 
األبيض، األربعاء، أن الواليات المتحدة بدأت 
سحب قواتها المنتشرة في سوريا من أراضي 
البالد، مشيرة إلى انتقال الحملة األمريكية 

هناك إلى مرحلة جديدة.
وعلى الرغم من غياب أي عالقات دبلوماسية 
لها مع اإلدارة السورية بقيادة الرئيس، بشار 
األسد، الذي تتهمه واشنطن بارتكاب جرائم 
حرب ضد مواطني بالده، إال أن الواليات 

المتحدة أرسلت في الفترة الماضية فرقا من 
دبلوماسييها للبالد انتشروا في األراضي التي 
تسيطر عليها وحداتها العسكرية أو حلفاؤها.

 وذكر وزير الدفاع األمريكي، جيمس ماتيس، 
الخارجية  موظفي  أن   ،2017 أواخر  في 
األمريكية كانوا يعملون في سوريا على اإلسهام 
وإحضار  للخدمات  المبدئية  »اإلعادة  في 
المتعاقدين«، وعلى إدارة األموال التي جرى 
تخصيصها لمهمات محاربة »داعش«، وكذلك 
»تدريب القوات المحلية على إزالة العبوات 
الناسفة بدائية الصنع والسيطرة على األراضي 

لضمان عدم عودة التنظيم«.
عن  ماتيس  أعلن   2018 أكتوبر   2 وفي 
تضاعف عدد الدبلوماسيين األمريكيين في 
للجهد الدبلوماسي أن يترسخ«.في العمليات العسكرية، سنرى أنه يتسنى سوريا، مضيفا: »وسط ما نشاهده من تقلص 

  أعلنت السلطات السودانية 
مساء األربعاء، فرض حالة 
عطبرة  مدينة  في  الطوارئ 
)شمال( عقب مظاهرات منددة 

باألوضاع االقتصادية.

واندلعت في مدن سودانية متفرقة، 
األربعاء احتجاجات عارمة تندد 
بالغالء وتدعو لرحيل النظام 
الحاكم في أعقاب استفحال األزمة 
االقتصادية، واشتدت المظاهرات 

في عطبرة وبورتسودان التي 
وصلها الرئيس عمر البشير 
لحضور مران عسكري جوي.

وأفاد موقع »سودان تريبيون« 
بوالية  عطبرة  مواطني  بأن 
نهر النيل شمال السودان ثاروا 
المعيشية  الوضع  تردي  بعد 
لثالثة  الخبز  سعر  ووصول 

جنيهات.
وقال الموقع السوداني نقال عن 
شاهد عيان إن قوات الشرطة 
والجيش اكتفت بتأمين بعض 
البري  الميناء  بينها  المرافق 

ولم تتدخل لفض المحتجين أو 
اعتقالهم باستثناء إلقاء بعض 

القنابل المسيلة للدموع.
وطبقا للتفاصيل التي نشرها 
»سودان تريبيون« فإن المحتجين 
حطموا مقر »حزب المؤتمر 
وكانوا  وأحرقوه،  الوطني« 
في طريقهم لمبان محلية لكن 
الشرطة حالت دون وصولهم.

وفي تطور الحق أفادت أنباء 
من  تمكنوا  المتظاهرين  بأن 
المحلية  مبنى  الى  الوصول 
بينما  النيران  فيه  وأضرموا 

انسحبت قوات الشرطة التي 
كانت تتولى حراسته.

ومع ازدياد حدة االحتجاجات 
قررت لجنة األمن في الوالية 
فرض حظر التجوال في عطبرة 
اعتبارا من السادسة مساء وحتى 
تقرر  كما  صباحا،  السادسة 
تعليق الدراسة إلى أجل غير 

مسمى.
وكذلك شهدت مدينتا بورتسودان 
عاصمة والية البحر األحمر، 
والنهود في والية شمال كردفان، 

غضبا شعبيا مماثال.

    خرجت مظاهرات في العاصمة اليونانية 
ألف   20 نحو  فيها  شارك  األربعاء  أثينا 
الشيوعيين،  أنصار  شخص معظمهم من 
وتأتى المظاهرات على خلفية إضراب عام 

يندد بسياسة التقشف فى الموازنة.
يذكرأن، تعطل النقل العام وظلت السفن راسية 
فى الموانئ مع إضراب العمال اليونانيين 
عن العمل الشهر الماضى للمطالبة برفع 

الحد األدنى لألجور وخفض الضرائب.
ودعت نقابة )جي.إس.إي.إي( كبرى نقابات 
إلى اإلضراب  البالد  الخاص فى  القطاع 

بخفض  للمطالبة  ساعة   24 يستمر  الذى 
الضرائب ورفع الحد األدنى لألجور الذى 
انخفض بموجب ثالث خطط دولية لإلنقاذ 
المالى لليونان منذ عام 2010 وانتهت فى 

أغسطس.
وحصلت اليونان منذ بدء أزمة ديونها عام 
2009 على 260 مليون يورو )302 مليار 
دوالر( فى شكل قروض، وفى المقابل قامت 
بتسريح عاملين فى القطاع العام ورفعت 
إطار  فى  المعاشات  وخفضت  الضرائب 

إجراءات تقشف.

    خالل جلسة لمجلس العموم البريطاني، 
األربعاء، وبعد مداخلة من رئيسة الوزراء 
الكاميرا،  عدسات  التقطت  ماي،  تيريزا 
جيرمي  المعارض  العمال  حزب  زعيم 
كوربن وهو يشتمها بالقول »امرأة غبية«.

ورغم أن حركة شفاه كوربن كانت واضحة 
جدا في الفيديو، إال أن كوربن نفى أنه تلفظ 
بتلك العبارة بعد أن واجه انتقادات واسعة.
انقسام  حالة  بريطانيا  تعيش  أشهر  ومنذ 
سياسي بسبب خطة الخروج من االتحاد 
األوروبي التي قدمتها ماي، وتبعها سلسلة 

استقاالت لوزراء في الحكومة.
وتمكنت رئيسة الوزراء البريطانية، منذ 
أسبوع من النجاة من تصويت على حجب 
الثقة عنها داخل حزب المحافظين الذي 

تتزعمه.
أنها  نواب،  عنها  نقل  ما  بحسب  االقتراع،  بدء  قبل  ماي  وأعلنت 
تعتزم مغادرة منصبها قبل االنتخابات التشريعية المقبلة في 2022.
وجاءت مذكرة سحب الثقة، بعدما قدم 15 بالمئة من نواب الحزب، 

أي 48 نائبا رسائل تطالب بتنحي ماي.

وأتت هذه المذكرة، في ظل اعتراض عدد من نواب الحزب على 
الخطة، التي طرحتها ماي من أجل الخروج من االتحاد األوروبي 

المعروفة بـ«البريكست«.
ومع استمرار االنقسام، قال متحدث باسم ماي إن بريطانيا ستبدأ في 

وضع خطط للتعامل مع البريكست دون اتفاق.

  كشف مسؤول أمريكي مطلع أن الرئيس األمريكي، 
دونالد ترامب، اتخذ قرار سحب قوات الواليات المتحدة 
التركي،  نتيجة محادثاته األخيرة مع نظيره  من سوريا 

رجب طيب أردوغان.
وأوضح المسؤول األمريكي، في حديث لوكالة »رويترز«، 
أمس األربعاء، أن القرار تم اتخاذه بعد مكالمة هاتفية 

جرت بين ترامب وأردوغان الجمعة الماضي.
يجري  ما حدث الحقا  مبينا: »كل  ذاته  المصدر  وقال 
تطبيقا لالتفاق الذي تم التوصل إليه خالل هذه المكالمة 

الهاتفية«.
وأعلنت الواليات المتحدة، في وقت سابق من األربعاء، 

أنها بدأت سحب كل قواتها المنتشرة في سوريا.
البيت  من  كل  لسان  على  األمريكية  اإلدارة  وأشارت 
األبيض والبنتاغون إلى أنها تنتقل إلى »مرحلة جديدة« 

من حملتها في سوريا.
وأبلغ أردوغان ترامب خالل المحادثات، حسبما ذكرته 
الرئاسة التركية، بمباعث قلقه الخاصة بأمن تركيا القومي 
بسبب أنشطة من تعتبرهم أنقرة إرهابيين قرب حدود بالده 
في شمال وشرق سوريا، وذلك في إشارة إلى »وحدات 

حماية الشعب« الكردية«.
وأثار الدعم األمريكي للمسلحين األكراد في سوريا خالل 
السنوات الماضية استياء بل غضبا لدى تركيا، التي اتهمت 

الواليات المتحدة، حليفتها في الناتو، بدعم اإلرهاب.
ومن المتوقع أن تطال العملية العسكرية الجديدة لتركيا 
في األراضي السورية والتي ستكون الثالثة من نوعها بعد 
»درع الفرات« و«غصن الزيتون«، منطقة شرق الفرات، 

بعملية »تطهير«  أيضا  تعهد  التركي  الرئيس  بأن  علما 
مدينة منبج بمحافظة حلب السورية حال عدم قيام الواليات 
»وحدات  ويقصد  اإلرهابيين«،  »من  بإخالئها  المتحدة 

حماية الشعب« الكردية.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

2018
مابني قتل مجال خاشقجي 

وفستان رانيا يوسف 
  ونحن على أعتاب عام 2019 نستعد لودع عام 2018، 
بكل أحداثه ومتاعبه الذي من أبرز احداثه مقتل المعارض 
في  السعودية  القنصلية  في  خاشقجي،  جمال  السعودي 
داخل  السعودية وجوده  المملكة  أنكرت  أن  بعد  إسطنبول 
خارجها  الموجودة  الكاميرات  أثبتت  أن  وبعد  القنصلية 
المملكة  منها.  أصدرت  دخول خاشقجي وعدم خروجه 
بياناً تعترف فيه بمقتل خاشقجي في القنصلية دون علمها 
وهم  الكاميرات  الذين صورتهم  الجناة  على  والقبض 
إلى  أنقسم  الذي  العالمي  العام  الرأي  أثار  مما  يقتلونه 
التهمة  يؤيد  وآخر  المملكة  التهمة عن  ينفي  قسم  قسمين 
، أما المملكة نفسها فقد رفضت إتهامها بمقتل المعارض 
خاشقجي ودافعت عن ملكها سلمان وولي العهد محمد بن 
سلمان ومازلت الحقيقة غائبة والبعض يتساءل هل المملكة 
بهذه السذاجة لتقتل واحد من معارضيها داخل القنصلية، 
أو  بسيارة مسرعة  أو  بيته  في  تقتله  أن  السهل  وكان من 
شيئاً من هذا القبيل والبعض يتساءل ويقول أن خاشقجي أن 
كان يتعامل مع عدة أجهزة مخابرات فربما ومن الممكن 
أن تتخلص منه إحدى هذه األجهزة المخابراتية حيث أنه 
أصبح يعرف أشياء ومعلومات كثيرة ال يجب أن يعرفها 
التهمة  ينفي  فقد أصدر تصريحاً  ترامب  الرئيس  أما  أحد 
السعودية  لّمحت  أن  بعد  العهد  بن سلمان ولي  عن محمد 
بسحب استثماراتها من الواليات المتحدة في حال إدانتها، 
ولكن حتى اآلن لم يثبت بالدليل القاطع تورط الملك سلمان 

او ولي العهد في مقتل خاشقجي . 
األمر  واقع  في  هو حادث  العام  هذا  في  الثاني  والحدث 
أن  تستطيع  أو  في مصر  إال  يحدث  نوعه ال  من  غريب 
تقول عليه حادث تقفيل مصري وهو حادث ظهور الفنانة 
جسمها  عن  يكشف  للجدل  مثير  بفستان  يوسف  رانيا 
المحامين  بعض  الذي جعل  األمر  فاضح وجرئ  بشكل 
الذين يبتغون  الشهرة القيام برفع دعوى قضائية عليها ، 
ووصل األمر بتقديم بالغ للنائب العام وكأن مشاكل مصر 
والغريب  يوسف.  رانيا  فستان  يتبَق غير  ولم  انتهت  كلها 
والملفت للنظر أننا لم نسمع أن أحداً من هؤالء المحامين قد 
رفع قضية على الذين قاموا بتعرية إمرأة مسيحية في المنيا 
المنيا  في  األديان  يزدروا  الذين  أو على  مثاًل،  فترة  منذ 
الشرطة  أمين  أو على   ، الصالة  المسيحيين من  ويمنعوا 
الذي قتل أب وأبنه مسيحيين في المنيا بعد حدوث خالف 
بينهما، وبالرغم من أن فستان رانيا يوسف قد أغضبنا إال 
إلى  أساء  أمر  السطحية  وبهذه  الصورة  بهذه  معالجته  أن 

مصر صاحبة الحضارة العريقة !        
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روسيا: سحب القوات األمريكية من سوريا سيفتح آفاقا للتسوية السياسية

مصدر أمريكي يكشف دور أردوغان يف انسحاب الواليات املتحدة من سوريا

الروسية،  الخارجية  وزارة  اعتبرت    
القوات األمريكية من  األربعاء، أن سحب 
سوريا “سيفتح آفاقا للتسوية السياسية في هذا 
البلد”، حسب ما نقلته قناة “روسيا اليوم”.

وبحسب القناة، فقد أعربت وزارة الخارجية 
الروسية عن قناعة موسكو بأن قرار واشنطن 
بسحب القوات “سيؤثر إيجابا على تشكيل 
أيضا  وإيجابا  السورية،  الدستورية  اللجنة 
على الوضع في منطقة التنف الحدودية. بين 

سوريا واألردن”.
ورأت موسكو أن “الواليات المتحدة بدأت 
تبذلها  التي  للجهود  بأن معارضتها  تدرك 
الدول الضامنة لعملية أستانا )روسيا، تركيا، 
إيران( في سوريا تضر بالمصالح األمريكية 

عينها”، حسب بيان الوزارة.
كان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد قال، 
األربعاء، عبر حسابه على موقع “تويتر”: 
“لقد هزمنا داعش في سوريا، وهذا السبب 
هناك  األمريكية(  )القوات  لوجود  الوحيد 

خالل رئاسة ترامب”.
تأتي تغريدة ترامب بعدما قال مسؤول في 
 ،CNN لشبكة  األمريكية  الدفاع  وزارة 
األربعاء، إنه يجري التخطيط حالياً لسحب 
القوات األمريكية من سوريا “بشكل كامل” 

و”سريع”.
وأضاف المسؤول أن القرار اتخذ من قبل 
في  إلى رغبته  أشار  طالما  الذي  ترامب 

الخروج من سوريا.

بقلم: تيماء الجيوش

هجرة وجلوء و ما بينهما شجاعة النساء
 تحدث الهجرة و اللجوء ألسباب متعددة منها عدم مساواة، 
التغييرات  السكني،  التوازن  عدم   ، األنظمة  الديمقراطية 
الديني  االجتماعي،  األمني،   ، االقتصادي  العامل   ، المناخية 
اخرى.  أوقات  في  تنخفض  و  لتعود  أحياناً  وتيرتهم  تتزايد  و 
و  مليون   ٢٥٨ المهاجريًن   أعداد  كانت  االخيرة  األعوام 
الالجئين تتصاعد أرقامهم فيها حيث قاربت ٦٨ مليون شخص 
. اللجوء تحديداً اتسعت دائرته و تبعاً ألسبابه بات خطه الزمني 

يمتد لعدٍد اكبر من السنين وهكذا. 
للتمييز ما بين الجٍئ و مهاجر فان تعريف كليهما من اإلفادة 
للحماية  بمكان .  فالالجئون هم من يغادروا وطنهم االم طلباً 
خوفا من االضطهاد أو التنكيل أو القتل لتبنيهم آراء سياسية او 

دينية وبهذا فالحماية هي صفة قانونية. 
بينما المهاجرون هم من يغادروا وطنهم االم يتجاوزون الحدود 
الدولية بصرف النظر عن وضعهم القانوني و بقصد االستقرار 

في موطٍن جديد و بشكٍل دائم و نهائي.
 New York declaration for نيويورك  اعالن  لعل  و   
refugees and migrants in 2016. للعام ٢٠١٦  الذي 
أكد على أهمية حماية الالجئين و المهاجرين و توفير االليات 
الخصوص كان  بهذا  الدول  لتعهد  المرافقة  و  الالزمة  الدولية 
 ٢٠١٨ العام  في  هامين  إعالنين  من  لحقه  لما  االولى  اللبنة 
هو  ثانيهما  و  الالجئين  بشأن  العالمي  الميثاق  هو  اولهما 
 The adoptionو اآلمنة  الهجرة  أجل  من  العالمي  الميثاق  
قانوناً  ملزم  غير  دولي  اتفاق  هو   of a migration pact
يعكس القيم االنسانية و احترام حقوق اإلنسان وعدم التمييز، 
مشترك  عالمٍي  عمٍل  إطار  الى  الوصول  اجل  من  يعمل  و 
يهدف لالستفادة القصوى من المهاجرين و استثمار إمكاناتهم 

االنسانية و الثقافية و االقتصادية .
الهجرة و  ابعاد  لكافة  بحثه  لالتفاق من  القانونية  أهميته  تبرز 
هذا  يُلحظ  االولى  الوهلة  من  االختصاص  ذوي  و  للباحثين 
االتجار  رائجاً  أصبح  قد  و  ال  كيف  و  بينهما  فيما  التكامل 
ضفاف  على  الجماعي  الموت  و  التهريب  و  باألشخاص 
التحليل  و  المعلومات  في  فادٍح  نقٍص  ظل  في  المتوسط 
الموضوعي وهجرة التسامح في أحياناً كثيرة عند التعاطي مع 
الى منعطفاٍت معيبة و تخترق  الذي ذهب  الالجئين  موضوع 
حقوق االنسان بل ان الكثير من قدم العون لالجئين بات مالحقاً 

قانونياً امام المؤسسات القانونية الدولية. 
الالجئة.  و  المهاجرة  المرأة  عن  بالحديث  وانعطف  هنا  أقف 
الهجرة تغيير جذري في حياة األفراد . المرأة المهاجرة تغادر 
لها  و  أعتابه  على  تقف  جديد  وطٍن  نحو  متجهًة  االم  وطنها 
او  مجتزئة  غير  حقوٍق  و  بكرامٍة  تزخُر  بحياٍة  عامرة  احالٌم 
تستثمر  و  اآلخرين   مع  تنخرط  كي  الخطى  تتلمس  منتهكة. 
ما لديها من إمكانات تُّفعل من مشاركتها في مجتمعها الجديد. 
بوابة  التي هي  باللغة  تبدأ  تلو االخرى  الواحدة  العقبات  تبرز 
سيبرز    اكثر  دققنا  لو  طاقاتها..  و  المرأة  خبرات  الستثمار 
المهاجرات هّن متعلمات  النساء  يُستهان به من نسبة  ال  رقماً 
و من ذوات الخبرات العلمية. الكثير من النساء العربيات في 
حملة  من  هّن   المثال  سبيل  على  الشمالية  أمريكا  و  اوروبا 
و  ادبية  و  علمية  و  طبية  اختصاصات  و  الجامعية  الشهادات 
مهنية  إنجازاٍت  تحقيق  و  الطوق  كسر  استطعن  منهن  العديد 
مهمة. الحلقة الثانية تتمثل في ثقافٍة معينة تستدعي ان المرأة في 
حلها و ترحالها هي اداة او وسيلة و ليست فرداً كاملة الحقوق 
و الواجبات و االكثر من ذلك تدفع المرأة اثماناً ثقافية باهظة 
تُثقُل على كاهلها الضعف. تبدأ من انها ال تتمتع بأية خصوصية 
في بعض االحيان و تمتد إلطالق أحكام ُمسبقة ضدها في إطار 
دائرتها الثقافية او االجتماعية بالذات في احياٍن اخرى كثيرة. 

المرأة الالجئة لها نصيٌب من القضايا ما هي ادق و أعمق فهي 
من هربت من ارهاب او حرب او نظام شمولي و هي بذات 
الوقت تفر من عنف عائلي ، جرائم شرف ، و تمييٍز قائم على 
جنسها و زواج قسري و طالق تعسفي. حزمًة بأكملها حملتها 
المرأة على عاتقها لتضاعف من عنائها غير المسبوق و المبرر 

سلفاً ثقافياً و اجتماعياً. 
ما  يلي و  ما  فان  الخاص  الى  العام  انتقااًل من  و  استطراداً  و 
بلد  في  القانونية  المشاكل  من  حزمة  المهاجرة  المرأة  يواجه 
االغتراب من حيث وضعها القانوني الجديد  الى كيفية التعاطي 
 ، الجزائي  المدني،  القانون  إطار  تحت  تنضوي  قضايا  مع 
االداري، التجاري، الجنسية ، عنف ضد المرأة، قانون األحوال 
إرثاً،  وصايًة،  حضانًة،  تفريقاً،  طالقاً،  كانت  ان  الشخصية 
واليًة، إثبات نسب األطفال ، النفقة الزوجية . عادًة وطُئ هذه 
القضايا على األسر ال سيما النساء يكون مترافقاً مع ضغوٍط 
و صعوباٍت كثيرة. غالباً في عملي في المحاماة يغلب الطابع 
الشخصي/ المدني على أسئلة النساء الراغبات في االستشارة 
القانونية . ليس ُمستغرباً و ال ُمستبعداً هذا االمر فهذا يحدث في 
أية حلقة مجتمعية و ال يعرف حدوداً و هو أساساً نتاج عالقات 

و تفاعل اجتماعي و شخصي. 
في ظل هذا كله ماذا تعني للنساء المهاجرات و الالجئات هذه 
المعاهدة  The adoption of a migration pactمن اهم 
الواجبات  و  المسؤولية  تشارك  و  الدولي  التعاون  هو  أهدافه 
سياسات  اعتماد  يتم  كما   . الالجئين  و  المهاجرين  لحماية 
دولية بقدر ما هي عادلة للدول المضيفة والمستقبلية  إال انها 
اكثر وضوحاً من حيث احترام حقوق االنسان لالجئين  أيضاً 
والمهاجرين بالمجمل هذه االتفاقية أولويتها هو تعاوٌن ما بين 

الدول لتسهيل حركة  آمنة ومنظمة لالجئين و المهاجرين.  
العالمي  اليوم  تم االعالن عن هذه االتفاقية  غير الملزمة في 
سيكرس  خاللها  من   .  ٢٠١٨ ديسمبر   ١٠ االنسان   لحقوق 
احتراماً لحقوق االنسان عبر احترام الالجئ  و المهاجر و عدم 
 / لالجئ  االنسان  احترام حقوق  هنا  القصيد  بيت  و   . التمييز 
الالجئة و المهاجر / المهاجرة و استثمار لقدراتهم وإمكانياتهم 
و حفظ كرامتهم نحن احوج ما نكون اليها. ما احوجنا الى مزيٍد 

من احترام حقوق االنسان.

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

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 
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هذا واهلل أعلم
           كنت إلى وقت قريب أعتقد أننا نحن العرب الوحيدون الذين 
يؤمنون بنظرية المؤامرة، حتى اطلعت مؤخرا على نتائج دراسة قام 
بها علماء للبحث في التاريخ الطبيعي لنظريات المؤامرة، فاكتشفت 
أن نظرية المؤامرة عالمية، وأن العرب بريئون من هذه التهمة التي 
المئة من  كادت تلتصق بهم وحدهم. فقد وجدت الدراسة أن 60 في 
البريطانيين يؤمنون بنظرية واحدة على األقل من نظريات المؤامرة، 
سواء في الطريقة التي تُحكم بها بلدهم أو صحة المعلومات التي تُقدم 
إليهم. وأظهرت الدراسة أن الذين صّوتوا مع »بريكسيت« أكثر ميلاً 
بكثير إلى تصديق نظريات المؤامرة من الذين صّوتوا ضده. كما يعتقد 
نحو نصف مؤيدي »بريكسيت« أن الحكومة تتعمد إخفاء الحقيقة عن 
عدد المهاجرين الذين يعيشون في بريطانيا، مقابل 14 في المئة من 
مؤيدي البقاء. ويعتقد 31 في المئة من مؤيدي »بريكسيت« أن هجرة 
المسلمين جزء من مؤامرة أوسع لجعل المسلمين غالبية في بريطانيا. 
وتشير صحيفة »الغارديان« البريطانية، التي نشرت نتائج الدراسة، 
إلى أن هذا اإلعتقاد يرتبط بنظرية المؤامرة التي رّوجتها أوساط اليمين 
المتطرف في فرنسا. في المقابل فإن 6 في المئة فقط من مؤيدي البقاء 
يعتقدون ذلك. ومن نتائج الدراسة أيضا أن 15 في المئة من مؤيدي 
أياًا يكن  أنه  البقاء يعتقدون  المئة من مؤيدي  »بريكسيت« و11 في 
من يتسلم مقاليد الحكم فإن العالم تديره عصبة عالمية من األشخاص 
تتحكم باألحداث في ما بينها. وكانت أدنى نسبة من المؤمنين بنظريات 
المؤامرة في السويد، حيث يؤمن 52 في المئة ممن استطلع الباحثون 
بالمقارنة مع  المؤامرة،  آراءهم بنظرية واحدة أو أكثر من نظريات 
85 في المئة من المجريين. وفي الواليات المتحدة بلغت نسبة المؤمنين 

بنظريات المؤامرة 64 في المئة، وفي فرنسا 76 في المئة. 
     هذه األرقام هي نتيجة دراسة عالمية واسعة أجراها على امتداد ست 
سنوات، في تسعة بلدان، باحثون من جامعة »كامبردج« البريطانية 
و«مؤسسة يوغوف الستطلع اآلراء«. وهي أشمل دراسة حتى اآلن 
لنظريات المؤامرة. وقد شمل االستطلع أكثر من 11500 شخص في 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا والمجر وإيطاليا وبولندا والبرتغال والسويد 
والواليات المتحدة. وبنشر نتائج هذه الدراسة تكون نفوسنا قد ارتاحت 
قليل، ويكون المرجفون والمشككون قد أصيبوا بخيبة أمل في نظرياتهم 
التي تتحطم يوما بعد يوم على صخرة البحوث والدراسات التي يقدمها 
علماء الغرب هذه المرة، فلسنا نحن الذين أصبحت مصداقيتنا مشكوك 
فيها لكثرة ما قلنا وكتبنا، وإن كان البعض يدخل ما نقول ونكتب في 

نظرية المؤامرة على األمة.
     ورغم أن البعض يعتقد أن المؤمنين بنظرية المؤامرة مختلفون، 
إال أن علماء اكتشفوا عكس ذلك، فالمؤمنون بنظرية المؤامرة الذين 
يعتقدون مثل أن الهبوط على سطح القمر مسرحية ملفقة، أو أن العالم 
تتحكم به زمرة صغيرة سرية، يشتركون بصفات شخصية متشابهة، 
منها أنهم يكونون عمومااً شكوكيين ال يثقون باآلخرين، وذوي أطوار 
انه بطبيعته مكان خطير. كما  العالم على  الى رؤية  يميلون  غريبة، 
انهم يحتاجون الى الشعور بالتميز عن اآلخرين، ويتصورون وجود 

اتجاهات ذات مغزى، في حين أنه ال وجود لها.
     هذه الدراسة الجديدة، وهي األولى التي تجد تماثل في السمات 
الشخصية للمؤمنين بنظرية المؤامرة، نشرتها صحيفة »الديلي ميل« 
البريطانية. ونقلت الصحيفة عن البروفيسور جوش هارت، أستاذ علم 
النفس في كلية يونيون في نيويورك حيث أُجريت الدراسة، قوله إن 
األشخاص الذين يرفضون تصديق نظريات المؤامرة يكونون عمومااً 
ذوي صفات شخصية معاكسة لصفات المؤمنين بهذه النظريات. وقد 
وجد الباحثون أن بعض األشخاص يصدقون نظريات المؤامرة بشكل 
أعمى، وأنهم يؤمنون، على سبيل المثال، بأن السياسة العالمية تديرها 
عصبة وليس حكومات، أو ان العلماء يكذبون بصورة منتظمة على 
الجمهور. كما أظهرت الدراسة أن أصحاب نظرية المؤامرة ذوو ميول 
معرفية متميزة، فهم ميالون أكثر من اآلخرين إلى الحكم على أقوال 
ال معنى لها على أنها أقوال عميقة. وخلص الباحثون إلى أن نظريات 
المؤامرة تختلف عن النظرات األخرى إلى العالم بكونها سوداوية من 

حيث األساس. 
     إلى أي مدى يؤثر اإليمان بنظرية المؤامرة في حياة الشعوب فيعيق 
تطورها، أو يجعلها تقف في محلها دن حراك، أو تتراجع إلى الخلف؟ 
هذا هو السؤال الذي يجب أن ُيطرح، بغض النظر عن كون اإليمان 
بنظرية المؤامرة ظاهرة تختص بشعب معين، أو أنها ظاهرة عالمية 
ال يُستثنى منها شعب من الشعوب، وإن كان بدرجات متفاوتة، مثلما 

أظهرت الدراسات العلمية؟
     في تاريخ كل شعب أو أمة مؤامرات كثيرة، بعضها يجري في 
الداخل، وبعضها يأتي من الخارج. هذه حقيقة ال يمكن إنكارها. لكن 
المؤامرة الكبرى على أي شعب من الشعوب أو أمة من األمم، هي تلك 
التي تجعله يخضع للمؤامرة، ويستسلم لها، ويعتبرها قدرا ال مفر منه. 
     أعتقد أن أمة من األمم لم تتعرض لمؤامرة مثل هذه كما تعرضت 

أمتنا على مدى تاريخها. هذا وهللا أعلم.

aliobaid4000@yahoo.com

jeudi 20 décembre  2018
الخميس 20 ديسمبر  2018

الرئيس السيسي يغادر فيينا بعد زيارة ناجحة للنمسا 
استغرقت أربعة أيام

شكري يرأس اليوم وفد مصر باجتماع جملس املشاركة املصري – 
األوروبي بربوكسل

عودة 340 مصريا من ليبيا وعبور 
256 شاحنة عرب منفذ السلوم

  القاهرة/ فرج جريس: غادر الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، العاصمة النمساوية 
إلى  عائدا  األربعاء  أمس  فيينا ظهر 
القاهرة بعد زيارة ناجحة استمرت لمدة 
أربعة أيام عقد خللها مباحثات مهمة مع 
كبار المسئولين بتلك الدولة التي تتولى 
األوروبي،  للتحاد  الدورية  الرئاسة 
األفريقي  المنتدى  أعمال  وشارك في 

األوروبي عالى المستوى.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 
اإلثنين الماضى مع الرئيس النمساوي 
ألكسندر فان دير بيليّن، حيث أشاد الرئيس 
المصرية  الصداقة  بعلقات  السيسي 
بلغته  المتينة والممتدة، وما  النمساوية 
من مستوى متقدم على مختلف األصعدة 
خلل الفترة األخيرة، ومعربااً عن تطلع 
سيما  ال  وتعزيزها،  لتعميقها  مصر 
على المستويين االقتصادي والتجاري 
االستثمارات  تعظيم حجم  من خلل 

النمساوية في مصر.
من جانبه، أكد الرئيس النمساوي على 
حرص بلده على مساندة جهود مصر 
التنموية ودعمها فى كافة المجاالت من 
خلل تبادل الخبرات واالستثمار المشترك.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 
مباحثات على  أيضا  الماضى  اإلثنين 
النمساوي  المستشار  القمة مع  مستوى 
اللقاء  الذى استهل  سيباستيان كورتس 
النمسا صديقااً  في  بالرئيس  بالترحيب 
الزيارة هي األولى  تعد  عزيزااً، حيث 
12 عامااً،  قرابة  منذ  لرئيس مصري 
قيادةاً  لمصر  بلده  تقدير  عن  معربااً 
وشعبااً، ومشيدااً بالعلقات الثنائية الوثيقة 
التي تربط بين مصر والنمسا، ومؤكدااً 
حرص بلده على مواصلة االرتقاء بتلك 
العلقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين 
البلدين على جميع المستويات، السيما 
في ضوء دور مصر المحوري كركيزة 
للستقرار واألمن والسلم في الشرق 

األوسط وأفريقيا.
وتناولت المباحثات بين الرئيس السيسي 
ومستشار النمسا سبل تعزيز العلقات 
الثنائية على مختلف األصعدة، حيث 
أكد الجانبان أهمية عقد اللجنة المشتركة 
أقرب  والفني في  االقتصادي  للتعاون 
فرصة لوضع تصور محدد للمشروعات 
التي يمكن تدشينها مستقبلاً بين البلدين، 
عقدها خلل  حول  التوافق  تم  حيث 
العام  منذ  األولى  للمرة   2019 عام 
2010، األمر الذي من شأنه أن يعمل 
بين  التجاري  التبادل  على زيادة حجم 
البلدين وإحداث نقلة نوعية في العلقات 
االقتصادية المصرية النمساوية، خاصةاً 
بمشاركة الشركات النمساوية في تنفيذ 
المشروعات القومية العملقة في مصر 
كتنمية المحور االقتصادي لمنطقة قناة 

السويس والعاصمة اإلدارية الجديدة.
وقد توافقت وجهات نظر البلدين بشأن 
أهمية دعم جهود التسوية السياسية في 

إعادة  العمل على  ومواصلة  سوريا، 
إعمار البلد، والقضاء على الجماعات 
اإلرهابية، ودعم مؤسسات الدولة، بما 
السورية  يحافظ على وحدة األراضي 
للشعب  المشروعة  التطلعات  ويلبي 
السوري الشقيق وينهي معاناته اإلنسانية.
السيسي والمستشار  الرئيس  كما شهد 
النمساوي مراسم التوقيع في ختام المباحثات 
على عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية 
في البلدين للتعاون في عدد من المجاالت 
كالتكنولوجيا واالبتكار، وتشجيع ريادة 
األعمال، وتعزيز العلقات االستثمارية 
الثنائية، والتعليم العالي، والسكك الحديدية.

وفى السياق ذاته، قام الرئيس السيسي يوم 
اإلثنين الماضي بزيارة المجلس الوطني 
)البرلمان النمساوي(، وكان في استقباله 

فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس.
لزيارة  تقديره  عن  الرئيس  وأعرب 
المجلس الوطني، وتطلعه ألن تمثل هذه 
الزيارة نقطة انطلق لتطوير علقات 
الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر 
والنمسا على مختلف األصعدة، خاصةاً في 
شقها البرلماني من خلل تبادل الخبرات 
بما  البلدين،  بين  البرلمانية  والزيارات 
يسهم في تعزيز التواصل بين الشعبين 

واالرتقاء بالتعاون الثنائي المشترك.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح 
يوم الثلثاء في االجتماع السياسي لرؤساء 
المنتدى  إطار  في  والحكومات  الدول 
األوروبي األفريقي رفيع المستوى بفيينا، 
حيث ألقى كلمة خلل الجلسة أكد فيها 
على أن تفشي النزاعات والصراعات 
لعقود طويلة، وانعدام األفق االقتصادي 
والتنموي يعد من بين األسباب الجذرية 
لتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية أملاً 

في حياة كريمة ومستقبل أفضل.
التحديات تشكل  تلك  إن  الرئيس  وقال 
شبابنا  استقطاب  ركائز  أكبر  إحدى 

المتطرف واإلرهابي،  الفكر  لظلمات 
مبكرااً  المصرية  الدولة  تنبهت  ولهذا 
الظاهرة، وقامت  ألهمية مواجهة هذه 
بتبني برنامج وطني طموح لإلصلح 
االقتصادي واالجتماعي الشامل، تتضافر 
والشعب  الحكومة  جهود  خلله  من 

المصري إلنجاحه رغم صعوبته.
وأشار الرئيس أيضا إلى أن أوروبا تعتبر 
شريكااً استراتيجيااً ألفريقيا، حيث ترتبط 
وثيقة على  تاريخية  بروابط  القارتان 
األصعدة األمنية والسياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، كما أن القرب الجغرافي 
بين القارتين يشكل أحد أهم أركان هذا 
كلود  بمبادرة جان  ، مرحبا  االرتباط 
يونكر رئيس مفوضية االتحاد األوروبي، 
بإطلق شراكة جديدة مع إفريقيا تركز 
واالستثمار  التنمية  على موضوعات 
وتوفير الوظائف في العالم الرقمي، وهو 
التوجه الذي من شأنه إعطاء دفعة لروح 
التعاون التي تسود بين الجانبين والتمهيد 
لوضع أطر تتيح المزيد من فرص تحقيق 

التنمية المستدامة في أفريقيا.
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 
الثلثاء مع كريستالينا جورجييفا، الرئيسة 
التنفيذية للبنك الدولي، وذلك على هامش 
مشاركته في فعاليات المنتدى األوروبي 
األفريقي رفيع المستوى بفيينا حيث اكد 
الرئيس اهتمامه بالتشاور المستمر مع 
انطلقااً من  الدولى  البنك  قيادات  كبار 
حرص مصر على دفع التعاون قدمااً بينها 
وبين البنك الدولي كشريك استراتيجي 
واالرتقاء به في مختلف المجاالت، خاصةاً 
وأن خطط التنمية االقتصادية في مصر 
ليست برنامجااً مؤقتااً أو مرحليااً، وإنما 
لتحقيق  األمد  استراتيجيااً طويل  نهجااً 
بكافة محاورها  تنمية حقيقية مستدامة 

االقتصادية واالجتماعية.
ومن ناحية أخرى التقى الرئيس عبدالفتاح 
السيسي مع رئيس وزراء مالطا جوزيف 

موسكات، حيث أشاد الرئيس بالعلقات 
التاريخية التي تربط بين مصر ومالطا، 
معربااً عن تطلع مصر لتدشين مرحلة 
جديدة من التعاون في مختلف المجاالت 
الزيارات  وتبادل  التشاور  وتكثيف 
المجال  التعاون في  الوزارية وتعزيز 
المالطية  الشركات  السياحي وتشجيع 
على االستفادة من الفرص االستثمارية 
المتاحة في مصر، خاصةاً في المشروعات 

القومية الكبرى.
كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع 
رئيس الوزراء السلوفيني ماريان شاريتس، 
حيث أكد الرئيس متانة العلقات التي 
تجمع بين مصر وسلوفينيا، وحرص 
مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائي 
التجارية  المجاالت، خاصة  في شتى 
واالقتصادية والسياحية، وذلك لترتقى 
بين  السياسية  العلقات  مستوى  إلى 
االتحاد  إطار  في  وكذا  ثنائيااً  البلدين 
مصر  تطلع  عن  معربااً  األوروبي، 
المشتركة  اللجنة  اجتماع  الستضافة 
في  قريبااً  الخارجية  وزيري  برئاسة 
القاهرة، والتي تمثل اإلطار المؤسسي 

للتعاون المشترك بين الدولتين.
وفى ختام زيارته للنمسا التقى الرئيس 
عبد الفتاح السيسى بمقر إقامته بفيينا 
صباح يوم األربعاء بعدد من رؤساء 
وممثلى الشركات المصرية والنمساوية 
المصرى  األعمال  بمجلس  وأعضاء 
النمساوى حيث تناول اللقاء سبل تعزيز 
مصر،  فى  النمساوية  االستثمارات 
الحكومة  اتخذتها  التى  واالجراءات 
ىالمصرية اليجاد البيئة المواتية للستثمار 

وزيادة التجارة البينية.
حجم  ان  الى  االحصائيات  وتشير 
التجارة بين مصر والنمسا بلغ حوالى 
بينما وصل عدد  دوالر  مليون   400
الشركات النمساوية العاملة فى مصر 

600 شركة.

