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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

تعديل الدستور يطيح بدستوريته!!
إلى  حاجتنا  ما  أدري  لست    
الدستور في مصر ونحن نتالعب 
في بنوده ونقوم بتعديل مواده بين 
حين وآخر، خاصة المادة 140 
رئيس  بانتخاب  المتعلقة  منه، 
الجمهورية، والتي تُجيز انتخاب 
رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات 
يتولى  ان  يجوز  وال  ميالدية 
الرئاسة ألكثر من مدتين رئاسيتين 

متتاليتين.
مع ابتداع مادة انتقالية تُجيز لرئيس 
الجمهورية الحالي عقب انتهاء 
مدته الحالية وهي »الثانية« بإعادة 
ترشحه على النحو الوارد بالمادة 
140 المعدلة من الدستور والتي 
كانت تحدد الفترة الرئاسية الواحدة 
باربع سنوات متتالية قابلة للتجديد 

لمدة ثانية فقط.
أقول لست أدرى ما حاجتنا إلى 
الدستور ونحن نتالعب في مواده 
بصورة  بنوده  بتعديل  ونقوم 
غير دستورية تطيح بدستوريته 
مهب  في  بها  وتلقى  المزعومة 

الريح.
وأكثر ما أضحكني تعليق قرأته 
وسائل  على  السيدات  ألحدى 
أنه  مفاده  االجتماعي،  التواصل 
، كان من األفضل جعل مدة حكم 
رئيس الجمهورية لمدى الحياة مع 
النص على ضرورة تغيير الشعب 

كل أربعة سنوات.
الذي يخلقه  أقول هذا إليضاح ما 
وهذا  الموقف  هذا  مثل  ويخلفه 
الشارع  في  انقسام  من  القرار 
المصري رداً على مذكرة التعديالت 
للبرلمان من  المقدمة  الدستورية 
الذي  ائتالف »دعم مصر«  رئيس 
»هدم  إلى   الحقيقة  في  يسعي 
وتضم   ، دعمها  إلى  ال  مصر« 
في طياتها 12 مادة معدلة و8 
مواد جديدة أوجدت الخفاء الهدف 
الرئيسي المقصود به تعديل أمد 
لرئيس  الرئاسية  الفترة  وُمدد 
الجمهورية الذي كنت ومازلت من 

المحبين له والمؤيدين له و  أكثر 
والخارجية،  الداخلية  لسياساته 
وهو ما يجعلني أؤمن وأعتقد بأن 
يضر  المقترح  التعديل  هذا  مثل 
أكثر مما يفيد مصر بصفة عامة 
الفتاح  عبد  الرئيس  شخص  و 
الذي من  السيسي بصفة خاصة، 
المفترض أن أرصدته من الحب 
من  الغالبة  الغالبية  قلوب  في 
الشعب المصري كبيرة ومتضخمة 
لكل ما قام به ويقوم به لخدمة 
ضه  الذي فوَّ مصر وشعب مصر، 
النهاية  في  وانتخبه  البداية  في 
وبهم  بها  وللعبور  البالد  لقيادة 
إلى شواطئ اآلمان واالستقرار 

والرخاء والتطور.
وال عالقة هناك بين رفضي لتعديل 
الدستور وبين رغبتي باستمرار 
الرئيس في الحكم ألكثر من مدتين 
البناء  تأكيد الستكمال مسيرة  بكل 
والتنمية واألمن واالستقرار، ولكن 
التعديل  كنت أحب أن يكون ذلك 
رغبة  على  نزوالً  االستثنائي 
الشعب وليس على نفاق رئيس 
ائتالف »دعم مصر« الذي يجب 
ُمحاسبته بتهمة االساءة إلى مصر 
ومكانة مصر وقائد مصر وشعب 
أقول »إقليميا«  ولن  مصر عالمياً 
الذي تجمعه بنا ذات الثقافة وذات 
ذات  وربما  المعينة  المنهجية 
األسماء  اختالف  مع  االئتالف 

والمواقع واألهداف.
أقول ما حاجتنا للدستور الذي في 
األساس لم يحترم ذاته بالموافقة 
على وجود حزب ديني كحزب النور 
مواد  مع  وجوده  يتناقض  الذي 
وبنود الدستور ، وكلنا يعلم بعدم 
دستورية هذا الوجود ومع ذلك لم 
يتقدم رئيس ائتالف دعم مصر أو 
أي نائب آخر في البرلمان لحله أو 
حتى التقدم بطلب إحاطة لمعرفة 
اسباب قبوله كحزب سياسي رغم 

توجهه الديني مئة بالمئة؟
وال حول وال قوة إال باهلل!! 
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ال تدخل حياة من ال يحتاجك
وال تفرض ذاتك على من يرفضك

فمن أرادك سيفعل المستحيل

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

وول سرتيت : انسحاب اجليش األمريكي من سوريا حبلول أبريل
  قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقال عن مسؤولين 
أمريكيين حاليين وسابقين إن الجيش األمريكي يستعد 
لسحب قواته من سوريا بنهاية أبريل نيسان وإن جزءا 
كبيرا منها سيكون قد انسحب بحلول منتصف مارس آذار.

وأكد مسؤول أمريكي في حديث لرويترز هدف سحب 
القوات في أبريل نيسان قائال إنه يشمل االنسحاب من 
قاعدة التنف قرب ملتقى الحدود بين سوريا والعراق 

واألردن.
في  أعلن  قد  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  كان 
ديسمبر كانون األول أنه سيسحب كل القوات وقوامها 
2000 جندي من سوريا، وقال إن المعركة مع تنظيم 

الدولة اإلسالمية أوشكت على نهايتها.
وفاجأ قرار ترامب الكثيرين في حكومته فضال عن 
شركاء بالده في التحالف ومنهم تركيا وقوات سوريا 
الديمقراطية، وهي تحالف من جماعات كردية وعربية 

مسلحة حارب التنظيم بدعم عسكري أمريكي.
وتحاول واشنطن التوصل إلى اتفاق مع تركيا، التي 
التي  السورية  الكردية  الشعب  حماية  وحدات  تعتبر 

تدعمها الواليات المتحدة منظمة إرهابية، بهدف ضمان 
سالمة مقاتلي الوحدات بعد االنسحاب األمريكي. وتبحث 
واشنطن إقامة منطقة آمنة على الحدود لمعالجة مخاوف 

تركيا األمنية.
وأحال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة، 
ويقاتل تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا والعراق، 
أسئلة رويترز عن تقرير وول ستريت جورنال إلى 
)البنتاجون(  األمريكية  الدفاع  باسم وزارة  المتحدث 
شون روبرتسون، الذي امتنع بدوره عن الحديث عن 

الجدول الزمني لالنسحاب.
وقال مسؤول تركي إن الواليات المتحدة لم تظهر ألنقرة 
األمريكي  االنسحاب  اكتمال  موعد  بشأن  إشارة  أي 

من سوريا.
وقال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، التي تتصدرها 
وحدات حماية الشعب، لرويترز ”ما نعرفه ونعلمه 
أنه ليس هناك إلى اآلن أي انسحاب، والوضع على 
األرض كما كان، وليس هناك أي نقاش لتحديد أي 

موعد أو سقف زمني“ لالنسحاب.
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حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

مريكل تؤكد لرتامب أن تنظيم داعش 
مل ُيهزم بعد

تركيا: غياب الشفافية يف قضية خاشقجي يضر 
مبصداقية املسؤولني السعوديني

  قالت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، اليوم الجمعة، إن 
تنظيم داعش لم يُهزم بعد وإنما يتحول إلى قوة قتالية غير منظمة 
بعدما خسر معظم األراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا.
وتخالف تصريحات ميركل، التي أدلت بها أثناء افتتاح مقر 
المخابرات الخارجية األلمانية )بي.إن.دي( في برلين، إعالن 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن التنظيم ُهزم.
وقالت ميركل ”من حسن الحظ أن ما يطلق عليه تنظيم 
داعش ُطرد من معظم األراضي لكن هذا ال يعني لألسف أن 
داعش اختفى… إنه يتحول إلى قوة قتالية غير منظمة وهذا 

بالطبع تهديد“.
وذكرت ميركل أن مراقبة األوضاع في سوريا كانت إحدى 
أيضا رصد  التي تشمل  الخارجية  المخابرات  أولويات  أهم 
تهدف  التي  الكاذبة  اإللكتروني واألخبار  األمن  تهديدات 

للتأثير على االنتخابات الديمقراطية.
بحلول  إعالنا رسميا  يتوقع  إنه  األربعاء  يوم  ترامب  وقال 
المتشددين  يقاتل  الذي  التحالف  بأن  المقبل  األسبوع  مطلع 
يسيطرون عليها. وفي  كانوا  التي  األراضي  استرد جميع 

ديسمبر قال ترامب في تغريدة إن التنظيم ”ُهزم“.
ويريد ترامب سحب القوات األمريكية من سوريا بنهاية أبريل 
الذين يخشون من  الحلفاء األوروبيين  قلق  تثير  وهي خطة 
ظهور داعش مجددا في سوريا في ظل غياب خطة سالم 

ملموسة إلنهاء الحرب األهلية في البالد.
السالم في  لتحقيق  الطريق طويال  وقالت ميركل ”ما يزال 
ألف  أكثر من 550  بين  بشعبية  سوريا“. وتحظى ميركل 
سوري لجأوا إلى ألمانيا بعدما قررت في عام 2015 فتح 

الحدود أمام نحو مليون طالب لجوء.

 قال مساعد للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إن ”الغياب التام للشفافية“ من 
جانب المسؤولين السعوديين فيما يتعلق 
بالتحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي 

مثار قلق بالغ ويضر بمصداقيتهم.
وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الدوائر 
الملكية قبل أن يتحول إلى منتقد لولي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان ويبدأ في 
الكتابة لصحيفة واشنطن بوست، داخل 
السعودية في اسطنبول على  القنصلية 
أكتوبر  الثاني من  يد فريق سعودي في 

تشرين األول مما أثار استنكارا دوليا وشوه صورة ولي العهد.
وبعد أن قدمت الرياض تصريحات متناقضة كثيرة حول مصير 
خاشقجي أقرت بأنه قتل وقطعت جثته بعد فشل مفاوضات 

إلقناعه بالعودة إلى السعودية.
وقال فخر الدين ألطون مدير االتصاالت في الرئاسة التركية 
لرويترز إن سلسلة ”النفي الكاذب“ من المسؤولين السعوديين 
أثارت الشكوك بشأن مجموعة من األمور المتعلقة بالقضية.

وقال في تصريحات مكتوبة لرويترز ”خالل الشهور األربعة 
الماضية كانت السلطات السعودية أقل تعاونا من المنتظر خالل 

تعامالتها مع نظيراتها التركية والمجتمع الدولي“.
السيد  قتلة  السعودية تسليم  السلطات  وأضاف ”يجب على 
خاشقجي لتركيا حيث ارتكبوا جريمة قتل مع سبق اإلصرار 

كدليل على رغبتها في تحقيق العدالة“.
وفي السابق، رفضت الرياض طلب تركيا تسليمها 11 متهما 
في القضية بينهم خمسة يواجهون عقوبة اإلعدام في السعودية.
المتحدة في مقتل  تقوده األمم  الخميس، خلص تحقيق  ويوم 
إلى جريمة وحشية ”دبرها  الدالئل تشير  إلى أن  خاشقجي 

وارتكبها“ مسؤولون سعوديون. وجاء في التحقيق أن المسؤولين 
التركي في  التحقيق  السعوديين ”قوضوا على نحو خطير“ 

القضية وتسببوا في تأخيره.
المشترك مع مسؤولين  الرغم من أن تحقيق تركيا  وعلى 
سعوديين شمل تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول ومقر 
إقامة القنصل وعدة أماكن أخرى فإن مكان جثة خاشقجي ما 

زال مجهوال.
وقال أردوغان إن األمر بقتل خاشقجي صدر من أعلى 
الرياض رفضت االتهامات  السعودية لكن  القيادة  مستويات 

بتورط ولي العهد.
أنقرة في قضية  لها  التي توصلت  النتائج  ألطون أن  وذكر 
خاشقجي تتماشى مع ما خلص إليه التحقيق الذي تقوده األمم 
المتحدة، مؤكدا التزام بالده بالتعاون مع تحقيق يمكن أن تجريه 

المنظمة الدولية في القضية.
وقال المسؤول التركي ”العالم يتابع )القضية(. تركيا، ومعها 
جميع الدول التي تؤمن بالديمقراطية والحرية، تسعى للعدالة 

والحقيقة“.

  قال الزعيم األعلى اإليراني آية هللا علي خامنئي 
يوم الجمعة إن اإليرانيين سيواصلون هتاف ”الموت 
تواصل سياساتها  واشنطن  دامت  ما  ألمريكا“ 
العدائية، لكن هذا الشعار يستهدف الرئيس دونالد 
ترامب والقادة األمريكيين وليس األمة األمريكية.
أنه  لخامنئي  الرسمي  اإللكتروني  الموقع  وذكر 
قال لحشد من ضباط القوات الجوية اإليرانية في 
تتخلى  ”لن  اإلسالمية  للثورة  األربعين  الذكرى 
ما  ’الموت ألمريكا‘  هتاف  اإليرانية عن  األمة 

دامت أمريكا مستمرة في شرها ضد إيران“.
االتفاق  من  الماضي  العام  في  ترامب  وانسحب 
في  عالمية  قوى  مع  إيران  أبرمته  الذي  النووي 
عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على طهران 

مما أضر بشدة باالقتصاد اإليراني.
الموت  يعني  ’الموت ألمريكا‘  وقال خامنئي 
بولتون  القومي( جون  األمن  و)مستشار  لترامب 
و)وزير الخارجية مايك( بومبيو. إنه يعني الموت 

أمريكا“. لحكام 
النووي  االتفاق  الموقعة على  األوروبية  الدول  وتحاول 

للثقة. إنقاذه، لكن خامنئي قال إنهم ليسوا أهال 
الثقة في األوروبيين مثلهم في  وقال خامنئي ”أنصح بعدم 

لكنها  معهم،  تتواصلوا  ال  نقول،  ال  األمريكيين.  مثل  ذلك 
ثقة“. مسألة 

وكثف االتحاد األوروبي انتقاده لبرنامج الصواريخ الباليستية 
اإليراني لكنه ال يزال ملتزما في الوقت نفسه باالتفاق النووي.

المواطنين    أصيب عشرات من 
الفلسطينيين باالختناق، اليوم الجمعة، 
إثر قمع قوات االحتالل اإلسرائيلى 
المسيرات السلمية األسبوعية شرق 

قطاع غزة.
إن  فلسطينية  وقالت مصادر طبية 
الرصاص  أطلقت  قوات االحتالل 
الحى والمطاطى وقنابل الغاز المسيل 
الفتية  للدموع صوب مجموعة من 
والشبان شرق منطقة ملكة شرق 
مدينة غزة، ما أدى إلصابة عدد منهم 
اإلسعاف  تقديم  تم  باالختناق، حيث 

األولى لهم من قبل الطواقم الطبية المتواجدة فى المكان.

  أكد مكتب مبعوث األمم المتحدة إلى 
الجمعة،  اليوم  اليمن مارتن جريفيث، 
أن مباحثات اللجنة بشأن تبادل األسرى 

تسير بشكل إيجابي.
وقال المكتب، في بيان، إن “اللجنة بحثت 
اتخاذها حتى اآلن  تم  التي  الخطوات 
تبادل األسرى”، مؤكدا  اتفاق  لتطبيق 
أن االجتماعات شهدت نقاشات إيجابية 

وبناءة بشأن عملية التطبيق.
تبادل  اتفاق  لجنة  اجتماعات  أن  يذكر 
تتواصل  اليمن  في  والمعتقلين  األسرى 
في العاصمة األردنية عمان اليوم الجمعة 

بإشراف أممي، وكانت اللجنة عقدت اجتماعات ضمت وفدا للميليشيات الحوثية، ووفدا للحكومة اليمنية على مدى األيام 
الماضية. الثالثة 

خامنئي: هتاف »املوت ألمريكا« يستهدف ترامب 
وليس األمة األمريكية

إصابة عشرات من الفلسطينيني باالختناق فى 
مواجهات مع االحتالل شرق غزة 

مكتب مبعوث األمم املتحدة لليمن: 
5 سياسـةمباحثات تبادل األسرى تسري بشكل إجيابي
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Nelly Kanou  
237, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4N 1C8

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

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

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

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

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

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

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

خدمة توصيل الدواء جماناً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian

 ترقبوا التخفيضات على
المنتجات كل اسبوع



"الّرسالة"  أمسية  تميّزت  شعريّة،  وإبداعات  متميّز  كبير  وسط حضور    
مساء  وذلك  الجاري  العام  في  الُمقامة  نشاطاتها  أولى  في  بنجاحها  الّشعريّة 
يوم األحد ٢٧ يناير ٢٠١٩ بمشاركة العديد من شعراء المهجر الذين صالوا 
األساتذة  ومنهم  واألدبيّة  الّشعريّة  كتاباتهم  بتنّوع  الحضور  إلمتاع  وجالوا 
يوسف زمكحل، جان كرم، جاك قرنطه، إدوارد ثابت، عبّاس شعبان، أحمد 

دبوق، وفريد زمكحل.

األستاذة  له  وأعّد  الحفل  قّدم 
التي  العاصي  ناهدة  الّدكتورة 
واقتدار  بوعي  األمسية  أدارت 
تتنّقل  الّشعراء كما  بين  وتنّقلت 
لتمتع  األنامل  بين  الّزهرة 
خاّصة  اآلذان  وتشِبع  األنظار 
وّجهتها  التي  األسئلة  عمق  في 
لبعض الّشعراء وتتعلّق بالكتابة 
هذه  تستدعيه  الذي  والتّحّدي 

العمليّة اإلبداعيّة. 
وقد قام الّشاعر الغنائي يوسف 
األمسية  بافتتاح  زمكحل 
تالها  التي  األغاني  ببعض 
على  وحازت  الحضور  على 
إلى  بعده  من  ليتقّدم  إعجابهم، 
القدير  اللّبناني  الّزّجال  المنبر 
مجموعة  ألقى  الذي  كرم  جان 
متميّزة من أعماله الّزجليّة وسط 
تصفيق الحضور لما تحمله من 
تقّدم  ثّم  وجدانيّة.  فلسفيّة  أفكار 
األستاذ جاك قرنطه على المنبر 
خواطره  من  مجموعة  ليقّدم 
وحّب  الوطن  عن  الّشعريّة 
بالتّعبير  القلم  وعالقة  الوطن 
على  تاله  الحّب.  ذلك  عن 
الّشاعر  المخرج  المنبر  ذات 
المصري إدوارد ثابت الذي قّدم 
قصيدتين تنّوعت فيهما األفكار 
بصورة  الّشعريّة  والمعطيات 
عموديّة رزينة اشتقنا لسماعها. 
فقد  شعبان  عبّاس  الّشاعر  أّما 
إنتاجه  من  باقة  للحضور  قّدم 
الّشعري والذي يُنشر بعضه في 
العديد  ويتناول  الّرسالة  جريدة 
من القضايا الوطنيّة واإلنسانيّة 
الحضور  ليُمِتع  الوجدانيّة 
تدريجّي  انتقال  بمثابة  ويكون 
دبوق  أحمد  للّشاعر  لإلستماع 
الّشعر  من  قّدمه  ما  نال  الذي 
على  العاطفي  أو  الوطني 
الحضور  وإعجاب  استحسان 
األولى  هي  مشاركة  سابقة  في 

بالنّسبة له في جريدة الّرسالة.
الختام،  مسك  إلى  انتقلنا  ومنه 
الّشاعر الّصحفي الكبير األستاذ 
كلمة  افتتح  الذي  زمكحل  فريد 
لألستاذة  الّشكر  بتوجيه  اللّقاء 
العاصي  ناهدة  الّدكتورة 
جهودهما  كّل  على  ولزوجته 
المتميّزة  السهرة  هذه  إلحياء 
قام  ثّم  الحضور،  السادة  ولكل 
إلى  الوطنيّة  قصيدته  بتقديم 
بلده الحبيب مصر وإلى جيشها 
جيش  "يا  عنوان  تحت  األبّي 
بالدي ... قول كلمتك" ليبدأ بعد 
من  فاصل  استعراض  في  ذلك 
التي  العاطفيّة  قصائده  روائع 
تُداعب الوجدان وتهّز المشاعر 
استماع  ُحسن  على  وتستحوذ 
بإعجاب  لها  الحضور  الّسادة 
األمسية  بذلك  لتُختتم  شديد 
كوكتيل  إلى  الحضور  بدعوة 
التي  الوّد واإللفة  ساده جّو من 
في  الجميع  بين  ما  جمعت 
أحاديث جماعية و ثنائيّة تالها 
التّذكاريّة  اللّقطات  بعض  أخذ 
للّشعراء مع لفيف من الحضور 
المصور  الزميل  بعدسة 

المعروف هشام الغضبان. 
 

محمود بهيج
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de la Côte-des-Neiges
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تكرمياً للحياة

إلحيـاء 
ذكريــات 

عزيـز

حيث تتمتعوا مبوقعه الفريد

طرق عديدة 
لتكرمي احلياة

بقدر عدد جنوم 
السماء

سوف جتدوا لدينا 
أكفاء ملتزمون بتنفيذ 

رغباتكم

املركز اجلنائزي 
تكـرميا للحيــاة

يوسف زمكحل

فريد زمكحل

أ.د. ناهدة العاصي 

جان كرم

ادوارد ثابتجاك قرانطة

 عباس شعباناحمد دبوق

 جانب من الحضور 

ليلة شعرّية متمّيزه يف ربوع “الّرسالة”
يف أوىل أنشطتها الثقافية للعام اجلاري



   قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه 
بري يوم الخميس إن إقدام إسرائيل على 
منح ترخيص الستكشاف النفط والغاز 
قرب الحدود البحرية المتنازع عليها يهدد 
باستنزاف الثروة النفطية للبنان قبل أن يبدأ 

عمليات الحفر الخاصة به.         
         وكان بري اتهم إسرائيل يوم األربعاء 
بانتهاك المياه اللبنانية بمنح ترخيص لشركة 
للقيام بعمليات استكشاف في المنطقة. 

ورفضت وزارة الخارجية اإلسرائيلية 
التعليق على االتهام.

وفي العام الماضي، منح لبنان كونسورتيوم 
يضم شركات إيني اإليطالية، وتوتال 
الفرنسية، ونوفاتك الروسية ترخيصا 
لتنفيذ أول أعمال تنقيب بحرية يجريها 

لبنان في منطقتين.
ويوجد نزاع حدودي بين لبنان وإسرائيل 
المنطقتين وهي منطقة  بشأن إحدى 

االمتياز 9.
وفي تصريحات عقب االجتماع مع رئيس 
الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي، قال بري 
إن التحرك اإلسرائيلي يهدد باستنزاف كل 
منطقة حوض الشام وجزء كبير من الثروة 

النفطية قبل أن يبدأ لبنان في عمليات التنقيب.
وأضاف ”كان من الضروري أن نحذر 
الشركات من بيناتن )بينها( شركة إيني 
وغيرها من الشركات وهيدا الموضوع رح 
أثيره أنا بفرنسا مع الرئيس الفرنسي أيضا“.

ويطل لبنان، ومعه قبرص ومصر وإسرائيل 
وسوريا، على حوض الشام في شرق البحر 
المتوسط حيث جرى اكتشاف حقول غاز 

كبرى منذ عام 2009.

وقال لبنان إن النزاع مع إسرائيل لن يمنعه 
من االستفادة من االحتياطيات المحتملة تحت 
البحر في منطقة االمتياز 9 محل النزاع، 
بينما قالت شركة توتال إنها ستحفر أول بئر 
في االمتياز قرب المنطقة المتنازع عليها.
وينصب النزاع الحدودي البحري على 
منطقة مساحتها 860 كيلومترا مربعا 
تقريبا وتقع على محاذاة ثالث مناطق 

امتياز لبنانية.
وتوسط دبلوماسيون أمريكيون في العام 
الماضي بعد تصاعد حدة التوتر الذي شمل 
أيضا خالفا بشأن سياج حدودي شيدته 
إسرائيل، وتنامي ترسانة سالح جماعة 

حزب هللا اللبنانية المدعومة من إيران.

   استخدم الرئيس السوداني عمر حسن 
البشير، الذي يواجه احتجاجات شبه يومية 
ضد حكومته، نبرة تصالحية جديدة مع 
المتظاهرين يوم األربعاء قائال إن معظمهم 
شبان يحوم شبح الفقر فوق رؤوسهم وتعهد 

باإلفراج عن الصحفيين المعتقلين.
البشير جزء من  وبدا أن تصريحات 
استراتيجية جديدة لتخفيف موقف الحكومة 
تجاه المحتجين بعد أن أدلى وزير الدفاع 
ورئيس الوزراء بتصريحات مشابهة في 

األيام األخيرة.
وقال البشير لصحفيين تمت دعوتهم للقصر 
الرئاسي لمناقشة األحداث األخيرة ”معظم 
المحتجين من الشباب وهناك دوافع دفعتهم 
للخروج الشارع من ضمنها التضخم الذى 
التشغيل  أدى الرتفاع األسعار وفرص 
والوظائف المحدودة ال تتوازن مع عدد 

الخريجين“.

وتمثل التصريحات تناقضا حادا مع مطالبة 
البشير ”الفئران بالعودة لجحورها“.

الدولة  لكنه حذر من زعزعة استقرار 
لما حدث  النظر  قائال ”يمكن  السودانية 
في ليبيا ومرات يحدث ابتزاز وحاجيب 

القضاة الشرطة والنيابة لوقف هذا“.
بدأت يوم  التي  وتفجرت االحتجاجات، 
19 ديسمبر كانون األول، بسبب زيادة 
النقدي  األسعار والقيود على السحب 
وغيرها من المصاعب االقتصادية لكن 
تركيزها تحول إلى حكم البشير المستمر 

منذ 30 عاما.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع 
ومن حين آلخر استعملت الذخيرة الحية 
المظاهرات. ويقول نشطاء في  لتفريق 
مجال حقوق اإلنسان إن ما ال يقل عن 
45 قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى 
بثالثين بينهم اثنان من أفراد األمن. واعتقل 

المجتمع  نشطاء سياسيون وأفراد من 
المدني وصحفيون.

الذين  البشير أن كل الصحفيين  وذكر 
سجنوا فيما يتصل باالحتجاجات سيفرج 
عنهم. ويقدر نشطاء بأن عدد الصحفيين 

في السجن 16.

وأضاف البشير أن غضب الشبان نابع من 
التطبيق الخاطئ ”لقانون النظام بصورة 
الشريعة االسالمية“.  بعيدة عن مقاصد 
ووجهت انتقادات لهذه القوانين من منظمات 
حقوق اإلنسان ألنها على سبيل المثال تقيد 

حرية النساء بتجريم ارتداء السراويل.
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بقلم:  رفاه السعد

    على ذات الرصيف الذي اجتمع 
وأصدقائه ليوقع كتابه الجديد »رصيف 
الثقافة« اغتيل الروائي والكاتب عالء 
مشذوب.. البالغ من العمر واحد وخمسين 
عاما، ولد في المدينة القديمة في كربالء.

 عالء كان متوجها إلى منزله بعد لقاءه 
عدد من االدباء والصحفيين في ملتقى 
ادبي ليقطع طريقه مسلحون مجهولون 
ويطلقون الرصاص عليه، حتى االن 
لم تعرف دوافع االغتيال او الجهة التي 

تقف وراء الحادث. 
شقيق عالء قاسم مشذوب وجه رسالة 
إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 
كشف فيها عن هوية قتلة اخيه، وطالب 
أدلة  ما بحوزته من  لتسليمه  مقابلته 
القتلة ينتمون الى جهة  تؤكد الى ان 
سياسية معروفة كأشخاص ومسئولين 
وهي من ارسلت الجماعة االجرامية 
التي قتلت مشذوب ودعا الى تقديمهم 

للقصاص العادل. 
عالء تحدث لعائلته اكثر من مرة عن 
تهديدات تصله من جهات مجهولة 
بحسب ما صرح به شقيقه .. وبالفعل 
الميليشيات وكعادتها جريمتها  نفذت 
البشعة في محاولة السكات قلم يكشف 
فسادهم وجرائمهم بحق شعب كتب 
عليه ان يعيش في بلد يغيب فيه القانون 

ويعلو صوت السالح فوق صوته.
بحياة  اودت  ثالثة عشر رصاصة 
انتقاده  بعد  الروائي عالء مشذوب 
له على  ايران وقادتها في منشور 
صفحته الشخصية على موقع »الفيس 
بوك«.. قتل عالء على ايد اشخاص 

يضعون انفسهم فوق القانون .
ما جرى في كربالء كان جريمة 
يالحق  بشعة واغتيال سيبقى عاراً 

.. منظُر  المجرمين  وَمن فّوضهم 
يعني شيئا  يعد  لم  قتل مثقف وطني 
للسياسيين ولن يثير مشاعرهم ، مثلما 
يثيرها لمعان كرسّي مبهرج يحلمون 
والجلوس عليه على  اليه  بالوصول 

حساب ارواح األبرياء..
فهم ذاتهم من يعرقلون تشكيل حكومة 
»الحكومة العرجاء« وهم من يصرون 
على تقسيم المناصب وان لم يحصلوا 
على مبتغاهم فستبقى الحكومة تسير 
الذي  المهدي  على عكاز عادل عبد 
ينتظر االوامر من االحزاب والكتل 
التي بدورها تأخذ اوامرها من خارج 

العراق..
بلد المحاصصة ال تزال فيه كراسي 
أهم الوزارات فارغة فوزارة الداخلية 
يجب أن تكون لفالح الفياض »ابن ايران 
الوزارة معلقة  المدلل« واال ستبقى 
..اما سليم الجبوري فتصر كتلته على 
تسلمه منصب وزير الدفاع وهو الذي 
تسلم منصب رئيس البرلمان في دورته 
السابقة بدعم ايراني ايضا ..اما وزارة 
التربية فأمرها معلق بأيدي السياسي 
خميس الخنجر وبيده مفاتيحها« حتى 

قبول ُمرشحه.« 
بالجديد  ليس  االغتياالت  مسلسل 
بالجديد  ليس  الحكومي  والصمت 
ايضا خاصة وانهم يعرفون القتلة وهذا 
اكبر دليل على ان هناك من يريد ان 

يبقى العراق غير آمن.. 
الرصيف  ذات  الى  اعود  الختام  في 
الذي وجدوا عليه جثة عالء مشذوب..

فبعد يوم على اغتياله تجمع اصدقائه 
ليوقدوا شموعا تُحي ذكراه ، مؤكدين 
انهم سيواصلون مسيرته وإن ظلت 
المعركة بين القلم والرصاص مستمرة.

اغتيال عالء مشذوب 
على »رصيف الثقافة«

ترامب يقول إنه رمبا يعلن هزمية الدولة 
اإلسالمية األسبوع املقبل

  قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
يوم األربعاء إنه يتوقع اإلعالن بصورة 
رسمية األسبوع المقبل على أقرب تقدير 
الواليات  تقوده  الذي  التحالف  أن  عن 
السيطرة على كل  استعاد  قد  المتحدة 
األراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
وقال ترامب لوزراء أجانب ومسؤولين 
كبار آخرين من 79 دولة تقاتل إلى جانب 
الواليات المتحدة التنظيم المتشدد في سوريا 
والعراق ”لم تعد لهم أراض. إنه عامل 

كبير.. لم تعد لهم أراض“.
وأثار قرار ترامب سحب القوات األمريكية 
من سوريا بعض االنتقادات في الداخل 
من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين 
يخشون من استعادة الدولة اإلسالمية قوتها.

وكان الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة 

المركزية األمريكية قال في جلسة لمجلس 
الشيوخ يوم الثالثاء إن التنظيم قد ينهض 
مجددا بعد االنسحاب األمريكي المزمع 

من سوريا.
ترامب عن عزمه على  يتراجع  ولم 
استقبال  إلى  قائال ”نتطلع  االنسحاب 
استقباال  الشجعان في سوريا  محاربينا 

حارا لدى عودتهم للوطن“.
وأضاف ترامب أمام تجمع ممثلي التحالف 
في مقر وزارة الخارجية ”جيش الواليات 
التحالف وقوات  المتحدة وشركاؤنا في 
فعليا كل  الديمقراطية حرروا  سوريا 
األراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم 
الدولة اإلسالمية في سوريا والعراق“.

وتابع ”من المتوقع اإلعالن رسميا في 
أننا  المقبل،  وقت ما، ربما األسبوع 
المئة،  في  بنسبة 100  الخالفة  احتوينا 

لكني أريد انتظار اإلعالن الرسمي. ال 
أريد أن أقول ذلك قبل األوان“.

األربعاء، طمأن  يوم  وفي وقت سابق 
بومبيو شركاء  وزير خارجيته مايك 
بالده من  قوات  انسحاب  بأن  التحالف 
أمريكا“  نهاية معركة  سوريا ”ليس 
ودعاهم إلى العمل على إلحاق الهزيمة 
الدولة اإلسالمية في  بتنظيم  النهائية 

سوريا والعراق.
األمريكية من  القوات  وقال ”انسحاب 
سوريا ليس نهاية معركة أمريكا. سنواصل 
إلى جانبكم... سحب  المعركة  خوض 
القوات تغيير تكتيكي في األساس وليس 
تغييرا في المهمة. إنه يمثل ببساطة مرحلة 

جديدة في معركة قديمة“.
وتتناقض تحذيرات بومبيو وآخرين من 
أن الدولة اإلسالمية ال تزال تهديدا خطيرا 

مع ما أعلنه ترامب في ديسمبر كانون 
األول عن دحر التنظيم وسحب واشنطن 
قواتها من سوريا وعددها ألفان تقريبا.

المفاجئ شركاء  ترامب  قرار  وأصاب 
التحالف بالصدمة، بما في ذلك تحالف 
من فصائل كردية وعربية كانت من 
مواجهة  في  فعالية  القوى  أكثر  بين 
دفاعه  الدولة اإلسالمية، ودفع وزير 

جيم ماتيس لالستقالة.
واجتماع األربعاء هو األول لمسؤولين 
ترامب  التحالف منذ إعالن  كبار في 
القوات. وشارك في االجتماع  سحب 
وزراء خارجية تركيا وفرنسا والسعودية 

واألردن والمغرب والعراق.
ودعا وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، 
في كلمة بعد بومبيو، الدول إلى المساهمة 
في كشف ”الخاليا النائمة“ للدولة اإلسالمية 

في العراق وإعادة االستقرار إليه.
وقال بومبيو إنه رغم التقدم في مواجهة 
الدولة اإلسالمية في العراق فإن التنظيم 
ال يزال يحتفظ بوجود قوي في هذا البلد.
التحالف مواصلة  بومبيو ”على  وقال 
دعم حكومة العراق في جهودها لتأمين 
المناطق المحررة من ذلك البلد“. وأضاف 
موجها حديثه إلى الحكيم ”السيد وزير 

الخارجية، نحن معكم“.
وقال ترامب خالل مقابلة أذاعتها محطة 
)سي.بي.إس( يوم األحد إن من الضروري 
االحتفاظ بوجود عسكري أمريكي في 
العراق حتى تستطيع واشنطن مراقبة إيران.

لكن الرئيس العراقي برهم صالح قال يوم 
االثنين إن ترامب لم يطلب إذنا من العراق 
لتمركز قوات أمريكية في أراضيه ”لمراقبة 
إيران“. والواليات المتحدة وإيران هما 

أكبر حليفين للعراق.
وردا على ما يبدو على تصريحات ترامب، 
الكامل  إلى االحترام  الدول  الحكيم  دعا 
لسيادة العراق وأن تتم كل العمليات بمعرفة 
العراق وبالتشاور مع قوات األمن العراقية.

املارجيوانا.... 
اه واحد!  طريق من اتجّ

)الجزء الثاني(

 قوانين ... ّثغرات ... َتِبعات
 سبق وذكرت في المقالة األولى، المنشورة بتاريخ 25 كانون الثاني في جريدة 
الّرسالة، أسباب تشريع الماريجوانا في كندا واستعماالتها ومخاطرها الّصحيّة 
على المدى القصير والبعيد وآثارها الّسلبية األخرى باإلضافة إلى الكثير من 
المواطن حين  ل  المقالة )الجزء2( سأرّكز على ما يحّصِ التّساؤالت. في هذه 
تصبح الماريجوانا واقعاً حيّز التّنفيذ، وسأذكر أبواب التّمويل المفتوحة أمامه، 
من ِقبل األفراد والجماعات، لينخرط بعمليٍّة لم ولن تكون يوماً لمصلحته وال 

لمستقبله، كما سأرفع الكثير الكثير من التّساؤالت اإلضافيّة. 
القانون بمجّرد دخول قانون  للمواطن أن يعمل دون أن يطاله   ماذا يمكن 

الماريجوانا حيّز التّنفيذ؟

الّتجزئة  المختلفة من تّجار  ـ شراء كّميات محدودة من الحشيس بأشكاله 
المرّخصين من المقاطقات واألقاليم.

ـ حيازة ما يصل إلى 30 غراماً من الحشيش المجّفف القانوني، أو ما يعادلها في 
شكل غير مجّفف، في األماكن العاّمة.

