
    Email: elressala@videotron.ca     www. el-ressala.com    تابعـونا يوميا على     Vendredi 03 mai  2019 العدد 436-23   السنة الثالثة والعشرون   الجمعة 3  ابريل        

 بقـلم: فـريد زمكحل 

بدون رتوش

fzemokhol@gmail.com

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

تنظيم الدولة ... 
وهجمات سريالنكا األخرية!

  استوقفني التصريح الغريب 
البغدادي الزعيم  أبو بكر  للمدعو 
بالدولة  يسمى  لما  الصوري 
اإلسالمية أو دولة الخالفة، والذي 
التنظيم  أعلن فيه رسمياً مسئولية 
االرهابي والدولة االسالمية عن 
الهجمات األخيرة التي تعرضت لها 
أثناء  الكنائس السريالنكية  بعض 
ابريل /  الفصح في  احتفاالت عيد 
نيسان 2019، مؤكداً على أنها 
جاءت انتقاماً لخسارة التنظيم لبلدة 
الباعوز شرقي سورية في مارس/ 
آذار 2019، والتي كانت تُعد آخر 
أنصاره حول  التنظيم داعياً  معاقل 

العالم إلى »الجهاد«!!
للحق، مازلت أحاول فك  واحقاقاً 
بلده  ضياع  بين  العالقة  طالسم 
معاقل  آخر  السورية  الباعوز 
والهجمات  اإلرهابي  التنظيم 
اإلرهابية التي قاموا بها ضد بعض 
الكنائس السريالنكية بمناسبة عيد 
للكنائس  وكأن  المجيد،  الفصح 
عليها  وللقائمين  السريالنكية 
شبهة عالقة ما تسببت في ضياع 

بلدة الباعوز من بين أيديهم!
والسؤال األهم، لماذا لم توجه هذه 
الهجمات الستهداف مصالح بعض 
الدول الكبرى التي شاركت بضياع 

هذه البلدة؟
الكنائس  استهداف  يتم  ولماذا 
على وجه التحديد وروادها من 
لم يقم  المواطنين األبرياء؟ ولماذا 
هذا التنظيم بمثل هذه الهجمات 
اليهودية  المعابد  بعض  على 
الُمعلن  العدو األول  أنه  بافتراض 
الجماعات  عنه في أوساط هذه 
الظالمية المتطرفة، والمتخلفة في 

آن واحد؟
واإلجابة عن هذا السؤال بسيط 
تاريخ  باستعراض  قمنا  لو 
اسالمياً  المتطرف  الرجل  هذا 
وعقائدياً،  تربوياً  والمتخلف 
حيث سنكتشف بأنه من مواليد 
مدينة سامراء شمالي بغداد سنة 
1971 واسمه الحقيقي ابراهيم 
البدري، من عائلة  ابراهيم  عواد 
الديني وتدَّعي  بالتزامها  اشتهرت 
النبي  قبيلته بانحدارها من نسل 
محمد نبي اإلسالم وهو حاصل 

البكالوريوس في ادراسات  على 
االسالمية من جامعة بغداد عام 
الماجستير والدكتوراه  1996 ثم 
من  القرآنية  الدراسات  في 
للدراسات  حسين  صدام  جامعة 
اإلسالمية بين عامي 1999 – 
2007 ، والمهم هنا أنه وخالل 
العليا أقنعه عمه  فترة دراساته 
االخوان  لجماعة  باالنضمام 
المسلمين، وبحلول سنة 2000 
كان البغدادي قد تبنى نهج السلفية 
الجهادية وهو ما يعزز مفهومي 
االخوان  جماعة  بأن  الدائم 
والحاضنة  األم  هي  المسلمين 
التنظيمات اإلرهابية  الشرعية لكل 
التي ظهرت في العالم منذ تأسيسها 
بريطانية  بموافقة  سنة 1928 
تحت قيادة مرشدها األول حسن 
والذي  هذا،  يومنا  وحتى  البنا، 
مازال البعض يُعارض تصنيفها 
بالجماعة اإلرهابية حتى أعلنت 
األمريكية  اإلدارة  ساعات  منذ 
إدراجها  على  تعمل  أنها  على 
اإلرهابية  الجماعات  الئحة  في 
األجنبية حسبما جاء في تصريح 
المتحدثة  ساندرز  سارا  السيدة 
للـ  »بي  للبيت األبيض  الرسمية 
يتم  بأن  أمل  وكلي   ، بي سي« 
اتخاذ مثل هذا القرار بأسرع وقت 
من  المزيد  لوقوع  تفادياً  ممكن 
التي ال توجهها  األعمال اإلرهابية 
المتطرفة  اإلسالمية  الجماعات 
سوى ضد المسيحيين والكنائس 

المسيحية في العالم. 
المجتمع  وعلى هيئات ومؤسسات 
الدولية  الدولي تحّمل مسئولياتهم 
ي والقضاء على هذا  في التصّدِ
المتجذر في كتب  الفكر االصولي 
الفقه  وفي  االسالمية  السيرة 
اإلسالمي بشكل اصبح يُهدد في 
لجميع  واألمن  االستقرار  مقتل 

شعوب دول العالم!
وفي الختام ال يسعني سوى أن 
المسلمين  أتقدم من جميع األخوة 
قرب  بمناسبة  التهاني  بخالص 
حلول شهر رمضان المبارك أعاده 
هللا على الجميع بكل الخير واليمن 

والسالم.
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تتقدم إدارة جريدة الرسالة بخالص التهاني وأطيب األماني 
للجالية العربية واإلسالمية بمناسبة حلول 

شهر رمضان المبارك
أعاده هللا على الجميع بالخير والسالم والمحبة 

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

 مدبولي : مصر حريصة على مساندة لبنان وتدعيم استقراره 
يف مواجهة التحديات

  أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مصر 
لبنان وتدعيم استقراره في مواجهة كافة  على دعم ومساندة 
التي تربط  الوطيدة والتاريخية  العالقات  التحديات في ضوء 

بين البلدين.
الجمعة  اليوم  الوزراء  أدلى به رئيس  جاء ذلك في تصريح 
من داخل قصر بعبدا الرئاسي عقب جلسة مباحثات عقدها مع 

الرئيس اللبناني ميشال عون تناولت العالقات بين البلدين.
قال رئيس مجلس الوزراء، إنه نقل إلى الرئيس اللبناني ميشال 
عون، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيده 
المجاالت،  للبنان في كافة  الكامل ومساندتها  على دعم مصر 

وحرصها على استقراره وازدهاره.
الوزاري  الوفد  التي ضمت  المباحثات –  إلى أن جلسة  وأشار 
التاريخية والوطيدة بين  العالقات  إلى  المصري – تطرقت 
الشديد في كافة اآلراء والمواقف  الشقيقين، والتقارب  البلدين 
السياسية، الفتا إلى أن الرئيس اللبناني طلب نقل التحية والتقدير 

واالعتزاز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف رئيس الوزراء أن المباحثات تطرقت كذلك إلى نتائج 
الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى لبنان، وأهم الموضوعات التي 
جرى بحثها حتى اآلن بين حكومتي البلدين، خاصة في ضوء 
المشتركة  العليا  للجنة  اليوم  المقرر إجراؤه مساء  االجتماع 
التفاهم  العديد من مذكرات  البلدين، والذي سيشهد توقيع  بين 
العاملة،  في مجاالت وقطاعات االتصاالت والطاقة والقوى 
كما ستشارك مصر في المناقصات التي ستطرحها لبنان لدعم 

مجاالت الطاقة .
ولفت إلى استعداد مصر لتقديم كافة وسائل الدعم الممكنة إلى 
البلدين،  بين  المشترك  المجاالت ذات االهتمام  لبنان في كافة 
الشركات المصرية  إلى أن  الكهربائية، مشيرا  الطاقة  ومنها 
التنفيذية للمشروعات  للمساهمة في الجوانب  على استعداد 

االستثمارية المتعلقة بقطاع الكهرباء في لبنان.
اللبناني،  الرئيس  المباحثات مع  الوزراء في ختام  وقام رئيس 
الجمهورية،  الذهبي لرئاسة  السجل  بتدوين كلمة والتوقيع في 

على نحو يعكس العالقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.
اليوم  الثنائية قد بدأت صباح  الرسمية  المباحثات  كانت جلسة 
الدكتور مصطفي مدبولي  الوزراء  بين رئيس مجلس  الجمعة 
والرئيس اللبناني ميشال عون، في قصر بعبدا الرئاسي، لبحث 
الشقيقين وتطورات  البلدين  التاريخية بين  العالقات  مجمل 

األوضاع اإلقليمية والعالمية ذات االهتمام المشترك.
المباحثات، مراسم االستقبال الرسمية  أقيمت قبل بدء  وقد 
لرئيس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له، كما تم استعراض 
حرس الشرف الرئاسي وعزف السالمين المصري واللبناني ثم 

قام الرئيس اللبناني بمصافحة الوفد المصري .
اللبناني، ان  الرئيس  المباحثات مع  انتهاء  المقرر عقب  ومن 
اليوم، رئيس مجلس  يلتقي مصطفي مدبولي في وقت الحق 
يتم  التينة، والتي  إقامته بقصر عين  نبيه بري بمقر  النواب 
خاللها بحث مجمل العالقات والتعاون في العديد من المجاالت 
العليا  اللجنة اجتماع  انعقاد  البلدين، على أن يعقب ذلك  بين 

يتم  اللبناني  الوزراء  المشتركة بمقر مجلس  اللبنانية  المصرية 
خاللها توقيع عدد من االتفاقيات في العديد من المجاالت .

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد استهل برنامج عمله فى 
للبنان أمس الخميس ، بوصوله إلى مقر الحكومة  زيارته 
الرسمية،  له مراسم االستقبال  ببيروت، حيث أجريت  اللبنانية 
اللبناني، سعد الحريري، الذى  من جانب رئيس الوزراء 
الحكومة، وتم عزف  كان على رأس مستقبلى مدبولي بمقر 

السالم الوطني لجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، 
واستعراض حرس الشرف.

وعقد رئيسا الوزراء المصرى واللبناني جلسة مباحثات موسعة 
المصرى وزراء:  الوفد  الوفدين، حيث ضم  بحضور أعضاء 
الدولى، والبترول  الكهرباء والطاقة، واالستثمار والتعاون 
العاملة، واالتصاالت، والتجارة  المعدنية، والقوى  والثروة 

والصناعة، وسفير مصر فى لبنان.

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

كوشنر: خطة السالم يف الشرق األوسط ستكون 
نقطة بداية جيدة

اجليش السوري يقضي على عدد من اإلرهابيني ويدمر 
أوكارا هلم يف محاة وإدلب

ماكرون: فرنسا تقف إىل جانب العراق يف حماربة 
اإلرهاب وستدعمها سياسيا وماليا

يف اجلمعة الـ11 على التوالي.. اجلزائريون 
يواصلون االحتجاج مطالبني برحيل رجال بوتفليقة

   قال جاريد كوشنر مستشار البيت األبيض يوم الخميس 
إن خطة السالم في الشرق األوسط التي يعكف على 
وضعها ستكون ”نقطة بداية جيدة“ لمعالجة الصراع 

الفلسطيني. اإلسرائيلي 
وقال كوشنر وهو زوج إيفانكا إبنة الرئيس األمريكي 
منذ  السالم  إعداد خطة  يعمل على  إنه  ترامب  دونالد 
في  مقترحاته  عن  الكشف  المتوقع  ومن  عامين  نحو 

يونيو حزيران بعد انقضاء شهر رمضان.
وقال كوشنر لمعهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى إن 
”ما سنتمكن من إعداده هو حل نعتقد أنه سيكون نقطة 
يمكن  لما  إطار  ثم  السياسية ومن  للقضايا  جيدة  بداية 
القيام به لمساعدة هؤالء الناس على بدء حياة أفضل“.
بين  حل  إيجاد  بمحاولة  تكليفي  ”تم  كوشنر  وأضاف 
الجانبين وأعتقد أن ما سنطرحه هو إطار عمل أعتقد 
أنه واقعي... إنه قابل للتنفيذ وهو أمر أعتقد بشدة أنه 

سيقود الجانبين إلى حياة أفضل كثيرا“.
لعدة  عنها  اإلعالن  تأجيل  التي جرى  الخطة  وتتألف 
أسباب خالل األشهر الثمانية عشر الماضية من شقين 
الجوهرية  بالقضايا  ويتعلق  سياسي  أحدهما  رئيسيين 
مثل وضع القدس واآلخر اقتصادي يهدف إلى مساعدة 

الفلسطينيين على تعزيز اقتصادهم.
ويقول كوشنر الذي يعد الخطة مع المبعوث األميكي 
إلى الشرق األوسط جيسون جرينبالت إن الخطة ليست 
ولم  المنطقة.  على  األمريكية  اإلرادة  لفرض  محاولة 
يقل ما إذا كانت الخطة ستدعو إلى حل الدولتين والذي 

كان أحد أهداف جهود السالم السابقة.
وعبر الفلسطينيون عن تشككهم في الجهود التي يقودها 

كوشنر.
ويعتقد مسؤولون ومحللون عرب أن من المرجح أن 

تأتي الخطة في صالح إسرائيل نظرا ألن إدارة ترامب 
تتخذ نهجا متشددا تجاه الفلسطينيين حيث قطعت عنهم 
التحرير  منظمة  مكتب  بإغالق  وأمرت  المساعدات 

الفلسطينية في واشنطن.
ويقول جرينبالت إن المفاوضين األمريكيين يتوقعون 
اعتراض اإلسرائيليين والفلسطينيين على بعض أجزاء 

الخطة.
وحين سئل عن تعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو بضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية 
حكومة  تشكيل  فور  نقاشا“  ”سنجري  كوشنر  قال 

إسرائيلية جديدة.
فوزه  بعد  جديدة  حكومة  بتشكيل  نتنياهو  تكليف  وتم 
في االنتخابات اإلسرائيلية التي جرت في التاسع من 
الجانبان  يفكر  أن  ”آمل  كوشنر  وقال  نيسان.  أبريل 
اإلسرائيلي والفلسطيني جيدا فيها )خطة السالم( قبل 
اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب“ مضيفا أنه لم يبحث 

قضية ضم المستوطنات مع نتنياهو.

وحدات  نفذت    
الجيش السوري، اليوم 
الجمعة، عمليات كثيفة 
ومركزة على تجمعات 
وأوكار للمجموعات 
اإلرهابية في ريفي 
حماة الشمالي وإدلب 
الجنوبي، ردا على 
خروقاتهم المتكررة 
التفاق منطقة خفض 
التصعيد واالعتداء 
على المناطق اآلمنة.

وأوضحت وكالة األنباء السورية )سانا( أن وحدات 
من الجيش استهدفت تجمعات وأوكاًرا للمجموعات 
اإلرهابية في )باب الطاقة( و)السرمانية( بريف حماة 
الشمالي الغربي، ما أسفر عن القضاء على عدد من 
اإلرهابيين وتدمير آليات ومنصات إلطالق القذائف.

وفي إدلب، أشارت )سانا( إلى أن وحدات من الجيش 
دمرت بضربات صاروخية ومدفعية آليات وعتادا 

إلرهابيي تنظيم فتح الشام “جبهة النصرة سابقا” في 
بلدة )الهبيط( بالريف الجنوبي الشرقي.

وكانت وحدات الجيش السوري قضت، أمس، بضربات 
صاروخية مركزة على عدد من إرهابيي تنظيم فتح 
تجمعاتهم  باستهداف  سابقا”  النصرة  “جبهة  الشام 
وتحصيناتهم في قرى وبلدات )الحويز( و)تل هواش( 

و)كفرنبودة( و)الشريعة( بريف حماة الشمالي.

 يواصل الجزائريون التظاهر في الجمعة 
الـ11 على التوالي، تعبيرا عن تصميمهم 
على مواصلة حركة االحتجاج، مطالبين 
برحيل نظام بوتفليقة السابق بكل رموزه، 

بمن فيهم الرئيس المؤقت الحالي.
وبعد شهر على استقالة الرئيس السابق، 
عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل 
تحت ضغط المحتجين في الشارع وتخلي 
الجيش عنه بعد 20 عاما من حكم الجزائر، 
لم تضعف الحركة االحتجاجية، إذ يرى 

المحتجون أن مطالبهم لم تتحقق بعد.
ويرفض المحتجون أن يتولى رجال رئيس 
الدولة السابق، إدارة المرحلة االنتقالية أو 
تنظيم انتخابات الرئاسة الختيار خليفته.

في المقابل، يدعم الجيش ورئيس أركانه 
البقاء في اإلطار  الفريق أحمد صالح، 
الدستوري وتنظيم االنتخابات الرئاسية 

المقررة في الرابع من يوليو القادم.
الفريق أحمد  ودعا رئيس األركان، 
صالح، إلى التمسك باإلطار الدستوري 
لحل األزمة، كما دعا األربعاء الماضي 
األحزاب والشخصيات إلى الحوار مع 
مؤسسات الدولة القائمة وحذر من الوقوع 

في العنف.
وبالتزامن مع هذه االحتجاجات فتح 
القضاء ملفات فساد واستدعى مسؤولين 

سابقين للتحقيق معهم، حيث استجوبت 
النيابة العامة رئيس الوزراء السابق أحمد 
أويحيى، الذي شغل المنصب أربع مرات 
منذ 1995، منها ثالث مرات في ظل 
رئاسة بوتفليقة، في قضايا تتعلق بـ«تبديد 
المال العام والحصول على امتيازات غير 
مستحقّة« ولم تصدر أي معلومات عن 

مسار التحقيق.
واعتبر الرئيس السابق للرابطة الجزائرية 
مصطفى  المحامي  اإلنسان  لحقوق 
بوشاشي، الخميس أن االحتجاجات 
إلى »مرحلة حاسمة«، داعيا  وصلت 
السلمية  إلى مواصلة مسيراته  الشعب 

للوصول إلى »التغيير الحقيقي«.
العام  المدير  القضاء أيضا،  واستجوب 
المتقاعد  اللواء  السابق  الوطني  لألمن 
الخميس في  الغني هامل لمرتين،  عبد 
قضية محاولة إدخال 700 كلغ من مخدر 
الكوكايين، وقبلها مثُل أمام القضاء بشبه 
امتيازات  الوظيفة من اجل  »استغالل 

غير مستحقة«.
وفي اليوم نفسه مثل وزير المالية الحالي 
المركزي سابقا محمد  البنك  ومحافظ 
النيابة لالستماع ألقواله  أمام  لوكال 
بشأن قضايا مرتبطة خصوصا بـ«تبديد« 

أموال عامة.

الفرنسي إيمانويل    أكد الرئيس 
ماكرون، اليوم الجمعة، أن فرنسا 
تقف إلى جانب العراق في تعزيز 
اإلرهاب  محاربة  على  قدراته 

وتدريب قواته.
وقال ماكرون، خالل مؤتمر صحفي 
مشترك مع رئيس الوزراء العراقي 
عادل عبد المهدي في باريس، “لدينا 
كفاح مشترك ضد اإلرهاب والهمجية”، 
مؤكدا أن “المعركة على اإلرهاب 
لم تنته ويجب استكمال المعركة”.

وأضاف “أن فرنسا تقف إلى جانب 
العراق في تعزيز قدراته على محاربة 
اإلرهاب وتدريب قواته، وستدعم 

العراق سياسيا وماليا”.
بالده  وأعرب ماكرون عن رغبة 

في أن “يترأس العراق إلى جانبنا 
الخريف المقبل المؤتمر الدولي حول 
دعم ضحايا العنف الديني والعرقي 

في الشرق األوسط”.
العراقي  الوزراء  رئيس  وكان 

أنه  ذاته،  المؤتمر  أكد، خالل  قد 
لتنظيم  نائمة  هناك خاليا  زال  ما 
الدور  أهمية  إلى  “داعش”، الفتا 
اإلرهاب  محاربة  في  الفرنسي 

وإعادة إعمار البالد.

سئل نابليون كيف استطعت أن تولد الثقة في نفوس أفراد 
جيشك؟ 

فأجاب: كنت أرد ثالث على ثالث.. من قال ال أقدر قلت له 
حاول، ومن قال ال أعرف قلت له تعلم، ومن قال مستحيل 

قلت له جرب.
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أردوغان “يستميت” من أجل إلغاء نتائج إسطنبول

اإلرهابيون التسعة.. 
سريالنكا تعلن أمساء مجيع منفذي “املذحبة”

اهلند جتلي 1.2 مليون شخص مع اقرتاب إعصار 
مدمر من الساحل الشرقي

في  تحقيقا   32 الخميس،  التركي،  االدعاء  بدأ    
االنتخابات  خالل  مخالفات  ارتكاب  بشأن  مزاعم 
المحلية التي جرت في إسطنبول، وخسرها حزب 
رجب  الرئيس  بزعامة  الحاكم،  والتنمية  العدالة 
طيب أردوغان، لصالح حزب الشعب الجمهوري 

المعارض.
وذكرت وكالة أنباء األناضول التركية أن االدعاء 
اللجان  مسؤولي  من   100 من  أكثر  استدعى 

االنتخابية الستجوابهم كمشتبه فيهم.
فكرة  بعد  يتقبلوا  لم  وحزبه  أردوغان  أن  وبدا 
خسارتهم في االنتخابات، التي جرت أواخر مارس 

الماضي، فحاولوا بشتى الطرق إعادتها،
االنتخابات  وإعادة  النتائج  إلغاء  إلى  الحزب  ودعا 
ما  وهو  مرتين،  بها  طعن  قدم  كما  إسطنبول  في 

أشاع التوتر في األسواق المالية في البالد،
وقال الحزب في تبرير موقفه: “آالف األشخاص 
أهليتهم  عدم  رغم  إسطنبول  في  بأصواتهم  أدلوا 
سابقة”.  حكومية  قرارات  على  بناء  للتصويت 
إعادة  عمليات  وبعض  األولية  النتائج  وأظهرت 
فرز األصوات في االنتخابات المحلية التي جرت 
على مستوى البالد أن حزب العدالة والتنمية خسر 
السيطرة على كل من إسطنبول والعاصمة أنقرة.

الشعب  حزب  فاز  ألردوغان،  ضربة  وفي 
المعارضة  حزب  وهو  العلماني،  الجمهوري 
بمقعد  أصغر  أحزاب  مع  بالتحالف  الرئيسي، 

رئيس البلدية في المدينتين لينهي سيطرة الحزب 
الحاكم عليهما المستمرة منذ سنوات طويلة.

وتولى مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام 
 17 بعد  إسطنبول،  بلدية  رئيس  منصب  أوغلو، 

يوما من االعتراضات وإعادة الفرز.
على  ركزت  التحقيقات  أن  األناضول  وذكرت 
في  كويوأتاشهير  وقاضي  تبة  مال  مناطق 

إسطنبول.
للتحقيق  يخضعون  بهم  المشتبه  أن  وأضافت 
واستغالل  االنتخابي  القانون  بانتهاك  مزاعم  في 

مناصبهم في فرز األصوات.
يذكر أن المجلس األعلى لالنتخابات لم يفصل بعد 
في الطعن، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية على 

نتيجة انتخابات إسطنبول.

 بعد 10 أيام على الهجمات اإلرهابية 
الدامية، التي أسفرت عن مصرع ما 
يزيد على 250 شخصا في سريالنكا، 
كشفت كولومبو عن هويات جميع منفذي 

الهجمات.
السريالنكية  األمن  أجهزة  وحددت 
شنو  الذين  التسعة،  المنفذين  هويات 
هجمات شبه متزامنة استهدفت كنائس 
وفنادق في العاصمة كولومبو في أحد 

عيد القيامة.
وقالت الشرطة إن أصول وممتلكات 
مصادرتها  ستتم  التسعة  اإلرهابيين 
اإلرهاب،  مكافحة  قانون  بموجب 
لما ذكرته صحيفة “غارديان”  وفقا 

البريطانية.
وكانت تفجيرات دامية في 21 أبريل 
على فنادق وكنائس في سريالنكا قد 
أسفرت عن مقتل 253 شخصا، بينهم 

40 أجنبيا.
وأكد المتحدث باسم الشرطة السريالنكية 
روان غوناسيكيرا، األربعاء، أن شقيقين 
من أسرة ثرية في كولومبو متورطين 
بالتفجيرين اللذين ضربا فندقين فخمين 

في العاصمة.
وبحسب بيانات الشرطة، فإن كل هجوم 
نفذه واحد من اإلرهابيين، باستثناء ذلك 
الذي استهدف فندق شانغريال، حيث 

نفذ شخصان هجومين داخل الفندق، 
أحدهما زهران هاشم.

هاشم  أن زهران  ويعتقد 
إرهابية  جماعة  قائد  هو 
محلية هي المسؤولة عن 
الهجمات التي تبنى تنظيم 
داعش الحقا مسؤوليته عنها.

ويقود هاشم تنظيم جماعة 
التوحيد الوطنية المحظورة.

وبحسب الشرطة، فقد نفذ 
زهران هاشم ورفيقه إلهام 
أحمد محمد إبراهيم الهجومين 

في فندق شانغريال.
وإلهام هو الشقيق األكبر 
إلنشاف أحمد، الذي قام بتنفيذ 
الهجوم الذي استهدف فندق 
سينامون الكبير، المجاور 

لشانغريال.
أما الفندق الثالث الذي استهدفه 

اإلرهابيون فهو فندق كينغزبيري، وعرف 
المنفذ بأنه محمد عزام مبارك محمد، 
الذي احتجزت السلطات السريالنكية 
زوجته، وفقا لما ذكره روان غوناسيكيرا.
كنيسة  استهدف  الذي  الهجوم  ومنفذ 
سانت أنطوني، كان أحمد معاذ، الذي 
اعتقلت السلطات شقيقه، فيما نفذ المدعو 
كنيسة  على  الهجوم  هاستثون  محمد 

سانت سيباستيان.
وقام محمد ناصر محمد أسعد بتنفيذ 

الهجوم على كنيسة كريستيان زيون 
في الحي الشرقي باتيكالوا.

أما اإلرهابي الذي لم يتمكن من تنفيذ 
هجومه على فندق فخم بسبب تعطل 
جهاز التفجير، ثم قام الحقا بتفجير العبوة 
الناسفة في نزل صغير في كولومبو فهو 
عبد اللطيف، الذي درس في أستراليا 

وبريطانيا.
وبعد التفجيرات بوقت قصير، فجرت 

إلهام، زوجة الشقيق األصغر  فاطمة 
نفسها ما أدى إلى مقتلها واثنين من أبنائها 

الشرطة  رجال  من   3 إلى  باإلضافة 
الذين حاولوا دخول منزلها.

ورغم أن جميع منفذي الهجمات سريالنكيون، 
فإن رئيس البالد مايثريباال سيريسينا 
قال لـ”سكاي نيوز” إن أجنبيا قد يكون 
الرأس المدبر لـ”تفجيرات عيد القيامة”.
وحذر سيريسينا أيضا من أن يكون 
تنظيم “داعش” وضع “استراتيجية 

جديدة” باستهداف دول صغيرة.

جهودها  الهندية  السلطات  كثفت   
إلجالء أكثر من مليون شخص على 
امتداد ساحلها الشمالي الشرقي باستخدام 
زوارق وحافالت وقطارات قبيل وصول 
إعصار عات من المتوقع أن يجتاح 
اليابسة يوم الجمعة. وجمع العديد من 
سكان القرى متعلقاتهم على شاحنات 

قبل مغادرة منازلهم.
ويتحرك اإلعصار فاني على خليج 
البنغال على مسافة نحو 275 كيلومترا 
إلى الجنوب والجنوب الغربي من بلدة 
بوري التي تضم معبدا هندوسيا حيث 
خصصت السلطات قطارات إلجالء 
السياح وخلت الشواطئ من روادها.

وقالت السلطات إنها ستجلي نحو 1.2 
مليون شخص من المناطق المنخفضة 
في  أوديشا  بوالية  مقاطعة   15 في 
ومدارس  مالجئ  إلى  البالد  شرق 

ومبان أخرى.

وقال بيشنوبادا سيثي المفوض 
الخاص المعني بشؤون اإلغاثة في 
أوديشا لرويترز “نبذل قصارى 
جهدنا على كل المستويات من 

أجل عمليات اإلجالء”.
وقالت هيئة األرصاد الجوية إن 
سرعة الرياح المصاحبة لإلعصار 
فاني بلغت ما بين 170 و180 

كيلومترا في الساعة.
سفن  سبع  البحرية  ونشرت 
حربية ولديها ست طائرات وسبع 
طائرات هليكوبتر في حالة تأهب 
مع غواصين وزوارق مطاطية 

وفرق طبية ومواد إغاثة.
وأوقفت السلطات العمل في ميناءين 

كبيرين وأمرت السفن بالمغادرة لتجنب 
األضرار.

ويمكن أن يستمر موسم األعاصير 
بالهند من أبريل نيسان حتى ديسمبر 

كانون األول حيث تجتاح عواصف 
قوية المدن الساحلية وتتسبب في وفيات 
أضرارا  وتلحق  واسع  نطاق  على 
الهند  في  والممتلكات  بالمحاصيل 

وجارتها بنجالدش.

واجتاح إعصار هائل سواحل أوديشا 
لمدة 30 ساعة في عام 1999 وأودى 
بحياة عشرة آالف شخص. وأنقذت 
مليون  لنحو  ضخمة  إجالء  عملية 
شخص حياة اآلالف في عام 2013.

كيف  حتمي أطفالك من التنمر املدرسي والتنمر اإللكرتوني؟
نصائح لكل أسرة عربية مقيمة يف كندا.. 

 إثر نشر خبر انتحار الطفلة أمل البالغة 9 أعواما من عائلة سورية 
على  الضوء  سلط  الذي  الخبر  هذا  الكندية،  ألبرتا  والية  في  الجئة 
مخاطر التنمر في المدارس، بحسب ما صرح به أهل الطفلة أن سبب 
قامت  المدرسة،  في  زمالئها  تنمر  من  ابنتهم  معاناة  كان  انتحارها 
اإلنترنت  شؤون  في  االستشارية  الخبيرة  ـ  الرملي  هناء  المهندسة 
والتنمر  التنمرالمدرسي  بظاهرة  والمتخصصة  باألسرة  المتعلقة 
الشخصية  على صفحتها  النصائح  من  مجموعة  بنشر  ـ  اإللكتروني 
عشرات  في  كندا  في  العربية  للجالية  بها  متوجهة  الفيسبوك  على 
المجموعات التي تجمع الجالية العربية في كندا، وحيث تم تداوله من 
متابعي المنشور على نطاق واسع، حيث وصل المنشور خالل 24 
ساعة لعدد يفوق ال 52 ألف متابع، كما حاز على مئات التعقيبات، 
في حماية  األهل  دور  المقال إلظهار  هذا  لكتابة ونشر  دفعتني  التي 
أطفالهم من التنمر بكل أشكاله التنمر المدرسي و التنمر اإللكتروني 

للمهاجرين والالجئين في كندا و أميركا ودول أوروبا:
)1 تعزيز ثقة أطفالنا بأنفسهم، وتعزيز عادة االمتنان.

)2 تعزيز مفهوم تقدير الذات والجسد والعقل لدى أطفالنا.
)3 منح أطفالنا الكثير من الحب والحنان.

لدعمهم  بجانبهم  موجودين  أنكم  دائم  بشكل  أطفالكم  تذكير   4(
ومساعدتهم لتكون حياتهم أفضل.

الهادئة  الحوارات  وفتح  األطفال،  مع  واليومي  الدائم  التحدث   5(
والمريحة معهم، هو السبيل الوحيد لكي نفهم ما يجري لهم. سواء في 

المدرسة أو عبر اإلنترنت.
وثقافة مجتمع جديد  وتقبل االختالف  تقبل اآلخر،  تعزيز مفهوم   6(

عليهم.
)7 تعريف أطفالنا بحقوقهم، وطرق تقديم الشكوى في حال تعرضوا 

ألي نوع من التنمر.
خاصة بعد أن ذكرت إحدى الوكاالت اإلخبارية نقاًل عن والد الطفلة 
، إّن ابنته "انتحرت واكتشف جثتها في غرفة نومها، وكانت تعود من 
مدرستها تشتكي من تعرضها للتنمر والتخويف. وأن زمالءها كانوا 

يضايقونها ويخبروها بأنها "قبيحة وليست جميلة". 
ومن المتابعين من وضع تفسيرات وتأويالت عن سبب انتحار الطفلة، 
بأنه من الصعب  له، وهناك من شكك  الذي تعرضت  التنمر  وسبب 
الكثير  نفسها، ودار  قتل  تتمكن من  9 أعوام  بعمر  تصديق أن طفلة 
من النقاش حول حجاب الطفلة بهذا العمر الصغير وأنه من المحتمل 
المنزل  في  النفسية  الضغوط  من  الكثير  للطفلة  سبب  قد  يكون  أن 
والمدرسة، وانقسم المتحاورون مابين معارض ومؤيد لفكرة فرض 
األهل الحجاب على طفلتهم الصغيرة قبل سن البلوغ. ووصولها للعمر 
الذي يمكنها من اتخاذ قرار إرتداء الحجاب بنفسها وعن قناعة تامة.

بقلم: هناء الرملي 
الخبيرة االستشارية في شؤون اإلنترنت واألسرة



  هدد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي، زياد النخالة، بقصف أكبر المدن 
اإلسرائيلية في حال إقدام تل أبيب على استهداف المقاومة الفلسطينية أو تنفيذ 

اغتياالت منظمة لعناصرها.
وتوعد النخالة، في تصريح صحفي أدلى به يوم الخميس، إسرائيل بالرد على 
مثل هذه التصرفات »بغض النظر عن أي تفاهمات أبرمت أو ستبرم«، مضيفا 

أنه في هذه الحالة »لن يكون أمام المقاومة أي خطوط حمراء«.
وحمل األمين العام للجهاد اإلسالمي تل أبيب المسؤولية عن التباطؤ في تنفيذ 
التفاهمات التي تم التوصل إليها، مشيرا إلى أن إسرائيل ال تأخذ في عين االعتبار 

جهود الوساطة المصرية إال بقدر ما تحققه من مصالحها.
وجاءت هذه التصريحات على خلفية غارات ليلية جديدة شنها سالح الجو اإلسرائيلي 
على قطاع غزة، وقال الجيش اإلسرائيلي إنه نفذ الغارات أمس ردا على إطالق 

بالونات حارقة عبر حدود غزة من الجانب الفلسطيني.

  قال مسؤولون قضائيون إن 23 مغربيا 
وشخصا اعتنق اإلسالم يحمل الجنسيتين 
السويسرية واإلسبانية مثلوا أمام محكمة معنية 
بمكافحة اإلرهاب، امس الخميس، بتهم ترتبط 

بقتل امرأتين اسكندنافيتين.
وأضاف المسؤولون أنه تم تأجيل الجلسة 
االفتتاحية للمحاكمة على الفور إلى يوم 16 

مايو/آيار لمنح الدفاع وقتا لالستعداد.
وُعثر على جثتي الدنماركية لويسا فستراجر 
جيسبرسن )24 عاما( والنرويجية مارين يوالند 
)28 عاما( في ديسمبر/كانون األول قرب قرية 
إمليل بالقرب من قمة توبقال، وهي أعلى قمة 
في شمال أفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال.
وبايع أربعة من المتهمين تنظيم داعش في 
مقطع فيديو ُسجل قبل ثالثة أيام من العثور على 
الجثتين، لكن المتحدث باسم الشرطة بوبكر سابك 

قال إنهم قتلوا السائحتين في “عمل منفرد”.

وقال محامي الدفاع سعد السهلي إن األربعة 
متهمون “بتكوين عصابة إجرامية بنية المساس 
الخطير بالنظام العام وتدريب أشخاص لاللتحاق 

بتنظيم إرهابي”.
واعتقلت السلطات باقي المتهمين الحقا في إطار 
حملة أوسع استهدفت أشخاصا قد يكونون على 
صالت بالمشتبه بهم الرئيسيين. وقال السهلي 

إن الباقين متهمون باإلشادة باإلرهاب.
وتنظر محكمة مختصة في قضايا اإلرهاب في 

سال قرب العاصمة الرباط في القضية.
وبالمقارنة مع دول أخرى في شمال أفريقيا، 
ظل المغرب إلى حد بعيد بمعزل عن الهجمات 
اإلرهابية. ووقع أحدث هجوم في أبريل/نيسان 
عام 2011 وقتل فيه 17 شخصا في تفجير 

بمطعم في مراكش.
وفي عامي 2017 و2018 ضبط المغرب 20 

خلية كانت تخطط لهجمات في البالد.
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بقلم:  رفاه السعد

    يعاني العراق من آفة المخدرات التي 
بدأت تفتك بشبابه من الجنسين ،  فالجارة 
القاتلة  ايران غزت العراق بتجارتها 
وأصبحت بالد الرافدين والحضارات 

مرتع للمخدرات.. 
مفوضية حقوق االنسان اكدت في 
اكثر من تقرير لها أن العراق اصبح 
سوقا رائجا لبيع وتعاطي المخدرات 
المنافذ الحدودية  .. وبيانات  هيئة 
خير دليل على ذلك فكل يوم تتحدث 
الهيئة عن اعتقال اشخاص قادمين 
من ايران يحملون انواع مختلفة من 

المواد المخدرة .
ضابط في مديرية مكافحة المخدرات اعلن 
في تصريح له الحد المواقع العراقية أن 
اغلب مناطق جنوب العراق شهدت في 
السنوات األربع الماضية رواجاً كبيراً 
لبيع وتعاطي المخدرات بكافة أصنافها 
من بينها »االفيون والحشيش وحبوب 

الكريستال«
وإن عامي 2017 و2018 شهدا ارتفاعاً 
ملحوظاً في نسبة تعاطي المخدرات 
خصوصا بين فئة الشباب لكال الجنسين، 
ذلك إلى األسباب االقتصادية  عازياً 
واألمنية واالجتماعية التي كانت لها 
تأثيرات مباشرة في ارتفاع تلك النسب.
المخدرات  بلد  العراق  وبعد أن بات 
والفضل يعود للجارة ايران ينتشر خبر 
في وسائل االعالم العراقية يقول إن بغداد 
أول عاصمة تُزرع فيها المخدرات في 

الشوارع..لكن كيف ولماذا..َ!
هنا القصة : 

فضيحة كبرى بحسب ما وصفها خبراء 
في شرطة مكافحة المخدرات..حيث القي 
القبض على ثالثة أبرياء ال ناقة لهم وال 
جمل في ما حصل، لكن حظهم السيئ 

كان سبب اعتقالهم وإيداعهم في سجن 
بمنطقة العامرية غرب بغداد وهم ) إ 
م ع ( يعمل بأجر يومي، والمهندس 
الزراعي ) إ ر ج ( ويعمل بأجر يومي، 

والمهندس  الزراعي )ج غ ع( .
 القصة بدأت عندما  وصلت معلومات 
بوجود نوع من األزهار تزرع في عدد 
من شوارع بغداد، وتحديدا في جانب 
الكرخ، تحتوي هذه الزهور على نسبة 
من المادة المخدرة، بينما إعتاد عمال 
البلدية على زراعتها باعتبارها ) شقائق 
النعمان( ودون ان يعلموا إن هذه الزهور 
هي الخشخاش الذي يتوفر في عضادها 
المادة المخدرة، وبحسب مصدر: إن 
تباع في محالت  تلك األزهار  بذور 
تجارية بمنطقة السنك المعروفة، ولم 
يعترض عليها أحد، وإن الجميع في 
البلدية اليعرفون شيئا عن الخشخاش 

واعتادوا زراعة شقائق النعمان!
الذقون هذا ما يفعله  الضحك على 

بعضهم ، فساد من نوع جديد.  
والسؤال هنا من وراء هذه الصفقة ومن 
المسؤول ومن الذي يجب ان يحاسب 
فعال ؟ وماهي الخطوات التي يجب على 
البلدية اتخاذها.. كل هذه االسئلة من 
سيجيب عليها ومن سيوضح للشعب 

المغلوب على امره ماذا يحدث ؟؟؟
قضايا خطيرة يعيشها الشارع العراقي 
بينما البرلمان ينشغل بصراع داخلي 
بين نوابه بين حاضر وغائب ودعوات 
الحصانة عن هذا وذاك واخر  لرفع 

ينشغل بكاميرا السلفي..!
 فيما رئاسة الوزراء تجتمع اسبوعيا 
وحتى االن لم يصدر منها قرارا يرفع 
من معنويات الشارع التي اصبحت اقل 

من الصفر.. 

