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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

25 يناير ... 
بني حرية التعبري وحرية التدمري!

اليوم الجمعة الذكرى    يوافق 
الثامنة لثورة 25 يناير التي انقلب 
مصر  شعب  من  الغالبية  عليها 
الذي كان يسعى للتغيير ويأمل في 
تحقيقه بصورة سلمية ديمقراطية 
تستند على حرية الرأي وحرية 
الفوضى  حرية  على  ال  التعبير 
التي عّرضت أمن  التدمير  وحرية 
وسالمة الوطن للخطر على كافة 
األمنية  واألصعدة   المستويات 
واالجتماعية واالقتصادية، لوال 
لطف هللا بهذا الوطن وهذا الشعب 
العظيم الذي أراد ومازال يَحمْل 
الشر  من  الكثير  البعض  لهما 
إلسقاطهما والنيل من تاريخهما 
العظيم الذي عادة ما تكتبه الشعوب 
والكفاح  والعطاء  بالتضحية 
لم  التي  العناصر  والفداء... وهي 
الثورة  هذه  فعاليات  في  تتوافر 
الدخيلة علينا، مثلها في ذلك مثل 
كافة ثورات الربيع العربي التي 
الُمدمرة عن قرب  شاهدنا وقائعها 
الشقيقة،  الدول  من  العديد  في 
ومازلنا نشاهد نتائجها المخزية 
العراق  في  هذا،  يومنا  حتى 
الذي  وتونس،  وليبيا  وسوريا 
البعض فيها يسعى إلقامة  اليزال 
الخالفة  الدولة االسالمية أو دولة 
التي تسببت آثارها في كل ما نعانيه 
اليوم من تخلف فكري ملحوظ على 
جميع األصعدة والمستويات، مع 
التطرف  المستمر لوتيره  التصاعد 
العديد من  واإلرهاب الذي تتبناه 
الجماعات الراديكالية االسالمية  
الدولة  المتطرفة، بدءاً من تنظيم 
اإلسالمية )داعش( مروراً بجماعة 
النصرة وتنظيم اإلخوان المسلمين 
وغيرهم  السلفية  والجماعات 
لألزهر الشريف ومواقفه  وصوالً 
العبثية التي تُظهر مكمن الداء لمن 
يحكمون ويتحكمون في مناهجه 
اآلخر  لتكفير  الداعية  التعليمية 

فون أنفسهم  وقتاله  وبغضه، ويُعّرِ
اس الشريعة، وهو  بالعلماء وحرَّ
البعد عن ما يدَّعونه  بعيدون كل 
البيَّن لتحديث المناهج  لرفضهم 
وفعالً  قوالً  الحداثة  ومواكبة 
ويُعقِّدون مساعي الدولة اإليجابية 
المسار ويعرقلون عملها  في هذا 
الدؤوب للقضاء على هذا الفكر 
المتخلف، بل ويحرضون  الظالمي 
خالل  من  نهاراً  جهاراً  عليها 
اإلجرامية  وفتاويهم  أحاديثهم 
القنوات  العديد من  المنتشرة في 
وسائل  جميع  وعلى  الفضائية 
ويصب  االجتماعي..  التواصل 
أغلبها على تأجيج النفوس مع 
العقول بكل ما هو إجرامي  شحن 
ومتطرف ويتناقض مع سياسات 

الدولة والعالم أجمع.
بأنني  البعض  يتهمني  وحتى ال 
ضد حرية الرأي والتعبير، أقول 
بأنني  وبوضوح بل وبكل وضوح 
من المؤمنين والمؤيدين لحرية 
الفوضى  الرأي والتعبير ال لحرية 
العقول  ر  تُدّمِ التي  والتدمير 
الوطن  وأمن  استقرار  وتسحق 
وآمان المواطن بسخافات األئمة 
المختلف  األحاديث  ومغالطات 
التحديث وبين  بين دعاة  عليها 
سند  غير  على  التجهيل  دعاة 

وبدون دليل.
ماليين  من  كغيري  ولكني 
الدولة على  المصريين نثق بقدرة 
التغيير الصحيح المنشود  اجراء 
على جميع األصعدة والمستويات 
الحكيمة  التنويرية  القيادة  تحت 
الفتاح  عبد  الرئيس  لفخامة 
العقول  الستعادة  السيسي، 
التخلف  غياهب  من  المصرية 
وبرائن التطرف واإلرهاب لتحيا 
مصر بسالم وآمان ووئام وتحيا 
مصر! وكل عيد وشرطتنا الوطنية 

بألف خير!
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الكرم هو أن تعطي أكثر مما تستطيع 
والكبرياء أن تأخذ أقل مما تحتاج

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

املهدي يدعو البشري للتنحى ويطالب أنصاره املشاركة يف االحتجاجات
  طالب رئيس حزب األمة القومي المعارض 
في السودان الصادق المهدي الرئيس عمر البشير 

بالتنحي عن السلطة.
وقال المهدي، خالل خطبة الجمعة في مسجد السيد 
عبد الرحمن بأم درمان، إن حزبه يؤيد االحتجاجات 

الشعبية التي تطالب بإسقاط الحكومة.
وجاءت تصريحات المهدي غداة مقتل 3 أشخاص في 
االحتجاجات التي شهدتها المدن السودانية الخميس.
ويشهد السودان موجة مظاهرات واسعة منذ 19 
ديسمبر/كانون األول، بدأت لالحتجاج على ارتفاع 
األسعار، ثم تصاعدت حدتها لتطالب بتنحي البشير 

الموجود في سدة الحكم منذ نحو 30 عاما.
في  للمشاركة  حزبه  أنصار  المهدي  ودعا 
القتلى وصل  عدد  أن  إلى  مشيرا  االحتجاجات، 

إلى خمسين شخصا.
الذين  القتلى  السودانية إن عدد  السلطات  وتقول 
سقطوا خالل االحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع 
بلغ نحو 30 شخصا، ولكن المنظمات الحقوقية 

تقول إن القتلى تخطي األربعين.

وكشف القيادي المعارض عن عزم حزبه وقوى 
التغيير التوقيع على وثيقة أطلق عليها اسم »الخالص 
الوطني« تطالب بتنحي الرئيس وتشكيل حكومة 

انتقالية.
في تلك األثناء، أطلقت الشرطة السودانية الغاز 
الذين خرجوا  المحتجين  لتفريق  للدموع  المسيل 

من مسجد السيد عبد الرحمن .
وقال شهود عيان لبي بي سي إن المحتجين رددوا 

شعارات منددة بالحكومة ومطالبين بإسقاطها.
وكان تجمع المهنيين السودانيين، وهو تحالف نقابي 
قاد الدعوات لالحتجاجات، قد دعا المتظاهرين 
إلى الخروج في تجمعات حاشدة الجمعة وخالل 

األيام المقبلة.
والخرطوم  درمان  أم  في  عدة  مناطق  وشهدت 
المحتجون  فيها  احتجاجات شعبية ردد  الخميس 

شعارات منددة بالحكومة.
للدموع  المسيل  الغاز  الشرطة  قوات  وأطلقت 
لتفريق المحتجين، قبل أن تعتقل السلطات األمنية 

عددا منهم.

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

أردوغان: إقامة املنطقة اآلمنة ستتم خالل أشهر 
واتفاق أضنة مينحنا احلق يف دخول أراضي سوريا

واشنطن تسحب دبلوماسييها “غري األساسيني” من 
فنزويال وتطالب مواطنيها باملغادرة

الشرطة األملانية جتلي 500 راكب قطار بعد 
تهديد بوجود قنبلة

قصف تركي ملواقع وحدات محاية الشعب 
يف تل رفعت السورية لليوم الثالث

التركي،  الرئيس  اعتبر    
رجب طيب أردوغان، أن اتفاق 
أضنة بين أنقرة ودمشق يمنح 
تركيا الحق في دخول أراضي 
إقامة  تتم  بأن  سوريا، واعدا 
الشمال  المنطقة اآلمنة في 

السوري خالل عدة أشهر.
كلمة  في  أردوغان،  وقال 
ألقاها اليوم الجمعة في مدينة 
أرضروم، حسب ما نقلته وكالة 
»األناضول« التركية الرسمية، 
في تطرقه إلى العملية المرتقبة 
في منطقة شرق الفرات ضد 
مسلحي »وحدات حماية الشعب 
الكردية«: »إن ما يجري عند 

بـتركيا وليس  تتعلق  حدودنا مع سوريا وراءه حسابات 
بسوريا... لصبرنا حدود ولن ننتظر إلى األبد«.

وتابع الرئيس التركي: »لسنا بحاجة لدعوة من أحد، نحن لدينا 
بالفعل حق التدخل عبر اتفاق أضنة المبرم عام 1998«.

وأضاف أردوغان أن اتفاق أضنة يتيح لبالده دخول األراضي 
السورية عند وجود تهديدات منها بالنسبة إلى أمن تركيا.

على صعيد متصل، شدد أردوغان على أن تركيا تعتزم إنشاء 
المنطقة اآلمنة التي يخطط إلقامتها شمال سوريا وفقا التفاق 

بين أنقرة وواشنطن خالل أشهر.

وقال الرئيس التركي واعدا: »نتوقع أن يتم اإليفاء بوعد حماية 
بالدنا، وليس اإلرهابيين، خالل عدة أشهر، وإال فإننا سنقيم 

بأنفسنا منطقة آمنة أو منطقة عازلة«.
واعتبر أردوغان أن من الضروري أن تكون السيطرة الفعلية 
على المنطقة اآلمنة  في أيد تركية، مشيرا إلى أن بالده منغلقة 

أمام كافة الحلول المقترحة خارج هذا اإلطار.
في  المتحدة  األمم  التركي كذلك مشاركة  الرئيس  واستبعد 
إلى  النظر  المنطقة، موضحا: »نرى عند  إقامة هذه  عملية 
أمثلة كثيرة أن األمم المتحدة عاجزة في مسألة إقامة المنطقة 

اآلمنة، وتركيا هي القوة الوحيدة القادرة على ذلك«.

  أصدرت الواليات المتحدة أمرا يقضي 
بمغادرة موظفيها “غير األساسيين” من 
البعثات الدبلوماسية التابعة لها في فنزويال، 
كما طالبت المواطنين األمريكيين المقيمين 
في فنزويال أو المسافرين إليها بالمغادرة.

وذكرت الخارجية األمريكية، في بيان نقلت 
تقارير إخبارية اليوم الجمعة، أن حكومة 
الواليات المتحدة قادرة فقط على توفير 
خدمات الطوارئ للمواطنين األمريكيين 

في فنزويال بشكل محدود.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه وزير الخارجية 

األمريكي مايك بومبيو منظمة الدول األمريكية إلى االعتراف 
بخوان غوايدو “رئيسا بالوكالة لفنزويال”، على غرار ما فعلت 

الواليات المتحدة والعديد من الدول.
المتحدة قد طالبت في وقت سابق مجلس  الواليات  وكانت 
األمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة الوضع في فنزويال.

وشهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس يوم األربعاء الماضي، 

مظاهرات حاشدة ضد الرئيس نيكوالس مادورو، وفي اليوم ذاته 
أعلن خوان جوايدو، رئيس البرلمان ذي الغالبية المعارضة، 
نفسه رئيسا انتقاليا للبالد لفترة أداء حكومة انتقالية صالحياتها.
وأعلنت الواليات المتحدة ودول أخرى عدة اعترافها بشرعية 
جوايدو، محذرة مادورو، الذي ال تعتبر هذه الدول إعادة انتخابه 
رئيسا للدولة، في مايو الماضي، عملية شرعية، مع استخدام 

القوة ضد المعارضة.

  ذكرت وكالة أنباء األناضول الرسمية التركية، اليوم 
التركية قصفت مواقع في منطقة تل  القوات  أن  الجمعة، 

رفعت في شمال سوريا لليوم الثالث على التوالي.
وتقع تل رفعت على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الغرب من 
عفرين التي تخضع لسيطرة تركيا وحليفها الجيش السوري 
الحر منذ عملية عسكرية شنتها أنقرة العام الماضي بهدف 

طرد وحدات حماية الشعب من المنطقة.
الشعب تسيطر على منطقة تل  وال تزال وحدات حماية 
رفعت الصغيرة الواقعة بين منطقة خاضعة لسيطرة تركية 

إلى الشمال ومنطقتين خاضعتين لسيطرة الحكومة السورية 
ولسيطرة مقاتلين من المعارضة المسلحة إلى الجنوب.

وقالت األناضول إن القوات التركية أطلقت خمس قذائف 
هاوتزر صوب مواقع للوحدات في تل رفعت يوم األربعاء 
أتبعتها بإطالق 12 قذيفة أمس الخميس وأكثر من 20 أخرى 

يوم الجمعة دون أن تشير لسقوط قتلى.
وقالت وزارة الدفاع التركية يوم الخميس إن قواتها ردت 
على نيران معادية من وحدات حماية الشعب مصدرها تل 
رفعت واستهدفت عناصر تركية تعمل في منطقة عفرين.

األقل،  فلسطينيا على    أصيب 13 
بينهم طفل ومسعف ومصور صحفي، 
بالرصاص الحي وآخرون بحاالت اختناق 
للدموع،  المسيل  الغاز  نتيجة استنشاق 
الذي أطلقته قوات االحتالل اإلسرائيلي 
على جموع المواطنين المشاركين في 
مسيرات سلمية على مقربة من الشريط 

الحدودي شرق قطاع غزة.
وذكرت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، 
في بيان اليوم الجمعة، ن مواطنين أصيبوا 
برصاص االحتالل في منطقة “ملكة” 
بلدة جباليا  مدينة غزة، وشرق  شرق 
شمال قطاع غزة، وشرق بلدة خزاعة 
شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، 
إضافة إلى إصابة آخرين باالختناق، حيث 

نقل المصاب إلى المستشفى.
واندلعت مواجهات بين مواطنين وقوات 
مدينة رفح جنوب  االحتالل شرق 
بوسط  البريج  مخيم  القطاع وشرق 
االحتالل  أطلق خاللها جنود  القطاع، 

المسيل  الغاز  الرصاص الحي وقنابل 
أسفر عن وقوع إصابات  ما  للدموع، 
باالختناق في صفوف المواطنين نتيجة 

الغاز. استنشاقهم 
وتوافد آالف المواطنين منذ ساعات ما 
بعد ظهر الجمعة، إلى المناطق الحدودية 
شرق القطاع للمشاركة في المسيرات 
المتواصلة لألسبوع  السلمية  الشعبية 

الرابع واألربعين.

وأشار شهود عيان إلى أن قوات االحتالل 
دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى 
الحدود الشرقية لغزة، تضمنت نشر جنود 
قناصة خلف التالل الرملية، إضافة إلى 
ناقالت جند وعربات عسكرية مصفحة 
وعربات عسكرية خاصة بإطالق قنابل 
تحليق مكثف  الغاز، ودبابات، وسط 
لطائرات االستطالع في مختلف أجواء 

القطاع عامة والشرقية خاصة.

  قال وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الجمعة،إن بالده مستعدة 
لفرض عقوبات جديدة على إيران ما لم يتحقق تقدم في محادثات 

بشأن برنامج الصواريخ الباليستية اإليراني.
وقال جان إيف لو دريان للصحفيين ”نحن مستعدون، إذا لم 
نتائج، لفرض عقوبات صارمة وهم  المحادثات عن  تسفر 

يعرفون ذلك“.
وقال دبلوماسيون من قبل إن فرنسا وبريطانيا ودوال أوروبية 

أخرى تبحث فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران.
وأشار ثالثة دبلوماسيين إلى أن تلك العقوبات قد تشمل تجميد 
أرصدة وحظر سفر على الحرس الثوري اإليراني واإليرانيين 

المشاركين في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية.

  قالت المتحدثة باسم البيت األبيض، اليوم الجمعة، إن 
توجيه المحقق االتحادي الخاص اتهامات لروجر ستون أحد 
التحقيق بشأن روسيا  الرئيس دونالد ترامب في  مساعدي 

ليست له أي صلة بالرئيس أو البيت األبيض.
مقابلة مع شبكة )سي.إن.إن(  وقالت سارة ساندرز في 
”االتهامات التي وجهت للسيد ستون ال عالقة لها بالرئيس 
وال عالقة لها بالبيت األبيض… الرئيس لم يقترف أي خطأ“.

القبض على روجر ستون،  األمريكية  السلطات  ألقت    
اتهامات  له سبعة  ترامب، ووجهت  دونالد  الرئيس  حليف 
وفقا لالئحة اتهام قدمتها هيئة محلفين كبرى وأعلنها مكتب 

المستشار الخاص روبرت مولر اليوم الجمعة.
القبض عليه في فلوريدا  ألقي  وذكر مكتب مولر أن ستون 
إليه يوم الخميس، وهي  اليوم بعد توجيه االتهامات السبعة 
اتهام بعرقلة إجراء رسمي وخمسة اتهامات بتقديم إقرارات 

غير صحيحة واتهام بشراء شهود.

يقول جبران خليل جبران

إصابة 31 فلسطينيا برصاص االحتالل 
اإلسرائيلي يف قطاع غزة

حتذير فرنسي إليران من عقوبات جديدة

البيت األبيض: توجيه 
اتهامات لستون ال 
عالقة له برتامب

اعتقال روجر ستون حليف 
ترامب لسبعة اتهامات منها 
تقديم إقرارات غري صحيحة

نحو  أجلت  السلطات  إن  الجمعة،  اليوم  تويتر،  األلمانية على  الشرطة  قالت    
500 راكب من قطار في ألمانيا بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وأضافت أنها أخلت بعض األرصفة في محطة قطارات بمدينة فرانكفورت. وقالت 
إن جميع الركاب تم إجالؤهم بسالم.
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  اتهمت روسيا، امس الخميس، الواليات 
المتحدة بمحاولة اغتصاب السلطة في 
فنزويال وحذرت من تدخل الجيش األمريكي 
هناك مما وضعها في مواجهة احتجاجات 
تدعمها واشنطن واالتحاد األوروبي ضد 

أحد أقرب حلفاء موسكو.
وأعلن زعيم المعارضة في فنزويال خوان 
جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبالد يوم األربعاء 
وحصل على دعم واشنطن وكثير من دول 
أمريكا الالتينية مما دفع الرئيس االشتراكي 
نيكوالس مادورو الذي يحكم البلد الغني 
بالنفط منذ عام 2013، إلى قطع العالقات 

الدبلوماسية مع الواليات المتحدة.
وفكرة اإلطاحة بمادورو من حكم فنزويال 
مبعث قلق شديد من الناحية السياسية 
واالقتصادية لموسكو التي أصبحت هي 
والصين المالذ األخير لكراكاس إذ يقرضها 
البلدان مليارات الدوالرات مع انهيار 
اقتصادها االشتراكي. وتستثمر روسيا 
في قطاع النفط في فنزويال كما قدمت 

دعما لجيشها.
واتهمت روسيا واشنطن اليوم بالتحريض 
على االحتجاجات في الشوارع وبمحاولة 
تقويض سلطة مادورو الذي وصفته بأنه 

الرئيس الشرعي للبالد.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيسكوف ”نعتبر محاولة اغتصاب السلطة 
ذات السيادة في فنزويال مناقضة ألساس 

ومبادئ القانون الدولي وانتهاكا لها“.
وأضاف أن روسيا لم تتلق طلبا من فنزويال 
بتقديم مساعدة عسكرية وأحجم عن اإلفصاح 
عن كيفية رد موسكو إذا ما تلقت ذلك الطلب. 

وقال بيسكوف إن مادورو هو الرئيس 
الشرعي. والتقى الرئيس الروسي فالديمير 

بوتين في ديسمبر بمادورو في موسكو.
كما علقت وزارة الخارجية الروسية على 
األمر واتهمت واشنطن بمحاولة تحديد 
مصير دول أخرى من خالل استخدام 
استراتيجية مجربة جيدا بمحاولة اإلطاحة 

بحكومة غير مرغوب فيها.
وأضافت الوزارة أنها طلبت من واشنطن 
عدم التدخل عسكريا محذرة من أن التدخل 
الخارجي هو الطريق إلراقة الدماء. وقالت 
”نحذر من مثل تلك المغامرة المحفوفة 

بالتبعات الكارثية“.
كما أبدى الرئيس التركي دعمه لمادورو.

وكتب المتحدث إبراهيم كالين على تويتر 
”اتصل رئيسنا وعبر عن مساندة تركيا 
للرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو وقال: 

أخي مادورو! انهض، نحن بجانبك“.
كما عبرت الصين عن دعمها أيضا لمادورو 
وقالت إنها تعارض التدخل الخارجي في 
فنزويال وتدعم جهود حماية استقاللها 

واستقرارها.
أما االتحاد األوروبي الذي فرض عقوبات 
على فنزويال وقاطع تنصيب مادورو لوالية 
ثانية هذا الشهر فقد انتهج سياسة مغايرة.

ولم يتبع التكتل نهج واشنطن في االعتراف 
بالرئيس المؤقت جوايدو فيما دعا السلطات 
في فنزويال الحترام ”الحقوق المدنية 

والحريات واألمن“ وبدا أنه يدعم دعوات 
االنتقال السلمي للسلطة.

وحيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
شجاعة الفنزويليين في مسيراتهم من أجل 
الحرية ووصف فوز مادورو في انتخابات 

العام الماضي بأنه باطل.
وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي إن االنتخابات في فنزويال لم 
تكن حرة وال نزيهة وعبر عن دعم بالده 
لجوايدو باعتباره رئيس الجمعية الوطنية.

وقال مصدر حكومي إسباني يوم الخميس 
إن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث يعتزم 
االتصال بجوايدو بعد محادثات مع زعماء 

أمريكا الالتينية في دافوس.
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منصور هادي يستقبل املبعوث األممي وحيذر 
من فشل اتفاق السويد

ترامب يرتاجع أمام بيلوسي وينزل عند طلبها تأجيل خطابه أمام الكوجنرس

   استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي، صباح الخميس، المبعوث األممي 
إلى اليمن مارتن غريفثس ورئيس لجنة 

المراقبين المستقيل باتريك كاميرت.
وجرى خالل اللقاء مناقشة الموضوعات 
المتصلة بجهود السالم وما تم إنجازه في 

هذا السياق.
تنفيذ  التقيد واإلسراع في  وأكد على 
بنوده، ومنها ما يتعلق بوقف إطالق النار 
االنقالبية  الحوثي  ميليشيات  وخروقات 
المتكررة في هذا الصدد، واالنسحاب من 
الحديدة ومينائها والوفاء بتعهدات ملف 

والمعتقلين. األسرى 
الحروف  النقاط على  وطالب بوضع 
وإحاطة المجتمع الدولي والجميع بمكامن 
القصور ومن يضع العراقيل أمام خطوات 
السالم وفرص نجاحها، الفتاً في هذا الصدد 
إلى »تعنت ميليشيات الحوثي ومماطلتهم 
وعدم وفائهم على الدوام بتنفيذ أي عهد 

أو اتفاق من خالل مسيرتهم وتجاربهم السابقة«، وفق 
ما نشرته الوكالة الرسمية لليمن.

العملية  كاميرت خطواته  الجنرال  استعرض  بدوره، 
التي قام بها خالل الفترة الماضية وأوجه التحديات التي 
واجهها، متطلعاً إلى تجاوزها من خالل وصول عناصر 

المراقبين لإلشراف على خطوات تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
الدكتور  الجمهورية  مدير مكتب رئاسة  اللقاء  حضر 
عبدهللا العليمي وأعضاء الوفد المرافق للمبعوث األممي.

المفوضية األوروبية يوم      قالت 
الخميس إن الرئيس السوري بشار األسد 
تأشيرات خاصة لدخول  أوقف إصدار 
دبلوماسيي االتحاد األوروبي إلى دمشق، 
مؤكدة بذلك تقريرا بثته رويترز في وقت 

سابق هذا األسبوع.
إفادة صحفية دورية  وقالت متحدثة في 
للمفوضية ”أوقف نظام بشار األسد 
منح تأشيرات الدخول المتعدد“ وتابعت 

”نواصل بصفتنا االتحاد األوروبي... بذل 
كل ما في وسعنا لتجنب أن يؤثر هذا على 
العمل المهم الذي نقوم به على األرض“.
وقال دبلوماسيون من االتحاد لرويترز 
إن التصريح الخاص الستخدام تأشيرات 
الدخول المتعدد ألغي في بداية يناير كانون 
الثاني دون تفسير من الحكومة السورية، 
مما يعقد جهود توزيع مساعدات إنسانية 

على ضحايا الحرب األهلية.

  تراجع رئيس أمريكا أمام غريمته رئيسة 
مجلس النواب، نانسي بيلوسي، ونزل عند 
طلبها تأجيل خطابه عن حال البالد إلى ما 
بعد انتهاء أطول إغالق حكومي في البالد 

مستمر منذ 22 ديسمبر الماضي.
وقال ترامب على تويتر في ساعة متأخرة 
من مساء يوم األربعاء إنه سينتظر حتى 
انتهاء إغالق الحكومة إللقاء خطاب حالة 

االتحاد أمام مجلس النواب.
وانتقد ترامب أيضا زعيمة مجلس النواب 
نانسي بيلوسي لسحبها دعوة سابقة إللقاء 

الخطاب.
وقالت بيلوسي إنها غيرت رأيها بسبب 
اإلغالق المستمر منذ أكثر من شهر والذي 

أثر على 800 ألف موظف اتحادي.
وقال الرئيس على تويتر: »هذه صالحياتها، 
سألقي الخطاب عند انتهاء اإلغالق. ال أبحث 
عن مكان بديل إللقاء خطاب حالة االتحاد، 
ألنه ال يوجد مكان يمكن أن ينافس تاريخ 

وتراث وأهمية مجلس 
النواب«.

وكتب الرئيس األمريكي 
على حسابه فى تويتر : 
»مع استمرار اإلغالق، 
طلبت مني نانسي بيلوسي 
تأجيل إلقاء خطاب حالة 
االتحاد. وقد وافقت. لقد 
غيرت رأيها بشأن موعد 
الخطاب بسبب اإلغالق 
وأشارت  الحكومي، 
هذا  الحق.  موعد  إلى 
من صالحيتها – سألقي 
الخطاب في المكان المعهود 
عندما ينتهي اإلغالق. أنا 

ال أبحث عن ...
وكان الرئيس ترامب قد أعلن في تغريدة 
سابقة، أنه سيلقي خطابا سنويا عن حالة 
البالد بعد االنتهاء من »إغالق الحكومة« 

)تخفيض مؤقت في عمل الوزارات بسبب 
نقص الميزانية(.

ووعد ترامب في وقت سابق أنه سيجد 
بديال للتحدث أمام الكونغرس بعدما صدّته 

رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي 
بيلوسي، ورفضت أن يلقي خطابه السنوي 
في الكونغرس قبل انتهاء اإلغالق الحكومي.

وتفاقم الخالف بين الرئيس ترامب وغريمته 

رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي 
بيلوسي خالل األسابيع األخيرة. وقال 
الرئيس األمريكي يوم األربعاء أنه ال 
يزال يعتزم إلقاء خطابه أمام الكونجرس 
يوم 29 يناير الجاري، لكنه تلقى رفضا 

متكررا من بيلوسي.
وقالت بيلوسي إن مجلس النواب لن ينظر في 
قرار اجتماع متزامن )لمجلسي الكونجرس( 
الرئيس »حول  يسمح بمعالجة خطاب 
أوضاع البالد« إلى أن تفتح المؤسسات.

وتوقفت ربع الوكاالت الفيدرالية األمريكية 
عن العمل منذ 22 ديسمبر بسبب عدم 
وجود ميزانية معتمدة. ويرفض ترامب 
الميزانية دون تخصيص  التوقيع على 
الحدودي وبناء  مبالغ إضافية لألمن 
بكلفة  المكسيك  الحدود مع  جدار على 
الديمقراطيين  لكن  مليار دوالر،   5,4
الكونجرس يرفضون تخصيص  في 

هذه األموال.

املارجيوانا.... 
اه واحد!  طريق من اتجّ

)الجزء األول(

  في العام 2018، شّرعت الحكومة الكندية إنتاج الماريجوانا وذلك 
لغرض حماية الصحة والسالمة العامة. وهو في تقديري يتعارض مع 

ذلك الهدف حيث نّص القانون على التّالي:
• حماية صحة الشباب عن طريق تقييد وصولهم إلى الماريجوانا.

• حماية الشباب وغيرهم من إغراءات إستخدام الماريجوانا.
غير  األنشطة  لتخفيض  منه  المشروع  اإلنتاج  على  النص  مع   •

المشروعة المتعلقة به.
• مع ردع األنشطة غير المشروعة فيه من خالل اتّخاذ التدابير الجزائية 

المناسبة.  
• تخفيف العبء على النّظام العدلي الجنائي فيما يتعلق به.

لمراقبة  الخاضعة  الماريجوانا  إمدادات  إلى  الوصول  إمكانية  توفير   •
الجودة )وهو األمر المضحك المبكي خاصة عندما تتكلم الحكمة عن(. 
• تعزيز الوعي العام بالمخاطر الصحية المرتبطة باستخدام الماريجوانا. 
سأستعرض  التي  الّصحية  المخاطر  عبارة  هو  هنا  يستوقفني  ما  أّول 
بعضها علّها تدرك حجم مشكلة إجازة تشريع استخدام الماريجوانا. وهنا 
أكون قد أتخذت اإلتجاه الّصحيح نحو توضيح الفكرة التي يستند عليها 

هذا المقال ويتطلّب إلغاء هذا القانون وعدم العمل به. ولنبدأ بالتّالي: 
اآلثار الصحيّة على المدى القصير:

ـ إستعمال زهور وأوراق نبات الماريجوانا يولّد شعوراً عاٍل بالنّشوة 
والنّظر  المذاق  حواس  تنبُّه  حالة  من  ويزيد  واإلسترخاء،  وبالّراحة 

والشّم والسمع. 
ـ قد يشعر القلب باإلسترخاء والّسعادة، إاّل أن الجسم والدماغ سيواجهان 
على  القدرة  ضعف  التّعب،  النّعاس،  اإلرتباك،  تشمل  سلبيّة  تأثيرات 
ر والتّركيز واإلنتباه وسرعة التّفاعل، باإلضافة إلى الّشعور بالقلق  التّذكُّ

والخوف أو حتّى حاالت الّذعر على حسب قولهم. 
 اآلثار الصحّية على المدى البعيد:

المدخنين  من  كنَت  أن  تدريجيّاً.  البعيد  األمد  على  التأثيرات  تتطّور 
وأوعيتك الّدموية متأثّرة سلبياً بسبب ذلك، فسيؤدي ذلك إلى

ـ انخفاض ضغط الّدم الذي قد يسبّب اإلغماء وإلى زيادة معّدل ضربات 
على  الّسلبي  التّأثير  مع  قلبيّة  بنوبة  اإلصابة  خطر  وبالتالي  القلب 
الذاكرة والتركيز ونسبة الّذكاء والقدرة على التّفكير واتخاذ القرارات 
إضافة لإلصابة بنوبات ذهنيّة تنتهج أعراض جنون العظمة واألوهام 

والهلوسة.
بعض اآلثار السلبية األخرى ألسباب متنوعة: 

ـ استخدام الماريجوانا في مرحلة المراهقة ولفترة طويلة من الزمن قد 
يكون سبباً في إلتهاب الشعب الرئوية، عدوى الّرئة، والّسعال المزمن. 
آثار  مثل  مثلها  الطبيعية  والرضاغة  الحمل  أثناء  استخدامه  آثار  ـ 
الكحول. فالمواد الموجودة في الماريجوانا تنتقل إلى الجنين عبر دم األم 
أثناء الحمل مما يؤدي إلى انخفاض وزن الّطفل عند الوالة باإلضافة 
إلى احتمال تشويه األجنّة وإدمانهم على هذه الماّدة، ومن خالل الحليب 
المدى  للطفل في  إلى مشاكل صحيّة  قد يؤدي  الّرضاعة، ما  فترة  في 

القصير أو البعيد. 
نسبة ٪10  أن  إلى  تشير  أن اإلحصاءات  إلى  أيضاً  التتبّه  كما وعلينا 
استعماله،  على  يدمنون  الماريجوانا  يستعملون  الذين  األشخاص  من 
استخدامه  آثار  أما   .  ٪  1٦،٦ إلى  منهم  المراهقين  نسبة   تصل  وقد 
فهي نقصان في وظيفة الذاكرة، القدرة على التّعلُّم، مهارات اإلستدالل 

والقدرة على حل المشكالت. 
 اإلستخدامات العالجّية المحتملة للقّنب: 

المواد  أو  للقنَّب  محتملة  إستخدامات عالجيّة  على  األدلة  بعض  هناك 
نه له. فمثاًل يوجد لدى وزارة الّصحة الكندية معلومات  الكيميائية المكّوِ
تتعلّق بالّرعاية الّصحية والمرضى الُمرّخص لهم باستخدام الماريجوانا 
لألغراض الطبّية. يتضمن هذا معلومات حول اإلستخدامات العالجيّة 

المحتملة، الجرعات، التحذيرات، واآلثار الّسلبية. 
هل هذا كاٍف؟ طبعاً ال. هل هناك بدائل لهذا اإلستعمال؟ طبعاً! 

تِبعات  من  سيليه  لما  واعية  كفاية  دراسة  عن  الوزارة  قرار  كان  هل 
سلبيّة تؤثر ليس فقط على جيل واحٍد فقط وإنّما على أجياٍل وأجيال؟ 

والّسؤال هنا، ما هو األهم القيام بتقنين زراعة الماريجوانا بحّجة ضبط 
إنتاج هذه المادة وترويجها في حين أننا ندرك عدم إمكانية ذلك؟ أم منع 
بتعاطيها  أو  بها  باإلتجار  يقوم  زراعتها من األصل ومالحقة كل من 
قانونياً من أجل الّصالح العاّم للمجتمع والوطن إاّل إذا كان األمر يتعلّف 

بعض مصالح الكبار؟ 
هل يمكن لدولة غنيّة بحجم كندا أن تكون بحاجة لزيادة  دخلها القومي 

عبر تشريع زراعة الماريجوانا واإلتجار بها؟  
وهل حسبت الّدولة حجم الكلفة الباهظة التي ستتكبّدها لعالج المرضى 
المتضّررين صّحياً من استعمال الماريجوانا وكيف ستكون أكبر بكثير 
من أّي ربح قد تدّره على دخلها القومي؟ )وماذا يفيد اإلنسان إذا ربح 
العالم وخسر نفسه؟( وماذا سيفيد الحكومة الكنديّة إذا خسرت مواطنيها 

في سبيل زيادة دخلها القومي؟ 
ما دور األطبّاء النّفسيين وكلفتهم  في قياس التأثيرات النفسيّة الناتجة 

عن استعمال جيل الّشباب لنبتة الماريجوانا وكيف سيتعاملون معها؟  
وهل هذا سيخفف من العبء الملقى على كاهل العدالة الجنائية أو على 
النظام العدلي أمام حجم الجرائم العائلية واإلجتماعيّة التي ستنتج عن 

تناول كّل هذه المخّدرات؟ 
جي المخّدرات لن  في النّهاية، أنا أعلم والحكومة تعلم وكلّنا يعلم أن مرّوِ
يتوقفوا عن عملهم بين ليلة وضحاها بل سيحاولون أيجاد أساليب جديدة  
لترويج منتجهم سواء للحكومة أو لألفراد بعد أن فتحت لهم الدولة الباب 
على مصراعيه لإلبتكار وإيجاد منافذ جديدة لتسويق منتجاتهم بحماية 

الحكومة ونّص القانون. 
أُتيح  لنا كما  الماريجوانا متاٌح  الخروج من نفق  والّسؤال األخير، هل 

ألوالدنا أن يدخلوه؟ 
القادم على موقع الجريدة  الّسؤال، تابعونا في مقالنا  لإلجابة على هذا 

  www.el-ressala.com    .الّرسمي

بقلم:  أ.د. ناهدة العاصي
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تعتذر السيدة رفاه السعد 
عن الكتابة في هذا العدد

إدارة الجريدة

عقوبات أمريكية جديدة لـ4 كيانات إيرانية منها فيلق القدس

الكرملني يتهم أمريكا مبحاولة اغتصاب السلطة يف فنزويال

جوترييش: العالقات بني أمريكا 
وروسيا والصني »خمتلة«

مظاهرات السودان: اآلالف 
حيتجون يف اخلرطوم ومدن أخرى 

للمطالبة بتنحي البشري

األسد يوقف إصدار تأشريات خاصة 
لدبلوماسيي االحتاد األوروبي

  أعلنت الخزانة األميركية عن عقوبات 
جديدة على 4 كيانات، ترتبط بطيران 

"ماهان" اإليراني وفيلق القدس.
البيت  فيما ذكرت مصادر مقربة من 
الرئيس األميركي،  إدارة  األبيض أن 
دونالد  ترمب، تقود حملة دبلوماسية 
إلقناع الحلفاء األوروبيين بحظر شركة 
خطوط طيران إيران الرئيسية الخاضعة 
الدولة لمشاركتها في عمليات  لسيطرة 
تجسس ونقل مقاتلين وميليشيات وأسلحة 

إلى مناطق الحروب.
ونقل موقع "واشنطن فري بيكون" عن 
مسؤولين أميركيين قولهم إن اإلدارة تريد 
ألمانيا بحظر شركة  يتم تعميم قرار  أن 
التي  الحكومية  إير" اإليرانية  "ماهان 
كانت تنقل األسلحة والمقاتلين إلى سوريا، 
إلى كافة الخطوط اإليرانية المتورطة في 

هذه االنتهاكات.
ووصف مسؤولون القرار األلماني بأنه 
انقالب دبلوماسي من قبل السفير األميركي 
البارز في برلين، ريتشارد غرينيل، 
العقوبات  الذي يوسع نطاق هذه  األمر 

ضد طهران.
وتطالب واشنطن بفرض الحظر على 
الطيران اإليراني في جميع أنحاء االتحاد 
األوروبي، وهي خطوة من شأنها أن تلحق 
ضربة قاسية لطهران وعزلها دولياً، وفقاً 
لمسؤولين أميركيين على دراية بالموضوع.

وكانت جهود السفير األميركي في برلين 
منعت قيام "ماهان" من نقل أموال إيرانية 
من ألمانيا بماليين الدوالرات العام الماضي.

وذكر المسؤولون األميركيون المطلعون 
على هذه القضية بن إيران كانت تحاول نقل 
العديد من الطائرات المحملة باألموال من 
ألمانيا، بهدف تمويل تدخالتها العسكرية 
الخارجية، بما في ذلك عملياتها في سوريا 
واليمن لدعم الميليشيات الموالية لها وغيرها 

من المناطق الساخنة اإلقليمية.
وقالت المصادر إن هذه المبالغ كانت كبيرة 
إيران حاولت استخدام  جدا لدرجة أن 
النقود جوا، وهو  لنقل  طائرات متعددة 
جهد تم إيقافه مؤخرا بشكل كبير من قبل 
كبار المسؤولين األميركيين المتمركزين 

في ألمانيا.

التالية من  المرحلة  وقال مسؤولون إن 
الدبلوماسي لإلدارة سيركز على  الجهد 
إقناع فرنسا وغيرها من الدول األوروبية 
المهمة لفرض حظر على "ماهان" في 
إطار تعديل واسع النطاق لألمن القومي 
يهدف إلى إغالق القنوات المالية والعسكرية 

اإليرانية غير المشروعة.
الجهود  وقالت مصادر مطلعة على 
الدبلوماسية الجارية، إن الضغوط تُطبق 
اآلن على فرنسا، ألن العمليات اإلرهابية 

األوروبية  األراضي  على  اإليرانية 
التفجير واالغتياالت ضد  كمحاوالت 
معارضي النظام اإليراني أصبحت تشكل 

خطرا على األمن األوروبي.
إلى قضية استمرار  المصادر  وأشارت 
شحن إيران السالح واألموال والمسلحين 
المنطقة، فضالً  إلى مناطق ساخنة في 
عن اعتمادها على شبكات التمويل غير 
المشروعة المرتبطة باإلرهابيين، أصبحت 

تهديدا إقليميا ودوليا.

  وصف السكرتير العام لألمم المتحدة 
أنطونيو جوتيريش، العالقات الحالية بين 
أمريكا وروسيا والصين، بأنها »مختلة« 
كما لم تكن من قبل، وذلك على هامش 
مشاركته في المنتدى االقتصادي العالمي 

المنعقد في دافوس، .
وقال جوتيريش: إن العالم يشهد حاليًا 
»انقسامات« مقلقة، محذًرا من أن يخلق 

التحول المتسمر بين قوتين عظمتين مثل 
روسيا وأمريكا وضعًا فوضويًا.

وأضاف السكرتير العام لألمم المتحدة: 
»لم نعد نعيش في عالم أحادي أو ثنائي 
القطبية، لكننا أيًضا لم نصل بعد إلى عالم 
متعدد األقطاب، العالقات بين القوى الكبرى 
أصبحت غير واضحة«، حيث حث الدول 

الثالث على العمل سويًا ودعم التعددية.

  تظاهر آالف السودانيين في العاصمة 
الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بتنحي 

الرئيس عمر البشير عن السلطة.
وشهدت مناطق عدة في أم درمان والخرطوم 
احتجاجات شعبية ردد فيها المحتجون شعارات 
منددة بالحكومة، وذلك في استجابة لدعوة 
أطلقها تجمع المهنيين السودانيين المعارض 

للتظاهر تحت اسم »مواكب التنحي«.
وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع 
لتفريق المحتجين، قبل أن تعتقل السلطات 

األمنية عددا منهم.
وأفاد شهود عيان بخروج احتجاجات في 
مدينتي القضارف وبورتسودان في شرق البالد.

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا إلى 

مظاهرات في مختلف مدن وقرى السودان 
تتحرك تجاه القصر الرئاسي.

ودعا التجمع إلى سلسلة من التظاهرات 
القليلة الماضية  والمواكب خالل األسابيع 
في مناطق مختلفة في الخرطوم ومدن 
أخرى. وكانت االستجابة لها واسعة من 

قبل المواطنين.
وقتل نحو 2٦ شخصا، من بينهم اثنان من 
أفراد األمن، خالل االحتجاجات التي بدأت 
الشهر الماضي، بحسب مسؤولين. لكن 
منظمات حقوقية تقول إن عدد القتلى وصل 

إلى قرابة 40 شخصا.
وتشكل هذه االحتجاجات حتى اآلن أكبر تحد 
للبشير الذي وصل إلى سدة الحكم عام 1989.

