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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

شكراً »سي. بي. إس« 
كنت يف أمس احلاجة للضحك!!

الحوار المتلفز    أضحكني كثيراً 
التي قامت به قناة سي. بي. إس 
الرئيس عبد  مع  األمريكية مؤخراً 
الفتاح السيسي رئيس جمهورية 

مصر العربية.
أقول أضحكني كثيراً ألنه اساء إلى 
القناة األمريكية وأصابها بالعار 
وعدم المصداقية فيما تقدمه من 
أحاديث »فشينك« مع ورؤساء 

وزعماء دول العالم.
لم  ألنه  كثيراً،  أضحكني  أقول 
العمل  المهنة وشرف  يراعِ أصول 
والمفترض  النزيه  اإلعالمي 
هذه  مثل  اجراء  عند  تواجده 
األحاديث التي تبث ويراها زعماء 
أو  الصديقة  الدول  ورؤساء 
غير الصديقة للواليات المتحدة 
بالمواثيق  التي صَّدعتنا  األمريكية 
الرأي والتعبير  الدولية عن حرية 
تتستر  وهي  اإلنسان،  وحقوق 
التي  القنوات  هذه  مثل  وتحمي 
تحترف الكذب وتزوير الحقائق 
المالية أو  لتحقيق بعض األهداف 

السياسية الرخيصة.
ألن  كثيراً،  أضحكني  أقول 
يراعِ  لم  ومقِّدمه  الحديث  ُمِعْد 
فيما  والحيادية  المصداقية 
معلومات  من  بتقديمه  قام 
التصريحات  استندت على بعض 
من  المثبتة  وغير  المشوهة 
ينتمون  الذين  المعارضين  بعض 
المسلمين  اإلخوان  لجماعة 
لما  أدنى مراعاة  اإلرهابية دون 
العمل  ممارسة  قوانين  تفرضه 
التي تقتضي  الشريف  اإلعالمي 
ضرورة إطالع الضيف بحقيقة 
ما تقوم به وتهدف إليه من وراء 
إجراء هذا الحوار إال أن ما حدث 
سمعة  لتشويه  كان  تضليل  من 
مصر ورئيس مصر وكل ما حققه 
األولى  حكمه  مدة  خالل  لمصر 
بالقياس  للبالد والقصيرة نسبياً 
في  بها  المعمول  الحكم  لمدد 
معظم دول العالم، ومنها الواليات 

المتحدة األمريكية.
ُمِعْد  ألن  كثيراً،  اضحكني  أقول 
يراعِ  لم  مه  ومقّدِ البرنامج 
على  القائمة  العدالة  شروط 
ضمن  من  تشترط  التي  الحياد 

للموالين  االستماع  تشترط  ما 
للمعارضين  للنظام، كما استمعت 
كل  وعلى  عليه  والخارجين  له 
ما تمثله الدولة المصرية طالما 
جماعة  بها  وتتحكم  تحكمها  ال 
المسلمين »المحظورة  اإلخوان 
ومازالت  قامت  لما  قضائياً«، 
إرهابية  عمليات  من  به  تقوم 
مصر  أمن  من  النيل  تستهدف 
وأمن مؤسساتها الوطنية الشريفة 
وأمن شعبها العظيم الذي أسقط 
الجماعة اإلرهابية بعون هللا  حكم 
أبناء  ومساندة أشرف رجالها من 

القوات المسلحة المصرية.
أقول اضحكني كثيراً، ألنه ذكرني 
وذكر كل مصري شريف بما يُحاك 
العلن  وفي  الخفاء  في  لمصر 
لالطاحة بأمنها واستقرارها والنيل 
ووحدتها  أراضيها  وحدة  من 

الوطنية داخلياً وخارجياً.
أقول اضحكني كثيراً، ألنه طمأني 
على مستقبل مصر القريب والبعيد 
وبأنها تسير لألمام لتتجاوز كل 
التي عاقت  العقبات وكل األزمات 
جماعات  بفضل  قديماً  تقدمها 
كافة  على  والتآمر  الخيانة 
القومي  مصالحها ومصالح أمنها 
الذي نجح شعب مصر في التصدي 
له وإفشاله تحت قيادة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، رغم أنف 
المختلق  العربي  الربيع  ثورات 
وما خلفته من إرهاب تحت مسمى 

الفوضى الخالقة.
أقول اضحكني كثيراً، ألنه علمنا 
فريق  تشكيل  بضرورة  الدرس 
يتولى  مخضرم  مصري  عمل 
القنوات  هذه  مثل  مع  االتفاق 
للقناة  ملزمة  قانونية  بصورة 
في حال إخاللها بشروط وبنود 
هذا  وبين  بينها  المبرم  االتفاق 
الفريق المصري بخصوص أي 
حوار مستقبلي سواء مع السيد 
الرئيس أو مع أي مسئول مصري 
الحكومة  داخل  المستوى  رفيع 

المصرية.
أقول اضحكني كثيراً هذا  أخيراً 
السقوط الكبير الذي طال قناة سي 
بي إس األمريكية ... وكنُت في 

أمس الحاجة للضحك!!
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Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

بدء انسحاب التحالف الدولي بقيادة أمريكا من األراضي السورية 
المتحدة لمحاربة تنظيم  التحالف الذي تقوده الواليات  المتحدث باسم    قال 
الدولة اإلسالمية اليوم الجمعة إن التحالف بدأ عملية انسحاب من سوريا، في 
من  متضاربة  شابته رسائل  الذي  األمريكية  القوات  انسحاب  بدء  إلى  إشارة 

مسؤولين أمريكيين.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي عزمه سحب القوات األمريكية 
من سوريا البالغ قوامها 2000 فرد وهو ما فاجأ الحلفاء الذين انضموا إلى 

واشنطن في قتال تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا.
وأحدث القرار المفاجئ صدمة أيضا بين كبار المسؤولين األمريكيين، ومنهم 

وزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال من منصبه احتجاجا على ذلك.
المدروس من  انسحابنا  ”بدأ عملية  التحالف  إن  رايان  الكولونيل شون  وقال 
سوريا. حرصا على أمن العمليات، لن نعلن جداول زمنية أو مواقع أو تحركات 

محددة للقوات“.
وذكرت وكالة اإلعالم الروسية أن روسيا، قالت يوم الجمعة إن لديها انطباعا 
بأن الواليات المتحدة تريد البقاء في سوريا برغم اإلعالن عن سحب القوات.

وقال سكان قرب معابر حدودية مع العراق عادة ما تستخدمها القوات األمريكية 
في الدخول والخروج من سوريا إنهم لم يروا تحركات واضحة أو كبيرة للقوات 

البرية األمريكية اليوم الجمعة.
وأضاف هذا القرار المزيد من الغموض على الحرب السورية المستمرة منذ نحو 
ثمانية أعوام، وسلسلة من االتصاالت بشأن كيفية ملء الفراغ األمني في أعقاب 
انسحاب القوات األمريكية من المناطق التي تتمركز بها في شمال وشرق سوريا.

فمن ناحية، تهدف تركيا إلى شن حملة ضد القوات الكردية المتحالفة مع الواليات 
المتحدة، ومن ناحية أخرى يرى الجيش السوري المدعوم من روسيا وإيران 

فرصة الستعادة مساحة ضخمة من األراضي.
وأشار مستشار األمن القومي األمريكي جون بولتون يوم الثالثاء إلى أن حماية 
األكراد حلفاء واشنطن ستكون شرطا مسبقا لالنسحاب األمريكي وهو ما دفع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتوبيخه ووصف تعليقاته بأنها ”خطأ فادح“.

وقال وزير الخارجية األمريكي مايك 
الشرق  في  بجولة  يقوم  الذي  بومبيو، 
التزام  بشأن  الحلفاء  لطمأنة  األوسط 
واشنطن بأمن المنطقة، إن االنسحاب 

لن يتوقف برغم التهديدات التركية.
واتجهت الجماعات الكردية التي تسيطر 
على شمال سوريا إلى موسكو ودمشق 
على أمل إبرام اتفاق سياسي يردع تركيا 

ويحمي حكمهم الذاتي في الشمال.
باسم  المتحدثة  زخاروفا،  ماريا  قالت 
وزارة الخارجية الروسية، إن من المهم أن 
يبدأ أكراد سوريا وحكومة دمشق الحوار 
في ضوء خطط االنسحاب األمريكية.

نقل  يتعين  أنه  للصحفيين  وأضافت 
السيطرة على األراضي التي تنتشر بها 
القوات األمريكية إلى الحكومة السورية.
وقالت زخاروفا ”في هذا الشأن يكون 

لبدء حوار بين األكراد ودمشق أهمية خاصة. برغم كل شيء األكراد، جزء ال 
يتجزأ من المجتمع السوري“.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها واشنطن امتدادا لحزب 
العمال الكردستاني، الذي يشن تمردا منذ 34 عاما في تركيا النتزاع حقوق 

سياسية وثقافية لألكراد في المناطق الجنوبية الشرقية قرب سوريا.
وقال مسؤول كردي كبير لرويترز األسبوع الماضي إن األكراد عرضوا على 
موسكو خارطة طريق التفاق مع دمشق. وقال نائب وزير الخارجية السوري 

يوم األربعاء إنه متفائل بشأن استئناف الحوار مع األكراد.
ورحب جان إيف لو دريان وزير خارجية فرنسا، المشاركة في التحالف بقيادة 

إبطاء لالنسحاب األمريكي بعد ضغوط من  أنه  يعتقد  بما  المتحدة،  الواليات 
حلفاء واشنطن.

وقال في مقابلة تلفزيونية يوم الخميس ”قالوا إن االنسحاب سيتم بطريقة أبطأ... 
وذلك على األرجح نتيجة الضغوط المتنوعة التي ربما حدثت بما في ذلك من 
فرنسا. تحدث الرئيس ماكرون معه )ترامب( عدة مرات ويبدو أن هناك تغييرا 

أعتقد أنه إيجابي“.
وفي اعتراف نادر بأن القوات الفرنسية موجودة أيضا في سوريا قال وزير 
الخارجية الفرنسي إنها ستغادر عندما يتم التوصل إلى حل سياسي في البالد.

يكون  أننا سننسحب عندما  الواضح  تفاصيل ”من  في  وأضاف دون خوض 
هناك حل سياسي“.

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

ترامب يدرس إعالن حالة الطوارئ يف مكاتب 
احلكومة بالواليات املتحدة

ميقاتي يؤكد عدم اعتذار احلريري عن 
تشكيل احلكومة اللبنانية ويطالب بدعمه

لبنان يطالب إسرائيل باالنسحاب من أراضيه احملتلة وإيقاف اجلدار الفاصل

  يدرس الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
اقتراب  إعالن حالة طوارئ وطنية مع 
اإلغالق الجزئي للحكومة األمريكية من 
أن يصبح األطول في تاريخ البالد وهو 
ما سيؤدي على األرجح لتصاعد نزاع 
مع الديمقراطيين بشأن الجدار الحدودي 
المقترح مع المكسيك وانتقاله إلى المحكمة 

في اختبار لسلطة الرئيس.
ولتفادي فخ سياسي من صنعه، لمح ترامب 
بقوة يوم الخميس إلى أنه قد يعلن حالة 
طوارئ بحيث يمكنه تخطي الكونجرس 
والحصول على التمويل المطلوب للجدار 
الذي كان تعهدا رئيسيا في حملته االنتخابية 

في عام 2016.
وتعهد ترامب في البداية بأن تدفع المكسيك ثمن تمويل الجدار 
الذي يقول إنه ضروري لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين 

والمخدرات. لكن الحكومة المكسيكية رفضت.
ويطالب ترامب الكونجرس اآلن بتوفير 5.7 مليار دوالر من 

حصيلة الضرائب لتمويل الجدار.
ودخل اإلغالق الجزئي للحكومة يومه الحادي والعشرين يوم 
الجمعة. وسيصبح أطول إغالق حكومي في تاريخ الواليات 

المتحدة يوم السبت.
الكونجرس  ومع عدم وجود أي مؤشر على حل وسط في 
تحدث ترامب علنا يوم الخميس أثناء زيارة لحدود تكساس 

عن دراسة إعالن حالة طوارئ.
وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام في بيان ”حان وقت 
الجدار/ لتمويل  الطوارئ  الرئيس ترامب لسلطات  استخدام 

الحاجز الحدودي. آمل أن يفلح ذلك“.
وسينقل ذلك النزاع بشأن الجدار إلى المحكمة مما يتيح إعادة 
فتح مؤسسات الحكومة المغلقة بالكامل بينما يجري نظر القضية 

وهو ما قد يستغرق شهورا.
وسيكون إعالن حالة طوارئ محفوفا بالمخاطر حتى أن بعض 
الجمهوريين في الكونجرس عبروا عن مخاوفهم بشأن هذه 
الخطوة. ونظرا ألن الدستور يمنح الكونجرس سلطة تحديد 
قلقون بشأن نزاع  فإنهم  المال  أولويات اإلنفاق وتخصيص 

قانوني عنيف وسابقة ال تتسم بالحكمة.

  قال رئيس الوزراء اللبناني األسبق نجيب ميقاتي 
إن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لن يعتذر 
عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة للبالد، مشيرا إلى 
أهمية دعم الحريري ومساعدته للنجاح في مهمته.
وأشار ميقاتي إلى أن الحريري تم تكليفه بتشكيل 
الحكومة، بأكثرية نيابية مشهودة، وأن الوقوف إلى 
جانبه حتى ينجح يأتي انطالقا من أن نجاح الحكومة 
ليس لشخصه، بل إلنقاذ لبنان أمام التحديات الكبيرة.
ووصف ميقاتي عالقته مع الحريري بأنها جيدة، 
أولوياتي هو االهتمام  له إن سلم  مضيفا: “قلت 
بمركز رئاسة الحكومة وتنفيذ اتفاق الطائف، ليس 
من منطلق ُسنّي، بل ألن رئاسة الحكومة هي صمام 
األمان في البلد، واتفاق الطائف وما نتج عنه من 
دستور هو النظام الذي يفترض اعتماده للوصول 

إلى الحل المنشود”.
وأعرب رئيس الوزراء األسبق عن قلقه من “األعراف الجديدة 
المستحدثة” في تشكيل الحكومة الجديدة.. مشيرا إلى أن الحكومات 
الدوحة، براحة  اتفاق  الطائف، وقبل  اتفاق  بعد  تأليفها  يتم  كان 
ومن دون تقسيمات، ولم يكن هناك حينها حديث عن ثُلث معطل 
أو غير ذلك “فالحكومة التي هي فريق عمل متجانس من أجل 
تنفيذ خطة عمل مطلوبة، تتحول اليوم إلى جزر وشقق مفروشة 
منفصلة بعضها عن بعض، وهذه هي المشكلة الحقيقية، والحل 
يكون بالعودة إلى روح اتفاق الطائف كاملة ومن دون أي تعديل”.

وأكد أن الحكومة الجديدة ستتشكل عاجال أم آجال، مشددا على أن 
لبنان ال يمكن أن يبقى من دون حكومة، متسائال في ذات الوقت: 

“هل سيكون هناك انسجام بين مكوناتها أم أن السياسة والتجاذبات 
الحاصلة ستعوق أي تقدم يمكن أن يحدث”.

وُكلف سعد الحريري – في 24 مايو الماضي – بإعادة تشكيل 
الحكومة الجديدة في أعقاب إجراء االنتخابات النيابية، غير أن 
الخالفات بين الفرقاء السياسيين حول الحصص الوزارية وحجم 
الحكومي، حيث  التأليف  الحقائب، تعرقل االنتهاء من  ونوعية 
تتبقى أزمة التمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري “النواب الستة 
السياسي حلفاء حزب هللا” فضال عن  آذار  الُسنّة من فريق 8 
رغبة بعض القوى السياسية الفاعلة – خالل األيام األخيرة – في 
إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص 

الوزارية لكل منها.

  طالب الجيش اللبنانى بضرورة االنسحاب 
اللبنانى  اإلسرائيلى الكامل من األراضى 
المحتلة، وإيقاف إسرائيل لألعمال الهندسية 
التى تباشرها وتنطوى على إنشاء جدار فاصل 
قرب مستوطنة مسكاف عام، والتوقف عن 
أعمال التنصت والتشويش وإرسال رسائل 
تتضمن تهديدات للمواطنين اللبنانيين فى 

سياق تدمير األنفاق.
جاء ذلك خالل االجتماع الثالثى الذى ُعقد 
المتحدة  برئاسة رئيس بعثة قوات األمم 
المؤقتة العاملة فى الجنوب اللبنانى “يونيفيل” 
الجنرال ستيفانو دل كول،  العام  وقائدها 
والذى حضره كبار ضباط القوات المسلحة 
اللبنانية والجيش اإلسرائيلى فى موقع لألمم 

المتحدة فى بلدة رأس الناقورة.
وذكر بيان صادر عن الجيش اللبنانى أنه أكد 
خالل االجتماع التزام لبنان بقرار مجلس 
األمن 1701 ، الصادر فى أعقاب العدوان 

اإلسرائيلى على لبنان عام 2006 ، وكافة 
ما يتضمنه من بنود، ومواصلة التنسيق بين 
القوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل، 

وتكثيف األنشطة المشتركة بينهما.
وأدان الجانب اللبنانى خالل االجتماع الثالثى 
استمرار خروقات الجيش اإلسرائيلي، 
البرية والبحرية الجوية، التى تنتهك الخط 
األزرق ) الخط الحدودى الفاصل بين لبنان 
وإسرائيل والذى وضعته األمم المتحدة عام 
2000(  والقرار 1701 والسيادة اللبنانية 

وتهدد باستئناف األعمال العدائية.
كما طالب الجيش اللبنانى بضرورة االنسحاب 
اإلسرائيلى الكامل من مزارع شبعا وتالل 
الغجر،  بلدة  المحتل من  كفرشوبا والقسم 
وأن يتوقف الجانب اإلسرائيلى عن أعمال 
التنصت والتشويش على شبكة االتصاالت 
اللبنانية، إلى جانب اإليقاف الفورى لرسائل 
المواطنين  إلى هواتف  المرسلة  التهديد 

اللبنانيين على خلفية أعمال تدمير األنفاق.
اللبناني، خالل االجتماع،  الجيش  وأثار 
تنفيذ أعمال هندسية فى مستوطنة  مسألة 
مسكاف عام، دون إبالغ قوات األمم المتحدة، 
مشددا على خطورة هذا الموضوع ال سيما 
أنه يقع فى المنطقة المتحفظ عليها، ومطالبا 
بمعلومات دقيقة ومفصلة عن األعمال، 
الفورى لها منعا ألى تصعيد  والوقف 

واحتراما للسيادة اللبنانية.
وكان المجلس األعلى للدفاع فى لبنان قد 
عقد فى وقت سابق من اليوم جلسة طارئة، 
برئاسة الرئيس ميشال عون، على خلفية 
الجدار األسمنتى الفاصل الذى تشيده إسرائيل 
على مناطق حدودية متنازع عليها مع 
لبنان، معتبرا أن هذا الجدار بمثابة اعتداء 
على السيادة اللبنانية ويخالف قرار مجلس 
األمن 1701 ، ومعلنا التقدم بشكوى إلى 

مجلس األمن فى هذا الصدد.

يقول جبران خليل

   قال وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو لمحطة فوكس 
نيوز التلفزيونية في مقابلة تذاع اليوم الجمعة إن الواليات المتحدة 
تعتزم استضافة قمة دولية تركز على الشرق األوسط، وتحديدا 

إيران، في الشهر المقبل في بولندا.
وقال بومبيو إن القمة ستعقد يومي 13 و14 فبراير شباط  »للتركيز 
على االستقرار في الشرق األوسط والسالم والحرية واألمن في 
المنطقة، وهذا يشمل عنصرا مهما وهو ضمان أال يكون  هذه 

إليران تأثير مزعزع لالستقرار«.
ويزور بومبيو عددا من دول الشرق األوسط في مسعى لحشد 
الدعم في المنطقة في ظل وجود مجموعة من القضايا الراهنة 
تشمل انسحاب القوات األمريكية من سوريا والخالف السعودي-

القطري ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال بومبيو، أثناء الجولة التي تستغرق ثمانية أيام، إن الواليات 

المتحدة »تضاعف« جهودها للضغط على إيران وتسعى إلقناع 
حلفائها في المنطقة بأنها ملتزمة بمحاربة تنظيم الدولة اإلسالمية 
على الرغم من قرار ترامب في اآلونة األخيرة سحب القوات 

األمريكية من سوريا.
وقال بومبيو لفوكس نيوز إن القمة ستضم ممثلين عن دول من 
أنحاء العالم للتصدي للنفوذ اإليراني في المنطقة مع سعي إدارة 

ترامب للضغط على طهران.
النووي المبرم مع إيران في عام  وانسحب ترامب من االتفاق 
بقية  2015 وأعاد فرض عقوبات على طهران برغم سعي 
الشركاء في االتفاق، وهم الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا 

وبريطانيا، للحفاظ عليه.
وفي تحول خالل األسبوع الحالي فرض االتحاد األوروبي بعض 

العقوبات على إيران.

أمريكا تستضيف قمة دولية يف فرباير 
تركز على إيران
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بقلم:  رفاه السعد

    في بلد تحكمه المليشيات المسلحة 
لم تجد إال القتل والخطف هذا هو حال 
العراق، ما أن حل علينا عام ٢٠١٩ 
والذي تمنى فيه العراقيون أن تكون 
أمنا واستقرارا  اكثر  اوضاع بالدهم 
..اصبح العراقيون بعد مرور عشرة 
ايام من العام الجديد على مقتل مساعد 
المصور في قناة الحرة عراق الزميل 
سامر علي حسين شكارة حيث تم 
العثور على جثته وعليها آثار إطالق 
نار والتحقيقات مستمرة طبعا لمعرفة 
السبب الحقيقي من وراء مقتله الذي 
التي كان يعمل  القناة  جاء بعد نشر 
بها تقرير صحفي يفضح االحزاب 
العراقية والميليشيات المتعاونة معها 
إلى ايران بعدها  النفط  في تهريب 
بساعات اعلن خبر مقتل اصحاب احد 
المطاعم المشهورة وسط بغداد بسب 
خالفات مع ميليشيات عصائب اهل 
الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي ، 

ولم يتم الكشف عن التفاصيل.
الجرائم هي تكملة لسلسلة  طبعا هذه 
اغتياالت ودعنا بها عام ٢٠١٨ الذي 
شهد اعتيال شخصيات ابرزها كانت 

نسائية منها 
 عارضة االزياء تارا فارس والناشطة 
العلي،التي عرفت  الحقوقية سعاد 
بدورها في تنظيم مظاهرات االحتجاج 
التي شهدتها البصرة من سوء االحوال 
المعيشية والفساد..  مقتل احد الكوادر 
الطبية الذي فضح في تسجيل مصور 
المثنى  المستشفيات في  احد  فساد 

وغيرهم. 
من يقف وراء عمليات االغتياالت وأين 
وزارة الداخلية وماهي نتائج التحقيقات 

التي لم يتم الكشف عنها بعد؟ ..اسئلة 
تبحث عن اجابة لكن ال مجيب لها ، 
يثير  اثار وال يزال  الداخلية  صمت 
باتت  الذي  العراقي  الشارع  غضب 
حياته مهددة في بلد تُصبح فيه كل يوم 
على حادثة اغتيال او تفجير عبوة .. 
لم تعلن حتى االن  السلطات االمنية 
العثور على أدلة تشير الى من يقف وراء 
تلك االغتياالت لكن مواقع التواصل 
االجتماعي التي باتت الوسيلة االكثر 
العراق كشفت بعض  استخداما في 
الحقائق التي وبالتأكيد تعرفها الداخلية 
لكنها تغض الطرف عنها ألسباب 
سياسية وأخرى بسبب مصالح وغيرها.  
حيث نشرت مواقع التواصل االجتماعي 
أخبار تتحدث عن مؤامرة تقف وراءها 
الناشطات  لتصفية  بعينها،  جهات 
العراقيات، فيما أشار بعض العراقيين 
إلى احتماالت تورط متشددين في ذلك 
فعندما نشر خبر مقتل تارة فارس ظهرت 
اصوات نشاز تشتم وتشمت بمقتلها ، 
وبعد كل حادثة اغتيال تعلن السلطات 
االمنية انها فتحت تحقيق بالحادث إال 

إنها لم تكشف عن اي تحقيق  
 والغموض ال يزال يخيم على من يقف 
وراء هذه الجرائم  وعالمات استفهام 
كثيرة في الشارع العراقي لم تجد من 

يجيب عليها  
في وقت ال تزال فيه الحكومة العراقية 
غير مكتملة وينقصها اهم وزارتين  وهما 
الداخلية والدفاع اللتان تتصارع الكتل 

السياسية للحصول عليهما .
دائرة تدور فيها كتل واحزاب تتقاتل 
لتقاسم هاتين الوزارتين لتمرير مصالح 

على حساب مصالح بلدهم.

 العراق ومسلسل االغتياالت

ماي: لندن وطوكيو ستعززان من تدريباتهما 
العسكرية املشرتكة خالل 2019

جملس الوزراء اليمين: تصعيد احلوثيني 
رسائل حتد سافرة للمجتمع الدولي ورفض 

ترامب يهدد بفرض حالة الطوارئ.. ويرتاجع عن تصرحيات سابقة

   قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا 
ماي، خالل مؤتمر صحفي جمعها مع رئيس 
الوزراء الياباني، شينزو آبي في العاصمة 
البريطانية يوم الخميس، إن لندن وطوكيو 
سوف تزيدان من تدريباتهما العسكرية الجوية 
والبرية المشتركة خالل العام الجاري ٢٠١٩.

وأوضحت ماي أن البلدين سوف يتعاونان في 
مجال فرض العقوبات على كوريا الشمالية 
“كجزء من تصميمهما المشترك للتوصل 
إلى حل سلمي للتوتر في المنطقة والنزع 
الكامل لألسلحة النووية في كوريا الشمالية”.
وأشارت الى أن البلدين سوف يتعاونان 
في مجال التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك 

المجاالت العسكرية والصاروخية.
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الياباني 

شينزو آبي أنه تناول خالل زيارته إلى المملكة 
المتحدة العديد من القضايا ومنها قضية خروج 
لندن من االتحاد األوروبي “البريكست”، 
قائالً إن القرار النهائي في هذه القضية في 

يد الشعب البريطاني.
وأثنى آبي على التقدم الذي تم إنجازه في قضية 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وما 
تقدمه ماي من “عمل شاق” في هذا الصدد 
، وأضاف أن بريطانيا هي بوابة السوق 
األوروبية بالنسبة إلى اليابان وأن األعمال 
التجارية الخاصة باألخيرة وفرت أكثر من 

١5٠ ألف وظيفة في بريطانيا.
الياباني دعم بالده  وأبرز رئيس الوزراء 
لمسودة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
وضرورة أن تتجنب بريطانيا “بريكست من 

دون صفقة” ، وأكد أنه وماي ناقشا كيفية 
تعزيز التجارية البينية والتعاون االستراتيجي 
في المجاالت اإلبداعية واألمن والبنى التحتية 

واالتصاالت.
الدفاع، قال إن الطرفين  وحول قضايا 
اتفقا على استمرار “تعاونهما الوثيق” في 
المجاالت البحرية واالستطالعات والتدريبات 
المشتركة ، وأكد على أهمية النزع الكامل 
الشامل والصواريخ  الدمار  لكل أسلحة 
الكامل لجميع قرارات  الباليستية والتنفيذ 

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. 
وأضاف آبي إنه إذا ما قررت كوريا الشمالية 
السير في الطريق الصحيح فإنها سوف ترسم 
لنفسها “مستقبالً مشرقاً” ، مشيراً إلى أنه 
يريد لكوريا الشمالية اقتناص هذه الفرصة.

   قال مجلس الوزراء اليمني إن 
األخير  الحوثي  ميليشيات  تصعيد 
الجوية  العند  قاعدة  باستهداف 
انتهاكاتها  لحج وتكرار  بمحافظة 
الحديدة،  النار في  لوقف إطالق 
والتنصل عن تطبيق ما تم االتفاق 
األمم  برعاية  السويد  في  عليه 
تحد سافرة  المتحدة، هي رسائل 
للمجتمع الدولي وقراراته الملزمة، 
ومؤشر واضح على رفضها الصريح 
تنفيذ  لجهود السالم، والمضي في 

أجندة داعميها في طهران.
واعتبر مجلس الوزراء في بيان صحفي 
أوردته وكالة األنباء اليمنية سبأ أن ما 
وصفه “بصمت األمم المتحدة ومجلس 
األمن والمجتمع الدولي وتساهلها مع هذه 
الميليشيات المتمردة وعدم الجدية والحزم 
في تنفيذ قراراتها الملزمة، شجعها على 
والوحشي  العدواني  نهجها  في  التمادي 
وتهديدها لألمن اإلقليمي”، الفتا إلى أن 
تزامن تكثيف اطالق الطائرات اإليرانية 
المسيرة والمفخخة منذ اتفاق السويد عمل 
مخطط وممنهج يهدف إلى إفشال جهود 
األمين العام لألمم المتحدة ومبعوثه إلى 
اليمن، لتحقيق اختراق في مسار إنهاء 
اشعلتها وتشير بوضوح  التي  الحرب 
إلى تورط طهران في توجيه أفعالها بما 

يخدم مصالحها.

وذكر البيان أن “األمم المتحدة والمجتمع 
الدولي، أمام محك واختبار حقيقي لجديتهم 
وقدرتهم على وقف هذا الصلف والتعنت 
الحوثي ومن يقفون ورائه، وذلك باتخاذ 
أو  إدانات كالمية  أفعال جادة وليس 
بشكل  تفسيرها  تهدئة، يجري  تلميحات 

خاطئ من قبل الميليشيات”.
وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة الشرعية 
تقف  لن  لها  الداعم  العربي  والتحالف 
استمرار هذا  األيدي في حال  مكتوفة 
امد  الحوثية إلطالة  التمادي والمساعي 
اليمني  الشعب  مأساة  الحرب، وتعميق 
والكارثة اإلنسانية االسوأ في العالم التي 

تسببت بها.
وقال البيان إن “الحكومة الشرعية تضع 
المجتمع الدولي مجددا امام مسؤولياته، 
لتحديد المعرقلين للسالم، وإن استمرار 

التقاعس في الردع الحازم لهذه الميليشيات 
لن يؤدي إال إلى مزيد من معاناة الشعب 
اليمني، وتهديد األمن اإلقليمي والدولي، 
للجهود  اتخذنا خطوة واستجبنا  وكلما 
السالم، جاءت مثل هذه  الدولية نحو 
الردود من قبل وكالء إيران في اليمن، 
اإلرهابي طالما  نهجها  يستمر  وسوف 
تنفيذ  في  يتساهل  الدولي  المجتمع  ظل 
قراراته الملزمة والصريحة والواضحة 

بشأن اليمن”.
“تمرد”  الوزراء  مجلس  واستنكر 
الملزمة  األممية  القرارات  إيران على 
تسليح  انتهاك حظر  واستمرارها في 
الحوثيين وتزويدهم بالطائرات المسيرة 
اليهم،  الصواريخ واألسلحة  وتهريب 
بموقف حازم في وجه  مجددا مطالبته 
“المخطط اإليراني التوسعي في المنطقة.

  قبيل مغادرته العاصمة األميركية واشطن لتفقد 
الحدود مع المكسيك في والية تكساس، أدلى الرئيس 
األميركي دونالد ترامب بتصريحات مثيرة للجدل، 
هدد فيها بفرض حالة طوارئ وطنية لتمويل بناء 
جدار على حدود البلدين، وتراجع عن وعوده السابقة 

بجعل المكسيك تدفع ثمن الجدار.
وقال ترامب: »لدي الحق الكامل ألعلن حالة طوارئ 
وطنية، وقد نصحني محامون بذلك. لست مستعدا 
للقيام بذلك اآلن، لكنني سأفعل إذا كنت مضطرا 

لذلك. ال شك لدي بهذا الشأن. سأفعل«.
وتابع: »لم أفعلها بعد، لكنني قد أقوم بذلك إذا لم تحل 
األمور بهذه الطريقة«، في إشارة إلى محادثاته مع 
قادة الكونجرس الديمقراطيين بشأن تمويل الجدار.

وبعد أن أكد ترامب مرارا وتكرارا في العديد من 
المناسبات بأنه سيجعل المكسيك تدفع ثمن الجدار، 

عاد الرئيس األميركي ليؤكد أنه »لم يقل ذلك«.
وأشار في تصريحات له الخميس: »عندما أقول 
خالل حملتي االنتخابية إن المكسيك ستدفع ثمن 
الجدار، من الواضح أنني لم أعن أنهم سيقومون 

بتحرير شيك لهذا الغرض«.
وتدارك ترامب نفسه بالقول: »لكنهم سيدفعون 

ثمن الجدار بطريقة غير مباشرة، من خالل اتفاقية 
التجارة العظيمة التي أبرمناها«، في إشارة  إلى 
االتفاق الذي أعلنت الواليات المتحدة وكندا التوصل 

له »ويشمل المكسيك«.
 وكان بيان أميركي كندي مشترك قد أوضح أن البلدين 
توصال إلى »اتفاق مبدئي يشمل المكسيك، ويتالءم 
مع واقع القرن الواحد والعشرين«، يقضي بتعديل 
اتفاقية التجارة الحرة ألميركا الشمالية )نافتا( التي 
تربط بين 5٠٠ مليون شخص في أميركا الشمالية 

منذ العام ١٩٩4.
يذكر أن ترامب نشر في ديسمبر الماضي تغريدة أكد 
فيها أن المكسيك ستدفع ثمن الجدار، جاء فيها: »لقد 
قلت مرارا، إنه بطريقة أو بأخرى، فإن المكسيك 

ستدفع ثمن الجدار«.
واتخذ األمر طابعا رسميا إلى حد ما في يناير 
٢٠١7، عندما رد الرئيس المكسيكي إنريكي بينا 
نييتو بنفسه على تصريحات ترامب، قائال إن بالده 
»حتما لن تدفع ثمن جدار ترامب، الذي يريد بناءه 
على الحدود بين البلدين«، مؤكدا في الوقت نفسه 

رغبته في »عالقة جيدة« مع الواليات المتحدة.
وأضاف نييتو: »واضح أن هناك بعض الخالفات 

مع الحكومة األميركية المقبلة مثل 
مسألة الجدار، الذي حتما لن تدفع 

المكسيك ثمنه«.
الديمقراطيون يغضبون ترامب

وانسحب الرئيس األميركي، األربعاء، 
من محادثات مع قادة الكونغرس 
الديمقراطيين بسبب تمويل الجدار 
الحدودي مع المكسيك، قائال على 
تويتر، إن االجتماع الذي عقد في 
البيت األبيض إلنهاء إغالق الحكومة 
األميركية كان »مضيعة للوقت تماما«.
وفي اليوم التاسع عشر لإلغالق 
الحكومي الجزئي، اجتمع ترامب 
لفترة قصيرة مع زعيم الديمقراطيين 
في مجلس النواب تشاك شومر، 
ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي 
وغيرهما من القادة الديمقراطيين لكن 
االجتماع انتهى بشكل حاد ودون أي 

إشارة على التوصل إلى حل.
وكتب ترامب على تويتر »سألت عما سيحدث في 
أنا انفراجة سريعة  غضون 3٠ يوما إذا أحدثت 

لألمور.. هل ستوافقون على )تشريع( ألمن الحدود 
يتضمن بناء جدار أو سياج حديدي؟ ردت )نانسي 
بيلوسي رئيسة مجلس النواب( بالرفض. فقلت لهم 

مع السالمة. ال فائدة!«

ووصف النواب الديمقراطيون المستاءون من تصرف 
ترامب بأنه »نوبة غضب« وقالوا إن االجتماع توقف 
عندما رفضوا االلتزام بتمويل اقتراحه بشأن الجدار 

الحدودي مع المكسيك.
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طائرات احلوثيني املسرية تهاجم عرضا عسكريا للجيش 
اليمين وسقوط قتلى

تفكيك عبوة ناسفة بالقرب من 
كنيسة العذراء يف اإلسكندرية

  قال الرئيس اإليراني حسن روحاني،  إن بالده ستطلق 
قمرين صناعيين إلى الفضاء خالل األسابيع المقبلة باستخدام 
صواريخ مصنعة محليا وذلك بعد أسبوع من تحذير واشنطن 
لطهران من المضي قدما في خطة إلطالق ثالثة صواريخ 

للفضاء.
وكان وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو حذر طهران 
من عملية اإلطالق التي وصفها بأنها ستمثل انتهاكا لقرار 
الصواريخ  تكنولوجيا  الدولي ألنها تستخدم  مجلس األمن 

الباليستية.

وتخشى الواليات المتحدة من 
أن التكنولوجيا الباليستية طويلة 
بالبرنامج  المرتبطة  المدى 
الفضائي يمكن أيضا أن تستخدم 
تحمل  إطالق صواريخ  في 

رؤوسا حربية.
وقالت إيران، التي تعتبر برنامجها 
للفضاء مصدرا للفخر الوطني، 
إن إطالق مركبات فضائية وإجراء تجارب صاروخية ال 

يعد انتهاكا وأشارت إلى أنها ستستمر في برنامجها.
ونقل التلفزيون اإليراني الرسمي عن روحاني قوله ”في 
الفضاء  إلى  صناعيين  قمرين  سنطلق  المقبلة،  األسابيع 
روحاني  يقدم  ولم  الصنع“.  إيرانية  باستخدام صواريخنا 

تفاصيل بشأن الصواريخ.
وكان بومبيو قد قال إن إيران أعلنت خططا إلطالق ثالثة 
صواريخ خالل األشهر المقبلة تطلق عليها اسم مركبات إطالق 

فضائية مشيرا إلى أنها تستخدم تكنولوجيا ”مماثلة تماما“ 
لتلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

ودعا قرار مجلس األمن الدولي، الذي صدر لدعم االتفاق 
النووي بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، طهران 
إلى اإلحجام عن أي أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية 
إلى  تصل  لمدة  وذلك  نووية  رؤوس  حمل  على  القادرة 

ثمانية أعوام.
وانسحبت واشنطن من االتفاق النووي في الربيع الماضي.
ونشب خالف شديد بين طهران وواشنطن منذ انسحاب 
الواليات المتحدة من االتفاق في مايو أيار، وقرار ترامب 
بإعادة فرض عقوبات على طهران كانت قد ُرفعت عام 

2016 بناء على االتفاق النووي.
وأطلقت إيران أول قمر صناعي محلي الصنع أوميد )أمل( 
لألبحاث واالتصاالت في عام 2009 بمناسبة الذكرى السنوية 
الثالثين للثورة اإلسالمية. وتحل الذكرى السنوية األربعين 

للثورة في فبراير المقبل.

    قال األنبا بولس حليم المتحدث 
الرسمي باسم الكنيسة المصرية، إن 
»شرطة المفرقعات قامت بتفكيك عبوة 
ناسفة تم العثور عليها على بعد 20 
مترا في محيط كنيسة العذراء بمنطقة 

سموحة بمحافظة اإلسكندرية«.
وأوضح حليم، أن »أشخاصا أبلغوا 
األمن المتواجد لتأمين الكنيسة عن قيام 
مجهولين بوضع شنطة مجهولة أمام 
سوبر ماركت قريب من كنيسة العذراء، 

وتمت االستعانة بشرطة المفرقعات 
والتي قامت بدورها بالتعامل مع األمر 

وتفكيكها«.
وقبل أيام، ُقتل ضابط شرطة مصري 
خالل تفكيك عبوة ناسفة مزروعة أمام 
إحدى الكنائس في العاصمة المصرية 
القاهرة، وذلك مع بدء احتفاالت األقباط 
بعيد الميالد المجيد، كما أصيب اثنان 
آخران جراء الحادث، رغم اإلجراءات 

األمنية المشددة بمحيط الكنائس.