ـ استهالك الماريجوانا في األماكن التي تأذن بها الّسلطات القضائيّة المحليّة.
المنزل،  الماريجوانا داخل  التي تحتوي على  المنتجات  ـ تشريع إستعمال 
العضوّية  المذيبات  المأكوالت والمشروبات مثاًل، شريطة عدم استخدام  في 

الخطيرة في صنعها. 
لكّل  إلى أربع شتالت ماريجوانا لكّل أسرة )ليس  ـ زرع وتنمية ما يصل 
شخص( لهدف اإلستخدام الّشخصي، على أن تكون البذور مرّخصة أو أن يتّم 

شراء الّشتالت من موّردين مرّخصين. 
ـ تقاُسم ما يصل إلى 30 غراماً من الحشيش المجّفف أو ما يعادله مع البالغين 

اآلخرين.
هذه النّقاط تستفزنا على السؤال عن إمكانيّة ضبط العمليّة في البيت الواحد. فإن 
تّم زرع الماريجوانا، كيف تتّم عمليّة ضبط نسبة اإلستهالك بين أفراد العائلة 
الواحدة في مكان مغلق له خصوصيّته، خاّصة إن لم يكونوا كلّهم من المدّخنين؟ 

أليس هذا ايضاً باٌب من أبواب تشجيع األطفال على التّدخين المبّكر؟
وماذ قد يحصل حين نجد المصادر التّالية الُمتاحة لتمويل هذا اإلنتاج: 

ـ المؤّسسات الماليّة التقليديّة
ـ قروض تجاريّة من شركات تمويل بديلة

ـ خط اإلئتمان التّجاري
ـ القروض العقاريّة )بهدف تأمين أماكن زراعيّة(

ـ قروض لشراء أو تأجير المعّدات
ـ التمويل الجماعي

ـ شركات األسهم الخاّصة
ـ أصحاب رؤوس األموال المستثمرين

) Angel Investors(  ـ مستثمرون آخرون
ـ قروض شخصيّة

الذي يملكه  المنزل  المنازل )إعطاء قرض يعادل نسبًة من قيمة  ـ قروض 
صاحب المشروع(

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو، هل هناك وسيلة لم تُستعمل لتسهيل عمليّة 
إنتاج الماريجوانا؟

إن نحن استثنينا كندا من الفساد، سيبقى لدينا العديد من التّساؤالت: 
المتاجرة بها أسهل؟  الماريجوانا في األسواق وتصبح  تتدّفث كّميات  ألن  ـ 
فالمرّوجون الكبار، القدماء والمستجّدين على الّساحة، على استعداد تاّم لزيادة 
توزيع الماريجوانا إن من خالل األقنية المعتادة مع المزيد من اإلنتباه والحرص 

أو من خالل أقنية جديدة يبتدعونها حسب الحاجة؟ 
الّتشّبه  الكبار،  تقليد  المدّخنين وألسباب أهّمها:  الّشباب  ـ ألن تزداد نسبة 
تقليد  العائلّية،  أو  المشاكل اإلجتماعّية  الّناتج عن  الّضغط  باألقران، تخفيف 

بعض الممثّلين أو الشخصيات الّدعائيّة، وغيرها من األسباب؟
ـ ألن يرتفع عدد الوفيّات واإلصابات  الناجمة عن ضعف القيادة، والذي وصل 

إلى 3500 من أصل69000 حالة في العام 2017 ؟
الثامنة عشر وقد  يبلغوا بعد سّن  لم  الذين  الشباب  ألن يكون هناك نسبٌة من  ـ 
بدأوا بزراعة الماريجوانا داخل منازلهم. وعند مساءلتهم، يهّددون أهلهم بترك 
المنزل إن هم حاولوا منعهم. َمن سيهّدئ من َروع األهالي بسبب خوفهم من 

اآلتي في هذه الحالة؟ 
ـ هل سيتّم تعيين أطبّاء جدد لتلّقي المرضى بسبب استعمال الماريجوانا في حين 
أن الّدولة تسعى جاهدًة لخفض التّعيينات ولديها مشكلة في هذا المضمار؟ ومن 
يضمن لنا أن جميع الممّرضين ورجال الّشرطة نظيفون أصاًل من هذه الماّدة 

»الٌمشّرعة« أثناء تأدية واجباتهم؟
ـ كيف يمكن للمردود أو يغّطي تكاليف الحوادث الناجمة عن القيادة تحت تأثير 
الماريجوانا؟ المشاكسات التي يؤدي بعضها إلى األذى الجسدي وربّما جرائم 
القتل تحت تأثير جرعٍة زائدة؟ الخوف النّاجم عن الخالفات اليدوية بين األقران 
الّناجمة عن  الواحدة والّرفاق؟ هذا عدا األمراض العصبّية  العائلة  وأفراد 

تعّرض الشباب لضغوطات مستعملي الماّدة؟
ـ كيف يمكن لفحص نسبة الكحول عند الّسائقين أن يبيّن نسبة مادة الماريجوانا 

في الّدم إن كان الشخص مدّخناً وشارب كحول في آن معاً؟  
ـ ما هي نسب التسيُّب الّدراسي المتوقعة، بسبب ازدياد استعمال الماريجوانا، 

والتي هي أصاًل مرتفعة نسبيّاً؟ 
لديه بعض  للّدولة وكان  المتعاطي كان يحسب الحساب  أّن  الّنهاية نجد  في 
المحاذير التي يلوذ بها من عناصر الّضبط. أّما اآلن فهو في ِحّلٍ منها، فقد صار 
شراؤها أهون. أليست النتيجة إفساد عقل وفكر المواطن الذي نريد له أفضل 

مستقبل؟ 
أّما إن ساوينا كندا بكّل دول العالم ألن آفة الفساد قد تطالها كما تطال أي دولة 

من دول العالم، سيتأتّى معنا بعض التّساؤالت األخرى: 
الماريجوانا لدواعي طّبّية، وهل ذلك  ـ ما هي نسبة من يحتاجون استعمال 

يستدعي تشريعها للجميع؟
ـ أم أن العمليّة موسم ينتفع منه كبار التّجار ذوي العالقات الوطيدة مع الّسلطة؟

ـ كيف يمكن للّدولة أن تتحّول من مؤّسسة حافظة للنّظام تُحارٍب آّفة إجتماعيّة 
الّدولة   تبدو  المخّدرات. أال  إلى مؤّسسة منتمية لمرّوجي وتّجار  إقتصادية  

وكأنّها تحارب نفسها؟
ـ كيف يمكنها أن َتعي خطورة الماريجوانا وتشّرع استعمالها ومن ثّم  تجترح 
القوانين الّصارمة بحق كّل مخالف بداًل من تحريمها؟ الّدولة لديها إحصاءات 
تشير إلى أعداد المدّخنين وفئاتهم العمريّة )من بينها من هم أقل من 10 سنوات 

( وكم ستزداد نسبهم عند تشريع الماريجوانا؟
القانون، من شرطة  التأّكد من أن َمن يراقبون ُحسن تطبيق  ـ كيف نستطيع 

وقوى أمن، ليسوا هم أنفسهم تحت تأثير الماريجوانا؟
ـ كلّنا يعلم أن هناك بنوداً في ميزانيّات الّدول أقّل ضبطاً من غيرها والتي تُمّكن 
الوزارة من التّالعب باألرقام لتغطية الخسائر النّاجمة عن عمليّات الفساد. هل 
هذه هي الطريقة التي ستستعملها الّدولة حين تكتشف أن الكلفة باهظة جّداً وأنّها 

غير مرِبحة؟
الماريجوانا  تأثير  القرار كانوا تحت  القرار سريعا وكأّن أصحاب  ـ هل كان 

حين شّرعوها؟ 

تابعونا في مقالنا القادم على موقع الجريدة الّرسمي لإلضاءة على بعض النّتائج 
لواقٍع أفضل ألوالدنا ولألجيال  تقديم أفضل سيناريو  يليها  الواقع  على أرض 

  www.el-ressala.com   .القادمة
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روسيا تطالب تركيا ببذل املزيد لطرد املتشددين من إدلب بسوريا

ماي: زعماء االحتاد األوروبي 
يريدون ضمان خروج بريطانيا 

باتفاق

كندا تستقبل خالل عامني 
750 الجئ لييب

نبيه بري: حترك إسرائيل 
يهدد باستنزاف ثروة لبنان 

النفطية

خطاب ترامب ينعكس سلًبا 
على األسهم األمريكية

البشري خيفف من حدة هلجته ويعلن اإلفراج عن صحفيني 
معتقلني يف السودان

  قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الخميس، 
إن موسكو طالبت تركيا بأن تبذل مزيدا 
من الجهد لمواجهة المتشددين في محافظة 
إدلب السورية وأن تفي بتعهدات قطعتها 
في إطار اتفاق مع روسيا العام الماضي.
وأبرمت تركيا وروسيا، الحليف األجنبي 
الرئيسي للحكومة السورية، اتفاقا في سبتمبر 
إلقامة منطقة منزوعة السالح في منطقة 
إدلب بشمال غرب سوريا يتم إخالؤها من 
كل األسلحة الثقيلة والمقاتلين المتشددين.
وساعد االتفاق على تجنب هجوم من 
الحكومة على المنطقة، وهي آخر معقل 

رئيسي للمعارضة المسلحة.
وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي في 

موسكو، إن الوضع هناك يتدهور بسرعة 
وإن المقاتلين المتشددين يحاولون السيطرة 

على منطقة خفض التصعيد بأكملها.
الروسية عن  الخارجية  ونقلت وزارة 
بالغ  زاخاروفا قولها ”نظرا للموقف 
الصعوبة في منطقة خفض التصعيد 
نتوقع من شركائنا األتراك  فإننا  بإدلب، 
نهاية  الوضع في  لتغيير  تفعيل جهودهم 
المطاف وتنفيذ كل االلتزامات التي ألزموا 

أنفسهم بها…“.
الروسي  الرئيس  يلتقي  المقرر أن  ومن 
فالديمير بوتين مع رئيسي تركيا وإيران 
المقبل في قمة بمدينة سوتشي  األسبوع 
بجنوب روسيا حيث من المتوقع أن يبحثوا 

الشأن السوري.

تيريزا  قالت رئيسة وزراء بريطانيا    
ماي، يوم الخميس، إنها رأت وسمعت رغبة 
من زعماء االتحاد األوروبي في ضمان أن 

تغادر بالدها التكتل باتفاق بين الطرفين.
وأضافت بعد اجتماع مع جان كلود يونكر 
رئيس المفوضية األوروبية ودونالد توسك 
رئيس المجلس األوروبي ”ما أراه وأسمعه 
الزعماء هو رغبة في أن نعمل معا  من 
لضمان أن نتمكن من إنجاز مغادرة المملكة 

المتحدة لالتحاد األوروبي باتفاق“.
وقالت ”لن يكون األمر سهال، لكن المهم 
أنني اتفقت مع الرئيس يونكر على أن تبدأ 
المحادثات اآلن إليجاد سبيل لتجاوز هذا، 

وإيجاد سبيل إلنجاز األمر والتعامل مع 
مخاوف البرلمان حتى نحظى بدعم األغلبية 

في البرلمان“.
وتابعت ماي تقول ”إنني واضحة في أنني 
سأنجز مهمة خروج بريطانيا، سأنجزها 
في الوقت المحدد، هذا ما سأفعله للشعب 
البريطاني. سأتفاوض بقوة في األيام القادمة 

من أجل ذلك“.
ومن جانبه قال توسك إن زيارة ماي إلى 
بروكسل يوم الخميس لم تسفر عن انفراجة 

لكن المحادثات بين الجانبين ستستمر.
وقال على تويتر ”ال تلوح في األفق انفراجة 

حتى اآلن. المحادثات ستستمر“.

  أعلن وزير الهجرة الفيدرالي الكندي 
أحمد حسين، أن بالده تعتزم خالل عامين 
استقبال نحو 750 شخصا من ضحايا العبودية 
في ليبيا، من بينهم 150 حصلوا حتى اآلن 

على حق اللجوء في البالد.
وازداد عدد المهاجرين العابرين من ليبيا 
للوصول إلى أوروبا عشرة أضعاف منذ 
سقوط نظام الراحل معمر القذافي في العام 

2011، وفقا لألمم المتحدة.
وتعرضت ليبيا النتقادات حادة، بعد عرض 
شبكة “سي إن إن” وثائقيا يُظهر مهاجرين 
أفارقة يتم بيعهم رقيقا قرب مدينة طرابلس 

التي تسيطر عليها ميليشيات متشددة.

وقال الوزير أحمد حسين، الالجئ السابق 
المتحدر من الصومال، في بيان، إنه “في 

العام 2017، ُصدم العالم بالصور الوحشية 
لألشخاص الذين تم بيعهم كعبيد في ليبيا”.

وأضاف: “كانت كندا آنذاك واحدة من البلدان 
القليلة التي التزمت بالعمل مع المفوضية 
العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، من 
أجل استقبال هؤالء الالجئين وتقديم مسكن 

جديد لهم”.
وتابع: “حتى اآلن، استقبلنا أكثر من 150 
منهم، وخالل عامين، سيكون هناك أكثر 

من 600 آخرين في كندا”.
وقال حسين إن كندا “تعمل أيضا الستقبال 
100 الجئ من النيجر تم إنقاذهم من مراكز 
احتجاز المهاجرين في ليبيا، وكثير منهم 

بالبشر”، مشيرا  كانوا ضحايا لالتجار 
إلى أن “بعضهم بدأ بالوصول إلى كندا”.

المؤشرات األمريكية تعامالت  أنهت    
األربعاء على انخفاض بعد خطاب االتحاد، 
الذي ألقاه الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
في الكونجرس، ولم يطرح فيه أي مبادرات 

محددة بشأن السياسة االقتصادية.
المؤشر »داو جونز« الصناعي  وأنهى 
منخفضا بنسبة 0.08% إلى 25390.30

نقطة، بينما تراجع المؤشر »ستاندرد آند 
بورز500« األوسع نطاقا بنسبة %0.22 

لينهي الجلسة عند 2731.61 نقطة.

في حين أغلق المؤشر »ناسداك« المجمع على 
انخفاض بنسبة 0.36% إلى 7375.28 نقطة.
وتمسك ترامب خالل خطابه ببناء الجدار 
الحدودي مع المكسيك، مشيرا إلى أن إدارته 
أرسلت مقترحا إلى الكونجرس بهدف إنهاء 

األزمة عند الحدود الجنوبية للبالد.
الكونجرس  إلى ذلك دعا ترامب  إضافة 
إلى اعتماد قانون ينص على فرض رسوم 
جمركية على بلد معين خالل وجود قيود 

تجارية »غير عادية« معه.



الكرملني: ال يوجد تفاوض مع أمريكا بشأن فنزويال ومسألة جلوء 
مادورو إىل روسيا غري واردة

البابا فرنسيس حييي قداساً باباوياً يف مدينة زايد الرياضية 
حبضور 180 ألفًا

يف أجواء من التسامح واحملبة والسالم تعرب عن مبادئ األخوة اإلنسانية اليت تتبناها دولة اإلمارات

  أكد الكرملين ثبات موقفه الداعم للحكومة الشرعية في فنزويال والرئيس المنتخب 
مادورو، وحذر من عواقب كارثية ألي تدخل عسكري هناك، مؤكدا أن ال مفاوضات 

مع واشنطن بشأن هذه األزمة.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس، أن الكرملين 
لم يغير موقفه من الوضع في فنزويال وشرعية الرئيس نيكوالس مادورو، وجاء 
ذلك ردا على سؤال عّما زعمته وكالة بلومبيرغ األمريكية، بشأن تردد الكرملين في 

مواصلة دعم مادورو.

وردا على سؤال: هل تجري مناقشة إجالء مادورو؟
قال بيسكوف للصحفيين: »ال، موقف الكرملين لم يتغير«، مضيفا 
لمادورو في روسيا غير موجودة على  اللجوء  تقديم  أن »مسألة 

جدول األعمال، ولم تبحث  أبدا«.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تجري مشاورات مع دول 
أمريكا الالتينية بشأن تسوية األزمة في فنزويال، صرح المتحدث 
باسم الرئاسة الروسية بأن موسكو ال تجري مفاوضات مع دول 
من  كل  تبلغ  ولكنها  فنزويال،  في  الوضع  بشأن  الالتينية  أمريكا 
يعنيهم األمر خالل تبادل وجهات النظر، بعدم جواز التدخل في 

هذه األزمة من الخارج.
وأكد بيسكوف أنه ال يوجد سوى تبادل لآلراء، وقال: »بالطبع، هناك 
تبادل مكثف لآلراء مع جميع الشركاء األجانب، وخالل اتصاالتنا 
نبلغهم بعدم قبولنا أي تدخل خارجي، ويتم التشديد على العواقب 
الكارثية المحتملة ألي تدخل بالقوة في هذه الحالة من قبل دول ثالثة«.
وشدد على أن هذا الموقف الروسي يتم إبالغه بطريقة منهجية إلى 
محاوري روسيا في العالم. في الوقت نفسه قال بيسكوف ال يوجد 
تبادل لآلراء حول هذا الموضوع مع الواليات المتحدة األمريكية.
وأضاف: كما أنه ليس لدى روسيا أي اتصاالت مع الواليات المتحدة حول المسألة 

الفنزويلية.
ونّصب خوان غوايدو  )35 عاما(، رئيس البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، 
في  خصوصا  التظاهر  إلى  ودعا  الماضي،  يناير    23 في  للبالد  رئيسا  نفسه 
االستقالل  ببطل  تيمنا  البوليفارية«،  »الثورة  على  عاما  مرور عشرين  ذكرى 

سيمون بوليفار.

  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة -: 
في أجواء من التسامح والمحبة والسالم 
تعبر عن مبادئ األخوة اإلنسانية التي 
تتبناها دولة اإلمارات، قام قداسة البابا 
فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في 
اليوم الختامي لزيارته إلى الدولة بإحياء 
قداس بابوي بمدينة زايد الرياضية في 
أبوظبي بحضور 180 ألفاً من المقيمين 

في دولة اإلمارات وخارجها. 
ويعد هذا القداس التاريخي األول من 
كما  العربية،  الجزيرة  في شبه  نوعه 
يعتبر القداس األكثر تنوعاً من حيث عدد 
الجنسيات، إذ يعكس التنوع الحضاري 
والثقافي الذي تتميز به دولة اإلمارات 

باحتضانها مقيمين من 200 جنسية.
المنظمة خطة شاملة  الجهات  ونفذت 
لتأمين سهولة وصول نحو 180 ألف 
القداس، عبر  انعقاد  إلى مقر  شخص 
توفير حافالت مجانية بلغ عددها نحو 
2000 حافلة من نقاط تجمع محددة، وذلك 
النيابة الرسولية لجنوب  بالتعاون مع 

 .)AVOSA( شبه الجزيرة العربية
وعند وصوله إلى مقر القداس حرص 
قداسة البابا فرنسيس على تحية الحشود 

السعيدة والمتحمسة للقائه.   
وبدأ القداس في العاشرة والنصف صباحاً 
ولمدة 90 دقيقة وقد تم بثه على شاشات 
كبيرة في مدينة زايد الرياضية وعلى 
شبكة اإلنترنت كي يشاهده كل الراغبين 
الذين لم يتمكنوا من حضور هذا الحدث 

التاريخي. 
مليون  نحو  اإلمارات  دولة  وتحتض 
مقيم كاثوليكي من مختلف الجنسيات 

يعيشون ويعملون فيها.
التاريخي  القداس  هذا  إقامة  وتحمل 

على أرض اإلمارات وألول مرة في 
مهمة،  دالالت  العربية  الجزيرة  شبه 
بمبدأ  الدولة والتزامها  نهج  إذ يعكس 
الدينية  المعتقدات  أن  للتأكيد  التسامح 
يمكنها أن تزدهر في بلد يعتنق التنوع 
الديني ويشجع التعايش ما بين األديان 

المختلفة. 
ويتمتع المسيحيون المقيمون في دولة 
ممارسة  في  كاملة  بحرية  اإلمارات 
شعائرهم الدينية، وسط جو من التسامح 

والعيش المشترك وحرية العبادة.

وتوجد في اإلمارات مختلف الكنائس 
المسيحية، منها الكاثوليكية والبروتستانتية، 
والكنائس الشرقية كاألرثوذكسية والقبطية.

وتقع كاتدرائية القديس يوسف الكاثوليكية، 
في مدينة أبو ظبي، وقد بنيت في عام 
1962 على قطعة أرض منحها الشيخ 
شخبوط بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة 
أبو ظبي آنذاك. وتؤدى الصلوات فيها 
واإلنجليزية  العربية  مختلفة:  بلغات 
والماالياالمية  والتغالوغ-الفلبينية 
والكونكانية  واألوردية  والسنهالية 

والتاميلية والفرنسية.
نبذة عن الكنيسة الكاثوليكية في دولة 

اإلمارات:
النيابة الرسولية لجنوب شبه الجزيرة 
العربية )AVOSA( هي نيابة إقليمية 
للكنيسة الكاثوليكية تشمل دولة اإلمارات 
العربية المتحدة وسلطنة عمان واليمن. 
والنائب الرسولي الحالي هو المطران 
بول هيندر، ومكتبه في كاتدرائية القديس 
يوسف في أبو ظبي. يتبع النيابة الرسولية 
ما يقرب من مليون كاثوليكي و16 كنيسة 
أبرشية وتسعة مدارس كما يدعمها 67 

كاهناً و50 راهبة وشماساً واحداً.

 نفذت مصلحة السجون المصرية أمس الخميس حكم اإلعدام بحق 3 
متهمين في إطار قضية مقتل نجل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة.

وأوضح المصدر أن المدانين الثالثة هم عناصر في حركة »حسم« 
التي تعد الجناح المسلح في جماعة »اإلخوان المسلمين« المحظورة 

في مصر.
الهندسة في  الـ3 هم أحمد ماهر هنداوي، طالب بكلية  والمدانون 
جامعة المنصور وأحد أبطال رياضة المالكمة على مستوى العالم، 
والمعتز باهلل غانم، طالب بكلية التجارة في الجامعة ذاتها، وعبد 

الحميد عبد الفتاح متولي، صاحب شركة كمبيوتر.
وتعود القضية إلى 10 سبتمبر 2014، حين أطلق مجهولون النار 
السيد  محمود  المستشار  نجل  عاما(،   26 المورللي)  محمد  على 
المورللي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمام منزله بمدينة 

المنصورة في محافظة الدقهلية.
واسعة  أمنية  حمالت  الجريمة  هذه  خلفية  على  السلطات  وشنت 
 2015 مارس   7 وفي  بهم،  المشتبه  من  عددا  إثرها  في  اعتقلت 
أحالت النيابة العامة بالمنصورة ثالثة منهم إلى محكمة الجنايات 

التي أصدرت حكما بإدانتهم.
وقضت محكمة النقض بتأييد اإلعدام شنقا بحق المتهمين الـ3 بعد 

رفض الطعن المقدم منهم.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

االنقالب يف فنزويال
   قبل يوم 22 يناير الماضي يوم االنقالب على شرعية 
خوان  إعالن  يوم  مادورو  نيكوالس  المنتخب  الرئيس 
غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً على فنزويال ، كان واحد من كل 
خمسة فنزويليين قد سمع بخوان غوايدو ، فقبل عدة أشهر 
كان الشاب البالغ من العمر 35 عاماً شخصية غامضة في 
ارتباطا  ترتبط  يمينية متطرفة وهامشية سياسياً  مجموعة 
وثيقاً بأعمال شغب مروعة في الشوارع وحتى في حزبه 
الجمعية  في  المستوى  متوسطة  غوايدو شخصية  كان 
المعارضة بل كان  تهيمن عليها  التي  )البرلمان(  الوطنية 
 . للبرلمان  الحظ ويصبح رئيساً  بدياًل قبل أن يحالفه  نائباً 
ولكن بعد مكالمة هاتفية من نائب الرئيس األمريكي مايك 
الدولة صاحبة  لفنزويال  رئيساً  نفسه  أعلن غوايدو  بينس 
به  اعترفت  ما  العالم وسرعان  في  نفطي  احتياطي  أكبر 
والبرلمان  األوربية  الدول  من  وكندا وعدد  أمريكا طبعا 
الالتينية  أمريكا  حكومات  وتكتل  وإسرائيل  األوروبي 
بأنه  بغوايدو  )ليما(  مجموعة  باسم  المعروفة  اليمنية 
نتاج  الواقع  في  كان  . غوايدو  لفنزويال  الشرعي  الزعيم 
أكثر من عقد من االستماتة الحثيثة من قبل نخبة مصانع 
تدريب  تم  األمريكية حيث  للحكومة  التابعة  النظام  تغيير 
لزعزعة  بينهم غوايدو  الناشطين من  الطالب  كوادر من 
استقرار البالد واالستيالء على السلطة فقد أمضى غوايدو 
 . واشنطن  في  السلطة  قاعات  في  أثبت جدارته  سنوات 
إال  الديمقراطية  استعادة  أنه وجه  تسويقه على  يتم  واليوم 
بين  متطرف  فصيل  أكثر  في  المهنية  حياته  أمضى  أنه 
أحزاب المعارضة الرديكالية في فنزويال ، فكان في مقدمة 
حمالت لزعزعة االستقرار في البالد وكان مسؤواًل جزئياً 
في  االستطالعات  رائد  ويقول   . المعارضة  تفتيت  عن 
فنزويال لويس فيسينتي ليون أن هؤالء القادة الراديكاليين 
في المعارضة ال يملكون أكثر من %20 في استطالعات 
الرأي وحزب غوايدو ال يزال معزواًل ألن غالبية السكان 
المتوقع  . وليس من  الحل  يريدون  بل  الحرب  يريدون  ال 
انهيار  إلى  بل  الديمقراطية  نحو  فنزويال  يقود غوايدو  أن 
الهيمنة  لمقاومة  الماضيين حصناً  العقدين  كان خالل  بلد 
األمريكية ويشير صعوده غير المتوقع إلى ذروة مشروع 
دام عقدين من الزمن لتدمير تجربة اشتراكية قوية . فمنذ 
حاربت   1998 عام  لفنزويال  رئيساً  شافيز  هو  انتخاب 
على  السيطرة  الستعادة  األمريكية  المتحدة  الواليات 
إن  بالذكر  والجدير  الهائل  النفط  احتياطي  فنزويال وعلى 
االنقالب الذي قامت به المعارضة اليمينية في عام 2002 
بشكل  المتحدة  الواليات  من  بدعم  بشافيز  أطاحت  حيث 
الرئاسة  إلى سدة  الفنزويلي  الجيش  يعيده  أن  قبل  مؤقت 
كما  لشافيز  المؤيد  الجماهيري  الشعبي  للتحرك  استجابة 
موته  قبل  االغتيال  مؤامرات  من  العديد  من  شافيز  نجا 
بمرض السرطان في عام 2013 وقد نجا خلفه نيكالوس 
أما   . حياته  هددت  اغتيال  محاوالت  ثالث  من  مادورو 
إدارة ترامب فقد رفعت فنزويال إلى رأس الدول المستهدفة 
بتغيير النظام وحاولت تجنيد أعضاء من القادة العسكريين 
على  واالنقالب  العسكري  المجلس  لتشكيل  الفنزويليين 
الرئيس الشرعي مادورو ولكن هذه الجهود فشلت ومازال 
ونعم  فنزويال وحسبي هللا  في  ماذا سيحدث  ينتظر  العالم 

الوكيل فيِك يا أمريكا .!           

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Vendredi 08 février 2019
الجمعة 8 فبراير 2019
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السلطات املصرية تنفذ 
حكم اإلعدام حبق 3 متهمني

بقلم: تيماء الجيوش

الدستور و حقوق املرأة 
العام  في  ظهرت  التي  الحريات  وثيقة  او    Magna Carta   
1215 و هي كلمة التينية معناها الميثاق العظيم و تعد اول وثيقة  
شكلت القاعدة األساس التي استند اليها القانون اإلنكليزي في احكامه 
و مواده و األهم من ذلك فهي أيضاً تُعُد بأنها اول وثيقة دستورية 
او دستور في أوروبا قاطبًة . و ال يناهض االمر الحقيقة عندما قال 
البعض بأنها من اعظم الوثائق  في التاريخ البشري كونها أرست 
الُمطلقة  السلطة  لقانون حرية األفراد في مواجهة  االرض الصلبة 
للتغيير في بريطانيا. ثم  السياسية  القانونية -  الوثيقة  للحاكم فكانت 
اخرى   مرًة  لتصبح  عام  مائتي  منذ  المستعمرات  الى  تأثيرها  امتد 
رمزاً للتحرر السياسي و المطالبة بالحقوق بانتقال مبادئها و تأثيرها 
الثالث  القرنين  في  الوثيقة  تم تصديق  قد  المستعمرات. و  الى هذه 
عشر والرابع عشر حيث تم تطبيق الفقرة األساسية 39 التي تنص 
أو  أي رجل  اعتقال   في  التعسف  و عدم  الفردية  الحريات   على 
حرمانه من أمالكه أو سجنه ولو حدث ذلك يكون معارًضا للقانون .
في  نعهدها  التي  بالصيغة  الدستور  ظهور  عدة  بقرون  ذلك  تال 
العصور الحديثة حيث بدأت في الواليات المتحدة االمريكية بأول 
للثورة  االول  الدستور  ليأتي  ثم   1778 العام  في  مكتوب  دستور 
الفرنسية في العام 1791. لتعم العالم اجمع حركة تدوين الدساتير 

الحقاً. 
وبالتعريف الدستور هو:« مجموعة األحكام التي تحدد شكل الدولة 
ونظام الحكم فيها ، وسلطاتها ، وطريق توزيع هذه السلطات ، وبيان 

اختصاصاتها ، وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم.«
وينطبق تعريف الدستور هذا على تعريف القانون الدستوري ؛ ألن 
القانون الدستوري ما هو إال األحكام الدستورية المطبقة في بلد ما، 
وكذلك االمر بالنسبة للدستور المطبق في بلد فما هو اال مجموعة 

األحكام الدستورية الخاصة بهذا البلد .
تأتي أهمية الدستور في اَي بلٍد من انه يعتبر اهم القوانين السارية 
و اساسها و ان هذه القوانين ) المدنية، الجزائية، اإلدارية ...الخ( 
يجب ان تتسق مع الدستور أواًل و أال تخالف احكامه ألنها احكام 

دستورية.
السلطة  الدستور عادة عن طريق سلطة أعلى من  ويجرى وضع 
التشريعية ، وتسمى السلطة التأسيسية ، وتتم إجراءات تعديل أحكام 
الدستور بطريقة أشد تعقيدا من اإلجراءات المتبعة لتعديل األحكام 

القانونية األخرى .
وتطلق كلمة الدستور أحيانا فتنصرف إلى الوثيقة التي تحمل هذه 
التسمية ، أو ما يراد ضمنها ، مثل القانون األساسي للدولة ، وهذا 
هو المعنى الشكلي للدستور ، و هذا التعريف تحديداً يُقصي ما ليس 
يكون  عندما  هنا  نعني  و  الدستور  في  وارداً  ليس  ما  و  دستورياً 

العرف هو المصدر لنٍص او أمٍر دستوري.
أُطلِقت منذ أيام  حملة من قبل ناشطاٍت نسويات و تحديداً في التاسع 
عشر من كانون الثاني / يناير من العام 2019 ، هدف هذه الحملة 
الواليات  في   New Amendment دستوري  تعديل  عنوانها  و 
المتحدة االمريكية و اضافة باٍب خاص ب الحقوق المتساوية و الذي 
اسٌم مختصٌر عليه  أُطلِق  النقاشات حوله من عقوٍد عديدة.  تستعر 

 ERA/ Equal Rights Amendment
معاملة  على  التاكيد  هو  بأهدافها  الحملة  هذه  عملياً  تعنيه  ما  و 
أم  الواليات  مستوى  على  هذا  كان  ان  الرجل  مع  بمساواٍة  المرأة 
على المستوى الفيدرالي و الحقاً لم يكن مفاجئاً انضمام العديد من 
الشخصيات السياسية و المجتمعية لهذه الحملة الوليدة. التمييز بين 
الرجل و المرأة هو حقيقة يومية نعيشها. و ترجمة ذلك قانوناً على 
في   ، التعليم  في  االرث،  في  نجده  العربي  العالم  في  المثال  سبيل 
تعدد  و  الحضانة  و  الطالق  في  الصغيرات،  زواج  في   ، العمل 
الزوجات او حتى في بعٍض من الخدمات الصحية االساسية. ناهيك 
عن العنف ضد المرأة . و لو تفحصنا قلياًل سنجد ان العنف القانوني 
هو موجود وقائم أيضاً في دولة مثل الواليات المتحدة فمن قرائته 
لماذا ال  إذاً   . الرجل  المرأة و  بين  القانون يميز جنسانياً  ان  سنجد 
يمكننا ان تُنشء منظومة قانونية تمنح المرأة القوة و الكرامة ؟ و 
هكذا كان قيام هذه الحملة النسوية في الواليات المتحدة االمريكية. 
فالعنف ضد المرأة موجود في كل المجتمعات و ان اختلفت اشكاله 
وأنواعه و شدته و منها العنف القانوني الذي يُعتبر احد أوجه العنف 
ضد المرأة لكنه أشدها قسوة و عوٌد على بدء ، لكن لماذا القانون 
المراد به ان يتضمن تغييراً بخصوص الحقوق  الدستوري تحديداً 

المتساوية؟ 
وهي  أال  جذرية   محاور  أربعة  الى  تستند  الديمقراطية  النظم 
الحكم  في  لألفراد  المباشرة  المشاركة  و  الُمنتخب  السياسي  النظام 
الذي    Rule of Law القانون  دور  و  االنسان  احترام حقوق  و 
يضمن المساواة بين جميع األفراد في الحقوق و الواجبات  و بالتالي 
القانون عموماً  فهو الذي يضمن المساواة بين المرأة و الرجل. و 
تطور  و  الُمطبق  التشريع  بين  يحدث  الذي  الفراغ  يمأل  ان  يجب 
الشروط االجتماعية  و االقتصادية و السياسية في اَي مجتمع . و 
ما تتطور هذه الشرائط بشكٍل اسبق من التشريع لهذا نشأت  غالباً 
التغيير  و  المجتمع  بمتطلبات  يفي  كي  القانوني  للتغيير  الحاجة  
النيابي  التمثيل  و  االنتخاب  كان حق  المثال  سبيل  فيه. على  القائم 
ممنوعاً على المرأة في القرن الماضي بل كان محرماً . الحقاً كان 
نصيب المجتمعات المدنية ان تلحق تشريعاتها الركاب و تتسق مع 
المرأة  ان  و  الشراكة  بأسس  وتفي  العميقة  المجتمعية  المتغيرات 
هي مواطنة لها ذات الحقوق و الواجبات .  و البدء كان قي إقرار 
القوانين بحقوق المرأة باالنتخاب و التمثيل و ُعدَّ ذلك حقاً سياسياً 
و مدنياً اصياًل ليس على الُصُعد المحلية بل و الدولية أيضاً و على 
ذات المنوال كان حق التعليم و العمل و اكتساب الجنسية و الطالق. 
في العالم العربي كان المثال االبرز لهذا التغيير هو انخراط المرأة و 
ممارستها لحق العمل و حق التعليم ، من يلقي نظرة على احصائيات 
منظمة العمل الدولية او منظمة اليونسكو سيجد النسب  مترافقًة مع 
األعوام و تصاعدها المضطرد من حيث قطاعي التعليم و العمل و 
كيف استطاعت المرأة ان تثبت جدارتها في ميادين كثيرة. بديهياً 
العالم قاطبًة بل كان كما  لم يكن وليد لحظته في دول  التغيير  هذا 
ذكرنا أعاله تغييراٍت عميقة في كل بلٍد على حدة و ناصرها العديد 
من المدافعين عن الحقوق و المنادين بالتغيير في هذا البلد او ذاك 
، تحضرنا أسمائهم ، ربما البعض من هذه األسماء،  في كندا كان 
هناك السيدةCasgrain  التي نادت بمناهضة التمييز و كذلك السيدة 
Mary Ann Shadd و السيدة Emily Howard Stowe التي 
ناهضت التمييز و كانت اول من دعا الى انخراط المرأة في التعليم 
مؤسسة  شعراوي  هدى  السيدة  كانت  العربي  عالمنا  في  و  الطبي 
عندما  سوريا.  في  العابد  نازك  السيدة  و  للمرأة  المصري  االتحاد 
تطالب الناشطات و المدافعات عن حقوق المرأة في الواليات المتحدة 
االمريكية بالتغيير الدستوري فهذا ألنه القانون الذي يحمي حقوق 
القانونية  الحماية  المساواة و النه يوفر  المواطنين جميعاً على قدم 
للمرأة دون تمييز و لهذا كان ال بد لنٍص دستوري واضح و تعديٍل 
غير قابٍل لالجتهاد او التفسير . هكذا هي حقوق المرأة كجزٍء من 
حقوق االنسان و المكفولة بالنصوص الدستورية. هذه هي الحركة 
التشريعية المعاصرة و المواكبة للتغييرات الحقيقية في اَي مجتمع 

هكذا تتبلور الحداثة و تكون مقدمًة لحداثة أعمق. 
الحقوق  يُكّرس  و  المتحدة  الواليات  في  يحدث  قد  دستوري  تغييٌر 
المتساوية دستورياً و حركة نسوية في كندا هي بخير و تتبلور بشكٍل 
حداثي يثير اإلعجاب و نساء في العالم العربي يدافعن بجدارة عن 
حقوقهن و مطالباٍت بالتغيير. إن أردت ان تعرف درجة تقدم مجتمٍع 

ما فانظر الى اوضاع المرأة فيه . 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

موسكو: ننتظر من أنقرة تفعيل جهودها لتنفيذ االتفاقيات 
حول إدلب بالكامل

  أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم 
الخميس، أن موسكو تنتظر من أنقرة تفعيل 
التركية  الروسية  االتفاقات  بتنفيذ  جهودها 
السورية من  إدلب  بشأن تحرير محافظة 

اإلرهابيين.
باسم  المتحدثة  قالت  وفي موجز صحفي، 
الخارجية، ماريا زاخاروفا: »نأمل أن يفعّل 
تغيير  أجل  األتراك جهودهم من  شركاؤنا 
الوضع جذريا في نهاية المطاف، وأن ينفذوا 
االلتزامات التي أخذوها على عاتقهم ضمن 
االتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي 
يوم 17 سبتمبر 2018 حول إدلب«، بما في 
ذلك إنشاء منطقة منزوعة السالح« هناك.

لدى موسكو  أن  إلى  المتحدثة  وأشارت 
تنظيم »جبهة  تدل على تحضير  معلومات 
كبير في  النصرة« اإلرهابي لشن هجوم 
إدلب في سعيه إلى بسط سيطرته على منطقة 

خفض التوتر هناك.
فإن  الواردة  المعلومات  وقالت: »بحسب 
الماضي،  الشهر  أواخر  النصرة دعت، 
حلفاءها المزعومين من المجموعات العاملة 
في إدلب، للتعاون في التحضير لشن عملية 
أن  البديهي  كبيرة محتملة.. ومن  عسكرية 

النهائي هو بسط  هدف اإلرهابيين 
التوتر  السيطرة على منطقة خفض 

في إدلب بأسرها«.
بين  أن من  كما ذكرت زاخاروفا 
نشاطات اإلرهابيين في إدلب تكديس 
مخزونهم من المواد السامة على طول 
الحكومية  القوات  التماس مع  حدود 
السورية، مضيفة أن الخارجية الروسية 
لفتت االنتباه إلى تقارير إعالمية تشير 
إلى قيام المسلحين بنقل حاويات عدة 

من غاز الكلور إلى إدلب.
وأخذت تركيا على عاتقها، بموجب 
المنطقة  تطهير  سوتشي،  اتفاقية 
إدلب  في  منها  السالح  نزع  المزمع 
أكتوبر  بحلول 15  اإلرهابيين،  من 
تنجح في ذلك  لم  لكنها  الماضي، 

حتى اآلن.
أكد وزير  الماضي،  يناير  وفي 28 
الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، 

النصرة« في  إرهابيي »جبهة  أن وجود 
إدلب ينافي اتفاقية سوتشي، مشيرا إلى أن 
موسكو لن تقبل ببقاء »بؤرة اإلرهاب« في 

هذا المنطقة على الدوام.

إلى  كما جددت زاخاروفا دعوة موسكو 
السوريين  األكراد  بين  الحوار  بناء جسور 
الحل  أن  اعتبار  والحكومة، وذلك على 
المستدام لألزمة في سوريا يمر عبر مراعاة 
مصالح األكراد »كجزء ال يتجزأ من الشعب 

السوري«.
وأعربت المتحدثة باسم الوزارة عن 
قناعة روسيا بأن هذا الحوار سيخدم 
»ضمان سيادة سوريا واستقاللها 

ووحدتها وسالمة أراضيها«.
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إلعالناتكم يف الرسـالة

األخ األكرب
المغلقة  التلفزيونية  الدوائر       تخطط الصين الستخدام كاميرات 
والذكاء االصطناعي في تتبع ومراقبة الناس في كافة أنحاء البالد بغية 
العثور على المطلوبين للعدالة. هذا ما أوردته صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية التي ذكرت أن هذه الخطوة سيشرف عليها جيش التحرير 
الشعبي الصيني، وسترتكز بشكل أساسي على الشبكة الوطنية لنظم 
وآليات المراقبة. وقالت الصحيفة إن الصين اختبرت برنامجا متطورا 
الكتشاف شخص متخف، بغض النظر عن وضعيته أو مشيته، ونوهت 
إلى أن السلطات تباشر العمل بالفعل على تطوير العديد من التقنيات 
المشابهة لتتبع مواطنيها الذين يزيد عددهم عن مليار شخص. ويأمل 
المارد الصيني أن ينجح في نشر نظام درجة االئتمان االجتماعي، الذي 
يصنف المواطنين على أساس سلوكياتهم، والذي يقضي بإضافة كل 
من ال يلتزمون بالقواعد إلى قائمة تمنعهم من التمتع ببعض الكماليات 
وأوجه الرفاهية، وهو النظام الذي بدأت تكثر حوله المخاوف، السيما 

فيما يتعلق بتداعياته األخالقية.
أول ما تبادر إلى ذهني عندما قرأت هذا الخبر رواية الكاتب البريطاني 
باسم »األخ  المعروفة أيضا  الشهيرة »1984«  »جورج أورويل« 
األكبر«، التي نشرها عام 1949 وُصنفت واحدة من أفضل 100 رواية 
في التاريخ، وتم ترجمتها بحلول عام 1984 إلى 65 لغة رغم منعها 
في العديد من البلدان، وتحولت إلى فيلم سينمائي عام 1984 أيضا. 
وهي رواية متخيلة حاول أورويل من خاللها أن يقرع جرس إنذار 
لما يمكن أن يحدث في المستقبل،  وتصور أورويل أحداثها في أعقاب 
حرب شاملة خرج البشر منها منهكين، جائعين، ويائسين، ونشأت على 
أثرها ثالث دول شمولية متناحرة غدت تتحكم في العالم؛ هي »أوقيانيا« 
التي تشمل نصف الكرة الغربي والجزر البريطانية وأستراليا وشمالي 
أفريقيا، و«أوراسيا« التي تشمل أوروبا وروسيا وسيبيريا، و«إيستاسيا« 

التي تشمل الصين واليابان وكوريا والهند الصينية.
يعيش بطل الرواية »وينستون سميث« في »أوشينيا«، ويعمل محررا 
الدعاية ومراجعة  المسؤولة عن  الوثائق بوزارة »الحقيقة«  في قسم 
التاريخ، يتولى مراجعة الحقائق التاريخية ليتأكد من توافق الماضي 
مع موقف الحزب الذي يتغير باستمرار، ويقوم بإعادة كتابة المقاالت 
القديمة وتغيير الحقائق التاريخية بحيث تتفق مع ما يعلنه الحزب على 
الدوام. كما تبرز في الرواية شخصية »األخ األكبر« المسيطرة على 
كل القرارات، والتي تنشر في كل مكان أنها تراقب الجميع. أما حبكة 
الرواية فتكمن في التناقض الكبير بين شخصية بطل الرواية وينستون 
التاريخ، ووينستون  الذي يزيف حقائق  الحكومي  الموظف  سميث، 
سميث، المواطن الذي يكره الحزب من أعماقه، ويدون بطريقة خفية 
حقائق التاريخ التي يقوم بتزييفها لصالح الحزب بعيدا عن شرطة الفكر.
الحديث عن رواية »1984« في مساحة صغيرة  السهولة  ليس من 
كهذه، لكن الشاهد أنها قرعت الجرس لما  يمكن أن يحدث، خاصة 
في األنظمة الشمولية، مثلما حدث في االتحاد السوفيتي السابق ودول 
أوربا الشرقية قبل السقوط المدوي لهذه األنظمة، واكتشاف العالم أنها 
كانت نمورا من ورق، تبدو من الخارج قوية، لكنها ضعيفة من الداخل، 
رغم الرقابة الصارمة التي تفرضها على شعوبها. لكن األهم من هذا أن 
األنظمة التي تدعي أنها غير شمولية وقعت في الفخ ذاته ولكن بطرق 
أكثر نعومة، فاستخدمت منصات ووسائط التواصل االجتماعي لجمع 
المعلومات عن شعوبها والشعوب األخرى، واستخدمتها لتحقيق أهدافها، 
فأثبتت أنها أسوأ من األنظمة الشمولية، وأكثر ذكاء في استخدام هذه 
المنصات والوسائط لمراقبة شعوبها والشعوب األخرى، وتدميرها 
بواسطة هذه الوسائل، بينما هذه الشعوب غارقة في وهم االنتصار الذي 
ال يتحقق لطرف على آخر، ألن سياسة هذه الدول قائمة على إضعاف 
كل األطراف، وعدم السماح ألي طرف بهزيمة طرف، والمحافظة 

على توازن الضعف المرادف لتوازن القوى.
نموذج الصين الذي جاء في مقدمة المقال، ربما يكون واحدا من النماذج 
التي تستحق االلتفات إليها في ضوء فكرة »األخ األكبر« المسيطرة على 
رواية جورج أورويل. وفكرة استخدام الذكاء االصطناعي وكاميرات 
الدوائر التلفزيونية المغلقة في تتبع ومراقبة الناس في أنحاء البالد كافة 
هي تطوير لفكرة الرصد في جمهورية »أوشينيا« المتخيلة، حيث ال 
يتمتع السكان بأي خصوصية حقيقية؛ ويعيش كثير منهم في شقق مزودة 
بكاميرات وشاشات عرض تراقبهم على مدار الساعة، وتنتشر تلك 
الكاميرات والشاشات في أماكن العمل واألماكن العامة، وإن لم توجد، 

فثمة ميكروفونات مخبأة في كل مكان.
قبل  المتخيلة، ويحدث من  حدث هذا في »أوشينيا« جورج أورويل 
حكومات دول كثيرة على أرض الواقع، مثلما تحاول الصين أن تفعل، 
كما هو وارد في الخبر، لكن األهم من هذا كله أنه يحدث بأيدي البشر 
أنفسهم من خالل حساباتهم الشخصية على منصات التواصل االجتماعي، 
حيث يستعرضون حركاتهم وسكناتهم منذ اللحظة التي يغادرون فيها 
أسّرتهم في الصباح، وربما قبلها أيضا، وحتى يعودون إليها مرة أخرى 
في نهاية اليوم، وربما بعدها. واألكثر ضررا من هذا هو ما ترصده 
إدارات منصات هذه الوسائط، مثل فيسبوك وغيرها، وما تسجله من 
معلومات عن المشتركين فيها، كي تبيعه لشركات اإلعالن والتسويق، 
ليتم استهدافنا بإعالناتها في األوقات التي تناسب السلع التي تعلن عنها، 

وكأنها تقرأ ما في نفوس البشر. 
هذا األخ األكبر الذي يراقبنا، أصبح يسكن أجهزة حواسيبنا وهواتفنا 
النقالة، وهو األكثر خطرا علينا، ألنه ينام ويصحو معنا، يرصد حركاتنا 
وسكناتنا، ينقلها للناس كافة بأيدينا، ويتخذ القرارات نيابة عنا. وهذه 

واحدة من أكبر مصائب العصر الذي نعيشه اليوم.
 aliobaid4000@yahoo.com
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السيسي يصدر قرارا مجهوريا بشأن اتفاقية 
املساعدة األمريكية

وزير اخلارجية يبحث إقامة منطقة حرة لوجيستية مصرية يف جيبوتي

  القاهرة/ فرج جريس: أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
قرارا بالموافقة على التعديل الحادي عشر التفاقية المساعدة بين مصر 

والواليات المتحدة األمريكية.
وتختص االتفاقية بمبادرات اإلدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، الموقع 
في القاهرة بتاريخ 24/7/2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

المرجوة  النتائج  فإن  الرسمية،  بالجريدة  المنشورة  لالتفاقية،  ووفقا 
من هذه المبادرات، رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات القضائية والقطاع 
االنتخابات، وزيادة وعي  القانونية وإدارة  البيئة  القانوني، وتحسين 
المواطنين بالعمليات السياسية، وتعزيز القدرة المؤسسية على معالجة 
قضايا حقوق اإلنسان، وكذلك تعزيز قدرات المجتمع المدني لحماية 

الفئات المهمشة من السكان.
وتم تعديل االتفاقية ألكثر من مرة بين الجانبين، حيث أصدر الرئيس 
الماضي حول  العام  قرارا جمهوريا  السيسي  الفتاح  المصري عبد 

تعديل االتفاقية ذاتها.

