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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

ما ال أرضاه للرئيس 
وأمتنى بأن ال يرضاه لنفسه!

  افقدت التعديالت الدستورية 
األخيرة التي تقدم بها رئيس ائتالف 
الفتاح  عبد  الرئيس  مصر  دعم 
المؤيدين  من  الكثير  السيسي، 
له وحّولتهم في لمح البصر إلى 
صفوف المعارضة والمعارضين له 
ولنظامه الحاكم، في وقت يحتاج 
فيه الوطن لوحدة الكلمة ووحدة 
الصف، وألني ال أجيد المجاملة وال 
أجيد التجمل وبعض المجامالت 
تملق وبعض التجمل خداع وزيف 
لم أعرفه أو أعتاد عليه بحكم النشأة 
أتكلم بصراحة  والتربية، سوف 
ال كُمعارض لهذه التعديالت، وال 
كمؤيد لها، وإنما كمواطن شريف 
قام بانتخاب الرئيس مرتين إليماني 
التام بمصداقيته وحبه التام لتراب 
هذا الوطن الحبيب مصر، الذي 
افتديه بالروح سواء كنت داخل 
الفضل  ولها  أو خارجها،  مصر 
كل الفضل على ما أنا عليه اليوم 
وأعتز به اعتزازي بها وبتاريخها 
صياغة  في  الكبير  الحضاري 
تاريخ العالم وكتابة أول سطور 
العلم والمعرفة التي أنارت سماء 
اإلنسانية على كوكب األرض بكل ما 

هو ُمفيد وجميل في آن واحد.
لحديث  أعود  أن  احب  وهنا 
جمعنى ببعض األصدقاء حول هذا 
الموضوع، حيث قال لي احدهم بأنه 
يرفض كل ما جاء من اقتراحات 
بقلم الصحفي ياسر رزق رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم 
وطالب فيه الدولة بإدخال بعض 
التعديالت على بعض مواد دستور 
سنة 2014 قائال: » لست أظن 
أحداً سواء من عموم الناس أو 
من الصفوه المثقفة أو من النخبة 
السياسية ال يساوره القلق على 
مستقبل الحكم فيما بعد 2022 
أي في أعقاب انتهاء مدة الرئاسة 
الثانية الحالية للرئيس عبد الفتاح 
السيسي«. إلى هنا تنتهي عبارته 
ضحكنا  التي  المبكية  المضحكة 
لها ألنها تحط من قدر مصر ومن 
قدر المصريين وتجعلهم يدورون 
في فلك الحاكم الواحد وهو نوع 
من التأليه لحكم الفرد يفوق حد 
القبول، ألنه يقود البالد والعباد 
إلى ما ال تحمد عقباه، وهنا قال 
آخر ساخراً: لو طبقت الواليات 
المتحدة األمريكية هذا المبدأ بعد 

أحداث 11 سبتبمر/ أيلول 2001 
الرئيس  وصل  لما  اإلرهابية، 
دونالد ترامب للحكم اآلن ولكان 
الرئيس جورج بوش اإلبن مازال 
رئيساً  للواليات المتحدة األمريكية 
حتى يومنا هذا، والفرق بين هذه 
الدول وبيننا يكمن في احترامهم 
للدستور وبنود الدستور التي تُعتبر 
الضمانة الحقيقية الستمرار الهيمنة 
األمريكية على العالم في كل شئ 
حتى ولو لم نكن على وفاق مع 
سياستها الخارجية الممارسة مع 
بعض دول العالم. وتسائل ثالث كان 
يشاركنا الحديث: لماذا ال يوجد في 
مصر نائباً للرئيس؟ وما الذي يؤخر 
أو يؤجل وجوده؟ وهل يحتاج األمر 

لبند دستوري؟
وألني لست من هواة التملق .. لن 
أتملق الرئيس عبد الفتاح السيسي 
االحترام مثلما  له كل  أكن  الذي 
الذي  ياسر رزق  الزميل  يتملقه 
ما  إذا  يهاجمه  أول من  سيكون 
جاءت الرياح بما ال يشتهيه السفن 
»الربان« متناسياً كل ما قّدمه لهذا 
الوطن منذ انحيازه للشعب المصري 
في ثورة التصحيح في 30 يونيو 
وحتى يومنا هذا، وهو ما ال يمكن 
محب  ُمنصف شريف  ينكره  أن 
لمصر ولشعب مصر على رئيس 

مصر.
بينما عاد األول ليقول أعتقد وأؤمن 
بأن ما جاء في هذه التعديالت من 
موازي  مجلس  إنشاء  ضرورة 
لمجلس النواب تحت أي مسمى 
سواء مجلس شيوخ أو خالفه ما 
هو إال نوع من أنواع الرشوة الُمقننه 
لتمرير المشروع ال ُمبرر لها خاصة 
مع األوضاع المالية واالقتصادية 
الصعبة التي تمر بها البالد في الوقت 
الراهن ويعاني منها الفصيل األكبر 

من الغالبة في مصر.
هنا قُلُت مقاطعاً وبصراحة أن مّن 
تقدم بمثل هذه التعديالت الدستورية 
تقدم  المقترحة في حقيقة األمر 
المصري  الصف  لشق  بمؤامرة 
في محاولة منه إلخراج الرئيس 
السيسي من كتاب التاريخ بعد أن 
بأحرٍف من نور، وهو  كتَب اسمهُ 
ما ال أرضاه للرئيس وأتمنى بأن ال 

يرضاه لنفسه.
وحفظ هللا مصر وقائد مصر وشعب 

مصر العظيم. 
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وزراء يف احلكومة اللبنانية يصفون قيام زمالء هلم بزيارة سوريا 
بـ »العمل الشيطاني«

  وصف وزراء »القوات اللبنانية« في حكومة سعد 
الحريري، زيارة زمالء لهم في الحكومة الجديدة لسوريا، 
اللبناني السوري  للمجلس األعلى  العام  ونشاط األمين 

بـ«العمل الشيطاني«.
ووصف الوزير، ريشار قيومجيان، متحدثا باسم وزراء 
»القوات اللبنانية« في أول جلسة للحكومة الجديدة عقدت 
أمس الخميس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، 
باٰلـ«العمل الشيطاني« قيام الوزير صالح الغريب بزيارة 
الوزاري، وما  وبيانه  الوزراء  سوريا متخطيا مجلس 
شهده من نصري خوري األمين العام للمجلس األعلى 

اللبناني السوري على الشاشات.
العام للمجلس  واعتبر الوزير قيومجيان منظر األمين 
شؤون  بوزير  لقائه  السوري خالل   - اللبناني  األعلى 
النازحين اللبناني صالح الغريب في دمشق »بالمقزز« 

و«الشيطاني«
وقال: »دخلنا إلى الحكومة بذهنية التعاون والتضامن 
بين أعضائها، واتفقنا على النأي بالنفس عن الصراعات 
الخارجية، ونفاجأ قبل الجلسة بتحركات بعض الوزراء 
باتجاه سوريا. ونحن نقول وبشكل منطقي إن أي خطوة 
من هذا القبيل يجب أن تبحث في مجلس الوزراء، سواء 
ذهب الوزير إلى سوريا أو إلى أي مؤتمرات خارجية«. 
وأيد قيومجيان عودة النازحين السوريين، ولكن ضمن 

آلية محددة وواضحة.
وهنا تدخل رئيس الجمهورية محتجاً، داعياً إلى التمييز 
في سوريا وعن وجود  يجري  بالنفس عما  النأي  بين 

مليون ونصف مليون نازح سوري على ارضنا. وعلم 
من مصادر وزارية انه خالل النقاش في موضوع 
الوزير  قال  سوريا  مع  اللبنانية  والعالقة  النازحين 
فيك  عملوا  شو  »نسيت  عون:  للرئيس  قيومجيان 

السوريين قبل 30 سنة؟«.
فرد الرئيس عون:« وما نسيت كمان أن أنتم قصفتم 
السفارة الفرنسية يوم 13 نوفمبر ولحقتموني لهونيك، 

ما بدي إرجع للتاريخ ونفتح الماضي«.
 وضرب عون على الطاولة بقوة وقال: »أنا قاتلت 
السوري وواجهت الموت وال أحد يمكنه المزايدة في 
هذا اإلطار، وملف النازحين ال يمكن أن أتحمله«، 
مذكراً الجميع بالوجود الفلسطيني في البالد. وتساءل 
»لماذا ال يتواصل لبنان مع دمشق، بينما تسعى كل 

الدول للتواصل مع النظام هناك«.
وتابع عون: »النأي بالنفس حسب مفهومنا، هو على 
ما يحصل في سوريا، وليس عن مليون ونصف مليون 

نازح سوري يعيشون في لبنان«.
وقال الرئيس اللبناني: »كلما زارنا وفد أجنبي نسمع 
إلى درجة أني قلت  بالنازحين  إطراء عن اهتمامنا 

مرة لهم »رح نصير نحنا النازحين... ما بقا فينا نقعد 
ببلدنا وكل شبابنا عم يسافروا«.

وعلم من مصادر وزارية أن الوزيرة مي شدياق عن 
القوات اللبنانية، تدخلت وسألت: »ولكن هل النظام السوري 
يريد العودة فعالً؟ هذا النظام أدرج رئيس حكومتنا وقادة 

لبنانيين على الئحة اإلرهاب«.

وسألت: »اين التضامن الحكومي واحترام مجلس الوزراء 
بأخذ األذونات بالسفر؟«.

ورد الوزير الغريب قائال إنه »يرفض حملة التهويل. 
فإعادة النازحين ال تتعارض مع النأي بالنفس، وهو لم 
يذهب لفرض أمر واقع بل لوضع مصلحة لبنان فوق 

كل اعتبار«.
التوصيف الشيطاني ،احتج عليه الوزير علي حسن خليل 

)حركة أمل( الذي رفض العودة إلى لغة السنوات الماضية 
وقال: »موقفنا هو بضرورة توسيع العالقات مع سوريا 

إلى أقصى الدرجات لمصلحة لبنان أوالً«.
الشباب والرياضة، ممثل حزب هللا في  وتدخل وزير 
إلى  نذهب  أن  قائالً: من حقنا  فنيش،  الحكومة، محمد 
غير  ومن  ذلك  من  يمنعنا  أن  يمكنه  احد  وال  سوريا، 

المسموح العودة إلى لغة الشياطين.

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

اتهام روسي للواليات املتحدة بالتخطيط لتسليح املعارضة يف فنزويالال وجود للموت حبسب عامل أمريكي
كارولينا  جامعة  من  عالم  توصل    
الموت »غير موجود«،  أن  إلى  الشمالية 
استنادا  األمريكي فرضيته  العالم  وطرح 

إلى قوانين فيزياء الكم.
يرى العالم األمريكي، روبرت النتسا، أن 
الموت ليس سوى وهم يتعرض له البشر 
الذين يعتقدون أن وجودهم مرتبط بالوجود 

في إطار جسد مادي فقط.
ويقول النتسا: »نعجز عن رؤية أي شيء 
تحيط  التي  الجمجمة  من خالل عظام 
اآلن هو  به  نراه ونحس  ما  بالمخ، وكل 
موجة مستمرة من المعلومات التي تظهر 
وتتفاعل داخل الدماغ. أما المكان والزمان، 

الخلود  يعني  األشياء، وال  بين كل  تجمع  أدوات  فهما مجرد 
الوجود األبدي داخل الزمن بال نهاية، وإنما يعني الوجود خارج 

اإلطار الزمني كليا«.
كما يعتقد النتسا أن وعي الميت يتابع وجوده في أحد العوالم 

الموازية، وقد وجد دليال على ذلك في فيزياء الكم، ألن »أصغر 
جزيء من المادة يمكنه أن يكون في أي مكان، ويمكن أن تمر 

األحداث بعدد ضخم من االحتماالت«.
وأعرب النتسا عن قناعته بأن موت اإلنسان في عالم واحد ال 

يؤثر على وجود نسخ منه في عوالم أخرى موازية.

  وقع رئيس برلمان 
خوان  فنزويال، 
الذي نّصب  جوايدو، 
نفسه رئيسا لفنزويال، 
أول مرسوم »رئاسي« 
حمل الرقم )1(، أجاز 
إدخال مساعدات  فيه 

للبالد. أمريكية 
في  جوايدو،  وقال 
نشره  الذي  المرسوم 
التواصل  على موقع 
)تويتر(  االجتماعي 
وأوردته قناة )روسيا 

اليوم( اإلخبارية: »بصفتي القائد األعلى للقوات المسلحة 
المساعدات  بدخول  أؤكد سماحي  البوليفارية،  الوطنية 
آمر بصفتي  وبالتالي  فنزويال،  أراضي  إلى  اإلنسانية 
القوات المختلفة بالتصرف وفقا لهذه  هذه جميع عناصر 

التعليمات«.
قبول  نيكوالس مادورو،  الفنزويلي،  الرئيس  ويرفض 

تدخل  لبدء  بـ»الذريعة«  أمريكية ويصفها  مساعدات 
عسكري تقوده الواليات المتحدة، مشيًرا إلى أن »فنزويال 
ليست بحاجة إلى صدقة، وإذا أرادوا المساعدة، فليضعوا 

حدا للحصار والعقوبات التي يفرضونها على البالد«.
الفنزويلية خوان جوايدو، في  المعارضة  وأعلن زعيم 
وقت سابق، أن المساعدات اإلنسانية ستصل البالد في 23 
فبراير بًرا وجًوا وبحًرا، ولم يستبعد أي خيار إلدخالها.

المتظاهرين وسط    خرج آالف 
العاصمة الجزائرية، الجمعة، لالحتجاج 
ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
لوالية خامسة في انتخابات 18 نيسان/

إبريل.
وانطلقت التظاهرة مباشرة بعد صالة 
الجمعة من عدة مساجد نحو ساحة أول 
مايو بوسط العاصمة الجزائرية، ثم سار 
اآلالف نحو ساحة البريد المركزي عبر 
شارع حسيبة بن بوعلي.ولم يعترض 
أفراد الشرطة المنتشرون بقوة المسيرة.
المتظاهرون شعارات »ال  وردد 
إلى  السعيد« في إشارة  بوتفليقة.. ال 
شقيقه السعيد بوتفليقة الذي يتم الحديث 

عنه كخليفة للرئيس. وكذلك »ال للعهدة الخامسة« و »بوتفليقة 
ارحل« و »أويحيى ارحل« إضافة إلى أغان معارضة للحكومة 

عادة ما يرددها المشجعون في المالعب.
ثم انقسم المتظاهرون وأغلبهم من الشباب، إلى عدة مجموعات 
صغيرة واحد منها تم توقيفها قرب ساحة البريد المركزي من 

قبل أفراد الشرطة التي طالبتهم بتغيير المسار.
وانتشرت أعداد كبيرة من أفراد الشرطة في الساحات الكبرى 
الرئيسية كما في ساحة  الطرق  الجزائرية ومفترق  للعاصمة 
البريد المركزي وساحة أول ماي وساحة الشهداء، بينما تحوم 

طائرة مروحية تابعة للشرطة منذ الصباح.
ونشر مدونون عبر مواقع التواصل االجتماعي دعوات للتظاهر 

بعد صالة الجمعة.
لعدة تظاهرت في مناطق مختلفة من  وتداول مدونون صورا 

البالد، أهمها في عنابة على بعد 400 كلم شرق الجزائر.
بأعداد  الجزائرية كذلك عن تظاهرات  الصحافة  وتحدثت 

البالد  بغرب  متفاوتة في كل من وهران وتيارت وغليزان 
وسطيف في شرقها.

وتمنع الحكومة التظاهر في العاصمة الجزائرية بقرار صدر في 
2001 عقب تظاهرات دامية أسفرت عن عديد القتلى.

انه في شباط/فبراير 2018 كسر حوالى ألف طبيب هذا  إال 
المركزي قبل أن تحاصرهم  البريد  القرار والتجمع في ساحة 

الشرطة وتمنع تحركهم.
وحذرت السلطات الجزائرية خالل األيام األخيرة من »ناشري 

الفوضى«.
الجزائر منذ 1999 وقرر في  البالغ 81 سنة  ويحكم بوتفليقة 
بداية شباط/فبراير الترشح لوالية رئاسية خامسة في االنتخابات 
المقررة في 18 نيسان/ابريل، عبر رسالة شرح فيها برنامجه، 

واضعا حدا لشهور من التساؤالت.
ودارت التساؤالت حول قدرته البدنية على البقاء في الحكم منذ 
إصابته بجلطة في الدماغ في 2013 منعته من التحرك وأثرت 

على قدرته على الكالم.

 اتهمت وزارة الخارجية الروسية، 
اليوم الجمعة، الواليات المتحدة وحلفاءها 
في حلف شمال األطلسي ببحث تسليح 
المعارضة في فنزويال وزعمت أن 
واشنطن تنشر قوات خاصة ومعدات 
بالقرب من البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.
غير  لمعلومات  موسكو  وأشارت 
بشأن خطط  تأكيداتها  لدعم  محددة 
تسليح المعارضة لكنها لم تذكر هذه 

المعلومات أو تقدمها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
قافلة  إن  زاخاروفا  ماريا  الروسية 
المساعدات اإلنسانية األمريكية إلى 
فنزويال قد تؤدي الشتباكات وتوجد 
ذريعة لإلطاحة بالرئيس نيكوالس مادورو 

حليف موسكو.

  ذكرت وسائل إعالم رسمية اليوم 
الجمعة أن إيران بدأت تدريبات بحرية 
الخليج،  مدخل  في  النطاق  واسعة 
ستتضمن أول إطالق لصواريخ كروز 
من غواصات، في وقت يشهد تزايدا في 

التوتر مع الواليات المتحدة.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية 
إن أكثر من 100 سفينة ستشارك في 
المناورات العسكرية التي ستستمر ثالثة 
أيام في منطقة واسعة تمتد من مضيق 

هرمز إلى المحيط الهندي.
قائد  وقال األميرال حسين خانزادي 

الرسمي ”ستشمل هذه  التلفزيون  بثها  البحرية في تصريحات 
التهديدات واختبار أسلحة وتقييم  لعدد من  التصدي  التدريبات 

جاهزية المعدات واألفراد“.
وأضاف ”سيتم إطالق صواريخ من غواصات… باإلضافة إلى 
إطالق طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة من سطح المدمرة سهند“.
وذكر اإلعالم الرسمي أن إيران ستختبر غواصتها الجديدة فاتح 
محلية الصنع والمسلحة بصواريخ كروز. وجرى تدشين الغواصة 

األسبوع الماضي.
وسبق أن هدد مسؤولون إيرانيون بإغالق مضيق هرمز وهو 
مسار رئيسي لشحن النفط، ردا على أي تحرك عدائي أمريكي 
اإليرانية عن  النفط  لوقف صادرات  المساعي  ذلك  بما في 

طريق العقوبات.
وانسحب الرئيس األمريكي دونالد ترامب من االتفاق النووي 
مع إيران في مايو الماضي وعاود فرض عقوبات على طهران. 

وقال إن االتفاق معيب ألنه ال يشمل فرض قيود على تطوير 
أو دعمها لوكالء في سوريا واليمن  باليستية  إيران لصواريخ 

ولبنان والعراق.
ووسعت طهران برنامجها الصاروخي وال سيما صواريخها 

الباليستية.
ودشنت إيران المدمرة سهند في ديسمبر والتي يقول مسؤولون 
إنها تتمتع بخصائص تتيح لها تفادي الرصد من أجهزة الرادار.
الخليج في ديسمبر  السفينة األمريكية جون ستينيس  ودخلت 
الممر  الطائرات األمريكية في  منهية غيابا طويال لحامالت 

المائي االستراتيجي.
واستعرضت إيران صواريخ كروز جديدة سطح-سطح يصل مداها 
إلى 1300 كيلومتر في وقت سابق هذا الشهر خالل احتفاالت 

بمناسبة ذكرى قيام الثورة اإلسالمية عام 1979.
تبالغ في قدراتها  إيران كثيرا ما  ويقول خبراء غربيون إن 
التسليحية، رغم المخاوف من صواريخها الباليستية بعيدة المدى.

أول مرسوم رئاسي جلوايدو جييز دخول 
املساعدات األمريكية لفنزويال

مناورات عسكرية إيرانية يف اخلليج الختبار صواريخ تطلقها غواصات

تظاهرات يف اجلزائر احتجاجاً على ترشح بوتفليقة للرئاسة
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خالل زيارته إىل العاصمة بكني.. ولي العهد 
السعودي يزور سور الصني

الفروف يطلع مستشارة الرئيس السوري على 
نتائج قمة “الدول الضامنة” يف سوتشي

الفروف: أوكرانيا ختطط الستفزاز جديد 
مبشاركة الناتو يف البحر األسود

اعتقال “إرهابي” خطط لقتل دميقراطيني 
بينهم بيلوسي

السعودي  العهد  ولي  زار    
سلمان،  بن  محمد  األمير 
الصين  سور  الخميس،  اليوم 
التاريخية  معالمه  على  واطلع 
جولة  خالل  والحضارية، 
في  الصيني  السفير  فيها  رافقه 
السعودية وعدد من المسؤولين.

في  وصل  العهد  ولي  كان 
إلى  الخميس  امس  سابق  وقت 
العاصمة بكين في زيارة رسمية 

لجمهورية الصين الشعبية.
العهد  ولي  استقبال  في  وكان 
نائب  المطار  وصوله  لدى 
االستشاري  المجلس  رئيس 
والسياسي في جمهورية الصين 
وسفير  فونغ،  لي  خي  الشعبية 
لدى  الشريفين  الحرمين  خادم 
الصين تركي الماضي، والسفير 
هوا  لي  المملكة  لدى  الصيني 

شين، وعدد من المسؤولين.

  أطلع وزير الخارجية الروسي سيرجي 
الفروف مستشارة الرئيس السوري بثينة 
شعبان على نتائج قمة “الدول الضامنة” 

في سوتشي.
الروسية،  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
عقده،  اجتماع  خالل  الفروف  وزير  أن 
السياسية  المستشارة  مع  الخميس،  يوم 
بشار  السوري  للرئيس  واإلعالمية 
نتائج  على  أطلعها  شعبان،  بثينة  األسد، 
في  أستانة  لعملية  الضامنة  الدول  قمة 

سوتشي.
وجاء في بيان الخارجية الروسية “خالل 
الوضع  تطور  مناقشة  تمت  الحديث، 
لتعزيز  المبذولة  والجهود  سوريا  في 
التسوية السورية من أجل ضمان السيادة 

اإلقليمية  والسالمة  والوحدة  واالستقالل 
بثينة  الفروف،  سيرجي  واطلع  سوريا،  في 
للدول  الرابعة  القمة  نتائج  على  شعبان 
الضامنة “لعملية أستانة” في سوتشي في 14 

فبراير- روسيا وإيران وتركيا “.

هذا واحتضنت مدينة سوتشي جنوبي روسيا، 
الرابعة حول سوريا  الثالثية  القمة  أيام،  قبل 
بوتين  فالديمير  الروسي  الرؤساء،  بين 
رجب  والتركي،  روحاني  حسن  واإليراني، 
على  االتفاق  تم  حيث  أردوغان،  طيب 
السياسية  للتسوية  للوصول  العمل  مواصلة 

واستقاللها  سيادتها  احترام  مع  سوريا،  في 
الوضع  التركيز على  ووحدة أراضيها، ومع 
إلى  إضافة  البالد  شرقي  إدلب  محافظة  في 
حقائق  فرض  لمحاوالت  القاطع  الرفض 
غطاء  تحت  سوريا  في  األرض  على  جديدة 

محاربة اإلرهاب.

سيرغي  الروسي،  الخارجية  وزير  قال    
تحضر  األوكرانية  السلطات  إن  الفروف، 
الستفزاز جديد في مضيق كيرتش الرابط بين 
ممثلي  بمشاركة  آزوف،  وبحر  األسود  البحر 

حلف الناتو في هذه العملية.
األعمال  جمعية  ممثلي  أمام  كلمة  وفي 
قال  الخميس،  يوم  موسكو،  في  األوروبية 
الفروف إن السلطات في كييف “تحضر حاليا 
لعملية اختراق جديدة مع انتهاك قواعد المرور 
عبر هذه المنطقة المعقدة”. وأوضح أن الحديث 
سفن  اختراق  لتنظيم  جديدة  محاولة  يدور عن 
دون  من  كيرتش  لمضيق  أوكرانية  حربية 
بهذا  الروسي  الجانب  إلى  طلبات  أي  توجيه 
الشأن، أو اتخاذ تدابير أمنية الزمة، أو حضور 

مرشدين روس على متن هذه السفن.
وتابع أن لديه معلومات تفيد بأن كييف عرضت 
على دول الناتو إرسال ممثلين للحلف ليحضروا 
“عملية  تكون  كي  السفن،  هذه  متن  على 
الناتو” مضيفا: “ما لم يوجد من  االختراق مع 
يضرب على يدي هكذا محرض ، يصعب علي 

التصور كيف يمكن للغرب أن يصافحه “.

ويوم 23 نوفمبر الماضي، انتهكت ثالث سفن 
حربية أوكرانية نظام المرور عبر مياه روسيا 
اإلقليمية، وهي في طريقها من البحر األسود 
إلى بحر آزوف عبر مضيق كيرتش. وتجاهل 
الحدود  حرس  طلب  األوكرانية  السفن  طواقم 

الروسي بالتوقف للقيام باإلجراءات النظامية. 
وجرى احتجاز السفن الثالث من قبل السلطات 
 ، الـ24  طواقمها  أفراد  واعتقال  الروسية، 
الحدود  عبور  بتهمة  قضائي،  قرار  بموجب 

الروسية بصورة غير شرعية.

  اعتقلت السلطات األميركية فردا 
المعجبين  من  السواحل  خفر  في 
بالنرويجي اليميني المتطرف، أندرز 
في  مجزرة  ارتكب  الذي  برايفيك، 
بالده، كان يخطط للتعرض لعدد من 
الديمقراطية  السياسية  الشخصيات 
والوجوه اإلعالمية، بحسب ما أفادت 

وثائق قضائية نشرت األربعاء.
وأوضحت الوثائق أنه تم القبض على 
عاما(   49( هاسون  بول  كريستوفر 
وهو من أنصار نظرية تفوق العرق 
الماضي في منزله  األبيض األسبوع 
ميريالند،  بوالية  سبرينج  سيلفر  في 

قرب واشنطن، حيث تم العثور على 
ترسانة ضخمة من األسلحة.

هذا  باعتقال  تطالب  مذكرة  وفي 
حين  إلى  األميركي”  “اإلرهابي 
محاكمته، لفت المدعي العام روبرت 
لقتل  يخطط  “الموقوف  أن  إلى  هور 
ما  نادرا  نطاق  على  أبرياء  مدنيين 

شهدناه في هذا البلد”.
أنه  العام  المدعي  مكتب  وأوضح 
على  هاسون  منزل  في  العثور  تم 
ألف  من  وأكثر  سالح  قطعة   15
مخدرات  إلى  إضافة  ذخيرة،  قطعة 
منشطات  بينها  من  محظورة  ومواد 

وهورمونات نمو.
في  نفسه  هاسون  ويصف 
السلطات  ضبطتها  وثائق 
أبيض” منذ  أنه “قومي  على 
حزم”  “رجل  طويل،  زمن 
الهدف  لـ”عنف محدد  ومؤيد 
من شأنه إقامة وطن للبيض”.
مقاطع  بانتظام  يراجع  وكان 
حول  برايفيك”  “بيان  من 
جمع األسلحة النارية ووضع 
مكتب  بحسب  أهداف،  قائمة 

المدعي العام.
على  الشخصيات  بين  ومن 
المحتملة،  أهدافه  قائمة 
في  الديمقراطيان  المسؤوالن 
وتشاك  بيلوسي  نانسي  الكونجرس 
شومر وأعضاء ديمقراطيون آخرون 
ألكسندريا  بينهم  الكونجرس،  في 
أعضاء  أصغر  كورتيز  أوكازيو 

مجلس النواب عن نيويورك.
أيضا  المحتملة  أهدافه  وبين 
دون  إن”  إن  “سي  في  الصحافيان 
والصحافيان  كومو،  وكريس  ليمون 
في “إم إس إن بي سي” كريس هايز 

وجو سكاربرو.
وبحسب النيابة العامة، فإن الموقوف 
قام بعمليات بحث على اإلنترنت من 

نوع “أعضاء مجلس الشيوخ األكثر 
أعضاء  معظم  يقيم  و”أين  تقدمية” 
واشنطن؟”  في  الشيوخ  مجلس 
يحظون  هل  العليا  المحكمة  و”قضاة 

بحماية؟”.
مواقع  على  بانتظام  يدخل  وكان 
إلى  تنتمي  ومواقع  لروسيا”  “مؤيدة 
والنازيين  الجدد  “الفاشيين  تياري 
رسالة  مسودة  في  وكتب  الجدد” 
التقدمية/ “العقيدة  أن  إلكترونية 
المؤيدة للعولمة تقضي على الشعوب 
التقليدية، بما فيهم البيض” وأنه ليس 
بدون  لها  للتصدي  “وسيلة  هناك 

عنف”.
مقر  في    2016 منذ  ويعمل هاسون 
خفر السواحل في واشنطن وسبق أن 
خدم في قوات مشاة البحرية األميركية 
1988 و1993، وفي  بين  )مارينز( 
مدى  على  الوطني  الحرس  صفوف 

عامين.
وهو حاليا قيد االعتقال وسيمثل أمام 

محكمة في غرينبلت في ميريالند.
عقوبة  حاليا  برايفيك  ويقضي 
إلدانته  بالده  في  عاما   21 بالسجن 
 2011 يوليو  في  شخصا   77 بقتل 
مخيم  في  وفتيات  فتيان  معظمهم 

صيفي.



نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس     أعلن 
مادورو أن بالده تغلق حدودها مع البرازيل 
وتدرس إمكانية اتخاذ خطوة مماثلة بحق 
كولومبيا، بهدف منع معارضيه من إدخال 

المساعدات اإلنسانية إلى البالد.
وفي تصريح متلفز، شدد مادورو على أن 
الحدود مع البرازيل ستغلق اعتبارا من 
منتصف ليل اليوم بتوقيت غرينيتش وحتى 
إشعار آخر، وذلك بعد أن تعهدت هذه البالد 

بإيصال المساعدات إلى داخل فنزويال.
ووصف الرئيس الفنزويلي نقل المساعدات 
الحدودية  الكولومبية  إلى مدينة كوكوتا 
استعدادا إلدخالها إلى فنزويال بأنه استفزاز، 
المعارضة »مسرحية  قائال إن خطط 
رخيصة« تهدف إلى اإلطاحة بحكومته.
وتابع مادورو أنه ال يريد إغالق الحدود 
الخيار مطروح  مع كولومبيا، لكن هذا 

على الطاولة وقد تلجأ إليه كاراكاس.
وأعرب الرئيس الفنزويلي عن أمله في أال 
يخضع نظيره الكولومبي، إيفان دوكي، 
ألوامر الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 

المسؤولية  محمال دوكي 
الكاملة عن أي حوادث قد 

تحصل عند الحدود.
القرار بعد يوم  وجاء هذا 
من أمر مادورو للجيش 
الجوية  الحدود  بإغالق 
والبحرية مع جزر أروبا 
التابعة  وبونير وكوراساو 
للسلطات الهولندية في البحر 

الكاريبي.
وزير  أعلن  جانبه،  من 
الكولومبي  الخارجية 
كارلوس هولمز تروخيلو 
أثناء مؤتمر صحفي عقده 
اليوم أن مادورو بمنعه إدخال 
إلى  المساعدات اإلنسانية 
بالده يرتكب »جريمة ضد 

اإلنسانية«.
تشهد فنزويال في األسابيع األخيرة أزمة 
سياسية عميقة على خلفية إعالن رئيس 
البرلمان خوان غوايدو نفسه في 23 

يناير رئيسا مؤقتا للبالد بدال من مادورو 
واعتراف بعض الدول بذلك، وفي مقدمتها 

الواليات المتحدة.
الذي يحظى  من جانبه، اعتبر مادورو 

بدعم من روسيا وتركيا والصين أن 
المتحدة«  الواليات  بيد  غوايدو »دمية 
انقالب  تدبير  متهما واشنطن بمحاولة 

ضده داخل بالده.
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بقلم:  رفاه السعد

    اكثر من مئة يوم مضت على 
تشكيل الحكومة العراقية والتي وعد 
خاللها رئيس الوزراء عادل عبد 
بتحقيق عدد من االنجازات  المهدي 
الكبيرة للشعب العراقي إال أن المهلة 
انتهت ولم يتحقق شيئ.. بل ولم يكتمل 
حتى تشكيل الحكومة بسبب ضغوطات 
الكتل واألحزاب السياسية على قرارت 
رئيس الوزراء ناهيك عن المحاصصة 
تقسيم  نفسها في  التي تفرض  المقيتة 

الوزارات..
الغضب والسخرية تطال  موجة من 
حكومة عادل عبد المهدي وانجازاتها.. 
الحكومة التي قال إنها مستقلة وفتح باب 
الترشيح االلكتروني فيها للمواطنين  

  عبد المهدي استثى من مقولة »المجرب 
ال يجرب« التي قالها المرجع الديني علي 
السيستاني في اختيار رئيس الوزراء 
.. فالرجل تمت تجربته ثالث مرات 
على التوالي بوزارات ومنصب نائب 

رئيس الجمهورية
المهدي رئاسة  ومع هذا استلم عبد 
الوزراء وهو الذي ظهر أمام شاشات 
التي  التلفزيون وكشف عن استقالته 
يحملها في جيبه مهددا بأنه سيقدمها بأي 
لحظة في حال تعرضه لضغوطات من 
االحزاب وفي حال لم يلِب متطلبات 

الشعب 
لم تظهر أي مالمح للتغيير على الصعيد 
الخدمي وال حتى السياسي وبرنامجه 
الحكومي المكون من 2٠٠ ورقة لم 

ينجز منه ورقة واحدة .
اهم انجازات عبد المهدي منذ استالمه 
السلطة حتى االن والتي سخر منها 
الحواجز  رفع  منجز  هو  الشعب 
باللهجة  الكونكريتية أو ما تعرف 
العراقية » الصبات« التي اوعز برفعها 
وفتح بعض الشوارع.. حلم كان يطمح 
اليه العراقيون منذ االالف السنين ..!! 

»سخرية«
القضية على  ناشطون تداولوا هذه 
مواقع التواصل االجتماعي وأصبحت 
محط انظار الجميع فبدال من أن يوفر 
المهدي  انشغل عبد  الكهرباء والماء 

برفع الصبات 
نجاح رفع الحواجز الذي حققته حكومة 

عبد المهدي تكلل بانجاز 
أخر ونال ثقة وموافقة رئاسة الوزراء 

اال وهو  
 قرار توزيع 2٠٠ غرام من العدس 
لكل مواطن عراقي خالل شهر رمضان 
المبارك الموضوع لم يمر مرور الكرام 
فالعراقيون بدءوا حملتهم على مواقع 
التواصل للنيل من هذا االنجاز الكبير 
ومنهم من حذر من اطالق العيارات 
بالعدس«..ومنهم من  النارية فرحا 
العراقيين توافدوا  علق أن االجئين 
على القنصليات العراقية طلبا للعودة 
إلى بالدهم الستالم حصتهم من العدس 
ألخ .. الخ ..انجاز أخر حققه الرجل 
الطحين االبيض  ..اال وهو كيلو من 
الغذائية  العائلة  يضاف الى حصة 
وبعد هذه االنجازات العظمية وخالل 
مؤتمره الصحفي االسبوعي سأل 
قائال  الوزراء  احد الصحفيين رئيس 
ان الشعب يسخر من مكرمة العدس 
واصبحت القضية محل سخرية اجابة 
قائال: » نحن زدنا مادة العدس والزائد 

افضل من الناقص«
هنا اقول للشعب العراقي من االفضل 
السكوت بعد رد الحكومة فالزيادة احسن 
من النقصان وانت يا عبد المهدي يا 
من تتفضل على العراقيين »بالعدس« 
من تتفضل عليهم هم من  تتربع على 
كرسي رئاسة الوزراء ومن اموالهم 
تتعطف عليهم »..وختاما مثل ما يقول 
المثل العراقي« الي يدري يدري والي 

مايدري قبضة عدس!!

عبد املهدي بني رفع 
احلواجز الكونكريتية ومكرمة العدس..

اإلستشاري للطباعة والدعاية والتسويق  

يسعده ان يضع خبرته الطويلة في خدمتكم في اجملاالت اآلتية :
تصميم وطباعة كروتك الشخصية أو التجارية 

بأفضل اخلامات وارخص األسعار 
تصميم طباعة جميع إحتياجاتك الضرورية من فواتير 

وخطابات وأظرف وخالفه 
تصميم وطباعة كافة منشوراتك الدعائية من واحد لون 

إلى أربعة ألوان 
مع جاهزيتنا التامة للطباعة احلريرية )البصمة( 

بالذهبي أو الفضي أو أي لون تختاره 
على كافة هداياك اإلعالنية أو مقتنياتك الشخصية 

جمع وطباعة الكتب األدبية والسياسية والثقافية واإلجتماعية 
تصميم وإخراج أغلفة الكتب اخلارجية ، 

تصميم وطباعة وإخراج الفصول الداخلية للكتب 
للمزيد من املعلومات، االتصال بالسيد يوسف فؤاد على الرقم التالي: 

Tél.: 438.989.1056

مكتب نتنياهو يؤكد لقاءه مع بوتني األربعاء املقبل
الوزراء  رئيس  مكتب  أورد    
اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن األخير 
الروسي،  الرئيس  لقاء  يعول على 
فالديمير بوتين، يوم األربعاء القادم، 

أثناء زيارته إلى العاصمة الروسية.
أن »نتنياهو  بيان،  في  المكتب،  وأكد 
يوم 27  بوتين في موسكو  سيلتقي 

فبراير«.
وقت سابق من اليوم، أجرى الزعيمان 
اتصاال هاتفيا بحثا خالله األوضاع في 
لقاء  واتفقا على عقد  األوسط  الشرق 

في وقت قريب.
األولى  نتنياهو هي  وستكون زيارة 
الحربية  منذ كارثة طائرة »إل-2٠« 
الروسية التي أسقطتها بالخطأ الدفاعات 
لغارة  أثناء تصديها  السورية  الجوية 

شنها سالح الجو اإلسرائيلي.
وكان نتنياهو أعلن سابقا أنه يعتزم أن 
آليات  بوتين سبل تحسين  يناقش مع 
فض االشتباك بين العسكريين الروس 

واصفا  في سوريا،  واإلسرائيليين 
المحادثات المقبلة بأنها جزء من مساعي 
بالده للحفاظ على حرية التصرف في 

مواجهة إيران وحلفائها في المنطقة.
وكان من المخطط أن يصل نتنياهو إلى 
موسكو اليوم الخميس، لكن زيارته تم 

تأجيلها برغبة من الجانب اإلسرائيلي، 
الذي برر ذلك بانشغال رئيس الوزراء 

باإلعداد النتخابات شهر أبريل.

العالناتكم في جريدة الرســالة 

(514) 961- 0777      
 450 - 972- 1414

elressala@videotron.ca  / 
elressalanews@gmail.com    

 www.el-ressala.com

املارجيوانا.... 
اه واحد!  طريق من اتجّ

)الجزء الثالث(

 وتباُدل لألدوار
في المقالين الّسابقين المنشورين بتاريخ 2٥ كانون الثاني/يناير و٥ شباط/ فبراير 
الماريجوانا في كندا  أّواًل  أسباب تشريع  الّرسالة، ذكرت  2٠١٩ في جريدة 
واستعماالتها ومخاطرها الّصحيّة على المدى القصير والبعيد باإلضافة إلى بعض 
آثارها الّسلبية. ومن ثّم تناولت ما قد يتعّرض له المواطن حين تصبح الماريجوانا 
واقعاً حيّز التّنفيذ وأبواب التّمويل مفتوحة أمامه من ِقبل األفراد والجماعات. كثُرت 
المقال أحاول أن أستشّف مدى وعي  ُمنتظر. في هذا  أليٍم  التّساؤالت حول واقٍع 
العشرينّيات واألربعينّيات ألنهي  العمرّية ما بين  الفئة  الّشباب، وبالّتحديد  جيل 
المقال بنداء جّدي وحاّر لِكل َمن يستطيع أن يخّفف من النّتائج الّسلبيّة لقرار تشريع 

الماريجوانا. 
نقاش مع  بإدارة حلقات  الالزم، قمت  المطلوبة واإلتّجاه  بالجّديّة  الموضوع  ألخذ 
مجموعة من طاّلبي في الجامعة. هدفي األساسي كان أن أنطلق من خلفيّة الّشباب 

حول بعض النّقاط األساسيّة بالنّسبة لموضوع مهم كالماريجوانا، وأهّمها: 
المدمنين عليها  الّشباب ومدى قدرة  الماريجوانا على حياة جيل  إنعكاس تشريع  ـ 

على بناء عالقات إجتماعيّة سليمة؛ 
ـ أهّميّة النّقاش وتباُدل اآلراء حول هذا الموضوع ضمن حلقات األصدقاء.  

