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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

صفقة القرن ... كيف وملاذا وملَّن؟
المبدئية  الدالئل  كل  تشير    
القرن«  على قرب ظهور »صفقة 
المزعومة بعد سنتين من العمل 
عليها كمشروع لتحقيق السالم 
المنشود في الشرق األوسط قبل 
للتقرير  بداية هذا الصيف، ووفقاً 
الصادر عن »واشنطن بوست« 
الفضل في  التي نسبت  األمريكية، 
ذلك للسيد جاريد كوشنر صهر 
ومستشاره  ترامب  الرئيس 
مهندس  باعتباره  الخاص، 
التكتم  المشروع المزعوم، رغم 
الشديد المضروب حوله وتأكيدها 
نجاحه،  فرص  محدودية  على 
من  السلبي  التوجه  مع  خاصة 
القيادات األوروبية  جانب بعض 

والعربية تجاهه.
والسؤال المهم التي غفلت عن 
حول  المذكورة  الجريدة  طرحه 
صفقة القرن المزعومة، هو كيف 
ن وأين تم االتفاق  ومتى ومع مَّ
هو  وما  الصفقة؟  هذه  على 
المقابل إلتمامها وللمضى قدماً في 
تنفيذها؟ وهل ستكون على حساب 
اقتطاع بعض األراضي العربية أو 
التنازل عنها من جهة بعض دول 

الفلسطيني  الجوار إلقامة الوطن 
البديل؟

تجاوب  أن  ننتظر  أسئلة  وكلها 
قبل  القادمة  القليلة  األيام  عنها 
الخوض في الموضوع والتعليق 
يتناسب مع معطياته.  بما  عليه 
وهل لموافقة الرئيس األمريكي 
على التعديالت الدستورية الجديدة 
في مصر أيَّ عالقة به من قريب 
المقابل  سيكون  وهل  بعيد؟  أو 
لهذه الموافقة التفريط في جزء 
الغالية  المصرية  من أرض سيناء 
على قلب كل المصريين؟ دعونا 
تتضح  حتى  األحداث  نسبق  ال 
صفقة  خبايا  ونكتشف  الرؤية 
التي ال تدعوني  المزعومة  القرن 
أفعل  أتمنى لو  للتفاؤل، وإن كنت 
عكس ذلك، وأرجو أن يكون كذلك 
عندما نعلم طبيعة صفقة القرن 

؟ وكيف هي ولماذا ولمنَّ

بخير  والجميع  عام  كل  وأخيراً 
عيد  بمناسبة  وسالم  وصحة 
على  هللا  أعاده  المجيد  القيامة 
بالخير  األرض  شعوب  جميع 

واليمن والسالم.
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تتقدم إدارة جريدة الرسالة بخالص 
التهاني وأطيب األماني 

بمناسبة عيد القيامة المجيد
أعاده هللا على الجميع

 بالخير والسالم والمحبة 

  تناقلت بعض وسائل اإلعالم الفرنسية بعض الصور 
للحريق الذي طال الجزء العلوي من كنيسة نوتردام 
ولبعض  باريس،  الفرنسية  العاصمة  في  الشهيرة 
الفرنسيين العرب من غير المسيحيين وهو يلوحون 
بعالمة النصر من الذين هزمهم الصليب بالمحبة، وندعو 

هللا لهم بالمغفرة ألنهم ال يعرفون ماذا يفعلون!!
فريد زمكحل

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

ترامب يستخدم حق الفيتو للمرة الثانية لوقف قرار الكوجنرس 
مبنع مشاركة الواليات املتحدة األمريكية يف حرب اليمن

  أبطل الرئيس األمريكي دونالد ترامب، مشروع قانون 
أقره الكونجرس ينهي الدعم األمريكي للعمليات العسكرية 
التي تقودها السعودية في اليمن، واستخدم حق النقض 

الرئاسي )الفيتو( لوقف القرار.
واعتبر البعض قرار الكونجرس بإنهاء الدعم األمريكي 
للحرب في اليمن، بمثابة توبيخ قاس من الحزبين لترامب 
وخطوة تاريخية في تقليص صالحيات الرئيس في إعالن 
الحرب، وهي خطوة أدانها ترامب في بيان أعلن فيه عن 

استخدام الفيتو.
وقال ترامب في البيان: »هذا القرار محاولة غير ضرورية 
وخطيرة إلضعاف سلطاتي الدستورية، ما يعرض حياة 
المواطنين األمريكيين والجنود الشجعان للخطر اليوم وفي 

المستقبل«.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها ترامب الفيتو 
الرئاسي خالل فترة حكمه. واستخدمه ضد قرار الكونجرس 
لوقف حالة الطوارئ الحدودية التي أعلنها من أجل تأمين 
المزيد من التمويل لجداره بين الواليات المتحدة والمكسيك 

في مارس/آذار الماضي.
وتعرض الرئيس األمريكي النتقادات شديدة بسبب موقفه 
الضعيف من المملكة العربية السعودية بشأن مقتل الصحفي 
الناجمة عن الهجمات  جمال خاشقجي، والخسائر المدنية 

السعودية في اليمن.

وقدمت الواليات المتحدة األسلحة ودعما مخابراتيا إلى 
السعودية في حربها في اليمن ضد المتمردين الحوثيين، 
المدعومين من إيران. وتقول األمم المتحدة إن الحرب قتلت 

ما ال يقل عن سبعة آالف مدني.
وقال ديفيد ميليباند، رئيس لجنة اإلنقاذ الدولية، إن فيتو 
ترامب يمثل »ضوءا أخضر فعاال الستراتيجية الحرب 

التي أدت إلى استمرار أسوأ أزمة إنسانية في العالم«.
وأضاف أن 10 ماليين شخص على شفا مجاعة في اليمن. 
»وهناك ما يصل إلى 100 ضحية مدنية في األسبوع، 
واحتمالية مقتل اليمنيين في منازلهم أكثر من أي مكان 

أخر«.
ورد ترامب على منتقديه بأن دعم الواليات المتحدة للحرب 
كان ضروريا لعدة أسباب، أوال وقبل كل شيء« لحماية 
سالمة أكثر من 8 آالف أمريكي يقيمون في بعض دول 

التحالف«.
وقال إن هذه الدول »تعرضت لهجمات الحوثيين من 
اليمن«، في إشارة إلى هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ 

يقول التحالف بقيادة السعوديةا إنه تم اعتراضها.
وقال الرئيس أيضا إن قرار الكونجرس »سيضر بالسياسة 
الخارجية للواليات المتحدة« و »سيضر بعالقاتنا الثنائية«.

وأضاف أنه سيؤثر أيضا سلبا على »جهودنا المستمرة 
لمنع وقوع إصابات بين المدنيين ومنع انتشار المنظمات 

اإلرهابية مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية 
وكذلك تنظيم الدولة اإلسالمية، ويشجع أنشطة إيران 

الخبيثة في اليمن«.
وجادل الديمقراطيون بأن تورط الواليات المتحدة في 
الصراع اليمني، من خالل تبادل المعلومات االستخباراتية 

والدعم اللوجستي وإعادة التزويد بالوقود الجوي لطائرات 
التحالف، غير دستوري بدون سلطة الكونجرس.

وأدانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي من 
أبرز السياسيين الديمقراطيين في البالد، استخدام ترامب 

للفيتو.

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

البشري من »بيت الضيافة« 
إىل سجن يف اخلرطوم

السراج يهاجم حفرت ويتعهد بتقدميه لـ »اجلنايات الدولية«

املسماري  : القصف الليلى لطرابلس نفذته مجاعات ارهابية 
بشكل عشوائى

كشفت صحيفة »آخر لحظة«    
السودانية، األربعاء، عن تطورات 
جديدة بملف الرئيس السوداني المعزول، 
أيام على  البشير، وذلك بعد  عمر 
ووضعه  »خلعه«  الجيش  إعالن 

تحت اإلقامة الجبرية.
وذكرت الصحيفة أن الجهات المختصة 
رحلت عمر البشير إلى سجن كوبر، 
وقالت إن المجلس العسكري أوفى 
عادلة  محاكمة  بتوفير  بـ«تعهداته 
للرئيس السابق بالداخل، بعدم تسليمه 

إلى المحكمة الجنائية الدولية«.
وأضافت أنها حصلت على معلومات 
تفيد بـ«تحويل البشير من بيت الضيافة 
حيث كان تحت قيد اإلقامة الجبرية 
إلى سجن كوبر تحت حراسة مشددة 

وذلك مساء أمس )الثالثاء(«.
وكالة  نقلت  الحق،  وقت  وفي 
عائلة  من  رويترز عن مصدرين 
البشير تأكيدهما أنه نقل إلى سجن 
كوبر في العاصمة الخرطوم، في 

ساعة متأخرة من مساء الثالثاء.
المجلس  رئيس  أن  إلى  وأشارت 
البرهان،  عبدالفتاح  العسكري، 

التشاور  »بعد  الخطوة  هذه  اتخذ 
مع أعضاء المجلس«، مشيرة أيضا 
إلى صدور قرار باعتقال 11 من 
بينهم  السابقين  الكبار  المسؤولين 

والة مدنيون.
األربعاء،  من  الحق  وقت  وفي 
البشير  عائلة  من  مصادر  أضفت 
النبأ،  على  المصداقية  من  المزيد 
السابق  الرئيس  نقل  عن  متحدثة 
إلى سجن كوبر في الخرطوم في 

ساعة متأخرة من الثالثاء.
 وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع السوداني 
السابق عوض بن عوف عزل البشير، 
بعد أشهر من االحتجاجات على نظامه.
مصير  أصبح  الوقت  هذا  ومنذ 
تساؤالت  مثار  المعزول  الرئيس 
سيما  ال  السودان،  وخارج  داخل 
أنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية 

الدولية..
لثالثة  البالد  حكم  الذي  والبشير، 
الجنائية  للمحكمة  مطلوب  عقود، 
الدولية بتهم اإلبادة وارتكاب جرائم 
الحرب وجرائم ضد اإلنسانية خالل 

النزاع في إقليم دارفور.

السراج، رئيس حكومة  فائز  تعهد   
الوفاق الوطني الليبي، بتقديم المشير خليفة 
حفتر، قائد قوات شرق ليبيا التي تسمى 
إلى محكمة  الليبي«  الوطني  بـ«الجيش 
الجنايات الدولية باعتباره »مجرم حرب«.
جاء ذلك في بيان نشرته حكومة الوفاق 
الوطنية على صفحتها بفيسبوك، ونصه: 
الليبي رئيس  للجيش  القائد األعلى  »أكد 
المجلس الرئاسي السيد فائز السراج خالل 
جولته التفقدية لألحياء السكنية التي تعرضت 
للقصف في وقت متأخر من مساء الثالثاء 
العمل سينال  بهذا  قام  الذي  المجرم  بأن 
جزاءه، وقال إنها هجمة بربرية وحشية 
بو سليم  المجرم حفتر على حي  بها  قام 

وعلى حي االنتصار، تؤكد وحشيته«.
وأضاف السراج وفقا للبيان خالل تقديمه 
التعازي لألسر المكلومة بفقدان أقرباءها، 
بأن »فعل مثل هذا ال يقوم به شخص عنده 
بإذن  اإلنسانية.. سينال جزاءه  ذرة من 
هللا، وسنقدم غداً كافة المستندات لمحكمة 
المجرم حفتر  الدولية، وسينال  الجنايات 

جزائه كمجرم حرب«.
بـ«نقض  اتهم حفتر  قد  السراج  وكان 
العهد« وانقلب على االتفاقيات السياسية 
السياسي  الحل  فيه  كان  الذي  الوقت  في 
لألزمة الليبية قريبا، وذلك في كلمة متلفزة 
لبدء عمليات  بعد إعالن حفتر  ألقاها 

»تحرير طرابلس«.

الوطني  الجيش  باسم  المتحدث  اليوم  قال   
المسماري إن جماعات  اللواء أحمد  الليبي 
إرهابية تسيطر على العاصمة طرابلس قصفت 
بشكل عشوائي عددا من األحياء في المدينة، 

في وقت متأخر من ليل الثالثاء.
وأضاف المسماري في بيان صباح األربعاء، 
للقوات المسلحة “تؤكد  العامة  القيادة  أن 
قيام المليشيات اإلرهابية، التي تسيطر على 

العاصمة، بالرماية العشوائية بصواريخ الجراد والراجمات على 
ضواحي المدينة”.

وأدان المسماري القصف الليلي، الذي تسبب في تدمير عدد من 
قائال: “إن  المنازل في حيي االنتصار وبوسليم في طرابلس، 

القيادة العامة تدين هذه األعمال اإلرهابية”.
وتوعد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في بيانه، بمحاسبة 
لدينا  إنهم “معروفون  مرتكبي هذه األعمال اإلرهابية، وقال 

باألسماء”، معزيا في الوقت نفسه أسر الضحايا.
وأعرب المسماري عن أمله في أن يتخلص الشعب الليبي من 
الجماعات اإلرهابية التي تسيطر على طرابلس، مثلما تخلص 

منهم في بنغازي ودرنة في شرقي البالد.
وتسبب القصف على أحياء في العاصمة طرابلس ليلة األربعاء، 
بمقتل 4 أشخاص على األقل، وإصابة 4 آخرين، في حين 
النيران في أخرى، حسبما  المنازل واستعلت  تضرر عدد من 

أفادت مصادر محلية.
ويأتي قصف الجماعات اإلرهابية ألحياء سكنية في طرابلس، 
في وقت يشن الجيش الوطني الليبي منذ أسبوعين عملية عسكرية 

للتخلص من المليشيات التي تسيطر على العاصمة.
وحقق الجيش الوطني الليبي تقدما على مدار األيام القليلة الماضية 
في العمليات العسكرية، وكبد الميليشيات خسائر كبير في األروح 
والعتاد، وشن غارات مركزة على أهداف للجماعات اإلرهابية.

  أعلن أغلبية رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس 
النواب خالل الجلسة العامة التي عقدها المجلس 
موافقتهم  العال،  عبد  برئاسة على  الثالثاء  أمس 

على التعديالت الدستورية.
الهادي  عبد  دعم مصر”  “ائتالف  رئيس  وقال 
تشهد  لم  في مصر  السياسية  الحياة  إن  القصبي، 
حراكا بهذا المستوى ، وأن ما نحن بصدده اآلن من 
مناقشة لتلك التعديالت الدستورية يعكس قيمة هذا 
المجلس وقدرته على استيعاب كافة اآلراء ، الفتا 
إلي أن الشعب المصري يبقى هو صاحب الكلمة 
األخيرة في الموافقة على تلك التعديالت الدستورية.
وأشار إلي أن النواب أعضاء االئتالف استخدموا 
حقهم الدستوري في التقدم بطلب تعديل الدستور 
الذى منح الحق لرئيس الجمهورية وخمس أعضاء 
مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل مادة أو أكثر 

من مواد الدستور.
وقال “أعتقد اننا استخدمنا حقنا الطبيعي داخل هذا 
المجلس وانتهينا في الوصول إلي صياغة للتعديالت 
والكلمات،  المواد  في  بالدقة  تميزت  الدستورية 
وأسجل في مضبطه هذه الجلسة أن صياغة المواد 
والكلمات ال تكفي لكن األهم هو تحويل تلك المواد 

والكلمات إلي أعمال وانجازات”.
التعديالت الدستورية انطلقت من  وأكد أن فلسفة 
القضاء  استقالل  على  االئتالف  أعضاء  حرص 
والفصل بين السلطات والتأكيد على أن أبناء القوات 
أبناء الوطن وهم من نستأمنهم  المسلحة هم خير 
على هذه البالد، وكانت الفلسفة التي أطلقت منها 
التعديالت تحرص على تمثيل كل فئات المجتمع 

في الحياة السياسية.
وردا على بعض االعتراضات التي تناولت مصطلح 

مدنية الدولة في التعديالت الدستورية، أوضح رئيس 
“ائتالف دعم مصر ” أن معني كلمة “مدنية” في 

الدستور المصري ال يعني على األطالق أن الدولة 
دولة عسكرية أو علمانية أو دينية.

النواب ، على حسن  وتقدم بالشكر لرئيس مجلس 
التعديالت  بمناقشة  الخاصة  الحوار  إدارة جلسات 
الدسورية، واللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، 
معلناً احترام ائتالف دعم مصر لكل من وافق وكل 
من عدل وكل من أعترض على التعديالت الدستورية.
ومن جانبه ، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب 
“حماة الوطن” محمد أسامة أبو المجد، موافقته على 
التعديالت الدستورية التي ستعمل على تحقيق مزيد 
من االستقرار خالل المرحلة المقبلة ، مؤكدا أن مصر 
تمر بمرحلة فارقة فى تاريخها ولديها طموحات فى 

اإلصالح االقتصاى واالجتماعي

وأوضح أن التعديالت الدستورية ستكون سببا فى 
تحقيق مزيد من االستقرار .

وأعلن مسؤول الهيئة البرلمانية لحزب المصريين 
على  موافقته  العال،  أبو  أيمن  النائب  األحرار، 
التعديالت الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب، 
مؤكدا أنها حافظت على االستقالل المالي للهيئات 

والجهات القضائية.
وأشار إلي أن التعديالت الدستورية عالجت الخلل 
الخاص بمدة رئيس الجمهورية، بزيادة مدة الرئاسة 
من 4 سنوات إلي 6 سنوات، باإلضافة إلى تطبيق 
األثر المباشر من خالل النص على انتهاء مدة رئيس 
الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ 
2018، مع  للجمهورية في  انتخابه رئيساً  إعالن 
جواز إعادة انتخابه لمرة تالية، والتى حققت معادلة 

مبدأ تداول السلطة وحرية الترشح.

موافقة أغلبية جملس النواب املصري على التعديالت 
الدستورية بصورة نهائية

حريق نوتردام
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حيث تتمتعوا مبوقعه الفريد

طرق عديدة 
لتكرمي احلياة

بقدر عدد جنوم 
السماء

سوف جتدوا لدينا 
أكفاء ملتزمون بتنفيذ 

رغباتكم

املركز اجلنائزي 
تكـرميا للحيــاة

فريد زمكحل

كاهن شجاع ُينقذ بيت القربان وإكليل الشوك 
من حريق نوتردام

السجن املؤبد لـ69 وإسقاط اجلنسية عن 
138 يف قضية “حزب اهلل البحريين”

قادة دوليون يدعون للمساعدة يف ترميم 
كاتدرائية “نوتردام” الفرنسية

ماكرون: مت جتنب األسوأ حبريق نوتردام

الذي ساعد  الفرنسي  الكاهن  ان    
واحتضن الجرحى بعد أسوأ اعتداء 
خالل  باريس  له  تعرضت  ارهابي 
حريق  بطل  يُبايع  الماضي  القرن 

نوتردام.
المرشد  فورنييه،  مارك  جان 
باريس،  في  اإلطفاء  لفوج  الروحي 
أنقذ بيت القربان واكليل الشوك من 
الكاتدرائيّة المحترقة ليل اإلثنين بعد 
مع  كبيرة  بشجاعة  المبنى  دخوله 

رجال اإلطفاء.
هاَتين  خسارة  من  يُخشى  فكان 
الحريق  بسبب  الدينَيتين  التحفَتين 

الذي لف األثر الفرنسي األبرز.
“إن  اإلسعاف:  رجال  أحد  وقال 
األب فورنييه بطل حقيقي. لم يخف 
الذخائر  نحو  مباشرًة  ودخل  أبداً 
ليضمن  الكنيسة  في  الموجودة 

إنقاذها. هو يتعامل مع حاالت الموت والحياة يومياً 
وال يخاف أبداً.”

التي  األولى  المّرة  ليست  أنها  الى  اإلشارة  وتجدر 
يقدم فيها األب فورنييه مساهمته القيّمة لباريس فقد 
دخل مسرح باتاكالن في ١٣ نوفمبر ٢٠١٥ بعد أن 
قتل ارهابيو الدولة اإلسالميّة بأسلحتهم ومفجراتهم 

٨٩ شخصاً.
فصلى الكاهن على الموتى وساعد الجرحى وجميع 

الذين خسروا صديق أو قريب.
األخيرة  المسحة  “مسحتهم  يومها:  فورنييه  وقال 

على النحو الذي تسمحه لي الكنيسة الكاثوليكيّة.”
من  الخامس  العقد  في  وهو  فورنييه  األب  وكان 
العمر بدأ مسيرته الكهنوتيّة في ألمانيا قبل أن ينتقل 
في  المسلحة  القوى  أبرشيّة  الى  انضم  فرنسا.  الي 
العام ٢٠٠٤ وأمضى سبع سنوات يعمل مع الجيش 

في جميع أنحاء العالم.
 ١٠ ضحيته  ذهب  كمين  من  أفغانستان  في  نجا 

جنود.
الى أن اكليل الشوك ذخيرة مهمة  وتجدر اإلشارة 
شوك  إكليل  من  شوكة   ١٤ على  تحتوي  إذ  جداً 
المسيح ومسامير غرزت جسده وبقايا من الصليب 
العام  في  باريس  الى  التاسع  لويس  الملك  بها  أتى 

١٢٣٨
وكان االكليل موضوع في صندوق من ذهب داخل 
مناسبات  في  إال  يُعرض  وال  الكاتدرائيّة  خزينة 

محددة جداً للجمهور.

الجنوبية  كوريا  رئيس  دعا    
الثالثاء،  أمس  إن،  جاي  مون 
بناء  وإعادة  لالتحاد  العالم 
التاريخية  “نوتردام”  كاتدرائية 
أمس  النيران  فيها  اندلعت  التي 

بالعاصمة الفرنسية .
ذكرت  حسبما  إن،  جاي  وقال 
األمريكية،  سي(  بي  )إيه  شبكة 
بطريقة  للبشرية  حبنا  “سنوضح 
عملية  خالل  من  نضًجا  أكثر 

إعادة اإلعمار”.
الوزراء  رئيس  أعاد  جانبه،  من 
موراويكي  ماتيوس  البولندي 
إعادة  جرت  كيف  األذهان  إلى 
بعد  وارسو  بالده  عاصمة  بناء 
الحرب  في  األلمان  دمرتها  أن 
العالمية الثانية، وكتب في تغريدة 
التدوينات  موقع  على  نشرها 
تدرك  “بولندا  )تويتر(  القصيرة 

أُعيد  لقد  الثقافي،  للتراث  النيران  التهام  معنى 
بناء  األنقاض، وسنعيد  تحت  بناء وارسو من 

كاتدرائية نوتردام مًعا كأوروبيين”.
من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية 
سلفادور بانلو إن “أفكارنا وصلواتنا مع شعب 
من  العالم  بقية  مع  تضامننا  وكذلك  فرنسا، 

جراء هذا الحادث المفجع”.
البابا  الفاتيكان  بابا  من  كل  عبَّر  ناحيتهم،  من 
فرانسيس، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، 

ورئيس  جريبوسكايت،  داليا  ليتوانيا  ورئيسة 
راسموسن،  لويك  الرس  الدنمارك  وزراء 
عن  سولبرج،  إيرنا  النرويج  وزراء  ورئيسة 
حزنهم جراء األضرار التي لحقت بكاتدرائية 
“نوتردام” التي تقع على نهر السين في مركز 
الوسطى،  للعصور  وتعود  التاريخي،  باريس 

وتمثل تحفة في الفن والعمارة.
بدورها، طالب رئيس المجلس األوروبي دونالد 
األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  الدول  توسك 

بمساعدة فرنسا في إعادة ترميم الكاتدرائية.

وعبَّر توسك – في تغريدة نشرها على موقع 
تضامنه  عن   – )تويتر(  القصيرة  التدوينات 
كاتدرائية  حريق  عقب  الفرنسية  األمة  مع 
“نوتردام”، داعًيا جميع الدول الـ28 األعضاء 
مهمة  في  بالمشاركة  األوروبي  االتحاد  في 

إعادة ترميم الكاتدرائية.
كاتدرائية  سقف  في  اندلع  قد  حريق  وكان 
الدينية  الصروح  أشهر  أحد  “نوتردام”، 
ما  باريس،  الفرنسية  العاصمة  في  والسياحية 
أدى إلى سقوط سقف وبرج هذا المعلم بالكامل.

  أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أّن 
“األسوأ تم تجنّبه” في الحريق الضخم الذي اندلع 
مساء االثنين في كاتدرائية نوتردام بوسط باريس 
وأّدى إلى انهيار برجها وسقفها، واعداً بإعادة بناء 
المعلم التاريخي الذي سبّب احتراقه صدمة وحزناً 

في العالم أجمع.
ولدى تفّقده كاتدرائية نوتردام )السيدة العذراء( في 
التأثّر  وسط العاصمة، قال ماكرون وقد بدا عليه 
أمام ألسنة النيران التي كانت ال تزال تلتهم الكنيسة 
إّن “األسوأ تّم تجنّبه حتى وإن كنّا لم ننتصر في 
المعركة بعد”، مؤّكداً أّن “الساعات المقبلة ستكون 

صعبة”. وأضاف “سنعيد بناء نوتردام”.
وأعلنت فرق اإلطفاء في العاصمة الفرنسية فجر 
الثالثاء أّن الحريق الضخم الذي اندلع في كاتدرائية 
نوتردام في باريس مساء االثنين ودّمر أجزاء 
كبيرة منها أصبح “تحت السيطرة” وتم “إخماده 

جزئياً”.
الليفتنانت  اإلطفاء  فرق  باسم  المتحدث  وقال 
كولونيل غابريل بلوس لوكالة فرانس برس إنه 

“تمت السيطرة بالكامل على الحريق.. لقد أخمد جزئياً، 
وهناك بؤر ال تزال مشتعلة نعمل على إخمادها”.

وكان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الداخلية لوران نونييز 
أعلن أّن إنقاذ كاتدرائية نوتردام “ليس مضموناً” على 
الّرغم من استنفار نحو 400 عنصر إطفاء واستخدام 18 

سيارة إطفاء.

وقال الوزير لدى تفّقده مكان الكارثة بعيد ثالث ساعات 
تقريباً على اندالع النيران “في الوقت الذي نتحدث فيه لم 

تتم السيطرة على الحريق بعد”.
وأضاف أّن “عناصر اإلطفاء يحاولون إخماد النيران 
بواسطة 18 سيارة إطفاء من الخارج كما من الخارج في 
محاولة إلنقاذ هذا المعلم، وهو أمر ليس مضموناً حتى 

الساعة”.

وأعلنت فرق اإلطفاء الفرنسية أنّها نجحت في “إنقاذ 
التاريخية في وسط  الهيكل الرئيسي” لكاتدرائية نوتردام 

باريس.
وقال قائد فرق اإلطفاء في باريس جان-كلود غالية 
للصحافيين “يمكننا القول إّن الهيكل الرئيسي لنوتردام 
إلى أّن برجي  قد تم إنقاذه والمحافظة عليه”، مشيراً 

الكاتدرائية الرئيسيين تم إنقاذهما على ما يبدو.

 أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، 
الثالثاء، أحكاما بالسجن وصلت إلى المؤبد وأحكاما 
واالنضمام  بتأسيس  متهمين  على  الجنسية،  بإسقاط 
إلى جماعة "إرهابية" تسمى "حزب هللا البحريني"، 

وفقا لما أعلنته النيابة البحرينية.   
أحمد  الدكتور  المستشار  العام  المحامي  وقال 
بيان،  في  اإلرهابية،  الجرائم  نيابة  رئيس  الحمادي 
أصدرت  قد  الرابعة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  إن 
حكماً على 169 متهما بجناية تأسيس واالنضمام إلى 
جماعة إرهابية"، بحسب ما نقله موقع النيابة العامة 

البحرينية.
"إحداث  األخرى  االتهامات  بين  من  أن  وأضاف 
تفجير، والشروع في القتل، والتدرب على استعمال 
وصناعة  وإحراز  وحيازة  والمتفجرات،  األسلحة 
النارية  واألسلحة  المفرقعة  المواد  واستعمال 
ونقل  إرهابية،  جماعة  وتمويل  ترخيص،  بغير 
إرهابية،  لجماعة  أموال خصصت  وتسليم  واستالم 

والذخائر  األسلحة  وإخفاء 
وإتالف  والمتفجرات، 
أموال مملوكة لجهة حكومية 

وللغير".
أحكام  صدرت  أنه  وأوضح 
بالسجن  متهما   69 بمعاقبة 
متهما   39 ومعاقبة  المؤبد، 
سنوات،   10 لمدة  بالسجن 
بالسجن  متهما   23 ومعاقبة 
ومعاقبة  سنوات،   7 لمدة 
 5 لمدة  بالسجن  واحد  متهم 
متهمين   7 ومعاقبة  سنوات، 

بالحبس لمدة 3 سنوات.
وأضاف أن المحكمة "أمرت 
البحرينية  الجنسية  بإسقاط 

عن 138 متهما، وتغريم 96 متهما بمبلغ 100 ألف 
مبلغ  ب  متهما   12 تغريم  وأيضاً  منهم،  لكل  دينار 

بمبلغ  المتهمين  أحد  وإلزام  منهم،  لكل  دينار   500
231 دينارا قيمة التلفيات"، وتابع بالقول إن المحكمة 

قضت ببراءة 30 متهم.
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  قال متحدث باسم الرئاسة التركية في واشنطن يوم الثالثاء إن تركيا تتوقع 
أن يستخدم الرئيس دونالد ترامب إعفاء لحمايتها إذا قرر الكونجرس األمريكي 

معاقبة أنقرة على شرائها المقرر لمنظومة روسية للدفاع الجوي.
إذا أتمت تركيا صفقتها مع روسيا.  المتحدة بفرض عقوبات  وهددت الواليات 
وتقول أنقرة إن شراء المنظومة الروسية يجب أال يؤدي إلى فرض عقوبات ألن 
تركيا ليست غريما لواشنطن وال تزال على التزاماتها تجاه حلف شمال األطلسي.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي للصحفيين ”إذا كان األمر كذلك 
الرئيس  نتوقع أن يستخدم  بالطبع  فإننا  المقترحة  العقوبات  الكونجرس  .. وأقر 

ترامب سلطاته إلصدار إعفاء بشأن تلك المسألة“.
ويصف المسؤولون األمريكيون شراء تركيا المقرر لمنظومة الدفاع الصاروخي 
الروسية إس-400 بأنه ”معضلة عميقة“ قائلين إنها ستهدد أمن مقاتالت إف-35 
األمريكية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن. ورفضت تركيا التراجع عن الصفقة 

وقالت إنها ستتسلم المنظومة في يوليو تموز.

والخالف بين واشنطن وأنقره هو األحدث في سلسلة من النزاعات الدبلوماسية 
بين البلدين والتي تتضمن مطالبة تركيا للواليات المتحدة بتسليم رجل الدين فتح 
هللا كولن، فضال عن خالفات بشأن السياسة إزاء الشرق األوسط والحرب في 

سوريا والعقوبات على إيران.
وحين سئل عما ستفعله تركيا إذا امتنع ترامب عن تقديم إعفاء قال كالين إن تركيا 

ستنتظر لترى نطاق العقوبات لكنها تأمل أال تصل األمور إلى ذلك.
للغاية ولن تسفر عن  بنتائج عكسية  وقال كالين ”التهديدات والعقوبات ستأتي 

أي نتائج إيجابية“
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    ما دفعني للهجرة من وطٍن يعّشش فيه الفساد بشتّى أشكاله 
وأنواعه هو األمل في إيجاد مكان أكثر أمناً وأمانا. مكان أفضل تعليماً 
وأكثر استقراراً لي وألسرتي. وظننت أّن هذا المكان ستكون مدينة 
كيبيك حتّى اكتشفت العكس ورأيت الخلل القائٍم ولمسته عن قرب. 
وكانت الدّهشة الكبرى أنني بدأت في استكشاف العديد من مكامن 
الخلل، الواحد تلو اآلخر، وكأّن الفساد الذي عايشته في الماضي 
في بالدي أراه اليوم يزحف نحو وطني الجديد كندا استعداداً ألخذ 
موقعه وبقّوةٍ في منظومة الفساد في القريب العاجل، ليبدو األمن 
واألمان والتعليم واإلستقرار حلماً بعيد  المدى إن تغاضينا عن حّل 
كافّة المشاكل األساسيّة الُمعاشة حاليّاً ويعاني منها الجميع، بمن 

فيهم أنا وأسرتي.
أليس من المفترض أن تشّكل الخدمات الطبّبة صّمام األمان للشعب 
في دولٍة  بمصاّف أوائل دول العالم؟ الطبابة مّجانية في كيبيك. نعم! 
لكن كيف يمكن أن تغيب إستراتيجية التطوير واإلصالح المطلوبين 
عن نظامها الصّحي على كثير من األصعدة؟  فهل كان هذا النّظام 
وليد البارحة؟ بالطبع ال! إذاً دعونا ندقّق في بعض الوقائع، وما 

  يحصل على أرض الواقع الُمعاش. 
كم عدد طّلب الطّب الذين يتخّرجون كل عام في كندا؟ هل يحّق 

لكّل خّريج كليّة طب كندي أن يصبح طبيباً ممارساً؟  طبعاً ال! 
كل عام يتخّرج حوالي ٢٩00 طالب من كلّيات الطّب الكنديّة ال١٧ 
وهناك ما مجموعه الكلّي حوالي 3300 وظيفة تدريب متوفّرة في 
جميع أنحاء كندا في جميع التّخصصات، من بينها حوالي ٧00 
وظيفة مخّصصة للدّراسات العليا في بيئات اللغة الفرنسية بشكل 
حصري. هنا تبدأ المشكلة. كيف يمكن لكّل خّريجي كلّيات الطّب 
الحصول على فرص عمل أمام العائقين األساسيّين: عدد الوظائف 
وتوزيعها على التخّصصات حسب الحاجة المجتمعيّة والتي تقدّرها 
الوزارات المعنيّة، األمر المبهم حتّى اآلن! أّما العائق الثالث فهو 
الظاهرة المتمثّلة في »عدم تطابق«  عدد وتوزيع التخصصات 
مع متطلبات الخريجين وخياراتهم حسب مهاراتهم وتخصصاتهم 

 التعليميّة، األمر الذي يجب مراعاته أصالً.
إذاً فالقبول في كلّية الطب ال يضمن الوصول في نهاية المطاف إلى 
ممارسة المهنة حقّا. وإدراك هذه الحقيقة كاٍف لتوليد بيئة تنافسية 
تتزايد بشكل مّطرد بين األطبّاء لشغل مناصب الدراسات العليا، األمر 
الذي يهدد معنى الزمالة والتعاون المهنّي في سبيل التطوير. والّسبب 
البديهّي هو أن الطالب يتحّمل عبء ديون القروض الشخصية التي 
تتراوح ما بين ١00 و٢50 ألف دوالر  الُمطالب بتسديدهم فور 
إيجاد وظيفة بعد تخّرجه. وبالتالي فإن الفشل في العثور على وظيفة 
تدريب ممكن أن يشكل كارثة مالية ونفسيّة لهؤالء الشباب الواعدين 
أثناء محاولتهم بدء حياتهم المهنيّة. وخير دليل على أّن الوضع ال 
يبّشر بالخير هو ما حصل في عام ٢0١٦ حين قام الشاب روبرت 
بإنهاء حياته بعد محاولتين فاشلتين للحصول على منصب »طبيب 
 مقيم«. كيف سيكون حاُل الباقين؟ والحصيلة زيادة اإلحباط إحباطاً.

كيف ينعكس ذلك على عاّمة الّشعب؟
ـ ما زال الّشاب عاجزاُ عن الحصول على طبيب عائلة ألن الجميع 

يفترض أنّه يتمتّع بالّصحة والعافية. 
ـ ما زال الحصول على طبيب عائلة ال يحّل األزمة. وال بدّ من الحذر 
إن أردَت الحصول على موعد مع طبيبك ووصف حالتك المرضيّة 
فالنتيجة إّما )١( أن تذهب إلى قسم الّطوارئ  بأنّها تعيسة، وإالّ 
في أقرب مستشفى وتنتظر لساعاٍت وساعات، )٢( أو أن تتحّمل 
أعراض المرض إلى أن تخف وتتالشى فتستغني عن الذهاب إلى 
الّطبيب، )3( أو أن تذهب إلى أي عيادة في منطقة سكنك وتنتظر 
لساعات وساعات ألنّه ليس لديك موعد. فالمرضى ُكثُر وحالتك 
 قد ال تكون من األولويّات طبّياً. والحصيلة زيادة اإلحباط إحباطاً.

كيف يتصّرف المعنيّون في كيبيك حيال الموضوع؟ 
ـ الدّولة ال تريد فائضاً في عدد األطبّاء حيث تحصر عمليّة القبول 
بكلّيات الطّب للحفاظ على مستوى دخل األطبّاء، والتي في الحقيقة 
تستفيد منهم  ومن أجورهم المرتفعة، فنظام ضرائبها يفرض عليهم 
دفع نسبة 40٪ على األقّل من هذه األجور للدّولة، عدا الّضرائب 
األخرى التي تُفرض عليهم، ومن ثّم تزيد عليهم الدّولة أعباءهم 
الحياتية  بحرمانهم من التمتّع بمزايا التأمين الصّحي، الذي يناله 
المواطن العادّي مجانا، بحّجة أنّهم يتقاضون رواتب عالية. أليس 
هذا سبباً كافياً لترك الكثير منهم للبلد للعمل خارجه وهو ما يفّكك 
أواصر العائلة؟ وننتظر من الدّولة اإلجابة عن هذا الّسؤال ولتقُل لنا 
كيف ستعالج هذا الوضع القائم منذ سنوات؟ وهل هناك حّل يُنتظر 

على المدى المنظور؟ 
ـ كيف تتعاطى الدّولة مع ملّف األطبّاء المتقاعدين كّل عام؟ كيف 

يتّم تعويضهم في ظّل ازدياد المهاجرين الجدد إلى كندا؟ 
ـ واألهم كيف تتعاطى مع َمن يتأّزم وضعهم الّصحّي بسبب التأخير 
الناجم عن البروتوكول الطبّي المتّبع في المستشفيات، وبالتالي 
معاناتهم من مضاعفات وأعراض مستجدّة التي قد تكون خطيرة، ولم 
يكونوا ليعانوا منها لو كانت الخدمات الطبّية تلبّي الحاجة كما يجب.
ـ لماذا تتأّخر مواعيد ردّ الخبر بعد الفحوصات المخبريّة التي قد 
 تصل إلى سنة كاملة. أال تزداد المشاكل تعقيداً وخطراً بسبب التأخير؟

دعونا إذاً من إتهام األطبّاء باإلهمال ولنرى لماذا تكون سياسة الدّولة 
غير واضحة في تعاطيها مع الملّف الطبّي وغيره من الملفّات الحياتيّة 
الهاّمة؟ متى سيصبح مستوى الخدمات الطبية بمستوى مرتبة البلد بين 
الدّول المتقدّمة؟ في غياب اإلجابات المقنعة سيتبدّد الحلم باإلستقرار 
الحقيقّي وببقاء العائلة كنواة أساسيّة للمجتمع. لذا أرى أنّنا بحاجة 
لنظاٍم تربوّيٍ ينهض بالمجتمع ليس فقط على مستوى التفكير بطريقة 
علميّة وبمنطق سليم وباستقالليّة ومسؤوليّة، بل بنظاٍم يجعل اإلنسان 
متمّسكاً بعائلته وبوطنه، إنسان ينعم بالّطمأنينة. وإاّل فعلينا من اآلن 
تغيير المناهج الدراسية ومحتواها إلعداد الطالب لتقديم بدائل لحل 
هذه المشكلة أو التخفيف منها وذلك باحتساب المهن البديلة كحجر 
الزاوية الجديد في حياتهم التعلُّميّة، وليبقى السؤال، هل هكذا نحّب 

أن يكون وطننا المنشود؟
للحديث تتّمة!!

انتشار املسيحية يف بلدة سورية كانت حتت حصار الدولة اإلسالمية
   يشهد تجمع من السوريين الذين تحولوا من اإلسالم 
إلى المسيحية تزايدا في مدينة كوباني التي حاصرها تنظيم 
الدولة اإلسالمية لمدة شهور وحيث تغيرت األحوال بالنسبة 

للمتشددين قبل أربعة أعوام.
ويقول هؤالء األشخاص إن تجربة الحرب واالجتياح الذي 
قام به تنظيم يزعم أنه يحارب باسم اإلسالم دفعهم العتناق 
دينهم الجديد. وبعد أن تحولت عدة أسر، افتتحت أول كنيسة 
إنجيلية في المدينة الواقعة على الحدود السورية-التركية 

العام الماضي.
وأُجبر التنظيم على التقهقر في كوباني في أوائل عام ٢0١5 
نتيجة للضربات الجوية األمريكية والمقاتلين األكراد، لتتحول 
الدفة بعد أن سيطر المتشددون على مساحات شاسعة من 
العراق وسوريا. وبعد سنوات من القتال، انتزعت قوات 
مدعومة من الواليات المتحدة السيطرة الكاملة على المنطقة 

المأهولة بالسكان من التنظيم العام الماضي.
ورغم أن تيار اإلسالم الرئيسي نأى بنفسه عن تفسير الدولة 
اإلسالمية المتشدد لإلسالم، فإن ميراث التنظيم من العنف 

أثر على مفاهيم اإليمان.
ويقول كثيرون، في المناطق التي تسكنها أغلبية كردية في 
شمال سوريا، والتي عادة ما تكون مراكزها الحضرية 
علمانية، إن الالدينية باتت أكثر قوة، بينما انتشرت 

المسيحية في كوباني.
والمسيحيون من األقلية التي اضطهدها التنظيم في المنطقة.

وينظر منتقدون إلى المتحولين الجدد بارتياب ويتهمونهم 
بأنهم يسعون لتحقيق مكاسب شخصية مثل الحصول على 
مساعدات مالية من منظمات مسيحية تعمل في المنطقة 

ووظائف وتحسين فرصهم للهجرة إلى دول أوروبية.
لكن المسيحيين الجدد في كوباني ينفون هذه التهم ويقولون 

إن تحولهم مسألة إيمانية.
وقال عمر فراس مؤسس الكنيسة االنجيلية في كوباني 
”بعد الحرب مع داعش، كان الناس ضايعين... حاليا في 

البلد الناس يدورون على الطريق الحق“.
ويعمل فراس في مخيم قريب للنازحين لصالح منظمة 

إغاثة مسيحية ساعدت في بناء الكنيسة.
وقال إن نحو ٢0 أسرة، أو ما بين 80 و ١00 شخص 
في كوباني يصلون هناك اآلن. ولم يغير أي منهم اسمه.

وأضاف ”نجتمع كل ثالثاء ونقيم القداس أيام الجمعة. إنها 
)الكنيسة( مفتوحة ألي شخص يريد االنضمام“.

ووصل القس الحالي للكنيسة زوني بكر )34 عاما( العام 
الماضي من عفرين في شمال سوريا. وكان قد اعتنق 

المسيحية في ٢00٧.
ويقول ”داعش صورت ما يحدث على أنه صراع ديني 
واستخدمت شعارات دينية. ولهذا السبب فقد الكثير من 
األكراد ثقتهم في الدين بشكل عام وليس اإلسالم فحسب“.
قال شاب فقد ذراعه في انفجار في كوباني وهرب إلى 
تركيا للعالج، إنه التقى مع متحولين من األكراد واألتراك 

هناك وقرر في نهاية المطاف االنضمام إليهم.
وقال مكسيم أحمد )٢٢ عاما( ”بدوا سعداء وال يتحدثون 
سوى عن المحبة. وعندها قررت أن أتبع تعاليم المسيح“ 
مضيفا أن عددا من أصدقائه وأسرته باتوا مهتمين اآلن 

بالحضور إلى الكنيسة الجديدة.
ويرفض البعض في كوباني تنامي الوجود المسيحي. 

ويقولون إن منظمات اإلغاثة المسيحية الغربية وبعثات 
التبشير استغلت الفوضى والصدمة بسبب الحرب لدفع 
الناس إلى التحول وإن المتحولين الجدد يعتبرون ذلك 

فرصة للتربح الشخصي.
وقال صالح ناسان وهو موظف في قطاع العقارات ومدرس 
سابق للغة العربية ”الكثيرون يعتقدون أنهم ينتفعون من 
وراء ذلك بشكل ما، ربما بسبب المكسب المادي أو بسبب 
فكرة أن المسيحيين الذين يسعون للجوء للخارج يحصلون 

على معاملة تفضيلية“.
وفر آالف المسيحيين من المنطقة على مدى عشرات السنين 
من الصراع الطائفي. وفي كثير من األحيان يتوجهون من 

سوريا إلى لبنان ودول أوروبية.
وتعهد الرئيس األمريكي دونالد ترامب بمساعدة األقليات 
التي تفر من المنطقة عندما فرض حظرا على دخول 
مواطنين من دول ذات أغلبية مسلمة في ٢0١٦ لكن كثيرا 

من المسيحيين حرموا من حق اللجوء.
وقال ناسان وهو مسلم ملتزم ”ربما يكون )التحول( رد 
فعل على داعش لكنني ال أرى أي إيجابيات. هذا يضيف 

بعدا دينيا وطائفيا سيؤدي في مجتمع كهذا إلى التوتر“.
ومثل الغالبية العظمي من المسلمين، يرفض ناسان تفسير 
الدولة اإلسالمية الوحشي لإلسالم إذ استعبد التنظيم وقتل 
اآلالف من كل العقائد وتعامل بوحشية على وجه الخصوص 

مع أقليات مثل اليزيديين في شمال العراق.
وفضل معظم المسيحيين عدم ذكر أسمائهم أو إجراء 
مقابالت، قائلين إنهم يخشون من رد فعل من القطاعات 

المحافظة من المجتمع.