جريس: صرح  فرج  القاهرة/    
المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري 
الخميس،  التقى يوم  الخارجية  وزير 
محمود على يوسف وزير خارجية 
جيبوتي، وذلك على هامش مشاركته 
في االجتماعات التمهيدية للقمة اإلفريقية 
أديس  اإلثيوبية  بالعاصمة  المنعقدة 
أبابا، حيث تناول االجتماع العالقات 
الثنائية بين البلدين والقضايا اإلقليمية 

محل االهتمام المشترك.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن 
الوزير شكري استهل اللقاء بالترحيب 
بالطفرة اإليجابية التي تشهدها العالقات 
لتعزيزها  التطلع  البلدين، مؤكًدا  بين 
مستقبال في شتى المجاالت، ومشيًدا 
الجيبوتية  السياسية  القيادة  بتوجهات 
الحكيمة التي ساهمت في استقرار البالد.
نوه  الوزير شكري  أن  وذكر حافظ 
الوكالة  به  تقوم  الذي  الهام  بالدور 

من  للشراكة  المصرية 
من خالل  التنمية  أجل 
إسهامها في تقديم دورات 
الخبرات  لتبادل  تدريبية 
وبناء الكوادر الجيبوتية 
الصحة،  مجاالت  في 
والطاقة، والدبلوماسية، 
باإلضافة إلى قيام الوكالة 
بتسليم مساعدات طبية تعد 
األولى من نوعها للقسم 
الكلى  لغسيل  المصري 
بالمركز الطبي التابع لقوات 
الدرك في جيبوتي. كما 
بحث الوزيران مشروع 

إقامة منطقة حرة لوجيستية مصرية 
في جيبوتي، والتي تهدف إلى إنعاش 
اقتصاديات دول منطقة القرن اإلفريقي، 
وجذب االستثمارات المصرية لجيبوتي، 
فضال عن زيادة التبادل التجاري بين 

دول المنطقة.

من جانبه، أكد وزير خارجية جيبوتي 
على العالقات التاريخية بين البلدين، 
كافة  في  لتطويرها  بالده  وتطلع 
المجاالت، كما تناول االجتماع عددا 
من القضايا اإلقليمية مثل األوضاع 
في منطقة القرن اإلفريقي، والعالقات 
أكد  حيث  الجيبوتية،   – اإلريترية 

استقرار  أهمية  على  الوزيران 
من  فيها  التكامل  وتحقيق  المنطقة، 
خالل الدفع ببرامج التعاون لتنميتها، 
كما تم مناقشة األوضاع في كل من 
أمن  عن  فضال  والصومال،  اليمن 
البحر األحمر والدور القيادي للدول 

المشاطئة في هذا الصدد.

بقلم: محمد منسي قنديل

يف ذكرى ثورة 25 يناير

حلظات احلرية

  وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
األسبوع الماضي إنه لن يجدد تفويض القوة المؤقتة 
في الخليل متهما المراقبين بأنشطة غير محددة معادية 

إلسرائيل.
المتعددة  المراقبة  بعثة  التي رأست  النرويج  وقالت 
22 عاما ”القرار اإلسرائيلي  الجنسيات على مدى 
أحادي الجانب يمكن أن يعني توقف تنفيذ جزء مهم 

من اتفاقات أوسلو.“
15 عضوا قرار  المؤلف من  وناقش مجلس األمن 
بناء على  أبواب مغلقة يوم األربعاء  إسرائيل خلف 
طلب من الكويت وإندونيسيا التي ساهمت أيضا في 
صياغة البيان. ومثل هذا البيان ينبغي أن ينال الموافقة 

بتوافق اآلراء.
وقال دبلوماسيون أمريكيون إن الواليات المتحدة ال تعتقد 
أن بيانا من مجلس األمن بشأن هذه القضية مناسب.

وكان مشروع البيان الذي اطلعت عليه رويترز سيقر 
بأهمية البعثة المؤقتة ”وجهودها الرامية إلى تعزيز 

الهدوء في منطقة شديدة 
والوضع  الحساسية 
األرض،  على  الهش 
الذي يخاطر بمزيد من 

التدهور“.
ولطالما اتهمت الواليات 
المتحدة  األمم  المتحدة 
إسرائيل  بالتحيز ضد 
من  حليفتها  وتحمي 
إجراءات مجلس األمن.

والخليل مدينة فلسطينية 
يسكنها 200 ألف شخص 

وبها نحو ألف مستوطن إسرائيلي يتمتعون بالحراسة 
بفضل وجود عسكري إسرائيلي كبير.

وتشكلت البعثة المؤقتة بعد أن قتل مستوطن يهودي 
29 فلسطينيا في الحرم اإلبراهيمي بالخليل في عام 
1994. كما شهدت المدينة أيضا هجمات طعن نفذها 

فلسطينيون ضد مستوطنين وجنود إسرائيليين.
انسحاب  فمنذ  اإلنترنت،  البعثة على  لموقع  ووفقا 
إسرائيل الجزئي من الخليل في عام 1998 بموجب 
اتفاقات السالم المؤقتة مع السلطة الفلسطينية، تراقب 
البعثة ”انتهاك االتفاقات وخرق القانون اإلنساني الدولي 

وقوانين حقوق اإلنسان الدولية“.

الحوثي  ميليشيا  أصدرت    
المنظمة  مكتب  بإغالق  قراراً 
بالبشر  اليمنية لمكافحة االتجار 
في العاصمة صنعاء، عقب قيامها 
بنشر فضائح وجرائم الميليشيا، 
بشأن اعتقال النساء وتعذيبهن في 
سجون خاصة واالتجار بأعضاء 
جرحى الميليشيات والتخلص منهم.

وقال رئيس المنظمة نبيل فاضل، 
إن ميليشيا الحوثي أصدرت قراراً 
بإغالق مكتبهم بصنعاء، وتقوم 
بمالحقة كافة العاملين بالمنظمة.
وأضاف: “نحن منظمة مجتمع 
مدني.. إمكانياتنا محدودة في حال 
أردنا مقاضاة الميليشيا جراء ما تقوم 
به من جرائم سواء من اختطاف 
للنساء أو بيع لألعضاء البشرية 
إلى أنهم في  للجرحى”، مشيراً 
المنظمة يقومون بإيصال جرائم 

الميليشيا للمنظمات الدولية.
أن بحوزتهم وثائق وأدلة  وأكد 

على جرائم ميليشيا الحوثي وقيامها 
ببيع وسرقة األعضاء البشرية، 
موضحاً أنهم يأملون في المنظمة 
بالبشر  اليمنية لمكافحة االتجار 
بأن يحصلوا على دعم ليتمكنوا 

من تأدية مهامهم بشكل كامل.
وكشف فاضل عن تعرضه وفريقه 
للمضايقات والتعسفات والتهديد 
باالختطاف من قبل الميليشيات، 
اليمنية  المنظمة  رئيس  ودعا 
عبر  بالبشر  االتجار  لمكافحة 
المنظمات  كافة  وكالة “خبر”، 
المحلية  واإلنسانية  الحقوقية 
والدولية إلى التضامن معهم ومع 
ضحايا ميليشيا الحوثي، واتخاذ 
موقف حاسم وصارم تجاه هذه 

العصابة اإلرهابية.
وحمل فاضل ميليشيا الحوثي كامل 
المسؤولية في حال تعرضه أو أي 
من أسرته أو العاملين بالمنظمة 

ألي أذى.

  أكد نائب وزير الدفاع اإليراني العميد 
قاسم تقي زادة، أن طهران أطلقت أمس 
قمرا صناعيا، بعد فشل تجربة اإلطالق 

األولى منتصف يناير الماضي.
وذكر المسؤول الدفاعي رفيع المستوى، 
ألقاها أمس األربعاء في مدينة  في كلمة 
بردسير بمحافظة كرمان جنوب شرقي 
إيران، أن صاروخ “سفير” الحامل لقمر 
“دوستي” )الصداقة( الصناعي أطلق أمس 
وتم وضع القمر في مداره المحدد، مشيرا 
إلى أن التجربة الجديدة أجريت بالتزامن مع 
“أيام عشرة الفجر”، حسب وكالة “إرنا”.
قمر “طلوع”  أن  تقي زادة،  أعلن  كما 
لالتصاالت سيوضع في مداره المقصود 
العاجل”، موضحا أن ذلك  القريب  “في 
أو  الثالثة  سيحدث في غضون األشهر 

األربعة المقبلة.

كما أكد نائب الوزير إعادة صيانة صاروخ 
“شهاب ثاقب” المصنع “في زمن الحرب 
المفروضة”، قائال إن هذا الصاروخ المزود 
بأجهزة رادار استطالعية والذي يحلق على 
ارتفاع 27 كلم، ويبلغ مداه 200 كلم يعد 
من بين ثالثة أنواع متميزة من الصواريخ 

اإليرانية محلية التصميم والتصنيع.
وسبق أن أفادت وسائل إعالم أجنبية، بأن 
نفذت تجربة جديدة إلطالق قمر  إيران 
أنباء عن احتمال  صناعي، وسط ورود 

فشل التجربة الجديدة.
ودانت الواليات المتحدة وإسرائيل وفرنسا 
المجال،  هذا  في  إيران  تجارب  بشدة 
معتبرة إياها مخالفة لقرار مجلس األمن 
الدولي رقم 2231، فيما شددت طهران 
على أن تجاربها سلمية حصرا وال تنتهك 

هذا القرار.

بقلم: علي عبيد الهاملي

أمريكا متنع صدور بيان من األمم املتحدة بشأن مراقبني يف اخلليل

أطول  المصري  الزمن      
ازمنة البشرية، واألقل في درجة 
التاريخ وقد  الحرية، فمنذ فجر 
تخلى المصريون عن حريتهم، 
اسلموها طوعا لسلسلة من الحكام 
الذين توالوا عليها كقدر أعمى، 
ارتدوا كل اشكال األقنعة، ولعبوا 
عليهم كل الحيل غير المشروعة، 
ولم يتركوا تبريرا إال وساقوه حتى 
يبقوا الشعب تحت نير العبودية، 
أحيانا  ذلك  المصريون  وتقبل 
دون وعي، وبرغبة تقارب الوله 
احيانا، صدقوا كل أكاذيب حكامهم 
وتركوا لهم العنان ليتحولوا إلى 
طغاة، اعطوا بسذاجة الشرعية 
لكل من ال شرعية له، فالحرية 
التي كانت حقا طبيعيا لكل البشر 
اصبحت عملة نادرة بالنسبة لهم، 
وفي الواقع كانوا هم من فرط فيها، 
لم يحاولوا انتزاعها كما يجب أن 
يحدث أو التضحية من اجلها مثل 
غيرهم، لكنهم استسلموا للعبودية 
الطوعية فقط من اجل استقرار 

ال يدوم ورخاء ال يجئ.
 نهر النيل كان هو أول أسباب 
الحياة  نبع  كان  الطغيان، ألنه 
األوحد في صحراء قاحلة، أزال 
المصريون من على ضفتيه األشواك 
والنباتات البرية، وطهروا مياهه 
ثم  النهر  التماسيح وافراس  من 
عبدوه، تقبلوا تقلباته في رضى، 
متقلب  شرسا  إلها  النهر  كان 
األحوال، يطلب ضحاياه وقت 
الفيضان، وفي أوقات الجفاف أيضا، 
ولكن بقدر ما كان ملكا للجميع 
كان عدوا للجميع أيضا، كانت 
مياهه دائمة التغلغل في الشواطئ 
الرخوة، تقطعها وتعيد تقسيمها 
من جديد، في وقت جريانه كان 
الفالح يستيقظ في الصباح ليجد أن 
النهر قد اقتطع شطرا من ارضه، 
ودفعها بتياراته لتلتصق بأرض 
لألرض،  قدري  تقسيم  جاره، 
وفي كل األحوال ال أحد يرضى 
بنصيبه، دب الخالف مبكرا بين 
سكان الوادي، وتصاعدت حدته 
في أيام ندرة المياه، لذا فقد سعى 
فالحو الوادي طائعين لمن يحكم 
بينهم،  فيما  النهر  أمور  وينظم 
ومن حكم النهر فقد حكم الجميع،  
ونشأت اول حكومة مركزية في 
التاريخ، على الفراعنة، الملوك 
األوائل ، سدنة العرش، ورضي 
الجميع بالدخول في طاعتهم، في 
الملك  لدولة  الطوعية  العبودية 
هو  الطوعية  والعبودية  االله، 
التعبير الذي اطلقه المفكر الفرنسي 
“دي ال بوسي” في القرن السابع 
عشر في مقالته التي يصف فيها 
كيف يتحكم الطغاة في شعوبهم، 
ورغم أنه يدين هؤالء الطغاة إال ان 
ادانته للشعوب كانت أقوى، فهي 
تستسلم أكثر مما ينبغي، وتفرط 
في حقوقها األساسية دون وعي، 
وهذه هي أحدى السمات السلبية 
للمصريين الذي وصفهم الجبرتي 
ذات مرة أنه شعب صانع للحكام، 
فهم يحولونهم إلى آلهة ال تمس 
وال تنتقد وال يقدمون لها أقل من 

الخضوع المطلق.
يستولى  هناك هاجس مرضي 
دائما على الذهن المصري هو 
يتخلى  اجله  ومن  االستقرار، 
عن اهم النوازع البشرية وهو 
الذرائع  ويقدم  للحرية  التوق 
المختلفة لكل من يستبد به، وال 
أحد يدرك أن العبودية ميراث 
جائر ينتقل من جيل اإلباء لألبناء، 
فلو قبلنا االذالل في حياتنا فهذا 
يعني أننا قد فرضناه فرضا على 
مصير ابناءنا، فالمصري كان 
دائما عرضة ألعمال السخرية 
المجانية، ومصادرة محاصيله 
وحيوانات، تسبى بناته ويساق 
ابناءه إلى حروب يكونون وقودا 
لها دون أن يدري عنها شيئا، وقد 
دفع المصري هذا الثمن الغالي 
دون ان يتلق ما يقابله، فلم ينعم 
باالستقرار إال قليال، ولم يعش 
الرخاء إال نادرا، كل هذا ألنه 
لم يناضل من اجل حريته كما 
ينبغي، فالناس يولدون أحرارا، 
ولكن هذا ال يدوم إذا لم يدافع 
بكل  الحرية  هذه  فرد عن  كل 
طاقته وإال تحول إلى عبد ذليل.

لم ينعم المصريون بالحرية الحقيقية 
في تاريخ العبودية الطوعية الممتد 
إال في مناسبتين نادرتين، وكالهما 
كانت أليام قليلة، المرة األولى 
الفرعوني  العصر  كانت خالل 
عندما كانت الدول المركزية في 
الفرعون  قوتها يحكمها  اقصى 
من جهة وكهنة المعبد من جهة 
أخرى،  ولكنها فوجئت بفرعون 
ثائر، متمرد، هو “اخناتون” الذي 
ثار على منظومة الدين التقليدية، 
ترك تماثيل اإلله “امون” وبقية 
المعابد  هجر  القدامى،  اآللهة 
الراسخة وآمن بإله جديد واحد، 
بالشمس واهبة الضياء والدفء 
إلى العالم،  أضاف لمسة روحية 
إلى الديانة القديمة المادية بكل ما 
تمثله من تماثيل وقرابين، بضربة 
وانفرط  الدولة  انقسمت  واحدة 
اعتبر  قبضتها،  من  كل شيء 
الكهنة الفرعون مارقا واهدروا 
الكهنة  اخناتون  واعتبر   ، دمه 
وطالب  القانون  عن  خارجين 
بمصدرة امالكهم، وكانوا يملكون 
الكثير، ووجد الشعب نفسه فجأة 
حرا، فالقوى التي كانت تمارس 
عليه القمع تتصارع مع بعضها، 
تركوه يسير حياته كما يريد، لم 
يعد هناك جباه للضرائب، وهرب 
العبيد من بيوت اسيادهم، وخرج 
السجون  العصاة واالبرياء من 
الحرية  أنواع من  وانتشرت   ،
الجنسية لم تكن معروفة، او كانت 
تدور في الخفاء، ظهر كل ما في 
نبل وخسة،  النفوس من  داخل 
الشهامة  أفعال  كل  وارتكبت 
المصريون  استطاع  والنذالة، 

أخيرا أن يعبروا عن انفسهم. 
لحظة الحرية الثانية للمصريين 
لم تحدث إال بعد آالف السنين، 
خالل هذه الفترة تفنن حكام مصر 
وفرض سيطرتهم  ارهابه  في 
عليه، لبسوا اقنعة اآللهة الذهبية، 
ووضعوا اللحى المستعارة ورؤوس 
اجسادهم  ودهنوا  الحيوانات 
لقد حرصوا  المضيئة،  بالمواد 
العاديين بأي  البشر  آال يشبهوا 
حال من األحوال، سكنوا القالع 
والقصور وحفروا المقابر الخفية، 
وبلغوا قمة تحكمهم حين أنشأوا 
قلعة الجبل حيث يقفون في أعلى 
الرعية  تسعى  بينما  اسوارها 
تحت اقدامهم كالنمل، وبعد أن 
على  ظلوا  القلعة  من  هبطوا 
الدرجة نفسها من النأي والتعالي، 
ولكن أخيرا حاول بضع الشباب 
المصري التمرد على قدر العبودية 
الطوعية، خرجوا في الخامس 
والعشرين من يناير عام 2011 
في مشهد تاريخي مهيب، تجمعوا 
يحتجون  التحرير،  ميدان  في 
القمع  من  ميراث طويل  على 
وفقدان اإلرادة، ولكن مسيرتهم 
لم تكن سهلة، كان رجال االمن 
يترصدونهم بالرصاص، وكهنة 
في  يشوهون صورتهم  النظام 
أجهزة االعالم، كان ثمن فادحا 
من األرواح الشابة، لكنهم تحملوه 
اصبح  الميدان،  في  وصمدوا 
قصره  في  محاصرا  الطاغية 
أن  قبل  يوما  ثمانية عشر  لمدة 
يرغم على التنازل عن منصبه 
الذي استولى عليه لمدة ثالثين 
الطاعة  من  هائلة  مدة  عاما، 
المخجل،  واالستخذاء  العمياء 
اصبحوا  المصريون  ولكن 
يوما  ثمانية عشر  لمدة  احرارا 
دون دولة مركزية تمارس عليهم 

قمعها المعتاد.
لحظات نادرة من تاريخ مثقل، 
ولكننا تعلمنا منها درس الحرية، 
هذا االستعباد الطوعي ال فائدة 
الطغاة  الذين نصنع  نحن  منه، 
ونسلطهم على رقابنا، الشيء 
يجبرنا على الخضوع لشخص 
مهما بلغ قدره، علينا أن نحافظ 
على ماهو إنساني بداخلنا، فطرة 
الحياة  بها، توق  التي ولدنا  هللا 
للشمس والهواء والبحر والقمر 
لم  مجانية  أشياء  وكلها  والليل 
يهبنا لنا أحد وال يوجد من يملك 
القدرة على منعها، بدون الحرية 
تنحط مرتبة االنسان إلى مستوى 
البهائم، يكفينا هذا التاريخ الطويل 

من العبودية.

مليشيا احلوثيني تغلق مقر منظمة 
مكافحة االجتار بالبشر يف صنعاء

االحتاد التونسي يوافق على 
مقرتحات احلكومة بزيادة األجور

إيران تعلن رمسيا إطالق قمر 
صناعي ثان سيعقبه ثالث 

»يف القريب العاجل«

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

  أعلن االتحاد العام التونسي للشغل، 
الخميس، موافقته على جملة مقترحات 
قدمتها الحكومة تخص زيادة في أجور 

عمال الوظيفة العمومية.
صادقت الهيئة الهيئة اإلدارية الوطنية 
لالتحاد العام التونسي للشغل باإلجماع، 
اليوم على قرارها بالموافقة على المقترحات 
التي تم التوصل إليها بين اتحاد الشغل 
والحكومة، وفقا لوكالة األنباء التونسية 
»تاب«. وأكد األمين العام لالتحاد، نور 
التصويت  جلسة  في  الطبوبي،  الدين 
على  وافق  االتحاد  أن  االتفاق،  على 
مقترحات الحكومة بالزيادات، على أن 
تستكمل الجولة المقبلة من المفاوضات 

االجتماعية في شهر يوليو المقبل.
وسيتم في قصر الحكومة مراسم التوقيع 
على االتفاق بين رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد وأمين عام االتحاد نور الدين 

الطبوبي.
الطبوبي عن  أعلن  آخر،  وفي سياق 
التوصل إلى اتفاق بين الحكومة واالتحاد، 
الحراك االحتجاجي في قطاع  لوقف 
التعليم ، بعد جهود وساطة، قام بها بين 

وزارة التربية ونقابة األساتذة.
ومن شأن االتفاق أن يدفع االتحاد العام 
التونسي للشغل إلى إلغاء اإلضراب العام 
في الوظيفة العمومية والقطاع االقتصادي 
العام الذي قرر تنفيذه يومي 20 و21  
فبراير الحالي، احتجاجا على رفض 
العمالية  للمطالب  الحكومة االستجابة 
بالزيادة في األجور وتحسين الوضع 

المعيشي.
وكان االتحاد العام التونسي للشغل قد 
نفذ في 17 يناير الماضي، إضرابا عاما 
شمل كافة القطاعات وشل البالد، بعدما 
فشلت المفاوضات بين رئيس الحكومة 
واالتحاد النور بشأن زيادات في أجور 
العمال والموظفين والمتقاعدين وتحسين 

القدرة الشرائية للتونسيين.
االتحاد  يمارس  األخيرة  الفترة  وفي 
كبيرة  للشغل ضغوطا  التونسي  العام 

انتزاع مطالب  الحكومة، ألجل  على 
عمالية ، ويرفض االتحاد استمرار حكومة 
يوسف الشاهد، وكان قد طالب منذ جلسة 
الحوار الوطني في مايو الماضي، بتغيير 

الحكومة.

قانون  الفرنسي مشروع  البرلمان  أقر    
يرمي إلى الحد من االحتجاجات العنيفة، بعد 
أشهر على اندالع تظاهرات حركة السترات 

الصفراء التي اتسمت بعضها بالعنف.
ورغم االنتقادات بأن هذا القانون ربما يكبت 
الحريات المدنية، فقد مررت الجمعية الوطنية 
هذا القانون بموافقة 387 صوتا في مقابل 
92، وذلك بفضل األغلبية المريحة التي يتمتع 

بها حزب الرئيس

ومن المقرر أن تمم مناقشة مشروع القانون 
في المجلس األعلى للبرلمان، لكن سيكون 

للجمعية الوطنية القول الفصل.
ويمنع القانون المحتجين من تغطية وجوههم، 
ويمنح الشرطة سلطات أقوى العتقال مثيري 
المشكالت المحتملين من داخل المظاهرات،
منع  المحلية حق  السلطات  يعطي  أنه  كما 

احتجاجات األفراد.
في  الصفراء  السترات  حركة  وتشكلت   

الحكومة  قررت  بعدما  الماضي،  نوفمبر 
زيادة الضرائب على الوقود، وسرعان ما 
تحولت إلى احتجاج أوسع على عدم المساواة 

وسياسة الرئيس ماكرون.
وفي بداية االحتجاجات، عاث مثيرو الشغب 

فسادا في شوارع باريس حيث أضرموا النيران 
في سيارات وحطموا متاجر راقية وشوهوا 
النصر، في أسوأ أحداث من نوعها  قوس 
انتفاضة  منذ  الفرنسية  العاصمة  تشهدها 

للطلبة عام 1968

الربملان الفرنسي يواجه “السرتات 
الصفراء” بقانون جديد



التكافل االجتماعي هو اجتماع      
أفراد المجتمع على المصالح المشتركة 

فيما بينهم 
الفرنسي فرانسوا دوما  العالم  ويقول 
عن حضارة مصر القديمة أن الهدف 
االسمي من كتابة تاريخ وحضارة مصر 
هو العمل على تقريب روح من خلقوها 
، والوصول إلى البؤرة التي انطلقت 
إبداعات اجتماعية وأدبية وفنية  منها 
،وان كان قد اختفي أكثر من ألفي عام. 
القديمة  المصرية  الحضارة  واهتمت 
باإلنسان اهتماما بالغاً فمن خالل المناظر 
المقابر  على  الموجودة  والنصوص 
والمعابد وجدنا حرص المصري القديم 
على مبدأ العدالة والتكافل االجتماعي، 
فكانت الربة ماعت هي ربة العدل والحق 
 ، الماعت هو “الريشة”  وكان رمز 
ولذلك كان يصور القاضي في العصور 
اإلسالمية وعلى رأسه ريشة دليل على 

تطبيق العدل 
 وكانت األعياد المصرية القديمة أكبر 
االجتماعي  التكافل  فكرة  دليل على 
فكانوا يقومون بذبح الذبائح في األعياد 
مبدأ  لتحقيق  الفقراء  وتوزيعها على 

التكافل االجتماعي 
فيتم الذبح في يوم العيد وتقدم بعضها 
كقرابين للمعبودات المختلفة والبعض 
يوزع على الفقراء والبعض يقدم إلى 

الكهنة .
ومن خالل ذلك التكافل أبدع المصري 

القديم في كل المجاالت كالطب والفلك 
والعمارة وغيرها من اإلبداعات البشرية 
التي تدرس حتى  اآلن في الجامعات 

العالمية. 
ومن خالل هذا المبدأ برع المصريين 
بناه هرم “خوفو” وكان  القدماء في 
ذلك المشروع القومي أثناء  حكم الملك 
خوفو ، ودلت مقابر العمال الذي اكتشفها 
الدكتور زاهي حواس على كيفيه حياته 
هؤالء العمال اللذين اجتمعوا على العمل 
الجماعي لتحقيق بناه الهرم ليصعد عليه 

الملك ويكون اإلله.
االجتماعي  التكافل  أمثله  أهم  ومن 
“عمال دير المدينة” بمدينة القرنة غرب 
والذين  العمال  بها  األقصر، وعاش 
الملكية في وادي  المقابر  ببناء  قاموا 
الملوك، وحرص الملك على االهتمام 
بهم ، وأثناء حكم املك رمسيس الثالث، 
أضرب العمال عن العمل ويعتبر أول 
بكتابة  التاريخ ، وقاموا  إضراب في 
الطعام  لتوفير  الوزير  إلى  الشكاوي 
والشراب واألجور  ورفضوا العودة 
إلى عملهم ،وتم االستجابة إلى مطالبهم 

وعادوا إلى العمل. 
وعكفت الدولة على تحفيز العمال في 
القومية ، كما اهتمت   المشاريع  تنفيذ 
بالفقراء والمحتاجين وذوي االحتياجات 
الخاصة والمكفوفين، وبذلك تكون مصر 
من أوائل الدول التي عكفت على تطبيق 

مبدأ التكافل االجتماعي

  كلودين كرمة
بقلم : على أبودشيش 

المصرية اآلثار  خبير 

الصراع  او  التحدى  او  التنافس  نتحدث عن  عندما     
فعلى الفور يتبادر الى اذهاننا ان هناك طرف اخر يكون 
او  االحباء  او  االقارب  من  المغلقة  دائرتنا  عن  خارج 
معه  ونتبارى  نواجهه  او  له  نتصدى  ان  بد  األصدقاء ال 
حتى نصل الى مبتغانا و نحقق احالمنا ونفتخر بما انجزناه 
تحقيق  الى  التوجه  الى  ذلك  ويدفعنا  بأنفسنا  ثقتنا  فتزيذ 
اعنف  هو  هذا  ان  نحتسب  وقد  االنجازات.  من  المزيد 
انواع الصراعات لما نواجهه من مشاق ومكائد و وعدم 
انصاف بسبب االهواء الشخصية. ولكن االشد خطورة و 
بين ماضيه  نفسه..  االنسان مع  تأثيرا هو صراع  االكثر 
وحاضره ، بين الخطأ والصواب ، بين ما يريده وما يجب 
عليه اتمامه..وهذا االختيار من شأنه ان يغير مسار حياته 
بالكامل حيث ان اختياره يتوقف على مبادئه وثقافته وما 
نشأ عليه من اخالق وما تعلمه وما بنيت عليه شخصيته 
فى  السابقة  بخبراته  وكذالك  به  بالمحيطين  تأثيره  ومدى 
والوقوف فى  الثبات  استطاع  فإذا  مختلف مراحل حياته. 
مواجهة الفساد والضغوط وعمل بجد وجهد حتى ينتصر 
على السلبيات المحيطة به وان ينتصر على الحرب التى 
االحيان  فى بعض  يدفعه  قد  الذى  والتشاؤم  افكاره  تشنها 
ان  الذى من شأنه  االسرع واألسهل  الطريق  اختيار  الى 
يكسر بداخله الكثير من القيم ويُصيب نفسه بشرخ عميق 
ال يلتئم مهما مرت به االيام ومهما حاول ان يصلح مسار 
االنسان لحظة واحدة  يفارق  الداخلى ال  فالصراع  حياته. 

به هل  يمر  موقف  كل  فى  و  قراراته  كل  فى  ويصاحبه 
يتقبل  احبابه ؟هل يفضل مصلحته؟ هل  يضحى من اجل 
الرأى اآلخر أم يخشى ان يتصف بالضعف؟ هل يجوز له 
استبدال افكاره ام يهاب ان يتهم بعدم الثبات والتردد؟ هل 
يمكنه عدم التمادى فى خطته إذا اثبتت فشلها ام من االجدر 
بهيبته وال يعترف  ان يحتفظ  ان يكون متعنت ألنه يجب 
بنقص خبرته؟ وتتبادر الى الذهن الكثير من االسئلة وكلها 
تبدأ ب “ هل “ وبعد حوار مع النفس يستنزف منها الكثير 
او  او غير مؤكدة  اإلجابة غير مرضية  تكون  الجهد  من 
تكون فى اتخاذ القرار مع شئ من المجازفة. وبذلك نجد 
الذى يصطحب  والتوتر  الحياة  مع ضغوط  االنسان  ان 
والكثير  الكثير  يغير  ان  كفيل  المسؤوليات  من  الكثير 
يسبب  الفرس...وهذا  مربط  وهنا  و شخصيته  فكره  من 
بين  المشاجرات  الى حد  التى تصل  الخالفات  العديد من 
ذلك  الى  األزواج.. ونضيف  بين  االنفصال  او  االصدقاء 
النفسى او العجز او  التقدم فى العمر والشعور باالحتياج 
واعتالل الصحة واختفاء عنفوان الشباب وراء الشيب و 
قد ظهرت فى الوجه مؤشرات تحكى تجاعيده حياة عمر 
طويل... ومن هذا المنطلق يتحتم علينا ان ندرس خطاطنا 
بعناية ونحسم امرنا ونحترس لخطواتنا متمسكين بما نريد 
الى  باستمرار  مبادئنا ساعين  التخلى عن  دون  نحققه  ان 
النفس  اشراقة  و  اعيننا  فى  الحفاظ على جمال صورتنا 

وابتهاج الروح 

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 08 février 2019
الجمعة 8 فبراير 2019

التكافل االجتماعي 
عند الفراعنة 

الصراع بني االنسان ونفسه 

ستيفن وليام هوكينغ، عبقري أسطورة )١ من ٤(

طيف ذكرى ..

  عبقري مخضرم من القرنين الماضي 
العام  في  أشهر  قبل  غادرنا  والحاضر، 

الماضي، إنه العالم الفذ ستيفن 
هوكينغ )١٩٤٢-٢٠١٨(

من أقواله: انظروا إلى النجوم 
وليس ألقدامكم 

١. سيرته الذاتية: 
غرائب  من  األهل:   .١.١
ويليام  ستيفن  أن  الصدف 
هوكينغ ولد في نفس اليوم 
الذي توفي فيه العالم الفلكي 
العظيم غاليليو قبل ٣٠٠ عام 
في الثامن من شهر كانون 
الثاني/يناير عام ١٩٤٢ في 
البريطانية  أكسفورد  مدينة 
وأيزوبيل هوكينغ.  لفرانك 
أمة إسكوتلنديه. بالرغم من 

الضائقة المادية التي عانت 
والداه  درس  األسرة،  منها 
حيث  أكسفورد  جامعة  في 
تخصص فرانك بالطب، أما 

والدته فدرست الفلسفة والسياسة واإلقتصاد. 
لديه أختان أصغر منه، سنافيلبا وماري وأخ 

بالتبني إدوارد. 
مدينة  إلى   ١٩٥٠ عام  في  العائلة  انتقلت 
سانت ألبانز حيث مكان عمل والده الجديد. 
اعتبرت العائلة في تلك المدينة بأنها ذكية 
للغاية ولكنها غريبة األطوار بعض الشيء 
حيث كان أفراد األسرة يقرؤون الكتب بصمت 
أثناء تناول وجبات طعامهم. كانوا يعيشون 
كبير مزدحم سّيء  بيت  في  مقتصدة  حياة 
تكسي  بواسطة  يسافرون  وكانوا  الصيانه 

لندنية حولوها لسيارتهم.  
٢.١. التحصيل العلمي: هذا العقل العبقري 
كان مستواه الدراسي في صغره بين المتوسط 
والسيء، ولكنه كان مهتماً بشدة في معرفة 
الساعات  يفكك  فكان  األشياء،  كيفية عمل 
وأجهزة الراديو....إلى أن أطلقوا علية لقب 
“أينشتاين” رغم عالماته المتدنية لكن كان 

يوجد إحساس عميق أن لديه عبقرية. 
في الثانوية أيضاً لم يكن متفوقاً في دراسته 
في  الطب  دراسة  منه  يريد  والده  وكان 
أكسفورد، لكن ستيفن هوكينغ لم يكن مقتنعاً 
درس  الفيزياء.  يدرس  أن  وفضل  بذلك 
بمرتبة  منها  أكسفورد وتخرج  في جامعة 
الشرف األولى في الفيزياء وأكمل دراسته 

كامبريدج وحصل على درجة  في جامعة 
بإشراف األستاذ  الكون  الدكتوراه في علم 

دينيس ويليام سياما.
 ٢. المرض: 

في السابعة عشر من عمره 
أكسفورد  في  الجامعة  أيام 
شارك مع مجموعة تجديف 
وكسب شعبية واسعة ولكن 
بعد مضي ٣ سنوات شعر 
بأنه بدأ يتعثر كثيراً ويسقط 
منطقي  سبب  دون  أرضاً 
في  بدأت رحلته  هنا  ومن 
تحدي المرض واإلبداع. 

 ٢١ بعمر  وهو  أصيب 
بمرض عصبي نادر يدعى 
التصلب الجانبي الضموري 
أو العصبون الحركي، جعل 
منه مع مرور الزمن مقعداً 
غير قادر على الحركه وذكر 
األطباء أنه مرض خطير جداً 
ولن يعيش أكثر من سنتين، 
لكنه تحدى المرض حتى عمر ٧٦ عاماً ما 

أدهش األطباء لسنوات طويلة. 
أقعده  الذي  المرض  مع  معاناته  تنته  لم 
فحسب، بل أصيب في عام ١٩٨٥ بإلتهاب 
رئوي إضطره إلى إجراء عملية جراحية 
في حنجرته أفقدته بعدها القدرة على الكالم 
كلياً إلى أن قام المهندس األميريكي والت 
معقد  آلي  حاسب  نظام  بتطوير  وولترز 
الكلمات  بكتابة  التخاطب  مكنه من خالله 
المطلوبة على شاشته، ثم طور خبير آخر 
من كامبريدج برنامجاً أكثر تطوراً مرتبطاً 

بكرسيه المتحرك. 
تحدثنا هذا األسبوع عن سيرته الذاتية ومرض 
العصبون الحركي الذي أصيب به بعمر ٢١ 
العصبية  الجمله  كافة  يعطل عمل  والذي 
العضالت  إلى  التي تصدر وتنقل األوامر 
فتصيبها بالضمور وإلى الموت خالل مدة 

التزيد عن ٣٠ شهرا. 
القادم حديثنا عن هذا  سنتابع في األسبوع 
العالم األسطورة. بالحديث عن زواجه وحياته 
الشخصية لنكمل حديثنا عنه باألسابيع القادمة 
حول آرائه الشخصية بالنسبة للجنس البشري 
والعالقة بين العلم والفلسفة والدين واإللحاد 

والسياسة ومناقبه العلمية وإنجازاته. 
حتى ذلك الحين أتمنى لكم جميعا أوقات سعيدة.

