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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

ترامب يتهم ماكرون بإرسال
“إشارات متضاربة” إىل إيران

قال الرئيس األمريكي دونالد
ترامب يوم الخميس إنه ليس هناك
أحد مفوض بالحديث مع إيران نيابة
عن بالده متهما الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون بإرسال ”إشارات
متضاربة“ إلى طهران بشأن احتمال
إجراء محادثات.
وقال ترامب في سلسلة من التغريدات
”أعلم أن إيمانويل يقصد خيرا ..شأنه
شأن اآلخرين ..لكن ال أحد يتحدث

نيابة عن الواليات المتحدة سوى
الواليات المتحدة نفسها“.
ولم يتضح على الفور ما الذي
يشير إليه ترامب لكن تقريرا صدر
هذا األسبوع قال إن ماكرون دعا
الرئيس اإليراني حسن روحاني لقمة
مجموعة السبع التي تعقد هذا الشهر
للقاء ترامب.
ونفى دبلوماسي فرنسي هذا التقرير
يوم األربعاء.

ردا على ترامب ..وزير اخلارجية
الفرنسي :باريس ال حتتاج إىل إذن
من أحد لإلدالء مبوقفها بشأن إيران

ترامب :مناقشات جادة جتري يف الكوجنرس بشأن
تعديل قوانني محل األسلحة
قال الرئيس األمريكي دونالد
ترامب ،اليوم الجمعة ،إن “مناقشات
جادة” تجري حاليا بين قادة غرفتي
الكونجرس األمريكي بشأن فحص خلفية
حاملي األسلحة وطالبي حملها ،وذلك
بعد تجدد المطالبات الواسعة بتشديد
قوانين حمل األسلحة على خلفية مقتل
نحو  30شخص في حادثتي إطالق
نار في تكساس وأوهايو ،مطلع هذا
األسبوع.
وكتب ترامب ،على صفحته على
موقع التدوينات القصيرة “تويتر”،
“مناقشات جادة تجري بين قيادة
(مجلسي) النواب والشيوخ حول
فحص الخلفية” الخاصة بحائزي
األسلحة وطالبي حملها ،مضيفا” :
تحدثت أيضا مع الجمعية الوطنية
للسالح وآخرين حتى يتم تقديم واحترام
آرائهم القوية بشكل كامل”.
وتابع ” ال ينبغي أن توضع األسلحة في أيدي
المرضى عقليا أو المختلين ..علينا جميعا العمل
سويا من أجل خير وسالمة بلدنا”.
وتأتي تصريحات الرئيس األمريكي في ظل
تجدد حالة الغضب والمطالبات بتشديد القوانين
المنظمة لحمل األسلحة في الواليات المتحدة،
والتي تظهر مع كل حادثة إطالق نار جماعي
في البالد ،وهي حوادث متكررة الوقوع في
الشارع األمريكي ،ال سيما وأن ثقافة حمل

السالح تعد متجذرة في المجتمع األمريكي.
ُ
وقتل نحو  30شخص ،مطلع هذا األسبوع،
وأُصيب عشرات آخرين في حادثتي إطالق نار
جماعي منفصلتين في مدينة إل باسو بوالية
تكساس ومدينة دايتون في أوهايو.
ويقول نواب أمريكيون إن مجلس النواب ذو
األغلبية الديمقراطية أقرّ  ،في فبراير الماضي،
مشروع قانون يعزز التدقيق في سوابق طالب
رخصة السالح ،لكنه ال يزال في األدراج
بانتظار موافقة مجلس الشيوخ عليه حيث

األغلبية للجمهوريين.
وتثير جهود تشديد قوانين حمل السالح انقسامات
بين األمريكيين ،خصوصا مع معارضة لوبي
األسلحة القوي إلصدار أية قوانين بذلك
الخصوص.
ووفقا لتقارير إعالمية ،فقد اجتمع رئيس
الجمعية الوطنية للسالح واين البيير ،الثالثاء
الماضي ،مع ترامب لتذكيره بأن قاعدة مؤيديه
ال تؤيد اإلصالحات التي تجري مناقشتها في
الكونجرس.