ـ أهّميّة زيادة وعي الناس حول خطورة المخّدرات وذلك بهدف أخذ الحيطة الاّلزمة 
وربّما استقراء بعض إشارات اإلدمان ودّق ناقوس الخطر. 

ـ ما إذا كان الوعي الجماعي يساعد جيل الّشباب على :
      تذّكر القيام بواجبهم ولعب دورهم الهاّم في فترة اإلنتخابات من خالل التّدقيق   

      في برامج المرّشحين وأهّميتها وجّديتها.
     تولّي دور التّوعية اتجاه أجيال المستقبل قبل اللّجوء لتدّخل أطراٍف أخرى قد 

     تزيد من المشكلة أكثر من أن تعالجها.
هل جيل الّشباب في خطر؟ نعم! 

لقد أشارت نتائج النّقاشات أّن هناك نسبة وعي ال بأس به لدى الّشباب لكنّه غير 
أّي من  إلى  لم يتطّرق الطاّلب إطالقًا  المطلوب. فمثاًل  بالفهم  كاٍف ألّنه ليست 
الّنقاشات وإدارتها في  أهّمّية  البعيد. وهنا تكمن  المدى  الماريجوانا على  مخاطر 

زيادة نسبة الوعي وتنشيط الّذاكرة لدى الّشباب.
على ماذا يُجِمع الّشباب؟ وعلى أّي شيء تُبنى إجاباتهم الفرديّة؟ 

النّقاط الّرئيسيّة التي تّم اإلجماع عليهما تمحورت حول حقيقة أّن الماريجوانا ماّدة 
تؤّدي لإلدمان وإلى سرطان الّرئة. هل نستطيع أن نعتبر َمن يقول هاتين الكلمتين 
إنساناً واعياً لمضار الماريجوانا وبالتّالي سيمتنع عن تدخينها؟ بالّطبع ال. فالمدّخنين 
أّنهم قادرين على اإلمتناع عن  الّنقاشات )١٠٪ ( يصّرون على  الذين حضروا 
التّدخين وأّن كّل األمور تحت الّسيطرة. هم مقتنعون أيضاً أن لديهم اإلرادة الكافية 

للتوّقف عن تدخين الماريجوانا إن حصل ودّخنوها. أليس هذا كالم المدمنين؟
العّينة  تباينت اآلراء. فإجابات ٥٠٪ من  الماريجوانا، فقد  بالّنسبة لمضاّر  أّما 
المستهدفة ما مجمله أن الماريجوانا ترّوج للعادات السيّئة واإلضطرابات الّسلوكيّة 
لم يحاول  المزاج. لكن  لتقلّبات  وقد تجعل اإلنسان أكثر عدائّية وأكثر ُعرضًة 
العدوانيّة والمزاج(  )العادات، اإلضطرابات،  المجّردة  المفاهيم  يترجم  أحدهم أن 
من خالل أمثلة ملموسة. وأكثر من ذلك، لم يُِشر أحد منهم إلى التّأثيرات الطويلة 
أّما ال٥٠٪  ِمَهني متخّصص.  التي تتطلّب تدّخل   المدى واألكثر خطورة، أي 
اآلخرين، فقد قام كّل منهم بتسمية أحد اإلعراض القصيرة المدى فقط.  لن ألومهم 
على تلك اإلجابات. لكنّني أرّجح أن سبب هذه اإلجابات المحدودة كان في األساس 
لم يكونوا  باستثناء حالٍة واحدة،  ِقصر تجاربهم اإلنسانيّة بشكل عاّم وأنهم جميعاً 
متزّوجين. لكنّني أؤّكد على أهّمية النّقاش ضمن حلقات ذلك أنّه يساعد األشخاص 
على إعادة تصّور واقٍع ما بشكٍل أكمل وأفضل وإاّل فمعلوماتهم الُمختزنه قد تمّر 
دون أن يكون لها الوقع المطلوب أو لصاحبها الجهوزيّة ألخذ خطوات تصحيحيّة 
عند اللّزوم. لذلك، أال يجب أن نرّكز على توسيع مدارك الّشباب بالنّسبة لموضوع 

بمثل هذه األهّميّة؟ 
المطلوب لكن  بالوعي  الذي تحّدث  الوحيد  الّشخص  الّنقاش،  إلى حلقات  بالعودة 
بَحيرٍة كبيرة كانت سيّدة متزّوجة لديها إبن في سّن الثامنة عشر. هي الوحيدة التي 
أشارت إلى أن المشكل كبير جّداً. فقد قالت »أدرك تماماً إن على األهل مسؤوليّة 
تربويّة كبيرة حّقاً. لكنّنا في كثير من األحيان نجد أن األهل هم أيضاً بحاجة للتّربية. 
بالتّالي، نجد أنفسنا نطالب الّدولة بأن تؤّدي الّدور التّوبوّي األكبر، وفي نفس الوقت 
ندرك أنّه ال يمكننا اإلتّكال عليها فهي التي شّرعت هذه الماّدة الّسامة لنصل بذلك 

إلى حلقة مفرغة؟ فأين يكمن الحّل وأين يوجد«؟ 
أليست هذه دعوة إلى إدراج بند في القانون يتناول كيفيّة توسيع معارف األهل حول 

مخاطر الماريجوانا وكيفيّة التّعاطي مع أوالدهم؟ 
العشرينات من عمرها  الواعي من صبيّة في  التّعقيب  ناحية أخرى، أعجبني  من 
والتي أّكدت خالله بأّن التجربة الّشخصيّة هي أحدى مؤّشرات الوعي للعديد من 
الجّد.  الموضوع محمل  أهّمية أن يؤخذ  أّكدت على  العزباء  الّصبّية  المواضيع. 
ُتقاوم خاّصة  المراهقة تجربة ال  الماريجوانا في سّن  لها تجربة تدخين  فبالّنسبة 
عندما يكون هناك أشخاص مدّخنين في وسط محيطها. ولم تستبعد إطالقا أن يكون 
ع في بعض األحيان فرداً من أفراد العائلة نفسها. فهي مثاًل حاولت  الّشخص الُمشّجِ
أن تحصل على الماريجوانا لتدّخنها لفترٍة، كما كانت تظّن، فقط لتثبت ألخيها أنّها 
هي أيضاً صاحبة قرار وعلى المجتمع الذي يفّضله عليها أن يحترمها هي أيضاً. 
كان الحظ حليفها، كما قالت، ألّن الّسفر مع عائلتها في رحلٍة طويلة هيّأ لها األجواء 
لتكون قريبة من أخيها ولتدرك إن المنافسة لم تكن في مكانها. وإاّل لكاد الجو المحيط 
بها في المدرسة أن يستدرجها لعادة التّدخينن وِبرضاها. خالصة القول، هي تؤّكد 
أن ظروف الّشباب تساعدهم كثيراً على اكتساب عادة التّدخين التي سيرّوجون لها 
بدورهم دون أن يدركوا أنّهم يقومون بذلك ظنّاً منهم بأّن تدخين الماريجوانا كتدخين 
الّسيجارة وأن الّشباب ال بّد وأن يمّر في هذه المرحلة ليتخّطاها فيما بعد مثله مثل 
غيره من الّشباب الذين عاشوا تجربة التّدخين. أهّمية هذه القّصة تكمن في أّن الفتاة 
أهّمية توسيع  تؤّكد على  القّصة أيضاً  األّيام. هذه  فئة كبيرة من شبابنا هذه  تمّثل 

معارف األهل التي ذكرتها سابقاً.
ما يؤّكد هذه الّضرورة هو وجود تلك الّدوافع التي تقود الّشباب إلى التّدخين، حيث 
يعتبرها البعض منهم بمثابة موضًة عابرة  وأنّهم سيتوّقفون عنها بعد فترة قصيرة، 
كما يظنّون. وقد يكون الّدافع رغبة من الّشخص بأن يكون مقبواًل في وسطه العاّم 
المحيط به. لذلك قد يتعيّن عليه ليس بالّضرورة تدخين الماريجوانا فقط وإنّما القيام 
بعمل آخر شبيه لما يقوم به وربّما يكون بشكل أعنف. والّّدافع الثالث واألخير هو 
النّشأة الخاطئة لهؤالء الّشباب منذ الّصغر نتيجة بعض المشاكل العائليّة التي يفشل 

المجتمع في عالجها وتفوق قدرة المدّخن في الّسيطرة عليها.  
وفي الحقيقة َمن منّا ال يسعى دائما ألن يكون مقبواًل من اآلخرين، وَمن منّا ليس 

ُعرضًة لمخاطر اإلدمان خاّصة مع تشريع الّدولة له؟ 
أّما القّصة المحزنة حّقا والتي تناولها أحدهم فهًي قّصة شاّب في سّن الّسابعة عشر 
الخاّص  الّتدخين في سّن مبّكرة وكان يستعمل مصروفه  بدأ  قد  العمر، كان  من 
الفرصة ويزرع  قّرر أن يستغّل  الماريجوانا،  تّم تشريع  الّسجائر. وعندما  لشراء 
أكثر من الكّمية المسموح بها في غرفة من غُرف منزل العائلة. وعندما اعترض 
المنزل. ماذا قد يكون موقف األهل في هذه  الموضوع، هّددهم بترك  أهله على 
الحالة؟ ماذا يحصل لإلبن الوحيد إن ترك المنزل؟ األهل الذين يرون في ذلك إتّهاماً 
أو  المحّرمات  ابنهم من  الحديث عن مشكلة  بأنهم قّصروا في تربية ولدهم يرون 
ربّما وصمة عار لن يعترفوا بها على األقّل في الوقت الحاضر. لذلك ليس هناك 

سوى أحد أربعة خيارات.
الّنظر في قضّية تشريع الماريجوانا وقصره على المرضى  الّدولة  ـ إعادة 

المحتاجين له بصورة فعليّة يوميّة للتّخفيف من آالمهم الجسديّة.
ـ قيام األهل باكتشاف األسلوب األنسب للتّعامل مع هذه المشكلة من خالل البحث 
يمّهد  للُعنف وبأسلوٍب راٍق  الجاّد والموضوعي لعالج اإلدمان دون  استخدامهم 

لحوار بنّاء لبناء الثّقة بينهم وبين أبنائهم. 
ـ تحّمل الّدولة أي ِفعل خاطئ وخطير سيقوم به األبناء في المستقبل ويعطي الحق 
لألهل في مقاضاة الحكومة باعتبارها المسؤول األّول عن كّل ما آل له الحال في 

طّل تمّسك الّدولة بتشريع الماريجوانا.
ـ اللّجوء للمؤّسسات المدنيّة المتخّصصة في عالج المدمنين ومحاربة اإلدمان والتي 
تّم تغييب دورها نتيجة تقنين الّدولة للتّعاطي وإضفاء روح الّشرعيّة القانونيّة عليه. 
فهل ستتنازل الّدولة وأجهزتها األمنية عن لعب دور الّراعي والمرّوج للمخّدرات 
الّتعامل مع هذا  القضائّية في  الّسلطة  المحارب له؟ وإطالق يد  بعد أن كانت 
الموضوع على اعتباره جريمة ال حّق يقفله القانون؟  لست أرى طريقاً لضبط نتائج 
أدوارها  الحكوميّة والمجتمعيّة لممارسة  الّدولة ومؤّسساتها  إاّل بعودة  القانون  هذا 
الحامية لمستقبل األجيال القادمة لهذا البلد الذي أصبح مستقبله وأمنه في ظّل هذا 
القانون في علم الغيب. فهل نتوّقع أن يحدث ذلك؟ أم نبدأ من اآلن في البحث عن 

موطن بديل يمكنه أن يؤّمن لنا وألوالدنا مستقاًل أفضل؟ 

بقلم:  أ.د. ناهدة العاصي

 nahida.assi@gmail.com

رئيس املفوضية األوروبية »غري متفائل« بشأن اتفاق للربيكست

عون: مل يزدد نفوذ »حزب اهلل« يف لبنان

مادورو يغلق احلدود مع الربازيل ويدرس خطوة 
مماثلة حبق كولومبيا

  قال رئيس المفوضية األوروبية، جان 
كلود يونكر، الخميس، إنه »ليس متفائال 
للغاية« بشأن فرص مغادرة بريطانيا االتحاد 

األوروبي باتفاق.
وحذر يونكر في الوقت نفسه من أن الفشل 
في التوصل إلى اتفاق على خروج منظم 

سيكون مكلفا اقتصاديا.
وقال يونكر، الذي التقى برئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي، األربعاء، في 
بروكسل: »إذا لم يحدث اتفاق، وال يسعني 
استبعاد ذلك، فسيكون لذلك عواقب اقتصادية 
واجتماعية رهيبة في بريطانيا وعلى القارة«.
وأضاف: »لذلك فإني أوجه جهودي في 
طريق يمكن أن يجنبنا األسوأ. لكني لست 

متفائال للغاية فيما يتعلق بهذه المسألة«.

وقال في جلسة موسعة للجنة االقتصادية 
واالجتماعية األوروبية: »ألنه في كل 
مرة يجري فيها تصويت في البرلمان 
البريطاني توجد أغلبية ضد شيء ما 

وال توجد أغلبية لصالح شيء آخر«.
من جهتها، أكدت تيريزا ماي إحراز 
»تقدم« في مباحثاتها مع بروكسل، 

األسبوع الجاري.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني 
قد حذرت من أن الخروج من دون 
اتفاق سيؤدي إلى »اضطرابات كبيرة 
في االقتصاد البريطاني وربما يقوض 
احتمال التوصل إلى اتفاقات مستقبلية 
بشأن التجارة الحرة، على األقل في 

المدى القصير«.

نفى الرئيس اللبناني ميشال عون أن يكون 
نفوذ »حزب هللا« في لبنان يتزايد، مشدداً 
على أن »ال سلطة تعلو فوق سلطة الجيش 

والقوى األمنية«.
وجاءت تصريحات عون خالل لقائه وفداً من 
نقابة محرري الصحافة؛ إذ ُسئل حول ملف 
التحذير األميركي من »مخاطر حزب هللا« 
ونفوذه في الحكومة الحالية. وأوضح رئيس 
الجمهورية، أن »هذه هي الرؤية األميركية، 
وهي تختلف عن الواقع؛ فـ)حزب هللا( حافظ 
على وجوده السياسي السابق في الحكومة، 
وليس صحيحاً أن نفوذه على لبنان يزداد، 
وما يقال في األوساط السياسية أحياناً في هذا 
السياق هو مجرد )مزايدات(«. وأضاف: 
»حتى على المستوى األمني، حيث يقال إن 
للحزب نفوذاً في الجنوب والبقاع، فال سلطة 
أعلى من سلطة الجيش والقوى األمنية التي 
قامت مؤخراً بعمليات أمنية كبيرة في المنطقة 

وأرست األمن واالستقرار«.
وجدد الرئيس عون »رفض لبنان انتظار 
الحل السياسي في سوريا من أجل إعادة 
النازحين؛ ألنه أمر غامض، وقد عانى 
لبنان في هذا السياق مع الفلسطينيين الذين 
ال يزالون ينتظرون الحل السياسي منذ 
سبعة عقود من الزمن وال أفق له«. وذّكر 
بالتجربة القبرصية حين استقبل لبنان أعداداً 
من النازحين القبارصة خالل النزاع الذي دار 
في عام ١٩74 في قبرص، لكنهم عادوا فور 
اإلعالن عن وقف إطالق النار، في حين ال 
يزال الحل السياسي لألزمة القبرصية غائباً 

منذ 4٥ عاماً«.
ورأى عون، أن »القول إن عودة النازحين 
السوريين إلى بلدهم غير آمنة؛ فهو أمر 
مبالغ فيه«، مضيفاً: »لقد تمت إعادة ١٥6 
ألف نازح من لبنان، ولم يتعرض أي منهم 
لمضايقات، وال سبب يدعو لذلك طالما أن 
المصالحات في سوريا تمت مع الذين بقوا 
وحملوا السالح، فكم بالحري مع الذي نزح 
لتأمين سالمته ولقمة عيشه واالبتعاد عن 
الحرب؟«، ولفت إلى أن »الذين عادوا بملء 
إرادتهم حتى اليوم هم من غير المسجلين 
في دوائر المنظمات الدولية«، مشيراً إلى 
»ما نشهده على حدودنا الجنوبية لجهة قيام 

كيان قومي يهودي، والذي يبرر ما يمكن 
أن يحصل في سوريا«. واعتبر أن »ما قاله 
وزير الدفاع إلياس بو صعب لجهة رفض 
قيام الحزام التركي اآلمن في شمال سوريا، 
هو كالم منطقي ألن مثل هذا الحزام قد يؤدي 
إلى التقسيم، وهو أمر من شأنه منع عودة 
النازحين والالجئين. وهذا أمر خطير جداً، 
وعلينا قراءة األحداث على المدى البعيد وعدم 
االكتفاء بمواكبتها أو اللحاق بها، وخصوصاً 

في الدول الصغيرة«.
وعن زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين 
صالح الغريب إلى سوريا، اعتبر الرئيس 
عون أن »عدد النازحين السوريين في لبنان 

يتخطى المليون ونصف مليون نازح، وقد 
رحب الرئيس بشار األسد بعودة النازحين 
جميعاً، ونحن في لبنان نعاني من الموضوع. 
أال يحق للبنان أن يرتاح من مشكلة ألقيت 
على عاتقه دون أن يؤذي بتدبيره هذا أي بلد 
آخر؟ هذا أمر غير منطقي بتاتاً؛ ألنه من 
مصلحة لبنان إعادة النازحين إلى بلدهم، 
خصوصاً أن السلطات السورية أبدت كل 

رغبة في استقبالهم«.
الدول  واستغرب عون »موقف بعض 
الكبرى التي ال تعمل على إعادة النازحين، 
لتحقيق  نعمل  أن  المقابل  في  تريدنا  وال 

هذه العودة«.

  تمكنت قوات الجيش الليبي من السيطرة على حقل “الفيل” 
إلنتاج الغاز الطبيعي الواقع في حوض مرزق، أقصى جنوب ليبيا.
الخميس، أن  بيان يوم  الكرامة، في  وأعلنت غرفة عمليات 
الحقل سلميا، وتقوم  المسلحة بسطت سيطرتها على  القوات 

بتأمينه تمهيدا لتسليمه إلى حرس المنشآت النفطية.
وكان الجيش الليبي قد أعلن، في وقت سابق، أنه يخوض معارك 
عنيفة قرب حقل )الفيل( النفطي، وسط أنباء عن تحقيقه تقدما، 

هو األكبر منذ بدء عملياته العسكرية بالجنوب.

قاسم سليماني حيذجّر السعودية 
على خلفية هجوم زاهدان

السعودية، متوعدًا  الثوري اإليراني  للحرس  الخارجية  العمليات  قائد    هدّد 
بالرد على هجوم في جنوب شرق إيران األسبوع الماضي أودى بحياة 27 من 

أفراد الحرس الثوري، وأعلن جيش العدل البلوشي مسؤوليته عنه.
وبحسب ما نقلته وكالة ”تسنيم“ شبه الرسمية لألنباء، قال قائد فيلق القدس التابع 
المنطقة  في  نفوذها  تبني  قاسم سليماني: ”السعودية  اإليراني  الثوري  للحرس 
في  ذلك  لشهدائنا، وسيكون  نفوذ زائف وفشل، وسننتقم  بالمال فحسب، وهذا 

أي مكان في العالم“.
وتتهم إيران المملكة العربية السعودية، ودولة اإلمارات، بالوقوف وراء الهجوم، 

األمر الذي تعتبره الدولتان، مزاعم ال أساس لها من الصحة.

قوات اجليش اللييب تسيطر على حقل “الفيل” إلنتاج الغاز الطبيعي



أردوغان: خطوات تركيا يف سوريا والعراق أثارت انزعاج من لديهم 
حسابات قذرة جتاه املنطقة

بوتني ألمريكا: مستعد ألزمة صواريخ كوبية أخرى إذا أردمت

أمريكا : ال نقاش مع بيوجنيانج يف سحب القوات من شبه اجلزيرة الكورية

التركي رجب طيب  الرئيس  قال    
أردوغان، يوم الخميس، إن الخطوات 
التي أقدمت عليها أنقرة حيال سوريا 
لديهم  من  انزعاج  أثارت  والعراق 

حسابات »قذرة« تجاه المنطقة.
في خطاب  التركي  الرئيس  وأوضح 
ألقاه أمام حشد من أنصاره في والية 
دنيزلي غرب تركيا، أن الذين حاولوا 
اإلرهابية  بالتنظيمات  تركيا  تخويف 
وأسعار صرف العمالت، لم يستطيعوا 

تحقيق أهدافهم.
وأضاف أن القوى التي كانت تصدر 
أوامرها لتركيا على مر سنين عديدة، 
تبدي حاليا انزعاجا من تحرك أنقرة 

بشكل مستقل.
وتابع قائال: »أولئك الذين رهنوا اإلرادة 
الشعبية في فترة الوصايات والذين كانوا 
اآلن  الشعب، هم  فوق  أنفسهم  يرون 
منزعجون من الوقفة الصامدة للدولة 

التركية«.

   قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
على  ألزمة  عسكريا  مستعدة  بالده  إن 
غرار أزمة الصواريخ الكوبية إذا كانت 
يجعلها  بشكل  حمقاء  المتحدة  الواليات 
تريد أزمة مثل هذه. وأضاف أن بالده 
لديها األفضلية حاليا بشأن المبادرة بتنفيذ 

ضربة نووية.
في  الكوبية  الصواريخ  أزمة  وتفجرت 
على  موسكو  ردت  عندما   1962 عام 
نشر الواليات المتحدة صواريخ في تركيا 
بإرسال صواريخ باليستية إلى كوبا، مما 
أدى إلى اندالع أزمة دفعت العالم إلى شفا 

حرب نووية.
جاءت تصريحات بوتين، التي أدلى بها 
متأخر  إعالم روسية في وقت  لوسائل 
من مساء يوم األربعاء، بعد تحذيره من 
أن موسكو سترد على أي تحرك أمريكي 
لنشر صواريخ جديدة في أماكن أقرب 
لروسيا، بوضع صواريخها في مواقع 
أقرب للواليات المتحدة أو بنشر صواريخ 

أسرع أو بالخيارين معا.
وكشف بوتين للمرة األولى عن تفاصيل 
إنذاره، قائال إن روسيا قد تنشر صواريخ 
سرعتها تفوق سرعة الصوت خمس مرات 
أو أكثر على متن سفن وغواصات يمكنها 

البقاء خارج المياه اإلقليمية 
للواليات المتحدة إذا تحركت 
أسلحة  لنشر  اآلن  واشنطن 
في  المدى  متوسطة  نووية 

أوروبا.
وأضاف بوتين في نص مكتوب 
لدى الكرملين للتصريحات 
”)نتحدث عن( مركبات نقل 
بحرية: غواصات أو سفن. 
مياه  في  وضعها  ويمكننا 
لسرعة  نظرا  محايدة… 
كما  )صواريخنا(.  ومدى 
أنها ليست ثابتة بل تتحرك 
وسيكون عليهم العثور عليها“.

وأضاف ”احسبوا أنتم األمر. 
)سرعة الصواريخ( تسعة ماخات 
)أسرع من الصوت تسع مرات( 

و)مداها( أكثر من ألف كيلومتر“.
وصفت وزارة الخارجية األمريكية تحذيرا 
سابقا وجهه بوتين بأنه دعاية تهدف إلى 
واشنطن  اتهامات  عن  االنتباه  صرف 
لموسكو بانتهاك معاهدة القوى النووية 

المتوسطة المدى.
والمعاهدة، التي تحظر على البلدين نشر 
صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تنطلق 

من البر في أوروبا، في طريقها لالنهيار 
مما يثير احتمال بدء سباق تسلح جديد 

بين واشنطن وموسكو.
وقال بوتين إن رده البحري على نشر 
واشنطن صواريخ جديدة في أوروبا يعني 
تمكن روسيا من توجيه ضربة للواليات 
المتحدة على نحو أسرع من قدرة الصواريخ 
األمريكية على ضرب موسكو ألن مدة 

تحليق الصواريخ ستكون أقصر. 

وأضاف ”)الحسابات( ليست في صالحهم، 
على األقل وفقا لما هو عليه الحال اآلن“.
موسكو  بين  العالقات  أن  بوتين  وذكر 
وواشنطن تدهورت لكن التوتر ليس مماثال 
للذي نجم عن أزمة الصواريخ الكوبية.

لتصعيد  سببا  ليس  ”)التوتر(  وأضاف 
المواجهة إلى مستويات أزمة الصواريخ 
الكوبية في الستينات. ونحن ال نريد ذلك 

على أي حال“.

   قال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب، يوم الخميس، إن الواليات المتحدة ال تناقش مع 
كوريا الشمالية إمكانية سحب القوات من شبه الجزيرة 
الكورية وإنها غير متأكدة إن كانت بيونجيانج قررت 

نزع السالح النووي بالكامل.
وقبيل اجتماع قمة األسبوع المقبل بين الرئيس دونالد 
ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قال 
المسؤولون األمريكيون إن الجانبين سيعمالن على التوصل 

إلى فهم مشترك لما تعنيه ”نزع األسلحة النووية“.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

نعم للتعديالت الدستورية 
والربيع  الغرب  أفسد مخطط  السيسي  ألرئيس     وألن 
ينتشل مصر  ان  وتدمير مصر وأستطاع  لتحطيم  العربي 
المسلمين  اإلخوان  فشل جماعة  التآمر ومن  منظومة  من 
التي قادها مرشدها آية هللا محمد بديع إلى النهاية مستخدماً 
عرايس الماريونيت أمثال خيرت الشاطر وعصام العريان 
وصفوت حجازي والمجرم محمد البلتاجي ومحمد مرسي 
الذي أعطته مصر شرف الرئاسة فكاد أن يدمرها ويقضي 
المشير  بقيادة  المسلحة  والقوات  عناية هللا  لوال  عليها 
تحدى  الذى  السيسي  الفتاح  عبد  المشير  ثم  طنطاوي 
 30 اإلخوان وأستطاع أن يزيحهم من الحكم وتقوم ثورة 
ليبدأ  الحكم  مقاليد  باكتساح شعبي  السيسي  ويتولى  يونيو 
يزيح من  أن  أستطاع  أن  بعد  المجاالت  في جميع  نهضة 
ثورة  بعد  أصابته  التي  الفوضى  حالة  المصري  الشارع 
25 يناير وأن يقضي على اإلنفالت األمني إلى حد كبير 
اإلرهاب  يحارب  أكثر من عام وهو  ومنذ   % 99 بنسبة 
في سيناء حرباً ال هوادة فيها  ومازال الشهداء من القوات 
في  واستطاعت مصر  لمصر  فدءاً  يتساقطون  المسلحة 
بعد  األفريقي  دورها  تستعيد  أن  السيسي  الفتاح  عهد عبد 
سنوات عديدة ومنذ أيام عدة تسلمت مصر رئاسة االتحاد 
التوازن في عالقاته  يعيد  أن  السيسي  األفريقي وأستطاع 
مع الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي والصين  
وقبرص  واليونان  والنمسا  وإيطاليا  وألمانيا  وفرنسا 
الدول وقام  والمجر وفيتنام وكوريا الجنوبية وغيرها من 
األسلحة فحصلت مصر  بأحدث  المصري  الجيش  بتسليح 
على طائرات الرفال الفرنسية وطائرات ميج 29 إم وميج 
أن  واستطاعت مصر  المهام  متعددة   16 واف   2 إم   29
تحصل على حاملة الطائرات ميسترال وتم تسميتها جمال 
الثانية  الطائرات  حاملة  استلمت مصر  ثم  الناصر  عبد 
أول  على  ايضاً  السادات وحصلت مصر  أنور  وسميت 
القتالية  بقدرتها  تتميز  فرقاطة من طراز “جويند” وهي 
واستلمت مصر  بالبحر  القتالية  المهام  تنفيذ جميع  على 
استالمهم  سيتم  ويتبقى غواصتين  ألمانيا  من  غواصتين 
في الفترة المقبلة وأرتفع ترتيب الجيش المصري في عهد 
بالبرلمان  نائب  تقدم  أن  وبعد  واليوم   . السيسي  الرئيس 
مواد  لتغيير  بطلب  المصري  الشعب  نوابه  أنتخب  والذي 
دستورية أهمها تغيير فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى 
ست سنوات وسيقوم الشعب باالستفتاء عليها بعد ما يقرب 
لها وفي  الشعب  لجان مجلس  دراسة  يوماً من  من ستون 
ولكن  الديمقراطية  ليست  اليوم  يعنيني  الذي  األمر  حقيقة 
اليوم هو الوطن ألنه بدون الوطن لن يكون  الذي يعنيني 
أركان  كل  وتثبيت  إرساء  من  بد  وال  ديمقراطية  هناك 
والغرب  الديمقراطية  ونتكلم جميعاً عن  نجلس  ثم  الدولة 
الذي نتشدق به في الديمقراطية فهم يطبقونها على شعوبهم 
ويستخدمون نفس هذه الديمقراطية في تدمير شعوب الدول 

اآلخرى .! 

youssef.zemokhol@yahoo.com
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بقلم: تيماء الجيوش

مساحة شخصية المرأٍة سورية
جدا  محظوظة  كنت  انني  اعترف  ان  يجب      
»بوجود العديد من االصدقاء الذين كان تواجدهم في 
دمشق كنزا«  لي فمن خالل دعمهم لحقوق االنسان و 
حقوق الطفل وحقوق المرأة تحديداً و من خالل ايمانهم 
الشديد بدعم وحماية ونشر ثقافة حقوق االنسان و عدم 
توانيهم ولو للحظة في تقديم المعلومات استطعت ان 
االنسان.  ابحاثي عن حقوق  و  دراستي  اكاديمياً  ابدأ 
وعن تاريخ نشوء الديمقراطيات ال سيما الحديث منها 
السويد  بريطانيا  مختلفة  بلدان  من  االصدقاء  كان   .

هولندا لدانمارك و الواليات المتحدة االمريكية.
النقاش  و  المعلومات  و  المصادر  جانبهم  من  تتدفق 
و االجابة عن اسئلة ال منتهية، وعن تجارب بلدانهم 
كيف نجحت و متى اخفقت و بكل شفافية ال استطيع 

إال ان انحني امامها احتراماً .
زائرة  كباحثة  النضمامي  عاماً  عشرون  مضت 
لبرنامج حقوق االنسان في جامعة كولومبيا في العام 
انني كنت سعيدة جدا« طوال  اذكر  ١٩٩٩ والزلت 
رحلتي الى مدينة نيويورك و لم اتذمر من بقائي في 
استانبول لمدة خمس ساعات . كنت اقرأ كتابي و بنهٍم 
شديد ، كان عن اولف بالمه ولم اشعر حقيقة بالوقت. 
عندما هبطت الطائرة على ارض مطار جون كنيدي 
و  الباحثين  قدوم  ينتظر  من  هناك  كان  نيويورك  في 
برنامج   Columbia University في  المشاركين 

جامعة كولومبيا لحقوق االنسان من ارجاء العالم .
وصلنا النزل و من هناك بدأت الرحلة التي انتظرتها 
، هذا ما انتظرته حقا« منذ امتدت يدي للكتاب االول 
لم  الحادية عشر  يتجاوز  لم يكن عمري  اقرأه و  كي 
مكتبة  احتلت  قد  و  ال  كيف  و  مستبعدا«  امرا«  يكن 
ان  لتظن  بالكامل حتى  الجدار وغطت زاوية  منزلنا 
الحائط قد ُصِنع بأكمله من الكتب و تتباهى بالعناوين 
فلسفاته  و  حضاراته  و  العالم  بألوان  حضرت  التي 
و ثقافاته من جاك سارتر الى ارنست همنغواي الى 
شكسبير الى شارلز ديكينز الي ستاندال الى تولستوي 
الى البرتو مورافيا الى روزا لوكسمبورغ و فرنسواز 
ساغان الى ماركيز و ايزابيل الليندي.  و الى جانب 
حركة  عن  فيها  ُخصص  به  يستهان  ال  قسم  ذلك 
الحريات المدنية و النظم السياسية و حقوق االنسان 
و الديمقراطيات الحديثة في اوروبا و شمال امريكا. 
كان السياق واحداً ال يمكن ان تفصل الزخم الثقافي و 

الفكري عن خياراتنا.
من  و عدت  بيدي  الكتب  احتضنت   المساء  ذاك  في 
الجامعة الى النزل الطالبي . في الطريق كان البرد 
مع   New York City نيويورك   في  حده  يزداد 
بدراسة  سأبدأ  فأنا  سعيدة  كنت   لكنني  الليل  هبوط 
عام  خالل  بخطوة  خطوة  و  أكاديمياً  االنسان  حقوق 
كامل سأدرس المواثيق و المعاهدات الدولية و كل ما 
التطبيق  النظرية و  يتصل بحقوق االنسان من حيث 
النجاح و متى و  اين كان  العربي  العالم  ال سيما في 
لماذا كان االخفاق و العودة المتردية الى نقطة البداية 
في المجتمعات العربية. المقارنة بين القوانين العربية 
المرأة  حقوق  سيما  ال  االنسان  لحقوق  حمايتها  و 
مع  اللقاء  كان  اين  و  الدولي   القانون  مع  الطفل  و 
الخروقات  هذه  لماذا  ؟  متى  االنسان؟  معايير حقوق 
؟ هل حقاً هي مستندة الى نظٍم سياسية و إرادة  هذه 
التحفظات  و  الخروقات  هذه  أم  تلك؟  أم  الحكومة 
و  الحصانة  تعطيها  بالية  اجتماعية  نظٍم  الى  تستند 
االستمرارية؟بمعنى اخر هل هي انتهازية سياسية و 
الزمن  عليها  عفا  سياسية  نظٍم  بين  ما  جذرية  عالقة 
بشموليتها وحلقاٍت اجتماعية متخلفة تستمد قوتها من 

هذه العالقات الجذرية مع النظم الشمولية؟ 
تال ذلك ابحاثاً قمت بها. 

المصادر التي وجدتها في  مكتبة الجامعة كانت هامة 
جداً ففي مصادر متعددة ال سيما التاريخية منها كان 
صياغة  في  العربية  المشاركة  عن  الهام   التوثيق  
بعضاً  ان  ألجد  االنسان  لحقوق  العالمي  االعالن 
مثل مصر،  بوفودها  ممثلة  كانت  العربية  الدول  من 
يترأسه  كان  السعودية  العربية  وفد  لبنان،  سوريا، 
الدول  عدد  ان  علماً  سوريا.  من  البارودي  السيد 
الخمسين  يتجاوز  لم  االعالن  وضع  في  المشاركة 
و  اعترض  من  حول  متفحصة  نظرة  ألقيت  دولة.  
من تحفظ. درست اكثر التحفظات و المراجع الدينية 
 . الوفود  جميع  قبل  من  اعتمادها  تم  التي  الثقافية  و 
المبادئ االنسانية العامة اليختلف عليها اثنان . القيم 
و  السالم  ينبذ  من  اثنان.  عليها  يختلف  ال  االنسانية 
العدالة و التسامح ؟ ال احد. من يقوم بدعم العنف و 
العدوانية  البشر  طبيعة  من  ليس  بالتأكيد  ؟  الحروب 
لربما  الخروقات؟  تأتي هذه  اين  من  إذاً  العنف. و  و 
السلطة  من  مزيد  على  الحفاظ  ثم  من  و  السلطة  من 
السياسية والنفوذ . ال يهم كيف اتيت الى رأس الهرم 
المهم  بل  البعيد  و  السعيد  الشرق  بلدان  في  السياسي 
كيف تبقى و تزداد قوة و تمعن في ممارستها تعسفا و 
اضطهادا غالب االحايين. .  كان معيباً و مثيراً للشفقة 
كم التفسير و محاولة اخفاء هذه الخروقات. كان مثيراً 
للشفقة ان ترى هذا الكم من التشبث بالسلطة و دحر 
طبيعياً  أمراً  أمامها.شخصياً لست اجده   كل ما يقف 

على اإلطالق. 
كان يثير فضولي في ظل هذا الكم من االضطهاد و 
القهر كيف استطاع المحامون و الكتاب و الصحفيون 
و  قانونية  حماية  بوجود  يعلموا  ان  صلة  ذو  وكل  
اية عاصمة  او  معاهدات و مواثيق دولية في دمشق 

عربية اخرى؟ 
و  امن  من  ان  اظن  ال   ، تختلف  الحكاية  ان  اظن  ال 
ثقافة  دافع عن حقوق االنسان سيبقى بعيداً عن نشر 
حقوقهم  عن  االفراد  وعي  سوية  ورفع  الحقوق  هذه 
الثقافية.  و  واالجتماعية  االقتصادية  و  السياسية 
تملي  من  ان  الى  تصل  كي  جهداً  االمر  يقتضي  ال 
لن  القيم  الى جوار هذه  يقف  ان  قيمه و مبادئه  عليه 
يعدم الوسيلة . في دمشق في نهاية التسعينات لم يكن 
إقليمية  مؤسسات  ال  و  ضخمة  بحثية  مراكز  هناك 
متخصصة  في حقوق االنسان و ال مؤتمرات عامرة 
تمتد أليام بل كان هناك أفراداً آمنوا بحقوق االنسان 
، آمنوا ان نشر ثقافة حقوق االنسان يعني مزيدا من 

الكرامة و العدالة. 
اسبوع 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

بيلوسي تدعو النواب للدفاع عن النظام 
مبواجهة هجوم ترامب

  دعت رئيسة مجلس 
نانسي  النواب األمريكي، 
بيلوسي، النواب للدفاع عن 
الرئيس  النظام من هجوم 
دونالد ترامب، وذلك بدعم 
قرار بالكونغرس ينهي حالة 
الطوارئ التي أعلنها لتمويل 

الجدار مع المكسيك.
بيلوسي في رسالة  وقالت 
الديمقراطيين  إلى  وجهتها 
والجمهوريين في ساعة 
متأخرة األربعاء »أكتب 
أعضاء  جميع  ألدعو 
الكونغرس إلى تأييد قرار 

عضو الكونغرس جواكين كاسترو«.
وأكدت أن »قرار الرئيس بإعالن حالة الطوارئ تجاوز 
حدود القانون سعيا لنيل ما فشل في الحصول عليه في 
عملية تشريعية دستورية ينتهك الدستور ويجب وضع 
الحفاظ  حد له«. وأضافت »لدينا مسؤولية مهيبة في 
على الدستور والدفاع عن نظامنا من هجوم الرئيس«.

وتعهد عضو مجلس الشيوخ عن تكساس جواكين كاسترو 
األسبوع الماضي بتقديم قرار ينهي تحرك الرئيس.

وسارع الديمقراطيون للتعبير عن تأييدهم.

وأعلن ترامب حالة الطوارئ لتجاوز الكونغرس الذي وافق 
فقط على ربع المبلغ الذي يريده الرئيس وهو 5.4 مليار 
دوالر لبناء هذا الجدار الذي شّكل أحد وعوده االنتخابية.
األسبوع  ورفعت ١6 والية في وقت سابق من هذا 
بدستورية إعالن حالة  فيها  دعاوى قضائية تطعن 
الطوارئ، غير أن إدارة ترامب واصلت مساعي جمع 
6.6 مليار دوالر من األموال الفدرالية، معظمها من 

وزارة الدفاع.
وأمام النواب مهلة تنتهي عند الساعة ١5:00 بتوقيت 
واشنطن لتأييد القرار قبل تقديمه رسميا اليوم الجمعة.