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

أنفلوانزا اخلنازير 
والصراع السياسي

الشاعر اللبناني وديع سعادة ُيتوج جبائزة األركانة العاملية للشعر

بالذكريات أعبث  ال 

معرض بغداد الدولي للكتاب يطلق 
دورة )عالء مشذوب(

الواحدة  األهداف  وأين  اآلن؟  العربي  الوطن  أين      
أمن  تحقيق  من  العربي  الوطن  أين  الواحد؟  والمصير 
نحن  أعددنا  وماذا  العربي؟!  المواطن  وأمال  وأمان 
الوطن  هذا  دعامة  فيه  الذي سنكون  اليوم  لذاك  العرب 
أخمدها  أن  بعد  للجميع  منارة  يعود  أن  يجب  الذي 
تحّدث  فقط، كل من  هذا أصبح ذكرى  المضللون، كل 
عن الوطن العربي حقيقة فهو واهم، من ال يبصر حجم 
المخاطر التي تحيط بنا فهو إما أعمى أو يتعامى، ومن 
إننا في  التي تقول  يحاول الهروب من مواجهة الحقيقة 
قوى  من  مستهدفون  وإننا  المؤامرة،  من  حقيقية  حالة 
الخارج، فهو  الداخل أو من  الشر واإلرهاب سواء من 
غير قادر على تحمل المسؤولية، ومن يتصور أنه قادر 
على النجاة بنفسة بينما الوطن في خطر، فهو غائب عن 

حقيقة ما يدور في الواقع.
ما بين العرب من خالفات واقتتال وطمع وكذب وخداع 
واستغالل، ومؤامرات وخيانات وغيره؛ تفوق عداوتهم 
اتنين  أو  دولة  باستثناء  المزعومة إلسرائيل  الوهمية 
هذا؛ ألصبحوا  كل  من  ونجاة مصر  تقدم  ولوال  فقط، 
الحقيقة الصارمة ولكن لألسف  في خبر كان، هذه هي 
الشديد ننكرها جميًعا، وال يمكن ألحد منا الحديث عنها.
اعتقد أن ما يتعرض له وطننا العربي اآلن أكبر مؤامرة 
منذ البداية، ومنها بدأوا يخططون لما يحدث اآلن، فقد 
اختزل الكثير والكثير من التحليل السياسي والتمحيص 
مؤامرة  ولكن هي  واألهداف،  المسببات  والبحث عن 
نتاج  نحن  نعم  الشراسة،  من  كبير  قدر  على  بجدارة 
المؤامرة التى حيكت لنا منذ نعومة أظافر جيلنا، وستظل 
المؤامرة مستمرة لطالما هناك من يقبع المعتدي يتربص 
لهم  أزقتها شبًرا شبًرا، حتى صار  الحدود، ويتنقل في 
في كل أقبيتها ملجأ ووقر وسرداب يُخبئ لنا فيه الكثير 
للمؤامرة  الشياطين والمضللون، فكيف  من صنع أوالد 
الضعفاء  قلوب  في  بالفعل  موجودة  تنجح وهي  ال  أن 
كما  باختصار شديد  الوطن، هي  والتائهين عن حضن 
قالها عبد الناصر: “هي معاركهم ولكن على أرضنا.” 

التحدي األبرز الذي يقف في وجه أي محاولة إلصالح 
الوطن العربي، هو التزاوج المعقد بين السلطة والمال 
هذا  يفك  أن  اآلن  أي شعب حتى  يستطع  لم  والسالح، 
نجت  لمصر  وبالنسبة  الثورات،  التزاوج عن طريق 
إلى حد ما من النزاع الداخلي المسلح واإلرهاب وقوى 
الدول  بعض  من  الخارجي  الدعم  أطاح  حيث  الشر، 
بالدرجة األولى، وفي تونس فقد لعب العامل الخارجي 
دوًرا في ما يمكن توصيفه بشبه انقالب قادة النظام القديم 
مدعوًما من االمارات بالمقام األول على نظام اإلسالم 

السياسي الذي تقوده حركة النهضة.
ثماني سنوات مرت  -بعد  الليبية  الثورة  أدت  ليبيا  وفي 
عليها- لتحويلها إلى دولة قد تكون فاشلة وفق المعايير 

الدولية، مع حالة من االنقسامات االجتماعية في مجتمع 
مجال  ال  وبالطبع  القبلي،  التماسك  أساس  على  مبني 
إقليمية؛  ساحة حرب  كانت  فقد  للحديث عن سوريا، 
الخارجية، وحاولت  األطراف  العديد من  تدخل  بسبب 
االطراف العربية تكرار موقفها مع ليبيا في التدخل إلى 
جانب القوى المناهضة للنظام السوري كفرصة متاحة؛ 
التوازن  وإعادة  اإليرانية  الهيمنة  من  لتخليص سوريا 
كفته  بعد سنوات من رجحان  العرب  لصالح  اإلقليمي 
لصالح إيران، إال أنهم أدركوا الحالة الليبية في سوريا 
ليس بتلك السهولة بعد الفشل في انتزاع قرار من مجلس 
األمن الدولي بالتدخل العسكري إلسقاط النظام، ما دفع 
نحو دعم القوى المناهضة للنظام وتسليحها لقتال قوات 
إلى حرب  الخارجية  التدخالت  النظام وإسقاطه، وأدت 
أهلية شنيعة أسفرت عن مقتل مئات اآلالف ودمار في 
معظم المدن السورية، وتحولت إلى حالة صراع إقليمي 
المكاسب  وتحقيق  الحسابات  لتصفية  مفتوح  ودولي 
بشكل  ولكن  اليمن  في  الحال  وكذلك  النفوذ،  وتعزيز 
بائس أكثر، فقد أدت الثورة اليمنية ألسوأ أزمة متفاقمة، 
ليست في المنطقة العربية فقط، بل في العالم منذ عقود 
إلى  بحاجة  ثمانية ماليين شخص  يقل عن  ما ال  تاركة 
الموت  دائرة  إنسانية عاجلة؛ إلخراجهم من  مساعدات 

جوًعا.
انطلقت  التي  الثورات  أن  نرى  وذاك  هذا  كل  بعد 
ليبيا ومرت على  ثم مصر وبعدها  شرارتها من تونس 
الكثير من البلدان العربية وغير العربية، لم تُحدث تغيير 
الُحّكام  الثورات  العربي غيرت  العالم  في مالمح  كبير 
ولم تغير األنظمة، ولن تتغير ما دام التغيير لم يصل إلى 

المحكومين قبل الحاكمين.
التغيير  يمس  لم  طالما  أنه  أعتقد  يجعلني  هذا  وكل 
األفراد، فليس هناك تغيير حقيقي؛ ألن التغيير الحقيقي 
البارع  والضعيف  العنيفة،  الهزات  بعد  إال  يأتي  ال 
يستطيع أن يحول تتدافع خصمه القوي إلى قوة إلسقاطه 
وطأته،  تحت  واالنسحاق  بوجهه  الوقوف  من  بداًل 
وإال  وعي،  رافقه  إذا  إال  لألفضل  يكون  ال  فالتغيير 

سيتحول إلى كارثة مدمرة لنا.
ما  األرض  في جميع  المسلمين  على  األحزاب  تكالب 
هو إال رد فعل طبيعي؛ ألن األمة دب فيها الوعي ولم 
أن  يشعرون  بدأوا  الذين  المستعمرين  بنفاق  تنخدع  تعد 
وهو  فالطفل  وهيمنتهم،  قبضتهم  من  سيفلتون  الغالبة 
يتمرد  تراه  يملكه  منه شيًئا  تنتزع  أن  تريد  طفل عندما 
فكيف بدول جشعة ال هّم لها إال الشراسة والطمع ترى 
استعبادها  من  العتق  األمم  تريد  كيف  ناظريها  أمام 
ملك  أصبحت  األمم  أن  نفسها  وقد صدقت  وهيمنتها، 
وعبيد لها، ولكن هيهات هيهات لهم “من أمة تنام ولكن 

ال تموت.”

نسقط« متفرقني  نقف..  »متحدين 

بقلم/ أسماء أبو بكر

ال أعبث بالذكريات 
ربما اتلمسها 

ارنو إليها.. أقلٌبها 
أستعيد جمالها والطيبات 

أحن إليها وإلى المسير
في تفاصيل الطرقات 

أنا ال أعبث بالذكريات 
أخاف عليها من نسمة الريح 

والحٌساد والجراحات 
تعبثين بالذكريات !!ال تعبث
إحرص عليها من األشواك 

تؤذيها 
وفيها ما مر من عذاباتي 
وفيها الحب وفيها الشوق

وفيها الصداقة عند الملمات 
يضاف إليها كل ما هو آت 

يمضي الزمان واأليام عليها 
تمضي 

ا من الماسات  فتصبح مكنوَن
أنا ال أقلق من قادم األوقات

فهي عند رب الكون ...
..رب السماوات 

لتصبح بعد حين من الدهر 
جزءاً من ذكرياتي 
فما نحن إال مزيج 

من تلك الذكريات !!
عفوا ..عفوا 

أنا ال أعبث بالذكريات

شعر : عباس شعبان

بقلم : خالد بنيصغي 

»إنفلونزا  فيروس  انتشار  أثار    
الخنازير« الذي أودى بحياة 16 شخصا 
في صفوف  كبيراً  هلعاً  المغرب،  في 
المواطنين ما دفع العديد منهم إلى اتخاذ 
تفاديا إلصابتهم   ، احترازية  إجراءات 

بالعدوى.
على  وخاصة  المواطنون،  وشرع 
تعرف  التي  البيضاء  الدار  مستوى 
لشوارع  ا مختلف  في  ما  ازدحا
الكبرى ووسائل  التجارية  والمحالت 
الكمامات  استعمال  في  العامة،  النقل 
بشكل احترازي من أجل تفادي اإلصابة 

بهذا الفيروس .
الحاالت  من  عدد  تسجيل  وقد جرى 
الخنازير«  المصابة بمرض »إنفلونزا 
العاصمة ، حيث تخضع  على مستوى 
بعض  داخل   ، الضرورية  للعالجات 
والمستشفى  الخاصة  المصحات 

الجامعي ابن رشد .
وأكثر الفئات تضررا من هذا الفيروس 
60 و70  أعمارهم  تتجاوز  الذين  هم 
 ، بأمراض مزمنة  والمصابون   ، سنة 
 6 أعمارهم عن  تقل  الذين  والرضع 
لم تصل مدة  اللواتي  أشهر، والحوامل 
والمصابون  أشهر،  ثالثة  إلى  حملهن 

بالسكري والتهابات تنفسية حادة .
نفسه هو ما هي  الذي يطرح  والسؤال 
في  الدولة  تتخذها  التي  اإلجراءات 
أصاب  الذي  والخوف  الهلع  هذا  ظل 
الذي  الثاني  السؤال  أما  ؟؟  المواطنين 
يفرض نفسه دائما في أي فترة عصيبة 
: هل  المغربية هو  المملكة  منها  تمر 
المعارضة المغربية صادقة في دفاعها 
هي  أم  ؟؟  المغربي  المواطن  عن 
بتقويض عمل   « المتعفنة   « السياسة 
عاجزة  إظهارها  أجل  من  الحكومة 
في  الناخبين  للتأثير على  التسيير  في 

االنتخابات البرلمانية المقبلة ؟؟ 

يقودها حزب  التي  الحالية  الحكومة 
الثانية  للمرة   - والتنمية”  العدالة   “
الدولة  تمثل  باعتبارها   - التوالي  على 
القرارات والتدابير  اتخاذ  المغربية في 
الوقائية والضرورية في انتشار مرض 
» أنفلوانزا الخنازير » تقول إن األمر 
تحت السيطرة وأنها معبأة بكل الوسائل 
ومستشفيات  أدوية  من  الضرورية 
وتطبيب من أجل معالجة المصابين بهذا 
الفيروس ، في حين أن المعارضة تشن 
وتنتقد  الحكومة  وتهاجم  حملة مضادة 
األمر  هذا  مع  التعامل  في  سياستها 
المرة األولى  ليست  أنها  إال   .. المفزع 
المرير  الصراع  هذا  فيها  نرى  التي 
بين الحكومة والمعارضة ، بل أصبحنا 
بينهما في جل  الدائم  التنافر  بهذا  نسلم 
األحداث ، حيث تبادل التهم هو العنوان 
األبرز سواء في السراء أو الضراء ... 
الدولة وإعالم  أو  الحكومة  وبين إعالم 
األحزاب المعارضة تضيع الحقيقة على 
المواطن المغربي في ظل هذا التطاحن 
أن  يبين  والذي   ، بينهما  المبرر  غير 
المصلحة الشخصية للحزب تطفو على 
وتأتي مصلحة   ، فظيع  بشكل  السطح 
البالد في مرتبة أخيرة ولألسف الشديد 
؟؟ واألمور بكل حال أصبحت واضحة 
 ، الظهيرة  وقت  الشمس  وضوح 
الذي  المغربي  المواطن  والضحية هو 
 « الكرتون   « أحزاب  في  الثقة  فقد 
البالد إطالقا  تفيد  التي على كثرتها ال 
، بل فقط تستفيد من الميزانية  الدسمة 
جبر  إن  ؟؟  حزب  لكل  المخصصة 
العدد  إلى هذا  أدى  الخواطر ولألسف 
الحزبية دون طائل  التعددية  الهائل من 
» 33 حزب  » ؟؟ في حين ال يحتاج 
أحزاب  أربع  أو  لثالث  إال  المغرب 
 .. القراء  أعزائي   .. تقدير  أكبر  على 

دمتم بود .

التي  للشعر  العالمية  األركانة  جائزة  ذهبت    
للشاعر  المغرب  في  الشعر  بيت  سنويا  يمنحها 

اللبناني وديع سعادة.
دورتها  في  الجائزة  عاما(   70( سعادة  وتسلم 
الثالثة عشرة خالل احتفال أقيم مساء   األربعاء في 
المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بحضور عدد من 

الشعراء والكتاب والمثقفين.
محمد  المغربي  واالتصال  الثقافة  وزير  وقال 
الجائزة  بهذه  وديع  تكريم  إن  الحفل  في  األعرج 
تبقى  التي  اللبنانية  للشعرية  مغربية  تحية  ”هو 
الشعر  لحداثة  المؤسسة  التجارب  أهم  من  واحدة 

العربي“.
وأضاف ”مثلما كانت المجالت الشعرية منطلقات 
صارت  الرائدة،  العربية  اإلبداعية  للتجارب 
الجوائز الشعرية الكبرى، ومنها جائزة األركانة، 
تتويجا لهذه المنجزات األدبية والتراكمات الشعرية 

في المشهد العربي خالل العقود األخيرة“.

وتكتسب الجائزة اسمها من شجرة األركانة وهي 
شجرة نادرة ومعمرة تنبت في المغرب والمكسيك.
السابقة  الدورات  في  بها  الفائزين  بين  ومن 
سعدي  والعراقي  درويش  محمود  الفلسطيني 
يوسف والبرتغالي نونو جوديس والمغربي محمد 

بنطلحة.
بأني  ”أفتخر  الجائزة  تسلمه  عقب  وديع  وقال 
أعتبرها جائزة  التي  الجائزة  هذه  نالوا  الذين  من 
األدبية  الجوائز  فيما  بالشعر  تهتم  ألنها  مميزة، 
الرواية  في  ينصب  معظمها  األخرى  العربية 

ويهمل الشعر“.
عبد  الناقد  برئاسة  الجائزة  تحكيم  لجنة  تشكلت 
نجمي  الشاعر حسن  طنكول وعضوية  الرحمن 
المومني  رشيد  والشاعر  بلقاسم  خالد  والناقد 
القادري  مراد  والشاعر  نجيب خداري  والشاعر 

والشاعر رشيد خالص.
أمسية  وديع  يحيي  المغرب  في  وجوده  وخالل 

شعرية يوم السبت ضمن فعاليات المعرض الدولي 
للنشر والكتاب بالدار البيضاء المقام في الفترة من 

الثامن إلى السابع عشر من فبراير شباط.

  بدأ معرض بغداد الدولي للكتاب دورته الجديدة 
الكاتب  الخميس وأهداها لروح  2019 يوم  لعام 
أيام  قبل  اغتيل  الذي  والروائي عالء مشذوب 
بالقرب من منزله في كربالء برصاص مجهولين.
كلمته  في  برهم صالح  العراقي  الرئيس  وقال 
واستنكار  بأسف  هنا  ”أقف  المعرض  بافتتاح 
الراحل  الكاتب  اغتيال  جريمة  إزاء  شديدين 
علينا  تفرض  الجريمة  هذه  مشذوب،  عالء 
استثنائي  بجهد  العمل  وكمجتمع  كمسؤولين 
لكشف الجناة والقبض عليهم وإحالتهم للعدالة، 
واستخباراتيا  أمنيا  فاعل  بجهد  أيضا  والعمل 
الجريمة  هذه  تكون  ألن  واجتماعيا  وسياسيا 
دافعا آخر الجتثاث العنف واإلرهاب وأي تهديد 

لحياة وأمن وكرامة المواطن في هذا البلد“.
محلية  نشر  دار   635 المعرض  في  يشارك 
بين  ومن  دولة.   23 من  وأجنبية  وعربية 
المشاركة مصر ولبنان وسوريا وإيران  الدول 
والهند  والجزائر  وتونس  عمان  وسلطنة 

وبريطانيا.
فعاليات  في  العرب  المشاركين  أبرز  ومن 
إبراهيم نصر هللا  الفلسطيني  الكاتب  المعرض 

واإلعالمي  العتوم  أيمن  األردني  والروائي 
الكويتية  والروائية  قرداحي  جورج  اللبناني 
إسماعيل  الجزائري  والباحث  العيسى  بثينة 

مهنانة.
ومن العراق، الروائي أحمد سعداوي والشاعر 
والناقد  الغانمي  والمترجم سعيد  أنطون  سنان 
عبد هللا إبراهيم والكاتب محمد غازي األخرس 
والروائي لؤي حمزة عباس والكاتب نزار عبد 

الستار والكاتبة فاتن الصراف.
الرأي  والتعبير عن  الفكر  وقال صالح ”حرية 
الديمقراطي،  العراق  في  دستوريا  مكفولة 
رقابة على  أي  وتجاوز  الكتاب  تعززها حرية 
والسالم  الحرية  يعزز  الفكر  كان  الفكر طالما 
وكرامة اإلنسان وحسن التعايش ما بين البشر“.
المنع  ال  األفكار،  تقابلها  ”األفكار  وأضاف 
هذه  في  جدا  مهم  بالقوة.  والفرض  والقسر 
وعزله،  المتطرف  الفكر  مواجهة  الظروف 
طالما يجري استخدامه من أجل إشاعة الكراهية 

ونزعات التكفير والقتل“.
شباط  فبراير   18 حتى  المعرض  ويستمر 
بأرض معرض بغداد الدولي في حي المنصور.
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بقلم: شريف رفعت ـيـــه ـِ التـ

يوسف زمكحل

  همسـات

المرأة وطن نعيش معه ويعيش معنا 

أكثر األشياء مرارة هي الذكريات 

إذا خرج سرك من فمك لن يعود سراً 

بعض الوعود كتبها أصحابها على الرمال 

ال تفرط بإنسان عرف عيوبك وظل يحبك 

كسر الخواطر صعب إصالحه 

يموت اإلنسان وتبقى سيرته 

بعض األشخاص قادرون على التحول في لمح البصر 

ما   يوماً  رائعاً  كنت  أنك  الجميع  سينسى  تخطئ  أن  بمجرد 
)نجيب محفوظ( 

ما  أول   .. كلمتين  في  تتقال  ليكي  : حكاية حبي  كلماتي  من 
ماشية  وضافيرك   .. وردتين  خدودك  فوق  قصادي  شفتك 
وراح  حاله  أتغير  قلبي   .. خطوتين  سابق  وجمالك  وراكي 

مزود دقتين .

: يا سيّدي،  ا، قائلاً   خاطبني قلمي يوماً
لقد مضى على ريشتي ما يناهُز نصف 
ا يابسةاً  قرٍن من الّزمن وهي تخطُّ أرقاماً
جامدةاً ال حياَة فيها، أال يحُق لها، بعد 
تُصاُغ  ترِسَم حروفاًا  أن  العقود،  هذه 

كلماٍت ذوات معاٍن وصور؟
فأجبتُه: يا صديقي ورفيقي على دروِب 
هذه الحياة الدنيا، لوال العشرُة والمائُة 
واأللُف لما كان لنا، أنا وعائلتي، طعاٌم 
يغّذي أجساَدنا وشراٌب يُنعُشها ومنازُل 

نأوي إليها وننعُم بالّسكينة فيها.
قال: ال شكَّ في ذلك، ولكن بقدِر ما 
 ، ّيِ الماّدِ الغذاِء  إلى  الجسُد  يحتاُج 
تحتاُج النّفُس إلى غذاٍء روحٍيّ تُعطيها 
أهّميّةاً  يقلُّ  وال  الّطيّبُة،  الكلماُت  إيّاُه 

ّي. عن الماّدِ
كثيٍر  أساُس  ا،  أيضاً واألرقاُم،  قلت: 
قّدمت،  التي  العلوِم والّصناعات  من 
دة األشكال  ُم، لنا الوسائَل المتعّدِ وتقّدِ
ل اليوِم ُسبَل عيِش  واألنواع، التي تسّهِ

البشِر على أديِم هذه األرض.
قال: ولِكن، أال ترى يا سيّدي، أّن تلك 
ا وسائَل عديدةاً  العلوم قد أوجدْت أيضاً
قتلت اإلنسان والحيوان، وأفسدت الغْرَس 
والهواَء،  والماَء  والتُّراَب  والّزرَع 

ودّمرت الحجَر، ولم تزْل؟

قلت: هذا صحيٌح، وال أحد يُنِكر أّن لكّلِ 
شيٍء حسناِته وسيئاِته، سواٌء مّما خلَقُه 
التي  مُس  فالشَّ اإلنساُن،  أم صنعه  هللاُ 
تُنيُر بأشّعتها النهاَر قد تحرُق حرارتُها 
األبداَن، والماُء الذي يُنعُش األجساَد قد 
مُّ قليلُه دواٌء وكثيرُه  يُميتُها غرقاًا. والسُّ
فناٌء. واالختراعاُت واالكتشافاُت الحديثة 
هت  إن استُخِدمت للخير نفعت، وإن ُوّجِ

للّشّرِ قتلت ودّمرت.
قال: أَجل، وهنا يكمُن دوُر ِغذاء الّروح. 
بذوُر  النُّفوِس  ُزِرعْت وَنَمت في  فإْن 
الكلمِة الّطيّبة، تغلَّب جوهُر الخيِر فيها 
على الّشّرِ وعمَّ األرَض الّسلُم واألمُن 
واألماُن. أّما إْن خبُثت البذوُر فسيخرَج 
ا  منها مارُد الّشّرِ وحّوَل األرُض جحيماً

ال يُطاق.
قلت: ِنْعَم الرأُي الّصائُب بما نطقَت يا 
وقُت  قد حاَن  فها  الّصدوَق،  صديقي 
التّقاعِد، ال القعود، فإنّي أعُدَك بأنّني، 
فيما تبّقى لي من العمِر المقسوِم بمشيئِة 
هللا تعالى، ومن دوِن أن أهجَر األرقاَم 
أو أتخلّى عنها كليًّا، فسأُفِسُح لك الحيَّز 
األكبَر لبناِء كلماٍت، َتزرُع الخير في 
، مداميُكها  النفوِس، وتُحارُب فيها الّشرَّ
برسِمها ريشتَُك  تتمتّع  طيَّبٌة،  أحرٌف 
ْرها وهيِّْئ لها الِمداَد الكافي. الوفيّة. فبّشِ

حواٌر مع القلِم

أسامه كامل أبو شقرا

قروي يصف ابنة الصحراء ، قال :

من انت ؟ سمراء من صحراء جئت انت
فوق الرمال ، بخلخالين شاهدتك تمشين انت 

جرة عتيقة حملتها مترنمة بمشيتك للعين ذاهبة انت
مع الغزالن رايتك تتهادين انت

ذات العيون السوداوين وبقامتك الفارعة ترميني انت
بارعة بضرب السهام للعشاق بعينيك انت
انت الجنة على وجه االرض ان اردت انت

حبيبتي عشيقتي
كم وددت ان تكوني مثلما اريدك ان تكوني انت 

لكن واسفاه
لن تاتينا الرياح مثلما 

اشتهينا انا وانت   

انت ابنة الصحراء انت

املعاملة باملثل يف فرض الرسوم اجلمركية والتعويضات 
للمتضررين عملية نقل الضريبة من جيب املستهلك إىل 

جيب املتضرر 

 بقلم: جــاك قرانـطـة

 منتصف الليل في الصحراء، جانبني النوم فجلست على الرمل 
و أسندت ظهري لصخرة و انطلقت أفكاري، هناك برودة منعشة 
في الجو، السماء صافية و النجوم كثيرة و قريبة، غريبة هي 
الصحراء، مثل الحياة، أحيانا ـ كاآلن ـ هادئة جميلة غامضة و 
شاعرية، لكن ساعات معدودة و ستصبح عارية قاسية و أحيانا قاتلة.
الجنود نائمون غير بعيد مني، هؤالء هم جنودي رجالي و 
الكلمة قاسية و سخيفة، مشاعر سلبية  مسئوليتي، مسئولية! 
ـِْصح ألحد عن  غلبة تنتابني. المصيبة أنني ال أستطيع أن أف
هذه المشاعر فأنا الضابط النقيب القائد، و إن كنت ال أدري 
بالقيادة كان كالمعتاد عبارة عن  اليوم  أقودهم ألين. إتصال 
توجيهات روتينية، فعلينا أن نواصل السير حتى نصل، علينا 
أيضا أن نحارب األعداء، و أن نحافظ على الضبط و الربط 
بين الجنود و أن نحتفظ بروحهم المعنوية عالية. علينا أن نقوم 
بكل هذا في ظروف غاية في الصعوبة فالطعام قليل و الماء 

شحيح و الذخيرة محدودة 
أصبو إلى األيام الماضية، معيشتي وسط أسرتي، نومي على 
فراشي، جودة الطعام المتوفر سواء في المنزل أو المطاعم 
العديدة التي إعتدت إرتيادها، جلستي في النادي مع أصدقائي 
و صديقاتي، تجولي في شوارع مدينتي. المشكلة أن المواضيع 
هنا غير محددة، ال أدري كم من الوقت مر علي أنا و رجالي 
في هذا التيه و ال متى سينتهي ضياعنا و كيف، المفروض أن 
أعود مع هؤالء الضائعون للقيادة، القيادة أصبحت بالنسبة لي 
شيءاً غامضا، عندما أتصل بهم ال أدري من على الطرف اآلخر 
الذي يقرر و هل يضع ظروفنا في االعتبار و هل هو قادر على 
المساعدة، نحتاج إلمدادات لكنها ال تصل، نحتاج لتوجيهات 
محددة عن الطريق الذي نسلكه لكن التوجيهات عديمة الفائدة 
تركز عل المثابرة و الضبط و الربط. ترى هل القيادة مشغولة 

عنا ألن عندها ما هو أهم؟  ال أدري.
الرجال مجندون مستكينون، و هل في استطاعتهم غير ذلك، 
الملزم أول الشاب الذي يليني في الرتبة، تُرى ما الذي يدور 
في رأسه؟ أقـَِدر فيه أنه يحاول أن يكون إيجابيا و هذا عمل 
بطولي باعتبار الواقع المحيط بنا. لََمـّح لي ثم َصّرح بأن علينا 
النظر  فيه مصلحتنا بغض  ما  أنفسنا و عمل  االعتماد على 
عن أي إعتبار آخر، كان يقصد أال نـَُعول كثيرا على مساعدة 
القيادة و أال نعطي أهمية كبيرة لتوجيهاتهم. قد تكون أراءه هذه 
راجعة لخلفيته، فهو إبن المدينة، أسرته من الطبقة المتوسطة، 
جامعي، ُجِند كضابط مفروض لفترة محددة، لكن حظه العاثر 
جعله عضوا في هذه الفصيلة الضائعة، في علقتي به أحاول 
أن أحفظ شيء من التوازن بين علقة قائد بأحد رجاله و بين 

مستوى من الصداقة أحتاج أنا له.
شاويش الفصيلة أو العريف، جندي محترف، في العقد السادس 
فهو أكبرنا عمرا، يفتخر بكونه فردا في القوات المسلحة التي 
خدم بها ثلثون عاما. أكيد الجيش يعني الكثير له، قد يكون هو 

المنقذ له من الفقر و الفاقة المحيطان بقريته هناك في أعماق 
الريف. العريف هو رجل الضبط و الربط في مجموعتنا البائسة 
هذه ، له فلسفة أفصح لي عنها فهو يعتقد أن التخلي عن الضبط 
في  التحكم  أستطيع  لن  مأساة،  إلى  الفصيلة  الربط سيقود  و 
المجندين مما قد يقود إلى تمرد، يرى أنه يجب تذكيرهم دائما 
بمن هو القائد المسئول. يرى أن الضبط و الربط هو علمة 
الطاعة المطلقة التي تحتاج لها الفصيلة للنجاة من هذا التيه. 
لذلك فهو المؤمن تماما بالقيادة على الطرف اآلخر و كل ما 
يصدر عنها بالنسبة له مقدس. يَُخيل لي أحيانا أنه يجد متعة ما 

في واقعنا البائس هذا في ضياعنا. هل هذا ممكن؟ 
أتعبتني أفكاري و مشاعري، ترى هل أنا أكثر حساسية من 
غيري؟ أكثر حساسية من المفروض في ضابط و قائد لمجموعة 

من الضائعين. يغلبني النعاس فأنام.
ـَْقظُت متكاسل، العريف يؤدي الطقوس  صباح يوم جديد، إْستـَي
اليومية التي هو مصمم عليها، طابور الصباح، التفتيش على 
الجنود، التأكد أن ملبسهم مهندمة و ذقونهم محلوقة و منظرهم 
العام يليق بجنود في قوات الوطن المسلحة، األهم أن أسلحتهم 

الشخصية نظيفة وجاهزة.
الملزم أول على وجهه نظرة محايدة، يبدو غير متحمس و هو 
يأخذ التمام من العريف ثم يعطيه لي. كنت قد أخبرته من قبل 
أن العريف مـُحـِق إلى حد ما في أسباب حرصه على الضبط و 
الربط بين أفراد الفصيلة، رد بأن طريقة التعامل مع المجندين 
يجب أن تراعي الظروف التي يمرون بها و التي هي ليست 
تقليدية، فهم ليس في معسكر أو على جبهة قتال لكنهم ضائعون 
في صحراء لعينة. أتـَفـَهـَم موقف كل منهما، لكني في الوقت 

الحالي قررت أن أدع األمور تسير كما هي. 
الشمس و سرنا شرقا،  إتجاه شروق  إعتمدنا على  كالمعتاد 
العريف يقود المجندين في خطوات عسكرية منتظمة بينما أنا 
و الملزم أول في المقدمة، ال أدري هل سنصل إلى غايتنا اليوم 
؟ أو هل سنصل إليها في أي يوم، هل سيكتشف العدو وجودنا و 
يهاجمنا؟ قرب منتصف النهار توقفنا للراحة. نحاول االتصال 
بالقيادة و هو الطقس اليومي الذي ـ رغم اقتناعي أو عدمه ـ 
نقوم به وفقا للتعليمات، هناك صعوبة في االتصال، نحاول عدة 
مرات دون جدوى، يقترب العريف من جهاز االتصال، يبسمل 
و يتمتم ببعض األدعية، بعد عدة محاوالت ينجح، ملمح الفخر 
و الحبور على وجهه لنجاحه، هو رجل اللحظة، تأتي تعليمات 
القيادة معادة مثل كل يوم، يجب علينا الثبات و المثابرة، أال 
ننسى أننا أفراد في القوات المسلحة و هذا يجب أن يكون مبعث 
فخرنا، علينا أيضا أن نشتبك مع العدو و ننتصر عليه، ستحاول 
القيادة مساعدتنا و حتى ذلك الحين علينا أن نوفر طعامنا و 
شرابنا من البيئة المحيطة. إحساسي متبلد تجاه هذه التعليمات، 
لكن ال يجب و ال أود أن أنقدها أمام أحد، أجدها ببساطة عديمة 
الجدوى و تضع عبئا علي و على رجالي، رغم ذلك ال أستطيع 

ـ حتى بيني و بين نفسي ـ أن أتمرد أو أتخيل أني أتمرد على 
القيادة، بالتأكيد يرجع ذلك إلى نشأتي العسكرية و سنين عملي 

بالقوات المسلحة. القيادة، ليتهم يقولون لي “تصرف أنت”.
نواصل السير، أتوق إلى رؤية غايتي، المباني الطيبة و أمامها 
المجرى المائي الحميم، حدث مرتين من قبل أن شاهدت ما 
اعتقدت أنه الغاية، المدينة المألوفة تبعد عني كيلومترات قليلة، 
لكن كان ذلك و أللمي و حيرتي سرابا. ترى هل هناك طريقة 
سريعة سهلة للتفريق بين السراب و الواقع. ليتني أعرف الجواب.

قرب الغروب هناك مجموعة تلل على يميننا، يقترح العريف 
أن يصعد لقمة أعلها ليستكشف إذا كان هناك قوات للعدو في 
الناحية األخرى فنتعامل معها، يهم الملزم أول باالعتراض، 
أكيد إعتراضه سيكون بحدة مسفها إقتراح العريف، أشير له 

كي يصمت ثم أقول للعريف بحزم:
ـ لسنا في موقف يسمح لنا بالبحث عن العدو و مهاجمته، هدفي 

األول المحافظة على أرواح الرجال و العودة بهم سالمين.
لم يرد و إن كان بدا على وجهه عدم االقتناع.

ينتهي يوما مرهقا، ترى كم كيلومترا سرنا، و األهم هل سرنا 
في االتجاه السليم؟

صباح يوم آخر، هناك هرج و مرج بين الجنود، يصيح بهم 
العريف كي يلتزموا الهدوء و الضبط و الربط، يقفون في طابور 
الصباح قلقون، ثلثة منهم يشكون أن أسلحتهم غير موجودة، 
عند أخذ التمام نجد أن أحد المجندين غائب، ألقي نظرة حول 
موقع نومنا، هناك آثار أقدام متجهة ناحية الجنوب، اآلثار تبدو 
عميقة مما يدل على أن صاحبها كان يحمل حمل نسبيا ثقيل، 

ثلث بنادق يخصون رفاقه في الفصيلة. 
أرسلت إثنين من المجندين و معهم العريف لمطاردة الهارب 
منتصف  فعل عند  للمهمة،  متحمس  العريف  به،  العودة  و 
النهار يعودون و معهم المجند الهارب، يبدو مثل فأرا وقع في 
المصيدة، حائرا خائفا مستسلما مذعورا. يبدو غاية في الجهل 

و قلة الحيلة، هل أدرك ما ينتظره؟
عند إتصالنا بالقيادة ذكرنا الواقعة فكان الرد كما توقعت تقديمه 

لمحاكمة عسكرية ميدانية و تنفيذ الحكم فيه فورا.
عبء نفسي جديد. خلل سنوات خدمتي في القوات المسلحة 
سمعت عن المحاكمات العسكرية لكني لم أشارك في أي منها. 
اآلن علي أن أرأس إحداها و أنفذ الحكم، أنفرد بالعريف و 
أسأله عن شخصية الهارب فهو بالنسبة لي مجرد فرد بائس في 
مجموعة بائسة، يخبرني بلهجة العليم ببواطن األمور أنه الحظ 
فيه أنه وحيدا، لم تنشأ بينه و بين أي زميل مجند صداقة عكس 
جميع اآلخرين حيث صعوبة ظروفهم دعمت أواصر الصداقة 
بينهم، الهارب أيضا كان يميل لألنانية، يُلحـَـظ ذلك عند إقتسام 
الماء و الطعام المحدودين. أسأل نفسي هل في مثل ظروفنا 
هذه المفروض أني كقائد أعرف تفاصيل حياة و مشاعر هؤالء 
م  التائهين و أحاول أن أخرج أحسن ما فيهم كآدميين و أن أَُقِوّ

سلوك و تصرفات 
ضعاف النفوس منهم؟ أوجعني السؤال فلم أفكر في إجابته.  

أثناء المحاكمة عندما سألته عن الدافع لفعلته قال بلهجته الريفية:
ـ كنت خايف يا فندم، التوهان طـَــِِول َعلـَيـّـة، أهلي في البلد 
أكيد عاوزيني، أهلي فقرا، فكرت أبيع البنادق للبدو و أطلب 
منهم مساعدتي في الرجوع، جايز بيعرفوا أكتر مننا، كنت 

خايف يا فندم. 
الرجل في منتهى الجهل و الغباء، اختار أن يضيع بمفرده بدال 
من ضياعه معنا وسط أقرانه. استمعت إليه صامتا ثم حكمت 

عليه باإلعدام رميا بالرصاص لسرقته األسلحة و هروبه. 
شمس الصحراء ساطعة قوية حارقة أكثر من المعتاد، كأنها 
اللعينة تراقب المشهد من عـَلِـْي و تقول لي “أرني ماذا ستفعل 
اآلن، هل بإمكانك العفو عن هذا البائس؟ أم أنك مـُـَسـيـَر و 
ستنفذ األوامر مثل اآللة؟ آلة قتل حتى لو سميته إعدام”. عندما 
حانت لحظة تنفيذ الحكم نظرت للمجموعة، ترى ما الذي يدور 
في أذهانهم؟ هل كل منهم يحمد ربه أنه ليس هو من سيـُعَدم؟ 
هل سيكون إعدامه درسا لهم حتى ال يكرروا الفعل الذي إرتكبه 
الهارب؟ هل أي منهم ال يأبه لمصير هذا البائس لكونه عديم 
األصدقاء و أناني؟ ملمح وجوههم عديمة التعبير، لكني أشعر 
بجو عام من الحزن و عدم التصديق يخيم عل الجميع، أكيد 
يرددون ألنفسهم “أال يكفي الهم الذي نعانيه، هل كـُـتـَِب علينا 
أيضا أن نعاني هذا الموقف”، أم أن هذا ما أردده أنا لنفسي؟   
تطوع العريف بأن يقوم بإطلق النار عليه، لكني رفضت و 
اخترت الثلثة مجندين الذين ُسِرقـَت بنادقهم كفريق إعدام. كانت 
كلمات الهارب األخيرة: كنت خايف يا فندم، أمي عاوزاني. 
لن أنسى ما حييت ملمح الرعب على وجهه، و ال رفعه ليديه 
أمام وجهه كأنه يحميه من الرصاصات القادمة، ثم إنتفاضات 

جسده و الرصاصات تخترقه.
بعد دفن الجثة وسط وجوم الجميع قررت بسرعة بداية السير 
كي أأخذ تفكير و انتباه أفراد الفصيلة بعيدا عن الواقعة بقدر 
اإلمكان. بينما أنا نفسي ال أستطيع التوقف عن التفكير المحموم 

فيما حدث و في ضياعنا اللنهائي.
نواصل المسير لعدة ساعات، الشمس خلفنا تهبط للمغيب، 
رغم كل شيء و كل المشاعر السلبية، المنظر جميل، 
سماء الصحراء الصافية تكتسب لونا رائعا، الجو خفت 
حدة حرارته و أصبح منعشا، غريب، هناك لحن أغنية 
لوال  و  الملمة  لوال  يتردد في رأسي،  عاطفية مرحة 
مركزي كنقيب قائد لهؤالء الرجال الرتفع صوتي بالغناء. 
فجأة أرى في األفق الشرقي منازل المدينة و المجرى 
المائي، منظر حالم رائع، أكاد أصيح من الفرحة، أنظر 
للرجال حولي يبدو أنهم ال يرون المدينة، ال أدري هل 
أنا بصري أكثر حدة منهم فهم ال يرون ما أرى، أم أن 

ما أرى ما هو إال سراب.

صدق أو ال تصدق...
بقلم: سليم خليل

  على أثر فرض الرسوم الجمركية على المستوردات ثم بموجب المعاملة 
بالمثل ُفرضت الرسوم على السلع المصداًرة من كندا والواليات المتحدة قامت 
الكساد من  نتيجة  أميركا معلنين خسائر  المنتجين في شمال  االحتجاجات من 
المستوردين  األجانب  عن  شراء  منتجاتهم الرتفاع  كلفتها على  عزوف 
المستوردين األجانب بعد  فرض حكوماتهم الرسوم الجمركية على مشترياتهم.
ثبت أن مستوردي منتجاتنا  حولوا  مشترياتهم إلى أسواق أخرى ؛ على سبيل 
المثال تستورد حاليا الصين قسما كبيرا من حاجاتها  من حبوب الصويا من بلد 
أخرى وهذا سبّب الكساد في الواليات المتحدة ؛ كما أن  الهند فرضت رسوم 
جمركية على مستورداتها من الحمص والعدس الكندي بنسبة ٦٥٪ وهذه نسبة 

عالية جدا شبيهة  بمنع االستيراد .
هذا مثال يطبق على سلع أخرى كثيرة.

لمساعدة  المزارعين  وإنقاذهم  من اإلفلس قررت إدارة الرئيس األميركي 
ترامب مساعدة المزارعين  وكانت أول دفعة  ١٢ ميليار دوالر .  طبعا لن 

تترك الحكومة الكندية المزارعين وهناك برنامج دائم لمساعدة المنتجين.
منذ المباشرة  بسياسة الرسوم الجمركية ،  وهذا  يُعتبر إنقلبا على المعاهدات 
الرسوم  المعاهدات وأخذت تفرض  الدول من  الكثير من  التجارية ،  تحرر 

الجمركية على مستوردات  تؤذي اإلنتاج المحلي  .
إن هدف  إدارة  الرئيس األميركي  ترامب  من  الرسوم الجمركية  هو الحد 
من االستيراد  لمعادلة  الميزان   بين االستيراد  والتصدير .  أعلنت  اإلدارة  

األميركية  أن عجز الميزان  بين االستيراد  والتصدير بلغ - ٨١٧ -  ميليار  
دوالر  العام  الماضي - ٢٠١٧ -  إن العجز بهذا الحجم  يثير االهتمام  والعمل 
على معادلة الموازين ووضع  حواجز  جمركية  للحد من االستيراد ؛  لكن 
التي  تمارسها الصين  خاصة  ومعها دول أخرى عملتها  سياسة األسعار 
فيها  تغري  العاملة   اليد  إلى رخص  للدوالر باإلضافة  بالنسبة   رخيصة  
المستوردين ولن تسبب الرسوم الجمركية أي عقبة ألن األرباح من تلك 
المستوردات هائلة ولن تشجع  رؤوس األموال إلنتاج السلع  المستوردة  في 
أوطانها بأجور حد أدنى -١٣- دوالر  في الساعة زائد ضريبة  رواتب  مع  

ضمانات وتعويضات ومكاسب أخرى .
ما نزال نسمع أنباء انتقال صناعات من كندا والواليات المتحدة  إلى المكسيك 
وغيرها وآخرها إغلق مصانع سيارات شركة  جنرال موتورز في مركزها 
في مدينة -أوشاوا- في كندا للفارق الكبير في كلفة اليد العاملة  ورخص قيمة 
عملتها؛ وهذا دليل على حاجة الشركات في التوفير في كلفة منتجاتها لتتمكن 

من تسويقها بجانب المضاربين في األسواق المحلية والعالمية .
المستهلك ثم دفع تعويضات  نتيجة تحصيل رسوم جمركية يدفعها  وأخيرا 
تنقل فيه  بالمثل هناك عمل جديد  المعاملة  للمتضررين من رسوم جمارك 
إلى جيب  لتحولها  المستهلك  الجمركية من جيب  الواردات  المالية  اإلدارات 
إلى جيب بولص والخاسر هو  أو باختصار من جيب بطرس  ؛  المتضررين 

المستهلك.