اخلدمات الّطبّية يف كيبيك..  
موضوع يستحّق إعادة الّنظر 

بقلم:  
أ.د. ناهدة العاصي

 nahida.assi@gmail.com

   قال المتحدث باسم الجيش الوطني 
الليبي، اللواء أحمد المسماري، الثالثاء، إن 
المعارك التي يخوضها الجيش منذ الصباح 
داعش واإلخوان  تنظيمي  تركزت ضد 
اإلرهابيين، داعيا قطر لوقف تدخالتها 

في الشأن الليبي.
وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي عقده 
لمتابعة مستجدات عملية طوفان الكرامة، أن 
االشتباكات التي خاضها الجيش اليوم كانت 
ضد الجماعة اإلرهابية المرتبطة بالقاعدة، 

وتنظيمي داعش واإلخوان اإلرهابيين.
القتال  أن  تظهر  المعارك  هذه  أن  وأكد 
هو بين الليبيين واإلرهاب بكل أشكاله.

الليبي  الوطني  الجيش  قوات  وتخوض 
منذ أيام عملية طوفان الكرامة لتحرير 
العاصمة الليبية، طرابلس، من الميلشيات 
والجماعات المسلحة التي تلقى دعما خارجيا.

وقال المسماري إن ميليشيات طرابلس قامت 
بشن 6 غارات جوية اليوم، استهدفت 5 
منها مواقع مدنية، وموقع واحد يعود إلى 
القوات المسلحة، دون تسجيل إصابات.

وأوضح أن الطائرات المعادية التي أقلعت 
من الكلية الجوية في مصراتة استهدفت 
مدينة هون في الجفرة بغارتين جوتين، 
األولى على مقر الهجرة غير الشرعية، 
والغارة الثانية على متنزه عائلي في المدينة، 

مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.
وأشار إلى أن غارة على منطقة غريان 
سكنيا،  حيا  استهدفت  جنوب طرابلس، 
استهدفت  الغارة  أن  اعتقاده  معربا عن 
دعمه  أعلن  الذي  غريان  عمدة  منزل 

للقوات المسلحة.
وسياسيا، شن المتحدث باسم الجيش الليبي 
هجوما على النظام القطري، داعيا إياه إلى 
الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية.

وتطرق إلى تغريدة وزير الخارجية القطري، 
فيها  انتقد  التي  الرحمن،  عبد  بن  محمد 
العملية العسكرية للقوات المسلحة الليبية، 
وقال المسماري إن حديث الوزير القطري 
»يعتبر تدخال سافرا في الشأن الليبي من 
جانب قطر التي زرعت الجماعات اإلرهابية 
في ليبيا ودعمتها بالسالح منذ 2011«.

وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي: »على 
قطر أن تنهي تدخلها في ليبيا وعليها أن 
يمكن  وال  انتهت.  قد  مرحلتها  أن  تعلم 
أن تسيطر )قطر( على البترول والنفط 

الليبيين ومقدرات الشعب الليبي«.
وفي سياق آخر، لفت المسماري إلى أن 
طاقم المهندسين في قاعدة األبرق الجوية 
يصلحون الطائرات العسكرية المتوفقة 
منذ 20 عاما، وتمكنوا من إعادتها إلى 
الخدمة، واختبروا الطائرة ميغ 23 وتم 
وطائرتين  القتالي  السرب  إلى  تسليمها 
أخريين سيتم تسليمها خالل األيام المقبلة.

وأكد أن هذه الطائرات المقاتلة قوة ضاربة 
نحتاج إليها في العمليات العسكرية.

وتابع: في األيام المقبلة سيكون هناك حفل 
تخريج الدفعة األولى من ضباط الصف 
إلى  دخولها  سيتم  عسكري   600 نحو 
السلك العسكري، وهذه الرسالة مفادها 
أن القوات التي تحارب تقوم بعملية البناء 

والتطوير أيضا.

   صادق مجلس الشورى )البرلمان( اإليراني بأغلبية ساحقة على مشروع 
الثوري  الحرس  إدراج  المتحدة  الواليات  قرار  على  بالمثل«  »الرد  قانون 

اإليراني على القائمة األمريكية للتنظيمات اإلرهابية.
العاجل  القانون  الثالثاء بأصواتهم لصالح مشروع  204 نواب أمس  وأدلى 
الذي يقضي بإدراج القوات األمريكية على قائمة اإلرهاب اإليرانية، وذلك 

في أعقاب دخول القرار األمريكي حيز التنفيذ.
وسيناقش البرلمان اإليراني تفاصيل المشروع خالل جلساته األسبوع القادم.
األمريكية  المركزية  القيادة  قوات  أن  على  الجديد  القانون  مشروع  وينص 
والمنظمات التابعة لها، هي »قوات إرهابية«، ويعتبر أي نوع من المساعدة 
المقدمة إليها، بما في ذلك الدعم العسكري واالستخباراتي والمالي والتقني 

والتربوي والخدمي واللوجستي، مساهمة في أعمال إرهابية.
ويشدد مشروع القانون على ضرورة أن تتخذ الحكومة والجيش اإليرانيان 
»التدابير االحترازية والدفاعية في الوقت المناسب بطريقة ال تستطيع فيها 

القوات األمريكية استخدام أي إمكانية ضد مصالح الجمهورية«.

   قال البابا فرنسيس، الثالثاء، إنه يشاطر 
الشعب الفرنسي حزنه بعد الحريق الذي دمر 
كاتدرائية نوتردام وعبر عن أمله في أن 
يجري ترميمها لتظل رمزا إليمان أسالفهم.

وقال البابا في رسالة ألسقف باريس ميشيل 
أوبتيه »أشاطركم أحزانكم... سكان باريس 

وجميع الفرنسيين«.
ألحقت أضرارا  الكارثة  وأضاف: »هذه 
أيضا  أدرك  لكنني  تاريخي  بمبنى  بالغة 
أنها أضرت برمز وطني عزيز على قلوب 
الباريسيين والفرنسيين بمختلف عقائدهم«.
ووصف الكاتدرائية بأنها »درة معمارية 

لذاكرة جمعية« وعبر عن أمله في أن تصبح 
مجددا بعد ترميمها »دليال على إيمان من 
والتراث  األم ألبرشيتكم  والكنيسة  بنوها 

الروحاني لباريس وفرنسا واإلنسانية«.
وفي وقت سابق من الثالثاء قال أليساندرو 
جيزوتي، المتحدث باسم الفاتيكان، إن البابا 
يصلي من أجل الجميع خاصة رجال اإلطفاء 
الذين غامروا بحياتهم للسيطرة على الحريق.

وأضاف: »ستظل نوتردام دوما، كما شهدنا 
خالل تلك الساعات، مكانا للمؤمنين وغير 
المؤمنين الذين يجتمعون معا في أكثر اللحظات 

الدرامية للتاريخ الفرنسي«.

   جدد االتحاد األوروبي التأكيد على 
أنه لن يعترف »أبدا« بسيادة إسرائيل 

على الجوالن السوري المحتل.
الخارجية  السياسة  مفوضة  وقالت 
واألمن في االتحاد األوروبي فيديريكا 
موغيريني، خالل جلسة استماع أمام 
البرلمان األوروبي بشأن قضايا السياسة 
الخارجية: »بالنسبة العتراف الواليات 
المتحدة بالسيادة اإلسرائيلية على مرتفعات 
الجوالن، فإن موقف االتحاد األوروبي 
بسيط وواضح: االتحاد األوروبي ال 
ولن يعترف بسيادة إسرائيل على أي 
أرض احتلتها، وهذا ينطبق أيضا على 
مرتفعات الجوالن. حاليا هناك 5 دول 
في  يجتمعون  األوروبي  االتحاد  من 
مجلس األمن في نيويورك، قد أعربت 
عن موقفنا من مرتفعات الجوالن في 

بيان مشترك«.

أدانت موغيريني سياسة توسيع  كما 
المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي 
المحتلة في الضفة الغربية، قائلة: »نعتبر 
ومخالفة  قانونية  غير  السياسة  هذه 
األوروبي  االتحاد  الدولية.  للمعايير 
يعتبر أن السالم في الشرق األوسط 
يجب أن يستند إلى حل سلمي للنزاع 
على أساس مبدأ الدولتين - إسرائيل 

وفلسطين وعاصمتها في القدس.
وأضافت: »هدفنا االستراتيجي هو دعم 
هذه الخطة إليجاد حل الدولتين والحفاظ 
على إمكانية إجراء مفاوضات جديدة 

بين إسرائيل وفلسطين«.
ووفقا لموغيريني، فإن االتحاد األوروبي 
ال يعترف بأي تغييرات في حدود إسرائيل 
بعد عام 1967 إال إذا تم التوصل إلى 
الطرفين على أساس مبدأ  بين  اتفاق 
الدولتين مع االتفاق على وضع القدس.

   دق مسؤولون بريطانيون ناقوس الخطر محذرين من إمكانية تكرار 
سيناريو الحريق المدمر الذي اندلع األثنين في كاتدرائية نوتردام بباريس 

في قصر وستمنستر مقر البرلمان البريطاني.
وحذر مشرعون بريطانيون، حسب صحيفة »غارديان«، من أن القصر 
الموجود وسط العاصمة لندن على ضفة نهر التمز يواجه خطرا حرجا 

ما لم تتخذ إجراءات سريعة بترميم المبنى.
وسجلت السلطات البريطانية 40 حريقا بين عامي 2008 و2012 داخل 
مقر البرلمان، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق خطة بقيمة مليارات الجنيهات 

لترميم وتحديث المبنى القديم في منتصف العقد المقبل.
المبنى  في  الهربائية  الشبكة  قدم  أن  خبراء  يعتبر  »غارديان«،  وحسب 
الكبير بممراته المركبة يهدد باندالع حريق سينتشر سريعا، وخاصة مع 

غياب النظام المطلوب للسيطرة على النيران في القصر.
تالمس  بسبب  نيران  باندالع   2016 عام  »غارديان«  أفادت  أن  وسبق 
أسالك كهربائية في سقف المبنى، وكان ذلك الحريق سينتشر سريعا لوال 

تدارك الوضع.

لجنة  رئيس  براينت،  كريس  المعارض  العمال  حزب  عن  النائب  وقال 
الشؤون المالية المشرفة على خطة ترميم المبنى، إن أحداث باريس ذكرته 
بمسؤولية جليلة عن الحفاظ على قصر وستمنستر الذي تعود بعض أجزائه 
التدابير االحترازية  اتخاذ جميع  الـ11، مشددا على ضرورة  القرن  إلى 

لتفادي تكرار سيناريو نوتردام.
وجاء ذلك بعد يومين من تأكيد وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني 
ديفيد ليدينغتون، في مقال نشرته صحيفة Bucks Free Press أن قصر 
الحرائق،  السنوات األخيرة عددا من  الحظ في  تفادى لحسن  وستمنستر 

محذرا من أن »خطر وقوع كارثة يزداد كل سنة«.
والتهم حريق معظم أجزاء قصر وستمنستر القديم في عام 1834، لكن 
وستمنستر  الذي يعود تاريخه ألكثر من تسعة قرون نجا من ذلك الحريق.

واندلع في كاتدرائية نوتردام، أحد رموز العاصمة الفرنسية، مساء االثنين 
حريق مدمر أسفر عن انهيار سقف الكاتدرائية وبرجها.

اجليش اللييب: خنوض حرًبا 
ضد اإلرهاب وعلى قطر وقف 

تدخالتها

تركيا تتوقع محاية ترامب هلا 
من أي عقوبات بسبب شراء 

مبنى الربملان الربيطاني منظومة صواريخ روسية
العريق مهدد مبصري 

نوتردام!

لبنان طالب بتعديل فقرة حول 
سوريا يف ختام اجتماع 

عربي مبوسكو

الربملان اإليراني يدرج القوات 
األمريكية على قائمة اإلرهاب

البابا فرنسيس يشاطر الفرنسيني 
حزنهم بعد حريق نوتردام

االحتاد األوروبي لن يعرتف أبدا 
بسيادة إسرائيل على اجلوالن

أن  لبنانية،  إعالم  وسائل  ذكرت    
وزير الخارجية جبران باسيل طالب 
الالجئين  بعودة  متعلقة  فقرة  بتعديل 
السوريين في البيان الختامي لمنتدى 
التعاون الروسي العربي الخامس في 

موسكو.
وأفادت قناة »أو تي في« اللبنانية، بأن 
الجانب اللبناني طالب بحذف عبارة العودة 
الطوعية من فقرة الالجئين السوريين 
واستبدالها بعبارة تأمين الظروف المواتية 

للعودة اآلمنة والكريمة لالجئين.
الفقرة  تعديل  تم  أنه  القناة،  وأضافت 
المتعلقة بعودة الالجئين السوريين في 
البيان الختامي للمنتدى بناء على طلب 
يتالءم مع مقررات قمتي  بما  باسيل 

بيروت وتونس حول النزوح.
واستضافت موسكو أمس الثالثاء أعمال 
منتدى التعاون الروسي العربي الخامس، 
بين  التعاون  لتوسيع  آلية  يعد  والذي 

روسيا والدول العربية. 

التحالف العربي يعلن إسقاط 11 طائرة دون طيار 
حوثية يف حضرموت

 قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية 
في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن التحالف أسقط 
سيئون  مدينة  في  حوثية  طيار  دون  طائرة   11

بمحافظة حضرموت شرق البالد.
الثالثاء،  يوم  مؤتمر صحفي  في  المالكي،  وأكد 
أن “الحوثيين يخزنون طائرات دون طيارقرب 
أحياء مأهولة في صنعاء ويضعون منصاتها في 

المناطق السكنية”.
وقال إن “صعدة وعمران ال تزاالن منطقة تخزين 
صواريخ باليستية”. وأضاف “الميليشيا الحوثية 
 3364 وارتكبت  ستوكهولم،  اتفاق  على  انقلبت 

خرقاً منذ االتفاق”.
المفخخة  القوارب  تهديد  “نواجه  المالكي  وذكر 
للمالحة في البحر األحمر”، مشيراً إلى أن التحالف 

استطاع تحييد خطر الصواريخ الباليستية.
وتابع “نعمل على تحييد القوارب السريعة المفخخة 
التي تهدد باب المندب”. وأوضح أن الموانئ اليمنية 
تعمل بكل طاقتها االستيعابية بجهود التحالف الذي 
أصدر تصاريح لـ 24 سفينة تحمل مواد غذائية 
وطبية”، مؤكداً تسهيل التحالف دخول السلع الحيوية 

عبر الموانئ اليمنية بسرعة وبال استثناءات.



ترامب وبومبيو يرفضان مهلة كيم إلبداء مرونة 
يف احملادثاث النووية

ووزير  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  رفض     
خارجيته مايك بومبيو االثنين مطالبة الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونج أون لواشنطن بإبداء مزيد من المرونة 
إنه  بومبيو  وقال  العام،  بنهاية  النووية  المحادثات  في 
ينبغي لكيم الوفاء بوعده بالتخلي عن السالح النووي 

قبل ذلك الموعد.
وردا على سؤال بشأن تصريحات كيم األسبوع الماضي 
جاءت  إذا  إال  مجددا  ترامب  بمقابلة  مهتما  ليس  بأنه 
الواليات المتحدة بالنهج الصحيح، قال بومبيو للصحفيين 

إن الرئيس ”عازم على المضي قدما دبلوماسيا“.
”ونحن  النووي  السالح  بنزع  تعهد  كيم  أن  وأضاف 

جميعا نرغب في أن تتحقق تلك النتيجة“.
لرسم  الشماليين…  الكوريين  مع  تعمل  ”فرقنا  وقال 
طريق للمضي قدما حتى يتسنى لنا تحقيق ذلك. قال إنه 
يريد إنجاز األمر بنهاية العام. وأنا أود أن يتم إنجازه 

في وقت أقرب“.
والتقى ترامب وكيم مرتين، في هانوي في فبراير وفي 
سنغافورة في يونيو، لكنهما أخفقا في التوصل إلى اتفاق 
لرفع العقوبات في مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها 

النووية والصاروخية.
وقال كيم في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب األعلى يوم 
الجمعة ”من الضروري أن تكف الواليات المتحدة عن 
الطريقة التي تتعامل بها معنا حاليا وأن تسلك نهجا جديدا“.

وأضاف أن النتيجة التي تحققت في هانوي دفعته إلى التشكيك 

الماضي بخصوص  العام  تبناها  التي  االستراتيجية  في 
التواصل الدولي والمحادثات مع الواليات المتحدة.

وقال كيم إن عالقته الشخصية مع ترامب ال تزال جيدة 
لكنه غير مهتم بعقد قمة ثالثة إذا كانت تكرارا الجتماع 
هانوي. وأضاف ”سننتظر بصبر قرارا جريئا من الواليات 

المتحدة حتى نهاية العام“.
االثنين، حافظ  مينيسوتا  بيرنسفيل في  وفي خطاب في 
ترامب على تفاؤله بشأن كوريا الشمالية وقال إن المسألة 

”تمضي قدما“ مع التزام بيونجيانج بتجميد التجارب النووية 
والصاروخية منذ عام 2017.

وأكد مرة أخرى أنه يرتبط ”بعالقة جيدة للغاية“ مع كيم 
الذي قال قبل أيام ”إنه يتطلع إلى مزيد من المحادثات“.
وأضاف الرئيس األمريكي ”ال يجب أن تمضي األمور 
سريعا. في الوقت الحالي، تمضي األمور بشكل مثالي. 
وعالقاتنا جيدة، العقوبات قائمة… هناك الكثير من األشياء 

اإليجابية قائمة“.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

نتائج زيارة الرئيس األخرية 
للواليات املتحدة األمريكية

للواليات  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  زيارة  كانت   
دونالد  األمريكي  الرئيس  لدعوة  تلبية  األمريكية  المتحدة 
تجمع  التي  اللقاءات  سلسلة  إطار  في  وذلك  ترامب 
التي  المتبادلة  الشراكة  تعزيز عالقات  بهدف  الرئيسين 
كافة  في  األمريكية  المتحدة  والواليات  بين مصر  تربط 
للدولتين  اإلستراتيجية  المصالح  يحقق  بما  المجاالت 
الثنائية حول  المشاورات  والشعبين وفضاًل عن مواصلة 
القضايا اإلقليمية وتطوراتها ، كما ألتقى الرئيس السيسي 
مع مارك بومبيو وزير خارجية أمريكا الذي أكد حرص 
الممتدة  اإلستراتيجية  الشراكة  وتعميق  تدعيم  مصر على 
الواليات  المتحدة األمريكية ويبدو أن أخيراً  الواليات  مع 
المتحدة األمريكية أقتنعت بأن مصر هي مفتاح االستقرار 
دور  لها  وأن  كله  للعالم  بل  فقط  األوسط  للشرق  ليس 
محوري بمنطقة الشرق األوسط باعتبارها دعامة رئيسية 
لصون السلم واألمن لجميع شعوب المنطقة وأكد الرئيس 
يضمن  مخلص  لجهد  داعمة  ستظل  أن مصر  السيسي 
إلى  استنادا  الفلسطينية  للقضية  ودائم  لحل عادل  التوصل 
قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين وعلى 
الصعيد االقتصادي تم التباحث حول سبل تعظيم األنشطة 
بعد  في مصر وخاصة  األمريكية  للشركات  االستثمارية 
لبرنامج اإلصالح  تنفيذها  أثر  أحرزته مصر  الذي  التقدم 
لجذب  والمؤسسية  التشريعية  البنية  وتهيئة  االقتصادي 
المزيد من االستثمارات األجنبية في مصر كما أكد السيسي 
ترامب  الرئيس  أكد  استمرارها في مكافحة اإلرهاب وقد 
في هذا الصدد دعم بالده الكامل للجهود المصرية في هذا 
على  السيسي  الرئيس  ترامب  الرئيس  كما شكر  الصدد 
جهوده في مجال التسامح الديني وحرية العبادة ، كما كان 
وفيه  ترامب  أيفانكا  مع  أخرى  لقاءات  السيسي  للرئيس 
في  وتعزيز مشاركتها  المرأة  تمكين  مناقشة قضايا  تمت 

الحياة العامة . 
مدير عام صندوق  كريستين الجارد  سيادته  أستقبل  كما 
اإلصالح  برنامج  تنفيذ  تطورات  في ضوء  الدولي  النقد 
الرئيس على شكره لصندوق  وأكد  المصري  االقتصادي 
الدور  له  كان  المصري  الشعب  أن  مؤكداً  الدولي  النقد 
الرئيسي في نجاح جهود الدولة في تنفيذ عملية اإلصالح 
التي  اإلصالحية  اإلجراءات  لحتمية  وإدراكه  بوعيه 
قطاع  ممثلي  أبدى  كما   ، اإلطار  هذا  في  اتخاذها  تم 
األعمال األمريكي أهتماماً بالعمل في مصر والتوسع في 
مشروعاتهم القائمة والذي أكد لهم الرئيس أن الدولة تعمل 
األمر  نهاية  في   ، أمامهم  العقبات  كافة  وتذليل  على حل 
كانت زيارة الرئيس السيسي ناجحة من كل الجوانب وبكل 

المقاييس .!

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Mercredi 17 avril 2019
االربعاء 17 ابريل 2019
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بقلم: تيماء الجيوش

بنات طارق و بيت الطاعة
الشام( ذات مساء سيدة   ( بمدينة دمشق  إلى مكتبي      حضرت 
القانونية. و باختصار كانت سيدة متزوجة وأم  النصيحة  تسألني 
لطفلين و خريجة كلية االقتصاد، تدير مشروعًا تجاريًا صغيراً 
أنشأته وأدارته بجهودها وأموالها لتدعم من ارباحه اسرتها الصغيرة 
. حدث خالف بينها و بين زوجها قررت على أثره أن ترفع دعوى 
تفريق لعلة الشقاق ضده ، تركت منزل الزوجية منذ عام ، والحقاً 
قام الزوج من خالل مفاوضاته بإبداء استعداداً للطالق الفوري و ان 
يختصر الجهد و الوقت الذي تاخذه هكذا دعاوى في المحاكم و التي 
قد تصل الى ١٥ عاماً و شرطه الوحيد كان ان تتنازل عن ملكيتها 
لمشروعها التجاري . عند هذا الحد كل هذه المعلومات لم تخرج عن 
حد التفاوض ان كان ضمن اطار الزواج او اَي اطاٍر تجاري اخر 
بالرغم من تحفظي على ان المعايير األخالقية في األسرة يجب ان 
يُحافظ عليها في حاالت الطالق وهي تقتضي الكثير من االحترام و 
اللين و الرحمة و المنطق و الطرح ما بين زوجين جمعت بينهما حياة 
مشتركة ألعوام خلت. على أية حال انتهى عرض تفاصيل الموكلة 
بسؤالها الهام لي :«ماذا عليها ان تفعل و قد فاجأها زوجها بتقديمه 
مذكرة كيدية للمحكمة الشرعية بأنها زوجة ناشز وانه يطلبها لبيت 
الطاعة بيت الزوجية الذي غادرته منذ عاٍم خال«؟ و أضافت أن هذا 

يحدث من باب الضغط عليها كي تتنازل له عن ملكيتها التجارية. 
بالتعريف الشرعي و الفقهي الزوجة الناشز هي : 

تقوم  له و  الزوجية  الحقوق  اداء  الزوج و  »التي تمتنع عن طاعة 
بعصيان اوامره و تتمرد عليه و هو من دالئل سوء الحياة الزوجية«. 
و بناًء على هذا التحديد الشرعي استندت قوانين األحوال الشخصية 
العربية في تعريف من هي الزوجة الناشزة. و منها قانون األحوال 
الشخصية السوري الذي عّرف الزوجة الناشزة في المادة  ٧٥ منه 
بأنها :«التي تترك دار الزوجية بال مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من 

الدخول الى بيتها قبل طلبها النقل الى بيت اخر«.
و بهذا يشابه التشريع السوري كل التشريعات العربية في المعالجة 
القانونية للنشوز و أحكامه، ربما بعض الفروق البسيطة هنا أو هناك 

دون المساس باألرضية القانونية له. 
التعريف ان من  لهذا  تبعاً  و  و ُعرفاً  وقانوناً  المتفق عليه فقهاً  ومن 
صور النشوز خروج المرأة من منزلها دون إذن الزوج او ان تقوم 
لها دائرة اجتماعية ال تحظى بموافقة  او ان تكون  بنشاط اجتماعي 
الزوج او ان تتلفظ بألفاٍظ نابية ضده او اَي فعٍل او تصرف يُخالف 
إرادة الزوج. و يعزو البعض في مغالٍة لتحليله ان من أسباب نشوز 
المرأة و عدم طاعتها لزوجها هو سوء تربيتها و غرورها و عدم 
تلقيها القيم الصحيحة كذلك تأثرها بالفكر الغربي. لكن ما هي االحكام 

القانونية المترتبة على النشوز حين وقوعه من قبل الزوجة؟ 
اهم ما يترتب على النشوز من نتائج هو حرمان الزوجة من حقوقها 
أي النفقة و المسكن الشرعي النها بالمقابل أي الزوجة امتنعت عن 
تنفيذ الحقوق المترتبة عليها في طاعة الزوج و االلتزام بما يرضيه 
و ما يمليه عليها و هذا ما أكدته و ما ذهبت اليه المادة ٧٤ من قانون 
نفقة  المرأة فال  إذ نصت :«إذا نشزت  السوري  الشخصية  األحوال 
بتقديم  الزوجة  إثبات نشوز  الزوج  النشوز« . و يستطيع  لها مدة 
الدليل على تركها منزل الزوجية و الرحيل عنه دون إذنه . فالقوامة 
الممنوحة للرجل من مسؤولية و تكليف و انفاق تمنحه هذه المساحة 
الواسعة من الحقوق وفقاً للشرع و القانون بل و له في حال نشوزها 
له، و هذا لسبب  لعصيانها  الزوجة ان يضربها كي يضع حداً  أي 
بسيط فاألحكام الشرعية تؤكد سلطة الزوج التأديبية على المرأة و ال 
يوجد حتى اللحظة نصاً قانونياً صريحاً يمنع ضرب الزوج لزوجته 

ومن ثم العقاب عليه. 
الشرعية  المحكمة  أمام  الدعوى و مراحلها  أما من حيث إجراءات 
المختصة فهي تبدأ عادة بقيد أو تسجيل دعوى النشوز أو كما ندعوها 
المتابعة و بشرٍح دقيق تعني متابعة  القانون السوري دعوى  في 
الزوجة للزوج في بيت الزوجية بتوجيه الزوج للزوجة إنذاراً ندعوه 
قانوناً إنذار الطاعة عن طريق المحكمة يدعوها فيه الى العودة الى 
بيت الزوجية او كما هو متعارف عليه بالتعبير المحلي الى » بيت 

الطاعة« 
و تنفيذ اإلنذار يجب ان يتم خالل مدة معينة و للزوجة ان تعترض 
السبب  إثبات  الزوجة  الطاعة و يقع على عبء  إنذار  قانونًا على 
للمحكمة سماع  الذي يدعم االعتراض و يعود  المباشر  القانوني و 
الشهود و التحقق من مزاعم الزوجين ًولتُصِدَر حكمها الحقاً في ان 
َتُعدَّ الزوجة ناشزاً أم ال. و هل من حق الزوجة حصولها على حقوقها 
بالطالق و  انتهت  أم  الزوجية  الحياة  أم ال سواء استمرت  نفقتها  و 
المرأة  النشوز يُسقط حقوق  هنا نذكر ان حدوث الطالق الى جانب 
جميعاً باستثناء المهر باعتباره مستكماًل أركانه الشرعية و القانونية 
بقيام العالقة الزوجية . يغلب على دعاوى المتابعة او النشوز و بيت 
الطاعة الطابع الكيدي و البوابة الواسعة التي تُبيح للزوج عدم اداء 
الى ذلك. و غالباً ال تستطيع  للزوجة كالنفقة و ما  المالية  الحقوق 
تفسير ذلك  تُثبت صحة دعواها و اسبابها و  ان  باعتراضها  المرأة 
التي  لذلك كل األدلة  الزوجية هًو نشوز  الى ان مغادرة بيت  يعود 
تقدمها الزوجة ال قيمة لها طالما ان القضاء يتخذ من مغادرة منزل 
الزوجية معياراً أساسياً للنشوز و عدم طاعة الزوجة لزوجها فتكون 
قاباًل  القانون و كل ما تذكره  التي خالفت  الزوجة هي  الحالة  بهذه 

للنقض قانوناً و قضاءاً . 
تاريخ  تاريخه من  يبدأ  النشوز  مفصليًا ،  علينا ان نذكر هنا أمراً 
الزوجية ، ووضع  الى بيت  العودة  المتابعة أي  المرأة عن  امتناع 
أن تنفيذه يتم عن طريق الشرطة  القرار موضع التنفيذ معناه قانوناً 
التي تتحقق من واقعة النشوز كما و تُثبت امتناع الزوجة في محضر 

الضبط. 
او  التنفيذ  امام دائرة  الناشز ان ُتصِرح  للمرأة  أية حال يمكن  على 

الشرطة بأنها أنهت نشوزها او ان تتقدم بدعوى مستقلة. 
من كل ما سبق ال يختلف رأي باحثي و محامي حقوق المرأة و حقوق 
القانوني  العنف  من أوجه  و حقيقياً  بائساً  يُعدُّ وجهاً  اإلنسان أن هذا 

ضد المرأة . 
النساء  التي نعيشها نحن  المفارقة  السيدة أن  إلى سؤال  في عودٍة 
العربي  العربي و األدب  التاريخ  ان  تتمثُل في  العربية  المنطقة  في 
حاضرين يومياً إلى حٍد ما في اإلعالم و مناحي حياتية عديدة . ولهذا 
ليس مستبعداً و ال غريباً ان يتم االستشهاد بأبياٍت من الشعر العربي 
للداللة على موقٍف ما او فكرة من قبل أفراٍد او مفكرين او كتاٍب او 

صحفيين و لعل أولها قصيدة هند بنت عتبة:
»نحن بنات طارق نمشي على النمارق .. ان تقبلوا نعانق وان تدبروا 

نفارق«.
العالية  المكانة  للداللة على االحترام و  يتم قراءة هذه االبيات  غالباً 
السامية للمرأة العربية و ال أحد ينكر ان في ابياتها الكثير من الجزالة 
و القوة كما انها تُعدُّ مؤشراً في بعض المواضع للباحثين و المهتمين 
العربية و سداد رأيها و تعبيرها وتأثيرها في  المرأة  على مكانة 
إنسانية مختلفة و اين تطورت وتبلورت الى ان  مراحل تاريخية و 
وصلت الى شكلها الحالي. بل و أزيد هنا ما لها من الرمزية الثقافية 
و الفكرية و االنسانية المرأٍة عربية. هي صورة تأخذ مركزها في 
وقٍت عصيب قد يقرر مصير فريٍق ضد فريق بل ابعد من ذلك تأخذ 
مركزها بتغيير شامٍل و جذري لحياة مجتمٍع بأكمله . لكن السؤال في 
زمننا الحاضر هو كيف يمكن لمجتمٍع ما أن يعود للتأكيد على مكانة 
و يأتي ما يقابله بذات الوقت و  و تاريخاً  و أدباً  العليا شعراً  المرأة 
على النقيض تماماً قانوناً و فقهاً أحكام الزوجة الناشز و بيت الطاعة؟ 
القوانين  المرأة في  ان تحافظ على دونية  أليس هذا تناقضاً صارخاً 
و التشريع بإحكام تحمل العنف القانوني في مفرداتها ثم تعود لتنشد 
ًوبعنفوان نحن بنات طارق؟؟ أليس عنفاً ان تُجبر المرأة على العودة 
لبيت الطاعة رغماً عنها؟ أليس معيباً ان تُسلب إرادة المرأة على هذه 
الشاكلة في قوانين األحوال الشخصية العربية؟ و في قانون األحوال 
الشخصية السوري؟ الم يحن الوقت بعد كي يكون لبنات طارق الحق 
في المساواة و االحترام لحقوق اإلنسان و اعتبار حقوق المرأة جزًء 
ال يتجزء من حقوق اإلنسان ؟؟ أما آن لهذا العنف و االستالب ان 

ينتهي ؟ 
أسبوع سعيد لكم جميعاً 

 

 

 
 

Parapsychologie 
DANS L'astrologie :

Parapsychologie est l'étude des événements qui ne peut être expliqué par ce que 
les scientifiques savent sur la nature et le monde 

Parapsychologie DANS L'astrologie:
Mieux se Connaître, amélioration de la Qualité de vie Personnelle et du couple, 
Avoir les bons Conseils versez CHAQUE état, 
Trouver Reportages la possibilité.
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

البنتاجون يطور خيارات عسكرية جديدة لردع نفوذ روسيا والصني بفنزويال

ناشطون: حماولة جديدة لفض »اعتصام القيادة« بالسودان

الدفاع األمريكية  بوزارة  قالت مصادر    
الوزارة تطور “خيارات  )البنتاجون( “إن 
فنزويال تستهدف ردع  عسكرية جديدة” بشأن 
نظام  داخل  والكوبي والصيني  الروسي  النفوذ 

الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو”. 
إخارية  تقارير  المصادر، بحسب  وأضافت 
أوامر  تم إصدار  أنه  الثالثاء،  أمس   نشرت 
الذي  االجتماع  الردع” عقب  بشأن “خيارات 

عقد األسبوع الماضي في البيت 
بولتون  قام جون  األبيض، حين 
بإبالغ  القومي  مستشار األمن 
بأعمال  القائم  باتريك شاناهان 
وزير الدفاع بتطوير أفكار بشأن 

الفنزويلية. األزمة 
تنفيذ  يتم  أنه  المصادر  وأكدت 
المبدئي من جانب هيئة  العمل 
أركان وزارة الدفاع، والتي تقوم 
العسكرية  للعمليات  بالتخطيط 
الجنوبية،  القيادة  المستقبلية مع 
أي مشاركة  والتي تشرف على 
النصف  أمريكية في  عسكرية 

الجنوبي من الكرة األرضية.
وكان وزير الخارجية األمريكي 
تزال  ما  الخيارات  أن “جميع  قد ذكر مؤخرا 
مطروحة ” في التعامل مع فنزويال، لكن عدة 
أن شهية  يؤكدون على  بالبنتاجون  مسئولين 

وزارة الدفاع األمريكية ليست مفتوحة الستخدام 
القوة العسكرية ضد النظام الفنزويلي كمحاولة 

لتغيير النظام قسرا.
ورغم أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب كان قد 
دعا مادورو إلى ترك السلطة وشدد على ضرورة 
ثمة  فليست  الدولة،  تلك  الروس من  أن يخرج 

في  ترامب  دالئل على رغبة 
بعمل  األمريكية  القوات  إلزام 

عسكري كبير هناك.
يكون  أن  المصادر  ورجحت 
من بين خيارات الردع إجراء 
أمريكية في  تدريبات بحرية 
لفنزويال،  المحاذية  المنطقة 
المساعدات  توفير  لضمان 
التفاعل  وزيادة  اإلنسانية، 
العسكري مع الدول المجاورة، 
وذلك بهدف تحدي أي تحرك 
روسي أو كوبي أو صيني هناك.

  قال ناشطون سودانيون، الثالثاء، إن أفراد من الجيش 
حاولوا فض االعتصام المستمر منذ ١0 أيام أمام مقر القيادة 

العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.
وأوضح أحد المعتصمين أن سيارات تحمل لوحات القوات 
المسلحة، وأخرى للدعم السريع، بدأت الدخول عند حوالي 
النيل األزرق ومن شارع  السابعة صباحا من جهة جسر 

)البركس( شرقا إلى مكان االعتصام.
لكن المعتصمين تصدوا للقوات بوضع المزيد من المتاريس 
في طريقها، وسط هتافات تطالب بنقل السلطة إلى حكومة 
مدينة في أسرع وقت ممكن، باإلضافة إلى الصفير والطرق 

على الحديد.
وطالب تجمع المهنيين السودانيين، الجهة التي تقود االحتجاجات 
في السودان، بحل المجلس العسكري االنتقالي الذي تشكل 
عقب عزل الرئيس عمر البشير، الخميس الماضي، داعين 

إلى تشكيل حكومة مدنية.
المسلحة  القوات  قادة  التجمع الضغط على  وكثف ممثلو 
وأصدروا قائمة طويلة بمطالب بتغيير أعمق وأسرع. وعقد 
التجمع أول مؤتمر صحفي منذ عزل البشير عقب احتجاجات 

استمرت شهورا.
وقال أحمد الربيع، عضو تجمع المهنيين السودانيين، لرويترز، 
إنه ما لم تتحقق مطالبهم، فسيواصل التجمع الضغط من خالل 
االحتجاجات ولن ينضم إلى أي حكومة انتقالية في المستقبل.

 وذكر التجمع أن المجلس 
الجديد  المدني  االنتقالي 
يجب أن يمنح كل السلطات 
التنفيذية، وأن تكون القوات 
المسلحة ممثلة فيه، مع حل 
المجلس العسكري االنتقالي 
الذي تولى السلطة األسبوع 

الماضي.
وجدد ممثلو التجمع دعواتهم 
إلقالة رئيس القضاء ونوابه 
وطالبوا  العام.  والنائب 
البشير )حزب  بحل حزب 
المؤتمر الوطني( وقالوا إنهم 
المجلس  تأكيدات من  تلقوا 

العسكري بأن الحزب لن يشارك في الحكومة االنتقالية.
ودعا التجمع أيضا إلى وضع أصول الحزب تحت الحراسة 

واحتجاز قادته البارزين.

فنزويال تتهم كندا باالنضمام إىل مغامرة ترامب 
العسكرية ضد كاراكاس

إلى  باالنضمام  الكندية  الحكومة  الفنزويلية  الخارجية  اتهمت    
بفرضها  ترامب  دونالد  األمريكي  للرئيس  العسكرية”  “المغامرة 
عقوبات جديدة على مسؤولين كبار في حكومة الرئيس نيكوالس 

مادورو.
اليوم(  روسيا   ( قناة  أفادت  حسبما  ـ  الفنزويلية  الخارجية  وقالت 
العسكرية  المغامرة  إلى  كندا  “بانضمام  ـ  الثالثاء  يوم  اإلخبارية 
جاستن  الكندي  الوزراء  رئيس  فإن  فنزويال  ضد  ترامب  لدونالد 

ترودو يجرد بالده من دورها كالعب موثوق في الحوار”.
واعتبرت الخارجية الفنزويلية أن العقوبات التي فرضتها كندا غير 
قانونية، مضيفة أن حكومة فنزويال ترفض بشكل قاطع االستخدام 
اتخذتها  التي  الجديدة  االنفرادية  القسرية  للتدابير  القانوني  غير 

حكومة كندا، ضد كبار المسؤولين في الدولة الفنزويلية.
كانت كندا قد أعلنت أمس االثنين فرض عقوبات على 43 مسئوال 

من فنزويال، بمن فيهم وزير النفط مانويل كيفيدو .

الثالثاء إخالء ناطحة  تم أمس  إنه  قالت متحدثة باسم الشرطة اإلسبانية     
سحاب تضم سفارات بعد تلقي السفارة األسترالية الموجودة في المبنى مكالمة 

هاتفية تهدد بوجود قنبلة.
وتضم ناطحة السحاب الواقعة في حي المال بالعاصمة اإلسبانية سفارتي بريطانيا 

وكندا أيضا.

الشرطة اإلسبانية: إخالء ناطحة 
سحاب تضم سفارات يف مدريد بعد 

تهديد بقنبلة



إلعالناتكم يف الرسـالة

ال تشرح يا أستاذ
     صغارا كنا، نجلس على مقاعد دراستنا الصغيرة، في فصول لم تعرف 
أجهزة التكييف بعد، نخرج كتب التاريخ من أدراج طاوالتنا ونضعها فوقها، 
نفتحها على درس التاريخ. أمام السبورة يقف األستاذ شفيق، يكتب اليوم والتاريخ 
الهجري على الجانب األيمن من السبورة والميالدي على الجانب األيسر منها، 
وتحت التاريخ، في وسط السبورة، يكتب عنوان درس اليوم: »وعد بلفور«. 
نسمع من األستاذ شفيق، القادم من فلسطين المحتلة، أن وعد بلفور باطل. نسأله 
ببراءة الصغار: ما هو وعد بلفور هذا، ومن  الذين وعدهم، وبماذا وعدهم؟ يحاول 
األستاذ شفيق أن يلخص لنا القصة بما يناسب عقولنا الصغيرة. نفهم منه أن وعد 
بلفور هو أعالن أصدرته الحكومة البريطانية أثناء الحرب العالمية األولى، تتعهد 
فيه بإقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين المحتلة. ومن هو بلفور هذا يا 
أستاذ شفيق؟ إنه السير أرثر جيمس بلفور، وزيرخارجية المملكة المتحدة، الذي 
َهٌة إلى اللورد ليونيل دي روتشيلد، أحد  أرسل رسالة بتاريخ 2 نوفمبر 1917 ُمَوجَّ
أبرز أوجه المجتمع اليهودي البريطاني، لنقلها إلى االتحاد الصهيوني لبريطانيا 

الُعظمى وإيرلندا، يتعهد فيها بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.
تمر على هذا الدرس سنوات كثيرة، نكبر خاللها، ويصبح وعد بلفور جزءا من 
الذاكرة المطبوعة، تمضي بنا دروب الحياة إلى طرق مختلفة، يختفى خاللها 
التاريخ  فقد كان درس  لكنه ال يختفي من ذاكرتنا،  األستاذ شفيق من حياتنا، 
واحدا من الدروس المحببة إلى نفوسنا، وكان درس »وعد بلفور« واحدا من 
أكثر الدروس التصاقا بالذاكرة. لماذا كان »وعد بلفور« من الدروس المقررة 
علينا في مادة التاريخ؟ يُسأل عن هذا واضعو المناهج التعليمية في تلك األيام. 
لماذا كان مدرس التاريخ وقتها فلسطينيا؟ سؤال من األسئلة التي يجب أن ال 
نبحث لها عن إجابة، مثله مثل أسئلة كثيرة تكبر مع الزمن دون إجابات محددة. 
ومثلما األسئلة تكثر كانت النكبات تكبر، والنكسات تكّر على األمة التي  ظلت 
تشجب وتندد وتستنكر، تعتبر الوعد هدية ممن ال يملك لمن ال يستحق، حتى 
يأتي على األمة زمن أكثر رداءة من زمن بلفور، ونرى من يمنح الهدايا تلو 
الهدايا، فنتمنى لو عدنا صغارا، نجلس على مقاعد الدراسة الصغيرة، في تلك 
الفصول البسيطة، نخرج كتب التاريخ من أدراج طاوالتنا، نفتحها فال نجد فيها 
دروس النكسة، وضياع الضفة وسيناء والقدس والجوالن. نتمنى لو أن األستاذ 
شفيق يعود ليمحو تاريخ اليوم، ويكتب على السبورة السوداء بالطباشير البيضاء 

تاريخا غير التاريخ، ويختار للدرس عنوانا غير العنوان.
ماذا يعني يا أستاذ أن يعترف رئيس أمريكي في القرن الحادي والعشرين بسيادة 
العشرين؟ ماذا  القرن  المحتلة منذ  السورية  الجوالن  إسرائيل على مرتفعات 
بأنها  بالخطوة اإلمريكية، ويصفها  الوزراء اإلسرائيلي  يعني أن يشيد رئيس 
الخطوة األمريكية، وتصف  »تاريخية«؟ ماذا يعني أن تعترض سوريا على 
بأنه »اعتداء سافر على سيادتها«؟ ماذا تعني كلمة  الرئيس األمريكي  قرار 
»سيادة«؟ كيف تكون الدولة »ذات سيادة« وآالف األغراب يعيثون فسادا في 
أرضها؟ كيف تكون الدولة »ذات سيادة« وآالف المقاتلين يفدون إليها من كل 
أنحاء الدنيا ليلتحقوا بالتنظيمات اإلرهابية المسلحة التي تتكاثر على أرضها؟ 
كيف نفرق بين »اعتداء سافر« و«اعتداء غير سافر« وكل ما يحدث في أنحائها 

انتهاك سافر وصريح لسيادتها؟
اشرح لنا يا أستاذ هذا الدرس الصعب، اكتب تاريخا غير التاريخ، أعدنا سنوات 
إلى الوراء، إلى الزمن الجميل الذي لم نعرف قيمته إال اليوم. لو كنا نعرف أنا 
سنعيش الزمن األسوأ لتمسكنا به. لو كنا نعرف أن هناك ما هو أسوأ من وعد 
بلفور لرضينا به. لو كنا نعرف أن القدس والجوالن، وما ال نعلم حتى اآلن، 
ستكون هي الثمن اآلتي، لصفقنا الباب في وجه كل الحلول ورضينا بالحل األول. 