  رفض مجلس الشيوخ اإليطالي 
رفع الحصانة عن وزير الداخلية 
ماتيو سالفيني على خلفية قراره 
منع دخول 150 مهاجرا ظلوا 
عالقين على متن سفينة لمدة 5 أيام.
انقسام  القضية  هذه  وأظهرت 
الحكومة وخصوصا داخل حركة 
)-5نجوم( التي يتزعمها سالفيني 
تعهداتها  بفعل  تأييدا  واكتسبت 
اإليطالية  السياسات  بشفافية 
لمحاوالت  الالذعة  وانتقاداتها 
برلمانية سابقة لوقف إجراءات 
قضائية ضد أعضاء في البرلمان.

وطلب مدعون في صقلية السماح 
لهم بالتحقيق مع سالفيني بتهم إساءة استغالل 

السلطة وقضية المهاجرين العالقين.
وعندما تولى سالفيني منصبه في يونيو الماضي، 
منع سفن اإلغاثة اإلنسانية التي تنقذ المهاجرين 
إنه لن  الموانئ اإليطالية وقال  من الرسو في 
يسمح برسو سفن المهاجرين إال إذا وافق شركاء 

أوروبيون آخرون على استقبالهم.

جملس الشيوخ اإليطالي يرفض مساءلة وزير 
الداخلية بشأن املهاجرين



الشيخ زايد يف الفاتيكان
     حدث هذا قبل 68 عاما، عام 1951 على وجه التحديد. في صيف ذلك 
العام، في شهر أغسطس منه، زار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
طيب هللا ثراه، الفاتيكان ضمن جولة شملت عددا من الدول، برفقة شقيقه األكبر 
المغفور له الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، وعدد من المرافقين. سافر الوفد 
من أبوظبي إلى البحرين، ثم استقل الطائرة من هناك إلى باريس، ومر بكل من 
أيطاليا وتركيا ومصر ولبنان. صور تلك الرحلة تم الكشف عنها ضمن المجموعة 
الشخصية لعائلة لبنانية فرنسية، هي عائلة فيكتور هاشم. هذه الزيارة كانت األولى 

التي يقوم بها الشيخ زايد، عليه رحمة هللا، إلى أوربا، وكان سببها المشاركة في 
جلسات تتعلق بحقول النفط البحرية التابعة إلمارة أبوظبي. وأثناء وجود الوفد في 
فرنسا، قام بجولة سياحية اطلع خاللها على معالم باريس الشهيرة، وإلى جانب 
المتاحف والمتنزهات، زار الوفد عددا من الكنائس، شملت »كاتدرائية نوتردام« 
الواقعة على ضفاف نهر السين. كما قام الوفد بجولة في مدينة الفاتيكان، التقطت 
خاللها صورة له أمام نافورة الفاتيكان في ساحة »القديس بطرس« مع أحد أفراد 
الحرس السويسري البابوي، الذي يتولى حراسة بابا الفاتيكان منذ تم إنشائه على يد 
البابا جوليوس الثاني قبل أكثر من 500 عام. هذه الصور تم الكشف عنها مؤخرا 
خالل معرض نظمته بعثة االتحاد األوربي لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة.
زيارة المغفور له الشيخ زايد، عليه رحمة هللا، ألوربا في أوائل الخمسينيات 
من القرن الماضي، واهتمامه، طيب هللا ثراه، بزيارة الفاتيكان في تلك الفترة، 
والتقاط الصور التذكارية في تلك األماكن في ذلك الزمن الذي لم يكن أحد يتوقع 
فيه أن يكون لهذه البقعة من العالم شأن، هذه الزيارة تلقي الكثير من األضواء 
على ما حدث بعدها بسنوات، حيث حمل الشيخ زايد، عليه رحمة هللا، معه حلمه 
من هناك، وبدأت ترتسم في ذهنه صورة هذا الوطن قبل أعوام تجاوزت نصف 
القرن، فعمل على تحقيق هذا الحلم بعد أن أفاء هللا على هذه األرض بالثروة التي 
سخرها لبناء اإلنسان والوطن، فأنشأ دولة عصرية يفخر بها أبناؤها، ويتطلع 
الجميع إلى مقاربة تجربتها، وأسس كيانا وحدويا قويا هو اليوم في مقدمة الدول 

التي تنافس على المراكز األولى في المجاالت كلها.
هذه الصورة التي مضى عليها ما يقرب من سبعة عقود  استعادتها دولة اإلمارات 
وهي تستقبل قداسة البابا فرنسيس على أرضها، في زيارة تاريخية هي األولى 
العربية، حيث  الجزيرة  إلى أرض شبه  الكاثوليكية  الكنيسة  بابا  بها  يقوم  التي 
اختار قداسة البابا فرنسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة كي تكون محطته 
األولى في هذه المنطقة، باعثا رسالة قوية إلى العالم، تقول إن دولة اإلمارات، 
التي أسسها زايد التسامح والمحبة، هي الخيار األول واألنسب لمن يبحث عن 
أرض للتسامح واالعتدال والتعايش بين األمم وأصحاب الديانات من كل الشعوب 

واألعراق، الذين يتوقون إلى السالم، وينبذون التطرف والعنف بكل أشكاله.
»يا شعب اإلمارات العربية المتحدة الحبيب، السالم عليكم. سعيد لتمكني من 
التي تسعى أن تكون نموذجاً  قليلة، تلك األرض  أيام  العزيز بعد  بلدكم  زيارة 
للتعايش، ولألخوة اإلنسانية، وللقاء بين مختلف الحضارات والثقافات، حيث يجد 

فيها الكثيرون مكاناً آمناً للعمل، وللعيش بحرية تحترم االختالف.
يسرني أن ألتقي شعباً يعيش الحاضر ونظره يتطلع إلى المستقبل، لقد صدق طيب 
الذكر الشيخ زايد مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة حين قال: إن الثروة 
الحقيقية ليست في اإلمكانات المادية وحدها، وإنما الثروة الحقيقية لألمة تكمن في 
أفراد شعبها الذين يصنعون مستقبل أمتهم، الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال«.

بهذه الكلمات خاطب قداسة البابا فرنسيس شعب دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
في الرسالة المصورة التي وجهها قبل بدء زيارته للدولة. وهي كلمة تعبر عن 
الصورة التي عمل الشيخ زايد على رسمها وترسيخها في أذهان الجميع عن 
الدولة والشعب والوطن الذي حلم به قبل سبعة عقود، عندما وقف أما نافورة 
الفاتيكان في ساحة »القديس بطرس« اللتقاط تلك الصورة التاريخية، ولم يكن 
ثمة من يعرف يومها شيئا عن البلد الذي أتى منه هؤالء الذين يرتدون الزي 
الفاتيكان، وال بأي شيء  نافورة  أمام  يفعلون  التقليدي، وال ماذا كانوا  العربي 
كانوا يفكرون ويحلمون. وحده الشيخ زايد، عليه رحمة هللا، رأى بنظرته الثاقبة 
أن القيادة الروحية للكنيسة الكاثوليكية التي كان يقف أمام مقرها، ستأتي يوما 

لزيارة بلده، وستذكر اسمه، وتستشهد بأقواله؟
إنها المعجزة في أصدق صورها؛ معجزة أن يتحول ذلك البلد الذي أتى منه أولئك 
العرب بزيهم التقليدي إلى دولة عصرية حديثة، ومعجزة أن يصبح ذلك البدوي، 
الذي كان يقف بينهم شامخا، مؤسسا لهذه الدولة العصرية، وحكيما يستشهد بأقواله 
بابا الكنيسة الكاثوليكية. إنه ليس المال من صنع هذه المعجزة، بل هم الرجال الذين 
صنعوها بإرادتهم وحكمتهم ونظرتهم البعيدة التي تتجاوز آفاق الواقع لتستقر على 
قمة جبل في المستقبل. واليوم حين حل قداسة البابا ضيفا على أبناء زايد، وأكد 
الفاتيكان أن دولة اإلمارات العربية المتحدة شريك استراتيجي لترسيخ السالم 
في العالم، نستعيد تلك الصورة المضيئة والملهمة للشيخ زايد، عليه رحمة هللا، 
الذي كان عنوانا للتسامح والمحبة بين الشعوب واألديان واألمم، ونؤكد سعادتنا 
بقداسة البابا، الذي حل ضيفا عزيزا على دولة اإلمارات، وغادرها حامال معه 

أجمل االنطباعات عن قيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها.
aliobaid4000@yahoo.com
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حنو 400 من داعش ال يزالون يف الباغوز.. 
“سوريا الدميقراطية” تواصل جهودها إلجالء املدنيني الباقني 

التقى  جريس:  فرج  القاهرة/    
وزير الخارجية سامح شكري، يوم 
الخميس، جبريل الرجوب أمين سر 
أثناء  فتح،  المركزية لحركة  اللجنة 
القاهرة، حيث  إلى  الحالية  زيارته 
التطورات على  اللقاء ُمجمل  تناول 
الساحة الفلسطينية، وسبل الدفع قدماً 

بجهود إحياء عملية السالم.
وقال الُمتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية الُمستشار أحمد حافظ إن 
اللقاء تناول تطورات األوضاع في 
األراضي الفلسطينية، وأهمية إعادة 
إحياء عملية السالم على أساس حل 
الدولتين. كما تناولت الُمناقشات ملف 
عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، 
االتصاالت  ائج  ت ن واستعراض 

والمشاورات مع كافة األطراف المعنية، حيث 
تم التأكيد على ضرورة سرعة إنهاء االنقسام.

وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أكد خالل 
اللقاء على مواقف مصر الثابتة تجاه دعم القضية 
الفلسطينية، مشدداً على أن تحقيق التسوية الشاملة 
والعادلة ال يمكن أن يتم إال من خالل استعادة 
المشروعة  حقوقه  لجميع  الفلسطيني  الشعب 

المنصوص عليها في مختلف قرارات الشرعية 
دولته  إقامة  في  الحق  رأسها  الدولية، وعلى 

الُمستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد الوزير شكري أيضاً التزام مصر الكامل 
كافة  على  الفلسطيني  الشعب  خيارات  بدعم 
لدعم  الرامية  المساعي  واستمرار  األصعدة، 
المصالحة الوطنية، فضاًل عن استمرار الجهود 
المصرية للتخفيف من وطأة الُمعاناة اإلنسانية 

لألشقاء في كافة األراضي الفلسطينية.
وقال المتحدث إن “جبريل الراجوب” ثّمن من 
جانبه زيارته الحالية إلى القاهرة وتباُدل الرؤى 
القضية  ُمستجدات  بشأن  الوزير شكري  مع 
الفلسطينية، معرباً عن تقديره للدور المحوري 
الفلسطيني،  الشأن  به مصر في  الذي تضطلع 
ومنوهاً بتطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور 

مع مصر خالل الفترة المقبلة.

  أفاد مصدر محلي سوري، يوم الخميس، بأن 400 مقاتل من تنظيم داعش اإلرهابي ال يزالون في الباغوز شرقي سوريا.
ونفى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية 
مصطفى بالي، وفقا لتقارير إخبارية نشرت 
اليوم، خروج المدنيين من الباغوز، قائال “إن 
من تبقى من المدنيين في آخر جيب لتنظيم 
كما  يغادروا  لم  في شرق سوريا،  داعش 
كان متوقعا، وذلك بعد أن عادت شاحنات 

أُرسلت لنقلهم خالية”.
وأضاف بالي أن القوات ستواصل جهودها 
إلجالء المدنيين الباقين، مشيرا إلى أن عملية 
إجالء المدنيين خطوة ضرورية قبل أن تبدأ 

عملية عسكرية ضد المتشددين هناك.
وتعتبر قوات سوريا الديمقراطية المدعومة 
من الواليات المتحدة إجالء المدنيين خطوة 
ضرورية قبل أن تبدأ عملية عسكرية ضد 

المتشددين هناك.

بقلم: محمد منسي قنديل

برلنيت عبد احلميد

  ردت جماعة حزب هللا اللبنانية 
على التنديد األمريكي بدورها في 
بأنه  الخميس، ووصفته  يوم  لبنان 
”انتهاك للسيادة“ وذلك بعدما عبرت 
بشأن  قلقها  عن  المتحدة  الواليات 

نفوذ الجماعة المتنامي.
وكانت السفيرة األمريكية في لبنان 

قالت، عقب اجتماعها برئيس الوزراء 
الثالثاء، إن الواليات  اللبناني يوم 
المتحدة قلقة بشأن ”الدور المتنامي 
” لحزب هللا داخل الحكومة. وتحظى 
بدعم  المسلحة  الشيعية  الجماعة 
إيران، وتدرجها واشنطن في قائمة 

المنظمات اإلرهابية.

وقال نواب الجماعة 
في بيان ”إن الموقف 
األمريكي السلبي 
من حزب هللا والذي 
السفراء  يحرص 
األمريكيون على 
تكراره عقب لقاء 
في  مسؤول  أي 
موقف  هو  لبنان 
مرفوض ومدان“.

وأضاف النواب أن 
الموقف األمريكي 
ادة  لسي ا ”يمس 
ويتنكر  الوطنية 
ع  و ر ش م ق  ح ل
ومثبت في القانون 
النفس  الدفاع عن  الدولي وهو حق 
ومقاومة كل تهديد أو عدوان وينحاز 
بغير وجه حق إلى كيان إرهابي“ في 

إشارة إلى إسرائيل.
وتسيطر الجماعة على ثالث وزارات 
بقيادة رئيس  الجديدة  الحكومة  في 

الوزراء سعد الحريري المؤلفة من 
أكبر عدد حقائب  30 وزارة وهو 
وزارية تحصل عليها على اإلطالق. 
الصحة  وزارة  الحقائب  هذه  ومن 
التي تحصل على رابع أكبر حصة 

في ميزانية الدولة.
وتأسست الجماعة عام 1982 على 
أيدي الحرس الثوري اإليراني. وكانت 
خاضتها ضد  رئيسية  آخر حرب 
إسرائيل، عدوها الدائم، عام 2006.
بالمنطقة  الجماعة  نفوذ  وازداد 
بعدما نشرت مقاتلين تابعين لها في 
صراعات أخرى بالشرق األوسط 
المجاورة  في سوريا  الحرب  منها 
الرئيس  جانب  إلى  تقاتل  حيث 

السوري بشار األسد.
وبدعم جماعات وأفراد يرون ترسانتها 
دعما للبنان، فاز حزب هللا بأكثر من 
70 مقعدا في البرلمان المؤلف من 
128 مقعدا في انتخابات العام الماضي 
بينما خسر الحريري، المدعوم من 
الغرب، ما يزيد على ثلث مقاعده.

  لقى أكثر من 35 من أفراد ميليشيات 
الحوثي حتفهم، بينهم قيادات ميدانية 
في مواجهات مع قبائل حجور بغطاء 
جوي من قوات التحالف العربي، خالل 

األربع والعشرين ساعة الماضية.
وفقا  يمنية،  ميدانية  وقالت مصادر 
إن  أمس،  نشرت  إخبارية  لتقارير 
استأنفوا هجومهم على  “المتمردين 
في  السكنية  والقرى  القبائل  مواقع 
ُكشر، عقب  العبيسة شرقي  منطقة 
هجوم فاشل أمس ، ودارت معارك 

تخللها قصف  الطرفين  بين  عنيفة 
مدفعي للمتمردين”.

وأوضحت أن مواجهات دارت في 
بني رسام وبني شوس جنوبي ُكشر، 
عقب هجوم مصحوب بقصف مدفعي 
للحوثيين على رجال القبائل ، مشيرة 
إلى أن مقاتالت التحالف العربي شنت 
أكثر من 8 غارات استهدفت تجمعات 
وآليات عسكرية للمتمردين في مواقع 
متفرقة، ما أسفر عن سقوط عدد من 
القتلى والجرحى وتدمير آليات قتالية.

بقلم: علي عبيد الهاملي

مجاعة حزب اهلل تقول االنتقادات األمريكية »متس سيادة« لبنان

شكري يبحث مع أمني سر اللجنة املركزية حلركة فتح آخر 
التطورات على الساحة الفلسطينية

الرئيس السيسي يفتتح القمة العربية األوروبية 
بشرم الشيخ األحد املقبل

    من يتذكر الفنانة الشهيرة 
التي اختفت فجأة عن األضواء 
وهي في قمة تألقها، التي تركت 
الرجل  من  لتتزوج  كل شيء 
الثاني في مصر، الذراع األيمن 
الناصر،   عبد  جمال  للرئيس 
المشير عبد الحكيم عامر الذي 
كان يقول عن صداقته مع ناصر: 
“ من السخرية أن يكون صديقي 
طول العمر هو ألد اعدائي”،  لقد 
كانت تلك الصداقة المشئومة سببا 
حاسما في حدوث أقسى هزيمة 
عانت منها مصر في تاريخها 
المعاصر، السيدة برلنتي كانت 
زوجة سرية للمشير لعدد كبير 
من السنوات، وهم سر لم يذع 
للعامة إال بعد ان مات المشير، 
او قتل او انتحر كما تتضارب 
حوله تلك الروايات، عاشت معه 
كل سنوات الهزيمة، وأشك إنها 
شهدت معه أيام االنتصار، كان 
االنتصار هو نوع من الوهم، في 
مسلسل اذيع تقوم الفنانة “درة”  
بدور برلنتي، وهي من الوجوه 
الجميلة التي جاءت لنا من تونس، 
ولكن برلنتي أقل جماال ولكنها 
أقوى شخصية، نفيسة بنت البلد 
باب  من  جاءت  التي  الجدعه 
الشعرية وتمردت على مستقبلها 
المقرر لها كخياطة تجيد التطريز 
“برلنتي”  إلى  اسمها  وغيرت 
لتقتحم مجال الفن وصعدت على 
المسرح ووقفت أمام كاميرات 
السينما وتحولت لنجمة متألقة، 
 18 في  ان شاركت  بعد  ولكن 
المسرحيات  من  وعددا  فيلما 
في  المشير ووضعها  اختطفها 
ذروة  في  كانت  الظالل،  عالم 
نضجها كأنثى، واقصى شهرتها 
كممثلة، ولكنها اختفت من على 
الشاشة منذ أيام االبيض واالسود، 
لم تظهر إال في فيلم ملون عابر 

لم يضف لها كثيرا.
في  برلنتي  السيدة  مع  تقابلت   
بداية الثمانينات بعد أن تغيرت 
االحوال وهبط  وانقلبت  مصر 
الذين كانوا سادة في عصر عبد 
إلى  الناصر، وتحول معظمهم 
بدال  السجون  وسكنوا  مدانين 
القصور، وجاء سادة جدد  من 
باألمانة والوطنية،  يتظاهرون 
هكذا الحال مع تغير كل نظام، 
كنت في مرحلة حرجة من كتابتي 
األدبية، أكتب القصة القصيرة 
ومع  كافية  ليست  أنها  واشعر 
الدخول  من  متهيبا  كنت  ذلك 
واقترح  الرواية،  مجال  في 
على صديقي المخرج الموهوب 
“خيري بشارة” أن اكتب سيناريو 
المعروفة  الشعبية  السيرة  عن 
“علي الزيبق”، وكان طموحه 
هود مصري  روبن  نخلق  أن 
والذكاء وخفة  بالشهامة  يمتاز 
الدم، ولعل هذا هو الذي حببني 
في أسم علي، بدأت اتعلم كتابة 
خيري،  يدي  على  السيناريو 
وكيف اقسم صفحة الورق إلى 
قسمين احدهما لوصف الصورة 
بالفعل  وقمت  للحوار،  اآلخر 
للسيناريو،  أولية  نسخة  بكتابة 
..عظيم،  رائع  وهتف خيري، 
وجاء بالفعل بمنتج مقتنع ومستعد 
للمجازفة بإنتاج فيلم تاريخي، وقع 
معي عقدا واعطاني مقدما كبيرا 
من المال، وثم ابدى خيري عدة 
مالحظات أساسية جعلتني اعيد 
كتابة السيناريو من جديد، ومرة 
أخرى هتف بي مشجعا وجعلني 
أعيد كتابته للمرة الثالثة، ثم جاء 
المرحلة الحاسمة وهي اختيار 
أحمد  كان  الممثلين،  مجموعة 
زكي وقتها هو النجم األول بال 
منازع وهو الذي سيقوم بدور 
“علي الزيبق”، البطل والفارس 
الشعبي، ولكن كان هناك دور 
آخر ال يقل في اهميته هو دور 
دليلة المحتالة، منافسة “الزيبق” 
وغريمته القاسية القلب، محور 
الشر في الفيلم والتي عليها ان 
عليه،  وتقبض  أالعيبه  تقاوم 
امرأة  إلى  يحتاج  الدور  كان 
متوسطة العمر، حادة الشخصية 
وعلى جانب من الجمال أيضا، 
كنت افكر في ليلى فوزي ولكن 
خيرى اقترح فجأة اسم برلنتي 
أين  أدري من  الحميد، ال  عبد 
تذكرها من  بها وال كيف  جاء 
عالم الظالل، قال أنه سمع أنها 
تريد العودة للشاشة بشدة وأنها 
فقط تبحث عن دور يليق بها، 
من  افضل  دور  هناك  وليس 
دليلة المحتالة، وبالفعل اجرى 
خيرى اتصاالته بها وارسل لها 
نسخة من السيناريو، ولم توافق 
ولكنها  فقط  الدور  السيدة على 
دعتنا لعشاء عمل في بيتها أنا 
وخيرى وبرفقتنا المنتج لمناقشة 

تفاصيل الفيلم.

 لم يكن بيتا فاخرا مليئا باألثاث 
وال مزدحما باأللوان كما توقعت، 
كان شقة بسيطة مليئة بالفراغات، 
تغلب عليها العتمة، كأنها تحمل 
مرت  التي  المأساة  من  طابعا 
من  عددا  مرور  فرغم   ، بها 
السنوات مازالت ذكرى انتحار 
أو مقتل سيد المنزل عبد الحكيم 
عامر ماثلة في األذهان، كانت 
رائعة  برلنتي مضيافة  السيدة 
بجانب واضح  تحتفظ  وحفية، 
القديم،  وسحرها  جمالها  من 
التحرر  تريد  ال  كانت  لكنها 
عنها  المأخوذة  الصورة  من 
من  التحرر  تريد  ولكن  فقط 
التي عاشتها في  كل السنوات 
الظل، بدأت تناقشني في تفاصيل 
السيناريو، وعرفت أنها أرسلت 
إلى مكتبات األزهر من يشتري 
الشعبية  السيرة  من  نسخة  لها 
القديمة، كانت ذكية وتريد أن 
تكون على علم بالمادة الخام التي 
نعمل عليها، بدأنا النقاش، وكان 
هدفها ، مثل كل النجوم، زيادة 
مساحة الدور الذي ستلعبه على 
الشاشة، وقدمت أكثر من اقتراح 
ذكي، ولكني كنت منزعجا ألنني 
سأضطر لكتابة السيناريو للمرة 
اذكر،  ال  الخامسة  او  الرابعة 
ولكني كنت مأخوذا بسحر هذه 
نجلس  ونحن  خاصة  السيدة، 
تشبه  منخفضة  ئدة  ما على 
البيوت  في  الموجودة  الطبلية 
الريفية ونستمتع بطابع الحميمية 
الذي تضفيه السيدة على اللقاء، 
واقبل علينا شاب طويل القامة 
لحد ملحوظ وقدمته لنا في فخر 
الدكتور عمرو  ابنها  أنه  على 
عبد الحكيم، وصافحنا الشاب 
بمودة وتركنا، ولكني تذكرت 
فجأة أن هذا هو ابن عبد الحكيم 
البيت  في  نجلس  وأننا  عامر، 
الذي كان يعيش فيه ثان اخطر 
على  وربما  في مصر،  رجل 
يأكل  كان  التي  الطبلية  نفس 
فوجدت  حولي  تلفت  عليها،  
الجدران خالية إال من صورة 
له في األعلى، صورة  وحيدة 
جانبية قديمة باألبيض واالسود 
وبالزي العسكري، يحدق فينا 
السلطة  نظرة  نفاذة،  بنظرة 
وقتها  كان  وطن  في  المطلقة 
يرتعد خوفا، تسلل إلي شعور 
قد  كل شيء  ان  الخوف رغم 
انقضى، ولم ادر إلى اي مدى 
السيدة في  كانت مساهمة هذه 
وقائع هذا العصر، قيل ان معظم 
قرارات المشيرة الخاطئة ولدت 
في هذا البيت، وربما في المكان 
نفسه الذي كنا نجلس فيه اآلن، 
رغم  المشير  أن  أيضا  وقيل 
العسكرية  الرتبة  لهذه  ترقيته 
العلوم  معظم  نسي  قد  الكبيرة 
وفي  تعلمها،  التي  العسكرية 
صباح 5 يونيو عندما علم أن 
سالح الطيران المصري قد تم 
تدميره على األرض فقد اعصابه 
واصدر على الفور أمرا بانسحاب 
القوات من سيناء، تماما كما فعل 
في عام 56 رغم فارق ظروف 
القرار  هذا  وبسبب  المعركة، 
أصبح الجيش مكشوفا للطيران 
اإلسرائيلي الذي عاث فيه قتال 
وتشريدا،  وبعد 6 ساعات فقط 
الهزيمة مروعة، ولكن  كانت 
السيدة برلنتي لم ترى أن هذا 
كان السبب، أن الهزيمة كانت 
جزءا من مؤامرة، ليست ضد 
مصر ولكن ضد المشير بالذات، 
كانت تريد أن يكتب أحد الحقيقة 
كما تعرفها، وقالت أنها قد ذهبت 
إلى نجيب محفوظ شخصيا، الذي 
كان بسكن في شقة اسفل شقتها 
لها وقد لعبت بطولة اول فيلم 
كتبه للسينما “درب المهابيل”، 
ولكنه قال لها بدماثته المعهودة: 
“هناك الكثير من الكتاب، ولكنك 
وقد  الحقيقة”،  تملكين  وحدك 
كتابها  فكان  بالنصيحة  عملت 
يعرض  الذي  وأنا”  “المشير 
جانبا من الحقيقة، وسخرت فيه 
كل امكانياتها للدفاع عن الرجل 
الذي أحبته، وعن االبن االوحد 

الذي كان ثمرة زواجهما.
لم ينفذ فيلم “علي الزيبق” رغما 
أننا سرنا شوطا طويال في التجهيز 
من  للكثير  يحدث  ما  له، وهو 
المواقع  واخترنا  بل  األفالم، 
التي سيتم فيها تصوير المشاهد 
في مصر وسوريا،  التاريخية 
وظلت السيدة برلنتي غائبة في 
الظالل حتى وفاتها في عام 2010 
عن عمر يناهز 75 عاما، وكان 
يمكن تكون عودتها مكسبا كبيرا 
لصناعة التمثيل ألنها ستحتل دور 
المرأة المتوسطة العمر بمقدرة 
وجاذبية من النادر أن نجدها عند 

سيدة أخرى.

مقتل 35 حوثيا يف مواجهات مع قبائل 
حجور بدعم من التحالف العربي

مصر.. دعوى قضائية تطالب احلكومة مبقاضاة 
تركيا لرد »أموال اجلزية«

قررت    القاهرة/ فرج جريس: 
الدائرة األولى مفوضين بمجلس الدولة في 
مصر، تأجيل دعوى مقامة من المحامي 
حميدو جميل البرنس، ليوم 2 مايو والتي 
طالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ 
جميع إجراءات التقاضي ضد تركيا.

وطالب مقيم الدعوى:« برد األموال التي 
قامت تركيا بجبايتها دون وجه حق تحت 
مسمى »الجزية« التي كانت تسددها 
مصر للدولة العثمانية إبان االحتالل 
العثماني لمصر، والتي استمرت الدولة 
المصرية تدفعها الستانبول حتى بعد 
انتهاء الخالفة العثمانية ووقوع مصر 

تحت االحتالل البريطاني«.
تدفع  مصر  ظلت  الدعوى،  وذكرت 

الجزية لمدة أربعين عاما من دون 
في  الخطأ  هذا  واكتشف  وجه حق 
الستينيات من القرن الماضي، وقد 
المصرية  الخارجية  وطالبت  سبق 
تركيا برد تلك األموال، ولكن المطالبة 

توقفت لسبب غير معروف.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية 
بالتحفظ على األموال التركية الموجودة 
في مصر، وحجز ما تبقى من الوديعة 
التركية بالبنك المركزي المصري 
وعدم ردها تسديدا لجزء من الحقوق 

المصرية المطلوبة من تركيا.
وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار 
السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية 

باالمتناع عن مطالبة دولة تركيا برد 
األموال التي تحصلت عليها من مصر 
تحت مسمى الجزية مع ما يترتب على 

ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ 
على األموال المملوكة لدولة تركيا.

  القاهرة/ فرج جريس:  يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال 
القمة العربية األوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ يوم األحد 
المقبل، التي تعد بكل المقاييس قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة 
فى  المركزي  ودورها  الدولية  الساحة  على  حالياً  السياسية  مصر 
المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية واألوروبية، 
الرئاسة السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم  حسبما صرح 

اليوم الخميس.
وقال المتحدث الرئاسي إنه من المنتظر أن تضم القمة أضخم حضور 
دبلوماسي من الجانبين العربي واألوروبي على المستوي الرئاسي، 
سيطرحون على بساط النقاش التحديات التي تواجه الطرفين، وفي 
مقدمتها اإلرهاب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة العابرة 

للحدود، وكذلك ملفات النزاعات، والقضية الفلسطينية.



األساسية  الركيزة  هو  الحب      
التي قامت عليها الحضارة المصرية 
القديمة ،فكانت االلهه “حتحور” ربه 
للحب والحنان ،  وكان المصري القديم 
يحب عمله فلذلك شيد أعظم حضارات 

العالم أجمع.
الحضارة الفرعونية مليئة  بالكثير بقصص 
الحب واإلشعار التي دونت على ورق 
البردي وعلى جدران المقابر والمعابد 
، فقد كان الحب عند الفراعنة من أسمي 
المصري  عنها  عبر  التي  العالقات 
القديم في كتاباته عن عاطفته،  فكان 
بارعاً في انتقاء الكلمات للتعبير عن 
المشاعر العاطفية واستخدم  كلمه “ مر 
إك”  ومعناها بالهيروغليفي “بحبك”

وعبرت أغاني الحب في حاالت كثيرة 
عن قصة حب تنتهي بنهاية سعيدة

ومن أعظم قصص الحب عند الفراعنة 
هي قصة حب ايزيس واوزريس  والتي 
تعتبر أشهر قصص الحب عند الفراعنة 
فعشقت ايزيس زوجها وجمعت أشالءه 
بعد وفاته  وبكت عليه فكانت دموعها 

نهر النيل. 
بين  أخري  هناك قصص  كان  كما 
اخناتون وزوجته  الملك  الملوك مثل 
نفرتيتي ويوضح التاريخ كيف وقفت 
الملكة  نفرتيتي بجوار زوجها  رغم 

تغير الديانة والعاصمة.
ويظهر كرسي العرش الخاص بالملك 
من مظاهر  آمون مظهراً  توت عنخ 
الحب ونالحظ ان الملكة عنخ آسن آمون  
تنضح زوجها بالزيوت العطرية، مما 

يدل على مدي عالقة الحب بينهم .
للمكلة “نفرتاري” زوجة  كمان كان 
الملك العظيم رمسيس الثاني دوراً هاما 
في أجمل معاني الحب حيث كتب لها 
“رمسيس الثاني” على واجهه معبدها  
في أبو سمبل “امر جالله الملك رمسيس 
الثاني باقمة هذا المعبد من حجر جميل 
جيد لزوجته “نفرتاري” التي تشرق 

الشمس من أجلها “ 
ومن أشهر قصص الحب قصه حب 
القزم “سنب وزوجته” فبالرغم من انها 
بجسد عادي إال أنها قبلت الزواج من 
قزم ويظهر السعادة من خالل االبتسامة 
الجميلة على التمثال الموجود بالمتحف 

المصري لهما. 
أظهرت  المصرية  التماثيل  ان  كما 
“أمنحوتب  تمثال  مثل  الحب  كيفيه 
ونفرت”  وتمثال “رع حتب  وتي” 
وتمثال “منكاورع وزوجته” والعديد 
التماثيل التي تظهر عالقة الحب  من 
والمودة بين الرجل واالنثي في مصر 

الفرعونية. 
 ومن أهم ما كتب عن الغزل والحب 

هي الطبيعة هي المياه هي الهواء هي 
الغذاء هي الفاكهة هكذا قال المصري 
القديم عن حبيبته وقال: حبيبتي ليس لها 
ثاني هي أجمل الجميع أنها تشبه نجمة 
الصباح عند شروقها مع مطلع عام سعيد
ساحرة هي نظرات عينيها رقيقة هي 
كلمات شفتيها ،نبيلة هي فى مظهرها 
عندما تسير على األرض ،أنها تأسر 

قلبي بجمالها.

  كلودين كرمة
بقلم : على أبودشيش 

المصرية اآلثار  خبير 

   مع مرور االيام وتتابع السنين وقد تركت اثارها العميقة 
بالمشيب  الروح  النفس والجسد فتصيب  نافذة حتى مفرق 

وعيون ينقصها البريق. 
التى  المسؤوليات  الهموم واإلشجان وتعدد  كثرة  فان من 
الحمل  ثقل  بطيئة من  الخطوات  فتصبح  الظهور   تحنى 
الغاية رغم وجود  الهدف وتحقيق  الى  الوصول  ويصعب 
باليأس  الشعور  النفس  االرادة يصيب  و  والهمة  العزم  
المعوقات ويصور هذا  لكثرة  نتيجة  فى كثير من االحيان 
الصراع  فيبدأ  الصمود  باستحالة  الحقيقة-   -وكأنها  لنا 
المرير بين ما نأمله وما هو بالحقيقة يحبط حماسنا ويطمس 
انطبعت على محيانا  قد  ببريقها  التى  عالمات االصرار 
ايمانا  بداخلنا  النفوس ورسخت  احييت  المالمح و  فغيرت 
عليها  نشأنا  رفيعة   مبادئ  من  نتملكه سواء  بما  عميقا 
استطعنا  علمية  درجات  او  بها  تميزنا  سامية  اخالق  او 

الحصول عليها بعد تعب وسهر وكد.
وان االنسان  يواجه هذه الحقائق مجتمعة  بعد خروجه الى 
المجتمع منذ نعومة اظافره فنرى الطفل يعود باكيا مشتكيا 
من زميل له اساء معاملته او من مسئول ارهبه وتكون هذه 
الثقة  الخوف والقلق وبالتالى عدم  البداية فى تسرب  نقطة 
بالنفس فنجده يتحول من شخصية اجتماعية خفيفة الظل الى 
طول منطوى يخشى الكالم او على النقيض يلجأ الى العنف 
لحماية نفسه والثبات وجوده؛ و هذا بالتأكيد يكون له االثر 
االكبر فى تكوين شخصيته فى هذه السن المبكرة. ومما ال 
شك فيه انه  يكون للكبار ممن يحيطون به اثر بالغ األثر 
الى نمط معين  السهل توجيهه  انه من  اذ  له  يتعرض  فيما 
للسلوك و اقناعه بطرق تحليل للمشاكل وتوجيه فكره الى 
الشر او الخير مع االحتفاظ بالحق والكرامة بالتأكيد ..وهذا 
االخير انما يصعب على الكثيرين فى زماننا الحاضر فهمه 
الن منطق العنف يسود ألنه يرهب طرف فيستطيع الطرف 

االخر السيطرة وتملك زمام االمور.
فنرى  يسود  المبدأ  هذا  و  تتفاقم   المشكلة  هذه  ونرى 
العقوبات  التهديد والوعيد وفرض  الى  تلجأ  الكبرى  الدول 
والسيطرة على دول اقل شأنا من الناحية االقتصادية - وهذا 
المعول االول الن من ال يملك قوته ال يملك حريته - او من 
الناحية االستراتيجية او التقدم العلمى والتكنولوجى فى شتى 
البعض لمصلحة جميع  نكمل بعضنا  المجاالت..فبدال من 
الشعوب وبأكثر تفصيال االطفال والشباب  اقصد   - الدول 

والشيوخ الذين يعتدى على حريتهم و وينتهك امنهم مع كل 
لقانون جديد من كل رئيس جديد منتخب-بالعكس  اصدار 
االبرياء وينتشر  الدمار وموت  الحروب ونشر  نقوم بشن 
الفقر والمرض انتشار الوباء وتتسرب االحزان الى القلوب 

وتعشش فى النفس فتصيبها بالهلع والبؤس واليأس.
فدائما  التحكم  نعانى من  فإننا  المجتمعات  لحياة  بالنسبة  اما 
هناك شخص بعينه ال يجرؤ احدا على مجادلته وأمره مطاع 

وواجب النفاذ واال....
وذلك على المستوى السياسى داخل الدولة او فى المراكز 
ونتدرج حتى  والمدارس  الشركات  فى  الحكومية وكذلك 

نصل الى االسرة الصغيرة ..
ولكن مهما بدا االنسان ضعيفا إال ان هللا خلقه وبداخله قوة 
وإصرار - تختلف من شخص آلخر- على عدم االستسالم 
نفسه  عن  للدفاع  االمكانيات  بأقل  ولو  والمقاومة  التام 
بإنسانيته وكيانه  وحقوقه وهذا ضرورى جدا حتى يشعر 
وال يصبح كأنه ريشة تحركها الرياح تعلو به إلى السماء او 
تسقطه الى الجحيم .. وبئس ذلك االنسان الذى تقسوا عليه 
الدنيا فال هناك من معين، فيذهب عقله ليعيش فى عالم يخلقه  

هو ، ويراه فى خياله .
ذاته  لتحقيق  االنسان ومحاولته  مقاومة  بالرغم من  ولكن 
ومهما بدت قوته وصموده وعلت ضحكاته فإن فى اعماقه 

تكمن مشاعر متداخلة
بحياته  االستمتاع  فى  رغبته  بين   .. متضاربة  وأفكار 
و  قليال  ولو  االستكانة  بال  وراحة  هدوء  فى  والعيش 
و  المواجهة  فى  واجبه  وبين  بنقاط ضعفه؛  االعتراف 
ويكون    ، واستقراره  مستقبله  يهدد  جديد  كل  مجابهة 
كالجندى وهو فى حالة استعداد دائم للحرب وصد المعتدى 
االنسان  بالفعل  يعيشه  المغتصب..فانه صراع  وردع 
المشاعر  فيؤثر على  بليغ  بشكل  فيه  يؤثر  مما  المعاصر 
من  يفرح  لم  انه  كما  يفرح  فال  المرحة  والروح  الجميلة 
يد  يمد  الحزن واألسى حتى  يتفاعل مع مشاعر  قبل وال 
المساعدة  و يخفف من وطأة االلم..النه اعتاد على االفراح 
التى تعقبها االحزان ، والنشوة التى تعقبها الهموم فأصبح 
العميق  الحزن  او  الحقيقى  بالفرح  الشعور  عاجزا عن 
تباغته  لئال  والبهجة  بالفرح  الشعور  يخشى  ادق  وبمعنى 
وتقضى عليه مشاعر االسى و الشجن..فتصاب المشاعر 

بالمشيب وتصبح احادية اللون..!!!

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 22 février 2019
الجمعة 22 فبراير 2019

حكايات احلب 
عند الفراعنة )مر إك( باهلريوغليفي 

معناها أحبك 

مشاعر احادية اللون

ستيفن وليام هوكينغ، عبقري أسطورة )2من 4(
  عبقري مخضرم من القرنين الماضي 
العام  في  أشهر  قبل  غادرنا  والحاضر، 

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

 
تحدثنا في األسبوع الماضي 
عن السيره الذاتية ومرض هذا 
العالم األسطورة. نتحدث اليوم 
عن زواجه وحياته وأرائه 
الشخصية لنكمل حديثنا عنه 
القادمة حول  األسابيع  في 
والفلسفة  العلم  بين  العالقة 
والسياسة  واإللحاد  والدين 
ومناقبه العلمية وإنجازاته. 
٣. الزواج وحياته الشخصيه: 
عندما كان هوكينغ طالباً في 
الدراسات العليا في جامعة 

استمرت عالقته  كامبريدج 
بچين وايلد صديقة أخته والتي 
كان التقى بها قبل تشخيصه 
بالمرض بوقت وجيز واستمرت 

العالقة بالتطور وتمت خطوبتهما في تشرين 
األول/ أكتوبر عام ١٩٦٤. 