    يبدو أّن موضوع التّربية الجنسيّة قد تقدّم سلّم أولويّات وزارة 
التربية والتعليم، بعد أن تّم تحضير المادّة التّعليمية للمراحل الدّراسيّة  
بدءاً من المرحلة اإلبتدائيّة، أي من عمر أربع إلى خمس سنوات، 
وبدأ تطبيقها وسط اعتراضات كثيرة من األهالي. وحتّى ال نُتّهم 
بالتجنّي على أحد، دعونا نتفّحص النّص األول من المحور األول 
من كتاب التربية الجنسيّة للمرحلة اإلبتدائيّة ونحلّله بطريقة تربويّة 
لعلّنا نتعّرف على حقيقة الموضوع بصورة أسهل مّما يظّن البعض 
ويعتقد! ولتكن البداية من النّص التوجيهي لتدريس »موضوع الحمل 
والوالدة« الذي اخترته كنموذج للحديث عنه وجاء بالشكل التالي:

الطفل في المرحلة اإلبتدائيّة أصغر من أن يسمع عن البويضة 
والحيوانات المنويّة. لكنه من ناحية أخرى، يجب أن يعلم أّن إرادة 
هللا هي أن يكون الّطفل ثمرة الحّب بين األب واألّم ، فنحن ال 
نأتي من العدم. لذلك كان هناك قبل كّل شيء لقاء الّرجل والمرأة 
اللذين يبحثان عن بعضهما البعض ويحّب أحدهما اآلخر ويتّحدان 
في حّب خاّلق. هنا يفهم الّطفل بروحه الّشاعريّة أّن نسمة الحياة 
تأتي من هللا، فالطفل ليس فقط نتيجة رغبة والديه بل بمشيئة هللا. 
كتربوية متخّصصة، ال يسعني إاّل القول أّن َمن وضع هذا الّشرح 

ليس متخّصصاً في وضع المناهج التّربوية، لعدّة أسباب أهّمها:
ـ  عدم وضوح الهدف التربوي من موضوع النّص. فمنذ متى 
يتّم استعمال ِصيغٍ لغويّة مجّردة كاإلرادة، وثمرة الحّب، والعدم، 
واإلتّحاد، والّروح الشاعريّة، ونسمة الحياة  وجميعها ِصيٌغ تتعلّق 
بأكثر من موضوع لشرح مفهوٍم ما، وبالتالي ترك المدّرس يتخبّط 
في اجتراح األساليب البسيطه لشرحها لألطفال؟ إذا كان هذا هو 
الحال، أستطيع التنبّؤ من اآلن بأّن المدّرس سيواجه صعوبات جّمة 
في الوصول للهدف وأيصاله بالتبعيّة لألطفال وبالتالي قياس درجة 

نجاحه من عدمه. 
ـ من الواضح أّن توزيع المقّررات واألهداف لم يكن مبنيّاً على أساس 
مراحل التطّور الفكري والنّفسي للطفل وجهوزيتّه لتناولها. ال يصّح 
هنا التطفُّل على أّيٍ من هذه المراحل وال ينفع إدخال مواضيع قبل 
أوانها بما يتنافى مع براءة األطفال الذين يُراد لهم أن يتحّملوا معِرفةً 

سابقة لتوقيتها وليسوا جاهزين في األساس الستيعابها. 
ـ أوليس من المبّكر جدّا طرح موضوع اإللوهية؟ والذي من المفّضل 
طرحه من خالل أنشطة تفاعليّة مبّسطة تتناول التربية واألخالق 
المدنيّة؟ وإاّل ما قيمة تشدُّق الدّولة بالعلمانيّة وهي تدعو في نفس 

الوقت إلى نزع كل الّرموز الدّينيّة من األماكن العاّمة؟
ـ والسؤال إذا كان الكتاب موّجها لألهل حرصاً على تعاطيهم الّسليم 
مع أوالدهم، فهل يتفّضل أحد أن يطلعني إن كانت األكثريّة الّساحقة 
من األّمهات قادرات على تبنّي هذا الدور التعليمّي بِحرفيّة اإلنسان 
المتخّصص المؤّهل من عدمه؟ وهل نسينا أم تجاهلنا أن هناك العديد 
من األّمهات القاصرات وغيرهّن من المطلّقات اللواتي يعانين من 
مشاكل عدّة، وأخريات ال دخل لهّن باإلختصاص التربوي وبالتالي 
ينقصهّن الكثير من الدراية والمعرفة التطبيقيّة في األساليب التّعليميّة؟
وإنّني ألتساءل اآلن كيف سيكون عليه الحال عند تناولهم للدروس 
األخرى ومنها: كيفيّة الحمل بالتوائم، مراحل نمّو الجنين، التحضير 
للوالدة، الوالدة الطبيعية مقابل الوالدة القيصريّة، وحاجات المولود، 
والذي يعود بذاكرتي لحديٍث دار بيني وبين إحدى األّمهات أخبرتني 
سة ابنها ذو الثاّلث أعوام أرسلت بطلبها ذات يوم ألنّها  فيه أن ُمدِرّ
الحظت أن َمرَحه  قد خّف وبدأ باختيار األلوان القاتمة خالل حّصة 
الفنون. وبعد التدقيق تبيّن أن األم قد زادت في التّمهيد لفكرة الطفل 
الذي سيعقبه وستلده الحقاً. وهذا ال يعني إاّل أن التّربوي الناجح هو 
من يالحظ، ويهتّم ويعرف متى وكيف يتواصل مع األهل، فما بالك 
الّطفل الذي من الّصعب إفهامه ما ال يتوافق مع عمره اإلدراكي 
للمعرفة؟ لذلك ِلَم ال نترك الخبز للخبّاز دون التعّرض للمراحل 
األولى من الطفولة التي من المحتمل أن تكون سعيدة أو تعيسة؟ 
رعلى أطفالنا الذي أجمل ما  وِلَم التعّجل في فرض النضوج المبّكٍ

يميّزهم في هذه األعمار هو براءتهم المطلقة؟!
أما بالنّسبة للمحور الثّاني فالمواضيع التي تُدّرس لألوالد في عمر6 
إلى 7 سنوات تدور حول موضوع اإلعتداء الجنسي، الوقاية منه، 
كيفية حماية الذات، الكشف عن الذات، معرفة مصادر المساعدة، 
إلخ. في الحقيقة، لم يسبق لي أن سمعت أوالداً يطلبون المساعدة، 
فَمن يتّم اإلعتداء عليه، يتّم تهديده في غالب األحيان من قِبل المتعدّي 
في حال تكلّم ... وإنني إذ أرى أن التطّرق للموضوع بهذا الشّكل 
ال بدّ أن يخلق خوفا وهلعاً لدى األوالد واألهل ما قد يدفع المتعدّي 

للجوء إلى قتل الطفل بعد التعدّي عليه. 
أكتفي بهذا القدر من التّحليل ألقول أن قرار التطّرق  لتدريس مثل 
هذه المواضيع  هو قرار خاطئ وفي غير محلّه وينقصه الكثير من 
الدّراسات المتعّمقة من كبار المتخّصصين. لذا أختتم مقالي بطرح 

بعض األسئلة التي لم أجد إجابة عليها أو لها حتى اللحظة: 
ـ ِلَم ال يتّم العمل على بّث برامج توعية لألهل، برامج تسلّط الّضوء 
على سلوكيّات وإشارات معيّنة بحيث يستطيعون اكتشاف إن كان 
أوالدهم أو بناتهم يعانيون من حاالت تعدّي، وبالتالي لطلب اإلرشاد 

والمساعدة لحّل مثل هذه المشكالت؟ 
ًّ على مالحظة قصوٍر في فهم أمور الحياة من قِبل  ـ إن كان القرار مبنيا
الذين سبقونا، لما ال نستعين بهم في أبحاٍث تؤدي إلى نتائج إيجابيّة؟ 
ـ وهل يحّق لنا أن نجعل من أوالدنا حقالً للتّجارب؟ وهل سيجعل 
موضوع الجنس منهم أناساً أكثر وعياً وأقّل أخطاًء، أم سيزيد من 
مخاوفهم المجتمعيّة التي يجب أن ال ندع للخوف من مكّوناته أن 

تنتابهم أو أن تؤثّر على أرواحهم البريئة؟ 
ـ فإن كان »الفلتان األخالقي« هو من الدّواعي الملزمة إلدخال 
التربية الجنسيّة للمدارس مبّكرا وفي نفس الوقت لتناول موضوع 
الدّين كمدخٍل أساسّي لها... إذا دعونا نراجع فهم القصد من النّظام 

العلماني المنصوص عليه للدّولة؟!  
ختاماً، دعونا نعمل على إضافة ما من شأنه أن يفيد أوالدنا تربويّاً 
وتعليميّاً إلبعادهم عن كّل هذه الطروحات التي من الممكن بل من 
األكيد ستخدش أرواحهم وتشتّت أفكارهم، والنتيجة المنتظرة المزيد 

من المشاكل النّفسيّة والفكريّة واألخالقية!!

وللحديث بقيّة أذا تطلّب األمر منّي ذلك. 

اخملدرات تفتك بشباب العراق

قائد اجليش اإليراني يدعو كافة افرع القوات االيرانية للتأهب للحرب

النيويورك تاميز تسلط الضوء على اجتاه واشنطن لتصنيف 
اإلخوان مجاعة إرهابية

   دعا القائد العام للجيش اإليراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، جميع القوات 
المسلحة في إيران إلى التأهب للحرب واالستعداد ألي هجوم ليلي.

وقال موسوي، في كلمة ألقاها خالل االجتماع الـ12 لقادة الوحدات األساسية 
والمستقلة للقوة البرية التابعة للجيش: “على جميع قواتنا ووحداتنا أن تكون 
في أقصى حاالت الجاهزية وكأنها تعيش ليلة الهجوم، وأن تتمرن دوما على 

لعبة الحرب”.
وأضاف موسوي قائال إن “تهديدات األعداء اليوم جادة، وبالطبع هذه التهديدات 
في بدايتها لن تكون برية، ولكن مع ذلك، ال بد من أن تحافظ القوة البرية على 

جاهزيتها، علما بأنها محور كل العمليات”.
ووجه موسوي دعوة إلى جميع القوات المسلحة للتأهب للحرب واالستعداد 

والدأب على المناورات لتعزيز القدرات الدفاعية.
وجاءت هذه الدعوة بعد أن حث المرشد األعلى للثورة اإليرانية، آية هللا علي 
خامنئي، أمس األربعاء، قوات بالده على عرض قدراتها العسكرية أمام “العدو”.

وقال خامنئي: “العدو ال يكشف عن استعدادات عسكرية للحرب. لكن ينبغي على الشعب 
اإليراني أن يستعرض قدراته الحربية”.

وتشدد إيران لهجتها العسكرية في الوقت الذي تتعرض فيه لضغوط قاسية من قبل 

الواليات المتحدة التي فرض عقوبات قوية على الجمهورية اإليرانية، بينها عقوبات 
في قطاع النفط، متهمة طهران بأنها أكبر قوة دولية تدعم اإلرهاب وتزعزع االستقرار 

في الشرق األوسط.
وتحظى اإلجراءات األمريكية بدعم واسع من حلفائها بالمنطقة خاصة السعودية وإسرائيل.

   كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن 
إدارة الرئيس األمريكى، دونالد ترامب، 
تدفع نحو إصدار أمر من شأنه أن يصنف 
جماعة اإلخوان منظمة إرهابية أجنبية، 
مما يعنى فرض العقوبات األمريكية ضد 
التنظيم، وفقًا لمسئولين مطلعين على األمر.

وأوضحت الصحيفة على موقعها اإللكترونى 
أن البيت األبيض أصدر تعليماته لمسئولى 
األمن القومى والدبلوماسيين إليجاد سبيل 
لفرض عقوبات على جماعة اإلخوان فى 
أوائل أبريل الجارى ويفرض مثل هذا 
التصنيف عقوبات اقتصادية وحظر سفر 
واسعة النطاق على الشركات واألفراد 

الذين على صلة بالجماعة.
وجاءت خطوة ترامب فى أعقاب زيارة 

الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 
9 أبريل. وفى اجتماع مغلق 
لم يشارك فيه الصحفيين، حث 
السيسى نظيره األمريكى على 
اتخاذ هذه الخطوة واالنضمام 
إلى مصر فى تصنيف الجماعة 
كمنظمة إرهابية. ورد الرئيس 
األمريكى باإليجاب، قائالً إن ذلك 
سيكون منطقيًا. وقال مسئولون إن 
بعض مستشارى ترامب فسروا 

ذلك على أنه التزام.
سارة  اقرت  لها،  بيان  وفى 
ساندرز، المتحدثة باسم البيت 

األبيض، بأن اإلدارة تعمل على تصنيف 
اإلخوان كتنظيم إرهابى. وقالت: “لقد تشاور 

الرئيس مع فريق األمن القومى وقادة المنطقة 
الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنف يسير 

فى طريقه من خالل العملية الداخلية”.

وقال مسئولون إن جون بولتون، مستشار 
األمن القومى، ومايك بومبيو، وزير 

الخارجية، يدعمان الفكرة.

الّتبية اجلنسّية ... بدءًا من 
صفوف احلضانة ... يف كيبيك

بقلم:  
أ.د. ناهدة العاصي

 nahida.assi@gmail.com

   قررت الكنيسة الكاثوليكية في سريالنكا،  إلغاء قداسات األحد بسبب مخاوف 
أن  ذكر  قد  الكنيسة  باسم  البالد. وكان متحدث  في  اعتداءات جديدة  من حدوث 
محتملين ضد  هجومين  تتحدث عن  الكاثوليكية  الكنيسة  تلقتها  محددة  معلومات 
كنائس، وهو ما جعل الكنيسة تلغي قداس األحد 5 مايو بعد اعتداءات أحد الفصح 

الدامي التي راح ضحيتها 257 قتيال.
وقال متحدث باسم الكنيسة الخميس إن الكنيسة تلقت “معلومات محددة عن هجومين 
محتملين ضد كنائس”، ما دفع الكنيسة إللغاء قداس 5مايو الذي كان سيكون األول 

منذ اعتداءات أحد الفصح الدامي.
الفصح في  أحد  التي وقعت في  أن االعتداءات  السريالنكية،  السلطات  وأعلنت 
أن هذا  إلى  قتيال حسب حصيلة جديدة، مشيرة   257 البالد أسفرت عن سقوط 

العدد يمكن أن يرتفع.
وقال آنيل جاسينغي المدير العامة إلدارة الصحة إن “الحصيلة أصبحت اآلن 257 

قتيال”. وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن مقتل 253 شخصا.

البريطانية  الوزراء  رئيسة  أقالت     
تيريزا ماي، يوم األربعاء، وزير الدفاع 
جافين ويليامسون بعد أن ثبت أنه مصدر 
التسريبات المتعلقة بمناقشة مسألة التعاون 
مع عمالق االتصاالت الصينية “هواوي”، 

خالل اجتماع لمجلس األمن القومي.
وذكر بيان أصدرته رئاسة الوزراء البريطانية 
أن ماي “فقدت الثقة في قدرته )ويليامسون( 
على الخدمة في دوره كوزير للدفاع وعضو 
في حكومتها”، مضيفا أن قرارها جاء مبينا 
على سلوكه في التحقيق بشأن مالبسات 
اإلفصاح غير المصرح به عن معلومات من 
اجتماع لمجلس األمن القومي”، وفقا لتقرير 
بثته صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية 

على موقعها اإلليكتروني.
جاء قرار اإلقالة بعد التحقيق الذي فتحه 
مارك  الوزراء،  مجلس  شئون  وزير 
سيدويل في أعقاب تقارير تفيد بأن عددا 
من الوزراء في الحكومة البريطانية من 

مخاوف خالل  أثاروا  ويليامسون  بينهم 
اجتماع لمجلس األمن القومي حيال خطة 
تسمح بمشاركة الشركة الصينية في بناء 
شبكة الجيل الخامس الجديدة لالتصاالت 

واإلنترنت في بريطانيا.
كان ويليامسون قد أصدر بيانا األسبوع 
الماضي نفى فيه مسؤوليته أو مسؤولية 
أي من أعضاء فريقه عن تلك التسريبات.
أن  إلى  البريطانية  الصحيفة  وأشارت 
ويليامسون قد يواجه محاكمة جنائية، من 
المؤكد أنها ستجبره عن التنازل عن مقعده 
في البرلمان، وقد يترتب عليها بموجب 
القانون المتعلق باألسرار الحكومية حكم 

بالسجن لمدة عامين.
التنمية  وزيرة  تعيين  ماي  وقررت 
للدفاع  بيني موردونت، وزيرا  الدولية 
خلفا لويليامسون إلى جانب استمرارها 
في ممارسة مهام عملها كوزير لشؤون 

بدء حماكمة متهمني يف قضية المرأة والمساواة.
قتل سائحتني باملغرب

»اجلهاد اإلسالمي« تهدد 
باستهداف أكرب املدن 

اإلسرائيلية

سوريا توجه رسالة شديدة 
اللهجة إىل تركيا

إلغاء قداسات األحد املقبل 
يف سريالنكا خوفا من وقوع 

اعتداءات جديدة

ترييزا ماي تقيل وزير الدفاع الربيطاني بتهمة تسريب أسرار الدولة

  أكدت الحكومة السورية عزمها منع 
استمرار سيطرة الجماعات المسلحة 
على إدلب، موجهة رسالة إلى تركيا 
مفادها أن سوريا مصممة على استعادة 

كل شبر من أرضها.
وقال نائب وزير الخارجية السوري، فيصل 
المقداد، في مقابلة مع قناة »الميادين« 
اللبنانية، يوم الخميس، إن سوريا »لن 
تسمح لتركيا بالسيطرة ولو حتى على 
سنتيمتر واحد من األراضي السورية«، 
مضيفا: »على الجانب التركي أن يعلم 
أننا لن نقبل ببقاء الجماعات المسلحة 

في إدلب«.
وأكد المقداد أن »القرار السوري موجود 
بتحرير كل ذرة تراب من األراضي 
السورية، وإدلب ليست استثناء«، الفتا 
إلى أن »على األتراك وغيرهم أن يعوا 
أن سوريا مصممة على استعادة كل 

ذرة تراب من أرضها«.
وشدد نائب وزير الخارجية السوري أن 
على تركيا أيضا أن »تفهم أن دعمها 
لإلرهاب واحتاللها لألراضي السورية 

لن يجلبا لها األمان«.
وأردف المقداد مبينا: »عندما يتعرض 
شعبنا في إدلب وحماه والالذقية لالعتداء 
من قبل اإلرهابيين فعلى سوريا الدفاع 

عنه«.
نصيحة  المقداد  قدم  آخر،  جانب  من 
أصبحت  »التي  الكردية  للمنظمات 
أداة رخيصة بأيدي األميركي«، تفيد 
للوطن  بأن »يكون والؤها األساسي 

وليس ألعدائه«.
وتمثل محافظة إدلب المحاذية لجنوب 
غرب تركيا معقال أخيرا للمسلحين في 

سوريا، حيث تسيطر على أكثر من 70 
بالمئة من أراضيها فصائل مسلحة على 
رأسها »هيئة تحرير الشام« )»جبهة 
النصرة« سابقا(. وتتهم السلطات السورية 
الحكومة التركية بدعم تلك التشكيالت 
بهدف زعزعة االستقرار في البالد.

لخفض  منطقة  المحافظة  هذه  وتعد 
نتيجة   2017 عام  أقيمت  التصعيد، 
اتفاق تم التوصل إليه في إطار عمل 
منصة أستانا الخاصة بتسوية األزمة 
السورية بين روسيا وتركيا وإيران.

وفي 17 سبتمبر 2018، أعلن الرئيس 
ونظيره  بوتين،  فالديمير  الروسي، 
التركي، رجب طيب أردوغان، عقب 
لقائهما في سوتشي، التوصل إلى اتفاق 
السالح  منزوعة  منطقة  إقامة  حول 
تفصل بين أراضي سيطرة الحكومة 
في  المسلحة  والمعارضة  السورية 

المحافظة.
وأوقف هذا االتفاق شن هجوم من الحكومة 
السورية على إدلب بعد تحذيرات دولية 
من أن إطالق العملية سيتسبب بكارثة 
إنسانية خطيرة في المنطقة التي يقطنها 
نحو 3.5 مليون نسمة، لكن الحكومة 
السورية أكدت مرارا بعد ذلك عزمها 

استعادة إدلب.
وباإلضافة إلى ذلك تسيطر تركيا على 
أراض واسعة شمال محافظة حلب جراء 
»غصن  و  الفرات«  »درع  عمليتي 
الزيتون« اللتين نفذتهما بالتعاون مع 
المعارض  الحر«  السوري  »الجيش 
لدمشق، بذريعة مكافحة »داعش« و 
»وحدات حماية الشعب« الكردية التي 

تعدها أنقرة إرهابية.

حملل لييب: ظهور البغدادي بعد تصرحيات أردوغان ليست صدفة
الليبي،  السياسي  المحلل  الفيتوري،  رضوان  قال   
إنه ال توجد أي نقاط مشتركة بين الشعب الليبي وبين 
التنظيمات اإلرهابية في طرابلس بشأن الحل السياسي 
لألزمة الراهنة، مشيرا إلى أن ضربات الجيش الليبي 
الموجعة كشفت الدول التي تدعم اإلرهاب بعد أن كانت 

تدعمها سابقا من تحت الطاولة.
مع  هاتفية  مداخلة  خالل  السياسي،  المحلل  وأضاف 
اإلعالمي وائل العنسي، أن ظهور زعيم تنظيم داعش، 
أبو بكر البغدادي  من “قلب ليبيا على حد قوله” وعقب 
التصريحات الوقحة التي أدلى بها الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان ليست صدفة.
وكشف المحلل السياسي عن مؤامرة و “لعبة” كبيرة 
تحاك بالبالد، وأن المجتمع الدولي متضامن مع الجيش 
الليبي  الستقرار ليبيا، الفتا أن الجيش يتقدم ببطئ حفاظا 

على حياة المدنيين.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن دعم 

بالده لحكومة الوفاق الوطني وذلك خالل اتصال هاتفي 
برئيس الحكومة فايز السراج.

الدولة  وزير  قال  ذاته  السياق  وفي 
أنور  الخارجية  للشؤون  اإلماراتي 
تسيطر  متطرفة  إن فصائل  قرقاش، 
على العاصمة الليبية طرابلس وتعطل 
البحث عن حل سياسي لألزمة، فيما أكد 
اللواء أحمد المسماري سيطرة قوات 
الجيش الوطني على مواقع جديدة في 

محيط طرابلس.
على  الصراع  من  حالة  ليبيا  وتشهد 
السلطة بين الجيش الليبي بقيادة المشير 
خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني 
بقيادة فايز السراج، فيما أعلن الجيش 
الليبي مطلع أبريل الماضي، عن عملية 
طرابلس  العاصمة  لتحرير  عسكرية 

من الميليشيات والتنظيمات اإلرهابية.



ترامب يهدد بفرض حظر شامل على كوبا ما مل 
تتوقف عن دعم فنزويال

   أعلن الرئيس األمريكى دونالد ترامب أن الواليات المتحدة 
ستفرض حظًرا شاماًل وعقوبات على أعلى مستوى على كوبا 

ما لم توقف عملياتها العسكرية فى فنزويال.
فى  السلطات  دعم  للتوقف عن  كوبا  ترامب   الرئيس  ودعا 

فنزويال تحت طائلة فرض حصار شامل على الجزيرة.
وجدد مسؤولون فى اإلدارة األمريكية، من بينهم وزير الخارجية 
األمن  ومستشار  بنس،  مايك  الرئيس  ونائب  بومبيو،  مايك 
القومى جون بولتون، دعمهم لزعيم المعارضة خوان جوايدو 

فى فنزويال.
وكان جوايدو أعلن، فى وقت سابق أن القطاعات الرئيسية فى 
الجيش تدعمه بدال من الرئيس الشرعى نيكوالس مادورو، 
عن  للتعبير  الشوارع؛  إلى  الخروج  إلى  الفنزويليين  داعيا 

معارضتهم لنظام األخير.
يشار إلى أن جوايدو أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويال، واعترفت 

به الواليات المتحدة وعواصم غربية رئيسا شرعيا للبالد.
وقال جوايدو، إن هذه المحاولة التى يطلق عليها “عملية التحرير” 

قد تكون “المرحلة األخيرة” فى خطة اإلطاحة بمادورو.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

هل سينجح ترامب 
يف وقف اجلماعة ! 

على  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  إدارة  تعمل   
دراسة إدراج جماعة اإلخوان المسلمين للقائمة األمريكية 
البيت  قال  األجنبية حسبما  اإلرهابية  بالجماعات  الخاصة 
األبيض وقالت سارا ساندرز المتحدثة باسم البيت األبيض 
لألمن  فريقه  مع  تشاور  الرئيس  بأن  لها  في تصريحات 
مشيرة  القلق  يشاركونه  الذين  المنطقة  الوطني وزعماء 
إلى أن ضم الجماعة للقائمة يأخذ مساره في داخل الدوائر 
الداخلية لصنع القرار . وفي حالة اعتبار جماعة اإلخوان 
أي  على  عقوبات  سيفرض  إرهابية  جماعة  المسلمين 
اإلجراء  هذا  ويأتي   . بها  على صلة  أو جماعة  شخص 
قرار  أخذ  الذي  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  زيارة  بعد 
توليه رئاسة مصر عندما  قبل  الحرب على اإلرهاب من 
المصري  الشعب  من  طلب  عندما  للدفاع  وزيراً  كان 
اإلرهاب.  بمحاربة  تفويض  الميدان إلعطائه  إلى  النزول 
والسؤال هو هل سينجح ترامب في اتخاذ هذا اإلجراء ؟. 
وجماعة اإلخوان المسلمين هي جماعة أسسها حسن البنا 
إسالمية  معارضة  أكبر حركة  تعتبر  وهي   1928 عام 
سياسية في العديد من الدول العربية ووصلت لسدة الحكم 
مثل مصر  العربية  الدول  من  عدد  في  فيه  شاركت  أو 
اإلخوان  جماعة  ، وصنفت  وفلسطين  وتونس  واألردن 
في   2013 يونيو  ثورة  بعد  إرهابية  كجماعة  المسلمين 
مصر والسعودية وفي اإلمارات عام 2014 ، أما الواليات 
المتحدة وبريطانيا رفضا تصنيفها إرهابية والمعروف أن 
لتحقيق  نشأتها  منذ  للجماعة  األول  الداعم  هي  بريطانيا 
أهداف سياسية كادت أن تتحقق عندما تولي محمد مرسي 
2012 لوال عناية هللا بمصر ووعي  تقاليد الحكم في عام 
شعبها الذي أنتفض ضد هذا النظام الفاشي باإلضافة إلى 
السيسي ساعدوا  بقيادة  للشعب  إنحاز  الذي  جيش مصر 
البعض منذ مدة  له  الذي خططت  المخطط  في إفشال هذا 
طويلة، ولألسف فأن هذا الفكر أنتشر في ما يقرب من 72 
الست.  القارات  في  إسالمية  دولة عربية وإسالمية وغير 
9 في الالئحة الداخلية لإلخوان المعدلة عام  وطبقاً للمادة 
للجماعة  األعلى  الرئيس  هو  العام  المرشد  فإن   1948
ويرأس في نفس الوقت جهازي السلطة فيها وهما مكتب 
مجلس  بانتخابه  ويقوم  العام  الشورى  ومجلس  اإلرشاد 
الشورى العام . وقد حددت الجماعة أهدافها السياسية في 

األتي :
أجنبي  كل سلطان  من  اإلسالمي  الوطن  يتحرر  أن    1-

وذلك حق طبيعي ال ينكره إال ظالم جائر ومستبد قاهر . 
-2  أن تقوم في هذا الوطن أكبر دولة إسالمية حرة تعمل 
دولته  وتعلن  االجتماعي  نظامه  وتطبيق  اإلسالم  بإحكام 
الحكيمة للناس. والسؤال مرة أخرى هل سينجح ترامب في 
إدراج الجماعة ضمن المنظمات اإلرهابية آم هو محاولة 

على طريق االبتزاز المالي فلننتظر .
youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Vendredi 03 mai 2019
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بقلم: تيماء الجيوش

جرائم بربرية.. جرائم الشرف 
    تُعّرف  منظمة هيومن رايتس واتش »جرائم الشرف« على أنها:
أفراد  أحد  يرتكبها  قتل،  االنتقام، غالًبا جريمة  »أفعال بغرض 
بدعوى جلبها  اإلناث،  أفراد األسرة  إحدى  الذكور ضد  األسرة 
العار على أسرتها. يمكن للفتاة أو المرأة أن تصبح هدًفا لإلنتقام من 
أسباب، من ضمنها: رفض زواج  لعدة  الذكور  أسرتها  أفراد  أحد 
أو   ، الجنسية  االعتداءات  تكون ضحية إلحدى  أن  أو  لها،  مدبر 
محاولتها الطالق من زوجها - حتى إذا كان زوج عنيف أو مرتكًبا 

للزنا.«انتهى التعريف. 
تشريعياً، ليس هناك تعريف قانوني محدد واضح و مباشر لجرائم 
الشرف في القوانين العربية ) األردن، مصر، الجزائر، السودان، 
قانون  أو في  المغرب...الخ(  فلسطين،  اليمن،  السعودية،  الكويت، 
العقوبات السوري ولكنهم يلتقون جميعاً  في التطبيق التشريعي مع 
تعريف منظمة هيومان رايتس ووتش  عموماً في اعتبار ان جريمة 
األركان  فعٌل جرمي، هي جريمة مقصودة مكتملة  الشرف  هي 
من حيث الفعل و اإلرادة و النية الجرمية بتحقيق النتيجة أال و هي 
إزهاق روح بشرية، لكن المشرع يعود ليضيف أن عقوبتها تختلف 
بتوفر الدافع الشريف اَي ان تغلب على مرتكبها حالة من الغضب 
والخوف من جلب العار على األسرة من قبل االبنة او الشقيقة ...الخ 
. و بربط الدافع الشريف مع العار و جسد المرأة ،  يقُر المشرع ان 
العار محوره جسد المرأة و اليخالف في هذا الشرائط االجتماعية و 
الثقافية التي كّرست هذه المفاهيم الدونية. أي ان شرف العائلة معلق 
على كتفي المرأة و غسل العار الذي ينال العائلة يكون بقتل المرأة. 
و قضائياً عند توفر الدافع الشريف و في حال تبينه لهيئة المحكمة و 
دون مجاٍل للتأويل و االجتهاد على القاضي ان يحكم على الجريمة 
بداللة المادة ١٩٢ من قانون العقوبات بمعنى أدق يصبح مرتكب 
تكون  ان  المثال عوضاً  فعلى سبيل  المخفف.  للعذر  أهاًل  الجريمة 
العذر  إذاً  اعتقال مؤقت.  المؤقتة تصبح  الشاقة  العقوبات  عقوبته 
الجريمة سواء  العقوبة عن عاتق مرتكب  بتخفيف  يقوم  الُمخفف 
كان توصيفها جنحياً او جزائياً. وبهذا فهو ووفقاً لقانون العقوبات 
الذي  الُمِحل  العذر  ويتميز عن  يختلف  تعديالته  و  السوري  العام 
العقوبة  المجرم من  بإعفاء  لعناصرها  المكتملة  الجريمة  في  يقوم 

نهائياً فال تقع عليه. 
القانون السوري عاقب على جرائم معينة و عّدها بدافع الشرف ولذا 
العذر المخفف  التي عالجت  المواد  تشريعياً فهي تقع ضمن نطاق 
الزنا  الذكر هنا أن جريمة  نتائجه وال بد من  من حيث شروطه و 
هي من الجرائم التي ينالها العذر المخفف كما هو الحال في المادة 

٤٧٣ عقوبات سوري. 
المرسوم  في  أولهما كان   ، أساسيان  تعديالن  الشرف  نال جريمة 
مادته  في  الذي نص   /  2009  /1/7 تاريخ   /  37/ التشريعي رقم 
العقوبات  قانون  / من   548/ المادة  تلغى   : يلي  ما  األولى على 
العذر  : »يستفيد  من  التالي  بالنص  يستعاض عنها  السوري و 
المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم 
الزنا المشهود أو في حاالت جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم 
على قتلها أو ايذائها أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد على 
أال تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل ». تال هذا التعديل 
قام  العام ٢٠١١ حيث  في  أقل من عامين وتحديداً  في  ثاٍن  تعديل 
الى سبع  ليصل  العقوبة  األدنى من  الحد  برفع  السوري  المشرع 
 : كالتالي  المادة  فأصبحت  التشريعي رقم )١(  المرسوم  في  سنين 
أو  أحد أصوله  أو  فاجأ زوجه  المخفف من  العذر  :’يستفيد من   «
أو في صالت جنسية  المشهود  الزنا  أخوته في جرم  أو  فروعه 
فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو 
الحبس من خمس سنوات  العقوبة  بغير عمد وتكون  أحدهما  إيذاء 
تُطبق في حدودها  العقوبة  هنا  القتل«. غالباً  في  إلى سبع سنوات 

الدنيا. 
من الجدير بالذكر أن جرائم الشرف ال تقتصر على منطقة معينة 
دون االخرى كما أن نسبة هذه الجرائم كانت تتراوح ما بين ٢٠٠ 
الى ٣٠٠ جريمة سنوياً في سوريا ، في بلداٍن عربية اخرى وصلت 
ارقام  بكثير وفقًا إلحصاءات و  ذلك  أعلى من  الى  النسبة  هذه 
منظمات المجتمع المدني التي قالت بان هناك ٧٠٠٠ ضحية عربية 
في العام الواحد تتوزع جغرافياً على مجمل األقطار العربية . ربما 
الجريمة  لهذه  الدين  المفيد ان نذكر مناهضة بعضاً من رجال  من 
انطالقاً من قاعدة فقهية تقول »ال يُقتل من ارتكب الزنا«. لماذا ال 

تتوقف هذه الجريمة ؟ لماذا ال زالت تُرتكب؟ 
من أسباب استمرارها عاملين أساسيين : 

الحرص  و  الشريف  الدافع  باقرار  المرأة  القانوني ضد  ١-العنف 
كثيرة عدم  أحايين  بل و في  الجرمي  العقاب  استثنائه من  على 

التطبيق القانوني للنص. 
٢-موقف مجتمعي لم يتغير ، يحافظ على ثقافة عنفية ضد المرأة في 
بعض اوجهها و ال يرفض هذه الجريمة بالمطلق و ال يتخذ موقفاً 

جماعياً واحداً حازماً ضدها. 
. مرتكب  الضحية  يلحق  بل  الجريمة  يلحق مرتكب  هنا ال  العار 
الجريمة هنا بطل تحتفي به بيئته او حلقته االجتماعية و يُعدُّ الرجل 
المثال الذي يحافظ على شرفه. كان مثيراً للقلق و الحزن ان تكون 
معظم هذه الجرائم قد ارتُِكبْت بناءاً على شبهاٍت أو أقاويل بوجود 
الزواج دون  اطاٍر  للمرأة خارج  او عالقة جنسية  عالقة عاطفية 
التي في حال إن وجدت ال تبرر هذه األفعال  ادلٍة ثابتة او قطعية 

البربرية ضد المرأة. 
هي الوجه األشد للعنف القانوني و الجسدي بآٍن معاً ضد المرأة . ال 
يختلف الحال ثقافياً ومجتمعياً باختالف الزمن ، تبقى هذه الجريمة 
ما بقي التخلف و الجهل و دونية المرأة . ما يثير األسف و بشدة هو 
دعم بعض النساء لهذه الجريمة ، أقول اسف وليس مفاجأة ما دامت 
الى ذكوريٍة  أدت  قد  الجريمة  لهذه  الثقافية  و  المجتمعية  الحاضنة 
بذكوريتهن  النساء  تحتفي بعض  النساء،  لدى بعض  ال نخطئها 
التي قد تصل الى مواقف تكون هي الحامي الفعلي لتهميش المرأة 
ليس  النساء و  أقول بعض  العنف ضدها.  المزيد من  ارتكاب  و 
جميعهن. في وقٍت ما في دمشق ) الشام( لم يدهشني أن أجد شقيقة 
موكلتي هي من تحُض والدها على قتل شقيقتها لقرارها بالهروب، 
بالزواج دون موافقة االهل. هو غيٌض من فيض. الحقًا كانت 
داعش و مملكة سباياها و استعباد المرأة و ممارسات بربرية ، في 
الوسطى بظالمها. اضطهاد سياسي   القرون  نافست  عودٍة زمنية 
ديني واثني بدون منازع. و الحقاً أيضاً كانت قضية عائلة شرفي 
و  االم مع األب  تعاونت  كندا حيث  في  أفغانستان  و اصولها من 
االخ لقتل بناتها الثالث. ارتكبت العائلة مجتمعة جريمة شرف الن 
العائلة  نمط حياة مغاير عن حياة  اختاروا  الزهور  بعمر  بناتهن 

المتزمت اجتماعياً. 
المرأة  يواجه  مباشر  إال اضطهاد محدد و  ما هي  الشرف  جرائم 
و يمارس ضدها بهدف المحافظة على العادات و التقاليد ولطالما 

كانت بوابة عبور قانونية لتنفيذ كل ما هو بربري ضد المرأة . 
طالب الكثير من المفكرين و الناشطين بإلغائها قانونياً اَي جريمة 
الشرف لكن مهما تطور مفهوم حقوق المرأة و جاء تعدياًل هنا او 
هناك تبقى هذه الجريمة مثااًل صارخاً على العنف و العنف القانوني 
ضد المرأة . بل تعكس موقف اجتماعي- ثقافي شديد التزمت تجاه 

المرأة. 
القانونية كيف  النصوص  مثاٌل صارٌخ آخر على تضارب  هو 
للمشرع ان يؤكد دستورياً على الحق في الحياة و الكرامة للجميع 
دون استثناء دون تمييز بين النساء و الرجال  ليعود و يبيح جريمة 
احترامه  يؤكد  ان  للمشرع  يمكن  النوع؟ كيف  قائمة على  جندرية 
العنف ضد  الدولية ال سيما معاهدة مناهضة  المواثيق  و  للعهود 
المرأة ليعود و يمضي وقتاً وجهداً في الدفاع عن موروثاٍت ثقافية 
مجتمعية تستبيح دماء المرأة و يتحفظ على هذه المادة او تلك كي 
يُبقي على حماية القانون للدافع الشريف و مفهوم العار و حصره 
و  التزمت االجتماعي  يؤكد على مسامحة  المرأة؟ و  في جسد 

التخلف بالعذر الُمخفف؟ 
ارفعي رأسك عالياً ، أنت امرأة. 

اسبوع سعيد لكم جميعاً .

 

 

 
 

Parapsychologie 
DANS L'astrologie :

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

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

 514 961 0777

مادورو يعلن “خطة تغيري كبرية” بالثورة البوليفارية 
يف فنزويال لتصحيح األخطاء

غارات إسرائيلية على مواقع 
للمقاومة يف قطاع غزة

سوريا: تظاهرات يف حلب ضد اجلدار اإلمسنيت 
الرتكي حول عفرين

قرقاش: فصائل متطرفة تسيطر 
على العاصمة الليبية

احلشد الشعيب العراقي يبدأ عملية 
عسكرية لتطهري الشريط احلدودي 

مع ســوريا

مادورو، عن  نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  أعرب    
بالثورة  كبيرة”  تغيير  لتبني “خطة  استعداد حكومته 

األخطاء. لتصحيح  البوليفارية 
وقال مادورو متحدثا أمام أنصاره بمناسبة عيد العمال في 
السبت واألحد، ٤ و5 مايو، أعلنهما  كاراكاس: “يومي 
يوما وطنيا رائعا للحوار، واإلجراءات والمقترحات لجميع 
البوليفارية  الحكومة  يخبروا  الشعب، حتى  سلطة  فروع 
ونيكوالس مادورو ما ينبغي تغيره بداخل الثورة البوليفارية 

العظيمة”. التغيير  أجل خطة  من 
وأضاف “أريد تبني خطة لتغيير كل شيء، لتحسين كل 

األخطاء”. لتصحيح  شيء، 

الفنزويلي خوان جوايدو  المعارضة  ودعا زعيم  هذا 
نيكوالس  الرئيس  انتفاضة عسكرية ضد  إلى  الثالثاء 
مادورو بينما تبادلت فصائل مسلحة إطالق النار خارج 
نيكوالس  الرئيس  إن  مؤكداً  كراكاس،  في  قاعدة جوية 
أعضاء  ودعا  المسلحة  القوات  بدعم  يحظى  ال  مادورو 
الجيش إلى “مواصلة التقدم” في الجهود الرامية لإلطاحة 

االشتراكي. بالزعيم 
وفي تصعيد لألحداث التي تشهدها فنزويال، حاولت قوات 
األمن تفريق أعمال شغب أمام قاعدة ال كارلوتا الجوية.

ووصف وزير الدفاع فالديمير بادرينو هذا الحدث بأنه 
انقالبي”. “تحرك 

  شنت طائرات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس الخميس، غارة 
على بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة.

باستهداف طائرات االحتالل بخمسة  فلسطينية  وأفادت مصادر 
تدميره واشتعال  إلى  أدى  ما  بيت الهيا،  صواريخ موقعا شمال 
النيران داخله، الى جانب إلحاق أضرار مادية في أراضي وممتلكات 

المواطنين المحيطة به دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.
وذكر المتحدث باسم الجيش االسرائيلي إنه “خالل ساعات الليلة 
الماضية أغارت طائرات سالح الجو على عدد من األهداف في 

لحركة حماس في شمال قطاع غزة وذلك  تابع  مجمع عسكري 
ردا على اطالق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه إسرائيل في 

وقت سابق أمس”.
وحمل حركة “حماس مسئولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه”.

  تظاهر المئات من 
األكراد في ضواحي 
سوسن(  )تل  قرية 
شمالي حلب؛ احتجاًجا 
أنقرة  مساعي  على 
حول  جدار  إلقامة 
مدينة عفرين، للمطالبة 
بالحفاظ على وحدة 

األراضي السورية.
وأكد المتظاهرون – وفقا لقناة )روسيا اليوم( اإلخبارية  أن بناء الجدار سيعزل مدينة عفرين 
عن سوريا. وكانت وزارة اإلعالم السورية قد أفادت بأن القوات التركية بدأت في بناء جدار 

إسمنتي يحيط بمدينة عفرين في ريف حلب الشمالي.

بدء عملية  الخميس  أمس  العراقي  الشعبي  للحشد  األنبار  قيادة عمليات  أعلنت    
عسكرية واسعة لتطهير الشريط الحدودي مع سوريا ، مشيرة إلى أن قواتها ستدخل 

من ثالث محاور رئيسة وتنتشر على الشريط الحدودي.
اليوم بعملية  وقال قائد العمليات قاسم مصلح – في بيان – إن قواتنا انطلقت فجر 
عسكرية واسعة لتطهير الحدود بمشاركة لواء ١٣ و ١٧ و ١8 و ١٩ في الحشد الشعبي.

وأضاف أن القوات ستدخل من ثالثة محاور رئيسة واالنتشار على الشريط الحدودي 
من قبل قطعاتنا ، مشيرا إلى أنها مستعدة لدرء أي خطر أو طارئ في حال سلك 

اإلرهابيون طريقهم نحو حدود العراق إثر عملية الجيش السوري.
يذكر أن القوات األمنية تنتشر على الشريط الحدودي مع سوريا بهدف منع تسلل 

اإلرهابيين إلى األراضي العراقية ، حيث تمكنت من قتل واعتقال العديد منهم.

  قال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس 
الليبية طرابلس  الخميس، إن فصائل متطرفة تسيطر على العاصمة 

تعطل البحث عن حل سياسي.
وقال قرقاش في تغريدة على تويتر “أتاح اتفاق أبوظبي فرصة لدعم 
العملية التي تقودها األمم المتحدة. لكن في الوقت ذاته ال تزال فصائل 

متطرفة تسيطر على العاصمة وتعطل البحث عن حل سياسي”.
للتطرف واإلرهاب ودعم  التصدي  ليبيا هي  وأضاف “األولوية في 

االستقرار في أزمة طال أمدها”.
المتحدة إن اشتباكات طرابلس تعرقل  قالت األمم   , من جانب آخر 

اإلجالء والمساعدات.
وأدت المعارك التي وقعت خالل شهر أبريل الماضي حول العاصمة 
الليبية طرابلس إلى سقوط ٣٧6 قتيالً و١8٢٢ جريحاً، حسب ما أفاد 

مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.
المنظمة في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر  وأوضح مكتب 
األربعاء، أن “إجمالي الضحايا الذين سقطوا في أبريل ٢٠١٩، بلغ 

٣٧6 قتيالً و١8٢٢ جريحاً”.
كما جددت المنظمة دعواتها إلى “وقف فوري إلطالق النار”.

ولم ترد تفاصيل في هذه المعلومات عن أعداد كل من الضحايا المدنيين 
والعسكريين الذين سقطوا جراء هذه المعارك.

وتقترب المعارك التي تدور بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني 
المعترف بها دولياً، وتلك التابعة للجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، 

من إتمام شهرها األول.
وكان المشير حفتر أطلق في الرابع من أبريل هجوماً للسيطرة على 

طرابلس، “وتطهيرها من اإلرهابيين”، وفق ما أعلن.
إلى نزوح نحو ٤5 ألف شخص من مناطق  المعارك  وأدت هذه 
االشتباكات، حسب ما أعلن يوسف جاللة وزير الدولة لشؤون النازحين 

والمهجرين في حكومة الوفاق.

املعارضة السودانية تطالب بسلطة مدنية انتقالية
  دعت قوى “إعالن الحرية والتغيير” في السودان إلى مظاهرة 
“مليونية الحرية والتغيير” يوم الخميس، أمام مقر القيادة العامة 
للجيش للضغط على المجلس العسكري لتسليم الحكم إلى سلطة 

مدنية.
الشوارع  مختلف  في  مواكب  تسيير  بيان  في  القوى  وطلبت 
الرئيسية في العاصمة الخرطوم تلتقي كلها أمام مقر القيادة العامة 
للجيش السوداني، حيث مقر االعتصام الرئيسي، على خلفية تعثر 

المفاوضات بين المدنيين والمجلس العسكري مؤخرا.
وناشدت القوى “الثوار” بطباعة منشورات وبطاقات تدعو لتسلم 
مقاليد الحكم في البالد “لسلطة انتقالية مدنية وفقا إلعالن الحرية 

والتغيير الذي توافقت عليه جماهير الشعب”.
والتغيير،  الحرية  إعالن  قوى  في  المهنيين وحلفاؤه  تجمع  وأكد 

على سلمية جميع خطواته الساعية للتغيير.
العالمي  اليوم  بمناسبة  المحتجين  آالف  األربعاء  يوم  وتوافد 
العامة للجيش،  القيادة  للعمال، إلى مقر االعتصام الرئيسي أمام 

حيث يعتصم اآلالف، منذ 6 أبريل الماضي.



