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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

اللهم أحفظ مصر!!
لمحاولة   تحركات هنا وهناك 
المتحدة  الواليات  تمرير 
بصفقة  يُسمى  لما  األمريكية 
البعض  يُعارضها  الذي  القرن 
يتعامل  أنه  حين  في  ظاهرياً، 
وسط  باطنياً  ويؤيدها  معها 
العربية  األنظمة  انشغال غالبية 
أو  في مواجهة مشاكل داخلية 
في  نجحت  خارجية  تهديدات 
هذه  وأمن  استقرار  من  النيل 
اللحظة، سواء  الدول حتى هذه 
العراق  أو  لبنان  أو  في سوريا 
السودان،  أو  ليبيا  أو  تونس  أو 
أتاحت  متعددة  نتاج عدة عوامل 
األجنبية  للتدخالت  وسمحت 
غياب  مع  الداخلية  بشئونها 
بمفهوم  للبعض  الضمني  الوعي 
كلمة »الوطن«، ولألسف  معنى 
ُحماة  أنهم  ممن يزعمون من 
المكلوب والمغلوب  الوطن  هذا 
والفقر  الجهل  نتيجة  أمره،  على 
االنتماء  والمرض، وحالة عدم 
وضوح  واضحة  باتت  التي 
السواد، سواد  الشمس وحالكة 
نهار  بزوغ  انتظار  في  الليل 
الفجر الجديد، الذي ال يأتي، ومع 
أنف  الجميع رغم  ينتظره  ذلك 
القطرية واألطماع  المؤامرات 
التركية والطموحات اإليرانية 
المستخدمة من  الحقيقية  األذرع 
بعض الدول الكبرى التي تسيطر 
العالم وتُديره كيفما يحلو  على 

لها للنيل منا!!
أتوجه لمصر  وهو ما يجعلني 
بكل  وشعباً  وحكومة  قيادة 

لوعي  أوالً  واالحترام  التقدير 
يدور  بكل ما  السياسية  القيادة 
وأمن  مصر  أمن  ويستهدف 
الذي  العظيم  واستقرار شعبها 
العظمة من خالل  أكد على هذه 
رئيسه  خلف  الدائم  اصطفافه 
الفتاح  عبد  الرئيس  الوطني، 
مصر  نهضة  قائد  السيسي 
األصعدة  كافة  على  الحديثة 
تعليمية  من  والمستويات 
واقتصادية  وصحية  وثقافية 
واجتماعية وعمرانية، بخالف 
التي شهدت تحديث  العسكرية 
العتاد  نوعي غير مسبوق في 
مستويات  أعلى  مع  والسالح 
لمواجهة  التدريب واالستعداد 
جميع األخطار التي تُحيط بمصر 
بكفاءة عالية مع عزيمة ال تلين 
لرجال عاهدوا هللا والوطن على 
الوطن،  أن يصونوا تراب هذا 
المادية  التكاليف  كانت  مهما 
البشرية، وما حدث  والتضحيات 
الجيش حدث مع األجهزة  مع 
بمختلف  واألمنية  الشرطية 

تخصصاتها.
الشكر  بكل  نتوجه  أن  نعم علينا 
السيسي  للرئيس  والتقدير 
والجهزاتنا  العظيم  ولجيشنا 
لعودة  األيام  التي تسابق  األمنية 
الريادي مرة أخرى  دور مصر 
السياسة  في  المعتادة  لمكانته 

العالمية دولياً واقليمياً.
اللهم احفظ مصر وقائد مصر 
 .. .. وتحيا مصر  وشعب مصر 

تحيا مصر.. تحيا مصر.

5 سياسـة

year

العشاق، وهو خطأ  الحب على  البعض عيد  يقتصر    
يسقط  الموقوت  والحب  تداركه خاصة  من  البد  شائع، 
ال  الحقيقي  الحب  بينما  به،  الخاصة  المناسبة  بمرور 
يسقط وال يجب أن نسقطه بين عيد العائلة وعيد األب 
وعيد األم وعيد الحب ، ألن الحب فعل البد من استمراره 
حياتنا  أيام  طيلة  الجميع  مع  وتقاسمه  الحياة  استمرار 

على األرض..
وكل سنة وأنتم بخير وحب وسالم!! 

فريد زمكحل

ال تجعل ثيابك أغلى شئ فيك حتى ال تجد 
نفسك يوما أرخص مما ترتدي

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

3030, boul. Curé-Labelle Chomedey
entre Ste Elzear et la 440 côté Ouest

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

www.jeankaram.com
jeank@remax2001.net  /  jeankaram@remax2001.net

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

البحرية األمريكية تصادر 150 
صاروخا إيرانيا يف حبر العرب

بومبيو: إيران تتحدى جملس األمن بتهريبها أسلحة للحوثيني

اجليش السوري حيرر “أورم الصغرى” حبلب ويواصل عملياته ضد اإلرهابيني 
يف “أورم الكربى” وحميطها

أردوغان يقاضي زعيم املعارضة.. ويطالبه بنصف مليون لرية

بـ 51 صوتا.. جملس الشيوخ األمريكي 
»يكّبل« ترامب أمام إيران

رئيس وزراء بريطانيا يرحب 
باحلكومة اجلديدة

إسقاط طائرة مروحية للجيش 
السوري يف ريف حلب الغربي ومقتل 

طاقمها بالكامل

حركة املالحة بقناة السويس مل تتأثر 
بظهور فريوس كورونا يف الصني

  قال وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن اعتراض 
أسلحة من إيران في طريقها للحوثيين دليل على أنها أكبر دولة راعية 
لإلرهاب، مشددًا على أن طهران تتحدى مجلس األمن بتهريبها أسلحة 
المفروض عليها  لتجديد حظر األسلحة  للحوثيين، مطالبًا بتحرك دولي 

والذي ينتهي قريبا.
وقال بومبيو، في تغريدة على حسابه على تويتر، إ، “البحرية األمريكية 
اعترضت 385 صاروخا إيراني الصنع ومكونات أسلحة أخرى في طريقها 
راعية  دولة  أكبر  إيران  مواصلة  آخر على  مثال  باليمن.  الحوثيين  إلى 

لإلرهاب في العالم في تحديها لمجلس األمن الدولي”.
وأضاف بومبيو “يجب على العالم أن يرفض عنف إيران ويتحرك اآلن 

لتجديد حظر األسلحة المفروض عليها والذي ينتهي قريبا”.
وأعلن الجيش األمريكي، الخميس، أن سفينة تابعة للبحرية األمريكية صادرت 
أسلحة “من تصميم وتصنيع إيراني” تشمل أكثر من 150 صاروخا موجها 

مضادا للدبابات و3 صواريخ إيرانية سطح جو.
وتابع الجيش في بيان أن بحارة السفينة نورماندي اعتلوا سفينة شراعية 

في بحر العرب يوم األحد الماضي.
مضادا  موجها  150 صاروخا  شملت  المصادرة  “األسلحة  أضاف  كما 
للدبابات من طراز دهالوية وهو تقليد إيراني للصاروخ الروسي كورنيت”.

في حين أكد أن “مكونات األسلحة األخرى المصادرة من السفينة الشراعية 
من تصميم وتصنيع إيراني، وتشمل ثالثة صواريخ إيرانية سطح جو وأجهزة 

تصوير حراري ومكونات إيرانية لعتاد بحري وجوي مسير”.

  حررت وحدات الجيش السوري، قرية أورم الصغرى 
التنظيمات  غرب حلب، وواصلت عملياتها ضد 
اإلرهابية في أورم الكبرى ومحيطها بالريف الغربي 

عبر استهدافات مكثفة لتحصيناتها.
وذكرت وكالة األنباء السورية “سانا”، اليوم الجمعة، أن 
وحدات الجيش وبعد تحريرها قرية كفرجوم ومنطقتي 
جمعية المهندسين األولى والثانية “أمس”، تابعت 
عملياتها ضد إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات 
اإلرهابية المتحالفة معه على محاور عدة باتجاه قرية 

أورم الصغرى غرب الطريق الدولي؛ مستهدفة مقرات 
اإلرهابيين وتحصيناتهم بالوسائط النارية المختلفة.

وأسفرت العمليات العسكرية عن دحر اإلرهابيين 
العمليات  تتواصل  فيما  الصغرى  أورم  قرية  من 

باتجاه أورم الكبرى ومحيطها.
على  الهندسة  وعناصر  الجيش  وحدات  وتعمل 
تمشيط منطقة الراشدين 4 من مخلفات اإلرهابيين 
والمفخخات واأللغام وعثرت على شبكة من األنفاق 
المجهزة بفتحات التهوية وتحصينات لإلرهابيين، 

إضافة إلى أسلحة وذخائر من بينها قذائف هاون 
األلغام  من  عدد  تفكيك  تم  كما  متنوعة  وذخيرة 
والعبوات الناسفة التي زرعها اإلرهابيون فيها إلعاقة 

تقدم وحدات الجيش.
حررت  قد  السوري  الجيش  من  وحدات  وكانت 
باألمس قرية كفرجوم ومنطقتي جمعية المهندسين 
األولى والثانية بريف حلب الغربي بعد اشتباكات 
عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات 

المرتبطة به.

  رفع الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغان، دعوى قضائية على زعيم 
حزب الشعب الجمهوري المعارض، 
كمال كليجدار أوغلو، بعد أن تحدث 
األخير عن صلة أردوغان بجماعة 

فتح هللا غولن.
وأفادت صحيفة »حرييت« التركية«، 
مساء الخميس، بأن محامي أردوغان، 
حسين أيدين طالب في الدعوى التي 
بأنقرة  المدنية  المحكمة  إلى  رفعها 
كليجدار أوغلو بتعويض قدره نصف 
مليون ليرة تركية )82 ألف دوالر(.

وبدأت القضية في 11 فبراير الجاري، 
بحسب محامي أردوغان، عندما قدم 
»ادعاءات  التركية  المعارضة  زعيم 
غير واقعية« في إحدى جلسات كتلة 

حزب الشعب في البرلمان.
وكان كليجدار أوغلو اتهم أردوغان 
بأنه أصبح الجناح السياسي لحركة 
الداعية فتح هللا غولن، الذي تتهمه 
أنقرة بالضلوع في محاولة االنقالب 

الفاشلة عام 2016.
وبحسب »حرييت«، فقد صرح كليجدار 
أوغلو »الفاعل رقم واحد في الجناح 
السياسي هو الشخص الذي يشغل 
وقال  القصر«.  في  الرئاسة  مقعد 
هو رجب  الشخص  هذا  اسم  »إن 

طيب أردوغان«.
وسارع الرئيس التركي إلى الرد على 
تصريحات الزعيم المعارض، قائال 

إن األخير وفريقه هم الجناح السياسي 
لحركة غولن.

وهذه ليست المرة األولى التي يقاضي 
فيها أردوغان كليجدار أوغلو، إذ رفع 
عليه دعاوى عديدة في السنوات األخيرة 

بسبب تعليقاته السياسية، لكن لم يطالب 
فيها بتعويض مالي.

  استقبل رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون حكومته الجديدة اليوم 
الجمعة، متعهدا بأن تكون عند حسن 
ظن الناخبين من خالل تحسين البنية 
التحتية ومكافحة الجريمة وبناء المزيد 

من المستشفيات.

التقاط  قبل  للوزراء  جونسون  وقال 
الصور الفوتوغرافية معهم ”من الرائع 
أن أراكم جميعا هنا ونهنئكم جميعا“.

وأضاف ”علينا أن نكون على مستوى 
ثقة الناس الذين صوتوا لنا بأعداد 

هائلة“.

  أسقطت طائرة مروحية تابعة للجيش 
السوري، في ريف حلب الغربي شمالي 
سوريا، اليوم الجمعة، ما أسفر عن 

مقتل طاقمها بالكامل .
أن  اليوم  إخبارية  تقارير  وذكرت 
استهدافها  جراء  سقطت  المروحية 
من  الكتف  على  محمول  بصاروخ 

قبل عناصر نقطة المراقبة التركية 
ما  عزة،  دارة  بلدة  قرب  المتمركزة 

أسفر عن مقتل طاقمها.
مدعومون  سوريون  مسلحون  وكان 
من تركيا أسقطوا طائرة مروحية تابعة 
للجيش السوري في إدلب بشمال غربي 

البالد يوم الثالثاء الماضي.

  أعلنت البحرية األميركية، الخميس، 
أن سفينة تابعة لها في بحر العرب 
صنع  من  صاروخا   150 صادرت 
كانت  الماضي،  األحد  يوم  إيراني، 
في طريقها إلى الميليشيات الحوثية 

في اليمن.
وأورد بيان  القيادة الوسطى في الجيش 
جرت  التي  األسلحة  أن  األميركي، 
مصادرتها تضم 3 صواريخ أرض جو.

وأشار المصدر إلى أن الصواريخ المئة 
بحر  في  صودرت  التي  والخمسين 
للدبابات،  المضاد  النوع  العرب من 
وأظهر مقطع فيديو باللونين األبيض 
واألسود تفاصيل العملية العسكرية.

البحرية  قالت  الحق،  وقت  وفي 
األميركية إن األسلحة اإليرانية كانت 

في طريقها إلى الحوثيين.
األميركي  الجيش  مصادرة  وتأتي 
بعدما  إيراني،  صنع  من  لصواريخ 
دخلت واشنطن وطهران في توتر كبير، 
خالل يناير الماضي، عقب مقتل القائد 
العسكري البارز في الحرس الثوري 
في ضربة  سليماني،  قاسم  اإليراني 

أميركية قرب مطار بغداد.
قائدها  مقتل  على  إيران  وردت 
العسكري، بقصف قاعدتين تستضيفان 
قوات أميركية في العراق، لكن الثأر 
وصف بالمحدود ولم يوقع خسائر في 
صفوف الجيش األميركي، رغم إصابة 
بعض الجنود بارتجاج في المخ من 
جراء الضوضاء الناجمة عن سقوط 

الصواريخ.

  صوت مجلس الشيوخ األميركي، 
يوم الخميس، لصالح مشروع قرار 
يقيد صالحيات الرئيس دونالد ترامب، 
في توجيه أي ضربة عسكرية إليران.

وذكرت وكالة »رويترز« أن قرار 
تقييد صالحيات الرئيس في الحرب 
ضد إيران، حظي بتأييد 51 عضوا 
في مجلس الشيوخ بينما رفضه 44، 
رغم هيمنة الجمهوريين على الغرفة 

الثانية من الكونغرس.
وبوسع الرئيس األميركي أن يستخدم 
الفيتو ضد القرار بعد الموافقة عليه، 
لكنه وجه تحذيرا إلى مجلس الشيوخ، 
يوم األربعاء، وحثه على التصويت 

ضد المشروع.
وكتب ترامب على موقع »تويتر«: 
أال  لبلدنا  ألمن  جدا  المهم  »من 
يصوت مجلس الشيوخ لصالح قرار 

)قوى الحرب( المتعلق بإيران«.
وأضاف: »نحن نقوم بعمل جيد جدا مع إيران، وهذا ليس الوقت المناسب 
إيران  هذا سيعطي  فإن  مغلولتين  يداي  كانت  إذا   )...( الضعف  إلظهار 
فرصة على حسابنا، وسيبعث بإشارة سيئة. الديمقراطيون يقومون بذلك فقط 

في محاولة إلحراج الحزب الجمهوري«.

وفي يناير الماضي، أقر مجلس النواب األميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون 
نسخته الخاصة من هذا القانون، وذلك بعد اعطاء ترامب األمر بقتل الجنرال 
اإليراني قاسم سليماني، وما تبع ذلك من هجمات صاروخية انتقامية إيرانية 

على قواعد أميركية في العراق، مما أثار مخاوف من اندالع حرب.

يقول جبران خليل جبران:
حكمة العدد

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

فرص استثمار صلبة 1٠٠٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

  أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة 
قناة السويس، اليوم الجمعة، أن حركة 
المالحة بالقناة، منتظمة وتسير وفق 
بأعداد  الخاصة  الطبيعية  المعدالت 
وحموالت السفن العابرة، ولم تتأثر من 
تداعيات ظهور فيروس كورونا بالصين.

وأوضح رئيس الهيئة أن التقارير المالحية 
سجلت، اليوم الجمعة، رقمًا قياسيًا في 
أعداد وحموالت السفن العابرة واإليراد 
اليومي الُمحقق، بعبور 61 سفينة من 
االتجاهين، بإجمالي حموالت صافية 
4.6 مليون طن، ُمحققة إيراد يومي 

قدره 20 مليون دوالر.
الفريق ربيع رسألة طمأنة أكد  ووجه 
فيها حرص الهيئة على متابعة ودراسة 
المؤشرات االقتصادية المتعلقة بحركة 
التجارة العالمية وسوق النقل البحري 
واالقتصاديات العالمية بصورة لحظية 

من خالل الوحدة االقتصادية التابعة لها 
بما يمكن معه التعامل مع المتغيرات 

المختلفة على الوجه األمثل.
كما أشار إلى اتخاذ الهيئة لكافة التدابير 
مع  التعامل  في  والوقائية  االحترازية 
الكامل مع وزارة  الفيروس، والتنسيق 
الصحة ومديريات الطب الوقائي لمكافحة 
ظهوره، وضمان سالمة العاملين السيمًا 
من يتعاملون بصورة مباشرة مع السفن 

العابرة.
وأهاب رئيس الهيئة بالسادة المواطنين 
ونشره  تداوله  يتم  فيما  الدقة  تحري 
على بعض صفحات مواقع التواصل 
وراء  االنسياق  وعدم  االجتماعي، 
الشائعات والحصول على المعلومات 
الصحيحة من خالل الموقع الرسمي 

للهيئة
.www.suezcanal.gov.eg
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فريد زمكحل

احلرس الثوري اإليراني: مقتل سليماني سيؤدي 
إىل حترير القدس

أمريكا تطالب إيران باإلفراج الفوري عن مجيع 
املعتقلني السياسيني

رئيس احلكومة اللبنانية: نفتقد قوة حضور 
رفيق احلريري عربيا ودوليا إلنقاذ لبنان

خالل اجتماع جملس الوزراء.. عون: الظروف 
االقتصادية االستثنائية تتطلب عمال حكوميا سريعا

  قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن لبنان 
يفتقد حاليا قوة حضور رئيس الوزراء الراحل رفيق 
الحريري، العربية والدولية، من أجل إنقاذ البالد من 

األزمة المالية الحادة المتراكمة.
وأشار دياب، في بيان أمس الخميس، إلى أن الذكرى 
15 الغتيال رفيق الحريري تأتي ولبنان يمر  الـ 
بمرحلة دقيقة ويواجه تحديات خطيرة ماليا واقتصاديا 

واجتماعيا.
إعادة  أطلق مشروع  الذي  الحريري  أن رفيق  وأكد 
البالد  التي شهدتها  األهلية  الحرب  بعد  لبنان  إعمار 
1975 – 1990 وأزال آثارها، شّكل  ما بين أعوام 
مقتله “اغتياال ألحالم اللبنانيين وجريمة كبرى بحق 
مستقبل لبنان الذي أراده الحريري منارة في المنطقة 

والعالم”.
اللطيف  الشيخ عبد  اللبنانية  الجمهورية  مفتي  وكان 
اليوم على رأس وفد من  قد زار صباح  دريان، 
الحريري  اللبنانية، ضريح رفيق  الفتوى  دار  علماء 
األمين(  لجامع )محمد  والمجاور  بيروت،  في وسط 
بحيث  والعمق  السعة  الحريري “كان من  أن  مؤكدا 
اعتبره الجميع رجل أمة ودولة ورؤية إنقاذية تعدَّى 

تأثيرها لبنان إلى المجاالت العربية والدولية”.
الكبير  الدور  لبنان، في كلمة له، على  وأثنى مفتي 
الذي اضطلع به رفيق الحريري في إنجاز المصالحة 
التي  الطائف(  )اتفاق  الوطني  الوفاق  الوطنية ووثيقة 
تمت بمبادرة من المملكة العربية السعودية، على نحو 
أنهى الحرب األهلية اللبنانية، مشيرا إلى أن الحريري 
المتعددة، معتمدا  لبنان من األزمات  استطاع إخراج 

على قوة العالقات العربية والدولية التي أسسها.
واغتيل رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري 
في 14 فبراير عام 2005 في تفجير ضخم استُخدمت 
فيه مواد شديدة االنفجار، استهدف موكبه في العاصمة 
21 شخصا  اللبنانية بيروت، وأسفر عن مقتله و 

وإصابة 231 آخرين.
الحريري، محكمة دولية  اغتيال  أعقاب  وُشكلت في 
إلى  اللبنانية  الحكومة  قدمته  بناء على طلب  خاصة 
األمم المتحدة، تحت مسمى )المحكمة الخاصة بلبنان( 
بهولندا،  الرئيسي في مدينة الهاي  ويقع مقرها 
 ،  2009 اعتبارا من شهر مارس  وبدأت عملها 
وتحددت واليتها بمحاكمة األشخاص المتهمين بتنفيذ 

جريمة اغتيال “الحريري”.

الدولية،  المحكمة  العام خالل جلسات  االدعاء  وأكد 
أن مصطفى بدر الدين – وهو أحد القيادات العسكرية 
المدبر والمشرف  العقل  البارزة بحزب هللا – هو 
االدعاء  الحريري، وقدم  اغتيال رفيق  على عملية 
أمام المحكمة مجموعة من األدلة التي تفيد أن “بدر 
نفذت جريمة  التي  المجموعة  بنفسه  قاد  الدين” 

االغتيال.
4 أشخاص  الجريمة  تنفيذ  باالشتراك في  واتهم 
آخرين هاربين يحاكمون حاليا في إجراءات غيابية 
وهم كل من: سليم جميل عياش، وحسن حبيب 

مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.
أحد  استهدف  تفجير  الدين في  بدر  وُقتل مصطفى 
مراكز حزب هللا داخل سوريا في شهر مايو 2016 .

  قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الخميس، 
لبنان على  بها  يمر  التي  االستثنائية  الظروف  إن 
والنقدية  والمالية  االقتصادية  الملفات  صعيد 
المستوى  تتطلب عمال جماعيا على  والمصرفية، 
الحكومي وبوتيرة سريعة، والبدء في تنفيذ مضمون 
البيان الوزاري للحكومة الجديدة، السيما فيما يتعلق 

بإعداد “خطة الطوارئ”.
مجلس  اجتماع  اللبناني، خالل  الرئيس  وطالب 
رئيس  بحضور  اليوم  ظهر  عقد  الذي  الوزراء 
الحكومة حسان دياب، بالمباشرة في إعداد مشروع 
تسلك  أن  يمكن  2021؛ حتى  المقبل  العام  موازنة 

مسارها ضمن المواقيت التي حددها الدستور.
كافة  دياب  الوزراء حسان  من جانبه، دعا رئيس 
المشاريع  يتضمن  إعداد ملف  إلى  الحكومة  وزراء 
تُعرض خالل  أن  يُفترض  التي  الُملّحة والضرورية 
زيارات إلى الخارج أو مع الزوار العرب واألجانب 
المانحة،  الجهات  لبنان، وكذلك مع  يزورون  عندما 
األسبوع  الملفات جاهزة خالل  تكون هذه  أن  على 

المقبل.
ونقلت وزيرة اإلعالم المتحدثة باسم الحكومة اللبنانية 
أنه سيجري  الوزراء  الصمد، عن رئيس  منال عبد 
الدولي وخبراء  النقد  االستعانة بخبراء من صندوق 
الخيارات  لدراسة  دوليين  واقتصاديين  قانونيين 
المالية واالقتصادية،  لمعالجة األوضاع  المتاحة 

تمهيدا لكي يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب.
وأشارت وزيرة اإلعالم إلى أن مجلس الوزراء اتخذ 
قرارا بتعزيز قدرات وزارة الصحة في اإلجراءات 
التي تتخذها للوقاية من فيروس “كورونا”، ال سيما 

عند المنافذ البرية والجوية والبحرية للبالد.
عن  سُيعلن  متخصصة  لجنة  هناك  إن  وقالت 
العام  القطاعين  قريبا وستكون مزيجا من  تشكيلها 

بالكفاءة، في سبيل  لهم  المشهود  والخاص والخبراء 
المالي  المستويين  الالزمة على  اتخاذ اإلجراءات 
واالقتصادي، وأنه سيدخل ضمن صالحياتها مسألة 
بمسألة االستحقاق  المتعلق  القرار األنسب  اتخاذ 
)يورو  األجنبية  بالعملة  الخزينة  لسندات  المرتقب 

بوند( بقيمة 2ر1 مليار دوالر.
)اليورو  في شأن  القرار  “اتخاذ  قائال  وأضافت 
السهل..  باألمر  ليس  لبنان،  المستحقة على  بوندز( 
منه  نخرج  أن  يمكننا  ولكن  كبير،  مأزق  أمام  نحن 
تسرع  مدروسة وحكيمة وال  قرارات  من خالل 

فيها”.
مليار دوالر   1.2 مبلغ  لبنان سداد  ويتوجب على 

أمريكي في 9 مارس المقبل، يمثل قيمة اليورو بوند 
إلى جانب استحقاقين آخرين مماثلين بـ 600 مليون 
دوالر في شهر أبريل، و700 مليون دوالر في شهر 
يونيو، في ظل تدهور مالي واقتصادي شديد ونقص 
األمريكي،  بالدوالر  النقدية السيما  السيولة  في  حاد 
بين من يرى ضرورة  ما  اآلراء  في  انقسام  ووسط 
السداد الفوري لكي ال تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد 
تعاون  أي مشاريع  ينعكس سلبا على  بشكل  المفلس 
السداد، ورأي  التخلف عن  دولية مستقبلية في حال 
آخر يدعو إلى اعتماد خيار عدم الدفع والذهاب إلى 
إلى  واللجوء  المستحقة  المالية  المبالغ  إعادة هيكلة 

صندوق النقد الدولي طلبا لبرنامج دعم.

الخميس،  األمريكية،  الخارجية  وزارة  طالبت   
إيران باإلفراج الفوري وغير المشروط عن جميع 

المعتقلين السياسيين لديها.
باسم  المتحدثة  أورتاجوس  مورجان  وأدانت 
الخارجية، الحكم الصادر على كل من عبدالرسول 
محمد  نورزاد،  محمد  خاستار،  هاشم  مرتضوي، 
وفاطمة سبهري، وثالثة آخرين لمدة تصل إلى 26 
سنة في السجن لمطالبتهم بتغيير سياسي في إيران.
بالده  قضاء  أن  اإلثنين،  إيراني،  محاٍم  وكشف 
ضد  عاماً   72 إلى  تصل  بالسجن  أحكاماً  أصدر 
فيه  طالبوا  مفتوح،  بيان  على  وّقعوا  أشخاص   8
كأعلى  منصبه  عن  بالتنحي  خامنئي  علي  المرشد 
مسؤول في هرم السلطة، يونيو/حزيران الماضي. 
داخل  مقيمون  إيرانيون  مدنيون  ناشطون  ودعا 
لالستقالة  الماضي،  العام  صيف  خامنئي،  البالد، 
من منصب الولي الفقيه المستحوذ على صالحيات 
واسعة للغاية، والبدء في إجراء إصالحات سياسية 

عميقة في إيران.
اإليراني،  المحامي  آغاسي  حسين  محمد  وأوضح 
في عدة تغريدات عبر موقع تويتر، أن تلك األحكام 
مدينة  في  الثورية  بالمحكمة  تعرف  ما  أصدرتها 

مشهد )شرق(.
على  الموقعين  بحق  الصادرة  األحكام  وتضمنت 
إلى  لبعضهم  بالنفي  عقوبات  خامنئي  تنحي  بيان 
مناطق أخرى بعيداً عن مسقط رأسهم داخل إيران.

)أحد  مرتضوي  عبدالرسول  من  كل  وعوقب 
معاقي الحرب اإليرانية العراقية بثمانينيات القرن 
الماضي( بالسجن 26 عاماً، والناشط محمد حسين 

سبهري 6 سنوات.
وأصدرت المحكمة الثورية في مشهد حكماً بالسجن 
أيضاً 16 عاماً بحق الناشط النقابي هاشم خواستار، 
النفي لنحو 3 سنوات إلى بلدة نيكشهر  فضاًل عن 
جنوب  في  الواقع  وبلوشستان  سيستان  إقليم  في 
شرقي إيران، والمنع من السفر إلى خارج البالد 3 

سنوات أخرى، بعد انقضاء مدة عقوبته.
وشملت األحكام كذلك سجن الصحفي محمد نوري 
زاد 15 عاماً والنفي لنحو 3 سنوات إلى مدينة إيذج 
إيران، وحظره  إقليم خوزستان جنوب غربي  في 
مدة  انقضاء  بعد  سنوات   3 للخارج  السفر  من 

عقوبته.
المدنية  الناشطة  بسجن  الثورية  المحكمة  وقضت 
فاطمة سبهري 6 سنوات، والنشطاء هاشم رجائي، 
لكل  عاماً  قاسمي  ومرتضى  بور،  حسين  ومحمد 

منهم.
يونيو/حزيران  في  إيرانياً  معارضاً   14 ووّقع 
باعتباره  خامنئي،  سياسات  ينتقد  بياناً   ،2019
إيران،  في  المركزية  السلطة  زمام  على  القابض 
فضاًل عن المناداة بتغيير الدستور المعمول به منذ 

عام 1979.
حينها  البيان  على  الموقعون  المعارضون  وعبّر 

عن أملهم في بدء مرحلة سياسية جديدة تقوم على 
خامنئي؛  من  التخلص  جانب  إلى  الديمقراطية، 
تنكياًل  اإليرانيين  المسؤولين  أكثر  أحد  باعتباره 
بمعارضيه بالسجن، أو القتل في ظروف غامضة، 

أو اإلقامة الجبرية.
يونيو/حزيران   11 في  الصادر  البيان  أن  يذكر 
الماضي اعتبر صراحة أن االستبداد المنهجي أحد 
أسباب الفشل في إصالح شؤون إيران، داعياً أيضاً 
أطياف  مستوى  على  جماعي  بشكل  التحرك  إلى 

اإليرانيين، إلنهاء حكم خامنئي.
القائمة في إيران تتناقض  ولفت إلى أن السياسات 
وال  حرية  ال  حيث  للدستور؛  األول  التعريف  مع 
الناخبين  حق  يصادر  الذي  الوقت  في  جمهورية 
اإليرانيين في اختيار ممثليهم بالمؤسسات الرئيسية 

داخل البالد.
لسياسة  حد  بوضع  حينها  المعارضون  وطالب 
مع  اإليراني  المرشد  نظام  يتبعها  التي  المساومة 
منتقديه داخل البالد، التي لم تعد تجدي نفعاً حالياً، 
مسيرين  ومشرعين  للبالد  رئيس  وجود  وسط 

لألمور فقط بال صالحيات، وفقاً لمنظورهم.
في  الثورية  بالمحاكم  تعرف  ما  أن  إلى  يشار 
مراراً  أصدرت  حيث  1979؛  عام  أنشئت  إيران 
أحكاماً مغلظة بحق ناشطين سياسيين ومعارضين 
للنظام  قضاتها  نظر  وجهة  من  معادين  باعتبارهم 

الديني المسيطر على حكم البالد منذ 40 عاماً.

الثوري  المتحدث باسم الحرس  نقلت وكالة تسنيم لألنباء عن   
قاسم  البارز  العسكري  القائد  قتل  إن  الخميس  يوم  قوله  اإليراني 

سليماني سيؤدي إلى تحرير القدس.
في  مسيرة  بطائرة  أمريكية  عسكرية  ضربة  في  سليماني  وقتل 
الحشد  في  القيادي  مع  الثاني  كانون  يناير  من  الثالث  في  بغداد 

الشعبي أبو مهدي المهندس.
وقال رمضان شريف ”االغتيال الجبان والخسيس للقائد سليماني 
وأبو مهدي المهندس على أيدي أمريكيين سيؤدي لتحرير القدس 

بإذن هللا“.

  Vendredi 25 janvier 2019 
الجمعة 25 يناير 2019
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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

احتواء احلرائق يف والية 
نيوساوث ويلز االسرتالية 

وحتذيرات من فيضانات

روسيا تطالب تركيا بالتوقف عن التصرحيات االستفزازية بشأن سوريا

قبل االنتخابات املرتقبة.. 
روحاني حيذر من »انهيار إيران«

 أملانيا تدرس مراقبة جوية أوروبية ملنع 
وصول السالح إىل ليبيا

وزير الصحة الياباني يؤكد أول وفاة ملريضة 
بفريوس كورونا اجلديد

  قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو أمس الخميس 
إن امرأة توفيت جراء اإلصابة بفيروس كورونا الجديد لتكون 

أول حالة وفاة بالمرض في اليابان الذي بدأ في الصين.
اثنين من سائقي سيارات األجرة، أحدهما  وتأكدت إصابة 
في العاصمة طوكيو، بالمرض مما يثير احتمال أن تكون 

العدوى انتقلت إلى الركاب.
واليابان من أسوأ البلدان نكبة بالفيروس خارج بر الصين 
الرئيسي حيث اكتشفت 251 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 
الحاالت على متن السفينة دايموند برنسيس المحتجزة قيد 

الحجر الصحي قبالة ميناء يوكوهاما.
وذكر وزير الصحة في مؤتمر صحفي يوم الخميس أن أحدث 
حالة وفاة بالفيروس المرأة في الثمانينيات من العمر وتعيش 

في مقاطعة كاناجاوا المجاورة لطوكيو.
وهذه ثالث حالة وفاة بالفيروس خارج بر الصين الرئيسي.

ومرضت المرأة في يناير لكن لم تظهر عليها أي أعراض 
سوى االلتهاب الرئوي وكانت تعالج في المستشفى ثم نُقلت 

إلى مستشفى آخر بعد تدهور حالتها.
وقال كاتو إن إصابتها بفيروس كورونا تأكدت بعد وفاتها.

  في خضم أزمات متتالية مرت بها إيران مؤخرا، من 
عقوبات أميركية بسبب عدم التزامها باالتفاق النووي، 
مرورا بمقتل قاسم سليماني أحد أكبر القادة العسكريين 
في البالد، ثم تورطها في إسقاط طائرة ركاب أوكرانية، 
حذر الرئيس حسن روحاني من »انهيار« قبيل االنتخابات 

البرلمانية المرتقبة.
ووفقا لراديو »فاردا« اإليراني المعارض، فإن روحاني 
حذر مما وصفه بـ«االنهيار« في حال تم تعطيل مسار 
االنتخابات المقررة في غضون 10 أيام، وهو ما يظهر 
الرئاسة  أن  البالد، ويكشف  السياسية في  عمق األزمة 

تبدو في دور المتفرج على الحدث المنتظر.
والثالثاء شاركت حشود من اإليرانيين، في الذكرى الحادية 
اإلسالمية«،  »الثورة  باسم  ما عرف  لقيام  واألربعين 
واستغل روحاني هذه المناسبة ليبعث بعدة رسائل سياسية.
وحذر روحاني، في خطاب ألقاه أمام اآلالف في ساحة 
»آزادي« وسط العاصمة طهران، من حالة عدم االستقرار، 
إلى  االنتخابات بطريقة »أحادية«، ونبه  إجراء  تم  إذا 
مغبة حصول »ثورة« وشيكة إذا لم يستطع اإليرانيون 

أن يصوتوا في انتخابات »سليمة وحرة«.
وحاول روحاني الذي يقدم كإصالحي، أن يمسك العصا 
فأثنى على ما يسمى »الثورة اإلسالمية«  الوسط،  من 

الخميني،  الراحل روح هللا  والمرشد 
قائال إن آخر ملوك إيران، محمد رضا 

بهلوي، كان »شخصا فاسدا«.
وأردف روحاني أنه »ما كان للثورة 
لم يكن ثمة  لو  إيران  أن تحصل في 
فساد، ولو أن النظام المطاح به وقتئذ 

منح الناس الحق في أن يختاروا«.
مراقبون  اعتبره  تصريحات  وفي 
الثورة  أن  تلميحا، أضاف روحاني 
اندلعت ألن االنتخابات لم تكن خيارا 
أغلق هذا  الناس، وحينما  أمام  قائما 
الطريق، اضطر الناس إلى الخروج 

حتى يفتحوا المسار.
ودخل روحاني في خالف عميق مع الجناح األكثر تشددا 
فبراير،   21 المرتقبة في  االنتخابات  بشأن  إيران،  في 
وذلك بسبب منع أبرز اإلصالحيين من تقديم ترشحهم 

وخوض غمار المنافسة.
وحتى اإلصالحيون الذين دأبوا على المشاركة في انتخابات 
إيران، تراجعوا عن مواقفهم أو أنهم فضلوا المقاطعة، 

بسبب مضايقات المتشددين.
وقال متابعون إن روحاني كان يتحدث ظاهريا مع حشود 
في وسط طهران، لكن الخطاب كان موجها في الواقع 
إلى المرشد علي خامنئي والمؤسسات العسكرية األخرى 

في البالد مثل الحرس الثوري اإليراني.
وتكشف تحذيرات روحاني من التحكم في االنتخابات، 
طابعا صوريا للعملية االنتخابية في البالد، على اعتبار 
أن رئيس الجمهورية نفسه يبادر إلى التحذير والمطالبة 

بالشفافية مثل أي مراقب مستقل.
وليس روحاني السياسي الوحيد الذي حذر المؤسسة الحاكمة 
في البالد، فقبل أسبوع فقط، نبه المتحدث باسم الحكومة 
اإليرانية علي الربيعي، وهو مسؤول راكم تجربة مهمة 
في االستخبارات، إلى أن الذهاب إلى االنتخابات هو الحل 

الوحيد الذي يجنب إيران خطر االنهيار.

األلماني  الخارجية  أعلن وزير    
هايكو ماس، الخميس، أنه من الممكن 
الشروع بمراقبة جوية أوروبية لمنع 

وصول السالح إلى ليبيا.
قرار  األمن يصوت لصالح  مجلس 

وقف إطالق النار في ليبيا
تغريدة على حسابه  وقال ماس في 
تويتر:  االجتماعي  التواصل  بموقع 
»إنه ال يمكن ألحد أن يكون قادراً على 
إيصال األسلحة إلى ليبيا دون أن يتم 
كشفها في حال تطبيق مراقبة جوية«.

وأضاف »يمكن أن تبدأ مهمة جديدة 
لالتحاد األوروبي بالمراقبة الجوية، 

لمراقبة جميع  ذلك من وضع خطوة عملية  حيث سيمكنا 
الطرق المؤدية إلى ليبيا«.

وفي وقت سابق الخميس، أعربت الخارجية األلمانية، عن 
ترحيبها بقرار مجلس األمن الدولى بالتصويت على مشروع 

قرار لوقف إطالق النار فى ليبيا.
وفى بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمى، قال وزير 
الخارجية األلمانى، هايكو ماس، : نرحب بمشروع القرار 
اليوم هو خطوة حقيقة  ليبيا، وما حدث  البريطانى حول 
بتبنى  اليوم  ليبيا«. وأضاف »نجاحنا  فى  الصراع  إلنهاء 
نتائج مؤتمر برلين، اتخذنا خطوة حقيقة إلنهاء الصراع فى 
ليبيا، وبهذا أصبحت نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا إلزامية 
للجميع. لقد تمت مكافأة مفاوضاتنا المكثفة فى نيويورك حول 

هذه القضية خالل األسابيع القليلة الماضية«.
وكان مجلس األمن الدولى صوت فى جلسته المنعقدة مساء 
األربعاء، بالموافقة باألغلبية على اعتماد القرار رقم 2510 
المقدم من بريطانيا بخصوص وقف إطالق النار فى ليبيا، 
برلين، وصوت 14 عضًوا  بمخرجات مؤتمر  والترحيب 
بالمجلس المكون من 15 عضًوا بالموافقة على القرار فيما 

امتنعت روسيا، بدعوى أن القرار لن يكون قاباًل للتنفيذ.
)في  الدول األعضاء  إلى »جميع  القرار دعوة  ويتضمن 
السالح  لاللتزام بشروط حظر  المتحدة(  منظمة األمم 
المفروض بقرار 1970«، بما في ذلك عبر وقف تقديم أي 

دعم لمجندين وسحب جميع القوات. كما يحث القرار جميع 
الدول على »عدم التدخل في النزاع وعدم اتخاذ خطوات 

من شأنها أن تفاقمه«.
ويؤكد المشروع البريطاني ضرورة وقف دائم إلطالق النار 

في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة. 
واختارت لندن في النص أن تبقي اإلشارة إلى »قلق« مجلس 

األمن من »الضلوع المتزايد للمرتزقة في ليبيا«. 
ويدعو المشروع البريطاني المنظمات اإلقليمية »خصوصا 
االتحاد األفريقي والجامعة العربية واالتحاد األوروبي«، إلى 
بحث كيفية »دعمها لألمم المتحدة« في مساعيها السياسية 

وإمكان اإلشراف على وقف النار في ليبيا. 
اللجنة  إطار  في  المفاوضات  بمواصلة  المشروع  ويطالب 
الثاني  يناير/كانون  نهاية  التي تشكلت  المشتركة  العسكرية 
الماضي، وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل إلى 
»وقف دائم إلطالق النار« يشمل آلية مراقبة وفصال للقوات 

وإجراءات لبناء الثقة. 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  القرار من  يطلب مشروع  كما 
أنطونيو جوتيريس أن يقدم اقتراحات في شأن مراقبة وقف 
النار »في أسرع وقت، ما أن يتخذ األطراف الليبيون قرارا 

في شأنه«. 
ويصادق النص على ما توصل إليه مؤتمر برلين الذي عقد 
في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، خصوصا دعوته الدول 
المشاركة فيه إلى االمتناع عن أي تدخل في النزاع الليبي.

جملس الشيوخ األمريكي يتجه إلقرار قانون 
يقيد صالحيات ترامب بشن حرب على إيران

جميع  على  السيطرة  تمت    
الحرائق في والية نيو ساوث ويلز 
تعرضت ألسوا  التي  االسترالية 
األضرار، وفق ما أعلنت أجهزة 
الى  الخميس، في مؤشر  اإلطفاء 
انتهاء “صيف أسود” أودى ب33 

شخصا في أنحاء البالد.
لكن األمطار الغزيرة التي ساهمت 
في إخماد حرائق الساحل الشرقي 
للبالد منذ/سبتمبر تتسبب بفيضانات 
وتطرح  الواليات  من  أجزاء  في 

مشكالت جديدة لبعض السكان.
وكتب نائب مفوض جهاز اإلطفاء 
على  روجرز  روب  الوالية  في 
تويتر “بعد موسم حرائق كارثي 
كثيرا  والسكان عانوا  لالطفائيين 
خالله، تم احتواء كل الحرائق في 
نيو ساوث ويلز. لم يتم إخماد كل 
الحرائق، فثمة نيران ال تزال مشتعلة 
في أقصى جنوب الوالية إال أنه تم 
احتواء كل الحرائق وسنتمكن اآلن 
الناس  التركيز على مساعدة  من 

على إعادة اإلعمار”.
وقال المتحدث باسم جهاز اإلطفاء 
لمنطقة األرياف لوكالة فرانس برس 

“إنها أخبار طيبة جدا”.
اتت حرائق الغابات على أكثر من 
عشرة ماليين هكتار في شرق وجنوب 
البالد، وأودت ب 33 شخصا على 
األقل ومليار حيوان، ودمرت أكثر 

من2500 منزل.
الحرائق سماء  وغطى دخان هذه 
مدن كبرى بينها سيدني لعدة أسابيع 
كما تسببت بعزل مدن وبلدات ما 
تطلب نشر عناصر الجيش إلنقاذ 

األهالي المحاصرين.
وقد كافح عناصر االطفاء المتطوعون 
يوميا الخماد ما وصف بأنه “صيف 

استراليا األسود”.

الجفاف  الحرائق بسبب  وتأججت 
فيما  المناخي  والتغير  المتواصل 
سجلت استراليا أكثر سنواتها حرا 

وجفافا.
إال أن األمطار التي تساقطت على 
مدى أيام وهي األكثر غزارة منذ 
سنوات، أخمدت الحرائق الكبرى 

وسمحت باحتواء البعض اآلخر.
وفي محيط العاصمة كانبيرا ال يزال 
السيطرة  يحاولون  رجال اإلطفاء 
على حريق قيل إنه ال يمثل تهديدا.

وتركز السلطات اآلن على التصدي 
لفيضانات مرتقبة في األيام القادمة 
في أعقاب أمطار هي األكثر غزارة 

في 30 عاما.
سيدني  قرب  السدود  وفاضت 
أيام من األمطار في  الخميس بعد 

مشهد يتناقض مع أشهر الجفاف.
وكان سد نيبيان ممتلئا حتى نصفه 
األسبوع الماضي، إال أن تسجيالت 
الماء  أن  الخميس  أظهرت  فيديو 

يتدفق فوق جداره.
وتم إنقاذ مئات األشخاص من مياه 

الفيضانات في األيام الماضية.
ومن المتوقع أن يشهد الطقس تقلبات 
مجددا اعتبارا من الجمعة. وتوقع 
مركز االرصاد أن يحمل اإلعصار 
أويسي “رياحا تلحق أضرارا تصل 
إلى دمار” وأمطارا غزيرة على 
المنتجع السياحي جزيرة لورد هوي.