موسكو :روسيا ستضمن أمنها يف حال قيام واشنطن بنشر صواريخ
متوسطة وقصرية املدى
قال وزير الخارجية الفرنسي
جان إيف لودريان ،اليوم الجمعة،
إن باريس ليست بحاجة إلذن من أحد
لإلدالء بموقفها بشأن إيران.
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب،
قال أمس الخميس ،إنه ليس من حق أي
زعيم دولة أن يحاور إيران “نيابة”
عن الواليات المتحدة ،في إشارة إلى
الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون.
وفي تغريدة على حسابه في “تويتر”،
كتب ترامب إن “إيران تعيش أزمة
مالية كبيرة .ال تفلح محاوالتهم
لمحاورة الواليات المتحدة ،لكنهم
يتلقون إشارات غامضة من جميع
هؤالء الذين يطمحون إلى تمثيلنا،
بمن فيهم الرئيس الفرنسي ،إيمانويل

ماكرون”.
وأضاف ترامب “أعرف أن إيمانويل
نيته طيبة ،شأنه شأن اآلخرين،
لكن ال يملك أحد الحديث نيابة عن
الواليات المتحدة غير الواليات المتحدة
نفسها .وليس مسموحا ألحد بتمثيلنا
بأي طريقة كانت وبأي شكل من
األشكال!”.
ولم يوضح ترامب ما يقصده بـ
“اإلشارات الغامضة” ،لكن تقريرا
إعالميا أفاد ،سابقا هذا األسبوع ،بأن
ماكرون دعا نظيره اإليراني ،حسن
روحاني ،إلى حضور قمة “مجموعة
السبع الكبار” المزمع عقدها في هذا
الشهر ،للقاء ترامب .ونفى دبلوماسي
فرنسي ،األربعاء ،صحة هذا التقرير.

أعلنت الخارجية الروسية ،اليوم الجمعة ،أن موسكو ستتابع النشاطات
األمريكية المتعلقة بتطوير ونشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى ،مؤكدة
عزم روسيا على الرد في حال قيام واشنطن بهذه الخطوات.
وفي موجز صحفي ،علقت المتحدثة باسم الوزارة ،ماريا زاخاروفا ،على
إعالن البنتاغون ،يوم  2أغسطس( ،تزامنا مع انتهاء «معاهدة الصواريخ»
الروسية األمريكية) عن خطط الواليات المتحدة للشروع في تطوير صواريخ
غير نووية متوسطة وقصيرة المدى تطلق من األرض ،وهو نوع من
الصواريخ تحظره المعاهدة المذكورة.
وقالت زاخاروفا« :تنفيذا لتوجيهات الرئيس الروسي الصادرة في  5أغسطس،
ستتابع وزارة الخارجية ،إلى جانب وزارات أخرى ،عن كثب ،نشاطات
الواليات المتحدة المتعلقة بتطوير ونشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى».
وأشارت إلى أن روسيا ستتخذ إجراءات شاملة لضمان أمنها في حال إقدام
الواليات المتحدة على هذه الخطوات.
كما ذكرت زاخاروفا أن الرئيس الروسي ،فالديمير بوتين ،أعلن عن تعهد
روسيا ،من جانب واحد ،بعدم نشر صواريخ منصوص عليها في المعاهدة
المنتهي سريانها« ،في أي منطقة إلى حين نشر الصواريخ أمريكية الصنع فيها».
ودعت المتحدثة الواليات المتحدة وحلفاءها إلى «التحلي بالمسؤولية واالنضمام
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االنتخابات الكندية إىل أين؟
تستعد جميع األحزاب الكندية
لخوض غمار الحملة االنتخابية
الكندية القادمة على رئاسة
الحكومة الفيدرالية والذي أتوقع
أن تكون في غاية الشراسة من
الجميع وتحديدا ً من األحزاب
المنافسة للوصول إلى سدة
السلطة والحكم ،والذي من
المؤكد نجاح أحدهم في اإلطاحة
بالحزب الليبرالي بصورة
درامية غير مسبوقة نتيجة
لفترة الحكم الصبياني المليئة
بالسلبيات العديدة وبالكثير
من األخطاء التي ال تنسى وال
تغتفر لرئيس الوزراء جاستين
ترودو تماماً ،كما سبق لي وأن
توقعت خسارة الحزب الليبرالي
للحكم في مقاطعة كيبيك لصالح
حزب «تحالف مستقبل كيبيك»،
الذي تأسس في  2اكتوبر سنة
 2011وحصل على األغلبية
المطلقة بزعامة فرنسوا لوجو،
وكانت بمثابة الضربة القاضية
بعد خسارة الليبراليين لمقاطعة
اونتاريو أغنى المقاطعات الكندية
في يونيو من العام الماضي
والتي آلت إلى حزب محافظ
آخر ،وهو ما يجعل السيد ترودو
رئيس الحزب الليبرالي الكندي
الحاكم في مهمة شبه مستحيلة
للفوز في االنتخابات التشريعية