  ينتخب السالطين التسعة في ماليزيا 
الجديد،  الملك  نيجارا  أستانا  في قصر 
عن  الخامس  محمد  الملك  تنازل  بعد 
العرش، بشكل مفاجئ في وقت سابق 

من هذا الشهر.
سلطان  عاماً(   59( عبدهللا  تنكو  ويعد 
والية بهانج الماليزية، هو المرشح األكثر 
احتماالً لتولي عرش ماليزيا، لوالية تستمر 

خمسة أعوام.
وينص الدستور على أن الملك الذي يشغل 
منصب القائد األعلى للقوات المسلحة، 

البالد في  الرئيسية هي تمثيل  ومهمته 
المحافل الرسمية، يتم اختياره كل خمس 
في  التسعة  السالطين  بين  من  سنوات 

ماليزيا، على أساس التناوب.
ويشتهر عبدهللا، العضو في االتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، بعشقه للرياضة، من بينها 
البولو، الذي مارسه خالل فترة دراسته 
في المملكة المتحدة، وفقاً لسيرته الذاتية.

وسيؤدي الملك الجديد اليمين الدستورية 
في 31 من الشهر الجاري في احتفالية 

ضخمة.

9 سالطني جيتمعون يف ماليزيا 
الختيار ملك جديد

العفو الدولية: إيران اعتقلت 7 آالف معارض ومنشق العام املاضي
السلطات اإليرانية أكثر من 7000 معارض    اعتقلت 
ومنشق خالل العام الماضي، من بينهم صحفيون، ومحامون، 
للحجاب، ونشطاء حقوقيون، وفقا  ومتظاهرون ومناهضون 

لتقرير جديد لمنظمة العفو الدولية.

ووصفت المنظمة عام 2018 بـ "عام العار إليران"
ويقول التقرير إن السلطات اإليرانية سجنت وجلدت المئات، 
وقتلت ما ال يقل عن 2٦ متظاهرا، فضال عن وفاة تسعة أشخاص 

في االحتجاز وسط ظروف مريبة.

اجليش السوري يستهدف مواقع جمموعات إرهابية خلرقها اتفاق خفض التصعيد
  نفذت وحدات الجيش السوري المتمركزة في ريف حماة الشمالي، 
أمس الخميس، رمايات مدفعية على تحصينات جبهة النصرة؛ ردًا على 

خروقاتها التفاق منطقة خفض التصعيد.
الجيش نفذت  السورية )سانا( بأن وحدة من  وأفادت وكالة األنباء 

ضربات مركزة باألسلحة الرشاشة والمدفعية على تحصينات ومواقع 
إرهابيي “جبهة النصرة” في األطراف الغربية لبلدة الجنابرة بريف 
محردة الشمالي وإرهابيي “كتائب العزة” في األطراف الشرقية لبلدة 
اللطامنة بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن مقتل عدد من اإلرهابيين 

وإصابة آخرين وتدمير مواقعهم.
كما ردت وحدات من الجيش المتمركزة في تل بزام على خروقات 
الشرقية  النصرة” ودمرت مواقعهم في األطراف  إرهابيي “جبهة 
قتيل ومصاب، وذلك  بين  ما  العديد منهم  لبلدة مورك، وأوقعت 
المتمركزة في أطراف مدينة  الجيش  تنفيذ وحدات  بالتوازي مع 
في  العزة”  إرهابيي “كتائب  محردة ضربات مركزة على مواقع 

قرية حصرايا شمال المدينة.



مادورو يعلن قطع العالقات 
الدبلوماسية مع الواليات املتحدة

األمم املتحدة تدعو حلوار وحتقيق 
مستقل يف فنزويال

ترامب : كل اخليارات مطروحة على الطاولة يف أزمة فنزويال

  أعلن الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو 
عن قطع العالقات الدبلوماسية مع الواليات 
المتحدة وطرد كافة الدبلوماسيين األمريكيين 

من البالد في غضون 72 ساعة.
وقال مادورو في خطاب ألقاه أمام حشود من 
مؤيديه قرب قصر “ميرافلوريس” الرئاسي 
بالعاصمة كراكاس- األربعاء- “أمرت بقطع 
كل العالقات الدبلوماسية والسياسية مع حكومة 

الواليات المتحدة… ال نريد العودة إلى عهد 
التدخالت األمريكية”.

وأضاف مادورو “نحن األغلبية ونحن شعب 
هوجو تشافيز… سنبقى في قصر الرئاسة 
من  الوحيد  هو  الذي  الشعب  أصوات  مع 

ينتخب رئيسا دستوريا لفنزويال”.
وأتهم مادورو وسائل اإلعالم الدولية بالتالعب 

بالوقائع وتجاهل مظاهرات مؤيديه.

  طالب متحدث باسم األمين العام لألمم 
تردد  فيما  مستقل  تحقيق  بإجراء  المتحدة 
عن سقوط ضحايا خالل االضطرابات في 
فنزويال، وحث جميع األطراف على إجراء 

حوار سلمي.
وأضاف المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان 
الحاجة  يؤكد  العام  ”األمين  الخميس  يوم 
الملحة اللتزام كل األطراف المعنية بحوار 
سياسي شامل ذي مصداقية لعالج األزمة 

طويلة األمد في البالد“.
وقال مسؤولون في فنزويال إن ثمانية أشخاص 
لقوا حتفهم في اشتباكات مع الشرطة هذا 
األسبوع في البلد الذي يشهد أزمة حادة بعد 

أن أدى رئيس البرلمان خوان جوايدو القسم 
رئيسا للبالد بدعم من دول في المنطقة مما 

زاد من عزلة الرئيس نيكوالس مادورو.
وخرج مئات اآلالف إلى الشوارع في أنحاء 
متفرقة من فنزويال لمطالبة مادورو بالتنحي.

  أكد الرئيس األمريكي دونالد ترامب- 
يوم األربعاء- أن كل الخيارات مطروحة 
على الطاولة بشأن التعامل مع تطورات 

األزمة الفنزويلية.
وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” األمريكية 
أن ذلك جاء في تصريحات لترامب بعد لقاء 
في البيت األبيض مع عدد من المسؤولين 

األمريكيين.
وأضافت الشبكة أن رد ترامب على سؤال 
المتحدة  الواليات  استخدام  إمكان  حول 
فنزويال  في  العسكري  الخيار  األمريكية 
لدعم اإلطاحة بالرئيس نيكوالس مادورو 
قال “نحن ال  أنه  كان غامضاً، موضحة 
نفكر في أي شيء، إال أن كل الخيارات 

مطروحة على الطاولة”.
الرئيس األمريكي بعد  وتأتي تصريحات 
بزعيم  األربعاء-  يوم  رسمياً-  اعترافه 
المعارضة ورئيس البرلمان في فنزويال، 
خوان جوايدو، كرئيس مؤقت للبالد وذلك 

وسط تظاهرات تعم أرجاء 
فنزويال ضد حكومة الرئيس 
نيكوالس مادورو، حيث 
أعلن جوايدو نفسه رئيساً 
مؤقتاً لفنزويال قبل دقائق 
من إعالن إدارة الرئيس 
األمريكي ترامب دعمها 

لجوايدو.
وقال ترامب- في بيان- 
الشعب  تحدث  “لقد 
بشجاعة ضد  الفنزويلي 
مطالباً  ونظامه  مادورو 
بالحرية وحكم القانون”، 
مضيفاً “سوف استمر في 
الكامل  الثقل  استغالل 
للواليات المتحدة األمريكية 

اقتصادياً ودبلوماسياً للضغط حتى استعادة 
الديمقراطية في فنزويال”.

ودعا ترامب حكومات دول قارة أمريكا 

الجنوبية إلى االعتراف بجوايدو قائاًل “نحن 
نشجع حكومات الدول األخرى في نصف 
الكرة الغربي على االعتراف برئيس البرلمان، 

جوايدو، كرئيس مؤقت لفنزويال”.

نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  أعلن  وقد 
مادورو، قطع بالده لعالقاتها الدبلوماسية 
مع الواليات المتحدة األمريكية وطرد كافة 

دبلوماسييها خالل 72 ساعة.

  أعلن خوان غوايدو ، رئيس البرلمان 
المعارضة،  عليه  تسيطر  الذي  الفنزويلي 
نفسه »رئيساً بالوكالة« للبالد أمام عشرات 
آالف المؤيدين الذين تجمعوا في كراكاس 
احتجاجاً على الرئيس نيكوالس مادورو .

صالحيات  رسميا  أتولى  أن  »أقسم  وقال 
السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويال 

)...( للتوصل إلى حكومة انتقالية وإجراء 
انتخابات حرة«.

ترمب  دونالد  األميركي  الرئيس  وأعلن 
خوان  بالمعارض  االعتراف  األربعاء،   ،
الذي  الفنزويلي  البرلمان  رئيس  غوايدو، 
تسيطر عليه المعارضة، »رئيساً بالوكالة« 
بعد وقت قصير من إعالن األخير ذلك أمام 

اآلالف من مؤيديه في كراكاس.
وقال ترمب في بيان »أعترف رسميا برئيس 
الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو 

رئيساً لفنزويال بالوكالة«.
وأضاف أنه يعتبر الجمعية الوطنية برئاسة 
لحكومة  الوحيد  الشرعي  »الفرع  غوايدو 
انتخبها الشعب الفنزويلي وفق األصول«.

وأضاف أن الجمعية الوطنية أعلنت الرئيس 
نيكوالس مادورو »غير شرعي، ومنصب 

الرئاسة بالتالي فارغاً«.
وأردف »لقد وقف شعب فنزويال بشجاعة 
ضد مادورو ونظامه وطالب بالحرية وسيادة 
القانون. سأستمر في استخدام كل ثقل السلطة 

االقتصادية والدبلوماسية للواليات المتحدة 
للدفع باتجاه إعادة الديمقراطية الفنزويلية«.
المحيط  التوتر  إلى  إشارة  أنه  بدا  ما  وفي 
بالتظاهرات الحاشدة ضد حكومة مادورو، 
حذر ترمب قائاًل »نواصل اعتبار نظام مادورو 
غير الشرعي مسؤواًل بصورة مباشرة عن 
أي تهديدات قد يشكلها على سالمة الشعب 

الفنزويلي«.
العليا  المحكمة  أمرت  نفسه،  الوقت  وفي 
الفنزويلية، وهي أعلى سلطة قضائية في 
البالد وتتألف من قضاة يعتبرون مؤيدين 
نواب  ضد  جنائي  تحقيق  بإجراء  للنظام، 
البرلمان، متهمة إياهم بمصادرة صالحيات 

الرئيس مادورو.
وتظاهر عشرات اآلالف من معارضي ومؤيدي 
الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو األربعاء 
في كراكاس، في أول تحركات في الشوارع 
بعد عمليات التعبئة العنيفة التي شهدها عام 

2017 وأودت بحياة نحو 125 شخصاً.
كما تجمع معارضون في مناطق أخرى من 
البالد، وكذلك أنصار الحكومة وسط أجواء 
من التوتر. وقتل خمسة أشخاص في أعمال 
عنف قبل التظاهرات لياًل وصباح األربعاء.
ويتظاهر فنزويليون في الشوارع ملوحين 
بأعالم بالدهم وهم يطالبون الرئيس نيكوالس 

مادورو بالتخلي عن السلطة.
وأطلق أفراد من الحرس الوطني الغاز المسيل 

ان  سيامسيبار  اإلقليمية  المدنية  الحماية  وكالة  رئيس  قال    
حصيلة ضحايا االنهيارات األرضية والفيضانات التي اجتاحت 
إقليم سوالويزي الجنوبية اإلندونيسي ارتفعت إلى 26 حالة وفاة 

، مع تسجيل 24 شخصا في المفقودين.
وغمرت الفيضانات 10 مناطق في اإلقليم ، بما فيها عاصمته 

ماكاسار، بعد أيام من األمطار الغزيرة .
الضحايا  جميع  أن  واحد-  باسم  يدعى  -الذي  سيامسيبار  وذكر 
الـ26 هم من سكان ثالث مناطق ، من بينها منطقة جوا األسوأ 

تضررا ، كما نزح أكثر من 3300 شخص.
وقال :”نأمل أن تنحسر المياه في وقت قريب ، مع انحسار األمطار”.
يشار إلى أن االنهيارات األرضية والفيضانات تعد امور شائعة 

في إندونيسيا خالل موسم األمطار.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

ما حيدث يف السودان 
الفترة  في  تحتد  السودان  في  المظاهرات  بدأت     
السوداني  الشعب  أفراد  بين  التوتر  حدة  وأزداد  األخيرة 
الرغيف  أسباب هو وصول سعر  لعدة  وذلك  والحكومة 
دقيق  نقص  إلى  أيضاً  ويرجع  ثالثة  إلى  واحد  جنيه  من 
الخبز ووصل األمر لدرجة نقص السيولة النقدية إذ حدت 
البنوك من سحب المواطنين ألموالهم باإلضافة إلى ارتفاع 
وواجهت  األساسية  االستهالكية  والمواد  الوقود  سعر 
الشرطة تلك االحتجاجات بالغاز المسيل للدموع وإطالق 
الرصاص الحي مما أدى لسقوط قتلى وجرحى ولكن خرج 
الرئيس البشير ليقول أن هناك من يندس بين المتظاهرين 
نسمع  الذي  الثالث  بالطرف  قوله  وذكرني  بقتلهم  ويقوم 
عنه في مصر عند قيام هوجة 25 يناير وسقوط قتلى من 
المتظاهرين آنذاك . وكان الحد األدنى في الشهر للمعيشة 
1000 جنيه في األحوال العادية ،  في السودان سابقاً هو 
لكن أرتفع هذا الرقم إلى ثالثة أضعاف بعد موجة ارتفاع 
المظاهرات  إلى خروج  أدى  الذي  األمر  وهو  األسعار 
في عدة مدن مثل الخرطوم وعطبرة وأم درمان وغيرها 
من المدن . ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ عام 
2011 وهو نفس العام الذي أنفصل فيه شماله عن جنوبه 
العملة  موارد  من  المائة  في   80 يؤّمن  كان  الذي  وهو 
وتزامن   . النفط  إيرادات  من  تأتي  كانت  التي  األجنبية 
ارتفاع أسعار المواد االستهالكية مع تطبيق موازنة 2018 
مقابل   ، 18 جنيهاً  إلى  الدوالر  أقرت زيادة سعر  التي   ،
6.9 في موازنة عام 2017 . وأصبحت ماكينات الصرف 
اآللي التي تعمل في السودان محدودة وال تسمح للمواطنين 
خشية  الواحد  اليوم  في  دوالرات   10 من  أكثر  بسحب 
وامتنعت   ، أجنبية  إلى عمالت  بتحويل مدخراتهم  قيامهم 
الحكومة عن استيراد القمح وقامت بتكليف القطاع الخاص 
 50 يزن  الذي  القمح  كيس  أسعار  فارتفعت  المهمة  بتلك 
الواحد  للكيس  دوالٍر   65 إلى  24 دوالراً  كيلو جرام من 
األمر الذي دفع ببعض أصحاب المخابز إلى إغالقها بسبب 
ارتفاع أسعار إنتاج الخبز وأستاء بعض أصحاب المخابز 
المعتاد  الكمية  إلى نصف  الدقيق  تقليص حصتهم من  من 
. ويقول  أيام  لتغطية بضعة  إال  كافية  تعد  لم  والتي  عليها 
تختلف عن  السودان  ثورة  أن  السياسيين  المحللين  بعض 
سابقتها النطالقها من األقاليم بداًل من العاصمة الخرطوم 
المظاهرات  وأن  البالد  في  الخاطفة النتشارها  والسرعة 
أحجمت  السياسية  األحزاب  أما   . المرة  كانت عفوية هذه 
في بادئ األمر عن تأييدها لتبعد عن نفسها اتهام التحريض 
مقبل على مرحلة  السودان  أن  المراقبين  بعض  ويرى   .
جديدة في تاريخه حيث أن المحتجين بدأوا يطالبون بتغيير 
أن  االستقرار حيث  بعودة  للسودان  ندعو  وأخيراً  النظام 

المنطقة ال تحتمل أي فوضى أخرى .!

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Vendredi 25 janvier 2019
الجمعة 25 يناير 2019
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رئيس برملان فنزويال يعلن نفسه 
»رئيسًا«.. وترمب يعرتف

ارتفاع حصيلة ضحايا 
الفيضانات يف إندونيسيا 
إىل 26 قتيال و24 مفقودا

بقلم: تيماء الجيوش

سالماً نساء العامل
  Salute Montréal.  سالماً نساء مونتريال

ELEANOR ROOSEVELT . سالماً اليانور روزفلت
 ، بامتياز  شتوية  جداً،  باردة  األسبوع  نهاية  عطلة  كانت 
خيار معظم من كان في مدينة مونتريال البقاء في المنزل 
في  سرعٍة  و  ثلوٍج  من  رافقها  ما  و  العاصفة  من  تحسباً 
العالم و  انحاء متعددة من  النساء في  ُهّن  ُهّن.  إال  الرياح 
مسير  في  خرجن  مقاطعاتها  بكل  كندا  نساء  من ضمنهن 
المرأة، كان نصيب مقاطعة كيبيك االنطالقة في مونتريال 
مسيرة  في  يتظاهرن  و  يخرجن  ان  النساء  اخترن  حيث 
يناير  الثاني/  كانون  من  عشر  التاسع  في  السنوية  المرأة 
السنوي.  الترتيب  حيث  من  الثالثة  المسيرة  هي   .٢٠١٩
كالعادة قام االعالم بتغطيتها و تناثرت األخبار و الصور . 
وجدنا على الصفحات نساء عكسن التنوع بصورته األبهى 
إن كان عرقياً او دينياً ....الخ. إحدى الصور إلحدى نساء 
مسيرة مونتريال  حملت بيمناها لوحة ُكِتَب عليها : » كل 
الذي أريده من العام ٢٠١٩ هو حقوق االنسان االساسية 
معاناة  الى  يُنَصْت  ان   ، سمية  ذكوريّة  إنهاء   ، العدالة  و 

النساء و شكواهن«. 
البدء  في  وانطلقت   ٢٠١٧ العام  في  المسير  حكاية  بدأت 
تضامناً مع نساء واشنطن و مسيرتهن. انبرى المتطوعون 
ذاك  ُمذ  و  المسير  في  العالم  أنحاء  من  والمتطوعات 
الوقت أصبحت حدثاً سنوياً . في خطوة الحقة اصبح لها 
النشطاء  لتدريب  التواصل االجتماعي  موقعاً على وسائل 
الترشح  في  السياسية  ممارسة حقوقهم  النساء على  وحث 
او  التباس  او  لغموض  مؤشرات  أية  بدون  واالنتخاب. 
كامل  حٌق  المساواة  في  كامرأة  فحقك  الغاية  في  اجتهاد 

اليقبل االنتقاص او التجزئة او التقسيم. 
وهكذا كان عندما خرجت مسيرة النساء هذا العام في كندا 
شاملًة رجااًل و نساًء استمراراً لما سبق تعكس تحالفاً شعبياً 
جمياًل نحتاجه جميعاً. كان عنوان مسيرة النساء هذا العام 
أو   ، حرية  أو   ، حقيقي  هناك سالم  »ليس   : كالتالي  هي 
 . المساواة«  في غياب  المجتمع  أفراد  لكل  فعلية  مشاركة 
في  عليه  مشتماًل  كان  ما  وكل  هو  للعيان  واضحاً  عنواناً 
الفعاليات المتعددة و المرافقة للمسيرة بدءاً من الموسيقى 
القاه  ما  جانب  الى  ُمصغرة  مجتمعية  وتجمعات  الفن  الى 
إطالق  في  صوتهم  اتحد  اللذين   المتحدثين   من  العديد 
االساسية  المبادئ  مع  فصل  بدون  توأمتها  و  رسالتهم 
لمسيرة يوم المرأة العالمي الذي يقع في الثامن من آذار/
وحماية  المرأة  ضد  العنف  إنهاء   : عام  كل  من  مارس 
حقوقها ان كان من حيث العمل او الحقوق المدنية او حقوق 
اإلعاقة او حقوق المهاجرين ا و الالجئين او البيئة او حق 
حزمة   شاملًة  المطالبة  جاءت  إذاً   . االنتخاب  و  الترشح 
ولما  المرأة  بكرامة  تليُق  و  مكتملًة  الحريات  و  الحقوق 
ال؟ ما يميز هذه المسيرة هذا العام هو ليس فقط الوقوف 
عدم  بمواجهة  الحزم  و  بل  المرأة  ضد  العنف  ضد  بشدة 
للمرأة  الدونية  االجتماعية  الرؤيا  و  االجتماعية  المساواة 
عبر طرح حماية حقوق االنسان. الحث على زعزعة نظاٍم 
ذكوري مترسخ و نزعة سلطوية قمعية. وما لم يُخفى على 
الكثيرين الدفع القوي الذي منحته مسيرة النساء منذ تشكلها 
في ٢٠١٧ للحركة السياسية النسوية في مناطق متعددة من 
الُمعمق  بالبحث  الذي ظهر كنتيجة هامة جديرة  العالم. و 
أكاديمياً، سياسياً، مجتمعياً. المثال األبرز هنا هو وصول 
اكبر عدٍد من النساء الى عضوية الكونغرس االمريكي في 
مقارنٍة النتخابات سابقة. مع التسليم بان وصول النساء الى 
هرم السلطة السياسية اليعني حتماً تحقق المساواة . هذا ما 
لما ال تكون  اعترفت به العديد من القيادات النسوية . إذاً 
المساواة هي األساس والتمييز هو االستثناء؟ المساواة  هي 
اساٌس هام من أسس الديمقراطية و من خاللها يتم معرفة 
مستوى العدالة في مجتمٍع ما. اإلقرار بان المعطيات كثيرة 
الى  الملحة  الحاجة  في  مؤداها  نتيجة  الى  تقود  متعددة  و 
يجب  التي  المتبلورة  االستراتيجيات  و  العمل  من  الكثير 
ان تتصاعد لتحقيق المساواة و إنهاء العنف ضد المرأة و 
العمل على ان حقوق المرأة هي جزء من حقوق االنسان. 
قد تبرز خطوط العمل على شكل مسيرة النساء او حركة 
»انا أيضاً »Me Too “او دعم المرأة  او لربما بأشكال 
حركة  تبني  ان  ذاته  هو  المضمون  لكن  اخرى  متنوعة 
النمطية  الصور  تحطم   ، األفراد  لدى  متجذرة  تضامنية 

وتُنشئ ثقافة جديدة قائمة على المساواة و نبذ العنف. 
و المثال االذي أوّد العودة اليه و في مقال سابق قد اشرت 
اليه هو حركة »”Me Too”انا أيضاً »التي شكلت منصة 
الن تُطلق أصوات  النساء عليها  والفتيات اللواتي نجون  
من العنف ربما  وجوههن التي ال نعرف و ال نرى، والتي 
الصحف  في  االولى  الصفحات  على  تتموضع  لم  ربما 
ووسائل االعالم المتعددة . كثيرات منهن بعيدات  جداً عن 
األضواء أو عناوين وسائل اإلعالم. لكن العنف و التمييز 
النسوي  الحراك  هاماً على  تأثيرا  أوجد  عليهن  وقع  الذي 
عبر عمل الناشطات اللواتي  يتقدمن و يدافعن عن حقوق 
حثيثة  و  عملية  إجراءات  يتخذن  ممن   ، يوم  كل  المرأة 

إلنهاء العنف ضد المرأة -
الممثل  ضد  المقامة  الدعوى  في  أيضاً  حدث  ما  مثال 
Harvey Weins- المنتج  او   Bill Cosby  الالمريكي
أنه ال زال  له  . عموماً ما يؤسف  tein هارفي وينستاين 
الكثير من خروقات حقوق المرأة التي تقع تقع و كأنها من 
تثير  اولويًة  تُعُد  ال  التي  او  األحيان  بعض  في  المسلمات 
شهيًة سياسية لدى البعض . كل ذلك يدعونا ان نعود الى 
احترام  و  المساواة  لتحقيق  عمله  يمكن  الذي  ما  او  ماذا 

حقوق االنسان ؟   . 
المرأة التي حملت بيمناها في مونتريال لوحة ُكِتَب عليها 
أريُد من العام ٢٠١٩ حقوق االنسان االساسية و العدالة لم 
تجانب الواقع في مطلبها . ال طوباوية هناك. في استعادة 
ELEANOR ROO-  تتاريٍخ لم يتجاوز القرن قامت -
حقوق  لجنة  ترأست  التي  روزفلت  اليانور    SEVELT
االنسان في االمم المتحدة  منذ عقوٍد مضت و بُعد انتهاء 
في صياغة  أساسي  بدوٍر   ١٩٤٦ الثانية  العالمية  الحرب 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
ال يُخفى على الدارسين و الباحثين توتر العالقات السياسية 
العالمية آنذاك ما بين كتلة شرقية و غربية ، و عالٍم يتلمس 
سيما  ال  الماليين  بحياة  اودت  شرسة  حرٍب  بعد  انفاسه 
المدنيين ، لكن كل ما احتاجه االمر هو امرأة ادركت أهمية 
حماية  في  الدولية  و  المواثيق  و  العهود  و  القانون  دور 
بل  الحد  تقف عند هذا  لم   . الحريات االساسية  الحقوق و 
فت كل ما لديها من إمكانيات ووسائل في سبيل ظهور  وظَّ
االعالن العالمي لحقوق االنسان . لم يكن اإلعالن ضرباً 
مستحياًل و كذلك المطالبة االن بالمساواة و العدالة و نبذ 

العنف و إنهاء دونية المرأة ليس ضرباً مستحياًل.
 

أسبوع سعيد لكم . سالماً لكم جميعاً.

Parapsychologie 
DANS L'astrologie :

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

Parapsychologie DANS L'astrologie:
Mieux se Connaître, amélioration de la Qualité de vie Personnelle et du couple, 
Avoir les bons Conseils versez CHAQUE état, Trouver Reportages la possibi-
lité.
Première session = 60 $ pour jeune          Première session pour adulte 100 $

Mail :jackleblond888@yahoo.com

فرصة عظيمة لراغبي 
االستثمار المضمون

دعوة مفتوحة ألصحاب الحيثية المالية 
للمشاركة واالستثمار في مشروع انشاء جامعة 
دولية بمدينة برج العرب الجديدة في محافظة 
االسكندرية تتمتع الجامعة بتنوع كلياتها حيث 

تصل إلى أكثر من 10 كليات مع 6 مراكز بحثية 
متخصصة مع الصناعة وبمشاركة مباشرة مع 

أكبر ثالث جامعات في فلندا وثالث من أكبر 
جامعات الواليات المتحدة األمريكية.

لمزيد من المعلومات حول المشروع، 
الرجاء االتصال باألستاذ/ فريد زمكحل رئيس 

تحرير جريدة الرسالة

وزير الدفاع الفنزويلي يعلن دعم 
اجليش ملادورو.. ويتهم واشنطن 

بالوقوف وراء حماولة االنقالب
  أعلن وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فالديمير بادرينو، أمس الخميس، دعم القوات 
المسلحة الراسخ “للقائد األعلى المواطن نيكوالس مادورو”، متهما المعارضة والواليات 
المتحدة وحلفاءها اإلقليميين بالوقوف وراء محاولة االنقالب ضد رئيس البالد، والتي 

من شأنها إحداث الفوضى في فنزويال.
وحذر بادرينو، في خطاب للشعب اليوم، من أن البالد قد تنزلق إلى حرب أهلية مدمرة 
نتيجة ما وصفه بخطة إجرامية بتأييد أمريكي لإلطاحة بمادورو، بحسب ما أوردته 

صحيفة )الجارديان( البريطانية.
وقال وزير الدفاع إن الجيش موجود لتجنيب البالد صراعا بين أبنائها بأي ثمن، مشددا 
على أن الحرب األهلية لن تحل مشكالت فنزويال بل الحوار، معلنا دعم القوات المسلحة 

الراسخ “للقائد األعلى المواطن نيكوالس مادورو”.

البرلمان خوان جوايدو إعالن نفسه رئيسا  ووصف قرار زعيم المعارضة ورئيس 
لفنزويال بأنه “واقعة مخزية ومثيرة للسخرية”، وتعرض البالد لموجة من الدماء، 

داعيا الشعب إلى إيقاف هذا الخطر الذي يهدد وحدة البالد وسيادتها.
ووصف محاولة االنقالب بـ”خطة إجرامية تشكل تهديدا سافرا لسيادة البالد واستقاللها”، 

مشددا على أن والء القوات المسلحة سيظل لمادورو، وأنها لن تتساهل مع 
أعمال التخريب واإلرهاب.

واعتقلت السلطات هذا األسبوع ٢٧ من أفراد الحرس الوطني الفنزويلي 
الذين حاولوا إثارة انقالب ضد مادورو.



elressalanews@gmail.ca  
fzemokhol@gmail.com     

www.el-ressala.com 

إلعالناتكم يف الرسـالة

ونسأل ملاذا ختلفنا
     هذه قصة حكاها عالم الفضاء الكبير الدكتور فاروق الباز لإلعالمي 
المصري أحمد المسلماني، استمعت إليها من خالل مقطع فيديو مدته 
ال تتجاوز 7 دقائق، لكن أثره يتجاوز سبع قنابل ذرية. قصة فيها من 
األلم الكثير، وفيها ألسباب تخلفنا وهجرة العقول والطاقات العربية من 

الوطن العربي إلى الخارج أفضل تفسير.
يقول الدكتور الباز إنه كان عائدا من الواليات المتحدة األميركية  إلى 
مصرعام 1965 متحمسا لخدمة وطنه، بعد أنهى دراسته هناك وحصل 
على شهادة الدكنوراه في الجيولوجيا. راجع وزارة التعليم العالي فأبلغوه 
أنه مكلف بتدريس مادة الكيمياء في المعهد العالي بالسويس. يقول الدكتور 
الباز: قلت لهم إنني أحمل شهادة دكتوراه في الجيولوجيا فكيف أدرس 
الكيمياء التي هي ليست تخصصي؟! ردوا عليه: ألن تعرف كيف تفتح 
كتاب الكيمياء وتدرس منه الطلبة؟ قال لهم: إذا كنتم تريدون هذا فلماذا ال 
تأتون بأي واحد من الشارع؟ وسألهم: من أمر بهذا؟ فأخرجوا له ورقة 
موقعة من الوزير فيها خمسة أسماء، كان اسمه الثالث بينها، مطلوب 
منهم أن يذهبوا إلى المعهد العالي بالسويس لتدريس مادة الكيماء. رد 
الدكتور الباز بأنه ال يفهم في الكيمياء، وأن تخصصه في الجيولوجيا، 
وقرر أن يذهب إلى مكتب الوزير ليشرح له الوزير كيف يمكنه أن 
يدرس الكيمياء وهو يحمل شهادة في الجيولجيا. سأل عن موعد دوام 
الوزير، فقيل له من التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية والنصف ظهرا.
ذهب الدكتور الباز في اليوم التالي إلى مكتب الوزير، فنصحه مدير 
المكتب بإحضار رسالة »واسطة« من أحد معارف الوزير كي يتمكن 
من مقابلته. رد الدكتور الباز بأنه عائد للتو من أميركا وال يعرف أحدا 
الباز  الدكتور  الوزير. ظل  كي يحضر منه رسالة تمكنه من مقابلة 
التاسعة صباحا، وينتظر  يذهب إلى مكتب الوزير يوميا من الساعة 
لمدة ثالثة أشهر دون أن  الثانية والنصف ظهرا  الساعة  هناك حتى 
يتمكن من مقابلة الوزير، حتى أصبح موظفو المكتب يعطفون عليه، 
ويقدمون له الشاي والقهوة والسجائر، كما يقول، بينما مدير المكتب 
يؤكد له أن الوزير لن يقابله إال إذا أحضر له »ورقة« من أحد المهمين، 

فيرد بأنه ال يعرف أحدا.
ينتظر  الوزارة، وبينما كان  اليومي في  الدوام  بعد ثالثة أشهر من 
الدكتور مصطفى كمال طلبة،  الوزير دخل عليهم  لدى مدير مكتب 
وكان يعمل مستشارا ثقافيا في السفارة المصرية بواشنطن، ويعرف 
الطلبة النشطين هناك، وكان الدكتور الباز واحدا منهم، فسأله إن كان 
قد استلم العمل. رد الدكتور الباز بالنفي، فأخذه إلى مكتبه، ونصحه 
العمل  لم يستلم  الوزير »زعالن« ألنه  بأن  العمل، وأخبره  باستالم 
حتى اآلن، وطلب منه أن يذهب الستالم العمل ثم يعود له بعد أسبوع، 
وسوف يأخذه بيده لمقابلة الوزير. يقول الدكتور الباز: كان لدّي بنت، 
وزوجتي على وشك الوالدة، ومطلوب مني دفع 35 جنيها مصاريف 
والدة لمستشفى الجمهورية، ولم أكن أعرف كيف أدبّرها ألنني ال أعمل 
ودخلي صفر. لذلك قررت أن أذهب الستالم العمل، ثم أعود للدكتور 

مصطفى طلبة ألقابل الوزير. 
خرج الدكتور الباز من مكتب الدكتور مصطفى طلبة إلى السويس، وفي 
لّم  الدور الثاني من المعهد العالي استلم العمل، وبينما هو نازل على السُّ
قابل زميال كان يعمل معه معيدا في الفيزياء بجامعة أسيوط، عندما 
كان هو يعمل بها معيدا في الجيولوجيا. سأله زميله: ما الذي أتى بك 
من القاهرة؟ فأخبره بأن الدكتور مصطفى كمال طلبة نصحه باستالم 
العمل والعودة إليه، ووعده بأن يقابل الوزير بعد استالم العمل. قال 
له زميله: آآآه.. تقع في الفخ يا بطل! سأل الدكتور الباز: أي فخ؟ رد 
عليه زميله: »طالما أنك لم تستلم العمل، فليس لهم عندك حاجة. يوم 
ما تستلم العمل هيجيبوك هنا بالبوليس زي ما كانوا بيجيبوني الساعة 
ستة الصبح، يخبّطوا ع الباب ويصحو أمي. أمي كانت بترتعب، ألن أنا 
استلمت العمل«. وأخبره بأنه على الرغم من أنه يحمل شهادة الدكتوراه 
المعهد ليدرس  إلى  أنهم أرسلوه  النووية من روسيا، إال  الفيزياء  في 
مادة »الصوت والضوء« التي هي من مباديء الفيزياء، وكان منهارا 

ومحطما بعد سنتين من تدريس »الصوت والضوء«.
بعد أن سمع الدكتور الباز قصة زميله عاد إلى الموظف الذي استلم 
منه العمل وطلب منه الورق، ثم قال له: »السالم عليكم.. انته ال شفتني 
إلى  القاهرة، وذهب مباشرة  إلى  الباز  الدكتور  أنا شفتك«. عاد  وال 
الدكتور مصطفى كمال طلبة، ودخل عليه دون استئذان. سأله الدكتور 
طلبة إن كان قد استلم العمل، فقال له إنه لم يأت ليتحدث عن حالته، 
وإنما عن حالة زميله دكتور الفيزياء الذي طلب منه قبل سنتين استالم 
العمل والعودة إليه لنقله إلى مكان آخر، وروى له ما قاله زميله. حاول 
الدكتور طلبة أن يشرح له أن حالته مختلفة، فقال له إنه ال يتكلم عن 
حالته، وإنما عن حالة زميله الذي أصبح إنسانا محطما، فإما أن يحل 
له هذه المشكلة، وإال فلن يُِكّن له ذرة من االحترام في حياته، ثم خرج 
من مكتبه. سأل أحمد المسلماني الدكتور الباز إذا كان الدكتور طلبة قد 
حل مشكلة زميله، فأجابه: ال.. مات الرجل بعد سنتين بالسكتة القلبية، 

وكان في الثامنة والعشرين من عمره تقريبا. 
وبعد هذا نسأل لماذا تخلفنا! 

aliobaid4000@yahoo.com

Vendredi 25 janvier 2019
الجمعة 25 يناير 2019

زيارة ماكرون ملصر.. 
دفعة جديدة للعالقات االسرتاتيجية بني البلدين

رئيس الوزراء جيرى حوارا مع قناة CNBC األمريكية يف دافوس

توليه  منذ  األولى  للمرة  القاهرة/ فرج جريس:    
مهام منصبه عام 2017 كرئيس للجمهورية الفرنسية 
، يقوم ايمانويل ماكرون بزيارة إلى مصر يوم األحد 
المقبل حامال مزيدا من التعاون واالستثمارات لمصر .

وتكتسب هذه الزيارة أهمية كبرى حيث تأتي في الوقت 
الذي يشهد فيه البلدان تطورا غير مسبوق في العالقات 
الثنائية وذلك منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي 

إلى سدة الحكم في يونيو 2014 .
كما تتزامن الزيارة مع بداية العام الثقافي “فرنسا-مصر 
2019” -والذي أطلق بقرار من رئيسي الدولتين – 

بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس.
وتعد زيارة الرئيس ماكرون لمصر هي الزيارة الرئاسية 
البلدين خالل اربع سنوات؛ حيث كان  بين  السادسة 
قد حل ضيفا شرفيا  اوالند  السابق فرانسوا  الرئيس 
 2015 الجديدة عام  السويس  قناة  افتتاح  خالل حفل 
قبل أن يقوم بزيارة رسمية لمصر عام 2016؛ بينما 
زار الرئيس عبدالفتاح السيسي باريس عامي 2014 و 
2017 ، فضال عن مشاركته عام 2015 بقمة المناخ 
بباريس ممثال للقارة األفريقية ؛ باإلضافة إلى لقاء جمع 
بين رئيسي الدولتين بنيويورك على هامش مشاركتهما 
في أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 2014.

كما شهد البلدان خالل األربع سنوات الماضية نحو 
الخارجية، وزيارتين  بين وزراء  11 زيارة متبادلة 
باإلضافة  الوزراء،  رئاسة  متبادلتين على مستوى 
الدفاع  للمسئولين ووزراء  الزيارات  إلى عشرات 
المالية والتعليم والثقافة والفرانكفونية  و االقتصاد و 

والتجارة والسياحة في كال البلدين.
ومما ال شك أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الثاقبة 
والحكيمة إزاء كيفية حل أزمات الشرق األوسط وأفريقيا 
قد أسهمت بفاعلية في تطور الشراكة االستراتيجية بين 
باريس والقاهرة، وذلك بجانب الجهود المكثفة لوزير 
الثنائية  العالقات  الخارجية سامح شكري في توطيد 
ومواصلة الحوار السياسي المنتظم بين الجانبين. كما 
أن لمصر بعثة دبلوماسية كبيرة بفرنسا يترأسها السفير 
إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا ومندوبها الدائم لدى 
في  كبير  دور  البعثة  لهذه  اليونسكو، وكان  منظمة 
تنسيق العمل المشترك وفي االرتقاء بمستوى العالقات 
المصرية – الفرنسية إلى درجة التميز والخصوصية.

الرؤى واألهداف  وتتفق كل من مصر وفرنسا في 
تجاه عدد من التحديات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
المشترك وعلى رأسها مكافحة اإلرهاب واألزمة الليبية 
والصحراء،  الساحل  ومنطقة  في سوريا  والوضع 
الشرق  في  السالم  الشرعية وعملية  والهجرة غير 
التعاون  القارة األفريقية، فضال عن  األوسط وتنمية 

الوثيق في مختلف المجاالت.
وعن زيارة ماكرون ، يقول الخبير األمني الدكتور 
خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات 
أنباء  لوكالة  االستراتيجية – في تصريحات خاصة 
الشرق األوسط – إن زيارة رئيس دولة فرنسا لمصر 
دائما ما يكون لها قدر عال من األهمية في كال البلدين، 
موضحا أن لقاء القيادة السياسية المصرية مع نظيرتها 
الفرنسية قد اتخذ منذ العام 2014 شكال متطورا من 
درجات األهمية ، فضال عن حجم التعاون الذي أصبح 
على قدر عال جدا من التنسيق في كثير من الملفات.

الرئيس ماكرون  ان حرص  األمني  الخبير  واعتبر 
القدوم إلى مصر وإتمام الزيارة ولقاء الرئيس  على 
السيسي في هذا الموعد على وجه التحديد أي وسط 
العالم يدل  يتابعها  ما تمر به فرنسا من اضطرابات 
تعمل عليها كل  التي  المشتركة  الملفات  أهمية  على 
هناك  أن  والفرنسية، مضيفا  المصرية  الدولة  من 
الكثير لدى الرئيس الفرنسي للتباحث فيه مع الجانب 

المصري واالستماع إلى رأي القيادة المصرية إزاء 
عدد من القضايا.

الملفات  بين  أن من  الدكتور خالد عكاشة  وأوضح 
الملحة ذات االهتمام المشترك التي تضفي أهمية خاصة 
على زيارة ماكرون لمصر هي رئاسة مصر لالتحاد 
األفريقي، مذكرا بان “الرئيس ماكرون قد قال وهو 
يعلن عن هذه الزيارة أنها تأتي تزامنا مع تولي مصر 

لرئاسة االتحاد األفريقي”.
ولفت الخبير األمني إلى أن فرنسا لديها اهتمام كبير 
بالقارة السمراء السيما أن بها عددا كبيرا مما يطلق 
عليهم “الدول الفرانكوفونية” ، وكذلك لديها مصالح 
كبيرة وممتدة في أكثر من دولة أفريقية وهذا يجعلها 
لديها الرغبة والطموح بل ربما تراهن أيضا على أن 
نقلة حقيقة  األفريقي ستحمل  لالتحاد  رئاسة مصر 

كبيرة للقارة وللكثير من ملفاتها المعقدة والمتشابكة.
وأضاف أن عملية السالم في الشرق األوسط ستكون 
كذلك إحدى القضايا الهامة في المباحثات بين البلدين، 
منذ  المصري  الجانب  تنسق مع  فرنسا  أن  موضحا 
سنوات في عملية السالم ما بين فلسطين وإسرائيل، 
وأن المواقف متقاربة لحد كبير، وأنه بين حين وآخر 
تستمع فرنسا بإنصات شديد للتقديرات المصرية حول 
مسارات هذا الملف على وجه التحديد و تثمن الجهود 

المصرية في هذا الشأن.