وقالت خبيرة األرصاد غريس ليغ 
إن عواصف تهدد واليتي كوينزالند 
ونيوساوث ويلز وثمة احتمال أن 
تحاول  تزال  ال  مناطق  تضرب 

تجاوز آثار الحرائق.
وقالت “أي أمطار وعواصف رعدية 
قد تنجم ستهطل على مناطق مشبعة 
بالمياه اساسا، لذا هناك خطر حدوث 

فيضانات”.

  دعت روسيا، الخميس، تركيا إلى الحفاظ 
التعليقات  النفس والتخلي عن  على ضبط 

االستفزازية حول التسوية السورية. 
وقالت وزراة الخارجية الروسية، في بيان، 
إنها “تلقت بالدهشة تصريحات زعيم حزب 
الحركة الشعبية التركي، دولت باهتشيلي، 
والتي حاول فيها تحميل روسيا والحكومة 
السورية مسؤولية مقتل العسكريين األتراك 
في سوريا، ودعا قيادة بالده إلى إعادة النظر 

في العالقات الروسية-التركية”.
أنه في ظل توتر  البيان: “نعتقد  وأضاف 
الوضع شمال غرب سوريا يجب الحفاظ 
التعليقات  النفس والتخلي عن  على ضبط 
االستفزازية التي ال تعزز الحوار الموضوعي 

بشأن التسوية السورية”.
المقبول  أنه من غير  البيان “نعتبر  وتابع 
في محاولة  المأساوية  األحداث  استخدام 

“جمع نقاط” في نقاش سياسي داخلي”.
حذرت روسيا ، يوم األربعاء، تركيا من 

التصعيد في إدلب السورية، مطالبة إياها 
بأهمية االلتزام بالتعهدات السابقة فيما يخص 

وقف إطالق النار والتصعيد العسكري.
وقالت الخارجية الروسية إن عدم التزام تركيا 
المتكرر بتعهداتها أدى إلى تصعيد الموقف 
في إدلب، كما أدانت الهجمات اإلسرائيلية 
المتكررة في العمق السوري، التي تؤدي 

إلى زعزعة االستقرار في البالد.
وأكدت موسكو أنها ال يمكنها البقاء مكتوفة 
األيدي أمام عدوان أنقرة على إدلب شمال 

شرقي سوريا.
تشهد اآلونة األخيرة تقدما ملحوظا للجيش 
السوري في محافظة إدلب )شمال شرق(، 
قوبل بإشادة واسعة على منصات التواصل 
المعدات  على  كبير  وبتهكم  االجتماعي 

العسكرية التركية المحترقة.
واستعاد الجيش السوري بمساعدة هجمات 
البلدات في  جوية روسية مكثفة عشرات 
محافظة إدلب خالل األسبوعين المنصرمين 

في أكبر تقدم لها منذ سنوات، ما أجبر عشرات 
اآلالف على الفرار إلى الحدود التركية. 

وفي خطوة تصعيدية جديدة تعقد من األزمة 
في سوريا، واصل الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان عداونه على سوريا، ودفع 
المزيد من التعزيزات العسكرية إلى حدودها، 
تضمنت مركبات مدرعة ودبابات وقاذفات 

صواريخ.
تركية عن مصادر  إعالم  ونقلت وسائل 
عسكرية، أن قيادة اللواء المدرع العشرين 
إلى  دبابة   15 أرسل  أورفة،  شانلي  في 
الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود 

مع سوريا.
وأكدت أن القوات المسلحة التركية أرسلت 
أيضا منصات إطالق صواريخ إلى قضاء 
الحدود  على  والية هطاي  في  ريحانلي 
أشارت مصادر عسكرية  فيما  السورية، 
إلى أن نقل التعزيزات العسكرية جرى في 

ظل إجراءات أمنية مشددة.

األمريكي  الشيوخ  مجلس  بدأ    
قرار  مشروع  مناقشة  األربعاء 
يحد من صالحيات الرئيس دونالد 
ترامب بشن حرب على إيران، إذ 
من المرجح أن يتم إقراره بعد أن 
وافق ثمانية أعضاء جمهوريين على 
التصويت إلى جانب الديمقراطيين.

ويتوقع أن يتم التصويت على القرار 
المتعلق بـ”صالحيات قوى الحرب” 
الخميس، وسط مخاوف من إمكان 
دخول ترامب في مواجهة عسكرية 
استشارة  دون  إيران  مع  مفتوحة 

الكونجرس.
ويعتمد ترامب على الغالبية الجمهورية 
في مجلس الشيوخ لمنع تشريعات ال 
يوافق عليها، لهذا فإن إقرار تقييد 
صالحياته الحربية من شأنه وضعه 

في موقف محرج.
وعلى الرغم من أن الرئيس األمريكي 
سيستخدم الفيتو ضد القرار في حال 
إلى  تحذيرا  وجه  أنه  إال  إقراره، 
بوجوب  األربعاء  الشيوخ  مجلس 
من  والحد  وعدم  التصويت ضده 

خياراته المتعلقة بسياسته.
وكتب ترامب على موقع تويتر “من 
المهم جدا ألمن بلدنا أن ال يصوت 
مجلس الشيوخ لصالح قرار ’قوى 

الحرب‘ المتعلق بإيران”.
جيد  بعمل  نقوم  “نحن  وأضاف: 
الوقت  ليس  وهذا  إيران،  مع  جدا 
المناسب إلظهار الضعف إذا كانت 
سيعطي  هذا  فإن  مغلولتين  يداي 
إيران فرصة على حسابنا، وسيبعث 

بإشارة سيئة”.

وفي يناير، أقر مجلس النواب الذي 
يسيطر عليه الديمقراطيون نسخته 
الخاصة من هذا القانون، بعد إعطاء 
ترامب األمر بقتل الجنرال اإليراني 

قاسم سليماني.
وقال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي 
هذا  القرار  مشروع  إن  كاين  تيم 
يهدف إلى منع شن حرب من جانب 
واحد. وأضاف: “على الكونغرس 
أن يعيد تأكيد دورنا الدستوري في 

قضايا الحرب والسالم”.
أقره  بين ما  إيجاد تسوية  ويتوجب 
سيقره  وما  سابقا  النواب  مجلس 
إلى نص  للتوصل  الشيوخ  مجلس 
واحد قبل إرسال القانون إلى البيت 
أن  المتوقع  لتوقيعه، ومن  األبيض 

يتم هذا بحلول نهاية فبراير.

     Vendredi 14 février 2020
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الذين يوزعون العذاب والرمحة
     في طريقنا من متحف »مدام 
توسو« إلى عجلة »لندن آي« المقامة 
على ضفاف نهر التايمز، حيث يمكن 
لراكبها أن يشاهد من على ارتفاع 135 
البريطانية  العاصمة  مترا أهم معالم 
كاتدرائية سانت بول، وقلعة  مثل 
وندسور، وقصر وستمنستر الذي تقع 
في الطرف الشمالي منه ساعة »بج 
الشهيرة، وبينما كانت سيارة  بن« 
التاكسي التي كنا نستقلها متوقفة عند 
إحدى اإلشارات، مر بجوارنا مجموعة 
من الصينيين يرتدون أقنعة واقية، في 
ردة فعل كما يبدو على انتشار وباء 
كورونا الجديد في بلدهم، وما حصده 
حتى اآلن من أرواح مواطنيهم هناك. 
التفت السائق المنحدر من إحدى الدول 
نحونا،  الكبرى  األسيوية اإلسالمية 
وعلق على المشهد متحدثا عن الوباء 
أوال، ثم ختم حديثه قائال: هذا عقاب 
من هللا لهم. سأله ابني الجالس بجواره: 
ولماذا يعاقبهم هللا؟ أجاب: ألم تسمع 
عن ما يفعلونه بالمسلمين هناك؟ كان 
واضحا أنه يعرف اإلجابة لكنه أراد 
أن يستدرجه، فعلق مبديا عدم موافقته 
يتراجع  بدأ  الذي  السائق  على رأي 
قبل أن يلوذ بالصمت مع اقترابنا من 

المحطة التي كنا نقصدها. 
ذّكرني هذا الحوار بالجدل الذي يدور 
كلما حدثت كارثة في منطقة ما من 
العالم، حيث يرجعها أصحاب المنطق 
السائق ظهور وباء  به  الذي برر 
كورونا الجديد في الصين بأنه عقوبة 
وانتقام إلهي، بينما يعارض كثيرون 
هذا المنطق، ويخضعون األمر للعقل 
والعلم والواقع، ويؤكدون أن الكوارث 
ال تفرق بين أصحاب الديانات، وقد 
أصابت أصحاب ديانات سماوية كثيرة 
قبل ظهوراإلسالم، كما أصابت عددا 
بالورع  لهم  المشهود  المسلمين  من 
والتقوى. ويضربون على رأيهم هذ 
أمثلة كثيرة، منها على سبيل المثال ما 
حل بالمسلمين في السنة الثامنة عشرة 
للهجرة، التي عرفت في التاريخ ب 
»عام الرمادة«، حيث حدثت بالمدينة 
المنورة مجاعة  في عهد الخليفة عمر 
أكثر  الخطاب، رضي هللا عنه،  بن 
تذكر  الراشدين عدال كما  الخلفاء 
تزامنت  وقد  والسيرة.  التاريخ  كتب 
هذه المجاعة مع »طاعون عمواس« 
الذي وقع في بالد الشام ومات بسببه 
بينهم  ألف مسلم،   30 يقرب من  ما 
عدد من كبار صحابة رسول هللا، 
صلى هللا عليه وسلم، منهم أبوعبيدة 
بن جبل، ويزيد  الجراح، ومعاذ  بن 
بن عمرو،  أبي سفيان، وسهيل  بن 
بن األزور، وغيرهم من  وضرار 

السنة  الصحابة. وقد سميت  أشراف 
»عام الرمادة« نظرا النقطاع المطر 
المدينة، واسوداد األرض حتى  عن 
أصبح لونها وألوان الناس كالرماد، 
المسلمين وهم  يعاقب  فهل كان هللا 
أصحاب رسول هللا، صلى هللا عليه 
به وبرسالته  وسلم، األقرب عهدا 

بالمجاعة والوباء؟
هنا نطرح أسئلة عدة عن نعم كثيرة 
بها مسلمون وآخرون غير  يتمتع 
مسلمين، وعن كوارث كثيرة يتعرض 
لها مسلمون وآخرون غير مسلمين، 
فهل نخضع هذه النعم والكوارث لمنطق 
هذه الفئة أيضا، وكيف يمكن أن نفرق 
لمنطق  وفقا  االنتقام واالبتالء،  بين 
هؤالء، إذا كانت النعم والكوارث ال 
السماوية  الديانات  أتباع  بين  تفرق 
أن  نعتقد  لهم؟  وغيرهم ممن ال دين 
هذا الجدل يجب أن يتوقف ألنه جدل 
ال طائل من ورائه، فالذين يوزعون 
النعم والكوارث بشر محجوب عنهم 
الغيب، ال يستطيعون معرفة ما كتب 
هللا لهم من عذاب أو رحمة، فكيف لهم 
أن يعرفوا ما كتب هللا لغيرهم؟! وهم 
بين  والرحمة  للعذاب  بتوزيعهم هذا 
البشر يتعدون حدود معرفتهم وعلمهم. 
وقد قال هللا سبحانه وتعالى لنبيه الكريم، 
عليه أفضل الصالة والسالم: )ُقْل الاَ 
اءاَ  ا شاَ ا إاِلاَّ ماَ رًّ الاَ ضاَ أاَْملُِك لِناَْفِسي ناَْفًعا واَ
ْستاَْكثاَْرُت  ْيباَ الاَ لاَْو ُكْنُت أاَْعلاَُم اْلغاَ ُ ۚ واَ للااَّ
وُءۚ  إِْن أاَناَا إاِلاَّ  ِنياَ السُّ ساَّ ا ماَ ماَ ْيِر واَ ِمناَ اْلخاَ

 .) باَِشيٌر لِقاَْوٍم يُْؤِمنُوناَ ناَِذيٌر واَ
وحتى لو سلمنا جدال بمنطق أصحاب 
الرأي األول الذين يرون أن مثل هذه 
الكوارث إنما تصيب غير المسلمين 
عقابا لهم، فبماذا نفسر خروج األمراض 
واألوبئة عن السيطرة وانتشارها في 
دول العالم المختلفة، ومنها دول يدين 
أهلها باإلسالم؟ وبماذا نفسر ما تتعرض 
له بعض الدول اإلسالمية من كوارث 
ومجاعات وفيضانات وزالزل، تقتل 
وتشرد آالف المسلمين الذين يجدون 
أنفسهم بال سكن وال طعام وال مأوى، 
ومنها دولة سائق التاكسي ذات األغلبية 
المسلمة، التي تغرقها الفيضانات كل 
ولماذا  المسلمين؟  أهلها  عام وتشرد 
يدين  إلى دول ال  المسلمون  يهاجر 
يكسبوا رزقهم  باإلسالم كي  أهلها 
إذا كانوا يرون أن هذه الدول كافرة 

تستحق غضب هللا وعقابه؟
ِسعت  إن هللا أرأف بالناس من أنفسهم، واَ
رحمته كل شيء، وأحاط علمه بكل ما 
في هذا الكون الفسيح. كل ما علينا هو أن 
نؤمن بقضاء هللا وقدره، وأن ال نتصدى 
لتوزيع العذاب والرحمة، ألن هلل معايير 

تختلف عن معاييرنا نحن البشر.

aliobaid4000@yahoo.com

بقلم: علي عبيد الهاملي



عقوبات أمريكية جديدة على 3 شركات روسية 
تعمل يف جمال الصناعات الدفاعية

وزير الدفاع الرتكي: سنستخدم القوة ملنع انتهاكات وقف 
إطالق النار يف إدلب

اجلزائر حتيي الذكرى الـ60 للتفجريات النووية 
الفرنسية جنوب البالد

جملس الشعب السوري يدين مذحبة األرمن ويعتربها 
جرمية عثمانية

 وثيقة برملانية تكشف خطوات أملانية حلصار اإلخوان

أمريكا ترفض بيانات األمم املتحدة 
عن الشركات العاملة يف 

األراضي اخلاضعة إلسرائيل

    فرضت الواليات المتحدة األمريكية عقوبات 
جديدة على 3 شركات روسية في إطار قانون عدم 
انتشار األسلحة بسبب تعاملها مع إيران وسوريا 

وكوريا الشمالية.
أمس  الروسية  “نوفوستي”  أنباء  وكالة  وذكرت 
الخميس، أن العقوبات باتت سارية المفعول ابتداء 

من 3 فبراير الجاري.
يُذكر أن هذه العقوبات فُرضت على الشركات الروسية 
التالية “مؤسسة كوميرتاوس” إلنتاج الطيران، ومكتب 
“شيبونوف” لتصميم الصناعات الدفاعية الروسي في 
مدينة توال، والمؤسسة الصناعية العسكرية الروسية 

“جمعية اإلنتاج العلمي لصناعة اآلليات”.

    أنقلت وسائل إعالم رسمية يوم الخميس 
عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله إن 
بالده ستستخدم القوة مع من ينتهكون وقف إطالق 
النار في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا بما 

في ذلك الجماعات ”الراديكالية“.
وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 
األربعاء أن الجيش سيوجه ضربات جوية أو 
برية لقوات الحكومة السورية في أي مكان داخل 
سوريا إذا أصيب أي جندي تركي آخر بسوء، 
وذلك بعد مقتل 13 جنديا تركيا على يد القوات 

السورية في غضون أسبوع.
ونقلت وكالة األناضول لألنباء عن أكار قوله 
”سنتخذ كافة اإلجراءات ضد الذين ال يمتثلون 
لوقف إطالق النار بإدلب، بما في ذلك الراديكاليين 

وسنجبرهم على االلتزام“.

    صوت مجلس الشعب السوري باإلجماع على 
قرار “يدين ويقر اإلبادة الجماعية لألرمن في الدولة 
العثمانية”.  وجاء في القرار الذي صوت عليه النواب 
وأصدروه  الخميس أن المجلس “يدين ويقر جريمة 
العثمانية  الدولة  يد  على  لألرمن  الجماعية  اإلبادة 
بداية القرن العشرين، كما يدين أي محاولة من أي 

جهة كانت إلنكار هذه الجريمة”.
وكان رئيس المجلس حمودة صباغ اعتبر في كلمة 
خالل الجلسة أن السياسات التركية الراهنة هي امتداد 
لتلك الجريمة، وقال “إن جرائم اإلبادة البشعة ضد 
وأن  بالتقادم، خاصة  تموت  أن  يمكن  ال  الشعوب 
تستخدم  أردوغان  يقودها  التي  الجديدة  العثمانية 

األساليب اإلجرامية نفسها”.
آخر  معنى  واإلقرار  “لإلدانة  أن  وأضاف صباغ 
مهما، وهو منع أي قوة غاشمة بما فيها نظام أردوغان 
من التجرؤ على إعادة مثل هذه الجريمة النكراء”.

  أحيى ناشطون وأساتذة جامعيون جزائريون الذكرى الـ60 
لتفجير الجيش الفرنسي قنبلة نووية بمنطقة رقان جنوب البالد، 

ما خلف آثارا سلبية ما زال السكان يعيشونها إلى اليوم.
وكان الجيش الفرنسي نفذ في 13 فبراير 1960، أثناء الفترة 
التابعة  للجزائر، تجربة نووية في منطقة رقان  االستعمارية 
لمحافظة أدرار، في عملية أطلق عليها اسم “اليربوع األزرق”.
التي  التفجيرية  المواد  إن  النووية،  الفيزياء  مختصو  ويقول 
استخدمتها فرنسا في تجاربها النووية أغلبها من البلوتونيوم 
الذي يحدد عمره الزمني بـ 4.2 مليار سنة، باإلضافة إلى مادة 

اليورانيوم التي يستمر إشعاعها إلى أكثر من 24 ألف سنة.
ويعاني سكان رقان من تفشي التشوهات الخلقية لدى المواليد 

الخبيثة  باألورام  المصابين  من  كبيرة  أعداد  عن  فضال  الجدد، 
والتعقيدات الصحية والجينية المختلفة.

وأفاد موقع RFI الفرنسي بأن تفجير 13 فبراير 1960 كان أقوى 

4 مرات من تفجير هيروشيما الشهير، حيث بلغ وزن القنبلة 70 
كيلو طن. كما أجرت فرنسا بعدها 3 تجارب أخرى في صحراء 
ألف   40 إصابة  في  تسبب  ما  واحدة،  سنة  في ظرف  الجزائر 
مواطن على األقل باإلشعاعات النووية بين سنتي 1960 و1966.

الخارجية  وزير  قال    
األمريكي مايك بومبيو يوم 
الخميس إن الحكومة األمريكية 
لن تقدم أي معلومات عن قاعدة 
بيانات الشركات العاملة في 
األراضي الخاضعة لسيطرة 
إسرائيل التي أصدرها مجلس 
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 
في اآلونة األخيرة، مشيرا إلى 
أن هذا يضر بجهود السالم 

في الشرق األوسط.
وقال بومبيو في بيان »طالما 
المتحدة  الواليات  عارضت 
إنشاء أو نشر قاعدة البيانات 

هذه... يؤكد نشرها انتشار التحيز المستمر ضد 
إسرائيل في األمم المتحدة... تتعارض محاوالت 

عزل إسرائيل مع كل جهودنا لتهيئة الظروف 
لمفاوضات إسرائيلية فلسطينية تؤدي إلى سالم 

شامل ودائم«.

الخميس،  األلماني،  البرلمان  ناقش      
رقابة  فرص  على  ينص  قرار  مشروع 
قوية ضد اإلخوان اإلرهابية في البالد، ما 
يضع الجماعة تحت الحصار في األراضي 

األلمانية. 
وأحال البرلمان المشروع إلى لجنة األمن 
نحو  أولى  خطوة  في  لمناقشته،  الداخلي 
إقراره يتبعها رفعه مجددا له، للتصويت 
عليه. ويحتاج المشروع موافقة )50+1( 

من أصل 709 نواب لتمريره.
وقالت الوثيقة: »هياكل اإلسالم الراديكالي 
تنتشر في ألمانيا، وأنشأت المنظمات المتطرفة 
والشركات  الجمعيات  من  قوية  شبكة 
والمؤسسات التعليمية«، مضيفة »جماعة 
اإلخوان هي العقل المدبر الذي يقف وراء 

هذه الشبكة«.
في  الفرعية  المنظمات  »إنكار  وتابعت: 
هذه  يجعل  علنا،  لإلخوان  تبعيتها  ألمانيا 
المنظمات أكثر خطورة، ألن العمل السري 
وإخفاء الروابط مع الجماعة األم، أحد أهم 

خصائصها منذ تأسيسها«. 
وأضافت: »تعارض التنظيمات اإلسالمية 
الراديكالية، مبادئ السيادة الشعبية، وفصل 
الدين عن الدولة، وحرية التعبير والمساواة، 
المنصوص عليها في الدستور األلماني«. 
وأشارت وثيقة البرلمان األلماني إلى حاجة 
البالد إلجراءات قوية لمكافحة ما يسمى بـ 
»اإلسالموية«، مضيفة: »الحكومة مطالبة 
بتقديم صورة شاملة عن وضع التنظيمات 
المتطرفة في البالد، استنادا لتقارير هيئة 
حماية الدستور )االستخبارات الداخلية(«.

األلمانية  »الحكومة  قائلة:  ومضت 
أخبرت البرلمان مرارا بأن منظمة 
المؤسسة  هي  اإلسالمي،  المجتمع 
المركزية لإلخوان في البالد، وتحاول 
المجتمعات  بين  الوسيط  دور  لعب 
لكنها  الدولة،  وسلطات  اإلسالمية 
تنكر على المأل ارتباطها بالجماعة«. 
اإلخوان  »أهداف  أن  إلى  ولفتت 
الديمقراطي  النظام  مع  تتعارض 
الحر، والدولة الدستورية«، مضيفة 
النظام  الستبدال  تسعى  »الجماعة 
الديمقراطي بآخر قائم على تفسيرها 

الخاص للشريعة«. 
بوركارد  تحذير  الوثيقة  وأبرزت 
حماية  هيئة  مكتب  رئيس  فريير، 
الراين  شمال  والية  في  الدستور 

ويستفاليا غرب البالد في 2018 من أن 
»اإلخوان أخطر على النظام الديمقراطي 

من داعش والقاعدة«. 
ووفق الوثيقة ذاتها، ال تستبعد االستخبارات 
األلمانية، استخدام اإلخوان العنف لتحقيق 
هدفها األكبر وهو تأسيس نظام شمولي قائم 

على تفسيرها الخاص للشريعة. 
وانتقلت وثيقة البرلمان األلماني للحديث عن 
عالقة اإلخوان باتحاد )ديتيب( اإلسالمي 
الممول مباشرة من الحكومة التركية، حيث 
قالت: »مع األخذ في االعتبار عالقة ديتيب 
بأنقرة، فإن هناك مؤشرات على وجود عالقة 
قوية بين االتحاد والجماعة في ألمانيا«. 
ولفتت إلى تحول األراضي التركية لمالذ 
مضيفة:  اإلخوان،  جماعة  لقيادات  آمن 

»هناك تهديد متزايد للنظام الديمقراطي 
الحر في جمهورية ألمانيا االتحادية من قبل 
المنظمات اإلسالمية وخاصة اإلخوان التي 
تسعى إللغاء الدولة الديمقراطية بالقوة«. 
وتابعت: »تلجأ هذه المنظمات للتنكر بشكل 
متعمد من خالل إنكارها الشديد ألي اتصال 
بالمنظمات ذات الشبكات الدولية مثل جماعة 
اإلخوان المسلمين لكنها تملك شبكة واسعة 
منتشرة على األراضي األلمانية وتحاول 
تحقيق أهدافها المناهضة للدستور سرا«. 
مثل  المتطرفة  »التنظيمات  أن  وتابعت 
ويجب  اإلرهاب،  أساس  هي  اإلخوان 
أن تأخذ سلطات األمن ذلك في االعتبار 

بشكل متزايد«.
وطالب مشروع القرار، الحكومة األلمانية 
وفروعها  ألمانيا  في  اإلخوان  »وضع  بـ 

وأنشطتها وشبكاتها، تحت رقابة قوية، بما 
يشمل اتخاذ تدابير ملموسة، خاصًة ضد 
منظمة المجتمع اإلسالمي والمنظمات التابعة 
له، وتسجيل وتحليل تأثيرها ودوائر نفوذها 

بشكل أكثر دقة في جميع أنحاء البالد«.
ويتابع: »كما يجب تحليل ورقابة اتحاد 
ديتيب التركي وهياكل اإلخوان بشكل شامل 
لرصد األهداف والتحركات غير الدستورية، 
ومنع أي تهديد للنظام الديمقراطي الحر«.

وتملك اإلخوان اإلرهابية وجودا قويا في 
ألمانيا، بـ1600 قيادي، ومنظمة المجتمع 
اإلسالمي، والعديد من المنظمات الصغيرة 

والمساجد المنتشرة في عموم البالد.
وتصنف هيئة حماية الدستور »االستخبارات 
للنظام  تهديد  بأنها  اإلخوان  الداخلية« 

الدستوري والديمقراطي.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

 براءة ترامب

 برأ مجلس الشيوخ األمريكي الرئيس دونالد ترامب من 
الكونجرس  السلطة وعرقلة عمل  استخدام  إساءة  تهمتي 
بعد محاكمة عسيرة ومريرة . وقمة اإلثارة كانت في اليوم 
أعلن  فقد  الشيوخ،  ترامب في مجلس  األخير من محاكمة 
انه  رومني  ميت  يوثا  والية  الجمهوري عن  السيناتور 
بالنسبة  الرئيس األمريكي مذنبا  اعتبار  سيصوت  لصالح 
اول سيناتور في  ليصبح  السلطة  استخدام  بإساءة  التهامه 

تاريخ امريكا يصوت بإقالة رئيس ينتمي إلي نفس حزبه. 
وقد انتهت نتائج التصويت في مجلس الشيوخ إلى أن ترامب 
الكونجرس  السلطة وعرقلة  استخدام  بإساءة  مذنب  غير 
وهما تهمتان وجههما مجلس النواب في ديسمبر الى ترامب 
مؤيدا  كانت مجموع األصوات  ٥٢  األولى  التهمة  وفي 
لبراءته  مقابل ٤٨ يرون انه مذنب، اما بالنسبة لتهمة عرقلة 
الكونجرس بلغ إجمالي األصوات ٥٣ مؤيدا لبراءته مقابل 

٤٧ يرون انه مذنب .
بدأت تحقيقات عزل ترامب في ٢٤ سبتمبر الماضي على 
يد نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب األمريكي التي قالت 
في خطاب متلفز لها انها ستتخذ الخطوات الالزمة لمحاكمة 
تقرير مجهول  انتشار  أعقاب  الرئيس األمريكي وذلك في 
قبل دونالد  للسلطة من  النطاق  زعم حدوث استخدام واسع 
ترامب، في حين صرح شخصان مقربان لترامب لصحيفة 
كان طبيعيا على  ترامب  ان سلوك  تايمز غير  نيويورك 
القادة األجانب،  لباقي  أن هذه هي طريقة مراسلته  اعتبار 
ارتكب عددا من  ترامب  الرئيس  ان  ايضا  التقرير  وزعم 
االنتهاكات عندما أجرى مكالمة هاتفية من أجل فتح تحقيق 
الرئاسية عام ٢٠٢٠ جو  لإلنتخابات  المرشح  بخصوص 
األبيض  البيت  التقرير  اتهم  كما  بايدن،  وابنه هنتر  بايدن 

بمحاولة إخفاء محتويات هذه المكالمة . 
الرئيس  أن  أعتقد  براءة دونالد ترامب،  بعد إعالن  عموما 
عن  وامتنع  قاسيا  درسا  بيلوسي  نانسي  لقَّن  ترامب 
مصافحتها األمر الذي أثار غضبها وقامت بتمزيق أوراق 
التي  القادمة  االنتخابات  في  بأنه سينجح  وأعتقد  خطابه، 
اقتصادية  انتصارات  القادم النه حقق  نوفمبر  في  ستبدأ 
تريد مع ترامب  اختلف كما  انعشت اإلقتصاد األمريكي.  
اال انه من المؤكد انه زعيم قوي وطني بدرجة امتياز يعمل 

لصالح بالده اوال. 

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

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

  قالت سلطات مطار معيتيقة إن 
في  العامل  الوحيد  وهو  المطار، 
العاصمة الليبية طرابلس، أُعيد فتحه يوم 
الخميس بعد أكثر من ثالث ساعات من 
اإلغالق إثر تعرضه لقصف صاروخي 
أثار فزع المسافرين وأحدث حالة من 

الفوضى.
ولم تتوفر بعد المزيد من التفاصيل. 
ولم يتضح إن كان أي من المقذوفات 
قد أصاب منشآت أو مدارج المطار 
ذاته الذي يقع على األطراف الشرقية 

للعاصمة.
وأصبح معيتيقة المطار الوحيد للرحالت 
المحلية والدولية في منطقة شمال غرب 
ليبيا التي تشمل العاصمة بعد تدمير 
مطار طرابلس الدولي جنوبي المدينة 
في 2014 في معارك بين كتائب مسلحة 

متناحرة.
لقصف  معيتيقة  مطار  وتعرض 
صاروخي عدة مرات خالل السنوات 
الماضية مع انزالق ليبيا لفوضى مسلحة 
بعد اإلطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وقال مصدر بوزارة الصحة لرويترز 
مدفعية  قذائف  إن  الخميس  يوم 
سقطت على وسط العاصمة الليبية 
مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 

أربعة أشخاص.
بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش  وشن 
خليفة حفتر، في أبريل نيسان الماضي 
محاولة  في  طرابلس  على  هجوما 
النتزاع السيطرة عليها من الحكومة 
المعترف بها دوليا. ولم تسفر الجهود 
الدولية لوقف الصراع عن نتائج تذكر.

     Vendredi 14 février 2020
الجمعة 14 فبراير 2020

بقلم: محمد منسي قنديل

ملكة مصر.. األكثر تعاسة
زواج  يعقبه  سيء،  زواج   
ابنة  تفعل  ان  أسوأ، فماذا يمكن 
تاجر األرز وهي تطل من خلف 
المشربية  على مجلس الرجال، 
عمائم وقبعات، وجوه ملتحية مائلة 
للسمرة، وأخرى منتفخة ومحمرة 
وحليقة، يتحدثون بألسنة مختلفة، 
عربية وفرنسية، ولكنهم يتحدثون 
عنها، عن الشرط الذي وضعته 
أمام ابيها،  هذا الضابط الفرنسي 
الذي يريد ان يتزوج بها يجب ان 
يعلن اسالمه اوال، ويدون ذلك في 
وثيقة، الغريب أن الضابط  وافق 
على الفور، لم يكن الدين، يعني 
الذي حسبته  الشرط  الكثير،  له 
اسهل  انه  تبين  صعبا ومعجزا 
الشروط، لم يكتف الضابط الفرنسي 
بجمع شيوخ رشيد ولكنه احضر 
أيضا شيوخا من االزهر لتكون 
ينتهي  معتمدة،  الوثيقة شرعية 
الضابط  ينهض  عندما  الكالم  
الفرنسي واقفا، يردد خلف الشيخ 
الحمامي: اشهد ان ال إله إال هللا، 
لهجته  وأن محمدا رسول هللا، 
مضغمة ومتعثرة ، ولكنهم يطلقون 
ابوها  يبتسم  العالية،  التكبيرات 
في تواطؤ، رأت هذه االبتسامة 
من قبل ، عندما عقد قرانها على 
األغا التركي، وضمن مصلحته 
التجاريه المؤقتة، يتحدث الضابط 
إلى  الجميع   الفرنسي، ويستمع 
كلمات المترجم: قد غيرت اسمي منذ 
اآلن، لم اعد جاك مينو النصراني 
القديم، ولكن عبد هللا مينو المسلم 
الجديد، يعاودون الهتاف وينهض 
اخوها “علي” صائحا: بل أنت 
يهبه  الشيخ عبد هللا مينو، هكذا 
اللقب  كما سيهبه أخته باألريحية 
نفسها، أهم ما يميزه أن له أنف 
كلب، يشم رائحة مصلحته الخاصة 
اينما كانت، يعلم ان رشيد ستسلم 
قيادها له وألبيها بسهولة، مثلما 
سلمت نفسها للفرنسيين دون قتال، 
السالح،  بدال  بالورود  وقابلتهم 
عليها أيضا آال تقاوم طويال. كما 

حدث في المرة األولى.
بعد ذلك بأسبوعين كانوا يجهزونها 
للزفاف، ساري عسكر فرنسيس 
امرأة  يريد  رشيد كان متعجال، 
يتم  فراشه،  في  افريقية مختلفة 
المسجد،  الزواج في  توقيع عقد 
القاضي،  وتكتب وثيقة يحفظها 
زواجها األول كان دون وثيقة،  
وكان األغا التركي خشنا، اليصل 
إلى ذروته إال بعد أن يضربها،  
ولكن األمور تتم اآلن بمزيد من 
الحفاوة، عندما تبدي ترددا يصيح 
فيها أخوها: آال ترين ماذا يحدث 
لتجارتنا، الفرنجة يصادرون سفن 
األرز ويأخذونها بال ثمن تقريبا، 
عندما يكون ساري عسكر رشيد 
ذلك،  يجرؤا على  لن  لنا  نسيبا 
لي في  ماقلتوه  فيه: هذا  تصيح 
الزيجة األولى، كنت طفلة وقتها 
الزواج من  وارغمتموني على 
يشيح  وهو  يقول  التركي،  هذا 
ايامها كان االتراك هم  بوجهه: 
ويصادرون،  يحاكمون  الذين 
الزمن يتغير واالزواج يتغيرون، 
ينتهي الحوار دون أمل، وماذا إذا 
أحد  االتراك من جديد، ال  عاد 
يجيبها، تشعر بثوب الزفاف ثقيال 
مثل وطأة  تماما  على جسدها، 
البلد، حين  الفرنجة على صدر 
اقبلت سفينهم لشاطئ اإلسكندرية 
لم يقدر أحد على مقاومتهم، اكتشف 
الجميع أن القالع كلها مهدمة مليئة 
بالثغرات، والمدافع صدئة ترتد 
منها القذائف لتصيب من يطلقها، 
ولكن عندما دوت مدافع الفرنسيس 
تردد صداها على طول الشاطئ، 
واصيب حاكم  رشيد “عثمان 
خجا” بالرعب الشديد، ترك قصره 
وجنوده وفر هاربا، ودخل هذه 
الفرنسي الدميم وسط ثلة ضئيلة من 
الجند، كان يمكن أن يضيعوا في 
الحواري الضيقة لوال ان المدينة 
كانت مستسلمة أكثر من الالزم،  
تنتظر من يحكمها، جلس جاك 
مينو على نفس التخت الذي كان 
يجلس عليه “عثمان خاجا”، وأخذ 
يفكر بطريقته نفسها، وبدأ تجار 
يلتفون حوله،  المدينة وأعيانها 
ويبادلونه الراي والمشورة رغم 
أنه ال توجد لغة مشتركة بينهم،  
ولكن من الذي آتي علي ذكرها 
أمامه، ال أحد يدري، ولكن منذ 

ان اشيع في المدينة أن الفرنسي 
يبحث عن زوجة محلية،  يريد ان 
النساء،  يجرب صنفا جديدا من 
لسنا بيضاوات وال شاحبات، وقد 
سارع اهل المدينة بتزويج بناتهن 
العذارى االبكار، لم يبق إال هي، 
تعاني من التجربة األولى وال تملك 
إال أن تنتظر الثانية، تدوي الدفوف 
من مكان ما، ويصطف حرس 
الفرنسيس أمام دارهم، تمت مراسيم 
العرس، ولم يبق إال ان يقودها إلى 
بيت زوجها، تنظر امها نحوها في 
ذعر، ويداري ابوها وجهه، ويصيح 
بعض األهالي مشجعين، ال تعرف 
إن كانوا يهنئونها أم يسخرون منها، 
مبروك يازبيدة، ستصبحين ملكة 
رشيد، ومن يدري ماذا سيحدث 

بعد ذلك؟
كان بيت العرس يخص “عثمان 
خاجا”، مثلما كانت هي تخص أغا 
تركي سابق، كل شيء يتوارث، 
ولكنها ال تطيق وجه هذا الفرنسي 
المحتقن، يقترب من فراشها فتشيح 
بوجهها، يمسك جسدها حتى ال 
من  يتمكن  عنه،  بعيدا  تسحبه 
بسهولة ودون  االستيالء عليها 
عنف، تالحظ أنه مختلف، جسده 
معطر، ولمساته اقل خشونة، يهتم 
الجزء  بذلك  بجسدها كله وليس 
الصغير المخفي بين فخذها، يقبل 
كل جزء منه، ويهمس في اذنها 
بكلمات ال تفهمها،  يستخدم لسانه 
جيدا، كالما ولمسا،  تدرب جيدا 
على أسرة غواني أوربا، ويعرف 
ان كل شيء مباحا في سبيل المتعة، 
لم يكن قويا مثل زوجها التركي 
االول، ولكنه كان ماهرا، منفتحا 
بال حدود، يعبث في مكامن جسدها 
لدرجة تبعث على الخجل، اصر 
على ان تتعلم الفرنسية لتفهم فقط 
الفراش،  لها وهما في  يقوله  ما 
ليقال، كان  الكثير  لم يكن هناك 
جسدها خصبا، تلقى بذرته األولى 
في تشوق، وسرعان ما انقطعت 
عادتها الشهرية، وأدركت أن كل 
الظروف السيئة التي دفعتها لهذا 
الزواج قد تحولت إلى شيء جيد 
لم  داخل رحمها، ولكن األمور 

تكن كذلك خارج فراشها..
كان جسد مصر كله يغلي، عاجز 
عن قبول هؤالء الفرنسيس الكفرة، 
رغم أنهم استناموا طويال تحت حكم 
العثمانيين المسلمين وتقبلوا منهم 
كل اصناف الذل والهوان، كأن 
عبوديتهم للترك قد استأصلت في 
نفوسهم، كانوا في مازق حاد من 
الفرنسيس، وكان نابليون وجنوده 
في المأزق نفسه، فبعد طول بحث 
في عرض البحر المتوسط، عثر 
األسطول  سفن  على  االنجليز 
الفرنسي راسية في ميناء أبوقير، 
وادركوا ان عدوهم اللدود نابليون 
الذي طالما دوخهم موجود في هذا 
الجزء من افريقيا، وأرادوا حبسه 
فيه إلى االبد،  وعلى الفور قاموا 
بتدمير كل سفنه، صابوا عليهم 
نيران مدافعهم فلم يبقوا منها على 
كتلة خشبية تصلح للطفو، هكذا 
تحول  يوم  نصف  من  اقل  في 
فأر محبوس  إلى  العظيم  الفاتح 
داخل مصيدة صحراوية ال يوجد 
حوله إال اناس يكرهونه، وتأكدت 
هذه الكراهية عندما ثاروا عليه، 
حاول اهل القاهرة اقتالع جنوده 
شوارعهم  مألوا  مدينتهم،  من 
بأسلحتهم  بالمتاريس، وخرجوا 
البدائية، سيوف وفؤوس وسكاكين 
نابليون  قديمة، ولكن  وغدارات 
كان يمتلك المدافع الفاتكة، نصبها 
فوق جبل المقطم واخذي يصلي 
المدينة بنار حارقة، اطاح بنصف 
مآذن القاهرة، وهدم أحياء بأكملها، 
ووضعت خيوله روثها على حصر 
الجامع األزهر، وتعفنت الجثث 
دون ان تجد من يدفنها، وهدأت 
القاهرة بعد أن دفعت الثمن غاليا، 
ولكن نابليون لم يهدأ، لم يحل تدمير 
المدينة مشكلته، كان مازال فأرا 
محاصرا، ثم خطرت بباله أكثر 
األفكار جنونا، أن يصعد شماال في 
اتجاه فلسطين، ويقهر كل المدن 
التي تقف في سبيله، وصوال إلى 
السلطان  يجلس  اإلستانة حيث 
النفاذ  يستطيع  بعدها  العثماني، 
أكبر  أوربا، ويصنع  عبر دول 
امبراطورية عرفها التاريخ منذ 

ايام االسكندر،

ومضة من التاريخ 

الجزء األول

ليبيا تعيد فتح مطار معيتيقة بعد ساعات من إغالقه



إحالة متهم مبحاولة تفجري 
السفارة األمريكية إىل 

احملكمة العسكرية دفعة جديدة من النازحني السوريني تغادر لبنان
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تواصل املفاوضات حول سد النهضة بواشنطن 
مبشاركة وزيري اخلارجية واملوارد املائية

الرقابة اإلدارية تضبط تشكيال عصابيا تالعب بالنقد األجنيب

مشاركة نواب احملافظني يف اجتماع جملس احملافظني تنفيذا لتكليفات 
الرئيس بإعداد كوادر مؤهلة

 القاهرة/ فرج جريس: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
السالمة  معايير  أعلى  الخميس، بضرورة ضمان  يوم 
 ، الشأن  هذا  في  الدولية  للقواعد  وفقا  النووي  واألمان 
للمساهمة  النووية كمجال مستقبلي  الطاقة  أهمية  مؤكدا 
في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية 
الحالية  واالحتياجات  للدولة  واالجتماعية  االقتصادية 
للدولة  المستقبلية  والمستقبلية، وذلك إطار المشروعات 

في القطاع النووي.
السيسي،  الرئيس  الذي عقده  االجتماع  ذلك خالل  جاء 
اليوم، مع كل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 
ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأمجد 

الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير 
بسام راضي، في بيان، بأن االجتماع تناول استراتيجية 
عمل هيئة المحطات النووية وجهود الميكنة بها، فضاًل 
بالمدرسة  البشرية  الكوادر  وتأهيل  إعداد  عن خطوات 
الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية، كما تم استعراض النتائج 
الدولية  الوكالة  لفريق خبراء  للزيارة األخيرة  اإليجابية 
لبرنامج  التحتية  البنية  تطوير  لمراجعة  الذرية  للطاقة 
األمن  معايير  والوقوف على  في مصر  النووية  الطاقة 

واألمان النوويين.
كذلك  تطرق  االجتماع  أن  الرسمي  المتحدث  وأوضح 
فعاليات  الصادرة عن  التوصيات  أهم  استعراض  إلى 
المنتدى العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية 
المحطات  هيئة  نظمته  والذي  النووية،  بالطاقة  المياه 
النووية لتوليد الكهرباء في ديسمبر الماضي بالقاهرة، 
المصريين والدوليين في  الخبراء  العديد من  بمشاركة 
مجال الطاقة النووية، حيث ركز المنتدى باألساس على 
التباحث حول القضايا المتعلقة ببرامج الطاقة النووية في 

الدول العربية، إلى جانب تشجيع التعاون العربي وتبادل 
النووية  الطاقة  خيار  الصدد إلدراج  هذا  في  الخبرات 
لتوليد الكهرباء ضمن استراتيجيات الدول العربية لتنويع 

وتكامل مصادر الطاقة.
على  تناول  االجتماع  أن  الرسمي  المتحدث  وأضاف 
جانب آخر مستجدات منظومة مرفق الكهرباء بالعاصمة 
اإلدارية الجديدة، حيث عرض وزير الكهرباء في هذا 
المعدات  تركيب  التنفيذي ألعمال  الموقف  الخصوص 
والخطوط وأعمال التوصيالت ومد خطوط الكهرباء، 
وأنفاق كابالت الضغط فائقة الجهد الكهربائي، باإلضافة 
إلى تطور األعمال الكهروميكانيكية والكهربائية بالحي 

الحكومي وحي المال واألعمال.
كما عرض وزير الكهرباء تطورات المشروعات االستراتيجية 

المختلفة الجاري إنشاؤها في أنحاء الجمهورية الستخدام 
مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واالستثمارات األجنبية 
في هذا الصدد، إلى جانب آخر مستجدات مشروع الربط 

الكهربائي مع دول الجوار اإلقليمي.
تنفيذ  بمواصلة  السيسي  الرئيس  السياق، وجه  وفي هذا 
مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، باإلضافة 
القومية الستخدام مصادر  المشروعات  في  التوسع  إلى 
الطاقة الجديدة والمتجددة، فضاًل عن االنتهاء من تنفيذ 
كفاءة  ورفع  الكهربائية  للطاقة  الجديدة  المشروعات 
الزمني  بالبرنامج  االلتزام  مع  القائمة،  المشروعات 
استيعاب زيادة  بما يضمن  الخصوص،  المحدد في هذا 
االستهالك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة 

أنحاء الجمهورية.