تابعة      ذكرت وسائل إعالم سعودية وحوثية أن طائرات مسيرة 
للحوثيين هاجمت عرضا عسكريا للجيش اليمني في محافظة لحج يوم 

الخميس مما أدى لسقوط عدد من القتلى.
يأتي الهجوم فيما تحاول األمم المتحدة دفع محادثات السالم بين الحوثيين 
الذين يسيطرون على شمال اليمن وحكومة الرئيس عبد ربه منصور 
هادي المدعومة من السعودية، وذلك باإلشراف على وقف محدود إلطالق 

النار في مدينة الحديدة المطلة على البحر األحمر.
وقال شهود عيان إن انفجارا قويا هز منطقة العرض الذي كان يجري 
داخل قاعدة عسكرية في حي العند وإن ضباطا كبارا أصيبوا في الهجوم 

منهم نائب رئيس أركان الجيش اليمني.
وذكرت قناة العربية التلفزيونية أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون 
الهجوم  إن  للحوثيين  التابعة  التلفزيونية  المسيرة  قناة  وقالت  بجروح. 

استهدف »تجمعات الغزاة والمرتزقة«.
وقال مصدر عسكري إن الهجوم استهدف منصة العرض التي كان عدد 

من المسؤولين يتابعون العرض منها.
ولم يتضح ما إذا كان ضمن الحضور مسؤولون عسكريون من السعودية 
واإلمارات، اللتين تقودان تحالفا تدخل في حرب اليمن عام 2015 إلعادة 

الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي أخرجه الحوثيون من العاصمة صنعاء.
وفي نوفمبر تشرين الثاني أعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران وقف هجمات 
الطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية واإلمارات وحلفائهما اليمنيين، 
اتفاق السالم الذي أبرم  تنفيذ  التوتر تزايد في اآلونة األخيرة بشأن كيفية  لكن 

برعاية األمم المتحدة.
واتفق الحوثيون والحكومة المدعومة من السعودية على وقف إطالق النار في 
في محادثات سالم  القوات  االستراتيجية وعلى سحب  الساحلية  الحديدة  مدينة 
جرت في السويد في ديسمبر كانون األول بعد جهود دبلوماسية استمرت عدة 
أشهر وضغوط غربية إلنهاء الحرب التي اندلعت منذ نحو أربع سنوات وأودت 

بحياة عشرات اآلالف.
ويسري وقف إطالق النار على محافظة الحديدة فحسب لكن السفير البريطاني 
في اليمن مايكل آرون قال على تويتر يوم الخميس إن أي تصعيد في أي مكان 

باليمن »يتعارض مع روح اتفاق ستوكهولم«.

بعد  الحديدة  مدينة  سيحكم  الذي  من  الحكومة  تحدد  لم  إذ  االتفاق  تنفيذ  وتعثر 
سحب القوات.

وانزلق اليمن إلى الحرب بعد أن أجبرت احتجاجات مؤيدة للديمقراطية الرئيس 
السابق علي عبد هللا صالح على التنحي. وكان هادي قد انتخب ليرأس حكومة 
انتقالية لكنه اضطر للتوجه إلى السعودية والبقاء بها بعد أن سيطر الحوثيون 

على صنعاء.
وينفي الحوثيون تلقي أي مساعدة من إيران ويقولون إنهم يقومون بثورة على الفساد.

اللبنانية  الصحف  أكدت    
الخميس  أمس  صباح  الصادرة 
أن كافة المؤشرات الراهنة تفيد 
بأن ملف تشكيل الحكومة الجديدة 
أصبح مؤجال إلى وقت قد يطول 
إلى ما بعد القمة العربية االقتصادية 
المقرر عقدها في بيروت الشهر 
الجاري، معتبرة أن دعوة رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري لتأجيل 
انعقاد القمة، تثير المخاوف من 
مواجهة محتملة بينه وبين رئاسة 

الجمهورية.
“الجمهورية”  صحيفة  وكشفت 
عن مراهنة الرئيس اللبناني ميشال 
عون على المقترح الذي تقدم به 
رئيس التيار الوطني الحر جبران 
 32 من  حكومة  بتأليف  باسيل، 
وزيرا بدال من 30 وزيرا، لحل 
أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة 
الُسنّة حلفاء حزب هللا، حيث قال 
لم  “إذا  الصحيفة:  بحسب  عون 

ينجح هذا المسعى خالل أيام، لن تكون هناك حكومة في 
المدى المنظور، لكن سيكون لي موقف من هذا األمر”.

وأشارت الصحيفة إلى أن كافة صيغ الحلول التي يطرحها 
وزير الخارجية جبران باسيل لألزمة الحكومية، تتمحور 
حول بقاء الثلث الضامن )المعطل( بيد فريقه السياسي، 
وهو ما يعكس اإلصرار على توسيع الحكومة لتضم 32 
وزيرا، حيث نقلت الصحيفة عن مصادر بالتيار الوطني 
الحر أن الثلث الضامن من حق الحصة الوزارية المشتركة 
للتيار ورئيس الجمهورية، في ضوء ما أسفرت عنه نتائج 

االنتخابات النيابية األخيرة.
من جانبها، ذكرت صحيفة )النهار( أن طرح رئيس مجلس 
النواب نبيه بري بتأجيل انعقاد القمة العربية االقتصادية، 
قد يشعل مجددا التباينات والخالفات في مسألة الصالحيات 
الدستورية بين الرئاسات الثالثة في لبنان )رئاسة الجمهورية، 
إلى  مشيرة  الحكومة(،  ورئاسة  النواب،  مجلس  ورئاسة 
االنعكاسات السياسية السلبية لهذا األمر لدى الدوائر الدبلوماسية 
المحلية والعربية في ظل الموقف الذي اتخذه بري منفردا، 
وتأثيره على “الُمناخ السياسي الداخلي المأزوم أساسا بفعل 

تعقيدات ملف تأليف الحكومة”.

من ناحيتها، أكدت صحيفة )األخبار( عدم وجود أية مبادرات 
جدية أو اقتراحات لحل األزمة الحكومية، مشيرة إلى أن 
مبادرة اللواء عباس إبراهيم مدير األمن العام اللبناني، 
لحل أزمة تمثيل النواب الستة الُسنّة )كتلة اللقاء التشاوري( 
وأن  إلى طريق مسدود،  الجديدة، وصلت  الحكومة  في 
االقتراحات التي طرحها الوزير جبران باسيل لم يكتب 
لها نصيب من النجاح، وهو ما يعيد ملف تشكيل الحكومة 

إلى نقطة السفر.
من جهتها، اعتبرت صحيفة )المستقبل( أن القمة العربية 
االقتصادية دخلت في دائرة االشتباك السياسي اآلخذ في 
االتساع في ظل التعثر الحكومي الراهن، وذلك على خلفية 
تصريح رئيس مجلس النواب في شأن تأجيل انعقادها، 
الفتة إلى أن مالمح االشتباك بين نبيه بري وميشال عون، 

تلوح في األفق.
وقالت الصحيفة إن كافة المؤشرات تقطع بأن ملف تشكيل 
الحكومة تم تأجيله إلى وقت قد يطول إلى ما بعد انعقاد 
القمة االقتصادية، مشيرة في ذات الوقت إلى أن رئيس 
الوزراء المكلف سعد الحريري يتواصل مع كافة الجهات 
المعنية بملف التأليف الحكومي لمحاولة تذليل قيود العرقلة 

وتسهيل التشكيل.

من جانبها، أبرزت صحيفة )اللواء( التجاذب 
السياسي بين رئاسة الجمهورية ورئاسة 
مجلس النواب في شأن انعقاد القمة العربية 
االقتصادية، بتأكيد الرئيس اللبناني على 
انعقاد القمة في موعدها، ورغبة رئيس 
المجلس النيابي بتأجيلها، الفتة إلى وجود 
مؤشرات تدعم موقف “بري” نحو اإلرجاء، 
من بينها “عدم الحماسة العربية والخليجية 
عدد  تحديد  وعدم  القمة،  في  للمشاركة 
الكبرى، حتى اآلن،  العربية  الدول  من 

مستوى تمثيلها في القمة”.
يشار إلى أن أزمة التمثيل الوزاري لمجموعة 
النواب الستة الُسنّة المتحالفين مع “حزب 
هللا”، تمثل العقبة األصعب أمام عملية 
تشكيل الحكومة الجديدة التي يقوم عليها 
رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، 
والذي سبق وأعيد تكليفه بتأليف الحكومة 
في 24 مايو الماضي وذلك في أعقاب 

االنتخابات النيابية األخيرة.
وتسببت أزمة التمثيل الوزاري للنواب 
الستة الُسنّة من فريق 8 آذار السياسي، 
والذين أطلقوا على أنفسهم “كتلة اللقاء التشاوري”، في 
 3 قاربت  لمدة  الجديدة  اللبنانية  الحكومة  تشكيل  تعطيل 
أشهر حتى اآلن، خاصة بعدما أعلن “حزب هللا” تبنيه 
لمطالب هؤالء النواب في ضرورة تمثيلهم وزاريا، وأنه 

لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم.
ورفض الحريري بصورة قاطعة أن يتمثل أحد النواب 
الستة الُسنّة داخل الحكومة، سواء من الحصة الوزارية 
لتيار المستقبل الذي يتزعمه، أو من أي حصة وزارية ألي 
طرف آخر، واصفا إياهم بأنهم “حصان طروادة” وأنه 
جرى حشدهم في كتلة نيابية اصُطنعت مؤخرا بإيعاز من 
حزب هللا، بقصد إضعافه كزعيم سياسي للطائفة الُسنّية 

في لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة.
وتدخل الرئيس اللبناني ميشال عون معلنا عن حل توافقي 
يستهدف تذليل هذه العقبة، يتمثل في أن يختار من ضمن 
المرشحين  أحد  الجديدة،  الحكومة  في  الوزارية  حصته 
الُسنّة الذين يطرحهم نواب كتلة اللقاء التشاوري – من 
خارج صفوفهم – بحيث يكون ممثال عنهم داخل الحكومة، 
للوزير  السياسي  والتموضع  أن خالفا حول االسم  غير 

المختار ال يزال يعطل عملية التشكيل.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

مصر اليت أحبها 
يا فضلية شيخ األزهر 

   أن افتتاح مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميالد المسيح في 
العاصمة اإلدارية الجديدة يجب أن يكون ميالد لفكر جديد 
لإلنسان المصري الذي بات متأثراً بالسلفية الوهابية التي 
غيرت من تقاليده وسلوكياته تجاه اآلخر فسمح لعقله  بتقبل 
اعيادهم  في  األقباط  تهنئة  مثل عدم  العفنة  األفكار  بعض 
وتحريمهم للموسيقى والفنون وتكفير كل من يختلف معهم 
وأّدعوا  األم  عيد  هدية  بتحريم  األمر  الراي ووصل  في 
كذباً بأنها بدعة . أننا يجب أن نتفق في القول بأن اإلنسان 
المصري تغير فكره وأصبح السواد يملئه ومن الخطأ أن 
إليه  الفقر والجهل بأنهما سببان رئيسيان فيما وصل  نتهم 
الحال فكثيراً نجد من المثقفين الذين قرأوا كثيراً وغاصوا 

في بحور الثقافة نجدهم أكثر الناس تشدداً. 
االحتفال  أثناء  األزهر  شيخ  كلمة  في  ما الحظته  وأكثر 
بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميالد المسيح استخدام 
الدولة  أن  فيقول  اإلسالمية  الدولة  كلمة  األزهر  شيخ 
لفظ  فأواًل  المسيحيين  لكنائس  اإلسالمية ضامنة شرعاً 
الذي رفض  داعش  تستخدمه  لفظ  هو  اإلسالمية  الدولة 
تعني  فهي  ومذابح   ارتكبته من جرائم  ما  تكفيرها رغم 
الدولة  لفظ  أن  ثم  والشام  العراق  في  اإلسالمية  الدولة 
دولة  أن مصر  يقر  الذي  الدستور  مع  يتفق  اإلسالمية ال 
مدنية والدولة المدنية يا سيدي تضمن حماية جميع األديان. 
ومصر التي أحبها يجب أن تكون صاحبة فكر فالدول التي 
تريد أن تتقدم إلى األمام عليها أن تعي أواًل أن الكل شركاء 
في الوطن يعيشون تحت سمائه ويعبدون إلهاً واحداً وهو 
كان قادراً أن يخلق ديناً واحداً وشعباً واحداً ولغة واحدة إن 
ثقافتهم متحدين  أرادهم مختلفين في  يريد ذلك ولكنه  كان 
البسيطة  وجه  على  يعيشون  تجمعهم  واحدة  إنسانية  في 
بطولها وعرضها بحرية، ال في دولة تعاير فيها األغلبية 
ن عليهم بما ال يستحقون . إن ما  األقلية بحمايتهم وكأنها تّمِ
يفعله الرئيس السيسي منذ توليه شرف المسئولية بدءاً من 
تغيير  قانون بناء الكنائس وتهنئة األقباط كل عام بعيدهم 
بحضوره في الكنيسة وذكره دائماً كلمة المصريين رافضاً 
ثم  الجديدة  المدن  الكنائس في  ببناء  الديانة وتعليماته  ذكر 
افتتاحه لكنيسة ميالد المسيح وهي أكبر كنيسة في  أخيراً 
إيماناً  الرئيس مؤمن  أن  دليل على  أكبر  األوسط  الشرق 
راسخاً ان بناء الوطن يتم بكل أبنائه على مختلف عقائدهم، 
بمثابة سداً  الوطن  أعداء  أمام  اتحادنا جميعا  وإن  خاصة 
منيعاً ال يستطيع أحداً أختراقه . أتمنى في هذه األيام التي 
نحتفل بها بذكرى ميالد المسيح أن تكون المحبة التي هي 
كل  منه  يستفيد  كله ودرساً  للعالم  نبراساً  اساس رسالته  
البشر في العطاء والتضحية من أجل اآلخرين وتحيا مصر 

أبية بكل أبنائها . .

youssef.zemokhol@yahoo.com
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اجلمهورية اللبنانية : عون يراهن على حكومة من 32 وزيرا
بقلم: تيماء الجيوش

يف احلداثة التشريعية، نساء العرب اهٌل هلا. 
تونس منوذجًا. 

 World العالمي.  االقتصاد  بمنتدى  الخاص  كليب  الفيديو  يبدأ 
و  نيكاراجوا  و  فرنسا  يقول:  بعنواٍن   Economic Forum
ايسلندا ستكون من أوائل الدول في العالم التي ستحقق المساواة 
التمييز  إنهاء  و   . المرأة(  و  الرجل  بين  )المساواة  الجندرية 
الجندري ) الجنساني( بين الرجال و النساء بحلول العام ٢٠٥٠. 
ومن المتوقع ان فرنسا ستنهي الفارق الجندري بحلول ٢٠٤٠. 
و ايسلندا ستلحق بها في العام ٢٠٤٢. اما نيكاراجوا فقد أنهت 
بهذا  العمل  استمر  ما  إذا  و  الجنسين  بين  التمييز  من  ٨٠٪ 
المنوال فإن العام ٢٠٣٤ سيكون عاماً للمساواة هناك و بوتيرٍة 
أسرع من البلدان األخرى مع اإلشارة الى ان تواجد النساء نسبته 
عالية جداً في البرلمان و فرص التعليم متاحة بذات السوية لكال 
هما  أساسيتين  ميزتين  فلديهما  ايسلندا  و  فرنسا  أما  الجنسين. 
القوة السياسية و المساواة في االجور. هذه األرقام و المعطيات 
مستندة الى ارقام التنمية الفعلية الموجودة في هذه البلدان والتقدم 
يمكن ان يوقف تماماً التمييز الجندري. و هذا ليس فقط باألمر 
المفيد الذي يمكن القيام به و لكن من شأنه ان يحّسن االقتصاد و 
يضيف المزيد من القوة المالية للمؤسسات و ينتهي هذا الفيديو 
التمييز  لمحاربة  بلدك  به  تقوم  ان  يمكن  الذي  ما  بتساؤل  كليب 

الجندري أي التمييز بين المرأة و الرجل؟ 
سؤاٌل هاٌم جداً و لإلجابة عليه دعونا نبحث ما قامت به تونس 
أيضاً هو  لعله  و  العربي  العالم  في  نموذٍج  و  لنا  كمثاٍل  مؤخراً 
التطور  حيث  من  لدراسته  تاريخاً  األحدُث  و  حضوراً  األكثر 
و  االقتصادية  و  االجتماعية  للتغييرات  مواكبته  و  التشريعي 
السياسية ،  نناقشه و نُقدر احتراماً القفزة التي ارتقت ب حقوق 
المرأة عالياً من حيث اإلرث و مساواة الحصص االرثية لكٍل من 
الرجل و المرأة و كيف استطاعت تونسنا الخضراء القيام بذلك؟ 
أواًل بدأت التغييرات التشريعية بالتأكيد على ان تونس هي دولة 
تقوم  التي  االساسية  المبادئ  فإن  بالتالي  و  للدستور  وفقاً  مدنية 
سيادة  و  الشعب  إرادة  و  المواطنة  ثالث حق  الدولة هي  عليها 
ان  السياسي  الهرم  رأس  من  إقتراحاً  ذلك  تال  و  القانون  دور 
تكون المساواة في االرث قانوناً وإن هذا األمر ما هو إال تفعيٌل 
لمبدأٍ تشريعي ورد في دستور تونس للعام  ٢٠١٤ و أكد على 
المساواة بين المواطنين التوانسة و ابتداًء من تلك النقطة انطلق 
مشروع لإلصالحات االجتماعية مثمناً أن الدستور هو السلطة 
العليا في البالد و ال بد لقانون األحوال الشخصية ان يتناسق معه 
و بالتالي يعتمد مسألة المساواة في احكامه و فقراته. لن ندخل 
هي  الشريعة  ان  او  لإلرث  القانوني  و  الشرعي  التفصيل  في 
هو  المقال  هذا  في  هنا  المساحة  األساسي ألن  التشريع  مصدر 
لدور السلطة السياسية حصراً في حماية حقوق المرأة و العمل و 
االلتزام بالحداثة القانونية بما يتسق مع االلتزامات الدولية وعلى 
هذا نقول باختصار ان  ما كان يتم العمل به في قانون األحوال 
العربية  الدول  كل  لدى  التشريع  هو  كما  التونسية  الشخصية 
يرث  الرجل  ان  اَي  األنثيين  حظ  مثل  للذكر  ان  االسالمية   و 
القانوني  الجدل  أثار األمر عاصفًة من  المرأة.  ضعفي ما ترثه 
و االجتماعي في تونس ترافقت مع تأكيٍد سياسي و تشريعي من 
أهل  من  توافٍق  الى  يحتاج  شأناً  سيكون  التطبيق  بأن  السلطات 
تونس أنفسهم فإن أجمعوا عليه ُعِمل به وان لم يتم إجماعهم فهو 
قرارهم أيضاً. و على العموم كانت القاعدة القانونية المشروحة 
عنه بسيطة و هي كالتالي : في االرث ترث األنثى ذات حصة 
الرجل و يبقى االمر متروكاً  للمورث و إرادته  اَي انه يمكنه 
التوجه للمؤسسات القضائية، أي الكاتب بالعدل هنا ، و يختار 
العمل بتوريث الذكر ضعفي حصة األنثى إن أراد ذلك. قانوناً 
يعني ذلك و يُترجُم  بأنه اصبح للفرد الحرية في الخيار ما بين 
تطبيق الشريعة االسالمية ) للذكر مثل حظ األنثيين ( او تطبيق  

المبدأ الدستوري) المساواة في االرث للجنسين(. 
احترام  يتم  بهذا  انه  شرح  تم  الخطوة  لهذه  مضاف  تفسيٍر  في 
التغيير  المرأة بل و اكثر من ذلك تم ربط هذا  و صون كرامة 
على  التأكيد  مع  تطوره  و  التونسي  المجتمع  بتقدم  القانوني 
حساب  على  شريحة  أية  استفزاز  عدم  و  الجميع  آراء  احترام 
االخرى آخذين بعين االعتبار تنوع ااّلراء و المعتقدات الثقافية 

و االجتماعية و العقائدية. 
رئاسة  من  القانون  على  التصديق  تم   ٢٠١٨ العام  بنهاية 
بدء  مع  للتصديق عليه ربما  البرلمان  الى  أُرِسَل  و  الجمهورية 

العام ٢٠١٩ و اعتماد الموازنة الجديدة. 
يُحتسُب هنا دوراً عظيماً لمنظمات المجتمع المدني التونسية و 
التنظيمات النسوية و الحقوقية و اعتمادها ان حقوق المرأة هي 
سلطًة  ذلك  الى  يُضاُف  بها.  التفريط  يجوز  ال  أساسية  ركيزٌة 
تشريعيًة منتخبة تؤكُد االعتدال و الوسطية و تتعامل بدبلوماسية 
يُشهد لها في بحٍر تتالطم فيه االعتبارات الثقافية و العقائدية ال 

هوادة فيها و متطلبات حداثوية ال بد من ان تكون. 
نقف عند هذا الحد و نعود الى الدائرة السياسية و دورها الفاعل 
القانون  سيادة  و  الدستور  جانب  الى  االنسان  حقوق  حماية  في 
فعموماً الحكومات لديها سلطاٌت واسعة و هي اكثر التحاماً مع 
األفراد و حقوقهم و ممارستها و توفير ضمانات ممارسة هذه 

الحقوق. فتصدر القرارات 
الشرعة  من  إطاٍر  في  ذاك  أو  الخصوص  بهذا  والتعليمات 
المساس  مع  يتعارض  ما  كل  تتفادى  و  المشروعية   / الحقوقية 
بالحريات الفردية و حقوق االنسان التي تم اقرارها. و في حال 
حدوثه فإنها اَي السلطة التنفيذية تلتزم بالمسائلة و المحاسبة و 

التعويض عن األضرار وفقاً للمبادئ الدستورية وهكذا. 
إعمال الدستور و نصوصه يقتضي جلب جميع القوانين المحلية 
يتبع  القانوني  اإلطار  هنا   . معه  متوافقة  جعلها  و  مظلته  تحت 
الحالة  في  ادق  بمعنى  و  العكس  ليس  و  الدستورية  النصوص 
احكام  يتناسب مع  ان  الشخصية يجب  األحوال  قانون  التونسية 
الدستور من حيث مبدأ المساواة الذي تم إقراره و الذي ينسجم 
روحاً و نصاً مع التزامات تونس الدولية و توقيعها للمواثيق و 
العهود المتعلقة بحقوق االنسان. الهام هنا هو انعكاس ذلك على 
إنهاء العنف ضد المرأة و إلغاء التمييز ضدها و بلورة حقوقها 
االساسية ، في هذه الحالة أي موضوع اإلرث تم القضاء  على 
المساواة  أصبحت  و  المرأة  القانوني ضد  العنف  من  هام  جزٍء 
بل  فقط  االرث  احكام  ليس عبر  تونس  نساء  تعيشه  واقعاً  أمراً 
أيضاً عبر حزمًة عريضة من الحقوق كالزواج ، حق الطالق، 
النفقة، اقتسام الملكية، منح الجنسية لألطفال ألٍم تونسية و ألٍب 
غير تونسي، تُكَفل  هذه الحقوق و تُطَبق و بهذا تُعزز المساواة 
و تنبذ كل تمييٍز قائم على أساس اللون او العرق او الجنس او 

الدين. 
و في المجتمعات السياسية الحديثة يقوم نموذج الدولة الدستورية 
باحترام الحريات الفردية ، حقوق االنسان ، و المساواة في ظٍل 
من العدالة يمارس األفراد حرياتهم و حقوقهم في ظل الدولة و 
امر  أفرادها و هذا  تنال رضا  ُمنتخب من غالبيٍة  نظاٍم سياسي 

جوهري و ضمانة سياسية لممارسة الحقوق . 
و بمعنى أدق الضمانات السياسية لحقوق االنسان تقتضي السيادة 
الديمقراطية في الممارسات السياسية  و اعمال مبدأ المساواة و 

رقابة الرأي العام على اداء الحكومة كسلطة تنفيذية.  
تعديالت القانون أُحيلت الى البرلمان التونسي الذي سيناقشها و 
الجدل على الصعيد االجتماعي و السياسي و الثقافي  لم ينتِه بعد 
بخصوص االرث و المساواة بين الرجل و المرأة . ربما القرار 
البرلماني سيُتخذ بشأنه قريباً مع قيام رأٍي عام و جهٍد قانوني و 

سياسي النفاذه . 
 World Economic نعود الى السؤال الذي ُطِرَح في فيديو  
تونس  الجندر؟  مساواة  بشأن  حكوماتكم  فعلت  ماذا    Forum
استطاعت ان تقوم بالتحديث و األمر ال يزال قائماً و قيد النقاش 
و االقتراع وفقاً لألصول الديمقراطية. ماذا عن بقية الحكومات 
العربية؟ هل لنا ان نحلُم بغٍد أفضل ؟ غٍد من المساواة الجندرية 

و احترام حقوق اإلنسان لعل و عسى. 
أسبوع سعيد لكم جميعاً. 

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 
جامعات الواليات المتحدة األمريكية.

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

تحرير جريدة الرسالة



احلفناوي  يف أتعس أيامه
     »أحمد الحفناوي بعد الثورة في أتعس أيامه«. هكذا عبر صاحب 
الجملة الشهيرة »هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية« عن أسفه على  
تلك الجملة التي قالها يوم 14 يناير من عام 2011 أمام عدسة الكاميرا، 
وتلقفتها قنوات الفتنة لتتاجر بها إبان ما أطلقت عليه مصطلح »الربيع 
العربي« زورا وبهتانا. المواطن التونسي أحمد الحفناوي، الذي أصبح 
نجما، ليس في بلده تونس فقط وإنما في الوطن العربي كله، بعد عبارته 
تلك، أجرت معه إحدى القنوات التلفزيونية التونسية حوارا في المكان 
نفسه الذي قال فيه عبارته تلك، بعد سبع سنوات من ذلك التاريخ الذي 
أطلقها فيه، فماذا قال الحفناوي عن تلك اللحظة، وأين كان، وأين أصبح؟

سأله المذيع عن بداية الحكاية فروى له أحمد قصة تلك الجملة الشهيرة، 
وكيف قالها وهو مرهق، بعد ليلة لم ينم فيها، وقال إنه كان خائفا ألن 
المذيع أن  هناك قناصة وأمنا غير مستتب وأشياء كثيرة. طلب منه 
يعيدها فقال إنه غير قادر على إعادتها ألن وقتها قد مضى. استوقف 
المذيع بعض المارة، وسألهم ماذا يقولون لصاحب عبارة »هرمنا...« 
بعد سبع سنوات من إطالقها، فأجاب أحدهم قائال: »ماذا أعطتنا اللحظة 
التاريخية؟«. وقال آخر إن الذي يحدث اآلن لم يحدث من قبل، مضيفا 
أنهم تصوروا أن يذهبوا لألفضل، ال أن يعيشوا مطاردين. بينما قال 
ثالث: »ال.. لقد ندمنا«. مرة أخرى توجه المذيع إلى الحفناوي وسأله 
عن حقيقة ما ردده الكثيرون من أنه قد ربح من الثورة وحصل على 
أموال كثيرة، فقال إنه قبل الثورة كان يملك مقهى، وإنه باع المقهى 
بعد الثورة »بأتفه األثمان«! ثم ختم قائال: »أحمد الحفناوي بعد الثورة 

في أتعس أيامه، مثل كل الشعب«.
الذي عبر فيه عن تعاسته بعد  التلفزيوني،  التقرير  بدا في  الحفناوي 
قال جملته  التي رأيناه عليها عندما  أكثر هرما من الصورة  الثورة، 
إليه  آلت  لما  الشهيرة تلك، وطغت على صوته نبرة حزن وأسى 
األوضاع في بلده تونس، بعد أن كان األمل يغمر نفسه باالنتقال إلى 
وضع أفضل من ذلك الذي كانوا فيه قبل أن يهرم. وهذا ينطبق على 
كل الدول التي آلت األوضاع فيها إلى ما آلت إليه، بعد السنوات السبع 
العجاف التي مرت بها، فهل تكمن المشكلة في الشعوب التي تم خداعها 
وإغراؤها بإحداث هذه الفوضى في أوطانها، أم تكمن في أولئك الذين 
ركبوا موجة الثورات للوثوب إلى السلطة واالستيالء على الحكم، ثم 
وجدوا أنفسهم عاجزين عن إدارة تلك البلدان، وإيصالها إلى بر األمان، 
لينسحب بعضهم بإرادته، ويتم إزاحة بعضهم اآلخر بإرادة الشعوب 

التي كشفت نواياهم ورفضتهم؟
ربما نحتاج وقتا الستيعاب ما حدث في تلك البلدان التي عصف بها 
ذلك الربيع المزعوم، وربما تختلط الحقائق باألكاذيب التي سنسمعها 
من أولئك الذين تصدروا المشهد ونسبوا ألنفسهم بطوالت هم أبعد ما 
يكونون عنها. وربما نستعيد أدوارا قامت بها بعض أجهزة اإلعالم التي 
أججت الفوضى، ضخمت من خاللها أشخاصا اختفى بعضهم سريعا 
من المشهد، وقفز بعضهم إلى السلطة بشكل بهلواني أفقدهم صوابهم، 
فوقعوا في شر أعمالهم، ليجدوا أنفسهم خارج المشهد بالسرعة نفسها 
التي دخلوا بها. لكن المؤكد أن أحمد الحفناوي وأمثاله من الناس الطيبين 
الذين خسروا من تلك الثورات ولم يكسبوا شيئا، هم ضحايا ألمنيات طيبة 
هي األخرى، وأن محاسبتهم على نواياهم الطيبة ظلم لهم، ولألدوار 
التي قاموا بها أثناء تلك األحداث في تلك األوقات العصيبة والملتبسة.
أحمد الحفناوي لم يكن عميال وال مؤدجال وال ساعيا إلى سلطة كما 
بدا في تلك اللقطة، التي قال إنه كان مرهقا، لم ينم طوال الليل، عندما 
سجلها، معترفا بأن كلماته تلك كانت خارجة من القلب. أحمد الحفناوي 
مواطن تونسي طيب، كان يحلم لبلده بوضع أفضل يجنب أبناءها الهجرة 
إلى ما وراء البحار، والحلم باإلقامة والعمل والعيش في تلك الدول 
التي كانت ذات يوم تستعمر بلدان المغرب العربي الكبير، وهي تطارد 
بأرواحهم من أجل فرصة  الذي يخاطرون  المهاجرين  اليوم قوارب 
الشباب،  لذلك تحمس أحمد لهؤالء  البلدان.  تلك  يقتنصونها في  ربما 
وهيأ لهم مكانا آمنا في المقهى الذي كان يملكه، ليعبروا عن أفكارهم. 
لكن المتآمرين والمؤدلجين وطالب السلطة ركبوا الموجة ليصلوا إلى 

سدة الحكم، وكان لهم ما أرادوا، فماذا فعلوا؟
تنفيذ أجنداتهم، واستحوذوا على كل شيء مستغلين حالة  بدؤوا في 
الفوضى تلك، وأقصوا كل البسطاء المخلصين الذين هيؤوا لهم الظروف 
للوصول إلى سدة الحكم، فأعادوا تلك البلدان سنوات إلى الوراء. لكن 
القاعدة تقول إنه ال يصح إال الصحيح، لذلك ستعود تلك البلدان أفضل 
الذي هرموا صباهم.  الحفناوي ورفاقه  إلى أحمد  مما كانت، ويعود 
هذه هي طبيعة الحراك اإلنساني كما رأيناه في بلدان كثيرة، أولها تلك 
الدول التي يسعى شباب تونس والمغرب العربي، وكثير من العرب 
المنكوبين في أوطانهم، للهجرة إليها، متحدين أمواج البحر، ومطاردة 

سلطات تلك البلدان لهم.
أحمد الحفناوي وكثير من المحبين ألوطانهم ربما يعيشون اآلن أتعس 
باليأس، ألن من يملك  لكنهم يجب أن ال يشعروا  أيامهم مثل أحمد، 
إرادة الحياة يملك األمل. ومن يملك األمل ال يهرم أبدا، حتى لو اشتعل 
الرأس منه شيبا، مثلما هو رأس أحمد الذي كان يمرر يده عليه وهو 

يقول عبارته تلك التي ذهبت مثال. 
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خالل لقائه بومبيو.. السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز 
التعاون الثنائي والشراكة االسرتاتيجية مع الواليات املتحدة

خالل مؤمتر صحفي مع بومبيو.. 
شكري: العالقات املصرية األمريكية عميقة ومتنوعة

  القاهرة/ فرج جريس: أكد الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، أمس الخميس، حرص 
مصر على تعزيز أطر التعاون الثنائي 
وتعميق عالقات الشراكة االستراتيجية 
لدورها  المتحدة  الواليات  مع  الممتدة 
المحوري في دعم االستقرار بمنطقة 
لتعظيم  التطلع  األوسط، وكذا  الشرق 
التنسيق والتشاور مع الواليات المتحدة 
بشأن مختلف الملفات السياسية واألمنية 

ذات االهتمام المشترك.
جاء ذلك خالل استقبال الرئيس السيسي 
مايك بومبيو وزير خارجية الواليات 
سامح  بحضور  األمريكية،  المتحدة 
شكري وزير الخارجية وعباس كامل 

رئيس المخابرات العامة.
السفير  الرئاسة  باسم  المتحدث  وقال 
الرئيس  إن  بيان،  في  راضي،  بسام 
السيسي أعرب عن ترحيبه بلقاء وزير 
الخارجية األمريكي، ناقاًل تحياته إلى 

الرئيس “دونالد ترامب”.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين 
استعرضا مستجدات القضية الفلسطينية 
وسبل إحياء عملية السالم ، حيث أكد 
الرئيس السيسي موقف مصر الثابت في 
هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل 
وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني 
وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات 
الدولية ، معرباً عن حرص مصر على 
لبحث  المتحدة  الواليات  مع  التعاون 
المفاوضات  عملية  ودفع  إحياء  سبل 

الفلسطينية اإلسرائيلية.
من جانبه، نقل بومبيو بالمقابل تحيات 

الرئيس األمريكي إلى الرئيس السيسي 
، مهنياً مصر باالفتتاح المتزامن لكٍل 
وكاتدرائية  العليم  الفتاح  مسجد  من 
الجهود  يعكس  والذي  المسيح،  ميالد 
المصرية لتدعيم المبادئ الراسخة من 
تآخي وتعايش، ومشيداً في ذات السياق 
بجهود الرئيس لتحقيق التنمية الشاملة 
الذي  األمر  مصر،  في  والمستدامة 
الملحوظة  التنموية  الطفرة  في  تجلى 

التي تشهدها البالد.
كما أكد وزير الخارجية األمريكي اهتمام 
بالده بتعزيز العالقات االستراتيجية مع 
مصر، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور 
المشترك حول قضايا الشرق األوسط، 
وذلك في ضوء الثقل السياسي والريادة 
التي تتمتع بها مصر في محيطها اإلقليمي، 

بما يساهم في تحقيق االستقرار المنشود 
لكافة شعوب المنطقة.

اللقاء  أن  الرسمي  المتحدث  وأوضح 
اإلرهاب  مكافحة  ملف  إلى  تطرق 
والفكر المتطرف ، حيث أكد الرئيس 
في هذا السياق إصرار مصر حكومًة 
وشعباً على مواصلة جهودها الحثيثة 
لمواجهة ودحر تلك اآلفة ، وتقويض 
في هذا  أمنياً وفكرياً، مشدداً  خطرها 
التنسيق  استمرار  أهمية  الصدد على 
والتعاون المشترك مع الواليات المتحدة 
على كافة الجوانب لتدعيم تلك الجهود.

وتابع المتحدث قائال، إن وزير الخارجية 
األمريكي أشاد من جانبه بنجاح الجهود 
في هذا  والحاسمة  الحازمة  المصرية 
الماضية، معرباً  الفترة  اإلطار خالل 

عن دعم بالده لتلك الجهود، ومؤكداً أن 
مصر تعد شريكاً مركزياً في التصدي 

لتحدي اإلرهاب العابر للحدود.
شهد  اللقاء  أن  المتحدث  واوضح 
كذلك التباحث حول عدد من الملفات 
اإلقليمية، ال سيما تطورات األوضاع 
واليمن،  وسوريا  ليبيا  من  كٍل  في 
سياسية  تسوية  إلى  التوصل  وجهود 
لتلك األزمات بما يحافظ على وحدة 
أراضيها وسالمة مؤسساتها الوطنية 
ويقطع  بها  الفوضى  تفشي  ويقوض 
الطريق أمام تحولها إلى مناطق نفوذ 
لقوى خارجية، وكذلك يوفر األساس 
األمني لمكافحة التنظيمات اإلرهابية 
دون  للحيلولة  عناصرها  ومحاصرة 

انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.

  القاهرة/ فرج جريس: أكد وزير الخارجية سامح 
شكري، يوم الخميس، أن العالقات االستراتيجية 
مصر  بين  تناولها  يتم  التي  المتعددة  واآلليات 
القمة  المتحدة األمريكية على مستوى  والواليات 
الحوار  آلية  تفعيل  أو  الوزارية  االجتماعات  أو 
االستراتيجيي أو اجتماعات ٢ + ٢ كلها تصب في 
إطار تدعيم أواصر العالقة واستكشاف مجاالت 

جديدة للتعاون بين البلدين.
جاء ذلك رًدا على سؤال خالل المؤتمر الصحفي 
نظيره  مع  الوزير شكري  عقده  الذي  المشترك 
اليوم  محادثتهما  بومبيو، عقب  مايك  األمريكي 
الخميس بمقر وزارة الخارجية، حول عقد مشاورات 
في إطار آلية ٢ +٢ لوزيري الخارجية والدفاع 
بالبلدين وعقد اجتماع آلية الحوار االستراتيجيي 
المتوقع طرحها  الموضوعات  وأهم  البلدين  بين 
في هذين االجتماعين وما إذا كان تم االتفاق على 

موعد محدد لعقدهما.
وقال شكري إن العالقات االستراتيجية واآلليات 
سواء  العالقات  تناول  يتم خالها  التي  المتعددة 
أو  الوزارية  االجتماعات  أو  القمة  على مستوى 
تفعيل آلية الحوار االستراتيجيي أو اجتماعات ٢ 
+ ٢ كلها تصب في إطار تدعيم أواصر العالقة 

واستكشاف مجاالت جديدة للتعاون.
وأوضح أن الحوار االستراتيجي هو حوار واسع 
يتضمن تعاوًنا في المجاالت السياسية واالقتصادية 
والعسكرية والتنموية بما في ذلك التعليم و الصحة، 
وبالتالي يحتاج األمر لتحضير جيد لعقد هذه الجولة، 

وقد عزمنا على بدء المشاورات الداخلية بين األجهزة 
المعنية تحضيًرا لهذا االجتماع حتى يكون له مفردات 

محددة لدعم العالقات وتسير بها قدًما.
الحوار  فإن  وبالتاكيد  “إنه  قائاًل  شكري  وتابع 
االستراتيجي يوفر كما يوفر اجتماع ٢+٢ فرصة 
الستمرار التشاور والتنسيق الوثيق لتناول القضايا 
االستراتيجية التي تهم البلدين والتي تسهم من خالل 
التعاون بيننا في مواجهة التحديات المرتبطة بالساحة 
اإلقليمية وكذلك القضايا ذات االهتمام المشترك على 

الساحة الدولية.
وأكد شكري أن العالقات المصرية األمريكية عميقة 
ومتنوعة، مشيًرا إلى أن هذه اآلليات تخدم استمرار 
العمل المشترك على تدعيم هذه العالقة والبناء على 

ما تم من إنجازات في مختلف المجاالت.

من جانبه، قال بومبيو إن العمل على اإلعداد لعقد 
هذه اللقاءات مهم خاصة وأنها تغطي عدة مجاالت 
على النحو الذي ذكره الوزير شكري باإلضافة إلى 
المدني، ونحن  والطيران  والنقل  الطاقة  مجاالت 
فقط في  ليس  للتنسيق  مًعا  العمل  مصممون على 
عالقتنا الثنائية ولكن أيًضا فيما يتعلق بقضايا المنطقة.
وأشار إلى انخراط الواليات المتحدة في العديد من 
دليل  التنسيق مع مصر  أن  الموضوعات، مؤكًدا 

على الشراكة المستمرة بين بلدينا.
ورًدا على سؤال للصحافة األمريكية حول ما إذا 
كان قد تم مناقشة مسائل تتعلق بحقوق اإلنسان، قال 
بومبيو إنه بشكل عام فإنه يجري خالل أي نقاش 
بين الجانبين التطرق إلى أمور تهم البلدين ومنها 

ما يتعلق بحقوق اإلنسان.

