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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

وفقك اهلل وسدد ُخطاك
  في كل يوم يثبت الرئيس عبد 
الفتاح السيسي رئيس جمهورية 
بالبالد  بأنه يسير  العربية،  مصر 
والعباد نحو مستقبل واعد على 
واألصعدة  المستويات  كافة 
واالقتصادية  االجتماعية 

والعسكرية والسياسية.
نعم في كل يوم يمر يثبت الرئيس 
السيسي بأنه األحق واألجدر على 
التقلبات  قيادة مصر وسط هذه 
المحيطة  والدولية  االقليمية 
بنا وتحتاج لرؤية قائد وحكمة 
ألحداث  رئيس  وإرادة  زعيم 
لتحقيق  المنشود وصوالً  التغيير 
الحديثة  النهضة المصرية  معالم 
رغم كل الظروف والمالبسات 
من  بنا  المحيطة  والمؤامرات 

الداخل والخارج.
الرئيس  يثبت  نعم في كل يوم 
باحترام  األحق  بأنه  السيسي 
الشرفاء  المصريين  كل  وحب 
الوطن  هذا  لتراب  المحبين 
الحبيب مصر، وبإعجاب وتقدير 
يحققه  لما  األرض  كل شعوب 
الواقع  هذا الزعيم على أرضية 
وتدعيم  التنمية  لدعم  المعُاش 
كل  رغم  واالستقرار  األمن 

محاوالت المغرضين للنيل من 
أمن واستقرار هذا الوطن من 
التنمية والسالم والرخاء  أعداء 
الهدم  محترفي  من  والتقدم 
والتشكيك واإلرهاب والتطرف 
إنجاز حقيقي يُسهم في  لهدم كل 
تحقيق أي شكل من أشكال التقدم 

قوالً وفعالً.
نعم يا سيدي الرئيس أنت تستحق 
كل تقدير وإجالل ألنك أول من 
وأول  ومازال،  الفساد  قاوم 
من واجه الشعب بكل الحقائق 
تقدمه  تعيق  التي  المؤلمة 
وتحتاج لعالج طويل من التحدي 
الدؤوب  والعمل  واإلصرار 
لتصحيحه وتصحيح  المخلص 
قطاعاتها  بكل  الدولة  مسار 

الرسمية والشعبية.
فخامة  يا  وأخيراً  أوالً  وألنك 
يتقدم  منَّ  أول  كنت  الرئيس 
على  هذا  لتحقيق  الصفوف 
أرضية الواقع بصورة محسوسة 
للمواطنين  خاصة  وملموسة 
المصريين من أصحاب الدخول 

المحدودة.
.. وتحيا  وفقك هللا وسدد خطاك 

مصر ... تحيا مصر...

5 سياسـة

year

الثالثاء  يوم  السيسي  الفتاح  الرئيس عبد  إطالق    
الماضي لمنظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى 
الرعاية  في  مواطن  كل  بحق  منه  إيماناً  الجمهورية 
الصحية المتكاملة وفقاً ألعلى معايير الجودة ... »ضربة 

معلم بكل المقاييس« تحيا مصر!!
فريد زمكحل
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رئيس الوزراء العراقي: سأرفع للربملان كتابا رمسيا بطلب استقاليت

االحتاد األوروبي ينفي تأييد توطني الالجئني السوريني يف لبنان

سوريا وروسيا حتذران الواليات املتحدة من ازدياد عدد الضحايا يف خميم الركبان

بيدرسون: انتهاء حمادثات »دستور 
سوريا« دون توافق

أردوغان: على ماكرون فحص 
حالة املوت الدماغي لديه

املتظاهرون يكثفون احتجاجاتهم 
أمام املؤسسات اللبنانية العامة

  انتهت اليوم الجمعة، الجولة الثانية 
الخاصة  السورية  المحادثات  من 
السوري  الدستور  بشأن  بالتفاوض 
الجديد، من دون توافق على جدول 

األعمال.
وقال مبعوث األمم المتحدة الخاص 
الجمعة، إن  بيدرسون،  لسوريا غير 
جولة المحادثات الثانية بشأن الدستور 
السوري، التي استمرت أسبوعا، انتهت 
دون اجتماع مجموعة من 45 مبعوثا، 

والمعنية بالتفاوض.
في  النرويجي،  الدبلوماسي  وأوضح 
تصريحات صحفية، أن رئيسي وفدي 
الحكومة السورية والمعارضة لم يتفقا 

على جدول أعمال لمحادثات الدستور.
وأضاف مبعوث األمم المتحدة الخاص 
لسوريا: »نحاول التوصل إلى توافق، 
لكن كما قلت لم يحدث ذلك بعد«، 
بحسب ما ذكرت وكالة »رويترز«.

يشار إلى أن اللجنة الدستورية، المقترحة 
للخروج من األزمة في سوريا، تتكون 
من ممثلين عن الحكومة والمعارضة 
والمجتمع المدني بواقع 50 شخصا 

لكل طرف.
مراجعة  إلى  اللجنة  هذه  وتهدف 
سياسي،  لحل  والتوصل  الدستور، 
ينهي النزاع المستمر في سوريا منذ 

أكثر من 8 أعوام.

  تواصل االحتجاجات في لبنان، 
اليوم الجمعة، وكثف المتظاهرون 
المؤسسات  أمام  اعتصاماتهم 
والمرافق العامة التي تحوم حولها 
الشبوهات بالفساد، وهدر األموال، 
في تحول على ما يبدو عن سياسة 

قطع الطرقات.
واعتصم عدد من الشبان أمام مبنى 
ضريبة القيمة المضافة”tva” في 
ومنعوا  مداخله  وأقفلوا  بيروت، 
حسبما  دخوله،  من  الموظفين 

أفادت تقارير إخبارية اليوم.
بعض  بوقوع  مصادر  وأفادت 
التشنجات بين المحتجين والموظفين 
على خلفية دخولهم إلى المبنى.

وحاولت قوة من مكافحة الشغب 
أمام مدخل  المحتجين من  إبعاد 

المبنى.
وقالت المصادر، إن محتجين أغلقوا 
بلدة شحيم، مركز “أوجيرو”  في 

ومكتب مياه جبل لبنان.
وفي إقليم الخروب أغلق المحتجون 
صباحًا مكتب شركة كهرباء جبل 
لبنان في مزبود، وأجبروا الموظفين 

على ترك مكاتبهم.
وتجمع العديد من المحتجين أمام 
رفضًا  زحلة،  في  لبنان  مصرف 
لسياسات المركزي مع الصرافين 
شعار  تحت  بالدوالر،  والتالعب 

“الليرة بألف خير”.

  أكدت سوريا وروسيا، اليوم الجمعة، أن الواليات المتحدة 
األمريكية قد أحبطت مرة أخرى عملية إجالء المهجرين 
الذين تحتجزهم بظروف مأساوية في مخيم الركبان في 

منطقة التنف على الحدود السورية األردنية.
وأعربت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية حول عودة 
المهجرين السوريين، في بيان مشترك أوردته وكالة األنباء 
السورية )سانا(، عن القلق من تعطل تنفيذ خطة األمم 

المتحدة الجديدة إلجالء سكان مخيم الركبان بسبب رفض 
الواليات المتحدة الوفاء بالتزاماتها إلنهاء معاناة المحتجزين 
في المخيم والسماح لهم بالخروج والعودة إلى مناطقهم 

المحررة من اإلرهاب.
عرقلة  عدم  إلى  األمريكي  الجانب  دعوة  البيان  وجدد 
خروج المهجرين المحتجزين من المخيم والوفاء بالوعود 
التي قطعها على نفسه سابقًا لضمان سالمة قوافل األمم 

المتحدة والهالل األحمر العربي السوري. 
وأضاف أنه من غير العملي نقل المساعدات اإلنسانية 
إلى منطقة الركبان ألنها ال تصل بالكامل إلى المدنيين 
المحتجزين في المخيم وإن الدولة السورية مستعدة من 
من  العائدين  لجميع  االساسية  الخدمات  لتقديم  جانبها 
المخيم فور وصولهم إلى مناطقهم المحررة من اإلرهاب 

أو إلى مناطق سيطرتها.

المتحدة  وأوضح أن مسؤولية أمن وسالمة قوافل األمم 
والهالل األحمر العربي السوري تقع بالكامل على الجانب 
األمريكي ضمن أراضي منطقة التنف التي تحتلها القوات 

األمريكية.
وحذر البيان من ازدياد عدد الضحايا في المخيم مع بدء 
فصل الشتاء، وال سيما أن المخيم يفتقر ألبسط الوسائل 
التي تمكن قاطنيه من المهجرين من مواجهة هذه الظروف 
القاسية جراء تعرض قوافل المساعدات التي كانت ترسل 
بالتعاون بين الدولة السورية والهالل األحمر العربي السوري 
إلى قاطني المخيم للسرقة من قبل المجموعات اإلرهابية.

  شن الرئيس التركي، رجب طيب 
نظيره  على  حادا  هجوما  أردوغان، 
داعيا  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي، 
إياه إلى فحص »حالة الموت الدماغي 
»موت  عن  يتحدث  أن  قبل  لديه« 

دماغ الناتو«.
وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم 
الرئيس  الجمعة، تعليقا على حديث 
الناتو«:  الفرنسي عن »موت دماغ 
»السيد ماكرون، عليك أن تتوجه بنفسك 
إلى طبيب لفحص حالة الموت السريري 
أؤكد هذا من  قبل كل شيء.  لديك 
تركيا وسأتحدث عن ذلك خالل قمة 

الناتو المقبلة«.
ماكرون:  مخاطبا  أردوغان  وتابع 
»الحديث عن إخراج تركيا من الناتو 
أو إبقائها.. هل هذا من شأنك؟ هل 
لديك صالحية اتخاذ هكذا قرارات؟«.

وتابع الرئيس التركي: »فرنسا تتجاهل 
حساسيات بالدنا في سوريا وتحاول 
في الوقت ذاته أن تجد لنفسها موطئ 

قدم في هذا البلد«.
وشدد أردوغان مع ذلك على أن فرنسا 

ال حق لها في نشر قوات عسكرية في 
سوريا، مردفا: »حتى نظام )الرئيس 
السوري( بشار األسد لم يدع العسكريين 

الفرنسيين إلى سوريا«.
وفي غضون ذلك، جدد أردوغان تهديده 
باستئناف األعمال القتالية شمال شرق 
سوريا ضد »وحدات حماية الشعب« 
الكردية في حال عدم القضاء على 

التهديدات ألمن تركيا.
تتم  لم  »إذا  السياق:  هذا  في  وقال 
إزالة التهديدات الموجودة في المنطقة 
اآلمنة تجاه بلدنا خالل فترة وجيزة، 

فلن نتردد في إزالتها بأنفسنا«.
وقال الرئيس الفرنسي، يوم 7 نوفمبر، 
موت  بحالة  »يمر  الناتو  حلف  إن 
دماغي«، معتبرا أن االتحاد األوروبي 
عليه أن يسيطر بنفسه على مصيره 
والنظر إليه كقوة جيوسياسية مستقلة.
كما وجه ماكرون انتقادات الذعة إلى 
تركيا، العضو في حلف الناتو، إلطالقها 
الماضي عملية »نبع  أكتوبر  يوم 9 
السالم« العسكرية شمال شرق سوريا 
ضد »وحدات حماية الشعب« الكردية.

حكمة العدد

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

جونسون يطالب ترامب بعدم التدخل يف 
االنتخابات الربيطانية

  أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل 
عبد المهدي، اليوم الجمعة، أنه ينوي 
رفع طلب رسمي الستقالته إلى برلمان 
البالد، استجابة لدعوة تقدم بها سابقا 
المرجعية الدينية العليا، آية هللا علي 

السيستاني.
وقال عبد المهدي، في بيان أصدره 
اليوم الجمعة، “استمعت بحرص كبير 
إلى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 
29/11/2019 وذكرها أنه بالنظر 
للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، 
وما بدا من عجز واضح في تعامل 
الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين 
األخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن 
الدماء، فإن مجلس النواب الذي انبثقت 

منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد 
النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف 
بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة 
على دماء أبنائه، وتفادي انزالقه إلى 
والخراب”.  والفوضى  العنف  دوامة 
وأضاف عبد المهدي “استجابة لهذه 
الدعوة وتسهيال وتسريعا إلنجازها بأسرع 
وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر 
الكتاب الرسمي بطلب االستقالة من 
رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس 
أن  علما  خياراته،  في  النظر  إعادة 
الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن 
طرحت هذا الخيار علنا وفي المذكرات 
الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب 

والبالد”.

  أعرب رئيس وزراء بريطانيا، 
بوريس جونسون، عن أمله في أال 
دونالد  األمريكي،  الرئيس  يتدخل 
ترامب، في االنتخابات البريطانية 
لندن  إلى  زيارته  خالل  المرتقبة 
لحضور قمة الناتو األسبوع المقبل.

وقال جونسون، الذي يتقدم حزب 
في  يرأسه،  الذي  المحافظين 
استطالعات الرأي قبيل االنتخابات 
التي تجرى في 12 ديسمبر: »ما 
وأصدقاء  كحلفاء  عادة  نفعله  ال 
مقربين هو التدخل في الحمالت 

االنتخابية لبعضنا البعض«.
سي«:  بي  »إل  إلذاعة  وأضاف 
»أفضل شيء يمكن فعله عندما 
يكون هناك أصدقاء وحلفاء مقربون 
مثل الواليات المتحدة وبريطانيا هو 
عدم تدخل أي جانب في انتخابات 

الجانب اآلخر«.
أن  بعد  التصريحات  هذه  جاءت 

خاض ترامب بالفعل في االنتخابات البريطانية، حيث قال في أكتوبر إن 
زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، سيكون اختيارا »سيئا جدا« 
لبريطانيا، وإنه ينبغي على جونسون إبرام اتفاق مع نايجل فيراج زعيم حزب 

»بريكست«.
واستغل كوربين إشادة ترامب بجونسون للهجوم على المحافظين في حملته، 
التي  الوطنية  الصحية  الخدمات  إنهم سيبيعون أجزاء من هيئة  قال  حيث 
تديرها الدولة وتحظى بشعبية واسعة، لشركات أمريكية بعد خروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي إذا فازوا في االنتخابات.
وذكرت صحيفة »ذا صن« البريطانية، اليوم الجمعة، أن زعماء بارزين في 
حزب المحافظين يخشون أن يتفوه ترامب خالل زيارته التي تستمر يومين 

بما قد يؤثر سلبا على حملتهم.
ولم ينأ ترامب بنفسه عن الخوض في السياسة البريطانية خالل زيارات سابقة، 
بما في ذلك انتقاده لسياسة رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، بشأن انسحاب 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.

  أعلن االتحاد األوروبي، الجمعة، أنه لم يؤّيد أبدا توطين الالجئين السوريين 
في لبنان أو دمجهم فيه، مضيفا »نحن نتفق مع نظرائنا اللبنانيين على أن 

إقامتهم في لبنان مؤقتة«.
وقال االتحاد في بيان، إن عمليات العودة يجب أن تكون طوعية وكريمة 

وآمنة، بما يتماشى مع القانون الدولي.
وتابع البيان: »ال يعود القرار لالتحاد األوروبي بالنسبة إلى بقاء الالجئين 

السوريين في لبنان أو مغادرته«.
ورّحب االتحاد األوروبي، بالتطمينات التي أعطتها الحكومة اللبنانية باستمرارها 

بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
وأضاف البيان أن االتحاد األوروبي يقر بأن لبنان قد أبدى ُحسن ضيافة 

استثنائي تجاه الفارين من النزاع في سوريا، 
إذ تقضي  العبء وحده،  يتحمل هذا  أال  لبنان يجب  أن  موضحا: »نرى 
مسؤوليتنا المشتركة بتلبية احتياجات الالجئين، مع دعم المجتمعات التي 

تستضيفهم«.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث 
الذي  سكانه  بعدد  مقارنة  لالجئين  استقباال  العالم  فى  األكبر  البلد  يعتبر 

يقترب من 5 ماليين نسمة.
البالد وبنيتها  اقتصاد  الالجئين على  تواجد  التخفيف من وقع  ومن أجل 

التحتية، زاد االتحاد األوروبي دعمه للبنان بشكل كبير.
وخلص بيان االتحاد األوروبي إلى أنه«نقدم مساعدات كبيرة للمجتمعات 
الخدمات  توفير  ذلك  في  بما  الالجئين،  بوجود  المتأثرة  اللبنانية  المحلية 

األساسية وتحسين البنية التحتية المحلية والتعليم والصحة«.

وُقررت البرامج التي يمولها االتحاد األوروبي في لبنان بالتشاور مع الحكومة 
لبنان، بل  اللبنانية، ولم يتم تصميمها لتحفيز بقاء الالجئين السوريين في 

لتلبية االحتياجات األساسية لجميع الفئات المحتاجة.
وساهمت مساعدات االتحاد في بناء مراكز رعاية صحية جديدة، وتحسين 
الوصول إلى الخدمات الصحية األساسية للمحتاجين من اللبنانيين والسوريين 

على السواء، وفقا للبيان.
جدير بالذكر أنه منذ عام 2011، بلغت قيمة مساعدات االتحاد األوروبي 

إلى لبنان 1.8 مليار يورو.
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بقلم:  رفاه السعد

بين  تتراوح اعمارهم  العراق...شباب  اكتوبر    ثورة 
١٦ الى ٢٥ عاما نظموا احتجاجات عارمة وسط بغداد 
الرئيسي والى جانبه  التحرير مقرهم  وأصبحت ساحة 
المطعم التركي وهو عبارة عن هيكل لبناية عالية دمرته 
احدى االنفجارات.. ماهي إال ايام قليلة وثارت المحافظات 

الجنوبية وساندت بغداد ودعمتها بمطالبها..
المطالب واألهداف واضحة ومشتركة ال للفساد ويجب محاسبة 
الفاسدين، اقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة وإعادة 
صياغة الدستور باإلضافة الى رفض التدخل اإليراني  .

الحكومة واجهت االحتجاجات بالقمع، قوات مكافحة الشغب 
التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع والمولوتوف وأخيراً 
الذين  القناصة  ثم  الحي  الى استخدام الرصاص  اتجهت 
انتشروا على اسطح البنايات تحاول الحكومة جاهدة بكل 
الطرق ان توقف  المتظاهرين وتعيدهم إلى منازلهم، بعد 
أن وصل عدد الشهداء واإلصابات الى اآلالف.. انتهت 
الجولة األولى، وخرج رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 
يعد الناس باإلصالحات والتغيير، متناسياً أنه أحد أعمدة 
الفساد في البالد،قائال انا مستعد لالستقالة لكن ان وجدتم 
البديل ورمى بالكرة الى ملعب االحزاب التي تعيث بالعراق 
فسادا وسرقة وبالطبع لن هذه االحزاب عن السلطة التي 
وفرت لهم كنوز ال يحلمون بها يوما، فكيف لهم ان يتخلوا 
عنها..وبقيت الحكومة واألحزاب ترمي بالكرة دون جدوى.. 
الجولة الثانية بدأت باتهامات تتوالى على المتظاهرين تارة 
يصفونهم بالبعثيين وأخرى مندسين ومخربين، ليخرجوا 
المتظاهرون عن صمتهم ويقولون نحن نشأنا والبعث قد 
انتهى فعندما يكون احد المتظاهرين من مواليد عام ٢٠٠٠ 
ونظام صدام انتهى عام ٢٠٠٣ فهذا ضحك على الذقون 
ثم قالوا عنهم مخربين فجلسوا قرب المصارف والبنوك 
ليحافظوا عليها من السرقة والخراب،،المتظاهرون 
مرابطون ومحافظين على وجودهم بساحة التحرير وانضم 
اليهم الطالب والرجال والنساء وتم تقديم انواع الخدمات 
والمساعدات لهم ورغم انهم يخسرون كل يوم اكثر من 
متظاهر إال ان هذا لم يمنعهم بل زادهم اصرارا،،الجولة 
الثالثة بالفعل دخل التظاهرات مندسون ومخربون يحاولون 
تشويه سمعة التظاهرات والمتظاهرين فأصبح هناك من 
يستخدم السالح ضد القوات االمنية وأخر يحرق المحال 
وبعض المنازل في محاولة إليصال رسالة ضد المتظاهرين 
مفادها شاهدوا المخربين لبلدهم..االحداث تراوح مكانها 
حتى اللحظة المتظاهرون مستمرون والمندسون يحاولون 
جاهدين التخريب اما الحكومة فتحاول ان تقدم اصالحات 
السطور في محاولة  بفساد  ولعب على  لكنها مسمومة 
المحتجون  او يمل  الوقت عسى ولعل ان يتعب  لكسب 
ويعودون الى منازلهم،، اما االكراد في كردستان فيقفون 
موقف المتفرج مؤكدين تضامنهم مع الحكومة ورفضهم 
بالدستور سيضر كثيرا  فالتعديل  الي تعديل دستوري، 

بمصالحهم .. والمحاصصة الطائفية تروق لهم..

  في خطابه بيوم اإلستقالل ال ٧٦ للبنان، وبعد ٣٧ يوماً على قيام 
بالتأكيد على أن  الرئيس ميشال عون خطابه  بدأ  الشعبي،  الحراك 
الوقت وقت عمل، وختمه بتهديد مبّطن لكامل الشعب اللبناني عن 
احتمال قيام حرب أهليّة شبيهة بحرب عام ١٩٧٥ إن استمّر الحراك. 
لقد أقّر في خطابه إن الفساد هو الخطر الذي يهدّد المجتمع اللبناني 
ومؤسساته واقتصاده، وإن التحدّيات كبيرة وخطيرة، وإن الظرف 
الراهن يستوجب قيام حكومة جديدة تحاكي تطلّعات الشعب وتكون 
على قدٍر كبير من الفعاليّة واإلنتاجيّة والنظام  ما يعني الحوار مع 
الحراك الشعبي لإلطالع على مطالبهم الفعليّة وإيجاد السبل لتنفيذها 
كأسلوب لحّل األزمات. كما وأّكد على ضرورة وجود سلطة قضائيّة 
مستقلّة ومنّزهة وشريفة لحل األزمات الناتجة عن السياسات اإلقتصادية 

الخاطئة والفساد والهدرفي اإلدارة على مدى عقود من الزمن. 
لكنّه أخطأ  حين اتّهم المواطنين جزافاً بأنّهم يستعملون خطاب الكراهية  
في الحراك وهو يعرف أّن هذا فِعُل مندّسين أهدافهم معروفة. كما 
وأخطأ حين اعتبر أنّه على الجيل الجديد أن يتّعظ من تجربة أجداده 
الذين عانوا الويالت إثَر الحرب الداخليّة المدّمرة التي قضت على 
شبابهم ومعظم أحالمهم  في سبيل الحفاظ على وجودهم، واعتبر أنّه 
على الحراك أن يحمل نفس األمانة للحفاظ على السلم األهلي، مهدّدا 

بعبارة »والعبرة لمن اعتبر«.  
يا فخامة الرئيس، هل جديدك في يوم اإلستقالل هو وصف ما تفتقر له 
حكومتك من مقّومات ضروريّة الستمرار البلد؟ أنَت والشعب بأكمله 
يدرك تماماً أّن ما ذكرت هو ما استفّز الحراك الشعبي المستمر حتى 
اللبنانيون نتوقّع من رئيس الجمهوريّة أن يكون صانع  اآلن. نحن 
قرار، وصانع القرار يقترح الحلول ويعطي وعوداً جدّيّةً، وإال ما 
الفائدة من انتخابه؟ صانع القرار ال يِعد الشعب بمحاورة بعض قياديّيه 
ومن ثّم يقفل الطرقات في وجه َمن يريد أن يحاوره وال يتوّعد ويهدد  

بخراب البلد إن استمّر الحراك الشعبي.
يا فخامة الرئيس، غريٌب أنك لم تعرف أو ربّما ال تريد أن تعرف 
البعض،  لبعضهما  النابض جيلين متّممين  الشعبي  الحراك  أن في 
التي ذَكرَت وتعلّموا منها  الحرب األهليّة  الذين عاشوا  األول من 
الكثير، واآلخر من الّشباب القادر على التعلّم من خبرات األسبقين 
يتمتّع بمستوى فكري وذكاء تحليلي  بقالب متجدّد. جيٌل  ووضعها 
عالي المستوى، كما وإستقاللية وجرأة ال يمكن قمعها أبداً. جيٌل ذو 
أفكار خاّلقة وقدرة رائعة على احتواء وتفسير أالعيبكم المراد منها 
فئات  لكافّة  المبيّتة  أفكاركم ونواياكم  الحراك وعلى إيصال  إفشال 
الشعب. الحراك الشعبي قال نفس كلمتك وأّكد على ضرورة إلغاء 
السياسي  الطاقم  قِبِل  النهب من  السياسيّة، ووقف عمليّات  الطائفيّة 
لكل مشاريع الدولة، وإستعادة المال المنهوب من خالل حّل رموز 
القضائّي عن  الجهاز  النظام الضريبي، وتحييد  الفساد، وإصالح 
التسييس، وضبط الفساد في القطاعات اإلنتاجية، وغيرها. هم يعون 
ما يقولون ويرون الحّل في حكومة تكنوقراط بصالحيات استثنائيّة 
بهدف اإلصالح اإلقتصادي واإلصالح الّسياسي معاً وليس بحكومة 
تكنوسياسيّة كما تريدونها للحفاظ على مكتسباتكم. لماذا تقفون أنتم 
حجر عثرة في وجههم؟ ومن الذي يدفع حقّاً باتجاه الحرب الداخليّة؟ 

حاولتم ... وفشلتم وستفشلون!
اإلستقالل الحقيقي هو في استقالة الحكومة وتسليم السلطة لذوي الكفاءة 
والرؤيا واإلستراتيجيّة الذين يتّصفون بالنزاهة والشفافية واإلخالص، 
وما أكثرهم في الحراك! في النهاية عليك يا فخامة الرئيس أن تتذّكر 
أن نصف الشعب موجود في الحراك وكلمته هي األقوى بينما الذين 
أوصلوا طاقمك إلى المجلس النيابي يشّكلون فقط ٣٠٪ من الشعب 
الناخب. هيّا أعِط الحّق ألصحابه ليقوموا بعمليّة اإلصالح الحقيقيّة 
الحراك وال  إيقاف  فالمماطلة لن تنجح في  آٍن معاً،  والطويلة في 

إعاقته، لكنّها ستطيله أكثر، لكن نفَس الشعب أطول!

ثورة العراق.. 
صحوة شباب املستقبل 

باسم قوى  الناطق  أعلن     
السودان،  في  والتغيير  الحرية 
أن  الخميس،  وجدي صالح، 
السيادة  لمجلسي  اجتماعا 
تفكيك  قانون  أجاز  والوزراء 
نظام اإلنقاذ السابق، الذي يتزعمه 
الرئيس السوداني السابق عمر 

البشير.
بين  المشترك  االجتماع  وأجاز 
مجلس السيادة ومجلس الوزراء 
قانون حل حزب  السودانيين 
الوطني ومؤسساته  المؤتمر 
وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك 
نظام اإلخوان المسلمين وإزالة 

التمكين.
داخل  وذكر مصدر مطلع من 
القصر الجمهوري لـ«سكاي نيوز 
عربية« أن االجتماع المشترك 
الطارئ أجاز مشروعات القوانين 
المقدمة من وزير العدل وأهمها 
إلغاء قانون النظام العام المثير 
السابق  النظام  للجدل في عهد 
إلى جانب إجازة رؤية برنامج 

االنتقالية. الحكومة 
من جانبه، قال رئيس الوزراء 
السوداني، عبدهللا حمدوك، إن 
قانون تفكيك النظام البائد وإزالة 
التمكين ليس قانونا لالنتقام، بل 
أجل حفظ كرامة هذا  هو من 
الشعب بعد أن أنهكته ضربات 
بثرواته  وعبثت  المستبدين 

أيادي بعض عديمي  ومقدراته 
الذمة قصيري الخطو في مضمار 
القيم والشرف واألمانة والحقوق.
القانون  وأضاف »أجزنا هذا 
في اجتماع مشترك مع شركائنا 
يأخذ  السيادة حتى  في مجلس 
مشروعيته الكاملة. إقامة للعدل 
واحتراما لكرامة الناس وصونا 
لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد 
المنهوبة من خيرات  الثروات 
قويا ومقداما  الذي ظل  الشعب 
المنافذ  وثائرا فشق دربا سدت 
إليه لزمن طويل، وصبر حتى 
وأقبل على فجر  العتمة  أزاح 
الخالص مستويا في جماعة، 

وها نحن نصليه حاضرا«.
وخالل أكتوبر الماضي، خرج 
آالف من السودانيين في عدد من 
المدن والخرطوم في مسيرات 
الجديدة بحل  تطالب الحكومة 
حزب الرئيس السابق عمر البشير.
الوطني  المؤتمر  وحكم حزب 
البالد ٣ عقود منذ عام ١٩8٩ 
عندما وصل البشير إلى السلطة 

بانقالب عسكري.
واندلعت االحتجاجات ضد البشير 
في ديسمبر ٢٠١8، وسرعان ما 
توسعت، مما أدى إلى إطاحته في 
١١ أبريل الماضي، في حين يقبع 
حاليا البشير في سجن بالخرطوم 

ويخضع للمحاكمة بتهم فساد.

    زار الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، أمس 
الخميس، أفغانستان بشكل مفاجئ، حيث أجرى 
لقاء مع رئيسها، أشرف غني، وأكد أن الواليات 

المتحدة تخفض تدريجيا عدد قواتها في البالد.
وهبطت طائرة الرئيس األمريكي، مساء أمس 
الجوية،  العسكرية  باغرام  قاعدة  الخميس، في 
وكان على متنها كل من السيدة األولى، ميالنيا 
ترامب، ومستشار األمن القومي لبالده، روبيرت 
أو براين، ومجموعة صغيرة من مساعدي سيد 
البيت األبيض وعناصر جهاز الخدمة السرية 
والصحفيين، وذلك في أول زيارة له إلى أفغانستان 

منذ توليه الرئاسة عام ٢٠١٧.
وأجرى ترامب في باغرام محادثات مع الرئيس 
األفغاني، بحثا خاللها مسألة التوصل إلى اتفاق 
مع حركة »طالبان« بشأن إعالن وقف إطالق 

النار في البالد.

العسكريين  ترامب  التقى  كما 
الذين يخدمون في  األمريكيين 
بتوزيع  قام  باغرام، حيث  قاعدة 

أطعمة عيد الشكر عليهم. 
وأكد ترامب، في كلمة ألقاها من 
الواليات  العسكرية، أن  القاعدة 
المفاوضات مع  المتحدة تواصل 
إنها  قال  التي  حركة »طالبان«، 
»تريد التوصل إلى صفقة« حول 

وقف إطالق النار.
لقاءات معهم  وأوضح: »نجري 

ونقول لهم إنه يجب إعالن وقف إطالق نار، وهم 
لم يرغبوا في القيام بذلك لكنهم يريدون اآلن، 

برأيي، التوصل إليه. أعتقد أن ذلك سيعمل«.
الواليات  الرئيس األمريكي على أن  كما شدد 
المتحدة تخفض »تدريجيا« عدد قواتها المنتشرة 

في أفغانستان.
وهذه الزيارة هي األولى لرئيس أمريكي 
إلى أفغانستان منذ العام ٢٠١4، حينما 
زار هذه البالد سلف ترامب، باراك 

أوباما.

   أعلن محافظ ذي قار في 
الحسين  العراق، عادل عبد 
استقالته  الخميس،  الدخيلي، 
من منصبه، معلنا تضامنه مع 
تندد  التي  الحراك،  عناصر 
بسياسات الحكومة والتدخالت 
اإليرانية في الشأن العراقي.
بيان  في  الدخيلي  وقال 
استقالته: »أعلنت بوضوح 
وصراحة موقفي الداعم ألبناء 
لمطالبكم  العراق، والمؤيد 
المشروعة في عيش كريم 

وعدالة اجتماعية مفقودة«.
أمامكم وبين  وتابع: »نعلن 
استقالتنا من منصبنا  أيديكم 
احتجاجا على ما جرى وإخالء 
لمسؤولية الحكومة المحلية مما 

اقترف ونجدد المطالبة بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل 
التفاصيل التي رافقت أحداث يوم الخميس«.

وحسب مصادر »سكاي نيوز عربية«، قتل في ذي قار ٣٢ شخصا 

وأصيب و٢٥٥ آخرين، بينما قتل في النجف ١٠ أشخاص وأصيب 
حوالي ٥٠٠، الخميس.

ويشكل الجنوب جزءا مهما من الحراك الذي يشهده العراق منذ مطلع 
شهر أكتوبر الماضي، ال سيما محافظات ذي قار والنجف وكربالء.

إستقالل لبنان  .. أي استقالل ؟! 

بقلم:  
أ.د. ناهدة العاصي

 nahida.assi@gmail.com

زيارة مفاجئة لرتامب إىل 
أفغانستان

بعد مقتل 32 عراقيا.. حمافظ ذي قار يستقيل

إلعالناتكم يف الرسـالة
Tel: 514 961 0777   

 450 972 1414    

LR Lotfi, Rafla & Associates
35 years of expertise

in accounting, audition and tax consultant

Count on us and sit back and relax.  
whatever your accounting needs are, we can deliver.

Our accounting services
* CORPORATE
- Bookkeeping, sales tax, payroll
- Review and Audit Financial statements
- Corporation income tax
- Tax audit & Tax planning
- Incorporation & Business evaluation
- Financing & Business Plan

* PERSONAL
- Tax return, for Canadian, Non-Resident and US tax return
- Income Tax Planning

* Estate
- Financial statements; Tax planning & Return

* PROFESSIONAL
- Special full accounting service for Professional,    
   Doctors and pharmacies

You like to maximize your wealth in a small 
business corporation?

Ontario Branch:
7030 Woodbine Ave.
Markham, Ontario L3R 6G2
Tell: +1-905-943-9653
Fax: +1-905-946-8971

Montreal Branch:
9900 Cavendish Boul.
Montreal, Qc. H4M 2V2
Tell: +1-514-935-0303
Fax: +1-514-935-0005

Call us now

Email: Info@lr-ca.ca    www.lotfiRafla.ca

أخبـار

السودان.. قرار رمسي حبل 
حزب البشري

الرئيس اللبناني: أواصل جهودي 
لتشكيل حكومة جديدة

ماكرون: كل اخليارات مفتوحة يف منطقة 
الساحل بعد مقتل 13 جنديا يف مالي

قوات أمريكية تنشر عشرات اآلليات قرب حقول النفط بعد سحبها 
من ريفي الرقة واحلسكة

الجيش  قوات  نشرت    
سوريا،  في  األمريكي 
الخميس، عشرات  يوم 
اآلليات في منطقة رميالن 
بالقرب من حقول النفط، 
مواقعها  بعد سحبها من 
الشمالي  الرقة  في ريف 

الغربي. الحسكة  وريف 
إخبارية  تقارير  وأفادت 
عسكرية  “قافلة  بأن 
 8٠ مؤلفة من  أمريكية 
ومعدات عسكرية  جنديا 
لوجستي،  )دعم  مختلفة 

ودبابات( وصلت  عربات، مدرعات 
الحسكة”. مدينة رميالن، في محافظة 

وأشارت إلى أن “القوة العسكرية األمريكية 
العسكري شمال  تستقر في موقع قسرك 
مدينة تل تمر، قريبا من الطريق الدولي، 

مدينة  في  لموقعها  القافلة  حيث وصلت 
مشددة،  أمنية  الرميالن، وسط حراسة 

هناك”. لتستقر 

Vendredi 29 novembre 2019
الجمعة 29 نوفمبر 2019

األسد : أردوغان مستمر فى دعم االرهاب
األسد،  بشار  السوري،  الرئيس  انتقد    
التركي، رجب  الرئيس  الرئيس  ممارسات 
طيب أردوغان، وقال : إنه يتصرف بطريقة 
ال أخالقية عندما يعيد السجناء إلى بالدهم وهو 

يعلم أنهم إرهابيون.
وأضاف األسد - في مقابلة مع مجلة باري 
اليوم” -  الفرنسية نقلتها قناة “روسيا  ماتش 
“إن أردوغان الذي مازال مستمرا في تقديم 
الدعم لالرهاب على ارض الواقع إنما يحاول 
ابتزاز أوروبا في موضوع السجناء الدواعش 
،فالشخص الذي يحترم نفسه ال يتحدث بهذه 
الطريقة. هناك مؤسسات وهناك قانون. موضوع 
إرسال اإلرهابيين أو أي شخص محكوم إلى 
بين  الثنائية  لالتفاقيات  دولة أخرى يخضع 
الدول، أما أن تخرج شخصا من السجن وأنت 
تعرف أنه إرهابي وترسله لدولة أخرى كي 

يقتل مدنيين فهذا عمل غير أخالقي”.
باألراضي  الفرنسية  القوات  تواجد  وحول 
السورية ، قال األسد : إن سوريا ال تطلب أي 
شيء من الحكومة الفرنسية، ال نطلب منهم 
حتى دعما، ال سياسيا، وال اقتصاديا، وال أمنيا. 
لسنا بحاجة لهم ونستطيع أن ندير أمورنا في 
سوريا .. ولكن ما نطلبه هو أن يتوقفوا عن 
الدماء والقتل  دعم كل ما من شأنه أن يزيد 

والعذاب في سوريا.
وفيما يخص المتشددين الفرنسيين المتواجدين 
400 متشدد،  البالغ عددهم نحو  في سوريا 
قال األسد: إن اإلرهابي هو إرهابي، سواء 
كان فرنسيا أو سوريا، وأن كل إرهابي في 
مناطق سيطرة الدولة السورية سيخضع للقانون 
السوري، ولدينا محاكم مختصة باإلرهاب في 

سوريا، وسيخضعون لمحاكمة.

اللبناني ميشال عون، امس    قال الرئيس 
الخميس، إنه يواصل جهوده لتشكيل الحكومة 
الجديدة، معتبراً أن الوضع الراهن في لبنان ال 
يحتمل شروطاً وشروطاً مضادة، بل يجب العمل 
للخروج من األزمة الراهنة على نحو يحقق 
مصلحة اللبنانيين ويساهم في حل األوضاع 

االقتصادية الصعبة التي تمر بها البالد.
وأشار إلى أنه “يؤيد غالبية المطالب التي رفعها 
الحراك الشعبي ألنه سبق أن قدم اقتراحات قوانين 
لتحقيقها والسيما ما يتصل منها بمكافحة الفساد 
وتفعيل االصالحات ومنع الهدر ورفع الحصانة 
عن المرتكبين وغيرها، وأنه دعا المتظاهرين 
أكثر من مرة للحوار معهم وسيواصل مساعيه 

اليجاد الحلول المناسبة لألزمة.

أن  يجب  للبنان  العربي  الدعم  “إن  وقال 
بالنسبة  في خطوات عملية السيما  يُترجم 
إلى المساعدات لمعالجة الوضع االقتصادي 
بسبب  منه  في جانب  نتج  والذي  المتردي 
لبنان والذي  إلى  السوريين  النازحين  تدفق 

بلغ عددهم مليون نازح”.
وقال إن المساعدات التي ترد للنازحين غير 
الواقع  انعكاسات سلبية على  كافية ما ترك 
االقتصادي اللبناني بحيث تكبد لبنان حتى اآلن 
خسائر فاقت قيمتها خمسة وعشرون مليار 
دوالر نتيجة تضرر البنى التحتية ناهيك عن 
كلفة الرعاية الصحية والتربوية واالجتماعية، 
ُمني بها االقتصاد  التي  فضاًل عن الخسائر 
اللبناني والبطالة التي أصابت العمال اللبنانيين.

   قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
يوم الخميس إنه أمر جيشه بتقييم عملياته ضد 
المتشددين اإلسالميين في غرب أفريقيا مشيرا 
إلى أن كل الخيارات مفتوحة بعد مقتل 13 
جنديا أثناء مهمة قتالية في مالي هذا األسبوع.
وفي أول تصريحات علنية له، منذ تعرضت 
بالده ألكبر خسارة في األرواح بين الجنود 
الفرنسيين خالل عملية واحدة منذ نحو 40 
عاما، قال ماكرون إن على من يحاولون فهم 
تكلفة مهمة فرنسا في منطقة الساحل أن يشاهدوا 
احتفال تكريم الجنود القتلى. وأضاف ماكرون، 
الذي بدا متأثرا، في مؤتمر صحفي مع األمين 
العام لحلف شمال األطلسي ينس ستولتنبرج 
”فرنسا تعمل في الساحل نيابة عن الجميع“. 
وتابع ”مهمتنا هناك ضرورية. وبالرغم من 

ذلك فإن الوضع الذي نواجهه يضطرني اليوم 
لدراسة كل خياراتنا االستراتيجية“.

وفرنسا هي الدولة الغربية الوحيدة التي لها 
وجود عسكري كبير وتشن عمليات لمكافحة 
التمرد في مالي ومنطقة الساحل األوسع جنوبي 

الصحراء الكبرى.
وقال ماكرون إنه طلب من الحكومة وكبار 
القادة العسكريين دراسة متعمقة لطبيعة العمليات 
الفرنسية في المنطقة مضيفا ”أبلغتهم أن كل 

الخيارات مفتوحة“.
وُقتل 13 جنديا فرنسيا في مالي يوم االثنين 
في تصادم بين طائرتي هليكوبتر في الظالم 
عقب استدعائهما لتقديم دعم جوي خالل مهمة 
قتالية لتعقب مجموعة من مقاتلي تنظيم الدولة 

اإلسالمية.



عباس: البد من اختاذ تدابري عملية حلماية الشعب الفلسطيين ومتكينه 
من ممارسة حقه يف تقرير مصريه

العاهل األردني: غياب أفق احلل العادل للقضية الفلسطينية 
يزعزع أمن العامل بأسره

استطالع: احملافظون يف بريطانيا يتجهون لتحقيق 
أكرب فوز منذ 1987

زيارة وزير خارجية قطر للسعودية تنبئ بذوبان 
اجلليد يف اخلليج

    أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس،  أمس الخميس، 
ضرورة اتخاذ تدابير عملية لحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه 
من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حريته واستقالله على 
أرضه المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، 
بدولة  وتعترف  الدولتين  بحل  تؤمن  التي  العالم  دول  داعيا 
إسرائيل أن تقوم أيضا باالعتراف بالدولة الفلسطينية على 

حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
الفعالية  أمام  الفلسطيني  الرئيس  وجهها  كلمة  في  ذلك  جاء 
اليوم بمناسبة  العربية  الدول  أقامتها جامعة  التي  التضامنية 
“اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” وألقاها نيابة 
عنه السفير دياب اللوح سفير فلسطين لدى مصر والمندوب 

الدائم بالجامعة العربية .
وقال الرئيس عباس “لقد قبلنا بالشرعية الدولية، وبالقانون 
الدولي حكماً لحل قضيتنا، وقبلنا بالمفاوضات والحوار والعمل 
السياسي والمقاومة الشعبية السلمية طريقاً للتوصل الى حل 
تقود  سالم  لمعاهدة  وصواًل  كافة،  النهائي  الوضع  قضايا 
لالستقالل وتنهي االحتالل والصراع ،إال أن دولة االحتالل 
اإلسرائيلي ظلت تراوغ منذ اتفاق أوسلو وحتى تاريخه، ولم 
تكتف بذلك، فقد أعرب رئيس الحكومة اإلسرائيلية الحالية 
عن رفضه لحل الدولتين، وواصل عمليات الضم واالستيطان 

في أرضنا المحتلة من أجل تقويضه”.
وأضاف إن الحكومة اإلسرائيلية أمعنت في تغيير هوية وطابع 
القوانين  وأصدرت  دولتنا،  الشرقية، عاصمة  القدس  مدينة 
العنصرية، وعزلت بحصارها قطاع غزة عن باقي أرض 
الوطن وعن العالم، وقامت بخنق اقتصادنا والقرصنة على 
السياسية  االتفاقيات  أموالنا ونهب مواردنا، وخرقت جميع 

واالقتصادية واألمنية المعقودة معها”.
وأشار إلى أن اإلدارة األمريكية تقوم مرة أخرى بخرق القانون 
نزيهاً، فقبل  الدولي، وتثبت أنها غير مؤهلة لتكون وسيطاً 
أسبوعين أعلنت على لسان وزير خارجيتها أن المستوطنات 
اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس 
الشرقية، ال تخالف القانون الدولي، األمر الذي رفضناه ورفضه 
وغير شرعي،  باطل،  إعالن  فهو  بأسره،  الدولي  المجتمع 
ويتعارض كلياً مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، 
وبما فيها قرارات مجلس األمن وعلى رأسها القرار 2334.
وشدد على أن مثل هذه التصريحات والقرارات األمريكية 
غير الشرعية، تشجع الحكومة اإلسرائيلية لمواصلة احتاللها، 
وزيادة نشاطاتها االستيطانية، وارتكاب مزيد من الجرائم وفق 

نظام روما االساسي وقرارات الشرعية الدولية.
ووجه الشكر لجميع الدول والمنظمات الدولية التي دانت أو 
رفضت هذا اإلعالن واالستيطان بأكمله، الذي يشكل انتهاكاً 

الشرعية  لقرارات  صارخاً 
ونبذ  الدولي،  والقانون  الدولية 
العالم هذا اإلعالن كما رفضت 
من قبله الهجوم األمريكي على 
اإلجماع الدولي ومرجعيات عملية 
السالم، واعترض على السياسة 
األمريكية تجاه القدس وتصدى 
ودعم  األونروا  على  للهجوم 
الوكالة مالياً وسياسياً وعمل على 
تجديد واليتها في رسالة واضحة 
الحرية  فيها مفادها أن  ال لبس 
والكرامة حق للشعب الفلسطيني 
والسالم العادل والشامل استحقاق 

لكافة شعوب المنطقة.
وقال عباس “إن القانون الدولي 

هو حجر األساس للمنظومة الدولية، وال يحتمل االزدواجية 
فوق  دولة  أنها  على  إسرائيل  مع  التعامل  وإن  والتحريف، 
القانون يشجعها على االستمرار في التصرف كدولة خارجة 
عن القانون، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوضع 
حد لهذا العدوان اإلسرائيلي على أرض فلسطين ومستقبلها”.
أكدت على  التي  الدول  لمواقف  الشكر  وأعرب عن جزيل 
المجتمع  داعيا  الدولية  والشرعية  الدولي  بالقانون  التزامها 
الدولي بأسره، انسجاماً مع مسؤولياته القانونية، بعدم االعتراف 
بالوضع غير القانوني الذي تخلقه سياسات وإجراءات إسرائيل 
في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم تقديم 
الوضع  هذا  على  الحفاظ  شأنها  من  التي  والمساعدة  الدعم 
القائمة باالحتالل  التمييز بين إقليم السلطة  وتكريسه، والى 

واألرض المحتلة والى ضمان المساءلة.
وجدد التذكير بأن فلسطين الزالت تمد أيديها الى السالم العادل 
المبني على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على حدود 
1967، وتابع قائال: “فنحن لم نرفض الذهاب إلى المفاوضات 
يوماً، وقدمنا مبادرتنا للسالم في فبراير 2018 أمام مجلس 
آلية  وتشكيل  دولي،  مؤتمر  بعقد  فيها  طالبنا  والتي  األمن، 
دولية متعددة األطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل 
جميع قضايا الوضع الدائم، وتوفير الضمانات لتنفيذ ما يتفق 
عليه ضمن فترة زمنية محددة، لتحقيق سالم عادل وشامل 

وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية”.
وأضاف “على الرغم من عقود من خيبة األمل، فإننا ال نزال 
مقتنعين بالمنظومة الدولية التي تحترم القانون الدولي وتضمن 
نفاذه”، مؤكدا على أن دولة فلسطين ستواصل االنخراط في 
جميع الجهود الرامية لتعزيز سيادة القانون الدولي، بما في 

شعبنا  وتمكين  السالم،  ثقافة  ونشر  مؤسساتنا،  تعزيز  ذلك 
وبخاصة المرأة والشباب.