ومن الغرور ما قتل!

بقلم: سونيا الحداد

بقلم: إدوار ثابت
أغنية يف ستة اسطـر 

  -2 وإذا كان نظام عبد الناصر قد دفع اإلذاعة إلى إذاعة أغنية 
الفن هكذا خالصة ، ومنع أغنية الشباب كلها . فإن هذه األغنية 
)ليلة العديد( قد تغيرت بعض ألفاظها أو غيرتها أم كلثوم أكثر 
من مرة ، فقد كان أحمد رامي قد كتبها لفيلم )دنانير( الذي مثلته 
أم كلثوم مع سليمان نجيب وعباس فارس وأخرجه أحمد بدرخان 
عام 1940 والفيلم يحكي عن عصر الخليقة العباسي هارون 
الرشيد ووزيره جعفر البرمكي الذي يسمع ويرى دنانير تغني في 
البادية فيعجب بصوتها فيصحبها إلى قصر الخليفة ببغداد فيسمعها 
الخليفة فيفتنه صوتها حتى تصير المغنية الرئيسية في قصره . 
وفي حفل بالفيلم تغني أم كلثوم أو دنانير هذه األغنية ليلة العيد 
فتمدح في نهايتها كما كتبها أحمد رامي هارون الرشيد والوزير 
جعفر ، وتمدح معهما نهر دجلة الذي يمر ببغداد . تقول األغنية : 

وقد حذفت األغنية كلها من الفيلم بعد أن غنتها أم كلثوم به . فما 
أن تغنيها بعد ذلك أمام الملك فاروق في ذلك الحفل حتى تبدل في 
ألفاظها بعض التبديل . بدأت تغني بعد أن عزفت الفرقة الموسيقية 
مقدمة األغنية : يا ليلة العيد أنستينا يا ليلة العيد فأخذت تكرر هذا 
السطر أكثر من مرة لمعرفتها أن الملك سيقبل إلى الحفل فما أن 
يقدم حتى تتوقف عن الغناء ويصفق الجمهور ويقول المذيع : 
ف حضرة صاحب الجللة ، ويهتف فرد من األفراد يتبعه  شرَّ
الجمهور في هتاف يصيحون فيه : يعيش جللة الملك – يحيا 
ملك مصر والسودان عاش الملك – يحيا الملك – مصر للملك 
– شعب مصر للملك – يعيش فاروق ملك مصر والسودان . 
وتعزف الفرقة الموسيقية األغنية واثناءها يقول مذيع الحفل : 
سيداتي وسادتي ، هذه الهتافات التي سمعتموها وهذا التصفيق 
،  وهذا التهليل ، وهذا األستقبال الرائع كان لحضرة صاحب 
الجللة موالنا الملك المعظم حفظه هللا ، فقد نفح شعبه حفظه هللا 

بأن حضر وشرف بحضوره هذه الحفلة . وتغنى أم كلثوم فتبدل 
في الفاظ األغنية فبعد يا ليلة العيد أنستينا وجددت األمل فينا يا 
ليلة العيد بدالاً من أن تقول : هللِك هل لعنينا فرحنا له وغنينا 
بكسر حرف اللم في هللك معطوفة على ليلة العيد وقلنا السعد 
ها يجينا على قدوِمك يا ليلة العيد بكسر حرف الميم في قدومك 

معطوفة على ليلة العيد . 
تقول : هللك هل لعنينا      بفتح حرف اللم معطوفة على الملك 
وقلنا ثم وبكرة السعد هايجينا  بفتح حرف الميم معطوفة على الملك 
فما أن تغني هكذا حتى يصيح الشعب فيهتف ويكرر : يعيش 

جللة الملك وتستمر فتغني كل األغنية حتى تقول :
يا نــور العين يـا غـالي        يا شاغل مهجتي وبالي 
تعال أعطف على حالي       وهـني القـلب ليلة العيد 

فتطيل فيه وترجع في إحساس وحنو وكأنما تلقي حديث إلى الملك 
وما أن تاتي إلى نهاية األغنية حتى تبدل في ألفاظها فتغير 

فما أن تقول هذا حتى يهتف فرد من الجمهور يصيح بعده : يعيش 
الملك زعيم البلد – يعيش الملك في حكم األستقلل – يعيش 
فاروق ملك مصر والسودان . ثم تعزف الفرقة الموسيقية مقدمة 
أغنية ثانية هي )حبيبي يسعد أوقاته( التي كتبها بيرم التونسي 

ولحنها زكريا أحمد عام 1944 ، والتي تقول بدايتها : 
حبيبي يسعد أوقاته ع الجمال سلطان 

في نظرته وأبتسامته فرحة فرحتك يا زمان 
ولكن أم كلثوم لم تغّن هذا المقطع ، وإنما تغني فقط الجزء األخير 

منها الذي يقول : 
حبيبي زي القمر قبل ظهوره يحسبوا المواعيد 

حبيبي زي القمر يبعت نوره من بعيد لبعيد 
زي القمر بس جماله  كل يوم يزداد 

وكل ما يهل هلله  تنعاد األعياد 
والليلة عيد   ع الدنيا سعيد 

عز وتمجيد لك يا حبيبي 
ع في غنائه وخاصة )حبيبي زي  فتطيل في هذا الجزء وتُرجَّ
القمر( وكأنما تلقيها وتوجهها إلى الملك ، وتبدل السطر األخير 
منه فتقول : عز وتمجيد لك يا مليكي لك يا مليكي .  ويصفق 
الجمهور ويهتف للملك فيعلن مذيع الحفل ويقول : كل هذا الهتاف 

الذي سمعتموه ، وكل هذا األستقبال الرائع وكل هذا الحماس 
وهذا التصفيق هو لحضرة صاحب الجللة الملك المحبوب وقد 
شرف بحضوره هذه الحفلة ، فما أن رأى جللته الحاضرون حتى 
سمعتم ما وصل إلى آذانكم من األستقبال الرائع ، ومن الحماس 
ومن الهتاف الذي خرج من القلوب ومن الحناجر ، وقد جلس 
جللته حفظه هللا وأستمع إلى غناء اآلنسة أم كلثوم وكان حفظه 
هللا يشجعها – ثم يعلن ويقول : اآلن اآلنسة أم كلثوم حضرت 
لتتشرف بتحية جللة الملك .. وها هي تحييه .. فيهتف الجمهور : 
يعيش جللة الملك – يعيش فاروق ملك مصر والسودان – عاش 
الفاروق خير البلد . ثم يقول : تعطف حضرة صاحب الجللة 
موالنا الملك المحبوب الديمقراطي حفظه هللا بعد أن صافح اآلنسة 
أم كلثوم بأن أذن لها بالجلوس إلى جوار جللته .. ويعلن : أعلن 
أحد أعضاء النادي األهلي أن حضرة صاحب الجللة موالنا الملك 
المحبوب قد تعطف فمنح اآلنسة أم كلثوم نيشان الكمال ثم غادر 
جللته األحتفال مشيعااً بمثل ما أستقبل به من التهليل والتبجيل. 
وتتقدم أم كلثوم إلى المسرح وتعلن للجمهور فتقول : سيداتي 
سادتي تعطف حضرة صاحب الجللة موالي الملك المحبوب 
بتشريفه هذه الحفلة فوق ما تستطيع أن تعبر عنه األلفاظ ، أما 
تعطف جللته باألنعام السامي علىَّ فأني ال أجد من الكلمات 
ما أعبر به عن شعوري به ، وأني أضرع إلى هللا أن يمد في 
عمر الفاروق ويحفظه للبلد زخرااً وللفن نصيرااً . وبعد أنتهاء 
الحفل يقول مذيع محطة اإلذاعة : سيداتي سادتي – لقد أذعنا 
لحضراتكم أن حضرة صاحب الجللة موالنا الملك المحبوب 
قد شرف الحفلة في الوصلة الثانية لكوكب الشرق اآلنسة أم 
كلثوم وبد أن انتهت اآلنسة أم كلثوم من الغناء تفضل حضرة 
صاحب الجللة الملك فأنعم عليها بوسام الكمال وذلك تقديرااً 
لفنها الرفيع ، وقد هنأ حضرة صاحب الجللة موالنا الملك 
حضرات الموجودين وقال لهم كل عام حضراتكم بخير . وبهذه 
المناسبة نحن نهتف عاليااً ونقول يحيا جللة الملك وكما أننا 
بهذه المناسبة السعيدة نهنئ كوكب الشرق اآلنسة أم كلثوم 
بهذا األنعام العالي . وقد حجبت اإلذاعة تسجيل هذه األغنية 
كما غنتها أم كلثوم أمام الملك فاروق وتسجيل الحفل معها . 
ولكن أغنية ليلة العيد من األغاني الرشيقة التي تشع البهجة 
عندما تُسمع في ليالي العيد من كل عام فلم تستطع اإلذاعة 
وال النظام أن يحجبها كلها ، فإذا هو يذيع الجزء األول منها 
فقط ، ويتكرر هذا الجزء أكثر من مرة ، وإذاعتها أم كلثوم 
بعد ذلك في تسجيل إذاعي فهي تغني ناقصة ، وعندما غنتها 
في حفلة عامة تغير في ألفاظها فل تقول الجزء األخير منها 

دجلة وال هارون 
وال جعفر أو فاروق 

وإنما تمدح النيل وتدعو له وللشعب فتغني 
يا نيــلنا ميّتك سكـــر          وزرعك في الغيطان نور
تعيش يا نيل ونتهنى           ونحــن لك ليــالي العيـد 

أما أغنية حبيبي يسعد أوقاته فقد حذف الجزء األخير منها 
فغدت تغني ناقصة وعندما تغنيها أم كلثوم في حفلة مذاعة 
تغير في ألفاظها قليلاً فبدالاً من أن تقول عز وتمجيد لك يا 
مليكي أو عز وتمجيد لك يا حبيبي تقول عز وتمجيد وأنت 
حبيبي . لقد عرف بعد بحثه هذا ماذا فعل النظام السياسي 
، وماذا فعل  )الفن( و)الشباب(  الوهاب  محمد عبد  بأغنيتي 
وفعلت أم كلثوم مضطرة بأغنيتها ليلة العيد وحبيبي يسعد أوقاته 
. ولم تسلم األفلم السينمائية في ذلك الوقت من مثل  هذا التغيير 
والتبديل أو الحذف والتزييف فقد كان يشاهد األفلم التي تنفذ 
باللونين األبيض واألسود قبل أن تنتشر األلوان في السينما ، 
فما أكثر ما يلحظ فيها أن بعض المشاهد أو اللقطات منها قد 
حذفت أو تغيرت أو وضع عليها ما يخفي بعض الملمح منها 
، ومثل ذلك ما كان يراه فيها عندما تبدو صورة الملك فاروق 
معلقة على الحائط وقد وضعت عليها خططوط سوداء تطمس 
ملمحها ، وينجلي ذلك في فيلم من اشهر األفلم المصرية هو 
غزل البنات وفي المشهد الذي يغني فيه محمد عبد الوهاب أغنية 
عاشق الروح فبدت صورة الملك في خلفية اللقطة وقد شوهت 
هذه الخطوط السوداء صورته فطمست ملمحها . كان يستغرب 
لذلك ويتساءل هل تلك الخطوط تزيل الصورة أو تمحوها من 
المشهد ؟ لم تستطع ان تزيلها وال أن تمحوها بل على العكس 
تؤكدها وال سيما أن الخطوط كانت تتذبذب مع حركة الشريط 
السينمائي عند عرضه بآلة العرض مما يلفت األنتباه إليها . ولكن 
بعد أن تغير هذا النظام أحس النظام الجديد أن هذا التشويه فيه من 
السخف الذي ال داعي له ، وفيه من السخط المبالغ فيه فازيلت 
من مشاهد هذه األفلم تلك الخطوط التي تطمس صورة الملك 
فشاهدنا بعد ذلك فيلم غزل البنات يغني فيه محمد عبد الوهاب 
هذه األغنية وفي خلفية المشهد صورة الملك فاروق وقد محيت 
منها تلك الخطوط فبدت جلية ناصعة . نعم ، قد تزيف بعض 

النظم السياسية الفن ، ولكن التاريخ ال يكذب . 

التفاخر  عن  األمة،  ايتها  كّفي 
والملن  الفاضي  على  والمعاالت 
بالعرف والشرف،  والنسب،  بالحسب 
الحميدة  باألخلق  والثروات،   بالجاه 
مفاخر  من  هنالك  ما  والى  والعزة 
وهميّة تؤلفينها وتتغنين بها بينما حقيقة 
أراضيك  الواقع هي حقيقة مأساوية. 
شعوبك  مصادرة،  وكنوزها  محتلة 
الدماء ومن  مشردة هربا من رائحة 
أو  ، جائع مذلول  تائه  بين  الحكام  ظلم 
المستورد   الفكر  بسموم  دماغ مغسول 
المذكور والذي تسممين  من جحيمك 
أنحاء  شتى  في  الضعفاء  عقول  به 
بعدها  تولولين  ثم  العالم ومجتمعاتهم، 

اضطهاد األبرياء!  
ُتستخدم  حرام  أموال  باتت  أموالك 
والدمار.   واالستبداد  للقتل  وسيلة 
أموال تكتب لعنتك وتسهم في نهايتك.  
واألخ  واالبن  والمرأة  والشيخ  الطفل 
ُرفع عنهم   ، واألم واألب  واألخت 
وباتوا ضحايا جشعكم  الرحمة  غطاء 
في صحراء  تائهون عراة   ، ونيركم 

الضمائر والقلوب.
واهتفوا  المزيفة  الصلة  عن  كفوا 
بالعدالة والمساواة والرحمة.  كفوا عن 
عبادة اصنام الدعوة والدين وكل حاكم 
لعين عينته قوى الشر الرجيم، والتفتوا 
بوجوهكم وقلوبكم نحو قبلة الحق لكل 
في  الجهاد  نحو  يستكين،  أن  الى  حي 
والكرامة  المحبة  نور  إرساء  سبيل 
مجتمعاتكم  أطراف  نفوس جميع  في 
األخيرة  أنفاسها  تنازع  التي  المهترئة 
لها  يبق  ولم  فقدت كل شيء  أن  بعد 
تتفرج عاجزة على  اليأس وهي  سوى 

توقفوا عن  األولياء وعهرهم.   فسق 
الورقية  البهلوانية  بقوتكم  التشدق 
وانظروا الى األسفل قليل لعلكم ترون 
تحتكم،  من  ُيسحب  أن  قبل  الكرسي 
تجحظ عيونكم على هشاشة  أن  قبل 

مصيركم. 
عنه،  تدافعوا  في سلم وآل  دعوا هللا 
في  وجاهدوا  ذاتكم  عن  دافعوا  بل 
سبيل كمالكم الروحي بعيدا عن العرق 
االستبداد  بعيدا عن  واالنتماء  واللون 
الطريق  النساء وخلق هللا، ألنه  في 
الوحيد إلنارة عقولكم وبصائركم، 
وارتفاعكم الى مصاف الكبار العمالقة 
وعلى طريق اإلنسانية السامية.  طريق 
تعلمون،  ال  بما  العالم  الكوني  الخالق 
ُيرى سوى ألصفياء  يرى وآل  الذي 
النيات والقلوب.  وحدهم رسل المحبة 
والعدل والمساواة والرحمة من أبنائه!
غرورك   من  األمة  ايتها  استيقظي 
الى  وانظري  الهشة  أحلمك  ومن 
ابناؤك مشردون  المأساوية.   حالك 
ضحية  محروقة،  باتت  وأرضك 
األتقياء بسبب أهل الرياء والحكام أهل 
أنك  منبري،  من  لك  أقولها  النفاق!  
العالم ولو تملكت السلح  لن تحكمي  
 ، العالم  تشدقتي، ألن  وبه  النووي 
يتملك  أن  وشك  على  اليوم  أصبح 
الممولة...   وأموالك هي  لِك  المضاد 
الموت  بين  االختيار  عليك سوى  فما 
جنة  في  الحياة  أو  في جحيم غرورك 
وآل علقة  خيارك  الخيار  عدلك!  
للقدر به.  هيا استيقظي واكتبي قدرك 
التاريخ عليك ويهزأ بك  يبكي  قبل أن 

و يلعنك!

ا ن ي ت س ن أ د  ي ع ل ا ة  ل ي ل ا ي
ا ن ي ن ع ل ل  ه ك  لِ ل ه
ا ن يجي ها  لسعد  ا ا  ن ل وق
الخلن ع  األنس  جمعِت 
الطيرعلى األغصان وغنى 
تجري ه  ب مرك ي  ب ي حب
بدري جميل  يا  له  قولوا 
غالي ا  ي لعين  ا نور  ا  ي
حالي  على  أعطف  تعال 
ر ب ن ع ك  ت ي َم ة  ل ج د ا  ي
يعيش جعفر هارون  يعيش 

وجددت األمل فينا يا ليلة العيد 
ا  ن ي ن غ و ه  ل ا  ن ح ر ف
العيد  ليلة  يا  قدوِمك  على 
الُندمان  على  الكاس  ودار 
د  عي ل ا ة  ل ي ل فجر  ل ا يحيَّ 
تسري  النسيم  في  وروحي 
العيد  ليلة  في  النوم  حرام 
وبالي  مهجتي  شاغل  يا 
لعيد  ا لة  ي ل لقلب  ا وهني 
ر نوَّ الغيطان  في  وزرعك 
لعيد ا لي  ا ي ل هم  ل ونحي 

ر                 ب عن ك  ت ّي م ة  جل د ا  ي
يعيش جعفر         يعيش هارون 
ر         ميّتك سكَّ نيلنا  يا   : فتغني 
تهنى       وي فاروق  يعيش 

ر  نوَّ الغيطان  في   وزرعك 
لعيد  ا الي  ي ل لهم  ونحن 
ر نوَّ الغيطان  في  وزرعك 
د  عي ل ا ي  ل ا ي ل ه  ل ونحن 
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الدهون؛  الوزن وإحراق  الُمساعدة في خسارة  الرجيم عدة، ال سيَّما  العدس في     فوائد 
الحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، وخصوًصا األلياف التي تحدُّ من الشهية.

ة بشكل عام، لِك سيدتي هذه  المعلومات: وللمزيد حول فوائد العدس في الرجيم والصحَّ
فوائد العدس في الرجيم اليومي

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

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

يات أقل من السعرات الحرارية. كّمِ
العدس عملية اإليض، ويُخلِّص  ويُحفِّز 
الجسم من ترسُّبات األغذية، كما يُساهم في 
قليلة  الدهون؛ الحتوائه على نسبة  إحراق 

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

ة منه. عند طهوه، حتَّى تتحقَّق الفائدة المرجوَّ
فوائد العدس الصحية 

ة القلب، ويُكافح مرض السكري، ويُفقد الوزن، ويقي من  ز صحَّ ن العدس الهضم، ويُعّزِ يُحّسِ

ة الجهاز العصبي. فقر الدم وتصلُّب الشرايين، ويُحافظ على صحَّ
والعدس الناضج يحتوي على الميثيونين والسيستين، وهذان الحمضان األمينيان هامان للغاية، 

في بناء العضالت وتقوية الجسم.
ل الهضم،  ويقوي العدس المناعة، ويُسّهِ
باإلضافة إلى قدرته على عالج فقر الدم ، كما 
التي  هات  التشوُّ الحامل من  أنَّه يحمي جنين 

قد تصيبه.
برنامج رجيم العدس ألسبوع

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

قهوة أو شاي من دون سكر.
الغداء: طبق سلطة كبير + كوب ونصف   •

الكوب من شوربة العدس.
العدس + 150  العشاء: كوب من شوربة   •

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

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

من الماء.
القيمة الغذائية للعدس

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

   هل تعاني أحيانا من ضيق التنفس؟ سواء 
كان ذلك ناجما عن مرض مؤقت كااللتهابات 
واألنفلونزا او عن أمراض طويلة األمد 

كالربو، قد تساعدك هذه األعشاب
عالج ضيق التنفّس باألعشاب

ضيق التنفس قد ينجم عن مجموعة متنوعة 
من األسباب، إال أن بعض الوصفات من 
التغلب  األعشاب من شأنها أن تساهم في 
على نوباته، إليك طرق عالج ضيق التنفس 

باألعشاب.
1( الزعتر

الفارسي  :التقليدي،  أنواعه  الزعتر بكافة 
والبري يتمتع بخصائص مطهرة، حيث 
يحتوي على مادة الثيمول التي تعتبر 
البكتيريا  مضادا حيويا طبيعيا يقضي على 

والفيروسات.
المخاط في الشعب  تليين  يساهم الزعتر في 
للتشنج  إلى كونه مضاد  الهوائية باإلضافة 

فيساعد في تهدئة السعال.
يمكن استخدام الزعتر كحمام بخاري، حيث 

الماء المغلي لبضع  يتم نقع الزعتر في 
البخار، وكذلك فشرب  ثم استنشاق  دقائق، 

شاي الزعتر يعود بفائدة مضاعفة أيضا.
2( شاي الفلفل الحار

الكابسيسين،  الحار على مادة  الفلفل  يحتوي 
وهي العنصر النشط فيه.

الكابسيسين أيضا كمادة محفزة  تعمل مادة 
التنفسي والقلب واألوعية  لعمل الجهاز 
الذي يجعلها مادة منشطة  الدموية، األمر 

للتنفس.

   كشف خبراء التغذية البريطانيون عن 
ميزة صحية فريدة لشرب اللبن وتأثيره 

النوعي على البشر.
ونشرت صحيفة “صنداي إكسبريس” نتائج 
أبحاث الخبراء البريطانيين، والتي أكدت أن 
استهالك اللبن يساعد بشكل كبير على ضبط 

ضغط الدم لدى اإلنسان.
ووجد الباحثون أن البوتاسيوم 
الموجود في لبن الزبادي الطبيعي، 
يساهم بقوة في طرد الملح الزائد 
من الجسم، فالملح الزائد يحدث 

ارتفاعا ملحوظا في ضغط الدم.
كما أشار الخبراء إلى أن لبن 
الزبادي الخالي من الدسم ال يفقد 
اللبن ميزاته في طرد األمالح 
الزائدة وفي تنظيمه لـضغط الدم 
فحسب، بل ويساعد على تخفيض الوزن 

الزائد.
وينصح الباحثون بتناول منتجات لبن 
المختلفة خمس مرات على األقل  الزبادي 

أسبوعيا.

   هل تعاني أحيانا من ضيق التنفس؟ سواء 
كان ذلك ناجما عن مرض مؤقت كااللتهابات 
واألنفلونزا او عن أمراض طويلة األمد كالربو، 

قد تساعدك هذه األعشاب
عالج ضيق التنفّس باألعشاب

التنفس قد ينجم عن مجموعة متنوعة  ضيق 
من األسباب، إال أن بعض الوصفات من 
التغلب  األعشاب من شأنها أن تساهم في 
التنفس  إليك طرق عالج ضيق  على نوباته، 

باألعشاب.
1( الزعتر

الفارسي  الزعتر بكافة أنواعه :التقليدي، 
والبري يتمتع بخصائص مطهرة، حيث 
تعتبر مضادا  التي  الثيمول  يحتوي على مادة 
حيويا طبيعيا يقضي على 

البكتيريا والفيروسات.
تليين  يساهم الزعتر في 
الشعب  في  المخاط 
الهوائية باإلضافة إلى 
للتشنج  مضاد  كونه 
فيساعد في تهدئة السعال.

يمكن استخدام الزعتر 
بخاري، حيث  كحمام 
الماء  الزعتر في  نقع  يتم 
المغلي لبضع دقائق، ثم 
البخار، وكذلك  استنشاق 
فشرب شاي الزعتر يعود 

بفائدة مضاعفة أيضا.
2( شاي الفلفل الحار

الكابسيسين،  الحار على مادة  الفلفل  يحتوي 
وهي العنصر النشط فيه.

الكابسيسين أيضا كمادة محفزة  تعمل مادة 
لعمل الجهاز التنفسي والقلب واألوعية 
الدموية، األمر الذي يجعلها مادة منشطة 

للتنفس.

   حذر الخبراء من أن الشعور بالبرودة 
طيلة الوقت، خاصة في منطقة األطراف قد 
يكون مقدمة لإلصابة بعدة أمراض. وتعاني 

النساء من هذه المشكلة أكثر من الرجال 
نتيجة لطبيعة تركيب الجسم. ومن بين هذه 

االمراض:
مشاكل الغدة الدرقية : ال تفرز الغدة الدرقية 
ما يكفي من هرمونها الذي يبطئ عملية 
األيض، مما يمنع محرك الجسم من إنتاج 

حرارة كافية.
انخفاض مستوى الحديد في الجسم : يجلب 

الحديد الحرارة إلى خاليا الجسم، من خالل 
حمل األكسجين، ومشكلة نقص الحديد قد 

يسبب الشعور بالبرودة.

مشاكل في الدورة الدموية : تعيق هذه 
المشاكل عملية تدفق الدم إلى أطراف الجسم، 
وهي أيضا تدل على أن القلب ال يضخ الدم 

بفعالية، أو أن هناك انسدادا في الشرايين .
نقص فيتامين ب 12: يحتاج الجسم هذا 
الفيتامين لصنع خاليا الدم الحمراء التي تحمل 
األكسجين إلى مختلف أنظمة الجسم وتشعره 

بالحرارة.

التأمل يساعد يف التخفيف من األمل بدالً من املسكنات

أمراض قد 

عالج ضيق التنّفس باألعشاب

ما عالقة لنب الزبادي بضغط الدم؟

غازات البطن: خطوات ختلصِك 
منها على الفور

أفكار لتنسيق التنانري املكسرة بأسلوب عصري

  بطريقة جذابة ورائعة، تحقق التنانير المكسرة عودة بارزة للموسم الجديد، 
لتواجه بأناقتها طقس الشتاء البارد.

التنانير المكسرة لها تاريخ يعود إلى أوائل القرن التاسع عشر، حيث طوعت 
أقمشة الحرير والشيفون لتشّكل طيّات متتالية، إلظهار الفرق بين الجزء العلوي 
والجزء السفلي من الجسم، بخاصة وأنه قديًما كانت المرأة صاحبة األرداف 

العريضة تُصنّف كامرأة جذابة.
اآلن ، بعد أكثر من قرن، عادت التنانير المكسرة لتزيّن الموضة مرة أخرى، 
ولكن ليس كما عرفناها من قبل، حيث استبدل كبار المصممين األقمشة الناعمة 

مثل الحرير، بخامات أخرى أكثر كثافة، مثل التنانير المصممة من خيوط 
لماعة قوية.

قدّمت عالمة بالنسياغا Balenciaga تنانير ميدي مطوية بكسرات متتالية، 
واختارت ألوانًا زاهية تجدد اطالالت الشتاء، مثل السماوي الزاهي الذي قدمته 

مع كنزة من الريش باللون األبيض.
أما دار األزياء الفرنسية الراقية »لويس فيتون« Louis vuitton فقدمت تنانير 

مكسرة لماعة من خامات قريبة من الساتان بظالل ربيعية مثل األصفر.
كان األبرز بين ما قُدّم على ممشى عروض األزياء الجاهزة لخريف وشتاء 

2018/ 2019، هي التنانير المكسرة بظالل الميتاليك، ومنافستها التنانير 
المخملية بألوان لماعة مثل الفضي والذهبي، كما ظهرت ألوان شتوية مثل 

العنابي والكاكي واألخضر.
طرق تنسيق التنانير المكسرة

التنانير المكسرة هذا العام بأكثر من أسلوب، كان األبرز في موضة  ظهرت 
الشارع، هو تنسيق كنزة صوف فضفاضة مع تنورة ميدي بظل من األلوان 
المعدنية »الميتاليك«، كما جاء الحزام الجلد كقطعة أساسية مع التنورة المكسرة، 

سواء لضم الكنزة وإبراز الخصر، أو لفصل التنورة عن الكنزة.

كذلك، من أفكار التنسيق الرائجة بين مدونات الموضة، هو اعتماد كنزة برقبة 
البيج أو  التنورة الميدي المكسرة، ويمكنِك اختيار لون محايد مثل  طويلة مع 

األسود، أو اعتماد صيحة األلوان النيون.
الطريقة الثالثة لتنسيق التنورة المكسرة، هو اعتمادها مع معطف أنيق برسمة 
مزدانة بنقوش الحيوانات، لكن هنا عليِك اختيار تنورة بلون محايد مثل األسود، 

والبيج، والكحلي، على طريقة دوقة ساسكس ميغان ميركل.
الفكرة األخيرة هي تنسيق الجاكيت الجلد الذي ينتهي عند الخصر مع تنورة 

مكسرة بأّي خامة تفضلينها، سواء الصيحة اللماعة أو المخمل أو الحرير.

األسنان... ما عالقتها 
بالزهامير؟

ي في الرجيم اليومي يُساعد في عمليَّة إنقاص الوزن وإحراق     ترجع إلى أنَّه غذاء صّحِ
الدهون. وفوائد الخرشوف للتخسيس تتصل أيًضا 

م  تُنّظِ التي  ناته من المواد المضادة لألكسدة  بمكّوِ
تناول  تمَّ  السموم. وسواء  الجسم من  الكبد وتُخلِّص 

بعد  أو حتَّى ُشرب  أو مسلوقًا  الخرشوف مطهيًّا 
سلقه، تشمل فوائد الخرشوف للتخسيس:

الخرشوف منخفض السعرات الحرارية؛ 
ففي مائة جرام منه نحو 53 سعرة حرارية. 
التي  أنَّ الخرشوف مصدٌر ممتاٌز لأللياف  كما 
تعطي الشعور باإلمتالء وتُساعد الجسم في 
الطعام.  الدهون والتخلُّص من فضالت  هضم 

يعدُّ من  الطعام  التخلَّص من فضالت  أنَّ  ومعلوٌم 
السليم، ويُحقِّق  الغذائي  الرجيم  المفاتيح األهّمِ في 

إنقاص الوزن.
القيمة الغذائية للخرشوف

اليومية  بالنسبة  يمدُّ كمٌّ وقدره مائة جرام من الخرشوف )أي حوالي حبتين منه( الجسم 
لحاجته من األلياف بمقدار 9%، والفيتامين ج )12%( والفوالت )22%( ومعادن الكروميوم 

والمنغنيز والمغنيزيوم والفسفور )12%( والبوتاسيوم )6%( والحديد والزنك والفيتامين أ )%5( 
والكالسيوم والنحاس والفيتامين هـ )4%( والنياسين )2%( والثيامين 

)4%( والرايبوفالفين )6%( والفيتامين ب6 )%6(.
ألياف ومعادن  الرئيسة من  الغذائية  نات  المكّوِ هذه 
وفيتامينات المتوافرة في ثمار الخرشوف، فضاًل عن 
الخفيفة  الطاقة والبروتينات والسكَّريات والدهون 
لة   الحصول  تجعل من هذه الخضراوات مفضَّ
على تغذية جيِّدة، من دون إرهاق الجسم بكّمٍ عاٍل 
الخرشوف  أنَّ  إلى  الطاقة والدهون. باالضافة  من 
التي تمدُّ متناولها بالشعور  مصدر ممتاز لأللياف 

بالشبع طوياًل.
• يُكافح الخرشوف سرطان الجلد.

• يُعالج الخرشوف مشكالت الكبد والمرارة.
• يُخفِّض الكوليسترول والدهون الثالثية في الدم.

• يُعالج سوء الهضم.
• هو مصدر هام للفوالت )حمض الفوليك(.

ف الخرشوف الكبد من السموم. • ينّظِ

بالزهايمر؟ على  ما عالقتها  األسنان...     
اإلثنين  بين  تربط  أّن هناك عالقة  األرجح 

وفقًا لدراسة يابانية.
فإنَّ  يابانية  لدراسة  وفقًا  أسنانك؟  فقدت  هل 
قد تكون مرتبطة على  العامة  الحالة  هذه 
بالخرف، وتؤكد  األرجح بخطر اإلصابة 
للفم  الجيّدة  النظافة  الدراسة على أهمية 

واألسنان.
إلى  فقدان األسنان  يؤدي  أن  على األرجح 

بالخرف )سواء  مخاطر عالية لإلصابة 
الزهايمر أو الخرف الوعائي –  مرض 
اضطراب قد يكون سببه انسداد الشرايين في 
الدماغ(، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها جامعة 
كيوشوKyushu University of في اليابان.
وللحصول على هذه النتائج، قام الباحثون 
بمالحظة 1500 مريض ياباني بين األعوام 
2007 إلى 2012. والنتيجة التي توصلوا 
إليها: إذا كان لدى الشخص ما مجموعه من 
سن واحد إلى تسعة أسنان، يزيد خطر إصابته 
بالخرف بنسبة 81 في المئة مقارنة باألشخاص 
اآلخرين مّمن لديهم 20 سنًّا أو أكثر. وأما 
بالنسبة للمرضى مّمن لديهم بين 10 إلى 19 
سنًّا، يزيد خطر إصابتهم بالخرف بنسبة 62 
في المئة. وبالنسبة إلى المرضى من دون 
أسنان على اإلطالق، فإّن خطر اإلصابة كان 
منخفًضا: أقل من نسبة 63 في المئة )ولكن 
النسبة ممثلة بشكل قليل جدًّا ألنَّ عددًا قلياًل جدًّا 

من المشاركين كان في هذه الحالة(.
 األسنان... ما عالقتها بالزهايمر؟ هل ذلك 

مرتبط بنظام غذائي صحي؟
كيف من الممكن أن تؤثر أّي مشكلة في 
األسنان على الصحة العقلية؟ إنَّ الصلة ليست 
واضحة تماًما بعد، بالنسبة إلى الباحثين والذين 
يعتقدون أّن هناك عوامل عدة محتملة لذلك. 
فقد تكون عملية مضغ الطعام )والتي يمكن أن 
تمتد فترة أطول مع عدد قليل من األسنان(، 
هي األصل في تحفيز تدفق الدم إلى الدماغ. 
فمن وجهة نظر عملية يربط الباحثون أيًضا 

بين صحة األسنان الضعيفة أو السيّئة، مع 
نظام غذائي أقل سهولة وصحة. وإضافة إلى 
ذلك، وفقًا للباحثين مرة أخرى، فإّن سوء صحة 
الفم قد تزيد مخاطر اإلصابة بتجويف األسنان 
اللثة، وتؤدي  وااللتهابات المزمنة أو أمراض 
في نهاية المطاف إلى أمراض القلب أو حتى 

مرض الزهايمر.
وقال الباحثون: »إّن هذه النتائج تسلّط الضوء 
على القيمة السريرية للمحافظة على صحة 
األسنان طوال الحياة، لتقليل مخاطر اإلصابة 
بالخرف بين السكان بشكل عام«. ووفقًا 
للسلطات الصحية في بريطانيا، ينبغي علينا 
أن نأخذ خطوة إلى الوراء في ما يتعلق بنتائج 
هذه الدراسة: عدد قليل جدًّا من الناس كانوا 
ضحية الخرف )سواء الزهايمر أو الخرف 
الوعائي( في النهاية، وهذا بالتالي ال يستبعد 
احتمال الصدفة. ولكن ثمة شيء واحد مؤكد 
من دون أدنى شك، وهو أّن تنظيف األسنان 
يوميًّا سوف يساعد في تحسين الصحة العامة 

لإلنسان بشكل عام.

   مع إصدار توصيات جديدة في الواليات المتحدة األمريكية تشير بمحاولة تجنب تناول 
مسكنات االالم، انتشرت الدراسة التالية مقترحة حالً بديالً لهذه المسكنات، إليكم التفاصيل.
التأمل  Journal of Neuroscience أن  وجدت دراسة علمية حديثة نشرت في مجلة 

للقضاء على  بديلة  قد يكون وسيلة 
تناول  من  األلم والتخلص منه بدالً 

مسكنات االالم.
يعاني حوالي 100  للدراسة،  فوفقاً 
المزمن،  مليون أمريكي من األلم 
وهذا األلم يكلف الدولة ما يقارب الـ 

600 مليار دوالر أمريكي سنوياً.
الباحثون في إيجاد  ولكن رغب 
طريقة أخرى غير األدوية لتخفيف 
األلم، فقاموا بالتحقق من قدرة 
التأمل على إنتاج المواد االفيونية - 
Opioids وبالتالي التقليل من األلم.
بالدراسة استهدف  القيام  ومن أجل 
سليماً  شخصاً   78 الباحثون 
صحياً، وتم حقنهم بدواء نالوكسون 
)Naloxone( الذي يعمل على 

وقف عمل المواد األفيونية التي تقلل األلم أو دواء الغفل Placebo، وتم تقسيمهم إلى أربع 
مجموعات عالجية على مدار أربعة أيام كالتالي:

Naloxone المجموعة األولى قامت بالتأمل وتناول دواء 
 المجموعة الثانية تناولت دواء Naloxone فقط

 المجموعة الثالثة: قامت بالتأمل وتناول دواء الغفل
 المجموعة الرابعة: لم تقم بالتأمل وتناولت 

دواء الغفل.
وتم تعريض جزء من جلد المشتركين 
ليشعروا باأللم،  إلى حرارة مرتفعة جداً 
ووجدوا أن المشتركين في المجموعة 
األولى، أي من قاموا بالتأمل وتناولوا دواء 
Naloxone قل األلم لديهم بحوالي %24.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج مثيرة 
التأمل على  لإلهتمام، فهي تعكس قدرة 
تخفيف األلم بالرغم من عدم تناول مسكنات 
األلم، فهو قادر على ذلك من خالل استخدام 
ممرات وطرق مختلفة عن تلك المستخدمة 
في مسكنات األلم، بمعنى أن التأمل ال يعمل 
عن طريق نظام المواد األفيونية في الجسم.
الباحثون أن األلم انخفض لدى  والحظ 
المجموعة الثالثة التي قامت بالتأمل وتناول 
دواء الغفل بنسبة وصلت إلى 21%، في حين أن المشتركين الذين لم يقوموا بالتأمل ارتفع 

لديهم الشعور باأللم.
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 »حقيقة مشاركة ليلى علوى فى مسلسل »كارمن

حورية فرغلي: بدء تصوير براءة ريا وسكينة قريبا

الشغل الشاغل على تويرت بسبب حجاب 
شهرية وسهري

بالكشف عن  الرومي، جمهورها  اللبنانية ماجدة  الفنانة   فاجأت 
جذورها المصرية وذلك للمرة األولى.

اليوم«: »أنا  ماجدة الرومي، قالت في حوارها لصحيفة »أخبار 

مصرية أبًا عن جد وليس فقط عن طريق والدتي ماري 
لطفي«.

تنتمي إلى منطقة شبرا وروض  وأضافت: »األسرة 
تُدعى وردة يوسف حبيب وأن  الفرج وأن جدتها ألمها 
والدتها هي صوفي شفتشي التي تنتمي إلى أسرة مصرية 
تعمل في مجال الذهب«، وكشفت أنها تعمل بالتعاون مع 
المقيم في كندا على اكتشاف بيوت األسرة  ابن خالتها 

في مصر.
وعن سبب إقامة عائلتها في لبنان قالت ماجدة الرومي: 
انتقل  للرجال في مصر وإنه  »جدي كان يعمل خياًطا 
إلى فلسطين، وبعد ذلك عاد جدي وجدتي  في 1920 
قناة السويس  وأخوالي االثنين إلى مصر وعملوا في 
وأقاموا في بورسعيد وفي الحي اإلفرنجي في بورفؤاد«.
وتابعت:»والدي تزوج بعد ذلك من والدتي وانتقال 
لإلقامة في لبنان حيث شارك في تأسيس اإلذاعة اللبنانية 

في العام 1950«.
وذكرت خالل اللقاء أن تسعى حاليًا بشكل جدي للبحث 
عن تاريخها في مصر، ويأتي ذلك ليحسم الجدل الكبير 
الذي أشيع لسنوات طويلة حول أصول الفنانة حيث اعتقد الجميع حتى 

اآلن أنها فلسطينية.

  نشرت الفنانة حورية فرغلى، صورة جديدة، عبر 
والفيديوهات  الصور  تبادل   بموقع  الخاص  حسابها 
الشهير »إنستجرام« تألقت فيها بفستان ابيض أبرز 

جمالها ورشاقتها. 
قائلة: »قريبا تصوير  الصورة  وعلقت حورية على 
فلوكس ووفاء عامر  احمد  برءاة ريا وسكينة مع 

ولطفي لبيب«.
بالكامل في عام 1920 ومن  العمل  أحداث  تدور 
العالم  في  التاريخ  العمل موازين  يقلب  ان  المتوقع 
الثنائي ريا  حيث يكشف من خالله حقيقة في حياة 
وسكينة و تهامهم بمقتل العديد من النساء لسرقتهم .