بوذا يف اإلمارات
     جدل كبير أثاره معرض الطريق الفني، الذي أطلقه متحف اللوفر أبوظبي 
في دورته الثانية، التي بدأت في 7 أبريل الجاري وتستمر شهرا، وهو األول 
والوحيد على الطريق في العالم الذي يترافق مع شرح عبر الراديو، ويستعرض 
10 أعمال جديدة من مجموعة اللوفر أبوظبي، مقدمة على شكل مجسمات عمالقة 
ثالثية األبعاد، أو على لوحات عمالقة بطول 10 أمتار على الطريق السريع من 
دبي إلى أبوظبي. سبب الجدل المثير للضحك هو احتواء المعرض على تمثال 
أثار حفيظة البعض ممن يصطادون في الماء العكر. التمثال، الذي قال مثيرو 
الجدل أنه ل«بوذا« يمثل واحدا من تماثيل ثالثة عمالقة، منها األميرة باختريا 
من آسيا الوسطى، وأعمال فنية تم نصبها على الطريق، بإمكان السائقين سماع 
قصة كل منها في 30 ثانية بمجرد االقتراب من العمل عبر موجات راديو أعلن 
عنها. هذا التمثال استغله البعض لشن هجوم على دولة اإلمارات، واتهامها بأنها 

تسعى إلى إعادة عبادة األصنام في جزيرة العرب!
اتهام ساذج، يدل على سذاجة من أطلقه، لكن الذين أطلقوه يستغلون كل فرصة 
لتوجيه سهامهم إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة، كأنهم هم حراس اإلسالم 
الواقفون على ثغوره، واإلماراتيون كفار قريش الذين يجب رجمهم بالحجارة، 
وكأن التماثيل األخرى، التي ينتصب الكثير منها في بلدانهم، وبعضها لحكامهم، 
ليست أصناما في عرفهم، كاشفين بذلك ليس عن ضغينة فقط، وإنما عن جهل، 
الجدل ليس ل«بوذا«، وإنما هو منحوتة من  أثاروا حوله هذا  الذي  فالتمثال 
الرحمة  إله  الميالدي، تمثل »غوانين«  الحادي عشر  القرن  إلى  الصين تعود 
لديهم، وهو نسخة مكبرة من تمثال خشبي موجود في متحف »لوفر أبوظبي«. 
أحد الجهلة غرد على تويتر أيضا مطلقا على »بوذا« صفة »الرب«، كاشفا عن 
جهله بالبوذية التي هي أقرب إلى فلسفة الحياة منها إلى الدين، والتي ال يعتبر 
أتباعها »بوذا« ربًّا، وإنما هو معلم وأستاذ، حيث يعني اسم »بوذا« بلغة بالي 
الهندية القديمة الرجل المتيّقظ أو المستنير. فإذا كان البوذيون أنفسهم ال يعبدون 

»بوذا« فكيف سيعبده اإلمارتيون؟
لقد  »نجح المعرض العام الماضي في إشعال فضول المارة للتفاعل مع األعمال 
الفنية والتعرف إليها عن كثب. ويحسب للوفر أبوظبي أنه ابتكر أسلوباً خاصاً 
الفنية المعاد  لالحتفاء بعام التسامح، حيث يقدم مجموعة متنوعة من األعمال 
تجسيدها بأبعاد ثالثية طبقاً للقطع األصلية في المتحف، وذلك في خطوة لكشف 
التقاربات بين الثقافات التي تجمع اإلنسانية وتوحدها«. هكذا صرح معالي محمد 
خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، قبل افتتاح المعرض. 
وهو بهذا التصريح لم يرّد فقط على المرجفين والجهلة الذين عال نواحهم بعد 
المعبر عن حقد هؤالء على دولة  النواح  المعرض، وإنما استبق هذا  افتتاح 
اإلمارات، خصوصا بعد أن حظيت عاصمتها أبوظبي باحتضان متحف اللوفر، 
في حين رفضت إدارة المتحف افتتاح فروع له في عواصم أخرى، تنطلق من 
بعضها الحمالت على كل ما تقوم به دولة اإلمارات، ومنها انطلقت هذه الحملة 

على تمثال ال يعرف مهاجموه حتى من هو صاحبه.  
»موتوا بغيظكم« هو الرد المناسب على أصحاب هذه الحمالت، وعلى الذين 
يحركونهم ويدفعون لهم، فدولة اإلمارات ماضية في طريقها لترسيخ مكانتها 
عاصمة عالمية للتسامح والتنوع الثقافي. وهذا ليس جديدا أو طارئا عليها، فهي 
منذ األزل تحتضن على أرضها جنسيات مختلفة، ينتمي أصحابها إلى ديانات 
وثقافات وأعراق متعددة، يعيشون جميعا في انسجام ووئام ال يجدهما بعضهم 
في بلدانهم األصلية. والشواهد على ذلك كثيرة، والشهادات التي استمعنا إليها في 
مناسبات عدة أكثر من أن تحصى، وغيرها كثير ال يتردد أصحابها في اإلدالء بها 
دون أن يطلب منهم أحد ذلك. واإلمارات هي الدولة الخليجية األولى، والوحيدة 
حتى اآلن، التي استضافت بابا الكنيسة الكاثوليكية، قداسة البابا فرنسيس، وأقامت 
 180 يقارب  الرياضية، حضره ما  القداسات في مدينة زايد  أكبر  واحدا من 
فردا، ورعت توقيع وثيقة »األخوة اإلنسانية من أجل السالم العالمي والعيش 
بابا  الطيب، وقداسة  الدكتور أحمد  بين شيخ األزهر األمام األكبر  المشترك« 
الكنيسة الكاثوليكبة البابا فرنسيس، في خطوة هي األولى من نوعها في التاريخ 
الحديث. األمر الذي أثار حفيظة الكثيرين، فشنوا هجمات من هذا النوع وأقسى 
على دولة اإلمارات التي تمضي قدما في مشاريعها الحضارية اإلنسانية المقربة 
بين البشر، على مختلف أديانهم وجنسياتهم وأعراقهم وألوانهم وثقافاتهم، دون 
أن تلتفت لمثل هذه الحمالت، لتبقى المشكلة لدى هؤالء الذين ال يستوعبون، أو 
ال يريدون أن يستوعبوا أن دولة اإلمارات هي عاصمة التسامح األولى، وأنها 
فريدة في تسامحها في عالم يُقَتل الكثير من البشر فيه على هويتهم الدينية أو 
المزاج الشخصي، والتعصب العنصري،  العرقية، أو حتى بدافع  المذهبية أو 

والفتاوى الدينية المتطرفة.
#بوذا_في_اإلمارات، حملة أخرى انتهت بالفشل، مثلما فشلت قبلها حمالت سابقة، 
ومثلما ستفشل بعدها حمالت الحقة، ألن أهل اإلمارات يتفاعلون ويتعايشون 
مع كل الحضارات والثقافات والديانات، لكنهم ال يسجدون لتمثال في الطريق، 

يستغله البعض وهم ال يعرفون حتى حقيقة أصله.

aliobaid4000@yahoo.com
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 مبناسبة رمضان .. القوات املسلحة 
املصرية توزع نصف مليون حصة 

غذائية بنصف الثمن

بقلم: محمد منسي قنديل

مقابلة وحيدة مع عمر الشريف

 القاهرة/ فرج جريس:  أكد الدكتور مصطفى 
أن  كلمته  فى  الوزراء  مدبولى، رئيس مجلس 
األشقاء  مع  للتعاون  تام  استعداد  على  مصر 
اللبنانيين، فى مختلف المجاالت، وكذا مساندتهم 
لتجاوز التحديات التى تواجههم فى قطاع الطاقة، 
أو غيره من القطاعات، خاصة أن مصر لديها 

قصة نجاح فى هذا القطاع.
جاء ذلك خالل حفل عشاء أقامه السفير المصرى 
بلبنان، نزيه النجارى على شرف الدكتور مصطفى 
يزور  الذى  الوزراء،  مجلس  رئيس  مدبولى، 
بيروت حاليا، لترأس وفد مصر فى اجتماعات 
اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وحضر العشاء 
عدد من الوزراء ورجال األعمال من الجانبين.
المصرى  السفير  رحب  العشاء  حفل  وخالل 
بالضيوف، معربا عن سعادته بعقد اللجنة العليا 

المشتركة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، مؤكدا أن مصر ولبنان تربطهما 
عالقات ممتدة، ويتم العمل حاليا على تعزير أواصر التعاون بين البلدين.
وفى كلمته عبر الدكتور مصطفى مدبولى عن شكره للبنانيين حكومة 
وشعبا، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، استقبله 
بالمطار، وقاد السيارة بنفسه حتى مقر اإلقامة، تعبيرا منه عن حفاوة 

االستقبال.
كما قدم رئيس الوزراء عرضا موجزا عن جهود مصر التى بذلتها خالل 
السنوات القليلة الماضية، لتثبيت أركان الدولة، وكذا برنامجها لالصالح 
بشهادة  برنامجها لالصالح  نجاح  نفسه  الوقت  فى  االقتصادى، مؤكدا 
تنفيذ  فى  الحكومة ماضية  أن  إلى  الدولية، ومشيرا  المؤسسات  كبرى 
برامج االصالح فى ظل مناخ جاذب لالستثمارات الخارجية والداخلية.

تمكنت األجهزة األمنية بوزارة  القاهرة/ فرج جريس:    
الخطورة  شديدة  اإلجرامية  البؤر  استهداف  من  الداخلية 
بإجمالي ٣٢٢٢  والشرقية  بالدقهلية ودمياط واإلسماعيلية 
متهما ، وضبط أكثر من ١١ ألف متهم من العناصر الخطرة 
والهاربين من السجون وذوى األنشطة اإلجرامية، فضال عن 
ضبط ٣ آالف و٨٥٧ قطعة سالح ناري و٥ آالف و٩١٨ 

قطعة سالح أبيض .
جاء ذلك خالل الحمالت األمنية التي شنها قطاع األمن العام 
وكافة مديريات األمن على مستوى الجمهورية، على مدار شهر 
، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية .

وشملت النتائج في مجال األمن العام، استهداف البؤر اإلجرامية 
شديدة الخطورة بمناطق » المنزلة – المطرية – الجمالية ، 
ميت سلسيل” بالدقهلية( ، و”التمساح – دواسة – المدورة 
– الخندق” ببورسعيد( ، )بحيرة المنزلة بدمياط ( ، )منطقة 

السحر والجمال باإلسماعيلية والشرقية(، بإجمالي٣٢٢٢ متهما .
كما تضمنت النتائج 3857 قطعة سالح نارى بحوزة ٣ آالف و٤٣٠ متهما 
وعبارة عن مدفعين جرينوف، ورشاشين، و390 بندقية آلية ، و690 بندقية 
“مششخنة وغير مششخنة”، و284 طبنجة، و2489 فردا محليا ، و8365 
طلقة مختلفة األعيرة، و5918 قطعة سالح أبيض، فضال عن ضبط )5( ورش 

لتصنيع األسلحة النارية بدون ترخيص.
فيما شملت النتائج ضبط 55 تشكيال عصابيا ضموا 184 متهماً ، ارتكبوا 
أحداث، فضال عن ضبط  921 قضية  متنوع، وضبط  270 حادث سرقة 
931 قضية مصنفات فنية، وضبط ٧٣٦ ألفا و٤٢ مخالفة مرورية متنوعة 
وكشف غموض 193 حادث )قتل عمد – خطف – سرقة باإلكراه – إنتحال 

صفة ، حريق عمد(.
وفي مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط ٤ آالف و٢٨٣ قضية إتجار فى المواد 

المخدرة ، بإجمالي ٤ آالف و٦٠٤ متهمين ، وشمل أبرزها ضبط نحو ٦٥١ 
كجم حشيش، وأكثر من ٣٤٣ كجم بانجو ، و٥٤ كجم هيروين ، وأكثر من 

٢١٥ ألف قرص مخدر..
كما شملت النتائج ضبط 28031 قضية تموينية متنوعة، وضبط 314802 
قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، فضال عن 
ضبط 5546 قضية فى مجال التهرب من الضرائب والرسوم بحجم تعامالت 

بلغ نحو ٦ مليارات جنيه من العمالت األجنبية المختلفة.
العامة، ضبط ١٣٩ قضية  األموال  أيضا في مجال جرائم  النتائج  وشملت 
أموال وقضايا سوق  العامة من “تحويل  متنوعة فى مجال جرائم األموال 
مال – اختالس مال عام وتربح – احتيال مصرفي – غسل أموال – كسب 

غير مشروع – رشوة واستغالل نفوذ مزعوم”..
وتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة ، وتواصل األجهزة األمنية توجيه 

الحمالت األمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون .

الدائرة  تنظر  فرج جريس:  القاهرة/    
األولى مفوضين،  الدعوى المطالبة بسحب 
النياشين واألوسمة التي حصل عليها الرئيس 

األسبق محمد مرسي.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 12088 
لسنه 72 ق، بضرورة سحب جميع النياشين 
واألوسمة التي حصل عليها الرئيس األسبق 
محمد مرسي، النعدام صفته في الحصول 
الرجل  لهذا  فكيف  األوسمة،  هذه  على 
الذي لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطوالت 
عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح 

نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة 
وأنواط في الدولة.

وأوضحت الدعوى، أن تلك السابقة وهي أن يمنح رئيس 
جمهورية هذا الكم من النياشين واألوسمة واألنواط لنفسه، 
تعد األولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه 
المعزول كل هذه األوسمة،  الالئق أن يحمل  ليس من 

وهو مدان باإلضرار بمصالح مصر العليا وتهديد األمن 
القومي من خالل اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، 

وصادر بحقه أحكام جنائية باتة.
بعدم  المستعجلة، قضت  القاهرة لألمور  كانت محكمة 
النياشين  بسحب  المطالبة  الدعوى  في  االختصاص 
واألوسمة الممنوحة لمرسي، وقامت بتحويلها لمجلس 

الدولة لالختصاص.

السعوديّة  بقيادة  العسكري  التحالف    شن 
يمنية  قاعدة عسكرية  اليمن غارات على  في 
في العاصمة صنعاء ، قال إنها جاءت لتدمير 

مرافق طائرات دون طيار.
الركن  العقيد  التحالف  باسم  المتحدث  وقال 
تركي المالكي في بيان إن التحالف قام مساء 
بتدمير “أهداف عسكرية مشروعة  األربعاء 
بقاعدة الديلمي الجوية، شملت مرافق صيانة 
اتصاالت،  بدون طيار، ومنظومة  الطائرات 
وكذلك أماكن تواجد الخبراء األجانب والمشغلين 

لهذه المنظومات”.
وكان التحالف أعلن الشهر الماضي أنه استهدف 

للمتمردين  التابعة  بدون طيار  الطائرات  لتخزين  كهفا 
الحوثيين، في أحد معسكرات الحرس الجمهوري بدار 

الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء.
من جهتها، أوردت وكالة سبأ التابعة للمتمردين الحوثيين 
نقال عن مصدر أمني أن التحالف شن 13 غارة مساء 

وقاعدة  الدولي  صنعاء  “مطار  استهدفت  األربعاء 
الديلمي” الجوية.

الملك  اليمن عبد  في  الحوثيين  المتمردين  وحذر زعيم 
ان  من  الماضي  الشهر  تلفزيونية  مقابلة  في  الحوثي 
في  حيوية  أهداف  هجمات ضد  قواته شن  باستطاعة 

السعودية واالمارات اللتين تقودان تحالفا ضده.

 القاهرة/ فرج جريس:   
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسى قامت القوات 
المسلحة بتوزع نصف مليون حصة 
غذائية بنصف الثمن على مستوى 
عن  العبء  لتخفيف  الجمهورية 
كاهل المواطنين األكثر احتياجاً.  
 وأصدر الفريق أول محمد زكى 
القائد العام للقوات المسلحة وزير 
الدفاع واإلنتاج الحربى أوامره بقيام 
وتجهيز  بإعداد  المسلحة  القوات 
تم  غذائية  حصة  مليون  نصف 
تجهيزها بعناية لتوزيعها بنصف 
الثمن بمناسبة حلول شهر رمضان 
المبارك بالقرى والنجوع واألحياء 
بجميع محافظات  احتياجا  األكثر 
الجمهورية ، وذلك بنطاق األفرع 
الميدانية  والجيوش  الرئيسية 
والمناطق العسكرية بالتنسيق مع 
االجتماعى  التضامن  مديريات 

والجمعيات األهلية التي تدخل في 
نطاق المسؤولية .

وقد حرصت القوات المسلحة على 
إعداد وتجهيز األصناف التي يتم 
تدبيرها جيًدا، من خالل الوحدات 
اإلنتاجية التابعة للقوات المسلحة 
والشركات المصرية، وتم عرضها 

بنصف الثمن فقط .
كما تم التنسيق بين الجيوش الميدانية 
واألجهزة  العسكرية  والمناطق 
التنفيذية بالمحافظات لزيادة نقاط 
التوزيع الثابتة والمتحركة والتي 
الجماهير  من  الفتاً  إقبااًل  شهدت 

لشراء العبوات .
يأتي ذلك في إطار التالحم بين القوات 
المسلحة وأبناء الشعب المصري، 
وتقدمت القوات المسلحة بخالص 
التهاني للمصريين بمناسبة حلول 

شهر رمضان المبارك.

بقلم: علي عبيد الهاملي

مصر مستعدة للتعاون ومساندة األشقاء فى لبنان لتجاوز التحديات

مدبولي ينقل حتيات الرئيس السيسي للقيادة والشعب 
اللبناني.. ويؤكد دعم مصر للبنان

    فارس قادم من بعيد، يتجسد 
غبار  خالل  من  ببطء  شكله 
بهالة  متوجا  يتقدم  الصحراء، 
تتضح مالمحه  الغموض،  من 
تدرجيا وهو يهتز فوق ناقته، ثم 
يظهر عمر الشريف وهو يلعب 
دورا تاريخيا ال يختلف كثيرا عن 
اسمه األصلي،  “الشريف علي”، 
ابن الشريف حسين الذي كان في 
اإلمبراطورية  ثورته ضد  قمة 
التركية، تمأل مالمحه الشاشة، 
واضحة ومحددة، عيناه واسعتان 
ومضيئتان وهو يواجه لورانس 
العرب أو “بيتر اوتول” ببشرته 
الشاحبة وعينيه الخابيتين، ذلك 
المبعوث الذي ارسلته بريطانيا 
اللقاء  الثورة لصالحها،  ليحول 
األول بين ممثل العرب والمبعوث 
البريطاني، مشهد يشبه السحر، 
التقاء ثقافتان مختلفان، احدهما 
يمثل التمرد ضد الدولة التركية 
ة  حري ل ل ويسعى  مريضة  ل ا
والثاني هو رأس  واالستقالل، 
االستعمار الذي يواصل سيطرته 
على منابع الثروات في العالم، 
ال أحد ينسى هذا المشهد في فيلم 
لورانس العرب الذي أنتج عام 
لين،  دافيد  اخراج  من   1962
الذي تم تصوير معظم مشاهده 
في صحراء األردن، ورغم ذلك 
فقد شاهد العالم كله هذا الفيلم إال 
نحن في بالدنا العربية، فالفيلم 
ممنوعا  طويلة  لسنوات  ظل 
أنه مازال  العرض، واظن  من 
ممنوعا على العديد من شاشات 
دفيد  المخرج  كان  التلفزيون، 
لين قد حضر خصيصا للقاهرة 
لمقابلته ، وسأله أن كانت هناك 
أفالم تعرض له اآلن، ومن حسن 
الحظ أن السينمات كانت تعرض 
له آخر أفالمه “في بيتنا رجل” 
إلحسان  رواية  عن  المأخوذ 
عبد القدوس، والبد أن المخرج 
قد شاهد المشهد الذي تفتح فيه 
زبيدة ثروت باب البيت وتلتقي 
للمرة  الشريف  عمر  بعينين 
األولى، تلك اللمعة وذلك العمق 
في الحدقتين اللتين جعلها تقع في 
غرامه رغم أنه كان هاربا من 
البوليس السياسي، وربما اصر 
المخرج على اختياره من اجل 
وتلك  السحر  هذا  المشهد،  هذا 
الشريف  يفارقا عمر  لم  الهالة 
حتى بعد أن فقد الكثير من شبابه 
النضر، وفقد أيضا معظم ثروته 
على موائد القمار، احسست بذلك 
لمقابلته  ذهبت  عندما  السحر 
في  طويلة،  بسنوات  ذلك  بعد 
مقابلة  كانت  التسعينات،  بداية 
وحيدة، كان موعدا قد تم تحديده 
بيننا بواسطة المخرجة الصاعدة 
وقتها ايناس بكر، المناسبة كانت 
السيناريو  تفاصيل  لمناقشة 
قصة  كتبته عن  قد  كنت  الذي 
“احتضار قط عجوز”، وكانت 
شريهان مرشحة للقيام بالبطولة 
أمامه، والقصة كما هو واضح 
من تركيبة طاقم الممثلين، شيخ 
عجوز يحاول اإلفالت من لحظات 
يبحث عن  األخيرة،  احتضاره 
أمل جديد بجعله يتشبث بالحياة 
في مواجهة برودة الموت، وال 
يجد ذلك إال في الشغف بمراهقة 
ترى  النخاع  فاسدة حتى  عابثة 
فيه مجرد نزوة ومصدرا للمال، 
وألنها عالقة مستحيلة تقودهما 
قمت  أن  وبعد  لمأساة،  سويا 
بتحويلها إلى سيناريو، اعجبت 
وقع  أنه  لدرجة  كثيرا،  المنتج 
معي عقدا واعطاني نقودا حتى 
قبل أن يعرض السيناريو على 
أحد، وعندما سالته عن السبب 
قال لي أنه سمع عامالت الطباعة 
في مكتبة وهن يثرثرن بإعجاب 
حول السيناريو، وكان هذا وحده 
كافيا بالنسبة له، شريهان أيضا 

الفكرة وأنا  وافقت سريعا على 
أحكيها لها واصرت على دعوتي 
للعشاء، لم يبق إال موافقة النجم 
على  يتردد  كان  الذي  األعظم 
مصر في فترات متباعدة، كان 
يقيم في أحدى فنادق الدقي، لم 
يكن له عنوان في اي مكان في 
العالم غير الفنادق، منحته إدارته 
جناحا بإقامة كاملة بالمجان، يكفي 
البهو وسط  في  يتجول  أن  فقد 
الزبائن حتى يعد ذلك دعاية جيدة 
رأيت  المقابلة  هذه  في  للفندق، 
األولى،  للمرة  الحقيقي  وجهه 
لم  السنين،  منه  تنل  لم  فارس 
ولم  سحره،  من  الشيب  يقلل 
على  وهو يضغط  لكنته  تتغير 
مخارج الحروف ليؤكد لي أنه 
لم ينس العامية المصرية، بدأت 
اقرأ عليه السيناريو، ولكن كلما 
رأيت عينيه مسلطتين علي كنت 
اتوقف مرغما، كان يدلي ببعض 
التعديالت، أو يتذكر مشاهد سبق 
أن قام بها في أفالمه العالمية تشبه 
مشاهدي، كان خبيرا في مهنته، 
وكنت كاتبا مبتدئا، وبعض مضي 
أكثر من ساعتين توقفنا متعبين، 
لكنه قد استولى علي تماما فأخذت 
في  يتجول  مبهورا وهو  اتابعه 
كان  بذراعيه،  ويلوح  الغرفة 
ان  السينما عندنا  يقول: مشكلة 
كل الذين جاؤوا إليها كانوا من 
الكاتب  الثانية،  الدرجة  كتاب 
األولى هو  الدرجة  من  الوحيد 
لم  ولألسف  محفوظ،  نجيب 
يتكرر هذا األمر كثيرا، أدركت 
أن السيناريو لم يعجبه ، حاولت 
أنني  بالقول  نفسي  الدفاع عن 
أيضا قادما من عالم األدب، مثل 
أنه  أكد لي هو  نجيب محفوظ، 
ال يقصدني تحديدا ولكنه يتحدث 
على وجه العموم، ولكني كنت 
قد اغلقت صفحات السيناريو ولم 
اعد مستعدا لفتحه مرة أخرى، 
شاهد توتري فأخذ يحدثني عن 
نفسه، وعن عالقته بمصر، أكد 
أنه مصري أصيل وعتيق أيضا، 
لم اصدقه،  قال أنه عندما يكون 
في أوربا ال يشرب الخمر، يشربها 
فقط في مصر من كثرة الوالئم 
التي يدعى إليها واإللحاح عليه 
في كل مناسبة، أيضا لم اتصوره 
جالسا على طاولة البريدج دون 
أن يكون هناك كأسا بجانبه، أكد 
لي أنه يكره كل االفالم التي مثل 
“قاتل  لقب  أيضا  ويكره  فيها، 
النساء” الذي الصقته به الصحف 
كثيرا  يسعى  ال  أنه  الغربية، 
للنساء ولم يحب البطالت التي 
مثل امامهن، فكرت في نفسي أن 
هذه هي طبيعة المقامرين، دائما 
ما تكون أوراق اللعب المطروح 
على الطاولة الخضراء أكثر اثارة 
من اجساد النساء، كنت انتقم منه 
في خيالي، قال ان جولي كريستي 
على  زيفاجو”  “دكتور  بطلة 
“بنت  كانت  الرغم من جمالها 
وسخة” تمسح اصابعها الملوثة 
بأثار “الجاتو” في فستانها، أما 
“باربرا ستراسايد” بطلة “فتاة 
العديد  له  سببت  التي  مرحة” 
من المشاكل فقد كانت مجنونة، 
الغرام،  كأمير  تعامله  يوم  في 
وفي اليوم التالي تتصرف معه 
كانت  الرقيقة  السيدة  كمتسول، 
مثل  الذي  ايميه”  “أنوك  هي 
معها فيلم “الموعد”، كانت دائمة 
الشرود حتى أنه يمكنك أن تقبلها 
دون أن تنتبه، ظل يتحدث طويال 
ومبهور وصامت،  وأنا عاجز 
ال شيء ذو قيمة يمكن ان اقوله 
النهاية اصر على ان  له، وفي 
يقوم بتوصيلي بنفسه حتى باب 
ونتناقش  قال سنلتقي  المصعد، 
ولكني  سويا،  النص  ونعدل 
لن  اننا  اعماقي  في  واثقا  كنت 

نلتقي ثانية.   

 القاهرة/ فرج جريس: استهل الدكتور 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 
برنامج عمله فى زيارته للبنان صباح 
إلى مقر  الخميس، بوصوله  يوم أمس 
الحكومة اللبنانية ببيروت، حيث أجريت 
له مراسم االستقبال الرسمية، من جانب 
رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، 
الذى كان على رأس مستقبلى مدبولي 
بمقر الحكومة، وتم عزف السالم الوطني 
لجمهورية مصر العربية والجمهورية 

اللبنانية، واستعراض حرس الشرف.
عقب ذلك، عقد رئيسا الوزراء المصرى 
واللبناني جلسة مباحثات موسعة بحضور 
أعضاء الوفدين، حيث ضم الوفد المصرى 
وزراء: الكهرباء والطاقة، واالستثمار 
والثروة  والبترول  الدولى،  والتعاون 
المعدنية، والقوى العاملة، واالتصاالت، 
والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى لبنان.

واستهل رئيس الوزراء اللبناني المباحثات 
بالدكتور مصطفى مدبولي،  بالترحيب 
لبنان حكومة وشعباً  معرباً عن تطلع 
لتعزيز التعاون مع مصر خالل الفترة 
المقبلة، ال سيما من خالل زيادة حجم 
التجارة، وبحث فرص التعاون األخرى 

فى مجال الكهرباء والطاقة.
من جانبه، نقل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس 
الحريري وحكومة وشعب لبنان الشقيق، مؤكداً دعم 
القيادة السياسية لتعزيز وتطوير التعاون الثنائى بين 
مصر ولبنان. ووجه مدبولي التهنئة للحريري على 
الجديدة، وتمنيات مصر  اللبنانية  تشكيل الحكومة 

بالتوفيق لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.
وأضاف مدبولي أن هناك فرصاً واعدة للتعاون بين 
البلدين، ال سيما فى مجال الكهرباء والطاقة، وزيادة 
حجم االستثمارات المشتركة، مؤكداً ان ما تتعرض له 
المنطقة من تحديات يفرض علينا التكاتف والتعاون 

من أجل تعظيم االستفادة من اإلمكانات المشتركة 
لدى البلدين.

وعقّب رئيس الوزراء اللبناني بأن طموحات شعوب 
المنطقة فى التعاون أكبر مما يتم تحقيقه، وأن علينا 
التعاون  ترجمة طموحات وتطلعات الشعوب فى 

والرخاء والتنمية إلى واقع على األرض.
وفى هذا اإلطار، استفسر الحريري عن تفاصيل 
الخطة الناجحة التى نفذتها مصر لمعالجة مشكلة نقص 
الكهرباء، فقام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء 
والطاقة، بعرض أهم ما قامت به الحكومة على مدار 
السنوات الخمس الماضية لحل مشكلة نقص إمدادات 
الطاقة الكهربية، حيث نجحت الخطة الطموحة التى 

وجه الرئيس السيسى بتنفيذها فى إضافة ٢٤,٥ ألف 
القومية لتحل بشكل جذرى  الشبكة  إلى  ميجاوات 
ونهائي مشكلة الطاقة الكهربية فى مصر. وأضاف 
الدكتور محمد شاكر أن ما قامت به مصر فى مجال 

الكهرباء يعد قصة نجاح حقيقية.
من جانبه، عقب الرئيس الحريري باإلشادة بما تم 
فى قطاع الكهرباء فى مصر، معرباً عن تطلع لبنان 

لالستفادة من التجربة المصرية.
هذا ومن المقرر أن يلتقى مدبولي والحريري اليوم  
المشتركة،  العليا  اللجنة  أعمال  الجمعة فى ختام 
حيث سيوقعان على ما تم التوصل إليه من اتفاقيات 

ومذكرات تفاهم بين الجانبين.

الداخلية تضبط أكثر من ١١ ألف متهم من العناصر اخلطرة 
واهلاربني من السجون

“اإلداري” ينظر دعوى سحب األومسة 
والنياشني من مرسي 

” التحالف العربي “ يعلن تدمري مرافق 
لطائرات دون طيار يف صنعاء



بوابة  اختار سيناء  التاريخ  إن      
مصر الشرقية ليسجل فيها الكثير من 
الجسر  كانت  أنها  الذكريات، حيث 
الذى عبرت عليه حضارات عصور 
ما قبل التاريخ امتدادا إلى يومنا هذا، 
موضحا أن هذه األرض المقدسة نالت 
حب وتقدير كل ملوك مصر العظام.
أهمية  تاريخها  مدار  على  ولسيناء 
فعليها  واقتصادية  وعسكرية  دينية 
التاريخ، ومنها  انسان ما قبل  استقر 
خرج النبى موسى عليه السالم وقومه، 
وعلى ترابها كان أول طريق حربى 
العالم،ويوجد فى ارضها معادن  فى 

النحاس والفيروز.
وان المصريين القدماء فى عصر الدولة 
الوسطى استغلوا مناجم منطقة سرابيط 
الخادم بجنوب سيناء، وشيدوا بها معبد 
للربة حتحور فى عهد سنوسرت االول 
وتركوا بها مئات النقوش واللوحات 
التى تحوى بجانب اسماء الملوك،أسماء 
رؤساء البعثات واعضائها، الفتا إلى 
الخادم  مناجم سرابيط  فى  العمل  أن 
استمر فى الدولة الحديثة حتى األسرة 

العشرين.
نشاطا  سيناء  منطقة شمال  وشهدت 
القديمة  تجاريا محدودا خالل الدولة 
والوسطى حتى تعرضت مصر إلى 
حكم الهكسوس، ثم أدركت أهمية حماية 
وتحصين الحدود الشرقية على الطريق 
وفلسطين  بين مصر  القديم  الحربى 
“حورس  طريق  باسم  المعروف 
الحربى” وانشئت القالع والحصون 
وحفر اآلبار، الفتا إلى أن هذا الطريق 
التى  العسكرية  الطرق  أهم  من  يعد 
نشأت فى مصر القديمة عبر تاريخها 
وتحدثت عنه الوثائق مثل أخبار الملك 

سيتي األول وحملته على فلسطين.

وأن طريق حورس الحربي كان يبدأ 
من القنطرة شرق حتى رفح ونقشت 
الكرنك،  معبد  جدران  على  معالمه 
سيتي  للمك  الشهير  النقش  وتوضح 
األول مراسم استقباله عند قلعة ثارو)تل 

حبوه حاليا.
وأنه منذ بداية األسرة األولى فى مصر 
كثف القدماء المصريون النشاط فى 
سيناء الستخراج النحاس والفيروز، 
وتشير إلى ذلك النصوص المصرية 
القديمة، مشيرا إلى أن سيناء فى عصر 
األسرة الثالثة شهدت اهتماما واضحا، 
حيث عثر على نقوش للمك سا نخت، 
ونقش فى عهد زوسر وهو يضرب 

األعداء فى وادى المغارة.
 واهتم  الملك سنفرو بتأمين المناجم 
والمحاجر فأقيمت الحاميات وحفرت 
آبار المياه على امتداد الطرق المؤدية 
والمحاجر، وعثر على  المناجم  إلى 
مجموعة من النقوش من عهد الملك 
سنفرو وصور له فى سرابيط الخادم 
القانون  الخارجين على  يؤدب  وهو 
التعدينية  البعثات  يهددون  والذين 
ومن أهم المناطق األثرية فى سيناء، 
الموانىء  أهم  من  وهي  العريش 
المصرية القديمة، وتل الشيخ زويد، 
أحد المناطق المهمة على طريق حورس 
الحربي، باإلضافة إلى بئرالعبد، وتل 
حبوه الذى عثر فيه على أكثر من قلعة 
ترجع لفترة الهكسوس وال يزال العمل 
األثري بها قائما حتى اآلن وكان من 

أقدم الحصون هي “ثارو” القديمة 
وهناك مدينة سرابيط الخادم التى تضم 
المعبد الذى شيد لحتحور، إضافة إلى 
هذه  فى  المغارة وعثر  وادى  نقوش 
المناجم على حوالى 45 نقًشا يرجع 
إلى الدولة القديمة والوسطى والحديثة.

  كلودين كرمة

بقلم : على أبودشيش 
المصرية اآلثار  خبير 

الطائرات غالباً  الصندوق االسود في      
يكون محور اهتمام المحققين فى حين حدوث 
ويكون   ، غموضها  لتوضيح  كارثة  اى 
الحقيقية  األسباب  على  للوقوف  ضرورة 
الى  االستماع  و  األسرار  للحادث، وكشف 
والقرارات  المالبسات  المحاداثات ومعرفة 

التى اتخذت فى اللحظات األخيرة. 
هذا  ان  االيام  هذه  فى  اكتشفت  ولكننى 
الطائرة  الوحيد  ليس مكانه  الصندوق االسود 
انسان يستقر صندوقا ملئ  بداخل  كل  ولكن 
بكم االفكار  باألسرار ال يدرى صاحبه حتى 
والترسبات  المتراكمة   السلبية  والمشاعر 
المخزونة بداخله والتى غالبا ما تكون السبب 
فى ردود األفعال المبالغ فيها والغير متوقعة.

بل واألسوأ من ذلك انها تؤدى الى الكثير من 
األمراض النفسية والعصبية.

فاإلنسان كائن معقد جدا وليس من السهل ابدا 
الوصول الى اعماق النفس البشرية فهى كبئر 
مظلم ليس له قاع ، يصعب التنقيب فيه للعثور  
االستقرار  ويفيد  النفس  يريح  نافع  على شئ 
لها ويحافظ على توازنها وخصوصا فى ايام 
تتالحق فيها االخبار وتتسابق فيها المعلومات 
فى شتى المجاالت و ما اكثر العلل واألسباب 
والمتباينة  االفتراضية  النتائج  أعجب  وما 
العديد  تحتمل  التى  المواقف  أصعب  وما 
ال  مسكين  حائر  واإلنسان  التبريرات  من  
يستطيع مواكبة هذا الكم الهائل من التغييرات 
قد  التي  التى تهطل بشدة كالسيول  المتالحقة 
المطلوبة  القوة  القدرة وال  له  ليس  اذ  تجرفه 

للصمود فى وجهها..
منها  يتكون  التى  الوحدة  هو  االنسان  فإن 
المجتمع ومن ثم الشعوب والدول .. فيتأثر بها 

ويؤثر فيها سواء بالسلب او اإليجاب..
وأعطى مثاال يتكرر يوميا عدة مرات فمثال إن 
أخطا عامل فى مصنع او موظف فى شركة قد 
يؤدى ذلك الى خلل فى الكيان ككل ويؤثر ذلك  
بشكل مباشر او غير مباشر على سرعة االداء 
والنتائج المتوقعة والنجاح المطلوب  والجودة 
يمكن  ، كما  تحقيقه  المراد  المنشودة والدخل 
ان يخلق العديد من المشاكل المترتبة على هذا 

الخطأ او يستلزم معه تغيير خطة العمل ككل 
لتدارك االمر والحفاظ على سمعة المكان وقد 
يتطلب الكثير من الجهد أيضا وقد يستلزم ذلك 
تقديم االعتذارات من المسئول الذى يقع على 
..والعكس صحيح   . الخطأ  عاتقه تحمل هذا 
فإن اخطأ المسئول او صاحب العمل فى اتخاذ 
قرار  حكيم فى حينه او سقط سهوا منه اى بند 
من البنود التى كان يجب ادراجها فى جدول 
األعمال، فإن ذلك يضر اضرارا بالغا بالخطة 
الموضوعة مسبقا  ومن الجائز وقتها صعوبة 
تحقيق االهداف ويتبع ذلك خسارة فادحة تعود 
بالتأثير السلبى على المرؤوس معنويا اذ رأى 

الفشل وماديا اذ قل دخله وربما انعدم..
المجتمعات كالتروس فى اآلالت  االفراد فى 
تأذت  وتوافق  انسجام  فى  تدور  لم  إن 

وتعطلت ..
الحياة  فى   ، اخر  شق  بالتأكيد  ويوجد 
االجتماعية أال وهى القيم والمشاعر والمبادئ 
تتواجد  الحب  يتواجد  ..فحيثما  والتعاطف 
االستقرار  ثم  الثقة ومن  السعادة وتالحقهما 
نقاء  بالتأكيد  و  العاطفى  والتوازن  النفسى 
القلب وصفاء الذهن..واال سنجد العكس تماما 
التطرف  ..فنجابه  الحياة سوأ وسوادا  وتزيد 
..وتعدد  للغير  ما  واستحالل  واالنحالل 
معه  آخذا  المجتمع  انهيار  ثم  ومن  الجرائم 
اإلنتصارات واألمجاد وساحقا الحضارات و 

العلم..وال عزاء..!
فتنحل  والضمائر  العقول  فسدت  فأن 
الراقى  المجتمع  اساسات  االخالقيات وتنهار 

والمتقدم..
ومن هنا نجد ارتباط الحياة االجتماعية بالحياة 
تهدم وتدمر وتزرع  الحروب  السياسية..فان 
المرء  القلوب وتفقد  الحسك والشوك وتدمى 
اال  يفتح عينه  اذ ال  الحياة  فى  وامله  رجاؤه 
ليرى  من خالل  دموعه المنهمرة اال الحزن 
مازالت  االستعمارية  واألسى..فاألطماع 
موجودة ولكن تحت مسميات مختلفة وبأشكال 
،فيلبسون ثوب  يقننوها  ان  كثيرة ويحاولون 
قوانين حتى تصبح  لها  الحمالن، ويشرعون 
على  طائله  ويقع  تنفيذه  يسرى  و   حقوقا 

األضعف.! 
الظروف  عن  لقارئ  ا عزيزى  ناهيك 
اصاب  الدي  واالنحدار  الدولية  االقتصادية 
وتشرع  العقوبات  فتفرض  العمالت   بعض 
القول  ..وصدق  المدينة  البالد  من  قوانين 
فهذا   “ يملك حريته  قوته ال  يملك  “ من ال 
المقنع.. االستعمار  انواع  من  نوع  ايضا 
المديونة من  الدول  تزيد  ان  ونتيجة طبيعية 
من  انه  لدرجة  المختلفة  الضرائب  فرض 
عدة ضرائب  تخصم  الدخل  مصدر  نفس 
تحت مسميات كثيرة من جهات مختلفة وذلك 
بالتأكيد “ يصب فى مصلحة الوطن وبالتالى 
المواطن!!!” الذى اصبح يعانى من انحدار 
على   ذلك  يؤثر  وبالتالى  المادى  المستوى 
المظهر والمستوى اإلجتماعى فمن كان من 
الطبقة المتوسطة أصبح من الطبقة المستورة 
من  اصبح  طبقة  اى  لتلك  ينتمى  كان  ومن 

االدنى منها دواليك...
ويحبط  االحالم  تحقيق  يؤثر على  هذا  وكل 
مستقبل  تحقيق  من  الفرد  فيمنع  العزائم 
افضل له وألوالده سواء المستوى المادى او 

التعليمى وبالتأكيد الصحى ..
اذ  العام و  بالسلوك  الضغوط تضر  فكل هذه 
يلجأ  البعض الى استغالل الظروف او حتى 
الى  يلجأ  او  بأخرى  او  بطريقة  االختالس 

الرشوة  حتى يحسن من مستوى معيشته...
واألوبئة  الطبيعية  الكوارث  ندرج  واخيرا   
والمجاعات واألمراض المستعصية فى  نفس 
والمشاكل  واآلالم  بالهموم  الملئ  الجدول 
فيصبح ال مكان ألى بند اضافى فال يوجد فيه 
تكون  ان  يفترض  التى  لباقى األعمدة   محل 
عناوينها “السعادة ، النجاح ، األمانة ، التطور 

واستكمال بناء الحضارات والتقدم “. 
الساسة  لكل  وإهانة  مشين  عيب  من  ياله 
والمسئولين الذى ال يخدمون المبادئ السامية 
بل  التخلف  يدعمون  بل  للتطور  وال يسعون 
وشامخ  عالى  كل  يهدمون  انهم  واألعجب 
مبدع   كل  ويبعدون  جميل  كل  ويشوهون 
من  كل  وينفون  مفكر  كل  من  ويستهنون 

يقول الحق.

هرطقات سياسية
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العالناتكم في الرسالة

هاتين  بأن  القراء  والساده  السيدات  ر  أَُذّكِ   
المقالتان التستهدفان الدعايه إلسرائيل بل بالعكس 

تهدفان إلى 
التشجيع للعمل بالقول المأثور: “إعرف 

عدوك”
ذكرنا في العدد الماضي أهم اإلنجازات 
اإلسرائيلية ونستأنف اليوم بعض الفروق 
بين ما توصلت إليه الدول العربيه مقابل 

إنجازات إسرائيل.
إسرائيل  التي حققتها  اإلنجازات  من 
مؤخراً، محاولة إرسال مركبة فضائية 
إلى سطحه ولكنها  القمر وصلت  إلى 
تحطمت أثناء هبوطها بسبب توقف أحد 
إسرائيل  بدأت  العمل.  محركاتها عن 
مباشرة ببناء مركبة ثانية لنفس الهدف. 
تل  جامعة  في  الباحثون  توصل  كما 
أبيب إبتداء من نسيج بشري الحصول 

على صورة قلب باألبعادالثالثة بغرفه 
األربعه وأوعيته الدموية ما يعتبر إنجازاً 
طبياً كبيراً يساعد على إمكانيات الزرع 

مستقباًل.   
يُْذَكُر أن عدد اليهود الحائزين على جوائز نوبل 
واآلداب  والفنون  والطب  المختلفة  العلوم  في 
يزيد عن المائه يقابلهم من العرب إثنان فقط هما 
الراحالن نجيب محفوظ باآلداب والدكتور أحمد 
زويل بالكيمياء ولو بقي األخير في بلده لما نال 
تلك الجائزة لعدم وجود مركز أبحاث الفي بلده 
والفي أي بلد عربي آخر. مع هذا البد لي من 
اإلعتراف أن السياسة والعنصرية تدخل في منح 
مثل هذه الجوائز واألمثلة كثيرة ال مجال لذكرها 
هنا، ولكن أقربها جائزة أوباما للسالم بعد دخوله 

البيت األبيض بأسابيع قليلة.
العربية في  اإلنجازات  إلى  بالمقابل  إذا نظرنا 
نفس الفترة التي حققت فيها إسرائيل كل قفزاتها 
العلمية، نجد أن العرب دخلوا موسوعة غينيس 
لألرقام القياسية بصنع أكبر سندويشة فالفل وأكبر 
صحن حمص وأكبر  صحن لبنه وأكبر منقوشة 
زعتر وأكبر عدد من بناء المساجد، وعلى استحياء 
أقل عدد من بناء المدارس والمعاهد والجامعات 
والمستشفيات، وقس على ذلك. ليس هذا فقط، بل 
قمنا بتصدير وتسويق مبدأ اإلسالم هو الحل وأننا 
أفضل من باقي الخليقة بكوننا مسلمين فقط، أي 
مايميزنا عن باقي البشر هو إسالمنا. كان من نتائج 
مثل هذه الدعوات إعاقة المسلمين من اإلنصهار 
في المجتمعات التي إستقبلتهم في البالد األخرى. 
األنكى من هذا أن المتطرفين منهم الذين هربوا 
من قمع وظلم بالدهم يريدون تحويل الدول التي 
التي هربوا منها، بل لم  حمتهم وآوتهم كالبالد 
يجد بعضهم أي غضاضة من دعوة لقتل سكانها 
“الكفار” الذين استقبلوهم وحموهم ومنحوهم حياة 

كريمة مفقودة في بالدهم. 
أين تكمن المشكله؟

تكمن المشكله بفتح باب العلوم الشرعية وإغالق 
باب العلوم العقلية المؤدي إلى العصر الحديث 
والذي دخلت منه كل الدول المتحضرة والمتقدمة 

والتي تقوم على ركيزتين أساسيتين هما العقالنية 
العلمية وحقوق اإلنسان، وكالهما يفتقدهما العالم 
العربي، واستبدلهما بفكرة اإلعجاز العلمي للقرآن 
الفكرة  على  تقوم  التي 
للعلمانية ألنها  المناقضة 
جعلت العقل نسبي وبالتالي 
محدود بحدود الشرع. بكلمة 
أخرى، عطلته عن التفكير. 
الحل، بسيط جداً يبدأ بإطالق 
العقول للتفكير بشكل علمي 
يتم بدون إحترام  وهذا ال 
حقوق اإلنسان ألنه العامل 
الرئيسي الحترام العقل، الذي 
يعطله رجال الدين بتشجيع 
من السلطات. لذلك أعتقد 
بعيدين بعض  أننا النزال 
الشيء عن  اللحاق بركب 
الحضارة الذي لم نتخلف 
بقرون.  بل  بعقود  عنه 
يقول الفيلسوف المعاصر 
الذي غادرنا أواخر القرن 
الدين  أبو زيد: أصبح  الدكتور حامد  الماضي 
الوقود الذي يحرك عجله السياسة... والمؤسسة 

الدينية هي المسؤوله. 
ما الحل؟

اليوم غريب عجيب،  العربي  العالم  أن  رغم 
وعلى سبيل المثال ال الحصر السعودية ومصر 
“الفيلدمارشال” خليفة  قوات  تدعم  واإلمارات 
حفتر في ليبيا وتزوده بالسالح بينما تقوم قطر 
وإيران بدعم القوات الحكومية المدعومة من األمم 
المتحدة وتزودها بالسالح. نفس التوزيع باليمن 
الفريق األول يدعم اليمنيين السنه والفريق الثاني 
يدعم الحوثيين الشيعه وكالهما يتلقيان األسلحة 
الوضع عنه كثيراً  الطريقة، وال يختلف  بنفس 

في العراق وسورية. 
الحروب  تكاليف هذه  لدي بكل أسف  يتوفر  ال 
المناطقية العبثيه التي تجري بالوكالة والتي ال 
تخدم سوى أعداء األمة، والتي أعتقد بأنها التقل 
عن عدة مليارات من الدوالرات يومياً. هل فكر 
المتحاربين، ماذا سيكون حالهم وحال  الفرقاء 
أن مصر  لو فرضنا جداًل  بالدهم ومواطنيهم 
والسعودية واإلمارات وقطر جلسوا إلى طاولة 
مفاوضات وتوصلوا إلى تفاهم على مصالحهم بعد 
بعض التنازالت من كل طرف، وتوجيه األموال 
التي تصرف عليها إلعادة بناء المدن المدمرة 
وإنقاذ ومساعدة مئات آالف النازحين والالجئين 
العرب التي وصلت أعدادهم إلى مستويات غير 
مسبوقة، وإعادة اإلستقرار إلى المنطقة العربيه؟؟؟ 
التقدم  اإلستقرار عدو  أن عدم  المعروف  من 
واإلزدهار. لذلك سيبقى العرب على ماهم عليه 
إلى أن يصحوا من غفوتهم التي طالت وعادوا 
إلى رشدهم والنظر إلى وحدة مصيرهم، وحددوا 

األعداء الذين يتربصون بهم.     