  القاهرة/ فرج جريس: يرأس سامح شكرى وزير 
الخارجية اليوم الخميس وفد مصر في االجتماع 
واالتحاد  مصر  بين  المشاركة  لمجلس  الثامن 

األوروبي والمقرر انعقاده ببروكسل.
   وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي 
إلى  الوزير سيتوجه  بأن  الخارجية  باسم وزارة 

العاصمة البلجيكية قادما من فيينا. 
  وأوضح حافظ أنه من المقرر أن يرأس الجانب 
األوروبي في اجتماع مجلس المشاركة، فيدريكا 
موجيريني نائب رئيس المفوضية األوروبية والممثل 
األعلى للسياسة الخارجية واألمنية للتحاد األوروبي. 

  وأشار إلى أن االجتماع يستهدف مواصلة الحوار 
بين مصر واالتحاد األوروبي لتعزيز واستكشاف 
أوجه تعاون جديدة في كافة المجاالت االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية، فضلاً عن تقييم التقدم المحرز 

في تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية األوروبية.  
يأتي االجتماع على ضوء أولويات المشاركة للفترة 
2017 – 2020 التي تم اعتمادها في الدورة السابعة 
لمجلس المشاركة التي ُعقدت في بروكسل في يوليو 

والتي   ،2017
مجاالت  د  تحّد
وأولويات التعاون 
بين مصر واالتحاد 

األوروبي  . 
 ولفت حافظ إلى 
المقرر  من  أنه 
م  ت ي ن  أ ضااً  ي أ
االجتماع  خلل 
مناقشة عدد من 
القضايا اإلقليمية 
م  ما االهت ذات 
على  المشترك، 

رأسها عملية السلم في الشرق األوسط، سوريا، 
 . ليبيا، مكافحة اإلرهاب، والهجرة غير الشرعية 

واالتحاد  بين مصر  المشاركة  اتفاقية  وكانت    
2001، ودخلت  يونيو   25 في  األوروبي وقعت 
حيز النفاذ عام 2004، مما أدى إلى إنشاء منطقة 
تجارة حرة هي األولى من نوعها بين الجانبين، 

الشريك  األوروبي  االتحاد  بمقتضاها  وأصبح 
التجاري األول لمصر.  

  وتنص اتفاقية المشاركة المصرية األوروبية على 
أن يُعقد مجلس المشاركة على المستوى الوزاري 
مرة سنويااً، وكلما تتطلب الظروف، لبحث المسائل 
أية  أو  االتفاقية  إطار  في  تستجد  التي  الرئيسية 
  مسائل ثنائية أو دولية أخرى ذات اهتمام مشترك. 

بقلم: محمد منسي قنديل

يف حضرة جنيب حمفوظ

تواضروس  البابا  قداسة  استقبل    
الثاني بالمقر البابوي بدير األنبا بيشوي، 
في وادي النطرون يوم الثلثاء، أسرة 
عماد كمال صادق وابنه ديفيد اللذين 
األربعاء  المنيا  راحا ضحايا حادث 
ا عدد من  الماضي، وكان معهم أيضاً

أفراد عائلتهما.
وقدم لهم العزاء في رحيل األب واالبن 
ا أننا نؤمن باهلل وأن كل األشياء  مؤكداً

ا للخير للذين يحبون هللا. تعمل معاً
وأضاف: نحن نودع هؤالء األحباء 
واثقين في عدالة السماء ورحمة هللا.

وأشاد البابا بروح التعزية التي وجد 
أنها تسود أفراد األسرة.

األحداث  قداسته معهم عن  وتحدث 
ا  األخيرة التي جرت في المنيا مشيراً
إلى متابعته الدائمة لها وأن معالجتها 
تحتاج إلى قدٍر عاٍل من الحكمة وبُعد 

النظر بصورة تقدم الهدوء والسلم لكل شعب المنيا.
وقال إن اهتمام الدولة بمشروعات التشغيل والتنمية 
وتطوير المدارس والنواحي الثقافية سيساهم بقوة في 

تقليل بؤر التوتر والعنف.

وكان قد قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة 
رقيب الشرطة المعين لحراسة وتأمين كنيسة نهضة 
بقتل مسيحي ونجله  بالمنيا، والمتهم  القداسة األولى 
بسبب مشادة كلمية، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته 

في جلسة عاجلة.
وذكر النائب العام في بيان له أن النيابة وجهت لرقيب 
الشرطة مصطفى خليفة، تهمة القتل العمد مع سبق 

ا نارياًا. ا سلحاً اإلصرار مستخدماً

  قررت الكنيسة القبطية األرثوذكسية، 
دوليين  محاميين  فريق  تعيين 
لدير  الشرعية  الملكية  السترجاع 
السلطان في مدينة القدس المقدسة 
إلى ملكها األصليين، حسبما أعلن 
إبراهام  القمص  األربعاء،  أمس 
الدولي  اإلعلم  عزمي، مسؤول 

بالكنيسة القبطية األرثوذكسية.
وقال عزمي في بيان، إن الرسوم 
القانونية للمحامين تفوق قدرة الدير 
بين  التبرع  باب  فتح  معلناًا  مالياًا، 

األقباط لدفع الرسوم.
وكان األنبا أنطونيوس مطران الكرسي 
األورشليمي والشرق األدنى، قال 
لتكاتف جميع  بحاجة  الكنيسة  إن 
أبنائها في مصر والمهجر، ذاكرا 
أنهم تقدموا بشكوى لوزارة العدل 
تصرفات  الوزراء ضد  ورئيس 

الشرطة اإلسرائيلية، وأنهم يعتزمون 
رفع دعوى قضائية جديدة للمطالبة 

بالحق في الترميم.
ودير السلطان، كان قد أهداه السلطان 
صلح الدين األيوبي للكنيسة القبطية، 
وقامت سلطات االحتلل اإلسرائيلي 
الدير  من  األقباط  الرهبان  بطرد 
عقب نكسة يونيو 1967، وتسليمه 
ما  إثيوبيا؛  األحباش من  للرهبان 
البابا المتنيح كيرلس السادس  دفع 
إلصدار قرار بحظر السفر للقدس 
القبطية  الكنيسة  لألقباط، ورفعت 
المحكمة  أمام  قضائية  دعوى 
العليا اإلسرائيلية، وحصلت على 
حكم قضائي يقر بأحقيتها في دير 
السلطان، وهو الحكم الذي ترفض 
تنفيذه، وهو  السلطات اإلسرائيلية 

حكم عام 1971.

بقلم: علي عبيد الهاملي

البابا تواضروس يستقبل أسرة ضحايا حادث املنيا باملقر الباباوى

   بعد رحلة سريعة للقاهرة، 
عاد األديب سعيد الكفراوي إلى 
لقد  ا:  منتصراً الصغيرة  بلدتنا 
اكتشفت المكان الذي يجلس فيه 
نجيب محفوظ. كان هذا األمر 
بالنسبة لنا أهم بكثير من إعلن 
كولومبس اكتشافه للقارة الجديدة، 
شديد  الكفراوي  كان  لحظتها 
الحماس، ومازال كذلك بالرغم 
من أن الشيب لم يبق في رأسه 
شعرة سوداء، لقد كتب عشرات 
القصص  القصيرة عن الريف 
فيها عند  يتوقف  لم  المصري، 
التي ورثناها  الساذجة  المناظر 
منذ رواية زينب، ولكنه ارتقى 
برؤيته ليطرح من خلل طقوس 
الغرس والحرث اسئلته المهمة 
عن الحياة والموت، كان سعيد 
هو الذي قاد خطانا  إلى مجاهل 
األدبية، نحن  القاهرة وخباياها 
كنا  الذين  السذج  األقاليم  أبناء 
نخط الكلمات األولى في صفحة 
الكتابة، وهي صفحة متسعة التي 
ال حدود لها، في ذلك اليوم ركبنا 
القطار المزدحم إلى القاهرة، كان 
اليزال آمناًا، وتقدم الكفراوي في 
طليعتنا يقودنا جميعا إلى مقهى 
»ريش » في وسط المدينة، حيث 
يجلس نجيب محفوظ لمدة ثلث 
ساعات في كل يوم جمعة، من 
دقيقة  تزيد  للتاسعة ال  السادسة 
وال تنقص دقيقة، يشرب خللها 
ويدخل  القهوة،  من  فنجانين 
ويستمع  “فلوريدا”  سيجارتين 
أكثر مما يتكلم، ويتظاهر بالصمم 
إذا كانت هناك كلمات ال تعجبه،  
رأينا  التي  األولى  اللحظة  منذ 
أدركت كم  فيها نجيب محفوظ 
ا،  ا وآسراً كان هذا الرجل بسيطاً
لهم،  ويستمع  الجميع،  يصافح 
ويؤخر رأيه حتى النهاية، ويبتسم 
ويطلق  متكلفة.  غير  ابتسامة 
ويغض  أحيانا،  رنانة  ضحكة 
البصر عن رجال األمن الذين ال 
يكفون عن إحصاء أنفاسه وكتابة 
يبدو في جلسته  التقارير عنه، 
وسط مريديه كأنه راهب مصري 
قديم حليق الرأس، منحوت على 
وجهه خطوط من تجاعيد، رقيقة 
ومرهفة، كان يؤمن أن مصر لم 
تبق ولم تستمر إال بفضل هؤالء 
الصنف من الرهبان الذين يعملون 
لمديح  انتظار  دون  في صمت 
ا منهم،  أو ثناء، وكان هو واحداً
يملك المثل األعظم في البساطة 
والزهد والعمل الدؤوب، يؤدي 

صلة حارة ومستمرة. 
من هذه اللحظة األولى وقد عشقت 
حضرة نجيب محفوظ، عشقت 
تواضعه العظيم وهو يعتبر أن كل 
من في الجلسة أنداد له، ويتعامل 
معهم على هذا األساس، ال يحرج 
دون  يستطيع  ما  ويقدم  أحد، 
مقابل، عشرات من السينمائيين 
الشبان كانوا يأتون إلى مجلسه، 
يطلبون منه التنازل عن حقوق 
قصصه من اجل تجاربهم الجديدة، 
وكان يوقع على هذه التنازالت 
دون تردد ودون مقابل، وعندما 
التونسي  حسونه  االديب  جاء 
المصباحي موفدا من التلفزيون 
االلماني إلجراء حوار مع نجيب 
أن  له  كانت نصيحتي  محفوظ 
يستغل حالة االنضباط العظيمة 
في  بيته  فهو يخرج من  عنده، 
على  المطل  العجوزة  شارع 
النيل في تمام السادسة صباحا، 
يستيقظ كما تستيقظ طيور النهر، 
ويسير على قدميه مسافة طويلة 
بعض الشيء حتى يصل لميدان 

التحرير، وسط البلد، المكان الذي 
يعشقه، ويجلس على مقهى “على 
بابا” ليشرب الشاي ويقرأ جرائد 
الصباح، بعد ذلك يتجه على قدميه 
أيضا إلى جريدة االهرام، وقد 
الرحلة  هذه  ظل محافظا على 
قام  حتى  الحميمة  الصباحية 
بمحاولة  دينيا  المهوسين  أحد 
قتله، وكان األمن هو الذي منع 
هذا المشاء العظيم من استكمال 
رحلته، كانت نصيحتي لحسونه 
المصباحي أن يستغل هذا الروتين 
العظيم في تقريره، وهذا ماحدث 
بالفعل، فقد انتظر هو وفريقه من 
المصورين أمام بيته في الصباح 
وفاجأ نجيب محفوظ بالتصوير، 
ولشدة تواضع االديب الكبير لم 
يعترض، ولم يطلب أي مقابل 
مادي، ولكنه استسلم لحسونه وهو 
يرافقه، وظفر االديب التونسي 
بفيلم يساوي آالف الدوالرات، 
ألنه بعد يومين فقط من التصوير 
فاز نجيب محفوظ بجائزة نوبل 
واصبحت كل محطات التلفزيون 
تتلهف على هذا  كله  العالم  في 

الفيلم.
ورغم كل جلساتي على مقهى ريش 
وسط عشرات الكتاب  لم أتصور 
أبدا أن يواتيني الحظ، وأحضر 
واحدة من أكثر جلساته خصوصية 
الحرافيش«، كنت  وسط »شلة 
ا عن هذه الشلة  قد سمعت كثيراً
الخاصة، التي يحرص محفوظ 
على االلتقاء بها كل يوم خميس، 
أحد  يحضرها  أن  النادر  ومن 
خارجها، وكان اللقاء هذه المرة 
في منزل الممثل المعروف أحمد 
مظهر في شارع البطل أحمد عبد 
العزيز بالدقي، وكان الحضور 
يضم نخبة من أقدم أصدقائه مثل 
توفيق صالح مخرج  المخرج 
درب المهابيل وصراع االبطال، 
الساخر محمد عفيفي  والكاتب 
مؤلف التفاحة والجمجمة، وكان 
هناك أيضا الفنان الرائع بهجت 
عثمان، والناقد المعروف رجاء 
النقاش الذي بدا من خلل الجلسة 
أن نجيب محفوظ يحترمه ويكن 
له مودة خاصة، وكنت أعلم أن 
هذه هي مرتي األولى واألخيرة، 
ألنني كنت أستعد للسفر خارج 
مصر، وهي رحلة طالت بأكثر 
مما كنت أتصور، وكان الحوار 
أحمد  الممثل  ليلتها حول  يدور 
يعود  أن  يمكن  مظهر، وكيف 
إلى السينما عودة قوية، بعد أن 
تضاءل حضوره على الشاشة، 
أن  نفسي  في  الجرأة  ووجدت 
ببطولة  يقوم مظهر  أن  أقترح 
لنجيب  قصة  عن  مأخوذ  فيلم 
محفوظ تدعى »ضوء القمر«، 
وهي تدور عن شخص محترم 
االسم  يحمل  ملهى  يدخل  ا  جداً
الراقصة  فيقع في غرام  نفسه، 
إلى  العلقة  هناك، وتقوده هذه 
الدخول في عالم المدينة السفلي، 
ويعاشر اللصوص والسفلة، ولم 
ا  ألحظ االمتعاض الذي بدا واضحاً
على وجه أحمد مظهر، وأخذت 
أدافع عن فكرتي بحماقة، وفي 
محفوظ  نجيب  أمسك  النهاية 
هذا  ا:  هامساً لي  وقال  بذراعي 
بك، ال  أحمد  يعجب  لن  الدور 
تنس أنه »برنس« ضل طريقه 
إلى عالم السينما، وسوف يظل 
ذلك البرنس، كانت هذه هي آخر 
مرة رأيت فيها نجيب محفوظ، 
وجلست إليه، لقد غاب عنا حقاًا، 
ا  أننا مازلنا جميعاً ولكني أشعر 

في حضرته.

الكنيسة تقرر تعيني فريق حمامني 
قال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر إن 340 مصرياًا عادوا دوليني يف قضية دير السلطان

315 شخصا سافروا بصورة  بينهم  السلوم  منفذ  ليبيا عبر  من 
شرعية و25 بصورة غير شرعية، كما عبرت 256 شاحنة في 

االتجاهين خلل الساعات األربع والعشرين الماضية.
وأضاف مدير األمن، في بيان أمس األربعاء، إنه تم إنهاء إجراءات 
سفر 729 شخصا عبر المنفذ منهم 260 مصرياًا و469 ليبياًا، 
وإنهاء إجراءات مغادرة 124 شاحنة محملة بالبضائع والمواد 
لمنفذ مساعد  متجهة  المنفذ  من  والرخام  البناء  ومواد  الغذائية 
الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 132 شاحنة لتحميل بضائعها 

من الجانب المصري.



ال  لماذا  الصامتون  أيها  يا       
تتحدثون؟؟ يا أيها المبدعون استمروا 
بين  تتوقفوا.. يخرج علينا من  ولن 
األمم  بهم  تتباهى  علماء  ظهورنا 
الحين  بين  وتكرمهم  بهم,  ,وتفخر 
واآلخر، علماء من بالدنا، علماء لم 
بل أعطوا   ، يعطوا لمصر فحسب 
لإلنسانية جميعا في شتى المجاالت، 
ولم  بالدنا  خارج  يكرمون  علماء 
يكرموا في داخلها فلماذا ال نكرمهم 
ونفخر بهم ولماذا يتم التطاول عليهم 
بين الحين واآلخر، أال يستحقون أن 

يكرموا على جهودهم؟؟
احتار فكرى وقلمي أن يصف هذا 
العلم الكبير الذي أعطى لمصر الكثير 
والكثير والذي أشاد به معظم مشاهير 
العالم أجمع فلم أجد وصفا له سوى 
أن أقول انه هرم من أهرامات مصر 
الخالدة. انه العالم المصري الدكتور 

زاهي حواس.
الفرعون المصري.. هكذا يقلب من 
قبل الغرب أنتجت له قناة ناشيونال 
جيوغرافيك فيلما عن حياته وعمله في 
اآلثار المصرية واالكتشافات الكثيرة 
له، كما انه هو المتحدث باسم شبكة 
سي إن إن لألخبار األثرية في مصر ، 
هو ذلك الرجل الذي أدرج اسمه على 
قرص مدمج حملته بعثة استكشاف 
المريخ عام 2003 ، واختير كواحد 
من أفضل مائة شخصية مؤثرة على 

مستوى العالم2006 .
وفي عام 2008 حصل على رتبة قائد 
في وسام االستحقاق اإليطالي، حصل 
على جائزة العالم المصري المميز من 
جمعية العلماء المصريين بالواليات 
المتحدة األمريكية، حصل على جائزة 
جولدن بليت من األكاديمية األمريكية 
لإلنجازات إلنجازاته في علم اآلثار، 
هو رجل يأخذك لمصر القديمة في 
رحله سريعة وأنت جالس في مقعدك 
يتجول بك بين عبق الماضي وتاريخ 

وأسرار الملوك القدماء.
أحد المشاهير قال لي: عندما كنت في 
الواليات المتحدة األمريكية الحظت شيئا 
غريبا المئات يقفون طوابير وعندما 
تحققت من تلك األمر رأيت الدكتور 
زاهي حواس جالسا وهؤالء واحدا 
تلو اآلخر في انتظار توقيع من ذلك 
الفرعون على أحد الكتابات، واألخر 
قال لي عندما نذهب إلى أوروبا فال 
أحد يعرفنا ولكن عندما يذهب زاهي 
الفرعون،  فيقولون هذا هو  حواس 
واحداهن قالت لي عندما ذهب إلى 

هاواي استقبلوه بالطبول والورود.

الدكتور حواس عددا من  لقد حقق 
االكتشافات الكبرى على مدى حياته 
المهنية، بما في ذلك مقابر هرم بناة 
في الجيزة ووادي المومياوات الذهبية 
اكتشف  البحرية. وقد  الواحات  في 
القديمة  المملكة  أهرامات  اثنين من 
المعروفة سابقا، وغيرها من  غير 
له  تنسب  تزال  التي ال  االكتشافات 

اآلن وعلى مر العصور القادمة. 
قادها  التي  البحثية  الجهود  أهم  من 
وأدارها الدكتور حواس هو مشروع 
المومياء المصري الذي استخدم تقنيات 
الحديثة مثل تحليل  الشرعي  الطب 
الحمض النووي لإلجابة عن أسئلة 
عن المومياوات الملكية، والكشف عن 
عائلة الملك توت عنخ آمون، وحل 

سر قتل رمسيس الثالث.
وقد ظهر الدكتور حواس أيضا في 
العديد من األفالم الوثائقية من قبل هيئة 
اإلذاعة البريطانية، قناة ديسكفري، 
ناشيونال جيوغرافيك، وغيرها، تم 
اختياره من قبل هيئة اإلذاعة البريطانية 
للحصول على لمحة عن مصر في 

األلفية الجديدة.
وقد كتب الدكتور حواس العديد من 
الكتب بلغات مختلفة ومنها معجزة الهرم 
األكبر ،نساء في مصر الفرعونية؛ 
كنوز مخفية في مصر القديمة؛ أسرار 
من الرمل. توت عنخ آمون والعصر 
الذهبي للفراعنة؛ توت عنخ آمون - 
كنوز القبر. القبور الملكية المصرية 
-كتابه عن اكتشافه العظيم في الواحات 
البحرية وادي المومياوات الذهبية، 

وغيرها من الكتب. 
ومؤخرا تم منحه سفيرا لألمم المتحدة 
للتراث العالمي ويتجول بين أنحاء العالم 
لنشر ليلقى المحاضرات ويشجع السياحة 
المصرية على الصعيد العالمي. هو 
رجل يعمل من اجل مصر ولمصر 
وال يبخل عليها بشيء من علمه وال 
وقته وال حياته فقد أفني ذلك الرجل 
حياته من أجل تاريخ مصر فأصبح 
يشبه الفراعنة إلى حد كبير فهو يعمل 
بكل صمت، يعمل للتاريخ اإلنساني 

والتراث بصفه عامة. 
والبعض ال يملكون إال مهاجمه هذا 
الرجل بكل ما أوتوا من دوافع الحقد 
التي تمأل قلوبهم، فقط يتحدثون وال 
يعملون وليس لديهم إال قذف التهم 
بأي  للواقع  تمت  ال  التي  المعلبة 
شيء، أيها المبدعون استمروا فإننا 
وأخيرا  القليل،  إال  منكم  نملك  ال 
أطالب الرئيس السيسي بمنح زاهي 

حواس قالدة النيل.

  كلودين كرمة
بقلم : على أبودشيش 

المصرية اآلثار  خبير 

التى  الشعلة  السنة النه بمثابة  المفضل فى  الوقت     هو 
تكسر وحشة الظالم وتثير البهجة فى النفوس وتمنح السالم 
وتسكب الفرح وتشيع البهجة للجميع دون تفرقة او تمييز ؛ 
فالكل مدعو للمشاركة والكل يحتفل معا والجميع يبادرون 
بيوتهن  لتزين  الجديد ويسرعون  الميالدى  بالعام  بالتهنئة 
فى مضمونها  تحوى  التى  المناسبة  بهذه  الالئقة  بالزينة 
يتناسون  وكأنهم   المحبة..  و  والرجاء  الثقة  من  الكثير 
احزانهم وهمومهم ويعيدون تجميل لوحة بهتت الوانها من 
كثرة التراب المتراكم عليها .. فبجهد وعزم شديد ينفضون 
الغبار عن حياتهم  ويعملون على اظهارها فى ابهى صورة 
يميزه  ايقاع  على  تنبض  وحياة  مبشر  مسقبل  فى  آملين 
للنفس يحميها من  الثبات على نمط مبهج  االتزان ويحميه 

هجمات االكتئاب والحزن .
اننا فى هذه الفترة االنتقالية التى تمر بها البالد تحت قيادة 
السيسى ومحاولة االصالح  من حالة  الفتاح  الرئيس عبد 
الدمار الشامل فى جميع الميادين وانتشار الفساد والتعصب  
من  والكثير  والخنوع  القمع  وسياسة  السلطة  واستغالل 
يناير ٢٠١١  تفشت منذ ثورة ٢٥  التى  الرديئة   الصفات 
؛ اال اننا مازلنا نعانى من االثار السلبية ، نتاج ما تم نهبه 
من خيرات البالد ، واثقل ما نتحمله  من العواقب الوخيمة 
والتعليم  والعالج  والملبس  المأكل  فى  المعيشة  هو غالء 
حتى فيما يخص مستلزمات االطفال... وفرض الضرائب 
بأثر رجعى وعدم زيادة المرتبات ، فهذا من شأنه ان يزيد 

...باالضافة  المستقبل  تأمين  من حالة االكتئاب والقلق فى 
االقباط رغم  الكانئس واغتيال  استمرار حرق وهدم  لذلك 
واحد  ابناء وطن  كلنا  اننا  الرئيس من  تصريحات سيادة 
فرض  ..وبرغم  البالد  هذه  بناء حضارة  فى  وشركاء 
الحراسة ومحاولة تأمين الكنائس فان ايادي االرهاب اآلثمة 
تخترق االجهزة األمنية وتمتد حتى تزهق ارواح االبرباء..
الكنائس  تأمين  فى  انتباهنا  اثارت  التى   المحاوالت  ومن 
اعالم مصر حول  تم وضع  انه  الميالد  اعياد  الستقبال 
يتجرأ على ان  أن  البعض من  تمنع  لعلها  الكنائس  مداخل 
يلحق االذى وأن يشعر )اذا كان غير مغيب( انهم يطعنون 

مصر فى الصميم ويدمون قلبها.
ومع ذلك فإننا دائما يوجد فى قلوبنا رجاء زرعه فينا معلم 
االجيال البابا شنودة الثالث باقواله الحكيمة “ ان صادفتك 

الضيقة اجعل ربنا بينك وبينها فتختفى هى ويبقى هللا “
فليمأل الرب قلوبنا دائما بالرجاء وااليمان والمحبة  “ولكن 
اعظمهن المحبة “ وبمناسبة هذه االيام التى نعيد االحتفال 
بها سنويا ولكنها فى كل مرة تزرع فينا اماًل جديداً وتمألنا 
بالسالم لتتغلب المحبة على البغض وحب االنتقام  وبكثرة 
الضيقات ال نضعف الننا نرى يد الرب تعمل بقوة وان تأنى 
لكنه ال ينسى وال يترك  اوالده دون حماية وال خليقته دون 
 .. السالم والمحبة  رحمة وال عباده دون مغفرة فهو رب 

وكل عام والجميع بخير وسالمة.
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العالناتكم في الرسالة

  أعتقد أنه من المهم إلقاء نظرة سريعة 
على أهم نتائج وتداعيات اإلنتخابات النصفية 
بتاريخ  المتحدة  الواليات  في  التي جرت 

السادس من الشهر الماضي 
مع توقعات ماسيجري خالل 
السنتين القادمتين والباقيتين من 
عهد الرئيس ترامپ، حسب 
رأي المحللين السياسيين. 

١. أنهت اإلنتخابات النصفية 
هذا الشهر األكثرية الجمهورية 
في مجلس النواب )الكونغرس( 
سنوات  ثماني  دامت  التي 
حيث حصل الديموقراطيون 
على ٢١٨ مقعداً ضمنت لهم 
األكثرية في المجلس، واحتفظ 
الجمهوريون باألكثرية في 
مجلس الشيوخ بنسبة ٥١-٤٩. 

تعتبر النتائج إنتصاراً جزئياً 
لترامب.  

٢. ماذا سيقرر الديموقراطيون 
بالملفات التي أمامهم:

أن  يتوقع  ال  العزل:   .١.٢
يلجأوا لعزل الرئيس لعدم إمكانية الحصول 
على األكثرية حتى من قبل الديموقراطيين، 
هذا من جهة، ولما سيترتب على القرار من 
نتائج سيئة على اإلنتخابات المقبلة حسبما 
سبق وحصل بعزل أحد الرؤساء السابقين، 

من جهة أخرى. 
٢.٢. تصريح الرئيس لضريبة الدخل: إعالن 
الرئاسية  اإلنتخابات  منذ خوضه  ترامب 
يعلن عن تصريح  لن  بعكس سابقيه  بأنه، 
يبقى  الضرائب  لمصلحة  قدمه  الذي  دخله 
موضوع نزاع جذري، ومتابعته تعتبر من 
أولويات الديموقراطيين، وقد يطلبونه من 
وزير الخزانه لمعرفة فيما إذا كان لترامب 

عالقات تجارية مع روسيا أم ال. 
يحتله  الذي  للمجلس  يمكن  ٣.٢. روسيا: 
تحقيق  فتح  يعيدوا  أن  الديموقراطيون 
في  الجمهوريون  أغلقه  الذي  الكونغرس 
آذار/مارس الماضي عن عالقة السيد ترامپ 
التي  بروسيا والبحث عن إجابات لألسئلة 
لم تجد لها جواباً في السابق، مما يعرض 

الرئيس لضغوط إضافية. 
٤.٢. جدار المكسيك الحدودي: أي محاولة 
من قبل الجمهوريين لتمويل بناء ذلك الجدار 
الذي طلب له ترامب ٥ مليارات دوالر في 
ميزانية العام القادم سيجمدها الديموقراطيون، 
علما بأنه بدأ بالتهديد بتعطيل الحكومة في 
حال رفض التمويل ووصول قافلة من عدة 
آالف من الجئي أميريكا الوسطى إلى الحدود 

األميريكية - المكسيكية. 
٥.٢. برنامج العناية الصحية: من العوامل 
التي أدت إلى نجاح الديموقراطيين تجنبهم 
التعهد بعزل الرئيس أثناء حملتهم اإلنتخابية  
وتعهدهم بالدفاع عن برنامج العناية الصحية 
والرعاية الصحية المجانية لكبار السن +٦٥ 
مهما كان دخل الفرد والعمل على تخفيض 

أسعار األدوية والتأمين الصحي.  
اإلتفاق  ترامپ من  إنسحاب  إيران:   .٦.٢
الديموقراطيين  إيران أغضب  مع  النووي 
ولكنهم ال يستطيعون إجراء أي تغيير طالما 
األبيض،  البيت  يشغلون  الجمهوريين  أن 
يضاف إلى ذلك أن سياسة إيران المعادية 
إلسرائيل تجعلهم حذرين من التقارب معها.  
أعلن  المستقبلية:  ترامپ  ٧.٢. طموحات 
ترامپ عن نيته خوض اإلنتخابات الرئاسية 
عام ٢٠٢٠ وفقدانه األكثرية في الكونغرس 
ال تعني بالتأكيد خسارته اإلنخابية فباراك 
أوباما وبيل كلينتون وريتشارد نيكسون فازوا 

بدورة ثانية رغم فقدانهم أكثرية الكونغرس. 
٣. يرى المراقبون أن الديموقراطيين سيقومون 
فور بدء تولي مهامهم في الكونغرس بداية 
العام القادم باستدعاء خمسة 
ترامپ  إدارة  من  وزراء 
للتحقيق معهم وإثبات عدم 
الذي  للمنصب  يتهم  أهل
الفساد  بسبب  أو  يتولونه 
وسوء استخدام المال العام. 
الوزراء هم وزير الداخلية 
وتطوير  اإلسكان  ووزير 
المدن، وزيرة األمن الداخلي، 
وزيرة التعليم ووزير التجارة.  
مصور  شريط  نشر   .٣
إنتخابية  لماكينة  )ڤيديو( 
في أحد مراكز والية إنديانا 
يبين أنها انتقت أوتومتيكياً 
بداًل من  مرشحاً جمهورياً 
المرشح الديموقراطي الذي 
مرات   ٣ اإلنتخاب  أعاد 
ليحصل على نفس النتيجة، 
مايدل على وجود تالعب 

في بعض المراكز اإلنتخابية. 
٤. ألول مرة بتاريخ الواليات المتحدة تدخل 
سيدتان مسلمتان الكونغرس، األولى إلهان 
عمر من أصول صومالية والثانية رشيدة 
طليب من أصول فلسطينية. بشكل عام كان 
هذه  الكونغرس  دخلن  الالتي  النساء  عدد 

الدوره هو األكبر من نوعه.  
٥. مع إقالة وزير العدل السابق چيف سيشن لم 
يعد بمقدور معاونه رود روبنشتاين اإلشراف 
على التحقيقات المتعلقة بروسيا، خاصة وأن 
الوزير الجديد المكلف ماتيو ويتيكر، وهو 
للرئيس سيشرف  مدعي عام سابق موالي 
على التحقيقات بنفسه، واآلن أوكل المنصب 
إلى الجمهوري المخضرم ويليام بار الموالي 
للرئيس أيضاً والذي شغل نفس المنصب في 
إدارة جورج بوش األب )١٩٨٨-١٩٩٢.(
كأكثرية  الجمهوريون  بقي  لو  أنه  أعتقد 
بالكونغرس لتمكن ترامپ من إغالق الملف 
أو فرض قيود على التحقيق. رغم ذلك سيعمل 
الديموقراطيون كل مافي وسعهم إلستمرار 
التحقيق، خاصة وأنه اقترب من نهايته كما 

يلمح المحقق الخاص روبرت مولر.   
مع اقتراب حلول أعياد الميالد المجيد ورأس 
السنه الميالدية الجديدة أتقدم من الجميع بأحر 
مباركة  بأعياد  التمنيات  وأخلص  التهاني 
وعام جديد ملؤه الصحة والسعادة والتوفيق 

والنجاح، أعادكم هللا جميعاً إلى كل عام
إذن نحتاج كإجراء أول القضاء على الطائفية 
المتجذرة في مجتمعاتنا. للوصول إلى هذا 
الدين  ممتهني  بمحاربة  أواًل  علينا  الهدف 
السلطان والتكفيريين والقضاء  من مشايخ 
عليهم بتوعية المواطن وتعريفة بالمواطنة 
التي تجعل منه مواطناً متساوياً في الحقوق 
والواجبات تحت سقف القانون مع أي مواطن 
آخر. بكلمة أخرى أنا سوري قبل أن أكون 

منتمياً ألي دين أو طائفة أو مذهب. 
إلى هذا  الوصول  يمكننا  اآلن هل  السؤال 
الهدف؟؟؟ بالتأكيد، إذا عملنا على تصويب 
لمناهج  الجذري  والتعديل  الديني  الخطاب 
التعليم، بما يتماشى مع تقنية العصر وتعميم 
مفهوم المواطنه بالعمل الجاد وال نحتاج لنفس 
المدة التي استغرقها األوروبيين للتخلص من 
نفس األعراض. الوسائل المتوفرة لدينا اليوم 
لم تكن متوفرة على اإلطالق في تلك األيام، 
اإلجتماعي  التواصل  وسائل  هنا  وأعني 
كلها  بنا  المحيطة  والتقني  العلمي  والتقدم 

تساعد على تسريع الوصول إلى أهدافنا.