تأليف  فيلم »براءة ريا وسكينة«،من  أن  يذكر 
سيناريو وحوار  أحمد عاشور ، وإخراج  عبد القادر 
األطرش ، مدير تصوير تامر زين، منتج فني محمود 

عادل.

  الناقدة أحالم األسيوطي

نفت الفنانة المصرية سمية الخشاب كل ما تردد مؤخرا 
الفنان أحمد سعد،  بينها وبين زوجها  عن وجود خالفات 

بجلسة تصوير جديدة.
المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من  الفنانة 
الخاص على  التي جمعتها بزوجها، على حسابها  الجلسة 

موقع “انستجرام”، والتي ظهرا فيها بإطاللة بيضاء.
سمية أطلت في الجلسة بجاكيت أبيض وشورت طويل بنفس 
اللون مع حذاء رياضي، فيما 
ظهر سعد مرتدي بذلة بيضاء 
أنيقة وانتعل حذاء رياضي 
أيضا، وظهرا سويا في عدد من 

اللفطات الرومانسية.
أنباء  نفت  المصرية  الفنانة 
خالفاتها مع زوجها، بقولها: 
“انا كويسه جدا الحمدهلل وفي 
وزوجي  انا  حاالتي  احسن 
الشائعات  الحبيب احمد وستظل 
مجرد تفاهات.. بحبكم انا واحمد 

اووووي”.
وتغزلت في زوجها بأغنية 
لشيرين عبدالوهاب، حيث قالت: 
“انت فرحه جت لعندي بعد عمر 
من التعب.. بسم هللا ماشاء هللا.انا 

وحبيبي ياعين ياليل”.
أنباء مؤخرا  وكانت قد ترددت 
حول وجود خالفات بين سمية 
الفنانة ريم  الخشاب وزوجها أحمد سعد، بعد أن كشفت 
الكثير من األسرار عن فترة زواجها من سعد،  البارودي 

حيث أكدت أنها خانها كثيرا وكان يعتدي عليها بالضرب.

اسم  تحمل  أغنية جديدة  نانسي عجرم،  اللبنانية  الفنانة  طرحت 
طفلتها الجديدة »ليا«، عبر صفحتها الشخصية بموقع »يوتيوب«، 

وذلك احتفااًل بقدومها.
األحاسيس ألول مرة عم  األغنية: »كأنو هيدي  وجاء في مطلع 

تحمل  التي  الثالثة  األغنية  فيا«، وتعد هذه هي  بشعر  عيشا وعم 
اسماء بنات نانسي فعادتها أن تطرح أغنية لكل مولودة لها.

نانسي، رحبت بمولودتها الثالثة برسالة مؤثرة، قالت فيها: “هدية 

أخرى من هللا وشعاع جديد من الضوء دخل منزلنا، جميلتي ليا، ال 
أستطيع األنتظار بأن أرافقك في رحلتك وأعدك بأن أكون بجانبك 

في كل األوقات”.
أن  بعد  منتظرة ومحبوبة وعزيزة، واآلن  كنتي  “لقد  وأضافت: 
تلك  بين ذراعي تضاعفت  حملتك 
الكلمات ال  المشاعر عشرة أضعاف.. 

يمكنها أن تصف كم نحبك يا ليا”.
وكانت نانسي عجرم قد خضعت مؤخرا 
لجلسة تصوير جديدة استعرضت 
الشهور األخيرة، وقد  فيها حملها في 
باألبيض واألسود،  الصور  في  ظهرت 
والضحكة تغطي مالمحها، بشكل 
وجاذبية، وهي  اشراقاً  أكثر  بدت معه 
فانز  اثارت اعجاب  التي  اللقططات 
الحمل  أن  اللبنانية، مؤكدين  النجمة 

ضاعف جمال مالمحها.
نانسي عجرم  اللبنانية  الفنانة  أن  يُذكر 
فادي  بزفافها على  احتفلت  قد  كانت 
الهاشم عام 2008، وقد ُرزق الزوجان 
بابنتهما »ميال« يوم 16 مايو 2009، و»إيال« يوم يوم 23 أبريل 

2011، و”ليا” يوم 1 فبراير 2019.

المعتزلة شهيرة عن صدمتها من كم  المصرية  الممثلة    عبرت 
الماضيين على مواقع  اليومين  تلقتها في  التي  الجارحة  التعليقات 
الممثلة  لها مع صديقتها  انتشار صورة  بعد  التواصل االجتماعي 
الحفالت  المعتزلة هي األخرى سهير رمزي دون حجاب في إحدى 

الخيرية.
التواصل  الشاغل لمستخدمي مواقع  الشغل  وباتت الصورة 
بين فريق  لمناقشة األمر  بل وانتشرت هاشتاغات  االجتماعي، 
“يعظم” األمر ويعتبره من الكبائر ويقيم له المناحات األخالقية وآخر 
يؤثر على اإلسالم في  ويعتبره مسألة شخصية و“ال  يقلل من شأنه 

شيء”.
وفي العالم العربي يكفي أن تلبس فنانة الحجاب أو تخلعه حتى يسلط 
تقام ألجلها  التي  القضايا  أم  إلى  عليها ضوء ساطع ويتحول حجابها 

الدنيا وال تقعد في زمن “االهتمام بالتفاهات”.
األمر  تقارير وحوارات لشرح  المصرية  وأفردت وسائل اإلعالم 
بعناوين صادمة وأخرى مستفزة. وتحولت خصل الشعر إلى ممثلين 

في مشهد أشبه بـ“الكوميديا السوداء”.
منتقديها  تدوينة ردا على  فيسبوك  وكتبت شهيرة على حسابها على 
جاء فيها “وال نختصر اإليمان والدين في غطاء رأس ومع ذلك فقد 

كبرنا شوية  ولما  وأنا في عز شبابي ونجوميتي،  ارتديته 25 سنة، 
تخففنا قليال”.

تماما، وهللا سبحانه وتعالى  احتشامي  وتابعت “ولكن مازلت على 
السن وشكرا  تناسب  التي  بالحشمة،  االحتفاظ  الحق مع  أعطانا هذا 
شكرا لكل أصدقائي اللي وقفوا معي أو ضدي وبحبكم كلكم”. وجاء 
قرار الفنانتين خلع الحجاب تماشيا مع قرارات مشابهة اتخذتها عدد 

من الفنانات واإلعالميات في اآلونة األخيرة، ما أثار جدال واسعا.
انعكاس الستشراء  بالتفاهات وتوثيقها  إن “االهتمام  ويقول معلق 
العرب  االجتماعية  الشبكات  آخر مستخدمي  ثقافة هّشة”. ويصف 
بـ“الفارغين المبدعين في االهتمام بالتفاهات”. ويؤكد آخر “االهتمام 
إال طريقتان  ما هما  األمور واإلعالء من شأنها  بالتفاهات وصغائر 

للتستر على عظائمها”.
أمل  الفنانة  قيام  مع  للحجاب،  الفنانتين  خلع  الكشف عن  وتزامن 
اليوم  في  أطلقتها  التي  تاجك”،  أغنية “حجابك  بإطالق  حجازي 
اللتين  فيها على شهيرة وسهير  تردّ  أنها  وتردّد  للحجاب،  العالمي 
واالبتعاد عن  االلتزام  25 سنة من  بعد  قّررتا خلع حجابهما 

األضواء.

الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الشخصي  نشرت    
تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام«، صورة  بموقع 

جديدة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخًرا.
وظهرت هنا في صور أربع بإطاللة األميرات 
الكالسيكة، لكن بتعبيرات وجه وحركات مختلفة، 
وحصدت الصور آالف اإلعجابات ومئات التعليقات في 

دقائق معدودة.
فيلم »الديزل«  الفنية كانت   يذكر أن آخر أعمال هنا 
العام الماضي، باإلضافة  النفاق«  ومسلسل »أرض 
فيلم »عياري ناري«، كما  لظهورها ضيفة شرف في 
فيلم »محمد حسين«  اعتذرت عن عدم االستمرار في 

بطولة محمد سعد.
 وتزوجت هنا قبل أشهر من الفنان أحمد فاروق فلوكس، 
عقب عرض مسلسهما »نصيبي وقسمتك 2«، وظهرا 
يقدمه شريف منير  الذي  معا في برنامج »أنا وبنتي« 
وابنته اسما، وحققت الحلقة مشاهدات عالية على 

»يوتيوب«.

نادي احترام المشاهد:

مسية اخلشاب ُتبهر مجهورها بآخر جلسة 
تصوير مع زوجها

منى زكي جتمع مليون دوالر لصاحل األطفال الالجئني

هنا شيحة تتألق بإطاللة 
مميزة يف أحدث جلسة تصوير

فى  تداولها  تم  التى  األخبار  المخرج حسين شوكت،  نفى 
ليلى علوى،  النجمة  الماضية عن مشاركة  القليلة  األيام 

كضيف شرف فى مسلسل »كارمن«.
وأشار إلى أن الفنانة القديرة ليلى علوى، لها تاريخ كبير 

المسلسل بأى  لم تشارك فى  وإضافة ألى عمل ولكنها 
الشباب  الفنانين  يراهن على  أنه  إلى  شكل، مشيراً 

المشاركين بالعمل.
انتهت، من  الفنانة ريهام حجاج  أن  يذكر 

أول بطولة  تصوير كافة مشاهدها فى 
مطلقة لها فى مسلسل كارمن، وشارك 

أحمد حالوة، شيرين،  بطولته  فى 
والء  العرب،  عز  ليلى 

الكيالنى،  الشريف، محمد 
محمد على رزق، محمد 
تأليف سامح  مزريان من 
حسين  وإخراج  وجدى 

شوكت.

نانسي عجرم تستقبل مولودتها اجلديدة 
بأغنية حتمل امسها

ماجدة الرومي 
تفاجئ اجلميع 

وتؤكد: أنا مصرية أًبا عن جد

بالتعاون مع مجلة “هاربر بازار”، بفندق  أقامته مؤسسة “صوتنا”  حرصت النجمة المصرية منى زكي على حضور الحفل الخيري الذي 
اليونيسيف في  أبوظبي، بصفتها سفيرة  قصر اإلمارات في 

الشرق األوسط.
النجمة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من 
الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، كاشفة 
أنها نجحت في جمع تبرعات بلغت قيمتها مليون دوالر، تم 
الذهاب  الالجئين فى  بالكامل لمساعدة األطفال  تخصيصها 

للمدارس.
 Abu Dhabi منى كتبت: ” لقد تشرفت بأن أكون في حفل
للمساعدة في جمع  لليونيسيف  Dream Ball، كسفيرة 
للسماح على األقل لـ5000  ما ال يقل عن مليون دوالر، 
ليتمتعوا بمستقبل آمن  المدارس،  إلى  بالذهاب  طفل الجئ 

ومزدهر”.
للتبرع، بقولها: “إّن رعايتك  الجميع  ودعت 
وتبرعك سيساعدان األطفال على تحويل 
بالشكر لكل  ثم توجهت  إلى حقيقة”،  أحالمهم 
الجهات التي دعمت مبادرتها بتبرعات وصفتها 

بالسخية.
الشكر أيضا لكل من  المصرية وجهت  النجمة 
أنها  الحفل، حيث  عمل على إطاللتها خالل 
تنسيق اإلستايلست  تألقت بإطاللة ساحرة، من 
قباني، حيث أطلت بفستان أسود طويل  آرام 
منفوش من أسفل قليال، مكشوف الكتفين 
والذراعين، وهو من توقيع عالمة أوسكار 

دي الرنتا.
منى أكملت إطاللتها بمجوهرات ماسية راقية، 
حيث ظهرت مرتدية ساعة وقرطين وخاتم من 
بولجاري، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمالها 
التجميل ثريا شوقى، وجمعت  بلمسات خبيرة 
شعرها القصير للخلف في تسريحة مميزة 

بأنامل مصمم الشعر رافي فازا.

الموضوع: خطاب النجار )عادل إمام( تاجر بازارات فرعونية، له ابنة وحيدة 
رائد  يأتي  لها،  يتقدم  أي عريس  يرفض  حياته،  كل  تمثل  شيحا(  )حال  حبيبة 
خطاب.  من  حبيبة  يد  لطلب  )لبلبة(  ووالدته  منير(  )شريف  طارق  الشرطة 
يحاول هذا األخير إبعاده عنها دون جدوى. تتزوج حبيبة من طارق فإذا بخطاب 
ينقله إلى أسيوط تتبع حبيبة زوجها وتنجب طفلة يقدمها طارق لخطاب، يسعد 

خطاب بالطفلة وأيضا يحاول إبعاد األوالد عن حفيدته.
التحليل والنقد: دعيت من السيد عمر الميداني لحضور الفيلم وأنا أعلم أن عادل 
إمام لن يخذلني بتقديم كوميديا رخيصة ... وبالفعل كان عند حسن ظني. قصة 

وسيناريو يوسف معاطي، تناول موضوعاً حساساً وجريئاً موحي من “ عقدة 
ألمها  ومحاربتها  أجاممنون  أبيها  أحبت  التي  اإلغريقي  العصر  في   “ ألكترا 
العالم  أرجع  وقد  )ايجيستوس(.  لعشيقها  األم  وزواج  أبيها  لقتل  )كليتمنسترا( 
النفسي النمساوي “ سيجموند فرويد “ إلى الغريزية الجنسية ميل اإلنسان إلى 
الجنس اآلخر. فاإلبنة مع أبيها مثل الكترا وأجاممنون، واالبن مع أمه مثل “ 
وفي  أوديب.  وعقدة  الكترا  عقدة  عليهم  فأطلق   “ “ جوكاسته  وامه   “ أوديب 
فيلمنا نجد خطاب )مثل أجاممنون( شخصية قوية أنانية ثرية مستبدة )في إطار 
كوميدي( و زير نساء. ومتعلق بابنته ويحبها حباً أنانياً. فال يقبل أي حب من 
تجاهها ألحد. ولكن أزمته تبدأ عندما يرى حبيبة تحب طارق وتريد الزواج منه. 
وهذا معناه أنها سوف تتركه. فيبدأ صراعه في محاولة إبعاد طارق بكل قوة 
عن حبيبة، تارة عن طريق طلب نقود منه ليعجزه. فإذا بطارق يكتب له شيكاً 
فيقدم طارق  مثقفاً.  إنساناً  يريد  أنه  بأخباره  توتره وتارة  فيزداد  بمليون جنيه. 

شهادته العلمية )دكتوراه( من جامعات أمريكا.
ويصل توتره للذروة عندما تتزوج حبيبة من طارق ولم يفلح في تفرقتهما في 
شهر العسل. فيصل إلى قرار. )وعن طريق معارفه( ينقل طارق إلى أسيوط 
ويتم نجاحه في إبعاده عن حبيبة. ولكن هذه األخيرة تذهب مع زوجها خاصة 
أنها حامل. ويشعر خطاب بخيبة أمل ويشعر أن ابنته تركته ولكن طارق يقدم 

له حفيدته فيحبها وال يريد أي طفل يقترب منها.
لها  واألنانية  التملك  وحب  ابنته  تجاه  خطاب  أفعال  السيناريو  يعمق  لم  فقط: 
كمثل أنه عاش وحيداً في طفولته لم يجد أسرة ترعاه ثم توفت زوجته و تركت 
حبيبة فتعلق بها ذلك لتبرير تصرفاته درامياً ألن ليس كل مشاهد على علم بعقدة 

الكترا. فيحتاج لمبرر.
أشد  في  أن يضحكنا حتى  واستطاع  كعادته  الدور  هذا  في  أبدع   : إمام  عادل 
المواقف الجدية. فكان كوميدياً في جديته ومأساوياً في ملهاته. فهو مازال فتى 

الكوميديا األول رغم مرور السنين. تحية مني لك يا عادل.
انشراح : رسمت هذه الشخصية بعناية رغم صغر حجمها. فهي شخصية قوية 
ثرية من أصل عريق تقف نداً لخطاب ألنها في نفس مستواه المادي والعلمي 
لتكبح  تدبير  لها من حيلة وحسن  واألدبي. فهي تعارضه وتركز كل ما أولى 
جماحه. ونجحت في أن تأخذ قرار بزواج ابنها طارق من حبيبة ووضع خطاب 
البحر عندما  الواقع. وتناضل خطاب بل تضارعه في مشهد على  أمام األمر 
تجده يجلس مع ابنته ويتركان ابنها )العريس( بمفرده ولم تمتنع من الزواج منه 

فهي تعرف كيف تلجمه.
جسدت هذا الدور )لبلبة( في نضج ووعي للشخصية واختيار األزياء المناسبة 

لها.
الوصول  أما طارق فهي شخصية قوية اإلرادة محبة صبورة تناضل من أجل 
إلى هدفها. فطارق يعرف هوية خطاب وتحاول التقرب إليه. فمن ناحية سلوكه 
)خطاب( فهو زير نساء، فيتدخل طارق لمنع حجزه من السجن بتهمة فعل فاضح 
في الطريق العام. ولكن خطاب ال يبالي بذلك. وبالنسبة لحبيبة يثبت لخطاب أنه 
ال يطمع في نقود والدها. فيكشف له )للجمهور أيضا( بأن له ثروة طائلة ورثها 
عن أبيه. أما عن نفوذ خطاب، فطارق أيضا له نفوذ وبذلك نجد أن طارق يواجه 
صراعات ليست هينة مع خطاب واستطاع أن يتغلب عليه. إال في نقله إلى أسيوط 
فأظهر خطاب غدره به وبابنته بحرمانها من زوجها وهي حامل. فاتخذ طارق 
قراراً بالسفر إلى أسيوط وعرض على حبيبة أن تختار بين زوجها ووالدها. ولما 
اختارته وأنجبت أسرع بتقديم ابنته لخطاب وأمه كزوجة له. شريف منير: كان 

مقنعاً في أدائه، خفيف الظل في حضوره.
لم  ولكن  عليه  وتخشى  والدها  تحب  إرادة  قوة  لها  هادئة  جميلة  فتاة   : حبيبة 

ترضخ له فأحبت طارق وتزوجت منه رغم معارضة والدها.
حال شيحا: الئفة كوجه جميل وقوام ممشوق كابنة ذوات خاصة لغتها األجنبية 

التي تستعملها 
فقط : ينقصها إتقان التمثيل.

االخراج: )على ادريس( قدم فيلماً جريئاً من الصعب قبوله في المجتمع الشرقي 
أو البوح به لذلك أحسن اختيار الممثل عادل إمام الذي جسده في إطار كوميدي 
لتوصيل الرسالة. وهو مثل برشامة الدواء مغلفة من الخارج بالسكر ومن الداخل 
بالفعل  بين عادل وحال  والتقبيل  الرقص  الشافي. وحرص على مشاهد  بالدواء 
بين أب وابنته. ألن الموضوع ليس الجنس بل حب التملك. ووفق في التصوير 
بين  المتوازي  والمونتاج  البالج  على  عادل  مع  الفتيات  واستعراض  الخارجي 
حقوقهما  لممارسة  الفراش  على  وحبيبة  وطارق  وانشراح،  لخطاب  المعركة 
الشرعية. وكانت الموسيقى فرح حبيبة حزينة لخطاب شبه جنائزية مما توائم مع 
نفسيته المحطمة. وكانت الخاتمة تفجر الضحك بأن التاريخ يعيد نفسه . لكن لم 
يستطع خطاب أن يمنع حفيدته عن أوالد جيلها وبذلك نجح المخرج في توصيل 
رسالة الفيلم وهي أن حب التملك للروح مآله فقدانها قدم أدريس موضوع جرئ 

في إخراج جيد لعقدة الكترا في القرن الـ 21 والبطولة لعادل إمام فتحية له.

نقد فيلم : 
عريس من جهة أمنية

عقدة الكترا في القرن الـ 21 
يقدمها عادل إمام 

حب التملك للروح مآله فقدانها 
موضوع جرئ الخراج جيد



احلكومة الكندية تقّدم مشروع قانون 
متعلّق بلغات السكان األصليني

  
 قدمت أمس الثالثاء الحكومة الكندية 
أمام مجلس العموم مشروع »قانون 
لغات السكان األصليين« ،C-91  الذي 
يقّر بأن »لغات السكان األصليين هي 
جزء ال يتجزأ من ثقافات وهويات 
السكان األصليين والمجتمع الكندي«، 
حسب بيان لوزارة التراث الكندي.

وفور وصوله إلى مبنى مجلس العموم 
عبّر  رئيس الحكومة جوستان ترودو 

عن »فخهر« بهذا المشروع.
مع  عملنا  :«لقد  األخير  هذا  وقال 
الشعوب األصلية لفترة طويلة لحماية 
ثقافتهم ، ولترويج لغاتهم ولضمان 

طريق  على  بهم  الكامل  االعتراف 
المصالحة.«

و أعلنت الحكومة عن إنشاء »مكتب 
لغات السكان األصليين«. وستكون 
هذه الهيئة الجديدة مسؤولة على تطبيق 

المبادئ األساسية للقانون.
إضافة إلى ذلك، يساهم المكتب » في 
تعزيز لغات السكان األصليين ودعم 
الشعوب األصلية في جهودها الرامية 

إلى استعادة وتعزيز لغاتها ».
وسيترأس »المكتب« مفوض مستقل 

ستكون مدة واليته خمس سنوات.
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لقاء “غري مثمر” بني ترودو ورئيس حكومة نيوبرنزيكأسامه كامل أبو شقرا
الكنديّة  الحكومة  رئيس  استقبل   
حكومة   رئيس  ترودو  جوستان 
نيوبرنزويك بلين هيغز وبحث معه 
في عدد من المسائل التي تهّم المقاطعة.
في  تقّدم  أّي  المسؤوالن  يحرز  ولم 
الملّفات المدرجة على جدول أعمال 
المباحثات ، ومن بينها ضريبة الكربون 
واالطار المالي للرعاية الصحيّة في 
نيوبرنزويك ومخزون سمك السلمون 

المستنفد وسواها.
ولم تتطّرق المباحثات إلى ملّف األلعاب 
الفرنكوفونيّة التي قّررت نيوبرنزويك 
التنازل عن استضافتها بسبب ارتفاع 
كلفة تنظيمها كما قال رئيس الحكومة 

بلين هيغز.
واحتّل ملّف ضريبة الكربون حيّزا 
مهّما من المباحثات بين المسؤولين 
يبدو  ما  على  مثمرة  تكن  لم  ولكنّها 

حسب بلين هيغز.
ضريبة  فرضت  قد  اوتاوا  وكانت 
الكربون على 4 مقاطعات من بينها 
خّطة  تضع  لم  ألنّها  نيوبرنزويك، 
خاّصة بها لمكافحة التغيّر المناخي.

لعدم  أمله  خيبة  عن  هيغز  وأعرب 
التوّصل إلى تفاهم بهذا الشأن واعتبر 
أّن معايير البيئة في مقاطعته هي أعلى 

من أّي مقاطعة أخرى في كندا.
ومن غير العادل حسب رأيه أن تدفع 
نيوبرنزيك الضريبة نفسها التي تدفعها 

المقاطعات األخرى.
وقال بلين هيغز إنّه طالب بإعفاءات 
وافقت  التي  بتلك  شبيهة  صناعيّة 
نيوفاوند  مقاطعتي  مع  اوتاوا  عليها 
لم  ولكنّه  وسسكتشوان  والبرادور، 

يلق تجاوبا من الحكومة الفدراليّة.
وأضاف بأّن ملّف  خشب البناء هو 

الوحيد الذي ستؤّدي المباحثات بشأنه 
إلى بعض التقّدم.

هذا ولم يُشر بلين هيغز إلى موعد مقبل 
الفدراليّة  الحكومة  رئيس  مع  للقائه 

شركة كندية ختسر 145 مليون دوالر: 
»املرحوم معاه كلمة السر«

 تعرضت واحدة من أكبر أسواق العمالت 
الرقمية في كندا إلى خسائر تقدر بما يعادل 
145 مليون دوالر بسبب وفاة شخص 
للكمبيوتر،  السر  بكلمة  يحتفظ  واحد، 

حسب موقع »سكاي نيوز 
عربية«.

الماضي،  ديسمبر  ففي 
توفي رجل األعمال الكندي 
كوتون،  جيرالد  المغامر 
شركة  ومؤسس  رئيس 
للعمالت  »كوادريجا« 
ترك  والذي  الرقمية، 
العمالت  مبالغ هائلة من 
الرقمية مخبأة دون أن يقدر 
أي شخص على الوصول 

إليها.
ومنذ ذلك الحين وحتى اآلن 

لم تنجح الشركة، أو زوجة الراحل، في 
فك تشفير الكمبيوتر المحمول، الذي كان 
يعمل عليه »كوتون«، ويحتفظ عليه بكل 

أعماله وأسراره.
وقالت شركة كوادريجا، التي تعد إحدى 
على  الرقمية  العمالت  أسواق  أكبر 
اإلنترنت، إنها ال تستطيع الوصول إلى 
ما يعادل 145 مليون دوالر من العمالت 
الرقمية، مثل بتكوين وغيرها، بعد وفاة 

»كوتون«، بحسب شبكة سي إن إن.
 30 العمر  من  البالغ  »كوتون«،  كان 
عاما، توفي نتيجة تعقيدات نجمت عن 
إصابته بداء كرون، الذي يعرف أيضا 
بـ »متالزمة كرون« أو »التهاب األمعاء 
الناحي«، بينما كان في زيارة إلى الهند.
العمالت  من  بالكثير  الشركة  وتحتفظ 
الرقمية في حسابات تعرف باسم »المحافظ 
المالية الباردة«، وهي طريق لحماية تلك 

األموال من قراصنة اإلنترنت.
ويبدو أن »كوتون« هو الوحيد الذي يمكنه 
الوصول إلى تلك المحافظ المالية الرقمية، 
بحسب وثائق كشفت عنها وسائل اإلعالم 
الكندية ونشرت على اإلنترنت بواسطة 
موقع األخبار المعني بالعمالت الرقمية 

»كوين ديسك«.
وتلقي الحالة غير العادية الضوء على 
المخاطر التي يواجهها المستثمرون في 
حماية أصولهم المالية في الصناعة التي 

ليس لها قوانين واضحة.

وأدخلت وفاة »كوتون« شركة كوادريجا 
في أزمة، وفي دوامة تحديد كيفية تعويض 
مستخدميها  من  ألف   100 من  أكثر 

وزبائنها.

وباإلضافة إلى تلك المبالغ، فقدت الشركة 
إمكانية استعادة حوالي 53 مليون دوالر 
لصعوبات في الوصول إلى األموال من 

خالل النظام المصرفي التقليدي.
بيان على موقعها على  وأوضحت في 
اإلنترنت: »على مدى األسابيع الماضية كنا 
نعمل بشكل مكثف من أجل مواجهة قضايا 
السيولة لدينا، التي تتضمن محاولة تحديد 
وتأمين احتياطاتنا من العمالت الرقمية في 
المحافظ الباردة.. لكن لسوء الحظ باءت 

هذه المحاوالت بالفشل«.
وقالت أرملة كوتون، جنيفر روبرتسون، 
في إفادة لها إن كمبيوتر »كوتون« المحمول 
الذي اعتاد العمل من خالله مشفر ومحمي، 
مضيفة أنها ال تمتلك كلمة سر أو رمز 
االستعادة، رغم البحث الدائم والمتكرر، 
مشيرة إلى أنها لم تتمكن من العثور على 
أي شيء مكتوب هنا أو هناك من شأنه 

أن يفك تشفير الكمبيوتر.
واستأجرت كوادريجا خبراء لمساعدتها 
على فتح كمبيوتر كوتون المحمول، كما 
استأجرت معدات وتجهيزات يمكن أن 
تساعدها في فك تشفير الكمبيوتر المحمول، 

لكنها لم تتمكن من تحقيق ذلك.
وهذه ليست أول مرة تتعرض لها صناعة 
أو قطاع العمالت الرقمية لمشكلة كبيرة، إذ 
إن قراصنة اإلنترنت تمكنوا، في السنوات 
القليلة الماضية، من سرقة عمالت رقمية 
تعادل قيمتها ماليين عدة من الدوالرات.

استطالع حول االنتخابات الفدرالية
 تميّز رد فعل الكتلة الكيبيكية على 
نتائج استطالع أظهرت ارتفاع شعبيتها 

في مقاطعة كيبيك بالحذر.
قال عضو مجلس العموم الكندي عن 
الكتلة الكيبيكية وزعيمها السابق ماريو 
بوليو أن »)نتائج( االستطالعات ترتفع 
وتتراجع. نؤثر عدم االعتداد بالنصر. 
المهم هو أن نشّمر عن سواعدنا ونعمل 

بَكد«.
وجاء تعليق بوليو عقب الكشف عن 
حصول  أظهرت  استطالع  نتائج 
الستقالل  الداعية  الكيبيكية  الكتلة 
مقاطعة كيبيك عن االتحادية الكندية 
في  االقتراع  نوايا  من   21% على 
االنتخابات الفدرالية في هذه المقاطعة، 
المحافظين  حزب  مع  متساويًة  أي 
الكندي، حزب المعارضة الرسمية 
في مجلس العموم بقيادة أندرو شير، 
بعد كسبها 5 نقاط مئوية في شعبيتها 
تشرين  في  »ليجيه«  استطالع  منذ 

الثاني )نوفمبر( الفائت.
وبقي الحزب الليبرالي الكندي بقيادة 
جوستان  الفدرالية  الحكومة  رئيس 
ترودو في الطليعة من حيث شعبيته 
في مقاطعة كيبيك حاصداً %39 من 

نوايا االقتراع.
أما الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري 
التوجه، بقيادة جاغميت سينغ فنال 8% 
من نوايا االقتراع، وتاله »حزب الشعب 

في كندا« الذي أسسه عضو مجلس 
عن  المنشق  برنييه  ماكسيم  العموم 
حزب المحافظين بـ%6 من أصوات 
المستطلَعين، فالحزُب األخضر بقيادة 
إليزابيث ماي الذي حصل على 5% 

من أصواتهم.
وللكتلة الكيبيكية زعيم جديد من 17 
كانون الثاني )يناير( الفائت هو إيف 
فرانسوا بالنشيه، العضو السابق في 
الجمعية الوطنية )الجمعية التشريعية( 
في مقاطعة كيبيك عن الحزب الكيبيكي 
االستقاللي ووزير التنمية المستدامة 
والبيئة في حكومة الحزب الكيبيكي 

السابقة برئاسة بولين ماروا.
جان  »ليجيه«  شركة  رئيس  ويرى 
مارك ليجيه أن وصول بالنشيه إلى 
قيادة الكتلة الكيبيكية ساهم في ارتفاع 
التي  الداخلية  شعبيتها بعد الخالفات 
عصفت بها في ظل قيادة مارتين ويليت.
الحياة  في  الكيبيكية  الكتلة  وتشارك 
أنها  بما  ولكن  الفدرالية،  البرلمانية 
تدعو الستقالل مقاطعة كيبيك فهي ال 
تقّدم مرشحين سوى في هذه المقاطعة، 
الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية 

بين مقاطعات كندا العشر.
وكندا على موعد مع انتخابات تشريعية 
21 تشرين األول  فدرالية عامة في 
)أكتوبر( المقبل، يحكم فيها الحزب 

الفائز البالَد مدة أربع سنوات.

كيبيك: حقيبة إضافّية لنائبة وزيرة الرتبية ايزابيل شاريه
 قّرر رئيس حكومة كيبيك فرانسو 
لوغو التخفيف من عبء مهّمة وزيرة 
العدل في حكومته صونيا لوبيل التي 
تشغل أيضا حقيبتي العالقات الكنديّة 
والفرنكوفونيّة، وحقيبة شؤون المرأة.
وأوكل حقيبة شؤون المرأة إلى نائبة 
وزيرة التربية ايزابيل شاريه، مشيرا 
إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد ليكون 
حضور النساء في مجال األعمال مساويا 

لحضور الرجال فيه.
لوبيل  صونيا  العدل  وزيرة  وقالت 
تستحّق  المرأة  إّن شؤون  من جهتها 
أن يتكّرس شخص من أجلها، ما لم 
تتمّكن شخصيّا من القيام به كما قالت.
المرأة  أّن شؤون  بل  أفقد حقيبة  »لم 

ربحت وزيرة جيّدة« قالت وزيرة العدل 
صونيا لوبيل وأشارت إلى االصالحات  
المتوّقع إجراؤها في مجاالت العدالة 
واألسرة والمحكمة الخاّصة بمن يُشتبه 
بأنّهم ضحايا االعتداء الجنسي، وكلّها 
ملّفات مرتبطة بشؤون المرأة حسب 

قولها.
من جهتها قالت وزيرة شؤون المرأة 
ايزابيل شاريه إنّه من المهّم »أن يزدهر 
الجنسي  االنتماء  يكون  وأاّل  الجميع 

عائقا«.
وأشارت إلى أّن الحجاب الذي ترتديه 
العديد من النساء المسلمات ال يتوافق 
للمرأة  قمع  ما  نوعا  وأنّه  قيمها  مع 

حسب قولها.

الّصناعي واالصطناعي: 
الّداللُة  المراد هنا  ال يقال: قمٌر صناعي بل اصطناعي أو مصطنع. ألن 
للبستاني:  المحيط  أّنه من صنِع اإلنسان وغيُر مخلوٍق. وفي محيط  على 
»الّصناعي، المنسوب إلى الّصناعة، واصطنع عنده صنيعة أي أحسن إليه 
للفيروز بادي: »واْصَطَنَع  المحيط  القاموس  وأّدبه ورّباه وخّرجه.« وفي 

َخاتًما: أمَر أَن ُيْصَنَع له.«

ال يقال: تركه »عالًة« على ُفالن بل »ِعبئا عليه«.
المحيط ومحيط  الَمَطِر. )القاموس  ُيْسَتَتُر بها من  لَُّة  النَّعاَمُة، والظُّ العاَلُة:   

المحيط – باب عول( والَعْيلة والعالُة: الفاقة. )لسان العرب – باب عيل(
والِعْبُء، بالكسِر: الِحْمُل والّثِْقُل من أَي شيٍء كان. )لسان العرب – باب عبأ(

سلسلة

سلسلة:    
)25 دقائق لغوية )

سها: 
ال يقال سها أو ُسهي عن بالي فعل كذا، بل سهوت عن فعل كذا. ففي لسان العرب البن 
ا، نسيه وغفل عنه وذهب قلبه  منظور: »سَها في األمر وعنه، يسُهو َسْهًوا وُسُهوًّ

إلى غيره فهو ساٍه وسهوان«.

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

ِبسّيٍ أَلنَّ معنى ِسٍيّ معنى ِمْثٍل؛ وُينشُد قوُل امرئ القيس: 
أاَل ُربَّ يوٍم لَك ِمْنُهنَّ صالٍِح *** وال ِسيَّما يوٍم ِبَدارِة ُجْلُجِل

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

كقولك َدْع ما َزْيٌد..«

تأكيد حالة إصابة بداء احلصبة يف مطار 
تورونتو الدولي  

في  العامة  الصحة  أبدت سلطات   
سالمة  على  قلقها  أونتاريو  مقاطعة 
بعض المسافرين الذين تواجدوا في 
مطار بيرسون الدولي في تورونتو قبل 
أسبوع ونيّف بعد تأكيد حالة إصابة 

أحد األشخاص بداء الحصبة.
وأكدت السلطات الصحية أن األشخاص 
فيه  الواقع  يوم األحد  تواجدوا  الذين 
27 كانون الثاني )يناير( 2019 بين 
الساعة الرابعة من بعد الظهر والساعة 
الثامنة مساًء في المحطة الجوية رقم 
1 معرضون الحتمال اإلصابة بالداء.
وُمعّرضون أيضاً الحتمال اإلصابة 
بداء الحصبة األشخاُص الذين تواجدوا 
في مطار تورونتو الدولي في اليوم 
المذكور بالقرب من المسافرين القادمين 
من فرانكفورت على متن رحلة شركة 
الطيران األلمانية "لوفتهانزا" ذات الرقم 
)LH-470( التي حّطت عند الساعة 

4:08 من بعد الظهر، أو بالقرب من 
المسافرين المغادرين إلى مونتريال على 
متن رحلتْي الخطوط الجوية الكندية 
الرقمْين  تحمالن  اللتْين  كندا"  "إير 
)AC-864( و)LH-6829( وأقلعتا 

عند السادسة مساًء. 
وتحث السلطات الصحية األشخاص 

المعّرضين الحتمال اإلصابة بداء 
الحصبة بالتحقق من سجالت 
التطعيم الخاصة بهم وبمراقبة 

عالمات الداء وأعراضه التي قد 
تظهر خالل مدة تصل إلى 21 يوماً 

بعد التعرض له.
ومن أبرز أعراض داء الحصبة 

الحمى الشديدة وأعراٌض مشابهة 
ألعراض نزلة البرد والتهاٌب في 

العين وبقٌع بيضاء داخل الفم وطفٌح 
جلدي أحمر يدوم ما بين أربعة 

وسبعة أيام. 

التام  الرضا  تحقيق  الرئيسية  مهامه  ومن  االقليمي  للمدير  اليومية  التقارير  بتقديم  تقوم  أو  يقوم 
للعمالء من خالل سهولة الخدمة المقدمة لهم في جميع أنشطة العيادة مع تقديم النصائح الضرورية 
الالزمة للمستشارين الطبيين لتطبيق السياسات والمعايير الموضوعة للشركة للحفاظ على صورتها 

وسمعتها وعلى عالمتها التجارية والعمالء.

ال سيكون عليك القيام بتنفيذ المهام التالية: ضمن فريقنا الديناميكي الفعَّ
- اإلشراف على العيادة للرقي باألداء العام لها مع ضمان تحقيقه 

- متابعة ودعم وتقييم الفنيين لتحقيق أفضل خدمة ممكنة للعمالء الكرام
- ضمان االدارة اليومية السليمة للموارد البشرية الموضوعة تحت تصرفه 

- ضمان تطبيق سياسات ومعايير الشركات للحفاظ على احترام العالمة التجارية للشركة    
  وخبرات العمالء للتأكد والسيطرة على جودة العالجات المقدمة

- الترحيب بالعمالء وتقديم المشورة وتقييم احتياجاتهم ومتابعة االداء العالجي لمستحضرات 
  التجميل المختلفة

- القيام بالمهام االدارية المختلفة مثل إصدار التقارير، مراجعة المخازن وكافة الطلبات 
  الالزمة مع اعداد برامج ساعات العمل

المهارات المطلوبة: 
- أكملت DEP في علم التجميل أو في أي مجال ذي صلة ، أحد األولويات

 - ثنائية اللغة مطلوبة )اإلنجليزية والفرنسية(
 - معرفة جيدة باللغة العربية ضرورية

 - خبرة من 3 إلى 5 سنوات في المجال أو مجال ذي صلة )بما في ذلك إدارة شؤون 
   الموظفين(

 - يكون فعااًل ومحب لخدمة العمالء
 - يتمتع بمهارات قوية للمبيعات وتدريب الموظفين

 - يكون على استعداد للعمل صباحاً ومساًء وعطلة نهاية األسبوع
 

candidatures@epiderma.ca :أرسل طلبك إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي

مطلوب للعمل في عيادة تجميل
مدير أو مديرة ، بمنطقة السان لوران ، بدوام كامل
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  البرتغال هي أحد الدول الموجودة في قارة أوروبا 
وعاصمتها مدينة لشبونة، ودولة البرتغال من الدول 
الموقع،  التي تشتهر بعدة أمور من حيث االقتصاد، 
بعض األماكن الفريدة التي تميزها ما بين الدول األخرى 

على مستوى العالم، وهذا ما 
سوف نوضحه لكم.
موقع دولة البرتغال

البرتغال تقع جنوب غرب القارة 
الجزيرة  األوروبية في شبه 
اإليبيرية بحيث يحدها من 
المحيط  والجنوب  الغرب 
األطلسي، وإسبانيا من الشمال 
والشرق، وهي تقع على طول 

ساحل المحيط األطلسي.
البرتغال على مساحة  تمتد 
91،470 كيلو متر مربع، 
ومساحة المياه فيها تقدر بنحو 

تعتبر  البرتغال  دولة  فإن  لهذا  متر مربع  كيلو   620
الدولة رقم 111 على مستوى العالم.

اقتصاد دولة البرتغال
تتميز دولة البرتغال أن اقتصادها قوي جًدا وهي تصنف 
في المركز التاسع عشر من ناحية االقتصاد في العالم.

من أبرز المنتجات التي تنتجها البرتغال هي: المنسوجات، 
الصناعات الخشبية، المشروبات، المالبس، األحذية، 
هذا كله باإلضافة إلى ازدهار السياحة في البرتغال، 
وهي من أكبر الدول في تصدير األسماك في العالم.

بماذا تشتهر البرازيلجزر األزور
المحيط  في  الموجودة  الجزر  أحد  األزور هي  جزر 
األطلسي التي تتكون من تسع جزر بركانية، وتحتوي 
هذه الجزر على مجموعة من الينابيع الساخنة والمدن 
الساحلية، وتعتبر جزيرة ساو ميغيل هي أكبر الجزر 

الموجودة في مجموعة جزر األزور.
لشبونة

لشبونة هي عاصمة البرتغال التي تقع على طول ضفة 
نهر التاجة الواقعة بالقرب من المحيط األطلسي، وتحتوي 
هذه المدينة على العديد من المحالت التجارية واألحياء 
الملونة، وبعض المعالم التاريخية والجسور واألزقة.