لعل غداً لناظره قريب. 

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

صحافةضحلة 
ووقاحة بإسم اجلرأة .. 

وضياع  العصر  صراعات  »بني 
املسؤول..؟! فمن  أجيالنا« 

بقلم/ أسماء أبو بكر

بقلم : خالد بنيصغي 

بقلم: سونيا الحداد

   قرون  مرت ولَم يعرف المسيحيون التوحد  الفي الميالد ،ال 
في الموت وال في القيامة! قرون مرت  والمسيح يولد ويموت 
عدة مرات في السنة  يتبارون فيها من هو األصح واألفضل! 

قرون مرت والمهزلة ما زالت 
مستمرة، نهلل لدخوله أورشليم 
موته  يبكون  اآلخرون  بينما 

وأحيانا بعد شهر أو أكثر!
اتباع يسوع وممثلين  ان نكون 
ابدا.  ان  السهل  له ليس باألمر 
نكون آلهة كما هو ارادنا وطلب 
منا،  ليس بالمهمة السهلة ابدا ال 
بل هي االصعب فكيف بنا ونحن 
ال نتمكن من مواجهة حتى ابسط  
التخلي عن  التحديات اال وهو 
غرورنا وجبروتنا والتوحد في 
الهنا  تاريخ واحد نحتفل بعظمة 
ومسيحنا؟  يسوع الذي طلب 
منا مسامحة أعداءنا والصالة 
من اجلهم  ماذا تفعلون به وانتم 
التوحد  غير قادرون حتى على 

مع بعضكم بعض في يوم ذكراه؟  أي مهزلة هذه والى متى 
؟  ستستمر؟  اَي ممثلين انتم وماذا تمثلون ومنَّ

أي مسيحي لديه ذرة من اإلدراك وااليمان والغيرة على مسيحه 
سيغضب ويثور على ما تفعلونه باسمه!  انظروا ماذا حل بكم 
اتباعكم وقد  العالم وانتم منهمكون في زيادة  أنحاء  ويحل في 
أصبحت مذاهبكم عديدة بين كاثوليكي وأرثوذكسي وبروتستانتي  
والالئحة ال تنتهي…. كيف سترفعون مجده  ان لم تكونوا المثل 
الصالح في األخوة والتسامح وكل التعاليم  النبيلة التي اعطاها 

في  إياها  وعلمنا  لنا 
الذاتية؟  كيف  سيرته 

نكرمه هو الذي مات ليعطينا الحياة، وانتم على خالفاتكم الدنيوية 
الهزيلة والمخزية؟  خالفات أدت 
الى خسارتكم كل شيء.  نعم كل 
شيء!  وحده ااٍلرهاب هو الذي ما 
زال يجمعكم  تحت شعار المسيحية 
الخيانات  ويمدد في ملككم وكم من 
بينكم من خالله؟ حتى هذا  حصلت 
ااٍلرهاب الذي يهددكم لم يتمكن الى 
يومنا هذا من توحيدكم والنهوض 
الى  العظمة والجشع  بكم من موت 
السلطات الدنيوية  وأموال قيصر!  

فلقد رحل منذ قرون  اما يسوع    
عن كل هذه الطقوس الني ال عالقة 
بتعاليمها وال بممثليها!   له بها وال 
األطفال،  في عيون  يختبأ  هرب 
لعلنا  ليشع بنوره  الحقيقي،   هيكله 
لو توقفنا يوما ونظرنا في داخلها 
سنرى سناه يتألأل  براءة وطهرا  ! 
لعلنا يومها سنخجل من خطايانا المتكررة باسمه وسنتمكن من 
السجود تواضعا امام هيكله الحقيقي هاتفين جميعا » هوشعنا في 
العلى مبارك اآلتي باسم اآلب« ونهتف جميعا مهللين قيامته ال 
بل باألحرى قيامتنا الحقيقية والتي باتت ملحة في زمن القراءة 
الدين  يا رجال  لعله يومها  فقط يحق لكم  والعلم والنور!!! 
انفسكم بممثلين  لمجد يسوع االلهي… يومها  التعريف عن 
فقط لن تقوى عليكم أبواب الجحيم.  يومها فقط سنعيش القيامة 

الحقيقية … ولكن الى متى؟!

العربي  لمجتمعنا  الحقيقة  الثروة    الشباب هم 
المعاصر،وهم األكثر َتفاعاًل وتجاوًبا مع التغيرات 
البناء  في  الراهنة، واألكثر حضوًرا  االجتماعية 
القادرون على تحمل  والتقدم واالزدهار، وهم 
أعباء وُمتطلبات الحياة البائسة، التي تُظلل بظاللها 
القادرون على  على رغباتهم وطموحاتهم، وهم 
اليوم  فشبابنا  المسئوليات؛  الواجبات وتحمل  أداء 
إما أن يكونوا األداة األولى في بعث نهضة عربية 
حديثة، وإما أن يتحّول إلى وسيلة لتدمير ما صنعته 

األجيال السابقة.
في الحقيقة أنا ال أُرغب هنا في التعمق أو الخوض 
إشكالية االغتراب االجتماعى في مجتمعنا  عن 
فقط،  لكم حقيقة األمر  أُوضح  العربي، ولكننى 
فإن فكرة االغتراب في كل معانيها واحدة في 
الديني والفلسفي على حد سواء،  الفكر  صميم 
التي  األزمات  وأخطر  أهم  أحد  فاالغتراب 
بأنفسهم  اليوم، سواء في عالقاتهم  تواجه شبابنا 
والنفسي  االجتماعى  المستوى  باآلخرين على  أو 
فاالغتراب في حقيقة األمر هروب  والسياسي، 
الشباب في  المريب، وبالتالي رغبة  من واقعنا 
ما  بأن  لشعوره  االبتعاد واالنعزال عن اآلخرين؛ 
الذي  المجتمع  يُؤثر على  قيمة، ولن  له  ليس  يفعله 
المشاهير  فيه، وتقليد  فاعال  أن يكون  يفترض 
الغرب في بعض من خصوصيات مظاهرهم  من 
المجتمع  قيم  يتمردون على  الشكلية، مما جعلهم 
ذلك  الرفض،ويتضح  الدينية واالجتماعية،وكذلك 
في  السائدة  للقيم األخالقية  الشباب  َتفّهم  في عدم 
توجهاته  منها  الكثير  ُتخالف  قد  والتي  المجتمع، 
نشأ  الذي  الزمن  بل واختالف  والثقافية  الفكرية 
فيتهم  الشباب،  فيه،وذلك يسبب سخًطا وتمرًدا من 
مجتمعه بالرجعية التي ال تتناسب مع العصر الذي 

يعيش فيه.
لهذا  تعرًضا  األكثر  هم  الشباب  أن  نعلم  كلنا 
فكرية  طاقات  يحملون  ألنهم  االغتراب، 
أهم  تحتاج لإلشباع، ولعل من  وروحية وثقافية 
التطور  المعاصر  أسباب األغتراب في مجتمعنا 
نتيجة  الشباب في عزله؛  التكنولوجى،الذي جعل 
أنهم  الحديثة،فنرى  التواصل  الستخدامهم وسائل 
التفاعل االجتماعى  الرغبة في  لديهم  ال توجد 
اكتفوا  فقد  الواقع،  أرض  على  اآلخرين  مع 
المجتمع  داخل  التكنولوجية  والمحادثات  بالعالقات 
نوع من  إلى وجود  ذلك  يؤدي  التكنولوجي، حيث 
إلى  يتحول  الوقت  االجتماعي ومع مرور  الفتور 
أن تطلع  الشباب، كما  الكثير من  لدى  اغتراب 
أهم  يعتبر من  المادية  لتحسين أوضاعهم  الكثير 

أسباب االغتراب واضطراب الهوية التي تؤدي إلى 
االغتراب الذاتي؛ وذلك ينتج عنه انعدام االستقرار 
المادي والمعنوي في البيئة التي يحياها،متمثلة في 
الخالفات األسرية الشديدة، وتعّرض الشاب للعنف 
يعيش  الذي  للمجتمع  أو  لذاته  احترامه  يفقده  الذي 
المتطلبات والطموح وصعوبة  فيه، والصراع بين 
بين ما هو ممكن وما هو مطلوب، ويأتي  التعامل 
التي  القدوة  الدينية واإلنسانية، وانعدام  القيم  غياب 
أن سيطرة  والطموح واإلرادة، ونجد  الهمة  تشحذ 
أنه  الشباب من منطلق  اآلباء وتدخلهم في حياة 
التوجيه واإلرشاد  إلى  ما زال صغيًرا، ويحتاج 

والنصح؛ يعيق خبرة الشاب المباشرة مع الواقع.
العمل من أجل  إلى  الحاجة  أشد  اليوم في  نحن 
األسهام  في  الشباب  وطاقات  قدرات  استغالل 
لهذه  المجتمع، وتوفير فرص عمل  بتنمية  الجدي 
الشبابية،  األنشطة  الشباب ودعم  الهائلة من  القوة 
الثقافية  توجهاتها  بمختلف  الهوايات  وتشجيع 
الحريات  والفنية وغيرها مع زيادة  واالجتماعية 
الديمقراطية، وتشجيع المنظمات الشبابية والنقابية 
التعليم والصحة واالقتصاد،  بمنظومة  ،واالهتمام 
وذلك ألهميتهم في تنمية قدرات الشباب واكتسابهم 
الحريات  زيادة  من  والبد  المختلفة،  الخبرات 
الشبابية،  المنظمات  الديمقراطية ودعم وتشجيع 
إبداعية،  مجاالت  من  بالشباب  يتعلق  ما  وكل 
للشباب من  توفير حياة كريمة  الضروري  ومن 
وتلبية  المادية والروحية  احتياجتهم  تأمين  خالل 
الجامعات  كافة طلباتهم، وتشجيع ودعم خريجي 
لمساعدتهم على   أو معنوًيا؛  مادًيا  خاصة سواء 
لمشكلة  تالفًيا  أسرية  أو  فردية  مشاريع  إنشاء 
البطالة بينهم، وتبني مبدأ تكافؤ الفرص في جميع 
المشكالت  لمختلف  التصدي  المجاالت، والبد من 
نواجهها  التي  والثقافية  االجتماعية واالقتصادية 
أسبابها والتعامل معاها  اليوم من خالل معرفة 
بعيًدا عن  بموضوعية وواقعية وأساليب علمية 
المناسباتية،  واالجتماعية  السياسية  الخطابات 
وضرورة توجيه الشباب نحو استثمار وقت الفراغ 
بتحفيزهم وحسهم  يتحقق  البناء، وذلك  العمل  في 
الرياضية واألدبية  كافة األنشطة  على ممارسة 
والعلمية، وحث الشباب على التمسك بقيم مجتمعهم 
الحوار والتسامح والمرونة في  اإليجابية وقيم 
انتماءاته  كانت  أًيا  االختالف، وتقبل رأي اآلخر 
وأفكاره حتى نُنهي تماًما على مشكلة التمركز حول 
الوالء واالنتماء  قيم  والعمل على ترسيخ  الذات، 
وثقافة  بقيم  المتشبع  الحالي  الشباب  لجيل  والهوية 

الشعوب األخرى.

  عبارات وعناوين مستفزة لكل مقبل 
على قراءة موضوع أو مقال صحاف، 
ذلك الذي أصبحت عليه صحافة المغرب 
خاصة بالمواقع اإللكترونية ، إلى درجة 
هذه  في  كان  إن  تسأل  أصبحت  أنك 
ولو  بقي  قد  فيها  نعيش  التي  األرض 
القليل من الخير والجمال ، وكل هذا 
بسبب أشباه الصحافيين واإلعالميين 
الذين الهمَّ لهم سوى تصوير واقع الحياة 
االجتماعية والسياسية بالخصوص في 
أسوأ صورة ، عناوين أغلب مواضيعهم 
البؤس  القارئ  لدى  تثير  ومقاالتهم 
واالكتئاب ، وتصيبه باإلحباط التام ، 
في حين أن األخبار السارة تبقى شبه 

غائبة تماما .. 
نعم إنه الخط التحريري الضال الذي 
المنابر  هذه  أغلب  لألسف  تنهجه 
مختلفة،  باتجاهات حزبية  اإلعالمية 
ال  أزلية  إلى صراعات  يؤدي  مما 
تنتهي أبدا ، والضحية دائما هو الوطن 
في  يحدث  مما  وكمثال   ، والمواطن 
تنجح  لم  التي  فالمعارضة  المغرب 
فيهما  نجح  واللتْين  متتاليتْين  لفترَتْين 
الدنيا  تقيم  والتنمية”   “العدالة  حزب 
وال تقعدها لتقويض أي عمل حكومي 
يرأسه هذا الحزب الناجح مع حلفائه 
، وهي  سبقتها  والتي  الفترة  هذه  في 
بالتالي تعمل كل ما في وسعها  حتى 
الحزب  لهذا  نجاح محتمل  أي  توقف 
الثالثة  للمرة  المقبلة  االنتخابات  في 
على التوالي ، إنه كابوس بالنسبة لها 
العدالة والتنمية »  أن ينجح حزب » 
في االنتخابات المقبلة ، وهي بطريقتها 
المضللة ولألسف صنعت هذا النوع من 
اإلعالميين ، كما صنعت على لسانهم 
ملؤها  مسمومة  عبارات  وبأقالمهم 
الوعيد والتهديد والترهيب للمواطنين 
بأخطار محدقة  وإيهامهم   ، المغاربة 
بالوطن ال يراها وال يعرفها أحد سواهم 
، فيما لو نجحوا – وقد نجحوا – في 
انتخابات سابقة تتغير لهجتهم ، ويتغير 
خطابهم بين عشية وضحاها ؟؟؟؟؟ .. 
فيصبح المغرب بلدا صاعدا ، ويكثر 
الحديث عن إنجازات  ضخمة ومشاريع 
اجتماعية هائلة ، فيما أن شيئاً من هذا 
العكس  بل على   ، يتحقق  قد  ذاك  أو 
الزلنا نشم رائحة اختالسات المال العام 

وسوء التدبير منذ ذلك الحين إلى يومنا 
هذا  .. فيما أن هذه الحكومة وبالرغم 
من كل هذه االنتقادات المسمومة تأتي 
األخبار مشجعة سواء من صندوق النقد 
يهتم  نظام دولي  أي  أو من   ، الدولي 
باإلحصائيات والدراسات المجتمعية، 
الحقائق ال يعرفها  لكن ولألسف هذه 
إال المثقف المغربي ، فيما هذه الرؤية 
تحجب عن الكثيرين ممن هم في غيابات 
الجهل واألمية ينعمون ؟؟ لذلك ولألسف 
تستغل المعارضة هذا المجال في الجانب 
السلبي الذي يضر الحق والحقيقة دون 
مراعاة منها لمراقبة هللا تعالى لهم .   
نحن في هذا المقال ال ندافع عن حزب 
العدالة والتنمية » بقدر ما يشرفنا   «
الراسخة  لقناعاتنا  ندافع عنه  أن  حّقاً 
الذي  األقل  الوحيد على  الحزب  بأنه 
ال يستطيع أحد من المغاربة أن يثبت 
أي اختالسات في المال العام للمغاربة، 
صحيح أن الحكومة التي يرأسها هذا 
قد  التوالي  الثانية على  للمرة  الحزب 
أخطأت في بعض التقديرات، وأخطأت 
في بعض القرارات ، لكن نظافة اليد 
الحزب ،  ثابت لجل وزراء هذا  أمر 
ونعتقد أن هذا األمر – وهو سابقة في 
المغرب – كاٍف كي يجعل هذا الحزب 

جديراً بالتقدير واالحترام . 
هذا  أن  األلف  للمرة  نكرر  ونحن 
العدد الهائل من األحزاب في المغرب 
يشكل عائقا حقيقيا في أي تقدم قوي 
للمغرب ، في ظل سياسة » التقويض 
المسعور ألي عمل حكومي » يصدر 
عن األحزاب المعارضة فقط » حقداً 
» منها على الحزب الذي استطاع أن 
ل الحكومة مع  يتصدر االنتخابات ويشّكِ
أحزاب أخرى للحصول على  األغلبية 
.. فقط نريد أن نتساءل في الختام : 
هذه  تنهجها  التي  الطريقة  بهذه  هل 
األحزاب التي تمثل المعارضة ستكسب 
ود وحب المواطن المغربي من أجل 
االنتخابات  في  لصالحها  التصويت 
كذلك  األمر  أن  نعتقد  ؟؟؟ ال  المقبلة 
، وال نعتقد أن النجاح سيتحقق بهذه 
الطريقة على األقل في الوقت الراهن ، 
كما ال نعتقد أن نجاح أي وطن سيأتي 
بعدة تيارات غير مفيدة على اإلطالق 

.. دمتم بود ..  

القيامة احلقيقية … اىل متى؟ 

بقلم: سليم خليلصدق أو ال تصدق...

سيدات سوداء من أصل أفريقي 
برعن يف علوم الفضاء يف مؤسسة 

ناسا وعانني 
الكاتبة - مارغولي شيتيرلي- في شهر شباط/    نشرت 
فبراير  ٢٠١٧ كتابها عن  سيدات سوداء عملن  في مؤسسة 
ناسا الشهيرة  في الخمسينات من القرن الماضي وتبع الكتاب 
فيلم وثائقي عن براعة تلك السيدات في حل مشاكل  تقنية عجز 
عنها آخرون  وعاشت تلك السيدات ، بالرغم من براعتهن ، في 
معاناة التفرقة العنصرية ؛ ووصفت  تفاصيلها  الكاتبة  شيترلي 

ونورد  فيما  يلي مختصرا عن  تلك المرحلة :
المرأة بشكل عام تعاني  العنصرية كانت  التفرقة  مع مرحلة 
من عدم مساواتها مع الرجل في الكثير من المجاالت وسمعنا 
قصصا كثيرة عن كاتبات  نشرت كتبها  باسم رجال للتسويق 
الكاتبة  الفكرية  ولم تجرؤ  الرجل في األروقة  واشتهر أسم 
عن إعالن الحقيقة ؛ وقصصا عن  بارعات  في علم الحساب 
والمعادالت الجبرية لم  تتمكن من التسجيل في الجامعات الن 
المجال العلمي محصور للرجال ؛  لكن ما حدث  في مؤسسة 
- ناكاس-  التي أصبح  إسمها  - ناسا- مع  بارعات سوداء  في  
علم الحساب والكمبيوتر  أمر مختلف ألن تلك السيدات درسن  
لتفوقهًن في  الفضاء  بالعمل في  برامج  وبرعن  وانخرطن  
بالرغم من اعتبارهن من  الثانية  الدرجة  الجامعات وبقين في 
األساسيات  في البرمجة  والتخطيط  في  المؤسسات  العلمية 

حيث َعمْلن  وَبرْعن .
تايلورا - سو   أوفيليا  السيدات - كاثرين بيدرو -  أسماء تلك 

والدر و كاثرين جونسون 
تقول  الكاتبة  شيتيرلي  إن  مركز  علم الفضاء  في  - النكلي - 
إستوعب  مئات العلماء  - من مختلف األجناس  بيض وملونين 
الحاسبات والكمبيوتر وتكنولوجيات مختلفة عملوا  -في علوم 
لضمان تفوق الواليات المتحدة  في علوم  الفضاء والطيران ؛ 
وذلك قبل أن يصبح الكمبيوتر سلعة لعامة الشعب وقبل إطالق 

السيدات  الروسية ؛ واستطاعت  الفضائية سبوتنيك   المركبة 
األربعة  خوض مجاالت العلوم بعبقرية  مميزة وضعتهم  في 

مراكز القرار .
السود  في  الملونين  تفوقهن مع  كثيرين من  بالرغم من 
الخمسينات والستينات من القرن الماضي ؛ عانوا جميعا من 
الطعام   العنصرية مثل حرمانهم  من دخول  غرف   التفرقة 
للبيض  المخصصة   المياه(  والمسابح  والحمامات )دورة 

فقط  .
في  العنصري   للتمييز  نهائيا  التي وضعت حدا  الحادثة  أما 
مركز- النكلي - لعلوم الفضاء  كانت في  موعد إطالق مركبة  
بخلل  وإذا  الحسابات واآلالت جاهزة لإلطالق   كافة  وكانت 
إرتبك  ؛  المشكلة   إمكانية حل  لعدم   الجميع  يحدث وارتبك 
مدير المشروع  وأخذ يصدر األوامر بدون جدوى ؛  كثيرون 
تستطيع  ضبط  بيدرو   كاثرين   السوداء  العالمة  إن   قالوا  

المعادالت!  أين  كاثرين  ؟
كاثرين كانت قد ذهبت لحاجة شخصية  مسافة عشرات األمتار 

بعيدا عن مبني اإلدارة  حيث دورة المياه المخصصة للسود؛
لتصحيح  يلزم   ما  إلى مقعدها وعملت  لما عادت أسرعت 

وضبط الحاسبات وإنطلقت المركبة بأمان .
بالتغيب عن موعد  لك  : من سمح  المدير مؤنبا  استدعاها 
اإلطالق وأنت من الرئيسيين  هنا ؟  كان الجواب اضطررت 
لنا نحن  المخصص   المبنى  المياه خارج   إلى دورة  للذهاب 
السود وهي بعيدة مدة خمس دقائق سيرا على األقدام ؛ وهنا 
على أبواب دورة المياه المبنى  هناك  الفتات  مكتوب  عليها   
-  للبيض فقط -  وإذا استعملتها  يمكن  أن أخضع  لغرامة 
كافة   بيداه   بنفسه  وحًطم   المدير  مطرقة وذهب  !!  طلب 

الالفتات التي  تميز البيض عن السود . 



مستلقي على الفراش في المستشفى، قناع ࢠـالستيك على 
على  يساعده  كي  أكسچـين  يضخ  خرطوم  تحته  وجهه 
التنفس، خرطوم آخر في ذراعه يقطر محلوال و دواء في 
النفسية، هي  الجسمانية و  شريانه. ثالثة أسابيع من اآلالم 
النهاية يعلم ذلك، لكن لماذا ال تأتي النهاية سريعة و حاسمة 
الذي مات من  تذكر صديقه  العذاب؟  هذا  لماذا  و مريحة. 
مجموعة  مع  سهر  جميال،  مثاليا  موته  كان  أشهر،  عدة 
األصدقاء في المساء، عاد لمنزله، نام و لم يستيقظ. لماذا 
يعاني هو؟ عندما أكتـُِشف المرض دعى هللا أن يشفيه، لكنه 
مريحا،  سريعا  موته  يكون  أن  هللا  يدعو  االن  يـُْشفى،  لم 
حتى اآلن لم يتحقق ذلك. أحد زواره حاول أن يريحه نفسيا 
فأفتى أن معاناته هذه إختبارا من هللا له و أن من يتحمل و 
يصبر راضيا ينجح في االختبار، لم يُرد أن يجيبه بأنه قد 
رسب في االختبار بجدارة وعلى ذلك يجب أن ينتهي هذا 
االختبار فورا. يتساءل: هل إرتكب في حياته ذنوبا تستدعي 
هذا البالء، بالتأكيد ال، هو ليس إنسانا مثاليا، لكن إذا كان له 
هفوات فكلها بسيطة ال تضر أحدا، أالمه مستمرة جسمانية 
العالج  بسبب  يغفو،  ثم  ليتألم  نومه  من  يصحو  نفسية،  و 
الذي لم ينجح سقط ما بقى من شعره، فقد حاجبيه، تحول 
لون أظافره للون البني، و بدى اإلرهاق الشديد على وجهه. 
األطباء يأتون لزيارته، يحاولون بال جدوى تخفيف أالمه، 
إن  و  منه  ميئوس  أمر  فهذا  شفاءه  يحاولون  ال  أنهم  يعتقد 

كانوا ال يصرحون بذلك.
بعض  بإستمرار،  الغرفة  خارج  إبنه  زوجة  و  زوجته 
يظلوا  أن  يفضل  لزيارته،  آلخر  وقت  من  يأتون  األقارب 
هذه،  البائسة  حالته  في  زواره  يراه  أن  يود  ال  بالخارج، 
ال يود أن يشعر أحد نحوه بالشفقة، أغلب حواسه ضعفت 
أنه قد أصبح  الذي يعتقد  العمل ما عدا سمعه  قدرتها على 
أكثر حدة لمحاولته الدائمة معرفة ما يدور خارج الغرفة، 
يرحمه  »ربنا  دائما  يرددون  يفعلون،  ماذا  و  يقولون  ماذا 
أنه  و  رجال  أنه  أثبت  هللا،  حماه  الكبير  إبنه  يرحمنا«.  و 
إبنا بارا، ، يوميا يأتي لزيارته و يمضي باقي اليوم معه، 
هو من يتعامل مع األطباء و المستشفى، أحيانا يصطحب 
معه زوجته و إبنته، حفيدته ذات الثالثة سنوات، كان يحن 
كانت  إذا  يدري  ال  فراشه  بجوار  وقفت  عندما  لرؤيتها، 
عرفته أم ال، لم تكن مستريحة لوجودها في غرفته، أمسك 
بيدها الصغيرة، لم يستطع أن يداعبها كعادته قبل مرضه، 
تستمر حيرتها  أن يخرجوها كي ال  لهم  أومأ  يدها و  ترك 

و قلقها.
االبن  بحياته،  مشغول  كل  المدينة،  خارج  اآلخران  إبناه 
االبن  األخيرة،  الفترة  خالل  لزيارته  مرة  حضر  األوسط 
ليسأل  أمه  و  أخيه  الهاتفية مع  بالمحادثات  إكتفى  األصغر 
عن أحواله، إستجمع قواه و سأل إبنه عن الموقف و عما 
يقوله األطباء، رد بكلمات هالمية أن األطباء يبذلون أقصى 
طريقة  مفهوم،  رده  على هللا،  الباقي  أن  و  وسعهم  في  ما 
األيام  هذه  تقصر  ليتها  معدودة،  أيامه  أن  إلبالغه  مهذبة 

حتى ال يطول عذابه. 
عقله  يعمل  غيبوبته  من  أو  غفوته  من  يستيقظ  عندما 
و  حزينة  أغلبها  أفكاره  التفكير،  عن  يكف  ال  كالمحموم، 

مأساوية تعكس حالته، قرر أن يوجه تفكيره توجيها إيجابيا، 
إذا كان جسمه ال يستطيع الحركة فعقله مازال قادرا على 
العمل،  قادرا على التفكير، هذا ما بقي له، أفكارا إيجابية!! 
أفكارا إيجابية!! نعم، طفولته، الحب الذي أحاطه به الجميع 
و هو صغير، تفوقه في دراسته و فرحة و فخر أبويه به و 
بتفوقه، سنين الجامعة الجميلة، وظيفته التي أحبها و تفوقه 
العريضة  الطموحة  اآلمال  و  بزوجته  تعرفه  عمله،  في 
إختالفاتهما  إكتشف  عندما  زواجهما،  على  وضعها  التي 
و  االنسجام  تحول  و  إحباطات  إلى  أماله  تحولت  العديدة 
متمدنة،  و  مهذبة  تكون  أن  إلى عالقة حرَص على  الحب 
حرص على أال تكون هناك خالفات و مشاجرات من أجل 
تـََعّود،  العالقة  أصبحت  باله.  راحة  أجل  من  و  األوالد 
الشكوى.  من  يكثر  أو  حظه  ينعي  أن  دون  الموقف  َقبـِل 
هناك أيضا الشلة و األصدقاء الرائعون بعضهم صداقاتهم 
مستمرة منذ أكثر من خمسين عاما، دفعه ذلك إلى التفكير 
في مجموعة آتيليه الرسم الذي هو عضو فيه، لماذا يخدع 
فيها هي  يفكر  إنما  اآلتيليه  يفكر في مجموعة  نفسه هو ال 
دنيا. المجموعة حوالي ثمانية من هواة الرسم جمعهم درس 
للكبار يعطى في اآلتيليه عن مبادئ و مهارات الرسم، من 
أول يوم جذبت إنتباهه، تصغره بعدة سنوات لكن سنها ال 
البساطة  عليها  يغلب  مالبسها  هادئ،  جمالها  عليها،  يبدو 
إلى  الدرس  بعد  تذهب  أن  المجموعة  تعودت  الذوق،  و 
عن  عِرفها  عندما  يتناقشون،  و  يتسامرون  قريبة  كافيتريا 
يدري  ال  ذكاءها،  حدة  و  سذاجتها  و  براءتها  بهرته  قرب 
كيف تجتمع السذاجة مع حدة الذكاء، أيضا ال يدري كيف 
ترى  السذاجة،  و  الطيبة  بهذه  حياتها  تعيش  أن  إستطاعت 
التي  المرات  في  بسببهما.  لها  تعرضت  المتاعب  من  كم 
تقابال بمفردهما أذهله التوافق و التفاهم الذي بينهما، أهذا 
ما يسمونه كيمياء؟ حكى لها عن خصوصيات حياته التي 
لم يحكيها ألحد من قبل، مشاعره و آماله و إحباطاته، تجيد 
االستماع و تبدي تعاطفها و أحيانا نصائحها، في واحد من 
أواخر لقاءاتهما قال لها أنه ال يعتبرها صديقة فقط بل هي 
له  لَّمَحت  هذه،  عبارته  تَقَبلَت  كيف  يدري  ال  توأم روحه، 
قوية  صداقة  لها  يكون  أن  على  متحفظة  أنها  مرات  عدة 
ففي  ضايقته،  هذه  تلميحاتها  متزوج،  رجل  مع  حميمة 
إذا  فلماذا  يشين  ما  بينهما  يحدث  لن  و ظروفهما  عمرهما 
الصداقة  تتحول  أن  التحفظ، ربما كانت تحاول تجنب  هذا 
من ناحيته لشيء آخر، لعالقة عاطفية، كان هذا بعد نظر 
جارفة،  قوية  بعاطفة  نحوها  شعر  فعال  ألنه  منها  ذكاء  و 
يـَُمْنِطق ما يحدث، كيف يشعر كهل متزوج في  أن  حاول 
أواخر الستينات بالحب. هل ألنه لم يشعر به من قبل طوال 
حياته فيحاول أن يعوض اآلن ما فاته؟ هل هي شخصيته 
الحائرة الرقيقة الضائعة تبحث عن رفيقة تشاركه مشاعره 
في  بينهما  الرائع  الغريب  التوافق  هو  هل  أحاسيسه،  و 
ال  متعة  عنه  نتج  الذي  و  االهتمامات  و  األراء  و  األفكار 
حدود لها لمجرد وجوده معها. يعلم أنه إذا عبر لها عن حبه 
ستعترض و لن تستريح لمشاعره هذه، لكنه فكر و قرر أن 
يفعلها، سيصرح لها بحبه، سيقول لها أنه ال يتوقع أن تبادله 
الحب لكنه لم يستطع كتمان مشاعره، سيصارحها و ليكن 

ما يكون.
يصارحها،  لم  لكنه 
فبعد قراره هذا مباشرة 
إكتشف األطباء مرضه 
مرحلة  في  أنه  و 
هذا  عجيب  متقدمة، 
لم  و  يْشَتِك  لم  فهو 
مقدمات  هناك  تكن 
للمرض،  أعراض  أو 
هذا  خبيث  مرض 
و  ببطأ  للجسد  يتسلل 
يـُْكَتشـَف  و  إصرار 
تمكن  قد  يكون  أن  بعد 
منك. شعر أنه من غير 
يصرح  أن  المناسب 
لدنيا بحبه فهو مريض، 
مرضه حوله من إنسان 
بعضا  أفقده  إلى شيء، 
بني  لم يعد  آدميته،  من 
حالة،  أصبح  لكنه  آدم 
أن  البالهة  من  سيكون 
أحبك  أنا  لدنيا  يقول 

و  نحوها  مشاعره  كتم  متقدمة.  حالة  في  مريض  أنا  و 
التفكير  و  العالج  على  المداومة  و  األطباء  لزيارة  تفرغ 
السوداوي. توقف عن رؤية شلة اآلتيليه، ترى ماذا تشعر 
دنيا نحو غيابه؟ هل تفتقده أم إنها إستراحت من عالقة كانت 

متحفظة عليها.
ال  معدودة  أيامه  كانت  إذا  يراها،  ألن  ماسة  بحاجة  شعر 
سيجني  ماذا  يدري  ال  يراها،  أن  دون  تنقضي  أن  يرغب 
من رؤيته لها، قد تكون نظرة وداع أخيرة، قد يكون شوقه 
ال  معها،  يمضيها  أن  إعتاد  التي  الجميلة  لللحظات  الشديد 
يدري لماذا و ال إذا كانت الفكرة صائبة أم ال، ممكنة أم ال. 
و  الفراش  بجوار  مقعد  على  يجلس  الحجرة،  يدخل  إبنه 
يتحدث  و  قوته  يستجمع  تشجيع،  و  إبتسامة حب  له  يبتسم 

معه بصوت ضعيف خافت:
أرجوك  زياد،  رقم صديقي  المحمول  هاتفي  على  ستجد  ـ 

إطلبه و قل له أني أود أن يزورني.
ـ سأحادثه فورا و أطلب منه الحضور.

صداقتهما  تعود  له،  اآلتيليه  شلة  أعضاء  أقرب  هو  زياد 
إلى  باإلضافة  الرسم،  بدروس  إلتحاقهما  قبل  بعيدة  لسنين 
إمكانية  منه  يستكشف  أن  أراد  صديقه  رؤية  في  رغبته 
رؤيته لدنيا، و إن كان هو نفسه ما زال ال يدري إذا كان 

هذا مناسبا أم ال.
ال  حتى  مجهودا  بذل  الذي  زياد  حضر  التالي  اليوم  في 
يظهر تأثره بمنظر صديقه المريض، تبادال بعض عبارات 
المجاملة، حاول زياد أن يكون مرحا و بذل جهدا كي يقول 

بعض عبارات التشجيع المناسبة لصديقه.
بعد فترة صمت سأله: 

ـ ما أخبار مجموعة اآلتيليه؟ أمازلتم مواظبين على الذهاب 
للكافيتريا بعد الدروس؟

يراك  أال  تفضل  أنك  عرفنا  السالم،  يهدونك  الجميع  نعم،  ـ 
أحد فاحترموا رغبتك، و إن كنت ال أدري لماذا هذا الحظر.

أشار إلى جسده المنهك و إلى وجهه المرهق و قال:
ـ هذا هو السبب، قل لي هل جميعهم بخير؟

بعد  رؤياك  إال  ينقصهم  ال  و  تمام  كلهم  نعم  ـ 
أن تشفى.

مناسبة  صيغة  يجد  أن  يحاول  صمت،  فترة 
يقرأ  كأنه  الذكاء،  حاد  زياد  دنيا،  عن  للسؤال 
التي  الخاصة  الصداقة  الحظ  قد  كان  أفكاره، 

تربط صديقه بدنيا فأضاف:
سأزورك  أني  عرفت  عندما  بالذات،  دنيا  ـ 
تهديك السالم، و تتمنى لك الشفاء، أنا متأكد لوال 
أنها تحترم رغبتك في أال يراك أحد لحضرت 

بنفسها لزيارتك.
إستجمع شجاعته و سأل زياد:

ـ تعتقد لو جاءت ستصدم من شكلي؟
ثم أضاف محاوال إضفاء جوا مرحا على اللقاء:

ـ لم أعد الكهل الوسيم الذي كنته.
رد زياد: 

ـ معروف أنك مريض، ثم أنك ال تبدو في غاية 
أُأَِهلُها  أن  يمكنني  عموما  و  تظن،  كما  السوء 

لرؤيتك بإعطائها فكرة عن حالتك.
ـ ال تطلب منها زيارتي بطريقة مباشرة حتى 

ال تشعر أنها ُمْلَزمة، دعها هي تقرر.
شعر زياد بأن صديقه قد بذل مجهودا كبيرا في 
الكالم، تمنى له الشفاء و شد على يده مشجعا و 

انصرف متأثرا.
تصرفه  كان  هل  أفكاره،  مع  زياد  تركه 
هذا  في  كثيرا  يفكر  أال  فضل  صوابا،  هذا 
الموضوع، أخذ يفكر في دنيا، كم هي إنسانة 
تبعثها فيه  التي  الطاقة اإليجابية  جميلة، يكفي 
و هي معه، ترى إذا حضرت هل ستبعث فيه 
إيجابية و هو في حالته هذه،    تساءل  طاقة 
كان  إذا  حياته  و  حاله  إليه  سيئول  كان  ماذا 
في  جميل  أمل  هناك  سنة،  أربعين  من  قابلها 
أنها ستزوره قريبا، منذ أسابيع لم يخالجه مثل 
يتمنى حدوثه  أمل جميل، شيء  الشعور،  هذا 
و  من مرضه  شفي  لو  آه  النتائج.  كانت  مهما 
ذلك  يكون  ألن  الطبيعية،  للحياة  عاد  و  أالمه 
نام  دنيا.  و صداقة  برفقة  سيتمتع  حيث  رائعا 
أْكتـُِشف  و على وجهه إبتسامة ألول مرة منذ 

مرضه.
التالي و  اليوم  مر 
اليوم  ينتظر،  هو 
يليه فكر في  الذي 
هاتفيا  يتحدث  أن 

مع زياد لكنه أحجم، دعى هللا ضارعا أن تحضر. 

زوجته في الخارج تتحدث في الهاتف مع شخص ما، مضى 
تافهة،  مواضيع  في  تتحدث  هي  و  الساعة  من  يقرب  ما 
التي  الطوال  الساعات  في  تفعل  أن  تستطيع  ماذا  يعذرها، 
تقضيها في المستشفى غير الحديث التافه في الهاتف. دفعه 
الصبورة،  عليها،  إعتاد  التي  المرأة  هذه  فيها،  للتفكير  ذلك 
و  صغار  هم  و  باألوالد  إعتنت  التي  المدبرة،  البيت،  ست 
التي تختلف عنه في االهتمامات إختالفا كليا، عندما علمت 
موضع  هذا  كان  الرسم  في  دروس  ألخذ  باآلتيليه  بإلتحاقه 
تندرها و سخريتها كما لو كان هذا الموضوع نزوة سخيفة 
بمثابرته و  لكنه  تقرأ بطريقة رهيبة،  إنسان عجوز، ال  من 

مجهوده و قوة إرادته إعتاد عليها و هذا هو المهم.
بعد الظهيرة غفى، عندما إستيقظ و هو ما زال بين النوم و 
دنيا  هي  غرفته،  خارج  خافت  حوار  هناك  كان  الصحيان، 
السمع،  أرهف  تتحدث مع زوجته،  الراقي  الجميل  بصوتها 

قالت:
ـ فهمت من صديقنا زياد الذي كان هنا أول أمس أنه يمكنني 

رؤيته و الحديث معه و لو لدقائق.
أجابت زوجته بلهجة حاسمة مؤِكـدة:

ـ إنه في غيبوبة شبه مستمرة، و عندما يستيقظ منها للحظات 
ال يدري ما الذي يدور حوله، عموما شكرا على حضورك. 

ـ هل بوسعي أن ألقي نظرة عليه و هو نائم.
ـ ال داعي لذلك يا حبيبتي، يمكنك االنصراف اآلن.

ردت دنيا بصوت محبط:
ـ لو تسمحي توصلي له تحياتي و تمنياتي له بالشفاء.

كان ذلك آخر ما سمع.

أدب وثقافة Vendredi 03 mai 2019
الجمعة 3 مايو 2019

بقلم: شريف رفعت

يوسف زمكحل   همسـات
أكثر  الحب  من  تعرف  الجاهلة  المرأة 

مما يعرفه المثقفون والشعراء 

إن لم يكن المال خادمك صار سيدك 

الرائع يكون رائعاً من البداية للنهاية 

ال  وذاكرة  طيباً  قلباً  تمتلك  أن  المؤلم 
تنسى 

من  أجمل  أحياناً  البدائل  تكون  قد 
األساسيات 

مهما هربت من الذكريات سوف تالحقك 

العذاب هو قلب سلمته روحك فنلت منه 
ما اليحمد عقباه 

إذا كنت ال تتقن األهتمام إياك أن تتحدث 
عن الحب )نزار قباني(

من كلماتي : حبيبي أنت يا روحي أنت 
.. مستني أشوفك حتيجي أمتى .. ألني 
بحبك بحبك أنت .. مستني عينيك تقابل 
عينيا .. وأبعتلك رسالة في لمسة أيديا 
قلبي   .. كالم  وتقول  وحشني  تقول   ..

الملهوف عليك يهديك سالم . 