 وجه القضاء العسكري اللبناني، تهما إلى مواطن 
سوري وعشرين من رفاقه، تتعلق باالنتماء لتنظيم 
“داعش” ومحاولة تفجير السفارة األمريكية في 

عوكر شمال بيروت العاصمة.
اتهم  فقد  الرسمية،  اللبنانية  األنباء  لوكالة  ووفقا 
فادي  باإلنابة،  األول  العسكري  التحقيق  قاضي 
صوان، “السوري إبراهيم السالم..  باالنتماء إلى 
تنظيم داعش والتحضير ومباشرة إعداد عبوات 
وإجراء  لها،  الكيميائية  المواد  وشراء  ناسفة 

تجارب عليها”.
كما وجهت للمواطن السوري تهمة الشروع في 
“شراء طائرة مسيرة drone لوضع العبوة عليها 
وتفجيرها فوق السفارة األمريكية في عوكر، بهدف 

حصد أكبر عدد ممكن من الضحايا”.
يحاكم  السالم  أن  إلى  اللبنانية،  الوكالة  وأشارت 
قانون  335 و549/201 من  المواد  إلى  استنادا 
العقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمواد 
72 و73 و76 أسلحة وذخائر لحيازته سالحا أبيضا 

ومواد متفجرة”.
على  بالتحريض  العشرين  رفاقه  اتهم  كما 
الجرائم التي أسندت إلى السالم، بناء على المواد 
القانونية المذكورة أعاله، معطوفة على المادة 
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المستشار  قال  فرج جريس:  القاهرة/   
أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية، إن المفاوضات حول سد النهضة 
تتواصل يوم الخميس ولليوم الثاني بالعاصمة 
األمريكية واشنطن ، وذلك بمشاركة وزير 
الموارد  الخارجية سامح شكرى ووزير 

المائية والرى محمد عبد العاطى.
تدوينة عبر حسابه  في  المتحدث،  وكتب 
على موقع التواصل االجتماعى “تويتر”، 
بهدف  واشنطن  مفاوضات  “تتواصل 
ملء  قواعد  شامل حول  التفاق  التوصل 
أعمال  بدء   ..  النهضة  وتشغيل  سد 

اليوم الثاني من االجتماعات التي تستضيفها 
اإلدارة األمريكية لكل من مصر وإثيوبيا 

والسودان بحضور البنك الدولي”.
ويأتي هذا االجتماع في إطار ما اتفقت عليه 
األطراف المعنية خالل جولة المفاوضات 
الفترة  بواشنطن خالل  المنعقدة  األخيرة 
من 28 إلى 31 يناير 2020، من معاودة 
وزراء الخارجية والموارد المائية للدول 
األمريكية  بالعاصمة  االجتماع  الثالث 
امس وذلك بهدف إقرار الصيغة النهائية 
وتشغيل  ملء  قواعد  شامل حول  التفاق 

سد النهضة.

 القاهرة/ فرج جريس: الرقابة اإلدارية 
تضبط تشكياًل عصابياً دأب على جمع 
العمالت االجنبية واإلتجار فيها خارج 
النظام المصرفي تحقيقاً للربح السريع 

بالمخالفة الحكام القانون.
أفراد  من رصد  الهيئة  تمكنت   حيث 
 التشكيل العصابي المتاجرين باستقرار 
االقتصاد القومي وعرض ما توصلت 
إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة 
 والتي تأكد لها جدية التحريات وقامت 
بإصدار األذون القانونية،  وتم التنسيق 
عناصر  لضبط  الداخلية  وزارة  مع 
التشكيل العصابي  وتمكن فريق العمل 
عناصر  ١٥٠  من  عدد  من  المكون 
القانون، ضبط عدد ١٥  انفاذ  جهات 
بالنقد  االتجار  بارتكاب جريمة  متهم 

األجنبي بمحافظات االسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة.
مالية  مبالغ  العامة عن ضبط ومصادرة  النيابة  إذون  تنفيذ   وأسفر 

بالعمالت المحلية واألجنبية و تحليل الوسائل  التي استخدموها إلخفاء 
متحصالت الجريمة وإظهارها بشكل مشروع، وبعرض كافة المتهمين 

على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة ايام على ذمة التحقيقات.

 استأنفت المديرية العامة لألمن العام حمالت 
العودة الطوعية للنازحين السوريين.

ودخل فجر الخميس، ٢٢ باصا الحدود اللبنانية 
لبنان، عبر  نازحا سوريا من  لنقل ١٣٣٥ 
مراكز المصنع، العبودية والقاع الحدودية.

وقد ازدحم حرم معرض رشيد كرامي الدولي 

على مدى ساعات الصباح بدفعة جديدة من 
النازحين السوريين العائدين طوعا.

وقد سجل إقبال كثيف على العودة لتكون الدفعة 
األكبر منذ بدء تنفيذ مشروع العودة الطوعي.

وعملت وحدات من األمن العام على استقبالهم 
وتوزيعهم على حافالت وزارة النقل السورية.

 أفادت السفارة الروسية لدى اليابان، أمس 
بأنه ال يوجد أي مواطن روسي  الخميس، 
على  “كورونا”  بفيروس  المصابين  بين 
برنسيس”  السياحية “دايموند  السفينة  متن 

المحتجزة في اليابان.
البدء في عملية  اليابانية  السلطات  وقررت 
إجالء المسنين من السفينة غدا الجمعة، أي 
قبل انتهاء مدة الحجر الصحي المحددة يوم 
اإلجالء  قرار  سيشمل  فبراير، حيث   19
الـ80  أعمارهم  تتجاوز  الذين  األشخاص 
سنة، والذين يفوق عددهم الـ200 على متن 

“دايموند برنسيس”.
ووصل عدد األشخاص المصابين بالفيروس 
إلى  اليوم  السياحية حتى  السفينة  على متن 
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ووضعت السفينة السياحية “دايموند برنسيس” 
لمدة  الصحي  الحجر  في  األلماس(  )أميرة 
في  يوكوهاما  إلى  لدى وصولها  أسبوعين 
ثبتت  أن  بعد  الجاري،  الشهر  الثالث من  
الثمانين  في  متنها  كان على  إصابة رجل 
من عمره، ونزل في هونغ كونغ بالفيروس.
وتعد سفينة “دايموند برنسيس” ثالث سفينة 
سياحية يتم عزلها بسبب فيروس “كورونا”، 
حيث وضع نحو 7 آالف مسافر في الحجر 
الصحي في سفينة Costa Smerelda في 
في  أيضا  2000 شخص  إيطاليا، ووضع 
 Holland الحجر الصحي على متن سفينة
America قبالة الفلبين يوم السبت الماضي.

 القاهرة/ فرج جريس: ترأس رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الخميس، 
اجتماع مجلس المحافظين بمقر الهيئة العامة 
لالستثمار، بحضور وزيري التنمية المحلية 
والنقل؛ الستعراض الموقف التنفيذي للعديد 
من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم 
العمل  ودفع جهود  بالمحافظات،  تنفيذها 
بها. وشهد االجتماع تقليداً جديداً يتمثل في 
مشاركة نواب المحافظين للجلسة؛ حرصاً 
واالستماع  المناقشات  في  إشراكهم  على 
آلرائهم حول ُسبل النهوض باألداء التنفيذي 

لتلك المشروعات.
وفى مستهل االجتماع، عبر رئيس الوزراء عن 
حرصه إلشراك نواب المحافظين اجتماعات 
مجلس المحافظين، في إطار توجيه الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية 
العمل على مساعدة الشباب في االنخراط 
بالعمل العام وإعطائهم الفرصة الكاملة لتنفيذ 
ذلك على أرض الواقع، وهناك اهتمام شديد 
من جانب الرئيس إلنجاح هذه التجربة؛ كي 
تكون لدينا كوادر مؤهلة لالستعانة بها في 
أي من مواقع العمل واإلنتاج بالدولة، ونفس 
بتعيين  الوزارات؛ سواء  األمر نطبقه في 

النواب والمساعدين والمعاونين، 
يتم  التي  األعمال  إلى حجم  الفتا 
تنفيذها بالمحافظات والذي يتطلب 
تعيين المزيد من الكوادر الشبابية 
التي يمكن أن تسهم بجهدها جنبا 
إلى جنب المحافظين فى أداء المهام 
واألعباء الملقاة على عاتقهم، األمر 
الذي يمكن من النهوض بتلك األعمال 
وتنفيذها على المستوى المطلوب.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء 
“كلنا فى المناصب القيادية نؤدي 
رسالتنا، ثم نسلم الراية لمن يأتي 
بعدنا”، مؤكداً أن الهدف من وجود 
نواب للمحافظين هو تشكيل كوارد 
وصفوف ثانية وثالثة لتولي المناصب 

جوهر  هو  هذا  المستقبل..  في  القيادية 
األمر، ولذا يجب أن نعطي الصالحيات 
أداء  تمكنهم من  التي  والكافية  الواضحة 
النهاية  وفي  منهم،  المطلوبة  األعمال 
سنعمل على تقييم هذه التجربة، الذي هو 
باألساس دور المحافظين، مع العلم أن لكل 
محافظة ظروفها وطبيعتها وخصائصها، 
مسودة  إعداد  محافظ  كل  من  وسأنتظر 

والصالحيات  المسئوليات  بهذه  مكتوبة 
بشكل واضح ومحدد،

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العام المالي 
المقبل سيشهد تركيزا شديدا في الخدمات 
المحلية بالمحافظات، قائال: أنتم شهدتم توقيع 
بروتوكول تعاون في مقر مجلس الوزراء 
بين وزارتي التنمية المحلية والنقل بقيمة 
كفاءة وصيانة  رفع  بشأن  جنيه  ملياري 
الطرق المحلية داخل المحافظات؛ بهدف 

تغيير صورة المدن والمراكز، إلحداث نقلة 
نوعية بها، وكلف رئيس الوزراء بتشكيل 
لجنة الستالم الطرق التي يتم تنفيذها، على 
أن يكون بعضويتها ممثلون عن الجامعات 
المحلية بتلك المحافظات، حتى تكون هناك 
تنفيذ األعمال على أعلى مستوى  ضمانة 
المليارات  تنفق  فالدولة  فائقة؛  وبجودة 
على المشروعات ويجب أن يكون التنفيذ 

بأعلى جودة.

أخبــار
الرئيس السيسي يوجه بضرورة ضمان أعلى معايري السالمة واألمان 

يف حمطات الطاقة النووية

     Vendredi 14 février 2020
الجمعة 14 فبراير 2020

بقلم: تيماء الجيوش

عمر النساء املرئي 
والالمرئي ...

الحديث في مناسبٍة اجتماعية و من خالله  أتبادل      كنت 
فوجئُت بأحدهم ممن بات قاب قوسين او ادنى من سن التقاعد و 
يعمل جاهداً إلبراز مميزاته و بقائه في سوق العمل أطول فترة 
ه البعض  مثقفاً وجدته يدلو برأيه و يعتبر أن  يُعدُّ ممكنة بل و 
على المرأة التقاعد و االبتعاد عن العمل متى بلغت األربعين ، 
يعني بالمحلي »شو بدو يطلع منا« و »حاجتا بئى«!!! و » عيب 
ما بئى بالعمر اكتر مما مضى«!! بقيت مشدوهًة لوهلة امام هذا 
الرصيد من التمييز ، هل يعني أننا كنساء معيٌب عملنا ببلوغنا 
األربعين؟ ، و لماذا العيب ؟ اين هو ؟ و أية ازدواجية هذه؟ أال 
يُفترض ان يكون هناك شيئاً من اللياقة المهنية و العملية ؟ أين 

يقع الوعي من كل هذا؟؟
لنتفق أواًل أن اإلدراك و الوعي هما عملية فكرية ال تُنشئ عقاًل 
هو اعلى درجات  الوعي تحديداً  لكنها تبرزه و تصقله. و  و 
اإلدراك من خالله تتقدم األفكار و اآلراء. في شرقنا نجد العديد 
من السيدات ممن كّن شجاعاٍت بحق ، تميزن بوعٍي عميق و 
التي تحُد من  النمطية  القوالب  الكثير من  استطعن ان يكسرن 
التي يمكن  بالعظيمة  النسبة ليست  . لربما  تفوقهن  ابداعهن و 
النمطية  أدوارها  فالمرأة و  ُتّشكل أغلبية،  باتت  انها  ان نقول 
في الشرق تُثقل عاتقها بأعباء كثيرة ، و ما يغذي هذه األدوار 
، بل  بتاتاً  المرأة  تقليدية ، ال تساعد  النمطية عوامل اجتماعية 
التمييز و  للكثير من  البيئة االجتماعية غالباً ما تكون حاضنًة 
السياسية و  ناهيك عن األسباب  للمرأة ،  التهميش  االنتقاص و 
القانونية و االقتصادية . غالباً دور المرأة العربية النمطي ، و ال 
اعمم بالمطلق هنا، أقول غالباً، يقع في حيز التبعية و الوصاية و 
القوامة و األهم سن اإلنجاب . بلغٍة بسيطة كم صادفنا نساًء بلغن 
الثالثين و ُهّن جدات ولديهن العديد من األحفاد؟ كم امرأٍة هناك 
تُحاسب على مظهرها و منطقها و مجلسها من خالل عمرها؟ كم 
امرأٍة هناك لم تُستثمر إمكاناتها  الفكرية و العملية بسبب التمييز 
العودة  العربية قررت  الجندري؟ كم امرأٍة هناك في األقطار 
العمل بعد تجاوزها  الى سوق  او انضمت  الدراسة  الى مقاعد 
سن الخمسين او األربعين؟ كيف ينظر لها المجتمع ذو المواقف 
االزدواجية  في حال فعلت هذا او ذاك؟ كيف يُثار أمر أعمار 
النساء عموماً ال سيما اجتماعياً و اقتصادياً؟ ما هو مدى االهتمام 

المؤسساتي بهن و ما هي الخدمات التي تُقدم لهن فعاًل؟ 
العمر يصبحن ال مرئيات  يتقدمن في  النساء ممن  ربما معظم 
المجتمعات االنسانية حيث تنحصر  . يحدث هذا في كثيٍر من 
ادوارهن و مشاركتهن االجتماعية بشكٍل حاد مع تقدمهن 
بالعمر. و ال يعود هناك من اشارٍة حقيقية الى مساهمتهن 
الفكرية او االقتصادية و االستثناءات تكاد ال  المجتمعية او 

تتعدى عد األصابع . 
لكن االمر مختلف كل االختالف  مع أوليف براينتون في 
لتقرير  الكندية. فما هي حكايتها؟ وفقاً  ادوارد  مقاطعة برينس 
CBC هي سيدة تبلغ من العمر الواحدة و الثمانين و حالها مثل 
حال بقية السيدات المتقدمات بالعمر ما عدا استثناء واحد يبلغ 
من األهمية بمكان أال وهو قرار اتخذته عندما بلغت السادسة و 
السبعين في ان تتابع أكاديمياً دراستها و السبب يعود الى أن اكثر 
من نصف سكان الريف في مقاطعة برينس ادوارد هم من النساء 
المؤسسات  الرسمية و  الجهات  الخدمات من  يتلقين  و هّن ال 
بالشكل و الحجم المطلوب لهذا فإن السيدة اوليف وجدت الحل 
في ان تولي هذا االمر دراسة و بحثاً بشكٍل أكاديمي و بالتالي 
المتقدمات  بالسيدات  يتعلق  فيما  السياسة  الى تغيير هذه  تدفع 
بالعمر و هكذا كان عندما تقدمت بأطروحتها  تحت عنوان 
الريفية في برينس  بالمناطق  العمر  النساء في  تتقدم  : » كيف 

ادوارد«  لنيل شهادة الدكتوراه من الجامعة.  
بتدريب عشرة  اوليف  السيدة  لتحقيق أهداف أطروحتها قامت 
نساء منهن من تعمل في حقلها الخاص و تجز العشب مستخدمة 
جرارها  و منهن من قامت بتربية أطفالها و عندما تقاعدت لم 
يزد معاشها التقاعدي عن بضعة دوالرات ال تسد رمقاً. ما ابرز 
تمييزاً ضد جيٍل بأكمله من النساء. و منهن من تقوم بالبحث في 
األسواق التجارية و المعارض عن سيارة جديدة بقصد شراءها  
النساء  بين  أي من  ثم كان منهن أيضاً  و ذلك دون مساعدة ، 
من قالت ان التقدم بالعمر ال تعني نهاية حياة المرأة االجتماعية 
. كانت خطوط أطروحتها كما  فيها االرتباط  بما  الشخصية  و 
وصفتها وسائل االعالم ال سيما تقرير CBC   حينها تحمل كل 

ما تعنيه شيخوخة النساء في المناطق الريفية. 
بشكٍل أكاديمي سلٍس و غير متكلف ارادت اوليف و من خالل 
النساء  المباشر أن هؤالء  القول غير  الى  النسوية  النماذج  هذه 
لسن عبئاً على المجتمع  بل يعشّن بشكٍل مستقل و لهن تجاربهن 
التي يُعتدُّ بها . أرادت ان يُنظر لهن بطريقٍة مختلفة بعيدًة عن 
الى  المعنية و  المؤسسات  الى  الرثاء و أن توصل احتياجاتهن 
اللواتي  السيدات  السيدة اوليف و  بالدرجة االولى.  مجتمعهم 
قامت بتدريبهن يمثلن وعياً فريداً يُشاُد به . لم تستكن أياً منهن 
لدورها النمطي ولم تُّعرف عن ذاتها من خالل تقدمها في سنين 
عمرها و شيخوختها بل من خالل ما تستطيع ان تقدمه و تشارك 

به في مجتمعها و أال تكون عالًة عليه . 
المرأة العربية ليست أقل من غيرها فهي أيضاً تمتلك اإلمكانات 
الكثير و اإلبداع في  يدفعها إلنجاز  المؤهالت ما  الذكاء و  و 
الجامدة  القوالب  العربية ال تستحق هذه  المرأة  مناحي متعددة. 
النمطية و ال تستحق ان نُعّرفها من خالل ارقام او عمر او جندر  
، انظروا إليها جيداً فهي تستحق التقدير و االحترام والمساواة . 
معادلة العالقة بين المراة و المجتمع هي معادلة ليست بسيطة و 
لكن كلما  ازداد تطور المراة االقتصادي و االجتماعي ادى هذا 
الى زيادة تطور المجتمع باكمله و كان معياراً  حقيقياً لحضارة 
المجتمعات  العديد من  ام غرباً.  المجتمع سواء كان شرقاً  هذا 
ادركت و في وقٍت مبكر ان عدم احترام حقوق المرأة و التمييز 
ضدها سيؤدي بالنتيجة الى خسارة مجتمعية فادحة و عدم قدرة 
المجتمع على استثمار امكاناته كاملة ما دامت المرأة تُمثل نصف 
المجتمع و مشاركتها تعني فعاًل  بناء حضارة و مدنية. حرصت 
هذه المجتمعات كل الحرص على المساواة و دفع القوانين لمزيٍد 
من عدم التمييز و بالنتيجة سارت عجلة االقتصاد الى االمام و 
انتقلت هذه المجتمعات من الفقر الى دوٍل متطورة غنية. المرأة 
او سنة ميالد، المرأة العربية  ، المرأة ليست عمراً  ليست عيباً 
ليست عبئاً على مجتمعها بل هي دعامته االساسية . المرأة زخٌم 

حقيقي من اإلبداع و اإلمكانات .
اسبوع سعيد لكم جميعاً.

بقلم:  رفاه السعد

  أسئلة تدور في فلك ساحات التظاهرات في العراق 
التيار الصدري مقتدى الصدر من  ماذا يريد زعيم 
الشارع ومن المتظاهرين وماهو الدور الذي يلعبه في 

المشهد الحالي؟ 
تغريدات تلو األخرى يطلقها الصدر يحرك فيها أنصاره 

دون ان يسألوه لماذا والى اين؟ 
تسميات اطلقها على أنصاره ومسلحيه ليكون قائدا لهم 
يسيرهم وفق مزاجه وميوله وانتمائه .. فتارة اطلق عليهم 
ذوي القبعات الزرقاء النه كان يؤيد الثورة فدعاهم الى 
النزول الى الشوارع لحماية المتظاهرين وتارة نزلوا 
الى الشوارع لقمع التظاهرات بأسم سرايا السالم وتارة 
قتل وخطف للناشطين والمحتجين بأسم جيش المهدي.. 
الذي يجلس في قم مببرا زياراته  ماذا يريد الصدر 
الذي  الجديد  الجيل  المتواصلة ألسباب دراسية لكن 
يفترش الشوارع منذ نحو أربعة اشهر ال تمر عليه هذه 

التصريحات المتشتتة.
مقتدى خسر الكثير من أنصاره بعد انتشار صوره مع 
من كان يسميهم بالميليشيات الوقحة أمثال زعيم ميليشيا 
عصائب اهل الحق قيس الخزعلي.. وابل من االنتقادات 
انهالت على الصدر وعلى تقلباته الواضحة والتي بررها 
بعض أنصاره بانها بسبب ضغوطات ايرانية وتهديدات 
له بعد مقتل قاسم سليماني ..فالضربة كانت قاسية على 
ايران بخسارتها سليماني الى جانب نائب رئيس الحشد 
الشعبي ابو مهدي المهندس والذي كانت ايران تعتمد 
عليه بشكل كبير وهو من يدير أذرع طهران في العراق.. 
انه تعرض  بحسب مصادر مقربة من الصدر ذكرت 
لضغوطات بالمقابل حصل على ضمانات بانه سيكون 
األول ومن يقود القوى الشيعية في العراق . لذلك رضخ 
الصدر. وهذا يعكس ماحدث على االرض في اآلونة 
األخيرة محاولة أنصار الصدر لقمع ثورة الشباب وتأييده 
لترشيح محمد توفيق عالوي كرئيس وزراء مكلف رغم 
تهم الفساد الموجهة لعالوي والحكم بالسجن عليه غيابيا 
لمدة سبع سنوات .. ومع هذا ال يزال المحتجون يفترشون 
األرصفة والساحات رافضين ترشيح عالوي ومطالبين 
بحكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة واألحزاب الفاسدة 
.. ورافضين حتى تدخل  ومن دون تدخالت خارجية 
الصدر في هذه التظاهرات منطلقين بشعار ردده الصدر 
في تغريداته » شلع قلع واللي قالها وياهم« في إشارة 
الى مقتدى الصدر الذي اطلق المقولة على المسؤولين 
في الحكومة ..فقد حاول ركوب موجة الثورة وان يكون 
الذين ضحوا من  الشهداء  قائدها على حساب ارواح 
اجل هذه الثورة لكنه قوبل بالرفض. األيام القادمة حبلى 
باألخبار وما هو الطريق الجديد الذي سيسلكه الصدر 

الذي وصف بالمتقلب.!

 ماذا يريد الصدر 
من ثورة الشباب

 HappySt-Valentine
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» كـورونا«
من الصحة إىل االقتصاد ..

قال » ابن مفيدة« الفيلسوف ) 6(

بقلم : خالد بنيصغي 

بقلم: السيد الهادي

عامٌل من الصور .. بني التنافر والتواصل االجتماعي

القاهرة تطلق  األمريكية يف  اجلامعة 
الثانية املئوية  احتفاالت 

اآلثار املصرية تعلن العثور على 83 مقربة تعود حلقبة »مصر السفلى«

بيع لوحة »ذي سبالش« بـ29 مليون دوالر

بقلم/ أسماء أبو بكر

- النفس هي الحياة داخل الجسد ، والحياة هي النفس خارج الجسد ، وحاصل قسمة 
االثنين يساوي واحد صحيح .. وهذا هو الرقم الموضوع لغريزة البقاء .

-  الراحة في الحياة أخذها الظلم وكعادته لم يقم بتوزيعها بين البشر بالتساوي .

- والتعب في الحياة أخذه العدل وكعادته قام بتوزيعه بين البشر بالتساوي .

الزفاف وأصبح كل واحد منا  الحياة ثوب  العدل ، الرتدت  الراحة أخذها  - ولو أن 
عريس الحفل , ولو أن التعب أخذه الظلم المتألت إحدى غرف المنزل بالصراخ ، 

فيما راحت الغرفة المجاورة تبحث عن كاتم للصوت .

حب  هو   ، للحياة  الغريزي  الحب  أن  يكتشف  الجحيم  من  اإلنسان  يقترب  عندما   -
بالستيكي له رائحة كريهة عند االشتعال .

- السعادة هي تلك اللحظة التي تذوب كل مراحل العمر على شفتيك ، فال تسال عندها 
هل أنت طفل ؟ هل أنت شاب ؟ هل أنت شيخ ؟ إنها الحياة عند نقطة كاملة .

- السعادة مثل ذرة الهيدروجين ال تستطيع الجاذبية األرضية االحتفاظ بها .

- هناك مقدار من المعاناة محسوب بدقة تستمر معه الحياة من أجلنا ، لكننا دائما لدينا 
شكوك بأن هذا المقدار يزيد دائما عن المعدل المطلوب ، فقط ألننا ال نريده نهائيا .

 

 إن العالم شبيه بالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه 
بالسهر  بسببه  األعضاء  باقي  تداعى  واحد  عضو 
كورونا “   “ فيروس  الصين ظهر  في    .. والحمى 
المواطنين  من  العديد  أرواح  يحصد  الزال  الذي 
خاصة في إقليم “ هوبي “ مركز الوباء . وصل عدد 
الوفيات من جراء فيروس كورنا إلى 910 أشخاص، 
97  شخصا، وهو أكبر عدد  الماضي  وتوفي األحد 
تفشي  اكتشاف  منذ  واحد  يوم  في  الوفاة  من حاالت 
الفيروس أول مرة في ديسمبر الماضي في مدينة “ 
ووهان  “ عاصمة إقليم هوبي في الصين ، وخارج 
وفقا  دولة ومنطقة   27 في  الفيروس  انتشر  الصين، 
الرسمية  التقارير  إلى  استنادا  رويترز  إلحصاءات 
330 شخصا. وُسجلت حالتا وفاة  أكثر من  وأصاب 
خارج البر الرئيسي للصين في هونج كونج والفلبين. 

وكالهما من مواطني الصين .
لكن المرض لم يقف عند هذا الحد بل تجاوز الجسد 
والصحة إلى االقتصاد العالمي ، وأصبح يهدد دوال 
سلبية  انعكاسات  لها  كبيرة  اقتصادية  بأزمات  عدة 

على المستوى االجتماعي والسياسي لهذه البلدان .
الطاقة  أسواق  خبيرة  فالد،  إيلين  حّذرت  فقد 
فيروس “كورونا”  انتشار  تداعيات  من  األمريكية، 
المخاوف  للبترول بسبب  المنتجة  الدول  الجديد على 
من تراجع الطلب على الطاقة، وبخاصة في الصين 
للنفط  استيرادا  واألكثر  الفيروس  األشد تضررا من 

على مستوى العالم.
وقالت فالد، في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ لألنباء، 
إن المخاوف من التداعيات االقتصادية ألزمة فيروس 
أقل  إلى  العالمية  النفط  أسعار  دفعت  “كورونا” 
الرغم من خفض  أكثر من عام، على  مستوياتها منذ 
الدول المنتجة إلنتاجها في وقت سابق؛ وهو ما يهدد 
أمام  الباب  تفتح  النفطية،  للدول  اقتصادية  بصدمات 

اضطرابات سياسية وإقليمية في هذه الدول.
ذكرت  قد  الصينية  للجمارك  العامة  اإلدارة  وكانت 

العام الماضي،  النفط، خالل  أن واردات الصين من 
أكبر  لتصبح  يوميا  برميل  مليون   11 بلغت حوالي 
المركز  كبير عن  وبفارق  العالم  في  للنفط  مستورد 
أكبر  هما  وروسيا  السعودية  أن  حين  في  الثاني؛ 

مصدرين للنفط إلى الصين.
انخفاض  مع  الطلب  انخفاض  سيناريو  إن “حدوث 
اإلنتاج يعني تراجع إيرادات الدول النفطية الكبرى، 
يعني  ما  ميزانيتها؛ وهو  في  العجز  ارتفاع  وبالتالي 
هذه  توفرها حكومات  التي  العامة  الخدمات  تراجع 
لفترة  الوضع  هذا  استمر  فإذا  لمواطنيها.  الدول 
تداعيات سياسية  الدول  هذه  تشهد  فقد  نسبيا،  طويلة 

واجتماعية لالزمة”.
دولة  أكبر  وهي  المتحدة،  الواليات  إلى  وبالنسبة 
أن  فالد  إيلين  ترى  حاليا،  العالم  في  للنفط  منتجة 
أمريكا ستعاني من تداعيات “كورونا” أيضا؛ ولكن 
بشكل مختلف. فعلى عكس دول “أوبك بلس”، وصل 
المتحدة، وخاصة  الواليات  في  النفط  إنتاج شركات 
من الزيت الصخري، إلى أعلى مستوياته تقريبا. فإذا 
في  اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع  ومع  األسعار،  تراجعت 
أيضا،  الصخري  الزيت  المتحدة، وخاصة  الواليات 
واستمر التراجع لفترة طويلة، فإن فقاعة قطاع النفط 
األمريكي ستنفجر لتنطلق موجة إفالس بين الشركات 
األمريكية وعمليات تسريح للعمال. وعلى الرغم من 
انخفاض  إلى  ستؤدي  “كورونا”  فيروس  أزمة  أن 
األمريكيين،  المستهلكين  إلى  بالنسبة  البنزين  أسعار 
فإنها قد تضر بالدرجة نفسها باالقتصاد األمريكي في 

أحد أنجح قطاعاته”.
والجدير بالذكر أن علماء الطب أكدوا أن اللقاح ضد 
بعد سنة ونصف  إال  متوفرا  يكون  لن   “ “ كورونا 
)18 شهرا ( في حين أن الوفيات بسبب هذا الفيروس 
تجاوز عتبة األلف ، أما المصابين به فهو في ارتفاع 
مستمر بأرقام مخيفة تجاوزت األربعين ألف مصاب 

بهذ الداء الفتاك .

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

شيد أعظم حضارات العالم أجمع.
الحضارة الفرعونية مليئة بالكثير بقصص 
دونت على ورق  التي  واألشعار  الحب 
فقد  والمعابد،  المقابر  وجدران  البردي 
أسمي  من  الفراعنة  عند  الحب  كان 
القديم  المصري  التي عبر عنها  العالقات 
بارعاً  فكان  عاطفته،   كتاباته عن  في 
المشاعر  للتعبير عن  الكلمات  انتقاء  في 
العاطفية واستخدم  كلمه “ مر “  ومعناها 

بالهيروغليفي “يحب 
وعبرت أغاني الحب في حاالت كثيرة عن 

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

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

والعاصمة.
بالملك  الخاص  العرش   ويظهر كرسي 
توت عنخ آمون مظهراً من مظاهر الحب 
ونالحظ أن الملكة عنخ آسن آمون  تنضح 

يدل على  العطرية، مما  بالزيوت  زوجها 
مدى عالقة الحب بينهم.

أيضا كان للملكة “نفرتاري” زوجة الملك 
العظيم رمسيس الثاني دوراً هاما في أجمل 
لها “رمسيس  كتب  الحب حيث  معاني 
الثاني” على واجهه معبدها  في أبو سمبل 
بإقامة  الثاني  الملك رمسيس  “امر جاللة 
لزوجته  المعبد من حجر جميل جيد  هذا 
نفرتاري التي تشرق الشمس من أجلها “.

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

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

في مصر الفرعونية. 
 ومن أهم ما كتب عن الغزل والحب هي 
الغذاء  الهواء هي  المياه هي  الطبيعة هي 
هي الفاكهة هكذا قال المصري القديم عن 
ثاني هي  لها  ليس  وقال: حبيبتي  حبيبته 
أجمل الجميع أنها تشبه نجمة الصباح عند 
شروقها مع مطلع عام سعيد ساحرة هي 
نظرات عينيها رقيقة هي كلمات شفتيها، 
تسير على  نبيلة هي فى مظهرها عندما 

األرض، إنها تأسر قلبي بجمالها.

وأرقاها  اإلنسانية  المشاعر  أروع  الحب هو من      
على اإلطالق ؛ وللحب معانى كثيرة ومرادفات ال تعد 
وبترتيب  وأهميته  داللة على جماله  له  فيها  كل حرف 
تعطينا  بتواليها  والتى  الكلمات  ابلغ  تصاغ  الحروف 
مناهج الحياة وحكم تنير العقول وتبهج القلوب وتنعش 
فى  ومهارة  التقدير  وحسن  تدبيرا  تزيدنا   ، النفوس 
التواصل ؛ فهى كلمات من نور تتألأل مثل أشعة الشمس 
القلوب  يداعب  و  العيون  يجذب  بعيدا  بريقها  فترسل 
بقسوته  بأسره  العالم  أن تساع  .. فال يكون بوسعها إال 
وأحزانه قبل بهجته وأفراحه ، كما يمكنها إبرام صفقات 
ال  هذا هدف  و  المشاغبين  مع  السالم  ناجحة إلحالل 
العنف  تنبذ  الصافية  القلوب  هذه  لمقايضته ألن  مجال 
والغضب وتطرد أى جسم غريب عنها حتى ال يحل بها 
الخادعة  بالمشاعر  التلوث  ترفض وبشدة  فإنها  الظالم 
البذيئة  الغرائز  تساير  أن  وترفض  الشريرة  واألفكار 
تتبنى أى فكر مزعج يسلبها سالمها ؛ فهى كالمياه  أو 
الجارية التى تحتفظ دائما بنقائها وصفائها حتى يرتوى 
منها العطشى فتمنحهم األمان واالطمئنان و تثبت عقيدة 
اإليمان بفاعلية الخير وقدرته فى دفع كل ما هو جائر 
و رخيص كما تمنحهم القوة الدافعة إلستكمال المسيرة 
بثبات وإصرار.. وهذا ما صاغه شاعرنا األستاذ فريد 
زمكحل فى قصيده له بعنوان “ كنزى الثمين” ولكن و 
بالحقيقة إن ثبات الفكر واإليمان بقوة الحب وقدرته فى 
المنكسرة وتصحيح  القلوب  األليم وجبر  الواقع  تغيير 
المسار يصنع المعجزات ؛ فعندما نمنح بالحب الصادق 
قليل   ، لديه  قوة  له سند وال  ليس  يائس  األمل إلنسان 
الحيلة ، أال نكون بذلك قد منحناه ثقة بنفسه وحياة أفضل 
وطاقة  غيره  يرشد  نبراسا  منه  جعلنا  و  بنفسه  وثقة 
تستطيع أن تحيى فى عالمنا مشاعر جميلة قد طمستها 

األنانية و تعارض المصالح  واإلنتهازية؟  
الحيوان،  بطباع  اإلنسان  تطبع  لقد  دون شك ولألسف 
تدفعه غرائزه لنيل ما يبتغى دون شعور أو تمييز ؛ دون 
تفكير سوي فيما هو الئق وغير ألئق ؛ لم يعد يهتم بتقدير 
الناس له او بحكم المجتمع على مظهره أو سلوكه وذلك 
تحت مسمى “ الحرية الشخصية “ كما أنه ال يعتبر الخير 
وال يكترث بما يسببه لألخرين من ألم وما يلحق بهم من 

المناصب والمكسب  إعتالء  ؛ وأصبح همه هو  خسارة 
وقد   - الحكمة  أصبحت  كما  ؛  الحصانة  ونيل  الوفير 
الدهاء والمكر والغش ، واألهم هو  تغير تعريفها - هو 
بقدر اإلمكان على مميزات وترسيخ عالقات  الحصول 
بمظهر  الخداع  وأحياء  الحقيقة  دفن  له  يتسنى  حتى 
األنظار ويصبح عنواناً  إليه  فيلفت  فيه  براق ال ريب 
الفساد  المنتفعين ويسود  ويلتف حوله  الزائف  للشرف 
الموازين  فيقلب  المتعفن ‘  الضمير  ويتفشى مرض ‘ 
ويشوه المبادئ والمثل .. فإن كان الحب يعرب عن أنبل 
المشاعر وحسن الظن وتقدير الجمال ، ويمنح الوجدان 
القدرة على الفهم واإلدراك حتى يتمكن من التعبير بأبلغ 
الكلمات عن أصدق إحساس ؛ و إن كان للحب دور فعال 
التغلب  و  العنف واإلساءة  القبح واأللم ونبذ  إزاحة  فى 
على البغض و اماتة شهوة اإلنتقام و تجنب الكذب وطرح 
الحب  بهذا  لنا  فهنيئا   ، واألذى  الشر  وإقصاء  الخداع 
وقدرته على خلق الجنة على األرض فيكون كل يوم من 
أيامنا عيدا له نحتفل به ونرحب به بيننا نسكنه فى اعماق 
قلوبنا فال يجسر على أحد اقتالعه من أحشائنا وال نفرط 
فهو  وكياننا  دفاعنا عن عزتنا وشرفنا  وندافع عنه  به 
موطننا رغم احتوائنا له فبدونه نتوه فى ظلمة هذه الحياة 
فال نستدل على قرين أو حبيب وال يعد للخالن وجود وال 
لألهل مكان ..فهو حجر األساس فى عالقاتنا المتعددة فإن 
كنا نتمتع بقلب من ذهب وفكر صاف ونفس هادئه فمن 
دون شك سنحتمى بفضائلنا من كل شر يداهمنا أما عيد 
، فهو  الحب  بعيد  المترجم مجازا  فالنتين و هو  القديس 
أيضا عيدا عظيما يستحق اإلحتفال به بطريقة خاصة جدا 
، إذ أن هذا القديس أصر على تنفيذ الوصايا اإللهية وعدم 
الذى  الطاغية،  الثانى  الخضوع لإلمبراطور كلوديوس 
المتحابين وهذا مخالف  بين  الزواج  بمنع  قراراً  أصدر 
الزواج  بإتمام  العالقات  تتويج  اإللهى بضرورة  لألمر 
فإستشهد  بقطع رأسه وسفك دمه  أمرا  الطاغية  فأصدر 
من كان يُتمم سر الزيجة ويحمى الشباب من السقوط فى 
الحب ويضعه فى  فالنتين كان يحمى  الخطيئة..القديس 
دائما طالبا عنا  فالسالم إلسمه وليظل  الصحيح  مساره 
نراه فى كل  اذهاننا حتى  قلوبنا وينير  الحب  ينقى  حتى 

المحيطين بنا .
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  أعلنت وزارة اآلثار المصرية، يوم األربعاء، اكتشاف 83 مقبرة أثرية 
في محافظة الدقهلية شمالي البالد.

وبحسب بيان للوزارة، تحقق الكشف أثناء أعمال الحفر األثري بمنطقة أم 
الخلجان، ونقلت عن أمين عام المجلس األعلى لآلثار أن “80 مقبرة منها 
ترجع إلى فترة النصف األول من األلف الرابع قبل الميالد، والمعروفة 
باسم حضارة بوتو أو مصر السفلى، واتخذت شكل حفر بيضاوية قطعت 
في طبقة الجزيرة الرملية، بداخلها دفنات في وضع القرفصاء، وعثر مع 

هذه الدفنات على أثاث جنائزي”.
وأكد وزير اآلثار المصري، مصطفى وزيري، على أن “هذه هي المرة 
نقادة  فترة  إلى  توابيت فخارية ترجع  الكشف عن  فيها  يتم  التي  األولى 
الثالثة في مواقع محافظة الدقهلية، حيث لم يسبق الكشف عن الدفن داخل 
البعثة  بواسطة  الكشف عنها  تم  فخارية سوى في حالة واحدة  توابيت 

البولندية بتل الفرخة”.
الموقع قد شهد كثافة في  إلى أن  وتابع أن الكشف “يشير بشكل واضح 
االستيطان خالل عصر نقادة الثالث إلى جانب الكثافة التي شهدها خالل 
فترة بوتو، ومن المتوقع الكشف عن المزيد من المقابر التي تم الدفن فيها 

داخل توابيت من الفخار”.
األعلى  بالمجلس  المصرية  اآلثار  قطاع  أيمن عشماوي، رئيس  وقال 
العثور عليه مجموعة من  تم  التي  الجنائزي  األثاث  بين  لآلثار، “من 
أو  محارة  إلى  باإلضافة  الصنع،  يدوية  الصغيرة  الفخارية  األواني 
محارتين من المحار البحري”، مشيرا إلى أن “المقابر الثالث األخرى 
الثالث والتي تم الكشف بداخلها عن تابوتين من  ترجع إلى عصر نقادة 

دفنة  بداخلهما  الفخار، 
القرفصاء  في وضع 
األثاث  بها  ويحيط 
أواني  من  الجنائزي 
ة  ف ل ت خ م ة  ي ر ا خ ف
ي  ت ل ا و ل،  ا ألشك ا
الفترة  تلك  بها  تتميز 

الزمنية”.
بعثة  ل ا عثرت  كما 
على صاليتين  أيضاً 
من صاليات صحن 
ا  هم ا حد إ كحل،  ل ا
مستطيل  شكل  ذات 
شكل  ذات  واألخرى 
عثر  كما  ئري،  دا
على كتلة صغيرة من 
الظران كانت تستخدم 
على  الكحل  لصحن 

البلطي،  تلك الصاليات، كما سبق الكشف عن صالية على هيئة سمكة 
وفقا للبيان.

إنه “تم  الدقهلية،  آثار  البعثة ومدير عام  الطلحاوي رئيس  فتحي  وقال 
الثاني  االنتقال  إلى عصر  التي ترجع  القطع األثرية  الكشف عن بعض 

)فترة الهكسوس(، منها بعض األفران والمواقد وبقايا أساسات مباني من 
الطوب اللبن، وأربعة دفنات مشيدة بالطوب اللبن بها دفنة طفل صغير 
و  الفخارية  األواني  إلى”بعض  باإلضافة  بالغين”،  وثالثة ألشخاص 
الحجرية وبعض التمائم والحلي التي صنعت من األحجار شبه الكريمة 

وطعم بعضها بالمعادن مثل الذهب”.

لفنان  سبالش”  “ذي  لوحة  بيعت    
ديفيد  الشهير  البريطاني  آرت  البوب 
مليون   23.1 بنحو  الثالثاء،  هوكني، 
مليون دوالر(،  إسترليني )29,8  جنيه 

في مزاد لدار سوذبيز لندن.
لحظة  سبالش”  “ذي  لوحة  وتصور 

غطس رجل في حوض سباحة.
ويبلغ السعر الذي عرضه مشتر مجهول 
الهوية، ما يقرب من 8 مرات المبلغ الذي 
بيعه آخر مرة في  العمل عند  حققه هذا 
مزاد خالل 2006 في مقابل 2.9 مليون 

جنيه إسترليني.
الفن  مبيعات  رئيسة  بيكر،  إيما  وقالت 

للمزادات:  المعاصر في دار “سوذبيز” 
“هذا ليس فقط عمال بارزا لديفيد هوكني 
بل هو أيضا رمز لفن البوب آرت الذي 
حدد عصرا معينا وأعطى هوية بصرية 

للوس أنجلوس”.
آن  أوف  “بروتريت  لوحة  وبيعت 
أرتيست” لهوكني المولود في يوركشير 

بأكثر من 90 مليون دوالر في نيويورك، 
قياسي يسجل في  2018، وهو رقم  في 
مزاد في ذلك الوقت لعمل أنجزه فنان ما 

زال على قيد الحياة.
لوحة “باسيفيك  بيعت  نفسه،  العام  وفي 
كوست هايواي أند سانتا مونيكا” لهوكني 

في مقابل 28.5 مليون دوالر.