  القاهرة/ فرج جريس: استضافت 
الدكتور  األمريكية   CNBC قناة 
الوزراء،  مدبولي، رئيس  مصطفى 
وزير االسكان والمرافق والمجتمعات 
العمرانية، فى لقاء مباشر على الهواء 
من دافوس للحديث حول المشاركة 
المصرية فى منتدى دافوس االقتصادي 

العالمى.
بما  الُمحاورة األمريكية  أشادت  وقد 
من  المصرية  المشاركة  به  حظيت 
ظل  فى  سيما  ال  وصدى،  اهتمام 
الذى حققه برنامج اإلصالح  النجاح 

االقتصادي المصرى.
وقد أكد مدبولي خالل اللقاء أنه ال قلق 
مطلقاً حول مستقبل مسار اإلصالح 
الذى قامت به مصر بعد انتهاء تنفيذ 
برنامج الصندوق، وذلك ألن الحكومة 

المضى  على  عازمة 
الحفاظ على  فى  قدماً 
اإلصالح  مكتسبات 
والبناء  االقتصادي 
عليها بما يعزز مكانة 

االقتصاد المصرى. 
وأضاف رئيس الوزراء 
ان مناخ االستثمار فى 
مصر أصبح مشجعاً، 
وباتت ُكبريات الشركات 
العالمية تضع مصر على 
خريطة استثماراتها المقبلة 
مثل شركة آبل العالمية 
وغيرها، من الشركات 

التى قابلناها هنا.
وحول تعاون مصر مع الصين فى تنفيذ 
مشروعات تنموية، اكد الدكتور مصطفى 

مدبولى ان تنوع شراكات مصر مع دول 
العالم هو جزء من السياسة الخارجية 
للدولة المصرية، وأننا نسعى لتعزيز 

االستفادة من مختلف الشركاء بما يعزز 
قدرات مصر فى تنفيذ استراتيجية التنمية 

المستدامة ٢٠٣٠.

بقلم: محمد منسي قنديل

بساط الريح

  أعلنت حركة حماس، امس الخميس، 
رفض قبول الدفعة الثالثة من المنحة 
القطرية، التي تقدر بـ 15 مليون دوالر، 
بسبب ما وصفته الحركة باالشتراطات 

اإلسرائيلية الجديدة.
رفُض حركة حماس للمنحة القطرية، 
الحركة  قادة  جاء خالل اجتماع بين 
والسفير القطري، محمد العمادي، عقد 

في مدينة غزة.
وقال نائب رئيس حركة حماس في غزة 
خليل الحية، خالل مؤتمر صحافي، 
عقب االجتماع: “أكدنا للسفير محمد 
المنحة  أننا نرفض استقبال  العمادي 
القطرية، وهو تفهم رفضنا للمنحة بعد 

شروط إسرائيل”.
وشدد الحية على استمرار  مسيرات 
العودة “حتى تسترد وتنتزع الحقوق 
الوطنية الفلسطينية وحتى تحقق األهداف 

التي أقيمت من أجلها”.
وبحسب مصادر فلسطينية، فإن رفض 
حماس جاء بسبب شروط إسرائيلية، 
من بينها عدم رد حماس على الغارات 
اإلسرائيلية األخيرة، وتحويل األموال 
من خالل وزارة المالية في غزة وليس 
نقداً ودفع نصفها على شكل مشاريع 
الموظفين  مئات  وإخراج  استثمار 
التابعين لحماس من دائرة المستفيدين 

من المنحة القطرية.

  ذكرت صحيفة “الغد” األردنية، 
المملكة وجهت  أن  الخميس،  أمس 
للمشاركة في  لسوريا  دعوة رسمية 
والعشرين  التاسع  “المؤتمر  أعمال 
المنعقد  العرب”  البرلمانيين  التحاد 

في عمان مطلع مارس المقبل.
وأوضحت الصحيفة، نقال عن مصادر 
نيابية، أن الدعوة وجهها رئيس مجلس 
الطراونة،  النواب األردني، عاطف 

لنظيره السوري، حمودة الصباغ.
وستأتي المشاركة السورية، في حال 
تمت تلبيتها، بعد سنوات من الغياب 
الذي كان سببه القرار العربي بمقاطعة 
سوريا وتجميد عضويتها في جامعة 

الدول العربية.
هذه الدعوة جرت على خلفية مؤشرات 
عدة تدل على بدء عملية تطبيع العالقات 
بين سوريا واألردن ومن بينها رفع 
مستوى التمثيل الدبلوماسي لعمان في 
دمشق مؤخرا وزيارة وفد رفيع للبرلمان 
األردني إلى سوريا حيث التقى رئيسها، 
بشار األسد، عام 2018، والدعوات 

من برلمان المملكة إلى إعادة العضوية 
السورية في الجامعة العربية.

وتزامن ذلك مع خطوات في المسار 
ذاته اتخذتها دول عربية أخرى على 
خلفية تعالي األصوات الداعية إلعادة 
العربية،  الدول  جامعة  إلى  سوريا 
الحكومة  تم حرمان  التي  المنظمة 
السورية من العضوية فيها عام 2011 
بعد نشوب األزمة العسكرية السياسية 

التي ال تزال مستمرة حتى اآلن.
الزيارة  التطورات  هذه  أبرز  ومن 
العاصمة  إلى  لزعيم عربي  األولى 
بها  قام  والتي   ،2011 السورية منذ 
البشير،  عمر  السوداني،  الرئيس 
حيث التقى األسد، وإعالن اإلمارات 
والبحرين عودة العمل في سفارتيهما 

لدى سوريا.
في  للمشاركة  دعوة سوريا  وتأتي 
وسط  العربي  البرلماني  المؤتمر 
دعوة  إمكانية  كثيرة عن  تساؤالت 
العربية في  القمة  أعمال  إلى  دمشق 

تونس في مارس المقبل.

العام  السفير حسام زكي األمين    قال 
المساعد لجامعة الدول العربية، إن هناك 
الجامعة  بادرة عمل عربي مشترك في 
إلنشاء مشروع خاص لمواجهة اإلرهاب 
من خالل الثقافة والفنون ولكنه لم يتبلور بعد.

وأضاف زكي علي هامش فعاليات معرض 
القاهرة الدولي للكتاب يوم /الخميس/ – أن 
هناك بعض المجتمعات العربية قد حققت 
إنجازات في ملف مواجهة اإلرهاب بالثقافة، 
ولكن بعض الدول األخرى ما زالت بحاجة 

إلى بذل مجهود أكبر في هذا الملف.
وأوضح أن مشاركة جامعة الدول العربية 
في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب يعد تجسيدا للهوية العربية 
واالهتمام الذي توليه الثقافة للبعد العربي، 
داعيا جمهور المعرض إلى زيارة جناح 

تمثل رمزا  التي  العربية  الدول  جامعة 
لجميع العرب.

من جانبها.. قالت الدكتورة هيفاء أبوغزالة 
األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، 
إن تصميم جناح الجامعة جاء كنموذج لبيت 

العرب ليبرز الجانب العربي األصيل.
وأعربت أبو غزالة عن سعادتها باختيار 
كضيف شرف  العربية  الدول  جامعة 
المعرض في دورته الخمسين، مشيرة إلى 
أهمية الندوات الثقافية التي ستعقدها الجامعة 
خالل فعاليات المعرض إللقاء الضوء على 
مختلف الملفات أبرزها القضية الفلسطينية.
المجتمع ومواجهة  الثقافة في  وعن دور 
يتم  أنه  أوضحت  المشاكل..  العديد من 
التحضير لعقد قمة ثقافية عربية لمناقشة 
مختلف القضايا التي تتعلق بهذه القضية.

بقلم: علي عبيد الهاملي

 محاس ترفض املنحة القطرية بسبب »شروط إسرائيل«

   أغنية فريد األطرش القديمة 
عاما،   64 عمرها  والشجية، 
ظهرت في فيلم  “آخر كدبة”، 
أعظم شعراء  من  واحد  كتبها 
العامية بيرم التونسي، وشاركت 
الغناء مطربة عملت كثيرا  في 
دون أن تنال حظها الشهرة هي 
العليم، ورقصت  عصمت عبد 
أن  عليها سامية جمال، ورغم 
بوجه  كان مطربا حزينا  فريد 
كانت  فترة  شهد  أنه  إال  عام 
األكثر مرحا وابداعا، ويبدو أن 
كثرة االفالم الغنائية الخفيفة في 
هذه الفترة كانت محاولة لتخفيف 
الواقع المرير بعد هزيمة الجيوش 
العربية المميتة وضياع الشطر 
فلسطين، عصابات  األكبر من 
صهيونية تغلب الجيوش العربي 
الرسمية، تفقدها شرعيتها، وتأتي 
األغنية كنوع من رد الفعل على 
الوجود  على  للتأكيد  النكبة، 
العربي،  لم يع العرب وقتها أن 
عالمهم قد تغير إلى األبد، ولن 
يقدر لهم أن يمتلكوا مصائرهم أو 
يقرروا تاريخهم بعد ذلك، كانوا 
استقاللهم  بقرب  فرحين  فقط 
للدولة  األولى  البذور  وتكوين 
الوطنية، وكانت المدن التي كان 
ماتزال  البساط،    بها  يطوف 
غضة، لحمها مكشوف لسنابك 
البريطاني والفرنسي  االحتالل 
ثم الصهيوني أيضا، ولكن العالم 
العربي كان اكثر تماسكا وإحساسا 
فقد  اآلن،  هو  عما  باالرتباط 
يعاني من محنة االحتالل  كان 
الحروب  تكن  ولم  المشتركة، 
قد استعرت  العربية  العربية – 
بهذا القدر من الشراسة، وسقط 
فيها كل هذا العدد من الضحايا، 
وجاء بساط فريد األطرش في 
فهو مريح و”  المناسب،  وقته 
كله أمان وال البولمان” واألخير 
هو القطار السريع الذي كان قد 
دخل إلى مصر حديثا، ولم يكن 
يتعرض لقطع الطريق أو حوادث 
المزلقانات أو أن يحترق بركابه، 
اصبح القطار اآلن احد بؤر الخطر 
في حياتنا، وزادت أيام التعطل 
عن ايام العمل، لم يستخدم فريد 
األطرش القطار في رحلته للشام 
ألن اسرائيل كانت قد اوقفت نهائيا 
سيناء  يعبر  كان  الذي  القطار 
ويصل القاهرة بالقدس، وتجسدت 
القطيعة البرية بين مصر والشام 
وضاع حلم الدولة الموحدة التي 
هزمت الصليبين ذات لحظة من 

مجد غابر.
إلى سوريا  أوال  البساط   رحل 
ولبنان، إلى كتلة جغرافية واحدة، 
أقوى  الدم  أواصر من  تجمعها 
من وهاد الطبيعة، حدود البلدين 
غارقة اآلن في الدماء، تدور فيها 
واحدة من أشد المعارك شراسة 
في حرب األهل، وال أدري كيف 
انجر “حزب هللا” ودخل المعركة 
الخطأ، وكيف  وصل به األمر 
أكثر  أن ضحاياه اصبحوا  إلى 
بكثير ممن تساقطوا أمام اسرائيل، 
نسيم الشام لم يعد شفاء األرواح 
فريد، خليط من  به  يتغنى  كما 
رائحة الجثث المتعفنة وحرائق ال 
تنطفئ وضحايا االسلحة الكيمائية 
وماتت  النسيم  فسد  المحرمة، 
البهجة ودمرت المدن السورية 
الحبيبة بيد اهلها، حلب كانت هي 
مدينة الطرب، ولها نمط غنائي 
خاص هو “القدود الحلبية” التي 
برع فيها صباح فخري، وعندما 
ذهب محمد عبد الوهاب للغناء في 
هذه المدينة، وكان وقتها مطرب 
الملوك واألمراء، لم يسمحوا له 
بالغناء مباشرة، جعلوه يغني أوال 
يحضرها  ال  حفلة خاصة  في 
سوى ثالثة من أكبر “السميعة” 
في المدينة وعندما رضوا عنه 
سمحوا له بالغناء في حفل عام، 
وكان نجاحه مدويا ألنه استطاع 
بذكائه ان يفهم ذوق أهلها في الغناء 
من خالل هؤالء “السميعة”، لقد 
تحولت القدود الحلبية اآلن إلى 

صرخات استغاثة دون مغيث.
 ويواصل البساط الرحيل إلى بغداد، 
بلحظات  اآلن  تمر  ايضا  وهي 
تعيسة من تاريخها، فالسيارات 
المفخخة ال تتوقف، ينصبها غرماء 
الوطن من الشيعة والسنة لبعضهم 
البعض، رحل األمريكيون وتركوا 

يستطيع  الفتنة مشتعلة، ال  نار 
بنفس  يهتف  أن  فريد األطرش 
حماسه القديم: “نروح يا بساط 
بغداد.. بالد خيرات بالد  على 
أمجاد”، فال أحد يدري من أين 
تأتي الضربة القادمة، وقد تسبب 
هذا المقطع  في منع إذاعة هذه 
االغنية في جميع وسائل االعالم 
الكويتية طوال فترة ازمتها مع 
نظام صدام حسين، وال أدري إن 
كان قد تم االفراج عنها اآلن أم 
ال، ولكن من الصعب علينا  عدم 
التغني لبغداد، حتى وهي في هذه 
الحالة التي يرثى لها، “يا دجلة أنا 
عطشان ما اقدر ارتوي”، هكذا 
تقول األغنية، فقد تركنا نهرها 
عطشى وهو الذي روى ازهى 
التاريخ، كانت “أم كلثوم”  أيام 
زائرة دائمة لهذه المدينة في أيام 
العهد الملكي، في كل عام تأتي 
إليها لتقيم حفلة في قصر الملك 
لمدة  الفني  الحدث  لتصبح هي 
عام ، وقد قابلت في الكويت أحد 
المعجبين القدامى ألم كلثوم، كان 
يمتلك مجموعة تسجيالتها كاملة 
من إذاعة بغداد اضافة للجرائد 
تصدر  كانت  التي  والمجالت 
واصبحت  زيارتها،  وقت  في 
هذه التسجيالت نادرة وال يوجد 
لها اصول في اي إذاعة بما فيها 
بغداد، وبنى الرجل من أجلها غرفة 
مصفحة ومحصنة ضد الحريق، 
وعندما طلبت منه إذاعة الكويت 
أشترط  التسجيالت  هذه  بعض 
التسجيالت  وتتم  إليه  يأتوا  أن 
أمام عينيه ولم يسمح إال بدقائق 
محدودة، كان حريصا على كنزه 

كبخيل ايرلندي.
 ويقفز البساط من مشرق العرب 
إلى مغربهم، من بغداد إلى مراكش 
وتونس، ومراكش مازال يطلق 
اللغات  في  كله  المغرب  على 
الحوت والغلة  األوربية، “بالد 
األغنية،  في  كما  والزيتون”، 
ألنها اكبر البالد العربية انتاجا 
لألسماك، وهي التي نقلت شجرة 
الزيتون لألندلس القديمة، ولكن 
أجمل  هو  تونس  الحديث عن 
المقاطع في هذه األغنية، فالحنين 
بيرم  الشاعر  كبد  يحرق  إليها 
يتذكر  وهو  خاصة  التونسي، 
غزالنها البيض اللواتي يتجولن 
في مدائن المرسى وحلق الوادي، 
لم يعد هناك أمان للغزالن، فالثورة 
التي أهدتنا بها تونس جاءت على 
غير ما نتوقع، خلصتنا من الحكم 
العسكري المباشر، حكم الشرطي 
السابق في تونس والطيار األسبق 
في مصر، ووضعتنا معا تحت 
مستقبل مهتز ال أمان فيه ألحد، 
تونس مدينة الفن والمهرجانات 
صعدت فيها القوى المعادية للفن 
والغناء، ولو جاء فريد إليها اآلن 
ببساط الريح ألصبح مطاردا، فهذه 
األنظمة أحرص ما تكون على 
البهجة، عندما كنت  قتل روح 
منذ سنوات عرض  تونس  في 
التلفزيون فيلم “الوسادة الخالية” 
ربما للمرة المائة، ولدهشتي سهرت 
المدينة بأكملها تتابعه، وكان هو 
محور حديثها في الصباح، وقالت 
تونسية عندما احست  لي سيدة 
بدهشتي: “انتم تعتقدون أن عبد 
الحليم حافظ قد مات بينما مازال 

حيا عندنا”.
 وفي النهاية كان يجب أن يختم 
“أنا  البساط رحلته في مصر، 
عليَّ  البعد  ولقيت  كثير  لّفيت 
يا مصر طويل”، المعنى نفسه 
الذي رافق “بيرم” في سنوات 
المنفى، ولكن مصر ليست بأفضل 
حال من بقية المدن التي زارها 
البساط، كأن هناك فخ قد نصب 
لكل المدن التي حلمت بالحرية 
الكرامة،  واالستقالل واستعادة 
في أحيان كثيرة عندما أكون في 
احدى حفالت الموسيقى العربية، 
يلح على ذهني أن هذه هي الحفلة 
رؤيا  أمامي  وتتبدى  األخيرة، 
المسرح  باب  فأري  كابوسية، 
وهو يقتحم ويظهر اناس لحاهم 
طويلة وثيابهم قصيرة، يمسكون 
سيوفا حادة وسكاكين معقوفة، 
ويهجمون على الجميع، من يغني 
ومن يستمع، ومن الغريب أنني 
وجدت الكثيرين يشاركونني في 

هذه الرؤية المخيفة.

األردن يدعو سوريا للمشاركة يف 
مؤمتر احتاد الربملانيني العرب

السفري حسام زكي : هناك بادرة عمل 
عربي مشرتك إلنشاء مشروع خاص 

ملواجهة اإلرهاب

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

  أعلن وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، الخميس، 
أن بالده لديها القدرة على إقامة 
»منطقة آمنة« في سوريا بمفردها، 
لكنها لن تستبعد الواليات المتحدة 
أو روسيا أو أي دول أخرى تريد 

أن تتعاون في هذه المسألة.
وقال جاويش أوغلو، متحدثاً إلى 
قناة الخبر التلفزيونية، إن ما من 
شيء مؤكد بعد، لكن هناك توافقاً في 
وجهتي النظر التركية واألميركية 

باستثناء بضع نقاط.
بدأت  مناقشات  أن  إلى  لفت  كما 

بين تركيا والواليات المتحدة بشأن 
من سيكون في إدارة مدينة منبج 
السورية، الخاضعة حالياً لسيطرة 
مقاتلين متحالفين مع قوات كردية 

مدعومة من الواليات المتحدة.
كذلك أشار جاويش أوغلو إلى أن 
تركيا وروسيا لديهما نفس التوجه 
فيما يتصل بالحل السياسي في سوريا 
باستثناء مسألة بقاء رئيس النظام، 
بشار األسد، في منصبه، مضيفاً 
أن بالده تجري اتصااًل غير مباشر 
مع النظام، من دون أن يذكر أي 

تفاصيل.

تركيا: نستطيع إقامة 
منطقة آمنة يف سوريا 

مبفردنا



    نستكمل بأذن هللا تعالى الجزء الثاني من 
رحلة في تاريخ مصر القديم وقد توقفنا فى 
الجزء األول عند غزو الهكسوس أو ملوك 

الرعاة للبالد لألرض المصرية
وقد نجح الغزاة األجانب في االستيالء على 
مصر الشمالية قرابة مائة عام على األقل 
واستطاعوا أحيانا خاللها أن يبسطوا سلطانهم 
على الحكام الوطنين في الجنوب عند طيبة 
ومع ذلك فأن الخالص جاء أخيرا من طيبة 
فأعلنوا الحرب ضد الهكسوس بواسطة ثالث 
ملوك متعاقبين يحملون اسم سقنن رع حتى 
تم طردهم ومالحقتهم إلى فلسطين على يد 
أحمس بن سقنن رع الثالث مؤسس والذي أسس 
األسرة الثامنة عشر والتي تعتبر من أزهى 
عصور مصر القديمة )1580_1321ق.م( 
المصرين روح جديدة  لدى  استيقظت  ثم 
أبصارهم  يمدون  نراهم  اللحظة  فمنذ هذة 
نحو الخارج واستطاعوا عن طريق سلسلة 
من الملوك العظماء والممتلئين بالحماسة ان 
يكونوا إمبراطورية عالمية وقد أتم هذا اآلمر 
الملك تحتمس الثالث الذي اخضع فلسطين 
استمرت ستة  وسوريا من خالل حمالت 
عشر عام متتالية ومد سلطانة إلى جنوب 
ما وراء الجندل الثالث فى النوبة وأصبحت 
النوبة وفلسطين وسوريا كمستعمرات وبدأت 
الجزية تفيض الى كميات ضخمة إلى مصر 
حتى اعترف بقوة مصر الملوك المجاورون 
لبابل وأشور وميتانى وازدان سلطة مصر 
الى  المالك  البيت  ارتفعت طيبة مقر  حتى 
مرتبة العاصمة للعالم القديم وحتى شغلت 
معابدها ألهها )أمون رع( الذي يمنح السلطة 
ابنة وقد حكم  الفرعون  أو  للملك  والنصر 
الثامنة  بلغت األسرة  الذي  الثالث  أمنحتب 
عشر في عهدة مجدها كحاكم دولي فالتمس 
التقرب إلية ملوك البالد األجنبية ولم يتردد 
من التزوج من أميرات أجنبيات بقصد تحقيق 
أهداف سياسية ,وأما عن ابنه أمنحتب الرابع 
كان مصلحا دينيا فأنصرف عن عبادة أمون 
واتجه إلحياء عبادة اله الشمس القديم وقام 
بإغالق معابد أمون وغير اسمة الى اخناتون 
ونقل عاصمته شماال الى تل العمارنة وقضى 
الدينية واألعياد األخرى  ايامة فى الخدمة 
,وحين مات اخناتون بعد حكم دام نحو 18 
عام جاء فى أعقاب الملوك الذين حكموا مدة 
قصيرة بعد اخناتون وهم سمنخ كا رع وتوت 
عنخ امون واى واستطاع القائد حر محب 
الذى لم ينحدر من اسرة مالكة والكن ظهر 
البالد  العسكرية ان يعيد  الرتب  من خالل 
فترة حكمة  الطبيعى وقضى  الى وضعها 
الطويلة فى مشروعات إصالحية فى مصر 
وهكذا استطاع ان يعيد الطريق أمام خلفائه 

ليستعيدوا مركزهم فى العالم ,,
وتتنسب االسرة التاسعة عشر الى الى فترة 
اإلمبراطورية الثانية ألنها قامت من خالل 
حكم الملك سيتي األول ورعمسيس الثانى 
سلسلة من الحمالت ضدد فلسطين وسوريا 
المصري فى  النفوذ  استعادة  وتمكنوا من 
وبالرغم من تشعب جذور  السابق  االقليم 
الحيثين فى سوريا بصورة لم يصعب االقتالع 
ومن اكبر االحداث العروفه لهذة الحروب 
هى معركة قادش على نهر العاصى والتى 
القوات الحيثية جيش الملك  كادت ان تهز 
رعميسس الثانى بسبب قيادتة الفاشلة والكنة 
استطاع بفضل شجاعتة الشخصة ان ينقذ 
نفسة وينحسب وبعد معارك استمرت عدة 
سنين عقدت معاهدة سالم بينة وبين الملك 
بقية عمرة فى  الحيثى وقضى رعمسيس 
اعمال انشائية سليمة الباقية حتى االن من 
تماثيل ومعابد من انحاء مصر ومعدب ابى 
المعجزة  دليل على ذلك  اكبر  الذى  سمبل 
الفنية التى حولت الصخر االصم الى معبد 
من اروع المعابد المصرية على االطالق 
وعندما حكم مرنبتاح بن رعمسيس نرى 
قوة مصر فى الشرق القديم تبدأ فى الضعف 
الخامس  العام  فى  استدعى  وقد  والوهن 
الليبية  القبائل  من حكمة ليصد هجوما من 
البحر  اتحدت مع شعوب  التى  الغرب  فى 
االبيض المتوسط واستطاع الملك مرنبتاح 

ذاك  الغزاة وبذلت مصر حين  ان يسحق 
امبراطوريتها وتحافظ  لتسعيد  الجهود  كل 
على نفسها ,وبعد ثالثون عام ظهر الملك 
رعميس الثالث ثانى ملوك االسرة العشرون 
حين بدأ الهجوم يتلو الهجوم ضد مصرعن 
طريق الليبين وشعوب البحر فضرب جميع 
شعوب البحر االحمر اللذين كانوا يتقدمون 
جنوبا من ناحية سوريا واستطاع ان يقضى 
االخيرة وفى معركة بحرية  القوات  على 
وهى اول المعارك من نوعها التى سجلها 
التاريخ من نوعها وال تزال صورتها حتى 
اليوم على حائط معبد رعمسيس فى طيبة 
الغربية وعادت امجاد مصر واضحت لمصر 

السيادة مرة اخرى .......
والكن هذا لم يدم طويال وذلك لتوغل نفوذ 
كهنة معبد امون رع كبير االلهه وذلك الن 
الجزء االكبر من الجزية التى كانت ترسل الى 
مصر من قبل الملوك االجانب كانت ترسل 
الكهنه  الى االلة امون رع وبذلك اصبحوا 
الناس وذويهم ثراء ومن هناك شكل  اكثر 

الكهنه خطرا كبيرا عرش مصر
وجاء بعد الملك رعمسيس الثالث 8 ملوك اتخذوا 
نفسى االسم والكن كان كل منهم اضعف من 
سلفة حتى عام 1100ق.م عند وفاة رعمسيس 
الحادى عشر وبزيادة نفوذ وقوة الكهنه استطاع 
حريحور كبير كهنه امون رع ان يغتصب 
العرش ويتولى زمام االمور والكن سرعان 
ما ثارت الدلتا ووضعت ملك اخر منافسا له 
وبذلك لم تكن هناك إمبراطورية اسيوية ولم 

يتبق لمصر سى النوبة .
وبذلك ظلت مصادر مصر على مدى سنين 
عرضة للتشكل والتنويع ومرت على ثالث 

انواع من االحتالل االجنبى ألرض مصر
ليبى خالل االسرة 22 ,,نوبى خالل االسرة 
25 ثم االشورى وحل الدمار والخراب على 
مصر حتى ان طيبة ذات المأثة باب تم نهبها 
من قبل جيوش اشور بانيبال العاتية ومع كل 
ذلك من الصعاب التى مرت بها مصر اال والبد 
ان تنهض مرة اخرى,, ولم يدم هذا طويال 
سوى ان قامت الحرب بين اشور وبابل وهو 
الصراع الذى انتهى باالنسحاب من مصر 
واستقل الملك بسماتيك وهو االمير الوطنى 
لسايس فى الدلتا واسس فى عام 663 ق.م 
االسرة السادسة والعشرون وهذة الفترة التى 
عرفت بالنهضة وكانت تستهدف الى اعادة ما 
قد سلف واعادة الفن واستعيدت االلقاب الملكية 
وايضا النصوص الدينية ونقشت مرة اخرى 
على المقابر والتوابيت وتغير الشرق القديم 
وبدأ ازدهار الحضارة يتحرك من الشرق الى 
الغرب وبدأ ظهور العالم االغريقى وتأسست 
المستعمرات االغريقة فى كل مكان وكانت 
االبيض  البحر  فى  تنتشر  اليونانية  السفن 
المتوسط وبذلك فتح ملوك االسرة السادسة 
والعشرون ابواب مصر للمستعمرين اليونان 
انحاء متفرقة وكانت  استعمروا فى  الذين 
نقراطيس ودافنى من اشهر مرازهم وتكون 
الجيش المصرى من اليونان والكاربين واليببين 
ولم يتردد ملوك مصر فى عقد احالف اجنبية 
بقصد الحرب او التجارة وهكذا قامت دولة 
عالمية على ارض مصرية تختلف كثيرا عن 
مصر فيما قبل اقامهال الحكام المستنيرون 
حتى وصلوا بها الى درجة عالية من النجاح 
والتقدم وبدأ ملوك مصر مرة اخرى فى التفكير 
السترجاع االمبرطورية مرة اخرى فى اسيا 
نتيجة هزيمة االمير  الكارثة  والكن كانت 
البابلى نبوخذ نصر للملك نيكاو وكذلك باءات 
محاوالت بسامتيك الثانى بالفشل السترجاع 
النوبة ,,وكان االنتعاش القصير للمجد امرا لم 
يقدر لة االستمرار وذلك الن ظهور كيروش 
الفارسى الذى انتقل من نصر الى نصر كان 
هو نذير لفناء الدولة المتهشمة المنهوكة القوى 
وسرعان ما نرى قمبيز يضيف مصر الى 
االمبراطوية الفارسية فى عام 525ق.م بعد 
التى تضم ورغم ذلك  ان كانت مصر هى 
ظل الدين المصري والعادات محتفظة بكيانها 
لقرون طويلة تحت الحكم الفارسى والمقدوني 
والروماني ...اال أن تاريخ مصر القديم كدولة 

مستقلة انتهى عند هذة المرحلة

  كلودين كرمة
بقلم : على أبودشيش 

المصرية اآلثار  خبير 

   عجبا لقد مرت بنا االيام والسنين وكذا يتطور العلم 
اشراقا  اكثر  فى عصر  واصبحنا   االمكانيات  وتتزايد 
وعلما وثقافة وتقدما فى كل المجاالت..ولكن الزلنا نسمع 
الفضاء  ويشق صداها  بوضوح  تتردد  عبارة  من حولنا 
هدوءا  اكثر  كنا  لقد   “ بنا  يعود  الزمان  ليت   “ الواسع 
ترابطا ووصاال ومحبة ومشاعر  و  واسقرارا  واطمئنانا 
تزيد  و  تظهر على محيانا وتشرق على وجوهنا  صادقة 

من بهاء طلتنا وضياء اعيننا.
ببطء  يمر  فيها  الوقت  كان  ايام  الى  اشتياق  بداخلنا  نعم 
لحظة  من  بنا  ينتقل  حتى  منا  االذن  ينتظر  كان  وكأنه 
وتقدير  معنى  لها  الثوانى  بل  الدقائق  ..كانت  اخرى  الى 
توافر  عدم  برغم  يومنا  فى  الكثير  ننجز  وكنا  واحترام 
قيمة  نقدر  بذلك..كنا  لنا  تسمح  التى  المتقدمة  التكنولوجيا 
الوقت ولم يكن هناك اى نية إلهداره فيما ال يفيد كل يعمل 
بكد وجد ليس خوفا من قوانين او تطبيق عقوبة ولكن هذا 
نابع من احترام االنسان لذاته وفكره ومنصبه وإيمانا منه 
ان ما يقوم به  مهما كان بسيطا  وما يلقى على كتفيه من 
اكمل  العمل على  مسئولية الزم وضروري إلتمام خطة 

وجه.
وان ما يؤكد ذلك هو انعكاس صورة المجتمع فى كثير من 
االعمال ..ان كانت سياسية او اقتصادية او ابحاث علمية 
وال تتعجبون ان قلت فى االعمال الفنية وتقدير المواهب 
فى  المستوى  رفيعة  الترفيهيه  الجوانب  فى  وكذا  االدبية 
نوع  اى  هناك  يكن  ..لم  الرقص  وحتى  والتمثيل  الغناء 
من االسفاف وكان اختيار االلفاظ وانتقاء المالبس وإتقان 
الموسيقى  وتقدير االصوات التى تتميز بالعمق والجمال 
االحتفاظ  هو  واحد  هدفه  كان  المجتمع  ..وكل  رائع  شئ 
واالصرار  بالفضائل  التمسك  وإظهار ضرورة  بالرقى 
وكان  العنف  وشجب  االنتقام  عن  والبعد  النجاح  على 
ابهى صورة  فى  عليها  والحفاظ  الحياة  الى حب  يدعوا 

قدر المستطاع. 
واننى ارى أن هذه الحياة المثلى - وان اختلف معى عدد 
الملكية ؛ وان كانوا يقولون  ايام  ابناء وطنى - كانت  من 
انه كان يعتريها الفساد وحجتى هى انه لم يخلو زمن من 

مملكته   يحكم  ملك  فى وجود  العيب  فساد ومفسدين..ليس 
الجمهورية  يدبر شؤون  فى وجود رئيس  بالتأكيد  وليس 
الخير  التى تكره  النفوس الضعيفة  العيب يكمن فى  ولكن 
التقدم ألنها ال يمكنها  ألنها ال تستطيع  تقديمه، وتحارب 
 ، تراه عفيفا  ان  يمكنها  الجمال النها ال  ،وتفسد  استيعابه 
ان  تستحل  هنا  إدانتها ومن  ذلك  فى  العدل الن  وترفض 
تنشر مساوئها وسمومها فتصيب به كل من يشعر بالصغر 
والقهر  بالظلم  الشعور  انفسهم  فى  وتعزز  والضعف 
االمنين  ترويع  نفوسهم  الى  االنتقام وتحبب  فى  وترغبهم 
وتزرع فى عقولهم بذور  التدمير  التى تدفعهم الى النهب 
هذا  ان  متوهمين  وهم  والظلم  االفتراء  احكام  وإصدار 
يستردون  اآلخرين  بإيذاء  كأنهم  و  والعدل  الصواب  هو 
يمدوا  لم  ابرياء  اناس  بشقاء  بالنشوة  ويشعرون  حقوقهم 

يوما ايديهم اليهم بسوء.
اليه من جهود  والدعاة  السالم  يبذله محبوا  ما  فبرغم كل 
تأمين  فى  والجيش  الشرطة  وجهود  اتفاقيات  وإبرام 
بالخوف والقلق  الشعور  بداخلنا  انه مازال  اال  المواطنين 
بهم  االمساك  عند  بعينهم  اشخاصا  يطاردون  ال  ..ألنهم 
يستطيعون  ال  يواجهون خطرا  لكنهم   .. المأساه  تنتهى 
انهم  القش  فى  النار  انتشار  منتشر  النه  به  االمساك 
ويجعل من  كثيرة  يخيم على عقول  فكر مظلم  يحاربون 

اصيب به اداة طيعة فى يد من يحركه.
وتهديد  ونهب  وحرق  من خطف  تزداد  الجرائم  فعدد 
وترويع تتمثل فى  وضع قنابل فى اماكن متفرقة  وازدياد 
لعدم  والمشردين ومن ذهبت عقولهم  المتسولين  فى عدد 
منا  من   .. المرير  الواقع  قساوة  استيعاب  على  قدرتهم 
يستطيع ان يشعر باألمن وهو يستقل وسائل النقل العامة 
يترك  ان  يستطيع  منا  من  سيارته؟  يستقل  او حتى وهو 
الحدائق  فى  الجيران  اوالد  مع  ويلعب  يعدو  لكي  طفله 

القريبة من منزله ؟ 
سنظل نعانى لسنوات بعيدة من افكار مغلوطة زرعت فى 
غفلة من الزمن فأنتجت حسكا وشوكا ومرارة وشر وكره  
ونفت االخالق الحميدة والقيم المرموقة وهللا وحده يعلم متى 

سيصح هذا  الجسد العليل الذى اصابه هذا الداء اللعين.

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 25 janvier 2019
الجمعة 25 يناير 2019
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العالناتكم 
في الرسالة

طيف ذكرى ..

الماضي  األسبوع  مابدأناه  اليوم  نكمل    
حول نظريات المؤامرة، وبينا أننا لسنا وحدنا 
ضحايا الكذب والتضليل. السياسيون في كافة 

إستثناء  بدون  العالم،  بالد 
يكذبون على مواطنيهم، ومن 
تلك األكاذيب واألضاليل لم 
نسمع بها في الشرق واقتصرت 
على الدول الغربية، كماهو 

واضح من مقالة اليوم.  
٦- حكام السحالي الضخمة:

إدعى العب كرة القدم ومقدم 
البرامج التيليڤيزيونية السابق 
“ديڤيد آيْك” أن حكام العالم 
الحقيقيون هم بالفعل عبارة 
الذكاء  خارقة  عن سحالي 
قدماً   ١٢ بطول  منها  كل 
على  متنكرين  أمتار(   ٣(

على  يسيطرون  بشر  هيئة 
القمر، مغرمون  من  واقعنا 
بتضحية األطفال وممارسة 

الجنس معهم. 
يضع أيك في هذه المجموعة 

جورج بوش اإلبن، تد هيث، عائلة روتشيلد، 
ووالدتها، وكريس  إنكلترة وزوجها  ملكة 
كريستوفيرسون. لدى آيك اآلن آالف المتابعين 
حول العالم وقام بعرض مسرحية شاهدها 

آالف الناس في مختلف بقاع العالم. 
٧- الهبوط على سطح القمر: 

بين استفتاء جرى بعد ثالثين عاماً من الهبوط 
على سطح القمر أن نسبة كبيرة من األميريكيين 
يعتقدون أن اإلنجاز البشري العظيم الذي حققه 
أقل  نسبة  بينما  آرمسترونغ كان كذباً،  نيل 

ليست لديها فكرة حول الموضوع.   
نفذتها حكومة  أنها مسرحية  يقول  البعض 
الواليات المتحده ) البعض يقول بمساعدة 
المخرج األسطورة ستانلي كوبريك، أتهام 
تنفيه عائلته بشدة( بمافيها حقيقة أن العلم الذي 
نصب على القمر رفرف بالرغم من حقيقة 
عدم وجود أي هواء في الفراغ الفضائي.، 
بسبب حركة حامله  أنه خفق  تقول  وناسا 

وحقيقة وجود حامل أعاله لدعمه.  
٨- اإلنتشار الكيميائي:

تقطعها  العالم  مناطق  أغلب  فوق  السماء 
النفاثة  الطائرات  تخلفها  بيضاء  خطوط 
بسبب تكاثف األبخرة الصادرة عنها. ولكن 
البعض يعتقد بأنها أبعد من ذلك بكثير ألنها 

مواد كيميائية تنشر في الجو عمداً. 
الكيميائيات  هذه  النظريات حول  تتراوح 
الناس على األرض  المخدرات إلبقاء  من 
مطواعين للعوامل التي تنقل جواً للتأثير على 
الجو وحتى محاولة السيطرة على المناخ. 
تقول التقارير أن نظرية اإلنتشار الكيميائي 
واحدة من أكثر النظريات رواجاً على سطح 

األرض أنصارها بالماليين. 
٩ - الفلور في مياه الشرب:،

يضاف الفلور منذ عقود إلى مصادر المياه 
العالم.  البلدان حول  من  كثير  في  العامة 
الصحة  منظمات  ذلك حسب  من  الهدف 
العامة المسؤولة عن ذلك هو تقوية األسنان 

ومنع تسوسها. 
على كل حال، اعترض الناس حول العالم 
الشارب  ألنها التعطي  المياه  فلورة  على 

البعض  أم ال.  يريدها  كان  إذا  فيما  خياراً 
المواد  ويقول:  ذلك  أبعد من  يذهب  اآلخر 
الكيميائية والتطعيم هي وسائل للسيطرة على 
الشعب بإبقائه سهل اإلنقياد 
الدماغ  من  جزء  وتخدير 
الذي يجعلهم يتساءلون عن 
األشياء. يقولون أنها توقف 
عمل الغدة الصنوبرية “العين 
الثالثة” التي تسمح لإلنسان 
بالتفكير الخالق وحتى نقل 

أنفسهم إلى مواقع أخرى.
١٠- المنطقة ٥١:

المنطقة ٥١ هي قاعدة جوية 
في صحراء نيڤادا في الواليات 
يظن  األميريكية.  المتحدة 
البعض أن الجيش األميريكي 
يحتفظ فيها بمركبات فضائية 

على أمل تقليد تقنيتها. 
الواقع أن القاعدة محروسة 
أنكر  جداً،  شديدة  حراسة 
الجيش وجودها بشدة لعدة 
على  وقوداً  مازاد  عقود، 
النار. الجزء الرسمي من الوقائع هو أنها 
موجودة فعاًل وكانت تستخدم إبان الحرب 
الباردة الختبارات التقنيات العالية لألسلحة 
والطائرات التي طار بعضها بسرعة تفوق 
سرعة الصوت بثالث مرات حيث يعتقد من 

يشاهدها بأنها صحون طائرة.
١١- مثلث بيرمودا:

بيرمودا  جزيرة  بين  بيرمودا  مثلث  يقع 
يقال  وپورتوريكو حيث  فلوريدا  وواليتي 
أي  ترك  دون  اختفت  وطائرات  سفناً  أن 

أثر أو تفسير لها. 
من النظريات التي تقف وراء هذه الظاهرة 
هو وجود صدع في توقيت الفضاء، بوجود 
مستعمرة مخفية من سكان الفضاء أو وجود 
المدينة المفقودة أطالنطيس تحت األمواج 
تمتص المركبات المارة إلى األسفل. يجادل 
منتقدوا هذه النظريات بأن معدالت اإلختفاء 
ليست أكبر من مثيالتها في المناطق األخرى 

من المحيطات. 
١٢- مجموعة بيلدربيرغ:

سنوي  إجتماع  هو  بيلدربيرغ  مجموعة 
لمناقشة  العالم  من حول  مثقفين”  “لنخبة 
ينشر أي محضر  لم  أحداً.  أمور اليعرفها 
عن اإلجتماعات التي تعقد وراء أبواب مغلقة 

وحراسة مشددة. 
تتهم المجموعة بكل شيء من التآمر على 
محاولة  إلى  العالم  قادة  وتنصيب  إسقاط 
وضع نظام جديد للعالم من أعلى الشخصيات 
المصرفية والمؤسسات والدول. هذا اإلدعاء 
عنه  يُسأل  عندما  جازم  بشكل  ينكره  ال 
السياسي العمالي البريطاني األسبق دينيس 
هيلي الذي ساعد على تأسيس المجموعة.  
 :٢٠٠٠ عام  في  الغارديان  لصحيفة  قال 
للحصول على حكومة  نكافح  بأننا  “القول 
واحدة للعالم بأنه مبالغ فيه، ولكن ال يمكن 
نحن  أنه غير عادل على اإلطالق.  القول 
نشعر في بيلدربيرغ أنه اليمكننا قتال بعضنا 
البعض إلى األبد وقتل البشر وترك الماليين 
بال مأوى مقابل الشيء. لهذا نشعر أن توحيد 

العالم في مجتمع واحد يعتبر شيئاً جيداً.