القادمة في شهر اكتوبر القادم
في ظل صعود اسهم التيارات
القومية التي استشعرت خطورة
ممارساته السياسية الخاطئة
داخليا ً وخارجيا ً على المستقبل
المنشود للدولة الكندية والدور
المنوط بها القيام به للتعزيز من
عالقاتها الدولية مع جميع دول
العالم في ظل النظام العالمي
السائد والمليئ بالعجائب في
الوقت الراهن بخالف ما يتوجب
عليها القيام به على المستوى
الداخلي لتصحيح الكثير من
القرارات الخاطئة التي أقرها
الحزب الليبرالي في العديد
من الملفات المعيشية الهامة،
وتمس أمن واستقرار الوطن
وحياة وسالمة المواطن الكندي
والمجتمع ككل ،وحتى هذا
التاريخ أتوقع أن نشهد الكثير
والكثير من األمور والقرارات
التي مررت من خالل الحزب
الحاكم بصورة غير مدروسة
وبعضها مدسوس بعلم السيد
ترودو وحزبه الحاكم ..
وللحديث بقية مع خالص تحياتي
وأخيرا ً يُسعدني أن أتقدم من
الجميع وللجميع بخالص التهاني
وأطيب األماني بمناسبة عيد
األضحى المبارك أعاده هللا على
الجميع بالخير واليمن والبركات.

fzemokhol@gmail.com

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

عيد األضحى المبارك

إلى هذا الوقف االختياري ،ما من شأنه أن يجعل األمور السياسية أكثر
قابلية للتنبؤ».

أعاده هللا على الجميع بالخير والسالم

قال مسؤولون كبار إن زعماء لبنانيين
يلتقون يوم الجمعة بهدف حل أزمة سياسية شلت
حركة الحكومة مما يمهد الطريق الجتماعها
للمرة األولى منذ حادث إطالق نار أسفر عن
سقوط ضحايا يوم  30يونيو حزيران.
يحضر االجتماع الذي يعقد في القصر الرئاسي
الزعيم الدرزي وليد جنبالط وغريمه طالل
أرسالن وسيجتمعان مع الرئيس ميشال عون
ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس البرلمان
نبيه بري.

وقال جنبالط لرويترز إنه سيحضر اجتماعا
للمصالحة يمهد الطريق الجتماع الحكومة لكن
موعد هذا االجتماع لم يتحدد بعد.
وقال مسؤول لبناني آخر طلب عدم ذكر اسمه إن
االجتماع يهدف لمناقشة مبادرة المصالحة التي
طرحها بري .وقُتل مساعدان للوزير بالحكومة
صالح الغريب الحليف ألرسالن في إطالق
نار يوم  30يونيو حزيران في جبال الشوف.
وأعلن الغريب أن حادث إطالق النار محاولة
اغتيال اتهم حلفاؤه حزب جنبالط بالمسؤولية

ظـريف :أي وجـود لطـرف خــارجي باخلـليج مصـدر النعدام األمن
بالنسبـة إليــران
حث رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون النواب على دعم
الخروج من االتحاد األوروبي
يوم  31أكتوبر ،قائال إنهم تعهدوا
باحترام نتيجة قرار بالدهم عام 2016
باالنفصال عن التكتل.
وأضاف جونسون في تصريحات
للصحفيين ”أعتقد أن على أعضاء
البرلمان مواصلة العمل والوفاء بما
وعدوا به مرارا وتكرارا لشعب