الخطوبة  أن  وقت الحق  في  هوكينغ  قال 
وتزوج  أجله”  من  للعيش  “شيئاً  أعطته 
اإلثنان في ١٤ تموز/يوليو ١٩٦٥، ورزقا 
ولوسي   ١٩٦٧ روبرت  هم  أوالد  بثالثة 
١٩٧٠ وتيموثي في نيسان/أبريل ١٩٧٩.

نادراً ماتحدث هوكينغ عن مرضه وتحدياته 
الجسدية وال حتى في سابقة تدور أحداثها 
خالل فترة خطوبته مع چين. من الطبيعي 
أن تقع مسؤوليات البيت والعائله على چين 
الوقت  من  له مزيداً  متيحة  بسبب عجزه، 
للتفكير بالفيزياء وبدأ في تلك الفترة طالبه 

بمساعدته ورعايته حسب اقتراح چين. 
يعتبر هوكينغ نفسه محظوظاً بعائلة متميزة 
وخاصة زوجته چين، كما يعتبر قدوة بالتحدي 
والصبر ومقاومة المرض وإنجاز ما عجز 
في  الطويل  باله  إلى جانب  عنه األصحاء 
مجال العلوم الفيزيائية. يتميز هوكينغ أيضاً 
بعمله ونشاطه في مجال األنشطة اإلجتماعية 
والدعوة للسلم والسالم العالمي وهو مساعد 
للطفولة وقرى األطفال وشريك ابنته بتأليف 
القصص الخاصة بهم وشارك بالمظاهرات 
ضد الحرب على العراق وفي عام ٢٠١٣ 
يقام  بمؤتمر  المشاركة  رفضه  أعلن عن 

بإسرائيل.   
٤. آراؤه الشخصيه:

طرح هوكينغ في عام ٢٠٠٦ سؤااًل على 
إجابة  بدون  )إنترنت(  العنكبوتية  الشبكة 

من  البشري  الجنس  سيتمكن  كيف  مفاده: 
عالم  في ظل  أخرى  مائة عام  لمدة  البقاء 
السياسية  الفوضى  تملؤه 
والبيئية؟؟؟  واإلجتماعية 
وأوضح معلقاً على السؤال 
أعرف  بقوله: ال  بعد  فيما 
الجواب. ولهذا السبب طرحته 
ألحمل الناس على التفكير 
في األمر وليكونوا واعين 
لألخطار التي نواجهها اآلن. 
عبر هوكينغ عن قلقه على 
الحياة على كوكب األرض 
المتمثل  الخطر  وجه  في 
باندالع حرب نووية مفاجئه 
ڤيروس جرت  انتشار  أو 
هندسته وراثياً أو اإلحتباس 
الحراري وغيرها من األخطار 
المحدقة به التي لم نأت بها 
بعد. لن يؤدي وقوع هكذا 
تأثيرها على  يمتد  كوارث 
الكوكب بأسره النقراض البشر 
في حال استطاع الجنس البشري استعمار 
الكوارث، حيث  كواكب أخرى قبل حلول 
يرى هوكينغ في إرسال الرحالت الفضائية 
واستعمار البشر للفضاء ضرورة من أجل 

التأمين على مستقبل البشرية. 
يرجح هوكينغ احتمال وجود كائنات فضائية 
لسبب سعة الكون ولكنه يرى وجوب تجنب 
قيام  احتمال  من  وحذر  معهم.  التواصل 
الفضائيين بنهب موارد األرض، وقال في عام 
٢٠١٠، إذا زارنا الفضائيون ستكون النتيجة 
بعد وصول كولومبوس  لما حصل  مماثله 
إلى أمريكا حيث لم تنته األمور على خير 

بالنسبة لألميريكيين األصليين. 
للذكاء  المحوري  الدور  من  حّذرهوكينغ 
اإلصطناعي ‘فائق الذكاء’ وماقد يعنيه من 
الُمحتملة  الفوائد  إن  قائاًل:  البشرية  توجيه 
ذكاء  إنشاء  في  النجاح  هائلة....سيكون 
إصطناعي الحدث األكبر في تاريخ البشرية. 
نتعلم كيف  مالم  األخير  الحدث  يكون  وقد 

نتفادى المخاطر. 
الڤيروسات  اعتبار  لصالح  هوكينغ  جادل 
الحياة،  أشكال  من  الحاسوبية شكاًل جديداً 
ربما يفسر شيئاً ما حول الطبيعة البشرية، 
أنشأناه  الذي  الوحيد  الحياة  أن شكل  بقوله 
حتى اآلن هو مدمر تماماً. فأعتقد أن هذا 
يكشف شيئاً عن طبيعة البشر....لقد أنشأنا 

حياة على شاكلتنا.  

وللحديث بقية

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

الكراسي الالصقة 
باملغرب

آثار ليبية ينهبها اللصوص وينبذها السياح

بقلم : خالد بنيصغي 

كراسي  كانت  إن  أدري  لست    
بها  بالمغرب  الكبرى  المسؤوليات 
أم   ، يجلس عليها  يشد كل من  الصق 
بمواد  يأتون  من  هم  المسؤولين  أن 
الكراسي  الصقة ويضعونها على هذه 
ثم يجلسون عليها كي يلتصقوا بها طول 

حياتهم ؟؟ 
من  كثيراً  يستدعي  األمر  إن    
التساؤالت حول تشدق هؤالء وأمثالهم 
بالديمقراطية والمساواة ؟؟ يقولون بهذا 
الذي ال ينطبق عليهم إطالقاً .. بل إنهم 
أجل  من  يقعدونها  وال  الدنيا  ُيقيمون 
االستمرار في مناصبهم رغم مخالفتها 
كذلك  واألخالق  واألعراف  للقوانين 
يتحدثون  أنهم  .. واألدهى واألمر هو 
الديمقراطية والشفافية  تلقائية عن  بكل 
كانت  إن  نسأل  ونحن   .. واألخالق 
تصرفاتهم هذه فيها ما فيها من احترام 
آذاننا  الذي أوجعوا  الديمقراطي  الشكل 

بترديده دون طائل منهم ؟؟ 
يبدو  الذي  السياسي  المجال  لننظر في 
الحزبي واضحا بكل معالم  المشهد  فيه 
أمناء  في  يتجلى  الذي  الدكتاتورية 
األحزاب أوال ، والذين يبدو أنهم ورثوا 
أمانة الحزب إلى األبد بل وتوريثها بعد 
القول  .. ويمكننا  وبناتهم  ذلك ألبنائهم 
المجال  هذا  في  استثناء  أي  يندر  بأنه 
حين  من  ربما  عارضاً  يكون  أن  إال 

آلخر ؟؟ 
الشيء  وغير بعيد عن األحزاب فنفس 
إن  ، حيث  للوزارات  بالنسبة  يحدث 
مباشرة  يتبعه  الوزير  منصب  فقدان 
دائما من  السلطة  منصٌب هامٌّ في هرم 
اإلدارات  : سفراء ورؤساء ألهم  مثل 
 ، المغرب  في  الحيوية  والقطاعات 
والتي دائما ما تذر أموااًل ضخمة لهم .. 
من  تسلم  لم  بدورها  الرياضة  حتى 

، جمعية  للمنصب  الغريب  الحب  هذا 
المدربين برئيس واحد منذ توليه الرئاسة 
؟؟ والكرة الشاطئية فالمدرب وهلل الحمد 
لم يحّصل  أنه  فيها برغم  بالخلود  ينعم 
.. وهناك  تذكر  إيجابة  نتيجة  أية  على 

الكثير من األمثلة في مجاالت عدة . 
وفي المجال الفني أيضا عندما نرى ذلك 
التمثيل  في  الفنانين  بين  فيما  التطاحن 
والغناء وغيرها  والمسرح والموسيقى 
فن  اسمه  أن ال شيء  نؤمن  حينها   ..
هو   “ “ رسالة  الفن  بأن  واالدعاء   ،
مجرد ُهراء وخرافة .. بل هو مصالح 
الجمهور  إلى  أن يصل  قبل  شخصية 
المغربي ما يصله من رداءة ومستوى 
 “ الحريرة   “ يبتلع كل هذا مع  هزيل 

المغربية في شهر رمضان الكريم ؟؟ 
آخر  إلى  العمل  لسنا ضد  هنا  نحن 
رمق في حياة اإلنسان ، ولكننا ضد أن 
يرث أي شخص كيفما كان منصباً من 
ديمقراطي  بشكل  المناصب مخصصاً 
تصويت  طريق  عن  إليه  للوصول 
المنتمين بكل شفافية ولمدة واليتْين كما 
يحدد ذلك القانون الداخلي ألي حزب أو 
ِعيِه  جمعية أو ودادية ، فالنضال الذي َيدَّ
هؤالء الرؤساء واألمناء “ خرافة “ ال 
يصدقها إال جاهل أو أّمي أو فاقد لوعيه 
.. النضال الحقيقي هو أن يُحَتَرم القانون 
الداخلي في أي موضع كان .. وكفى من 
األنانية وحب الكرسي إلى حد التملك .. 
فالمغرب لجميع المغاربة بدون استثناء 
التحايل عليه  القانون وعدم  ، واحترام 
التأويل  أو  التحريف  أو  بالتعديل  إما 
لهذا  احترام  ذاته  ، هو في حد  وغيره 
الشخص “ أمينا أو رئيسا “ فال يصح 
إال  يذكر  ال  والتاريخ   ، الصحيح  إال 
بالصدق  الموسومة  العظيمة  المواقف 

والشجاعة .. ودمتم بود .

   تغطي رسوم جرافيتي جدران مسرح مدرج يوناني 
في مدينة شحات، أو قورينا، الليبية األثرية في شرق ليبيا 
والمخربين  اإلهمال  من  اآلن  وتعاني  الدمار  التي طالها 
ومصادرة السكان المحليين لألراضي بشكل غير قانوني.

على  الواقعة  المهجورة  والمقاهي  التذكارات  متاجر 
إلى  تاريخه  يعود  الذي  للموقع  المؤدي  الجبلي  الطريق 
2600 عام، هي كل ما تبقى للتذكرة بأن هذا كان مقصدا 

سياحيا مهما.
اإلطاحة  منذ  للنهب  ليبيا  في  األثرية  المواقع  وتتعرض 
إلى  الدولة  انزلقت  إذ   ،2011 عام  في  القذافي  بمعمر 

اضطرابات مع تنافس حكومتين على السلطة.
وموقع شحات، أو قورينا، واحد من خمسة مواقع في ليبيا 
المتحدة  لمنظمة األمم  العالمي  التراث  قائمة  مدرجة على 
المواقع  بين  ومن  )يونسكو(.  والثقافة  والعلم  للتربية 

الكبرى،  لبدة  أو  ماجنا،  لبتس  مدينة  أطالل  األخرى 
الرومانية وموقع صبراتة وكالهما في غرب ليبيا.

وإلى جانب الموقع، الذي يبعد نحو 200 كيلومتر شرقي 
بنغازي، يوجد في شرق البالد موقع أبولونيا على مسافة 

20 كيلومترا فقط.
اآلثار من عجز في  السياح وشكوى مصلحة  ومع رحيل 
ونهبوا  برسوم جرافيتي  أعمدة  لطخ مخربون  الميزانية، 

قطعا أثرية.
أو  ذلك رؤوس  في  بما  الكنوز موجودة،  بعض  تعد  ولم 
في  إرشادية صدرت  كتيبات  في  مدرجة  تماثيل  أجسام 

عام 2011.
وقال أحمد حسين رئيس مصلحة اآلثار في حكومة تتولى 
التي  االثرية  القطع  من  الكثير  ”هناك  ليبيا  إدارة شرق 

هربت باآلالف إلى الخارج“.

وأضاف أن مصلحة 
القطع  تسجل  اآلثار 
ب  ب س ب ة  ي ر ث أل ا
منع  عن  عجزها 
السرقة، وهي عملية 
استعادة  في  ساعدت 
في  قطع  ل ا بعض 

أوروبا.
وكانت حماية الموقع 
م  عا ل  ب ق فضل  أ
2011، لكن التنقيب 

في الموقع يعود في الواقع إلى فترة الحكم اإليطالي، إذ ما 
آخر  المستعمرين. وغادر  معدات  الممكن رؤية  زال من 
اإليطاليين شرق البالد في عام 1943 بعد هزيمة جيشهم 

عندما أصبحت المنطقة تحت اإلدارة البريطانية.
وقال مزارع يدعى إسماعيل مفتاح ويعيش بجوار موقع 
شحات ”حدث دمار كبير في السنوات الماضية... ال يقّدر 

الناس العاديون التراث القديم“.

املصري  الصناعي  القمر  إطالق 
بيكانور مطار  من  سات«  »اجييبت 

 القاهرة / علي ابودشيش 
الفضائي  بيكانور  بمطار  االطالق  قاعدة  شهدت 
 A ايجيبت سات  المصري  الصناعي  القمر  اطالق 
مساء الخميس الحادي والعشرين من فبراير الجاري .
وقال الدكتور حسين الشافعي مستشار وكالة الفضاء 
الروسية ان عملية االطالق تشهد  وفد مصري عالي 
المستوى برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة 
الفضاء ، ويضم  بعد وعلوم  القومية لالستشعار من 
الفضاء  برنامج  رئيس  الدكتور علي صادق  الوفد 
رئيس  القوصي  والدكتور محمد  السابق  المصري 

إدارة االقمار الفضائية بالهيئة .
الذي  المصري  الفضائي  القمر  ان  الشافعي  واكد 
جرى اطالقه كان قد تم تصنيعه بالمشاركة المصرية 
فقد  تم  قد  كان  الذي  القمر  الروسية وعوضا عن 
االتصال به في فبراير 2015 بعد اطالقه في السادس 

عشر من ابريل 2014 .
فنية  فقده بمواصفات  السابق  يتميز عن  الجديد  القمر 
زادت من قدرة ذاكرته باستخدام سعات أكبر، وشارك 

في أعماله مجموعة كبيرة من الباحثين المصريين .
بًثا  بثه  تم  قد  المصري  القمر  اطالق  عملية  أن  و 
، وقناة مؤسسة  تليفزيون كازاخستان  حًيا من خالل 
بيكانور  للصواريخ من مطار  الروسية   "إنيرجيا" 
الفضائية  أكبر قواعد االطالق  يعد  الفضائي، والذي 
دولة  مع  باتفاق خاص  وتديره روسيا   ، العالم  في 

كازاخستان حتى 2050 .
اختباراته  و  القمر  تصنيع  من  االنتهاء  تم  قد  كان 
بطائرة خاصة  نقله  ، وجرى  الماضي  الشهر  نهاية 
المصري  الفريق  بيكانور حيث شهد  الى  من روسيا 
القمر  ودمج   ، له  النهائية  االختبارات  عمليات 

بصاروخ االطالق من طراز سيوز. 
الصاروخ  نقل  أعمال  المصري  الوفد  رافق  وقد 
والقمر المصري من صالة التجميع عن طريق السكك 
تزويد  حيث جرى  االطالق  منصة  الى  الحديدية 

الصاروخ بالوقود تمهيداً ألطالقه .
وكالة  وفد روسي من  فعاليات االطالق  في  شارك 
ومؤسسة   ، كوسموس(  ) روس  الروسية  الفضاء 

، وهي   " إينرجيا   " الفضائية  الصواريخ واالقمار 
الصناعي  القمر  بصناعة  قامت  التي  المؤسسة 

. A المصري إيجيبت سات
وحول استخدامات القمر الصناعي المصري أوضح 
الدكتور حسين الشافعي أن القمر سيتيح بصور عالية 
الدقة لألرض إمكانيات التخطيط العمراني ، ورصد 
ظواهر التصحر واالعتداءات على أراضي الدولة ، 
وكذا متابعة التركيب والنمو المحصولي عالوة على 

متابعة مسارات البحار واالنهار ومجاري المياه .
وحول عالقة القمر الصناعي المصري "ايجيبت سات 
للفضاء ،  للوكالة األفريقية  باختيار مصر مقراً   "A
أشار الدكتور حسين الشافعي إن سعى مصر إلستعادة 
 ، المصرية  األفريقي هو جهد وطني لإلدارة  الدور 
وتوقع الشافعي أن تعلن مصر إتاحية تقديم الخدمات 
المصري  القمر  الحصول عليها  التي سيتم  الفضائية 
إلى جميع الدول األفريقية لمعاونتها في تقييم ومتابعة 

وإدارة مواردها واستثماراتها .
الهيئة  الدكتور محمود حسين رئيس  من جانبه أشار 
الى  الفضاء  وعلوم  البعد  من  لالستشعار  القومية 
أن  بعد  الفضاء صار واقعاً  أن دخول مصر عصر 
 ، المصرية  الفضاء  وكالة  إنشاء  قانون  إقرار  تم 
، وصدور  وتخصيص أرض وميزانية إلنشاءاتها 

الالئحة التنفيذية لها .
أضاف الدكتور محمود حسين أن البالد منفتحة في 
التعاون في مجال الفضاء مع دوٍل كثيرة في العالم 
 ، وغيرها  وفرنسا  واليابان  والصين  روسيا  منها 
ألقمار صناعية  تخطط إلطالقات  أن مصر  كما 
االعالن  يتم  ، وسوف  الجاري  العام  أخرى خالل 

عنها قريباً .
من  لالستشعار  القومية  الهيئة  ان   بالذكر  الجدير 
نهايات  في  عقداً  وقعت  قد  الفضاء  وعلوم  البعد 
تضمن  الروسية  "إينرجيا"  مؤسسة  مع   2016
للقمر   – عامين  مدى  على   – المشترك  التصنيع 
بمشاركة مجموعة من   "A ايجيبت سات   " الجديد 
في  ممن شاركوا  المصريين  والمهندسين  الباحثين 

تصنيع القمر السابق .

هندسية  فلكية  معجزة   مسبل  أبو  على  الشمس  تعامد 
العامل امجع  حتري 

القاهرة/ علي ابودشيش 
من أروع معالم معبد أبو سمبل الكبير هو اختراق شعاع 
مرتين  الثانى  ليصافح وجه رمسيس  المعبد  باب  الشمس 
االنبهار  تثير  وفلكية  هندسية  ظاهرة  فى  عام  كل  من 

باستمرار
 ويقول عالم االثار المصرية الدكتور حسين بصير ان هذا 
يؤكد على عبقرية المصرى القديم التى لها أدلة كثيرة ما 

تزال تحير العالم كله إلى اليوم الحالى.
وتعد ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس 
الثانى بذلك المعبد المهم حدثا فريدا ينتظره عشاق مصر 

فى كل مكان فى العالم. 
وكانت حالة المعبد جيدة إلى أن بدأ ارتفاع منسوب نهر 
ناصر  وبحيرة  العالى  السد  بناء  ينتج عن  بدأ  الذى  النيل 
من  جعل  مما  بغرقه،  يهدد  قد  سببا  كان  مما  خلفه  من 
عملية  وكانت  الغرق.  من  عليه  للحفاظ  نقله  الضرورى 
المبانى  نقل  عمليات  أصعب  من  سمبل  أبو  معبد  نقل 

على مر التاريخ حيث كان التحدى كبيًرا أمام المهندسين 
المعماريين واآلثاريين على حد سواء كى ينجحوا فى تنفيذ 
األصعب  التحدى  أن  خصوصا  العمالق،  المشروع  ذلك 
والقياسات  الهندسية  الزوايا  على  الحفاظ  كان  أمامهم 
وجه  على  الشمس  تعامد  ظاهرة  تستمر  كى  الفلكية 
العام.  الثانى مرتين فى  الملك رمسيس  الفرعون األشهر 
وتم القيام بعملية إنقاذ لمعبد أبوسمبل من الغرق عقب بناء 
تلك  واستمرت  العشرين  القرن  ستينيات  فى  العالى  السد 
أبو سمبل من موقعه  نقل معبد  العملية عدة سنوات. وتم 
الذي كان فيه إلى الموقع الحالي الذي هو فيه اليوم على 

الموقع  فوق  مترا   64 حوالى  بارتفاع  الشرقية  الهضبة 
القديم وحوالى 180 مترا إلى الغرب من موقعه األصلى. 
 ويطل معبد أبو سمبل الكبير على بحيرة ناصر فى منظر 
حيث  آخر  أثرى  مكان  فى  يتكرر  أن  قلما  رائع  جمالى 
تتزاوج زرقة السماء الصافية بزرقة المياه الرائقة ورمال 
الداكنة  المعبد  بصخور  النقية  الصفراء  مصر  صحراء 
وخضرة األشجار والنباتات الموجودة فى المنطقة بسمرة 

أبناء مصر المميزة. 
العمارة فى  الكبير من روائع فن  أبو سمبل  ويعتبر معبد 
الثانى  رمسيس  الملك  تماثيل  وتتصدر  القديمة.  مصر 
ويبلغ  الصرح  تشبه  التى  المعبد  واجهة  الجالسة  األربعة 
كل تمثال من هذه التماثيل حوالى 22 مترا، ويحيط بهذه 
التماثيل تماثيل أصغر واقفة تجسد أم الملك وزوجة الملك، 
الممثلين  الملك  وبنات  أبناء  تصور  أكثر صغرا  وتماثيل 
العصور  فى  زلزال  وحدث  الفرعون.  قدمى  بين  واقفين 
المعبد  إلى  بالمدخل  المحيطين  التمثالين  أثر على  القديمة 

الجنوبى،  التمثال  العلوى من  مما أدى إلى تساقط الجزء 
أقل ضررا من  بشكل  منهما  الشمالى  التمثال  بينما عانى 
الملك  خلفاء  أحد  عهد  فى  ترميمه  وتم  السابق  التمثال 
رمسيس الثانى، وهو الملك سيتى الثانى فى نهايات عصر 
كورنيش  يوجد  المدخل  وفوق  عشرة.  التاسعة  األسرة 
ويضم  الثانى.  رمسيس  الملك  اسم  على  يحتوى  ضخم 
ثم  الملك.  ألقاب  يضم  نقشا  اليسار  على  المدخل  جانب 
أجزاء المعبد المعمارية وصوال إلى قدس األقداس حيث 
الثانى بين تماثيل آلهة مصر  يوجد تمثال الملك رمسيس 
الكبرى فى تلك الفترة المهمة من تاريخ مصر الفرعونية.
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بقلم: شريف رفعت

الســـعيد الوحـيــد

يوسف زمكحل   همسـات
ندين للحب بسعادتنا وبشقائنا أحيانا

نحن أغنياء بمن يحبوننا 

في الحب أما حياة أو موت 

الورد  نمسك  أن  األشواك  علمتنا 
بحذر 

الحياة أمل ومن فقد األمل فقد الحياة 

أقبل باأللم وال تقبل باليأس مطلقاً 

غير  وهو  السعادة  يبيع  من  هناك 

سعيد

ما ال يرتاح له قلبك ال تثق به أبداً 
)نجيب  العين  من  أبصر  فالقلب 

محفوظ(

من كلماتي : مين يقدر عليك يا حب 
ح  .. لو صبحت يوم مكتوب .. بتفرَّ
والعاصي   .. قلوب  وتبكي  قلوب 
وياك  الدنيا   .. يتوب  نلقاه  معاك 
نشوفها حلوة .. وندوب فيك يا حب 

دوب . 

أزيح عنك الستار يوم عرفتك 
بعيون تدمع حزنا” وكالما

عرفتك من بين النجوم قادمة 
تهللي لعرس إستضائك

فيه نغم يبعث للروح سالما”
إنتعش الفؤاد يوم لقاءك إبتهاجا

وجنت عليك االيام وانت في المهد
والنور بين قوسين يتهادى

اغمضت جفنيك وانت تنادي 
الرحمة .. الرحمة .. ولم تعرف لك طريقا 

ايتها المنادية انتظري قدومي 
فالحب كان اقوى من ان تنادي

للرحمة أجنحة تعرف طريق المنادي 

حـبيبيت

 بقلم: جــاك قرانـطـة

لعنة الطفيليات يف زمن الفضائيات!

الشيخ زكرياء أمحد وأم كلثوم: فصول فنية حسمها القضاء

بقلم: سونيا الحداد

  كل يوم نسمع خبرية تقشعر لها االبدان وتشمئز منها النفوس 
الى حد الغثيان، من قبل حماة الدين الذين يأتوننا بتعاليم وتفاسير 
تخرج مباشرة من عصر أقل ما يقال فيه أنه أحد عصور الظالم!
فهي  نّمت على شيء  إن  الجاهلية  تعاليم سادية من عصور 
بها في سبيل  أنانية ونتانة صانعيها والمتاجرين  تنم عن 
لكل حرية  القامعة  الدموية  تثبيت جبروتهم وامبراطورياتهم 
باتت  والسلطة تحت شعارات مزيفة  المال  تدر عليهم  والتي 
الضعيفة  العقول  والنفوس وتمس  تسمم األجواء  كالطفيليات 
قرونا من  بعيدا عنها  بات  والمسوخ في عالم  الجهلة  صانعة 
اَي عضو  الجسم  ويلفظها كما يرفض  والنور، يرفضها  العلم 

غريب عنه. 
الفضائيات وعالمهم وصل  الحالي الى عصر  العالم  وصل 
المؤمنين وبناتهم  الى برنامج »أبشر«! برنامج يراقب نساء 
وجارياتهم في كل خطوة يخطونها على مدار اربعة وعشرين 
ساعة! برنامج يحلل طآلق المرأة على النت مباشرة دون الحاجة 
الى مقابلتها، في حال زهق منها الرجل وأراد تبديلها، والمراجع 

الرسمية ترسل لها اوراق الطالق من بعدها!
النساء وكيفية  الحرام والحالل في فروج  عالم ما زال يحلل 
ظهورهن في عالم الرجال دون تهييج غرائزهم الحيوانية التي 
وهبهم إياها الههم.  عالم ضعيف ال يعرف وال يريد االندماج في 
اَي مجتمع واي عصر، الن ال جديد لديه يقدمه الى العالم! وال 
الدهر  التي اكل  القديمة الرثة  ثيابه  التنصل من  قدرة لديه على 

عليها وشرب. عالم يعيش في سكرة العودة الى الوراء واستعادة 
ما سباه بالحالل، عبر التاريخ من حضارات دمرها ودمر اَهلها 
جاعال منهم سبايا وأهل ذمة، وما زال حتى اليوم يمارس تعاليمه 
حيثما تحل سيطرته وال من سائل وال مجيب يتجرأ على التعليق 
آل بل حرارة األيمان تأتيهم بالتبرعات على أمل تطهير األرض 

من نجس أصحابها ومعابدهم وأمالكهم!
المؤمنين وهّشلتهم في جميع اصقاع  طفيليات سامة كّفرت 
االرض.  دخلت بيوتهم وسممتها. فّرقت بين األهل واالبناء، بين 
األخوة واألصحاب. دمرت الجار وكل أهل الدار وباتت المدن 
المراجع  بؤرة لإلجرام والفساد تحت مباركة الحالل وأعلى 

الدينية!
طفيليات سممت عقول النساء وجعلتها ترتع في سبات مميت ال 
تقوى على النهوض منه خوفا على حياتها او من االهها، أم نساء 
باعت حريتها وكرامتها من اجل حفنة من المال والمجوهرات 
مهرا يحميها بدل شهادات وعلم يكرمها ويقدم لها اعلى الفرص 

والمراتب! 
إنها لعنة الطفيليات. لعنة تشّوه انجازات قرون من التضحيات 
تنبت  باتت هي أيضا،  التي  نير األديان  التحرر من  في سبيل 
السام في كل مكان.  لعنة حلت كالمرض  لها كالفطر  خآليا 
الخبيث الذي يعيش كالبعوض على مص دماء الضعفاء. ضعفاء 
الغزوات،  الى  المتشدقين  القلوب والبصيرة. األحياء األموات 

طريقا يشقونه الى جنة لن أطيل عنها الكالم!

القلب كسري  تكن  ال 

محزون الفؤاد 
فأين الطغاة

واين القرى التي هلكت 
أين ثمود وفرعون وعاد 
ال تحمل يأسا عليك عبئه 

فالخير موجود 
ولن ينقطع المداد 
هناك في السهل 

والوديان وباقي الوهاد 
ترى الزهر والنهر 

وتغريد البالبل 
والناي يعزف 
نشيد البالد 

باهلل عليك ال تكن كسير القلب 
محزون الفؤاد 

فليس كل ما ترى 
موشح بألوان السواد 
أنظر شماال أو يمينا 

البدر يطل بنوره 
والشمس تطل على كل العباد 

تنشر دفئها على السهول والهضاب 
والمطر يهطل يكفي الجميع 

دون نقص أو  ازدياد 
فال تكن كسير القلب

محزون الفؤاد 

شعر : عباس شعبان

الرمل حبر 

قلب  عاوز 
اني قلب طيب  ت قلب 

اني ن ا مش 
قلب فاضي قلب راضي

قلب هادي 
يبقي عادي  بس برضه 

يه بدا ل ا لما تسال م 
تاني حبي جاي تطلب 
قلبي جاي تسكن جنب 
لعمر جنبك ا لو حعيش 
يه لحكا ا يه  أ راح تكون 
جاي طمعان في حناني
أماني لو وهبتك يوم 

ئما لود دا ا راح تصون 
نهايه ل ا وال تغدر في 

ا  ي قلبك فيه ضحا جنب 
بدايه ل ا عاشوا حلمك في 

نهايه ل ا احتاروا حيرتك فى 
كان حيبقي برضه أحسن

يه بدا ل ا لما تسأل م 

بقلم: صباح غريب

ناظم حكمت 
شاعر عاملي متعدد األصول بدون وطن

صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

الشاعر واألديب  أطالع  كتاب    كنت 
الفن  عمالقة  زغيب عن  هنري  اللبناني 
والغناء األخوان رحباني وفيروز وكانت 
تغني  لم  التي  ؛  فيروز  السيدة  أن  المفاجأة 

للملوك  القصور وال  في 
غًنت  ؛  والرؤساء 
حكمت  ناظم  للشاعر 
السيدان   استضافه  عندما 
ومنصور  عاصي 
الرحباني  في منزلهما 

وغًنت له فيروز .  .
الزيارة تحدثت  تلك  بعد 
المفاجأة  عن  الصحافة 
تلك  هي  من   !!!
التي  العالمية   الشخصية 

غنت لها  فيروز ؟  
عام   حكمت  ناظم  ولد 
مدينة  في    -١٩٠٢-

اليونانية   مقدونيا  في  المرفأ  تسالونيكي 
المقاطعة في أإلمبراطورية  العثمانية . 

والده من أصل  بولوني ووالدته من ساللة 
بولونيا   األلمانية. غادر جده  المالكة  العائلة 
التاسع  القرن  دامية في منتصف  ثورة  بعد 
عشر جنوبا إلى المنطقة األوروبية  التركية 
ولمعرفته اللغات األجنبية عين في الخارجية 
- سوريا   والي حلب  بأبنة   واقترن  التركية 
إلى  تنتسب  أسرة  المنحدر من  باشا  أنور 

ملوك ألمانيا . 
العثمانية  شارك  اإلمبراطورية  إنهيار  بعد 
لكنه  أتاتورك  حركة  في  حكمت  ناظم 
السلطة  واعتقلته  الجديد  النظام  عارض 
الجديدة  وتنقل  في عدة سجون ؛ ولما  أفرج 
عنه  فًر إلى اإلتحاد السوفييتي عام ١٩٥٠ 
التركية   وألغيت جنسيته  بالشيوعية  وأتهم  
الجنسية  طيلة حياته  وبقي  محروما من 

متنقال في الدول االشتراكية.
والسيدة  رحباني   األخوان  مع  قصته 
القيام  من  تمكن  عندما  حدثت  فيروز 
إسبيريا-   - برحلة بحرية على متن سفينة 
دولة  أية  تستقبله  ولم  المتوسط   البحر  في 
لميوله االشتراكية بما فيها مصر الناصرية 
السوفييتي،   لإلتحاد  الوقت  ذلك  الميالة في 
في  شهر  نيسان / أبريل  ١٩٦٠-  كانت 
بيروت وعلم   السفينة  سترسو  في مرفأ  
وبعد  الشهير  الشاعر  بزيارة  األدباء  بعض 
إذن زيارة  الحصول على  أن فشلوا في 
الشهير  الشاعر  بأن  لناظم حكمت فكروا 

سعيد عقل  يستطيع تجاوز هذه الصعوبة . 
بالرغم  من تناقض المبادئ  مع  سعيد عقل  
الشاعر  األدباء  وأخبروه عن  زاره  وفد 
وأنه  والمنفي  الجنسيات  المحروم  العالمي 

في سفينة قادمة إلى  بيروت وأنهم فشلوا في 
الحصول على إذن دخوله  لبنان ألن جهاز 
األمن اللبناني ال  يعجبه انتماء ناظم حكمت 

السياسي .
بعيد عن  أنه  تحمس سعيد عقل لألمر مع 
الحر يجب  لبنان  أن  االشتراكية وصمم 
المحروم.  العالمي  الشاعر  يستقبل هذا  أن 
اللبنانيين  األدباء  عقل  سعيد  أصطحب 
وزار مدير جمارك مرفأ بيروت المعروف 
الوضع  له  وشرحوا  شخصيته  بعنفوان 
أن    - تجاوزا إلدارة األمن   - وطلبوا منه 
يأخذ على عاتقه السماح لحكمت بإقامة ثالثة 

أيام  في بيروت!!  وهكذا كان ! 
لبنان  أدباء  الشاعر حكمت عدد من  رافق  
وفورا توجهوا جميعا إلى القصر الجمهوري 
فؤاد شهاب   الجنرال  الرئيس  استقبله  حيث 
ثم  زاروا األماكن السياحية  ودعاه األخوان 
له  منزلهما وغنت  في  إلى سهرة   رحباني 
فيروز التي رفض زوجها عاصي الرحباني 

ان تغني في القصور للملوك والرؤساء .
فيها عدد  أدبية شعرية شارك  ندوة  أقيمت 
من المفكرين المتناقضين في المبادئ وكتب 
تذكرنا  الندوة:  الكاتب سمير عطا هللا عن 
بو  الحبيب  يحاضر عندنا  كان  الندوة كيف 
وليوبولد سينغور   تونيبي   رقيبة  وأرنولد 
األفكار  كانت  وكيف   ، حكمت  وناظم 

تتضارب  في بلدانها وتلتقي عندنا .
الشاعر  أدب  القادم عن  العدد  في  سنتحدث 

حكمت .

عائلتها  قدر  َقَدُرها؟  هو  هذا  هل    
لثغاء،  عائلتها  باقي  مثل  كانت  كلها؟ 
مهما حاولت أو حاولوا تصحيح نطقهم 
ال ينجحون، شيئا وراثيا هو في العائلة، 
عندما  والدتها  أن  الحكايات  تقول 
تزوجت والدها لم تكن لثغاء لكن بمضي 

الوقت أصبحت هي األخر مثلهم.
الَسِويين  اآلخرين  مع  تعاملها  في 
كيف  ترى  بالنقص،  غالب  شعور 
البعض  لعائلتها،  و  لها  اآلخرون  ينظر 
عديمو اإلحساس يسخرون منهم و من 
معهم  يتعاملون  من  حتى  لكن  عاهتهم، 
بطريقة متحضرة مؤدبة ترى ما حقيقة 
باستخفاف  يأخذونهم  هل  شعورهم؟ 

نتيجة نقصهم هذا؟
تحاول أن تعيش حياتها عيشة طبيعية، 
السؤال  عن  تكف  أن  تستطيع  ال  لكنها 
ماذا جنت عائلتها و ماذا جنت هي حتى 
يصابوا بهذه اللعنة، تتفاوت ردود فعل 
العائلة نحو لعنتهم هذه، جميعهم يحاولون 
في حديثهم أن يختاروا الكلمات التي ال 
مقدرتهم  ذلك على  فيؤثر  لثغتهم  تظهر 
على التعبير. البعض مصاب باإلكتئاب 
في  عاهته  يجتر  نفسه  على  منطوي 
صمت، آخرون يخفون حزنهم و ألمهم 
بمهارة و يتظاهرون بأنهم يعيشون حياة 
عادية خالية من الشعور بالنقص، فريق 
يعترضون  منهم  الشباب  بالذات  آخر 
نقاشاتهم  في  ذلك  يتجلى  قدرهم،  على 
وسائل  على  مداخالتهم  و  بينهم  فيما 

التواصل االجتماعي التي تـُْقطـِر رفضا 
و مرارة.

أخوها كان أقدرهم على التعامل مع هذه 
يسخر  المرح،  و  للهزار  يميل  العاهة، 
من عاهته و عاهتهم، وسط أفراد العائلة 
يبالغ عن عمد في نطقه الخطأ للكلمات 
و لسان حاله يقول "هذا هو أنا و على 
أن  واضح  أنا"،  كما  يقبلني  أن  العالم 
عاهته و عاهة عائلته ال تضايقه إطالقا. 
و  عاهتها  بسبب  مكتئبة  يراها  عندما 
عنها،  يخفف  أن  يحاول  العائلة  عاهة 
يذكرها بأن عائلتهما أحسن من غيرها، 
يعدد لها النـِـَعم التي أنعم هللا بها عليهم، 
رائعة  تكون  ال  قد  الحياة  أن  لها  يقول 
العيش  تستحق  و  جميلة  مازالت  لكنها 

دون حزن و ألم و إكتئاب. 
العائلة  أفراد  أغلب  و  هي  كانت 
بمرحه،  بإيجابيته،  بأخيها،  معجبون 
من  السخرية  على  بمقدرته  دمه،  بخفة 
و  بابتساماته  البائس،  واقعهم  و  واقعه 
الشباب  بالذات  البعض  لكن  دعاباته، 
االجتماعي  التواصل  شبكات  رواد 
شخصيته  و  تصرفاته  أن  يرون  كانوا 
ما  هي  تدرك  بالهيافة،  يتسمان  عموما 
يعنون و إن كانت ال تدرك إذا كان ما 
أم  فيه  متأصلة  هيافة هي سمة  يدعونه 
مجرد واجهة يتخذها من أجل جو عام 
سعيد مرح. ببساطة كان أكثر ما تقدره 
في أخيها هو حبه للحياة، لذلك فقد وقع 

عليها كالصاعقة خبر إنتحاره.

الكالسيكية  العربية  الموسيقى  أحمد، رائد  يعد زكرياء    
التجديد،  الذين خاضوا تجربة  الديني  اإلنشاد  وأحد عباقرة 
الطرب في تسعينيات  فنية عظيمة مع عمالقة  أعماال  وقدموا 

القرن الماضي.
بالمسرح  والموشحات، واهتم  الطقاطيق  طور 
أستاذه وملهمه سيد درويش،  وفاة  بعد  الغنائي 
حين كانت أم كلثوم تصعد سلم النجاح مع الشيخ 

أبو العال ومحمد القصبجي.
في كتاب “عباقرة اإلنشاد الديني”، ذكر محمد 
للطقطوقة أرشد  أن تطوير زكرياء  عوض 
إلى  والسنباطي  والقصبجي  الوهاب  محمد عبد 
التوسع في ابتكار أشكال جديدة لها، حررتهم في 
معالجة األغاني التمثيلية والمسرحية والطويلة.

الملحنين في  أغزر  أحد  المصري  الفنان  ويعّد 
أكثر  قدم  الكاتب، حيث  الحديث وفق  العصر 
1916. وأّدى  بدايته سنة  منذ  أغنية  ألف  من 
له كبار مطربي عصره على غرار منيرة 
المهدية، صالح عبد الحي وآخرون. وهو أيضا 
قادرا على  أهم شعراء عصره، ومطربا  من 
إلقاء أصعب األزجال العربية، حتى أن البعض 

بعتبره مدرسة في حد ذاته.
أحمد “يمتاز  إن زكرياء  فيكتور سحاب  يقول 
دون غيره من الموسيقيين العرب الكبار بمزاجه 
الخاص ذي المقومات المركبة، مضيفا: “يحلو 

للمتفرنجين في الموسيقى أن يِسموه بالجهل، ألنه لم يكن عالما 
باألساليب الغربية في الموسيقى، لكن الشيخ كان مثقفا كبيرا”.
الموسيقي والمسرحي.  الفضاء  شغل زكرياء جانبا كبيرا من 

بأعذب  والنجاح  النجومية  إلى  كلثوم  أم  الشرق  وقاد كوكب 
ألحانه التي خصصها لها بعد أن عشق صوتها واختبر نجاحه، 
الخالفات. وكانت عالقة مودة  ببعض  اتسمت  لكن عالقتهما 

المحاكم، بعد أن عاندت أم كلثوم معه،  فقطيعة، وصوال إلى 
لتطبقها  أفكاره  تأخذ منه  النقاد، وكانت  وظلمته حسب بعض 

مع غيره.