بهجٍة مستعارة، وكلماٌت رنانٌة  أسماٌء مزخرفة، وصوٌر ذات    
لدخول  بوابتك  نشرها! هذه  يقرأها من  لم  كتٍب ربما  مقتبسٌة من 
العالم الرقمي وبصورٍة خاصة منصات التواصل االجتماعي، اآلن 
يمكنك أن تمتلك بوًقا خاًصا تفرج به عن نفسك، من خالل نشر ما 
يروقك، ولكن أظن أن كثيرين نسوا وضع قانوٍن ألنفسهم في هذا 

العالم االفتراضي.
ربما يأخذني الحديث عن منصات التواصل إلى سنواٍت ليست بعيدة؛ 
فما زلت في مطلع العشرينات لكن بعض المواقف التي حدثت لي 
في مرحلة ما قبل الجامعة جعلت مني شديدة الحرص من التوغل 

في هذا العالم.
منذ بضع سنين كانت المرة األولى التي أدخل فيها إلى هذا العالم؛ 
التواصل مع  أن  يرون  الخاصة،  التقاليد  ذات  البيوت  في  فأحياًنا 
الفتيات، خاصة الالتي  الغرباء تحت أي ظرف يشكل خطًرا على 
إلى  أحياًنا –  يقودنا –  الفضول  لكن  المراهقات،  ما زلن في طور 

الهاوية ونحن ال ندري!
سريًعا فتحت الموقع وبدأت أُدخل بياناتي وأنا كلي أمل أن أخوض 
اسمي؛  مع وضع  لطفلة صغيرة  اخترت صورًة  تجربًة جديدًة، 
ألدخل هذا العالم لعلي أجد ما يقلل شعور الفراغ، ولعلني أجد نفًعا 

أو هكذا خيلت لي نفسي.
لي  هكذا ظهرت  الصيت!  ذائعة  مليونيٌة وشخصياٌت  صفحاٌت 
الذي  الظمآن  أراه مثل  أتابع كل ما  المقترحات فور دخولي، كنت 
بداية  كانت  هنا  ومن  ليروي ظمأه،  يطارده  وراح  سراًبا  وجد 
الصدمة الكبرى. صفحة أحد نجوم الفن ومن لهم جيٌش من المعجبين 
لم يرضني،  الصفحة  منه من خالل  بدر  موقًفا  لكن  والمعجبات، 

وحسبُت أنني يمكنني أن أذكر رأيي من دون أي ضرر؛ فقد علمونا 
أن االختالف في الرأي ال يفسد حبل الود.

تسارعت نبضات قلبي وارتعشت أطرافي وأنا أكتب أول تعليق لي، 
وهو نقٌد بسيط فأنا بالطبع من معجبات هذا الفنان، لكن هذا ال يعني 
أننا ال ننتقد من نراه جيًدا، وكتبت جملتي ويا ليتني لم أفعل، ما إن 
أيقونة اإلشعارات وبدأت صافرات  التعليق حتى تغير لون  نشرت 
تهاجمني، وكأني تحدثت  التي  الردود  الكثير من  اإلنذار ووجدت 
للسباب  كان  بل  توبيخي  إلى  األمر  ينتهي  ولم  ذاٍت مقدسة،  على 

واالنتقاص مني ومن رأيي نصيُب األسد.
كانت البداية والنهاية في آٍن واحد، أغلقت الحساب وأصبحت قلقة 
تتحدث في  له، وربما  يحلو  ما  يقول  فكٌل  الُمقنَّع  العالم  بشأن هذا 
الطب وأنت خبرتك الطبية أنك مرضت فزرت المستشفى، وترى 
الكثيرين محللين للسياسة واالقتصاد والدين وكل دورهم في الحياة 

أنهم متابعون للقنوات الفضائية.
ربما في العالم الواقعي ال تستطيع أن تحدد حجم من ينتقدك لتعرف 
إن كان أهاًل لذلك أم أنه متنمٌر يضيع وقته في السخرية من اآلخرين، 
لكن ماذا عن »خريجي مدرسة الحياة، وأميرٌة على عرش القلوب« 
إنها أسماٌء ال تعرف من أصحابها لكنك ترى ِفعالهم التي تقتل في 

قلوبنا الكثير.
المؤسسة  يخص  ما  الدولة وخاصة  دشنتها  التي  الحمالت  هذه 
انتشار هذه  بعد  التنمر والذي زادت حدته  تواجه  التعليمية، والتي 
الشهرة والمال أحياًنا،  باتت عاماًل لجلب  السخرية  المنصات؛ ألن 
كل وظيفتك في الحياة أن تسخر من اآلخرين: من مالبسهم، ومن 
الجهل  آخر من  نوٌع  أيًضا وهذا  لهجتهم  بل ومن  طريقة حياتهم، 

بثقافة اآلخرين.
في  ذاتيًة  أكون  أن  أريد  ال 

حكمي فهناك دائًما وجٌه آخر لكل شيٍء حولنا، فعلى الرغم من وجود 
السلبيات التي تحيط بهذه المنصات، لكن لها من اإليجابيات الكثير؛ 
فهي تشكل حًقا إعالًما شخصًيا قد ينقذك أحياًنا من مشكلتك، وباتت 
تسهل الكثير علينا مثل صلة الرحم، وتجمع األصدقاء وخاصًة أولئك 
الذين سافروا خارج الوطن؛ حتى ال نُشعرهم بوحدتهم، ال أريد هدم 
لعلنا  الشروخ،  نرمم هذه  أن  يمكن  لكن  الرقمي،  التواصل  صرح 

نصل إلى عالٍم يحترم اآلخر.
إنَّ السخرية من لهجة أهلنا في الصعيد واألرياف ليست من صور 
تشمل:  التي  اآلخرين  بثقافة  الجهل  دليٌل على  إنها  بل  الكوميديا 
التفكير، علينا أن ننظر  الحياة، وطريقة  اللهجة، والملبس، ونمط 
التي تشكل جبل عمرنا؛ فإن  إلى أن وقتنا هو الحصوة الصغيرة 
من  منسوٌج  جبٌل  كأنه  العمر  يفيد سقط صرح  ال  فيما  أضعناها 

صوف الخراف.
العملية  في  حتى  عنه  غنى  ال  حيوًيا  أمًرا  المنصات  هذه  باتت 
التعليمية، هذا صحيح، ولها ثمرٌة باتت تظهر بال شك، لكن يجب 
أن ننظر دائًما إلى السئ مخافة الوقوع فيه؛ فلعلنا اآلن مثل إنساٍن 
يسير حول حديقٍة عاليٌة أشجارها فينظر إلى السماء ليراقب الطير 
فال طال  أرًضا؛  به  تهوي  ببالوعٍة  وإذا  األغصان،  فوق  المنشد 

سماًء حلم بها، وال أرًضا خاليًة من العثرات.
التي  المبهجة  الصور  الرقمي عالٌم من  العالم  أن يصير هذا  أحلم 
نقاًء من عالمنا  أكثر  يكون  إنسانية،  تكون بصمًة  أن  تستحق حًقا 

الحقيقي، أحلم أن يحترم كٌل منا اآلخر.

بالقاهرة أسبوعاً من االحتفاليات  الجامعة األمريكية  تقيم   
في الفترة من 15 إلى 19 فبراير/شباط 2020 بحرم الجامعة 
الثاني  القرن  بدء  لتدشين  القاهرة،  الجديدة، شرقي  بالقاهرة 

على إنشائها.
وتنطلق احتفاالت المئوية الثانية تحت شعار "أنت المستقبل" 

وتركز على المستقبل وخططها في المائة عام القادمة. 
ويقدم خريجو الجامعة السبت المقبل عرض أزياء "100 عام 
من تطور األزياء" عما ستكون عليه األزياء في الـ100 عام 
فيلم عن تطور األزياء خالل  إلى عرض  القادمة باإلضافة 

المائة عام السابقة.

الشارع وزيارة  لفرق  إلى عروض غنائية وفنية  باالضافة 
من  الزائر  والتكنولوجيا حيث سيتمكن  العلوم  إلى مجمع 
رؤية المجرة في الـ100 عام القادمة، ويتجول الحضور بين 
والطبوغرافيا  اآلثار  تشمل مختبر  التي  المئوية  مختبرات 

والتصميم والعمارة.

للطعام يضم مطابخ  دولياً  السبت مهرجاناً  فعاليات  وتشمل 
الشيفات  بين  ومسابقات  العالم  أنحاء  جميع  من  متنوعة 

الدوليين.
 6:00 الساعة  2020 من  فبراير/شباط   17 اإلثنين  يوم  أما 
 AUC بـ  المئوية  ليالي  الجامعة  9:00 مساء، ستقيم  حتى 
"مستقبل  بعنوان  معرض  تشمل   Park and Square
بعد"، يضم أعمال مواهب شابة من طالب  التصميم- ماذا 
الجامعة األمريكية بالقاهرة باإلضافة إلى طالب من جامعات 

مرموقة في المنطقة العربية.
القليوبي،  رنا  للدكتورة  ندوة  هناك  أيضًا  وسيكون 
األوصياء  مجلس  عضو 
أفيكتيفا  شركة  ومؤسسة 
المتخصصة   Affectiva
الشعور  تحليل  مجال  في 
اإلنسانية،  واالنفعاالت 
مختبر  داخل  نشأت  والتي 
س  شوست ت سا ا م د  ه ع م
وستكون  ا،  تكنولوجي ل ل
عن  لقليوبي  ا محاضرة 
بعنوان  الذكاء االصطناعي 
"الذكاء االصطناعي: أنسنة 

التكنولوجيا." 
اليوم عرض  يقدم في ختام 
بوابة  عند  األبعاد  ثالثي 
بالقاهرة  الجامعة األمريكية 
الهندسة  مستقبل  يصور 
المعمارية وما سيكون عليه المستقبل المعماري للجامعة في 

بداية المئوية الثانية.
والتعرف  االختالط  فرصة  الليلة  هذه  للحاضرين  سيتاح 
على مشاهير خريجي الجامعة األمريكية بالقاهرة والوزراء 

والسفراء والشخصيات العامة بمصر والمنطقة والعالم.
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بقلم: الدكتور غازي الفنوش
     ليس األدب التمثيلي واألفالم السينمائية فحسب هما 
اللذان يتضمنان الصراع فهو في الفنون كلها وإن أختلف 
مفهومه األكاديمي والعلمي كدراما فاألديب يضمنه في 
شخصيات عمله األدبي  . وإذا بدا في عمل مسرحي 
أو سينمائي تتحرك فيه األحداث وتتفاعل فيما بينها فقد 
يختلف الصراع في الشكل فقط بناء على األسلوب الذي 
يختص به الفن فالفنان يوضحه في الفن الذي يصدره                    
فأدب القصة والرواية به مثل هذا الصراع ، فأنظر 
على سبيل المثال إلى رواية )كونت دو مونت كريستو( 
التي كتبها األديب الكسندر ديما ، وهي من أهم رواياته 
التي ترجمت إلى أكثر من لغة ، فهي تحكي عن بحار 
يخدعه صديقان والمدعي العام للملك في الفترة التي كان 
يحكم فيها لويس الثامن عشر فرنسا بعد تنازل نابليون 
بونابرت عن الحكم ونفيه إلى جزيرة ألبا . فالصديقان ، 
أولهما يحسده ويحقد عليه بعد أن يتولى هو قيادة السفينة 
التي يعمل بها كقائد للبحارة وهو ما كان يرغب فيه 
صديقه ، والثاني كان يرغب في خطيبته التي يسعى 
للزواج منها . أما المدعي العام فقد كتب إليه الصديقان 
بوشاية منهما أن معه رسالة تهدد السياسة العامة فحقق 
معه واتهمه بمواالته لنابليون بونابرت فمزق الرسالة 
وسجنه ظلماً ليخفي أن الرسالة التي لم يعرف البحار 
محتواها ولم يكن له شأن بها كان سيعطيها  إلى أب 
المدعي العام الذي كان من الموالين لنابليون . وفي هذه 
الرواية يحدث الصراع الداخلي في نفس البحار بعد أن 
يسجن لحيرته وعدم معرفته بجريمته وأن ما يحدث له 
هو ظلم لم يدرك مبرره . ثم يحدث الصراع الخارجي 
بين البحار وبين هؤالء الذين خدعوه بعد أن يكشف له 
)األب فارما( الذي كان معه بالسجن عن هؤالء وبعد 
أن يهرب ويحصل على كنز كان األب فاريا يخفيه 
بجزيرة مونت كريستو ، فيأخذ خفية لقب أمير مونت 
هذه  قدمت  وقد   . منهم  االنتقام  إلى  ويسعى  كريستو 
الرواية على المسرح الفرنسي ونفذ منها بعض األفالم 
الغربية . أما األفالم المصرية فقد أنتج منها ثالثة أفالم 
هي أمير االنتقام تمثيل أنور وجدي وإخراج بركات 
وأمير الدهاء تمثيل فريد شوقي وإخراج نفس المخرج 
وإخراج  الشريف  نور  تمثيل  االنتقام  ودائرة  بركات 
سمير سيف . وأنظر معها إلى الروايات المصرية ، 
ومنها رواية اللص والكالب لنجيب محفوظ ترى هذا 
الصراع بين سعيد مهران وبين من يعمل معه بعد أن 

فيسجن ويتزوج من  الشرطة عنه  ويبلغ  يخدعه هذا 
زوجته وسعيه لالنتقام منهما ثم بينه وبين رؤوف علوان 
الذي علمه أن من حقه أن يسلب أموال األغنياء فيتغير 
رأيه بعد أن يغدو صحفياً مرموقاً فيهاجمه ويثير الراي 
العام ضده . وقد نفذ من هذه الرواية فيلم مصري تمثيل 
شكري سرحان وشادية وكمال الشناوي وإخراج كمال 
الشيخ وفي رواية السراب تلمح هذا الصراع الداخلي 
عند شاب لم يكن قادراً لمحتواه النفسي على التعامل 
مع زوجته ومعاشرتها ، وقد أنتج منها فيلم تمثيل نور 
الشريف وماجدة ومن إخراج أنر الشناوي . والشعر 
فيه صراعات مختلفة في مضمونها ، ففيه الصراع بين 
الرغبة وبين األحباط ، وبين الحرية واالستبداد بين 
األشتياق والحرمان ، بين األمل واليأس وبين اللقاء 
والهجر ، وينطبق ذلك على كل شعراء العالم في كل 
 ، وجهان  له  فيه  الصراع  ولكن   . واألزمنة  األمكنة 
األول هو الصراع بين الشاعر في حصيلته األدبية وبين 
التزامه بقواعد الشعر التي عليه أن يلتزم بها ، أما الثاني 
فهو اختيار ألفاظه وتوظيفها لتوضيح هذه األحاسيس 
المختلفة . فالشعر الفرنسي تخضع قواعده أو القاعدة 
الرئيسية فيه للميزان الشعري ببيت القصيدة ، وهذا 
 ، Syllabe الميزان يخضع لما يسمى بالمقطع اللفظي
وهو يشابه التفعيلة في الشعر العربي العمودي وإن كانا 
يختلفان في الشكل ، والمقطع  بشكل عام هو اللفظ أو 
الجزء من اللفظ الذي يحوي حرفاً صوتياً أو ما يطلق 
عليه بالفرنسيةVogelle  مثلO   أو A  والبعض 
يسمون هذا الحرف وغيره بالعربية الحرف المتحرك 
ولو أخذنا بهذه التسمية فمن األفضل أن نعرفه بالمحرك 
فهو الذي يحرك األلفاظ وينطقها فمثاًل L فقط ال تنطق 
  . La فتنطق  Aبمفردها وإنما تنطق إذا أرتبطت بها
 Totalité هو من مقطع فقط أما Toutوالمقطع اللفظي
فهي من أربعة مقاطع té, li,ta,to والميزان الشعري 
الفرنسي أو البيت الشعري يشمل عدداً مختلفاً من المقاطع 
 Monossyllabe يبدأ من مقطع فقط ثم أثنين وهو يسمى
ثم مقطعين Dissyllabe إلى أثنى عشر مقطعاً ويسمى

Alexandrine وهذا كثير الشيوع في الشعر ألن طوله 
يعطي للشاعر الحرية في توضيح مشاعره وأحاسيسه . 
أما القافية Rime   فهي بشكل عام ثالثة أنماط فقد 
بين  فتكون  وتتغير  والثاني  األول  البيت  بين  تكون 
الثالث والرابع وتسمى المنبسطة ويرمز لها بالحروف

AABB أو بين البيتين األول والثالث وبين البيتين 
الثاني والرابع  ABAB وتعرف بالمتقاطعة ثم النمط 
  ABBAالثالث األول  والرابع معاً والثاني وما يليه

وتعرف بالمتعانقة .
وقد يشذ الشاعر عن هذه األنماط فيضع القافية كما 
)المارتين(  الفرنسي  الشاعر  يقول  فعندما  يرغب  
الذي عاصر القرن التاسع عشر في قصيدته المشهورة 
البحيرةLe Lac  وقد ألتزم في أبياتها بالميزان الذي 
األولى  أبيات  الثالثة  في  مقطعاً  عشر  أثني  يحوى 
وبميزان ثانٍي يتكون في البيت الرابع من ستة مقاطع 
القصيدة  كل  في  وهكذا    Hexamètreيسمى وهو 
التي تأخذ شكل الرباعيات أما القافية فهي المتقاطعة 
ABAB  فهو يقول وكأنما يحاكي البحيرة ويشهدها 
على ما كان بينه وبين حبيبته  : أترين .. لقد جئت 
رايتها  التي  الصخرة  هذه  على  أجلس  وحدي  األن 
تجلس عليها ، وكنت تنسابين على جوانبها المفتتة ، 
والرياح تنثر رغوة أمواجك على قدميها المعشوقتين 
. فهو في صراع بين حبه وحنينه إلى محبوبته وبين 
اإلحساس  ذلك  في  فوظف  فراقها  وأساه من  لوعته 
تلك الصورة الشعرية الرقيقة . وعندما يقول الشاعر 
 Les الفرنسي دو موسيه في قصيدته األماني العقيمة
voeux stériles يحث فيها الشعراء وهو بالطبع يطبق 
ما يقوله على نفسه ، أن ال ينحطوا بتفكيرهم في زمن 
اليقدر الناس فيه  القيمة الفنية والرقيقة للشعر وما 
يبعثه في نفس الشاعر من األرق والشدة حتى يبرز 
ما يثور في نفسه وأن اليقلقهم ما يرونه من حولهم 
ولذا فهو يرى الشاعر بائساً لصراعه بين ما يسعى 
إليه وبين ما يلحظه بالبيئة التي تحيط به عندما يقول : 
أيها الشاعر البائس .. ما دامت هذه مهنتك والسيما في 
هذا الزمن العاصف حيث تكون األفواه صامتة بينما 
تتكلم السواعد ويختفي الخيال كحلم بين ضجة الحركة 
فعلى األقل ال يقلقك هذا الدجل المغطى بقناع مقزز 
فتنحط بتفكيرك معه فهو في صراع بين هذا الخيال 
الذي ينبعث في نفس الشاعر وما يشعر فيه من اليأس 
والتقيد حتى ينظم قصيدته وبين البيئة المادية التي ال 
تأبه بما يأتي  به ويبدعه ومع ذلك فهو يحثه على أن 
ال يقلق وال ينحدر إلى هذا الذي يراه جداًل مقنعاً . 
أما الشعر العربي فقواعده ترتبط في الشعر العمودي 
ببحور الشعر العربي وتفعيالته ، وترتبط في الشعر 

المتحرر من هذه البحور بتناسق األلفاظ وما تنتجه 
من إيقاع موسيقى يبدو في القصيدة . والصراع فيهما 
ينشأ بين الشاعر وبين التزامه بهذه القواعد وتوظيف 
حصيلته األدبية ألبراز ما يشعر به ، أما األحاسيس 
التي تبدو فيه فال تختلف بأختالف الشعراء في كل 
النظر  وبصرف   ، الجاهلي  فالشعر  وزمان.  مكان 
عن شك طه حسين في انتمائه إلى العصر الجاهلي 
ورؤيته أن هذا الشعر منحول قد نظم بعد هذا العصر 
بعوامل مختلفة اجتماعية واقتصادية وسياسية وعقائدية 
بصرف النظر عن ذلك ففيه تلك الصراعات فامرؤ 

القيس يقول في معلقته :
أفـاطم مهـاًل بعض هـذا التــدلل           

فأجملي                                                                              ِصرمي  ازمعت  كنت  وإن            
أَّّغــَرِك مني ان حبــِك قــــاتلي              

يفعِل                                                                             القلب  تأمري  مهما  وإنِك        
فأزمع األمر وعليه وبه سعى إليه ، والصرم هو الهجر ، 
وليس من المعروف لماذا لم يقل الشاعر بداًل من صرمي 
هجري فهي ارق وأسهل في توضيح المضمون وال 
تؤثر في وزن البيت ، ولكن يبدو أن إختياره هذا كان 
له في نفسه مبرر ، فالصرم هو الهجر القاطع ، تقول 
ُصرم الرجل اي كان جْلداً قاطعاً في أمره ، أما الهجر 
فهو البعد أو النأي ففضل لذلك هذا اإلختيار . والشاعر 
في هذين البيتين يمسه صراع داخلي بين حبه وعشقه 
لمحبوبته وبين داللها الذي يرغب في أن تتمهل فيه 
وال تتعجل ، وخوفه من أن تهجره ، فإن سعت إليه 
فلتجمل أي تتأنى وتتئد . ثم يسألها وكأنما يؤكد ما يشعر 
به ومما يوضح أساه ولوعته من هذا السؤال فيقول لها 
هل في سعيها هذا قد غرها حبه فطمعت وتجرأت عليه 
وقد عرفت أن عشقه لها يكاد يقتله وأن قلبه ينقاد إليها 
فكل ما تأمره يفعله . وعلى الرغم من أن إختيار لفظ 
)القلب يفعل( ينأى عن محتوى السلوك عند اإلنسان 
فالقلب من الناحية الشعورية يشعر وال يفعل مع ارتباطه 
بالعقل والنفس ، ولكن يبدو أن الشاعر قد ضمنه بيته 
الشعري على اساس أن القلب هو الدافع لسلوك اإلنسان 
.. ومهما يكن في ذلك فهذا يدل - سواء أحسن أو أخطأ 
- على صراع الشاعر في انتقاء الفاظه ، وفي توظيفها 
لتوضيح أحاسيسه  فقد يخطئ في انتقائها وقد ينجح 

وقد يضطر إليها .  
البقية في العدد القادم   

الصراع بني آهلة اليونان القدمية 

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

اخليال من  وحكايا  قصص 

شعر: صباح غريب

ِجـراح حبَّـة 
كيف ينطفيء اللهب 
ورجال بالدي عجب 
وطني وطن الشهداء...

هم نور الطريق 
وفي السماء أقمار وشهب 

باهلل عليكم ..
كيف ينطفئ اللهب !!!

والكل يسير على ذلك الدرب !!
ال تنظروا إلى الوجوه الطافية..

واألقزام المتعالية 
هنآك درر في األعماق 
تلمع رغم سواد السحب 

لن ينطفيء اللهب 

ستعود بالدي حرة 
رجالها كالقيامة يأتون !
ريح ..عواصف يأتون 

لن تهدأ. نارنا أبدا 
إلى أن تقتلعون 

من أرضنا ..ستقتلعون 
فنجومنا تزداد كل يوم 

أمهاتنا والدة 
فلن تهدأ نارنا أبدا 
إلى أن تنصرفون. 

فاخبروني اآلن 
كيف ينطفيء اللهب !!

شعر : 
عباس شعبان

فيها شلل  هي حالة مرضية يحدث     
نتيجة إصابة  الوجه  في نصف عضالت  
والمسمى   ، السابع  الدماغي  العصب 
الرجال  ويصاب   ، الوجهي  بالعصب 
، ولكن يزداد  بنسبة متساوية  والنساء 

حدوثه في المراحل األخيرة من الحمل 
ألياف  من  الوجهي   العصب  ويتألف 
الكهربائية  اإلشارات  تحمل  عصبية 
لها  فتنقل  الوجه  إلى عضالت  العصبية  
لتقوم كل عضلة  المعلومات واألوامر 
بقية مجموعة  بدورها وبشكل متوافق مع 
يتكون  ذلك  ، وبنتيجة  الوجه  عضالت 
إبتسامة  الوجه سواء كانت  التعبير في 
أن   يعني  أو عبوس او ضحك ، وهذا 
إحداث  على   يعمل  الوجهي  العصب 
فقد سمي  لذا   ، بالوجه  المختلفة  التعابير 
إلى  باإلضافة   ، الوجهية  التعابير  عصب 
ذلك فهذا العصب يكون مسئوال عن الغدد 
الدمعية واللعابية وعن التذوق في اللسان . 
الدماغ ويمر  الوجهي من  العصب  يمتد 
قبل  الجمجمة  قاع  في  قناة عظمية  خالل 
فإذا   ، الوجه  لتعصيب عضالت  تفرعه 
العصب  على  رض  أو  إلتهاب  حدث 
القناة  داخل  ينضغط  وبالتالي  يتورم  فإنه 
، ومن  بالعصب  الشلل  فيحصل  العظمية 
هنا يمكن اصابة العصب في منطقة الدماغ 
لقوة دماغية مركزية  إلى  ويؤدي ذلك 
ناجمة  تكون  الحدوث وعادة  نادرة  وهي 
عن النزوف الدماغية و أورام الدماغ ، أو 
العصب  مسار  على  االصابة  تكون 
فتحصل لقوة محيطية وهي االكثر شيوعا، 
وعادة تكون بسبب التعرض المفاجئ لجو 
بالتهاب  العصب  أو بسبب اصابة  بارد 
فيروسي )إنفلونزا( ، أو إلتهاب جرثومي 
للغدة النكافية ، او ألسباب استقالبية كالداء 
السكري ، أو إصابات رضية للعصب كما 

في حوادث السير واالصطدام .
الشلل  إلى اعراض هذا  بالنسبة  هذا و 
وعالماته ، فإنها تأتي بشكل مفاجئ وغالبا 
المصاب ضعف في  ، حيث يالحظ  ليال 
جانب واحد من وجهه  يزداد تدريجيا في 
تدلي  فيحصل    ، أيام  أو  غضون ساعات 
الجبهة وحاجب  وارتخاء  في عضالت 
مع  المصاب  الوجه  نصف  في  العين 
حدوث صعوبة في اغالق العين والتبسم، 
المصابة  الجهة  الفم في  وهبوط زاوية 
الفم  إلى صعوبة في اغالق  يؤدي  مما 
للسوائل  وبالتالي يحدث خروج  بالكامل 
عند الشرب من الجهة المصابة  ، ويصبح 

الوجه خالي من التعابير ، مع عدم القدرة 
على التصفير  كما يحصل ألم داخل األذن 
الرأس وانخفاض  أو خلفها وصداع في 

حاسة الذوق ، 
لتشخيص شلل  اختبار محدد  ليس هناك 
العصب الوجهي وغالبا يعتمد الطبيب في 
البداية  على الفحص السريري من خالل 
المريض والطلب منه  إلى وجه  النظر 
تحريك عضالت الوجه عن طريق إغالق 
عينيه ، ورفع جبينه والكشف عن اسنانه، 
التخطيط  بإجراء  الطبيب  يستعين  كما 
التصوير  وكذلك  للعصب  الكهربائي 
بالرنين المغناطيسي و والتصوير الطبقي 

المحوري .
عالج اللقوة المحيطية : 

الوجهي  الشلل  حاالت  معظم  تشفى 
النصفي من دون عالج ، إال أن ذلك يأخذ 
، ويعتبر  أو أشهر  اسابيع  وقت طويل 
الحالة بشكل مبكر  مؤشر جيد  تحسن 
على امكانية حدوث التحسن الكامل بشكل 
سريع ، هذا وتعتبر عودة حس الذوق من 

أولى عالمات التحسن .
للقوة  مسبب  مرض  وجود  حال  وفي 
االساسي  المرض  ينبغي عالج  المحيطية 
الشلل  . وبشكل عام عند حدوث  المسبب 
الراحة وعدم  للمريض  يفضل   ، الوجهي 
التعرض للبرد واالبتعاد عن مصادر القلق 

والتوتر ، 
اما بالنسبة للعالج الدوائي فيتم ذلك بإعطاء  
الكورتيزون )بردنيزولون(مع مضارات 
الفيروسات )اسيكلوفير( ومركبات فيتامين  
- B ,  باإلضافة الستخدام قطرات الدموع 
العين  قرنية  لجفاف  منعا  االصطناعية 
الدوائي  ، كما ينبغي أن يترافق العالج 
ألن  وذلك   ، والنفسي  المعنوي  بالدعم 
الوجه  الوجهي يشوه منظر  شلل العصب 
الناحية  ، فيواجه المصاب صعوبة من 
اإلجتماعية ،  ويحتاج كذلك لعالج فيزيائي 
الوجه  لعضالت  تدليك  طبيعي إلجراء 
التمارين  وتدريب المريض على بعض 
الحاجبين لألعلى  للوجه مثل تمرين رفع 
الخدين عن طريف نفخ  الهواء في  ونفخ 
لتقوية عضالت  العلكة  بالونات ، ومصغ 
الوجه المصابة بالشلل . وفي حال استمرار 
اللقوة ألكثر من ستة اشهر دون تحسن فقد 
لتحرير وتخفيف  الجراحة وذلك  إلى  يلجأ 
الضغط على العصب ، ولكن هذا اإلجراء 
نادر لما قد يسبب من أثار جانبية كصعوبة 

بالنطق واألكل  .

شلل العصب الوجهي 
)اللقوة(

حّوليني
اكتبيني فوق بريدك
واحقنيني في وريدك

وارسميني فوق شفاهك
كلمة تتحدى أشتباهك
كلمة تنطق باشتهائك

ضّمدي ب بدمي جراحك
عيّشيني فى براحك

وانشري الفرحة فصباحك
لو في مرة نسيت حروفك

زلزليني
فّوقيني
رجعيني

دوري بيّا ودّوريني
عّدي بيّا فوق سنيني

أحضن الفرحة اللي ماتت
أمسح الدمعة اللي باتت
تجري ديما في آهاتك

واحضنيني
دّوبي ف حضنك أنيني

لو ضلوعي تبعدك
هّشميني

احضني بقلبك وتيني
ضّمي قلبي جّوا حضنك

أعصريني
دّوبيني

يوسف زمكحل   همسـات
تعلم كيف تسعد نفسك بدون أحد 

ما تحصل عليه بسهولة تخسره بسهولة

اذا كنت ال تريد أن تحب فلماذا تحيا ؟

الحب كاإلزهار يحتاج إلى منَّ يرعاه 

أفضل لك ان تحب وتفشل من ان ال تحب مطلقا 

كل األبواب تغلق اال باب هللا فهو مفتوح على مصراعيه

اثنان ال تبقى معهم من ال يفهمك ومن ال يقدرك 

المستحيالت تنهار أمام الحب 

خليل  )جبران  بنسيانهم  تبدأ  حين  اليك  سيشتاقون 
جبران(

..ورّجع  الخصام  بعد  صالحني  حبيبي   .. كلماتي  من 
لقلبي تاني الوئام ... اول ما شفته راح الكالم 

بعد  صالحني  حبيبي   .. المالم  ونسيت  العذاب  ونسيت 
الخصام  

بقلم: إدوار ثابت

اللهب ينطفئ  كيف 

دوبيين

أي اهلدايا هي األفضل لديك من الشريك يف عيد احلب؟

اننا نستورد االمل من رحم االلم » هكذا يقال «
في هذا اليوم ، ونحن في اوائل الربيع لعام 2016 قررت 
ان ابدأ بكتابة قصص وحكايا من الخيال، كونها تتجرد من 
الخيال،  اجمل من  بالحقيقة وال  تجمعها صلة  الحقيقة وال 
واول ما خطر ببالي ان ابدأ بكتابة هذا الموضوع : غابة 

الوحوش 
نعم اننا في غابة من الوحوش وآكلي لحوم البشر، هل يعقل 

ان تصل البشرية لهكذا حال ؟
نعم، نعم وصلت واليكم قصتي

اهل وخالن،  لي   ، بلد  لي   ، لي وطن  فيه  كنت  يوم  كان 
اسرح وامرح في واد من البحبوحة والثراء، ال اعي شيئا 
لمن حولي وال احسب حساب لغد ، قد يكون ظالما، مظلما، 
»غدارا متوحشا«، ولن اطيل عليكم هذه القصة وما جرى 
نعيشها  اننا  اليوم شعرت وعلمت  لكن  الخيال،  من  كونها 

حقيقة ال قصة من الخيال 
نعم اليوم اننا نعيش في غابة وحوش ال تعرف دينا  »وال 

مذهبا«،ال تعرف االنسان وال االنسانية عقولها تبخرت ، 
زنودها تفتلت ، سيوفها لم تر النوم في اغمدتها يوما 

في يوم كنا فيه نسرح ونمرح في بلد يعم فيه ناس طيبون 
ال يعرفون خصام وال لؤم وال مذلة وكانهم حقيقة في الجنة 
الربيع  اليوم ، ما حصل وجرى ، هبت عاصفة باسم  اما 
بذور  ودهست   ، واليابس  االخضر  ابادت   ، العربي 
مع  ورحلت   ، الوطن  هذا  خيرات  غلة  وغادرت  الحياة، 
طيور السنونو تفتش عن دفء تتلظى به ، وهكذا يا وطن 
هذا   ، نعم   ، البشر  لحوم  وآكلي  للوحوش  غابة  اصبحت 
وابتسامتي  انهمرت  دموعي   ، سال  دمي  اليه،  وصلنا  ما 

غابت، نعم أين دمي دموعي وابتسامتي 
هل يعقل ؟ ان يحدث هذا لوطني الحبيب ؟ اين االمان ؟ اين 

الهدوء ؟ اين ؟ اين ؟ 
ومهما   ، النهار  ينبثق  ان  بد  ال  طال  مهما  »الليل  ويقال 
تكدست الغيوم ستضمحل وتزول« وتعودي سوريا تضيئي 

على العالم النور والسالم . حبيبتي سوريا . 

»صالون سعيد« في عنوانه الجديد
Esthétique Antoinette للسيدات و Salon Said Habouri يسعد إدارة

أن تستقبل عمالئها الكرام طوال أيام األسبوع ما عدا األثنين على عنوانها الجديد الكائن في:
345, boul. Chomedey, Local - 3, Laval Qc. H7V 3S7

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 
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بقية العدد الماضي

  تحتفل الكنيسة الغريبة بعيد الحب يوم 14 شباط من كل عام، فيما 
تحتفل به الكنيسة الشرقية يوم 30 يوليو. وهو عيد بثيمة دينية بحتة، 
لكنه بات يحمل طابعاً رومانسياً ويُحتَفل به في أنحاء العالم كلها كعيد 

للعّشاق، دون استحضار رمزياته الدينية.
بين  رومانسية وخصوصية  المناسبات  أكثر  من  الحب  عيد  ويعتبر 
على  االمتنان  بمشاعر  للبوح  ذهبية  فرصة  أنها  سيما  ال  الزوجين، 
للقلوب،  السرور  تُدخل  التي  األشياء  من  والهدية  الزواج،  رابط 

وتقّرب بين األزواج وهي مفتاح للقلوب المغلقة.
وحتى ال تقع بالحيرة أيها الرجل فإننا نُقدم لك 5 هدايا تحلم بها الفتيات 

في عيد الحب 2020، لتقدم إحداها إلى شريكة الحياة:
-1 باقة من الورد

يرتبط الورد بمفهوم الحب، ولكنه في الحقيقة يرمُز إلى أشياء مختلفة 
وذلك حسب لونها ونوعها، لذلك َيجب أن َيكون الَشخص على معرفة 
للفتاة، واللون المفضل لديها، ليساعده  تامة بنوعية الزهور المحببة 

ذلك على اختيار الباقة المناسبة، وتقديمها لها في الوقت المناسب.
-2 عشاء فاخر

الخروج  الحب هي  الزوجين في عيد  التي تالئم  األفكار  من أفضل 
لتناول العشاء في مكان رومانسي ملىء بالشموع والورود الحمراء.

-3 مجوهرات
الهدايا  المجوهرات في يوم الحب من  يعتبر إهداء قطعة من 
بعين  األخذ  من  بد  ال  إذ  األزواج،  بين  تقدم  التي  الخاصة 
ناحية  من  الزوجه،  تفضله  التي  المجوهرات  نمط  االعتبار 
النوع، والشكل، والوزن، ونوع األحجار الكريمة الذي تفضله، 
مع ضرورة االنتباه لبعض التفاصيل الدقيقة التي قد تعني لها 
الكثير، كشراء سوار أو عقد يحمل شكل حيوانها المفضل، أو 

حرف أسمها، أو عالمة آللة موسيقية ورموز أخرى.
-4 عطور

من الهدايا المثيرة للزوجة في عيد الحب هو العطور وخاصة 
إذا كان العطر المهداه لها من العطور المميزة لديها.

-5 شوكوالته
تعتبر الشوكوالتة المفضلة للجميع نظراً للمعاني العميقة التي 
تعبّر عنها من حب، وشغف ورومنسيّة، إضافًة إلى أنها من 
الهدايا التقليديّة البسيطة وغير المكلفة، حيث يمكن تقديمها في 

عيد الحب، عبر لفها وتقديمها بشكل جذاب وأنيق.
وفي هذا المقال نقدم لكم أيضاً بعض النصائح لتكون هدية عيد الحب 

مميزة:

-1 تقديم هدية يمكن استخدامها واالستفادة منها. 
-2 كتابة رسالة وإرفاقها مع الهدية. 

-3 معرفة الهدايا التي يفضلها الشريك.
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ختلصي من قشرة الشعر يف 5 نصائح فقط

أسباب التعرق املفرط يف منطقة اإلبط وعالجه

تعرف على 10 أطعمة 'سحرية' تبعد النوبات القلبية وتصلب الشرايني

تعرف على أفضل املكسرات اليت تساعد يف حرق الدهون
عن  دائما  والنحافة  الوزن  لتخفيف  الساعون  يبحث   
أفضل خطط فقدان الوزن وحرق دهون البطن، وغالبا ما 

يتبعون نظاما غذائيا أو رجيما ما لتحقيق 
ذلك، بالطبع مع اختالف النتائج.

ويعتقد البعض أن تناول المكسرات يساعد 
صحة  مدى  ما  لكن  الوزن،  إنقاص  على 
التي  المكسرات  أفضل  هي  وما  ذلك؟ 

تساعد في حرق دهون البطن؟
واحدا  غذائيا  نظاما  هناك  ليس  بالتأكيد 
على  للحصول  المرجوة  النتائج  لتحقيق 
النحافة المطلوبة، فقد نسمع عن رجل فقد 
عدة كيلوجرامات من وزنه باقتطاع كمية 

ومقادير السكر والنشا التي يتناولها.
»الكيتو«،  نظام  إلى  آخرون  يلجأ  وقد 
معتدل  الدهون،  عالي  غذائي  نظام  وهي 
الذي  الكربوهيدرات،  منخفض  البروتين، 
إلى 50   20 إلى  الكربوهيدرات  من  يحد 
جراما يوميا، لتحقيق النتيجة نفسها تقريبا.

النظام  أو  الحمية  جانب  إلى  وبالطبع، 
الغذائي ال بد من ممارسة الرياضة، باعتبارها من األمور 

األخرى التي ثبت أنها تساعد على إنقاص الوزن.
حقيقة المكسرات وإنقاص الوزن

في  يساعد  والبذور  المكسرات  تناول  أن  حقيقة  ما  لكن 
تسريع عملية إنقاص الوزن، وما مدى صحة ذلك؟

أنها ال  بالدهون، إال  المكسرات غنية  الرغم من أن  على 
الواقع  ففي  كثيرون،  يعتقد  أو  يتوقع  كما  السمنة  تسبب 
على  تحتوي  خفيفة،  كوجبة  جيد  بشكل  المكسرات  تعمل 
كميات متوازنة من البروتين واأللياف والدهون الصحية.
أن  يمكن  المكسرات  تناول  أن  الدراسات  أظهرت  وقد 
الوزن،  فقدان  ويعزز  بل  الغذائي،  التمثيل  صحة  يحسن 

كما ذكرت صحيفة »ديلي إكسبريس« البريطانية.
أن  السكانية  الدراسات  أظهرت  ذلك،  على  وعالوة 

أن  إلى  يميلون  المكسرات  يتناولون  الذين  األشخاص 
ال  الذين  أولئك  من  رشاقة  وأكثر  أكثر  أصحاء  يكونوا 

يفعلون ذلك.
والمكسرات  البذور  أن  يبدو  سبق،  ما  خالل  ومن  إذن، 

جيدة لفقدان الوزن.
بحسب الدراسات، يعتقد أن بذور الشيا هي من بين أكثر 
األطعمة المغذية على هذا الكوكب، فهي تحتوي على 12 
)وقية(،  جراما   250 كل  في  الكربوهيدرات  من  جراما 
وتعتبر هذه النسبة عالية جدا، غير أن 11 جراما من هذه 

الجرامات تتألف من األلياف.
ووفقا لموقع »هيلث إن الين«، فإن المحتوى العالي من 

األلياف في بذور شيا يسمح له بامتصاص كمية من المياه 
يشبه  يجعله  إلى 12 ضعف وزنه، مما  بين 11  تتراوح 
الهالم وبالتالي يتمدد ويتوسع داخل المعدة، 

ويعطي بذلك شعور بالشبع.
إنقاص  في  األهمية  ذات  األخرى  البذور 
جيدا  مصدرا  يعد  الذي  اللوز،  هي  الوزن 
يقال  التي  المشبعة،  غير  األحادية  للدهون 
حرق  في  للمساعدة  سري  عنصر  إنها 

الدهون في البطن.
البروتين  العالي من  إلى محتواه  وباإلضافة 
لفقدان  جيدا  طعاما  اللوز  يعد  واأللياف، 
الوزن ألنه يساعد على كبح الرغبة الشديدة 

في األكل.
بواسطة  المطلوبة  النحافة  على  وللحصول 
المكسرات، يوصي الخبراء بتناول حفنة أو 

22 جراما منها يوميا.
النحافة  على  للحصول  يسعى  لمن  ويمكن 
الشيا  بذور  أو  اللوز  يحاول رش  أن  أيضا 
أو  اإلفطار  وجبة  خالل  الشوفان  على 

السلطات أو البطاطس المقلية.
الفستق،  تناول  فإن  واللوز،  الشيا  بذور  إلى  باإلضافة 
حرق  في  كثيرا  يساعد  اإلفطار،  وجبة  في  وخاصة 

الدهون في البطن.
ويعتقد الخبراء في مجال التغذية والصحة أن تناول حبة 
مقارنة  حرارية،  سعرات   3 حوالي  يعادل  واحدة  فستق 
مجلة  ذكرته  لما  وفقا  للوز،  حرارية  سعرة   14 بنحو 

التغذية »نوتريشن«.
والمعادن  والليوتين  باأللياف  غني  الفستق  أن  كما 
تعمل  حيث  مغذ،  يوم  لبداية  مثالية  وهي  وفيتامينات ب، 

األلياف على منح الشعور بالشبع لفترة طويلة.

 العرق حالة فسيولوجية طبيعية، لمعادلة درجة حرارة الجسم في الجو شديد الحرارة 
أو في حالة بذل مجهود بدني، لكن في حالة زيادة إفراز العرق عن حده أو فرط التعرق، 
يعد األمر حالة مرضية، إذ تفرز الغدد العرقية العرق بشكل زائد عن حاجة الجسم. لكن 

ال تقلقي، ففرط التعرق يصيب كثير من الناس، وقد يكون سببه وراثيًا. 
سنحدثِك في هذا المقال عن فرط التعرق وطرق التخلص من هذا التعرق الزائد: 

ينقسم التعرق الزائد إلى نوعين: فرط التعرق الموضعي اإلفراز الزائد للعرق من منظقة 
محددة في الجسم، كتعرق اإلبط. 

فرط التعرق العام فرط التعرق من جميع أجزاء الجسم بشكل عام. 
تتعدد أسباب فرط التعرق، لكن يرجح أن تكون أسباب التعرق الموضعي وراثية، أما 
فرط التعرق العام فيكون بسبب: خلل في الجهاز العصبي. انخفاض نسبة السكر في 
الدم، ما يسبب ارتفاًعا في درجة حرارة الجسم. النشاط والحركة الزائدان. خلل في نشاط 
الغدة الدرقية. زيادة مفرطة في الوزن. انقطاع الدورة الشهرية. تناول بعض األدوية، 
التي تحتوي على مركبات تنظم درجات الحرارة وتفرز العرق. اإلكثار من الموالح 

واألطعمة الدهنية المصنعة والمعلبة واألطعمة الحارة بشكل كبير. أمراض في الغدد 
الصماء. بعض الطرق للتخلص من تعرق اإلبط الزائد:  في حالة إذا كان العرق المفرط 
من النوع الثاني، يرجى زيارة الطبيب لعالج المرض المسبب له، أما إذا كان التعرق 
الزائد موضعي تحت اإلبط، فيمكن عالجه بإحدى الطرق التالية: كلوريد األمونيوم يمنع 
إفرازات الغدد العرقية عن طريق سد المسامات، فيمكن استخدامه لكن يفضل على 
فترات متباعدة. حقن البوتوكس الموضعية حقن تستخدم لحالة فرط التعرق في اليدين أو 

تحت اإلبط، إذ يدوم مفعولها حتى ستة أشهر. 
العالج الجراحي بقطع العصب المسبب للتعرق، وهذا في أقصي حاالت التعرق المفرط. 
هناك أيًضا بعض الحلول الطبيعية للحد من التعرق الزائد أكثر أمنًا من الحلول الكيماوية 
السابقة، ومن هذه العالجات ما يلي: استخدام سبراي مضاد للتعرق طبي، لكن بعد التأكد 
من جودة نوعيته واستشارة الطبيب. شرب المرمرية، فهي تقلل من إفراز العرق الزائد. 