بقـلم :فـريد زمكحل

اجتماع زعماء لبنانيني ميهد الطريق الجتماع احلكومة

رئيس وزراء بريطانيا حيث النواب
على دعم اخلروج من االحتاد
األوروبي نهاية أكتوبر

هذا البلد :سينفذون تفويض 2016
بالخروج من االتحاد األوروبي يوم
 31أكتوبر“.
وردا على سؤال عن احتمال خسارته
في تصويت على الثقة في البرلمان
وما إذا كان سيؤجل عندها االنتخابات
إلى ما بعد الخروج من التكتل ،قال
”سنخرج من االتحاد األوروبي يوم
 31أكتوبر وهو ما صوت شعب هذا
البلد لصالحه“.

بدون رتوش

قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف على تويتر يوم
الجمعة إن أي وجود بحري في الخليج من خارج المنطقة سيمثل
”مصدرا النعدام األمن“ بالنسبة إليران مضيفا أن طهران ستتحرك
لحماية أمنها.
ومضى قائال ”الخليج الفارسي شريان حيوي ومن ثم يمثل أولوية
أمن قومي بالنسبة إليران التي لطالما حافظت على أمنها البحري“.
وأضاف ”مع وضع هذه الحقيقة في االعتبار فإن أي وجود من
خارج المنطقة هو بالفعل مصدر النعدام األمن ...لن تتردد إيران
في حماية أمنها“.
تأتي تصريحات ظريف بعد الجهود األمريكية إلنشاء تحالف بحري
يضم شركاء دوليين لتأمين المالحة في الخليج وسط تصاعد التوتر
مع إيران في الممر المائي االستراتيجي.
وحذرت طهران في وقت سابق يوم الجمعة من أي وجود إلسرائيل
في التحالف المزمع إنشاؤه.

جبران خليل جبران

عنها.
ويقول حزب جنبالط إن هذا كان ردا على
إطالق نار بدأه المرافقون لغريب وأسفر عن
إصابة اثنين من أنصار جنبالط.
ويختلف الجانبان بشأن المحكمة التي ينبغي
أن تنظر القضية.
ولم تستطع الحكومة االجتماع نظرا ألن الجانبين
يشاركان في حكومة الحريري مما عقد جهود
تطبيق إصالحات مطلوب تنفيذها على وجه
السرعة إلخراج البالد من أزمتها المالية.

حك

مة العدد

إننا نشعر باألسى على أنفسنا أحيانا ً
ليس ألننا أسأنا التصرف  ،بل ألننا أحسنا التصرف أكثر من
الالزم.
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أنطوانيت جرجوس
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رئيس وزراء لبنان أكثر تفاؤال
بعد حمادثات مع عون بسبب األزمة السياسية