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

 ..  « بديعة   « تنا  حيا من  بدا  أ ترحل  لم 
. . وديعة  تركْت  وقد  دوماً  قلوبنا  في  هي 
 .. رضيعة  ربنا  بفضل  بيتنا  في  يوجد 

..  « بديعة   « أبدع  من  سبحان   .. وسيمة 
 .. سريعة  أوقات  وفي  األخرى  للمرة 
. . قطيعة  دون  وبيننا  فينا  نِت  وأ نعيش 
 . . منيعة  الحصون  جعل  هلل  شكراً  نقول 
 . . مطيعة  تقواه  في  يجعلها  أن  ندعوه 
 . . سميعة  هللا  في  راغبة  كنِت  نِت  أ كما 
.. ركيعة  واجعلها  رب  يا  صائمة  قوامة 

.. خشيعة  عابدة  ساجدة  صالتها  في 
 .. وصنيعة  اً  بّر األعمال  خير  أعمالها 

 ****
.. بهية  طفلة  تمشي  كيف  تتعلم   . تخطو.

 . . لعربية  ا لُجَمل  وا لكلمات  ا أولى  تتهجى   
. . لنبوية  ا السجادة  معي  تقتسم  صالتي  وفي   

.. نقية  عطر  ونسمة  زكية  هدية  لُها  خا أَ
. . لعلية  ا الطاهرة  بروحك  شبيهة  ربي  من 

.. لدنيوية  ا ة  لحيا ا في  كنِت  كما  نرجوها  بالدعاء    
 . . بية  أ بنفس  عشت  كما  أصيلة  كريمة 
 . . تقية  هللا  شاء  إن  نتة  قا هللا  في  راغبة 

 . . بقية  فيك  للزمان  نرى  أن  نرجو  بالدعاء 
. . عفوية  بكل  ِت  ُجْد بما  األخرى  للمرة  تتحرك   
. . لثنية  وا نية  لثا ا بين  دوماً  ِك  نرا صغيرتنا  في  
.. لعطية  ا هذه  في  لكرم  ا على  هلل  شكرا   .. فشكرا 

الشمس  تغيب  لن 
الطريأبدًا مثل  هي 

    ليس سهاًل أن أخوض تجربة الكتابة في موضوع بناء 
التفكير  على  َتروضي  من  الرغم  على  في مصر،  اإلنسان 
فقد  المخرج،  منه  يكون  كيف  أعلم  في موضوع؛ ال  مراًرا 
تكون الكتابات عن اإلنسان وبناءه متعددة، والزالت أقالم من 
تمردوا على الثوابت وآثروا الخوض فيها لم تجف حتى اليوم.
إنها  لها  وجود  ال  في مصر  اإلنسان  بناء  دعوة  أن  أعتقد 
متاجرة وثرثرة فقط؛ فاإلنسان في مصر له وجوده وبُنيانه، 
وله جذوٌر عريقة ومستند على جدار حضاري ال ينقض وال 

ينقضي.
مآساتنا أننا في كل حقبة حاكم نجد بطانته تردد هذه المقولة 
الكاذبة “إن كل حاكم يريد أن يبدأ من الصفر -عادة سياسية 
فرعونية- ألنه في حقيقة األمر ال أحد يريد أن يبدأ من حيث 
انتهي سابقه، ويمهد لالحقه.” ولكنه يمكن إضافة شيًئا جديًدا 
البعض  لكن  علينا،  الحتمّي  الواجب  وهو  للمتغيرات،  طبًقا 
الثوابت، وهذا هو  أكثر من  المتغيرات  فيجعلون  يُتوهمون؛ 
حلقاتها،  تتسلسل  أن  ينبغي  التي  المنظومة  يهز  الذي  األمر 
أكثر  الهدم  أنَّ  حالًيا  نراه  وما  بعض،  إلى  بعضها  ويُفضي 
إطالًقا،  له  وال شخصية  باهت  البناء  أّن  ونجد  البناء،  من 
التي ال رؤية وال  آلية  العملية  اآلن في سوق هذه  والبناؤون 
تخطيط لها منذ عشرات السنين، إننا ننظر فقط تحت أقدامنا 
في حين أننا نحتاج إلى حدس زرقاء اليمامة -الرؤيا عن بعد- 
ألن أجهزة االستشعار لدينا ضعيفة، على هذا فإنّه ال تعمير 
بال تدمير، لكن أين السبيل إلى التعمير؟! هدم الذات مأساه، 

نعم ال تعمير بال تدمير، لكن أين التعمير حولنا؟!
الحرية بالمعني األعظم للحرية، وال نغلقها علي محور واحد 
مبدأ  نفتقد  نحن  ما”،  المرعب “نظام حكم  المحور  فقط، هو 
“أنا وأنت”، وليس “أنا أم أنت”، تراكماٌت كثيرة جداً ال حدود 
فقط،  باألول  اإلهتمام  الثاني، كل  الصف  إعداد  يتم  ولم  لها، 
كل حديث عن اإلنسان في مصر هو ثرثرة، وفض مجالس 

ولقطات فقط.
قدر  لو  وآه   .. الشباب  لو عرف  بحكمة:”آه  أذكركم  أن  أود 
هو  حالًيا  الموجود  األجيال،  تواصل  نفتقد  نحن  المشيب” 
صراع األجيال، المؤدي إلى وضع المواطن المصري تحت 

قبضة حديدية يكاد ينفجر منها.
العنصر  تحويل  كبيًرا، وهو  تحدًيا  تخوض  اليوم  إن مصر 
التنمية  على  عبًئا  يشكل  عنصر  من  والسكاني  البشري 
التنمية والوسيلة  دافع عجلة  إلى عنصر يكون هو  واالقتصاد 
المدى  العاجلة وبعيدة  القومية  للعبور نحو األهداف  الرئيسية؛ 
في توفير التقدم والرخاء ألبنائنا، ودعم مركز مصر الحضاري 
في عالم يسرع بخطى التقدم، وإذا لم توضع في البناء يد أمينة 
التي نخطط  النتائج  فإننا لن نحصل على  ومخلصة وصادقة؛ 
ثمارها،ومن هنا  الدولة  تنفقها  التي  األموال  تؤتي  لن  لها، و 
والتعمير، وكل  البناء  تساهم في  بأن  األفكار مطالبة  فإنَّ كل 
األقالم مطالبة بأن تحاول مراًرا وتكراًرا؛ فبقدر سمو الهدف 
بقدر ضخامة الجهود المتضافرة المطلوبة؛ لتحقيقه من خالل 
تقوم على  استراتيجية شاملة  محاولة جادة وصريحة، لوضع 
واإلدارية  والثقافية  االجتماعية  األبعاد  لكافة  العلمي  البحث 
بالدقة والموضوعية  يتميز  بإسلوب  واالقتصادية والسياسية، 
ووضوح الرؤية، والهدف لدينا لكي نحقق ما نصبوا إليه جميعاً. 
إن أهم ما ينبغي أن يُغرس في نفوس المواطنين في المرحلة 
الحالية هو تعلم الواجبات، وأدائها بنفس القدر الذي يعرفون به 
حقوقهم، فالمسؤولية هنا في المقام األول واألخير مسؤوليتهم، 

ولن ينصلح المجتمع ويصبح قادًرا على تحمل عبء التنمية 
المسؤولة عن  نعتبرها  التي  المبالغات  تلك  بقضائه على  إال 
من  أفضل  وسيلة  هناك  وليست  حياتنا،  في  المدمرة  اآلثار 
الممارسة الحقيقية والقدوة الحسنة، وهذا واجب على القيادات 
التعليم  توجيه  ينبغي  كما  القاعدة،  القمة وحتى  السياسية من 
على  ترتكز  والتي  الحقيقية،  الدولة  احتياجات  إلى  بالفعل 
العليا؛  الشهادات  أكثر من حملة  الماهرة  والعمالة  المهنيين 
األسس  من  مجموعة  التعليمي على  النظام  يقوم  بأن  وذلك 
في كل  ناجًحا  تجعله  بطريقة  اإلنسان  بناء  أولها:  واألهداف 
للوطن  االنتماء  تعظيم حب  االجتماعية،ثانيها:  مناحي حياته 
من الصغر لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في ضوء 
ما يتعرض له المجتمع المصري من تحديات متنوعة،ثالثها: 
أن يكون صاحب مهنة ومتخصًصا في مجال معين، وقادًرا 
يتم  ثقافي حر  مناخ  من  مناص  بإتقان، وال  ممارستها  على 
ذلك  وبغير  وانطالق،  األراء في موضوعية  تطارح كل  فيه 
ازدهار صوري  سوى  تشهد  لن  الثقافة  فإّن  الحر  المناخ 
يكون  أن  إال  األفكار  قيد على  أي  يُقام  أن  أجوف، وال يجب 
في حدود اآلداب العامة المتعارف عليها، كما ينبغي أن نجد 
البرنامج الزمني واإلمكانيات الفعالة التي تكفل القضاء التام 
التزايد  معّدل  تفوق سرعة  األمية بصورة  على مشكلة محو 
السكاني، فضاًل عن اللحاق بركب الدول المتقدمة،كما ينبغي 
تطوير برامج التعليم بحيث يُربط بين العلم والمعرفة بالحياة 
أّن  كما  والذكاء،  الفهم  على  اعتماده  إلى  أساليبه  وتطوير 
إعداد  أهميتها، من حيث  الدينية وأثرها ال جدال في  التربية 
الناس فيأخذون  بينهم وبين  الفجوة  إذ تضيق  القائمين عليها، 
جيدة  رعاية صحية  توفير  من  األمان،والبد  بر  إلى  بيدهم 
تعوق مسيرة حياته  التي  الصحية  المشاكل واألزمات  تجنبه 
الشخصية والعملية، وأيًضا االهتمام بالتوعية الدينية والفكرية 
أو  متطرفة  وأيديولوجيات  أفكار  أي  لتحصينه من  السليمة؛ 
إجرامية، والبد كذلك من إصالح اإلعالم؛ ليكون إعالًما جيًدا 
متوازًنا يُقدم نماذًجا جديدة وقدوة حسنة في جميع المجاالت، 
والمكتوب  والمسموع  المرئي  اإلعالم  خالل  من  وذلك 
والدرامي، فكل هذه األنشطة اإلعالمية -لألسف الشديد - لها 
تأثير سلبي مباشر في فساد الذوق العام، واالنفالت واالنحالل 
السلوكي، ففي عصر المعلومات واإلنترنت ومواقع التواصل 
االجتماعي، يجب أن تكثف من التوعية المجتمعية لالستخدام 
بحيث  التواصل؛  اإلنترنت ومواقع  لشبكة  والمشروع  األمن 

نستخدمها وال نسمح لها باستخدامنا. 
البيت  بناء اإلنسان المصري مسئولية جماعية بين  إن إعادة 
والمدرسة واإلعالم فكل راٍع مسئول عن رعيته، قال تعالي 
“كبر مقًتا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون.” أي عظم بغًضا 

عند هللا أن تقولوا بألسنتكم ما ال تفعلوه.
الهوة شاسعة بين التصورات والتصديقات، نحن ندمن الكالم 
واقع؛  إلى  يُقال  ما  وترجمة  تنفيذ  إلى  في حاجة  نحن  فقط، 
يُضمد، ومن  يتوقف وال  نزيف ال  أُثيرها هي  التي  فالقضية 
أجل ذلك نحن في مصر منذ سنوات نتمدد بالعرض ونتطور 
قاله  والذي  القيس  أمرؤ  الشاعر  قول  نمثل  إننا  أيًضا،  به 
نبِك من ذكري حبيب ومنزل”  ألفي عام: “قفا  أكثر من  منذ 
دائًما،  البكاء على أطاللنا  تصوروا وقوًفا وبكاء، نحن نجيد 
إما أن نتقهقر بسرعة إلي الوراء أو نقفز بسرعة إلى األمام، 
نحن  ولذلك  منها؛  فنهرب  المتعينة  الراهنة  اللحظة  في  أما 

خارج العصر والزمن والتقدم.

أنا وأنت.. وليس أنا أم أنت!!

بقلم/ أسماء أبو بكر

هي مثل الطير 
تستيقظ قبل الجميع..
هي ريم في نومها 

تتفقد الكل 
من الكبير إلى الرضيع 

وكأنها ال تنام ...
قلبها..يطمئن إذا نام  الجميع

استيقظت ..وأوقدت 
نارها لتصنع خبزا طازجا

يأكله الجميع 
وهي آخر من يأكل 

وتأكل بعدما أكل الجميع 
لم نلتفت حينها لهذا الكم من الحب   

اآلن كل ذلك نفتقده 
وفرصتنا  الكبرى  تضيع 

زهرتي ،زهرة تنثر عطرها 
وكالنسمات في فصل الربيع 

هي ظلنا في الصحراء 
خيمتنا عند المطر 

هي ضوء الشمس تنشر دفئها 
تبدد الظلمات وتطرد كل صقيع...

ترى !!
هل انقرض هذا النوع الرفيع!
وبتنا بال رحمات ، بال عطف 

وال سد منيع!       
   هي في جنات الخلد تحجز قصرها 

في ضيافة الرحمن الواحد 
المجيب السميع 

ما همها كل ما قاست ،،
ولو في األرض ضيعها الجميع 
في طريقها  نحو المكان اآلمن 

فهذا هو الوعد من الرحمن 
ومن وعد الرحمن 
فهو حتما لن يضيع 
تلك أمهات خلت 

مع اعتذاري للجميع ..
هي مثل الطير 

تستيقظ قبل الجميع. ...

شعر : عباس شعبان

شعر : خالد بنيصغي 

االحتاد األوروبي يتوصل التفاق بشأن خفض 
االنبعاثات من السيارات

  اتفق االتحاد األوروبي على هدف لخفض انبعاثات الكربون من 
السيارات بنسبة 37.5 بالمئة خالل عقد بعدما نجح أخيرا في تسوية 
الخالفات بين البلدان المصنعة للسيارات والمشرعين المدافعين عن 

البيئة.
وانقسم االتحاد على مدى شهور بشأن مدى التشديد في خفض انبعاثات 
انبعاثات غازات  إطار مسعاه خفض  في  السيارات  الكربون من 

االحتباس الحراري بنسبة 40 بالمئة في المجمل بحلول عام 2030.
وحذرت ألمانيا، التي بها أكبر قطاع سيارات في االتحاد األوروبي 
في عام  دوالر(  مليار   480( يورو  مليار   423 نحو  بلغت  بقيمة 
2017، من أن األهداف المشددة واالتجاه نحو السيارات الكهربائية 

قد تضر القطاع وتؤدي لخسارة وظائف.
وتوصل ممثلون عن البرلمان األوروبي ودول االتحاد إلى حل وسط 
لخفض االنبعاثات من السيارات بنسبة 37.5 بالمئة ومن الشاحنات 

بنسبة 31 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021.
السيارات  انبعاثات  أيضا على هدف مؤقت بخفض  االتفاق  تم  كما 

والشاحنات بنسبة 15 بالمئة بحلول عام 2025.
التي  النمساوية،  المستدامة  التنمية  إليزابيث كوشتنجر وزيرة  وقالت 

تتولى بلدها رئاسة االتحاد األوروبي في الوقت الراهن، ”هذا مؤشر 
مهم على حربنا ضد التغير المناخي“.

والبيئة“  ”النقل  باسم  تعرف  البيئة  مدافعة عن  لكن جماعة ضغط 
)ترانسبورت آند انفيرومنت( وتتخذ من بروكسل مقرا عبرت عن 

إحباطها بسبب االتفاق ألنه لم يكن طموحا بدرجة أكبر.
الملوثة  غير  السيارات  المسؤول عن  المدير  أرتشر  وقال جريج 
دون  سيارات  إلنتاج  تتحرك  أوروبا  ”بدأت  الجماعة  في  للبيئة 
ملوثات. يعني القانون الجديد أن بحلول عام 2030 ستكون نحو ثلث 

السيارات الجديدة كهربائية أو تعمل بنظام تشغيل هجين“.
أهدافنا  لتحقيق  يكفي  بما  سريعا  ليس  لكنه  تقدم  ”هذا  وأضاف 

المناخية“.
المفوضية  اقترحته  الذي  من  أشد  له  التوصل  تم  الذي  والتوافق 
مقارنة  بالمئة   30 بنسبة  االنبعاثات  بخفض  مسبقا  األوروبية 

بمستويات عام 2021.
وكانت دول االتحاد األوروبي ضمن نحو 200 دولة اتفقت في مؤتمر 
لألمم المتحدة عقد في بولندا على قواعد لتطبيق اتفاقية باريس للمناخ 

الموقعة في عام 2015.
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بقلم: شريف رفعت

خواطـر

يوسف زمكحل   همسـات
تضي  شمس  أبتسامتك  من  أجعل 

لآلخرين 

أمام  شيئاً  تعني  ال  األخرين  خسارة 
خسارة نفسك 

ال تيأس أبداً فكل الصعوبات تنتهي 

لقلبك  أقربهم  يصبح  أن  شعور  أصعب 
مرة  دخوله  من  الممنوعين  قاعة  على 

أخرى 

أجعل سرك بينك وبين نفسك 

أو  لألفضل  الناس  تغير  أما  المعاناة 
تغيرهم لألسوأ 

عيون ال ترى أفضل من قلوب ال تحب 

ال يوجد أسوأ من أن ترى حبك في غرفة 
وال  إسعافه  يحاولون  المركزة  العناية 

يستجيب 

العتاب كالحب فال تعطيه لمن ال يستحق 
)جبران خليل جبران( 

ال  أن  أشهد   : قباني  نزار  أشعار  من 
إمرأة .. أتقنت اللعبة إال أنِت .. وأحتملت 
حماقتي عشرة أعوام .. كما أحتملِت .. 
وأصطبرت على جنوني .. مثلما صبرت 
 .. دفاتري  .. ورتبت  أظافري  .. وقلمت 

وأدخلتني روضة األطفال .. إال أنت . 

  منذ ان أصبح بمتناوِل أّيٍ من الناِس 
بكِة العنكبوتيَِّة  أن يستفيَد من خدمات الشَّ
العالُم يتجُه ِصَغًرا.  )اإلنترنيت(، أخَذ 
فالخبُر الذي كاَن يحتاُج إلى يومين أو 
أبناِء قريٍة صغيرٍة  ليبلَغ مسامَع  أكثر 
ُمتناَقًل من الفِم إلى األذِن، أصبَح اليوَم 
ال يحتاُج سوى إلى بضِع دقائق لكتابته أو 
بضِع ثواٍن، لبثه قواًل أو شريًطا مصوًرا، 
على وسائل االتصاِل والتواُصِل ليتنّقل 
بين أقاصي المعمورة التي أصبحت اليوم 

وكأنها قريٌة واحدٌة.
وكما أنَّ لكّلِ اكتشاٍف أو اختراٍع جديٍد 
حاُل  هي  فكذلك  وسيئاِته،  حسناِته 
 . وسائِل االتصاِل والتواصِل االجتماعّيِ
وسأكتفي، في هذه المقالِة، بالكلِم عن 
واحدِة من سيئات هذه الوسائل، عنيُت 
انتشاَر األخباِر الكاِذبِة التي يبثُّها أصحاُب 
الغاياِت السيئة، أو من يصيغوَنها على 
سبيل الُفكاهِة او التَّسليِة، بعد أْن يتَفنَّنُوا 
ُقها الكثيرون ممن  في ِصياغتها فيُصّدِ
يتلقونَها على حساباتِهم في تلك “الوسائل”.
تلك  من  عليه  اطلعُت  ما  كثرة  ومن 
المثال عن  هذا  استخلصُت  الرسائِل 
كيفيِة ُصنِع كذبٍة شبه “صادقة” فتقول:

نشرْت مجلُة ساينس أند ناتشر  
“Science and Nature” خلصَة بحٍث 
صين في جامعة  قام به فريٌق من المتخّصِ
 ”Plattsburgh“ بلتسبورغ األميركية
آدم جونس  البروفسور  وعلى رأسهم 
بنتيجِته  لوا  “Adam Johns”، توصَّ
إلى أن علَج مرِض الكبِد الصفراوي 
أو  التين  )أو  الرّمان  في  )مثًل(، هو 
البصل... أنت حرٌّ في االختيار(. وللزيادة 
في اإلقناع بأنَُّه خبٌر صادٌق، يُمكنُك أن 
تُعطَيه سنًدا بغلٍف دينّيٍ مزيًّف، كأْن 
تُضيَف التالي: وقد علَّق على هذا الخبر 
الشيُخ الفاضُل َطَه األندراوي، وهو من 
الباحثيَن في اإلعجاِز العلمّيِ في اإلسلِم 
والمتابعين للكتشافاِت العلميَّة، قائًل: 
“سبحاَن مْن ميَّز نبيَّنا )ص( بسعِة العلِم، 
اِن  إبرهيَم عن حسَّ بُن  إذ روى عّماُر 
عن  سعيٍد  بِن  أحمَد  عن  ُخزاعَة  بِن 
أبي ُهريَرَة – رضي هللا عنه- أنه قال: 
سمعُت النبيَّ )ص( يقول: من أكَثَر من 
ان أِمَن الُكباَد”. )والُكباُد لغًة،  مَّ أكِل الرُّ
مرُض الكبد(. )وال ضرورة لذكر اسم 
من أخرج هذا “الحديث”(. ثم تختُم خبَرَك 
هذا بعبارِة “انشْرها لتعمَّ الفائدُة، َجزاَك 
هللاُ خيًرا”. ثم قم بإرساله ب”الوتسأب” 
أو مثيلها إلى عدٍد ممن هم على الئحِة 
إرسالَه،  كثيرون  فسيعيُد  اتصاالِتك، 
ومن دون أن يتحققوا من صّحِته، إلى 
عدٍد من أصدقائهم، ومنهم من سينشُرُه 
على “الفيسبوك” أو مثيلتِها. وقد يحّولُه 
بعُضهم إلى شريٍط سمعّيٍ أو بصرّيٍ 
الُخطوِط  أو  وِر  الصُّ بعَض  به  ُمرِفًقا 
الُمزخرفة. وقد تكوُن أنت أيًضا ممن 
المثال. مع اإلشارة  )انتهى  سيتلّقونه. 
إلى أن جميع األسماء الواردة فيه وهميّة 

فيما عدا “أبي ُهريَرَة”(.

وال ننسى ما يُمكن لبرامج “الفوتوشوب” 
ور واختراِع  أن تُساعَد في التّلُعِب بالصُّ
األمُر.  لزَم  إذا  وَتْعِتيِقها  المستنداِت 
والخطُر في أْن تتحوَل بعُض هذه األخباِر 
الُمختلَقِة إلى مراجَع يستنُد عليها بعُض 
ا عن غيِر معرفٍة بصحتها  الُكتَّاِب، إمَّ
أو إذا ما رأوا فيها ما يدعُم نظريَّتهم؛ 
ك “غوغل” سيحفُظها ويزوُدهم  فالُمحّرِ
بها بكّلِ سهولة. فيُساهم هؤالء الُكتَّاب 

في تشويِه الحقائِق.
هذا وال يكاُد ينقضي يوٌم تقريًبا من دوِن 
أن يصَل إلى ُعلِب حساباتي، في وسائل 
االتصال والتواصل، ولو رسالة واحدة 
من هذه الرسائل، كأنَّ عقوَل البشِر وسيلٌة 
لهٍو أو تسليٍة أو لعٍب. وقد جاءني، من 
أمثالها، بضٌع فيها تشكيٌك في ُعروبِة 
تزُعُم  الكريِم وبصيٍغ مختلفٍة،  القرآن 
بأنه يحتوي على كلماٍت عديدٍة من أصٍل 
َد عددها  . وقد بلغ بأحدهم أن حدَّ سريانّيٍ
بألٍف ومائتين وأربعين كلمًة؛ ُمستخّفِين 
بعقول نحو مليار ونصف مليار مسلٍم في 
العالم يُؤمنون بعروبته من قوله تعالى: 
}إِنَّا أَنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا لََّعلَُّكْم َتْعِقلُوَن{ 
ِبيٌن{  )يوسف 2(. }َوَهـَذا لَِساٌن َعَرِبيٌّ مُّ

)النحل 103(.
لقد نسَي أو تناسى مصطِنعو هذا الخبر 
أنَّ اللغة العربية من أغنى، إْن لم نُقْل 
فإذا كانت  العالم،  لغاِت  أغنى وأوسُع 
أغنى اللغات، عدا العربية، تحتوي على 
نحو أربعة آالف جذٍر لغوّيٍ ففي العربية 
نحو ستة عشر ألًفا، ويضاعُف سعَتها 
هذه التفعيُل واالشتقاُق والتركيُب. وهذا 
الزعُم في أنَّ العربيَة استعارت كلماٍت 
من الّسريانية يشبُه القوَل بأّن ِبل غايت 
)Bill Gate( استدان بعَض الماِل من 

أحِد صغار أغنياء العالم.
ولسهاوزن  أ مستشرق  ل ا قول  وي
)Olshausen(  في مقدمِة كتاِبه عن 
اللغة العبرية: “إنَّ أقرب اللغات الّساميّة 
إلى اللغة الّساميّة األّم، أي القديمة، هي 

اللغُة العربيُة.” 
وقد وضعت الدكتورة تحيَّة عبد العزيز 
إسماعيل كتاًبا باللغة اإلنجليزية عنوانه 
يبين مضموَنه: “العربية الفصحى جّدُة 
اللغات الهندوأوروبية وأصُل الكلم”.

كما توّصل ُمحمُد عبد هللا آل األشرف، 
العربية،  اللغة  في بحِثه بعنوان )نشأة 
وهل هي أقدم اللغات؟( ، إلى أنَُّه “يمكن 
أن يصَل تقديُر عمِر اللغة العربية إلى 
أكثر من 150 قرنا”. كما يُضيُف “بأنَّ 
جزيرَة العرِب مهُد القبائِل الّساميَِّة وأنَّ 
اللغة العربية حافظت على خصائص اللغِة 
الّساميّة األّم حتى كادت أن تكون إيّاها.”

ومما يؤسف له أن نزعة الّشّرِ في نفوس 
بعِض البشِر، تجعلُهم يتفننون في ارتكاب 
الجرائِم بجميِع أشكالِها وبوسائل مختلفة 
بحّقِ اإلنسانيِة جمعاء، في سبيِل تحقيِق 
غاياٍت أقلُّ ما يُقاُل فيها بأنَّها دنيئٌة. حمانا 
التمييِز  إلى  ُشُروِرهم، وهدانا  هللا من 

بين الّصالِح والطالِِح من كّلِ األموِر.

الِكذَبُة »الصادقُة«
عمدة مدينة بروسارد السيدة أسعد 

تكرم قنصل مصر العام السفرية أمل سالمة

أسامه كامل أبو شقرا

يا شام ، انت صاحبة القرار ، انت
يا شام من اسماكي شام يا شام انت 

انت نجمة من السماء نزلت وسميت شام انت 
انت للكون بعثت لتضيئي بالد الشام انت 

انت حطيت على خدود الصبايا لتزيدهن جماال” انت 
انت مثل قطرات الندى على رمال عطشى نزلت انت 

انت ابنة الصحراء سمراء لبالد الشام بعثت انت 
انت من بين النجوم اختارك الباري لديارنا انت

انت قدوة بصمودك ولك يشهد الشرق والغرب انت 
انت من يضرب بالمثل لما قدمت للعالم رجاال” انت

انت يا شام ليعجز القلم عن وصف اسمك يا شام انت 
يا شام ، ستبقي شامة على خد الزمن انت 

وحكاية على مدى الدهر 
وال يطولك ال سيف وال عدا 

حماكي هللا يا شام ، يا شام انت 

امليالد   وحي  من 
- العيد  بطاقات   -  

يا شـام

 بقلم: جــاك قرانـطـة

 ـ  إضطرتني الظروف إلى التعايش مع أوضاع 
ـْـش. معينة. المشكلة أني أدمنت التعايش و نسيت العـَـي
ـ عندما ال يعرف رجل هـَـِرم حقيقة مشاعره. هل 

أصابه الَخَرْف أم هو إنســان صادق مع نفسه؟
ـ صديقتي الصدوقة: أحيانا كثيرة أخاف منِك. تلك 
األحيان عندما تفهمينني أكثــر من فهمي لنفسي.

ـ قبل أن أعِرفـُِك لم أدري ان السذاجة يمكن أن 
تكون بهذه البراءة و الطيبة و التلقائية و الجمال. 
فهنيئا لك صديقتي سذاجتك و هنيئا لي صداقتك.

أن  أما  فهذه مشكلة.  أن يكون اإلنسان عاجزا  ـ 
يكون عاجزا و في نفس الوقت شديد الحساسية 

فهذه هي المأساة. 
ـ أخطاء األذكياء أخطاء قاتلة.

ـ ال تعول كثيرا على ذكاءك فهو أمر نسبي.   
ـ الذكاء و الحب هل يجتمعان؟

ـ لعن هللا التحليل العقلني المنطقي لألشياء.
ـ أتعجب أنه بالرغم من ذكائي، في الواقع ذكائي 
الغباء،  بمنتهي  كثيرة   أحيانا  أتصرف  الحاد، 
المشكلة أني بدأت أشعر أن هذا أمر عادي أمر 
طبيعي، مع أنه بالتأكيد ليس عاديا و ليس طبيعيا.

ـ أسوأ شعور، إدراكك أن حبك الذي كان، كان 
مجرد شعورا صبيانيا سخيفا.
ـ سأَُحـلِـق كي أتناسى أالمي.

ـ رائع، سيقتلني الشجن قبل أن يقتلني المرض.  
ـ هي وسيلتي  بالنفر  ـ أجلس في سيارة األجرة 
المفضلة للتنقل عند زيارتي لمدينتي اإلسكندريةـ  
أحس بشعور جارف من الحب تجاه باقي الركاب 
و أغلبهم من البسطاء المطحونين، هؤالء هم أهلي 
و ناسي بعيوبهم و حسناتهم و طيبتهم و رائحتهم 
و خيبتهم، أشعر أني مسئول عنهم، عن كل شيء 
أنا  أستطع  لم  التي  و  يخصهم حتى عن خيبتهم 

بسبب خيبتي أن أقاومها أو أقِومها.
ـْعـِم علي بتبلد الحس. ـ يا هللا، يا مجيب الدعوات أن
ـ هناك شيء جميل شيء شاعري تتميز به خيبة 
األمل. هناك راحة خفية مستترة أن ما كنت أتمنى 
حدوثه لم يحدث، سيعفيني هذا من خوض التجربة.

ـ أكبر و أهم إنجاز لي على مختلف أصعدة حياتي 
ـْـبـَـْبتــُـِك. أني أح

ـ ما أهمية الحقيقة إذا كان الوهم يسعدنا؟

صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

الميلد  ورأس  أعياد  إقتراب    كل عام  مع 
السنة  نهرع جميعا إلى المخازن لشراء بطاقات 
التهنئة بالعيد ونقرأ بعضها لنجد التهنئة المناسبة 
الواجب  ذلك  اإلنتهاء من  بعد    . إليه  للمرسل 
 - الصعداء  الكثيرون  يتنفس  والديني  اإلجتماعي 
وأنا منهم - قائلين  إنتهت المهمة هذا العام ونطلب 
من هللا أن يمد بعمرنا لنقوم بذات المهمة في  العام 
البطاقات  مئات مليين  ؛  ويكون مصير  القادم 
القمامة . إن ما يحدث كل  العالم  في أكياس  في 
عام حول بطاقات األعياد ومصيرها أثار تفكيري 

فتذكرت القصة التالية :
،  عاشت سيدة  أوروبية  أحياء مدينة  أحد  في 
عجوز مريضة  ال معين  لها سوى أحد الجيران 
العشر سنوات   ذا  إبنه  يوميا يرسل  الذي كان 
تعطيه بعض  كانت  لقد   ليسألها عن حاجاتها،  
السيدة   تلك  تريد وكانت  ما  لها  ليشتري   المال 

تترك  لذلك الولد
بعض القروش ليصرفها على الحلوى والتسلية .

أن  لك  قدر  إذا   : السيدة  الولد  يوم سأل  ذات  
تذهبي؟   أن  أين ترغبين  إلى   ، البيت  تغادري 
إلى مكان كنيسة  أذهب  أن  أتمنى    : فأجابته 
باألعياد  فيها  وأحتفل  فيها  إرتل  التي كنت  الحي 
الحرب ،  الكنيسة دمرتها  تلك  الحي ،  مع سكان 

وبعدها تغيرت
الجديد  للشوارع   التنظيم   المدينة  بسبب  معالم  

الحديث   بعد هذا  الكنيسة  مجددا،  بناء  يعاد  ولم 
طلبت العجوز من  الولد بعض الحاجات وأعطته 
لشراء حاجاتها مع بعض  نقود  يحتاج  من   ما 
القروش  له  أكثر من العادة ألن  الوقت كان قريبا 

من أعياد الميلد ورأس  السنة .
حاجات  لشراء  يتجول  الولد  أخذ  السوق  في 
العجوز  وما يحلو له  من  ألعاب بمناسبة العيد ،  
وإذا  به يجد بطاقة  معايدة تذكارية عليها صورة  
السيدة  تلك  القديم والكنيسة حيث كانت  الحي 
إشترى    !!! الكنيسة  تصلي وترًنم مع  جوقة  
البطاقة ولم  يبق معه شيء من المال لنفسه وعاد 

إلى السيدة قائل : 
وجدت صورة الكنيسة التي تحبينها والتي دمرتها 

الحرب !!! 
بالذكرى  التي أعادتها  بالبطاقة  السيدة  فوجئت 
الوراء عندما  كانت  شابة  إلى  السنين  عشرات 
تعالى ، ثم  للباري  الكنيسة وتصلي  ترتل وتخدم 
الولد شاكرة وقالت له سأحتفظ بهذه  احتضنت 
الحياة ،  وسأضعها   البطاقة ما دمت على قيد 
أمامي ألصلي وكأني أرتل تراتيل اآلحاد واألعياد.
بعد  مرور عيد الميلد وقبل عيد رأس السنة فكر 
العادة  ؛ رافقه والده   العجوز مثل  الولد  بزيارة 
لمعايدة العجوز فوجداها فاقدة الحياة وبيدها على  
الكنيسة ومعها وصيتها  بطاقة صورة   صدرها 

واهبة  كافة ما تملك لذلك الولد  .

كلمة لسيادة القنصل العام اىل  اجلالية املصرية 
الكرمية فى كندا

1. مع قرب موعد مغادرتى لكندا بعد أيام وعودتى 
الى مصرنا الحبيبة، أود أن أتوجه بجزيل الشكر 
للجالية المصرية الكريمة فى كندا على دورها االيجابى 
فقد لمست خلل فترة عملى  والمشرف فى كندا. 
لمدة أربع سنوات مدى ارتباط المصريين الكنديين و 
المصريين المقيمين فى كندا بوطنهم األم وحرصهم 
وعائلتهم على زيارة مصر بشكل مستمر وربط 
أبنائهم بها، وتقديم كل الدعم  والمساندة لوطنهم. 
كما الحظت شغفهم الدائم بمتابعة كافة التطورات 
فى بلدنا الغالية واالطلع على كافة أخبارها، ألن 
المصرى مهما بعد عن وطنه الغالى، فان هذا الوطن 
البابا  قداسة  بداخله. وقد عبر  يعيش دوما  الغالى 
شنودة عن هذا الواقع ببلغة فائقة و بكلمات معبرة 
عاشت بداخل كل مصرى يعيش بالخارج، و هى 
أن مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطنا يعيش فينا.
2. كل يوم مر على فى كندا طوال األربع سنوات 
الماضية، كنت ألمس ترجمة لهذه الكلمات الرائعة 
فى كل مصرى أقابله فى المناسبات المختلفة، ألن 
بلدنا ليست كأى بلد، وحبها مغروس فى أبنائها مثل 

جذور األشجار المتينة.
3.   كما التقيت بنماذج مشرفة وناجحة جدا تمثل 
بلدها خير تمثيل، وتحقق انجازات فى كافة المجاالت. 
وكنت كلما شاركت فى مناسبة لألسرة المصرية 
الكبيرة فى كندا، أشعرونى دائما بأننى أرى بلدى 
فيهم، فهم سفرائنا الدائمين في كندا، وخط الدفاع 

األول لوطننا الحبيب فى الخارج. 
4. وقد تأكد لى لما وجدته من هذه الجالية المتميزة 
الناجحة، بأن بلدى ستظل دائما بخير طالما تلقى 

دعم و محبة و مساندة أبنائها فى الخارج، قوتها الناعمة.
5. كانت تجربة انسانية ثرية جدا اكتسبت منها الكثير، و ستظل مصر قوية دائما بوحدة أبنائها فى 
الداخل و الخارج. وحقيقة فخورة بجميع المصريين الكنديين والمصريين في كندا الذين يثبتون كل يوم 

اخلصهم لبلدهم ويسطرون دائما قصص نجاح رائعة.
أطيب التمنيات للجميع بالنجاح وبالتوفيق دائما ، ونلتقى دائما على خير فى مصرنا الغالية جدا.  كما 
أعرب عن خالص التهنئة للسيد السفير القدير حسام محرم قنصل عام جمهورية مصر العربية فى 
بذلوا أقصى جهد من أجل خدمة  الذين  العامة  القنصلية  التمنيات لزملئي في  مونتريال، وبأصدق 

الجالية المصرية الكريمة.

  استضافت السيدة / دورين اسعد - عمدة مدينة بروسارد 
صباح االثنين ٣ ديسمبر في مقر البلدية السيدة السفير/ 
أمل سلمة - قنصل مصر العام في مونتريال والسيدة 
العام؛ حيث  القنصل  نائب  الفتاح  المستشار/داليا عبد 
لما  المصري  العام  القنصل  بتكريم  اسعد  السيدة  قامت 
قدمته من خدمات جليلة لوصل أعضاء الجالية المصرية 
في كندا بمجتمعهم المضيف وتنمية اواصر التعاون بين 
الجانبين - علما بان دورين اسعد هي اول عمدة كندي من 
اصل مصري. وتقدر الجالية المصرية في كندا بأكثر من 
٣٥٠ الف مهاجر يتصدرون المجتمع الكندي ويتبوؤن 
بعض من اكبر واهم المناصب األكاديمية واالجتماعية 
والسياسية فى البلد. كما قامت سيادتها بتقليد السفيرة / 
أمل سلمة شعار مدينة بروسارد وعرض مخطط تنمية 
المدينة على سيادتها. كما أهدت القنصل العام المصري 
من جانبها عمدة مدينة بروسارد بردية مصرية تبرز دور 
المرأة المصرية في الحضارة المصرية القديمة والمكانة 

الكبيرة التي تمتعت بها عبر آالف السنين.
اصطحبت عمدة بروسارد القنصل العام المصري ونائبتها 
في جولة تفقدية في مقر البلدية اشتملت المبنى االداري 

والمكتبة العامة ومركز الفنون والمهارات الفردية وكبار 
السن واألطفال وقاعة االجتماعات وغيرها من الخدمات 
بالذكر ان  الجدير  البلدية لمواطنيها. ومن  التي توفرها 

مدينة بروسار احدى مدن مقاطعة كويبيك وتعد جزء من 
منطقة مونتريال الكبرى.

أمل سالمة وعشاء تكرميي مع أطيب األمنيات !

مت قنصلية جمهورية مصر    نظَّ
يوم  في مونتريال، مساء  العربية 
الخميس الموافق السادس من ديسمبر 
الجاري، حفل عشاء في مطعم " فاير 
جريل" بقلب مدينة مونتريال على 
أمل سلمة  السفيرة  شرف سعادة 
العام في مونتريال،  قنصل مصر 
بمناسبة إنتهاء مدة خدمتها الرسمية 
لجمهورية مصر العربية في مونتريال 
األعوام  مدار  أمتدت على  والتي 
 2014 عام  من  اآلخيرة  األربعة 
وحتى ديسمبر عام 2018 الجاري.
لفيف عريض  الحفل   وقد حضر 

من رموز الجالية المصرية منهم سعادة السيدة دورين أسعد عمدة بروسارد المصرية األصل واللواء طيار 
أحمد حسين ممثل مصر في منظمة الطيران المدني العالمية " اإليكاو" ولفيف من رؤساء تحرير الصحف 
المصرية الكندية في المهجر منهم السيد / جورج سعد وقرينته والسيد عادل إسكندر وقرينته واألستاذ الكاتب 
الرسالة والسيدة قرينته والسيدة دينيس  إدارة ورئيس تحرير جريدة  والشاعر فريد زمكحل رئيس مجلس 
شينيون مدير منتدى البحر المتوسط الثقافي والدكتور هاني كامل وقرينته باإلضافة إلى السادة رؤساء المكاتب 
الملحقة بقنصلية مصر العربية منهم الدكتور ماجد السيد قنصل مصر للعلقات الثقافية والتعليمية ، واألستاذ 
علء البيلي قنصل مصر التجاري، ولفيف كبير من العاملين في قنصلية مصر ومكاتب القنصلية الملحقة بها 
، يتقدمهم جميعاً نائب قنصل مصر العام المستشارة داليا عبد الفتاح التي قامت بمجهود كبير لتنظيم وإنجاح 
هذا الحفل التكريمي الكبير لسعادة السفير أمل سلمة، التي غادرتنا في 13 ديسمبر الجاري عائدة إلى أرض 
الكنانة مصر لتتسلم مهام عملها الجديد كنائب لمساعد وزير الخارجية للشئون اآلسيوية، بعد خدمة رسمية 
متميزة لها على كافة األصعدة والمستويات شعر واشاد به كل من عرف هذه السيدة الفاضلة عن قرب ولمس 
ذلك المجهود الكبير التي بذلته وقامت به من أجل رفعة إسم مصر عالياً خفاقاً وتعزيز آواصر الترابط المستمر 
بين الجالية المصرية في كندا وبين وطنهم األم، وهو ما دفع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الرسالة 
في القيام بتكريمها بمنح سيادتها شهادة تقدير من الدرجة األولى تقديراً لكل ما قامت به هذه السيدة مع أطيب 
األمنيات بدوام التألق والتوفيق والنجاح وذلك خلل كلمة حب صادرة من القلب قام بتوجيهها لسيادتها عقب 

إنتهاء مراسم العشاء مباشرة .