االستحمام بشكل يومي وخصوًصا في فصل الصيف. 
ارتداء المالبس القطنية للحد من ارتفاع درجة حرارة الجسم وامتصاص العرق.

الطهي  روائح  إلزالة  خطوات   9
واجلسم الشعر  يف 

  هل تحبين المطبخ وتتفننين في إعداد الوجبات الشهية ألسرتك 
الصغيرة؟ 

هل تستمتعين بروائح الطعام المميزة وتفاعل الخضروات والتوابل 
بالتأكيد ال تستمتعي حين تعلق  لكنِك  البوتاجاز؟ حسنًا  فوق 
روائح الطهي بجسمك وبشعرك بعد االنتهاء من إعداد 
الطعام، إليِك بعض النصائح لتجنب اكتساب شعرك وجسمك 
إلى  الطعام. ضمي شعرك  أثناء إعداد  لروائح الطهي في 
الخلف، ويمكنك ارتداء باندانة أو ربط إيشارب صغير على 

الشعر، ثم خلعه بعد االنتهاء من طهي الطعام. 
ارتدي مالبس بأكمام طويلة، وال تنسي مريلة الطبخ، وغيري 

مالبسك عقب االنتهاء من إعداد الطعام. 
خذي حماًما سريعًا عقب إعداد الطعام، وإن تعذر األمر، فعلى 

األقل اغسلي وجهك ورقبتك وذراعيك حتى المرفقين. 
أو ملعقة من  القرفة،  بإمكانك وضع قدر به ماء وعود من 

الفانيليا، واتركيه يغلي على النار في أثناء الطهي، وسيمتص الخليط 
المطبخ جيدًا  المستحبة. احرصي على تهوية  الطهي غير  روائح 

بفتح النافذة وتشغيل الشفاط خالل وجودك في المطبخ. 
التخلص منها،  التي يصعب  الروائح السخيفة  الثوم من  رائحة 
بإمكانك شراء قطعة من األلومنيوم مخصصة للتخلص من رائحة 
بالمعنى  ألومنيوم، وهي ليست صابونة  الثوم اسمها صابونة 
الحرفي، وإنما قطعة من األلومنيوم تقومين بفرك يديك فيها وتزيل 

رائحة الثوم، أو يمكنك فرك يديك في إناء مصنوع من األلومنيوم. 
ادهني يديك بعصير  الروائح،  للقضاء على  الليمون حل سحري 
الليمون بعد إعداد الطعام، للتخلص من الروائح المزعجة في يديك. 

البصل والفلفل ثم األعشاب،  بتقطيع  ابدئي  السلطة،  عند إعداد 
يديِك  افركي  ثم  بالليمون،  الطماطم والخيار والجزر، وانتهي  ثم 
بقشر الليمون بعد عصره، وبهذا تضمنين أال تعلق روائح البصل 

والفلفل بيديِك. 
الطعام،  إعداد  انتهائك من  فور  تغيير مالبسك  احرصي على 
إلى  المالبس  الرائحة من  تنتقل  تغييرها، كي ال  في  تتأخري  وال 

جسمك.

 مشكلة قشرة الشعر من أكثر المشاكل الجمالية التي يتعرض لها شعر 
المرأة ويسبب لها انزعاًجا كبيًرا.

قشرة الشعر تتسبب في معظم األوقات لتعرض الشعر للمزيد من المشاكل 
منها تقصفه وتلفه وأيًضا تساقطه وذلك بسبب االلتهاب الذي يصيب فروة 
العديد من  نتيجة  المشكلة تكون  الشعر. هذه  نتيجة لظهور قشرة  الرأس 
األسباب الغذائية والعوامل البيئية التي تواجهها المرأة مثل التغذية غير 
ايام بدون  أو تركه ألكثر من 3  الشعر بشكل مستمر  الصحية وغسل 
غسيل، هذا بخالف جفاف الجسم الذي يصل لفروة الرأس ويسبب القشرة 
وغياب فيتامين أ. هذه المشكلة تسبب شعور بالحرج خاصةً عندما تتواجد 

القشرة على مالبسِك! 
لكي تتجنبي عزيزتي هذه المشكلة تابعي معنا هذه النصائح اليومية التي 

بإتباعِك لها سوف تتخلصي تماًما من القشرة.
1- استخدمي الوصفات الطبيعية

إذا كنِت تعانين عزيزتي المرأة من كابوس قشرة الشعر المزعجة عليِك 
باإلبتعاد عن المنتجات التجميلية التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة 
الرأس. عليك  لفروة  نهائيًا وتسبب ضرًرا  القشرة  ألنها ال تقضي على 
بمعالجة القشرة بإستخدام بعض الوصفات الطبيعة من حياتِك التي تقضي 

على قشور فروة الرأس.
2- تجنبي أشعة الشمس

التعرض بإستمرار ألشعة الشمس يؤدي إلى إصابة فروة الشعر بااللتهاب 
والحروق ومن ثم القشرة. حاولي عزيزتي تجنب التعرض ألشعة الشمس 
أثناء الخروج في  الشمسية  القبعات  البنفسجية من خالل ارتداء  فوق 

النهار. يمكنِك دهن جلد فروة الرأس بواقي الشمس حيث يعتبر من اكثر 
لتتجنبي اإلصابة  به  بد من االعتناء  الجسم وال  البشرة رقة في  مناطق 

بقشرة الرأس المزعجة.
3- ال تستخدمي المستحضرات الزيتية

التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من  للشعر  التجميلية  المستحضرات 
تبتعدي  بد أن  لذلك ال  الرأس.  الزيوت والدهون تزيد من قشرة فروة 
الرأس مما يؤدي  الزيوت في فروة  عنها تماًما. فهي تزيد افرازات 
الرأس.  العامل األساسي في تكّون قشور  الدهون وهذا هو  إلى تراكم 

الجل والفازلين  الزيتية مثل  المستحضرات  هذه 
إلى  التي تحتوي على دهون تؤدي  والكريمات 
الرأس مما يسبب تكوين  إغالق مسامات فروة 
الرأس. تجنبي استخدام  الشعر وجلدة  طبقة في 
الشامبو الغني بالزيوت واستبدليه بالشامبوه الغني 

بمادة البانثينول فهي مادة ملطفة ومنعمة للشعر.
4- ال تغسلي شعرك بإستمرار

الهامة لكن  الجمالية  بالشعر من األمور  االعتناء 
اإلفراط في غسيله يؤدي إلى تلف في خاليا فروة 
الرأس مما يساعد على تكوين قشرة الرأس. 
لذلك، اغسلي شعرك ثالث مرات فقط أسبوعيًا. 
احرصي اثناء غسل الشعر على استخدام الشامبو 

الخالي من مركبات كبريتات الوريل مع تجنب البلسم الذي يحتوي على 
الدايميثيكون. هذه المركبات الكيميائية الضارة تسبب زيادة القشرة على 

الشامبو كل ستة أشهر وإختاري  تغيير نوع  أيًضا  الرأس. يمكنك  فروة 
األنواع المضادة للقشرة.

5- تجنبي التوتر وحافظي على التغذية السليمة
لكي تتخلصي سيدتي من مشكلة قشرة فروة الرأس عليك بالحفاظ على 
تناول الخضروات  نظام غذائي صحي وسليم كما عليك اإلكثار من 
ابتعدي عن  بفيتامين.  والفواكه الطازجة والحرص على مد الجسم 
األطعمة التي تسبب حساسيّة في الجلد وبالتالي ظهور القشرة. احرصي 
الرأس. هذا مع  الماء بكثرة لكي تساعد على ترطيب فروة  تناول  على 

بالقلق  النفسية والمزاجية وتجنب اإلجهاد والشعور  الحفاظ على حالتك 
والتوتر ألنه من افرازات الهرمونات التي تسبب في تكّون القشرة.

بالكثير من األمراض،  تقلل فرص اإلصابة  أن  الجيدة  للتغذية   يمكن 
البشر في  التي باتت تؤرق ماليين  القلب والشرايين،  بينها أمراض  من 

جميع أنحاء العالم. 
وتحتوي الكثير من األطعمة على مضادات األكسدة 
التي تعزز مناعة الجسم، ويمكن أن تجنب اإلنسان 
الدم  ارتفاع ضغط  مشكالت صحية عدة، مثل 
والسمنة والسكري وانسداد الشرايين وارتفاع نسبة 

الكولسترول.
نستعرض هنا 10 أطعمة »لها مفعول السحر« في 
الشرايين،  القلب وتصلب  نوبات  بتجنب  المساعدة 

وفق ما ذكر موقع »فوود وورد«.
البروكلي

الطبيعية من  السموم  إزالة  البروكلي على  يعمل 
الجسم. وألنه يحتوي على األلياف  الدم في  مجرى 
البروكلي يساعد جسمك على  الصحية، فإن 
تمزق  يقلل من خطر  وبالتالي  الدم،  خفض ضغط 

الشرايين.
الجوز

أن  الدراسات  بالمغنيسيوم. وأثبتت  الجوز غني 
المغنيسيوم يقلل من تراكم الترسبات في الشرايين. كما أن الجوز مليء 
تراكم  آخر في مكافحة  الدهنية »أوميغا 3«، وهو عامل  باألحماض 

السيئ. الكوليسترول 
الكاملة الحبوب 

الحبوب  أو ست حصص من  األميركية بخمس  القلب  توصي جمعية 
الكولسترول  السيئ وتحسن  الكولسترول  تقلل من  فهي  يوميا،  الكاملة 

الجيد. ويعد األرز البني أبر هذه الحبوب.
السبانخ

األلياف. ويقول  يحتوي على  أنه  البوتاسيوم، كما  بمادة  السبانخ غني 
خبراء التغذية أن كمية قليلة من السبانخ بين الفترة واألخرى من شأنها 

أن تمنع انسداد الشرايين وأن تخفض ضغط الدم.
زيت الزيتون

الكولسترول  الناجمة عن  للمشكالت  فعاال  الزيتون عالجا  يعد زيت 
المشبعة،  األولييك غير  األكسدة وأحماض  بمضادات  فهو غني  السيئ، 

ويوفر نظاما صحيا للدورة الدموية.
الكركم

الكركمين، ويتميز  الكركم بشكل رئيسي من  يتألف 
بسبب  الشريان،  تلف جدران  العالية في إصالح  بكفاءته 
الدراسات  وأثبتت  االلتهابات.  مقاومة  الفائقة على  قدرته 

نجاعة الكركم في منع الترسبات في الدم.
األفوكادو

العديد من  أو في  يمكن استخدام األفوكادو عصيرا 
األطباق األخرى، مثل السلطة. فهو يحسن الصحة العامة 
السيئ وكذلك يخفض  الكولسترول  تقليل  ويعمل على 

.E ضغط الدم بسبب غناه بفيتامين
السمك

تناول السمك مرتين في األسبوع يساعد على تقليل تراكم 
الموجودة  الدهنية  فاألحماض  الشرايين،  الترسبات في 
تساعد  والماكريل،  والسردين  والتونة  السلمون  في سمك 
التهاب  تعالج  كما  الثالثية،  الدهون  تقليل مستويات  على 

األوعية الدموية.
البطيخ

بأكسيد  الجسم  الخيار األفضل لرفد  البطيخ  يعتبر 
االلتهابات  الدم ويقلل  أنه يخفض ضغط  ثبت علميا  الذي  النيتريك، 
ويحسن عمل الشرايين. وللبطيخ دور مهم في خفض الدهون في البطن.

الثوم
الثوم معروف بدوره الفعال في إذابة أي ترسبات في األوعية الدموية، 
الذي يضيق األوعية  األنجيوتنسين  باسم  إنزيما يعرف  فهو يحارب 

الدموية.

إيلي صعب يف أسبوع املوضة بباريس ربيع وصيف 2020
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نادي احترام المشاهد:

رانيا يوسف تكشف حقيقة رفع فيلم 
»دماغ شيطان« من دور العرض 

السينمائية

حكيم يطرح »قلبى يا ناس« احتفاالً بعيد احلب

فتحي عبد الوهاب بدأ تصوير مشاهده 
يف »القاهرة كابول«

جوائز حفل األوسكار 2020 الـ 92 

يامسني عبد العزيز تستأنف تصوير 
»وحنب تاني ليه« 

  إستأنفت الممثلة المصرية  ياسمين عبد العزيز  تصوير مشاهدها في 
مسلسل » ونحب تاني ليه « ، بعد تعافيها من نزلة برد شديدة تعرضت 

لها األيام الماضية، منعتها من التصوير وأجبرتها على الراحة عدة 
أيام، وكانت تصّور أعلى إحدى المراكب النيلية بمالبس خفيفة.
الكثير من قضايا المرأة، لعل أبرزها قضية  المسلسل يناقش 

إلى  السيناريو  إلى تطرق  باإلضافة  إنفصال األزواج، 
قصص الحب التي يقابلها المرء في حياته، سواء سيدة أو 

رجالً، وكيف يتعامل معها البشر، خصوصاً مع تواجد 
األزمات الفكرية والتربوية وخالفه.

ياسمين في  ويشارك 
المسلسل،   بطولة 
شريف منير  و كريم 
فهمي  و سوسن بدر 
المقرر  ومن   ،
عرضه في الموسم 
الرمضاني المقبل.

الساعات  انتشرت فى    
أنباء عن  الماضية،  القليلة 
فيلم »دماغ شيطان«  سحب 
للفنانة رانيا يوسف من دور 
السينمائية، بسبب  العرض 
أفالم  بموسم  ايراداته  ضغف 

منتصف العام.
الفنانة رانيا  نفت  من جانبها، 
يوسف صحة تلك األنباء التى 
انتشرت على لسانها بأن الفيلم 
تم رفعه من السينمات، مشيرة 
االنتاجية هى  الجهة  أن  إلى 

الُمخّولة بذلك األمر.
السينمائى  الموزع  كما كشف 
الدفراوى   صحة  محمود 
أنه  إلى  تلك األخبار مشيًرا 
ايرادات  الثالثاء،  يوم  حقق 
بلغت 390 جنيه بإجمالى 77 

الف و975 جنيه منذ طرحه بـ3 أسابيع بدورالعرض 
السينمائية.

كبير  لحادث  أسرة  الفيلم حول تعرض  أحداث  وتدور 
ذلك تحدث ألحد  واثناء  التعامل معه  يتم  لنري كيف 

أفراد األسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.
باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي  الفيلم من بطولة 
الزنكلوني  فواز وياسر  خطاب وعمرو عابد ووليد 
والعمل من  وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة 

تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.

المصورة  أغنياته  أحدث  النجم حكيم    طرح 
على طريقة الفيديو كليب بعنوان »قلبي يا ناس« 
ضمن احتفاالت عيد الحب، وهى أغنية رومانسية 
إخراج مازن نيازى وكلمات عصام حجاج وألحان 
تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا وإسالم شيبسي، 
الصح«  الجديد »الرجل  ألبوم حكيم  واألغنية من 
يوتيوب  أغنيات على موقع   8 الذى طرح منه 

وحققت نجاحات كبيرة.
وجاءت األغانى التي طرحها حكيم على يوتيوب 
بعنوان »سيبونا فى حالنا«  بالترتيب، األولى 
تامر حجاج،  وألحان  كلمات عصام حجاج،  من 
وتوزيع إسالم شيبسى وميدو مزيكا، والثانية 
بمبى«، من كلمات إسالم خليل،  بعنوان »ليلة 
فاروق،  فاروق، وتوزيع زيزو  وألحان هانى 
والثالثة »الجارسون«، من كلمات عصام شعبان، 
الموسيقى أشرف  وألحان عبده سليم، وتوزيع 
كلمات  الصح« من  والرابعة »الراجل  البرنس، 
المنعم،  مصطفى حسن، وألحان محمد عبد 

وتوزيع أشرف البرنس،
أيمن طويل،  كلمات  والخامسة »رقصونى« من 

األغنية  أما  فاروق،  وتوزيع زيزو  فاروق،  هانى  وألحان 
السادسة فكانت بعنوان »آه بحبه«، من كلمات مصطفى حسن، 
منير،  باسم  الموسيقى  وتوزيع  المنعم،  وألحان محمد عبد 
السنة دي« وهي  »الموضة  والسابعة  أحمد جودة،  وميكس 
زيزو  وتوزيع:  إسماعيل،  وألحان عصام  عادل،  كلمات مالك 

المهندس  والماستر  أحمد جودة،  المهندس  فاروق، ومكساچ 
أمير محروس.

تم تصويرها بطريقة  يا دولة«،  الثامنة »الصعيد  األغنية  أما 
تامر  الفيديو كليب، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان 
حجاج، وتوزيع: إسالم شبيسى، ومكساچ المهندس أحمد جودة، 

ومنتج فنى فايز عزيز.

حممد رمضان والطيار املوقوف يواجهان اتهامات خطرية

)الجزء الثاني(  األخراج : أعداد وأخراج : “محمد صبحي”
عزيزي القارئ في الجزء األول تحدثت عن بناء درامي متماسك أظهره )محمد صبحي( 
نظام  لقلب  له رغبة جامحة  الذي  فؤاد”  المحورية )رفيق( “أركان  الشخصية  بإضافة 
الحكم لنفسه بالتعاون مع اإلنجليز. وعالج صبحي بطريقة مقنعة شخصية ليلى ) ندى 
ماهر( التي أهملها سيناريو )أنور وجدي( وتصرفاتها كانت متناقضة ألبنة باشا . وفي 
اإلخراج  لصالح  السيناريو  اعد  كيف  )محمد صبحي(  المخرج  لكم  أقدم  الثاني  الجزء 
الفنون  السيناريو . والغرابة في ذلك من أستاذ ومعلم في معهد  الذي يخدم  واإلخراج 

المسرحية. 
كيف أعد صبحي اإلخراج ؟

لمشاهير  في مصر  المسرحي  للتراث  بصوته   ناجحة  بمقدمة  مسرحيته  بدأ صبحي   
وعظماء المسرح على لوحتين كأنهما بابا حديديا لمدخل المسرح )وهو أبو الفنون( نجد 
رؤوس العظماء ورسالتهم في المسرح مثل : جورج أبيض – يوسف وهبى – سالمة 
حجازي – نجيب الريحاني – سيد درويش – توفيق الحكيم – زكي طليمات – أحمد 

شوقي – ألفريد فرج – رشاد رشدي – محمد صبحي . 
تفتح الستار ، يقدم المخرج الشخصيات الثانوية من خدم يدخلون صالون القصر في أمكان 
محددة حسب األهمية سواء بالحوار أو بالصمت. يرتدون زي الرودانجوت والطرابيش . 
أما الباشا يرتدي زي رياضي شورت وفانلة ألنه سيطبخ مكرونة مسلوقة. وهذا أستعدادا 

)لحمام( بعدم التفريق بين الخدم والباشا .
)دخول حمام( ومعه مروان )محمد يحي( من باب صالون القصر )وسط أيسر المسرح( 
ويأتي لمقدمة المسرح أمام الجمهور )وهو يخدم اإلخراج لصالح السيناريو(. يشتكي حمام 
من رفده من المدرسة ألمانته وذمته)هذه المفارقة تثير الضحك( كمقدمة ألبيات الشعر : 
)إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه..ثم قالوا لحفاة يوم ريح إجمعوه()فهل يجمع الدقيق من 
فوق شوك..في يوم ريح برجال حفاة ! ياويلتاه!  كان أداء “صبحي” )بصوت الريحاني( 
اإلنسان  الظلم من  وتعبير عميق عن  أجش  المطحونة بصوت  الشخصية  أبعاد  يعطي 
ألخيه اإلنسان. فنال محبة وتقدير ) الجمهور( وكان الضحك والتصفيق على أشده بذلك 
أعاد إلينا )صبحي( زمن الكوميديا الراقية بإلقاء الشعر البليغ في مسرحيات الريحاني مثل 
مسرحية )30 يوم في السجن( عندما ألقى أمشير )عادل خيري( بالشعر لزميله يوبخه ، 
ورد الزميل بالشعر بنفس الدرجة . والنتيجة كانت لصالح )الجمهور( الذي استمتع بالشعر 

وأداء الممثلين الممتاز فضحك كثيرا وصفق أكثر .
) مشهد حمام وياسين( أعتمد )المخرج( على التعقيدات المترتبة عن أخطاء غير مقصودة 
ذلك في مشهد حمام مع ياسين مربي الكلبة كيتي )كلبة ليلى هانم( التي )لم نراها على 
المسرح( وبما أن ياسين يرتدي الودانجوت والطربوش )ظن حمام( أنه الباشا فسأله ياسين       
عن سبب حضوره ؟ حمام: أنا جي لألمورة الصغيرة )ظن ياسين( أنها الكلبة كيتي كما 
أوصاه الباشا بأنه سيأتي الكالبجي الذي يزوج كيتي للكلب . لك أن تتخيل عزيزي لقارئ 
)وأدعوك لرؤيته المسرحية( كيف كان الحوار وهو من أمتع الحوارات في اللبس والخلط 
بين )كيتي وليلى( وبين حمام وياسين والتناقض في األداء بين جدية حمام وأندهاشه، بين 

ياسين وهدوئه وحبه للكلبة ، فكان الضحك المتواصل )لصالح الجمهور( . 
)مشهد تعليم ليلى( يعالج صبحي 
مثل  البشرية  األنماط  بالكوميديا 
)فحمام(  موليير(  جونسون-  )بن 
الفقر  ورغم   ، حقيقي  معلم 
طوال  له  المالزمين  والجوع 
الحياة ، إال أنهما لم يمسوا أمانته 
ليلى اصول  يعلم  وذمته. أراد أن 
والشعر  العربية  اللغة  وقواعد 
العربي األصيل. فعالج معها كيف 
طريق  عن  العربية  اللغة  تحب 
والمثابرة  والمداومة  القراءة 
واألستمرارية وبدأ معها )باخوات 
أن  ذلك  بعد  ( حتى وصلت  كان 
الفصحى  باللغة  معه  تحاورت 
)هذا  الطفولة  منذ  تتحدثها  كأنها 
أندهشت  بل  الفيلم(  في  نجده  لم 
من الحضارة العربية التي علمت 
العصور  في  الغربية  الحضارة 
ممتع  التاريخ  هذا  كان  الوسطى. 
الساخر  صبحي  أداء  مع  جدا 

نقطة(  )والفرق  والغرب  العرب  بين  باأللفاظ  واللعب  بالغة عربية  فيه من  بما  المقنع 
وتنوع محمد صبحي بالسير بين الذهاب واإلياب على المسرح حتى ال يكون رتابة خاصة 

في موضوع شائك ومتشابك مثله . 
األربيعنات  مع عصر  مترابطة  واألضاءة  واألزياء  الرقص  نجد  هوس(  )أبجد  أغنية 
من القرن العشرين.  ديكور غرفة )حمام( الكبيرة )المسرح بأكمله( توحي باألستقرار 
)للفتاة  دمعة  بعينه  الذي  )الغوريل(  لوحة  ونجد  لحمام.  النفسي  والهدوء  واالسترخاء 
بنفسه من  المستحيل( يضحي  )الحب  أنه  لحمام  ليلى  قالت   . يحبها  الجميلة( معه وهو 
اجلها. اما اإلنسان لما يحب في عالقة غير متكافئة يبقى أشرس من الحيوان . هذا ينطبق 

على حمام وليلى لفارق السن والطبقة اإلجتماعية 
)مشهد رفيق مع حمام وليلى( يدخل رفيق )أركان فؤاد( غرفة حمام ويغازل ليلى ويلقي 
شعر جميل عن الحب . تصرح ليلى لحمام بعد )خروج رفيق( بأنها تحب شخص آخر 
وترجوه مساعدتها . وتغني له الحب الجميل – )يظن حمام أنه المقصود( ويتجاوب معها 
في مقدمة وسط المسرح ويظهر في الخلفية حبها الحقيقي )وهو أنور( الذي يجهله حمام 
تماما . جعل صبحي أنور )حازم القاضي( يظهر في عمق المسرح رمز لعمق قلب ليلى 
اما حمام في المسرح كله ولكنه بعيد عن قلبها. فهو مجرد تقدير تلميذة ألستاذها الذي 

تركته وذهبت إلى حبيبها في الحديقة.  وأسدال الستار . 
)الفصل الثاني( هو فصل القرارات والنتائج من حمام إلى أنور ورفيق . كيف ؟ 

خارج  الليل  )وفي  القصر.  حمام  فترك  له(  )وليس  ألنور  بحبها  لحمام  ليلى  صرحت 
القصر( يتقابل حمام مع وحيد )عمار شماع( ويبلغه بسوء خلق أنور ويجب إنقاذ ليلى 
من براثنه. فتحرك حب ليلى في قلب حمام، وبعد عمل تحريات عن أنور ورفيق، عاد 
إلى القصر بمتانة أهرام . وفي حفل كبير بقصر الباشا نجد المخرج أستخدم )تكوين( 
جميع مستويات المسرح. ففي أعلى المسرح الدور العلوي يقف في اليسار أعلى ياسين 
المسرح  الوسط  وفي  طنطاوي(،  )شوقي  مروان  أعلى  ووسط  يوسف(،  )مصطفى 
الضيوف، ثم تدخل ليلى )ندى ماهر( بفستان اسود وبه جيبير أبيض وأنور بالسموكن ا 

سود فالحفلة لنجاح ليلى في الملحق وخطوبة ليلى ألنور)الذي يجهله(. 
)فالتكوين( يبدأ بتأكيد الشخصيات المهمة مثل ليلى وأنور في وسط المسرح . تدخل سيدة 
سوقية معها أشقائها في الجانب األيسر أسفل المسرح وهذا ألهمية الشخصية هي قراقيش 
الطبقة  يدل على  المولد وذلك  يشبه حالوة  فوشية واسع  فستان  ترتدي  فاروق(  )عبير 
السفلى من المجتمع . وهنا تظهر حقيقة أنور، أنها زوجته الذي سلبها أموالها وأفلسها 
وهو في األصل مبيض نحاس . أكد )التكوين( على هذه الشخصية حتى أزداد الصوت 
المسموع قوة من خالل الرؤية . وقد أدته )عبير فاروق( بجدية تامة )دون ضحك( فصفق 
لها الجمهور في خروجها . وكان أشقائها متناقضان في الشكل والجوهر يرتدان زي 
اسود : أخ ضخم واخر نحيف بل )شاذ( حواره كان فقط جملتين  : اسمى بسبوسة سكر 
سنترافيش وعندما تنكر لهما أنور قال بنعومة جادة : بقولك إيه ، ما تخلنيش أتعصب. فنال 

)إعجاب وضحك الجمهور(  لثقته بنفسه. 
أستخدم )صبحي( التنوع في التأكيد عندما كسب )اليانصيب 30 ألف جنيه( فنجد ياسين 
من أعلى السلم )يقع على األرض( ألنه أعاد هذه الورقة لحمام بعد أن كانت معه كذلك 
السبب. يضع حمام 15 ألف جنيه في  لنفس  مروان )شوقي طنطاوي( يقع هو اآلخر 
ليلى ووحيد  الشخصيات وظال  . خروج جميع  القصر  الباشا وطرد رفيق من  رصيد 
)ألهميتهما( فيخبرها يخطورة أنور ثم يدعوها لألستمتاع لعبد الوهاب . تغني ليلي لحمام 
)ما ليش أمال في الدنيا دي( ويرقصان على أنغام الموسيقى ويذهبا لسماع عبد الوهاب . 
خارج منزل )يوسف وهبي( وحيد ، حمام ، ليلى يستمعون ألغنية عاشق الروح )لمحمد 
عبد الوهاب(. في هذا المشهد نجد )صبحي( يبكي مثل )الريحاني( بنفس العمق والصدق 

لضياع ليلى منه انه سيعيش على ذكراها  وهذا هو الحب المستحيل . 
)عبد  الباشا  ومواجهة  القصر  إلى  بالرجوع  مسرحه  ختم )صبحي(  المسرحية(  )ختام 
الرحيم حسن( بأن بسببه أرتكب خطائين :)أكبر خطأ( في حق اإلنسانية بأنه أخذ 20جنيه 
في الدرس الخصوصي لليلى وبذلك سيشجع المدرسين على أن ال يشرحوا في الفصل 
ألعطاء دروس خصوصية وهذه جريمة في حق المجتمع . )الخطأ الثاني( عندما ربح 
30 ألف جنيه فكر في شراء منزل ، عربية ، الملبس لكن األهم أن البلد ال تنصلح إال 
بالتعليم لذلك فكر في أن يفتح مدرسة لتعليم األطفال . بذلك أكمل )صبحي( رسالته في 
هذه المسرحية . تتزوج ليلى من وحيد وتحزن لترك حمام القصر . ترقص مع وحيد 
ويتوقف كل العاملين والشخصيات على المسرح وكأنها صورة فوتغرافية لمدة 10دقائق 
بحماس  له  يصفق  الذي  الجمهور  وسط  المسرح  فوق  من  وينزل صبحي  األقل  على 
جيد وتأتي ليلى في منتصف المسرح عندما تغلق الستار وهي خزينة لترك حمام لهم. 
الشخصيات الثانوية يحيون الجمهور، فالمهم، فاألهم، حتى تنتهي التحية لمحمد صبحي. 
جميع الممثلين والعاملين والفنيين كانوا على المستوى الراقي للمسرحية وأقنعونا بأنها 
عمل جديد ، له روح الفيلم بجسد وعقل مبتكر. فتحية مني لجميع العاملين في مسرحية 
غزل البنات وخاصة الهرم االكبر للمسرح الحديث والمعاصر “ الفنان محمد صيحي” 

                                                                        

نقد مسرحية : غزل البنات
رائعة “ الريحاني” 

أعادها “ مسرح صبحي “
ببناء درامي متماسك 

ومعالجة مقنعة

     Vendredi 14 février 2020
الجمعة 14 فبراير 2020

المصري   الممثل  بدأ   
الوهاب  تصوير  فتحي عبد 
التي  شخصية »اإلعالمي«، 
القاهرة  يقدمها في مسلسل » 
المسلسل  كابول « ، ويعتمد 
على 3 شخصيات رئيسية، 
وهم إعالمي وضابط أمن 

وطني وإرهابي.
العمل  صناع  بدأ  وقد 
تصوير المسلسل يوم السبت 
الداخلية  بالمشاهد  الماضي، 
داخل استوديو األهرام، 
وجمعت المشاهد األولى 

الممثلين المصريين  نبيل الحلفاوي  و حنان مطاوع  وكريم 
الحلفاوي  المشاهد داخل ديكور منزل  سرور، وجاءت 
الديكور  التصوير في ذلك  ومطاوع، على أن يستمر 

لمدة أسبوعين.
المسلسل من بطولة خالد الصاوي، طارق لطفي، فتحى 
الحلفاوي، شيرين،  نبيل  الوهاب، حنان مطاوع،  عبد 

وكريم سرور، وإخراج حسام علي.

يوم األحد 9  الـ 92 )مثل كل عام(  الكبير  أقيم حفل األوسكار   
تكافأ كل عام صفوة  التي  للسينما  فبراير2020  لألكاديمية األمريكية 

الصفوة La crème de la crème  من فناني العالم.
وكانت مفاجأة الحفل هي فوز الفيلم بارازيت Parasite من جنوب كوريا 
 Bong Joon-Ho أحسن مخرج  فيلم،  أحسن  أوسكار وهم  بأربع جوائز 
بونج جون-هوو، أحسن سيناريو أصلي والجائزة الرابعة أحسن فيلم أجنبي.
والجدير بالذكر، أن ظاهرة بونج جون-هوو يقلب تاريخ السينما في جعل 
األكاديمية األمريكية تمنح جائزتها )الول مرة( ألحسن فيلم لعمل فني ليس 
الذهبية تصنع  النخلة  أن  فرنسا، »بكان«  باإلنجليزية. ونرى في  ناطق 
أبداً        لم يحدث  Parasite هذا  فيلم دولي  ازدواج مع األوسكار ألفضل 

.Du jamais vu
جوائز األبطال:  

فيلم  في   Renée Zellweger الممثلة »رينيه زلوجر«  فازت   -
»جودي« Judy بأحسن ممثلة.

- وفازبأحسن ممثل »جواكين فونيكس« لفيلم »الجوكر«
الزواج(  فيلم )حكاية  في  ثاني  »لورا درن«  دور  ممثلة  أحسن   -

Mariage Story
له  أوسكار  أول  بيت« )وهو  ثاني »براد  - أحسن ممثل دور 
 Once Upon a Time in لفيلم »حدث مرة في هوليود«( 

Hollywood
- أفضل سيناريو معدل » تايكا واتني – جوجو رابت«

- أفضل مدير تصوير »روجيه ديكنز لفيلم 1917«
يمشون على  النجوم وهم كثيرون  األم في األوسكار:  كان  دعوة 
البساط األحمر في حفل األوسكار ويدهم في يد نصفهم الحلو، لكن 
مثل شارليز  الحفل  في  أمهاتهم  يفضلون اصطحاب  منهم  البعض 

تترون، كانوا ريفيز ، لورا درن و جواكين فونكس.
أن »مارتن  لم أصدق كيف  مارتن سكورسيز ال يستحق ذلك: 
سكورسيز« وفيلمه )ايرش مان( الذي رشح لعشر جوائز أوسكار، 
ألمع  اليدين. وهو  لم يحصل على جائزة واحدة بل خرج صفر 
أدرس  السينما األمريكية منذ سنين وسنين وكنت  مخرج في 

بالفعل  أنه  الفنون.  بأكاديمية  الفني  النقد  العليا بمعهد  الدراسات  أعماله في 
ال يستحق ذلك.

فاز  كله احساس ومشاعر وقد  العظيم  المغنى  ننسى هذا  ألتون جون:  ال 
)للمرة الثانية( لألغنية األصلية لفيلم )روكت مان( هذا المغني االنجليزي 
بعزفه  احاسيسه جياشة ألبنائه في حديثه عنهم وأمتعنا  كانت  72 عاماً 

الجميل على البيانو وفوزه باألوسكار للمرة الثانية.
المنظمة من )مجلة  التقليدية  للحفلة  النجوم   توجه  األوسكار:  بعد  الختام 
الـ 92، ودعت  األوسكار  بحفل  فير( وذلك في هوليود لالحتفال  فاينتي 
في  اللقاء  والى  يسبقهم.  الشوق  الدعوة وكان  الجميع  ولبوا  النجوم  المجلة 

حفلة األوسكار الـ 93
أحالم األسيوطي

  تقدم محامي مصري، يوم 
العام  للنائب  ببالغ  األربعاء، 
يتهم فيه الفنان محمد رمضان 
الموقوف أشرف  والطيار 
إلى  بـ »اإلساءة  اليسر  أبو 

سمعة« البالد.
مصطفى  المحامي  وقال 
إن  بالغه،  في  شعبان، 
رمضان قاد طائرة دون 
أو  الحصول على إجازات 
لذلك،  المقررة  األهليات 
أنشطة  نشاًطا من  وزاول 
المدني قبل  الطيران 
على  الحصول 
من  ترخيص 

وزير الطيران المدني
الطيران  أعمال  بعمل من  قام  الفنان  أن  وأوضح 
المدني دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء 
الدولة  بأن أظهر  بالخارج  البالد  الى سمعة 

المصرية بصورة من يستخف بركاب الطائرات.
الطيران ومنظمة اإليكاو  الخطوة جعلت شركات  أن  إلى  وأشار 
المدني،  للطيران  بالنسبة  األمان  أدنى تصنيف  فى  تضع مصر 

وهو ما يؤثر على سمعة الطيران المدني واقتصاد البالد.
كما اتهم البالغ قائد الطائرة الطيار أشرف أبو اليسر بأنه اشترك 
بالمخالفة  المبينة سلفا  بالجرائم  القيام  له  بأن سهل  مع رمضان 

لواجبات وظيفته.
وقال رمضان، في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع »تويتر«،: 
»جمهوري الغالي شعب مصر العظيم، إخواتي وحبايبي، كل من 
تابع مشكلة الطيار أشرف أبواليسر، أنا زي )كما( ما وعدته إني 
مش ها تخلي عنه )لن أتخلى عنه(.. أول إمبارح بعت لصديق لي 
مدير شركة طيران، وحكيت له الموضوع، وقالي ابعت لي )السي 

لمهنته،  الخاص به وقال لي إن شاء هللا خالل أسبوع يعود  في( 
ولكن من خالل شركة أخرى«.

التواصل  أنه طلب من مدير شركة روتانا  وأضاف رمضان 
إرسال  أبواليسر رفض  لكن  باألمر،  ليبلغه  أبواليسر  أشرف  مع 
في  يعمل  أن  الصعب  »السي في« ألن رخصته مسحوبة، ومن 

مكان آخر. 
أرسل  كابتن أشرف  إن  بالقول  وواصل محمد رمضان حديثه 
المحامي الخاص به ليقابل مدير حساباته، وطلب منه 9.5 مليون 

جنيه كتعويض )نحو 600 ألف دوالر(. 
بالقول:  الجمهور  الفيديو،  نهاية  في  المصري،  الفنان  وخاطب 
»أترك الحكم للناس اللي بتقول إني تخليت عنه، لو إنتو شايفين 

)إذا رأيتم( إن دا يرضي ربنا أنا هاعمل كدا عادي جدا«.
اليسر الصمت ورد على  المقابل لم يلتزم الطيار أشرف أبو  في 
محمد رمضان في مقطع فيديو جديد قال فيه »لم أطلب أمواال« 

من الفنان محمد رمضان.
الموقعة  العقوبة  لم يقرأ  الموقوف أن »رمضان  الطيار  وأضاف 
عليه جيدا، ألنها تمنعنه من مزاولة أي مهنة لها عالقة بالطيران«.

إنه ال  الفنانة شويكار،  قالت    
تداوله من شائعات  تم  لما  صحة 
تدهور  وأخبار غير صحيحة عن 
حالتها الصحية، وأنها مصابة 
كحال  حالها  عادية  بأنفلونزا 
الشتاء،  المصريين في فصل 
أنها أصيبت بجلطة كما  نافية 
أوى  متابعة: »أنا كويسة  أُشيع، 
المسلسالت  والحمدهللا، وبتابع 
وبعض برامج التوك شو، وبتفرج 
إيه  النمر..  على مسلسل ختم 
الدهن فى  الجمال ده.. صحيح 

العتاقى«.
وأضافت خالل مداخلة هاتفية، 

الراديو مسلسل  المقبلة عبر موجات  الفترة  أنها ستقدم خالل 
إذاعى، ولكنها ال تستطيع الظهور أمام شاشات التلفزيون كما كان 
فى السابق، وقالت: »أنا اتكسف أطلع دلوقتى قصاد الناس ولكن 
ممكن أظهر فى اإلذاعة الفترة الجاية..  وبشكر الجمهور كله على 

شعوره الجميل«.
الذى  اإلذاعى  المسلسل  أوراق  تدرس  اآلن  أنها  إلى  وأشارت 
إعجابها  نال  وإذا  القادمة،  األشهر  يُعرض خالل  أن  المقرر  من 
السعادة  وأنها ستكون فى غاية  فقط،  اإلذاعة  ستظهر من خالل 

عند ظهورها عبر الراديو.



  كشفت الحكومة الكنديّة عن خّطة توّصلت إليها 
هيكلة  والبرادورإلعادة  نيوفاوندالند  حكومة  مع 
  Muskrat Falls موسكرات  شالالت  مشروع 

للطاقة الكهرومائيّة، تهدف لتجنّب 
هذه  في  الكهرباء  أسعار  ارتفاع 
المقاطعة الواقعة في أقصى شمال 

الشرق الكندي.
وقال رئيس حكومة المقاطعة دوايت 
بول إّن االتّفاق ضروري لردم فجوة 
في تمويل المشروع بقيمة 30 مليار 

دوالر على مدى العقود المقبلة. 
 وأضاف  بأّن أسعار الكهرباء  كانت 
مرّشحة لالرتفاع بنسبة 75 بالمئة 
في المقاطعة العام المقبل  لوال تدّخل 
الكنديّة وحكومته، وذلك  الحكومة 
بسبب تجاوز تكلفة تنفيذ المشروع.
»إنّه وضع مالي غاية في التعقيد« 
قال دوايت بول في أعقاب اجتماع 
جرى بعد ظهر اإلثنين في جامعة 

ميمولاير في سانت جونز وحضره زعيما المعارضة 
في الجمعيّة التشريعيّة في المقاطعة. 

وأّكد شيموس أوريغان وزير الموارد الطبيعيّة من 
جهته أّن من مسؤوليّة الحكومة الحفاظ على استقرار 

أسعار الطاقة. 
وانتقدت  زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد المحلّي 

المعارض أليسون كوفين و زعيم حزب المحافظين 
المحلّي المعارض شيس كروسبي االتّفاق الذي تّم 

اإلعالن عنه.

ويجري التفاوض بشأن مشروع شالالت موسكرات 
للطاقة الكهرومائيّة  بين أوتاوا و حكومة المقاطعة، 
وقّدمت أوتاوا منذ العام 2013 ضمانات قروض 

بقيمة 8 مليارات لللمساعدة على تنفيذه.
إلى  عنها  الكشف  تّم  التي  الجديدة  الخّطة  وتؤّدي 
استقرار التكلفة السنويّة للمشروع ما بين 600 إلى 

800 مليون دوالر، بدل أن ترتفع بشكل حاد في 
السنوات المقبلة.

ويتعيّن أن تغّطي شركة الكهرباء هايدرو نيوفاوندالند 
أند البرادور عجزا بنحو 5 مليارات 
دوالر على مدى العقدين المقبلين 
للحفاظ على استقرار سعر الطاقة  
كيلوواط  لكّل  سنتا   13،5 بحدود 

ساعة.
ولن تتلّق الحكومة عائدات استثمارها 
في المشروع خالل تلك الفترة كما 

قال رئيس الحكومة دوايت بول.
اإلعالن  تّم  التي  الخّطة  وتلحظ 
عنها كهربة المباني في المقاطعة، 
الطلب على  يساهم في زيادة  مّما 
الطاقة الكهربائيّة، وبالتالي في زيادة 
أرباح شركة هايدرو نيوفاوندالند 

والبرادور.
وأّكد وزير الموارد الطبيعيّة الكندي 
شيموس أوريغان أّن الخّطة ستساعد 
المقاطعة على دعم مشروع شاّلالت موسكرات على 
المدى القصير، وأنّه ليست هناك من حلول سحريّة 

للوضع.
ولم يعط الوزير أيّة تفاصيل حول التكلفة اإلضافيّة 
التي تتحّملها الحكومة الكنديّة ولكنّه أّكد أنّها مضطّرة 
للتدّخل لتأمين استمراريّة مشروع شاّلالت موسكرات.

  تُواِصل أسعار المنازل في مونتريال الكبرى االرتفاع 
قياسية في كافة الفئات،  وبلغت الشهَر الفائت سقوفاً 
فيما ارتفعت المبيعات بنسبة تخطت %16 بقليل، كما 
أفادت الجمعية المهنية للوكالء العقاريين في مقاطعة 

.)APCIQ( كيبيك
فقد أفادت الجمعية في تقرير أصدرته يوم الخميس أّن 
3429 منزاًل من كافة الفئات بيعت في كانون الثاني 
)يناير( الفائت، أي أكثر بـ%16,08 من المنازل الـ2954 

التي بيعت خالل الشهر نفسه من العام الفائت.
وتراجع عدد المنازل المعروضة للبيع في مونتريال 
الكبرى للشهر الـ52 على التوالي، فبلغ 15073 وحدة، 
أي أدنى بـ%28 عن مستواه في كانون الثاني )يناير( 
2019. وهذه أعلى نسبة تراجع سنوي لشهر كانون 
الثاني )يناير( منذ أن بدأت الجمعية بجمع هذه البيانات 

وتحليلها عام 2000.
وارتفعت المبيعات في خمٍس من المناطق الست التي 
تتكّون منها مونتريال الكبرى، وُسّجلت نسبة االرتفاع 
السنوي األعلى، %37، في الفال الواقعة مباشرًة إلى 
الشمال من مونتريال، وهي ثالث أكبر مدينة كيبيكية، 
Saint-Jean-sur-( وتلتها سان جان سور ريشوليو
Richelieu( بـ%33، وجزيرة مونتريال بـ18%، 
والضفة الشمالية للسان لوران )Rive-Nord( الواقعة 
إلى الشمال من جزيرتْي مونتريال والفال بـ17%، 
فالضفة الجنوبية لنهر سان لوران )Rive-Sud( المقابلة 

لجزيرة مونتريال بـ10%.

 )Vaudreuil-Soulanges( وكانت فودُروي سوالنج
الوحيدة التي تراجعت فيها المبيعات، وبنسبة 17%.