بقلم: محمد منسي قنديل

هل نستحق آثارنا؟

الخارجية  زار وزير  فرج جريس:  القاهرة/    
األمريكي مايك بومبيو كاتدرائية ميالد المسيح بالعاصمة 
إلى شرح  الخميس، واستمع  يوم  الجديدة،  اإلدارية 
مفصل لمراحل بناء الكاتدرائية التي استغرقت عامين.
المسيح  ميالد  كاتدرائية  بمقر  بومبيو  واستقبل 
الكنيسة  من  وفد  الجديدة،  اإلدارية  بالعاصمة 
دانيال أسقف  األنبا  برئاسة  القبطية األرثوذكسية، 
كنائس المعادي وسكرتير المجمع المقدس والقمص 
سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية والقس بولس 
حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية األرثوذكسية، 
األمريكي  الوزير  بزيارة  ترحيبهم  عن  وأعربوا 
لكاتدرائية ميالد المسيح والتي تمثل نموذجا للتعايش 
والمحبة بين جموع المصريين، حيث تزامن افتتاحها 

مع افتتاح مسجد “الفتاح العليم”.
وأبدى وزير الخارجية األمريكي إعجابه بكاتدرائية 
ميالد المسيح واأليقونات القبطية المميزة التي تتزين 
بها الكاتدرائية، فضال عن الشكل المعماري العام، 

وكذلك الزمن القياسي الذي تم فيه تشييد الكاتدرائية 
والذي استغرق عامين فقط.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح، األحد 
الماضي، مسجد “الفتاح العليم” وكاتدرائية “ميالد 

المسيح” بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
البابا  وقداسة  الطيب  أحمد  األزهر  شيخ  وفضيلة 
والوزراء  الدولة  وكبار رجال  الثاني  تواضروس 

ووفد من الدول العربية واألجنبية.

  قال وزير الخارجية التركي مولود 
إن  الخميس،  يوم  أوغلو،  جاويش 
العملية العسكرية ضد مسلحي وحدات 
حماية الشعب الكردية، التي تعهدت 
تركيا بتنفيذها في شمال سوريا، ال 
تتوقف على انسحاب الواليات المتحدة 

من المنطقة.

مقابلة  في  أوغلو  وأضاف جاويش 
التلفزيونية أن  قناة )إن.تي.في(  مع 
تسحب  أن  توقع  الواقعي  غير  من 
التي  األسلحة  المتحدة كل  الواليات 
أعطتها لحليفتها وحدات حماية الشعب 
الكردية، والتي تعتبرها أنقرة جماعة 

إرهابية.

  قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز 
خفاجي، ببراءة 7 متهمين من قيادات جماعة اإلخوان 
اإلرهابية من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، في 
إعادة محاكمتهم في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع العنف 
وقتل المواطنين والتحريض عليها واإلرهاب والتخريب، 
التي جرت في محيط مسجد االستقامة بمحافظة الجيزة 
في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلي عزل محمد 

مرسي عن منصبه كرئيس للبالد.
وجاءت إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر 
من محكمة النقض بإلغاء األحكام الجنائية بالسجن المؤبد 
الصادرة في القضية بحق المتهمين في المحاكمة األولي لهم.
المؤبد وإعادة  بإلغاء سجنهم  الذين قضي  والمتهمون 
محاكمتهم، هم كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة 
البلتاجي وصفوت  الجماعة محمد  اإلخوان، وقيادات 
حجازي وباسم عودة، وأعضاء الجماعة الحسيني عنتر 
محروس وشهرته ‘يسري عنتر’ ومحمد جمعه حسين 

حسن وعصام رشوان.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد 
ناجي شحاته قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2014 
حكمها بمعاقبة 8 من قيادات جماعة اإلخوان بالسجن 
المؤبد، ومعاقبة 6 متهمين هاربين باإلعدام غيابيا هم 
كل من: عاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري تنظيم 
الجماعة اإلسالمية، وعزت حسن يوسف جوده، وأنور 
علي شلتوت، وعبد الرازق محمود عبد الرازق، وعزب 

مصطفي مرسي ياقوت، ومحمد علي طلحة رضوان.
وكانت النيابة العامة أسندت إلي المتهمين أنهم تسببوا 
20 آخرين جراء  10 أشخاص وإصابة  في مقتل 

ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.
وأشار قرار االتهام إلي أن المتهمين من األول إلي 
الثامن، وفقا لترتيبهم الوارد بأمر اإلحالة – دبروا 
العمد،  القتل  تجمهرا، الغرض منه ارتكاب جرائم 
والتخريب، واإلتالف العمد للممتلكات، والتأثير علي 

رجال السلطة العامة في أدائهم ألعمالهم.
وأضاف أن المتهمين من التاسع وحتي األخير ‘ الـ 
14 ‘ اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم 
العام في خطر وكان الغرض من ورائه ارتكاب جرائم 
القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد، واإلتالف 
العمد للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير علي رجال 

السلطة العامة عبر استعمال القوة والعنف معهم حال 
حمل المتهمين ألسلحة نارية وبيضاء نفاذا لهذا الغرض.

وذكر قرار االتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا 
الجماعة  بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء  بالعنف، 
والموالون لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد االستقامة 
نارية وبيضاء،  بالجيزة، حال حمل بعضهم ألسلحة 
كما خربوا وآخرون مجهولون أمالكا عامة مخصصة 
نقطة مرور ومبني  لمصالح حكومية، والمتمثلة في 
الشرطة العسكرية بالجيزة، بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل 
المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان لذلك 

تنفيذا لغرض إرهابي، وبقصد إحداث الرعب بين الناس.
وأشار قرار االتهام إلي أن المتهمين من التاسع وحتي 
األخير قاموا أيضا بإتالف أموال ثابتة ومنقولة ال يمتلكونها، 
والمتمثلة في الحانوت المملوك لشركة األزياء الحديثة، 
ومقر بنك االسكندرية بميدان الجيزة، مما ترتب عليه 
جعل صحة وسالمة وأمن الناس في خطر، كما أنهم 
حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة نارية مما ال 
يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والمتمثلة في بنادق 
آلية وأسلحة نارية غير مششخنة ‘بنادق خرطوش’ بغير 
ترخيص، كما أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل 

علي األسلحة سالفة البيان.

  نشرت الجريدة الرسمية، في 
عددها الصادر يوم الخميس، قرار 
رئيس الجمهورية رقم ١٥١ لسنة 
٢٠١٨ بالموافقة على االتفاقية 
اإلطارية بين حكومة جمهورية 
مصر العربية ممثلة في وزارة 
الدولي،  والتعاون  االستثمار 
اإلسالمية  الدولية  والمؤسسة 
لتمويل التجارة لتمويل استيراد 
سلع أساسية لصالح جمهورية 
مصر العربية والموقعة بتاريخ 

٣٠ يناير ٢٠١٨.
وتسعى المؤسسة لتوفير سقف 
مليارات   ٣ في حدود  ائتماني 
دوالر أمريكي خالل مدة سريان 
هذه االتفاقية. وتظل هذه االتفاقية 
اإلطارية سارية المفعول لمدة 
خمس سنوات من تاريخ دخولها 
تجديدها  ويجوز  النفاذ.  حيز 
بنفس  أخرى  سنوات  لخمس 

الشروط واألحكام.

وكان مجلس النواب قد وافق على 
هذا القرار في جلسته المنعقدة 

في ٢٣ يونيو ٢٠١٨.
كما نشرت الجريدة الرسمية في 
الخميس  اليوم  الصادر  عددها 
قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ 
لسنة ٢٠١٨ بالموافقة على إلغاء 
القرار الجمهوري رقم ١٦١ لسنة 
٢٠١٣ بشأن اتفاقية بيع ألجل 
جمهورية مصر  حكومة  بين 
العربية والبنك اإلسالمي للتنمية 
بشأن توكيل حكومة جمهورية 
معدات  لشراء  العربية  مصر 
باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها 
للوكيل الستخدامها في مشروع 
إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة 
األزهر، والموقعة في القاهرة 

بتاريخ ١٤ يناير ٢٠١٣.
وكان مجلس النواب وافق على 
هذا القرار بجلسته المعقودة في 

٢٥ يوليو ٢٠١٨.

بقلم: علي عبيد الهاملي

بومبيو يزور كاتدرائية ميالد املسيح بالعاصمة اإلدارية اجلديدة

   العام الماضي كان بحق هو 
عام االكتشافات االثرية، لقد باحت 
الحضارة الفرعونية أخيرا ببعض 
الدفينة، ط زحام  اسرارها  من 
سوق الخميس في حي المطرية 
أكتشف رأس تمثال للملك بسماتيك 
من سيطرة  الذي حرر مصر 
بعد  االشوريين واعاد توحيدها 
تل  وفي  الحروب،  مزقتها  أن 
العمارنة تم اكتشاف رأس تمثال 
للجدل  المثير  للفرعون  جديد 
اخناتون، وبذلك استطعنا التأكد 
من مالمحه ومن وجوده أيضا، 
كان فرعونا متمردا كما عرف 
في عصره، مجددا وثائرا على 
التقاليد، وعلى ضوء الدراسات 
هو  اخناتون  كان  فقد  الحديثة 
الرجل الذي اضاف لمسة روحية 
لحضارة كانت تعتمد على االوابد 
الحجرية، حضارة راسخة سقفها 
منخفض، وكانت ابتهاالته لإلله 
الشعر  ادبية من  قطعا  الشمس 
الصافي،  وفي هذا العام أيضا 
اعتقد الجميع أننا في سبيلنا لحل 
لغز قبر االسكندر األكبر، ولكن 
المقبرة التي اكتشفت في االسكندرية 
لم تكن إال انذارا خاطئا، وظل 
مكان القبر مجهوال، ورغم كل 
هذه االكتشافات التي تصاعدت 
وتيرتها إال أن السؤال يظل قائما، 

هل نستحق آثارنا؟
ومثلما تسارعت وتيرة االكتشافات 
تسارت أيضا وتيرة النهب المنظم 
يعد األمر قاصرا  آلثارنا، ولم 
على مصر ولكنه امتد إلى كل 
المدن العربية المضطربة، ومع 
كل ثورة أو تمرد او افتقاد لألمن 
الضحايا،  أولى  االثار  ،تكون 
اوروبا  ذئاب جائعة في  فهناك 
أي  القتناص  متلهفة  وامريكا 
األمر  اآلثار،  قديمة من  قطعة 
الذي خلق عصابات منتظمة من 
االوباش يقومون بهجوم كاسح في 
كل مناسبة يحدث فيها خلخلة في 
األمن، حدث هذا للمتحف المصري 
اثناء ثورة يناير 2011، وحدث 
قبلها عند  سقوط بغداد في ايدي 
سقطت  وعندما  األميركيين، 
داعش،  يد  في  السورية  تدمر 
بعدها امتألت محالت العاديات 
في  لوفر«  في »الجاليري دي 
باريس وغيرها في أوربا، وهي 
تعرض تحًفا نادرة وأصيلة من 
تراثنا للبيع جهاًرا نهاًرا، هذا غير 
عشرات القطع التي تسربت من 

خالل االقنية السرية.
كل هذا عادي ومنطقي، ولكن 
المعاملة  تلك  هو  العادي  غير 
السيئة والمهينة التي تتلقاها منا 
اآلثار التي نملكها بالفعل، فمنذ 
فترة رأيت في التلفزيون واحًدا 
من كبار المسئولين عن اآلثار، 
كان عصبًيا وعال الصوت وال 
ذلك  مثله في  انتقاد،  أي  يطيق 
العرب،  المسئولين  مثل معظم 
قال متفاخًرا أنه يوجد في مخازن 
هيئته ما يزيد على 30 ألف قطعة 
أثرية، غير مصنفة، وال مرتبة، 
لذلك، فمن الطبيعي أن تتم سرقتها 
بانتظام، وعموًما فكلها سرقات 
غير مهمة ألنها قطع مكررة، 
المسئول وهو  اغتظت من هذا 
الكبيرة  الكمية  تلك  يتحدث عن 
من اآلثار المطمورة في المخازن 
دون أي مباالة، ودون أي إحساس 
بالجريمة التي يرتكبها، وتذكرت 
تتدافع  وهي  الزائرين  جموع 
المصريات في متاحف  ألقسام 
وباريس، وكيف تعرض  لندن 
مهما صغر   - فيها  قطعة  كل 
نادرة،  - كأنها جوهرة  حجمها 
بها  قمت  التي  الزيارة  تذكرت 
في  »المتروبوليتان«  لمتحف 
نيويورك، وكيف وقفت مذهواًل 
بمعبد »دندرة«  فعلوه  ما  أمام 
الصغير، وهو بالمناسبة اسم له 
وقع سيئ في الحوليات المصرية، 
فقد غرقت واحدة من سفن الركاب 

الضخمة كانت تحمل هذا االسم، 
وكان السبب في غرقها - كالعادة 
- هو اإلهمال وليست مياه النيل 
السفينة  اسم  وتحول  الهادئة، 
المصريون  بها  يتندر  إلى مادة 
ويؤلفون حولها النكات كعادتهم 
في مواجهة الكثير من الكوارث، 
وعاد االسم يطفو مرة أخرى في 
قام  حين  السبعينيات  منتصف 
الرئيس السادات بإهداء الرئيس 
األمريكي ريتشارد نيكسون معبًدا 
كاماًل يحمل اسم المدينة نفسه، 
الجدل هل من حق  ثار  يومها 
الرئيس - مهما كانت الصالحية 
التي وهبتها له السماء - أن يهدي 
شيًئا ال يملكه أصال ولكنه ملك 
أصيل لجموع الشعب وجزء من 
تاريخه وتراثه، كان معبد »دندرة« 
يحتل دوًرا كاماًل في المتحف، 
يقف شامًخا وسامًقا ومشًعا بضوء 
خافت، مليًئا بسحر معتق وشجن 
حزين وعذوبة آسرة، تحيط به 
جداول من الماء تشبه نياًل صغيًرا 
تؤازره بضع من أشجار النخيل، 
تحاول أن تزيل غربة المعبد الذي 
أقصي عن وطنه، كان الزوار 
يتحركون حوله في صمت وخشوع 
يقفون في صفوف طويلة ليعبروا 
المساحة الضيقة المالصقة لقدس 
االقداس، كأن أصداء الصلوات 
التي كانت تقام فيه تتناهى إليهم 
من أزمنة غابرة، وكانت جدران 
القاعة التي ينتصب فيها المعبد 
التي  الوثائقية  بالصور  حافلة 
توضح كيف تم بها تفكيكه من 
المنفى،  إلى هذا  جذوره وجلبه 
أعمدته  أن صور  نظري  لفت 
القديمة كانت ملوثة بالعديد من 
األحبار والكتابات العربية بخط 
يحب عزيزة،  رديء »عطية 
في  واحد  أجدع  هو  وعويس 
الصعيد«، وغير ذلك.. مرسوم 
متعرجة وسهام  قلوب  بجانبها 
متكسرة، وتواريخ وأسماء تلف 
أعمدة المعبد كأنها بردية قديمة، 
بات المعبد اآلن نظيًفا وأنيًقا ولكنه 
آفل  مليء بجالل  الروح،  فاقد 
المهم  التحنيط،  ببرودة  ومشبع 
أنه كان محاًطا باحترام لم يتمتع 
به حتى في بلده األصلي، كنت 
حزيًنا ألن »الرئيس المؤمن« قد 
فرط في هذا األثر النفيس، ولكني 
عزيت نفسي بأنه قد وقع في يد 
من يهتمون به حًقا، ويعرضونه 
لماليين البشر ممن يتوافدون بال 
انقطاع عن هذا المتحف الشهير 
العالم وهو يمثل جزًءا من  من 

غربة البشر والحجر.
اثار مصر هي العالمة الوحيدة 
والمؤكدة على أن لنا ماض مجيد، 
بعد أن فقدنا أي شيء آخر، لقد 
اختراعين،  اهم  للبشرية  قدمنا 
هو  واألهم  االفضل  االختراع 
البشرية  الذي حول  الزراعة،  
من مرحلة جمع الطعام إلى انتاج 
الطعام، من تجوال الرعي إلى  
االستقرار في بقعة صغيرة من 
االرض يتوفر فيها الماء والتربة 
الخصبة، ومن هذه البقعة الصغيرة 
تكونت القرى والمدن الكبرى، 
واألسوأ  الثاني  االختراع  أما 
فهو الحكم المطلق، فقد ظهر في 
مصر بنجاح ساحق ذلك الحاكم 
اإلله الذي ال يمس، ويمتلك سلطة 
مطلقة ال ترد وال تناقش، ويجري 
في عروقه دم ازرق اللون، هذا 
التأليه المصري المبالغ فيه للحكام 
ال زال ساريا حتى اآلن، وهي 
علماء  بعض  وصفها  ظاهرة 
الطوعية،  بالعبودية  السياسة 
حتى اصبحنا اشهر واقدم عبيد 
طوعيين في التاريخ، ال نختار 
يفرضون علينا  حكامنا ولكنهم 
بطريقة أو بأخرى، والغريب أننا 
ال نرضخ لهم فقط ولكننا نقع في 
عشقهم أيضا،  ونبني من اجلهم 
التي ال طائل  العديد من اآلثار 

من ورائها.

قرارن مجهوريان .. 
أحدهما خاص باتفاقية لتمويل 

استرياد سلع أساسية براءة بديع و 6 قيادات إخوانية يف أحداث مسجد االستقامة

تركيا: العملية العسكرية يف سوريا ال 
تتوقف على االنسحاب األمريكي



  منذ أكثر من قرن مضى كان ماضي 
مصر كتابا مغلقا ولم يكن احد يستطيع 
أن يفك سر الرموز الموجودة على اآلثار 
والتماثيل المصرية ولم تكن الحفائر قد 
بدأت بعد وكان كل ما نعرفه أو نملكه 
عن الحضارة والديانة والعادات المصرية 
القديمة من كتابات المؤرخون والرحالة 
أمثال هيرودوت وديودور وسترابون 
الذين زاروا مصر في فترة انحاللها ولم 
يروا منها سواء نهاية حضارتها العريقة 
ولم يكن لديهم المعدات واآلليات حينئذ 
للقيام بعملهم وترجمة النصوص المصرية 
القديمة ألنهم كانوا يجهلون قراءة الوثائق 
القديمة للبالد فكان اعتمادهم على روايات 
قاموا بسماعها من المواطنين فدونوا ما 
سمعوا وما رأوا ومن هنا كانت المعلومات 
أنحاء  من  جمعها  الى  توصلوا  التي 
مصر. وبالرغم من طرافتها وأهميتها 
الكبرى بالنسبة لنا في معرفة ولو القليل 
عن تاريخنا حينئذ فال تستطيع ان تجعل 
هؤالء يكونوا صورة حقيقة عن مصر 
القديمة فقد كان المصريين بالنسبة لهم 
أكثر الناس تديناً ,,إذ إن المعابد الضخمة 
األعمال  في  دائما  مشغولين  والكهنة 
المقدسة والعقيدة التي سادت عن الحياة 
القوية  واالستعدادات  األخر  والعالم 
لبناء وتشييد المقبرة واالهتمام باآلخرة 
عن الحياة الدنيا. كل هذه األشياء دفعت 
هؤالء المؤرخون والرحالة أن يعتقدون 
إن المصريين القدماء تتركز أفكارهم في 
أسرار الوجود واهتمامهم بالحياة األخرى 
وعدم االهتمام بالحياة الدنيا . وقد ظلت 
هذه الفكرة سائدة خالل العصر المسيحي 
بالخوف  العقول  وبالتالي مألت مصر 
والرهبة العجيبة وظلت سرا خافيا بالنسبة 
لعموم البشر. ولكن بعد أبحاث شاقة قام 
بها  قام  بها علماء مختلفون ودراسات 
ينج(  )توماس  االنجليزي  اآلثار  عالم 
الكتابات  فى  )بطلميوس(  باسم  تتصل 
الهيروغليفي  القديمة بخطها  المصرية 
من نقوش حجر رشيد الذي عثر عليه 
في قلعة سان حوليان بمدينة رشيد وتبعه 
 letter المشهور  كتابة  فى  شامبليون 
m.decier    الذي نشر عام 1822 ليبين 
فيه طريقة الكتابة المصرية القديمة وفك 
الذي حير جموع  أسرارها وهو األمر 
المصرية  بالحضارة  والمهتمين  العالم 
القديمة وتبع معرفة الهيروغليفية القيام 
بالحفائر المنتظمة ومنذ ذلك اليوم حتى 
اآلن امتألت متاحف العالم أجمع بكنوز 
المصرين القدماء التي تذهل العقول. وأول 
المصري هي مجموعة  التاريخ  معالم 
أهرام  الرابعة وهى  اآلثار في األسرة 
الجيزة وتمثال أبى الهول وما يحيط به 
من مقابر تكشف لنا عن حياة المصرين 
وتقدمهم أثناء جهل معظم جموع العالم 
في كل العلوم والفنون . وظن الجميع أن 
تقدم المصريين وتطور الحضارة كان من 
األسرة الثالثة إلى الرابعة تطوراً مفاجئاً 
بهرم زوسر  المحيطة  الكشوف  ولكن 
في سقارة أثبتت ان الفنون والعمارة في 
األسرة الثالثة قد وصلت الى قمة عالية 
ورغم ذلك فأن آثار الجيزة ال تزال تحدد 
الذروة واستطاعت الحضارة ان تصل 
بدأ  والتي  البعيدة  الفترة  تلك  في  إليها 

االضمحالل في أعقابها. وترتفع أهرام 
)خوفو( و)خع اف رع( و)من كاو رع( 
بقامتها الى السماء فوق صخور الهضبة 
على الضفة الغربية من نهر النيل عند 
حافة الصحراء وهكذا تظل أهرام الجيزة 
الدنيا أشد أثار الماضي  إحدى عجائب 
تأثيرا في النفس إذ أن المتأمل في هذه 
الضخمة سواء من يشهدها في  األبنية 
ضوء النهار الساطع اوفى الليل حين يسبغ 
عليها القمر بريقا فضيا او من قمة تالل 
المقطم عند غروب الشمس حيث تظهر 
قرمزية في بحر من الذهب . ومن هذا 
فيمكن اعتبار الهرم وما حوله من مقابر 
كرمز مادي متماسك يدل على عظمة هذه 
الفترة من الحضارة المصرية. وهكذا نجد 
ان الدولة القديمة كانت من فترات التقدم 
والنمو أما في الداخل فقد استمتعت البالد 
بحكومة وطيدة الدعائم قادرة على تسير 
الخارج فعالقة  األمور داخليا وأما في 
مصر بجيرانها عالقات جيدة للغاية فقد 
الدائمة إلى بالد بونت  البعوث  أرسلت 
عبر وداى الحمامات الى الشاطئ ثم من 
البحر األحمر  اتخذت طريق  ذلك  بعد 
كما وجهت الحمالت الى سيناء من اجل 
مناجم الفيروز ,والى فلسطين ومنذ عصر 
الدولة الثالثة كان الخشب الذي يستعمل 
السفن والمراكب يستورد من  بناء  فى 
سوريا ومع ذلك فإن النهاية قريبة ففي 
خالل األسرة السادسة امتد الضعف إلى 
الملك غير  المركزية وأصبح  السلطة 
قادر على مباشرة حكمة وانتهت األسرة 
السادسة في فوضى وارتباك وعاشت 
مصر في فترات ضعف ووهن ... وبعد 
حوالي مائة عام وبعد صراعات وحشية 
مع حكام هراقليوبوليس وهى مدينة في 
ان عرش مصر  الوسطى نرى  مصر 
يسترده بيت أمراء ارمنت التي تعنى مدينة 
“المعبود مونتو”، رب الحرب القديم ، 
والواقعة قرب طيبة)األقصر حاليا(.. 
وأسست األسرة الحادية عشر ومن هذا 
البيت المالك الجديد تظهر الفترة الثانية 
من عظمة مصر والذي يطلق عليها علماء 
المصريات الدولة الوسطى وقد وصلت 
إلى القمة في عهد ملوك األسرة الثانية 
عشر ولكن ظلت سلطة االقتطاع تهدد 
إلى أن  السلطة أضعفتها  العرش ولكن 
قضى عليها نهائيا الملك سنوسرت الثالث 
الذي اشتهر بروحة الحربية العنيفة والتي 
ثورة  أن يقضى على  بفضلها  استطاع 
القبائل الزنجية في السودان وان يوجه 
حملة ضد فلسطين وقد خلفه أمنمحات 
الثالث وقد وصلت الدولة الوسطى في 
ملكة إلى ذروة مجدها وكان من أهم أعمالة 
تنظيم بحيرة موريس في الفيوم واستطاع 
بفضل القناطر إن يسيطر على فيضان 
المياه إلى النيل كما استطاع بواسطة إقامة 
إنقاذ رقعة من األرض  سد من خاللها 
الزراعية وبموت الملك أمنمحات الثالث 
انتهى كذلك بفوضى  الذي  بدأ االنهيار 
الشمالية مرة أخرى عام  لتسقط مصر 
1700 ق.م فريسة لغزو ضخم لشعوب 
من الشمال الذين عرفوا بالهكسوس أو 

ملوك الرعاة .... 
في  الثاني  الجزء  بأذن هللا  ونستكمل 

المقال القادم .

  كلودين كرمة
بقلم : على أبودشيش 

المصرية اآلثار  خبير 

   هما ما يحتاج اليهما المرئ فى مختلف مراحل حياته 
منذ نعومة اظافره حتى نهاية االيام..الن بهما فقط يطمئن 
فيشعر  وتتحرك مشاعره  قلبه  وينبض  نفسه  قلبه وتسعد 
فيبدأ  الفياضة  بالمشاعر  كيانه  يمتلئ  بأنه محبوب وعندما 
به.  المحيطين  ثم حول  احبائه اوال ومن  نهو  فى إظهارها 
يشفى جراح  ان  يستطيع  الصغير  قلبه  فى  يكتنزه  ما  فإن 
من حوله وان يروي بدوره هو ايضا قلوبهم العطشانة الى 
بالرضى  الى االهتمام والشعور  المحتاجة  الحب ونفوسهم 
حتى يرشد افكارهم ويضعها فى مسارها الصحيح فتتحسن 
ينير  الذى  الفرح  منها  ويشع  نظراتهم  وتتغير  احوالهم 
اختيارى  الحب هو سلوك  ان  بهم..فنرى  المحيطين  حياة 
لديها اصرار على  اسرة سعيدة  لبناء  يلزم وجوده  ولكن 
النجاح والطاقة الالزمة لمواجهة المصاعب والتغلب عليها 
والشجاعة التى تستطيع ان تقهر كل السلبيات دون اللجوء 

الى اى من انواع العنف..
فالحب عندما يولد ال نستطيع انكاره اذ يظهر دون حساب 
التى  كالمياه  فهو  ترتيب مسبق  دون  وايضا  ودون قصد 
او  تفرقة  دون  العطشى  كل  فيروي  حلو  نبع  من  تفيض 
او  بالوقت  التضحية  هو  ذلك  على  دليل  وخير  تمييز.. 
ان  الصادقة  والرغبة  االخر  وتفضيل  المال  او  الراحة 
ادير  المستطاع وال  اجعل من حولى فى احسن حال قدر 
الحلوة  االنشغال..فالكلمة  او  بالتغافل  اتظاهر  او  ظهرى 
إلنسان  قلب صافى  من  واالبتسامة  خير  موجوع  لقلب 
بائس هى الحب بعينه ..فالعمل على اسعاد الغير واالعتناء 
باآلخر هو الدليل على القلب الطيب الذى ال يعرف إال ان 
االنسان  واجبة إلظهار عظمة  ..فاألفعال  ويعطى  يحب 
فقط  العلمى  وتفوقه  اختراعاته  فى  ليس عظمته  فاإلنسان 
االول  المقام  فى  انسان  يجعله  تغافلنا عما  قد  نكون  وأال 

اقرب  تكون  مشاعر  ودون  اخالق  دون  االنجازات  فان 
ثابتة  قنبلة موقوته ..البد ان يكون هناك قيم ومبادئ  الى 
لعقل مفكر ومدبر لشخص مبتكر وإال سوف ال يهتم البته 
بنفسه  فقط  اهتم  للضرر..اذ  او  للمنفعة  ينجزه  ما  كان  اذ 

ومكسبه وشهرته..
واالهتمام  والرعاية  للحب  باالحتياج  الشعور  ويزداد 
عندما يكون االنسان ضعيفا ألى سبب..وقوعه فى محنة 
مثال او عند اصابته بمرض عضال وتجربة حب لم تكلل 
بالنجاح و عند األزمات المادية ..ولهذه االسباب  وفى هذه 
االوقات يكون اظهار الحب واجب بين االهل و االصدقاء 
والمعارف لهذا خلق االنسان حتى يتعامل مع الشخصيات 
انسانيته وانه  يثبت  الظروف الصعبة حتى  المختلفة وفى 
يستحق الحياة ويثبت وجوده بان يظهر قدرته على تغيير 
الواقع االليم ومسح كل دمعة حزن وحسرة وتهوين االالم 
بين  والتعاون  الرأفة  الواسع هى  معناها  فى  ..فاإلنسانية 
االنسان واخيه والعمل على البناء والتطور لتحقيق مستقبل 
لمجتمع  االبداع  على  الحقيقة  والقدرة  الذكاء  على  يدل 
مستنير يحب الحياة فيبنيها ويزينها وال يحول الجمال فيها 
الى قبح ويقضى على الحياة بالموت ويحط من شأن كل ما 
هو سامي وغالى ...ان مثل هذه النفوس المريضة ضائعة 
افتقدت الحب والعناية واالهتمام فتجمدت مشاعرها و اذا 
نظرت في عيونها ال تجد اال نظرة حادة ال ترى وال تعى 
وال تفهم فتتساوى لديها كل االمور ال تفرح والتحزن وال 
تتفاعل فهم اجساد بدون روح تتحرك دون مشاعر فيمدون 
االمور  لعواقب  تقدير   دون رحمة ودون  باألذى  ايديهم 
الصبر  ويلهمنا  شرورهم  وتعالى  سبحانه  ..ليكفنا هللا 
والتعزية فيمن نفقدهم ويفقدهم الوطن فهم رغم غيابهم عن 

عالمنا هم سر حياته وضمان مستقبله.

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 11 janvier 2019
الجمعة 11 يناير 2019

رحلة يف تاريخ مصر 
)1 القدمية )

الرعاية واالهتمام 
أضخم نظريات املؤامرة يف العصر احلديث )١ من ٢(

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

العالناتكم في الرسالة

  إنهم اليضللوننا ويكذبون علينا نحن فقط 
مواطنيهم  ويكذبون على  ولكنهم يضللون 
أيضاً. فعاًل، صدق القائل: إذا لم تستح فافعل 

ماشئت. 
في  مهمة  واقعة  كل  بعد 
الجهات  بعض  تقوم  العالم 
الحقيقة  استقصاء  بمحاولة 
أو الحقائق التي تقف وراءه. 
المؤامرة عادة هي  نظرية 
أو جزء  المسؤول  تصديق 
من ظرف أو حادث صدقه 
األكثرية مع أنه الوجود له 
إخفاءها  تم  الحقيقة  أن  أو 
من قبل ذلك المسؤول الذي 
يكون عادة شخص وهمي 
أو منظمة تهدف إلى تمديد 

نهاياتها إلى األبد. 
ال تزال بعض هذه النظريات 
ولكن  قرون،  منذ  موجودة 
العنكبوتية  الشبكة  في عهد 
أصبح  الهائله  واإلتصاالت 
أكثر  وحفظها  نتشارها  ا

سهولة. سنلقي نظرة هنا على بعض األكثر 
شهرة منها:   

١.  تفجير برجي التجارة العالميين:
وجد استفتاء أن ماليين الناس تعتقد أن تدمير 
برجي التجارة بتاريخ ١١-٠٩-٢٠٠١ هو 
مسرحية أو عمل لم يتم تنفيذه من قبل تنظيم 
القاعدة ولكن من قبل الحكومة األميريكية 
وبعض الناشطين كرسوا حياتهم إلثبات أن 

مايقولونه هو الحقيقة. 
بين النظريات التي حظيت بأكبر تأييد هو 
أن البرجين جرى تدميرهما تحت السيطرة 
التي  الطائرة  وأن  الهدم  بطريقة  وبالتحكم 
تحطمت في مبنى وزارة الدفاع ليست بطائرة 
ولكن الهجوم حدث بصاروخ أو نوع آخر 

من الطائرات. 
٢. إغتيال الرئيس چون فيتزچيرالد كينيدي:

يوجد العديد من النظريات التي تشرح اغتيال 
رئيس الواليات المتحدة األميريكية المحبوب 
في داالس عاصمة تكساس في عام ١٩٦٣، 
باتهامه  اعتقل  الذي  أوزوالد  هارڤي  ولي 
ارتكاب الجريمة هو نفسه تم إطالق النار 

عليه وقتله بعد يومين. 
البعض يقول أن وكالة اإلستخبارات المركزية 
)سي آي إي( كانت وراء اإلغتيال بسبب 
خوف قادتها على مستقبلهم بسبب التعليق 
المزعوم للرئيس بأنه يريد تمزيق الوكالة 
إلى آالف القطع ونثرها في الهواء. يُِصرُّ 
ونفذت  دبرت  التي  المافيا هي  أن  البعض 
الرئيس  إدارة  عمليات  بدء  بعد  اإلغتيال 

الهادفة لمحاربة الجريمة المنظمة. 
٣. التطعيم:

اللقاحات أو التطعيم الشامل ضد األمراض، 
جلب اإلنتباه من نظريات المؤامرة التي تقول 
إن الهدف هو إدخال أجسام أخرى إلى الجسم. 

تستخدم من  أنها  القول  إلى  يذهب  البعض 
قبل الحكومة لزرع أجهزة مراقبة ومتابعة، 
الناس  لتعقيم  إنها وسيلة  يقولون  وأخرون 
يحافظون  وهكذا  الفقراء 
العالم،  سكان  عدد  على 

دون زيادة. 
٤.  فرسان المعبد:

فرسان معبد الملك سليمان 
هو تنظيم ديني/عسكري تم 
تأسيسه حوالي عام ١١١٩ 
لحماية الحجاج المسيحيين 
الديار  إلى  رحلتهم  أثناء 

المقدسة. 
عددهم  أن  الخرافة  تقول 
فقط  تسعة  كان  البداية  في 
ولكنه ازداد فيما بعد وجنوا 
وأصبحوا  طائله  ثروات 
اقوياء وأصحاب نفوذ عبر 
أوروبا كلها قبل تسريحهم 
فجأة من قبل الملك الفرنسي 
فيليب الرابع في عام ١٣٠٧ 
للتعذيب  بعضهم  وخضع 

وحتى اإلعدام. 
أنهم  أهمها  حولهم  خرافات  عدة  سادت 
المسيح عليه  السيد  أن  دلياًل على  اكتشفوا 
السالم كان متزوجاً من مريم المجدلية وله 
بعد.  فيما  تم دحضها  ‘حقائق’  أوالد  منها 
يذكر أن المؤلف والكاتب ‘دان براون’ ألمح 
ألجزاء من هذه األسطورة في كتابه األكثر 

مبيعاً “داڤينشي كود.”
٥. الطبقة المستنيرة:  

الذين  أولئك  بحسب   - المستنيرة  الطبقة 
يؤمنون بالنظرية - هي مجموعة غامضة 
الوسطى  الطبقة  تستخدم  التي  النخبة  من 
وتهدف  البشرية  المجموعات  للتأثير على 

إلى السيطرة على العالم.  
أصل الطبقة المستنيرة هو مجموعة أسسها 
في القرن الثامن عشر في ألمانيا بروفسور 
أراد أن يشكل مجتمعاً سرياً من أفراد ذوي 
وتفريقهم  اكتشافهم  تم  عالية.  وثقافة  نفوذ 
الحين  ذلك  منذ  ولكنهم الزالوا موجودين 

في الظل حسب األسطورة. 
تشمل الرموز التي ترافق الطبقة المستنيرة 
المثلثات واألشكال الخماسية والماعز والعين 
العمالت  على  تظهر  التي  كتلك  الكبيرة 
الورقية األميريكية، إضافة إلى الرقم 666.

المغنية األميريكية بيونسي وزوجها چاي - ِزد 
يشار إليهما دائماً من قبل المؤمنين بنظرية 
المؤامرة على أنهما عضوان من هذه الطبقة 
بسبب شهرتهما الكبيرة من جهة وتفسيرات 
من ضمن حركات أخرى إيماءات يدها بشكل 
مثلث، كما أن أداءها أثناء إحدى الحفالت 
مراقبي  بذلك حسب  تعتبر شهادة  الكبرى 
الطبقة المستنيرة الحتوائها على العديد من 
الرمزية وتقنيات السيطرة العقلية. النجمان 
يرفضان هذه اإلدعاءات بكلمات أغانيهم. 

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

األسبوع  خالل   2018 سنة  ْعنا  ودَّ   
المنصرم ، لنستقبل سنة ميالدية جديدة نرجو 
العربية  األمة  على  خير  فاتحة  تكون  أن 
تحقيق  بالمغرب عرفت   2018  ، جمعاء 
نجاحات هامة وتحقيق قفزة نوعية في المجال 
االقتصادي واالجتماعي ، ونورد - للتاريخ - 

أهم هذه األحداث على الشكل التالي :
قطار  إطالق  واألهم هو  األكبر  الحدث   -
الفائق السرعة » البراق » وهو أسرع قطار 
في إفريقيا كلها ، حيث تزيد سرعة قطار » 
المغربي مرتين تقريباً على قطار  البُراق » 
»غوترين« السريع في جنوب أفريقيا، والذي 
بمنطقة  الدولي  مطار جوهانسبرغ  يربط 

ساندتون، وهي الحي المالي للمدينة ..
في  كلم   357 بسرعة  القطار  اختبار  وتم 
الساعة، لكن من المخطط له أن يسير بسرعة 
320 كلم في الساعة ، ويختصر القطار مدة 
الرحلة بين الدار البيضاء وطنجة إلى أكثر من 
النصف ، بحيث يقطع المسافة الفاصلة بينهما، 

وهي 200 كيلومتر، خالل ساعتين تقريبا.
الحديد  السكة  على خط  العمل  واستغرق 
الكلفة  ، وبلغت  السرعة سبع سنوات  فائق 
اإلجمالية لخط السكة الحديد هذا 22.9 مليار 
درهم )2.4 مليار دوالر(، وفقاً لوكالة األنباء 
العربي  المغرب  الرسمية »وكالة  المغربية 
لألنباء ، يقول مسؤولون إن المشروع سيعزز 
كما سيساعد على جذب  في طنجة،  النمو 
المغرب  إلى شمال  المزيد من االستثمارات 

حيث يوجد أحد أكبر موانئ أفريقيا.
والتألق   ، وإفريقيا  العالم  لكأسْي  التأهل   -
في  المغاربة  الالعبون  أبانه  الذي  المبهر 
المغاربة  التحكيم لحقق  روسيا ، ولوال سوء 
إنجازاً عالميا غير مسبوق .. إال أن المنتخب 
ينتظره تحدي كبير عندما سيلعب  المغربي 
كأس األمم اإلفريقية في الصيف المقبل بهدف 
الفوز بها إن شاء هللا ، وهو التحدي الذي يبدو 
المرة  المغاربة قادرين على تحقيقه هذه  فيه 

أمام إخوانهم األفارقة والعرب .
السادس  الصناعي “محمد  القمر  - إطالق 
المغرب في مجال صور  ليعزز سيادة  ب” 
مهام  إكمال  أجل  ، من  الصناعية  األقمار 
السادس “أ” لتطوير  القمر الصناعي محمد 
وتنفيذ  اإلفريقية  بالقارة  الفضاء  تكنولوجيا 

الخطط واالستراتيجيات الوطنية المعتمدة .
 .. الترفيهي  البحري والميناء  - ميناء الصيد 
نقلة نوعية في  صيت مدينة طنجة ، حيث 
الصيد  سيتيح إطارا مالئما الشتغال مهنيي 
البحري وذلك من أجل المساهمة في إنعاش 

االستثمارات وخلق مناصب شغل إضافية .
إضافة إلى العديد من المشاريع العمالقة ذات 
الطابع االجتماعي واالقتصادي نذكر منها : 
الوطنية  المبادرة  الثالثة من  المرحلة  إطالق 
التي  البشرية ) 2019 – 2023(   للتنمية 
بلورتها وفق هندسة جديدة ، وتتطلب  تمت 
درهم  مليار  بـ18  تقدر  استثمارات  تعبئة 
، حيث   بالرباط  الثاني  الحسن  منتزه  ثم   .
الفضاءات  تعزيز  المنتزه من  هذا  سيمكن 
لساكنة  الترفيهية  األماكن  الخضراء وخلق 
االقطار  إلى محطة  . إضافة  الرباط  مدينة 
الرباط-أكدال .. جوهرة معمارية وحضرية 
الجديدة  المحطة  المدينة ، وتعد  تعزز مكانة 
الجديد  الجيل  األربع من  المحطات  إحدى 
التي تم تدشينها اليوم لمواكبة إطالق وتشغيل 
القطارات فائقة السرعة . وكذلك الحسيمة في 
2018.. سنة إشعاع » منارة المتوسط » .. 
وتأهيل المدن العتيقة لتطوان، فاس ، مكناس 
.. برنامج تكميلي يضفي جمالية  والصويرة 

فريدة على النسيج العمراني
حيث سيمكن البرنامج التكميلي لتثمين المدينة 
العتيقة في هذه المدن من إضفاء لمسة جمالية 
فريدة على المدن العتيقة المغربية، مع توفير 
العمل والرفع  لتحسين ظروف  بيئة مواتية 
التقليديين  والصناع  الحرفيين  من عائدات 

المتواجدين بجنبات أزقتها.