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

حف    لفتني يوًما خبٌر، في إحدى الصُّ
اللبنانيّة، يقول: “أُعلن في برلين 1أمِس 
من  بخمٍس  ألمانّيٍ  فيلٍم  فوُز  األّول  
تعادل  التي  الّسينمائيّة  جوائِز “لوال” 
إلى هنا  جائزة األوسكار األميركيّة”. 
ليس في األمر ما يدعو إلى العجب بل 
ا، ولكن عندما نقرأ  هو خبٌر عاديٌّ جدًّ
أّن ذلك الفيلم “يحكي قّصة شاٍب وفتاٍة 
ألمانيّين ينحدران من أصٍل تركّيٍ تحلاّل 
من خلفيتهما المسلمة”، فهل يبقى الخبُر 

هكذا عادًيا؟
ؤال  وأّوُل ما تبادر إلى ذهني يومها السُّ
الناس  الحّد أصبحت  أإلى هذا  التّالي: 
في الغرب مقتنعة بأن الّدين االسالمّي 
هو مجّرد قيوٍد من شأنها، ليس فقط، أن 
تكبّل يدي المسلم، بل أن تجعله أيًضا 
غير قادٍر على مواكبة سائر الناس في 
مسارهم على دروب الحياة العصرية؟ 
وهل أصبح بالتالي على كّلِ من أراد 
النّجاح في حياته أن “يتحلّل” من تلك 

القيود؟
فقبل أن نتوّجه باللوم إلى أولئك الغربيّين 
في هذا الخطأ الذي نراهم قد وقعوا فيه، 
يجب علينا نحن أواًل أن نسأَل أنفسنا عن 
الّسبب الذي جعلهم ينحون إلى تلك القناعة. 
فهل يعود ذلك إلى أنّهم هم المتخلفون 
عن ركب العلم ألنّهم لم يقرأوا ما كتبه 

ويكتبه ُعلماء وفقهاء المسلمين؟
كما أسأل أيًضا: كم منّا من لديه المعرفة 
الكافية بجميع األديان، السماويّة منها وغير 
السماويّة، الموجودة على أرضنا؟ بل كم 
منّا من يعرف عن الديانة البوذية التي 
يعتنقها حاليًا الماليين من البشر؟ مهما بلغ 
من حّبِ االطالع ومهما أطال هللا عمره، 
مع ما تتطلبه منّا حياتنا العصرية من 
جهٍد وساعاِت عمل لكسب لقمة العيش؟ 
وكم من مسلٍم يعرف الديانة اليهودية؟ 
بل كم من المسلمين من يعرفون تعاليم 

دينهم حقَّ المعرفة؟
ولكن هل الّسبب في ذلك االقتناع، عند 
الغربيين، عائد إلى اإلسالم في معتقداته 
ه اللوم  وتعاليمه؟ ثم هل بإمكاننا أن نوّجِ
إلى أولئك الناس الذين ال يعرفون شيئا 
تعاليم  الكريم من  القرآن  به  عما جاء 

سواء في الّدين أم الّدنيا؟
جواًبا أقول لو كان أيٌّ منّا مكان أولئك 
الدين  إلى هذا  لكانت نظرته  الغربيين 
السْمِح مشابهة بل ومطابقة لنظرتهم، ألّن 
كّل ما يسمعونه أو يقرأونه من أخباره، إّما 
في أنَّ على كل أنثى، حتى ولو كانت لم 
تزل في عمر الطفولة، أن تُغّطَي شعرها 
بما يسّمونه خطأً “حجاًبا”، والذي من 
دونه لن تكون مسلمة. وال ننسى تلك 
الحرب التي أشعلها بعضهم في أوروبا 
القرن  ثمانينيّات  في  اإلسالم،  وباسم 
الماضي ولم تزل مستعرة حتى اليوم، 
دفاًعا عما يعتبرونه فريضة، مظهرين 
للناس أجمعين أن تعاليم الّدين اإلسالمّي 

تنحصر فقط في هذا “الحجاب”.

أيًضا، في  أو ما يسمعونه أو يقرأونه 
أّن الجهاد في سبيل هللا ال يكون إال في 
خطف األبرياء، من غير المسلمين، ثم 
قتلِهم بأشنِع األساليب، بعد أن ينعتوهم 
بالكفر. واألمثلة، لألسف، كثيرة في ما 
قامت ولم تزل تقوم به تلك المنظمات أو 
الجماعات أو التنظيمات أو الجبهات... 
من قتٍل وذبٍح ورجٍم وحرٍق، في أقطاٍر 
عديدة، في معظم أنحاء العالم. والمؤسف 
أيًضا أن أولئك القتلة، ال يكتفون بفعلتهم 
الشنعاء بل يتباهون بها ليس فقط بإعالن 
مسؤوليتهم عنها بل يصورونها على 
شرائط )فيديو( ويوزعونها على محطات 
الفضائية. فمن لم يسمع أو يَر  التلفزة 
فليكّحْل عينيه وليشنْف أذنيه بأخبار تلك 
ل والضعفاء من  البطولة في قتل الُعزَّ
الرجال والنساء واألطفال. مّدعين بأنَّ 
ما يفعلونه هو لنصرة هللا ودين اإلسالم. 
وال ينَسون مرًة عند ارتكاب جرائمهم 

هذه من أن يبدأوها بالتكبير.
كما ال يجوز لنا أن ننسى تلك النّعوت 
بالكفر والتكفير التي أطلقها أسامة بن 
الدن ولم يزل يطلقها خلفاؤه وأمثالهم، 
سواء في تنظيم القاعدة أم داعش أم بوكو 
حرام وغيرهم، على جميع الناس من 
المسيحيون  فيهم  بمن  المسلمين،  غير 
الذين قال فيهم تعالى }َولََتِجَدنَّ أَْقَرَبُهْم 
َِّذيَن آَمنُواْ الَِّذيَن َقالَُواْ إِنَّا نََصاَرى{  ًة لِّل َودَّ مَّ
المسلمين  داعين   ،)82 عمران  )آل 
لمحاربتهم، باسم الجهاد في سبيل هللا. 
وضاربين بعرض الحائط كّل ما قاله 
القرآن الكريم عن واجبات المسلمين في 
بالتي هي أحسن،  الكتاب  معاملة أهل 
ُ َعِن  ومنها قوله تعالى: }اَل َيْنَهاُكُم للاَّ
يِن َولَْم يُْخِرُجوُكم  الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوُكْم ِفي الّدِ
وُهْم َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم  ن ِدَياِرُكْم أَن َتَبرُّ ّمِ
َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن{ )الممتحنة 8(. إِنَّ للاَّ

فيا إخواني المسلمين، يقول المثل: “اإلنساُن 
عدوُّ ما يجهل” ولذا فال لوَم وال عتَب 
على أولئك األوروبيين أو األميركيين، 
من غير سياسييهم، في تلك النظرة إلى 
العاديون  فالنّاس  اإلسالم والمسلمين، 
يستنتجون معتقدات اآلخرين من ظواهر 
تصرفاتهم ثم يصدرون أحكامهم عليهم 
تعاليم  إلى  َنُعْد جميًعا  لم  فإذا  وعليها. 
اإلسالم الّصحيحة كما جاءت في القرآن 
الكريم، ال كما شّوهها ويشّوهها بعض 
المتفيقهين ممن يّدعون بأنهم حماُة هللا 
ودينه، فستبقى، بل ستزداد حّدًة، نظرتهم 
تلك إلى اإلسالم بأنّه يحضُّ على القتل 
والّذبح، وبأّن المسلمين متخلفون وقتلٌة 
وغيُر جديرين بالعيش في المجتمعات 

المتمدنة. 
فكلُّ مسلٍم، يا إخواني، مسؤوٌل بُسلوكه 
وأخالقه وتعاُمله، عن إعادة الوجه الّسمح 

لدين اإلسالم، كما أراده هللا تعالى له.

التحرُّر من »قيود« 
اإلسالم!

أسامه كامل أبو شقرا

 بقلم: جــاك قرانـطـة

بقلم: إدوار ثابت
جولة وسط القاهرة 

دنـــيـــا

العاملي األم  لعيد 

اليوم وبكل فخر وإعتزاز ، في هذا اليوم الجميل ونحن على أبواب الربيع 
المزهر المثمر المعطر باجمل نسمات الحياة .

وبمناسبة عيد األم العالمي ، اقول : »يسعد أوقاتكم جميع« وكل عام وأنتم 
بخير ، أيتها األمهات ألغوالي ، اينما كنتم .

اليوم ، أتقدم ، وبمناسبة عيد األم العالمي ، ألمنا السيدة العذراء ، مريم ، 
ليتمجد إسمها ، أم جميع المؤمنين ،

وأطلب منها أن تبسط يديها المباركتين ، على شرقنا الحبيب ، وباألخص 
النار  هذه  إلخماد   ، والمتمردين   ، والثوار   ، المسئولين  وتلهم   ، سوريا 
المتأججة ، وتنير عقولهم ، وترشدهم لطريق الخير ، والمحبة ، والحكمة .
وبهذه المناسبة الجليلة ، أقدم أجمل آيات الحب والتقدير ، لجميع أمهات 

العالم ، وأخص بالذكر ، األمهات الثكالى ، في بلدي سوريا األم .
قالوا : عن الصدق ، فقال : في كالم أمي ،

       وعن الحب ، فقال : في قلب أمي ،
       وعن األمان ، فقال : في صدر وأحضان أمي سوريا ،

       وعن الحنان ، فقال : حنان الدنيا كله في نظرة من عين أمي .
نعم أنت أمنا ، أنت سوريا .

تحت رايتك نشأنا ، وتحت ظاللك تفيأنا ،
ومن مياهك العذبة إرتوينا ، وفي أحضانك تربينا ،

ومن مبادئك تعلمنا ، وعلى سواحلك ورمالك تراكضنا ،
فوعداً منا ، سنرجع . سنرجع نادمين على هجرانك يا أمي ، 

علك تقبليني مع أوالدي وأحفادي
أنت فخرنا ، أنت عزتنا ، أنت علمنا أنت أمنا ... سوريا .
نعم ، الجنة تحت أقدام األمهات ، أم البطل ، أم الشهيد .

وكل عام وانتم بخير . 
جميع أمهات العالم . 

  ويدنو في سيره إلى شارع 26 يوليو ، وما أكثر ما غير نطام 
المالكة ومنها الشارع الذي  الناصر لكرهه للملك والعائلة  عبد 
كان يسمى فؤاد ، والذي كان ملكاً على مصر من شهر اكتوبر 
1917 إلى أبريل 1936 ، وكانت له إنجازات كثيرة فقد تأسست 
1925 وعرفت ب)جامعة  المصرية عام  الجامعة  في عصره 
وإيطاليا  إنجلترا  قبول  إلى  فسعي  بالثقافة  وأهتم  األول(  فؤاد 
وفرنسا تعليم بعض الطلبة المصريين بجامعاتها مجاناً وغيرها 
شويكار  األميرة  من  فؤاد  الملك  تزوج  وقد   . اإلنجازات  من 
وأنجب منها األمير أسماعيل واألميرة فوقية ثم تزوج من الملكة 
وفايقة  وفايزة  فوزية  واألميرات  فاروق  منها  وأنجب  نازلي 
وفتحية ، أما فاروق فهو الذي كان ملكاً على مصر ستة عشر 
عاماً من مايو عام 1936 إلى يوليو 1952 بعد أن ظلت له هيئة 
وصاية العرش مدة سنة وثالثة أشهر حتى بلغ في يوليو 1937 
سن الرشد ، ثمانية عشر عاماً ، وكان للملك فاروق إنجازات 
كثيرة كأبيه فقد كان يتبرع من ماله الخاص للفقراء والجمعيات 
الخيرية وكان يهتم بالتعليم فأنشئت في عهده جامعة األسكندرية 
عام 1938 كفرع لجامعة فؤاد األول بالقاهرة ثم أستقلت وأطلق 
باشا عام  إبراهيم  .وأنشئت جامعة  األول  فاروق  عليها جامعة 
1950 وغيرها من إنجازاته وبعد حركة يوليو 1952 تغيرت 
جامعة  األول هي  فؤاد  جامعة  فاضحت  الجامعات  هذه  أسماء 
القاهرة وسميت جامعة اإلسكندرية بعد أن كانت جامعة فاروق 
األول وسميت جامعة إبراهيم باشا هيليوبوليس ثم عين شمس 
وقد تزوج الملك فاروق من الملكة فريدة وأنجب منها األميرات 
فريال وفوزية وفادية ثم تزوج من الملكة ناريمان وأنجب منها 
األمير أحمد فؤاد وقد تنازل الملك فاروق عن العرش بعد حركة 
يولية عام 1952 وترك مصر في 26 يوليو من ذلك العام فسمي 
شارع فؤاد بهذا التاريخ ، وعلى الرغم من ذلك فلشهرة الشارع 
بما كان عليه فمازال الكثيرون يطلقون عليه شارع فؤاد . ويرنو 
به  إلى مبنى كبير  فينظر  الشارع  ناحية  القابلة من  الضفة  إلى 
فندق من فنادق وسط البلد فيسترجع ما كان بهذا المكان ، فقد كان 
به سينما من الدرجة الثانية تسمى سينما كليبر ، وكانت تعرض 
األفالم الغربية التي مر على إنتاجها زمناً – أما كليبر فهو القائد 
العسكري الذي قاد الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 بعد 
أن تركها نابليون بونابرت . وكان يرغب في أن يشتري بعض 
اللذين يستقران  القطنية من متجر شيكوريل أو شمال  المالبس 
بالشارع فيتجه إليهما ويتفحصهما والزالت مالمح الرقي القديمة 
من  يعرضانه  ما  فيها  تختلف  التي  بطوابقهما  عليهما  تبدو 
مشتريات وبعد أن تغيرت هذه المالمح كثيراً عما كانت من قبل 
بل وتضاءلت وكأنما ما ظل فيها هو اإلحساس بها وبمكانها . 
وسترجع تاريخ هذين المتجرين اللذين تأسسا براس مال كبير 
أفخم  من  فكانا   ، مليون  النصف  من  المصري  بالجنيه  يقترب 
منه  يشتري  الذي  المتجر  كان  فشكيوريل   . بمصر  المحالت 
. يسمونه سيكوريل  المالكة حوائجهم  األرستقراطيون والعائلة 
اليهودي  األعمال  رجل  شيكوريل  مورينيو  أسسه  بالفرنسية 
واإليطالي األصل في أوائل القرن العشرين وكان يعمل به ما 
والجنسيات  المصريين  من  موظف  األربعمائة  من  يقرب 
حرب  أثناء   1948 عام  أولهما  مرتين  أحترق  وقد   . المختلفة 
فلسطين من جماعة اإلخوان المسلمين ثم بني وأحترق مرة ثانية 
في حريق القاهرة عام 1952 ثم بني ثانية ثم وضعته حكومة 
العام  القطاع  إلى  أممته  حتى  الحراسة  تحت  يولية  حركة 
المصري . أما شمال فقد أسسه رجل األعمال اليهودي الفرنسي 
األصل كليمون شمال في أوائل القرن العشرين أسسه مع أخويه 
وفي منتصف الخمسينات وبعد حركة يولية ترك مصر وأمم إلى 
القطاع العام كما أمم سيكوريل زغيرهما من المتاجر التي كان 
يملكها اليهود وغير المصريين مثل داوود عدس والطرابيشي 
وعمر أفندي وصيدناوي واوركو والصالون األخضر وجاتينيو 
وبنزايون . وعلى الرغم من تأميم هذه المتاجر إال أن الكثير منها 

ظلت أسماؤها لشهرتها كما هي فالزالت كتابة شيكوريل وشمال 
تعلوان المتجرين بمكانهما بشارع فؤاد . يشتري ما كان يرغب 
في شرائه من شيكوريل ويعبر شارع فؤاد إلى الضفة المقابلة 
أول  يجتاز  به حتى  ويسير  المتالصقة  بالمتاجر  أزدحمت  وقد 
شارع شريف ، وقد أزيل لقبه مثلما أزيلت األلقاب ممن كانوا 
كان  الذي  األصل  التركي  باشا  شريف  محمد  فهو  بها  يلقبون 
رئيس وزراء مصر في آواخر القرن التاسع عشر والذي رفض 
 ، المصري  للدستور  المؤسس  وكان  البالد  في  المطلق  الحكم 
بذلك  ويمر   . فاروق  الملكة  أم  نازلي  للملكة  األول  الجد  وهو 
المنعطف الصغير إلى شارع طلعت حرب الذي لم يختلف عن 
غيره فقد كان الشارع يسمى سليمان باشا الفرنسي األصل الذي 
أتجه إلى مصر مع الحملة الفرنسية وأسس الجيش المصري في 
عهد محمد على وكان قائده في أوائل القرن التاسع عشر ، وهو 
الجد األكبر للملكة نازلي أم الملك فاروق الذي كان ملكاً على 
مصر ، وقد أنشئ له تمثال كان يوضع بوسط الميدان الذي كان 
يسمى به . وبعد حركة يوليو نقل إلى المتحف الحربي ووضع 
مكانه تمثال طلعت حرب . ويبدو أن عبد الناصر أدان شخصاً 
من نظامه كان يطلع على تاريخ من كانوا ينتمون إلى البالد من 
قبل فإذا عرف أو عرف هذا الشخص أن منهم من ينتمي إلى 
الملك أو العائلة المالكة أو من اليهود الذين كانوا بمصر أو من 
كان منهم من يلقب بالباشا  أو البك حتى يزيل أثره من المكان 
الذي كان به ويمحو لقب الذي كان ينسب إليه . وعلى الرغم من 
ذلك فقد ظل الكثيرون يطلقون على شارع سليمان باشا وبعضهم 
يقول عنه سليمان بغير ذلك اللقب الذي كان يلقب به . ويشترى 
من محل بالشارع حذاًء من ذلك النمط الذي يستهويه ، ثم يجلس 
 ، قطعة  الفطائر  حلوى  من  فيأكل  األكسلسيور  بمقهى  قلياًل 
بها  يشتهر  والتي  الكابتشينو  قهوة  من  فنجاناً  معها  ويحتسي 
المقهى بما عليها من تلك الرغوة التي تعلو الفنجان ، وينظر في 
جلسته من جدار المقهى الزجاجي الممتد الذي يطل على الشارع 
فيتطلع إلى ما حوله منه  ، فأمامه دار سينما مترو التي أنشأتها 
الشركر األمريكية مترو جولدين ماير في نهاية ثالثينات القرن 
بشعارها  تبدأ  التي  أفالمها  فيها  تعرض  وكانت   ، العشرين 
المعروف الذي يزمجر فيه أسد يطل برأسه تحيط به طاقة لها 
أول  السينما   هذه  كانت  وقد   ، السينمائي  الشريط  من  طرفان 
سينما مكيفة في مصر كان من يقترب من بابها الخارجي يشعر 
بهوائها المكيف ينساب منها وما أكثر ما كان وهو صغير إذا 
أو  بها  فمروا  المكان  بهذا  الصيف  أثناء  وأصدقاؤه  هو  تجول 
ذهبوا لرؤية فيلم من األفالم ودنا من باب السينما حتى يشعر 
بهذا الهواء المكيف . وقد أحترمت السينما عام 1947 يوم 6 
الملك فاروق على العرش من اإلخوان  مايو وهو يوم جلوس 
المسلمين وأحترقت مرة ثانية في عام 1952 وفي حريق القاهرة 
بعد  أممت  ثم  وميامي  وراديو  وديانا  ريفولي  مثل  غيرها  مع 
حركة يولية ، وينظر إلى الضفة المقابلة من الشارع فيتطلع إلى 
سينما ميامي التي أنشأها اللبناني عدنان عطائي من خمسينات 
في عروضها  المصرية  األفالم  تعرض  وهي  العشرين  القرن 
األولى ثم أممت تغيرها بعد حركة يولية ، وإلى جانبها وخلفها 
مسرح ميامي الذي تستأجره الفرق الخاصة لتقدم عليه أعمالها 
المسرحية  وكان من قبل مسرح اسماعيل ياسين الذي يعرض 
القرن  خمسينات  منتصف  في  أنشائه  وقد   ، مسرحياته  عليه 
العشرين وظل ما يقرب من عشرة أعوام . ويترك األكسلسيور 
ويجتاز شارع عدلي الذي أزيل منه لقبه كما ازيل من غيره ، 
المعارف  الذي كان وزير  الصل  التركي  يكن  باشا  فهو عدلي 
ورئيس وزراء مصر ثالث مرات في بدايات القرن العشرين 
وفي عهد الملك فؤاد ، ويسير فيه حتى ميدان األوبرا . ولم يكن 
األزبكية  سور  على  وتجول  إال  المكان  هذا  إلى  يوماً  يتجه 
واشترى من الباعة الذين يشغلونه ما يستهويه من الكتب التي 
يضعونها على حافة السور فقد كانت هذه من هواياته ، ولكن 

الميدان تغير عما كان من قبل فلم يبَق منه إال تمثال إبراهيم باشا 
وهو ابن محمد على باشا وهو الذى قضي على الدولة العباسية 
األولى في أوائل القرن التاسع عشر وأسر أميرها عبد هللا بن 
سعود وأرسله إلى أبيه الذي حكم بقتله ، والذي هزم األتراك في 
معركة نسيب فكان الميدان الذي يسمى به ثم تغير بعد حركة 
يوليو في أوائل خمسينات القرن العشرين فسمي بميدان األوبرا 
ويتطلع إلى أنحاء الميدان فينظر في طرفه إلى سينما أوبرا فإذا 
هي قد بدت مهجورة مهملة ، وهي التي أنشأها طلعت حرب في 
أربعينات القرن العشرين وكانت تعرض األفالم المصرية في 
وفي  الستينات  في  كلثوم  أم  بها  وغنت   ، األولى  عروضها 
حفالتها التي تنظمها في الخميس األول من كل شهر بموسمها 
المتاجر  بعض  تشغله  مبنى  السينما  جانب  إلى  وبدا   ، الغنائي 
المتالصقة كان مكانه كازينو صفية حلمي التي رقصت وغنت 
به عندما كانت تمتلكه بديعة مصابني وقد عملت صفية حلمي 
بالسينما في بعض األفالم مثل فيلم العريس الخامس عام 1942 
مع أسيا وحسين صدقي وإخراج أحمد جالل وفيلم بنات بحري 
السالم  وعبد  العطار  ماهر  مع  شرف  كضيف   1960 عام 
قبل من  فكان من  الكازينو  أما  الصيفي  إخراج حسن  النابلسي 
أكثر الصاالت شهرة بمصر وهو كازينو بديعة مصابني التي 
أسست عام 1929 وهي كانت من اشهر راقصات ذلك العصر، 
وعمل بصالتها كثير من الفنانين والراقصات الذين برزوا بعد 
األطرش  وفريد  جمال  وسامية  كاريوكا  تحية  مثل  ذلك 
الكازينو يتكون من ثالث  واسماعيل ياسين وغيرهم ، وكان 
طوابق ، األول كان يشغله مطعم وإلى جانبه حديقة ، والثاني 
بها  تعرض  التي  الرئيسية  الصالة  أو  المسرح  يشغله  كان 
الفقرات الراقصة والغنائية ، أما الطابق الثالث فقد كان مقهى 
أو   ، كافيتريا  بالفرنسية  يسمى  ما  أو  الطلق  الهواء  في 
عليها  مناضد  بأنحائه  تتوزع  جاردن  رووف  باإلنجليزية 
مظالت تحجب بالنهار أشعة الشمس . أما خلف تمثال إبراهيم 
باشا فيبدو مبنى تملؤه المتاجر ويعلوه جراج له أكثر من طابق 
وحولهما أنشئ نفق يبدأ طريق منه من الميدان وينتهي الثاني 
الخديوية  أو  الملكية  األوبرا  دار  به  كانت  الجزء  . وهذا  إليه 
الخشب  من  المصنوع  المعماري  طرازها  يميزها  كان  التي 
والتي أنشئت في عهد الخديوي اسماعيل لألحتفال بإنشاء قناة 
السويس وكان المقرر أن تعرض أوبرا عايدة تلحين الموسيقار 
لم  ولكنه   1869 نوفمبر  في  األحتفال  لهذا  فيردي  األيطالي 
يستطع أن يتم تلحينها فعرضت أوبرا اريجوليتو في األحتفال 
أوجيني زوجة  اسماعيل واألمبراطورة  الخديو  الذي حضره 
من  وغيرهم  النمسا  وأمبراطور  الثالث  بونابرت  نابليون 
الرؤساء والشخصيات المهمة ، وفي ديسمبر عام 1871 يتم 
وقد   . أحتفال عالمي  في  فتعرض  أوبرا عايدة  تلحين  فيردي 
أحترقت األوبرا في 28 أكتوبر عام 1971 حتى بنيت الجديدة 
بأرض الجزيرة بالقاهرة عام 1988 بمنحة يابانية ، ويرنو إلى 
الضفة الثانية من الميدان فإذا حديقة األزبكية بسورها الحديدي 
المعروف وقد كانت من قبل بركة أو بحيرة ردمت في عهد 
التاسع  القرن  آواخر  في  مكانها  وأنشئت  أسماعيل  الخديوي 
عشر وعلى البعد يبدو المسرح القومي وكان يسمى تياترو أو 
عام  به  العمل  وبدأ   1869 عام  تأسس  الذي  األزبكية  مسرح 
1873 في عهد الخديوي اسماعيل وفي الوقت الذي أنشئت فيه 
دار األوبرا الخديوية وقناة السويس . ثم تتابعت منذ ذلك الوقت 
سالمة  فرقة  مثل  عروضها  عليه  تعرض  المسرحية  الفرق 
حجازي وغيرها من الفرق وبعد حركة يولية تغيرت تسميته 
فأطلق عليه المسرح القومي . وفي الخمسينات والستينات أخذ 
عليه  ويعرضون  يكتبون  الفترة  تلك  في  برزوا  الذين  الكتاب 
الخولي  أدريس ونعمان عاشور ولطفي  أعمالهم مثل يوسف 
وألفريد فرج وسعد الدين وهبة . وقد غنت أم كلثوم على هذا 
المسرح في الخمسينات والستينات ، وفي حفالتها التي كانت 

بموسمها  تنظمها 
اتجه  ما  أما  الغنائي 
المكان  هذا  في  إليه 
، فقد  فلم يَر له أثراً 

أختفى ما كان بسور األزبكية وما اشتهر به من هؤالء التجار 
الناس  عليها  يقبل  التي  المختلفة  الكتب  عليه  يضعون  الذين 
السور  بهذا  يتجول  كان  ما  أكثر  وما  يبتغون  ما  منها  لينتقوا 
فيبحث في الكتب وأغلفتها ويتطلع إليها ويتفحصها وينظر فيما 
ما  فيشتري  األدباء  يصدرها  التي  الموضوعات  من  تحتويه 
والفنية  األدبية  المؤلفات  هي  يشتريه  ما  وأغلب   ، يستهويه 
من  يصدرها  التي  والقديمة  الحديثة  والفرنسية  والعربية 
يؤلفونها فيضعها بمكتبته وكأنما يضع بها تحفاً قيمة تحمل تلك 
الموضوعات التي يكتبها األدباء والفالسفة والنقاد والمؤرخون 
. ويسأل بعض المارة عن هؤالء التجار الذين كانوا يشغلون 
السور فيقولون له أن مكانهم قد تغير إلى مكان غيره والحق 
فلم يشأ أن يبحث عن ذلك المكان الذي ذهبوا إليه ليضعوا به 
له  المفضل  هو  األزبكية  كان سور  فقد  الكتب  من  عندهم  ما 
وكأنما هو يستنكر تغيره ويفترض أن يكون هناك بديل له أو 
يضاهيه  أن  يمكن  ال  مميز  طابع  له  كان  فقد   ، غيره  شكل 
المثقفون  يعرفه  تاريخ  السور  فلهذا   ، أو حتى يشبهه  موضع 
الذين يتجهون إليه ، بدأ فيه التجار يضعون عليه الكتب منذ 
أهمية  ذلك  مع  له  وكانت   ، العشرين  القرن  أربعينات  نهاية 
من  يعرضه  كان  ما  فكثير  المواضع  من  غيره  عن  تختلف 
الصعب الحصول عليه إال على هذا السور . ويترك الميدان 
وينحرف إلى شارع عبد الخالق ثروت الذي أزيل لقبه مثلما 
إليه لقب  الكثير من الشخصيات فقد كان ينسب  ألقاب  أزيلت 
غيره  ثم  فؤاد  الملك  عهد  في  الوزراء  رئيس  وكان   ، الباشا 
فريدة وهي  الملكة  األولى  فأطلقه على زوجته  فاروق  الملك 
فيسمى  يوليو  حركة  بعد  أما   – الفقار  ذو  صافيناز  تسمى 
.ويتجه مرة  الخالق ثروت  قبل هو عبد  بما كان من  الشارع 
المقابلة  الضفة  إلى  ويعبره   ، باشا  سليمان  شارع  إلى  ثانية 
األربعينات  نهاية  في  أنشئت  وقد   ، راديو  سينما  أمام  فيسير 
 ، والغربية  المصرية  األفالم  تعرض  وهي  الوقت  ذلك  ومنذ 
وغيرهما من األفالم المختلفة وينظر أمام السينما ، وإلى ذلك 
 ، أكثر من عمارة  يتكون من  مبنى  الذي يحوي حوله  الممر 
هذه   – بهلر  ممر  وهو   ، تجارية  محال  تبدو  جانبيه  وعلى 
الذاتية  المالبس  من  العالمية  الطرز  تعرض  قبل  من  المحال 
الفنانين ، والزالت تعرض بها مثل تلك الطرز من  ولوحان 
المالبس واللوحات التي تلوح خلف جدرانها الزجاجية وينسب 
الممر إلى تشارلز بهلر رجل األعمال السويسري الذي حضر 
بعض  يمتلك  وكان  عشر  التاسع  القرن  نهاية  في  مصر  إلى 
فندقاً  المكان  بهذا  وأنشأ   ، بالقاهرة وغيرها  والمباني  الفنادق 
كان يسمى سافوي تم هدمه وأنشأ المبنى والممر . ويسير إلى 
الميدان ، وفي سيره يتطلع إلى مقهى جروبي ، وهو المقهى 
الذي أنشأه رجل األعمال السويسري جروبي في أوائل القرن 
العشرين ، وهو من األماكن المشهورة بوسط البلد ، فله طابعه 
المالكة  العائلة  كانت  فقد   ، به  يعرف  الذي  الخاص 
واألرستقراطيون يشترون منه حاجياتهم  ويذهب إليه الفنانون 
 ، بالقاهرة  يسكنون  الذين  المصريين  وغير  المصريين  من 
وتجلس به الطبقة الراقية لتأكل وتشرب ما ترغب فيه . وقد 
بيع المقهى إلى شركة من شركات األغذية ، ومع ذلك مازال 
والحلوى  والفطائر  األطعمة  فيه  يقدم  الذي  بطابعه  يحتفظ 
والمشروبات التي يعرف بها ، وبتقاليده الكالسيكية المرتبطة 
بمحتوياته وتكوينه الذي أنشئ عليه . ويتجه إلى طرف ميدان 
التحرير الذي كان يسمى من قبل ميدان األسماعيلية نسبة إلى 
الخديوي اسماعيل فيستقل المترو من محطته الرئيسية إلى هذا 

المكان .

الجزء الثالث واألخير

  1وقد كان ذلك في شهر )حزيران - يونيو( 
من العام 2004.

صة  قصــا
ورق

بقلم: صباح غريب

احيا أنا  قلٌب  بال 
تأسرني             ليلي  خيوط 
بال قلب أجوب الليل)م(
تسبقني سوف  وعيني 
باحثا عنه  وتسأل 
أقداٌم سحقته  فقد 

تدري  ال  سحقته  فقد 
قلٍب بال  قلًب  فيا 
الروح في جب رميت 
فيا )جوزيف( إخبرني

بقافلٔه                 وأخبرني 
صبري أم  أُبُتاع  وهل 
يخرجني هللا  لعل 
له أريد   فياقلب 

مرقدنا؟             أين  لي  فقل 
أرادلنا  من  يد  علي 
قلبا تحتوي  فروحي 
كلهم الناس  أحَب 

وجداني الشوق  يهز 
بأحزاني تذّكرني 
خالني بين  أبحث 
ميدان بكل  تجوب 
أزماني سحقته  فقد 
ألوثان مقدسٌة 
أوطاني الروح  بأن 
أضناني جد  وجودك 
وفي الصحراء سجاني
بجبك من هو الجاني
فتلقاني؟ تأتي  متي 
كصبرك بين أحزاني؟
ألفناِن ضيٍق  بال 
فقواني يشقي  بأن 
أهداني هللا  لعل 
فأحياني نفني  بأن 
وجداني كل  ليسكن 
ترعاني هللا  وعين 



هل ختافني من الشيخوخة؟ إتبعي هذه النصائح بشرتك ال تستجيب للكرميات؟ 
إليِك األسباب
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 لَم نشيخ؟ هذا سؤال جوهرّي. نحن نشيخ ألّن الوقت يمّر ولكن باألخص، 
ألنّه يمّر بطريقة سيّئة. واألمر نفسه بالنسبة لبيئتنا وعاداتنا وسلوكنا.

نخشى جميعنا من أيّامنا األخيرة حيث نكون ضعفاء ومهّمشين ومعتمدين على 
الغير. لكن هناك أمل بوجود وسائل بين أيدينا تساعدنا على أن نشيخ أفضل، 

أي أن نعيش أفضل. 
غذّي مركز الطاقة )المتقّدرة(

لنحفظ هذا االسم الغريب جيداً فهو يعود إلى ذاك العنصر الصغير الموجود في 
خاليانا والذي يؤدّي دوراً جوهريّاً. إّن المتقدّرة )Mitochondria( هي مركز 
الطاقة القابع داخل كّل خليّة من خاليانا الذي يُنتج الطاقة الضروريّة للحياة. 
وهي أيضاً المسؤولة عن التقاط الجزيئات المتحّررة التي تعّزز – حين تفلت 
- مسار الشيخوخة مع إلحاق األذى بالخاليا. فإذا عملت بطريقة مناسبة، نكبر 
بنحو جميل. لكن حين تتعب تعجز عن إنجاز مهامها فتعاني الخليّة ونعاني نحن 
أيضاً. تحرق المتقدّرة السعرات الحراريّة بنار األوكسجين. وكلّما عملت أكثر 
تكّون المزيد من األوساخ واألكسدة، ما يؤدّي إلى ما نسّميه اإلرهاق المؤكسد. 
السعرات  المزيد من  الحيوانيّة نكسب  البروتينات  أكثر وخاّصة  نأكل  وحين 
أكبر. بموازاة ذلك، وإذا  الخاليا بسرعة  المتقدّرات وتشيخ  الحراريّة ونُتعب 

أردنا التحليل منطقيّاً، يطيل البرد عمر الخاليا مبّطئاً حركة الجزيئات.
السبات.  أثناء  الشيخوخة جانباً  السبات تضع  في  تدخل  التي  الحيوانات  إّن 
وبفضل هذه اآلليّة نفسها، نضع مكعّب الثلج على المنطقة المتوّرمة لتخفيف 
االلتهاب! من جهة أخرى، هناك رابط بين االثنين. كلّما أكلنا أكثر ارتفعت 
حرارة الجسم أكثر وازداد التآكل التأكسدي لألنسجة واألعضاء الموجودة في 
أجسامنا. وليس من باب الصدفة أن يكون الصوم موجوداً في كافة الديانات 

تقريباً. والحضارات 
خفّفي من السعرات الحراريّة

أُجريت دراسات عديدة على حيوانات تتبع نظاماً »اعتياديّاً« للسعرات 
الحراريّة وأخرى تتبع نظاماً مقيّداً. على كّل األجناس التي جرى اختبارها، ال 
تعيش الحيوانات التي تتلقّى القليل من السعرات الحرارية لفترة أطول – تتخّطى 
أقصى المعداّلت المعروفة – وحسب بل إنّها تبقى أيضاً محافظة على شبابها 
وتعاني أقّل بكثير من كافة األمراض التنّكسيّة. ويرى الباحثون العاملون على 
دايفد سينكلير من هارفرد، سينتيا كينيون من جامعة  المواضيع – مثل  هذه 
كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، وإليزابيت بالكبورن الحائزة جائزة نوبل عن 
 système SOS التيلوميراز، وميروسالف رادمان مكتشف نظام اكتشاف 
)في  معيّناً  الحالي يضيع في كّل مّرة يحارب فيها مرضاً  أّن نظام الصّحة   –
الذاتيّة...(، لكن أصبح اآلن  المناعة  السرطان، األلزهايمر،  األوعية والقلب، 
واضحاً أّن محاربتها تصبح فعّالة أكثر لدى العمل على السبب الرئيسي وهو 

الشيخوخة. ومن أجل الشفاء منها، لنراقب ما نضعه في الصحن!
إستهلكي البروتينات

الجسم. ولكن في مجتمعنا  لحسن سير وظيفيّة  إنّها مغذّيات ضرورية جداً 
البروتين في أجسامنا بوجه اإلجمال حاجاتنا  المفرط، تفوق نسب  الصناعي 
الدراسات  الحيواني. تظهر  للبروتين  المفرط  وذلك يعود إلى االستهالك 
العام لمستوى  التدنّي  أنّه إن كان  بالتقيّد في سعرات حراريّة محدّدة  المتعلّقة 
استهالك السعرات الحراريّة يؤدّي دوراً مؤّكداً في تمدّد فترة الحياة، فإّن تدنّي 
البروتينات مؤذية  البروتينات خاّصة هو األهّم واألكثر حزماً. تكون بعض 

أكثر من غيرها:

المعروفة )ليوسين،  الحيوانيّة ألنّها غنيّة باألحماض األمينيّة  البروتينات 
بالحديد وحمض األراكيدونيك )كالهما مسبّب قوّي  إيزوليوسين وفالين(، 

لاللتهاب(.
بروتينات الحليب، وهي السبب األول للحساسيّة من المأكوالت التي تدخل في 
أمراض المناعة الذاتيّة مثل داء السّكر من نوع 1 والمرتبطة بالدهون المشبّعة.

بروتينات الذرة الغنيّة بالليوسين والمرتبطة باألحماض الدهنية أوميغا 6 والتي 
تفيض أصالً في المأكوالت.

إبتعدي عن الدهون

عالوةً على سعراتها الحراريّة العالية التي إذا زادت عن حدّها أتعبت خاليانا، 
بدّ  العصبي، ال  للجهاز  الجسم وخاّصة  وبالرغم من كونها ضروريّة لوظيفة 
الزبدة واألجبان والحليب  تفادي  مع تشبّعها. يجب  من مراقبة معدّلها مقارنةً 
الصناعيّة( فهي دهون  المنتجات  في  )المستهلكة كثيراً  البلح  والكريما وزيت 
المشبّعة: زيت  مشبّعة، واستبدالها بمصادر األحماض األمينيّة األحاديّة غير 
الزيتون، األفوكادو، اللوز ومشتقّاته، دهون اإلوز والبّط. عالوةً على ذلك، إّن 
الزيتون  الموجود في زيت  البوليفينول  بها واقية وخاّصة  المرتبطة  المغذّيات 

البكر.
قلّلي السكريّات

إّن الغلوكوز مكّون أساسي لحياة اإلنسان علماً بأنّه بمثابة الوقود األساسي 
في  من جعل معدّله  بدّ  للدماغ. من هنا، ال  الوحيد عملياً  والوقود  للخاليا 
أو على شكل  العسل  في  كما  استهالكه صافياً  ثابتاً. وأولى سيّئات  الدم 
إلى  يؤدّي  ما  الدم  السّكر بسرعة في  نسبة  يرفع  أنّه  تكمن في  بسيط 
التي  الحيويّة  تتدنّى  فال  البروتينات ومنع عملها جيّداً  الفوري على  تعلّقه 
التي  البيوكيميائيّة  الفعل  تتعّطل كّل ردّات  تشغّل كّل األنظمة وحسب بل 
السموم  وإزالة  لألكسدة  المضادّة  المناعة واألنظمة  دفاعات  تعتمد عليها 

وغيرها.
الذي  األنسولين  السكر  كّمية كبيرة من  تناول  يرفع  من جهة أخرى، 
األنسولين  الغليسيريد. ومزيد من  ثالثي  الدهون وارتفاع  انحالل  يسّرع 
يعني مرور التريبتوفان في الدماغ ما يؤدّي إلى مزيد من السيروتونين، 
التأثير  نفساني  أنّه عقار  السّكر على  يتفاعل  هنا،  المهدّئ. من  الهرمون 

يسبّب اإلدمان تماماً مثل الكحول ومنتجات التبغ.
أكثري من تناول الفيتامينات

إّن نسبة الفيتامين D المنخفضة في الجسم ترتبط بارتفاع حاالت الوفاة بنسبة 
57 إلى 70 في المئة بفعل أمراض القلب واألوعية ومرض السرطان. يتمتّع 
األشخاص الذين يحظون بتغذية غنيّة بالفيتامين K2 بصّحة سليمة في منطقة 

القلب واألوعية والعظام والمفاصل.
وتؤّكد الدراسات أّن نسبة عالية من الفيتامين E ترتبط بتدنّي مخاطر اإلصابة 
الحساسيّة  الذاتيّة وحاالت  القلب واألوعية وبااللتهابات والمناعة  بأمراض 

واإلرهاق وغيرها.
أنّه لدى  إلى  ناحيتها، تشير دراسات في مجال علم األوبئة  من 
C تنخفض  الفيتامين  يتحلّون بنسبة عالية من  الذي  األشخاص 
نسبة الوفيات بنسبة 35 في المئة لدى الرجال و10 في المئة لدى 

.NHANES I النساء في دراسة
تجنّبي الخمول

صحيٌح أّن التلّوث الخارجي والسجائر تجّسد الخطر األكبر على 
صّحة خاليانا )تحتوي كّل نفحة من السيجارة على مليون مليار 
جزيئة متحّررة و4700 مادّة ساّمة!(، لكّن الخمول يقتل أكثر من 
التبغ. فكلّما زاد الوقت الذي نمضيه ونحن جالسون بخمول تقلّص 
معه أمل الحياة. وفي دراسة أستراليّة واسعة النطاق أُجريت على 
تزيد أعمارهم عن 45 سنة، تزداد حاالت  222497 شخصاً 
الذين  أولئك  الناجمة عن أسباب عديدة بنسبة 15% لدى  الوفاة 
يجلسون بين 8 و11 ساعة يوميّاً وبنسبة 40% لدى أولئك الذي 

يجلسون لمدة 11 ساعة أو أكثر!
تُسّجل، على غرار أوكيناوا،  أُجريت في سردينيا، حيث  التي  الدراسات  في 
مناطق يزداد فيها عدد المتقدّمين جداً في السّن مع نسبة غير اعتياديّة للرجال 
المعّمرين، يبقى العامل المسيطر الذي يفّسر الظاهرة هو المستوى المرتفع في 

الحركة الجسديّة: نشاطات رعويّة، مسافات طويلة، حدّة المنحدرات...
المحاربة  بتعميم هذه اإلجراءات  القريب  المستقبل  على أمل أن نسمع في 
المرتقبة في  العلميّة الضخمة  بانتظار االكتشافات  الشعوب،  للعمر على كافة 

هذا المجال.
بعض النصائح لتأخير شبح الشيخوخة

مأكوالت نباتيّة
يُنصح بالغذاء النباتي الجزئي أو التام لخفض نسبة الميثيونين التي تسّرع، 
أّن الخضار ليست غنيّة  الليوسين، مسار الشيخوخة. وبما  مثل  تماماً 
بالميثيونين، بالتالي فهي جيّدة وتحافظ على حسنات أخرى: نسب قليلة من 
الحراريّة والليوسين والحديد وحمض األراكيدونيك والدهون  السعرات 
المشبّعة والملح... ونسب غنيّة من مضادّات األكسدة والبوليفينول واأللياف 

والمغنيزيوم والبوتاسيوم...
يحيا التورين

إنّه حمض أميني يخفّف من الحساسيّة على اإلرهاق وهو قادر في الوقت 
عينه على التفاعل بتناغم تاّم مع المغنيزيوم والتسبّب بتكديسه داخل الخاليا. 
نجد التورين خاّصةً في األسماك وثمار البحر والطحالب كما يمكن تحليله 

في الجسم انطالقاً من السيستين.

كيف تكتشفي موهبة طفلك ؟

فوائد العدس يف الرجيم

كيف تزيلني أثر حروق الشمس

خريف وشتاء 2019

فترة  في  الكريهة، السيما  القدمين  تعانين من رائحة    هل 
الصيف حيث ترتفع الحرارة وتتعرض القدمين للتعّرق؟ نقترح 

عليك 5 طرق طبيعية للتخلص من رائحة القدمين:
إنقعي قدميك في مغلي الشاي األسود

التانيك يقضي على  الشاي األسود على حمض  احتواء  إن 
رائحة القدمين التي تسببها البكتيريا وانسداد المسام، ما يساعد 
الشاي في كوبين  إغلي كيسين من  القدمين.  تعّرق  التقليل من 
إلى  الشاي وأضيفي  أكياس  أزيلي  دقيقة.  لمدة 15  الماء  من 
الشاي  قدميك في مغلي  إنقعي  الماء.  ثلثين كوب من  المزيج 
األسود، بعد أن يبرد، لمدة نصف ساعة. كرري الوصفة يومياً 

حتى تختفي الرائحة.
إستخدمي الزيوت العطرية

ذكية  برائحة  يتمتع  الذي ال  الالفندر  باستخدام زيت  ننصحك 
للروائح  المسببة  البكتيريا  تكاثر  منع  يساعد على  إنما  فحسب، 
الكريهة. دلّكي قدميك بهذا الزيت قبل الخلود إلى النوم ثم ضعي 

الجوارب القطنية لالستفادة القصوى من مكوناته.
تناولي الزنك

الغذائي ألنه  النظام  إلى  الزنك  الخبراء إضافة  يقترح بعض 
أبرز مصادر  القدمين. من  التخلص من رائحة  يساعد على 
الشوفان،  البحر،  ثمار  الحمراء،  اللحوم  السبانخ،  الزنك/ 
األبرز  المصدر  أما  الللوز، والكاجو.  الفطر،  الفاصولياء، 

للزنك فهوي الشوكوالتة الداكنة.
أزيلي رائحة القدمين بالخّل األبيض

التفاح  الخل والماء: 3/1 كوب من خل  قدميك في مزيج  إنقعي 
يساهم  الرغبة.  البارد بحسب  أو  الدافىء  الماء  وليترين من 
الحمض الموجود في التغلب على الروائح غير المحببة للقدمين، 

ومنع تكاثر البكتيريا.