افتتاح »دورة املفكر طلعت باشا حرب« وإعالن حمافظة 
مطروح عاصمة الثقافة املصرية

  افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة 
الثقافة مؤتمر أدباء مصر فى دورته الـ 33، "دورة 
المفكر طلعت باشا حرب"، والذى يعقد بمدينة 
مرسى مطروح، خلل الفترة من 18 وحتى 21 
ديسمبر الجارى، بحضور عدد من كبار الكتاب 
والمفكرين وأدباء مصر من مختلف المحافظات.

وشهد مؤتمر أدباء مصر، إعلن محافظة مطروح 
عاصمة الثقافة المصرية، لعام 2019، كما تم 
المحافظة  طباعة كتاب عن محافظة مطروح 

اإلبداعى  بعنوان "المشهد  للمؤتمر  المستضيفة 
والخريطة الثقافية بمطروح" يتناول العادات والتقاليد 
والتراث الثقافى للمحافظة لطرحه خلل المؤتمر.

وافتتحت وزيرة الثقافة ستفتتح على هامش المؤتمر 
عدداً من المعارض الثقافية والفنية، من بينها معرض 
الفنانين  المصرية، ومعرض  الثقافة  لهيئة  الكتب 
التشكيليين بمطروح، ومعرض مراسم سيوة وورش 
فنون الحرف اليدوية بمطروح، كما وقدمت فرق 

الفنية، خلل  الشعبية عروضها  للفنون  مطروح 
افتتاح المؤتمر.

وتتضمن جلسات المؤتمر، تنظيم أمسيات شعرية 
وعدد من الجلسات البحثية وورش العمل والندوات 
وعدداً من جلسات المائدة مستديرة، تتناول أهم وأبرز 
المشاهد الثقافية واإلبداعية، إلى جانب تناول المشهد 
الثقافى لمحافظة مطروح، من شعر وأدب وفنون 

البادية كالحكى والسرد وغيرها.



 عالج ألم أسفل الظهر منزلياً ممكن، حيث قد يختفي األلم خالل 6-4 
أسابيع من بدءالعالجات.

إذا كنت تعانين من ألم شديد مستمر في الظهر ترافقه األعراض التالية، فيجب 
استشارة الطبيب:

• ألم ناتج عن جرح.
• ألم يمنعك من الحركة أو النوم.

• ألم مستمر أسفل الساقين أو أسفل الركبتين.
• خدر في الساق أوالقدم أو الفخذ أو منطقة المستقيم.

• ألم مصحوب بالحمى أو الغثيان أو القيء أو ألم في البطن أو ضعف عام 
أو التعرق.

• عدم القدرة على السيطرة على المثانة أو األمعاء.
• فقدان الوزن غير المبرر.

• تاريخ من تعاطي أدوية الستيرويدات أو المخدرات في الوريد أو تعاطي 
المخدرات والمواد الممنوعة.

فإذا كانت آالم أسفل الظهر التي تعانين منها ال تصاحبها أي من األعراض 
المذكورة أعاله، فليس من الضروري مراجعة الطبيب. وفي ما يلي عدد من 

النصائح التي سوف تساعدك على تحسين حالتك.
خذي قسطاً من الراحة

قبل كل شيء يجب أن ترتاحي. وال يعني هذا بالضرورة النوم عدة أسابيع 
على السرير، فهذا أسوأ شيء يمكن أن تفعليه لظهرك. يجب أن ترتاحي لمدة 
48 ساعة بعد التعرض إلى إصابة أو بعد الشعور باأللم القوي. وبعد ذلك 
يمكنك زيادة مستوى نشاطك تدريجياً. وبمجرد أن تخف التشنجات واآلالم، 

يمكنك أن تنهضي وتتحركي تدريجياً وببطء.
استخدمي الحرارة أو البرودة

ضعي الثلج أو الحرارة مباشرة على منطقة األلم، فمن شأن ذلك أن يساعدك 
على تخفيف التورم أو االلتهاب ويقلل الشعور بعدم الراحة. وأثبتت الدراسات 
أّن الحرارة أكثر فائدة من الثلج، ولكّن الوسيلتين فعالتين في معالجة ألم أسفل 
الظهر. فالحرارة تعمل على توسعة األوعية الدموية، وهذا يعمل بالتالي على 
زيادة تدفق األكسجين في منطقة الظهر، ويساعد على تخفيف التشنجات 

العضلية.
وتعمل البرودة حتمياً على تقليل حجم األوعية الدموية وتدفق الدم، وبالتالي 

تقليل االلتهاب.
 راقبي وزنك

ننصحك باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة للمحافظة على وزنك 
وعلى جسم صحي. زيادة الوزن تسبب الضغط الزائد على العمود الفقري، 

وبالتالي تسبب ألم الظهر.
توقفي عن التدخين

التدخين قد يزيد مخاطر اإلصابة بهشاشة العظام في العمود الفقري ومشاكل 
أخرى تتعلق بالهيكل العظمي. وهشاشة العظام تزيد مخاطر التعرض إلى 
كسر في العمود الفقري. وأثبتت األبحاث الحديثة أن المدخنين أكثر عرضة 

إلى اإلصابة بألم في الظهر من غير المدخنين.
مارسي الرياضة

على الرغم من أنه ال يوجد تمرين معين فعّال لمعالجة ألم الظهر، إال أن 

التمارين الرياضية بشكل عام ضرورية جداً لكثير من الناس للمحافظة على 
القدرة على الحركة. فإذا كنت قد خضعت مسبقاً للعالج الفيزيائي، وتعرفين 
ماذا ستفعلين، ابدئي ببرنامج تمارين بسيط. وإذا كنت 
لست متأكدة أي التمارين يجب أن تفعلي، تحدثي إلى 

طبيبك أو اطلبي من المعالج الفيزيائي أن يشرح لك.
يمكن أن يقوم أخصائي العالج الطبيعي بإجراء تمارين 
للمساعدة على توسيع المسافات بين الفقرات، وبالتالي 
تقليل الضغط على األعصاب. كما يمكن أن ينصح 
لتمديد عضالت الظهر والوركين  بإجراء تمارين 
إجراء تمارين  البطن. يمكنك أيضاً  وتقوية عضالت 
التمدد لتسهيل التصلب وزيادة نطاق الحركة، ويمكنك 
الجسم  لتحسين شكل  بتمارين اإليروبيك،  القيام  أيضا 

كله.
تمارين التمدد التي تنطوي على االنحناء أو الميل إلى 
الساق، يمكن أن تساعد كذلك، فهذه  الوراء مع رفع 

التمارين قد تساعد على تقليل األلم المنبعث.
غيري فرشة السرير

الظهر والذين  ألم أسفل  يعانون من  الذين  أنَّ األشخاص  الدراسات  أثبتت 
ينامون على فرشة متوسطة الصالبة، يشعرون أفضل من األشخاص الذين 
ينامون على فراش صلب. وليست هناك قاعدة مطلقة لتبديل الفرشة، ولكن 
إلى 8 سنوات فمن األفضل شراء  أو تخطى عمرها 6  تترهل  بدأت  إذا 

فرشة جديدة.
العالج بالتدليك

التدليك  العناية الصحية بأن عالج  العظمى من مزودي  الغالبية  تعترف 
يساعد على التغلب على ألم أسفل الظهر، كما أنه عالج مكمل فعّال. ويقول 
حوالي 45 في المائة من مزودي العناية الصحية إنهم يشجعون مرضاهم 

على الخضوع إلى عالج التدليك، باإلضافة إلى العالج الطبي.
النوم.  الظهر واالكتئاب والقلق ويحّسن نوعية  يعالج آالم أسفل  والتدليك 

وتصبح مستويات السيروتونين والدوبامين مرتفعة أكثر.

 الشيخوخة من االشياء التي يخاف منها الجميع فالكل يحاول الحصول 
الكريمات  فنستخدم بعض  الداكنة،  والبقع  التجاعيد  بشرة خالية من  على 
الطبيعية حتى  العصائر  لذلك ننصحك باستخدام  الطبيعية وهذا ال يكفي، 

تحصلين على بشرة أفضل.
إليِك عصائر تشربيها اليوم تعطيِك بشرة ناصعة غداً: بعد ساعات، أيام 

وأشهر حتى تؤخري الشيخوخة :
الشاي األخضر

يمتاز الشاي االخضر بانه مضاد لالكسدة حيث يتخلص من اي بقع داكنة 
وهو محارب للشيخوخة وايضا يعيد خاليا الجلد الميت.

الشاي األسود
البشرة  السموم من  المضادة لألكسدة ويساعد على طرد  بالمواد  غني 

ويتخلص من اي بثور والبقع الداكنة ويحارب التجاعيد والشيخوخة.
عصير الكرنب

يحتوي على فيتامينات A و C  و E و K فهو يحارب الشيخوخة ويحمي 

البشرة من التقدم بالسن والتجاعيد، ويمد البشرة بالمعادن 
الضرورية لمعالجة االنتفاخ ويحافظ على الصحة وجمال 

البشرة.
حليب الصويا

التجاعيد  الذي يحارب  يحتوي على االيسوفالفون 
وعالمات الشيخوخة والبقع الداكنة.

عصير الرّمان
من مميزاته أنه مجدد لخاليا البشرة ويعالج البثور حيث 
الكوالجين  أنتاج  C، ويزيد من  فيتامين  يحتوي على  أنه 

في البشرة.
عصير الجزر

غني بمادة الـBeta-Carotene التي تمنح بشرتِك نضارة ناصعة تتحّول 
التجاعيد وغيرها من  بدوره  الذي يحارب   E فيتامين  إلى  المادّة  هذه 

الشيخوخة. عالمات 

عصير الخيار
الخيار يحتوي على نسبة عالية من المياه التي ترّطب البشرة وهو غنّي 
البشرة  تجديد خاليا  تعمل على  التي  والسيليكا  لألكسدة  المضادة  بالمواد 

والحدّ من انتفاخ الوجه والعينين.

موسم االعياد حيث االطعمة واحللويات 
املختلفة اختاري منها الصحية

عالج أمل أسفل الظهر منزليًا

الشيخوخة من االشياء اليت خياف منها اجلميع إليِك عصائر تشربيها 
اليوم تعطيِك بشرة ناصعة غدًا

فوائد العدس يف الرجيم
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   موسم االعياد اقترب حيث االطعمة والحلويات المختلفة والشهية، 
والكل يخشى من إزدياد الوزن في هذه االيام، لذلك نبحث دائماً عن 

األطعمة الصحية واللذيذة في نفس الوقت.
ألذّ األطعمة الخفيفة المثالية جداً في موسم االعياد :

البطاطا الحلوة
صحي يسهل تقديمه مشوياً أو حتّى مهروساً وإضافة 

بعض الخضروات إليه.
الفاكهة

إستبدلي الحلويات الدسمة هذا الشهر بأنواع لذيذة من 
الفاكهة كاليوسفي، الكيوي والرمان مثالً وال تترددي 

في تحضير أشهى السلطات منها.
الحبش

يتميّز الحبش بقلّة سعراته الحرارية نسبةً لغيره من أنواع 
تقديمه مع الخضار  الرائع ويسهل  إلى مذاقة  اللحوم إضافة 

المشوي.
السلمون

تعتبر مختلف أنواع السمك أطعمة صحيّة، إنّما السلمون فطعمه مميّز 
وننصحك به.

الشوكوال الداكنة

الشوكوال الداكن الذي يعتبر خياراً صحيّاً ومناسباً.
الكستناء

الكستناء التي تتميّز بقيمة غذائية ملحوظة ويمكنك تقديمها مشوية.

الرجيم عدة،  في  العدس  فوائد    
الوزن  في خسارة  الُمساعدة  سيَّما  ال 
العديد  الدهون؛ الحتوائه على  وإحراق 
الغذائية، وخصوًصا  العناصر  من 

التي تحدُّ من الشهية. األلياف 
فوائد العدس في الرجيم اليومي

يُساعد العدس في خسارة الوزن، إذ إنَّ 
على  يحتوي  المطبوخ  العدس  من  كوبًا 

230 سعرة حرارية.
بالبروتينات  غنيًّا  الكوب  هذا  ويُعتبر 
تعمل على  التي  واأللياف  والفيتامينات 
األلياف  أنَّ  كما  الهضم،  إبطاء عمليَّة 
كتلة  ل  وتُشّكِ المعدة  داخل  الماء  تمتصُّ 
بالشبع  الشعور  يزيد من  ما  كبيرة، 
ويُساعد  اليوم،  مدار  على  لفترة طويلة 
السعرات  أقل من  يات  كّمِ تناول  في 

الحرارية.

ويُخلِّص  اإليض،  عملية  العدس  ويُحفِّز 
الجسم من ترسُّبات األغذية، كما يُساهم 
الدهون؛ الحتوائه على  إحراق  في 

الدهون. قليلة من  نسبة 

إلى  التغذية،  اختصاصيو  يدعو  ولذا، 
الرجيم  أنظمة  إلى  الوجبة  هذه  إدخال 
الوزن  الى خسارة  الهادفة  الغذائية 
ي، ولكن مع مراعاة  بشكل سريع وصّحِ
تناوله، وعدم إضافة  في  االعتدال 
الفائدة  تتحقَّق  حتَّى  الدهون عند طهوه، 

منه. ة  المرجوَّ
الصحية  العدس  فوائد 

ة  ز صحَّ ويُعّزِ الهضم،  العدس  ن  يُحّسِ
ويُفقد  السكري،  ويُكافح مرض  القلب، 
الدم وتصلُّب  فقر  ويقي من  الوزن، 
الجهاز  ة  ويُحافظ على صحَّ الشرايين، 

العصبي.

على  يحتوي  الناضج  والعدس 
وهذان  والسيستين،  الميثيونين 
في  للغاية،  هامان  األمينيان  الحمضان 

الجسم. وتقوية  العضالت  بناء 
ل  ويُسّهِ المناعة،  العدس  ويقوي 
قدرته على  إلى  باإلضافة  الهضم، 
جنين  يحمي  أنَّه  كما   ، الدم  فقر  عالج 

التي قد تصيبه. هات  التشوُّ الحامل من 
العدس ألسبوع برنامج رجيم 

الحليب  ملليلتر من   100 الفطور:   •
أو ما يعادل نصف الكوب منه + ثمرة 
من  أو شاي  قهوة  الحمضيات +  من 

دون سكر.
كبير + كوب  الغداء: طبق سلطة   •

ونصف الكوب من شوربة العدس.
العدس +  من شوربة  العشاء: كوب   •

150 غراًما من البروتين المشوي.
تجنُّب  يجب  العدس،  اتباع رجيم  خالل 

والسكر. الملح  تناول 
الليمون  بتناول  يُنصح  وبالمقابل، 
الحامض وملعقة من العسل أو 7 حبَّات 
يُعادل  ما  كما شرب  يوميًّا،  التمر  من 

ليترين إلى ثالثة ليترات من الماء.
للعدس الغذائية  القيمة 

على الرغم من أنَّ العدس يحتوي على 
أنَّ  إال  الكربوهيدرات،  من  عالية  نسبة 
المكتسبة  الحرارية  السعرات  من   %10
السكريات  من  تأتي  العدس،  من 

فيه. البسيطة 

إلى رجيم صحي واالهتمام وممارسة  الوزن يحتاج     خسارة 
للمحافظة على نمط حياة  القرار  الرياضة، والكثير منا يتخد هذا 

صحي.
لكن هناك أمور يجب اتخاذها وارشادات يجب اتباعها حتى 

تكون خسارة الوزن صحية :
ناحية  الحرارية من  السعرات  الموازنة في إستهالك  يجب 
االستهالك والفقدان، وذلك من خالل رجيم صحي وبه جميع 

العناصر الغذائية وممارسة الرياضة اليومية.
يجب عدم االفراط في تناول الطعام بكثرة في الوجبات الثالث 

الرئيسية حيث اذا ل نتناول احدى هذه الوجبات من
الوجبة  أكبر في  بالجوع والتهام كميات  الممكن أن يشعرنا 

التالية.
الليمون  الفاتر في الصباح مع اضافة  الماء  تناول كوب من 

الحامض وملعقة عسل ، مع القليل من الشوفان وبيضة
مخفوقة مع شريحة من خبز التوت المحمص، والغداء فيجب 

ا بالبخار أو مشويًّا أو ُمحمَّ.ًصا أو أن يحوي طبقًا مطهوًّ
مقليًّا قليًا خفيفًا )سوتيه(. ويجب أن يبدأ العشاء بشوربة خفيفة 

)من دون كريما(، كشوربة العدس مثاًل، على أن يكون خفيفًا يشتمل 
على الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحيَّة.

الرئيسة  ومن الصحي والمفيد تناول وجبة خفيفة بين الوجبات 
،ويفضل أن تكون صغيرة وصحية، ومن الممكن أن تكون حصَّة من 

الفواكه الطازجة أو المجفَّفة، أو شرائح من الجزر أو الخيار، أو حفنة 
)ملء الكف( من الُمكسَّرات النيئة غير الُمملَّحة، أو كوب  من الحليب 

قليل الدسم، أو الشوكوالتة الداكنة )30 غراًما(.

الوجبة بين 5  الطعام ببطء فيجب أن تستغرق  تناول  من لصحي 
و20 دقيقة.

ويفضل أخذ شربة مع بداية أي وجبة قليلة الدسم أو من الممكن سلطة 
خضراء.

طريقة فعالة إلنهاء وإزالة البثور من اجللد يف يوم واحد

خسارة الوزن حيتاج إىل ارشادات جيب 
اتباعها حتى تكون خسارة الوزن صحية

عرض ميوميو يف باريس : اجلوبات الرّباقة واملالبس اجللدية

  قدّمت ميوتشيا برادا فكرة واضحة عن الصيحات 
التي قد تعتمدينها في إطاللتك خالل موسم ربيع 

 .MiuMiu وصيف 2019 في عرض
بدأ العرض بدخول الفساتين التي أرفقت مع جاكيتات 
الباليزر السوداء أو الرمادية، وهنا كان المزيج بين 
العملية وعنصر األنوثة الذي لم تحاول ميوتشيا أبداً 
إخفاءه، إلى أن دخلت علينا الشورتات القصيرة المرفقة 

مع القماش األسود الشفّاف التي لفتت انتباهنا أكثر إلى 
الجوارب السوداء العالية مع أحذية الكعب العالي، منها 

ما كان مرّصعاً بأحجار الكريستال الالمعة. 
لكن ماذا عن لوك اللون الواحد؟ أعادت لنا ميوتشيا 
صيحة اللوك باللون الواحد أي إنّك سترتدين اللون 
التنّورة  إلى  الجاكيت  الكحلي من  اللون  أو  األسود 
والجوارب أو حتى الحذاء. وهذه الصيحة كانت أكثر 

تميّزاً مع دخول قماش الجلد إلى الجاكيت والتنّورة 
باللون األسود أو اللون البرغندي. 

التكسيرات  التنانير في غالبيتها أتت مثنيّة أي مع 
مع القّصات غير المتساوية على األطراف حتى إّن 

فساتين الباييت الالمعة تشابهت بها كثيراً. 
الدنيم لم يغب عن عرض موسم ربيع وصيف 
أنه يجب إيجاده في  لنا برادا  2019 وقد أكدّت 

خزانتك في التنورة الطويلة والفستان القصير: فهل 
أنت من عّشاق الدنيم؟

الطويل وزيّّن  الشعر  العارضات اعتمدن تسريحة 
النظارات  رؤوسهّن بربطات قوس ناعمة، فيما 
الكبير  العريضة غّطت وجوههّن بحجمها  الشمسية 
والمبالغ فيه. شنط اليد، عّرفتنا إلى شعار الدار الجديد 

في التصميم المربّع والجلدي. 

 مناسبة قريبة تنتظرك لتتفاجئي ببثرة كبيرة وملتهبة 
تظهر على وجهك؟ ال تصابي بالهلع، وال تلجئي إلى 
نأتيك بطريقة مضمونة كفيلة  إذ  بالماكياج  إخفائها 
فقط. كل ما  يوم واحد  الشباب في  بثور حب  بإزالة 
لك  التي ستقدمها  باإلرشادات  اإللتزام  فعله هو  عليك 
المرجوة، لتالحظي  النتيجة  للحصول على  “أنثى” 
باإلختفاء في  تماما وبدأت  المزعجة جفت  البثرة  أن 

اليوم التالي!
المكونات:

ملعقتين صغيرتين من الخردل األصفر
ملعقتين صغيرتين من العسل

 sodium lauryl معجون لألسنان )خالي من مادة الـ
)sulphate

الطريقة:
بالماء والصابون،  إلى غسل وجهك جيدا  – إعمدي 
ومن المفضل أن يكون غسوال خاصا بالبشرة الدهنية.

- جففي بشرتك جيدا بلطف وخصوصا موضع البثرة، 
بواسطة منشفة نظيفة.

داخل وعاء نظيف، قومي بمزج المقدارين المتوازيين 
من العسل والخردل.

- طبقي الخليط بغزارة على موضع البثرة ومن حولها.
إلى غسل  ثم اعمدي  أكثر،  أو  لمدة ساعتين  -اتركيه 

بالماء  وجهك مجددا 
البارد والصابون.

النوم، طبقي  - قبل 
القليل من معجون 
األسنان على موضع 
واتركيه  البثرة 
للتأكد  الليل  طوال 
من تجفيفها تماما، 
وعودي لغسل وجهك 

في الصباح.
بالنصف،  الثوم  بإمكانك قص حبة من  الثوم:  حيلة 

البثرة من دون غسلها،  وفركها في شكل دائري على 
كرري هذا اإلجراء لـ5 مرات تقريبا في اليوم للحد من 

اإلحمرار واإللتهاب.
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إلعالناتكم  في الرسالة

رامز جالل بسوبر ماركت يف الشيخ زايد من أجل 
»سبع الربمبة«

صالح عبد اهلل ينضم لـ »فكرة مبليون جنيه«

حسني فهمى رئيسا شرفيا ملهرجان شرم 
الشيخ للسينما اآلسيوية

كريم عبد العزيز وهند صربى على طريق 
إسكندرية الصحراوى.. اعرف السبب

حممد إمام فى حى اجلمالية مع »لص بغداد«
رانيا فريد شوقي يف كواليس 

»أبو العروسة ٢«

سعد جملرد بـ »لوك« جديد وصادم 
بعد خروجه من السجن!

حال شيحة تتألق بإطاللة كالسيكية يف 
أول جلسة تصوير بعد خلعها احلجاب

»ولد الغالبة« االسم النهائي ملسلسل أمحد 
السقا بدالاً من »الربميو«

450 972 1414  /  514 961 0777

 وافق الفنان الكبير حسين فهمى على تولى الرئاسة 
للسينما اآلسيوية في  الشيخ  لمهرجان شرم  الشرفية 
دورته القادمة التي تقام في الفترة من ٢ إلى ٨ مارس 
تولى  الذي  للمهرجان  كبيرة  يعد إضافة  فيما   ،  ٢٠١٩

رئاسته الشرفية العام الماضي الفنانة ليلى علوى .
أحمد علي  الدكتور مجدى  المخرج  أعلن  ومن جانبه 
أبدى حماسة  فهمى  الفنان حسين  أن  المهرجان  رئيس 
إلى  إشارة  في  الشرفية  المهرجان  لتولي رئاسة  كبيرة 
نافذة جديدة  فتح  إلى  تهدف  للمهرجان  دورة جديدة 
للسينما المصرية والعربية على السينما اآلسيوية، التى 
تشهد نشاطا كبيرا حيث حققت إنجازا ضخما من خالل 
المنتشرة في طوكيو، وشنغهاى،  السينما  مهرجانات 
الجنوبية بخالف  وسنغافورة، وهونج كونج، وكوريا 
جمهوريات كازاخستان، وأوزباكستان، وتتارستان 

وغيرها .

الكبير من جانب  اإلقبال  المهرجان على  وأكد رئيس 
بأفالمها  المشاركة  الدول اآلسيوية على  العديد من 
التى تستهدف  المقبلة  الدورة  ونجومها وفنانيها فى 

توسيع نطاق المشاركة الجماهيرية للمهرجان .
إلى جمهور  الوصول  يستهدف  المهرجان  أن  وأضاف 
الشيخ بشكل خاص  جنوب سيناء بشكل عام، وشرم 
حيث أشاد بتعاون اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء 

وكافة أجهزة المحافظة مع إدارة المهرجان . 
تولى  أن  الفنان حسين فهمى سبق  أن  إلى  ويشار 
الدولى، ويتمتع  السينمائى  القاهرة  رئاسة مهرجان 
للسينما  العالى  المعهد  بتاريخ طويل منذ أن تخرج من 
انجلوس  ، ودراسته لإلخراج فى لوس  عام ١٩٦٣ 
بالواليات المتحدة، وقد شارك فى أكثر من ١١٢ فيلما 
وقد  والمسرحية  التليفزيونية  الدرامية  األعمال  بخالف 

حصل على العديد من الجوائز الدولية .

إدوارد، علي حسابه  الفنان  نشر    
الصور  تبادل  بموقع  الشخصي 
مع  له  »انستجرام« صور  والفيديوهات 
عبد النبي الهواري، وعلق علي الصورة 
النبي  الكبير عبد  األستاذ  قائالً »مع 
الصعيدي،  اللهجة  بيدرسني  الهواري 
عليا  بشكل جديد  لعمل جديد  تحضيراً 

قريباً«.

تهنئة فريق عمل  الفنان أحمد داود علي  ، حرص 
الفيلم في دور العرض  فيلم »ليل خارجي« بطرح 
السينمائي، ابتداء من األربعاء، عبر صفحته الشخصية 

بموقع تبادل الصور والفيديوهات »إنستجرام«.
فيلم  للفيلم وكتب:«  الدعائي  البوستر  ونشر »داود« 
.. ألف  السينمات  »ليل خارجي« .. من بكرة في 
مبروك لكل صناع الفيلم .. بالتوفيق والنجاح أن شاء 

هللا«.
 »ليل خارجي« تأليف شريف األلفي، بطولة منى هال، 
كريم قاسم، شريف دسوقي، أحمد مالك، أحمد مجدي، 

إخراج أحمد عبدهللا السيد.

  الناقدة أحالم األسيوطي

إدوارد يتعلم اللهجة الصعيدية.. 
الفنان رامز جالل  يستعد 
الجديد »سبع  فيلمه  عرض 
القادم  فبراير  البرمبة«  بشهر 
إجازة منتصف  للحاق بموسم 

العام الدراسي.
الفترة  ويتواجد »جالل« هذه 
بالتصوير في سوبر ماركت 
الشيخ  بمدينة  الشوبنج  لعمل 
الفيلم  أحداث  تدور  زايد، حيث 

في إطار كوميدي إجتماعي.
أفالم  أن آخر  بالذكر  الجدير 

البطولة ريهام  فيلم »غدة متوحشة« وشاركه  رامز جالل 
حجاج، بيومي فؤاد، إنتصار، أحمد فتحي، محمد ثروت، 
تأليف لؤي السيد، علي غالب، ومن إخراج محمود كريم.

الفنان صالح عبدهللا،  تعاقد 
بطولة مسلسل  المشاركة في  على 
بمليون جنيه« والذي  »فكرة 
بالموسم  أن يعرض  المقرر  من 

الرمضاني القادم ٢٠١٩.
أن مسلسل »فكرة  بالذكر  الجدير 
بمليون جنيه«، بطولة علي ربيع، 
الصايغ،  صالح عبدهللا، سهر 
صابرين، كريم عفيفي، ومن 
االنتهاء  وتم  إحسان،  وائل  إخراج 

من كتابة ١٠ حلقات منه.

الفنان طارق صبرى، صورة عبر    نشر 
حسابه الخاص على موقع تبادل الصور 
الفنانة دنيا  والفيديوهات »انستجرام«، مع 
الثاني  المصرى من كواليس تصوير الجزء 

بمسلسل »البيت الكبير«.
وعلق »صبري«، على الصورة قائاًل: 
بين حسن وريتال  اللى هيحصل  إيه  »تفتكروا 

فى الجزء التانى من البيت الكبير«.
وأضح إن موعد عرض المسلسل على بى إن 
دراما سيكون يوم ٢5 ديسمبر الجارى، وموعد 

عرضه على قناة النهار سيكون أول فبراير.
المسلسل  الجزء األول من  بالذكر أن  الجدير 
حقق نسب مشاهدة عالية ونال اعجاب الجمهور 
النقلى، وتأليف أحمد  وهو من إخراج محمد 

صبحى.

  استأنف النجم كريم عبد العزيز مشاهده فى فيلم »الفيل األزرق 
وبين  بينه  المشاهد  الصحراوى، وتجمع  اسكندرية  ٢«، على طريق 
النجمة هند صبرى ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يومين، 
المشاهد  إلى ديكور آخر الستكمال تصوير  ينتقل كريم  وبعدها 

الخارجية ضمن أحداث الجزء الثانى من الفيلم.
األول،  الجزء  نجوم  فريق  الثانى من »الفيل األزرق« يضم  الجزء 
وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين 
فى  النجمة هند صبرى  لهم  ونيللى كريم، وتنضم  العزيز  كريم عبد 
الجزء الثانى، ويُعد فيلم »الفيل األزرق« واحداً من أنجح أفالم السينما 
المصرية فى آخر ١٠ سنوات، حيث حصد الفيلم أكثر من ٣5 مليون 

جنيه في دور العرض المصرية وباع حوالي ١.٢ مليون تذكرة بعد 
انطالقه فى سباق عيد األضحى ٢٠١4، وحقق نجاحاً كبيراً باألردن 

ودول مجلس التعاون الخليجي.
الجزء األول من »الفيل األزرق« قدم قصة د. يحيى الذي يعود بعد 5 
سنوات من العزلة االختيارية إلى العمل في مستشفى العباسية للصحة 
النفسية، ليعمل في القسم الذى يقرر الحالة العقلية لمرتكبي الجرائم، 
ويقابل صديقاً قديماً يحمل إليه ماضياً جاهد طويالً لينساه، ويجد يحيى 
لتتحول محاولته الكتشاف حقيقة  تقلب حياته،  مفاجآت  نفسه وسط 

صديقه إلى رحلة مثيرة الكتشاف نفسه.. أو ما تبقى منها.

إمام، صورة عبر حسابه  الفنان محمد    نشرت 
تبادل الصور والفيديوهات  الخاص على موقع 
»انستجرام«، فى حى »الجمالية الستكمال تصوير 

فيلمه »لص بغداد«.
قائال: »شكًرا ألهلى  الصورة  وعلق »إمام« على 
العظيم  إستقبالهم  الجمالية على  وإخواتى فى حى 
لرجال  بغداد«، وشكًرا  وتعاونهم فى تصوير »لص 

الداخلية على مجهودهم لتأمين موقع التصوير«.
إمام،  الفيلم هم محمد  أن طاقم عمل  بالذكر،  الجدير 
ياسمين  الرحمن،  الوهاب، محمد عبد  فتحى عبد 
رئيس، بيومى فؤاد، صالح عبدهللا، أحمد رزق، أحمد 
تامر  أحمد خالد موسي، وتأليف  العوضى، أخراج 

إبراهيم.

رانيا  الفنانة  نشرت    
لها  فريد شوقي، صورة 
أثناء  أماني كمال،  بصحبة 
كواليس تصوير مسلسل 
العروسة ٢«، وذلك  »أبو 
عبر حسابها الشخصي بموقع 
»انستجرام«، كما علقت 
قائلة: »شيري  الصورة  علي 

ونيرة جدعنة األصحاب«.
العروسة ٢«  أن »أبو  يذكر 
يوم ٢٢  المقرر عرضه  من 
ديسمبر الجاري، علي قنوات 

.dmc

  تداول جمهور الفنان المغربي سعد لمجرد 
صورة جديدة له مع أحد معجبيه في فرنسا بعد 
خروجه من السجن بكفالة مالية، ويظهر لمجرد 

في الصورة وقد اعتمد لوك جديد ُمختلف.
وظهر الفنان المغربي بشعر أطول من المعتاد 
من ناحية االمام، كما اختار له لون غريب 

بعض الشيء، وهو اللون األحمر المرغندي.
وتفاعل جمهور لمجرد مع إطاللته الجديدة 
الجديد  باللوك  الذي أشاد عدد منهم  الوقت  ففي 
ُمعلقين أن لمجرد من األشخاص الذين يسعون 
التجديد واعتماد كل ما هو مختلف،  إلى  دوًما 
اعتبر آخرون أن اللوك الجديد الذي اختاره لم 
يناسبه أبدًا وأنه يجب أن يعود إلى لون وقصه 

شعره القديمتان.
المغربي سعد  الفنان  الفني كان  وعلى الصعيد 
نيته إطالق أغنية جديدة  لمجرد قد اعلن عن 
اليوم الـ ١7 من ديسمبر تحمل إسم »بدك إيه« 

الفنية بسبب دخوله  الساحة  وذلك بعد غياب طويل عن 
السجن لمدة أشهر بقضية اغتصاب جديدة.

إلى أن لمجرد قد خرج من السجن بعد دفع كفالة  يُشار 

مالية إال أنه ما زال في فرنًسا تنفيذًا لقوانين إطالق السراح 
المشروط والتي تفرض عليه عدم مغادرة فرنسا بأي شكل 
الُمتهم بهما  من األشكال، وما زالت قضيتي االغتصاب 

لمجرد في المحاكم الفرنسية بانتظار الحكم النهائي.

  استقرت أسرة مسلسل »البريمو« على 
تغيير االسم لـ »ولد الغالبة«، ومن المقرر 
المسلسل األسبوع  يتم بدء تصوير  أن 
أن يعرض بشهر رمضان  المقبل، على 

المقبل ٢٠١٩.
المسلسل  اسم  لتغيير  الثالثة  المرة  وتعد هذه 
إلى  الصعايدة«  البداية »إحنا  حيث كان في 
ثم »ولد  إلى »البريمو«  أن تحول االسم 

الغالبة«.
الجدير بالذكر أن »ولد الغالبة« بطولة أحمد 
إدوارد، هبة مجدى،  السقا، محمد ممدوح، 
أيمن سالمة، وإخراج  تأليف  المقدم،  إنجى 

محمد سامي.

طارق صربى فى كواليس »البيت الكبري 2«

أمحد داود يهنئ صناع فيلم »ليل خارجي« هلذا السبب

صورة وتعليق
كل عام ونحن على الحّب وإنارة شموع الّسالم أقَدر

 ناهدة العاصي

Remerciement à Notre 
Seigneur Jésus Christ.

1er  Anniversaire 
du départ de mon cher frère
Ashraf  kamal Al-Assiouty

Les cloches de l’église sonneront le mardi 25 décembre 2018 pour 
annoncer la naissance du petit Jésus, et sera aussi le 1er anniversaire 
du départ de mon cher frère (Ashraf  Al-Assiouty) le 1er cameraman 

de vidéo et chroniqueur cinématographique en Égypte et au Canada. La 
messe de 1er anniversaire sera le dimanche 23 décembres 2018 à 11.30h à 
l’Église St Martin 4080, boul St Martin ouest H7T 1C1 Laval Québec
Qui est Ashraf  Al-Assiouty ?
Ashraf  fut né à Assiout en Égypte 
le 4 mai 1948 ce fut (La Pâque). La 
ville d’Assiout est la ville où la Sainte 
Famille (le petit Jésus, Marie et 
Joseph) fut refugiée du roi (Hérode). 
Ashraf  est le descendant d’une 
famille noble chrétienne en Égypte. 
Son grand père maternel (Anis Al-
Assiouty) obtenu le titre de noblesse 
(Beyk) du Sultan Fouad 1er père 
du Roi Farouk. Vu que M. Anis est 
le frère de M. Agaibi Al-Assiouty 
(grand père paternel d’Ashraf), alors 
ce titre de noblesse touche toute la 
famille. 
Le père d’Ashraf  fut Kamal Al-
Assiouty, le grand avocat de la cour de 
cassation, sa mère Laura Al-Assiouty 
fut la 1e poète en Égypte, sa sœur 
(moi-même) est critiqueuse des films 
dramatiques en Égypte et au Canada. Ashraf   suivit ses études à l’école 
française Collège de La Salle où il fut sa 1re communion. Passionné du 
cinéma, il voulut  suivre ses études à l’institut du cinéma, mais son père lui 
persuada que d’être avocat est plus prestigieux surtout qu’il aura le bureau 
de son père. Ashraf  obtenu sa licence de droit de l’Université du Caire en 
1973 mention Bonne. En 1975, il fut embauché comme enquêteur des affai-
res juridiques à la Télévision Égyptienne. Alors le matin travailla comme 
enquêteur à la TVÉ, le soir exerce le droit au bureau de son père. Ashraf  est 
marié et eu 4 enfants : Laura, Kamal, Amina et Youssef.
Son travail à la TVÉ éveilla sa passion de vidéo, et pour combler cette pas-
sion il prendra des cours intensifs de camera à l’institut de la télévision. 
Obtenu son diplôme, il changea sa carrière tout en conservant le bureau 
d’avocat de son père. Il construit sa 1re entreprise de production au nom de 
(Effel vidéo film), et écrivit les actes formels comme avocat avec ses clients. 
Puis il travailla comme cameramen professionnel à la (Société 2000)  appar-
tenant à la grande actrice Samira Ahmed et son mari Safwat Ghattas. De 
là, il connut la majorité des artistes comme :  Omar El Chérif  (l’acteur 
mondial), Chadia, Sabah, Salah Zoulfakar, Mahmoud El Melligui, Farid 
Chawki, Mahmoud Yassin, Nour El Chérif, Soad Hosni, Laila Oloui, Laila 
Taher, Said Saleh, Elham Shalin, Hassen Mostafa, Mimi Gamal, réalisateur 
: Ibrahim Al Chacankiri qui éloge les œuvres accomplies d’Ashraf, Chéri-
han, Hani Chaker, Farouk El Fichaoui et plusieurs…Ashraf  eut la confiance 
du monde pour son dévouement au travail, son honnêteté, son éthique, sa 
générosité (provient d’une famille noble)  et  surtout son sens de l’humour.  
Ashraf  émigra avec sa famille, sa sœur et son mari au Canada 1990. Il exerça 
sa passion de cameraman en achetant la société vidéo Liban. Il devint le 1er 
cameraman avec l’ambassadeur de la paix (M. Georges Saad) président de 
la TVÉ au Canada. Il profitera de sa grande connaissance du milieu du 
cinéma, il exerce son don d’écrivain comme chroniqueur cinématographi-
que  en ajoutant ses expériences et les évènements qu’il vécut avec chaque 
artiste au journal (Él-Ressala) avec le président et rédacteur en chef    (M. 
Farid Zemokhol) et son épouse (Nazly Selim) vice président. 
Ashraf  commença son conflit avec la maladie le 2 octobre 2017 à l’hopital 
Cité de la santé. Il souffrit beaucoup. Le lundi 25 décembre 2017 est la nais-
sance du (Petit Jésus) et par pitié, le Petit Jésus appela Ashraf  qu’il soit avec 
lui au paradis à Noel. À 7h du matin  Ashraf  exauça cet appel et rendit son 
âme passionnée, consentante et limpide de l’appel de Jésus.  
Ce qui est digne à mentionner que la naissance d’Ashraf  fut à Pâque 1948 à 
la résurrection de Jésus et son décès fut à la naissance de Jésus 2017. Ce qui 
veut dire (dans notre croyance chrétienne) que Jésus n’a pas quitté Ashraf  
dès sa naissance jusqu’à sa mort. Je vous remercie beaucoup notre Sei-
gneur Jésus Christ d’avoir soutenu mon frère Ashraf  tout le long de sa 
vie. Mercie Jésus.