٢0١8 يف سطور  مغرب 

ورق قصاصة 

القدس يف 

    قبل أن نتحدث عن حرية التعبير في مجتمعنا العربي، 
المطالبة   أواًل؛ ألن  الفكر  بحرية  جميًعا  نؤمن  أن  علينا 
الفكر هي  بحرية  يؤمن  ال  مجتمع  داخل  التعبير  بحرية 
درب من العبث ، فما الجدوى من إصرارنا الدائم على أن 
نتمتع بحرية التعبير، ما دمنا في نهاية األمر لن نعبر إال 
عن ما أراد غيرنا الحديث عنه بطريقة أو بأخرى، ولكننا 
في النهاية ربما نعطي إضافة تذكر فيما بعد، فقد تربينا منذ 
نعومة أظافرنا داخل مجتمع ال يسمح لنا أن نتحدث بشكل 
مستقل، على الرغم من أن لكل منا الحق في التعبير عن 
والتعبير  النشر  من  ذلك  أو غير  بالقول  أو  بالكتابة  رأيه 
على مسؤوليتنا الشخصية، أو المجازفة بحياتنا ثمنا للتعبير 

عن آرائنا.
فهل من الممكن أن تؤدي الحرية في الرأي أو التعبير كتابة 
إلى االختفاء والقتل والتعذيب تقطيًعا مثلًما حدث  أو قواًل 

مع الصحفي السعودي “جمال خاشقجى”؟؟ 
في الحقيقة حرية التعبير في المجتمعات العربية ليست كما 
أن  بل  القيود  التحرر من كل  تعني  اليوم، فهي ال  تفعلون 
التي تضمن  القيود  بد من االلتزام بها، وهي  هناك قيود ال 
لمجتمعنا األمن والسالم واحترام حقوق اآلخرين وحرياتهم، 
الحكام  التحرر بضغوط   تعني  العام، وال  النظام  وحماية 
بقوة سلطانهم، وال تعني الشباب بقوتهم ضد المجتمع سواء 
بالقول أو بالفعل، وال تعني انتهاك حقوق ااّلخرين، بل تعني 
تقدير واحترام جميع األديان، وعدم المساس بها أو التعدي 
عليها بأّىِ شكل أيا كان، فعلينا أن ندرك جميًعا أن للمواطنة 
حقوًقا وللوطن مواطن قادًرا على فهم المواطنة، بما له من 
حقوق وما عليه من واجبات، فحريتنا كمجتمع عربي مقيدة 
أخالقًيا ودينًيا، وليست مطلقة تبيح التحرش والزنا والفجر 
والفسوق والعصيان، وباحترام الفرد لذاته ولحرية اآلخرين 
يمارس حريته بوعي ومعرفة وقدرة على تحمل  سيجعله 
التواصل  فيه وسائل  تتسبب  قد  ما  اعتبار  المسئولية، مع 
وأزالت كل  الدول،  بين  المسافات  ألغت  التي  االجتماعي 
إذا  للحرية، ولكن  الخاطئ  الفهم  إلى  أدَّى  الحواجز وذلك 
كانت الحرية تؤدي إلى القتل والتعذيب والحقن والنشر فهذه 

ليست حرية على االطالق.
ُتمس،  ال  وهى مصونة  طبيعي  الشخصية حق  فالحرية 
وفيما عدا حالة التلبس ال يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه 
بأمر قضائي مسبب  قيد إال  بأي  تقييد حريته  أو  أو حبسه 
يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوًرا كل من تقيد حريته 
االتصال  من  ويُمٌكن  كتابة،  بحقوقه  ويحاط  ذلك  بأسباب 
بذويه و بمحاميه فوًرا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل 

أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. 
وال يبدأ التحقيق معه إال فى حضور محاميه، فإن لم يكن 
له محام نُدب له محام، مع توفير المساعدة الالزمة لذوي 
اإلعاقة وفًقا لإلجراءات المقررة فى القانون، ولكل من تقيد 

القضاء من ذلك اإلجراء،  أمام  التظلم  حريته ولغيره حق 
وإال وجب  االجراء،  ذلك  من  أسبوع  فيه خالل  والفصل 
اإلفراج عنه فوًرا، وينظم القانون أحكام الحبس االحتياطي 
تلتزم  الذي  التعويض  استحقاق  وأسبابه، وحاالت  ومدته 
تنفيذ عقوبة  أو عن  االحتياطي،  الحبس  بأدائه عن  الدولة 
بموجبه، وفى جميع  المنفذه  الحكم  بإلغاء  بات  صدر حكم 
يجوز  التي  الجرائم  فى  المتهم  يجوز محاكمة  األحوال ال 

الحبس فيها إال بحضور محام موكل أو ٌمنتدب.
تعطيه حصانة  العربي ال  المجتمع  في  الحرية  سيادة  إن 
الوافد،  ذلك  كان  أًيا  الخارجي  الوافد  مواجهة  في  مانعة 
بل إنها تغرس فيه االحساس بالذات، وإستقالل الشخصية 
للمجتمع  التوعية  تأتي أهمية  واحترامه آلدميته، ومن هنا 
في  السلطة  ورقابة  الرأى،  عن  التعبير  حول ضرورة 
المجتمع  العمل داخل  إيقاع  قرارتها وإرساء قواعد ضبط 
تنمية  في  تتمثل  فهي  وبذلك  الجميع،  مع حقوق  يتفق  بما 
تنهض  التي  واالفكار  في  الدراسة  على  والقدرة  الفكر 
على  قادر  مواطن  تنشئة  فضاًل عن  وإقراره،  بالمجتمع 
الذي يصون ألفراده حرية  المجتمع  وأن  والعطاء،  البذل 
فيه  تسود  الذي  الحر  المجتمع  هو  تميز  دون  التعبير 
بالحرية  تقترن  عندما  قيمة  وتزداد  التعبير،  حرية  حق 
وسيلة  ومرسل  رسالة  هو  اإلعالم  ألن  اإلعالمية؛ 
وأسلوب، لذلك من الواجب على الرسالة اإلعالمية تقدير 
حكم الجمهور ووجهات النظر الموضوعية بعيًدا عن فكرة 
الخطأ المطلق أو الصح المطلق مع تقدير ثقافة االختالف 
التلقي  مشكلة  طبائع  توضيح  ومع  والتعددية،  والتنوع 
االعالم،  تقدمها وسائل  التي  الرسالة  مع  التفاعل  وحرية 
كما نرى جهود المجتمع العربي فى الفترة الحالية، فوسائل 
اإلعالم لها الدور االكبر والقاعدة فى تسليط الضوء على 
تعبير ورأى وتوصيل صوت الجمهور، ومن ثم يجب أن 

يتسم اإلعالم بالشفافية.
أهم  التعبير من  أن حرية  التأكيد عليه هو  يمكنني  ما  إن 
األولى  الوهلة  منذ  العربيه  األمة  التي الزمت  القضايا 
وكرستها  الحنيف  ديننا  أقرها  حيث  الجارية؛  لألحداث 
الشرائع بالتنصيص عليها من مواثيق وإعالنات عالمية من 
تجمع سلمي، وحرية إعالم وحرية معتقد ديني، فهي السياج 
الحامي لكافة الحقوق والحريات العامة، وهى أداة المجتمع؛ 
الطغيان ومقاومة  لرد  آماله وأهدافه، وهى وسيلة  لتحقيق 
الديمقراطية  ركائز  من  أساسيه  وركيزه  والفساد  الظلم 
الدولية  الساحة  المطروحة على  القضايا  أهم  الحقيقة، ومن 
حالًيا، وتعتبر المرآة العاكسة لشخصية اإلنسان، فإن القيمة 
أجل  من  األساسية؛  الوسيلة  أنها  في  تمثلت  لها  الحقيقية 
تقدم وتطور المجتمع العربي ألنهما أحد ثمار حرية الرأى 
االقتصادي  النمو  تحقيق  في  تسهم  فهي  وبذلك  والتعبير، 

واالجتماعي للمجتمع.

هل حنن مؤهلون إلدارة حوار حبرية 
ووعي .. أشك ؟!

حر« »أنت 

بقلم/ أسماء أبو بكر

في القدس عناق دائم 
بين مئذنة وناقوس 
هي للحب والدفء 

وطن ونبراس
لألهل واألحباب والناس
وهي لإلنسانية متراس 

شعب هذي صفاته 
احتراما له ينحني الراس

في القدس يقف 
وقفة الند للند 

رافضا حواجز الجند 
متشبثا بقدسه والعهد 
حامي عرينه يفديه

بالروح والدم واألوالد 
صامدا على أمل 
أن يجيئه المدد 

شعب هذي صفاته
حتما ينحني له الراس

شعر : عباس شعبان

انت نسمه صيف كأنى
زى شمسى وزى ظلى

زى قمرى فى ليل يقوللى
ان دايما نوره راجع
يحمل البشرى تملى

انتى نسمه صيف مفارق
والحياه دايما مفارق
مين تشيله جوه فلبك

مين تسيبه ف المفارق
يمسح الدمع بكفوفه

يمسح الحزن اللى فارق
انتى نسمه صيف أبيه
تنزلى لى من عاليه

تحكى دايما عن شهامه
واللى بيحب بكرامه

واللى متخبى ف وسامه
واللى بيوجه سهامه
تحضنى الدمعه تملى

بقلم: صباح غريب

بقلم : خالد بنيصغي 

 مغربي ومصري يتقامسان جائزة امللك فيصل العاملية يف اللغة 
العربية واألدب

العربية  المملكة  في  العالمية  فيصل  الملك  أعلنت جائزة    
السعودية أسماء الفائزين في دورتها الحادية واألربعين والتي 
ذهبت إلى سبعة فائزين بينهم أكاديميان عربيان من المغرب 

ومصر.
وفاز بالجائزة في فرع اللغة العربية واألدب، وموضوعه لهذا 
العالي  المغربي عبد  العصر(،  العربية وتحديات  )اللغة  العام 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  في  األستاذ  محمد ودغيري 
الرباط، والمصري محمود فهمي  الخامس في  بجامعة محمد 

حجازي األستاذ في كلية اآلداب بجامعة القاهرة.
السبيل في مسوغات  العزيز  للجائزة عبد  العام  األمين  وقال 
االختيار ”ُمنحت الجائزة للدكتور عبد العالي محمد ودغيري 
لمبررات منها األصالة واالبتكار في كثير من أعماله العلمية، 
إحالل  إلى  الدعوات  في مواجهة  العربية  اللغة  ودفاعه عن 

اللهجات العامية واللغات األجنبية محل اللغة العربية“.
نظير  فهمي حجازي  ”للدكتور محمود  ُمنحت  أنها  وأضاف 
جهوده العلمية الرائدة في الدرس اللغوي العربي، ودفاعه عن 

اللغة  تواجه  التي  للتحديات  العربية، وتشخيصه  اللغة  قضايا 
العربية في العصر الحاضر“.

وفي فرع الجائزة لخدمة اإلسالم فازت جامعة أفريقيا العالمية 
في السودان ”نظير جهودها في خدمة اإلسالم وتعليم أحكامه 
ونشر اللغة العربية في أفريقيا ما وراء الصحراء“ بينما ُحجبت 
الجائزة في فرع الدراسات اإلسالمية، والتي كان موضوعها 
هذا العام )الدراسات في مقاصد الشريعة(، وذلك ”لعدم استيفاء 

األعمال المرشحة معايير الفوز“.
)بيولوجية هشاشة  العام  لهذا  الطب، وموضوعه  فرع  وفي 
العظام(، تقاسم الجائزة األمريكيان بيورن رينو أولسن األستاذ 
بجامعة هارفارد وستيفن تايتل بم األستاذ في جامعة واشنطن 

في سانت لويس.
تقاسم  )الكيمياء(،  العام  لهذا  العلوم، وموضوعه  فرع  وفي 
جامعة  في  األستاذ  بارد  ألن جوزيف  األمريكيان  الجائزة 
تكساس وجان فرشيت األستاذ في جامعة الملك عبد هللا للعلوم 

والتقنية.

مؤتمر  في  الجائزة  هيئة  رئيس  الفيصل  خالد  األمير  وقال 
صحفي عقد بأحد فنادق الرياض إلعالن أسماء الفائزين مساء 
أهمها في نظري  أمور،  بعدة  تميزت  الجائزة  األربعاء ”هذه 
هي الحيادية، في الترشيح، وفي االقتراع، وفي االختيار، وفي 

الدراسة كذلك“.
العالمية،  الجوائز  بين  المثل  وأضاف ”لقد أصبحت مضرب 
البلد  الجائزة في هذا  لهذه  ينتسب  الذي يشرف كل من  األمر 

العظيم“.
ُمنحت  التي  الجائزة  الخيرية  فيصل  الملك  وأطلقت مؤسسة 
والمؤسسات على  األفراد  لمكافأة  األولى عام 1979  للمرة 
العربية  )اللغة  هي  فروع  خمسة  في  الفردية  إنجازاتهم 
واألدب( و)خدمة اإلسالم( و)الدراسات اإلسالمية( و)الطب( 

و)العلوم(.
وتبلغ قيمة الجائزة في كل فرع 750 ألف لاير )نحو 200 ألف 
كانوا  إذا  الفائزين  بين  بالتساوي  المبلغ  دوالر(، ويوزع هذا 

أكثر من واحد.



أدب وثقافة Vendredi 11 janvier 2019
الجمعة 11 يناير 2019

بقلم: شريف رفعت

ذكريات مصرية 

خمطوط إسالمي من القرن السادس عشر يعود إىل مصر

معرض القاهرة الدوىل للكتاب الدورة الذهبية تنطلق 
يوم 23 يناير اجلاري

يوسف زمكحل   همسـات
أي  إلى  بك  يصل  لن  الماضي  قطار 

مكان  

ال  ولكن  القلوب  نبضات  سماع  ممكن 
يسمع أبداً أنين القلوب 

بال  تأتي  التي  هي  ألماً  الصفعات  أكثر 
سبب 

قوي جداً من يضحك وهو يريد أن يبكي 

التعلق  أكثر األشياء هالكاً هو الحب ثم 
ثم الفراق 

منتهى األلم أن تحب شخص استحالة أن 

يكون لك 

 . المال مفهوم  في  الحظ  يأتي سوء  أن 
أما أن يأتي في الحب “قاتل” !

مأساة أن تعيش فقط إلرضاء غيرك 

شخص  أجل  من  العالم  تحارب  ال 
اليحارب كبريائه من أجلك )شكسبير(

يا  طليت  الشباك  ورا  من   : كلماتي  من 
تاخدني  تيجي  أستنيتك   .. عليك  حبيبي 
.. مشتاقة حبيبي  واتملّى بسحر عينيك 
أشوفك وأنام في حضن إيديك . من ورا 
الشباك طليت يا حبيبي عليك .            

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

Email: elressala@videotron.ca
fzemokhol@gmail.com  www.el-ressala.com

  “الّدين أفيوُن الشعوِب”، مقولٌة أطلقها 
كارل ماركس في العام 1843 في مقدمِة 
نقِدِه “فلسفُة الحّقِ عند هيغل”. وعلى 
الرغم من قوله: “إنَّ الغاء الّدين، من 
حيُث هو سعادٌة وهميٌة، هو ما يتطلَّبُه 
صنُع سعادِته الفعليّة”، فال يجوُز لي أْن 
أعزَو قولُه ذاك إلى كوِنِه انطالًقا من 
نيٍّة أو غايٍة في نفسِه، ألن هللا وحَده هو 
أقوُل  الّصدور. ولذا  يعلُم ما في  الذي 
بأنَّني أظنُّ بأنه كّوَن رأَيه بأن للّديِن قوَة 
استناًدا  لألفيون،  العقوِل، كما  تعطيِل 
فاِت وأعماِل  إلى ما كاَن يراه من تصرُّ
رجاِل الّدين المسيحّيِ في عصره وإلى 
انقياِد العاّمِة لهم انقياَد األعمى. وهذا ما 
َس  يُؤّسِ أن  استطاع  ُمفّكٍر  يُقبُل من  ال 
لثورة غيّرت وجَه التاريخ، بل قد يُعاُب 
أو عدُة رجاِل  فإذا أخطأ رجُل  عليه. 
ديٍن، سواء عن قصٍد أم غيره، في فهم 
أو إفهام تعاليم الّدين فال يجوز أن يُوَسَم 
ِر  هذا الّدين بذاك الخطأ. فواجُب المفّكِ
يقضي أن يُعطَي رأَيُه في ذلك الّدين بعد 
العودِة إلى تعاليِمه كما نصت عليها كتُبُه 
فات بعِض  األساسيِّة، ال استناًدا إلى تصرُّ
رجاله مهما سَمْت مكانتُهم أو درجاُت 
علِمهم، فاإلنساُن معرٌض دوًما للخطأ 
ذلك  ماركس  فعل  ولو  مهما حِرص. 
لغيّر مقولته عن الّدين إلى رجاِل الّدين.

ويُمكنني أن أتخيل بعًضا من تلك الحاالت 
التي كان يراها ماركس في أيّاِمه، مما 
نراه نحُن في أيامنا هذه من أعماِل وأقواِل 
فاِت أناٍس يدَّعون بأنهم “رجاُل  وتصرُّ
ديٍن أو علماء أو أئمة... مسلمون”، إّما 
لِخدمِة  أو مأجورين  لغاياٍت شخصيٍة 
أعداِء اإلسالم والمسلمين، وكذلك من 
ِة المسلمين. مسيرِة َمن يتبُعهم من عامَّ

لقد فِهَم العاّمُة الّدين بعواطفهم ال بعقولهم 
فاعتقَد الكثيُرون منهم أّن الّدين مظاهُر 
عباداٍت وطقوٍس، في الّصالة والّصيام، 
عليهم تأديتُها في أشكاٍل وأوقاٍت محدَّدة، 
ال يجوز تعديُل أّيٍ منها، حتى لو تسبّبُوا 
في تعطيِل عجلَة اإلنتاِج في المصانِع 
قولَه  يفهموا  لم  إذ  والمعامِل وغيِرها. 
تعالى: }يُِريُد للّاُ ِبُكُم اْليُْسَر َواَل يُِريُد ِبُكُم 
كوا  اْلُعْسَر{ )البقرة 185(. فكان أن تمسَّ
كليّات وتخلَّوا عن الجوهر. وأخذوا  بالشَّ
في اإلكثار من القيام بالّصالة والّصيام، 
فزادوا في تعطيل عجلة اإلنتاج. ولو عاَد 
أحُدنا إلى كتِب التُّراث لوجَد المئاِت من 
الُكتِب التي تبحث في شكلياِت الوضوِء 

ياِم وما يتفّرُع عنها. والّصالِة والّصِ
كما أن بعَضهم اعتقَد بأن الّدين هو في 
عاداٍت وتقاليَد في الملبِس والمظهِر ورثها 
النبيُّ )ص( وأصحابُُه عّمن عاشوا قبلهم، 
الجّوِ والُجغرافيا.  مما فرضْته عوامُل 
الذي  راِع  الّصِ ُكلفَة  أحٌد  فهل أحصى 
يخوُضه المتزّمتون، منذ عقوٍد، ألجِل 
ما أسموه واجَب ارتداء المرأة المسلمة 
وُه خطأً “حجابًا”،  غطاء الّشعر الذي سمَّ
زاعمين أنَّها إْن لم ترتِده فقد كفرْت، أو 

ارتدَّْت أو فَسقْت؟ 
كذلك اإليماُن الُمفِرط لكثير من المسلمين 
بالقضاِء والقَدِر وبالتّوكِل على هللا، عزَّ 

زق أم في  ، سواء في البحث عن الّرِ وجلَّ
غيره، وباالعتقاِد الكلّّي بأن كّل شيٍء 
مقسوٌم وال يحصُل اإلنساُن على غيره 
الحائط  مهما سعى، ضاربين بعرض 
وتوّكْل.”  “أعقْل  النبّيِ )ص(:  قوَل 
اَر  ُ الدَّ وقولَه تعالى: }َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك للاَّ
ْنَيا{  الدُّ ِمَن  َنِصيَبَك  َتنَس  َواَل  اْلِخَرَة 

)القصص 77(.
وكم رأينا، منذ بضعِة عقوٍد، وال نزاُل، 
من الّشباب “المؤمنين” يتبعون “رجَل، 
أو رجاَل، ديٍن” تبعيًة كاملًة، حتّى باتوا 
مسيّرين ال رأي لهم يسير واحُدهم كما 
يأمُره “شيخه” في أمور الّدين والدنيا، 
أنَّ  له  يُؤسف  ومما  سواء.  حّدٍ  على 
هم  أولئك  الّدين”  من “رجال  كثيًرا 
الذين يستغلُّون صفاَء  المغرضين  من 
نفوس “المؤمنين” وطيبَتها في سبيِل 
تحقيِق غاياِتهم، وكم أقنعوا من أولئك 
“المؤمنين” بأن تفجيَرهم أنفِسهم جهاٌد 
بالُحوِر  في سبيل هللا، وبأنه سيكاِفئُهم 

الِعين فوَر وصولِهم إلى “الجنة”.
في  اإلكليروس،  وكما حارَب رجاُل 
والعلماَء  العلَم  الوسطى،  العصوِر 
بل  بتكفيرهم،  يكتفوا  واكتشافاِتهم ولم 
وأتلفوا  وأحرقوهم  وقتلوهم  عّذبوهم 
اليوم،  “المتأسلمون”  هم  ها  كتبهم، 
يُكّفرون ويذبحون من ليس على دينهم 

أو رأيهم أو مذهبهم.
اإلسالم  أذية  في  كلُّه  هذا  تسبّب  وكم 
الكثيرين  نظرة  في  إما  والمسلمين، 
لهم، في المجتمعات األخرى، إما في 
تعاُملهم معهم، حتى وصفوهم بالمتخلفين 
أفعاُل  أذيتهم  في  زاد  والجهلة؟ ومما 
بالقتل  “الجهاِد في سبيل هللا”  ُمّدعي 
والذبح والرجم، وكلُّه “باسم هللا والدفاِع 
في  المسلُم  فأصبح  دينه”،  عنه وعن 
نظِر الكثيرين، إرهابيًّا ُمجرًما متخلًِّفا 

ال يصلح أن يشارَكهم ُمدنهم.
وهذا ما يجعلُني أظنُّ أن كارل ماركس قد 
هالُه التعطيُل لدوِر العقِل الذي كان يراُه 
في الكثير من المؤمنين المسيحيّين، تماًما 
ُل األفيوُن عقوَل ُمدمنيه، فاتّهم  كما يعّطِ
الّدين بذلك عوًضا عن اتهام اإلكليروس.
وعليه أقوُل بأن الّسبب في ما تُتّهم به 
يعوُد  غيُرها،  أو  السماويُة  األدياُن، 
الّدين  رجاِل  من  الكثيِر  إخطاء  إلى 
الُمعاصرين، من أعلى درجاِتهم حتى 
أدناها، ومّما وصَل إلينا من بعِض األئمِة 
والُفقهاِء والمَحّدثين. باإلضافة إلى بعِض 
المؤرخين الذين نقلوا أقوال أولئك، من 
دون تمحيٍص أو تحقٍُّق من صحتها. فقد 
جاءت األدياُن ُكلُّها لتنظيم عالقَة العابِد 
بالمعبوِد وعالقَة البشِر فيما بينهم. وال 
أظنُّ أن أيًّا منها أو من مذاهِبها، يأُمُر 
بالّشّرِ أو ينهى عن الخير، أو ال يميُِّز 

بين الّصالِح والّطالِح من األعماِل.
له عن  نبحَث  أن  الذي علينا  فالسؤال 

جواٍب هو: 
من يقف وراء محاربِة األدياِن ولماذا هذه 
الحروب التي ُشنَّْت على الّديِن المسيحّيِ 
سابًقا، وتُشنُّ على اإلسالم والمسلمين 

حاليًّا ومنذ قرٍن من الزمن أو يزيد؟

هل الّديُن أفيوُن 
الشعوِب!؟

القنصل العام وأعضاء القنصلية العامة واملكاتب املتخصصة ملصر يف مونرتيال
يشاركون يف احياء عيد امليالد اجمليد يف الكنائس القبطية يف مونرتيال

أسامه كامل أبو شقرا

اليوم ، ال ادري لما صحوت مذعوراً
واردت ان اكتب عما يسمونه بالربيع العربي، أي بالمعنى الحقيقي المجرد: 

الربيع الدامي 
العربي،  بالشتاء  ولم يسموك  العربي،  ايها  ربيعاً  لما سموك  ادري  ال 

النصفوك اكثر
واما انا، فقد اعطيتك اسما يلبسك ثوبك الحقيقي وهو: الجهنم العربي

نعم انت الجهنم العربي على وجه االرض.
ال ادري من اين جئتنا، ومن البسك هذا الثوب الجهنمي الدامي 

يا اخي العربي، كنت اعتز دائما بكوني عربياً شهماً مقداماً ومن اصول 
عربية اصيلة 

ولم اصدق يوما سيشطر مني بعض اجزائي 
وتنتمي لعائلة جهنمية، تقتل وتفتك باسم الربيع العربي

ال يا اخي العربي، تذكر من انت، والعالم كله يشهد بشهامة الرجل العربي 
االصيل،

لما خدعوك، لما غرروا بك، لما قبلت ان يخدعوك، ويشتروك بحفنة من 
الدوالرات ويبيعوك، لتقتل وتذبح وتحرق وتدمر قيمك التي عرفت بها 

ايها االخ العربي، ال لن يسمح لك التاريخ بان تنسى من انت وتدمر امجادك
وتاريخك الحافل بالبطوالت منذ غوابر الزمان

اما اليوم، ال يسعني اال ان اطلب لك الهداية  الى الطريق المستقيم 
وان ترجع الى ماضيك المشرف

الى احضان عروبتك االصيلة  
والمسامح كريم 

عشت وعاش الوطن العربي حراً ابياً اصياًل
واعلم :

“ ... لن تزيدنا قسوة الظلم ، اال اصراراً على النصر ...”

الربيع العربي

 بقلم: جــاك قرانـطـة

 رغم مرور أكثر من أربعة عقود على هجرتي من مصر مازالت 
مصر تعيش داخلي، كثيرا ما أستحضر مشاهد ـ قد تبدو عادية ـ 
حدثت أثناء معيشتي في المحروسة، أستحضرها و أبتسم لطرافتها 
و أحاول من خاللها أن أجد وصفا لشخصية المصريين، وصف 
محايد ال يتجنى على أهل بلدي و ال يمدحهم بطريقة إنحيازية. إليكم 
بعضا من هذه المشاهد و التي أعتقد أنها تدل على أن المصريين 
يتصفون بالالمباالة و االستنطاع* الممزوجين لألسف بخفة الدم.

ـْس: ترماي المـَـك
أجلس على مقهى أمام محطة الترماي في منطقة المكس الشعبية 
باإلسكندرية، العديد من الناس ينتظرون الترماي. كعادتي أحملق 
فيما حولي، أنظر للناس و أفلسف أمور الحياة. تأتي الترماي بعد 
إنتظار ليس بالقصير، تهديء من سرعتها لكني ال أدري لماذا تكمل 
سيرها و ال تقف، يندفع بعض الشباب من المنتظرين و يقفزوا 
متعلقين بالترماي أثناء سيرها. أغلب المنتظرين من كبار السن 
أو ثقالء الوزن ال يمكنهم القفز مثل الشباب ينظرون بحسرة إلى 
الترماي، يسرع أحد األوالد خلف الترماي و يجذب الحبل المتصل 
الترماي  الذي يزود  العلوي  للسلك  المالمس  الطويل  بالصاري 
بالكهرباء الالزمة لتشغيلها. تنفصل الكهرباء فتقف الترماي على 

بعد عدة أمتار من المحطة. يصعد جميع المنتظرين براحتهم.
ينزل محصل التذاكر و يجذب حبل الصاري معيدا مالمسته للسلك 

العلوي فيوصل الكهرباء ثم يصعد للترماي. 
من مقعدي على المقهى أالحظ أمر غريب فما عَدى الركاب الذين 
ظنوا أن الترماي ستفوتهم لم ينفعل أحد، كل هذا حدث دون إنفعال 
من أي شخص، السائق فـََوت المحطة كأنه أمر روتيني يفعله في 
جميع األوقات، و عندما إنفصل التيار لم ينزعج أو ينفعل، الولد 
الذي جذب الحبل و فصل التيار فعلها بحبور كأنها لعبة يمارسها 
كل يوم، محصل التذاكر أعاد توصيل الكهرباء بمنتهى الهدوء 

و الروتينية.
و تستمر الترماي في سيرها.

الموظف المؤمن:
في ثمانينات القرن الماضي كانت هناك طريقة غريبة بعض الشيء 
إلجراء المكالمات الهاتفية الدولية من مصر، راغب المكالمة كان 
يشتري بطاقة إتصاالت من مكتب السنترال و يذهب بها إلى إحدى 
كبائن المحادثات الهاتفية حيث يكشف رقم مغطى مطبوع على 
البطاقة ثم يُْدِخل هذا الرقم إلى الهاتف، بعدها يرد عليه تسجيل 
يطلب منه إدخال رقم الهاتف الذي يرغب في الحديث إليه. تستمر 
المكالمة لعدة دقائق حسب قيمة البطاقة و ثمن دقيقة المكالمات 

للبلد المطلوب.
كنت أنتظر في مكتب السنترال ألحد شئوني، و كعادتي أتفرج 
على الناس حولي متأماًل. جاء رجل يحمل بطاقة إتصاالت سبق 

له شرائها و توجه إلى موظف السنترال، قال له:
ـ هذه البطاقة ال تعمل، أدخلت الرقم المطبوع و لم أتلقى ردا.

نظر الموظف إلى البطاقة ثم إلى الرجل و سأله بشيء من الحدة:

قبل  الرحيم”  الرحمن  قلت “بسم هللا  تعمل!! هل  البطاقة ال  ـ 
إدخال الرقم؟

فوجئ الرجل بالسؤال، أجاب بعد شيء من التردد:
ـ ال، لم أقلها.

نظر له الموظف شذرا أمره قائال:
ـ إذهب، قل “بسم هللا الرحمن الرحيم” قبل إدخال الرقم و ستعمل 

البطاقة.
دخل  الحيرة،  و على وجهه مالمح  متباطئاً  الرجل  إنصرف 
الكابينة و أنا أراقبه، أعتقد أنه لم يقل “بسم هللا الرحمن الرحيم” 
فقط، لكنه قرأ الفاتحة كاملة و معها عدية ياسين ألنه مكث في 

الكابينة لعدة دقائق.
البطاقة مازالت ال تعمل، عاد الرجل إلى الموظف لكنه لم يجده، 

كانت الساعة الثانية و الموظف قد إنصرف.
قرآن في رمضان:

منذ أكثر من أربعين عاما إعتاد سكان اإلسكندرية في شهر رمضان 
أن يجمعوا نقودا من بعض و يقيمون صوانا في َحيــِهـِم يستضيفون 
فيه مقرئين للقرآن، و ال مانع في أحد الليالي أن يكون المقرئ أحد 
المشهورين من مقرئي اإلذاعة يشجي بقراءته الخاشعة و صوته 
الرخيم مئات من المستمعين سواء داخل الصوان أو خارجه عن 

طريق مكبرات الصوت.
في أحد هذه الليالي الرمضانية كنت مارا بعد صالة العشاء بجوار 
صوان ممتلئ على آخره بالمستمعين، سألت فعرفت أن المقرئ 
هذه الليلة هو أشهر مقرئي مصر و أعذبهم صوتا. نظرت داخل 
واقفا في  دقائق  لعدة  البقاء  لي، قررت  أجد مكانا  فلم  الصوان 
المدخل كي أستمع و أستمتع. كان هناك العديد من المستمعين مثلي 
يقفون في المدخل. بدأ المقرئ في تالوة سورة الرحمن المعروفة 
بجمال معانيها و وصفها التصويري البديع و موسيقاها الداخلية، 
نـَفـَْس  بدايتها في  ثم رتل الصورة من  نفسا عميقا  المقرئ  أخذ 
واحد إستمر ألكثر من دقيقة كاملة بصوت غاية في الخشوع و 
العذوبة، طـُول نـَفـَْس المقرئ كان مدهشا و مميزا و رائعا. عند 
نهاية اليات األولى التي قرأها المقرئ صاح الحضور في إعجاب 
أنا مأخوذا بحالوة الصوت و جمال  إنبهار، هللوا و كبروا.  و 
المعاني و الجو الروحاني البديع الذي أحاط بنا جميعا تمتمت في 

سري “هللا يفتح عليك”.
الحماس  بمنتهى  بلد واقف بجواري صاح  إبن  المستمعين  أحد 

بصوت عاٍل أجش:
ـ هللا أكبر، هللا أكبر، ربنا يفتح عليك يا شيخنا، هي دي التالوة و 

ال بالش، ربنا يكرمك و يجازيك خير.
ثم إلتفت لي و أومأ برأسه تجاه المقرئ و قال بلهجة واثقة مـَُؤكـِدة.

ـ ده مـِـحـَـشـِـْش.

أنها  االستنطاع*: عامية مصرية وجدت صعوبة في تفسير معناها أعتقد 
تعني الَتصُرف بمكر و خبث لتحقيق مأرب خاص في النفس. 

  شارك السيد/حسام محرم – قنصل مصر 
العام – وأعضاء القنصلية العامة والمكتبين 
الثقافي والتجاري لمصر في كندا في احياء 
احتفاالت الكنائس القبطية في مونتريال من 
 6 مساء  المجيد،  الميالد  عيد  قداس  خالل 
قداس  العام  القنصل  2018. حضر  يناير 
بكنيسة سان جورج وسان جوزيف،  العيد 
وهي أكبر الكنائس القبطية في مقاطعة كيبك، 
البارمساوي مبعوث  بحضور االنبا موسي 
الكنيسة  بطريرك  تواضروس  البابا  قداسة 
والباء  المرقسية  والكرازة  االرثوذوكسية 
الكهنة؛ حيث نقل خاللها تهنئة السيد رئيس 
الجمهورية بهذه المناسبة. فيما أشاد األب يوحنا 
راعي الكنيسة في كلمته بقيام السيد الرئيس 
بافتتاح كاتدرائية ميالد المسيح في العاصمة 

اإلدارية الجديدة منوها الى ما لتوجه الرئيس والحكومة من 
أثر في زرع المحبة وتقوية أواصر الود واالخاء بين أبناء 

الوطن الواحد. 
كما شارك سائر أعضاء القنصلية العامة والمكاتب الفنية في 
قداس العيد بعدد من الكنائس في المقاطعة من بينها كنائس 
العذراء  والسيدة مريم  بول وسانت مارك  بيتر وسان  سان 

وسانت مينا البابا سيريل وغيرها. 
السيد  تهنئة  رسالتي  ببث  الكنائس  سائر  قامت  وقد  هذا   

رئيس الجمهورية والبابا تواضروس ونوه االباء في كلماتهم 
باالهتمام غير المسبوق للحكومة المصرية تحت قيادة السيد 
الرئيس بأقباط المهجر والعمل على دمجهم في الوطن األم 
معربين عن شكرهم وتقديرهم لمشاركة القنصلية العامة في 

تلك االحتفاالت. 
 24 يوم  العام/ حسام محرم  القنصل  وأن شارك  وقد سبق 
ديسمبر فى احتفاالت كنيسة السيدة العذراء لالقباط الكاثوليك 

والقى كلمة بهذه المناسبة.

   أعلنت مصر استعادة مخطوط إسالمي يعود تاريخه لفترة حكم 
العثماني  الغزو  قبل  المماليك  الغوري آخر حكام  السلطان قنصوة 

لمصر وذلك قبل بيعه في مزاد بالعاصمة البريطانية لندن.
وحكم الغوري مصر في القرن السادس عشر الميالدي بين عامي 

1501 و1516.
والمخطوط هو عبارة عن ربعة مصحف قرآنية من 28 ورقة، كتبت 
بخط النسخ بالمداد األسود داخل إطار باللون األحمر، وتبدأ من سورة 
آل عمران من الية 93 إلى نهاية الية 23 من سورة النساء، ولها 

غالف من الجلد ببصمة مذهبة.
القومية في مؤتمر  الكتب والوثائق  دار  وقال هشام عزمي رئيس 
صحفي مؤخرا إن المخطوط مثبت في سجالت دار الكتب المصرية 
بتاريخ 1884 وكان آخر ظهور له بتسجيالت دار الكتب في نهاية 

القرن التاسع عشر وتحديدا عام 1892.
وأضاف أن المخطوط كان معروضا للبيع في دار مزادات سوذبيز 
في لندن شهر أكتوبر/تشرين األول بمبلغ يتراوح بين سبعة إلى عشرة 

آالف جنيه استرليني ضمن مزاد بعنوان "فنون العالم اإلسالمي".
واشار إلى أن وزارة الثقافة بالتعاون مع الخارجية المصرية نجحت 
المزادات  دار  باالتفاق مع  المخطوط واسترداده  ملكية  إثبات  في 

وحائز المخطوط.
والمخطوط هو الثاني الذي تسترده دار الكتب والوثائق القومية في 
مصر من الخارج خالل أشهر قليلة بعد مخطوط "المختصر في علم 
التاريخ" لمؤلفه محمد الكافيجي الذي استردته في أغسطس/آب 2018.
وقال عزمي "ليست كل المخطوطات التي يعلن عن بيعها في المزاد 

بالخارج تخص دار الكتب، في هذه الحالة أعلنت دار المزادات بالفعل 
عن بيع مجموعة من المخطوطات لكن واحدا منها فقط هو الذي كنا 

نملك وثائقه ونثق في ملكيتنا له باألدلة والبراهين".
وأضاف "نتابع جيدا ما يعرض في المزادات بالخارج من مخطوطات 
ووثائق لكننا ال نتدخل إال إذا تأكدنا من ملكية دار الكتب للمخطوط، 
وحينها نتدخل على الفور لوقف البيع كخطوة أولى ثم نبدأ مرحلة 

المفاوضات إلثبات ملكيتنا للقطعة المعروضة بالمزاد".
ألف   60 أكثر من  القومية في مصر  والوثائق  الكتب  دار  وتملك 
مخطوط، وتعمل حاليا على مشروع كبير لرقمنة هذه المخطوطات.