بقلم:
أ.د .ناهدة العاصي

ال شروط ...وال أحكام  ..على
ِفعل احملبّة
أغمض عيوني وأتخيّل نفسي في عمر العشرين ،أضع
شروطي في أطار اسمه «مواصفات الزوج الذي أريد»
عندما أحبّ  ،أشترط أن يكون الحبيب بحجم حبّي ليستحقّه .لذا
ما عليه سوى أن يبيّن حبّه باألفعال ،تماما ً كما أفعل.
عندما أناقش حبيبي ،قد أفرض عليه تناوب األدوار .عليه أن
يسمعني ومن ث ّم يجيب أو يردّ على مقولتي.ال بطوالت بيننا.
عندما أغضب من حبيبي ،عليه أن يستفسر عن السبب وأن
يتعاطى بموضوعيّة مع غضبي ،ال أن يفسّر األمر كما يحلو له.
عندما يزيد هدوئي عن حدّه ،يجب أن يالحظ أن هناك شيئا ً ما
يستدعي الجلوس والكالم .فيساعد على تهيّئة األجواء لذلك.
عندما أتعب ،عليه أن يالحظ ذلك وأن يف ّكر كيف يمكن لنا أن
نعدّل من النفسيّة ،وليس بالضرورة بأغلى الوسائل واألثمان.
عندما نكون منشغلين ،على أحدنا أن يقوم بأجراء مكالمة هاتفيّة
لالطمئنان على اآلخر .هو عربون محبّة فقط.
عندما أمرض ،عليه أن يهت ّم بي تماما ً كما أهت ّم به حين مرضه.
يُشعرني بوجوده بجانبي.
عندما تح ّل مناسبة أراها ها ّمة ،مثل عيد زواجنا أو أعياد ميالدنا،
عليه أن يعطي المناسبة قيمتها كما أراها.
عندما أختلف مع أحدهم في الرأي وأخبره بذلك ،عليه أن يتعاطى
تستمر الثقة بيننا.
بموضوعيّة ودون انحياز لكي
ّ
عندما نتبادل النصائح ،على ك ّل منّا أن يقبل أو يعترض لكي
نتناقش وننهي الموضوع ونلتزم بالقرارات .األسلوب هو األساس.
يمر أحدنا بظروف ال تخلو من الضغط ،على األكثر راحةً
عندما ّ
أن يتحمل اآلخر ويخفّف عنه.
ّ
ب محترم ،فأضفت شرطين :من غير
كنت حينها
موظفةً برات ٍ
ُ
ُ
المسموح أن أكره على العمل لحاج ٍة مادّيّة ،وال أن أكره على
التوقّف عن العمل إن لم يكن هناك حاجة .أنا صاحبة القرار
الفصل .ومن غير المسموح ألحدنا أن يقلّل من قيمة اآلخر مهما
كانت ّ
الظروف.
خالصة األمر ،كان على َمن أرتبط به أن يلتزم بهذه الشروط
ويعتمدها كحجر الزاوية لحياتنا الزوجيّة.
ث ّم أغمض عيوني ثانيةً وأتخيّل نفسي بين إخوتي الذين كانوا
من نصيبي دون شروط
فأجد أننا ،نحن الذين ولدنا من نفس األم واألب تحت سقف
واحد ،مختلفون ،لكن كلّنا يحب ذلك اإلختالف وكلّنا غير قادر
ي من هذه الشروط .نعم! ال ينطبق علينا ك ّل ما قلته
على وضع أ ّ
سابقاً ،فال أحجام وال قياس وال شروط للمحبّة بيننا .نحبّ بعضنا
بعضاً ،وانتهى األمر .نغضب ونعاتب ث ّم نسامح بسرعة .نتقدّم
بالمساعدة دون احتساب الفائدة والمردود .ال ننتظر خدمةً مقابل
خدمة وال نتوقّف عن السؤال عن بعضنا البعض .ال فرق بيننا!!
وال شكر على المحبّة!! يكفي أن تكون هذه الوثيقة محفورة في
قلوبنا .نحن إذا ً إلى هللا أقرب ألن هللا محبّة!!
nahida.assi@gmail.com

إطالق صاروخ من فلوريدا حيمل قمر
اتصاالت للقوات اجلوية األمريكية
أطلقت شركة يونايتد لونش أليانس يوم الخميس واحدا من األقمار
الصناعية األخيرة في شبكة اتصاالت آمنة جديدة للقوات الجوية األمريكية.
ويونايتد لونش أليانس مشروع مشترك بين شركتي بوينج ولوكهيد مارتن.
وانطق القمر الصناعي الساعة  6:13صباحا بالتوقيت المحلي (1030
بتوقيت جرينتش) من محطة كيب كنافيرال التابعة للقوات الجوية في
فلوريدا على صاروخ من طراز (أطلس خمسة) الذي تصنعه الشركة،
وهو نفس المركبة التي تتأهب إلرسال كبسولة فضاء مأهولة إلى مدار
لصالح إدارة الطيران والفضاء األمريكية (ناسا) في عام .2020