Ahlam Al-Assiouty sœur d’Ashraf  Al-Assiouty.

       

لجلسة  المصرية حال شيحة  الفنانة    خضعت 
لها  اول جلسة تصوير  تعد  تصوير جديدة، والتي 

بعد خلعها للحجاب وإعالن عودتها للفن.
الجلسة بإطاللة  تألقت في  المصرية  الفنانة 
كالسيكية جذابة، حيث أطلت بفستان طويل باللون 
األوف وايت، وفوقه وشاح من الفرو بنفس اللون.

أبرز مالمحها  قوي  بمكياج  إطاللتها  أكملت  حال 
للخلف مع  وإكسسوارات رقيقة، وجمعت شعرها 
إسدال غرة كبيرة على جانبي وجهها، في تسريحة 

كالسيكية ناسبت إطاللتها.
قد قررت  المصرية حال شيحة  الفنانة  وكانت 
الذي  التغيير على شكلها  أن تضع بعض  مؤخرا 
الفني مرة  الوسط  إلى  به منذ عودتها  ظهرت 

أخرى.
لها على حسابها  حال نشرت صور جديدة 
الشخصي على موقع »أنستجرام«، ووجهت 
بها، وقامت بقص بعض  الخاص  للكوافير  الشكر 
شعرها، وإضافة لون جديد عليه، وكتبت: »حبيت 

اللوك الجديد«.
يُذكر أن حال شيحة كان آخر أعمالها في السينما فيلم »كامل األوصاف«، والذي اعتزلت بعده وارتدت الحجاب ثم 

النقاب، حتى تخلت عن حجابها، وقررت أن تعود للتمثيل، رغم الهجوم الشديد الذي تعرضت له.
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سفري أوتاوا لدى الصني يلتقي املواطن الكندي الثاني املوقوف
  

لدى  الكندي  السفير  التقى   
الكندي  سبافور  مايكل  الصين 
هذا  بكين  أوقفته  الذي  الثاني 
األمن  بتهديده  لالشتباه  األسبوع 
وزارة  أفادت  ما  وفق  القومي، 

الخارجية الكندية.
وقالت الوزارة في بيان »اليوم، 
زيارة  على  كندا  حصلت 
حيث  سبافور..  لمايكل  قنصلية 
  ، ماكالوم  جون  السفير  التقاه 
القنصلية  السلطات  وتواصل 
إلى  خدماتها  تقديم  الكندية 
سبافور وعائلته، وتسعى للقائه 

مجددا«.
ويأتي هذا اللقاء بعد يومين من لقاء مماثل بين السفير 
الكندي  كوفريغ،  مايكل  السابق  والدبلوماسي  ماكالوم 

األول الذي تم توقيفه.
وتتهم الصين كوفريغ، وهو دبلوماسي سابق كان يمر 
في  يقيم  الذي  المستشار  وسبافور  الصينية،  بالعاصمة 
مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، بممارسة »أنشطة 

تهدد أمنها القومي«.
هذا  ترودو  جاستن  الكندي  الوزراء  رئيس  وصرح 
األسبوع بأن بالده ستدافع بوضوح شديد عن مواطنيها 

الموقوفين، وستحاول معرفة السبب، مضيفا أنها ستعمل 
مع الصين لتثبت أن هذا األمر غير مقبول.

من جهته، أعلن وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو 
دعمه لكندا، رافضا توقيف مواطنيها الذي وصفه بـ«غير 

القانوني«، ووعد بالعمل لضمان »عودتهما«.
جدير بالذكر أن السلطات الكندية أفرجت يوم الثالثاء في 
فانكوفر، عن المديرة المالية لهواوي مينغ وانتشو بكفالة، 
للواليات  تسليمها  في  للنظر  الجلسة  التئام  انتظار  في 

المتحدة.

كيبيك : تزايد التسوق عرب اإلنرتنت يف فرتة عيد امليالد 
ورأس السنة 

  
شبكة  على  دوالر  مليون   187 الكيبيكيون  سينفق   
اإلنترنت في فترة أعياد الميالد ورأس السنة ، وفقاً لمسح 
أجرته مجموعة ألتوس لحساب مجلس تجار التجزئة في 

كيبيك.
ووفًقا لهذا االستطالع ، فإن ٪35 من المشترين في كيبيك 
كانوا يخططون لشراء هدايا على االنترنت هذا العام، أي 
بزيادة قدرها ٪1 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وهذا يتفق مع االتجاه العام في كندا ، حيث كشفت دراسة 
الكنديين يخططون لشراء بعض هداياهم  حديثة أن ثلث 

عبر اإلنترنت هذا العام.
وأكثر المواقع شعبية بالنسبة للكيبيكيين لشراء الهدايا هي 

أمازون )Amazon  (64% واي بي )eBay (12% و 
 .Best Buy  (10%( بيست باي

المركز  يزال  فال  اإلحصائيات  هذه  من  الرغم  وعلى 
أعياد  عطلة  في  للتسوق  الرئيسي  المكان  هو  التجاري 

الميالد ورأس السنة بنسبة  48٪.
إجمالي  فإن  كيبيك،  في  التجزئة  تجار  لمجلس  ووفقا 
الفترة  لهذه  مجتمعة  الغذائية  والمواد  الهدايا  من  االنفاق 
سيكون 2.44 مليار دوالر. ويمثل هذا زيادة بنسبة 2 ٪ 

عن العام الماضي. 
وبلغ معّدل النفقات لكل أسرة 669 دوالر. 

اخلارجية الروسية: سنطرح للنقاش مسألة انتهاك كندا 
التفاقية مكافحة املخدرات

  
الدائم  أعلن مندوب روسيا   
لدى المنظمات الدولية في فيينا، 
ميخائيل أوليانوف، أن كندا التي 
قننت في الصيف الماضي استخدام 
الماريجوانا، انتهكت اتفاقية األمم 

المتحدة لمكافحة المخدرات.
إن  وقال في مؤتمر صحفي، 
المجتمع الدولي كان في السابق 
يرد دائما على وقائع انتهاك هذه 

االتفاقية.
وأضاف: »لكن الوضع تغير العام 
الجاري جراء »الجهود الكندية« 

التي انتهكت بشكل صارخ االتفاقية عن طريق الموافقة 
المراعاة  الماريخوانا. ونؤيد  تقنين  قانون حول  على 
المجال، وسنطرح  الدولية في هذا  الحاسمة لاللتزامات 

هذه المسألة للنقاش«.

كندا  أن  اعتقاده  أيضا عن  الروسي  الدبلوماسي  وعبر 
نسمع  وتابع: »حاليا  باندورا«.  بذلك »صندوق  فتحت 
هناك دعوات لتقنين الهيرويين. وعدد المنتهكين يزداد، 

األمر الذي يثير قلقا كبيرا«.
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)23 أخطاؤنا يف اللغة )

 اوتاوا تؤّكد توقيف مواطن كندّي ثالث يف الصنيأسامه كامل أبو شقرا
  أوقفت السلطات الصينيّة مواطنا 
وزارة  به  أفادت  حسبما  ثالثا  كنّدا 

الشؤون العالميّة الكنديّة.
ورفضت الوزارة اعطاء أيّة معلومات 
حول هويّة الشخص الموقوف أو مكان 
اعتقاله أو أسباب االعتقال، واكتفت في 
رسالة موجزة موّجهة إلى راديو كندا 
بالقول إنّه ال يوجد ما يشير إلى وجود 
عالقة بين هذه المسألة واعتقال كنديّين 

اثنين في الصين قبل أيّام.
وأفادت الناطقة باسم الخارجيّة ميغان 
غريفالين بأّن وزارة الشؤون العالميّة 
على علم بوجود كندّي ثالث موقوف 
في الصين وأّن عائلته تحصل على 

مساعدة قنصليّة.
مايكل  كنديّين هما  اعتقلت  قد  الصينيّة  السلطات  وكانت 
المستشارين  وكبير  السابق  الكندي  الدبلوماسي  كوفريغ 
لشؤون شمال شرق آسيا في »مجموعة األزمات الدوليّة«، 
ومايكل سبيفور الذي أّسس عام 2015 منّظمة غير حكوميّة 
تعمل على تسهيل التبادل الرياضي والثقافي والسياحي مع 

كوريا الشماليّة.
وجاء توقيفهما بعد يومين على  قيام السلطات الكنديّة بتوقيف 

مينغ وانتشو المديرة الماليّة لعمالق االتّصاالت الصيني 
هواوي مطلع كانون األّول ديسمبر الجاري في مطار فانكوفر 

بناء على طلب من الواليات المتّحدة.
وأثار توقيفها توتّرا في العالقات الكنديّة الصينيّة وأّكد ناطق 
باسم الخارجيّة الصينيّة اعتقالهما لالشتباه بضلوعهما في 

أنشطة تهّدد األمن القومي.
ولم يربط المسؤولون الكنديّون  بين اعتقال الكندي الثالث  
وتوتّر العالقات الكنديّة الصينيّة الذي أثاره اعتقال مينغ وانتشو.

    الجندي االحتياطي الكندي الكابورال نوالن كاريبو 
نتيجة  وفاته  كانت  تمرين عسكري  توفي خالل  الذي 
عملية انتحار حسب وثائق تحقيق لهيئة اإلذاعة الكندية 

القسم اإلنجليزي.
وتكشف هذه الوثائق بأن الكابورال نوالن كاريبو كان قد 
ألمح لرؤسائه سابقا بأنه ضحية للمضايقات والترهيب.
يشار إلى أن الجندي الكندي المذكور وهو في السادسة 
والعشرين من العمر فارق الحياة في الثامن عشر من 
شيلو  قاعدة  في  الماضي  العام  نوفمبر  الثاني  تشرين 

العسكرية في مقاطعة مانيتوبا.
وكان قد طلب من قائده منحه بعض الوقت له شخصيا 
خالل التمرين العسكري وعندما طال غياب الجندي ما 
تسبب بقلق زمالئه وسعيهم للعثور عليه فما كان منهم 

إال أن وجدوه جثة هامدة.

وكشفت وثائق التحقيق عن وجود »ناد قتالي« يعتمد على 
تطبيق طقوس ومضايقات ضمن القاعدة العسكرية مينتو.
وفي بيان للجنرال تريفور كاديو قائد الفرقة الثالثة في 

القوات المسلحة الكندية يؤكد ما جاء نتيجة التحقيق:
»من الواضح بالنسبة لي أن الكابورال كان هدفا لمضايقات 
في وقت كان يرتدي فيه الزي العسكري وكان على القادة 
أن يتصرفوا تجاه هذا الوضع ولم يحركوا ساكنا وأن 

هذا ساهم في موته«
وعند اطالعه على خبر موت الكابورال، أمر الجنرال 
تريفور كاديو بفتح تحقيق بدأ في شهر يناير كانون الثاني 
وانتهي في شهر يونيو حزيران العام الحالي حيث تم 
االستماع ألربعين شاهدا ما أسفر عن نتيجة بأن الجيش 
بأنه ضحية  لمسؤوليه  الجندي  أسر  عندما  يتحرك  لم 

للمضايقات. 

غالف مالي ملواجهة أزمة أشباه األفيونيات يف اقليم يوكون
 اتفقت الحكومة الكندية وحكومة 
يوكون على استثمار مبلغ 945 
ألف دوالر لمواجهة أزمة أشباه 
األفيونيات في اإلقليم والتي ذهب 
ضحيتها 18 شخًصا نتيجة تعاطيهم 

جرعات زائدة منذ عام 2016.
وتم التوقيع على اتفاقية التمويل 
يوم االثنين 17 ديسمبر الجاري 
. وستغطي احتياجات االقليم على 

مدى خمس سنوات.
بالدرجة  األموال  هذه  وستسمح 
ممرضة  بتوظيف  األولى 
العقلية في  مختصة في الصحة 
االقليم  عاصمة  هورس  وايت 

واستخدام الميثادون.
وستستعمل هذه األموال لدعم عيادة الرعاية الموجودة 
الذين  المدينة والتي تعالج األشخاص الضعفاء ،  وسط 
يعانون من أمراض طبية مختلفة بسبب اإلدمان والصحة 

العقلية ، وفقاً لبرندان هانلي، كبير األطباء في اإلقليم .
ويأتي هذا اإلعالن بعد أيام قليلة من مظاهرة للتنديد بأزمة 
أشباه األفيونيات في االقليم. وأعقب الحدث الذي نظمه 
مجلس األمم األولى، مجموعة من النقاشات مع السلطات.

 17 يوم االثنين   تم اإلعالن عنها  التي  وتأتي األموال 
ديسمبر الجاري من صندوق العالج الطارئ الفيدرالي، 
الذي يحتوي على ما مجموعه 150 مليون دوالر. ويأخذ 
و  الصندوق  هذا  من  دوالر  قيمته 500.000  ما  االقليم 

يضيف الفرق أي 445.000 دوالر.
وتشمل التدابير األخرى الواردة في استراتيجية مكافحة 
أشباه األفيونيات في اإلقليم توزيع حقائب النالوكسون و 

حملة لتخفيض أشباه األفيونيات لعالج األلم. 

تراجع مبيعات املساكن يف كندا لشهٍر ثالث على التوالي 
 تراجعت مبيعات المساكن في كندا الشهر الفائت 
لشهر ثالث على التوالي، وفق ما جاء في تقرير 

.(CREA( أصدرته الكندية للعقارات
فقد أفاد التقرير أن عدد صفقات بيع المساكن تراجع 
بنسبة %2,3 في تشرين الثاني )نوفمبر) الفائت 
مقارنة بمستواه في الشهر الذي سبقه، تشرين األول 

)أكتوبر).
وتراجعت المبيعات في تشرين الثاني )نوفمبر) في 
أكثر من نصف األسواق العقارية المحلية مقارنًة 
بمبيعات الشهر الذي قبله، وفي ثالثة أرباع األسواق 

مقارنًة بالشهر نفسه من العام الفائت.
وُسجلت تراجعات سنوية في المبيعات في أسواق 
تورونتو الكبرى، وفي منطقة هاميلتون بورلينغتون 
أيضاً، وفي منطقة »لُوِور  أونتاريو  في مقاطعة 

ماينالند« )Lower Mainland) التي تضم فانكوفر الكبرى 
ومدن مجاورة في مقاطعة بريتيش كولومبيا، وفي كالغاري، 

كبرى مدن مقاطعة ألبرتا.
وتوقع التقرير تراُجَع عدد صفقات البيع في عام 2019 إلى 
أدنى مستوى له في تسع سنوات، لكن بنسبة %0,5 فقط 

عن مستواه في عام 2018، ليبلغ 456200 وحدة سكنية.
وعزا التقرير هذا التراجع المستمر في المبيعات إلى ارتفاع 
أسعار الفائدة وإلى دخول إجراءات فدرالية جديدة حيز التنفيذ 
مطلع عام 2018. وشددت هذه اإلجراءات شروط الحصول 
على قروض عقارية بهدف تخفيف مديونية األسر الكندية 

والحد من احتمال عجزها عن تسديد أقساطها العقارية مع 
ارتفاع أسعار الفائدة. 

وعلى صعيد األسعار تراجع معدل سعر المسكن في كندا 
الشهر الفائت بنسبة %2,9 مقارنًة بمستواه قبل 12 شهراً 

ليبلغ 488 ألف دوالر.
وإذا ما استُثنيت سوقا تورونتو الكبرى وفانكوفر الكبرى 
العقاريتان، حيث األسعار إجمااًل أعلى مما هي عليه في 
سائر األسواق العقارية، لبلغ معدل سعر بيع المسكن الشهر 

الفائت 378 ألف دوالر.

ثلث املصّدرين الكنديني تأثروا سلباً من رسوم الفوالذ 
واأللومينيوم

الكندية  الوكالة  أصدرتها  سنوية  نصف  دراسة  تفيد   
 (Export Development Canada( لتنمية التصدير
أن %34 من المصّدرين الكنديين أكدوا أنهم تأثروا سلباً 
جراء الرسوم األميركية المفروضة على واردات الفوالذ 

واأللومينيوم.
وتقول الدراسة إن %19 من الشركات الكندية التي طالتها 
أسعار  برفع  بدورها  قامت  األميركية  الجمركية  الرسوم 
منتجاتها وإن %18 منها وجدت أسواقاً بديلة وموّردين بُدالء.

وحلت العقبات بوجه التجارة في المرتبة األولى بين الصعوبات 
الرئيسية التي حددتها الشركات، وبنسبة %14، وتالها 
الحصول على التمويل، فالعثور على اليد العاملة الكفؤة.

كندية  شركة  ألف  الدراسة  وشملت 
مصِدّرة وأُجريت بين 23 تشرين األول 
)أكتوبر) و13 تشرين الثاني )نوفمبر) 
الفائتْين، ويأتي الكشف عن نتائجها بعد 
الحر  التبادل  اتفاق  على  التوقيع  تم  أن 
المتحدة والمكسيك وكندا  الواليات  بين 
)»أوسمكا« - USMCA) في 30 تشرين 
الثاني )نوفمبر) على هامش قمة مجموعة 
الدول العشرين في العاصمة األرجنتينية 
بوينس آيرس. وتم التوصل لالتفاق المذكور 
ليحل مكان اتفاق التجارة الحرة ألميركا 
الشمالية )»نافتا«) بعد مفاوضات طويلة 

ومضنية.
ومع إبرام اتفاق »أوسمكا« تقول اليوم 
%41 من الشركات التي شملتها الدراسة إنها زادت أو تنوي 
زيادة استثماراتها، وهي نسبة تزيد أكثر من مرتْين عن تلك 
المسجلة قبل ستة أشهر عندما كان الغموض يلف مستقبل 

التبادل الحر بين دول االتفاق الثالث.
وكانت إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب قد فرضت 
رسوماً بنسبة %25 على واردات الفوالذ و%10 على واردات 
األلومينيوم من كندا والمكسيك ودول االتحاد األوروبي ابتداًء 
من األول من حزيران )يونيو) الفائت، متذّرعًة بأسباب متصلة 
باألمن القومي، فرّدت كندا على الفور باإلعالن عن رسوم 
مضادة وفق مبدأ »دوالر مقابل دوالر« عن كل دوالر تجبيه 

الواليات المتحدة من المصّدرين الكنديين.

َعتيٌد وُمزَمٌع: 
كم قرأنا في الُصحف، أو سمعنا من وسائل اإلعالم: »الوزارة العتيدة«، أو 
»الُمزَمع تشكيلها«، ولم يكن بعد قد اُتِفق على اسِم وزيٍر واحٍد من وزرائها. 
واب أن نقول: »قيد التحضير، أو اإلعداد« ألن »العتيد« تعني:  فالصَّ
البستاني والقاموس  المهيأ« كما في )محيط المحيط لبطرس  »الحاضر، 
المحيط للفيروزابادي(. ويقول البستاني أيًضا: »الُمزِمع: الثابت العزم على 
أمٍر ما وال يكون بمعنى العتيد أصال«. وفي لسان العرب: »أَْزَمَع اأَلمَر وبه 
وعليه: َمضى فيه، فهو ُمْزِمٌع، وَثبَّت عليه َعْزَمه. وفي الصحاح في اللغة 
للجوهري:« أَْزَمْعُت على أمٍر فأنا ُمْزِمٌع عليه، إذا َثبَّتَّ عليه عزَمك«. فلماذا 

ال نقول: »المْنِوّي« عوًضا عن »الُمزَمع«؟

وارث ال وريث:
يقال وارث ال وريث )هو وارث والديه الوحيد(: »الوارث: صفة من صفات 
هللا عز وجل، وهو الباقي الدائم الذي َيِرُث الخالئَق، ويبقى بعد فنائهم، وهللا 
الحديث في  الوارثين وفي  عز وجل، يرث اأَلرض وَمن عليها، وهو خير 
دعاِء النبي، صلى هللا عليه وسلم، أَنه قال: اللهم أَْمِتْعني بسمعي وَبَصري، 
ُتراثي؛  أَيًضا: وإِليَك مآبي ولك  الدعاِء  الوارَث مني وفي حديث  واجعلهما 
الِوْرث  الواو. وقيل:  الرجل لورثته، والتاُء فيه بدل من  التُّراُث: ما يخلفه 

والميراُث في المال، واإِلْرُث في الحَسب.« )لسان العرب البن منظور(

سلسلة:    
)22 دقائق لغوية )

َعلماني: يقال َعلماني، بفتح العين، ال بكسرها كما يعتقد بعضهم، خطأً، من 
أنها منسوبة إلى »الِعلم«. يقول المعلم بطرس البستاني في محيط المحيط: 

»َعلماني: العاّمي الذي ليس بإكليريكي«.

َخَمَدت النار وَهَمَدِت: 
يعتقد بعضهم أن خمدت وهمدت بمعنى واحد، أما الفرق بينهما فهو حسب 

ابن منظور صاحب »لسان العرب«: 
َخَمَدت النار َتْخُمد ُخموًدا: سكن لهبها ولم ُيْطفْأ جمرها. وَهَمَدِت الناُر َتْهُمُد 

ُهُموًدا: ُطِفَئْت ُطُفوًءا وذهبت البتة فلم َيِبْن لها أََثر.

كندا تبحث عن سبل لعدم التقيد باتفاق بيع أسلحة إىل السعودية

 قال رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو إن كندا 
تبحث عن السبل التي تخولها عدم التقيد باتفاق هام لبيع 

األسلحة إلى المملكة السعودية.
»ورثنا عقداً بقيمة 15 مليار دوالر وّقعه ستيفن هاربر 
لتصدير عربات مدرعة خفيفة إلى المملكة السعودية«، 
قال ترودو في مقابلة صحفية مع محطة »سي تي في« 
السنة، مضيفاً »نقوم  نهاية  بمناسبة  الكندية  التلفزيونية 
بدراسة رخص التصدير كي نرى ما إذا كان ممكناً التوقف 

عن تصدير هذه العربات إلى المملكة السعودية«.
تفاصيل  أوتاوا  في  الليبرالية  الحكومة  رئيس  يعِط  ولم 
إضافية عن السبل التي قد تلجأ إليها كندا لتتحرر من قيود 
العقد الذي وّقعته حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن 
هاربر مع المملكة السعودية عام 2014 والذي وافقت 

عليه حكومته عند استالمها الحكم العام التالي.

وتنص الطلبية في األساس على تسليم 
المملكة السعودية 928 عربة مدرعة 
من إنتاج مصنع »جنرال ديناميكس الند 
 General Dynamics( سيستمز« 
Land Systems) في أونتاريو. لكن 
عدد العربات ُخّفض إلى 742 مطلع 

السنة الحالية.
وهذا أهم عقد في مجال تصدير األسلحة 

توقعه كندا في تاريخها.
واليوم حّذرت شركة »جنرال ديناميكس 
الند سيستمز« الحكومَة الكندية من أّن 
فسخ عقد العربات المدرعة مع المملكة 
السعودية تترتب عليه غرامات تصل 
قيمتها إلى مليارات الدوالرات، وفق 

ما جاء في بياٍن صادٍر عنها.
وسبق لترودو نفسه أن قال إن قيمة الغرامة التي على 
كندا تحملها في حال فسخت عقد العربات المدرعة مع 
المملكة السعودية قد تبلغ »مليارات الدوالرات«. وهو 
الفائت  )أكتوبر)  األول  تشرين   25 في  الكالم  هذا  قال 
بعد يومْين على تصريحه بأن تكلفة فسخ العقد »باهظة« 

وتبلغ »مليار دوالر«.
وتتعرض حكومة ترودو لضغوط من منظمات حقوقية 
وأحزاب سياسية كي تفسخ العقد المذكور منذ بروز قضية 
الصحفي السعودي جمال الخاشقجي الذي ُقتل في قنصلية 
بالده في اسطنبول في الثاني من تشرين األول )أكتوبر) 
الفائت وكشِف السلطات ووسائل اإلعالم في تركيا عن 
أن مقتله تم بنيّة مسبقة، وهو ما أقرت به أيضاً السلطات 

السعودية.

جندي كندي انتحر يف وينيبغ بسبب تعرضه للمضايقات والتخويف
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  النمسا هى واحدة من أجمل الدول األوروبية التي 
تتمتع بالكثير من المعالم السياحية الرائعة، واألماكن 
التاريخية التي يمكن زيارتها، باإلضافة إلى األنشطة 
الترفيهية التي تناسب جميع األفراد، وفي هذه السطور 
نعرض النمسا بالصور وذلك للتعرف على هذه المدينة 

العالمية.
أهم المعالم السياحية في النمسا

-1  القصر االمبراطوري النمساوي
كان القصر االمبراطوري النمساوي هو المكان الرسمي 
لتواجد ملوك النمسا منذ قرون عديدة، وحالًيا فإن رئيس 

النمسا يباشر أعماله من نفس الغرفة التي كان يمارس 
فيها االمبراطور جوزيف الثاني مهامه في إدارة البالد، 
وتبلغ مساحة هذا القصر حوالي 59 فدان ويتكون من 

حوالي 2600 غرفة.
اليونسكو  أحد مواقع  القديمة،  البلدة  -2 سالزبورغ 

للتراث العالمي
يعد سالزبورغ البلدة القديمة أحد الرموز الدينية المسيحية 
في النمسا وذلك حيث أنه كان موطًنا ألمير المطارنة، 
ولذلك فهو مركز روحي للديانة المسيحية في اوروبا،  
كما أن هناك الكثير من الكنائس والكاتدرائيات المسيحية 

القديمة، وباإلضافة إلى ذلك فهناك محل ميالد الموسيقار 
العالمي موزارت.

-3 قصر شون بيرن، فيينا
يوجد قصر شون بيرن في الريف النمساوي، وينتمي 
هذا القصر إلى العصر الباروكي، وقد اكتمل بناؤه في 
لإلمبراطورة  إلى مسكن صيفي  1700، وتحول  عام 
ماريا تريزا، ويتكون القصر من 40 غرفة، وبجانب هذا 
القصر فهناك عدد آخر من المزارات السياحية الرائعة 
في مدينة شون بيرن من بينها أقدم حديقة حيوانات في 
التي تضم مجموعة  العامة  الحدائق  أوروبا، وبعض 
مميزة من النباتات النادرة، وكذلك فهناك بعض المتاحف 

التاريخية الرائعة التي يجب زيارتها.
-4 منتجع هالشتات وداتششين

هالشتات بال شك هى واحدة من أجمل المدن الصغيرة في 
النمسا، كما أنها واحدة من مواقع اليونسكو للتراث حيث 
تتميز بالعمارة القديمة التي تعود إلى العصر الباروكي 
باإلضافة إلى أن تاريخ المدينة يمتد إلى عصور ما قبل 
والتي  داتششين  فهناك كهوف منطقة  التاريخ، وكذلك 
تعد شبكة مذهلة من أروع الكهوف الموجودة في أوروبا 
ومن بينها كهف ماموث، وكهف الثلج العمالق وشالالت 

المياه المتجمدة بالقرب من الكهف.
-5 كيتزبوهيل وكيتزبولر

لممارسة  األماكن  أفضل  كيتزبوهيل وكيتزبولر هما 
التزلج على الجليد في النمسا، حيث يعد كيتزبوهيل هو 
منتجع خاص لعشاق الجليد ويمتد لمسافة 170 كم من 
المنحدرات المغطاة بالجليد، بينما يمتد كيتزبولر لمسافة 

1.998 متر من الجليد ويعد هذا المكان هو المكان المفضل 
لمحبي تسلق الجبال والتزلج على الجليد وخاصة في الصيف.

-6 قلعة هوشوسترويتز من العصور الوسطى
القالع  أهم  قلعة هوشوسترويتز واحدة من  تعد  
النمساوية في العصور الوسطى وقد ورد ذكرها ألول 
مرة في عام 860 م، وقد تم توسعة هذا الحصن في 
1570 وذلك لمواجهة الغزو التركي في ذلك  عام 
الوقت، ويتميز هذا الحصن بتكوينه المعماري الرائع 

المطل على الحدائق الخضراء.
-7 شالالت كريملر آش

شالالت كريملر آش هى أطول شالالت في النمسا 
ويبلغ ارتفاعها 1076 متر بالقرب من قرية كريمل، 
بالشجار  الشالالت على وادي رائع ملئ  وتطل 
الخضراء التي تكون صورة جمالية رائعة متناغمة 

مع الشالالت.
-8 دار األوبرا في فيننا

يوجد هناك الكثير من األماكن السياحية التي ال تعد 
في قلب فيينا، ومن بين هذه األماكن دار أوبرا فيينا، 
وقد تم بناء المبنى نفسه في القرن التاسع عشر على 
الطراز النهضوي الحديث، وقد تم إستخدام الرخام 
فخامة  ليزيده  بالمبني  الخاصة  الديكور  أعمال  في 
بعد  أخرى  المبنى مرة  بناء  إعادة  تم  وأناقة، كما 
البناء  الثانية حيث تعرض  العالمية  الحرب  انتهاء 

للضرر نتيجة للحرب.
-9 قصر ميرابل

يقع قصر ميرابل في سالزبرغ وهو معروف 
في  بناؤها  تم  ميرابل، وقد  قلعة  باسم  العامة  لدى 
األمير ورئيس األساقفة  بواسطة  السادس عشر  القرن 
وولف ديتريش، ويتميز القصر بتصميمه المعماري الرائع 

باإلضافة  الرائعة  الجدارية  واللوحات  الفخمة  وديكوراته 
إلى حديقة القصر المميزة.

الكلمــات املتقاطعة 
افقياً:

استعراضية  مصرية  فنانة   1-
راحلة 

 – الراشدين  الخلفاء  رابع   2-
فيلم ليوسف شاهين 

-3 وحدة تستعمل لقياس التيار 
الكهربائي – من أجلي 

-4 من التكنولوجيا المعاصرة 
لمطربة  األول  األسم   5-
والدة   – راحلة  مصرية 

)معكوسة( – أداة أستثناء 
شهيرة  أقفال  ماركة   6-

)معكوسة( – سفينة الصحراء
-7 يستخدمه النجار  

-8 عالمي – توصيل بين شيئين 
-9 للتفسير – تضع عليه الكتب 

وخالفه – أعبر 
-10 العب مصر العالمي 

رأسياً : 
-1 مطربة مصرية راحلة 

الحليم  لعبد  أغنية   – راية   2-
حافظ 

عملة   - )مبعثرة(   أبي   3-
مصرية قديمة 

-4 عملة اليابان – سوستة 
-5 طقس شديد السخونة – قام 

بالترصيص 
 – الرئة  يصيب  مرض   6-

متشابهة – من الزهور 
 – )معكوسة(  يطمئن   7-

مسلسل لبناني سوري  
ابج   – )يصبر(  نصف   8-

)مبعثرة( – ذهب ومضى 
صوت   – )مبعثرة(  الملي   9-

الفرقعة 
-10 صاحب أغنية الربيع   

حل الكلمات المتقاطعة
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احلضري يكشف حالة وحيدة للعودة للمنتخب

  كشف عصام الحضري حارس مرمى 
اإلسماعيلي عن نيته في التراجع عن إعتزال 
اللعب الدولي في حال تلقيه إستدعائاً لإلنضمام 

لصفوف المنتخب المصري.
وقال الحضري في تصريحاته لجريدة »اليوم 
السابع« أنه ال يستطيع رفض نداء المنتخب 
في أي وقت إال أنه يشعر بالرضا عن توقيت 
إعتزاله اللعب الدولي بعدما حقق حلمه األكبر 
بالمشاركة في المونديال وتحقيقه رقماً قياسياً 
بالبطولة بعدما أصبح الالعبين سناً  عالمياً 

مشاركًة بها.
وأبدى حارس اإلسماعيلي ضيقه من الطريقة 
التي تدار بها الكرة المصرية قائاًل أنها تتسم 
بالعشوائية الشديدة في تنظيم المسابقة المحلية.

وأبدى الحضري تخوفه الشديد من إمتداد مسابقة 
في بطولة األمم اإلفريقية بحالة إرهاق شديدة.الدوري حتى أغسطس المقبل مشيراً إلى أن الالعبين سيشاركون 

دراجي يتحدث عن حظوظ مصر 
في تنظيم كأس األمم

المعلق    يرى 
الجزائري الشهير 
أن  حفيظ دراجي 
تكون  قد  مصر 
لتنظيم  األقرب 
األمم  كأس 
المقرر  اإلفريقية 
إنطالقها في يونيو 

المقبل.
 وأوضح دراجي 

في تصريحاته لشبكة »أر تي« الروسية 
أن مصر تملك البنية التحتية والمالعب 
الذي  الحدث  ذلك  الجاهزة إلستضافة 
سبق لها إستضافته إال أن العائق األكبر 
سيكون اإلجراءات األمنية التي تتبعها 
المحلية  المباريات  إقامة  بشأن  البالد 

بدون الحضور الجماهيري.
أن مصر  الجزائري  المعلق  وأضاف 

الضمانات  بتقديم بعض  مطالبة 

قدرتها على  بشأن  اإلفريقي  لالتحاد 
تنظيم مباريات بحضور جماهيري كبير.
ولم يستبعد دراجي فوز جنوب إفريقيا 
في  منتخبها  أيضاً رغم فشل  بالتنظيم 
التأهل حتى اآلن مشيراً إلى أن الكاف 
يقوم  الذي  الوحيد  القاري  االتحاد  هو 
البطولة كل مرة وحتى  لوائح  بتغيير 

أثناء إجراء التصفيا

فرانتس فوتبول ترشح النني لإلنضمام ملوناكو
النني العب وسط  الفرنسية محمد  فوتبول«    رشحت مجلة »فرانس 
فترة  الفرنسي خالل  االنجليزي لإلنضمام لصفوف موناكو  أرسنال 

اإلنتقاالت الشتوية.
ونشرت المجلة تقريراً حول أبزر الصفقات القادرة على تعزيز صفوف موناكو 
خالل فترة اإلنتقاالت الشتوية دون أن تكلف خزينة النادي الفرنسي أموااًل 

كبيرة حيث جاء النني من ضمن األسماء المرشحة.
ويعاني موناكو بشدة في الموسم الجاري مع مديره الفني تييري هنري في ظل 
إحتالله المركز قبل األخير بعد مرور 17 مرحلة من عمر الدوري الفرنسي.

ولم يشارك النني في أي مباراة مع أرسنال بالبريميرليج خالل الموسم الجاري 
إال أنه شارك مع المدفعجية في مباريات الدوري األوروبي.

وحط  بحبل  ربطها  ست  واحده  لقى  بيت  دخل  حرامي 
سكينة على رقبتها..

قال للرجل الي كان معها اجمعلي كل الصيغة والفلوس 
الموجوده, 

الحبل  فك  بس  عايزه  انت  الي  كل  خد  قاله  الراجل 
واتركها..

الحرامي عنيه غرغرة من الدموع وقاله انت باين عليك 
بتحب زوجتك كتير..

الراجل قالو الوهللا.. بس زوجتي حتوصل ع البيت بعد 
ربع ساعه. 

مره واحد مسكوه واخذوه للمحكمة قاله القاضي : دي ثاني 
مرة تجي مش مكسوف على نفسك ! 

قال : شوف نفسك كل يوم هنا !!  

اتصل   ، جنية   7,000 المويه  فاتورة  وصلته  واحد  مره 
على وزارة المياه 

على  هالسنة  المطر  اليكون  حبايبي…  سالمات  وقالهم: 
حسابي !! 

مره واحد جايب ورده ميته هدية لحبيبته قالت له : تهديني 
ورده ميته ! رد عليها : ليست ميته بل أنحنت لجمالك ! 

فضحكت وصدقت الكذبة! 