إتبع من يفتش عن احلقيقة 
وجتنب من وجدها!

الفلسفات والديانات والعلوم والحقائق وهي شعاري  حكمة بنظري، تلخص كل 
في هذه الحياة.

إنها باألحرى الحقيقة الوحيدة في هذا الوجود الذي ال ولن نعرف ابدا بدايته وال 
نهايته، لن نعرف أبدا ماهيته وال خواصه، بل نكتفي بإعطاء العوامل المتجلّية، 
سواء اكتشافات أو رؤى،  اسماء معينة لكي نتمكن من التعبير عنها وتفسيرها. 

امبراطوريات وهمية على حقائق وهمية زالت  بناء  الى  أدت   اسماء وتفاسير 
أغلبها مع زوال هذه األمبراطوريات.  أمبراطوريات مدنية وروحية َبنت أسسها 
على قواعد وحقائق مسلوبة من حضارات وشعوب أخرى، حورتها وسنتها بقالب 
قانوني ديني يسمح لها التحكم برقاب العباد ممثلة الخالق على  كوكبنا الذي أُعطي 
البشر وما يسّمى "بالخالق" والوجود ل  اسم "األرض" له وهو اسم من صنع 

عالقة لهما به…
الحقيقة ما  للعلماء والباحثين عن  البطش واإلرهاب والذبح والتشرد  قرون من 
زالت مستمرة الى أيامنا هذه باسم حقائق أبعد ما تكون عن أي منطق فكري أو 
روحي،  قابعة في معابد وهمية خالية من روح الخالق الذي نسميه "النور األسمى 
السرمدي". حقائق جعلت من البشر عبيدا بدل أن تحررهم. عبيدا أضاعوا معالم 
الطريق، طريق البحث الدائم عن النور، نور المعرفة الالنهائية، الذي هو وحده 
يسمو بنا الى أرقى خلجات النشوة الفكرية والروحية والتواجدية.  نور المعرفة 
الذي هذا هو وحده الذي يعلمنا معنى الحرية ويفتح اعيننا على جمال هذا الكون 
اإللهي… وكلمة اإللهي هي كلمة نستعملها نحن البشر للدللة على اقصى مرتبات 

الجمال وهي كلمة من صنع البشر ايضا. 
الجميع يّدعي الوصول الى الحقيقة والجميع لم ولن يجدها ألنها ل تُطال.  نأتي 
على هذه الدنيا ومهمتنا األولية واألخيرة هي البحث ثم البحث حد االرتقاء روحيا 
جسديا وفكريا الى مراتب أعلى بكثير من كل الحقائق المتواجدة والمتوارثة، الى 
مراتب تفتح لنا األبواب على حقائق أخرى نتابع بعدها المسيرة قم مسيرة أخرى 
من يدري؟ نولد ومعنا جميع المؤهالت التي تسمح لنا بتطوير مسيرتنا األرضية 
دائرة  الجهل والخوف،  دائرة   أن نستعمل مؤهالتنا هذه دون لجمها في  شرط 

مكتشفي الحقائق وتجارها. 
هذا الكون  الفاتن الجمال األزلي يدعونا، ل بل يلزمنا على اكتشافه وسبر أغواره 
وأسراره  المتعددة دون شرط أو قيد سوى المحبة. نعم، هذه الكلمة البسيطة التي 
تحمل أكبر سر من أسرار الكون، هي مصدر الحرية الحقيقية، ل بل هي الحقيقة 
الوحيدة الملموسة كليا  سواء من األنسان أو من خالق هذا الكون يوم ندرك حقيقة 
الفكرللعلم والمعرفة، محبة األرض  الخالق. محبة اإلنسان لإلنسان، محبة  هذا 
للسماء، محبة الروح للروح. وحدها هذه المحبة التي يختبرها أألطفال من خآلل 
اليه بعآلمات التعجب ونهم الى  برائتهم  وانبهارهم بكل ما يحيط بهم ينظرون 
اكتشافه قبل أن يتم تحجيمهم ضمن أطرحقائق محددة سابقا بعيدة عن مصادرها. 
هذه المحبة هي الصالة الوحيدة التي تجعل طاقات الكون بأسره تنجذب الى من 

زرعها في أعماقه لتفتح له اسرارها.
تحرر ايها اإلنسان من حقائق األرض وتابع السفر في هذه الدنيا الى ما ال نهاية. 
العديد من العلماء والصوفيين والقديسين واألبرار والمفكرين والمخترعين والفالسفة 
والباحثين من جميع شعوب األرض قد سبقوك على هذه الطريق فال تخف أبدا من 
ولوجها، واعلم أن لك في كل خطوة مفاجأة حقيقية ترسم لك الطريق الى حقائق 
أخرى أجمل وأبهى ستجدها أنت بنفسك دون غيرك.  إفتح قنواتك الستقبال نور 
المعرفة الكوني ودعه يتلبس كل خلية فيك، فرحلتك في هذه الحياة هي خاصة 
بك وحدك. ليس مهم بدايتها او نهايتها بل األهم هو حاضرك الن، لحظتك الن 
الى معرفة تغمرك  الوحيدة فاجعل منها لحظة نشوة جشعة  الحقيقة  بالذات هي 

بنور حقيقي سرمدي! 

بقلم: سونيا الحداد

لمعرض  الرسمية  الصفحة  أعلنت    
القاهرة الدولى للكتاب، على موقع التواصل 
االجتماعى "فيس بوك"، أن الدورة الـ50، 
اليوبيل الذهبى للمعرض سوف تنطلق يوم 

23 يناير 2019.
ولم تذكر الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة 

الدولى للكتاب، أية تفاصيل أخرى، تتعلق 
بالفترة الزمنية الخاصة بالمعرض، من حيث 
الخامس  ثورة  فعالياته مع ذكرى  تزامن 
والعشرين من يناير، خاصة وأن السنوات 
األخيرة شهدت انطالق فعاليات المعرض 

فى 28 من يناير بدال من هذا الموعد.

العربية، تحل  الدول  إلى أن جامعة  يشار 
هذه  فى  المعرض  على  الشرف  ضيف 
الدورة، التى من المقرر أن تقام فى أرض 
الخامس،  التجمع  الجديدة، فى  المعارض 

خلف مسجد المشير طنطاوى.



الوجبات  تناول  الفنلندية، أن   وجد باحثون بجامعة توركو 
الغنية باألسماك خالل فترة الحمل لثالث مرات  الغذائية 
الدماغ والجهاز العصبي لدى  أسبوعيا، يعزز نمو وصحة 

األجنة.
وكشفت الدراسة الفنلندية، التي نشرت نتائجها في العدد األخير 
العلمية، أن الرضع   )Pediatric Research( من دورية
أكثر في األسبوع  أو  أمهاتهم األسماك 3 مرات  تناولت  الذين 
خالل الثلث األخير من حملهن، تمتعوا بصحة وسالمة الخاليا 
تتناول  لم  الذين  أقرانهم  للعين بصورة أفضل من  العصبية 

أمهاتهم األسماك خالل الحمل.
وقال الباحثون  إن نتائج الدراسة تشير إلى أن التناول المتكرر 
لألسماك خالل فترة الحمل وما قبلها يعود بفائدة كبيرة على نمو 
الجنين، وخاصة نمو الدماغ،  نظرا ألن األحماض الدهنية غير 
الموجودة بكثرة في األسماك، تلعب دورا بارزا في  المشبعة 

تنظيم نمو الجهاز العصبي للطفل.
إلى  الحمل، بل تمتد أيضا  الفوائد على فترة  وال تقتصر هذه 
مرحلة الرضاعة حتى  السنوات األولى من حياة الطفل، حيث 
المشبعة  الدهنية غير  الغذائية لألم األحماض  الحمية  أن توفر 

لنمو الدماغ القصوى، وفق ذات الدراسة.
التي  التأثيرات العالجية لألغذية  تابع  الذي  البحث  وأظهر 
تناولتها 56 من األمهات المشاركات في الدراسة على أطفالهن، 
العصبية  الخاليا  الدهنية تساعد على تشكيل  أن هذه األحماض 
المشابك  أنها مهمة في تشكيل  الشبكية، كما  للعين وخاصة 

الحيوية في نقل الرسائل بين العصبونات في الجهاز العصبي.

دراسات سابقة
الدهنية “أوميجا ″3،  ويعرف السمك باحتوائه على األحماض 
تقليل خطر  المبكرة، باإلضافة  الوالدة  التي تقلل من خطر 
القلب والسكر والكلى، وخفض  اإلصابة باالكتئاب وأمراض 

المفاصل  التهاب  الدم، والوقاية من  نسبة الكولسترول في 
الروماتويدي، في فترة الحمل.

وتتوافر أحماض “أوميجا 3” الدهنية في األسماك الدهنية مثل 
السالمون، والتونة، والماكريل، والسردين، وزيت السمك.

ورغم أن األسماك غنية أيضا  بالبروتين، وفيتامين د، 
التي ال يجب  أنواع األسماك  والمعادن، إال أن هناك بعض 

التي  الحمل، وهي  أثناء فترة  الحد من كميتها  أو يجب  تناولها 
التغذية  الزئبق، بحسب ما ذكرته إخصائية  تحتوي على مادة 

“ساشا واتكنز”، في موقع بيبي سنتر.
ونصحت األخصائية أن غالبية األسماك والمحار تحتوي على 

آثار الزئبق، والتي بمجرد حدوث الحمل قد تضر بجهاز الطفل 
العصبي الذي ما زال في مرحلة النمو.

باإلضافة إلى سمك التونة المعلبة واألسماك الزيتية، نظرا ألنها 
يمكن أن تحتوي على ملوثات بيئية، مثل الديوكسين ومركبات 
ثنائي الفينيل المتعدد الكلور، والتي تتراكم على فترة طويلة من 

الزمن  في الجسم وقد تؤثر على نمو الطفل الذي لم يولد بعد.

الشوفان والعسل جلمال بشرتك 
فى الشتاء

تناول السمك أثناء احلمل ضروري لنمو الدماغ واجلهاز 
العصيب للجنني

ختلصي من نزالت الربد املتكررة مع هذه 
الوصفات املنزلية املدهشة

Vendredi 11 janvier 2019
الجمعة 11 يناير 2019

بعيدا عن  الطبيعية  المطبخ  البشرة والجسم يمكن أن تعتمد على مكونات     صحة 
منتجات البشرة المعلبة، حيث يمكن تحضير بعض الوصفات الطبيعية فى المنزل، وفى 
هذا الصدد تقول خبيرة التجميل مها سامى إنه يمكن تحضير العديد من الوصفات الطبيعية 
فى المنزل والتى يكون لها مفعول كبير على جمال البشرة ونضارتها خاصة أنها طبيعية 

بنسبة 100% وذلك يؤكد أنها لن تسبب آثار جانبية.
قناع الشوفان والعسل للعنايه بالبشره الجافة

2 ملعقة كبيرة شوفان
ملعقة كبيرة عسل

ملعقة كبيرة ماء ورد 

المكونات جميعًا  نقوم بخلط 
حتى تتجانس ونحصل على 
قوام سميك، بعدها نقوم 
البشرة،  القناع على  بوضع 
البشرة ويترك  ويفرد على 

لمدة 10 دقائق وبعدها يشطف بالماء الفاتر.
قناع القهوة إلزالة الهاالت السوداء

ملعقة كبيرة قهوة
½ ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

 e معلقة صغيرة من زيت فيتامين ½
لمدة ال تقل عن نصف ساعة ثم  العينين  المكونات ويتم وضعها حول  تخلط جميع 

تشطف بماء فاتر، وتكرر يوميًا لمدة شهر لنتيجة مبهرة.
قناع حليب األرز والعسل
½ كوب من حليب األرز.

2 ملعقة صغيرة من العسل 
العسل للحصول على مزيج متجانس فى وعاٍء عميق،  يتم خلط حليب األرز مع 
ويوزع الخليط على البشرة، ويترك لمدة تتراوح ما بين 10-15 دقيقة، ومن ثم تغسل 

البشرة جيدًا، لتحصل البشرة بعدها على ترطيب عاٍل وتغذية مثالية.

  أكثر األمراض التي يشهدها فصلي 
الخريف والشتاء عامةً هي نزالت البرد 
يترافق معها من حرارة واحتقان  وما 
األنف والحلق والسعال والصداع 

والشعور بالتعب الشديد.
النوع من  بهذا  المرضى  يلجأ  ما  وعادةً 
األمراض إلى تناول األدوية والعقاقير، 
وهو ما قد يكون له تأثيراٌت جانبية على 

الصحة من نواحي أخرى.
اللجوء  تحبذين  فإن كنت عزيزتي ال 
إن كنت  الوقت، خاصةً  لألدوية طوال 
ممن يعانون من تكرار التعرض لنزالت 
البرد، ننصحك ببعض الوصفات 

الني تساعد على  المنزلية والطبيعية 
التخفيف من حدة هذه النزالت.

من هذه الوصفات التي لطالمنا عرفناها 
الذي  الدجاج  منذ زمن طويل، حساء 
يحتوي على مرَكب »سيستين« المضاد 
التخلص  لإللتهاب والذي يساعد على 
أنه  كما  المخاطية.  األغشية  احتقان  من 
التي  المعادن  العديد من  يحتوي على 
ارتفاع  نتيجة  التعرق  الجسم عند  يفقدها 

درجة حرارة الجسم. 
وبسبب أن نزالت البرد يمكن أن تستمر 
أكثر  في  أيام وتكون مزعجةً  مدة ستة 
الحصول على  فإن األفضل  األوقات، 

البخار  عالجات طبيعية مثل حمام 
والغرغرة باإلضافة إلى حساء الدجاج 
المرافقة  للتخفيف من حدة األعراض 

لهذه النزالت.
الشاي

الخيار  الساخنة  المشروبات  تشَكل 
بنزالت  الثاني عند اإلصابة  الطبيعي 
الحذر عند  توخي  األفضل  لكن  البرد، 
الصحية  اختيارها بحسب األعراض 
المترافقة مع البرد. فشاي الزعتر مثالً 
مثالٌي لتخفيف حدة السعال، في حين أن 
شاي زهر الليمون يحفَز عملية التعَرق 
تأثيٌر جاف  فله  البابونج  أما شاي 
وبالتالي قد يؤدي لنتائج عكسية في حالة 

السعال الجاف. 
ببعض األعراض  الشعور  بدء  وعند 
الشديدة لنزالت البرد، من األفضل دوماً 
فيما يخص  المختص  الطبيب  إستشارة 
تناول بعض األدوية مثل الباراسيتامول 
العالجات  وتبقى  واإليبوبروفين. 
الشعور  الطبيعية هي األمثل عند 
البرد، على  لنزالت  الخفيفة  باألعراض 
في  الطبيب  لرؤية  المريض  يسارع  أن 
الحرارة  ارتفاع درجة  حال عانى من 
والحمى بعد مرور عدة أيام من اإلصابة 

بنزلة البرد وتدهور الحالة الصحية.

   يضيف الفلفل الحار أو الحريف مذاقًا خاًصا ونكهة 
تجعل الطعام شهيًا بالنسبة للبعض، لكن اإلفراط في أكل 

»الشطة« أو الحار له آثار على الجسم.
إليك أهم فوائد وأضرار الفلفل 

األحمر الحار:
الفوائد:

وفقًا لدورية »كانسر ريسرش 
التي تمنح  المادة  ريبورتس« 
الفلفل مذاقه الحار أو الحريف 
الطبيعية  العناصر  من أقوى 

في محاربة السرطان.
الفائدة، يساعد  إلى جانب هذه 
التمثيل  الحار على زيادة  أكل 
الغذائي وحرق الجسم للدهون، 
الجسم بجرعة مكثّفة  وتزويد 
من فيتامين »سي« و«أ« 

و«ك«. 
األضرار:

باإلفراط في  الحريف  الفلفل األحمر  أكل  تتعلق أضرار 
الشطة(  الفلفل )أو  الكبيرة من هذا  الكمية  تناوله، تسبب 

الحموضة، وتُضعف من قدرة  المعدة وتزيد  حرقة في 
الحلمات الذوقية، وتزيد العرق. كذلك، قد يسبب أكل كمية 
كبيرة من الفلفل الحار نوعاً من اإلسهال إذا لم يكن هدف 

أكل هذه الكمية عالج اإلمساك. ونتيجة المذاق الحار قد 
تتأثر الشفاه وتتعرض لحروق.

وفي كل األحوال ال ينبغي لمس العين أو أي مكان قريب 
منها بعد لمس الفلفل الحار وقبل غسل اليدين.

الكثير حمية غذائية معينة بجانب ممارسة  يتبع     
الطعام  تناول  الوزن، ويمتنعون عن  الرياضة إلنقاص 
المفضل لديهم، واكتشف طبيب صيني يدعى ليو جينيوان 
الوزن دون  إنقاص  أن هناك طريقة جديدة تساعد على 
المفضل للشخص حسب ما  الطعام  تناول  االمتناع عن 

ذكرته وكالة األنباء الروسية »ريا نوفوستي«.
وأكد »ليو«، أن تلك الحمية ال تحتاج الى عقاقير مكملة 
أو أي نوع خاص من األغذية، ألن هذه المكمالت الدوائية 

يمكن أن تزيد من سوء حالته الصحية.

للتخلص من  الطبيب الصيني أن كل من يسعى  وأكد 
الذهبية  بالنسبة  الزائد، عليه االلتزام بما يسمى  الوزن 

في تناول الطعام.
الطب الصيني يوصي بعدم  وشدد »جينيوان« على أن 
تلبية حاجته  لنفسه، بل عليه بكل بساطة  تجويع اإلنسان 
الغذاء بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 70% فقط،  من 
الحركة، والتي من دونها  الوقت في  المزيد من  وقضاء 

لن يفقد الوزن الزائد.

   يتبع الكثير حمية غذائية معينة بجانب ممارسة الرياضة إلنقاص 
الوزن، ويمتنعون عن تناول الطعام المفضل لديهم، واكتشف طبيب 
صيني يدعى ليو جينيوان أن هناك طريقة جديدة تساعد على إنقاص 

المفضل للشخص حسب ما  الطعام  تناول  الوزن دون االمتناع عن 
ذكرته وكالة األنباء الروسية »ريا نوفوستي«.

وأكد »ليو«، أن تلك الحمية ال تحتاج الى عقاقير مكملة أو أي نوع 
خاص من األغذية، ألن هذه المكمالت الدوائية يمكن أن تزيد من 

سوء حالته الصحية.
وأكد الطبيب الصيني أن كل من يسعى للتخلص من الوزن الزائد، 

عليه االلتزام بما يسمى بالنسبة الذهبية في تناول الطعام.
وشدد »جينيوان« على أن الطب الصيني يوصي بعدم تجويع 
الغذاء بنسبة  تلبية حاجته من  لنفسه، بل عليه بكل بساطة  اإلنسان 
الوقت في  المزيد من  إلى 70% فقط، وقضاء  بين 50  تتراوح ما 

الحركة، والتي من دونها لن يفقد الوزن الزائد.

للفلفل احلار فوائد وأضرار.. تعرف 
عليها!

التدخني والسكر وضغط الدم.. يعرضك للنوبات القلبية

بدون احلرمان من الطعام.. محية 
غذائية على الطريقة الصينية 

للتخلص من الوزن الزائد

إطالالت »جولدن جلوب« 2019.. عودة موضة فساتني »التاجير« و »الثلج«

الفنانات على السجادة    طلت عدد من 
الحمراء، خالل حفل توزيع جوائز »جولدن 
جلوب« 2019، كاألميرات، وكانت فساتينهن 

األفضل، واألجمل، باإلضافة إلى 
لتلك  الميكب الذي اختاروه مثالي 
السهرة، وتسريحات شعر أظهرت 

الفساتين.
المنفوشة  بين  الفساتين  وتنوعت 
الزاهية،  بألوانها  تميزت  والضيقة، 
مكشوفة  معظمها  كانت  فيما 
أو كشفت  الصدر  وجريئة، أظهرت منطقة 
لكنها  الركبة،  أعلى  الساقين وحتى منطقة  عن 

أظهرت رفاهية وجمال »موديل« الفستان.
اللون  بينلوبي كروز فستان من  اختارت 
الالمع، منفوش  الموف  متداخل معه  األسود، 
أكمام، وبدت مشرقة مع تسريحة شعر  بدون 

»ملمومة«، ومكياج طبيعي.
بدت ليدي جاجا رشيقة في فستان ثلجي، 
بـ »هاياليت« أزرق،  وتسريحة شعر بسيطة 

و«ميك آب« سموكي.
ارتدت آن هاثاواي فستان »تايجر« متداخل مع 

أكمام، مع تسريحة  الجلد األسود منفوش دون 
شعر »ليس«، وأقراط كبيرة.

بفستان  ناعمة إليفون ستراهوفسكي،  إطاللة 
»درابيه«، وعقد فضي، مع »ميك آب« بسيط.
ارتداء »جامب  اختارت جوليا روبرتس 
البنطلون  النود واألسود، وكان  سوت«، من 
»كالسيك«، مع تسريحة شعر »ويفي«، 

وأقراط ماسية.

فوائد املوز يف الوقاية من النوبة القلبية ويف عالج االكتئاب والقولون العصيب
   فوائد الموز في عدد كبير من األمراض 
قد تكون مفاجئة. تعّرفي في اآلتي إلى فوائد 

هذه الثمار وال تدعي منزلِك خاليًا منها:
1. يحارب االكتئاب

يحتوي الموز على التريبتوفان وهو بروتين 
السيروتونين. والمعروف  إلى  الجسم  يحوله 
أّن السيروتونين هرمون يساعد على 
االسترخاء بشكل طبيعي. كما أّن أكل الموز 
يساعد الشخص على أن يكون بحالة انفعالية 
جيدة، وعلى الشعور بالسعادة، وبالتالي تقليل 

الشعور باالكتئاب بشكل ملحوظ.
2. زيادة التركيز

الفاكهة على كمية كبيرة من  تحتوي هذه 
المهم  المعدني  البوتاسيوم، وهذا العنصر 
التالميذ  التركيز والتعلم، ألنه يجعل  يعزز 

أكثر يقظة.
3. العصبية

B وهذا  بالفيتامين »بي«  فاكهة غنية  الموز 

الفيتامين يساعد على استرخاء الجهاز 
العصبي.
4. التوتر

الموز يساعد على  الموجود في  البوتاسيوم 
نقل األوكسجين إلى الدماغ، والمحافظة على 
النبض بشكل طبيعي. ولذلك وفي لحظات 
الدماغ إلى  التوتر، يميل األوكسجين في 
النبض  االنخفاض بشكل كبير، ويتسارع 
البوتاسيوم، ولذلك فإنَّ أكل  ويقل مستوى 

الموز يساعد على إعادة تنظيم كل ذلك.
5. عالج فقر الدم

الموز غني جدًّا بالحديد، األمر الذي سيعمل 
الدم،  الهيموغلوبين في  إنتاج  على زيادة 

وبالتالي فإنه مهم لمحاربة األنيميا.
6. مكافحة اإلمساك

فإنه يجنّب  الموز غني باأللياف،  إّن  حيث 
الموز  الجسم اإلصابة باإلمساك. وعند أكل 
بشكل يومي، فمن شأن ذلك أن يعمل على 

تنظيم عمل الجسم.
7. يعالج حرقة المعدة

يحتوي الموز على مضادّ للحموضة طبيعي، 
وهذا من شأنه أن يعالج حرقة المعدة ويخفف 

األلم.
8. يحارب الشعور بالغثيان في الصباح

الموز ينظم مستوى السكر في الدم. ولهذا فإّن 
أكل الموز بين الوجبات يساعد على استقرار 
الدم، ويجنّبك الشعور  مستوى السكر في 

بالغثيان في الصباح.
9. معالجة القرحات

الموز فعّال جدًّا في مكافحة اضطرابات 
األمعاء، ولكن هذا ليس كل شيء، فهو 
المعدة بوقف زيادة الحموضة فيها  يحمي 

وتقليل تهيّجها.
10. يقلل النوبات القلبية

وفقًا لعدد من األبحاث وخصوًصا تلك 
 The New England التي أجرتها مجلة 

Journal of Medicine فإنَّ أكل 
الدم ويقلل  ينّظم ضغط  بانتظام  الموز 
مخاطر اإلصابة بالنوبات القلبية حوالى 

40 في المئة.
الموز يساعد على وقف   .11

التدخين
التدخين،  هل تريدين ترك 
الموز  ولكنِك ال تستطيعين؟ 
في  يساعدِك  أن  يمكن 
هذه المهمة. فالموز غني 

الفيتامين  B وخصوًصا  بالفيتامين »بي« 
الفيتامين عندما يجتمع  »بيB6 »6 ، وهذا 
فإنه  الموز،  البوتاسيوم والمغنيسيوم في  مع 
يساعد الجسم على التغلب على شعور نقص 

النيكوتين.
12. معالجة اللدغات

لمحاربة لدغة الحشرات يمكن استعمال قشرة 
المنطقة  إذا فركت  الموز. وفي واقع األمر 

الداخلية من قشرة  الناحية  المصابة بواسطة 
الموز، فسوف يقّل االنتفاخ والحكة.

13. معالجة الثآليل
الثآليل. والطريقة  الموز على إزالة  يساعد 
الناحية  الموز ووضع  لذلك هي أخذ قشرة 
الثآليل، ثم تضميد  الداخلية للقشرة على 
طبي،  رباط  باستخدام  مكانها  القشرة 

واالنتظار إلى أن تختفي الثآليل.
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يامسني عبد العزيز تبدأ تصوير »امللكة« 

أمحد السعدنى يستعد ملسلسل جديد

حقيقة إيقاف مسلسل »فالنتينو« لعادل إمام

سيلفي مضحك جيمع »جيمس بوند« احلالي و 
»جيمس بوند« احملتمل يف جولدن جلوب

رامى مالك.. املصري اجلنسية إىل جائزة 
جولدن جلوب العاملية

دينا الشربينى تستعد خلوض السباق 
الرمضانى القادم

 بعد انتشار العديد من الشائعات حول تجسيد 
ألبا لشخصية »جيمس بوند«، وجد  إدريس 
الممثل البريطاني نفسه وجها لوجه مع »جيمس 
الحالي دانيال كريج في حفل توزيع  بوند« 

جوائز جولدن جلوب بدورته الـ76.
واستغل إدريس ألبا الفرصة ليلتقط سيلفي مرح 
برفقة دانيال كريج، وشارك الممثل البريطاني 
البالغ من العمر 46 عاما جمهوره بهذه 
الصورة التي تجمع 2 من نجوم الصف األول 

في بريطانيا.
ويستعد دانيال كريج حاليا لتصوير دوره في فيلم 
»بوند المقبل الذي يحمل رقم 25 في السلسلة، 
المقرر أن يعرض في عام 2020، وقد  ومن 
جسد الممثل البريطاني دور العميل السري في 
 Quantum Of4 أفالم هي عام 2006، و
Solace عام 2009، وSkyfall عام 2012، 

وSpectre عام 2015.
بأنه لن  الرغم من إصراره عدة مرات  على 
يعود مجددا للسلسلة الشهيرة، وافق كريج على 
تجسيد »جيمس بوند« وذلك في أعقاب انتشار 
التكهنات حول من سيحل محله،  العديد من 
الرجال  الذي اختير مؤخرا أكثر  ألبا  إذ كان 
 PEOPLE جاذبية في عام 2018 وفقا لمجلة
التكهنات،  لتلك  الرئيسي  الموضوع  األمريكية 

قبل أن ينفي األمر فيما بعد.
ألبا حفل جولدن جلوب 2019  حضر إدريس 
التي تم اختيارها كسفير  ابنته ايسان  لدعم 

جولدن جلوب هذا العام.

الثالثاء  زينة جلسة  الممثلة    حضرت 
متبادل  اعتداء  دعوى  في  يناير  من  الثامن 
أمريكية من  أسرة  بينها هي وشقيقتها ضد 
أصل مصري أثناء وجودهم بأحد المطاعم 

في فندق أتالنتس في دبي.
الحديث وسمح  الجلسة طلبت زينة  وخالل 
القاضي في آخر الجلسة، ونفت قيامها  لها 
الدعوى -11  ابنة طرفي  باالعتداء على 
موقع  كاذبان، حسب  أنهما  مؤكدة  عاما- 

»اإلمارات اليوم«.
من  زينة  محامي  محمود عزب  كما طالب 
الدعوى ألنها  إلى  الطفلة  المحكمة ضم 
شاركت في االعتداء على الممثلة وشقيقتها 
وقت الحادث، وإضافة اتهام هتك العرض 
زينة  شقيقة  لمس  ألنه  الفتاة  لوالد  باإلكراه 

من صدرها، كما طالب ببرائتهما.
تعود األزمة ليوليو 2018، عندما كانت زينة متواجدة في دولة 
معها  وكانت  أمريكية،  أسرة  مع  وتشاجرت  العربية،  اإلمارات 
أحد  يحاول  بينما  حالة غضب  في  كانت  التي  ياسمين  شقيقتها 

األشخاص تهدئتها.
وحررت األسرة محضرا ذد زينة تتهمها باالعتداء عليهم، وهي 
ابنة من األسرة  أيضا تتهمهم بنفس األمر، وذلك بسبب محاولة 

تصويرها خلسة.

  الناقدة أحالم األسيوطي

تطورات قضية زينة يف دبي.. املمثلة تتهم رب 
األسرة بهتك عرض اختها

لبدأ  العزيز،  ياسمين عبد  الفنانة  تستعد 
الجديد  بمسلسلها  أولى مشاهدها  تصوير 
»الملكة«، والمقرر أن تخوض من خالله 

السباق الرمضاني القادم.
لمسلسل »الملكة«  يوم تصوير  أول  وتم 
أكتوبر وستقوم  السادس من  بمنطقة  بفيال 
بالفنان  التي تجمعها  المشاهد  بتصوير 

فتحي عبد الوهاب، وأحمد العوضي.
الجدير بالذكر أن مسلسل »الملكة« بطولة 
فتحي عبدالوهاب،  العزيز،  ياسمين عبد 
ندى موسى، محمد عز،  العوضي،  أحمد 
أحمد صالح حسني، تأليف عبدهللا حسن، 
أمين جمال، طارق الكاشف، ومن إخراج 

حسام علي.

السعدنى، لخوض  أحمد  الفنان  يستعد 
بمسلسل جديد  المقبل  الرمضانى  السباق 
تشاركه  اسمه حتى اآلن، ولكن  يحدد  لم 
الشربيني وريهام  دينا  الفنانة  البطولة 
عبدالغفور، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج 

كاملة أبو ذكرى.
وشارك »السعدنى« فى بطولة مسلسل 
إبراهيم  المخرج  افتراضى« مع  »عالم 

فخر، والكاتب هانى سرحان.

النجم عادل  لمسلسل  التحضير  وقف 
المقرر  والذي كان من  إمام »فالنتينو« 

المنافسة به في رمضان 2019.
ومن بين أسباب وقف المسلسل تعرضه 
ليتم  نهائيًا،  لوقفه  أدت  إنتاجية  لمشاكل 
أجل  إنشائه من  تم  الذي  الديكور  هدم 

التصوير.
الزعيم  أعمال  آخر  أن  بالذكر  الجدير 
إمام، مسلسل »عوالم خفية«  عادل 
وشاركه صالح عبدهللا، فتحي عبد 
الوهاب، بشرى، هبة مجدي، أحمد 
أمين  تأليف محمود حمدان،  وفيق، 
جمال، محمد محرز، ومن إخراج 

رامي إمام.

  استطاع فيلم الرعب واإلثارة »122« أن يحقق نجاحاً كبيراً 
بعد طرحه بأيام فى دور العرض السينمائية حيث حقق إيرادات 

بلغت 8 ماليين جنيه.
بتقنية  والتشويق واإلثارة  الرعب  أفالم  لنوعية  الفيلم  وينتمى 
يقوم  أحداثه حول طبيب  4DX ألول مرة بمصر، وتدور 
بأعمال غير مشروعة، وشاب من طبقة شعبية وفتاة من الصم 
والبكم، تقودهما ظروف الحياة ليصابا بحادث أليم ويتم نقلهما 

كابوس في حياتهما  أسوأ  ليبدءا في مواجهة  المستشفى،  إلى 
بداخلها ويحاولون الفرار منها.

الفيلم من بطولة طارق لطفى، أمينة خليل، أحمد داوود، وعدد 
من النجوم كضيوف شرف وهم أحمد الفيشاوى، محمد لطفى، 
ياسر  الجهينى، وإخراج  تأليف صالح  محمد ممدوح، من 

الياسري.

  استطاع الفنان المصري األصل واألمريكي الجنسية رامى سعيد 
مالك، الفوز بجائزة الجولدن جلوب ألفضل ممثل، وهي الجائزة رقم 
76، لعام 2019، وهي نفس الجائزة، والتي سبق وأن فاز بها النجم 

المصري العالمي الراحل عمر الشريف عن فيلم لورانس العرب.
وكان عمر الشريف قد حصد ثالث جوائز، من الجولدن جلوب وهي 
األولى عام 1963، في فئة أفضل ممثل دور مساعد عن دوره في فيلم 
“Lawrence Of Arabia”، والثانية جائزة جولدن جلوب “النجم 
الجديد لهذا العام” عن نفس الفيلم، والثالثة عام 1966 في فئة أفضل 
ممثل عن دوره في فيلم “Doctor Zhivago”، الذي حصد جائزة 

أفضل فيلم دراما في نفس العام.
مايو 1981 ألبوين  يوم 12  أنجلوس،  لوس  مواليد  مالك من  رامي 
الملك، وهما من  ونيللى عبد  مالك،  مهاجرين مصريين، هما سعيد 
مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وفاز بجائزة جولدن جلوب لفئة أفضل 
فريدى  الراحل  الروك  أدائه دور مغنى  الدراما وذلك عن  فى  ممثل 
 Bohemian ميركورى فى فيلم درامى حظى بشهرة واسعة، في فيلم

.Rhapsody
وأصبح رامي مالك حديث العالم بعد تجسيده شخصية المغنى فريدى 
ميركورى، وبعد فوزه بالجائزة، وأعلن مالك في أكثر من مناسبة عن 
اعتزازه بأصوله المصرية، كما اشتهر فى بداياته بخلق الشخصيات 
 Night فيلم  السينمائية  بدايته  الجديدة وتقليد األصوات، وكانت 

استياءه من  أيضا عن  at the Museum عام 2006، كما كشف 
األدوارالمتعلقة بالشرق األوسط فى هوليوود.

وكان رامي مالك، قد تحدث عن عالقته بمصر، في أكثر من مرة، 
وانتقال أسرته للعيش في أمريكا، حيث تحدّث عن الهجرة من بلد إلى 
آخر، قائاًل: أهلي جاؤوا من القاهرة، إلعطاء أطفالهم الثالثة فرصة، 
ليتمكنوا  بجدية  الحصول عليها هناك، عملوا  يتمكنوا من  لم  حيث 
من ذلك.. أمي كانت حامل في أخي وكنت أحتاج لثالث مواصالت 

للوصول إلى مكان عملها.
ومن جانبها هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة 
بجائزة جولدن  بعد فوزه  مالك،  بالخارج، رامي  المصريين  وشؤون 
جلوب، ألفضل ممثل عن أدائه لشخصية “فريدي ميركوري” في فيلم 
فيها  تُمنح  التي  األولى  المرة  “Bohemian Rhapsody”، وهي 

الجائزة ألمريكي من أصول مصرية.
ويروي الفليم قصة صعود فرقة “Queen” اإلنجليزية، الذي يجسد 
فريدي ميركوري  األغاني  المطرب ومؤلف  فيها رامي سيرة حياة 
تايلور عام  بريان ماي وروجر  قبل  الفرقة من  بداية تشكيل  منذ 
1970، وحتى تأديتهم ألغنية “فيرست آيد” الشهيرة عام 1985 قبل 
براين سينجر،  6 سنوات من وفاة “ميركوري”، والفيلم من إخراج 
إلى جانب رامي مالك،  أفالم X-Men، وشارك  صاحب سلسلة 

الممثالن جوني ديب وبين ويشو.

الفنانة دينا الشربينى، على    استقرت 
خوض بطولة جديدة فى الموسم الرمضانى 
يتم االستقرار على اسمه حتى  المقبل، ولم 

اآلن.
ويشارك معها فى البطولة كال من ريهام عبد 
الغفور وأحمد السعدني وأحمد فهمي وسوسن 
التعاقد مع عدد كبير من نجوم  بدر وجاري 

الدراما المصرية.
 ،mbc إنتاج مجموعة قنوات  المسلسل من 
أبو  تأليف مريم نعوم وإخراج كاملة  ومن 

ذكرى.

»122« حيقق 8 ماليني جنيه بعد 
طرحه بأيام

راغب عالمة ُيغرق نفسه يف مياه السيول

نادي احترام المشاهد:
عودة )كلينت استوود( أمام 

وخلف الكاميرا 
نقد فيلم 

 “ La Mule ال مول ”
    األخالقيات قبل كل شئ 

صورة وتعليق
يصبح اإلنجاز عظيما حين يكون العمل بقدر الحلم

 ناهدة العاصي

، سخر الفنان اللبناني راغب عالمة، 
لبنان، بعد غرق  الحالي في  الوضع  من 

بعض المناطق بسبب سيول األمطار التي 
شهدتها في الساعات الماضية.

راغب عالمة، قال في تغريدة عبر صفحته 
الشخصية بموقع »تويتر«: »هلق لو غنينا 
طاف البلد بدل  طار البلد قولكن رح يطلعلنا 

شي سياسي يهددنا؟«.
بالفوتوشوب  تعديلها  تم  كما نشر صور أخرى 
يظهر خاللها وهو يسبح في مياة األمطار التي 

تراكمت في الشوارع.
النائب حكمت  القوي  لبنان  وكان عضو كتلة 
التي طرحها  البلد«،  انتقد أغنية »طار  ديب، 
الموجودة  للسلبيات  راغب عالمة،  وتتعرض 
لقناة  تليفزيوني  النائب في حوار  بلبنان، وقال 
»أو تي في«: »هيدا الزم يطير رأسه، شو 

يعني طار البلد، شو هالالمسئولية«.
اللبناني مع  الفن  وتفاعل عدد كبير من نجوم 

الفنان راغب عالمة، بعد تلقيه تهديدًا بالقتل 
من قبل النائب البرلماني.

يذكر أن راغب عالمة طرح مؤخًرا أغنية “ردلي كلماتي”، وهي من كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد وتوزيع محمود 
عيد وإيليا ناسطه، وتنفيذ ناصر األسعد.

)الموضوع( : إرل ستون )كلينت استوود( رجل في 90 من عمره خسر مزرعته للورد 
وأقترب من اإلفالس. فقرر العمل في أي مهنة. عرض عليه )عضوا( في جراج لقيادة 
سيارة نقل بعد أن علم هذا األخير أن ستون ملفه نظيف في شركة التأمين للسيارات . 
وبعد رحلتين أكتشف ستون أن المنقوالت هي مخدرات وأنه تورط مع عصابة في نقلها, 
لكنه أستمر في النقل للربح الكثير خاصة ال أحد يشك فيه النه عجوز وملفه نظيف. مع 
ذلك جذب إنتباه كولين باتس )برادلي كوبر( وكيل شركة مكافحة المخدرات في دي – 
أي – إيه DEA  وتستمر االحداث. )اترك النهاية لك عزيزي القارئ لتستمتع بها( .   