التي  أبرز األسماء  التونسي  بيرم  أحمد مع  ومّثل زكرياء 
ثقة  بداياتها. وحازت على  في  الشرق  تعاملت معها كوكب 
معانا” و”الورد  ياللي  الخير  فغنت “يا صباح  منهما،  كبيرة 

جميل” و”غنّيلي شوي شوي”، و”أنا في انتظارك”… وقلّت 
في فترة الحقة هذه األعمال، ورأى البعض أن أم كلثوم تخلّت 
عن الذي قادها إلى النجومية، واعتمدت في ذلك الوقت على 

الثالثي نهائيا بسبب خالفات  رياض السنباطي، حتى انفصل 
مادية. وتوجهت نحو المجددين في التراث الموسيقي العربي 
على مستوى الكلمات، ومن ذلك تعاملها مع أحمد شوقي، حتى 

أواسط الخمسينات.
كلثوم وحكام  الشحات في مؤلفه “أم  أكد سعيد  وقد 
مصر” أن ابتعاد زكرياء أحمد عن التلحين ألم كلثوم 
المحاكم عام  أمام  كان معلنا، وتمثل في مقاضاتها 
الشهور األخيرة من حياته،  1948. واستمر حتى 
أن  1960، حتى  ذلك حتى  ثمن  العربي  الفن  ودفع 

زكرياء أحمد أقلع عن التلحين لمدة سنتين. 
وكتب أحمد لمجلة روز اليوسف مع بداية الخمسينات 
أن  بعد  الكريم  القرآن  كلثوم عن  أم  ردا على حديث 
إليه وهو  أنها ستقوم بقراءته دون أن تعود  صرحت 
أنا  التقينا  فيه: “عندما  قال  الفكرة األصلية،  صاحب 
وأم كلثوم بعد خصام طويل، خيل إلّي أن أم كلثوم قد 
وصلت إلى السن الذي يتصّوف فيه اإلنسان ويتقرب 
إلى هللا.. ورأيت وقتها أن أسدل الستار على الماضي، 

أنه  وأوقفت حديثي معها 
من واجبنا وقد تجاوزنا 
أن  الخمسين من عمرنا، 
الفنية ختاما  نختتم حياتنا 
القرآن  بتسجيل  رائعا، 

الكريم كله”.
وافقت على العرض على 
القصيرة  السور  بتسجيل  تقوم  أن 
القرآن كله، وأقنعها  فقط وليس 
كافة إلحدى  الحقوق  بالتنازل عن 

الجمعيات الخيرية. قال: “لم توافق طبعا، إال بعدما أقنعتها بأن 
الفنية”. وأضاف: “ولكنني  لحياتنا  عملنا هذا هو خير ختام 
لتسجيل  استعداد  إنها على  فيه  قالت  الذي  بحديثها  فوجئت 
القرآن كله بال مقابل، هدية منها لمسلمي األرض”. وأكد أنها 
أخلت بالعديد من االلتزامات تجاهه وتجاه العديد من الملحنين 

وأن عليها أن تفي بذلك بما أنها تود التقرب إلى هللا.
قاعة  الطرفين في  بين  المصالحة  1960 جاءت  وفي عام 
إن  أحمد  قال زكرياء  القاضي، حيث  المحكمة وبتدخل من 
إنها  الشرق  الفن في شخصها وقالت كوكب  غرضه خدمة 
تقدره كثيرا. تصافحا وتم االتفاق على أن تغني له 3 أعمال في 
السنة مقابل 700 جنيه على كل لحن، وكان آخرها هو صحيح 

الهوى غالب، من كلمات بيرم التونسي.
توفي زكرياء أحمد في 14 من فبراير عام 1961، بشموخه 
واعتزازه بنفسه الذي لم يثنه عن مقاضاة أم كلثوم عندما لزم 
األمر. وتعّد هذه القصة من أشهر عالقات أم كلثوم بملحنيها. 
ودونها  العديد من الباحثين والمتخصصين في المجال، ومنهم 
“كمال عيد” في مؤلفه “أم كلثوم وزكريا أحمد أمام القضاء”.

»عمارة املكتبات يف العامل القديم 
وزخارفها« مبكتبة اإلسكندرية

 تنظم مكتبة اإلسكندرية 
محاضرة بعنوان “عمارة 
القديم  العالم  المكتبات في 
للدكتور  وزخارفها” 
أستاذ  عاشور  صبحي 
اآلثار اليونانية والرومانية 
جامعة  اآلداب  بكلية 

حلوان.
في  المحاضرة  وتأتي 

البحثية  المشروعات  تقدمه وحدة  الذي  الثامن،  الثقافي  إطار مشروع اإلسكندرية بموسمه 
بهدف خدمة الباحثين المتخصصين في دراسة مكتبة اإلسكندرية القديمة وتاريخ وحضارة 
المختلفة بحضارة  المكتبة وفئات المجتمع  اإلسكندرية، باإلضافة إلى تعريف رواد 
الشهيرة، وما يتصل بهما من موضوعات أخرى في فترة  القديمة ومكتبتها  اإلسكندرية 

االزدهار كمركز إشعاع ثقافي وحضاري.



5 نصائح للتخلص من آثار حب الشباب 
واجلروح على اجللد

مشروب طبيعي قبل النوم لتفتيت 
البطن دهون 

Vendredi 22 février 2019
الجمعة 22 فبراير 2019

   سواء كان الجرح على الوجه أو في منطقة ظاهرة من الجسم، فإّن اآلثار التي 
تلي أّي إجراء جمالي أو حتى الغرز)القطب( ما بعد الجراحة، تُحدث ندوبًا قبيحة 

ومزعجة دائًما.
في ما يلي نصيحة المختصين لتحسين عملية الشفاء.، بحسب »توب سانتيه«:

1. ينبغي بدء اإلجراءات من دون أّي تأخير
في كل مرة يتعرض فيها الجلد إلى تدمير في نسيجه، يجب أن يلي ذلك تدخل سريع، 
ألنَّ نوعية عملية الشفاء تكون أفضل. وإضافة إلى ذلك كلما تّمت المعالجة بسرعة، 

تكون عودة الجلد إلى حالته الطبيعية أسرع كذلك، وخصوًصا بعد أّي 
التقشير أو غيره، أو تدخل جراحي  الليزر أو  إجراء جمالي استخدام 
-التخلص من البثور أو غيره-. كما أّن تطبيق المعالجة الشافية يقّصر 

الوقت الالزم لعملية الشفاء، بالمقارنة مع غياب أّي عناية أو عالج.
2. تعزيز أفضل الظروف لعملية الشفاء

الرطبة  البيئة  هناك عامالن مهمان يجب احترامهما في هذا الصدد: 
الشفاء، والثانية هي احترام  تلعب في إطارها عوامل ومسببات  التي 
الميكروبيوم الميكروبات -المتعايشة مع جسم اإلنسان والموجود على 
سطح الجلد-، ألنَّ دورها مهم للغاية في عملية الشفاء، وفقًا لما يقوله 
المضادة  المنتجات  من استخدام  الحدّ  األخصائيون. وبناًءا عليه يجب 
للبكتيريا )المطّهرات( التي تبطىء الشفاء. فإذا كان هناك جرح ملوث 
على سبيل المثال، ينبغي تنظيف الجلد بالماء والصابون. ثمَّ نقوم بعد 
ذلك بتطهير مكان الجرح مرة واحدة باستخدام معقّم، وهذا يكفي بشكل 
عام. ثم نراقب تطور الجرح. ويمكن وضع عالج على مكان اإلصابة 
مرتين في اليوم، إلى أن يحدث الشفاء التام. وقد يأخذ ذلك بشكل عام 
إلى  بالنسبة  الجروح الصغيرة. وأما  إلى  بالنسبة  بين 2-4 أسابيع  ما 

الجروح الناتجة عن تدّخل جراحي، فإّن عملية الشفاء تأخذ وقتًا أطول بكثير :أحيانًا 
أشهر عدة، وخصوًصا بالنسبة إلى المناطق المعرضة للخطر -مناطق الحركة في 

الجسم -مثل األصابع.
3. تجنّب تشّكل القشور

الندوب، كما يمكن أن تسبب  الجلد وتزيد مخاطر إحداث  القشور تسبب تراجع 
الحكة. وإذا بدأ الشخص بحّك الجلد، وأزال القشرة، فمن شأن ذلك أن يسبّب جرًحا 
البدء بعملية الشفاء ويعزز ظهور  صغيًرا جديدًا على الجلد، والذي بدوره يبّطىء 
العالمات والندوب. وإذا تشكلت القشرة مسبّقًا، فيجب تليينها وتنعيمها باستخدام كريم 

ملطف مثل الكريم المرطب، وذلك لكي تنفصل عن الجلد وتسقط من تلقاء ذاتها.
4. لف الجرح

عندما يلتئم الجرح وينغلق الجلد من جديد، يمكن القيام بعملية لّف محسوسة على 
لذلك(. وهذا الضغط  الجلد مناسبًا  )إذا كان نسيج  العالج  الجلد يوميًّا عند تطبيق 
الميكانيكي يعمل على تليين وتحفيز الخاليا الليفية، وهي األلياف التي تدعم أدمة 

لتعزيز  الندبة  الجلد بلطف شديد، ولفّه على طول  العملية بقرص  الجلد. وتتمثل 
عملية الشفاء الجيدة.

 5. ينبغي حماية المنطقة المصابة
للحدّ  لذلك تغطيته  ألّن الجرح لن يستقر إال بعد مرور 12 إلى 18 شهًرا، يجب 
من احتكاكه مع المالبس )الحزام أو الصدرية أو السلسلة حول الرقبة(... وحمايته 
كذلك من التعرض إلى الشمس. وليس فقط يجب عدم تعريضه إلى الشمس )لتجنّب 
الشمس يحتوي على  الجلد( وإنما كذلك عدم استخدام كريم ضد  التصبّغات على 

مواد ملفترة كيميائية.
ثالثة عالجات إصالحية للشفاء بشكل أفضل

الشافية،  العالجات  العديد من  السوبر ماركت،  توجد في الصيدليات أو محال 
أنه يحتوي على حمض  نتأكد من  الذي نختاره، علينا أن  المنتج  أيًّا كان  ولكن 

الهيالورونيك، المرجع األساسي الفعّال للشفاء األمثل.
السريع، وهو  للشفاء  الببتيد  ثنائي  عملية شفاء سريعة: شراء كريم يحتوي على 
مستخرج من بذرة الشوفان، مع حمض الهيالورونيك المرطب، لتطبيقه على الجلد 

بالتدليك.
الريسفيراترول  البناء: عبارة عن كريم عناية يجب أن يحتوي على  كريم إعادة 
مع كينتيلال اسياتيكا )المعروف باسم غوتو كوال( والنحاس والزنك، وحمض 

الهيالورونيك المرطب.
عناية ملطفة ومرطبة: أساس هذا الكريم حمض الهيالورونيك ليعمل على إصالح 

وترطيب وتلطيف الجلد، ويمكن تطبيقه على الندوب والبثور الجلد المتهيّج.

   توصلت دراسة جديدة إلى أن أسنان األطفال 
يمكن ان توفر نافذة للنظر الى أدمغتهم ومساعدة 
األطباء على تشخيص مشاكل الصحة العقلية في 

مرحلة مبكرة.
واكتشف علماء اثناء فحص أضراس فقدها أطفال 
في السادسة من العمر آثاراً على سطحها ترتبط 
بمشاكل سلوكية، كما افادت صحيفة االندبندنت في 

تقرير عن الدراسة الجديدة.
وجد العلماء ان األطفال الذين طبقة المينا في 
أسنانهم خفيفة بصفة خاصة كثيراً ما يالقون 
صعوبة في التركيز أو يكونون عدوانيين. وُربطت 
هذه الصفات السلوكية بتردي الصحة العقلية في 

مرحلة الحقة من حياة الطفل.
وكانت العالقة بين هذه الصفات ومشاكل الصحة 
العقلية واضحة حتى ان فريق الباحثين يعتقدون 

للتنبؤ بمشاكل ستواجه الطفل  كانوا غافلين عنه  انهم اكتشفوا مصدراً 
في المستقبل.

النفسية في  ونقلت صحيفة االندبندنت عن الدكتورة أرين دان المحللة 
مستشفى ماسيشوسيتس العام ورئيسة فريق الباحثين قولها »اننا في 
نحاول إيجاد طرق لتحديد األشخاص،  األسرة العلمية أمضينا عقوداً 
وخاصة األطفال، الذين يواجهون خطر التعرض الى مشاكل في الصحة 

العقلية الحقاً. وتخيلوا إذا كان بمقدور األسنان أن تبدأ بحل هذا اللغز«.
درس الباحثون أسنان 37 طفال من والية كاليفورنيا. وكلما يفقد األطفال 

أسناناً لَبَنية كان الباحثون يطلبون من اآلباء التبرع بها لدراستها.
وأتاحت تكنولوجيا التصوير بدرجة فائقة من الوضوح ان يكتشف فريق 
الباحثين وجود عالقة بين سمات األسنان والسلوكيات التي نقلها معلمو 

االطفال وآباؤهم اليهم.
واكتشف العلماء ان العالقة بين األسنان والسلوك أكبر حتى من العالقة 
التي وجدوها سابقاً بالعوامل االجتماعية ـ االقتصادية. وكان هذا اكتشافاً 
مفاجئاً ألن الوضع االجتماعي ـ االقتصادي يعتبر عادة أفضل طريقة 

لتوقع حدوث مشاكل في الصحة العقلية مستقبال.
ن األسنان في الجنين ويقول العلماء انها تسجل معلومات عما  ويبدأ تكوُّ

يحدث للطفل اثناء فترة الحمل وخالل السنوات األولى لنموه.
وقالت الدكتورة دان إن علماء االنثروبولوجيا واآلثار كثيراً ما 
يستخدمون األسنان لفهم حياة األشخاص ولكن امكانية استخدامها في 
مجال الصحة العقلية أُغفلت تماماً مؤكدة ان هذه االمكانية كبيرة للغاية 
ألن معلومات مهمة تكون محفوظة في ضرس يحفظه غالبية اآلباء في 

أحد األدراج أو يرمونه مع النفايات.

   تراكم الدهون في منطقة البطن مشكلة تتطلّب اتّباع بعض اإلجراءات 
 Detox اإلضافيّة المرافقة للحمية، كمشروبات الحرق أو ما يعرف بالـ
الذي ذاع صيته مؤّخراً وانتشر بشكل ملحوظ في أوساط النساء اللّواتي 
يبحثن عن نتائج سريعة في إنقاص الوزن والتخلّص من الدهون والسموم 

المتراكمة في الجسم.
أحد هذه المشروبات يتّم تناوله قبل الخلود إلى النوم مباشرة ويظهر تأثيره 

واضحاً على منطقة البطن.
يتكّون من:

20 غرام من الكزبرة ، حبّة واحدة 
من الخيار،  ½ حبّة من اللّيمون ، 
قطعة من الزنجبيل الطازج ، 3-2 
مالعق من جل الصبّار الطبيعّي ، 

½ كوب من الماء.
النباتات ذات سعرات  الكزبرة من 
حراريّة منخفضة جدّاً، مليئة 
بمضادّات األكسدة، الفيتامينات 
والمعادن، ما يجعلها خياراً جيّداً 
لتفتيت الدهون والتخلّص من الماء 
المختزن في الجسم، أّما اللّيمون 
فهو عنصر طبيعّي يطرد السموم 
المتراكمة في الجسم التي تبطىء 
عمليّة الحرق، والخيار بدوره 
يعتبر عنصراً  يحارب الدهون، إذْ 

هاّماً في أّي خّطة إلنقاص الوزن، ألنّه غنّي باأللياف والماء.
أّما جل الصبّار الذي يظّن البعض أنّه مكّون غريب لخسارة الوزن مليء 
بمضادّات األكسدة، يمنع الجذور الحّرة التي تتلف خاليا الجسم، وأخيراً 

الزنجبيل يحفّز الجسم على تكسير الدهون بشكل أسرع ويعالج اإلمساك، 
وهي فوائد هاّمة للغاية لمحاربة دهون البطن المزعجة.

طريقة تجهيز المشروب:
أّوالً، يقّشر الزنجبيل ويبرش، تضاف له بقيّة المكّونات داخل الخاّلط 
لتحسين  العسل  ملعقة من  يمكن إضافة  قوام سائل.  إلى  تتحّول  حتى 
الساعة 11،  النوم، على  إلى  الخلود  تناوله قبل ساعة من  يتّم  مذاقه. 

الـ 11  الفترة ما بين  أّن  بناًء على حقيقة علميّة تؤّكد  النصيحة  وهذه 
يقوم فيها الجسم بجميع وظائفه، منها بينها عمليّة  والـ 2 صباحاً  ليالً 

حرق الدهون.

األطعمة النباتية سر ضبط السكر

أسنان الطفل تكشف معلومات عن صحته العقلية

الطحينة لعالج 
تقرحات الفم

فيكتوريا بيكهام تعيد موضة السبعينيات يف أزيائها خلريف وشتاء 2019!

في تصاميم تضّج حياة    
النقشات  وحيوية وجرأة، ومع 
الكارو المختلفة والبارزة، 
قدّمت دار فيكتوريا بيكهام 
تصاميمها الجديدة لخريف 
وشتاء 2019 في أسبوع 
الموضة العالمي في لندن 
لتحيي أنوثة المرأة الريترو 

وستايل  عصري  بأسلوب 
مبتكر. ورّكزت في تصاميمها 
على مزج مختلف انواع من 
النقشات الكارو، حيث تنّوعت 
والصغيرة  العريضة  بين 
والملونة، لتقدّم إطاللة تضّج 
حيوية ونشاطاً للمرأة العصرية. 
 كما رّكزت في ألوانها على 

األلوان الصاخبة والجريئة، 
واعتمدت مزج لونين مختلفين 
بطريقة الفتة، حيث قدّمت 
االحمر مع البنفسجي ما اعتبر 
للمرأة العملية المتألقة.  جريئاً 
شاهدي في هذه الصور من 
أنوثة أجمل أزياء فيكتوريا 

بيكهام خريف وشتاء 2019. 

بني االضرار والفوائد... 
ماذا يفعل امللح 

بالبشرة؟
على  تؤثر سلباً  كثيرة  للملح أضراراً  أن  الخبراء  يقول     
المنكه  هذا  في إضافة  يفرطون  الذين  أولئك  الناس خاصة  حياة 
نستخدم  نفسه عندما  األمر  ينطبق  فهل  اطباقهم،  إلى  االساسي 
الملح عنصراً مضراً  يعتبر  لتحسين مظهر بشرتنا؟ وهل  الملح 

بالبشرة؟ 
البقع الداكنة... هذه أسبابها وطرق إزالتها!

- في حالة جفاف البشرة يخفف الملح الحكة الناجمة عن حاجة 
للترطيب. الجلد 

والصدفية  الجلدية كاإلكزيما  األمراض  من  الملح عدداً  يعالج   -
من خالل قدرتها على فتح المسام وتطهيرها بعمق، وبذلك ينشط 

الدورة الدموية ويحسن وصول الترطيب إلى األنسجة.
الدقيقة وبعض  الخطوط  للملح قدرة على تخفيف ظهور   -

عالمات التقدم في السن كالتجاعيد.
- يخفي الملح تدريجياً أثار السيلوليت إذا استخدم على البشرة.

اليومية من حل مشكلة  المنكه األساسي ألطباقنا  يتمكن هذا   -
حب الشباب والتخفيف من الشوائب الظاهرة على البشرة.

- إن خلطنا الملح مع بعض الزيوت يمكننا استخدام هذا المزيج 
حينها لتقشير البشرة.

-  يقلص كمية الزيوت التي تسلب البشرة الدهنية نضارتها.
- يستخدم أيضاً كمحلول لتخفيف انتفاخ العيون.

- االستحمام بشكل دائم بمياه مالحة يحافظ على نضارة وشباب 
البشرة كما يؤمن رطوبة متوازنة للجلد.

ملح البحر الميت... هل هو مفيد لإلكزيما؟
خلطات الملح للبشرة

الزيتون  الملح مع كمية مناسبة من زيت  - أخلطي ملعقتين من 
دقيقة.  لمدة 20  العسل، وضعيها على بشرتك  وملعقة من 
لمدة شهر  أسبوعياً  الخطوات مرتين  تكرار هذه  بعد  وإحصلي 

على بشرة نضرة ونظيفة تخلو من الشوائب.
ملعقتين من  الملح مع  - ضعي في وعاء ملعقة صغيرة من 
الخليط  ثم طبقي  بيضة واحد،  بياض  الرائب ومقدار  الزبادي 

على وجهك إذا أردتي أن تقلصي فتحات المسام.

دراسة جديدة  نتائج  أّكدت     
الغذائية  المنتجات  أكل  تقليل  أن 
واأللبان من  كاللحوم  الحيوانية 
أفضل طرق الوقاية من السكري، 
االعتماد  لتقليل  فعّالة  وأنه طريقة 
بالنسبة  السكري  أدوية  على 

بالمرض. للمصابين 
مفيد  النباتي  الغذائي  النظام 
والكولسترول وضغط  للسكري 

الدم
وتمتاز الدراسة التي نشرتها مجلة 
“بي إم جي” الطبية بأنها اعتمدت 
دراسة سابقة،   11 بيانات  على 
بمراقبة  معظمها  في  الباحثون  قام 

اختيار  وتم  أشهر،   6 تزيد عن  لمدة  الدراسة  في  المشاركين 
بطريقة عشوائية. المشاركين 

الذي  النباتي  الغذائي  النظام  أن  الدراسة  نتائج  وقد وجدت 
الحيواني هو  األصل  ذات  األطعمة  القليل من  بتناول  يختلط 

تعود على  الفائدة  أن  وتبين  السكري.  من  للوقاية  األفضل  الحل 
الدم والكولسترول. المشاكل مثل ضغط  مجموعة أخرى من 

الغني  البقوليات  أساسي على بروتين  ويؤدي االعتماد بشكل 
السكر  نسبة  السكري، وبط  أدوية  إلى  الحاجة  تقليل  إلى  باأللياف 

بالدم بالنسبة لمن لديهم خطر اإلصابة ولم يتطّور المرض بعد.

فقر الدم : األعراض وطرق الوقاية

الشائعة وتصيب  المشاكل  أبرز  الفم من  تقرحات  تعد    
الخطيرة  بالمشكلة  ليست  أنها  الرغم من  الكثيرين، وعلى 
تناول  الراحة خاصة عند  تسبب اإلزعاج وعدم  أنها  إال 

الطعام.
بين  أو  اللثة  الفم، على  التقرحات حول محيط  وتظهر هذه 
ثنايا الشفاه داخل الفم، ويكون سببها عادة الضغط النفسي، 
الغذائية  بالعناصر  التزود  المناعة ونقص  خلل في جهاز 

األساسية مثل الحديد.
اليوم  مقال  المشكلة بشكل سريع، سنقدم في  ولعالج هذه 
التقرحات  الشفاء من  لتعزيز  الطحينة  كيفية استخدام 

المؤلمة دون اللجوء لألدوية.
تكون غنية  التي  السمسم  بذور  أساسا من  الطحينة  تتكون 
الكثير من  لعالج  القدم  منذ  استخدم  الذي  السمسم  بزيت 

المشاكل الصحية البسيطة مثل االلتهابات وتسكين األلم.
الطحينة  يمكنك سيدتي وضع  التقرحات،  وللتخلص من 
بشكل يومي على مكان التقرحات. كما يمكن أيضا اللجوء 
الجراثيم  والقضاء على  لاللتهاب  المضاد  األبيض  للعسل 

بشكل طبيعي.
قومي بخلط القليل من الطحينة مع ملعقة صغيرة من العسل 
ناعم، طبقيه على منطقة  لديك خليط  يتشكل  األبيض حتى 
أربع  الخطوة  لمدة نصف ساعة. كرري هذه  التقرحات 

مرات في اليوم الواحد وبشكل منتظم حتى تختفي نهائيا.

  فقر الدم البسيط قد ال يُعطي أية إنذارات تجعل 
المصابين به يالحظون ذلك. إنما عندما يشتدُّ فقر الدم 

تبدأ العالمات بالظهور.
تعّرفي في اآلتي على أبرزها:

فقر الدم: األعراض الرئيسة
• التعب واألعياء.

• لون البشرة شاحب وباهت.
• تسارع ضربات القلب والتنفس بصعوبة وبشكل 

واضح أثناء بذل أي جهد.
• برودة اليدين والقدمين.

• الصداع.
• الدوخة.

• زيادة التعّرض إلى اإلصابة بالعدوى وااللتهابات 
)في حالة فقر الدم الالتنسجي، وفقر الدم المنجلي أو 

فقر الدم االنحاللي(.
• هناك أعراض أخرى قد تظهر في بعض األشكال 
الحادّة من فقر الدم، مثل األلم في األطراف والبطن 
والظهر أو الصدر واضطرابات في الرؤية واإلصفرار 

والتورم في األطراف.
مالحظة مهمة: فقر الدم يزيد مخاطر الوفاة لدى كبار 

السن جراء نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
 فقر الدم: األشخاص المعرضون لإلصابة

• المرأة التي تكون فترة الحيض لديها وفيرة.
• المرأة الحامل أو المرضعة ألنها أكثر عرضة إلى 

خطر نقص العناصر الغذائية.
• األشخاص المعرضون من ناحية وراثية إلى اإلصابة 

بفقر الدم.
• األشخاص الذين يعانون من مرض مزمن أو من أحد 
أمراض المناعة الذاتية، أو اضطرابات معدية – معوية 
)المعرضون إلى اإلصابة بالنزيف أو يعانون من 

مشاكل امتصاص العناصر الغذائية(.
• كبار السن بسبب عدم قدرة أجسامهم على امتصاص 

الفيتامينات.
• األشخاص الذين يتعرضون إلى إشعاعات نووية أو 

تلقوا عالجاً باألشعة ضد السرطان.
• األشخاص الذين عانوا من التهاب فيروسي خطير 
مثل التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة 

.)HIV( البشرية
فقر الدم: عوامل الخطر

النظام الغذائي الذي ينقصه الحديد والفيتامين »بي« 
 .B12 »12الفيتامين »بي B9 )حمض الفوليك( أو 
كما أنَّ النباتيين أكثر عرضة إلى خطر نقص الفيتامين 
»بي 12« والحديد ألنهم ال يأكلون البروتينات 

الحيوانية.
• شرب الكحول.

• تناول عالجات معينة، مثل مضادات االلتهابات غير 
الستيرويدية )NSAIDs(، كما أّن مضادات التخثر 

يمكن أن تسبب نزيفًا داخليًا.
• هناك أدوية أخرى قد تتداخل مع امتصاص أواستقالب 
 ®Dilantin حمض الفوليك. ومن األمثلة على ذلك
وهو مضادّ لالختالج و Methotrexate وهو مثبط 
للمناعة. وهذه األدوية قد تسبب خطر فقر الدم عن 
طريق نقص حمض الفوليك عندما تؤخذ لفترة طويلة. 
ويزداد هذا الخطر لدى األشخاص الذين لديهم مخزون 
منخفض من حمض الفوليك في أجسامهم، وهذا 
التفاعل معروف تماماً، لذلك يصف الطبيب للمرضى 
الذين يأخذون هذا النوع من العالج بأخذ مكمالت 

حمض الفوليك.
• التعّرض إلى بعض المنتجات الكيميائية وخاصة 

الرصاص.
فقر الدم: الطرق الوقائية

القسم األكبر من مرض فقر الدم المرتبط بنقص 
العناصر الغذائية، يمكن الوقاية منه باإلجراءات التالية:
• تناول األطعمة التي تحتوي على ما يكفي من الحديد 

والفيتامين B12 وحمض الفوليك. وأما النساء الحوامل 
والمرضعات، واللواتي يعانين من فترات حيض وفيرة 
أو ثقيلة واألشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً يحتوي 
كميات ضئيلة، أو خالية تماماً، من المنتجات ذات منشأ 
حيواني، فعلينا أن نوليهم عناية خاصة جداً. فالجسم 
قادر على صنع مخزون من حمض الفوليك لمدة 3 
أو 4 أشهر، وخالل هذه الفترة فإنَّ مخزون الجسم 
من الفيتامين B12 قد يدوم من 4 إلى 5 سنوات. وأما 
بالنسبة إلى الحديد: فإنَّ الرجل الذي يبلغ وزنه 70 
كغم لديه مخزون لمدة 4 سنوات تقريباً، وبالنسبة إلى 
المرأة التي يبلغ وزنها 55 كغم فقد يكون هذا المخزون 

لمدة 6 أشهر.
- المصادر الرئيسية الطبيعية للحديد: اللحوم الحمراء 

والدواجن واألسماك والمحار.
 :B12 المصادر الرئيسية الطبيعية للفيتامين بي -

المنتجات من أصل حيواني واألسماك.
- المصادر الرئيسية الطبيعية للفوالت )حمض الفوليك 
في شكله الطبيعي(: أحشاء الذبيحة، الخضروات 
ذات األوراق الخضراء غامقة اللون )مثل السبانخ، 

والهليون وغيرها(، والبقوليات.
للحمل ولمنع إصابة  التي تخطط  للمرأة  • وبالنسبة 
الفقري، ينصح بأن تبدأ  الجنين بانشقاق العمود 
الفوليك )400 ميكروغرام من حمض  بأخذ حمض 
الفوليك يومياً مع الطعام( قبل الحمل بشهر واحد على 
تناوله خالل األشهر األولى  األقل، وأن تستمر في 

من الحمل.
باإلضافة إلى ذلك، وبما أن حبوب منع الحمل تستنفد 
حمض الفوليك، فإن أي امرأة تقرر أن تحمل يجب أن 
تتوقف عن تناول حبوب منع الحمل قبل 6 أشهر على 
الجنين من االستفادة  يتمكن  الحمل، حتى  األقل من 
من كمية كافية من حمض الفوليك أثناء فترة الحمل 

وخالل المراحل المبكرة من تطورها.
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فرقة كوين الربيطانية للروك حتيي 
حفل األوسكار

خالد الصاوي ينضم للمسلسل الرمضاني 
من بطولة يسرا يف رمضان املقبل

ماجد املصري خيوض السباق الرمضاني 
بـ »زلزال« حممد رمضان

450 972 1414  /  514 961 0777

السباق  الفنانة حورية فرغلي، في   تشارك 
»ياسمينا«،  بمسلسل   المقبل،  الرمضاني 
فيفي عبده وحازم  الفنانة  ويشاركها في بطولته 

سمير وغيرهم.
الجديد أول عمل درامي من  العمل  ويمثل 
الذهب  بمشاركة شركة  السينمائيين،  نقابة  إنتاج 
نقيب  فودة  المخرج مسعد  ويتابع  الفني،  لإلنتاج 
الذي  المسلسل  تفاصيل هذا  السينمائيين، جميع 
الفن  إلى زمن  للنقابة وعودة  انطالقة جديدة  يمثل 
الكثير من األعمال  أسلوب  بعيدا عن  الجميل، 
الماضية،  انتشرت خالل األعوام  التي  الدرامية 

وتعتمد على اإلثارة والجرأة.
يلقى الضوء على حياة  يذكر أن »ياسمينا«   
تتحدث  فتاة غجرية،  الغجر من خالل قصة 
بطريقة ومصطلحات مختلفة وجديدة على الدراما 
الغيطي وإخراج  تأليف محمد  التليفزيونية، من 
عبد العزيز حشاد، المشرف على اإلنتاج مصطفى 

رجائي.

 استعرضت النجمة جينيفر لوبيز 
البدنية  قوامها الممشوق ولياقتها 
أثناء بدأها تدريبات  المرتفعة، 
الرقص على العمود، من أجل 
الفيلم الجديد  دورها كراقصة فى 

.Hustlers
أليكس رودريجز، صديق  وأعطى 
خاطفة  نظرة  الحميم،  جينيفر 
لمتابعيها ومحبيها، عن طريق 
فيديو قصير على حسابه على 
االنستجرام، اثناء رقصها على 
العمود مرتدية حذاء ذو كعب عالى 
فى أحد الصاالت الرياضية فى 
الخلفية يمكنك سماع  ميامى، وفى 
أليكس وهو يحيى حبيبته ويطلق 

صياح التشجيع من أجلها.
التى  يبدأ المقطع السريع بجينيفر 
اليمنى حيث  العمود بذراعها  تمسك 
تتلقى تعليمات من مدربها حول 
كيفية إجراء حركة الدوامة من 
اليسار إلى اليمين حول العمود، وبعد 
بضعة خطوات خاطئة، نجحت نجمة 
هوليود فى النهاية فى القيام بالحركة 
وحصلت على ما يكفى من االرتفاع 

لالنزالق حول العمود عدة مرات، فى محاولة للحصول اتقان هذه 
أليكس بعد نجاحها، وحصولها  تبتسم لحبيبها  بينما كانت  الحركة، 

على ثناء من مدربتها.
ونشرت جينيفر، التى تقترب من عاملها الـ50، على حسابها على 
االنستجرام، العمل الشاق الذى تفعله من أجل الدور الجديد، فظهرت 
فى فيديو بأحد الصاالت الرياضية، وعلقت عليه قائالً :« العمل على 

.»Hustler تدريبات القوة من أجل فيلمى الجديد

الفيلم المرتقب لجينيفر ، الذى ستخرجه لورين سكافاريا، مأخوذ من 
مقال فى مجلة نيويورك من قبل جيسيكا بريسلر بعنوان »المحتالون 

.»The Hustlers at Scores فى النتائج
التعرى  تدور القصة حول مجموعة من موّظفى أحد نوادى 
لتحويل  بالحنكة والذكاء، يتحدون معاً  يتميزون  الذين  السابقين، 
األمور لصالحهم ضد عمالء وول ستريت فى أعقاب األزمة المالية، 
وفقا لمجلة Variety، وستلعب جينيفر دور القائدة لهم، وحتى اآلن 

ال يوجد موعد رسمى لعرض الفيلم فى السينمات.

  إنضم الممثل المصري  خالد الصاوي  
إلى بطولة مسلسل الممثلة المصرية يسرا 
الرمضاني  الموسم  المقرر عرضه في 
المقبل والذي يحمل عنوان مبدئي هو 

»بيت العيلة«.
العدل ويخرجه  العمل مدحت  يكتب هذا 
يأتي  يسرا، حيث  العدل،  وبطولة  ماندو 
ذلك في ظل إعالن يسرا منذ فترة غيابها 
عن الدراما في شهر رمضان المقبل، بعد 
المسلسالت وإضطرابات  تقليص عدد 
السوق الدرامي، إال أنها تراجعت عن ذلك 
لدى شركات  التي حدثت  االنفراجة  بعد 
االنتاج مؤخراً، إال أن العائق أمامها حالياً 
هو ضيق الوقت، السيما وأن المتبقي على 

حلول شهر رمضان 3 أشهر فقط.

  الناقدة أحالم األسيوطي

استعادت الفنانة شيرين رضا 
القديمة  ذكرياتها  متابعيها  مع 
مع اإلعالنات التي كانت تقدمها 
بالتليفزيون، من خالل مقطع فيديو 
الرسمي بموقع  نشرته عبر حسابها 
تبادل الصور والفيديوهات الشهير 

»إنستجرام«.
بالفيديو من خالل  ظهرت شيرين 
المنتجات  إلحدي  تقدمه  إعالن 
الغذائية، وهي تتغني بأغنية العندليب 
عبدالحيلم حافظ »بحلم بيك«، وعلقت 

قائلة: »أيام اإلعالنات«.
أعمال شيرين رضا  آخر  أن  يذكر 
فيه  تقوم  الذي  السنة«،  فيلم »رأس 
إلي جانب كل من  البطولة  بدور 
إياد نصار، أحمد  محمد ممدوح، 

مالك، هدى المفتي، هاجر الشرنوبي،  تأليف محمد حفظي، 
العرض في  بدور  وإخراج محمد صقر، ويتوقع طرحه 

الفترة المقبلة.

المصرية  ريهام  الممثلة  عبّرت 
برودود  الكبيرة  حجاج  عن سعادتها 
تلقتها حول  التي  اإليجابية،  األفعال 
الذي  الجديد » كارمن »،  مسلسلها 
على شاشة  إنطلق عرضه مؤخراً 
به  المصرية، وتخوض   CBC
الدراما  أولى بطوالتها في عالم 

التلفزيونية.
وأشارت حجاج  إلى أنه بالرغم من 
بطولتها ويدور حول  المسلسل  كون 
شخصية »كارمن«، اال أنها ال تعتبر 
األمر كذلك بسبب وجود فريق عمل 
ما بوسعه  إجتهد وقدّم كل  بالكامل 
المناسب،  بالشكل  العمل  لظهور 
المسلسل  أنها وافقت على  موضحة 
بسبب فكرته وطبيعة الشخصية التي 

تجسدها، وهذها هو العامل األساسي بالنسبة لها
يُذكر أن المسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، من تأليف  

خالد حمام ، إخراج  حسين شوكت ، ويشارك فى بطولته  محمد 
الشناوي،  كيالني ، والء الشريف، شيرين، نور محمود، عمر 

وغيرهم.

المصري عن  الفنان ماجد    كشف 
انضمامه ألسرة عمل مسلسل »زلزال« 
مع الفنان محمد رمضان، في أول تعاون 

بينهما، وذلك علي حسابه الرسمي بموقع 
تبادل الصور »إنستجرام«.

فكتب المصري عبر حسابه قائاًل: »بسم 

أول  هللا توكلت علي هللا.. 
النجم  تعاون مع صديقي 
محمد رمضان.. زلزال.. 
رمضان ٢0١٩«، وعبر 
بذلك  متابعيه عن سعادتهم 

الخير وتمنوا له التوفيق.
أن مسلسل »زلزال«،  يذكر 
به محمد رمضان  سيشارك 
ضمن  المصري  وماجد 
رمضان  دراما  موسم 
إلي جاب كل من    ،٢0١٩
حسام داغر، أحمد صيام، 
أمين، هنادي مهنى،   نسرين 
تأليف عبدالرحيم كمال، 

وإخراج ياسر محمد سامي.

نادي احترام المشاهد:

شريين رضا تستعيد ذكرياتها القدمية 
مع اإلعالنات

هنا الزاهد: كواليس تصوير »الواد سيد الشحات« كوميدية جًدا

قال منظمو حفل جوائز األوسكار إن فرقة كوين البريطانية 
لموسيقى الروك ستقدم عرضا مباشرا في الحفل المقرر يوم 
لفيلم )بوهيميان رابسودي(  الكبير  النجاح  األحد وذلك بعد 

المرشح لجائزة أفضل فيلم.
وقالت أكاديمية علوم وفنون السينما األمريكية على حسابها 
بموقع تويتر ”نرحب بفرقة كوين ويل روك وأدم المبرت في 

حفل األوسكار هذا العام“.
الراحل فريدي ميركوري  التي كان مغنيها  الفرقة،  وتتألف 
فيلم )بوهيميان رابسودي(، حاليا من بريان ماي  موضوع 

وروجر تيلور وأدم المبرت.
قام ببطولته رامي مالك لخمس جوائز  الذي  الفيلم  وُرشح 
أوسكار منها أفضل ممثل. وتوفي ميركوري بمرض نقص 
المناعة المكتسب )اإليدز( في عام ١٩٩١ في لندن وعمره 

45 عاما.
وحصد الفيلم أكثر من 854 مليون دوالر من مبيعات تذاكر 
دور السينما على مستوى العالم ليصبح أنجح فيلم موسيقي من 

نوعه على اإلطالق.