مدرس سأل طالب محشش سؤال أدخل كلمة “سكر” في 
جمله مفيده قال شربت الشاي في الصباح 

قال المدرس وفين كلمة سكر؟
قال في الشاي 

محشش وهندي طاروا من طياره المحشش مات الهندي ما 
مات سألوا الهندي كيف مات المحشش؟؟ قال : ياخي هذا 

نفر همار أنا يقول أفتح مظله هو يقول  مافي مطر 

تتكلمي!!  ما  ليش  لها.  قال  حوال  وحده  تزوج  واحد  مره 
قالت مستحيه من الي جنبك 

يصارحها  قرر  ميت  وزوجها  بجارته  معجب  واحد  مره 
انصدم  مكياج  بدون  وشافها  الباب  فتحت  بابها  دق  راح 
وإرتبك ماعرف ايش يقول سألها مافي أخبار عن المرحوم 

Les proverbes en français et 
arabe

- Aller de mal en pire
نطلع من حفرة لدحديرة

- Il est retourné bredouille
- تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي   

التسيو مهتم بضم رمضان صبحي

ميدو:الوحدة لن يفرط في عواد 
نهائياً

  كشفت صحيفة »كورييري ديلو سبورت« 
اإليطالية عن وجود إهتمام من نادي التسيو 
اإليطالي بضم رمضان صبحي العب 
منتخب مصر المحترف بهدرسفيلد تاون 

االنجليزي.
وأشارت الصحيفة أن رمضان صبحي من 
األسماء المرشحة لإلنضمام لالتسيو خالل 

فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة.
ووصفت الصحيفة رمضان صبحي بمشروع 
»محمد صالح« الجديد لما يملكه من مهارات 
حيث سيأمل التسيو في الحصول على العب 
مصري يعيد تجربة نجم ليفربول الرائعة.

جدير بالذكر أن رمضان صبحي ال يشارك 
بشكل منتظم مع هدرسفيلد في البريميرليج 

مما تسبب في خروجه مؤخراً من قائمة المنتخب المصري.

الفني  المدير  أكد حمد حسام ميدو    
للوحدة السعودي والمستشار  المؤقت 
الفني للنادي عن نية شراء محمد عواد 
حارس مرمى الفريق بشكل نهائي من 

اإلسماعيلي.
وأوضح ميدو في تصريحاته لقناة »صدى 
البلد« أن عواد من أهم أعمدة الفريق مشيداً 

بمستوى حارس المنتخب المصري الذي 
يعد أفضل حراس الدوري السعودي.

وكان عواد قد رحل إلى صفوف الوحدة 
معاراً من اإلسماعيلي في مطلع الموسم 
بأنه خاض مباراة دولية  الماضي علماً 
وحيدة مع المنتخب المصري أمام اليونان.

  أسفرت قرعة دور الـ32 للدوري األوروبي عن 
مواجهات متوازنة لثنائي المنتخب المصري أحمد 
حسن »كوكا« مهاجم أولمبياكوس اليوناني ومحمد 

النني العب وسط أرسنال االنجليزي.
ويلتقي أولمبياكوس بفريق دينامو كييف األوكراني 
حيث يقام لقاء الذهاب في اليونان بالرابع عشر من 
فبراير المقبل على أن يقام لقاء العودة في الحادي 

والعشرين من الشهر ذاته.
ويحل أرسنال االنجليزي ضيفاً على باتي بوريسوف 
البيالروسي في لقاء الذهاب يوم 14 فبراير على أن 

يقام لقاء العودة في لندن يوم 21 فبراير

ر

ر
ر

ر

ر
ر

ص

ص

ع
ع

ا

د

ح

ح

ح ح

ا

و ط

هـ

م

ش

م

ف

ف

م

م
م

م و

ى

لي ل

ل

ب
ب

س

س

دس

د

د

د

ي
ل

ل

ل

ل

ل

ل

ا

ا

ا ا

ا

ي

ي

ي

ي
ي

م

م م
م

ن

ن

ا

ا

ا
ا
ا ا
ا ا

يا

ج

ب

قرعة متوازنة للنني وكوكا بالدوري األوروبي



jeudi 20 décembre 2018
الخميس 20 ديسمبر 2018

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
C’est ce qui ressort du rapport émis, la semaine 

dernière, par le conseil des ministres qui com-
prend les progrès enregistrés, chiffres à l’appui, 

dans 10 des principaux secteurs de l’économie égyp-
tienne :
1-Augmentation du P.N.B. (Produit National Brut) : de 
4.2% en 2017 à 5.3% en 2018
2-Augmentation de l’exportation des produits pétro-
liers : de 6.6 milliards de dollars en 2017 à 8.8 milliards 
de dollars en 2018
3-Augmentation des exportations en produits non-
pétroliers (alimentaires et autres) : de 15.1 milliards de 
dollars en 2017 à 17.1 milliards de dollars en 2018
4-Augmentation des réserves de la banque Centrale en 
devises étrangères de 36.7 milliards de dollars en 2017 
à 44.5 en 2018
5-Augmentation des revenus du tourisme : de 4.4 mil-
liards de dollars en 2017 à 9.8 milliards de dollars en 
2018
6-Augmentation des revenus du Canal de Suez : de 4.9 
milliards de dollars en 2017 à 5.7 milliards de dollars 

en 2018
7-Augmentation des trans-
ferts de dollars par les 
égyptiens travaillant à 
l’extérieur du pays : de 21.8 
milliards de dollars en 2017 
à 26.4 milliards de dollars 
en 2018
8-Baisse du déficit budgétaire : de 10.9% en 2017 à 9.8% 
en 2018
9-Baisse de l’inflation : de 26% en 2017 à 15.7% en 2018
10-Baisse du chômage au pays : De 12% en 2017 à 9.9% 
en 2018
En terminant, il est intéressant de savoir que l’Égypte 
s’est classée première sur tous les pays du contenant 
africain pour les investissements étrangers de 8.4 mil-
liards de dollars en 2018 comparés à 7.9 milliards de 
dollars en  2017.
Un dernier mot l’agence « Moodys » a amélioré la 
cote de l’économie égyptienne de B- à B+ positif  en 
2018.

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

www. el-ressala.com  

Pour vos annonce au Journal El Ressala

Progrès enregistrés en 2018 dans 10 des principaux 
secteurs de l’économie égyptienne

Les anti-immigrants seront surveillés

«Il faut surveiller les 
mouvements qui met-
tent en doute la politique 

d’immigration du Canada», 
a déclaré le premier minis-
tre Justin Trudeau lors d’une 
entrevue accordée lors de son 
passage à Salut, Bonjour, lundi 
matin. 
Cette déclaration a fait bondir 
le chroniqueur Richard Mar-
tineau, qui a rapidement 
dénoncé ces propos. 
«Les surveiller? Il faut sur-
veiller ceux qui posent des 
questions? Ceux qui disent 
qu’on n’a peut-être pas la 
meilleure politique sur l’immi-
gration. C’est comme si qu’il 
n’y avait qu’une seule façon 
de parler d’immigration au 

Canada : la façon Justin Tru-
deau, c’est tout. Si tu as un 
regard critique, on va te sur-
veiller!», détaille le chroni-
queur. 
Il juge qu’on a le droit de se 
poser des questions sur l’im-
migration et plus particulière-
ment sur ses dérives.
«Est-ce qu’il y a des questions 
à se poser sur l’immigration? 
‘’NON’’, selon Justin Trudeau 
et selon le nouveau Pacte sur 
les Migrations de l’ONU. Il 
n’y a qu’une façon politique-
ment correcte de parler d’im-
migration et ceux qui posent 
des questions doivent être 
surveillés!», ajoute le com-
mentateur qui n’en revient 
pas.

«Il y a pas mal de gens au Québec 
et au Canada qui vont dire qu’on y 
comprend plus rien!» 

Alors que le gouvernement Trudeau s’est 
engagé à faire de la lutte aux change-
ments climatiques sa priorité absolue, il 
a acheté le pipeline Transmountain pour 
en assurer l’agrandissement, en plus d’an-
noncer mardi un investissement de plus 
de 1,6 milliard de dollars dans l’industrie 
pétrolière et gazière canadienne. 
Pour Mario Dumont, Justin Trudeau 
se retrouve en mauvaise posture: il veut 
soutenir l’industrie d’un côté, alors qu’au 
Québec le pétrole est très mal perçu. 
«Le gouvernement Trudeau se retrouve 
sur le plan du discours et de l’action écar-
tillé comme un veau sur la glace pour une 
raison bien simple : il ne donne jamais 
l’heure juste.»
L’animateur a l’impression que bien des 

gens ont du mal à le dire : «l’in-
dustrie pétrolière est FON-DA-
MEN-TALE pour l’économie 
du Canada. Pas pour enrichir 
les producteurs pétroliers! Pour 
l’économie d’une couple de pro-
vinces qui perdent des milliers 
d’emplois! On parle de pertes de 
80 millions chaque jour en rede-
vances pour le gouvernement, 
pour le pays!» précise-t-il. 
Il croit que le gouvernement 
n’a tout simplement pas le 
choix d’aider l’industrie pétro-
lière, mais n’est pas capable de 
l’admettre de façon franche et 
l’intégrer dans ses discours. 
«Au nom du discours sur l’en-
vironnement, on ne peut jamais 
parler en bien de l’industrie 
pétrolière. Il va falloir apprendre le lan-

gage franc qui devra teinter les réflexions 
futures», croit-il. 

«Le gouvernement Trudeau est tout 
écartilllé!»

Legault n’aurait pas investi dans une cimenterie

Salah EL ACHKAR 

Le don du soi

Quand on adhère à une association 
nous prêtons serment : « Moi.......... 

en présence des membres du .... Promets 
solennellement de respecter la consti-
tution et les statuts de l’Association, 
d’assister aux réunions régulières, de 
contribuer au soutien financier. J’affirme 
également que j’aiderai à maintenir, 
construire et développer l’effectif. J’aide-
rai en servant dans les Commissions ou 
d’autres occasions si l’on à besoin de moi. 
Et que je suivrai les principes du code 
éthique et les objectifs de l’association.
 C’est avec ces paroles que tu as fais ta 
promesse d’engagement, et sur cette base 
que tu as été accepté.
As tu pensés un jour de faire un bilan 
concernant le passé, le présent et le 
future de tes activités dans l’Association 
pour laquelle tu as fais une promesse de 
servir ? ..., 
Ou bien, as tu répétés ces paroles d’enga-
gement en tant qu’une personne qui a 
porté avec dignité et honorabilité l’insi-
gne de l’association, afin de  te rappeler 
combien cet engagement te tient à cœur ? 
 Si la réponse est oui, je t’invite donc à 
participer de tout cœur  à assumer tes 
responsabilités dans les tâches que l’asso-
ciation t’avait confiées pour qu’ensemble 
avec les autres membres, vous  puissiez  
apprécier ton dévouement et ta disponi-
bilité de servir.
Servir, est un acte honorable.
Servir, tout le monde peut servir,
Néanmoins servir dans le cadre d’une 
association, c’est de servir avec intelli-

gemment, avec méthode, avec enthou-
siasme, avec principe, avec l’objectif  de 
donner aux nécessiteux ce qu’ils ont 
besoin,  sans abus ni médiocrité, c’est 
l’avantage de servir en groupe.
 Autrement servir sans réfléchir, d’une 
façon anarchique, peut des fois créer des 
problèmes sociaux, scientifiques, de santé 
ou bien de désordre dans la vie de la 
famille,  raison pour laquelle nous colla-
borons avec des associations  pour mieux 
faire quant il le faut ou il le faut, et à qui il 
faut,  pour être mieux apprécié.
Le don du soi, c’est la volonté d’aider, la 
disponibilité de faire, la simplicité d’agir, 
le service que nous offrons aux autres 
selon leurs besoins, le dévouement pour 
contribuer, l’assistance aux personnes en 
danger,  le sacrifice bien mesuré et bien 
calculé. 
Le don du soi, c’est de vouloir donner 
sans attendre en retour une compensa-
tion ou une satisfaction quelconque, ta 
seule satisfaction est d’avoir accompli un 
acte noble, digne de tes caractères, tels 
que:
La générosité dans l’énergie inhabituelle, 
(se dit pour l’homme énergétique : Il a 
bouffé du Lion.
La force dans sa volonté. 
Le courage dans ses actions et ses déci-
sions.
Le tout pour avoir la part du lion dans 
la communauté avec fierté et distinction.
Le don du soi, que le bon Dieu t’a accordé 
pour servir les autres, il se traduit éga-
lement par une action gratuite et non 
rémunératrice, on ne demande pas d’être 

remboursé ou se faire payer pour un  acte 
de volontariat.
C’est dans cet esprit et dans cette condi-
tion que tu t’es engagé solennellement, 
ton parrain est témoin de ta promesse, 
ainsi que tous les membres de l’associa-
tion.
Tu es donc invité à accomplir ta pro-
messe en tant qu’une personne engagée.
L’association ne demande pas une quan-
tité au détriment de la qualité, par contre 
elle  souhaite que le recrutement soit 
réfléchi, raisonnable, qualifié, et durable, 
nous ne voulons pas des membres hési-
tants, indécis, changeables, qui veulent 
s’associer à nous par un coup de foudre ou 
une appréciation ponctuelle et provisoire, 
nous voulons des membres convaincus, 
volontaires, généreux, disponibles, et 
d’une moralité remarquable.
Il n’est pas souhaité d’inviter un 
membre, sans l’informer et le former ou 
ne pas s’occuper de lui pour l’introduire 
aux autres membres afin qu’il s’habitue 
au rythme et se sent un membre à part 
entière, le motiver, le guider pour deve-
nir un membre qui porte le titre avec 
fierté.
Autrement, cette personne si tu ne lui 
apprends pas à marcher, parler une 
langue ou utiliser un langage bien 
précis, comme un enfant qui débute 
dans la vie, il te laissera un jour avec le 
regret de dire, c’est ça votre association, 
je m’attendais à mieux. Imagines cher 
Monsieur la réaction de la communauté 
quant un membre quitte par ta négli-
gence et ton laisser aller, et qui qualifie  
les autres  par des lâches. Voila la part 
de ta responsabilité ou se trouve, voilà 
comment se classe ton engagement, 
et voilà ton savoir dans la société où il 
s’arrête.      
Dans l’espoir, que ce message soit bien 
accueilli, avec simplicité et sincérité afin 
que notre qualité soit encore une fois 
élue au rang des mérités, je transmets à 
qui de droit ce message  pour le propa-
ger avec sa juste valeur.

Même en Gaspésie, le premier 
ministre François Legault 
continue de dénoncer l’investis-

sement du gouvernement du Québec dans 
la cimenterie de Port-Daniel.
« Une cimenterie où le gouvernement a 
investi 400 millions $ pour 200 emplois, 
deux millions de dollars par job. Moi, je 
pense que si on avait donné 400 millions $ 
aux Gaspésiens, ils auraient pu faire mieux 
que 200 jobs », a lancé le premier minis-
tre devant des élus de la Gaspésie réunis 
lundi dans une usine de transformation de 
la crevette à L’Anse-au-Griffon pour une 
annonce.
Le premier ministre a répété son message 
lors d’un dîner-conférence devant les gens 
d’affaires de Gaspé.
Depuis 2014, M. Legault n’a jamais raté 
une occasion de pourfendre le projet. À 
l’époque, le gouvernement péquiste de 
Pauline Marois avait annoncé l’injection 
de fonds publics dans la cimenterie.
« Oui, il faut créer des emplois en Gaspé-
sie, et il faut le faire de façon intelligente », 
dit-il aujourd’hui alors que la région a le 
taux de chômage le plus élevé au Québec.
Même s’il dénonce la cimenterie depuis 
cinq ans, le premier ministre devra compo-
ser avec l’un des projets les plus polluants 

au Québec.
« La cimenterie étant construite 
aujourd’hui, on va l’appuyer », 
déclare le chef  du gouvernement.
Un pôle des technologies vertes 
est en émergence dans la MRC 
du Rocher-Percé où se trouve la 
cimenterie. Le premier ministre se 
dit prêt à travailler avec le milieu 
pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) du complexe 
industriel.
Pêche et aéroports
François Legault a par ailleurs 
procédé à deux annonces lundi, en 
Gaspésie.
Québec versera une contribution 
de 12,8 millions $ dans un Fonds 
pour les pêches dans une annonce 
conjointe avec Ottawa qui investit 
de son côté 30 millions $.
Ce fonds mettra l’accent sur les 
possibilités de croissance de ce sec-
teur important dans l’Est-du-Qué-
bec tout en étudiant les impacts des 
changements climatiques sur les 
espèces marines.
Les aéroports de Rocher-Percé, Gaspé, 
Sainte-Anne-des-Monts et Matane se 
partageront 21,7 millions $ pour divers 

travaux sur leurs pistes d’atterrissage et 
la modernisation d’infrastructures techni-
ques.

يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان 
أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم 

األماني من الجالية العربية والمسيحية  
بمناسبة عيد الميالد المجيد 

والسنة الجديدة  
أعاده هللا على الجميع باليمن 

والخير والبركات

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

اإليرانية والشرقية  

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371www.akhavanfood.com

Le pétrole albertain menace l’humanité, dit Dominic Champagne

Dominic Champagne estime que 
l’industrie pétrolière albertaine 
menace la vie sur Terre, alors 

que les tensions entre le Québec et la 
province de l’Ouest sont vives depuis les 
déclarations du premier ministre Fran-
çois Legault sur son «pétrole sale».
«Ce que je leur dis, c’est qu’on partage le 
même environnement, la même Terre et 
malheureusement pour eux, et malheu-
reusement pour nous, leur prospérité est 
fondée sur quelque chose qui est en train 
de compromettre les conditions mêmes 
de la vie sur terre. C’est de ça qu’on est 
contemporain», a lancé l’instigateur du 
pacte pour la transition environnemen-
tale mardi.
En conférence de presse, il a annoncé qu’il 
a offert à François Legault un «projet 
de loi pour assurer le respect des enga-
gements climatiques du Québec comme 
cadeau de Noël».
M. Champagne a fait ces déclarations 
alors que les tensions sont vives entre le 
Québec et l’Alberta en raison de décla-

rations du premier ministre Legault sur 
l’énergie «sale» albertaine. Lundi, le 
maire de Calgary Naheed Nenshi a été 
hué lorsqu’il a voulu s’exprimer en fran-
çais devant une foule en faveur de l’indus-
trie pétrolière.
Le metteur en scène reconnaît que la 
transition écologique doit se faire «avec 
le maximum de paix sociale». «Il y a des 
gens qui vivent de l’industrie du pétrole 
partout au pays, on ne peut pas les laisser 
tomber. Il faut tenir compte de ce que la 
raison exige, mais en même temps de ce 
que l’humanité exige. La transition est 
aussi une source de prospérité, mais ça 
nous éloigne du pétrole et du charbon», 
a-t-il dit.
Le virage vert de Legault
M. Champagne a bon espoir de voir sa 
pièce législative reprise par le gouverne-
ment caquiste. Non seulement M. Legault 
critique-t-il le pétrole albertain, mais en 
plus il a indiqué lors de l’assermentation 
du conseil des ministres qu’il est préoc-
cupé par les défis environnementaux 

et qu'il a bien compris le message de la 
population à ce sujet, souligne-t-il.
Le projet de loi a été révisé par des juris-
tes comme Sébastien Jodoin de McGill, 
Paule Halley de l’Université Laval et Jean 
Leclair et Hugo Tremblay de l’Université 
de Montréal. S’il est repris par la CAQ, la 
pièce législative forcerait l’État québécois 
à faire passer à tout projet de loi ou décret 
ministériel un test : il ne pourrait faire 
l’objet d’une recommandation «que s’il 
est compatible avec l’atteinte des cibles de 
réduction des émissions de GES».
Cela ne bloquerait pas nécessairement 
tous les projets autoroutiers, comme le 
troisième lien à Québec, mais astreindrait 
Québec à choisir avec parcimonie les pro-
jets polluants qu’il compte développer.
Un autre article vise à renforcer les pou-
voirs du Vérificateur général pour qu’il 
puisse «enquêter sur le respect des cibles 
et faire des recommandations.
Le Parti québécois et Québec solidaire 
ont déjà signifié qu’ils appuieraient le 
projet de loi s’il était déposé en chambre.



    طريق الحرير هو طريق الحضارات!
الذى  والحضارة  التجارة  ممر  هو  الحرير«  »طريق 
تبادلها  استخدمته بذكاء وعبقرية الصين من أجل زيادة 
التجارى البرى مع بلدان ومدن جنوب آسيا وغرب آسيا 
الحرير«؛  بـ«طريق  ويُسمى  أفريقيا.  وشمال  وأوروبا 
والمنسوجات  الحرير  من  كبيرة  كميات  نقل  بسبب 
الحريرية الصينية إلى الغرب عبر هذا الطريق التاريخى 
الثانى  القرن  فى  الطريق  هذا  وتشكل  والقديم.  الطويل 
قبل ميالد السيد المسيح عليه. وما بين القرن الثانى قبل 
طريق  طول  على  كان  الميالدى  الثانى  والقرن  الميالد 
)فى  روما  وهى  كبرى  إمبراطورية  دول  أربع  الحرير 
أواسط  آسيا( وكوشان )فى  أوروبا( وبارثيا )فى غرب 
آسيا( وأسرة هان الصينية )فى جنوب شرق آسيا(. وكان 
دول هى  ثالث  كلم عبر   5000 لمسافة  القسم  هذا  يمتد 
طريق  مسار  ويضم  وأوزبكستان.  وكازخستان  الصين 
الحرير ثالثة وثالثين موقًعا مختلًفا ما بين مدن رئيسية 
ومنارات  جبلية  وممرات  تجارية  ومناطق  وقصور 
وأضرحة  وحصون  العظيم  الصين  سور  من  وأجزاء 
الئحة  على  الطريق  هذا  من  قسم  ووضع  دينية.  ومباٍن 
 .2014 اليونسكو عام  بمنظمة  الخاصة  العالمى  التراث 
ومن المتوقع ضم المزيد من المواقع فى العديد من الدول 

لتصبح جزًءا من مسار طريق الحرير المهم.
وكان طريق الحرير يمتد من مدينة تشان جان، عاصمة 
الصين، خالل عصر أسرتى هان وتانج إلى أوروبا عبر 
آسيا الوسطى والشرق األدنى. واُستخدم إبتداًء من القرن 
الثانى قبل الميالد إلى القرن السادس عشر للتجارة ونقل 
مناطق  باقى  إلى  الحرير  وأشهرها  الصينية  البضائع 
العالم القديم. وبقى هذا الطريق البرى مستخدًما إلى القرن 
ويعود  البحرى.  بالطريق  أُستبدل  عندما  عشر  السادس 
امتداد  وعلى  السنين،  آالف  إلى  الحرير  طريق  تاريخ 
كل العصور، وكانت دولة وحضارة مصر العظيمة من 
بين المناطق األكثر األهمية على مسار طريق الحرير؛ 
نظًرا ألهمية موقعها الجغرافى والحضارى المتميز بين 

حضارات وقارات العالم أجمع.

وطريق الحرير هو مجموعة من الطرق المتصلة التى 
جنوب  من  السفن  عبرها  وتمر  القوافل  تسلكها  كانت 
والتى  تشآن  )وتحديًدا  الصين  بين  واصلة  آسيا  شرق 
كانت تعرف قديًما باسم »تشانج آن«( مع منطقة أنطاكية 
من  الحالية( فضاًل عن عدد  )تركيا  األناضول  بالد  فى 
تأثيرها  وكان  األخرى،  والحضارية  التجارية  المواقع 
اليابان  مثل  آسيا  فى جنوب شرق  أخرى  بالد  إلى  يمتد 

وكوريا. 
وتم إطالق إصطالح »طريق الحرير« فى القرن التاسع 
الجغرافى  المصطلح  هذا  نحت  حيث  ألمانيا  فى  عشر 
األلمانى الشهير فرديناند فون ريتشهوفن فى عام 1877 
ميالدية مع أسرة هان الصينية. وساهم طريق الحرير فى 
الصينية  الحضارة  مثل  الحضارات  من  الكثير  ازدهار 
والحضارة  الهندية  والحضارة  المصرية  والحضارة 
واستمر  العربية.  الجزيرة  شبه  وحضارات  الرومانية 

التأثير إلى العصر الحديث.
ويمتد طريق الحرير بين المراكز التجارية والحضارية 
شمالى  أحدهما  طريقين:  فى  ويسير  الصين.  شمال  فى 

واآلخر جنوبى.
منطقة  من  ابتداء  الصيفى(  )أو  الشمالى  الفرع  ويمر 
القرم  أوروبا وشبه جزيرة  ويعبر شرق  بلغار-كيبتشاك 
البلقان،  وبالد  مرمرة  وبحر  األسود  البحر  إلى  ويصل 
وينتهى بمدينة البندقية )فينيسيا( اإليطالية الشهيرة. بينما 
تركستان  بالد  من  الشتوى(  )أو  الجنوبى  الفرع  يمر 
واألناضول  )العراق(  النهرين  ببالد  مروًرا  وخراسان 
وسوريا، خصوًصا عبر مدينة تدمر السورية الحضارية 
أو  المتوسط  األبيض  البحر  إلى  أنطاكية  وإلى  العريقة، 
عبر عاصمة الشام مدينة دمشق، أقدم مدينة مأهولة فى 
الحضارات  أرض  مصر،  إلى  الشام  وبالد  كله،  العالم 

والتاريخ المتتابع، ومن ثم إلى شمال أفريقيا.   
وشهرته  وتاريخه  وتكونه  الطريق  هذا  أهمية  وترجع 
أبدعت  التى  العريقة  الصينية  الحضارة  إلى  وأهميته 
السالم.  عليه  المسيح  السيد  ميالد  قبل  الحرير  صناعة 
وكانت صناعة الحرير الصينية، بما فيها روعة فنون 

للغاية،  متميزة  وغيرها،  وتطريزه  وزخرفته  نسجه 
مينج.  أسرة  بعدها  ومن  تانج  أسرة  مع  الذروة  وبلغت 
وكان الجميع فى العالم كله يتنافس على الحصول على 
الحرير الصينى عالى الجودة بأى مقابل حتى أنهم كانوا 
يدفعون األحجار الكريمة للحصول عليه. وبدأ الحرير 
وكانت  كله،  العالم  فى  لالنتشار  طريقه  يأخذ  الصينى 
معه بضائع أخرى تُصدر على نفس الطريق. فخرجت 
هذه البضائع، وعلى رأسها الحرير بالطبع، من الصين 
أفريقيا  وشمال  آسيا  أواسط  إلى  آسيا  شرق  وجنوب 
ووسط أوروبا فى مسارات تجارية وحضارية محددة، 
ُعرفت باسم »طريق الحرير« الشهير. وهكذا، فإن كل 
تلك القوافل والسفن كانت تتجه من الشرق إلى الغرب، 
فى  الطريق  هذا  البعض، وساهم  ببعضه  العالم  رابطة 
التى كانت تقع على  البلدان والمدن  العديد من  إزدهار 
العالم  الطريق هو األكثر شهرة فى  مساره. وكان هذا 

إلى العصر الحديث. 
ميالد  قبل  الطريق  هذا  على  الحرير  تجارة  وانتظمت 
آلالف  منتظمة  وظلت  السالم،  عليه  المسيح  السيد 
السنين. والجميل فى هذا األمر أن طريق الحرير كان 
مساًرا ثقافًيا وحضارًيا واجتماعًيا له عظيم األثر على 
االقتصاد  أو  التجارة  تكن  ولم  بها.  يمر  التى  المناطق 
كذلك  وإنما  الحرير،  طريق  عبر  نقله  يتم  ما  هو  فقط 
العالم  وعرف  اإلسالم  دين  آسيا  فعرفت  الديانات 
البوذية، أكثر ديانات المنطقة شهرة آنذاك. وكذلك انتقل 
عبره بعض األشياء المدمرة مثل البارود مما أدى إلى 
زيادة الحروب والصراعات بين األمم والشعوب. غير 
أنه من المهم اإلشارة إلى انتقال الورق عبره، مما إلى 
تحقيق إنجاز حضارى كبير ساهم بشكل كبير فى تقدم 
وكانت  الضياع.  من  اإلنسانية  ذاكرة  وحفظ  البشرية 
إلى  الصين صاحبة الفضل فى اكتشاف الورق وانتقل 
الصين.  من  القريبة  سمرقند  مدينة  طريق  عن  العرب 
مهًما  وكان  الورق.  صناعة  فى  كثيًرا  العرب  وأبدع 
لهم الرتباطه بصناعة وتذهيب المصحف الشريف كى 
فى  المقدس  هللا  كتابه  وحفظ  الكريم  القرآن  تداول  يتم 

سائر أقطار ومدن الحضارة العربية اإلسالمية. وساهم 
العديد  وانتقال  الشعوب  بين  التقريب  الحرير فى  طريق 
إلى  الخاصة بشعوب أواسط آسيا  النظم االجتماعية  من 
العامل  كان  االقتصاد  أن  بيد  العالم.  من  الغربى  الجزء 
مدن  على  وانتشاًرا  تأثيًرا  واألكثًرا  أثًرا  واألدوم  األهم 
أن  ويكفى  المتميز.  الطويل  الطريق  هذا  وحواضر 
نضرب مثاًل بأنه بسبب طريق الحرير أصبحت الصين 
صاحبة الرصيد األكبر من الذهب أكثر من جميع الدول 

األوروبية فى القرن العاشر الميالدى. 
وساهم ركوب البحر واكتشاف البحار فى رواج الحركة 
الطرق  أن  اعتبار  على  والغرب  الشرق  بين  المالحية 
مع  خصوًصا  البرية،  الطرق  من  أمًنا  أكثر  البحرية 
ومن  آسيا.  بأواسط  اإلسالمية  المغولية  الحروب  اندالع 
رويًدا،  رويًدا  البرى  الحرير  طريق  معالم  اندثرت  ثم 
مسارات  تأخذ  اإلنسانية  والمعارف  البضائع  وصارت 
بحرية منتظمة، من جنوب آسيا عبر المحيط الهندى ثم 
عبر البحر األحمر عبر القوافل البرية من خليج السويس 
إلى  موانئ  من  حولها  وما  دمياط  فى  المراكب  إلى  ثم 
مختلف  شعوب  منتجات  انتقلت  وكذلك  أفريقيا.  شمال 
الخارطة  تغير  ومع  الصين.  إلى  وآسيا  أوروبا  بلدان 
السياسية واالقتصادية فى أوروبا وآسيا بعد القرن التاسع 
دور  برز  المالحة،  تكنولوجيا  تقدم  وخاصة  الميالدى، 
النقل البحرى فى التبادل التجارى واضمحل دور طريق 

الحرير البرى التقليدى.
وفى النهاية، أقول لقد قام طريق الحرير بجعل الحضارات 
العريقة التى كان يمر بها تتبادل وتتأثر بعضها بالبعض، 
هذا  عبر  والغرب  الشرق  بين  االتصاالت  من  وكثف 

الطريق المكون من شبكة طرق كبيرة ومعقدة. 
إن طريق الحرير هو طريق الحضارة وطريق الحوار 
لدفع الحوار والتبادل بين الشرق والغرب والعالم ككل. 
والصين  مصر  بين  الحرير  طريق  مسار  إحياء  ولعل 
حضارية  لقيم  إحياء  هو  المسار  دول  من  وغيرهما 
نحافظ  أن  يجب  وعظيمة  جميلة  وإنسانية  واقتصادية 

عليها دائًما وأبًدا.
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طريق احلرير.. لقاء الشرق والغرب!

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

  ولد النور هللويا… افرحي ايتها السماء!
ولدت المحبة هللويا... احتفلي ايتها األرض! 

منبعا  األطفال  عيون  في  يتأللئ  فرحا  البراءة  ولدت 
لسناه!

ولد المخلص في قلوب الكبار شعلة يهتدون بها ساعة 
الشدة واستفحال الشر والتجارب!

اهال بك ايها النورالساطع على درب الحق والحياة، يا 
لتحل ملكا  المتواضع  الى مزودك  المجوس  من هديت 

في مزود القلوب الطيبة البريئة تملئها بعطرك، عطر 
اآلب  حنان  من  شالل  المحبة.   ثم  المحبة  ثم  المحبة 
االلهي يتدفق في أعماق الروح يعانقها عناق األب لولده 
الذي  الملكوت  فاتحا لها ابواب ملكوت السموات، هذا 
نولد ونحيا به ومنه ثم نغادره لنقرع بعدها منازل اآلب 
بينما  ونتوسطه  بنا  يحيط  الذي  الملكوت  هذا  العديدة.  
نحن نتلّهى بالبحث عنه في مدارات الكون الآلنهائية، 
وحدها عيون األطفال تراه. ما علينا سوى أن نتوقف 

ونتمّعن في هذه العيون كي نلحظ بصيصا من سناه. 
وآلدة  لنجدد  سنة  كل  بها  نحتفل  مناسبة  النور  والدة 
كل  تخطي  بعدها  من  نتمكن  أعماقنا  في  الطفل  هذا 
الطفل  هذا  بها.   المرور  لروحنا  يمكن  التي  التحديات 
نولد على  بأننا  ليذكرنا  أعماقنا  أعمق  ينادينا من  الذي 
اال  غير،  آل  وأخيرة  واحدة  مهمة  أجل  من  الدنيا  هذه 
األله،  ِسمة  المحبة وكيفية ممارستها، ألنها  تعلم  وهي 
وكم من تجارب تمر بها النفس البشرية قبل التوحد به 
ومعه. أنها مهمة ليست بالسهلة ولكنه أعطانا المثل في 
لنا  الكلي. رسم  القصيرة قبل انصهاره  الجبارة  سيرته 
طريقا من نور نتبعه كما يتبع الطفل فراشات الحقول 
وتحليق الطيوروهو بشغفه مغمور.  علمنا كيف نحافظ 
واألرتقاء  لقيصر(  )ما  عن  بعيدا  الوجود  براءة  على 
الى عالمه، عالم النور الغير محجوب… فأهال بك ايها 

النور!

• أهال بك تهدي السالم واألمل لمن آل سالم له وآل أمل
• .أهال بك تطعم من آل خبز له

• تواسي من آل عزاء له
• تصافح من آل يصافحه أحد
• تسامح من تحت الّرجم وقع

• تصفح  الى من آل يُصفح لهم
• تواسي المظلوم في سجنه

• تعيد البصر الى من آل بصر له
• تعيد الحياة الى من في القبر ركد

• تعيد الرشد الى من بالحزن التبس
• تمد يد الرحمة الى فاقدها

• تسقي الماء الى من بالعطش اكتوى
• تنقذ نا من سعير الحياة باألمل

• تنتصر على الموت ملكا الى األبد
ابواب  عليه  تقوى  آل  الذي  الملك  الطفل  ايها  بك  أهال 
الجحيم أبدا، كيف لها وهو األزل، وهل يخفى عطره؟ 
ايتها  افرحي  الحياة،  ايتها  افرحي  هللويا،  هللويا،   …

النفس، ولد المسيح المنتظر…. هللويا!

بقلم: سونيا الحداد

الشيخ زايد يف املنجز الثقايف
 جملموعة البحث يف اإلبداع والدراسات املغربية اإلماراتية

بقلم: د. خالد التوزاني 

الُمَثقَّف الَعربّي:

ولد املسيح … هللويا!

 )درر لالستهالل
نحو تحصيل  تكون خطواتنا  وأن  الزمن  نسابق  أن  علينا 
مجال  أي  في  خطانا  من  أسرع  بالمعرفة  والتزود  العلم 

آخر.
من فرائد أقوال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان(.