لو كنا نعرف أن الجدران لها آذان الخترنا الصمت على الهذيان. 
اشرح لنا يا أستاذ هذا الدرس الجديد، فقد كثرت الوعود، وما عاد وعد بلفور 
هو الدرس الوحيد في مناهجنا التي دار عليها الزمان، وما عاد كتاب التاريخ 
يناسب هذا المزاج المتقلب بين الكفر وبين اإليمان. ما عدنا نفهم هذا الخارج 
من جلد الثعبان، ما عدنا نعرف كيف نفرق بين عدو اليوم وصديق األمس، وال 
كيف يكون المرء حليفا وعدوا في ثوب واحد، أو كيف يكون قريبا وبعيدا في 
آٍن واحد، أو كيف يكون رفيقا وعنيفا في شخص واحد، ما عدنا نعرف كيف 

نفرق بين الماء وبين النار على خط واحد.
علمنا يا أستاذ التاريخ كيف نقاوم هذا الطغيان وال نخسر أنفسنا، فقد ران علينا 
الخوف من المجهول، وأصبح كل طغاة الدنيا يعطون وعودا بعد وعود، ونحن 
نصفق للجالدين، يخدعنا المنغمسون إلى األذقان بأوحال من خارج هذا الوطن 
المحتل، تحرك دفتهم أموال من خارج هذا الوطن المحتل، يقتاتون على قدسية 
هذا الوطن المحتل، يقترفون ذنوبا بحق الوطن المحتل، يصلّون الظهر بمسجده 

األقصى، وفي الليل يبيعون قضيته بالثمن األغلى.
كنا نستغرب كيف تجرأ بلفور القرن العشرين على منح الوعد المشؤوم لشذاذ 
اآلفاق،كما كنا ندعوهم، فما عدنا نستغرب كيف تجرأ بلفورات القرن الحادي 

والعشرين على منح صكوك ووعود أكبر من ذاك الوعد المشؤوم وصاحبه؟ 
ال تشرح يا أستاذ، فما عاد لنا عقل يستوعب هذا الهم.

aliobaid4000@yahoo.com

Mercredi 17 avril 2019
األربعاء 17 ابريل 2019

إحالة متهمني اثنني إىل املفيت يف قضية 
»كنيسة مارمينا«

بقلم: محمد منسي قنديل

حكاية سائق

 القاهرة/ فرج جريس:  أكد قداسة 
البابا تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية 
بطريرك الكرازة المرقسية أنه تلقى 
ببالغ األسى نبأ الحريق الذي اندلع 
في  الشهيرة  “نوتردام”  بكاتدرائية 
العاصمة الفرنسية باريس يوم االثنين.
وقال البابا تواضروس الثانى – في 
بيان – إنها خسارة فادحة لإلنسانية 
كلها، لما لها من قيمة تاريخية بالغة 
المعالم  أهم  أحد  جعلتها  األهمية، 

األثرية العالمية.
وتابع قائال، نصلي إلى هللا أن يمنح 
القيادة الفرنسية الحكمة والعون في 
هذا  علي  المترتبة  النتائج  معالجة 
بالد  كل  يحفظ  وأن  األليم  الحادث 

العالم في سالم دائم.
وأعرب فضيلة اإلمام األكبر أحمد 

الطيب شيخ األزهر، عن حزنه تجاه هذا الحريق الكبير، وجاء ذلك في 
تغريدة لإلمام األكبر بثالث لغات وهي العربية واإلنجليزية والفرنسية، 
نشرتها صفحة األزهر الرسمية على موقع تويتر وفيسبوك في وقت 

مبكر أمس.

قال فيها : “أشعر باألسف تجاه حريق كاتدرائية نوتردام بباريس، هذه 
التحفة المعمارية التاريخية، قلوبنا مع إخواننا في فرنسا، لهم منا كل الدعم”.
يذكر أن كاتدرائية نوتردام التي اندلع بها الحريق أحد أشهر الصروح 
الدينية والسياحية، تقع على نهر السين في قلب باريس التاريخية، وتعتبر 

من أبرز المعالم التاريخية في العاصمة الفرنسية باريس.

تصدر  فرج جريس:  القاهرة/    
الدائرة 15 إرهاب، بمحكمة جنايات 
الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، 
برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم 
األربعاء، حكمها على 70 متهما بتهمة 
تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور 
والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين 
شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر دون 
ترخيص، في القضية المعروفة إعالميا 
بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 
2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة 
أسسوا من األول وحتى الحادي عشر 
“لجنة  مجهولين عصابة  وآخرين 
بناهيا وكرداسة”  الشعبية  المقاومة 
لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع 

مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
الثانى عشر  من  المتهمون  وانضم 
وحتى التاسع والستين وشخص متوفى 
وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم 
التاسع  المتهمون  وقتل  بأغراضها، 
والعاشر والثانى عشر والثالث عشر، 
والعشرون  والواحد  والرابع عشر 
سبق  مع  عمدا  عطا هللا”  “جمال 
اإلصرار والترصد، لظنهم بتعاونه 
مع األمن، وقتل المتهم التاسع محمد 
يناير   25 في  حنفى  اللطيف  عبد 
الدين  2015 وآخر مجهول صالح 
أحمد همام العتقادهما بمالحقته لهما 
فرارهما من مسرح  بعد  لضبطهما 
إضرام النيران في المجلس المحلى 

لمدينة كرداسة.

  القاهرة/ فرج جريس: تعقد 
محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة 
القاهرة  جنوب  محاكم  بمجمع 
بالسيدة زينب، اليوم األربعاء، 
برئاسة المستشار محمد الشوربجى، 
جلسة إعادة محاكمة زهير جرانة، 
وزير السياحة األسبق، في قضية 
إصدار تراخيص لشركات سياحة 
بالمخالفة للقانون، للنطق بالحكم.
جنوب  جنايات  محكمة  كانت 
القاهرة، قضت في وقت سابق، 
بالحبس المشدد 3 سنوات غيابًيا 
في محاكمة زهير جرانة، وزير 
القضية  في  األسبق،  السياحة 

تراخيص  بـ”إصدار  المعروفة 
لشركات سياحة”.

لوزير  العامة  النيابة  ونسبت 
السياحة األسبق، بصفته -موظًفا 
عموميًا- أنه تحصل لغيره على ربح 
ومنفعة عامة دون وجه حق من 
عمل من أعمال وظيفته، وإصدار 
تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات 
القرارات  سياحية على خالف 
الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك 
التراخيص، مما مكن أصحاب 
تلك الشركات من الحصول على 

منفعة دون وجه حق.

 القاهرة/ فرج جريس:  قضت محكمة 
جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة امس 
لثالثاء برئاسة المستشار محمد الشربيني، 
وبإجماع اآلراء إحالة أوراق متهمين “اثنين 
” إلى المفتي، وتحديد جلسة 12 مايو للنطق 
بالحكم في قضية أحداث “كنيسة مارمينا 

” بحلوان.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 
أمر بإحالة أحد عشر متهًما للمحاكمة الجنائية 
المعروفة إعالمًيا ب”أحداث  الواقعة  في 
كيرلس  والبابا  العجايبي  مارمينا  كنيسة 
السادس ” بحلوان، التهامهم بتأسيس وتولي 
قيادة واالنضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل 
عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، 
والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال 

الشرطة بالقوة والعنف.
اتهامات  للمتهمين  العام  النائب  كما نسب 
بصنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع في 
استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم 
لدى جماعة “داعش ”  للخطر، والسعي 
خارج البالد بهدف اإلعداد إلرتكاب جرائم 
إرهابية بمصر، وااللتحاق بصفوف تلك 
الجماعة خارج البالد، واستخدام مواقع على 
شبكة اإلنترنت لتبادل الرسائل والتكليفات 
أسلحة  وحيازة  إرهابية،  لتنفيذ عمليات 
نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب 

جرائم إرهابية.
فيما  العليا،  الدولة  أمن  نيابة  باشرت  وقد 
أسفرت عنه تحريات قطاع األمن الوطني من 
تأسيس المتهم : إبراهيم إسماعيل إسماعيل 
مصطفى ، خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم 
تكفير  القائمة على  اإلرهابي   ” “داعش 
، وتكفير  الخروج عليه  الحاكم ووجوب 
رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة 
واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور 
أموالهم وممتلكاتهم،  عبادتهم واستحالل 
وضمه 5 آخرين لتلك الخلية وتلقيه تمويال 

من آخرين.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، 
من خالل اعترافات المتهمين المضبوطين 
وفحص كاميرات المراقبة بمواقع األحداث 
األدلة  لتحقيق  العامة  اإلدارة  وتقارير 

المتهمين ألفكار  اعتناق بعض  الجنائية، 
تنظيم “داعش ” اإلرهابي التكفيرية، وسبق 
انضمام المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل 
مصطفى لجماع تعتنق ذات األفكار داخل 
البالد، ومشاركته عناصرها في استهداف 
حافلة تقل ضباط وأفراد شرطة بقسم شرطة 
حلوان، وسعيه لدى جماعة “داعش ” خارج 
والتواصل مع بعض عناصرها   ، البالد 
في سبيل اإلعداد الرتكاب جرائم إرهابية 
داخل مصر، حيث  المسيحيين  تستهدف 
إمام  إمام محمد  المتهم عادل  تواصل مع 
الذي أمده باألموال الالزمة لشراء سالح 
ناري وذخائر بواسطة المتهم محمد فتحي 
عكاشة )حركي محمد مبروك(، كما تمكن من 
تصنيع عبوة مفرقعة، واضطلع في غضون 
شهر أغسطس 2016 بقتل مسيحي بمنطقة 
المشروع األمريكي بحلوان، وسرقة سيارته 
باستخدام سالح أبيض وثبت من التحقيقات أنه 
عقب ذلك قتل 3 من رجال القوات المسلحة 
من العاملين بمحطة تحصيل رسوم الطريق 
اإلقليمي بمنطقة العياط – محافظة الجيزة، 
كما قام برصد 6 كنائس بمطقتي 15 مايو 
والمعادي تمهيًدا الستهدافها ومرتاديها من 
المسيحيين بعمليات إرهابية ، وفي 29 ديسمبر 
2017 قام بقتل “مسيحيين ” مالكي محال 
لبيع األجهزة الكهربائية بحلوان، واستهداف 
العجايبي والبابا كيرلس  كنيسة “مارمينا 
السادس ” بمنطقة حلوان، حاماًل سالًحا آليًا 
أمده به المتهمون : محمد إسماعيل إسماعيل 
مصطفى، وإبراهيم الدسوقي أحمد حسن، 
وسالم متولي سالم متولي، وكارم ضيف عبد 
الرازق دسوقي، وشوربجي محمد محمود 
شوربجي، فقتل 6 مسيحيين من مرتاديها، 
وفرد شرطة من المرابطين لتأمينها، وشرع 
في قتل آخرين بمحيطها، وقاوم رجال الشرطة 

القائمين على ضبطه.
السالح  استخدام  التحقيقات  ثبت من  كما 
إبراهيم  المتهم  المضبوط حوزة  الناري 
ارتكاب  إسماعيل إسماعيل مصطفى في 
واقعة قتل ثالثة من العاملين بمحطة لتحصيل 
الرسوم بالطريق اإلقليمي – منطقة العياط 

– محافظة الجيزة.

بقلم: علي عبيد الهاملي

البابا تواضروس:حريق كاتدرائية “نوتردام” خسارة فادحة لإلنسانية كلها
شيخ األزهر: أشعر باألسف جتاه حريق كاتدرائية نوتردام

الرئيس السيسي يتفقد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة 
القتالية بقاعدة حممد جنيب العسكرية

هذا  رأيت  واحدة  مرة      
ألحدى  يقودني  وهو  السائق 
الطريق  الفضائية،  القنوات 
الدائري الذي كنا نسير فيه هو 
قبحا في  الطرق  اشد  واحد من 
العالم، تحيط به مجموعات من 
جدرانها  العشوائية،  المباني 
من الطوب االحمر العاري بال 
نقش وال طالء، تذكرك بوضوح 
الخضرة  مساحات  التهمنا  أننا 
والزرع الوفير، وقصفنا هامات 
النخل العالية، لنزرع بدال منها 
أن   رغم  البشعة،  المباني  هذه 
من  أذرع  بعد  على  الصحراء 
الدائري  الطريق  كان  المدينة، 
عاديا بزحامه، وبالرعب الذي 
الضخمة،  الحافالت  فينا  تثيره 
أبواقها  تدوي  عندما  خاصة 
الصارخة حتى نهرب من أمامها، 
ولكن السائق لم يكن عاديا، شديد 
التهذيب، انيق الثياب ، خافض 
الصوت، يقود السيارة وكأنه يسبح 
وسط بحار صعبة، كان الطريق 
من منزلي وحتى مبني القناة في 
ما  يستغرق  االعالمية  المدينة 
الساعة، وإذا غضب  يزيد عن 
سيرنا،  الطريق وعرقل  علينا 
وهو ما يحدث عادة، تضاعف 
هذا الوقت، وبات علينا أن نجد 
نفلت  حتى  للحديث  مادة  بيننا 
من خنقة الزحام وتلوث العادم، 
وكالعادة ال يتحدث الناس اآلن إال 
في السياسة، وبدأت الحديث معه 
من المدخل السحري، السؤال عن 
األوالد، قال لي ببساطة: “عندي 
ابن يدرس الباليه، وبنت في السنة 
األخيرة في إحدى مدارس اللغات، 
وهناك بنت ثالثة أصغر سنا”، 
باليه ولغات أمر غريب بالنسبة 
لسائق متواضع في شركة صغيرة 
تؤجر السيارات، قلت ضاحكا: 
“هل يعني هذا إنك كنت تحب 
الباليه”؟، قال بجدية: “ابني يحبه 
وهو راقص ماهر كما يقول اساتذته 
وعلى وشك التخرج هذا العام”، 
قلت: وابنتك األخيرة؟ سألته وأنا 
ستقود  أنها  لي  يقول  أن  أتوقع 
السيمفوني،  القاهرة  أوركسترا 
ولكنه قال: “كانت هي أيضا في 
اللغات، ولكنني  أحدى مدارس 
في هذا العام اضطررت لنقلها 
وبدأت  عادية”،  مدرسة  إلى 
رنة األسى تخالط صوته، هكذا 
تستقيم األمور، فالحياة الصعبة 
في مصر ال تعطي  لمتوسطي 
الدخل أي رفاهية في التعليم فما 
بالنا بسائق يفني حياته على الطرق 
الممتدة، قال بصوت خافت: “أنا 
من ضحايا الثورة، اكلتني فيمن 
أكلت دون أن تنتبه لوجودي”، 
فكرت في نفسي: شكوة أخرى من 
ثورة يناير المنكودة الحظ التي 
ال يوجد أحد إال ويشتكي منها، 
حاولت أن افهم كيف تدهورت 
مهنة  تعمل  كنت  أموره: “هل 
سائقا؟”،  تكون  أن  قبل  أخرى 
قال: طوال عمري كنت سائقا، 
ولكن لشخصية مهمة، احاطت بنا 
الشاحنات من كل جانب، وجاءت 
سيارة من عكس االتجاه تفاداها 
السائق بصعوبة، ثم توقف السير، 
وأخذت سحابة من العادم تتجول 
الرجل  واصل  رؤوسنا،  فوق 
القول: “كنت سائقا لرئيس الوزراء 
االسبق”، قلت: “اي رئيس فيهم، 
لقد تكاثروا في الفترة األخيرة؟ “ 
قال: الذي سبقهم جميعا، الدكتور 
أحمد نظيف، فكرت في نفسي:  
األنيق  مكتبه  فقد  الذي  الرجل 
في القرية الذكية، وترك زوجته 
الجديدة، وجرب زنزانة أنيقة في 
سجن طرة قبل أن يخرج ويعتزل 
بالمناسبة  وهو  العامة،  الحياة 
خريج كلية تكنولوجيا االعالم، 
جامعة مجييل، ما أشد ما يتقلب 
يقول:  الرجل  يواصل  الزمان، 
كاملة،  عاما   12 معه  “ظللت 
شاهدت رحلة صعوده من مركز 
المعلومات في مجلس الوزراء، 
إلى منصبه كوزير لالتصاالت، 
فقط  تركته  للوزراء،  ثم رئيسا 
انفتحت  السجن”،  دخل  عندما 
أن  أود  وكنت  أمامنا،  الطريق 
يبقى مغلقا ألسمع بقية الحكاية، 
عاد يقول: “ كانت هذه أفضل 
فترات حياتي، في آخر كل شهر 
كنت أجد مغلفين في انتظاري، 
في أحدهما مرتبي، وفي اآلخر 
لذلك  أوالدي،  تعليم  مصاريف 
لم احمل هما للحياة، كنت واثقا 
أنه بشخصيته وتكوينه الجسماني 
اسقاطه”،  يستطيع  اليوجد من 

اسقطته”،  الثورة  قلت: “ولكن 
قال: “وهنا بدأت مأساتي، سحبت 
الرسمية ووجدت  السيارة  مني 
نفسي بال عمل، بال نهاية خدمة 
أو معاش أو أي شيء، لم أكن 
وحدي، كنا أكثر من 400 شخصا، 
موظفون وسكرتارية وفراشين، 
بال مصدر  فجأة  أنفسنا  وجدنا 
قضية  ورفعنا  تجمعنا  للرزق، 
نتظلم فيها من رفدنا جميعا بال 
ذنب، ولكن القاضي رفض القضية 
من الجلسة األولى، شطب بجرة 
قلم على أملنا األخير، وكان لي 
أن اواجه الواقع وأبحث عن عمل 
في هذه أيام مضطربة، جمعت 
النقود  وأخذت  زوجتي،  ذهب 
للقيام  أمي  تدخرها  كانت  التي 
بالحج، والنقود التي يحتفظ بها 
أخي لخطوبته، ودفعناها جميعا 
وبدأنا  األبيض،  للتاكسي  لمقدم 
العمل عليه، أخي االصغر في 
فترة النهار، وأنا في الليل، وللمرة 
أولى ارى شوارع القاهرة وأدرك 
مدى صعوبتها، عندما كنت أقود 
سيارة الوزارة لم أكن اشعر باي 
كانت  المرور  إشارات  زحام، 
تنفتح أمامي، والسيارات تتنحى 
عن طريقي، وال يوجد شرطي 
التحرش  أو ضابط يجرؤ على 
التكسي  سيارة  في  ولكن  بي، 
ألي  “ملطشة”  إلى   تحولت 
والبتزاز  الزحام  لخنقة   ، أحد 
أمناء الشرطة” يسكت قليال قبل 
أن يروي لي الجزء الثاني من 
مأساته، مضت عليه ثالثة اشهر 
فقط من شرائه للسيارة الجديدة، 
في  يقودها  األصغر  األخ  كان 
العاشرة صباحا، في هذا الطريق 
الدائري، ومعه ثالثة من الركاب، 
أنقضوا عليه فجأة وأخرجوا نصاال 
قاطعة، أمروه أن يغادر السيارة 
ويمضي، ولكنه رفض، لم يكن 
ليتخلى عن حلم االسرة، السبوبة 
عليها،  يعيشون  التي  الوحيدة 
كل  من  الطعنات  عليه  وهوت 
السيارات،  جانب، وسط زحام 
يوشك  السائقين،  أنظار  وتحت 
البكاء: “قطعوه..  السائق على 
القوه على جانب الطريق مكسو 
هاربين  بالسيارة  وفروا  بدمه، 
انشغلت  يتدخل أحد”،  أن  دون 
األسرة كلها باألخ الصغير ونسيت 
كارثة ضياع السيارة مؤقتا، كان 
في حاجة إلى نقل دم وأكثر من 
عملية واستغرق وقتا حتى يتمسك 
يعاني  الحياة، والزال  بأهداب 
 ، من شلل في ساقه حتى اآلن 
يقول: “انتظرت طويال ليتصل 
بي الخاطفون ويطلبوا مني فدية 
السيارة، لم يفعلوا، ثم بدأت رحلة 
البحث عنها”، توسل الرجل إلى 
أيام  يعرفونه  كانوا  الذين  كل 
كان سائقا مهما، لجأ للمخبرين 
والمرشدين الذين قادوه ألشهر 
لصوص السيارات، وأخذ ينتقل 
من لص آلخر، تعرف بعضهم 
له رحلة  السيارة وصفوا  على 
هناك شرطة  تكن  لم  سرقتها، 
السري  عالمهم  كان  يخافونها، 
محكما، وقادته المعلومات التي 
حصلت عليها إلى سيناء، وتحول 
اللصوص من صعاليك المدن، 
واقتربت  المهربين،  البدو  إلى 
الدائرة حتى مدينة رفح، وهناك 
تقابل مع المهرب األكبر، شيخ 
تتالقى  الذي  القبائل،  منسر 
عنده كل الطرق، قال له بوقار 
القراصنة: “لقد تأخرت، السيارة 
عبرت النفق منذ اسابيع، ولكننا 
نحتفظ لك برخصتها”، ومد يده 
عشرات  وأخرج   ، جيبه  إلى 
بالبالستيك،  المغلفة  الرخص 
وسلمه أحداها، وانتهت الرحلة، 
من  تبقى  ما  كل  “هذا  يقول: 
التجربة، أخ مصاب ورخصة 
بال سيارة”، صمتنا طويال، لم 
كالم  اي  من  فائدة  هناك  تكن 
للتعزية، فالجروح  التي نعاني 
كان  دفع  الذي  والثمن  منها، 
للثورة  البد  كان  ولكن  باهظا، 
من ثمن، يقرأ السائق أفكاري، 
يقول: أدرك ان هناك من يضيعون 
تحت األقدام، ولكن لو كان الثمن 
اآلخرون  ودفعه  دفعته  الذي 
البلد،  بالخير على  غيري عاد 
كان هذا سيعزيني، على األقل 
ستكون هناك بلدا صالحة للعيش 
وأوالدهم،  أوالدي  به  ينعم   ،
ولكن حتى اآلن، ضاع كل شيء 
دون ثمن”، ومضت بنا السيارة 
مخترقة الظالم الكثيف التي لم 
تقدر عليه األضواء المتناثرة. 

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

 القاهرة/ فرج جريس:  تفقد الرئيس 
الثالثاء،  أمس  السيسي،  الفتاح  عبد 
الكفاءة  ورفع  التفتيش  إجراءات 
القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية 

بعد تطويرها.
رافق الرئيس السيسى، رئيس الوزراء 
الدكتور مصطفى مدبولى، والفريق أول 
محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة 
وزير الدفاع واإلنتاج الحربي والفريق 
محمد فريد رئيس األركان وعدد من 
الوزراء وقادة األفرع الرئيسية للقوات 

المسلحة وكبار رجال الدولة.
بعزف  التفتيش  إجراءات  وبدأت 
الوطني  السالم  العسكرية  الموسيقى 

الجمهوري.
إنتاج إدارة  وعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من 
الشئون المعنوية عن قاعدة محمد نجيب العسكرية 
تحت عنوان )القوات المسلحة المصرية درع وسيف(، 
حيث أشار إلى أنه تم افتتاح القاعدة العسكرية في 

يوليو 2017 بالمنطقة الشمالية العسكرية.
وأوضح الفيلم التسجيلي أن القاعدة العسكرية تضم 
تشكيالت مقاتلة قادرة على حماية الحدود الشمالية مع 
مرونة التدخل على كافة االتجاهات االستراتيجية، 
كما تمتلك القدرة على استعادة الطائرات المقاتلة 
التي تعمل على جميع المحاور لتأمين حدود الوطن.
للتدريب  72 ميدانا  القاعدة تضم  بأن  الفيلم  ونوه 
التكتيكي لكافة التخصصات، كما تضم العديد من 
المنشآت اإلدارية والمالعب الرياضية وحمامات 
مما جعلها مؤهلة  المؤتمرات  وقاعات  السباحة 
المشتركة من  التدريبات  العديد من  لتكون ملتقى 
المشترك  األمريكي  المصري  التدريب  أبرزها 
“النجم الساطع ″2017، و”النجم الساطع 2018” 
بمشاركة 9 دول و16 دولة بصفة مراقب، التدريب 
المصري األمريكي المشترك “جي سيت” بين قوات 
الصاعقة المصرية والقوات الخاصة األمريكية في 
مجال مكافحة اإلرهاب، التدريب البحري المصري 
ـ الفرنسي المشترك “كليوباترا”، التدريب المصري 
ـ الروسي المشترك “حماة الصداقة”، فضال عن 
التدريب العربي المشترك “درع العرب 1” بمشاركة 
6 دول عربية، التدريب الجوي المصريـ  السعودي 
بين دول  المشترك  التدريب  المشترك “فيصل”، 
الساحل والصحراء الذي عقد ألول مرة في مصر 
في نهاية 2018، التدريب المصري ـ اليوناني ـ 
القبرصي المشترك “ميدوزا ″6، والتدريب المصري 

البريطاني المشترك )احمس 1( .
وأكد الفيلم التسجيلي أن كل هذه التدريبات تعبر 
عن جدية القوات المسلحة المصرية على مواجهة 

أي تهديدات محتملة على كافة الجبهات.
اللواء  العسكرية  الشمالية  المنطقة  قائد  ألقى  ثم 
أركان حرب على عادل عشماوي كلمة أكد خاللها 
استعداد القوات المسلحة للذود بالروح والدم لتبقى 

راية الوطن عالية خفاقة .
ورحب عشماوي، في كلمته، بالرئيس عبد الفتاح 

السيسي لتواجده في أحد صروح القوات المسلحة 
المصرية الباسلة التي يصطف رجالها بكل شموخ 
وكبرياء، مؤكدين عهد والئهم هلل والوطن، وفخورين 
بما يحملونه من أمانة للحفاظ على التراب المقدس 
.. ثابتين على القسم الذي اقسموه منذ انضمامهم إلى 
أقدم وأعرق جيش نظامي عرفه تاريخ البشرية بأن 
يكونوا دائما في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية 

القتالية .
وقال “هنا وفي هذه المنطقة التي تقع في أقصى 
شمال مصر رادونا حلم سرعان ما تحول إلى فكرة 
بدأت أولى خطواته التخطيط والتنفيذ لها بأوامر 
المسلحة عام  للقوات  األعلى  القائد  واضحة من 
2015 ، وبعدها مباشرة جرى العمل على قدم وساق 
إلنشاء أول قاعدة عسكرية مصرية متكاملة وهي 
قاعدة محمد نجيب العسكرية التي اكتملت مراحل 
لها في  السيسي  الرئيس  بافتتاح  إنشائها وشرفت 
يوليو 2017 لتقتحم بها مصر آفاق جديدة تتطلع 
معها القوات المسلحة المصرية لتتبوأ مكانا دائما 

لها بين أكبر واكفأ الجيوش العالمية”.
منذ  أنه  العسكرية  الشمالية  المنطقة  قائد  وأكد 
أصبحت  العسكرية،  نجيب  قاعدة محمد  افتتاح 
الشقيقة والصديقة إلجراء  الدول  إليها  تتجه  قبلة 
التدريبات العسكرية المشتركة ، وقال ” إن مصر 
وما تملكه من تراث حضاري يتفق مع مقومات 
الحياة اإلنسانية، قد اختارت طريق السالم وجعلته 
خيارها االستراتيجي األول، إيمانا منها بضرورة 
حل النزاعات والخالفات بالطرق السلمية، والسير 
قدما نحو البناء والتعمير واالستقرار الذي تنشده 
إلى  اختالف عقائدهم، الفتا  الشعوب علي  كافة 
الخراب  يجنوا سوي  لن  الحروب  أن أصحاب 

والدمار والتشريد.
وأشار إلى أن السالم الذي اخترناه بإرادتنا الحرة 
وتفرضه علي  تحميه وتصونه  قوة  له من  البد 
أرض الواقع، فكان اهتمامنا بتعظيم ما لدينا من 
قدرات قتالية وامتالك مقومات الردع التي ترهب 
كل من يفكر في العبث بأهدافنا ومصالحنا القومية.

وأضاف أن تنفيذ هذه األنشطة التدريبية يتواكب مع 
احتفاالت مصر وقواتها المسلحة بالذكري الـ37 
لتحرير سيناء الحبيبة، والتي عادت إلى أحضان 

الوطن وعادت معها غايات العزة والكرامة، مشيرا 
إلى أن أرض سيناء ارتوت رمالها بالدماء المصرية 
علي مر العصور واألزمان، والتي يخوض فيها 
رجال القوات المسلحة البواسل اآلن حربا ضروسا 

ال هوادة فيها ضد دعاة الظالم والضبابية.
ووجه عشماوي التحية لكل األبطال المرابطين في 
سيناء والذين يدافعون عن شرف وكرامة األمة، 
بالغالي  الذين جادوا  البواسل  الشهداء  وألرواح 

والنفيس لكي يحفظوا للبلد هيبته.
كما وجه الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة 
علي دعمها الالمحدود ومتابعتها المستمرة لكافة 
األعمال التي تقوم بها المنطقة الشمالية العسكرية، 
موجها التحية لرجال قاعدة محمد نجيب العسكرية 
الذين يتمتعون بأعلي درجات االنضباط العسكري، 
عاقدين العزم علي تلبية نداء الوطن في كل وقت.
أن رجال  العسكرية  الشمالية  المنطقة  قائد  وأكد 
أمام  يجددون عهدهم وقسمهم  الشمالية  المنطقة 
الرئيس السيسي بأن يظل والئهم المطلق لمصر 

ولشعبها العظيم.
وبعد كلمة قائد المنطقة الشمالية العسكرية ، قام العميد 
أركان حرب خالد صالح قائد الفرقة السادسة مشاة 
ميكانيكي، بشرح التوجيه الطبوغرافي والتكتيكي 

لمنطقة االصطفاف.
ثم قام الرئيس عبد الفتاح السيسى يرافقه الفريق أول 
محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع 
واإلنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان 
حرب القوات المسلحة وقادة األفرع الرئيسية بتفقد 
القوات الموجودة بأرض العرض، كما اصطحب 
وطلبة  طالبات  من  مجموعة  السيسي  الرئيس 
العسكرية  الكليات  المصرية وطالب  الجامعات 
وكلية الشرطة لتفقد استعداد وجاهزية قوات قاعدة 

محمد نجيب العسكرية.
المسلحة  القوات  رجال  من  مجموعة  وتقدمت 
الرئيسية  األفرع  كافة  يمثلون  المستقبل  قادة  من 
والتشكيالت التعبوية لتقديم درع القوات المسلحة 

للرئيس السيسي تعبيرا عن وقوفهم خلف قيادته.
العسكرية  الموسيقى  العرض عزفت  نهاية  وفي 
السالم الوطني ، ثم غادر الرئيس السيسي قاعدة 

محمد نجيب العسكرية.

اليوم.. احلكم على 70 
متهما بـ»جلان املقاومة 

الشعبية بكرداسة«

اليوم .. النطق باحلكم يف 
إعادة حماكمة زهري جرانة



    دائما ما تلعب الصدفة الدور الكبير 
في المجال األثري  والن اآلثار تخلد اسم 
من يكتشفها على مر الزمن فيسعي دوما 
المقابر  التنقيب عن  إلى  اآلثار  علماء 
االثريه  إلى إن الصدفة  والحيوانات تلعب 
دوراً كبيرا وهاماً في هذه االكتشافات.

ولعل أشهر االكتشافات التي تم اكتشافاها 
صدفه هي 

مقابر كوم الشقافة 28 سبتمبر سنة 1900
“حمار”  إلي  اكتشافها  سبب  ويرجع 
السيد منصور ، بعدما سقط في الفتحة 
12مترآ،  للمقبرة على عمق  الرئيسية 
وبالتالي أكتشف األهالي وجود آثار في 
بحثهم عن سبب  المنطقة، خالل  هذه 
سقوط الحمار  وجدوا هذه المقابر الرائعة 
وفي عام 1900م تعرقل حصان هوارد 
كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون في 
حفرة وحين نزل كارتر من علي حصانه 
وجد درج سلم يؤدي لمقبرة فبدأ الحفر 
واكتشف مقبرة “منتوحتب الثاني” ووجد 
الموجود حاليا  الشهير  التمثال  بداخلها 
بالقاهرة حيث كان  بالمتحف المصري 
التمثال ملفوفا بالكتان وعند إزالة الكتان 
وجد أن التمثال ملون باللون األسود وكأنه 
مومياء وليس تمثااًل من الحجر الرملي 
األحمر يمثل الفرعون جالًسا؛ ملتحًفا رداء 
االحتفاالت المعروف برداء )الحب سد(

وفى 4 نوفمبر من عام 1922 كان كارتر 
على موعد مع أهم كشف أثري بالقرن 
العشرين، وهو الكشف عن مقبرة الفرعون 
الذهبي توت عنخ أمون سليمة لم تمس 
،وهذا الكشف يرجع إلى حمار الصبي 
حسين عبد الرسول، وهو من العائلة  التي 
كشفت عن خبيئة الدير البحري، الذي كان 

يحمل عليه جرار الماء للعمال وفي ذلك 
اليوم دخل الحمار إلى الوادي حاماًل المياه 
ووراءه الصبي يمشي، وابتعد الحمار عن 
المكان الذي يعمل فيه العمال بعيداً عن 
االتربة ، وتوقف في مكان ظليل، وبينما 
يحاول الصبي حسين عبد الرسول تمهيد 
األرض لوضع جرار الماء يعثر على أول 
درجات السلم التي قادت هاورد كارتر 
إلى الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون.

وادي المومياوات الذهبية  ومقابر العمال 
بناه  اكتشفت بالصدفة أثناء عمل الدكتور 

زاهي حواس بها 
في صيف عام 1997؛ كان الشيخ عبد 
الموجود حارس معبد »اإلسكندر األكبر« 
يجهز للعودة إلى منزله بعد انتهاء عمله، 
والحظ أن حماره ويجري مذعوًرا بالقرب 
من مكان بعينه! وعندما ذهب ليستطلع 
األمر وجد أن قدم الحمار قد سقطت في 
حفرة باألرض؛ وعندما نظر داخلها وجد 
إليه مبتسمة!  تنظر  الذهب  وجوًها من 
وكانت تلك هي بداية الكشف عن وادي 
المومياوات الذهبية بالواحات البحرية 

وفى أهرامات الجيزة تعثرت قدم حصان 
تستقله سائحة لتكون هذه هي بداية الكشف 

عن مقابر العمال بناة األهرامات 
 وليست كل اكتشافات الحمير والجمال 
والماعز قاصرة على اآلثار الفرعونية! 
فهناك قصة أحمد بن طولون، مؤسس 
الدولة الطولونية في مصر وعاصمتها 
القطائع بالقرب من مدينة الفسطاط.. حيث 
يقال إن جواده تعثر في حفرة بصحراء 
المماليك وجد بها كنًزا من الذهب؛ استعمله 
ابن طولون في بناء الجامع الذي يعرف 
إلى اليوم باسمه؛ ومئذنته الملوية الشهيرة.

  كلودين كرمة
بقلم : على أبودشيش 

المصرية اآلثار  خبير 

نحبه  و  نقدره  ما  هو  الغالى  العزيز     
هذا  فى عصرنا  ..ولكن  ونفتديه  ونحترمه 
لهذه  مختلف  ومعنى  اخر  مفهوم  ظهر 
العزيز هو ما يعز علينا  ؛ فأصبح  الكلمات 
النستطيع  ما  هو  والغالى  عليه  الحصول 

ان نقتنيه.!
على  نحصل  ان  الصعب  من  اصبح  فانه 
ان  او  الم  دون  القلب صافية  من  ضحكة 
نرى نظرة فى عيون احبائنا خالية من القلق 
نفرق  ان  والحيرة وأصبحنا عاجزين عن 
بين دمعة الحزن ودمعة الفرح فيختلط االمر 
علينا؛ كما انه ال نستطيع ان ننعم براحة البال 
دون ان تهاجمنا الوساوس وتقلقنا المخاوف.

بالهدوء  فيها  تنعم  مكان  نجد النفسنا  فأين 
يتسنى  الزمان وكيف  تقلبات هذا  بعيدا عن 
الحصول  و  النفسية   بالراحة  الشعور  لنا 
الحياة  مجاالت  شتى  فى  االستقرار  على 
حتى نسعد بأيامنا ونحقق اهدافنا ونسعى الى 
نجاح مشرف تنعكس ضياؤه على وجهوهنا 
فيبهجها  ارواحنا  ؛ وعلى  اشراقا  فيزيدها 
ابتهاجا وعلى اخالقنا فتسموا  سموا وعلى  

محيانا فيزيده جماال.
 - المحرف  -بمعناه  الغالء  اصبح  لقد  نعم 
فاالبتسامة غالية   !! ..عجبا  للبخل  مرادف 
لمن بحاجة  اريد وليس  لمن  إال  فال اعطيها 
اليها، والعطف شحيح فال اعطف إال بعد ان  
والشفقة اصبحت مجرد   ، يضيق صدرى 
كلمة  مجردة من معانيها، ال يستطيع االنسان 
تطبيقها ألنه يرى انه هو دائما من يستحقها ؛ 
فأين  نجد انسان يبادر بالعطاء-ليس العطاء 

المادى ما اعنيه هنا-
فان ما كان فى زمان مضى واجب يقتضى 

المنتفع  يستجديها  ان  بد  فعله اصبح منة ال 
ايا كان  الموظف   ، لها من مأساة  يا   ، منها 
يبدى  اى منصب ال  المسئول فى  او  مكانه 
االهتمام او المبادرة للمساعدة او دفع األذى 
مدام  مشكلة  اى  لحل  يسعى  ال  انه  حتى 
يكن  لم  طالما  األصح  او  األمر  يعنيه  ال 
اختبأت  فأين  ؛  العواقب  المتضرر من  هو 
النخوة والى أين ذهبت الرحمة وأين توارت 
المسئوليه  وتحمل  االلتزام  اين  اإلنسانية 
الشهامة  وإظهار  الواجب  ألداء  والتدافع 
الحقيقة ونصرة  وإظهار  المظلوم  ونصرة 

الحق!!؟؟
لقد اختفت هذه المعانى قلبا و قالبا وال دليل 
والخصال  الحميدة  االخالق  سيادة  على 
اصبح  الراقى  الفكر  هذا  ان  ..بل  الكريمة 
يسئ الى صاحبه حتى انه يتصف بالبالهه،  
بالسذاجة ، ونجد  النبيلة تتصف  والعواطف 
ان قلة قلية هى التى تقدر المشاعر وتعترف 
ال عن  أقرانها  شأن  من  وتعلى  بالفضل  
مضض وال اضطرار بل بقناعة تامة ان فى 
اكرام االخرين اكراما للنفس، وان ما يمنحه 
اظهار  فيه  انما  احترام  االنسان من حب و 

لعلو مكانته وأصله الطيب..
الشرس  الفكر  هذا  ان  المؤسف  [ ومن    [
انتشار  انتشر  لإلنسانية  المهين  واألسلوب 
الوباء  وتوغل فى العقول والقلوب وعشش 
 ،‘ القلوب  العقول وتحجرت  فأظلمت  فيها 
المالئمة و  البيئة  يترعرع وكأنه وجد  وبدأ 
المتالحقة على  بخاصة وسط هذه االحداث 
؛  العالمى  االقتصادى  السياسى و  المستوى 
االقوى  يعلو صوت  الدولى  المستوى  فعلى 
ويقوم  العقوبات  فيفرض   ، االصلح  وليس 

المقنع(   ( باالستعمار  ينذر  و  بتوصيات 
ويهدد بالدمار و يصدر قرارات اوال وأخيرا 
عنه  يتحدث  الشخصية حتى  فى مصلحته 
التاريخ انه انجز المشروعات المختلفة وانه 
لكن هل  و  الجيش  باالقتصاد ودعم  نهض 
العائالت  من   دمرت وكم  مدينة  كم  يذكر 
تكفينا  افال   ،، دمى  قلب  وكم  تشردت 
وبراكين  زالزل  من  الطبيعية  الكوارث 
وفيضانات وغيرها ؟؟ االجابة بالنفى ...وال 
تتعجبو . الن بدال من نسعى للتطور العلمى 
ونموها  البشرية  االول إلسعاد  المقام  فى 
الفتاكة  األسلحة  فى  نفكر  ..اننا  وتحضرها 
التى يقتل بها االنسان انسان مثله ويبيد ذكر 
امم غير معنيا بشئ إال نصرته حتى لو فى 
سعادته  ويعلن  يتباهى   ، والدمار  الموت 
الغامرة بشره بأنه قتل وافنى ومحى ..بدال 
و خلق..فهل  وأوجد  احيا  انه  يعلن  ان  من 
هذا هو االنسان ام انه مخلوق أخر غريب 
زرع وسطنا ونما بيننا وأصبح الفصل بيننا 
الرؤية و  اختلطت األمور واهتزت  صعب 
علينا  يسيطر    “ المستنسخ   “ هذا  اصبح 
لطبائعه  نخضع   حتى  الخناق  ويضيق 
وافصلوا  وميزوا  ..فاحذروا  وتهديداته 
الزوان وسط  فيزرع  ليال  يأتى  الذى  العدو 
فنعتاد  فى جوانبنا  والحسك  والشوك  القمح 
ونقوم  ونستعذبه  واأللم  المرار  تذوق  على 
األمل  اشعاعات  اخر  اطفاء  فى  بدورنا 
من  الكثير  عليه شق  اصبح  الذى  المضئ 
اخرى  مرة  ضيائه  تسطع  حتى  السحب 
فيضئ قلوبنا قبل اذهاننا حتى ننعم بالراحة 

والتحضر والرفاهية.

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Mercredi 17 avril 2019
األربعاء 17 ابريل 2019

الصدفة واحليوانات 
وراء اكتشاف معظم 

املقابر األثرية 

الغــالء
إجنازات إسرائيلية )١ من ٢(

  قد يتهمني بعض السيدات والساده القراء بأنني بهذه 
المقالة أقوم بالدعاية إلسرائيل. وبما أنني مؤمن بالقول 
المأثور: “إعرف عدوك” فإنني ال أبالغ إذا قلت بأنني 

مهتم ومتابع لتطورات وأحداث وعالقات 
لفترة من  درجنا  التي  الدولة  بتلك  دولنا 
الزمن بوصفها “الدولة المسخ” قبل بلوغي 
سن الرشد ال لسبب آخر سوى أنني أنتمي 
لجيل النكبه. وأجيب على اإلتهام بأنني على 
العكس أحاول إظهار الفرق بيننا وبينهم وأن 
علينا ولو متأخرين أن نفتح أعيننا على ما 
يحيط بنا من أخطار بدأت تظهر بوادرها 
تحديداً وبوضوح مع باكورة القرن الحالي 
وأعتقد جازماً أن هذه المقاله تهمنا جميعاً، 
وكما نرى الشعب الذي كنا نعتبره من ‘شذاذ 
آفاق’ جعل بشكل مباشر وغير مباشر جزء 
من إخوتنا شذاذ آفاق بداًل عنهم ولم يكتف 
بطرد الفلسطينيين من ديارهم ليشمل الطرد 
جزءاً من بقية العرب. إذ بلغ عدد النازحين 
والالجئين العرب مستويات غير مسبوقة. 

رغم كل ما مر  ببالدنا العربية من نكبات 
فإنني على ثقة تامة، قد يخالفني البعض، أنه لم 
يفت الوقت بعد على إمكانية تدارك وإصالح 
األوضاع وإعادتها إلى وضعها الطبيعي واستعادة 

احترام اآلخر بوجود اإلرادة المخلصة والتعاون الجاد 
بين الدول العربية التي ال ينقصها الرجال وال األموال، 

والمانع أن يعتبره البعض حلم، ربما بعيد المنال. 
من الجدير بالذكر اإلشارة إلى أن العالم عرف العرب 
الول مرة في عام ٨٥٠ قبل الميالد، بينما إسرائيل دولة 
اليزيد عمرها عن سبعين عاماً متفوقة حالياً على العالم 
المتحدة وألمانيا وبريطانيا بثالثة  الواليات  وخاصة 
المعلومات ومعالجة كافة  تقنية  مجاالت علمية هي 
الثالث  المياه بما فيها إزالة الملوحة والمجال  أنواع  
في األبحاث الطبية، وهي اليوم تحتل المركز الثامن 
عالميا بتصدير األسلحة، وزبائنها موزعين بين أفريقيا 

وأميريكا الجنوبية.
اليوم أكبر مركز  النقب  تمتلك إسرائيل في صحراء 
متقدم لتقنية المعلومات في العالم يمكنه التنصت على 
أي هاتف أو منزل عبر أي جهاز إليكتروني آخر مهما 
كان نوعه في العالم أي عبر التيليڤيزيونات والحاسبات 
الذكية. كما يمكن لذلك  واللوحات الرقمية والهواتف 
المركز فك شيفرة أي جهاز إليكتروني في العالم، وقد 
استعانت به وكالة المخابرات المركزية لفك شيفرة هاتف 
مثلي الجنس الذي هاجم حانة ألمثاله في بيرناردينو في 
كاليفورنيا وقتل ٤٥ شخصاً. يقوم هذا المركز أيضاً 
بتصنيع وتصدير أجهزة التجسس الفردية والدولية إلى 
كافة أنحاء العالم، خاصة األنظمة الديكتاتورية منها. 