ريهام حجاج: إجنذبت لـ »كارمن« بسبب القصة 
والشخصية قبل البطولة

حورية فرغلي تشارك يف السباق الرمضاني

جينيفر لوبيز تستعد لفيلمها اجلديد برفع 
األثقال والرقص على العمود

  قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها انتهت من تصوير أسبوعين 
ضمن مشاهدها فى مسلسل »الواد سيد الشحات«، المقرر 

عرضه فى السباق الرمضاني المقبل.
كلها كوميديا والسيما  العمل  أن كواليس  وأضافت«هنا«، 
أن فريق العمل يضم أكرم حسني وأحمد فهمى معنا، مؤكدة 

أن الجميع متعاون فى الكواليس.
عز  ومحمد  مصطفى صقر  تأليف  الشحات«  سيد  »الواد 
وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراج أحمد الجندى ومن 
إنتاج »شركة سينرجى«، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد 
المنفصلة  الحلقات  على  المسلسل  ويعتمد  األولى،  للمرة 
المتصلة مثلما فعل فهمى فى مسلسله األخير »ريح المدام« 

الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

كور  )آني  كارولين  وشقيقته  سالزك(  )فيكتور  جونسون  مايكل   : )الموضوع( 
فرانشسكا  والدتهما  تركته  الذي  األرث  لتسوية  العائلة  لمزرعة  يعودان  الي( 
)ميريل سترييب(. يكتشفان في مذكراتها ، الحب الصادق الذي عاشته مع مصور 
فوتوغرافي روبرت كينكايد )كلينت أستوود( الذي قضت معه أربع أيام في منزلها 
أثناء قضاء زوجها ريتشارد )جيم هايني( وأبنائها رحلة في والية )ايللينوا( لرؤية 
معرض الكتاب . وقد أثر هذا الحب في األبناء وجعلهما يعيد النظر في عالقاتهما 

الزوجية الجافة وتدعيمها بالحب الصادق . 
ريتشارد   “  : سيناريو   . ويلر”   جيمس  روبر   “  : قصة   : والنقد(  )التحليل 

الجرافانيز” . 
عزيزي القارئ ، الفيلم مقتبس من روبرت ويلر الذي يملك مادة أدبية للمناقشة 
 ، األساسية  القصة  نهاية  من  الفيلم  السيناريست  بدأ   . حقيقية  قصة  بأنه  يوحي 
وعن طريق الفالش باك جعل )مايكل وكارولين( يكتشفان ألول مرة حب عميق 
يقاس  ال  الحب  أن  يعني  هذا   . أيام   4 المدة  قصر  رغم  والدهما  لغير  لوالدتهما 
بمدته بل بحدته ، بكثافته ، بعطائه ليعطي في النهاية حباً حقيقياً . كيف ؟ )بتحليل 

الشخصيات( 
) روبرت( إنسان طموح ، حر ، منطلق ، وسيم ، يعمل مصوراً في ناشيونال 
له إحباط داخلي  . هذا سبب  فناناً  يتمنى أن يصبح  جيوجرافيك” ومع ذلك كان 
سيظهر مؤخراً . يأتي ليصور كبارى ماديسون في والية ايللنوا ، فيجد ربة منزل 
مثقفة  جميلة  منزل  سيدة   : )فرانشيسكا(   . الطريق  فيسألها عن   “ فرانشيسكا   “
تزوجت في إيطاليا في سن 20 شاب عائد من الحرب الثانية سافرا إلى أمريكا في 
ماديسون . كانت لها أحالم كبيرة لتنفذها في أمريكا ، لكن بعد أنجاب أول طفل 
أنتهى معه أي حياة لها . مما سبب لها أكتئاب داخلي دفن في األعماق لينفجر في 

حينه .

فرانشيسكا وسألها عن  قابل روبرت   1965 في عام  تدور  األحداث   : )مقدمة( 
مثلج  األحتساء شاي  عليه  العودة عرضت  عند  معه إلدالئه.  فذهبت   ، الطريق 
فوافق وتعرف منه )ونحن كجمهور( عن عمله ، وأنه مطلق.  يحتاج إلى غرفة 
في أوتيل ، عرضت عليه غرفة في منزلها ألن األوتيالت بعيدة.  بدأ التقارب 
بينهما في أشياء بسيطة في الحياة مثل : أحتساء بعض المرطبات ، تقشير الخضار 

، رحلة ليلية حول الحديقة . 
)يبدأ الصراع بينهما( : أن الحالة الراهنة لسيدات المنزل بعد الحرب في سنوات 
1960 جعل فرانشيسكا تفكر عن الضغط بين : أقصى تفاهة اإلطار االجتماعي 
للرجال ، وبين الطبيعة المدمرة التي تعيشها المرأة وفقدان أحالمها التي لم تتحقق 
في سبيل عائلتها. لذلك تنظر فرانشيسكا إلى روبرت وصوتها مليئ بشجن وألم 
مدفون بأنه حر يستطيع أن ينتقل كيفما يشاء . لكنها )تجهل( أن له احباط داخلي 
تثير عطفتي  يجعلها  الدرامية(  الناحية  )من  ذاته  الجهل  كفنان وهذا  العمل  بعدم 
الشفقة والرحمة لروبرت )ونحن كمشاهدين( ونتعاطف معها ألننا نرى ذاتنا في 
شخصيتها. فيشرح لها روبرت مدى أحباطه نفسياً ليعمل مصوراً بداًل من فناناً، 
الوحدة وهروبه  لمعاناته من  تتعاطف معه فرنشيسكا  مثلها. هنا  أسرة  له  وليس 
لألماكن لتصويرها . )األزمة( : ترك روبرت فرنشيسكا في منزلها بعد المناقشة 
الحادة ليذهب إلى أوتيل ، مما جعلها تندم علي حدتها معه وذهبت خلفه وإعاته 
فستان جميل يكشف  الحب  بدأت رقصة   ، لكل منهما  الحمامات  . وبعد  للمنزل 
أن  أمكن  إذا  المقاومة فسألها عن مسئوليته  فلم يستطع روبرت  مفاتنها وجمالها 
يتمادى في هذا اإلطار ؟ أجابت : نعم وتمت العالقة . )الذروة( : ظنت فرنشيسكا 
أراد   : )الحل(   . أحبته  بينما هي   ، ليرى غيرها  له وسيتركها  نزوة  أنها مجرد 
روبرت أن تهرب معه فرنشيسكا ألنه يحبها حباً حقيقياً  وهذاالحب ال يأتي سوى 
مرة في العمر . )النتيجة( : لم تستطع فرانشيسكا  ترك أبنائها في سن المراهقة 
وزوجها فوجب عليها التضحية بالحب . )الحوار( : كان الحوار صراعاً اليهدأ 
بين طرفين )المصور وسيدة المنزل( وهو صراعاً أرادياً بين إرادتين تحاول كل 
منهما كسر األخرى أو األتفاق معها . وأجمعا أن كل منهما يحب اآلخر ووجد 
نفسه في اآلخر فكان أختالفهما في التقائهما العميق . وقد خلق الحوار )التوتر( 

الذي يعتبر عنصرا أساسياً  في البناء الدرامي الجيد . 
مع   “ عالقتهما   “ األبناء  بتغيير   ، الصادق  الحقيقي  الحب  السيناريست  دعم 
ازواجهما باالضفاء  عليها بحب حقيقي . المؤلف أعطى اسم البطل )روبرت( 

مثل اسمه ، والسيناريست أعطى أسمه ريتشارد لزوج فرنشيسكا. 
بسيارته  روبرت  وترى  النقل  السيارة  في  زوجها  مع  فرانشسكا  :مشهد  )فقط( 
أمامها ، فأرادت فتح باب السيارة لتلحق به ، أعطى لنا ايحاء انها في لحظة ما 

فضلت حبها عن أسرتها .
)اإلخراج( : “كلينت استوود”  

هذا الفنان العظيم يعتبر بصمة قوية تحسب للسينما األمريكية في القرنين 20 و21 
وهو منتج ومخرج وممثل في معظم أفالمه . وعندما يحصل علي جائزة أوسكار 

يقول جملته المشهورة: هيا نذهب للعمل
let s go to work  . فأنه يعشق عمله ويتفانى فيه 

نجح في إختيار الفنانة )ميريل ستريب( لفرانشيسكا فهي فنانة تعيش دورها بصدق 
كبير حتى كدنا األعتقاد بإن القصة حقيقية . غلب الحب الرومانسي العميق في 
معظم الفيلم حتى في المشاهد الجنسية بينهما . أستطاع )كلينت( أن يجعل معظم 
باآلخر حتى اصبحا روحاً  اإلنسان  تعلق  وكثافة  وقوة  تخدم مدى حدة  المشاهد 
واحدة في جسدين .وكانت كاميرا مدير التصوير )جاك إن جريين( تصور الريف 
وكان   – للمكان  والخضرة  الورد  مع  الساطعة  والشمس  ماديسون  في  الجميل 
ديكور منزل فرانيشسكا بسيطاً يليق باألسرة . تكلف الفيلم 24 مليون دوالر فقط 
وربح مئات من الماليين . أهم المشاهد : -1 مشهد ) رقصة التانجو( في صالون 
فرانشيسكا مع روبرت تنم عن بداية الحب والرغبة الجامحة بين األثنين . ولعب 
المونتاج )جوال كوكس( دوراً كبيراً في تقطيع اللقطات للقبالت بين األثنين مع 
موسيقى )ليني نيهوس( الحالمة الهادئة معبرة عن مشاعر الحب الممزوج بالرغبة 
.-2 )حوض األستحمام( غير الحياة العاطفية )لروبرت وفرنشيسكا( وتعلقا روحاً 
أستخدم   100% سينمائي  مشهد  يعتبر  المشهد  هذا  الوداع(  )مشهد   3-. وجسداً 
الداخلية دون  الكاميرا تظهر األحاسيس  الحرفية وجعل  السينمائية  اللغة  استوود 
حوار . فالسيارتين النقل لفرنيشسكا وروبرت. تقع أعينهما على اآلخر مع أبتسامة 
بسيطة من فرانشيسكا يقابلها أبتسامة عريضة من روبرت . ترى معه سلسلتها 
بالصليب التي أعطته أياه فتشعر بحبه لها  . تحزن فرانشيسكا لفراقه وكأن لقائهما 
هو فراقهما.  تسير سيارتها مع زوجها خلف روبرت . ثم تقف. تشعرفرانشيسكا 
بنداء الحب لها وفي لحظة ضعف تمسك بمقبض باب السيارة محاولة فتحه ولكن 
لألسف تظهر إشارة المرور اللون األخضر ويبدأ روبرت اإلنحناء بسيارته في 
بكت  حبها.  معه  ويختفى  يختفي  حتى  بعينيها  فرانشيسكا  وتتابعه  مخالف  إتجاه 
بحرقة لحرمانها من اخر أمل لها لتحقيق ما فقدته في الحياة. ميريل سريب : الفنانة 
األكثر أحتراماً في العالم كله ، وفازت بثالث جوائز أوسكار في فيلم كرامر ضد 
كرامر )وكان أول فيلم لها(- صوفيا- والمرأة الحديدية. كانت تبلغ 45 سنة وكلينت 
64 في هذا الفيلم . كل هذا كان ورائه المنتج والمخرج والممثل )كلينت أستوود( 
ليقدم فيلماً رومانسياً يعتبر بصمة في تاريخ السينما األمريكية وقدم رسالة هادفة “ 
أن الحب المستحيل يوجب له التضحية” وهذان العمالقان )كلينت أستوود وميريل 
ستريب( أمتعا العالم أجمع وقدما فناً راقياً الئقاً بتاريخهما وتاريخ السينما العالمية . 

رائعة » كلينت أستوود« 
الرومانسية 

Sur la route de Madison
نقد فيلم : على طريق ماديسون 

الحب المستحيل يوجب له 
التضحية 

الوردة رسالة محّبة في كّل اإلّتجاهات



بصوت الفنان أنس السيد يف االحتفالية العاشرة 
حتت عنوان “سحر  الشرق “

  شهد مرسح القلعة )Le Château(  في قلب مدينة مونتريال  
مساء يوم السبت 9 فبراير/ شباط الجاري سهرة فنية غنائية متميزة 

من الوصالت الغنائية المتنوعة مع الموشحات األندلسية والقدود 
الحلبية والطرب األصيل، بصوت الفنان المطرب أنس السيد، 
الذي صال وجال وامتع الحضور الذي امتألت به قاعة المرسح 
لمدة 3 ساعات متواصلة، بصحبة فرقته الموسيقية )اوركسترا 
اندلوسية( بقيادة المايسترو المبدع الفنان الموسيقي المعروف 
مؤيد الخالد، الذي قاد الفرقة بمهارة المتمرس وحرفية الفنان.

تخلل الحفل استراحة عرضت فيها اشهى الحلويات الشامية 
بجانب بعض المشروبات العربية األصيلة.

زادت  التي  كوليت ضرغام  الزميلة  االعالمية  الحفل  قدمت 
الحفل جمال على جمال وأناقة على أناقة بتقديمها لفقرات الحفل 

بصوتها الهادئ المخمل الجميل.
حضر الحفل االستاذ فريد زمكحل رئيس تحرير جريدة الرسالة 
برفقة بعض االصدقاء الذين اشادوا بروعة الحفل وبما قدم فيه 
من فن طربي أصيل أمتع الجميع وألهب الحناجر ونال من 

استحسان الحضور الكثير والكثير.
ألف مبروك للقائمين بهذا العمل وللمطرب الفنان أنس السيد 
وللمايسترو القدير مؤيد الخالد وأعضاء فرقته الموسيقية على هذا 
النجاح الذي نأمل أن يتكرر بهذا المستوى وأفضل منه إن شاء هللا. 

اوتاوا: جلنة العدل تبدأ التحقيق يف قضّية أس أن سي الفاالن
  

 أرجأت لجنة العدل في مجلس العموم 
الكندي جلساتها التي كان مقّررا أن 
تباشرها يوم األربعاء ، واشار محّرر 
الجلسات إلى أّن اللّجنة لم تستطع التأّكد 
من حضور العدد الكافي من األشخاص  

لالدالء بشهادتهم أمامها.
وتعقد لجنة العدل جلسات االستماع 
بشأن اّدعاءات مفادها أّن مكتب رئيس 
مارس  ترودو  جوستان  الحكومة 
السابقة  العدل  ضغوطا على وزيرة 
جودي ولسون رايبولد لمساعدة شركة 
أس أن سي الفاالن للهندسة والبناء 
على تجنّب المالحقة من قبل القضاء.
إلى  اللّجنة  تستمع  أن  المقّرر  ومن 
احزاب  لكّن  السابقة،  العدل  وزيرة 
المعارضة أعربت عن غضبها ألنّه 
لن يتّم استدعاء أّي من مساعدي رئيس 
الحكومة الحاليّين والسابقين لإلدالء 

بشهادتهم.
قد  الميتي  دافيد  العدل  وزير  وكان 
كشف عن الئحة بأسماء األشخاص 

الذين سيتّم استدعاؤهم ، ومن بينهم عدد 
من األكاديميّين الذين سيتحّدثون عن 
المبادئ القانونيّة للقضيّة التي دفعت 
بالوزيرة ولسون رايبولد لالستقالة.

لكّن المعارضة اتّهمت اللّيبراليّين بمنع 
العبين أساسيّين من االدالء بشهاداتهم، 
من بينهم  جيرالد باتس كبير مستشاري 
رئيس الحكومة الذي استقال من منصبه 

مطلع األسبوع.
وكان ترودو قد خّفض رتبة ولسون 
رايبولد من وزيرة العدل إلى وزيرة 
شؤون قدامى المحاربين، واستقالت 
من منصبها بعد أن نشرت صحيفة 
ذي غلوب أند ميل خبر االّدعاءات 

بشأن أس أن سي الفاالن.
أمس  الكثيرين  رايبولد  فاجأت  وقد 
الثالثاء عندما خرجت من مكتب رئيس 
الحكومة بعد أن التقته والوزراء للمّرة 
األولى منذ استقالتها، ولم يرشح شيء 
عن اللّقاء الذي قال رئيس الحكومة إنّه 
جاء بناء على طلب ولسون رايبولد.

رايبولد  ولسون  وأشارت 
في رّد مقتضب على أسئلة 
القضيّة  أّن  إلى  الصحفيّين 
في  زالت  ما  وأنّها  معّقدة 
مرحلة التشاور مع محاميها 
البرت كرومويل، القاضي 
كندا  محكمة  من  المتقاعد 
العليا، لمعرفة ما يمكن أن 
تصّرح به وما هي ملزمة 
بموجب  عنه  الكشف  بعدم 

االمتياز المهني القانوني.
وقد دعت المعارضة رئيس 
الحكومة إلى الغاء االمتياز 
لتتمّكن  القانوني  المهني 
الوزيرة المستقيلة من االدالء 
بشهادتها أمام لجنة العدل.

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا
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إنذار قضائي ضد قرار حكومة كيبيك بإلغاء 18 ألف ملف هجرة

 )AQAADI( وجهت الجمعية الكيبيكية لمحامي الهجرة 
إنذاراً قضائياً ضد قرار حكومة مقاطعة كيبيك بإلغاء أكثر 

من 18 ألف ملف هجرة تنتظر المعالجة.
ر«، جاء في  »هذا الرفض لمعالجة الطلبات المتراكمة ُمدّمِ

اإلنذار القضائي الذي أُمكن لراديو كندا االطالع عليه.
وتشير الجمعية إلى مشروع القانون رقم 9 الذي يلغي بموجبه 
وزير الهجرة في حكومة كيبيك سيمون جوالن باريت 18139 

طلب هجرة قُّدمت إلى حكومة المقاطعة قبل 2 آب )أغسطس( 
2018 ضمن البرنامج العادي للعمال المهرة ولم تكن قد عولجت 
بعد عند تقديمه مشروع القانون في 7 شباط )فبراير( الجاري.
وتعتبر الجمعية التي تضم نحواً من 250 محامي هجرة 
قراَر الوزير جوالن باريت »غير شرعي« وتطالبه بأن 
تقوم وزارته بمعالجة الطلبات المشار إليها بصورة عاجلة.
من جهته وصف الوزير جوالن باريت اإلنذار القضائي 
بـ«الغريب«، »في هذه المرحلة«، في وقت لم تتم فيه بعد 

مناقشة مشروع القانون رقم 9.
الهجرة  قانون  لتغيير  المذكور  القانون  مشروع  ويهدف 
الكيبيكي من أجل »تعزيز اندماج المهاجرين، السيما من 
خالل دراسة الفرنسية والقيم الديمقراطية والقيم الكيبيكية 
الواردة في شرعة حقوق الفرد وحرياته«، انسجاماً مع ما 
 )CAQ( تعهد به حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك

في الحملة االنتخابية األخيرة.
ووصل الحزب المذكور، المنتمي إلى يمين الوسط، بقيادة 
فرانسوا لوغو إلى السلطة في المقاطعة الكندية الوحيدة 
ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية بعد فوزه بحكومة أكثرية 

في انتخابات األول من تشرين األول )أكتوبر( الفائت.

تراجع التأييد للحزب اللّيربالي حسب آخر استطالعات الرأي
 تراجع التأييد الشعبي للحزب اللّيبرالي الحاكم  بزعامة 
جوستان ترودو حسب استطالع للرأي اجرته مؤّسسة 

ليجيه في األيّام القليلة الماضية.
وجاء االستطالع في أعقاب االّدعاءات التي نشرتها 
صحيفة ذي غلوب أند ميل والتي تفيد أّن مكتب رئيس 
الحكومة مارس ضغوطا على وزيرة العدل المستقيلة 
جودي ولسون رايبولد لمساعدة شركة أس أن سي 
الفاالن للهندسة والبناء على تجنّب المالحقة القضائيّة.

وتتواصل التطّورات في هذه القضيّة منذ نحو أسبوعين، 
وقد أعلن جيرالد باتس كبير مستشاري رئيس الحكومة، 

استقالته من منصبه يوم االثنين الفائت.
ويفيد االستطالع أّن رئيس الحكومة جوستان ترودو 
يحظى بتأييد 27 بالمئة من الكنديّين، بتراجع 7 نقاط عن 
آخر استطالع جرى في 26 تشرين الثاني نوفمبر الفائت.
الذي  المحافظين  زعيم حزب  شير  اندرو  ويحظى 

 21 بتأييد  العموم  مجلس  في  الرسميّة  المعارضة  يشّكل 
بالمئة من العيّنة المستطلعة آراؤها، بتراجع بلغ نقطة واحدة 

عن آخر استطالع.
ونالت اليزابيت ماي زعيمة حزب الخضر 8 بالمئة من 
التأييد )2+( وجاغميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطي 
الجديد 6 بالمئة  )1+( وماكسيم برنييه زعيم حزب الشعب 

4 بالمئة من التأييد )1-(.
وشمل االستطالع  الذي جرى عبر االنترنت بين 15 و19 
شباط فبراير، 1529 ناخبا في الثامنة عشرة وما فوق من 
ليجيه من  اختارتها مؤّسسة  احتماليّة  عيّنة  العمر، وهي 

قاعدة بياناتها االلكترونيّة.

وتفيد سي بي سي هيئة االذاعة الكنديّة التي تتعّقب  النتائج 
على ضوء مجموعة من كّل االستطالعات المتاحة للجمهور، 
بأّن  اللّيبراليين والمحافظين متقاربون في التأييد الشعبي، 
وفي عدد مقاعد مجلس العموم التي قد يفوز كّل منهما بها 

في حال جرت االنتخابات اليوم.
وكانت آليّة تعّقب نتائج استطالعات الرأي التي تعتمدها 
سي بي سي قد أظهرت أواخر العام الفائت 2018، أن 
حّظ الليبراليّين بالفوز في االنتخابات يصل إلى 90 بالمئة.

ويفيد استطالع مؤّسسة ليجيه أّن حزب المحافظين يحظى 
بنسبة 36 بالمئة من التأييد الشعبي مقابل 34 بالمئة للحزب 

اللّيبرالي و12 بالمئة للديمقراطيّين الجدد.

ألف مربوك الدكتوراه

فتحي  محمود  اللواء  حصل    
البناني مساعد وزير الداخلية على 
شهادة الدكتوراه من كلية الحقوق 
جامعة القاهرة عن الرسالة التي 
تقدم بها لنيل الدرجة تحت إشراف 
ورعاية السيد عميد الكلية وكانت 

بعنوان »دور المحافظ في النظام 
المصرى«.

»والرسالة« إدارة وكتّاب يطيب 
لهما التقدم بأحر التهاني لالخ اللواء 
له دوام  اللبناني وتتمنى  محمود 

التوفيق والتقدم والرقي.

منافسة لفتح حماّلت بيع املارجيوانا يف مقاطعة اونتاريو
 تجري لجنة الكحول وألعاب الميسر في اونتاريو تقييما 
لفتح  أعمال  أصحاب  قّدمها  التي  الترشيحات  من  لعدد 
محاّلت لبيع الماريجوانا في عدد من مدن المقاطعة وهي 

اوتاوا وسادبوري وكينغستون وبورلينغتون وأجاكس.
وكانت تورونتو وبرامبتون وسانت كاثارينز قد قّدمت 
ترشيحها هي األخرى الستضافة هذه المحاّلت، المتوّقع 

أن تفتح أبوابها مطلع شهر نيسان ابريل المقبل.
والسبيل الوحيد المتوّفر حاليّا أمام أبناء المقاطعة لشراء 
االلكتروني  الموقع  هو عن طريق  قانونيّا  الماريجوانا 

لمؤّسسة القنّب في اونتاريو.
وقد أطلقت حكومة المقاطعة في وقت سابق هذا العام 
سحب يانصيب الختيار 25 مستثمرا لفتح محاّلت لبيع 

الماريجوانا.
وتبحث لجنة الكحول وألعاب الميسر حاليّا في ترشيحات 
قّدمها عدد من المقاولين لفتح محاّلت في شمال اونتاريو 

وشرقها وغربها وفي مدينة تورونتو وفي إحدى ضواحيها.
ويشار إلى أّن استهالك الماريجوانا ألغراض ترفيهيّة 
أصبح شرعيّا في كندا منذ السابع عشر من تشرين األّول 

أكتوبر الفائت.

“السرتات الصفراء” يف أوتاوا احتجاجاً على سياسة ترودو الطاقية
أوتاوا  الكندي في  البرلمان  أمام مبنى  المئات   تظاهر 
تعبيراً عن احتجاجهم على سياسة رئيس الحكومة الفدرالية 
جوستان ترودو في مجال الطاقة والبيئة، وأيضاً للمطالبة 

بتخفيض أعداد المهاجرين إلى كندا.
وجاء المتظاهرون على متن نحٍو من 100 شاحنة ومركبة 
»بيك أب«، قادمين في معظمهم من ألبرتا في غرب كندا، 
القادمون من هذه  بالنفط. واجتاز  البالد  أغنى مقاطعات 
المقاطعة مسافة نحٍو من 3500 كيلومتر منذ انطالقهم يوم 
الخميس من مدينة رد دير وصواًل إلى العاصمة الفدرالية.

وقّدرت شرطة أوتاوا عدد المتظاهرين بـ«400 إلى 500 
العظمى سترات  شخص«. وارتدى هؤالء في غالبيتهم 
صفراء كالتي يرتديها السائقون في دول كثيرة في حاالت 
الطوارئ، على غرار حركة »السترات الصفراء« االحتجاجية 

في فرنسا.
ويطالب المتظاهرون ببناء مزيد من أنابيب النفط لزيادة 
الصادرات من هذه المادة وتحسين األسعار لمنتجيها في 
بإلغاء  أيضاً  ويطالبون  ألبرتا وساسكاتشيوان،  مقاطعتْي 
ضريبة الكربون التي تنوي حكومة ترودو الليبرالية فرضها 
ابتداًء من السنة الحالية على المقاطعات التي لم تحدد ضريبة 

كربون خاصة بها.
كما يطالب المتظاهرون بتعزيز الرقابة على الحدود البرية 
مع الواليات المتحدة بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية 

إلى كندا، وأيضاً بتخفيض عدد المهاجرين الذين تستقبلهم 
كندا سنوياً.

أوتاوا متظاهرون  في  المتظاهرين  بوجه هؤالء  وتجّمع 
النفط والتشدد في  أنابيب  لتوسيع  الرافضين  آخرون من 
سياسات الهجرة واللجوء، وانتشر عناصر من الشرطة 
بين الجانبْين لمنع أي احتكاك بينهما قد يعّرض السالمة 

العامة للخطر.
ومن المتوقع أن يتجمع المتظاهرون المحتجون على سياسات 
حكومة ترودو مجدداً أمام مبنى البرلمان الفدرالي، وأن 
ليقفلوا عندئذ عائدين إلى  يظلوا هناك رافعين شعاراتهم 

مدنهم ومناطقهم.

كيبيك : فائض ُمرتقب يف املزانية بقيمة 4.6 مليار دوالر
 أعلن معهد كيبيك أن فائض الميزانية في المقاطعة سيكون 
أكبر بكثير مما كان متوقعا حيث سيرتفع إلى ما بين 3.4 
و4.6 مليار دوالر. وجاء هذا اإلعالن قبل أسابيع قليلة من 

طرح ميزانية المقاطعة.
هذا ما قد يكون مدعاة فخر لوزير المالية إريك جيرار الذي 
أعلن مسبّقا عن فائض قدره 1.7 مليار دوالر في التحديث 

االقتصادي في ديسمبر كانون األول الماضي.
في  االتجاهات  إلى  واستنادا  المالية  المحاكاة  وباستخدام 
السنوات الثماني الماضية ، يتوقع  معهد كيبيك أن يصل 
الفائض إلى 4.6 مليار دوالر إذا استمر دخل الحكومة في 

االرتفاع ونفقاتها محدودة بنهاية السنة المالية.
ومع ذلك، إذا ارتفع اإلنفاق، كما توقعه الوزير اريك جيرار، 
فإن هذا الفائض سيكون مختلفا وقد يصل إلى 3.4 مليار 

دوالر بعد حسم المدفوعات إلى صندوق األجيال.

ووفقا للمديرة العامة لمعهد كيبيك، ميا حمصي، يجب أن 
انفاق هذه األموال تحّسبا  يفكر الوزير جيرار في كيفية 
لميزانية مارس  آذار إذا أراد أن يقترب الفائض من 1.7 

مليار دوالر كما توقع.
وقالت ميا حمصي »هناك دائما امكانية تخفيض الرصيد، 
كما فعل الليبراليون في العام الماضي من خالل اإلعالن 
عن إنفاق إضافي.« وفي العام الماضي، »تم إنفاق أكثر من 
مليار دوالر في الشهر األخير من العام المالي لالقتراب 
من الهدف المحّدد. سنرى ما إذا سيستعمل الوزير نفس 
الطريقة إلقرار نفقات جديدة أو ضرائب أقل.« ، وفقا 

لميا حمصي ، المدير العامة لمعهد كيبيك
ولإلشارة فإن معهد كيبيك اُّسس من طرف معهد الكونفرنس 
بورد والمدرسة العليا للتجارة في مونتريال ويرأسه وزير 

المالية الليبرالي السابق ريمون باشان.

سهرة طربية من العيار الثقيل

  وسط حضور كبير من رعية 
بالفال  إلياس  القديس  كنيسة 
القداس  صالة  شعائر  أُقيمت 
 17 األحد  يوم  اإللهي صباح 
فبراير، بحضور سيادة المطران 
ابراهيم ابراهيم الكلي االحترام 
وراعي الكنيسة المحبوب األب 
تخلله  والذي  باسط،  برنارد 
احتفال الكنيسة بنخبة من ابنائها 
الذين مرَّ على زواجهم 25 سنة 
فأكثر تأكيداً من الكنيسة على 
وما  العائلي  االستقرار  اهمية 
يُمثله هذا االستقرار والترابط في 
صميم االيمان المسيحي وتطبيقه 
بالشكل الصحيح الذي يرضى 
هللا ويفيد األسرة ككل، وينعكس 

على المجتمع بشكل إيجابي.
أعقب القداس األلهي حفل أُقيم 
الملحقة  االحتفاالت  قاعة  في 
بالكنيسة حضره لفيف كبير من 
ابناء الرعية وشرفه بالحضور 
سيادة المطران ابراهيم ابراهيم 
مع النائب الفيدرالي عن الفال 
السيد فيصل الخوري مع ضيفه 
سيادة النائب طوني جحا النائب 
بالبرلمان اللبناني عن منطقة 

زحلة.
لسيادة  بكلمة  الحفل  بدأ  وقد 
ثم  ابراهيم  ابراهيم  المطران 
بكلمة من األب برنارد باسط 
أتبعها فاصل من الرقص الغربي 
الصحفي  الشاعر  قيام  تاله 
رئيس  زمكحل  فريد  األستاذ 
تحرير جريدة الرسالة بقراءة 
قصيدة من قصائده الرومانسية 
التي تتماشى مع روح المناسبة، 
وتصفيق  استحسان  القت 

الكورال  فرقة  لقائد  الجميلة  واللبنانية  المصرية  األغاني  متنوعة من  فواصل  لتقديم  العودة  قبل  الحضور 
بالكنيسة صاحب الصوت الجميل واألداء األجمل المطرب الفنان جورج عربش.

والجدير بالذكر قيام راعي الكنيسة وسيادة المطران ابراهيم بتكريم وتقديم الهدايا لألزواج المحتفلين بتثبيت 
الزواج مع تقطيع قالب الجاتوه كما تقدم األب برنارد راعي الكنيسة بتوجيه الشكر لكل من شارك في إقامة 
هذا الحفل الناجح من ابناء الرعية حيث التقطت بعض الصور التذكارية بهذه المناسبة السعيدة وهذه االحتفالية 
الرعوية الجميلة معهم جميعاً وسط جو من الحب واأللفة وروح المحبة الحقيقية التي جمعت بين الجميع وتدعو 

إليها الكنيسة وتتفق مع تعاليمها الروحية السامية.

قداس مبارك واحتفالية ناجحة لرعية امللكيت للروم 
الكاثوليك بالفال مبناسبة عيد احلب
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ركن الرياضة

“ Toronto Canada ” مدينة تورنتو
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  تحتوي تورنتو على أكثر من 2.6 مليون شخص ، كما 
تعد أكبر مدينة في كندا ، هذا وإنها عاصمة مقاطعة أونتاريو 
أو  للزوار رؤيتها  التي يمكن  الكثير من األشياء  يتوفر  لذا 
القيام بها . وتشمل قائمة مناطق الجذب السياحي في تورونتو 
متاحف عالمية ، وأماكن تسوق رائعة ، ومجموعة متنوعة من 
خيارات الطعام ، وأنشطة الصيف والشتاء في الهواء الطلق . 
 Blue تشتهر المدينة بفرقها الرياضية المحترفة ، بما في ذلك
Jays للبيسبول و Maple Leafs للهوكي . تورنتو مدينة 
نابضة بالحياة ، بها الحي الصيني الكبير ، ومبانيها الفيكتورية 

المستعادة وناطحات السحاب الحديثة .
أهم األماكن والمزارات في مدينة تورنتو الكندية 

قاعة مشاهير العبي الهوكي

تشتهر تورونتو بلعبة هوكي الجليد منذ عام 1917 مع تأسيس 
تورونتو مابل ليفز . كما أنها موطن قاعة مشاهير العبي الهوكي 
، مما يجعلها نقطة جذب ال بد من زيارتها خصوصاً الذين 
يحبون هذه الرياضة المثيرة . وهذا المكان موطن لكأس ستانلي 
المرموق ، يضم المتحف أعظم الالعبين في هذه الرياضة 
وكذلك يشرح تاريخه من خالل األعمال الفنية والسينمائية . 
كما أنه يحتوي على معارض تفاعلية متعددة الوسائط تسمح 

ر بأنفسهم وهم يلعبون . للزائرين بالتصوُّ
مركز تورنتو إيتون

يمكن للزوار التسوق لساعات طويلة في مركز إيتون ، مركز 
التسوق الرئيسي في تورونتو .  يمكن للزوار أخذ قسط من 
الراحة في أحد المطاعم العديدة في المركز التجاري ، والتي 
 . التقليدية  المأكوالت  إلى  السريعة  المأكوالت  بين  تتراوح 
235 متجًرا ومطعًما  إيتون أكثر من  إجمااًل ، يضم مركز 
في وسط مدينة تورونتو . هذا المجمع الضخم ، الذي يحتوي 
أيًضا على مكاتب ، يستوعب حوالي مليون زائر أسبوعًيا ، 
مما يجعله أشهر معلم جذب في تورنتو . لألسف ، لن يتمكن 
الزوار من التسوق في متجر Eaton ، سلسلة المتاجر التي 
تم تسميت المركز على اسمه نظًرا ألنه لم يعد مفتوح للعمل .

هاي بارك
هو مكان لمن يريد االستمتاع بالهواء الطلق . تضم أكبر حديقة 
عامة في تورونتو بها مسارات لرياضة المشي لمسافات طويلة 
إلى  وملعب لألطفال وحدائق وحديقة حيوانات ، باإلضافة 
وسائل راحة أخرى . كما أن لديها واجهة مائية ألنها على 
. أفضل  البحرية األخرى  بالبط والطيور  سفح بركة مليئة 
منظر للمكان هو من سطح المراقبة في حدائق التالل . بالنسبة 
للزوار الذين يفضلون نشاًطا أكثر من المشي في المسارات 
الطبيعية ، تحتوي الحديقة أيًضا على مسبح في الهواء الطلق 
القيقب”  . تعتبر “ورقة  البيسبول ومالعب تنس  ومالعب 
المصنوعة من الزهور أو النباتات األخرى من المعالم األكثر 

شهرة في الحديقة .
متحف أونتاريو الملكي

متحف أونتاريو الملكي هو أحد المتاحف 
تنوع  مع   . تورونتو  في  المفضلة 
المعارض التي يحتوي عليها ، يجمع 
المتحف بين التاريخ الطبيعي والثقافات 
العالمية ، مع معارض تتراوح بين 
الديناصورات وشعوب ما قبل التاريخ 
إلى المنسوجات والتنوع البيولوجي . 
هناك الكثير من المعارض التفاعلية لزيادة 
معرفة الزوار بالماضي والحاضر . فهي 
موطن ألكبر مجموعة من المعارض 
المعمارية الصينية خارج الصين ، ولكن 

لديها أيًضا مجموعة واسعة من القطع األثرية من بلدان أخرى 
، بما في ذلك أفريقيا والشرق األوسط .

كازا لوما
هي معلم في تورونتو والذي يصعب تفويتها . إنها قلعة ضخمة 
برزت منذ إنشائها في أوائل القرن العشرين حيُث بنيت على 
تل . كانت كازا لوما حلًما لرجل ثري أراد دائما أن يعيش في 
قلعة ، لذلك قام ببناء واحدة . تضم كازا لوما 98 غرفة وكانت 
أكبر منزل في تورونتو عندما تم بنائها . كما أن لديها ممرات 
سرية وحدائق جميلة ومكتبة ونزل صيد ومصعد . ثالثمائة 

شخص عملوا لمدة ثالث سنوات لبناء هذا المجمع الرائع .
حوض الكائنات البحرية ريبلي في كندا

يضم 16000 حيواًنا مائًيا تسبح جميعها في خزان واحد . 
وليس هذا الخزان مثل المنزلي العادي ، ولكنه مليئ 
بأكثر من 1.5 مليون جالون )5.7 مليون لتر( من الماء 
. يراقب الزوار كل هذه الحياة البحرية من خالل السير 
عبر نفق تحت الماء واالستمتاع بمشاهدة الحياة البحرية 
عن قرب . يعتبر أكبر نفق مشاهدة في أمريكا الشمالية 
. يوجد به أسماك القرش ، أسماك كثيرة وغيرها . يضم 
المتحف أكثر من 100 معرض تفاعلي لتعليم الزوار 
المزيد عن الحياة البحرية . يتم عرض العروض الحية 

من بطولة الحيوانات كل ساعتين .
جزر تورنتو

تقع هذه   . جزر تورونتو هي وجهة ترفيهية أخرى 
الجزر على بعد رحلة بحرية من تورنتو ، وهي الجزر 
الوحيدة في هذا الجزء من بحيرة أونتاريو . نظًرا ألنه 
ال يُسمح إال لعدد قليل من السيارات ، فهي أكبر منطقة خالية 
 . الشمالية  المناطق الحضرية في أمريكا  السيارات في  من 
إلى  القوارب  السباحة وتجديف  الترفيه كثيرة ، من  فرص 
 Centerville ركوب الدراجات والجولف الفريسبي . يقع
في أكبر جزيرة ، وهو متنزه ترفيهي لألطفال على طراز عام 
1900 ، يوجد به شكل سكك حديدية مصغرة وعربة دائرية 
عتيقة . تستضيف جزر تورونتو أيًضا المهرجانات السنوية 

للفنون وموسيقى الروك .
مقاطعة ديستلري

هو المكان المناسب للزوار عندما يريدون تجربة سحر 
فيكتوريا . تقع منطقة التسوق المخصصة للمشاة فقط 
في المنطقة التاريخية على بعد مسافة قصيرة سيراً 
على األقدام من وسط المدينة ، وتتركز حول المباني 
التي تم ترميمها والتي كانت في السابق معمل تقطير 
أهم  تعتبر واحدة من   .  Gooderman & Worts
األماكن في كندا ، حيث سيجد الزوار أكثر من 80 محاًل 
تجارياً ومحالت ومطاعم باإلضافة إلى المعارض الفنية 
وأماكن الترفيه . يستضيف الحي عدًدا من الفعاليات ، 
بما في ذلك المعارض الفنية والمهرجانات الموسيقية 

على مدار العام .
سوق سان لورانس

فإنهم  المسافرون سوق سان لورانس  عندما يزور 
يتجولون بين التاريخ ، هذا المكان الذي كان مصدر قلق 
مستمر على الموقع منذ عام  1803 . واليوم يوجد فيه ثالثة 
مبان ، بما في ذلك واحد لألطعمة المتخصصة ، وآخر لسوق 
المزارعين يوم السبت وثالث حيث تجارة التجزئة . السوق 
الجنوبي هو موطن ل 120 محل بيع األطعمة المتخصصة ، 
مثل brads والمنتجات األخرى ؛ يتم عرض الخدمات الثقافية 
في تورنتو في الطابق الثاني . يستضيف السوق الشمالي سوق 
المزارعين ، يوم السبت الذي بدأ في عام 1803 ؛ ويوم األحد 
يصبح سوق العتيقة . بني في عام 1850 ، ويضم قاعة سان 

لورانس ألعمال التجزئة .
برج سي إن

يقع البرج في قلب وسط مدينة تورونتو ، ويعتبر الرمز األكثر 
شهرًة في كندا . تم بناء البرج من عام 1973 حتى عام 1976 
من قبل شركة السكك الحديدية “الكندية الوطنية” وكان ارتفاعه 
553.33 متر )1.815.4 قدم( أطول هيكل في العالم ألكثر 
من 30 عاًما حتى تجاوزه االرتفاع برج خليفة بدبي . يأخذ 
المصعد الزجاجي الزوار إلى المكان الذي يمكنهم أن ينظروا 
إليه من خلف النوافذ الزجاجية أو من منطقة مراقبة خارجية 
عبر شاشة معدنية . يمكن لألشخاص الذين لديهم حجوزات 
في المطاعم أن يتجنبوا الوقوف في الطوابير للمشاهدة من 
المرصد ، وفي الليل تظهر األضواء من روتشستر ، نيويورك 

البعيدة فوق البحيرة .