استهل  الذهب  بماء  تُكتب  أن  تستحق  التي  العبارة  بهذه 
العلوي كتابه  الدكتور عبد هللا بنصر  المغربي  األكاديمي 
الجديد: الشيخ زايد في المنجز الثقافي لمجموعة البحث في 
من  إسهام  وهو  اإلماراتية،  المغربية  والدراسات  اإلبداع 
هذه المجموعة في االحتفاالت التي تقيمها دولة اإلمارات 
العربية المتحدة بمناسبة تخليد ذكرى مرور مائة سنة على 
الثقافي  التواصل  قيم  تأكيد  يروم  كما  زايد،  الشيخ  ميالد 
كل  مع  تمتينها  على  زايد  الشيخ  حرص  التي  والمعرفي 
المملكة  مع  وخصوصاً  العالم،  ودول  العرب  األشقاء 
المغربية، وتهدف مجموعة البحث من هذه الذكرى كذلك 
إلى جعل هذا الكتاب وجهاَ من وجوه مدارساتها األكاديمية 
بمناسبة مرور عقدين من الزمن على تأسيسها )-1998

    .)2018
وقد صدر كتاب الشيخ زايد في المنجز الثقافي لمجموعة 
البحث في اإلبداع والدراسات المغربية اإلماراتية، بتأليف 
عبد  الدكتور  المجموعة  لهذه  المؤسس  الرئيس  وتنسيق 
األكاديمي  المركز  العلوي، وضمن منشورات  بنصر  هللا 
للثقافة والدراسات المغاربية والشرق أوسطية والخليجية، 

في طبعته األولى في نونبر 2018.
يقع هذا الكتاب في قرابة أربعمائة صفحة، وقد ضم مجمل 
في  البحث  مجموعة  أنجزتها  التي  األكاديمية  األعمال 
كتبه  ما  سواء  اإلماراتية،  المغربية  والدراسات  اإلبداع 
ما  أو  العلوي  بنصر  هللا  عبد  الدكتور  المجموعة  رئيس 
هذه  حصيلة  في  المتأمل  وإن  الباحثين،  من  غيره  كتبه 
الملهمة  بأفكاره  للشيخ زايد  بارزا  األعمال يجد حضورا 
في  الرائدة  وجهوده  التاريخية  ومبادراته  النبيلة  ومواقفه 
خدمة قضايا اإلنسانية، وأيضا بسلوكه الوطني المتجذر، 
إلى توحيد الصفوف، والذب عن  والساعي بجد وعزيمة 
والعالم  العربية  األقطار  بين  تجمع  التي  الوحدة  مقومات 
اإلسالمي، ولذلك فقد حظيت شخصيته الفذة باهتمام علماء 
المغرب ومثقفيه متجّسدا في ما قامت به مجموعة البحث 
الشيخ  حول شخصية  ومؤلفات  دراسية  وأيام  ندوات  من 
احتفاء  الكتاب  هذا  صدور  ثمارها  من  كان  والتي  زايد، 

بمرور مائة عام على والدته. 
عتبات مّهدت لموضوع الكتاب

    افتتح كتاب الشيخ زايد في المنجز الثقافي لمجموعة 
البحث في اإلبداع والدراسات المغربية اإلماراتية، بتقديم 
المؤلف الدكتور عبد هللا بنصر العلوي أوضح فيه دالالت 
صدور هذا الكتاب، وسياق االحتفاء بالشيخ زايد، معبّرا 
العلمي والتبادل  الثقافي والتعاون  التواصل  عن استمرار 
المعرفي بين المغرب واإلمارات، ومؤكدا في اآلن نفسه 
على ما يكنّه المغاربة للشيخ زايد من تقدير وإعجاب، في 
رعايته للفعل الثقافي العربي واإلنساني، فقد مثّلت جهوده 
ذلك شأن  المتميّز، شأنه في  الحضاري  السلوك  قدوة في 
من شاركه في تحّمل هذه األمانة من القادة المصلحين ممن 
وثق فيهم وتبادل معهم نفس الطموح، وعلى رأسهم الملك 
اإلنسانية  المواقف  وهي  ثراه،  هللا  طيب  الثاني  الحسن 
النبيلة وطنيا وعربيا وعالميا التي جددها صاحب السمو 
اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
وجاللة  الكرام  الشيوخ  من  وإخوانه  المتحدة،  العربية 
على  الذين حرصوا  المغرب،  ملك  السادس  محمد  الملك 
تمتين عالقات المحبة والتعاون والتضامن، وتحقيق التقدم 

والرخاء لبلديهما الشقيقين.
وبعد التقديم يطالعنا مختصر سيرة الشيخ زايد بن سلطان 
سعيد  مانع  الدكتور  لمعالي  شعرية  قصيدة  ثم  نهيان،  آل 

العتيبة بمناسبة الذكرى المئوية لميالد الشيخ زايد، ثم كلمة 
مستشار  الجراري  عباس  الدكتور  المغربي  األدب  لعميد 
جاللة الملك، حملت عنوان: باقة ريحان مهداة من مولع 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  السمو  صاحب  إلى  ولهان  محب 
آل نهيان، عبّر فيها عن عميق المحبة واالحترام وجزيل 
وتلت  الفذة.  القيادية  الشخصية  لهذه  واالمتنان  الشكر 
للشاعر  زايد  الشيخ  رثاء  في  شعرية  قصيدة  الكلمة  هذه 
للشاعر  وأخرى  البطاينة،  مزيد  بن  منصور  اإلماراتي 

المغربي أنس أمين.
ُمجَمل فصول الكتاب

تأتي  الكتاب،  لموضوع  الممّهدة  العتبات  هذه  بعد   
علمياً،  بحثاً  عشر  ستة  وعددها  األكاديمية  الدراسات 
الشيخ زايد ومنجزاته  متنوعة من عطاء  تناولت جوانب 
أن  والمالحظ  وأعماله،  مآثره  صدى  وأيضا  ومبادراته، 
بنصر  هللا  عبد  الدكتور  تأليف  من  الدراسات  هذه  أغلب 

العلوي، فقد كتب أربعة بحوث:
الشيخ  فكر  في  الحضارية  المنظومة  بعنوان:  األول 
من  المنظومة  هذه  مقومات  استجالء  فيه  حاول  زايد، 
خالل أمرين: أولهما؛ قدرات الشيخ زايد الفكرية الرامية 
العربية  بالذات  واعية  حضارية  منظومة  تأسيس  إلى 
الشيخ زايد على  المستقبلية، والثاني؛ حرص  ومتطلباتها 
إنجاز التوازن بين القول والفعل مما يحقق تنمية مستدامة 
رؤيته  في  يتكامالن  اللذين  واإلنجاز  الفكر  بين  توحد 
والمتمثلة  المنظومة  هذه  مقومات  جانب  إلى  الحضارية، 

في التشبث باألصالة والمعاصرة والمستقبل.
والبحث الثاني بعنوان: الفروسية الشعرية في إبداع الشيخ 
في  والمتمثلة  الفروسية  هذه  مكونات  فيه  رصد  زايد، 
يحمل  باعتباره  الصحراء  مكّون  أولهما؛  اثنين:  مكّونين 
قيم الوجدان التي تجّسد سلوكاً اجتماعياً ونفسياً، والثاني؛ 
مكّون اإلبداع باعتباره خطاباً فنّياً يجعل من الشعر المعبّر 
والجماعة،  الفرد  سلوك  تحّدد  التي  والقيم  الفضائل  عن 
وإبداعه،  زايد  الشيخ  ثقافة  في  الشعر  حضور  تتبع  كما 
البدوي،  الشعر  أو  بالنبطي  المسمى  الشعر  في  وخاصة 
مع دراسة ما يرتبط به من ظواهر كاإلنشاد الشعري في 
ومشاركته  المتلقي  وحضور  والخاصة،  العامة  المجالس 
النقدية، ثم أخيرا الوقوف على أهم بنيات هذه الفروسية؛ 
بالتراث  واالهتمام  بالماضي  التشبث  في:  والمتمثلة 
العربي  للشعر  وتقديره  النبطي  الشعر  إثراء  في  وجهوده 
البحث  واختتم  ومقاصده،  الشعرية  ورؤيته  وأمجاده، 
الشيخ  عند  الشعرية  للفروسية  الفنية  المقومات  باستجالء 

زايد باستحضار بعض المقاطع الشعرية.
أما البحث الثالث، فتمحور حول: زايد والمرأة اإلماراتية، 
الحكم  قواعد  إلرساء  زايد  الشيخ  توجهات  أنَّ  فيه  ذكر 
المرأة  مّكن  مما  النهضة،  ودعائم  التنمية  سبل  وتحقيق 
من نصيب وافر في التعليم والتوعية والمساواة، ولتكون 
الدولي،  ومحيطها  ومجتمعها  أسرتها  في  فاعال  عضوا 
احترام  مؤّشر  في  عالمياً  األولى  المرتبة  تصّدرت  حتى 
عام  في  العالمي  االقتصادي  المنتدى  الصادر عن  المرأة 
الشيخ زايد،  التي أسسها  اللبنات  2014، وهذه أحد ثمار 
كما تناول البحث الحديث عن بعض النساء الفاعالت في 
مسيرة اإلمارات االجتماعية، وخاصة الشيخة فاطمة بنت 

المبارك الكتبي الملقبة بأم اإلمارات.
في حين رّكز البحث الرابع للدكتور عبد هللا بنصر العلوي 
على موضوع: الشيخ زايد في آثار الدارسين، رصد فيه 
الشخصية،  هذه  حول  دراسات  من  الباحثون  أنجزه  ما 
حيث رّكزت أغلب المؤلفات التي تناولت شخصية الشيخ 
الثقافة  تشجيع  في  وأفكاره  اإلنسانية،  عالقاته  على  زايد 
ونشر المعرفة وتحقيق إقالع اقتصادي وازدهار تنموي، 
معلومات  مجرد  من  عنده  الثقافة  مفهوم  ينتقل  حيث 
التربية  مجاالت  في  عملي  سلوك  إلى  فحسب،  ومعارف 

التي  المؤلفات  وألن  التنمية.  مهارات  الكتساب  والتعليم 
حصرها،  ويصعب  بالمئات،  تُعد  زايد  الشيخ  عن  ُكِتَبْت 
فضال عن الحصول عليها مجتمعة، فإّن الدكتور عبد هللا 
تسليط  أجل  من  كتب  خمسة  منها  اختار  العلوي  بنصر 
الضوء على أهم ما جاء فيها، ويتعلّق األمر بكتاب: زايد 
عن قرب لمؤلفه وجيه أبو ذكرى، وكتاب: أصول الريادة 
الحضارية دراسة في فكر الشيخ زايد لمؤلفه نبيل راغب، 
وكتاب موسوعة الشيخ زايد لمؤلفها حمدي تمام، وكتاب: 
والفنية  الداللية  المكونات  فروسية  اإلماراتية  الشعرية 
كتاب:  ثم  العلوي،  بنصر  هللا  لعبد  والنبطي  الفصيح  في 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  واقتصاديات  البترول 

للدكتور مانع سعيد العتيبة.
ويخلص الدكتور عبد هللا بنصر العلوي من خالل كتابه: 
الشيخ زايد في المنجز الثقافي لمجموعة البحث في اإلبداع 
السمات  من  جملة  إلى  اإلماراتية،  المغربية  والدراسات 
في  تتمظهر  والتي  زايد،  الشيخ  عبقرية  طبعت  التي 
مجاالت ثالثة: األول؛ الشيخ زايد خريج جامعة الحياة وقد 
اعتمد على التجربة والتواصل، والثاني؛ الشيخ زايد خريج 
المكان وأنماطه  البيئة وفيها نمى وعيه بجماليات  جامعة 
الثقافية، والثالث؛ الشيخ زايد خريج جامعة الطموح حيث 
مهمة  جوانب  وهي  والتنمية،  والوحدة  باإلنسان  اهتم 
تكشف عن شخصية قيادية، تمثل قدوة لغيرها ومدرسة في 

الكفاح وخدمة األوطان واإلنسان حيثما وجد وأينما كان.
وإلى جانب هذه البحوث الذي ألّفها الدكتور عبد هللا بنصر 
العلوي، يضم الكتاب أيضا باقة من الدراسات األكاديمية، 
الدكتور  كتب  حيث  واإلمارات،  المغرب  من  لباحثين 
األكاديمي  للمركز  الحالي  الرئيس  الفياللي  الوهاب  عبد 
للثقافة والدراسات المغاربية والشرق أوسطية والخليجية، 
دراستين؛ األولى في موضوع التنمية الثقافية في اإلمارات 
المتحدة على عهد الشيخ زايد: مبادئ ومحفزات  العربية 
وإنجازات، والثانية في موضوع أزمة الواقع العربي سبل 
للدكتور  نجد  كما  زايد.  الشيخ  عند  وضروراته  التجاوز 
زايد  الشيخ  بعنوان:  األول  بحوث،  ثالثة  الدناي  محمد 
والثالث  والبادية،  زايد  حول  والثاني  المكان،  وجمالية 
واإلسالمي  العربي  محيطه  في  زايد  الشيخ  ندوة  محتوى 

والدولي. 
أما الدكتور عبد المالك الشامي فقد اختار موضوع حسن 
بن  زايد  الشيخ  المرحوم  فكر  في  الثقافي  الشأن  تدبير 
المتحدة،  العربية  سلطان آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
الشيخ  عالقة  على  العراقي  أحمد  الدكتور  رّكز  حين  في 
قراءة  خالل  من  نموذجا،  البيزرة  الصيد،  بثقافة  زايد 
العربي،  تراثنا  من  بالصقور  الصيد  رياضة  كتابه:  في 
المرأة  موضوع  بابا  الفياللي  جوهرة  الدكتورة  وتناولت 
في المشهد الثقافي على عهد الشيخ زايد، أما الدكتور خالد 
عيون  في  زايد  الشيخ  شخصية  حضور  فتتبع  التوزاني 

بعض المفكرين المغاربة.
نستحضر  المغاربة،  غير  من  الكتاب  في  المشاركين  أما 
بعنوان:  بحثا  كتبت  العنتلي،  راشد  أحمد  وفاء  الدكتورة 
اإلماراتي  الشعر  في  واالتحاد  والقائد  الوطن  زايد.. 
توظيف  بحَث  الحسن  غسان  الدكتور  وأيضا  المعاصر، 
الشعر النبطي في بناء الدولة الحديثة في اإلمارات الشيخ 
زايد والشعر والشعراء، وكتَب األستاذ خليل عيلبوني عن 

زايد.. ذكريات ال تمحى أبًدا.
لمجموعة  الثقافي  المنجز  في  زايد  الشيخ  كتاب  اختتم 
البحث في اإلبداع والدراسات المغربية اإلماراتية، بثمانية 
مالحق، تمثل أرشيفاً وثائقياً لحصيلة عمل هذه المجموعة 
شاهدة؛  كلمات  تضمنت  الزمن،  من  عقدين  من  ألكثر 
المهراز  قّدمها عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر 
اللغة  شعبة  لرئيس  وكلمة  الشاد،  محمد  الدكتور  فاس 
لرئيس  كلمة  ثم  الرحموني،  الرحيم  الدكتور عبد  العربية 

كلمة  العلوي، وأخيرا  بنصر  الدكتور عبد هللا  المجموعة 
الكريم  عبد  الدكتور  المغاربة  المؤرخين  جمعية  لرئيس 
كريم، إلى جانب التعريف بالمجموعة، وقائمة إصداراتها 
في صحبة األدبية اإلماراتية، وصور لمشاركات أعضاء 
المجموعة في ندوات علمية، وتغطيات إعالمية وصحفية 
تابعت  التي  والمجالت  الجرائد  قصاصات  في  تتمثل 
نشاط المجموعة، وصور لمعارض الكتب والمنشورات، 
مع  للذكرى  وصور  شكر،  ورسائل  تقديرية  وشهادات 
ثم  والمغرب،  اإلمارات  من  وأكاديمية  علمية  شخصيات 
المؤسس لمجموعة  للرئيس  أخيراً سيرة علمية مختصرة 

البحث الدكتور عبد هللا بنصر العلوي.
إبداع الدبلوماسية المغربية اإلماراتية

محمد  الملك  رعاية جاللة  وتحت  زايد،  بعام  احتفاء      
مع  بشراكة  المغربية  المملكة  أكاديمية  نّظمت  السادس، 
زايد  "الشيخ  دولية حول  ندوة  بالرباط،  اإلمارات  سفارة 
وذلك  المغربية"،  اإلماراتية  العالقات  بناء  في  ودوره 
يوم الثالثاء 27 نونبر 2018 بأكاديمية المملكة المغربية 
للمشاركين  رسالة  المغرب  ملك  وّجه  حيث  بالرباط، 
فيها  عبّر  رشيد،  موالي  األمير  تالها  الندوة،  هذه  في 
المغرب  بين  العالقات  عمق  عن  السادس  محمد  الملك 
واإلمارات، كما ذّكر فيها بخصال الشيخ زايد بن سلطان 
بين  المشترك  العمل  مواصلة  مؤّكداً ضرورة  نهيان،  آل 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة  المغربية  المملكة 
تعبير   خير  هو  "المثالية"  الثنائية  تعزيز  في  لالستمرار 
عن "الوفاء للعهد"، الذي كان يجمع الشيخ زايد والحسن 
الثاني رحمهما هللا، إذ عمال معاً انطالقا من اإليمان القوي 
بوحدة المصير، وبضرورة التضامن بين البلدان العربية، 
الثنائي  العمل  شروط  توفير  على  وإخالص،  بصدق 

والعربي المشترك، لمواجهة التحديات.
العربية  اإلمارات  دولة  سفير  قام  المناسبة،  وبهذه      
بتالوة  الكعبي  السيد علي سالم  بالرباط،  المعتمد  المتحدة 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  وجهها  رسالة 
إلى  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان  آل 
المشاركين في الندوة، كما ألقى أمين السر الدائم ألكاديمية 
المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري كلمة أكد فيها أنَّ 
آمنت  بشخصية  احتفاء  هو  زايد  الشيخ  بذكرى  االحتفاء 
بقيم المواطنة والتعاون والسالم، و أنَّ أسمى ما يتميز به 
منظور الشيخ زايد مّده لروابط التعاون بين بلده ومختلف 
طرقه  عبََّد  الذي  المتميز  التعاون  ومنها  العالم،  بلدان 
والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بين  المضيئة 
صاحب  عهدي  في  تنامى  الذي  التعاون  وهو  المغربية، 
الجاللة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان، حفظهما هللا.
جلسات  ثالث  عبر  العلمية  الندوة  أشغال  استأنفت  ثم     
علمية، تناولت األولى موضوع التعريف بشخصية الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، فيما خصصت الثانية لمناقشة 
ومسارها،  المغربية  اإلماراتية  العالقات  نشأة  بداية 
واألعمال  االنمائية  المساهمات  إلى  الثالثة  تطرقت  بينما 
في  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  للشيخ  الخيرية  اإلنسانية 

المملكة المغربية.
وختاما، يمكن القول إنَّ هذه الدبلوماسية الفاعلة والمؤثّرة 
قد  واإلمارات،  المغرب  الشقيقين  البلدين  بين  تربط  التي 
قامت  ما  في  تجّسدت  موازية  ثقافية  دبلوماسية  عززتها 
المغربية  والدراسات  اإلبداع  في  البحث  مجموعة  به 
ندوات  وتنظيم  وأبحاث  دراسات  من  اإلماراتية، 
ومعارض، شّكلت رصيداً أكاديمياً داالًّ عن عميق المحبة 
اإلمارات  دولة  لرموز  المغاربة  يكنّها  التي  واالحترام 
المنجز  في  زايد  الشيخ  كتاب:  وما  حضارتها،  وصنّاع 
الثقافي لمجموعة البحث في اإلبداع والدراسات المغربية 

اإلماراتية، إال ثمرة من ثمار هذه الدبلوماسية الفاعلة.

مصدر: السلطات اهلندية تفحص 
عينات من بودرة أطفال جونسون 

آند جونسون
أخذوا  مفتشين  إن  الهندية  الدواء  في صناعة  قال مصدر    
آند  جونسون  شركة  تنتجها  التي  األطفال  بودرة  من  عينات 
جونسون من مصنع في والية بشمال البالد وذلك في أعقاب 
مادة  أن  عقود  منذ  تعرف  الشركة  أن  عن  لرويترز  تقرير 

األسبستوس المسببة للسرطان تدخل ضمن مكونات المنتج.
العينات أُخذت  وذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن 

من مصنع بادي في والية هيماتشال براديش مساء الثالثاء.
العينات  عن  التقارير  على  جونسون  آند  جونسون  تعلق  ولم 
التي أخذتها السلطات الهندية. وقالت الشركة يوم الثالثاء في 
بيان إن تقرير رويترز الذي نشر يوم الجمعة ”منحاز ومزيف 

وتحريضي“.
آمنة  جونسون  آند  جونسون  أطفال  ”بودرة  البيان  وأضاف 
وخالية من )األسبستوس(“. وقالت الشركة ”تُظهر الدراسات 
بودة  أن  وامرأة  ألف رجل   100 أكثر من  أجريت على  التي 
التلك ال تسبب السرطان أو األمراض المرتبطة باألسبستوس. 
الجهات  أجرتها  التي  المستقلة  الفحوصات  آالف  أثبتت 
التنظيمية والمعامل الرائدة في العالم أنه لم يكن هناك وجود 

أبدا لألسبستوس في بودرة األطفال التي ننتجها“.
والية  في  الصحة  بقطاع  المسؤول  ساي  وقال سوريندرانات 
تيالنجانا في جنوب الهند إنه طلب من المفتشين على األدوية 

أخذ عينات.
العينات.  أخذ  التقارير اإلخبارية طلبنا  إلى  وأضاف ”استنادا 
سنفحصها في مختبر هنا... وسنتخذ اإلجراءات الالزمة وفقا 

لذلك. بالتأكيد ينتابنا القلق ألن ماليين األطفال ربما تأثروا“.
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  في الرابع من أيار )مايو( سنة ١٩٧٨ ، وبتوٍق شديٍد الى تلك السفرة، 
استقللت طائرة »الميدل إيست« من بيروت باتجاه لندن حيث سأمكُث بضعة 
أشهر في مهمة عمل لدى الشركة التي كنت أعمل لديها. كيف ال يغمرني 

الفرح وهذه هي سفرتي األولى الى تلك البالد؟
بعد  فيما  به  ربطتني  والذي  الرحلة  تلك  خالل  »يافوز«  مديري  رافقت 
صداقة امتدت الى سنوات! اما للذين يستغربون اسمه فذلك يعود الى اصوله 
التركية وهو من القالئل المتحّدرين من الساللة العثمانية التي كانت تحكم 
بداية  في  األولى  العالمية  الحرب  انتهاء  وحتى  قرون  خالل  شاسعة  بالداً 

القرن الماضي!
ما ان دخلنا الطائرة حتى أخذت لنفسي مقعداً بجوار الشبّاك وذلك في الجناح 
في  بجانبي  »يافوز«  جلس  المقصورة.  من  الوسطى  المنطقة  من  األيمن 
المقعد الوسطي وفتح كتاباً بدأ يقرأه. وإذ لم تكن الرحلة مكتظة بالمسافرين 
وجدت ان الركاب قد توّزعوا بشكل عشوائي على المقاعد. أردت ان أرى 
من كان يجلس خلفي فاسترقت نظرة من خالل الشق الموجود بين المقعدين 
فلمحُت فتاة جميلة تلبس فستاناً زهرّي اللون تجلس في الكرسي الواقع خلف 
»يافوز« بين مقعدين خاليين! ما ان تيّقنُت من أنها الحظت فضولي حتى 

خجلُت من تصّرفي وأدرت وجهي نحو األمام.
أستطع  لم  معدودة،  دقائق  بعد  أنني،  ااّل  األمام  نحو  التركيز  على  الزمُت 
ة فما ان اختلست نظرة جديدة من خالل  مقاومة رغبتي الشديدة بمعاودة الكرَّ
ناعمة  ابتسامة  مع  نحوي  تتطلّعان  الحالمتين  بعينيها  فوجئت  حتى  الفتحة 
رسمتها على شفتيها! أدرت رأسي بسرعة  بينما أخذت نبضات قلبي تزداد 
سرعة! لم أعد أعرف ماذا أفعل! أكانت األبتسامة من باب المجاملة المهّذبة 

أم للترغيب بالمزيد؟
بعد أن أطفأ الكابتن ضوء ربط األحزمة بدقائق رأيتها وقد انتصبت على 
بتجاعيده  يبرق  اللون  الكستنائي  شعرها  بدا  وقد  الممر  وسط  في  رجليها 
اللون  الزهري  فستانها  أما  كتفيها.   حتى  يصل  الذي  وبطوله  الطبيعية  
طول  لي  تراءى  نصعاً.  بشرتها  بياض  يزيد  وكأنّه  فبدا  القصيرة  بأكمامه 
النحيل وتناسق مقاسات جسمها. صّوبت ظهرها ومشت  قاَمَتها وخصرها 
نحو مقدّمة الطائرة بأنوثة وبخطًى منّسقة، مقّدمًة أو مرجعًة  كل كتٍف على 
حدة بتزامٍن مع حركات ساقيها، بينما كان ردفاها يميالن يمنًة ويسرًة بشكٍل 
كوريوغرافي يُذّكر بمشية عارضات األزياء. لم تنظر إلّي في ذهابها إنما 
وابتسمت…  بيدها مجلة رمقتني بطرف عينيها  تحمل  عندما عادت وهي 

عندئٍذ ظننت اني ملكت الدنيا!
بعد نحٍو من ربع ساعة استأذنت صاحبي وطلبت منه ان يسمح لي بالمرور 
ألنني أريد الذهاب الى الحمام. ابتسمت لها قلياًل في طريقي وعندما عدت 
أردنية األصل  اسمها نسرين وهي  ان  التعارف علمت  بعد  توقفت عندها. 
من عّمان. َدَرست بضع سنوات في بيروت وهي في طريقها الى لندن ألخذ 
دروس في اللغة االنكليزية وستسكن عند أقارب لها. جلسُت بجانبها وأخذنا 

نتحّدث وتركت صاحبي يُكمل كتابه! 
اضحيت أرى عن قرب جمال تكاوينها وتفاصيل وجهها الذي يشّع باكمله 
يُفرج  عندما  بالفرح  تشاركان  كانتا  عيناها  حتى  أساريرها!  انفرجت  كلما 
وباألكثر حتى  البيضاء!  أسنانها  شفتاها حول  ترسمها  ابتسامة  ثغرها عن 
ان العيبين الصغيرين في وجهها من آثار الجرح القديم في خّدها األيسر، 
الى السن العلوي األمامي المتقّدم قليال عن غيره ما كانا اال ليزيدان جمالها 

رونقاً ويؤكدان انها بلحمها ودمها من روائع هذا العالم!
أعرفه  كنت  الذي  الوحيد  الهاتف  رقم  أعطيتها  المطار  من  خرجنا  عندما 
وهو رقم المكتب. وعدتني ان تتصل. أستقللنا سيارة أجرة وقمنا بأيصالها 
الى العنوان الذي كانت تقصده وبعدها توجهنا نحو الفندق الذي كنت انزل 
فيه وأكمل صديقي بعد ذلك رحلته الى الشقة التي يستأجرها. وأخذت اسأل 

نفسي: هل وصلت الى لندن ومعي زّوادتي؟
الموظفين.  شؤون  مدير  استقبلني  الشركة.  مكتب  قصدت  التالي  اليوم  في 
»ألن«  كان  الموظفين.  الى  بتقديمي  قام  ثّم  سكوفيلد«  »ألن  بنفسه  عّرفني 
َذا شعٍر اسود، له عينان كبيرتان ويرتدي بدلة كحليّة قاتمة  القامة،  طويل 
تبدو  التي  األلمعية  الخدمة من  بدت عليها سنوات  الشكل وقد  قديمة  اللون 
اما  الستينات.  بداية  الى  يعود  السروال  قماشها. كان موديل  بوضوح على 
عقدة عنقه فكانت كحليّة رفيعة قديمة يعود تصنيعها الى نفس الحقبة. أدخلني 
الى غرفته  وكان ديكور المكتب خشبياً  بامتياز. دعاني للجلوس على أحد 
خلف  كرسيّه  في  هو  بينما جلس  مكتبه  قبالة  الموجدين  الجلديين  المقعدين 
لي رؤية وجهه  الطاولة وأصبح حذاؤه يحجب  فوق  المكتب ورفع رجليه 
كاماًل  ثم رفع ذراعيه وشبك أصابع يديه وراء رأسه وأخذ يحدثني ويشرح 
لي أمور السكن والتنقل والمكتب والى ما هنالك. كنت أصغي اليه وانظر 
من  أخذ  الذي  النعل  الى  وباألخص  الشكل  اإلنكليزي  االسود  حذائه  الى 
المشي نصيبه وبدا تآكٌل واضح أحدث به ثقباً. كنت أظن ان رفع االرجل 

من عادات األميركيين وليس األنكليز!
رافقني بعد ذلك لتناول الغذاء في احدى الحانات )Pub( وأصّر على دفع 
الضواحي  احدى  في  يقع  الذي  منزله  في  مشاٍو  لحفل  دعاني  ثم  الحساب. 
انه  وأخبرني  الزمن  من  أسبوعين  بعد  يقع  أحد  نهار  وذلك  المدينة  خارج 

بأمكاني أن أصطحب أية فتاة أعرفها.
ما ان اتصلت بي »نسرين« حتى دعوتها للعشاء في أحد المطاعم. أخبرتها 

بدعوة زميلي »آلن« فقبلت ووعدتني ان ترافقني.
في اليوم المقرر التقينا وقصدنا محطة الترام التي كانت في جنوب المدينة. 
قطعت التذاكر وتوجهنا نحو الرصيف الخاص بالرحلة. صعدنا الى احدى 

المقصورات وجلست بجانبها وأمسكت يدها. كنت في قمة السعادة!
تبعد نحو ثالثين مياًل وهي أول  التي نقصدها  البلدة  القطار وكانت  انطلق 
محطة في الرحلة. وصلنا بعد زهاء نصف ساعة ورأيت اسم المدينة واضحاً 
عبر الزجاج. أسرعت مع نسرين نحو أحد األبواب وأردت فتحه أال أني لم 
أَِجد أي مقبض يمّكنني من فتحه! أسرعنا الى باب المقصورة التالية ألفاجأ 
أيضاً بعدم وجود أي مقبض! أخذت أركض ألجد من يفّسر لي كيف أفتح 
الباب ولم أَصدف مخلوقاً يقول لي ما أفعل! انطلق القطار حين التقيت أحد 
موظفي النقل الذي أفهمني أنه علّي أن أرفع زجاج الشبّاك وأمد يدي الى 
الخارج وأمسك بالقبضة الخارجية لفتح الباب! ولم يكن بأمكاني اال متابعة 

الرحلة والنزول بالمحطة التالية والتي كانت تبعد ستّين مياًل أضافياً! 
تزعل!  ال  قال:  لنا!  حصل  بما  وأخبرته  ب«بآلن«  اتصلت  نزولي  لدى 
سننتظركما عندما تصالن«. مكثنا  قرابة ساعة على مقاعد الرصيف حتى 
من  بكثير  أبطأ  كان  والذي  األولى  المحطة  الى  يرجعنا  قطار  اول  وصل 
الذي استقللناه في مجيئنا. المهم اننا تمكنّا من بلوغ مقصدنا بعد قرابة اكثر 
من ثالث ساعات تأخير. تناولنا الطعام في حديقة المنزل مع آلن وصديقته 
وذلك خالل ما تبقى من ساعات النهار وعدنا ادراجنا في القطار الى لندن!
لم  كونه  كثيراً  تعجبوا  العمل عن دعوة »آلن«  في  أخبرت زمالئي  عندما 
تكن من شيمه ان يدعو أياً كان الى تناول اية وجبة وهو المثابر على ارتداء 
نفس الثياب يوماً بعد يوم! المهم ان عالقتي الجيدة به استمرت طوال المدة 

التي قضيتها في الشركة.
معاملته  على  كعربون شكر  هدية  له  أقدم  ان  قررت  مهمتي  انتهت  عندما 
الجيدة. فّكرت كثيراً واعتمدت أخيراً على شراء عقدة عنق تتماشى مع بدلته 
التي لن يُغيّرها في القريب العاجل. بعد البحث وجدت طلبي وكانت ربطة 
عنق من الحرير الصافي ماركة »بيير كاردان« عريضة كما الموضة في 
بدلته  لون  مع  تتماشى  وكحليّة  زرقاء  وتعريقات  رسوم  وفيها  الحقبة  تلك 
بها  كثيراً  أعجب  هدية.  بأوراق  األصلية ومغلّفة  علبتها  له ضمن  وقدمتها 
تتناسب  الوانها  ان  جعلت  الصدفة  ان  كيف  وتعّجب  وشكرني  وبتصميمها 

مع طقمه!
وعندما وصل الى المكتب صباح اليوم التالي كانت المفاجأة للجميع عندما 
بألوانها على نفس  التى تشّع  وجدوه وقد عقد حول عنقه الربطة الجديدة 
الطقم القديم الذي لم يُغيّره يوماً. أخذوا يسألونه عن تلك الربطة ويلمسون 
من  هدية  هذه  معتّزاً:  يجيب  وكان  عليها  حصل  كيف  ويسألونه  قماشها 

بشير!

قصة بقلم: 
بشــير القــّزي

 ملخص ما نشر في العدد الماضي :
جاء من عمله بقطار من قطارات الوجه البحري 
ومر في سيره بمواقف الوجه القبلي فرآها تنزل 
من القطار هي وزميالتها يتضاحكن فبدا في فمها 
ضرس غطته بغطاء ذهبي فافتتن بجمالها ورقتها 
غابت  وقد  كيف  ولكن  عليها  يتعرف  أن  وتمنى 
إلى  وينتظر  بيته  إلى  الترام  ويستقل  الزحام  بين 
جانب باب العربة فتقبل فتاة تستقله فإذا هي الفتاة 
التي رآها فيتلعثم وينظر إليها وتنظر إليه ولكنه 
يخجل من أن يحدثها . وما أن تقبل المحطة التي 
عليه أن ينزل فيها حتى تمسه شجاعة فيسألها في 
هدوء أين تعمل فتقول له في همس في المزغونة 
. فيسألها هل تأتي في نفس القطار الذي أتت فيه 
فتومئ له برأسها ثم تحييه متمتمة بشفتيها وتنزل 
العمودي  الشارع  إلى  الطريق  وتعبر  الترام  من 
عليه فتنتابه فرحة غامرة على أن يلقاها من الغد 

بمحطة القطار. 
 ، يراها  فعل حتى  ما  يفعل  أن  يتوقع  ولم  يفكر  لم 
. من  بل معانداً  فقد كان مصراً   ، يتواَن  لم  ولكنه 
الغد يقبل من عمله إلى محطة القطار ، ويهرع في 
تملكته  وقد  الصعيد  قطارات  موقف  إلى  ترقب 
الرغبة في أن يراها ، وينظر فإذا قطار فارغ من 
الركاب يقف على الرصيف .. إذن قطارها قد جاء 
قبل قطاره وقد حدث العكس باألمس فجاء هو قبلها 
، والقطارات في الغالب ال تلتزم بمواعيدها فتتأخر 
.. ويتجه إلى ركن من أركان المحطة ، وينظر في 
الصحف المعلقة على الحائط التي توضع في إطار 
القطارات  مواعيد  بها  تدون  والتي  زجاجي 
القاهرة  غلى  يأتي  قطاراً  فيها  فيرى   ، فيتفحصها 
مع  منه  تنزل  فيه  رآها  الذي  الموعد  من  بالقرب 
البلدة  تلك   ، المزغونة  عن  فيه  فيبحث  صديقاتها 
التي تعمل بها والتي أخبرته عنها ويدقق كثيراً فال 
يراها على صحيفة القطار ، ويدقق فال يرى قطاراً 
غيره يأتي في ذلك الموعد ، فما هي إال قطارات 
مختلفة في مواعيدها فيترك المحطة وال حيلة له ، 
بخريطة  يبحث  حتى  بيته  إلى  يذهب  أن  ما  ولكن 
من  القريبة  بالمحافظات  وخاصة  القبلي  الوجه 
تعمل  أن  يمكن  ال  شك  غير  من  فهي   ، القاهرة 
أن  تسطتيع  حتى  القاهرة  عن  كثيراً  ناٍء  بمكان 
في  فينظر   ، بالقطار  يوم  كل  منه  وتأتي  تذهب 
محافظة الجيزة ويلمحها .. المزغونة .. قرية من 
قرى مركز البدرشين الذي يتبع محافظة الجيزة ، 
إذن فالفتاة لم تكذب عليه ، فهي تنتهي من عملها 
وتتجه بوسيلة من وسائل النقل ، فتستقل القطار من 
محطة البدرشين . ولم ينتظر ولم يتواَن فيأخذ في 
محطة  إلى  ويتجه  عمله  من  عطلة  التالي  اليوم 
أن  فيرى  المعلقة  الصحف  في  وينظر  القطارات 
القاهرة  إلى  ويأتي  البدرشين  بمحطة  يقف  قطاراً 
في نفس الموعد تقريباً الذي رآها فيه ، إذن فهي 
منه  ونزل  القطار  اقبل  حتى  وينتظر   . به  تأتي 
الركاب مندفعين فيتفحص وجوههم ويدقق فيها وال 
سيما الفتيات الالتي يعملن بهذه البالد التي تقترب 
من القاهرة ، وليس من الصعب معرفتهن ، فهن ال 
يحملها  التي  الكبيرة  السفر  حقائب  يحملن 
حقائبهن  بإيديهن  يمسك  وإنما   ، المسافرون 
يعلقنها  أو  حاجياتهم  فيها  يضعن  التي  الصغيرة 
على أذرعن كما تفعل معظم النساء . ينظر في تلك 
منه  ويتكرر   . يراها  أن  يستطع  لم  ولكنه  الوجوه 
بمكانه  يقف  القطار  يرى  مرة  ففي   ، مرات  ذلك 
من  ويتفحص  ممتلئاً  القطار  يقبل  ومرة   ، فارغاً 
ينزلون منه فال يراها ، ومرة ثالثة يرى أن القطار 
إال  به  وليس  والعامالت  العاملين  هؤالء  به  ليس 
القليل من الركاب وكأنما الركاب قد نزل معظمهم 
من  يقرب  ما  ينتظر  رابعة  ومرة  سابقة  بمحطة 
 . قطار  أي  المحطة  إلى  أثناءها  يأتي  فال  الساعة 