ضعي بودرة نشا الذرة على قدميك
انتعاش  يحافظ على  ما  العرق،  امتصاص  الذرة على  نشا  يعمل 
بودرة  اليوم،  في  أو مرتين  النهار. طبقي مرة  القدمين طوال 
نشا الذرة على قدميك قبل ارتداء الجوارب. يمكنك أيضاً وضع 
المادة  الحذاء، ألن هذه  الجوارب وداخل  في  الصودا  كربونات 

تقضي على البكتيريا والفطريات المسببة للروائح الكريهة.

5 طرق طبيعية للتخلص من رائحة القدمني

أنهم موهوبون،  األطفال  العديد من    نالحظ على 
إلى  يحتاجون  األطفال  ويتميزون عن غيرهم، وهؤالء 

والخارجية. الداخلية  الحوافز  من  الكثير 
الطفل  تميز  التي  والمالحظات  العالمات  بعض  وهناك 
فعلى  تعليمه،  يتحمل مسؤولية  فهو طفل  الموهوب، 
أن  الموهوب  للطفل  يتيح  الذاتي  التعلم  أن  معرفة  األمهات 

للفضول. الشديدة  طبيعته  في  ينغمس 
األطفال  ما يصل  غالباً  المعلم:  كأنه هو  الفهم  - سريع 
المتوسط  من  بكثير  أسرع  معرفة  مراحل  إلى  الموهوبون 

اللغة، على وجه الخصوص. لمهارات 
العالمة  هذه  بالمعلومات،  وإشباع فضوله  القراءة  يحب   -

يثير شيء اهتمامهم. واضحة بشكل خاص عندما 
الفنون، تكاد تكون المواهب  - يحب الرياضة أو العلوم أو 

المتطرفة مؤشراً على وجود ذكاء موهوب.

- إنهم يحبون شراكة البالغين أو األطفال األكبر سناً: بسبب 
أقرانهم. التواصل مع  المتقدم، يجدون صعوبة في  ذكائهم 

الموهوبين  األطفال  يتمتع معظم  ممتاز:  تركيز  لديهم   -
تهمهم. التي  األشياء  للتركيز على  استثنائية  بقدرات 

للمستقبل: ال  بنظرة  المشاكل  القدرة على حل  لديهم   -
المشكالت  مع  التعامل  األطفال على  دور هؤالء  يقتصر 
أيًضا  يقدمون  قد  بل  بشكل مختلف فحسب،  اليومية 

اقتراحات حول كيفية تحسين شيء ما.
ملحوظة  قدرة  يظهرون  الموهوبون  األطفال  قادة:  هم   -
عندما  أكثر وضوحاً  المهارات  هذه  بالطبع،  القيادة.  على 

يكون الطفل في وضع مرغوب فيه.
األسئلة  بطرح  يقوم   -
األطفال  يقفز  المعلم:  قبل 
المعلم  إلى  الموهوبون 
عليه؛  األسئلة  ويطرحون 
لمعرفة  لديهم صبر  ليس  ألنهم 

األجوبة.
تفوق  لديهم طاقة عالية   -
التحدث  إلى  يميل  أقرانهم: 
بأفكاره. للحاق  كبيرة.  بسرعة 

األطفال  الطبيعة:  يحبون   -
المشاهد  يحبون  الموهوبون 
يكون  قد  الطبيعة،  وأصوات 
على  ومواهبهم  فضولهم 
الخروج  كاملة عند  الشاشة 

الطبيعة. في 
يحبون  الموهوبون  األطفال  بالتعلم:  للغاية  يستمتعون   -
المتقدم  ذكائهم  بسبب  أنه يصبح هواية؛  لدرجة  التعلم 

للتعلم. وحبهم 

التي تستخدمينها ذات  بالبشرة  العناية     قد تكون مستحضرات 
لمعالجة بشرتك، ولكن عند تطبيقها ال تحصلين على  فعالية كبيرة 

النتيجة المرجّوة. فما هو السبب؟
للكريمات، مهما كانت  إذا كانت بشرتك ال تستجيت  عزيزتي، 

التجارية  العالمة  بتغيير  التي تقومين بها إن  المحاوالت 
تقلقي، سنقدّم  الجودة، ال  باستخدام مستحضرات عالية  أو 
المساعدة. قبل أن تقرري مذا ستفعلين بمسحضراتك  لك 
غير المجدية، إطلعي على بعض األسباب المؤدية إلى عدم 

استجابة البشرة للكريمات:
بشرتك ليست نظيفة بشكل جيّد

البشرة.  إلى أهمية تنظيف  بالبشرة  العناية  يشير خبراء 
المعرفة أهمية هذه الخطوة  لماذا؟ ألنهم يعرفون حق 
إذ أن تنظيف  أّي مستحضر عليها،  اليومية قبل تطبيق 
البشرة يساعد على امتصاص الجلد للمغذيات الموجودة فيه 
الترسبات  الخطوة ألن تراكم  بشكل أسهل. ال تهملي هذه 
واألوساخ وبقايا المكياج على طبقة الجلد الخارجي، تمنع 

المواد العالجية المرّطبة من الدخول إلى عمق البشرة. واألسوأ من 
ذلك، يساهم عدم تنظيف البشرة بالطرق الصحيحة، إلى إنسداد المسام 
وظهور حب الشباب. لذا إحرصي دوماً على تنظيف بشرتك بشكل 

جيّد وبصورة منتظمة.
تراكم خاليا الجلد الميت على البشرة

تتجدد خاليا البشرة كل 28 يوم، حينها تنشأ طبقة من الجلد الميت على 
الخاليا يؤثر سلباً على فعالية  لهذه  الكبير  التراكم  الجلد. لكن  سطح 
مستحضراتك، إذ تعطيها نوع من السماكة وبالتالي ال تتمكن البشرة 
إلى  التوغل  المرطبة، وتمنعها من  المغذيات والمواد  من امتصاص 
الذي يساعدط  البشرة  تقشير  الحل هو في  المراد ترميمها.  الطبقات 
على فتح المسامات والتخلص من خاليا الجلد الميتة المتراكمة على 
بامتصاص  للبشرة  الكريمات ويسمح  الجلد، ما يعزز فعالية  سطح 

المواد الفعالة بشكل أكبر وأسهل.
كريماتك تحتوي على مواد معيقة لالمتصاص

بالبشرة  العناية  التي تحتوي عليها مستحضرات  المواد  إن بعض 
المعدنية، والبتروليوم، والسيليكون يمكن أن تعمل على  كالزيوت 

لفترة طويلة،  المستحضرات  البشرة. وعند استخدام  إغالق مسام 
المغذيات العالجية  الجلد وتمنع  المعيقة على  المواد  تتراكم تلك 
البشرة. لهذا السبب، ال تعطي  الولوج إلى عمق  والمرطبة من 

كريماتك نتيجة فعالة. ننصحك بتغييرها واستبدالها بأخرى.
كريماتك ملوثة أو منتهية الصالحية

أحياناً تتعرض الكريمات إلى التلوث خالل فترة االستعمال، كما يمكن 
إذ  المخزنة في مرطبانات،  تلك  أن تكون منتهية الصالحية السيما 
تكون عرضة للهواء والبكتيريا ودرجات الحرارة المرتفع، ما يخفف 
الكريمات هي عامان، باستثناء  من فعاليتها. مدة صالحية معظم 
المصل الذي يحتوي على ميتامين A وC اللذين ال يدومان أكثر من 
12 شهراً. خّزني مستحضراتك في مكان جاف، مظلم وبارد )تحت 

25 درجة مئوية(.

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

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

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

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

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

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

العصبي.

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

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

قد تصيبه. التي 
للعدس الغذائية  القيمة 

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

فيه. البسيطة  السكريات  تأتي من  العدس، 

  مع إقتراب فصل الصيف والذهاب المتكرر 
إلى البحر، ستعاني بشرة الكثيرات منا من أشعة 
الضارة، والتي تصيبنا بمشاكل عدة  الشمس 
في  لذا سنطرح عليك  كالحروق مثالً.  وخطيرة 

إزالة  تساعدك على  المقال، طرق طبيعية،  هذا 
تأثيرها على  الشمس والحد من  آثار حروق 

جمال بشرتك.
1- إستعملي الماء البارد

التهابات تصيب  الشمس هي  فعلياً، حروق 
النوع  الطرق لعالج هذا  بشرتنا. ومن أسهل 
من االلتهاب، هو أن يتم تبريد المنطقة المصابة 
بالماء البارد. فالماء البارد سيساعدك على إزالة 
إنتبهي من  لكن  الشمس بشكل فوري.  حروق 
المحروقة من  المنطقة  الثلج على  استخدام  عدم 
الضرر، وخاصة  ذلك سيزيد من  بشرتك، ألن 

إن كنِت من أصحاب البشرة الحساسة.
2- طبقي هالم األلوفيرا

الهائلة على عالج  بقدرته  األوفيرا  يتميز هالم 
أيضاً  أنواع كثيرة من األمراض. ويمكنك 
االستفادة منه في 
عالج حروق أشعة 
الشمس، وذلك عن 
طريق قطع جزء 
األلوفيرا  نبتة  من 
بلغت  )التي 
3 سنوات(،  ال 
الهالم  وتطبيق 
الموجود داخلها 
مباشر على  بشكل 
المحروقة  المنطقة 
جلدتك.  من 
ذلك  سيساعدك 
تهدئة حروق  على 
بشرتك، وتخفيف 
الصادرة  آالم 
عنها. يمكن أيضاً الحصول على الهالم األلوفيرا 

الطبيعي في معظم الصيدليات.
3- الحليب والزبادي

الحروق  آالم  من  الحد  على  لمساعدتك 
وإحمرارها، إستعملي خلطة من الحليب الطبيعي 
الطبيعي، وطبقيه  الزبادي  القليل من  البارد مع 

المنطقة على 
الغنية بمضادات  المكونات  فهذه  المحروقة. 
األكسدة والبكتيرية، ستساعد جلدتك وتهدئها من 
آثار حروق الشمس. ننصحك بتبريد هذا المزيج 

ومن ثم طبقيه على بشرتك المحروقة.

Parada
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تعرف على مسلسالت CBC يف رمضان:  من هم أعضاء جلنة حتكيم مهرجان 
كان السينمائي الدوىل الـ 27

أمري كرارة مع »كلبش3« حتى 25 رمضان

450 972 1414  /  514 961 0777

  الناقدة أحالم األسيوطي

بييسة«  لمسلسل »البرنسيسة  الرسمى  البرومو  تصدر   
احتل  يوتيوب، حيث  ترند  قائمة  الدين  للنجمة مى عز 
اقترب  كما  الرائج«،  قائمة »المحتوى  فى  الثانى  المركز 
بعد  المليون األول، وذلك  إلى  من وصول مشاهداته 
طرحه من قبل شركة سينرجى على قناتها الرسمية بموقع 

»يوتيوب«.
الدين تصوير مشاهدها األخيرة فى  وتواصل مى عز 
المسلسل الذى تقدم فيه الدراما الشعبية الكوميدية وتظهر 
تعمل فى  فتاة شعبية،  بشخصيتين خالل األحداث ألول 

مجال األفراح، وترث مدرسة من عمها، والثانية »الجدة 
سكسكة« التى تعيش معها، وبشكل كوميدى تفرض إتاوات 

على أهل المنطقة.
فاروق هاشم ومصطفى عمر  تأليف  بيسة«  »البرنسيسة 
وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى  فريد  أكرم  إخراج 
المصرى، ونجم مسرح مصر  أمير  عزالدين، بوسى، 
محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، 
الميرغنى  وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء 

ومشاركة أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف.

 تواصل النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير 
مشاهدها فى مسلسل »ألخر نفس«، الذى تنافس به 
فى الماراثون الرمضانى المقبل، حيث تجسد شخصية 
مهندسة معمارية تدعى »سلمى« تفقد زوجها النجم 
فتحى عبد الوهاب خالل األحداث، وتظل ياسمين 
طوال الحلقات تبحث عن حل األلغاز التي تتعرض 
لها، وتتوالى األحداث حتى تتهم فى قضية قتل لواء 
شرطة خالل األحداث ويجسده الفنان مصطفى حشيش 

وتدخل السجن حتى يتم التحقيق معها.
وانتهى مخرج العمل حسام على من تصوير عدة 
أسابيع من أحداث المسلسل، ويكثف التصوير حالياً 
من أجل اإلنتهاء منه، خاصة أن المسلسل يحتوى 
على ديكورات مختلفة، وهو ما يجعل تفاصيل العمل 
كثيرة، السيما أن العمل تدور أحداث فى إطار التشويق 

واإلثارة.
مسلسل »آلخر نفس« تأليف أمين جمال وعبد هللا حسن وطارق الكاشف، 
وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، 

فتحى عبد الوهاب، أحمد صالح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، 
محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد 

الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

 استأنف الفنان أمير كرارة تصوير مسلسله »كلبش 3« 
الذي يعرض في شهر رمضان المقبل.

وجاءت إجازة بطل العمل كرارة بعدما شهدت األيام األخيرة 
الذي  للمسلسل  التصوير  ضغوطا عليه في عدد ساعات 
الداخلية والخارجية،  المشاهد  أمامه عدد كبير من  مازال 
الشهر  بالتزامن مع عرضه في  للتصوير  وهو ما سيدفعه 
الكريم، حيث من المقرر انتهاء تصويره يوم 25 رمضان، 
الذي مازال  هذا إلى جانب تصوير فيلمه »كازابالنكا« 
يتبقى له فيه يومين تصوير ليدخل مراحل المونتاج استعدادا 
لعرضه في عيد الفطر المقبل، وبرنامجه »سهرانين« الذي 
الفضائية، حيث مازال  القنوات  يعرض حاليا على إحدى 

أمامه أيضا بعض الحلقات التي البد من تصويرها سريعا.

ومن جانبه أكد امير كرارة بطل العمل أن »كلبش3« سيكون 
التي  الشخصية  السابقة، موضحا أن  مختلف عن األجزاء 
التي تجسد دورها هالة  يقدمها »سليم األنصاري« ووالدته 
فاخر هما فقط المستمران في هذا الجزء، بينما تم االستعانة 
بأبطال جدد حتى يشعر المشاهد أنه أمام مسلسل جديد منذ 
البداية، وهو ما يجعل هناك اختالفا ويضع عنصر التشويق 
الدرامية حتى ال  إلى تغيير الخطوط  للجمهور، باإلضافة 

يصاب بالملل.
مسلسل »كلبش 3« تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، 
وبطولة أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة 
العايدى، أحمد  أميرة  العوضى، إسالم جمال،  فاخر، أحمد 

إمام، محمد على رزق، أمانى كمال.

  يبدو أن الماليين من المعنيين بصناعة السينما في العالم 
ينتظرون انطالق فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي 
في دورته الـ 72، والتي من المقرر أن تبدأ في 14 مايو 
وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه في مدينة كان بفرنسا، 
المذهلة  السينمائية  يتم عرض عدد من األعمال  حيث 
أو  القصيرة  األفالم  بقائمة  أو  الرسمية  بالمنافسة  سواء 

بكالسيكيات » كان« .
كشف القائمون على المهرجان عن لجنة التحكيم المهرجان 
إيناريتو  أليخاندرو جونزاليز  المكسيكي  المخرج  برئاسة 

قارات من سبع  أربع  ، وأربعة رجال من  نساء  أربع  مع 
جنسيات مختلفة.

الممثلة  و  فانينج  آل  األمريكية  النجمة  التحكيم  لجنة  تضم 
، والمخرجة والمؤلفة  فاسو  بوركينا  نداي من  ميمونة 

االمريكية كيلي ريتشارد .
 Alice المخرجة االيطالية  التحكيم  كما تضم لجنة 
Rohrwacher، و الكاتب و المخرج الفرنسي انكي بالل 
، و يورجوس النثيموس من  كامبيو  الفرنسي روبين  و 

اليونان و باوي بوليكوفسكي من بولندا.

نادي احترام المشاهد:

باقة متنوعة من  CBC في رمضان 2019   تعرض شبكة قنوات 
األعمال الدرامية الحصرية عبر شاشاتها، التي تناسب أذواق الجمهور 
على اختالف فئاته، من خالل نخبة كبيرة من النجوم الذين أثبتوا قدراتهم 
المتميزة، وحققوا قواعد جماهيرية عريضة خالل السنوات  الفنية 

الماضية.
 CBC ما بين الكوميديا واألكشن والغموض واإلثارة تتنوع مسلسالت
بعد اعتمادها دوًما على  المقبل، خاصةً  الرمضاني  للموسم  الحصرية 
لذا  المشاهدين كل عام،  تقديم خطة درامية وبرامجية تجذب ماليين 
صارت الثقة فيما بينها وبين الجمهور عميقة ومتأصلة بتميُّز ما تعرضه 

باستمرار.
وأعلنت شبكة قنوات CBC عرض3 مسلسالت حصريا عبر شاشاتها، 

خالل الموسم الدرامي لرمضان 2019:
بدل الحدوتة 3

الفنانة دنيا سمير غانم لنفسها مكانة مميزة على خريطة  بعدما حجزت 
الكوميديا في السينما والدراما، تقدم لجمهور المشاهدين جرعة قوية من 
الكوميديا هذا الموسم في »بدل الحدوتة 3«، بمشاركة مجموعة كبيرة 
من نجوم الكوميديا في مصر. ويعتمد المسلسل على 3 قصص مختلفة، 
يشارك فيهم عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وتدور األحداث من 
خالل ثالث حكايات، كل حكاية تستمر على الشاشة 10 حلقات ، التي 
نرى في كل قصة منها ملمًحا من مالمح العالقات العاطفية في العصر 

الحالي. 
المسلسل من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي. من بطولة دنيا 

سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد سالم.
لمس أكتاف

الخاصة في دراما األكشن،  تقديم بصمته  الفنان ياسر جالل  يواصل 
التي القت نجاًحا كبيًرا خالل المواسم الرمضانية الماضية، إذ يستكمل 
نجاحاته بطريقة مختلفة هذا العام، من خالل شخصية المصارع )أدهم 
عبد الجابر( الذي يتورط في أعمال إجرامية، تتباين ردود فعله خاللها، 
وتتصاعد األحداث، ال سيما بعد قراره بالتراجع وإبداء رغبته في عيش 

حياة آمنة مستقرة. 
المسلسل سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. بطولة 
إيمان العاصي،  الفنان ياسر جالل، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، 
كرم جابر، كارولين خليل, سمر مرسي, محمد عز, خالد كمال, وهبة 

عبد الغني.
بركة

يعود الفنان عمرو سعد للسباق الرمضاني من خالل مسلسل »بركة«، 
الذي يُتوقع أن يكون نقلة نوعية لعمرو من حيث األداء والتميز واالبتكار 
هذا العام على الصعيد الدرامي، إذ يُجسد شخصية ذات أصول صعيدية، 

يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم 
فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة. لكنه عن 
طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط في مشاكل كثيرة، ال 

يسانده فيها إال والدته وابنة الجيران التي تحبه.
الشواف، وإخراج محمود كريم. من بطولة  تأليف محمد  المسلسل من 
عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهنا، رنا رئيس، عبد 

الرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة، صالح عبد هللا.
فيما تعرض الشبكة 3 مسلسالت أخرى بالتزامن هي : 

طلقة حظ

الدراما  ثم  الشباب،  النجوم  بين  المسرح  بدأها من  التي  النجومية  بعد 
الموسم من خالل مسلسل  الفنان مصطفى خاطر هذا  يتألق  والسينما، 
الموظف الحكومي  »طلقة حظ«، مجسدًا شخصية »عبد الصبور« 
البسيط الراعي ألسرته المكونة من عده أشقاء وزوجته وبناته، يتعرض 
لحادث يغير من حياته ويقلبها رأًسا على عقب، وتتصاعد الصراعات 

في إطار كوميدي مختلف.
بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين. بطولة  إيهاب  تأليف  المسلسل من 
إنعام سالوسة، محمد جمعة،  أنور،  أيتن عامر، خالد  مصطفى خاطر، 

محمد أنور، هبة مجدي.
عالمة استفهام

الحالي  للعام  الدراما الرمضانية  الفنان محمد رجب بقوة في  ينافس 
الذي تدور أحداثه حول »نوح  من خالل مسلسل »عالمة استفهام«، 
الشواف« الشاب اإلسكندراني الثري، الذي يحدث تغير واختالف كبير 
في شخصيته خالل األحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي 

الذي يتضح تدريجيًا مع تطور األحداث.
المسلسل من تأليف إسالم حافظ، وإخراج سميح النقاش. من بطولة محمد 
رجب، ميريهان حسين، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، محمود 

البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة.
حكايتي

ياسمين  الفنانة  تشارك  الدراما،  لها في عالم  أول بطولة مطلقة  في 
الذي  بمسلسل »حكايتي«،  المقبل  الرمضاني  الماراثون  في  صبري 
األزياء ومن  تدرس تصميم  التي  الفتاة  أحداثه حول »داليدا«  تدور 
عائلة كبيرة، لكنها تعاني بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل 
كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها 
أثبتت موهبتها في تصميم  بعدما  تتعّرض ألزمات أخرى، ال سيما 

األزياء.
أحمد سمير فرج.  المعطي، وإخراج  تأليف محمد عبد  المسلسل من 
أحمد صالح حسني،  إدوارد،  ياسمين صبري، وفاء عامر،  بطولة 

أحمد حاتم، أحمد بدير.

برومو »الربنسيسة بيسة« يتصدر ترند 
يوتيوب وحيقق مليون مشاهدة

يامسني عبد العزيز متهمة بقتل لواء شرطة 
مبسلسل »آلخر نفس«

  ) الموضوع( د. رأفت حمدي )صالح ذو الفقار( طبيب أمراض نساء. متزوج 
من سميحة )صباح( ربة منزل، ولهما أبنة.  بعد مرور خمس سنوات من الزواج 
، يهمل رأفت واجباته الزوجية تجاه سميحة ويقرأ قصص “ راهب الفكر” )عماد 
حمدي( تشتكي سميحة لصديقتها سعاد )زهرة العال( المتزوجة من حسني )صالح 
نظمي( بأهمال زوجها لها خاصة يوجد شاب فؤاد )عمر الحريري( يغازلها وهي 

ترفضه. وتتوالى األحداث . 
التحليل والنقد : “قصة توفيق الحكيم” سناريو وحوار: “يوسف جوهر” 

عزيز القارئ، عندما كتب توفيق الحكيم )عدو المرأة( ، وصف المرأة بأنها مجرد 
حشرة وبنى نظريته بناءاً على نظريات كبار الفالسفة وعلماء النفس في العالم وليس 
على بناء واقعي . وهو ليس فقط ال يوفي للمرأة حقها بل يظلمها كأنسانة تشارك 
الرجل أعباء الحياة . وفي )الرباط المقدس( يظهر أن المرأة تريد أشباع غريزتها 

الجنسية بدل عقلها. لكن 
الكبير  السيناريست 
جوهر”  يوسف   “
شخصية  ى  ونمَّ طور 
سيدة  ألي  )سميحة( 
وروحاً  فكراً   : ناضجة 
 . وفضيلة  وتضحية 
تحليل  في  نجده  وهذا 

الشخصيات . 
)الشخصيات( :

 “  : ورأفت(  )سميحة   
 ، جميلة  سيدة  سميحة” 
جذابة ، ذكية ، محدودة 
بالنسبة  والثقافة  التعليم 
 ، رأفت  أما   . لزوجها 
الخارج  في  متعلم  فهو 
المرأة  بأن  مؤمناً  وعاد 
 ، المجتمع  نصف 
على  سميحة  ويعامل 
أنها حرة وليست عبدة. 
خمس  مرور  بعد  لكن 
الزواج  على  سنوات 
العاطفة  تهدأ  بالطبع   ،
ويحل  المولع  والحب 

أما  الفكر”  راهب   “ بقراءة قصص  فراغه  يمأل  أن  رأفت  أراد   . الرتابة  مكانهما 
سميحة فال تميل للقراءة. فنشأ فجوة بينهما وتباعدت األفكارونشأ من هذا التناقض 
الكبير )الصراع( بين سميحة ورأفت ، بل باألحرى بينها وبين “ راهب الفكر” نفسه 
ألنه )من وجهة نظرها أنه بفكره( سرق الوقت الذي كان مخصص لها مع زوجها . 
أكثرها عن  القصص  يكتب   ، مثالي  رومانسي  الفكر( قصاص  راهب  )شخصىة: 
الفضيلة . يقطن في شقة هي منزله ومكتبه في آن واحد يرتدي البزة والبيريه مثل 
الفرنسيين )وهو في األصل يمثل توفيق الحكيم( يغلق ستارة مكتبه حتى يتقوقع في 
صومعته ومعه مساعده )لسان الراهب(  )عبد السالم النابلسي( المثقف المتعجرف 
عمله  في  ومخلص  جيد  نفسي  محلل  وهو  الثانية  السنة  في  الطب  كلية  من  ُرفد   .
التي أستولت على عقل  لكتبه  للراهب عن كرهها  تأتي سميحة وتكشف   . ألستاذه 
 Thais :ANATOLE -خطيبها( فينصحها بأن تقرأ قصة )تاييس ألناتول فرانس(
France( وتقول رأيها فيها . وهي : )قصة الراهب الذي ساعد “تاييس الغانية” 
زيارات  ترددت  وعندما   ) حبها  في  يقع  به  فإذا   ، الجنة  تكسب  حتى  التوبة  على 
سميحة لراهب الفكر في مكتبه ، كان يزيد معه تعلقه بها . وهنا يقدم لنا السيناريست 
أن  أراد  الذي  الفكر”  لراهب   “ )تاييس(  كأنها  سميحة  شخصية  جوهر(  )يوسف 
في  نفسه  يقع هو  به  فإذا   . للفضيلة  بقراءتها  الجنسية مع زوجها  ينسيها غريزتها 
حبها وهذا يؤكد أن المرء ال يستطيع أن يتحكم في شعوره )هو نفسه( فكيف ينصح 
اآلخرين يكبت مشاعرهم ؟ )األزمة( ذهب رأفت إلى )راهب الفكر( ليشكره بتشجيع 
زوجته سميحة على قراءة تاييس : غضب )راهب الفكر( من سميحة بأنها متزوجة 
بأنها  لغيرته عليها  كان  . وذلك  مكتبه  وليست مخطوبة وكذبت عليه فطردها من 

أصاًل ملكاً لرجل آخر . 
)شخصية فؤاد( : هو الشخصة المحورية التي تعرف ما تريد وتخطط حتى تصل 
بمالحقة  الفيلم  بداية  منذ  شخصيته  رسم  جوهر(  )يوسف  والسيناريست  لهدفها. 
سميحة في التليفون وفي حديقة الحيوان مع أبنتها ، بمراقبتها من شقته التي تطل 
على شقتها بالنظارة المكبرة وأنتهز فرصة سفر رأفت حتى يقابل سميحة . )الذروة( 
: وجدت سميحة أن زوجها مسافر مع العمل لمدة أسبوعين ورفض أن تذهب معه. 
وقد طردها )راهب الفكر( من مكتبه فأصبحت وحيدة، الفراغ يقتلها فأصيبت بإحباط 
ألحتياجها العاطفي الذي ال يشعر به زوجها من جانب، ومن جانب آخر تجد )فؤاد( 
فنان مثال )يصنع تماثيل( وسيم – ذوق – ينتقي األلفاظ الجميلة المهذبة ، يغازلها 
)التفاصيل  إلى شقته  ، فذهبت معه  العاطفي  الظمأ  بكل أدب وترفع وهي في قمة 
أرتكبت )خطأ مأسوي( رغم علمها بطبيعته وعواقبه مقدماً  بذلك  قادمة(. سميحة 
. فهو الخطأ الناتج عن ضعف بشري في شخصيتها. وهو بشري ألنه يتشابه في 
وجود نقطعة الضعف تلك مع بقية البشر. فلكل منا نقطة ضعفه كأنسان ألن الكمال 

)هلل وحده(وهو ال يوجد على األرض. 
المكبرة  بالنظارة  تنظر  فهي  سميحة.  فيه  تفكر  أن  اليمكن  ما  حدث  هنا  )القرار( 
تنادي  النوم،  من  أستيقظت  الصغيرة  ابنتها  أن  فتجد  شقتها،  على  فؤاد(  )شقة  من 
فؤاد.  لتترك  الجنس  وتبحث عنها. فتحركت غريزة األمومة وقضت على غريزة 
السفر  من  رأفت  عاد   : )النتيجة(  قادمة(.  )الحقيقة  النوم  غرفة  إلى  حملها  ولكنه 
فوجد سميحة نائمة على المكتب بمالبس السهرة ويفوح من فمها رأئحة الخمر بل 
قرأ جملة في قصتها مستوحاة من حياتها الخاصة . “ أنني ذاهبة إليك ألسقط بين 
ذراعيك . الحب أصبح سيدي وموالي ،أنني ظمأة إلى حب وأعجاب عدة رجال ال 

إلى رجل واحد “” 
ذهب رأفت يستنجد براهب الفكر الذي يعرف سميحة جيداً . )ولنبل أخالقه( طلب 
منه أنه مستعد أن يجد سبب قوي للطالق حتى ال يسئ إلى سمعتها مقابل أن يحتفظ 
بأنها  الحقيقة  الفكر وتكشف  . )الحقيقة( تثور سميحة لظلم زوجها وراهب  بالبنت 
كسرت تمثالها الذي صنعه فؤاد لها على رأسه ، وهربت منه. وبعد معاناة شديدة 
وبكالم )مساعد الراهب( أنها مظلومة، أستطاع )راهب الفكر( أن يثبت لرأفت أن 

فؤاد لم يلمس زوجته . 
)الحوار( : كان حوار )يوسف جوهر( صادراً من الشخصية كأنه يعرف شخصياته 
منطقياً،  معرفة جيدة ويعبر عنها تعبيراً طبيعياً ويجعل ذواتها تنمو نمواً وتطوراً 
خاصة سميحة التي زادت نماءاً وتطوراً نتيجة للصراع الصاعد الذي جعلها تدافع 
عن الرباط المقدس وهم )سميحة – رأفت وأبنتهما( دفاعاً مميتاً خاصة أنها بريئة 
)فمن جمعه هللا ال يفرقه إنسان( . جميع الممثلين كانوا فقط )أساتذة( ولما ال وهم من 
فن الزمن الجميل . )فقط( : أن الغريزة الجنسية يجب أن تشبع من الجنسين، والذكر 
)المبالغة(  بعض  فيوجد  األشباع.  هذا  أحتياج  في  األنثى  من  اسرع  بأنه  معروف 
بأن رأفت ال يشعر بهذا اإلحتياج خاصة أن زوجته) صباح( صاروخاً من األنوثة 

الطاغية . 
اإلخراج : محمود ذو الفقار .)إنتاج( : عز الدين ذو الفقار . 

أحي األشقاء الثالثة )رحمهم هللا( لعائلة “ذو الفقار” للمساهمة في تنفيذ هذا الفيلم 
فإنتاج : لعز الدين – اإلخراج : لمحمود والتمثيل : لصالح، فهو من أفضل األفالم 
سيناريو   – الحكيم  توفيق  : قصة  النجاح  أسس  فيه  توافرت   . وأداءاً  وعماًل  فكراً 
وحوار يوسف جوهر – إخراج : محمود ذو الفقار – اإلنتاج لعز الدين ذو الفقار 
)الرجل  فيلم  تقديم  بعد  خاصة  سميحة  بدور  لتقوم  صباح”   “ بالطبع  أختار  الذي 
أداءاً   ، كاماًل  1960 “فصباح” نضجت نضوجاً  المقدس  والرباط   1959 الثاني( 
وجرأة ، وإحساساً بالصراع ، واألحباط النفسي ، والمهاجمة )لراهب الفكر( وتحديه 
لند وهدفها أن تحافظ على اسرتها وبيتها والرجل الذي أحبته : فمن  لتكون له نداً 
جمعه هللا اليفرقه انسان. أزيائها: صباح هي قمة األناقة دائماً بال منازع في عصرها 
، تليها “ نيللي” في الجيل التالي. أما )راهب الفكر،عماد حمدي( كان عمالقاً في 
هدوئه ، في النظرة التي يختلسها للنظر إلى أرداف سميحة وهي تنحني بالشورت ، 
انفاله الكبير لغيرته عليها، ثم لضعفه أمامها وهي تستدرجه حتى أعترف بأنه يحبها 
وال يستطيع العيش بدونها )عماد حمدي ( كان فقط أستاذاً !! أما )صالح ذو الفقار ( 
فهو مدرسة في تقديم كل األنفعاالت – عمر الحريري – زهرة العال- صالح نظمي 
فهم من جيل الزمن الجميل . أما “عبد السالم النابلسي” فهو أستاذ الكوميديا الراقية 
فيجعل  الساخرة  الكبرياء والعجرفة  لماله من علم وثقافة واسعة يضعها في إطار 
المشاهد يضحك من قلبه ويتعلق به . نجح )مونتاج( : “حسين أحمد” في األلتزام 
بايقاع اللقطات وخاصة مع موسيقى األستاذ “ أندريا رايدر” وهي نفس موسيقى 
فيلم )الرجل الثاني( وكأن األفالم الراقية تتواصل وتتالحم – وكانت كاميرا مدير 
فؤاد(   ( التليفون  لظهور صاحب  بالنور  بالرسم  ناطقة  “وديد سري”   : التصوير 
والظالم يتالشى ليظهر لسميحة بأنه نفس الشخص الذي قابلها في حديقة الحيوان. 
والكلوزات الكبيرة “لصباح” وهي تغني : شوف لك طريقة – وطول بالك تأليف 
الفكر  راهب  شقة  مقابل  المستنير  شقتها  وديكور  مراد.  منير  وتلحين  قورة  فتحي 
والظالم يحوطه . كل هذا ورائه مخرج كبير محترف هو محمود ذو الفقار وتعاون 
مع شقيقه عز الدين في اإلنتاج ليقدما فيلماً من أرقى األفالم المصرية : فكراً وعماًل 
وأداءاً وبه رسالة هادفة كبيرة وهي أن الرباط المقدس لألسرة ال يحله أو يزعزعه 
يفرقه  المسيح” “من جمعه هللا ال  السيد   “ بقول  ويذكرنا  إنسان على األرض  أي 

إنسان “.

نقد فيلم: الرباط المقدس
» السيد المسيح« : 

)من جمعه هللا ال يفرقه إنسان(
فيلم من أرقى األفالم المصرية : 

فكراً وعماًل وأدائاً

للجمال تفاصيل 
وألوان

ناهدة العاصي

صورة وتعليق



نيوبرنزويك تبحث يف خصخصة قطاع املارجيوانا
  

نيوبرنزويك  حكومة  تبحث   
مؤّسسة  خصخصة   احتمال  في 
 Cannabis نيوبرنزويك للقنّب الهندي
New Brunswick التي تشرف على 
بيع الماريجوانا ألغراض ترفيهيّة في 

المقاطعة.
في  المقاطعة  تبحث  أن  ويتعيّن 
من  عدد  إقفال  في  أو  الخصخصة 
المتاجر حسب قول وزير المال المحلّي 
أورني ستيفز، بعد أن  قارب العجز 
في هذا القطاع 12 مليون دوالر للسنة 

الماليّة األولى.
كما قال الوزير ستيفز الذي تساءل إن 
كان من األفضل خصخصة المؤّسسة 
»أسعى إليجاد طريقة لتوفير المال 
على دافعي الضرائب، و خيبة األمل 

كلمة ال تكفي لوصف الواقع« .
وأّكد الوزير ستيفز أّن حكومة المقاطعة 
تجري مباحثات مع مسؤولي مؤّسسة 
القنّب الهندي للبحث في كافة الخيارات.

وبلغت قيمة المبيعات 19 مليون دوالر 
حتى نهاية شهر آذار مارس الفائت، 

أي أدنى من الـ45 مليون دوالر التي 
توقّعها برايان هاريمان المدير التنفيذي 
للمؤّسسة  قبل أشهر على دخول قانون  
تشريع استهالك الماريجوانا ألغراض 
ترفيهيّة في كندا حيّز التطبيق في 17 

تشرين األّول أكتوبر الفائت.
المحليّة  المحافظين  حكومة  وكانت 
برئاسة بلين هيغز قد ألمحت خالل 
الحملة االنتخابيّة إلى احتمال خصخصة 
بيع الماريجوانا في حال لم تكن عائداتها 

مرضية.
ويرى الوزير أورني ستيفز أّن عدد 
المتاجر المرّخص لها لبيع الماريجوانا 
مرتفع، وكلفة إيجارها وإدارتها مرتفعة.
يستوحي  إنّه  المال  وزير  ويقول 
مقاطعة  في  الخصخصة  نماذج  من 
مقاطعات  في  ونماذج  سسكتشوان 
أخرى لتحديد ما يناسب نيوبرنزويك.
المحلي  الليبرالي  الحزب  ويرى 
المعارض أنّه من المبّكر الحديث عن 
الخصخصة بعد مضّي ستّة أشهر على 

تشريع بيع الماريجوانا.
القنّب  وترى الرا وود من مؤّسسة 
الهندي في نيوبرنزويك أّن المؤّسسة 
بحاجة لبعض الوقت ليصبح نموذج 

عملها مستقّرا ومربحا.

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا
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)30 أخطاؤنا يف اللغة )

أسامه كامل أبو شقرا

 وسط حضور جليوي متميز قام الكاتب القصصي بشير القزي بالتوقيع 
على إصداره الجديد الصادر حديثاً »ذكريات وخواطر من جعبة مهاجر« 

، وذلك مساء يوم الخميس 
الموافق 25 ابريل / نيسان 
في قاعة لبنان التابعة لدير 
مار أنطونيوس الكبير في 

مونتريال.
االعالمية  قامت  وقد 
الزميلة كوليت ضرغام 
بتقديم فقرات هذه األمسية 
الدافئ  بصوتها  الناجحة 
المتميز، وذلك بحضور 
لبنان طوني  قنصل عام 
السيد  وسماحة   ، عيد 
نبيل عباس ممثل المجلس 
اإلسالمي الشيعي األعلى 
سعيد  الشيخ  كندا،  في 
فواز ممثل دار الفتوى 
كندا،  في  االسالمية 
حاطوم  عادل  الشيخ 
الموحدين  طائفة  ممثل 
الدروز باإلضافة لسيادة 
المطران ابراهيم ابراهيم 
رئيس  االحترام  الكلي 
اساقفة ابراشية المخلص 
للروم الملكيين الكاثوليك 
تفضل  الذي  كندا  في 
االصدار  هذا  بتقديم 
بشير  لألستاذ  الجديد 
قزي الصادر في 150 
 33 ويتضمن  صفحة 
قصصياً  موضوعاً 
وباقة من أجمل الخواطر 
الفكرية للكاتب من خالل 
مقدمة موضوعية تحدث 
فيها عن معرفته الذاتية 

بالكاتب وبأسلوبه القصصي الشيق وطالبه بتقديم المزيد والمزيد.
كما حضر الحفل لفيف من أعمدة الجالية العربية باالضافة لبعض الكتَّاب واإلعالميين من المهتمين بالشأن الثقافي.

وفي الختام يسعد جريدة الرسالة إدارة وكتَّاب بتقديم خالص التهاني لالخ العزيز االستاذ بشير القزي متمنون له دوام 
التوفيق والتألق والنجاح.

اعتبارا  الكنديّة  الحكومة  باشرت    
من األول من مايو، بتقديم حسم مالي 
لتشجيع المواطنين على شراء السيّارات 

الكهربائيّة.
وتتراوح قيمة الحسم من 5000 دوالر 
لشراء سيّارة كهربائيّة و2500 دوالر 
لشراء سيّارة هجينة كهربائيّة، ويشمل 
الحسم السيّارات التي يبلغ سعرها  ما 

دون 45 ألف دوالر.
ورفعت اوتاوا قيمة سعر السيارة التي 
دوالر،  ألف   55 إلى  الحسم  يشملها 
إلعطاء المزيد من الخيارات للمواطنين، 
 3 ولكنّه ال ينطبق على سيّارة تيسال 

الكهربائيّة األكثر شعبيّة في كندا.
ويشمل الحسم 9 موديالت من السيّارات الكهربائيّة و11 
موديال من السيّارات الهجينة الكهربائيّة، بما فيها سيّارات 
نيسان ليف وشفروليه بولت التي تحّل ثانية وثالثة بعد 

تيسال 3 من حيث الشعبيّة.
ويقول وليام يورك المدير المتطّوع في جمعيّة السيارات 
الحكومة  تقّدمه  الذي  الحسم  إّن  ألبرتا  في  الكهربائيّة 
سيساعد الكنديّين على التحّول إلى السيّارة الكهربائيّة 
خصوصا في المقاطعات التي ال تقّدم حوافز لمواطنيها 

على هذا الصعيد.
وفي عام 2018، شّكلت السيّارات الكهربائيّة في 3 مقاطعات 
هي بريتيش كولومبيا وأونتاريو وكيبيك،  97 بالمئة من 

مجموع السيارات الكهربائيّة ، علما أن المقاطعات تلك 
تقّدم حوافز ماليّة لمواطنيها من أجل شرائها.

لكّن حكومة المحافظين المحليّة في أونتاريو برئاسة دوغ 
فورد ألغت هذا الدعم المالي.

ويرى كّل 3 من أصل 4 كنديّين أّن السيّارة الكهربائيّة 
غالية الثمن، حسب استطالع للرأي أجرته مؤّسسة  أنغوس 

ريد صيف العام الفائت 2018 وشمل 1500 شخص.
وقال 72 بالمئة من العيّنة المستطلعة آراؤها إنّهم يفّضلون 

السيارة الهجينة الكهربائيّة على السيّارة الكهربائيّة.
ويتوّقع دوني دوشارم رئيس جمعيّة بائعي السيارات في 
ألبرتا أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائيّة في المقاطعة 

العام المقبل.

خطب مريع:
كثيًرا ما نقرأ أو نسمع: )هذا خطٌب ُمريع( وكأنها ِصيَغت قياًسا على )ُمخيف(، وهذا 
اأَلمر  َيسير. والـَخْطُب:  العرب: »تقول: هذا َخْطٌب جلـيٌل، وَخْطٌب  خطأ، ففي لسان 
َتَقع فـيه الـمخاَطبة، والشْأُن والـحاُل؛ ومنه قولهم: َجلَّ الـَخْطُب أَي َعُظم اأَلمُر  الذي 

والشْأن.«
»والـَجلَل: الشيء العظيم والصغير الَهيِّن، وهو من اأَلضداد فـي كالم العرب، ويقال 

للكبـير والصغير َجلَل« )لسان العرب(
ع: الَفَزُع، راَعني اأَلمُر  واع والتََّروُّ ْوُع والرُّ ع( من: »الرَّ ويمكن أيًضا أن نقول: )مرّوِ

َيُروُعني َرْوًعا وُرووًعا.« )كما في لسان العرب(
»وكل شيء َيروُعك منه جمال وَكثرة تقول راعني فهو رائع... ورجل َمِريُع الجناِب: 

كثير الخير، على المثل«. )لسان العرب(
ونضيف بعض ما جاء في القاموس المحيط للفيروزابادي: »الَمريُع: الَخصيُب... روع: 
ع: الَفَزُع، راَعنـي اأَلْمُر َيُروُعنـي َرْوًعا وُرووًعا... وكل شيء  واع والتََّروُّ ْوُع والرُّ الرَّ

ْوعُة: الَفْزعة.  َيروُعك منه جمال وَكثرة تقول راعنـي فهو رائع. والرَّ
ْوَقُة:  ْوعُة: الـَمْسحُة من الـجمال، والرَّ َع... والرَّ ع أَي َتَفزَّ عه َفَتروَّ واْرتاَع منه وله وَروَّ
َوِع من نسوة  َبـيِّنة الرَّ الـَجمال الرائق. ... وفرس رائٌع وامرأَة رائعة كذلك، وَرْوعاء 

َروائَع وُروٍع.« 

بالرفاء والبنين:
يقول الكثيرون في التهنئة بالزواج: »بالرفاه والبنين«، والصواب أن يقال: »بالرفاء 
والبنين« بالهمزة ال بالهاء. وفي هذا يقول ابن منظور في لسان العرب: »يقال: َرفَّْيتُه 
فاِء والَبنين؛ قال ابن السكيت: وإن شئَت كان معناه بالسكون  َتْرِفيًة إذا قلت للمتزّوج بالّرِ

نته. والطمْأنينة، من قولهم َرَفْوت الرجَل إذا َسكَّ
فاُء المواَفقة، وهي الُمرافاُة بال همز؛ وأَنشد: »الّرِ

ا أَْن رأَيُت أَبا ُرَوْيٍم يُراِفيني، وَيْكَرُه أَْن ياُلما،   ولمَّ
فاُء: االلِتحاُم واالتَّفاُق.« والّرِ

َفْهِنية  الرئيسية، بل ورد: رفاهة ورفاهية والرُّ المعاجم  فلم ترد في  بالهاء،  أما رفاه، 
العيش، وكذلك  الِخْصِب وليُن  العرب البن منظور: »َرَغُد  ومعناها كما في لسان 
فاَغُة. َرُفه عيُشه، فهو َرِفيٌه وراِفٌه وأَْرَفَههم هللاُ وَرفََّهُهم، وَرَفْهنا  َفْغِنَيُة والرَّ فاِغَيُة والرُّ الرَّ

َنْرَفه َرْفًها وِرْفًها وُرُفوًها. وهو في َرفاَهٍة من العيش أَي َسَعة، وَرفاِهيٍة«
َوِع من نسوة َروائَع وُروٍع.«  الرَّ

سلسلة:    
)29 دقائق لغوية )

الخطأ والغلط:
الَخَطأُ والَخطاُء:

أَنه  الجواب؛ معناه  ضدُّ الصواب. قال اأَلصمعي: يقال أَصاَب فالٌن الصواَب فأَخطأَ 
َقَصَد َقْصَد الصواِب وأَراده، فأَْخَطـأَ ُمراَده، ولم َيْعِمِد الخطأَ ولم يُِصْب.