الكلمــات املتقاطعة 
افقياً:

-1 مخرج مصري راحل 
-2 راقصة مصرية راحلة من 

أصل لبناني – من األلوان 
-3 أرشد – للتعريف – صوت 

الفرقعة 
المبتدأ  تنصب   – والدهم   4-

وترفع الخبر 
-5 أتقد وأشتعل – للسؤال عن 

الشخص 
-6 فنان مصري 

-7 حرف شرط – بيت الطائر 
– بئر عميقة 

)أرنب(  نصف   – يرغب   8-
– للتعريف 

-9 كاتب عربية راحلة – أخبأ 
– جاهل 

-10 عاصمة السويد 

رأسيا:
-1 العندليب األسمر 

دولة   – سورية  مدينة   2-
عربية 

داخله –  أو  الشىء  -3 ضمن 
صنم 

-4 عمله – يعتاد )مبعثرة( 
-5 صوت األلم – لقب يطلق 
واللبنانيين  السوريين  على 
السلم  أول   – )معكوسة( 

الموسيقي 
-6 مس – أغلق 

ويأكل  أصطياده  يتم   7-
)معكوسة( – قام بالتفجير 

-8 بحر- فتن – للتخيير 
-9 متشابهة – نوع شهير من 

األقفال – رجاء 
العب  لقب   – قسم   10-

أهالوي راحل  

حل الكلمات المتقاطعة

1
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Les proverbes en français et arabe
- La nuit porte conseil

- الصباح رباح

ر ر

ث
و

وو

و هـ

هـ

هـ

ش

ت
م

ف

ف

ط ط
م

م

م
م

و

ل

ل

ب
ب

ب

ب

ب
ب
ب

س س

س
س

س

د

د
د

د ي
ل

ل

ل

ل

ك

ل

ل

ل

ا

ا

ا

ا
ي

ي

ي

م
م

ن
ن

ن

ا

ا
ا أ

ا

ا

ا

ي
ي

ي
ي

ي
ي

ح

ع

ع

ع

ج

ج

- Tout ce qui brille n’est pas or.
- املظاهر خداعة 

الطالئع يخطف التعادل من الزمالك بالدوري املمتاز
  تعادل فريق طالئع الجيش مع ضيفه الزمالك بنتيجة 
)2-2(- يوم األربعاء- على ملعب الجيش الثالث بالسويس، 

في الجولة الـ23 للدوري المتتاز.
وتقدم الزمالك عن طريق 
أوباما  إبراهيم  يوسف 
والمغربي خالد بوطيب 
في الدقيقتين )25 و30(، 
قبل أن يحرز أحمد سمير 
هدفي الطالئع في الدقيقتين 

)32 و87(.
الزمالك رصيده  ورفع 
إلى 52 نقطة في صدارة 
بقيادة  الدوري  ترتيب 
كريستيان  السويسري 
جروس، وارتفع رصيد 
مدربه  بقيادة  الطالئع 

البلجيكي لوك إيميل إلى 26 نقطة في المركز التاسع.
بدأت المباراة بإيقاع سريع من الفريقين، وانطلق عبد هللا 
ثم رد الطالئع بكرة  الظهير األيسر بال خطورة  جمعة 

عرضية أبعدها الدفاع األبيض.
وأضاع إبراهيم حسن فرصة محققة للزمالك بانطالقة 
وتسديدة بجوار القائم ومرر أحمد سمير جناح الطالئع كرة 
عرضية بال متابعة ونال إسالم سري العب الطالئع إنذاراً.

وأبعد عبد هللا جمعة فرصة خطيرة للطالئع من عرضية النشيط 
أحمد سمير، وأمسك جنش بمحاولة أخرى ألصحاب األرض.
وأرسل محمود “كهربا” تسديدة فوق العارضة، واستمر 
مسلسل األداء السريع بين الفريقين خالل الثلث ساعة األولى.
تم  الجزاء  الزمالك على خطأ على حدود منطقة  حصل 
تنفيذه بجملة تكتيكية رائعة وصلت للتونسي حمدي النقاز 
الذي وجه  أوباما  إبراهيم  إلى يوسف  الذي مرر  الظهير 

الكرة في الشباك في الدقيقة 25 باقتدار.
وعزز الزمالك تقدمه بهدف ثاٍن من توقيع المغربي خالد 
بوطيب مستغاًل عرضية أرضية متقنة من كهربا حولها 

بسهولة في شباك محمد بسام بالدقيقة 30.
ورد الطالئع سريعاً بهدف رائع، من تسديدة أحمد سمير 
المباغتة لتسكن شباك جنش حارس الزمالك في الدقيقة )32(.

وأضاع الزمالك فرصة كبيرة بضربة رأس أبعدها الحارس 

محمد بسام الذي لعب دور الليبرو وأنقذ محاولة زملكاوية 
لينتهي  إنذاراً  الطالئع  أخرى، ونال إسالم جمال العب 

الشوط األول بتقدم الزمالك بنتيجة )2-1(.

الشوط الثاني جاء أقل حماساً من العبي الزمالك وتحسن 
مستوى الطالئع بشكل واضح خاصة بعد انطالقات أحمد 

سمير وإسالم جمال.
وأهدر كهربا محاولة زملكاوية بينما أشرك الزمالك المهاجم 
عمر السعيد على حساب خالد بوطيب بينما دفع الطالئع 
بالعب الوسط الجابوني فرانك أنجونجا بداًل من إسالم جمال.
وواصل الطالئع محاوالته للوصول إلى مرمى الزمالك 
النيجيري شيكاتارا بداًل من أحمد جعفر،  ودفع بالالعب 
ليهدأ إيقاع الفريق األبيض مع تحسن واضح من الطالئع 

ونال محمد رزق العب وسط الطالئع إنذاراً.
وأهدر أوباما محاولة زملكاوية ثم ضاعت فرصة أخرى 
من كهربا، وأهدر شيكاتارا محاولة قبل أن يشارك السنغالي 
تاال نداي بداًل من التوجولي ريتشارد بورو، ودفع الزمالك 

بالالعب أحمد زيزو بداًل من إبراهيم حسن.
وفي الدقيقة 87 ، سجل أحمد سمير هدفاً ثانياً له وللطالئع 
الحارس محمود جنش  من تسديدة مباغتة سكنت شباك 

ليتعادل ألصحاب األرض في وقت قاتل.
وحاول الزمالك العودة للمباراة وأهدر عمر السعيد محاولة 
خطيرة بتسديدة فوق العارضة ثم محاولة زملكاوية خطيرة 
من أوباما ضاعت بسذاجة في الوقت بدل الضائع، لينتهي 

اللقاء بالتعادل اإليجابي )2-2(.

األهلي يهزم الداخلية 1-3 ويضغط 
على ثنائي الصدارة بالدوري

  تخطى فريق األهلي عقبة ضيفه الداخلية 
بنتيجة 1-3 في اللقاء الذي أقيم مساء األربعاء 
باستاد بتروسبورت في الجولة الثالثة والعشرين 

للدوري الممتاز لكرة القدم.
تقدم األهلي في الدقيقة 20 عن طريق محمد 
النيجيري جونيور أجاي  ثم أضاف  هاني 
الهدف الثاني في الدقيقة 38 قبل أن يحرز 
أحمد سعيد أوكا من ضربة جزاء للداخلية 
73 وسجل األنجولي جيرالدو  الدقيقة  في 

في الدقيقة 90 هدف تأكيد الفوز لألهلي.
الزمالك  تعثر  األحمر  الفريق  واستغل 
وبيراميدز ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في 
المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة 
عن بيراميدز صاحب المركز الثاني ولكن 

األهلي مع مدربه األوروجوياني مارتن 
أمام اإلسماعيلي  3 مؤجالت  له  السارتي 

والزمالك والمصري.
وتجمد رصيد الداخلية مع مدربه عالء عبد 
العال عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر 
المباراة في  الترتيب، وجاءت  في جدول 
مجملها قوية من جانب األهلي في الشوط 
األول ولكن األداء البدني تراجع في الشوط 

الثاني بشكل واضح.
المباراة بضغط على دفاعات  بدأ األهلي 
الداخلية منذ أول دقيقة من أجل هز الشباك 
بعدما أرسل علي معلول عرضية ثم تسديدة 
الداخلية بكرة  السولية وحاول  من عمرو 
من أحمد رفاعي وأضاع جيرالدو محاولة 
الداخلية لضربة  أهالوية قبل أن يتعرض 
قوية بعد إصابة الالعب الصاعد أحمد 
رفاعي ومشاركة كريم خميس بداًل منه 

في الدقيقة 19.
وفي الدقيقة 20 ، نظم األهلي هجمة رائعة 
بعدة تمريرات من عمرو السولية إلى محمد 
ليهز  الداخلية  الذي سجل في شباك  هاني 
الفريق األحمر ببراعة..  الشباك ويتقدم 
وأضاع جيرالدو فرصة بتسديدة في منطقة 

الجزاء بجوار القائم.

وفي الدقيقة 38 ، نجح النيجيري جونيور 
أجاي في تسجيل الهدف الثاني لألهلي من 
ببراعة في مرمى  الالعب  تمريرة حولها 
الداخلية.. وأبعد دفاع الداخلية محاولة أهالوية 
آخرى لينتهي الشوط األول بالتقدم األحمر.

واستمر مسلسل الضغط األهالوي على مرمى 
الداخلية في الشوط الثاني وألغى الحكم هدفاً 
بينية بداعي  الشحات من تمريرة  لحسين 
التسلل كما أوقف سعد سمير تمريرة طولية 
مميزة ثم أنقذ محمد صبحي حارس الداخلية 

فرصة قريبة من كرة عرضية.
وأبعد صبحي تسديدة سهلة من الشحات في 
الداخلية  فرصة جديدة لألهلي ، وأشرك 
العب الوسط محمد جمال عبد الباقي بداًل 

من أنوسة إيشا وأمسك صبحي بتسديدة سهلة 
من جيرالدو.. ودفع األهلي بالالعب كريم 
وليد “نيدفيد” بداًل من هشام محمد في الدقيقة 
الحكم ضربة جزاء لصالح  66 واحتسب 
كيفين موهيري مهاجم الداخلية بعد سقوطه 
في منطقة الجزاء بإلتحام مع أيمن أشرف 
 72 الدقيقة  ليحرز أحمد سعيد “أوكا” في 

الهدف األول للداخلية.
األهلي أشرك مروان محسن بداًل من جونيور 
أجاي ودفع الداخلية بالمهاجم حسام سالمة 
باولو بداًل من إسالم جابر في آخر أوراقه 
الهجومية.. ونشط الداخلية بصورة واضحة بعد 
مشاركة باولو ووجه أوكا تسديدة بجوار القائم 
ثم فرصة آخرى من باولو بجوار العارضة.

وجه باولو تسديدة آخرى بجوار القائم ، ودفع 
األهلي بالعب الوسط حمدي فتحي بداًل من 
ناصر ماهر.. وسدد جيرالدو ببراعة بجوار 
القائم وانطلق معلول ومرر كرة عرضية 
أبعدها الداخلية قبل أن يسجل جيرالدو هدفاً 
90 من تمريرة  الدقيقة  ثالثًا لألهلي في 

عرضية من حسين الشحات.
استهلك العبو األهلي الدقائق األخيرة التي 
سادها الهدوء بعد الهدف الثالث لينتهي اللقاء 

بالفوز األهالوي.

إشبيلية يهزم التسيو ويصعد لثمن نهائي الدوري األوروبي

  صعد إشبيلية إلى ثمن نهائي الدوري األوروبي، 
بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 2 / صفر على ضيفه 
الـ32  إياب دور  في  األربعاء  يوم  اإليطالي،  التسيو 

للمسابقة القارية.
وبذلك يكون الفريق األندلسي أول المتأهلين إلى ثمن 

نهائي الدوري األوروبي 
في  / صفر   1 فاز  حيث 
لقاء الذهاب، الذي جرى 
بالعاصمة  الفريقين  بين 
األسبوع  اإليطالية روما 
الماضي، ليفوز 3 / صفر 
مباراتي  مجموع  في 
الذهاب والعودة، ويحجز 
بطاقة الصعود للدور التالي 

عن جدارة واستحقاق.
يدر  بن  وسام  وافتتح 
في  إلشبيلية  التسجيل 
الدقيقة 19، فيما تكفل بابلو 
الهدف  بتسجيل  سارابيا 

الثاني ألصحاب األرض في الدقيقة 78.
وأنهى الفريقان المباراة بعشرة العبين عقب طرد فرانكو 
فازكويز العب إشبيلية في الدقيقة 60 لحصوله على 
اإلنذار الثاني، فيما تلقى آدم ماروسيتش العب التسيو 

بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 71.

منتخب مصر لكرة اليد يتأهل 
لنصف نهائي بطولة 

»البحر املتوسط«
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
C’est décidé, selon les dernières décla-

rations du Dr. Hala Zayed, minis-
tre de la santé, l’assurance-maladie 

nationale, en vigueur à partir de 30 juin 
prochain dans 3 gouvernorats pour com-
mencer, qui sont ceux de Suez, de Port-Saïd 
et d’Ismaïlia.  
Par la suite, et graduellement, l’assurance-
maladie nationale devra inclure les 24 
autres gouvernorats du pays ce qui prendra 
près de 6 ans.
Entre-temps, le ministère de la santé a 
lancé, il y a quelques mois, une campagne de 
dépistage nationale incluant le traitement 
jusqu’à la complète guérison  gratuitement, 
de 4 maladies, les plus répandues en Égypte 
: du Virus C, du diabète, de l’obésité et de la 
haute tension.
En parlant du virus C, le ministère de la 
santé a préparé un programme, il y a 6 mois, 
selon lequel on devra voir la fin du Virus 

C en Égypte en 
2022, un objectif  
ambitieux qui a 
été vanté par plus 
d’une institution  
de santé à l’étran-
ger et tout parti-
culièrement par « 
Santé Mondiale ».   
Toute fois, il faut mentionner à ce propos 
que l’Égypte produit localement le médi-
cament « Suvaldi » le plus efficace pour la 
guérison du Virus C qui ne coûte que le 
dixième de son équivalent à l’étranger.
Reste à savoir que près de 30 millions ont 
profité de cette campagne de dépistage et de 
traitements gratuits jusqu’au aujourd’hui 
alors  qu’il ne reste que trois mois pour la 
fin de cette campagne pour réaliser l’objectif  
visé par le ministère de la santé qui est de 50 
millions de personnes.  

L’assurance-maladie : nationale le 30 
juin prochain dans 3 gouvernorats 

pour commencer

Les 18 000 dossiers abandonnés auraient pu 
être traités, plaide le PLQ

Le gouvernement 
Legault aurait 
pu traiter les 18 

000 dossiers envoyés à 
la déchiqueteuse par sa 
réforme de l’immigra-
tion, affirme l’opposition 
libérale, puisque Québec 
a traité un volume de 
demandes encore plus 
grand l’an dernier.
«On apprend aujourd’hui 
que ce sont 20 361 dos-
siers qui ont été traités 
en 2018. L’inventaire des 
dossiers est passé de 38 
500 à 18 139 dans l’année 2018 seulement», 
a déclaré au Salon bleu la critique libérale en 
matière d’immigration, Dominique Anglade.
Le projet de loi 9 du ministre de l’Immigra-
tion, Simon Jolin-Barrette, prévoit que les 18 
000 dossiers toujours en attente sous l’an-
cien système d’immigration seront annulés. 
Le gouvernement Legault souhaite que les 
candidats postulent plutôt dans un nouveau 
système nommé Arrima, qui lui permettra de 
mieux arrimer leurs profils aux besoins des 
entreprises du Québec.
«Après tous les témoignages reçus et sachant 
que son ministère est capable de passer à 
travers les dossiers, pourquoi l’entêtement 

du ministre à ne pas traiter ces dossiers?», 
a lancé Dominique Anglade à l’intention du 
ministre mercredi.
Simon Jolin-Barrette a répliqué en affirmant 
que sa réforme vise à «mieux intégrer, mieux 
franciser les immigrants et de s’assurer de 
faire en sorte que, maintenant, ils vont avoir 
un emploi à la hauteur de leurs compétences».
«Il me semble que ce n’est pas difficile à com-
prendre, et surtout il y a un entêtement, du 
côté du Parti libéral, à dire: On va maintenir 
nos vieilles façons de faire, on ne moderni-
sera pas rien comme on a agi les 15 derniè-
res années. C’est important de réformer les 
choses et de les améliorer. J’espère avoir 
votre collaboration», dit le ministre.

Cannabis: «Sur le 21 ans, on est inflexible» – François Legault

Table-ronde : sexualité

Uber vs taxis: bientôt la fin des projets pilotes

Salah EL ACHKAR 

Édifier, bâtir construire, ce sont des mots 
encourageant et positif  qui inspire la 
conviction, la création, le vouloir, la 

décision et la grandiositée, mais une construc-
tion sur le sable ou sur une fondation faible ou 
légère ne tienne pas car un vent fort ou une tem-
pête pourra l’emporter ou la démolir. (Tel que 
l’exemple le précis : le château de cartes)
La construction de notre société devait être  
basée sur une fondation très solide pour des 
centaines d’étages, les matières et matériaux 
avec lesquels cette construction sera  édifiée et 
continue à se bâtir se sont des éléments tout à 
fait différents. 
Le Maître constructeur avait sélectionné des 
pierres robustes brutes qu’il les a taillées dans 
des formes adéquates pour les placer chacune 
à la place qu’il faut, au moment où il faut, et 
recommander à ses successeurs de suivre la 
même méthode afin de donner une forme défini-
tive bien  fondée, robuste et architecturale.
 Oui, notre société devra être construite à 
l’image de cet édifice morale à raison d’un étage 
par année, la première c’est le Rez-de-chaus-
sée qui porte le nom du Fondateur, par la suite 
chaque étage porte le thème et le nom d’un Phi-
losophe ou écrivain ou tout homme de lettre qui 
se succèdent, ses pavillons portent les noms des 
Architectes qui ont aidé à construire cet édifice, 
les départements ceux des Régions et Zones et 
les  appartements leurs donner des nomes des 
personnages méritants.
Oui, chacun de nous ressemble à une de ces 
4+ 10 Millions des Pierres brutes qui ont 
été taillées dans des différentes formes pour 
les poser à la place qu’il fallait et construire 
la société qui a atteint cette année son 73ème  
étage ou anniversaire, le nom cet étage c’est : La 
Flamme pour éclairer la société de nos jours, les 
habitants dans ces édifices doivent se conformer 
aux règlements intérieurs et statuts élaborés en 
conséquence, le plus étonnant et le plus méri-
tant c’est que ces pierres ont été sélectionnées 
des 18 religions du Pays qui se distingue par 
la bonne moralité des hommes et des femmes 
de bonnes volontés, dotés d’un esprit solide et 
solidaire dans la compréhension la tolérance et 
l’amitié pour servir le prochain.
.La qualité restera éternellement le progrès de 
l’avenir et notre construction continuera à per-
pétuité.

La construction  de la société 
à perpétuité,

Le gouvernement Legault ne reculera 
pas sur son intention dehausser à 21 
ans l’âge légal pour acheter du can-

nabis. 
«Sur le 21 ans, on est inflexible parce que 
c’est prouvé que c’est dangereux pour les 
enfants qui sont encore en développement 
de consommer du cannabis. Donc moi je 
veux envoyer un signal clair, les enfants, 
les jeunes de moins même de 25 ans, ne 
devraient pas consommer de cannabis», a 
lancé mercredi le premier ministre Fran-
çois Legault, avant de se rendre à la période 
de questions à l’Assemblée nationale.  
La Ville de Montréal a demandé d’être 
exemptée de l’interdiction de consommer 
du pot en public, ne voulant pas se soumet-
tre à cette disposition du projet de loi res-
serrant l’encadrement du cannabis. La Ville 
de Gatineau a aussi demandé un droit de 
retrait en ce sens. 

S’il dit avoir entendu 
le message de la mai-
resse Valérie Plante, 
le premier ministre 
sera dur à convain-
cre. 
«Quand on parle 
de la santé de nos 
enfants, je ne pense 
pas qu’on puisse 
avoir 1100 appro-
ches, a plaidé M. 
Legault. Pour ce qui 
est des lieux publics, 
bien on va finir 
d’écouter les gens en commission, on veut 
bien encadrer, et moi mon objectif  est clair, 
je ne veux pas qu’il y ait des enfants dans 
des lieux publics qui soient exposés à de la 
fumée de cannabis». 
Est-ce que la consommation de marijuana 

sous forme comestible pourrait être per-
mise dans les lieux publics ? «Ce sont peut-
être des choses qu’il faut effectivement 
regarder. S’il n’y a pas de fumée qui va aller 
vers les enfants, est-ce qu’il peut y avoir des 
accommodements à faire, c’est ça qu’il faut 
voir», a-t-il répondu. 

C’est un froid glacial que 
100 courageuses per-
sonnes ont bravé, pour 

venir écouter parler du nouveau 
programme d’éducation à la 
sexualité, qui sera implanté dès 
janvier dans toutes les écoles 
du Québec. La table-ronde était 
animée par Raymond Ayas et 
les deux panélistes invités : Dr 
Raouf  Ayas et l’abbé Robert 
Gendreau.  
Raymond Ayas a présenté les 

deux confé-
renciers invités et a expli-
qué à l’auditoire le titre de la 
soirée : ‘’L’éducation sexuelle 
au Québec, de la controverse 
à la solution’’. Le Ministère 
de l’Éducation impose à tous 
les élèves, de la maternelle à 
la cinquième secondaire, un 
programme obligatoire à tous, 
sauf  rares exceptions (exemp-
tions), qui est jugé prématuré 
pour l’âge. Ce programme censé 
réduire les abus sexuels, les 
grossesses prématurées et les 
maladies transmises sexuelle-
ment se trouve à contrevenir à 
certains principes chrétiens, car 
les notions d’amour, de mariage, 
de morale, de spiritualité n’exis-
tent pas.  En même temps, une 
certaine attitude permissive 
encourage l’hypersexualisation 
malsaine et voisine avec une 
idéologie du genre qui encou-
rage les enfants à choisir un 
genre différent de leur sexe bio-
logique (théorie du genre) les 
engageant dans une confusion 
inacceptable.
Loin de vouloir s’engager dans 
une attitude d’opposition et de 
contestation devant les tribu-
naux, qui aurait peu de chances 
de succès, il appelle à choisir la 
voie du dialogue avec les ensei-
gnants afin que les parents 
eux-mêmes donnent le cours 
à leurs enfants tout en suivant 

les objectifs 
mêmes que 
le Ministère 
a fixés. Un 
groupe de 
parents a 
donc décidé 
de compo-
ser un livre 
qui rapporte 
tous les 
objectifs du 
M i n i s t è r e 
dans une 
colonne et 
juxtaposer le point de vue chré-
tien à côté :’’Réflexions pour 
susciter le dialogue parents/
enfants sur le programme Édu-
cation à la sexualité du Minis-
tère de l’Éducation du Québec 
de la maternelle à la troisième 
année du primaire’’ édité sur 
Amazon.com
Dr Raouf  Ayas a montré quel-
ques exemples de la couver-
ture médiatique, les pressions 
exercées contre la famille tra-
ditionnelle au Québec, la place 

qu’occupe l’État dans la scola-
risation des jeunes et son souci 
de se substituer à l’autorité des 
parents premiers éducateurs.
Il ajoute que ce programme ne 
respecte pas la pudeur, l’inno-
cence et l’intimité des enfants, 
peut les agresser avec des infor-
mations trop crues ou amo-
rales, relativise les différentes 
approches humaines, traite de 
mécanique sexuelle sans parler 
d’amour. 
Le programme se situe à égale 
distance des concepts d’hété-
rosexualité homosexualité ou 
bisexualité, banalise le change-
ment de genre sexuel et insinue 
que les stéréotypes que renfor-
cent les parents nuisent à l’épa-
nouissement de l’enfant. Ce que 
les parents catholiques n’accep-
tent pas. La famille tradition-
nelle est attaquée et acculée à se 
défendre.
L’abbé Robert Gendreau a ajouté 

qu’il avait trouvé une lumière 
dans l’approche de Raymond 
et des parents, qu’il était de 
première importance que les 
parents engagent le dialogue 
avec leur enfant, leur donne 
ce qui convient à leur stade 
de développement parce qu’ils 
connaissent leur enfant et ses 
besoins. 
L’Église ne s’impose pas, mais 
elle est là au service de tous, 
pour les accompagner. Le gou-
vernement a le pouvoir, mais 
les parents ont l’autorité et il 

faut  –malgré la laïcité de notre 
société- qu’ils travaillent ensem-
ble vers le même but. C’est cela 
qui est garant de la liberté dans 
notre système, car Dieu veut 
l’épanouissement de chacun.  
Ce livre est conçu comme un 
outil aux mains des parents, car 
la vie chrétienne commence dès 
l’enfance. L’Église est accusée 
de parler de chasteté, mais il 
faut qu’elle en parle, car la chas-
teté est un apprentissage de 
longue haleine, nécessaire à la 
maîtrise de soi et à la liberté de 
la personne. Il n’est pas juste de 
la rejeter en bloc à cause d’abus 
minimes condamnables qui ont 
entaché son travail. 
 Ceci fut suivi d’une période 
de questions venant de l’audi-
toire. Ceux qui sont intéressés 
à écouter l’entièreté de cette 
table-ronde peuvent l’obtenir 
en cliquant sur le lien : https://
youtu.be/UeWRehf1tYM  .

Finis les projets pilo-
tes: le ministre des 
Transports, François 

Bonnardel, déposera «dans 
les prochaines semaines» un 
projet de loi qui viendra enca-
drer de façon permanente, les 
services d’Uber et la moderni-
sation de l’industrie du taxi.
Le ministre Bonnardel en a fait 
l’annonce mercredi matin, lors 
d’une déclaration ministérielle 
au Salon bleu.
Alors que le conseil des minis-
tres n’était même pas encore 
formé, l’automne dernier, le 
gouvernement a dû procéder 
d’urgence au renouvellement 
du projet pilote qui permet à 
Uber d’opérer à Québec, Mon-
tréal et Gatineau.
Le gouvernement a dû répéter 
l’exercice quelques semaines 
plus tard avec les projets pilo-
tes qui encadrent les services 
d’un concurrent d’Uber, Eva, 
puis faire la même chose pour 
Téo Taxi à Montréal et l’ap-
plication Taxi Coop à Québec.
«Cette façon de faire a assez 
duré», a signalé le ministre 
Bonnardel, en reprochant 
au gouvernement précédent 
d’avoir «manqué de courage» 

en procédant à la pièce, avec des 
projets pilotes, pour «repous-
ser les décisions importantes à 
plus tard».
Une fois pour toutes
Souhaitant mettre fin à «l’in-
certitude», le ministre des 
Transports considère qu’il est 
urgent de «régler les problè-
mes de cette industrie une fois 
pour toutes».
«L’arrivée des nouveaux 
modes de transport a boule-
versé l’industrie du taxi tradi-
tionnel qui fonctionnait selon 
une base législative et règle-
mentaire qui date des années 
70, a relaté M. Bonnardel. 
Il est hors de question pour 
moi ou notre gouvernement 
de chasser les innovations du 
Québec sous prétexte qu’ils 
ne concordent pas avec nos 
vieilles lois. C’est à nous de 
faire en sorte d’adapter notre 
environnement tout en respec-
tant les joueurs déjà présents.»
Le porte-parole libéral en 
matière de transports, Gaétan 
Barrette, a accusé M. Bonnar-
del d’avoir procédé, lors de sa 
déclaration ministérielle, à «un 
procès des projets pilotes».
Le député de La Pinière a sou-

ligné que cet éventuel projet 
de loi aura un impact pour tous 
les propriétaires de taxi.
Le PQ et QS favorables
La nouvelle a été accueillie 
plus favorablement du côté du 
Parti québécois et de Québec 
solidaire.
«Pour ma part, je ne peux que 
me réjouir de cette nouvelle 
du ministre des Transports ce 
matin. En fait, j’espère que le 
gouvernement va agir. C’est 
un dossier qui a été laissé pour 
compte ces dernières années», 
a dit la députée péquiste Cathe-
rine Fournier.
«Au lieu justement de réflé-
chir à moderniser l’industrie 
du taxi de façon intelligente, 

bien, le gouvernement pré-
cédent avait fait le choix de 
favoriser Uber par des projets 
pilotes à la pièce, et c’est ce 
qui fait qu’aujourd’hui on se 
retrouve dans cette situation», 
a indiqué à son tour la dépu-
tée de Québec solidaire, Ruba 
Ghazal.
Lors d’une mêlée de presse, 
le ministre Bonnardel n’a pas 
voulu dire si son projet de loi 
permettra à Uber d’offrir ses 
services à Lévis, comme la 
CAQ s’y est engagée pendant 
la campagne électorale.
M. Bonnardel souhaite que son 
projet de loi à venir soit adopté 
d’ici la fin de la session parle-
mentaire, en juin prochain.

Abbé Robert Gendreau, Dr Raouf Ayas, Raymond Ayas
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العالناتكم في »الرسالة«

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

  ذّكرني صديقي عبدو في بيروت والذي ما زالت تربطني 
به صداقة قديمة تعود الى عقود خلت، بقّصة كنت قد رويتها 

له في بداية تعارفنا لّما كنّا ما زلنا نعمل في مدينة الرياض.
ومعالم وجهه  بشكله  يتعلّق  فيما  به  ميّزات خاصة  لكل شعٍب 
وشعر رأسه ولون بشرته وطول قامته وغيرها من المواصفات 
منها  تحدَّر  التي  والساللة  عرِقِه  الى  بمعظمه  يعود  وذلك 
الكثير  ان  ويبدو  نشأته.  سنّي  له خالل  توّفرت  التي  والتغزية 
قد تغيّر خالل النصف األخير من القرن الماضي أِذ ان بعض 
سنتيمترات  بضع  من  بنحٍو  قاَمِتها  طول  معّدل  زاد  الشعوب 
ويعود  أِضافيّاً.  شبراً  بلغت  زيادة  كسب  من  منها  أن  وحتى 
على  السليمة  والتغذية  الصحيّة  العناية  لتوفر  بمعظمه  الفضل 

مدار فصول السنة في العصر الحديث!
عند اكتمال نمّوي كنت أتميّز عن أقاربي وأترابي في الدراسة 
بطول قامتي. في المنطقة التي نشأت فيها كان من زادني طواًل 
نادر الوجود وكان مظهر جسمه غير مستحب لعدم تناسبه مع 
بُزها عندما  بقوامي وكنت أخطو  الفتيات!  كنت فخوراً  قامة 
أمشي. أما في الكنيسة في قرية جدرا فكانت النساء يجلسن في 
وكان  المقّدمة.  في  يجلسون  الرجال  كان  بينما  القاعة  مؤخرة 
رأسي يبدو واضحاً مميزاً فوق مستوى باقي الرؤوس! وكانت 
النساء إن الحظن أحد األطفال ينمو أكثر من غيره يقلن: »ما 

شاء هللا، سيُصِبح بطول بشير!«
كنُت قد قاربت الثامنة عشرة من عمري عندما اشتريت كنزة 
بجدلة عمودية  تتميّز  قاتم. وكانت  بلوِن رملٍي  صوف جاهزة 

على الصدر من ناحية وأخرى من فتحة الرقبة المستديرة.
ماكينة  اشتريتا  قد  و«فتنة«  »نوال«  حليم،  عّمي  ابنتا  كانت 
تشغيلها  تعلّمتا  قد  وكانتا  الكنزات.  لحياكة  حديثة  »تريكو« 
عندما كانتا تساعدان والدهما في مشغل »التريكو« الذي كان 
 Tricoقزي »تريكو  أسماه   وقد  العائلة   منزل  في  أنشأه  قد 

Azzi » وذلك قبل أكثر من عقد من الزمن!
أَِنّي أريد أن أحيك كنزة مثلها  أخذت الكنزة وقصدتهما وقلت 
أِنما بلون آخر. قالتا أن الكنزة تأخذ من ١٤الى ١٦ شلّة صوف 

عادة، أما بالنسبة لطول قامتي فعلّي باأِلتيان ب١٨ شلّة.
قصدت سوق المعرض في بيروت وتبّضعت بالعدد المطلوب 
الصوف  أنواع  أفضل  من  وكانت  جوان«  »بان  ماركة  من 
الكّميّة  أِيصالي  من  أيام  وبعد  سماوي.  أزرق  لوناً  واخترت 
المطلوبة لهما، أرسلتا بطلب أربع شاّلت أِضافية. وبعد يومين 

من تسليمي العدد اأِلضافي ، قامتا بطلب شلّتين أِضافيّتين…
تصنيعها.  اكتمل  قد  الكنزة  ألن  الحضور  مني  طلبتا  أيام  بعد 
وما ان وصلُت حتى طلبتا مني تجريبها. وكانت المفاجأة: كان 
انطباعهما عن طول  لقد كان   ! الى ركبتيَّ الكنزة يسدل  طول 
قامتي أكثر بكثير من الواقع! وبعد »كّر« خيوطها  قامتا بأِعادة 

الحياكة لتصبح على المقاس المناسب!
في فترة العشرينات من عمري، كان خصري نحياًل بينما كان 
رفيعين  ساقين  مع  طويلين  ذراعاي  وكان  عريضين  منكباي 
وطويلين تذّكران بعصا لعبة »البليار«! كانت الفتيات في ذلك 
الزمن يفّضلن الشاب البدين، وذلك بعكس ما أصبحن عليه في 
يومنا هذا بعد ان اكتسبُت بعض السمانة بفضل كرٍش أضحى 

يزيّن وسطي!
كانت البدالت الجاهزة ال تتماشى مع جسمي. حاولت ان أَِجد 
لباساً اال ان المهمة كانت شبه مستحيلة. قمت بالتردد على عدٍد 
من أهم المحال لأللبسة الرجالية ك«ألفا، وحلبليان و جوزيف 
لطول  بالنسبة  قصيرة  األكمام  كانت  جدوى.  دون  أِنما  عيد« 
أما  خصري.  حول  يفضفض  الجاكيت  وسط  وكان  ذراعّي 
السروال فكان يعطي متّسعاً للكثير من اللحم االضافي الذي لم 
أكن أملكه. لذا كان ال محالة من القيام بتعديالت متعددة على أية 
وتغييرات  الخصر  األكمام وتضييق  كأِطالة  لدى شرائها  بدلة 
كثيرة على البنطلون وكل ذلك كان يمسخ بالنهاية الشكل العام 

للّباس ويفقده رونقه!
أن  بعد  بتناول دواء يعطي سمنة  أزيد من وزني  ان   حاولت 
قمُت بالتزّود به من الصيدليات. كان اسمه »سوبر ويت أون« 
مع  يومياً   حبة   ١٢ أمضغ  ان  علّي  كان  الثمن!  باهظ  وكان 
الحليب. وحيث ان معدتي كانت حساسة  شرب ٤ أكواب من 
بعد أسبوعين  الحليب، وجدت  لدى استهالك هكذا كميات من 

أن وزني قد خاس فتوقفت عن العالج!
لندن لمدة بضعة  للعمل في  أُرسلت بمهمة  بعد بضع سنوات، 
موقع  كان  لديها.  موظفاً  كنت  التي  الشركة  مكتب  في  أشهر 
العمل في الوسط التجاري على ١١٧ بيكاديلّي بينما كنت أقطن 

منطقة »هامستيد« في شمال المدينة.
وبينما كنت أمشي خالل فرصة الغداء بحثاً عن فرع البنك الذي 
تتعامل معه الشركة وكان تحت اسم »ناشونال ريبابلك« على 
شارع »كورزن ستريت« الموازي لشارع »بيكاديلّي«وجدت 
 Big مايتي  إند  »بيغ  اسم  يحمل  الرجالية  للملبوسات  متجراً 
and Mighty ». قلُت لنفسي: »ها هو! أخيراً وجدت المكان 

الذي أَلقى فيه حاجتي من الملبوسات!«
العمق  كثير  كان  الّزجاجيّة.  الواجهة  عبر  المتجر  دخلت 
الرئيسي  الممّر  ناحيتّي  من  منظم  بشكل  معلّقة  والمالبس 
أحد  ان  ااّل  الزبائن  من  وهوخاٍل  المحل  وسط  في  الموجود 
الباعة، كان يقوم بتصفيف المالبس في منتصف المكان وهو 
يدير نصف ظهره نحو المدخل وكنت أرى شعره األشقر وهو 

يرتدي بدلًة بنيّة.
يأتي  أن  منه  وانتظرت  معروضاً  كان  ما  بعض  أتفّقد  أخذت 
لمساعدتي ال سيّما أني لم أكن أبعد عنه ااّل خطوات! وأِذ لم يأبه 
بوجودي أطلقت قّحًة متمنّياً أن ينتبه لي! أال أن ذلك لم يُجِد نفعاً 

وظّل مواظباً على أِتمام ما كان يفعله!
قلت له: »هاي« بصوت معتدل. وكأنه لم يسمعني! صرخت 
كنت  أخيراً.  نحوي  يلتفت  به  وأِذ  عاٍل  بصوٍت  »هاي« 
»أبأِمكانك  سألته:  الزرقاوين!  وعينيه  البيضاء  بشرته  أرى 
أريد  أني  أجبته  تريد؟«  »ماذا  بتهذيب:  أجاب  مساعدتي؟« 
عندئٍذ  »لنفسي.«  متعّجباً:  »أجبته  »لمن؟  سألني:  بدلة.  شراء 
هّز رأسه بالنفي وقال لي: »ال توجد عندنا مالبس لك!« كيف 
أنا في محالت  أَِجد في بيروت مطلبي وها  لم  يقول ذلك وأنا 

»بيغ اند مايتي« ال أَِجد ما يناسبني أيضاً؟
بيده  يحمل  وكان  مني  اقترب  وتعّجبي  التباسي  رأى  لّما 
كتفي واسدل طولها  ثم وضع رأسها على  للقياس  »مازورة« 
الى ما بعد أصابع يدي وقال لي:« أصغر بدلة لدينا تصل الى 

هنا.« وكان ذلك يزيد عن مقاسي بنحو شبٍر أِضافي! 
سألته :«أين أَِجد هدوماً تناسب مقاس جسمي؟« قال لي: أنت 
جسمك عادي وتجد مالبس على مقاسك في أية محال مخصصة 
براذيرس«  »موس  محالت  على  ودلّني  الرجالية.  للهدوم 
أن جسمي  بعد  فيما  أيقنت  منطقة »كوفين جاردن« حيث  في 

»عادي« بامتياز وباألخص بالنسبة للشعب األنجليزي!     