وقال عباس “سنواصل بذل الجهود لتوحيد أرضنا وشعبنا 
ومن خالل االنتخابات التي دعونا لها ونعمل على تنظيمها 
خالل األشهر القليلة القادمة، وصواًل ألن يكون هناك سلطة 

واحدة وقانون واحد وسالح شرعي واحد”.
وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يختفي، كما أنه لن يقبل بالقهر 
والظلم، وسيواصل كفاحه المشروع ضد االحتالل االستعماري 
“ألرضنا وشعبنا و حرماننا من حقوقنا غير القابلة للتصرف، 
بما في ذلك حقنا في تقرير المصير”، مضيفا “إننا لن نتخلى 
عن ثقافة السالم والتسامح الراسخة فينا، وسنستمر في العمل 

على محاربة اإلرهاب في منطقتنا والعالم”.
ومن جانبه ، أكد السفير دياب اللوح سفير فلسطين لدى مصر 
والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية في كلمته ، أن احياء 
هذا اليوم من قبل الجامعة العربية يعبر عن موقفها العربي 
الريادي ويعبر عن الدعم العربي الثابت والمستمر للقضية 
الفلسطينية العادلة وللحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني 
في نيل حريته واستقالله وحقه في تقرير مصيره وعودته 

ألرضه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال السفير اللوح” إن هذا اليوم يمثل اعتراًفا دولًيا بحقوق 
الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو اإلحالة أو التفويض 
في وطنه فلسطين ويمثل دعما دوليا لحق الشعب الفلسطيني 
في كفاحه المشروع والمستمر الذي أقرته المواثيق واالتفاقيات 
واالستيطاني  العسكري  االحتالل  إلنهاء  الدولية  والشرائع 
االسرائيلي غير المشروع وغير القانوني ألرض دولته المحتلة 
عام 1967 واقامة دولته المستقلة عليها جنًبا الى جنب مع 

دول المنطقة والعالم” .

    أكد العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني أن استمرار 
غياب أفق الحل العادل للقضية الفلسطينية، ال يشكل وصفة 
لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها فحسب، بل أمن واستقرار 

العالم بأسره.
جاء ذلك في رسالة وجهها العاهل األردني إلى رئيس لجنة 
الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، شيخ نيانغ، 
الفلسطيني،  الشعب  مع  للتضامن  العالمي  اليوم  بمناسبة 

حسبما ذكرت وكالة األنباء األردنية بترا.
وشدد الملك عبدهللا على أن االستمرار باإلجراءات األحادية 
وسلب الحقوق ومصادرة األراضي وخرق القانون الدولي 
وحقوق اإلنسان، لن يسهم إال بإذكاء الصراع واإلحباط، 
وتمكين قوى التطرف، داعيا إلى تكثيف الجهود إلنهاء 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وفقا لحل الدولتين الذي 

يحقق السالم العادل والشامل.
اإلسالمية  المقدسات  بحماية  الراسخ  التزامنا  “إن  وقال 
الوصاية  صاحب  بصفتي  الشريف  بالقدس  والمسيحية 
الهاشمية، واجب ومسئولية تاريخية نعتز بها، وسنواصل 
لكننا جميعا كمجتمع  للسالم،  القدس رمزا  لتكون  حملها 
دولي مطالبون وملزمون بحماية هذه المدينة المقدسة، والتي 

تحمل مكانة فريدة في تاريخ 
اإلنسانية وموروثها الديني”.

وأضاف “سنواصل وبالتنسيق 
السلطة  في  األشقاء  مع 
الحفاظ  الفلسطينية  الوطنية 
على عروبة المدينة المقدسة 
وتثبيت صمود أهلها والتصدي 
لشتى المحاوالت واإلجراءات 
الهادفة لتغيير الوضع القانوني 

والتاريخي فيها”.
الالجئين  قضية  أن  وأكد 
الفلسطينيين ستبقى إحدى أهم 
التي  النهائي  الوضع  قضايا 
يجب أن تحل وفقا لقرارات 
الشرعية الدولية وخصوصا 
القرار 194 ومبادرة السالم 

العربية وبما يضمن حق العودة والتعويض، مشددا على 
لوكالة  الدعم  توفير  في  الدولي  المجتمع  استمرار  أهمية 

“األونروا”.

وأشاد العاهل األردني بجهود اللجنة الحثيثة لمواصلة الدفاع 
عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى 
وتلبية  المصير،  وتقرير  والعدالة  بالمساواة  حقه  رأسها 
تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وحق الالجئين 

في العودة والتعويض.

    أظهر استطالع جديد للرأي أن حزب المحافظين 
البريطاني يتجه لتحقيق أكبر أغلبية في البرلمان منذ 
عام 1987 وذلك في االنتخابات التي ستُجرى في 12، 
األمر الذي سيمنح رئيس الوزراء بوريس جونسون 

تفويضا إلخراج البالد من االتحاد األوروبي.
وأشار االستطالع، الذي أجرته مؤسسة يوجوف لقياس 
الرأي العام والتي توقعت على نحو صحيح نتيجة انتخابات 
2017، إلى أن المحافظين سيحصلون على 359 مقعدا 
من بين 650 مقعدا في مجلس العموم، وهو ما سيمثل 
في  تاتشر  مارجريت  فوز  منذ  للحزب  نتيجة  أفضل 

عام 1987.
وتعهد جونسون بتنفيذ الخروج من االتحاد األوروبي 

)بريكست( بحلول 31 يناير إذا فاز باالنتخابات بعد أزمة سياسية 
مستمرة منذ نحو أربع سنوات صدمت حلفاء دولة كانت تعتبر يوما 

إحدى ركائز االقتصاد الغربي واالستقرار السياسي.
ومنذ تصويت البريطانيين لصالح الخروج من االتحاد األوروبي في 
استفتاء أجري في يونيو عام 2016 سعى جونسون ورئيسة الوزراء 
السابقة تيريزا ماي، دون جدوى، إلى إقرار اتفاقات عبر البرلمان 
للخروج من التكتل الذي يضم 28 دولة لعدم توفر األغلبية الالزمة لذلك.

وقال أنتوني ويلز مدير األبحاث السياسية واالجتماعية في يوجوف 
”يشير استطالعنا النتخابات عام 2019 إلى أن المحافظين سيحصلون 

على األغلبية هذه المرة“.
وطبقا لالستطالع فإن حزب العمال المعارض يتجه للحصول على 
211 مقعدا انخفاضا من 262 مقعدا. وسوف يحصل الحزب القومي 
االسكتلندي على 43 مقعدا في حين سيحصل الديمقراطيون األحرار 
أن يحصل  المتوقع  فمن غير  بريكست  أما حزب  مقعدا   13 على 

على أي مقعد.

   قال مصدران لرويترز إن 
وزير الخارجية القطري قام 
بزيارة غير معلنة للرياض 
وسط مؤشرات على قرب 
دول  بين  الخالف  انحسار 

الخليج العربية.
المصدرين  أحد  وذكر 
أن  الزيارة  على  المطلعين 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
بمسؤولين  التقى  ثاني  آل 
الشهر  بارزين  سعوديين 
الماضي وهي الزيارة األرفع 
منذ مايو أيار عندما حضر 
رئيس الوزراء القطري القمة 

العربية في مكة.
مباشرا  لقاء  شملت  قد  الزيارة  كانت  إن  يتضح  ولم 
مع الحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد األمير محمد بن 
سلمان. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال هي أول 

من أعلن نبأ تلك الزيارة.
وقال السناتور األمريكي كريس مورفي إن زيارة الوزير 
”خطوة مهمة تظهر انفتاح الجانبين على بعض الحوار“.
وأضاف لرويترز خالل زيارة للبحرين ”على األقل.. 
أعتقد أن السعوديين مخلصون في محاولتهم التوصل 

لسبيل للمضي قدما“.
وقطعت السعودية واإلمارات والبحرين ومصر العالقات 
الدبلوماسية والصالت التجارية مع قطر في يونيو حزيران 
2017 متهمين إياها بدعم اإلرهاب وهو ما نفته الدوحة 

واتهمت دول الجوار بمحاولة التعدي على سيادتها.
وحاولت الكويت والواليات المتحدة التوسط لحل الخالف 
الذي أضعف جهود واشنطن الرامية للتصدي إليران.

وقال المصدر األول ”الواليات المتحدة والكويت حريصتان 
على حل ذلك )الخالف( والمساعدة في إعادة بناء الثقة 

في الخليج“.
وحددت الدول التي قاطعت قطر 13 مطلبا لحل األزمة 
من بينها إغالق قناة الجزيرة القطرية وإغالق قاعدة 
وقطع  إيران  مع  الصالت  من  والحد  تركية  عسكرية 

العالقات مع جماعة اإلخوان المسلمين.
وقال مسؤول قطري بارز لدى سؤاله عن الزيارة إن 
الدوحة ”ترحب بكل فرصة إلنهاء الحصار المفروض، 
عبر الحوار الصريح واالحترام المتبادل لسيادة كل دولة“.
بالسعودية على  الحكومي  االتصاالت  يرد مكتب  ولم 
وزير  الجبير  عادل  وكان  للتعليق.  طلب  على  الفور 
أيام  قبل  الصحفيين  أبلغ  قد  الخارجية  للشؤون  الدولة 
بأن الرياض ما زالت تنتظر رد الدوحة على المطالب.
وتحاول السعودية، التي تضررت سمعتها بواقعة قتل 
الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي، تحسين صورتها 

العالمية مع توليها رئاسة مجموعة العشرين.
وقال مسؤوالن غربيان لرويترز إن جهودا أولية تبذل 

فيما يبدو بشأن مصالحة داخلية حول قطر.
وبدأت بطولة كأس الخليج لكرة القدم في قطر يوم الثالثاء 
بحضور فرق من اإلمارات والسعودية والبحرين في 

مؤشر على ما يبدو على تحسن العالقات.
وقال دبلوماسي من إحدى دول الخليج العربية إن من 
المتوقع عقد قمة إقليمية أوائل الشهر القادم في الرياض 
قد تضع األساس لتحسين العالقات وهو أمر بات اآلن 

مرجحا أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف الدبلوماسي ”نرى أن قبالت الخليج )باألنوف( 

تقترب“.
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بقلم: 
يوسف زمكحل

من الذي أضاع القضية 
الفلسطينية ؟

خارجيتها  وزير  لسان  على  ترامب  إدارة  أعلنت   
المستوطنات  أن  الماضي  نوفمبر   18 يوم  بومبيو  مايك 
هذا  ومعنى  الدولي  للقانون  منافية  ليست  اإلسرائيلية 
التصريح أن أمريكا تعطي شرعية لبناء هذه المستوطنات 
الموقف  تدعيم  إلى  سيؤدي  التصريح  هذا  أن  كما 
إمكانية  النهاية إلضعاف  في  والذي سيؤدي  اإلسرائيلي 
والفلسطينين  اإلسرائيليين  بين  أتفاق سالم  إلى  التوصل 
سكانية  تجمعات  عن  عبارة  هي  المستوطنات  وهذه   .
بالقوة  إسرائيل  احتلتها  التي  األراضي  في  يهودية شيدت 
المفاوضات  وكانت   ،  1967 يونيو  في حرب  العسكرية 
التي أجريت بين الجانبين في سياق اتفاقيات أوسلو في عام 
1993 تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة 
أوسلو  أتفاق  ولكن  الشرقية وقطاع غزة  والقدس  الغربية 
المحتلة فمضت  األراضي  في  المستوطنات  بناء  يمنع  لم 
في   1993 عام  منذ  المتعاقبة  اإلسرائيلية  الحكومات  كل 
المضي قدماً في بناء المستوطنات . ولألسف كل رؤساء 
قرارات  وبقيت  المدللة  أبنتهم  انحازوا إلسرائيل  أمريكا 
األمم المتحدة ومجلس األمن هي لمجرد إثبات أنهما على 
يقال أن األمر ال يعيب األمريكان أو  الحياة ، والحق  قيد 
فهم  أنفسهم  الفلسطينيين  يعيب  ما  بقدر  اإلسرائيليين  حتى 
حتى  أو  أرضهم  على  الحصول  فرصة  أضاعوا  الذين 
جزءاً  كبيراً منها في عهد الرئيس الراحل أنور السادات 
عندما رفض الرئيس الراحل ياسر عرفات الجلوس على 
مائدة المفاوضات مع اإلسرائيليين عندما دعاهم السادات 
لمناقشة   1977 عام  ديسمبر  في  هاوس  مينا  مؤتمر  إلى 
أراضيهم  استعادة  أجل  والتفاوض من  الفلسطينية  القضية 
أيضاً كل من  ولم يحضر  لم يحضروا  ولكنهم  المغتصبة 
وبعد   ، السوري  والرئيس  األردن  وملك  السعودية  ملك 
إعالن إتفاقية كامب دافيد بين مصر وإسرائيل في نوفمبر 
الرئيس  الفلسطينيين هجوماً الذعاً على  1978 شن  عام 
استعادة  في  نجح  الذي  وهو  بالخيانة  واتهموه  السادات 
أمر  1967 ووصل  في عدوان عام  المحتلة  أراضيه  كل 
فرحاً  بأنه رقص  السادات  للرئيس  ياسر عرفات  كراهية 
عندما أغتيل الرئيس في السادس من أكتوبر عام 1981 ، 
أغتيل السادات وهو لم يدخر جهدا في الدفاع عن القضية 
اإلسرائيلي  الكنيست  إلى  ذهب  عندما  حتى  الفلسطينية 
ليلقي خطابه التاريخي الذي قال فيه أنه لم يأت إلسرائيل 
من أجل إيجاد حاًل منفرداً بل لحل قضية الشرق األوسط 
عندما  تعقيداً  األمر  وأزداد  السنوات  . ومضت  برمتها 
انقسمت حكومة حماس بقيادة اسماعيل هنية عن الرئيس 
الفلسطينية مصداقيتها  القضية  ففقدت  مازن  أبو  عباس 
تزيد من عنفها وبطشها ألنها  إسرائيل  الذي جعل  األمر 
على يقين أن االنقسام الفلسطيني ادخل القضية الفلسطينية 
أن  والغريب   . منها  ستفوق  متى  ندري  ال  غيبوبة  في 
الفلسطينيين ال يلومون أنفسهم بل يلومون أحياناً الزعماء 
القضية  الدفاع عن  في  تقاعسوا  بأنهم  العرب العتقادهم 
الجامعة  على  أوج غضبهم  أيضاً  ويصبون  الفلسطينية 
العربية التي ال تملك إال الشجب واالستنكار وال حول وال 

قوة إال باهلل .! 

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 
بقلم: تيماء الجيوش

شهـاب جنمـة 
الغنية-المتنوعة.   بيئاتنا  .. » من وحي قصص  هي قصة       
مع محبتي وتقديري لكل الرجال اللذين حاربوا العنف و الصورة 
النمطية للمرأة و عملوا على مستقبٍل مشرق للمرأة و الرجل معاً.« 
أحكمت حزام معطفها ، أخذت ولدها الى حضنها ، ضمته بقوة الى 
صدرها، اغلقت الباب و مضت . لم تنظر في المرآة و لم تحاول 
حتى ان تُخفي عينيها بنظارة سوداء ، تلك الكدمة الزرقاء تزداد 
سوءاً حول عينها اليمنى، تصرف انتباهها عن عينها عامدًة  بذات 
الدرجة التي تصرف بها انتباهاً عن نظرات المارة الفضولية في 
الشارع ، و كأنهم يبحثون عن جواٍب عن كدمة زرقاء ما زالت 
تزداد قتامًة، لم تُعد تُلقي بااًل ألحد، غير ان رجفة عينها المتكررة 
الالإرادية و عدم وضوح الرؤية لديها  تُّذكرها بمشاجرة االمس 
معه. تُمعن النظر في خطواتها ، ال بُد ان تُسرع قلياًل . ليل الشتاء 
طويٌل و قارس و منزل والديها قريب ، دقائق من المسير وتكون 
هناك. لشدة اإلنهاك الذي نال من جسدها و االلم احست ان الدقائق 
ُملقاة  التي سارتها استمرت عقوداً. ال تدري كم من الوقت بقيت 
انه حضر متأخراً  . تذكر  ببكائه  أيقظها ولدها  على سريرها. 
كعادته كل مساء، متجاوزاً منتصف الليل، منتشياً مزهواً ، يسير 
متباٍه وكأنه قد انهى للتو عرٍض استثنائي و يودُّ ختامه مسكاً في 
السؤال اخرسي.  أين كنت؟ ال يحق لك   : تفاجأ بسؤالها  عرينه. 
. ربما  تتكرر  بالصمت  لها  اوامره  تعالى و  تذكر ان صراخهما 
صراخها المتعب المتواصل كان يصدر عن كرامتها التي ُخِنقت 

بخياناته معهن ، هي ال تعلم عددهن ، لكنهن 
هن يشاركنها به ، يحب نساء العالم قاطبًة وال يوقفه قيماً او أخالق، 
وإن احتاج المال فال مشكلة لديه ، فله ان يعود اليها و يأخذه عنوًة 
عنها. هي و مالها و كل ما تملك طوع بنانه ..يأخذ شقاء عمرها، 
يتجاوب بل  لها ال  يأتي االمر لضرورات  يأبه إلذنها، حين  وال 
ينعتها بالترف و الجحود. يسخر منها حين تُعيد عليه الطلب بانها 
بحاجٍة لمعطٍف جديد في شتاٍء جاء اشد من سابقه،  وما حاجتك 
به؟ ليس لديك سوى الذهاب لعملك و زيارة بيت اهلك، ما حاجتك 
لمعطٍف جديد؟ تبكي تُعيد طلبها وال حياة لمن تنادي ، تعلم يقيناً 
بالوهن ، بضيق  لملذاته . تحسُّ بالضعف ،  ان مرتبها يذهب 
الحيلة ، حين توالى صراخها في شجار يوم امس كان عن إهاناٍت 
بالعصا  تراكمت، عن هذا كله و عن تعب سنين مضت . هوى 
على جسدها مرات ثم احكم قبضته ووّجهها  نحو عينها بضربٍة 
موجعة، أحست ان وجهها قد انقسم نصفين، حينها فقدت الوعي و 
استمر ساعات ، ايقظها ولدها ببكائه ، اما هو فال تدري الى اين 
ذهب؟ البيت خاٍل منه. احست بنوٍع من الفرح لغيابه يجتاحها رغم 
عنف ألم  جسدها وقسوته. تخرج من موجات ما حصل لتجد نفسها 
امام دار والديها، تقرع الباب لتستقبلها أمها بالقبالت و الحضن ، 
ابيها  لتجد  الجلوس  تأخذ شقيقتها ولدها منها و تتجه نحو صالة 
اليوم أهي  هنا  و أشقاءها ، تحاكي نفسها بسؤاٍل لماذا هم جميعاً 
الصدف ؟ ال ال يمكن ، إنه هو ، هو من بادر باالتصال بعائلتها و 
شكى و تبّرم من ابنتهم التي ال تُرضيه و ال تطيعه. قرر ان يسبقها 
بالشكوى و يُبعد اللوم و التأنيب عن نفسه ، برأيه أية زوجٍة جاحدٍة 
هي ؟ أال تعلم ما هي واجباتها؟ الزوجة المرضية ال تقوم بما قامت 
به . الزوجة المرضية تجد الف سبٍب للصبر ثم الصبر و لدالل و 
راحة زوجها، أليس من واجبها ان تُنسيه تعبه؟ حقاً هما يعمالن 
ذات عدد الساعات يومياً ، لكنه الرجل  .أين هي من هذا كله؟ أين 
هي من الرضا ؟ على النقيض من ذلك هي تتسائل  و تحاسب و 

تصرخ، أية امرأٍة عاقٍة هذه. 
المدفأة  الى جوار  الثمانيني يجلس بهدوٍء و دعة  ابيها  الى  تنظر 
، يتحلق حوله اخوتها جميعاً  ، قام اكبرهم  من مقعده ليتفحص 
الكدمة و عينها ، يعلو صوته بحزم ال خوف عليك ، بسيطة ، يبدو 
ان صهري كان غاضباً باألمس، يلعن الشيطان و ساعته ، رددها 
مرات و كأنها ستنهي آالمها ووجعها و ستتبخر  بتردادها الكدمات 
من جسدها . يرتشف الجميع الشاي بهدوء ، بدأت خطوط الزمن 
الجدية تخفي طيبًة  القاسي تزحف نحو جباه اخوتها. مالمحهم 
للحيط. ُيخفض احد  الحيط  العظيمة امشي  المقولة  و محافظًة و 

أشقاؤها صوت التلفاز و يبدأ الحديث الذي طال . 
ما زالت عينها تؤلمها و جفنها األعلى يتحرك بشدة دون مقدرتها 
على التحكم به ، وكأن ناراً قد أوِقدت في عينها تمنعها من ان تطيل 
النظر باألشياء او األشخاص . لم تنصت بانتباه ، لسبٍب ما لم تبكي 
و لم تنبس بحرف ، تختلط كلمات و نصائح أشقائها ، اختي الطالق 
أبغض الحالل عند هللا. اختي الحياة صعبة و راتبك الشهري لن 
َيُسّد رمقك انت وولدك، اختي نحن ال يوجد في عائلتنا طالق ، 
 ، اختي سيجد زوجك من يتزوجها و انت ستجدي نفسك وحيدة 
المجتمع ال يرحم ، اختي تحملي هو   ، الناس  ُمطلقة، سيزدريِك 
أخطأ لكن خطأك أكبر النك ابتدأت الشجار. هو وعد قطعاً بأنه لن 
يضربك ثانية. الحياة ال بد ان تمشي. عفا هللا عما مضى، افتحي 
صفحة جديدة، هو وعد انه لن يكرر فعلته مرًة اخرى، اختي عليك 
بالصبر ، نحن أشقائك رجال ونقول لك ان جميع الرجال ال بد لهم 
من مساحة مع االصحاب و انت عليك العناية بطفلك و ستعوضين 
ما فاتك مستقباًل، اختي الحرب قاسية ولم تترك أخضراً او يابساً و 
الناس تغيرت، صدقينا الناس تغيرت . صمتوا جميعاً دفعًة واحدة 
نفذ ، كأن خوفهم من عار مجتمعهم زودهم  قد  لديهم  و كأنه ما 
أمها و شقيقتها  الناس تغيرت. كل هذا و  نفذت مع مقولة  بطاقٍة 
الى جزٍء من  . كأنهما تحولتا  او بنت شفة  تجلسان دون حركة 
جدار بارد. ولدها هدأ و سكن و قد غمره الدفء و أُنس المكان. 
يتقلص وجهها  نفساً عميقاً فهذا سيدعو الن  تأخذ  ال تستطيع ان 
قلياًل و يزيد األلم الضعف. ابقت وجهها دون حراك و نظرت نحو 
أتيتك كي تشرح لي معنى  أبي عندما كنت طفلة   : قالت  ابيها و 
كلمة »شهاب« أتذكر ابي؟ طلبت مني  يومها أن آتيك بالمعجم ، 
أخبرتني حينذاك انها تعني كتلة من النور و بريٍق بهي ثم استدرت 
نحوي و قلت لي »أنت شهاُب نجمة« التنسي هذا ، ثقي بنفسك، 
تعلمي و اعملي و اخرجي و اضيئي ما حولك ألنك تستحقين 
هذا كله بُنيتي و يزيد، كوني قويًة و أصيلة ، ال تأبهي بنيتي بمن 
سيلوي طريقك كي ال تجدي االتجاه الصحيح ، كوني انت. كنت 
ابي تفخر بذكائي و تفوقي و يكون مدار حديثك لساعات مع االهل 
و االصحاب . كان نجاحي هو نجاح لعائلتي اجمع . انا لم أتغير 
ابي ال زلت القوية ، لم يفقدني الهوان ثقتي و إيماني بنفسي، و ال 
زلت سعيدًة بتقديرك لي ابي. اخوتي اشكر نصائحكم لكنها حياتي 
و كرامتي ، اليوم و انا اسير نظرات فضول الناس كانت تأكلني 
لكنها لم تخفف من المي الذي يذبح جسدي و عيني ، انا هي من 
الناس  انا اعلم ان  تتألم وليس احد سواي. ال احد سيلومه هو، 
ستلومني ، متى انصف المجتمع المرأة الُمطلقة حتى ينصفني؟ من 
قال ان الناس هم أنبياء ؟ من قال انهم سيعملون المنطق و الحق في 
أحكامهم؟ من قال انهم لن ينجرفون بأحكام قاسية ال ترحم؟ االهم 
هذا المساء انني لن اقبل اإلهانة بعد اليوم ، لن أغض الطرف عن 
اليوم ، أن أكون زوجة و أماً ال يعني ان اجلس و كل  الذل بعد 
ألماً. أمومتي ال تعني بمكان ان أكون  يتلوى  مفصٍل في جسدي 
عاجزة . لدي ما يمّكنني من العمل و الحياة الكريمة . لماذا تعلمت 
و عملت ؟ لك ابي ان تقبل بي في دارك و لك ان ترفض ، لكم 
اخوتي ان تساندوني في قراري او تساندوه. لكم الحرية ، اما انا 
فلن أنسى ما حييت ان من رهنت له اسمي و عمري انهال علي 
ضرباً و شتماً ، لم يتكلف عناء البحث عن طبيب عند غيابي عن 
الوعي. لم يبقيه الخوف او القلق على طفله . تركني ملقاًة و خرج 
يبحث عنكم كي يشرح لكم ما حدث و يكون هو الّسباق بالتفاصيل. 
لن اقبل هذا بعد اليوم . هو زمن و تولى . لي الحق بحياة كريمة 
بعيدة عن العنف . لي الحق ان أنثر ضياءي . ثم أخذت ولدها و 
خرجت من منزل اَهلها ، اغلقت الباب خلفها غير نادمة ، خرجت 
للحياة غير آبهة بكدمتها و شدة ازرقاقها . كانت تحث الخطى في 

طريقها و تقول »أنا شهاب  نجمة«.

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

أخبـار

               514 961 0777    450 972 1414
                    elressalanews@.gmail.com  

                         www.el-ressala.com

العالناتكم في 
»الرسالة«



بني حممد بن راشد واملأمون
    كثيرة هي المشاريع التي تتبناها 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وقادتها 
الحكماء، المخلصون لوطنهم اإلمارات 
وألوطانهم العربية الممتدة من المحيط 
إلى الخليج. بل إن هذه المشاريع تعبر 
يقيم  الحدود لتصل إلى كل عربي 
قلبه يهفو  خارج هذه األوطان، لكن 
إلى وطنه، ولسانه ينطق لغته، وعقله 

ينشغل بقضاياه وهمومه.
وإذا كانت دولة اإلمارات وقادتها قد 
أقاموا وتبنوا من المشاريع داخل الوطن 
العربي وخارجه الكثير، فإن المشروع 
األكبر الذي يتبناه اليوم صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو بناء 
مستقبل األمة العربية، من خالل تغذية 
عقول أبنائها بالعلم والمعرفة. وليس 
ثمة وسيلة لتغذية هذه العقول أنجع من 
القراءة، فهي منبع العلوم والمعارف 
بتوزيع  لم يكن االحتفال  لذلك  كلها. 
الرابعة من »تحدي  الدورة  جوائز 
القراءة العربي« في دبي عاديا، فقد 
طغت المشاعر فيه على المشهد. وكانت 
اللحظة الباهرة هي تلك التي احتضن 
فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم الطالبة السودانية هديل 
أنور، بطلة الدورة الرابعة من تحدي 
القراءة العربي، مؤكدا سموه أن القراءة 
هي بداية الطريق لمستقبل أفضل قائم 
على العلم والمعرفة، وأن كل مشارك 
التحدي هو مشروع  ومشاركة في 

للمستقبل، يزرع األمل لغد مشرق.
التي طفرت من مقلتي  الفرح  دموع 
الطالبة السودانية هديل أنور تماهت 
مع الدموع التي كانت تغالبها الفنانة 
اللبنانية القديرة ماجدة الرومي وهي 
بالمشاركة في  تعبر عن اعتزازها 
هذه االحتفالية الكبرى، بعد أن شدت 
الرائعة »األرض ستبقى  بأغنيتها 
القادمة من  الرومي  عربية«. ماجدة 
منطقة تغلي بالحروب والثورات على 
الفساد والظلم الذي يحيق بالبالد والعباد، 
رأت في صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم اليد التي تعمر وترفع 
البناء، في الوقت الذي نرى فيه مئات 
األيادي في العالم العربي تسعى إلى 
التدمير والتخريب، كما قالت في كلمتها 
المعبرة. باسم الثقافة والفنون الجميلة، 
وباسم األمن واألمان، وباسم األرض 
والهوية، وباسم االزدهار والرفاهية 
شكرت الفنانة ماجدة الرومي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
وتمنت لسموه وشعب اإلمارات دوام 
العز، قائلة: »أنتم الحاضر الذي يسبق 

المستقبل بمئة عام«. 
التي تدفقت غزيرة  هذه المشاعر 
أثناء وبعد االحتفال بإعالن أبطال 
القراءة  الرابعة من تحدي  الدورة 
العربي، كانت خير تعبير عن نجاح 
هذا المشروع اإلماراتي العربي الثقافي 
بامتياز، وتمكنه من تحقيق أهم هدف 
من أهدافه، وهو إحياء روح األمل في 
نفوس العرب جميعا، وأولهم األطفال؛ 

مشاريع المستقبل الذي يعمل صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد على رسم 
خطوطه، في ظل واقع عربي يعاني من 
تشظي دوله، وتفرق كلمته، وعصف 
الخالفات والنزاعات بمجتمعاته التي 
بدأ بعضها يفوق من سباته،  ويستعيد 
صحوته التي طال غيابها، وينتفض 
في وجه مستغليه الذين نهبوا خيرات 
وطنه، وجعلوا أعداءه يسيطرون على 

مفاصل القرار فيه.
إن فوز شابة من السودان، الذي 
انتفض قبل شهور ضد نظام حكم 
أطبق على أنفاسه ثالثين عاما، يدل 
الفاسدة والمستبدة  على أن األنظمة 
تستطيع أن تحكم قيودها حول رقاب 
الشعوب، لكنها ال تستطيع أن تحكمها 
حول عقولها. ورغم القيود التي كان 
البشير على الشعب  يفرضها نظام 
السوداني، فقد استطاعت فتاة صغيرة 
في عمر هديل أن تخترق هذه القيود، 
وتنطلق إلى آفاق رحبة من المعرفة 
أوبرا  إلى  الكتب، لتصل  بوابة  عبر 
دبي، متخطية بذلك 13.5 مليون طالب 
وطالبة من 49 دولة عربية وأجنبية، 
شاركوا في دورة هذا العام من تحدي 
القراءة العربي، مثبتين أن »القراءة 
بداية الطريق لمستقبل أفضل قائم على 
العلم والمعرفة« وأن »األمم التي تقرأ 
تمتلك زمام التقدم« مثلما قال صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

بعد انتهاء الحفل.
القراءة«،  الشهير »تاريخ  في كتابه 
المولد كندي  الكاتب أرجنتيني  يقول 

الجنسية آلبرتو مانغويل: 
»بدأ اإلقبال العربي على أرسطو بحلم. 
في القرن التاسع رأى الخليفة العباسي 
الخليفة األسطوري  المأمون، ابن 
هارون الرشيد، في الحلم رجال شاحب 
الوجه أزرق العينين ذا جبهة عريضة 
وحاجبين متصلين ومتربع في هيئة 
ملكية على عرش. عرف الخليفة، بيقين 
الحالم، أن األمر كان يتعلق بأرسطو. 
كانت نتيجة الحديث الغريب الذي دار 
بينهما، صدور األوامر في أكاديمية 
لترجمة  أنفسهم فورا  بتكريس  بغداد 

كتب الفيلسوف اإلغريقي«.
ما بين حلم الخليفة المأمون وحلم صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
تشابه كبير. هناك في القرن التاسع 
عمل الخليفة العباسي على تغذية العقول 
باالنفتاح على الحضارة اإلغريقية من 
خالل ترجمة كتب أرسطو. وهنا في 
القرن الحادي والعشرين يعمل صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
على تغذية العقول باالنفتاح على كل 
الحضارات من خالل الكتاب للعبور إلى 
المستقبل. بقي أن ينتهز أطفال العرب 
هذه الفرصة التاريخية، ألنه مثلما كان 
أمثال الخليفة المأمون في القرن التاسع 
قليلون، فإن أمثال صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم في القرن 

الحادي والعشرين قليلون أيضا.

aliobaid4000@yahoo.com
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بقلم: محمد منسي قنديل

رواية »التاي إن«

بقلم: علي عبيد الهاملي

مصر تدين توقيع أنقرة مع السراج على مذكرتي تفاهم للتعاون األمين واملناطق البحرية وتصفه بـ  »غري الشرعى«

رئيس النواب: حريصون على دعم دولة جنوب السودان والزيارة الربملانية هلا ستشكل جسرًا شعبياً ملساندتها

الرئيس السيسي يؤكد أهمية دور القيادات الدينية لتوعية املواطنني 
يف احلفاظ على اهلوية الوطنية

خالل مؤمتر صحفي.. السيسي: اتفقت مع رئيس اجملر على 
تعزيز التعاون الثنائي يف كافة اجملاالت

    لم أعرف بوجود هذا الصنف 
الروائي، إن كان يمكن أن يعد صنفا، 
 Tie إال بمحض المصادفة، وكلمة
in على بساطة حروفها ال يمكن 
ترجمتها بدقة، ولكنها هنا تعني 
االرتباط بشيء ما، شيء لزوم 
الشيء، رواية غير مستقلة، يتم 
كتابتها في ظروف معينة ولخدمة 
غرض محدد، ولكن دعوني أوال 
أقص عليكم كيف تعرفت على هذا 

النوع من الروايات.
قابلت الكاتب األمريكي “ستيفن 
مولستاد” في أحدى المهرجانات 
في  مدينة “خالبا”  في  األدبية 
المكسيك، لم أكن قد قرأت له شيئا، 
او حتى سمعت باسمه عرضا، من 
المؤكد أنه لم يكن واحدا من األسماء 
الكبرى في األدب العالمي، ولكني 
فوجئت بالحفاوة الضخمة التي يتم 
استقباله بها، طوابير القراء الشباب 
ال تنقطع، تحمل كتبه الثالثة حتى 
المحاضرة  يوقع عليها، كما أن 
االدبية المخصصة له قد أقيمت 
في اكبر قاعات المدينة، واحتشد 
المئات داخلها وخارجها ، حدث 
وإن  معنا جميعا  االحتشاد  هذا 
كان بدرجة أقل، ورغم ان ثمن 
التذكرة يصل إلى 15 دوالرا فقد 
كان هناك تشوق لالستماع للكتاب 
الذين حضروا من كل مكان في 
العالم، حتى أنا، الكاتب األسير لغته 
غير الحية، ولكنهم كان يريدون 
اقول  أن  يمكن  ماذا  يعرفوا  أن 
عن نفسي، وعن مصر موطني 
خاصة وأنها تعيش حالة الثورة، 
ولكن هذا ال يقاس بالحفاوة التي 

تلقاها “مولستاد”.
بجانبه  بالمصادفة كنت جالسا   
للمرة  كتابه  بتوقيع  يقوم  وهو 
يقفون  والمئات مازالوا  الثانية، 
الجو،  في صفوف رغم حرارة 
وفوجئت به يقول لي: لماذا يفعلون 
بي ذلك، إن لديهم مجموعة من 
أفضل كتاب العالم؟ فوجئت بقوله 
وصراحته ومعرفته بقدر نفسه، 
كنا بالفعل في احدى بلدان أمريكا 
متحف عرفته  اعظم  الالتينية، 
الموهبين، وفي  للكتاب  البشرية 
المكسيك بالذات هناك العديد من 
الذين وضعوا بصمة مميزة على 
األدب العالمي، اكتافيو باز الشاعر 
العظيم الحائز على جائزة نوبل، 
رولفو،  خوان  فونتس،  كارلو 
اجناسيو سوالريس، وغيرهم، 
كان  ولكني خجلت من جهلي، 
هذا  فعل  ماذا  اعرف  أن  يجب 
الرجل ليستحق كل هذا االهتمام؟ 
مفاجأتي االولى أنه جاء محمال 
األمريكية، كان  السينما  بشهرة 
هو مؤلف فيلم “يوم االستقالل”، 
نوع  من  سينمائي ضخم  انتاج 
الخيال العالمي، واحد من سلسلة 
أفالم هدف واحد هو ابراز فضل 
أمريكا على البشرية، وكيف أنه 
لم  شعبها  وذكاء  لوال وجودها 
نفسه من  انقاذ  العالم من  تمكن 
وقد  به،  تحيق  التي  األخطار 
بالفعل  الفيلم  استعرضت شاشة 
البشرية  الحضارة  معالم  أشهر 
وهي يتم تدميرها، من اهرامات 
البيت  حتى  مصر  في  الجيزة 
األبيض في أمريكا قبل أن تتدخل 
العبقرية األمريكية، في بداية الفيلم 
يكتشف أحدى مهندسي االتصاالت 
أن هناك اشارات إلكترونية تدل 
على أن هناك عدا تنازليا للهجوم 
على العالم وتدميره، هناك غزاة 
قادمون من الفضاء الخارجي، وقد 
اختاروا يوم االستقالل االمريكي 
بهذا  للقيام  يوليو  الثالث من  في 
الغزو، هدفهم الوحيد هو تدمير 
كوكب األرض، ورغم أن الرئيس 
األمريكي يأمر بإخالء كل المدن 
يبادرون  الغزاة  أن  إال  الكبرى 
بالهجوم، تخترق سفينتهم األم مدار 
األرض، ويخرج منها عشرات 
الطائرة، تحمل كائنات  األطباق 
قادمة من كواكب مجهولة تدمر كل 
ماتصادفه، يحاول الجيش األمريكي 
أن يقاوم، ولكن اسلحته المتطورة 
تعجز عن اختراق دفاعات السفينة 
األم، حتى بعد أن يجرب االسلحة 
النووية، يكتشف أنها محصنه ضد 
كل أنواع األسلحة دون استثناء، 
وكالعادة في مثل هذه األفالم يأتي 
الحل بمحض المصادفة، يتمكن 
فحص  من خالل  العلماء  أحد 

ينتج  أن  المدمرة   أحد األطباق 
فيروسا مضاد يستطيع التسلل إلى 
السفينة األم ويخترق  كومبيوتر 
دفاعاتها، وأخيرا يتمكن الجيش 
من تدميرها، وبذلك تنقذ أمريكا 
العالم للمرة  المائة بعد األلف كما 

تقول أفالم السينما.
ربما كان هذا الفيلم جيدا ومبهرا 
هذا  يصنع  هل  ولكن  ومثيرا، 
كان  جيدة؟  رواية  الموضوع 
احساسي وأنا اجلس بجانبه وهو 
يوقع مئات النسخ مزيجا من الدهشة 
تخدمه  كاتب  ولم ال،  والغيرة، 
بكل جبروتها  الميديا األمريكية 
كاتب  بجانبه  يجلس  وسطوتها 
آخر تظلمه وقائع عالمه العربي 
وتثقل كاهليه، ولكن المفاجأة التي 
أذهلتني حقا هو اكتشافي  أن رواية 
هذا الكاتب ال تعدو كونها من نوع 
التاي إن tie- in، واحد من منتجات 
الدعاية واالنتشار التي تصاحب 
منتجات  كبير،  فني  عمل  اي 
فيديو  تحمل  مصاحبة، اشرطة 
نسخا من الفيلم، العاب كومبيوتر 
تحول األحداث إلى لعبة مثيرة، 
قمصان وأكواب مطبوعة، دمى 
بالستيكية لشخصيات الفيلم، ولكن 
أهم  وسائل الترويج هذه هي كتابة 
رواية تحمل أسم الفيلم، وتضع على 
غالفها واحدة من مشاهده، ويتم 
السيناريو األصلي  ذلك بإعطاء 
الكتاب وتكليفه  إلى  أحد  للفيلم  
في  تطرح  رواية  إلى  بتحويله 

األسواق مع عرض الفيلم.
 أي أن رفيقي المشهور لم يكن 
مؤلفا حقيقيا، أو على األقل كاتبا 
في  اعتمد  فقد  األهلية،  كامل 
التأليف على سيناريو كتبه اثنين 
من المحترفين،  عمق الشخصيات 
التفاصيل،  المزيد من  واضاف 
ولكنه ظل ملتزما بالسيناريو الذي 
لم يكن هو من ابتدعه، وقد احسن 
النهاية  الفرصة، جعل  استغالل 
مفتوحة، وألف بعد ذلك كتابا ثانيا 
بعنوان “يوم االستقالل ـ  منطقة 
“يوم  بعنوان  وثالثا  الصمت”، 
االستقاللـ  حرب في الصحراء”، 
للوراء، وجعل  بالزمن  فيه  عاد 
أحداثه الخيالية تدور في صحراء 
السعودية في الستينات من القرن 
الماضي، وهكذا نرى ان المؤلف 
الفيلم  قد عصر سيناريو  الهمام 
والف  منه،  قطرة  كل  واستغل 
له هذه  ثالث كتب كاملة حققت 

الشهرة الطاغية.
ال أذكر أن هذا حدث في السينما 
المصرية إال في واقعة محددة، 
في  فيلم “شباب امرأة” التي قامت 
ببطولته تحية كاريوكا وشكري 
سرحان، فقد أخذ السيناريو عن 
قصة قصيرة ألمين يوسف غراب، 
التي صنعها  المعالجة  واعجبته 
إلى رواية  بتحويلها  فقام  الفيلم 
تحمل نفس العنوان، ال أذكر أن 
هناك حالة أخرى، وربما يعود هذا 
إلى تواضع انتاج الفيلم المصري 
وتكرار أفكاره، وألنه في اغلبه 
مقتبس عن افالم اخرى، اضافة 
إلى أن عادة القراءة ال يعتد بها 
كثيرا في مصر، ورغم ذلك فإنني 
أعتقد أن رواية “التاي إن” واسعة 
المصرية،  الرواية  االنتشار في 
ولكنه  بشكل غير رسمي  ربما 
معلن، فمهنة الكتابة تظهر على 
الورق رغم أنف الجميع، والعديد 
من الروايات المأخوذة عن افالم 
أجنبية جلية وواضحة رغم ادعاء 
اصحابها أنها من تأليفهم وأنهم كتاب 
حقيقيون، “التاي إن” في الغرب 
صناعة قائمة، والكاتب يعترف سلفا 
بالمصدر الذي اخذ عنه، والغرض 
الذي كتب من أجله، ولكنها عندنا 
ال تعدو غير عملية من عمليات 
السطو وفقر األفكار، فهذا الصنف 
من المؤلفين ثقافتهم األساسية هي 
ثقافة الصورة، ويعتبرون األفالم 
مرجعهم  هي  الهندية،  حتى   ،
األساسي، وهناك كتاب ال تعدو 
رواياتهم إال تلخيصا شامال لعدد 
من األفالم العربية الرديئة، ولست 
في حاجة لذكر اسماء، فالكتابات 
تعلن عن نفسها، وال يوجد سر 
السطور، بقي  بين  يمكن اخفائه 
فقط أن يضع كل كاتب منهم قائمة 
مراجع باألفالم التي اعتمد عليها 
لعله يكتسب ولو ذرة ضئيلة من 

المصداقية. 