الدول  إلقاء نظرة سريعه عن أسباب تخلف  بإمكاننا 
العربية وتقدم إسرائيل عليها مجتمعة. ولنبدأ بالبحث 
العلمي وبشكل منهجي لنضع يدنا على جذور المشكله. 
المعروف أن إسرائيل  ولنبدأ بمراكز األبحاث. من 
تخصص ٤,٧٪  من كامل ناتج دخلها القومي السنوي 

لألبحاث العلمية، مقابل ٢٪  تخصصها الدول الصناعية. 
أما الدول العربية فتخصص وسطياً ٣,.٪   وسورية 
ولبنان وتونس ال تتجاوز ميزانية البحث العلمي لديها 
١,.٪  من كامل الناتج المحلي 

السنوي. 
في وقت من األوقات وتحديداً 
تعاني  أوروپا  كانت  عندما 
من التخلف وظلمات القرون 
الوسطى، كانت بغداد واألندلس 
قبلتان لطالب العلم والمعرفة. 
بعد استقالل  فماذا حدث؟؟؟ 
الدول العربية، إتسمت أنظمة 
الحكم بالدكتاتورية أو الفردية 
أو الملكية أو العائلية، ما أدى 
إلى خسارتها حتى بدء ‘الربيع 
العربي’ ١٠٠٠ مليار دوالر 
نتيجة فساد الحكام وهذا المبلغ 
يعادل ٣٣٪  من ناتجها القومي 
مجتمعة. أدى هذا الفساد إلى 
انتشار البطاله بنسبة وسطية 
تصل إلى ٢٥-٣٠٪  من السكان 
وفي بعضها يصل إلى ٥٠٪  
ومعاناة ١٠٠ مليون مواطن 
من العيش تحت خط الفقر، ناهيك عن إنتشار األمية 

واألمراض وانهيار البنية التحتية لإلقتصاد.
العربية،  النفط في الصحارى  قبل هذا وعند ظهور 
وبداًل من استثمار عائداته واستخدامها للحاق بالركب 
بالعشرات  الحضاري والعولمة، استخدمت ماليينه 
وربما بالمئات لنشر الحضارة الصحراوية، وأقصد هنا 
الوهابية. واليوم يعادل ماينفقة العالم المتقدم على البحث 
العلمي اإلحتياطي المالي للسعودية وحدها والبالغ ٨٠٠ 
مليار دوالراً أميريكياً مجمدة في المصارف األميريكية، 

تشبه بذلك الرجل الميت الحي.  
أبدعت إسرا ئيل بتقنية المعلومات التي أدخلتها حتى 
باألسلحة التي تردها من الواليات المتحدة لتعود األخيرة 
وتشتري منها األنظمة المذكورة خاصة التي تعدل بها 
برامج الطائرات المقاتلة القاذفة وأنظمة الدفاع الجوي. 
يشكل بيع األسلحة اإلسرائيلية المتطورة اليوم جزءاً 
هاماً من دخلها القومي وتنتشر زبائنها من الهند شرقاً 
بعدد كبير من  الجنوبية غرباً مروراً  أميريكا  حتى 
الدول األفريقية. كما أن تصدير تكنولوجيا المعلومات 
يشكل جزءاً ال يستهان به من دخلها القومي. وعلماؤها 
يقومون بأبحاث مشتركة بالطب وبالعلوم المختلفة مع 
جامعات كبيرة بريطانية وأميريكية وغيرها، ولديها 
عشر جامعات ومعاهد تكنولوجية مصنفه من ضمن 
أول ١٠٠ جامعه من أصل ٥٠٠ جامعه في العالم، 
منها جامعة ومعهد تكنولوجي من ضمن أول عشر 
جامعات. من جهة أخرى التوجد وال جامعه أو معهد 
تقني عربي واحد من ضمن أول ٥٠٠ جامعة في العالم. 

وللحديث بقية

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

مكناس : فرساي املغرب أم 
قرية منسية ؟ 

الدكتور عبد اهلل بوانو رئيس 
مجاعة مكناس

هل يتهاوى شبابنا يف سباق 
البحث عن ذاته ؟!!

بقلم/ أسماء أبو بكر

بقلم : خالد بنيصغي 

بقلم: سونيا الحداد

َتْمَنُعوُهم، أَلنَّ لِِمْثِل  َيْأتُوَن إِلَيَّ َوال     »َدُعوا اأَلْطَفاَل 
هُؤالِء َملَُكوَت ٱهلل.

َفلَْن  ِطْفٍل  ِمْثَل  َملَُكوَت هللاِ  َيْقَبُل  َمْن ال  لَُكم:  أَُقوُل  أَلَحقَّ 
َيْدُخلَُه«

التي آل ولن يقوى  الوهية يسوع وعظمة تعاليمه  هنا تكمن 
عليها الجحيم أبدا!...  أتى بلباس الطفل واألخ واألبن واألب 
لتشاركك فرحتها  اليك  تأتي األطفال مهرولة  والرفيق  كما 
تكلم بمحبة تخترق روحك وتجعل منها  وتعّجبها واحالمها.  
سنبلة قمح تُقيت كل من اقترب منها وتاق اليها.  محبة تميتك 
لتحييك مثل فراشة تخرج من شرنقتها المظلمة الى عالم النور 
وما أدراك بالنور إن لم تراه في عيون األطفال؟ محبة تحولك 
من إنسان عادي بارد، حزين وتافه الى طفل يجعل من الحياة 
تفّك  المتحجرة والجاهلة من أن  العقول  معجزة يصعب على 
، وحده  رموزها، وحده من يترك ما لقيصرلقيصر و ما ِلّ ِلّ
لنفسه، وحده من آل يرمي على أحد  لغيره ما يحبه  من أحب 
أول حجر، وحده من تخلّى عن كل الدنيا وعشق لغة الفراشات 

والطيور يدركها! 
أراد أن يجعل منا آلهة فطلب منا أن ننظر الى الحياة من خآلل 
عيون األطفال، جميع األطفال دون استثناء من جنس أوعرق 
أو دين أو نسب. فاألطفال آل وقت لديهم وآل يهمهم كل القوانين 
التي وضعها األنسان من أجل استغالل أخيه  الدينية والمدنية 
المعابد والمنابر والمحاكم  األنسان واألستبداد به، وآل تهمهم 
أنبل وأرقى من أن تنحرها  الدنيا  والديّانين، مهمتهم في هذه 
الدين الساديين  الفريسيين والمفسرين ورجال  على بآلط 
وعبيدهم التابعين… مهمتهم نشر المحبة وتبادلها بفرح عظيم 

وحدهم أبناء النور يعرفون طعمها ولونها ومصيرها…
النور  المحبة. نعم هي وحدها طريق  ثم  المحبة  ثم  المحبة  
والحرية.  نعم هي وحدها  نواة الثالوث المقدس الذي ينصهر 

الفرح والمحبة والسألم  فينا ومنا نعود معه أطفاآل صآلتهم 
والسعي الدائم لهم.

فله ملكوت  الداخلي  هنيئا لمن عرف كيف يحافظ على طفله 
السموات!

هوشعنا في األعالي مبارٌك اآلتي بإسم الرب!!!

  ليس سهاًل أن أخوض تجربة الكتابة في موضوع الشباب 
وإشكالية الهوية في وطننا العربي، على الرغم من ترويضي 
التفكير مراًرا في موضوع ال أعلم كيف يكون منه  على 
الهوية متعددة، ومازالت  الكتابات عن  الَمخرج، فقد تكون 
أقالم من تمردوا على الثوابت وآثروا الخوض فيها؛لم تجف 

حتى اليوم..
فقد إحتل موضوع الشباب العربي وهويتهم حيًّزا كبيًرا في 
الفكر العربي المعاصر؛ نظًرا إلى ما شهدته قضية الهوية  في 
الفضاء الثقافي  من تحديات عصيبة فرضها تعدد االنتماءات 
اإلثنية والمذهبية والدينية،والجهوية والوطنية،وغير ذلك 
كثرة التحذيرات من االنسياق وراء كل ما يصدر عن الغرب 
-تحديًدا- من أفكار وآراء ومعتقدات، إال أّن واقعنا اليوم يُنذر 
العربي  فالشباب  العربية،   فيما يخص هويتنا  بخطر شديد 
يعاني اآلن من أزمة الهوية واالنتماء، التي يرجع سببها إلى 
وجود الشباب في ظل كيانات اجتماعية متعددة ومتعارضة، 
بالدين والقومية أحياناً  بالقبيلة والطائفة حيًنا، وتنتهي  تبدأ 
العربى كيان معقد تتداخل فيه عناصر  أخرى؛ فالوطن 
الوالءات المحلية بالوالءات الوطنية، وال تتطابق فيه حدود 
السياسة مع حدود  المشاعر، وال حدود  الجغرافيا مع حدود 
إلى  فإّن تعددية االنتماء وتناقضاته تؤدي  فبالتالي  األمة؛ 
الهوية االجتماعية، وإلى حالة من  حالة من االنشطار في 
التمزق الوجداني عند الشباب العربي الذي تتخاطفه مشاعر 
انتماء اجتماعية متعارضة ومتنافرة في مختلف المستويات، 
باتت  العربي  الهوية في عالمنا  الواضح أن إشكالية  فمن 
إمكان وجود هوية منتصرة تكتنف  تعقد  أمًرا يوضح مدى 
العربي؛  العالم  الحيثيات والخصوصيات والتنوعات في 
التاريخية اآلن تقودنا إلى اإلحباط الشديد،  فاألزمة السياسة 
أّن  أثبتت  بالذات، وهذه األزمة عينها  الثقة  وإلى فقدان 
البشر  ثقافة جماعة غالبة من  الهوية في مجتمعنا هي  ثقافة 
لواء مذهب، أو طائفة، أو عرق أو عقيدة  ينضمون تحت 

فكرية،ويتلبسون كل ذلك.
تتغذى منها،  التي  الثقافة  العربية ال تنفصل عن  الهوية  إّن 
بمعنى أنّه في الوقت الذي تتعرض فيه األمة العربية للغزو 
عسكرًيا،وثقافًيا وإعالمًيا،يبدو أننا بحاجة ملحة للتأكيد على 
العربية،خاصة بعد  الثقافية ألمتنا  الهوية،والخصوصية 
المعاصر، وبعد ما نلمسه من خطر  الموقف الحضاري 
يحدق بها،ويتمثل في تهديد هويتها وطمس معالم شخصيتها 
الوطنية، والخطر في سطوة وسيطرة العولمة، ولكنها ليست 
الشر فيما تحمله من خطر،  إليها، وإنما  إذا توجهنا  شًرا 
فهي تشمل اإلنسانية جمعاء، وتتيح لإلنسان حقه في التميز، 
باإلنجازات و  التمتع  الذات،وفرص  وغير ذلك من تحقيق 
المزايا العالمية، إال أّن هذه القيم في أسمى معانيها ال تتحقق 
الغربية، وما تجنده من   الدول  به بعض  من خالل ما تبشر 
إجراءات سياسية، واقتصادية، وثقافية، وإعالمية و تربوية 
وغيرها، فإنّها تحاول فرضها كنظام سياسي اقتصادي ثقافي 
اليوم نريد أن َيحظى كل منا بهويته  العالم كله، فنحن  على 
العولمة، فهناك  الجديدة، وفي ظل سيادة  التحديات  في ظل 
الهوية ليست حقيقة، وإّنما هي أزمة  أّن أزمة  من يعتقد 
الواقع؛وذلك  أكثر من تواجدها في  الذهن  مفتعلة توجد في 
نتييجة التغيرات التي يشهدها العالم المعاصر، وخاصة مع 
يقولون، ولكن  الهوية كما  العولمة،فاألزمة ليست في  نظام 
في العقل الذي وجد صعوبة كبيرة في القدرة على استيعاب 

المتغيرات وإنتاج عقل جديد وثقافة جديدة..
في الحقيقة الشباب هم مرحلة اكتشاف للذات التى تدرك 
الهوية،  والتي يكتنفها شعور باإلغتراب االجتماعي،  أزمة 
واالقتصادي، والسياسي أيًضا داخل أوطانهم،بأخذ صورة 
القائمة على  الثورة، والرفض ألغلب القوانين واألنظمة 
للثقة بالنفس،  أثر ما يصادفه الشباب من إحباط وفقدان 
الرغبة في  بين  الذاتي ما  بالتناقض  مما يزيد شعورهم 
االستقالل،وضرورة االعتماد على اآلخرين، وما بين رغبة 

في اإلنغالق على مفردات الهوية،والحاجة لتكسير كل ما من 
شأنه أن يعترض انطالق الطاقة الشبابية، وتحررها.

التى هي  اللغة،  ومن خالل ذلك يمكن أن نلقي ضوء على 
التي صاغت أول هوية لجماعة  الهوية، وهي  أقدم تجليات 
في تاريخ اإلنسان، إّن اللسان هو الوحيد الذي جعل من كل 
الناس -جماعة واحدة- ذات هوية مستقلة، وُيزيد  فئة من 
باللغة والهوية مًعا، ويُشيع الحديث عنهما في  من االهتمام 
المفاصل التاريخية في حياة كل الجماعات، وال مراء في أن 
اللغة العربية تعتبر بحق أعظم كنز، وأعظم وعاء لحفظ تراثنا 
القديم الخالد،كما تُعتبر أداة للتفكير والتعبير في آن واحد، وال 
نستطيع أن نتخلى في التربية التي تتطلبها حياتنا الحاضرة عن 
تلك األداة اللغوية،التي توضح أهدافنا،وأوضاعنا في الميادين 
المختلفة،ففي الحقيقة نجد أّن تربية الشباب تحتاج في كثير من 
الحاالت إلى تعبئة القوى، وإيقاظ العواطف، وتنبيه القلوب، 
القومية بما تمتلكه من تعبير مؤثر، وتصوير بارع  فاللغة 
مثير، بإستطاعتها أن تحقق هذه الغايات المختلفة ،ما نلحظه 
اليوم من ظواهر سلبية،التى هي أهم األسباب في ضعف قوة 
هذه اللغة،ففى الواقع نجد أّن هذا الضعف يأتي لصالح لغات 
ولهجات أخرى، ومن ذلك اإلعالم الذي باتت العربية فيه 
تشكو إلى ربها النسيان، وايضا ظاهرة االختالط ،فذلك كله 
يعتبر سالًحا قوًيا يقتل جمالية اللغة العربية وتراثها العظيم، 
ومن المؤسف حقا انه اليزال في عالمنا العربي المعاصر َمن 
يعتمد على لغات المستعمر األجنبية في مخاطباتهم؛ مما يزيد 
الهوة اتساًعا كبيًرا، ويكرس حالة من االستالب الحضاري، 
أّن المغلوب مولًعا بتقليد الغالب،ولعل من  مع الوقت سيؤكد 
مظاهر هذا االنحدار ما نراه من مصارعات لألسر العربية؛ 
لتسجيل أبنائها في المدارس األجنبية، اعتقاًدا منهم أّن هذه هي 
الوحدة التي تمنح التميز والتفوق ألوالدهم في المستقبل؛ حتى 
اللغوية وغريًبا  فاقًدا لهويته  التخرج  الشباب فيما بعد  يصير 

عنها،وعن قيمها الحضارية والدينية والثقافية بالتبعية.
اليوم َيمر بموجة شديدة جًدا،من صعود  العالم العربي  إن 
مصالح  في  الدين  يوظف  أنه  السياسي؛فنجد  اإلسالم 
سياسية خاصة، ولكن الشباب العربي ال يقبل بهذا الوضع 
حقيقة  نستحضر  أن  بد  ال  عنهم  نتحدث  إطالًقا،فعندما 
واضحة، وهي أّن مواقف بعض عناصر الهوية تتباين بحسب 
التعليمية،والثقافية،ووضعها الطبقي والمهني،  المستويات 
التفاوتات ال تمنعنا  أّن هذه  وأيًضا الوضع  الجغرافي، غير 
نُقرر اتجاهات عامة تساعد في فهم بعض الظواهر  من أن 
الغامضة، فال يمكن أن يحقق أى إنسان كائًنا من كان توازنه 

من غير دين..
وعندما نتحدث عن النماذج المبدعة في الحقيقة، فهي تلك التي 
تنطلق من نسيج الهوية، ال تلك التي تبحث بعيًدا عن الحقيقة، 
تقليد  فإنّه ينبغي أن يحذر من  فمن رغب أن يكون حداثًيا، 
الهوية، والحفاظ  الغرب، فإن موضوع الشباب وإشكاليات 
عليها في أََمس الحاجة إلى جهود ضخمة، وال يسع هذا المقال 
إلى حصرها، لكنى سأذكر رؤوس أقالم للمحافظة على 
العبر من النصر  هويتنا ؛ فالبد من غاية وتحليل واستنباط 
البشري، فاالنتصار  العقل  أو الهزيمة، والتأمل في قصور 
والنجاح سيظل دائًما موضوع فخر وعزة لألجيال المتعاقبة 
إلى األبد، والهزيمة ستبقي محل أعتبار القرون المتوالية 
الفراغ  إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها، واألهم ملء 
إليه بترسيخ معارفنا،والعمل على  الحضارى الذي وصلنا 
استيعاب القديم بعقل متفتح يعزز من ثقافتهم ، وال بأس بعد 
ذلك من االنفتاح على الثقافات اآلخرى؛ لإلستفادة من علومهم 
بالذات عن طريق  ومعارفهم، وال بد من تعزيز األعتزاز 
تنمية الثقة لدى الشباب في أمته، وحضارته، وثقافته؛ فاألمة 
التي ال تثق بقدرتها، وال تقدر ذاتها حق قدرها، ال يمكن إال 
أن تكون على الدوام مجرد ظاًل خفيًفا لآلخرين يعتمد عليهم، 
ويتبع لهم في كل شئ، ومن المؤسف أّن هذا يمثل قمة الفشل 

واالستسالم أمام الصعوبات التي نواجهها..

أعين  في  مدينة مكناس  كانت    هكذا 
والعرب  العجم  من  وغيرهم  المغاربة 

المغرب«  »فرساي 
راً  جماال وبهاء وتحضُّ
حظها  ولسوء  لكن   ..
يتيمة  اليوم  تعيش 
منعزلة تشتكي اإلهمال 
.. لن نسرد  والالمباالة 
مزيداً من اآلمال واآلالم 
صدورنا  تختلج  التي 
حزنا على مدينة تموت 
في صمت دون أي ردة 

فعل من مسؤوليها ؟؟؟ 
اليوم  موضوعنا 
المجال  في  سيكون 
الرياضي على اعتبار 

أقدم عليه العبوا  الذي  الكارثي  االعتذار 
أقدموا  المكناسي وهم محقون فيما  النادي 
عليه .. قمة العار أن يغيب رجاالت مكناس 
؟؟ ولتذكير من ال يعرف شيئاً  مخزياً  غياباُ 
المدن  إنها من أغنى  له  عن مكناس نقول 
لديها مداخيل هامة وقارة ، هي  المغربية، 
المقاييس ، فهناك  منطقة فالحية غنية بكل 
الفواكه والخضر ، وأهمها فاكهة  ضيعات 
تنتج مكناس وحدها ما يقارب  التي  العنب 
ثالثة أرباع اإلنتاج اإلجمالي الوطني ، كما 
لها  أن مكناس تعتبر تراثا عالميا ، وسبق 
المغرب والمغاربة في  أن كانت عاصمة 
عهد السلطان موالي إسماعيل .. وهي أيضا 
المدينتان  إلى جانب مدينة طنجة يعتبران 
50 مدينة  الوحيدتان في المغرب ضمن 
عالمية التي تحظى بمناخ االستثمار العالمي 
الكثير  لذكر  المجال يضيق  ... والحقيقة أن 
الغنية  الجميلة  المدينة  هذه  مميزات  من 

واليتيمة في نفس الوقت ؟؟؟ 
إذن األمور واضحة ، سوء التسيير والتدبير 

أموال  واختالس 
المدينة   وميزانية 
إضافة إلى عدم اهتمام 
بالمجال  المسؤولين 
ال  حيث  الرياضي، 
يعتبرونه من أولويات 

المغربية  المدن  العديد من  المدينة ، عكس 
الرياضة وخصوصاً  التي تعتبر  األخرى 
كرة القدم الوجه الناصع للتعريف بهذه المدن 
، لذلك فهم يبذلون قصارى جهودهم في 
تقدير ألنهم  المجال، وهم يستحقون كل  هذا 
حققوا نجاحات مبهرة وكبيرة جدا ، ويكفي 
المغربية »  القدم  هنا أن نذكر قطبي كرة 
اللذان وصال  البيضاويْين«  الوداد والرجاء 
إلى العالمية ، ومن الفرق التي كانت صغيرة 
وأصبحت اآلن كبيرة وقوية ودخلت التاريخ 
الواسع بفضل مجهودات مسؤولي  بابه  من 
المدينة ، نذكر » نهضة بركان« التي قدمت 
من قسم الهواة لتقتحم البطولة االحترافية ، ثم 
تخترق بعد ذلك القارة السمراء بكل ثقة وقوة 
تأهلها  لتؤكد  ، بحيث ال يفصلها إال يومان 
للمرة األولى في تاريخها إلى المربع الذهبي 
الفريق  الكنفدرالية اإلفريقية ) فاز  لكأس 
البركاني على غور ماهيا الكيني بعقر داره 
بهدفْين نظيفْين في انتظار لقاء العودة بمدينة 

بركان بعد غد األحد إن شاء هللا ( .
التحام  عرف  العريق  وناديها  مكناس 

المشارب سواء داخل  المكناسيين من كل 
لنداء  واستجابوا   ، خارجه  أو  المغرب 
إلى أن أتت  مساعدة فريقهم ماديا ومعنويا 
الوضع  بأن  تبشر  األخبار متسابقة وسريعة 
تحت السيطرة وأن ما تبقى من دورات 
البطولة لهذا الموسم الرياضي سينتهي دون 
كوارث ، لكن الجمهور المكناسي ال يرضى 
بهذا الوضع الذي ال يحقق أي نجاح ؟؟؟ بل 
القوي ورد  إلى عهده  الفريق  يطالب إعادة 
المدينة وتاريخها المجيد رياضيا  اعتبار 

وثقافيا واجتماعيا.... 
أو  أنه في ظل األزمة األخيرة  نسجل أيضا 
ما أطلق عليه ب » العار« في اعتذار الفريق 
اللعب ، كانت هناك تحركات قوية من  عن 
رئيس الجماعة الحضرية لمدينة مكناس 
الذي عقد عدة  الدكتور » عبد هللا بوانو« 
اجتماعات واتصاالت واتخذ بعض القرارات 
الذي  العار«  االستعجالية إليقاف نزيف » 
تلطخت به أسوار العاصمة اإلسماعيلية 
التاريخية ، حتى إن الشارع المكناسي لم يعد 
فيه الحديث إال عما كان 
الجماعة  يقوم به رئيس 

الحضرية المعروف 
وإخالصه  باستقامته 
للمدينة ، وكذلك ما لقيه 
إعالمية  مؤازرة  من 
واسعة محلية ووطنية ، ونحن بدورنا نثمن 
إلى  لننضم كإعالم دولي  المجهودات  هذه 
المستحقة لرجل تحدث بكل  المؤازرة  هذه 
صرامة وشفافية بعيدا عن لغة الخشب التي 

اعتدناها في جل مسؤولي المدينة .. 
للسيد » عبد هللا بوانو« إن اإلعالم  نقول 
والجمهور المكناسي معكم مسانداً شاكرا لكم 
مجهوداتكم ، لكن الجميع – وبفقده الثقة في 
جل المسؤولين - يقلدكم شرف الدفاع عن هذا 
الطبيعي كبيرا  إلى مكانه  الفريق إلرجاعه 
يقلدكم  أمثاله ، كما  الكبار  يصارع  ويقارع 
المدينة كلها في جل المجاالت ..  شرف 
نريد نهضة جديدة للمدينة ولن يتأتى ذلك إال 
بعملكم بقرب الفريق طيلة الموسم الرياضي، 
التي  بنزعه من األيادي غير اآلمنة  بدءاً 
تقوده اآلن ، والتي عليها أن تخجل وتقدم 
استقالتها قبل أن يطلب منها ذلك ، كما  عليها 
أن تعتذر للساكنة وتاريخ الفريق المكناسي ، 
ثم ترحل غير مأسوف عليها ودون رجعة ،  

هوشعنا يف األعالي مبارٌك اآلتي 
بإسم الرب!!!

   كارلوس غصن  رئيس جملس إدارة 
شركيت -رينو الفرنسية  ونيسان  اليابانية  

للسيارات يف أمانة العدالة  السياسية

صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

  - كارلوس غصن - من أصل لبناني 
الجنسية   البرازيل ،  يحمل  من مواليد 
أنقذ   الفرنسية ؛  لمع  نجمه  كمهندس  
شركة  سيارات  -   رينو  - الفرنسية من 
التدهور بمهارته في التوفير منطلقا من 
الربح يجب أن تجد  إذا استحال  مبدأ - 

مواقع التوفير -
الفخرية   الجنسية  منحته حكومة فرنسا 
إلنقاذه  شركة السيارات - رينو - حيث 
تملك الحكومة  حصة  مهمة في رأسمال 
الشركة ؛ وتسلم منصب  رئيس إداري 

في الشركة .
العالمية   التجارية  إنهيار األسواق  مع  
في  نهاية القرن الماضي ومطلع أعوام 
2000  تدهورت  أحوال  شركة   الـ  
اليابانية واشترت   - سيارات -  نيسان 
الفرنسية كمية ٤٣٪    - شركة -  رينو  
من أسهم  - نيسان -  واشترت  الشركة  
اليابانية -  نيسان  - ١٥٪  من قيمة 
الشركة  الفرنسية - رينو – وهذا يعطي 
شركة - رينو -  الحق  بإتخاذ القرارات  
عن  شركة نيسان  اليابانية  التي تعتبر  
أكبر  وأهم  من  شركة - رينو - عالميا 

وماليا وإنتاجا   .
تملك  شركة  - نيسان -  ٣٤٪  من 
أسهم  شركة  سيارات  -  ميتسوبيشي -   
اليابانية وهكذا أصبح  تجمع  الشركات 
الثالثة   أقوى وأكبر من شركة -  فولس 
فاكس – العمالقة األلمانية .  ينتج تجمع 
10.6 مليون سيارة  الثالثة    الشركات 
يعادل سيارة واحدة من تسعة  سنويا ما 

سيارات تنتج في العالم.
أنتقل  كارلوس غصن  إلى اليابان  حيث  

إنتاج  سيارات   نجح  في  خفض كلفة  
نيسان  وميتسوبيشي  ورفع من  قيمة 

أسهم  مجموعة  الشركات الثالث .
السنين  هناك إستياء  من  مع  مرور 
مدراء شركة عريقة  في اليابان؛  أول من 
أنتج  سيارات يابانية ماركة - داتسون- 
تغير اسمها إلى نيسان فيما بعد؛ وبسبب 
أزمة مالية تصبح تابعة لشركة  - رينو 
- األصغر منها ؛  وخاضعة  لقراراتها  
وتعِين كارلوس غصن رئيس مجلس 

إدارة  للمجموعة بكاملها. 
السيارات أزمة مبيع  تواجه  صناعة 
العام السابق  عالميا ؛  ٦٪  أقل من 
إلى ظهور الصين كأكبر  ؛  باإلضافة 
منتج في العالم  -٢٩- مليون سيارة  عام 
٢٠١٧!  بهذا الرقم تصبح  الصين في 
أكبر  من  تويوتا  وفولسفاكن  اإلنتاج  

وجينرال موتورز. 
شركات  الثالث  مجموعة  دخلت 
الكهربائية وتعتبر  السيارة   إنتاج  في 
العالم ؛  مع  سيارتهم األكثر مبيعا في 
يتفاقم  اإلستياء  من  التطورات  هذه 
للمهندس  كارلوس  الكاملة   السيطرة  
غصن على  مجموعة  الشركات ؛  وهذا 

ما دفع على تلفيق 
االتهام  واعتقال كارلوس غصن وسجنه 

بانتظار المحاكمة. 
 - بأن  اليابان   فجأة  صدر االتهام  في 
لم يصرح بمدخوله   كارلوس غصن - 
أمانة اإلدارة،  كامال  مع مخالفات في 

وتضخيم قيمة الخسائر عام - ٢٠٠٨- 
المعلقون إن مديرا يحمل أعباء  قال 
إدارة إنتاج ماليين السيارات في مصانع  

منتشرة في كافة أرجاء المسكونة ال وقت 
المالية ؛  ويتناسى  ليهتم بشؤونه  لديه 
-اليابانيون  كيف رفع  مدراء - نيسان 
كارلوس غصن من شأن تلك الشركات 

من جهده الشخصي .
كانت أول جلسة في القضاء الياباني  في 
الماضي ؛ -  كارلوس غصن -  نوفمبر 
يدافع عن  القرار سياسي ولم   يعلم أن 
نفسه  في هذا اإلتجاه ؛  كان دفاعه 
محصورا في أن االتهامات غير مبنية 
المحكمة  على حقائق !!!  أدخل قاعة 
بالستيك  وشحاطة  المساجين  بلباس 

مكبال  مثل المجرمين .
كان ١١٠٠ مراسال صحفيا من  كافة 
وكاالت  األنباء حاضرين  لمشاهدة  
لـ  محاكمة  -  كارلوس غصن - ُسمح 
القاعة   القرعة ألن  ١٧ فقط عن طريق 

تتسع  لـ ١٧مراسال  فقط.
الـ ٦٧ عاما ؛ في  بلغ كارلوس غصن 
الجلسة   القادم ستكون  أيار/ مايو  شهر 
الثانية من محاكمته؛  إنه ما يزال الرئيس 
اإلداري في شركة رينو الفرنسية .  إن 
مستقبله غامض ألنه كان على خالف 
مع  وزير مالية  فرنسا  قبل أن ينتخب 
عام   ٢٠١٨ رئيسا للجمهورية  الفرنسية 

الرئيس مانويل ماكرون. 
إنها العدالة السياسية ؛ لقد سمعنا ونسمع 
حيث  القضايا   من  الكثير  ونشاهد 
القضاء  السلطات واإلدارات تستدعي 
السياسية   المصالح   على  للحفاظ  
واالقتصادية  واإلدارية ويكون الضحايا 
تجاه  بواجبهم   يقومون  موظفين 

مرؤوسيهم بإخالص وتفاني .
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بقلم: شريف رفعت

يوسف زمكحل   همسـات
ال يعيش الحب إال بالحب 

لوال الظالم ما عرفنا قيمة النور 

بسبب حماقة اآلخرين نتغير 

احتجت إليك فلم أجدك

الشذوذ هو أال نحب 

يومياً  الذكريات  قطار  أستقل 
مجاناً 

شيئاً  تعني  ال  األشياء  خسارة 
أمام خسارة نفسك 

أن  قبل  عندك  ما  قيمة  أعرف 

تفقده 

ال نجاح وال فشل في الحب يكفي 
أنك أحببت )أنيس منصور(

من كلماتي : وكفاية يا قلبي ما 
أصله   .. تاني  حبيبك  تصدقش 
 .. زماني  اهل  طبيعة  أتغير زي 
كنت بحضن قلبه بقلبي وأداري 
قسية  كل  عنه  وأبعد   .. عليه 
بجيبله  كنت   .. حواليه  تحوم 
الشوق في ايديه وأقول بهواه .. 
وأفرح عيني بنظرة عينه وأقول 

هللا . 

العالناتكم يف الرسالة

514- 961-0777    450- 972-1414
Email: elressala@videotron.ca

fzemokhol@gmail.com  www.el-ressala.com

  يبدو أن السيد فرانسوا لوغو وأفراَد 
حكومته ماضون في تنفيذ وعوٍد انتخابيٍة، 
ضاربين عرض الحائط بما إذا كان تنفيذ 
ُل مخالفاٍت دستوريًة أو  بعضها قد يُشّكِ
إنسانيًة أو أضراًرا على شريحة واسعة 
من المواطنين. فبعد تْلِف ثمانية عشر 
الضرر  ألحق  ما  هجرة،  ألِف طلب 
إلى  قّدموا  إنساٍن،  ألف  بنحو خمسين 
كيبيك، مشروع  الوطنية في  الجمعية 
الدولة، والذي  َعلَمنة  21 في  القانون 
ينصُّ على حظر ارتداء الرموز الدينية 
على موظفي الحكومة كالقضاة وضباط 
العامين وحراس  والمدعين  الشرطة 
السجون، باإلضافة إلى معلمي المدارس 
االبتدائية والثانوية المنتمين إلى القطاع 
بين  الفصل  مبدأ  “انطالًقا من  العام، 
للدولة  الديني  الدولة واألديان والحياد 
والمساواة بين جميع المواطنين وحرية 

المعتقد والدين.”
لسُت هنا بصدد االعتراض على النظام 
الَعلماني، ألنّي من مؤيدي فصل الدين 
الدين  اّن  أرى  أنّي  كما  الدولة،  عن 
شأٌن بين اإلنساِن وربِّه. ولست كذلك 
في معرض الدفاع عن الرموز الدينية 
أو من يرتديها أو يحملها، ولكنّي أرى 
لمبدأ  القانون هذا مخالفًة  في مشروع 
الحرية الشخصية التي يكفلها الدستور 
والشرعتان الكيبيكية والكندية، وشرعُة 
حقوق اإلنسان التي أقّرتها منظمة األمم 
الحكومة  أيًضا  بها  المتحدة واعترفت 

الكندية.
َعت  َشرَّ الشخصية  الحرية  فباسم 
الحكوماُت المتعاقبُة، المساكنَة التي هي 
بمفهوم األديان كلِّها، ِزًنى موصوٌف. 
وإنِّي أرى فيها أهمَّ العوامِل واألسباِب 
التي تؤّدي ليس فقط إلى تفكيك األسرة 
أيًضا، وفي  انحاللها وإلغائها  إلى  بل 
هذا تفكيٌك مؤّكٌد للمجتمع، ألّن األسرَة 

أساُس المجتمع.
عْت أيًضا  وباسم الحرية الشخصية شرَّ
بالسماح  تكتِف  لم  بل  المثليين،  زواج 
لهم بالمساكنة، وال باللِواط والّسحاق، 
مهما، فالحيوانات  وإن كانت األديان تحّرِ

ال تمارسهما. 
ع “التحشيش”. وباسم  وباسم الحرية ُشّرِ
الحرية الشخصية ُسمح للنساء السيُر في 
القوانين  الطرقاِت شبَه عارياٍت. وفي 
ش. فباهلل عليكم،  نصوٌص تجّرُم التحرُّ
يا سيد لوغو وزمالءه، ماذا ستقولون 
لرجٍل رأى إحدى تلك النساء وقد ُخيَِّل له، 
وهو تحت تأثير الحشيش )الِقنّب(، أنَّها 
ِبُعريها تراوده عن نفسه؟  ثم أتعتقدون 
أن روح النّبّي يوُسَف قد حلّْت في جميع 
شين”؟ الرجال؟ وخاصًة إذا كانوا “محّشِ

بعد كّلِ هذه التشريعات واإلباحات باسم 
الحرية، تعملون على منع مواطٍن من أن 
يضَع على رأسه قلنسوًة أو على صدره 
َي شعرها؟  صليًبا، أو سيدٍة من أن تُغّطِ
أليست هذه أيًضا من الحريّات الشخصية؟ 

فعن أّي حريٍة أو مساواٍة تتحدثون؟ 
فيه  تصبُح  يوٌم  يأِتَي  أن  أخاف  وكم 
ممارسة العالقات الجنسية، وباسم الحرية 
الشخصية، علنيًة على الطرقات وفي 
التجارية...  العامة واألسواق  الحدائق 

ويُنَبُذ فيه المحتشمون. 
الحرية  وباسم  تسمحون،  لماذا ال  ثمَّ 
أيًضا، بقيادة السيارة تحت تأثير الكحول 
ُل  أو الحشيش؟ ستقولون بأن هذا يشّكِ
هذا  اآلخرين.  وعلى  عليهم  خطًرا 
أال ترون خطًرا على  صحيح، ولكن 
عتم أو  المجتمع ولو في واحٍد مما شرَّ
سمحتم به؟ أم أّن الخطر على المجتمع 
أصبح محصوًرا في أصحاب الرموز 

الدينية فقط؟
فهل لك يا سيد لوغو أن تشرح لنا مفهوَمكم 
للَعلمنة؟ هل هي حقًّا فصُل األديان عن 
الدولة؟ أم هي حرٌب على األديان وما 
فيها من قيٍم؟ أم أنكم تسعون منذ اليوم 
لكسب بعض األصوات االنتخابية للدورة 
القادمة؟ فأيهما أهّم يا سيد لوغو، مقعٌد 
في البرلمان أم سالمُة الدولة والمجتمع؟ 
أنا أفهم العلمنة أن ال يكون الديُن مصدَر 
القوانين واألنظمة في الدولة، خوًفا من 
أن يتدخَل رجاُل الدين في شؤونها. وهذا 
ال يعني تدميَر األديان، أو التخلِّي عن 
القيِم والمثِل اإلنسانية والقواعد األخالقية، 
إلى  المجتمعات  تعود  دونها  التي من 
لوغو،  يا سيد  الغاب. ستقول  شريعة 
بأن القوانين واألنظمة وشرعة الحقوق 
الكيبيكية ترتكز على تلك القيم والمثل 
والقواعد. وهذا ما أعرفه جيًدا، ولكنَّ 
النصوص شيٌء وتطبيقها أمٌر آخر. وإذا 
كان الدستور يضمن حرية الدين، افال 
يكون في تدمير األديان مخالفة للدستور؟ 

فكيف أسكن بيًتا ال سقَف وأبواَب له؟
إحدى  في  ما حصل  هنا  ويحضرني 
دول الشرق العربي في ثمانينيات القرن 
الماضي: يوم أثارت إحدى الجماعات 
تلك  نظام  بوجه  أحداث شغب  الدينية 
الدولة. ومن األساليب التي اتبعها ذاك 
النظام لمحاربة تلك الجماعة، أن راح 
أفراُد أحد أجهزته األمنية يعملون على 
نزع “الحجاب” )وتسمية الحجاب خطأ 
لغوي، والصواب هو الخمار( عن رأس 
أي امرأة “محجبة” وأينما رأوها. فكانت 
فعوًضا  المواطنين عكسيًّة،  فعل  ة  ردَّ
عن أن يتضاءل عدد “المحجبات” فقد 
اٍت، ال مرة واحدة، كذلك  تضاعف مرَّ
أصبحت المساجد تغصُّ بالمصلّين، ما 
جعل كثيرين منهم يصلّون على الطرقات 
أمام أبواب المساجد. لم يكن كلُّ ذلك من 
قبيل التقوى إنما كان َنكااًل بذاك النظام. 
فتأكدوا يا سيد لوغو، أنّه إذا كان عدد 
اليوم  ترونهم  اللواتي  “المحجبات”، 
في الطرقات والشوارع، يقّدُر بالمئات 
باآلالف. وكذلك عدد  فسترونهنَّ غًدا 
القلنسوة  ومعتمري  الصليب  حاملي 
قانون  وغيِرهم ممن يشملهم مشروع 
العلمنة هذا. فحبذا لو تتعظوا من تجارب 

اآلخرين.
ولذا أنصح لك يا سيد لوغو ولحكومتك 
ًة إذا كنتم تأملون في الربِح  وحزبك، خاصَّ
في االنتخابات القادمة، بأن تعودوا ال عن 
هذا القانون فقط، بل أن تدرسوا جيًدا، 
في المستقبل، آثار تنفيِذ أّيٍ من وعودكم 
االنتخابية قبل صياغة نصوص تنفيذها 

أو نّصِ أّي مشروع آخر.

العلمنة الكيبيكية

أسامه كامل أبو شقرا

 بقلم: جــاك قرانـطـة

بقلم: إدوار ثابت
جولة وسط القاهرة 

ـج الذهيب ـِ الوه

احلمـل يلومـون 

يلومون الحمل لو شرب ماًء 
والذئب يسرح ويمرح

ويمأل الدنيا ِعواُء
يُعيث فسادا 

يلوث األرض والشجر 
يحطم الزهر والحدائق يصطاد 

الظباء 
يلوث األمطار واألنهار والهواء 

وإذا حاول الحمل شرب ماء 
أقاموا الدنيا عليه 

وكأنه اخترق السماء 
ما للبشر قد تاهوا وانتهوا 

وعمت أبصارهم، آذانهم صٌماء
استمرأوا الظلم وخانوا العهد 

واألماني 
واختاروا الشقاء 

أيُسجن عصفور لحرية يطلبها 

ويقتل حمل لشربة ماء!!!؟
يلومون الحمل لو شرب ماء 

عجبي على قوم 
يضحكون للمجرم الظالم 

يخرسون عن أعماله العجفاء 
ويتركون حمال وحيدا دون ماء 

يحاسبونه لو أبتسم أو اشتكا 
يلومون الحمل لو شرب ماء ؟!