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 
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ورق قصاصة 

يا قدس

الشباب وتوجهات عقولهم،فنحن  نتحّدث عن  عندما      
نتحّدث عن أحالم، وأمال، وطموحات وأهداف؛ بإعتبارهم 
أكثر الفئات المهتمة بالتغيير، فهم القادرون على الصراع، 
والتحدي،ومواجهة كل الصعوبات؛ من أجل إعادة التوازن 
في مجتمعنا العربي، فال بد أن ندرك جميًعا أّن شباب الوطن 
والحضارة،  والتقدم  للُرقي،  األساسية  الدعامة  العربي هم 
وهم ثروة الحاضر التي تُستثمر ألجل مستقبل أفضل، وهم 
ركائز أى أّمة متقدمة، فإذا كان ألّمتنا العربية ثروة حقيقة، 
فهي ثروتها البشرية الهائلة من الشباب؛ فهم العمود الفقري 
للتنمية المستدامة، وأعظم ثرواتنا غير الناضبة والمتجددة، 
تكون  أن  أجل  من  تتحرك؛  التى  اإلنسانية  الطبيعة  وهم 
باستفادتها  المستقبل؛  والقيادة، واإلنتاج في  الريادة،  قاعدة 
من تجاربها الماضيه، ومن ضعف إمكانيات الجيل السابق، 
كما أنّهم األساس الذي يبنى عليه التقدم من تابعين لآلالت 
الصناعية إلى عمال مبدعين، ومنتجين قادرين على إيجاد 
حلواًل لمشكالت مجتمعهم التي تواجههم على مر العصور 
والتحديث، وهم أصحاب  التنمية  تطوير  وقادرين على   ،
والثقافة،  بالعلم،  مسلًحا  يكون  أن  في  األولى  المصلحة 
الثورات  أّن كمال  دائًما  المعروفة  الحقائق  والمعرفة؛ فمن 
التكنولوجية تكمن في تحول الشباب العاملة من مجرد عمال 
تابعين إلى مصدر التغير االجتماعي والثقافي في المجتمع، 
واالبتكار،  اإلبداع،  على  قدرة  من  به  يتمتعون  ما  بكل 
واإلنتاج والمهارة، فالشباب دائًما يتطلع باستمرار إلى َتبني 
ولديهم  والمعرفة،  التكنولوجيا  عالم  في  ما هو جديد  كل 
الوعي الكافي، والرغبة األكيدة في التغيير، مما يجعلهم أهم 

سبل النجاح في المستقبل.
بشبابنا،  االهتمام  الضرورى  من  أّنه  ندرك  هنا  ومن 
واستثمار  مجاالتهم،  في  وتمكينهم  وتأهيلهم،  وتعليمهم، 
طاقاتهم فيما يعود بالنفع علينا؛ ألنّهم األكثر قدرة وإصراًرا 
على العمل، والتغيير، والتجديد، ونشر الثقافة؛ لكي نحقق 
هو  الشباب  دور  فإن  لذلك  جميًعا،  بها  نصبوا  النطالقة 
الدور األنسب في عالم حديث يفرض تغيراته على مختلف 
وطبيعة  إبداعته،  من  لالستفادة  والثقافات؛  المجتمعات 
والّتكيف  المستجدات،  مواكبة  من  يمكنه  بما  استعداده 
اإليجابي معها؛ ألّن جهود المجتمع العربي لن تثمر اطالًقا، 
إذا فقدت روح التجديد واإلبداع، وقد شهد المجتمع العربي 
النطاق،  اجتماعية واسعة  تغيرات  الفترة األخيرة عّدة  في 
والمهتمون بمثل هذه المسائل يحاولون تتبع هذه التغيرات 
بالتحليل والتفسير؛ من أجل توجيه هذه التغيرات إلى وجهة 

الصواب؛ لكي تُسهم في تحقيق مزيًدا من التقدم والنماء.
التقابل  ثمرة  ُتعتبر  فهى  المعرفة؛  دور  يأتي  هنا  ومن 
التي ترتكز عليها مهمة التنمية اإلنسانية؛ ألنّها  واإلتصال 
قدراتهم واالرتقاء  البشرية، وتنمية  لتوسيع خبرات  وسيلة 
بهم، وهي الطريق اآلمن لبناء المجمعات المتقدمة، وإحدى 
ُتعتبر  فالمعرفة  المستقبل،  لبناء  األساسية  الركائز  أهم 
والجهد  المال  رأس  تفوق  فإّنها  اإلنتاج،  في  عامل  أهم 
هو  المتميز  العمل  قيمة  يحدد  فالذي  العمل،  في  المبذول 
اإلبتكار، والفكر الكامن وراء إبداع هذا العمل، فنرى أنّها 
العالم،  االنتقال واالنتشار عبر  الفائقة على  بقدرتها  تمتاز 
المعرفة،  إنتاج  بالقدرة على  يقاس  اليوم  العربي  فمجتمعنا 
والتحدى  التنافس  إلى محور  وتحديثها وتراكمها وتحولها 
بينها  فيما  تتسابق  المتقدمة، والتي  الدول والمجتمعات  بين 
الحضاري خاصة  والتفوق  والهيبة،  القوة،  اكتساب  على 
باالقتصاد  يعرف  ما  إلى  الحديث  االقتصاد  تحول  أن  بعد 
فيه،  األساسي  العصب  تشكيل  تعمل على  فهي  المعرفي، 
وأيًضا تُساهم في تحديد هويته، وصورته وفلسفته، ونحن 
الخبرة  وأهل  العلماء،  مجتمع  إلى  الحاجة  أشد  في  اآلن 
والجهل  لألمية،  هذا  مجتمعنا  في  مكان  وال  والمعرفة، 

والتخلف. 
ومستقبل  الشباب،  نحو  المستقبلية  الرؤية  ترتكز  واليوم 
وإعادة  المجتمع  بتأهيل  فهو مرهون  المعرفي،  المجتمع 
التكلف  تُبنى على  متينة  وثقافًيا على أسس  اجتماعًيا  بناؤه 
منا  تتطلب  والتي  العالمية،  المستجدات  مع  والتفاعل 
أعادة  على  الفاعلة  اليد  باعتبارهم  الشباب؛  مع  التعامل 
أهمل  العالم  في  قيمة ألى مجتمع  فال  والتشكيل،  التأهيل 
بالعلم خاصة  بهم، وتسليحهم  اإلهتمام  فعلينا  قوة مستقبله، 
وتهيئة  واإلتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في 
بناء مجتمع عربي  في  للمشاركة  المواتية؛  الظروف  كل 
معاصر، وإذا كنا نهتم بالفعل بالمجتمع العربي كنواة؛ لتقدم 
أى أمة، فالبد أن نُزيح ستار الجهل، والتسلح بالمعرفة؛ من 

أجل تخطي التحديات الراهنة التي نواجهها.
التربوي لألسرة العربية من  الدور  وكذلك البد من تعزيز 
المتغيرات  تستوعب  التي  الحوار  سياسة  انتهاج  خالل 
الجديدة، وجاءت بها التكنولوجيا المعلوماتية؛ من أجل تلبية 
احتياجات الجيل القادم، والمحافظة على مختلف الثقافات، 
التطبيقية؛  والمعرفة  وتنميتها،  العلمية  بالمعرفة  واإلهتمام 
لحل مشكالت المجتمع االقتصادية، والثقافية، واالجتماعية 
المستدامة  بالتنمية  اإلهتمام  علينا  كافة، ويجب  والفكرية 
تعتمد على معرفة حقيقية  لها  استراتيجية  من حيث وضع 
تخدم التوجهات المستقبلية للشباب في إطار علمي؛ وعملي 
المستدامة  التنمية  متابعة مشروع  الضروري  منظم، ومن 
وتدارك  الصعوبات،  على  الوقوف  وكذلك  طاقة،  بكل 
األخطاء؛ من أجل تحقيق التقدم في الوطن العربي، والبد 
من تحويل المعرفة إلى وسيلة للتبادل التجاري، من خالل 
ربطها بسوق العمل، وجعلها أداة السياسة في إنتاح المعرفة 
الربط  وأيًضا  والمنتج،  للفرد  الدخل  توفر  بوصفها وسيلة 
االسعار  توفير  إلى  والسعي  والمعرفة،  الواقع  بين  الوثيق 
التفاعالت  المعرفي صلب  المنتج  التي تجعل من  الواقعية 
الوطن  في  التعليمي  النظام  تطوير  ثّم  ومن  المجتمعية، 
أجل  من  العالي؛  التعليم  مجتمع  مع  يتوافق  بما  العربي، 
إتاحة الفرصة للشباب في التوجه للبحث العلمي، واإلنتاج 
المعرفي إلى أسطورة الخدمات، والتقنيات الحديثة، وعلينا 
أن نستخرج ذلك المخزون الحضاري والمعرفي، ونُنفض 
أنوار  الذي سيشعل  بريقه  إليه  ونعيد  األنانية،  عنه غبار 

العلوم، والثقافة والتحضر في مجتمعنا العربي.
أن  ويمكن  عظيًما،  وثقافًيا  مجتمًعا حضارًيا،  كنا  لقد 
الخالقة في ظل مجتمع عربي  الروح  بتلك  نستعيد دورنا 
متعاضد، ومتماسك، ومتكامل، وعندما يرى الوطن العربي 
ستكون  عزيمته  فإّن  ووعينا؛  ثقافتنا  من  ينبعث  ضوًء 
البناء،  فى طريق  والُمضي  المشوار،  الستكمال  أقوى 
يتمحور حول  بناء مجتمع معرفي  فإّن  ولذلك  والمعرفة؛ 
صناعة الثقافة، وتحويل المنطقة العربية إلى منطقة منتجة 
مستخدمة، ومصدر للتقنيات الحديثة؛ حتى نستطيع أن نُكمل 
عملنا بصورة أفضل مهما كانت المصاعب والتحديات التي 
نمر بها، البدَّ من وجود دعم، وتشجيع، وحافز داخلي نابًعا 
نا يقوينا مهما سقطنا، ويُحِفُزنا مهما كانت الظروف  من أنُفِسِ
لرفع  الوقت  التغيير صعبة، وقد حان  والتحديات، فمسيرة 
شعار المعرفة، والعمل لمستقبل أفضل؛ ولذلك فالحديث عن 
التنمية والشباب،  يعني الحديث عن المستقبل، والتحديات 
الراهنة التي نواجهها، والصعوبات التي تُحوطنا من جميع 
لذلك  سبيلنا؛  تعترض  التي  الكثيرة  والمعوقات  الجهات، 
الصحيح  الطريق  نحو  بالشباب، وتوجيههم  األهتمام  علينا 
العربي  القدرات، والطاقات، فمجتمعنا  واالستفادة من هذه 
اليوم بحاجه إلى جهود العاقلين والمخلصين من شبابنا؛ ألّن 
الشباب وحدهم هم القادرون على مواجهة التحديات الراهنة 

في بناء مجتمع المعرفة.

وحتديات  العربي  الشباب   «
املعرفة« جمتمع 

بقلم/ أسماء أبو بكر

يا قدس يا فؤادي 
أنت المجد وأنت اإلباء 

أنت رمز العنفوان
هذه  الدنيا  بدونك   
منثورة مثل الهباء  

ال بد أن يعاقب 
كل من لقدسنا أساء 

حتى وإن كان 
أقرب األقرباء 

فأنت قدس األرض
وقدس في السماء 

وفيك عانى مسيحنا 
سالم عليه 

وفيك اجتمع األنبياء 
وآهلل لن يتركك

مهما طال اإلبتالء  !  

شعر : عباس شعبان

هاتلي اسم غير اسمي
وهاتلي رسم غير رسمي
وهاتلي شكل غير شكلي
ومتكترش في مشاكلي
وهاتلي من الزمن وقتي

وهاتلي من السنين عمري
تحييني متقتلنيش

وهاتلي في الطريق زادي
يكفي كل اعيادي يفرحني

ميصدمنيش
وهاتلي كمان طريق للبر

يوصلني ميفوتنيش
وهاتلي نسمة فرحانة

وهاتلي ضحكه سهرانه
توديني ومتجبنيش

وهاتلي من النجوم فرحه
وهاتلي مالسما طرحه 

تغطيني متكشفنيش
وهاتلي نهار ملوش اخر
وطول ليله ميشغلنيش
وهاتلي حكاية وردية
وقصة حب منسيه

وتاني اعيش واقول ان الزمان جاني
وانه بفرحه هناني

هنا الدراويش

بقلم: صباح غريب

بقلم : خالد بنيصغي 

كأني أعيشه اليوم وليس قبل عقدْين ..
 أرى الغرام راكضاً في القصرْين ..

إمرأتان .. نقشت إحداهما في صخرتْين ..
واألخرى سما قلُبها وأذرَفْت دمعتْين .. 

تْين ..    فَّ تشكو الماضي والحنين إلى الّضِ
نعم .. كانت تعشقني امرأتان في زمنْين .. 

إحداهما أهدتني الورد األحمر مرتْين ..
وكانت تحاصرني بين الثغر والمقلتْين ..
وتتبعني إلى أغواري حافية القدمْين ..

تسألني لماذا أبخل بكلمة عشق أو اثنَتْين .. 
تسألني عن صمتي الرهيب في الشفتْين ..
أعياها انتظاري .. تعيش العشق نارْين ..
وكأني أعمى ال أرى فيها النوَر نورْين ..

بين عشق لم أر الحلَم فيه إال عابرا .. 
أتى العشُق من أخرى تائها حائرا ..
يشكو النوى والهوى إن كان ثائرا ..
يشكو الصدود والجرح عميقا غائرا ..

 يسمو عاليا حالما إلى المجد صابرا .. 
أعياه االنتظار ممن كان الهيا طائرا ..
في عوالم العجز لم يكن أبدا قادرا ..
كان حلما مشاغبا قويا حاضرا .. 

في زمن الذكرى َكلَّ من الماضي ذاكرا ..
هي الحياة كما ترى.. أَُكْنَت فقط زائرا ..

أم  لم تشعر كما اآلن إن كنَت قبُل شاعرا  
أم لم يكن قلُبك أبدا "بالّنِْسَوَتْين" عامرا ..  
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بقلم: شريف رفعت أنا و الُدْب

يوسف زمكحل   همسـات
يحب الرجل بتسرع ولكنه يكره بتأني 

الجحيم هو أن تعيش بال حب 

ال  ونحن  أمامنا  من  يمر  الحب  أحياناً 
ندري 

العتاب لمن يستحقه فقط 

الذي يحب ال يرحل 

الحب هو دستور العاشقين 

بلغة الكورة الحب هات وخذ 

الحب هو دستور العاشقين 

ُسكرته  بعد  يصحو  الخمر  فشارب 
وشارب الحب طول العمِر سكراُن )الزير 

سالم(

 .. مشتاق  خالني  حبك   : كلماتي  من 
حبك خالني ملهوف .. وللعشاق جريت 
 .. كسوف  بيداري  بشوق   .. وسألت 
العين  في  فرحة   .. كده  الحب  قالولي 
بتاللي .. حبك غيرني وبدَّل حالي .. حبك 

حيرني سهرني ليالي .  

  نتغنى بأنّنا نعيش في القرن الحادي 
والعشرين وأّن الحضارَة قد بلغت أوَجها 
والعلَم قد بلغ ِقّمَته، وأّن حقوَق اإلنسان 
أقّرتها  ُدوليّة  ِشرعٌة  تحميها  َمصوَنة 
جمعية األمم المتحدة التي تضمُّ جميع 
دول العالم وعلى رأسها الدول العظمى. 
هذه الّشرعة التي تُِقرُّ بأّن لُكّلِ إنسان، 
الرأي  بُحّريّة  الحقَّ  وأنثى،  ذكر  من 
والمعتقد والتّعبير والتّنقل واالنتقال... 

فهل نحُن حقًّا أحرار؟
ال أحد يُنكُر أّن االكتشافات واالختراعات 
والتّقنيات الحديثَة الّتي تنعُم بها البشريّة 
حقل  في  وخاصة  هذا،  في عصرنا 
بجهاته  العالم  قد جعلت  االتّصاالت، 
لت كثيًرا  األربع قرية واحدة، وقد سهَّ
ُسبُل عيشنا بجميع نواحيها. ولكْن بقدِر 
ما يّسرت لنا من أموٍر ووفرت من وقٍت 
وقدمت من رفاهيٍة، فأنّي أشعُر بأّن هذه 
االختراعات قد حّدت من ُحّريتي وكشفت 

الكثيَر من خصوصيّاتي.
فإذا ما سّددُت، بواسطة بطاقة االئتمان، 
ثمن ما قد أشتريه من أّيٍ من المحالت 
التّجارية فستُصبح معلوماتي الّشخصيّة 
بمتناول المؤّسسة الماليّة التي أصدرت 
تلك البطاقة ومنها إلى أجهزة الّسلطة، 
كذلك األصناُف التي اشتريتها بكميّاتها 
أصبحت  فأين  وأثمانها.  وأنواعها 

خصوصيّاتي؟
وُكلُّ كلمٍة من محادثاتي الهاتفية، سواء 
األرضّي  أم  المحمول  الهاتف  عبر 
تُسّجل  اإلنترنيت،  مواقع  بواسطة  أم 
بالحرف والّدقيقة والثّانية في األجهزة 
أصبح  كذلك  الهواتف.  لهذه  لة  المشّغِ
مكشوًفا ومسّجاًل كّل ما أُرسلُه أو أتلقاه 
من رسائل وبأّي وسيلٍة كانت، سواء 
عن طريق اإلنترنيت أم مواقع التّواصل 
االجتماعّي أم الهاتف المحمول، بالتاريخ 
والساعة والدقيقة والثانية. فأين أصبحت 

ُحّريّة القوِل والتعبير؟
وما دام هاتفي المحمول بحوزتي، حتى 
ولو كان ُمطفأً، فستعلُم األجهزة مكاَن 
وجودي )إاّل إذا نزعت منه البطارية(. 
كذلك إذا تنقلُت بالسيارة مشّغاًل جهاز 
دليل الطرق )G.P.S( فكلُّ مكاٍن أعبره 
أو أتوقف فيه بإمكان األجهزة تحديُده. 
ا تكشُف تفاصيلَه أيًضا بطاقُة  فُر جوًّ والسَّ

ركوِب الّطائرة. فأين ُحّريّة التنقل؟
مو التّطبيقات  ثم منذ متى أصبح مصّمِ
على الهواتف الذكية، وخاّصة تطبيقات 
األلعاب المّجانيّة، جمعيّاٍت خيريًّة كي 
إًذا  فلماذا  بالمّجان؟.  علينا  توّزعها 

إلى  بالّدخوِل  لهم  الّسماَح  يشترُطون 
فيها  بما  والموقع  الّشخصية  البيانات 
الّصور...؟ أليس هذا بالتأكيد لغاية في 
نفس يعقوب. ألْم يخُطر بباِل أحِدنا بأن 
يكون وراء هذه التطبيقات من يصطاُد 
من شركات  بدوره  ليبيعها  العناوين 
التّسويق؟ فمن أين تحصُل الّشركاُت، 
التي ليس بيني وبينها أّي تعامٍل، على 
عنواني اإلليكتروني كي تُغرقني بإعالناتها 
اليوميّة أو األسبوعيّة؟ وال ننسى تلك 
الشركات التي تعرُض علينا أن نحفَظ 
لديها مّجانًا مدوناتِنا حرًصا “منهم” على 
أاّل يلحَق بها اًذى من جّراء عطٍل تقنّيٍ 
او تسهيال لنا في الوصول إليها من أي 
جهاٍز آخر أو عند شرائنا جهاًزا جديًدا. 

“اللهّم زدنا من فاعلي الخيِر”.
وآالُت التّصويِر المنُصوبُة على الطرقات 
هنا وهناك، ال تسّجل تحّركاتي فقط بل 
تكشُف أيًضا من قد يكون برفقتي أو من 
التقيته أو حادثته. حتى في مسكني لسُت 
آمًنا من أجهزِة التّنّصت أو التّصوير أالَّ 
تُسّجل ما قد أقولُه أو أفعله. فقد تحّقق 
ما كان يتخّوف منه مواطنو الّدوِل ذات 
األنظمة الّدِكتاتوريّة البوليسيّة، إذ أمسى 
يقولون.  كانوا  آذاٌن”، كما  “للجدران 

فأين حّريّتي الّشخصيّة؟
أنا ال أُنِكُر أّن على الّدولة الّسهَر على 
األمن العام، فأمني وأمُن كّلِ مواطٍن، 
هو من أمن المجتمع، ولكْن من يضمُن 
لي بأاّل يقع ولو بعُض خصوصيّاتي، 
في  بريئات،  فتيات  أو خصوصيّات 
المستغلّين  أو  النّفوس  أحِد ُضعفاء  يِد 
من العاملين على األجهزة المختّصة، 
ليبتّز كالًّ بما قد يُؤذيه؟ كما أنّي لمجرد 
الّشعور بأنّي قد أكون مراقبًا، في كالمي 
أو تنقالتي أو في مسكني، فسيتملّكني 

أسى الحّدِ من حّريّتي.
وال أنسى ما حرمتنا منه تلك التّقنياُت 
وأجهزتُها من عالقات اجتماعية كانت 
وجيراٍن  وأقارب  كأهٍل  بيننا  تربُط 

وأصدقاء.
هذه  لي  سّهلت  مّما  غِم  الرُّ وعلى 
الحديثُة معيشتي، وعلى  االختراعاُت 
غِم من أنّها باتْت من الّضروريّات  الرُّ
في حياتنا اليومية، فقد بدأت أمُقتُها. وكم 
تمنيُّت أن يعوَد بي الّزمُن سنواٍت عديدًة 
إلى ما قبل هذه الّرفاِهَية، ولو لساعاٍت 
قليالٍت، مع كّلِ ما كان في تلك األيام 
ببعِض  أتمتَّع  العيش، كي  قساوة  من 
لحظاٍت من الُشعوِر بحّريّتي الّشخصيّة.
أليست ُحّريّة اإلنسان أسمى ما في الوجود؟

هل حنن حقًّا أحرار؟ 

أسامه كامل أبو شقرا

هذا قدري ان اكون سوريا”
نعم لي الشرف بان احمل الهوية السورية 

وبكل فخر واعتزاز اقول : انا سوري 
واليوم، وما جرى وما يجري على ارض وطني سوريا،

لهو عّز وشموخ لهذا الوطن، لهذا الجيش االبي المغوار
من كان يصدق ان تقف سوريا في وجه هذه الذئاب،

هذه الوحوش، التي جائت من كل صوب ودرب وتكالبت بقلوب وحشية همجية 
ال تعرف لها دين وال مذهب غسلت ادمغتهم بقصد الجهاد 

والى اين، الى سوريا 
الى سوريا ومنها الى الجنة 

فقط ان تقول هللا واكبر ...   واقتل ، واسفك 
دماء هذه الخراف البريئة هذا االنسان السوري 

هل يعقل ان يحصل هذا ونحن في هذه االيام 
في هذا الزمن المتقدم والمتمدن 

نعم حصل ، ومن اقرب الجوار لنا ، 
هذا قدرنا  

ولي الشرف ان اكون سوريا”

هذا قدرنا

شركة  صينية عمالقة تكرم 
ستة آالف من موظفيها يف 

رحلة إىل فرنسا بكلفة ٢٤ مليون دوالر

 بقلم: جــاك قرانـطـة

 ينتهي الطبيب من فحصه الدوري لي، يقول و على 
وجهه نظرة جادة:

ـ حالتك الصحية معقولة، ليس هناك تحسن لكنها في نفس 
الوقت ال تزداد سوًء.

يصمت برهة ثم يضيف:
ـ تبدو كأن أعصابك مشدودة، هل أعصابك فعال مشدودة؟
يحيرني و يضايقني السؤال، أداري ضيقي تأدبا و أرد عليه:

ـ ال أعتقد ذلك، أعتقد أني عادي.
يجيب بإصرار و بحسم:

ـ ال، أنت أعصابك مشدودة، يجب أن نتعامل مع هذا األمر، 
سأطلب من أخصائية نفسية  من المستشفى االتصال بك 

لترتيب مقابلة، سيساعدك ذلك كثيرا.
أشكره و أنصرف. أعود لمنزلي، أنظر في المرأة ألرى 
إذا كان هناك ما يدل على أن أعصابي مشدودة، ال أرى 

شيئا مختلفا فأنسى الموضوع. 
اآلمور  من  كثيرا  أأخذ  أن  الصحية  مشاكلي  علمتني 
باستخفاف و ال مباالة مع التسليم باألمر الواقع، كان هذا 
هو مزاجي العام عندما ذهبت لمقابلة األخصائية النفسية 

بناًء على ميعاد حددته لي عندما إتصلت بي هاتفيا. 
أواخر  أنها في  أعتقد  توقعت،  وجدتها أصغر سنا مما 
الثالثينات، حسناء، ذات إبتسامة نجحت في في أن تجعلها 
طبيعية و غير مهنية. أجلستني على مقعد مريح، أخذت 
مني المعلومات الروتينية، ثم بدأت أسئلتها، كان سؤالها 
األول صادما إلى حد ما، أعتقد أنها تعمدت ذلك، سألتني:

ـ هل تعتقد أن جلساتنا معا هذه ستساعدك؟
متسلحا بال مباالتي و باستخفافي بظروفي و حالتي و كل 

ما يحيط بي قلت لها بهدوء و ددت أن يثير أعصابها:
ـ لم أجرب مثل هذه الجلسات من قبل، طبعا هناك احتمال 

أن يكون تأثيرها بسيطا أو أال يكون لها أي تأثير.
أهملت ردي و قالت بحماس كأنها وجدت فرصة للتحدي:

ـ هل تعتبر نفسك سعيدا؟
ـ أعتبر نفسي إنسان عادي، أحاول أن أكون راضيا، لكن 
هناك لحظات من الحزن تنتابني، أال يحدث هذا مع الجميع؟
ـ هذا ما نحن بصدده، لحظات الحزن، ما سببها؟ َمَرَضك؟

ـ مرضي أحد األسباب، لكن هناك مشاكل أخرى شخصية.
ـ هل يمكنك أن تخبرني ما هي هذه المشاكل؟

ـ أفضل أال أفعل.
ـ عادي، غير مهم. لحظات الحزن هذه هل تدفعك أحيانا 

للبكاء؟ 
ضايقني سؤالها، في الواقع ضايقني الموقف كله، سألت 
نفسي إذا كان هناك طريقة مناسبة لإلنسحاب و مغادرة 

مكتبها. رددت بعد لحظة صمت:
ـ نعم، أحيانا.

ـ هي إذا ليست لحظات حزن، إنها لحظات إكتئاب و هذا 
ما سنتعامل معه.

كأنها شعرت أن أسئلتها قد أجهدتني نفسيا، كفت عن 
أنها  قالت  عملها،  طبيعة  لي  تشرح  بدأت  و  األسئلة 
العقل اإلنساني و  السلوك و  نفسية درست  كأخصائية 
كيف يعمالن.  و المشاعر اإلنسانية و طرق تحليلها و 
كيف أن الظروف المختلفة تؤثر عل األفراد، شرحت 
أنها ليس لديها درجة طبية و بالتالي ال يمكنها وصف 
األدوية. أنهت الجلسة و طلبت مني أن أحضر بعد إسبوع 
للجلسة التالية، رجتني أال أتخلف، أكدت مقدرتها عل 
مساعدتي على التخلص من نوبات الحزنـ  أو اإلكتئاب 

كما تسميها هي ـ التي تنتابني.
عندما حان ميعاد الجلسة التالية إنتابتني مشاعر متضاربة، 
فكرت في عدم الذهاب، لكني أخيرا قررت مقابلتها على 
أمل أن تستطيع فعال مساعدتي. قابلتني بإبتسامة كبيرة، 

دخلت في الموضوع مباشرة، قالت:
ـ طريقة التعامل مع حالتك ستعتمد عل ممارستك لثالثة 
أشياء، اليوجا و التأمل الروحاني و العالج بتوجيه الطاقة 

أو الريكي. دعني أشرح لك كل منها.
بدأت الشرح بحماسة أن اليوجا مجموعة من التمارين 
الجسمانية و العقلية و الروحية نشأت في الهند القديمة  
تهدف إلى تحسين الصحة و الوصول للراحة الجسدية 

و النفسية.
العقل  تكنيك إلراحة  الروحاني هو  التأمل  أن  شرحت 
عن طريق التنفس المنتظم و التركيز مما يصل بنا لحالة 

عقلية مختلفة عن حالة اليقظان العادي تهدف إلى بحث 
و إكتشاف جميع نواحي نفسيتنا و الوصول أخيرا إلى 

أعماقها بطريقة إيجابية مما يقود إلى السالم الداخلي. 
أما الريكي أو العالج بتوجيه الطاقة فهي عملية الغرض 
منها شفاء الشخص عن طريق سريان الطاقة من المـُـعالـِـج 
إلى الشخص بواسطة اللمس، يؤدي ذلك إلى تنشيط عملية 
التوازن  الجسم و إصالح  في  الكامنة  الطبيعي  الشفاء 

الجسدي و النفسي للشخص. 
أن أعطيها  الذكاء  أنه من  بإنتباه، وجدت  لها  إستمعت 
فرصة لشرح ما تود شرحه و تخليت بشيء من التردد 

عن رفضي و عدم راحتي لفكرة لقائي معها.
تقوم بجلسات  نفسها  أنها هي  اللقاء  نهاية  أخبرتني في 
توجيه الطاقة و أعطتني اسم مركز تتوافر فيه كل هذه 
المركز مرتين  التردد عل  في  بدأت  مجانا.  الخدمات 
إسبوعيا لليوجا و مّرة لكل من جلسات توجيه الطاقة و 
التأمل الروحاني. بالتدريج و ببطأ و خالل عدة أسابيع 
وجدت فعال أن لحظات الحزن التي كانت تنتابني َقلـَت و 
أصبحت متباعدة، و حتي عندما تنتابني يكون التخلص منها 
سريعا و كامال. لكن كان هناك شعورا غريبا يحتويني، 
شعوري بأني مـُبـَْرمـَج، قد أكون مبرمجا لألحسن لكني 
ال زلت مبرمجا. يمتزج مع هذا شعورا عميقا بالخواء. 

لكني أقنعت نفسي أن الخواء أفضل من اإلكتئاب.
زوجتي قالت لي:

ـ لماذا أنت صامت أغلب الوقت؟ لم تكن أبدا كثير الكالم 
لكن في الفترة األخيرة زاد صمتك.

لم أدري ماذا أقول أو ماذا يجب أن أقول، فكرت برهة 
ثم قلت:

ـ سأحاول تفادي ذلك، سأحاول أن أتحدث معِك أكثر، 
سأحاول أيضا أن تكون مواضيع حديثي َشيــَِقة.

واضح من مالمح وجهها أنها ال تدري إذا كنت جادا أم  
أن ردي كان ساخرا، أنا نفسي لم أعرف.

بعد لحظات قالت زوجتي:
ـ هناك سيرك يزور المدينة، لماذا ال تأخذ الحفيد و تذهبا، 

ستقضيا معا و مع عروض السيرك وقتا ممتعا.

كالمها  وجدت 
معقوال، فعال في 

اليوم التالي أخذت الحفيد و ذهبنا للسيرك. جلسنا في أحد 
الصفوف األمامية. بدأ البرنامج، هناك أضواء ساطعة و 
موسيقى صادحة و العديد من المهرجين. كأن السيرك 
يحاول أن يعوض المتفرجين عن واقع حياتهم اليومية 
الصعب، أم هو يحاول أن ينسيهم إياه. توالت العروض، 
رياضيون يقفزون عاليا و يسيرون متزنين على حبال 
معلقة، ترى كم من ساعات التدريب المكثفة إحتاجت منهم 
هذه المهارات إلجادتها. المتفرجون مشدوهون يصفقون 
بعد كل عرض، حفيدي مسرور مأخوذ بكل ما يرى. 

آخر عرض، يدخل دب قطبي مع مدربه، منظره رائع 
أخاذ بلونه األبيض الشاهق و جسمه الضخم المهيب، 
يدخلونه  العرض عندما  بعد  منظره  يكون  ترى كيف 
في قفصه؟ ركب الدب دراجة بدت تحت جرمه الضخم 
صغيرة تنوء بحمله، دار دورتين حول الحلبة ثم أمره 
المدرب فقاد دراجته بمهارة فوق عارضة ضيقة تحتاج 
منه لمهارة في التوازن، ثم قام ببعض الحركات البهلوانية 
فوق الدراجة كأن يقودها و قد رفع قدميه األماميتين من 
على مقَوِدها. بعدها أمره المدرب بإيماءة حازمة فقاد 
دراجته و مر بها وسط دائرة من النار عدة مرات، نال 
الُدْب كثيرا من اإلعجاب و التصفيق، في آخر العرض 
لف الُدْب حلبة السيرك على الدراجة يحيي المتفرجين. 
أنه  بعيني، شعرت  إلتقت عيناه  أمامي  عندما مر من 
ينظر في عيني نظرة ذات مغزى، ثم أكمل دورته وسط 

صفيق الجمهور.
قد  العرض  كان  إذا  حفيدي  سألت  ننصرف  نحن  و 

أعجبه، أجاب بحماسة:
ـ جدا، بالذات الدب البهلوان، لقد كان ماهرا جدا و رائعا، 

هل أعجبك الُدْب يا جدي؟
أجبته بإبتسامة:

ـ نعم أعجبني جدا.
لم أرغب ان أقول للصغير أني شعرت بالحزن و األسى 

و األلم على هذا المخلوق الجميل البائس المـُـَرَوْض.

صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

  Tiens Group شركة  تأسست    
التجارية عام  ١٩٩٨ وخالل ثالث سنوات 
 ١٦ بخدمة  العالمية   األسواق  دخلت 
مليون متعامل في مجال األدوية الصينية 
التقليدية والفيتامينات والكالسيوم والقهوة 
الطبيعية والتعامل عبر  الفورية والمنتجات 
بلدا  ينتشر زبائنها في ١٩٠    . االنترنيت 
ألمانيا ومائة وأربعين  ألفا في  منهم ستين 

ألف في روسيا.
العقارات ،  توسع  نشاط الشركة ليشمل 
المالي  التعليم االستثمار  الدولية ،  التجارة 

والسياحة .
 Li Jinyuan ولد مؤسس الشركة ومالكها
عام  ١٩٥٨ وحصل على شهادة  دكتوراه  
 Tiens في إدارة األعمال   وترجمة اإلسم
تعني- األسد - تعمل  الشركة على مستويات 

مختلفة  ويسوق بضائعها عدد كبير
العمالء  عام   العمالء وبلغ عدد هؤالء  من 
بلدان  بائع في مختلف  ٢٠٠٩،  ١٢ ألف 

العالم .
يعتبر مالك الشركة في درجة ٢٤ من أثرى 
أثرياء الصين وبثروة مقدارها  ١،٢  بيليون 

دوالر أميركي حسب مؤسسة  فوربس .
أراد مالك الشركة تكريم نصف عدد موظفيه 
- ٦٤٠٠ - موظفا في رحلة إلى فرنسا 
أيام وبكلفة  -٢٤-  مليون  ولمدة أربعة 
الموظفون في ١٤٠  مائة  دوالر ؛ توزع 

وأربعين فندقا  في باريس ؛ شملت الرحلة 
زيارة العاصمة  باريس ومواقعها السياحية 
الشهيرة ومنها إلى الجنوب - الساحل الشهير 

- Cote d`Azur -
حجزت الشركة ٧٦٠٠ بطاقة سفر بالقطار 
الجنوبى   الساحل   إلى  باريس  السريع  من 
حيث  زار الموظفون  جزيرة مونت كارلو، 
الشهيرتين حيث تم  ومدينتي  كان  ونيس 
حجز  ٤٧٦٠ غرفة  في فنادق  أربعة 

وخمسة نجوم .
الجنوبي من  الساحل  للإلنتقال في منطقة 
الشهيرة   السياحية  المواقع  إلى  الفنادق 

إستأجرت  الشركة  ١٤٧ باصا  .
أكبر  الرحلة بعدد ٦٤٠٠ سائحا  تعتبر هذه 
مجموعة سياحية  زارت فرنسا في التاريخ؛  
الرحلة بما فيها  وكان مجموع مصاريف 
بـ ٣٣ ثالثة وثالثين  الموظفين   مشتريات 

مليون يورو .
تعتبر السياحة من أهم الواردات المالية في 
فرنسا  وتقًدر  بـ ١٥٠مائة وخمسين بيليون 
يورو سنويا ما يعادل ٧٪ من الدخل القومي 
في  فرنسا  كما  يقدر عدد السائحين  سنويا  

بـ  ٨٥ خمسة وثمانين مليون سائح .
كانت رحلة تكريم  نصف عدد موظفين 
مرور  بمناسبة  موظفا  الشركة  ٦٤٠٠ 
الشركة  وبلوغ  عشرين سنة  على تأسيس 

مؤسس الشركة الستين عاما .

احلزب اإلسالمي يف كندا

بقلم: سونيا الحداد

بقلم: إدوار ثابت
أغنية يف ستة اسطـر 

  -1 السياسة قد ُتزيَّف الفن ، ولكن 
التاريخ ال يكذب

كان يسمع فيما يسمعه من اإلذاعة المصرية 
في الستينات أغنية الفن التي كتبها صالح 
الوهاب والتي  جودت ولحنها محمد عبد 
بدأت تذاع في األربيعنات . كان يسمعها 
المقدمة  ، والسيما  بها  ، ويستمتع  كثيراً 
الموسيقية التي وضعها محمد عبد الوهاب 
لها ، فهي أروع ما قدم من ألحان . ففيها 
يبدأ اللحن هادئاً باآلت الكمان ، ثم تعزف 
آلة الكمان عزفاً منفرداً يؤديه أنور منسى 
ألحان محمد عبد  يؤدي  دائماً  كان  الذي 
فيه  تتحاور  ثم   ، اآللة  الوهاب على هذه 
تنفصل عنها وتعزف  ثم  مع هذه اآلالت 
الفرقة  ثم تعزف  تتحاور معها  ثم  منفردة 
السريع  إلى  البطئ  اللحن من  الموسيقية 
، ويتكرر ذلك مرة ثانية وبسرعة أكثر ، 
وبعد ذلك تؤدي آلة القانون عزفاً منفرداً ، ثم 
تعزف الفرقة اللحن من البطئ إلى السريع 
ثم تهدأ اآلت العزف ، ويبدو ايقاع األغنية 
خفيفاً فيعزف القانون منفرداً مرة ثانية ثم 
تتحاور معه اآلت الكمان ثم تعزف الفرقة 
الموسيقية مقدمة األغنية ، ويستمر اإليقاع 
اللحني تؤديه اآلت الكمان مع نبرات خفيفة 
من آلة العود ويغني محمد عبد الوهاب . 
كان يستمتع بهذه المقدمة الموسيقية عندما 
يسمعها ومدتها أربع دقائق ويسمع بعدها 
األغنية ،. ولكنه يستغرب لها ، فاألغنية من 
ستة أسطر فقط ، يتحدث فيها الكاتب عن 
الفن وقد أوحى له الليل أن النجوم تضئ 
السماء وأن جمالها يغري نجوماً ثانية هم 
الفنانين فيلقي إليهم حديثه فهم الذين أبدعوا 

ها فيهم ، وأن هذه الفنون  الفنون ، وأن سرَّ
كالخميلة المزهرة والفنانين ازهارها وأن 
الفن لحن يهز أوتار القلوب ، ودنياه جميلة 
هم أنوارها فيقول الكاتب باللهجة العامية :

الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها 
نجوم تغري النجوم من حسن منظرها 

ياللى بدعتوا الفنون وفي ايدكوا أسرارها 
دنيا الفنون دي خميلة وأنتوا أزهارها 

والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها 
والفن دنيا جميلة وأنتوا أنوارها 

القصيرة  األغنية  هذه  يستغرب من  كان 
بهذا  أغنية  تكتب  أن  الغالب  فليس من   ،
أن محمد  أعتقد  ولكنه   ، القصير  الطول 
عبد الوهاب اكتفى بها ، وأهتم فيها بلحنه 
لم  ذلك  ، ومع  الشئ  بعض  يطول  الذي 
يقنعه هذا األعتقاد ، وال سيما أن األغنية 
يكررها مرتين ، فحاول أن يعرف المبرر 
الكتب  دار  إلى  فاتجه  لها ولكتابتها هكذا 
الخلق  باب  بشارع  كانت  التي  المصرية 
بالقاهرة والتي نقلت بعدها أمام كورنيش 
النيل ليبحث عن الوثائق لعله يعرف شيئاً ، 
وذهب إلى مقر صحيفة أخبار اليوم واطلع 
على بعض الصحف القديمة وما تكتبه في 
هذا المجال ، وبعد هذا البحث يكتشف شيئاً 
لم يكن يشك أن  بل  لم يكن يعرفه  غريباً 
الكثيرين ال يعرفونه وهو أن هذه األغنية 
يغنيها  التي  الفقرة  طويلة أطول من هذه 
محمد عبد الوهاب مرتين ، وأن األساس 
في كتابتها وفي مضمونها هو مدح الملك 
فاروق الذي كان ملكاً على مصر ثم على 
مصر والسودان منذ عام 1937 حتى عام 
1952 عندما أدت حركة يوليو إلى تنازله 

عن العرش ألبنه أحمد فؤاد ثم تحولت مصر 
إلى جمهورية فتولى اللحكم محمد نجيب ثم 
تركه لجمال عبد الناصر الذي كان يكره 
الملك  والعائلة الملكية كلها فدفعه ذلك إلى 
أن يغير أموراً كثيرة بالبالد ، فغير أسماء 
الشوارع التي كانت تطلق على الملك وأفراد 
عائلته ، وأندفع نظامه إلى تغييرها كرهاً 
منهم أو مجاملة له ، وألغيت معها ألقاب 
البك والباشا على الرغم من أن هذه األلقاب 
بعد ذلك حتى غدت تطلق على  أنتشرت 
من يمتلك منصباً راقياً ، ثم شاعت قصار 
العامة يطلقونها على األفراد عند تحيتهم 
أو مقابلتهم ، وغيرت أسماء بعض األماكن 
والشركات والمتاجر ، وظل بعضها كما 
هو لشهرتها وسعى عبد الناصر إلى تشويه 
شخصية الملك فاروق ، فلم يكن يبرز له 
إال المساوئ وساعده على ذلك من يليه من 
أفراد الحكومة ، وساعدته وسائل اإلعالم 
مجاملة على الرغم من الملك فاروق كان 
به مزايا كثيرة ولكنها لم توضح ، ومن بين 
ما ال يرتضيه جمال عبد الناصر ونظامه ، 
بل يكرهه ويغضبه هو ما يمدح الملك من 
األغاني واألحتفاالت التي تقام له ، ومن 
بين ما ألغي من األغاني هذه األغنية .. الفن 
.. ولكن يبدو أن المقربين من النظام أحسوا 
في األغنية براعة اللحن وطالوة أداء محمد 
المقدمة  بإذاعة  فأقروا  فيها  الوهاب  عبد 
الموسيقية والجزء األول منها الذي يمتدح 
فيه الكاتب الفن والفنانين والذي كان يتكرر 
مرتين . عرف بعد بحثه أن هذه األغنية 
الكوبليه  أو  األولى  الفقرة  بعد  بها  طويلة 
األول كما يطلق عليه من اللفظ الفرنسي 

وهو مقطع غنائي أن بها ثالثة مقاطع غيره 
أو بعده كل مقطع منها به مدح للملك فاروق 
يضع بينها محمد عبد الوهاب فواصل لحنية 
تختلف في شكلها وتتواءم في أصلها . أما 
المقطع األول والثاني في األغنية يتساءل 
فيه الكاتب أسئلة يشملها التوكيد يقول فيها 
أن من يصف الفن ويعرفه هو من يرتبط 
به ومن يهواه ويمس إحساسه وأن من حاباه 
يقول   . فاروق  الملك  وشرفه ورعاه هو 

المؤلف في هذا المقطع 
الفن مين يوصفه إال عاش في حماه 

والفن مين يعرفه إال اللي هام في سماه 
والفن مين أنصفه غير كلمة من مواله 
والفن مين شرفه غير الفاروق وراعاه 

والمقطع الذي يليه ال يخلو من هذا المدح 
يخاطب به المؤلف الملك فيقول هو الذي 
أكرم الفنان ورعى فنه واغره ورضى عنه 

فأروى قلب بألحانه .. يقول :
أنت اللي أكرمت الفنان ورعيت فنه  
رديت له عزه بعد ما كان محروم منه 
ورويت فؤاده باأللحان برضاك عنه

فيوضح  األغنية  من  األخير  الجزء  أما 
ألوانها ساحرة  الفن كجنة  أن  الكاتب  فيه 
ويغنون  عليها  يعيشون  الفنانين  وأن 
ألحانها ، فهم سكانها وأن الملك تاج البالد 
                                         . لها  فارتضته  ويحرسها  يرعاها  الذي 

يقول المؤلف :
 الفن جنة بتسحرنا بألوانها 
أحنا تاج البالد الجنة سكانها 

وأنت راعيها وحارسها ورضوانها 
وإذا كانت اإلذاعة قد أقرت بإذاعة المقدمة 
الموسيقية والجزء األول من هذه األغنية 

فهناك أغنية ثانية لمحمد عبد الوهاب منعتها 
كلها ، كتبها له نفس المؤلف صالح جودت، 
وأذيعت بمناسبة عيد ميالد الملك فاروق 
وعيد الشباب في مفس الوقت وهي أغنية 

)الشباب( الذي يبدأها الكاتب فيقول :
قالوا لي إيه الشباب  قلت الشباب غنوة
تسرح في ظل الربيع وفي طلعته الحلوة

ثم يسعى فيها إلى مدح الملك فيقول :
ياللي آمال الشباب  ترويها أيدك 

الليلة عيد الشباب  الليلة عيدك
دعاني داعي شبابك قمت لبيتك

ميالدك ساحر جمالك قمت حبيتك 
من كتر غيرتي عليك في القلب خبيتك 

وقلت لك يا فاروق القلب ده بيتك 
وعندما يأتي محمد عبد الوهاب إلى يا فاروق 
يغنيها عالياً وكأنما يتغنى بموال يرجع فيه 

)يا ليل( ثم ينهي األغنية فيقول : 
شبابك نفحة م الجنة  تهني الروح وتسعدها 
وتاجك مصر تتهنى عليه والدنيا تحسدها 
وعيدك غنوة تتغنى  وطول الليل أرددها 

وأقول للفجر يستنى   لفَّرح مصر يوم عيدها 
وألحق أن محمد عبد الوهاب كان يهدف من 
هاتين األغنيتين مع مدح الملك فاروق تكريماً 
له ، إلى أن يمنحه مكافأة أو لقباً كما منح أم 
كلثوم وسام الكمال عندما غنت أمامه أغنية 
)ياليلة العيد( التي كتبها أحمد رامي ولحنها 
رياض السنباطي عام 1939 في حفل من 
حفالتها حضره الملك فاروق عام 1944 

ليلة عيد الفطر بالنادي األهلي بالقاهرة .
البقية في العدد القادم  

ما الذي ننتظره لنقول بصوت عال وواضح أن السياسة والدين في كندا ال يختلطان ؟

 أهنئك كندا، األخوان المسلمون حلوا أهال وسهال في ديارك… 
والذي من  أونتاريو  في  الحزب اإلسالمي  بتسجيل   مطالبين 

المرجح أن يشارك فيه قريبا في حملة االنتخابات.
هل قرأتم برنامج هذا الحزب؟ انها فعال مهزلة...