 القاهرة/ فرج جريس: أدانت جمهورية مصر العربية اإلعالن عن توقيع 
أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتّي تفاهم في 

مجال التعاون األمني، وفي مجال المناطق البحرية.
وأكدت مصر، في بيان أصدرته الخارجية امس الخميس، أن مثل هذه المذكرات 
معدومة األثر القانوني، إذ ال يمكن االعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة 
من اتفاق “الصخيرات” السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون تحدد 
االختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، وتنص صراحًة على أن 
مجلس رئاسة الوزراء ككل -وليس رئيس المجلس منفرداً- يملك صالحية 

عقد اتفاقات دولية.

وأوضح البيان أنه من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء الليبي منقوص 
العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، 
ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصالحية، في تسيير 
أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساٍع لبناء مراكز قانونية مع أي دولة 

أخرى يعد خرقاً جسيماً التفاق “الصخيرات”.
وشددت مصر على أنه وفي كل األحوال فإن توقيع مذكرتّي تفاهم في مجالّي 
التعاون األمني والمناطق البحرية وفقاً لما تم إعالنه هو غير شرعي ومن ثم 
ال يلزم وال يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، وال يترتب عليه أي 
تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، وال أثر له على منظومة 

تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.
وحثت مصر المجتمع الدولي على االضطالع بمسئولياته لمواجهة هذا النهج 
السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق 
والتعاون مع األشقاء الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل التفاق شامل وقابل 
للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب األزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة 
ليبيا وسالمتها اإلقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية 

بها، ويساهم في محاربة اإلرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة األمن.
السياسية جراء هذه  تأثر عملية برلين  وأعربت مصر عن مخاوفها من 

التطورات السلبية.

 القاهرة/ فرج جريس: أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، 
حرص مصر على تقديم كل الدعم لدولة جنوب السودان، قائال : “إن الزيارة 
البرلمانية المرتقبة لجنوب السودان ستشكل جسراً شعبياً مصرياً لدعم األشقاء 

في جنوب السودان ورسالة دعم على المستوى السياسي”.
جاء ذلك خالل استقبال عبد العال بمقر المجلس أمس الخميس لسفير دولة جنوب 
السودان جوزيف موم؛ حيث تم بحث اإلعداد للزيارة المرتقبة القادمة لرئيس 
مجلس النواب على رأس وفد برلماني إلى جنوب السودان؛ وحضر اللقاء األمين 

العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي.
وشدد عبد العال – خالل اللقاء – على أن الزيارة المرتقبة 
السودان تمثل رسالة دعم صريحة وواضحة  لجنوب 
لجنوب السودان في توقيت مهم..الفتا إلى أن المجتمع 

المصري مجتمع متسامح يتسع للجميع.
بتخريب  يبدأ  الدول  النواب “إن تخريب  وقال رئيس 

لها وأن الصراعات ال  المجتمعي  النسيج 
والحل دائما  بالحلول وال تحسم شيئاً  تأتي 

يأتي من خالل الحوار” .
وأكد عبد العال على خصوصية العالقات 
في ضوء  السودان  مع جنوب  المصرية 
القواسم المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين 
على كافة األصعدة والمستويات، وأن الدولة 
المصرية تولي أهمية خاصة لدعم السالم 
واالستقرار في جنوب السودان، متمنياً أن 

يعم السالم في هذا البلد الشقيق.
من جانبه قال سفير جنوب السودان، إن مصر 
دائما كانت المثل الذي نقتدى به ونتعلم منها 
قيم الشهامة واألصالة والتعايش والتاريخ؛ 
وأن مصر قدمت كافة أشكال الدعم لدولة 
جنوب السودان وهذا ليس بغريب وفق العالقات الراسخة بين البلدين 

والشعبين الشقيقين.
وأشاد سفير جنوب السودان بالتنامي اإليجابي والملحوظ الذي تشهده 
العالقات التي تجمع البلدين وتناسب مع العالقات التاريخية بينهما.. 
قائال: “إن جنوب السودان تتطلع إلى دعم مصر لها في المرحلة 
االنتقالية من أجل دعم السالم واالستقرار والتنمية في ضوء الدور 

المصري الرائد إفريقياً”، طالبا دعم التعاون البرلماني بين البلدين عبر االستفادة 
من الخبرات البرلمانية لمصر ودعم القدرات في ذلك االتجاه.

وأوضح سفير جنوب السودان أن الزيارة رفيعة المستوى التي سيقوم بها رئيس 
مجلس النواب تصب في صالح دعم العالقات الثنائية الراسخة وأنها تأتي في 
توقيت يخطو فيه جنوب السودان أولى خطواته باتجاه ترسيخ األمن واالستقرار 

مؤكداً حرص جنوب السودان على إتمام تلك الزيارة المهمة.

استقبل  فرج جريس:  القاهرة/   
السيسي، أمس  الفتاح  الرئيس عبد 
الخميس، البطريرك إبراهيم إسحاق 
سدراك، بطريرك اإلسكندرية لألقباط 
البطاركة  الكاثوليك ورئيس مجلس 
مصر،  في  الكاثوليك  واألساقفة 
المرافق له، وذلك بحضور  والوفد 
القائم بأعمال سفارة الفاتيكان بالقاهرة.
باسم  الرسمي  المتحدث  وصرح 
بأن  السفير بسام راضي،  الرئاسة 
الرئيس السيسي أكد حرص الدولة على 
التنسيق مع جميع المؤسسات الدينية 
العريقة لرفع الوعي العام بالتحديات 
التي تواجهها دول المنطقة والتي تهدد 
أمنها واستقرارها، مؤكداً أهمية الدور 
الذي تقوم به القيادات الدينية لتوعية 

المواطنين، خاصًة من الشباب، في الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ مبدأ 
المواطنة بدون أي تمييز من أي نوع، ونبذ األفكار الهدامة التي تدعو إلى 
تقويض الدولة الوطنية، ومشيراً في هذا الصدد إلى أهمية التواصل والتنسيق 

بين جميع المؤسسات الدينية المصرية وقياداتها في هذا الشأن.
كما أكد الرئيس السيسي، خالل اللقاء، تقدير الدولة للعالقات الطيبة مع جميع 
القيادات الدينية المصرية والدولية باختالف أطيافهم، ال سيما في ظل النهج 
الحالي للدولة في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة، مشيراً إلى أن تلك الثقافة 
بدأت بالفعل في مصر وستنتشر في المنطقة بطبيعة الحال مع مرور الوقت، 
ومنوهاً في المقابل إلى ضرورة تفهم خصوصية ثقافة المنطقة بما تضمه 
من معايير ومبادئ، وهو األمر الذي يتطلب التفاعل مع تلك الثقافة في إطار 

من القبول واالحترام.
من جانبه، أعرب البطريرك سدراك عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيداً بجهود 

مصر الهادفة إلى تحقيق التقارب والتعايش والتفاهم بين أبناء كافة الديانات، 
المسيح” في  بافتتاح “كاتدرائية ميالد  إلى أن قيام مصر مؤخراً  ومشيراً 
العاصمة اإلدارية الجديدة، جنباً إلى جنب مع “مسجد الفتاح العليم”، خطوة 
حملت داللة رمزية، ورسالة محبة وسالم للعالم أجمع، وبما يعكس إرادة 
سياسية حقيقية لدى الدولة المصرية لترسيخ مفاهيم المواطنة وقبول اآلخر 

والتعايش بين جميع المصريين.
العالم حالياً  اللقاء شهد استعراض ما يواجهه  المتحدث الرسمي أن  وذكر 
من تنامي نشاط الجماعات المتطرفة وما يتبعه من تمدد خطر اإلرهاب في 
مختلف البلدان، إضافًة إلى تصاعد نبرات التشدد واإلقصاء، األمر الذي يتطلب 
تضافر جميع الجهود إلعالء قيم التعايش والتسامح بين جميع الشعوب، ومد 
جسور التفاهم واإلخاء، وتعزيز دور المؤسسات الدينية ورموزها المستنيرة 

الداعية إلى التفاهم والسالم.

 القاهرة/ فرج جريس: 
الخميس،  أمس  السيسي،  الفتاح  الرئيس عبد  أكد 
أنه ورئيس المجر اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي 
في كافة المجاالت وخاصة االقتصادية ومواصلة 
التشاور وتنسيق مواقف البلدين تجاه كافة القضايا 

اإلقليمية والدولية.
الذى  المشترك  الصحفي  المؤتمر  جاء ذلك خالل 
عقده الرئيس السيسي ونظيره المجرى يانوش أدير، 

عقب مباحثاتهما بقصر االتحادية .
المجري  الرئيس  بزيارة  السيسي  الرئيس  ورحب 
والوفد المرافق له ، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تمثل 
خطوة هامة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين 

مصر والمجر.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن زيارة رئيس المجر 
تعد امتدادا للعالقات التاريخية المتميزة بين البلدين 
واصفا المباحثات بأنها مثمرة حيث أكد الزعيمان على 

أهمية تعزيز العالقات الثنائية في كافة المجاالت .
قال الرئيس السيسي إنه ونظيره المجري اشادا بالنتائج 
التى اسفرت عنها اجتماعات منتدى األعمال المشترك 
الفرص  المجر على  اطلع رئيس  أنه  إلى  مشيرا 

االستثمارية المتاحة في مصر.
وأضاف الرئيس السيسى انه ونظيره المجرى اتفقا على 
اهمية مواصلة التعاون وتنسيق المواقف فى المحافل 
الدولية فى ضوء عضوية المجر فى االتحاد االوروبى 
الفتا الى انه يوجد اتفاق فى الرؤى بين البلدين بشان 
المجاالت وال  المشترك فى كافة  التعاون  مواصلة 
سيما فى مجال مكافحة االرهاب والفكر المتطرف .
وتابع أن مباحثاته مع رئيس المجر ركزت ايضا 
على سبل التصدى لقضية الالجئين والهجرة غير 
ايجاد حلول سلمية ألزمات  الشرعية وضرورة 
المنطقة ومن بينها أزمتى ليبيا وسوريا ، والحفاظ 
على الدولية الوطنية ، وأهمية توفير واقع جديد تنعم 
فيه شعوب منطقة الشرق االوسط بالتقدم والتطور .

وأوضح الرئيس السيسي أن المباحثات تناولت أيضا 
تطورات األوضاع فى منطقة الشراق األوسط وجهود 
تسوية القضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين 

وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السالم العربية .

وأكد الرئيس على أهمية الصداقة الخاصة بين الشعبين 
والبلدين لالرتقاء بمستوى التعاون الثنائي ومواجهة 

التحديات غير المسبوقة التى تواجه البلدين .
ومن جانبه، أكد رئيس المجر يانوش أدير، خالل 
المؤتمر الصحفي، أن مكافحة اإلرهاب والهجرة 
غير الشرعية ال يمكن أن تنجح بدون جهود مصر، 
مشيًرا إلى أنه ال يمكن وقف الهجرة غير الشرعية 

إلى القارة األوروبية بدون مساعدة مصر.
على  المباحثات ركزت  إن  المجر  رئيس  وقال 
الشرعية  والهجرة غير  اإلرهاب  مكافحة  قضايا 
واستخدامات المياه، مشدًدا على أن نجاح مصر في 
مكافحة اإلرهاب يصب في صالح القارة األوروبية.
السيسي  الرئيس  إلى  الشكر  المجر  ووجه رئيس 
لدعوته إلى زيارة مصر وإتاحة الفرصة له للتعرف 
المصرية، ونجاح مصر في مكافحة  الثقافة  على 
الوفد  أن عدًدا من أعضاء  إلى  منوًها  اإلرهاب، 

المجري المرافق له يزورن مصر ألول مرة.
وأشار إلى أن لقاءه الحالي مع الرئيس السيسي يعد 
الثالث من نوعه حيث إنه التقى مع الرئيس السيسي 
عام 2017، وفي نيويورك على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر الماضي.
وقال رئيس المجر إنه والرئيس السيسي اتفقا على 

مواصلة تدعيم التعاون االقتصادي واالستفادة من 
مجاالت التعاون المتاحة ومن بينها معالجة المياه، 
منوًها إلى أن بودابست استضافت مؤخًرا منتدى 

للمياه بمشاركة مصر .
والعشرين هو “قرن  الحادي  القرن  أن  وأضاف 
المياه” على عكس القرن العشرين الذي أطلق عليه 
بأنه “قرن النفط”، الفًتا إلى أن مباحثاته مع الرئيس 
السيسي تناولت سبل تعزيز فاعلية استخدام المياه 
ومعالجة الصرف الصحي في ضوء الزيادة السكانية.

وأشار إلى وجود نية صادقة لتعزيز التعاون الثنائي 
في كافة المجاالت، وخاصة في المجال االقتصادي، 
مضيًفا إلى أن المصريين يعرفون المجر جيًدا التي 
صدرت قطارات إلى مصر في الماضي أُطلق عليها 

“القطارات المجرية”.
وأكد رئيس المجر أن الرئيس السيسي أبدى انفتاًحا 
تجاه تعزيز التعاون مع المجر في كافة المجاالت، 
مشيًرا إلى أن اإلرادة السياسية متوفرة لدى قيادتي 
البلدين لدفع التعاون في كافة المجاالت والذي يحقق 

مصلحة مشتركة.
وأضاف أن الظروف السياسية مواتية بشكل كامل 
المجاالت، مبدًيا  الثنائي في كافة  التعاون  لتعزيز 

إعجابه بالحضارة والتاريخ المصريين.

أخبــار

مطلوب للعمل فورًا

مطلوب للعمل في جريدة الرسالة الصادرة من كندا/ مونتريال  
محرر رياضي يجيد االنجليزية والعربية بطالقة، متخصص في 

أخبار كرة القدم بشرط وجود 7 سنوات خبرة على أقل تقدير 
في المجال.

قادر على القيام بالتالي:
- تغطية األحداث الرياضية عربياً ودولياً مع تحليل األحداث

- إصدار تقارير نصف شهرية منها.
- تنظيم الندوات وورش العمل الخاصة باإلعالم الرياضي داخلياً 

وخارجياً مع الشخصيات الرياضية البارزة.
- تمثيل الجريدة في المؤتمرات، الندوات، ورش العمل بالخارج 

السيما في المنطقة العربية.
العربية  باللغتين  والتحرير  بالكتابة  عالية  مهارات  يمتلك  أن    -

واالنجليزية.
- القدرة على االستجابة للمتطلبات اإلعالمية الطارئة في غضون 

فترة زمنية قصيرة.

elressalanews@gmail.com  :لالتصال
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 بقلم: كلودين كرمة

    ال أحد يدرى ما بداخلى وال فكرى يستوعب ما 
نفسى ويستقر فى أعماقها..إنها ألمور كثيرة  تخبأه 
..وأناس  البعض  بعضها  مع  ومتداخلة  ومتشابكة 
اآليادى  هذه  ونفس  الفرح  كل  أيديهم  من  شربت 
أسقتنى المر.. ياله من عجب ! فكيف للناس قدرة على 
التحول ؛ وفجأة و نحن نمد ايدينا لنستقى الخير منهم 
كالعادة ، فنتجرع المرارة ، لنسرع ونتفحص لننبههم 
كالعلقم  القسوة وطعمه  شديد  المحتوى  أن  قائلين 
أخرى وعندها  منه مرة  تقدموا  أال  فخذوا حذركم 
تصعقنا المفاجأة : ونرى نظرا ت ثاقبة ووجه بشع قد 
إرتسمت عليه مالمح مخيفة، ونبرات صوت ثائرة 
تعلن أن ما قدمته أيديهم من ألم وأذى كان مقصودا 
مع سبق اإلصرار وليس عفويا .. ودون إبداء أسباب 
أو منح فرصة لطرح المشكلة أو للتفاهم والتوضيح ؛ 
فقط فى لحظة قد قرروا هدم العالقة وتشويهها وإلقاء 
للتفاوض  يتركون أى مساحة  اإلتهامات جزافا وال 
من  على  العقوبة  وينزلون  القرارات  ويفرضون 
البداية فى أى  منذ  لم يكن طرفا  يريدون ولو حتى 
اتخاذ  له من جبروت فى سرعة  يا  نزاع  أو  حوار 
قرار بإعدام المشاعر ودفن الذكريات الجميلة وقطع 
التواصل وهم فى قناعة شديدة أنهم ذو ذكاء وقدرة 
على تحليل المواقف وقراءة األحداث وأن ما إتخذوه 
كان  أنزلوه من عقاب  وما   ، الحصانة  من فرض 
واجب حتمى - ليس إلصالح األمر بالتأكيد - وإنما 
لزيادة األمور تعقيدا ال يمكن أن ينفرج بعدها الكرب. 
فكم من عالقات تهدمت وبيوت تصدعت وصداقات 
انتهت بسبب كالم وإثباتات مغلوطة وحقائق مشوهة 
وتركيب أحداث بعضها فوق بعض وترتيبها بحيث 
تظهر الصورة - وهى من وحى خايلهم - وكأنها هى 
الحقيقة المؤكدة مدعمة ببعض التعليقات واإليماءات 

حتى تكون مقنعة وال تسمح بتسرب الشكوك. 
ما يضمرون  أناس يظهرون غير  تعجبت من  وقد 
بالحقيقة - ولم أعنى هنا بالتأكيد من يحاول أن يتحكم 
فى ردود أفعاله حتى ال يخسر أناسا أعزاء و ال تسؤ 
عالقته فهذا نوع من تهذيب النفس - انما أقصد من 
يضمرون فى قلوبهم الضغينة و فى فكرهم يدبرون 
المكائد ويدعون أنهم أهل للثقة ويخدعون من تصفى 
نفوسهم للدنيا ويحسنون الظن وهم ال يشغلون بالهم 
بالغة في محاولة  نعم هناك صعوبة  بالقيل والقال.. 
مختلف  مع  التأقلم  أو  الصراعات  هذه  من  للنجاة 
الشخصيات ، وقد تبدلت المشاعر وتغيرت األماكن 
فى  قد طوى  و   ، األيام  معالم  الزمان  وقد طمس 

طياته الكثير من األيام التى كنا نظن أنها سوف تدوم 
بتفاصيلها وننسج  الحياة وإننا سنستمتع  لنا  مادامت 
الروعة  يقل عنها فى  لمستقبل ال  من وحيها األمل 

والجمال. 
ذلك  نستنشق عبق  مازلنا  فإننا  ولكننا مهما عانينا 
الوجدان من حب  فى  المحفورة  الزمان وصوره 
ومودة وتراحم و تضحية و الكثير من العطاء ؛ فهى 
تشكل لنا معنى الحياة و علة لالستمرار ألنها تضفى 
الجالل والبهاء وتضيف رونقا لكل ما بهتت صورته 
وبات منسيا أمره فى غمرة األحداث و المهاترات. 
اسمع كالمك أصدقك أشوف  القول “  وهنا صدق 
وننبهر  نتوقف  الظواهر  فعند   ..“ أتعجب  أمورك 
ونصفق ونصدق الوعود وغالبا هذا يكون إرضاءا 
للذات أو لجذب االنتباه ونوال التقدير من الحضور...

ولكن ماذا عن غياب الفعل وما أكثر حجج التأجيل 
فأى   . الوعد ويتكرر نقضه  الوفاء! ويتكرر  وعدم 
زمن هذا يفرض علينا أن نعيش األمر ذاته مقتنعين 
أى  يبرره  ال  فكر غريب  بصحة عكسه؟!  تماما 
ندعم رأى ونثبت صحته  أن  الثوابت  ..فمن  منطق 
اذ ال يصح  نبطل عكسه  والبرهان وعندئذ  بالدليل 

إال الصحيح . 
ولكن فى عصرنا هذا فكل رأى يحظى باالستحسان 
وكل فكر ينال التقدير وكل له حجته ؛ وبهذا لم يعد 
اعتبره خطأ هو عقيدة  فما   ، هناك خطأ و صواب 
عند األخر والعكس صحيح.. فكل فرد أصبح فيلسوفا 
نظره  وجهة  يوافقه وحسب  ما  مبادئه حسب  له 
واألخطر إنه ال يعبأ كثيرا برأى اآلخرين أو بوجهة 
يناسبه وهذا عالمه  ما  تفكيره وهذا  فهذا   ، نظرهم 
يعترض  فليشاركه ومن  له  يحلو  فمن  به  الخاص 
فليذهب حيثما يشاء، قريبا كان أو صديقا فليس هناك 
فرق ..أصبح أقرب الناس لى هو من يتبع منهجى أما 

من يخالفنى فهو خصم عنيد. 
فياله من تشويش يظلم العقول والقلوب والضمائر ؛ 
إن عدم وضوح الرؤيا وخلط األمور وكثرة الحجج 
مما  الظنون  تمأله  عميق  بئر  فى  باإلنسان  تلقى 
الخطورة  تكمن  بالنفس وهنا  الثقة  نزع  ينتج عنه 
الحق  بين  للتمييز  مقاييس واضحة  تعد هناك  لم  إذ 
االعتبار  بعين  والخطأ واألخذ  والباطل والصواب 
القيم و صدق النوايا، فيتردد اإلنسان كثيرا فى أخذ 
يبنى رأيه على  لم يستطع أن  اذ  الحاسمة  القرارات 
أسس سليمة ومعايير تقييم جيدة تصونه من الوقوع 

فى المكائد .

أخبار ومقاالت

ال أحـد يـدرى!

(514) 961-0777 /  (450) 972-1414 
 elressalanews@gmail.ca / fzemokhol@gmail.com   www.el-ressala.com إلعالناتكم يف الرسـالة
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الورقـــاء

َحَدقي      بِه  فاضْت  ما  الناُس  ألِهَم  هل 

أنِزُفها       ِظلُت  َعَبراتي  الَغضا  َجْمُر 

أِلفْت       ملْن  تَ��رْوي  تكْن  لم  لو  الناُس 

َدُم��ُه          ما  ِللقلِب  تنظري  لو  ورق���اُء 

أح��رُّ ِم��ن ي��وِم ُك��ن��ِت ال��ن��ازّالِت ِب��ِه         

واح���ّر ق��ل��ب��اُه ممّ��ا ق��د رض��ي��ِت ب��ِه           

تُغْص       فيِه  البحُر  كيَف  الناسَّ  يُعّلُم 

أِلفْت       وقد  ِذْك��راَه��ا  ُحزِني  من  تزيُد 

بَلدي        س��اءن��ي  ملّ��ا  ال��ِذك��رى  وأح���زُن 

َخَطبوا       إذا  بُلٌج  وُهم  الّنحورِ  ُشْعث 

َحَسٌد         س��اَده��ا  ب��ادي  عليَّ  ضاقْت 

َم��ٍإ         ع��ن  اخُل���ّاِن  ِم��ن  َسِمعُت  إنّ��ي 

َمنفَعٍة            دوَن  َك��ِره��ون��ي  مِل��ْن  ف��ق��ْل 

َسَكُتوا             إن  يُخفوَن  ما  يعلُم   
ُ
اهلل

َفِمِهْم        ِمن  اخلبَث  أرُّد  َلَعْمري  إنّ��ي 

َمكاَنتُهْم    لي  خّرْت  الّرهِط  َعِن  َفاْسأْل 

األَرَِق َجفا  ألقى  ال  ب��ُت  ليلٍة  ف��ي 

أِلقي سوى  ألقى  ما  الناَس  أخِبُر  ما 

والقلِق الغمِّ  سيُف  بالنفِس  َلصاَب 

ال����َورَِق م��رج��ُل  أو  َس��َق��ٌر  ك��م��ا  إال 

َورَق��ي في  املَ��ْوق��وِد  كالّلَهِب  يشتّد 

َفَبقي أجهرِتِه  من  ُح��بَّ  تزُجري  أن 

َغ����َرِق ب���ا  ميٌّ  أن����ِك  ظ���نِّ���ِه  ِم����ن 

الَغَسِق أْنُ���ُم  َفتبدو  املآقي  تأتي 

بَلِق وف��ي  رَيْ���ٍب  في  وال��ق��وُم  ب��ِرح��ُت 

ِمِق الرَّ َعلى  أكفاٌء  القصائِد  ُعشِو 

يَِضِق لم  والّشرُق  َجْورَها  الفتى  أضنى 

ُخلقي حقِدِهْم  ِمن  اْمَتلؤوا  بِه  ُخْبث 

الِفَرِق ِمَن  أْع��داداً  احِلقُد  أهلَك  َكْم 

ال��ط��ُرِق أق���وِم  ف��ي  َم��ن   
ُ
اهلل وينصُر 

املََلِق في  والّرحَمَن  احَل��ّق  أستشِفُع 

الفلِق في  فواُء  الصَّ توِقظني  واليوَم 

شعر: السنمار محمد علي الكناوي      

املرجفني..  حروب 
سيٌف يف يِد اجلبناء

بقلم/ أسماء أبو بكر

** حوار الحضارات يبدأ من الكلب .
فهو في الغرب أحد أفراد األسرة ومسموح له بالدخول حتى غرفة النوم ، وفي الشرق هو نعت 

لمذموم وآخر حدوده عند عتبات المنزل .
** الغرب ينظر إلى عيوبنا ونحن ننظر إلى مزاياه ، وكالنا أعور .

** هذا العالم سوف يتقاسم انفجارات البارود ، وإن ظل نصفه في الشرق ونصفه في الغرب .
**- السالح يبحث عن معركة ، كما تبحث المعركة عن السالح .

** – المحارب يكمل حربه وسالمه ، طالما ظلت في بندقيته طلقة للحرب وطلقة للسالم .
**- ال يوجد ما يستحق أن ندفع من أجله أعلى ثمن سوى الحقيقة , ألننا قد ندفع حياتنا كلها 

ثمنا للوهم .
كم عدد  أعرف  كنت  وإن   ، اللدغات  كم عدد  أعرف  لن   ، النحل  يدي عش  دخلت  إذا   **

أصابعي .
**- يفقد المرء نصف رشده عندما تسقط المسافة بين عقله وأذنه ، ويفقد النصف الثاني إذا 

لم يدرك ذلك .
 

الدموية  الحركات  له  تعرف  الخصومة ال  إن شرف   
كل  يستبيح  الدائرة  هذه  إلى  انتسب  من  فكل  ؛  طريًقا 
إن  الدنيئة، وحروبهم  أغراضه  إلى  للوصول  الوسائل 
تاريخهم  من  الغابرة  السنوات  في  مباشرة  كانت غير 
العالم،  الكثيرين حول  أنها كانت سبًبا لدمار  األسود، إال 
به،  الزمان  النار حاملها، وإن طال  تمس  أن  لكن البد 
فالماهر البد له من سقطة، وكما يقولون لكل جواٍد كبوة.

فكرة  اكتمال  السابق عند  المقال  في  المطاف  بنا  انتهى 
الحال  بهم  استقر  أن  إلى  اليهود،  أذهان  وطٍن قومٍى في 
الميعاد، وذلك باإلضافة  لتكون أرض  الختيار فلسطين؛ 
أقدامهم على  إليها حتى وضعوا  لجأوا  التي  الحيل  إلى 
أرض المسجد األقصى، وحينها تمكنت مخالب اليهودية 
من انتزاع أرض فلسطين العزيزة ليس من أهلها فقط بل 
ومن العرب والمسلمين جميًعا؛ حتى بات التخاذل واضًحا 
استسالٌم وخضوع؛  فكأنها رواية كل فصولها  للجميع 
بعين  لننظر في حاضرنا  وها نحن نسير خطوة بخطوة 
الباحث عن حقيقة الحال، ونسأل أنفسنا هل تسير األمور 
أي  وإلى  نصابها؟؟!  إلى  الذي سيعيدها  الطريق  على 
الرابحة في  اليهودية في جوالتها  الحركة  مدى ستستمر 
بلدان العالم بداية من الشرق إلى أوربا والواليات المتحدة 

األمريكية؟!
الحالي  الوضع  تقييم  تتوقف على  السابقة  فإجابة األسئلة 
نقلل من  أن  أعداء  أنهم  فليس معنى  بموضوعيٍة كاملة؛ 
الرغم  اليهود على  أن  منا  أحد  يخفى على  ؛فال  قيمتهم 
من قلة عددهم أال أن لهم عقٌل مدبٌر يقود األعداد الغفيرة 
فما يحدث في عالمنا  تام،  الهاوية برضا  العالم نحو  في 
العراق، وسوريا،  اليوم وما حدث من دمار في  العربي 
المجد  المملكة، وضياع  أمن  وتهديد  اليمن،  ومجاعات 
السمراء،  القارة  إثيوبيا كقوة مؤثرة في  الليبي، وظهور 
االقتصاد  النيل،وسيطرتها على  مياه  والصراعات حول 
الخفية  األذرع  واألمريكي واألوروبي،وأيضا  العالمي 
داء  إنها  حقا  وبورصتها؛  النفط  آبار  في  تتحكم  التي 
تنفث قي  العالم وما زالت سمموه  خبيث تفشى في جسد 
الرذائل وتبقى دولتهم  الفكري، ونشر  الغزو  بالدنا مثل 

المزعومة في جنتها الزائفة..
أخالقي  وانهيار  واقتتال  كل خراب  أن  حالًيا  نراه  ما 
اللعين كما  الدول وراءه هذا األخطبوط  لهذه  واقتصادي 
يقال عنهم وعن دسائسهم في  أكثر ما  ذكرنا سابقا ،وما 
العالم ؛وألن من يزرع يحصد فهم يجنون ثمار تاريٍخ من 
التخطيط والعمل المستمر؛ فقد أشرقت لهم شموس األمل 
وانتداب  بلفور  بعد تصريح  السياسي  العمل  ودخلوا في 
األثناء  تلك  وفي  فلسطين؛  إلدارة  العظمى  بريطانيا 
القطبية، وكانت  التعددية  يعيش مرحلة  كله  العالم  كان 
بريطانيا آنذاك اإلمبراطورية التى ال تغيب عنها الشمس، 
توجه هرتزل إليها، ونسج عالقات وثيقة مع البرلمانيين 
المستعمرات  وزير  رأسهم  وعلى  اإلنجليز،  والساسة 
وفي  بينهم  مع قضيته  تشامبرلين”وتعاطف  “جوزيف 
نفس الوقت كان حاييم وايزمان، رئيس المنظمة اليهودية 
العالمية، يتقرب من الحاشية الملكية، حتى استطاع انتزاع 
“تصريح بلفور”فى نوفمبر عام 1917، مستغاًل احتياج 
العالمية  الحرب  اليهود، في خضم  أثرياء  لدعم  بريطانيا 
للمشروع  قوية  حماية  مظلة  بذلك  ومؤسًسا  األولى، 
أفواج  تدفقت  ذلك  إثر  فلسطين، وعلى  في  الصهيوني 
المهاجرين اليهود إلى أرض الميعاد المزعومة، وشارك 
الجيش  في صفوف  العالمية  الحرب  في  منهم  اآلالف 
فيما  والتسليح،  التدريب  البريطاني، وحصلوا منه على 
ُعرف بالفيلق اليهودي أو )الكتيبة العبرية( التي تم حلها 

اليهودية  للعصابات  مقاتلوها  الحرب، وانضم  بعد  فيما 
المدنسة في فلسطين..

اليهودية سارت األمور وفق خططهم،  وكما توقع ذئاب 
وتصدوا  دعم مخططاتهم،  مهمة  البريطانيون  وتولى 
عام  من  استمرت  التي  الكبرى”،  “فلسطين  لثورة 
أن مطالب  الرغم من  1939،وعلى  1936 وحتى عام 
اليهودي  الوجود  تركز على  كانت  األساس  في  الثورة 
العالمية  الحرب  اقتراب  مع  البريطاني،لكن  وليس 
ألمانيا،  الحرب ضد  أن تخوض  الثانية خشيت بريطانيا 
الذين يشاركون  العرب  أمام هجمات  وظهرها مكشوف 
فأصدرت  مًعا،  الصهاينة واإلنجليز  في عداوة  األلمان 
 ،1939 البريطانية “الكتاب األبيض” في عام  الحكومة 
فلسطينية في غضون عشر  إنشاء دولة  الذي نص على 
لفلسطين،  اليهودية  الهجرة  قيود على  سنوات، وفرض 
التي  وبيع األراضي لألجانب، وغيرها من اإلجراءات 
بلفور، ومن  تخلًيا عمليًّا عن تصريح  اليهودية  اعتبرتها 

ثم عارضتها بشدة..
العشرين  القرن  التاسع عشر وأوائل  القرن  أواخر  وفي 
وأيدولوجيات  تسير وفق خطط  اليهودية  الحركة  باتت 
أمثال  ثاقبة، وأصبح رجاالت  المستقبل نظرًة  إلى  تنظر 
:إسحاق رابين وشارون وجولدا مائير ومن على شاكلتهم 
من أصحاب األمر والنهي في الدولة الوليدة؛فهم أصحاب 
الفلسطينين  العرب  المجازر ضد  تنفيذ  في  أسود  تاريٍخ 
بتقسيم  عام47  المتحده  األمم  قرار  ذلك  في  وساندهم 
ثم حرب48  فلسطينية ويهودية”  دولتين”  إلى  فلسطين 
الدوله  قيام  نتيجتها  نكراء كانت  العرب هزيمًة  وهزيمة 
اإلسرائيلية بالفعل أرض وشعب وحكومة وعلم، ونفذوا 
-التى جعلت من  فيهم مذابًحا دمويًة مثل صبرا وشاتيال 
قوًة منيعة يجوز االعتماد عليها - راح ضحيتها  اليهود 
عام  المخيمات  في  الفلسطينيين  الالجئين  من  الكثير 
سبتمبر  شهر  من  السادس عشر  في  وبدأت   ،1982
واستمرت لثالثة أياٍم من الدماء والقتل والقمع ، بعد ذلك 
الجديدة حيث  العظمى  القوة  الصهاينة نحو  اتجاه  تحول 
ذهبت انجلترا التى كانت ال تغيب عنها الشمس وظهرت 
1919 والثانية  بعد حربين عالميتين األولى عام  أمريكا 
عام1938 وبذلك كانت الصهيونيه هي السبب في إشعال 

وقود هذين الحربين..
يعلي  الذي ال  التدبير  نعيش في هذا  أننا ما زلنا  الحقيقه 
التي طغت على  للمادة  قيمة  فقط  لإلنسانية ويعلي  قيمًة 
كل شيء؛ فالدماء تسيل في كل أرجاء المعمورة، والعالم 
يلعبون  بارعون  ممثلون  يريد، وكأنهم  لما  إال  يبكي  ال 
أدوارهم باحتراف، ومازلنا ندور في حلقات التاريخ نتقفى 
أثر هذه الحركة التي لم تنشأ مثلها في التاريخ اإلنسانية؛ 
التخطيط والقتل،  الخداع والحيلة، وبين  بين  فقد جمعت 
وهي ال ترى سوًءا في استغالل كل شيء للوصول إلى 
غاياتها؛ فالنساء أداٌة للجاسوسية والعهر سالٌح الستخراج 

األسرار كما سنعرض ذلك في مقاالٍت قادمة..
لكل من  فريسته  إلى  العقاب  نظرة  ينظرون  باتوا  إنهم 
أو يريض فضح زيفهم؛  الحديث عنهم،  نفسه  له  تسول 
الرأي،  بأصحاب  تعج  االغتياالت  قائمات  فأصبحت 
تنتظر مصيرها  الحرة  والمعارضين، وأصبحت األقالم 

تحت المقصلة..
فاألمس كانت جماعات المرجفين تحاول أن تقيم لنفسها 
لكنها سيوٌف في  أيديهم،  وزًنا واليوم يحملون سيوًفا في 
أدواتهم وأسلحتهم في توطيد  الجبناء، ولكن ماذا عن  يد 
سيطرتهم ؟!هذا ما سنتطرق إليه إذا قدر هللا لنا البقاء في 

سطوٍر قادمة تزيل لثام هذا الفكر اليهودي العفن..

ِدَماٌء َعلَى َبَراِثن ِصْهُيون

وبدون  الدول  كل  عند  المعروف  من   
 “ القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أن  استثناء 
الحكومات  تتدخل  أن  تاّماً  منعاً  فيفا “يمنع 
تفصل  أن  تريد  بل   ، الرياضي  الشأن  في 
بل   ، قاطع  بشكل  السياسة  الرياضة عن 
، مثلما  قاسياً  وتعاقب على ذلك أيضا عقاباً 
القدم  لكرة  الكويتي  االتحاد  حدث مثال مع 
الفيفا “  اإليقاف عن  والذي فرض عليه “ 
 ،  2015 أكتوبر  منذ  أي مشاركة خارجية 
اللعبة  في  الحكومي  التدخل  مزاعم  بسبب 
ألى غاية األسبوع األول من شهر ديسمبر 

2017 ) أي ألزيد من سنتْين (.
 “ مؤخرا  يخرج  الشديد  ولألسف  لكن 
غريب  بتصريح   “ منصور  مرتضى 
ومخالف لما هو جاري به العمل في قوانين 
الفيفا “ حيث قال : “ لن أخوض مباراة   “
إلى  السماء  نزلت  لو  قطر  في  السوبر 
في  السوبر  مباراة  األرض، كيف أخوض 
أنا  العربي،  الوطن  القلق في كل  تُثير  دولة 
ملعب  في  المباراة  هذه  أن أخوض  مستعد 
أخوض  لن  لكن  الترجي ووسط جماهيره 
التنفيذي  المكتب  في قطر” وكان  المباراة 
إقامة  قّرر  قد  القدم  لكرة  اإلفريقي  باالتحاد 
دوري  بطل  الترجي  بين  السوبر  مباراة 
الكونفدرالية  بطل  الزمالك  وبين  األبطال 
يوم 14 فبراير 2020 في العاصمة القطرية 

الدوحة .
الزمالك  لرئيس  العبثي  التصريح  وبهذا 
ن إشارات سياسية ال عالقة لها  يكون قد ضمَّ
 ، القدم بشكل خاص  بالرياضة عامة وكرة 
الذي  السيد “ مرتضى منصور”  ونرى أن 
الرياضية  في حياته  انفعاال مستمرا  يعيش 
أخطاء  عدة  ارتكب  أنه   – نرى   – دائما 
نوردها على   ، وتقديرية  قانونية ومنهجية 

الشكل التالي : 
- السعودية المعني األول بالقطيعة السياسية 
برسم  لقائها  إجراء  تقرر عدم  لم  مع قطر 
2019 ، وقطر بدورها رحلت  آسيا  بطولة 
إلى السعودية وأجرت المباراة التي انتصرت 
فيها ) 2 – 0 ( دون أي حرج من المنتخبْين 
ُب الرياضة بينهما أكثر  ، بل بالعكس قد تَُقّرِ
أيضا  والسعودية   ، السياسة  به  فرقت  مما 
إلى جانب اإلمارات يشاركان رغم المشاكل 
العربي  الخليج  السياسية والقطيعة في كأس 
انطلقت  والتي   ، بقطر  المقام حاليا   2019
المثال  هذا  أن  وأعتقد  ؟؟  األسبوع  هذا 
ليوصل رسالة  والمنطق  بالحيوية  ينبض 
أمور  الزمالك عن تخبطه في  لرئيس  قوية 
اختالف هذين البلدِين واللذْين من المفروض 
أنهما سيتصالحان مستقبال إن شاء هللا تعالى 
، والتاريخ ولو أنه يسجل سوء العالقات بين 
اإلخوة العرب ولكن في النهاية يسجل أيضا 

عودة المياه إلى مجاريها بفضل هللا تعالى .
-  كلنا يدرك أن كأس العالم 2022 سيكون 
حاليا  مؤهلة  ودولة مصر   ، قطر  بدولة 
لدور المجموعات التي ستجرى قرعتها في 
منتصف يناير المقبل بإذن هللا ، فهل مصر 
إفريقيا  في  ومكانتها  والتاريخ  الحضارة 
اإلفريقية  للمنتخبات  وتصدرها  والعالم 
بعدد بطوالتها  – أقول – هل ستعتذر عن 
التي  للنهائيات  تأهلها  حال  في  المشاركة 
ستقام بقطر ؟؟ مصر تدرك اآلن هذا األمر 

فإن كانت ستفعل ذلك مستقبال – وهذا شبه 
بهبة ورصانة مصر –  دولة  مستحيل من 
البطولة  من  انسحابها  وتعلن  اآلن  فلتفعله 
قبل بداية دور المجموعات ؟؟ هل هذا يصح 
أكبر من  العربية  ؟؟ طبعا جمهورية مصر 
يليق  ال  الذي  المستوى  هذا  إلى  تنزل  أن 
بسمعتها ومكانتها في العالم .. ونفس الشيء 
ينطبق على فريق الزمالك الذي كان يعرف 
المباراة بين بطل إفريقيا وبطل  من قبل أن 
الكنفدرالية ستلعب في قطر، وقد أعلن عن 
أن  يعلم  كلنا  ، حيث  تقريبا  عام  قبل  ذلك 
قطر اشترت حقوق استقبال لقاءات السوبر 
اإلفريقية لسنتْين ) العام الماضي وهذا العام 
القادمة  السنة  اتفاق حتى في  ( وربما هناك 
إن شاء هللا حيث تريد قطر تجريب واختبار 
العالم  قبل حلول كأس  التنظيم  قدرتها على 
الذي سيجرى على أرضها إن شاء   2022

هللا .
الزمالك  رئيس  أن  إلى  اإلشارة  تبقى 
فإنه   ، هذا  تعنته  في  استمر  إذا  المصري 
أولها   ، السارة  المفاجآت غير  باب  سيفتح 
واعتبار  الفريق  من  البطولة  درع  سحب 
الوصيف نهضة بركان المغربي فائزا بكأس 
الكنفدرالية اإلفريقية ليلعب السوبر كوب في 
14 فبراير أمام الترجي التونسي ، فاالتحاد 
اإلفريقي أمضى عقدا مع قطر إلجراء هذه 
المباراة على أرضه ، وقطر دفعت من أجل 
فريق  ثانيا سيتعرض   ، باهظة  أمواال  ذلك 
تأكيد  بكل  يزكيها  إفريقية  لعقوبة  الزمالك 
الرياضة  تداخل  يرفض  الذي  الفيفا  جهاز 
بالسياسة في مثل هذا المشهد ، عقوبة الكاف 
ستكون قاسية بمنع الزمالك من المشاركات 
اإلفريقية لمدة ال تقل عن ثالث أربع سنوات 
فريق عالمي  إقبار  إلى  ما سيؤدي  ، وهو 
بالقصيرة مع  ليست  لمدة   ) الزمالك   ( قوي 
للسيد  ِمْلكاً  الزملكاوي ليس  الفريق  العلم أن 
لكل  ، بل هو ملك  مرتضى منصور وحده 
بمصر وخارجها خاصة  الفريق  جماهير 
لذلك ليس من حق رئيس   ، العربية  بالدول 
القرارات بمفرده ،  النادي أن يتخذ مثل هذه 
بدون ولو القليل من الديمقراطية ، فقط بسبب 

انفعاالته الزائدة دائما عن المألوف ؟؟؟ 
الرسالة  أختم أرجو أن تصل هذه  أن  وقبل 
في مصلحة  يفكر  عساه  الزمالك  لرئيس 
الفريق التي ال تضر بأي حال من األحوال 
، بل غياب مصر عن  الشقيقة  دولة مصر 
التظاهرات والمنافسات القارية والعالمية هو 
الذي سيضرها – ال قدر هللا – أيضا أرجو 
السيد مرتضى منصور لتصرفاته  ينتبه  أن 
وتصريحاته التي تثير الشفقة أكثر مما تثير 
توعد  فقط  يومْين  فقبل   ، الرد  أو  التحليل 
انهزموا  فقط  ألنهم  الفريق  في  الالعبين 
أمام إنبي المصري في البطولة الوطنية ؟؟ 
وهذه ليست المرة األولى  ، بل تتكرر هذه 
والتصرفات عند كل هزيمة  التصريحات 
يبدع  أن  يمكن ألي العب  ال  ؟؟  تعثر  أو 
ويلعب جيدا في ظل الوعيد والخوف أبدا .. 
مصر في قلوبنا دائما ، وأهلها يدركون ذلك 
ويتصرفون بكل عقل وحب ومتانة ، إال من 
التي تحدثنا على واحدة  بعض االستثناءات 
منها في شخص رئيس فريق الزمالك المثير 
للجدل والمشاكل هداه هللا تعالى لكل خير . 

بقلم : شريف رفعت

الصـــندوق
  يحث الخطى سيرا و هو يحمل الصندوق، الصندوق 
كبير نسبيا يضطر أن يلف ذراعيه حوله كي يتمكن من 
حمله، كان يتمنى لو كان للصندوق يدا يحمله منها، لكن 
في غياب ما يسهل حمل الصندوق منه يضطر أن يضمه 
المارة  يقول  ماذا  ترى  به.  يسير  و  يحتضنه  لصدره، 
عن صندوقه و عنه. عموما رأيهم ال يهم، يتذكر عندما 
خرج هذا الصباح حامال الصندوق أبوه ربت على كتفه 
رفعت  أمه  الصندوق،  على  بالحفاظ  أوصاه  و  بحنان 
بالصندوق  يهتم  ـْه أن  له و حـَلـَفـَت للسماء و دعت  يديها 
الصندوق  أن  يشعر  السير  في  يستمر  فيه.  يفرط  أال  و 
الطرق،  لمفترق  أكبر. يصل  بقوة  فيحتضنه  ثقال  يزداد 
يتردد لحظة، أي طريق يجب أن يسلك، ال يستمر تردده 
المناسب،  الطريق  يختار  الصندوق  من  بوحي  طويال، 
يستمر في السير و قي إحتضان الصندوق، كما لو كان 
هناك شيًء عضويا يربط الصندوق بجسده، كما لو كان 

الصندوق قد أصبح إمتداد للجسد.
يحث الخطى، يقترب منه رجل طويل عريض يبتسم له، 
الصندوق،  يحمل عنه  أن  عليه  يعرض  بجواره،  يسير 
الرجل  يرفض عرض  والديه،  يتذكر صاحبنا نصيحة 

الذي يستمر في السير بجواره و اإللحاح عليه
بأجر،  أطالبك  لن  مجانا،  الصندوق  عنك  أحمل  ـ 
سأوصلك إلى حيث تريد و أوفر عليك تعبك و مجهودك.