وجاءت عملية اإلطالق الناجحة يوم الخميس بعد تأجيل متكرر ألسباب
تقنية من النادر أن يحدث.
والقمر الصناعي من األقمار (المتقدمة للغاية عالية التردد) التي تصنعها
شركة لوكهيد مارتن ،وهو واحد من ستة أقمار صناعية ضمن عملية تطوير
لشبكة ميلستار التابعة لمركز أنظمة الفضاء والصواريخ بالقوات الجوية.
وشركة يونايتد لونش أليانس واحدة من شركات قليلة تتنافس على عقد
مدته خمس سنوات يتضمن  25مهمة للقوات الجوية ستفوز به شركتان
في عام .2020
ويمثل القمر الصناعي ،الذي تم إطالقه يوم الخميس بتكلفة  1.1مليار
دوالر ،المهمة الرابعة والسبعين التي تطلقها الشركة لصالح وزارة
الدفاع األمريكية وهو خامس مركبة فضاء لالتصاالت اآلمنة بالمجموعة
الجديدة التابعة للقوات الجوية يجري توظيفها لالتصاالت البرية والبحرية
والجوية للقوات األمريكية وأيضا كندا وبريطانيا وأستراليا وهولندا.
ومن المقرر إطالق القمر الصناعي األخير في المجموعة
في مارس .2020

قالت مصادر محلية إن

قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري بعد اجتماع
عقده مع الرئيس ميشال عون أمس الخميس إن حلول
األزمة السياسية التي أصابت حكومته بالشلل باتت في
المتناول تقريبا.
وتفجرت األزمة بعد إطالق نار مميت بين فصائل ممثلة
في حكومة الحريري في  30يونيو بجبال الشوف.
وعلى إثر ذلك لم تتمكن حكومة الوحدة الوطنية التي
يرأسها الحريري من االجتماع مما عرقل جهود الحكومة
إلجراء إصالحات مالية مطلوبة بشدة.
وقال الحريري في بيان نقله التلفزيون بعد اجتماعه مع
عون والذي قالت وسائل إعالم أن مدير عام مديرية األمن
العام اللواء عباس إبراهيم حضره أيضا ”االجتماع كان
إيجابيا والحلول باتت في نهايتها“.
ومضى يقول ”أنا متفائل أكثر من السابق .علينا انتظار
القليل وستسمعون الخبر السار إن شاء هللا“.
كان اثنان من مرافقي وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين
لقيا حتفهما في واقعة إطالق النار التي أثارت صراعا سياسيا
بين الزعيم الدرزي وليد جنبالط وخصومه المسيحيين والدروز
المتحالفين مع جماعة حزب هللا الشيعية القوية.
وأعلن حلفاء الوزير صالح الغريب الذي لقي اثنان من مرافقيه
حتفهما في واقعة إطالق النار أن الحادث محاولة اغتيال وألقوا
بالمسؤولية على حزب جنبالط.
ويصف حزب جنبالط الواقعة بأنها تبادل إلطالق النار تسبب
فيه الموكب المرافق للغريب .وأصيب اثنان من أنصار جنبالط
أيضا في الواقعة.

بقلم :رفاه السعد

اخملدرات ..آفة العراق

ويحتدم الخالف بين الجانبين بشأن المحكمة التي ينبغي لها
نظر القضية.
ووقعت حادثة  30يونيو بعد توتر حول اعتزام وزير الخارجية
جبران باسيل ،وهو سياسي مسيحي وصهر الرئيس عون
وحليف لغريب ،زيارة منطقة الشوف.
وتصاعد النزاع يوم الثالثاء عندما ح ّمل حزب جنبالط مسؤولية
ما حدث لباسيل قائال إنه أذكى التوتر بعد إشارته إلى صراع
تاريخي بين المسيحيين والدروز في جبال الشوف.
ورد باسيل على ذلك بالقول إن ما حدث عدوان عليه.
وذكرت صحيفة النهار اللبنانية البارزة هذا األسبوع ،دون

الكشف عن مصادرها ،أن عون يعتقد أن باسيل هو الذي كان
مستهدفا من الكمين في الشوف وليس الغريب.
وجنبالط من أشد المنتقدين للرئيس السوري بشار األسد
ويرى حزبه أن الواقعة وتداعياتها تأتي في إطار حملة أوسع
نطاقا إلضعاف نفوذه على الطائفة الدرزية في لبنان لصالح
األحزاب الموالية لدمشق.
وقالت الواليات المتحدة يوم األربعاء إنه يجب التعامل مع
واقعة إطالق النار بطريقة تحقق العدالة ”دون إثارة التوترات
ذات الدوافع السياسية“.