المنزل  سعر  متوسط  ارتفع  األسعار  صعيد  وعلى 
المنفصل )maison unifamiliale( في مونتريال 
الكبرى بنسبة %12 خالل سنة ليبلغ الشهر الماضي 
353 ألف دوالر. وفي جزيرة مونتريال ارتفع متوسط 
سعر هذه الفئة من المنازل إلى 526800 دوالر، ما 

مثّل سقفاً قياسياً جديداً.
وفي فئة المنازل التي تضّم ما بين مسكنْين وخمسة 
مساكن )plex( ارتفع متوسط سعر المنزل بـ11% 
خالل سنة ليبلغ الشهر الفائت 570 ألف دوالر. وفي 
الفئة من  هذه  متوسط سعر  ارتفع  مونتريال  جزيرة 

المنازل بـ%17 إلى 647 ألف دوالر.
وفي فئة المساكن ضمن ملكيات مشتركة، ومن ضمنها 
شقق التمليك )condominiums(، ارتفع متوسط سعر 
المسكن بنسبة %11 خالل سنة ليتجاوز 275 ألف دوالر.
»تُواِصل سوق مونتريال العقارية نموها المتسارع، 
المدعوم دوماً باقتصاد صلب ومعدالت فوائد )عقارية( 
في أدنى مستوياتها وأساسيات ديمغرافية قوية«، قالت 
رئيسة الجمعية المهنية للوكالء العقاريين في مقاطعة 

كيبيك جولي سوسييه في بيان.
وأضافت سوسييه أّن سخونة السوق العقارية في جزيرة 
مونتريال تؤّدي إلى ارتفاع األسعار بوتيرة متسارعة، 
ما يدفع أعداداً متزايدة من الشارين إلى األسواق العقارية 

الواقعة في أطراف مونتريال الكبرى.

يوًما   )CSIS(  الكندية المخابرات األمنية  تنّظم وكالة    
السيبراني  المعلومات واألمن  تكنلوجيا  للتوظيف في مجال 
وذلك يوم الخميس 13 فبراير الجاري في مدينة غاتينو في 

مقاطعة كيبيك.
وسيكون مسؤولو التوظيف في الوكالة حاضرين في فندق 
شيراتون بين الساعة 10 صباًحا والساعة 6 مساًء الستقبال 
المرشحين المهتمين بشغل مناصب مختلفة في مجال األمن 
القومي ، وخاصة تكنولوجيا المعلومات والبيانات الضخمة 

واألمن السيبراني.
ومن بين المتطلبات، يجب أن يكون المرّشح قد تابع تعليما 
ما بعد الثانوي في علوم الكمبيوتر باإلضافة إلى ثنائية اللغة 
والجنسية الكندية. كما تطلب الوكالة من المرّشحين امكانية  

التحقّق من سوابقهم للعشر سنوات األخيرة.  
ووفًقا لبيان لوكالة المخابرات األمنية الكندية، على المهتّمين 
إحضار سيرهم الذاتية الغتنام الفرصة للتواصل مع مسؤولي 
التوظيف في الجهاز في مختلف المجاالت ذات الصلة بالتكنولوجيا.
ويضّم برنامج يوم التوظيف سلسلة من العروض للتعريف 
بالوكالة وبالشروط الالزمة لممارسة مهنة في مجال األمن 

القومي. وستُقّدم العروض باللغتين الفرنسية واالنكليزية.
ولإلشارة فإن دور وكالة المخابرات األمنية الكندية  يتمثّل في 
التحقيق في التهديدات المحتملة ألمن كندا وإبالغ الحكومة الكندية 
عن هذه التهديدات. وتركز الوكالة نشاطها بشكل خاص على 
اإلرهاب والتجسس والتدخل األجنبي وأسلحة الدمار الشامل 

والتهديدات اإللكترونية.  

  اتفقت أربع نقابات للمعلمين في أونتاريو على القيام بإضراب يوم الجمعة 
21 فبراير شباط الجاري، يشارك فيه أعضاءها البالغ عددهم 200.000 

عضو في حالة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حكومة دوغ فورد.
ألقاه يوم األربعاء 12 فبراير  وجاء هذا التصعيد على هامش خطاب 
الجاري ، وزير التعليم في المقاطعة، ستيفن ليتشي، أمام رجال أعمال 

النادي الكندي.
وما لم يتم االتفاق ، سيُحرم مليوني طالب من أونتاريو من دروسهم عبر 
5.000 مدرسة يوم 21 فبراير شباط. وإلى حّد اآلن، اكتفى أعضاء النقابة 

باإلضرابات الدورية.
وهذه هي المرة األولى منذ عام 1997 التي تضرب فيها النقابات األربعة 

في الوقت نفسه.  
»إن حكومة فورد ووزير التعليم ، ستيفن ليتشي ، مهتمان فقط بسحب 
األموال من نظام التعليم الممول من القطاع العام ، وغير مهتّمين بالطالب 
أو المعلمين.«، ريمي سابوران، رئيس نقابة األساتذة الفرنكوفونيين 

في أونتاريو  
ووصلت المفاوضات بين المعلمين والحكومة إلى طريق مسدود. وانتهت االتفاقيات 

الجماعية للمعلمين منذ 31 أغسطس آب 2019.
 وتأتي الرواتب وحجم الفصول في قّمة النقاط الرئيسية للنزاع، فقد أقرت حكومة 
فورد قانونًا يحد من زيادة أجور القطاع العام إلى ٪1 سنويًا. ويطلب المعلمون 

ضعف ذلك.
ويعارض المدرسون أيًضا أي زيادة في حجم الفصول، بينما تريد الحكومة زيادة عدد 

الطالب من 22,5 إلى 25 في المتوسط من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر.
ويرفض معلمو المدارس الثانوية أيًضا خطة الحكومة إلجبار الطالب على أخذ 

دورتين عبر اإلنترنت.
المقاطعة على األولياء تعويًضا يتراوح بين 25 إلى 60  وعرضت حكومة 
دوالًرا عن كل يوم من اإلضراب الذي يؤدي إلى إغالق المدارس أو مركز 

حضانة األطفال.
ومن جانبه، أّكد دوغ فورد، رئيس حكومة أونتاريو، ثقته مجّدًدا في وزير التعليم.  

  أعلنت حكومة نيو برونزويك )نوفو 
برونزويك( والسلطات الصحية في هذه 
المقاطعة الكندية األطلسية عن إغالق 
أقسام الطوارئ في ستة مستشفيات يومياً 
من منتصف الليل حتى الثامنة صباحاً، 
وعدم استقبال هذه األقسام أّي مريض 
بعد العاشرة لياًل، ابتداًء من 11 آذار 
)مارس( المقبل، وذلك من أجل توجيه 
الموارد إلى خدمات صحية أُخرى خالل 

النهار.
في  القرار  هذا  عن  اإلعالن  وجاء 
وزير  عقده  مشترك  صحفي  مؤتمر 
الصحة في نيو برونزويك هيو فليمينغ 
والرئيسة التنفيذية لشبكة »هورايزن« 
 Horizon Health( للرعاية الصحية
Network( كاِرن ماكغراث والرئيُس 
للرعاية  »فيتاليتيه«  لشبكة  التنفيذي 
Réseau de santé Vita- )للصحية 

lité( جيل النتين. وهاتان المؤسستان 
هما شبكتا الرعاية الصحية العاَمتان 

في المقاطعة.
والمستشفيات المعنية تقع في المدن الست 
التالية: ساسكس )Sussex( وساكفيل 
 Perth( وبيرث أندوفر )Sackville(

Andover( وسانت آن دو كينت 
 )Ste-Anne-de-Kent (
وكاراكيت )Caraquet( وغران 

.)Grand-Sault( سو
وتقول حكومة الحزب التقدمي 
الُمحافظ في فريديريكتون برئاسة 
زيارات  معظم  إّن  هيغز  بلين 
المرضى خالل الليل إلى أقسام 
الطوارئ في المستشتفيات الستة 

المعنية ليست حاالت طارئة.
قرارها  أّن  الحكومة  وتضيف 
حصول  لتحسين  يهدف 
المواطنين على خدمات أطباء 
ضات الُمماِرسات  العائلة والُممِرّ

.)nurse practitioners(
وتضّمن اإلعالن أيضاً تحويل 120 
القصيرة  للرعاية  مخصصًة  سريراً 
األجل في المستشفيات الستة إلى أسّرٍة 

للرعاية الطويلة األجل.
»يجب أاّل يُفاَجأ أحٌد في هذه المقاطعة 
بأّن نظام الرعاية الصحية لدينا يواجه 
أزمة«، صّرح وزير الصحة، مضيفاً 
موظفين  من  يكفي  ما  لدينا  »ليس 
الخدمات، وال ما يكفي  للحفاظ على 

من ممّرضات، وال ما يكفي من أطباء«.
ومن جهتهما تقول شبكتا »هورايزن« 
و »فيتاليتيه« للرعاية الصحية إّن تغيير 
دوام استقبال المرضى يتيح توظيف 
من  واحٍد  كّل  في  ُمماِرسة  ضة  ُممِرّ
المراكز  أّن  كما  الستة.  المستشفيات 
من  المزيد  ستوّظف  الكبيرة  الطبية 
ضات الُمماِرسات بهدف تقصير  الُممِرّ

فترة االنتظار للمرضى.
الصحية  الرعاية  شبكتا  وعدت  كما 
بإضافة خدمات صحة نفسية في المدن 
الست التي طالها قرار اإلغالق الليلي 

ألقسام الطوارئ.
وفي ردود الفعل على هذه اإلجراءات 

نيو  في  الليبرالي  الحزب  زعيم  قال 
»هذا  إّن  فيكرز  كيفين  برونزويك 
اإلعالن غير مقبول على اإلطالق، 
ويعّرض للخطر صحة مواطنينا في نيو 
برونزويك ورفاَههم، السيما األطفال 

والُمسنّون«.
وأضاف فيكرز الذي يقود المعارضة 
الرسمية في الجمعية التشريعية لنيو 
برونزويك أّن »المستشفيات تقفل لياًل 
ألّن )رئيس حكومة المقاطعة( بلين 
هيغز ال يريد توفير الموارد الكافية 
إلبقائها تعمل«، وأّكد أنه سيفعل كّل 
وهي  الحكومة،  إلسقاط  بوسعه  ما 

حكومة أقلية.
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حركة النقل بالسكك احلديدّية معرقلة تضامنا مع معارضي أنبوب الغاز كوستال غاسلينك
  تتواصل المظاهرات المؤيّدة ألبناء األمم األوائل 
من أّمة وتسوويتن الذين يعارضون مشروع أنبوب 

الغاز كوستال لينك لنقل الغاز الطبيعي 
في بريتيش كولومبيا عبر أراضي السّكان 

األصليّين. 
Heredi-  ييعارض الزعماء الوراثيّون،

tary Chiefs من أّمة وتسوويتن  مشروع 
األنبوب الذي يمّر عبر أراضيهم لنقل 
الغاز الطبيعي المسال من مدينة داوسون  
في شمال بريتيش كولومبيا إلى محّطة 
الغاز الطبيعي المسال في مدينة كيتيمات 

على سواحل المقاطعة.
وأقدم المحتّجون على إقامة عوائق على 
مقربة من خطوط شركة كنديان ناسيونال 
للسكك الحديديّة، مّما عرقل حركة النقل 
في عدد من أنحاء البالد مّما عرقل حركة 

النقل بين مدينتي تورونتو وأونتاريو.
وأقام المحتّجون مخيّمين على مقربة من خّط السكك 
الحديديّة في  مدينة بيلفيل في أونتاريو تضامنا مع 

أّمة وتسووتين.
ودعا جيسون برنت قائد شرطة قبيلة الموهاك من 
أبناء السّكان األصليّين المتظاهرين إلى إخالء المكان 
بهدوء، في وقت أّكدت شرطة تورونتو أنّها تستعّد 
إلرغام وقف المظاهرة ونقلت رسالة بهذا المعنى إلى 

المتظاهرين بواسطة عميلي ارتباط.
ويرفض أبناء قبيلة موهاك وقف التظاهر إلى أن تخلي 
الشرطة الفدراليّة األراضي التقليديّة ألّمة وتسووتين 

في بريتيش كولومبيا.
وكانت شركة كنديان ناسيونال قد قالت أمس الثالثاء 
إنّها ستكون مضطّرة لوقف أنشطة النقل  على أجزاء 

مهّمة من شبكتها دون أن تحّدد موقع هذه األجزاء.
وأضافت بأّن سلسلة التوريد الكنديّة بأكملها تأثّرت 

بالحواجز الموضوعة على  مقربة من خطوط السكك 
الحديديّة في أونتاريو وفي شمال بريتيش كولومبيا.

و  أّكد وزير النقل الكندي مارك غارنو  بعد ظهر 
اليوم األربعاء  أّن الحكومة تتابع عن كثب المظاهرات 
التي تعيق حركة النقل بالسكك الحديديّة وتتعاون مع 
وزراء النقل المحليّين في المقاطعات ، وأّن الوزراء 

على تواصل في ما بينهم ومع كبار الموّظفين.
وأضاف الوزير غارنو أّن خطوط السكك الحديديّة 
تربط الكنديّين في مختلف أنحاء البالد ببعضهم البعض، 
وتتيح نقل البضائع واألشخاص ونقل البضائع والمواد 
الغذائيّة التي يحتاجونها يوميّا. والمرافئ والسواحل 
أساسيّة لنقل المنتجات الكنديّة نحو األسواق العالميّة 

كما قال.

»حّق التظاهر أساسي في كندا. ويتعيّن على الذين 
يختارون هذا الحّق أن يتصّرفوا بموجب القانون« 

وزير النقل الكندي مارك غارنو.
قّوات  أّن  غارنو  مارك  وأضاف 
الشرطة تتصّرف بطريقة مستقلّة عن 
كّل  مستويات الحكومات وتضع تأمين 

سالمة الكنديّين في أولويّاتها.
األطراف  كاّفة  غارنو  الوزير  ودعا 
المعنيّة إلى المشاركة في حوار منفتح 
مبنّاء ليصار إلى حّل المشكلة بالطرق 
السلميّة، وأضاف بأّن أمامهم متّسعا من 

الوقت لذلك.
وفي السياق نفسه، أّكد رئيس الحكومة 
جوستان ترودو أنّه سيبحث مع أعضاء 
بشأن  المقبلة  الخطوات  في  حكومته 
االحتجاجات ضّد أنبوب كوستال غاسلينك 
التي عرقلت حركة النقل بالسكك الحديديّة 

في البالد.
الحكومة على هامش مؤتمر صحفي  وأّكد رئيس 
مشترك  عقده في  داكار مع رئيس السنغال ماكي 
سال،  على أهميّة احترام حّق التظاهر بصورة سلميّة، 

و ضرورة التأّكد من احترام القانون.
وشّجع ترودو كاّفة األطراف على الحوار من أجل 

حّل المشكلة، مشيرا إلى أنّها مثيرة  للقلق.
وكانت الشرطة الفدراليّة قد أّكدت األسبوع الفائت أنّها 
جاهزة لتنفيذ األمر القضائي الصادر عن المحكمة 
العليا في بريتيش كولومبيا  بشأن أنبوب كوستال 
غاسلينك، ودعت المحتّجين والمتظاهرين من أبناء 
أّمة وتسووتين إلى مغادرة موقع إنشائه أنبوب  وإزالة 
الحواجز التي وضعوها لمنع العّمال من الوصول إليه.

  رأى وزير المالية الكندي بيل مورنو أنّه سيكون لوباء 
فيروس كورونا الجديد »دون أدنى شك تأثيٌر اقتصادي« 

على كندا.
»التأثير على كندا سيكون حقيقياً: تأثير على السياحة وعلى 
قطاع النفط، وبالتأكيد على السلسلة اللوجستية لكّل مؤسسة 
على صلة بمنتجين صينيين أو بمستهلكين صينيين«، قال 
مورنو في خطاب ألقاه صباح اليوم في لقاء نظمه »نادي 
 )Economic Club of Canada( »كندا االقتصادي

في كالغاري، كبرى مدن مقاطعة ألبرتا في غرب كندا.
وأضاف مورنو أمام الحضور في أغنى مقاطعات كندا 
بالنفط أّن التأثير االقتصادي للوباء المذكور سيقع »على 
امتداد البالد«، ولكنه »ربما سيطال بصورة أكبر قطاع 

النفط والغاز«.
وأشار في هذا الصدد وزير المالية الفدرالي 
إلى أّن أسعار النفط الخام »تراجعت بنحو 
%15« منذ بدء األزمة »بسبب انخفاض 

الطلب«.
كما لفت مورنو إلى تراجع عدد الرحالت 
الجوية من وإلى الصين. فشركة الخطوط 
الجوية الكندية )Air Canada( التي تؤّمن 
33 رحلة أسبوعياً من وإلى الصين أعلنت 
تعليق كافة رحالتها المباشرة إلى كّل من 
بكين وشانغهاي، على التوالي عاصمة هذا 
العمالق االقتصادي وكبرى مدنه، بين 30 كانون الثاني 

)يناير( الفائت و29 شباط )فبراير( الجاري.
لكن »في الوقت الحاضر ال يزال االقتصاد الكندي قوياً«، 
أّكد مورنو الذي اعتبر أّن »المخاطر الصحية في كندا 

تظّل ضعيفة«.
يُشار في هذا المجال إلى أنّه ُسّجلت لغاية اآلن سبع حاالت 
إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في كندا، ثالٌث منها في 
أونتاريو، كبرى مقاطعات البالد من حيث عدد السكان وحجم 
االقتصاد، وأربٌع في بريتيش كولومبيا على ساحل الهادي.
كما أّن كندياً هو في عداد المصابين بهذا الفيروس على 
متن سفينة »دايموند برينسس« للرحالت الترفيهية قبالة 

سواحل اليابان.
وأضاف وزير المالية في حكومة جوستان ترودو الليبرالية 
أّن وباء فيروس كورونا الجديد سيكون »موضوعاً رئيسياً« 
في مؤتمر وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المقرر 
عقده في العاصمة السعودية الرياض في 22 و23 شباط 

)فبراير( الجاري.
يُشار إلى أّن العالقات الكندية الصينية تجتاز أزمة غير 

مسبوقة منذ أكثر من سنة.
أوقفت   2018 )ديسمبر(  األول  كانون  األول من  ففي 
السلطات الكندية المديرة المالية لدى عمالق االتصاالت 
الصيني »هواوي« مينغ وانتشو في فانكوفر بناًء على طلب 
من السلطات القضائية األميركية، وبعد تسعة أيام على 
ذلك قامت سلطات بكين بتوقيف الكنديْين مايكل سبافور 
ومايكل كوفريغ في الصين ووّجهت لهما اتهامات بالقيام 
بـ »أنشطة تهدد األمن القومي« الصيني. وقلّصت الصين 
مشترياتها الزراعية من كندا بنسبة كبيرة في أعقاب ذلك.
إمكانية  دون  الصين  في  معتقالن  الكنديان  يزال  وال 
االتصال بمحاٍم كما أنه ال يحق لهما تلقي زيارات من 
أفراد عائلتيهما. أّما مينغ وانتشو فال تزال قيد اإلقامة 
فانكوفر  في  تملكهما  اللذْين  المنزلْين  أحد  في  الجبرية 
وبدأ القضاء الكندي النظر في طلب السلطات القضائية 

األميركية بأن تُسلَّم إليها.

نيو برونزويك: إغالق أقسام الطوارئ لياًل يف ستة مستشفيات

مونرتيال الكربى: أسعار العقارات تبلغ سقفاً جديداً وتدفع املزيد 
من الشارين إىل األطراف

املخابرات الكندية ُتطلق محلة 
توظيف يف تكنلوجيا املعلومات  

مساع خلفض تكلفة املشروع الكهرومائي يف نيوفاوندالند والبرادور

أساتذة أونتاريو يف إضراب يوم 21 فرباير شباط  

الصّحة النفسّية قبل الراتب املرتفع 
يف أولوّيات املوّظفني الكندّيني

 أّكد  ثالثة أرباع  الكنديّين أنّهم يفّضلون 
العمل براتب أدنى لقاء الحصول على 
دعم أفضل لصّحتهم النفسيّة حسب نتائج 
استطالع حول الموّظفين أجرته مؤّسسة 
.Morneau Sheppel مورنو شيبيل

وأعرب 77 بالمئة من الكنديّين المستطلعة 
آراؤهم عن استعدادهم الستبدال عملهم 
واالنتقال إلى مؤّسسة أخرى تعمل على 

رفاهية الموّظفين وصّحتهم النفسيّة.
وثّمة عوامل عديدة تساهم في الضغط 
النفسي الذي يعانيه الموّظفون الكنديّون 
حسب استطالع الرأي، من بينها الضغط 

المالي وثقافة محيط العمل.
وأفاد 42 بالمئة من المستطلعة آراؤهم 
أنّهم يعانون أكثر من الضغط المالي 
مقارنة بزمالئهم الذين يحصلون على 

الدخل نفسه.
والظاهرة تلك موجودة على صعيد عالمي 
الخدمات  مديرة  باران  حسب ميشيل 
والنصائح الصحيّة لدى مورنو شيبيل 
االستطالع  نطاق  أّن  أوضحت  التي 
توّسع هذه السنة إلى أبعد من حدود كندا 
ليشمل  للمّرة األولى الواليات المتّحدة 

وبريطانيا.
»أكثر ما يقلق هو أّن الموّظفين الذين 
تحّدثوا عن ضغوط ماليّة أعربوا عن 

استعدادهم لتغيير وظيفتهم والعمل في 
مؤّسسة أخرى  بأجر أقّل في حال ضمنوا 
حصولهم على دعم افضل للرفاه النفسّي« 
ميشيل باران مديرة الخدمات والنصائح 

الصحيّة لدى شيبيل مورنو.
وأضافت باران بأّن الضغط يزداد مع 
ارتفاع عبء العمل وال يترّدد الموّظفون 
في طلب المساعدة النفسيّة، وينبغي أن 
تكون المؤّسسات جاهزة للتعامل مع هذا 
الوضع وتوفير الرفاه النفسي للموّظفين.

وأفاد 45 بالمئة من العيّنة الكنديّة المستطلعة 
أّن المطالب النفسيّة في عملهم ازدادت 

خالل العامين الماضيين.
والنتيجة تلك مختلفة عن نتائج استطالعات 
سابقة أُجريت في السنوات األخيرة، حيث 
أشار 60 بالمئة من الكنديّين المستطلعة 
آراؤهم إلى التأثير اإليجابي لمحيط العمل 
على صّحتهم النفسيّة، مقابل 25 بالمئة 

تحّدثوا عن تأثير مؤذ.
رئيس   نّواب  كبيرة  آلن  بوال  وتشير 
شيبيل  مورنو  مؤّسسة  لدى  األبحاث 
إلى رغبة جديدة لدى الكنديّين للحصول 
على المساعدة من خالل الوسائل الرقميّة 
بدل االجتماع بأخصائّي، حرصا منهم 
على توفير الوقت الذي هو عامل أساسي 

بالنسبة لهم.

اقتصاد كندا سيتأثر “دون أدنى شك” بسبب فريوس كورونا اجلديد
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ُمشرتكو “هيدرو كيبيك” سيستعيدون 35 مليون 
دوالر أكثر من املقرَّر 

الطاقة  وزير  الثالثاء   يوم  أعلن    
مقاطعة  حكومة  في  الطبيعية  والموارد 
كيبيك جوناتان جوليان أّن مشروع القانون 
الوطنية  الجمعية  أقّرته  الذي   34 رقم 
)الجميعة التشريعية( الشهر الماضي يتيح 
"هيدرو  مشتركي  إلى  مالية  مبالغ  إعادة 
شركِة   ،)Hydro-Québec( كيبيك" 
الكهرباء العامة في المقاطعة، تفوق بـ35 

راً. مليون دوالر ما كان ُمقرَّ
الحّل   34 رقم  القانون  مشروع  ويُشّكل 
من  التحالف  حزب  حكومة  ارتأته  الذي 
برئاسة   )CAQ( كيبيك  مستقبل  أجل 
فرانسوا لوغو لمسألة المبالغ المالية التي 
زبائنها  من  كيبيك"  "هيدرو  استوفتها 

زيادًة عن المستحق.
القانون  مشروع  أن  أُفيد  إقراره  وعند 
إلى  دوالر  مليون   500 يُعيد  المذكور 
تعرفة  ويجّمد  كيبيك"  "هيدرو  زبائن 
الكهرباء في عام 2020 ويحتسب زيادتها 
ابتداًء من عام 2021 وفقاً لمؤشر تضخم 
األسعار. لكّن المبلغ اإلجمالي الذي سيُعاد 
إلى مشتركي "هيدرو كيبيك" بات بقيمة 
وزير  اآلن  يؤّكد  دوالر،  مليون   535

الطاقة والموارد الطبيعية الكيبيكي.

المبالغ  أّن  جوليان  الوزير  وأوضح 
كيبيك"  "هيدرو  زبائن  سيستعيدها  التي 
ستُحتَسب استناداً إلى استهالكهم للكهرباء 
على  حسومات  شكل  على  لهم  وُسعطى 
الذين  األشخاص  أّما  المقبلة.  فواتيرهم 
لم يعودوا زبائن لـ"هيدرو كيبيك" ولكن 
كانوا من مشتركيها في 2018 أو 2019 
على  فسيحصلون  معاً،  العامْين  في  أو 

المبالغ المستََحقّة لهم بواسطة شيك.  
حكومة  وهي  كيبيك،  حكومة  ولجأت 
استثنائي  تشريعي  إجراٍء  إلى  أكثرية، 
حرفياً  يعني  )ما   "bâillon"بالـ يُعرف 
"ُكمامة"( من أجل تبنّي مشروع القانون. 
للحكومة تقصير مدة  ويُتيح هذا اإلجراء 
المناقشات البرلمانية بهدف االنتقال بشكل 

أسرع لتبنّي مشروع القانون.
اإلجراء  هذا  إلى  الحكومة  لجوء  وأثار 
أحزاب  لدى  اعتراضات  التشريعي 
المعارضة التي قالت إّن الغالبية العظمى 
تعطي  جاءت  التي  المجموعات  من 
برلمانية  لجنة  أمام  وآراءها  شهاداتها 
جّدية حول  شكوٍك  أعربت عن  مختصة 
"هيدرو  لزبائن  القانون  مشروع  منافع 

كيبيك". 



  يوجد  في أوروبا وجهات سياحية رائعة مثل أمستردام 
بالتسوق والمتاحف وباريس  الشهيرة  وقنواتها ، ولندن 
المدن  الكثير ولكن هناك مجموعة أخرى من  وغيرها 
السياحية المميزة غير المعروفة لكثير من الناس وتتميز 
الطبيعي مثل جزيرة ساموس  بهدوئها ونقائها وجمالها 

في اليونان ، روكامادور في فرنسا وبوينج في سلوفينيا.
Civita di Bagnoregio ، إيطاليا 

Civita di Bagnoregio هي عبارة عن بلدتان بعيدتان 
، تقع Civita على تل يمكن الوصول إليه فقط عن طريق 
 Bagnoregio ممر حجري طويل يبدأ في نهاية الطريق من
المجاورة ، ال يوجد لدى Civita اليوم سوى حوالي 6 من 
السكان قلة قليلة لدرجة أنه يطلق عليها اسم “مدينة الموت” 
،  يتم شراء العديد من المباني في سيفيتا من قبل اإليطاليين 
األثرياء الذين يأتون إلى هنا لقضاء عطلة ، ومع ذلك تعاني 
المدينة من تآكل مستمر للصخور البركانية في الوادي أدناه.

Civita هي مدينة ساحرة من العصور الوسطى ، لم يمسها 
الكنيسة  نم إعادة تشكيل واجهة  تقريًبا ،  النهضة  عصر 
المدينة كانت في العصور  النهضة ، ولكن  خالل عصر 
الوسطى بالكامل كان أشهر مواطن في المدينة هو الفيلسوف 
 Civita والقديس بونافنتور ، الجسر الطويل الموصل إلى

شديد االنحدار ويزداد انحداًرا مع ارتفاعه.
Bohinj ، سلوفينيا

ني منطقة فريدة من نوعها ساحرة وغامضة في سلوفينيا 
وجبال األلب وأوروبا ، تقع Bohinj في قلب جبال األلب 
جوليان ، سلسلة الجبال األكثر شمولية وأعلى في سلوفينيا 

هي أيًضا الجزء الجنوبي الشرقي من جبال األلب.
 Bohinj Nomenj ،  وديان  Bohinj وادي  تشمل  
العليا والسفلى ، وبحيرة Basin ، وهضاب Pokljuka و 
Jelovica وسلسلة جبال عالية. ، ويعتبر الموقع الطبيعي 
األكثر شهرة وإثارة للدهشة هو بحيرة بوهينج أكبر بحيرة 

في سلوفينيا.
Positano ، إيطاليا

Positano هي قرية وكومون على ساحل أمالفي )كوستيرا 
أمالفيتانا( ، في كامبانيا ، إيطاليا ، تقع بشكل رئيسي في 
جيب في التالل المؤدية إلى الساحل ، كانت بوسيتانو ميناء 
لجمهورية أمالفي في العصور الوسطى ، وازدهرت خالل 
القرنين السادس عشر والسابع عشر ، بحلول منتصف القرن 
المدينة قد سقطت في أوقات عصيبة  التاسع عشر كانت 

هاجر أكثر من نصف السكان إلى أمريكا.
كانت بوسيتانو قرية صيد فقيرة نسبًيا خالل النصف األول 
من القرن العشرين ، بدأت في جذب أعداد كبيرة من السياح 
في الخمسينيات ، خاصة بعد أن نشر جون شتاينبيك مقاله 
عن بوسيتانو في بازار هاربر في مايو 1953 وهي من 

أجمل مدن سياحية غير معروفة في أوروبا. 
أستورياس ، إسبانيا

تقع منطقة أستورياس في وسط الساحل الشمالي إلسبانيا 
بالقرب من خليج بسكاي  ، قد تكون صغيرة في المساحة 
يتمتع ثلث منطقة  ولكنها كبيرة كمكان سياحي مميز ، 
أستورياس بالحماية وقد اعترفت اليونسكو بأربعة محميات في 

المحيط الحيوي فيها ، الشواطئ غير مزدحمة وهناك الكثير 
من المشي لمسافات طويلة في البرية الكاملة وكذلك المدن 
 Covadonga الستكشاف المعالم الثقافية البارزة ، يُعد دير
Convent من األماكن التي يجب مشاهدتها ويعتبر أحد 

أهم المواقع التاريخية في إسبانيا.
مدينة وزيبوغ ، مالطا

هي جوهرة البحر األبيض المتوسط   وأصغر دولة في العالم 
الخالبة  الطبيعية  المسافرين بمناظرها  ، وتجذب مالطا 
وشواطئها الساحر وتراثها الغني في العصور الوسطى و 
في Mdina يمكنك زيارة القصور الكبرى والكنوز الثقافية 
والهندسة المعمارية ، وتتمتع Zebbu بتأثير عربي رائع 
وتشتهر بـ أحتفال لمدة ثالثة أيام )أو أكثر( تجذب مئات 

األشخاص في االحتفال.
 Hallstatt بحيرة ، Salzkammergut منطقة

بحيرة Hallstatt واحدة من أجمل بحيرات جبال األلب 
في النمسا ، إنه مكان رائع للمغامرة في كل من الصيف 
والشتاء وبهذه المناظر الخالبة ، وهي منطقة تريط سكة 
حديد جبلية هالستات بمنجم الملح التاريخي ، بينما يمكن 
الجليدية وكهف  إلى كل من كهوف داخشتاين  الوصول 

ماموث في أوبرترون بواسطة التلفريك.
جزر األزور ، البرتغال

جزر األزور هو أرخبيل يتكون من تسع جزر بركانية في 
منتصف المحيط األطلسي على بعد 800 ميل قبالة ساحل 

البرتغال ، ويمكنك رؤية المناظر الطبيعية الخالبة والبراكين 
اليونسكو   ، الحفرة وقرى الصيد والشالالت  وبحيرات 
أدرجت قائمة محميات المحيط الحيوي في عام 2009 ، 
وتندرج في قائمة وجهات أوروبا ذات الميزانية المحدودة.

Perast ، الجبل األسود

هي بلدة غريبة على ساحل الجبل األسود ، عشاق الشاطئ 
المخفية ، يوجد في  الجوهرة األوروبية  الكتشاف هذه 
الخارج مكانان رائعان: جزيرة سانت جورج ، وجزيرة 
األدرياتيك االصطناعية الوحيدة ، سيدة الصخور ، وتشتهر 

مدينة Perast بمبانيها ذات التراث الفينيسي.

في العدد القادم نكمل باقي البالد السياحية

السياحة العاملية

اعداد : مايك انجلو
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 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

مدن سياحية غري معروفة يف أوروبا

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

الكلمــات املتقاطعة 
أفقيا:

-1 فنانة مصرية راحلة 
 – الراشدين  الخلفاء  من   2-

يتولى اإلدارة 
-3 لقياس وحدة الكهرباء – من 

أجلي 
التكنولوجيا  أجهزة  من   4-

الحديثة 
-5 األسم األول لمطربة مصرية 
راحلة – والدة )معكوسة( – أداة 

أستثناء 
)معكوسة(  األقفال  من  نوع   6-

– سفينة الصحراء 
-7 من أدوات النجار 

-8 عالمي – وصل بين شيئين 
-9 للتفسير – تضع عليه الكتب 

– أعبر
-10 العب كرة دولي مصري 

أفقيا: 
-1 مطربة مصرية راحلة 

الحليم  لعبد  أغنية   – راية   2-
حافظ 

عملة   – )مبعثرة(  ابي   3-
مصرية ملغاة 

-4 عملة اليابان – سوستة 
-5 ساخن – قام بالترصيص

أحرف   – رئوي  مرض   6-
متشابهة – من األزهار 

أمني  تأمين  له  يضع   7-
)معكوسة( – نصف لولو 

 – )مبعثرة(  أبج   – ذراع   8-
أغنية لعبد الحليم حافظ 

 – )سابقا(  اإليراني  النظام   9-
صوت فرقعة 

-10 ملك العود 

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
- Une fois n’est pas coutume  

- مش كل مرة تسلم اجلرة 
-  les goûts et les couleurs ne se discutent pas

- ُكل اللي يعجبك وإلبس إللي يعجب الناس

تشيلسي يتوصل التفاق لضم املغربي زياش العب 
أياكس أمستردام

    أعلن تشيلسي المنتمي للدوري 
اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم توصله 
التفاق لضم المغربي حكيم زياش جناح 

أياكس أمستردام أمس الخميس.
البالغ عمره  إن زياش  تشيلسي  وقال 
26 عاما سيبقى في أياكس حتى نهاية 
الموسم الجاري على أن ينضم إليه في 

الموسم الجديد.
وأوضح أياكس في بيان أن قيمة الصفقة 
تبلغ 40 مليون يورو )43.41 مليون 
دوالر( وقد ترتفع إلى 44 مليون يورو.

وساعد زياش أياكس في التتويج بثنائية 
الموسم  والكأس في هولندا  الدوري 
الماضي وارتفعت أسهمه بشكل أكبر 

هذا الموسم بتسجيل ثمانية أهداف بجانب تقديم 
18 تمريرة حاسمة في الدوري المحلي ودوري 

أبطال أوروبا.
وأضاف النادي الهولندي عبر موقعه على االنترنت 

”توصل أياكس وتشيلسي إلى اتفاق بانتقال حكيم 
المنافس  النادي  إلى  الالعب  زياش. وسينضم 
بالدوري االنجليزي الممتاز في أول يوليو 2020 

وسينهي الموسم الحالي في أمستردام“.

خروج تيتيباس وجوفني مع استمرار املفاجآت في 
بطولة روتردام للتنس

    خسر ستيفانوس تيتيباس 
المصنف الثاني بنتيجة 7-5 
و4-6 أمام السلوفيني إلياش 
بيديني غير المصنف لتستمر 
المفاجآت في بطولة روتردام 
المفتوحة للتنس يوم الخميس.

والحت أمام تيتيباس خمس 
نقاط لكسر إرسال منافسه 
في المجموعة األولى لكن 
الالعب اليوناني أخفق في 
االستفادة منها جميعا ليحقق 
متتالية  نقطة   11 بيديني 
ويحسم المجموعة لصالحه.

وتقدم بيديني، المصنف 52 
عالميا، مبكرا في المجموعة 
الثانية بعد أن كسر إرسال 
تيتيباس والنتيجة 1-1 قبل 
له  انتصار  ثاني  أن يحقق 
فقط على العب من العشرة 
األوائل في التصنيف العالمي 

ويضرب موعدا في دور الثمانية مع الكندي 
الواعد فيلكس أوجيه-الياسيم.

وقال بيديني في مقابلة عقب المباراة ”السعادة 
المصنفين  بالفوز على العب من  تسعني  ال 
العشرة األوائل. إنه االنتصار الثاني لي فقط.

”أسدد ضربات اإلرسال بشكل رائع مؤخرا. 
أحاول التركيز على ضربات إرسالي خاصة 
أمام العبين بارزين يملكون ضربات إرسال 
قوية. أعتقد أني سددت االرسال بشكل جيد في 

النقاط المهمة وحافظت على هدوئي“.
ورغم أن األخطاء السهلة التي ارتكبها بيديني 
كانت أكثر من منافسه فإن الالعب البالغ من 
20 نقطة مباشرة أكثر  30 عاما حقق  العمر 

بثماني نقاط من المصنف السادس عالميا.

وتقدم أوجيه-الياسيم بالفوز 4-6 و2-6 على 
البلغاري جريجور ديميتروف في 77 دقيقة.

وخسر المصنف الرابع ديفيد جوفين بمجموعتين 
يانيك  المصنف  اإليطالي غير  أمام  متتاليتين 

سينر بنتيجة 6-7 و7-5.
وواصل الروسي أندريه روبليف مستواه الرائع 
بالفوز 5-7 و3-6 على ألكسندر بوبليك ليمدد 
عدد انتصاراته في 2020 إلى 13 فوزا مقابل 

هزيمة واحدة.
ويلتقي جايل مونفيس حامل اللقب والمصنف 
الثالث، وهو أعلى العب تصنيفا في البطولة 
بعد خروج دانييل ميدفيديف المصنف األول 
يوم األربعاء، مع مواطنه الفرنسي جيل سيمون 

في وقت الحق يوم الخميس.

جوارديوال: رمبا أتعرض لإلقالة إذا فشل سيتي 
في الفوز بدوري األبطال

    قال بيب جوارديوال مدرب مانشستر 
سيتي إن منصبه سيكون على المحك اذا فشل 
في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم هذا الموسم.
وفاز سيتي بخمسة ألقاب محلية كبرى منذ 
تولي جوارديوال القيادة في 2016 منها لقبان 
في الدوري االنجليزي الممتاز وحقق ثالثية 

محلية تاريخية العام الماضي.
لكن سيتي لم يتمكن من اجتياز دور الثمانية 
بالبطولة األوروبية منذ وصول المدرب 
اإلسباني. وسيواجه لاير مدريد بطل أوروبا 
السابق في دور 16 هذا الموسم وستقام مباراة 
الذهاب في وقت الحق هذا الشهر وأكد 
جوارديوال أنه حريص على التتويج باللقب 
الذي ناله آلخر مرة مع برشلونة في 2011.
وأبلغ محطة سكاي سبورتس ”أريد الفوز 
بدوري األبطال وأحلم بذلك وسأستمتع 

بالتحضير لمواجهة لاير مدريد.. هذه العملية وقبل 
أسبوعين من المباراة هي أسعد لحظات مسيرتي 

االحترافية.. أتخيل كيفية التغلب عليهم.
”اذا لم نتغلب عليهم سأتوجه إلى الرئيس أو المدير 
الرياضي وسيقول هذا ليس جيدا بما يكفي.. نريد لقب 

دوري األبطال. سأقيلك.
”سأقول.. شكرا كان شرف لي. ال أعرف إن كان هذا 
سيحدث. حدث في مرات سابقة وربما يحدث مجددا“.

وتبددت آمال سيتي في التتويج بلقبه الثالث على التوالي 
في الدوري الممتاز خالل األسابيع األخيرة إذ يبتعد 

بفارق 22 نقطة عن المتصدر ليفربول.
لكن جوارديوال ال يعتقد أن الموسم قد يكون فاشال 

بشكل كامل.
وأضاف ”تقولون إن هذا الموسم كارثة لكن اذا فزنا 
بلقب دوري األبطال سيكون استثنائيا. لماذا؟ من 

الصعب الفوز به“.

الزمالك يينهي استعداداته ملواجهة الترجي 
التونسي في الدوحة

الزمالك مرانه  بنادي  الكرة االول  أنهى فريق   
الرئيسي في ختام استعداداته لمباراة الترجي التونسي 
السوبر االفريقي علي  اليوم علي لقب  لها  المقرر 

ملعب الغرافة القطري.
لفريق  الفني  المدير  الفرنسي كارتيرون  وأستقر 
الزمالك ، علي طريقة اللعب والخطط التي سيخوض 
بها األبيض مباراة الغد، بعدما قام كارتيرون بعرض 
عدد من المباريات علي الالعبين خالل األيام الماضية، 
حيث حر المدير الفني الفرنسي علي عقد محاضرة 
بالفيديو يوميا منذ وصول الفريق الي الدوحة، لعرض 
مباريات الترجي األخيرة، والوقوف علي نقاط القوة 

والضعف في بطل تونس.
وأكد كارتيرون لالعبيه ان المنافس يجيد االستحواذ 
علي منطقة وسط الملعب، وهو ما يمنحهم األفضلية 
في المباريات األخيرة التي خاضها بطل تونس سواء 
في الدوري المحلي او دوري ابطال افريقيا، وقام 
الفرنسي بتدريب العبي الوسط والمدافعين علي كيفية 
الضغط علي العبي المنافس من وسط الملعب مع 

عدم منحهم فرصة لنقل الهجمات سريعا من منطقة 
جزاء المنافس الي منطقة جزاء الزمالك.