يشكره بحزم و ضيق، يستمر الرجل في السير بجواره 
و يستمر في اإللحاح، يستمر هو في تجاهله. أخيرا ييأس 

الرجل و يختفي.
يسير لعدة دقائق فتقابله إمرأة حسناء، تعترض طريقه، 

تقول له باسمة بغواية:
ـ أود أن أشتري هذا الصندوق.

بلهجة  لها  يقول  بداخله،  ماذا  تعرف  ال  فهي  يندهش، 
مؤدبة حاسمة: 

ـ إنه ليس للبيع سيدتي.
ترد عليه و هي مازالت تبتسم:

ـ أي شيء في العالم للبيع إذا عرض فيه الثمن المجزي، 
أنا مستعدة أن أدفع لك ما تريد، قل ما ثمنه؟

ـ ليس للبيع.

تستمر في السير بجواره، تلح عليه:
ـ مجرد أذكر الثمن.

ـ سيدتي قلت لك أنه ليس للبيع.
إختفت إبتسامتها، قالت له بلهجة محذرة:

ـ قد تندم إذا لم تبعه لي.
توقفت عن  السير حثيثا.  في  يستمر  و  يتجاهل عبارتها 

متابعته و قالت:
ـ سوف تندم.

عنه  يقالن  ال  إثنان  يتبعه  المالمح  رجل ضخم شرس 
ضخامة و ال شراسة يعترض طريقه، يبادره:

ـ نحن شرطة، إعطنا الصندوق.
أجاب و هو يحاول أن يداري الخوف الذي تملكه:

كنتم  إذا  أم ال، و حتى  كنتم شرطة  إذا  متأكد  أنا غير  ـ 
شرطة ليس من حقكم أن تأخذوا الصندوق.

بعصي  عليه ضربا  إنهالو  لمساعديه،  الرجل  أشار 
غليظة، في البداية كان الضرب على الذراعين الملتفين 
تعلق صاحبنا بصندوقه،  ذلك من  الصندوق، زاد  حول 

قال الرجل الشرس لمساعديه:
ـ إنهوا عليه، أريد الصندوق، أريده اآلن.

إنهال الضرب على الرأس، ضرب قاسي وحشي مجرم، 
شعر الرجل أن تعلقه بالصندوق مسألة حياة أو موت، في 
أنفاسه تحت  لفظ  المسألة مسألة موت ألنه  الواقع كانت 

وقع الضرب. صاح الشرس بمساعديه:
ـ خذوا منه الصندوق اآلن.

الصندوق،  ذراعيه حول  يلف  مازال  الميت  الجسد  لكن 
الذراعين  من  الصندوق  تحرير  المساعدان  يستطع  لم 
الميتين، حاول رئيسهما أن يساعدهما بال جدوى. تجمع 
المارة بتردد حول المشهد الدامي، أخذ الرجل في السباب 

ثم إنصرف سريعا يتبعه مساعداه.
ـْـل  الغـُـس بإجراء  قاموا  فالذين  حدث،  غريب  شيء 
الصندوق  يحرروا  أن  يستطيعوا  لم  أيضا  الميت  للجسد 
ـْـل ثم تكفين  من ذراعي الجثة، إضطروا إلجراء الغــُـس
الجسد و دفنه و الصندوق معه ملتصق به. الشيء اآلخر 
الميت  الرجل  أنهم رأوا على وجه  الذي حدث  الغريب 

صاحب الصندوق إبتسامة رضا جميلة.

متطوعون يبتكرون ممر مشاة 
بالبعد الثالث لتعزيز سالمة 

املارة يف تايالند

ابتكرت مجموعة من المتطوعين في تايالند ممرا للمشاة بتقنية البعد الثالث بحيث يبدو 
من يعبر الممر بلونيه األبيض واألسود كما لو كان يحلق فوق الطريق وذلك بهدف جذب 

اهتمام سائقي السيارات وتعزيز سالمة المشاة.
ويبدو الخداع البصري واضحا من على مسافة قصيرة لكن بالنسبة لسائقي السيارات 
المتجهين نحو الممر يبدو األمر كما لو أن المشاة يحلقون فوق األلواح البيضاء وهذا 

يدفعهم إلبطاء السرعة لدرجة تصل إلى حد التوقف.
ورسمت مجموعة من الطالب والمتطوعين ممر المشاة أمام المدخل الرئيسي لمدرسة 
)وات بوينج تونج النج( في ضواحي بانكوك بتمويل من بنك االدخار الحكومي. وقال 
ناتابونج جيرافيجيت مدير المشروع إنهم رسموا ستة ممرات أخرى على مدى الشهور 

القليلة الماضية بالقرب من مدارس ومعابد حيث يكثر المشاة في العادة.
الصحي  األمن  نشرها مكتب  الماضية  األربعة  األعوام  وكشفت إحصاءات على مدى 

الوطني في تايالند وقوع 10672 حادثا لمشاة توفي خاللها أكثر من 900 شخص.
وتكمل مجموعة المتطوعين التي ابتكرت الممر الجديد ما ال يقل عن ثالثة مشروعات 
في غضون األسابيع الستة المقبلة قبل أن يراجع بنك االدخار الحكومي المبادرة برمتها 

لبحث تقديم المزيد من الدعم.
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بقلم: الدكتور غازي الفنوش

  من هواياته التي يحبها منذ أن كان صغيراً 
هي سماع اإلذاعة المصرية ، يسمع منها 
األغاني المختلفة والصور الغنائية التي تحكي 
قصصاً تعكس البيئة القديمة والمعاصرة ، 
وما تحويانه من النواحي الشكلية واالجتماعية 
بها  تنطبع  التي  والنفسية  واالقتصادية 
شخصيتها الرئيسية والثانوية . أما األغاني 
، فأكثر ما يستهويه منها األغاني التي يغنيها 
ويلحنها المطربون والملحنون البارعون في 
طربهم وألحانهم ، والسيما أغاني محمد عبد 
في  يروقه  فما   . والقديمة  الحديثة  الوهاب 
الحديث منها براعة اللحن ورشاقته ، وهزالة 
اللفظ ورقته ، وفي القديم منها أصالة التراث 
وعراقته وقوة األداء وروعته ، وكان معها 
يعجب بالكثير من األغاني العربية وخاصة 
اللبنانية والسورية التي كانت تذيعها اإلذاعة 
مع األغاني المصرية فيستمتع بمن يتغنون 
وبين   . المعروفة  بألحانهم  ويلحنونها  بها 
الحين والحين يسمع الموسيقى الكالسيكية 
من المحطة التي تذيعها ، فينصت في تركيز 
وترقب إلى ما يسمعه منها ، فيتذوق ما بها 
من التناغم والتعريف الموسيقى ، ويلحظ فيها 
قدرة المؤلف على توظيف اللحن بين آالت 
االوركسترا المختلفة . أما الصور الغنائية ، 
فكان يسمع الكثير منها مثل : قسم ، وعوف 
األصيل ، وعذراء الربيع ، والراعي السمر 
التي يغني أثناءها المطربون مثل عبد الحليم 
حافظ ، وكارم محمود ، وسيد إسماعيل ، 
ومحمد قنديل وغيرهم ، يلحنها لهم الملحنون 
الذين كانوا أشهرهم محمود الشريف ، وأحمد 

صدقي . وكان يستمتع عندما يعرف أن بعض 
هذه الصور الغنائية أخذها من يؤلفونها عن 
األساطير القديمة بعد أن شكلوها ووضعوا 
لها الطابع المصري القديم أو المعاصر فيقدر 
الربيع مأخوذة من  .فعذراء  عملهم وقيمته 
أسطورة إغريقية ،  مصرها وكتب أغانيها، 
ووضع رؤيته فيها عبد الفتاح مصطفي ولحنها 
محمود الشريف ، وأدى شخصياتها زوزو 
نبيل، وعبد الرحيم الزرقاني ، ومحمد الطوخي 
وشريفة فاضل وأخرجها محمد محمود شعبان 
الذي كان يلقب )بابا شارو( . وأكثر ما يحب 
في تلك الصورة الغنائية أغنية تذاع في بدايتها 
وكتبها عبد الفتاح مصطفى ولحنها محمود 
الشريف وتغنيها المطربة )جيهان( التي كانت 
تملك صوتاً رقيقاً حانياً ، ومع ذلك لم تكن 
مشهورة ن ولم يكن أن اسمها الحقيقي هو 
سارة أحمد ، أخذها محمود الشريف في فرقته 
الخاصة عندما عرف قيمة صوتها وحنوه ، 

تقول األغنية أو القصيدة .
هيا إلى المروج       هيا إلى الربا

نستقبل الصباح        معطر الصبا 
هيا هيا

أن شهاب النور        في غصنه المنثور 
حياِك يا آذار           يا بهجة السمار 

هيا هيا 
ها قد صفا الغدير      وازهر الكرم 

وغرد العصفور       كأنه حلم
وآذار هي بطلة الصورة الغنائية ، وهي في 
األسطورة اإلغريقية برسيفون ابنة زيوس 
وديمتر أما الراعي األسمر فقد أخذها عبد 

اإلغريقية  الملحمة  عن  مصطفى  الفتاح 
شخصياتها  هوبيروسأدى  للشاعر  اإللياذة 
صالح سرحان وزوزو نبيل ولحن أغانيها 
محمود  محمد  وأخرجها  الشريف  محمود 
شعبان . ومن حبه لسماع اإلذاعة وما بها 
من األغاني والموسيقى والصور الغنائية ، 
فقد كان يشترى في أجازاته األسبوعية أو 
الصيفية مجلة اإلذاعة ، يتصفحها ، ويعرف 
كانت  التي  والبرامج  األغاني  أوقات  منها 
المحطات قديماً توضحها بالضبط ، فال تشذ 
عنها ، فيحول المذياع إلى المحطة التي تذيع 
ما يروقه ، بل يضع أمام كل ما يرغب من 
سماعه بالمجلة خطأ أو عالقة حتى ال ينسى 
النهار  أثناء  هو  فإذا   ، شئ  في  يخطئ  أو 
والليل يحول المذياع من محطة إلى غيرها 
، ومن برنامج إلى أغنية ، أو منها إلى أغنية 
غيرها ، أو برنامج غيره . وكان أحياناً يحب 
أن يتجول بوسط القاهرة ، أيام كان التجوال 
مر  فإذا   ، الهدوء  بعض  به   ، بسيطاً  فيها 
االالت  تبيع  التي  المتاجر  من  متجر  على 
الموسيقية واألسطوانات المختلفة ، ينتظر 
ويظل أمامه يتطلع إلى هذه االالت ، فيعجب 
تلك  العزف عليها ، وإلى  بمن يستطيعون 
األسطوانات فيدهش ممن سجلوها ، فأشترى 
يوماً آلة من آالت الكمان . أخذ في بعض 
األوقات يعزف عليها ، فكان عنفه عشوائياً  
، ال يرتقي إلى مكانة االحتراف ، فلم يتذوقه 
ن بل كان يخجل منه لعدم قدرته على أن 
يعزف مثل المحترفين ، فكل ما كان يفعله 
األوتار  بيد ويداعب  القوس  أن يحرك  هو 

بأصابع اليد الثانية ، فتصدر عن اآللة أنغام 
رغم استساغته لها واستمتاعه بها ،  يشعر 
 ، بها  يستمتع  ، ولكنه  ناقصة مقتضبة  بها 
وإن كان بسيطاً ، فهو يدرك أن القدرة على 
العزف الصحيح يكون بالتدريب والدراسة 
من متخصص في فن الموسيقى . وذات يوم 
يسير بوسط المدينة ، فينحرف إلى شارع 
قصر النيل ، فما أن يخطو به قلياًل حتى يرى 
على طوار الشارع الفتة أمام صالة مبنى 
من المباني عليها إعالن عن مزاد يقام من 
الغد ، ويستطيع الناس قبله أن يتفحصوا  ما 
به من أشياء تروقهم ، فيرغبون في شرائها 
، فيتجه غلى الصالة ، فينظر في محتوياتها 
فيرى شيئاً ينجذب إليه : آلة من االالت التي 
بالفرنسية  تسمى  والتي  األسطوانات  تذيع 
فونوجراف وباإلنجليزية جراموفون ، أما 
بالعربية فيطلق عليها لفظ لم يكن شائعاً رغم 
عربيته )الحاك( فيدنو منها ، ويفحصها ، 
فإذا هي قديمة تعمل باليد ، وعليها بعض 
األسطوانات القديمة ، مثلها قد وضعت على 
قرصها  وربطت بحبل من األحبال البالية 

فيقرر أن يشتريها.
وفي الغد يتجه في شغف إلى صالة المزاد 
هذا  على  الحصول  في  قوية  رغبة  وبه   ،
الفونوغراف وما عليه من أسطوانات فينتظر 
بين الحاضرين مترقباً حتى يعلن منظم المزاد 
عنه فيشير إليه ويصيح في اهتمام بشئ من 
المبالغة وبلهجة حامية فونوغراف رائع ومعه 
كمية من األسطوانات .. مين يفتح المزاد ؟ 
ولم يتحدث أي من الحاضرين الذين امتألت 

الصالة بهم وكأن الناس أضحت ال تبالي مثل 
هذه األشياء القديمة ، حتى وإن كانت كما 
يراها هو قيمة فينظر إلى من يقتربون منه 
فلم يلمح فيهم من به رغبة في شرائه ، فيندفع 
هو حتى ال يفقده ويصيح في بعض االرتباك :                                                   
خمسة جنيهات ولم يعرف إذا كان هذا المبلغ 
كثيراً أو قلياًل ، ولكن منظم المزاد لم يتعجب 

فيصيح في حمية            
خمسة جنيه األستاذ مين يزود فيصيح رجل 
يقترب منه ، ويقول وكأنما يفتل الرغبة في 

الشراء                         
خمسة وربع                                                                                                                    
وينظر إلى الرجل فيعرفه ، فقد رآه باألمس 
، عندما كان يتفحص الفونوغراف وقد أمسك 
بيده بعض األوراق يتصفحها ويتطلع فيها 
إلى محتويات الصالة فيدرك أن الرجل هو 
من  أو  المزاد  اصحاب  من  شك  غير  من 
العاملين بالصالة ، ويصيح المنظم  : خمسة 
وربع .. مين يزود؟                                                                    
فيقول هو في سرعة وكأنما يتحداه خمسة ثم 
ينظر إلى الرجل الذي نافسه في سعره فيراه 
يتفحص ورقة في يده بال اهتمام ولم ينتظر 
المنظم ، فقد رأى عدم الرغبة من الحاضرين 
في شراء الفونوغراف فبدا عليه وكأنما يرغب 
في أن يتخلص منه فيصيح في حمية وهو 
يشير نحوه خمسة ونص األستاذ ، ويتأنى 
قلياًل ثم يستمر خمسة ونص .. خمسة ونص 
ى .. خمسة  أال أونا .. خمسة ونص أال دوَّ

ونص ويتعثر برهة أال ترٍي .
البقية في العدد القادم  

اسطوانة قدمية

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

بالدي تـراب 

شعر: صباح غريب
ورق قصـاصة 

نعيش ونفنى في ظاللك
وإن غادرنا الشباب ..

نفارق عمرنا ..ولكن لن نفارق 
وإن طال العذاب

فأنت الروح إن فارقتنا ..
وما الجسم إال من تراب 

يريدون نزع أرواحنا منا !!
خسئوا ...والذل فوق رؤوسهم 

والحق مهما تمادوا ...
إنه هو الغالب 

فقد روينا ترابك بدمائنا 
وتشهد لنا النجوم..

فوق السحاب 
والزيتون يشهد ووريقاته 

المضيئة ببريقها الجذاب 
سنعود يوما إلى تلك الرحاب 

ويعود زماننا لمجده ...
فالزمن قالب 

وترتفع أعالمنا على المآذن 
والكنائس

على كل الهضاب ...
ويرحل األنجاس عنك 

وتصفوا لنا األيام 
ويطيب المطاب 
ونحن بدورنا..
لن نفارق ....

وإن طال العذاب 

شعر : 
عباس شعبان

   الصداع النصفي حالة مرضية شائعة 
النابض في  تسبب نوبات من الصداع الشديد 
أحد جوانب الرأس  يستمر لمدة اربع ساعات، 
وقد يمتد حتى ثالثة أيام، وقد يصاحب نوبات 
الشقيقة اعراض منها الغثيان والقيء وزيادة 
الحساسية من الضوء الساطع والصوت القوي. 
هذه االعراض البصرية والحسية  تعرف 

.)Aura( مجتمعة بإسم األورة
انواع الصداع النصفي :

- صداع نصفي يصاحبه عالمات تحذيريّة مثل 
رؤية أضواء وامضة شبيهة بألوان قوس قزح 

تسبق حدوث النوبة .
- صداع نصفي بدون أي عالمات تنبيهيّة، 

وفي هذا النوع تدوم النوبة لفترة أطول.
- صداع نصفي صامت، حيث تحدث عالمات 

التحذير دون حدوث نوبة صداع.
أعراض الشقيقة 

هناك أربع مراحل لحدوث نوبة الشقيقة، وفي 
كل مرحلة من هذه المراحل تظهر مجموعة 

من األعراض . 
مرحلة البادرة

تبدأ قبل يوم أو يومين من ظهور الصداع ، 
ياُلحظ خاللها عدم الرغبة في تناول الطعام 
واالكتئاب مع القلق والهيجان وأحيانا تيبس في 

الرقبة وكذلك اإلمساك
مرحلة األورة

تبدأ أعراض هذه المرحلة بالظهور تدريجياً 
، وتستمر لمدة 20 دقيقة تقريبا حيث يرى 
المصاب األشكال المختلفة كومضات الضوء 
أو النقاط الساطعة مع فقدان البصر بشكل 
مؤقت وكذلك الشعور بالوخز في الساقين أو 
الذراعين وخدر في الوجه وصعوبة التحدث 

بوضوح .
مرحلة الصداع

في هذه المرحلة تظهر مجموعة من األعراض 
المصاحبة أللم الرأس والتي قد تستمر ما بين 
عدة ساعات وأيّام ، ومنها زيادة الحساسية 
للضوء الساطع والصوت الصاخب المرتفع 

وكذلك الشعور بالغثيان والتقيّؤ والدوخة .
مرحلة ما بعد الصداع

وهي المرحلة األخيرة حيث يشعر المريض 
ببعض تقلبات في المزاج مع الشعور بالضعف 

العام والحساسية للضوء والصوت.  
أسباب الشقيقة

لم يتم التوصل إلى أسباب مرض الشقيقة 
إلى اآلن، ويعتقد بأنها ناتجة عن نشاط غير 
طبيعي يؤثر على مسار السياالت والنشاطات 
العصبية والناقالت الكيميائية لألوعية الدموية 
في الدماغ. وكذلك  هناك بعض العوامل البيئية 
والوراثية التي تلعب دورا هاّما في اإلصابة 

بهذا المرض. ومن هذه العوامل :
- التغيرات الهرمونية عند النساء اثناء الحمل 
وانخفاض هرمون االستروجين خالل سن 

اليأس 
- الحالة النفسية العاّمة تؤثر بشكل كبير في 
اإلصابة حيث أن الشعور بالحزن واالكتئاب 

والقلق واإلرهاق يزيد من احتمال االصابة. 
- قلة النوم وعدم اخذ ساعات كافية من الراحة.

- التدخين وتناول المواد الكحولية.
- الجفاف ونقص كمية السوائل  في الجسم.

- تناول كميات كبيرة من الكافيين.
- تناول بعض االدوية مثل حبوب منع الحمل.

تشخيص مرض الشقيقة 
يعد تشخيص صداع الشقيقة من أحد أكبر 
التحديات التي تواجه الطبيب المختص وذلك 
لعدم وجود فحٍص معين كاٍف لتشخيصه. لذا 
يعتمد التشخيص بشكل أساسي على تحديد 
األعراض المصاحبة لصداع الشقيقة، ونمط 
تكرارها، باإلضافة الجراء تحالبل مخبرية 
للدم وتخطيط كهربائي للدماغ وتصوير الدماغ 

بالرنين المغناطيسي. 
عالج الشقيقة 

ال يوجد عالج حتى اآلن يؤدي إلى الشفاء 
التام من مرض الشقيقة. لكن هناك الكثير من 
الوسائل واالدوية التي تستخدم في التخفيف من 

حدة نوبة الشقيقة أو حتى منع حدوثها. 
من تلك االدوية :

- مسكنات األلم ومنها االسيتامينوفين األسبرين 
واإليبوبزوفين .

ـ االدوية المضادة للقيء كالميتوكلوبراميد  .
- االدوية المستخدمة في عالج ارتفاع الضغط 

وكذلك االدوية المضادة لالكتئاب. 
- الحفاظ على تناول السوائل لتجنب الجفاف  .
- ممارسة التمارين الرياضية بإنتظام كالسباحة 
ورياضة المشي، وكذلك ممارسة استراتيجيات 

االسترخاء والتأّمل.
- حقن البوتوكس في عضالت الجبهة والرقبة 

يساعد أيضاً على عالج الشقيقة المزمنة.  
- العالج بالتحفيز الكهربائي للعصب المسؤول 

عن الشقيقة .
- المعالجة باالبر الصينية .

- العالجة بالتدليك والعالج الطبيعي.
- وفي الحاالت المزمنة وغير المستجيبة 
لتلك العالجات، تتم المعالجة بالكي الكهربائي 
للشرايين المسؤولة عن صداع الشقيقة وذلك 

في بعض المراكز المتقّدمة.
الريب إن الصداع النصفي من األمراض 
العصبيّة المرهقة للمصاب لدرجة أنّه قد يمنع 
المصاب من ممارسة انشطته اليومية. هذا 
المريض تجنب حدوث نوبات  ويستطيع  
الصداع النصفي وذلك عن طريق االحتفاظ 
لكل  المثيرات  المحفزات  لتسجيل  بمفكرة 
نوبة تحصل له، وعن طريق إحداث بعض 
التغيرات في نمط الحياة. هذا ما قد يناسب 

النساء إذ هّن اكثر عرضًة لإلصابة بالشقيقة 
)%18 مقابل  %6 عند الرجال(.

الصداع النصفي أو 
 )Migraine الشقيقة )

أقولك أيوا أنساني 
دا أنا دمعي بيهواني

وحيرتي مالية وجداني
وغنوة حزن وخداني 

أقولك أيوا أنساني

أقولك أنّى طول ليلي
أنا غارق فى تفكيري

والفرحة تناديلي

أقولك أيوا أنساني
أقولك أنّى أغنية 
وهمسةحلوةمنسية
وأنا لقلوب مداوية

وبتجرع مرار الكاس 
وأنا بالّسهد مكوية 
وبرسم بسمتي بأيدي

وأمشي الدم في وريدي 
واضحكلك في يوم عيدي 

أقولك جيت هنا أزاي

أقولك أيوا أنساني
داأنا جدراني مبنية
وجوا جزيرةمخفية

ومحكوم أن ماتنداس 
ولو تبعتلى جنية

أقولك أيوا أنساني 
وروح تاني لناس تاني
تكون للحب ماتعاني 
وال فيها مرار الكاس

يوسف زمكحل   همسـات
لنفسه  يخلق  الذكي  اإلنسان   -  

سيرة طيبة تبقى من بعده 

- بالحب يجب أن تحيا القلوب 

- المرأة العاشقة لديها أجهزة ردار 
تكشف بها عن بعد وجود أي إمرأة 

أخرى 

التي تحبها أسماً ال  للمرأة  - أجعل 
يناديها به أحد غيرك 

- للرجل عقل تديره وترأسه إمرأة 

- إذا تعلقت بربك لن تؤذيك خيبات 
البشر 

- أهم أنواع المعرفة التي يجب أن 
تعرفها هي معرفة حدودك 

- ضع مفتاح سعادتك في جيبك أنت 
وليس في جيب إنسان آخر 

- عندما تكتفي بنفسك يصبح وجود 
الناس في حياتك لطيفاً وغيابهم ال 

يضر )تشي جيفارا(

أيوه  أنتي  أنتي   : كلماتي  من   -
أنتي  روحي  خطفتي  ياللي   .. أنتي 
أيوه   .. قلبي سكنتي  ياللي جوه   ..

بحبك بحبك أنتي .

بقلم: إدوار ثابت

ونفـنى  نعيـش 
ظـاللك يف 

»إنسانى«. حبر الوافر

حفنة من تراب بالدي نثرتها مع االثير بدأت تنادي : 
اين انت يا بالدي جاء الندى لينعش ترابك يا بالدي ، 
رائحة العطر شممته مع الرحيق من تراب بالدي ، 

زهر الياسمين بدأ ينادي : ارحموني وارحموا تراب بالدي ،
قنابل ورصاص هنا وهناك ينثر تراب بالدي ، 

شيوخ واطفال ورضع تناثرت اشالؤهم فوق تراب بالدي ، 
صقور على صخور حطت تنادي : 

باهلل عليكم ارحموني وارحموا بالدي .
جنت علينا االيام والليالي ال ماء وال شراب يروي بالدي

نم يا صغيري وافتخر بتراب بالدي انه ارحم من ذاك الحرير 
الملطخ بدماء بالدي 

واليوم، تعالوا معي ألنادي : ارحموني وارحموا تراب بالدي 

معرض421  بأبو ظيب يطرح موضوعات تركز على اهتمامات القراء واملؤلفني واسرتاتيجيات النشر

روما وايطاليا” يف  واالبداع بني مصر  الفن  “حوارات من  الثقافة تطلق  وزارة 

 مكتب القاهرة / مجدي بكري
أعلن ’معرض421‘، المركز الفني واإلبداعي في أبوظبي، عن استعداده الفتتاح 
معرض »كيف تناور: في شكل النصوص وتدابير النشر« في العاشر ديسمبر المقبل. 
والذي يهدف إلى استكشاف العالقة التي تربط بين اإلنتاج الثقافي من جهة، وعملية 
نشر األعمال وتقديمها إلى الجمهور من جهة أخرى. ويقام المعرض بمشاركة أكثر من 
40 فناناً ومؤلفاً وناشراً على مستوى المنطقة والعالم، حيث يتناول مفهوم النشر بوصفه 
عمل جماهيري ينقل صاحبه إلى العلن، بداُل من االقتصار على مفاهيم وتصورات 

تقليدية نمطية.
 وتتولى كل من الفنانة والقيمة مها مأمون والقيمة والباحثة آالء يونس اإلشراف على 
تنسيق المعرض وتقييمه الفني، وهما مؤسستا مبادرة النشر »كيف تـ«، والتي تسلط 
الضوء على الحدود الفاصلة بين اإلنتاجات الثقافية السائدة واإلنتاجات الثقافية البديلة. 
ويهدف المعرض إلى بلورة فهم واضح حول آلية عمل أنظمة النشر التي ترتقي 
باألعمال إلى مرتبة ’ الفن‘ وترفض نشر عمل آخر، كما يبحث في اآلليات التي من 

شأنها أن تساعد الفنانين الصاعدين على المناورة لتجاوز حدود هذه األنظمة.
 ويتعاون ’ معرض421‘ من خالل معرض »كيف تناور« مع مجموعة من الفنانين 
المحليين واإلقليميين والدوليين، من المواهب الكبيرة والصاعدة، لتقديم مجموعة 
متنوعة من األفكار التاريخية والمعاصرة التي تعكس أساليب وأنماط تم تجاهلها في 
قطاع النشر، بما في ذلك األنماط الفنية المهملة، والموضوعات اإلشكالية، التي تتسم 

بطابع اإلفراط أو البساطة البالغة، والموضوعات المبهمة.
 ويقدم معرض »كيف تناور« مجموعة من األعمال الجديدة التي تم إنجازها من قبل 
نخبة من الفنانين بتكليف من ’معرض421‘ ومنها عمل تركيبي للفنان برنارد شيله 
بعنوان »تجهيز مطبوعات بدون - ISBN«، و«سلسلة األيام المطيرة« من إنتاج 
علي ياس، وعمل فني يعرض للمرة األولى بعنوان »جبهة التحرير السردي – قبو 
رقم 2« لدار نشر باراكونان، و«األعمال الكاملة غير المضافة: غابة النخيل« للفنان 
حسين ناصر الدين، وأعمال طباعية ألحمد مكية، و«وجوه مستعارة: الفضاء البحثي 

» الصادر عن فهرس الممارسات النشرية.
 وقال فيصل الحسن، مدير »معرض 421«: »إن معرض »كيف تناور« ليس مجرد 
انعكاس مباشر على عملية النشر، بل يستكشف الحواجز التي تفصل بين النشر والنشر 

المستقل، أو النشر الشعبي من النشر الثقافي البديل، مطلقاً حواراً عن مفاهيم التأليف 
واالستقالل والرقابة والقيم والقيود والخطاب السائد، إذ أن النشر يمنح صوتاً للناس، 
ولكن من يقرر ما هو »قابل للنشر«؟ وهل يمكننا الوثوق بـ »الجمهور« لمعرفة 
ما هو المميز لنشره؟ وهل يمكننا الوثوق بالمؤسسات لتكون على معرفة أكبر من 

الجمهور؟«.
 وأضاف: »ندعو المشاهد من خالل هذا المعرض للتفاعل مع األسئلة التي تدور حول 
كيف أصبحت هذه األعمال مؤثرة، فيما أصبحت غيرها منسية، وكيف على هؤالء 

العاملين في المجال اإلبداعي التنقل بين هذه المساحات المكتظة«.
 وفي معرض تعليقهما على المعرض، أكدت آالء يونس، ومها مأمون على أهمية 
التابعة له، والتي تقدم مجموعة متنوعة من األعمال  المعرض والبرامج والندوات 
الملهمة في مجالي الفنون والنشر، وتتمتع بقدر عال من األهمية، لتلهم الحضور 

وتعرفهم باإلنتاجات الثقافية السائدة.
مبادرة  تـ‘  ’كيف  أن  إلى  يشار   
متخصصة في النشر تستوحي مفهومها 
من الكتيبات اإلرشادية المتخصصة 
بطريقة إنجاز المهام المختلفة، وتهدف 
إلى مواكبة االحتياجات الملّحة للفنانين 
في المنطقة والعالم، وتطوير المهارات 
وإثراء الفكر. وترتكز المبادرة، التي 
تتخذ كل من العاصمة األردنية عّمان، 
والقاهرة، جمهورية مصر العربية 

لها، على تحقيق التوازن بين التأمالت الفلسفية والعمل اليومي، وهي تسجل  مقراً 
حضورها األول في دولة اإلمارات من خالل هذا المعرض.

من ناحية ثانية، يشهد معرض421 للمرة األولى عملية إعادة تصميم لمساحة العرض 
فريداً من نوعه  اللبناني ’غيث و جاد‘ الذي يعتمد أسلوباً  من قبل استوديو التصميم 
يعكس ببراعة المفاهيم المرتبطة بالمعرض الجديد. وتم تصميم مساحات العرض لمنح 
زوار معرض »كيف تناور« إحساساً بتوقف الزمن، وفرصًة للخوض بشكل متعمق 

في األعمال الفنية المتنوعة، وتوجيهه نحو رحلة تأملية خارج نطاق الزمن.

ينسجم المعرض مع التزام معرض421 بتوفير بيئة مثالية لدعم المشهد الفني ومجتمع 
الفنانين في الدولة، من خالل توفير منصة تدعم الممارسات اإلبداعية والفنية، عبر 
التأثير اإليجابي للفنون على المجتمع،  الفنية، بهدف تعزيز  برنامج متميز لألعمال 

وتعزيز الروابط بينهما.
ويفتح معرض »كيف تناور« أبوابه اعتباراً من 10 ديسمبر 2019 ويستمر لغاية 
ware- :16 فبراير 2020. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

house421.ae

الثقافة فعاليات الموسم الجديد لالكاديمية المصرية للفنون بروما   أطلقت وزارة 
والذي يحمل عنوان ) مصر وايطاليا حوارات من الفن واالبداع ( واستهل باالحتفال 

باختيار أسوان عاصمة للشباب االفريقي .
يأتي الموسم الجديد في اطار رئاسة مصر لإلتحاد االفريقي وذلك بحضور هشام بدر 
سفير مصر فى ايطاليا والسفيرة ايناس مكاوي والدكتورة هبه يوسف رئيس قطاع 
الثقافي والفني باالكاديمية وعدد  الثقافية الخارجية والمشرف علي النشاط  العالقات 
من سفراء الدول العربية واالفريقية واالوروبية بايطاليا حيث بدأت االحتفالية بافتتاح 
معرض للفن التشكيلي يحمل عنوان رسائل من الجنوب تحت اشراف القومسير العام 
لـ 20 مبدع من مختلف االجيال تتنوع بين  الدكتور اشرف رضا ويضم 32 عمل 
التصوير والجرافيك والفوتوغرافيا والمناظر الطبيعية والفنون التجريدية برؤيه تعكس 
المعالم والبيئة في مدينة اسوان والنوبة باالضافة الي مجموعة صور فوتوغرافية تجسد 

الحياه التقليدية في جنوب مصر .
والقي هشام بدر سفير مصر في ايطاليا كلمة تناول خاللها الدور الفعال لوزارة الثقافة 
من خالل االكاديمية المصرية للفنون بروما كأحد اذرع الدبلوماسية الثقافيه والقوي 
للفنون في الترويج للمشروعات الكبري ،  الناعمة المصريه الفتا الي الدور المؤثر 
مشيرا الي تميز محافظة اسوان وتمتعها بطابع متفرد ووصفها ببوابة مصر الفريقيا 
خاصة بعد اختيارها عاصمة للشباب االفريقي ، واوضح ان مصر تتبنى شباب 
القارة السمراء باعتبارهم ركائز المستقبل ، واضاف ان اسوان تستضيف العديد من 

المؤتمرات والملتقيات العالمية خالل الفترة القادمة .
من جانبها ،استعرضت الدكتور هبه يوسف في كلمتها اجندة االنشطة الثقافية والفنية 

خالل الموسم الجديد لالكاديمية في روما 
واشارت الي التأثيرات الفنية والحضارية 
المتبادلة بين مصر وايطاليا والممتده عبر 
التاريخ وبرهنت علي ذلك بالفن الروماني 
الذي يظهر في معابد مصر العليا بادفو 
ودندرة وفيلة كما تظهر تاثيرات الفن 
موضحة  صقلية  مدينة  في  االسالمي 
ان تالقي الحضارتين في الجنوب كان 
سببا الختيار اسوان كايقونة في افتتاح 
الموسم ،واكدت ان الدكتورة ايناس عبد 
الدايم وزير الثقافة تولي اهتماما خاصا 
بروما  للفنون  المصرية  باالكاديمية 
باعتبارها جسرا ونافذة لالطالع والتعرف 
مختلف  في  المصري  االبداع  علي 
الثقافات وحوار  المجاالت بما يخدم لقاء 

الحضارات بين البلدين .
المعالم  اهم  يبرز  تسجيلي  فيلم  ذلك  تال 

الحضارية  التنموية  المشروعات  الي  باالضافة  اسوان  في  والسياحية  التاريخية 
التابعة  الشعبية  للفنون  اسوان  لفرقة  االحتفال بعرض  ، واختتم  بالمدينة  الحديثة 
الفنية  التابلوهات  من  مجموعة  قدمت  والتي  الثقافة  لقصور  العامة  للهيئة 

االستعراضية تعبر عن العادات والموروث الثقافي للمدينة منها ارجيد ، االلعاب 
الذي  الجمهور  المئات من  تفاعل  النقرشات وسط  الكف،   ، السوق   ، الشعبية 
اصطف علي اجناب قاعة المسرح ويتوسط علم مصر الجميع علي نغمات اغنية 

“مصر يا غالية” .
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ابتعدي عن املألوف هذا اخلريف واعتمدي 
احلقيبة الصغرية حول معصمِك أو ذراعِك

زيت جوز اهلند ملشاكل تشقق القدمني

أسباب قلة النوم وكيفية التغلب عليها

رجيم تنظيف اجلسم من 
السموم ملدة أسبوع

7 حيل ذكّية لتبدو أظافرِك القصرية 
أطول مّما هي عليه

وصفات طبيعية لعالج اهلاالت السوداء حول العني سريًعا

الكاروه صيحة موضة خريف وشتاء 2019 - 2020

   التخلص من الهاالت السوداء حول العين 
ال يتطلب خلط الكثير من المكونات كما نفعل 
عند إعداد ماسكات تفتيح البشرة، فإن استخدام 
بعض المواد الطبيعية بشكل مباشرة على 

البشرة قد يفي بالغرض. 
إليك هنا أهم الوصفات الطبيعية المفيدة في 
عالج الهاالت السوداء والتي ستجدينها جميعا 

في منزلك.
زيت اللوز: يساعد زيت اللوز على تفتيح 
الهاالت السوداء الناجمة عن اإلرهاق والتعب 
كما أنه يقلل من الخطوط الرفيعة حول منطقة 
العين ويعطي البشرة مظهًرا مليء بالحيوية 
والجمال. وللحصول على نتيجة أسرع، يمكنك 
إضافة زيت فيتامين E إلى زيت اللوز. ثم 
وزعي الزيت على المنطقة المحيطة بالعين 
قبل النوم واتركيه طوال الليل ثم اشطفي 
وجهك في الصباح بالماء البارد. كرري يوميًا 

إلى أن تالحظي اختفاء الهاالت السوداء.

ماء الورد : له تأثير مذهل في إراحة البشرة 
وتهدئة إجهاد العين، كما أنها تساعد على 
تجديد خاليا البشرة والتخلص من الهاالت 
السوداء تدريجيًا. لهذا بللي قطعة قطن 
بماء الورد ووزعيها على البشرة المحيطة 
بالعين واتركيها لمدة ١٥ دقيقة ثم اغسلي 
وجهك بالماء. كرري يوميًا لمدة أسبوعين 

وستالحظين نتيجة مذهلة.
شرائح البطاطس : تتمتع البطاطس 
بخواص طبيعية فعالة تساعد على تفتيح لون 
البشرة وتقليل انتفاخ العينين. يمكنك وضع 
شرائح البطاطس النيئة على العين مباشرة 
أو بشر البطاطس الستخالص الماء منها 
ثم غمر قطعة قطن فيه لدهن البشرة حول 
العين بها. اتركي العصير حتى تتشربه 
البشرة لمدة ١٥ دقيقة ثم اغسلي وجهك 

بالماء. كرري هذه العملية يوميًا.
أكياس الشاي : ال تتخلصي من أكياس 

الشاي بعد استخدامها بل اتركيها في 
الثالجة ثم ضعيها على عينيك كل صباح 
تأثير مذهل في  له  لمدة عشر دقائق، فإن 
التخلص من الهاالت السوداء وانتفاخ 

العينين.
الليمون  : يحتوي عصير  الليمون  عصير 
فيتامين سي ومواد طبيعية مبيضة  على 
الليمون  بللي قطعة قطن بعصير  للبشرة. 
ووزعيها على بشرتك بنفس الطرق السابقة 
بالماء.  واتركيه لعشر دقائق ثم اشطفيه 
ملحوظة: ال تستخدميه إذا كانت بشرتك من 

النوع الحساس.
زيت جوز الهند : يمكنك استبدال كل 
الوصفات الطبيعية السابقة بزيت جوز الهند، 
فإن له نفس الخصائص المبيضة للجلد كما 
أنه يقلل من إجهاد البشرة. استخدميه على 
البشرة ليال قبل النوم ثم اشطفي بشرتك 
في الصباح والحظي تحسن كبير في لون 

بشرتك خالل أسبوع.
عصير الطماطم : تحتوي الطماطم على 
بعض العناصر المغذية للبشرة التي تمنك من 
التخلص من التصبغات الموجودة وبالتحديد 
لهاالت السوداء. لذلك امزجي ٢ حبة طماطم 
كبيرة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، 
واتركيها على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة ثم تغسل 
بالماء البارد. ويمكنك تكرار هذه الوصفة يوميًا 

حتى الحصول على نتيجة. 
الزبادي : يعد الزبادي من المواد المهدئة 
والمرطبة للبشرة إلى جانب أنها يساعد 
في عالج الهاالت السوداء ويحارب أيًضا 
التجاعيد الموجودة أسفل العين. لذلك ينصح 
باستخدام على البشرة من خالل مزج ملعقة 
صغيرة زبادي مع ملعقة صغيرة عصير 
ليمون، ثم يوضع الخليط أسفل العين لمدة 
تتراوح من ١٠ إلى ١٥ دقيقة وتغسل البشرة 

بالماء البارد.

  تشقق القدمين إحدى أكثر المشاكل الشائعة التي تعانيها الصبايا، 
بالقدم  فالعناية  لهذا،  تتسبب في تعرضهّن لمواقف محرجة،  وبالطبع 

أمر مهم وأساسي للتخلص من هذه المشاكل.
المرطبة أفضل ما يمكنِك استخدامه  الطبيعية  والزيوت 
يتمتع  الذي  الهند  القدمين، مثل زيت جوز  لعالج تشقق 
بخصائص طبيعية، وفيتامينات تحمي بشرة قدميِك من 

التشققات، كما أّن له رائحة مميزة ومنعشة لبشرتِك.
خليط زيت جوز الهند والغليسرين

- ملعقة كبيرة زيت جوز هند
- ملعقة صغيرة جليسرين

الجليسرين، وضعيه على  الهند مع  اخلطي زيت جوز 
قدميِك قبل النوم، ثم اشطفي قدميِك في صباح اليوم التالي.
الخليط مرة يوميًّا بخاصة إن كنِت  يمكنِك تجربة هذا 

تعانين التشققات القوية للقدم.
ماسك زيت جوز الهند مع زيت الزيتون والسكر البني

- ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
- ملعقة صغيرة زيت الزيتون

- ملعقة صغيرة سكر بني
بها قدميِك، واتركي  البعض، وافركي  المكونات مع بعضها  اُخلطي 

الخليط لمدة دقائق.
اُشطفي قدميِك بعدها بالماء، وكرري الماسك مرتين في االسبوع.

ماسك زيت جوز الهند مع الملح والحليب

- ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
- ملعقة صغيرة ملح البحر
- ملعقة كبيرة من الحليب

اُخلطي زيت جوز الهند مع ملح البحر والحليب ووزعيه على قدميِك.
اُتركي الخليط لمدة ١٠ دقائق.

الميت والحصول  الجلد  للتخلص من  الماسك مرة أسبوعيًّا  كرري 
على قدم ناعمة.

راجت  الكاروهات  موضة   
السابقة،  المواسم  في  كبير  بشكل 
أجمل  من  هي  الكاروه  فصيحة  أيضاً.  الموسم  هذا  حتى  زالت  وال 
 ٢٠٢٠  -٢٠١9 شتاء  خريف  موسم  في  تستمر  التي  الموضة  صيحات 

وتأتي بموديالت وأشكال كثيرة للغاية لتتمكن كل امراة من اختيار الذوق 
المناسب لها.

طريقة تنسيق مالبس الكاروه
األبيض  باللون  خفيف  بلوفر  مع  كاروه  قصيرة  كاروه  تنورة  نسقي 

وبإمكانك تنسيق جاكيت قصير او كارديغان بنفس اللون معها، او إذا كنت 
األسودأو  باللون  الجاكيت  اختيار  بإمكانك  أسود  لون  وبها  التنورة  تنسقين 

بأحد ألوان الخيوط بالكاروه.
مما ال شك فيه أن المعاطف من القطع األساسية في خزانة كل امرأة، فما 

رأيك في تنسيق معطف كاروه طويل مع بنطلون جينز وتوب لون محايد؟
جذاب  لوك  المرأة  ويمنح  الصيحات  أبزر  من  الكاروه  البنطلون  أيضا 

للغاية، اختاري لون بلوفر معه موحد واستمتعي بإطاللة جذابة للغاية.