كاسكايس
كاسكايس هي عبارة عن دولة ساحلية هادئة تحتوي 
تحتوي على  التي  الخالبة  الشواطئ  العديد من  على 
مجموعة من اليخوت الرائعة والشمس الدافئة المشرقة 

وهي مدينة يمارس فيها العديد من الرياضات المائية 
الشهيرة.

المتحف المائي
يعتبر المتحف المائي من أهم معالم الجذب السياحي في 
مدينة لشبونة عاصمة البرتغال، 
فهو يحتوي على حوض بحري 
كبير من أكبر البحور في أوروبا، 
البحري  الحوض  وينقسم هذا 
التي  أنظمة حيوية  أربعة  إلى 
توجد في أربعة أماكن مختلفة 
المحيط  الهادي،  المحيط  هم: 
الهندي، المحيط األنتاركتيكي، 

المحيط األطلسي.
قلعة تومار

األماكن  أحد  تومار هي  قلعة 
الفريدة الموجودة في البرتغال 
تأسست في عام 1160م  وقد 
الهيكل،  لفرسان  وكانت مقر 

القرون  إلى  تعود  كبيرة  كنيسة  تحتوي على  وهي 
الوسطى، ونافذة دير مانويل.

معالم سياحية أخرى 
موجودة في البرتغال
من  العديد  هناك 
السياحية  المعالم 
دولة  في  الشهيرة 

البرتغال ومنها:
– ماديرا: وعي عبارة 
عن مكان يحتوي 
كبير من  على عدد 
الكنائس والمطاعم 
ت  ا ع ج ت ن م ل ا و

الرياضية والقالع.
– جبال سينترا: وهي عبارة عن جبال تقع على ساحل 
مدينة لشبونة وتضم عدد كبير من القصور من بينهم 

قصر بينا.
– بورتو: هي أحد المدن الموجودة على طول التالل 
التي تطل على نهر دور الذي يقع في الجهة الشمالية 

من جمهورية البرتغال.
– أوبيدوس: هي أحد المدن التي توجد على قمة التل 

في جنوب غرب البرتغال عند منطقة سنترو.
بقنواتها  تتميز  التي  المدن  أحد  أفيرو وهي  مدينة   –

الجميلة المتصلة مع الجسور.
– الغارف: هي أحد األماكن الموجودة في البرتغال والتي 
تتميز بالشواطئ الخالبة، بعض األماكن التاريخية فيها.

عاصمة البرتغال
تعتبر لشبونة هي عاصمة البرتغال، وهي أكبر مدينة 
موجودة في البرتغال فهي تحتوي على ما يقرب من 6 
مليون نسمة، ومساحتها اإلجمالية تقدر بنحو 100،05 
المناطق  أفضل  كيلو متر مربع، وهي واحدة من 

الحضارية الموجودة في البرتغال.
تتميز مدينة لشبونة بمناخ شبه االستوائي المتوسط، 
فهو مناخ معتدل في الشتاء ودافئ في الصيف، وقد 

سميت لشبونة منذ عهد الفينيقيين.

الكلمــات املتقاطعة 
افقياً:

-1 مذيعة تلفزيونية معتزلة 
-2 للتمني – األنتصار 
-3 لمع – جس – وجع 

 – والدة   – تعب  عكس   4-
متشابهة 

المبتدأ  تنصب   – يفتن   5-
عند  تستخدم   – الخبر  وترفع 

إنقطاع الضوء 
خدع   – )معكوسة(  ذراع   6-

– للتفسير 
 – لألستفهام   – متشابهة   7-

حصلنا على 
-8 للتعريف – والدي  

-9 راقصة مصرية قديمة 
إمام  لعادل  أسم   – مالذ   10-

في أحد أفالمه 

رأسيا:
صوت   – أمريكية  والية   1-

فرقعة 
 – بوخارست  عاصمتها   2-

سئم 
-3 حمض )مبعثرة( – أطعن 
-4 أتقد وأشتعل )معكوسة( – 

ألهمه )مبعثرة(
-5 هيا – مستهل 

-6 مؤنث إنسان – أستنشق 
-7 سارق – نعلل 

-8 شجر في لبنان )معكوسة( 
– من أجلي 

-9 سجن – مسلسل لدالل عبد 
العزيز ويحيى الفخراني 

-10 مطرب لبناني  

حل الكلمات المتقاطعة
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Les proverbes en français et arabe
- Qui vivra verra

- إللي يعيش ياما يشوف

ر

ر

ر
ر

ر
ر

و

و

ك

هـ
هـ

هـ

هـ

هـ

ش

ش
ش

م

ف

مم

م

م

م

م

و

ى

ل

ل

ب
ب

ز

ض س

د

د

ي

ل
ل

ل

ل

ل

ل
ل

ا
ا

ا

ي
ي

ي
م

م

م

م

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ا

ا

ا

ا

أ

ا

ا ا

ا

ا
ا

ا

ي

ي

ص

ح
ع

جج
ب

- Il faut tourner la langue 10 fois avant de parler
- لسانك حصانك ان صنته صانك وان خنته خانك

أجيري يوزع اجلهاز الفني ملتابعة احملترفني
  كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب عن قرار المدير الفني 
خافيير أجيري بتوزيع الجهاز المعاون على 4 دول لمراقبة أكبر 

عدد من الالعبين استعداداً لمعسكر مارس المقبل.
وأوضح لهيطة في تصريحاته للصحفيين أن اتحاد الكرة وافق 
السعودية  إلى  المرمى  على سفر أحمد ناجي مدرب حراس 
لمتابعة الثالثي محمد عواد وحسين السيد ومحمد عطوة فيما 
سيسافر هاني رمزي في اليونان لمتابعة الثنائي عمرو وردة 

وأحمد حسن "كوكا".
وأضاف مدير المنتخب أن تيتو مساعد أجيري سيراقب عدد من 
الالعبين المصريين المتواجدين قطر تمهيدا لالستعانة بأحدهم.
وتابع لهيطة تصريحاته قائاًل أن أجيري يدرس إراحة العديد 
للمنتخب في معسكر مارس السيما  العناصر األساسية  من 
مع كون لقاء النيجر األخير في تصفيات األمم اإلفريقية دون 

جدوى بعد حسم التأهل

صالح يطالب بضم هؤالء للمنتخب

 يرى محمد صالح المدير الفني السابق للزمالك أن خافيير 
أجيري المدير الفني للمنتخب مطالب بضم بعض الوجوه الجديدة 

خالل الفترة المقبلة.
وأوضح صالح في تصريحاته لقناة "صدى البلد" أن ثالثي 
الزمالك محمود عالء ويوسف أوباما ومحمود كهربا يستحقون 
االنضمام للمنتخب وكذلك الحال لثنائي األهلي عمرو السولية و 

وليد سليمان رغم إعالن األخير إعتزاله اللعب الدولي.
وأكد المدير الفني الحالي لفريق "إف سي مصر" أن المنتخب 
المصري سيستفيد دون أدنى شك من هؤالء الالعبين خالل 

بطولة كأس األمم اإلفريقية.
ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس األمم اإلفريقية 
في الفترة بين 21 يونيو - 19 يوليو على أن تقام قرعة البطولة 

عند سفح األهرامات بأبريل المقبل.

جمال: املهاجم ال يعاني من مركز رأس احلربة
 يرى عمرو جمال مهاجم األهلي أن منتخب مصر ال 
يعاني  من أزمة في مركز رأس الحربة قبل إنطالق كاس األمم 

اإلفريقية في يونيو المقبل.
وقال جمال في تصريحاته لقناة األهلي أن المنتخب ال يعاني 
من ذلك المركز رغم اعتماد األندية على المهاجمين األجانب 

بشكل واضح.
وتابع مهاجم األهلي تصريحاته قائاًل أن تلك النقطة تؤثر دون 

شك على المهاجم المصري فنياً وبدنياً ونفسياً إال أنه يثق في 
المهاجمين المتواجدين على الساحة اآلن.

وأبدى عمرو جمال إعجابه الشديد بعمر السعيد مهاجم الزمالك 
متوقعاً إنضمامه للمنتخب قريباً.

المنتخب  لم ينضم لصفوف  بالذكر أن عمرو جمال  جدير 
المصري منذ نهاية تصفيات المونديال الماضي.

لهيطة يتحدث عن وديات املنتخب قبل كأس األمم
منتخب مصر عن سبب  لهيطة مدير  إيهاب   كشف 
المقبل ضمن  في مارس  ودياً  لمواجهتها  نيجيريا  اختيار 

اإلعداد لكأس األمم اإلفريقية.
وقال لهيطة في تصريحاته للصحفيين أن إختيار نيجيريا 
المنتخب في  التي سيالقيها  النيجر  قربها من  بسبب  جاء 
تصفيات كاس األمم اإلفريقية قبلها باإلضافة لقوة النسور 

مما سيعود بالفائدة الفنية من اللقاء.

الودية سيتم  المباريات  باقي  أن  المنتخب  مدير  وأضاف 
إقامتها في مصر مرجحاً أال يزيد العدد عن 3 مباريات ودية.

وتابع لهيطة تصريحاته قائاًل أن الوديات ستكون أمام منتخبات 
إفريقية  لصعوبة مواجهة منتخبات أوروبية بذلك الوقت.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس األمم اإلفريقية 
في الفترة بين 21 يونيو - 19 يوليو على أن تقام قرعة 

البطولة عند سفح األهرامات بأبريل المقبل.

وزير الرياضة:طرح تذاكر إلكترونية لألمم اإلفريقية
والرياضة عن  الشباب  كشف أشرف صبحي وزير   
طرح تذاكر إلكترونية لنهائيات كاس األمم اإلفريقية المقرر 

إقامتها في يونيو المقبل.
القاهرة  بمعرض  بندوة  وأوضح صبحي في تصريحاته 
الدولي للكتاب أن تنظيم البطولة البد أن يكون على أعلى 

مستوى بما يتناسب مع مكانة مصر.

وأضاف وزير الرياضة أنه جاري الترتيب خالل الفترة 
التي  الرياضية  االستادات  كفاءة  لتطوير ورفع  الجارية  
تستضيف البطولة من ناحية  قوة اإلضاءة وأرضية الملعب.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس األمم اإلفريقية 
في الفترة بين 21 يونيو - 19 يوليو على أن تقام قرعة 

البطولة عند سفح األهرامات بأبريل المقبل.

مدرب املغرب يرشح مصر للقب 
اإلفريقي

المنتخب المصري هو  المغرب أن  لمنتخب  الفني  المدير   يرى هيرفي رينار 
األوفر حظاً للفوز بلقب كأس األمم اإلفريقية 2019.

وقال رينار في تصريحاته للصحفيين أنه يتحدث بواقعية بالنظر لتاريخ مصر في 
تنظيم البطولة وإحراز لقبها على أرضها والذي كان آخرها نسخة 2006.

وأكد المدير الفني الفرنسي أن المغرب تمتلك منتخباً رائعاً إال أن مصر والسنغال 
هما األوفر حظاً لنيل الكأس.

ورفض رينار الجزم بمستقبله مع أسود األطلسي بعد نهاية البطولة مشيراً إلى أنه 
سيفكر في األمر في وقتها.

 سليمان: كوبر ظلمني بالغياب 

عن املونديال
للظلم من قبل هيكتور كوبر  قد تعرض  أنه   يرى وليد سليمان العب األهلي 

المدير الفني السابق لمنتخب مصر.
وأوضح سليمان في تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر" أنه كان يستحق التواجد 
بالمونديال في ظل وصوله لمستوى فني  المشاركة  المصري  المنتخب  قائمة  في 

جيد قبل البطولة.
وأضاف العب األهلي أن حسام غالي قائد فريقه السابق قد وقع عليه ظلم هو االخر 

خالل فترة كوبر مؤكداً أن المنتخب قد خسر العباً هاماً في وسط الملعب.
وكان وليد سليمان قد أعلن إعتزاله اللعب الدولي مع منتخب مصر منذ بضعة أشهر.

ميدو: أحلم بقيادة املنتخب املصري
 أبدى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق الوحدة السعودي رغبته في تدريب 

المنتخب المصري في المستقبل القريب.
في  ميدو  وقال 
لقناة  تصريحاته 
"العربية" أن تدريب 
المصري  المنتخب 
يتمنى  رفيع  شرف 
الحصول عليه يوماً 
أنه ال  إلى  ما مشيراً 
يزال في حاجة لمزيد 
من الخبرات وتطوير 
التدريبية قبل  قدراته 

تلك الخطوة الكبيرة.
وأبدى مهاجم منتخب 
أمنياته  السابق  مصر 
بالتوفيق للفراعنة في 

كأس األمم اإلفريقية التي تستضيفها مصر بيونيو المقبل.
بلقب كأس األمم اإلفريقية  المصري  المنتخب  بالذكر أن ميدو قد توج مع  جدير 

عام 2006.

سولشاير: أطبق أفكار فيرجسون 
مع مانشستر يونايتد

 أبدى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد االنجليزي رضاه عن 
الفترة الماضية مع الشياطين الحمر.

وأوضح سولشاير في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" أن العمل مع مانشستر 
يونايتد يختلف كلياً عن تجربته السابقة مع كارديف سيتي والتي لم يكن موفقاً في 

إختيارها مشيداً بقائمة الالعبين المتواجدين لدى فريقه الحالي.
أليكس  المدرب األسطوري  الكثير من  تعلم  أنه  النرويجي  الفني  المدير  وأضاف 
أبرزها شن  لفريقه والتي كان  تلك األفكار  الكثير من  ينقل  فيرجسون مما جعله 

الهجمات المرتدة بنجاح.
المتبقية  الفترة  النقاط في  أنه سيواصل سعيه لحصد أكبر عدد من  وأكد سولشاير 

لوضع الفريق في مرتبة أفضل بالبريميرليج.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
C’est dans le quartier des affaires de 

la nouvelle capitale administrative 
qu’une compagnie chinoise « San-

gKhaa » s’est engagée de construire le plus 
haut gratte-ciel en Afrique de 385 mètres 
et qui fait partie d’une vingtaine d’édifices 
dont 12 pour des bureaux, 5 autres édifices 
à logements ainsi que 2 hôtels (5 étoiles).
De plus, selon le contrat signé avec la com-
pagnie chinoise les coûts de la construction 
du quartier des affaires s’élèvent à 3 mil-
liards de dollars et devra être livré dans 3 
ans et demi au plus tard.
D’autre part, on est en train de construire 
dans la nouvelle capitale un quartier consa-
cré aux 150 ambassades qui déménageront 
graduellement à partir de 2020 dans la nou-
velle capitale.
D’un autre côté, un nouvel aéroport devrait 
voir le jour très bientôt ainsi que l’édifice 
parlement en plus de l’Opéra.
En outre, les constructions vont bon train 
de tout un quartier résidentiel pour les 

employés du gou-
vernement  com-
prenant  près d’un 
million d’unités de 
logements.
En terminant il 
est intéressant 
de savoir qu’il y a 
près d’un mois on a inauguré dans la nou-
velle capitale administrative la plus grande 
cathédrale copte orthodoxe en Afrique ainsi 
que la plus grande mosquée sur le continent 
africain.
Un dernier mot, déjà trois universités étran-
gères ont réservé leur place dans la nouvelle 
capitale administrative dont une canadienne 
celle de « Prince Edward Island univer-
sity»   qui devrait ouvrir ses portes très 
prochainement dans cette nouvelle capitale 
où l’on verra demeurer près de 6 millions 
d’habitants afin de décongestionner le Caire 
qui compte aujourd’hui environ 20 millions 
d’habitants.

Construction du plus haut édifice en 
Afrique de 385 mètres dans la nouvelle 

capitale administrative

La ministre Charest persiste et signe 
sur le hijab

Tout symbole religieux 
imposé par la religion a le 
potentiel d’être un «signe 

d’oppression», et non seulement 
le hijab, a précisé la ministre de la 
Condition féminine, Isabelle Cha-
rest, mercredi.
«Quand [une religion] dicte le port 
d’un vêtement ou de quelque chose, 
pour moi, ce n’est pas une liberté de 
choix», a-t-elle indiqué, lors d’une 
mêlée de presse.
La veille, la ministre avait laissé 
entendre, lors d’une conférence 
de presse, que le hijab incarne, 
«jusqu’à un certain point», l’oppression des 
femmes. Une position qu’elle a réaffirmée, 
mercredi.
«Le hijab, je vous ai dit que ça ne corres-
pondait pas à mes valeurs. Mes valeurs sont 
qu’une femme devrait être libre de porter ce 
qu’elle veut ou ce qu’elle ne veut pas porter. 
J’assume pleinement ce que j’ai dit [mardi]», 
a-t-elle indiqué, mercredi.

«Pour les femmes qui [...] se le font dicter par 
la religion, pour moi c’est un signe d’oppres-
sion. Maintenant, je sais qu’il y a des femmes 
qui choisissent de le porter. C’est leur choix et 
je le respecte», a-t-elle ajouté.
Mme Charest est devenue mardi la ministre 
responsable de la Condition féminine, un dos-
sier qui appartenait précédemment à Sonia 
LeBel.

Legault veut favoriser la religion catholique, selon 
Gaétan Barrette

Montréal ne dénombrera pas ses employés portant 
des signes religieux

Trottoirs glacés: une femme réclame 
un demi-million à Montréal

ACÉUM: Ottawa ne forcera pas la main au Congrès américain

Salah EL ACHKAR 

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

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

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

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

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

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

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

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

Croire en Dieu 

est une Doctrine,                  

Les déclarations de la ministre Isabelle 
Charest sur le hijab démontrent que 
gouvernement Legault veut favori-

ser la religion catholique au détriment des 
autres confessions, selon le député libéral 

Gaétan Barrette.
Fraîchement nommée à la suite 
d’un ajustement ministériel, la 
nouvelle ministre de la Condi-
tion féminine juge que le hijab 
est un symbole qui incarne 
l’oppression chez les femmes. 
«Par rapport à mes valeurs reli-
gieuses, le hijab est quelques 
chose que nous ne devrions pas 
porter», a précisé mardi Mme 
Charest, en anglais. 
Des propos qui inquiètent l’op-
position officielle. «Elle parle 
au nom de son gouvernement et 
elle vient de dire à la population 
québécoise que sa religion est 
prépondérante. Ça c’est un pro-
blème de société, c’est un gou-

vernement de laïcité et on a une ministre qui 
prend une position en favorisant sa religion, 
a déploré mercredi le député Barrette. Ce 
gouvernement-là est pour la prépondérance 

de la religion catholique au Québec contre 
toutes les autres!».
Mercredi, la ministre Charest a tenu à pré-
ciser sa pensée. Tout symbole religieux 
imposé par la religion a le potentiel d’être 
un «signe d’oppression», et non seulement 
le hijab, a-t-elle insisté, à l’entrée de la réu-
nion quotidienne des élus du gouvernement 
caquiste.
«Le hijab, je vous ai dit que ça ne correspon-
dant pas à mes valeurs. Mes valeurs sont 
qu’une femme devrait être libre de porter ce 
qu’elle veut ou ce qu’elle ne veut pas porter. 
J’assume pleinement ce que j’ai dit hier, a-t-
elle insisté. Pour les femmes qui [...] se le 
font dicter par la religion, pour moi c’est un 
signe d’oppression. Maintenant, je sais qu’il 
y a des femmes qui choisissent de le porter. 
C’est leur choix, et je le respecte».
Mme Charest est devenue mardi la minis-
tre responsable de la Condition féminine, 
un dossier qui appartenait précédemment à 
Sonia LeBel.

La Ville de Montréal ne comptera pas 
le nombre d’employés portant des 
signes religieux. La mairesse Valérie 

Plante estime qu’un tel exercice serait dis-
criminatoire alors que les vêtements arborés 
n’influencent en rien leur performance au 
travail.
La métropole n’entend pas imiter le ministère 
de l’Éducation qui a sondé les commissions 

scolaires pour tenter de déterminer 
le nombre d’employés arborant des 
signes religieux. « On n’a pas fait cet 
exercice », a indiqué Valérie Plante. 
L’élue estime qu’une telle démarche 
pourrait être discriminatoire. Sur-
tout « ce n’est pas nécessaire d’avoir 
cette information pour juger de leur 
professionnalisme et de leur capacité 

à occuper un poste à la Ville 

de Montréal », a-t-elle estimé.
La Ville de Montréal dit faire attention à 
ne pas colliger des informations sur ses 
employés qui pourraient être discriminatoi-
res. La métropole ne recense pas, par exem-
ple, le lieu de résidence de ceux-ci quand 
vient le temps de faire des embauches.
Invitée à commenter les propos de la minis-
tre de la Condition féminine, qui a quali-
fié le hijab de « symbole d’oppression », la 

mairesse dit voir l’enjeu d’un autre angle. « 
Pour moi, l’émancipation des femmes passe 
d’abord et avant tout par la capacité à avoir 
un travail, à étudier, à être payée équitable-
ment, qu’on s’occupe de la conciliation tra-
vail-famille, qu’on s’assure que les femmes 
puissent avoir accès à des postes décisionnels. 
» L’élue estime que ces enjeux devraient être 
« prioritaires avant les vêtements ».

Alors que les piétons 
montréalais doivent 

perfectionner leurs habile-
tés d’équilibristes depuis le 
début de l’hiver, une pour-
suite intentée contre la Ville 
de Montréal rappelle que 
tomber sur un trottoir glacé 
peut causer des blessures 
importantes et coûter cher 
aux municipalités.
Une femme de Rivière-
des-Prairies réclame près 
d’un demi-million à la Ville, 
qu’elle tient responsable de 
sa mauvaise fracture à une 
cheville, subie en janvier 
2018 en raison d’une chute 
sur une plaque de glace 
devant chez elle.
Nadya Mirarchi a eu trois 
os fracturés dans la jambe et 
dans le pied, qui ont nécessité 
deux opérations et l’installa-
tion de deux plaques, de deux 
tiges de métal et de neuf  vis. 
La mère de deux enfants a 
subi une hémorragie, a fait 
une infection, a dû faire ins-
taller un lit d’hôpital chez 
elle, puisqu’elle devait garder 
la jambe surélevée en tout 
temps, a porté un plâtre pen-
dant six mois et a fait de la 
physiothérapie pendant neuf  
mois.
La somme demandée couvre 
les dépenses liées à sa bles-
sure, la perte de salaire 
de son conjoint, qui a dû 
s’absenter du travail pour 
l’accompagner à ses rendez-
vous médicaux, et les séquel-
les permanentes qu’elle 
conserve, pour un total de 
447 000 $.
Plusieurs voisins se sont 
plaints du mauvais entretien 
des trottoirs dans les deux 
jours ayant précédé l’accident 
de Mme Mirarchi, indique la 
poursuite, ce qui prouverait 

que la Ville a manqué à ses 
obligations. La chute de la 
piétonne aurait même été 
captée par la caméra de sur-
veillance d’un voisin, indique 
le document.
« On comprend que toutes les 
artères de la ville ne peuvent 
pas toujours être praticables 
en tout temps, que certaines 
conditions sont imprévisi-
bles », explique en entrevue 
l’avocate de Mme Mirarchi, 
Me Emmanuelle Epstein. « 
Mais dans ce cas-ci, il y a eu 
négligence parce que la Ville 
n’avait pas étendu de sel à 
cet endroit malgré plusieurs 
plaintes. »
- Me Emmanuelle Epstein, 
avocate de Nadya Mirarchi
Deux jours après l’accident, 
alors qu’elle était rentrée 
chez elle, Nadya Mirarchi 
a dû appeler une ambu-
lance parce qu’elle faisait 
une hémorragie. Le sec-
teur n’avait toujours pas été 
déglacé, indique la poursuite.
« Quand les ambulanciers 
sont arrivés, ils ont dû épan-
dre du sel sur le trottoir et 
dans la rue pour amener 
Mme Mirarchi à l’ambulance 
avec l’aide de son mari et de 
voisins », peut-on lire dans la 
requête.
À la fin de janvier 2018, 
les dirigeants municipaux 
avaient admis, dans leurs 
déclarations aux médias, 
avoir trop tardé pour décré-
ter une opération de dénei-
gement parce qu’ils misaient 
sur un futur redoux pour 
faire fondre la neige et la 
glace des rues et trottoirs.
Rares indemnisations
Des municipalités ont déjà 
été condamnées à indemni-
ser des citoyens tombés sur 
la glace, parce que les tri-

bunaux ont conclu qu’elles 
avaient été négligentes. Mais 
les réclamations des piétons 
sont le plus souvent rejetées, 
selon un survol des juge-
ments rendus au cours des 
dernières années.
Pour expliquer leur refus, 
plusieurs jugements citent 
la jurisprudence et la Loi 
sur les cités et villes, qui 
soulignent que les munici-
palités ont des « obligations 
de moyens et non de résul-
tat », et qu’elles ne sont « 
pas tenues à un standard de 
perfection ». « On ne peut 
exiger que [la Ville] protège 
chaque pouce et chaque pied 
de ses trottoirs à chaque ins-
tant », souligne un jugement 
de 1965, qui fait maintenant 
jurisprudence.
En démontrant qu’elle a un 
plan d’entretien adéquat et 
qu’il est respecté, une muni-
cipalité peut généralement 
prouver qu’elle a fait son tra-
vail et n’est pas responsable 
des plaques de glace récalci-
trantes.
Le Bureau des réclamations 
de la Ville de Montréal 
accepte donc de verser un 
dédommagement dans une 
minorité de cas : en 2017, par 
exemple, sept plaignants ont 
été indemnisés sur une cen-
taine de demandes.
Entre 2011 et 2018, la 
métropole a reçu au moins 
48 réclamations, totalisant 
2,3 millions, pour des chutes 
sur des trottoirs causées par 
la glace ou par leur mau-
vais état. La Ville a accepté 
de verser au total 406 000 
$ dans des règlements à 
l’amiable, selon des docu-
ments obtenus en vertu de la 
Loi sur l’accès à l’information 
l’automne dernier.

Après avoir fait pression 
sur les politiciens amé-
ricains pour tenter de 

sauver l’ancien accord de libre-
échange nord-américain, le 
gouvernement canadien laisse 
les élus au Congrès décider 
tranquillement s’ils approuve-
ront le « nouvel ALENA ».
Le premier ministre Justin 
Trudeau a déclaré que le 
Canada continuait de tra-
vailler avec les élus américains 
des deux camps au Congrès 
pour tenter d’éliminer les 
droits de douane sur l’acier et 
l’aluminium, en attendant que 
soit ratifié le nouvel Accord 
Canada - États-Unis - Mexi-
que (ACÉUM) par les législa-
tures des trois pays signataires.
Mais le secrétaire parlemen-
taire du gouvernement pour 
les relations canado-américai-
nes, Andrew Leslie, a déclaré 
qu’Ottawa ne se mêlerait pas 
du processus de ratification 

aux États-Unis, tout 
comme les Canadiens 
ne voudraient pas que 
les Américains ten-
tent d’influencer le 
vote aux Communes.
Le Canada avait lancé 
une vaste offensive 
de charme auprès 
des politiciens et 
des chefs d’entre-
prise américains dans 
l’espoir de préserver 
l’ALENA du protec-
tionnisme affiché par 
le président Donald 
Trump.
M. Trump a par 
ailleurs profité mardi 
soir de son discours 
sur l’état de l’Union, 
devant le Congrès réuni, pour 
faire pression sur les élus 
américains afin qu’ils adop-
tent le « nouvel ALENA » 
conclu par la Maison-Blanche 
à l’automne. Mais les démocra-

tes, qui contrôlent maintenant 
la Chambre des représentants, 
ne sont pas convaincus qu’il 
s’agisse là d’un bon accord et ils 
ne sont pas certains de voter en 
faveur.
Selon M. Leslie, les respon-

sables canadiens ne tenteront 
pas d’influencer les démocra-
tes à adopter l’entente, signée 
par les leaders des trois pays le 
30 novembre dernier en marge 
du sommet du G20 à Buenos 
Aires.
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العالناتكم في »الرسالة«

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

بانتظار  باستئجارها  التي قمت  السيّارة  اتنقّل بواسطة  فيما كنت    
باقتناء  أفّكر جّدياً  ، أخذت  اإلنتهاء من إصالح سيّارة »الڤوالريه« 
سيارة إضافية وذلك نظراً لموقع المنزل الجديد الذي يتطلّب مرونة 
اكبر فيما يتعلّق بالتحّوج للبيت وإيصال ابنتي من والى المدرسة! وإذ 
لم يكن بمقدوري دفع كامل المبلغ نقداً كان ال بد من التفكير باإلستئجار 

)lease( الطويل األمد والذي كان حديث اإلنتشار في ذلك الوقت
في تلك األثناء أبرمُت عقداً لصالح الشركة التي كنت أعمل لديها وذلك 
يقع في مدينة »ديلسون«  لمنزل  )القبو(  السفلي  الدور  بترميم  للقيام 
الواقعة على الضفّة الجنوبية لجزيرة مونتريال. ما ان عرف صاحب 
المنزل بما حصل لي حتى عرض علّي خدماته إذ كان يعمل في قسم 
المبيعات لدى شركة سيّارات »جي إم« تحت اسم »ديجاردان« وهي 
نفس العائلة التي يحمل اسمها صاحب المنزل. إال ان مشابهة اإلسم لم 

تكن إال من باب الصدفة.
فيما أخذت أفّكر جدياً في الموضوع قّررت ان أبدأ بالسؤال! اتصلت 
»جزيرة  في  تقع  التي  العرض  صالة  وقصدت  الجديد  بصديقي 
الراهبات«. بعد ان استقبلني في مكتبه وسألني عن المبلغ الذي كنت 
انوي إنفاقه شهرياً على ايجار السيّارة عرض علّي سيارة »جراند إم« 
سوداء اللّون، رمادية الفرش،  موديل السنة، جّذابة المنظر وباألخص 
لشكل مقّدمتها والتي تبرز في وسطها شبكتا التهوئة بشكلهما المميّز 
وإشارة »بونتياك« في العارضة الحديدية التي تفصل بينهما. بعد ذلك 
على  ينتقيها  بل  يريدها  التي  السيّارة  يشتري  ال  المتبّضع  ان  فهمت 

القدر الذي يريد إنفاقه شهرياً.
اعتمدت على شراء السيّارة  واستلمتها بعد ايام معدودة بعد نصف 
ساعة من الشرح عن ميزاتها وطريقة استعمالها. سألت البائع حول 
إلزاميّة تغيير الزيت لدى الوكالة فأجابني بأنه بإمكاني إجراء الصيانة 
في أي مكان إنما ينبغي ان أحتفظ  بإثبات على ذلك من أجل المحافظة 
على الضمانة التي تعطيني إياها الشركة والتي كانت تمتد لمدة ثالث 

سنوات او ستين الف كيلومتراً )أيّهما يأتي قبل غيره(.
وإضاعة  أخذ موعد مسبق  تستدعي  فكانت  الزيت  تغيير  أما عمليّة 
تستغرقها  التي  الُْمدَّة  بين  الوقت  من  ساعات  ثالث  على  يزيد  ما 
الطريق ذهاباً واياباً وانتظار السيّارة لدى الوكيل حتى اإلنتهاء منها! 
إحدى  لدى  لي  زمياًل  كان  والذي  نبيل  لصديقي  اشرح  كنت  وبينما 
الشركات في منطقة »إن دي جي« ، طرح علّي فكرة تغيير الزيت 
تحت  الموجود  الكاراج  يشغل  كان  والذي  ريمون  الميكانيكي  لدى 
مكتبنا. قلت له هذه فكرة عظيمة إذ يمكنني إيداع السيّارة وانتظارها 
في المكتب بينما أقوم بإداء عملي! وما زاد بقناعتي ان ريمون تربطه 

صلة القربى مع أحد الزمالء الذين يعملون معنا.
الكاراج  الى  بسيارتي  حضرت  الزيت  تغيير  موعد  حان  عندما 
وأودعتها بنفسي لدى ريمون الذي أعطاني ثقة كبيرة بطالقة حديثه، 
أياً من  الى مكتبي وأنا في غاية اإلنشراح ألني لن أضيع  فصعدت 

وقتي في اإلنتظار!
اتصااًل  تلقيت  حتى  المكتب  في  ساعة  نصف  زهاء  أمضيت  ان  ما 

هاتفياً من ريمون. قال لي: »بشير، انزل فوراً الى هنا!« 
نزلت مذعوراً وانا ال أعرف ما ينتظرني فالسيارة جديدة وما زالت 
تحت ضمانة الشركة المصنّعة ولم أالحظ أّي شائٍب في سيرها. ما ان 
واجهته حتى بادرني: »بشير! كيف تقود السيّارة بهكذا وضع؟« ثّم 
أراني إحدى »البوجيّات« وكان بعض الّسواد يُغّطي قطبَي اشتعالها. 
قلت له ان السيّارة تسير على افضل ما يرام وال افهم سبب قلقه! قال: 
»أبداً! يجب ان أغيّر لك »البوجيّات« وااّل السيّارة »ستقطعك« وانت 
في الطريق! سأضع لك »بوجيّات« ماركة »شامبيون« وهي افضل 

نوع موجود، وافضل من »بوجيات« الشركة!«
رضخت لألمر بعد ان افهمني ان ضمانة الشركة المصنّعة ال تشمل 
هكذا أمور. المهم أَنِّي بصقُت على مبلغ محترم باإلضافة لكلفة غيار 
تلك  بعد  سيتضاعف  المحّرك  أّداء  ان  لي  يشرح  وريمون  الزيت 

العملية!
استلمت السيّارة وانا كلّي قناعة من أَنِّي صرفت مبلغاً على عمٍل لم 
تكن السيّارة بحاجة اليه ااّل اني خشيت ان تخزلني السيّارة في إحدي 

الليالي الباردة!
أما الغريب  فأني الحظت تقطعاً ملحوظاً في المحرك وانا في طريق 
البدء ان السبب قد يعود الى وسخة  المنزل! ظننت في  عودتي الى 
عابرة في البنزين فحاولت ان أزيد من السرعة عّل »الكربوراتور« 

ينظف، إاِلَّ ان التقطع في سير المحرك زاد بدل ان يضعف!
في اليوم التالي عدت أدراجي الى كاراج ريمون وأعلمته بما يحدث 
مذ قام بتغيير »البوجيّات«. تعّجب من األمر وطلب مني ابقاء السيّارة 
ساعتين لديه ليعّدل المسافة  بين قطبي اإلشتعال لكل »بوجي«! بعد 

اإلنتهاء قال لي ان محّرك السيّارة »سيسير مثل النحلة«!
ااّل ان الوضع بقي على حاله وعدت اليه مرًة أخرى! عندئٍذ سألني: 
في  كما  »عادي،  أجبته:  تستعمله؟«  الذي  البنزين  نوع  هو  »ما 
حط  »روح  لي:  وقال  عينّي  في  بحلق  عندئٍذ  الشركة!«  توصيات 

سوبر )ممتاز( وانا المسؤول!«
التي  السنوات  بالبنزين »سوبر« طوال  السيّارة  أزّود  أخذت  وهكذا 
بقيت معي فيها  مما كلّفني ما يوازي ١٥٪  إضافي على مصروف 

المحروقات، إاِلَّ أَنِّي لم أعد مطلقاً الى كاراج ريمون!
          

قصة بقلم: 
بشــير القــّزي

الدكتور مجال بوطيب: من اإلبداع إىل صناعة مبدعني

تظاهرات فى األرجنتني 
تأييدا للرئيس الفنزويلى 

نيكوالس مادورو

بقلم: د. خالد التوزاني 

الُمَثقَّف الَعربّي:

ميكانيكي غري شكل )2(

التنمية  في  المتداولة  القواعد  من     
هو  الناجح  أنَّ  النجاح،  وصناعة  الذاتية 
القواعد  أحد  وهي  النجاح،  ينشر  الذي 
تنطبق  والتي  النجاح،  لمؤشرات  العشرة 
سي العلوم والمعارف  واد من مؤّسِ على الرُّ
يكتفون  ال  الذين  أولئك  والمخترعات، 
ثمرته،  يحتكرون  ذاتي،  ُمنَجز  بتحقيق 
على  اآلخرين  لتحفيز  يسعون  وإنما 
للوصول  الناس  بأيدي  واألخذ  اإلنجاز، 
هؤالء  ومن  والخاّلق،  المبدع  الفعل  إلى 
األكاديمي والمبدع الدكتور جمال بوطيب، 

والذي نخّصص له هذه الورقة.
جمال  الدكتور  والمبدع  األكاديمي  يعتبر 
الثقافية  ناعات  الّصِ رواد  أحد  بوطيب 
إذ  العربي،  والعالم  المغربية  المملكة  في 
الطالب  تدريس  على  جهوده  تقتصر  لم 
المغربية، ولم يكتف  بالجامعات  وتكوينهم 
بالتأليف والبحث العلمي واإلبداع األدبي، 
بل تجاوز ذلك لمجاالت أخرى حديثة في 
باالستثمار  األمر  ويتعلّق  العربي،  الوطن 
الكاتب،  الكتاب وصناعة  الثقافي وتسويق 
المؤسسات  من  عدد  تأسيس  خالل  من 
المبادرات  من  جملة  وإطالق  الثقافية 
تشجيع  أولوياتها  ضمن  وضعت  التي 
الباحثين والكتاب واألدباء على نشر كتبهم 
علمية  مؤتمرات  تنظيم  وأيضا  وتداولها، 
ومعارض الكتب ولقاءات االحتفاء بالُكتَّاب 
جوائز  وتخصيص  بل  وإصداراتهم، 
في  والرواد  األعالم  وتكريم  تحفيزية، 
مجاالت اإلبداع والنقد والبحث في العلوم 
اإلنسانية، إلى جانب تنسيق أعمال الندوات 
النسخ  من  آالٍف  وإهداء  المؤلفات  ونشر 
والفاعلين  وللجمعيات  العامة  للمكتبات 
وال  والتعليم،  والتربية  القراءة  مجال  في 
تستحق  الكبيرة،  المنجزات  هذه  أنَّ  شّك 
أكثر من وقفة وال يمكن تغطيتها في مقال 
واحد، وإنما تحتاج لكتاب مستقل أو مؤتمر 
اإلنسانية  الجوانب  مختلف  يغطي  علمي، 
واألدبية واإلبداعية للشخصية الموسوعية 

للدكتور جمال بوطيب.
مدينة  بالمغرب،  المساجد  عاصمة  في 
عام  بوطيب  جمال  ميالد  كان  وجدة، 
1968، وفيها نمت مداركه، وتلقى مبادئ 
حب  تجمع  مغربية  بيئة  داخل  الجمال 
األخالق  حسن  جانب  إلى  والمعرفة  العلم 
طموحة  شخصيته  فكانت  الروح،  وسمو 
في  الدؤوب  والعمل  التكوين  استمرار  في 
فيما  ليؤسس  وصبر،  ثبات  وفي  صمت 
بعد اسماً المعاً في الساحة الثقافية العربية 
جمال  الدكتور  والمبدع  باألكاديمي  ُعِرف 
جامعياً  أستاذاً  يعمُل  اآلن،  وهو  بوطيب، 
المركب  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  بكلية 
برئاسة  ثقافياً  ومستشاراً  فاس،  الجامعي 
بمدينة  هللا،  عبد  بن  محمد  سيدي  جامعة 
المغربية.  للمملكة  العلمية  العاصمة  فاس، 
علمية  ومهام  مسؤوليات  عدة  يتقلد  كما 
العلمية  المراكز  عضوية  سواء  وثقافية، 
والتنسيق  التنظيم  أو  التحكيم  لجان  أو 
التأطير والتكوين والمتابعة  واإلشراف أو 
مؤخراً  حصل  وقد  الثقافي،  والتخطيط 
 ،)2018( للكتاب  المغرب  جائزة  على 
األولى  الجائزة  على   قبل  من  كما حصل 
التربوية  لموسيقى  الدولي  المهرجان  في 

زكريا  مفدي  وجائزة  للطفل)2001(، 
العربية للشعر )2003(، وجائزة القصيدة 
الشارقة  وجائزة   ،)2013( بالمغرب 
من  ذلك  وغير   ،)2014( التشكيلي  للنقد 
فروع  مختلف  في  والجوائز  التشريفات 
وفنون،  ونقد  إبداع  من  اإلنسانية  العلوم 
المغربي  المثقف  خصوصية  مؤكداً 
الموسوعي والذي يتطلع دائما للتضلّع من 
العلوم والغوص في بحر المعرفة، فيغرف 
بدراسات  للناس  ليخرج  وسعه  ما  منها 
المعرفة  لدائرة  وإضافات  وبحوث 
واألكاديمية  العلمية  المهام  أما  اإلنسانية، 
الدكتور  والمبدع  األكاديمي  تقلّدها  التي 
منها،  فنستحضر  بوطيب،  جمال 

المسؤوليات اآلتية:
- رئيس تحرير مجلة كلية اآلداب والعلوم 

االنسانية، ظهر المهراز، فاس.
ورئيس  المسؤول  والمدير  المؤّسس   -
تهتم  )محكمة(  »مقاربات«  مجلة  تحرير 

بالبحث العلمي.
ورئيس  المسؤول  والمدير  -المؤّسس 
)متخصصة  »االستهالل«  مجلة  تحرير 

في السرد وقضاياه(.
الثقافي  التواصل  بمختبر  دائم  عضو   -
ظهر  اآلداب  بكلية  النص  وجمالية 

المهراز.
البنيات  العربي:  السرد  فريق  رئيس 
الثقافي  التواصل  بمختبر  واألبعاد، 

وجمالية النص.
البيبليوغرافيا  بمختبر  مشارك  عضو  ـ 

التحليلية والتوثيق للتراث المغاربي.
نغم  بمجلة  االستشارية  الهيئة  -عضو 
)مجلة متخصصة في التربية الموسيقية(.