وهكذا هي القطارات بتلك المحطة المرتبكة ، تأتي 
يُعرف  وال   ! تقف  وأين  تقبل  أين  من  يُعرف  فال 
بعض  يستوضح  أن  أضطر  حتى  وقتها  أو  زمنها 
بمحطة  مرَّ  أو  وقف  هل  القطار  من  النازلين 
البدرشين فيجيب منهم نعم ، ويجيب منهم ال وغير 
لهذه  حدث  ماذا   . يعرفون  ال  وهؤالء  أولئك 
تلتزم  وال  مواعيدها  في  تتضارب  التي  القطارات 
بها ، ولم تكن هكذا قديماً ، وأين هي هذه الفتاة التي 
أخبرته بعملها بالمزغونة ، وقالت له بال خداع أن 
عندما  فيه  قابلها  الذي  الموعد  في  يأتي  قطارها 
حدثته بالترام ذلك الحديث القصير الذي لم يزد عن 
إليها  ونظر  ثانيتين  تمتمتين  أو  تمتمة  أو  لفظة 
ت قلبه واسرت نفسه فغدا يشتاق  ونظرت إليه فمسَّ
إليها وإلى أن يراها .ألعلها ولحظه العاثر هي اآلن 
في أجازة من عملها ، ام تركته إلى عمل غيره ؟! 
به  لقائها  من  يوم  بعد  سريعاً  ذلك  سيحدث  وهل 
بالترام ؟ يا للدهشة !! ويفكر في أمر لم يتأكد من 
الركاب  بين  عنها  يبحث  فهو  أحتماله  أو  صحته 
القطار مندفعين وهم كثيرون ،  ينزلون من  الذين 
فقد يكون من الصعب أن يراها بينهم وال سيما أن 
بالمحطة أكثر من منفذ يخرج منه الركاب ، ولذا 
فعليه أن يذهب إلى محطة الترام فهي البد تستقله 
هذا  بعد  القطار  فينتظر   ، بالقطار  حضورها  بعد 
إلى الرصيف وامتأل  أقبل  اليوم ، وما أن يراه قد 
بالناس الذين أوشكوا أن ينزلوا منه حتى يهرع إلى 
ساعة  الربع  من  يقرب  ما  فينتظر  الترام  محطة 
ولكنها لم تحضر ولم يرها . ويشعر كأنما يؤنبها ، 
موعده  وعن  قطارها  عن  سؤاله  عن  فهمت  أما 
وهل تأتي به كل يوم وفي نفس الموعد فأجابته هي 
مرة  أنتظرته  فهل  ؟  يراها  أن  في  منه  رغبة 
متأخراً  ذهب  أو  فيه  يذهب  لم  يوم  في  بالمحطة 
كانت مع صديقاتها  ولو  ، وحتى  المحطة  فتركت 
أما كان يمكنها أن يعتذر عن مصاحباتهن وتنتظر 
فارغاً  القطار  فيه  رأى  الذى  اليوم  لعله  ؟!  قلياًل 
يخلو من تالناس فأنتظرته قلياًل بالمحطة ثم تركتها 
، والسيما ولم يخبرها - وهو يأسف وليته فعل – 
به  يأتي  البحري  الوجه  من قطارات  له قطاراً  أن 
بنفس  يأتي معها  ذلك وأعتقدته  تدرك  فلم  يوم  كل 
القطار فأنتظرته هو يبحث عنها  وتأكدت أن هذا 
 ، فيها  فكر  األمور  تلك  كل   . عليه  سهل  البحث 
وتضاربت بها أفكاره بين الصدق والخطأ ، وبين 
األحتمال وأمر غيرها لم يعرفه ولم يتداركه . ومع 
بين  صراع  في  هو  وكأنما   ، عناده  يقوي  ذلك 
أختفائها وبين رغبته في أن يراها . ويفكر ثانية ، 
منه  تخرج  بالمحطة  جانبي  منفذ  إلى  تتجه  لعلها 
فتستقل سيارة بداًل من الترام ! وهي لم تقل له كيف 
تذهب كل يوم إلى بيتها بعد القطار ، هي من غير 
شك أعتقدته يأتي معها في نفس القطار وعليه أن 
أن  من  تخجل  مع صديقاتها  فهي  هو  عنها  يبحث 
تبحث عنه أما هو فسهل عليه . أترى كان اعتقادها 
القطار  من  تنزل  ولعلها   . خطأه  تدرك  ولم  خطأ 
بمحطة غير القاهرة ، الجيزة ام غيرها ثم تتجه إلى 
إن  وتفكيرها  أعتقادها  من  يغير  لن  وهذا   ، بيتها 
 ، القطار  نفس  في  معها  يأتي  وكأنما  فيهما  رأته 
وهذا أقرب إلى الصحة ، فهي عندما رأته برصيف 
الوجه  محطة  جهة  من  جاء  قد  تتخيله  لم  المحطة 
البحري ومن القطار الذي يأتي به من عمله وهو لم 
عرفت  فلو   ، بالترام  رآها  عندما  ذلك  لها  يوضح 
ذلك منه لعلها كانت ستفعل شيئاً مختلفاً .ويستدرك 
محطة  من  القطار  تستقل  اليقين  فمن   ، قلياًل 
 ، المزغونة  من  يقترب  الذي  المكان   ، البدرشين 
تلك البلدة التي تعمل بها ... نعم البدرشين ، فهناك 
لن يكون كثيرون ينتظرون القطار الذي يقبل من 
الصعيد متجهاً إلى القاهرة ، ولن يكونوا كالكثيرين 
متدافعين  بالقاهرة  القطار  من  ينزلون  الذين 

ويتجه   . يراها  أن  يستطيع  هناك   ، متزاحمين 
فيعرف من صحف القطارات المعلقة على الحائط 
يتوان  ولم   . إليها  القطار  فيه  يأتي  الذي  الوقت 
إلى  تتجه  التي  فيستقل سيارة من سيارات األجرة 
وظل  القطار  موعد  قبل  هناك  فكان  البدرشين 
إلى  يقبلون  من  والحين  الحين  بين  فيرى  ينتظر 
المحطة من الرجال والنساء ومن الشباب والفتيات 
الفتيات  إلى  فيتطلع  القطار  وينتظرون  يتوقفون 
هي  تأِت  ولم  القطار  أتى  حتى  يراها  لعله  منهم 
 ، القطار  هو  واستقل  وبالضيق  بالسخرية  فشعر 
أن  يوم  القاهرة  إلى  به  جاءت  الذي  القطار  نفس 
رآها تنزل منه وهي تتضاحك هي وزميالتها . لم 
يضعف عناده ولم يفتر بحثه عنها ، فقد رآها في 
أن  بعد  الترام  من  تنزل  يَنسه  لم  الذي  اليوم  ذلك 
حيته ، وتعبر الطريق إلى ذلك الشارع الذي دلفت 
إليه ، إذن فهي تسكن بالقرب من مسكني ، اليفصل 
. فيسير يوماً من منله  بينهما إال محطة ترام فقط 
غلى هذا المكان فما أن يدنو منه حتى يشعر بقربها 
منه وبعدها عنه معاً ، ويمر بالشارع فما أن يخطو 
أين   . إليه  يسعى  ما  يشعر بصعوبة  قلياًل حتى  به 
بمكان  ام  هنا  تسكن  هل   ، الطريق  هذا  من  هي 
وماذا  ؟  بعيد  ام  قريب  منزلها  أين  ؟!  منه  يتفرع 
يفعل ؟! أيظل يتطلع إلى شرفات المنازل من حوله 
، وليس من الالئق أو من الذوق أن ينظر إلى من 
يراها تقف بها ، وهل يمكن أن تقف بشرفتها  أو 
بنافذتها في نفس اللحظة التي يمر بها أمامها ، ام 
أن ذلك صعب ، ورغم صعوبته فقد تملكته رغبة 
قوية في أن يتحقق فيراها ولو رآها ، ماذا يفعل ، 
 ، ذلك  من  ينتظر  وماذا   ، إليها  ويتطلع  أيقف 
أتراها يمكن أن تلوح له أم تلتفت إليه أم ستخجل 
؟ وإن خجلت ولم يصدر منها ما تنبئه به وتلفت 
أنتباهه إليها فيكفيه أن يكون قد عرف أين تسكن 
لم يدركه  المكان زمناً  بعد أن يجول في  . ولكنه 
اقدامه  ويأس  حيلته  بقلة  يشعر   ، قصر  أم  طال 
فيترك المكان مهزوماً مندحراً . ويخلو إلى نفسه 
أسنانه  على  فيه  يحك  قوياً  الذعاً  تأنبياً  فيؤنبها 
وكأنما يطحنها طحناً ! لماذا لم يضرب لها موعداً 
موعد  عن  له  افصحت  أن  بعد  لقاًء  يسألها  أو 
تكن  لم  اليقين  ومن   ، عملها  ومكان  قطارها 
سترفض ، ولكنه يبرر قصوره وأحجامه عن ذلك 
التالي كما  اليوم  بأعتقاده بل بتأكده أن يراها في 
كما  عملها  من  تأتي  أن  بعد  اليوم  ذلك  في  رآها 
يعذره  تبريره  يكن  لم  الحق  وفي   . يوم  كل  تأتي 
وإنما كان يزيده تأنيباً . وتمر األيام فبدأ يشعر أن 
ال فائدة فيما يفعله وال جدوى منه ، فيقل بمرورها 
ثم  فيه  رغبته  تفتر  ثم  عنها  البحث  في  اندفاعه 
إليه  يتسلل  األيام  مرت  وكاما   ، وتهدأ  تضعف 
النسيان فينشغل بما كان عليه أن ينشغل به حتى 
يمر   . ينساها  أن  معه  البحث وأوشك  هذا  تناسى 
عام أو أكثر ، فيستقل بعده الترام متجهاً إلى بيته 
وقد أقبل الظهر أو بعده بقليل ‘ فيجلس على مقعد 
بعربة من عرباته ‘ فما أن يوشك الترام على أن 
يتهيأ  حتى  بها  تنزل  التي  المحطة  إلى  ينتهي 
للنزول فيتقدم نحو الباب . وينظر فإذا فتاة يراها 
من ظهرها تجلس على مقعد من المقاعد ، فينظر 
في  ويركز   ، نفسه  في  يتساءل  دقة وهو  في  إليها 
رأسها فيتقدم قلياًل وينحرف بعض الشئ حتى يتأكد 
من وجهها فيرى جانبه فيرتبك . نعم هي هذه الفتاة 
عنها  فبحث  يراها  أن  أشتاق  التي  القطار  فتاة   ،
ذلك  بعد  يراها  اآلن  هو  وها   ، جدوى  بال  كثيراً 
أمامها  المقعد  أن  فيرى  وينظر   . الطويل  التوقف 
منفردة  وقعدها  وتجلس هي على  الناس  من  يخلو 
فيجرؤ   ، متقابلة  الترام  مقاعد  بعض  كانت  فقد 
عينيها  إلى  وينظر  أمامها  ويجلس  نحوها  ويتقدم 
ويقول لها في أندهاش يمتزج بالحنو واألمتنان معاً 

 !! المزغونة   - بصعوبة  الحروف  يلقي  وكأنما 
ضمت  وقد  وجهه  في  وتنظر  عينيها  إليه  فترفع 
 - تستفسره  وكأنما  رفق  في  له  وتقول  حاجبيها 
؟  تعرفينني  أال  ارتباك  في  فيسألها  ؟!  المزعونة 
وتجيبه وهي تنظر في وجهه وكأنما تستدرك موقفاً 
لها  فيقول  فترة  منذ  تقابلنا  لقد   .. نعم   - زمناً  أو 
كنِت  عندما  القطار  بمحطة   - ومؤكداً  مسرعاً 
تتضاحكين مع زميالتك ونظرت إليك ونظرت إلي 
القطار  بالترام عندما سألتك عن موعد  ثم  والتفِت 
فيه واخبرتيني عنه ، وعن مكان  الذي تحضرين 
وجهه  إلى  وتنظر  بالمزغونة  لي  فقلِت  عملك 
لقد مر   – منذ  له  وتقول  تكذبه  أن  تريد  وكأنما ال 
على ذلك وقت طويل - ما يزيد عن العام وينظر 
إلى فمها ويستمد في افتتان - والزلت تضيق على 
هادئة  ابتسامة  وتبتسم  الذهبي  الغطاء  هذا  ِسنَِّتك 
فمها  تفتح  أن  غير  من  قلياًل  عينيها  تغمض  وهي 
وكأنما تتواضع عن مدحه وأعجابه وتقول - ولكني 
اللحظة  تلك  في  ويتدارك  بالقطار  بعدها  أرك  لم 
فيها  فكر  التي  الكثيرة  األمور  تلك  من  فقط  أمراً 
وهو يبحث عنها ، ومن هذه األحتماالت المختلفة 
التي أعتقدها فيها ، لقد توقعته يأتي معها في نفس 
القطار وأنتظرت هي منه هو أن يبحث عنها فيه ، 
فما أن يدرك ذلك األمر حتى يفصح لها في أسى 
أحضر  أكن  لم  أنا   - نفسه  يؤنب  وكأنما  وضيق 
من  به  أحضر  قطاراً  استقل  كنت  ولكني  بقطارك 
فيها  تهزه  برأسها  له  وتؤمى  البحري  الوجه  جهة 
ويندفع  خطأ  أحسته  شيئاً  وتستدرك  تفكر  وكأنما 
الفرصة  هذه  منه  تضيع  أن  في  يرغب  ال  وكأنما 
أبحث  وأنا  الفترة  تلك  وطوال   - التياع  في  فيقول 
الناس  وبين   ، به  تأتين  كنت  الذي  بالقطار  عنك 
بل  الترام  وبمحطة  وبالترام  منه  ينزلون  الذين 
وفي  دهشة  في  فتسأله   . البدرشين  إلى  ذهبت 
ابتسامة هادئة أذهبت إلى البدرشين ؟! - نعم وتقول 
وكأنما تصحح له لقد تركت عملي هناك بالمزغونة 
بمحطته  الترام  ويقف  بالقاهرة  أعمل  اآلن  وأنا   ،
ولكنه لم يأبه بها أو لم لم يدركها فاستمر في حديثه 
– لقد تجولت بالشارع الذي ستنزلين إليه بعد قليل 
، كل ذلك حتى أراك ، فأين أنت ؟ أريد أن أراك .. 
وتتذبذب أبتسامتها الهادئة بين شفتيها فتقول – هذا 
؟  العائلة  بيت   – مستفسراً  فيسالها  العائلة  بيت 
وتظل بابتسامتها الهادئة التي توارى بينها شيئاً من 
االشفاق عليه أحسه منها وأعتقده فيها فتقول – لقد 
تزوجت فيسألها في أسى وال حيلة له – أتزوجِت 
فتريه  يدها  كف  وتفرد  قلياًل  ذراعها  وتمد  نعم   –
يضعها  التي  الدبلة  أو  الزواج  خاتم  ببنصرها 
األزواج حول أصابعهم ولم يشأ أن يفعل شيئاً أو 
فى  ويقول  إليها  ينظر  ولكنه  قال  مما  أكثر  يقول 
أسى – شكراً .. عن أذنك وتجيبه في هدوء وكأنما 
تواسيه أو شعر هو بذلك – تفضل ويقوم من جلسته 
الباب الخلفي  أمامها ويتجه نحو نهاية العربة إلى 
– ولم يعرف لماذا شكرها ، والشكر ال يتالئم مع 
الموقف الذي فؤجى منه أو صدم به ، أتراه أشفاق 
ويوشك  بشجنه  احست  إن  تضيق  أن  عليها  منه 
 ، فيها  تنزل  التي  بالمحطة  يتوقف  أن  الترام على 
منها  القريب  الباب  إلى  وتتجه  مقعدها  من  فتقوم 
طرف  من  إليها  فينظر  بالمحطة  الترام  ويتوقف 
لفتة  في  نحوه  تنظر  تنزل  أن  قبل  هي  فإذا  عينيه 
بطيئة تحول معها رأسها في هدوء . ولم ينتظر هو 
إلى المحطة التالية كما فعل من قبل ، فينزالن من 
الباب  األمامي وهو من  الباب  معاً هي من  الترام 
الخلفي ، فيعبران الطريق معاً فيتجه هو إلى جهة 
منه ليقطع مسافة المحطة السابقة سيراً على قدميه 
الشارع  إلى  فتجتاز  ثانية  جهة  إلى  هي  وتتجه 

العمودي على الطريق . 

بقلم: إدوار ثابت املزغونة .. موعد مل يتم 

 الدكتور مصطفى الفقي هو ذاكرة العرب القومية 
بامتياز.

عند  القومي  الفكر  عمق  مدى  المعروف  ومن 
المفكر السياسي الكبير والدبلوماسي البارع الدكتور 
العالمية.  اإلسكندرية  مكتبة  مدير  الفقي  مصطفى 
رؤيته  يوضح  الذي  الفكري  مشروعه  مفكر  ولكل 

ويمثل حصاد سنوات عمره المديد. 
القومي  والمثقف  السياسي  المفكر  مشروع  ويقوم 
تجديد  فكرة  على  الفقى  مصطفى  الدكتور  البارز 
والتأكيد  بالعروبة  الكامل  واإليمان  القومي  الفكر 
الحضارية  أبعاد مصر  الخاص من  البعد  على هذا 
بالعمل  اشتغاله  من  ابتداًء  المصرية،  والشخصية 
الرائد  بكتابه  ومروًرا  العام،  والعمل  السياسي 
كتابه،  إلى  ووصواًل  القومي«،  الفكر  »تجديد 
»العروبة المصرية«، حيث يقوم المشروع الفكري 
والثقافية  السياسية  الفقى على عمق رؤيته  للدكتور 
والمحوري  والقومي  العربي  مصر  لدور  الثاقبة 
التركيز  مع  البدايات،  منذ  العربي  محيطها  في 
الرؤية  فيها  تبلورت  والتي  الناصرية  الحقبة  على 

والمفهوم القومي وما تالها.
مصر  ودور  القومي  بالفكر  الكامل  اإليمان  ويمثل 
ورؤية  فكر  لب  العربي  محيطها  في  المحوري 
كاشًفا  ومفتاًحا  الشأن،  هذا  في  الفقى  الدكتور 
لمشروعه الفكري المبنى على بعث الفكر القومي. 
القومي  المشروع  في  الزاوية  حجر  هي  فمصر 
العربي الذي يعاني حالًيا من تقلبات كثيرة في ظل 
الناصري  المشروع  وغياب  القومي  المد  انحسار 

الذي كان القوة الدافعة له.
بضرورة  عميًقا  إيماًنا  الفقى  الدكتور  ويؤمن 
في  ترسخت  قد  السياسية  العروبة  بأن  االعتراف 
وجدان العرب أجمعين بعد ثورة قيام يوليو 1952 
كان  الذي  الناصر  عبد  جمال  الخالد  الزعيم  بقيادة 
عربية  لقيادة  مؤسسا  ملهًما  وعاش  كبيًرا  رمًزا 

مسموعة من الخليج العربي إلى المحيط األطلنطي.
وتتمحور كتابات الدكتور الفقى العديدة حول قضايا 

الدكتور  أطلق عليه  بما  تتعلق 
"العروبة  اصطالح  الفقي 
محوري  كمكون  المصرية" 
للهوية  الفلسفية  البنية  من 
ويؤكد  العريقة.  المصرية 
كتاباته  في  الفقي  الدكتور 
جميعها بأن عروبة مصر هي 
ومركز  الدائم  اإللهام  مصدر 
الذي  العظيم  البلد  لهذا  التأثير 
الثقافي  تراثه  على  حافظ 
القومية  وهويته  والحضارية 
التي  العديدة  األنواء  رغم 
مرت بها وفشلت في أن تقتلع 

جذور القومية العربية من التربة المصرية األصيلة، 
فضاًل عن تأكيد الدكتور الفقي على الدور المحوري 
لألزهر الشريف والبعد اإلسالمي للهوية المصرية 
من أجل الحفاظ على اللغة العربية وآدابها وفنونها 
هي  الثقافية  العروبية  الهوية  تلك  فكانت  وعلومها، 
التي  السياسية  العروبة  عليه  قامت  الذي  األساس 
عبد  جمال  الخالد  الزعيم  بقيادة  مصر  من  بزغت 
كان  الذي  القومي  البعد  ذات  يوليو  وثورة  الناصر 
وفي  شأنه.  من  وأعلت  أجله  من  قامت  ما  أبرز 
فكر الدكتور الفقي مصر هي البداية والنهاية وهي 
حاضرة الثقافة العربية ومركز العروبة. وهذه قضية 
مستقرة ال تحتاج إلى إثبات أو مناقشة. ومن عادات 
وإعادة  األحداث  قراءة  الراسخة  الفقي  الدكتور 
إطارها  في  وصياغتها  وتقييمها  السياسات  وضع 
الصحيح من خالل رؤية تنظيرية جادة تسعى لبعث 
الروح العربية. ونجح الدكتور الفقي في أن ينتج في 
"العروبة  أسماه  ما  وهو  جديًدا،  اصطالًحا  النهاية 
الشؤون  أدبيات  سمات  أبرز  كأحد  المصرية"، 

المصري  الدور  محورية  على  تقوم  التي  العربية 
المركزي، وتكشف آفاق المستقبل من خالل طرح 
اإلشكالية.  القضايا  من  العديد 
الفقي،  الدكتور  كتابات  وفي 
المقارنات  من  العديد  يعقد 
ومشكالتها  العربية  النظم  بين 
المؤرقة بين السياسة والتنمية 
والقضية الفلسطينية وإسرائيل 
والرأي العام وحقوق اإلنسان 
وسقوط  المعلومات  وثورة 
والعالم  والعرب  الحواجز 
وثورات  مصر  وعروبة 
وما  لها  وما  العربي  الربيع 
اإليرانية  واألطماع  عليها 
الخالفات  وتراث  التركية 
مواجهة  في  القومي  المشروع  وتراجع  العقائدية 
والشخصيات  القضايا  من  والعديد  اإلسالمي  المد 

وإشكاليات المستقبل العربي.
التأصيل  في  الفقي  الدكتور  فكر  جوهر  ويكمن 
الهوية  انتقال  إلى  يشير  تنظير  من  إليه  يذهب  لما 
المصرية من مرحلة "العروبة الثقافية" إلى مرحلة 
"العروبة السياسية"، مركًزا على المفهوم العصري 
اللغوي  والتجانس  الثقافي  والبعد  العربية  للقومية 
كعناصر مشكلة لسبيكة العروبة المصرية والقومية 

العربية.
الدكتور  على  غريًبا  ليس  القومي  الفكر  وهذا 
قرن  نصف  من  ألكثر  عمل  الذي  الفقي  مصطفى 
في العمل العربي المشترك، وعرك الحياة السياسية 
بكل مستوياتها في عالمنا العربي حين عمل مساعًدا 
العربية،  للشؤون  المصرية  الخارجية  لوزير  أول 
فضاًل  العربية،  الجامعة  لدى  لمصر  دائًما  ومندوًبا 
العربية  للجامعة  العام  األمين  لمنصب  ترشحه  عن 
الراقية  العربية  ثقافته  عن  فضاًل   ،2011 عام 

بكل  الوثيقة  والعملية  الشخصية  وعالقاته  والعالية 
العالم  في  السياسي  القرار  وصناع  الحكم  رجال 

العربي ألكثر من نصف قرن. 
قبواًل  المصرية  الوجوه  أكثر  الفقي من  الدكتور  إن 
وانتشاًرا في العالم العربي. ويوجد عشاقه ومريدوه 
في مكان من عالمنا العربي الفسيح. والدكتور الفقي 
المهتمين  السياسيين  المفكرين  أهم  من  واحد  هو 
العروبة.  مصر  عن  والمدافعين  العربية  بالشؤون 
ويقدم رؤيته الثاقبة لألجيال القادمة في كل ما يكتبه 
من كتب أو مقاالت أو محاضرات أو أحاديث لوسائل 
اإلعالم المختلفة سواء أكانت مرئية أو مسموعة أو 
مقروءة. والرجل بحق موسوعة تمشي على قدميه، 
يحمل بين جوانحه الفكر القومي أينما حّل، ويُنّظر 
له، ويؤمن به إيماًنا كبيًرا لم يتزعزع يوًما من األيام 
على الرغم من الظروف التي مر ويمر بها عالمنا 
نوًعا  القومية  فكرة  من  تجعل  أزمات  من  العربي 
من أنواع اليوتوبيا في عالم الصراعات والحروب 

الضارية في عالمنا الراهن. 
وعلى الرغم من سيادة الظالم، يرى الدكتور الفقي 
المظلم  النفق  نهاية  في  هناك  قادًما  النور  بصيص 
الذي عمل طوال عمره على إنارته بأفكاره البناءة 
وإنارة  األمل  عن  البحث  من  تمل  ال  التي  وبآرائه 
ظالم  وسط  العرب  نهضة  عن  للباحثين  الطريق 

عالمنا المعاصر. 
الفقي  مصطفى  للدكتور  وتقدير  حب  فتحية 
وضع  الذي  المتجدد  التنويري  القومي  ولمشروعه 
الوحشة في نفوس  اآلمال جنًبا لجنب مضيًئا ظالم 
العالم  وتواجه  األمل  إلى  وترنو  الحلم  عن  تبحث 
الحلم  باب  لعل  المالئكة  وطموح  األطفال  ببراءة 
العربي  العمل  من  رحيبة  آفاق  إلى  يوًما  ينفتح  قد 
المشترك على يدي وجهود الدكتور مصطفى الفقي، 

ذاكرة العرب القومية.

بقلم: د. حسين عبد البصير
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يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:

 يسعد اإلدارة أن تتقدم خبالص التهاني
مبناسبة عيد امليالد اجمليد والعام اجلديد

أعاده اهلل على اجلميع باخلري والسالم 

Nelly Kanou  
237, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4N 1C8

Tél.: (514) 331-2134
Fax: (514) 331-1421

Nelly & Tania Kanou 
475, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5X7

Tél.: (514) 744-0203
Fax:  (514) 744-0206

Seta Marachian    
5855, Gouin Ouest
Montréal, Qc. H4J 1E5

Tél.: (514) 334-8641
Fax:  (514) 334-6909

Tania Kanou     
740, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5C8

Tél.: (514) 744-2555
Fax:  (514) 744-9423

خدمة توصيل الدواء جماناً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian



أبو حجاج

 جمرد كلمة
  من عجائب 2018 

-1  لبنان بال وزارة حتى اليوم !
-2 ترامب يحذر الكونجرس من عزله مهدداً  أنا 

أو الفوضى من بعدي !
-3 منع المسيحيين من الصالة وقتلهم في المنيا 

بال رادع من الحكومة !!!
الفنانة رانيا يوسف   -4 تحويل بالغ ضد فستان 

للنائب العام في مصر !

Jeudi 20 décembre 2018     الخميس 20 ديسمبر

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

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

للمرة الرابعة فلبينية تفوز بلقب ملكة 
مجال الكون

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

الجموع  وسط  في  »أصلبيني«  بصلبي  خالصِك  كان  إذا 

مرفوع  الصليب  على  ورأســـي  عنك  ذاتـــي  ــذل  وســأب

يسوع  العالم  ـــب  أَحَّ كما  بحبك  َتــقــُر  جــراحــي  ودمــائــي 

أُناجيِك بدمعي وكم من حروٍف صاغتها عيوني ألجلِْك دموع 

وأنا أُناديِك بتوأم الروح وألمر المشيئة أستسلُم في خضوع 

وخشوع  وصالٍة  وإيماٍن  بمحبٍة  روحك  روحي  أستودُع 

دتها عيوْن سالت ُدموِعها على دمِع الشموع  وكم من نفوٍس وحَّ

وكم من قلوٍب أنعشتها مشاعْر عادت وعاشت لديها دروع 

بدأت حروف وأضحت قصائد كشالٍل أوجده باألمس ينبوع 

الربوع  كل  في  رموزه  انتشرت  ِحواْر  أبقاُه  ِجواْر  أفرزه 

الصقوع  َتطوُف  ُمحبة  قوافل  القلوب  تحاكي  األحبة  ُتناجي 

مسموع  للكِل  َجهوري  بصوِت  ُتنادي  علينا  علينا  ُتنادي 

مشروع القلِب  فــي  ـــوَدُه  وُج رٌب  الــحــُب  رٌب«  »الــحــُب 

ممنوع  بالرِب  الجهر  عاد  وما  حٌب  الرُب  حٌب«  »والرُب 

الجموع  وسط  في  »فاصلبيني«  بصلبي  خالصاٌ  شئِت  فإن 

مرفوع  الصليب  على  ورأســـي  ــي  ذات أهــديــِك  وبــذاتــي 

يسوع  العالم  ــب  أحَّ كما  بحبك  َتــقــُر  جــراحــي  ودمــائــي 

احلـُب رٌب

زاهى حواس من الربازيل: رأس نفرتيتى خرجت من مصر بطرق غري قانونية 

العثور على أكرب ماسة 
يف كندا

بريطانيا: إلقاء القبض على زوجني أطلقا على ابنهما اسم 
“أدولف” نسبة هلتلر كنده الجيوش

  وفِي عيد الميالد المجيد أحب ان أذّكر بمن نحن كعرب وكسوريين ومنها 
قصة جميلة روتها والدتي ،وهي سيدة مسلمة ولكنها عاشت وأحبت األديان 
كلها سواسية! وهي من مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا .. انها وهي طفلة 
السيدة  المسيحية عن  الحديث وتجادلت بشدة مع صديقتها  صغيرة تجاذبت 
للمسلمين!! ووالدتي  ام  للمسيحيين  العذراء والمسيح !! هل هما جاءا  مريم 
تعرف انهما للمسلمين !! هكذا علمها والدها جدي ..وجدتي !! وبعد االحتكام 
للمسلمين والمسيحيين  الى كبير.. فّسر لهما جدي بان األنبياء والقديسين هم 
معا!! وان ال فرق بين األديان !! وانه وان كان كل نبي جاء برسالة من الخالق 

في وقت مختلف!! لقوم مختلفين ولكن الخالق واحد!!  
بأنها  العذراء  السيدة  وكبرنا وكنا نحب كثيرا عندما تعّرف اختي الصغيرة 

»أمي« وأما والدتي فهي »ماما«!!! 
وفي سوريا الف رحمة لوالدتي التي علمتنا ان العذراء هي امنا جميعا وان 

المحبة هي في روح هللا!
القيمون على سالمة  وأتينا الى كندا لنرى بان هذه المفاهيم هي التي يحاول 
التعليم والمجتمع ان يحافظوا عليها! لنساعدهم ونكون دعما لهم. وطبعا نحن 
انه ليس هناك تفرقة وليس هناك عنصرية  ال نختبئ خلف إصبعنا ونقول 
بالمطلق! ولكن ما نحاول ان نقوله ونكونه آليوم هو ان الخير يجب ان يغلب 
أكبر وال تسمح  تأخذ دورا  المتعلمة والمثقفة والحكيمة يجب ان  الفئات  وان 

للحثاالت وثقافة ومفاهيم الحثاالت ان تمر اًو تبقى دون مواجهة ! 
السيدة العذراء ذكرت في القران وهى وحدهاـ  دون كل النساءـ  التى احتفل بها 
القران وكان لها سورة كاملة باسمها.. وكانت من اهم سور القرآن وعدد آياتها 
مائتان باسم أهلها وذويها »آل عمران«.. ثم جاء ذكرها فى القرآن الكريم فى 
آيات أربع وثالثين.. مرة وحدها.. ومرات مع ابنها سيدنا المسيح عيسى ابن 
مريم عليه السالم.. نعم إنها سيدتنا العذراء مريم البتول.. وفي اول القرآن وفي 
»سورة البقرة« كان ذكرها فى قوله تعالى: »ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا 

من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس«.
ثم هناك مكانة سيدتنا العذراء عند ربها.. وسموها وطهرها.. وإعالن اصطفاء 
هللا لها.. مكانة سيدتنا العذراء عند هللا باصطفاءين.. فى قوله تعالى: »وإذ قالت 
العالمين«.  يامريم إن هللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء  المالئكة 
وبعدها تأتى آية أخري.. تسجل لها بشارة ألكرم أعظم وأسمى وأمجد والدة.. 
حفلت بها الدنيا في قوله تعالى: »إذ قالت المالئكة يامريم إن هللا يبشرك بكلمة 

منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا واآلخرة ومن المقربين«
سالم لك يا مريم يا امنا جميعا.. مبارك ميالدك المسيح عيسى ابن مريم.

مرمينا ام مرميكم! 
وذكر لعلها تنفع الذكرى!! 

من واقعنا

Canadian  Realities  

   فازت ملكة جمال الفلبين بلقب  ملكة جمال الكون، االثنين، في بانكوك، في 
سياق الدورة الـ67 من المسابقة التي أشرفت عليها للمرة األولى في التاريخ لجنة 

تحكيم مؤلفة بالكامل من نساء.
المتحدة حيث  الواليات  التي درست في  كاتريونا غراي )24 عاماً(  وتسلمت 
حازت على شهادة في علم الموسيقى، التاج من ملكة جمال لكون السابقة الجنوب 
المؤلفة  التحكيم  لتصويت لجنة  نتيجةً  الحفل  بيترز في ختام  نيل  إفريقية ديمي لي 

من سيّدات أعمال وملكات جمال سابقات.
تخللتها سلسلة  التي  المسابقة  وشاركت 90 شابة في 
للتحّرش  المناهضة  أيضا«  أسئلة حول حركة »أنا 

وأزمة الالجئين في العالم.
بعد كشف غراي عن  القاعة  التصفيق في  وعال 
تعاونها مع منظمة غير حكومية تعنى بالوقاية من 

اإليدز في أحياء الصفيح في مانيال. وفي هذا السياق 
فقدت صديقا عزيزا بسبب  قالت: »قبل بضع سنوات 

اإليدز، لذا قررت تشجيع الناس على إجراء فحوص التشخيص. 
وهذا في قلب أولوياتي«.

باللونين األحمر والبرتقالي  ثوبا  ترتدي  التي كانت  قالت غراي  كما 
مستوحى من بركان ثار هذا العام: »قلبي مليء بقدر كبير من االمتنان. كانت 

هناك لحظات من الشك شعرت فيها باالرتباك وشعرت بالضغط«.
وحصلت تامارين غرين )24 عاما( من جنوب إفريقيا على لقب الوصيفة األولى 
لملكة جمال الكون، وستيفاني جوتيريز ملكة جمال فنزويال )19 عاماً( على لقب 

الثانية. الوصيفة 
فلبينية  وثاني  الكون،  ملكة جمال  بلقب  تفوز  فلبينية  وكاتريونا غراي هي رابع 
تفوز به خالل ثالث سنوات. وكانت الفلبين قد فازت في مسابقة ملكة جمال الكون 

أعوام 1969 و1973 و2015.
الفلبيني رودريغو  الرئيس  باسم  المتحدث  بانيلو  وقال سالفادور 

دوتيرتي، إن فوز غراي سيضع البالد على خريطة العالم »لجمالها 
ورقيها«، مضيفاً: »أظهرت ملكة جمال الفلبين بنجاحها للعالم أن 

إلى حقيقة  تحويل األحالم  القدرة على  لديهن  بالدنا  في  النساء 
عبر الشغف واالجتهاد والتصميم والعمل الجاد«.

 : أبودشيش  / على  القاهرة    
عالم  الدكتور زاهي حواس،  طالب 
األسبق،  اآلثار  المصريات ووزير 
إن »رأس  وقال  نفرتيتي،  بعودة رأس 
قانونية،  غير  بطريقة  نفرتيتي خرجت 
يراها  لمصر كي  بعودتها  وأطالب 
المتحف  افتتاح  عند  المصريون 

الكبير«.
التي  وأكد حواس، خالل محاضرته 
البرازيلية  باولو  مدينة سان  في  ألقاها 
المصرية  السفارة  له  نظمتها  والتي 
آمنة ومناطق  أن مصر  بالبرازيل، 
اآلثار مؤمنة على أعلى مستوى، داعيا 

الفتا  لزيارة مصر،  البرازيلي  الشعب 
البرازيل تعمل في  بعثة من  إلى وجود 

الغربي. البر  مقبرة في 
هناك  تكون  أن  تمنيه  وأعرب عن 
اآلثار  مجال  في  أكبر  عالقات 
الصديقين،  البلدين  بين  المصرية 
بين  الثقافي  التبادل  مؤكدا على عمق 

البرازيل ومصر.
التي  الموضوعات  أهم  وتناول حواس 
أسرار  مثل  أجمع  العالم  انتباه  تثير 
ومقابر  الهول  وأبو  الملك خوفو  هرم 
الملكية ووادي  والمومياوات  العمال 
آمون، وتحدث  الملوك وتوت عنخ 

القومي  البرازيل  متحف  عن حريق 
يوم  بأنه  جانيرو، ووصفه  بريو دي 
المصرية  الحضارة  تاريخ  في  صعب 
األثرية  القطع  نظرا ألهمية  القديمة، 
المتحف،  يحتويها  كان  التي  المصرية 
مؤكدا على استعداد وزارة اآلثار التام 
تم  التي  اآلثار  لترميم  إلرسال مرممين 

بالمتحف. إنقاذها 
من  العديد  وقع حواس  النهاية،  وفى 
للحضور،  البرتغالية  باللغة  الكتب 
البرازيل هو  يكون شعب  أن  وتمنى 
الشعب  لمصر، ألن  السفر  في  األول 

يعشق مصر البرازيلي 

 أعلنت شركة منجمية كندية عن 
استخراجها أكبر ماسة في أميركا الشمالية 
وهي حجرة صفراء عيار 552 قيراطا 
تمتد على 33.7 ميليمتر طوال و54.6 

عرضا.
الماسة المستخرجة من منجم في  وهذه 
الغربية في  ديافيك في األقاليم الشمالية 
أثقل بثالث مرات تقريبا من  كندا هي 
المنطقة  أكبر حجرة ماس عثر عليها في 
سابقا بزنة 187 قيراطا، وفق ما كشفت 
التي تملك 40  دومينيون دايمند ماينز 

بالمئة من الحصص في المنجم.
المنجمية في بيان “لم نكن  وقالت الشركة 
نتوقع ماسة بهذا الحجم في هذه المنطقة من 
لقطاع  العالم وهي تشّكل محطة مفصلية 

استخراج الماس في أميركا الشمالية”.
الخام، فهي  الماسة بشكلها  تباع هذه  ولن 

ستصقل قبل تقدير سعرها.
وقد قسمت ماسة ديافيك فوكسفاير صاحبة 
القياسي السابق في المنطقة إلى  الرقم 
حجرتين وبيعت مقابل 1.3 مليون دوالر 
أميركي. أما ماسة كالينان التي يبلغ وزنها 
العالم  أكبر ماسة في  3106 قيراط، فهي 
وقد عثر عليها في جنوب أفريقيا سنة 
1905. وقد قسمت إلى عدة أجزاء، 

غالبيتها تزيّن العصا الملكية البريطانية.

ألقي القبض على زوجين بريطانيين ينتميان 
إلى حركة “Neo Nazi” وتم سجنهما بعد 
إلى  ابنهما، أدولف، نسبة  أن قاما بتسمية 
باالنتماء  ألمانيا، التهامهما  النازية في  قائد 
إلى مجموعة يمينية متطرفة “إرهابية”، 
لـ الملكية  لما ذكرته محكمة برمنغهام  وفقا 

.CNN
وتم إلقاء القبض على الزوجين بعد أن نشرا 
صورا لطفلهما وهو يرتدي زي مجموعة 
المحكمة  “Ku Klux Klan”، وأصدرت 
لمدة 6  الزوج، توماس  بالسجن على  حكما 

سنوات و6 أشهر، كما حكمت على الزوجة، 
باتاتاس، بالسجن لمدة 5 سنوات.

وقد انتشرت صورة الطفل الذي أطلق عليه 
بهتلر، في الصحافة  أدولف حبا  والداه اسم 
البريطانية وهو يرتدي زي مجموعة 

“KKK” السرية ويحمل علم النازية.
المحامين، ويدعى ميبورن  ووصف أحد 
إنمان، المجموعة بأنها تحمل أهدافا شريرة، 
وتسعى إلى قلب الديمقراطية في عبر العنف 
والقتل وإعادة ترسيخ األسلوب الذي اتبعته 

الدولة النازية.