المايكرو ال زالت حاضرة    حقائب 
الموسم.  لهذا  األزياء  بقّوة ضمن عروض 
فيه حجم  الذي تضاءل  العام  كان   ،٢٠١9
تتّسع سوى ألحمر  تعد  لم  لدرجة  الحقائب 
للمزيد!  نحتاج  النقود وكأننا  الشفاه وبعض 
الكثير من الدور لجأت إلى هذا األكسسوار، 
بألوان عدّة مثل األحمر، األسود  فرأيناه 
إلى نقشات مختلفة  والذهبي باإلضافة 
التمساح.  الثعبان وجلد  نقشة جلد  أبرزها 
بأشكال متنوعة، منها مماثلة  كما وأتت 
لكن بحجم  اليد مع حّمالة قصيرة،  لحقيبة 
اقترنت بسالسل حديدية  ومنها  صغير جداً 
أتت على شكل  وحقائب مايكرو أخرى 

 .Acne Studios قالدة مثل شنطة
ابتعدي عن المألوف هذا الخريف واعتمدي 
الحقيبة على شكل قالدة بطريقة تصبح 
أو ذراعِك  فيها معقودة حول معصمِك 
يمكنِك  الكتف.  أن تحمليها على  بدل من 
يدِك فوق سترة  الحقيبة حول  أن تربطي 
الموضة  كما فعلت مدّونة  تماماً  البليزر 
Renia Jazdzy: تسنيق يناسب إطالالتِك 
تربطينها  أن  الكاجوال شيك. كما ويمكنِك 
حول الذراع للوك مشاغب أكثر، كما فعلت 

 .Caroline Daur
المربوطة حول  الحقيبة  أن هذه  ال شّك 
لوكِك  ينقل  استثنائي  أكسسوار  تشّكل  يدِك، 
تكون  قد ال  أنّها  آخر. صحيح  إلى مستوى 
عمليّة في معظم األوقات ولن تساع ألّي من 
أغراضِك، إاّل أن اعتمادها هو خطوة تصّب 

في مصلحة لوك على الموضة ١٠٠%.
المايكرو  تعتبر حقيبة  إلى ذلك،  إضافة 

التي  العصريّة  المرأة  يناسب  تصميم 
تبحث عن قطعة مميّزة ترافق إطالالتها. 
أساور رفيعة على  تنسيقها مع  يمكنِك 
شكل سالسل مثالً وخواتم بارزة. 
تترددي في حمل  من جهة أخرى، ال 
لم  الشنطة، في حال  ثانية مع هذه  حقيبة 
احتياجاتِك،  تكفيِك واحدة لوضع جميع 

األشكال  أبرز  المزدوجة هي من  فالحقائب 
الرائجة لخريف وشتاء ٢٠١9-٢٠٢٠.

في بعض األوقات ورغم اإلجهاد   
الدخول في  والتعب الشديد ال تستطيعين 
النوم العميق، وتعانين من اضطرابات 
التي تصل في بعض األحيان  النوم واألرق 
للنوم، فما هي أهم أسباب  التام  إلى االنعدام 
النوم، وكيف يمكن مواجهتها والتغلب  قلة 

عليها!.
النوم  هناك فارق واضح بين  أسباب عدم 
العابرة، وبين  النوم واضطراباته  صعوبات 
النوم  الذي يتسبب في عدم  المزمن  األرق 

ومن أهم أسباب عدم النوم: 
انقطاع التنفس في أثناء النوم، حيث يواجه 
الشخص انقطاع في النفس مما يتسبب في 
استيقاظه بشكل مفاجئي، وهذه الحالة من 
الحاالت التي تتنوع حدتها بين البسيطة 
والخطرة، لذلك فمن المهم مراجعة الطبيب 

المختص. 
األلم المزمن، فبعض األمراض ينتج عنها 
آالًما مزمنة في أثناء الليل تجعل من الصعب 
الدخول في النوم العميق، ومن هذه األمراض 
أمراض العظام وما بعد العمليات الجراحية، 

وغيرها. 
االكتئاب والحالة النفسية، التعرض للكثير من 
األمراض النفسية وأهمها االكتئاب له دور 
مهم وأساسي في عدم النوم، ومن الممكن أن 
يظل الشخص مستيقًظا ليومين وثالث رغم 
كل محاوالته للنوم، وهو ما يتسبب في الكثير 
من االضطرابات والتغيرات المزاجية الحادة. 
العقاقير والعالجات الطبية، فبعض أنواع 
األدوية قد يكون من آثارها السلبية األرق، 

وعدم النوم. 
الكافيين، فتناول المشروبات التي تحتوي على 
الكافيين بكثرة من شأنه أن يعرض الشخص 

الضطرابات النوم وصعوبة الوصول إليه. 
مشكالت الغدد الصماء، خاصة الغدة الدرقية.
أسباب عدم القدرة على النوم رغم النعاس 
في بعض األوقات تشعرين برغبة شديدة 
في النوم، إال أنه على الرغم من ذلك تجدين 
صعوبة في ذلك، وتأخذين وقت طويل 
لساعات للدخول في النوم، فباإلضافة 
لألسباب السابقة هناك أسباب أخرى تتسبب 

في ذلك منها: 
المجهود البدني الزائد. 

بعض األمراض أو األعراض مثل الصداع 
وآالم الظهر وغيرها. 

المنومات  المريء. كثرة استخدام  حموضة 

واالفراط فيها. 
متالزمة تململ الساق، وهي اضطراب 
العصبي ويؤثر على  الجهاز  في جزء من 
الساقين ويدفع إلى تحريكهما ويحصل بشكل 

أساسي عند وقت النوم. 
عالج قلة النوم باألعشاب لألعشاب 
الطبيعية دور مهم في تهدئة األعصاب 
النوم وتخفيف  إلى  للدخول  وتهيئة الجسم 
التوتر، وبإمكانك استخدام هذه األعشاب  

لعالج األرق 
البابونج تناولي كوب من شاي عشبة 
البابونج، والذي يمتاز بخصائصه في تخفيف 
األرق وتهدئة األعصاب، فيعمل على 

للنوم وتخفيف األرق. ضعي  تهيئة جسمك 
الماء  البابونج في كوب من  ملعقة من شاي 
دافئًا، وتناوليه  المغلي واتركيه حتى يصبح 

قبل النوم. 
التي تعمل  لليانسون خصائصه  اليانسون 
على تهدئة األعصاب وتخفيف ضغوطات 
الجسم، لذلك فهو من األعشاب التي تساعدك 
على االسترخاء.  تناولي كوب من اليانسون 
قبل النوم، ويمكنك استخدامه بالماء أو اللبن. 
الجنسنج والجنسنج من النباتات التي تساعد 
على محاربة قلة التركيز وتساعد في  تحسين 
النباتات  الذاكرة، فهو من  التفكير وتعزيز 
الطاقة،  التي تدخل في صناعة مشروبات 
لذلك فإن كوب من الجنسنج يوميًا قبل النوم 
سيكون له دور فعال وأساسي في عالج 

اضطرابات النوم واألرق. 
أضرار قلة النوم على الدماغ النوم من أهم 
الفسيولوجية، فاجهزة الجسم  االحتياجات 
المختلفة تجدد نشاطها وتعمل في هذه الفترة 

النوم  لذلك فإن اضطرابات  بشكل مختلف، 
الكثير من  انعدامه من شأنه أن يلحق  أو 
الدماغ  البدنية والنفسية، إال أن  األضرار 
يكون هو األكثر تأثًرا بسبب ذلك، ومن أهم 

أضرار قلة النوم على الدماغ: 
ضعف االستيعاب، فالسهر وقلة النوم 
يتسببان في ضعف القدرة االستيعابية 
للشخص، ويحتاج فتعتمد قدرة الشخص 
االستيعابية على اإلدراك ومراكز عمل 
النوم تتسبب في  الدماغ، وقلة  التفكير في 
القيام بعملها  المراكز على  عدم قدرة هذه 

بشكل طبيعي. 
ضعف الذاكرة، تتسبب قلة النوم في ضعف 

قدرة المراكز المسئولة عن الذاكرة في دماغ 
اإلنسان، وبالتالي ضعف قدرته على التذكر، 
وهو ما يترتب عليه في كثير من األحيان 
الهامة، ونسيان األسماء  المواعيد  نسيان 

واألشخاص. 
قادر  التركيز، يصبح الشخص غير  ضعف 
التركيز، وخلق األفكار اإلبداعية في  على 

مجال عمله. 
النوم في تآكل  تآكل الخاليا، فتتسبب قلة 
خاليا الدماغ بشكل ذاتي، وهو ما يتسبب في 

الحد من القدرات الذهنية والبدنية. 
النوم في جعل  قلة  فتتسبب  الطاقة،  فقدان 
أي مجهود  بذل  الشخص على  قدرة 
الكثير من  يستطيع ممارسة  محدودة، وال 
تعانين  إذا كنِت  األنشطة، فستالحظين 
أدائك في  النوم تراجع  من اضطرابات 
العمل، ورغبتك في انتهاء اليوم للتوجه إلى 
االلتزامات  المنزل، والهروب من جميع 

والمواعيد. االجتماعية 

 هل تملكين أظافر قصيرة وتبحثين عن 
الطرق لجعلها أطول وأجمل؟ هل رغم  كّل 
بالفشل؟ ال  التي جّربتها باءت  كّل الطرق 
داعي للقلق! ففي هذا المقال سنعرض لِك 7 
التطبيق، تساعدِك في جعل  حيل ذكيّة سهلة 

األظافر القصيرة تبدو أطول. 
7 حيل تجعل األظافر القصيرة تبدو طويلة

اختاري طالء أظافر باللون الحيادي أم 
الباستيل

هذه األلوان هي الخيار األنسب لِك إن كنِت 
أنّها تساهم  إذ  صاحبة أظافر قصيرة، وذلك 
بشكٍل أساسي في جعلها طويلة من خالل 
خلق وهم بأنّها أنحف وأطول من دون تسليط 

الضوء على طولها الحقيقي. 
ال تطبّقي طالء األظافر على الجوانب

احرصي على ترك ٢ ملليمتر من دون 
الجوانب وذلك  تطبيق طالء األظافر على 
كي تبدو أظافرِك رفيعة وذات مظهر طويل. 

الحيلة إن كنِت  خذي بعين اإلعتبار هذه 
تريدين تطبيق طالء أظافر باللون الداكن. 

الجئي إلى طالء أظافر بتركيبة مطفيّة
تركيبة طالء األظافر غير الالمعة أي 
المطفيّة تشتّت االنتباه عن أظافرِك القصيرة 
وبالتالي تجعلها تبدو أطول وكأنّها ذات 
لذلك، احرصي عى اختيار  مدى معتدل. 
طالء أظافر بهذه التركيبة لتجعلي أظافرِك 

القصيرة تبدو أطول.
الجئي إلى رسومات الخطوط

أفقيّة، احرصي  أم  سواء كانت عموديّة 
على تزيين أظافرِك برسومات الخطوط 
التي تخلق مدى لألظافر وتجعلها تبدو 
الملل  الطبعات ستبعد  أطول. كذلك، هذه 
لتمنحِك إطاللة جماليّة مرحة  عن لوكاتِك 

وعصريّة في الوقت عينه. 
اختاري موديل مناكير فرنسي

الـFrench Manicure أم مناكير فرنسي 
يساهم بشكٍل أساسي في جعل األظافر 
انتبهي! احرصي  القصيرة تبدو طويلة. 
على تطبيق خّط رفيع عند رأس أظافرِك 
المدى  وذلك كي ال تسلّطي الضوء على 

به. كذلك، يمكنِك أن  تتمتّعين  الذي  القصير 
تختاري لون ملفت لتطبيق المناكير الفرنسي 
النيون إلطاللة فريدة من نوعها  مثل لون 

ومرحة.
تخلّصي من اللحمية

الخطوة لن تساهم فقط في نجاح عملية  هذه 
وضع طالء األظافر أو جعل أظافرِك بحالة 
مهّماً  صحيّة جيّدة، بل أيضاً ستلعب دوراً 

في جعلها تبدو أطول. فالتخلّص من اللحمية 
للظفر مع خلق مدى ال  يعطي طوالً إضافيّاً 

مثيل له لألظافر القصيرة. 
اختاري ألشكل الدائري لألظافر

في جعل  أساسي  بشكٍل  يساهم  الشكل  هذا 
احرصي  تبدو طويلة.  القصيرة  األظافر 
المربّع  األظافر  اإلبتعاد عن شكل  على 
أظافرِك  الضوء على طول  الذي سيسلّط 

الحقيقي.

 تسهيل الهضم وامتصاص العناصر الغذائية إلى 
جانب المعالجة الفعالة للكبد من السموم أمًرا بالغ 
األهمية لصحة كبيرة وتجديد الشباب والبشرة من 
الداخل إلى الخارج، لذا من الضروري بين الحين 
واألخر تنظيف الجسم من السموم بشكل طبيعي 
للحفاظ على صحته وحيويته ونشاطه، وإليك هنا 
نظام رجيم تنظيف الجسم من السموم لمدة أسبوع، 
وكيف تحضرين جسمك لهذا الرجيم، وكيف تقومين 

بتنظيف بسيط لجسمك في يوم واحد، فتابعينا.
اليوم األول: عند االستيقاظ: تناولي نصف ليمونة 
في ماء دافئ أو تناولي شاي األعشاب، مارسي 
المشي السريع، ركوب الدراجة، اليوجا أو السباحة. 
اإلفطار: عصير الخضروات الطازجة، اختاري 
من: جزر، شمندر، كرفس، نعناع، كزبرة، بقدونس، 
سبانخ، كرنب، وأضيفي ملعقة كبيرة من بذور شيا 
إلى عصيرك، وذلك لزيادة القوة واأللياف، وال 
ينصح بتناول عصير الفواكه ألن ذلك سيؤدي إلى 

ارتفاع مستويات السكر.
الغداء: الخضروات الموسمية الطازجة  أو على 
البخار، ويمكنك االختيار من بين ما يلي: مشروم، 
سبانخ، شمندر، بروكلي، كرنب، قرع، جزر، 

بصل، ثوم، زنجبيل. 
العشاء: شوربة الخضار وجبات خفيفة: اشربي 
الكثير من الماء ، وشاي األعشاب غير المحلى 
كما يحلو لك خالل اليوم، واشربي ما ال يقل عن 8 
كوب من الماء خالل اليوم، ويمكنك تناول خليط من 
المكسرات والبذور مثل الجوز واللوز وبذور عباد 
الشمس وبذور البطيخ وبذور الشيا وبذور الكتان، 
وتناولي ثمار فاكهة سريعة الهضم مثل الجوافة 
والكمثرى والتفاح والبرتقال والفراولة والخوخ 

والمشمش. 
الثاني: عند االستيقاظ: تناولي نصف ليمونة  اليوم 
في ماء دافئ أو تناولي شاي األعشاب، مارسي 
المشي السريع، ركوب الدراجة، اليوجا أو السباحة. 
اإلفطار: عصير الخضروات الطازجة مع ملعقة 
واحدة من بذور الشيا المخلوطة، اختاري من قائمة 

عصير الخضروات السابقة. 
الغداء: الخضروات المطبوخة قليالً مع الكينوا 

وسلطة السبانخ. 
العشاء: سلطة الخضار مع الفلفل األلوان مع 
القرنبيط، مع زيت الزيتون وعصير الليمون والثوم. 
وجبات خفيفة: اختاري من قائمة الوجبات الخفيفة 

في اليوم األول. 
اليوم الثالث: عند االستيقاظ: تناولي نصف ليمونة في 
ماء دافئ أو تناولي شاي األعشاب، مارسي المشي 

السريع، ركوب الدراجة، اليوجا أو السباحة. 
اإلفطار: 4/3 كوب من الزبادي الطبيعي مع شرائح 
الفواكه الطازجة، مع رشة من بذور الشيا واللوز 
وشرائح الجوز ولقليل من العسل الخام إذا رغبت 
في ذلك، ويمكنك تناول الشاي األخضر أو   شاي 

األعشاب. 
الغداء: شوربة العدس والخضروات. 

العشاء: البابايا الخام وسلطة الجزر. وجبات خفيفة: 
اختاري من قائمة الوجبات الخفيفة. 

اليوم الرابع: عند االستيقاظ: تناولي نصف ليمونة 
في ماء دافئ أو تناولي شاي األعشاب، مارسي 
المشي السريع، ركوب الدراجة، اليوجا أو السباحة. 

اإلفطار: عصير جوز الهند والموز. 
الغداء: طبق شوربة نباتي مع كوب من الكينوا. 
العشاء: شوربة العدس والخضروات. وجبات خفيفة: 

اختاري من قائمة الوجبات الخفيفة. 
اليوم الخامس: عند االستيقاظ: تناولي نصف ليمونة 
في ماء دافئ أو تناولي شاي األعشاب، مارسي 
المشي السريع، ركوب الدراجة، اليوجا أو السباحة. 
اإلفطار: عصير الخضروات الطازجة مع ملعقة 

واحدة من بذور الشيا المخلوطة. 
الغداء: خضروات مطبوخة على البخار مع 

األعشاب الطازجة، مع رشها بزيت الزيتون وبذور 
اليقطين المكسرة، امزجيها مع نصف كوب من 

األرز البني وحفنة من اللوز. 
الفلفل  العشاء: سلطة طازجة مع شرائح رقيقة من 
األحمر، وشرائح من الفطر الطازج والبصل، مع 
القليل من بذور عباد الشمس، مع زيت الزيتون 
البكر والليمون واألعشاب الطازجة. وجبات خفيفة: 

اختاري من قائمة الوجبات الخفيفة. 
اليوم السادس: عند االستيقاظ: تناولي نصف ليمونة 
في ماء دافئ أو تناولي شاي األعشاب، مارسي 
المشي السريع، ركوب الدراجة، اليوجا أو السباحة. 

اإلفطار: كومبوت الفواكه. 
الغداء: شوربة العدس والخضار مع نصف كوب 

من األرز البني. 
العشاء: سلطة البابايا والجزر الخام. وجبات خفيفة: 

اختاري من قائمة الوجبات الخفيفة. 
اليوم السابع: عند االستيقاظ: تناولي نصف ليمونة 
في ماء دافئ أو تناولي شاي األعشاب، مارسي 
المشي السريع، ركوب الدراجة، اليوجا أو السباحة. 

اإلفطار: عصير جوز الهند والموز. 
الغداء: شوربة العدس والخضروات مع زيت 
الزيتون وعصير الليمون وحفنة من اللوز والزبيب 

الخام. 
العشاء: الفطر المشوي مع السلطة الخضراء، هريس 
البطاطا الحلوة و ٢/١ كوب من األرز البني. وجبات 

خفيفة: اختاري من قائمة الوجبات الخفيفة. 
وصفات تنظيف البطن قبل الرجيم يفضل قبل خمسة 
أيام من بدء خطة النظام الغذائي للتخلص من السموم 
القيام بما يلي: التخلص تدريجياً من القهوة والسجائر 
والسكريات المكررة والدهون المشبعة وجميع 
األطعمة المصنعة، ألنها يمكن أن تضيف السموم 
في الجسم.   زيادة كمية األلياف للمساعدة في الحفاظ 
على نظافة القولون، فبجانب األلياف من الفواكه 
والخضروات، ضعي ملعقتين كبيرتين من بذور شيا 
في كوب من الماء للتخلص من السموم من الجسم، 
وال تنس شرب الكثير من الماء المصفى على األقل 
ثمانية أكواب في اليوم.   تقليل اإلجهاد: فهو عامل 
أخر مهم للصحة الجيدة وهو اإلجهاد، حيث إنه يحفز 
جسمك على إطالق هرمونات التوتر، وهي فكرة 
جيدة لتطهير الجسم أن تتجنبي الشعور باإلجهاد في 

هذه الفترة لنتيجة أفضل. 
تنظيف الجسم من السموم في يوم واحد إذا استيقظت 
في يوم من األيام تشعرين بأي تعب وتنظيف جسمك 
سيعالج المشكلة فجربي هذه الخطوات: تناول الكثير 
من الماء: واحدة من الخطوات األولى للتخلص من 
السموم في الجسم هي التخلص من الجفاف عن 
طريق شرب الماء العادي، فالماء يزيل الدهون 
والمواد الكيميائية وأي بكتيريا ممكنة موجودة 

في الجسم.   
تغيير النظام الغذائي: يتم تخزين السموم بكميات أكبر 
مع تناول الكثير من الدهون المشبعة والسكريات 
واألطعمة المصنعة، ولكن الغذاء الصحي يمنع 
الجسم من إطالق السموم وتغيير عملية الهضم، 
ويجب االبتعاد عن العصائر المحالة، بل يجب شرب 
الماء، تناول الفواكه والخضروات بكميات كبيرة 

واأللياف والدهون المفيد.   
ممارسة الرياضة: التمرينات والنظام الغذائي، 
للتخلص من جميع العناصر غير المرغوب فيها من 
خالل العرق ومنع تراكم الدهون أو السكريات، وال 
يوصى بممارسة التمرينات المفرطة، ألنه قد يكون 
خطيًرا خاًصة إذا قمت بتغيير نظامك الغذائي، لكن 
أداء قدر كبير من النشاط البدني من شأنه أن يساعد 
في منع أي حالة جسدية أو أضرار ناتجة عن تراكم 
سموم. مع اتباع رجيم تنظيف الجسم من السموم لمدة 
أسبوع ستشعرين بشعور رائع وتألق وحيوية وسيبدو 
وجهك مشرقًا ونشًطا، فواظبي على ممارسته بين 

الحين واألخر.
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إلعالناتكم  في الرسالة

»العاصمة حتتفل مع نانسي عجرم« 
شعب اإلمارات خيتارها إلحياء 

حفل رأس السنة

450 972 1414  /  514 961 0777

  الناقدة أحالم األسيوطي

  بدأ الفنان حسن الرداد في الترويج لمسرحيته الجديدة »لوكاندة األوباش«، وذلك من خالل 
حسابه الشخصي، على موقع الصور والفيديوهات »إنستجرام«.

المسرحية، وبرفقة  الفيديو وهو من كواليس  له ظهر في  فيديو جديد  حيث نشر حسن مقطع 
الفنانة مايا دياب، وتحدثوا في الفيديو قائلين: »انتظرونا في موسم الرياض في مسرحية لوكاندة 
األوباش«، وعلق حسن الرداد على الفيديو قائالً: »موعدنا ٤ ديسمبر، موسم الرياض، هتولع 

نار هتبقى دمار«.
إدوارد، مايا  المصري، هالة فاخر،  الرداد، ماجد  مسرحية »لوكاندة األوباش« بطولة حسن 
دياب، إيمان العاصي، حمدى الميرغنى، شيماء سيف، سعد الصغير، أوس وأوس، وحسن عبد 

الفتاح، والمسرحية من تأليف السيناريست محمد عز، وأحمد فوزي، ومن إخراج أشرف ذكي.
الماضي بمسلسل  الرمضاني  السباق  الرداد شارك في  الفنان حسن  بالذكر أن  الجدير  ومن 
»الزوجة١٨«، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا بعد عرضه،وهو من تأليف ورشة كتابة محمد أبو 
السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطفى فكرى، وشارك في بطولته حسن الرداد، 

محمود الليثى، محمود البزاوي، ناهد السباعى، شيماء سيف، سلوى خطاب.

  كشفت الفنانة نادين نجيم عن مضمون مسلسها الجديد »عشرين عشرين« الذي سوف يعرض 
في الموسم الرمضاني 2020 وأشارت إلى أنه يجمع بين القوة واألمل والحب.

بها من خالل  التي سوف تطل  الشخصية  نادين نجيم من متابعيها ان يحزروا إسم  كما طلبت 
مسلسل »عشرين عشرين« والدور الذي سوف تقدمه فيه، فتفاعل معها »الفانز« وإقترحوا أسماء 
وأدواراً عدة، بينما طالبها البعض بمساعدتهم من خالل كشفها عن أول حرف من اسم الشخصية.
المقبلة،  الفترة  نادين نجيم تصوير مسلسلها »عشرين عشرين« خالل  تباشر  المتوقع ان  ومن 
وهي سوف تخوض من خالله المنافسة في الموسم الرمضاني المقبل الى جانب الممثل قصي 
خولي، في ثاني تجاربهما التمثيلية بعد مسلسل »خمسة ونص« الذي عرض في رمضان الفائت، 
وفازت عنه نادين بجائزة »أفضل ممثلة عربية« لعام 20١9 في الدورة العاشرة من »مهرجان 

الفضائيات العربية« في مصر.
تأليف وسيناريو وحوار بالل شحادات  إنتاج شركة الصباح،  مسلسل »عشرين عشرين« من 

ونادين جابر، معالجة درامية فرح شيّا، وإخراج المسلسل فيليب أسمر.

نادي احترام المشاهد:

حكيم يطرح »ليلة مبيب« من ألبوم 
»الراجل اجلدع« 

عمرو دياب يطرح »أول يوم يف البعد« 
ويرتّبع على عرش الرتند

حسن الرداد يروج ملسرحيته »لوكاندة األوباش« 

نادين جنيم تكشف عن قصة مسلسلها الرمضاني 2020

ماجد الكدوانى يلتقى تامر حسنى فى فيلم 
»مش أنا«.. والتصوير مطلع شهر ديسمرب

 اختار شعب اإلمارات نجمتهم 
نانسي عجرم،  اللبنانية  الفنانة  المفضلة 
بإحيائها  السنه معها  ليلة رأس  لقضاء 
يوم 3١ من شهر  حفل غنائي ضخم 

ديسمبر المقبل.
تحتفل  الحفل شعار »العاصمة  ويحمل 
نانسي عجرم«، حيث سيقام في  مع 
بأبوظبي، وتبدأ  جزيرة »المارية« 
الساعة 7 مساًء بعرض  االحتفاالت من 
من األلعاب النارية المبهرة، لتبدأ بعدها 
فقرتها  نانسي عجرم،  الفنانة  الحفل  نجم 

الغنائية لتقدم مجموعة من أبرز وأجمل 
أغانيها وسط حضور جماهيري من 

المتوقع أن يكون كبيرا.
وتتمتع نانسي، بجماهيرية وشعبية كبيرة 
في اإلمارات جعلتها أن تكون نجم حفلهم 

في ليلة رأس السنة.
نانسي، لعرض  تستعد  في سياق آخر 
برنامج »ذا فويس كيدز«، خالل األشهر 
به كعضوة  تشارك  المقبلة، حيث  القليلة 
لجنة تحكيم. وسيتم عرضه عبر قناة »إم 

بي سي« مصر.
نانسي  الفنانة  يذكر أن آخر حفالت 
أقامته  كبيًرا   غنائيًا  عجرم، كان حفالً 
السعودية ضمن  العربية  بالمملكة 
الرياض تحت رعاية  فعاليات موسم 
آل شيخ، رئيس  المستشار ترك  معالي 

هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
الحفل مجموعة كبيرة من  وقدمت في 
تفاعل وصيحات جميع  أغانيها، وسط 

الحاضرين هزت أركان المسرح.

ألبومها  تعاونها في  لطيفة عن  الفنانة    كشفت 
الملحن وليد سعد، وذلك من خالل  الجديد مع 
والفيديوهات  الصور  الشخصي على موقع  حسابها 

»إنستجرام«.
الصور خالل  لطيفة مجموعة من  حيث نشرت 
لطيفة  بها، ظهرت  الخاص  االستديو  تواجدها في 
وليد سعد، وعلقت  الُملحن  برفقة  الصور وهي  في 
لطيفة على الصور قائلة :« مش قلتلكم فيه مفاجأت 
تعامل جديد مع  ما وعدتكم  أهو زى  األلبوم،  فى 
الكبير  وليد سعد  في عملين،  الملحن  العظيم 

الصور على إعجاب  يعجبوكم«، وحظيت  يارب 
كبير من قبل محبيها.

يناير  في  األلبوم  لطرح  لطيفة  ونستعد 
2020،وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء 
أبو  والملحنين والموزعين من ضمنهم سامر 
طالب،حسام سعيد،أحمد عاطف،محمود أنور،إسالم 

صبري، عمرو المصري، محمدي.
ومن الجدير بالذكر، أن آخر ألبومات لطيفة الغنائية، 
األلبوم  فيا«، واحتوي  ألبوم »أحلى حاجة  هو 

على١٤ أغنية.

الفن  فنان غير منتهي الصالحية، وامتداد لزمن   
الجميل، أوصاف أطلقها محبي الهضبة عمرو دياب عليه 
بعد أن طرح أحدث أغانيه التي حملت اسم »أول يوم في 
القادم »أنا غير«، حيث القت األغنية  ألبومه  البعد« من 
إلى  الجمهور وقاربت على الوصول  الجديدة استحسان 

مليون مشاهدة عبر يوتيوب في يوم واحد فقط.
بأنها  البعد«  وتميزت أغنية عمرو دياب »أول يوم في 
اللحن  القديمة من حيث  حملت صفات أغاني الهضبة 
والكلمات، وهذا ما جعل الجمهور يقع في حب األغنية منذ 
سماعها للمرة األولى، وكتب كلماتها أحمد المالكي ولحنها 

محمدي، والتوزيع كان بتوقيع أسامة الهندي.
الجديد  ألبومه  والجدير ذكره أن عمرو دياب اعتمد في 
»أنا غير« استراتيجية جديدة وهي أنه يقوم بطرح أغنية 
اكتمال األلبوم ألهداف تسويقية، فطرح  كل شهر حتى 
التالية: »أنا غير«، »يوم تالت«،  حتى اآلن األغاني 

»تحيرك«، »قدام مرايتها«، »متغير«، و »بحبه«.

  طرح المطرب حكيم، أغنية جديدة له على قناتة الرسمية على موقع »اليوتيوب«، 
التى تحمل اسم »ليلة بمبي«.

إسالم خليل،  كلمات  الصح«، وهى من  ألبوم »الراجل  بمبي«، هي من  أغنية »ليلة 
ألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

قناته  المطرب »حكيم« طرحه ألغنية »سيبونا في حالنا« على  أعمال  أخر  أن  يذكر 
الجماهير،  العديد من  إعجاب  ونالت  الفيديوهات »اليوتيوب«،  الرسمية، على موقع 
وتلحين  تأليف عصام حجاج،  المليون مشاهدة، ومن  مليون ونصف  وحصدت على 

تامر حجاج.
كلمات أغنية »ليلة بمبي«

»اضحكي بقا روقي بقى، يال بقا نعيش ليالينا، قربي بقا واسألي بقى، ده أحنا ملناش 
غير بعضينا، أنا بحبك أحبك أحبك، أنا مليش حبك حبك، والشوق والهوى بالقيهم سوا، 
في عنيكي وفي دقة قلبك، تعالي بقى واحكيلي، وأنا هحكي قلبي ده ما صدق يلمحكي، 
تعالي جنمبي يا ليلة بمبي، ده انتى حبك جوه قلبي، إديني فرصتي، يا قمر دنيتي، أعمل 

حاجه تفرحك ما تضحكي بقا، ده أنا قلبي ده ملكك، وكتبته بإسمك جوايا«.

الفنان المصري محمد هنيدي،    تعاقد 
على بطولة فيلم جديد »النمس واألنس«، 
القدير شريف  المصري  المخرج  بالتعاون مع 
أيًضا، حيث  العمل  الذي هو مؤلف  عرفة، 
التجهيزات  يعكف »عرفة« اآلن على عمل 
الالزمة، بجانب االستقرار على  والديكورات 
التصوير، بحسب  للبدء في  المناسبة  األماكن 

مصدر داخل فريق العمل.
النجم المصري محمد  المصدر، أن  وأضاف 
فيلمه »كينج سايز«  لتأجيل  هنيدي ، اضطر 
الذي كان مفترض أن يرى النور خالل موسم 
عيد األضحى الماضي، إال أن هنيدي قرر في 
اللحظات األخيرة تأجيله لوقت آخر، بعدما 
البرومو الخاص به، والذي جذب  أذاع عن 

انتباه عدد كبير من جمهوره ومحبيه.
المخرج شريف عرفة، يعكف حاليًا  وأكد أن 
على عقد عدة لقاءات مع بعض النجوم للوقوف 

على أبطال العمل، وإبرام التعاقدات معهم.
ونّوه بأن بعض صناع العمل يحاولون الضغط على النجم الكوميدي أكرم 
حسني، للعدول عن اعتذاره المشاركة في الفيلم، الذي علّله بسبب انشغاله 
بمسلسله الرمضاني الجديد »تيمون وبومبة«، وأن تلك المحاوالت مازالت 

مستمرة حتى اآلن.
ويجسد محمد هنيدي شخصية »عقلة اإلصبع«، تلك الشخصية التي طالما 
ينقل إحساس من يعانون من قصر  فيلم سينمائي، كي  حلم بتجسيدها في 

الجرافيكس، في هذه الشخصية، وذلك  تقنيات  القامة، حيث يستخدم أحدث 
تحت إشراف شركات عالمية، من تأليف الكاتب المصري ُعمر طاهر.

الفك، استغرقت 5  أيام، لعملية جراحية في  وخضع محمد هنيدي، منذ 
ساعات متواصلة بأحد المراكز العالمية الصحية خارج مصر.

يذكر أن الفنان محمد هنيدي شارك في موسم الرياض من خالل مسرحيته 
فيها عدد من  الهواري وشارك  للمخرج مجدي  الساحل“،  أيام في   3”
فتحي ومحمد ثروت  فؤاد وأحمد  أبو عوف وبيومي  مها  النجوم، وهم: 

وندا موسى.

وليام  األمريكي  بالفنان  ليلى علوي  الفنانة  التقت     
فيلم »تايتانيك«  بـ »بيلي زين« بطل  الشهير  جورج 
القاهرة  استقباله على  هامش مهرجان  الشهير في حفل 

السينمائي الدولي. 
نشرت ليلى علوي مجموعة صور عبر حسابها الخاص 
على Instagram، جمعتها مع بيلي زين وعلقت عليها 
قائلة: »من حفل  استقبال مجلة  »Enigma«  للممثل 
والمخرج األمريكي وليام جورج الشهير بـ »بيلي زين 
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 .» with
تكريم  أعلن عن  قد  السينمائي،  القاهرة  كان مهرجان 
بيلي زين الذي يعد واحداً من أبرز الشخصيات الفاعلة 

 في صناعة السينما. 
ليلى علوي غابت عن رمضان 20١9،  أن  إلى  يشار 
الدرامية  مسلسل   «هي  ودافنشي«  أعمالها  آخر  وكان 
بطولته  في   الذي  عرض في رمضان   20١6  وشاركها 
أعمالها  السينمائية  فيلم   «الماء  الصاوي ، وآخر  خالد 
 والخضرة  والوجه الحسن«، وشاركها البطولة منة شلبي 

وباسم سمرة وهو من إخراج  يسري نصر  هللا . 

ليلى علوي مع بطل فيلم تايتانيك

حممد هنيدي يؤجل »كينج سايز« من أجل عمل 
جديد مع شريف عرفة

 تعاقد النجم ماجد الكدواني على المشاركة فى بطولة 
فيلم »مش أنا« بطولة النجم تامر حسنى، والذى كتبه 
قصته والسيناريو والحوار، ومن إخراج سارة وفيق، 
وجاء ترشيح الكدواني من المخرجة نظرا لثقله الفنى 
يبدأ  أن  المقرر  كبيرة، ومن  دم  بشعبية وخفة  وتمتعه 
فريق العمل تصوير الفيلم مطلع شهر ديسمبر المقبل .
بعدما  للعمل،  المنضمين  ثانى  الكدوانى  ويعد ماجد 
أعلنت أسرة الفيلم عن انضام الفنانة حال شيحة، لتجسد 
تعد  تامر حسنى، حيث  أمام  للفيلم  النسائية  البطولة 
المرة األولى الذى يلتقى فيها تامر مع ماجد وحال فى 

أى عمل فني.
فى  الكدوانى تصوير دوره  يواصل  آخر،  وفى سياق 

النجم  للمأذون مرتين« بطولة  فيلم »البعض ال يذهب 
كريم عبد العزيز، المقرر طرحه بالسينمات فى يناير 
المقبل، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، 
فؤاد،  الشربينى، وبيومي  دينا  ويشارك فى بطولته 

وعدد آخر من الفنانين.
المقرر  فيلمه »الفلوس«  تامر حسنى عرض  وينتظر 
المقبل، ويشارك  يناير   3 يوم  العرض  بدور  طرحه 
الصاوى، محمد  تامر حسنى، زينة، خالد  بطولته  فى 
نانسى صالح، وظهور عدد  أحمد،  بن  سالم، عائشة 
السقا ومى عز  أحمد  النجوم ضيوف شرف مثل  من 
تأليف محمد  والفيلم من  الدين وعلى ربيع وويزو، 

عبد المعطى.

لطيفة تكشف عن أول تعاون يف ألبومها اجلديد

نقد فيلم: المصلحة
االنتقام ماله الدمار 

     فيلم مصري راقي 
يحترم المشاهد

الموضوع :
حمزة أبو العز ) أحمد السقا ( رائد شرطة باألمن المركزي يشترك مع زمالئه ) في 
سيناء ( في محاولة القبض على تاجر المخدرات البدوي سالم المسلمي ) أحمد عز ( . 
تنجح الشرطة للقبض على بعضهم وقتل 4 من أنصار سالم . يعود حمزة مسرعاً من 
سيناء للقاهرة لحضور زفاف شقيقه األصغر الضابط ) أحمد السعدني ( على نجالء 
) ياسمين ( في حضور زوجة حمزة ) حنان ترك ( ووالدته ) نهال عنبر ( . يسافر 
سالم مع زراعه األيمن أبو فياض ) صالح عبد هللا ( إلي لبنان لألتفاق على شراء 20 
تاجر  للزواج من شقيقها  نانسي ) كنده علوش ( ويطلبها  . يرى سالم  طن مخدرات 
المخدرات بمساعدة أبو فياض . يتورط سليمان المسلمي ) محمد فراج ( شقيق سالم 
وصديقته شادية ) زينة ( في الهروب من الشرطة ألحتياز حشيش بسيارته ويضطر 
إطالق الرصاص فيقتل الضابط يحيي ) شقيق حمزة ( مما يدفع حمزة بطلب لتحويله 

إلي قسم مكافحة المخدرات لألنتقام .

التحليل والنقد : قصة وائل عبد هللا .
حضرت   ، القارئ  عزيزي 
المصلحة  لفيلم  األول  العرض 
 2012 يونيو   15 الجمعة  يوم 
  Guzzo cote vertu بسينما 
عن  ومندوبة  ناقدة  بصفتي 
وحضرت   . الرسالة  جريدة 
األستاذة  الثقافي  القنصل 
 . وزوجها«  عمر  »ميسون 
األستاذ » جورج سعد« رئيس 
العربي  والعالم  مصر  جريدة 
العالمية  المصرية  والممثلة 
أسرة  ومن  زيد«  أبو  انجي   «
هشام   « األستاذ  المنتج  الفيلم 
 cinema رئيس  محمود« 
الذي سبق    Cosmopolitan
 “ السينما  نفس  في  لنا  قدم  أن 
إخراج   “ إسكندرية  مالكي 
ساندرا أيضا   2005 واخبرنا 
واجهت  التي  الصعوبات  عن 
العرض  لحضور  الممثلين 
وهم   . مونتريال  في  األول 
سيحضرون العرض األول  في 
نيويورك  الجمعة 6/22 2012 

- أنني حرصت على مشاهدة الفيلم وذلك اوال : يعجبني إخراج ساندرا التي سبق أن 
نقدت واستمتعت بأفالمها : مالكي اإلسكندرية – بدل فاقد – مسجون ترانزيت. ودائما 
مع البطل أحمد عز الذي يثقل دائما الدور باخالصه وبخبرته. ثانيا : فيلم المصلحة إلي 
جانب الثنائي » ساندرا وعز«، يضاف إليهما النجم » أحمد السقا« الذي أحترمه لتمثيله 
الواعي بأعماق كل شخصية وتجسيدها بطبيعية على الشاشة وال غرابة في ذلك فهو 

خريج ) الفنون المسرحية (.
- هذه عناصر جيدة لنجاح أي فيلم لو ) أقول لو ( لو توفر لديها السيناريو المناسب القائم 

على أساس البناء الدرامي وهنا ما قدمه لنا » وائل عبد هللا« في المصلحة .
الشخصية الدرامية :

حمزة : رائد شرطة ناجح ، قوي اإلرادة ، ذات قوام متماسك، صلب ، يسير بالمعارك 
إلي نهايتها – متزوج من » حنان« سيدة فاضلة . يحب شقيقه وأمه ، عالقاته طيبة في 

العمل مع رئيسه وزمالئه .
،  يتخلص من  الخوف  أو  يقبل الضعف  نفسه ال  سالم : مجرم محترف ، واثق من 
الخونة مثل » طلعت » بإلقاءه في النيل، وعواد يتركه لألسد عن طريق ابو فياض . 
حكيم بانفاقه على اسر ضحاياه ) شهداء كما يدعي ( ال يبخل بالمال طوال حياتهم فيأمن 

غدرهم . أحب وتزوج نانسي فأمرها بالطاعة . ال يخشى الشرطة أو شيخ القبيلة .
- نشأ الصراع بين الشخصيتين المتناقضتين لنيل كل واحدة من األخرى واألزمة : أن 
حمزة ال يستطيع اثبات مخدرات في حيازة سالم . لكنه وصل إلي الذروة عندما قتل 
» سليمان« شقيق سالم ، الضابط » يحيي« شقيقه األصغر وهروبه من حبل المشنقة 

بمساعدة سالم . فتحول حمزة إلي إنسان جريح يريد الثأر فقرر األنتقام .
بين  أيضا  بل  المخدرات  بضاعة  في  فقط  ليست   ) المصلحة   ( ان  الكاتب  كشف   -
األشخاص مثل : طاعة رجال سالم لمصلحة أهلهم بعد موتهم – موافقة التاجر اللبناني 
بزواج سالم من شقيقته نانسي – طموح شادية بزواجها من سالم الثري رغم عالقتها 

بشقيقه سليمان.
جانب  من  أو  الشرطة  جانب  من  سواء  الدقيق  والتخطيط  التنظيم  السيناريو  أظهر   -
سالم وأعوانه خاصة أن سالم متعلم )يمضي ال يبصم ( . هذا التخطيط يحسب للفيلم 

المصري .
- أن اللهجة البدوية لم تكن لها أهمية في اتقانها من جانب الممثلين ألن قوة األحداث 

جذبت انتباه المشاهد عن التحقق من سالمتها .
قفشات في الحوار : مثل : » سالم يتحدث في التليفون ، الزم الداخلية تقف عند حدها أنا 

عايزها مجزرة ) سخرية المفارقة بين المجرم والشرطة ( 
» حمزة« ليحيي : أصله لسه متجوز وواخد على األودة – عايزني أدخل األودة مع 

حنان . 
» رئيس المخدرات« بلبنان : أنا بكيف كل العالم العربي .

مشهد خالد صالح لنانسي تقول : أنا جوزي بيهملني – أنت حد يهملك .
» أبو فياض« لحمزة : نوم الضابط عبادة . المراد ) أن ينام عن مهربي المخدرات ( 

فقط :
لن يهتم الكاتب بأدوار النساء فهي تعتبر سطحية وعلى الهامش – حنان – نانسي – 
شادية والدة حمزة . كنت أود أن يعمق السيناريو دور حنان مع زوجها حمزة وإعطائها 
مساحة أكبر للوقوف بجانبه في محنته خاصة بعد مقتل شقيقه يحيي وتحوله إلي إنسان 
ثائر ملئ بالمرارة واألنتقام بداًل من شعورها دائما باألهمال منه .  أن اللهجة البدوية لم 
تكن لها أهمية في اتقانها من جانب الممثلين ألن قوة األحداث جذبت انتباه المشاهد عن 

التحقق من سالمتها. وهذا اصال يحسب للفيلم.
- عزيزي القارئ سوف أتركك لترى النهاية بنفسك حتى تستمتع بأكتشافها.

اإلخراج : »ساندرا نشأت«
. وهي جديرة  المعاصرة  المصرية  السينما  في  بارزة  المخرجة وضعت بصمة  هذه 
باألحترام إلتقان عملها وحرصها ألختيار النص الجيد للسينما والعمل على إخراجه 
بحرفية مدروسة وقد وفقت في إختيارالممثلين لألدوار ونجحت في جمع أحمد السقا مع 
أحمد عز ألول مرة في نص جيد وائل عبد هللا فكانت مباراة في التمثيل بين األثنين ، 
والنتيجة لصالح الجمهور )طبعا ( صالح عبد هللا متألق . »حنان ترك »أمكانياتها أكبر 
من هذا الدور ومع ذلك أهال بعودتها . »خالد صالح » خفيف الظل – ) زينة – كنده 

علوش – أحمد السعدني – محمد فراج – نهال عنبر ( ال بأس بهم .
المنطقة  تتفقد  التي  الهليكوبتر   : مثل  كبيراً  اإلنتاج  كان   : محمود«  »هشام  اإلنتاج: 
بطريقة  العسكرية  يحيي«   « جنازة   – والشرطة  سالم  أنصار  بين  الكبيرة  .الحرائق 
ضخمة ومشرفة. فيال الفخمة لسالم في الصحراء والحيوانات ) نمر سالم واألسد لعواد( 

الخ.. 
التصوير: عملت ساندرا جاهدة في ديكوباج اللقطات مع مدير التصوير »إيهاب محمد 
علي« سواء اللقطات المكبرة للممثلين ) السقا وعز ( أو تصوير الهليوكوبتر من عدة 
لقطة   ( ثم  عليه   يهجم  عواد  نظر  وجهة  من  لألسد  متوسطة  لقطة  مختلفة.   زوايا 
plongé ( الكاميرا من لنهاية عواد.  تصوير تهريب المخدرات بالليل في الصحراء .

تصوير خارجي  : لم تنسى ساندرا أن تضع صوت فيروز الحالم ألغنيتها أنا وحبيبي 
وحبيبي أنا وذلك عند وصول سالم وأبو فياض الي لبنان – والمناظر الجميلة في شرم .
الديكور : » لمحمد مراد« أبرز فيال سالم الضخمة في الصحراء والثراء الفاحش مقابل 
شقة حمزة المتوسطة نوعا ما – كذلك وضع صورة الرئيس السابق مبارك في مكتب 

الشرطة واألحداث تمت 2010 
- وال ننسى مونتاج »أحمد حافظ« وريتمه السريع المناسب )مع توجيهات ساندرا ( 
حتى أننا نشعر بتوالي األحداث ونموها وتطورها حتى نصل للنهاية دون رتابة أو ملل .
ساندرا : كل هذا كان ورائه مخرجة واعية للمسئولية التي تحملها وأخرجت فيلما به  
حركة في األحداث ) ليست في الشخصيات ( منظمة سواء من جانب الخير للقبض على 
المجرمين ومن جانب الشر للهروب من الشرطة فقدمت لنا فيلماً راقياً يحترم المشاهد 

مع رسالة هادفة ان االنتقام ماله الدمار. فتحية مني لك يا » ساندرا«.