ثقافية  دفاتر  بمجلة  التحرير  هيئة  ـ عضو 
الثقافي  التواصل  مختبر  يصدرها  مجلة   (

وجمالية النص(.
الجاحظية  لمجلة  العلمية  اللجنة  -عضو 

)الجزائر(. 
صنف  للكتاب:  المغرب  جائزة  مقرر   -

الدراسات النقدية 2015.
فقد  العلمية،  المسؤوليات  هذه  وإلى جانب 
قّدم الدكتور جمال بوطيب للمكتبة العربية 
اإلبداع  بين  المتنوعة  المؤلفات  من  جملة 
حولها  أُنجِزت  والتي  والتنظير،  والنقد 
كما  الجامعية،  والرسائل  البحوث  بعض 
وندوة،  مؤتمر  من  أكثر  في  تكريمه  تم 
في  الفضل  له  يعود  مؤسسة  أشهر  ولعّل 
تأسيسها وتسييرها، هي مؤسسة مقاربات 
للصناعات الثقافية واستراتيجيات التواصل 
كبيراً،  نجاحاً  حققت  والتي  والنشر، 
األولى  الرتبة  على  الحصول  في  يتجلى 
النشر،  مجال  في  الوطني  الصعيد  على 
النشر  وضعية  عن  الّسنوي  التقرير  وفق 
والكتاب في المغرب لسنة -2017 2018، 
والذي أصدرته مؤسسة الملك عبد العزيز 
تفّوقت  حيث  البيضاء،  بالدار  سعود  آل 
مؤسسة مقاربات على عدد من المؤسسات 
وتقوم  للنشر،  ودور  كليات  من  العريقة 
فلسفة مؤسسة مقاربات على فكرة صناعة 
ودمج  الناجح،  والمؤلف  الناجح  الكتاب 
فكر االقتصاد مع فكر الثقافة لخلق الفرص 
العلمية ودعم االشتغال األكاديمي والتميّز 
وتداول  النشر  تحفيز  إلى  إضافة  العلمي، 

الكتاب.
  أما مؤلفات الدكتور جمال بوطيب، فكثيرة 
والنقد،  اإلبداع  بين  جمعت  ومتنوعة، 
باإلبداع،  صلة  له  ما  منها  ونستحضر 
الكتب اآلتية: الحكاية تأبى أن تكتمل، صدر 
برتقالة  للزواج..  برتقالة  و   ،1993 عام 
عام  طباعته  وأعيد   ،1996 عام  للطالق، 
عام  صدر  االرتجاف،  مقام  و   ،2007
صدر  الشتاء،  ويبتدئ  وزّخة..    ،1999
 ،2007 ، وأعيد طباعته عام   2001 عام 
ورواية سوق النساء صدرت عام 2006، 
و أوراق الوجد الخفية، عام 2007، وفي 

2010، ورواية فصوص  طبعة ثانية سنة 
الصبا صدرت عام 2007، ورواية خوارم 
العشق السبعة، عام 2009، وجور السهى، 
صدرت عام 2012، وسنابك العشق، سنة 
2013، وغير ذلك من األعمال اإلبداعية 

في الرواية والقصة والّشعر..
   أما في النقد، فقد صدرت للدكتور جمال 
وتنظيرية،  نقدية  دراسات  عدة  بوطيب، 
الجسد  اآلتية:  الكتب  منها،  نستحضر 
المرجع(،   وتعدد  الدال  )أحادية  السردي 
سنة 2006، وكتاب: جور الغياب: ديوان 
 ،2007 سنة  صمتوا)انطولوجيا(،  َمْن 
تجليات  واآلخر:  نحن  بعنوان:  ودراسة 
والغربي،  العربي  الفكرين  في  جسدانية 
الجسدية:  االستعارة  وكتاب:   ،2008 سنة 
الذات واآلخر في الرواية الجزائرية، سنة 
في  قراءة   : الجوز  فتنة  وكتاب:   ،2008
ودراسة   ،  2009 سنة   ، تشكيلية  تجربة 
أسرار  العربي:  السرد  عنوان:  تحمل 
الكتابة والجسد، صدر عام 2013 ، وأيضا 
مساءالت  والشعري:  السردي  كتاب: 
نصية،  صدر عام 2013، وكتاب: النص 
وكتاب:   ،2013 عام  صدر  والمدار، 
بحث  والداللة:  المرجع  العربية  الرواية 
ثم  2013عام،  الجسد،   انتروبولوجيا  في 
في  بحث  الحديثة  الكتابة  أعراف  كتاب: 
عام  صدر  العربي،  النص  استراتيجيات 
النقدية  الدراسات  من  ذلك  وغير   ،2014

والتنظيرية.
مؤسس  حصول  أنَّ  بالذكر  والجدير   

الدكتور  والمبدع  األكاديمي  مقاربات، 
المغرب  جائزة  على  بوطيب،  جمال 
للكتاب هذا العام، دليل على حضور العمل 
في  الثقافية  المبادرة  جانب  إلى  اإلبداعي 
والمتوازن،  الجاد  العمل  روح  إشاعة 
وإشاعة  الثقافي  اإلنتاج  بين  يجمع  والذي 
األدباء  وتشجيع  الِكتاب  وتداول  المعرفة 
أدبي  جنس  على  يقتصر  وال  والمبدعين، 
أو اتجاه معرفي وحيد، أو طبقة معينة من 
األجناس  كافة  على  ينفتح  وإنما  األدباء، 
عالمية  ليؤكد  والحساسيات،  والمناهج 
فوق  تسمو  أن  ينبغي  وكونها  الثقافية 
أو  تقوقع  كل  عن  وبعيداً  انتماء،  كل 
انعزال داخل شرنقة ما، بحجة التفّرغ 
الرواد  من  فكثيراً  لإلنتاج،  أو  للكتابة 
والدرجات،  الجوائز  أرفع  نالوا  الذين 
بعيدة  أبراج  في  أنفسهم  يسجنوا  لم 
عن الناس، وإنما كانوا دائما في قلب 
عموم  وبين  الجميع،  ومع  األحداث 
والطالب  الناشئة  مع  الناس، وخاصة 
وهذا  األّمة،  أَمُل  الشباب،  والباحثين 
ما يالحظ في شخصية الدكتور جمال 
احتضان  على  حرصه  بوطيب؛ 
ُكتّاباً  ليصبحوا  ورعايتهم  الشباب 
النخب  ُجدداً، إليمانه بضرورة تجديد 
وأيضا  اإلبداع،  واستمرار  الثقافية 
في  اإلسهام  قد  للجميع  الفرصة  إتاحة 
النهضة العلمية والثقافية التي يشهدها 
المغرب في السنوات األخيرة، مع ما 
من  أيضا  المغربي  المجتمع  يشهده 
قطاعات  عدة  في  إيجابية  تحّوالت 
في  االستثمار  جانب  وخاصة  حيوية، 
التنمية  مبادرات  بإطالق  اإلنسان، 
البشرية ودعم الُكتّاب والمبدعين، وتحفيز 
المجاالت  مختلف  في  والتجديد  االبتكار 
الجامعة  به  تقوم  ما  سواء  والميادين، 
أو  المجال  هذا  في  جهود  من  المغربية 
رأسها  وعلى  أخرى  مؤسسات  جهود 
مؤسسات  ثم  واالتصال،  الثقافة  وزارة 

المجتمع المدني.
   بمناسبة حصول الدكتور جمال بوطيب 
وضمن  للكتاب،  المغرب  جائزة  على 
العلمية  بجهوده  واالعتراف  الوفاء  سياق 
والعلوم  اآلداب  كلية  نّظمت  والثقافية، 
سيدي  بجامعة  المهراز،  ظهر  اإلنسانية، 
تكريما  دراسيا  يوماً  هللا،  عبد  بن  محمد 
لهذا األكاديمي والمبدع وتقديرا لمنجزه، 
الكلية،  عميد  تكريمه  في  شارك  وقد 
العربية  اللغة  شعبة  ورئيس  ونوابه 
األدبية  الشعب  رؤساء  من  وعدد  بها، 
اإلداريين  من  كبير  وعدد  والعلمية، 
بمختلف  والباحثين  والشعراء  والمبدعين 
وأعضاء  البحث،  ومراكز  المختبرات 
وآخرين  بالمغرب،  القراءة  شبكة  من 
وعدد  بفاس،  المغربي  الفكر  حلقة  من 
المهتمين  وعموم  واألساتذة  الطالب  من 

بالشأن الثقافي.
للصناعات  مقاربات  مؤسسة  دأبت      
التي  النشر،  واستراتيجيات  الثقافية 
أسسها الدكتور جمال بوطيب، على تنظيم 
تمتد  للكتاب  ثقافية ومعارض  مهرجانات 
المغربية،  المدن  من  عدد  في  أيام،  لعدة 
الذي  إلى جانب مؤتمر مقاربات السنوي 

يستضيف نخبة من الباحثين واألكاديميين 
أعماله  نشر  ويتم  عربية،  دول  عدة  من 
تنظيم  جانب  إلى  المؤتمر،  موعد  قبل 
فاس-  مدائن  –مرصد  العربي  المنتدى 
من  ألزيد  ويمتد  عام  كل  يقام  والذي 
العلمية  والجلسات  بالندوات  حافل  شهر 
في  ثقافية  فعالية  أكبر  ويمثّل  واألدبية، 
الوطن العربي بالنظر لعدد األدباء والنقاد 
والشعراء المشاركين فيه، وأيضا بالنظر 
والقراءات  العلمية  المداخالت  لعدد 
النوعي  الحضور  حجم  وأيضا  الشعرية، 
الجامعات  وطالب  المثقفين  جمهور  من 
أو  والبحث  بالقراءة  المهتمين  وعموم 
القاعات  تضيق  حيث  والنقد،  اإلبداع 
المقاعد،  تكفي  وال  الجلسات  معظم  في 
متابعاً  واقفاً  الجمهور  من  عدد  فيظل 
ألشغال المنتدى، وال شّك أنَّ هذا اإلقبال 
بها  تقوم  التي  الثقافية  األنشطة  على 
الثقافية  للصناعات  مقاربات  مؤسسة 
راجع  والنشر،  التواصل  واستراتيجيات 
التدبير  في  نجملها  األسباب،  من  لجملة 
المؤسسة  هذه  تنهجه  الذي  التشاركي 
وانسجام فريقها، إلى جانب الكفاءة العلمية 
ثم  التدبير،  بها  يتم  التي  العالية  والمهنية 
حيث  لألعمال،  المشّرفة  الحصيلة  أخيرا 
إنَّ العمل في األخير هو الذي يحكم على 
التقارير  في  واضحا  ذلك  ويبدو  المنجز، 
يتم  التي  الرسمية  واإلحصاءات  الثقافية 
الرائدة  المؤسسة  لهذه  وتُعطي  نشرها، 
المراتب األولى سواء في عدد المنشورات 

أو مجموع الندوات والفعاليات الثقافية.
    واألكيد أن نجاح الدكتور جمال بوطيب 
واإلنتاج،  للعمل  مناسبة  بيئة  خلق  في 
إلى  والُكتّاب  األدباء  من  الكثير  دفعت 
منشورات  ضمن  مؤلفاتهم  إصدار 
الثقافية  للصناعات  مقاربات  مؤسسة 
وأيضا  والنشر،  التواصل  واستراتيجيات 
العلمية، وتوزيعها،  المجالت  طبع بعض 
الحياة  على  إيجاباً  انعكس  الذي  الشيء 
مدينة  في  وخاصة  المغرب،  في  الثقافية 
فاس، حيث يوجد المقّر الرئيسي لمؤسسة 
المؤسسة  هذه  وتواصل  مقاربات، 
الدولي  المعرض  في  الثقافي  حضورها 
البيضاء  بالدار  يقام  الذي  والكتاب  للنشر 
من7 إلى 17 فبراير 2019 ، وذلك بسلسلة 
إلى  الثقافية،  واللقاءات  التوقيعات  من 
والمنشورات،  جانب عرض اإلصدارات 
وبذلك تنتقل مؤسسة مقاربات من المحلية 
إلى العالمية، ومن مبادرة فردية للدكتور 
جمال بوطيب، إلى عمل ثقافي مؤسساتي 
يرتكز على دمج ثقافة اإلبداع ضمن ثقافة 
المقاولة أو الشركة، فيغدو العمل الثقافي 
بذل  من  للمزيد  وحافزاً  حقيقيا،  استثمارا 
المتميّز  العطاء  هذا  أَن  شكَّ  وال  الجهد، 
المؤسسة، يؤكد  لهذه  المشّرفة  والحصيلة 
بوطيب  جمال  الدكتور  األكاديمي  ريادة 
وصناعة  للنجاح  المتواصل  وسعيه 
الناجحين، وعندما يكثر أمثال هذا الرجل 
أن  يمكن  آنذاك  فإننا  العربي،  الوطن  في 
إلى  وصعود  ثقافي،  إقالع  عن  نتحّدث 

القّمة، وفق أدبيات التنمية البشرية.
الرئيس مادورو  يؤيدون  بين متظاهرين  اشتباكات عنيفة    نشبت 
إثر األزمة  بيونس آريس فى األرجنتين،  أمام جامعة  وقوات األمن 
السياسية فى البالد، حيث تعاطف مئات المواطنون فى األرجنيتن مع 
للتنازل  عليه  واألوروبى  األمريكى  الضغط  بعد  الفنزويلى  الرئيس 

عن المنصب.
وفي ضوء فشل جوالت سابقة من الحوار، بما في ذلك محاولة قادها 
يستغل  مادورو  بأن  شكوكا العتقادهم  المعارضون  يبدي  الفاتيكان، 
ذلك إلخماد االحتجاجات وكسب الوقت، وقال البابا إنه يجب اعتبار 
أي وساطة رسمية الخطوة األخيرة في الجهود الدبلوماسية، وأضاف 
باتخاذ  اآلخرين  الدولي  المجتمع  وأعضاء  الفاتيكان  قيام  يجب  أن 

بعض الخطوات المبدئية.
البرلمان  رئيس  تنصيب  خلفية  على  سياسية  أزمة  فنزويال  وتشهد 
األمريكى  الدعم  على  معتمدا  للبالد  رئيسا  نفسه  المعارضة  وزعيم 

واألوروبى رغم فوز مادورو فى االنتخابات الرئاسية اآلخيرة.

 عرفت مصر الفرعونية العقوبة!
من  العديد  في  السجون  عن  عدة  إشارات  ووردت 
ورد  ما  أشهر  ولعل  القديمة.  المصرية  النصوص 
ما  القديمة  مصر  في  بالفعل  السجون  وجود  عن 
جاء في قصة سيدنا يوسف عليه السالم في الكتب 
القديمة قد عرفت  المقدسة، أي أن مصر  السماوية 
عليه  يوسف  سيدنا  مكث  وقد  شك.  دون  السجون 
ظهرت  وعندما  السجن.  داخل  سنين  بضع  السالم 
براءته خرج من السجن مكرًما وفي عظمة تليق به 
العدالة في  عليه السالم. وهنا يتجلى بوضوح دور 

إحقاق الحق ورفع الظلم عن المظلومين.
أن  األثرية  والشواهد  التاريخية  الحقيقة  وتؤكد 
مصر القديمة عرفت السجون ُمنذ القدم. وقد كانت 
وإلخراج  التأهيل  إعادة  أجل  من  مكاًنا  السجون 
تماًما  صالح  وهو  المجتمع  إلى  فترة  بعد  الُمذنب 
أخرى  مرة  كريمة  إنسانية  حياة  يحيا  أن  ويستطيع 
يقدس  كان  الذي  القديم  المصري  المجتمع  ظل  في 

قيمة ومفهوم "الماعت" أو العدالة. 
في  السجون  عن  معلوماتنا  أن  من  الرغم  وعلى 
بناء على  إنه  القول  فيمكن  قليلة،  الفرعونية  مصر 
ما تقدم من معرفة مصر الفرعونية بمبادئ تحقيق 
العدالة، والحق فى األمن واألمان، وإرساء مبادئ 

القضاء والعقوبات وإقرار القوانين وتنفيذ األحكام، 
مكان  وجود  من  البد  فكان  اإلشارة،  سبقت  وكما 
يوضع به الُمذنب من أجل فصله عن المجتمع لفترة 
شخًصا  ذلك  بعد  ويخرج  رشده  إلى  يعود  حتى  ما 
حرية  تقييد  فى  وكان  المجتمع.  في  للعيش  صالًحا 

المذنب مجااًل لتهذيبه وإعادته إلى الصواب. 
الفرعونية  مصر  عرفت  األساس،  هذا  وعلى 
المجتمع  داخل  مهًما  السجن  وكان  السجون.  عالم 
الفرعوني. ووردت كلمة سجن في اللغة المصرية 
وكالهما  و"خنرت".  "إيتح"  اسم  تحت  القديمة 
ظهرا في سياق الحديث عن القلعة أو السجن. وكلمة 
"خنري" بمعنى "سجين". وحمل السجن الكبير في 
طيبة اسم "خنرت ور". وجاءت كلمة "خنرت" من 

الفعل " خنر" بمعنى "قيّد" أو "حبس ". 
استفسر  الشهيرة،  والسحرة"  خوفو  "قصة  وفي 
من  بالجيزة  األكبر  الهرم  صاحب  خوفو،  الملك 
عصر األسرة الرابعة، من الساحر جدي عن قدرته 
مرة  بسحره  المقطوع  اإلنسان  رأس  إعادة  على 
أخرى إلى مكانها، فرد عليه الساحر، قائاًل:  "نعم"  .  
يستخدمه  حتى  السجناء  أحد  بإحضار  خوفو  فأمر 
يا  رجل   على  "ليس  قائال :   رد  الساحر  لكن  جدي .  
بإلقاء  فقام  إوزة،  للساحر  فأحضروا  موالي" .  

اإلوزة  برأس  الكل  فوجئ  حتى  السحرية،  تعاويذه 
ينفصل عن الجسم ويطير نحو سقف قاعة العرش، 
مصدقين  غير  عجيب  بذهول  إليه  ينظرون  والكل 
أن هذا يمكن أن يحدث أمام أعينهم. وبعد أن طار 
يعود  الرأس  المشاهدون  وجد  أعلى ،  إلى  الرأس 
مرة ثانية ويلتصق بجسم اإلوزة، ثم تجري خارجة 
إلى حظيرتها .  ويمكن أن نستنتج من هذه القصة أن 
مصر قد عرفت السجون منذ عصر الدولة القديمة 
وفًقا لسرد األحداث بهذه القصة. وفي تعاليم "مري 
كا رع"، جاءت هذه القيمة المهمة حيث يقول: "ال 
تُعاقب  بل  بالفائدة،  عليك  يعود  ال  ذلك  فان  تقتل؛ 

بالضرب والحبس". 
مصر  في  السجون  عن  اإلشارات  من  عدد  وجاء 
ُذكر  حين  الوسطى  الدولة  عصر  من  الفرعونية 
القانون  الخارجين عن  يسجنون  كانوا  الفراعنة  أن 
من غير المصريين. وكان سجن الالهون في إقليم 
الفرعونية.  مصر  سجون  أشهر  من  واحًدا  الفيوم 

وُعثر به على قوائم بأسماء بعض السجناء. 
بعض  اتهام  تم  الثالث  رمسيس  الملك  عهد  وفي 
بالسرقة، وأدخلن السجن في مدينة طيبة.  السيدات 
ولعل ما بين ما شاع في العصر المتأخر، وكان تقليًدا 
اإللهية  العدالة  إلى  اللجوء  يتم  كان  تماًما،  مختلًفا 

فى المعبد الكبير فقط، واُطلق عليه "باب العدالة"، 
إلى  يُصغى  الذي  المكان  "أنه  النصوص  وتصفه 
همسات المظلومين حيث يُحاكم الضعفاء واألقوياء 

على قدم المساواة، وإقامة العدالة ورفع الظلم".
بها  الُمناط  المعابد  بعض  أن  استنتاج  أن  ويمكن 
حفظ  أجل  من  سجوًنا  ضمت  والقضاء  العدالة 
المتهمين فيها، منفصلة تماًما عن السجون المدنية. 
بها  نجد  حيث  تورين  بردية  ذلك  إلى  يشير  ومما 
وتُترجم  بالمعبد"،  المدينة  فى  "المساجين  جملة 
المدينة والمعبد". وبالرغم  بـ "المساجين في  أيًضا 
وجود  إلى  يُشير  صريح  شيء  يوجد  ال  أنه  من 
السجون فى معابد مدينة منف، فربما كان وجود تلك 
السجون شيًئا منطقًيا في ظل الدور الذي لعبه كهنة 
تلك المعابد باعتبارهم "قضاة العدالة"، وخاصة أنه 
منها  يُستدل  أن  يُمكن  التي  اإلشارات  بعض  توجد 
على وجود سجون ُملحقة بالمعابد الكبرى، وبطبيعة 

الحال كانت معابد منف، وخاصة العظمى منها.
التي  العظمى  اإلنسانية  بالقيمة  نخرج  هنا،  ومن 
الفرد من خالل  الفرعونية إلصالح  أبدعتها مصر 
العدالة  مبادئ  إرساء  عبر  السجون  في  االحتجاز 

وتطبيق القانون. 

العقوبة يف مصر الفرعونية!
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  أصدرت دولة اإلمارات العربية المتحدة طابعا بريديا تذكاريا يحمل صورة اإلمام االكبر الدكتور احمد الطيب شيخ األزهر وقداسة البابا 
فرانسيس بابا الفاتيكان بمناسبة الزيارة التاريخية لهما إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة التي حملت عنوان )لقاء األخوة اإلنسانية العالمي(.

فيلما قصيرا  الشريف  المركز اإلعالمي لألزهر  آخر، أصدر  من جانب 
حول إطالق وثيقة األخوة اإلنسانية عبر صفحته على )يوتيوب(.

األزهر  الطيب، شيخ  أحمد  الدكتور  األستاذ  األكبر  اإلمام  كان فضيلة 
أمس  قد وقعا مساء  الفاتيكان،  بابا  فرنسيس،  البابا  الشريف، وقداسة 
االثنين في أبو ظبي الوثيقة التي تشكل الحدث األهم في تاريخ العالقة 
بين األزهر الشريف وحاضرة الفاتيكان، كما تعد من أهم الوثائق في 

تاريخ العالقة بين اإلسالم والمسيحية.
الفكرية  المنطلقات  الوثيقة، وأهم  فكرة  الفيلم كيف نشأت  ويستعرض 

والقيم األخالقية التي تعبر عنها، كما يتضمن مقطعا صوتيا قصيرا لفضيلة 
والهدف من  الوثيقة  فيه حول  يتحدثان  فرنسيس،  البابا  األكبر وقداسة  اإلمام 

إصدارها، وأهم الرسائل التي تحملها.
بين  استمر ألكثر من عام ونصف  نتاج عمل مشترك وحوار متواصل  الوثيقة  وتعد 

اتباع  بين  العالقة  تكون عليه  أن  لما يجب  الفاتيكان، وتحمل رؤيتهما  وبابا  األكبر  اإلمام 
األديان، وللمكانة والدور الذي ينبغى لألديان أن تقوم به عالمنا المعاصر.

أبو حجاج

 جمرد كلمة
وخرج  مصر  في   2013 يونيو   30 ثورة  قامت  عندما   
الماليين في أكبر تجمع في التاريخ ضد نظام اإلخوان وقف 
الشرعية  على  باإلنقالب  وأتهموها  الثورة  هذه  الغرب ضد 
الشرعي  الرئيس  على  فنزويال  في  إنقالب  يحدث  واليوم 
زعيم  عمون  يدَّ أمريكا  رأسهم  وعلى  الغرب  لنجد  مادورو 

اإلنقالب .. منتهى التناقض . !

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

اإلمارات تصدر طابًعا بريدًيا تذكارًيا حيمل صورة اإلمام 
األكرب وبابا الفاتيكان

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

م���ازل���ُت أس��ت��ل��ه��ْم م���ن���ِك امل��ع��ان��ي

ألُج��ّس��د وج�����وِدْك ف��ي ح��اف��ل دي��وان��ي

ب��خ��ال��ص م��ش��اع��ري وج��ح��اف��ل أم��ان��ي

كياني  داخ����ل  ف���ي  ح��ي��ات��ه��ا  ع���اش���ْت 

تَ���س���ِل���ْب زم���ان���ه���ا وأي����ض����اً زم��ان��ي

ت��ؤج��ج م��ش��اع��ر ف���ي ُع��م��ق وج��دان��ي

تُ���ص���اح���ب ت���ط���رف وح�����ي أدم���ان���ي

يُ����ح����اور ش���ج���ون���ي رغ����م ح��رم��ان��ي

وُم������ّر أش����واق����ي ف���ي ب���ال���غ ح��ن��ان��ي

����رح ب��ع��ش��ق��ي رغ����م ك��ت��م��ان��ي تُ����صِّ

إمي��ان��ي ص��ح��ي��ح  ف���ي  ي��ق��ي��ن��ي  واهلل 

دائ�����م ح���ض���وره ف���ي ب���ه���اء ب��ي��ان��ي

أُق�������اوم ظ���ن���ون م����زاره����ا أع��ي��ان��ي

وح��ق��ي��ق��ة ف����ؤاد ف���ي ق��ل��ب��ه أخ��ف��ان��ي

يَ����ح����وي ال�����وج�����وَد ل���ك���ن أن���ان���ي

أش��ج��ان��ي أوِج  ف��ي  ال���ه���روَب  يَ��ح��ت��رُف 

يَ��ل��ت��زُم ال��ص��م��وَت ل���ذات���ي أن��س��ان��ي

���اِم احل���ل���و أل��ه��ان��ي ووج���ه���ِك ال���ب���سَّ

ُع��ل��م��ان��ي واحُل�����ْب  ل��ل��ع��ش��ِق  دي����َن  وال 

واخل��م��ُر ف��ي ث��غ��ِرِك ي��ا ع��م��ري أغ��وان��ي

وه���ل م���ْن س����واه ي��ا روح����ي اح��ت��وان��ي

يَ��ن��س��ان��ي ب���ات  أم  ي��ذُك��رن��ي  أم�����ازال 

ال��ث��ان��ي أن�����ا  أم  األول  أن�����ا  وه�����ل 

وأن����ِت ك��م��ا أن���ِت وأن���ا أح��ي��ا ه��زي��ان��ي

عشقاني ل��ل��ي��وِم  ع��م��ري  ي��ا  أم���ازل���ِت 

وم����ازال ف��ي ق��ل��ِب��ْك ش���ري���اُن يَ��ه��وان��ي

يُ��ل��ه��م��ن��ي ال��ق��ص��ي��دة وص��ف��و امل��ع��ان��ي

��د ح���ض���ورِْك ف��ي ق���ادم دي��وان��ي ألُج��سِّ

ب��خ��ال��ص م��ش��اع��ري وج��ح��اف��ل أم��ان��ي

ب��ك��ام��ل ح���واس���ي وم��ش��اع��ر ك��ي��ان��ي

بكامل حواسي ومشاعر كياني

أجنلينا جولي تزور خميمات الروهينجا يف بنجالدش وتقول »عار علينا مجيعا«

العثور على جموهرات سويدية ملكية مسروقة

اكتشاف 50 مومياء يف مصر

ألقاب غريبة بقصر 
باكنجهام

كنده الجيوش

  يأتي الى كندا اآلالف من المهاجرين من ذوي الدراسات 
العليا والخبرات العلمية في كل المجاالت. ولكنهم يواجهون 
الشهادات والعمل في مجالهم.  صعوبات شديدة في تعديل 
وينتهي بهم االمر الى مهن اما بعيدة او متدنية بالنسبة 

لدراساتهم و خبراتهم التي امضوا اعواماً عديدة في بنائها. 
واذكر هنا مثال األطباء والجراحين والصيادلة. وأغلبهم 
انتهى به االمر ليكون سائق تاكسي او عماٍل في محاٍل تجارية 
او اختصاصهم ان كان  المهنية  البعد عن حقولهم  بعيدة كل 

اختصاصاً عينياً، قلبياً، جراحة وجه وفكين الى اخر القائمة. 
و هذا االمر ال يبرره اَي عذر. وخاصة من معه سنوات 
المتعددة  المهارات  اللغة و  خبرة طويلة في مهنته ويمتلك 
التي تتطلبها ممارسة مهنة الطب  و احتياجاتها او ممارسة 
أليست مفارقة ان يكون هناك جراح  الصيدلة و شروطها. 
وجه و فكين سوري ماهر خريج جامعات أوروبية كان 
يمارس مهنته في المحافظات السورية ، و كان مرضاه في 
الى كندا  عيادته هم جلهم من كندا و استراليا و حين جاء 
الدعوة  المعقدة و  للشروط  لم يستطع ممارسة مهنته نظراً 
للعودة الى مقاعد الدراسة؟ هنا الحل يكمن في اقتراح بسيط 
، فالطبيب المختص يمكن ان يعمل بإشراف طبيب اخر لمدة 
العمل وحده حسب  قادًرا على  الي ان يصبح  زمنية معينة 
الكندية. او ان تُنشئ برامج لتحتوي األطباء في  المعايير 
ليتم تدريبهم  الطبية كأطباء مقيمين  المؤسسات  المشافي و 
المقاطعات او  الكندية ان كان على مستوى  للمعايير  وفقاً 
على المستوى الفيدرالي و هذا ليس بالجديد حيث يتم العمل 
به في الواليات المتحدة االمريكية و يُدعى ب برامج األطباء 
اَي  لهم  يتم تطبيقه في كندا وان يدفع  المقيمين. ويمكن ان 
األطباء المهاجرين راتب اقل على اعتبار انهم خريجي 
تُمارس خارج كندا و  جامعاٍت اجنبية و ان خبراتهم كانت 
اللذين  ما لدى األطباء  او مرارةً  فارقاً  حتى ال يكون هناك 
درسوا و أنهوا تحصيلهم األكاديمي  في كندا و بالتالي ان ال 
يكون لديهم احساس بالغبن المادي وخاصة ان التكلفة المادية 
ال سيما  لدراسة الطب باهظةً هنا . فلربما ليس مقبوالً  ان 
يكون عائدها المادي جراء ممارستهم مهنة الطب يساوي اجر 
االطباء المهاجرين الجدد ماديا وسنوات عمر التي مضت في 

التحصيل و االختصاص. 
نُِشَرْت مؤخراً  كندا بحاجة لألطباء هذا ما اكدته دراسة 
الواليات  مفادها ان شمال أمريكا بما فيه  تضمنت احصائيةً 
المتحدة االمريكية و كندا بحاجة ملحة الى مئة و عشرين الف 
طبيب . إذاً االمر بات حاجةً و ضرورة وليس مجرد مناشدة. 
وهنا يجب على األطباء الكنديين مسؤولية ان يساعدوا 
زمالءهم األطباء المهاجرين ويقوموا بحملة ضغط من اجل 
ان يمكنوهم من العمل بمهنة إنسانية بحتة أخذت الكثير من 
وقتهم و طاقتهم و سنيناً عديدة من العمر انقضت في الدراسة 
و التحصيل العلمي و هذا ليس بعيداً ابداً عما ُعِرف به أطباء 
كندا من احتراٍم للمعايير االخالقية بل ينسجم تماماً مع قيمهم 
و مبادئهم . و األهم من ذلك زيادة عدد األطباء مما يزيد من 

الخدمات الطبية و استفادة أبناء كندا منها. 
المهاجرين  أبناء األطباء   ، لألطفال  انسانياً  وأخيرا ال نريد 
ان ينشأوا في وطننا الجميل كندا وفِي أنفسهم غصة تنشأ من 
الكنديين او  المهاجرين باألطباء  مقارنٍة بين اهلهم األطباء 
ان ينشأ احساس بالتمييز . حتما سيكون هذا تأثيره سلبي وال 
نريده لمجتمعنا الكندي الذي نفاخر بقيمه ووقوفه الى جانب 

كل ما هو انساني واصيل. 
 

تعديل الشهادات يف كندا

من واقعنا

Canadian  
Realities  

  يتخيل الكثيرون بأن حياة األمراء والملوك مثالية وال تشبه حياة 
بأن لقب األمير ويليام داخل  العادية، ولكن هل يتخيل أحد  الناس 

قصره هو األصلع؟.
هذا ما كشفته صحيفة »ميرور«، حيث أفراد العائلة المالكة يملكون 
ينادون بها بعضهم داخل أسوار قصر  التي  مجموعة من األلقاب 

باكينغهام، والتي يبدو بعضها غريباً إلى حد ما.
وتدعو دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، زوجها ويليام بـ«األصلع« في 
حين أنه يشير إليها باسم »دوقة دوليتل« )وتعني الدوقة التي ال تفعل 
سوى القليل(، والتي قد تكون إشارة إلى التقارير التي كانت تروي 
الملكة لكيت لعدم حصولها على وظيفة عندما بدأت مواعدة  انتقاد 

األمير ويليام.
المستعارة، بما في ذلك  الثانية عددا من األسماء  إليزابيث  وتملك 
»غاري« )Gary( وذلك بسبب مشكلة في نطق األمير ويليام لكلمة 
لكلمة »جدة«،  المتعارف عليه  اللفظ اإلنجليزي  »غراني« وهي 

ولذلك كان األمير الصغير ينادي جدته باسم »غاري«.
به األمير  يناديها  باسم »ليلي بت«، والذي  الملكة أيضا  كما تحظى 
الملكة حيث كانت تجد  إلى طفولة  فيليب، وتعود قصة هذا االسم 

صعوبة في نطق اسمها، ولذلك كانت تقول »ليلي بت«.

وأطلق عليها األمير جورج، نجل األمير ويليام وكيت ميدلتون، اسم 
»غن غن« نظرا لعدم قدرته على نطق كلمة »غراني«.

المالكة إن هناك سببا مثيرا  العائلة  المقربة من  المصادر  وقال أحد 
لالهتمام يجعلهم يطلقون هذه األسماء الغريبة على بعضهم البعض، 
وصرح لصحيفة »ذي صن«، بأن »أفراد العائلة المالكة ليسوا جيدين 
من حيث التواصل فيما بينهم، لذا يلجأون إلى هذه الطريقة، للتحايل 

أفراد األسرة  المستعارة طريقة إلخراج  المشكلة، فهذه األلقاب  على 
من حالة التوتر التي تحيط بهم«.

وأضاف المصدر قائال: »قد يعود األمر إلى أن العائلة تتمتع بروح 
طفولية، إنهم يحبون األلعاب ويمنحون بعضهم هدايا مضحكة، وأعتقد 
أن السبب يعود إلى أن حياتهم العامة تتطلب منهم قدرا كبيرا للغاية 

من الجدية«.

في  جديداً  المصرية، كشفاً  اآلثار  أعلنت وزارة    
منطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا، يضم 3 آبار للدفن 
بها  الصخر  مقابر محفورة في  إلى  منها  يؤدي كل 

العديد من المومياوات.
نحو  بداخلها  الدفن  من حجرات  المقابر عدداً  وتضم 
50 مومياء في حالة جيدة ألشخاص في مراحل 
أطفال، وبعضها ملفوف  بينهم  عمرية مختلفة، من 
بالخط  بلفائف كتانية، والبعض يحمل كتابات 

الديموطيقي، وهو أحد الخطوط المصرية القديمة.

كما تضم المقابر عدداً من المومياوات لرجال ونساء 
أو عليه  ببقايا كرتوناج ملون  يحتفظ  يزال بعضها  ال 

كتابات ديموطيقية أسفل القدمين.
لآلثار، مصطفى  األعلى  للمجلس  العام  األمين  وقال 
تنوعت  المقابر  تلك  داخل  الدفن  إن طرق  وزيري 
أو على  أو خشبية  توابيت حجرية  داخل  الدفن  بين 
الكشف عن أجزاء من برديات  تم  األرض. وأنه 
العصر  البطلمي حتى  العصر  بداية  أرخت في 

المبكر. الروماني 

  زارت أنجلينا جولي، المبعوثة 
الخاصة للمفوضية السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين، يوم الثالثاء، مخيّمات 
الالجئين الروهينغا المسلمين الذين 
فّروا من ميانمار إلى بنغالدش، ونددت 
بتقاعس العالم عن منع حدوث هذه 

األزمة التي شهدت نزوح 730 ألفا من 
ديارهم.  وتحدّثت نجمة هوليوود أمام حشد 
من الالجئين من فوق قّمة تل في مخيم 
كوتابالونج، وهو أكبر تجمع لالجئين في 
العالم، الواقع في منطقة كوكس بازار في 
بنجالدش. وقالت جولي: »أشعر بالتأثر 
والفخر بالوقوف معكم اليوم«. وأضافت: 
»لكم كل الحق في أال تكونوا بال وطن 
وأسلوب التعامل معكم عار علينا جميعاً«. 
وتابعت قائلة: »األكثر مأساوية في هذا 
الوضع هو أنّنا ليس بمقدورنا القول بأننا لم 

نتلق تحذيرا بشأنه«.
وتأتي الزيارة في وقت قالت فيه األمم 
المتحدة إنّها تستعد لتوجيه نداء جديد لتقديم 
920 مليون دوالر لالجئين الذين فروا من 
القمع العسكري الوحشي في والية راخين 

في ميانمار إلى بنغالدش. 
واتهم محققو األمم المتحدة جيش ميانمار 
بارتكاب عمليات قتل واغتصاب جماعية 
»بنية اإلبادة الجماعية« أثناء الحملة 

التي قضت على  العنيفة 
المئات من قرى الروهينجغا 
في غرب والية راخين. وتنفي 
ميانمار هذه التهمة وتقول إّن 
الحملة كانت رد فعل شرعياً 

على تهديد المتشددين وتعهدت 
بالترحيب بعودة الالجئين.

تقول  المتحدة  األمم  لكن 
إّن الظروف ليست مؤاتية 
حتى اآلن لعودة الالجئين. 
إنّهم يريدون  ويقول الروهينغا 
ضمانات لسالمتهم واإلعتراف 

بهم كمواطنين قبل عودتهم.
وقالت جولي إنّها التقت مع 
إمرأة من الروهينجغا قالت 
لها إنّها كانت »تعامل مثل 
الماشية« في ميانمار: »قابلت 
إحدى  وهي  أمس،  إمرأة 
الناجيات من واقعة اغتصاب 
في ميانمار، وقالت لي سيكون 

عليك قتلي بالرصاص في مكاني قبل أن 
أعود إلى ميانمار«.

وأضافت جولي: »أدعو سلطات ميانمار 
إلى إبداء اإللتزام الصادق والالزم إلنهاء 
دائرة العنف والتهجير وتحسين ظروف 

كل الناس في والية راخين، بما في ذلك 
الروهينجا«.

وأفاد بيان للمفوضية السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين بأن جولي توجهت قبل 
أيّام إلى بنجالدش »لتقييم االحتياجات 
اإلنسانية لالجئي الروهينجا وبعض 

التحديات األكثر إلحاحا والتي تواجهها 
بنجالدش بوصفها بلداً مضيفاً«.

وأضافت المفوضية إّن جولي ستجتمع 
مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ووزير 
الخارجية أبو الكالم عبد المؤمن في 

العاصمة داكا يوم األربعاء.

العامة  الهيئة    أعلنت 
للكتاب، عن التقاط »أكبر 
صورة سيلفي في العالم«، 
ضمن فعاليات ختام معرض 
القاهرة الدولي للكتاب، في 
يوبيله الذهبي، بمقره الجديد، 
بأرض المعارض الدولية، 
بالتجمع الخامس، ولكنها لم 

تلتقط.
وكلما تجمع بعض الجماهير 
في منطقة التقاط الصورة، كما 
أذاعتها الهيئة داخل المعرض 
ينتظرون   ،١ بالزا  في 

ويمضي الوقت، فيذهبون، ليأتي آخرون، حتى لما يتجمع جمهور كافي اللتقاط الصورة.
جدير بالذكر أنه تضمن حفل الختام لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عدة حفالت لتكريمات مختلفة، أبرزها تكريم 
األمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومجلس شئون ذوي اإلعاقة، وحملة متطوعين، ومبادرة شباب إذاعات اإلنترنت. 

  أعلنت شرطة ستوكهولم العثور على 
مجوهرات تقدر قيمتها بـ 6.5 مليون يورو 
وتعود للعائلة الملكية السويدية بعدما سرقت 

في يوليو الماضي.
المجوهرات  الشرطة على  وعثرت 
المسروقة، وهي تاجان وجوهرة كرة تعود 
للملك كارل التاسع )حكم في القرن السابع 
عشر( وعقيلته كريستينا، في حاوية للقمامة.
وسرق رجالن مجهوالن يوم 3١ يوليو 
20١8 المجوهرات من كاتدرائية مدينة 
سترينغنس المطلة على بحيرة ماالرين، 
حيث دفن الملك كارل التاسع وزوجته، قبل 

أن يهربا من المكان على متن زورق.
يشار إلى أن المجوهرات كانت داخل صناديق زجاجية مغلقة، ومحمية 

بجهاز إنذار ضد السرقة.

وألقت الشرطة السويدية القبض على أحد المشتبه بهما في سرقة 
المجوهرات الملكية، لكنه لم يطلع الشرطة على المكان الذي أخفى فيه 

المجوهرات قبل العثور عليها.
ويعمل خبراء حاليا من التأكد من أصالة المجوهرات.

اجلمهور يفسد تسجيل معرض الكتاب 
ألكرب سيلفي يف العامل