ومنح كارتيرون تعليمات للمدافعين بضرورة التركيز 
طوال وقت المباراة وعدم التوهان او السرحان في 
التونسي علي خطف  الترجي  ظل قدرة مهاجمي 
الفرص واستغالل األخطاء  هدف من انصاف 
الدفاعية وهو ما يجب تفاديه لضمان حسم المباراة، 
بينما طلب كارتيرون من أوباما واحمد سيد زيزو 
التدريب علي مركز الوسط المدافع وأداء الواجبات 
الدفاعية تحسبا لالستعانة باحدهما في هذا المركز 

وفقا لسير المباراة.
كما خصص كارتيرون فقرة يومية في التدريبات 
المباراة  الجزاء تحسبا لوصول  علي ضربات 
الفرنسي علي  الترجيح، واستقر  الي ضربات 
الالعبين الخمسة الذين يسددون ركالت الترجيح 
في حالة اللجوء اليها وهم بالترتيب : محمود عالء 
بن شرقي وشيكاباال  ومصطفي محمد واشرف 

ومحمد عبد الشافي.
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يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:

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

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

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

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

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

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

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

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

خدمة توصيل الدواء جماناً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian
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 تكملة للعدد الماضي: 
القارة  من  الشرقي  الشمالي  الركن  في  مصر  تقع 
خالل  من  آسيا  غرب  جنوب  في  وتمتد  األفريقية 
شبه جزيرة سيناء، بوابة مصر الشرقية والمدخل 
الرئيس للغزاة إلى األرض المصرية عبر التاريخ. 
وجعل هذا الموقع الجغرافي المتميز من مصر ملتقى 
للحضارات وبوتقة لتالقي الثقافات، وجعل كذلك منها 
مطمًعا للغزاة والطامعين والمحتلين عبر تاريخها 

الحضاري الطويل.
وتعددت األسماء والصفات التي أُطلقت على مصر، 
خصوًصا في مصر الفرعونية. وجاء اسم مصر في 
المصري  التعبير  من  »إيجيبت«  اإلنجليزية  اللغة 
القديم »حوت كا بتاح« – ويعني »معبد قرين بتاح« 
للمعبود  ُخصص  قديم  مصري  معبد  اسم  وهو   –
المصري القديم »بتاح«، إله مدينة »منف«، العاصمة 
المصرية القديمة. وينتمي المصريون إلى الجنسين 
مدينة  على  المصريون  ويطلق  والحامي.  السامي 
القاهرة، العاصمة، »مصر«، مختزلين اسم بلدهم 

في عاصمتهم. 
وتبدأ قصة الحضارة المصرية المكتوبة في حوالي 
العام 3000 قبل الميالد، حين أبدعت مصر القديمة 
التدوين فتراكمت  العالم إلى دنيا  الكتابة وأدخلت 
الخبرة اإلنسانية والتراثية وحافظت على الذاكرة 
البشرية من الضياع. وهذا العصر هو عصر المركزية 
غالبة  سمة  ويصبح  طوياًل  يستمر  سوف  والذي 
لإلدارة المصرية عبر تاريخها الطويل خصوًصا 
في عصور القوة، وسوف يتحول كثيًرا إلى عقبة 
في مسيرة التنمية والقضاء على المركزية في صنع 
القرار. وبتوحيد مصر العليا )الصعيد( ومصر السفلى 
)الدلتا( في مملكة واحدة، وقيام الدولة المركزية 
الفترة  هذه  في  استقرت  »مينا«،  الملك  يد  على 
المبكرة قيم ومعايير سوف تحكم الدولة المصرية 
اآلن. وبعد هذا  إلى  المصرية  الشخصية  وتصبغ 
التاريخ المبكر الذي اشتمل على األسرتين األولى 
والثانية، دخلت مصر عصر الدولة القديمة والذي 
شيد  وفيه  األهرام«،  بناة  بـ»عصر  أيًضا  يعرف 
المصريون األهرام المصرية الشهيرة في الجيزة 
وسقارة ودهشور وأبورواش وأبوصير وغيرها، 
هضبة  فوق  الشهير  الهول«  »أبو  تمثال  ونحتوا 
أهرام الجيزة ممثاًل في الغالب الملك خفرع باني 
الهرم الثاني بالجيزة. وتقف اآلثار المصرية شامخة 
شاهًدا ودلياًل على عبقرية األداء وروعة اإلنجاز 
واإلعجاز المعماري والهندسي والفلكي واإلداري 
الخاص بالمصريين القدماء. وبعد ذلك العصر الذهبي، 
مرت مصر بفترة اضمحالل، خرجت مصر بعدها 
قوية إلى عصر الدولة الوسطى، حين وصل األدب 
العصر  هذا  ويعرف  القمة،  إلى  القديم  المصري 
العصر  هذا  وبعد  الكالسيكي«.  األدب  بـ»عصر 
في  عرفتها  محنة  بأصعب  مصر  مرت  الذهبي، 
احتالل  وهي  أال  كله،  القديم  الفرعوني  تاريخها 
بـاسم  قبائل أجنبية، تعرف  أرض مصر من قبل 
»الهكسوس«، )وتعني »حكام األراضي الوعرة« 

في اللغة المصرية القديمة(، تسللت بطريقة سلمية 
في غفلة من الزمن إلى مصر عبر حدودها الشرقية 
وبسطت سيطرتها على أجزاء كبيرة من األرض 
كفاح  وبعد  القوية.  المصرية حين ضعفت مصر 

طويل ومرير، استطاع الملك المصري الجنوبي 
من  الهكسوس  طرد  األول«،  »أحمس  الشهير، 
إلى  الهروب  إلى  ودفعهم  المصرية  األرض  كل 
نشأت  الهكسوس،  من  مصر  وبتحرير  فلسطين. 
الدولة الحديثة، العصر الذهبي الثالث واألخير في 
مصر الفرعونية، والذي يعد واحًدا من أروع فترات 
االزدهار في تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة. 
وخالل ذلك العصر، اتبعت مصر سياسة خارجية 
جديدة جاءت كرد فعل على محنة احتالل الهكسوس 
التوسع  السياسة على  ألرض مصر. وقامت هذه 
في الفتوحات الخارجية وضم العديد من اإلمارات 
والممالك إلى زمرة السيطرة المصرية، وهذا ما يعرف 

بـ»عصر اإلمبراطورية« في مصر الفرعونية. ويعد 
الفرعون تحتمس الثالث هو مهندس اإلمبراطورية 
المصرية في آسيا وأفريقيا. ومن بين أشهر الملوك 
الفراعنة في هذا العصر، أحمس األول وحتشبسوت 
وتحتمس الثالث وأمنحتب 
الثالث وأخناتون وتوت 
وسيتي  آمون  عنخ 
األول ورمسيس الثاني 
ذلك  وبعد  وغيرهم. 
العصر، دخلت مصر ما 
يعرف بـ»عصر االنتقال 
الثالث« وفيه ساد التوتر 
واالنقسام واال مركزية 
ثم  المصرية.  األرض 
المتأخر  العصر  جاء 
مصر  فيه  وحكمت 
مع  مصرية،  أسرات 
من  فترات  بعض 
االحتالل الفارسي، إلى 
أن جاء اإلسكندر األكبر، 
وعلى يديه وعلى أيدي 
خلفائه الملوك البطالمة، 
تحولت مصر إلى مملكة 
بطلمية.  إغريقية- 
وبهزيمة الملكة البطلمية 
الشهيرة كليوباترا السابعة 
على يد الرومان، انتهت 
البطلمية  مصر  حكم 
جزًءا  مصر  وصارت 
مهًما من اإلمبراطورية 

الرومانية.
حجر  اكتشاف  ويعتبر 
رشيد األثري واحًدا من 
أهم االكتشافات األثرية 
اإلنسانية،  تاريخ  في 
لكشف  مهما  ومفتاحا 
المصرية  اللغة  أسرار 
مضيئة  ونافذة  القديمة، 
أطل العالم كله منها على 

سحر مصر القديمة.
اكتشف حجر رشيد الضابط الفرنسي بيير- فرانسوا 
قيام  أثناء   1799 يوليو   15 يوم  بوشار  أكسافييه 

قواته بتوسعة قلعة قايتباى بمدينة رشيد.
ونُحت حجر رشيد من الحجر الديوريتى الجرانيتي. 
ولهذا الحجر لونان هما اللون الوردي واللون الرمادي. 
ويبلغ طوله حوالي 112 سم وعرضه 75 سم وسمكه 

28 سم ووزنه 762 كيلوجراما.
وكتب النص المنقوش على الحجر في ثالث نسخ 
تمثل الكتابة الهيروغليفية )الكتابة المقدسة( على قمة 
الحجر، والكتابة الديموطيقية )الكتابة الشعبية( في 
منتصف الحجر، والكتابة اليونانية القديمة )في أسفل 
الحجر(. والباقي من نص الكتابات الهيروغليفية 

أربعة عشر سطرا وتطابق الثمانية والعشرين سطرا 
والمتبقي من  القديم،  المصري  النص  األخيرة من 
الكتابة الديموطيقية اثنان وثالثون سطرا، ونص الكتابة 
اليونانية القديمة شبه كامل في أربع وخمسين سطرا.

ويسجل نص الحجر مرسوما يخص الملك بطليموس 
الخامس، أقره مجمع الكهنة في منف عام 196 قبل 
الميالد. ويؤكد على العبادة الملكية الخاصة بالملك ابن 
الثالثة عشرة عاما في الذكرى األولى لجلوسه على 
العرش. ويشير إلى أفضاله على المعابد المصرية 
وكهنتها مثل منحها كميات كافية من القمح، وإسقاط 
الديون عن كاهل الشعب المصري والمعابد، والعفو 
خارج  إلى  العدالة  من  والهاربين  المساجين  عن 
مصر والسماح لهم بالعودة، وترميم وإصالح حالة 
تزيين  الكهنة  مجمع  قرر  لجميله،  وردا  المعابد. 
المعابد والمقاصير بتماثيل الملك إلى جوار تماثيل 
اآللهة المصرية، واعتبار مناسبة ميالده وتتويجه 
عيدا للبالد، وكتابة هذا القرار بثالثة خطوط. وفقدت 
جزئه  أن  ويبدو  للحجر.  والسفلى  العليا  األجزاء 
العلوي كان على شكل اللوحة الملكية المصرية من 
زمن الفراعنة على شكل قرص شمس مجنح يحدد 

إطار اللوحة العلوي وأسفله يقف الملك واآللهة.
وشغل الجميع بمحاوالت تفسير الكتابة الهيروغليفية 
مثل المؤرخ اإلغريقي خايرمون، ثم األديب المصري 
حورابللو، ثم المؤرخ كليمنت السكندري، ثم األب 

أثناسيوس كيرشر.
ووزع المتحف البريطاني نسخا عديدة من الحجر على 
المعاهد والجامعات األوروبية للتوصل لسر الكتابات 
التي يحملها. فحاول فك طالسمه عالم الطبيعة الفرنسي 
سلفستر دي ساسي وتاله الدبلوماسي السويدي يوهان 
ديفيد أكربالد، ثم الطبيب البريطاني توماس يونج.

هي  شامبليون  فرانسوا  جان-  محاوالت  وتعتبر 
المصرية  اللغة  أسرار  لفك  الناجحة  المحاوالت 
القديمة. وساعده في ذلك حجر رشيد ومسلة فيله 
في إحدى ميادين إنجلترا ومعرفته باللغة القبطية 
السابقين عليه  الباحثين  وباللغة اإلغريقية ونتائج 
خصوصا كيرشر ويونج ورؤيته المنهجية في المقارنة 
واالستنباط والتحليل. وتمكن شامبليون في النهاية 
عن  القديمة  المصرية  األبجدية  إلى  التوصل  من 
طريق مقارنة الخطوط الثالثة واألسماء الموجودة 
في الخراطيش. وقدم شامبليون اكتشافه الجديد في 
خطاب أرسله إلى البارون الفرنسي بون- جوزيف 
داسييه، سكرتير األكاديمية الفرنسية للكتابات واآلداب، 
كي يتلوه على مسامع أعضاء األكاديمية في 27 
سبتمبر عام 1822 معلنا مولد علم المصريات كعلم 

أكاديمي بشكل رسمي.
إن قصة اكتشاف حجر رشيد وفك أسرار النصوص 
المكتوبة عليه هي باختصار قصة تالقى بل تالقح 
الشرق والغرب في لحظة تاريخية معينة قائمة على 
التعاون وبعيدة عن الصراع التقليدي بين حضارات 
الشرق والغرب من أجل فك شفرة سر حضارة من 
حضارات العالم القديم، بل سيدة العالم القديم، ال تكرر 
كثيرا في تاريخ التعاون بين الحضارات اإلنسانية.
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توت عنخ آمون واألهرامات واملومياوات
بقلم: د. حسين عبد البصير

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

بقلم: سونيا الحداد
األمم أم العشائر املتحدة؟

15 فيلم عرض إفريقي وعاملي أول يف مهرجان 
األفريقية للسينما  األقصر 

التاريخ  لم يتغّير شيء منذ فجر     
المؤلمة  الحقيقة  إنها  هذا.  يومنا  الى 
بكل  تجلّت  وقد  اليوم  نواجهها  التي 
القوي يأكل الضعيف، يشعل  وضوح. 
السالم. يصنع األبطال  الحروب ويخلق 
اليوم معك وغًدا عليك.   والمجرمين.  
يلعب بك حجًرا على رقعة الشطرنج 

يكّشك ساعة يشاء.
المبدأ حًقا  البشرية قائم على هذا  تاريخ 
تربينا عليه من مبادئ وقيم  وكل ما 
يحتلك  الحقيقة.  ساعة  سراًبا  تصبح 
دينه،  الغازي ويفرض عليك حدوده، 
ولغته منكال بتراثك وتاريخك ال يردعه 
يأتي من هو  الي أن  أحد ألنه األقوى.  
المعركة وينّصب  أكثر يكسب  متجّبر 
الناهي ال  اآلمر  نفسه غازًيا جديًدا، 
معارض له أبدا،  واليوم بات اسمه االمم 
المتحدة. منظمة  العشائر  باألحرى  او 
الدمار  بعد  آرتدته  الذي  سقط حجابها 
الرهيب على كل األصعدة نتيجة الحرب 
الدور  لها  الثانية، والتي كان  العالمية 
منها.   إشعالها واإلستفادة  األساسي في 
مصير  وضعت  بامتياز  أممية  لعبة 

العالم الذي تكبّد خسائر بشرية تجاوزت 
التي  األرواح  نسمة من  مليون   60 الـ 
أزهقت كالحشرات، ودّمرت شعوب 
ودول بعد أن ضّمتها ووضعت خريطة 

رسمت  الجديد  للعالم 
بناء على مصالحها  حدوده 
الخاصة ورّسخت مكاسبها 
يحملون  بيد خمسة أعضاء 
حق الفيتو ويقررون الموت 

أو الحياة لجميع الشعوب!
كل  ومعه  الحجاب  سقط 
تربت  التي  والمبادئ  القيم 
نفاق  أمام  األجيال  عليها 
وحيتان  واألديان  الدول 
والقوة.  عشنا وهما  المال 
العالمية  الحرب  نهاية  بعد 

تحت شعار اإلنسانية والمساواة وحقوق 
االنسان واحترام الحدود وشرف الدولة. 
كنا نشك بلعبة األمم وتأملنا بأن شكوكنا 
اآلخر  من  خوفا  مضخمة  تكون  قد 
المكشوف  بات على  اليوم  اللعب  ولكن 
ومن جميع األطراف، حتى ممن هم 
األممية.  اللعبة  أحجار على رقعة هذه 

الضعيف.  يأكل  القوي  أن  اليوم  عرفنا 
للدين  بل  للوطن  ليست  اإلنتماءات  أن 
االنسانية  أوال وأخيرا، وان  والنسب 
عصبية  عرقية  منها  أكثر  العالمية 

ما  ان  دينية عشائرية ال غير.  عرفنا 
ُتنحر  العالمية هي ضحية  بالقيم  يسّمى 
الدولية  والمصالح  على مذبح األطماع 
قد ُسخرت وسيلة من  وأنها  والمحلية، 
أجل استمالك الشعوب سلميا من خالل 
تطبل وتزمر  عناوين طنانة ومنظمات 
والكرامة  الفكر  إيانا عن حرية  محدثة 

واالقتصادي  االجتماعي  والتطور 
والي آخره من محاضرات وندوات 
الفكر  نبالء  تستغل  إنسانية  ومنظمات 
تقويض  الى  تمّهد  واجهة  وتضعهم 
للمجتمع  التحتية  األسس 
عليه  لإلنقالب  تحضيرا 
بات تحت  وقد  فأرضة عليه، 
سيطرتها، قوانينها وشروطها 
التابعين ألوامرها  وممثليها 
لمصالحها.  حقيقة  الحافظين 
شّرها.  من  أحًدا  تترك  لم 
يوم  بعد  يوما  العالم  تحتل 
عبر جميع الوسائل اإلعالمية 
بذور  تزرع  واالجتماعية، 
المجتمع  تقسم  التفرقة، 
لكي  به  تتجسس عليه وتنكل 
إرهابية  أعمال  منها  تسود. حقيقة ولد 
ينفصم  األبدان ويكاد عقلك  لها  تقشعر 
ارهاب  ما نشهد ونسمع من  من هول 
أحرق األرض وأزهق األرواح ونّجس 

السماء… والقادم أعظم!
في  تاريخية  تحول  نقطة  إنها 
جميع  وعلى  البشرية  تاريخ 

الذي عرفناه ونعرفه  العالم  األصعدة.  
أننا  الصورة.  يدوم على هذه  لن  اليوم 
قيمه ومبادئه  له  ندخل عصًرا جديًدا 
ونظام حياة مختلف كلًيا.  القوى الدولية 
األنظمة واألديان.   كلًيا وكذلك  ستتغير 
يقلب جميع  الذي  الفضائيات  انه عصر 
االجتماعية  التقنية،  والنظم  المعايير 
والعسكرية، فارضا حضارته التي يتفق 
الطاعة من األمم أو  له  عليها من يرفع 
اإلنسان  العشائر خاصة وان  باألحرى 
نعم هذا  أيضا.   يتكاثر هو  اإللكتروني 
هو القانون الدولي الحقيقي وكفانا نتنقل 
بين أطالل الكثبان وظل الرهبان نتناحر 
الفصل  كلمة  لنا  ليس  من أجل سراب 
فيه، ويا ليتنا نتوجه الى مصافحة بعضنا 
العالمية  االنسانية  القيم  نور  فقط  ونشر 
القوة  لعلنا نعيش سالما يعطينا  بيننا 
الكافية لمواجهة الحقيقة وجعلها أجمل!

انتهيت من عرض   452 العدد  في    
تؤكد  التي  األدلة  كافة  واستعراض 
بالحق  المسيح هو هللا  بأن  الدافع  باليقين 
ُصلِب ومات وقام كما  والحقيقة وبأنه 
جاء في الكتاب المقدس وأيضاً في بعض 
األئمة  المسلمين من  كتب كبار علماء 
واليوم سيكون موضوعنا  والمفسرين، 
السيد  قيامة  نتائج  حول:  وسيتمحور 
للبشر  بالنسبة  األموات  بين  المسيح من 
والتي تتلخص وتتضح من خالل التالي:

-1 إعالن التبرير للمؤمنين الحقيقيين
الحقيقيين  للمؤمنين  الثانية  الوالدة   2-

من هللا
-3 إعالن أحقية وشرعية جميع المؤمنين 
نتيجة  السماء  في  بالوجود  الحقيقيين 

إيمانهم
في  الحقيقي  المؤمن  تحديد سلوكيات   4-

عالم اليوم وما يجب أن تكون عليه.
تغيير حياتهم  في  المسيح  قوة  إعالن   5-

من خالل وجوده الدائم معهم
والتأكيد  الموتى  قيامة  -6 إعالن حقيقة 
باهلل  الحقيقيين  المؤمنين  عليها وتمتع 

إلى األبد
النتائج بصورة  بتناول هذه  أقوم  وسوف 
أكثر من  في  وتتابع  متتالية وباستفاضة 
العدد رقم  من هذا  بدءاً  عدد »للرسالة« 

453 فهيا بنا:
-1 إعالن التبرير للمؤمنين الحقيقيين:

السيد  الرسول عن  بولس  القديس  قال 
المسيح له كل المجد إنه »أُْسلَِم من أجل 
تبريرنا« )رومية  وأُقيَم ألجل  خطايانا 
بذاته من  ذاته  أقام  باالحرى  أو   ،)4:25
أجل تبريرنا والسبب في ارتباط تبريرنا 
األموات هو  المسيح من  بقيامة  أمام هللا 
لكل مطالب  إيفائه  القاطع على  الدليل 

عدالة هللا وقداسته نيابة عنا.
الغفران ال  .. ألن  الغفران  التبرير غير 
لعدم  الُخطاه  الصفح عن  يتعدى مرحلة 
أما   ... األبدي عليهم  القصاص  توقيع 
التبرير يجعلهم أبراراً أمام هللا أو باألدق 

لم يخطئوا، بل وأيضاً  يجعلهم كأنهم 
يتطلبه هللا  الذي  البر  كأنهم عملوا كل 
تعالى منهم ويكونون أهاًل للقبول أمام هللا 

مع التمتع برضاه.
والبر الذي يتمتع به المؤمنون الحقيقيون 
به  قاموا  ذاتيًا  براً  ليس   .. هللا  أمام 
بأنفسهم ألنهم مهما عملوا من صالح ال 
يستروا خطية واحدة من  أن  يستطيعون 
لهم من هللا كهبة  مقدم  أنه  بل  خطاياهم 
أن  المسيح، كما  مجانية بفضل كفارة 
دينونتها  آالم  المسيح  قبل  التي  الخطايا 
على الصليب ليست خطايا شخصية له، 
بل هي خطايانا محسوبة عليه كذلك البر 
كّفارته  اآلن على حساب  به  نتمتع  الذي 
المسيح  بر  أنه  بل  ذاتيًا،  براً  ليس  عنا 
محسوباً لنا .. وهذا البر ال يُدانيه أي بر 

في الوجود ..
الذي عرف وفهم سمو بر هللا  والرسول 
الحقيقيين على  للمؤمنين  يمنحه  الذي 
لي  قال »وليس  المسيح  أساس كفارة 
له  )الذي  الناموس أي  الذي من  ي  بّرِ
بل  الناموس(  أساس حفظ وصايا  على 
بالذي باإليمان بشخص السيد المسيح أي 
»البر الذي من هللا باإليمان« )فيلبي 3:9 
( .. وقال للمؤمنين »وأما اآلن فقد ظهر 
إلى  المسيح  بيسوع  باإليمان   .. بر هللا 
يؤمنون » )رومية  الذين  كل وعلى كل 
قد  أيضًا »فإذ  لهم  :3(. وقال   22-21
بربنا  لنا سالم مع هللا  باإليمان  تبررنا 
( وأيضاً  المسيح« )رومية 1:5  يسوع 
تبررتم  بل  تقدستم،  بل  اغتسلتم  »لكن 
 1( إلهنا«  الرب يسوع وبروح  باسم 

كورنثوس 6:11(.
بالفداء  بنعمته  وأيضًا »ُمتبررين مجانًا 
المسيح« )رومية 3:24(  بيسوع  الذي 
بدمه  اآلن  ُمتبررون  »ونحن  وأيضًا 

نخلص به من الغضب« )رومية 5:9(.
أن  أترككم برعاية هللا على  وإلى هنا 
القادمة  األعداد  في  النقاط  باقي  نستكمل 

من جريدة الرسالة بإذن هللا وبمشيئته.

هل املسيح هو اهلل؟؟

بقلم:  االب / فريدريك اليسوعي

الجزء السابع عشر

     Vendredi 14 février 2020
الجمعة 14 فبراير 2020

بقلم:   سناء سراج

  صرح سيد فؤاد ، رئيس مهرجان األقصر للسينما 
 12 الي  6 مارس  الفترة من  في  يقام  الذي  اإلفريقية، 
مارس 2020 بمدينة األقصر أن لجنة اإلختيار انتهت 
من تحديد األفالم المختارة للمسابقات المختلفة “روائي 
والشتات  روائي  وقصير  طويل  وتسجيلي  طويل 
المؤتمر  في  األفالم  عن  وسيعلن  “الدياسبورا”، 
الصحفي خالل األسبوع القادم، حيث يوجد ألول مرة 
في مهرجان مصري 15 فيلم عرض عالمي وإفريقي 

أول.
األقصر  مهرجان  مدير  الحسيني  عزة  وصرحت 
للسينما اإلفريقية أن هناك تغطية إعالمية أجنبية كبيرة 
للدورة التاسعة ، دورة مئوية “فريد شوقي” ، بحضور 
عدد كبير من القنوات التليفزيونية المصرية والعربية 

والدولية ووكاالت األنباء العالمية .
 TV5 MONDE EUROPE & TV5 MONDE قناتي  وأن 
MAGHREB ORIENT سوف يعرضون بناء علي اتفاق رسمي 
المميز إخراج شريف مندور وموسيقي  المهرجان  معهم برومو 
للمهرجان  إنجازا وترويجا  يعد  فيما  )104( مرة  لعدد  تامر كروان 

الهامة  األدوار  أحد  ، وهو  وللسياحة في مصر ومدينة األقصر 
للمهرجان بجانب البعد السينمائي والثقافي واالقتصادي والتنموي .

يذكر أن مهرجان األقصر للسينما اإلفريقية يقام تحت رعاية مؤسسة 
شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة ، الخارجية ، السياحة 
، الشباب والرياضة ، والبنك األهلي المصري ، وبالتعاون مع محافظة 

األقصر ونقابة المهن السينمائية .

خارطة مصر القديمة
)مهداة من الدكتور أديدان دودسون(

ذكـري.. 	
حيت ال يطري الدخان

اجتمع  الثمانينات  حقبة  أوائل  في    
أفراد العائلة واتفقوا على الذهاب إلى 
السينما، وأن يأخذوا األب المكلوم بعد 
وشريكته  دربه  ورفيقة  زوجته  وفاة 
على الحلوة والمرة وما أكثر المرار في 
رحلة الشقاء والحب ماتت األم وتركت 
خمسة من األبناء ثالث بنات وولدين هما 
األصغر سناً بعد شوق سنين وبعد أن 
احترق قلبها مرات ومرات، لقد مات لها 
خمسة آخرين من األوالد من الصبيان 
والبنات في أوائل حياتها الزوجية ألنها 
تزوجت في سن الخامسة عشر عاما 
ورزقها هللا ابنتها الكبرى وبعدها خمس 
اوالد وبنات ماتوا جميعا أطفال ومن 
احرق قلبها واعتصره أبنها مصطفى 
ذات الست سنوات ولكن كرم هللا كبير 
وعظيم حيث  عوضها هللا  بخمسة أبناء 
آخرين هم ما تبقى لها، هم إرثها من الدنيا 
التي كم عافرت وتحدت األيام وقسوة 
الفقر لكي تربيهم وتعلمهم جيدآ وقبل أن 
تصل بأبنائها إلى بر األمان  اختطفها 
الموت وهي في أول العقد الخامس من  
رفيق  المكلوم  األب  وتركت  عمرها  
الدرب ورفيق العمر، ماتت واقفة في 
لحظات فكانت الفاجعة كبرى وعظيمة 
على كل من يعرفها وخاصة أبنائها الذين 

مازالوا في وسط الطريق. 
تركت األبناء يعانون األمرين بين نار 
فراقها وبين تحمل المسئولية التي ألقيت 
على عاتقهم وخاصة جميعهم في مراحل 
التعليم المختلفة ، ماعدا األخت الكبرى 
التي تزوجت منذ عدة سنوات وأنجبت 
طفال جميال استطاعت األم الراحلة أن 
ترى حفيدا لها قبل وفاتها، وكان األب 
طيب القلب عف اللسان  هادئ الطباع 
مرسوم على قسمات وجهه شقاء وعناء 
السماحه و  يمنع  السنين ولكن هذا ال 
بعض من  الوسامة التي كان يتصف بها. 
وبعد فراق شريكة العمر والسند وواحة 

الراحة التف حوله أبنائه ليخففوا عنه 
الحزن الساكن في عينيه وصمته الدائم، 
واقنعوه أن يذهبوا جميعا إلى السينما 
إمام  لعادل  كوميدي  فيلم  ويشاهدوا  
حيث كان األشهر وتقريبا األوحد في 
هذا التصنيف في ذلك الوقت وتجمعوا 
وذهبوا إلى السينما في وسط البلد شارع 
عماد الدين ودخلوا فيلم حتى ال يطير 

الدخان .. 
وهنا كانت المفارقة العجيبة وكأن القدر 
الحظ  سيئة  العائلة  تلك  يعاند  والحظ 
ببساطة ألن الفيلم قصته حزينة ومبكية 
يكملوا  أن  واضطروا  سوداء  ودراما 
للنهاية المأساوية التي مات البطل فيها 
في نهاية الفيلم بعد معاناته مع المرض. 
وخرج األب وعائلته من السينما  أكثر 
حزنا وهمآ يتجولون في شوارع وسط البلد 
وينظرون الي المارة تارة ومعروضات 
المحالت المختلفة تارة أخرى ويتحدثون 
عن هذا الحظ السئ الذي الزمهم وأنهم 
كانوا يتمنوا أن يستمتعوا بحوار كوميدي 
يخفف عنهم وعن األب الذي لم يعهد 
الدخول للسينما لكثرة انشغاله بعمله ليربي 
أوالده ويعلمهم حيث كان هو المصدر 
الوحيد للمال في تلك العائلة وتارة يندبون 
الحظ ثم يضحكون من سخرية الموقف 
وقبل أن يستقلوا األتوبيس عائدين إلى 
المنزل وقفت االبنة الصغرى على أحد 
األرصفة عند بائع الكتب في شارع 26 
يوليو لتشتري قصة حيث كانت مولعة 
سريعا  كتب  عدة  وتصفحت  بالقراءة 
حتى وقع بصرها على كتاب  يحمل اسم 
))سأبكي غدا(( وكان هذا أكثر حزنا 
وبكاًء من قصة الفيلم الال  كوميدي.. 

وجرت مسرعة تبحث عن أبيها وأخواتها  
خوفا أن تفقد أثرهم وتتوه وسط الزحام 

والناس. 
ال  حتى  فيلم  ذكرى  حكاية  هي  وهذه 
يطير الدخان مع تلك العائلة والفيلم …

اكتشاف الديناصور »حاصد املوت« يف كندا
 كشفت دراسة حديثة عن اكتشاف نوع جديد 
من الديناصورات في كندا، أطلق عليه العلماء لقب 

»حاصد الموت«، بسبب عدوانيته.
وقال فرانسوا تيرين من متحف تيريل الملكي في 
درامهيلر، والمؤلف المشارك في الدراسة: »هذا 
االكتشاف مهم للغاية، ألنه يسد فجوة في طريقة 
فهمنا لتطور الديناصور«. وأضاف »تيرين«، في 
تصريحات نقلها موقع »يو إس إيه توداي«: »يسرنا 
أن نعلن عن أول نوع جديد من الديناصورات يتم 

اكتشافه في كندا خالل 50 عاماً«.
وقالت دارال زيلينيتسكي المؤلفة المشاركة من جامعة 
كالجاري، في بيان: »هذا أقدم ديناصور ضخم في 

كندا«، وتشير التقديرات إلى أن عمر 
الحفرية يعود إلى 79.5 مليون عام.

ويقدم الديناصور الذي تم اكتشافه حديثاً، 
للعلماء نظرة ثاقبة عن شجرة عائلة 
الديناصورات، ويظهر أن الديناصورات 
في العصر الطباشيري في كندا كانت أكثر 
تنوعاً مما كان معروفاً في السابق.  »حاصد 
الموت« هو نوع من الديناصورات 
الكبيرة آكلة اللحوم المفترسة، التي تضم 

الديناصور ريكس الشهير. ويبلغ طول الديناصور 
الجديد، الذي يطلق عليه بالالتينية »ثناثيروثيرست«، 
تقريباً، وكان يتغذى على الديناصورات  30 قدماً 
الكبيرة آكلة النباتات، مثل الزينوسيراتوبس ذي القرن، 
وديناصور كوليبوشيفال. وتمكن العلماء من التعرف 
على الديناصور الجديد من خالل تحليل السمات الفريدة 

لشظايا الجمجمة األحفورية.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة جاريد فوريس من 
جامعة كالجاري: »يمكن التمييز بين ديناصورات 
ثناثيروثيرست وغيرها من الديناصورات األخرى 
بخصائص عديدة من خالل الجمجمة، ولكن أبرزها 

النتوءات العمودية التي تمتد بطول الفك العلوي«.



Les municipalités obligées de céder gratuitement des 
terrains pour la construction d’écoles en raison de la 
nouvelle loi 40 du gouvernement Legault risquent 

d’augmenter les taxes des citoyens, craint l’opposition. 
Un article de cette réforme de la gouvernance scolaire 
continue de soulever la controverse à Québec depuis son 
adoption sous bâillon vendredi dernier. Il oblige les muni-
cipalités à céder gratuitement, après deux ans au plus, un 
terrain pour la construction d’une école. 
Des maires ont dénoncé cette portion de la loi disant 
craindre qu’elle oblige leurs villes à augmenter les taxes 
municipales pour combler ce manque à gagner. Le gou-
vernement n’a pas prévu de compensation pour ces villes 
pour la perte de leurs terrains. 
Le chef  par intérim du Parti libéral, Pierre Arcand, a dit 
craindre lui aussi que cette réforme de la gouvernance 
scolaire se traduise par une augmentation du compte de 
taxes des citoyens. 
«C’est clair que c’est le citoyen qui va payer», a-t-il résumé. 
«Refiler tout ça aux municipalités, ça va surement toucher 
le compte de taxes des citoyens, ce n’est pas rien, mais 
c’est la façon de faire du gouvernement», a aussi déclaré le 
député du Parti québécois, Harold Lebel. 
La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, 
s’est indignée du fait que les ressources des écoles 
construites sur ces terrains municipaux pourront être 
utilisées par les citoyens, mais également par les écoles 
privées, selon ce que prévoit la nouvelle loi. 
«On va se mettre à partager nos ressources du public [...] 
avec les écoles privées alors que le ministre n’est même pas 

capable de nous dire si le privé devra aussi les partager avec 
le public», s’est-elle questionné. 
Le premier ministre, François Legault, a voulu se faire ras-
surant en point de presse peu avant la période de questions. 
«Je n’anticipe aucune hausse des taxes municipales suite 
aux terrains qui sont demandés pour les écoles. [...]. 
Quand on bâtit une école dans un quartier, ça attire des 
gens à aller s’installer là donc habituellement ça amène 
une hausse de l’assiette fiscale», a-t-il expliqué. 
Une rencontre entre les représentants de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ), la ministre des Affaires 
municipales, Andrée Laforest et son collègue à l’Éduca-
tion, Jean-François Roberge, doit avoir lieu en fin d’après-
midi mercredi.

Le gouvernement 
Legault dit forcer la 
main aux municipali-

tés en raison de leur manque 
de collaboration pour rendre 
disponibles des terrains desti-
nés à la construction d’écoles.   

La ministre des Affaires 
municipales, Andrée Lafo-
rest, a justifié ainsi l’ajout de 
dernière minute d’un article 
controversé à la loi 40 sur la 
gouvernance scolaire adoptée 
sous bâillon samedi dernier.  

Cet article 
oblige les 
municipalités 
à fournir gra-
tuitement un 
de leurs ter-
rains pour la 
construction 
ou l’agrandis-
sement d’éco-
les deux ans, 
au maximum, après qu’une 
demande leur ait été adressée.  
Cet ajout de dernière minute 
a soulevé l’ire de plusieurs 
représentants municipaux, y 
compris les maires de Mon-
tréal et Gatineau et l’Union 
des municipalités du Québec 
(UMQ), qui affirment ne pas 
avoir consulté.  
«Je comprends la vice-pré-
sidente de l’UMQ [Suzanne 
Roy] qui dit qu’on n’a pas été 
consulté, mais ça, c’est faux, 
parce qu’on a fait du terrain», 
a répliqué la ministre Andrée 
Laforest en point de presse, 
mardi, juste avant la période 
de questions à l’Assemblée 
nationale.  
Elle affirme que les muni-
cipalités où le gouverne-
ment souhaitait construire 
de nouvelles écoles ont été 
consultées, mais que les seuls 
terrains offerts étaient inadé-
quats.  
«Il y a des terrains qui étaient 
offerts parfois en zone agri-
cole, en milieu humide, en 
zone inondable, c’était assez 
particulier, parfois même sur 
le bord des autoroutes, a-t-
elle affirmé. Si on continuait 
comme ça, alors on n’aurait 
pas eu de nouvelles écoles.»  
Pour appuyer ses propos, elle 
a déposé au salon Bleu une 
lettre adressée début janvier 
aux directeurs généraux de 
Montréal et de Gatineau les 
informant de l’intention du 
gouvernement d’exiger des 
villes qu’elles cèdent gratui-
tement des terrains pour la 
construction d’écoles.  
Il n’y est toutefois pas précisé 

que Québec entend ajouter 
un article en ce sens dans son 
projet de loi.  
Mardi, les partis d’oppo-
sition avaient demandé au 
gouvernement de reculer sur 
la loi 40 devant la levée de 
boucliers provoquée l’ajout 
de l’amendement contro-
versé.  
Le Parti libéral du Québec 
(PLQ) réclamait le retrait 
de certains passages de la loi 
qui n’ont pas pu être discu-
tés lors de son adoption sous 
bâillon, dont celui sur la ces-
sation des terrains.           
«La réforme Roberge, c’est 
comme l’achat d’une maison 
où on nous fait faire une 
visite de l’extérieur, mais 
on vous interdit de faire une 
visite de l’intérieur et il y 
pleins de vices cachés, mais 
on vous oblige quand même 
à faire une transaction», a 
déclaré la députée libérale 
Marwah Rizqy, en point de 
presse mardi.  
«Est-ce que ce gouverne-
ment, après avoir bulldozé et 
court-circuité les élus scolai-
res [et] les élus de l’Assem-
blée nationale, bulldoze et 
court-circuite maintenant 
tous les élus municipaux du 
Québec? C’est ce qui semble 
être sa voie», a dit la porte-
parole du Parti québécois en 
matière d’éducation, Véroni-
que Hivon.  
Le co-porte-parole de 
Québec solidaire, Gabriel 
Nadeau-Dubois, a dit s’atten-
dre à un «grand bordel en 
éducation» pour les prochai-
nes années.    

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

Ce certificat très élogieux que vient d’émettre 
la conférence l’ « U.N.C.T.A.D. » « United 
Nations conference on Trade end develop-

ment » organisée par L’O.N.U., n’est pas le seul certi-
ficat mondial qui affirme que l’Égypte est le meilleur 
pays en Afrique pour l’investissement étranger en 
2019 puisque le « Rand Merchant  Bank » a lui aussi 
affirmé récemment dans son rapport annuel que 
l’Égypte est le meilleur pays en Afrique pour l’inves-
tissement étranger en 2019 et ce, pour la troisième 
année consécutive.
De plus, a ajouté le dit rapport, l’Égypte représente  
un très grand marché où l’on trouve un milieu d’af-
faires développé comparé à ceux que l’on voit dans 
les autres pays du continent africain.
De son côté, M. François Conrade, directeur géné-
ral d’une des compagnies du « Oxford Group », 
affirme que l’Égypte a fait un grand pas en avant 
dans le monde des affaires grâce à des progrès dans 
plus d’un secteur de l’économie où le taux de l’inté-

rêt est favorable à l’inves-
tissement étranger qui, à 
propos, a augmenté de 5% 
en 2019 pour atteindre 
8.5 milliards de dollars 
concentrés principalement 
dans le secteur pétrolier.
En parlent du secteur 
pétrolier, il est intéressant de savoir que, rien que 
dans la prospection du gaz naturel dans les eaux 
territoriales en Méditerranée et en Mer Rouge, les 
investissements étrangers ont enregistré près  de 
15.8 milliards de dollars grâce à 25 nouvelles enten-
tes signées avec des compagnies étrangères mondia-
les telles que « Exon Mobil », « Eni », et « Apachi » 
ce qui fera de l’Égypte un centre régional pour le gaz 
naturel au Moyen-Orient et même pour l’exportation 
en Europe surtout après l’annonce officielle faite par 
le gouvernement de l’autosuffisance de l’Égypte en 
gaz naturel depuis le mois d’octobre 2019.

L’ « U.N.C.T.A.D. » : L’ Égypte est parmi les 10 
meilleurs pays au monde et le meilleur en Afrique 

pour l’investissement étranger en 2019

Legault s’en remet à Ottawa et aux Peacekeepers

Gouvernance scolaire: Québec avait 
les mains liées, 

prétend la ministre Laforest

Opposition au gazoduc: Trudeau plaide un 
règlement rapide et paisible

Loi 40: l’opposition craint une augmentation 
des taxes municipales

François Legault s’en remet au gouvernement 
fédéral pour mettre fin aux manifestations sur 
les voies ferrées à Kahnawake qui empêchent 

les trains de la ligne exo4 Candiac et ceux de Via 
Rail de circuler.  
Questionné à savoir pendant combien de temps cette 
situation pourra être tolérée, «pas longtemps», a 
rétorqué le premier ministre. «Il faut que ça arrête», 
a-t-il réclamé lors d’une mêlée de presse.  
En plus de s’en faire pour les passagers qui font les 
frais de ce blocage, M. Legault craint qu’une pénu-
rie de propane comme celle de novembre dernier se 
reproduise.  
«Je ne vois pas pourquoi, actuellement, on fait payer 
les passagers, puis éventuellement même les agri-
culteurs, si on revient avec un autre problème de 
propane», a déploré M. Legault.  
Québec et Ottawa se renvoient la balle  
«On doit régler ce problème-là», a-t-il martelé, en rappe-
lant que les blocages de voies ferrées qui se multiplient un 
peu partout au pays sont reliés à un projet de gazoduc en 
Colombie-Britannique (Coastal GasLink).  
Le premier ministre a dit que son gouvernement est 
présentement en discussion avec Ottawa et le Conseil 
mohawk de Kahnawake.  
«Je pense que le gouvernement fédéral a une responsabi-
lité, avec Joe Northon [le grand chef  de Kahnawake] et 
leur nation», considère M. Legault.  
«Il ne faut pas que ça perdure», a indiqué à son tour la 

ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau. 
«C’est Ottawa qui est vraiment responsable de la situa-
tion», a-t-elle répété.  
Interrogé à ce sujet, le ministre fédéral des Transports, 
Marc Garneau, a renvoyé la balle aux provinces.  
La SQ n’interviendra pas  
«C’est la responsabilité du service de police provincial de 
faire respecter les injonctions, c’est la loi», a laissé tomber 
le ministre Garneau.  
François Legault, de son côté, écarte d’ores et déjà de 
demander à la Sûreté du Québec d’intervenir.  
«Ce sont les Peacekeepers qui sont-là [à Kahnawake], 
donc soyons prudents», a dit M. Legault.  

Évoquant la règle de droit, le premier ministre du 
Canada Justin Trudeau a insisté mercredi pour que 
les lois soient respectées dans le dossier des bloca-

ges de voies ferrées qui se multiplient un peu partout au 
pays relativement au projet de gazoduc Coastal GasLink, 
dans le nord de la Colombie-Britannique.  
En visite à Dakar, au Sénégal, M. Trudeau a commenté 
le sujet. «Nous sommes une démocratie qui va toujours 
défendre le droit de manifester de façon paisible, mais 
nous sommes aussi un pays de la règle de droit et c’est 
important que toutes les lois soient respectées», a-t-il dit.  
Le chef  libéral a également appelé les parties au dialogue 
pour que le «conflit se règle de façon paisible rapidement».  
Les manifestations d’autochtones opposés au gazoduc 
Coastal GasLink se poursuivent dans trois provinces, 
dont au Québec, où des Mohawks de Kahnawake, en Mon-
térégie, bloquent les voies ferrées du Canadien Pacifique 
(CP) en solidarité avec la nation wet’suwet’en. Cette der-
nière proteste contre le projet de gazoduc, qui est soutenu 
par le gouvernement de la Colombie-Britannique.  
Service interrompu  
Le service de train de banlieue de la ligne reliant Candiac 
à Montréal est interrompu mercredi pour une troisième 
journée consécutive, et ce, jusqu’à nouvel ordre.  
Il y a aussi une perturbation du service de train de passa-
gers en Ontario. Jeudi, VIA Rail a annulé tous les départs 
jusqu’à jeudi, en fin de journée, pour les trajets entre 
Montréal-Toronto et Toronto-Ottawa, dans les deux 
directions.  

Le Canadien National (CN), qui opère les rails sur lesquels 
circulent les trains de VIA Rail, a obtenu une injonction 
pour déplacer les manifestants, mais la Police provinciale 
de l’Ontario n’est pas intervenue.  
Québec et Ottawa se renvoient la balle  
Ce blocus est une intrusion, un geste illégal, dit Ottawa, 
mais c’est aux provinces de faire respecter la loi.  
À Québec, le premier ministre François Legault est per-
suadé qu’Ottawa a son rôle à jouer. «On a communiqué 
avec le gouvernement fédéral. Je pense que le gouverne-
ment fédéral a une responsabilité, avec Joe Norton et leur 
nation. Donc, on doit régler ce problème-là», a dit le chef  
caquiste, qui craint une nouvelle pénurie de propane qui 
affecterait les agriculteurs.  
L’opposition officielle exige aussi une intervention du 
fédéral.  

Salah EL ACHKAR 

Un Liban pacifique,

Si l’histoire peut s’exprimer 
Si le terrorisme peut être supprimé
Par les plumes des écrivains
Le Liban sera le Pays le plus aimé

Ses innocents sont malheureusement déprimés
Ses enfants sont misérablement affamés 
Le message se diffuse autour du monde
Ses besoins sont acharnements réclamés

Ses appels des femmes déchirement opprimées
Ses cris des hommes tristement acclamés
Demandent à tous et à toutes une paix totale 
Ses sollicitations, mal écoutées désormais 

Les complots se multiplient
La population crie hautement : Ça suffit,,,,
Les meurtriers se font la sourde oreille
Les massacres et les crimes frappent sans merci

Le droit de l’homme est proclamé
L’humanité entière essaye de calmer
La souffrance de la population 
Honteusement les âmes partent en fumée

Où se trouve l’aveugle justice ?..
Où se cachent les destructeurs complices ?..
Il est temps de dire la vérité 
Nous avons eu assez d’injustice !..

Le partenariat des mauvais voisins
Nous avons assez de ces tricheurs malins
Se séparer c’est la solution
Vaut mieux avoir un agréable lendemain

Prospère, apaisant et glorieux  
Enrichissant dans l’unité et fructueux
Reconstruire un nouveau Liban
Basé sur l’entente, la paix et non dangereux
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األدب الصويف يف الصحراء املغربية
هوية وطن ومسرية سلطان

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:
 بشــير القــّزي

  قد ال يمّر يوم واحد دون ان نقرأ فيه مقااًل في 
الصحف المحلّيّة أو نشاهد تحقيقاً متلفًزا عن الموت 
الرحيم! وال أفهم لماذا يستقطب هذا الموضوع اهتمام 
في  لدرجة جعلته  إعالمه  الكندي ووسائل  المجتمع 
المرتبة األولى من سلّم األولويات وذلك على الرغم 
من ضآلة عدد الذين يطالهم القانون المقترح إقراره 
وعلى الرغم من كثرة  المشاكل األخرى التي يتخبّط بها 
مجتمعنا والتي تتوّزع بين الطبابة والتعليم واالقتصاد 
والمسكن والعمل والطرقات والنقل العام وغير ذلك!