سيعود الحر حرا 
والسما الزرقاء 

وعد من هللا إقامة العدل 
مهما عال الظلم عدوانا وضوضاء 

كل هذا ستذروه العواصف ،
تبدده األنواء 

ويشرب الحمل ماء سلسبيال
ما مسه ذئب وال حرباء 

يلومون الحمل لو شرب ماء 

ورق بقلم: صباح غريبقصــاصة 

  ويخطو إلى الشارع فما أن يسير به قلياًل حتى يمر أمام 
محل )أبو الجوخ( لبيع الدراجات وقطع غيارها فيشم رائحة 
الكاوتشوك الجديد التي تغمر المحل وتنتشر بالطريق . فيثير 
تلك  فيسترجع   ، قديماً  الرائحة أحساساً  المتجر وتلك  فيه هذا 
األيام التي كان ابوه يأخذه فيها إلى هذا المتجر ليشتري له ما 
مقود  على  له  يضعهما  جرساً  أو  مرآة   .. دراجته  به  يزين 
النادي  ذلك  يرى  حتى  سيره  في  ويستمر   . لتزيينها  الدراجة 
زمالئه  من  عنه  يسمع  كان  الذي  إيه(  سي  ام  )واي  العريق 
الكبار بالمدرسة وهو صغير ، ويسمع أن بعضهم يشترك فيه 
إليه فيقولون عنه في إيجاز نادي الواي . ولم يكن  أو يذهب 
التسمية حتى عرف بعد ذلك أن حروفه  يدرك مضمون هذه 
هذه تختصر تسميته وهي جمعية الشبان المسيحية ثم عرف أن 
التاسع  القرن  بإنجلترا في  قد تأسست  الرياضية  الجمعية  تلك 
مع  لتنتشر  العالم  بإنحاء  أنتشرت  ثم  أمريكا  في  ثم  عشر 
أو  ديني  تمييز  غير  من  الراقية  واألخالق  الثقافية  الرياضة 
عرقي فأخذ يلحق بها من يهتمون بالرياضة من الشباب الراقية 
ويتمسكون معها بتلك الخصال الطيبة . وما أن يسير قلياًل حتى 
يرى ممراً ينظر إليه فيستاء مما يراه ، وهو ممر سينما حديقة 
النصر الصيفية . رأى الممر قبيحاً ، أرضيته معوجة متكسرة 
، تتناثر على جوانبه أجزاء ذابلة من األشجار تملؤها القمامة 
بدت  السينما  تذاكر  منها  تؤخذ  التي  النافذة  منه  العمق  وفي 
قد  بدا مثلها قديماً  الحديدي  السينما  متهالكة وإلى جانبها باب 
غطاه الصدأ فالسينما مغلقة منذ فترة طويلة تقترب من آواخر 
الستينيات بعد أن كانت راقية فلم تكن من دور العرض األولى 
ومقاعدها  فسيحة  صالتها  كانت   – الرقي  بهذا  تتسم  ولكنها 
البامبو ، وهو خشب متين ناعم  مريحة مصنوعة من خشب 
الملمس يؤخذ من تلك النباتات النجيلية العشبية ذات  السوق 
قوته الجذوع  التي تقسم إلى أجزاء تفصل بينها عقد تحيط بها 
الخيرزان  على  تطلق  وإنجليزية  فرنسية  هي  بامبو  وكلمة   ،
المقاعد  تلك  على  يجلس  وهو  بالمتعة  المتفرج  يشعر  ولهذا 
السينما  غلى  يذهبون  الذين  وكأن   . السينما  عروض  ليشاهد 
والذوق  باألدب  يتسمون  الذين  المثقفين  من  افالمها  لرؤية 
أو  يصيحون  وال  يتندرون  أو  يهللون  فال  الطيبة  واألخالق 
يتالمذون ، فال نسمع منهم من يتلفظ بالفاظ قبيحة ، وال ترى 
في  ويتحركون  يجلسون  بل  والشغب  الجلبة  يثير  من  منهم 
على  الرقي  فرضت  قد  السينما  تلك  وكأنما  ونظام  أحترام 
الشعب أو أن هذه الطبقة الراقية هي التي فرضته على السينما 
أو  عروضاً  تعرض  والوقت  الوقت  بين  السينما  وكانت   .
إليها  ينظر  وهو  يسترجع  هو  فإذا   ، سينمائية  ليست  سهرات 
يوماً ذهب فيه وهو صبي صغير مع عائلته يشاهدون فرقة من 
الفرق األوروبية تعرض عرضاً من ألعاب السيرك المثيرة ، 
السلك  من  إطار  العلويين  السينما  جانبي  على  فيه  أمتد  وقد 
السميك المقوى كان يلعب عليه أفراد الفرقة ، فمنهم من يسير 
عليه بدراجة ومنهم بدراجة بخارية وغيرهما من يسير عليه 
بمفرده وقد أمسك بيديه عصا طويلة يحافظ بها على توازنه . 
وغير هؤالء من يقفز إلى ارجوحة تمتد إليه فيتارجح بها ثم 
يقفز في الهواء فيلقف بيديه زمياًل له . فكان الجمهور يتطلع 
إليهم وقد بدا عليهم الخوف بل والذعر عندما يلوح على العب 
يفتعل ذلك حتى  أو  منهم أن يوشك على األخفاق في حركته 
يثير المتفرجين فكان هو ينظر معهم في أندهاش ، ولكنه كان 
يتساءل رغم صغره .. هل هذه الدراجات ملتصقة بهذا اإلطار 
بما  الدراجات  وجهزت  صنعت  قد  هي  ام  السميك  الحديدي 
تحفظ بها هؤالء الالعبين وما هي تلك الكفاءة التي يلقف بها 
العب منهم من غير ان تنزلق ايديهم ؟ هل يضعون بها مادة 
الصقة تمنع هذا األنزالق ؟! ويتعجب أين هي تلك السينما مما 
كانت تعرضه من أفالم ومن الرقي الذي كانت تتسم به ، ومن 
مثلما  وأغلقت  تهالكت  فقد   ، تعرضها  التي  العروض  تلك 

أغلقت الكثير من دور السينما مع نهاية الستينيات من القرن 
نجيب  شارع  إلى  فينحرف  سيره  في  ويستمر   . العشرين 
الريحاني ، وهذا الشارع تغيرت تسميته مثلما تغيرت الكثير 
من الشوارع في هذا المكان وغيره من األمكنة ، وهو يبدأ من 
بك  كلوت  حتى  باشا  وإبراهيم  الدين  عماد  ويقطع  رمسيس 
وكان يسمع من ابيه أن أسمه كان قنطرة الدكة ، وعندما بحث 
بعدها عن هذه التسمية عرف أن خليجاً مائياً كان يمر بالشارع  
ويربط بحيرة األزبكية وكان به قنطرة يعبر عليها الناس إلى 
جانبها مقعد شعبي يجلسون عليه أو ما يسمى بالدكة ثم أطلق 
بمسرحياته  الجمهور  أمتع  الذي  الفنان  هذا  على  ذلك  بعد 
العمودي عليه  الشارع  إلى  قلياًل  . ويسير  السينمائية  وأفالمه 
والفنانين  الفن  موطن  كان  الذي  الشارع   ، الدين  عماد  وهو 
اإلنتاج  وشركات  والمسارح  السينما  ودور  الليلية  والمالهي 
أو  الفنانين  بعض  ومساكن  بل  الحفالت  ومسؤلي  السينمائي 
الكثيرين منهم فيراه ليس كما كان . ويتأنى قلياًل فيرنو حوله 
متهالكة  بدت  السينما  دور  من  دار  الشارع  ناصية  على  فإذا 
محطمة األركان متسخة الجوانب مهجورة قد أغلقت منذ فترة 
طويلة وهي سينما ريتز ، وكانت تسمى قبلها ستوديو مصر 
التي أخذتها أو استاجرتها شركة مصر للتمثيل والسينما والتي 
تعرف بأستوديو مصر والتي اسسها طلعت حرب عام 1935 
في  وكانت  المصري  اإلقتصاد  وأنعاش  والثقافة  الفن  لنشر 
ااألربعينات من القرن العشرين ملهى ومسرحاً هو كازينو دي 
الهمبرا  سينما  إلى  تغير  ثم  مارسيل  السيدة  تمتلكه  باري 
العرض  أفالم  التي تعرض  الدور األولى  والسينما كانت من 
األول بدار فقط من هذه الدور وبعد ذلك تأخذها دور الدرجة 
في  سيما  وال  مزدحمة  تبدو  السينما  كانت  ولهذا   ، الثانية 
العطالت األسبوعية او غيرها من العطالت وإذا كان الفيلم من 
األفالم التي تجذب الجمهور إليها . ويسترجع أياماً مضت في 
هذه السينما ، فقد كان يذهب إليها هو وصديق له أحياناً وفي 
التي  األفالم  من  فيلم  لمشاهدة  تغلق  أن  قبل  مختلفة  أوقات 
الذي يبدو عليها فكانت تتيح  تعرض بها ، ولزحام الجمهور 
يتجه من مدرسته  لمدة اسبوع فكان  العروض  حجز بطاقات 
للحفل  بطاقتين  فيحجز  السينما  إلى  سيراً  الغداء  فترة  في 
النهاري األول في يوم األحد فما أن يذهبا هو وصديقه لرؤية 
به  يضج  السينما  حول  الزحام  ويبصر  الحفل  ذلك  في  الفيلم 
الميدان وأمام نافذة حجز بطاقات العرض وقد أكتملت مقاعد 
الحفل أو أوشكت على أن تكتمل ، وإذا هؤالء الذين يتقربون 
إلى الجمهور ويصيحون بينهم لينبئوهم أن يبعيوا لهم التذاكر 
بثمن يزيد عن ثمنها فيما يسمى بالسوق السوداء فما أن يلمحا 
اللتين  البطاقتين  هاتين  معهما  بالسعادة ألن  يشعرا  ذلك حتى 
تتيح لهما المرور بسهولة وأن يجتازا تدافع الجمهور ، فيعطي 
لصديقه بطاقة منهما فيرفع كالهما ذراعه بها وقد أمسكا بيده 
يتقدما  أن  إليهما  فيشير  بالباب  يقف  الذي  العامل  يراها  حتى 
الذحام في  السينما بين ذلك  إلى  فيسرعان ويتقدمان ويعبران 
الذي  الفيلم  ذلك  لمشاهدة  تغمرهما  كانت  التي  المتعة  تلك 
تتاهفت الجماهير على رؤيته وتتزاحم له . يسترجع ذلك وهو 
يتأنى إلى جانب هذه السينما فيمسه شئ من السعادة التي كانت 
تمسه في هذه األيام . ويرنو غلى الضفة المقابلة للسينما فينظر 
غلى عمارة كبيرة بنيت كان مكانها من قبل سينما ثانية كان 
يطلق عليها كوزمو وكانت على خالف سينما ريتز فهي أحياناً 
تعرض األفالم المصرية في عرضها األول وأحياناً تعرضها 
بعد ذلك وتعرض معها األفالم الغربية التي مر على أنتاجها 
زمناً ، ومع ذلك كان لها جمهورها الذي يقبل غليها لمشاهدة 
هذه األفالم . ثم يرنوعلى البعد بامتداد شارع نجيب الريحاني 
وإلى أوله في أتجاه شارع رمسيس فيلمح على اليسار المبنى 
الذي كان مكانه جريدة الجمهورية التي انشأها نظام يوليو في 
عام 1953 فكان المدير العام لها ورئيس مجلس اإلدارة منذ 

وكان  السادات  أنور  محمد  هو   1959 عام  وحتى  إنشائها 
فأخذت  النظام  لهذا  السياسية  األهداف  إبراز  منها هو  الهدف 
مقرها األول بشارع شريف بوسط القاهرة ثم شارع الصحافة 
وبابه  الريحاني  نجيب  شارع  على  يطل  الذي  المكان  هذا  ثم 
بشارع  أستقرت  حتى  عليه  العمودي  أحمد   زكريا  بشارع 
المكان  هذا  على  البعد  على  ينظر   .  2000 عام  رمسيس 
من  بصحيفة  يوماً  قرأ  فقد   ، واليزال  له  مهماً  أمراً  فيستدنى 
األغاني  كتاب  تصدر  الجريدة  مطابع  أن  اليومية  الصحف 
تلك  مثل  يقتني  أن  يحب  ما  أكثر  وما  أجزاء  في  لألصفهاني 
الكتب العريقة القيمة فذهب إليها وأشترى كل األجزاء وذهب 
ممن  حرفي  إلى  أعطاها  ثم  أقتناه  بما  مستمتعاً  بيته  إلى  بها 
يحترفون تجليد األوراق والكتب فضمها في مجلدين ضخميين 
راقيين يقتربان من األلف صفحة أحسن الحرفي فيهما عمله 
وصنعته فوضعهما بمكتبته التي يضع بها ما يهواه ويقتنيه من 
المصادر الثقافية المختلفة . ويسير قلياًل بشارع عماد الدين ، 
فيمر إلى جانب مسرح نجيب الريحاني ، وقد ظل هذا المسرح 
كما هو منذ إنشائه في ثالثينات القرن العشرين ، ولكنه تبدل 
لتعرض  تستأجره  الخاصة  الفرق  حتى اضحت  كثيراً  وتغير 
عليها مسرحياتها الخاصة . فقد كان قديماً يعرض عليه نجيب 
ويقوم  خيري  وبديع  هو  يكتبها  التي  مسرحياته  الريحاني 
ببطولتها مع فرقته التي كانت تتكون من بشارة واكيم وماري 
منيب وحسن فايق وعبد الفتاح القصري وفؤاد شفيق وزوزو 
شكيب وميمي شكيب وأستيفان روستي ومحمد كمال المصري 
وزينات  الديب  ومحمد  لطفي  ومحمود  بشرفنطح  لقب  الذي 
قام  ثم  وغيرهم  الطرابلسي  وأديب  شوقي  ومحمد  صدقي 
بالبطولة فيها عبد العزيز أحمد وسراج منير وحسن فايق ثم 
الفرقة لعدم توفر  أنفرد بها عادل خيري . وبعد ذلك تعثرت 
ممثل يقوم بالبطولة في مسرحياتها حتى عمل بها فريد شوقي 
فقد بعض المسرحيات مثل مسرحية الدلوعة عام 1969 مع 
ومحمد  منيب  وماري  لطفي  ومحمود  بكر عزت  وأبو  نيللي 
قبله  قدمها  التي  الديب وأمال شريف ومحمد شوقي وغيرهم 
سراج منير عام 1954 مع حسن فايق وماري منيب وميمي 
ومحمد  شكيب  وزوزو  الديب  ومحمد  فايق  وحسن  شكيب 
عام  ذلك  بعد  قدم  ثم  كاسب  عدلي  إخراج  من  وهي  شوقي 
1976 مسرحية الدنيا لما تضحك مع حسين الشربيني وفاروق 
فلوكس وماجدة زكي ووداد حمدي وكانت من إخراج سمير 
العصفوري والتي قدمها قبله عبد العزيز أحمد وسراج منير 
ومحمد  شكيب  وزوزو  القصري  الفتاح  وعبد  منيب  وماري 
لطفي  ومحمود  الديب  ومحمد  روستي  وأستيفان  شوقي 
عام  الطرابلسي  وأديب  سالم  ونجوى  فهمي  منسى  وإسكندر 
مع   1953 عام  فيلم  في  ياسين  أسماعيل  وقدمها   ،  1962
وزينات  روستي  وأستيفان  سالم  ونجاح  سرحان  شكري 
الفتاح القصري ومن إخراج محمد عبد الجواد  صدقي وعبد 
بالشارع  التي كانت  عرض في عرضه األول بسينما لوكس 
وفي 1970 عرضت على هذا المسرح مسرح نجيب الريحاني 
من  المسرحية  هذه  تكن  ولم  اللذيذ  الشغل  مع  سنة  مسرحية 
أعمال نجيب الريحاني وبديع خيري وأنما هي من تاليف السيد 
بدير وأحمد ثروت وإخراج السيد بدير وقام بالتمثيل فيها ابو 
سعفان  وإبراهيم  كاسب  وعدلي  طاهر  وليلى  عزت  بكر 
نجاحاً  نجحت  فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى  فلوكس  وفاروق 
أستمر عرضها به لمدة موسمين أو عامين بالقاهرة  ملحوظاً 
المسرحية  الفرق  أضحت  الوقت  ذلك  ومنذ   . واألسكندرية 
المسرحية  أعمالها  عليه  لتعرض  المسرح  تستأجر  الخاصة 
الخاصة بها .ويمر بعد قليل إلى جانب سينما كريم فإذا هي قد 
اربعينات  في  السينما  هذه  وكانت   ، متهالكة  مهجورة  بدت 
فيمينا ، وكانت تعرض  أنشئت تسمى  العشرين عندما  القرن 
اإلنجليزي  الجيش  جنود  غالباً  إليها  ويقبل  الغربية  األفالم 

يعرض  ما  لمشاهدة 
ثم   . أفالم  من  بها 
في  أسمها  تغير 
إلى  السنينات 

كابيتول فظلت تعمل لمدة سنوات ثم تعطلت فترة حتى أمتلكها 
قاعتان  بها  فكان  السينمائية  المهن  نقابة  الثمانينات  أوائل  في 
أحياناً  وكان  والغربية  المصرية  األفالم  تعرضان  للعرض 
ويسير   . أفالمه  ليعرض  شاهين  يوسف  المخرج  يستأجرها 
غلى  فيتطلع  التالية  الناصية  حتى  الشارع  من  الناحية  بهذه 
الجانب المقابل منه فيرى فيه ما تغير مثلما تغير الكثير بوسط 
البلد ، فعلى تلك الضفة سينما كوزموس وإلى جانبها مسرح 
تلك  فكان على  تبدلت  قد  وكلها  فريد  ثم مسرح محمد  مصر 
األفالم  بعض  تعرض  وكانت  لوكس  تسمى  سينما  الناحية 
صالة  ويالصقها  األول  عرضها  في  اإلنتاج  قليلة  المصرية 
لرياضة  كصالة  الشتاء  في  تجهز  التي  الصيفية  الكورسال 
التي  باتيناج وهي  بالفرنسية  أو ما يسمى  التزحلق  أو  التزلج 
صور فيها مشهد من فيلم بنات اليوم لعبد الحليم حافظ يبدو فيه 
مع أمال فريد التي تحثه على التريض فيرفض لعدم إعجابه 
سينما  ثم   ، الكورسال  سينما  ثم   ، اللعبة  هذه  وممارسته 
األفالم  تعرض  التي  األولى  الدرجة  من  وكانت  الكورسال 
المصرية في عرضها األول – أما على الضفة المقابلة فتبدو 
قبل  من  مكانها  كان  وقد  الصغيرة  التجارية  المتاجر  بعض 
سينما تسمى سينما القاهرة أنشئت في سبيعنات القرن العشرين 
وكانت تعرض األفالم الهندية وأفالم الحركة الغربية التي كان 
قلياًل  . ويخطو  يقبل على مشاهدتها من تستهويه هذه األفالم 
بهذا الجانب من الشارع إلى ناصية شارع األلفي وقد أزيل منه 
اللقب الذي كان ينسب إليه مثلما أزيلت تلك األلقاب ممن كانت 
المملوكي  األمير  األلفي  بك  محمد  هو  فاأللفي  إليهم  تنسب 
في  باشا  عليهم محمد علي  أنهى  الذي  المماليك  أمراء  وآخر 
أوائل القرن التاسع عشر فيما يسمى بمذبحة القلعة . ويجتاز 
الناحية فينظر على البعد من الشارع إلى ملهى وكازينو شهر 
زاد ، وهو مسرح المنوعات الذي يعرض فقرات من الغناء 
به  يعمل  الحواة  وألعاب  والفكاهة  والمونولوج  والرقص 
الفنانون المغمورون الذين لم يحصلوا على الشهرة الفنية فهم 
غالباً من الهواة أو الذين يسعون إلى الشهرة أو يعملون رغبة 
الراقصة والمغنية  الذي أسسته  الليلي  الملهى  العمل وهو  في 
فتحية محمود في أوائل أربعينات القرن العشرين وكانت تعمل 
وتلقي  وترقص  تغني  مصابني  بديعة  بصالة  إنشائه  قبل 
المونولوجات ثم مثلت بعض األفالم مثل فيلم بلبل أفندي مع 
به  يعمل  الملهى  وكان   .  1948 عام  مصباح  األطرش  فريد 
بعض الذين أشتهروا بعد ذلك مثل محمد عبد المطلب وشكوكو 
وثريا حلمي وسهير زكي وغيرهم ويسترج يوماً ذهب فيه إلى 
هذا المسرح وشاهد فيه أمرين مهمين يرتبطان بفنانين يعمالن 
أضطر  الذي  ياسين  أسماعيل  هو  أولهما   ، أختالفهما  مع  به 
للعمل به عندما قلت عروضه السينمائية وأغلق مسرحه وتأثر 
يلهون  من  أمام  مونولوجاته  عليه  يلقي  فأخذ  المالي  وضعه 
ويشربون بعد أن كان الفنان الكوميدي األول في مصر الذي 
قدم عدداً وافراً من األفالم المشهورة التي أرتبطت به وأعجبت 
الجماهير فظل ينظر إليه وهو يغني فيشعر مع تقديره له بما 
يجتهد فيه في غنائه باألشفاق عليه فقد أحس بباطنه مع ما يبثه 
من فكاهة في مونولوجاته بشئ من األسى لم يستطع أن يخفيه 
، أما الثاني فهو سيد سالم عازف الناي الذي كان يعزف مع 
فرقة أم كلثوم في حفالتها فأتجه للعمل بالمسرح عازفاً يعزف 
الثانية  الدرجة  راقصات  خلف  مغمورة  فرقة  مع  الناي  على 

مثلما يطلق عليهن .

البقية في العدد القادم 

الجزء الثاني

يدخل إلى كافيتريا الشركة في ساعة الغذاء، يحاول 
الصباح  العمل هذا  أال يجعل معاناة و مضايقات 
تسيطر على تفكيره، يبحث عن أفكار إيجابية كي 
البحث، هل  بعيدا عن معاناته، يحيره  تأخذ عقله 
إبنته  الدرجة،  لهذه  اإليجابيات  من  حياته  خلت 
مها، يفكر فيها و يبتسم، الكافيتريا مزدحمة، يرتفع 
فيها ضجيج ساعة الغذاء التقليدي، ال شك أن مها 
يبحث عن  في حياته،  القليلة  الجميلة  األشياء  من 
مكان يجلس فيه، يراها، تجلس بمفردها على مائدة 
جديدة  موظفة  أنها  شك  ال  الثنين،  تتسع  صغيرة 
ألنه لم يراها من قبل، نظر لها بتمعن، مالمحها 
مريحة تشي بطيبتها، ما جذبه لها هو هذا الوهج 
إذا  هي  جبهتها،  من  يشع  الذي  الجميل  الذهبي 
بلهجة  يبتسم و يسألها  يقترب منها،  واحدة منهم، 

ودية:
ـ هل يمكنني مشاركتك مائدتك؟

الذهبي،  بدورها وهجه  له مستطلعة، ترى  تنظر 
تبتسم و تشير له على المقعد الخالي. يجلس و يفتح 

كيسه الورقي الذي أحضر فيه غذاءه، يسألها:
ـ هذه أول مّرة أراكي، هل أنِت موظفة جديدة؟

الذهبي  بالوهج  متعلقتان  عيناها  مازالت  و  ترد 
الذي يشع من جبهته:

ـ لقد نقلت من المركز الرئيسي إلى هذا الفرع في 
بداية اإلسبوع، هذا ثالث يوما لي هنا.

ذكر لها اسمه و مد يده مصافحا، ردت بدورها أن 
اسمها شذى، أجاب مداعبا:

ـ معنى هذا أن رائحتك دائما جميلة؟
ـ سأدعك أنت تحكم على ذلك.

 ـ ما رأيك في فرع الشركة هذا؟
ـ لم أكون رأي محدد بعد. 

صمتت برهة ثم سألت:
ـ هل هناك الكثير منا هنا؟ 

الذهبي،  ـ ثالثة أو أربعة، ستعرفيهم من وهجهم 
أشخاص في منتهى الرقة و الرقي.

إنتهت ساعة  المواضيع،  في شتى  الحديث  تبادال 
الغذاء، قبل أن يفترقا قال:

ـ سعدت جدا بمعرفتك و بالحديث معِك.
قالت: أنا أيضا تمتعت بصحبتك.

عيونهما قالت:
ـ سنكرر هذا اللقاء كثيرا.

لم يكف عن التفكير فيها باقي اليوم و صباح اليوم 
التالي، لم يتخيل من قبل أن إمرأة تدخل حياته فجأة 
لقاء واحد،  بعد  التأثير  لها كل هذا  هكذا و يكون 
سأل نفسه "أليس غريبا أني لم أعرف عن قرب 
أي إمرأة من ذوات النفوس المرهفة، لم أكن أبحث 

عنهن بطريقة محددة، كوني متزوجا قد يكون أحد 
األسباب، اآلن و مع شذى أرى أنه يمكنني بداية 
النفوس  إثنان من أصحاب  صداقة جديدة رائعة، 

المرهفة يبحثان عن السعادة معا".
من  بزوجته،  مقارنتها  من  نفسه  منع  يمكنه  لم 
مواهبها  جماال،  أكثر  زوجته  الجمالية  الناحية 
تقاطيع وجهها  بارزة و غالبة،  كأنثى  الجسمانية 
جمالها  شذى  عمرها،  حقيقة  تظهر  ال  و  جميلة 
أنها مثله من  ثم يكفي  تقاطيعها مريحة،  هادئ و 

أصحاب النفوس المرهفة.
لقاءاتهما في كافيتريا الشركة يومية، يتحدثان في 
مختلف المواضيع، الكتب التي يقرآها، الموسيقى 
التي  المتاحف  و  المعارض  لها،  يستمعان  التي 
يذهب كل منهما لها، لقاءاتهما تبعث فيه السرور 
المشاعر  كل  و  األمل  و  البهجة  و  الفرحة  و 
االجتماعية  حالتها  عن  يسألها  أال  تعمد  الجميلة، 
متزوجة.  أنها  يدها  في  الخاتم  من  معرفته  رغم 
طلب منها أن يتقابال في غير مواعيد العمل خارج 
الشركة، إعتذرت بلطف، قالت أنها ال تود أن تفعل 
شيء تضطر أن تخفيه عن زوجها، عندما رأت 

مالمح القنوط على وجهه سألته برقة:
المرهفة  النفوس  أصحاب  من  بصفتك  أنت  و  ـ 
أن  تستطيع  هل  زوجتك،  على  تكذب  لن  بالطبع 

تخبرها أنك كنت مع صديقة لك؟
ألخبرتها،  ذكاًء  أكثر  و  تفهما  أكثر  كانت  لو  ـ 
لي  تسمح  لن  اهتماماتها  و  تفكيرها  طريقة  لكن 
أنها  تفهم  لن  بالتأكيد  و  تفهم،  لن  أصارحها،  بأن 
و  للقائك  يدفعني  ما  هي  شخصيتها  و  بطبيعتها 

يسعدني بهذا اللقاء.
رانت لحظت صمت بينهما، قطعها هو قائال:

ـ أرى أن هذا ثمنا يجب علينا دفعه نحن أصحاب 
النفوس المرهفة، إنه نتيجة الفرق بين ما نود عمله 
ما نشعر بأهميته و جماله من ناحية و بين واقعنا 
و متطلباته التي قد تصل أحيانا إلى المراوغة و 

المداهنة.
حول  بينهما  طويل  حوار  بداية  النقاش  هذا  كان 
المرهفة  نفسه  يجد  أنه  أخبرها  الموضوع،  نفس 
عبء ثقيل عليه، و أن نفسه هذه قد تكون مثالية 
أكثر من المفروض، مثالية لدرجة العجز، أخبرته 
على  الذهبي  الوهج  شدة  من  ذلك  الحظت  أنها 
سواء  حياته  نواحي  جميع  أن  لها  قال  جبهته، 
الناس  أو  العمل  في  بزمالءه  أو  بزوجته  عالقته 
العاديين الذين يتعامل معهم في حياته اليومية تمثل 

عبء عليه. سألها:
النفوس  أصحاب  من  الوحيد  أني  تعتقدين  هل  ـ 

المرهفة الذي أمر بهذه الحالة؟
لكني  دراسة،  أي  على  مبني  رد  عندي  ليس  ـ 
متأكدة ان حالتك أسوأ من غيرك،حيث أن أغلبنا 
يعانون لكنهم يستطيعون العيش مع معاناتهم دون 

أن يعقد ذلك حياتهم مثلك.
مأَسَوة  إلى  أميل  أني  أبالغ؟  أني  تعتقدين  هل  ـ 

وضعي؟
ـ مأَسَوة؟

إلى مأساة، هل  الوضع  المبالغة و تحويل  نعم،  ـ 
هذه كلمة مألوفة؟

ـ لم أسمعها من قبل.
رد عليها باسما:

ـ حسنا لقد أدخلت إذا كلمة جديدة في لغتنا العربية، 
الذي  لها مع واقعنا  نحتاج  كلمة مهمة "مأَسَوة"، 

نمر به.  
عاد إلى منزله، تناول الطعام مع زوجته و ابنته و 
ابنه، حاول أن يجري حوارا متحضرا معهم على 
المائدة، محاوالته لم تنجح فابنه يأكل مسرعا كي 
ينصرف مسرعا ليقابل أصدقاءه، زوجته كعادتها 
لم تتجاوب معه فهي ترى المواضيع التي يتحدث 
عالمها  في  سارحة  ابنته  معقدة،  و  سخيفة  فيها 
يده  في  و  التلفاز  أمام  جلس  األكل  بعد  الخاص. 

كتاب، كعادتها زوجته إنتقدته قائلة:
ـ إنت حتتفرج على التلفزيون و ال حتقرا؟

لم يعلق على كالمها، بدأت تتحدث عن مواضيعها 
المفضلة التي ال تهمه، أسعار الخضار و الفاكهة، 
الهاتفية  التي ال ترد على محادثاتها  أخيها  زوجة 
و اللتي بسبب ذلك ستزبلها، ابنتهما و التي تميل 
للسرحان و اإلنطواء. في الماضي كانت أحاديثها 
ال  أنه  من  تشكو  بدأت  يتجاهلها،  كان  و  تؤلمه 
يتحدث معها، وجد أن شكواها في محلها، و ألنه 
المحافظة  يهمه  و  المرهفة  النفوس  أصحاب  من 
مهما  معها  يتحدث  أن  قرر  الغير  مشاعر  على 
كانت أحاديثها تافهة و مؤلمة، و فعال بدأ يرد على 
هيافاتها بردود محايدة ال معنى لها كي يظهر لها 

أنه مهتم بها و متفاعل معها.
التلفاز يذيع هيافاته و زوجته أيضا تذيع هيافاتها و 

هو يرد ردود مقتضبة ال معنى لها.
الوقت  بين  للتناقض  يا  شذى،  إلى  بأفكاره  سرح 
الذي يقضيه معها و الوقت الذي يعانيه مع زوجته، 
لكنه كواحد من أصحاب النفوس المرهفة ال يجب 

أن يظهر معاناته حتى ال يجرح مشاعر زوجته.
كالعادة يجلس مع شذى في كافيتريا الشركة، أرته 
إعالن على هاتفها المحمول عن مؤتمر لمدة يوم 
عن  للحديث  المرهفة  النفوس  أصحاب  ينظمه 

المواضيع التي تهمهم، قال لها:
ـ لم أعرف أن هناك تنظيم لنا.

ـ هو ليس تنظيم بالمعنى التقليدي، لكنه مجموعة 
الحديث عنا و  الناشطين يحاولون ألول مرة  من 
عن اهتماماتنا و واقعنا بطريقة منظمة، سأذهب، 

هل تأتي معي؟
لكن  عنه،  يتحدثون  ما  أسمع  أن  يهمني  طبعا،  ـ 
معادة،  و  سخيفة  أشياء  سيقولوت  كانوا  إذا  حتى 

سأذهب كي أكون معِك.
إبتسمت و لم ترد. كانت هذه عادته أن يقول لها 
أثناء حديثهما عبارات مجاملة و تقدير تعبر عن 
مشاعره نحوها، مشاعره التي ال يعرف حقيقتها، 

أم تراه يعرف و يحاول تجاهل هذه المشاعر.
من  بالمئات  مليئة  القاعة  معا،  المؤتمر  إلى  ذهبا 
طريفا  منظرهم  كان  المرهفة،  النفوس  أصحاب 
بجبهاتهم ذات الوهج الذهبي و الذي تختلف شدته 

من شخص آلخر حسب شدة أحاسيسه المرهفة.
تتابع المحاضرون، كانت هناك محاضرة عنوانها 
"هل يمكن استقطاب الناس العاديين ليصبحوا من 
"أهمية  عن  أخرى  المرهفة"،  النفوس  أصحاب 
مساعادتهم  و  المرهفة  النفوس  أصحاب  تكاتف 
مدعمة  أخرى  محاضرة  البعض"،  بعضهم 
أصحاب   " عن  إحصائيات  و  بيانية  برسومات 

النفوس المرهفة على مستوى العالم".
بعد نهاية المؤتمر سألها إذا كانت تود الدردشة عما 
جاء في المحاضرات في كافيتريا قريبة، رحبت 
شاكرة، كانت أول مرة منذ عرفها يتقابالن خارج 
المحاضرات،  في  قيل  عما  تحادثا  العمل،  مكان 
تتوقع  كانت  إذا  سألها  متفقة،  كبير  لحد  أراءهما 
أن  أخبرته  المستقبل،  في  المؤتمر  يتكرر هذا  أن 

المنظمين في نيتهم جعله حدثا سنويا، قال:
ـ أرجو في المؤتمر القادم أن تكون هناك دراسة 
مجتمعاتنا  مع  تعاملنا  كيفية  عن  محاضرة  و 
التناقض  حتى ال نشعر بالغربة و حتى ال يقودنا 
بين  و  ناحية  من  تفكيرنا  و طريقة  بين مشاعرنا 

مجتمعنا و واقعنا إلى الجنون. ردت:
هناك  تكون  أن  أرجو  أنا  مهم،  موضوع  فعال  ـ 
محاضرة عن كيفية تحويل هذه المشاعر المرهفة 

إلى حركة إصالحية إيجابية تفيد المجتمع.
ـ تعتقدين أن هذا ممكن؟

ـ أتعشم و أتمنى ذلك.
في نهاية اللقاء قال لها:

مجرد  معِك،  أنا  و  سعادتي  مدى  تتصوري  ال  ـ 
ال  بطريقة  يسعدني  معا  حديثنا  و  معِك  وجودي 

تتخيليها.

إبتسمت مرحبة بكالمه.
و  التلفاز  تشاهد  الصالة  في  زوجته  لمنزله،  عاد 

تقزقز لب، سألته:
ـ كنت فين.

ـ في محاضرة عن أصحاب النفوس المرهفة.
لم تعلق و استمرت في قزقزة اللب، ال يدري إذا 
كانت لم تسمع رده، أم سمعته و لم تفهمه، أم فهمته 

و وجدته سخيفا.
شذى  مع  نقاشه  مازال  الكمبيوتر،  جهاز  فتح 
المرهفة  النفوس  أصحاب  تعامل  كيفية  عن 
في  بحث  أفكاره،  علي  يستحوذ  مجتمعاتهم  مع 
إعالن  أمامه  قفز  الموضوع،  هذا  عن  الكمبيوتر 
بصوت متحفز مستفز يقول "إذا كانت مشاعرك 
العالج  أالمك، عندنا  تهاية  فاآلن  تعذبك  المرهفة 
نقودك  و  مضمون  متاعبك،  سينهي  الذي  الجديد 
و  اآلن  أطلبه  العالج،  ينجح  لم  إذا  لك  سترد 
سيصلك خالل ثالثة أسابيع و نحن ندفع مصاريف 

الشحن".
في العادة ال يلتفت لهذه اإلعالنات، لكنه بدافع من 
تفكيره العشمي، طلب العالج. ثم أغلق الكمبيوتر.

سأل زوجته:
ـ أين أماني حبيبة أبوها؟

لم ترد، كرر السؤال، أجابت بشيء من الضيق و 
هي تنظر له شذرا.

و  ساكتة  العادة  زي  فين،  حتروح  أودتها،  في  ـ 
إنطوائية، حتجيبه منين، مش من بّره.

لم يعلق، توجه إلى حجرة إبنته، مازال يفكر في 
الدواء الذي إشتراه عبر الكمبيوتر، ترى هل ينجح 
في التعامل مع حالته؟ دعى هللا ضارعا "يا رب 
ببعضا من  أنعم علي  الدعوات  يا مجيب  قدير  يا 

تبلد الحس"
طرق باب حجرة ابنته، فتح الباب ببطأ و دخل، 

وجدها في فراشها تقرأ كتابا، قال:
ـ كيف حال حبيبة أبوها؟

ابتسمت إبتسامتها التي يعشقها و قالت:
ـ حبيبة أبوها زي الفل، كيف حال حبيب بنته؟

ـ تمام، ماذا تقرإين؟
ـ ديوان شعر، أشعار حب.     

جميلة هي ابنته، أخذت جمالها من أمها لكنه يرجو 
أال تأخذ منها شخصيتها، إقترب من سريرها كي 
يطبع قبلة على خدها، الحظ أن هناك وهج ذهبي 

خافت ينبعث من جبهتها.  

في ليل عشقي غنوه
تبكي علي االحساس

فالغدر أمسى كربة
والحزن بات لباسي

كم من خليل تائه
في زمره اآلناسى

كم من قليب ذا ئب 
بيكيه قلب قاسي

ال الفجر أيقظ مهجتي
وال اهتدي نبراسي
قيد يكبل معصِمي
وتقودني  انفاسي

فالغدر ال مشفي له 
حتي الطبيب يقاسي

جاءت خطاك بسحرها
تجني شذا أنفاسي

جاءت لتشكوا لوعه
من عشق مر الكاِس
اشعلت حبا في دمي

منه الفؤاد يقاسي
جاءت لتغزو معبدا 

في مغلق القداِس
لما تربع قيصرا

في عرشه االلماسي

وجهت بدرك جانبا
ليحل ليل تماسي

اشكو إليك محبتي
فيجيب صوت قاسي
ويقول قد رحل اللذى

ملكته أنفاسي
أين اللذي امسي هنا 
في غمره اإلحساس ِ

ضل الطريق أم الهوى
يبدي فراغ الكاِس
فولى وجهك أينما

ترضي وطاب مراسي

واضرب بخيلك راحال
للخلف ال يرجع الِفراِس

أنا من فتحت  قالعيها
واذنت للحراِس 

لم تدرى حد امارتي
والعرشي فوق الرأس ِ

كنت الكثير علي 
الذى لم يمتلك احساس 
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 أفضل روتين للعناية بالبشرة يجب أن يبدأ في سّن مبكرة، 
فاهتمامك ببشرتك في  الشيخوخة.  حتى قبل ظهور عالمات 
التجاعيد  مدى سرعة ظهور  الذي يحددّ  العشرين، هو  سّن 

ومدى عمقها وبروزها في منطقة الوجه. في عمر 
إنتاج مادتي الكوالجين واإليالستين  يبدأ  الـ25 
بالتراجع. الكوالجين الذي يحافظ على بشرة 
الخارجية، واإليالستين  للعوامل  مشدودة ومقاومة 

الذي يحسن مرونة البشرة ويمنع الترهالت.
الدهون  البشرة  تفقد  المادتين  فقدان هاتين  وبمجرد 
التي تقع تحت الجلد فيصبح رقيقاً، ما يجعلها 
العناية  إليك 6 نصائح من أجل  للتجاعيد.  عرضة 
الشيخوخة  تتجنبي  العشرين حتى  بالبشرة في سّن 

المبكرة:
ً استخدام واقي الشمس يوميا

بالبشرة،  أشعة الشمس يمكن أن تكون مضرة 
الـ20 سيمنع  الشمس في عمر  لكن استخدام واقي 

المبكرة. أفضل مستحضر  الداكنة والتجاعيد  البقع  ظهور 
يمكن استخدامه، كريم مرطب بمؤشر حماية 30 وما فوق 
SPF30. فالواقي الشمسي بقاعدة من المعادن وذات تركيبة 
من أوكسيد الزنك، تمنع إغالق المسامات وتناسب صاحبات 

البشرة الحساسة.
إذا كنت تعانين من ظهور بعض التصبغات الجلدية والكلف، 
تقنية Microdermabrasion لتقشير البشرة هي األمثل لِك، 
فهي تقنية غير جراحية لطيفة على البشرة تخلص الوجه من 

خاليا الجلد المتضررة ليظهر نضراً وخالياً من الشوائب.
إزالة المكياج قبل النوم

تعد إزالة المكياج الخطوة األبرز قبل الخلود إلى النوم، رغم 
آثار  بقاء  الذي يمكن أن تشعري به ألن  التعب واإلرهاق 
المكياج على البشرة طوال الليل حين تكون بحاجة إلى التنفس، 

البشرة ويعرضها  الشباب ويعيق تجديد خاليا  يسبب حب 
ألضرار الجذور الحرة. لذلك، نظفي بشرتك تماماً من المكياج 
التي تحتوي على منظف  المستحضرات  النوم واختاري  قبل 
ومطهر للبشرة في آن، للتخلص من اآلثار التي يتركها المكياج 

داخل المسام.
ترطيب البشرة

تساعد البشرة الجافة على تسريع ظهور عالمات الشيخوخة. 
للحفاظ على  اليوم  البشرة مرتين في  لذا، ننصح بترطيب 

رطوبة البشرة وحمايتها من التجاعيد.
في الفترة الصباحية، ننصح بتطبيق كريم مرطب بمؤشر 

حماية للبشرة. وفي الفترة المسائية ،ننصح بتطبيق كريم يحتوي 
على ريتينول مرطب لبناء الكوالجين في البشرة وحمايتها من 

التجاعيد.
معالجة حب الشباب

لست وحدك ممن يعانين من حب الشباب في سّن العشرين، 
فالعديد من النجمات العالميات يحاربن حب الشباب تماماً 
مثلك. إستخدمي عالجات فعالة للتخلص من حب الشباب 

وإزالة آثارها التي تشّوه مظهر البشرة.
التعامل مع البشرة بلطف

لفرك الوجه أو حّكه تأثير مباشر على البشرة. ال تفركي 
منطقة العينين ألن الجلد فيها يكون أرق من باقي الوجه، 
ما يفقد البشرة مرونتها. كذلك، يؤدي فرك العين بقسوة 
إلى تلف األوعية الدموية الموجودة حول منطقة العين ومع 
مرور الوقت ستسبب مظهراً شاحباً وهاالت سوداء. كوني 
حذرة في التعامل مع بشرتك، السيما في كيفية وضع وإزالة 

المكياج وكيفية غسل الوجه.
اعتماد نظام غذائي سليم

تشعرين في سّن العشرين أن التناول المفرط للملح والسكر 
يمكن أن يسبب إنتفاخ العينين وبقع داكنة على البشرة. لذا، تتأثر 
البشرة مع التقدم في العمر بنظامك الغذائي. غذّي خاليا البشرة 
من خالل تناول الخضار والفاكهة التي تحتوي على مضادات 
األكسدة المحاربة للتجاعيد، واألوميغا 3 الغنية باألحماض 

الدهنية كاألسماك التي تمنح البشرة المرونة والترطيب.
الماء يومياً )10 أكواب  ال تنسي أن تشربي كمية وافرة من 
على األقل(، للحفاظ على نضارة البشرة وإبعاد شبح 

الشيخوخة عنها.

   ال شك أنه يصعب التعامل مع الشعر الجاف، المتضرر 
والخشن. وبما أن النقص في الرطوبة يعتبر المسبب األول لـ 
جفاف الشعر، ال بد من تأمين المرطبات التي تجعل شعرك 
أكثر نعومة. حين تقومين بهذه الخطوة، ثقي أن شعرك سيتغير 

تلقائياً ويصبح أجمل وأنعم.
بـ  التقليدية لمعالجة شعرك، دلّليه  فإذا تعبت من الطرق 
ماسكات طبيعية ألنها ما زالت تحتفظ بفعاليتها منذ أجدادنا، 
بنتيجة  المختلفة، وتأتي  وتساعد على حل مشاكل الشعر 
اليوم ماسك  آثار جانبية. وقد اخترنا لك  مضمونة دون أي 
الزبادي والعسل الذي سيغنيك عن استعمال األدوات المملسة 

ويكسبه نعومة ولمعان فائق، جربيه وستذهلِك النتيجة.
فوائد هذا الماسك

يساعد هذا الماسك على ترطيب فروة الرأس والتحكم 
المغلقة.  المسامات  الزيتية، ما يساهم في تطهير  بإفرازاتها 
ويعتبر من األقنعة السريعة في معالجة الشعر الجاف 

والمتضرر ألنه يمنح خصالت شعرك الترطيب واللمعان.
ماسك الزبادي والعسل للقضاء على الشعر الجاف

اللبن الزبادي: إن حمض اللكتيك المتوفر في اللبن يساعد على 
ترطيب الشعر وتنظيفه بلطف بحيث يعمل على التخلص من 
الرأس والتي تسبب  المتراكمة على فروة  الميت  الجلد  بقايا 
بهتان الشعر وقلّة حيويته. كذلك يساهم اللبن الزبادي في تقوية 

بصيالت الشعر والتخفيف من تقصف أطرافه.
الماء من  بقدرته على جذب جزيئات  العسل  يتميز  العسل: 

البيئة المحيطة إلى شعرك. فحين 
يكون شعرك مرطباً، يصبح أكثر 
مرونة ونعومة وأقل تطايراً من الهواء 
الجاف. باإلضافة إلى خصائص العسل 
التي  للبكتيريا والمكروبات  الممضادة 
القشرة والتخلص  تساعد في محاربة 

من حّكة الرأس.
 E بالفيتامين إي  الزيتون: غني  زيت 
الذي يعزز مرونة  وحمض األوليك 
الشعر ويعالج بعمق الشعر الجاف 
الزيتون  والمتضرر. كذلك يعمل زيت 

على ترطيب الشعر.
المكونات

½ كوب لبن زبادي كامل الدسم
¼ كوب عسل

2 ملعقة زيت زيتون
طريقة التطبيق

أخلطي المكونات جيداً وضعيها على شعرك قبل غسله.
دلّكي فروة الرأس جيداً حتى يتغلغل الماسك إلى داخل الشعر.

ضعي غطاء بالستيكي على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة.
إغسلي شعرك كالمعتاد.

للتخلص من مشكلة الشعر الجاف،  الماسك  داومي على هذا 
وستالحظين أنه أصبح ناعماً وصحياً. إحرصي على تطبيقه 

مرتين في الشهر للحفاظ على شعر المع وناعم كالحرير.

6 طرق فعالة لتحسني الذاكرة لديك 

8 وجبات خفيفة قبل النوم تساعد على إنقاص وزنِك 

خريف وشتاء 2019

  مَن منا ال تعشق الرموش االصطناعية؟ فهي تعزز جمال 
لسوء  لكن  المكياج.  إلى  أنيقة  نهائية  لمسة  العينين وتضيف 
السيدات برموش طبيعية طويلة وجميلة  تتمتع بعض  الحظ، 
تفتقد لها السيدات صاحبات الرموش القصيرة، اللواتي يلجأن 
األمثل  الحل  تعتبر  الرموش اإلصطناعية كونها  تركيب  إلى 

لـ تطويل الرموش وتوسيع العينين، وبالتالي إبراز جمالهما.
لكن خلف كل هذا الجمال التي تضفيه الرموش اإلصطناعية 
أبرز  إليِك  تعرفينها.  على إطاللتك، هناك مخاطر خفية ال 

مخاطر الرموش اإلصطناعية:
تهيج العينين واحمرارها

المستخدمة في صناعة  المواد  إلى  التعرف  الصعب  من 
أنواع مختلفة من  أن تسبب  يمكن  إذ  المستعارة،  الرموش 

تسبب  أن  يمكن  كما  السبب في حصولها.  الرموش هي  أن  تتخيلي  لن  العينين  حساسية 
الحّكة وتهيج الجلد. لذا ينبغي أن تكوني حذرة من استخدام تلك الرموش.

التعرض للبكتيريا واألوساخ
إن رموشك الطبيعية تمنع األسواخ والغبار من الدخول إلى عينيك، لكن عندما تستخدمين 
قادرة على حماية  تعود  لن  أنها  لدرجة  الرموش االصطناعية، تصبح رموشك سميكة 
تكاثر  يزيد من خطر  استخدامها عدة مرات،  أن  الخارجية. كما  العوامل  عينيك من 

البكتيريا عليها، مما قد يؤدي إلى ظهور إلتهابات.

منع الرموش الطبيعية من النمو
أن  يمكن  لكنه  الرموش االصطناعية،  تركيب  منه عند  بد  أمر ال  الغراء  استخدام  إن 
أو عند  الرموش اإلصطناعية بطريقة خاطئة  نزع  الطبيعية. وعند  بالرموش  يلتصق 
بعد عدة  األمر  بك  الطبيعية، وسينتهي  الرموش  إزالة  تعملين على  النوم،  تركها خالل 

استخدامات إلى فقدانها بالكامل.
العينين حساسية 

إلى حساسية  يؤدي  أن  يمكن  والغراء على عينيك  المكياج  كبيرة من  تطبيق كميات  إن 
العينين، والتهابات جلدية وتقرحات قد تضر بمحيط العين وتساهم في تساقط الرموش.

خماطر ال تعرفينها عن الرموش اإلصطناعية

قناع اخلمرية لعالج حبوب الوجه

  تعتقد أغلب النساء أن إهمال وجبة العشاء هو الحل األمثل لفقدان الوزن، ولكن هذا األمر 
يحمل الكثير من األخطاء التي تؤثر في فاعلية الرجيم، فعدم تناول الطعام لفترة طويلة يؤدي 
إلى بطء عملية حرق السعرات الحرارية وهو أمر ال يساعد مطلقًا على فقدان الوزن. لذا، فالحل 
ال يكمن في إهمال وجبة العشاء، ولكن تناول وجبات خفيفة تمد الجسم بالعناصر المفيدة وتحقق 

لِك الشبع وتساعد جسمك علي حرق الدهون خالل فترة النوم. 
كيف تتناولين الطعام ليالً دون أن يزداد وزنك؟ 

إنقاص وزنِك في  النوم، وتساعدِك على  تناولها قبل  التي يمكنك  الوجبات الخفيفة  إليِك بعض 
الوقت نفسه. 