الورد جميل ... جميل الورد

صورة وتعليق



  سيُصار ألول مرة في تاريخ مقاطعة كيبيك في 
الوسط الكندي إلى تعيين امرأة في منصب مديرة 
عامة بالوكالة لجهاز شرطة المقاطعة ذات الغالبية 

الناطقة بالفرنسية.
يتّم تعيين جوان بوسوليل مديرة  المتّوقع أن  ومن 
عامة باإلنابة لجهاز شرطة كيبيك ولتكون بذلك المرة 
المنصب في مقاطعة  تتولى فيها هذا  التي  األولى 

كيبيك امرأة فحسب بل وَمَدنية أيضا.
وقد أكدت هيئة اإلذاعة الكندية صحة هذه المعلومات 
 Journal De التي كانت قد نقلتها قبل ذلك صحيفة

Montreal، الصادرة في مدينة مونتريال.
وفي التفاصيل التي نقلتها هيئة اإلذاعة الكندية أن اسم 
بوسوليل سيّتم تقديمه إلى مجلس الوزراء وهذا لن 
يكون سوى إجراء شكلي بحسب المصادر المطلعة.

وتّحل جوان بوسوليل مكان مارتان برودوم الذي ال 
يزال موقوفا عن العمل بسبب جرائم جنائية مزعومة.

بوسوليل  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
تعمل حاليا في دائرة شرطة مدينة 
مونتريال )SPVM( وكانت عملت 
في السابق كمدققة داخلية في جهاز 

شرطة كيبيك.
مجلس  يعطي  أن  المتوقع  ومن 
الوزراء موافقته اليوم على تعيينها 
وحدهم  ألن  العام  للمدير  كنائب 
تولي  يمكنهم  العاميين  المدراء 
منصب اإلدارة العامة المؤقتة في 

شرطة كيبيك.
وتّحل بذلك جوان بوسوليل مكان 

مدير عام آخر هو ماريو بوشار الذي تولى رئاسة 
جهاز شرطة كيبيك باإلنابة منذ إعفاء مارتان برودوم 
من مهامه في السادس من آذار/مارس الماضي. هذا 
وكان بوشار أعلن مؤخرا بأنه يعتزم التقاعد آجال.

ويشار إلى أن التحقيق في ملف رئيس جهاز شرطة 
كيبيك السابق يجري بواسطة مكتب التحقيقات المستقلّة 
)BEI(. ووفقا لمعلومات هيئة اإلذاعة الكندية فإن 
توقيفه عن العمل مرتبط بتسريب معلومات إلى الوحدة 

.)UPAC( الدائمة لمكافحة الفساد

عاصمة  ادمنتون  مدينة  في    
مقاطعة البرتا في الغرب الكندي 
نوفمبر   25 اإلثنين  يوم  شارك 
الجاري نحو 50 شخصا في إطالق 
حملة عيد الميالد لمنظمة »مكتب 

عيد الميالد« في المدينة.
تقّدم  التي  المنظمة  لهذه  ووفقا 
مجانا،  للفقراء  األعياد  وجبات 
40 شخص   000 من  أكثر  فإن 
هم على القائمة لتناول وجبة عيد 

الميالد هذه السنة.

المنظمة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
كانت قد قّدمت في العام الماضي 
وجبات عيد الميالد لنحو 000 15 
طفل دون سن الثانية عشرة ولنحو 
5000 من الشباب والمراهقين.  
وتهدف هذه المنظمة االنسانية إلى 
تقديم الفرح مع طبق الطعام ليلة 
الميالد وإعادة سحر موسم  عيد 
من  المدينة  سكان  بين  األعياد 

المحتاجين والمعوزين.

هذه  إلى  المنتسبون  ويضاعف 
المنظمة الجهود من أجل جمع 1،3 
مليون دوالر لشراء ما يكفي من 
المواد الغذائية لموائد عيد الميالد 
هذه السنة ولبطاقات الهدايا لألطفال 
والشباب من الذين ال يملك ذووُهم 
المال لتأمين حاجاتهم من الطعام 

وهدايا العيد الرمزية.
يسرد أعضاء المنظمة قصصا عن 
أصحاب األيادي البيضاء ومنهم 
واليوم  باألمس محتاجا  كان  من 

مانحا بعدما أنعمت عليه الحياة.
هذا ودعت المنظمة أبناء ادمنتون 
في  صفوفها  إلى  االنضمام  إلى 
عمل تطوعي لمساعدتها في خدمة 
موائد  الفقراء خالل  من  اآلالف 
العيد المقبل أو إلى التبّرع بالمال 
لصندوقها لمساعدتها في اضفاء 
أو  فقير  طفل  وجه  على  البسمة 
معّوز خالل عيدي الميالد ورأس 

السنة القادمين. 

  في اجتماع  ُعقد مؤخراً بين رتيس الحكومة الكندية، 
جوستان ترودو، ورئيس حكومة أونتاريو، دوغ فورد، 
للتركيز على  تعّهد الرجالن بترك خالفاتهما جانبا 

أولويات المواطنين ووحدة البالد.
واستقبل جوستان ترودو نظيره من أونتاريو بحفاوة 
وبدى مسرورا، رغم أنه كان قد تحدث في األسابيع 
الماضية عن سياسات حكومة دوغ فورد إلثناء الناخبين 

عن التصويت لصالح المحافظين الفيدراليين.
وقال : »إنه لمن دواعي السرور أن أرحب برئيس 
للجلوس  لنا  أوتاوا. هذه فرصة  الحكومة فورد في 
والتحدث عن االستثمار والنقل العام  و البنية التحتية  
واقعية  أكثر  مواضيع  و  التجارية  األعمال  دعم  و 
لمواطني أونتاريو، مثل اإلنترنت عالي التدفق في 

جميع أنحاء المقاطعة.«
»ال أتوقع االتفاق على كل شيء ، ولكني أعلم أننا 
سنكون قادرين على العمل بشكل تعاوني لصالح مواطني 

أونتاريو وبقية البالد.«
وأوضح من جانبه دوغ فورد أنه مستعد للتهدئة أيًضا: 
»نحن هنا للمضي قدًما في قضايا النقل والبنية التحتية 

والرعاية الصحية والتنمية االقتصادية.«
وأضاف أن » الكثير من الناس صّوتوا لصالح رئيس 
الحكومة، ليس جميعهم ، ولكن الكثير منهم، و الشيء 
الناس منا أن نشمر عن  بالنسبة لي. وينتظر  نفسه 

سواعدنا وأن نعمل مًعا.«
وقال: »كما ذكر رئيس الحكومة جوستان ترودو، نحن 
نتفق على العديد من األمور وهذا ما سنركز عليه .« 
وفي نهاية مقابلته مع ترودو، أوضح دوغ فورد أنه 

دعا للوحدة الوطنية على خلفية اقتصادية.
وحذر من أن الفجوة اآلخذة في االتساع بين مناطق 
البالد أمر سيء ليس فقط للتجارية ولكن القتصاد 

البلد بأكمله.

وقال : »قد تكون هناك بعض العقبات التي يجب التغلب 
عليها ، لكنه يجب علينا إعطاء ضمانات للشركات. 

وإذا لم تحصل عليها، فسوف تغادر.«
كما شّجع دوغ فورد جوستان ترودو على االهتمام 
بالتحديات التي تواجهها مقاطعتا سسكتشوان وألبرتا.

 »نحن بحاجة إلى إيجاد أرضية مشتركة ودعم أصدقائنا 
في الغرب )الكندي(. يجب علينا تهدئة التوترات والحفاظ 

على وحدة البالد.«، دوغ فورد
وردا على أسئلة الصحفيين حول العالقات بينه وبين 
جوستان ترودو ، قال دوغ فورد إنه ال يلوم نظيره 
الفيدرالي على تعليقاته خالل الحملة االنتخابية ، مضيفًا 

أنه ليس لديه ضغينة.
وقال : »انها ليست أمور شخصية أبدا. السياسة هي 
السياسة. لدّي القدرة على التحّمل وأفهم جيّدا ما قام به. 

عندما تحدثنا مع بعضنا البعض، أخبرته أن الوقت قد 
حان لنشمر عن سواعدنا ونبدأ العمل.«

أعلن دوغ فورد األسبوع الماضي عن إنشاء مجلس 
حكومته  وزراء  سيكون  الفيدرالية.  للعالقات  جديد 
المنتمون لهذا المجلس مسؤولين عن العمل مع نظرائهم 
الفيدراليين في قضايا البنية التحتية والرعاية الصحية 

والنمو االقتصادي.
وهذا االجتماع مع دوغ فورد هو جزء من جهود جاستن 
ترودو إلعادة بناء الجسور مع المقاطعات بعد انتخاب 
حكومة أقلية ليبرالية وبالتالي أكثر هشاشة من سابقتها.
وباإلضافة إلى دوغ فورد، ففي األسابيع االخيرة،  
التقى جوستان ترودو أيًضا مع رؤساء حكومات كّل 
من سسكتشوان سكوت مو ، و مانيتوبا برايان باليستر، 

و جزيرة األمير إدوارد دينيس كينغ.

في  التشريعية  الجمعية  تبنّت    
 25 اإلثنين  يوم  أونتاريو  مقاطعة 
اقتراحاً  باإلجماع  الجاري  نوفمبر 
يندد بقانون علمانية الدولة في مقاطعة 
كيبيك ويطالب حكومة أونتاريو بإعالن 
معارضتها للقانون المذكور من خالل 
الطلب رسمياً من حكومة كيبيك إلغاء 
القانون بشكل فوري ودعم كل طعن 
بهذا القانون قد تنظر فيه محكمة كندا 
العليا، أعلى سلطة قضائية في البالد.
الحزب  زعيمُة  االقتراح  وقّدمت 
الديمقراطي الجديد أندريا هورفاث. 
ويشكل هذا الحزب اليساري التوجه 
الجمعية  في  الرسمية  المعارضة 

التشريعية في أونتاريو، كبرى 
عدد  حيث  من  كندا  مقاطعات 

السكان وحجم االقتصاد.
الدولة  علمانية  قانون  ويحظر 
على القضاة والمدعين العامين 
وأفراد الشرطة وحراس السجون 
والمعلّمين في المدارس االبتدائية 
والثانوية العامة في مقاطعة كيبيك 
على  الدينية  الرموز  ارتداء 
اليهودية  كالقلنسوة  اختالفها، 
والحجاب  المسيحي  والصليب 
السيخية،  والعمامة  اإلسالمي 

خالل دوام العمل.
في »إنه قانون سيء وتمييزي ويقّوض  الثقافية  والحرية  الدينية  الحرية 

)بوجه  تقف  أن  أونتاريو  على  كندا. 
هذا القانون( وعلينا أن نندَد، ككنديين، 
واإلجحاف  العنصرية  أشكال  بكافة 
خياراً«،  ليس  الصمت  والتعصب. 

قالت هورفاث.
لقانون مشابه في مقاطعة  »ال مكان 
موقفنا«،  هذا  يزال  وال  أونتاريو. 
الحزب  قال من جهته زعيم حكومة 
التقدمي المحافظ في الجمعية التشريعية 
 )Government House Leader(

بول كاالندرا.
ويأتي تبنّي االقتراح المندد بهذا القانون 
رئيسْي  لقاء  موعد  من  أسبوع  قبل 
على  وكيبيك،  أونتاريو  حكومتْي 
التوالي دوغ فورد وفرانسوا لوغو، 
يوم االثنين المقبل على هامش مؤتمر 
مجلس الفدرالية في تورونتو، كبرى 

مدن أونتاريو.  
يُذكر أن الجمعية الوطنية في أونتاريو 
تبنّت في السابع من الشهر الجاري 

اقتراحاً للدفاع عن التنوع الديني قّدمه 
عضو الجمعية عن الحزب الليبرالي 
في  كوتو  واستهدف  كوتو.  مايكل 
في  الدولة  علمانية  قانون  اقتراحه 
مقاطعة كيبيك دون أن يذكره باالسم. 
ورأى الحزب الديمقراطي الجديد في 
حينه أن اقتراح كوتو ال يذهب بعيداً 
بما فيه الكفاية وأعلن أنه ينوي تقديم 
في  نفسه  الموضوع  حول  اقتراح 

األسابيع التالية.
اتصل  المرة،  تلك  في  حدث  وكما 
الجاري   نوفمبر   25 اإلثنين  يوم 
مكتب فورد بمكتب لوغو ليعلمه بأن 
الجمعية التشريعية في أونتاريو ستتبنى 

االقتراح.
وفي مقاطعة كيبيك طلب يوم الثالثاء 
26 نوفمبر الجاري معارضو قانون 
العلمانية من محكمة االستئناف تعليقاً 
مؤقتاً لألحكام الرئيسية للقانون المتعلقة 
بحظر ارتداء الرموز الدينية. ويتداول 
القضاة فيما بينهم إلصدار حكمهم. 

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا
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أندرو شري واملطالبة بالتنحي عن منصبه يف أقرب وقت 
  دعا عدة مرشحين من حزب المحافظين في 
مقاطعة كيبيك ممن كانت معركتهم خاسرة في 
االنتخابات العامة مؤخرا في البالد زعيم الحزب 
أندرو شير إلى التنحي عن منصبه في أقرب وقت.
وكان أندرو شير شارك في مدينة مونتريال في 
اللقاءات حول الحصيلة األخيرة للحزب  أولى 
بالفرنسية.  الناطقة  الغالبية  ذات  المقاطعة  في 
وكان شير أجرى لقاءات مماثلة في المقاطعات 
األطلسية وفي مدينة تورنتو في مقاطعة أونتاريو 

في الوسط الكندي.
بعد أكثر من شهر على االنتخابات األخيرة عقد 
اللقاء في وسط مدينة مونتريال بحضور نحو 
أربعين مرشحا سابقا لحزب المحافظين وكان 

لدى بعضهم رسالة واضحة.
مايكل  السابق  المحافظين  حزب  مرشح  يقول 
ميكاييل: إن أندرو شير ليس رجل المرحلة وهو 
فقد السلطة المعنوية إزاء أتباعه وإزاء الكيبيكيين.
من جهته أكد المرشح السابق في كيبيك أيضا 
فرنسوا ديروشيه بأن أندرو شير لن يُحقق الفوز 
في كيبيك في االنتخابات المقبلة وأنا لن أخوض 

االنتخابات في حال بقائه.
هذا ونقل مصدر في حزب المحافظين بأن النقاشات 
خالل االجتماع بين أندرو شير والمرشحين السابقين 

التي  استغرقت 160 دقيقة كانت »ُمّدمرة«.
حزب  مرشحي  من  العديد  إن  المصدر  يقول 
المحافظين في كيبيك الذين هزموا في انتخابات 
الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي قالوا لزعيم 

الحزب أندرو شير:
اخرج بشرف وال تنتظر 
تصويت الثقة المرتقب 
نيسان/ابريل  شهر  في 
تُّذل.  ال  لكي  المقبل 
ويضيف المصدر: لّعل 
يفهم  أن  يريده  الجميع 

ذلك بنفسه.
المصدر  لهذا  ووفقا 
داخل  اإلحباط  فإن 
ال  المحافظين  حزب 
مقاطعة  على  يقتصر 
كيبيك فحسب بل يرغب 
الكثيرون من المحافظين 
في أونتاريو والمقاطعات 
األطلسية أيضا باستقالة 

أندرو شير.
تقول المرشحة السابقة 
كلير  ماري  كيبيك  في 

فورنييه التي بدورها ترغب باستقالة شير: إننا كلما 
تقّدمنا بسرعة، كلّما أصبحا بجهوزية لالنتخابات 

المقبلة التي ستأتي قبل مضي األربع سنوات.
من جهة أخرى، يرى عدد من مرشحي حزب 
ليس  شير  بأن  كيبيك  في  السابقين  المحافظين 
مجبرا على ترك منصبه وفي هذا اإلطار يقول 

المرشح السابق إيف ليفيك:
إن أندرو شير أصغى كثيرا وفهم الرسالة ويعود 

إليه وحده أمر ضبط خطابه.
وتقول هيئة اإلذاعة الكندية إن العديد من مرشحي 
الحزب الذين رفضوا إجراء مقابلة علنية معهم 
أشاروا إلى أنهم سيذهبون إلى تورنتو في شهر 
ابريل المقبل من أجل التصويت ضّد أندرو شير، 

لكنهم يأملون في اال يضطروا إلى الذهاب.
من جهته، وصل أندرو شير وغادر قاعة االجتماع 
بعيدا عن الكاميرات ولم يرغب باإلجابة على 

أسئلة الصحافيين.

  أجرى وزير الخارجية الكندي الجديد 
فرانسوا فيليب شامبان محادثات مع 
نظيره الصيني وانغ يي حول وضع 
الكنديْين مايكل كوفريغ ومايكل سبافور 
المحتجزْين في الصين منذ نحو عام.

وُعقدت هذه المحادثات، التي دامت 
ساعة من الزمن، على هامش مؤتمر 
وزراء خارجية دول مجموعة العشرين 

في مدينة ناغويا في اليابان.
الفرصة  : »انتهزُت  للصحفيين  قال 
إزاء  العميق  كندا  قلق  عن  ألعبّر 
حالتْي مايكل سبافور ومايكل كوفريغ 
الموقوفْين بشكل تعسفي في الصين 
منذ نحو عام. هاتان الحالتان تشكالن 
أولويتي المطلقة كوزير للخارجية«. 
أضاف شامبان »بشكل خاص عبّرت 
إزاء  الكنديين  قلقي وقلق جميع  عن 
شروط اعتقالهما. وتعهدنا، الوزير وانغ 
وأنا، بمواصلة حديثنا ومواصلة التحدث 

في هذه المسألة« .
وآثر وزير الخارجية الكندي عدم إعطاء 
مزيد من التفاصيل متذّرعاً بضرورة 

حماية الكنديْين المعتقلْين.

وكان شامبان قد قال عقب تعيينه وزيراً 
للخارجية في الحكومة الليبرالية الجديدة 
وسبافور  كوفريغ  سراح  إطالق  إن 
هو بالنسبة له »أولوية مطلقة«. وقّدم 
زعيم الحزب الليبرالي الكندي جوستان 
ترودو حكومته المنبثقة عن االنتخابات 

العامة األخيرة.
كوفريغ  الصينية  السلطات  وأوقفت 
وسبافور في 10 كانون األول )ديسمبر( 
توقيف  على  أيام  تسعة  بعد   2018
السلطات الكندية المديرة المالية لعمالق 
االتصاالت الصيني »هواوي«، مينغ 
وانتشو، في فانكوفر بناًء على طلب من 
السلطات األميركية. واتهمت السلطات 
الصينية الكنديْين بالقيام بأنشطة تهدد 
أمنها القومي. ودخلت العالقات الكندية 

الصينية في أزمة كبيرة عقب ذلك.
في  الجبرية  لإلقامة  مينغ  وتخضع 
منزل تملكه في فانكوفر. وانطلق مسار 
إجراءات تسليمها للقضاء األميركي 
الذي يتهمها بااللتفاف على العقوبات 
إيران  على  المفروضة  األميركية 

وبسرقة أسرار صناعية.

اجلمعية التشريعية يف أونتاريو تطالب كيبيك بإلغاء قانون العلمانية 

يف ادمنتون أكثر من 000 40 فقري 
بانتظار موائد امليالد

امرأة من اجملتمع املدني على رأس جهاز شرطة كيبيك ألول مّرة

هل هي نهاية اخلالفات بني جوستان ترودو ودوغ فورد ؟

حديث بني شامبان ونظريه الصيين عن 
الكندينْي احملتجزْين يف الصني

 أثار إضراب عمال شركة »سي أن« )CN( للسكك 
الحديدية، والذي بدأ اإلثنين 18 نوفبر الجاري ، غضب 
لتسببه في نقص غير مسبوق في  الكنديين  المزارغين 

البروبان في كندا.
وعلى الرغم من طلبات للمساعدة واالحتجاجات المتتالية، 

فإن الوضع في طريق مسدود.
وأضرب 3.200 عامل في السكك الحديدية للتنديد، من 
أثر على  لذلك  بانعدام األمن. وكان  بين أمور أخرى، 

الـ22.000 كم من السكك الحديدية التي تعبر كندا.
ولمواجهة نقص البروبان، حثت مقاطعتا كيبيك وألبرتا 
حكومة جوستان ترودو على اعتماد قانون خاص إلجبار 
المضربين على العودة إلى العمل، لكن الحكومة الكندية 
فضلت حتى اآلن المفاوضات لحل هذه األزمة التي تطال 

كل المقاطعات.
وفي الوقت نفسه، أثر اإلضراب على العديد من القطاعات 

التي  الزراعة  بما في ذلك  االقتصادية، 
تعتمد على البروبان في تجفيف الحبوب 
وتدفئة حظائر الدواجن و الخنزير. وقال 
المزارعون األسبوع الماضي أمام مكاتب 
شركة »سي أن« في وسط مدينة مونتريال،  

إن الوضع حرج. 
الرغم من تنظيم جمعية كيبيك  وعلى 
للبروبان ووزير الطاقة في كيبيك لقافلة 
عربات تنقل البروبان إلى كيبيك، ال يزال 

القلق قائما.
وتظاهر يوم اإلثنين مزارعون من كيبيك 
أمام مكتب الدائرة االنتخابية لرئيس الحكومة 

الكندية، جوستان ترودو، ليطلبوا منه التدخل في النزاع 
العمالي في شركة »سي أن«.

ويقدر االقتصاديون أن الخسائر قد تتجاوز ملياري دوالر 

تاريخ استئناف  5 ديسمبر كانون األول، وهو  بحلول 
الدورة البرلمانية. ولإلشارة فإن نصف نقل البضائع في 
كندا يتم عن طريق السكك الحديدية. و من هذه النسبة ، 

تمثل شركة »سي أن« وحدها نحوا من 60 ٪.

الكيبيكيّة  الصّحة  وزيرة  أعلنت   
على  عزمها  عن  ماّكان  دانيال 
االجراءات  من  المزيد  اتّخاذ 
والتدخين  التدخين  لمكافحة  المتشّددة 
المقبل  العام  من  اعتبارا  االلكتروني 

.2020

مدير  إلى  ماّكان  الوزيرة  وأوكلت 
الصّحة العاّمة هوراسيو أرودا مهّمة 
تقترح  تدّخل خاّصة  قيادة مجموعة  
التدخين  لمكافحة  جديدة  اجراءات 
وبصورة  االلكتروني،  والتدخين 
النيكوتين  ونسبة  النكهات  خاّصة 
التدخين  منتجات  في  بها  المسموح 

االلكتروني.
التدخين  منتجات  شعبيّة  تنامي  »مع 
الشباب،  لدى  سيّما  وال  االلكتروني، 
من الملّح والضروري  االسراع في 
اتّخاذ تدابير ملموسة. وسوف تساعدنا 
الخاّصة في ارساء  التدّخل  مجموعة 
تتكيّف  بطريقة  االجراءات،  أفضل 
مكافحة  وتعّزز  الراهن،  الواقع  مع 
وزيرة  قالت  فّعال«  بشكل  التدخين 

الصّحة الكيبيكيّة دانيال ماّكان.

مجموعة   ترفع  أن  المتوّقع  ومن 
التدّخل الخاّصة تقريرا بهذا الشأن في 

نيسان ابريل المقبل 2020.  
وتضّم المجموعة ممثّلين عن وزارة 
الصّحة الكيبيكيّة و حقوقيّين وممثّلين 
العاّمة في كيبيك،  الصّحة  عن معهد 

وهيئات  عاّمة  ادارات  وتشارك 
الرياضة  شبكة  بينها  من  مختلفة، 
الطاّلبيّة  ومؤّسسة السرطان الكنديّة 
أمراض  في  أخّصائيّون  وأطبّاء 
الرئة والقلب، في تفكير معّمق حول 
لمشكلة  بحلول  للخروج  الموضوع، 

التدخين االلكتروني.
في غضون ذلك، وّجه هوراسيو أرودا 
مدير الصّحة العاّمة في كيبيك تحذيرا 
الحوامل  والنساء  الشباب  فيه  يدعو 
السيجارة  استخدام  عن  لإلحجام 
االلكترونيّة، ودعا مستخدميها للجوء 
إلى المساعدة الصيدالنيّة التي تراعي 
معايير الصّحة الكنديّة، والتـنـبّه حول 
أمراض  أعراض  ظهور  احتمال 
والسعال  التنفّس  ضيق  مثل  رئويّة 

واآلالم في الصدر.  

إضراب عمال السكك احلديدية يثري غضب املزارعني 

كيبيك تّتخذ اجراءات جديدة 
ملكافحة التدخني االلكرتوني  



ملهى الراقصات
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العالناتكم في »الرسالة«

التصوف و التسامح : دين احملبة
بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم: بشــير القــّزي

  كنت في السنة الثانية الستقراري مع 
عائلتي الصغيرة في مدينة مونتريال عندما 
منزلين  نبني  ان  لي  قررت مع صديق 
متالصقين لعائلتينا في منطقة “بييرفون”. 
وكالمثل القائل “ُرّب أٍخ لم تلده لك أّمك” 
نبيل  كانت وما زالت تربطني بصديقي 
الكلّية  أيام دراستنا في  الى  صداقة تعود 
العليا للهندسة في بيروت التابعة للجامعة 

اليسوعيّة. 
بعد إنقالب “األحدب” في لبنان بتاريخ ١١ 
آذار ١٩٧٦ وبعد انقطاعي عن التواصل 
مع أهلي والذين كانوا يتواجدون في المنطقة 
الغربيّة، اضطررت للمكوث بضعة أسابيع 
لدى منزل ابنة عّمي هال وزوجها شاكر 
في مدينة “زوق مكايل” الكسروانيّة.هناك 
التقيت بنبيل مجدداً وكان يسكن في بلدة 
صربا. كان احد افراد عائلة كريمة مؤلّفة 
من الوالدين وعشرة أبناء وبنات يعيشون 
الكسليك.  في منزل متواضع في منطقة 
فيها  بلد ال توجد  البيت في  للداللة على 
ارقام للمنازل كان يكفي اإلشارة الى انه 
الباب الذي كان مفتاحه مغروساً في ثقبه 
على الدوام. فلم يكن على القادم إال أن يفتح 
لنفسه الباب ويدخل!  جميع األوالد أفلحوا 
في دروسهم بفضل تربية الوالد الكسرواني 

الى جانب الوالدة الماردينيّة األصل.
التقينا بعد ذلك في الرياض حيث كان لكّلٍ 
منا عمله، ثم بعد ذلك في فلوريدا حيث قام 
بزيارتي وحثّني َعلى المجيء الى مونتريال 
فحططت فيها رحالي بعد أشهر وجعلت 

منها موطني الجديد!
 ولنعد الى موضوع بناء المنزلين وإذ كنّا 
في لقاء بين عائلتينا في ُشقّة كان يسكنها 
في منطقة “سان لوران” غمز صاحبي 
بعينه واقترب منّي وهتف بأذني وهو يُخفي 
جانباً من فمه حتى ال يسمعه أحد: “هيّا 
معي لنذهب لشرب قنّينة بيرة”. قلت: “الى 
أين؟”. أجابني: “سأُعلُِمك في الطريق.”

كانت الشمس قد قاربت على المغيب في 
أيار )مايو(.  أوائل شهر  اليوم من  ذاك 
تذّرعنا لنسائنا بأننا بصدد االجتماع بنّجار 
معماري وطلبت من زوجتي أن تصطحب 
ابنتنا وتعود بالسيارة الى البيت. أما زوجة 
نبيل فطلبت منه ان يشتري ربطتي خبز 

في طريق العودة.
استقللت مع نبيل سيّارته التي كانت سوداء 
اللون من نوع هوندا “آّكورد” وانطلقنا. 
للراقصات في  اننا نقصد ملهًى  اخبرني 
منطقة “بوانت كلير”. في الطريق توّقفنا 
لنأخذ معنا  على شارع “سان جرمان” 
صديقنا “أبو الزوز” إاّل انه لم يكن قد عاد 
بعد من عمله. أكملنا الطريق حتى وصلنا 

الى المكان المقصود.
دخلنا الى داخل القاعة وسط صوت الموسيقى 
المرتفع والديكور األخاذ واأللوان الجذابة 
التي منها الخافت ومنها  وأجهزة اإلنارة 
المسلّط. ما ان جلسنا حول طاولة صغيرة 
مستديرة الشكل قريبة من المسرح حتى 
جاءت احدى المضيفات وسألتنا عّما نريد 
البار لتحضر  ان نشرب ثم اتجهت نحو 
ما طلبناه بسرعة البرق وتستوفي الثمن. 
أخذت استطلع ما كان حولي فكان عدد ال 
الرجال قد تسّمروا على  يستهان به من 
او مجموعات  آحاداً  أتوا  طاوالتهم وقد 
صغيرة مؤلفة من اثنين او اكثر. اما الفتيات 
فكّن كلهن جميالت ويرتدين ما كاد ال يخفي 
من أجسادهن اال القليل. وكانت أجسامهن 
متناسقة وكأن تضّرسات مفاتنهّن ُرسمت 
بإبداع مابين محيط الصدر ونحالة الخصر 

وبروز األرداف. وإن اختلفت أشكالهن 
ومقاساتهن إاّل إنهن كّن كلّهّن جميالت كما 
نرى في حديقة زرعت بأزهار مختلفة بينما 
كلها جميلة وجّذابة. وكانت بعض الفتيات 
تتنقل حاملة منّصة معدنية خفيفة لتعتليها 
عندما ترقص امام احد الزبائن مقابل مبلغ 

خمسة دوالرات لألغنية الواحدة.
 صعدت المسرح إحدى الراقصات وهي 
لتؤّدي وصلتها.  تتمخطر مع كل خطوة 
كانت ترتدي قبّعًة بيضاء فوق شعٍر أشقر 
يلوح مع كل حركة ونظارات شمسية كبيرة 
سوداء تتزيّن بوجهها الناصع البياض واألنف 
نها األحمر الذي  المتناسق والشفاه التي لوَّ
اختارته فظهرت وكأنها لوحة دعائية تُعلَّق 
على الجدران في محالت الماكياج النسائيّة. 
كان عامود نحاسي يتوّسط المنّصة وكانت 

األضواء تسطع نحوه.
أمسكت العامود النحاسي بيدها اليمنى فبانت 
أناملها الجميلة وأظافرها الطويلة والمصبوغة 
بنفس األحمر الذي يُزيّن شفتيها واخذت 
وبدأت  الموسيقى  مع  تتماوج وترقص 
والزرقاء  الحمراء  تتخلَّى عن مالبسها 
قطعة وراء األخرى مع كل نغمة كاشفة 
المزيد من جمال جسدها وبشرتها الناعمة 
الحريرية إنما متمسكة على الدوام بحذائها 
النسائي األحمر ذي الكعب العالي. وِفي 
آخر المطاف أهدرت الستارة عن كنزيها 
فبديا وهي منتصبة امام العامود وكأن كل 

كنٍز يواجه جمهوره!
بعد ان صفّق لها الحاضرون، طلب مني 
نبيل ان أتصل بالهاتف “بأبو الزوز” وأطلب 
منه مالقاتنا الى الملهى! فهذه المشاهد هي 

شيء لم نعهده بعد، نحن المشرقيّون!
الخليويّات  فيه  توجد  تكن  لم  وِفي زمٍن 
توّجهت نحو الهاتف العمومي والذي تضع 
فيه قطعة ٢٥ سنتاً ثم تطلب الرقم. أما “أبو 
الزوز” فكان جهوري الصوت، رياضّي 
المظهر، طويل القامة، له شاربان كثيفان 
يكادان يغّطيان شفته العليا تحت أنف يدل 
تخيّلته جالساً  المميّزة.   على شخصيته 
باعوجاج على الكنبة البيج العريضة وقد 
وضعت له زوجته أنواع الطعام التي اعّدتها 
على طاولة الصالون الخشبية وهو يشتّف 
كأساً من الويسكي  محاطاً بكٍل من زوجته، 
وبناته الثالث، وأمه وأخته اللتين كانتا قد 
حضرتا من البالد لقضاء شهٍر في ضيافته. 
طلبت الرقم  وإذ “بأبو الزوز” يرد: “آلو، 

مين عم يحكي؟”
قلت له: “بشير”. قال: “بشير؟ أش هالضّجة 
عندك؟” وكان يسمع الموسيقى الصاخبة 

. في الملهى. فسكتُّ
ثم قال بصوت مرتفع: “بشير، انت مع 
من؟” أجبته : “انا مع نبيل”. قال: “مع 

نبيل؟” قلت:”نعم”
ثم سأل:”إنتم وين؟” أجبته:”على بولفار 
هايموس”. رّد ورائي بصوت مرتفع:”بولفار 

هايموس؟”. قلت: نعم
ثم سأل مجدداً: “شو اسم المحل؟” أجبت:”ال 
سورس دو سكس”. ردد ورائي:”ال سورس 
                          ” La Source du sexe“ .”دو سكس؟
عندئٍذ تمنّيت  لو ان األرض تبتلعني الن 
“أبو الزوز” فضحنا أمام النساء! ثم قال: 
“انا اليوم تعبان وليس بمقدوري ان االقيكم!”

عدت الى مقعدي وقد احمّرت أذناي واصفّر 
وجهي ولم أعد استطيع الكالم او مشاهدة 

ما يجري حولي.
وعندما رجعنا الى منزلينا كانت النساء قد 
تخابرت فما كان علينا اال ان ندفع غالياً 
وعلى أسابيع ثمن مغامراتنا المشؤومة !   

      إنَّ قبول اآلخر في سياق التسامح، يَُمثُِّل زكاة القلب، وتحلية 
لوك بأخالِق األنبياء، فال ظلم وال عدوان، بل صفٌح وبرٌّ وإحسان،  السُّ
الشيء الذي ينتج بيئة اجتماعية سليمة، استجابًة لألمر اإللهي في 
ُهَو  اْعِدلُوا   ۚ َتْعِدلُوا  أاَلَّ  َعلَٰى  َقْوٍم  َشَنآُن  َيْجِرَمنَُّكْم  قوله تعالى: “َواَل 
أَْقَرُب لِلتَّْقَوٰى” ، ومعنى ذلك أنَّ أخالَق التَّسامح، كالعفو و الّصفح 
تقديره لهذه  والعدل.. ال ترتبط بمدى استجابة اآلخر واعترافه أو 

األخالق، وإنما هي توجيه ربّاني ودعوة للعدل 
في جميع األحوال ومع الجميع دون استثناء.
      ال شك أنَّ روح المحبّة اإلنسانية المنتجة 
للتسامح لم تأت من فراغ، وإنما هي َهْدٌي نبويٌّ 
شريٌف وتوجيٌه ربانيٌّ للبشرية جمعاء، من 
أجل اإلحسان إلى الخلِق وإكرام مخلوقات هللا، 
ولذلك نجد قيمة التسامح بوصفها أصاًل من 
سل،  أُصول األخالق، ِمن ِشَيِم األنبياء والرُّ
الم، َعلَّم  فهذا الّسيد المسيح عيسى عليه السَّ
الصفح  العفو والمغفرة، بل وتجاوز  قومه 
إلى محبة المسيء، فمن تعاليمه عليه السالم 
أنَّ هللا محبَّة وأّن أقرب الناس إلى هللا َمْن 
أحّب هللا وأحّب خلق هللا، ومنهم المطرودون 
والعصاة، وال يستحّق غفرانه َمْن لم يتعلّم 
كيف يغفر للمسيئين إليه: “إْن أخطأ إليَك 
سبعاً في اليوم وتاب إليك سبعاً في اليوم، 
فاقبْل توبته واغفْر له” ، ويتجاوز قبول 
اعتذار اآلخرين، إلى ُحّب الذين لم يعتذروا، 
بل ربما استمروا في اإلساءة وبالغوا في 
يد المسيح عليه السالم في  الُعنف، يقول السَّ

“موعظة الجبل” الواردة في “إنجيل متى”: “من لطمك 
باِركوا  أعداءكم،  أِحبّوا  أيضا،  له اآلخر  فأدر  األيمن،  على خدك 
الِعنيكم، أحِسنوا إلى ُمبغضيكم، وصلّوا ألجل الذين يُسيئون إليكم، 
وَيطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في الّسماوات..” ، وال شك 
بر، ويعلو فوق التَّسامح، إلى  أّن هذا الخلق الرفيع الذي يتجاوز الصَّ
فح، بل إلى الدعاء للمسيء بالخير، ال يطيقه إال األنبياء  العفو والصَّ
ياق، نستحضر  وَمْن سار على هديهم واستنَّ بُسنّتهم، وفي هذا الّسِ
عفو خاتم األنبياء والمرسلين محمد صلى هللا عليه وسلم على من آذاه 
ائف، كان قد مكث عشرة  وظلمه وأساء إليه، ففي رحلته إلى بلد الطَّ
الطائف،  النهاية أخرجوه من  إلى اإلسالم، وفي  الناس  يدعو  أيام 
وأثناء خروجه وقف أهل الطائف بأطفالها ونسائها وِغلمانها صفَّين، 
وَمرَّ رسول هللا بينهما وهم يقذفونه ِبالِحَجارة، وظلّوا خلفه مسافة 
طويلة، حتى دخل حديقة ثم تركوه، وهناك جلس الرسول والدماء 
تنزف منه، واأللم والحزن يعتصرانه، ونظر إلى السماء ودعا ربه 
بدعاء حزين لم يدع به قبل ذلك اليوم، وهو الدعاء المشهور: “الَّلُهمَّ 
تي، وقلَّة حيلتي، وهواني على النَّاس، أنَت  اني أشكو إليك ضعف قوَّ
مني،  رّب المستضعفين وأنَت ربّي، إلى من تكلني؛ إلى بعيد يتجهَّ
أم إلى عُدّوٍ ملَّكته أمري، إْن لَْم يكن بك علّي غضب فال أبالي..”، 
وتفاصيل هذه القصة ترويها عائشة زوج النبي صلى هللا عليه وسلم، 
حدثته أنها قالت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يا رسول هللا هل 
أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان 
أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضُت نفسي على ابن عبد ياليل 
بن عبد كالل فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهي، فلم أستفق إال بقرن الثَّعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة 
قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني، فقال: إنَّ هللا عز وجل 
قد سمع قول قومك لك وما رّدوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال 
، ثم قال: يا  لتأمره بما شئت فيهم، قال: فناداني ملك الجبال وسلَّم عليَّ
محمد إنَّ هللا قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك 
إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم األخشبين، 
فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: بل أرجو أن يُْخِرج هللا من 

أصالبهم من يعبد هللا وحده ال يشرك به شيئا .
أفة والّرحمة، وكان        إنَّ روح التَّسامح ال يطيقه إال َمْن امتأل قلبه بالرَّ
فح والعفو ثمرة  ابرين على أذى الَخلق وُجحودهم، فسلوك الصَّ من الصَّ

القلب السليم، وهو القلب الذي تخلَّص من أدرانه وأوساخه، وأصبح 
زكيّاً طاهراً، كما قال ابن القيم: “والمقصود أنَّ زكاة القلب موقوفة 
على طهارته، كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخالطه 
الرديئة الفاسدة” ، ولذلك َمْن كان قلبه عامرا بالمحبة، فاَض على كل 
الموجودات بالمحبة، فكل إناء بما فيه ينضح، ويؤكد القرآن الكريم 
يَِّئُة، اْدَفْع  هذه المعاني في قوله تعالى: “َواَل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َواَل السَّ
ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َفإَِذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َولِيٌّ َحِميٌم” 
ومن   .

والتخلّق  قيمة اإلحسان،  ندرك  هناك 
الروحي، وتصالح األفراد، وسالمة  المنتجة لألمن  الفضائل  بهذه 
إلحاح الصوفية على إصالح  المجتمع، ولذلك ال غرابة أن يكون 
القلوب كبيراً، من خالل أدوات التَّزكية: كالتَّخلية والتَّحلية، والّذكر، 
مت، وغّض البصر.. وغير ذلك من األدوات واألساليب التي  والصَّ

نهجها القوم.
    إنَّ العرفانيات اإلسالمية، تُمثّل األفق األعلى للفكرة اإلنسانية 
الفلسفات  لكل  األكمل  الوجه  تعّد  كما  تجلياتها،  أسمى  في  النَّبيلة 
اإلنسانية والمثاليات الوجدانية، وتمثّل أيضاً الكمال في اإليمان، 
والكمال في كل شأن من شؤون الحياة، فهي الخالصة الّزكية لكل 
دعوة ربانية صادقة، وبهذا المعنى يصبح القلب الّسليم مرادفاً لمعاني 
عيف وإغاثة  األمانة والوفاء واإليثار والنَّجدة والكرم ونصرة الضَّ
الملهوف والتَّعاون على البّر والتّقوى والتّواصي بالحّقِ والتَّسابق 
حيح، وال  إلى فعل الخير، وهذه صفاٌت نبيلٌة تُمثُِّل الُخلق القويم الصَّ
ترتبط بأّي مذهب أو دين أو فلسفة معينة، وإنما هي أخالق المقربين؛ 
داد، وهذا  الحين في األرض الذين ألهمهم هللا التوفيق والسَّ من الصَّ
يعني ضرورة أن يسمو التصوف العرفاني وينأى بنفسه عن كل 
يبقى شأنا  داخل طريقة معينة، وأن  تقوقع  أو  أو تحزب  تمذهب 
إنسانيا نبياًل، ال يحتكره أحد وال تستولي عليه جهة معينة ، فهو 
ُخلق  بإشاعة  الديني،  التطّرف  ونبذ  الديانات  بين  للتقريب  مفتاٌح 
التسامح، ألن المتديّن الصوفي ال يفّجر نفسه أبداً ، ولذلك يمتلك 
وتفاهم  ِصناعة سالم كوني  قدرة عالية على  العرفاني  التصوف 
دولي قائم على ُسلطة الِقيم واألخالق واإليمان باهلل خالق البشر، 
يُن قيمته، ويعود  وحده تعالى الذي يحاِسُب عباده، وبذلك يسترجع الّدِ
للحياة اليومية عقيدة مؤثرة في السلوك، وذلك بعيداً عن أي خطاب 
ديني حماسّي يُبّشر بدين على حساب آخر أو يقلل من قيمة دين 
بعينه، وإنما العبرة تكمن في جوهر األديان، وهو مكارم األخالق 
بين في العناية  التي تجعل من اإلنسان إنساناً، فيكتسب صفات المقرَّ
بالَخْلق وعدم َسلبهم حّق الوجود وحّق العيش في عالٍَم ُهو ِهبٌة من 
هللا للجميع، فالَخلُق ِعيال هللا، وأََحبُّهم إلى هللا أنفعهم لعياله، ولذلك 
اَل بُدَّ أن نُغيّر قناعاتنا، ألننا “نحن والمفتاح واحد؛ عندما نتغيّر، 
إذاك نستطيع أن نفتح الباب” ، وهنا نستحضر دعوة جالل الدين 

الرومي لعبادة هللا، وفق هدي 
النبي محمد صلى هللا عليه وسلم، 
أو على نهج السيد المسيح، حيث 

المسيحية، فيقول: “ِسْر   الّديانة  أّي حساسية من  الرومي  لم يُظهر 
على درب محمد صلى هللا عليه وسلم، ولكن إذا لم تستطع، فانهج 
نهج المسيح” ، فالرومي باعتباره شيخاً صوفياً وُمَربِّياً حكيماً، قد 
رّكز على ضرورة السلوك إلى هللا، وأنَّ هللا عز وجل يأخذ بيد من 
َ َيْهِدي  ِكنَّ للاَّ شاء إليه، كما قال تعالى: “إِنََّك اَل َتْهِدي َمْن أَْحَبْبَت َولَٰ

َمن َيَشاُء، َوُهَو أَْعلَُم ِباْلُمْهَتِديَن” . 
العفو  الروحية يتجاوز  الدبلوماسية  التسامح من منظور  إنَّ       
فاع عن كّلِ ديٍن وحماية حقوق أهله، ومن  فح والقبول، إلى الّدِ والصَّ
األمثلة نستحضر ما قام به األمير عبد القادر الجزائري؛ فقد أنقذ ما 
يربو على خمسة عشر ألف مسيحي من القتل في الفتنة التي اشتعلت 
في دمشق بين الّدروز والنَّصارى سنة 1860، ووقف متحّدياً جموعاً 
ى بصوتِه قائال: “إنَّ األديان وفي مقدمتها  هائجًة مندفعًة لقتلهم، وَدوَّ
الّدين اإلسالمي أجّل وأقدس من أن تكون خنجر جهالة أو معول 
هدم، أحذركم من أن تجعلوا لسلطاِن الجهل عليكم نصيباً، أو يكون 
له على نفوسكم سبياًل” ، كما أرسَل رسائل َيطلب فيها من علماء 
حمص وحماه درء الفتنة والتعّقل حقناً للدماء، وساعد مجموعة من 
النصارى بتأمين وصولهم إلى بيروت ، وبعد تلك الحادثة يكاتب 
أسقف الجزائر “بافي” Louis Antoine Augustin Pavy األمير 
عبد القادر شاكراً له صنيعه، فيجيبه األمير برسالة يقول له فيها ما 
خالصته: “ما فعلناه من خير للمسيحيين، ما هو إال تطبيق لشرع 
اإلسالم واحترام لحقوق اإلنسان، ألنَّ كّل الخلق عيال هللا، وأحبّهم 
إلى هللا أنفعهم لعياله، إنَّ كل األديان من آدم إلى محمد عليهما السالم 
تعتمد على مبدأين: تعظيم هللا جّل جالله، والّرحمة بمخلوقاته، وما 
عدا هذا، ففرعيات ليست بذات أهمية كبيرة، والّشريعة المحمدية 
من بين كل الشرائع، هي التي تعطي أكبر أهمية لالحترام والرحمة 
والرأفة، وكل ما يعّزز التآلف وينبذ التخالف، لكن المنتسبين للدين 
المحمدي ضيعوه فأضلّهم هللا، فجزاؤهم من جنس عملهم” ، وفي 
رسالة أخرى قال: “إنَّ ما فعلناه بحّقِ المسحيين لم يكن سوى ما 
يمليه الواجب الدينّي واإلنسانّي” . ولذلك ظلَّ حضور هذه الشخصية 
راسخاً في ذاكرة التسامح اإلنساني النبيل، حيث أقامت األمم المتحدة 
بجنيف سنة 2006 معرضا له، ووصفته بأنه رائد القانون اإلنساني 

وُمنشد الحوار بين الديانات.
    وِمن مظاهر التّسامح الّديني أيضاً أن نجَد مسجداً نصفه للمسلمين 
والباقي للنَّصارى، و تعود قصة هذا المسجد العجيب إلى زمن فتح 
دمشق أيام عمر ابن الخطاب ُصلحاً، وُعنوًة زمن خالد ابن الوليد ، 
حيث وصل الرحالة المتصوف أبو سالم العياشي إلى هذا المسجد في 
رحلته الذائعة الصيت، والمسماة “ماء الموائد” ووصف المسجد بقوله: 
“من الغرائب التي شاهدناها في هذه المدينة )الرملة( أنَّ مسجدهم 
األعظم كان في األصل كنيسة، وصار اليوم نصفه مسجداً ونصفه 
كنيسة؛ تسمع أصوات كل من المحلّين في اآلخر، وزعموا أّن سبب 
ذلك، أّن المسلمين في وقت فتح البلد دخل بعضهم من ناحيٍة ُصلحاً، 
وبعٌض من الناحية األخرى ُعنوة، فاجتمعوا في وسط الكنيسة، فصار 

نصفها مسجداً والنصف اآلخر كنيسة” .
     إنَّ زكاة القلب بوصفها جزءاً من منهج المحبّين للرحمن، تجعل 
من موضوع التسامح، أمراً بديهياً، وتحصيل حاصل، ما دام القلب 
هو عين العقل وملتقى المعنى والِحّس، أو الَوْهب والَكْسب، فالقلب 
نافذة للرؤيا مثلما العين بوابة للرؤية أيضاً، مع اختالف في طبيعة 
االستقبال والبث، لما بين البصر والبصيرة من تفاوت في اإلدراك، 
الرؤيا واضحة،  لتكون  باهلل  لة  الّصِ وينتج عن ذلك ضرورة ربط 
فهو نور السماوات واألرض، وفي غياب النُّور ال تُستطاع الرؤية، 
ماء،  وهذه إشارة إلى أنَّ المعنى النَّفيس أو المقدَّس، يأتي دائماً من السَّ
فال يغلق المرء آذانه وعيونه أمام الحقَّ الذي قد يأتيه من اآلخرين 
تجاه  قناعاتنا  لتعديل  دائماً  االستعداد  بد من  بمعنى ال  المخالفين، 
الناس ومواقفهم وتصرفاتهم، وال يتم ذلك إال باإلنصات والحوار 
التسامح في  والتفّهم والقبول باالختالف، وهذا مظهر من مظاهر 

بعده التطبيقي، باإلضافة إلى كونه ثمرة القلب السليم.