 . NEIK SCHENK )التحليل والنقد( : سيناريو )نك شنك(
عزيزي القارئ ، هذا السيناريو موحاه من مقال ظهر في مجلة نيويورك تايمز بشأن 
حياة )ليو شارج LEO SHARJ  ( محارب قديم في الحرب وقد عمل في عصابة )سينا 
لووا( وإن كلمة ال مول LA MULE  الحرفي تعني )البغلة( أما المعنى  المجازي« 
فيلمه  بعد  أستوود  كلينت  يمثله  فيلم  أول  هذا  النقل(.  سيارة  )تبديل  فهو  الفيلم  هذ  في 
)فرصة أخرى 2012( أن هذا الفيلم قد نسج نسيجاً جيداً بحيث يجذب الجمهور من بداية 
الفيلم لنهايته في إيقاع طبيعي بحيث يترك الجمهور يعيش في أحداث الشخصيات عامة 
وشخصية كلينت أستوود خاصة .أظهر السيناريو ستون )كلينت أستوود( في مزرعة 
لزرع الورد وحوله مجموعة يتعامل معهم. )فالش باك( السيناريست يبدأ الحدث من 
للبحث  إفالسه وأضطر  فيها )ستون( مزرعته وسيعلنون  التي خسر  الحاسمة  اللحظة 
عن عمل . وجد مهنة سائق سيارة لنقل البضائع من أمريكا للمكسيك . من هنا أستطاع 
السيناريو أن يشد أنتباه الجمهور وإشراكه في تتبع األحداث وعن طريق الحوار بين 
الشخصيات في األحداث المهمة ، نستطيع أن نستشف شخصية )ستون( خاصة حوار 

زوجته ميري )ديان وست(.
الفيلم كان عمره 88 عاما  )تحليل شخصية ستون(  ملحوظة: كلينت استوود في هذا 
ووافق ان يقوم بشخصية اكبر من سنه   90 فالميالد 1930 والفيلم 2018( مما يدل 
علي مدي وعي الفنان باهمية الدور وليس بالسن. اما شخصية ستون فهو رجل عجوز 
بلغ من العمر 90 عاماً. إنسان يحترم عمله ويحبه كثيراً مما كان نقمة لعائلته فهو أهمل 
العائلة فلم يكن زوجاً جيداً لميري )ديان وست(،  ليس أبا مطلقا. ال يحضر زواج أبنته 
أيرس )اليسون أستوود( أبنة كلينت أستوود بالفعل وقد ظهرت معه في عدة أفالم . ال 
 ، فقدان عمله  وبعد  بأكملها.  األسرة  أحترام  فقد  بهم حتى  يبالى  أوالده وال  ينفق على 
لعائلته وأراد أن يعيد أسرته مرة أخرى . )تحول الشخصية( : وضع  أدرك تقصيره 
السيناريست )ستون( في موقف معقداً لإلختيار بين )أقصى درجات التباعد( بين العمل 
واألسرة. فالعمل هو نقل 350 كيلو جرام من المخدرات التي تجلب نقوداً كثيرة في كافة، 
وبين زوجته ميري المريضة بالسرطان ويجب أن يكون بجانبها اذا أراد أن يعيد شمل 
أسرته.  فتردد )ستون( لإلختيار فوبخته حفيدته بأنه حقاً ال يعتمد عليه. فيتحول للوقوف 
مع ميري حتى وفاتها . وهنا أقنعنا السيناريست . بتحول الشخصية ليس فجأة أو بال مبرر 

بل بتروي وعن حب بإعادة ما أفسده مع عائلته في الماضي.
أو  التمثيل  في  سواء  العاليه  استوود«   « لموهبة  الفيلم  نجاح  يرجع  استوود(  )كلينت 
إلى  اللزوم  وقت  فكاهياً  يكون  كيف  ويعرف  كبير  ممثل  وهو   . اإلنتاج  أو  اإلخراج 
بفتاتين  يكافأه  أن  العصابة  رئيس  أراد  المثال  سبيل  . على  التراجيدية  المواقف  جانب 
صاروخيتين فقال وهو يرتعش : أريد فقط أخذ حبوب القلب . ضجة السينما بالضحك . 
لنا من إهمال زوجها  نقل أحاسيسها األليمة  شخصية ميري )ديان ويست( أستطاعت 
للعائلة ، ثم النشوة الكبيرة وهو بجانبها في المستشفى وأعترافه بحبه لها ، فكانت بسيطة 
وعظيمة . أما )برادلي كوبر( في شخصية كولين باتس  التي عرفت ستون.  فهو جيداً. 
لعب أفالمه الكثيرة مع أستوود مثل أمريكان سنايبر 2014.  أن الفيلم به بعض التطويل 
لك عزيزي  النهاية  )»أترك   . عليه  اإلنساني  الطابع  ويغلب   ، فائدة  بدون  ليس  ولكنه 

القارئ لتستمتع برؤيتها في السينما«( . 
)اإلخراج( )كلينيت أستوود( واإلنتاج أيضاً مع )وارنر برازر( 

كوكيل  كوبر(  )برادلي   : مثل  الشخصيات  لتجسيد  الممثلين  إختيار  في  استوود  وفق 
لمكافحة المخدرات بالشرطة, وأيضاً أبنته )اليسون أستوود( التي جسدت األبنة الغاضبة 
من أبيها ، وتعاطفت معه لحبه ألمها في المستشفى ، وسامحته في النهاية على إهماله 
لهم, وأيضاً )ديان ويست( زوجته ، ولورانس فيشبرن  مايكل بين – اندي جارسيا – 
تيسا فرميجا )الحفيدة( وكثير من الممثلين وكان اإلخراج أغلبيته تصوير خارجي مما 
يعطي الحيوية للفيلم خاصة غناء كلينت وهو يقود السيارة النقل لتسلية نفسه . وأحتار 
تجارالمخدرات فيه عند مراقبتهم له بوضع ميكروفون في سيارته )حتي ال يغدر بهم( 
وعندما وجدوه يغني فبدأوا الغناء معه في سيارتهم )وضجة السينما من الضحك(. ولعبت 
الكاميرا دوراً كبيراً سواء في اللقطات الطويلة في السفر والطرق التي تسير بها سياات 
تصوير  كذلك  أستوود  وجه  على  الفعل  ورد  المخدرات  على  الكبير  الكلوز  أو  النقل 
الصخب في الحفلة الكبيرة التي أقامها رئيس العصابة )اندي جارسيا( وأستعراض من 
بها ، والثراء في الديكور ، وزجاجات الشامبانيا والويسكي . واإلنتاج كلف 50 مليون 
دوالر يعتبر متوسط وكافي لهذا الفيلم . وال شك أن نجاح الفيلم كان أواًل وأخيراً للفنان 
الكبير )كلينت أستوود( الذي أخرج وأنتج فيلماً نظيفاً وعميقاً وجعلنا نتعاطف معه عندما 
ندم على ما فعله بإهمال عائلته فيعطي لنا مثال أن العائلة قبل كل شئ وينصح اآلخرين 
)كجمهور( أال يفعلون مثله ، فال يستحق اي غفران أو تسامح فال أحد يستطيع الهروب 
لألبد ، فهو بكل بساطة يندم على ما فعله – هذا هو )كلينت أستوود( . الذي أهدانا فيلمه 

األخير ورسالته » أن األخالقيات قبل كل شئ« .



أسعار املارجيوانا ارتفعت منذ تشريع استهالكه ألغراض ترفيهّية
   

 ارتفعت أسعار الماريجوانا بصورة ملحوظة منذ أن 
 17 في  التطبيق  حيّز  بتشريعه  المتعلّق  القانون  دخل 

تشرين األّول اكتوبر الفائت 2018.
يفوق  ببيعه  لها  المرّخص  المحاّلت  في  وأصبح سعره 
سعره في السوق السوداء حسب تحليل لألسعار أجرته 

وكالة االحصاء الكنديّة.
قبل  الماريجوانا  أسعار  بين  مقارنة  الوكالة  وأجرت 
تشريعها في 17 تشرين األّول أكتوبر الفائت، ومتوّسط 
سعرها نهاية العام 2018، وخلصت إلى أّن سعر الغرام 

الواحد ارتفع بنسبة 17 بالمئة .
ألغراض  الماريجوانا  من  الواحد  الغرام  سعر  وبلغ 
طبيّة 9،70 دوالرات في الربع األخير من العام الفائت 

2018، مقابل 6،51 دوالرات في السوق السوداء.
»كونسيومر  مركز  مدير  كليمانت  دافيد  يستغرب  وال 
هذا   Consumer Choice Center تشويس« 

االرتفاع في أسعار الماريجوانا.  
في  المتخّصصة  المجموعة  مدير  كليمانت،  ويرّده 
الدفاع عن حقوق المستهلكين إلى عاملين أساسيّين هما 

الضرائب وغياب المنافسة.
المتعلّقة  واألنظمة  القواعد  تطبيق  كلفة  أّن  ويضيف 
دوالر  مليار  نصف  تبلغ  الماريجوانا  تشريع  بقانون 

سنويّا.
وبالتالي، ولتوفير االيرادات الالزمة لتغطية هذه الكلفة، 
المنتجين  على  وتراخيص  رسوما  الحكومة  فرضت 

المرّخص لهم.
مختلف  في  شرعيّة  بصورة  الماريجوانا  شراء  ويمكن 
االلكترونيّة  والمتاجر  التجزئة  محاّلت  من  المقاطعات 

التي تديرها الحكومة.
أمام   مفتوحا  الباب  إبقاء  في  األسعار  ارتفاع  ويساهم 
تّجار السوق السوداء حسب قول جيفري ليزوت المدير 
أعضاء  وأحد  براند«  ويف  »نكست  لمنّظمة  التنفيذي 

مجموعة الضغط حول القنّب. 

سعر الفائدة ثابت على %1,75 والدوالر الكندي يواصل صعوده
  

 أعلن بنك كندا )المصرف المركزي( صباح يوم  األربعاء 
إبقاء معدل الفائدة األساسي، وهو فائدة ليلة واحدة بين المصارف، 

على %1,75. وبقي بالتالي معدل الخصم الرسمي 
على 2%.

خبراء  معظم  توقعات  مع  منسجماً  القرار  وجاء 
االقتصاد، وعزاه بنك كندا إلى التراجع الحاد في 
ثقيلة على توقعاته  يلقي بظالل  الذي  النفط  أسعار 
االقتصادية لألشهر المقبلة. وكندا هي رابع أكبر بلد 

مصّدر للنفط في العالم.
وبالتالي يرى المصرف المركزي أن نمو االقتصاد 
الكندي سيكون أكثر بطئاً مما كان متوقَّعاً، وبات 
يتوقع نمواً بنسبة %1,7 خالل عام 2019 بدل نسبة 
الـ%2,1 التي توقعها في تشرين األول )أكتوبر( الفائت.
لكن بنك كندا يتوقع أال يمضي وقت طويل قبل أن 

يعاود االقتصاد الكندي االتساع وبحيوية متجددة، مرجحاً 
حدوث ذلك في الربع الثاني من العام الحالي، وعندئذ تصبح 
الزيادات في أسعار الفائدة ضرورية »مع مرور الزمن« 

حسب تأكيده.
ويتوقع بنك كندا نمو االقتصاد العالمي بنسبة %3,4 خالل 

العام الحالي بعد نموه بنسبة %3,7 في العام الماضي.
وتأكيد بنك كندا على زيادات مقبلة في سعر الفائدة األساسية، 
بالرغم من إبقائه اليوم على مستواه، ساعد الدوالر الكندي في 
اندفاعته المتواصلة منذ أول جلسة تداول في السنة الحالية، 

فبلغ معدل سعره اليوم 75,64 سنتاً أميركياً، أي أكثر بـ0,41 
سنت أميركي من معدل سعره أمس.

ولمعدل الفائدة األساسي تأثير على فوائد القروض، كالفوائد 
العقارية المتغيرة والفوائد المفروضة على خطوط االئتمان، 

وعلى فوائد اإليداع.
ورفع سعر الفائدة األساسية هو وسيلة بيد المصرف المركزي 
لمنع معدل تضخم األسعار من االرتفاع إلى مستويات غير 
 core( سليمة لالقتصاد الوطني. ومعدل التضخم األساسي
inflation(، الذي ال يأخذ باالعتبار العناصر الشديدة التقلب 
كأسعار الوقود والفواكه والخضار الطازجة، هو حالياً بحدود 

الـ%2، أي ضمن النطاق المستهدف من قبل بنك كندا.

مانيتوبا: مساهمات السّكان األصلّيني يف تنمية اقتصاد املقاطعة
  

 تجاوزت مساهمات السّكان األصليّين 
في اقتصاد مقاطعة مانيتوبا 9 مليارات 
مشترك  تقرير  به  أفاد  حسبما  دوالر 
الجنوب   زعماء  منّظمة  عن  صادر 
كيواتينوي  وتجّمع  األصليّين  للسّكان 
في  األصليّين  للسّكان  اوكيماكاناك 
ومعهد  براندون  جامعة  و  مانيتوبا 

التنمية الريفيّة.
وتمثّل مساهمة السّكان األصليّين في 
اقتصاد مانيتوبا 3،9بالمئة من اجمالي 
الناتج المحلّي حسب التقرير، مباشرة بعد 
قطاع الزراعة الذي يمثّل 5،3 بالمئة، 
وقبل قطاع الصناعة الذي يمثّل 2،7 

من اجمالّي الناتج المحلّي.
وبلغت العائدات التي دّرها اقتصاد السّكان األصليّين من 

الضرائب المحليّة والفدراليّة 231 مليون دوالر.
ويقول الزعيم جيري دانييلز المنتمي إلى منّظمة زعماء 
الجنوب للسّكان األصليّين إّن مقاربة االتّجاهات االقتصاديّة 

مهّمة جّدا في تحديد سياسات الميزانيّة.
ويأمل في أن يساهم التقرير بتذكير أبناء مانيتوبا وأصحاب 
في  األصليّون  السّكان  لعبه  الذي  المهّم  بالدور  القرار 

اقتصاد المقاطعة.
ويضيف أّن األمر يتخّطى االقتصاد الحالي، ويعود إلى 
الفترة التي سبقت العالقات مع األوروبيّين والذوبان في 
كما  الفراء  تجارة  االستعمار، وبصورة خاّصة  مرحلة 

قال زعيم السّكان األصليّين جيري دانييلز.

ويؤّكد أّن اقتصاد السّكان األصليّين مستمّر في التطّور، 
وفي التآلف مع أنماط صناعيّة جديدة حول العالم.

ويشير التقرير إلى 706 شركات تابعة للسّكان األصليّين 
تقّدر نفقاتها بـ6 مليارات دوالر في قطاعات الصناعة 
والمال واالدارة والفندقة وأيضا في التقنيّات المتطّورة.

ومن بين هذه الشركات، شركة آي دي فيوزن سوفتوير، 
ID Fusion Software التي تأمل في أن تكون مصدر 
في  الراغبين  األصليّين  السّكان  أبناء  من  للشباب  إلهام 
كريستيان  قال  حسبما  التكنولوجيا  عالم  في  االنخراط 

دوندونو المدير العام للشركة.
ويشار أخيرا إلى أّن السّكان األصليّين يشّكلون 18 بالمئة 

من مجموع أبناء مقاطعة مانيتوبا.
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)24 أخطاؤنا يف اللغة )

 رئيس جملس اخلزينة يرتك اخلزينة والسياسة من أجل عائلتهأسامه كامل أبو شقرا

  أعلن رئيس مجلس الخزينة في الحكومة الفدرالية سكوت 
برايسون أمس اعتزاله السياسة من أجل إعطاء مزيد من 
الوقت لعائلته، السيما لطفلتْيه التوأم روز وكلير البالغتْين 

من العمر أربع سنوات.
ويُمثل برايسون في مجلس العموم دائرَة »كينغز – هانتس« 
)Kings – Hants( االنتخابية في مقاطعة نوفا سكوشا 
في شرق كندا منذ نحو 22 سنة وبصورة شبه متواصلة.

وينوي برايسون مواصلة تمثيل دائرته في مجلس العموم 
حتى االنتخابات العامة المقبلة في تشرين األول )أكتوبر( 
المقبل، لكنه سيستقيل قريباً من الحكومة كوزير للخزانة. وهو 
يشغل هذا المنصب الرفيع منذ أن أبصرت حكومة جوستان 
ترودو الليبرالية النور في تشرين الثاني )نوفمبر( 2015.
»طيلة 22 عاماً دافَع دون كلل عن مصالح مواطني نوفا 
سكوشا وسائر كندا، مع بقائه أحد أكثر األشخاص المحبَّبين 
في الوسط )السياسي(«، قال رئيس الحكومة الكندية اليوم 
عن سكوت برايسون، مضيفاً »سكوت برايسون، تفانيك 

)في عملك( جعل من كندا بلداً أفضل«.
يبلغ برايسون من العمر 51 عاماً، وانتُخب نائباً فدرالياً 

للمرة األولى في دائرة »كينغز – هانتس« في حزيران 
Pro�( 1997 تحت راية الحزب التقدمي الُمحافظ  ييونيو(

gressive Conservative Party of Canada(. وفي 
تموز )يوليو( 2000 تنازل عن مقعده النيابي ليفسح المجال 
لزعيم حزبه جو كالرك بدخول مجلس العموم من خالل 

انتخابات فرعية في الدائرة المذكورة.
وفي االنتخابات التشريعية العامة في تشرين الثاني )نوفمبر( 
2000 أُعيد انتخاب برايسون في دائرته، »كينغز – هانتس«، 
فيما ترشح كالرك عن إحدى دوائر كالغاري، كبرى مدن 

مقاطعة ألبرتا في غرب كندا.
وفي عام 2002 كشف برايسون أنه مثلي الجنس، ليصبح 
أول وزير في حكومة فدرالية في كندا يعلن مثليته على 
المأل وأول وزير فدرالي يعلن أيضاً زواجه من شخص من 
جنسه. وأوضح برايسون ليس »سياسياً مثلياً بل سياسيٌّ 

صوِدف أنه مثلّي«.
وفي 10 كانون األول )ديسمبر( 2003، بعد أربعة أيام على 
اقتراعه لصالح اندماج الحزب التقدمي الُمحافظ وحزب 
التحالف الكندي )Canadian Alliance( في حزب جديد 
 Conservative Party of( هو حزب الُمحافظين الكندي
Canada(، انشق برايسون عن الحزب الجديد لينضم إلى 
 )Liberal Party of Canada( الحزب الليبرالي الكندي

الحاكم في أوتاوا.
وعزا برايسون آنذاك انشقاقه عن المحافظين وانضمامه 
إلى الليبراليين إلى سيطرة أعضاء التحالف الكندي، األكثر 
محافظًة في المسائل االجتماعية من أعضاء الحزب التقدمي 
المحافظ، على حزب المحافظين الجديد. لكنه انتُقد بشدة على 
هذا القرار السيما وأنه كان من أشد المتحمسين الندماج 

الحزبْين المحافظْين.
وفاز برايسون تحت راية الليبراليين بمقعد دائرته »كينغز 
– هانتس« في كافة االنتخابات التشريعية التي جرت الحقاً، 

في أعوام 2004 و2006 و2008 و2011 و2015.

انتخابات فرعية فدرالية يف ثالث دوائر يف 25 فرباير/ شباط
 أعلن يوم األربعاء رئيس الحكومة الفدرالية جوستان 
انتخابات فرعية في ثالث دوائر في  ترودو عن إجراء 
25 شباط )فبراير( المقبل، أي قبل ثمانية أشهر من موعد 

االنتخابات العامة.
في   )Outremont( »أوتُرمون«  هي  الثالث  والدوائر 
مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك، و«يورك – سيمكو« 
)York – Simcoe( في مقاطعة أونتاريو، و«بورنابي 
ساوث« )Burnaby South( في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

وكان اإلعالن عن إجراء هذه االنتخابات الفرعية مرتقباً منذ 
فترة طويلة، وهي تمثل فرصة لزعيم الحزب الديمقراطي 

الجديد جاغميت سينغ ليترشح بهدف الحصول على مقعد 
لنفسه في مجلس العموم.

فسينغ الذي انتُخب زعيماً للحزب الديمقراطي الجديد في 
األول من تشرين األول )أكتوبر( 2017 هو الوحيد بين 
زعماء األحزاب الخمسة الممثلة في مجلس العموم الذي 

ليس عضواً في المجلس.
فعندما ترشح سينغ لزعامة الحزب اليساري التوجه كان 

عضواً في الجمعية التشريعية ألونتاريو، كبرى مقاطعات 
كندا من حيث عدد السكان وحجم االقتصاد، ونائَب زعيم 
 Ontario New( الحزب الديمقراطي الجديد ألونتاريو

.)Democratic Party
ويرغب سينغ بالترشح في دائرة »بورنابي ساوث« التي 
شغر مقعدها مع استقالة نائبها كينيدي ستيوارت، المنتمي 
للحزب الديمقراطي الجديد أيضاً، في 14 أيلول )سبتمبر( 
الماضي بهدف الترشح لرئاسة بلدية فانكوفر، كبرى مدن 
بريتيش كولومبيا. وانتُِخب ستيوارت عمدًة لهذه المدينة 

الواقعة على ساحل المحيط الهادي.
ويطالب سينغ ترودو منذ عدة أشهر 
بإطالق انتخابات فرعية لملء المقاعد 
عدة  واتهمه  المجلس،  في  الشاغرة 

مرات بالمماطلة في إطالقها.
ودائرة »أوتُرمون« كانت هي أيضاً 
ممثلًة في مجلس العموم من قبل الحزب 
الديمقراطي الجديد. فنائبها كان الزعيم 
السابق للحزب توماس مولكير، وهو 
متتالية  مرات  أربع  بمقعدها  فاز 
الحزب  أحد حصون  كانت  أن  بعد 
الليبرالي الكندي، وكانت المرة األولى 
فرعية  انتخابات  في   2007 عام 
زعيماً  اليتون  جاك  الراحل  وكان 

للديمقراطيين الجدد آنذاك.
واعتزل مولكير العمل السياسي في حزيران )يونيو( الماضي 

من أجل االنصراف للتعليم في جامعة مونتريال.
أما دائرة »يورك – سيمكو« فشغر مقعدها مع اعتزال 
نائبها بيتر فان لون العمل السياسي في أيلول )سبتمبر( 
الماضي. وكان فان لون يمثّل الدائرة تحت راية حزب 
الرسمية في مجلس  المعارضة  الذي يشكل  المحافظين 

العموم الحالي.

سعر النفط يف ألربتا سريتفع يف عام 2019، وفقا لشركة ديلويت
 من المتوقع أن يرتفع سعر نفط ألبرتا في عام 2019، 
وفقا لشركة المحاسبة ديلويت،  ما يقلّص بشكل كبير فارق 
.)WTI( وبرميل تكساس )WSC( السعر بين برميل ألبرتا
وفي أحدث توقعاتها ألسعار النفط والتي صدرت مؤخراً ، 
تتوقع شركة المحاسبة أن هذا الفارق سوف ينخفض إلى ما 

يقرب من 20 دوالرا أمريكي في العام المقبل.
وقد وصلت هذه الفجوة إلى مستوى قياسي 
بلغ 45 دوالرا في نوفمبر تشرين الثاني 

الماضي.
وتقدر الرابطة الكندية لمنتجي البترول أن 
الفرق في األسعار بين النفط الكندي والنفط 
األمريكي قد يكلف االقتصاد الكندي ما يصل 

إلى 100 مليار دوالر في السنة.
ويقول ستيف أوبان، الشريك في ديلويت 
إن حكومة ألبرتا »قد استجابت بشكل جيد 
لألزمة.«  ورحب بقرار حكومة راشيل نوتلي 
بفرض سقف على إنتاج النفط في المقاطعة.
ويرى أن هذا العامل سيساهم في ارتفاع 

أسعار النفط في عام 2019.
وتستند توقعات شركة ديلويت على عاملين آخرين : الزيادة 
المعلنة في القدرة التصديرية للمقاطعة ، ال سيما عن طريق 

السكك الحديدية ، وزيادة الطلب على النفط الكندي في مصافي 
التكرير األمريكية خالل العام.

ومع ذلك ، يحذر الخبير من أن األسعار ستبقى متقلبة خالل 
النصف األول من 2019. ويقول: »سوف لن تتحّسن األسعار 

إال مع نهاية عام 2019«.

وتبشر توقعاته بعائدات جيدة للحكومية وتحّسن سوق العمل 
المرتبطين بأسعار النفط.

تغيري اسم ترانس كندا لنقل الغاز والنفط 
 تنوي شركة ترانس كندا لخطوط أنابيب الغاز والنفط 
تغيير اسمها إلى تي سي انرجي TC Energy. وأوضحت 
أن هذا التغيير سيعكس بشكل أفضل حقيقة تواجدها في 

جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
وقال روس غورلينغ الرئيس والمدير التنفيذي لعمالق 

نقل الطاقة  في بيان صحفي : »إن تي سي انيرجي تعكس 
بشكل أفضل اتساع أعمالنا، وتعترف بقدمنا في توفير 

الطاقة التي يستخدمها الماليين في شمال أمريكا  بطريقة 
آمنة ومسؤولة ، وهذا محّل فخرنا.«

وتُشّغل  ترانس كندا  TransCanada شبكة يبلغ طولها 
91.900 كيلومتر من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي. وتعمل 
في كندا والواليات المتحدة والمكسيك.  وتمتلك الشركة 
أيضا 4900 كيلومتر من خطوط أنابيب النفط.

ويقع مقر شركة ترانس كندا في كالغاري في 
ألبرتا وهي صاحبة مشروع كيستون اكس ال 
Keystone XL Pipeline Project الذي 
ينقل النفط من ألبرتا إلى مصافي التكرير في 
خليج المكسيك والذي يثير الجدل في الواليات 

المتحدة األمريكية.
وهي أيضا صاحبة خط أنابيب الغاز كوستال 
غاسلينك Coastal GasLink في بريتيض 
كولومبيا والذي يواجه معارضة من طرف 
السكان األاصليين. وقد تّم اعتقال 14 منهم 

هذا االسبوع.
ولتغيير اسم الشركة بصفة رسمية، يجب أن 
يوافق عليه حملة األسهم في جمعيتهم العامة 
اسم  يتغيّر  أن  المتوقع  فمن  المقبلة. وفي حلة موافقتهم 

الشركة في الربيع المقبل.

أقفل الباَب ال قفله:
جوع من السفر، وقيل: الُقُفول رجوع  يقال: أقفَل الباَب، ال قفلَه: »الُقُفول: الرُّ
قاِفل من  ؛ ورجل  ُقفوالاً وَقْفالاً بالّضم،  َيْقُفلون،  القوم  َقَفل  الَغْزِو،  الُجْند بعد 
قوم ُقفَّال، والَقَفل اسم للجمع.... وقد أَْقَفل الباب وأَْقَفل عليه فاْنَقَفل واْقَتَفل، 
الباب وَقفَّل  أَْقَفْلت  َمْقفول. الجوهري:  ُمْقَفل وال يقال  والنون أَعلى، والباب 

اأَلبواب مثل أَْغلَق وَغلَّق«. )لسان العرب البن منظور(

نخر: 
يقول بعضهم: »نخر له عظامه« معتقدين أن فعل نخر فعٌل متعٍد، ففي لسان 
ا، فهي  َنَخراً بالكسر،  الخَشبة،  العرب البن منظور – باب نخر: »وَنِخَرت 
ت، وكذلك العْظم، يقال: َعْظم  َنِخرة: َبلَِيْت واْنَفتَّت أَو اْسَتْرَخت َتَتَفتَّت إِذا ُمسَّ
َنِخر وناِخر، وقيل: النَِّخَرة من العظام الباليُة، والناِخرة التي فيها بقيَّة )*قوله 
»التي فيها بقية« كذا في األصل. والّناخر من العظام الذي َتدخُل الريح فيه ثم 

تخرج منه، ولها َنِخير.
وفي الّصّحاح في اللغة، للجواهري - باب نخر: »َنِخَر الشيُء، بالكسر، أي 

بلي وتفتَّت. يقال: عظاٌم َنِخَرٌة.«
وفي القاموس المحيط، للفيروزابادي: باب َنَخَر: »والناِخُر: البالي الُمَتَفّتُِت، 

وقد َنِخَر، كَفِرَح، أو النَِّخَرُة من الِعظاِم: البالَِيُة.«

سلسلة:    
)23 دقائق لغوية )

بيضوي وبيضاوي: 
ال يفرق كثيٌر من الكتاب في المعنى، بين )بيضوي وبيضاوي( بينما الفرق 
كبير بينهما، فبيضوي تعني المنسوب إلى )بيضة( أما بيضاوي فتعني 

المنسوب إلى )بيضاء( كما نقول: صفراء صفراوي وسوداء سوداوي.

ثوري وثوروي: 
يقع كثيٌر من الكتاب بخطأ النسبة إلى ثورة كما في قولهم: )الحرس الثوري(، 
والصواب )ثوروي(. ألن )ثوري( هي نسبة إلى )ثور( أما )ثوروي( فنسبة 
إلى ثورة، ألن القاعدة: أّن في المختوم بتاء التأنيث، فبعد حذف التاء ُتزاد 
واٌو قبل آخره عند االلتباس كقولك في النسبة إلى ثورة )ثوروي( لئال تلتبس 

بالنسبة إلى )ثور(.

  يترنح العمل الثقافي العربي في المهجر بين الكذب والرياء، حيث يتناقض القول 
مع الفعل، والمقصود مع المنشود تحقيقه إذا تحقق، والُمعلن عنه مع الُمنفذ منه، نتاج 
اقتحام البعض من غير المؤهلين فكرياً وثقافياً للتصدي له دون خبرة عملية تستند 
على خلفية ثقافية حقيقية واضحة المعالم مكتملة األركان، وهو ما جعل المطروح 
منه مجرد تحصيل حاصل بال قيمة... ال يضيف بقدر ما يعيق مسيرة العمل الثقافي 
والمفهوم  الخبرة  تمتلك  التي  الجادة  المؤسسات  بعض  به  تقوم  الذي  الُمنظم  الجاد 
الصحيح للعمل الثقافي الذي يؤسس للتفاعل الُمنِتج والتواصل المستمر بين األجيال.

والمضحك المبكي اهتمام هذا البعض من غير المؤهلين وإصرارهم المستمر على 
أن يكون ذلك من خالل تبادل األدوار واأللقاب الزائفة فيما بينهم دون حق وعلى 
استحقاق، ومنها األديب والشاعر والباحث والمفكر والدكتور، علها تضيف  غير 

لهم مكانة ثقافية محترمة ليست لهم بين الناس وهو ما يذكرني بقول الشاعر:

ُمدرٌس الديار  هذه  في  الكُل 
مهندٌس البناَء  شئَت  إن  والكُل 
ما عاَد في هذه الدياِر تخصٌص

وأديُب شاعٌر  فيها  والكل 
طبيُب الدواَء  شئَت  إن  والكُل 
وُمعيُب ُمخِجُل  لعمري  هذا 

رؤيــا ورأي 

فريد زمكحل
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ركن الرياضة

ظاهرة الفقاعات املتجمدة 
يف حبرية ابراهام بكندا

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

  بدأت شركة ترانس ألتا تشييد 
سد بيغورن عام 1972 على نهر 
ألبرتا  في  الشمالي  ساسكاتشوان 
بكندا ، وخلقت معه بحيرة أبراهام 
، أكبر بحيرة من صنع اإلنسان في 
ألبرتا ، وهي مميزة بلون مياهها 
تسببها رواسب  التي  الفيروزي 
 ، البحيرة  داخل  الجليدي  التآكل 
ولكن معلم الجذب الرئيسي لهذه 
البحيرة يظهر خالل فصل الشتاء 
الميثان  فقاعات  ، عندما تصبح 
البحيرة  أسفل سطح  محصورة 
تكوينات  يخلق  ، مما  ومتجمدة 

شبيهة بالبلورات تحت السطح .
كيف تتكون فقاعات بحيرة ابراهام
تنشأ فقاعات الميثان عندما تغرق 
المواد العضوية مثل النباتات أو 
الحيوانات الميتة في قاع البحيرة 
العضوية  المواد  تتحلل  فعندما   ،
، فإنها تطلق غاز الميثان ، الذي 
، ومع حلول  األعلى  إلى  يرتفع 
الفقاعات  تتجمد   ، الشتاء  فصل 
 ، البعض  وتتراكم فوق بعضها 

البلورات  فريدة من  تشكيالت  تكوين  إلى  يؤدي  مما 
البيضاء المزرقة واألعمدة المجمدة ، وبمجرد ذوبان 
ويتم إطالق غاز  السطح  الفقاعات  تخترق   ، الجليد 

الميثان إلى الغالف الجوي .
خطورة بحيرة ابراهام 

الميثان هو أحد الغازات الدفيئة ، ويقول العلماء أنه 
أقوى بخمسة وعشرين مرة من غاز ثاني أكسيد الكربون 
عند إطالقه في الغالف الجوي ، إن إطالق الغازات 
إلى االحترار  يؤدي  أن  يمكن  الميثان  الدفيئة مثل 
المناخ على كوكب  تغير  آثار  األرضي ويزيد من 
أبراهام  بحيرة  ، وألن  ذلك  ، وعالوة على  األرض 
هي بحيرة من صنع اإلنسان ، فإنها تطلق غاز الميثان 
تنشأ عن طريق  البحيرة  أن  ، حيث  كبيرة  بكميات 
إغراق األراضي الجافة سابقا التي يوجد بها بالفعل 
مواد عضوية ، ولذلك فإن المزيد من المواد العضوية 
تتحلل بالبحيرات االصطناعية أكثر مما يحدث عادة 

في البحيرات الطبيعية .
يقول العلماء إن زيادة إفراز الميثان من بحيرة أبراهام 
وغيرها من البحيرات واألنهار هي نتيجة تغير المناخ 
وارتفاع درجات الحرارة العالمية ، وال تزال كمية كبيرة 
من الميثان محصورة في التربة ، باإلضافة إلى ذلك ، 
في الجزء السفلي من البحيرة المتجمدة توجد مادة تسمى 
هيدرات الميثان ، والتي تتكون من جزيئات الميثان 
المحاصرة التي يتم إنشاؤها من العمليات الجيولوجية 

التي تحدث داخل القشرة األرضية .
مخاوف حول بحيرة ابراهام في المستقبل

مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية ، يخشى العلماء 
أن يبدأ الجليد السرمدي في الذوبان ، وسيبدأ في إطالق 
غاز الميثان باإلضافة إلى انبعاثات غاز الميثان التي 
المتحللة بشكل  العضوية  المادة  بالفعل من  تحدث 
طبيعي في قاع البحيرة ، ونتيجة لذلك فإن كمية غاز 
الميثان التي تطلق في الغالف الجوي ستزداد بشكل 
كبير ، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة االحترار العالمي 
وإلحاق المزيد من الضرر بالبيئة ، باإلضافة إلى ذلك 
الميثان قابل لالشتعال بشكل كبير ، مما  ، فإن غاز 

يزيد من خطره .
يواصل العلماء دراسة آثار الميثان على البيئة والبحث 
عن طرق للحد من إطالق هذه الفقاعات في الغالف 
الجوي ، ولكن في غضون ذلك تستمر فقاعات الميثان 
، وفي  إبراهام  بحيرة  إلى  الناس  المجمدة في جذب 
يسببها هذا  التي  الجميلة  التكوينات  فإن هذه  الواقع 

الغاز الخطير ال يبدو أنها تردع أي زائر للمنطقة .
وطالما استمرت البحيرة ، فإنها ستستمر في الترحيب 
الظاهرة  الذين يرغبون في مشاهدة هذه  بالزوار 
الطبيعية ، لكن يتم تحذير الزوار بأن يهتموا بعناية 
بالبقع الضعيفة في الجليد وأن يضعوا في اعتبارهم 
بها هي  يعجبون  التي  بالجليد  الشبيهة  التكوينات  أن 
الخطيرة  الدفيئة  الغازات  لترسبات  نتيجة  الواقع  في 

و شديدة االشتعال .

الكلمــات املتقاطعة 
افقياً:

عربي  وملحن  مطرب   1-
راحل 

 – الفلسطيني  الرئاسة  مقر   2-
أتقد وأشتعل )معكوسة( 

 – )معكوسة(  بواسطتي   3-
مصري  فنان  لقب   – متشابهة 

راحل 
-4 خبأ – أخذ بالقوة 

ينهي   – هجري  شهر   5-
)مبعثرة( 

مصرية  أكلة   – ملخص   6-
شعبية 

-7 كاهن – أداة أستثناء 
-8 يأتي بعدهم – أرشد 

-9 بحر – مدينة فلسطينية 
-10 مملكة عربية 

رأسياً : 

-1 لُقب بوحش الشاشة 

-2 مسحوق للغسيل – وليد 

 – )معكوسة(  عربية  كاتبة   3-
والدة – يجس  

-4 ابد )مبعثرة( – لحظة جنون 

زعيم   – ساعات  ماركة   5-
صيني راحل 

-6 متشابهان – في القميص – 
أرشد )معكوسة(

-7 ال أهتم به – فجر 

-8 غزال صغير – اإلله 

-9 هزه – حشرات منظمة 

-10 فنان عالمي راحل  

حل الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

مصر تفوز بتنظيم كأس أمم افريقيا 
لكرة القدم 2019

  أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم )كاف(، 
بتنظيم بطولة  الثالثاء، فوز مصر  يوم 
كأس األمم اإلفريقية 2019، بعد سحبها 
من الكاميرون، بسبب تأخر استعداداتها 

لتنظيم الحدث القاري.
التنفيذية  اللجنة  اجتماع  ذلك عقب  جاء 
السنغالية  بالعاصمة  اليوم،  لـ “كاف”، 
20 عضوا وغياب  )داكار( بحضور 
عضوين، حيث اعتذر ممثل دولة أنجوال 
المرض،  الحضور بسبب ظروف  عن 
واآلخر تم إيقافه من قبل، حيث تنافست 
استضافة  إفريقيا على  مصر مع جنوب 

كأس األمم اإلفريقية 2019.
مقابل  16 صوًتا  وحصلت مصر على 
صوت واحد لجنوب أفريقيا، بينما امتنع 

عضو واحد عن التصويت.
وحضر اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف اليوم 
بالعاصمة السنغالية داكار 20 عضًوا وغاب 
عضوان حيث اعتذر ممثل دولة أنجوال عن 

الحضور بسبب ظروف المرض واآلخر 
تم إيقافه من قبل، حيث تنافست مصر مع 
أفريقيا على استضافة كأس األمم  جنوب 

األفريقية 2019.
وتقام بطولة أمم أفريقيا لعام 2019 بمشاركة 
24 فريقا مقسمين على ست مجموعات 

ألول مرة في تاريخ البطولة.
يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم 
أفريقيا 4 مرات، أعوام 1959، 1974، 
2006، والتي  1986، وأخرها بطولة 
اللقب  الوطني على  المنتخب  فيها  حصل 

الخامس في تاريخه.
يأتي هذا فيما، سيقام مساء اليوم في العاصمة 
السنغالية حفل اختيار أفضل العب أفريقي، 
ويتنافس على الجائزة النجم المصري محمد 
صالح العب ليفربول اإلنجليزي وزميله 
في الفريق الجناح السنغالي ساديو ماني، 
والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم 

أرسنال اإلنجليزي.

بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع 
الفرنسي بافارد مدافع شتوجتارت

المدير  أعلن حسن صالح حميديتش    
الرياضي لنادي بايرن ميونخ يوم /األربعاء/ 
الفرنسي  األيمن  الظهير  التعاقد مع  عن 
بنيامين بافارد العب شتوتجارت، ليكون 
أولى صفقات العمالق البافاري في 2019.
ـ في تصريحات نشرها  وقال حميديتش 
البافاري عبر حسابه على موقع  النادي 

)تويتر( -” يمكنني التأكيد على أننا تعاقدنا 
مع بافارد الذي وقع على عقد لمدة خمس 

سنوات بداية من أول يوليو المقبل”.
تأتي هذه الصفقة ضمن خطة النادي بإبرام 
مجموعة من التعاقدات لضخ دماء جديدة 
بالفريق، إلعادته إلى مكانته بعد تراجع 

مستواه هذا الموسم.