ينبغي،  لما ال  د  تعمَّ إِلى غيره، والخاِطُئ: من  أَراد الصواب، فصار  والـُمْخِطُئ: من 
ويقال: قد َخِطْئُت إِذا أَِثْمت، فأَنا أَْخَطأُ وأَنا خاِطٌئ؛  ويقال َخِطْئُت: لما تَصَنعه َعْمًدا، 

وهو الذَّْنب، وأَْخَطْأُت: لما تَصنعه َخَطأً، غير عمد.
الَغلَُط: 

أَن َتْعيا بالشيء فال َتْعِرف وجه الصواب فيه، وقد َغلَِط في األمر َيْغلَُط َغلًَطا وأَْغلََطه 
َغلًَطا وَغلًَتا، وبعضهم  الِحساب  َمْنِطِقه، وَغلَِت في  َغلَِط في  غيره، والعرب تقول: 
يجعلُهما لغتين بمعنًى. قال: والَغلَُط في الِحساب وكّلِ شيٍء، والَغلَُت ال يكون إاِل في 

الحساب.
)عن لسان العرب البن منظور(

َتَعاَل:
وقالوا في النداِء: َتعاَل أَي اعُل، وال يُْسَتْعَمُل في غير اأَلمر. والتَّعالي االْرِتفاُع. قال 
اأَلزهري: تقول العرب في النداء للرجل َتعاَل، بفتح الالم، ولالثنين َتعالَيا،  وللرجال 
يُبالُون أَين يكون المدعّو في مكان أَْعلى  َتعالَْيَن، وال  َتعالَي، وللنساء  َتعالَْوا، وللمرأَة 

من مكان الداعي أَو مكان دونه، وال يُْنهى عنه. وتقول: َتعالَْيُت وإِلى أَي شيء أََتعالَى.
)عن لسان العرب البن منظور(

لـ “إغالقه الطريق حبراسه”.. 
كندي يصرخ يف وجه جاسنت ترودو و “يلقنه درسا”

  
 وسط عمليات إجالء السكان بسبب 
الفيضان وارتفاع منسوب المياه بطول 
نهر أوتاوا، شارك رئيس الوزراء جاستن 
ترودو مع أطفاله في عمليات اإلغاثة، 
لكن مشاركته أثارت غضب احد السكان 
المحليين بسبب األمن الذي كان حوله 

وجولة التصرير.
صرخ في وجهه رجل واخذ يلقنه درساً 

قائال:
فيه  عطلت  الوقت  من  كم  تعرف  هل 
الناس عن التقاط أكياس الرمال؟ كنت 
30 دقيقة وانت  لـ  انتظر في الطابور 
هنا تستمتع باشعة الشمس، ثم أضاف 
: لن تحصل على صوتي، هذا بلد حر 
أنا أحاول ان اتحدث إليك وانت ال تريد 
حتى االهتمام بما أقوله، انا هنا متطوع 
لماذا ال  منازلهم،  النقاذ  الناس  اساعد 

تحاول ان تفهم هذا األمر؟
اعتذر له جاستين ترودو وقال له : انا 

هنا مع اوالدي نحاول أن نساعد ونملئ أكياس الرمال، انا 
سعيد أني موجود بينكم التحدث معكم واستمع إليكم واشجع 

المزيد من الكنديين ليأتوا هنا ويتطوعوا.
ولكن الرجل لم يرد لم يعجبه كالم ترودو وقال له: 

 هل تعرف كنت مع شخص من المحافظين وقال إذا قمت 
انت بعملك فسوف يصوت لك لكنك تعطل الناس بفريق امنك 
المحيط بك، أنا هنا من ساعة بينما أنت هنا في جلسة تصوير.
وانتهى الحوار بمغادرة الرجل ترودو دون االلتفات أليه.

  كيبيك: جمموعات تغيب عن مناقشات مشروع قانون العلمانّية
 قّررت نقابة المحامين في كيبيك ومجموعة من أجهزة 
الشرطة عدم المشاركة في جلسات المناقشة العاّمة لمشروع 
القانون حول علمانيّة الدولة الذي قّدمته الحكومة الكيبيكيّة 
برئاسة فرانسوا لوغو زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل 

كيبيك.
وأّكدت كارولين باكيت رئيسة لجنة المؤّسسات أّن نقابة 
المحامين لن تشارك في جلسات المناقشة في الجمعيّة الوطنيّة 

التي تستمّر من 7 إلى 16 أيّار مايو المقبل.
وقّررت 7 منّظمات عدم المشاركة، وعدم تقديم ملّخصها 

للجنة بشأن مشروع القانون.
ومن بين المجموعات التي ستغيب عن جلسات المناقشة، 
جمعيّة مدراء الشرطة في كيبيك وجمعيّة الشرطة وفدراليّة 
الشرطة البلديّة الكيبيكيّة ونقابة الشرطة الخاّصة لحكومة 
كيبيك، واالتحاد الكيبيكي لمدراء المعاهد التعليميّة، واتّحاد 

العّمال الكيبيكي.
بالمقابل انضّمت 4 مجموعات إلى جلسات المناقشة، من 
بينها جمعيّة المسلمين والعرب من أجل العلمنة في كيبيك، 

والتجّمع من أجل العلمنة.

واعتبر اتّحاد شرطة كيبيك أنّه ال ضرورة لعرض موقفه 
أمام لجنة الجمعيّة الوطنيّة، خصوصا أنّه »بسيط وتوافقي« 

كما قال المتحّدث باسم الجمعيّة مارتان ديروشيه.
وطالما أيّد االتّحاد توصية لجنة بوشار تايلور حول التسويات 
المعقولة التي تدعو للحياديّة الدينيّة لبّزة الشرطة كما قال 

مارتان ديروشيه.
المحامين من جهتها حرصها على احترام  نقابة  وأّكدت 

حقوق  الفرد وحرياته وعلى حمايتها.
ومن الواضح حسب النقابة أنّه ستكون لمشروع القانون 
21 مضاعفات ملموسة على األشخاص المستهدفين الذين 
إيمانهم   من  معيّنة  عناصر  بين  يختاروا  أن  منهم  يُطلب 

ومستقبلهم المهني.
ويشار إلى أّن مشروع القانون حول علمانيّة الدولة الذي 
قّدمه وزير الهجرة الكيبيكي سيمون جوالن باريت أواخر 
شهر آذار مارس الفائت،  يحظر ارتداء الرموز الدينيّة من 
قبل أشخاص في موقع السلطة كعناصر الشرطة والقضاة 
وحّراس السجون والمّدعين العامين، ويشمل أيضا مدراء 

المدارس العاّمة االبتدائيّة والثانويّة.

قلق كندي من صدور حكم باإلعدام يف الصني حبق مواطن كندي آخر
 

 أعربت وزيرة الخارجية كريستيا 
فريالند عن قلقها الشديد من إصدار 
السلطات الصينية حكماً باإلعدام 
بحق مواطن كندي آخر في قضية 

تهريب مخدرات.
ووصفت فريالند الحكم بأنه »قاٍس 
»نحن  مضيفًة  إنساني«،  وغير 
بالطبع شديدو القلق عندما يصدر 
حكم من هذا النوع بحق كنديين«.
ولم تشأ فريالند أن تعطي رأيها 
في ما إذا كان هذا الحكم باإلعدام 
متصاًل بالخالف المستمر مع الصين 
منذ خمسة أشهر وما إذا كان مؤشراً 
على مزيد من التدهور في العالقات 

بين البلدْين.
ويقول القضاء الصيني إن المواطن 
الكندي، الذي عّرف عنه باسم »فان 
وي«، كان عضواً في منظمة إجرامية 
دولية نشطت في مدينة تايشان في جنوب 
شرق الصين بين تموز )يوليو( وتشرين 

الثاني )نوفمبر( 2012.
عشرة  اإلجرامية  المنظمة  وضمت 
أميركي  بينهم  من  آخرين،  أعضاء 

وأربعة مكسيكيين.
وحكم القضاء الصيني باإلعدام على 
»فان وي« ومواطن صيني لدورهما 
الرئيسي في المنظمة اإلجرامية، وحكم 

األجانب  األعضاء  من  اثنْين  على 
وعلى  التنفيذ،  وقف  مع  باإلعدام 
بالسجن. وأمام كافة  سائر األعضاء 
المحكومين عشرة أيام لطلب استئناف 

الحكم.
وكان القضاء الصيني قد حكم باإلعدام 
على الكندي روبرت لويد شيلينبيرغ 
في  الفائت  )يناير(  الثاني  كانون  في 

قضية تهريب مخدرات أيضاً.
وتجتاز العالقات الكندية الصينية أزمة 
على خلفية اعتقال السلطات الصينية 
كوفريغ  مايكل  الكنديْين  المواطنْين 
ومايكل سبافور في 10 كانون األول 

)ديسمبر( الفائت بعد 9 أيام على توقيف 
السلطات الكندية المديرة المالية لعمالق 
االتصاالت الصيني »هواوي« مينغ 
وانتشو في فانكوفر بطلب من السلطات 

األميركية.
ومينغ وانتشو قيد اإلقامة الجبرية في أحد 
المنزلْين اللذْين تملكهما في فانكوفر. وبدأ 
القضاء الكندي إجراءات تسليمها للقضاء 
األميركي لتُحاَكم بتهمة االلتفاف على 
العقوبات األميركية المفروضة على 
إيران وأيضاً بسرقة أسرار صناعية من 
 )T-Mobile( »مجموعة »تي موبايل

األميركية لالتصاالت.

تراجع االقتصاد الكندي بـ0,1%   
في   0,1% بنسبة  تراجعاً  الكندي  االقتصاد    سّجل 
شباط )فبراير( الفائت بعد نموه بنسبة %0,3 في الشهر 
السابق، كانون الثاني )يناير(، وفق ما أفادته اليوم وكالة 

اإلحصاء الكندية.
الذين استطلعت آراَءهم وكالُة  وكان خبراء االقتصاد 
»تومسون رويترز إيكون« قد توقعوا عدم حصول أي تغيير 

في إجمالي الناتج المحلي في شباط )فبراير(.
وتساوى عدد القطاعات التي ُسّجل فيها نمو 
مع عدد تلك التي شهدت تراجعاً في القطاعات 
الـ20 التي ترصدها وكالة اإلحصاء في عملية 

احتساب إجمالي الناتج المحلي.
وعزت وكالة اإلحصاء تراجع االقتصاد في 
شباط )فبراير( إلى تراجع في الصناعات المنتجة 

للسلع وتلك المنتجة للخدمات.
فقد سّجل قطاع النفط والغاز الطبيعي والمناجم 
والمقالع تراجعاً شهرياً بنسبة %1,6، مع بلوغ 

نسبة التراجع %4,4 في صناعة المناجم والمقالع و0,6% 
في صناعة النفط والغاز.

وسّجل قطاع النقل والتخزين تراجعاً بنسبة %1,6 في 
شباط )فبراير(، هو األعلى له منذ حزيران )يونيو( 2011. 
وهذا التراجع عائد إلى تراجع في النقل بواسطة السكك 

الحديدية بنسبة %10,8 جراء البرد القارس وحجم الثلوج 
المتساقطة وإغالق خط سكة حديد رئيسي يعبر جبال 
روكي )Rocky Mountains( في غرب كندا بسبب 
انحراف قطار عن مساره في مقاطعة بريتيش كولومبيا.
لكن من ناحية أُخرى ساهم تدني درجات الحرارة في 
بنسبة  العامة  الخدمات  قطاع  نمو  في  )فبراير(  شباط 

%1,5، إذ ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية وعلى 
الغاز الطبيعي من أجل التدفئة.

وسجل قطاع البناء نمواً لشهر ثاٍن على التوالي، بلغت 
نسبته %0,2 في شباط )فبراير(، بعد سبعة أشهر متتالية 

من التراجع.

  نقص األنابيب حرم قطاع النفط الكندي من 20 مليار دوالر يف 2018
  تشير تقديرات معهد فريزر إلى أنه إذا كانت طاقة خطوط 
األنابيب قد زادت بنفس معدل إنتاج النفط في كندا، كان من 
الممكن أن يحقق لقطاع الطاقة إيرادات بقيمة 20.6 مليار 

دوالر في عام 2018.
وتقول ألميرا علي أكبري، المنتمية لمجموعة الباحثين 
الذين أعّدوا الدراسة  » عندما ال توجد خطوط أنابيب 
كافية للموانئ الساحلية، يتعين على منتجي النفط الكنديين 
بيع منتجاتهم في الواليات المتحدة بأسعار منخفضة بشكل 
حد كبير، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في قطاع الطاقة 

وعلى االقتصاد الكندي بشكل أوسع.«
ذكرت الدراسة التي نشرت اليوم الثالثاء أن الوضع كلف 
صناعة النفط حوالي 20.6 مليار دوالر من اإليرادات 
العام الماضي ، أي ما يقرب من إجمالي الخسائر بين 

عامي 2013 و 2017.
وفي عام 2018، كان الفرق بين سعر النفط الكندي واألمريكي 
)تكساس( 35.64 دوالر في المتوسط. ويقول التقرير إن 
ألبرتا سقًفا على  أن فرضت حكومة  الفجوة ضاقت منذ 
إنتاج النفط ، لكن »بناء خطوط أنابيب تصدير جديدة يظل 

الحل الوحيد على المدى الطويل لمنتجي النفط كي يجنوا 
القيمة العادلة لمنتجاتهم.«

النفط  إنتاج  ارتفع  النفط،  لمنتجي  الكندية  للرابطة  ووفًقا 
الخام من 3.9 مليون برميل يومًيا في عام 2015 إلى 4.6 

مليون برميل يومًيا في عام 2018.
وأظهرت دراسة معهد فريزر أن طاقة تصدير خطوط 

األنابيب في حالة ركود وتبلغ 3.9 مليون برميل يومًيا.

أوتاوا: حوافز مالّية للكندّيني لتشجيع شراء السيّارات الكهربائّية

ذكريات وخواطر من جعبة مهاجر
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 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

جولة داخل قلعة قايتباي رشيد االثرية
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  الملك قايتباي كان من أشهر الملوك الذين دخلوا 
االسكندرية وجذبهم جمالها الذي ال يقدر بثمن، اشتهر الملك 
قايتباي بالمعمار الهندسي فقام بعمل الكثير من األبنية الخاصة 

به ولكن أهمها قلعة قايتباي التي 
كانت أولى اهتمامته بعد دخوله 
االسكندرية، أكد على الجميع أنه 
يريدها تحفة معمارية تجذب العالم 
بأكمله، وتصبح وجهة االسكندرية 
القلعة  البحرية ، وقد بنيت تلك 

بأحجار المنار.
تتكون قلعة قايتباي من اآلتي :

3 طوابق ذات مظهر مميز 
ومساحتها 17550 ألف متر مربع.

-1 الدور االول به مسجد وقد أكد 
التاريخ أن مأذنة هذا المسجد قد 
انهارات في عام 1882 حينما 
قام االنجليز بضرب االسكندرية 

بالكثير من القذائف.
العديد من  به  الثاني  الدور   2-
الخاصة  الحجرات والممرات 
التي صممت على طراز خاص 

واتسمت باتساعها الكبير وبعض الزخارف على االبواب.
السلطان وطاحونة  الثالث ويحتوي على مقعد  الدور   3-

كبيرة ومخبز لعمل الخبز الملكي والكثير من الممرات.
تحتوي القلعة على أربع أبراج وحولها سورين للحماية إلى 
جانب خزان مياه في داخل القلعة ال يعرف مكانه الكثير، وهذا 

تم صنعه بعيدا عن أعين االعداء حتى ال يخترقوه أو يتسببوا 
في سم الجنود وسلطانهم، فهذا الخزان عبارة عن صهريج 
ضخم طوله 10.13م  وعرضه 5.15م  وعمقه 4.50م ويتميز 

بوجود ماسورة من الفخار لنزول الماء..
وقد قام السلطان قايتباي قلعته بالكثير من المدافع لحمايتها من 

غزوات الفرنجة، وتم ترتيب 
تلك المدافع لحماية القلعة من 
جهة البحر وكذلك من جهة 

المدينة أيضا.
تاريخ قلعة قايتباي :

تقع قلعة قايتباي على شاطئ 
البحر االبيض المتوسط، وقد 
بنيت في عام 901 هجرية، 
وقد عثر بداخلها على حجر 
رشيد أثناء الحملة الفرنسية 

في عام 1799.
تعد قلعة قايتباي من أهم القالع 
الحصينة التي شهدت الكثير 
من الحروب وقد جذبت انتباه 
الغازيين لمصر  الكثير من 
وأهمهم الغزو الفرنسي، فقد 
بداخلها عن  كانوا يبحثون 
كل ما هو أثري وثمين، ليتم 

ارساله إلى المتاحف الخاصة بهم تخليدا لذكرى غزواتهم.
قلعة قايتباي من المماليك حتى االحتالل االنجليزي :

نالت قلعة قايتباي اهتمام كبير على مر العصور ألنها حصن 

عكسري ضخم وهام، ففي حكم المماليك على مصر أخذها 
السلطان “قنصوه الغوري” كحصن عسكري وبه المزيد من 
العتاد والسالح للحماية من العثمانيين، ومن يخالفه يعرض 

نفسه للشنق، وبعد ذلك دخل العثمانيون البالد واهتموا كثيرا 
بقلعة قايتباي وتم وضع الكثير من الجند والفرسان وحاملي 

االبواق لتكون حصن حماية ودرع كامل.
قلعة قايتباي أثناء االحتالل الفرنسي واكتشاف حجر رشيد :

في عام 1799 قام القائد الفرنسي بوشار بعمل ترميمات لقلعة 
قايتباي فعثر على حجر، مبني 
داخل جدار قديم للغاية وكان البد 
من هدم هذا الجدار للقيام بوضع 
اساسي “قلعة سان جوليان” ، 
ولما علم قنصل االسكندرية آن 
ذاك ويدعى هاريس فطالب 
باحضار الحجر إلى منزله 
وقاموا بتنظيفه واالحتفاظ به، 
نابليون وأعجب به  حتى رأه 
حتى تم فك رموزه ونقل إلى 
لندن في عام 1802م واطلق 
عليه حجر رشيد وهو اآلن 
في المتحف البريطاني بلندن.
وقد أكد الكثير من الخبراء أن 
عقب الحكم العثماني فقدت القلعة 
بها وقيمتها، وعقب  االهتمام 
بتجديدها  القلعة وقام  باشا  الفرنسية أخذ محمد على  الحملة 
واصالح ما أفسده الفرنسيون بها، من جدران قد تصدعت 
وزادها بالعديد من المدافع ولكن بدخول الجيش االنجليزي 

تعرضت القلعة لكثير من التصدع والدمار.
ويذكر التاريخ أنه في تلك الحقبة قد تدمير الواجهة الغربية 

كلها وظلت على هذا الوضع حتى عام 1904 حتى اهتم بها 
المهتمين باالثار االسالمية، وقاموا بعمل االصالحات بها 

والقيام بترميمها بصورة أفضل لتظل مزار سياحي هام.

الكلمــات املتقاطعة 

أفقيا:

-1 شاعر مصري 
-2 فنانة مصرية – جاوب – 

أحرف متشابهة 
-3 دق – أتوماتيكي 

راحل  أمريكي  ممثل   4-
حاصل على األوسكار 

-5 عملة يابانية – رقدوا 
-6 قادم – والد )معكوسة(

-7 يسأمون – أساعد 
أخذ   – )مبعثرة(  أهات   8-

خلسة 
-9 للنداء – بلد عربي 

-10 فيلم لعبد الحليم حافظ 

رأسيا:

-1 والية أمريكية 
-2 في الفم – شهر ميالدي 
-3 أحرف متشابهة – وحي 

من  )معكوسة( –  للتخيير   4-
الفواكه 

 – سابق  زملكاوي  العب   5-
للنفي 

أبجدي  -6 شد خلفه – حرف 
– حيوان 

 – فرقعة  صوت   – حب   7-
أرتل 

-8 نوع من الخشب – بيت 
-9 أمم – رفض – فج 

في  مصرية  مدينة   10-
الصحراء الغربية – ضمير 

حل الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

Les proverbes en français et arabe
- les goûts et les couleurs ne se discutent pas

- ُكل اللي يعجبك وإلبس إللي يعجب الناس
- Chat échaudé craint l’eau froide.  

- اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي  

األهلي يهزم الطالئع 1-2 ويتقاسم صدارة 
الدوري مع بيراميدز

قاتاًل على حساب   حصد فريق األهلي فوزاً 
مضيفه طالئع الجيش بنتيجة 1-2 ، يوم األربعاء ، 

باستاد المكس باإلسكندرية في الجولة 31 للدوري 
الممتاز لكرة القدم.

تقدم األهلي بهدف المغربي وليد أزارو في الدقيقة 
2+45 وتعادل للطالئع إسالم جمال من ضربة 
التونسي علي معلول  55 ولكن  الدقيقة  جزاء في 
ظهير األهلي صالح جماهيره بعد إهدار ضربة 

جزاء وسجل هدفاً قاتاًل في الدقيقة 90.
بقيادة مدربه  الفوز  إثر هذا  ورفع األهلي رصيده 
64 نقطة  األوروجوياني مارتن السارتي إلى 
ليتقاسم القمة مع بيراميدز ولكنه يحل وصيفاً بفارق 
المواجهات المباشرة واألهداف وتجمد رصيد الطالئع 
بقيادة مدربه البلجيكي لوك إيميل عند 34 نقطة في 

المركز الثالث عشر.
فرض األهلي ضغطاً مكثفاً على دفاع الطالئع منذ 
الدقائق األولى في ظل الخطة الدفاعية التي نفذها 
المدرب البلجيكي لوك إيميل واعتمدت على الكثافة 
في منطقة جزاء فريقه ، وسنحت محاولة مبكرة 
للفريق األحمر عن طريق رمضان صبحي وتسديدة 
من جيرالدو ونال علي الفيل مدافع الطالئع إنذاراً مع 
مطالبة بضربة جزاء نتيجة سقوط رمضان صبحي.
واتسم اإليقاع بالسرعة بين الفريقين مع محاولة من 
مصطفى محمد العب الطالئع أضاعها أمام مرمى 
األهلي ثم كرة من تاال نداي لمحاولة استغالل خطأ من 
الحارس محمد الشناوي .. ورد القائم تسديدة خطيرة 
من صالح جمعة ، وأبعد دفاع الطالئع كرة خطيرة 
من جيرالدو من خط المرمى بتألق من أحمد سمير.

وحصل تاال نداي على إنذار للخشونة ، وكثف األهلي 
ضغوطه على دفاع الطالئع وأضاع أزارو فرصة 

قريبة بتسديدة قوية ثم كرة عرضية أضاعها حمدي 
فتحي الذي وجه تسديدة صاروخية أنقذها محمد بسام 

حارس الطالئع ببراعة.
وفي الدقيقة 2+45 ، نجح األهلي في تسجيل هدف 
التقدم عن طريق المغربي وليد أزارو بعدما اصطدم 
الحارس محمد بسام باألنجولي جيرالدو ويضع أزارو 

الكرة في المرمى الخالي.
بتغيير أهالوي بنزول حسين  بدأ  الثاني  الشوط 
الشحات بداًل من جيرالدو بينما شارك إسالم جمال 
لتنشيط  الوسط على حساب خالد سطوحي  العب 
الهجوم ، ونشط الطالئع وأضاع نداي محاولة قريبة 
إبراهيم  ونال إسالم جمال مدافع الطالئع وياسر 

مدافع األهلي إنذاراً.
وحصل الطالئع على ضربة جزاء سجل منها 
إسالم جمال هدف التعادل في الدقيقة 52 ، وحاول 
األهلي مجدداً الضغط على دفاع الطالئع من جديد 
مع كرة عرضية أضاعها أزارو قبل أن يحتسب 
الحكم ضربة جزاء بعد سقوط أحمد فتحي ولكن 

علي معلول أهدرها في الدقيقة 65.
وشارك كريم طارق بداًل من محمد أبو المجد في 
الدقيقة 66 لتنشيط هجوم الطالئع ، وتعرض تاال نداي 
مهاجم الطالئع للطرد بعد أن اشتبك مع صالح جمعة 
العب الوسط باألهلي في مشادة كالمية ليغادر الملعب 

ومعه مدربه البلجيكي لوك إيميل في الدقيقة 73.
األهلي ألقى بكل أوراقه للوصول لمرمى الطالئع 
بداًل من حمدي  النيجيري جونيور أجاي  وأشرك 
فتحي ثم وليد سليمان بداًل من ياسر إبراهيم ، وشن 
العبو الفريق األحمر هجمات متتالية على مرمى 
بسام وعلت ضربة رأس من أزارو فوق العارضة 

ثم محاولة من جيرالدو.

برشلونة يهزم ليفربول ويضع قدما بنهائي 
دوري األبطال

 فاز برشلونة على ضيفه ليفربول اإلنجليزي، 3-0 
يوم األربعاء، في اللقاء الذي جمعهما بمعقل البلوجرانا 
“كامب نو”، ضمن جولة الذهاب للدور نصف النهائي 

من دوري أبطال أوروبا.
لبرشلونة لويس سواريز في  الهدف األول  وسجل 
الدقيقة )26(، ثم سجل القائد ليونيل ميسي هدفين في 

الدقيقتين )75 و82(.
المباراة  البلوجرانا قدما في  وبهذا االنتصار يضع 
النهائية للبطولة األوروبية، قبل موقعة اإلياب المقررة 

الثالثاء المقبل في معقل ليفربول “أنفيلد”.
بدأت المباراة بضغط قوي من كال الفريقين، لكن أولى 
الفرص الخطرة كانت من نصيب أصحاب األرض، 
حيث استلم راكيتيتش كرة من زميله كوتينيو في 
منطقة جزاء ليفربول، لكن دفاع الريدز حولها إلى 

ركنية في الدقيقة 4.
وجاء الرد سريًعا من ليفربول، عبر السنغالي ساديو 
ماني الذي انطلق على الجبهة اليسرى، لكنه فشل في 
إيجاد أي حل ليرسل عرضية إلى صالح، لكن سبقه 

دفاع البارسا وقتل الهجمة في الدقيقة 5.
وثار العبو برشلونة والجماهير الحاضرة غضبًا، بسبب 
للبلوجرانا،  المباراة ركلة جزاء  عدم احتساب حكم 
بدعوى وجود لمسة يد على جويل ماتيب مدافع 

ليفربول في الدقيقة 14.
الهدف األول لبرشلونة،  وحاول كوتينيو تسجيل 
حيث أرسل تسديدة في الدقيقة 15 أمسك بها الحارس 
أليسون، وبعد دقيقة واحدة أرسل تسديدة أخرى لكنها 

مرت بجانب القائم األيسر.
لليفربول ضربة  الفني  المدير  وتلقى يورجن كلوب 
نابي كيتا لإلصابة  الوسط  موجعة، بتعرض العب 
بعد التحام مع إيفان راكيتيتش، وقرر الدفع بجوردان 

هندرسون، بدال منه في الدقيقة 24.
ونجح لويس سواريز مهاجم برشلونة في تسجيل الهدف 
األول بالدقيقة 26، حيث استقبل كرة خادعة في عمق 
دفاع ليفربول من زميله جوردي ألبا، وحولها من لمسة 

واحدة على يمين الحارس أليسون.
الجانبين، لكن دون  المحاوالت من كال  واستمرت 

أي فاعلية على المرمى، لينتهي الشوط األول، بتقدم 
البلوجرانا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، تألق الحارس األلماني تير 
شتيجن العب برشلونة، في التصدي لتسديدة صاروخية 

من ملينر العب ليفربول في الدقيقة 46.
وواصل ليفربول محاوالته لتعديل النتيجة، حيث سدد 
محمد صالح كرة أرضية قوية تألق تير شتيجن في 

التصدي لها بالدقيقة 53.
وكاد ميلنر أن يُسجل هدف التعادل، حيث استلم تمريرة 
من محمد صالح في منطقة الجزاء، لكن كالعادة تير 

شتيجن تصدى للكرة الخطيرة في الدقيقة 59.
نيلسون سيميدو،  بالبرتغالي  الدفع  فالفيردي  وقرر 
بدال من فيليب كوتينيو، حيث انتقل إلى مركز الظهير 

األيمن، وانضم سيرجي روبيرتو إلى خط الوسط.
وعكس سير المباراة، نجح ليونيل ميسي العب وقائد 
برشلونة في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 75، حيث 
الكرة  العارضة لويس سواريز من تسجيل  حرمت 
التي ارتدت أمام ميسي الذي أسكنها الشباك الخالية.

وأشرك يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، مهاجمه 
فينالدوم، في  البرازيلي روبرتو فيرمينو بداًل من 

محاولة للعودة بالنتيجة.
له والثالث  الثاني  الشخصي  الهدف  واقتنص ميسي 
الدقيقة )82(، من ركلة حرة مباشرة  لبرشلونة في 
على حدود منطقة الجزاء، نفذها األرجنتيني ببراعة 
وسكنت الكرة الزاوية اليمنى العليا للحارس أليسون.

وعاندت الكرة محمد صالح، الذي اصطدمت تسديدته 
بالقائم األيسر للحارس تير شتيجن، ليمنعه من تسجيل 
83، بعد هجمة  الدقيقة  لليفربول في  الهدف األول 

متعددة الخطورة.
وأراد فالفيردي إضاعة الدقائق األخيرة من المباراة 
بتغييرين دفعة واحدة، حيث أشرك ديمبيلي وألينيا 

بدال من سواريز وسيرجي روبيرتو على الترتيب.
وكاد البديل ديمبيلي أن يُسجل الهدف الرابع لبرشلونة، 
أليسون، وفي آخر كرة  لكن تسديدته علت مرمى 
الفرنسي عرضية أرضية  الالعب  بالمباراة استقبل 
من ميسي لينفرد بأليسون لكنه أهدر الكرة برعونة.

“الفيفا” يدرس استبدال الالعبني عند إصابات الرأس
 أبلغ ميشيل دهوج رئيس اللجنة الطبية باالتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 
الالعبين بشكل مؤقت عند  لمناقشة استبدال  الفيفا مستعد  أن  تايمز  صحيفة 

وقوع إصابات خطيرة في الرأس خالل المباريات.
حاول يان فرتونن مدافع توتنهام هوتسبير مواصلة اللعب عقب تصادم بالرأس 
خالل مواجهة أياكس امستردام في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا 
التي تساعد األشخاص بعد  الخيرية،  الثالثاء مما دعا مؤسسة هيدواي  يوم 

تعرضهم إلصابات في الدماغ، للمطالبة بتغيير اللوائح.
ونقلت صحيفة تايمز عن دهوج قوله “هناك إمكانية لتوفير استبدال لالعب 

الذي يعاني من ارتجاج وهذا أمر يستحق المناقشة.
“لكن إذا خرج العب لمدة عشر دقائق ثم دخل الملعب دون إحماء جيد فإنه من 

المرجح أن يتعرض إلصابات عضلية. وهناك مشاكل تتعلق أيضا بهذا األمر”.
كما دعت مؤسسة هيدواي إلى تدخل “أطباء مستقلين من أصحاب الخبرة 
النهائي بشأن قدرة الالعب على  القرار  المخ” التخاذ  في حاالت ارتجاج 

مواصلة اللعب.
لكن دهوج يعتقد أنه سيكون من الصعب على األطباء المستقلين تقييم الالعبين.
وقال دهوج “نصيحة الفيفا واالتحاد األوروبي واضحة. في كل مناسبة وقبل 

أي بطولة نبلغ األطباء أنه يجب اتباع اإلجراءات الضرورية”.
الالعبين  يتولى األطباء مسئولية العبيهم. هم يعرفون  وأضاف “يجب أن 
وهم في موقف أفضل للتقييم إذا كانت هناك معاناة من ارتجاج أو إذا كان 

الالعب في خطر”.
وأعلن توتنهام أن فرتونن خضع لمزيد من الفحوص يوم األربعاء وأظهرت 

أنه يستطيع مواصلة اللعب في األيام القليلة المقبلة.

بس له وقاله  أنا لسه مولود

وأكيد األستاذ جاي يعزيني
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est ce qu’a annoncé officiellement, 
le directeur des élections le 23 avril 
passé, en ajoutant qu’il y a  eu 26 mil-

lions, 365 mille et 421 votes d’acceptés alors 
qu’il y avait 831 mille  et 172 d’annulés.
Parmi le total des votes acceptés, 23 mil-
lions, 416 mille et 741 (un record) ont dit 
oui aux modifications soit 88,83% des votes 
alors que 2 millions, 145 mille et 680 ont dit 
non soit 11,17% des participants.
D’autres parts, le nombre de participants 
au referendum qui est de 27 millions, 193 
mille et 193 représente un pourcentage de 
44,33% du nombre des électeurs qui est de 
61 millions,  344 mille et 503 selon le der-
nier recensement.
Reste à dire un mot sur les modifications 
qui ont fait l’objet de ce referendum. Tout 
d’abord elles comportent un article selon 
lequel le nombre de députés femmes doit 
être au moins 25% du total des députés dans 
la chambre des communes.

Ensuite, elles 
contiennent un 
article qui dit 
que le parlement 
doit se composer 
de deux cham-
bres : la chambre 
des communes et le Sénat. Ce dernier avait 
été annulé dans la constitution de 2014.
De plus, les modifications ajoutent un 
important article selon lequel on déclare 
que l’Égypte est un État Civil et que l’armée 
s’engage de le protéger.
En outre, les modifications comportent un 
article qui prolonge la durée du mandat du 
président de 4 ans à 6 ans en précisant que 
le prolongement de 6 ans s’applique aussi au 
mandat actuel du Président El Sissi.
Enfin, on a ajouté un dernier article selon 
lequel le président de la République a le 
droit de nommer un ou deux personnes à 
titre de Vice-président.

Recorde : 27 millions, 193 mille et 593, ont 
participé au referendum de 2019 sur les 
modifications de la constitution de 2014

Inondations: Legault créera un comité de ministres 
pour éviter une répétition

Trudeau nomme un vétéran pour diriger la campagne du PLC

Le ministre Carmant: «Il y a clairement eu des failles» dans le système 

Jason Kenney promulgue la loi permettant de contrôler les 
exportations de pétrole

Ottawa veut rapidement offrir 
son aide pour la reconstruction 

après les inondations

François Legault entend 
former «très bientôt» un 
comité ministériel qui sera 

«responsable de préparer un plan 
d’action» pour tenter d’empêcher 
que se reproduisent des inondations 
comme celles que connaît le Québec 
actuellement.
Ce comité sera responsable de 
«consulter les municipalités, 
consulter les spécialistes et élabo-
rer, dans les prochains mois, un plan 
d’action pour qu’on puisse mettre 
le maximum en place d’ici le prin-
temps 2020», a expliqué le premier 
ministre François Legault.
Ce dernier a du même coup fermé la porte à 
la création d’une commission scientifique et 
technique sur les inondations, tel que l’avait 
proposée le Parti québécois quelques minu-
tes plus tôt.
«Moi, je veux vraiment du concret, et être 

dans l’action. Je ne voudrais pas d’une com-
mission qui dure pendant des années et ne 
pas arriver à temps pour régler le maximum 
de problèmes pour le printemps 2020», a 
expliqué le chef  du gouvernement québé-
cois, lors d’une mêlée de presse.

Le premier ministre Justin Trudeau 
a confié à un libéral chevronné la 
tâche de reporter le parti au pouvoir 

l’automne prochain.
Jeremy Broadhurst, qui est actuellement chef  
de cabinet de la ministre des Affaires étran-
gères, Chrystia Freeland, assumera d’ici le 13 
mai les fonctions stratégiques de directeur 
national de campagne.
Cette nomination semble démontrer une 
volonté de rejoindre les libéraux de longue 
date, dont certains ont grommelé en privé que 
leur vaste expérience n’avait pas été exploitée 

ni appréciée par l’équipe Trudeau.
Jeremy Broadhurst est déjà proche de 
l’équipe Trudeau, mais il connaît aussi le 
Parti libéral depuis longtemps.
Depuis 2006, il a oeuvré dans l’entourage 
de tous les chefs libéraux, permanents et 
intérimaires, et il a même été un temps 
chef  de cabinet adjoint de Justin Trudeau.
M. Broadhurst a dirigé le «centre de crise» 
des libéraux lors de la campagne de 2011 
et, à titre de directeur national du parti, il 
a joué un rôle clé dans la victoire de 2015.

Le ministre délégué à la Santé et aux 
Services sociaux, Lionel Carmant, 
reconnait qu’«il y a clairement eu des 

failles» dans le système 
après le décès d’une fillette 
de 7 ans à Granby, qui 
aurait notamment été ligo-
tée et bâillonnée.
«Je ne comprends pas com-
ment une enfant qui a été 
retirée de l’école et dont les 
grands-parents ont tenté 
de signaler la situation n’a 
pas été prise en charge par 
le système, par le réseau», 
a déclaré M. Carmant.
Le ministre s’est dit «outré 
par ce qu’il a vu» et il a 
indiqué que «s’il faut, on 
demandera une enquête».
«On a d’abord demandé un 

état de la situation pour clarifier les choses, 
pour s’assurer que ce qu’on a lu, c’est bien ce 

qui s’est passé, a précisé M. Carmant. Par la 
suite, on verra les prochaines étapes.»
Le premier ministre François Legault, qui 
a qualifié la situation d’«épouvantable», a 
abondé dans le même sens.
«On veut savoir ce qui s’est passé avec le 
centre jeunesse, a-t-il affirmé. On va regarder 
ce qui s’est passé.»
Ces déclarations font écho aux demandes de 
l’opposition officielle, qui demande au gou-
vernement de «faire toute la lumière» sur ce 
qui s’est passé.
«On ne veut plus de cas comme ça, a martelé 
la députée libérale de Marguerite-Bourgeoys, 
Hélène David. Je ne dis pas qui est responsa-
ble. Il y a des gens certainement qui sont très 
malheureux aujourd’hui du côté de la DPJ 
(NDLR: Direction de la protection de la jeu-
nesse), des écoles. Ça va faire faire un drame 
national, local, mais familial aussi.»

À peine quelques heures après avoir 
été officiellement nommé premier 
ministre de l’Alberta, Jason Kenney 

est passé de la parole aux actes, mardi, en 
promulguant une loi qui lui permettra de 
couper l’approvisionnement en pétrole de 
la Colombie-Britannique.
Adoptée, mais non promulguée par le pré-
cédent gouvernement néodémocrate de 
Rachel Notley, la loi 12 permet à la pro-
vince de déterminer la quantité de pétrole 
que peuvent exporter les entreprises. Elle 
avait été créée l’an dernier, tandis que les 
deux provinces de l’ouest s’affrontaient sur 
le projet d’oléoduc Trans Mountain.
Le nouveau premier ministre a expliqué 

ses intentions à ses voisins Bri-
tanno-Colombiens dans une 
lettre publiée par le «Vancouver 
Sun», assurant ne pas avoir l’in-
tention de recourir à la loi pour 
le moment.
«Nous n’avons pas promulgué 
cette loi pour réduire les expor-
tations de pétrole à la Colombie-
Britannique, mais pour avoir la 
possibilité de protéger la capa-
cité de l’Alberta à obtenir une 
juste valeur pour ses ressources, 

si les circonstances le requièrent», a-t-il 
écrit.
En campagne électorale, Jason Kenney avait 
promis à maintes reprises de promulguer 
cette loi, allant jusqu’à menacer de faire de 
Vancouver une ville carboneutre d’ici 2020 
si son maire et la province ne cessaient pas 
leurs actions en justice visant à empêcher le 
projet d’agrandissement de l’oléoduc Trans 
Mountain.
«Cette campagne pour enclaver les res-
sources albertaines [...] a été dévastatrice 
économiquement, contribuant à un taux de 
chômage élevé et à des faillites», a dénoncé 
M. Kenney dans sa lettre.

Riposte en cour
La promulgation de la loi 12 et la lettre de 
Jason Kenney n’ont pas semblé émouvoir 
le gouvernement néodémocrate de John 
Horgan.
Le procureur général de la province, Devid 
Eby, a assuré qu’il est prêt à se tourner 
vers les tribunaux pour déposer un recours 
contre la loi, qu’il juge inconstitutionnelle. 
Selon ce qu’il a expliqué au «Vancouver 
Sun», une disposition de la Constitution du 
Canada empêche les provinces de limiter le 
commerce interprovincial de produits raf-
finés.
Le projet d’agrandissement de l’oléoduc 
Trans Mountain, au cœur du conflit entre 
les deux provinces, vise 
à acheminer jusqu’à 
900 000 barils de 
pétrole par jour depuis 
l’Alberta jusqu’à la 
cote Ouest, en vue de 
l’exporter. Le projet a 
été racheté par le gou-
vernement fédéral à 
Kinder Morgan pour 
4,5 milliards $ l’an der-
nier.

Le fédéral se montre 
de plus en plus 
ouvert à collabo-

rer avec Québec dans ses 
efforts de reconstruction 
et de relocalisation des 
communautés touchées 
par les inondations et 
précise qu’il souhaite 
apporter son aide aussi-
tôt que possible.
«Je voudrais explo-
rer avec nos collègues 
du gouvernement du 
Québec et des autres 
provinces la possibilité 
de créer un comité pour 
voir comment on peut 
déployer le plus rapi-
dement possible l’aide 
fédérale», a dit mercredi 
avant-midi le ministre de 
l’Infrastructure, Fran-
çois-Philippe Champa-
gne.
Ce groupe de travail 
aurait pour mandat de se 
pencher sur la façon de 
reconstruire et de cibler 
les endroits où c’est 
approprié, a-t-il suggéré. 
Le comité pourrait être 
mis sur pied dès que la 
situation sur le terrain 
se sera calmée, a ajouté 
M. Champagne.
«Quand tout ça sera 
revenu à la normale, on 

n’aura pas de temps à perdre, 
parce que la saison de la 
construction est à nos portes, 
a insisté le ministre. Si on 
veut éviter d’avoir la même 
dynamique l’an prochain, il 
faut déjà [y] penser.»
Le gouvernement Legault 
s’est engagé à offrir jusqu’à 
200 000 $ aux sinistrés qui 
sont prêts à déménager de la 
zone inondable qu’ils habi-
tent.
Ottawa n’a de son côté pas 
encore précisé quelle contri-
bution elle serait prête à faire 
à ce chapitre.
«Nous n’écartons rien de la 
table à ce stade-ci», a soutenu 
mardi le ministre de la Sécu-
rité publique Ralph Goodale.
Il a du même souffle rappelé 
que, comme à l’habitude, 
Québec pourra obtenir le sou-
tien financier d’Ottawa par 
l’entremise de l’Accord d’aide 
financière en cas de catastro-
phe (AAFCC).
Cette entente de partage de 
coûts couvre notamment les 
opérations de sauvetage et la 
remise en état d’infrastructu-
res essentielles.
En vertu de l’AAFCC, 
Québec a jusqu’à maintenant 
reçu une avance de paiement 
de 125 millions $ d’Ottawa 
pour les inondations de 2017.