ها هي النقاط البارزة:
• يضع هللا المبادئ التي يجب أن تحكم الحياة العامة والخاصة 
نظم  احترام  أونتاريو اإلسالمي  لكل مواطن. وسيكفل حزب 
نظامها  ، فضال عن  المقاطعة  والتعليم في  والعدل  الصحة 

االقتصادي ، لمبادئ وقيم القرآن.
• الزواج هو اتحاد مقدس بين رجل وامرأة خلق هللا آدم وحواء 

، وليس آدم وستيف.
• هناك عدد كبير جدا من حاالت االنفصال ، وحاالت الطالق 
، واألسر ذات الوالد الوحيد. ويجب أن نستعيد الوحدة األسرية 

التقليدية ، التي هي الضمان الوحيد لسعادة األطفال.
ليس هناك جنس  والنساء.  الرجال  لقد خلق هللا جنسين:   •

وسطي. إنه مثبت بالعلم
الحزب  فإن   ، الوالدة  القادر على  أن هللا وحده هو  • وبما 
اإلسالمي في أونتاريو يعارض اإلخصاب األنبوبي. وبالمثل ، 
بما أن هللا وحده هو القادر على إزهاق األرواح ، فإن الحزب 

اإلسالمي في أونتاريو يعارض المساعدة الطبية في الموت.
"مجتمع مطهر"

• نحن ضد الفاحشة ، الوقاحة، العري ، والمنحرفين.
• الكحول والمخدرات والقمار والزنا يجب حظرها

إلى  المختلطة  المقاطعة  تدريجيا مدارس  • وسوف نحول 
مدارس للبنات ومدارس للبنين.

• سننشئ نظاما اقتصاديا ليس رأسماليا وال شيوعيا  والبنوك 
لن تكون قادرة على فرض الفائدة.

• التجديف سيكون محظورا تماما بموجب القانون
• كل الحيوانات سوف تذبح وفقا لطقوس الحالل.

هذه بعض التعليقات من موقع الحزب اإلسالمي في أونتاريو:
• "ماليين التهاني ! «

• "وآمل أن تنتخبوا وأن تنظفوا القذارة التي هي كندا. «
قذرا بسبب  الكندي  المجتمع  لقد أصبح   ! لك  • "سأصوت 

المخدرات والفساد والتلوث. هذا يوم عظيم لكندا «
اتفاق انتحاري

إذا ما حصل وتم تأسيس هذا الحزب )تم تسجيل االسم ، ولكن 
الحزب لم يتم تأسيسه رسميا بعد( ، سيصبح الحزب اإلسالمي 

في أونتاريو أول حزب سياسي ديني رسمي في كندا.
ديمقراطي  بلد  يسمح  لماذا  األسبوع:  اختبار  إلى  يقودنا  وهذا 

بتشكيل سياسي لتعزيز القيم غير الديمقراطية ؟
الدين ، ولكن مواثيق حقوقنا  الدفاع عن حرية  من الجيد جدا 

وحرياتنا ليست مواثيق انتحارية ، على حد علمي...
ما الذي ننتظره لنقول بصوت عال وواضح أن السياسة والدين 

في كندا ال يختلطان ؟
لكني ما زلت أتمنى.

المسلمين  فإن   ، الحزب  إذا ظهر هذا  أنه  يقين من  وأنا على 
إنه ال  قائلين   ، العامة  الساحة  في  المعتدلين سوف يشجبونه 

يمثلهم.
حسنا ، أتمنى ذلك.

مارتينو في  الصحافي ريتشارد  كتبه  المقطع  مآلحظة: هذا 
جريدة مونتريال وتمت ترجمته لكم.

المعاقين  فعال سيتم شجب هؤالء  وأتساءل معه، هل  أضيف 
عقليا بالتخلف والحقد، علنا وبجدية من قبل المسلمين؟ أتمنى 
ذلك أنا أيضا، حفاظا على ما تبقى من األسالم! وحفاظا على 
أرواح األبرياء… ألن كندا دفعت الثمن الغالي لتتحرر من نير 
ولن  ما هو جميل،   الحياة وكل  الساديين، كارهي  الشريرين 

تقبل أبدا بغير ذلك مهما كلف الثمن.
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   جمال البشرة وحيويتها يتطلب العديد من األمور، من أهمها اتباع 
نظام غذائي صحي، والنوم عدد ساعات كافي، والحرص على ترطيبها 
البشرة األول، فبسببه تزحف  الجفاف عدو  للجفاف، حيث يعد  منعا 
التجاعيد على البشرة وفي سن مبكرة، ومن األشياء المهمة التي ال يجب 
تجاهها، التقشير إلزالة خاليا الجلد الميتة، ومن الممكن عمل مقشرات 
لكم نقال عن موقع  نقدمها  التى  تلك  بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة، 

“ويكي هاو” كاآلتي:
مقشر الملح األساسي

كوب ) 300 جرام( من الملح. نصف كوب، )120 ملل( 
من الزيت. 

5-15 قطرة زيت، ونوع الزيت اختياري، كزيت الزيتون 
أو اللوز مثال.

مقشر الملح بالليمون
مقشر الملح بجوز الهند، 2 كوب )400 جرام(، من زيت 

جوز الهند، كوب) 240 جرام( من الملح اإلنجليزي.
8-10 قطرات من الزيوت األساسية.

مقشر الملح بالنعناع
كوب ) 240 جرام( من الملح اإلنجليزي، كوب )200 جرام( من ملح 

البحر الخشن.
كوب) 80 ملل( من زيت بذور العنب.

وفى كافة الوصفات السابقة يتم مزج جميع المكونات وفرك البشرة بها 
بلطف، ثم نغسلها بالماء الفاتر.

  قد ال يخطر ببالك يوما أن تخلط العسل 
األبيض مع البصل، ألى سبب من األسباب، 
إال أن الفوائد قد تدفعك للقيام باألمر أمال فى 

الوصول إلى النتائج.
فبحسب تقارير صحفية منشورة، أفادت 
بعض األبحاث العلمية التى أجريب فى 
بريطانيا، بأن خلط العسل األبيض أو عسل 
النحل، مع البصل يساعد فى التخلص من 
الدهون الزائدة فى الجسم، فضال عن التخلص 
من عالمات تمدد الجلد أو “السيلوليت” التى 

تؤرق النساء فى مختلف األعمار.
كما تساعد خلطة العسل األبيض مع البصل 
فى التخلص من السموم الموجودة فى 

الجسم، فضال عن دورها فى تخليص الجسم 
من الماء المختزن المسبب لالنتفاخ، كما أنها 

تساعد فى ضبط سكر الدم.
كل ما عليك، هو تقطيع بصلة إلى دوائر أو 
حلقات، ثم قومى بغليها فى الماء، من بعدها 
الوقت، ثم  النار واتركيها لمزيد من  خففى 
استخدمى الماء الناتج فى تحضير مشروب 
الوزن، لكن بعد تحليته  يساعد فى خفض 

بملعقتين من عسل النحل.
وبعد تناول المشروب بصورة يومية بمعدل 
يتعلق  فيما  الفارق  كوب واحد، ستالحظين 
البيضاء  الدهون، والخطوط  بالتخلص من 

على الجلد.    قالت دراسة برازيلية إن الطفل 
التي  العلوم  لنوع من  العصري يتعرض 
أبرز ناحية في الشخصية تجعله  تخرب 
إنسانية اإلنسان،  إنسان وهي  بأنه  يشعر 
الدراسة بأن الطفل العصري  وأضافت 
التكنولوجيا،  يولد وهو يسير على طريق 
فيها حتى على  يتعلمها ويتفوق  أنه  بحيث 
الكبار بعد مرور سنوات قليلة على والدته.
الجانب  وهناك مع األسف عائالت تنسى 
أو اإلنساني في كيان أطفالهم،  الشخصي 
وهناك عائالت ال تخفى عليهم ضرورة أن 
يتعلم أطفالهم مهارات أخرى كثيرة غير 

الذي يجمع  المتكامل  النجاح  التكنولوجية، من أجل تحقيق  المهارة 
بين التكنولوجيا والعامل اإلنساني في الشخصية، لتكون بيئة معيشتهم 
تنتج  فالتكنولوجيا لوحدها ال  الكلمة من معنى،  صحية بكل ما في 
شخصية ناجحة وال المهارات األخرى تنتج شخصية ناجحة، أي أن 
هناك حاجة ألمور كثيرة غير التكنولوجيا؛ ليكتسب الطفل شخصية 

متوازنة مستقبالً تجعل حياته أيضاً متوازنة.
بالحياة  تتعلق  الطفل مهارات  يكتسب  أن  المهم  فإنه من  لذلك 
التكنولوجيا من أجل أن يحقق نجاحاً  اإلنسانية، وليس فقط 
تأنيب الضمير  المستقبل، تمنحه حياة مريحة بعيداً عن  في  متكامالً 
المعلومات  تلك  فيها سوى  التحرك مثل روبوتات ال روح  أو 

التكنولوجية التي أمليت عليها.
الذين يصبحون  األطفال  بأن  المؤكد  بأنه من  الدراسة  وأوضحت 
بالغين من دون اكتساب مهارات تتعلق بالناحية اإلنسانية أو الحياة 
يقفون عاجزين عن  الضمير عندما  بتأنيب  اإلنسانية سيشعرون 
قادرين  آخرين  يرون  إنسانية، وبخاصة عندما  التعامل مع مواقف 
اإلنسانية  العلوم والمهارات  الكثير من  تعلموا  ذلك؛ ألنهم  على 
اإلنسانية.  الشؤون  في  تتطلب خبرة  التي  للمواقف  بالنسبة  المهمة 

فما هي أهم هذه المهارات بعيداً عن التكنولوجيا؟
أوال. التفكير التوافقي أو القدرة على التكيف:

قالت الدراسة البرازيلية إن التفكير التوافقي أو القدرة على التكيف، 
لحياة اإلنسان،  المهارات الضرورية جداً  على حد وصفها، يعد من 
فإذا لم يستطع اإلنسان التكيف مع البيئة أو الموقف، فإنه ال يستطيع 

التصرف خارج إطار “دائرة الراحة” التي تعود عليها.
ثانياً. مهارة التواصل الشخصي مع اآلخرين:

تعتبر هذه من المهارات اإلنسانية الهامة، أي التواصل مع اآلخرين 
التكنولوجيا. والتعامل هنا يعني معرفة كيفية  بدون االعتماد على 
أية  الناس بشكل شخصي بحت، بدون مساعدة  بقية  االحتكاك مع 

وسيلة تكنولوجية.
ثالثاً. مهارة التعاون مع اآلخرين:

أكدت الدراسة بأن االعتماد التام على الوسائل التكنولوجيا قد جعل 
بقية  التعاون مع  يعرفون أصول  في حياتهم، ال  انفراديين  األطفال 

الناس، وتعلم التعامل مع بقية الناس يعتبر مهارة مهمة في الحياة.
رابعاً. مهارة حل المشاكل المتعلقة به كإنسان:

أشارت الدراسة البرازيلية إلى أن الطفل ينبغي أن يتعلم مهارة حل 

مشاكله اإلنسانية، أي المشاكل المتعلقة بتعامله مع الناس والمجتمع.
خامساً. اإلدارة الناجحة للشخصية:

قالت الدراسة إن هذا يعني بأن الطفل يجب أن يكتسب مهارة إدارة 
شخصيته بشكل صحيح، وعلى أساس سليم؛ لكي يكون شخصية 

ناجحة مستقبالً.
سادساً. القدرة على اختيار األسئلة المناسبة لطرحها:

المناسبة لطرحها على اآلخرين، أو  القدرة على اختيار األسئلة 
طرحها حول الحياة، تعتبر أيضاً من المهارات الهامة؛ ألنه من المهم 

تفادي ما هو تافه؛ لكي ال يكون محل سخرية لآلخرين.
سابعاً. مهارات حسن األخالق واللطافة:

قالت الدراسة إن األخالق الحسنة واللطافة تعتبران من أهم المهارات 
التي يجب أن يكتسبها األطفال منذ الصغر.

ثامناً. مهارة التعاطف مع اآلخرين:
تقول الدراسات العالمية إن اعتماد األطفال أو إدمانهم على الوسائل 
انعزاليين وأنانيين في أحيان كثيرة، لدرجة  التكنولوجية قد جعلتهم 
التعاطف مع  أو  الناس  بقية  قادرين على استيعاب مشاكل  أنهم غير 

اآلخر.
تاسعاً. مهارة إقامة عالقة عاطفية ناجحة:

العاطفة من  التكنولوجيا بدأت تسرق  بأن  البرازيلية  الدراسة  أكدت 
األطفال والمراهقين، وحتى البالغين لدرجة أنهم ال يستطيعون إقامة 
إذا كانت موجودة، وهناك  الحفاظ عليها  أو  عالقة عاطفية ناجحة، 
العاطفية من  العناصر  حاالت كثيرة للطالق تحدث بسبب فقدان 

شخصية اإلنسان.
عاشراً. مهارة تحقيق العدالة:

أشارت الدراسة إلى أن الطفل يجب أن يتعلم العدالة والتصرف العادل 
مع الناس، وكذلك اإلنصاف من أجل أن يكون شخصية يمكن الوثوق 

بها واحترامها في المستقبل.
حادي عشر. مهارة التعامل مع الطبيعة واحترامها:

تعتبر هذه أيضاً من المهارات الهامة؛ ألن اإلدمان على التكنولوجيا 
فقط يجرد اإلنسان من تقدير الطبيعة واالحتكاك معها بشكل مباشر 

لتقدير جمالها وعظمتها.
ثاني عشر. مهارة تعلم اللغات األخرى:

وأخيراً أشارت الدراسة إلى أن مهارة تعلم لغات أخرى تعتبر في غاية 
األهمية لتعلم الحضارات اإلنسانية واالحتكاك مع مجتمعات أخرى، 

يستطيع فهم تقاليدها وعاداتها إذا كان يتقن لغاتها.

بالبرد     في فصل الشتاء يشعر اإلنسان 
الساخنة مثل  المشروبات  إلى شرب  فيميل 
الشاي، والبابونج، واليانسون، والقهوة، 
والزنجبيل؛ وذلك ألنّها تمنحه الشعور 

بالدّفء والنشاط.
الكثير من  باإلضافة إلى احتوائها على 
القيمة الضرورية لصحة  الغذائية  العناصر 
الجسم، لذا يستخدم بعضها في عالج العديد 
المقال نقدم لكم  من األمراض، وفي هذا 
الساخنة في  أهم فوائد بعض المشروبات 

فصل الشتاء:
البابونج: 

يساعد على تقوية جهاز المناعة. 
يرفع مستوى كريات الدم البيضاء في الدم. 

يحد من اإلصابة باإللتهابات. 
يعتبر مضاداً لمرض السرطان. 

يعالج المشاكل الهضمية في الجسم.
يحد من األمراض الجلدية. 

يخلص من آالم الدورة الشهرية. 
يحد من األرق ويساعد على االسترخاء.

الشعير:
يحمي من اإلصابة بسرطان القولون. 

البروستات وسرطان  يحمي من سرطان 
الثدي. 

القلبية  يخفض خطر اإلصابة بالجلطات 
والدماغية. 

يساعد على توازن السكر في الدم. 
يحد من اإلصابة بمرض السكري. 

يحمي من الجراثيم. 
يساعد على اإلسترخاء. 
يحسين المزاج والنفسية.

اليانسون: 
يخفف آالم الروماتيزم.  يسهل عملية 

الهضم. يعدّ مضاداً لإلنفلونزا. 
التخلص من االلتهابات. يعدّ  يساعد على 

مضاد للبكتيريا والفطريات.
المريمية:

للبكتيريا والفطريات.  تخفّض  تعدّ مضادة 
مستوى السكر في الدم.  تحد من الكولسترول 

في الدم. 
الزهايمر بجميع  تساعد على عالج مرض 

حاالته.
اللويز:

تساعد اللويزا على تحسين عملية الهضم. 
تعالج حاالت الغثيان. 

تعالج حاالت اإلسهال وتحد منها. 
تعالج الزكام وحاالت االحتقان. 

تعالج الضغط النفسي والشعور باالكتئاب.
الزنجبيل:

لمرض السرطان. يوازن  يعتبر مضاداً 
ضغط الدم. يحد من آالم العضالت. 

التهابات المفاصل. يعزز عملية  يخفف 
الهضم. يحد من الغثيان والدوخة. 

الغازات  من  التخلص  على  يساعد 
واالنتفاخات.

الشاي األخضر:
- يحد من األمراض. 

- يحارب الخاليا السرطانية. 
- يعزز قوة األسنان ويحميها. 

- يمنع نمو البكتيريا المسببة للتسوس. 
- تحد من الرائحة الكريهة للفم.

الكاكاو:
- يدر البول. 

- يساعد على تنبيه الجسم وتنشيطه. 
- القهوة تحد من اإلصابة بمرض السكري. 

بالعديد من أمراض  - تحمي من اإلصابة 
السرطان. 

- تقضي على الخاليا السرطانية. 
- تعالج الشعور باإلكتئاب. 

- تخفف نزالت البرد. 
- تساعد على التخلص من الربو. 

- تحد من آالم الصداع. 
- تساعد على التئام الجروح. 

- تحد من النزيف الدموي.

ما هي أهم املهارات اليت حيتاجها طفلك 
للنجاح ؟

فوائد هذه املشروبات الساخنة 
يف الشتاء!

أزياء الكروشيه إلطاللة أنيقة هذا الشتاء

  الكروشيه من الخيوط المفضلة لموسم الشتاء، تحديدًا الكروشيه الصوف أو القطن، 
أكبر صيحات موضة شتاء  التي كانت واحدة من  الفولكلورية  التصاميم  بخاصة مع 
البوهيمية،  الموديالت  العالمية، وكذلك مع  الموضة  أسابيع  2019، شاهدناها خالل 
باالعتماد على هذه  كثيًرا  تشتهر  كانت  التي  التسعينيات  العودة ألجواء  إلى  باإلضافة 

الخامة.
الكروشيه  الفساتين  لفتنا  الجاهزة،  األزياء  لمجموعة   Dior ديور  دار  خالل عرض 

البني  الموسم، من  بهذا  الرائجة  باأللوان  المتدرج  الطويل  الفستان  كـ  الشبكي،  بالشكل 
العالمة  الحرف األول من  الذي يحمل  الشهير  ديور  والزيتوني، مع حزام  واألسود 

الشهيرة، مع بوت الساق العالي، الطاللة كاجوال نهارية.
بالفستان  برونزا سكويلر،   proenza schouler دار  بستايل مشابه،  اعتمدته  وكذلك 
للوك  الكاحل،  القصير، وبوت  الجلد  الجاكيت  العالية، مع  الرقبة  األبيض مع  الشبكي 
الماتريكس،  يكون بعضه مستوًحى من اطالالت  قد  األنوثة والكاجوال،  بين  يجمع 

باإلضافة إلى اللمسة المخملية.
اعتمدت دار أزياء Etro إيترو بشكل كبير على االطالالت البوهيمية والتي هيمنت على 
بتطريزات  التفاصيل  الكثير من  نجد  أن  الطبيعي  فكان من  لشتاء 2019،  مجموعتها 
خيوط الكروشيه، تزيّن البليزر والفساتين، كالتنورة الملونة من الكروشيه، مع الجاكيت 

من خيوط الصوف السميكة الطاللة خاطفة لألنظار وشبابية.
كبير على  بشكل  التي وجدناها  التصاميم  الشراشيب من  الصوف مع  الكورشيه  خيوط 

الفستان  يخاط  بحيث   ،proenza schouler كالفستان من  األزياء،  منصات عرض 
العالي،  بالساق  البوت  ليُبرز جمال  الخيوط من دون حياكة،  باإلبرة وينزل منسداًل مع 

وعادة ما تختارين معه ألوانًا الفتة كالعنبي أو الجملي.
اختيار تطريزات الكروشيه الصوف مع الفرو الخشن، لفتنا أيًضا من مجموعة بروينزا 
شولر proenza schouler، لكي يضيف الكروشيه لمسة تسعينية لقطعة الفرو، تنسقيها 

مع الجينز أو التنانير الصوف.

العالم في  عدد مرضى السكري حول 
ارتفاع مستمر، والسيّما في الدول العربية. 
السيطرة على  المهم تعلّم طرق  لذا، من 
نسب السكر في الدم، إلدارة مرض 
السكري على النحو الصحيح، ومنع 
حصول مضاعفات خطيرة مثل أمراض 

القلب واألوعية وغيرها.
في ما يلي 8 طرق لتخفيض مستوى 

السكر في الدم:
1. المواظبة على التمارين الرياضية

الرياضية  التمارين  يساعد االنتظام في 
الوزن وعلى زيادة حساسية  على فقدان 
الجسم تجاه استهالك األنسولين، )تمكين 
الجسم من استهالك السكر في الدم، بشكل 
أكثر كفاءة من حيث استخدامه في زيادة 
الكتلة العضلية(. طاقة الجسم، وبالتالي 
المناسبة  التمارين  ولعل أفضل أشكال 
لمرضى السكري، هي: رفع األثقال، 

الدراجة  السريع، والجري، وركوب  والمشي 
الهوائية، والرقص، والمشي لمسافات طويلة، 

والسباحة.
الكمية المستهلكة من  2. السيطرة على    

الكربوهيدرات
الكربوهيدرات إلى سكريات،  الجسم  يحّول 
الذي  الخاليا، األمر  إلى  ثم يدفع باألنسولين 
الغلوكوز والذي يشكل  يتسبب برفع نسبة 
الكمية  فإنَّ  لذا  المريض،  خطورة على جسم 
المسموحة من الكربوهيدرات لمريض 
السكري يجب أن ال تتجاوز 180-130 
اليوم، كما توصي جمعية  غراًما فقط في 
السكري األمريكية )ADA(. وقد أظهر 
اتّباع نظام غذائي  أنَّ  الدراسات  العديد من 
الكربوهيدرات، يساعد على خفض  منخفض 
مستويات السكر ومنع ارتفاع السكر في الدم.

البروتينات واالبتعاد عن  ويفضل اعتماد 
الدقيق  الكربوهيدرات التي تحتوي على 
التي  األبيض، واالعتماد على الخضروات 
الشعور  لتعزيز  الكربوهيدرات  تحتوي على 

بالشبع.
التي تساهم في تخفيض  تناول األطعمة   .3

نسبة السكر في الدم
- الليمون: بسبب احتوائه على حافظ الستريك 
الدم، ويعمل  السكر في  إفراز  الذي يحدُّ من 
على تحسين حساسية األنسولين للسكر، 
الكبد بشكل يؤدي الستقرار  ويحّسن وظائف 

نسبة السكر في الدم.
- خل التفاح: حمض الخليك الموجود في خل 
الغذاء  التفاح، يخفّض نسبة السكر ويعزز 
المسؤولة عن  المعادن واألنزيمات،  ببعض 
مؤشر السكر في الدم، ما يساعد في تخفيض 

السكر بعد تناول الوجبة بنسبة %31.
في  الموجودة  األحماض  المخلالت:   -

المخلالت تحدُّ من إطالق السكر في الدم.
اللبن الرائب: بسبب طبيعته الحمضية   -
اللبن  الهضم، يعمل  أنزيمات  واحتوائه على 
السكر في  السيطرة على نسبة  الرائب على 
بالسكريات مثل  تناول وجبة غنية  الدم بعد 

الحلويات.
- القرفة: تعمل القرفة على تحسين الحساسية 
تجاه األنسولين ومستقبالت األنزيمات، من 
دون أن يتسبب ذلك في تعطيل مستقبالت 
األنسولين. باإلضافة إلحتوائها على مضادات 
بالسكري من  التي تحمي المصاب  األكسدة 
التهاب األغشية الخلوية التي تحمل مستقبالت 

األنسولين.
4. الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل دائم

الحفاظ  الماء بكميات وفيرة في  يساعد شرب 
الحدود  الدم ضمن  السكر في  على مستويات 
الصحية، كما يمنع الجفاف ويساعد الكلى على 
طرد السكر الزائد في الدم عن طريق البول. 
وأظهرت إحدى الدراسات أنَّ تناول الماء يحدُّ 
من مخاطر ارتفاع مستويات السكر في الدم، 
ويحتاج مريض السكري إلى شرب ما ال يقل 
تماًما عن  لتَرْي ماء يوميًّا، مع االبتعاد  عن 

تناول العصائر والمشروبات الغنية بالسكر.
5. تناول األطعمة الغنية باأللياف

الكربوهيدرات  األلياف تُبطىء عملية هضم 
وتساعد على امتصاص السكر. هناك نوعان 
للذوبان وتلك  قابلة  من األلياف: األلياف غير 
للذوبان. ورغم أنَّ كالهما مهّم، إال  القابلة 
للذوبان تعمل على خفض  القابلة  أنَّ األلياف 
مستويات سكر الدم. باإلضافة إلى ذلك، يمكن 
لنظام غذائي غني باأللياف أن يساعد في إدارة 

النوع األول من السكري، عن طريق تحسين 
التحكم في سكر الدم والحدّ من ارتفاعه.

التي تحتوي على نسبة عالية من  األطعمة 
األلياف تشمل الخضار والفواكه والبقوليات 

والحبوب الكاملة.
6. تقسيم الطعام إلى 5 حصص يومية

التحكم في كمية الطعام يساعد على تنظيم 
السعرات الحرارية، ويساهم في فقدان الوزن، 
ما يؤدي إلى تعديل مستويات السكر في الدم، 
بالنوع 2 من مرض  وتقليل خطر اإلصابة 
السكري لدى األشخاص األًصّحاء. وينصح 
خبراء التغذية بتقسيم الوجبات الغذائية إلى 5 
السكري،  وجبات يومية، خصوًصا لمرضى 
يتّم الموازنة فيها بين البروتينات،  حيث 

والفواكه، والخضروات، واأللياف.
 7. تناول األطعمة المنخفضة السكريات

األطعمة الصحية أيًضا يجب أن تكون 
تناولها  أيًضا، ويفضل  منخفضة السكريات 
بكميات منخفضة جدًّا، أو استبدالها باألطعمة 
التي تحتوي على مؤشر سكر منخفض، 
مثل: المأكوالت البحرية، واللحوم، والبيض، 
والشوفان، والشعير، والفاصوليا، والعدس، 
والبقوليات، والبطاطا الحلوة، والذرة، ومعظم 

الفواكه والخضروات غير النشوية.
8. السيطرة واالبتعاد عن مصادر التوتر

الجسم  يفرز  التوتر واإلجهاد  فترات  أثناء 
والكورتيزول،  الغلوكاجون  مثل  الهرمونات 
الدم.  في  السكر  يؤدي الرتفاع مستويات  ما 
أنَّ  العملية،  الدراسات  إحدى  وقد أظهرت 
الرياضية واالسترخاء والتأمل،  التمارين 
قللت بشكل كبير من اإلجهاد، وخفّضت 
المصابين  الطالب  لدى  السكر  مستويات 

بمرض السكري.

مريض السكري: 8 طرق مضمونة لتخفيض 
مستوى السكر يف الدم

 يعد البرتقال مفيداً جداً لصحة أطفالِك، لذا يجب عليِك أن توفري لهم هذه الفاكهة دائماً، وإذ كانوا ال يحبون البرتقال، فقومي بتقديمه لهم 
على هيئة آيس كريم، أو عصير، أو مربى البرتقال ليتمتعوا 

بصحة جيدة.
واليكي بعض فوائد البرتقال لألطفال وهي:

· يقلل من آثار الربو والتهاب الشُّعب الهوائية.
· يخفف من أعراض اإلسهال.

· يحمي الطفل من االلتهابات الثانوية الضارة 
التي تأتي مع البرد والسعال.

· من أنجح الطرق لمنع وعالج مشكلة 
اإلمساك.

· يمنع البرتقال أعراض األنيميا، مثل التعب 
واإلرهاق والدوخة.

· له فوائد عظيمة في نمو األطفال وتطورهم صحياً.
· يقوي المعدة واألسنان.
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شريين عبدالوهاب تغين للمرة األوىل باللهجة 
اللبنانية.. وفنانة تصفها بالقنبلة

صالح عبداهلل يسخر من يوم ميالده

حتدى نيللى كريم اجلديد.. 
دعم أطفال سوريا الالجئني ضد برودة الشتاء

مسية اخلشاب وأمحد سعد يف جلسة تصوير 
رومانسية مع اخليول.. 

فيلم لبناني وآخر سوري يف القائمة النهائية 
جلوائز األوسكار

 كثير ما يُّسخر بعض النجوم أوقاتهم فى األعمال الخيرية واإلنسانية، 
يدفع  لها عالقة مباشرة باألطفال، وهو ما  التى  تلك األعمال  ال سيما 
الفنانين ليتصدروا هذه  النجوم  الكبرى، لالستعانة بكبار  المنظمات 

الحمالت الخيرية.
نيللى كريم، شاركت مؤخًرا فى زيارة، نظمتها »المفوضية  النجمة 
لزيارة إحدى مخيمات، دعم  الالجئين«  المتحدة لشئون  السامية لألمم 

الالجئين السوريين.

ونشرت نيللى مجموعة من الصور مع األطفال الالئجين وعلقت قائلة 
»قضينا يوما ال ينسى فى أحد المخيمات والمستوطنات فى سهل البقاع، 
الفرصة  أنا ممتنة لهذه  حيث يعيش 208 شخص فى ظروف قاسية.. 
التى أتيحت لى لمقابلة الالجئين السوريين اليوم وقد تأثرت بشجاعتهم 
التحدى  الشتاء.. ونؤيد  التكيف.. دعونا نقف معهم هذا  وقدرتهم على 

الجديد لتزويدهم باإلمدادات الالزمة للبقاء على قيد الحياة«

الفنان المصري أحمد   خضع 
سعد وزوجته الفنانة سمية الخشاب 

لجلسة تصوير جديدة.
الجلسة  التقطا صور  سعد وسمية 
على شاطئ البحر في لقطات 
الخيول،  رومانسية،  مع عدد من 
باللون  وظهرا مرتديان مالبس 

األسود.
الفنان المصري شارك جمهوره 
بمجموعة صور من الجلسة، 
على حسابه الخاص على موقع 
بقوله:  “انستجرام”، وعلق عليها 
“بسم هللا الرحمن الرحيم ..انا 
والحب الحب في أحدث جلسه 

تصوير”.
يذكر أن أحمد سعد وسمية الخشاب 
بعقد قرانهما مساء  قد احتفال  كانا 
الجمعة 20 أكتوبر 2017، في 
اقتصر على حضور األهل  حفل 
واألصدقاء، وذلك بعد انفصال 
الفنانة ريم  سعد عن زوجته 

البارودي.
اتهمت  البارودي قد  وكانت ريم 

بأنها قد خطفت أحمد سعد منها، كما أكدت أن  سمية الخشاب 
األخير مازال يتواصل معها ويبعث لها الرسائل، لكنها ال تتواصل 

معه وال ترد على رسائله.

وعلى جانب آخر، ينتظر أحمد سعد، عرض فيلمه الجديد، الذي 
يحمل اسم “خطيب مراتي”، في شهر فبراير المقبل، وهو الفيلم 
البطولة فيه زوجته  الذي صوره مع بداية 2018، وشاركته 

السابقة ريم البارودي.

 Aquaman فيلم  إيرادات  بلغت    
مليار و100 مليون دوالر وذلك منذ بداية 

عرضه يوم 19 ديسمبر 2018.

 Aquaman الخيالى  الفيلم  وتدور أحداث 
حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث 
الماء،  أتالنتس تحت  لـ مملكة  الشرعى 

لقيادة شعبه  يتقدم  أن  والذى يجب عليه 
ويصبح بطال للعالم.

  الناقدة أحالم األسيوطي

اختارت شركة صباح إخوان، 
المصرية شيرين عبدالوهاب،  الفنانة 
لغناء شارة مسلسل »خمسة ونص«، 
اللبنانية  الفنانة  ببطولته  تقوم  الذي 
نادين نسيب نجيم، والفنان قصي 

خولي.
باللهجة  المسلسل ستكون  شارة 
بتفكر  اللبنانية، وتحمل اسم »يا 
يا بتحس«، وهي من كلمات علي 

المولى، وألحان صالح الكردي.
وعبّر الصبّاح عن سعادته بهذا 
التعاون ُمشيراً أّن شيرين عبدالوهاب، 
النسائيّة  هي من أهّم األصوات 
اليوم وهي إضافة كبيرة  العربيّة 

للعمل.
عبدالوهاب  شيرين  النجمة  أّما 
الكبير  بدورها عن حماسها  فأعربت 
أخوان«،  للتعاون مع شركة »صبّاح 
العربّي  الوطن  الرائدة في  الشركة 

لشارة »خمسة ونص« ستكون خطوة  أّن غنائها  ُمشيرة 
ُمختلفة في مشوارها وجديدة من حيث اإلطار الفنّي.

لشارة  بغناء شيرين  نجيم، فرحبت  نسيب  نادين  الفنانة  أما 
المسلسل قائلة: »اللبناني منك هيطلع عسل يا قنبلة رمضان 

بحبك أوي هتنوري المسلسل«.
نجيم، وقصي خولي،  نادين نسيب  »خمسة ونص«، بطولة 
وإنتاج شركة  أسمر،  فيليب  إخراج  النهار، ومن  ومعتصم 
»الصباح ميديا«، هو مسلسل مأخوذ عن قصة أجنبية تجرى 

معالجتها الستخراج مسلسل من 30 حلقة.

ٔاولى تجاربه  ٔاكرم حسنى  النجم  يخوض 
الفاضحة«  المسرحية وهى كوميديا »المدينة 
تأليف حاتم حسين،  الهوارى،  للمخرج مجدى 
أن  المقرر  على مسرح »كايرو شو« ومن 
تعرض فى نصف الثانى من عام 2019 الحالى، 
النجوم  العرض كثير من  ويشارك فى بطولة 

بجانب حسنى.
المسرح  تجربة  أكرم حسنى  ويأتى خوض 
العامين  والدراما خالل  السينما  فى  نجاحه  بعد 
فى  الدرامية  تجاربه  أولى  قدم  الماضين، حيث 
أحمد فهمى وإخراج  المدام« مع  مسلسل »ريح 
الماضى، ومسلسل  قبل  العدل رمضان  كريم 

أمين وريم مصطفى  أحمد  »الوصية« مع 
الماضى  فى رمضان  الحلفاوى  خالد  وإخراج 

وخاص من خالله أولى بطوالته المطلقة.
افتتح  من  أول  هو  هنيدى  محمد  النجم  أن  يذكر 
الساحل« على  فى  أيام  عرض مسرحية »3 
إخراج  من  يوميا،  تعرض  التى  »كايرو شو«، 
ويشارك  حاتم حسين،  وتأليف  الهوارى  مجدى 
فنانى  من  البطولة مجموعة  فى  هنيدى  بجانب 
الكوميديا منهم بيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد 
أبو عوف ومحمد  وندا موسى ومها  ثروت 

محمود ومحسن منصور وسامية الطرابلسى.

الفنان صالح عبد هللا،  سخر 
عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل 
الصور والفيديوهات »إنستجرام«، 
من يوم ميالده، الذي من المقرر أن 

يكون يوم 25 يناير الجاري.
»األرصاد  كاتبًا:  وعلق 
القارس والتراب  بتقول:البرد 
والرياح..راجعين من  والعواصف 
بُكره تمهيداً لإلحتفال بمولد العبدهلل 

صالح«.
الفنان صالح   يذكر أن احتفل 
الشخصي  عبدهللا، عبر حسابه 

بموقع التدوينات »تويتر« تغريدة
المصرية علي طريقته  الشرطة  بعيد  يحتفل من خاللها 
إياها هللا  الليالي  قائال: »في  التغريدة  في  الخاصة، وكتب 

اليعيدها وال نشوفها تاني، فاكرين لما كنا في البيوت خايفين، 
إيه؟ كل عام وشرطة  أول سارينة شرطة عملنا  وسمعنا 

مصر بكل خير«.

اللبناني )كفرناحوم(  الفيلم    وصل 
النهائية  للقائمة  لبكي  نادين  للمخرجة 
بلغة  ناطق  فيلم  أفضل  أوسكار  لجائزة 

أجنبية والتي ضمت خمسة أفالم.
باردة“  أفالم ”حرب  القائمة  وضمت 
بولندا و“روما“ من  )كولد وور( من 
المتاجر“ )شوب  المكسيك و“لصوص 
لوك  )نيفر  بعيدا“  تنظر  ليفترز( و ”ال 

أواي( من ألمانيا.
وقالت لبكي لرويترز بعد إعالن القائمة 
انتصارا كبيرا  يمثل  إن هذا االختيار 
ألطفال الشوارع الذين شاركوا في الفيلم.
بأطفال شوارع  المخرجة  واستعانت 
لسرد حكاية طفل عمره 12 عاما يحاول 
الزواج  التصدي إلجبار شقيقته على 

فور بلوغها.
كما وصل فيلم )عن اآلباء واألبناء( للمخرج السوري طالل ديركي 

للقائمة النهائية لألوسكار في فئة أفضل فيلم وثائقي طويل.
وكانت السلطات األمريكية امتنعت عن إصدار تأشيرة دخول لمخرج 
إياها في  لكنها عادت ومنحته  ألمانيا  يعيش حاليا في  الذي  الفيلم 

منتصف يناير كانون الثاني.

ويتنافس ضمن القائمة النهائية ألفضل فيلم وثائقي طويل فيلمان من 
بريطانيا وفيلمان من الواليات المتحدة.

ومن المنتظر إعالن الفيلم الفائز في كل فئة من جوائز األوسكار في 
دورتها الحادية والتسعين خالل حفل يقام يوم األحد 24 فبراير شباط 
الهواء في  األمريكية على  )إيه.بي.سي(  في هوليوود وتذيعه شبكة 

معظم دول العالم.

للمرأة برئاسة  القومى    أشاد  المجلس 
الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته 
وأعضائه، بصناع وفريق عمل مسلسل 
الثانى  الجزء  الذى يعرض  العروسة«  »أبو 
منه حاليا ويدور في إطار اجتماعي، حول 
التي  الوسطى، والتحوالت  المصرية  الطبقة 

طرأت عليها.  
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بوجود مسلسل درامى هادف 
القيم والعادات  التى تغرس  المصرية  الدراما  استطاع أن يعيد رونق 

والتقاليد األصيلة، من خالل تركيز المسلسل
الحب  تقوم على  بين األم واألب والتى  السوية  العالقة األسرية  على 
واالحترام والتفاهم المتبادل والتقدير، والتركيز أيضا على إبراز العالقة 
الدائم على احترام  المسلسل، وحرصه  المثالية بين األب وبناته فى 
حريتهن وصون كرامتهن ورفضه أى مظهر من مظاهر العنف ضدهن  

وهو ماظهر جليا من خالل الحوار بين األب وابنه

لقيامه  قائال »بناتنا مابتنضربش« توبيخا منه البنه  المشاهد  فى أحد 
بضرب أخته. 

الكبير،  الجماهيري  باإلقبال  المجلس سعادتها أيضا  كما أكدت رئيسة 
بالمجتمع ، والذى يدل على تعطش  المسلسل  الذى أحدثه  والحراك 
المصرى،  للمجتمع  الحقيقي  الوجه  تقدم  التى  الراقية  للدراما  المجتمع 
تقديم أعمال هادفة  الدراما  المطلوب من  الدور  موضحة أن هذا هو 
ترتقى باألحاسيس والمشاعر وترتقى بلغة الحوار والذوق العام، مؤكدة 
المجتمع  لتغيير  المتميزة  الدرامية  ضرورة االحتفاء بهذه األعمال 
ولتغيير نظرة صناع الدراما عن األعمال التى تحقق جماهيرية كبيرة.