Les proverbes en français et 
arabe

- Rien de sert de courir, il faut 
partit à point

 - في التأني السالمة وفي العجلة الندامة

- Chacun prêche pour sa paroisse 
 - كل يغني على لياله

احتاد تنس الطاولة يشارك في بطولة البحرين الدولية 
للناشئني ويعيد تشكيل جلانه لتفعيلها

“صالح” يفوز بجائزة محمد بن راشد لإلبداع 
الرياضي

  عقد مجلس إدارة االتحاد المصري لتنس الطاولة 
برئاسة معتز عاشور اجتماعا ناقش خالله عددا من 

القرارات الهامة.
وقال عاشور، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق األوسط 

يوم األربعاء، إن مجلس اإلدارة قرر المشاركة في 
بطولة البحرين الدولية للناشئين تحت 12 و15 و18 
سنة، فضال عن إعادة تشكيل اللجان لتفعليها بطريقة 
جيدة. وأضاف أن المجلس قرر عدم تولي أعضاء 

مجلس اإلدارة رئاسة اللجان، وتم تكليف شريف 
الساكت بطل مصر والعرب وإفريقيا برئاسة اللجنة 
الفنية لتطويرها، فضال عن تكليف محمد رفعت بسيوني 
الحكم العام الدولي برئاسة لجنة المسابقات، وتشكيلها.

وأكد أن المجلس اعتمد الموقف المالي لالتحاد، مشيرا 
إلى أنه سيتم تنظيم معسكر داخلي للناشئين والناشئات 
تحت إشراف محمد نور عضو مجلس اإلدارة خالل 

األسبوع المقبل.

  التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، 
رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي- يوم األربعاء- الفائزين 
بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي في دورتها 

العاشرة، من ضمنهم الالعب المصري محمد صالح.
ونظم الحفل مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري 

العالمي، نقاًل عن وكالة أنباء اإلمارات “وام”.
وفاز بالجائزة من مصر 5 رياضيين، وهم: محمد صالح العب 
كرة القدم، ومحمد إيهاب “رفع أثقال”، ونادية عبد الحميد 
“مدربة مالكمة”، وأحمد الجندي العب الخماسي الحديث، 
فضاًل عن منتخب مصر لرجال االسكواش، ممثاًل عنه فرج 

ومروان الشوربجي ورامي عاشور وكريم عبد الجواد.
وقال محمد صالح إنه سعيد بتواجده في اإلمارات وتحديداً 

دبي، وفخور بتسلم تلك الجائزة المميزة.
ورحب الشيخ محمد بن راشد، والشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بالفائزين بهذه الجائزة المميزة.
بأمر من ولي عهد دبي   2007 العام  الجائزة في  وأنشئت 
أفرادا ومؤسسات،  العربية  الرياضة في األوساط  لتشجيع 
نائب  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  أنها تحمل اسم  كما 

رئيس دولة اإلمارات.

  أعلن السويسري كريستيان جروس 
المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق التي 

توجهت إلى المغرب فجر الخميس.
اتحاد طنجة  الزمالك لمواجهة  ويستعد 
المكرر  الـ32  المغربي في ذهاب دور 
للكونفدرالية والمقرر له يوم األحد المقبل.
وتضم القائمة 20 العبا جاءت كالتالي:

المرمى: محمود جنش، وعماد  حراسة 
السيد، وعمر صالح.

خط الدفاع: حمدي النقاز، وحازم إمام، 
ومحمود عالء، ومحمد عبد الغني، وبهاء 

مجدي، وأحمد أبو الفتوح.
خط الوسط: طارق حامد، ومحمود عبد 
العزيز، وفرجاني ساسي، وعبد هللا جمعة.
إبراهيم، ويوسف  الهجوم: محمد  وسط 

أوباما، ومحمود كهربا، وإبراهيم حسن، ومحمد عنتر، 
ومصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر السعيد، وحميد أحداد.

ويغيب عن الفريق كل من ومحمود الونش لإلصابة، وأحمد 
مدبولي، وأيمن حفني ألسباب فنية، ومحمد حسن، ومحمد 

عبد السالم لعدم القيد بالقائمة األفريقية.
القائمة بضم مصطفى فتحي، بعد  وقام جروس بعد إعالن 

استبعاده في القائمة األولية المسافرة للمغرب.
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ُمحدث.. استبعاد حفني والونش من قائمة 
الزمالك ملواجهة احتاد طنجة بالكونفدراليُة

خاصمت زوجها واتهمته بالكذب وقالت من 
يكذب مرة يكذب مرتان

فقال لها: من يتزوج مرة يتزوج مرتان
فضحكت وقالت: حياتي ... أعملك عشا؟؟؟؟
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est précisément à « Beinbane », un 
village à une trentaine de kilomè-
tres de la ville d’Asswan en Haute 

Égypte qu’on a construit la plus grande 
station d’énergie solaire au monde com-
posée d’ un regroupement de 40 peti-
tes stations pour une production totale 
d’électricité de 2000 Mégawatts soit 90% 
de celle produite par le Haut Barrage 
d’Asswan, une électricité suffisante pour 
éclairer 70 000 maisons.  
De plus, il est intéressant de savoir que 
le choix de l’emplacement de cette mega 
station a été décidé après des études faites 
par l’agence spaciale « Nasa » qui a jugé 
que le village de « Beinbane » près d’As-
swan est l’un des endroits les plus enso-
leillés au monde.
Quant à la station de dessalement d’eau 
de mer, la plus grande au monde, elle se 
trouve dans la nouvelle « El Alamein », 
à mi-chemin entre Alexandrie et Marsa 
Matrouh et a coûté 2 milliards de livres 
créant près de 20 000 emplois directs et 
indirects.

De plus, sa pro-
duction maximale 
d’eau potable 
est de 250 000 
mètres cubes par 
jour, une quantité 
suffisante pour un million d’habitants.
D’autre part, c’est dans la nouvelle « 
El Alamein » qu’on a aussi construit la 
plus longue promenade (board walk)  au 
monde de 14 kilomètres, dont une section 
est réservée aux personnes handicapées, 
en bordure d’une des plus belles plages 
grâce à son sable fin et la couleur tur-
quoise de l’eau de la mer à cet endroit.
Enfin, c’est dans la nouvelle El Alamein 
qu’une compagnie des Emirates fera 
construire au coût de 2 milliards un parc 
d’amusements « Disneyland ».
De plus, deux nouvelles universités comp-
tent s’y installer ainsi que plus d’un hôtel 
(cinq et sept étoiles) tout un ensemble 
de points d’attractions vers la nouvelle 
« El Alamein » ce qui promet de faire la 
concurrence à la côte d’Azur européenne.  

Construction de deux plus grandes sta-
tions au monde : l’une d’énergie solaire à 
Asswan, l’autre de dessalement de l’eau 

de mer à El Alamein

Trois élections partielles le 25 février 
au Canada

Le premier ministre 
du Canada, Justin 
Trudeau, a annoncé 

mercredi que des élections 
partielles se tiendront le 25 
février prochain dans trois 
circonscriptions fédérales.
Les électeurs seront appelés 
à voter dans Burnaby-Sud, en 
Colombie-Britannique, dans 
Outremont, au Québec, ainsi 
que dans York–Simcoe, en 
Ontario.
L’élection partielle dans Bur-
naby-Sud est particulière-
ment importante puisqu’elle 
pourrait permettre au chef  
du Nouveau Parti démocra-
tique (NPD), Jagmeet Singh, 
d’être finalement élu au Par-
lement.
La partielle dans Outremont 
est également d’importance 

pour le NPD puisqu’elle vise à 
combler le siège laissé vacant 
par l’ex-chef  de la formation 
politique Thomas Mulcair, 
qui est maintenant l’un des 
participants de l’émission «La 

joute» de LCN.
Quant aux élections généra-
les, rappelons qu’elles auront 
lieu le 21 octobre prochain 
d’un océan à l’autre.

Environnement: un «poste très difficile» et sous-estimé

Le Canada durcit la règlementation sur l’utilisation des drones

100 jours au pouvoir

Salah EL ACHKAR 

Un petit garçon demande à sa mère :  pourquoi tu pleures?
Est-ce une réalité? Ou une fausse rumeur
Parce que je suis une femme  répondit-elle!
Je ne comprends pas dit-il?  Avec humble pudeur !

Sa mère l’étreint, et, lui dit et jamais tu ne réussiras!
Bien avant toi des milliers dans ce monde l’ignora
Étonné le fils de la déclaration de sa mère!..
Fais des recherches mon fils et tu retrouveras

Plus tard, le petit garçon demanda à son père. 
Pourquoi maman pleure-t-elle? Je ne comprends guère
Toutes les femmes pleurent sans raison 
Fut tout ce que son père put lui dire, sans le satisfaire

Devenu adulte, il demanda à Dieu, 
Seigneur, pourquoi les femmes pleurent-elles facilement? C’est odieux!..
Il lui dit quant j’ai crée la femme elle devait être spéciale
Je lui ai fait des épaules assez fortes pour supporter ce monde glorieux

Assez douces pour être confortables
Je lui ai donné la force de donner la vie à des notables 
Et celle d’accepter le rejet qui vient souvent des enfants.
Malgré les circonstances fâcheuses et vulnérables

Je lui ai donné la force pour lui permettre 
De continuer quand tout le monde l’abandonne! Et se soumettre 
Et celle de prendre soin de sa famille en dépit de la maladie et de la fatigue.
Je lui ai donné le courage pour bien apparaître 

Je lui ai donné la sensibilité pour aimer ses enfants 
D’un Amour inconditionnel, même quand ces derniers l’ont blessé profondément.
Je lui ai donné la force de supporter son mari dans ses défauts 
Et de demeurer à ses côtés sans faiblir, même s’il était arrogant.

Je lui ai donné des larmes à verser quand elle en ressent le besoin
C’est une chanson à n’en plus finir comme un refrain
Tu vois mon fils la beauté d’une femme n’est pas dans les vêtements qu’elle porte, 
Ni dans son visage ou la façon de se coiffer, mais c’est un secret souverain!  

La beauté d’une femme réside dans ses yeux, 
C’est la porte d’entrée de son cœur merveilleux
La place où l’amour réside, et, c’est souvent par ses larmes 
Que tu vois passer son cœur! Des moments fabuleux     

À vous Mesdames, pour votre dévouement très sage 
Je vous dois tout le respect et je vous rends hommage 
À votre force et patience de nous avoir supportés, 
Sans hésitation,  inconditionnellement avec courage   

À vous Messieurs je vous prie d’offrir à la Femme 
De votre vie ce qu’elle mérite avec amour et sans le moindre drame
Sans toutefois oublier votre mère qui est si chère!
Qui vous a supporté des années durant, sans un blâme!
  

Hommage aux larmes de la Femme,

Le poste de ministre d’où a été écartée 
MarieChantal Chassé, «très difficile», 
est trop souvent sous-estimé, déplore 

Équiterre.
Mardi, François Legault annonçait sans pré-
venir qu’il la remplaçait au gouvernement 
par son collègue député de Deux-Monta-
gnes Benoît Charette. Le premier ministre 
confiait avoir eu «des doutes au cours des 
dernières semaines» sur ses capacités à bien 
communiquer sur les enjeux dont elle a la 
charge.
Porter des dossiers complexes qui impli-
quent de faire face régulièrement aux 
médias et arriver à mobiliser ses collègues, 
avec lesquels on se retrouve souvent à débat-
tre, exige en effet «beaucoup de doigté», a 

confirmé le direc-
teur général de 
l’organisme, Sidney 
Ribaux, en entrevue 
au Québec Matin.
Son remplaçant, 
Benoît Charette, se 
trouve toutefois en 
bonne position, selon 
M. Ribaux, notam-
ment en raison de 
sa longue feuille de 
route politique.
«Après avoir passé 
quatre ans comme 
critique sur les 
transports, il en comprend les enjeux, les 

défis et les solutions», ce qui constitue «un 
bon départ».

Élu sur la promesse du «changement», le 
gouvernement Legault souligne ses 100 
premiers jours mercredi. Retour sur les 
premiers mois de la CAQ au pouvoir.  
Déclaration controversée  
François Legault ne s’est pas fait d’amis en 
Alberta, début décembre, lorsqu’il a quali-
fié le pétrole de l’Ouest canadien d’énergie 
sale, par opposition à l’hydro-électricité 
québécoise.  
La première ministre albertaine, Rachel 
Notley, lui a répondu, en termes très 
peu diplomatiques, de «descendre de ses 
grands chevaux».  
Mme Notley a ajouté que le pétrole alber-
tain finance en partie les services sociaux 
du Québec, via la péréquation. Le senti-
ment anti-québécois est tel en Alberta 
que le maire de Calgary, Naheed Nenshi, 
s’est fait huer lorsqu’il a voulu dire quelques 
mots en français durant un rassemblement 
propétrole.  
Annonce prématurée sur les médecins spé-
cialistes  
«Il y avait des augmentations prévues qui 
vont être mises en fiducie», a déclaré Fran-
çois Legault fin octobre, en annonçant le gel 
de la rémunération des médecins spécialis-
tes.  
En campagne électorale, la CAQ s’était 
engagée à récupérer 1 milliard $ qu’elle esti-
mait consenti en trop par le gouvernement 
Couillard.  
Vérification faite, «l’entente en vigueur ne 
prévoit aucune augmentation de la rému-
nération pour les médecins spécialistes 
jusqu’en 2023», selon la Fédération des 
médecins spécialistes du Québec.  
Les sommes prévues sont plutôt dédiées aux 
services aux citoyens. Malgré la déclaration 
du premier ministre Legault, aucune somme 
n’a été gelée pour le moment.  
Son gouvernement attend plutôt les résul-
tats d’une étude de l’Institut canadien 
d’information sur la santé pour renégocier 
l’entente.  

L’avis d’un expert  
Pour le directeur du groupe de recherche 

en communication politique de l’Université 
Laval, Thierry Giasson, le gouvernement 
Legault a appris des erreurs du gouverne-
ment Marois, dont les débuts avaient été 
marqués par des cafouillages et des reculs.  
La CAQ, remarque-t-il, a attendu avant de 
commencer à poser des gestes politiques. 
«Ils ont passé près de deux mois à se pré-
parer, souligne le professeur au Départe-
ment de science politique. Ils ont appris leur 
métier.»  
Mais le gouvernement Legault a tout même 
succombé à l’envie de tenir une courte ses-
sion parlementaire avant les Fêtes, souligne 
M. Giasson.  
«Ils voulaient montrer qu’ils étaient au 
travail, estime le professeur. Pourtant, ils 
auraient pu attendre en février pour lancer 
les travaux de ce gouvernement-là.»  
Cette volonté d’agir rapidement, estime-t-il, 
a mené aux quelques faux pas du début de 
mandat.  
Seuils d’immigration  
L’enjeu de l’immigration a été central lors 
de la dernière campagne électorale, notam-
ment en raison du test des valeurs que la 
CAQ souhaite imposer aux nouveaux arri-

vants.  
Durant la courte session parlementaire, 

le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-
Barrette, a annoncé que le gouvernement 
caquiste réduira de 50 000 à 40 000 le 
nombre de nouveaux arrivants au Québec.  
Même si le gouvernement fédéral doit 
donner son approbation pour une partie de 
cette réduction, Québec dit avoir bon espoir 
qu’Ottawa acceptera sa demande.  
Des bourdes  
Les premiers pas du nouveau gouvernement 
ont également été l’occasion pour de nou-
veaux ministres de se mettre les pieds dans 
les plats.  
Au lendemain du dépôt de son projet de loi 
visant à rehausser l’âge légal de consom-
mation de marijuana à 21 ans, le ministre 
délégué à la Santé, Lionel Carmant, s’est dit 
ouvert à faire la même chose avec l’alcool et 
le tabac.  
De la même façon, le président du Conseil du 
trésor, Christian Dubé, a dit vouloir atten-
dre de voir les études sur la faisabilité et le 
coût du 3e lien avant de le financer, alors que 
son parti s’est déjà engagé à le réaliser.  
Dans les deux cas, le premier ministre Fran-
çois Legault a dû dédire les propos de ses 
ministres.  

Le gouvernement canadien emboîte le pas au Royaume-Uni qui a égale-
ment annoncé des mesures renforcées contre les drones à la suite d’in-
cidents ayant provoqué la pagaille à l’aéroport londonien de Gatwick 

avant Noël. Mardi, un nouveau signalement a brièvement perturbé le trafic à 
l’aéroport de Heathrow.
Pour éviter de tels incidents, «nous travaillons avec diffé-
rents groupes, notamment les aéroports, mais également 
les agences de sécurité, pour examiner le type de contre-
mesures qu’on pourrait mettre en oeuvre, en fonction du 
type de drone et des circonstances», a déclaré le ministre 
des Transports Marc Garneau lors d’une conférence de 

presse. Il n’a pas donné d’autres précisions, invoquant 
des raisons de sécurité.
À partir de juin, les propriétaires canadiens de drones 
pesant entre 250 grammes et 25 kg devront enregistrer 
et immatriculer leur engin et obtenir un certificat en 
ligne pour pouvoir le piloter.
Ils auront l’interdiction de voler à plus de 120 mètres 
d’altitude, à moins de 5,6 km d’un aéroport ou à proxi-
mité d’intervention de services d’urgence. Un permis 
spécial sera requis pour transporter des objets comme 
des explosifs ou des armes. Il faudra aussi être âgé d’au 
moins 14 ans pour pouvoir piloter un drone seul, et ne 
pas avoir consommé de drogue ni d’alcool 12 heures 
avant.
«Lorsque vous prenez le contrôle d’un aéronef, vous 
acceptez les responsabilités d’un pilote. Vous devenez un 
pilote», a souligné M. Garneau.
Un contrevenant s’expose à une amende pouvant aller 
jusqu’à 3.000 dollars (près de 2.000 euros), voire une 
peine de prison en cas de menace délibérée à la sécurité 
d’un aéroport.
En octobre 2017, un petit avion commercial avait été per-
cuté par un drone volant illégalement, peu avant d’atter-
rir à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec. M. 
Garneau avait à l’époque décrit l’incident, qui n’avait pas 
fait de blessés, comme le premier du genre au Canada.
En juin 2017, le ministre avait confié à la Gazette de 

Montréal qu’une collision entre un drone et un avion était le genre de scéna-
rio catastrophe qui l’empêche de dormir la nuit.



    خطا القرن العشرون خطوات واسعة في حقل اآلثار 
اكتشافات  لتشمل  نطاقه  دائرة  واتسعت  كله.  العالم  في 
إلى  اكتشافها  لحظة  منذ  أجمع  العالم  عديدة هزت  أثرية 
اآلن. وإذا نظرنا إلى القرن العشرين نظرة أثرية فاحصة، 
من  البشرية  تاريخ  في  قاطبة  القرون  أعظم  أنه  لوجدنا 
ناحية االكتشافات األثرية، ففيه باحت األرض بأسرارها 
وحدثّت أخبارها، وأخرجت لنا العديد من الروائع األثرية 
قبل. ونتج  نعرف عنها شيًئا من  نكن  لم  والتى  المدهشة 
كل هذا بفضل التقدم العلمي المذهل وتطور علم الحفائر 
والبحث والتنقيب عن اآلثار واستقالل منهجه عن العلوم 
رفيع  مستوى  ذوو  بحث  رجال  وتفرغ  األخرى،  العلوم 
والتنقيب  البحث  هو  فقط  واحد  لشيء  حياتهم  وكرسوا 
عن اآلثار المفقودة والمدفونة تحت باطن األرض. وفي 
شيء  أي  يعادلهما  ال  اللتان  والمتعة  اللذة  هذا،  بحثهم 
آخر فضاًل عن أنهم ببحثهم عن الماضي ال يبحثون عن 
وعن  اإلنسان  عن  يبحثون  إنهم  بل  فحسب،  الماضي 
تاريخهم  وعن  أنفسهم  عن  وبالتالي  األقدمين،  أسالفه 
القديم وأصولهم المنصرمة، وإمكانية تتبع كيفية كينونته 
وقتنا  إلى  والحياتي  التقني  التطور  ورصد  ومعيشته 

الراهن. 
وأوضح لنا هذا القرن الفريد كيفية انتقال أسالفنا األقدمين 
من »حياة الكهف« ومن بشر متوحشين إلى فنانين عظام 
بالغة  أنها  به  تُوصف  ما  أقل  رسوًما  وأبدعوا  صنعوا 
وهو  فرنسا.  كهوف  جدران  ذلك  على  وتشهد  الروعة، 
البشرية  بجذور  معرفتنا  فيه  تعمقت  الذي  الزمن  أيًضا 
في عمق  مثيله  معرفة  لنا  يسبق  ولم  الدهشة  يثير  بشكل 
التربة األفريقية العريقة. وأجاب هذا القرن عن تساؤالت 
عديدة كانت تشغل أذهاننا لفترة طويلة من الزمن. وفي 
اُكتشفت  تحديًدا،  منه  الثاني  العقد  وفي  األولى  عقوده 
عنخ  »توت  الملك  األشهر  الذهبي  الفرعون  مقبرة 
آمون«. واتضح أمامنا كوضوح الشمس في كبد السماء 
وكيف  القديمة،  مصر  في  الفرعون  ثروة  كانت  كيفية 
آثار  وهذه  القديمة.  مصر  آثار  في  متجسًدا  الجمال  كان 
ملك لم يحكم طوياًل ومات صغير في أوائل القرن الرابع 
عشر قبل الميالد وهو ما يزال بعد في التاسعة عشرة من 
أمثال  عظماء  ملوك  بآثار  بالنا  فما  جًدا،  القصير  عمره 
و«أخناتون«  الثالث«  و«أمنحتب  الثالث«  »تحوتمس 
وغيرهم.  العظام  الثانى«  و«رمسيس  األول«  و«سيتي 
»اإليجيبتومانيا«  حمى  تزايد  في  االكتشاف  هذا  وساهم 
جميع  في  بمصر«(  »الهوس  أو  بمصر«  »الولع  )أو 
أنحاء العالم، وخصوًصا في فرنسا، بل وفي تعلق الغرب 
اعتبار  على  اإلعجاب،  يثير  بشكل  وسحره  بالشرق 
السحرية  الرؤى  من  العديد  وصاحب  الملهم  هو  الشرق 

التي يفتقدها في الغالب الغرب العقالني. 
وفي هذه المائة عام األخيرة التي تشكل صلب هذا القرن 
الذين  الماضي  بأهل  تماًما  معارفنا  تغيرت  المنصرم، 
كنا  مما  تقدمنا  أقل  نعدهم  وكنا  التليد،  ماضينا  صاغوا 

نتخيل. فقد اكتشفت حضارات عديدة ومقابر فريدة، وأشياء 
رائعة جًدا عن أسالف البشرية األوائل. 

وفي شهر مارس من عام 1900، نجح اإلنجليزى السير 
في  »كنوسوس«  مدينة  على  العثور  في  إيفانس«  »آرثر 
لغز  وحل  المينوية،  الحضارة  عاصمة  كريت،  جزيرة 
الحضارة اإلغريقية المفقودة التس بحث عنها طوياًل. وفى 
اإلنجليزى  اكتشف   ،1920-1930 بين  العشرينيات  عقد 
الشهيرة  السومرية  مدينة »أور«  السير »ليونارد وولي« 
في العراق القديم. واستطاع بعثها من الماضي على نحو 
جديد مضفًيا صفحة مشرقة جديدة في تاريخ العراق القديم 
الفرعون  مقبرة  اكتشاف  وساهم  والدهشة.  الروعة  شديد 
يد  على  آمون«  عنخ  »توت  الملك  الصغير  الذهبي 
الحماس  والتهاب  ازدياد  في  كارتر«  »هوارد  اإلنجليزي 
توقيت  في  اُكتشفت  أنها  خصوًصا  الشرق،  إلى  والتوجه 
متزامن عام 1922 مع اكتشاف »وولي« لمدينة »أور«. 
الشاب  اإلنجليزي  األثري  نجح  الثالثينيات،  أثناء  وفي 
»جراهام كالرك« في العثور على عظام وأدوات حجرية 
في بحيرة جليدية في منطقة »ستار كار« في شمال شرق 
إنجلترا. وأرجع هذه اآلثار المكتشفة إلى العصر الحجري 
معطًيا إياها تأريًخا يرجع إلى حوالى عشرة آالف عام قبل 
ليكي  لويس  فجرها  التي  الكبرى  المفاجأة  كانت  ثم  اآلن. 
وزوجته ماري ليكي عام 1955م بالعثور على بقايا إنسان 
أخدود  في  المبكر(  األول  )اإلنسان  »أوسترالوبيثكوس« 
»أولدفاي« في شمال تترانيا في أفريقيا. وأرخت هذه البقايا 

بـ 1.750.000 سنة مضت. 
األثريين  من  العديد  بأسماء  العشرون  القرن  ويحتفل 
والعلماء الذين صنعوا مجده وبهاءه العلمي عبر إنجازتهم 
نذكر جورج  ماذكرنا،  إلى  الفريدة. وإضافة  واكتشافتهم 
جوهانسون،  ودونالد  البحرية«،  اآلثار  »أبو  باص 
بتري،  فلندرز  ووليام  بنفورد،  ولويس  وليلر،  وموتيمر 
العربى  الكبيرة في مصر ومحيطنا  االكتشافات  صاحب 
المصريات«، وويالرد  الحديثة فى علم  المدرسة  و«أبو 
اآلثار.  حقل  في  هائلة  نجاحات  هؤالء  وحققوا  ليبي. 
نذكر  فإننا سوف  لكثرة االكتشافات والمكتشفين،  ونظًرا 
البشرية  تاريخ  التي غيرت مجرى  االكتشافات  هذه  أهم 
الضوء  وإلقاء  المراجعة  سبيل  اكتشافها على  لحظة  منذ 

عليها بعد أن فارقنا القرون العشرون. 
آخر  ضياع  قبل  آمون«  عنخ  »توت  مقبرة  اكتشاف 

فرصة!
في الرابع من شهر نوفمبر عام 1922، كان اإلنجليزي 
لتمن  المصرية  الرمال  »هوارد كارتر« على موعد مع 
الدفينة.  أسرارها  أهم  من  واحد  عن  له  وتكشف  عليه 
وتعب  عناء  طول  بعد  حياته  حلم  يحقق  أن  استطاع  لقد 
بالكشف عن مقبرة الفرعون الذهبي األشهر الملك »توت 
عنخ آمون«، ذلك األثر الفريد من نوعه الذي أذهل العالم 
كله منذ وقت اكتشافه إلى هذه اللحظة، والذي طغى على 
كل االكتشافات األثرية األخرى في العالم أجمع، وأصبح 

أدنى  دون  العشرين  القرن  في  بحق  أثرى  اكتشاف  أهم 
مبالغة. 

وانطلقت أسطورة الملك »توت« تغزو أرجاء العالم كله، 
وأصبح الفرعون الشاب الذي لم يجلس على العرش أكثر 
في  ملك  أشهر  وضحاها،  عشية  بين  سنوات،  تسع  من 

تاريخ اإلنسانية وكتب السمه الخلود. 
التي  »توت«  الملك  مقبرة  مقتنيات  دراسة  من  ثبت  ولقد 
أبهرت العالم أجمع أنها لم تكن تخص وحده، بل كان أغلبها 
العظيم،  »أخناتون«  والده  الملوك:  أسالفه  مقتنيات  من 
والملك »سمنخ كارع«، والملك »آي«. وتم تجميعها على 
عجل التمام مراسم دفن الملك الشاب الذي مات بالمالريا 
إثر سقوطه من فوق عربته الحربية في صحراء الجيزة. 
بها  اُكتشفت  التي  والطريقة  المقتنيات  هذه  ألهبت  ولقد 
خيال الباحثين والمولعين باآلثار وأساطيرها على السواء، 
الملك  حياة  والحكايات حول  القصص  من  العديد  فنسجوا 
ووفاته ومن هنا نشأت أسطورة »توت« بل ما يُعرف خًطأ 

بـ«لعنة الملك توت عنخ آمون«. 
المقبرة  هي  آمون«  عنخ  »توت  الملك  مقبرة  وتعتبر 
اآلن.  إلى  كاملة  أيدينا  إلى  وصلت  التي  الوحيدة  الملكية 
مقبرة  عمال  قام  عام،  بمائتي  »توت«  الملك  وفاة  فبعد 
العشرين،  األسرة  ملوك  من  السادس«،  »رمسيس  الملك 
دون قصد، برمي األحجار والرمال المستخرجة من حفر 
بل شيدوا  آمون«،  مقبرة »توت عنخ  فوق مدخل  مقبرته 
أكواخهم فوق هذا الرديم. ولوال هذه المصادفة العجيبة لما 
المقابر  أيدي لصوص  الشاب من  الفرعون  نجحت مقبرة 
الرابع  في صبيحة  ولما وجدها »كارتر«  من كل زمان، 
من نوفمبر عام 1922 بعد بحث مضٍن دام خمس سنوات 

طوال. 
اللورد  حصل  عندما  1917م،  عام  في  القصة  وتبدأ 
1923م(   1866-( الخامس«  كارنافون  إيرل  »هربرت 
في  التنقيب  على  المصرية  اآلثار  مصلحة  موافقة  على 
 1873-( كارتر«  »هوارد  حلم  وكان  الملوك.  وادي 
1939م( هو العثور على مقبرة الفرعون الصغير »توت 
اللورد  فطلب  الملوك.  وادي  مقابر  بين  آمون«  عنخ 
لحسابه  الحفائر  يجري  أن  »كارتر«  من  »كارنافون« 
كبيرة  أثرية  بسمعة  يتمتع  »كارتر«  وكان  الوادي.  في 
فقد سبق له اكتشاف مقبرة الملك »تحتمس الرابع« عام 

1903م بمساعدة األمريكي »تيودور ديفيز«. 
نتائج  أية  دون  ومضى  نفسه،  العام  في  الحفائر  وبدأت 
مشجعة. وتذكر »كارتر« كل ما قاله أسالفه علماء اآلثار 
و«جاستون  شامبليون«  »جان-فرانسوا  أمثال  السابقون 
ماسبيرو« و«جيوفاني بلزوني« من أن الوادي قد لفظ كل 

ما بداخله.
ولم ييأس وواصل العمل. فقد كانت ثقة »كارنافون« تدفعه 
وحبه وصبره يشدان من أزره الذي ال يلين. واستمر الحفر 
صيف  ومر  مرجوة.  نتائج  دون  أخرى  سنوات  خمس 
كبيًرا  »كارتر«  إيمان  وكان  نتيجة.  دون  1922م  عام  

بأنه سوف يعثر على مقبرة الملك الصغير ذات يوم. وبدأ 
اللورد »كارنافون« يقنط ويهمل األمر كلية ويدعه جانًبا. 
فطلب »كارتر« منه أن يمنحه فرصة أخيرة: هذا الموسم 
في  الحفر  واستمر  1922م.  نوفمبر  في  يبدأ  سوف  الذي 
الملك »رمسيس  مقبرة  أمام  الشكل  مثلثة  مساحة صغيرة 
السادس« لم يسبق الحفر فيها. لقد كان »كارتر« في مأزق 
حقيقي إن لم يعثر في هذا الموسم األخير على هذه المقبرة، 
المادي  التمويل  ويفقد  انجلترا  إلى  اللورد  يرحل  فسوف 
وأحالمه  طوال  لسنوات  المضنية  جهوده  تذهب  وسوف 

أدراج الرياح. 
لم يكن »كارتر« يعلم أن صباح الرابع من نوفمبر هو يوم 
مجده الحقيقي. يقول »كارتر« في كتابه الممتع عن مقبرة 
الملك »توت عنخ آمون« في معرض حديث عن ظروف 
لنا في هذا  الموسم األخير  بالتقريب  االكتشاف: »هذا هو 
الوادي بعد تنقيب دام ست مواسم كاملة. وقف الحفارون 
في الموسم الماضي عند الركن الشمالي الشرقي من مقبرة 
بالحفر  الموسم  هذا  وبدأت  السادس«.  »رمسيس  الملك 
في هذا الجزء متجًها نحو الجنوب. كان في هذه المساحة 
كمساكن  يستعملها  كان  التي  البسيطة  األكواخ  من  عدد 
العمال الذين كانوا يعملون في حفر مقبرة الملك »رمسيس 
السادس«. واستمر الحفر حتى اكتشف أحد العمال درجة 
منقورة في الصخر تحت أحد األكواخ. وبعد فترة بسيطة 
بعد  الصخر  في  منحوت  مدخل  إلى  وصلنا  العمل،  من 
الشكوك وراءنا  المقبرة. كانت  فتحة  بداية  قدًما أسفل   13
بالمرصاد من كثرة المحاوالت الفاشلة، فربما كانت مقبرة 
لم تتم بعد، أو أنها لم تُستخدم، وإن اُستخدمت فربما نُهبت 
في األزمان الغابرة، أو يُحتمل أنها مقبرة لم تُمس أو تُنهب 

بعد. كنا في يوم 4 نوفمبر 1922«. 
ثم أرسل »كارتر« برقية سريعة إلى اللورد »كارنافون« 
يقول فيها: » أخيًرا، اكتشاف هائل في الوادي، مقبرة كاملة 

بأختامها، كل شيء مغلق لحين وصولك. تهانينا«. 
»شامبليون«  أمثال:  اآلثار  علماء  مزاعم  سقطت  وهكذا 
الملوك  وادي  في  عملوا  ممن  و«ماسبيرو«  و«بلزونى« 
وزعموا أنه لم يعد هناك شيء في بطنه. ثم توالت بعد ذلك 
المقبرة  نقل محتويات  تم  أن  إلى  الكشف األخرى  مراحل 
على  شاهدة  لتظل  القاهرة  في  المصري  المتحف  إلى 

حضارة لم ولن تندثر أبًدا. 
وفي النهاية أردد مع »كارتر« قوله: »مازال الغموض في 
فعلى  علينا،  بظالله  يلقى  آمون«  عنخ  »توت  الملك  حياة 
ال  الظلمة  فإن  أحياًنا،  تنقشع  الظالل  تلك  أن  من  الرغم 

تختفي من األفق أبًدا«. 
وهكذا تأكد ويتأكد للعالم كله كل يوم أن الرمال المصرية 
لم تبح بكل أسرارها بعد وما تزال تحتفظ بالكثير من اآلثار 
اآلثار  علماء  من  قادمة  عديدة  ألجيال  بطنها  في  الرائعة 
حتى تظل مثيرة للدهشة إلى أقصى درجة ممكنة إلى أن 
يرث هللا األرض ما ومن عليها. وفي الحقيقة، إن هذا هو 
شأن أصيل من شئون الحضارة المصرية القديمة العريقة. 

أدب وثقافة Vendredi 11 janvier 2019
الجمعة 11 يناير 2019

أشهر األكتشافات األثرية التى هزت القرن العشرين! )1(

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

  وإن انقرضت عقود مذ كنت في سن المراهقة ااّل أني أذكر تلك 
األيام وكأنها لم تمِض ااّل من عهٍد قريب! نشأُت في وسط بيروت، 
األجيال  تعرفه   عّما  تماماً  يختلف  التي عرفتها بشكٍل  المدينة  تلك 

التي تلت جيلي! 
تُستهلك  والفاكهة  الخضار  كانت  وبسيطة.  ساذجة  الحياة  كانت 
في مواسمها فقط بينما تنقطع من األسواق طوال ما تبّقى من ايام 
السنة  فنلجأ الى المكدوسات والمربّيات والُرب والى ما هنالك مما 
تّم تخزينه من منتوجات جرى اعدادها عبر وصفات متوارثة من 

ن من حفظ المنتوج الى مدٍد زمنية طويلة. أجيال تَُمِكّ
اما في المنازل فلم تكن طرق الحياة قد »تأمركت« بعد. كانت كّل 
مقدورها وحاجتها.  مياه حسب  اشتراك  وحدة سكنية تحصل على 
وكان التزّود بربع متر مكّعب في اليوم يكفي عائلة مكّونة من ستة 
مكشوف  حديدي  برميل  في  تصبُّ  البلديّة  مياه  وكانت  أشخاص. 
بمائه.  يفيض  ان  تمنعه من  بفّواشة  وُزّود  قَّة  الشُّ تتخيتة  ُرّكز على 
اما غرفة دورة المياه فكانت تحوي مرحاضاً عربيّاً يُقرفص فوقه 
التي كانت تستعمل  الغرفة الصغيرة  بينما  من يريد قضاء حاجته. 
موزاييك  بالط  من  ارضها  مستقلة.  فكانت  والغسيل  لالستحمام 
مجلي تُزيّن سطحه قطع صغيرة ملّونة من الحصى منها األبيض 
وكانت  المياه.  لتصريف  أرضيّة  مصفاة  المساحة  وتتوّسط  والبنّي 
المياه الباردة وحدها تتفّرع عبر مواسير حديدية لتصل الى حنفيّات 
عة في المطبخ والحّمامات. أّما المياه الحاّرة فكان يتّم تسخينها  موزَّ
عند اللّزوم في القازان ) مسّخن المياه( الموجود في غرفة الحّمام 
وذلك بإشعال »الناريت« والذي كان عبارة عن اكياس ورقيّة تحوي 

نشارة الخشب ممزوجة بفيول اسود يسّهل االشتعال.
لم تكن عادة االستحمام اليومي قد وصلت بعد بل كان االغتسال مرة 
في األسبوع كافياً لمعظم افراد العائالت!  في منزلنا كان ذلك يتّم 
مساء الخميس. كان كّل فرد يأتي دوره يدخل الحمام ويلبس القبقاب 
النحاسي  اللكن  في  باردة  ماًء  َيصّب  ثم  مالبسه  خلع  بعد  الخشبي 
يجلس  ثّم  فاترة  لتصبح  الساخنة  المياه  من  كيالٍت  بضع  ويزيدها 
البلديّة  والصابونة  به  الخاصة  اللّيفة  ويأخذ  الخشبيّة  الطبليّة  على 
المصنوعة من زيت الزيتون ويبدأ عملية االستحمام بسكب بعض 

من المياه الفاترة على جسمه بواسطة الكيلة النحاسية!
في ايام الشتاء الباردة كنّا بعد الحمام نلتف حول منقل الفحم النحاسي 
التقليدي طلباً للدفء ثّم نتربّع بعد ذلك على بساط ملون حول طبق 
لتناول  وذلك  بااللوان  والمزخرف  يدوياً  والمحاك  المستدير  القش 

وجبة العشاء.
خالل الموسم الدراسي كان سروال واحد يفي بالحاجة طوال موسم 
الحذاء فكان يخدم مدة أطول بإضافة نصف نعل او  اما  الدراسة  
يهترئ  حتى  يتكرر  وذلك  )الكندرجي(  اإلسكافي  عند   كعبيات 
تحوكها  فكانت  )الكنزات(  الصوف  سترات  اما  بأكمله.  الملبوس 
في  »المعرض«  أسواق  من  الصوف  تتبّضع  كانت  إذ  األمهات 
وسط المدينة وذلك بشكل لّفات كان على احدهم ان يبسط ذراعيه 
كروي  كبكوب  بشكل  الخيط  بلّف  اآلخر  يقوم  بينما  اللفة  ليفتح  
الشكل. داومت على ارتداء تلك الستر الصوفية  حتى قاربت الثامنة 
عشرة من عمري عندما اشتريت لنفسي اول كنزة صوف مصنّعة 

ميكانيكياً!  
ولم يكن هناك تمييز بين التالمذة من ناحية المظهر إذ لم يكن الملبس 
تغلب على  الوسطى  الطبقة  اجتماعي! كانت  ليدّل على اي مركز 

غيرها من ناحية العدد وكأنَّ الجميع كانوا سواسية!
لَْبس  موضة  بعد  وصلت  قد  تكن  لم  الهندسة  بكلية  التحاقي  لدى 
سراويل الجينز وكيف باألحرى الممّزق منها كما نجد عند الكثيرين 
مرتّبة  ثياباً  يلبسون  الطالب  كان  اليوم!  الجامعات  يرتادون  الذين 
وان لم تكن كلها باهظة الكلفة. ولم يكن مستهجناً ان يرتدي الطالب 

بدلة مع ربطة عنق!
أخذني والدي الى » سوق الطويلة« لشراء قماش اول بدلة أُخيطها 
ببيع »الكوبونات«  لنفسي. دخلنا الى محل يعرفه. كان متخّصصاً 
مبتذاًل في  يكن وجودها  لم  والتي  نقشتها  المتميّزة في  القطع  وهي 
»بكوبونة«  نصحني  المحل  رآني صاحب  لما  المنافسة.  المحالت 
كانت   .(  Dormeuil( »دورميل«  ماركة  من  نوعها  من  فريدة 
عبارة عن بدلة »سبور« مؤلّفة من  قطعتي جوخ مختلفتين واحدة 
للجاكيت والثانية للسروال وتتناسقان معاً. كان جوخ البنطلون من 
اسمك  الجاكيت  قماش  كان  بينما  غامق  زيتي  لونه  الناعم  النوع 
مرسومة  عريضة  مربعات  تقطعه  فاتح  زيتي  وبلون  األّول  من 
الثاني من نفس  بخّطين رفيعين متالصقين لون االول نبيذي بينما 
لون البنطلون. أعجبت جداً بما عرضه عليَّ وقمنا بالشراء وكانت 

فرحتي ال توصف! ما كان علّي ااّل ان اجد الخيّاط المناسب!
نصحني والدي »بخيّاط شيك« األرمني الذي كان محلّه في منطقة 
قدامى  من  والدي  وكان  الشباك«  »فرن  خط  على  النبع«  »راس 
وضعت  الزجاجي  الباب  فتحت  ان  وبعد  المكان  قصدت  زبائنه. 
بأي  أحَظ  لم  بالسالم.  وبادرت  الزجاجية  المنضدة  على  القماش 
رد من الخياط الذي بدا في العقد الخامس من العمر، بدين الجسم، 
شعره األسود بات خفيفاً في منتصف رْاسه ويرتدي نظارات سوداء 
ل  مستديرة العدسات وكان يقف بمواجهة طاولة خشبية وكأنه يُفصَّ
قطعة قماش. أعدت السالم بصوٍت عاٍل فالتفت نحوي وتقدم بضع 
كمال  ابن  باني  وأخبرته  بنفسي  عّرفتُه  المنضدة.  نحو  خطوات 
بدلة.  تفصيل  اريد  اني  وأخبرته  بيدي  القماش  رفعت  ثم  القزي، 
بحلق بالقطعة وسألني: »لمن؟«. أجبت : »لنفسي«. نظر إلّي متفّقداً 
جسمي النحيل من أعلى الى أسفل ثم قال بلكنة أرمنيّة: »بابا، أنا ما 
بخيّط منشان انت!« سألته لماذا؟ أجاب: »أنَت بيريد موديل مودرن 
وكمان بّدو بنطلون بات ديليفان )pattes d’éléphant (! عجزت 
وانا احاول إقناعه باني مستعد للقبول بما يفّصله ااّل انه اصّر على 
الرفض.  فما كان مني ااّل ان ُعدُت أدراجي  وبعد استشارة اقرباء 

قصدُت خيّاطاً آخر كان مشغله في بناية »ستاركو«.
»رد  محالت  نحو  توّجهت  الحذاء.  دور  جاء  المفّصلة  البدلة  بعد 
شو« في منطقة »باب ادريس«. ُولعت بحذاء من النعل لونه نبيذي 
من نفس لون الخطوط الرفيعة المجودة على مربعات الجاكيت بينما 
شكله كان يشبه ما يسّمى »ْسبكتيتور«. لم أتردد كثيراً وقمت بدفع 

الثمن.
من  عنق  بربطتي  والدي   خّصني  الجديدة  البدلة  استالمي  عند 
الحرير األصلي كان قد تلقاهما كهدية من احد أصدقائه. كانت كل 
واحدة تمتاز عن االخرى بااللوان والنقوش التي لم يوفر الُمصّمم 
اي جهد إلبراز مقدرته على اإلبداع ! كانت كّل ربطة مغلّفة ضمن 
الشهير  الفرنسي  الُمصّمم  اسم  الغطاء  وعلى  أنيقة  كرتونيّة  علبة 

»جاك فات«!
فوق  أخطو  وكأني  مرة  ألول  البدلة  ارتديت  عندما  نفسي  خلت 
الغيوم! كنت ال أشعر بحذائي يالمس االرض! لما وصلت الجامعة 
بعض  اما  عينهم!  بطرف  الّي  ينظرون  زمالئي  من  الكثير  بدا 
الفضوليين فكان يتقدم نحوي احدهم ويقول »ما اجمل هذه الربطة!« 
ثّم يُمسُك بطرفها ويقلبها ليرى اسم المصمم ويقول بإعجاب: »آه! 