Salah EL ACHKAR 

La Naissance et la Mort 
La Joie et la Tristesse

Nous sommes tous nés pour mourir un jour, 
Nous sommes tous des êtres semblables mais pas les 
mêmes, y compris les gémeaux,

Nous ne savons comment nous allons naître et encore moins 
comment nous allons mourir.
Dès que les êtres humains ont débutés, leurs destins respec-
tifs à chaque est dessiné pour eux et leurs descendants depuis 
Adam et Êve jusqu’à l’arrivée chez chacun de nous, malgré 
les races, les couleurs et les pays, nous suivons tous un chemin 
tracé pour chacun, même le changement ou les inattendues 
dans notre croyances, sont déjà établies d’origines.
Les naissances dues : à des relations parentales de plusieurs 
sortes, méthodes ou façons : Par amour, par violence, par obli-
gation ou vengeance, par inceste, par besoin, ou par orgueil 
pour une satisfaction personnelle, ou autres.
L’arrivée à la vie : naturelle après 9 mois de grossesses, après 
7 mois, ou plus au moins,  par fort-ceps, par césarienne, par 
obligation médicale ou d’accident quelconque, par maladie 
subite de la Mère pour sauver l’enfant ou autres que j’ignore.        
Les mortalités sont également diversifiées, normale par 
vieillesse, par maladies génétiques ou contaminations ou 
manques de soins ou incompétences des médecins, par acci-
dents : de travail, de voiture, de train, d’avion, de bateau ou 
autres méthodes de transports,  par noyade,  par brulure, ou 
par la guerre ou actes de barbaries quelconques, par isolation, 
par suicide, par la famine, ou autres que j’ignore.
Mais nous ne devons pas s’opposer à la volonté de Dieu qui 
nous a mis au monde avec nos qualités et défauts. Nous ne 
devons pas le blâmer ou lui poser des questions : Pourquoi 
moi? 
C’est ainsi qu’il avait prévu pour tirer des exemples de diver-
sifications  afin de nous dire je suis le seul qui décide et le seul 
qui juge et le seul qui dit : Ou, Quand, Comment, Pourquoi et 
à Quelle Heure. Soyez prudent et prêt. 
Nous ne pouvons rien contre sa volonté et sa décision.
Il nous a mis au monde et nous a donner à chacun ce qu’il 
mérite avoir et recevoir, certains avaient bien bénéficiés et 
d’autres avaient négligés ses paroles, ses conseils et ses direc-
tives. Faites attention ses paroles sont de premiers ordres et 
importances. 
A bon entendeur salut. 

Mediterranean & Middle-Eastern food 
للمنتجات الغذائية اإليرانية والشرقية

 يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان
 أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم

  األماني من الجالية العربية االسالمية
    بمناسبة حلول

شهر رمضان الكريم
 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

رمضان كريم



اليابان  إمبراطور  قدم     
الشكر  الثالثاء،  يوم  أكيهيتو، 
للشعب على دعمه وعبر عن 
في  سلمي  مستقبل  في  أمله 
آخر كلمة له بعد أن تنازل عن 
استمرت  لينهي والية  العرش 

ثالثة عقود.
عاما(،   85( أكيهيتو  وسعى 
ياباني  إمبراطور  أول  وهو 
يتنازل عن العرش منذ قرنين، 
تخفيف  إلى  فترة حكمه  خالل 
العالمية  الحرب  ذكريات 
والتواصل مع  المؤلمة  الثانية 
المواطنين بمن فيهم المهمشون 

في المجتمع.
من  المحبوب  أكيهيتو  وكان 
لليابان  إمبراطور  أول  شعبه 
يتولى العرش في ظل دستور ما 
بعد الحرب العالمية الثانية الذي 
بأنه رمز  ُيعرف اإلمبراطور 

للشعب دون سلطة سياسية.
اإلمبراطور هيروهيتو  ووالده 
اليابانية  القوات  الذي خاضت 
بأمر  الثانية  العالمية  الحرب 
بعد  إلها حيا حتى  يعتبر  منه، 
 ،1945 عام  اليابان  هزيمة 
عندما تخلى عن مكانته المقدسة.
يرتدى  وهو  أكيهيتو  وقال 

بالقصر  الغربي خالل مراسم مقتضبة  الطراز  معطفا على 
اإلمبراطوري ماتسو نو ما أو قاعة الصنوبر ”إلى الشعب الذي 

قبلني وقدم لي الدعم بصفتي رمزا.. أقدم شكري الخالص“.
التي  ميتشيكو،  اإلمبراطورة  بجواز  يقف  بينما كان  وأضاف 
باللونين األبيض والرمادي ”آمل من كل قلبي،  ارتدت فستانا 
التي ستبدأ غدا  الجديدة  الحقبة  تكون  أن  أنا واإلمبراطورة، 
السالم والسعادة في بالدنا  أجل  سلمية ومثمرة وأصلي من 

ولشعوب العالم“.
التلفزيون  وبثها  التنازل  مراسم  300 شخص  نحو  وحضر 

على الهواء مباشرة.
التي  ميتشيكو  واإلمبراطورة  أكيهيتو  اإلمبراطور  ولعب 
تتزوج  الشعب  من  امرأة  أول  عاما وهي   60 منذ  تزوجها 
والسالمة  للمصالحة  كرمز  نشطا  دورا  إمبراطوري  وريث 

والديمقراطية.
سرطان  من  العالج  تلقى  الذي  أكيهيتو،  قال  أن  وسبق 

تلفزيونية  كلمة  في  القلب،  في  لجراحة  البروستاتا وخضع 
في 2016 إنه يخشى أن يجد صعوبة في أداء واجباته كاملة 

بسبب سنه.
وقال رئيس الوزراء شينزو آبي قبل تصريحات اإلمبراطور 
اإلمبراطور  عليه  الذي سار  الطريق  قلوبنا  في  نبقي  ”بينما 
بنفسها  معتزة  ليابان  مستقبل مشرق  لخلق  كل جهدنا  سنبذل 

ويعمها السالم واألمل“.
وأعلن أكيهيتو تنازله عن العرش في مراسم أقيمت في مكان 
مقدس داخل ساحات القصر اإلمبراطوري، أقيم لتمجيد إلهة 

الشمس أماتيراسو أوميكامي، التي تقول األسطورة إن الساللة 
اإلمبراطورية تنحدر منها.

وظهر أكيهيتو في لقطات فيديو نقلها التلفزيون الياباني وهو 
وهو  أسود  للرأس  اللون وغطاء  برتقالي  تقليديا  ثوبا  يرتدي 
يمشي ببطء فيما سار خلفه أحد أفراد الحاشية الملكية مرتديا 
السيف.  آخر  فيما حمل شخص  السلسلة  أبيض حامال  ثوبا 
ناروهيتو سيجري  العهد  ولي  إن  الياباني  التلفزيون  وقال 

مراسم مماثلة.
القصر  أجانب، خارج  والذي شمل سياحا  الجمهور،  وتجمع 
اإلمبراطوري وهو مجمع مساحته 284 فدانا في قلب طوكيو 
محصن بجدران وخندق ويسكنه اإلمبراطور وزوجته. وأفادت 
وسائل إعالم بأنه جرى فرض إجراءات أمنية مشددة وجرى 

نشر عدة آالف من أفراد الشرطة في العاصمة.

    عدت مؤخًرا من الواليات المتحدة األمريكية بعد رحلة 
قصيرة بعد أن ألقيت محاضرة عامة عن آثار مصر العظيمة  
لعدد كبير من األمريكيين، ممثاًل لمكتبة اإلسكندرية العالمية، 
وبدعوة كريمة من أصدقاء مكتبة اإلسكندرية بوالية مينسيوتا 
األمريكية، والتي يوجد بها حالًيا معرض مدن مصر الغارقة. 
األرباب  رب  وأهمية  دور  توضيح  على  المعرض  ويقوم 
وقصة  حورس،  الرب  وابنه  إيزيس  وزوجته  أوزيريس 
في  مصر  آثار  في  اليوناني-الروماني  المصري  التداخل 
المرحلة اليونانية-الرومانية، وكذلك قصة اكتشاف هذه المدن 
الغارقة. وال أستطيع أن أصف لكم حجم الحب والعشق لمصر 
الغارقة  اآلثار  قصة  فما  األمريكي.  الجمهور  بين  وآثارها 
المستخرجة من مياه مصر العظيمة التي ما تزال تبهرالعالم 

منذ لحظة اكتشافها إلى اآلن.
ويعود الحلم، حلم اكتشاف آثار غارقة تحت الماء إلى أوائل 
القرن العشرين، منذ عام 1910، عندما كان مهندس الموانئ 
الفرنسي جونديه مكلًفا بإجراء توسعات في ميناء اإلسكندرية 
الغربي حيث اكتشف منشآت تحت الماء تشبه أرصفة المواني 
غرب جزيرة فاروس. وفي عام 1933، لعبت الصدفة دوًرا 
في  وذلك  في مصر،  الغارقة  لآلثار  موقع  أول  اكتشاف  في 
من  طيار  مكتشفه  وكان  اإلسكندرية،  شرقي  قير  أبي  خليج 
السالح البريطاني، وقد أبلغ األمير عمر طوسون الذي كان 
معروًفا بحبه لآلثار وكان عضًوا بمجلس إدارة جمعية اآلثار 
بتمويل  األمير  قام  وقد  الوقت،  ذلك  في  باإلسكندرية  الملكية 
الرخام  من  رأًسا  لنا  أخرجت  التي  واالنتشال  البحث  عملية 
الروماني  اليوناني  بالمتحف  اآلن  األكبر محفوظة  لإلسكندر 

باإلسكندرية. 

وفي الستينيات قام الغواص ومحب اآلثار كامل أبو السعادات 
بوضع خريطتين لآلثار الغارقة، األولى للميناء الشرقي، أما 
القوات  مع  أيًضا  شارك  وقد  قير.  أبى  لخليج  فكانت  الثانية 
البحرية المصرية في انتشال بعض مكتشفاته من موقع الفنار 
في أبريل ونوفمبر من عام 1962 على التوالي. وانتهت هذه 
حيث  الثمانينيات،  منتصف  في  األعمال  بأكبر  المحاوالت 
قامت البحرية الفرنسية بالتعاون مع هيئة اآلثار بدراسة موقع 
غرق أسطول نابليون وانتشال بعض مخلفاته. كما تم تحديد 

موقع السفينة باتريوت.
ومع بداية التسعينيات توافدت البعثات األجنبية المهتمة، وبدأت 
العمل في البحث والتنقيب عن اآلثار الغارقة في مصر. ويعد 
موقع قلعة قايتباي من أهم مواقع تلك اآلثار، وتبلغ مساحته 
قطعة   3000 من  أكثر  على  ويحتوي  مربع  متر   22500
أثرية معمارية. وفي عام 1992 قام المعهد األوروبي لآلثار 
البحرية بأول عملية مسح شامل للتراث األثرى بموقع الميناء 
الشرقي. واستطاعت البعثة تحقيق إنجاز علمي برسم خريطة 
طبوغرافية علمية دقيقة لمواقع اآلثار الغارقة للميناء الشرقي. 
وقد أكدت أعمال المسح والحفائر وجود موانئ عديدة داخل 
الميناء الشرقي. كما تم   الكشف عن  مجموعة   كبيرة   من   هذه  
 اآلثار  في   مدينة  هيرا كليون  الغارقة   والتي   اكتُشفت   عام  2000  
بواسطة المستكشف   الفرنسي   فرانك   جوديو،  وكذلك في منطقة 
شرق   كانوبس   التي   اكتشفها   جزئيًّا   عمر   طوسون   عام  1934، 
ثم أعادت بعثة المعهد األوروبي اكتشاف الموقع. أما أسطول 
نابليون الغارق في قاع خليج أبي قير، فقد حدد أبو السعادات 
سبعة مواقع لسفن األسطول قرب جزيرة نيلسون عام 1966. 
وانضمت له البعثة الفرنسية بونابرت بقيادة جاك دوما في عام 
الفرنسية  البحرية  القوات  البعثة بمشاركة  1983. وقد قامت 

والمصرية بانتشال مجموعة كبيرة من حطام األسطول.
وقد كشف العمل تحت الماء عن مواني ملكية خاصة بالقصور 
النصوص  إلى  ترجع  التي  األثرية  القطع  وبعض  الملكية  
الذهبية  العمالت  من  مجموعة  وكذلك  القديمة،  الكالسيكية 
التي ترجع للعصر الروماني، وكذلك عثر في خليج أبى قير 
على لوحة أساس من الذهب تماثل لوحات معبد السيرابيوم، 

وهى تتحدث عن قيام بطليموس الثالث بتأسيس معبد لهرقل، 
 1.95 الطول  أبعادها  وتبلغ  الصلبة  الحجر  مادة  من  وهو 
أحواض  على  عثر  وكذلك  أسود  جرانيت  سم   88 العرض 
إغريقية  وأباريق  مائدة  وأدوات   برونزي  باب  من  وأجزاء 
ومطاحن للحبوب وحلى وأدوات تجميل وكذلك ُعثر على باب 
من الجرانيت على هيئة صرح مصري يعتقد أنه باب مقبرة 

كليوباترا .
اآلثار  بوزارة  المهمة  اإلدارات  من  هي  الغارقة  واآلثار 
ينحصر  الذي  عملها  في  فريدة  طبيعة  ذات  ألنها  المصرية؛ 
اآلثار  توجد  حيث  النيل  ونهر  والبحيرات  البحار  مياه  تحت 
التي غمرتها المياه إما بسبب غرق سفينة أو مبنى، أو تغير 
سقوط  أو  البحرية،  للشواطئ  النحر  عوامل  أو  النيل،  مسار 

قطع أثرية في المياه.
بعد  لآلثار  األعلى  المجلس  في  اإلدارة  تلك  إنشائ  تم  وقد 
المتوسط باإلسكندرية في  البحر  المهمة في مياه  االكتشافات 
اإلسكندرية  فنار  عن  ُكشف  حينما  ١٩٩٥و١٩٩٦م  عامي 
والحي الملكي تحت مياه الميناء الشرقي على التوالي، فجاء 
قرار المجلس األعلى لآلثار بإنشاء اإلدارة. وتشكلت اإلدارة 
خريجي  من  الغوص  محترفي  األثريين  من  مجموعة  من 
واليونانية  المصرية  التخصصات  بكل  اآلثار  وأقسام  كليات 

والرومانية والقبطية واإلسالمية .
الغارقة  المدن  مواقع  بها  العمل  تم  التي  المواقع  أهم  ومن 
وتتمثل في منطقة شرق كانوب ومدينة هيراكليوم. قد سجل 
أحد طياري السالح الملكي البريطاني عام ١٩٣٣م مالحظته 
عن تكوينات ضخمة على شكل حدوة حصان تغطي مساحات 
يقع شرق  قير، وهو خليج بحري  أبي  قاع خليج  واسعة من 
الحدود اإلقليمية لمحافظة اإلسكندرية. فقام 
األمير عمر طوسون بالتعاون مع الصيادين 
فيه،  األثرية  المواقع  بتحديد  والغواصين 
الرخام  تمثال من  انتشال رأس  واستطاعوا 
عام  وفي  األكبر.  لإلسكندر  األبيض 
١٩٨٥م، عثر فريق فرنسي بمساعدة كامل 
من  غارقة  سفن  حطام  على  السعادات  أبو 
بانتشال  وقاموا  بونابرت،  نابليون  أسطول 
الفرنسية  بالحملة  خاصة  وذخائر  أسلحة 
القيادة  سفينة  موقع  أهمها  الشرق،  على 
وموقع  السريوس  السفينة  وموقع  أورينت 
السفينة الجورييه. كما تم الكشف عن بعض 
التي  هيراكليوم  مدينة  مثل  الغارقة  المدن 
ومدينة  قير،  أبي  شاطئ  شرق  شمال  تقع 
وأجزاء  معبد  أطالل  اكتُشفت  كانوب حيث 
تماثيل آلهة مصرية من العصرين البطلمي 

والروماني.

ويقع الميناء الشرقي في المنطقة ما بين رأس السلسلة شرًقا 
وقلعة قايتباي غرًبا، وكان الحي الملكي في العصر البطلمي 
من  بالموقع  االهتمام  وبدأ  الشرقي.   الميناء  منطقة  في  يقع 
أبو  كامل  به  اكتشف  عندما  ١٩٦١م  عام  األثرية  الناحية 
لإللهة  المميز  الزي  ترتدي  لسيدة  ضخًما  تمثااًل  السعادات 
إيزيس وقطًعا أثرية أخرى، كما ظهرت بهذه المنطقة أرصفة 
حجرية. وفي عام ١٩٩٢م قامت بعثة المعهد األوروبي لآلثار 
عن  أسفر  الشرقي  للميناء  طبوغرافي  مسح  بعمل  الغارقة 
اكتشاف جزيرة أنتيرودوس واللسان المعروف بشبه جزيرة 
التيمونيوم، حيث ُعثر على بقايا مباٍن من المرجح أن تكون 
لمسرح ومعبد اإلله بوسيدون. كما كشفت البعثة عن عناصر 
أثرية ومعمارية مختلفة مثل تماثيل أبو الهول، وحطام سفينة 

غارقة ترجع إلى العصر الروماني.
باالشتراك مع  السعادات  أبو  وفي عام ١٩٦٢م، عمل كامل 
القوات البحرية المصرية على انتشال قطع أثرية من موقع قلعة 
قايتباي، الذي يقع عند حد جزيرة فاروس الشرقي في مواجهة 
قلعة قايتباي من الجهة الشرقية. وبداية من عام ١٩٩٤م، عمل 
مركز الدراسات السكندرية في هذا الموقع، حيث عثر على 
الميناء عام  في  وأُلقيت  السواري  بعمود  أحاطت  التي  اآلثار 

لتعيق  األيوبي  الدين  ١١٧٦م في عهد صالح 
كما يحوي  قبرص.  القادم من  الصليبي  الغزو 
الموقع ما أسقطه الزلزال من الفنار وجزيرته 
طنًّا   ٢٠ على  تزيد  التي  بقاياه  تصطف  حيث 
في  وعثُر  الشمال.  إلى  يتجه  واحد  خط  في 
هذا الموقع على أكثر من ٣٠٠٠ قطعة أثرية 
والجرانيت  الوردي،  الجرانيت  من  معمارية 
األسود  والرخام  األبيض،  والرخام  الرمادي، 
ذي العروق البيضاء، والبازلت، والكوارتزيت. 
ومن ضمن القطع األثرية الضخمة التي ُوجدت 
في الموقع ٧ تماثيل ألبو الهول. كما ُعثر على 
القرنين  بين  ما  إلى  ترجع  سفن  ثالث  حطام 

الثالث ق.م. والسابع الميالدي.
الذي يمتد من  الشاطبي -  وتتمثل أهمية موقع 
حتى  حالًيا  اإلسكندرية  مكتبة  أمام  السلسلة 
يُعرف  لما  متاخمته  - وهي  اإلبراهيمية  موقع 
وهو  البطلمي،  العصر  في  لوخياس  برأس 
فقد  لذلك  الملكي؛  الحي  لمنطقة  الشرقي  الحي 
أجزاء  بقايا  على  فيه  العثور  المتوقع  من  كان 
ذكرت  التي  المعابد  أو  الملكية  القصور  من 
المصادر وجودها في هذه المنطقة. وعندما بدأ 
المعهد الهليني العمل بهذا الموقع عام ١٩٩٨م، 
جهة  من  السلسلة  لسان  حول  قطع  على  عثر 
الشرق من المرجح أن تكون بقايا معبد إيزيس، 
أو قصر الملكة كليوباترا السابعة. كما كشفت 
البعثة عن بقايا فخارية معظمها ألواٍن فخارية 
العصر  إلى  تعود  األمفورات  طراز  على 

الروماني المتأخر.
وموقع المعمورة عبارة عن خليج مفتوح محاط 
بالعديد من الجزر وهو الخليج البحري الواقع 
إلى الشرق بين الخليج المكون لحدائق المنتزه 
الغرب من خليج أبى قير. وتعمل بعثة  إلى  و 

١٩٩٩م.  عام  منذ  الموقع  هذا  في  المصرية  الغارقة  اآلثار 
وقد أسفرت أعمال المسح والتنقيب عن العثور على كسرات 
ح  يرّجِ ما  وهو  الطرز،  مختلفة  األمفورات  وبعض  فخارية 
ارتباطها بحطام سفن غارقة. فقد ُعثر على 
بقايا سفينة رومانية غارقة في وسط الخليج 
ماتزال تظهر منها بعض العناصر األثرية 
مستقيمة  وأحواض  اآلن،  إلى  القاع  في 
ح  يرجَّ الصخر،  في  منحوتة  األضالع، 
أنها كانت تُستخدم في تربية األسماك. كما 
لميناء  غارقة  أرصفة  من  أجزاء  ظهرت 
محجر  بقايا  على  أيًضا  وُعثر  صغير. 
أصفر  الجيري  الحجر  الستخراج  قديم 
اللون، الذي كان يُستخدم في بناء األرصفة 
الخليج  في  الموجودة  القديمة  واألحواض 

التي ترجع إلى العصر الروماني. 
ُشيدت  التي  هراكليوم  مدينة  اكتشاف  وتم 
ق.م(   30 ـ   320( البطلمي  العصر  في 
والبطالمة هم الذين أطلقوا عليها هذا االسم 
المدينة الغارقة هو  نسبة إلى اإلله هرقل، وما تم اكتشافه من 
مساحة تقدر بـ 1000 في 800 متر من مساحتها، وتشتمل على 
معبد ضخم لإلله هرقل آمون، فالبطالمة أنشأوا معبًدا لإلله آمون 
ولكن بصورة بطلمية. إن أهمية اكتشاف هذه المدينة يرجع إلى 
مجموعة التماثيل التي تم العثور عليها داخل معبد المدينة ومن 
لإلله  متر   5.5 ارتفاعه  يبلغ  الجرانيت  من  كامل  تمثال  بينها 
حابي، كما تم العصور على تمثال لإللهة إيزيس ورأس تمثال 

من الجرانيت وتمثال لملكة غير معروفة االسم.
اليومي  االستخدام  أدوات  من  مجموعة  عن  الكشف  تم  كما 
وخواتم  الذهبية،  الحلي  من  ومجموعة  والقدور  كاألواني 
وسالسل وعمالت ذهبية مهمة وبعضها عبارة عن عمالت 
األخرى  والعمالت  العثور عليها،  الصعب  نادرة من  فينيقية 
بطلمية، باإلضافة ألى العثور على لوحتين حجريتين األولى 
طولها 6.1 متر والثانية لوحة تشبه لوحة بالمتحف المصري 
المال  يتضمن تخصيص جزء من  بها نص   30 األسرة  من 

كضرائب لصالح معبد اإلله هرقل.
البحث  في  تعمل  التي  المصرية  ـ  الفرنسية  البعثة  وكانت 
أسطول  من  بمجموعة  اكتشافاتها  بدأت  الغارقة  اآلثار  عن 
على  العثور  اكتشافاتهم  من  كان  بينما   ،1996 عام  نابليون 

كيلو  مساحة  على  المتوسط  البحر  قاع  في  مينوتس  مدينة 
مترين من شاطئ مدينة أبي قير أيًضا. وتم العثور بالقرب 
يبلغ  األسود  الجرانيت  من  رائعة  لوحة  على  الميناء  من 
ارتفاعها 190 سم وسليمة تماًما وهي نسخة كاملة من لوحة 
نقراطيس الشهيرة التي ُعثر عليها عام 1899 والمحفوظة 
حالًيا بالمتحف المصري. ولوحة نقراطيس تشير إلى قرار 
تؤول  بأن  ق.م(   363 ـ   378( األول  نختنبو  الفرعون 
المفروضة على أنشطة وتجارة  العشر من الضرائب  نسبة 
اإلغريق إلى خزانة معبد اإللهة نيت وال تختلف نقوش لوحة 
تلزم  والتي  واحدة  نقطة  في  غير  سابقتها  عن  هيراكليون 
أن  حين  في  نقراطيس  المسماة  المدينة  في  اللوحة  بوضع 
في  اإلغريق  بحر  مدخل  في  بوضعها  األمر  بها  جاء  تلك 
تونيس  ـ  كليون  هيرا  كانت  ولقد  تونيس.  المسماة  المدينة 
تبًعا لهيرودوت ميناء الدخول اإلجباري لمصر لكل السفن 

األجنبية منذ عصر الدولة الحديثة.
أما عن التماثيل فقد نجحت البعثة في استخراج ثالثة تماثيل 
بعض  من  بالقرب  وذلك  البحري  بالحشف  مغطاة  كانت 
من  كاملة  ضخمة  تماثيل  وهي  بالمكان  الكبيرة  الجدران 
حجر الجرانيت الوردي ويزيد ارتفاعها على خمسة أمتار 
وتمثل هذه التماثيل أحد الفراعنة، واآلخر لملكة، أما الثالث 
فهو حالة نادرة من نوعها حيث يمثل المعبود حابي إله النيل 
والفيضان، كما عثر على ناووس ضخم من قطعة واحدة من 
حجر الجرانيت الوردي يرجع للعصر البطلمي بالقرب من 
هذه التماثيل. وبعد دراسة سريعة للناووس فإن النقوش عليه 
تذكر آمون جرب وهي صورة المعبود آمون في هيراكليون، 
ذلك المعبود األعلى الذي يعطي الفرعون الوضع القانوني 
كما  المصرية.  األراضي  على  سلطانه  عليه  أسس  الذي 
أسفرت الحفائر في موقع المعبد عن لقى أثرية عديدة ُعثر 
عليها في حالة جيدة وجميعها سابقة للقرن األول ق.م. وإنه 
ألول مرة يتم عمل مجسات بطريقة منظمة ودراسة علمية 
للطبقات المتعاقبة في قاع البحر بواسطة الفريق المصري 
الذي شارك البعثة أعمال الحفر. إن هذه االكتشافات بما فيها 
إلى  للمدينة  تاريخي  امتداد  هي  الكبيرة  والتماثيل  اللوحات 

العصر الفرعوني خاصة العصر المتأخر.
تمدنا  العظيمة  مصر  ونهر  بحار  تحت  الحفائر  تزال  وما 
تسحر  تزال  ما  التي  المدهشة  المصرية  اآلثار  من  بالكثير 
مستقبل  هي  الغارقة  مصر  آثار  إن  األبدين.  أبد  كله  العالم 

اآلثار في مصر في الفترة القادمة. 
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آثار مصر الغارقة تسحر العامل
بقلم: د. حسين عبد البصير

مدير متحف اآلثار والمشرف على مركز 
د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

إمرباطور اليابان يشكر الشعب ويصلي من أجل السالم بعد تنازله عن العرش

  لست افهم كيف يقوم ا
يعترفون  بـ »القدير« وهم ال  لبعض بوصف هللا 
بقدرته في نفس الوقت، ويريدون إخضاع هذه القدرة 

أو المقدرة على مقاييس قدراتهم العقلية المحدودة؟
الموجود  التناقض والتضاد  افهم هذا  ومازلُت ال 
وهم  به  رحون  ويّصِ يعلنونه  ما  بين  والظاهر 
يستنكرونه ويرفضونه في نفس الوقت، خاصة عندما 
بيننا عن موضوع »التجسد  الدائر  الحوار  يكون 
اإللهي« وكأن هللا الكلي القدرة والقدير على كل شئ 
تراه وتحدده  لما  وفقاً  القدرة  فجأة من هذه  د  تجرَّ قد 
األساس  القدرة في  المحدودة  البشرية  العقول  بعض 
في فهم واستيعاب عملية التجسد اإللهي، ال لشئ سوى 
لرفضهم التام بأن يكون السيد المسيح هو هللا الظاهر 
بالجسد، رغم كل الشواهد المؤكدة لذلك والمثبته بكل 
كبار  العقلية والبصرية والسمعية، وتناولها  األدلة 
منذ ميالده  والتحليل  بالفهم  الكتَّاب والمتخصصون 
لغير هللا  يمكن  التي ال  بتعاليمه ومعجزاته  مروراً 
قيامته من  بها، واخرهم معجزة  القيام  القدير  الواحد 
تفاصيلها ألن هللا ال  البعض  التي يرفض  األموات 
يموت وال يمكن له أن يموت وكأنه لم يمت بمشيئته 

ولسبب كما لم يقم بإرادته لهذا السبب.
وهو ما سيكون موضوع مقاالتي التثقيفية القادمة في 
الرسالة والتي اخترت لها أن تكون تحت عنوان »هل 

المسيح هو هللا«؟
السؤال  أُجيب من خاللها على هذا  أن  أمل  والذي 

الكبير. وحتى نلتقى لكم مني كل المحبة والسالم!

هل املسيح هو اهلل؟؟

حرويف  يا  أكتبيين 

أكتبيني يا حروفي 
طالما كنت صديق 

إدلي برأيك آلمني الجوى 
فالصديق إذا ضاق الطريق 

أصدقيني القول 
فالصديق ال يخشى الصديق 
هذا الطريق زادت وهويته 

ترانا هل ضللنا
أم تاه عن أعيننا الطريق  
أم لم يكن باألصل صديق 

بوحي بقولك
فأنت أليوم أعز من الشقيق 

أكتبيني يا حروفي 
طالما كنت صديق 

شعر : عباس شعبان

بقلم:  االب / فريدريك اليسوعي

فيسبوك: حتديثات جديدة يف التطبيقات خالل الفرتة القادمة

اجليش اهلندى يعثر على آثار أقدام “رجل الثلج” األسطورى

التنفيذي لشركة “فيسبوك” مارك  الرئيس    أعلن 
زوكربيرج عن تحديثات جديدة ستطرأ على تطبيقات 

فيسبوك وماسنجر وواتس آب وأنستجرام.
وقال زوكربيرج خالل مؤتمر )فيسبوك( للمطورين 
في سان خوسيه بكاليفورنيا – حسبما أفادت قناة أخبار 
أمريكية يوم األربعاء – إن ” ماسنجر سيكون أقل 
حجما وسيعمل بشكل أسرع، وسوف تطلق النسخة 

الجديدة في وقت الحق هذا العام”.
وأضاف أن ماسنجر الجديد سيسمح للمستخدم بمشاهدة 
مقاطع فيديو مع األصدقاء والعائلة خالل محادثات 
الفيديو، كما سيخصص أيضا  الدردشة الكتابية وعبر 
مساحة لألصدقاء المقربين يمكن من خاللها االطالع 
على قصص خاصة بأصدقاء معينين على “ماسنجر”.
وأشار إلى أن التحديث الجديد لـ “واتس آب” سيتاح 

خالل الشهور المقبلة، وسيساعد الشركات على الترويج لمنتجاتها حيث 
سيظهر الكتالوج الخاص بمنتجات الشركة مباشرة خالل محادثات الدردشة 

بين الشركة والعميل.
التي ستطرأ على “فيسبوك”  التغييرات  وأوضح زوكربيرج أن أهم 

باللون األبيض، والتركيز على  ليكون  الشهير  هو تغيير إطاره األزرق 
المجموعات .

وأعلنت الشركة عن تصميم جديد لفيسبوك )FB5( سيكون أبسط وأسرع 
.. فاإلصدار الجديد سيكون متاحا على الفور على األجهزة العاملة بنظام 

أندرويد.

  أعلن الجيش الهندى أنه عثر على آثار أقدام وحش أسطورى اسمه رجل 
الثلج “الييتى”، مما أثار حالة من الجدل والسخرية على صحفات السوشيال 

ميديا، حول حقيقة هذه الصور ومدى صحتها.
وعرض الجيش الهندى على حسابه بـ “تويتر”، صور آلثار األقدام التى 

عثر عليها فرقة استكشافية تابعة له، وذلك فى جبال 
الهيمااليا يوم 9 إبريل الماضى، حيث وجدت آثار أقدام 
هذا المخلوق األسطورى بقياس 81 × 38 سنتيمترا، 
ووجدت محفورة على الثلج، وذلك وفق ما ذكره “ديلى 

ميل”.
وعقب عرض الصور من قبل الجيش الهندى، انهالت 
التعليقات على الصور، حيث أكد عدد كبير من المعلقين 
التدقيق  أن الصور ليست حقيقية وتحتاج إلى مزيد من 
للتأكد من آثار األقدام، وفيما رفض البعض وصف رجل 
الثلج بالوحش، حيث أوضح بعض الهنود أن رجل صالح 

ولم يؤذ أى شخص من قبل حتى يتم وصفه بالوحش.
يذكر أن “رجل الثلج” هو شخصية أسطورية ظهرت 

بعد أن أبلغ عدد من األشخاص في الخمسينيات عن رؤيتهم لكائن مكسو 
بالشعر، يجول جبال الهماليا، وانتشرت صور تشير إلى طبعة كبيرة لقدم 
مخلوق، وهكذا اكتسب تسمية “صاحب القدم العمالقة”، إال أن العلماء لم 

يتمكنوا من تقديم دليل علمي على وجوده.
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يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:

 يسعد اإلدارة أن تتقدم خبالص التهاني
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك

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
 رغم موقف الرئيس بوتين الممتازة مع مصر وخاصة 
بعد ثورة 30 يونيو إال أن تصريحاته عن عودة السياحة 
أسمع كالمك أصدقك  أقول:  الروسي جعلتني  والطيران 

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

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

أج��م��ل م��ا ف��ي��ِك أِن����ْك س��ؤال
���رح ف��ي ذات���ي ب��غ��ي��ِر اخ��ت��زال يمَ
اجلمال أوِج  ف��ي  صغيٍر  كطفٍل 
اخليال روِض  في  ظنونه  يُداعب 
يُ��ت��ق��ن ح���واره ويمَ��ه��وى اجِل���دال
اخِلصال بعضمَ  طبعي  في  يمَعشق 
آمال بشائر  بصياغِتْك  جناحي 
م���ازال وق��ل��ِب��ْك  وك���ان  إنَّ  م��ن 
ِجبال لَّق  يمَتمَسمَ عشقي  في  ع��ازم 
رغ��م احل��ج��ارة وب��ح��ورْ ال��ِرم��ال
امُل��ال أجلي  من  لوحده  يُ��ص��ارع 
القصيدة في حضورِ احتفال ِعشْق 
يُ��ب��رز ح��ض��وري ف��ي ه���ذا اجمل��ال
تُقال أبياٍت  في  العشق  وصياغْة 
مثال لغيرك  بعشِقْك  تمَ��ض��رب 
ب��أن��ي ف��ي ع��م��ِرك أه��م ال��رج��ال
الكمال آياْت  شعري  في  ووحيْك 
اب��ت��زال  بغيِر  حنيِنك  يُ��ام��س 
يُ��ب��رز م��ف��ات��ن��ه ق����وامَُم ال��غ��زال
احتمال كلمَ  فوق  شفايف  ورجفة 
ابتهال كأنه  دم��وِع��ْك  تُصاحب 
دالل ورقِّ����ة  ج��ن��وِن��ْك  ف��أع��ش��ق 
افتعال ب���دون  مشاعر  ر  يُ��ص��دِّ
م���ازال وق��ل��ِب��ْك  وك���ان  إنَّ  ف��ي 
يمَ��دف��ع ح��روف��ي ل��ل��ع��دِو أم��ي��ال
املقال وفحوى  القصيدة  مبعاني 
سؤال ساِبق  عن  إجابة  لُتقدم 
ب��أن��ي أُح���ِب���ْك واحل����ب أف��ع��ال 

احلـُب أفعـال

لوحة من إبداع نيلسون مانديال للبيع يف مزاد علين بأمريكا

برلسكوني يتعهد 
مبواصلة محلته يف االنتخابات األوروبية رغم نقله للمستشفى

هل كشف املوقع الرمسي للعائلة امللكية عن جنس مولود 
هاري وميغان عن طريق اخلطأ؟

رجل خيلع حجارة اهلرم.. 
ونشطاء: »ُمتل عقليًا«

أبوظيب تتزين بـ2200 
تشكيل ضوئي استعدادا 

لـ رمضان

كنده الجيوش

  وأعاد لنا عيد الفصح المجيد أيضا في مثل هذه األيام من سنوات 
قليلة قرية معلوال في سوريا. وهي من اجمل االثار التي حافظت على 
الكثير منا  المعمارية والثقافية معا. وربما  التاريخ اإلنساني واآلثار 
يعرف ان معلوال هي ربما المكان الوحيد في العالم الذي يتكلم سكانه لغة 
السيد المسيح اآلرامية األصلية. نعم جميع السكان مسيحيين ومسلمين. 

وعاشوا قرون طويلة من المحبة والتآخي. 
وقد اختطف هذه القرية واذاها وأذى اَهلها ثلة بشعة كانت تدَّعي االسالم 

واإلسالم منهم بريء. 
المناطق االثرية في سوريا  الكثير من  واليوم عادت معلوال وعادت 
وبعضها لم يعد. ولكن علينا بذل الكثير من الجهود لحماية هذه األماكن 

التي عادت وإعادة ترميمها.
العديد  تنتشر في  المسيحي  للدين  المراحل االولى والمبكرة  االثار من 
الشام. ولكنها لألسف في  من مناطق الشرق األوسط وخاصة بالد 
سوريا عانت الكثير من دمار الحرب التي لم تفرق بين اثار المسيحيين 
الكنائس والجوامع والمناطق االثرية  الكثير من  المسلمين ودمرت  اًو 
الجميلة والعزيزة على قلوبنا جميعا. ويجب ان يكون هناك جهد كبير 

من اجل حماية ما تبقى وإصالح ما دمر. 
بالحديث االثار واألماكن المسيحية بمناسبة عيد الفصح  واْليَْوَم نخص 

وكذلك للتأكيد على األهمية النادرة لهذه األماكن. 
من منا ال يعرف كنيسة قلب لوزة في محافظة أدلب في سوريا وأنها 
من اوائل الكاتدرائيات في العالم وأنها هي األصل الذي استوحى منه 
الذي بنيت عليه كاتدرائية نوتردام في فرنسا!!!  الشكل  المصممون 
وغيرها في أوربا الحقا. والشبه الشديد بينهما وتأثير الحضارة القوطية 

والفن المعماري في تلك الفترة. 
ومن يريد ان يعرف المزيد يبحث على موقع البي بي سي عبر محرك 

جوجل لرؤية األبحاث والصور. 
العالم في منطقة دورا  واأللم يعتصرنا على اول كنيسة منزلية في 
التراث  التي دمرت. وكلهم مسجلين مع  الزور  أوروبوس قرب دير 

العالمي في اليونسكو. 
تاريخ نادر وجميل فلندعو للحفاظ عليه وحمايته وإحيائه من جديد. 

كل عام وأنتم بخير 

الفصح .. ومحاية التاريخ 

من واقعنا

Canadian  
Realities  

    قضى الزعيم األفريقى الراحل 
السجن  فى  مانديال 27 عاما  نيلسون 
أفريقيا، وبعد سنوات  فى جنوب 
بسيطة من خروجه أصبح رئيسا 
أبدا،  الفترة  تلك  ينس  لم  لكنه  للبالد، 
أبدع فى  إنه فى عام 2002  حتى 
رسم لوحة بسيطة تمثّل باب زنزانته 
آيلند، حيث سجن  فى جزيرة روبن 
والتى تعرض فى  هناك،  18 عاماً 
مزاد مطلع مايو المقبل فى نيويورك.
ويقدّر سعر اللوحة، حسب ما ذكرت 

تقارير صحفية غربية، والذى يحمل 
آيلند«،  اسم »ذى سيل دور، روبن 
ما بين 60 و90 ألف دوالر، بحسب 

دار »بونهامز« للمزادات.
الخميس  للبيع  اللوحة   وستطرح 
المقبل، فى إطار مزاد على قطع 
أفريقية من الفن المعاصر، وقال جيل 
األفريقية  الفنون  بيبيات مدير قسم 
إنه »أول عمل  المزادات،  دار  فى 

لنلسون مانديال يباع فى السوق«.
 وهذا الرسم البسيط الذى لم يعرض 

للعامة من قبل، يمثّل قضباناً من باب 
القفل، وهو  زنزانة مع مفتاح فى 
التى احتفظ  النادرة  اللوحات  من 
وفاته سنة 2013.  مانديال حتى  بها 
انقضاء واليته  بيبيات »بعد  وأوضح 

الرئاسية فى 1999، بدأ الرسم«. 
بين 20 و25   وأنجز مانديال ما 
المجموع، وكانت »ذى  لوحة فى 
البنته  ملكاً  آيلند«  سيل دور، روبن 

بومال ماكازيوى مانديال.

    نقل رئيس الوزراء اإليطالي السابق سيلفيو برلسكوني، يوم الثالثاء 30 أبريل، 
إلى مستشفى بعد أن عانى من آالم شديدة في الكلى، لكن حزبه قال إن السياسي البالغ 
من العمر 82 عاًما يعتزم المسارعة بمواصلة حملته الدعائية في انتخابات البرلمان 

األوروبي المقررة الشهر المقبل.
االستقالة من منصب رئيس  أجبر على  أن  منذ  كقوة سياسية  برلسكوني  نجم  وخبا 

الوزراء عام 2011 لكنه ال يزال يقود حزبه المحافظ )إيطاليا.. إلى األمام(، بينما 
تسيطر مجموعة فينينفيست القابضة التي تملكها أسرته على أكبر مجموعة إعالمية 

خاصة في إيطاليا وهي ميدياست.
قلب  لجراحة  األخيرة وخضع  السنوات  في  برلسكوني من مشاكل صحية  وعانى 
مفتوح في 2016، لكنه لم يشر قط إلى أنه مستعد العتزال العمل السياسي وينافس 

في االنتخابات األوروبية التي ستجرى يوم 26 مايو المقبل.
كلوي سببه بعض  بأنه مغض  منه  يعاني  ما  األمام(  إلى  )إيطاليا..  ووصف حزب 
الحصى في الكلى. وقال الحزب إنه يريد العودة إلى الحملة االنتخابية على الفور، 
التي أصابت  الصحية  الوعكة  إن  قال  تاجاني  أنطونيو  الحزب  نائب رئيس  لكن 

برلسكوني منعته من حضور حدث سياسي مقرر اليوم.

    أكد دوقا ساسكس، هاري وميغان 
أنهما ال يعلمان ما إن كان  ماركل، 
سينجبان صبيًا أم فتاة، مع سابق 
بأنهما يودان ترك  تصريح من ميغان 
األمر كمفاجأة، فقد رأى بعض من 
للعائلة  الموقع الرسمي  المتابعين أن 
الملكية ربما كشف دون قصد عن جنس 

المولود المنتظر!
فذكرت بهذا الخصوص صحيفة 
أنه عند تجربة  البريطانية  »ميرور« 
الجزء األساسي من  وضع أسماء بعد 
الـ URL الخاص بالموقع،  رابط 
للغاية؛ فعند كتابة  نتائج مختلفة  تظهر 
 www.royal.uk/prince-arthur
www.royal.uk/prince- أو 
alexander ثم الضغط على زر 

»انتر«، نجد أن الصفحة تعود بعملية 
البحث إلى الصفحة الرئيسية.

لكن عند تجربة كتابة أسماء أخرى مثل 
 ،prince-luke أو princess-grace
ثم الضغط على زر »انتر«، تظهر 
بعدها صفحة مكتوب فيها »الصفحة 
غير موجودة«، وهو ما قاد الناس 
بالطبع إلى تصور أن هاري وميغان 
ينتظران صبيًا، وأن آرثر وألكسندر هما 
االسمان اللذان يفاضل الزوجان بينهما.

القصر  باسم  رسميًا  متحدثًا  لكن 
وتفصيالً،  الملكي نفى هذا كله جملةً 
التوجيه لعدد كبير  موضًحا أن إعادة 
من المصطلحات التي يتم البحث عنها 
عبر موقع royal.uk كان بهدف العمل 

على تحسين تجربة المستخدم.

  تداول مستخدمو موقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك«، فيديو وصورة لرجل قام بتسلق 
الكبير وقام بخلع الحجارة ورميها من  الهرم 
للمثلث  الهرم، باإلضافة على خلعه  أعلى قمة 

الحديد أعلى الهرم. 
وأضاف ناشر الفيديو على صفحته الخاصة، أن 
لم  الخاصة بمنطقة األهرامات  السياحة  شرطة 

يستطيعوا القبض عليه، أو معرفة هويته ليوقفوه 
عما يفعله باآلثار والحضارة المصرية. 

الفيديو من قبل متابعي  التعليقات على  انهالت 
»فيسبوك«، مبدين استغرابهم مما يحدث وهل 
هذا الشخص مصري أم ال، ومن جانبه رد ناشر 
الفيديو عليهم بأنه مصري ولكنه لم يعرف كيف 

يفعل هذا بآثار بلده. 

  استعدادا لشهر رمضان المبارك زينت بلدية مدينة أبوظبي عاصمة السالم 
والمحبة والعطاء شوارعها الستقبال شهر رمضان المبارك .

بـ 2200 تشكيالً  أبوظبي،  ارتسمت في كل شارع وميدان وجسر مدينة 
هندسياً ضوئياً مختلف التصاميم والمدلوالت، انتشرت في شوارع وميادينها 

وجسورها، مرحبّةً برمضان الكريم.