البحيري عن رأيها في مسابقات  داليا  الفنانة           كشفت 
إنها كانت ملكة  الحالي خاصة  الوقت  الجمال في  ملكات 
جمال مصر سابقاً، فقالت: »أنا ضد لقب ملكة جمال«، ومن 
يتم اختيارهم في مسابقات الجميالت يمثلوا البنات في بلدهم 
مش هما األجمل، فال يوجد ست مش جميلة«، وتابعت: 
»معايير الجمال اآلن مختلفة والجميع أصبح مهتم بالجمال«.

نادي احترام المشاهد:
عالم المصالح ال يعرف الصداقة 
يجب أن تكون أسداً وسط الذئاب

نقد فيلم : طيور الظالم
“عادل إمام في أفضل أدواره”

خالل شهر واحد .. 
Aquamanإيرادات                            تتخطى املليار دوالر

داليا البحريي: أنا ضد 
لقب »ملكة مجال«.. 

ودخلت التمثيل بالصدفة

الموضوع:
المحامي  بك  شوكت  عليه  يعرض  األرياف  في  محامي  إمام(  )عادل  فتحي 
الكبير )نظيم شعراوي( قضية تخص الرأي العام وذلك اليجاد بعض الثغرات 
بها السقاطها. وقد ترافع شوكت في هذه القضية وكسبها بمجهود فتحي بمقابل 
يجد  وعندما  )يسرا(  سميرة  الليل  فتاة  على  فتحي  يتعرف  جنيه.  آالف   10
أن  الملتجي  الخولي(  )رياض   “ علي   “ زميله  من  يطلب  متشرد  القاضي 
يترافع بدال منه. يعرض “علي” على فتحي أن ينضم إلى جماعتهم اإلسالمية 
فيرفض، يتعرف فتحي على الوزير رشدي )جميل راتب( ويصبح فتحي ظله 
ينشأ فتحي شركة استيراد وتصدير باسم سميرة ويعمل هو  في االنتخابات. 
من الباطن. يزوج رشدي لسميرة بعقد عرفي ويتزوج هو من سيدة أعمال. 
في هذه األثناء يقبض على “ علي “ ثم يقبض على سميرة التي تعترف بأن 
ثروته من عمله ومن  أن  أقوالها ويثبت  فتحي  ينكر  الشركة.  فتحي صاحب 

السجن وكل منهما مازاال  فتحي “ في  يتقابل  “ علي“ مع “  ثروة زوجته 
على ذمة التحقيق.

التحليل والنقد: تأليف وانتاج وحيد حامد.
قدم السيناريو على إبراز عالم المصالح في عالم القوة بتقديم عدة شخصيات 
وشوكت.  ورشدي  وعلي  فتحي  مثل  السلطة  إلى  الوصول  تجمعهم  مختلفة 
الحياة  في  تسير  تريد،  ماذا  تعرف  إرادة،  قوة  لها  متزنة  شخصية  ففتحي 
بمنطقية، لها قدرة كبيرة على االختيار. فهو كرجل قانون وزكي، ال يخطو 
الذي  األسد  مثل  فهو  اآلخرين.  شر  يأمن  لكي  مدروسة  بشرعية  إال  خطوة 
يواجه الذئاب. فيعرف كيف يطلب من شوكت بك أتعابه حسب القضية. كما أنه 
يستغل الفرصة مع رشدي )الوزير( فيقدم له لباقته ويكتب له الخطب السياسية 
حتى ينجح في االنتخابات. يعمل شركة استيراد ويورط رشدي وسميرة في 
هذه الشركة. ثم يرفض التعاون مع “ علي “ في الجماعات اإلسالمية. وفتحي 
كأنسان تجده ال ينسى والديه بعطفه عليهما. كما يعترف لصديقه النزيه محسن 

)أحمد راتب( بأنه الوحيد )اللي صح( ويتمنى أن يصبح مثله. 
عادل إمام يعتبر من أفضل أدواره اداءاً وخفة ظل متناهية. وال أعتقد أن مثل 
هذا الدور كان من الممكن أن يقوم به ممثال آخر سوى “ عادل إمام “ بما 
واطالبه  عالية.  فكاهية  بروح  الرسالة  توصيل  على  قدرته  اقناع  قوة  من  له 

االستمرارية في اختيار أدواره.
طريقا  الثرية  جماعته  من  أتخذ  وصولي،  انسان  فهو   : علي  شخصية  أما 
للوصول لغايته، مظهره ديني أخالقي وباطنه انتهازي نفعي. علي )رياض 
الخولي( أقنعنا بالمحامي الوصولي وكانت الصداقة تؤلف بين “ علي “ و “ 
فتحي “ في البداية. ومع تعارض مصالحهما نشأ صراع وتحولت الصداقة 

بينهما إلى حرب من أجل البقاء في القمة.
السلبيات  الشخصية  هذه  لمست  كيف  فتحي(  خالل  )من  السيناريو  ابرز 

الموجودة في عالم المصالح من بعض الشخصيات في السلطة.
-1 المحامي الكبير عظيماً بمجهود فتحي وليس بعمله. -2 القاضي المتشدد 
الن  لعاهرة  وبالبراءة   – الطريق  في  خالها  تقبل  بريئة  لفتاة  بغرامة  يحكم 
محاميها “ ملتحي “. -3 العمل على إسقاط مرشح نزيه ومحبوب في دائرته 
ضابط  مع  فتحي  تحالف   4- مناسب.  الغير  الرجل  رشدي  الوزير  وإعالء 
المباحث لتنفيذ االنتخابات لصالح مراكز القوة على حساب مصلحة الشعب. 
-5 تسلل جماعة “ علي “ لمراكز قوية حتى يتم لها السيطرة على الحكم . 6 – 
انشأ فتحي شركة استيراد وتصدير باسم سميرة والعمل من الباطن. -7 زواج 

فتحي من سيدة أعمال للمصلحة فقط.
وقد ساعد الحوار: الواعي عن كشف الشخصيات واإليحاء بما عسى أن تسير 

إليه في المستقبل كما يقوم بأداء الموضوع وشرحه.
فقط: النهاية الغير محددة لفتحي توحي إلينا بأنه سيطلق صراحه ألنه لم يترك 
وراءه أي دليل مادي ضده – وألننا نحب الشخصية وتتعاطف معها )خاصة 
أن بطلها عادل إمام( تجعلنا نريد براءتها حتى لو كانت تحايلت على القانون. 

وهذا منافى للقيم األخالقية.
اإلخراج : شريف عرفه

قدم مجموعة كبيرة من الممثلين مثل عادل إمام – يسرا )كانت ناضجة فنياً 
واداءاً تعبيريا رغم قصر حجم الدور(. رياض الخولي، جميل راتب ونظيم 
شعراوي )ينطبق عليهما الممثل المناسب في الدور المناسب( عزت أبو عوف 

)ال بأس به(.
إلى  الفقير  الريفي  بالمنزل  بادياً  ملموسة  بطريقة  الموضوع  عرفه  نقل  وقد 
التي كانت أكبر سخرية من  لمشاهد االنتخابات  بالمدنية ماراً  المادي  الثراء 
فتحي يمسك  نفاق وغش وخداع خاصة مشهد  فيها من  بما  الحياة  سخريات 
فيقول  التليفزيونية  الكاميرات  أمام  يقبله  أن  رشدي  من  ويطلب  قذراً  طفال 
رشدي )ده جربان( فيستطرد فتحي )من بقه( فال تستطيع أيها القارئ سوى 
إمام.  عادل  وألداء  القدر  وسخرية  الموقف  لكوميديا  الضحك  من  تنفجر  أن 
وقد ساعدت كاميرا “ محسن نصر “ على نقل وتجسيد كل كادر في الفيلم 
لكادرات جمالية مدروسة سواء المشاهد الداخلية أو الخارجية، وكان المخرج 
هو المايسترو الذي يدير الفيلم في كل متكامل لخدمة الموضوع وقدم رسالة 
وهو عالم المصالح ال يعرف الصداقة فيجب أن تكون أسدا وسط الذئاب في 

طيور الظالم.

صورة وتعليق
الطيور المهاجرة بدون شروط أو قيود

 ناهدة العاصي

أكرم حسنى
 خيـوض أولـى جتاربه 

املسرحية 
بعرض »املدينة الفاضحة«



ماكالوم: لدي وانتشو حجج قوية لعدم تسليمها للقضاء
  

 قال جون ماكالوم سفير كندا لدى الصين إّن 
لدى مينغ وانتشو المديرة الماليّة لشركة هواوي 
الصينيّة العمالقة  لالتّصاالت حججا قويّة لمواجهة 

تسليمها إلى القضاء األميركي.
وكانت السلطات الكنديّة قد أوقفت وانتشو الشهر 
الماضي في مطار فانكوفر بناء على طلب من 
الواليات المتّحدة، وأطلقت سراحها بكفالة، وهي 
حاليّا قيد االقامة الجبريّة وتقيم في منزل تملكه 

في فانكوفر.
ويتّهمها القضاء األميركي بالتواطؤ في احتيال 
األميركيّة  العقوبات  على  لاللتفاف  مفترض 

المفروضة على ايران.
وأشار الدبلوماسي الكندي الذي كان يتحّدث إلى 

وسيلة اعالم  كنديّة ناطقة بالصينيّة في اونتاريو إلى  تدّخل 
سياسي بعد تصريحات صدرت عن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب بشأن وانتشو، فضال عن البعد الخارجي 
للقضيّة، والبعد المتعلّق بالعقوبات األميركيّة االقتصاديّة 

على ايران التي ال تشارك فيها كندا.
وكّل ذلك يعطي صاحبة األعمال الصينيّة مينغ وانتشو حججا 
قويّة أمام القضاء الكندي حسب قول السفير جون ماكالوم.

و القاضي سيقّرر في نهاية المطاف تسليمها أم عدم تسليمها 
الكندي، و شّدد  السفير  قال  القضاء األميركي كما  إلى 
الكنديّة والعمليّة هي  للحكومة  أنّه ال دخل إطالقا  على 

بحت قضائيّة.
وأضاف السفير ماكالوم أّن كّل ذلك أغضب الصين، ولكّن 
في كندا نظاما لتسليم المطلوبين والقانون فوق الجميع، 
وال يمكن أن تغيّر الحكومة شيئا في ذلك، مكّررا أّن بيد 

وانتشو حججا قويّة.
منذ  التوتّر  من  حالة  الصينيّة  الكنديّة  العالقات  وتسود 

توقيف صاحبة األعمال الصينيّة مينغ وانتشو.
ونقلت سي بي سي هيئة االذاعة الكنديّة عن سفير كندا 
القضاء األميركي  إّن  قوله  ديفيد ماكنوتن  في واشنطن 

سيقّدم قريبا طلبا رسميّا إلى كندا لتسليمه مينغ وانتشو.

كندا: تراجع مبيعات اجلملة واملبيعات الصناعية يف نوفمرب
  

تشرين  في  ضعف  عالمات  الكندي  االقتصاد  أظهر   
الثاني )نوفمبر( الفائت، إذ تراجعت خالله مبيعات الجملة 

والمبيعات الصناعية.
فقد تراجعت مبيعات الجملة بنسبة %1 لتبلغ قيمتها االجمالية 
63 مليار دوالر، وفق ما أفادته اليوم وكالة اإلحصاء الكندية.
الثاني  تشرين  في  المسجلة  التراجع  قيمُة  بالتالي  وفاقت 
)نوفمبر( قيمَة االرتفاع المسجلة في الشهر السابق، تشرين 

األول )أكتوبر(، البالغة نسبتها 0,7%.
وكان خبراء االقتصاد الذين استطلعت آراَءهم وكالة »تومسون 
رويترز إيكون« قد توقعوا استقراراً في قيمة مبيعات الجملة.

وتراجعت مبيعات الجملة في خمسٍة من القطاعات السبعة 
الرئيسية التي ترصد أداَءها وكالُة اإلحصاء إلعداد بياناتها.
أما قيمة المبيعات الصناعية الكندية فتراجعت في تشرين 
الثاني )نوفمبر( الفائت بنسبة %1,4، لتبلغ 57,3 مليار دوالر.

وهذا ثاني شهر على التوالي تتراجع فيه قيمة المبيعات 
الصناعية. وكان خبراء االقتصاد يتوقعون تراجعاً خالله 

بنسبة 0,9%.
القطاعات الصناعية  13 من  وُسّجل تراجع في مبيعات 
الـ21 التي ترصدها وكالة اإلحصاء والتي تمثّل 45,3% 

من إجمالي قيمة المبيعات.
وُسجل في هذا اإلطار تراجع المبيعات في قطاع منتجات 
النفط والفحم بنسبة %13,8، وهذا عائد إلى تراجع أسعار 

هاتْين المادتْين.
»بنك  من  عبدالرحمن  عمر  االقتصادي  الخبير  ويقول 
تورونتو دومينيون )تي دي بنك(« )TD Bank(، أحد 
بيانات  في  الواردة  األرقام  إن  الكندية،  المصارف  أكبر 
مبيعات الجملة والمبيعات الصناعية تؤكد على النمو المعتدل 

لالقتصاد الكندي.

القنصلية العامة ملصر يف مونرتيال حتيي ذكرى عيد الشرطة 
املصرية السابع والستني والذكرى الثامنة لثورة ٢٥ يناير 

باحتفالية ثقافية/غنائية 

   استضافت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية احتفالية ثقافية 
بمناسبة الذكرى الـ٦٧ لعيد الشرطة المصرية والذكرى الثامنة لثورة 

٢٥ يناير وذلك بمقر المركز الثقافي المصري في مونتريال. 
شارك في الحفل العشرات من ابناء الجالية المصرية والشباب المصري 
في الجامعات الكندية وعلى رأسهم مجلس وأعضاء جمعية الطالب 
المصريين في جامعتي ماكجيل وكونكورديا بمونتريال وكذلك رئيس 
وأعضاء جمعية االعمال المصرية الكندية ولفيف من الصحفيين والمثقفين 
باإلضافة الى كبار المدعوين والضيوف الذين تتضمنوا اللواء/احمد 
خضر - مندوب مصر في المنظمة العالمية للطيران المدني )االيكاو( 
والمستشار التجاري في مونتريال/عالء البيلي والملحق الثقافي/ د. ماجد 

فاروق وأعضاء القنصلية العامة في مونتريال. 
افتتح القنصل العام /حسام محرم االحتفالية بالترحيب بالحضور منوها 
الى المعاني الكبيرة التي تمثلها مشاركتهم رغم صعوبة الطقس واألمطار 
الجليدية. ونوه سيادته الى ما يربط العيدين من فداء لمصر وتفان من 
اجل رفعتها، مشيرا الى الدور الكبير الذي تقوم به الشرطة المصرية 
منذ عقود طويلة في الدفاع عن امن وامان الشعب المصري وما تبذله 
من تضحيات ضخمة في مجال مكافحة اإلرهاب والتطرف والذود عن 

امن المواطنين المصريين. 
كما أشار سيادته الى ما تمثله ثورة ٢٥ يناير من وعي وارادة وتكاتف 
المصريين من اجل حريتهم وكرامتهم وذودهم بدورهم عن وحدة بلدهم 

أرضا وشعبا. 
تضمنت االحتفالية عرضا وثائقيا عن شهداء الشرطة المصرية واحتفاء 
السيد رئيس الجمهورية بهم وبذويهم والدور الكبير الذي تقوم به الشرطة 
من اجل راحة وامان المصريين. كما تضمن العرض لقطات مصورة 
للمحات فنية وثقافية من االيام االولى للثورة من بينها الفوتوغرافية 
المعبرة عن الشعب والعلم ووحدة العنصر المصري والتفاف المصريين 
حول ابناء جيشهم باإلضافة الى التنويه الى دور المرأة المصرية في 

الثورة والجداريات / الجرافيتي وغيرها.
كما أحيت االحتفالية الفنانة شمس رجب - وهي مصرية كندية -  غنت 
من الحان والدها الموسيقار الكبير ابراهيم رجب األيقونة الفنية »تعيشي 
يا بلدي يا بلدي تعيشي« باإلضافة الى العديد من األلحان الوطنية مثل 
يا حبيبتي يا مصر وحالوة شمسنا وطلعت يا محلى نورها وغيرها من 

االغنيات التي تغنى بها معها الحضور لساعات. 

يعدها: رزق هللا زرزور
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فرنسا وكيبيك تتعهدان بإعطاء زخم جديد لعالقاتهما التجارية أسامه كامل أبو شقرا
والمقاطعة  فرنسا  اتفقت   
الكندية الوحيدة ذات الغالبية 
على  بالفرنسية  الناطقة 
»إعطاء زخم جديد« للتبادل 

التجاري بينهما.
حكومة  رئيس  أكده  ما  هذا 
مقاطعة كيبيك فرانسوا لوغو 
اجتماعه  عقب  اإلثنين  يوم 
إيمانويل  الفرنسي  بالرئيس 
اإلليزيه  قصر  في  ماكرون 

في باريس.
جديد  زخم  إعطاء  »نريد 
بين  التجارية  للعالقات 
وزيادة  وفرنسا،  كيبيك 
فرنسا  إلى  كيبيك  صادرات 
وصادرات فرنسا إلى كيبيك 
بشكل ملموس«، قال لوغو بعد 

»لقاء جميل جداً« و«دافئ ومثمر« مع الرئيس الفرنسي.
وكانت مدة االجتماع المقررة بين الزعيمْين نصف ساعة، 

لكن االجتماع بينهما دام نحَو ساعة.
على  ولوغو عزمهما  ماكرون  أكد  مشترك  إعالن  وفي 
»القيام بالمزيد معاً« في مجال التبادل التجاري فيما »تظل 
فرنسا بوابة الدخول إلى أوروبا« للمصّدرين الكيبيكيين 
وكيبيك مدخاًل لسوق أميركا الشمالية للمجموعات الفرنسية.

»تبلغ قيمة الصادرات الكيبيكية إلى فرنسا 1,6 مليار دوالر 
)كندي(« سنوياً، قال لوغو للصحفيين بعد اجتماعه بالرئيس 
الفرنسي، مضيفاً »هذا يمثّل ثالثة أيام من صادراتنا إلى 
إجمالي  من   70% إليها  تذهب  التي  المتحدة«  الواليات 

صادرات مقاطعة كيبيك.
ومن جهته قال ماكرون إن لفرنسا وكيبيك أهدافاً مشتركة 

على الساحة الدولية، من بينها مكافحة التغيرات المناخية 
وتطوير الذكاء االصطناعي. 

واجتمع لوغو أيضاً بنظيره الفرنسي إدوار فيليب في قصر 
في  الفرنسية  الحكومة  لرئاسة  الرسمي  المقر  ماتينيون، 

باريس، وبرئيسْي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.
وفرنسا هي ثالث شريك تجاري لمقاطعة كيبيك بين دول 

االتحاد األوروبي، خلف المملكة المتحدة وألمانيا.
وهذه أول زيارة رسمية إلى الخارج يقوم بها لوغو منذ 
 )CAQ( وصول حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك
للمرة األولى. وفاز هذا الحزب  السلطة  إلى  الذي يقوده 
المنتمي ليمين الوسط بحكومة أكثرية في انتخابات األول 

من تشرين األول )أكتوبر( الماضي. 

اخلالف الكندي الصيين: مباحثات رفيعة املستوى مع الدول احلليفة
 أجرى رئيس الحكومة الكنديّة جوستان 
ترودو ووزيرة الخارجيّة  كريستيا فريالند 
مباحثات على أعلى المستويات مع مسؤولين 
كبار ووزراء ودبلوماسيّين في 19 دولة  
في محاولة لحشد الدعم في قضيّة الكنديّين 
مايكل كوفريغ ومايكل سبافور اللّذين اوقفتهما 
السلطات الصينيّة  في العاشر من كانون 
األّول ديسمبر الفائت لالشتباه بضلوعهما في 
أنشطة تهّدد األمن القومي في قضايا منفصلة.
وقد أقفتهما الصين بعد 9 أيّام على توقيف 
السلطات الكنديّة منغ وانتشو المديرة الماليّة 
لشركة هواوي الصينيّة العمالقة لالتّصاالت 
في مطار فانكوفر بناء على طلب من الواليات 

المتّحدة.
وقد أجرى رئيس الحكومة جوستان ترودو 
9 مكالمات هاتفيّة من بينها مكالمات مع 

الرئيس األميركي دونالد ترامب والمستشارة األلمانيّة انجيال 
ميركل واألمين العام لألمم المتّحدة انطونيو غوتيريش حسبما 

أفادت به الحكومة الليبراليّة.
وفي السياق نفسه، أجرت وزيرة الخارجيّة كريستيا فريالند 
11 مكالمة هاتفيّة، من بينها مكالمات مع نظيريها األميركي 
مايك بومبيو والبريطاني جيريمي هانت ومع وزراء خارجيّة 

استراليا ولتوانيا وجمهوريّة تشيكيا.
وحصلت كندا نتيجة هذه االتّصاالت على دعم صريح من 11 
واسبانيا   وبريطانيا  واستراليا  وألمانيا  فرنسا  بينها  من  دولة، 

فضال عن االتّحاد األوروبي .
وتسعى كندا للحصول على دعم حلفائها لممارسة الضغط على 

الصين منذ أن توتّرت العالقات بين البلدين قبل نحو شهر.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة ذي غلوب أند ميل عن ديفيد 
ماكنوتون سفير كندا لدى واشنطن قوله إّن  السلطات األميركيّة  

تعتزم تقديم طلب رسمي إلى كندا لتسليمها منغ وانتشو .
ولم يوضح السفير في حديثه للصحيفة موعد تقديم الطلب األميركي.

وأمام واشنطن مهلة حتى الثالثين من كانون الثاني يناير الجاري 
لتقديم الطلب، أي بعد انقضاء مهلة 60 يوما على توقيف وانتشو.

واشنطن ستطلب رمسياً من أوتاوا تسليمها مسؤولة “هواوي”
مارك  األميركية  العدل  باسم وزارة  الرسمي  الناطق  قال   
رايموندي إن وزارته ستطلب رسمياً من كندا تسليمها المديرة 
المالية لدى عمالق االتصاالت الصيني »هواوي«، مينغ وانتشو.
وأضاف رايموندي أن »كافة المهل الزمنية المحددة بموجب 
اتفاقية تبادل المطلوبين بين كندا والواليات المتحدة ستُحتَرم« 
وأن الواليات المتحدة »ممتنة كثيراً لدعم كندا المتواصل في 

إطار الجهود المتباَدلة الهادفة إلعالء سيادة القانون«.
ومينغ وانتشو هي حالياً قيد اإلقامة الجبرية في أحد المنزلْين 
الكندية. وأوقفتها السلطات  اللذْين تملكهما في مدينة فانكوفر 
الكندية هناك في األول من الشهر الفائت بناًء على طلب من 

السلطات األميركية.
ويتهم القضاء األميركي مينغ وانتشو بالتواطؤ في احتيال مفترض 
يهدف إلى االلتفاف على العقوبات األميركية المفروضة على إيران.
وكانت الصين قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن رغبتها في 
أن تتخلى السلطات األميركية عن طلب تسليمها سيدة األعمال 

الصينية للمثول أمام القضاء.

إذ قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا 
تشونيينغ، إن قضية مينغ وانتشو تخرج عن المألوف وإن اتفاقية 
تبادل المطلوبين بين كندا والواليات المتحدة تشكل انتهاكاً لـ«سالمة 
المواطنين الصينيين وحقوقهم ومصالحهم المشروعة«، مضيفًة 
أن بالدها تتمنى أن تلغي السلطات األميركية مذكرة التوقيف 
الصادرة بحق سيدة األعمال الصينية وأاّل »ترسل طلب تسليم 

رسمي إلى كندا«.
وبموجب القانون الكندي حول ترحيل المطلوبين، أمام السلطات 
األميركية مهلة 60 يوماً ابتداًء من تاريخ توقيف مينغ وانتشو 
إلرسال طلب رسمي لتسلّمها من السلطات الكندية، وأمام السلطات 
الكندية مهلة 30 يوماً بعد استالمها الطلب الرسمي األميركي 

التخاذ قرار بشأن تسليم سيدة األعمال الصينية.
يُذكر أن السلطات الصينية أوقفت الكنديْين مايكل كوفريغ ومايكل 
سبافور لالشتباه بضلوعهما في »أنشطة تهدد األمن القومي« 
في قضايا منفصلة بعد تسعة أيام على توقيف السلطات 

الكندية مينغ وانتشو.

األضواء تعود إىل رهف القنون والنتيجة هذه املرة مأساوية!
 أعلنت اإلعالمية الكويتية مي العيدان، أن والد الشابة 
السعودية رهف القنون التي وجدت ملجأ في كندا بعد 

هروبها من أهلها إلى تايالند، توفي إثر أزمة قلبية.
التي  السعودية  الشابة  بعبارة الذعة،  العيدان  وانتقدت 
أثارت جدال واسعا بعد أن توالت فصول مغامرة هروبها 
من الكويت إلى تايالند، ومن بعد استقبال كندا الحافل لها 

ومنحها حق اللجوء.
تخلو  السعودية بتصريحات ال  الشابة  إدالء  ذلك  وتبع 
من إثارة، إضافة إلى ما أعلن عن تذوقها لحم الخنزير، 
وما شابه من أمور صدمت الكثيرين وأثارت حفيظتهم.

هيئة االنتخابات تعرتف حبزب الشعب يف كندا
 حصل األسبوع الماضي حزب الشعب في كندا الذي 
السابق عن حزب  الفدرالي  النائب  أسسه ماكسيم برنييه 
المحافظين، على موافقة هيئة االنتخابات الكندية لممارسة 

نشاطاته بصفة رسمية.
دوالر   301.000 يجمع  أن  استطاع  أيام  ثالثة  وخالل 

المبالغ  قيمة  يرفع  ما 
إلى  الحزب  جمعها  التي 
أن  منذ  دوالر   954.000
غادر مكسيم برنييه حزب 
المحافظين في 23 أغسطس 
آب الماضي، حسب مديرة 
الجديد،  الحزب  اتصاالت 

جوهان ميني.
باسم  المتحدث  ويقول 
الحزب، مارتن ماسيه، إن 
قيمة ما جمعه حزب الشعب 
في كندا في ثالثة أيام تقارب 
ما جمعه في األشهر الثالثة 
األخيرة من عام 2018، أي 

318.000 دوالر.
الناس  أن  الواضح  »من 
كانوا في انتظار الحصول 
قبل  ضريبي  خصم  على 
ما  تقديم مساهماتهم، وهو 

يفسر جزئيا هذا االرتفاع في التبرعات المسجلة في نهاية 
األسبوع.«، وفقا للمتحدث باسم الحزب، مارتن ماسيه.

»عندما تقدم 10 دوالرات أو 25 دوالًرا ، ال يحدث الخصم 
الضريبي فارًقا كبيًرا في دخلك العام. ولكن إذا كنت تريد أن 
تعطي 100 دوالر ، أو 500 دوالر ، أو 1000 دوالر  أو 
1600 دوالر - الحد األقصى - فهذا يحدث فرقا كبيرا.«، 
ولإلشارة، فإن الخصم الضريبي يبلغ 650 دوالًرا إذا تّم 

التبرع بمبلغ 1600 دوالر .
ومعظم التبرعات التي جمعها حزب الشعب في كندا جاءت 
عبر اإلنترنت. »وسيتم تنظيم المزيد من أنشطة جمع التبرعات 
ألن الحزب باستطاعته اآلن إصدار إيصاالت ضريبية إلى 

المانحين.«، حسب نفس المتحّدث.
وبالمقارنة ، جمع الحزب المحافظ الذي يتزعمه أندرو شير 
17 مليون دوالر في األشهر التسعة األولى من عام 2018، 
مقارنة بـ10.3 مليون دوالر لحزب جوستان ترودو الليبرالي 
و 3.5 مليون دوالر للديمقراطيين الجدد لجاغميت سينغ.

وقال مكسيم برنييه في العام الماضي إن حزبه يهدف إلى 
جمع 3.5 مليون دوالر قبل االنتخابات العامة المقّرر إجراؤها 

في الخريف المقبل.
الذي  الكندي،  الشعب  حزب  فإن  ماسيه،  لمارتن  ووفقاً 
أكثر من   14 سبتمبر، يضّم حاليا  في  تأسيسه رسمياً  تم 

34.000 عضو.
وسيقدم الحزب مرشحيه األوائل في االنتخابات الفرعية 

المزمع اجراؤها في 25 فبراير شباط المقبل.
وهم جينيفر كالرك في بورنبي جنوب، بريتيش كولومبيا ، 
وروبرت غويرتس في يورك-سيمكو ، أونتاريو. ولم يعلن 

الحزب بعد عن مرشحه في دائرة أوترومون في كيبيك.

َس  سوس: ويقولون أيًضا: »نخره السوس«، والصواب أن يقال: َسوَّ
وُس  العرب) – باب سوس: »السُّ أو ساَس. يقول ابن منظور في (لسان 
الُعثَّة التي تقع في الصوف والثياب والطعام.  اُس: لغتان، وهما  والسَّ
ُس إِذا وقع فيه  َس ُيَسّوِ الكسائي: ساس الطعاُم َيساُس وأَساَس ُيِسيُس وَسوَّ

وُس؛«  السُّ
يَقع في  اللغة للجواهري - باب سوس: والسوُس دوٌد  الّصّحاح في  وفي 
الصوف والطعام. والَسْوُس بالفتح: مصدر ساَس الطعاُم َيساُس إذا وقع فيه 

َس أيًضا.«  السوُس. وكذلك أَساَس الطعاُم، وَسوَّ
ناهيك: 

الكتاب: (ناهيك ما فعل فالٌن) أو ما شابهه، وهذا خطأٌ،  يقول كثيٌر من 
والصواب أن يقال: (فضال عما فعل) ال ناهيك..؛ ألن ناهيك اسم فاعل يتعدى 

بِمن وله معنى آخر للمديح كأن يقال: زيد رجل ناهيك من رجل.
ناهيَك من رجل،  اللغة (باب نهى): »ويقال: هذا رجٌل  الّصّحاح في   ففي 
ه وَغنائه َيْنهاَك عن َتَطلُِّب  وَنْهُيَك من رجٍل، وَنهاَك من رجِل، وتأويله أنه بجّدِ
غيره. وهذه امرأُة ناِهَيُتَك من امرأة، تذكر وتؤّنث، وتثنَّى وتجمع، ألنه اسم 
فاعل. وإذا قلت َنْهُيَك من رجٍل كما تقول َحسُبك من رجل لم ُتَثّنِ ولم تجمع، 

ألنه مصدر.«
َنْهُيَك ِمن رجل، وناِهيك من رجل،  العرب (باب نهى): »ورجل  وفي لسان 
ه  وَنهاَك من رجٍل أَي كافيك من رجل، كلُّه بمعنى: َحْسب، وتْأويله أَنه بِجّدِ
َنهاَك  ْثَت عنُه،  ُحّدِ الذي  يُخ  الشَّ َتَطلُّب غيره؛ وقال: هو  َيْنهاَك عن  وَغنائه 
ناِهَيُتك من امرأَة، تذكر وتؤنث وتثنى  َمْكُرمًة وَفْخرا وهذه امرأٌَة  ْيُخ  الشَّ
وتجمع أَلنه اسم فاعل، وإِذا قلت َنْهُيك من رجل كما تقول َحْسُبك من رجل لم 
تثّن ولم تجمْع أَلنه مصدر. وتقول في المعرفة: هذا عبُد هللا ناِهَيك من رجل 

فتنصبه على الحال.«

سلسلة:    
)24 دقائق لغوية )

َدْولي: 
كم مرة سمعنا من أجهزة اإلعالم المرئي والمسموع: (مجلس األمن الَدولي أو القرار 
الَدولي) بفتح الدال وتسكين الواو. الكلمة بحد ذاتها ليس فيها أي خطأ، ولكنها تعتبر 
لغة النسبة إلى »دولة«، أما إذا أردنا أن ننسب إلى »الُدول« فعلينا أن نقول »ُدولي« 
بضم الدال وفتح الواو، كي نزيل االلتباس. فالقاعدة تقضي في أن تصاغ النسبة من 
المفرد إال إذا وجد التباس، فنقول: »عملي« نسبة إلى »عمل« و«ُعّمالي« نسبة إلى 

»عّمال«، ألن: »شؤون العمل« تختلف معنًى عن »شؤون العمال«.
ناهز:

يعتقد بعضهم أن »ناهز« تعني »فاق« أو »زاد على«، فيقولون: »ُتوِفي فالٌن عن 
عمر ناهز السبعين« قاصدين: فاق السبعين. والصواب أن »ناهز« تعني: قارب. ففي 
إِذا قاربه. وناَهَز  الُحلَُم وَنَهَزه  العرب البن منظور، باب (نهز): »ناَهَز فالٌن  لسان 
ناَهْزُت  أَي داناه. ومنه حديث ابن عباس، رضي هللا عنهما: وقد  البلوَغ  الصبي 
للفيروزابادي: »ناَهَزُه:  المحيط  القاموس  قاَربها. وفي  الخمسين:  االحتالَم. وناَهَز 
للبستاني، باب نهز: ناهزه مناهزة داناه ويقال: ناهز  المحيط  داناُه« وفي محيط 

الصبي البلوغ، والصيد بادره، والفرصة اغتنمها.
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 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

مدينة الفال الكندية 
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  مدينة الفال: هي أحد المدن الكندية التي تقع في 
مقاطعة كيبيك، وتغطي جزيرة إيل جيسوس وإيل جزو، 
وتعتبر مدينة الفال هي أكبر ضواحي مدينة مونتريال، 
وتقع على الضفة الشمالية من نهر البريري، وتعتبر 

ثالث عشر أكبر مدينة في كندا.
التي  والعريقة  الكبيرة  المدن  مدينة الفال من  تعتبر 
السحر، وهي  الكثير من  تاريخ طويل  تحتوي على 
الكثير من  للعديد من األنشطة وتحتوي على  موطن 
المزيد من  السياحي، ويمكن قضاء  الجذب  عوامل 

الوقت في متعة وسعادة فيها.
أهم األنشطة السياحية في مدينة الفال:

مركز علوم الفضاء: هو واحد من خمسة معسكرات 
لمركز علوم  العالم، وموطن  في  فضاية 
الذين  كندا، ويمكن لألطفال  الفضاء في 
15 سنة  إلى   9 بين  ما  أعمارهم  تتراوح 
االشتراك في معسكر الفضاء، وقد يحصل 
الزائر على فرصة للركوب في سفينة فضائية 
تحاكي السفت الفضائية الحقيقية، ويحتوي 
المعسكر على الكثير من األنشطة األخرى 
لألطفال، ويحتوي على مكوك فضائي بحجمه 
الطبيعي ويمكن الدخول إليه، كما توجد في 
المعسكر صخرة حقيقية من صخور القمر، 

ويعتبر مركز علوم الفضاء من األماكن المميزة للجميع، 

وخاصة المهتمين بالفضاء.
مركز الطبيعة : هي احد الحدائق المميزة في مدينة 
الفال، وهي عبارة عن حديقة مفتوحة طوال العام تصل 
مساحتها إلى حوالي 50 هكتار، وهو من األماكن الرائعة 
لمحبي الطبيعة أو ألي شخص يريد قضاء بعض الوقت 
في هذه الطبيعة الخالبة، وهي أكبر الحدائق الموجودة  
في مدينة الفال، وتم إنشاء الحديقة في عام 1984على 
محجر قديم، ولقد توسعت كثير وحدث فيها الكثير من 

التغيرات وأصبحت تحتوي على العديد 
من الحدائق داخلها

باإلضافة إلى أنها تحتوي على مجموعة  
كبيرة من الحيوانات، ويوجد فيها العديد 
من األنشطة على مدار العام،  وتحتوي 
الحديقة على ممشى طويل، ويمكن ممارسة 
الجليد، وصيد  التزحلق على  رياضة 

األسماك والتنزه.
سكيفنتيور مونتريال: وهو عبارة عن 
بالمظالت،  القفز  يتيح   داخلي  مركز 

ويعتبر من أكثر الوسائل اآلمنة للقفز بالمظالت دون 
الحاجة إلى الصعود على متن الطائرة والقفز، ويضم 
مركز سكيفنتيور نفق زجاجي يتم ضغط الهواء ويقوم 
300كم /  50كم / ساعة إلى  بأرسال الرياح بضغط 
ساعة، مما يكفر للسماع بالطفو في المكان كما لو كنت 
تسقط من السماء، وال يوجد أي قيود في الوزن ويمكن 

ألي شخص الفقر بالمظلة في هذا المكان.
حديقة دي ال ريفيير دي ميل-ديزيل: هو من األماكن 
بالهواء  الطبيعة، واالستمتاع  إلى  للهروب  المثالية 
الحديقة عبارة عن واحة طبيعية،  الطلق، وتعتبر 
والحيوانات  النباتات  الكثير من  تحتوي على  حيث 
المحلية ، وهناك درب داخل الحديقة تقود إلى الغابات 
والمستنقعات، ويمكن زيارة الحديقة على مدار السنة، 
وتوجد الكثير من األنشطة التي تقديمها، ويمكن خالل  
فصل الصيف ركوب المراكب والقيام برحالت الصيد 
وممارسة رياضة التجديف أو المشي لمسافات طويلة، 
ويمكن في فصل الشتاء التزلج والتزحلق على الجليد.
المهرجانات:  تقام العديد من المهرجانات في مدينة 
العام، وتقام بعض االحتفاالت  الفال على مدار 
الثقافية  األحداث  المناسبات، وبعض  العديد من  في 

كيبيك دي الفال من  لوتو  والفنية، ويعتبر مونديال 
أكثر المهرجانات شعبية، وهو عبارة عن  مهرجان 
للموسيقى الصيفية، وبدأ المهرجان في التنوع وجلب  

أنواع أخرى من الموسيقيين.
التسوق : هناك عدد قليل من مراكز التسوق الكبرى 
في مدينة الفال، ويوجد مول كارفور الذي يعد أكبر 
مول في منطقة مونتريال، ويحتوي على أكثر من 300 
التجارية  المراكز  أكبر  تجاري وهو واحد من  محل 

في مدينة الفال .
ويوجد مركز الفال الذي يعد  مركز تجاري كبيرفي 
إلى نصف حجم كارفور  المدينة، وتصل مساحته 
150 متجرا ويحتوي  الفال، ويحتوي على حوالي 
تنتشر على مساحة  التي  الخدمات  الكثير من  على 

65،000 متر مربع.
المواد  تبيع  التي  العامة  األسواق  الكثير من  وتوجد 
الغذائية الطازجة ذات الجودة العالية، وكذلك بعض 
الوجبات المطبوخة، ويوجد بالقرب من السوق الكثير 

من المطاعم ومتجر النبيذ.

الكلمــات املتقاطعة 
افقياً:

-1 ملحن مصري راحل 

شهر   – مصري  فنان   2-
ميالدي )معكوسة(

نصف   – )معكوسة(  والدة   3-
كلمة )وبال( – ملبس 

-4 قبيح – داخل – بحر 

-5 من أجلي – أرشد – أرفض 

-6 أرشدن 

-7 بال أب أو أم – أترك المكان 
غاضباً 

يصيب  مرض   – هرب   8-
العيون – أدرك وعرف  

ضمير   – الرياضات  من   9-
المخاطب 

-10 مطرب لبناني 

رأسياً :
-1 معلق كروي راحل 

-2 سيفي – المقاعد األولى في 
السينما 

 – األشخاص  عن  للسؤال   3-
ذراع )معكوسة( – إحسان 

على   – )مبعثرة(  محمود   4-
راحل  مصري  شاعر  ال.... 

)معكوسة(
أداة جزم –  ألعن وأشتم –   5-

إزالة 
-6 أداة نفي – أخبأه 

-7 كاتبة عربية راحلة 
-8 ما يصيب األرض عند منع 

وصول الماء إليها 
أجاب   – عميقة  بئر   9-

)معكوسة( – ضمير الغائبات 
من   – الورد  من  نوع   10-

األناجيل  

حل الكلمات المتقاطعة
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األهلي يفوز على مصر املقاصة 
بثالثية نظيفة في الدوري املمتاز

  فاز األهلي على مضيفه مصر للمقاصة 
المؤجلة من  المباراة  -3 0 في  بنتيجة 
الجولة الـ11 للدوري الممتاز التي أقيمت 
العرب  استاد برج  الخميس على  أمس 

باألسكندرية.
ورفع األهلي رصيده إلى 30 نقطة – من 

الثالث بجدول  المركز  15 مباراة – في 
للمقاصة  الترتيب، متساوًيا مع مصر 
بفارق  الرابع  المركز  يتواجد في  الذي 

المواجهات المباشرة.
الشحات  األهلي ، حسين  سجل ثالثية 

وجونيور أجاي ورمضان صبحي

الكشف عن خطة عمل احملافظات ألمم إفريقيا
 كشف مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الوزراء عن أسماء المحافظات الخمس التي 
ستستضيف فعاليات كأس األمم اإلفريقية 

التي ستنطلق في يونيوالمقبل.
للصحفيين  مدبولي في تصريحاته  وقال 
اإلسكندرية،  القاهرة،  محافظات  أن 
اإلسماعيلية، السويس وبورسعيد ستستضيف 

الحدث اإلفريقي.
تكليف  تم  قد  أنه  الوزراء  وأكد رئيس 
المحافظات الخمس بإعداد تصور متكامل 
حول االحتياجات المطلوبة لتطوير المناطق 
لإلهتمام  باإلضافة  باالستادات  المحيطة 
بأعمال تنسيق المواقع كي يظهر الحدث 

الكبير في أفضل صوره.

فضل مديراً تنفيذياً لكأس األمم اإلفريقية
 أعلن اتحاد الكرة المصري رسمياً تعيين محمد فضل مهاجم 
األهلي السابق كمدير تنفيذي لبطولة األمم اإلفريقية 2019.
الرسمي على موقع  الحساب  الكرة عبر  اتحاد  وأوضح 
الكرة أصدر  اتحاد  أبو ريدة رئيس  بأن هاني  »تويتر« 

قرار تعيين فضل كمدير تنفيذي للبطولة.

وأضاف البيان أن فضل سيبدأ مهام عمله بدءاً من الخميس.
جدير بالذكر أن مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة قد 
أبدى إعتراضه على تعيين فضل في ذلك المنصب بداعي 

عدم إمتالكه الخبرة.