هاشم يكرم خضر مبناسبة انتهاء مدة خدمته الرمسية 
ICAO يف املنظمة الدولية للطريان املدني

إدراج 20 جامعة مصرية ضمن 
تصنيف التاميز للتخصصات 

لعام 2020

  مكتب القاهرة / مجدي بكري
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم 
العالى والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من 
الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون 
الجامعات، حول إدراج 20 جامعة مصرية 
 )THE( ضمن تصنيف التايمز للتخصصات

لعام 2020.
وأوضح التقرير بحسب بيان صادر عن 
وزارة التعليم العالى منذ قليل حصول جامعة 
القاهرة على ترتيب ضمن أفضل 150 
المنصورة  يليها جامعتا  جامعة عالمًيا، 
200 جامعة  أفضل  السويس من  وقناة 
 health & عالمياً، وذلك في تخصص
clinical, pre-clinical، كما بلغ إجمالي 
عدد التخصصات العلمية التي ظهرت فيها 
الجامعات المصرية 7 تخصصات هى: 
"األعمال واالقتصاد، العلوم االجتماعية، 
والصحية،  السريرية  وقبل  السريرية 
العلوم الحياتية، العلوم الفيزيائية، علوم 

الحاسب، الهندسة والتكنولوجيا".
وأضاف التقرير أن الجامعات المصرية 
العلمية سالفة  التخصصات  في  ظهرت 

1 جامعة في  التالي:  النحو  الذكر على 
تخصص األعمال واالقتصاد، 14 جامعة 
 clinical, pre-clinical في تخصص
في تخصص  health &، و5جامعات 
علوم الحاسب، و17 جامعة في تخصص 
الهندسة والتكنولوجيا، و12 جامعة في 
العلوم  فى  18 جامعة  الحياتية،  العلوم 
العلوم  في  جامعة  و)22  الفيزيائية، 

اإلجتماعية.
وأشار التقرير إلى ظهور جامعة القاهرة 
فى  7 تخصصات، يليها جامعتا اإلسكندرية 
يليها  تخصصات،   5 فى  والمنصورة 
جامعات عين شمس، وأسيوط، وبنها، وبنى 
سويف، وحلوان، والمنوفية، وقناة السويس، 
4 تخصصات،  وطنطا، والزقازيق فى 
يليها الجامعة األمريكية بالقاهرة، والمنيا 
فى 3 تخصصات، يليها جامعات األزهر، 
 2 وأسوان، وكفر الشيخ، وسوهاج في 
تخصص، يليها جامعتا الفيوم، وجنوب 
الوادي في تخصص واحد. بذلك سجلت 
الجامعات المصرية مجمعة 69 ظهور 

فى تصنيف التخصصات المختلفة.

  الرسالة/ مونتريال
السعودية في  العربية  للمملكة  الدائم  الممثل  أقام سعادة سعود هاشم 
يوم  والسيدة حرمه ظهر   ICAO العالمية  المدني  الطيران  منظمة 
مأدبة غداء على شرف سعادة   ،  21/11/2019 الماضي  الخميس 
اللواء أحمد حسين خضر الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية في 
المنظمة، بمناسبة عودته لوطنه األم بعد انتهاء فترة خدمته الرسمية 
في المنظمة العالمية للطيران المدني، بحضور السيد رئيس المنظمة 
باإلضافة  محرم  حسام  العام  مصر  قنصل  وسعادة  حرمه  والسيدة 
في  الرسمية  وفودها  ورؤساء  الدول  ممثلي  من  وعشرين  ألربعة 
الجمهورية  ممثل   Lee Yung Je السعادة  منهم أصحاب  المنظمة 
دولة  لوفد  الدائم  الممثل   Mitzi Da Costa والسيدة  الكورية 
البرازيل في المنظمة الدولية للطيران المدني والكابتن طيار عائشة 
الدائم لوفد دولة االمارات العربية الشقيقة  وسعادة  الممثل  الهاملي 

المنظمة،  في  لبنان  لجمهورية  الدائم  الممثل  عيد  سليمان  القاضي 
حيث تم تبادل الكلمات الوداعية بين ممثلي الوفود المدعويين وسعادة 
اللواء احمد حسين خضر التي عبرت عن طبيعة العالقات المتميزة 
المتميزة  بالضرورة على عالقات دولهم  تنعكس  بينهم وبينه والتي 

بجمهورية مصر العربية.
فريد  االستاذ  هاشم  سعود  سعادة  من  رسمية  بدعوة  الحفل  حضر 
زمكحل رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير جريدة الرسالة الكندية 
كل  خضر  حسين  احمد  الصديق  اللواء  للسيد  بدوره  تمنى  الذي 
مصر  العزيز  الوطن  ارض  إلى  السالمة  والعودة  والنجاح  التوفيق 
الغالية، كما توجه بكل الشكر لسعادة السفير سعود هاشم الممثل الدائم 
للمملكة العربية السعودية في المنظمة على دعوته الكريمة متمنيا له 
دوام التوفيق والتألق والنجاح في مسيرته المتميزة التي يقدمها في 

مجال الطيران المدني العالمي.
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 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً
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  من أجمل األماكن التي من الممكن أن تقضي بها عطلتك 
هي لبنان، فهي تتمتع بالجو المعتدل، فالصيف فيها يكون حار 
وجاف والشتاء بارد، وتضم لبنان أجمل المناطق السياحية 
التي بإمكانك زيارتها والتمتع بها، فهي غنية باألماكن األثرية 
التاريخية مثل اآلثار المصرية واليونانية والفينيقية والرومانية 

والعثمانية.
أشهر األماكن السياحية في لبنان الشمالية

يكثر وجود القرى السياحية في شمال لبنان، وهذه المناطق 
تتميز بسحر جمالها وطبيعتها الخالبة؛ لذلك كثير من السياح من 
جميع أنحاء العالم يقصدونها للسياحة، ومن أهم هذه المناطق:

بلدة بينو

لبنان  تُعد من أهم االماكن األثرية والسياحية في  البلدة  هذه 
والذي يأتي إليها الكثير من السياح لزيارتها، وهي تقع في 
عكار، وأكثر ما تشتهر به هذه البلدة هي زراعة شجر الزيتون 
واللوز وزراعة الحبوب، وتقوم هذه البلدة بصناعة ماء الورد 
أيًضا ببعض  الزهر، وهي مشهورة  الرمان وماء  وعصير 
الزراعات األخرى مثل زراعة الصنوبر والبلوط، ويوجد 

بها العديد من حدائق الورد والياسمين.
القبيات

هذه المدينة مشهورة بالطقس المعتدل في معظم أيام السنة، 
وتضم أكبر مساحة خضراء في لبنان، وهذه المدينة تشتهر 
بالمباني واألسواق القديمة األثرية، هذا إلى جانب احتوائها على 
اجمل شواطئ لبنان، ويوجد بها العديد من الكنائس واألديرة، 
ويقام في هذه المدينة العديد من المهرجانات الصيفية الرائعة 

مثل: مهرجان الصيف، ومهرجان الموسيقى.
بشري

هي من المدن الجبلية التي تقع على ارتفاع 1550 متر فوق 
الفينيقية  العديد من اآلثار  بها  البحر، ويوجد  مستوى سطح 
حيث أنها كانت قديًما كان يستوطنها الفينيقيين، وهي موطن 
لمتحف الشاعر المشهور جبران خليل جبران حيث أنه يضم 
البلدة  اللبناني، وهذه  للشاعر  العديد من مخطوطات وأثاث 
لها إطاللة على وادي قنوبين أو الوادي المقدس ويشتهر هذا 
الوادي باحتوائه على عدد من المغارات التي يمكنك الوصول 

إليها من بلدة بشري.
جنة شوان

تقع هذه المنطقة في مدينة جبيل، ويصفها البعض بأنها قطعة 
من الجنة وذلك لما تتمتع به من مناظر طبيعية ساحرة، وإذا 
كنت من محبي الرحالت االستكشافية في الطبيعة فهذه هي 

أنسب مكان لك لزيارته والتمتع بالمناظر الموجودة فيه.
دير كانوبين

يقع هذا الدير في الوادي حيث أنه يتمتع بموقعه المتميز وذلك 
به  الدير يوجد  بالوادي، وهذا  القادسية  التقاء طريق  بسبب 
أعرق الديانات، ويوجد بالدير كنيسة تعتبر هي كانت موطن 

البطارقة في فترة 1440لـ 1790.
إكسير

هذه المنطقة مشهورة بصناعة النبيذ األحمر، ويوجد بها ثالث 

من أشهر حقول العنب، األول فب بسبينا، الثاني بجزين والثالث 
في وادي البقاع، وإذا كنت تريد معرفة كيفية صناعة النبيذ 

فيمكنك زيارة هذا المكان، باإلضافة إلى استمتاعك بمنظر 
حقول العنب الجميلة.

اللقلوق
تقع هذه المنطقة على ارتفاع حوالي 1950 متر فوق مستوى 
لذلك  الثلج عليها،  المكان بوجود  البحر، ويتميز هذا  سطح 
يزورها السياح للتمتع برحالت التزلج عليها في فصل الشتاء، 

وتعتبر هذه المدينة مكان انطالق للعديد من الرحالت؛ حيث 
بإمكانك زيارة شالل باتارا جورج، كهف أفقا.

قلعة ريموند دي سنت جيلز
هذه القلعة عبارة عن حصن صليبي وقد تم تأسيسه بين عامي 

1103،1104، وقد تم إعادة إصالح هذه القلعة على يد المملوك 
أمير وذلك بعد أن تم حرقها عام 1279، وتحتوي هذه القلعة 
على خندق، وثالث بوابات، ويوجد بها ثالث لوحات والتي 

يمكنك معرفة تاريخ المكان من خالل اللوحات الثالث.
مغارة كاديشا

هذه المغارة عل بعد 500متر داخل جبل، ويوجد بها مجموعة 
غاية في الجمال من تشكيالت الحجر الجيري، وهذه المغارة 

على 7 كيلو متر عن بلدة بشري.
خان المصريين

المصريين، وهو  التجار  ِقبل  تم استخدامه من  المكان  هذا 
مشهرو بتجارة الصابون مثل صابون زيت الزيتون، وصابون 
طرابلس، وبإمكانك أخذ جولة في هذا المكان حتى تتعرف 

على طريقة تصنيع الصابون من سكانها المحليين.

الكلمــات املتقاطعة 
افقيا:

-1 رئيس أمريكي سابق 
-2 مؤنث بدر – صوت فرقعة 

-3 سمعة – مرض يصيب الرئة 
-4 كاتبة عربية راحلة – ضعف 

)معكوسة( – فات
 – أوربا  وسط  في  تقع  دولة   5-

أطعن 
منه  تصنع   – األوزان  من   6-

الجواهر
 – عليه  للصعود   – هرب   7-

متشابهة 
-8 وعاء دموي 
-9 ود – عشق 

10 – فج – عملة مصرية قديمة
 

رأسياً : 
للسؤال   – الجبر  في   – مداد   1-

عن المكان 
-2 ذراع – سئم – من الورود 

-3 محافظة مصرية 
عقله  فقد   – متشابهة  أحرف   4-

– إله 
السلم  من   - )مبعثرة(   كره   5-

الموسيقي 
-6 ضمير الغائبات – حبوب في 

الجسم 
-7 شاطئ )معكوسة( – أداة جزم 

-8 بلح – والدة – مستهل 
-9 مدينة في الهند – من أجلي 

كوميدي  مصري  ممثل   10-
مريض

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
--    La chance ne frappe pas deux fois à la porte

- احلظ ما بيجيش مرتني
- Les bons comptes font les bons amis

- إن كنتم اخوات احتسبوا

بعثة الزمالك في الكونغو استعدادا ملواجهة مازميبي 
في دوري أبطال إفريقيا

    وصلت بعثة الفريق 
األول لكرة القدم بنادي 
الزمالك، أمس الخميس، 
لوبومباشي  مدينة  إلى 
الكونغو  في جمهورية 
استعدادا  الديمقراطية 
لمواجهة فريق مازيمبي 
غداً السبت، وذلك في إطار 
منافسات دور المجموعات 
أبطال  دوري  ببطولة 

إفريقيا.
وكان في استقبال بعثة 

الزمالك، المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة 
النادي وأيمن حافظ المدير اإلداري للفرق الرياضية 
بالنادي، حيث أنهى زادة جميع إجراءات الدخول 

في مطار لوبومباشي.

وتأتي مواجهة الزمالك أمام مضيفه مازيمبي ضمن 
مباريات الجولة األولى من منافسات المجموعة األولى 
لدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم كذلك فريقي زيسكو 
يونايتد الزامبي وبريميرو دي أوجوستو األنجولي.

منتخب مصر يتراجع في تصنيف “الفيفا” ويحتل املركز الـ 51

    أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التصنيف 
الشهري للمنتخبات لشهر نوفمبر الحالي، والذي 
ليحتل  المصري مركزين  المنتخب  تراجع  شهد 
الشهر  يحتل  بعدما كان  51 عالميا،  الـ  المركز 
الماضي الترتيب رقم 49 عالميا، ولكن بعد التعادل 
أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خالل الشهر الحالي 

تراجع منتخب “الفراعنة” في الترتيب.
قد  القدم  لكرة  المصري األول  المنتخب  وكان 
التي ستقام   2021 إفريقيا  أمم  بدأ تصفيات كأس 
بالكاميرون، بالتعادل أمام ضيفه المنتخب الكيني 

)1-1( وأمام مضيفه جزر القمر سلبيا.
القارة  المصري في  المنتخب  ترتيب  وأصبح 
اإلفريقية السابع خلف كل من المنتخب السنغالي 
التونسي  المنتخب  يليه  الـ20،  المركز  صاحب 
)27(، ثم المنتخب النيجيري )31(، ثم المنتخب 
الجزائري في الترتيب الرابع إفريقيا والـ35 عالميا، 

يليه المنتخب المغربي صاحب المركز الـ 43، ثم 
المنتخب الغاني )47(.. فيما أصبح منتخب مصر 
بعد هذا التصنيف في المركز الرابع عربيا خلف 

كل من منتخبات تونس والجزائر والمغرب.
أول عشرة منتخبات على  يلي تصنيف  وفيما 

المستوى العالمي:
-1 بلجيكا
-2 فرنسا

-3 البرازيل
-4 إنجلترا

-5 أوروجواي
-6 كرواتيا

-7 البرتغال
-8 أسبانيا

-9 األرجنتين
-10 كولومبيا

مانشستر يونايتيد يخسر أمام إف سي أستانا 
الكازاخستاني بالدوري األوروبي

    خسر فريق مانشستر يونايتيد االنجليزى أمام 
مضيفه إف سي أستانا الكازاخستانى 2-1 فى المباراة 
ملعب مونايتباسوفا  الخميس على  أمس  أقيمت  التى 
بكازاخستان فى الجولة الخامسة وقبل األخيرة بالمجموعة 

12 بالدورى األوروبى لكرة القدم.
وأحرز هدفى أصحاب األرض دميتري شومكو فى 
الدقيقة 55 وديشون بيرنارد العب مانشستر “هدف 
، وهدف   62 الدقيقة  فى  فريقه”  بالخطأ فى مرمى 

الضيوف جيسي لينجارد فى الدقيقة 10.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إف سي أستانا الكازاخستانى 
3 نقاط فى المركز الرابع واألخير بالمجموعة ، فيما 
تجمد رصيد مانشستر ، الذى ضمن التأهل للدور المقبل 

، عند 10 نقاط فى صدارة المجموعة.
الهولندى فى  آلكمار  أيضا إي زد  المجموعة  وتضم 
المركز الثانى مؤقتا برصيد 8 نقاط ، يليه بارتيزان 

بلجراد الصربى برصيد 4 نقاط، ومن المقرر أن يلتقي 
الفريقان فى وقت الحق اليوم.

وفى منافسات المجموعة الثالثة بنفس الجولة، فاز خيتافى 
اإلسبانى على مضيفه طرابزون سبور التركى بهدف 
نظيف سجله خايمي ماتا فى الدقيقة 50 ، وذلك على 
ملعب شينول جونيش ستاديوم ، وتغلب كراسنودار 
الروسى على ضيفه بازل السويسرى بهدف أحرزه 
أريسلينيس دا سيلفا من ضربة جزاء فى الدقيقة 72 

، وذلك على ملعب كوبان ستاديوم.
للمجموعة  بازل على صدارته  النتائج، حافظ  وبهذه 
ارتفع رصيده  الذى  يليه خيتافى   ، نقاط   10 برصيد 
األهداف عن كراسنودار  بفارق  متقدما  نقاط   9 الى 
الروسى ، وجاء طرابزون سبور التركى فى المركز 

الرابع واألخير برصيد نقطة واحدة.

محمد صالح ضمن أبرز املرشحني جلائزة فريق 
العام من اليويفا

   أعلن االتحاد األوروبي لكرة 
50 اسما مرشحا  القدم “يويفا” 
لنيل جائزة فريق عام 2019، من 
أبرزهم نجم منتخب مصر ونادي 
ليفربول اإلنجليزي، محمد صالح، 
إلى جانب 9 العبين آخرين من 

زمالئه بفريق الريدز.
وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول 
اليوم الثالثاء أن كال من صالح 
وساديو ماني وروبرتو فيرمينو 
وفابينيو وهندرسون وجورجينيو 
فينالدوم وترنت ألكسندر – أرنولد 
وآندي روبرتسون وفيرجيل فان 
دايك وأليسون بيكر ينافسون على 
االنضمام لفريق العام الذي يختاره 

الجمهور في استفتاء على الموقع الرسمي لليويفا.
ووفقا للموقع اإللكتروني لليويفا فإن ليفربول صاحب 
النصيب األكبر الالعبين المرشحين للجائزة بواقع 
)10( ثم أياكس أمستردام بـ)8( فمانشستر سيتي )7( 

العبين ثم برشلونة )5( وبايرليفركوزن األلماني 
أتلتيكو  ثم  وتشيلسي )4( وتوتنهام هوتسبر )3( 
مدريد ويوفنتوس ونابولي وباريس سان جيرمان 
ولاير مدريد )2( ثم آرسنال وسبورتينج لشبونة )1(.

األهلى ينهى استعداداته لـمباراة 
“النجم” التونسي

 اختتم الفريق األول لكرة القدم بالنادى 
الخميس، على  أمس  تدريباته  األهلى، 
استاد رادس بالعاصمة التونسية، استعداداً 
لمواجهة النجم الساحلى التونسى، اليوم 
الفريق  افتتاحية مشوار  الجمعة، فى 
بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق مرانه األول على ملعب 
الجامعة التونسية، حيث اكتفى السويسرى 
رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق بـ45 
الالعبين  لتجنب تعرض  فقط،  دقيقة 
لإلجهاد بعد خوض مباراة الجونة االثنين 
الماضى، كما خاض الفريق تدريب يوم 

األربعاء على نفس الملعب، ويطمئن »فايلر« خالل 
مران على ملعب رادس، على جميع العبيه، نفسياً 
وذهنياً لضمان تحقيق الفوز والحصول على النقاط 
الثالث، فى بداية مشوار الفريق بدور المجموعات 

األفريقى.
وطلب فايلر من الجهاز اإلدارى إخالء ملعب رادس 
المنافس،  فرد من  أى  نهائى وعدم دخول  بشكل 
النجم  فريق  لمباراة  الفنى ملخصاً  المدير  وشاهد 
الساحلى أمام فريق »اتحاد بن قردان« التى أقيمت 
وانتهت  التونسى  الدورى  الجارى فى  األسبوع 
بالتعادل اإليجابى، حيث تعرف خاللها على أهم 
مالمح الفريق وطريقة لعبه فى الدورى المحلى.

واستقر فايلرعلى الخطة التى سيخوض بها مباراة 
النجم، والتى سيعتمد خاللها على الهجوم، والضغط 
المتواصل على فريق النجم وسط جماهيره واستغالل 
الحالة غير الجيدة التى يمر بها المنافس فى الوقت 
الحالى بعد تعيين جهاز فنى جديد بقيادة اإلسبانى 
خوان كارلوس جاريدو قبل أيام قليلة، كما يركز 
المدير الفنى للفريق األحمر على االستحواذ بشكل 
كامل على الكرة وعدم فقدانها، مع السعى إلحراز 
هدف مبكر إلرباك صاحب األرض أمام جماهيره.
السويسرى عدة  الفنى  المدير  أن يجرى  وينتظر 
أبرزها  النجم،  أمام  الفريق  تشكيل  تغييرات فى 
عودة رمضان صبحى العب الفريق إلى مركزه 
األساسى على أن يتم الدفع بالنيجيرى جونيور أجايى 

المهاجم على حساب مروان محسن،  فى مركز 
واستقر المدير الفنى على بقاء محمد مجدى قفشة 
فى مركز الوسط المدافع بجوار عمرو السولية، 
ووليد سليمان فى مركز صانع األلعاب بعد تألقه 
ثالثة  الجونة وإحرازه  أمام  األخيرة  المباراة  فى 
الرباعى، على  الدفاع  أهداف هاتريك، ويضم 
معلول ومحمد هانى ورامى ربيعة وأيمن أشرف، 
دون أى تعديالت، بعد حالة االنسجام التى ظهرت 

على دفاع الفريق أمام الجونة.
فى سياق متصل، أجرى محمود الخطيب رئيس 
النادى، اتصااًل هاتفًيا بسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، 
لالطمئنان على أحوال البعثة والالعبين قبل مواجهة 
بأهمية  الالعبين  إلى  تونس، موجهاً رسالة  بطل 
الفوز ومواصلة تقديم المستوى الرائع الذى ظهروا 

عليه خالل الفترة األخيرة.
فى سياق آخر، قال نبيل حبشى، السفير المصرى 
فى تونس، إنه تم االتفاق مع الجامعة التونسية لكرة 
القدم على حضور 500 مشجع أهالوى المباراة، 
األهلى الستاد رادس  أن دخول جماهير  مضيفاً 
تكون  أن  السفر، على  سيكون من خالل جواز 
المعاملة بالمثل فى لقاء العودة فى مصر فى الجولة 
الخامسة من منافسات المجموعة الثانية، وأوضح 
أن كل الترتيبات مع الجامعة التونسية تتم بشكل 
مثالى؛ لتسهيل دخول جماهير األهلى إلى المباراة 

لدعم الفريق فى مواجهة النجم الساحلى.

ي

ي
ح د

ن

ا

س

س

س ي

كت

س
ف

ى
ى

ر

ر

ج

ج

ج

ج

د

د

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ل
ل

لل

ل
ل

ر

ر

ر ر ر

ر

ب
و

و

و

و
ا

ن

ن

ا

ا
ا

ا

ا

ا

ر
ر هـ

هـ

هـ

بب

ب

ب

ل

ي

ط

ي

ي

ي
ي
ي



     حفلت مصر الفرعونية بعدد ال بأس به من الملوك 
الفراعنة الذين عاشوا حياة النعيم وكانوا مضرب األمثال 
في مصر والشرق األدنى القديم بالثراء وحياة الترف 
بعضهم  أن  من  الرغم  على  بها  التي حظوا  والنعمة 
كان من الملوك المقاتلين الذين كانوا يجلون ويصلون 
في ساحات المعارك محققين النصر والمجد والتوسع 
اإلمبراطورية  عصر  في  خصوًصا  لمصر  والثراء 

المصرية الخالدة. 
تحتمس الثالث

كانت مصر القديمة في موعد مع القدر كي يمن عليها 
بإنجاب أعظم الفراعنة المحاربين وأعظم ملك مصري 
الثالث، فرعون المجد  على اإلطالق، الملك تحتمس 
والعسكريين  المحاربين  الملوك  وسيد  واالنتصار 
في  المصرية  اإلمبراطورية  ومكمل  االستراتيجيين، 
تحتمس  المؤسس  الملك  جده  من  متخًذا  القديم  العالم 

األول قدوة ومثاًل أعلى.
الذي مات وترك  الثاني  تحتمس  الملك  أبوه هو  كان 
الفرعون الذكر وولي العهد األمير تحتمس وحيًدا تحت 
وصية عمته وزوجته أبيه الملك الشهيرة حتشبسوت 
التي داعبها سحر السلطة وأغوتها لذة الحكم، فاغتصبت 
الحكم من الملك الصغير، وأبعدته إلى رحابة الظل. 

وظل تحتمس الثالث في الظل فترة طويلة إلى أن تم 
غياب أو أقصاء الملكة حتشبسوت عن المشهد السياسي 

في البالد، وخرج األسد من عرينه لتظهر لنا شخصية 
الملك تحتمس الثالث األسطورية مسجاًل مجد وفخار 
مصر العسكري المدون بأحرف من نور وإعزاز في 

كل كليات وأكاديميات العالم العسكرية. 
لقد تزوج تحتمس الثالث من أخته غير الشقيقة األميرة 
نفرو رع، ابنة حتشبسوت وأبيه تحتمس الثاني، وماتت 
قبل العام الحادي عشر من حكمه. وعندما تولى الحكم، 
تزوج من حتشبسوت مريت رع التي صارت زوجته 
أمنحتب  الملك  له ولي عهده  أنجبت  والتي  األساسية 
الثاني. وبينما كان تحتمس الثالث في الظل، استثمر 
وقته في تعلم فنون القتال وأصول الحرب مما جعل 
منه قائًدا عسكرًيا فًذا قلما يتكرر أو يجود الزمان بمثله 

في أرض المعارك. 
وعلى انشغاله بالعسكرية، تزوج تحتمس الثالث من 
الشرق  بالد  أميرات  من  األجنبيات  الزوجات  بعض 
األدنى القديم نتيجة حروبه وتوسعاته العسكرية. وكانت 
تلك الزيجات الهدف منها تدعيم سلطان مصر في البالد 
األجنبية وكذلك تقوية تلك البالد األجنبية بقوة مصر 
التي كانت تقف كحائط صد في مواجهة القوى المعادية 

التي كانت تهددها. 
أمنحتب الثالث

ورث الفرعون الشمس الملك أمنحتب الثالث إمبراطورية 
كبيرة في قمة المجد والثراء والقوة عن أجداده الملوك 
أمثال أحمس األول وتحتمس األول  العظام  الفاتحين 
وتحتمس الثالث وأمنحتب الثاني وتحتمس الرابع. وحكم 
الملك أمنحتب الثالث )منذ حوالي 1410 إلى 1372 
ثمانية  حوالي  العريقة  المصرية  الدولة  الميالد(  قبل 
كبيرين  وازدهاًرا  رخاء  عهده  وشهد  عاًما.  وثالثين 

ليس لهما مثيل. 
ولم تسجل السنوات العشر األولى من حكم الفرعون 
الشمس الملك أمنحتب الثالث كثيًرا من اآلثار المنتجة 
في تلك الفترة؛ نظًرا لحداثة سن الملك. غير أنه بعد 

ذلك، نرى الملك يشيد الكثير من اآلثار الفريدة والمهمة 
الممتدة في ربوع األرض المصرية من الشمال إلى 
الجنوب بعد ذلك التاريخ. وتشير المصادر إلى أن الملك 
أمنحتب الثالث أمر بإنشاء معبد وقلعة إلى الجنوب قلياًل 
من جزيرة ساي في صولب، العاصمة اإلدارية في بالد 

النوبة إلى الجنوب من مصر، 
لزوجته  معبًدا  بنى  وكذلك 
الملكة  والمفضلة  المحبوبة 
وصاحبة  والحكيمة  الذكية 
في  »تي«  القوية  الشخصية 
بلدة سيدنجه القريبة من منطقة 
صولب في النوبة أيًضا. وكذلك 
بنى قصًرا منيًفا لمقر حكمه 
على البر الغربي لشاطئ النيل 
في طيبة في منطقة الملقطة 
الحالية حيث كان يحتفل في 
هذا القصر عادة بعيد جلوسه 
الملكي على عرش مصر أو 

ما يعرف بعيد »سد«. 
ومن الالفت للنظر أن الملك 
بعيد  احتفل  الثالث  أمنحتب 
»سد« أو »حب سد« ثالث 
مرات في فترة حكمه البالغة 
وذلك  عاًما،  ثالثين  حوالي 
في األعوام 30/31 و33/34 
و37. وعيد »سد« كان هو 
»العيد الثالثيني« وفيه كان 
يحتفل الملك وأهل مصر عادة 
عاًما  ثالثين  بذكرى مرور 

على جلوس الملك على عرش مصر، ومن خالله كان 
الملك يستعيد شبابه وحيويته وقوته ويؤكد على أهليته 
القوية وشرعيته لحكم مصر الدولة القوية. وكانت هذه 
االحتفاالت تجري في طيبة. ومن خالل هذه االحتفاالت 
والطقوس المصاحبة لها –خصوًصا في احتفاله األول 
بـعيد »سد«– أكد الملك أمنحتب الثالث على فضل آلهة 
مصر الكبار عليه، خصوًصا آلهة الشمس التي كان 
يربط بين ذاته الملكية التي ُقدست في حياته وذواتهم 

اإللهية المقدسة دوًما.
وتعد الملكة تي هي الزوجة الرئيسة للفرعون الشمس 
الملك أمنحتب الثالث. وقد تزوج منها في العام الثاني 
من حكمه. وكانت تي سليلة واحدة من إحدى عائالت 
نبالء البالط األثرياء وتحديًدا من مدينة أخميم الواقعة 
حالًيا في محافظة سوهاج في صعيد مصر الجواني. 
ولعبت تي دوًرا كبيًرا في حياة وفترة حكم زوجها 
الملك الشمس وأنجبت له وريثه وولي عهده الفرعون 
حد والملك الفيلسوف أمنحتب الرابع/أخناتون )في  المّوِ

ما بعد( وعدًدا من األبناء والبنات. 
وتشير اآلثار الملكية وغير الملكية من عصر الفرعون 
الشمس الملك أمنحتب الثالث إلى أهمية زوجته الملكة 
تي طوال فترة حكم زوجها؛ فقد ُعثر على عدد كبير 
من التماثيل في أحجام ومواد مختلفة تصور الملكة 
النقوش تساعده في  بينما تظهرها  تي مع زوجها، 
كثير من طقوس العبادة، وتشاركه في االحتفاالت 
خصوًصا االحتفال المعروف بعيد »سد«. ووصف 
أحد النصوص الملكة تي بأنها ترافق الملك أمنحتب 
الثالث مثل اإللهة ماعت حين ترافق إله الشمس رع.

ومن أبرز مالمح عصر الفرعون الشمس الملك أمنحتب 
الثالث الفنية ما يعرف بـ »الجعارين التذكارية« التي 
من  وتعظم  الملك  لتمجد  بكثرة  في عصره  أنتجت 
شأنه في مصر وخارجها ولعل الملك أهداها لكبار 
شخصيات الدولة من رجال بالطه العديدين. ومن 
بينها أكثر من ستين جعراًنا تذكر الفرعون الشمس 
الملكة العظيمة تي  الثالث وزوجته  الملك أمنحتب 
وتعرف بـ »جعارين الزواج«، وتحتفل ست منها 
الشام.  بزواجه من أميرة من بالد ميتاني في بالد 
بينما يذكر حوالي اثنى عشر منها شق بحيرة للراحة 
واالستجمام في بركة هابو )في طيبة الغربية( أقامها 
الملك حبًا في زوجته الغالية قوية الشخصية والحضور 
الطاغي الملكة الذكية تي، ومن بينها أيًضا ما يمّجد 
في صيد  الثالث  أمنحتب  الملك  صوالت وجوالت 

الثيران واألسود.
وفي الرسائل التي تخص المراسالت الدبلوماسية المتبادلة 
بين الفرعون الشمس الملك أمنحتب الثالث وحكام الشرق 
األدنى القديم المعاصرين لملك مصر، يظهر مدى حسد 
حكام بابل وميتاني وغيرها لثراء الفرعون الشمس الملك 
أمنحتب الثالث خصوًصا امتالكه كميات كثيرة من الذهب 

الذي قال عنه أحد حكام الشرق األدنى القديم »إن الذهب 
في أرض مصر المباركة كثير مثل التراب«، طالًبا 
إرسال كمية منه له. ومن المعروف أن ذلك الفرعون 
قليل  عدًدا غير  تزوج  الثالث  أمنحتب  الملك  الشمس 
من األميرات األجنبيات. وقد استخدم الملك أمنحتب 
الثالث نفوذه الكبير كي 
يحضر كثيًرا من هؤالء 
األميرات من تلك البلدان 
يتزوجهن؛  كي  لمصر 
الملك  هذا  كان  إذ 
ألقصى  بالنساء  مولًعا 
يتفاوض  فنراه  درجة؛ 
على زواج أميرات من 
أرزاوا وسوريا وميتانى 
وخيتى )بالد األناضول 
حالًيا( وغيرها من بالد 
القديم  األدنى  الشرق 
تخضع  كانت  التي 
من  أو  الممتد  لسلطانه 
البلدان والدويالت التي 
كانت تربطه بها عالقات 
ودبلوماسية  صداقة 
وتبادل تجاري وثقافي. 
بالذكر أن  الجدير  ومن 
الملكة  الرئيسة  زوجته 
الحكيمة تي كانت توافق 
وال تعارض زواج الملك 
من هؤالء األميرات، بل 
كانت تبارك تلك الزيجات 
الدبلوماسية كي ترضي زوجها الذي لم يكن يسكن قلبه 
غير حبه للملكة تى، وكي توطد دعائم وعالقات حكم 
زوجها الملك المحبوب في الشرق األدنى القديم. ومن 

الملكة تي في تلك  للنظر ذكر اسم  الالفت 
الرسائل وتودد حكام الشرق األدنى القديم لها 
وطلب توسطها لدى زوجها الفرعون الشمس 
الملك أمنحتب الثالث ومن بعده ولده الفرعون 

الموحد الملك أمنحتب الرابع/أخناتون.
»قرص  بـ  الثالث  أمنحتب  الملك  وُوصف 
بالعظمة  بالطه  وُعرف  المشع«  الشمس 
المبهر.  بالثراء  لألمثال  مضرًبا  وصار 
دولته  رجال  وكبار  بالطه  رجال  واختار 
من عائالت النبالء القديمة تماشيًا من سياسته 
األزرق  الدم  اختيار أصحاب  القائمة على 

فقط إلدارة دولته الشاسعة. 
وبالنسبة للملك أمنحتب الثالث وولعه غير 
المسبوق بالبناء والفن والعمارة والتشييد، فقد 
اهتم بترميم ودراسة آثار أجداده من الملوك 
األقدمين ملوك مصر السابقين. وقلّد التمثال 
األشهر لجده األعلى الملك خفرع –من حكام 
عصر بناة األهرام من ملوك األسرة الرابعة– 
مقبرة  في  كان موجوًدا  له  فريد  تمثال  في 
أمنحتب الثالث بطيبة الغربية )ويوجد اآلن 
في متحف جامعة لندن في المملكة المتحدة( 
الثالث راكًعا وكان  الملك أمنحتب  ويظهر 
يحمي رأسه اإلله حورس مثلما هو الحال 

في تمثال الملك خفرع المعروف عالمًيا. وفي النصف 
الثاني من حكم الملك أمنحتب الثالث، أشرف الملك 
على  المقربين–  مستشاريه  من خالل  –أو  شخصًيا 
تعديل المباني الدينية في طيبة وأضاف إليها معبده 
منطقة  في  ذكراه  بتخليد  الخاص  الضخم  الجنائزي 

كوم الحيتان في غرب طيبة.
عصر الفرعون الشمس الملك األشهر أمنحتب الثالث 
وروائعه الفنية والمعمارية الفريدة والعديدة والمتنوعة 
بالطه  رجال  وكبار  عائلته  وأفراد  بالملك  الخاصة 
وحاشيته كان بحق خير شاهد على الثراء والجمال 
والروعة ودقة األداء وعظمة مصر في العالمين القديم 
القديمة  مصر  كانت  لقد  سواء.  حد  على  والحديث 
الملك  الشمس  الفرعون  محظوظة بوجود ملك مثل 
األشهر أمنحتب الثالث بين ملوكها من البنائين العظام، 
وقد كان أيًضا الفرعون الشمس الملك األشهر أمنحتب 
الثالث محظوًظا بحكم دولة عظيمة كمصر سيدة العالم 
القديم في ذلك العصر: عصر اإلمبراطورية، والتي 
أعطت له شهرة ال يضاهيه فيها كثير من حكام مصر 
من الفراعين الخالدين على وجه الزمن المتغير دوًما.  