1. زبادي منزوع الدسم: يعد مصدًرا جيدًا للبروتين والكالسيوم ويعمل كذلك على تهدئة المعدة، 
المعدة،  الجيد وعدم حدوث اضطرابات هضمية أو الحموضة وحرقة  النوم  ما يساعدك على 
ويمكنِك إضافة عصير نصف ليمونة إلى الزبادي الذي يعمل على حرق الدهون بشكل أكبر. 

تناولي قطعة واحدة من  القريش:  2. الجبن 
الجبن القريش، فهي غنية بالبروتين واألحماض 
األمينية، التي تجعلِك تشعرين بالهدوء والنعاس 

والحاجة إلى النوم. 
الدسم:  الحليب خالي  3. حبوب الشوفان مع 
يحتوي الشوفان على الكثير من األلياف 
والفيتامينات المهمة لصحة الجسم، وهو يُشكل 
مع الحليب وجبة غذائية مثالية للعشاء ألنه يزيد 

الشعور بالشبع. 
يمتاز  الديك الرومي:  4. شريحتان من لحم 
الديك الرومي باحتوائه على كمية من  لحم 
المرتفعة والدهون  الغذائية  القيمة  البروتين ذي 
المنخفضة، وتناولِك لشريحتين أو أكثر منه لن 

تعطيِك أكثر من 100 سعر حراري. 
5. التفاح: يمكنِك تناول تفاحة ومعها ملعقة من زبدة الفول السوداني أو اللوز، فالتفاح غني 

باأللياف وسهل المضغ ويساعد على الحرق، أما البروتين الموجود في زبدة الفول السوداني أو 
اللوز سيشعرِك بالشبع دون امتالء معدتك بالطعام. 

6. كوب صغير من بودينج الشوكوالتة الخام خالية الدسم: جميعنا يعشق الشوكوالتة ويستمتع 
بتناولها فهي لذيذة ومشبعة، ولكن يجب تناول الخام منها التي ستشعرِك بالشبع والرضا طوال 

الليل. 
7. الجزر: يمكنِك تناول ما يصل إلى أربع جزرات صغيرة قبل النوم، فالجزر ال يحتوي على 

أي دهون أو سعرات حرارية.
 8. الموز: يمكنِك تناول موزة واحدة على العشاء، فهو يحتوي علي األلياف والمعادن المهمة 
لجسمِك، ويعمل على إنقاص الوزن بفضل احتوائه على الكربوهيدات التي تأخذ وقتًا طويالً في 

عملية الهضم ما يعطي إحساًسا بالشبع لمدة أطول. 
وأخيًرا عزيزتي، احرصي على تناول تلك األطعمة قبل النوم بمدة ال تقل عن ساعتين، وااللتزام 

بالنوم المبكر وعدم السهر لضمان فعالية عملية الحرق. 

أساسيات هذا  المموج من  الشعر  تعتبر موضة     
إذ تربعت على عرش أحدث موديالت  الموسم، 
تسريحات الشعر. لكن المشكلة أن هذه التسريحة ليست 
ثابتة وال تدوم لفترة طويلة، إذ يمكن أن تقضي ساعات 
قبل موعد  تفقد شكلها حتى  لكنها ال  تمويج شعرك  في 
تقلقي، ألن  لكن ال  لآلمال،  أمٌر مخيب  إنه  مناسبتك؟ 
تسريحتك  تجعل  الخطوات  اتباع بعض  في  يكمن  الحل 

المموجة تدوم لفترة طويلة.
إستخدمي أداة التصفيف المناسبة

المموجة،  ثبات تسريحتك  تعانين من عدم  أنك  ال شك 
بسبب طبيعة شعرك الخفيفة أو المفرودة، لكن باستخدام 
التي  كتلك  ذات جودة عالية  مناسبة  تجعيد  أداة  أو  فير 
تحتوي على صفائح من  والتي  بحرارتها  التحكم  يمكن 
السيراميك، يمكن أن تدوم تموجات شعرك طوال اليوم. 
فمثالً إذا كان شعرك مجعداً او خشناً، إستخدمي أقصى 
ثابتة خالل  الحرارة  أن  للفير. وتأكدي  درجة حرارة 
كافة  تتوزع بشكل متساٍو على  التصفيف، كي  عملية 

خصالت الشعر، وإال فإن تموجاتك لن تدوم.
قومي بتحضير الشعر

تطبيق  بتحضيره من خالل  قومي  تمويج شعرك،  قبل 
الحرارة، وذلك  الموس وكريم يحمي شعرك من 
إستخدمي  بعدها،  ثابتة.  تسريحة مموجة  لتحصلي على 
لنوع  المناسبة  الحرارة  لوحة رقمية الختيار  ذات  فير 

شعرك، ثم موجي خصل شعرك كالمعتاد.
إستخدمي مالقط لف الشعر

الشعر طوال عملية  يجب أن ترافقك مالقط لف 
إستخدمي  تمويج شعرك  لدوام  قبل وبعد.  أّي  التصفيف 
المالقط الحديدية. أقسمي شعرك إلى قسمين، واختاري 

خصل متوسطة الحجم.
بالفير،  قومي بلف كل خصلة حول نفسها بعد تمويجها 
وثبتيها بملقط الشعر. قومي بالخطوة نفسها لباقي خصل 
أن  المالقط وستالحظين  أزيلي  اإلنتهاء،  بعد  شعرك. 

شعرك ازداد حجماً وتموجاتك أكثر ثباتاً.
ال تلمسي شعرك

تميل السيدات إلى لمس شعرها أو تسريحه بعد تمويجه، 
المموج ال  الشعر  الذي يجعل تسريحة  السبب  وهذا هو 
تدوم. نقترح عليك رش السبراي على فرشاة الشعر بعد 

أن تبرد خصالتك المموجة ثم تمرريها على شعرك.

الشباب أو     هل تعانين من حبوب الوجه سواء حب 
الحبوب الموسمية التي تظهر فى الربيع أو الحر أو حتي قبل 
وبعد الدورة الشهرية؟ إذاً لم ال تجربي قناع الخميرة السوبر 
لتنقية الوجه من الحبوب! تعمل الخميرة على التنظيف العميق 
للبشرة وإزالة الشوائب و الجلد الميت و األوساخ المتراكمة 
نتيجة اآلتربة والدهون والتي تتسبب بشكل أساسي فى ظهور 

العسل واللبن يعملوا على  بينما  السوداء والحبوب.  البثور 
ترطيب البشرة و تهدئتها. 

قناع العسل والخميرة و اللبن الجاف المكونات :
 . ملعقة عسل. ملعقه صغيرة خميرة. ملعقة حليب بودرة 

زبادى. 
ثم توضع على  السابقة جيداً  المكونات  الطريقة : اخلطي 

البشرة لمدة نصف ساعة . اغسلي بشرتك بماء فاتر بعد ذلك. 
و امسحيها بقطنة مبللة بماء الورد. يفضل أن تعرضي وجهك 
لحمام بخار قبل استخدام القناع  للحصول على أقصي استفادة. 
الجدوى فى عالج  تعتبر هذه الوصفة من الوصفات ذات 
حبوب الوجه وتنقيه البشرة من اثاره المزعجة، كرريها مرة 

كل أسبوع للحصول على نتيجة مرضية. 

اليومية تجاه  المسؤوليات وااللتزامات    
بيتِك وأطفالِك وعملِك تجعلك تقعين دائًما في 
فخ النسيان، ولكن ال تقلقي، فإن النسيان أمر 

طبيعي ويمكن عالجه بطرق مختلفة. 
الذاكرة، وأطعمة  إليِك بعض طرق تقوية 
ووصفات طبيعية لمساعدتك على التركيز.                            
بالكربوهيدرات في وجبة اإلفطار:  االهتمام 
إن عدم تناول كمية كافية من الكربوهيدرات 
قد يؤثر بالسلب على ذاكرتِك، إذ أكدت 
الدراسات أن الكربوهيدرات تتحول إلى 
بالطاقة، ويساعد على  جلوكوز يمد جسمِك 
الذاكرة. لذا احرصي على تناول  تنشيط 
أطعمة تحتوي على كربوهيدرات غير معقدة 
في وجبة اإلفطار، مثل الكيك المصنوع من 
المحمص مع  الخبز  أو  الكامل،  القمح  دقيق 
بما يحتاجه  المخفوق، إلمداد جسمك  البيض 

من الكربوهيدرات.  
النوم الجيد من  يُعد  النوم لفترات كافية: 
التي تساعد على تحسين  العوامل األساسية 

أداء المخ وتنشيط الذاكرة، لذا احرصي على 
النوم لمدة ال تقل عن 7-8 ساعات يوميًّا. 

ممارسة التمارين الرياضية: من فوائد 
الدم  أنها تزيد من تدفق  الرياضة  ممارسة 
للمخ،  الدم  لديِك، وبالتالي تزيد من وصول 
اليوم،  التي تحتاجينها طوال  بالطاقة  وتمدِك 
كما أنِك تستطيعين حفظ كلمات جديدة بنسبة 
تصل إلى 20% أسرع عند تأدية نشاط مكثف 

مثل الرياضة. 
تغيير خط الكتابة: إذا كنِت معتادة على 
الكتابة  أثناء  استخدام نوع خط معين في 
الكمبيوتر، فجربي تغييره، فاستعداد  على 
المستخدم  الخط  تغيير  المخ يكون أفضل مع 

بشكل يومي.  
البحث عبر اإلنترنت: خالل أوقات االنتظار 
الغداء، ابحثي  أثناء تناولِك وجبة  أو في 
لها على اإلنترنت، مثل  عن أشياء تحتاجين 
البحث عن مكان لقضاء عطلة نهاية األسبوع 
وغيرها من األمور. فهذه األشياء تحفز 

الفص األمامي من المخ، الذي يتحكم بذاكرة 
الدوائر العصبية  المدى القصير، كما أن 
المشاركة في صنع القرار والمهارات 
البصرية واللفظية تصبح أفضل من خالل 

البحث على اإلنترنت.  
العينين: أغمضي عينيِك وحركيهما  تمارين 
لمدة 10  ثانية  في جميع االتجاهات كل 30 
التمارين من شأنها  ثواٍن، فممارسة هذه 
قد  بنسبة  لديك  الطويل  المدى  تحسين ذاكرة 

تصل إلى %10. 
ألعاب الحيل والذكاء: جربي أن تتحدي عقلِك 
بألعاب ذكاء وحيل مختلفة، فهي تساعد على 
إيجاد  الذاكرة، يمكنِك  المخ وتقوية  تنشيط 
البحث  كثير من هذه األلعاب عن طريق 

على اإلنترنت. 
أطعمة ووصفات طبيعية : هناك بعض 
التي تساعد  الطبيعية  األطعمة والوصفات 
الذاكرة، والتي يمكنِك إعدادها  على تقوية 
بسهولة باستخدام بعض األعشاب والعناصر 

خليط العسل  الموجودة في مطبخِك، مثل: 
والحبة السوداء وزيت الزيتون: 

إلى ملعقة  العسل  أضيفي ثالث مالعق من 
الحبة السوداء وملعقة  كبيرة من مطحون 
الزيتون، واخلطيها جيدًا  كبيرة من زيت 

وتناوليها يوميًّا على معدة فارغة. 
احرصي على إدخال التمر في  التمر: 
اليومي، ولو بكمية قليلة  الغذائي  نظامِك 
له دور كبير  فإن  كثالث ثمرات فقط يوميًّا، 
الذاكرة  في تحسين وظائف المخ وتقوية 

وإنعاشها. 
الذاكرة ويقويها،  النعناع  النعناع: ينشط 
ويمكنِك تناوله بطرق مختلفة، بإضافة أوراق 
المختلفة، أو  بأنواعها  السلطة  إلى  النعناع 

تناول مشروب النعناع الشهي. 
تناولي  والزنجبيل:  القرفة  مشروب 
الوجبات،  بين  القرفة والزنجبيل  مشروب 
الذاكرة والتغلب  تنشيط  فهو يساعد على 

على النسيان. 

Louis Vuitton
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 إلعالناتكم  في
الرسالة

تعتذر الزميلة أحالم األسيوطي 
العدد وسوف  الكتابة هذا  عن 
العدد  في  أخرى  مرة  تعود 

القادم إن شاء هللا.

إدارة الجريدة

يسرا تدخل برنامج جديد وسط 
األماكن األثرية

مى عز الدين تكشف عن الربومو الرمسى 
ملسلسلها »الربنسيسه بيسه« خالل أيام

450 972 1414  /  514 961 0777

 يواصل محمد إمام تصوير مشاهده فى 
مسلسل »هوجان« مع هاجر أحمد، ويظهر 
إمام خالل األحداث بشخصية »بودي جارد« 
مع والد »هاجر« وهو الفنان رياض الخولى، 
بينما نشأت عالقة حب بين إمام وهاجر 

باألحداث.

إنتاج شركة سينرجى،  مسلسل »هوجان« 
بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، 
الخولى، وأوس  وصالح عبد هللا، ورياض 
أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد 
اليزيد، وهاجر أحمد،  أبو  الرسول، وأسماء 

تأليف محمد العزب، وإخراج شيرين عادل.

 أوشك الفنان رامز جالل على االنتهاء من 
الذى يقدمه  المقالب  تصوير حلقات برنامج 
التوالى، والمقرر عرضه  التاسعة على  للسنة 
فى رمضان المقبل، حيث يستضيف رامز 30 
نجما ونجمة، ويوقع بضحاياه فى إحدى الجزر 
بدولة إندونيسيا، ومن المتعارف عليه أن رامز 
يفرض حالة من السرية كل عام على البرنامج 

والضيوف وخالفه.
وتفاصيل المقلب الذى يوقع رامز بضحاياه من 
العمل  إذ يصطحب شخص من فريق  خالله، 
الضيف »الفريسة« داخل قارب »طلقة« 
إندونيسيا، وبينما هم  الجزر بدولة  فى إحدى 
ذاهبون للمكان ينقلب القارب فى البحر بطريقة 
ما، ليشعر الضيف بالخطر، وتبدأ رحلة تعذيب 
السباحة  الضحية، ليضطر الضيف لمحاولة 
إلنقاذ نفسه من الغرق، باإلضافة إلى الشخص 

الذى يقود القارب.
الجزيرة، ويحاول  إلى  بالفعل الضيف  ويصل 

أنه  قلبه  ليطمئن  الجزيرة،  إلى سطح  الصعود 
نجا من الغرق، وبعد ثوان معدودة يجد الجزيرة 
تغرق هى األخرى فى البحر، ليدب الرعب فى 
قلب الضيف، ويحاول مرة أخرى نجاة نفسه، 
بالعشب واألخشاب، ومع  ويحاول اإلمساك 
تصاعد األحداث، يظهر رامز جالل على هيئة 
لينشق قلب الضيف من  بعيد،  »غوريال« من 

الخوف والرعب مجددا.
وظهر رامز جالل فى رمضان الماضى 
ببرنامج »رامز تحت الصفر« والذى تم 
تصويره فى روسيا، واعتمدت فكرته حول 
تتم دعوة  العالم، حيث  وصول مصر لكأس 
القدم لزيارة المالعب  الفنانين والعبى كرة 
التى سيلعب عليها المنتخب فى روسيا، 
الجبال تتعطل  التى تكون فى  الرحلة  وخالل 
المركبة المخصصة لمثل هذه الطرق، ليظهر 
بالهجوم على  دب قطبى وأحيانا نمر، ويقوم 

المركبة.

 طرح البوستر الرسمى للمسلسل اللبنانى بروفا، الذى 
يخوض السباق الرمضانى لعام 2019، حيث نشرت النجمة 
اللبنانية ماجى بوغصن، بوستر المسلسل، وقالت »لو بتقدر 
تعيد اللى صار.. لو بتقدر تعمل بروفا قبل ما يصير اللى 
صار.. أديه كنت كسبت.. بس كمان يمكن كنت خسرت 

بمسرحية الحياة.. البوستر الرسمى لمسلسل بروفا«.
مسلسل بروفا، بطولة النجم المصرى أحمد فهمى، ماجى 
بوغصن، نهلة عقل داود، وسام صباغ وغيرم من الممثلين، 

تأليف يم مشهدى، إخراج رشا شربتجى.

العزيز،  ياسمين عبد  النجمة   طرحت 
لمسلسل »آلخر  الرسمي  الدعائي  الملصق 
المقرر عرضه في ماراثون  نفس«، 
مفاجأة  يعد  الذي  دراما رمضان 2019، 
للجمهور، خاصة أنها تقدم هذا العام عمال 
السيناريو  المستوى من حيث  دراميا عالي 

واألداء والتكنيك التصويري.
انتهى من  المخرج حسام علي،   وكان 
المسلسل،  أسابيع كاملة من  تصوير 8 
الذي تعتمد أحداثه على اإلثارة والغموض، 
ويكثف مخرج العمل التصوير خالل األيام 

المقبلة، لالنتهاء من تصوير الحلقات الـ15 
األولى لتصبح جاهزة للعرض مباشرة.

أمين جمال  تأليف  نفس«  مسلسل »آلخر 
الكاشف، وإخراج  وعبد هللا حسن وطارق 
العزيز،  ياسمين عبد  حسام علي، وبطولة 
الوهاب، وأحمد صالح  وفتحي عبد 
فهمي،  وإيهاب  العوضي،  حسني، وأحمد 
ومحمد عز، وثراء جبيل، وأحمد كمال، 
إيهاب، ومراد مكرم، وهند عبد  وحازم 
الحليم، وهبة عبد الغني، وعواطف حلمي، 

ومصطفى حشيش.

اللبنانية نانسي عجرم،  النجمة   طرحت 
ابن  كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان »راجل 
راجل«، من كلمات مالك عادل، وألحان وليد 
سعد، توزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفة.

الفيديو كليب مشاهد طبيعية من  ويبرز 
بمشهد  الفيديو  يبدأ  المصري، حيث  الشارع 
أمام عربة من  المواطنين  لوقوف عدد من 
إلى مشاهد  الطعام، إضافة  يتناولون  الفول 
الفتاح السيسي  أخرى من افتتاح الرئيس عبد 

عددا من المشاريع التي تم إنجازها مؤخراً.
ابن راجل«..  أغنية »راجل  وتقول كلمات 
اللى قلبه على البلد دى يبقى راجل وابن راجل 
وابن  يبقى راجل  البلد دى  واللى هيعدى   ...
وانت  ابنى  يا  وابنى دى مصر  راجل.. علّى 
البلد دى  قلبه على  اللى  وابن راجل..  راجل 
البلد  واللى هيعدى  وابن راجل..  يبقى راجل 
دى يبقى راجل وابن راجل.. علّى وابنى دى 

مصر يا ابنى وانت راجل وابن راجل .
بالده وفى حب  كان سند  اللى  ينور على  هللا 
اللى مصر  مصر مربى ومعلم والده.. وعا 
اللى حطوها  ينور عا  فيهم.. هللا  منورة وهما 
بتعلى وبتقوى  اللى مصر  فى عينيهم.. وعا 
فيها..  والشقيانة  الشغالة  االيدين  فيهم.. وعا 
يبقى راجل وابن  البلد دى  قلبه على  اللى 
يبقى راجل  البلد دى  واللى هيعدى  راجل.. 
ابنى  يا  وابنى دى مصر  وابن راجل.. علّى 
ليها  اللى رافع  وانت راجل وابن راجل.. 
واللى حب  وابن راجل..  يبقى راجل  راسها 
الخير لناسها يبقى راجل وابن راجل..  دا انت 
منها واللى منها يبقى راجل وابن راجل.. اللى 

رافع ليها راسها يبقى راجل وابن راجل .
منها  انت  دا  وابن راجل..  يبقى راجل  لناسها  الخير  اللى حب 
واللى منها يبقى راجل وابن راجل.. اللى مصر فى عينه غالية 
يبقى راجل وابن راجل.. واللى نفسه يشوفها غالية يبقى راجل 
وابن  بيخاف عليها وكمان حاميها علشان راجل  وابن راجل.. 
يبقى راجل وابن راجل..  اللى مصر فى عينه غالية  راجل.. 
واللى نفسه يشوفها غالية يبقى راجل وابن راجل..  بيخاف عليها 

وكمان حاميها علشان راجل وابن راجل.. هللا ينور عا اللى كان 
سند بالده وفى حب مصر مربى ومعلم والده.. وعا اللى مصر 
اللى حطوها فى عينيهم.. وعا  ينور عا  فيهم.. هللا  منورة وهما 
اللى مصر بتعلى وبتقوى فيهم..  وعا االيدين الشغالة والشقيانة 

فيها .
تم  التي  الوطنية  األغاني  إحدى  ابن راجل« هي  أغنية »راجل 
النزول والمشاركة في  المواطنين علي  إذاعتها مؤخًرا لحث 

االستفتاء علي التعديالت الدستورية .

الرسمى  البرومو  تكشف شركة »سينرجى« عن  
لمسلسل« البرنسيسه بيسه« بطولة النجمة مى عز الدين، 
للمسلسل،  الفعلية  الدعاية  أجل  المقبلة، من  األيام  خالل 
المقرر عرضه فى رمضان المقبل، خاصة بعدما روجت 

الشركة للعمل بطرح األفيش الرسمى للمسلسل.
فريد من  أكرم  العمل  انتهى مخرج   ، وفى سياق متصل 
التصوير  يواصل  المسلسل، حيث  أسابيع من   8 تصوير 
لإلنتهاء من تصوير  المقبلة،  اليام  بكثافة كبيرة خالل 
يتبقى  أن شهر رمضان  أقرب وقت، خاصة  فى  المسليل 

له 20 يوما فقط.
مسلسل »البرنسيسة بيسة« بطولة مى عز الدين فى ثانى 
بطولته  تعاون درامى مع شركة سينرجى، ويشارك فى 
أنور،  الفنانة بوسى، ونجم مسرح مصر محمد  كل من 
العظيم،  المصرى، حجاج عبد  وأمير  وسامى مغاورى، 
التعاون  يعد هذا  فريد، حيث  أكرم  إخراج  وآخرين، من 
األول لـ«مى« معه فى الدراما التليفزيونية، وسبق وتعاون 
دفعة واحدة، هى »فرح«، »أيظن«،  أفالم   3 فى  الثنائى 

والجزء األول من »عمر وسلمى«.

الفنانة أيتن عامر، في مسلسل »طلقة حظ« للنجم مصطفى    تشارك 
خاطر وذلك بخالف مسلسل »أبن أصول« للنجم حمادة هالل وأيضاً 
مسلسل »ابو جبل« للنجم مصطفي شعبان في السباق الرمضاني المقبل. 
حيث أكدت أيتن، علي أنها تجسد شخصية جديدة عليها في مسلسل »طلقه 

حظ« حيث أنها تلعب دور محوري اال وهو زوجة من أسرة بسيطة 
يمر عليهم أزمة كبرى تؤدي إلى تغير كامل في ظروف العائلة وذلك 
بخالف األزمات التي يتعرض لها زوجها من قبل شقيقاته فنجد هنا 

الزوجة المصرية األصيلة التي  تساند زوجها وتساعده وتقف 
بجواره لتصل الي االنتهاء من هذه المشاكل ويجسد شخصية 
الفنانة أنعام سالوسه  زوجها الفنان مصطفي خاطر ووالدتها 
وشقيقها الفنان حسني شتا بينما شقيقات الفنان مصطفي خاطر 
األخت الكبرى أال وهي الفنانة هبه مجدي و ميرنا نور الدين 

وألحان المهدي ورانيا شاهين.
وأضافت، أيتن بأن مسلسل »طلقه حظ« يدور في إطار 
كوميدي بحت ولكن يوجد به بعض المشاهد التي تؤثر 
في نفسيه المشاهد وغيرها من األحداث الذي سترونها 

أثناء المشاهدة. 
كما تشارك أيتن عامر بمسلسل »أبن أصول«، والذي 
تجسد من خالله دور الزوجه الثانية لـ »ميشو« والذي 
الفنان حمادة هالل وذلك بعد أن  يجسد هذه الشخصية 

كانت تعمل في إحدى شركاته بدور سكرتيرة وهي 
من أسره متوسطة الدخل ولكنها تمر بعده مواقف 

كوميدية في ظل التنافس النسائي علي زوجها. 
 وفي وقت نفسة تواصل أيتن تصوير أحداث 
مسلسل »أبو جبل« للنجم مصطفى شعبان والذي 
يدور حول عائلة واحدة وهي عائلة أبو جبل والذي 
يتعرض للعديد من األزمات تجعله يفقد السيطرة 
على نفسه ويقع في عدة مشاكل وغيرها من 

األحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة. 
جدير بالذكر أن مسلسل »أبو جبل« يتضمن 
نخبه من النجوم أال وهم الفنان مصطفى شعبان، 
ايتن عامر، صالح عبد هللا، محمد لطفي، حسن 
حسني، محمود الجندي، وغيرهم من النجوم وهو 
من إنتاج شركه سينرچي للمنتج تامر مرسي 

ومن سيناريو وحوار محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.

حممد إمام فى البوسرت الرمسى 
ملسلسل »هوجان«

تفاصيل مقلب رامز جالل مع 
النجوم فى إندونيسيا

أينت عامر تقع يف أزمة سبب »طلقة حظ«

نشرت الصفحة الرسمية للفنانة يسرا، 
على موقع الصور والفيديوهات الشهير 
»أنستجرام« صورة لها خالل مرافقة 
أثناء اكتشاف  وزير األثار المصري 

إحدي المقابر األثرية.
النجمة  قائلة: »حرصت  وعلقت يسرا 
تلبية دعوة وزارة اآلثار  يسرا، على 
لها لمرافقة وزير اآلثار المصري و54 
لمنطقة سقارة األثرية  أجنبياً  سفيراً 
القاهرة لمشاهدة االكتشافات  بأطراف 
الجديدة ومنها مقبرة خوي من األسرة 
األسبوع  اكتشفت  التي  الخامسة، 

الماضي«.
اليوم  وتواجدت يسرا مع على مدار 
الطويل ورحبت بهم وسط اآلثار 
القديمة معربة عن سعادتها  المصرية 
ومشاهدة  للحضور  باهتمامهم 

االكتشافات الجديدة.
وناقش وزير اآلثار معها بإمكانية 
التعاون الفني لغاية الترويج لالكتشافات 
المقبلة.  الفترة  األثرية الجديدة خالل 
به،  الفنانة ترحيباً شديداً  أبدت  وهو ما 
أنها كانت تخطط لتصوير  مؤكدة على 

برنامجها المقبل داخل األماكن األثرية المختلفة مع شخصيات مصرية 
وعربية بارزة.

يذكر أن، أعلنت وزارة اآلثار، عن كشف مقبرة جديدة فى منطقة آثار 
نقوًشا ملونة، وبحالة  المقبرة تحتوى  المقبل،  الهرم، وذلك يوم 4 مايو 

جيدة.

أمحد فهمى على البوسرت الرمسى للمسلسل 
اللبنانى »بروفا«

يامسني عبد العزيز بـ»مسدس« 
يف بوسرت »آلخر نفس«

»راجل ابن راجل«.. أغنية وطنية جديدة 
لـ»نانسي عجرم«

ثلوج نيسان ... رسالة محبة

ناهدة العاصي

»مصريني األرمن«.. 
مسلسل جديد يكتبه تامر عبد املنعم

  يعكف الفنان تامر عبد المنعم 
حالياً، على كتابة مسلسل جديد 
األرمن«،  »مصريين  باسم 
القرن  مطلع  في  أحداثه  وتدور 
مصر،  أرمن  حول  العشرين 
وذلك بعد أن انتهى مؤخًرا من 
»الضاهر«،  مسلسل  مشاكل 
وشارك  وأنتجه  كتبه  الذي 

ببطولته مع النجم محمد فؤاد.
وذكر »عبد المنعم«، أنه سيعلن 
وأبطاله  المسلسل  تفاصيل  عن 
ومخرجه خالل مؤتمر صحفي، 
أن  مؤكًدا  قريبًا،  عقده  سيتم 
المسلسل سيكون التعاون الرابع 
له مع شركة اإلنتاج التي أنتجت 
 2014 »المرافعة«  مسلسلي 
وفيلم   ،2019 و«الضاهر« 

»المشخصاتي 2« 2016.

صورة وتعليق



مونرتيال : مظاهرتان ضد مشروع قانون العلمنة
  

 تظاهر سياسيون فيدراليون 
ومحليون يوم األحد الماضي مع 
زعماء من المجتمع ومواطنين 
العلمنة  قانون  بمشروع  للتنديد 
في  كيبيك  حكومة  قّدمته  الذي 
حدثين  في  الوطنية،  الجمعية 

مختلفين في مدينة مونتريال.
األولى  المظاهرة  وجرت 
لمعارضي مشروع القانون 21 
حتى الساعة الواحدة بعد الظهر 
أمام مركز اجتماعي في غرب 
المشاركون  وندد  مونتريال. 
بمشروع حزب التحالف من أجل 
مستقبل كيبيك باعتباره تمييزيا 
وغير دستوري. ويهدف التجمع 
إلى توجيه رسالة إلى الرأي العام 

والجمعية الوطنية حول الحرية الدينية.
القانون على حظر  وينص مشروع 
ارتداء الرموز الدينية على موظفي 
 ، )القضاة  قسري  في وضع  الدولة 
ضباط الشرطة ، المدعون العامون ، 
حراس السجون( وغيرهم من موظفي 
الحكومة ، وخاصة معلمي المدارس 
االبتدائية والثانوية المنتمين إلى القطاع 

العام.
النائب  هاوسفاثر،  أنتوني  وتساءل 
الليبرالي عن دائرة مونرويال، عن 

اآلثار المحتملة للقانون.
قال النائب »كيف يمكنني أن أشرح 
لصديقي من طائفة السيخ أنه بإمكانه 

ارتداء عمامة وأن يكون ضابط شرطة 
الكندية،  الملكية  الخيالة  شرطة  في 
أراد  لو  يرتديها  أن  يمكنه  ال  ولكن 

العمل في شرطة كيبيك.«
لوغو،  فرانسوا  قرار  استنكر  كما 
رئيس حكومة كيبيك ، باللجوء إلى 
 notwithstanding« بند االستثناء
clause » المنصوص عليه في المادة 
33 من ميثاق الحقوق والحريات في 
الدستور الكندي. ويسمح هذا األخير 
بتقييد الحقوق األساسية للمواطنين في 
حاالت استثنائية رغم قرار المحكمة. 
ويُستعمل هذا البند في حاالت نادرة. 
وقال يجب أن يعرف المواطنون على 

القانون  مشروع  كان  إذا  ما  األقل 
دستوريًا. وال يرى أي حاجة الستعمال 

بن االستثناء.
وقال أحد المشاركين في المضاهرة: 
العام  القطاع  في  عامال  كنت  »لو 
ذلك  أدى  ولو  يرمولكي  أنزع  فلن 
األحد  يوم  توقيفي«.وبعد ظهر  إلى 
الماضي، نُظمت مظاهرة ثانية ضد 
مشروع القانون من طرف جماعات 
دينية مختلفة  في وسط مدينة مونتريال. 
وشارك فيها حوالي 100 مواطن ، 
تايلور  تشارلز  الفيلسوف  فيهم  بمن 
الذي ترأس لجنة التسويات المعقولة  

منذ حوالي 10 سنة.
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أسامه كامل أبو شقرا

المبّكر  االقتراع  صناديق  فتح  تم   
يوم السبت الماضي في جزيرة األمير 
إدوارد. وتدو العملية ثالثة أيام. ويمكن 
التاسعة  الساعة  بين  التصويت مسبقا 
صباًحا والسابعة مساًء يوم السبت 13 
، االثنين 15 أبريل والخميس 18 أبريل 

نيسان.
هذه  في  العامة  االنتخابات  وستُجرى 
المقاطعة األطلسية يوم الثالثاء 23 أبريل 
نيسان، من الساعة التاسعة صباًحا حتى 

السابعة مساًء.
وفي مركز االقتراع، يجب على الناخبين 
إظهار بطاقة هوية تحمل صورة. وإذا 

لم يتم تسجيلهم للتصويت من قبل،يمكنهم القيام بذلك قبل 
التصويت ولكن يجب عليهم تقديم بطاقتي هوية مختلفتين.

ويظهر عنوان مكتب االقتراع المبّكر على بطاقة الناخب 
المستلمة عبر البريد. انتهى التصويت عن طريق البريد 

في 9 أبريل.

  وضعت كندا خطة الجتذاب المزيد من الطالب األجانب 
الخارج الستقطابهم سعيا  تعزيز وجودها في  من خالل 

منها في رفع الفوائد التي يذّرها هؤالء 
الطلبة على االقتصاد الكندي. وتبلغ هذه 

العائدات مليارات الدوالرات سنويا.
ووفًقا لتحليل فدرالي، تضاعف العائد 
االقتصادي للطالب األجانب من عام 
2010 إلى عام 2016 ، ووصل إلى 
15.5 مليار دوالر. ويشمل ذلك الرسوم 

المدلرسية واإليجاروفواتير البقالة.
ويشير التحليل إلى أن القطاع دعم حوالي 
170.000 وظيفة في عام 2016 وكان 
له آثار اقتصادية أكبر من الصادرات 
الكندية لقطع غيار السيارات والطائرات 

والخشب اللين.

  حصلت صناعة شراب القيقب في 
مقاطعة كيبيك على مساعدة فدرالية 
بقيمة 2,2 مليون دوالر من أجل دعمها 
في اختراق أسواق جديدة حول العالم، 
والصين  واليابان  ألمانيا  أبرزها  من 

والمملكة المتحدة.
الكندية  الزراعة  وزيرة  وأعلنت 
ماري كلود بيبو عن هذه المساعدة 
يوم الجمعة خالل زيارتها بلدة سان 
Saint-Herméné- )ييرمينيجيلد 
الواقعة في جنوب مقاطعة   )gilde
كيبيك، على مسافة نحو 20 كيلومتراً 
من الحدود األميركية، والتي تشتهر 

بإنتاج شراب القيقب.
السبل  أحد  إن  بيبو  الوزيرة  وقالت 
الناجعة من أجل اختراق أسواق جديدة 
يتمثل في العمل مع كبار الطباخين 
المهرة ومع معاهد التدريب على الطهي 
من أجل ابتكار وصفات طبخ جديدة 

تالئم األذواق المحلية.
وأكدت بيبو أن هذه التجربة اعتُمدت 
وأنه  بالنجاح«،  و«تكللت  الهند  في 
تم إبرام اتفاق شراكة لهذه الغاية مع 
 Royal( المعهد الملكي لفنون الطهي
 )Academy of Culinary Arts

في المملكة المتحدة ومع قطاع التعليم 
الجامعي هناك.

ومن أجل اختراق سوق اليابان يجري 
اإلعداد لدراسة جدوى حول التجارة 
اإللكترونية تمهيداً لوضع خطة عمل.
في  القيقب  شراب  منتجو  ويسعى 
مقاطعة كيبيك لزيادة صادراتهم بنسبة 
%66 بحلول عام 2023، وهم رّحبوا 

بهذه المساعدة الفدرالية.
ويؤّكد رئيس »اتحاد منتجي شراب 
Fédé- )للقيقب في مقاطعة كيبيك« 
ration des producteurs acéri-

coles du Québec( سيرج بوليو إنه 

واثق من »القدرة على زيادة الصادرات 
إلى البلدان المستهَدفة«، مشيراً في هذا 
شراب  صادرات  زيادة  إلى  المجال 
القيقب إلى ألمانيا العام الماضي بنسبة 
%11، ومضيفاً »أعتقد أننا قادرون 

أيضاً على فعل المزيد«.
يُشار إلى أن قيمة الصادرات الكندية 
من شراب القيقب بلغت العام الماضي 

405 ماليين دوالر.
وتنتج كيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة 
ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، أكثر 
من %90 من إجمالي إنتاج كندا من 

شراب القيقب.

استلم: 
كم قرأنا: »استلم« فالن مركز عمله أو استلم رسالةاً أو ما شابهه، بدلاً عن 
»تسلّم«. فلو عدنا إلى (محيط المحيط - باب سلم) لوجدنا: »استلم الحجر 
ا: لمسه إما بالتقبيل أو باليد أو مسحه بالكف من السلمة  أي األسود، استالماً
وهي الحجر. وربما استعمل في غير الحجر فيقال استلمت يده إذا مسحتها 
المعنى يستقيم في قولهم هذا إل في حالة واحدة،  قبلتها.« فال أرى أن  أو 
المركز من  لتقبيل كرسي ذاك  هي عندما يكون هذا الشخص على استعداٍد 
شدة الرغبة في الوصول إليه. وقد جاء في (الصحاح في اللغة للجوهري): 

»َسلَّْمُت إليه الشيء فَتَسلََّمُه، أي أَخَذه«.
 قِبله ل قِبل به:

ل يقال َقِبَل به، بل َقِبلَُه، ففي (الصحاح في اللغة للجوهري): »وَتَقبَّلُت الشيء 
}ََتَقبَّلََها  التنزيل العزيز:  القاف، وهو مصدر شاّذ«. وفي  َقبولاً بفتح  وَقِبلُتُه 

َربَُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن{ (آل عمران 37).
اللغة  بالفتح، فبمعنى كِفل به وضمن، كما في (الصحاح في  َقَبَل به،  أما 

. للجوهري): »الَقبيُل: الكفيل والعريُف. وقد َقَبَل به َيْقُبُل وَيْقِبُل َقبالَةاً

سلسلة:    
)28 دقائق لغوية )

ِسيَّان: 
ْيُت  يُّ الِمْثُل؛ قال ابن بري: وأَصله ِسْوٌي؛ وقال: حديد النَّاِب لَْيَس لُكْم ِبِسّيِ وَسوَّ الّسِ
الشيَء فاْسَتوى، وُهما َسِويٍَّة من هذا اأَلمر أي على َسواء. وَقَسْمت الشيَء بيَنُهما 

ِويَّة.  بالسَّ
وِسيَّاِن بمعنى َسواٍء. يقال: ُهما ِسيَّاِن، وُهْم أَْسواُء؛ قال: وقد يقال ُهْم ِسيٌّ كما يقال 

ُهْم َسواٌء؛ قال الشاعر: 
، إذا ما ُنِسُبوا، في َسناء الَمْجِد ِمْن َعْبِد َمناْف وُهُم ِسيٌّ

؛  ِمْثالن، والواِحُد ِسيٌّ الِمْثالن. قال ابن سيده: وهما َسواَءاِن وِسيَّان  يَّان:   والّسِ
، صلى هللا عليه وسلم: إنَّما بُنو هاِشٍم وبنو  وفي حديث ُجَبْير بِن ُمْطِعٍم: قال له النبيُّ
الُمّطلِِب ِسيٌّ واِحٌد؛ قال ابن اأَلثير: هكذا رواه يحيى بُن َمِعين أَي ِمْثٌل وَسواٌء، قال: 

والرواية المشهورة َشيٌء واحد، بالشين المعجمة. (عن لسان العرب لبن منظور)
حيُث:

لة بالمصدر نحو  (حيث) ظرف مكان مبنّي على الضم، يلزم اإلضافة إلى الجملة المؤوَّ
(جلسُت حيُث جلَس سعيٌد) أي حيث جلوِس سعيٍد. وفي لسان العرب: »َحْيُث: ظرف 
ُمْبهم من اأَلْمِكنِة، َمضموم، وبعض العرب يفتحه، وقال ابن َكْيساَن: حيُث حرف مبنيٌّ 
على الضم، وما بعده صلة له يرتفع السم بعده على البتداء، كقولك: قمت حيُث زيٌد 

قائٌم. 
قال أَبو حاتم: واعلم أَن ِحين وَحْيُث ظرفاِن، فحين ظرف من الزمان، وحيث ظرف من 
ا َحْيُث، قال:  المكان، ولكل واحد منهما حدٌّ ل يجاوزه، واأَلكثر من الناس جعلوهما معاً
والصواب أَن تقول رأَيُتك حيُث كنَت أَي في الموضع الذي كنت فيه، واذهب حيُث شئَت 
أَي إِلى أَّي موضٍع شئَت؛ وقال هللا عز وجل: وُكال من حيُث ِشْئُتما. قال اأَلصمعي: 

ة باب ِحيَن وحيُث، َغلَِط فيه العلماُء«.  ُة والخاصَّ ومما ُتْخطُئ فيه العامَّ
إلى الجملة السمية نحو (جلسُت  الفعلية، وقد يضاُف  الجملة  إلى  وأكثر ما يضاف 
حيُث سعيٌد جالٌس) ومن النادِر إضافته إلى المفرد كما في قول القائل: (أما ترى حيُث 

ا).  سهيٍل طالعاً
ويأتي في محل نصب على الظرفية، كما يأتي في محل جّرٍ بمن، كما في قول علي 

بن الجهم:
عيون المَها بين الرصافِة والجسِر *** جلبن الهوى من حيُث أدري ول أدري

أو في محل جّر بإلى كقولهم (اذهْب إلى حيُث يعوي الذئب) وإذا اتصلت بحيُث (ما) 
الكاّفة ضِمَن معنى الشرط نحو (َحيُثما تذهْب أذهْب) فيجزم فعلين.

املساعدات الكندّية لنيكاراغوا متوّقفة منذ الصيف الفائت
  

 أوقفت الحكومة الكنديّة قبل بضعة أشهر كّل 
مساعداتها المباشرة لنيكاراغوا حسبما ورد 
في  مذّكرة لوزارة الشؤون العالميّة حصلت 
الكنديّة  االذاعة  هيئة  سي  بي  سي  عليها 
بموجب قانون الحصول على المعلومات.

وتحمل المذّكرة التي يعود تاريخها إلى 27 
آب أغسطس 2018 عبارة »سّري« ، وقد 
وّقعها ايان شوغارت نائب وزيرة الخارجيّة.
وأوقفت كندا مساعداتها بسبب ما وصفته 
المذّكرة ترّدي حقوق االنسان في هذا البلد.

وتتحّدث المذّكرة عن »أزمة وطنيّة« بدأت 
في نيسان ابريل مع المظاهرات المناوئة 

للحكومة.
»يتّفق  تقريبا جميع المراقبين الدوليّين على أّن حكومة 
نيكاراغوا مسؤولة عن وقوع 300 قتيل ونحو من 1000 
جريح فضال عن مجموعة من انتهاكات حقوق االنسان، 
من بينها االستخدام المفرط للقّوة من قبل الشرطة والقّوات 
شبه العسكريّة ضّد المدنيّين العّزل« كما ورد في مذّكرة 

وزارة الشؤون العالميّة الكنديّة.
كندا وتلك  اتّخذتها  التي  إلى االجراءات  المذّكرة  وتشير 
 ، األوضاع  تدهور  استمّر  تتّخذها في حال  أن  المحتمل 

ولكنّها ال توصي باإلعالن عن هذا القرار.
وتضيف بأّن كندا واحدة من بين أكبر خمس جهات  ثنائيّة 
مانحة لنيكاراغوا ، وتبلغ قيمة برنامج المساعدة االجمالي 

الذي تقّدمه عبر عّدة قنوات 20 مليون دوالر.
ونظرا ألّن حكومة نيكاراغوا لم تعد تستوفي الشروط الكنديّة 
لتقديم المساعدة للدول الشريكة، قّررت وزارة الشؤون العالميّة 
تعليق كّل المساعدات الماليّة المستقبليّة  التي كانت مقّررة 

لعدد من المشاريع في هذا البلد حسبما ورد في المذّكرة.

  لوحة تسجيل السيّارة يف كيبيك تكّرم قدامى احملاربني
 كشفت حكومة كيبيك عن لوحة تسجيل السيّارات الجديدة 

التي تكّرم قدامى المحاربين.
واضيفت على اللوحات التي تظهر عليها كلّها عبارة »كيبيك، 
الخشخاش  أتذّكر«، صورتان المرأة ورجل وزهور  أنا 

الحمراء وكلمة »قدامى المحاربين«.
ورّحبت لجنة قدامى المحاربين باللوحة ورأت أنّها تحترم 
وزهور  واأللوان  الرسومات  خالل  من  الذاكرة  واجب 
الخشخاش والشخصيّات وكلمة قدامى المحاربين، كما قال 

الناطق باسمها بيار دوغال.
وكانت اللوحة قد حازت على موافقة لجنة قدامى المحاربين 

التي تطالب منذ 15 سنة بما تسّميه »واجب الذاكرة«.
ويقول بيار دوغال البالغ من العمر 68 عاما، إّن المرأة 
كانت مساعدة في القّوات المسلّحة، ولم تعد الحال كذلك 

اليوم، ويضيف أنّه لم يجد في اميركا الشماليّة لوحة سيّارة 
عليها صورة امرأة.

وسبق أن أصدرت حكومة كيبيك لوحة تكّرم قدامى المحاربين، 
تظهر عليها  صورة صغيرة لزهرة خشخاش، ولكنّها لم تكن 

تمثّل بما فيه الكفاية ما يريدونه.

وطالما طالب قدامى المحاربين في كيبيك بأن تظهر كلمة 

»قدامى المحاربين« على لوحات السيّارات في المقاطعة، 
كما هي الحال في مقاطعات كنديّة أخرى.