النني على رادار روما اإليطالي
 كشف موقع »توتو ميركاتو« اإليطالي عن إهتمام نادي 
روما بالتعاقد مع محمد النني العب منتخب مصر وأرسنال 

االنجليزي خالل فترة اإلنتقاالت الشتوية الجارية.
لروما  الرياضي  المدير  أن مونشي  أن  الموقع  وأوضح 
يرغب في تدعيم وسط ملعب الفريق بسعر مناسب على 

سبيل اإلعارة حتى نهاية الموسم للوقوف على مدى تأقلمه 
مع فريق العاصمة اإليطالية.

الجاري سوى  الموسم  في  أرسنال  النني مع  يشارك  ولم 
باإلضافة لخوض بعض  بالبريميرليج  مباراة وحيدة  في 

المباريات في مسابقة الدوري األوروبي.

Les proverbes en français et arabe

- Il ne faut pas mélanger les torchons et les 
serviettes

- سمك لنب متر هندي
- Les apparences sont souvent trompeuses 

- من برة هاهلل هاهلل ... ومن جوة يعلم اهلل

الزمالك يتعادل مع بيراميدز 3-3 بالدوري املمتاز
  تعادل الفريق األول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام مضيفه 
الزمالك 3-3 خالل اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس 
على ملعب ستاد بتروسبورت، والمؤجل من الجولة التاسعة 

بالدوري الممتاز.
بالحماس والندية من جانب  المباراة قوية وعامرة  وجاءت 
الفريقين، وهاجم الزمالك من بداية المباراة في محاولة إلحراز 

هدف مبكر إلرباك حسابات الفريق المنافس .
نفذها  الزمالك على ركلة حرة  السابعة حصل  الدقيقة  وفي 
“كهربا”، وتعثر دفاع بيراميدز في التعامل مع الكرة لتذهب 
إلى فرجاني ساسي الذي صوبها ببراعة ولكن المهدي سليمان 

تصدى للكرة .
الزمالك ضغطه وسيطرته على مجريات األمور  وواصل 
لينجح العبه فرجاني ساسي من إحراز هدف التقدم بعد أن 

استلم الكرة في منتصف الملعب 
اليمنى  بقدمه  بقوة  ويسددها 
لتسكن الزاوية اليسرى العلوية 
للحارس المهدي سليمان، إال 
المبكر زاد من  أن الهدف 
الذي شن  حماس بيراميدز 
هجمات متتالية في محاولة 
لتعديل النتيجة والعودة لينجح 
في إدراك التعادل في الدقيقة 
البوركينابي  15 عبر العبه 
إيريك تراوري بعد مراوغة من 
رجب بكار من الجانب األيمن 
والذي اخترق دفاع الزمالك 

ثم سدد عرضية استقبلها البوركينابي إيريك تراوري بجسده 
لتسكن في شباك الفارس األبيض معلنا عن تعادل الفريقين 

بهدف لكل فريق .
ورد الزمالك بهجمات متتالية بعد هدف التعادل عن طريق 
محمد إبراهيم الذي حاول فتح ثغرات بدفاع بيراميدز، ولكنه 

أخفق في إختراق خط دفاع الفريق المنافس .
وانحصر اللعب نسبيا في وسط الملعب رغم محاوالت فرجاني 
ساسي لتنويع التمريرات وفتح جبهات في دفاع بيراميدز لكنها 
لم تشكل خطورة حقيقية فيما اعتمد بيراميدز على محاوالت 

قفشة وبكار من وسط الملعب.
وفي الدقيقة 25 أهدر الزمالك فرصة التقدم بعد أن لعب عمر 
السعيد تمريرة رائعة لحمدي النقاز القادم من الخلف وصوب 
كرة أرضية مباشرة لكنها لم تكن بالقوة الكافية ليمسك بها 

المهدي سليمان .
النتيجة لينجح  وكثف بيراميدز هجماته في محاولة لتعزيز 
العبه كينو من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 37، بعد عرضية 
من عبدهللا السعيد لتصل في نهاية المطاف للمهاجم البرازيلي 
الزمالك ، والذي سددها مباشرة على يمين  خلف دفاعات 

الحارس عماد السيد ليعلن عن تقدم بيراميدز بهدفين لهدف.
لينجح العبه عمر  النتيجة  لتعديل  الزمالك هجماته  وكثف 
السعيد في إحراز هدف بعد أن راوغ عبدهللا جمعة دفاع 
الفريق المنافس ليرسلها عرضية متقنة للسعيد الذي أودعها 
التسلل  بداعي  الهدف  الغى  الحكم  الشباك لكن  مباشرة في 

في الدقيقة 38 .
وواصل الزمالك هجماته لينجح العبه محمود عالء في الدقيقة 
42 في تسجيل هدف إدراك التعادل من ركلة ركنية نفذها 
إبراهيم حسن لتمر من دفاع بيراميدز لتصل لمحمود عالء 
الذي يطير برأسه رغم أن الكرة متوسطة االرتفاع ليودعها 

قوية في الشباك معلنا تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما .
المتبقية من عمر  الدقائق  الملعب  اللعب في وسط  واستمر 

شوط اللقاء األول لينتهي بالتعادل 2-2.

وفي شوط اللقاء الثاني، شن الزمالك هجمات متتالية ونجح 
التونسي فرجاني ساسي في هز شباك الفريق المنافس في 
الدقيقة 65 بعد أن استقبل عرضية من ركنية لعبها كهربا 
الشباك معلنا  الجانب األيسر ليحولها برأسية متقنة في  من 

عن تقدم الزمالك بثالثة أهداف لهدفين.
وفي الدقيقة 70 أشهر حكم اللقاء الكارت األحمر في وجه 
الزمالك عبد هللا جمعة بعد حصوله على اإلنذار  العب 
الثاني، وضغط بيراميدز، وهاجم من العمق، وفتح اللعب من 
على األطراف، مستغال النقص العددي في صفوف الفارس 
األبيض، لينجح العبه عمر خربين من إدراك التعادل من 
ركلة ركنية تمر من الدفاع وعماد السيد وتصل للنجم السوري 
الذي أودعها الشباك معلنا عن الهدف الثالث لفريقه وإدراك 

التعادل في الدقيقة 86 من عمر المباراة .
وتبادل الفريقان إضاعة الفرص خالل الدقائق المتبقية من 

عمر اللقاء لينتهي بالتعادل االيجابي 3-3 .
وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة، واستمر 
في الصدارة أما بيراميدز فظل صاحب الوصافة برصيد 

39 نقطة.

  كشف شبكة »يوروسبورت« اإلخبارية 
عن نية االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »الكاف« 
بإصدار قرار بإستبعاد ملعب االسماعيلية من 
إستضافة أي مباراة بكأس األمم اإلفريقية 

المقرر إنطالقها في يونيو المقبل.
وأوضحت الشبكة أن الكاف سيتخذ قراره 
بناًء على أعمال الشغب الجماهيري التي 
شهدتها مباراة اإلسماعيلي أمام اإلفريقي 

التونسي مساء يوم الجمعة ضمن مسابقة 
دوري األبطال اإلفريقي.

وكانت جماهير االسماعيلي قد تسببت 
في إلغاء مباراة فريقها أمام اإلفريقي قبل 
المحستب بدل من الضائع  الوقت  لعب 
إعتراضًا على هزيمة فريقها وقرارات 

الحكم الكاميروني.

ر ر

ر

د
د

د

و و

و

و

ط
هـ

هـ
هـ

ت

ت

م
فم

ف

ف

ف

م م م

م

م

و

ى

ي

ل
ل

ب

ب

ب
ز

س س
س

س
س

د

د

د

ي

ل
ل

ل

ا

ا

ا
ي

ي ي

ى

ي

م

م
م

م

ن ن

ن

ن

ا

اا

ا

ا

ي ي
ي

ح
ح

ح

ح
ج

ج

ج ج

ب

يوروسبورت:الشغب يهدد بإستبعاد 
ستاد االسماعيلية من أمم إفريقيا

...
ض

را
 أم

بع
أر

ية 
رب

الع
ت 

بيو
ي ال

- ف
ني

مكا
ده 

وم 
: ق

ول
األ

ض 
مر

ال
ايا

مع
ن 

 كا
ت

مو
ري

ت ال
اااا

 ه
ي :

ثان
وال

عي
بتا

ن 
اح

لش
د ا

اخ
ن و

 مي
ث:

لثال
وا

ة؟
الج

 الث
في

ي 
 الل

ين
ي م

بس
: ب

ع 
راب

وال

ب
شر

 بي
هو

ك و
قول

 بي
يبة

ص
الم

ن 
وبي

ك 
بين

قة 
خنا

 ال
ت

نته
ه ا

حب
صا

ل 
سأ

حد 
وا

  
-

ه؟
 إي

لى
 ع

تك
را

م
ي:

ت ل
قال

ا و
بته

رك
ى 

عل
عه 

راك
ي 

عند
حد 

ت ل
جا

له 
قا

ان
اااا

جب
يا 

ر 
ري

لس
ت ا

تح
ن 

ع م
طل

ا

تشيك يعلن إعتزاله كرة القدم 
بنهاية املوسم



Vendredi 25 janvier 2019
الجمعة 25 يناير 2019

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
C’est précisément le mois passé, que 

le président « El Sisi » a inauguré la 
construction de 7100 serres culti-

vées situées dans différents coins du pays et 
qui font partie d’un méga projet de 34000 
serres, le second plus grand au monde, sur 
une superficie de 100 000 feddans de terres 
désertiques.
De plus, deux compagnies étrangères, l’une 
Chinoise l’autre espagnole en association 
avec une compagnie locale, ont participé à 
la construction de ces 7100 serres agrico-
les alors que les deux compagnies étrangè-
res offriront leur expertise dans ce domaine 
jusqu’à la fin de construction des 34000 serres 
prévues dans ce projet.
D’autre part, il est intéressant de savoir que 
la culture en serres a plus d’un seul avantage 
en comparaison avec la culture traditionnelle.
Le premier avantage apparait dans la 
consommation de l’eau en serres qui est de 
75% moins que celle requise dans la culture 

en plain air.
Le deuxième avan-
tage est celui de la 
récolte en serres 
évaluée à près de 5 
fois plus que celle 
de la culture à l’ex-
térieur des serres.
Un troisième très grand avantage de la 
culture en serres est celui d’avoir une récolte 
biologique, une condition réclamée par les 
importateurs européens qui représentent les 
plus grands clients des produits agricoles 
égyptiens.
Un autre ambitieux projet agricole annoncé 
par le président « El Sisi » est celui de la créa-
tion de la plus grande plantation de dattiers 
au monde de 2 ½ millions d’arbres sur une 
superficie de 40 000 feddans dans le désert 
occidental de l’Égypte ce qui fera bientôt 
du pays le premier producteur de dattes au 
monde.

Inauguration du second plus grand 
projet au monde de 100 000 feddans de 

cultures en serres.

Les députés québécois représentent mal le 
Québec à Ottawa, selon un député du NPD

Le député du Nouveau 
parti démocratique 
(NPD) dans Lon-

gueuil, Pierre Nantel, appelle 
les élus fédéraux québécois, 
tous partis confondus, à 
mieux défendre les intérêts 
du Québec à Ottawa.   
«Je ne savais pas que le 
Québec était si mal repré-
senté à Ottawa, a avoué l’élu 
néo-démocrate mercredi 
matin à l’émission Dutrizac 
de 6 à 9. J’ai tout fait pour 
mieux représenter le Québec 
à Ottawa.»     
M. Nantel est d’avis que les 
élus québécois devraient 
représenter le Québec de 
manière «plus solide et plus 
affirmée».       
En militant pour plus de 
nationalisme québécois à 
Ottawa, le député de la cir-
conscription de Longueuil 
flirte-t-il avec le Bloc qué-
bécois et son nouveau chef, 
Yves-François Blanchet?     
«Moi je trouve déplorable 

qu’on ne puisse pas parler de 
nationalisme québécois sans 
être au Bloc québécois, c’est 
ça que je dis», a-t-il répondu 
à l’animateur Benoit Dutri-
zac, en direct sur QUB radio.     
«C’est vraiment triste de voir 
que pour n’importe quel ana-
lyste, si tu cherches à veiller 
à la pérennité des industries 
culturelles et à la pérennité 
du Québec et de sa distinc-
tion, nécessairement, tu vas 
migrer vers un parti comme 
le Bloc québécois. C’est préci-

sément ça, ma croisade.»    
M. Nantel a soutenu avoir 
été l’un des rares députés à 
la Chambre des Communes 
à s’être opposé à la politi-
que culturelle des ministres 
Mélanie Joly et Pablo Rodri-
guez. «Qui a pris la défense 
du Québec là-dedans? C’est 
moi», a-t-il lancé.  
Par ailleurs, Pierre Nantel 
s’est dit toujours en réflexion 
à savoir s’il se représentera 
aux prochaines élections 
fédérales. 

Ottawa met 5 millions $ dans le réseau de bornes électriques 
d’Hydro-Québec

Maternelle 4 ans: un projet «brouillon», selon l’opposition

Peinture ontarienne: Legault réplique aux libéraux

Salah EL ACHKAR 

Expression douteuse                                                                                           

Ottawa va faire un chèque de cinq mil-
lions $ à Hydro-Québec pour que 
la société d’État puisse accélérer le 

développement de son réseau de recharge 
rapide pour véhicules électriques, qui devrait 
en compter une centaine de plus dès cette 
année.  
 «En collaboration avec Hydro-Québec, le 
gouvernement s’emploie à construire le plus 
vaste circuit de recharge électrique au Canada 
pour s’assurer que les Canadiens ont accès à 
des solutions vertes et abordables », a déclaré 
Catherine McKenna, ministre de l’Environ-
nementetdu Changement climatique du pays.  
Mme McKenna en a fait l’annonce en présence de 
la directrice Électrification des transports, Hydro-
Québec, France Lampron, au Salon international 
de l’auto de Montréal, mercredi matin.  
« Notre volonté est de bien répondre aux besoins 
des conducteurs de véhicules électriques qui nous 

ont demandé plus de bornes 
rapides et de rassurer les 
futurs acheteurs quant à la dis-
ponibilité de notre réseau », a 
ajouté la grande patronne de 
l’électrification des transports 
chez Hydro-Québec, France 
Lampron.  
Trois projets  
 En gros, Ottawa a retenu trois 
projets d’Hydro-Québec tota-
lisant cinq millions $ dans le 
cadre d’un programme fédéral.  
 Au total, une centaine de 
bornes rapides verront le jour, 
soit 10 superstations de quatre 
bornes, une quarantaine de 
bornes rapides sur la Rive-
Nord et une vingtaine sur le 
Rive-Sud.  
 Rappelons le Québec compte près de 40 000 véhi-

cules électriques immatriculés. Le Circuit élec-
trique dispose de plus de 1 700 bornes, dont 168 
bornes rapides.  

L’opposition accuse le gouvernement Legault 
d’avoir fait une promesse «brouillon» aux 
Québécois sur les classes de maternelle 4 ans.

En campagne électorale, la CAQ s’est engagée à 
offrir à tous les enfants du Québec la prématernelle 
4 ans.
Dans une entrevue accordée à notre Bureau parle-
mentaire, le ministre Mathieu Lacombe a nuancé. 
Il a précisé que son gouvernement évitera d’en ins-
taller à proximité des garderies et des CPE.
«L’objectif  du gouvernement est vraiment d’offrir 
la prématernelle 4 ans à tous les enfants du Québec. 

Je vais reformuler pour être très précis: c’est que la 
possibilité existe partout au Québec. Maintenant, 
on sait que ce n’est pas tous les parents qui vont 
décider d’envoyer leurs enfants dans une prémater-
nelle 4 ans, donc il n’y en aura pas à tous les coins 
de rue», a dit le ministre de la Famille.
Irréaliste
«C’est le premier recul qui est fait sur une priorité 
majeure de ce gouvernement, a réagi la députée 
libérale Jennifer Maccarone. On constate que c’est 
vraiment un projet brouillon et irréaliste».
Selon elle, le déploiement de classes de maternelle 

4 ans partout dans la province aura inévitable-
ment un impact majeur sur les services de garde 
à l’enfance. «Ça va faire du mal partout, insiste 
la députée de Westmont-Saint-Louis. Ça envoie 
un drôle de message aux gens qui travaillent dans 
ce milieu éducatif  aussi qu’ils ne sont pas compé-
tents».
Mme Maccarone ajoute que le réseau scolaire ne 
dispose pas des infrastructures pour accueillir ces 
nouvelles classes de prématernelle. «Ça va engen-
drer des coûts majeurs pour le réseau éducatif  et il 
faut mentionner aussi qu’on est en pénurie de main 

d’œuvre, c’est qui qui va trouver tous ces gens-là ?»
Discours contradictoire
La députée péquiste Véronique Hivon reproche au 
gouvernement de tenir un discours contradictoire.
«D’une part, on est content que le gouverne-
ment semble enfin commencer à comprendre que 
son projet de maternelles 4 ans mur à mur n’est 
ni souhaité par les parents, ni souhaitable pour 
les enfants, ni réalisable, dit-elle. Par ailleurs, ça 
demeure inquiétant parce qu’on continue à dire que 

tous les enfants du Québec devraient pouvoir avoir 
accès à une maternelle 4 ans».
Mme Hivon croit que le premier ministre Fran-
çois Legault est maintenant «pris entre l’arbre et 
l’écorce», lui qui a fait de cette promesse irréaliste 
un engagement phare de son gouvernement.
La députée de Joliette est elle aussi convaincue que 
le déploiement de classes de maternelle 4 ans par-
tout au Québec «fragilisera» et «déstabilisera» le 
réseau des CPE.

Contrairement à ce qu’avance le député 
libéral Gaétan Barrette, le premier 
ministre François Legault affirme 

qu’il lui était impossible d’exiger que son 
appartement de fonction soit repeint avec de 
la peinture québécoise.
«Il faut être réaliste: la peinture dans un 
édifice du gouvernement, c’est sous la res-
ponsabilité de la SQI (Société québécoise 
des infrastructures). Je ne peux pas, comme 
premier ministre, appeler la SQI puis dire la 
sorte de peinture que je veux dans l’édifice. Je 
pense que tous ceux, incluant le Dr Barrette, 
qui savent comment ça fonctionne un petit 
peu un gouvernement, comprennent ça», a 
réagi M. Legault, depuis Davos, en Suisse.
Tel que rapporté dans les pages du «Jour-
nal», mercredi, les murs et les plafonds de 
la résidence officielle du premier ministre, 
située dans l’édifice Price, à Québec, ont 
été repeints en novembre dernier avec de la 
peinture Dulux.
Cette peinture est toutefois fabriquée en 
Ontario dans la même usine où le géant 
américain PPG produit celles de marques 
Sico et Bétonel, entre autres.
Barrette en rajoute
Selon Gaétan Barrette, François Legault 
a manqué de «sensibilité» et de cohérence 
puisqu’en novembre dernier, le premier 
ministre avait lancé un appel au boycot-
tage de la peinture Sico, après que PPG eut 
annoncé la fermeture de l’usine Sico située 

dans l’arrondissement Beauport, 
à Québec.
À la suite d’une demande d’ac-
cès à l’information, l’opposition 
libérale a aussi appris que les 
autres matériaux utilisés lors 
des travaux de rénovation de la 
résidence officielle du premier 
ministre, qui ont coûté en tout 
près de 18 000 $, ont été achetés 
chez Home Depot.
Or, lorsqu’il était dans l’opposi-
tion, M. Legault avait critiqué 
vertement le gouvernement 
libéral après l’acquisition du 
quincaillier Rona par le géant 
américain Lowes. La bannière 
Home Depot appartient pourtant elle aussi 
à des intérêts américains.
En entrevue avec Mario Dumont sur LCN, 
mercredi matin, M. Barrette a suggéré à M. 
Legault de veiller aussi à ce que ce soit des 
bières et des fromages québécois qui soient 
offerts aux invités qui seront reçus à sa rési-
dence officielle.
«Je vais continuer de le faire, il faut sen-
sibiliser les individus, les entreprises, les 
gouvernements à acheter le plus local pos-
sible», a assuré de son côté M. Legault, qui 
ne regrette visiblement rien de son appel au 
boycottage dirigé contre PPG.
Le PQ veut plus d’achat local
Le chef  parlementaire par intérim du Parti 

québécois, Pascal Bérubé, a d’ailleurs plaidé 
en ce sens, mercredi, en marge du caucus de 
sa formation politique, à Sainte-Agathe-des-
Monts, dans les Laurentides.
Reconnaissant d’entrée de jeu qu’il n’appar-
tient pas au premier ministre de décider du 
choix de la peinture à l’édifice Price, il a sou-
ligné que la SQI devrait «toujours» avoir le 
réflexe d’acheter des produits québécois.
«Le nationalisme économique, c’est notam-
ment nos produits, d’abord et avant tout, en 
toutes circonstances», a dit M. Bérubé.
Il a rappelé que son parti avait d’ailleurs pro-
posé, lors de la dernière campagne électorale, 
de favoriser l’achat de produits québécois au 
sein des institutions publiques du Québec.

Après  un certain temps vécu au pays 
il m’a apparu que ce Pays  exige des 
habitants qui se qualifient d’hypo-

crites enveloppés des gants de velours, des 
monteurs et de bluffeurs de première classe 
prétendant d’êtres les meilleurs des charla-
tans, seulement pour atteindre leur objectif. 
Un caractère héréditaire d’un certain rite ai 
avait le pouvoir politique.
Particulièrement certaines classes se com-
portent ainsi par ce qu’ils étaient toujours 
écrasés et non considérés par les Seigneurs.
Le Système est le plus perfectionné pour 
vous tromper, car quant il s’agit de vous 
présentez un formulaire d’assistance ou de 
service afin de vous retirer de l’argent, ils 
sont les plus doués, mais, quant il s’agit d’en-
caisser d’argent ils refusent de donner à des 
étrangers, car la priorité est pour eux, c’est 
le chauvinisme et le racisme avec le sourire.
Tout ceux qui ont émigré dans ces Pays avec 
l’intention de se faire des fortunes ils ont 
été obligé d’adopter une attitude trompeuse 
soit se convertir à la masse, car la dignité 
que nous avons, servira seulement pour agir 
entre communauté ethnique et non avec ce 
monde qui n’accepte pas de l’intégration 
quelconque, dans l’objectif  de rester comme 
ils le disent «pure laine», mais de quelle 
laine s’agit elle ?... Est-ce cette laine réelle-
ment pure ?
C’est très étonnant, plutôt de la laine sale, 
la laine non peignée, la laine puante, la laine 
qui comporte de la haine et de l’ingratitude.
Ces gens sont devenus indifférents, ils ont 
perdus leurs habitudes, leurs coutumes, leurs 
cultures, leurs dignités et leurs fiertés, il est 
fort possible que le froid à agit sur les diffé-
rents tempéraments de ces personnes, il les 
à traumatisé, démuni, désintégré, déraciné, 
comme un vieux chêne qui avait sa fierté 

de l’être et qu’un malhonnête l’a déracinée 
et couper sont tronc et ses branches  pour 
en faire des bûches pour la poêle, alors il y 
a bien d’autres qualités d’arbre qui peuvent 
être coupés pour se chauffer avec.
Personnellement je n’ai pas cru à ce phéno-
mène jusqu’au moment où j’ai reçu une paire 
des gifles sur le visage, en ce moment je me 
suis considéré comme un ignorant, un naïf  
qui croit à tout ce qui se raconte et se dit.
Moi qui avais toujours défendu le Pays, sa 
beauté, son intégrité, sa facilité de vivre, ses 
avantages quant à la vie du foyer.
J’avais hâte de devenir un citoyen, fier de 
cette Nationalité, j’ai défendu des malfai-
teurs, des profiteurs, et des ingrats, mais 
actuellement je donne raison à ceux qui 
ont su profiter de ce Pays et de son système 
hypocrite, car quant tu dis la vérité le sys-
tème te refuse, mais quant tu racontes des 
mensonges, là tu seras le bienvenu.
Cette ingratitude vis à vis des gens honnê-
tes, pour favoriser les malhonnêtes, prouve 
que l’hypocrisie existe belle et bien.
Me voilà enfin perdu dans le jugement, car je 
suis entrain de démentir ce que j’avais voulu 
croire et faire croire aux autres qui avaient 
des intuitions peut être plus sensible que les 
miennes, et qui ont capté cette réalité bien 
avant moi.
La cause ; Est due à notre éducation: L’hon-
nêteté, la droiture, la vérité, l’éducation, la 
politesse, ce que nous avons appris de nos 
parents et qui sont devenus des mots étran-
ges dans ce monde, ou  simplement ces mots 
à être utiliser dans d’autre vocabulaire bien 
loin du présent.  Je ne saurais dire encore si 
je peux ou je dois faire confiance à ce Pays de 
traîtres et de vantards.
 Que peut on attendre d’un Pays que la majo-
rité de sa population est devenue des gays, 

des lesbiennes, des pédophiles, des soûlards, 
des combinards, des magouilleurs  et des 
joueurs des jeux de hasard, ces qualifica-
tifs égales: la déception, la malhonnêteté, 
la dégradation de l’esprit et de la moralité, 
l’impolitesse, et la bassesse de caractère et 
de dignité.
Plus de personnes de valeur, plus de qualité 
d’homme intègre, plus du courage, plus d’es-
poir, la seule chose qui reste c’est de trouver 
un Pays où nous pouvons être acceptés ou 
nous pourrons s’adapter, où nous pouvons 
dire très haut ce que nous pensons très bas.
Le Monde est ainsi dégradé, en tout point de 
vu, ce monde  qui oblige les gens qui se res-
pectent  de devenir des voyous pour se faire 
dans et se conjuguer avec les autres pour 
vivre avec la hantise et l’impureté.
Je suis vraiment désolé d’arrivée à ce niveau  
de penser, et juger le Pays  pourri enveloppé 
de papier d’emballage en soie, qui reflète la 
joie et la vie, mais ne contient que la merde, 
et la pourriture, hélas que ce Pays se dote 
d’une population de cette qualité médiocre.
Non je refuse de devenir comme ces gens, je 
me bats contre ce fléau, contre cette tornade 
de  vent fort et de pluie polluée, plutôt la pol-
lution des esprits de la population sale.
Elle avait raison quant elle m’avait dis un 
jour, je ne pourrais jamais m’adapter ou 
accepter ce Pays, même si je resterai le reste 
de toute ma vie, car un Pays inacceptable en 
tout point de vu.
Je l’avais traité de tout adjectif  qu’elle 
n’avait pas mérité, mais enfin de compte  
c’est elle qui avait raison, car l’intuition de 
la Femme est toujours très sensible et bien 
ciblée. Le malheur c’est que je n’ose pas  lui 
dire  la vérité.
Il se peut qu’un jour j’arriverai à suivre les 
autres, soit dans le mensonge et l’hypocri-
sie pour se servir d’une méthode afin de 
nous permettre de pouvoir vivre, autrement 
nous serons incapables de survivre ni ici ni 
ailleurs si nous devons continuer à se consi-
dérer comme des supérieurs aux autres, avec 
toute modestie.
Le jour où nous ferons partie de ce monde 
pourri, nous nous dégradons et nous 
oublions nos origines, mais heureusement 
que nous ne le serons jamais.
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أشهر األكتشافات األثرية التى هزت القرن العشرين! )2(

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

  خالل منتصف صيف سنة ١٩٨٨ انتقلت الى المنزل الجديد 
الذي قمت بإنشائه في منطقة »بييرفون« من مونتريال. سكنته 
مع ان بعض أعمال التشطيبات لم تكن قد أنجزت بعد وقد تأّخرت 
ال اإلنشاءات والتي تأخذ أسبوعين من  بسبب العطلة السنويّة لعمَّ

أواخر شهر تّموز )يوليو( من كل سنة! 
»باليموث«  نوع  من  »الفوالريه«  سيارتي   استقللت  فيما 
االمريكية كنت ال أكترث كثيراً لقدمها وللونها األزرق المعدني 
على  تقضي  كادت  حتى  الشمس  أشعة  معكته  والذي  الفاتح 
الطالء! كان علّي ان اقصد ذاك الصباح أحد الزبائن في منطقة 

»بونت كلير« القريبة.
كنت  فيما  سنة  قبل  لي  وقعت  سير  حادثة  تذّكرت  طريقي  في 
متّجهاً برفقة زوجتي وابنتي للمشاركة في احتفاالت عرس إحدى 
يتحّدر من أصول إيطاليّة. ما ان  الصديقات التي تزوجت شاباً 
توقفنا على أحدى اإلشارات الضوئية الحمراء حتى صدمتنا من 

الخلف شاحنة صغيرة لم ينتبه سائقها لوجودنا أمامه! 
المتخصصة  األمكنة  احد  على  استدللت  ثالثة  او  يومين  بعد 
بالحدادة واخذت السيّارة الى الكاراج المقصود الواقع على بولفار 
»الحلو«.  عائلة  من  لصاحبه  »الفال«  منطقة  في  »كارتيه« 
الكاراج حيث  الخلف ودخلت  التي صدمت من  السيّارة  أوقفت 
وجدت عاملين يعمالن على إصالح إحدى السيّارات. كان دوّي 
صوت كل مطرقة يصّعب اإلنصات الى اي حديث. بين الصراخ 
في  موجود  »المعلّم«  ان  أحدهما  أفهمني  باأليدي  والتأشير 
المكتب الذي كان عبارة عن »تتخيتة« خشبيّة في عمق الكاراج 
يمكن الصعود اليها عبر درج خشبي بدائي الشكل والبناء.  وكان 

للمكتب شباك زجاجي يطل على العاملين في الكاراج.
ما ان صعدت الدرجات وقرعت الباب حتى سمعت صوتاً من 
الداخل يطلب مني الدخول. كان رجاًل في بداية األربعينات فاتح 
الشعر ممتلئ الجسم يقبع وراء مكتب حديدي قديم وعلى يمينه 
تلفون اسود قديم الشكل ومنصة أشبه بشاشة كمبيوتر مؤخرتها 
تمتد نحو الوراء اكثر من عرضها. بعد ان جلست على كرسي 
الّصغيرة وهو  الشاشة  انه يراقب  المكتب الحظت  امام  حديدي 
أسطوانة  ليدير  ألخر  وقت  من  فجأة  الحديث  ويقطع  يكلمني 
األرقام على الهاتف ويطلب رقم وكيله ليتداول معه ثّم يطلب منه 
شراء أو بيع أسهم معيّنة بعد مراقبة أسعار تداولها على الشاشة. 
فهمت منه انه يشّغل أمواله في البورصة وقد تمّكن من تحصيل 
يُدّر  العمل  الوسيلة وان هذا  بتلك  الدوالرات  مئات اآلالف من 

عليه أضعاف ما يعود اليه من استثمار الكاراج!
وإذ كنت استرجع تلك الواقعة في ذهني وصلت الى مفرق بولفار 
»هايموس« على بولفار »سان جان«. خّففت قلياًل سرعة السيّارة 
لتأمين سيري وانا آخذ المنعطف وإذ بشاحنة كبيرة تعود لمؤسسة 
»إيتن« بألوانها الزيتية الداكنة تصدم سيارتي من الخلف. كانت 

الصدمة الجديدة اكبر من تلك التي حدثت معي من قبل!
بعد االتصال بشركة التأمين واستئجار سيارة للتنقل مؤّقتاً قمت 
كنت  سابقاً.  قصدته  قد  كنت  الذي  الكاراج  لنفس  السيّارة  بأخذ 
أفّكر في طريقي بصاحبه واسأل نفسي ما إذا كان يواظب على 
مهنة الحدادة والبويا أم أنه تخلَّى عنها نهائيّاً ليرّكز على أعمال 

البورصة!
ما ان وصلت وصعدت الى »التتخيتة« حتى وجدته قابعاً وراء 
التلفون  ذاك  بجانب  يمينه  على  تركن  الشاشة  زالت  وما  مكتبه 
االسود. وفيما أخذت اسرد له وقائع حادثة السير الجديدة تحّسب 
ال  كنت  والتي  البورصة  ميدان  في  نشاطه  عن  اسأله  ان  لي 
أنه  أخبرني  بأن  المفاجأة  وكانت  فيها!  فالحاً  زال  ما  انه  أشّك 
توّقف نهائيّاً عن التداول وقال: »اال تذكر اإلنهيار المالي الذي 
حصل في أوكتوبر من السنة الماضية؟ لقد خسرت كل أموالي 
باإلثنين  َي  ُسّمِ الذي  النهار  ذاك  بالفعل  وتذّكرُت  وأمالكي!« 
انهارت  حيث   ١٩٨٧ سنة  أوكتوبر   ١٩ بتاريخ  وذلك  األسود 

األسهم وذلك على النطاق العالمي!
بعد إتمام تصليح السيّارة واستالمها ال أدري ما حصل فيما بعد 
لصديقي صاحب الكاراج ااّل أني لم أره بعد ذلك وقد أقفل ورشته 

بشكل نهائي!
في تلك األثناء كنت قد استحصلت على سيّارة جديدة من نوع 

»غراند إم« مما أّدى الى وقائع جديدة لم أكن أنتظرها…

وللقّصة تتّمة…

قصة بقلم: 
بشــير القــّزي

من جهود الدكتور عبد اهلل بنصر العلوي 
يف خدمة التواصل الثقايف بني اململكة املغربية واإلمارات العربية

26 شخًصا ميتلكون 
ثروات تساوي ممتلكات 

نصف فقراء العامل

بقلم: د. خالد التوزاني 

الُمَثقَّف الَعربّي:

ميكانيكي غري شكل

أو  المنصف  الباحث  يقّرر  عندما     
وأساتذته،  أسالفه  لجهود  الوفي  المثقف 
الّرواد  هؤالء  من  واحد  عن  يكتب  أن 
عميقاً،  أثراً  نفسه  في  تركوا  الذين  الكبار 
بذلوه  لما  َحسناً  ِذكراً  وجدانه  في  ونحتوا 
هؤالء  هيبة  فإنَّ  ينضب،  ال  عطاء  من 
ذاكرة  في  حضورهم  وُقدسية  العمالقة 
إْن  الباحث تجعل مهمة الكتابة صعبة جداً 
األنامل خوف  وترتعش  مستحيلة،  تكن  لم 
أن تكتب ما ال يليق، أو ال يكون على قدر 
مقام هؤالء الذين ال يستطيع المرء إيفاَءهم 
معاني  عمره  طول  يكتب  َظلَّ  ولو  حّقهم 
الشكر  كلمات  نفذت  ما  واالمتنان  الوفاء 
جميل  اإلنسان  يرّد  كيف  إذ  حقهم،  في 
الِعلم  لُسبل  هدايته  في  سبباً  هللا  جعله  َمْن 
حياة  في  رجااًل  إنَّ  المعرفة؟،  وإشراقة 
المثقف؛ قناديل نور في طريقه، ال يستطيع 
رّد  الوفاء  ويقتضي  أبداً،  جميلهم  رد 
والمتاحة،  الممكنة  الوسائل  بكل  الجميل، 
وأقلّها الدعاء، وإنَّ واحداً من هؤالء، ممن 
بصم  وقد  أبداً،  فضلهم  أنسى  وال  أذكرهم 
حياتي العلمية بصماٍت واضحة، ورسمت 
مدارج  في  لالرتقاء  ُسلّماً  محاضراته 
أستحضر  ومنهجاً،  فكراً  العلمي،  التمكين 
بنصر  هللا  عبد  موالي  الدكتور  العالمة 

العلوي، وأخصص لحضرته هذا المقال.
أن  واحد  مقال  في  علّي  العسير  من       
التي  والنقدية  الفكرية  الجوانب  كل  أرصد 
الدكتور  لألستاذ  العلمية  الشخصية  ميّزت 
قراءة  من  انطالقا  العلوي،  بنصر  هللا  عبد 
فاحصة تشمل جل كتاباته المتعددة المناهل 
غزارتها  عن  ففضال  المشارب،  والمختلفة 
فضاءات  بك  تنحو  وأصالتها،  وغناها 
رحب  عالم  نحو  المنهجي  وإبداعه  فكره 
وفسيح، يصعب رسم حدوده أو تلمس معالم 
بين  جمع  فقد  المتعددة،  العلمية  انشغاالته 
المغربي  األدب  في  برز  فنون جمة؛ حيث 
واألدب األندلسي كما أبدع في مقاربة األدب 
بتواصالت  اهتمامه  خالل  من  المشرقي 
إلى  والمشرق،  المغرب  بين  األدبي  النص 
الطويلة  وخبراته  الثقافية  مسؤولياته  جانب 
السيرة  بهذه  ليشكل  الجامعي،  التدريس  في 
وجامعة  عربية  معلمة  بالمنجزات  الحافلة 
بها  يفخر  وفكرية  أدبية  وأيقونة  متحركة 

المغرب والعالم العربي.
الدكتور  الكشف عن جهود  إن محاولة     
والنقدية  الفكرية  العلوي  بنصر  هللا  عبد 
مختلف  في  مشاركة  علمية  قامة  باعتباره 
الفكر واإلبداع والنقد، ولمدة تقترب  فنون 
العلمي  بالعطاء  حافال  عاما  األربعين  من 
أجل  من  يقتضي  األكاديمية،  وبالمنجزات 
الدارسين،  من  كبير  فريق  إلى  رصده 
وإنشاء  ندوات،  إقامة  يستدعي  وربما 

تأليف  أو  مقال  كتابة  وليس  مؤسسات، 
يترك  ال  كله  يدرك  ال  ما  أن  وبما  كتاب، 
تسليط  الورقة  هذه  في  ارتأيُت  فقد  جله، 
العطاء  جزء من الضوء على جوانب من 
العلمي واإلبداع المنهجي لألستاذ الدكتور 

عبد هللا بنصر العلوي.
للدكتور  البحثية  االنشغاالت  أهم      ومن 

عبد هللا بنصر العلوي، 
عقدين  امتداد  وعلى 
قضية  الزمان،  من 
التواصل الثقافي بين 
دولة  في  الباحثين 
والمملكة  اإلمارات 
فقد  المغربية، 
هذا  في  َكَتب 
عدداً  المجال 
الكتب  من  مهماً 
والمؤلفات، لعل 
من بينها كتاب: 
ة  ي ل ع ا ف ل ا «
ة  ي م ي د ا ك أل ا
الحضور  في 
بين  الثقافي 
ة  ك ل م م ل ا
ة  ي ب ر غ م ل ا
ة  ل و د و
ت  ا ر ا م إل ا

مجموعة  المتحدة:  العربية 
المغربية  والدراسات  اإلبداع  في  البحث 
مقاربة  فيه  حاول  نموذجا«،  اإلماراتية 
 – المغربي  الثقافي  الحضور  هذا  مظاهر 
اإلماراتي، ومرّكزا فيه على نشاط الباحثين 
هذا  تحقيق  في  المغاربة  األكاديميين 
واستمراره،  وتعزيزه  والتكامل  التواصل 
تجلياته؛  بعض  رصد  خالل  من  وذلك 
في  المغاربة  والشعراء  األدباء  كمشاركة 
عدد من اللقاءات والندوات، وكذا إسهامهم 
إلى  باإلضافة  اإلماراتية،  المجالت  في 
الزيارات المتبادلة بين المؤسسات الثقافية 
األدب  شؤون  في  واإلماراتية  المغربية 
والحضارة  والتاريخ  واإلبداع  والنقد 
االستراتيجية  والمواضيع  واالجتماع 
الثقافي  المنجز  وألهمية  والعلمية، 
والدراسات  اإلبداع  في  البحث  لمجموعة 
الدكتور  أسسها  التي  اإلماراتية  المغربية 
تأليف  ارتأى  فقد  العلوي،  بنصر  هللا  عبد 
هذا الكتاب لتقديم قراءة تحليلية لمضامين 
إسهاماتها  وتوثيق  المجموعة  هذه  أنشطة 

وعرض مشاريعها المستقبلية. 
في  األكاديمية  »الفاعلية  كتاب  صدر  وقد 
المغربية  المملكة  بين  الثقافي  الحضور 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة: مجموعة 
المغربية  والدراسات  اإلبداع  في  البحث 

األولى  طبعته  في  نموذجا«،  اإلماراتية 
مجموعة  منشورات  عن   ،2014 سنة 
المغربية  والدراسات  اإلبداع  في  البحث 
األكاديمي  للمركز  التابعة  اإلماراتية، 
والشرق  المغاربية  والدراسات  للثقافة 
والعلوم  اآلداب  بكلية  والخليجية،  أوسطية 

اإلنسانية ظهر المهراز، بفاس. 
يتناول كتاب »الفاعلية األكاديمية في      
بين  الثقافي  الحضور 

ودولة  المغربية  المملكة 
اإلمارات العربية المتحدة« إسهام مجموعة 
المغربية  والدراسات  اإلبداع  في  البحث 
الفترة  خالل  إنجازاتها  ورصد  اإلماراتية 
الممتدة من سنة 1998 تاريخ تأسيسها إلى 
عام 2014، حيث راكمت هذه المجموعة 
تجربة هامة في التعاون العلمي والتواصل 
ودولة  المغربية  المملكة  بين  الثقافي 
عن  الكشف  الكتاب  يحاول  اإلمارات، 
مظاهره واستشراف بعض آفاقه، وخاصة 
في  للمجموعة  المتميزة  العلمية  الجهود 
تفّضل  وقد  اإلماراتية،  باألدبية  التعريف 
الدكتور مانع سعيد العتيبة بطبع جملة من 

مؤلفات المجموعة على نفقته الخاصة.
     من أهم التطلعات المستقبلية المرتقب 
بنصر  هللا  عبد  الدكتور  يقترح  إنجازها، 
العلوي في هذا اإلصدار جملة من مشاريع 
والدراسات  اإلبداع  في  البحث  مجموعة 

المغربية اإلماراتية، وعلى رأسها اآلتي:
- مشروع ندوة حول االستثمار الثقافي – 
بإحداث  والمطالبة  العربي،  االقتصادي 
الثقافي،  القطاع  في  االستثمار  مجاالت 
العائد من أرباح االستثمار  وتمكين بعض 
العربية  الثقافة  خدمة  في  االقتصادي 

وتشييد بنياتها األساسية.
إماراتية  مكتبة  تأسيس  إلى  السعي   -
كل  للباحثين  توفر  فاس،  بمدينة  موسعة 
بالثقافة  المتعلقة  أبحاثهم  في  يساعدهم  ما 
ومراجع  ومجالت  كتب  من  اإلماراتية 
إعالمية  وأنظمة  ومنشورات،  معرفية 

معاصرة للتوثيق واالتصال.
- عقد شراكات ثقافية بين مجموعة البحث 
في اإلبداع والدراسات المغربية اإلماراتية 
المؤسسات  وبين  لها  مماثلة  وأخرى 
قصد  واإلماراتية  الثقافية 
المزيد  تحقيق 
التواصل  من 
أجل:  من 
دينامية  تعزيز 
ل  ص ا و ت ل ا
بين  الثقافي 
ب  ر غ م ل ا
ت  ا ر ا م إل ا و
شبكة  بإنشاء 
ثقافية  معلوماتية 
 ، ة ص ص خ ت م
األدبية  وإغناء 
لتستوعب  العربية 
في  التواصل  معالم 
المقومات،  تفاعل 
الدرس  في  والتوسع 
الجامعي  األكاديمي 
العربية  الثقافة  ليشمل 
في المغرب واإلمارات، 
كرسي  كإحداث 
الجامعات  بعض  في  اإلماراتية  لألدبيات 
المغربية، وكرسي آخر لألدبيات المغربية 
إضافة  اإلماراتية،  الجامعات  بعض  في 
باألجناس  تتعلق  أكاديمية  ندوات  عقد  إلى 
األدبية والفنية ودراسة الشخصيات األدبية 
 – المغربي  الثقافي  المشهد  في  الفاعلة 
تقديرية  تقديم شهادات  وأخيرا  اإلماراتي، 
تكريما للشخصيات األدبية الفاعلة في ثقافة 
البلدين، واعتبارها من األعضاء الشرفيين 

المنتمين لمجموعة البحث.
ضم هذا الكتاب مجموعة من الصور التي 
المشتركة  الثقافية  التظاهرات  تؤرخ ألبرز 
اإلمارات،  ودولة  المغربية  المملكة  بين 
في  البحث  مجموعة  فيها  شاركت  والتي 
اإلماراتية،  المغربية  والدراسات  اإلبداع 
الوثائق  من  جملة  ضم  ملحق  إلى  إضافة 
هذه  لعمل  المؤطرة  والتنظيمية  القانونية 
الثقافية  البحثية، وكذا مشاريعها  المجموعة 

المستقبلية.
في  األكاديمية  »الفاعلية  كتاب  يأتي      
المغربية  المملكة  بين  الثقافي  الحضور 
ليعزز  المتحدة«  العربية  اإلمارات  ودولة 

دشنها  التي  الجديدة  اإلصدارات  سلسلة 
الدكتور عبد هللا بنصر العلوي خالل سنة 
2014، والتي سلّطت الضوء على جوانب 
اإلمارات،  دولة  في  األدبي  اإلبداع  من 
صحبة  »في  بـــ  الموسومة  السلسلة  وهي 
السلسة  هذه  وتعتبر   اإلماراتية«،  األدبية 
اإلبداعي  للمنجز  الطويلة  حصيلة صحبته 
البلد العربي المعطاء على  األدبي في هذا 

مستوى الثقافة وخدمة الفكر العربي. 
في  األدبية  الحركة  أن  الواضح  من       
المتحدة قد حققت  العربية  دولة اإلمارات 
النصوص  مستوى  على  مهما  تراكما 
من  ولعل  النقدية،  والدراسات  اإلبداعية 
حرصها  هو  الحركة  هذه  يميّز  ما  أبرز 
التواصلية  األوراش  وفتح  التعاون  على 
داخل  سواء  واالقتصادية  الثقافية 
العربي  الوطن  سائر  في  أو  اإلمارات 
حركة  جعلها  مما  العالم،  أقطار  وباقي 
وإنسانيا  حضاريا  ونموذجا  رائدة  أدبية 
الطاقات  كانت  فقد  باالهتمام،  جديرا 
فاعلة  اإلمارات  دولة  في  اإلبداعية 
الذي  العام  الثقافي  التوجه  في  ومستنيرة 
طبع الحركة األدبية والنهضة العلمية في 
اإلمارات، وهي الحركة التي تفاعل معها 
الذين  المغاربة  وخاصة  العرب  األدباء 
لهم عشق خاص باألدب اإلماراتي متجليا 
العلمي  الفريق  أعمال  في  العشق  هذا 
والدراسات  اإلبداع  في  البحث  لمجموعة 
تواصل  ذلك  وفي  اإلماراتية،  المغربية 
مثمر وفّعال بين األدباء مبدعين وباحثين. 
   هكذا، حاولنا في هذه الورقة الكشف عن 
عبد  الدكتور  العالمة  أستاذنا  بعض جهود 
هللا بنصر العلوي النقدية، وقد تعلق األمر 
الحضور  في  األكاديمية  »الفاعلية  بكتابه: 
ودولة  المغربية  المملكة  بين  الثقافي 
اإلمارات العربية المتحدة: مجموعة البحث 
في اإلبداع والدراسات المغربية اإلماراتية 
هذا  محتوى  على  وقفنا  حيث  نموذجا«، 
به من سمات  تميّز  األكاديمي، وما  العمل 
التواصل الثقافي بين المغرب واإلمارات، 
إلى جانب السمات المنهجية والفكرية التي 
الكتاب  لمؤلف  العلمية  الشخصية  ميّزت 
وخاصة  العلوي،  بنصر  هللا  عبد  الدكتور 
جانب الشمولية وسعة االطالع التي طبعت 
قاعدة  ترسيخ  نحو  المستمر  فكره، وسعيه 
استراتيجية  وفق  النصوص  مع  التواصل 
وما  الوفاء،  وأخالقيات  التلقي  جماليات 
فكرية  شخصية  بحر  من  نقطة  إال  ذلك 
وتظل  والمجد،  الثناء  كل  تستحق  رائدة، 
أعمالها العلمية الجليلة، وفية لروح البحث 
اسمه  ويبقى  وسمّوه،  صفائه  في  العلمي 
العربي  العالم  عبر  المثقفين  لكل  مفخرة 

واإلسالمي.