الداخلية تكشف هوية مرتكب حادث معهد األورام ..وتعلن
مقتل عناصر بتنظيم حسم اإلرهابي
كشفت وزارة الداخلية ،مساء يوم
الخميس ،عن هوية اإلرهابي مرتكب
حادث معهد األورام ،معلنة في الوقت
ذاته عن مقتل عدد من عناصر تنظيم
(حسم) اإلرهابي.
وذكرت وزارة الداخلية ،في بيان
أصدرته مساء اليوم ،أن منذ الحادث
اإلرهابي أمام معهد األورام هو “عبد
الرحمن خالد محمود” ،وهو هارب من
أمر ضبطه وإحضاره على ذمه إحدى
القضايا اإلرهابية لعام  2018المعروفة
بـ”طالئع حسم” ،وتم تأكيد ذلك من خالل
مضاهاة البصمة الوراثية لألشالء التي
عثر عليها والمجمعة من مكان الحادث
مع نظيرتها من أفراد أسرته.
كما توصلت عمليات فحص وتتبع السيارة
المستخدمة في الحادث عن تحديد خط
سيرها قبل التنفيذ ،وصوال لسيرها عكس
االتجاه عن طريق الخطأ بشارع كورنيش
النيل وحتى مكان الحادث.
كشفت وزارة الداخلية ،مساء اليوم
الخميس ،عن هوية اإلرهابي مرتكب
حادث معهد األورام ،معلنة في الوقت
ذاته عن مصرع عدد من عناصر تنظيم
(حسم) اإلرهابي.
وذكرت وزارة الداخلية ،في بيان
أصدرته مساء اليوم ،أن منذ الحادث
اإلرهابي أمام معهد األورام هو “عبد
الرحمن خالد محمود” ،وهو هارب من
أمر ضبطه وإحضاره على ذمه إحدى
القضايا اإلرهابية لعام  2018المعروفة
بـ”طالئع حسم” ،وتم تأكيد ذلك من خالل
مضاهاة البصمة الوراثية لألشالء التي
عثر عليها والمجمعة من مكان الحادث
مع نظيرتها من أفراد أسرته.

كما توصلت عمليات فحص وتتبع السيارة
المستخدمة في الحادث عن تحديد خط
سيرها قبل التنفيذ ،وصوال لسيرها عكس
االتجاه عن طريق الخطأ بشارع
كورنيش النيل وحتى مكان الحادث.
زأوضح بيان الوزارة أن عملية
الفحص أسفرت عن تحديد
عناصر الخلية العنقودية لحركة
(حسم) اإلرهابية ،وتم استصدار
قرار من نيابة أمن الدولة العليا
لضبط تلك العناصر ،وهم حسام
عادل أحمد محمد (وتم ضبطه)
ويحمل أسم حركي (معاذ) ،وهو
أحد عناصر الرصد والدعم بحركة
(حسم) ،والهارب عبد الرحمن
جمعة محمد ،وهو أحد عناصر
التقيد بالحركة ،والمدعو إبراهيم
خالد محمود عبد الرحمن (شقيق
االنتحاري مرتكب الحادث) ،والذي يعد
أحد وسائل االتصال وتلقي التكليفات من
كوادر (حسم) اإلرهابية بالخارج ،أبرزهم
الهارب أحمد محمد عبد الرحمن عبد
الهادي القيادي بتنظيم اإلخوان اإلرهابي،
وكذا الهارب بإحدى الدول يحمل اسم
حركي “محمد عايش” وهو أحد الكوادر
العسكرية بحركة (حسم) اإلرهابية بأحد
المعسكرات اإلرهابية بتلك الدولة.
وأوضح البيان أنه عقب ضبط المدعو
ابراهيم خالد – وحال قيامه باإلرشاد
عن مكان اختباء اإلرهابي الهارب إسالم
محمد قرني ،السابق اتهامه في إحدى
وإتلف محوالت
قضايا تصنيع المتفجرات اِ
كهرباء وهو أحد عناصر حركة (حسم)
اإلرهابي بمنطقة التبين بحلوان – وأثناء
ذلك قام المدعو إسالم محمد قرني بإطالق

النيران على القوات ومحاولة الهروب
وتمكين المدعو إبراهيم خالد من الهروب
برفقته وتم التعامل معها؛ مما أسفر عن