قصة بقلم: 
بشــير القــّزي

اللوحة العرفانية عند الفنان التشكيلي عادل الصايف
بقلم: د. خالد التوزاني 

الُمَثقَّف الَعربّي:

القامة اللبنانّية والقامة 
االجنليزّية

المبدع عادل الصافي أحد  الفنان  يعّد     
والذي  المغرب،  في  التشكيلي  الفن  رواد 
الخاصة  اشتغاله  طريقة  ابتكار  في  نجح 
به، بعدما راكم تجربة طويلة في اإلبداع، 
الجاد  العمل  من  عاماً  عشرين  تجاوزت 
وفي  الفنية  ورشاته  داخل  والمتواصل 
أثناء رحالته المتعددة وعالقاته الطيبة مع 
المغرب  في  والمثقفين،  الفنانين  من  كثير 
أعماله  نوعية  بفضل  واستطاع  وخارجه، 
في  االنخراط  عبر  العالمية  إلى  الوصول 
فيها  يشارك  جماعية  تشكيلية  معارض 
جنسيات مختلفة ومن مدارس فنية متعددة، 
التجربة  هذه  أنَّ  نؤكد  يجعلنا  الذي  الشيء 
لما  والبحث  الدراسة  تستحق  التشكيلية 
وعوالم  جديدة  ورؤى  دالالت  من  تحمله 
إبداعية منفتحة على التراث ومتصالحة مع 
الذات والواقع وفي اآلن نفسه تشّق طريقها 

نحو المستقبل بثقة وأناة وصبر.
    يوّظف الفنان التشكيلي عادل الصافي 
فكرية  أبعاداً  الفنية  لوحاته  من  كثير  في 
دينية  ثقافية  مرجعيات  لها  وجمالية 
وإنسانية وخاصة البُعد الِعرفاني إلى جانب 
الكوني، مع ما يقتضيه ذلك من  المشترك 
قراءات معمقة وبحث واسع واطالع كبير 
العالمية، ويبدو أنَّ  على اآلداب والثقافات 
وتحّد  كبير  وراءه طموح  يقف  الجهد  هذا 
من  ليس  ألنه  والصعوبات،  العوائق  لكل 
السهل االنتقال من التجريب إلى التنظير، 
ومن التنظير إلى التقعيد، ولذلك فإن نجاح 
استغرق  كبير  عمل  ثمرة  كان  الفنان  هذا 

سنوات طوال.
    إنَّ نزوع الفنان التشكيلي عادل الصافي 
لوحاته  في  العرفاني  البُعد  توظيف  نحو 
في  رغبًة  أو  استكشافاً  يكن  لم  التشكيلية، 
أصيل  نزوع  هو  وإنما  فحسب،  التجديد 
إلى منطقة صوفية في  ينتمي  عنده، حيث 
نواحي إقليم تاونات، شمال وسط المغرب، 
وتحديدا زاوية موالي بوشتى الخمار، التي 
وأيضاً  قلبه،  ومهوى  رأسه  مسقط  تعتبر 
ساَعَدُه على خوض هذه المغامرة اإلبداعية 
التصوف واهتماماته  في  المتعددة  قراءاته 
والفكرية،  الثقافية  وانشغاالته  الفلسفية، 
من  راكمها  التي  الفنية  خبراته  وأيضا 
والمشاركات  تلقاها  التي  التكوينات  خالل 
والورشات  الفنية  المعارض  في  المتعددة 
اإلبداعية داخل الوطن وخارجه، كلُّ ذلك 
التشكيلية  التجربة  هذه  نضج  في  أسهم 
والتقدير،  االهتمام  تستحق  التي  المغربية 
نوعها،  من  فريدة  إبداعية  تجربًة  وتبدو 
العرفان  التي منحها  الجمالية  فما اإلضافة 
الفنان  هذا  عند  التشكيلي  للفن  الصوفي 
عند  العرفانية  اللوحة  طبيعة  وما  المبدع؟ 

الفنان عادل الصافي؟
  إذا كان الحجر مادة النحت، واألصوات 
الرسم،  مادة  واأللوان  الموسيقى،  مادة 
خامة  وّظف  قد  الصافي  عادل  الفنان  فإن 
التراب  وليس  لوحاته،  في  التراب/الطين 
مجرد مادة هامدة كالحجر أو صدى يزول 
كالصوت، وإنما هو حيُّ مثل الماء/اللون، 
وجودها،  ومادة  البشرية،  أصل  هو  بل 
الصافي  لوحات عادل  في  فالتراب  ولذلك 
مشحون بمعاني صوفية أصيلة، ولكم يكن 
أمرا  كان  وإنما  عفويا،  للتراب  اختياره 
في  المقدس  السفر  أجواء  لخلق  مقصودا 
التراب  مع  ألفة  يبني  فنراه  الحياة،  أصل 
وحنينا أبديا، فيعيش حاالت األنس في مقام 
الفن، حيث ال سلطة إال للمطلق والقدسي، 
اإلنسانية  اللغات  من  لغة  التراب  ليصبح 
اللغة  المبدع تلك  العالمية، وبدل أن يكتب 
أي تجربته، يحدث العكس، فتصير اللوحة 
فيه  وتنفخ  المبدع  ترسم  من  هي  التشكيلة 
أسبق  التراب  وجود  ألن  روحها،  من 
التراب  خلود  حيث  المبدع،  وجود  من 
للوجود  األولى  اللغة  باعتباره  األزل  في 
بالحياة،  األول  االتصال  أي  البشري، 
فيتشّكل المعنى في لحظات الفيض، ليكون 
الكون،  لمبدع  األبدي  الجمال  عالمة على 
الوصال،  ولذة  المعرفة،  بدهشة  وإحساسا 

وأُنس الُمشاهدة. 
الفنان  لوحات  في  االنتباه  يثير  ما  إن     
اقتحامه  هو  الصافي  عادل  التشكيلي 
تستمد  صوفية  طبيعة  ذات  روحية  لعوالم 
سماتها  من  كثيرا  الِعرفاني  التراث  من 
التصوف  إن  الرمزية،  ومعانيها  الداللية 
القلبية  والمشاهدة  الكشِف  سبيَل  باعتماده 
يكسر  بذلك  فهو  الحقائق،  بلوغ  في 
وإدهاشه  بتحييره  المتلقي،  انتظار  أفق 
التي  اللغة/المادة  غرابة  بسبب  وإرباكه، 
والرموز  باإلشارات  تحفل  والتي  يوظفها 
خبير  إلى  ليس  شفرتها،  فك  في  وتحتاج 
في اللغة وإنما إلى متلٍق مرهف الشعور، 
الصوفية  التجربة  يعيش  أو  الذوق  يمتلك 
إلى  الكالم  يتحول  التصوف  ففي  ذاتها؛ 
والوضوح  إخفاء،  إلى  والبيان  صمت، 
إلى غموض، والكشف إلى حجب، والبناء 
ال  باإلشارة  التنبيه  ويصبح  هدم،  إلى 
وفي  التواصل  في  منهجا  بالعبارة  البوح 
اإلبداع  وكذلك  واألشواق،  األفكار  نقل 
يتقاطع  الصافي  عادل  عند  التشكيلي 
على  التعويل  في  وفي  الصُّ الِعرفان  مع 
لأللوان  فتصبح  الخالق،  والخيال  الرمز 
ال  محددة  دالالت  الهندسية  ولألشكال 
التراث  به  يحفل  ما  خالل  من  إال  تُْعَرُف 
قد تضيق عن حملها  معاني  العرفاني من 

اللغة، فال تسعها إال األلوان؛ فاألصفر دال 
على السرور والصفاء والنور، واألخضر 
قوة الحضور أو الحضرة في حلقات الذكر 
حيث االستمداد على قدر االستعداد، وكلما 
منسوب  ارتفع  األعداد،  في  الذاكر  زاد 
والمواهب  الربانية  والفتوحات  الواردات 
لتصبَح  لألشياء  الحياُة  َفتُوَهُب  الُقدسية، 
والجالل  المبهر  الجمال  بألوان  ناطقًة 

المهيب والحيرة العظمى، كما قيل:
َواَل  ِفْعٌل  َخَبٌر      َواَل  ِعْلٌم  َبَصٌر  َواَل  َعْيٌن 

أََثٌر َغاَبْت َمَعالُِمه
حيث تختفي الكلمات لتحل محلها المعاني 
كالماء  بعذوبة  منسابة  كالشالل،  متدفقة 
األشكال  بساطة  الرغم من  الزالل، وعلى 
والمثلثات..(،  )المربعات  الموظفة 
المستعملة  المواد  على  الحصول  وسهولة 
برؤية  المبدع  التشكيل  فإن  )التراب..(، 
العارف الُمِحّب، أضفى عليها سحرا بديعاً، 
اللوحة كونا جديدا له  كما خلَق من فضاء 
قوانين  بالضرورة  تشبه  ال  التي  قوانينه 
العوالم  من  يستمد  ألنه  الحسي،  عالمنا 
كل  فوق  يسمو  يجعله  ما  الخفية  األخرى 

الحواس وفوق كل النظريات.
عادل  التشكيلي  الفنان  توظيف  إن      
الصافي للتصوف العرفاني، لم تكن الغاية 
الغاية  كانت  ما  بقدر  المألوف،  خرق  منه 
هي دفع المتلقي للسفر في عوالم التصوف 
األشكال  ودمج  األلوان  مقامات  عبر 
الخطوط،  وتقاطع  بالتراب،  الممزوجة 
َبْذُل  العميقة  الدالالت  هذه  إدراك  ويتطلب 
ال  المتصوف  أن  فكما  التأويل،  في  الُجهد 
يعرض الحقائق دفعة واحدة أمام الخالئق، 
طوبا  ويبنيها  الرموز  وراء  يخفيها  وإنما 
طوباَ عبر المجاهدة والمعاناة، فإن اللوحات 
الّصافي،  عادل  عند  الِعرفانية  التشكيلية 
التصوف  إشارات  من  لكثير  باعتمادها 
إخفاء  إلى  َعَمَدْت  والشكل،  اللون  في 
الُمِشاِهِد  القدسية، بحثا عن  المعاني  بعض 
المتأني،  النظر  الذي يصبر على  المتذوق 
فال يغادر مكانه حتى ينكشف المعنى أمامه 
عاريا في لحظة إشراق وصفاء، فيستحق 
النفيس  المعنى  إن  وتألّمه،  تأمله  ثمرة 
لالستهالك،  جاهزا  صيدا  يكون  عندما 
ال  إذ  والنسيان،  اإلهمال  مصيره  يكون 
وال  السطحية،  الرؤية  لحظة  أثره  يتجاوز 
تتجاوز لذته زمن المشاهدة وإمتاع العين، 
حيث ال صدى له وال ذاكرة وال إلهام، أما 
اللوحة التشكيلية الِعرفانية باعتبارها بوًحا 
ذاتها؛  حد  في  تجربة صوفية  بل  صوفيا، 
يمارس  وُمِحبّاً  »مريدا«  متلقيا  تريد  فهي 
فيتجرد  وبصره،  فكره  من  المألوف  نزع 
الحقائق  عالم  ليلج  مسبقة،  خلفية  كل  من 

فيرى  الجليل،  المعنى  قدسية  مستحضرا 

اللوحة بالبصيرة ال البصر، وعبر األلوان 
فيخرج  المقامات،  في  يسافر  واألشكال، 
ال  آخر،  شخصا  اللوحات  في  سفره  بعد 
رحم  من  والدته  وتكون  األول،  يشبه 
تراب،  من  أنشأته  التي  تلك  األم:  اللوحة 
العشق  فيسكنه  الصوفية  الحكمة  لتتملكه 
أو  الجذبة  في  وينخرط  لخالقه،  األزلي 
لوحة  ليتأمل  إال  دائم ال يصحو،  في سكر 
تشبه  ال  أنها  مسبقا  يعرف  جديدة،  فنية 
تشابهت  وإذا  الثانية..،  األولى وال  اللوحة 
فالمعاني  الرموز،  في  جميعها  اللوحات 
تشابها  نجد  قد  ولذلك  بالضرورة،  مختلفة 
الفنان  عند  التشكيلية  اللوحات  بعض  في 
يظهر  تأّملها  عند  ولكن  الصافي،  عادل 
الرؤيا،  تتسع  ما  فِبَقْدِر  الدالالت،  اختالف 
تضيق األشكال الهندسية وتصغر وتتداخل 
كالنواة  تأثيرها  قوة  في  ولكنها  وتتباعد، 
الكبير،  االنفجار  فتُْحِدُث  تنشطر  التي 
حيث ال تنفد جماليات الفن عندما يلتقي مع 
العرفان الصوفي، وال يرتوي المتلقي، كما 

قيل: 
شربُت الُحبَّ كأسا بعد كأٍس     

راب وما رويُت                    َفما َنفد الشَّ
    ِبَقْدِر عظمة المعنى الصوفي وقدسيته، 
عادل  المبدع  عند  التشكيلية  اللوحة  تستمد 
الصافي قيمتها وهيبتها، فالفن عندما يلتقي 
بالروحانيات، ال يصبح مجرد بوٍح وكشٍف 
يتجزأ  ال  جزء  أساسا  هو  وإنما  وتعبيٍر، 
في  نبيلة  ويغدو رسالة  الحياة،  تجربة  من 
لما  الجمالية  القيمة  تكمن  وهنا  ذاته،  حد 
يعني  وهذا  الصافي،  عادل  الفنان  أنجزه 
أيضا أن الفن التشكيلي في المغرب يمكن 
إنسانيا عميقا عندما يوظف  أن يحقق بُعداً 

يتأسس  الذي  والروحي،  الِعرفاني  التراث 

وقبول  والتسامح  والمحبة  التواصل  على 
اإلنسانية  القيم  من  ذلك  وغير  اآلخر، 
المغربية  الثقافة  بها  تزخر  التي  السامية 
الِعرفاني، والتي يمكن  بُعدها الروحي  في 
أن تشكل دبلوماسية موازية مؤهلة للحوار 
كونية  بلغة  العالم،  شعوب  مع  الحضاري 
الذوق  وتربي  والروح  القلب  تخاطب 
في  ريادة  وللمغرب  بالحياة،  واإلحساس 
فإذا  الدارسين،  على  تخفى  ال  المجال  هذا 
بلٌد  المغرب  فإن  لألنبياء  بلدا  الشرق  كان 
الروح  من  ينبع  الفّن  أن  وكما  لألولياء، 
الصوفي  العرفان  فإن  للوجود،  المتذوقة 
بالعوالم  الروح  هذه  اتصال  من  ينبع 
للعيان،  المرئية  وغير  الباطنة  األخرى 
العرفان  مع  الفني  التشكيل  يتكامل  وهنا 
الجمال  من  لوحات  معاً  ليؤسسا  الصوفي 

الفائق البهاء.
اللوحة  إلى  النظر  يمكن  أخيراً،      
عادل  التشكيلي  الفنان  عند  العرفانية 
فريدا،  إبداعيا  نّصاً  باعتبارها  الصافي، 
يزاوج  حيث  الخاصة،  اإلبداعية  لغته  له 
كلغة  القلب، وهي  العين ورؤيا  بين رؤية 
وإنما  بعينه،  معنًى  على  تستقر  ال  الشعر 
كل  على  وموادها  أشيائها  دالالت  تنفتح 
تلك  وأنَّ  خاصة  الممكنة،  االحتماالت 
مرجعياتها  في  تستند  التشكيلية  اللوحات 
وعرفانية  وثقافية  فلسفية  أصول  إلى 
نحو  معيناً  منظوراً  فتحمل  وإنسانية، 
وتحتاج  والواقع،  والوجود  والكون  الحياة 
في فك شفرتها إلى متذوق خبير أو قارئ 
الموظفة  األشياء  دالالت  يدرك  موسوعي 
في إبداع اللوحة التشكيلية باعتبارها نصا 

قابال للقراءة والتأويل والّسفر الجميل.

أخناتون  الملك  حكم  فترة  أو  العمارنة  فترة  تعتبر    
على  بصمتها  تركت  التي  الفترات  أكثر  من  وخلفائه 
اآلثار المصرية القديمة، وكذلك من أكثر الفترات التي 
أخناتون  أن  الحقيقة  أن  غير  للمحو.  آثارها  تعرضت 
األخرى  اآللهة  آثار  محو  مسلسل  هذا  بدأ  الذي  هو 
الديني  اعتبار أن هذا مكون رئيسي في برنامجه  على 
الجديد، والذي تركز حول معبوده األثير اإلله "آتون" 
الذي اعتبره اإلله األول، إن لم يكن األوحد. وقام بنقل 
عاصمة حكمه إلى مدينة "آخت آتون" )أفق آتون( في 
الوسطى.  مصر  في  المنيا  محافظة  في  العمارنة  تل 
وكجزء من التحويالت الدينية الكبرى التي حدثت خالل 
فترة حكمه، قام رجال دولته بحملة منظمة لمحو وطمس 
عدد كبير من العناصر الدينية في النصوص والزخارف 
أنحاء  معظم  في  أخرى  ومواقع  معينة  بمعابد  الخاصة 
والمحو  الطمس  عمليات  وتنوعت  الفرعونية.  مصر 
وهو  وقتها،  في  المهيمن  اإلله  وصورة  باسم  الخاصة 
"موت".  اإللهة  زوجته  إلى  باإلضافة  "آمون"،  اإلله 
وكذلك تم محو كلمات مثل "نثرو" )"اإلله" في صيغة 
مجموعة  )أي  "التاسوع"  أو  "بسجت"  وكلمة  الجمع( 
مكونة من تسعة آلهة(. وأيًضا تم إزالة عناصر أخرى 
معبد  على  من  "نخبت"  اإللهة  اسم  مثل  متقطع  بشكل 

أبيه الملك "أمنحتب الثالث" في الكاب في أسوان. 
المتعمد  والتدمير  التخريب  هو  هنا  بالمحو  وأعني 
للنصوص أو الصور في آثار السابقين أو المعاصرين. 
ومن الالفت للنظر أن وجود محو ما يشير ويدل على 
محو للمادة األثرية. ولكنه في الوقت نفسه يخلق آثاًرا 
األصلية  اآلثار  عن  مختلفة  جديدة  طبيعة  ذات  أخرى 
التي أراد لها أصحابها أن تكون على الصورة التي تم 
محوها. وعندما يتم محو نص أو صورة، يتم استبدالهما 
"الشيء"  وهذا  تماًما.  جديد  شيء  ولكنه  ما،  بشيء 

يكون له حجم وشكل وأسلوب وطريقة في التنفيذ، وله 
يعتبر  النحو،  هذا  وعلى  مختلفان.  غرض ومضمون 
المحو فًنا وعماًل فنًيا جديًدا، ويصير طبقة مضافة إلى 
فترة  أو  لنقطة  ملموسة  ذكرى  ويصبح  قديمة،  طبقة 
معينة من الزمن. ومن المثير في األمر أن تحليل ما 
قد تم تخريبه وتدميره يقدم معلومات مختلفة من خالل 
تحليل ما قد تم ابتكاره وإبداعه.  وحين نقارن الجديد 
بذلك األول الذي تم تخريبه، ربما نتعرف إلى النص 
األصلي أو الصورة األصلية ونعرف الدوافع وراء 
لمعتقد  مجسدة  وإشارة  دليل  والمحو  التخريب.  هذا 
ما يمكننا من فهم الدوافع األيديولوجية األوسع التي 
على  اعتادت  والتي  الثقافات  من  العديد  تقاسمها 
وآثار  لتاريخ  المتعمد  الطمس  من  الممارسة  هذه 
دقيقة  تاريخية  أسئلة  نفسه  المحو  ويثير  السابقين. 
ذلك؟  وراء  الدوافع  وما  المحو؟  هذا  تم  لماذا  مثل 
آثار  محو  دراسة  ومن خالل  منه؟  البد  كان  وهل 
قاموا  الذين  األفراد  عدد  معرفة  نحاول  العمارنة، 
اإلطار  على  التعرف  كذلك  ونحاول  المحو.  بهذا 
أو المضمون الذي تم فيه محو تلك اآلثار. وكذلك 
نحاول تفسير ومقارنة المحو المختلف مع بعضه 
قد  التفاصيل  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  البعض. 
تسمح لنا بالمتابعة الدقيقة آلثار وهؤالء القائمين 
بالتخريب، فإنها تبدو غير مهمة مقارنة بأسباب 
الدقيقة"  "الحقائق  لتلك  ولكن  والتخريب.  المحو 
رؤى قادرة على تدعيم إدراكنا وفهمنا للعمليات 
خلف  تكمن  التي  األوسع  والثقافية  النظرية 

ظاهرة المحو.
إن تلك المظاهر والمالمح معروفة جيًدا وغالبة 
بفترة  الخاصة  المتعددة  الدراسات  في  التكرار 

آثار  طمس  عن  دراسة  عمل  يتم  وكي  العمارنة. 
العمارنة عن 

األسئلة  إلى  العودة  منا  هذا  يتطلب  وبدقة،  قرب 

وتعريف  تجديد  كيفية  تفسير  عن  ونعجز  األساسية. 
محوها  تم  كان  إذا  المستهدفة  المتعددة  العناصر 
بالمحو  القائمين  أن  الحظ  ولحسن  بالفعل.  وطمسها 
أنه  وبما  عمد.  أو  عمد  عن  آثاًرا  غالًبا  يتركون  كانوا 
المفقود  العنصر  الغالب يمكن إعادة تشييد وتكوين  في 
بمناظر  المقارنة  خالل  من  أو  المعلومة  مضمون  من 
أن  لنا  يتضح  سليمة،  موازية  أو  مماثلة  ونصوص 
قد  العمارنة  آلثار  والطمس  المحو  عمليات  من  العديد 
أو  الكلمة  تظل  ألنه  منمقة  أو  وسطحية  سريعة  تكون 
سبيل  فعلى  ومقروءة.  واضحة  المستهدفة  الصورة 
المثال، نالحظ الطمس الخفيف لـكلمة "آمون" في اسم 
"آمون رع" في مناظر تقدمة القرابين مما يترك آثاًرا 
واضحة للعالمات المستهدفة بالمقارنة مع المحو األكثر 
شمولية لبعض اآلثار األخرى. وهي غالًبا تكون أخطاء 
وعدم كفاءة القائمين بالمحو مما سمح لنا بتحديد بذلك. 
غير أن المثير في األمر هو كيفية ارتباط ذلك الطمس 

المتعدد بفترة العمارنة. 
المصرية، وعلى رأسهم  اآللهة  قام بطرد كل  أخناتون 
العبادة  مواقع  كل  من  طيبة،  في  الحاكم  اإلله  "آمون" 
من األرض المصرية، وأعطى األوامر التي تم تنفيذها 
كلًية. وتم محو كل األسماء الخاصة باآللهة من على كل 
اآلثار، حتى داخل المقابر األفراد. وكان يتم محو أسماء 

اآللهة وتدمير وتخريب صورها أينما كانت.
هل كان أخناتون يعلم أن نفس المصير سوف يلقاه هو 
وآثاره بعد أن زرع هذا المحو في مصر، فطالته اللعنة، 
وطال الدمار آثاره وآثار خلفائه من بعده والذين عانوا 
كان  هل  الزمان،  دار  لو  وهل  سياسياته؟  بسبب  كثيًرا 
أخناتون يفعل ذلك ثانًية أم يقلع عن محو آثار اآللهة من 

أرض مصر؟ 

حمو آثار أخناتون!
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فريد زمكحل



أبو حجاج

 جمرد كلمة
رقبة  في  يوم  كل  يسقطون  الذين  الشهداء   دماء 
خريجين  واإلرهابيين  القتلة  فمعظم  األزهر  شيخ 

جامعة األزهر وال حول وال قوة إال باهلل .

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

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

األقدر الكلمة  نظِم  وعلى  األفضل  أنا  الشعِر  لو كنُت في 

أكثر أُحبِك  واهلل   ... تنهيده  قصيده  كل  مع  فإلني 

وأسكر املعنى  في  وأذوُب  الكلمة  في  عنِك  أبحث 

أجدر رَسمِك  على  وحروفي  الصورة  للحرِف  أترُك 

األخطر هو  املعنى  ويصيُر  باخلصلة  اجلملُة  تتالقى 

األسمر األملُس  َشَعرِك  في  الفصلة  النقطُة  تناجي 

األحمر بلونها  خجولة  ُمبتسمة  احُللوة  وشفتاِك 

أسْهر ب��أن  دوم��اً  وم��ع��ِك  أكتب  ب��أن  تُشجعني 

أخضر ِم��داد  شوق  برقة  ورق��ي  على  احل��رُف  ينام 

أخسر وال  دوماً  فأكسُب  قلبي  في  النبَض  يناجي 

األصغر أن��ا  فأصبح  ع��م��ري  ع��ن  حبي  وي��ك��ب��ُر 

يكبر أن  يريَد  ال  كطفٍل  ُحضنِك  في  وحدي  أناُم 

وأسكر املعنى  في  وأذوُب  الكلمة  في  عنِك  أبحُث 

أكثر ُحبك  في  وأُهيُم  ذهني  في  الصورْة  تكتمُل 

واهلل أحبك أكثر

رسالة تكشف.. كيف استلهم آينشتاين نظرية النسبية

وفاة كارل الجرفيلد أشهر مصممي »شانيل«

ميجان ماركل تزور نيويورك حلضور حفل استقبال طفلها

كنده الجيوش

بالفخر أودّ مشاركتكم  المقال ولدي احساساً    اكتب هذا 
به. هو يُعدُّ حقيقةً مصدر فخر للجالية السورية و العربية في 

مونتريال.  
ما يجعل مقالتي  لهذا األسبوع للحديث عن نشاطات وفعاليات 
 Syrian وانجازات فريق العمل في المركز الثقافي السوري
Cultural Center  برئاسة االستاذ النبيل - نبيل بيتنجانة - 

في مونتريال.
يقوم هذا الفريق وبمن يضم من اصحاب الخبرات والمهنيين 
قيم  يليق بما تعنيه  بتأدية عمٍل  والمتطوعين والعاملين فيه 
المساعدة وبما تنطوي  بتقديم  العمل اإلنساني و الحضاري 
السوريين من الالجئين وغيرهم  الكلمة لمساعدة  عليه هذه 

داخل كندا وخارجها. 
نعم اراهم جميعا و ارى مهنيتهم  بغاية الجمال والوسامة .. 

وسامة الروح والعقل والقلب. 
- المركز يساعد الالجئين السوريين حديثي العهد بكندا 
اليومية من نصائح  الحياة واحتياجاتهم  في مختلف نواحي 
يرتب و بشكٍل  ومساعدات عينية وتقنية. المركز تحديداً 
المساعدة  لمنح  انساني و ممنهج و علمي ما أمكن  متوازن 
لالجئين الجدد من اجل متابعة تعليمهم والتغلب على 
مصاعب الحياة التي تعيق غالبية من حضر من المهاجرين 
الجدد ال سيما عندما يتعلق االمر بمتابعة الدراسة االكاديمية 
 . العلمي و من ثم االنخراط في سوق العمل  والتحصيل 
ليشاركوا في بناء مجتمعهم ووطنهم الجديد كندا. الى جانب 
للتعريف  المركز محاضرات دورية ما أمكن ذلك  يقيم  هذا 
بسوريا وتاريخها وأهلها وكي يمكن الكنديين و غيرهم  ان 
يمدوا يدهم لمساعدة السوريين في محنتهم على اختالف 
الى  المركز  يقوم  أنواعها. كما و  المساعدات و  أشكال هذه 
جانب ذلك بالكثير من النشاطات االخرى قد ال يتسع المكان 
لها هنا و بحثها بالتفصيل ولكن ادعوكم و بكل الود ان 
بالفخر  الموقع االلكتروني على االنترنت وتحسوا  تزوروا 

مثلي.  
وفناً  ثقافةً  السنوي االبرز  الحدث  بالذكر  ولعلي هنا اخص 
والذي يقوم به المركز وهو حفل االوركسترا الخيري الذي 
 McGill الرائدة في كندا.  بالتعاون مع جامعة ميجيل  اقيم 

 University
بقوة  اثبت حضوره  يقام منذ عدة سنوات  الذي  الحفل  وهذا 
الكندي بكافة مكوناته من سوريين وعرب  المجتمع  داخل 
وكنديين على اختالف اطيافهم و مشاربهم و تنوعهم.  
ونجحوا بجعله على مستوى عالي من الرقي اصبح يحضره 

شخصيات مهمة وتتحدث عنه وسائل االعالم الكبرى!!! 
كبيرا برفع اسم سوريا  نعم من هذا الحفل عملوا انجازاً 
وأهلها .. بشكل قد تعجز عنه أموال او موارد مالية وتقنية من 

الضخامة بمكان .
الربحي يذهب  الخيري غير  الحفل  واالهم من هذا ان هذا 
ريعه لمساعدة كل محتاج! المحبة في أسمى صورها! الرقي 

في اجمل محاصيله!! 
سنابل الخير السورية ... وتبنت كل سنبلة الف سنبلة.. الف 
المركز ومن يدعمون  العامل في  للفريق  محبة وألف محبة 

المركز جهدكم لم يذهب سدى ونفخر بكم جميعا ! 
 

املركز الثقايف السوري  

من واقعنا

Canadian  
Realities  

لم تحددها إن  بازار نقال عن مصادر  قالت مجلة هاربرز     
التي تنتظر أول مولود لها من األمير هاري  ميجان ماركل 
نيويورك لحضور حفل  الربيع وصلت  اليزابيث في  الملكة  حفيد 

لمولودها يوم الثالثاء
وهذه أول مرة تعود فيها الممثلة األمريكية السابقة للواليات المتحدة 
قلعة  بالمشاهير في  امتأل  منذ زواجها من األمير هاري في حفل 

وندسور في مايو أيار.
وامتنع قصر كينزنجتون عن التعليق على تقارير قالت إن ماركل 
)37 عاما( ستحضر االحتفال بقدوم طفلها. وشوهدت ماركل 
بعد  ايست سايد في مانهاتن  أبر  تخرج من فندق فخم في منطقة 

ظهر يوم الثالثاء.
التي تحمل لقب دوقة ساكس  وذكرت مجلة هاربرز أن ماركل 
المقرر أن تكون ضيفة  الجمعة ومن  نيويورك يوم  إلى  وصلت 

الشرف في الحفل الذي سيقام في الفندق الذي تنزل به.
ومن المقرر أن تقوم ماركل وهاري بزيارة رسمية للمغرب خالل 

الفترة من 23 حتى 25 فبراير شباط.

  أفادت وسائل إعالم،  أن أشهر مصممي 
األزياء في دار »شانيل« لألزياء كارل 

الجرفيلد توفي عن 85 عاما.
األزياء  أن مصمم  تقارير صحفية  وأفادت 
بعد تعرضه  توفي  الشهير كارل الجرفيلد 
لوعكة صحية، ظل يعاني منها خالل 

الماضية. األسابيع 
وخالل فترة مرضه، فوت المصمم عرضين 
لألزياء في دار شانيل، وقالت الشركة حينها 
إنه »يشعر بتوعك«، وفقا لما ذكرته صحيفة 

»ذي صن« البريطانية.

ووفق بيان تلي عقب تفويته لعرض األزياء 
المدير  قالت شانيل »السيد الجرفيلد،  الثاني 
الذي كان يشعر بتوعك طلب  الفني لشانيل، 
الفني  االستوديو  مديرة  فيارد،  فيرجيني  من 

في الشركة بتمثيله«.
التي  تاريخه  األولى في  المرة  وكانت هذه 
يتغيب فيها عن المشاركة على الممر بنهاية 

عرض لألزياء في شانيل.
وكان الجرفيلد تولى رئاسة دار األزياء التي 
أسستها كوكو شانيل طوال 3 عقود، وكان 

يقدم 8 مجموعات أزياء سنويا.

اكتشفت مؤخرا في جامعة    أظهرت رسالة 
إدنبره، أن عالم الفيزياء النظرية األلماني األصل، 
النسبية من  نظريته  استلهم  آينشتاين، ربما  ألبرت 
الثامن عشر،  القرن  في  اسكتلندي عاش  فيلسوف 

وفقا لما ذكرته صحيفة التيليغراف البريطانية.

أدنبره،  اكتشفت في جامعة  التي  الرسالة  وبحسب 
الفيلسوف  آينشتاين درس أعمال  ألبرت  فإن 
بنظريته  أن يخرج  قبل  ديفيد هيوم  االسكتلندي 

حول النسبية.
أطلع على  آينشتاين  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
البشرية«،  الطبيعة  كتاب »بحث في 
الذي يعد من أهم مؤلفات هيوم قبل أن 

ينشر نظريته عام 1905.
أول  فإن هيوم هو  الصحيفة  وبحسب 
والمكان  الزمان  ثبات  بشأن  تساءل  من 
واستقاللية كل منهما، ودعا إلى إجراء 
العلمية في هذا  الدراسات  مزيد من 

الشأن.
الطبيعة  في  »بحث  كتابه  وفي 
البشرية«، الذي نشر عام 1738، كتب 
الرئيسي  يقول »إن االعتراض  هيوم 
التجريدي مستمد من  المنطق  ضد 
بالزمان والمكان. ورغم  تتعلق  أفكار 
تبدو  قد  اليومية  الحياة  األفكار في  أن 
يتم  واضحة ومفهومة، لكن عندما 

التحقق منها وتمحيصها بتعمق... فإنها تبدو مليئة 
والتناقض«. بالعبثية 

أستاذ  إلى  آينشتاين وموجهة  وفي رسالة كتبها 
ديسمبر  فيينا موريتس شليك في  الفيزياء في 
أعمال هيوم هي  أن  آينشتاين  يعترف   1915

التي ألهمته في نظرية النسبية العامة.
بنمط  الرسالة عن إعجابه  آينشتاين في   وعبر 
تأثيره عليه،  بمقدار  تفكير هيوم، واعترف 
الطبيعة  أنه درس عمله حول  إلى  مشيرا 
يتوصل  أن  قبل  البشرية »بحماسة وإعجاب« 

إلى نظرية النسبية.
المحتمل جدا  قائال »من  وأوضح في رسالته 
الفلسفية ال يسعني  الدراسات  أنه من دون هذه 

القول أنه يمكنني التوصل إلى حل«.
العشرين من  آينشتاين، عندما كان في  وكان 
الفيدرالي  البراءات  كاتبا في مكتب  عمره، 
الحين كان  ذلك  بيرن، وفي  السويسري في 
عضوا في جمعية أطلق عليها اسم »األكاديمية 

أسبوعيا  تلتقي  األولمبية«، وهي جمعية كانت 
فيزيائية وفلسفية، وفيها  لمناقشة قضايا ومسائل 

وصل كتاب هيوم إلى آينشتاين إلى كتاب هيوم.

الدراسات  أكثر  ويعد كتاب هيوم هذا واحدا من 
الفلسفية أهمية واألول الذي يطرح قضايا جوهرية 

تشارلز  أعمال  اإلنسان، وسبقت حتى  في عقيدة 

داروين حول التطور.

  يستعد معرض ساتشي البريطاني الشهير الستقبال 
أكبر عدد من مقتنيات الملك الفرعوني، توت عنخ 
آمون، في إطار معرض »لن يتكرر مرة أخرى أبدا«، 

في العاصمة البريطانية لندن، بحسب منظميه.
ونقلت صحيفة »ذا جارديان« البريطانية أن المعرض 
سيقدم لزواره جولة على مقتنيات هذا الفرعون 
المصري، يبلغ عددها 150 قطعة أثرية أصلية من 
مقبرة توت عنخ أمون، 60 قطعة منها تغادر مصر 

ألول مرة.
وسوف يرافق هذا المعرض، معرض آخر لمقتنيات 
هذا الفرعون في العاصمة الفرنسية، باريس، ضمن 

االحتفاالت باقتراب الذكرى المئوية ألهم اكتشاف 
في القرن العشرين المتمثل في مقبرة توت عنخ أمون 

الذي تم عام 1922 على يد المستكشف 
البريطاني، هوارد كارتر.

وتفسر الصحيفة البريطانية سبب عدم 
تكرار العرض مرة أخرى، بقولها إنه 
بمجرد إنهاء معرض ساتشي لهذه الجولة 
الفرعونية، ستعود المقتنيات األثرية »بشكل 
دائم« إلى المتحف المصري الكبير الجديد، 
بالقرب من إهرامات الجيزة، ولن تخرج 

مرة أخرى من البالد.

وقال األمين العام لوزارة اآلثار المصرية في كلمته 
الموجهة للجمهور البريطاني، بحسب »ذا جارديان«: 

»أرجوكم شاهدوا هذه المقتنيات، قوموا بزيارة 
المعرض قبل عودة هذه الكنوز إلى مصر لألبد«.

  يجّسد برنامج أعمال التكليف الحصري العالمية لمهرجان أبوظبي 
الثقافية التي  الذي تنظمه مجموعة أبوظبي للفنون، جهود الدبلوماسية 
يبذلها المهرجان، وفي دورته السادسة عشرة لعام 2019، يعزز مهرجان 
أبوظبي هذه الجهود عبر اإلنتاج المشترك، وإتاحة الفرصة أمام جمهور 

جديد لحضور أعمال جديدة، حيث يشهد العام الجاري إقامة عروض 
وحفالت ضمن جوالت عالمية ستجوب كالً من ألمانيا وإسبانيا والمملكة 

المتحدة والواليات المتحدة األميركية وكندا وفرنسا، وسلطنة ُعمان. 
فبعد أن قدم المهرجان في يناير الماضي، عرض »ال بوهيم«، رائعة 
بوتشيني بإخراج جديد ومعاصر لباري كوسكي، يستعيد المهرجان واحدة 
من أكثر أعمال اإلنتاج رمزية وضخامة في التاريخ الحديث، وهي أوبرا 
»عايدة«، رائعة جوسيبي فيردي. إذ يعود العرض، بمناسبة احتفال تياترو 
الثانية لتأسيسه، عبر إنتاج مشترك لـ »تياترو  رويال بالذكرى المئوية 
رويال« و »ليريك أوبرا شيكاغو« و»مهرجان أبوظبي«، بنسخة منقحة 
ومحدثة يقدمها المايسترو نيكوال لويزوتو الذي سيقود جوقة وأوركسترا 

تياترو رويال مع مجموعة من أفضل األصوات المعاصرة.
وفي برنامجه للموسم الحالي 2019 يجمع مهرجان أبوظبي فنانين عرباً 
من حول العالم في قاعة »بيير بوليز« التي تعد موطن الموسيقى العربية 
في أوروبا، وذلك عبر برنامج »فنانون عرب من حول العالم« الذي يقدم 

بريطانيا تستعد لعرض أكرب عدد من مقتنيات امللك توت عنخ آمون

مهرجان أبوظيب يستعيد 
أوبرا »عايدة« 

مساء يوم األربعاء 13 مارس 2019 عازف العود التونسي، أنور 
إبراهام الذي سيجمع بين التقاليد العربية والروح االبتكارية لموسيقى 
الجاز عند أداء المقامات الزرقاء، وسينضم إليه ثالثة من األساتذة 

في مجاالتهم وهم: عازف اإليقاع دايف 
هوالند، عازف الدرامز ناشيت وايتس، 

وعازف البيانو دجانغو بايتس. 
ويعقب ذلك حفل في 29 مايو 2019 يقدم 
خالله المؤلف الموسيقي السوري كنان 
العظمة آخر أعماله، حيث تنضم إليه الفنانة 
ديما أورشو في عمل بعنوان »برلين: 
موسيقى لأليام القادمة«، وهي رحلة 
للموسيقى والشعر، تستكشف مواضيع 
مثل المنزل واإليمان والصداقة. إذ وضع 
العظمة قصائد سورية معاصرة في 
فضاءات صوتية لموسيقى الحجرة تدمج 

بين التقاليد العربية والغربية.
وينتقل مهرجان أبوظبي إلى إسبانيا، حيث سيكون طلبة الموسيقى الكالسيكية على 
موعد مع المايسترو بيتر إيوتفوس الذي سيزور مدرسة الملكة صوفيا للموسيقى 
خالل الفترة من 17 ــ 23 يونيو 2019، وذلك في إطار التعاون المشترك بين 
مهرجان أبوظبي ومدرسة الملكة صوفيا للموسيقى الذي بدأ في عام 2015، حيث 

سيتسنى للطالب التعرف عن قرب إلى أعماله المرموقة.
ومن إسبانيا إلى لندن، حيث مهرجان ُشباك 2019، أكبر مهرجان في لندن 
البهلوانية، »حلقة:  للثقافة العربية المعاصرة، يستضيف المهرجان فرقة طنجة 
سيرك طنجة المسرحي«، وهو فّن السيرك المسرحي المولود من تقاليد المحاربة، 
ويجمع بين صناعة األشكال الهرمية من المؤدين، إضافة إلى عروض العجالت 
والقفز. كما سيضم المهرجان عرضاً للمؤلف والملحن أمير الصفار الذي يمزج 
بين الجاز والموسيقى العربية، في أحد تجليات التبادل الثقافي من خالل الموسيقى. 
وسيقود الصفار فرقة موسيقية لتؤدي »لومينيسينسيا«، في 6 يوليو 2019، ليعيد 
الفالمينكو إلى جذور المقامات العربية من خالل األلحان الرشيقة، جامعاً الشرق 

والغرب في عالم معاصر، وأسلوب فني جميل.

اليونسكو حتيي اليوم 
العاملي للغة األم

  تحيي منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” يوم الخميس 
اليوم العالمي لـ “اللغة األم” لعام 2019 تحت شعار “لغات السكان األصليين 
مهمة من أجل التنمية وبناء السالم والمصالحة”، حيث تعد اللغات هي األدوات 

األقوى التي تحفظ وتطور التراث الملموس وغير الملموس.