لوحات  عن  فضال  سيّارة  لوحة  ألف   60 اصدار  وسيتّم 
مخّصصة للدراجات الناريّة والسيّارات الكهربائيّة، ويبلغ 

ثمن اللوحة 15 دوالرا.

قتيل وجريح يف كنيسة يف غرب كندا والشرطة تستبعد الدافع الديين
 

 أوقفت الشرطة الملكية الكندية 
)الشرطة الفدرالية( رجاًل في 
الخامسة والعشرين من عمره 
يُشتبه بأنه هو من أطلق النار 
يوم األحد الماضي داخل كنيسة 
في مقاطعة بريتيش كولومبيا 
الكندي،  الغرب  أقصى  في 
متسبباً بمقتل شخص وإصابة 

آخر بجراح.
وقالت الشرطة إنها تلقت اتصااًل 
عند العاشرة والنصف من قبل 
ظهر األحد يفيد عن دخول رجل 
 Church of( »كنيسة المسيح«
Christ( في مدينة سالمون آرم 
)Salmon Arm( في جنوب 

بريتيش كولومبيا وفتحه النار على 
رجاًل  فقتل  داخلها،  كانا  شخصْين 
وأصاب  بارمنتر  غوردن  يُدعى 
شخصاً آخر بجراح قبل أن يبطحه 
عدٌد من األشخاص أرضاً ويسيطروا 
عليه إلى أن حضر عناصر الشرطة 

وانتزعوا سالحه وأوقفوه.
والقتيل رجل مسن يعمل في الكنيسة 

بشكل طوعي، أما الشخص اآلخر 
المستشفى  إلى  فنقل  أُصيب  الذي 

وحاله مستقرة.
كان  به  المشتبه  إن  الشرطة  وقالت 
يعرف على األقل أحد الشخصْين اللذْين 
أطلق عليهما النار، وأضافت أنها ال 
المتوفرة  للمعلومات  استناداً  تعتقد، 

لديها، أن الحادثة ذات دوافع دينية.

وأكدت الشرطة أن اتهامات ستُوجه في 
هذه القضية وأن ال داعي على اإلطالق 

لالعتقاد بأن السالمة العامة مهدَّدة.
وتقع مدينة سالمون آرم على ضفاف 
 ،)Shuswap Lake( بحيرة شاسواب
نسمة.  ألف   18 من  نحٌو  ويقطنها 
في  السيما  سياحية،  قبلة  والمدينة 

فصل الصيف.

أعلى ارتفاع يف حرارة القطب الشمالي منذ آالف السنني
  
  سّجلت درجات الحرارة ارتفاعا في القطب الشمالي 
هو األعلى منذ 10 آالف سنة، وهي مستمّرة  في االرتفاع  
Nature Com-  سسب دراسة نشرتها المجلّة العلميّة

. munications
الباحثين  دراسة  وتمحورت 
الكنديّين حول عيّنات من التربة 
الصقيعيّة Permafrost في إقليم 
درجات  أّن  ووجدوا  يوكن، 
بدرجتين  أعلى  هي  الحرارة 
مئويّتين مّما كانت عليه في أّي 
وقت خالل العشرة آالف سنة 

الماضية.
و تفوق درجات الحرارة المسّجلة 
التي  العليا  المستويات  اليوم  
حدثت في العصر الهولوسيني، 
األخيرة من  الفترة  يمثّل  الذي 
العصر الجيولوجي، قبل 9900 
سنة و6400 سنة، عندما كان 

محور األرض يميل أكثر نحو الشمس.
ويقول دوين فريس األستاذ المشارك في الدراسة من 
جامعة ألبرتا إّن الفترة الزمنيّة التي كانت فيها الحرارة 
يزيد على  ما  إلى  ربّما  تعود  قد  الدرجة  لهذه  مرتفعة 

100 ألف سنة. 
وتأتي هذه الدراسة لتضاف إلى المزيد من األبحاث التي 

تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي.
وكانت األمم المتّحدة قد نشرت الشهر الماضي تقريرا 
حول القطب الشمالي، تتحّدث فيه عن سيناريوهات خالل 
فصل الشتاء ترتفع فيها الحرارة من 3 إلى 5 درجات 

مئويّة بحلول العام 2050، مقارنة بالفترة الممتّدة بين 
عامي 1986و2005.

وتفيد دراسة أخرى أّن القطب الشمالي لن يعود كما هو 
عليه مع فصول الشتاء التي ستكون أكثر دفئا والتندرا 

التي ستزداد اخضرارا.

  جلنة برملانية توصي بالتحفيز املالي لزيادة التمثيل النسائي
  رأت اللجنة الدائمة لوضع المرأة التابعة لمجلس العموم 
أن على الحكومة الفدرالية تقديم تحفيزات مالية لألحزاب 

السياسية لزيادة نسبة التمثيل النسائي 
بين أعضاء المجلس.

وهذه واحدة من 14 توصية رفعتها 
اللجنة بعد أن نظرت في موضوع 
الحياة  في  للمرأة  الناقص  التمثيل 

السياسية.
اللجنة األحزاب السياسية  ودعت 
لتكون أكثر فعالية من أجل إيصال 
عدد أكبر من النساء إلى البرلمان 
التمييز الجندري  من خالل إزالة 
وكافة أشكال التمييز األُخرى والتحيز 
ضد المرأة التي يمكن أن تواجه هذه 
األحزاب في جهودها لزيادة عدد 

المرشحات النساء.
وأحد الحلول الممكنة يكمن في تقديم 

تحفيزات مالية لألحزاب، على شاكلة إعانات مثاًل.
كما أوصت اللجنة بأن تشجع الحكومُة الفدرالية األحزاب 
وجمعياتها في الدوائر االنتخابية على وضع أهداف لنفسها 
في مجال تعزيز التمثيل النسائي وتقديم تقارير علنية عن 

الجهود التي تقوم بها.

كما دعت اللجنة األحزاب إلى تعزيز الحضور النسائي في 
مجالسها اإلدارية، بما فيها المناصب القيادية.

وبالرغم من كون النساء في كندا نشيطات وفاعالت على 
الصعيد السياسي في مجتمعاتهن، فهن ال يمثلن سوى 35% 
من إجمالي عدد المشرعين في البالد، حسب وكالة اإلحصاء 

الكندية.

كندا تريد اجتذاب عدد أكرب من الطالب األجانب

دعم فدرالي لفتح أسواق جديدة أمام شراب القيقب الكيبيكي

إنطالق عملية التصويت املبّكر يف جزيرة األمري إدوارد
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ركن الرياضة

سبب تسمية حصن بابليون بهذا االسم 
وتارخيــه

1
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  يعد حصن ) بابليون ( واحد من أعظم الحصون التي 
شيدها الرومان خالل حمالتهم العسكرية على بالد العالم 
وتوسع اإلمبراطورية ، ويقع الحصن في قلب العاصمة 
إلى  الرغم أن نشأته تعود  المصرية )القاهرة( ، وعل 
اإلمبراطورية الرومانية ، إال أنه لعب دوراً هام فيما بعد 

عند الفتح اإلسالمي لمصر على يد عمرو بن العاص .
سبب بناء حصن بابليون في قلب القاهرة

بابليون ( في  شيد حصن ) 
السادس قبل  القرن  منتصف 
الميالد في فترة حكم الملك نبوخذ 
البابلي  أثناء االحتالل  نصر 
لمصر ، ولكن أول تدوين حقيقي 
الستخدام الحصن بشكل فعال 
كان في عهد القيصر أغسطس 
أثناء احتالل االمبراطورية 
الرومانية لمصر خالل القرن 
وتم   ، الميالد  قبل  األول 
استخدامه لتحصين وحماية مدينة 
الكبرى والطرق  االسكندرية 
الموجودة في  الحيوية لمصر 

جنوب الدلتا .
وخالل القرن الثاني الميالدي 

بناء حصن جديد  الروماني تراجان  أصدر اإلمبراطور 
ليلعب  فداناً   60 بابليون وتبلغ مساحته  يتصل مع حسن 
الحصن دور هام في انتشار القوة العسكرية لإلمبراطورية 

، وسهولة مد نفوذها في المناقع التي تقع أسفل نهر النيل .
ورغم التصديق على هذه الرواية الخاصة ببناء الحصن ، فقد 
ظهرت رواية أخرى ترجع تاريخ إنشاء الحصن إلى القرن 
التاسع عشر قبل الميالد ، وذلك بعد أن استطاع الفرعون 
المصري ) سنوسر( بهزيمة البابليين وأسرهم في مصر 
بهدف االستعباد ، وأن السجناء هم من قاموا ببناء الحصن 

بهد الدفاع عن أنفسهم وعدم استعبادهم .
إعادة اكتشاف الحصن على يد عمرو بن العاص

تم اكتشاف الحصن مرة أخرى على يد عمرو بن العاص 

أثناء الفتح اإلسالمي لمصر ، حيث احتمى بداخله الروم 
خوفاً من هجمات المسلمين ، ولكن جيوش المسلمين قاموا 
بمحاصرة الحصن الذي كان يختبئ بداخله الروم لمدة 7 
أشهر ، وخالل هذه الفترة قام الروم بحفر خنادق للهروب 
واستطاع بالفعل عدد منهم من الهرب ، ولكن في األخير 
اقتحام الحصن وفتح  العاص  استطاع جيش عمرو بن 

المسلمون مصر .

وبعد الفتح قرر عمرو بن العاص بناء المدينة الحصينة في 
القاهرة شمال حصن بابليون ، والتي أطلق عليها فيما بعد 
اسم ) مدينة الفسطاط ( لتكون مقر للجنود ، وقد صممت 
مدينة الفسطاط في موقع بالفعل محصن حيث 
يحدها من الشرق جبل المقطم ، ومن خلفها 
الفسطاط هي  الصحراء ، كما كانت مدينة 
العاصمة الحضارية للقاهرة حتى عام 1169.

وقد شيد في مدينة الفسطاط بالقرب من حصن 
بابليون في عام 21 هجرياً  جامع عمرو بن 
العاص على يد عمر بن العاص بنفسه ، وهو 
أول جامع يتم تشيده في إفريقيا ، ومازال حتى 
اليوم مسجد عمرو بن العاص هو واحد من أهم 

االماكن االثرية اإلسالمية في مصر .
 سبب تسمية الحصن بهذا االسم وأسماء أخرى 

اطلقت عليه
اختلف المؤرخون والباحثين في علوم التاريخ 
حول السبب الحقيقي في تسمية الحصن بحص 
البابليون ، وتقول أحد الرواية أن اسم الحصن 
الملك  نفسها عندما شيده  البابلية  العاصمة  استوحاه من 
التسمية هو  أن سبب  يعتقدون  ، وأخرون  نبوخذ نصر 
نسب الحصن إلى مساكن اآللهة هليويوليس ، وبالتحديد 
نسبه لإلله ) حابي ( وهو إله النيل عند الفراعنة ، وتعني 
إلى  كلمة بابليون بالفرعونية تعني ) بيت النيل ( نظراً 

موقع الحصن .
وهناك أسماء أخرى أطلقت على الحصن ، مثل ) قصر 
الشموع ( نظراً إلضاءة شموع كبيرة في أبراج الحصن 

في أول كل شهر .

الكلمــات املتقاطعة 

أفقيا:
-1 سن – عملة مصرية ملغاة  
 – مواويل  كلمة  نصف   2-

أرجو )معكوسة(
يأتي   – متشابهة  أحرف   3-

بعد – يفوت ويعبر
أحرف   – )مبعثرة(  بيانو   4-

متشابهة 
-5 جئت– ضمير الغائبات – 

هش الذبابة )معكوسة(
-6 عمل واشتغل بالخليجي 

حلف   – عمله  يكمل   7-
عسكري 

-8 بواسطتي – المحبوب 
اقوم برشوتهم  -9 متشابهة – 

)معكوسة(
10 سفينة الصحراء – بكى

رأسيا:  
-1 إعالمي مصري 

-2 دولة افريقية 
-3 حرف إنجليزي )معكوسة( 

– نعم بالعامية – اشتعل 
-4 ينتسب 

-5 مدينة سورية – رجاء 
وهذيان  تخاريف   6-

)معكوسة(
عن  للسؤال   – سئم   7-

الشخص – أرسل له التحية 
حي   – )مبعثرة(  ميل   8-

مصري )معكوسة( 
رمضان  مستلزمات  من   9-

– سمعة 
للرئاسة  سابقة  مرشحة   10-

الفرنسية 

حل الكلمات المتقاطعة

1
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Les proverbes en français et arabe
- On ne peut contenter tout le monde et son père 

- ال يعجبه العجب وال الصيام في رجب
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- Si la parole et d’argent le silence et d’or 
- اذا كان الكالم من فضة فالسكوت من ذهب 

صالح يقود ليفربول للفوز على تشيلسي وتصدر البرمييرليج

 استعاد ليفربول صدارة البريميرليج، بالفوز على 
ضيفه تشيلسي )0-2(- يوم األحد- على ملعب أنفيلد، 

في قمة الجولة الـ34.
وجاء هدفا ليفربول، عن طريق ساديو ماني )51(، 

ومحمد صالح )53(.
85 نقطة في  إلى  ليفربول رصيده  وبذلك، رفع 
الصدارة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، الذي 
لعب مباراة أقل، أما تشيلسي فتجمد رصيده عند 66 

نقطة، في المركز الرابع.
وجاءت أول فرصة في المباراة بالدقيقة السادسة، 
عندما رفع ماني كرة إلى صالح، الذي سددها بيمناه 
من لمسة واحدة، لكن الحارس كيبا أريزاباالجا أبعد 

خطرها بسهولة.
وطالب جمهور ليفربول بركلة جزاء، في الدقيقة 15، 
بحجة سقوط صالح داخل المنطقة، أثناء محاولته 
تخطي دافيد لويز، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.
واستمر ضغط ليفربول، ووصلت الكرة إلى كيتا، 
الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، كرة ضعيفة 

سيطر عليها كيبا بسهولة، في الدقيقة 20.
بتمريرة ويليان  بدقيقة، لحق هازارد  وبعدها 
ليتالعب بماتيب، قبل أن يتصدى الحارس أليسون 

بيكر لمحاولته.
بهجمة  ويليان  قليال، وانطلق  اللعب  إيقاع  وهدأ 
مرتدة، لكنه آثر التسديد بجانب المرمى، بدال من 

التمرير لهازارد.
ورد ليفربول في الدقيقة 39، عندما وضع صالح 
الكرة أمام ماني، الذي سدد بيمناه من داخل المنطقة 

بجانب القائم القريب.
وأرغمت اإلصابة روديجر على الخروج من الملعب، 

ليدخل مكانه الدنماركي أندرياس كريستينسن.

إلى هندرسون،  الكرة  51، وصلت  الدقيقة  وفي 
الذي رفعها نحو الخالي من الرقابة، ماني، فما كان 
من الدولي السنغالي إال أن دكها برأسه في الشباك، 

مسجاًل الهدف األول للريدز.
وفي الدقيقة 53، عزز صالح تقدم ليفربول بهدف 
رائع، عندما استقبل الكرة في الناحية اليمنى، قبل 
أن ينطلق بها ويسددها بيسراه، من خارج منطقة 

الجزاء، في الزاوية العليا اليمنى لمرمى تشيلسي.
البلوز، ماوريسيو ساري،  وبعدها أجرى مدرب 
تبديله األول بإشراك األرجنتيني جونزالو هيجواين، 

مكان هودسون-أودوي.
وأهدر تشيلسي فرصة تقليص النتيجة بالدقيقة 59، 
عندما تلقى هازارد تمريرة طويلة من لويز، ليتخلص 

من كيتا قبل أن يسدد كرة ارتطمت بالقائم.
وبعدها بدقيقتين، أبعد الحارس أليسون محاولة جديدة 

للنجم البلجيكي.
65، عندما  الدقيقة  ليفربول في  وهو ما رد عليه 
صوب صالح من وضع صعب بين مدافعين، نحو 

الزاوية القريبة، لكن كيبا تدارك الموقف.
تبديله  ليفربول، يورجن كلوب،  وأجرى مدرب 
فينالدوم، ثم جرب  األول بإخراج كيتا وإشراك 
ألكسندر-أرنولد حظه بتسديدة بعيدة، سيطر عليها 

كيبا بسهولة في الدقيقة 73.
وخرج هندرسون من الملعب مصابا، ليدخل مكانه 

جيمس ميلنر.
استسالم واضح من  التالية وسط  الدقائق  ومرت 
تشيلسي، فأنقذ كيبا محاولة جديدة من ماني، قبل 
أن يخرج صالح من الملعب، وسط تصفيق حاد من 
الجمهور، ليدخل مكانه السويسري شيردان شاكيري، 

قبل نهاية اللقاء بفوز أصحاب األرض )2-0(.

األهلى يسدد 25 ألف دوالر للجبالية الستقدام حكام أجانب
 سدد نادى األهلى مبلغ 25 ألف دوالر لالتحاد 
المصرى لكرة القدم، من أجل استقدام طاقم تحكيم 

أجنبى إلدارة مباراة الفريق أمام بيراميدز، 
المقبل فى بطولة  الخميس  لها  المقرر 

الدورى.
وبدأ األهلى يوم اإلثنين، االستعداد للقاء 
المرتقب بين الفريقين والمقرر له الخميس 
المقبل ضمن منافسات الدورى المصرى، 
بعد حصول الالعبين على راحة سلبية 
من التدريبات، أمس األحد، عقب مباراة 
صن داونز الجنوب إفريقى، فى إياب 
الدور ربع النهائى لدورى أبطال إفريقيا.

ويتصدر األهلى جدول الدورى برصيد 
58 نقطة بعد فوزه مؤخًرا على مصر 

المقاصة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 
28 من مباريات الدورى.

محمود البنا حكما ملباراة املقاصة وبتروجيت في الدوري
 أعلنت لجنة الحكام في االتحاد المصري لكرة القدم، 
أسماء حكام مباراتي يوم االثنين، ضمن األسبوع الـ 29 

لدوري القسم األول.
وذكرت اللجنة في بيان لها 
أن طاقم حكام مباراة مصر 
المقاصة وبتروجت يشمل 
الحكم محمود البنا ويعاونه 
تامر رشاد وصالح محمد 
عفيفي، وخليفة عبد هللا حكما 
رابعا، وكل من أحمد حمدي 
وهشام الفالل حكما خامسا.
وأضافت أن طاقم حكام 
مباراة إنبي والجونة يضم 
الحكم محمد عادل ويعاونه 
أحمد توفيق طلب وسعد سيد، 
وشريف حسن حكما رابعا، 

وكل من طارق سامي وصبحي العمراوي حكما خامسا.

الزمالك يهزم حسنية أكادير ويصعد لنصف نهائي 
الكونفيدرالية

 تخطى الزمالك عقبة ضيفه حسنية أكادير، بعد فوز 
صعب ومثير بنتيجة )0-1(- اليوم األحد- على ملعب 
الجيش الثالث بالسويس، في جولة اإلياب بدور الثمانية 

من بطولة كأس الكونفيدرالية.
سجل هدف الزمالك إبراهيم حسن في الدقيقة 48، ليصعد 
الفريق بفضل تعادله دون أهداف مع أكادير في المغرب.
وتأهل الفريق األبيض إلى دور األربعة ببطولة 

الكونفيدرالية، بعد غياب 4 أعوام منذ نسخة 2015.
جاءت المباراة حافلة بالندية واإلثارة وااللتحامات البدنية 
وازدادت صعوبة على الزمالك بإصابة نجمه التونسي 
فرجاني ساسي، بخالف أن الجدل التحكيمي كان حاضرا 
بعد إلغاء هدف للزمالك، بخالف كرة مثيرة للشكوك 

حول تخطيها خط المرمى، لصالح الفريق المغربي.
حاول الزمالك اقتناص هدف مبكر مع نشاط ملحوظ 

من كهربا بال خطورة، وتمريرة عرضية سددها بغرابة 
خالد بوطيب بعيدة عن المرمى.

وشهدت الدقائق األولى ضربة موجعة للفريق المصري 
بعد أن تعرض التونسي فرجاني ساسي العب الوسط 
اللقاء  القدم، ولم يستطع استكمال  لإلصابة في كاحل 

ليغادر في الدقيقة 15 لصالح محمد إبراهيم.
غامر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك 
باللعب بمتوسط ارتكاز وحيد هو طارق حامد من أجل 
الوصول للمرمى بهدف مبكر يريح أعصابه، ولكن كهربا 
أضاع محاولة أخرى ثم سدد محمد إبراهيم بجوار القائم.

وأظهر الفريق المغربي أنيابه الهجومية ورد بقوة على 
سيطرة الزمالك، من خالل انطالقات الخطير يوسف 

الفحلي ونال محمود عالء مدافع الزمالك إنذارا.
انطلق الفحلي من جديد واضطر عالء إليقافه وأبعد 
حارس الزمالك جنش تسديدة رائعة من جالل الداودي 
الذي وجه تصويبة أخرى فوق العارضة، وظهر تأثر 
الفريق األبيض بخروج ساسي في فقدان السيطرة على 

وسط الملعب.

وحاول الفريق المصري من جديد العودة بكرة عرضية 
أبعدها الدفاع المغربي، واتسمت المباراة بالعصبية 
البدنية بشكل كبير لينتهي الشوط األول  وااللتحامات 

دون أهداف.
الشوط الثاني شهد بداية مختلفة بعدما نجح الزمالك في 
الوصول إلى المرمى المغربي بتسديدة من إبراهيم حسن 

في الدقيقة 48، منحت الفريق التقدم.
للتقدم الهجومي بعد  وتغير الحال في صفوف أكادير 

الهدف الزملكاوي.
أبعد الدفاع الزملكاوي باقتدار كرة عرضية عن طريق 
الونش، وأهدر الزمالك فرصة أخرى من خالل المهاجم 
بوطيب الذي اشتكى من التحام قوي، وأشرك الفريق 
المغربي البديل السريع كريم بركاوي من أجل خلخلة 

دفاع الزمالك.

وحاول الفريق األبيض ولكن كهربا تباطأ في االنطالق، 
ثم كرة أخرى مررها عرضية بال خطورة إلبراهيم حسن.
الزمالك دفع بالمغربي حميد أحداد بداًل من كهربا، 

وكثف أكادير ضغطه الهجومي من أجل هز الشباك.
وردت العارضة تسديدة قوية ألكادير، ثم أثرت تسديدة 
مغربية الجدل، حيث تصدى لها حارس الزمالك جنش، 

وسط شبهة أن تكون دخلت المرمى.
وشارك الصربي ميروسالف ماركوفتش، في صفوف 

الفريق المغربي كورقة هجومية أخرى.
وألغى الحكم هدفا ثانيا للزمالك في الدقيقة 86 سجله 
إبراهيم حسن، بداعي لمسة يد، بعدما ارتدت الكرة من 
مدافع أكادير، وسط جدل تحكيمي واعتراضات قوية 

نال عليها إبراهيم حسن البطاقة الصفراء.
وأشرك الزمالك محمود عبد العزيز لتدعيم القوة 
الدفاعية، وأبعد الفريق األبيض كرة مغربية أخرى، 

مع إنذار للداودي.
وأبعد جنش كرة عرضية خطيرة عن المرمى، لينتهي 

اللقاء بفوز صعب للزمالك.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est ce qu’a annoncé, il n’y a pas long-
temps, le Dr. Ibrahim El Chirbini, 
directeur du centre de recherches 

à l’université Zouel pour les sciences et la 
technologie au Caire lors d’une entrevue 
avec la presse égyptienne.
Il s’agit, tout d’abord, de l’invention d’une 
nouvelle pilule qui remplace la piqûre d’in-
suline que doivent prendre, chaque jour les 
11 millions de diabétiques en Égypte.
Une autre bonne nouvelle, toujours au profit 
des diabétiques, c’est le nouveau pansement 
inventé par le centre de recherches de l’Uni-
versité Zouel, qui guérit les blessures d’une 
façon radicale, en 20 jours tout au plus ce 
qui évite aux diabétiques des complications 
graves, en cas que la  blessure se prolonge, 
et qui risque d’aller aussi loin que l’amputa-
tion du membre blessé. 
Un autre avantage du nouveau pansement 
c’est que le diabétique n’a pas besoin d’un 
second pansement pour la guérison com-
plète de la blessure alors que souvent dans 
le cas des vieux pansements et en cas de 

prolongement de 
la blessure, il en 
a besoin de plu-
sieurs.
Un troisième 
avantage c’est la 
présence d’un indicateur dans les nouveaux 
pansements qui montre qu’il est temps de 
l’enlever.
En terminant, il est intéressant de savoir 
que le Dr. Ibrahim El Chirbini a remporté 
plusieurs prix dans le domaine des inven-
tions dont le ‘prix d’Or’ lors de l’exposition 
des inventions à Genève.
Un tout dernier mot sur le centre de recher-
ches qui fait partie de l’Université Zouel 
pour les sciences et la technologie : Il a été 
fondé au Caire en 2012 par le regretté  Doc-
teur Zouel qui a remporté plus d’un prix 
aux États Unis ainsi que le prix Nobel en 
1999 pour son invention d’un microscope  
capable de photographier les rayons laser 
en un temps record.

Centre de recherche de Dr. Zouel : 
deux inventions au profit des diabétiques : 

1 : une pilule qui remplace la piqure d’insuline 
2 : un pansement qui guérit rapidement les blessures

Front commun des élus montréalais contre le projet 
de loi sur la laïcité

Le ministre en chef du Pendjab critique Justin Trudeau

Quatre symboles qui dérangent Catherine Fournier

Imam controversé et maire de Hampstead : 
un «Hérouxville» inversé?

L’Ontario impose un 
autocollant politique aux 

stations-service

Les élus municipaux de 
Montréal ont fait front 
commun ce lundi midi 

pour manifester leur opposi-
tion au projet de loi sur la laï-
cité de l’État, dans ce qui a été 
qualifié de «moment histori-
que» à la fois par la mairesse 
Valérie Plante et le chef  de 
l’opposition officielle, Lionel 
Perez.
Aucun Montréalais ne devrait 
vivre dans la peur ou l’incer-
titude au sujet de son emploi 
ou dans sa place dans la 
société, parce qu’il pratique 
sa religion, a fait valoir Mme 
Plante.
Les élus montréalais plaident 
pour une laïcité ouverte et 
réitèrent que le projet légis-
latif  ne fait pas consensus à 

Montréal, au contraire.
Une déclaration «réitérant 
la laïcité institutionnelle de 
Montréal et la liberté reli-

gieuse des individus» sera 
adoptée plus tard dans la 
journée à la séance du conseil 
municipal.

Le ministre en chef  de l’État du 
Pendjab en Inde a critiqué le 
gouvernement fédéral pour 

avoir supprimé une référence à «l’ex-
trémisme sikh» dans un rapport sur 
le terrorisme.
Le capitaine Amarinder Singh a 
affirmé dimanche que le premier 
ministre Justin Trudeau «joue avec 
le feu avec cette décision» qu’il consi-
dère comme «mal avisée», selon le 
quotidien «Times of  India ».
Le ministre en chef  du Pendjab, un 
État à majorité sikhe, a estimé que 
cette décision avait été motivée pour plaire à l’électorat sikh au Canada 
en vue du scrutin fédéral de l’automne prochain.
«C’est évident que Trudeau a voulu se protéger en vue des élections 
à venir au Canada, cédant à la pression dans son pays. Lors de ce pro-
cessus, il a de manière flagrante ignoré les impacts négatifs que cela 
pourrait avoir sur l’Inde et sur la stabilité géopolitique», a ajouté celui 
qui avait rencontré Justin Trudeau lors du controversé voyage du pre-

mier ministre fédéral l’an dernier.
Changement dans le rapport
Amarinder Singh réagissait ainsi à la mise 
à jour, publiée vendredi soir par le minis-
tère de la Sécurité publique du Canada, 
qui éliminait la référence à «l’extrémisme 
sikh». Le ministère a indiqué qu’il utilisera 
désormais la formule: «extrémistes qui 
préconisent la violence pour établir un état 
indépendant à l’intérieur de l’Inde plutôt 
qu’une terminologie qui attaque involon-
tairement une religion entière».
La publication, en décembre 2018, du 
«rapport public sur la menace terroriste 

pour le Canada» avait suscité la colère de l’importante communauté 
sikhe au Canada, car il citait pour la première fois «l’extrémisme sikh» 
parmi les principales menaces terroristes contre le Canada.
Le ministre de la Sécurité publique avait alors indiqué qu’il demande-
rait un réexamen de certaines formulations du rapport en soulignant 
qu’il ne fallait «jamais associer une communauté en particulier ou des 
religions entières à l’extrémisme».

La députée indépendante Catherine 
Fournier a demandé au ministre res-
ponsable de la laïcité, Simon Jolin-Bar-

rette, que soit évalué le retrait de certaines « 
croix anglicanes » au Salon bleu.
Selon elle, ce serait une suite logique au 
retrait du crucifix prévu après l’adoption du 
projet de loi sur la laïcité. « Ce sont des sym-
boles monarchiques, mais ce sont aussi des 
symboles religieux », plaide-t-elle.
Cependant, selon deux historiens que 
l’Agence QMI a consultés, cette croix a 
davantage une symbolique historique que 
religieuse, et devrait être préservée.
D’ailleurs, elle fait partie intégrante des 
armoiries officielles du Québec et de celles du 
Royaume-Uni.
« C’est l’héritage britannique. Qu’on le veuille 
ou non, on a un parlement qui est d’origine 
britannique», a commenté l’historien Jocelyn 
Saint-Pierre.
Pour sa part, l’historien Gaston Deschêne 
remet même en question que cette croix 
réfère à l’Église anglicane.
« Pour moi, ce serait une révélation », a-t-il 
indiqué.
1. Trône
Cette « croix anglicane » est présente à trois 
endroits au-dessus du siège du président de 
l’Assemblée nationale : une fois seule, une fois 
dans les armoiries du Québec et une autre fois 
dans les armoiries du Royaume-Uni. « Il ne 

faut pas oublier que ce 
sont des symboles qui 
sont liés à la monarchie. 
La souveraine du 
Royaume-Uni est aussi 
la chef  de l’Église angli-
cane. Cette croix, pour 
les anglicans, c’est la 
représentation du pou-
voir religieux », affirme 
Catherine Fournier.
2. Serment
Comme les élus du Parti 
québécois et de Québec 
solidaire, Catherine 
Fournier aimerait que le 
serment à la reine, qu’accomplissent les dépu-
tés lors de leur assermentation, soit aboli. « 
Le serment à la reine, pas nécessairement 
pour l’aspect religieux, mais pour l’aspect 
aussi monarchique que ça représente, moi je 
pense que c’est vraiment quelque chose du 
passé. En ce sens, j’appuie le projet de loi qui a 
été déposé par le député de Jean-Lesage [Sol 
Zanetti]. »
3. Masse
 La « croix anglicane » est aussi représen-
tée au sommet de la masse de l’Assemblée 
nationale. La masse symbolise l’autorité de 
l’Assemblée nationale et de la présidence. 
Selon l’Assemblée nationale, elle est « l’un des 
accessoires les plus solennels et symboliques 

». Elle accompagne chacune des séances au 
Salon bleu.
4. Lieutenant-gouverneur
Catherine Fournier considère également 
que le poste de lieutenant-gouverneur, soit 
le représentant de la Reine d’Angleterre au 
Québec, doit être éliminé. « Je suis favorable à 
l’abolition totale de la monarchie au Québec. 
Je pense que c’est une institution qui est tota-
lement révolue aujourd’hui en 2019. Alors 
pour moi, personnellement, toutes les institu-
tions monarchiques, ça doit appartenir à l’his-
toire, et non au présent. » J. Michel Doyon, 
que l’on voit sur la photo lors de sa cérémonie 
d’assermentation en septembre 2015, occupe 
actuellement le poste de lieutenant-gouver-
neur du Québec

Les propos controversés du maire de 
Hampstead sur le projet de loi sur 
la laïcité et la présence d’un imam 

controversé à un événement pourraient 
jouer à l’avantage des défenseurs de la 
position caquiste, croit Mario Dumont.
Selon lui, on assiste à une situation sembla-
ble à celle survenue il y a un peu plus de 10 
ans, à l’époque de la Charte des valeurs du 

Parti québécois.
«Le côté radical était apparu du côté de 
ceux qui voulaient une législation, dont 
je faisais partie, avec le dérapage d’Hé-
rouxville, raconte-t-il. Si tu défendais le 
besoin d’encadrer les accommodements 
raisonnables, tu te retrouvais dans le même 
camp qu’Hérouxville, un village qui faisait 
une loi pour ne pas qu’on lapide les femmes. 

C’était complè-
tement sauté. Ça 
avait caricaturé la 
position. C’est un 
peu l’inverse qui est 
en train de se pro-

duire.»
Cette fois, ce sont ceux qui s’opposent au 
projet de loi qui se trouvent associés à «des 
extrémistes, des radicaux religieux», dit-il.
M. Dumont trouve d’ailleurs particulier 
que des politiciens aient choisi de parti-
ciper à un événement auquel l’imam Ali 
Sobeity prenait aussi la parole et qu’ils 
plaident l’ignorance sur sa présence.
«Je dirais au service des communications 
de leur parti respectif  de faire attention. 
S’il y a une affiche qui existe, c’est qu’il y a 
quelqu’un qui le savait quelque part. Faites 
attention où vous vous trouvez.»

L’Ontario impose aux 
stations-service un 
autocollant politique 

contre la taxe carbone fédé-
rale, ce qui mécontent les 
propriétaires, sous le coup de 
lourdes amendes s’ils refu-
sent de les coller.
«Le premier ministre [Doug 
Ford] devrait avoir honte 
d’avoir recours à des amen-
des excessives pour forcer 
les entreprises à diffuser son 
message contre le climat, a 
déclaré le chef  du Parti vert 
de l’Ontario, Mike Schreiner, 
dans un communiqué. Cela 
n’a rien à voir avec la trans-
parence, mais ça ressemble à 
un coup de pouce à ses cou-
sins fédéraux pour remporter 
les élections.»
Le gouvernement pro-
gressiste-conservateur, qui 
dénonce la taxe fédérale sur 
le carbone depuis plusieurs 
semaines, souhaite coller sur 
toutes les pompes de la pro-
vince un autocollant indi-
quant que cette taxe vaudra 
0,044 $/litre d’essence cette 
année, et augmentera jusqu’à 
0,111 $/litre en 2022. L’auto-
collant indique aussi aux 
automobilistes que «la taxe 
carbone fédérale va vous 
coûter cher».
Le député de l’opposi-
tion néo-démocrate, Peter 
Tabuns, a déniché l’article 

du budget provincial, déposé 
jeudi, qui indique que les 
stations-service qui s’oppo-
seraient à l’autocollant pour-
raient être punies de 5 000 $ 
d’amende par jour pour une 
première infraction et 10 000 
$ pour les suivantes.
«C’est vraiment un coup bas, 
même pour Doug Ford, a 
indiqué le député, par com-
muniqué. C’est déjà assez 
grave qu’il gaspille l’argent 
public au profit d’une publi-
cité partisane, mais il menace 
maintenant les propriétaires 
d’entreprises privées de lour-
des amendes pour avoir omis 
de publier une annonce du 
Parti conservateur. La liberté 
d’expression en prend pour 
son grade.»
Sydney Stonier, porte-parole 
du ministre de l’Énergie, 
Greg Rickford, a déclaré que 
le gouvernement avait pris 
des mesures pour que tous 
les Ontariens comprennent 
l’impact de la taxe fédérale 
sur le carbone à chaque fois 
qu’ils font le plein d’essence.
«Ces mesures de trans-
parence permettront aux 
familles de savoir exactement 
de combien la taxe sur le car-
bone Trudeau augmente le 
prix du litre à chaque pompe 
à essence de la province», a-t-
elle déclaré dans un courriel 
envoyé au «Toronto Sun».

Mediterranean & Middle-Eastern food 
للمنتجات الغذائية اإليرانية والشرقية

 يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان
 أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم

  األماني من الجالية العربية المسيحية
    بمناسبة قرب حلول

عيد الفصح المجيد
 أعاده هللا على الجميع باليمن

والخير والبركات

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

اإليرانية والشرقية  

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

www.akhavanfood.com

Salah EL ACHKAR 

Une Déesse douce et 
agréable

Je suis étonné de ton silence! 
As-tu d'autres préférences ?
Dis-moi la vérité, sois franche,
Je tolère, et je pardonne  la méfiance, 

Tu n'es pas le genre de dame douteuse, 
Ni encore moins la femme mystérieuse,
Tu es une Déesse douce et agréable
Tu évites les circonstances fâcheuses, 

Mes intentions envers toi sont sérieuses
Mon admiration est bien flatteuse
Je ne pourrai cacher mes intuitions
Tu es une Dame rare et gracieuse 

Réponds à mes messages
Je te promets que je serai un homme sage
Qui sait apprécier tes valeurs!
Et garder pour nous deux une belle image

D'une amitié compréhensive
D'une sincérité relative
À notre relation et notre entente

Voir les choses d'une façon attentive, 
À notre amour propre et réputation
En gardant le secret de notre relation
Tu me séduis je te l'ai déjà dit
Je ne cherche pas à jouer au petit garçon 

Les jours passent,  nous avons mûri
Nous sommes conscients et  réfléchis,
Je t'adore ma chère Dédé
Je n'admets pas les gâchis,, 

Je t'ai écrit ces quelques vers
Pour te démontrer que c'est envers
Toi que je me penche,,
Et je souhaite avoir le bon revers,



العالم كله،  الملك »توت« تغزو أرجاء  انطلقت أسطورة      
أكثر من  العرش  يجلس على  لم  الذي  الشاب  الفرعون  وأصبح 
تسع سنوات، بين عشية وضحاها، أشهر ملك في تاريخ اإلنسانية 
وكتب السمه الخلود. واآلن آثار توت عنخ آمون تزين باريس 
بعد غياب 52 عاًما، فقد حل معرض آثار الفرعون الذهبي الملك 
الشاب توت عنخ آمون في العاصمة الفرنسية في شهر مارس 
ومن  الفرنسية.  العاصمة  عن  عاًما   52 نحو  غياب  بعد  الحالي 
والدول  فرنسا  في  الجميع  ينتظره  الذي  المعرض،  هذا  خالل 
قطعة  وخمسين  مائة  نحو  عرض  يتم  صبر،  بفارغ  المجاورة 
أثرية من كنوز مقبرة الفرعون الذهبي الملك الشاب توت عنخ 
آمون. ويقام المعرض تحت عنوان »كنز الفرعون« فى الفترة 
هال  قاعة »جراند  في   2019 سبتمبر   15 إلى  مارس   23 من 
عرض  فيها  تم  والتي  الفرنسية،  العاصمة  في  فيليت«،  ال  دو 
وزمنه«  آمون  عنخ  »توت  عنوان  تحت  الذهبي  الفرعون  آثار 
مليون   1.2 من  أكثر  زاره  والذي  باليه«،  »لوبوتي  قصر  في 
زائر في عام 1967. وشكل المعرض حدثًا مهًما آنذاك، وفيه تم 
عرض نحو 45 قطعة من كنوز الفرعون الذهبي الثمينة. وتجمع 
الفرنسيون في طوابير طويلة لزيارة المعرض الكبير الكتشاف 
المعرض  تمديد  تم  النادرة؛ وبناًء عليه،  الذهبي  الفرعون  كنوز 

ألشهر عديدة تالية.
وتمثل باريس المحطة الثانية لهذا المعرض )الذي بدأ في مدينة 
لوس أنجلوس األمريكية( من بين عشر مدن كبرى حول العالم. 
المعرض  ويضم  المصرية.  اآلثار  وزارة  المعرض  هذا  وتقيم 
والتماثيل  والنقوش  الذهبية  الحلى  من  الجميلة  القطع  من  عدًدا 
واألثاث الجنائزي من كنوز الملك توت عنخ آمون. وكان عالم 
اآلثار البريطاني الشهير هاورد كارتر قد اكتشف مقبرة الفرعون 
البر  الملوك في  الملك توت عنخ آمون كاملة في وادي  الذهبي 
الغربي لمدينة األقصر في صباح الرابع من نوفمبر عام 1922 
في  العشرين  القرن  في  أثري  اكتشاف  أهم  وبحق  بذلك  ليكون 

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

القرن العشرين دون أدنى مبالغة.
ولقد ثبت من دراسة مقتنيات مقبرة الملك »توت« التي أبهرت 
مقتنيات  أغلبها  كان  بل  وحده،  تخص  تكن  لم  أنها  أجمع  العالم 
سلفيه الملكين: والده »أخناتون« العظيم وشقيقه »سمنخ كارع« 
وتم تجميعها على عجل إلتمام مراسم دفن الملك الشاب الذي راح 
ضحية مؤامرة حيكت ضده من قبل أعدائه القصر الملكى وكبار 
الجيش  وقائد  »آي«  الحكيم  الكاهن  أمثال  آنذاك  البالط  رجال 
»حور محب«. ولقد ألهبت هذه المقتنيات والطريقة التي اكتشف 
السواء،  على  وأساطيرها  باآلثار  والمولعين  الباحثين  خيال  بها 
فنسجوا العديد من القصص والحكايات حول حياة الملك ووفاته 

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

طوال.

نافون  كار  إيرل  برت  »هر  اللورد  حصل  1917م  عام  وفي 
الخامس« )-1866 1923( على موافقة مصلحة اآلثار المصرية 
بالتنقيب في وادي الملوك. وكان حلم »هوارد كارتر« )-1873 
عنخ  »توت  الصغير  الفرعون  مقبرة  على  العثور  هو   )1939
»كارنافون«  اللورد  فطلب  الملوك.  وادي  مقابر  بين  آمون« 
وكان  الوادي.  في  لحسابه  الحفائر  يجري  أن  »كارتر«  من 
»كارت« يتمتع بسمعة أثرية كبيرة فقد سبق له اكتشاف مقبرة 
الملك »تحتمس الرابع« عام 1903 بمساعدة األمريكي »تيودور 

ديفيز«.
العام نفسه، ومضى دون أي نتائج مشجعة.  وبدأت الحفائر في 
وتذكر »كارتر« كل ما قاله أسالفه علماء اآلثار السابقون أمثال 
و»جيوفانى  ماسبيرو«  و»جاستون  شامبليون«  فرانسو  »جان- 

قد  الوادي  أن  من  بلزونى« 
لفظ كل ما بداخله.