رمسيس الثاني
رمسيس الثاني هو نجم األرض وأشهر ملوك الفراعنة 

والذي مأل الدنيا وشغل الناس جميًعا. اعتلى رمسيس 
ابن  صغير،  شاب  وهو  مصر  عرش  العظيم  الثاني 
الخامسة والعشرين من عمره المديد، كي يسطر أسطًرا 
من نور ومجد وعزة وفخار في تاريخ مصر القديمة 
والشرق األدنى القديم والعالم القديم، وكأن القدر كان 
الملك  لذلك  حكم مصر  وتولي  مولد  مع  موعد  على 
األسطوري رمسيس الثاني ملك الملوك وسيد العالم القديم. 
وصار هو رمسيس العظيم على الرغم من وجود عدد 
كبير من الملوك الفراعنة الذين حملوا اسم رمسيس من 
قبله، مثل جده رمسيس األول في أسرته األسرة التاسعة 
عشرة، وخلفائه من رمسيس الثالث إلى رمسيس الحادي 
عشر في األسرة التالية وأعنى األسرة العشرين، وصار 
علًما واسًما على عصر كامل، وهو عصر الرعامسة 
أي ملوك األسرتين التاسعة عشرة والعشرين، عصر 
نقول رمسيس دون  فعندما  القديمة.  المجد في مصر 
تحديد ترتيبه في األسرتين أو في العصر أو في مصر 
القديمة عموًما، فيعلم الجميع في العالم كله، أننا نقصد 
دون شك نجم األرض وملك الملوك رمسيس الثاني 

العظيم الخالد.
لقد تزوجت رمسيس الثاني عدًدا كبيًرا جًدا من النساء، 
لعل أشهرهن هي الملكة الفاتنة وحلوة الحب جميلة 
الجميالت الملكة نفرتاري. وكذلك أنجب عدًدا كبيًرا 
عهده  وولي  ابنه  أشهرهم  لعل  والبنات،  البنين  من 
الملك مرنبتاح واألمير الزاهد الناسك الشهير خع إم 
واس واألميرة ثم الملكة ميريت آمون. ولم ينجب ملك 
مصري قديم مثلما أنجب رمسيس الثاني العظيم من 
أبناء كثيرين. وحكم مصر فترة طويلة تبلغ حوالي سبعة 
وستين عاًما. وامتاز عهده بالعظمة والمجد والضخامة 
في كل شيء خصوًصا في أعمال البناء والتشييد والتي 
امتدت في أركان الكون األربعة خصوًصا في أرض 

مصر الطيبة وبالد النوبة وبالد الشام وعلى ساحل 
البحر المتوسط. ولم يشد ملك مصري قديم من معابد 
وتماثيل ضخمة ومسالت مثلما بنى رمسيس الثاني 
العظيم. وكان زمنه بحق عصر رمسيس الثاني العظيم. 
وامتد به العمر طوياًل ومات في سن متأخرة بعد العام 
التسعين من عمره المديد. وعندما مات تم دفن الفرعون 
المقدس بكل جالل الملكية المصرية المقدسة التي تليق 
بعظمة جاللة الملك رمسيس الثاني العظيم في مقبرته 
رقم 7 في منطقة وادي الملوك في البر الغربي لمدينة 
األقصر الشهيرة بصعيد مصر الخالد. ووضع جاللة 
الملك رمسيس الثاني العظيم بصمته، التي ال يمكن 
محوها أبًدا، في ذاكرة مصر والشرق األدنى القديم 
والعالم القديم. إنه رمسيس الثاني العظيم الخالد عبر 
العصور واألزمان. وعقد رمسيس الثاني معاهدة سالم 
مع الحيثيين. وتم تتويج تلك المعاهدة بزواج رمسيس 
الثاني من األميرة الحيثية ابنة الملك الحيثي خاتوشيلي 
الثالث. ثم تزوجت الملك رمسيس الثاني من أختها 
بعد ذلك بحوالي سبع سنوات. رمسيس الثاني العظيم 
ملك الملوك الذي جعل من نفسه ملك الحرب والسالم 
ومن مصر أرض المجد واالنتصارات؛ لذا فقد عاش 

في ذاكرة مصر والعالم أبد األبدين.    
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امللوك الباشوات الفراعنة
بقلم: د. حسين عبد البصير

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

األدلة  عن  الماضي  العدد  في  تكلمت    
ألوهية  باليقين  التي تثبت  التاريخية واألثرية 
التغاضي  أو  المسيح، وال يمكن تجاهلها  السيد 
البحث والحيادي لدى  عنها في سياق استقامة 
أي باحث نزيه يبحث عن هللا ومنَّ يكون، واليوم 
التي تستند عليها  باقي األدلة  سوف استكمل 
إيمانها  تثبيت أركان  الكنيسة بصفة عامة في 

القويم المستقيم ومن أهمها:
أ - األدلة العقلية ومنها:

الذي يؤكد  شجاعة التالميذ وسرورهم   1-
قيامة المسيح من بين األموات والذي لو لم تكن 
حقيقة واقعة وملموسة لبدت عليهم عالمات 
اليأس والفشل وتشتت شملهم وانقطعت أواصر 
الصلة بينهم وعاد كل منهم إلى ممارسة مهنته 
بل  يحدث  لم  ما  األساسية، وهو  أو حرفته 
أنه في  للتاريخ  العكس حيث نرى ووفقاً  على 
اليوم الثالث الذي قام فيه السيد المسيح من بين 
التالميذ عالمات  األموات ظهرت على كل 
أيام حياتهم  الذي الزمهم طيلة  النصر والفرح 
الرغم مما كانوا  وخدمتهم على األرض، على 
ينادون بكل جرأة  له من اضطهاد  يتعرضون 
اليهود والرومان وغيرهم  أمام  المسيح  بقيامة 
بدافع  أنكره  الذي  الناس، حتى أن بطرس  من 
الجبن والخوف أصبح ينادى بأعلى صوته 
أمام رؤساء الكهنة بهذه القيامة وبأنهم أجرموا 
الثالث  اليوم  قام في  الذي  المسيح  السيد  بصلب 
الموت..  على  لهم منتصراً  قال  من موته، كما 
األمر الذي يدل على حدوث هذه القيامة باليقين 
اليهود كانوا يعرفون هذه  الدافع، وأن كهنة 

الحقيقة كل المعرفة.
إصرارهم على الشهادة بقيامة المسيح:   2-
المسيح فعاًل مختلقًا كما يقول  قيامة  لو كانت 
المعترضون لكانت عبارات الشك والريبة 
التالميذ عنها  والتلعثم قد ظهرت في أحاديث 
وهو ما لم يحدث بعد أن رأوا بأم أعينهم وجود 
المسيح في وسطهم، حيث تكلم معهم  السيد 
وباركهم وعايشوه ولمسوه بكل تفاصيله كما 
الذي يدل على أن  كانوا يعرفونه سابقاً، األمر 
الناس في ذلك  قيامته حقيقة واقعة عرفها كل 
الوقت حتى أنه لم يكن هناك داع إلثبات صدقها 

بأي دليل أو برهان.
-3 وضعهم لقيامة المسيح كأساس لإليمان 
المسيحي: وذلك من خالل وقوفهم إزاء قيامة 
.. حيث قال أحدهم  قاطعاً  المسيح موقفاً حاسماً 
بوضوح لبعض المؤمنين: »ولكن إن كان المسيح 
يُكرز به أنه قام من األموات، فكيف يقول قوم 
بينكم إن ليست هناك قيامة أموات؟ فإن لم تكن 
قيامة أموات فال يكون المسيح قد قام! وإن لم 
يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتُنا وباطل أيضا 
إيمانكم، ونكون نحن أيضا شهود زور هلل ألنه إن 
لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم وأنتم بعد في 
خطاياكم ويكون الذين رقدوا في المسيح أيضا قد 
هلكوا .. وألنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في 

المسيح سيحيا الجميع.
الذي كان من  شهادة بولس  الرسول:   4-
أشهر علماء الفلسفة والدين عند اليهود وتحوله 
في سبيلها، وشخص مثله ال  للمسيحية مجاهداً 
إلى  بالتحول عن عقيدته األولى  يمكن أن يقوم 
المسيحية دون فحص أو تدقيق خاصة وهو من 
يتمتعون بمكانة مرموقة  الذين  الكبار  المثقفين 

في أمته، وجاءت شهادته عن قيامة المسيح بناءاً 
على ظهور السيد المسيح له بمجده السماوي في 
النهار بشهادة من كانوا معه من رفقاء  وضح 

الطريق.
المسيح وتقوى تالميذه ونزاهتهم:  كمال   5-
الكمال وتالميذه كانوا  المسيح كاماًل كل  كان 
ينفي  التقوى وهو ما  على درجة عظيمة من 
لفقوا حادثة قيامة  عنهم شبهة أن يكونوا قد 

المسيح بأي شكل من األشكال.
-6 انتشار المسيحية: لو لم يكن المسيح قد قام 
من بين األموات لما قامت للمسيحية قائمة ولما 

فكر أي إنسان في اعتناقها على االطالق. 
-7 شهادات بعض علماء اليهود وغيرهم عن 
وهي عديدة وسنكتفي بعرض  المسيح:  قيامة 
اليهودي كاوزنر  البعض منها حيث قال الحبر 
المحال أن  الناصري« من  في كتابه »يسوع 
 .. المسيح  قيامة  أمر  نفترض وجود خدعة في 
.. نظراً  ألنه ال يصح أن تظل خدعة 19 قرناً 
التاسع عشر  القرن  القائل كان يعيش في  ألن 

حينما خرج بكتابه المذكور.
تاريخية  كما قال وستكوت: » ال توجد حادثة 
واحدة دعمتها أقوى األدلة أكثر من تلك األدلة 

التي دعمت وتدعم قيامة المسيح.«
: »ال مجال للشك في قيامة  وقال دكتور ديني 
الذي كان  الراحة  المسيح بعد أن غيرت يوم 

اليهود يتمسكون به بكل شدة«.
وقال تيودور: »لو كان حماس التالميذ هو الذي 
ولَّد االعتقاد بقيامته لديهم، لكان هذا الحماس قد 
فشيئاً حتى وصل إلى درجة الخمول  برد شيئاً 
إذا كان ظهوره لهم بعد موته  والجمود، لكن 
هو الذي بعث فيهم النشاط المتواصل في ميدان 
خدمة االنجيل فال ندحة من التسليم بأن ظهوره 

لهم بعد قيامته كان امراً حقيقياً وليس خيالياً.«
النقد: »لو كان  أرباب  أحد  وقال ستروس 
المسيح قد أنزل عن الصليب قبل أن يموت كما 
ثم استطاع بعد دفنه أن يخرج  البعض  يّدعي 
القبر بوسيلة ما، الحتاج لمدة طويلة من  من 
الزمن للعالج، ولعجز أيضا على بعث االيمان 
في تالميذه بأنه انتصر على الموت وعن توليد 
القدرة فيهم للمناداة باإلنجيل في كل مكان رغم 
االضطهاد الذي كانوا يعانون منه في كل مكان.
للتاريخ في  الذي كان استاذاَ  وقال د. توماس 
أجمع على  : »لم أجد خبراً  جامعة اكسفورد 
صدقه كل األشخاص المحايدين مثل خبر قيامة 

المسيح لتقديمه لطالبي بقسم التاريخ«.
وقال السير ادوارد كالرك أحد كبار رجال 
الذي  الشاهد الصادق هو  »إذا كان  القانون: 
التأثر  يتجلى في بساطته وثباته وترّفعه عن 
بالحوادث المحيطة فإن شهادة اإلنجيل عن 
وإني  الصدق  من  المرتبة  هذه  تبلغ  القيامة 
قيد كشهادة رجال صادقين  أقبلها دون  كمحام 
على حوادث أمكنهم إثباتها بحجج ال سبيل إلى 

التشكيك فيها«.
المساحة  ولضيق  القارئ  عزيزي  هنا  إلى 
اقوم باستكمال  أستودعكم هللا على وعد بأن 
السيد  ألوهية  ما تبقى من أدلة روحية على 
بإذن هللا  القادم والصادر  بعد  العدد  المسيح في 
في منتصف يناير من العام الجديد 2020 متمنيا 
للجميع بمنسابة عيد الميالد المجيد للسيد المسيح 

كل نعمة وبركة وصحة وسالم.

هل املسيح هو اهلل؟؟
بقلم:  االب / فريدريك اليسوعي

الجزء الرابع عشر

بقلم: سونيا الحداد

أرض فينيقيا ال متوت! 

رواق الفن يف جامعة نيويورك 
أبوظيب يعلن عن الربنامج اخلتامي 

ملعرض »سرديات تأملية«

   ال أريد تحرير القدس وال الشام، ال أعبأ بمصير ورضى 
حثالة  عودة  وال  برمتها،  والعروبة  السعودية 

اإليرانية،  العثمانية وجارتها  السلطنة 
المتبطرة  الغرب  تهمني مصالح  ال 
مصيرالصهيونية  وال  السادية 
استعيد  ان  اريد  انا  الشيطانية.  
التي عاثت  الهمجية  األيدي  لبنان من 
الديني  الفساد، والطائفية والتعصب 
ذبحتنا وحرقت  التي  بيننا.   والعرقي  
بالنار  اللبنانية  ارضنا وفرقت عائلتنا 
والدم والشعارات الجهنمية.  األيدي التي 
قسمت ارضنا الى إمارات ودويالت تبعية 

تحت رداء شرف الهوية اللبنانية.  أريد اعادة 
بفنيقيتنا،  يستهزأ  فينيقيا، ولمن  الى أرض  النور 

أقول له مت بقهرك فالتاريخ يشهد لنا.
لعنة  المقهورين ومن  الفريسيون من دعوات  ايها  لكم  الويل 

التاريخ األبدية.  من صراخ األبرياء يسقطون في مستنقعاتكم 
تنشدون  الذي  لكم من عذاب هللا  .الويل  المقيتة.  السوداء 
له.   إرحلوا،  المعابد  له يوميا وتتسابقون في تشييد  وتهللون 
الشياطين  ايها  ارحلوا عن سمانا، عن حياتنا، عن ارضنا 
ودعونا نلملم اشالءنا، نبكي موتانا الشهداء واألحياء.  دعونا 
لم  والتي  المقيتة  تبعياتكم  التي شوهتها هويات  نستعيد هويتنا 
تجلب لنا سوى العار والدمار والتخلف.   قتلت زهرة شبابنا 
وفرقتنا تائهين في جميع أصقاع العالم نقتات من دموع امهاتنا 

وآبائنا وخبز حنيننا.  سرقتم الدولة والعرض والدين والشرف 
تكتفوا.  ولم  والكرامة  األموال واألرواح  تكتفوا.  سرقتم  ولم 
تشبعوا  ألم  تكتفوا.   سرقتم حياتنا وأحالمنا وتاريخنا ولم 
ثانية  أهلية مرة  نهًبا وتسلًطا وتجبرا،  إلشعال حرب 
وثالثة ورابعة تبنون بها قالعكم الفارغة علي جماجم 
ضحاياكم؟  من اي عجينة جبلتم ايها المسوخ؟ ال 
حياء ال كرامة ال وطنية وال أجد أي كالم كاف 
يصفكم.  حتى مزبلة التاريخ ستلفظكم والمقابر 

سترفض احتواء نجسكم.

ال  ومموليها،  الحرب  أمراء  يا 
الضعفاء وال  بالمظلومين  تستخفوا 
النار والدموع   باألموال،   تنغّروا 
هذا  الشعب  من  ستجعل  والقهر 
العمالق الذي سيقضي عليكم يوما.  
قالعكم  سيدمر  الذي  العمالق 
األبرياء.     عويل  تردد  المسكونة 
اياكم  الدوالب.   يدور  األيام ومعها  تدور 
ثم اياكم أن تعتقدوا أن حالكم على دوام وأنكم ستقطفون ثمار 
الدهر وال محاسب وال  يقوى عليها  أماراتكم ال  الثورة، وان 
سائل.  ال تنسوا ابدا هذا القول :«وبشر الظالم بأظلم«.  يومها 
اسلحتكم وال مكركم وال عمالتكم.   أموالكم وال  تنفعكم ال  لن 
الفينيق سيحلق عاليا فوق  لبنان سيحيا وطائر  يومها وحده 

مقابركم ومن معمودية النار سيطهر سماء لبناننا!

 بقلم: الكاتب الصحفي 
مجدي بكري / مكتب القاهرة

مخسة مشاهد 
يومية

  تقابلنى خالل رحلة الذهاب والعودة من العمل العديد من المشاهد الطريفة أردت أن 
أرصد بعضها فى مقالى هذا األسبوع..

)1( رعاع
بالقرب من محطة المترو نزل النجم الشاب متأنقا متأففا من سيارته مزهوا بنفسه وفوجيء 
بعدد كبير من الناس يهرولون تجاهه.. انتشى واستعد ألداء الدور المحبب إليه وهو فى حالة 
غرور واحساس عالى بالذات، لكنه فوجئ بهم يتجاوزونه ليتراصوا فى طابور طويل أمام 
سيارة تبيع سلع مخفضة كانت تقف خلفه.. نظر إليهم مشمئزا وقال فى نفسه: شوية رعاع.. 

مش عارفين قيمتي.. همهم على بطنهم!!
)2( العفية

سيدة فى الخمسينيات من عمرها تقريبا كانت تقف على رصيف المترو وبجوارها »طشت« 
كبير فيه فطير مشلتت و»حلة« كبيرة بها مش وجبنة قديمة وحلة أخرى فيها زبدة وإناء 
كبير ال أدرى ماذا فيه .. كانت تقف بشموخ واصرار بجوار بضاعتها التى من المؤكد انها 
جاءت بها من قرية ريفية بعيدة واستقلت أكثر من مواصلة حتى تأتى لتستقل هذا المترو 
الذى سيذهب بها الى ميدان رمسيس لتبيعها هناك . وما ان اقترب المترو حتى اشارت لى 
وألحد الشباب شيلونى والنبى يا والد..  وبصعوبة رفعنا أحمالها الثقلة على كتفيها ورأسها 
وما زال اإلصرار واالبتسامة والرضا يكسون مالمحها الطيبة واألصيلة .. قلت لها مشجعا 
.. ربنا يعينك يا حاجة .. قالت بود وسعادة: ربنا يكرمك ويسعدك يا ابنى... )هذه الدعوة 

تساوى عندى الكثير(. 
)3( المباالة

عندما توقف المترو فى محطة جامعة القاهرة اندفع العديد من الطلبة والطالبات معظهم 
يرتدى بنطلونات جينز مقطعة تظهر أرجلهم، ويحادثون  بعضهم البعض فى وقت واحد، 
يصاحب ذلك ضحكات عالية وصاخبة وكأنهم فى جزيرة منعزلة تماما عن الواقع المحيط 
بهم واليرون إال أنفسهم، وقد وضع كل منهم سماعات الموبايل فى إذنيه لكن هذا لم يمنعهم 
من التحاور.. وبكل بساطة جلست فتاتين منهم على االرض متابعتان حديثهما مع زمالئهما 
الشباب.. وعندما خال أحد المقاعد سارع احد الشباب بالجلوع عليه غير ملتفت لرجل عجور 
ارتسمت على وجهه عالمات الزمن يقف بصعوبة متكئا على باب المترو المغلق  نظر اليه 
بأسى رحل عجوز، وقال بصوت خافت وكأنه يحادث نفسه: ودا إيه ده يا ناس.. عليه العوض!.

)4( عروض 
بمجرد أن استقل المترو تتوالى العروض من الباعة والمتسولين .. وكل منهم يبدع فى عرض 
بضاعته أو وسيلته فى التأثير على الركاب .. لعل أشهرهم هذا الذى يبيع األحزمة الجلدية 
ويتبارى فى وصف محاسنها وأنه يبيعها بنصف الثمن ألنه ال يدفع إيجار محل أو كهرباء 
أو مياه .. ويقوم بإشعال الوالعة فى الحزام ليثبت انه جلد طبيعى وليس صناعى ثم يقوم بلف 
الحزام ويعلقه فى ماسورة المترو ويمسك به ليرتفع عن األرض ليثبت مدى قوته وتحمله 
.. ليأتى بعده مباشرة بائع الشيكوالته الذى يبيع خمس قطع بسعر واحدة فقط .. ثم متسولة 
تحمل عدة أطفال مدعية ان والدهم طلقها وتركها بدون أى إعانة .. ثم أخرى تدعى انها 
مريضة بأمراض مزمنة وتسرف فى وصف حالتها .. ثم بائع مناديل عجوز يكتفى بالدعاية 
لمناديله .. ثم طفلة صغيرة تقوم بتوزيع ورق على الجالسين تقول فيه انها يتيمة وال عائل 
لها وانها ال تتكلم .. وهكذا تتوالى العروض حتى الوصول الى محطة النزول.. قارنت في 
نفسي بين السيدة العفية التى تأكل بعرق جبيتها وتشقى في سبيل ذلك وبين هؤالء المتنطعين .. 

)5( بوابة الخروج
عند بوابة الخروج من المترو ترى العديد من المشاهد لرجل ريفى يحاول العبور بدون 
تذكرة ألنها نسيها عند دخوله فى الماكينة .. ويحاول الموظفين أن يفهموه انه بهذا الشكل 
يجب أن توقع عليه غرامة لتهربه لكنه يؤكد انه دفع التذكرة ولن يدفع مرة أخرى .. وشاب 
يحاول المرور خلف شاب آخر ولكنهم يضبطوه بعد مروره ويأخذونه بعد مشاجرة كبيرة 
الى غرفة الضابط فى آخر المحطة لتحرير مخالفة .. الى فتاة جميلة تؤكد لهم انها نسيت 
الى رجل   .. الى محطتها  للعودة  للجهة األخرى  العبور  النزول قبل عدة محطات وتريد 
يحمل كراتين كثيرة محاوال الدخول بها لركوب المترو لكنهم يمنعونه .. كثير من المشاهد 

تحدث على بوابة الخروج.

القاهرة / مجدي  مكتب 
بكري

في  الفن  رواق  أعلن 
أبوظبي  نيويورك  جامعة 
الفعاليات  عن سلسلة من 
العامة في إطار معرضه 
الحالي "سرديات تأملية" 
فعالياته يوم  والذي يختتم 

7 ديسمبر المقبل.
جوالت عائلية أيام السبت
الجوالت  هذه  تتيح 
تتراوح  الذين  لألطفال 
و12   3 بين  أعمارهم 
ذويهم  برفقة  عامًا 
فرصة استكشاف أعمال 
الفنانين، مع دليل خاص 
إعداده  تم  لهم  مصمم 
القّيمة  إشراف  تحت 
الفنية على برامج رواق 
الفن، آالء إدريس. وُتقام 
العائلية  الجوالت  آخر 
"سرديات  لمعرض 

تأملية" بصحبة أحد طالب الجامعة أو المرشدين في رواق الفن أيام السبت 30 نوفمبر و7 
ديسمبر كما 

المشارك في "سرديات  للفنان جميري  26 نوفمبر جلسة حوارية  الفن يوم  يعقد رواق 
تأملية"، والتي ستسلط الضوء على التكنولوجيا الحديثة وتستكشف العالقة اليومية التي تربط 
التي  الذكية  المشاركين إحضار أحد األجهزة  الذكية. ويتوجب على  األشخاص بأجهزتهم 
يستخدمونها بشكل يومي مثل الهاتف، حيث سيؤدي الفنان عرض خاص يعبر عن االمتنان 

للخدمة التي يتلقاها األشخاص يومياً.



Pour la première fois, une femme dirigera la Société 
des alcools du Québec (SAQ). Catherine Dagenais 
succédera à Alain Brunet, dont le mandat se termi-

nera en novembre prochain. En cette période préélecto-
rale, le gouvernement Couillard tenait à faire un signe à 
l’électorat féminin. La nomination sera annoncée avant la 
fin de la législature, le 15 juin.
D’autant plus que Mme Dagenais est la première femme 
nommée à la tête d’une société d’État commerciale au 
terme d’un processus de sélection sans imprévu. On avait 
confié à Me Line Roiter la direction de Loto-Québec en 
2017; après une longue carrière dans cette société d’État, 
elle avait pris au pied levé le relais de Simon Patenaude, 
mort d’une crise cardiaque alors qu’il venait d’être nommé 
à la barre de Loto-Québec.
Le gouvernement Couillard avait voulu nommer à la tête 
de Loto-Québec Dominique Savoie, alors sous-ministre 
aux Transports, mais cette dernière s’était retrouvée au 

centre d’une controverse déclenchée par son 
ancien patron, Robert Poëti.
Longue expérience
Catherine Dagenais travaille depuis 15 ans 
à la SAQ. Après avoir gravi les échelons, 
elle est devenue vice-présidente et chef  de 
l’exploitation. À ce titre, elle avait la main 
haute sur les opérations liées au marketing, 
aux canaux de vente et d’approvisionnement.
Elle remplacera Alain Brunet, qui avait été 
nommé président en novembre 2013, sous le 
gouvernement Marois, pour un mandat de 
cinq ans. M. Brunet est entré à la SAQ en 
1981, et est devenu vice-président aux ventes 
en 2002. Il est devenu chef  de l’exploitation 
il y a 10 ans; il était responsable de la chaîne 
d’approvisionnement.
Il aura dirigé la SAQ au moment où l’exper-
tise de la société d’État était sollicitée pour la 
mise en place d’un réseau de points de vente 
pour le cannabis récréatif.
Sous sa gouverne, les «pastilles de goût» 
sont apparues. Il avait commandé des baisses 
générales des prix du vin pour stimuler les 
ventes, une stratégie qui s’est heurtée récem-
ment à des hausses des prix des fournisseurs.

L’attitude cavalière 
du gouvernement de 
la Coalition avenir 

Québec (CAQ) est à blâmer 
pour la baisse de ses appuis 
révélés par un sondage 
Léger-Le Journal, affir-
ment ses adversaires poli-
tiques.
Le parti de François 
Legault a perdu six points 
de pourcentage depuis le 
printemps tandis que le 
Parti libéral du Québec 
(PLQ) et le Parti québécois 
(PQ) voient leurs appuis 
augmenter, révèle le coup 
de sonde.
«Il y a une chose qui m’ap-
paraît très claire, c’est qu’il 

commence à y avoir des fis-
sures dans l’armure de la 
CAQ, donc tant mieux», a 
affirmé le chef  par intérim 
du PLQ, Pierre Arcand, 
lors d’une mêlée de presse 
à l’Assemblée nationale 
mardi.
Selon lui, le gouvernement 
ne consulte pas assez avant 
de faire adopter ses projets 
de loi.
«Ce n’est pas normal qu’ils 
déposent des projets de loi 
avec autant de gens qui sont 
contre. En général, pour 
les projets de loi les plus 
controversés, vous avez 
quand même une base solide 
en appui, des collaborateurs 

qui vont appuyer le projet 
de loi», a ajouté le chef  de 
l’opposition officielle.
Le chef  parlementaire du 
PQ, Pascal Bérubé, croit 
que «l’humilité variable» 
de la CAQ explique en 
partie la glissade vécue par 

la formation politique dans 
le sondage.
«Sur les maternelles 4 
ans, et sur d’autres enjeux 
également, ça envoie un 
message, le gouvernement 
devra comprendre», a-t-il 
dit.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est précisément le mois prochain que débu-
tera la production de la plus grande usine de 
pneus au Moyen-Orient construite à Port-Said 

conjointement avec la compagnie « Pyramids » de 
l’Allemagne.
Il s’agit d’une usine qui occupe près de 75000 mètres 
carrés dans la région industrielle de la ville de Port-
Said où  travaillent  5000 ouvriers qui ont reçu l’en-
trainement nécessaire par des experts allemands dans 
ce méga projet qui a couté près de 5 milliards de livres 
aux investisseurs.
 Selon les responsables de cette immense usine, on  
devra y produire toutes sortes de pneus aussi bien les 
pneus de voitures que ceux de gros camions ainsi que 
des pneus de tracteurs et de motocyclettes de toutes 
les grandeurs.
D’ailleurs, l’usine « Pyramids » de Port-Said a déjà des 
commandes fermes venant de compagnies américaines 
et européennes pour l’exportation d’une bonne partie 
de la production de pneus « Pyramids » made in Egypt 

qui sont composés de 35% 
de pièces locales  et de 65% 
de pièces  importées alors 
qu’on prévoit augmenter 
graduellement la propor-
tion des pièces locales.
De plus, toujours selon les responsables, l’usine « 
Pyramids » de Port-Said aura une seconde étape 
qui commencera à produire l’an prochain alors que 
la capacité de production de la première étape est de 
3000 pneus à l’heure.
Reste à savoir que ce méga projet de l’usine de pneus 
de Port-Said n’est pas le seul projet en cours de cette 
grandeur puisqu’il y a, à peine un mois on a annoncé 
le début de construction à El Mahalla, une ville à 100 
km du Caire, de la plus grande usine de filature et 
de tissage au monde au coût de 21 milliards de livres 
ce qui créera plus de 25000 nouveaux emplois directs 
sans compter les milliers d’emplois indirects créés 
pour la construction de ce méga projet.

“Pyramids tires d’Allemagne» : Construction 
à Port-Said de la plus grande usine de pneus au 

Moyen-Orient au coût de 5 milliards

Legault pas surpris de la perte d’appuis de la CAQ

Une première femme à la tête de la SAQ

Les oppositions dénoncent l’attitude de la CAQ 
pour expliquer sa perte d’appuis

Course à la direction du PLQ: Les libéraux préfèrent 
Denis CoderreLe premier ministre du Québec, François Legault, 

dit avoir vu venir la chute de son parti dans les son-
dages étant donné qu’il n’est «jamais facile de faire 

des changements».
Son parti, la Coalition avenir Québec (CAQ), a perdu six 
points de pourcentage depuis le printemps tandis que le 
Parti libéral du Québec (PLQ) et le Parti québécois (PQ) 
voient leurs appuis augmenter, révèle le coup de sonde 
Léger-Le Journal publié mercredi.
«C’est certain que quand on fait des changements, on 
bouscule, mais pour moi ce qui est important, c’est de 
respecter nos promesses», a déclaré François Legault en 
point de presse avant la période des questions à l’Assem-
blée nationale.
Selon lui, il ne faut pas attribuer la glissade de son parti 
dans ce sondage à un dossier quelconque, bien que plus de 
répondants se disent insatisfait de l’implantation des clas-
ses de maternelle 4 ans et de la réforme en Immigration 
que le contraire.
L’attitude cavalière du gouvernement de la CAQ est à 
blâmer pour la baisse de ses appuis, affirment ses adver-
saires politiques.
«Il y a une chose qui m’apparaît très claire, c’est qu’il 
commence à y avoir des fissures dans l’armure de la CAQ, 
donc tant mieux», a affirmé le chef  par intérim du PLQ, 
Pierre Arcand, lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée 
nationale.
Selon lui, le gouvernement ne consulte pas assez avant de 
faire adopter ses projets de loi.

«Ce n’est pas normal qu’ils déposent des projets de loi 
avec autant de gens qui sont contre. En général, pour 
les projets de loi les plus controversés, vous avez quand 
même une base solide en appui, des collaborateurs qui 
vont appuyer le projet de loi», a ajouté le chef  de l’oppo-
sition officielle.
Le chef  parlementaire du PQ, Pascal Bérubé, croit que 
«l’humilité variable» de la CAQ explique en partie la glis-
sade vécue par la formation politique dans le sondage.
«Sur les maternelles 4 ans, et sur d’autres enjeux égale-
ment, ça envoie un message, le gouvernement devra com-
prendre», a-t-il dit.
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Salah EL ACHKAR 

Les inconscients 

Dans le cadre d’un faubourg
De mon village et dans les alentours
De chez moi des intéressés ingrats
Qui atterrissent sur la paroi comme des vautours

On arrive dans une période de la vie
Où le plus proche sans éduction te trahie
Le civisme ne connait pas de crépuscule
Le respect encore moins, perdu, quel gâchis

Les profiteurs te taquinent comme un jeu
Les vantards augmentent leurs doses de peu
Les pauvres d’esprit croient à leurs mensonges
Le malheur arrive, les dégâts s’ajoutent tu tombes dans un creux

La conscience professionnelle à perdue son chemin
Les tricheurs dans le commerce reportent au lendemain
Les travaux, les promesses, mêmes les échéances
L’économie s’écroule, la confiance n’existe plus c’est le refrain

Jusqu’où le marchandage va arrivée
A qui s’adresseront-ils les dérivés
De la loi, de la non considération et l’in humanisme
Ils trouvent finalement un refuge enclavé 

Malheur à une génération qui n’a pas su
S’instruire adéquatement, s’évade  dans l’inconnu
A la recherche de la droiture et de la foi
Ils s’égarent dans une jungle perdue

Des gens qui ont manqué de l’affection
Ils ont vécus une enfance de perturbation
Leurs parents les ont conduisent en erreur
Résultats des enfants, devenus inconscient

Les faire redresser de leurs attitudes sera une tache décevant
Les faire accommoder à la réalité et demander pardon
Au bon Dieu pour les accueillir dans le paradis
Sera un acte magnifique de bonne action

Les partisans libé-
raux préfèrent 
l’ex-maire Denis 

Coderre aux deux candi-
dats déclarés à la chefferie 
du PLQ.     
Pour l’heure, Domini-
que Anglade et Alexan-
dre Cusson suscitent peu 
d’engouement chez les 
sympathisants libéraux, 
révèle un sondage Léger-
Le Journal.     
La course à la succession 
de Philippe Couillard 
est officiellement lancée. 
Première sur les blocs 
de départ, la députée de 
Saint-Henri–Sainte-Anne 
ne récolte que 12 % d’ap-
puis chez les électeurs 
libéraux.     
Elle devance néanmoins 
son seul rival, le maire de 
Drummondville, Alexan-
dre Cusson.     
«Électeurs déçus»     

«Les électeurs sont déçus 
des choix actuels, ana-
lyse le sondeur Jean-
Marc Léger. [Dominique 
Anglade], c’est une per-
sonne qui n’a pas un tirant 
d’eau dans toutes les stra-
tes de la population, les 
jeunes, les plus âgés et 
ainsi de suite. C’est la 
même chose pour Alexan-
dre Cusson».     
C’est l’ancien numéro un 
de la Ville de Montréal 
Denis Coderre, dont le 
nom a circulé abondam-
ment dans les derniers 
mois comme prétendant 
au trône libéral, qui vole 
la vedette.   
Une campagne à la direc-
tion du Parti québécois 
sera lancée après les Fêtes.     
Le seul candidat en lice à 
ce jour, le député Sylvain 
Gaudreault, n’a pas la 
faveur de beaucoup d’élec-

teurs péquistes.     
Ironiquement, c’est le 
chef  intérimaire péquiste 
Pascal Bérubé qui suscite 
le plus d’engouement dans 
les rangs du PQ. En théo-
rie, ce poste le disqualifie 
de la campagne au lea-
dership.     
Le chef  bloquiste, Yves-
François Blanchet, qui 
vient de faire élire 32 
députés à la Chambre des 
communes, bénéficie lui 

aussi d’un appui impor-
tant des partisans du PQ.     
Même si elle a déjà 
annoncé qu’elle ne serait 
pas de la course à la chef-
ferie, la députée Véroni-
que Hivon peut compter 
sur l’appui de nombreux 
sympathisants.     
Même chose pour l’ancien 
chef  péquiste Pierre Karl 
Péladeau, patron de Qué-
becor.     

 (514) 961-0777 /  
(450) 972-1414 
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أبو حجاج

 جمرد كلمة
  أمريكا اقوى دولة في العالم تنتهك أجوائها إحدى الطائرات المجهولة 

الهوية ويتم إغالق البيت األبيض والكونجرس .
وهللا الهند تقدمت جداً في أفالم األكشن .!

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

 إلعالناتكم
  يف »الرسالة«

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

Email: 
elressalanews@gmail.com
fzemokhol@gmail.com
www.el-ressala.com
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

      
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

على ُحبِّك باهلِل اْسَتعنُت ترامب يكّرم الكلب كونان بعد إصابته يف عملية تصفية البغدادي

سرقة كنوز من متحف »القبو 
األخضر« يف أملانيا

وزير اآلثار املصري يتفقد اخر مستجدات أعمال ترميم قصر البارون 
إمبان مبصر اجلديدة

وزارة )اهلجرة( املصرية تطلق العدد اجلديد  من جملة )مصر معاك( 
املهمة بشئون املصريني يف اخلارج 

َكَذبُْت ما  حبيبتي  يا  عليِك  يوٍم  في  َكِذبُْت  َما  أنا 

أتيْت َحْضنِك  إلى  أْشَواقي  حتِْمُلني  وَكِطْفٍل 

ارْمتيُتْ لديِك  أْحالمي  ُحْضِن  وفي  أْه��واِك  ُقلُت 

ارْتَويْت مْنها  وِشَفاْه  ووْجَنتاِك  عْيناِك  تُداِعُبني 

يَُصاحُبني اخلياُل وبُكْل ما فيِك في َخيالي التَقيْت

أبقيْت القلِب  في  لهَواَها  التي  احلبيبة  َفُكْنِت 

َكَتبْت حرٍف  وكُل  القصيْدة  ِتْلو  القصيْدة  وكنِت 

والفكرة الوليْدة التي منها لُكل املعاني استقيْت

وكأني أَساُق للُجُنوِن ومن جْمِر اشتياقي إليِك احترقْت

أدمنْت أتعاطى للحروِف ولإلبداِع في احلرِف  وكأني 

رجوْت ألجلِك  معاٍن  من  وكْم  معنى  ِتلو  معنى 

حاورْت ألجلِك  سطوٍر  من  وكم  ُسطوري  أُحاورْ 

أضفْت لسطوٍر  شهوٍر  من  وكم  ُغ��روري  أُح��اور 

أمْت ألجلِك  ح��روٍف  من  وك��م  ُح��روف��ي  أُح���اور 

أع��دْت للحياِة  اهلل  ب��ق��درة  ح���روٍف  م��ن  وك��م 

استعنْت باهلل  ُحبِّك  وعلى  أه��واِك  بأني  ألقوَل 

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

  يستغرب العديد من األصدقاء الغربيين ان 
العرب عموما وابناء الجالية العربية في بالد 
المهجر ال تأخذ الفائض من الطعام او الوجبة 
التي طلبت في المطعم. الغربيون عموما 
يأخذون ما تبقى من الطعام. وهذه عادة متبعة 

لمحاربة الهدر في الطعام. 
ولكن من ناحية اخرى فإن بعض العرب مبدع 
أيضا بعدم الهدر وبالتدوير داخل المنزل. 
وعند اهل الشام مثال بقايا الخبز اليابس 
تصبح وجبة جديدة وهي فتة حمص واألوعية 
للزراعة  البالستيكية كأحواض  او  الزجاجية 

وغيرها من األمثلة. 
وغالبا ما يكون ذلك لدى ابناء الطبقة 
الغني والمتوسط  فيها  المتوسطة وان اشترك 

والفقير في احيان كثيرة. 
الطعام ليس  تبقى من  تأخذ ما  الغرب ان  في 
الحال او غناه الن الشخص  بدليل على فقر 
الذي دفع مثال ١٠٠ دوالر لعشاء ليس بحاجة 
لبقايا الطعام التي في صحنه. نحن العرب — 
احيانا — نأخذها كدليل على العزة او الحالة 

المادية ونخجل ونقع في فخ الهدر. 
العادة قديمة في الغرب وهي لمحاربة  هذه 
الهدر ومن منطلق انه وان كان لديك الوضع 
الموارد  فإن  لتشتري ما تريد  المريح  المادي 
علي االرض هي للجميع ويجب الحفاظ عليها. 
العرب  اليوم ال يقع فقط على  بالهدر  واللوم 
الغرب والعادات  وأنماط التصرف بل على 
الجديدة التي نشأت مع الحياة السريعة والعمل 

الكثيف. 
وحسب احصائيات رسمية فان حوالي ٥٠ 
بالمائة من الطعام الذي نستهلكه في الغرب يتم 
هدره اما كبقايا او بعد ان يصبح غير صالح 

لالستهالك زمنيا. 
ومن ناحية اخرى وان كان الغربيون متقدمين 
عن العرب في العديد من النواحي في 
التدوير كأفراد  البيئة وعملية  الحفاظ على 
العديد  فانه الزال هناك  وممارسات حكومية 
بالبيئة والتي يجب  الممارسات الضارة  من 
ان يبذلوا جهودا كبيرة على المستوى الفردي 

والحكومي لتطويرها. 
والغرب يسعى يوميا لتطوير نفسه. ومثال 
الكثير من المطاعم الراقية في الغرب تتبرع 
بباقي الطعام الصالح لالستهالك الى المالجئ  

والمنظمات االنسانية التي تساعد الفقراء. 
وكذلك هناك مؤسسات ومنظمات تعمل على 
التدوير في مجال الطعام وأوعية األطعمة 
وغيرها ومساعدة الرجل والمرأة العاملين في 

نظام الحياة السريعة. 
بالتدوير ونسعى الستكشاف أشكال  ان نقوم 
جديدة له او استحضار بعض من تاريخنا مهم 

للبيئة التي تعطينا كل يوم من خيراتها. 

التدوير والبيئة

من واقعــــنا

Canadian  
Realities  

بقلم: كنده الجيوش

   غادر البابا فرنسيس اليابان الثالثاء بعد رحلة ركز خالل على 
المدني  الذري وطرح أسئلة حول االستخدام  للسالح  الكامل  الرفض 
النووية. وأقلعت طائرته من مطار طوكيو-هانيدا متوجهةً  للطاقة 

إلى روما عند الساعة ١١,4٥ )٠2,4٥ ت غ(.
الذي كان يحلم  الياباني  أيام في األرخبيل  الرحلة أربعة  واستمرت 
بزيارته كمبّشر عندما كان شاباً. وكانت المحطة الرئيسية في الرحلة 
لقاًء مؤثرا في ناغازاكي وبعدها في هيروشيما مع ناجين من القنبلة 

الذرية التي أُلقيت على المدينتين عام ١94٥.
ووصف البابا فرنسيس استخدام الطاقة الذّرية ألغراض عسكرية بـ 

»الجريمة« ودحض فكرة أن حيازة القنبلة الذرية تردع الهجمات.
وصافح البابا الواحد تلو اآلخر كل الناجين الذين جاؤوا للقائه وقال 

كلمات إلى بعضهم فيما عانق امرأة كانت تبكي.
البابا  يكررها  ويشكل الخوف من الحرب واألسلحة صرخةً 

األرجنتيني وتُسجل ضمن إطار مواقف الباباوات السابقين.
لكن الرفض الواضح لنظرية الردع النووي يشكل تحّوالً عن أسالفه. 
ففي خطاب أمام األمم المتحدة عام ١982، اعتبر البابا يوحنا بولس 

الثاني أن الردع النووي شر ال بد منه »في الظروف الحالية«.
التي ضربت شمال شرق  الثالثية  الكارثة  البابا ضحايا  وواسى 

اليابان في ١١ آذار/مارس 2٠١١.
المحيط بلغت شدته تسع  اليوم، وقع زلزال في أعماق  ففي ذلك 
درجات وقد تسبب بتسونامي في شمال شرق البالد أودت بحياة أكثر 

من ١8 ألفا و٥٠٠ شخص.

بأسوأ  الذرية ما تسبب  الهائلة محطة فوكوشيما  الموجة  وضربت 
حادث نووي منذ حادث تشيرنوبيل في أوكرانيا عام ١986.

وأعرب الحبر األعظم عن قلقه إزاء استخدام الطاقة النووية ودعا إلى 
الدعم لخمسين ألف شخص ما يزالوا يعيشون في  تقديم مزيد من 

مساكن موقتة بسبب التلويث النووي في المنطقة.
الكاثوليك قدم لهم نصائح  والتقى أيضاً مجموعة من الشباب 
وكذلك أقام قداساً بمشاركة خمسين ألف شخص في طوكيو والتقى 

اإلمبراطور الجديد ناروهيتو ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
إلى آسيا زار خاللها أيضاً  البابا رحلةً  اليابان، ينهي  وبمغادرته 
الكاثوليك )أقل من  أقلية من  اليابان  التي تضّم على غرار  تايالند 

٠,6% من سكان البلدين(.

fzemokhol@gmail.com

 استقبل الرئيس األمريكي دونالد ترامب ضيفا غير عادي في البيت األبيض هو الكلب كونان، 
الذي يخدم في الجيش والذي شارك في عملية مالحقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وقال ترامب بينما كانت تقف إلى جانبه زوجته ميالنيا ونائبه مايك بنس وكونان وأحد المدربين 
”هذا كونان. في هذه اللحظة ربما يكون أشهر كلب في العالم“.

وأضاف للصحفيين على الدرجات المقابلة لحديقة البيت األبيض ”نتشرف باستضافة كونان هنا 
ومنحناه شهادة ووساما سيعلق في البيت األبيض“.

وقُتل البغدادي الشهر الماضي بعدما فجر سترة ناسفة عقب هروبه إلى نفق مسدود بينما كانت 
القوات األمريكية الخاصة تالحقه.

المركزية األمريكية  القيادة  البحرية، وقائد  الجنرال كينيث ماكينزي من مشاة  وسبق أن قال 
التي تشرف على القوات األمريكية في الشرق األوسط، إن البغدادي أخذ معه طفلين إلى النفق. 

وأضاف أنه يعتقد أن الطفلين كانا دون سن الثانية عشر وأنهما القيا حتفهما.
وقال بنس عن الكلب الذي أصيب في العملية ”كونان حقا بطل“.

 تعّرض جرونيس جيفوليه، أحد أشهر متاحف ألمانيا،  إلى عملية سرقة لمقتنيات 
قُدّرت قيمتها بأكثر من مليار يورو. وقال مسؤولون في متحف وشرطة درسدن إن 
اللصوص سرقوا ثالث مجموعات “ال تقدر بثمن” من األلماس والياقوت والزمرد 

تعود ألوائل القرن الثامن عشر.
وأظهرت لقطات كاميرا أمنية رجلين يقتحمان متحف “القبو األخضر” في قصر 

درسدن عبر نافذة. ثم حطموا بعدها ثالث 
المجوهرات  خزائن عرض وأخذا مجموعات 

التي كانت محفوظة فيها.
ووصفت ماريون أكرمان مديرة المتحف 
بأنها “ال تقدر بثمن”  المسروقة  المجوهرات 
وقالت إنه من المستحيل بيعها في السوق 

المفتوحة.
وقال زميلها ديرك سيندرام “نتحدث هنا عن 
أشياء لها قيمة ثقافية ال يمكن قياسها. إنها 
تقريبا. ال توجد مجموعة  ثقافي عالمي  تراث 
مجوهرات بهذه الهيئة والجودة والكمية في أي 

مكان آخر”.
وحسب شرطة مدينة درسدن في والية 
ساكسونيا، تعرض المتحف للسرقة في ساعات 
مبكرة من الصباح من قبل لصوص دخلوا إليه 
الكهربائي.  التيار  نافذة جانبية بعد قطعهم  من 
وأعلنت الشرطة إطالق عملية بحث فورية 

للقبض عليهم.
التي  المقتنيات  وأوضح رئيس وزراء والية ساكسونيا، مايكل كريتشر، أن 
تعرضت للسرقة ال يمكن دونها فهم تاريخ ألمانيا. وقالت وسائل إعالم محلية إن 

قيمة القطع األثرية واألشياء الثمينة المسروقة تتجاوز المليار يورو.

 مكتب القاهرة/ مجدي بكري
إمبان بمصر  البارون  العناني وزير اآلثار بقصر  الدكتور خالد  استقبل 
الجديدة، النائب اسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة واآلثار واألعالم و عدد 
لتفقد آخر مستجدات أعمال مشروع ترميم  اللجنة، وذلك  من أعضاء 
القصر تمهيداً الفتتاحه قريباً، واعادة تأهيله ليصبح معرضاً يروي تاريخ 

حي هيليوبوليس علي مر العصور.
لتفقد اعمال األسوار و منطقة  الزيارة جولة بحديقة القصر  تضمنت 
االستقبال والتذاكر وخدمات الزائرين و عربة الترام القديمة لحي مصر 
الداخل و أدواره  الجديدة المعروضة بها، باالضافه الى القصر من 

المختلفة والسطح الخاص به.
وخالل الجولة، استمع وزير اآلثار واعضاء اللجنة الى شرح مفصل عن 
اعمال الترميم التي تم تنفيذها، ومشروع اعادة تأهيل القصر وسيناريو 
القصر  الزيارة داخل  ناقشوا مسار  به. كما  المختلفه  بالقاعات  العرض 

و قاعاته.
وقال العميد هشام سمير مساعد وزير اآلثار للشئون الهندسية والمشرف 
على مشروع القاهرة التاريخية، ان نسبة األعمال التي تم االنتهاء منها 
بالقصر تبلغ  9٥% ، وهي تتم على قدم وساق تحت اشراف الهيئة 
الهندسية للقوات المسلحة تمهيداً لالفتتاح الوشيك. وتبلغ تكلفه المشروع 

أكثر من ١٠٠ مليون جنيه.
وأوضحت د. نڤين نزار معاون وزير اآلثار لشئون العرض المتحفي، ان العرض داخل القصر يروي 
تاريخ حي هيليوبوليس ليشمل مجموعة متنوعة من الصور والوثائق االرشيفية والرسامات اإليضاحيه 

العصور   المطرية( عبر  الجديدة  )هيليوبوليس و  بتاريخ حي مصر  الخاصة  والخرائط والمخاطبات 
المختلفة باالضافة الى اهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة الصور والخرائط والوثائق واألفالم تحكي 

تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

 مكتب القاهرة/ مجدي بكري
تطلق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الحادي عشر من مجلتها الشهرية »مصر 
معاك«، والتي تعدُّ أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما 

يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.
وفي هذا العدد، تشيد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في كلمة لها، 
بنجاح مصر في الفوز برئاسة لجنة السياسات العامة والفقر باألمم المتحدة، كما  تناولت التعاون بين الوزارة 
ومؤسسة »كيميت« التي أطلقها الدبلوماسّي الراحل بطرس غالي؛ تزامنًا مع االحتفال بذكرى مولده، وتوجه 

رسالتها للمصريين بالخارج. 
كما تضم المجلة موضوعات بارزة؛ يأتي في مقدمتها تفاصيل مدّ إجازات المصريين العاملين بالخارج في 
قطاع الكهرباء، باإلضافة إلى تفاصيل المنح المقدمة من الدكتور هشام عاشور لألطباء للتدرب في ألمانيا. 
يبرز العدد كذلك واحدة من أبرز الحرف المصرية، وتحقيقًا مصوًرا عن فن الخيامية؛ حيث تشتهر مصر 

بصناعته واإلبداع فيه.
المجلة حتى  للنشر في صفحات  بالخارج  المواطنين  بتلقي مقترحات ومشاركات  الوزارة  وترحب 

تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة. 

البابا فرنسيس يغادر اليابان بعد زيارة 
ركزت على مناهضة االستخدام النووي