جمد »أور« وأسرار التوراة 
يسحران اجلميع!

مدينة  عن  الكشف  في  وولي"  "ليونارد  السير  نجح 
الموطن  تعد  والتي  العراق،  في  القديمة  السومرية  "أور" 
األنبياء  أبا  وأعنى  المؤسسين  التوارة  آباء  ألحد  األصلي 
إليه  إشار  لما  وفًقا  السالم  عليه  الخليل"  "إبراهيم  سيدنا 
الجميع  خيال  الكشف  هذا  ألهب  وقد   ."11: التكوين  "سفر 
المائة  فى  تمت  التى  األخرى  االكتشافات  من  الرغم  على 
المنطقة  هذه  في  اآلثار  حقل  في  الماضية  عاًما  والخمسين 
الدينية منها والتى تعد  العالم بآثارها خصوًصا  الفريدة من 

أيًضا مهد الحضارات البشرية قاطبة. 
وعلى مدار أكثر من 12 موسًما من الحفائر المتصلة، ما بين 
مقاالت ال  العالم  األعوام -1922 1934، طيرت صحف 
تعد وال تحصى حول اكتشاف "وولي" في العراق. ووصفته 
الجريدة "لندن المصورة" -عين إنجلترا على العالم آنذاك- 
في ال ما يقل عن ثالثين مقالة مصورة في صدرها صفحاتها 
الرئيسية. وجاء هذا الكشف ليؤكد أسبقية الشرق في إرساء 
عظيمة  حضارات  وتأسيس  الجمال  علم  ومدارس  مذاهب 
الثراء، وكشفت أطالل هذه المدينة عن روعة ذلك الشرق 
الساحر، واكتملت أهمية حفائر "وولى" بالعثور على مقبرة 

الفرعون الذهبى األشهر "توت عنخ آمون" في مصر. 
نائب  قبل،  من  المهم  االكتشاف  هذا  موقع  اختبر  قد  وكان 
القنصل البريطاني في البصرة المدعو "جون تايلور" بين 
العامين -1853 1854م. وعلى الرغم من أنه لم ينجح تماًما 
بعض  نجح  فقد  كاملة،  المدينة  هذه  آثار  على  العثور  في 
بالكتابة  المنقوشة  الطينية  األلواح  على  العثور  في  الشيء 
أنها "أور  التي أشارت إلى مدينة "أور" على  المسمارية، 

الكلدانيين" المذكورة في سفر التكوين في التوراة. 
آثارها  أفداح  من  كان  عالمية،  سياسية  أحداث  جرت  ثم 
إغالق الموقع األثري في وجه أعمال الحفائر، إلى أن وقع 
في قبضة البريطانيين في الحرب العالمية األولى. فتم تأخير 
البريطاني  المتحف  إلى عام 1922م، عندما وافق  الحفائر 
إرسال  على  األمريكية  بنسلفانيا  جامعة  ومتحف  لندن  في 
بعثة حفائر مشتركة. وتولى إدارة الحفائر "ليونارد وولى" 
الذي كان أثريًا وضابًطا ذكيًا للغاية قضى سنتين في السجين 
كسجين حرب! وجاءت بداية الحفائر بسيطة ولم تلفت إليها 
األنظار إلى أن جاء موسم 1927-1926م حيث عثر على 

كبيرة  بسرعة  المذهلة  االكتشافات  توالت  ثم  مقبرة.   600
فاقت الخيال وكل تصور. 

أخذ  بالدهشة عندما  فياض  وانتاب "وولي" وفريقه شعور 
الذهب يخرج من األرض تحت ضربات معاولهم، وعندما 
ظهرت إلى الوجود المعجزات الفنية الواحدة تلو األخرى. 
وعثر "وولى" على عدد كبير من المقابر، قدر بأكثر من 
وكان  الميالد،  قبل  الثالث  األلف  إلى  ترجع  مقبرة   2000
إلى  "وولى"  دفع  مما  الثراء  من  كبير  قدر  على  بعضها 
االعتقاد بأن جميعها مقابر ملكية. وعلى الرغم من أن معظم 
المقابر قد سرقت، فقد عثر على مقبرة كاملة رائعة تخص 
السيدة "بو- آبا" ترجع إلى الفترة التي اصطلح األثريون على 
تسميتها بـ "عصر األسرات المبكر" )2500-2600 ق.م(. 
عندما كانت "أور" من "دويالت المدن" المستقلة على السهل 
في  آثاًرا  المقابر  واحتوت  الفرات.  لنهر  الجنوبي  الفيضي 
غاية الفرادة والروعة مثل القيثارات ذات الزخارف الذهبية، 
واأللواني والحلي المصنوع من الذهب والفضة واألحجار 
الكريمة، واألسلحة التي كانت ترافق الموتى في رحلتهم في 
العالم اآلخر واألوعية والخناجر الذهبية، والتماثيل الذهبية 
المطعمة بالالزورد لـ "الكبش المصيد في األجمة" – الذي 
حاول "وولي" تفسيره تفسيرات دينية توراتية، حين وصفه 
أنه  على  التكوين 13:22"  "سفر  في  جاء  الذي  يشبه  بأنه 
"كبش يعلق بشجرة" – ورؤوس الحيوانات المصنوعة من 
ووشاح  الموسيقية،  القيثارات  زينت  التي  والفضة  الذهب 
هذا  كل  وفوق  آبا"،  "بو-  بالسيدة  الخاص  الذهبي  الرأس 
الخوذة الذهبية الرائعة الخاصة بالسيدة "مس- كالم- دوك"، 
كذلك المواكب الجنائزية الغريبة التي ضمت الموسيقيين مع 
القصر  نساء  وحاشية  أسلحتهم،  بكامل  والجنود  قيثاراتهم، 
بمالبسهم البهية، كل بمحض إرادته في اتجاة حفر الموت 
األعظم حيث يتعاطون السم الزعاف حتى الموت ليدفنوا في 
صحبة سيدهم بعد وفاته مباشرة ليخدموه في العالم اآلخر في 
ما يعرف بعادة "التضحية البشرية" في المجتمعات القديمة. 
وسوف يبقى اسم "أور" مرتبًطا عند علماء اآلثار، بشكل 
المدرجة  األبراج  أو  "الزقورات"،  بـ  األبد،  وإلى  خاص، 
النصب  أكثر  إلى اآلن من  أقيمت في "أور"، وبقيت  التي 
وأضافت  المزدوجين.  واإلعجاب  للدهشة  المثيرة  والمعالم 
العراق  تاريخ  في  جديًدا  فصاًل  العظيمة  االكتشافات  هذه 
التي  الكبيرة  التجارية  العالقات  حجم  وأوضحت  القديم، 

تمتعت بها مدينة "أور" العراقية القديمة الشهيرة. 
وال يمكن للذاكرة أن تنسى هذه المدينة الفريدة من نوعها. 
وسوف تبقى قصة اكتشافات "ليونارد وولي" لهذه المدينة، 

قصة جديرة بالبقاء ومصدر فخر وسعادة للعلماء في العالم 
كله، لسنوات طوال قادمة، وإن كان "وولي" قد أخذ مكافأته 
بالعثور على الجبانة الملكية الفخمة في "أور"، فإن أسرار 
المدينة لم تعلن عن نفسها كلية، فهي إنجاز حضاري  هذه 

متواصل العطاء لم تُسبر أغواره بعد. 

أسرار التوراة املقدسة يف 
جوف الصحراء القاحلة!

عهد  في  التاريخ  كتابة  الميت"  البحر  "لفائف  أعتادت  لقد 
التوراة  إلى  الرؤية  وغيرت  السالم،  عليه  المسيح  السيد 
والدراسات التوراتية عموًما، وقادت الباحثين إلى فهم جديد 
التي تحتوي  اللفائف  للتاريخ واآلثار والدين. وتوضح هذه 
على أقدم المخطوطات المهمة للتوراة العبرية، حقيقة بزوغ 

اليهودية والمسيحية كديانات قوية. 
في ربيع عام 1947م، وفي كهف قريب من البحر الميت، 
عثر الصبي محمد الديب، أحد رعاة األغنام من البدو، على 
مجموعة من الجرار تحتوي على لفائف مخطوطات قديمة. 
علمي  إلى سجال  المخطوطات  هذه  على  العثور  أدى  وقد 
اهتمام  مثار  وأصبحت  قرن،  نصف  من  يقرب  ما  استمر 
القراء ووسائل اإلعالم في كل مكان من العالم. وعثر البدو 
على المجموعة األولى من مخطوطات البحر الميت وقدرت 
بسبع مخطوطات. واتضح معنى هذه المخطوطات وأهميتها 
بعد عام أو يزيد من العثور عليها. وبيعت إلى تاجر عاديات 
في "بيت لحم" يُدعى "كاندو"، فباع منها ثالثة إلى الجامعة 
العبرية في القدس، واألربعة األخرى إلى المار "أثاناسيوس 
صموئيل"، رئيس دير "سانت مارك" للكاثوليك السوريين، 
فباعها األخير بدوره في الواليات المتحدة األمريكية. وانتهى 
الشرقية.  للدراسات  األمريكية  المدارس  في  بها  المطاف 
وأخذ اهتمام الدراسيين األمريكيين واألوروبيين يتزايد بها. 
وعثر الدارسون بين هذه المخطوطات على نسخة من "سفر 
العبرية األصلية. وساهم  النسخة  أقدم من  التوراتي  أشعيا" 
هذه األكتشاف في خلق صرعة في وسائل اإلعالم وجدذب 

انتباه معظم الباحثين في العالم أجمع. 
وانتشرت حمى البحث عن مثل هذه المخطوطات بين البدو 
وتجار العاديات. واحتوت المخطوطات التى وجدت أجزاء 
األقل.  على  العبرية  التوراة  من  كتاب  كل  نصوص  من 
م،   68 عام  إلى  ق.م.   200 عام  بين  إلى  تاريخها  ويرجع 

عليه  سيدنا عيسى  إلى  نسبة  "العيسويين"،  طائفة  وتخص 
األحكام  رعاية  في  متشددة  إسرائلية  طائفة  وهي  السالم. 
الدينية، وتنتظر الخالص القريب بظهور المسيح الموعود. 
أدران  من  التطهر  إلى  اإلسرائيلية  الطوائف  أقرب  وهى 
مهًما  األنبياء جزًءا  تعاليم  وقد جعلوا  والشهوات.  المطامع 
من اعتقاداتهم. وعندما أدى هذا العصيان إلى محاربة الكهنة 
بعيًدا  للحياة  وخرجوا  الكبيرة  المدن  تركوا  لهم،  الرسميين 
البرية والمدن الصغيرة. وأصبحوا يمارسون عباداتهم  في 
سًرا حتى ال يبطش بهم الكهنة. وإن كانوا يعتبرون يهوًدا، 
فقد كانوا مختلفين عن باقي اليهود في كونهم يؤمنون بخلود 
الروح والحساب في اآلخرة، وال يشتركون في تقديم الذبائح 
في المعبد، ولم يزد عددهم عن أربعة آالف فرد عند بداية 

التاريخ الميالدى. 
وأصر البعض على أن هذه المخطوطات سوف تبرهن على 
وجود وألوهية السيد المسيح، فيما أعتقد البعض اآلخر أنها 
احتوت سًرا مدمًرا للمسيحية على اعتبار محتوياتها الحقيقية 
تشير بوضوح إلى روح القمع. وتشمل المخطوطات حوالى 
800 نص، منها حوالى 200 نص من التوراة العبرية، أغنت 
الفهم عن الديانة اليهودية المبكرة، واألصول األدبية للتوراة، 
والتبشير بميالد المسيحية. وتمت كتابة معظم المخطوطات 
على  فقط  وواحدة  البردى،  على  منها  والقليل  الرق،  على 
رقائق نحاسية. وباإلضافة إلى النصوص التوراتية، ضمت 
تعليقات غير معروفة على التوراة، واألشكال األخيرة للعهد 
أو  والنصائح  والقواعد،  الطقوس  وقوائم  التوراتى،  القديم 
التعاليم الخاصة بـ "سفر الرؤيا" وقائمة من الكنوز الدفينة. 

ومعظمها كتبت بالعبرية، والقليل باآلرامية أو األغريقية. 
وتثير لغة ومحتويات هذه المخطوطات بعض الشك في كون 
كتاّبها من اليهود. ويوضح بعض الوثائق أن مجتمعتهم كان 
معارًضا نشًطا في مواجهة كهانة يهودية مسيطرة. وعلى 
الرغم من أن هذه المخطوطات أخذت عقوًدا من الدراسة، 
وطبع معظمها في شكل ما من األشكال، فإنها ما تزال تمثل 
لتكشف سرها  القادمة  الجديدة  األجيال  أمام  األكبر  التحدي 
وتميط اللثام عن معلومات كثيرة مجهولة في تاريخ اليهودية 
لم  أنها  بالمسيحية في عصرها األول، خصوًصا  والتبشير 
تنشر كلها. فقد أخفت إسرائيل كثيًرا منها لغرض ما في نفس 
يعقوب قضاها، وادعت في تمثلية ساذجة وفجة أنها أخرجت 
كل مالديها من هذه الوثائق النادرة التى ال تخصها وحدها، 
وإنما تخص العالم أجمع، ومن حقه أن يعرف أسرار هذه 
الطائفة اليهودية المنشقة عن الديانة اليهودية الرسمية السائدة 

آنذاك.

  أظهر تقرير صادر عن منظمة “أوكسفام” البريطانية، 
بين  تزيد  الفجوة  أن  العالم،  فى  الفقر  بمكافحة  المعنية 
فى  المليارديرات  ثروات  وإجمالى  واألغنياء،  الفقراء 
 2.5 بمعدل  الماضى  العام  دوالر  مليار   900 زاد  العالم 
مليار دوالر يومياً بزيادة قدرها %12، وبحسب التقرير، 
فإن 26 شخصا باتوا يملكون ما يعادل ثروات 3.8 مليار 
 42 عددهم  كان  بعدما  العالم،  فى  فقراً  األكثر  هم  نسمة 

شخصا عام 2017.
ونشرت منظمة “أوكسفام” تقريرها، أمس، قبل يوم واحد 
منتجع  فى  العالمى  االقتصادى  المنتدى  أعمال  بدء  من 
السياسيون  العالم  قادة  يجتمع  حيث  السويسرى،  دافوس 

ورؤساء كبرى الشركات العالمية فى يناير من كل عام.
ويسلط التقرير الصادر بعنوان “الصالح العام أم الثروات 
األغنياء  بين  المتزايدة  الفجوة  على  الضوء  الفردية؟” 
مليون  مليارات و800   3 ثروات  انخفضت  إذ  والفقراء، 
شخص بما يعادل نصف تعداد البشرية األكثر فقراً بنسبة 

.11%
تضرراً  األكثر  والفتيات  النساء  أن  التقرير  وأوضح 
المساواة، فمن إجمالى ثروات  انعدام  تزايد  اقتصادياً من 
العالم يمتلك الرجال ضعف النساء، وأكد أن العمل الذى 
تؤديه النساء على مستوى العالم والذى ال يتقاضين عليه 
فى  دوالر  تريليونات   10 بنحو  يساهم  العادة  فى  أجرا 

االقتصاد العالمى سنويا.



أبو حجاج

 جمرد كلمة
إيران تهدد إسرائيل بتدميرها فتقوم إسرائيل 
إيرانية في سوريا فال سوريا  أهداف  بضرب 

ترد وال إيران ترد وعجبي ...!

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

Appelez Allstate sans tarder
Si vous habitez à Montréal:
Bola Farag
Agence de Montréal Centre
4875, avenue Van Horne
514- 738- 5482 poste 5012
bfarag@allstate.ca

Si vous habitez à Laval:
Elsye Sfeir
Agence de Laval-Est
1040, boulevard Le Corbusier
450- 687- 8490 poste 5014
esfeir@allstate.ca

مصر.. العثور على »كنز أثري« يعود إىل فرتة اهلكسوس
       ــ

 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

أعـــيـــاه ـــــشـــــوُق  وال ـــــــؤادي  ف عــــن  تــســألــيــنــي  ال 

ــي عــــن هــــواه ــئ ــن ــــــِت ت ــــــاً وأن ــه دوم ــض ــب ــــــداِك ن ن

مــبــتــغــاه وحـــــدْك  وأنـــــِت  ــي  ــات ــي ح يـــا  عـــرفـــِت  لـــو  آه 

ــْك مــبــتــداه ـــِك ووحـــــده عــشــق ــــال اُحـــب ـــك وق ـــّبِ كـــم أَح

لُملتقاه دومـــاً  وســعــيــِت  ُحــبــه  وقــبــلــِت  نبضه  لــشــكــرِت 

نـــداه أو  ـــــداِك  ن ــــّن  وم هـــــواِك  مــــّن  ــبــي  ــل ق ووحـــــده 

َرواه مـــّن  حــيــاتــي  ــا  ي ثــغــِرْك  ــرْك وشــهــد  ــغ ث ووحــــده 

ــت الــقــصــيــد مـــرواه؟ ــي ــري وب ــغ ــرْك غــيــر ث ــغ ــث وهـــل لِ

ـــــدوام مــعــنــاه ــى ال ــد خـــمـــرْك عــل ــشــه ــنــي ول فــاســكــري

تـــرعـــاه؟ شـــفـــاه  دون  ـــن  م ــى  ــن ــع م ــْر  ــك ــس ــل ل ــــل  وه

ـــي أنـــســـاه؟ ــنــي بــــدفء حــضــِنــْك وكـــيـــف ل ــي فــاشــعــل

جـــدواه ــســواه  ل ــيــس  ول حنينك  بــأشــواق  واحــرقــيــنــي 

آراه ــــّن  م ووحــــــدي  َيــســطــع  ــي  ــل ــي ل ـــي  ف وبـــــــدرْك 

ــاه ــم بـــرفـــقـــة عـــــزب هـــمـــســـْك وهـــــو قـــــادم مــــن س

والـــوحـــي أنـــــِت والــــشــــوُق أنـــــِت والـــحـــْب ومــــداه

ــــداه ــــــروح ِف ـــا عـــمـــَر عـــمـــري وال فـــــداِك عـــمـــري ي

َمــغــزاه المعنى  ــي  وف ــؤادي  ــف ل ظالمة  ــؤادي  ــف ب ـــِت  وأن

عــشــقــاه ـــــْم  واالس فـــــؤادي  مــســكــيــن  فـــــؤادي  مـــن  آه 

ــاه آضــن والــفــعــْل  فـــــؤادي  مــســكــيــن  فـــــؤادي  مـــن  آه 

ـــــــِت تــنــئــي عــــن هــــواه ـــــَل عـــمـــره وأن ــــــــَداِك ك ن

احلب وَمَداه!!

فرنسا تغرم جوجل 57 مليون دوالر النتهاكها قواعد 
اخلصوصية األوروبية

كندية تريد بيع منزهلا.. وتضع شرطا طريفا ملن يرغب بالشراء

حل ألغاز أثرية ظلت غامضة آلالف السنني

»مجهورية الضحك األوىل«.. كتاب يرصد رحلة 3 رؤساء 
مصريني مع »النكتة السياسية«

يف فندق حديث جملموعة علي بابا.. أجهزة روبوت تقوم على خدمة النزالء

كنده الجيوش

فترة زمنية  الي  وتنتمي  تركية  والدتي  أم  كانت جدتي    
إمبراطوريتهم  للعرب-- وان كانت  فيها حكام  كان األتراك 
اًو  بالعربية  التحدث  االنتهاء. وكانت ترفض  نشارف على 
المتعثرة  المتكسرة  الكلمات  ببعض  تكتفي  تعلمها وكانت 
للضرورة. وربما كان هناك بعض العنصرية في هذا االمر 
العديد من  لديها  العربية صعبة عليها. وأصبح  وربما القت 
التركية مثل اوالدها هي.  هؤالء  األحفاد ممن ال يتحدثون 
األحفاد كانوا يستمتعون باستجرارها وترجيها كي تغني لهم 
بالعربية. وهي تحسب انهم يحبون صوتها.. ولم تكن تعرف 
تجاهد  اليها وهي  يستمعوا  ان  اجل  انه خبث األطفال من 
وتتعالى  الكلمات  وتتكسر  وتفشل  العربية  إلخراج األحرف 

قهقة األطفال واليافعين منهم! 
الفرنسية تواجه بعض األسر  المقاطعة  اليوم في كيبيك 
-- وطبعا  الفرنسية  اللغة  تعلم  وخاصة األهل صعوبة في 
العمر --  اللغة في منتصف  تعلم  لدينا موهبة  ليس كلنا 
االولويات.  تغير  والعمل  والحياة  الهجرة  وكذلك صعوبات 
لن يستغل وقت راحته  يتحدث االنجليزية ويجد عمال  ومن 
التعلم  ليست سهلة  لغة  والفرنسية  الفرنسية.  تعلم  اجل  من 

كالفرنسية. 
الفرنسية  تعلم  او مهاجرين نجحوا في  ولكن هناك أهل 
قادرين  يكونوا  ان  اجل  المجتمع ومن  التأقلم مع  اجل  من 
يتعلمون  الذين  اوالدهم  والتفاهم مع  والحديث  التفاعل  على 
يكفينا  المدرسة والشارع والمجتمع. وهنا  الفرنسية في 
نبخس  الموقف من االمر. فال  ان  اَي  المحاولة  اًو  الجهد 
اننا حاولنا ولَم  الفرنسية وجمالها حقها ولكننا نعترف  اللغة 

نستطع تعلمها! 
اإليجابية مهمة هنا وفِي هذا االمر تحديدا ألننا في مقاطعة 
فرنسية بالدرجة األولي وأهلها يفخرون بها رغم محاوالت 
التي هي رئيسية  اللغة االنجليزية  سابقة إلنهائها لصالح 
الجدد  كيبيك وكندا  أبناء  يروا  ان  الفرنسيين  أيضا. ويحب 
من المهاجرين يتحدثون الفرنسية وال يتعالون على اللغة اًو 
باألمر  يهتم  اخر ال  بعنصرية. وهناك بعض  بها  يستخفون 
المهاجرين  ليتعامل مع  االمر  يستغل  بتاتا.  وهناك بعض 
ممن ال يتحدثون الفرنسية بعنصرية علي انهم اغراب وهو 

أمر غير مقبول ومرفوض تماماً. 
وبغض النظر عن المواقف من هذا االمر فإن اللغة الفرنسية 
مهمة ويجب ان ال ننسى ان اللغة هي مفتاح ووعاء الثقافة 
الفرنسية فان األوالد من  اللغة  وان استصعب األهل 
يبقى بعض األهل  ان  الجدد سيتحدثونها ويمكن  المهاجرين 

على الهامش. 
ومثال اخر صغير. اختي بتول لديها متالزمة داون سندروم 
وفهمها واستيعابها هو حوالي اربع سنوات ومفرداتها قليلة. 
الفرنسية  باللغة  المختصة في كيبيك  المدرسة  الى  دخلت 

وأصبحت تستوعب الفرنسية قليال وبعض االنجليزية. 
باللغة  لها »بكرا«  اْليَْوَم عندما تطلب مني شيئا وأقول 
تريد!  ما  لها  آلبي  لن  تتجاهلني وكأني  اًو  العربية تغضب 
 « demain« بكلمة بالفرنسية  أرد عليها  وعندما أصبحت 
ما وعدتها  باني سأنفذ  تهدأ وتؤمن  فإنها  وترجمتها »غدا« 

به!!! 
اللغة مفتاح الثقافة .. اللغة مفتاح اوالدنا 

الرتكية .. الفرنسية .. 
وجدتي 

من واقعنا

Canadian  
Realities  

  عثرت البعثة األثرية التابعة للمجلس األعلى لآلثار في مصر، على مجموعة من المقابر واآلثار التي تعود إلى فترة الهكسوس، األمر الذي يعد 
بمثابة »كنز أثري« يوفر مزيدا من الفهم عن تلك الحقبة الزمنية.

وُعثر على اآلثار خالل أعمال حفر للبعثة في منطقة » كوم الخلجان« الواقع على الحدود الفاصلة بين »محافظتي الشرقية والدقهلية«  
تحتوي  المقابر  أن  لآلثار، مصطفى وزيري،  للمجلس األعلى  العام  األمين  وأوضح 
المعروف  الفخار األسود  بها، ومجموعة من  بداخلها على قطع حيوانية ملحقه 

بـ«فخار تل اليهودية« المميز لفترة الهكسوس.
الكمثرى وحوامل  الشكل، وأخرى على شكل  دائرية  أوان  البعثة على  وعثرت 
نقوشا  األواني قطع صغيرة تحمل  أحد هذه  الفخار. وكان داخل  مصنوعة من 

وزخارف مميزة لهذه الفترة.
وقال رئيس قطاع اآلثار المصرية أيمن عشماوي، إن البعثة عثرت على 20 قطعة 
األسرات،  قبل  ما  فترة  إلى  القرفصاء، وتعود  تأخذ وضع  اآلن جميعها  أثرية حتى 

ومعظمها في حالة غير جيدة.
منها مجموعة من  المقابر،  داخل  الجنائزي  المتاع  البعثة على بعض  كما عثرت 

األواني الفخارية وبعض األدوات الحجرية، مثل الشفرات والسكاكين البدائية.

فيه  الذي تطبق    عبر أروقة فندق )فالي زو( 
التكنولوجية،  األساليب  أحدث  بابا  علي  مجموعة 
تنزلق في صمت أجهزة روبوت سوداء اسطوانية 
الطعام  للنزالء  لتنقل  تقريبا  متر  الشكل طولها 

النظيفة. والمناشف 
اآللي جزء من مجموعة  اإلنسان  وأجهزة 
بابا  تقول مجموعة علي  التقنية  عالية  تجهيزات 
البشرية  العمالة  تشغيل  تكلفة  بشدة  تخفض  إنها 

للتعامل مع األفراد. وتقضي على حاجة النزالء 
الماضي  الشهر  )فالي زو( رسميا  فندق  افتتح 
تريد  تقنية  يستخدم  290 غرفة. وهو  ويضم 
الفندقية  الخدمات  لقطاع  بيعها  بابا  علي  مجموعة 
مدى  فرصة الستعراض  يمثل  كما  المستقبل  في 

الذكاء االصطناعي. المجموعة في مجال  براعة 
النزالء  تختبر مستويات راحة  تجربة  أنه  كما 
الصين،  في  اآللية  التجارية  المعامالت  إزاء 
تشارك  لتقنيات  بالفعل  قبول  فيه  يوجد  بلد  وهو 
في  ترحيب حماسي  تكون محل  والتي  البيانات 

كثير من األحيان.
الفنادق  التنفيذي إلدارة  المدير  وانغ  آندي  وقال 
المستقبلية في علي بابا، وهي الوحدة التي تشرف 
بكفاءة  باألساس  األمر  ”يتعلق  المشروع،  على 
الخدمة واستمرارها ألن أجهزة الروبوت ال تتأثر 
بالحالة المزاجية مثل البشر. أحيانا نقول إننا لسنا 
والروبوت سيكونان  النظام  لكن  جيد،  مزاج  في 

دائما في مزاج طيب“.

وداخل الفندق، تعيد الجدران ذات الفجوات الطولية 
إلى  هادئ،  أبيض  منها ضوء  ينبعث  التي  الرفيعة 
األذهان سفن الفضاء في هوليوود. ويسجل النزالء 
تجري مسحا ضوئيا  منصات  عند  للفندق  دخولهم 
وثائق  من  أو غيرها  لوجوههم وجوازات سفرهم 
هوية  بطاقة  يحملون  الذين  للنزالء  ويمكن  الهوية. 
هواتفهم  باستخدام  لوجوههم  إجراء مسح  صينية 

مسبقا. اإلقامة  لحجز  الذكية 
من  النزالء  لوجوه  يجري مسح  المصاعد،  وفي 
إليها،  الصعود  يمكنهم  التي  الطوابق  لتحديد  جديد 

وتفتح أبواب الغرف بمسح آخر للوجه.
”إنه سريع  لي  لي.  تريسي  تدعى  نزيلة  وقالت 
فعليا  لكن  بعد  لوقت طويل  أستخدمه  لم  وآمن. 

يمكنني بلوغ غرفتي في دقيقة واحدة“.
وأضافت أن األمان أحد أولوياتها وإنها سعيدة ألن 

غرفتها ال تفتح إال بمسح ضوئي لوجهها.
األوامر  تقنية  النزالء  يستخدم  الغرف،  وداخل 
الحرارة  درجة  لتغيير  بابا  لمجموعة علي  الصوتية 
اإلضاءة وطلب خدمة  وتعديل  الستائر  وإسدال 

الغرف.
وفي المطعم، تقدم أجهزة روبوت أطول على شكل 
كبسولة ما طلبه النزالء من طعام من خالل تطبيق 

)فالي زو(.
النزالء زرا  إقامتهم، يضغط  انتهاء  ولتسجيل 
تكاليف  ويدفعون  ذلك  بعد  الغرفة  فتغلق  بالتطبيق 
بابا على اإلنترنت.  تلقائيا عبر حافظة علي  اإلقامة 

المسح  بيانات  إلغاء  يعقبه  ذلك  إن  وانغ  وقال 
الضوئي لوجوه النزالء من أنظمة علي بابا.

لفظي صيني  تالعب  من  )فالي زو( مشتق  واسم 

مدينة  في  الفندق  ويقع  هنا“.  تقيم  أن  ”يجب  بجملة 
كيلومترا جنوب غربي   170 بعد  هانغتشو على 

مقر  كثيرا عن  يبعد  وال  شنغهاي، 
تكلفة  وتبدأ  بابا.  مجموعة علي 
إحدى  في  الواحدة  لليلة  اإلقامة 
يوانا )205  غرفه من 1390 

دوالرات(.
لكن  بشرا،  الفندق  ويوظف 

المجموعة أحجمت عن تحديد عددهم. وهم يشملون 
لمساعدة  استقبال  النظافة وموظفي  الطهاة وعمال 
التقليدية لمن  الدخول بالطريقة  النزالء على تسجيل 

ويريدون  لوجوههم  إجراء مسح  في  يرغبون  ال 
للغرف. اإللكترونية  المفاتيح  استخدام 

  تشهد فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حاليا طرح كتاب 
“جمهورية الضحك األولى: سيرة التنكيت السياسي في مصر”، للكاتب 

الصحفي المصري طايع الديب.
التي  السياسية”  الكتاب صادر عن مؤسسة “بتانة”، ويرصد “النكتة 
الناصر وأنور  الثالثة جمال عبد  الرؤساء  انتشرت خالل فترات حكم 

السادات وحسني مبارك، خالل األعوام من 1952 إلى 2011.
التنكيت  وكتاب “جمهورية الضحك األولى” هو “مستطرف” من فن 

السياسي في عهد الجمهورية األولى – واألخيرة- يجمع عصور هؤالء 
الرؤساء الثالثة في سلة واحدة، ويحكي سيرة النكت التي عّرضت بهم، 
لكنها في الوقت نفسه – صدّق أو ال تصدق- غيّرت قوانين راسخة في 
دوالب الدولة، وأنصفت فئات اجتماعية مهضومة الحقوق، كما حظيت 
العالم،من  باهتمام األوساط األكاديمية في  الحّراقة  المصرية  النكت  هذه 
العلوم االجتماعية في  إلى مختبرات  جامعة “السوربون” في باريس 

موسكو، باعتبارها نوعا فريدا من اإلعدام السياسي “رميا بالنكات”.

البيانات في فرنسا شركة جوجل  المعنية بحماية  الوكالة    غرمت 
التابعة لمجموعة ألفابت 50 مليون يورو )57 مليون دوالر( النتهاكها 
أكبر  قواعد االتحاد األوروبي للخصوصية على اإلنترنت، وذلك في 
التكنولوجيا العمالقة في  عقوبة من نوعها تتعرض لها إحدى شركات 

الواليات المتحدة.
وذكرت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات أن أكبر محرك بحث في 
العالم افتقر إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها مستخدميه 
بتعامله مع البيانات الشخصية ولم يحصل على الموافقات المالئمة لنشر 

إعالنات وفقا لالهتمامات الشخصية.
التنفيذ  باالتحاد األوروبي حيز  البيانات  العامة لحماية  الالئحة  ودخلت 
في مايو أيار، في أكبر تعديل لقوانين الخصوصية في أكثر من عشرين 
بياناتهم  بالتحكم بصورة أفضل في  للمستخدمين  الالئحة  عاما. وتسمح 
إلى  التنظيمية سلطة فرض غرامات تصل  الهيئات  الشخصية وتعطي 

أربعة في المئة من اإليرادات العالمية على المخالفات.

الغرامة  بيان ”حجم  للمعلومات والحريات في  الوطنية  اللجنة  وقالت 
والترويج لها تبرره شدة االنتهاكات المتعلقة بالمبادئ األساسية لالئحة 

العامة لحماية البيانات: الشفافية واإلبالغ والموافقة“.
وأصدرت جوجل بيانا قالت فيه إن الناس ”يتوقعون معايير عالية من 

الشفافية والتحكم من جانبنا“.
التوقعات وبمتطلبات  بتلك  بالوفاء  وأضافت ”نحن ملتزمون بشدة 

الموافقة التي تشترطها الالئحة العامة لحماية البيانات“.
للمعلومات والحريات في أعقاب شكاوى  الوطنية  اللجنة  ويأتي قرار 
تقدمت بها منظمتان غير حكوميتين، وقالت إنها بحثت الشكاوى بعدما 

فوضها في ذلك عشرة آالف شخص حتى اآلن.
بتفسيرها  للمعلومات والحريات معروفة  الفرنسية  الوطنية  واللجنة 
المتشدد لقواعد الخصوصية وبتأييدها نهجا أشد في التعامل مع شركات 
التي فرضتها على  القياسية  للعقوبة  اإلنترنت األمريكية. وقد يكون 

جوجل تداعيات في وادي السيليكون.

لكنها اشترطت  للبيع،  الريفي    عرضت امرأة كندية منزلها 
طريقة غريبة على كل من يرغب في التقدم لشراء المنزل، وفق ما 

ذكرت وسائل إعالم محلية.
وتريد المرأة التي تدعى »أال فاغنر« بيع منزلها مقابل 1.7 مليون 
الشهر طريقة غير  لكنها قررت في وقت سابق من هذا  دوالر، 
تقليدية للراغبين في شراء العقار، تتمثل في الدخول بمسابقة للظفر 

بالمنزل الواقع في مقاطعة ألبرتا.
وينبغي على المهتمين بالمنزل، الذي تبلغ 
مساحته نحو 4 آالف قدم مربعة، دفع رسوم 
بقيمة 25 دوالرا، وكتابة  المسابقة  للدخول في 

يعتقدون  أنفسهم ولماذا  فيه عن  يتحدثون  مقال من صفحة واحدة 
أنهم يستحقون المنزل؟

للدور  التأهل  إقناعا من أجل  وستفحص فاغنر أكثر القصص 
النصف النهائي من المسابقة، إذ سيتم اختيار 500 من المتأهلين 
الحكام،  النهائية وستراجع خطاباتهم لجنة مستقلة من  للتصفيات 

الذين سيحددون الفائز ويعلنون صاحب المنزل الجديد.

وسيتم التبرع بخمسة في المئة من صافي الربح إلى ملجأ للنساء 
التلفزيونية. وتستمر   CTV في كالغاري، وفق ما ذكرت شبكة 

المسابقة ما بين ثالثة وستة أشهر.
ويوصف المنزل بأنه »قصر ريفي« مصمم على الطراز الريفي 
الجورجي، ويحتوي على 3 غرف نوم و3 حمامات كاملة، ويطل 

على منظر بانورامي رائع.

  أصبح من الممكن اآلن إعادة بناء ما تبقى من األعمال الفنية 
القديمة، بطريقة رقمية لتستعيد مجدها السابق بفضل جهد فريق 

من علماء اآلثار.
وعمل فريق العلماء على تطوير خوارزمية تعمل بنظام الذكاء 

الصناعي، تتنبأ بما يجب أن يحيط بقطعة أثرية متبقية، 
وتحديد القطعة التي كانت مجاورة لها.

ومن خالل هذه العملية، يمكن إنتاج صورة افتراضية 
تساعد في إعادة البناء المادي الدقيق للقطعة األثرية.

ويقول علماء اآلثار في جامعة التخنيون وجامعة حيفا، إن 
هذا البرنامج يمكن أن يختصر ساعات ال حصر لها في 

ترميم المواد التاريخية.
وأجريت تجارب هذه الخوارزمية على قطع من التماثيل 

القديمة واللوحات الجدارية البيزنطية من قبرص.
وكتب العلماء في بحثهم المنشور على موقع »arXiv«: »حل 
األلغاز كان مشكلة مثيرة لالهتمام منذ عدة سنوات«، وأضافوا: 

»لديها العديد من مجاالت التطبيق، مثل المستندات الممزقة 
وتحرير الصور وعلم األحياء وعلم اآلثار«.

وكثيرا ما تظهر بقايا الماضي في قطع مبعثرة وهشة، ويتطلب 
ترميمها الكامل عملية تستغرق وقتا طويال وشاقا، ويواجه العلماء 
عادة ثالث مشاكل رئيسة عند العمل على إعادة بناء القطع 

األثرية، وهي: التآكل والتالشي اللوني واالستمرارية.
وقال مايك هايوورث، مدير مجلس علم اآلثار البريطاني، 
لصحيفة »تايمز«: »في تحليل المواد التاريخية المتآكلة، غالبا 
ما يستهلك الكثير من الوقت والمثابرة لمطابقة أجزاء من القطع 
التقنية الجديدة  األثرية مثل األواني الخزفية، ويمكن أن تساعد 

على زيادة فهمنا لالكتشافات األثرية وسياقها التاريخي«.