فقد  العمل.  وواصل  ييأس  لم 
تدفعه  »كارنافون«  ثقة  كانت 
حبه وصبره يشدان من أزره 
الحفر  واستمر  يلين.  ال  الذي 
دون  أخرى  سنوات  خمس 
نتائج مرجوة. ومر صيف عام 
»كارتر«  إيمان  كان   1922
على  يعثر  سوف  بأنه  كبيًرا 
ذات  الصغير  الملك  مقبرة 
يوم. وبدأ اللورد »كارنافون« 
يقنط ويهمل األمر كلية ويدعه 
»كارتر«  منه  فطلب  جانبًا. 
أخيرة:  فرصة  يمنحه  أن  منه 
في  سيبدأ  الذي  الموسم  هذا 
واستمر  1922م.  نوفمبر 

الحفر في مساحة صغيرة مثلثة الشكل أمام مقبرة الملك »رمسيس 
السادس« لم يسبق الحفر فيها. لقد كان »كارتر« في مأزق حقيقي 
إن لم يعثر هذا الموسم األخير على هذه المقبرة، فسوف يرحل 
اللورد إلى إنجلترا ويفقد التمويل المادي وتذهب جهوده المضنية 

لسنوات طوال وأحالمه أدراج الرياح.
لم يكن »كارتر« يعلم أن صباح الرابع من نوفمبر هو يوم مجده 
الحقيقي. يقول »كارتر« في كتابه الممتع عن مقبرة الملك »توت 
عنخ آمون« في معرض حديث عن ظروف االكتشاف: »هذا هو 
لنا في هذا الوادي بعد تنقيب دام ست  بالتقريب الموسم األخير 
الركن  عند  الماضي  الموسم  في  الحفارون  وقف  كاملة.  مواسم 
الشمالي الشرقي من مقبرة الملك رمسيس السادس. وبدأت هذا 
الموسم بالحفر في هذا الجزء متجها نحو الجنوب. كان في هذه 
المساحة عدد من األكواخ البسيطة التي استعملها كمساكن العمال 
السادس. واستمر  الملك رمسيس  الذين كانوا يعملون في مقبرة 
الحفر حتى اكتشف أحد العمال درجة منقورة في الصخر تحت 
مدخل  إلى  وصلنا  العمل،  من  بسيطة  فترة  وبعد  األكواخ.  أحد 
كانت  المقبرة.  مهبط  أسفل  قدما   13 بعد  الصخر  في  منحوت 
فربما  الفاشلة،  المحاوالت  كثرة  من  بالمرصاد  وراءه  الشكوك 
كانت مقبرة لم تتم بعد، أو أنها لم تستخدم، وإن استخدمت، فربما 
نهبت في األزمان الغابرة، أو يحتمل أنها مقبرة لم تمس أو تنهب 

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

كل شيء مغلق لحين وصولك. تهانينا«.
»بلزونى«  أمثال:  اآلثار  علماء  مزاعم  سقطت  وهكذا 
الملوك،  وادى  في  عملوا  ممن  و»شامبليون«  و»ماسبيرو« 
وزعموا أنه لم يعد هناك شيء في بطنه، وهكذا تأكد ويتأكد للعالم 
أن الرمال المصرية لم تبح بكل أسرارها بعد وال تزال تحتفظ 
بالكثير من االثار الرائعة في بطنها ألجيال عديدة قادمة حتى تظل 

مثيرة للدهشة إلى أقصى درجة ممكنة إلى أن يرث هللا األرض 
ومن عليها. ثم توالت بعد ذلك مراحل الكشف األخرى إلى أن تم 
لتظل  القاهرة  في  المصري  المتحف  إلى  المقبرة  محتويات  نقل 
شاهدة على حضارة لم ولن تندثر أبًدا. وأردد مع »كارتر« قوله: 
»ما زال الغموض فى حياة الملك توت عنخ آمون يلقى بظالله 

علينا، فعلى الرغم من أن تلك الظالل تنقشع أحيانًا، فإن الظلمة 
الحضارة  أبًدا«. وهذا هو شأن من شؤون  األفق  تختفي من  ال 

المصرية القديمة العريقة في الحقيقة. 
ولعله من حسن الطالع أن يقام هذا معرض توت عنخ آمون في 
األولى الكتشاف  المئوية  بالذكرى  االحتفال  االقتراب من  إطار 
مقبرة الفرعون الذهبي، والتي سوف تكون في 4 نوفمبر 2022؛ 
لذا ترعى مصر هذا المعرض الفريد فى إطار جولة عالمية بين 
مثيل  ال  التي  الفنية  وتحفه  الذهبي  الفرعون  آلثار  العالم  بلدان 
لها. وسوف يحقق هذا المعرض زيادة في عدد السائحين لمصر 
والقبطية  الرومانية  ــ  واليونانية  الفرعونية  آثارها  الكتشاف 

واإلسالمية الفريدة على أرض مصر نفسها.
اللوفر يضم مجموعة كبيرة من  ومن الجدير بالذكر أن متحف 
اآلثار المصرية القديمة، غير أنه ال توجد أية آثار فى العالم تتفوق 
على اآلثار الساحرة للفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون. وفي 
1976، تم تنظيم معرض آخر عن آثار نجم األرض الفرعون 
الخالد الملك رمسيس الثاني في قصر »جران باليه« في باريس ما 
أتاح للفرنسيين وجيرانهم فرصة أخرى للتعرف على قطع جديدة 
وصفحات عظيمة من التاريخ الفرعوني العريق. وسوف تساهم 
العوائد المالية من هذا المعرض في دعم واستكمال المشروعات 
األثرية الكبرى في مصر خصوًصا مشروع المتحف الكبير الذي 
أهرام  من  والنصف  كيلومترين  بُعد  على  حاليًا  إنشاؤه  يجري 

الجيزة الخالدة.
السيسي بزيارة مشروع  الرئيس عبدالفتاح  السيد  قام  ومنذ فترة 
الكلمة  تحمل  ما  بكل  تاريخية  زيارة  تعد  التي  الكبير  المتحف 
الرئيس  يوليه  الذي  الكبير  من معنى، وتدل على مدى االهتمام 
عبدالفتاح السيسي لمصر وآثارها، وتؤكد على مدى عمق الوعى 
األثرى  مصر  بمستقبل  واالهتمام  الثقافي  والحس  الحضاري 
الرئيس، وتؤكد أن سيادته يعمل  السيد  لدى  والثقافي والسياحي 

دوًما من أجل أن تحتل مصر المكانة التي تليق 
بها بين جميع دول العالم. 

إن المتحف المصري الكبير هو بحق هدية مصر للعالم فى القرن 
ثقافيًا  عظمى  دولة  مصر  أن  على  ويؤكد  والعشرين،  الواحد 
وأثريًا وحضاريًا، وأنها ما تزال قادرة على أن تقدم للعالم العطاء 
واإلبداع واإلبهار من خالل مشروعات ثقافية عمالقة، وأن مصر 
المصري  المتحف  دوًما. ومشروع  لها  العالم  أنظار  جاذبة  هي 
الكبير هو مشروع مصر القومي مثل إقامة هرم خوفو فى مصر 
مصر  فى  إسماعيل  الخديو  عهد  فى  السويس  وقناة  الفرعونية 
الحديثة وبناء السد العالي فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر فى 
تاريخ مصر المعاصر. ومن الجدير بالذكر أن المتحف المصري 
الكبير تم وضع حجر األساس إلنشائه في فبراير 2002 ليكون 
والثقافات.  الحضارات  لتواصل  عالميًا  ومركًزا  ثقافيًا  صرًحا 
عبر  المكتشفة  مصر  آثار  وأندر  أهم  المتحف  يضم  وسوف 
التقنيات  أحدث  على  مبهر  متحفي  عرض  خالل  من  العصور 
العالمية فى مجال إقامة المتاحف والعرض المتحفي على مستوى 
كان  كما  وليس  للمتاحف،  الحديث  بالمفهوم  متحفا  ليكون  العالم 
المتحف مخزنا لآلثار فقط. وتعد درة المتحف المصري الكبير 
كنوز وآثار الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، والتي تقدر بأكثر 
المتحف  من  منها  كبير  عدد  نقل  وتم  قطعة،  آالف  خمسة  من 
مساحة  فى  لتعرض  الكبير  المتحف  إلى  بالتحرير  المصري 
المصري  المتحف  في  عرضها  مساحة  أضعاف  سبعة  تمثل 
بميدان التحرير. كما تم نقل عدد كبير من أخشاب مركب الشمس 
ليتم  الجديد  المتحف  إلى  بالجيزة  األكبر  هرم خوفو  جنوب  من 
تجميعها وعرضها فى المتحف الكبير فى قاعة تخصها وحدها. 
وفى 25 يناير 2018 تم نقل تمثال الملك رمسيس الثاني، والذي 
يبلغ وزنه نحو 83 طنًا، من أرض مشروع المتحف، التي كان 
القاهرة في 2006،  نقله من ميدان رمسيس في وسط  فيها منذ 
زيارة  الزائرين عند  استقبال  في  يكون  المتحف كي  مقدمة  إلى 
اآلثار  ومخازن  الترميم  معامل  ربط  وتم  افتتاحه.  عند  المتحف 
يضم  وسوف  األرض.  تحت  أنفاق  بثالثة  المتحف  مبنى  بجسم 
وذوي  لألطفال  متحف  منها  النوعية  للمتاحف  مجمعا  المتحف 
االحتياجات الخاصة لتربية النشء على حب اآلثار والحفاظ على 
كنوز مصر العظيمة. وكذلك سوف يضم المتحف منطقة ترفيهية 
على مساحة كبيرة تشمل عدًدا من الحدائق والمطاعم والخدمات 

واألماكن الترفيهية والمرافق العامة.
إن المرحلة األخيرة من المشروع، والتي تتضمن مبنى المتحف 
وملحقاته قد بدأت في عام 2012، على وشك أن تنتهي في عام 

 .2020
والحقيقة فإن العالم كله يترقب وينتظر هذا الحدث الثقافي األعظم 
في الوقت الحالي، وأعني افتتاح المتحف المصري الكبير، افتتاح 
القرن، حيث يمكث توت عنخ آمون في بيته الجديد ناظًرا آلثار 

وأهرام أجداده العظام: الملوك خوفو وخفرع ومنكاورع. 
الجهود  لكل  والتقدير  الشكر  بعميق  أتوجه  أن  إال  يسعني  وال 
العظيمة والمخلصة التي تقوم بها وزارة اآلثار والهيئة الهندسية 
التابعة للقوات المسلحة وكل العاملين بمشروع المتحف المصري 
كي  وجه  أكمل  على  للنور  وخروجه  المشروع  إلنهاء  الكبير 
يعبر عن مصر صاحبة العطاء الحضاري الفريد عبر العصور 
واألزمان، وكي يكون المتحف المصري الكبير بحق البيت الجديد 

للفرعون الذهبي الملك األسطورة الفرعون توت عنخ آمون. 
وفي النهاية، أقول إن مصر العظيمة هي دوًما معلمة الحضارات 

وصانعة المعجزات وملهمة الثقافات.

أدب وثقافة Mercredi 17 avril 2019
األربعاء 17 ابريل 2019

توت عنخ آمون يغزو باريس 
ويستقر يف املتحف املصري الكبري بيته اجلديد 

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

املركز األكادميي للثقافة والدراسات املغاربية والشرق أوسطية واخلليجية يقيم حفالً 
لتكريم الدكتور عبد املالك الشامي، وُيصدر كتاباً مجاعيا حيتفي مبنجزه العلمي

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

   نّظم المركز األكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق 
أوسطية والخليجية، الذي أّسسه األستاذ الدكتور عبد هللا بنصر العلوي 
قبل عقدين من الزمن، نّظم بتعاون مع جامعة سيدي محمد بن عبد 
هللا، وجهات أخرى، حفاًل لتكريم الدكتور عبد المالك الشامي أحد 
رواد البحث في األدب األندلسي، من خالل تنظيم ندوة علمية تحتفي 
بمنجزه، وإصدار كتاب جماعي يضم مقاالت ودراسات تناولت 
جوانب من عطائه العلمي على امتداد سنوات طويلة من العمل 

األكاديمي، وقد أقام المركز المنّظم لهذا الحدث حفل 
التكريم في القاعة الكبرى لجماعة فاس الحضرية، 
ملعب الخيل سابقاً، وذلك صبيحة يوم السبت 6 أبريل 
2019، وبحضور شخصيات علمية وفنية وأكاديمية، 
وطالب  وعمداء،  أساتذة  المغربية  للجامعة  تنتمي 
الدراسات العليا، وعدد من جمعيات المجتمع المدني 
وشركاء المركز، إضافة إلى حضور عمدة مدينة فاس 
ونائبه ورئيس الحكومة المغربية السابق، وعدد من 
الضيوف ومحبّي المكّرم الدكتور عبد المالك الشامي 
وأفراد عائلته، وسنرّكز في هذا المقال على وقائع الندوة 

التكريمية:
     بعباراٍت أنيقة وصادقة، دالٍّة على الوفاء واالمتنان 
يُعّبِر الدكتور مانع سعيد العتيبة، في كلمته  العميقين، 
بمناسبة تكريم الدكتور عبد المالك الشامي عن معاني 
هذا التكريم ودالالته اإلنسانية، حيث يعتبِر الدكتور مانع 
سعيد العتيبة هذا التكريم »خلة طيبة إذ أن سنّة التكريم 
النّاسي وتبّه الغافل إلى الجهود التي يبذلها جنود  تذّكر 

الخفاء من رجال األدب والعلم والفّن، ال يطلبون من وراء ذلك إال أن 
تُحَمَد أعمالهم عند هللا وبين الناس، ويرون صورة لذلك في مثل هذا 
التكريم الذي ال نألو جهداً في التشجيع على استمراره، شأناً في ذلك 
شأن إسهاماتنا الكريمة في نشر إصدارات المركز والتي تجاوزت 
الثقافي وإشعاعه بين بلدينا  الستين كتاباً، هدفنا من ذلك تنمية الفعل 
الشقيقين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية«، وقد 
ألقى كلمة الدكتور مانع سعيد العتيبة بالنيابة عنه الدكتور عبد الوهاب 
الفياللي رئيس المركز األكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق 

أوسطية والخليجية. 
   ترأس جلسة التكريم األستاذ الدكتور أحمد العراقي، والتي افتُتِحت 
بآيات بينات من الذكر الحكيم، ثم تلتها كلمة الدكتور عبد هللا بنصر 
العلوي منسق الكتاب التكريمي ورئيس المركز األكاديمي للثقافة 
والدراسات المغاربية والشرق أوسطية والخليجية، والذي استعرض 
جهود المركز في سبيل الرقي بالثقافة المغربية من خالل تكريم 
رموزها واالحتفاء برواد الفكر واإلبداع، وعلى رأسهم المكّرم الدكتور 
عبد المالك الشامي باعتباره أحد العلماء البارزين الذين تخصصوا في 

األندلسيات وما ارتبط بها من فنون وعلوم وآداب.
    بعد ذلك تناول الكلمة الدكتور عبد الرزاق صالحي رئيس شعبة 
اللغة العربية بكية اآلداب والعلوم اإلنسانية المركب الجامعي أكدال، 
بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس، والذي نّوه في مداخلته بجهود 
المحتفى به في خدمة العلم وطالب والمعرفة، حيث قال: »إّن اختيار 
األستاذ الدكتور عبد المالك الشامي واْصِطفاَءُه بهذا التكريم، من 
خالل هذه الندوة العلمية، هو التفاتة محبّة نعم، لكنه في الحقيقة اختيار 
تُسنِدُه ركائز متينة تُقاُس بعيار ما نلِْفيِه في جهود هذا األستاذ الجليلة 
والقيّمة، سواء تعلّقت تلك الجهود بكفاءته المهنية في التدريس، وفي 
التأطير العلمي، يشهد بها كلُّ َمْن تتلَمَذ على يديه، أو بإسهامه في 

فنون التأليف والتحقيق التي تُنبي عن منزلته العلمية في بحث التراث 
واكتناِه خزائنه«، ثم استشهد بأمثلة من إنتاجاته العلمية التي تنّوعت بين 
التأليف والتحقيق واإلشراف على بحوث الطالب في الدراسات العليا، 
ضمن األدب األندلسي خاصة، حتى ُعِرَف المحتفى به بهذا األدب، 
ولذلك ُوِسم الكتاب التكريمي بعنوان: »األدبية األندلسية: االنتساب 
والتميّز« تكريماً لألستاذ الدكتور عبد المالك الشامي، والذي جاء في 
518 صفحة، وضم بين دفتيه مقاالت ألزيد من 37 باحثاَ مشاركاً، 

توّزعت بين بحوٍث ودراساٍت في المنجز األكاديمي للمحتفى به، وبين 
دراسات مهداة إليه، فضال عن شهادات وكلمات وأشعار قيلت في 
حّقه. وهو الكتاب الذي صدر عن منشورات المركز األكاديمي للثقافة 
والدراسات المغاربية والشرق أوسطية والخليجية، في طبعته األولى 
سنة 2019، وبمساهمة كريمة من معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة، 
المستشار الخاص لصاحب السمو رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، حيث تجاوز عدد إصدارات هذا المركز  60 كتابًا، حظي 
برعاية الدكتور مانع سعيد العتيبة، الذي تربطه بالمغرب وشائج ثقافية 
وِصالت أدبية تعود لسنوات دراساته الجامعية العليا بكلية اآلداب 
بفاس، عندما حصل على شهادة دكتوراه الدولة في األدب العربي، 
وبقيت عالقاته الطيبة مستمرة مع الكثير من أساتذة هذه الكلية، ويأتي 
المحتفى به األستاذ الدكتور عبد المالك الشامي على رأس القائمة ممن 
كان لهم األثر الكبير على طالب كلية اآلداب ظهر المهراز فاس، 
لعدد من  ساً  فقد كان رئيساً لشعبة اللغة العربية وآدابها، ورئيساً مؤّسِ
وحداث التكوين والبحث والتأطير، وخاصة في األدبيات األندلسية، 
وإسهامه في تأسيس بعض المراكز العلمية واألكاديمية، مثل المركز 
للثقافة والدراسات المغاربية والشرق أوسطية والخليجية،  األكاديمي 
ومعهد الدراسات المصطلحية العربية، وجمعية هواة الموسيقى العربية 
األندلسية، وتقديرا لجهوده العلمية فقد ُمنِح ِوسام العرش من درجة 
فارس منذ سنة 1993، خاصة وأنه قد أغنى المكتبة العربية بعدد وافر 
من الكتب والدراسات، سواء في التحقيق أو التأليف، والتي تعّد مرجعاً 
ال يستغني عنه الباحث عموماً والمتخصص في الدراسات األندلسية 

على وجه التحديد.
    و بعد مداخلة الدكتور عبد الرزاق صالحي، تناول الكلمة الدكتور 
محمد احميدة الذي ألقى مداخلة باسم النادي الجّراري بالرباط، معرباً 
عن المحبة التي يكنّها عميد األدب المغربي الدكتور عباس الجّراري 

لهذا المركز األكاديمي الذي يشترك معه في االهتمام باألدب المغربي، 
ثم انتقل لبيان بعض سمات العبقرية التي طبعت شخصية المحتفى به 
الدكتور عبد المالك الشامي وميّزت عطاءاته العلمية واألكاديمية التي 

استحق بها تكريمه اليوم في هذه الصورة العلمية المشّرفة.
     أما الدكتور حسب محب نائب عمدة فاس فقد تحّدث في كلمته بالمناسبة 
عن دور الجامعة المغربية في النهضة، وفضل علمائها وأساتذتها على 
األمة المغربية، وعلى رأسهم المكّرم الدكتور عبد المالك الشامي، 
َن هذا التكريم واعتبَرُه  حيث ثـَمَّ
حلقة مهمة في سياق ترسيخ ثقافة 
الوفاء واالعتراف بجهود العلماء 
تناولت  ذلك  بعد  ثم  المغاربة. 
العلمي،  سعيدة  الدكتورة  الكلمة 
المحتفى  مع  تشترك  التي  وهي 
الشامي  المالك  عبد  الدكتور  به 
في تخصص األندلسيات، عبََّرْت 
عن شهادتها في حق هذا العالِم، 
ومجّدداً  وناقداً  أديباً  واعتبرته 
متكّفاًل بإحياء العلوم، تميّز بُحْسِن 
ة في تناول  إدراكه وبألمعيَِّته الَفذَّ
قضايا األندلس وبحنكة الخبير الذي 
يسبر أغوار النصوص موازناً بين 
الشرق والغرب في اإلبداع، ُمعتّزاً 
بالذاتية األندلسية المغربية، مبرزاً 
بينها  ومن  الممّيزة  لخصائصها 
الموسيقى وما ارتبط بها من موشحات وأزجال، كما شّكَل الدكتور عبد 
المالك الشامي، بتعبير الدكتورة سعيدة العلمي، »أَْمَن األدب األندلسي« 
في شعبة اللغة العربية في فاس، أيام كاَن أستاذاً بها ورئيساً، فأعطاها 
أنَّها  حّقها من الساعات التي فقدتها فيما بعد، مع األسف الشديد، مع 

تبرز الهوية المغربية.
   أما مداخلة الدكتور رشيد بناني، الكاتب العام لمؤسسة تراث المدينة، 
اللقاء التكريمي الذي جاء موازياً  فقد عبّر في كلمته عن سياق هذا 
مع الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الوطني للموسيقى األندلسية 
المغربية، معتبراً تكريم الدكتور عبد المالك الشامي تكريم لكل الفاعلين 
المهتمين بالتراث والثقافة المغربية وخصوصاً الذين يجمعون بين الفّن 
والِعلم والحضارة، ولذلك فإنَّ تكريم المحتفى به هو تثمين لكّل جهوده 

وجهود معاصريه.
    وبالنسبة لكلمة كرسي األدب المغربي التابع للمركز األكاديمي للثقافة 
والدراسات المغاربية والشرق أوسطية والخليجية، فقد حملت عنوان: 
لسان األندلس المدندن بموسيقى اآللة، قّدمها منسق هذا الكرسي الدكتور 
خالد سقاط، الذي رّكز فيها على جوانب ِمَن الَعطاء العلمّي واألكاديمي 
للمحتفى به، وذلك بمناسبة إصدار المركز للكتاب التكريمي، الموسوم 
بـاألدبية األندلسية: االنتساب والتميّز، تكريماً لألستاذ الدكتور عبد 
المالك الشامي، والذي يأتي ضمن اهتمامات المركز األكاديمي للثقافة 
والدراسات المغاربية والشرق أوسطية والخليجية، منذ قيام الدكتور 
عبد هللا بنصر العلوي بتأسيس كرسي األدب المغربي، بمعية إخوانه 
ورفاقه في درب البحث الثقافي والهم العلمي، أمثال الدكتور أحمد 
العراقي، والدكتور أحمد زكي كنون، والدكتور عبد المالك الشامي 
والدكتور محمد الدناي..، فنّظموا بمدينة فاس رفقة طالبهم؛ أمثال 
الدكتور خالد سقاط، وبتعاون مع مختبر التواصل الثقافي وجمالية 
النص الذي كان يرأسه الدكتور محمد أوراغ ضمن كرسي األدب 

المغربي، حلقات 
علمية وتكوينية 

لفائدة طالب الدراسات العليا، من أجل الّرفع من مستوى التعليم 
الجامعي في بحوث الطلبة، وتعزيز نشر ثقافة اإلبداع في مجاالت 
معرفية متنوعة، وبعد النجاح الذي حققته تلك الحلقات الدراسية، 
للثقافة والدراسات المغاربية والشرق أوسطية  قام المركز األكاديمي 
سه الدكتور عبد هللا بنصر  والخليجية، تحت إشراف وتوجيه مؤّسِ
العلوي بإعالن انطالق سلسلة جديدة من ندواته العلمية؛ تتمثل في 
تكريم رجاالت العلم والثقافة واإلبداع الذين قّدموا إسهامات كبيرة في 
خدمة الثقافة المغربية، فكان تكريم الفقيد الدكتور محمد الدناي رحمة 
هللا عليه، وتكريم عميد األدب المغربي الدكتور عباس الجراري 
الثمانين من عمره، ثم تكريم الدكتور عبد هللا بنصر  بمناسبة بلوغه 
العلوي، والدكتور أحمد العراقي، والدكتور محمد العلمي، والشاعرة 
سميرة فرجي، ثم اليوم يقوم بتكريم الدكتور عبد المالك الشامي، علماً 
أنَّ هذه التكريمات باإلضافة إلى كونها تقام في شكل ندوة علمية، 
فإنَّ المركز يقوم بإصدار كتاب تكريمي يضم قراءات في المنجز 
األكاديمي للمحتفى به، فضال عن شهادات َمْن عاصروه وكانوا معه 

في درب العلم والثقافة، إلى جانب قصائد شعرية وكلمات مهداة إليه.
     إن المحتفى به اليوم الدكتور عبد المالك الشامي، في نظر منّسق 
كرسي األدب المغربي، يمثل األستاذ الذي َخَبَر ظواهر وقضايا 
األدب األندلسي شعره ونثره ونقده وموسيقاه، في كل منجزاته العلمية 
واألكاديمية، وقّدم خدمة جليلة لهذا األدب الذي حيََّر الدارسين شرقاً 
َة  َة ُجوِدِه في ُوجوِده، وُمدَّ وغرباً، بخصوصياته الفكرية والحضارية ُمدَّ
بقائه في َخلَِد اأُلمـَّة اإلسالمية بعد تهجيره إلى صنوه في المغرب، 
وبذلك يمثّل المحتفى به »الديوان الحافظ على التراث العلمي والفني 
لألندلس«، وقد عبّر الدكتور خالد سقاط عن معاني الوفاء والتقدير التي 
يكنها له، في قوله: »مهما قلُت عن نُبله وشرف قصده وجميل صنيعه 
معي، ومع الطلبة، لن أوفيه قلياًل من اعتراف جميله، إال يسيراً بفضل 

أفضاله عليَّ وعلى أمثالي من جيلي وزمالئي«.
بعد تقديم المداخالت، جاء دور الشعراء إللقاء قصائدهم، فكانت البداية 
بالشاعر الدكتور أحمد مفدي ثم الشاعر عبد الكريم الوزاني والشاعر 
امحمد اإلدريسي، الذين ألقوا كلماتهم الشعرية وقد حملت معاني الوفاء 
والتقدير وذكر ما طبع شخصية المحتفى به من خصال حميدة وأخالق 
كريمة فضال عن التبّحر في العلوم واآلداب والمعارف المرتبطة 

باألندلسيات وفنون الموسيقى والطرب األندلسي العريق.
وجدير بالذكر أنَّ المركز األكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية 
والشرق أوسطية والخليجية الذي نّظم هذا التكريم وأصدر كتاباً يحتفي 
بالتجربة األكاديمية والعلمية للدكتور عبد المالك الشامي، يضم نخبة 
من األساتذة من أجيال مختلفة، فبينهم الرئيس المؤسس الدكتور عبد 
هللا بنصر العلوي، بوصفه أحد رواد األدبية المغربية، ثم الرئيس 
الحالي للمركز الدكتور عبد الوهاب الفياللي، وأمين المال الدكتور 
أحمد زكي كنون، ثم الكاتب العام الدكتور خالد سقاط، وأعضاء 
آخرين منهم الدكتور عبد المالك الشامي، والدكتور محمد صبري، 
والدكتور إدريس الذهبي والدكتور عادل المنوني والدكتور ياسين 
بولبالح، واألستاذ عبد الفتاح بنموسى، كما يضم المركز عدداً كبيراً 
من المنخرطين والشركاء والمتعاونين، وقد أصدر هذا المركز عدداً 
مهّماً من الكتب والمؤلفات منذ تأسيسه قبل عقدين من الزمن، فضال 
عن تنظيمه لمؤتمرات علمية وأيام دراسية، وحلقات تكوين وتأطير 
لطالب الجامعة المغربية، وتنظيم معارض الكتب، وتكريم رجاالت 

الفكر واإلبداع.

  تختلف طرق قيادة السيّارات بين بلٍد وآخر! وإن كانت قوانين 
التنفيذ. ففي  إاِلَّ انها تتباعد كثيراً عند  السير متشابهة على الورق 
الوقت الذي كنت أظّن فيه ان أفضلية المرور في بلٍد  كلبنان يأخذها 
من كان غير خائٍف  على حياته ويهجُم  بسيّارته وهو غير عابئ 
بأحّقية غيره من السيارات ااّل اننا في رمشة بصر نجد نفس السائق 
المتهّور يضغط على الكابح بأقصى قدرته ليجّمد سيّارته امام سائٍق 

آخر يفوقه جنوناً في قيادته!
صاً لذلك  أذكُر جيداً كيف قدَّمت فحص القيادة في مركز كان مخصَّ
تقع على ربوة قريبة من بيروت.  التي  في منطقة وادي شحرور 
كان أهالي المتقدمين يواكبونهم الى المكان ويصطّفون من الصباح 
لمتابعة  الباكر على جانبي الطريق المخّصص للفحص وذلك 
بتفاصيلها. وباعتبار ان االمتحانات تجري  العملّية  اإلمتحانات 
تلقين  بد من  اللّون كان ال  على سيارات من نوع »جيب« زيتيّة 
اليد  بالفحص، منها مّد  البديهّيات حتى ال يرسب  المتقّدم  بعض 
اليسرى من الشبّاك قبل التوّقف او مد اليد اليسرى ايضاً  والتلويح 
بها  قبل االنعطاف على مفرق ما، كما عدم إغفال إطفاء المحّرك 
وسحب المفتاح لدى االنتهاء من االمتحان، إذ ان أّي إهمال يؤّدي 

الى الرسوب!
المتحدة مّما حتّم علّي  الواليات  فلوريدا في  الى  انتقلت  بعد سنين 
التقّدم بامتحان جديد ألن الوالية ال تعترف برخصة غير تلك التي 
تصدر عنها! قمت بقراءة كتاب يجمع معظم األسئلة التي يتناولها 

االمتحان وقدَّمت فحصي ونجحت بسهولة!
خالل تلك الفترة الزمنيّة كان الكثيرون من أبناء الوطن يغامرون 
المتحدة هرباً من الوضع في  الواليات  الى  بالسفر مع عائالتهم 
لبنان! بينهم كان »جورج« الذي وفد مع عائلته وسكن بالقرب من 
أخيه، رجل االعمال ، الذي كان قد حصل على الجنسيّة االمريكية 
لم يكن حين ذلك بمقدور جورج الحصول على  قبل عقود. وإذ 
رخصة قيادة سيارة نظراً لعدم تمّكنه من اللغة االنجليزية، ارتأى 

أخي صالح ان نسأل الدائرة عن إمكانية إحضار مترجم!
المسؤولين، والذي كان  للمركز سأل صالح أحد  لدى وصولنا 
يرتدى بّزًة  عسكرية، عن تلك اإلمكانيّة وكان الجواب باإليجاب 
على شرط أخذ موعد مسبق لذلك! التفت اخي نحو المسؤول وأكمل 
محادثته باللغة االنجليزية قائاًل: » وانا ال أحسن النطق باالنجليزية 

فهل بإمكاني احضار من يترجم لي؟« أجابه: »بالطبع، نعم!«
ر حضرت برفقة كّلٍ من جورج وصالح. طلبْت  في الموعد الُمَقرَّ
الترجمة. جلَّ  القيام بمهمة  منّي الشرطيّة المسؤولة عن االمتحان 
ما كنت أخشاه ان يجيب أحد المتقّدَمين إجابة خاطئة وأقُع انا  بين 
سوءين: إما الترجمة الصحيحة للخطأ وهكذا يتضّرر صديقي او 

أصّحح الخطأ من خالل الترجمة وهكذا أسيء الى ضميري!
الحمدهلل أَِنّي لم أحتج الى الوقوع في وضٍع  مشابه! مّر في البداية 

أخي ونجح في االمتحان وجاء بعد ذلك دور جورج!
أما جورج فكان معتدل القامة ممتلئ الجثة َذا بشرة بيضاء وعينين 
زرقاوين وخّدين منتفخين يغلب االحمرار عليهما وشعر رْاسه 
مزعتر أشقر قليل الطول. جلس على كرسي عن يميني بينما كانت 
الرسمي تجلس وراء مكتبها وبدت  التي ترتدي زّيها  الشرطّية 
بعينيها الكبيرتين في الثالثين من العمر، نحيلة الجسم شعرها أشقر 

معتدل الطول وقد سّرحته وربطته وراء رأسها!
بدأت الشرطّية تسأل من خالل كتاب كان معها وكنت أقوم 
بالترجمة بينها وبين صديقي! ثّم ارتأت ان تسأل السؤال التالي:« 
عندما توقف سيارتك على جانب طريق يرتفع نحو األمام وال 
يوجد رصيف على جانب الطريق، كيف تُدير إطارات السيّارة؟« 
اليمين حتى  اليسار«. أجابته: »ال، بل نحو  أجاب جورج: »نحو 
إذا »كّرت« السيّارة تتجه نحو خارج الطريق!« ترجمت ما قالته 
لجورج وطلبت منه ان يتمتم بعض الكلمات وكأنه يشرح لي تعليقاً 
لها: »جورج يطلب منِك مراجعة  الشرطيّة وقلُت  التفتُّ نحو  ما. 

الكتاب الن اإلجابة مختلفة عّما تقّدمِت به!
نظرت نظرة استغراب واخذت تُفتّش عن اإلجابة بين الصفحات! 
ما ان وجدتها حتى انتفضت واقفة وتقدمت نحو جورج وأمسكت 
بيده اليمنى بكلتي يديها واخذت تهنّئه على ذكائه بينما هو ال يدري 
بتعّجٍب ال  ما يحدث وقد زاد احمرار وجنتيه و«برزقت« عيناه 

يوصف!

وهكذا نجح جورج في االمتحان!                         

امتحان قيادة السيارة

بقلم: 
بشــير القــّزي

شرفتها  يف  جتلس 

تجلس في شرفتها
تراجع أحالم السنين
تتأمل ما تحقق منها
ومنها ما يؤلمها 
يرافقها األنين 

تجلس هادئة في استراحتها
تنظر في أحوالها 

للبعيد القادم 
والماضي البعيد 

ترى هل آن وقت الحنين !!
تتأمل الشمس ترخي أشعتها 

والنجوم السابحات 
أين إشراقة األمس 
] [ أين جمال القد
والخصر النحيل 
أين كل حياتي !!

ترى هل آن وقت الحنين !!
تجلس في شرفتها 

تراجع أحالم السنين 

شعر : عباس شعبان
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يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:

 يسعد اإلدارة أن تتقدم خبالص التهاني
مبناسبة عيد القيامة اجمليد

أعاده اهلل على اجلميع باخلري والسالم

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

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

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

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

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

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

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

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

خدمة توصيل الدواء جماناً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian
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أبو حجاج

 جمرد كلمة
 ميشيل دي ذوتيل المذيع 
براديو كندا أجرى منذ أيام 
عالء  الكاتب  مع  حديثاً 
تهز  ن أ ذي  ل ا ني  األسوا
الفرصة وأخذ يهاجم مصر 
رة  ا لسف وا  ، يسها  ورئ
فهي  تعلق  ال  المصرية 
وال  أرى  ال  بشعار  تعمل 

أسمع وال حتى أرد .!!!

Mercredi 17 avril  2019 األربعاء 17 ابريل

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

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

من أجلي اعتليَت يا رب الصليْب

تعذيب عمِد  عن  اآلمْك  حامْل 

في رحلة عَذابَْك في يوٍم عصيْب

تأنيْب بعد  بذاتْك   .. فادينا 

تَهذيْب بكِل  مسامح   .. غافر 

السليب تصيُب  األمين  جلنبك 

املَغيْب ق��ب��َل  إل��ه��ي  ل��ُت��دَف��ْن 

لُتعلْن قياَمتْك في مشهد عجيْب

احلبيْب ِبدِمَك  خالصنا  تؤكد 

الطبيْب وأنَت  القلوَب  يُحيي 

َتريْب اسقطها  نفوساً  ُترر 

تَعقيْب حلِو  اآلت��ي  وُم��ب��ارْك 

ِمْن أجلي اعتليَت يا رْب الصليْب

الرهيْب للموِت  تُساُق  كشاٍة 

الرطيْب الُعوَد  ِجراَحْك  تُوهن 

تَرحيْب   بكِل  مبصيرْك  راضي 

ترتيْب وفَق  نبوءة  مسيرة  في 

تَصويْب وأّي  ِبحربة  لُتطَعن 

خطيْب أفضل  وال  مماتْك  تَعلْن 

تَستجيْب ال  العصية  والقلوْب 

أديْب أعظم  وال  نهاية  وتَكُتْب 

َغريْب كعودة  اإلمي��اُن  ليعوَد 

كفاَك يا آدم عن حضني تغريْب

املُريْب ووحيه  شيطاٍن  فعِل  من 

الرحيْب والكوْن  احلياْة  ل��رْب 

الرهيْب للموِت  تُساُق  كشاٍة 

الُعـود الرطـيب

يف دعوة للسالم.. البابا فرنسيس يقبل أقدام زعماء جنوب السودان

مقتنيات سعد زغلول ووثائق تارخيية 
مبعرض يف اإلسكندرية يف ذكرى ثورة 1919

ألف عارض من 50 دولة يف معرض أبوظيب الدولي للكتاب

كنده الجيوش

  كل عام وانتم بخير! جلب لنا عيد الفصح المجيد في عام ٢٠١٧ 
مدينة تدمر هدية تعود الى أمها سوريا خالية من الهمجية واألشرار! 
كل عام يجلب لنا الفصح المجيد العيد والقيامة وذكرى وعودة تدمر! 

كل عام أحب ان اتذكر تدمر في العيد حيث تم تحريرها في هذه األيام. 
وتدمر لمن يعرفها ومن ال يعرفها هي من اهم المدن االثرية في العالم، 
والتي الزالت رغم الدمار الذي حل بسبب االجرام الذي وقع عليها مع 
الجميل -- تحافظ على مكانتها  لها باإلسالم  التي ال عالقة  داعش -- 

الدولية! 
المسيح وهي لغة سوريا  السيد  لغة  اللغة اآلرامية --وهي  وتدمر في 

القديمة-- هي »تدمرنا« اي »المعجزة« ! 
وتبقى تدمر مدينة أثريَّة ذات أهمية تاريخية كبيرة، تقُع حالياً في الجزء 
األوسط من بادية سوريا. يعودُ تاريخ المدينة القديم إلى العصر الحجري 
ة األولى - في  للمرَّ التاريخية -  السجالت  ذكرها في  الحديث.  ووردَ 
األلفية الثانية قبل الميالد، وانتقلت تلك الفترة بين ِعدَّة دوٍل حاكمة إلى 
أن انتهى المطاُف بها لتكون تحت سلطة االمبراطورية الرومانية في 

القرن األول بعد الميالد.
الميالدي!  الثالث  القرن  الثاني من  النصف  الى  تاريخها يعود  كمملكة 
وملكتها زنوبيا!  ومن ال يعرف زنوبيا..  هي من وقفت بوجه 

امبراطورية الرومان!
كانت تدمر وجهة السياح االولى ولكنها قبل ذلك كله كانت والتزال من 
اهم الشواهد على تاريخ مهم لبالد الشام! وهي دليل ايضا على جمال 

هذا التاريخ وعراقته! قطعها االثرية تزين اهم متاحف العالم!
وأثار تدمر تم تدمير جزء منها.. ولكنها سترمم بعد حين! عروس 
الصحراء ستعود يوما كما كانت ! وأبناء سوريا سوف يتصالحون 

يوما.... 
اثارا وحجارا ضخمة  اليوم سنحتفل بالعيد وبعودة تدمر ..  ولكننا 
الربيع الحقيقي  انه  المدينة!  وعواميد تمتد نحو السماء وتعانق نخالت 

حيث ينبت العشب األخضر على تاريخنا! 

فصح جميد .. اهلدية وتدمر! 

من واقعنا

Canadian  
Realities  

الجميلة  الفنون      يحيي متحف 
باإلسكندرية ذكرى مرور ١٠٠ عام 
بإقامة معرض  على ثورة ١9١9 
يضم مقتنيات خاصة للزعيم الراحل 
سعد زغلول ووثائق تاريخية تسجل 
الفريد في تاريخ  الحدث  وقائع هذا 

مصر.
يضم المعرض بعض المقتنيات 
المستعارة من متحف بيت األمة في 
القاهرة منها طربوش الزعيم الراحل 
وعصاه والمعطف الذي كان يرتديه 
أثناء نحت تمثاله الشهير على يد 
الفنان محمود مختار والعلم الذي لُف 
فيه جثمانه عند وفاته عام ١9٢٧ 
إضافة إلى صور ووثائق نادرة 
الدوريات  تشمل نسخا أصلية من 
تابعت األيام األولى  التي  والصحف 

لثورة ١9١9.
كما يضم المعرض مقتنيات شخصية 

صفية  للسيدة 
تشمل  زغلول 
وسجادة  معطفا 
وحذاء  صالة 

وصورا عائلية.
وقال علي سعيد 
متحف  مدير 
الجميلة  الفنون 
ية  ر سكند إل با
لمتحف  ا ”
باألحداث  يهتم 
لها  التي  التاريخية 
مثل  فني  امتداد 

ثورة ١9١9 وهذا العام نحتفل 
الثورة  بمرور ١٠٠ عام على هذه 
لذلك فكرنا أن ننظم هذا المعرض“.

وأضاف ”حاولنا أن نجعل المعرض 
الذي يسلط الضوء  المصباح  بمثابة 
على بعض مالمح ثورة ١9١9 التي 

التغطية  الكافي من  بالقدر  لم تحظ 
التعريف بها، وعملنا  أو  اإلعالمية 
على إبراز بعض مقتنيات سعد 
التي كانت مخزنة وغير  زغلول 

معروضة بمتحفه في القاهرة“.
رسم   ١٠٠ المعرض  ويضم 
كاريكاتيري نادر لرسامين عاصروا 

الجمعية  ثورة ١9١9 من مقتنيات 
للكاريكاتير إضافة إلى  المصرية 
مجسم صغير لسعد زغلول من 
البرونز وآخر للمطرب سيد درويش 
وتماثيل أخرى مستعارة من متحف 
محمود مختار. ويستمر المعرض 

حتى ١٠ مايو أيار القادم.

إن  للكتاب  الدولي  أبوظبي  إدارة معرض  قالت      
الشهر جذبت  تنطلق هذا  التي  والعشرين  التاسعة  الدورة 
ألف عارض من  أكثر من  بلغ  الناشرين  كبيرا من  عددا 

5٠ دولة.
ويقام المعرض في الفترة من ٢4 إلى 3٠ أبريل نيسان في 
مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار ”المعرفة.. 

المستقبل“. بوابة 

الثقافة والسياحة  دائرة  وقال سيف سعيد غباش وكيل 
الدولي  أبوظبي  بأبوظبي في مؤتمر صحفي ”معرض 
للكتاب يعود هذا العام ليكون البوابة التي تعبر من خاللها 
المعرفة إلى الجميع، إذ يحرص الناشرون من الشرق إلى 
الغرب على المشاركة في واحد من أكثر معارض الكتب 
النشر  بها من حقوق  يتعلق  الفكرية وما  بالحقوق  التزاما 

والترجمة“. والتأليف 

الحالية نخبة من  المعرض في دورته  وأضاف ”يستقطب 
والفنانين  المرموقة  النشر  والمؤلفين ودور  الكتاب  أبرز 

المبدعين من أنحاء المنطقة والعالم“.
التاسعة  الدورة  الدائمة جذبت  المشاركات  وبجانب 
أوكرانيا وجمهورية  والعشرون عارضين ألول مرة من 
التشيك واستونيا ومالطا والبرتغال بينما تحل الهند ضيف 

شرف المعرض.

دار نشر  أكثر من 3٠  وتشارك 
إلى  المعرض إضافة  في  هندية 
بينهم  وفد يضم ١٠٠ عضو 

ناشرون ونقاد ومؤلفون.
القادمة إطالق  الدورة  وتشهد 
تفاعلية جديدة هي )ركن  أركان 
المصورة( و)ركن  القصص  الرقمي( و)ركن  النشر 
تفاعلية  التي تتضمن تجارب  الترفيه( وهي األركان 

للزائرين. مبتكرة 
ويشمل برنامج األنشطة احتفاء خاصا بالشاعرة اإلماراتية 
اختيرت  التي  السويدي )١9٢٠-٢٠١8(  الراحلة عوشة 

”الشخصية المحورية“ للمعرض.

  في دعوة إلى التسامح ووضع حد للنزاع المسلح، ركع بابا الكنيسة 
الكاثوليكية البابا فرنسيس، بعد خلوة روحية غير مسبوقة في الفاتيكان، 
لتقبيل أقدام زعماء جنوب السودان المتحاربين السابقين، وحثهم على 

عدم العودة للحرب األهلية.
الفاتيكان زعماء جنوب السودان على مدى ٢4 ساعة من  وجمع 
الصالة والوعظ في مقر إقامة البابا، في محاولة لرأب االنقسامات 

المريرة قبل التشكيل المقرر لحكومة وحدة.
وحث البابا رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، 
ونائبه السابق الذي تحول إلى زعيم للمتمردين رياك مشار، 
وثالثة نواب آخرين للرئيس، على احترام الهدنة وااللتزام 
بتشكيل حكومة وحدة الشهر المقبل، وفق ما ذكرت وكالة 

»رويترز«.
وقال بابا الكنيسة الكاثوليكية في كلمة مرتجلة: »أطلب منكم 
كأخ أن تبقوا في سالم. أنا أطلب منكم من قلبي، دعونا 
نمضي قدما. ستكون هناك العديد من المشكالت لكنها لن 

تتغلب علينا. حلوا مشاكلكم«.
البالغ من العمر  البابا  انتابتهم الدهشة ألن  القادة  ويبدو أن 
8٢ عاما، الذي يعاني من ألم مزمن في الساق، كان يعاونه 
مساعدوه وهو يركع بصعوبة لتقبيل أحذية الزعيمين 

الخصمين وعدة أشخاص آخرين في الغرفة.
وأضاف البابا فرنسيس باللغة اإليطالية بينما كان أحد 
مساعديه يترجم حديثه إلى اإلنجليزية: »ستكون هناك 
صراعات وخالفات فيما بينكم ولكن احتفظوا بها بينكم، 
داخل المكتب، إذا جاز التعبير. لكن أمام الناس، ضعوا 
أيديكم في أيدي بعض لتأكيد الوحدة. لذا، كمواطنين بسطاء، 

ستصبحون آباء لألمة«.
وكان من بين من حضروا الخلوة الروحية كبير أساقفة 
كانتربري، جاستن ويلبي، وهو الزعيم الروحي ألتباع 
الكنيسة اإلنجيلية في جميع أنحاء العالم، وأعضاء مجلس 
كنائس جنوب السودان، وغيرهم من قادة الكنيسة الكاثوليكية 
في أفريقيا. يشار إلى أن ويلبي هو الذي اقترح على البابا 

فكرة الخلوة الروحية.
وخاض السودان صراعا استمر عقودا مع الجنوب قبل أن 
ينال جنوب السودان استقالله عام ٢٠١١. وبعد ذلك بعامين 
اندلعت حرب أهلية في جنوب السودان عندما أقال سلفا كير، 
وهو من قبيلة الدينكا، مشار وهو من جماعة النوير العرقية، 

من منصب نائب الرئيس.
وقُتل حوالي 4٠٠ ألف شخص ونزح نحو ثلث سكان البالد 
البالغ عددهم ١٢ مليون نسمة، مما تسبب في اندالع أسوأ 
أزمة الجئين في أفريقيا منذ اإلبادة الجماعية في رواندا 

عام ١994.
ووقع الجانبان اتفاقا لتقاسم السلطة في سبتمبر، والذي يدعو 
الفصائل الرئيسية المتناحرة إلى تجميع وتدريب قوات كل 
منهما لتشكيل جيش وطني، قبل تشكيل حكومة الوحدة 
الشهر المقبل. وفي خطاب معد ألقي في وقت سابق من يوم 
الخميس، قال فرنسيس إن شعب جنوب السودان »منهك 
بسبب الحرب، وأن على القادة واجب بناء دولتهم الفتية 
بالعدالة«. كما كرر رغبته في زيارة البالد مع زعماء دينيين 

آخرين لتوطيد السالم.