جاك فات!« 
اما بعد ايام من التبديل بين الربطة االولى والثانية كان من الالئق 
ان أغيّر وأرتدي ربطات عنق جديدة! ولم يكن بمقدوري ان اشتري 
بما هو من نفس المستوى! وبعد السؤال توصلت الى التعرف على 
احد المشاغل في بناية »اللعازاريّة« القريبة من منزلي! كان يبيع 
أثواب حريريّة  يفّصلها من  العنق وكان  بالجملة والمفّرق ربطات 
ملّونة يستحضرها من الخارج مع حق وضع وسم مصّمميها الذين 
كانوا اقل شهرة من »جاك فات«! تبّضعت بضع ربطات وكانت 

تباع بأسعار متهاودة!
في اليوم التالي عقدت احدى الربطات وذهبت الى الكلّيّة! فاجأني 
»آه!  قال:  ثم  بإعجاب  العقدة  وقلب طرف  مجّدداً  الفضوليين  احد 
اني  المهم  »اإلتيكات«.  على  الموجود  االسم  وكان  دنيز!«  جاك 
تعلمت ان الكثيرين في البدء يقيسون مستواك االجتماعي بقيمة ما 
ترتديه ثم متى وضعوك في خانة معيّنة يقيسون ما ترتديه بالفكرة 

التي كانوا قد كّونوها عنك!

قصة بقلم: 
بشــير القــّزي

األدب الصويف يف املغرب 
من خالل جهود الدكتور عبد الوهاب الفياللي

بقلم: د. خالد التوزاني 

الُمَثقَّف الَعربّي:

تقييم املرء عرب ملبسه

الوهاب  الدكتور موالي عبد       األستاذ 
واألدب  الفكر  رجاالت  أبرز  أحد  الفياللي 
وهو  الحالية،  الفترة  خالل  المغرب،  في 
واألندلسي،  المغربي  األدب  في  متخصص 
وتحقيق  الملحون(،  )شعر  الشعبي  واألدب 
العالي  التعليم  أستاذ  حاليا:  يشتغل  التراث. 
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر المهراز 
فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس، 
مجاالت  في  علمية،  إسهامات  عدة  وله 
واحد،  مقال  في  حصرها  يصعب  متعددة، 
على  الورقة  هذه  في  الضوء  نسلط  وسوف 
أهم إصداراته العلمية، ويتعلق األمر بكتابه 
في  الصوفي  األدب   « بـ:  والموسوم  القيم، 
والثالث  عشر  الثاني  القرنين  إبان  المغرب 

عشر للهجرة: ظوهر وقضايا«،.
 ،2014 يوليوز  نهاية  الكتاب  هذا  صدر 
ضمن منشورات مركز دراس بن إسماعيل 
بفاس،  والسلوك  والمذهب  العقيدة  لتقريب 
بالرباط،  للعلماء  المحمدية  للرابطة  التابع 
للرابطة  العام  األمين  السيد  وبتقديم 
الدكتور  العالمة  فضيلة  للعلماء  المحمدية 
المَؤلَّف  هذا  وصف  الذي  العبادي،  أحمد 
قيمة  يشكل  المبارك  العمل  هذا  »إن  قائال: 
يتميز  لما  وذلك  بابه،  في  للتأليف  مضافة 
به من اجتهاد منهجي ومعرفي، في الطرح 
إلى  استنادا  االستنتاج  وبناء  والتناول، 
لخصوصية  وكذا  والقضية،  الظاهرة  ثنائية 
العهد  في  الصوفي  األدب  موضوعه: 
في  الملموس  صاحبه  ولوعي  العلوي، 
في  المغربية  بالخصوصية  صفحاته  طيات 

هذا الباب«. 
وأربعة  ومدخل  مقدمة  في  الكتاب  جاء      
من  أكثر  دفتيه  بين  وضم  وخاتمة.  فصول 
689 صفحة من الحجم الكبير وبغالف مجلد 
للكتاب كان في  الفني  وأنيق، حيث اإلخراج 
ونوع  الخطوط  في  والجودة  المهنية  منتهى 
الورق، مما جعل هذا الُمَؤلَّف تحفة فنية قبل أن 
يكون مصدرا هاما من مصادر دراسة األدب 
الصوفي في المغرب، نظرا للصرامة العلمية 
التي ميَّزت الكتاب والدقة المنهجية التي ُكتب 
بها، حيث يبدو فيه الطابع التنظيري واضحا، 
فالدراسة تجاوزت البعد التحليلي إلى التنظير 
ومفاهيم  آليات  اقتراح  خالل  من  للتصوف، 
فكرية  وخلفية  علمية  رؤية  تعكس  جديدة 
المغرب  في  الصوفي  األدب  تحاور  عميقة 
لتبني أسس فهمه وتأويله، وفق منهج يسخر 
كل إمكانات التحليل المتداولة ويضيف إليها 
الصوفي.  السياق  مع  تنسجم  أخرى  أبعادا 
مما يجعل هذا المصنف مختلفا عن كثير من 
الدراسات المألوفة للتصوف، نظرا لحضور 

طابع التنظير والتقعيد ومحاولة اقتراح قراءة 
واعية منسجمة مع روح التصوف وفي اآلن 

ذاته ترتبط بالمتن المدروس ارتباطا تاما.
إسهامات  الفياللي  الوهاب  عبد  للدكتور 
بعضها  نستحضر  متعددة،  وأكاديمية  علمية 

من خالل اآلتي:
- رئيس المركز األكاديمي للثقافة والدراسات 

المغاربية والشرق أوسطية والخليجية.
- المنسق البيداغوجي لماستر: التصوف في 
 2005-( واإلبداع.  الفكر  المغربي:  األدب 

)2014
- أستاذ محاضر في وحدات الدراسات العليا 
المعمقة )السلك الثالث( حول األدب المغربي 
المخطوط  والتراث  الصوفي  واألدب  عامة 

منه خاصة.
اإلجازة  فصول  وحدات  من  بعض  -منسق 
بكلية اآلداب  الدراسات اإلسالمية  في مسلك 

والعلوم اإلنسانية – ظهر المهراز بفاس.
- عضو مختبر: التواصل الثقافي وجماليات 
النص. بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا. فاس.
اللغة  العلمية بكلية  اللجنة  - عضو سابق في 

العربية –مراكش )جامعة القرويين(.
األدبيات  في  الدكتوراه  وحدة  عضو   -
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  في  الصوفية 

ظهر المهراز –فاس.
الغرب  أدب  في  الدكتوراه  وحدة  عضو   -

اإلسالمي في كلية اللغة العربية –مراكش.
»الموسيقية  الدكتوراه:  وحدة  عضو   -
في  اإلبداعية«  الكتابة  أجناس  في  والشعرية 

كلية اآلداب-ظهر المهراز –فاس.
ومناقشة  فحص  لجان  من  العديد  عضو   -
المعمقة،  العليا  الدراسات  دبلوم  لنيل  بحوث 
من  عدد  في  الدولة  ودكتوراه  والدكتوراه، 

الكليات المغربية.
-عضو هيأة تحرير مجلة دعوة الحق التابعة 
لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمملكة 

المغربية.
حفظ  مباراة  في  التحكيم  لجنة  عضو   -
والعلوم  اآلداب  كلية  في  المنظمة  الشعر 
طرف  من  المهراز-فاس-  ظهر  اإلنسانية 
البابطين  سعود  العزيز  عبد  جائزة  مؤسسة 
الدورات  مع  بالموازاة  الشعري  لإلبداع 
الشعر  وتذوق  العروض  علم  في  التدريبية 
ومهارات اللغة العربية نحوا وصرفا وبالغة 

.)2006/2007()2005/2006(
- عضو لجنة التحكيم العلمي في مجلة قوت 
الجنيد  اإلمام  مركز  يصدرها  التي  القلوب، 
المتخصصة،  الصوفية  والبحوث  للدراسات 

منذ انطالقها سنة 2011.
- عضو لجنة التحكيم العلمي في مجلة الغنية، 

إسماعيل  بن  دراس  مركز  يصدرها  التي 
بفاس.

ندوات  في  علمية  بمداخالت  -المشاركة 
ومؤتمرات علمية داخل المغرب وخارجه. 

علمية  مؤتمرات  تنظيم  في  المشاركة   -
ووطنية،  محلية،  دراسية  وأيام  وندوات 

ودولية.
تدريبية  دورات  عدة  تأطير  في  اإلسهام   -

وتكوينية لفائدة طالب الدكتوراه والماستر.
- اإلشراف وفحص ومناقشة عدة أطروحات 

للدكتوراه والماستر.
المصطلحات  معجم  مشروع  في  عضو   -

الصوفية. 
للدكتور عبد الوهاب الفياللي عدة إصدارات 

ومشاركات علمية، نذكر منها:
- كتب:

في  وأدبه  التصوف  من  معرفية  -عوارف 
المغرب. دار الرشاد الحديثة – الدار البيضاء 

– المغرب، الطبعة األولى سنة 2010.
القرن  خالل  المغرب  في  التصوف  شعر   -
الكتابة  بين  تفاعل  للهجرة:  عشر  الثالث 

والسلوك. الطبعة األولى سنة 2014.
-األدب الصوفي بالمغرب إبان القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر للهجرة، ظواهر وقضايا. 

الطبعة األولى سنة 2014.
األولى  الطبعة  الملحون،  فن  في  دراسات   -

سنة2014
-كتب مشتركة:

قصيدة  في  الصوفي  الحسن  مظاهر  -)من 
البابطين( ضمن: الحركة األدبية في الكويت، 
البابطين  سعود  عبدالعزيز  جائزة  مؤسسة 
نموذجا.  رئيسها  وأشعار  الشعري  لإلبداع 

ط1: 1429هـ /2008م.
التنمية؛  في  واإلسهام  الصوفي  -الخطاب 
نشر  جماعي،  تأليف  والتجليات،  المؤهالت 
للدراسات  الشريف  عبدهللا  موالي  مؤسسة 
وذكر)1(،  فكر  سلسلة  العلمية،  واألبحاث 

لقاءات ومداخالت، منشورات الجواهر.
-معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين 

التاسع عشر والعشرين: تأليف جماعي.
-مشاركات أخرى:

-نشر العديد من المقاالت العلمية في مجالت 
ودوريات علمية محكمة.

التلفزية  البرامج  من  عدد  في  -المشاركة 
واإلذاعية.

-كتابة مقدمات عدد من الكتب واإلصدارات 
العلمية.

-كتب ومقاالت قيد النشر.
وقد أسهم األستاذ الدكتور موالي عبد الوهاب 
الباحثين  من  أجيال  تكوين  في  الفياللي 

في  اآلن  بعضهم  يعمل  الذين  األكاديميين 
كل  في  حضور  وله  المغربية،  الجامعات 
التصوف  حول  تقام  التي  العلمية  الملتقيات 
حظي  كما  وخارجه،  الوطن  داخل  وأدبه 

بالتكريم أكثر من مرة.
الوهاب  عبد  موالي  الدكتور  األستاذ  إن   
الذين  المغاربة  الباحثين  من  واحد  الفياللي 
الفعال  إسهامه  عبر  الرجال  بتأليف  اهتموا 
لمدة  المغربية  بالجامعات  الطلبة  تكوين  في 
فكره  وظل  الزمن،  من  العقدين  تجاوزت 
في  وخاصة  الباحثين،  طالبه  في  حاضرا 
الماستر  وحدات  من  جت  تخرَّ التي  األفواج 

عليها،  يشرف  التي  والدكتوراه 
مشاركاته  من  الرغم  وعلى 
يكن  لم  أنه  إال  الكثيرة  العلمية 
ما  بقدر  الكتب  بتأليف  يهتم 
على  منصبا  اهتمامه  كان 
الذين  الباحثين  الطالب  تكوين 
في  البحث  مشعل  سيحملون 
وإبراز  المغربي  األدب 
والكشف  األدب  هذا  أصالة 
عن جمالياته وأوجه اإلبداع 
ذلك  وليس  فيه،  والتميز 
مقتدر  باحث  على  غريبا 
الدكتور  األستاذ  مثل 
الوهاب  عبد  موالي 
على  تتلمذ  الذي  الفياللي 
يد عميد األدب المغربي 
عباس  الدكتور  العالمة 
أطال  الجراري 
وغيره  عمره،  هللا 
األدب  عمالقة  من 
)الدكتور  المغربي 
أحمد  موالي 
الدكتور  العراقي، 
هللا  عبد  موالي 
العلوي...(  بنصر 
، حيث محبة العلم 
والوطن فوق كل 
وتربية  اعتبار 

القيم  تلك  المغاربة عل  الطالب 
أدب  من  المغربية  الهوية  بخدمة  يرتبط  وما 
األولويات  أولوية  من  يعد  أصيلين  وإبداع 
العلمية  الحياة  تنشيط  فضال عن اإلسهام في 
األدب   « كتابه:  وإّن  بالمغرب.  والفكرية 
الثاني  القرنين  إبان  المغرب  في  الصوفي 
عشر والثالث عشر للهجرة: ظواهر وقضايا« 
والمنهج.  الفكر  في  إبداٍع  يشهد على مسيرِة 
ويظهر اإلبداع في تأليف هذا الكتاب واضحا 
واقتراح  المفاهيم  بعض  تأصيل  خالل  من 

قراءات 
ة  د ي د ج
ة  س ا ر د ل
ب  د أل ا
ي  ف و ص ل ا
ي  ف
 ، ب ر غ م ل ا

في  ت وسنحاول  ال ا ق م
أخرى  جوانب  على  الضوء  تسليط  قادمة 
الوهاب  للدكتور عبد  العلمية  من الشخصية 
الفياللي، تقديرا لما بذله من جهد واعترافا 
البحث  لروح  ووفاء  األكاديمية  بإسهاماته 
للسلف  الخلف  وفاء  تقتضي  التي  العلمي 
من  المثلى  االستفادة  على  الطالب  وحرص 

أستاذه في فترة التكوين وبعدها.



  Vendredi 11 janvier 2019 
الجمعة 11 يناير 2019



أبو حجاج

 جمرد كلمة
في مصر فستان الفنانة رانيا يوسف اهم مليون 
مرة من إزدراء األديان، والدليل على ما أقول، 
تصريح الداعية السلفي ياسر برهامي مجدداً 
بأن تهنئة األقباط بأعياد الميالد أشد شراً من 

شرب الخمر والزنا .!

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 
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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

بعد زواجه من ملكة مجال روسية.. 
سلطان ماليزيا حممد اخلامس يتنحى عن العرش

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

ـــي ـــع ـــم ـــــن فــــــــــؤادي واس ــــي قــــلــــيــــاًل م ــــرب ــــت إق

ــي ــع ــم ــــرا قـــلـــبـــي وعــــــــزُف نـــبـــضـــي أل ــــت ــــس أورك

ـــــــــــدوام ُمـــلـــتـــعـــي ـــــِك عــــلــــى ال ـــــي ــــاٌق إل ــــت ــــش م

مــعــي أو  حـــيـــاتـــي  يــــا  ــي  ــن ــض ح قـــلـــب  فــــي  ــــــِت  وأن

ــــي تــســطــعــي ــــائ بـــحـــلـــو ســـــــحـــــــِرْك فــــــي ســــم

ــخــدعــي وِعــــطــــر ُحـــســـِنـــْك ُيـــقـــاســـمـــنـــي وحــــــده م

ـــي ـــع ـــرج ــــدْة ووجــــــــــــــوِدْك َم ــــصــــي ــــق ُيــــغــــنــــي ال

ــــــا حــــيــــاتــــي وَيــــعــــي ـــــــرُف ي ـــــــع ــــــا َي ــــــالن وك

ــــعــــي ــــدْم ــــــارة َم ــــــَص ـــــن ع ـــــرْك م ـــــم وحــــــــده خ

ــي ــع ــم ــط ـــــــات وحـــــــــده م ـــــْك ب ـــــشـــــِق ووحـــــــــي ِع

ــي ــع ــم ــج ت ــــــــدك  وح وأنــــــــــِت  ـــــي  ـــــروف ح أزرع 

ــي ــع ــجــم ــــي فـــــي م ــــاق ــــــو ب ــــصــــاد خـــيـــالـــي وه ح

ـــي ـــع ـــرت االســــــــــــُم ِمــــلــــكــــي وأنــــــــــــِت فــــيــــه ت

تـــردعـــي لــحــســِنــك  لــــو  آه  ـــْك  حـــســـِن نـــبـــت  ـــه  ـــون ك

تشفعي ـــــداً  أب كــنــِت  ومــــا  بــيــٍت  ــــَف  ال ــه  ــي ف ــُت  ــب ــت ك

تشبعي يـــومـــاً  كــنــِت  ومـــا  ــُت  ــي ــف ــت واك ــه  ــن ع ــُت  ــب ــت ك

ـــي ـــع ـــم ـــــن فــــــــــؤادي واس ــــي قــــلــــيــــاًل م ــــرب ــــت اق

ــي ــع ــم ــــرا قـــلـــبـــي وعــــــــزُف نـــبـــضـــي أل ــــت ــــس أورك

مــعــي أو  حــيــاتــي  ـــا  ي ــي  حــضــن حــضــن  ـــي  ف وأنــــــِت 

ــــــــــــودك مـــرجـــعـــي ــــي الــــمــــســــيــــرْة ووج ــــن ــــغ ُت

آه لو حلسِنْك تردعي

وأسوان  االقصر  لزيارة  البلجيكية  امللكية  العائلة  يصطحب  حواس  زاهى 
واألهــرامات وأبــو اهلـــول

ملاذا رفضت إيطاليا إعارة اللوفر 3 لوحات لدافينشي؟

غوغل تكشف عن مرتجم فوري إلجراء احملادثات

اكتشاف سر تتبع عيين املوناليزا ملشاهديها!

كنده الجيوش

  ارحموا من في االرض يرحمكم من في السماء
ترددت قليال بان اكتب عن العاصفة )نورما( وأثارها 
بالدرجة االولى! ولكن بعض  لبنان  الالجئين في  اهلنا  على 
التعليقات على وسائل التواصل االجتماعي أقول انها لألسف 
أهلية  استفزتني وأثارت بعض مشاعر االلم لدي من حيث 

وأحقية من ومن بالمساعدة اإلنسانية. 
أقول هذا واذكر ان هذه الكارثة العاصفة  التي طالت برودتها 
البعض  المجاورة مثل سوريا واألردن أظهرت ان  الدول 
الزال يُْؤِمن بان المحسوبين على المعارضة السورية 
اواً داخل سوريا-- ليسوا اهالاً للمساعدة من قبل  - خارج 

الحكومة السورية من جهة. 
ومن جهة اخرى يرى بعض المعارضين بان الالجئين داخل 
سوريا والمحسوبين على مجموعة المؤيدين للحكم في سوريا 

ليسوا اهالاً للمساعدة المادية اواً العينية اواً غيرها!! 
أقول هذا الكالم وهو ليس مخجل ومؤلم فقط بل يثير 
االشمئزاز بان المحسوبية السياسية تمنع المساعدة االنسانية! 

الم يكفينا سنوات من الحرب والخراب والقهر !! 
الم نتعلم ان اخينا في مخيم الالجئين حول وداخل دمشق 
للمساعدة مثله مثل اآلالف  المدن السورية هو أهل  وبقية 
من الالجئين في لبنان!! نعم الن الحكومة ليست بقادرة على 
توفير الدعم الكافي. نعم وادعاءات الفساد هنا اواً هناك  داخل 
سوريا او خارجها ال تمنع ان نساعد اهلنا داخل سوريا وداخل 

لبنان واألردن وتركيا وكل محتاج!! 
االلم يجمع واإلنسانية اعتباراتها فوق كل شيئ والخراب 
والتدمير من حرب بشعة كان يجب ان يكون أفضل مدرسة 

لبعض العقول المتعصبة والمجرمة والمتعنتة! 
وأقول انه وبعد كل هذا بان كل من يدعو لحجب المساعدات 
االنسانية عن الالجئين والمحتاجين داخل سوريا اواً خارجها 
المسرح  إما منافق سياسي يسعى لالستئثار بخشبة  إنما هو 
اإلنساني ويقف فوق جثث الضحايا من اجل ان تعلو صورته 
القلة الغبية التي  وصوته - وكله اجرام وأنانية - اواً هو من 
تدع أحقادها تسير آرائها وبالتالي تسير كالعمياء خلف 

االجرام السياسي! 
في لبنان وفِي سوريا وفِي ااْلردن وفِي تركيا الالجئين 

السوريين أهل للمساعدة دون فرق اواً تمييز! 
المياه والثلوج وأجلي  لبنان اجتاحتها  هناك مخيمات في 
الالجئين منها! وكذلك هناك ال جئين داخل سوريا يتجمدون 
من البرد في مخيماتهم... ال بل والبعض وان كان في منزله 

داخل سوريا يفتقد وسائل العيش الكريم! 
الالجئين والمحتاجين داخل سوريا وخارجها أهل  اليوم كل 
للمعونة اإلنسانية..  تعالوا نقاوم االحقاد التي ينشرها أمراء 
االجرام من السياسيين واذنابهم ونساعد اهلنا جميعا بصوتنا 

وعملنا! 
أينما كانوا وكيفما كانت حاجتهم! 

ارحموا منَّ في االرض يرحمكم منَّ في السماء

احلاجة ملن جتتاحه 
العاصفة

من واقعنا

Canadian  
Realities  

  أعلنت وسائل إعالم ماليزية مؤخرا نبأ احتفال 
السلطان محمد الخامس، ملك ماليزيا، بزفافه على 
الفائزة  فويفودينا،  أوكسانا  الروسية،  الجمال  ملكة 
الشهير  الحفالت  باللقب عام 2015، في مجمع 

.”BARVICHA CONCERT HALL“
حفل الزفاف كان قد أقيم في ضاحية »روبلوفكا« 

الصور  بعض  نشر  وتم  بموسكو،  الراقية 
أقيم دون مشروبات كحولية  الذي  الحفل  من 

وباستخدام األطعمة الحالل.
السلطان محمد  أن  أنباء “رويترز” ذكرت  وكالة 
الخامس سلطان ماليزيا، تنحى عن العرش ليصبح 
أول سلطان يتنحى عن حكم البالد قبل انتهاء فترة 

واليته البالغة خمسة أعوام.
القصر أفاد في بيان له: إن هذا القرار 
تقديم  يتم  يسري بشكل فوري.. ولم 
يرد مسئولون  للتنحي، ولم  أي سبب 
للحصول على  بالقصر على طلبات 

تعليق.. بحسب “رويترز”.
أن هناك تسع أسر ملكية  إلى  يشار 
لماليزيا تتناوب الجلوس على العرش، 
يقرره  القادم  السلطان  واختيار 
تصويت يجريه مجلس الحكام المؤلف 

من جميع األسر الملكية التسع.
السلطان  إن  فيه:  القصر جاء  بيان 
يشعر بامتنان للفرصة التي منحه إياها 
لرئيس  الشكر  الحكام ووجه  مجلس 

الوزراء والحكومة.
الوفاء  وأضاف، عمل جاللته على 
الملقاة على عاتقه بصفته  بالمسئوليات 

الدولة، وكان ركيزة لالستقرار ومصدرا  رأس 
للعدالة وقلب الوحدة.. للشعب.

 ويأتي تنحيه بعد أسبوع 
بعد  لمهامه  استئنافه  من 
أجازة  أن حصل على 

مرضية لمدة شهرين.
محمد  ماليزيا  ملك 
الذي كان  الخامس – 
لكنه  الزواج  له  قد سبق 
باألطفال  يرزق  لم 
السابق –  من زواجه 
قد ارتدى خالل  كان 
الوطنى  الزي  زفافه 
ارتدت  الماليزي، كما 
المالبس  العروس 
التقليدية  الروسية 
األبيض  الفستان 

الطويلة. باألكمام 
أوكسانا  أن  إلى  يشار 
البالغة من  فويفودينا، 
كانت  العمر 25 عاما، 
اإلسالم  اعتنقت  قد 
قبل ستة أشهر، لكن 

اللقب  للبالد، ألن هذا  ملكة  أن تصبح  يمكنها  ال 
التحصل عليه إال نساء البلد األصليات.

  القاهرة / على أبودشيش : 
زاهي  الدكتور«  المصرية  اآلثار  عالم  أصطحب 
»فليب« وزوجتة  الملك  بلجيكا  ملك   ، حواس« 
»اليزابيث وجبرائيل  وابنائهم  الملكة »ماتيلد« 
لزيارة  أيام   4 أستغرقت  زيارة  فى  وايمانويل« 
األقصر  الزيارة  معالم مصراآلثرية، وتضمنت 
وقام حواس  الهول.  وأبو  واألهرامات  وأسوان 
الملوك،  بوادي  الحفائر  مكان  الى  بأصطحابهم 
يبحث  الذى  المكان  الملكية  العائلة  كما زارات 
الثامن،  الملك رمسيس  مقبرة  فيه«حواس« عن 
الملكة  الثانى زوج  تحتمس  الملك  ومقبرة 
مقبرة  بجوار  الثالث  والموقع   ، حتشبسوت 
لزيارة  الثالث. وأصطحبهم »حواس  رمسيس 
آمون« و«رمسيس  الملك »توت عنخ  مقبرة 
والوادي  االول؛  ، ومقبرة »سيتى  السادس« 
الملك  مقبرة  فيه  يوجد  الذي  الوادي  وهو  الغربي 
والملك »اي« كما زار  الثالث«،  »أمنحتب 
الملوك  وادي  فليب وزوجتة« حفائر  الملك« 
مقبرة  فيها »حواس« عن  يبحث  الذى  الغربي 

زوجة الملك توت عنخ امون »عنخ 
وأوضح »حواس«  امون«  ان  اس 
انه أقنع الملك انه اليمكن ان يزور 
األهرامات  يشاهد  ان  بدون  مصر 
وأبو الهول وألول مرة يزور الملك 
الزيارة  نهاية  األهرامات. وفى 
السرداب  الى  اصطحبهم حواس 
ابو  الذى عثر عليه فى مؤخرة 
الى  ملك  ينزل  مرة  الهول والول 
فليب  الملك  وقال  السرداب.  هذا 
ل«حواس » لو كشفت مقبرة جديدة 
الملوك سوف يحضر  وادي  فى 
المكتشفة.  المقبرة  لدخول  خصيصا 
فليب »حواس« على  الملك  ودعي 
الملكية فى فندق  العشاء مع األسرة 
ونتر بلس التاريخي. وأهدي حواس 

كتابه عن مقابر النبالء فى البر الغربي فى األقصر 
الملك.  ألبناء  األطفال  وكتابين عن   ، فليب  للملك 
الخاصة  البرنطية  من  نسخة  أهدي »حواس«  كما 

البرنيطة  ارتداء  الملك على  للملك وحرص  به 
الشهيرة لحواس اثناء الزيارة. وأكد حواس على ان 
زيارة »ملك بلجيكا والملكة واألسرة لمصر لقضاء 
عالميا  لمصر  دعاية  أهم  بهم هى  الخاصة  األجازة 

مؤكدا على ان مصر آمنه. تأتى زيارة ملك بلجيكا 
األعياد  فترة  إجازة  األقصر ضمن  لمدينة  وعائلته 
ورأس السنة الجديدة، التي قرر أن يقضيها بصحبة 

عائلته وسط معالم مصر األثرية. 

يقول العديد من عشاق الفن إن عيني الموناليزا تتابعان من يتنقل حول لوحة 
ليوناردو دافنشي الشهيرة، وهي حالة يطلق عليها اسم »تأثير الموناليزا«.

وتكشف دراسة أجريت مؤخرا عن أسطورة طويلة األمد مفادها أن زوار 
متحف اللوفر، تم تتبعهم في أنحاء الغرفة بنظرة الموناليزا.

وكجزء من دراستهم، وجد باحثون أن الموناليزا تحدق إلى جانبها األيسر من 
مسافة 35.5 سم، داخل الفضاء المصور. ويترجم هذا األمر إلى ما يعادل 

15.4 درجة للجانب األيمن للمشاهد، في المساحة الحقيقية.
وفي االختبار، وقف المشاركون على بعد 66 سم من شاشة عرض 
إليها عينا الموناليزا  الموناليزا، وُطلب منهم اإلشارة إلى الجهة التي تنظر 
نحو مسطرة، ُوضعت على مسافة 15.5 و35.5 سم، في تجربتين 

منفصلتين.
ووجدوا أن نظرة اللوحة األيقونية تقارب 15.4 درجة من موقعهم الحالي. 
الموناليزا«، يجب أن يكون المنظور في  للتأكد من صحة »تأثير  وبالنسبة 

حدود 5 درجات من موقع الشخص المتصور.

الناس  Bielefeld: »إن  الدكتور غيرنوت هورسمان، من جامعة  وقال 
أم ال. وأظهر  إليهم  إذا كان آخرون ينظرون  للغاية في قياس ما  جيدون 
علم النفس اإلدراكي هذا األمر في الستينيات. ويمكن أن يشعر الناس بأنهم 

مراقبون من قبل الصور الفوتوغرافية واللوحات«.
وقال المشاركون إن نظرة الموناليزا تتجه نحو الجانب األيمن وليس نحوهم، 
وهذا يعني أن ما يسمى »تأثير الموناليزا« هو في الواقع تسمية خاطئة، وفقا 

للباحثين.
الشاشة ومسافة  تكبير الصورة، وموضعها األفقي على  الباحثون أن  ووجد 
المسطرة التي استُخدمت لقياس اتجاه النظرة، هي عوامل لم يكن لها أي تأثير 

على كيفية رؤية المشاهد لنظرة الموناليزا.
وجمع الباحثون أكثر من 2000 تقييم للعثور على األماكن التي يعتقد الناس 
أن عيني الموناليزا تتوجهان إليها. ووجدوا أن كل قياس تقريبا يشير إلى أن 

نظرة الموناليزا ليست مباشرة وتستهدف الجانب األيمن للمشاهد.
يذكر أن ليوناردو دافنشي، رسم لوحة الموناليزا عام 1503، والتي تعد إحد 

رفضت إيطاليا إعارة فرنسا ثالثة أعمال فنية لفنان عصر النهضة 
الذكرى  بمناسبة  باريس  في  لتعرض  دافينشي  ليوناردو  اإليطالي 

الـ500 لوفاته.
أكبر معرض  الفرنسي  اللوفر  يفتتح متحف  أن  المتوقع  ومن 

لدافينشي يستمر لمدة سبع سنوات، مع مطلع خريف هذا العام.
لثالثة من  يفتقد  المعرض سوف  أن  غير 
لوحات:  العظيم، وهي  الفنان  أعمال  أروع 
المسيح" و"البشارة" و"عشق  "معمودية 
المجوس"، حيث رفض معرض أوفيزي في 

لباريس. فلورنسا تسليمها 
ألبرتو  اإليطالي  الثقافة  وزير  وقال 
لفرنسا  إعارة هذه األعمال  إن  بونيسولي 
سوف يضع إيطاليا على هامش حدث ثقافي 
أيضا  الخمسمئة  "الذكرى  كبير. وأضاف: 

هي إليطاليا.. ودافينشي كان إيطاليا".
بارزة  دافينشي شخصية  ليوناردو  ويُعتبر 
النهضة، عمل كمخترع وعالم  في عصر 
رياضيات ونحات ومهندس معماري، 

اً. باإلضافة إلى كونه فنانا
أبريل/نيسان  فلورنسا في 15  ولد في  وقد 
مايو/  2 فرنسا في  توفي في  لكنه   ،1452

أيار 1519.

أعمال  إن  أوفيزي،  إيكي شميدت، مدير معرض  قال  من جهته 
ليوناردو الثالثة تعتبر هشة للغاية للسفر. كما أشار إلى أن متحف 
اللوفر الفرنسي لديه هو اآلخر سياسة عدم إقراض بعض اللوحات 

الموناليزا. ومنها 

كشفت شركة غوغل النقاب عن نظام حقيقي لترجمة اللغات األجنبية 
بشكل فوري يتيح لألشخاص إجراء محادثات في الوقت الفعلي، وذلك 
من خالل "وضع المترجم" لمكبرات الصوت العاملة بواسطة مساعد 
غوغل الصوتي الذكي Google Assistant، بحيث يسمح هذا الوضع 
لشخصين بالتحدث بلغات مختلفة وإجراء محادثات في الوقت الحقيقي. 

وتقول غوغل إن الخدمة سوف تجعل من السهل على مكاتب االستقبال 
اً في  في الفنادق التعامل مع الزوار، كما يمكن استخدام هذه التقنية أيضا
المطارات ومحطات القطار أو جعل العروض التجارية المترجمة أسهل 

من حيث التعامل.
ويعمل "وضع المترجم" interpreter mode على الشاشات الذكية 
Smart Displays من المصنعين الشركاء ومجموعة مكبرات الصوت 
الذكية Google Home، والتي يتم التحكم فيها من خالل األوامر 
الصوتية، وهو قادر على ترجمة 27 لغة، ويجري تفعيل النظام من خالل 
قول عبارة مثل "ساعدني في التحدث باللغة الفرنسية"، ليقوم الجهاز 
بتسجيل ما يقوله الشخص بلغته ويقرأه بلغة الشخص اآلخر األصلية، مع 

عرض ترجمة الكالم أثناء الحديث عبر الشاشات الذكية.
ويعزز Google Assistant الكلمات باللغة األصلية للشخص، وتعد هذه 
التقنية امتدادااً لبرنامج الترجمة عبر اإلنترنت من غوغل، والذي تزعم 

اللغات بنفس دقة المترجمين  الشركة أنه قادر اآلن على ترجمة بعض 
الفنادق في الس فيغاس وسان  المحترفين، وقد بدأت اختبار الميزة في 
فرانسيسكو ونيويورك، لكنها تأمل في أن تصبح مستخدمة على نطاق 

واسع في جميع األماكن التي تحتاج إلى خدمات الترجمة.
وكشفت غوغل النقاب عن "وضع المترجم" في إطار مشاركتها بمعرض 
 ،2019 CES اإللكترونيات االستهالكية التجاري في الس فيجاس
اً عن نظام منبه ذكي يستخدم أضواء متصلة بشبكة  وأعلنت الشركة أيضا
اإلنترنت لتحريض األشخاص النائمين على االستيقاظ بشكل تدريجي، 
وهو ما قالت إنه أكثر فعالية في إيقاظ الناس بالمقارنة مع أنظمة التنبيه 
اً بدمج مساعدها الذكي مع مجموعة متنوعة من  العادية. كما قامت أيضا
األجهزة المتصلة باإلنترنت، بما في ذلك طناجر الضغط الذكية والثالجات 
الذكية، للسماح بالتحكم بهم باستخدام األوامر الصوتية، وقالت غوغل 
إن "وضع المترجم" يصل إلى مكبرات الصوت الذكية العاملة بواسطة 

Google Assistant خالل األسابيع القليلة القادمة.
ونشرت غوغل القائمة الكاملة للغات المدعومة، بما في ذلك اللغة العربية 
والصينية والتشيكية والدنماركية والهولندية واإلنجليزية والفنلندية 
والفرنسية واأللمانية واليونانية والهندية والهنغارية واإلندونيسية 
واإليطالية واليابانية والكورية والبولندية والبرتغالية والرومانية والروسية 
والسلوفاكية واإلسبانية والسويدية والتايالندية والتركية واألوكرانية 

والفيتنامية.
ويمتلك مساعد غوغل إمكانات ثنائية اللغة منذ ظهور التحديث في 
التقنية وراء "وضع المترجم" الجديد،  شهر أغسطس/آب، وهي نفس 
اً  وباإلضافة إلى ميزة مساعد غوغل متعدد اللغات، فقد أدرت الشركة أيضا
ميزة الترجمة في سماعات Pixel Buds خالل شهر نوفمبر/تشرين 
الثاني 2017، والتي بدأت في شهر أكتوبر/تشرين األول الماضي بشق 

طريقها إلى جميع سماعات الرأس التي تدعم مساعد غوغل.