إن فقدان أي منا قريباً أو صديقاً لهو من آلم ما نصاب 
به في حياتنا! وقد ربيت على تقديم العزاء والمواساة 
لكل فرد ممن افتقدوا عزيزاً بترديد عبارة: “العوض 
بسالمتك”. وإني وإذ كنت ال أحبّذ هكذا تمنّي وكأنه 
يريد القول: “ الحمدهلل على سالمتك! طلعت برأس 
أحد  عند  يقال  ما  أفضل  كنت  المرة”!  هذه  غيرك 

المذاهب: “تعيش طالما الحياة تليق بك”!
سنّة الحياة صعٌب فهمها! فال يطلّّن مولود على دنياه 
قبل  أعظم!  ببكاء  ااّل  إنسان  يغادرنّها  باكياً وال  ااّل 
خروج المولود الى الحياة نجد أفراد العائلة تّواقين 
لخروجه من رحم أّمه التي تعاني األمّرين وتتحّمل 
آالماً ال توصف! بينما عندما تقترب ساعة االنسان 
من نهايتها وبعد المعاناة الصعبة نراه ال يحتمل المزيد 
من مّر الحياة كما نجد أهله ينتظرون ساعة إسالمه 

الروح رغم تعلّقهم به وحبّهم له!
الحصان  على  الرحمة  إطالق رصاصة  نحلّل  أما 
األصيل عندما يخّر على األرض في سباقه بسبب 
علة أصابته وذلك حتى ال يتحّمل المزيد من األلم؟  
إذن، لَم ال نسمح  للمرء بأن يضع حّدا آلالم ال ولن 
المعاناة  الطبي إال إلطالة زمن  العالج  تنتهي، وما 

بعد ان حكم االخّصائيّون باستحالة الشفاء؟
البريئة  النفوس  قتل  واألديان  القوانين  تحلّل  كيف 
بالحروب والغزوات وإعدام الخونة والمجرمين وال 
تسمح لمريض ثبت ان ال أمل بشفائه، وحياته كلها 
آالم ومعاناة من ان يخلص من عذاب ال يمكن تحّمل 

المزيد منه؟

 دون شك، تمثل السياحة أحد أهم العوامل التي يتركز 
وتعتبر  عديدة.  سنوات  منذ  المصري  االقتصاد  عليها 
لمصر؛  الوافدة  السياحة  مكونات  أهم  الثقافية  السياحة 
بين  عالمية  بها مصر من شهرة  تتمتع  لما  نظًرا  وذلك 
القديم،  العالم  حضارات  مناطق  إلى  الوافدة  السياحات 
ما  أو  القديم،  األدنى  الشرق  منطقة  منطقتنا،  وتحديًدا 
يعرف حالًيا بالشرق األوسط في أدبيات السياسة الدولية. 
ودون شك أيًضا، فإن منطقة أهرام الجيزة هي أحد أهم 
كل  حلم  أيًضا  وهي  أجمع،  العالم  في  السياحية  المعالم 
أهرام  يشاهد  كي  مصر  إلى  يأتي  أن  العالم  في  سائح 
العجيبة  الملك خوفو،  إلى هرم  الخالدة، ويدخل  الجيزة 
تمثال  القديم، ويزور  العالم  الباقية من عجائب  الوحيدة 
»أبو الهول« الشهير، ويلتقط عدًدا من الصور التذكارية 
مصر  آثار  من  العظيمة  اآلثار  تلك  بجوار  أو  داخل 

الخالدة، أو في منطقة بانوراما األهرامات الثالثة. 
وتشكل هضبة الجيزة، بكل ما عليها من آثار من أهرام 
الجذب  قمة  وغيرها،  خوفو  مركب  ومتحف  ومقابر 
نعمل  أن  يجب  لذا  كله؛  العالم  في  الفئات  لكل  السياحي 
على استثمار منطقة أهرامات الجيزة بالشكل األمثل في 
مصر القرن الحادي والعشرين، وذلك من خالل الحفاظ 
على هذه اآلثار العظيمة، وتقديم خدمات متميزة للزائرين 
المنطقة واجهة مصر  النهار وجعل هذه  أو  بالليل  سواء 
األثرية والسياحية الكبرى، وذلك من خالل تحقيق ما يرفع 
من دخل اآلثار والسياحة من هذه المنطقة العالمية، فلو تم 
استخدام خلفية األهرامات في تقديم خدمات للزائرين من 
لياًل واستخدام عدد كبير من  منطقة الظهير الصحراوي 
األنشطة والخدمات المصاحبة لياًل، فسوف نحقق المعادلة 
وعدم  السياحية  الناحية  من  المنطقة  بتوظيف  الصعبة 
األوقات،  من  وقت  أي  في  خطورة  ألية  األثر  تعريض 
األمنية  الناحية  من  المنطقة  على  نحافظ  سوف  وكذلك 
وسوف نساعد رجال األمن في تأدية مهمتهم الكبيرة في 

تأمين المنطقة في الوقت نفسه.
ودون شك كذلك، فإن آثار الفرعون الذهبي الملك توت 

عنخ آمون هي حلم كل سائح وزائر لمصر الحضارة. 
المصري  المتحف  فإن  للكثيرين،  معلوم  هو  وكما 
المشروع  ذلك  للعالم،  مصر  هدية  الجيزة،  في  الكبير 

اليوم،  المعاصر  عالمنا  في  األكبر  والثقافي  الحضاري 
الذهبي.  الفرعون  آلثار  الكاملة  المجموعة  يضم  سوف 
زيادة  في  كبرى  أهمية  الكبير  المتحف  يشكل  هنا  ومن 
كل  استثمار  يتم  أن  وأرى  لمصر.  الوافدة  السياحة 
األماكن والخدمات المقدمة في المتحف الكبير وإطالق 
من  واإلفادة  الليل،  من  متأخر  لوقت  فتحه  ساعات 
واألنشطة  والشراب  الطعام  وفناء  التجارية  المنطقة 
األوقات؛  أغلب  كل  في  نقدمها  أن  يجب  والتي  الثقافية 
الثقافية  مصر  واجهة  يكون  الكبير سوف  المتحف  ألن 

والمعارض  المؤقتة  المعارض  تساهم  وسوف  الكبرى. 
على  اسمه  وترديد  بالمتحف  االهتمام  زيادة  في  الفنية 
كل لسان في مكان في العالم. وتعتبر البالزا الموجودة 

أمام المتحف مكاًنا ممتاًزا لتنظيم حفالت عالمية ساحرة 
غير  مسافة  وعلى  الرائعة  المتحف  واجهة  خلفية  على 
من  اإلكثار  ويجب  الخالدة.  الجيزة  أهرامات  من  بعيدة 
الفنادق والمطاعم والبازارات المحيطة بالمتحف فضاًل 

عن الموجودة داخل المتحف. 
الند  ديزني  ينافس  أن  يجب  الكبير  المصري  المتحف 
المحلية  الفعاليات  وفي  أنشطته  كثرة  وفي  عظمته  في 
متحًفا  إن  أمامه.  أو  داخله  تُنظم  سوف  التي  والعالمية 
مثل  ذلك  في  مثله  الخلود  على  يحصل  كي  بُنى  كهذا 

أهرامات الجيزة الخالدة التي بُنيت قبله باآلالف السنين 
غير أنه أيًضا لن يقل عنها في األهمية؛ نظًرا الحتوائه 
منذ  كله  العالم  أبهرت  التي  الذهبي  الفرعون  آثار  على 
أن اكتشفها هوارد كارتر في 4 نوفمبر عام 1922 إلى 

وقتنا الحالي.
الجيزة  أهرام  بين  يربط  طريق  إنشاء  اآلن  ويجري 
بالممشى األسطوري  الكبير يسمى  المصري  والمتحف 
يبلغ طوله حوالي كيلومترين ونصف الكيلو متر. وسوف 
المنطقتين  هاتين  وإلى  من  الزيارة  الطريق  ذلك  يسهل 
الممشى  هذا  نستغل  أن  ويجب  الفريدتين.  السياحيتين 
األسطوري أفضل استغالل وتوظيفه بشكل جمالي الئق 

بين المتحف الكبير ومنطقة آثار األهرامات.
المتحف  إلى  المؤدية  الطرق  تهيئة  تتم  أن  ويجب 
من  جيدة  بشبكة  الجيزة  أهرام  وإلى  الكبير  المصري 
الطرق والمواصالت والتي تحتاج إلى المزيد من العمل 
والتوسيع والتجويد حتى نلبى رغبات زائر مدينة القاهرة 
وسط  عن  الضغط  نخفف  وحتى  الواحد،  لليوم  الكبرى 
مهمة  األمنية  الجهات  من عمل  ونجعل  القاهرة،  مدينة 
القاهرة،  لمدينة  الزائرة  األفواج  تلك  تأمين  في  سهلة 

والتمتع آثار مصر الخالدة من آثار مصر القديمة.
والمنطقة  الجيزة  أهرامات  ومنطقة  الكبير  المتحف  إن 
الثقافية  العالمية  أيقونة  تكون  سوف  بهما  المحيطة 
العظمى،  السياحية  مصر  وجهة  تكون  وسوف  الكبرى 
وسوف يشهد الزمان ويشدو المكان بعظمة مصر الخالدة 
والمصريين العظام قديًما وحديًثا؛ ألن مصر، في رأيي، 

هي سيدة العالم الثقافية الكبرى في كل زمان ومكان. 
وتأتى هذه الرؤية من خالل عملي وإدارتي لتلك المواقع 
ربط  يتم  أن  وأتمنى  السنين.  من  لعدد  المتميزة  األثرية 
العمل السياحي باألثري في ظل منظومة أمنية متكاملة 
رفيعة  سياحية  وسلوكيات  متميزة  مواصالت  وشبكة 
الدقيقة  المرحلة  هذه  في  الحضاري  وجه مصر  تعكس 

القادمة من تاريخ مصرنا الغالية. 
وهللا الموفق والمستعان. 
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           من بين أهم السمات التي طبعت األدب الذي صدر عن المغاربة على 
امتداد التاريخ، والشعر منه على الخصوص، يبرز ملمحان، هما الواقعية وااللتزام، 

إذ لم يكن الشاعر المغربي يعيش بمعزل عن مجتمعه، ولم تكن اهتماماته 
يعيشه محليا ووطنيا وكذلك  الذي  الواقع  بعيدة عن مجريات  الشعرية 
عربيا ودوليا، بل كان يمثل صدى هذا الواقع؛ يتفاعل معه فيبدع شعرا 
ملتزما بقضايا الهوية واإلنسان، ولم يعتِبر الشعراء المغاربة هذا التوجه 
اإلبداعي ترفا أدبيا أو حدثا ظرفيا مؤقتا، بل عدوه واجبا وطنيا مقدسا 
ودائما، يعبرون من خالله عن ارتباطهم بهذه األرض، ويتجلى هذا االرتباط 
في تجسيد الهوية المغربية والدفاع عنها، وذلك باغتنام بعض المناسبات 
التي تشكل جوهر وجودهم، ومنها وصف  الهوية  بهذه  إلعالن تشبثهم 
االحتفاالت بأهم األعياد الوطنية وخاصة عيد العرش المجيد، حيث تفنن 
الشعراء المغاربة في وصف أجواء الفرح بالعيد الوطني السعيد، مما يفسر 
كثرة القصائد في هذا المجال، حتى عدها بعض الباحثين غرضا شعريا 
مستقال له خصوصياته وسماته، أطلقوا عليه “فـــــن العرشيات”، علما 
أن الشعر عند المغاربة لم يكن نخبويا، وإنما كان ظاهرة عامة عند أغلب 
المثقفين، حيث ال يستحق االعتراف مْن كان ال يقول الشعر، فالشعر مكون 
مركزي في ثقافة المثقف المغربي، ولذلك مثَّل الشعُر ديوان الهوية المغربية 
وسجلها الحافل بمظاهر الحياة المغربية في أدق تفاصيلها، وبالطبع إلى 

جانب المكون الفقهي والعقدي الذي يشكل أيضا جوهرا أساسا في التكوين الديني 
للمثقف المغربي، حيث أسهمت بعض العوامل في جعل األديب المغربي ملما بالفقه 
قبل األدب، ومنها: بروز المغاربة في العلوم الشرعية، وعنايتهم باالتجاه السني 
في التصوف، وانصرافهم عن الذات واالهتمام بالجماعة، ودفاعهم عن االسالم 
والبالد، وهي عوامل جعلت شخصية الشاعر المغربي منزوية خلف شخصية الفقيه 

الذي يهتم بالعلم قبل الفن، وبالحقيقة قبل الجمال.
 ما الذي يميّز الشعَر الصوفيَّ في صحرائنا المغربية؟ بداية، يمكن إدراُج كثيٍر 
من الشعر الصوفي ضمن األدب اإلسالمي أو األدب الديني، فمن األكيد أن األدب 
المغربي هو أدب ديني في معظم إنتاجه، وهو األدب الرسمي والمهيمن في فترات 
تاريخ األدب العربي في المغرب، وقد “تضمن هذا النوع من األدب العديد من 
الخصائص وأسرار الهوية الثقافية المغربية” ونستحضر منها فكرة الوحدة باعتبار 

الهوية ُكالًّ ال يتجزأ.
تشغل فكرة الوحدة في األدب الصوفي عددا كبيرا من شعراء الصحراء المغربية، 
حتى إن بعضهم قد جعل الوحدة شعارا روحيا وأخالقيا قبل أن يكون وطنيا وإنسانيا، 

ويتعلق األمر بالشيخ ماء العينين في نظمه المشهور “إني مخاوي”، ومطلعه:

رق      أخوة اإليماِن عند المتّقي إني مخاٍو لجميع الطُّ
ُق لألنبيــاِء وال أفـــــــّرُق لألوليــــاِء     كـمـَْن ُيـفــّرِ

قال تعالى المومنون إخوة    وعدُم التفريق فيه أُسَوة 
فهذا الشيخ الصوفي لم يوحّد الطرق الصوفية فحسب، وإنما وّحد القبائل الصحراوية 
لمواجهة القوات األجنبية، كما غلب على شعره الصوفي الطابع العملي الذي يميل 
إلى الزهد واألخالق والرقائق بعيدا عن كل نزعة إشراقية باطنية، الشيء الذي 

عكس هوية األدب المغربي القائم على الوسطية واالعتدال في الفكر والسلوك.
ومن مظاهر الوحدة أيضا ذلك االلتحام الوجداني بين ملك وشعبه، حيث المحبة 
المتبادلة واإلخالص المشترك، وفي هذا المعنى تقول الشاعرة خديجة أبي بكر 

ماء العينين:
ُيبادلك اإلخالص شعبك والهوى     ومن َيْهَو ال ُيخفي وليس ِبَجاِحِد

إنها عالقة محبة ال تفنى ومودة ال تبلى بين شعب محب وملك محبوب، انعكست 
في جل أغراض الشعر المغربي عموما واألدب الصحراوي خصوصا، ففي بعض 
قصائد مدح النبي صلى هللا عليه وسلم تظهر بجالء محبة المغاربة لملكهم، فيتوسل 
الشاعر المغربي بالنبي المصطفى صلى هللا عليه وسلم لصيانة البالد وأن يحفظ هللاُ 
ِسبط النبي المرتضى أمير المؤمنين ملك المغرب، وفي هذه المعاني الوطنية السامية 
تقول الشاعرة خديجة أبي بكر ماء العينين )من قصيدة: نفحة أرج الزمان بنشرها، 

ألقتها بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف بالمجلس العلمي بالرباط، سنة 1999(:
يا مولـَد المختاِر هـــــذه أمتــي                 ِفي َحْفلَِها الَمْيُموِن َشْمٌل ال اِفترق
يسعى لجمع الشمل َمْن َوَرَث الُعلَى              والِحلم عن َجـّدٍ كريـِم الُمْعَتــــَرْق
رِف اللذيِذ الُمْعَتَنـــــــــــْق ِمْن ُحبِِّه الّصِ ْت  َفــــــــــــــ ُس بما اْكَت يِه النفو ٌك ُتفّدِ َملِـ
لـي           بالمصطفى، َفُصِن الِبالَد ِمَن الَوَنْق إني دعوُتـــــــــــــَك خالقي، وتوسُّ

حامي الِحَمى ِمْن ُكّلِ أَْسباِب الَقلَْق  واِْحَفـْظ لَنا ِسْبـــــــــــــَط النبي الُمرتَضى  
كما ربطت هذه الشاعرة بين تحرير الصحراء المغربية وتحقيق األمن في جميع 
غيان وتطهير البالد من وصمة الدخالء بإجالء  ربوع الوطن، بعد قطع دابر الطُّ
المستعمر اإلسباني من صحراء مغربنا، مادحة الملك الراحل الحسن الثاني نور 

هللا ضريحه:
في عهده َعـمَّ البالَد، شمالَها     وَجُنوَبها كل الرضى بأمـــــــــــان

َر الوطن الحبيب بعزمه  مــن وصمـــة الدخـــالء ِمْن إِْسَباِن إذ َطهَّ
غيــــــــــاِن يوم الجـالِء تقهقروا بمسيــرة  خضراء تقطع َداِبَر الطُّ

وبجنده الجرار قد قصم الِعدا  بين البطـــاح ومنتهى الكثبـــــــــان
ٌر لبـــالِدهِ  وُمكــاِفٌح في الّســـــِر واإلعــــالن أرضى اإللـَه ُمَحّرِ

وإذا كانت قضية الوحدة الترابية للمملكة تعني وحدة التراب متجسدة في استرجاع 
يمكن فصل  اإلنسان، فال  تعني وحدة  الوطنية  الوحدة  فإن  المغربية،  الصحراء 
المواطن الصحراوي عن أخيه في باقي جهات المغرب، ولذلك تعتبر بيعة أهل 
الصحراء لملك المغرب على مر التاريخ وتجديدها باستمرار في المناسبات الوطنية 
للعرش  الوطنية واالنتماء  المغربي وتقوية أواصر  لتعزيز وحدة اإلنسان  عامال 
العلوي المجيد، فهذه البيعة قديمة تؤسس لتالحم تاريخي عريق بين كل المغاربة 

من طنجة إلى الكويرة.
ختاما، إن حضور الهوية في بؤرة اهتمامات األدب الصوفي في الصحراء المغربية، 
قد شّكل جانبا من جوانب الدفاع عن الوحدة المغربية ترابا ووطنا وعقيدة وملكا 
وهوية، وال شك أن الشعر الصوفي في الصحراء المغربية لم يكن مرتبطا بحدث 
أدباء  نفوس  حيا في  بُعداً  المغربية  الهوية  احتلت  تاريخي مضى وانقطع، وإنما 
الصحراء غير مرتبطين بزمان وال مكان، ولذلك سارع كل المغاربة لبيعة الملك 
محمد السادس فور رحيل والده المنعم الملك الراحل الحسن الثاني نور هللا ضريحه، 
ليستمر الوفاء وتتعمق معاني الوطنية الحقة، حيث حب األوطان من اإليمان، وفي 

بعض هذه المعاني تقول الشاعرة خديجة أبي بكر ماء العينين:
ُكــــــــْم       ومن حّب آل البيِت فيِه لِعاِقـــِد ا ِبَجّدِ ـُد بايعــــناَك ِبـرًّ محمَّ
وَمْن ِمثـُل َشْعٍب َملََّك هللاُ أَْمـــــــَرُه      سليَل رُسوِل هللاِ َنْبِع الَمحامـِـِد
يُصوُنَك َربُّ العرِش من َشّرِ حاسدٍ     ويحميَك لألوطاِن ِمْن كيِد كاِئِد

الصني تنتج 53 سيارة إسعاف 
خالل 12 يوما فقط

وفقًا لـ» ستيفن هوكينج«.. 
حسابات تكشف موعد نهاية العامل

اآلثار : جناح تركيب آخر جزء من مسلة امللك 
رمسيس الثانى مبيدان التحرير

  تمكنت مجموعة محركات “جيانغ لينغ” أكبر شركة 
صناعة سيارات اإلسعاف فى الصين من إنتاج 53 سيارة 
إسعاف ضغط سلبى خالل 288 ساعة أو 17280 دقيقة 
“12 يوًما”، وذلك لتقديمها إلى الجبهات األمامية لمكافحة 

والوقاية من وباء “كورونا الجديد”.
وذكرت المجموعة، فى بيان يوم الثالثاء، أنه اعتبارا من 
اليوم الثانى من ليلة رأس السنة الصينية الجديدة 27 يناير 
عادت خطوط التفكيك والتجميع، واللحام، والطالء، والتجميع 
النهائية إلى العمل بكامل طاقتها وبشكل متواصل، حيث 
تم إنتاج عشر سيارات إسعاف فى يوم واحد، وبدأت على 
الفور عمليات نقل السيارات عقب اجتيازها االختبارات 
الالزمة إلى مدينة “ووهان” مركز انتشار الفيروس بوسط 

الصين والمقاطعات المجاورة.
وقال “تسوى مين” مدير المبيعات فى المجموعة: “حاولنا 
تقصير فترة إنتاج سيارات اإلسعاف عن طريق مد وقت 
العمل يوميا، حيث يعمل عمال الجبهة األمامية من الساعة 
الثامنة صباحا إلى العاشرة مساء يوميا، وكثير من العمال 
يتناولون الطعام فى المصنع وحتى يعيشون فى المصنع”.

وأوضح “مين” أن عملية إنتاج سيارة إسعاف ضغط سلبى 
تشتمل على الحلقات األربع المتمثلة فى التفكيك واللحام 
والطالء والتجميع النهائى، متطلبة أكثر من 200 شركة 
قطع غيار لتبادل التعاون بينها، دون وجود أى نوع من 

اإلهمال.
المعلومات  الصناعة وتكنولوجيا  أن وزارة  إلى  وأشار 
أصدرت أكثر من 20 خطاب اتصال عمل للتنسيق بين 
إنتاج وتسليم سيارات  60 شركة من أجل ضمان  نحو 

اإلسعاف فى الوقت المحدد.
وتلعب سيارة اإلسعاف ذات الضغط السلبى التى تسمى 
المعركة ضد  المحمول” دورا مهما فى   N95 بـ”قناع 

فيروس كورونا الجديد.

د. حسين عبد البصير
مدير متحف اآلثار- مكتبة اإلسكندرية

  أكدت تقارير حديثة االكتشاف أن العالم الراحل »ستيفن هوكينغ« 
تنبأ قبل وفاته بموعد يوم القيامة أو نهاية العالم.

وأشارت دراسات عالم الفيزياء ومجال الكونيات قبل وفاته، أن نهاية 
العالم ال تعني نهاية الجنس البشري فبعد 100 عام من اآلن سوف يبدأ 
البشر في بناء مستعمرات في الفضاء األمر الذي سيساعد على إنقاذ 

الساللة البشرية بعد دمار كوكب األرض ونهاية العالم.
ووفقاً لحسابات هوكينغ فإن نهاية العالم سوف تصبح شيئاً مؤكداً في 

األلف أو 10 آالف عام القادمة 
المخاطر  تزايد  مع  وذلك 
أعداد  وتضاعف  الكونية 
تضرب  التي  الكويكبات 
األرض؛ باإلضافة إلى تغيرات 
المناخ وانتشار األوبئة والنمو 

السكاني المتزايد.
عن  هوكينغ  كشف  كما 
التي  التهديدات  العديد من 
تواجه كوكب األرض والتي 
بإمكانها تدميره قبل الموعد 
المحدد على رأسها كويكب 
"أبوفيس" والذي من المنتظر 
أن يضرب كوكب األرض 
في 13 أبريل 2029، بحسب 

زعمه.
هوكينغ  لحسابات  ووفقاً 
يصل حجم الكويكب إلى20 
مليون طن وبطول ناطحة 

سحاب من 100 طابق مشيراُ إلى أن نسبة تدميره الكويكب األرض 
تصل إلى 2.7%.

وأكد هوكينج أن سيناريو نهاية العالم سوف يكتبه أحد الكويكبات المنتشرة 
في الفضاء ، كما حدث سابقاً في عصر الديناصورات منذ 65 مليون 
سنة؛ فالتهديد األكبر لألرض يتمثل في الكويكبات التي تطوف في الفضاء 

والتي تصل أحجامها إلى حجم مدينة مانهاتن .

تركيب  نجاح  واآلثار  السياحة  أعلنت وزارة    
آخر جزء من مسلة الملك رمسيس الثانى بميدان 

التحرير وهو عبارة عن قمة هرمية الشكل.
وقال الدكتور مصطفى وزيرى األمين العام للمجلس 
أجزاء  إن جميع  له  تصريح  فى  لآلثار،  األعلى 
المسلة خضعت إلى أعمال الترميم والتجميع على 
يد فريق عمل من مرممى المجلس األعلى لآلثار.
وأضاف أن المسلة تم تركيبها على قاعدة مرتفعة 
حتى تكون بعيدة عن أيدى المشاة ومرتادى الميدان.

الحجر  صان  منطقة  من  نقلها  قبل  والمسلة 
األثرية بمحافظة الشرقية كانت مقسمة إلى عدة 
أجزاء، منها الجزء العلوى على شكل "بن بن" 
تجميعها  بعد  مكتملة  ارتفاعها  ويبلغ  "هريم"، 
حوالى 19 متًرا، ويصل وزنها ما يقرب من 90 
طًنا، وهى منحوتة من حجر الجرانيت الوردى 
وتتميز بجمال نقوشها التى تصور الملك رمسيس 
الثانى واقفا أمام أحد المعبودات، باإلضافة إلى 

األلقاب المختلفة له.



أبو حجاج

انجازات ترامب : جمرد كلمة
١- اقتصاديا اتي بالمليارات ألمريكا 

٢-قتل رئيس تنظيم داعش ابو بكر البغدادي
٣-قتل مسئول القاعدة في اليمن 

٤-تلقين نانسي بيلوسي درسا قاسيا لن تنساه في قضية عزله .
لفترة جديدة  المتحدة األمريكية  للواليات  ابشركم دونالد ترامب رئيسا 

شئتم ذلك او ابيتم!

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

      
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

تكفي االشارة لفهم اللبيب )2(

كارلوس غصن قد جيسد حياته يف عمل درامي
إدارة »نيسان  بلومبيرغ األمريكية أن رئيس مجلس    كشفت وكالة 
السابق كارلوس غصن سيوقع على األرجح عقدا مع شركة  موتور« 

أمريكية رائدة بهدف تجسيد حياته في عمل درامي.
وبحسب وكالة »بلومبيرغ«، فإنه من المرجح أن يتعاقد غصن مع مايكل 
الفنية ورئيس والت  المواهب  أوفيتز، مؤسس إحدى كبريات شركات 

ديزني سابقا، على مشاريع محتملة لفيلم وأعمال تلفزيونية.
يتمتع بعالقات قوية في قطاع صناعة  أوفيتز  إلى أن  الوكالة  وأشارت 
األفالم. وأضافت أن غصن يأمل في تجسيد سيرته في عمل درامي، بما 

في ذلك قصة اعتقاله وفراره من اليابان.
أوفيتز سيساعد  الوكالة عن متحدث باسم غصن، قوله إن  نقلت  وكما 

غصن في مشاريع تلفزيونية وأفالم.
وأوضحت الوكالة أن قصة غصن ستستهوي كبريات الشركات المزودة 

لخدمة البث على اإلنترنت التي تسعى دائما للمحتويات الجديدة.
البريطانية، بأن هوليوود طلبت  أفادت صحيفة »ديلي ميل«  وفي وقت سابق، 
من كارلوس غصن، تحويل عملية هروبه من اليابان في صندوق خاص بجهاز 

موسيقي إلى فيلم. 
وأوردت الصحيفة بأن غصن كان يتحدث في إحدى المقابالت، عندما أشار إلى أنه 
يقوم بإنتاج فيلم حول قصة هروبه، وذلك على خلفية انتشار شائعات تفيد بلقائه مع 

منتجين من هوليوود، وشبكة »نتفلكيس« العالمية.
وقام كارلوس غصن بهروب مثير من اإلقامة الجبرية في اليابان إلى لبنان، حيث 
كان ينتظر محاكمته بتهم بالتربح وخيانة األمانة واختالس أموال الشركة، وهي تهم 

ينفيها غصن جميعا.
وبعد فترة قصيرة من ظهور غصن في بيروت، أصدرت السلطات اليابانية مذكرة 

اعتقال ضد زوجته كارول غصن بتهمة الشهادة الزور فيما يتصل بتهمة االختالس 
ضد زوجها.

لبناني، زوجة كارلوس  وقالت كارول غصن )54 عاما( األمريكية من أصل 
نيويورك، إن االتهامات  أزياء في  التي أمضت سنوات عديدة كمصممة  غصن، 

التي يوجهونها لها »جزء من مزحة«.
وكان كارلوس غصن أكثر صالبة وقال: »إنه أمضى 18 عاما في اليابان 

لم يتوقع خاللها قط هذه الوحشية وهذا االفتقار لإلنصاف والتعاطف«.
وقال المدّعون في طوكيو، إن مزاعم غصن بوجود مؤامرة غير صحيحة 

وأنه أخفق في تبرير أفعاله.
وأكد غصن أن خطة هروبه إلى لبنان مسقط رأسه تطورت بسرعة مع 

مجموعة صغيرة من الناس بسعر معقول وفي سرية تامة.

زاهي حواس: املصري القديم كان ينقل يف كل 
ثانية حجر لبناء 

األهـرام

انتكاسات العائلة الربيطانية.. حفيد امللكة 
إليزابيث ينفصل عن زوجته

منوعات على طريقة أمريات أفالم 
ديزني.. ثنائي حيتفل بالزفاف

زيادة فاتورة ترميم »بيج بن« لـ80 مليون إسرتليين

ُمجيب! م����ن  وال  أُح����ِب����ْك  أق������وُل 

َع��ج��ي��ب ع���ن���ي���ٌد   .. غ����ب����ٌي  ق������درٌ 

ظ���ال���م ل��ع��م��ري َس���خ���ي���ٌف َع��ط��ي��ْب

ك����ث����دي ُي�����ان�����ع إف��������راز احل��ل��ي��ب

يُ����ح����ارب رض���ي���ع���اً ب��ش��ك��ٍل َغ��ري��ب

يَ��س��ت��ج��ي��ب وال  ش���ف���اه���ه  ُت�������اول 

وت��ك��ف��ي اإلش������ارة ِل��ف��ه��م ال��ل��ب��ي��ب

ل��ف��ه��م احل���ي���اة وم���ع���ن���ى ال��ن��ص��ي��ب

وت���وي���ر امل���ع���ان���ي س���ه���اٌم تُ��ص��ي��ب

ق��ل��ب��ي امُل������ب ف����ي م��ش��ه��د ره��ي��ب

ُم��ج��ي��ب م���ن  وال  ب��ق��ل��ِب��ك  أس��ت��ن��ج��د 

وغ���اي���ة ال��ت��ّم��ن��ى ف���ي ي����وم يَ��ط��ي��ب

ال��َرح��ي��ب ب��أف��ق��ه  ه��ي��ام��ك  ليستقبل 

ب���ب���ال���غ احل����ف����اوة ون���ب���ض���ه ت��رح��ي��ب 

ل��ت��م��ض��ي احل���ي���اُة ف��ي م��ش��ه��د ُم��ه��ي��ب

ُم��ع��ي��ب م���ن  وال  اجل���م���ال  س��ي��اق��ه��ا 

وق����ب����ات ال���ش���ف���اه ح����ري����ٌق ل��ه��ي��ب

ُت������رر م���ع���ان���ي م����ن أس�����ر ال��رق��ي��ب

ن����ت����ذوق ف���ي���ه ل���ع���اب���ه���ا ال��رط��ي��ب 

اخلطيب لفصاحة  الشفايف  ش��وِق  ف��ي 

وص���م���ِت���ك يُ����غ����ازل ش���وق���ي ال��رب��ي��ب

ف��ي��ص��ب��ح إل���ي���ِك ل���وح���ده ال��ق��ري��ب

وأص����ب����ح ل����دي����ِك وح������دي احل��ب��ي��ب

ول������ديَّ ال�������دواء ووح������دي ال��ط��ب��ي��ب

وت��ك��ف��ي اإلش������ارة ِل��ف��ه��م ال��ل��ب��ي��ب

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

  يهتم الكثير من المثقفين في الشرق 
والغرب بموضوع االثار والتاريخ في 
مختلف البلدان لما له من قيمة معرفية إنسانية 
وصلة زمنية بمختلف الحضارات التي نشأت 

على االرض. 
التي سطرها  التاريخ واللقى االثرية والكتب 
الخبراء عن االثار توضح نمو وتطور 
العالقات االنسانية على مستوى األفراد 

والدول والحضارات المتنوعة. 
ويهتم الكثير من شرائح المجتمع الغربي 
االثار  بموضوع  وبناته  ابنائه  بتثقيف 
ورموزها التاريخية وأهميتها في حقبها 
التي نشأت فيها وصلتها بالحاضر من خالل 
قراءة الكتب او الرحالت السياحية او زيارة 

المتاحف. 
ومن هنا نرى العديد من الكنديين مثال 
يتقاطرون مع ابنائهم على دخول المتاحف في 
اثار تم جلبها من  للتعرف ورؤية  مونتريال 
بالد بعيدة. ومنها مثال اثار مصرية قيمة على 

مستوى عالي من األهمية في العالم. 
من يعرف التاريخ يعرف ان مصر قامت فيها 
مجموعة من اهم حضارات العالم لدرجة ان 
علماءنا اليوم ال زالوا يبحثون اسرار العلوم 
والفلك والبناء وغيرها عند الفراعنة .. وكيف 
الفراعنة من معرفة ما كانوا  تمكن األجداد 

يعرفون. 
ويا حبذا لو اننا كأبناء جالية عربية في 
مونتريال نعرف ابناءنا بهذا التاريخ من 

المتاحف الن هذا االمر  خالل زيارة 
سيساعدهم بالتحاور مع زمالئهم وأصدقائهم 
بأنفسهم وثقافتهم  التاريخ والتعريف  عن هذا 
األم.  وطبعا كل ذلك داخل إطار االندماج 

بالمجتمع الكندي. 
اللقى  الكثير من  الكندية تحوي  والمتاحف 
االثرية كذلك من مناطق حضارية مهمة 
في منطقتنا العربية باإلضافة الى مصر 
ومنها من العراق و سوريا ولبنان وفلسطين 
واألردن وهي وسائل ثقافية مهمة ألبناء 

جاليتنا. 
الجميع — هم  البعض منا — وليس  ولكن 
الكثير من اهلنا في بالدنا العربية ال  مثل 
نعطي االمر قدرا كافيا من األهمية. هذا االمر 
يعود بالدرجة األولى الى عامل التسويف 
التاريخ وال  اننا نعرف  او االطمئنان الى 
نحتاج إلعادة التعريف به مرارا على ابنائنا. 
العربية  والسبب االخر لمن يعيش في بالدنا 
هو اننا نعيش بين هذه االثار وحولها ونؤمن 
بأننا يمكننا زيارتها في اَي وقت كان. ولكن 

الوقت واألحداث ال تساعدنا جميعا. 
الكثير من االلم عندما نذكر االثار  ويصيبنا 
السورية والعراقية و ما حصل بها بسبب 

الحروب. 
اليوم نتمنى ان ترمم االثار المدمرة ويعاد ما 
لتبقى شاهدا حضاريا لإلنسانية  اختفى منها 

جمعاء. 
جاليتنا تعالوا نزور المتاحف في مونتريال!

اآلثار.. التاريخ.. 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

   يتوجه األمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون 
أستراليا، إلجراء جولة  إلى  كامبريدج  دوق ودوقة 
أن  بعد  الغابات،  دمرتها حرائق  التي  البلدات  في 
»صدمتهما مشاهد الدمار التي خلفتها النيران«.

الدعم  إلى حشد  ويسعى دوق ودوقة كامبريدج 
األبطال  ولقاء  الغابات  لمساعدة ضحايا حرائق 

المحليين.
أن  البريطانية  وذكرت صحيفة »ديلي ميل« 
الملكيين سيجريان محادثات مع  الزوجين 
للتفاوض على  الوزراء سكوت موريسون،  رئيس 

تفاصيل الرحلة قبل توجيه دعوة رسمية إليهما.
وكشفت صحيفة »سيدني مورنينج هيرالد« 
لزيارة واليات  الزوجين يخططان  أن  األسترالية 

نيو ساوث ويلز وفكتوريا وجنوب أستراليا.
بها  يقوم  التي  الخامسة  الرحلة  وستكون هذه 
منذ عام  للزوجين  أستراليا، واألولى  إلى  ويليام 

.2014
جولة في كوينزالند  ويليام سابقاً  األمير  وأجرى 

وفيكتوريا بعد فيضانات 2011 المدمرة.
الوطني  اليوم  ونشر قصر كينجستون في 

ألستراليا صورة للزوجين وهما يداعبان حيوان 
كتبا  تهنئة  لهما، ورسالة  آخر زيارة  الكواال في 
أستراليا عيداً  متابعينا في  لجميع  فيها »نتمنى 

قومياً سعيداً«.
الثانية عينت حفيدها  إليزابيث  الملكة  وكانت 
األمير ويليام، دوق كامبريدج، في منصب 
لكنيسة  العامة  للجمعية  السامي  المفوض  اللورد 
األمير هاري  أسابيع من تخلي  بعد  اسكتلندا، 
وزوجته ميجان ماركل عن أي دور ملكي 

وانتقالهما للعيش في كندا.

fzemokhol@gmail.com

الدكتور زاهي حواس، وزير اآلثار األسبق، إن عدد   كشف 
الحجارة التي استخدمت في بناء األهرامات بلغت 2 مليون و300 

ألف حجر.
اليوم« أن  وأضاف »حواس« خالل حواره مع برنامج »الحياة 

المصري القديم كان ينقل كل ثانية حجر لبناء األهرام.
وأشار وزير اآلثار األسبق، إلى أن المصريين القدماء الذين قاموا 
 4 الفيضان  الفيضان ومدة  أيام  ببناء األهرامات كانوا يعملون في 
تأتي من  الهرم كانت  إلى أن كل حجارة  العام، منوًها  شهور في 

منطقة طرة.

 في خطوة غير معتادة، أجرى ثنائي من والية 
األمريكية حفل زفافهما على طريقة  كاليفورنيا 

أميرات ديزني.
التقى  إنسايدر« األمريكي،  وفقًا لموقع »ذا 
أولتي ودرو سانز على موقع  الثنائي كريستين 
المواعدة اإللكتروني »أوك كيوبد«، قبل انتشار 

موقع المواعدة الشهير تندر، عام 2013.
6 أعوام، قبل  أكثر من  الثنائي سويًا  استمر 
بعد عيد ميالد  يقررا عقد زفافهما مؤخًرا  أن 
»أوتلي«، وقررا أن يتخذا من أفالم ديزني فكرة 

رئيسية لحفل الزفاف.
قالت العروس: »نذهب إلى ديزني بشكل 
دوري، سواء ألخذ جولة في الحديقة، أو لتناول 
التي تكثر هناك، ودائًما ما  الذرة والحلوى 

نقضي وقتًا ممتعًا«.
العروس: »أردنا من الحضور أن  وتابعت 
ليلة في حياتهم، وأن يتركوا  يقضوا أفضل 
التوتر خلفهم ويستعيدوا ذكريات الطفولة مجددًا.

عقد الثنائي حفل الزفاف في حديقة روز كورت 

في فندق ديزني الند، حيث تم التعاقد مع عاملة 
تم  النائمة، كما  استقبال ترتدي زي األميرة 
االستعانة بمصممة حفالت زفاف من ديزني 

لجعل الليلة خيالية كما األفالم.
أفالم  ارتدت »أوتلي« مجوهرات مستوحاة من 
الحقل على هيئة الشخصية  إذ كان  ديزني، 
الكارتونية ميكي ماوس، والسوار على شكل 
ميني حبية ميكي ماوس، أما الحذاء فتم تصميمه 
يرتديه ميكي  أقرب لشيء  ليبدو  بشكل خاص 
ماوس ذاته، كما حمل جملة مسز سانز مطبوعة 

على مقدمته.
المقاعد  وتفاجأ الضيوف لدى جلوسهم على 
بوجود أدوات استخدمت في أفالم »ستار 

وورز« مثل سيف البرق.
الحفل على متن  إلى قاعة  العروس  وصلت 
فقد  الزفاف  أما خاتمي  حصان كما سندريال، 
تركته  الذي  يشبه  تم وضعهما في حذاء ماسي 
سندريال ورائها عندما فرت من األمير في 

منتصف الليل.

إليزابيث  البريطاني، الخميس، أن فاتورة ترميم برج  البرلمان   أعلن 
80 مليون جنيه إسترليني )95  إلى نحو  الذي يضم ساعة بيج بن ستصل 

مليون يورو(، إلعادته إلى سابق 
رونقه.

لمجلس  العام  المدير  وقال 
العموم، إيان آيلز، في بيان: 
»تبين أن أعمال الترميم أكثر 

تعقيداً مما كان متوقعاً«.
وتهدف األعمال إلى إصالح مينا 
الساعة وآلية عملها، باإلضافة 
إلى ترميم التشققات في البرج 
وتآكل السطح، وكذلك ترميم 
لونه  الستعادة  المينا  إطار 
األصلي الذي كان عليه في القرن 

التاسع عشر.
وألقى عامل الوقت بثقله على المبنى المشيد على الطراز القوطي الجديد الذي 
أنجزه المهندس أوغسطس بوجين في 1856، وبات البرج يميل 46 سنتيمترا.

إليزابيث،  إلى برج   2012 الذي تغير اسمه في  البرج،  والعمل على ترميم 
4 مليارات  تتكلف  يقدر أن  التي  منفصل عن عملية تجديد قصر وستمنستر 

جنيه إسترليني، والمقرر أن تبدأ في منتصف 2020.
وارتفعت التكلفة التي بدأت منذ 2018، بسبب اكتشافات لم تكن في الحسبان 
قنبلة تعود  من أضرار ناجمة عن 
الثانية ووجود  العالمية  الحرب  إلى 

مادة األسبستوس والتلّوث.
بـ32  وكانت تكاليف الترميم قدرت 
مليون جنيه )38 مليون يورو(، 
لكنها ال تزال بحاجة إلى 19 مليون 

جنيه )22 مليون يورو( إضافية.
وعلى الرغم من هذه التكاليف 
التي يفترض أن يوافق  اإلضافية 
عليها مجلسا البرلمان البريطاني ال 
تزال إعادة فتح البرج البالغ ارتفاعه 

96 مترا على موعدها في 2021.
الرغم من محاوالت مؤيدي  وعلى 
البريكست تشغيل الساعة احتفاالً بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي في 

31 يناير/كانون الثاني، فإن محاوالتهم باءت بالفشل.
وبدالً من ذلك، تّم عرض صورة للساعة على واجهة مقر رئاسة الحكومة، 

وبّث تسجيل لصوت جرس الساعة.

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

ويليام وكيت يزوران بلدات دمرتها 
حرائق الغابات يف أسرتاليا

  قالت صحيفة "صن" البريطانية، الثالثاء، إن بيتر فيليبس حفيد 
الملكة إليزابيث الثانية انفصل عن زوجته الكندية بعد زواج دام 12 

عاما. 
الحفيد األكبر من بين 8 أحفاد  وأضافت الصحيفة أن فيليبس، 
أوتم )41 عاما(  الشديد بسبب رغبة زوجته  بالحزن  للملكة، شعر 

في االنفصال.
ابنتين هما سافانا )9  فيليبس وأوتم عام 2008، وأنجبا  وتزوج 

سنوات( وإيسال )7 سنوات(.
وقال قصر بكنجهام إنه ليس لديه تعليق على انفصال األمير، إذ إنها 

مسألة شخصية. 
فيليبس )42 عاما( ابن األميرة آن ابنة الملكة إليزابيث، وهو رقم 15 
في ترتيب والية العرش، والتقى زوجته أوتم عام 2003 في سباق 
الجائزة الكبرى في مونتريال، حيث كان يعمل مع فريق بي.إم.دبليو 

وليامز المنافس في سباقات فورموال 1، وكانت هي تعمل مع بي.إم.دبليو. 
الزيجات  العديد من  الذي شهد  لندن،  وتزوجا في قصر وندسور قرب 
الملكية، منها زواج األمير هاري حفيد الملكة من األمريكية ميجان ماركل. 
وال يحمل فيليبس لقبا ملكيا ويميل للبقاء بعيدا عن األضواء. لكنه نظم حفال 
ضخما في الشارع أمام قصر بكنجهام لالحتفال بعيد ميالد الملكة التسعين 

عام 2016.
وقالت الصحيفة إن الملكة )93 عاما( ستحزن بشدة بسبب النبأ الذي يأتي 

على خلفية سلسلة من االنتكاسات للعائلة المالكة.
فقد أدخل هاري وميجان القصر في أزمة الشهر الماضي، عندما أعلنا أنهما 
يريدان تقليص واجباتهما الرسمية. وأدى ذلك إلى اتفاق على تقاعدهما من 

دورهما الملكي؛ لقضاء المزيد من الوقت في كندا والواليات المتحدة.