مصرعهما.
وأشار البيان إلى أنه تمت مالحقة باقي
عناصر الخلية اإلرهابية وتحديد وكرين
اتخذتهما تلك العناصر لالختباء واالنطالق
منهما لتنفيذ عملياتهم اإلرهابية ،أحدهما
مبنى مهجور بالطريق الصحراوي بمركز
إطسا بالفيوم ،واآلخر شقة باإلسكان
االجتماعي بمنطقة شرق الشروق 3
بالقاهرة ،وبمداهمة الوكر األول حاولت
المجموعة اإلرهابية تفجير عدد من
العبوات المتفجرة وإلقائها على القوات
تحت ساتر من إطالق النار.
وأضاف البيان أن القوات قامت بالتعامل
معهم مما أدى إلى مصرع  8من عناصر
الخلية اإلرهابية “المجموعة المسلحة”،
والعثور بحوزتهم على  5أسلحة آلية،
وبندقيتي خرطوش ،و 5عبوات متفجرة

اجملـلس العسـكري السـوداني  :السـالم واإلعمـار
على رأس أولويات املرحـلة االنتقــالية
أكد الفريق الركن شمس الدين كباشي
رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي
باسم المجلس العسكري االنتقالي في
السودان ،أن قضايا تحقيق السالم
واإلعمار والتنمية تأتي على رأس
أولويات مهام المرحلة االنتقالية.
جاء ذلك خالل لقاء كباشي السفراء
المعتمدين لدى السودان ،لشرح
ترتيبات الفترة االنتقالية واالتفاقيات
التي توصل إليها المجلس العسكري
االنتقالي مع قوى “إعالن الحرية
والتغيير”.
وقال كباشي – في بيان للمجلس
العسكري االنتقالي يوم /الخميس – /إن
التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية،
يمثل الحلقة األخيرة في وثائق االتفاقيات
بين المجلس وقوى (الحرية والتغيير)
المتعلقة ببناء وتأسيس مؤسسات الحكم
االنتقالي وصوال إلقامة الدولة المدنية.
وأضاف أن الوثيقة الدستورية التي تم
التوقيع عليها مؤخرا ،هي الوثيقة الحاكمة
والمرجعية خالل الفترة االنتقالية.
واستعرض كباشي – خالل اللقاء – تفاصيل
ومستويات الفترة االنتقالية وسلطاتها

شخصا
واحدا على األقل لقي حتفه
في تجدد للقتال بمدينة عدن بعد يوم من

معده لالستخدام ،باإلضافة إلى كمية من
المواد المستخدمة في تصنيع العبوات
المتفجرة ومجموعة من الدوائر الكهربائية.

ولفت البيان إلى أنه بمداهمة الوكر الثاني
بمنطقة الشروق قامت تلك العناصر
بإطالق النار على القوات وأسفر التعامل
معهم وتبادل إطالق النيران عن مصرع
 7عناصر من الخلية اإلرهابية المسلحة
والعثور بحيازتهم على  4أسلحة آلية
وبندقية خرطوش ،ومعمل لتصنيع العبوات
المتفجرة بداخلة كميات مختلفة من المواد
المصنعة للعبوات المتفجرة.
وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية وتباشر
نيابة أمن الدولة التحقيق.

هروب عشرات السجناء من كبار
تجار المخدرات من سجن القناة الذي
يقع وسط العاصمة بغداد بالتعاون
والتنسيق مع حراس السجن وعدد
من الضباط بحسب ما اعلنته وزارة
الداخلية التي اعلن وزيرها أنه تم فتح
تحقيق في الحادثة ومبدئيا تم طرد
وحبس نحو  ٨اشخاص بين حرس
وضباط بسبب االهمال المتعمد..عملية
الهروب كانت سهلة وجريئة فمقاطع
الفيديو التي انتشرت ظهر فيها السجناء
وهم يهربون واحد تلو االخر بطريقة
سهلة ومرتبة وكانت هناك سيارات
تنتظر عدد منهم خارج السجن ..بعد
هذه الحادثة بيوم واحد داهمت القوات
االمنية العراقية مقر للعب القمار
والروليت وسط بغداد لصاحبه المدعو
«حجي حمزة الشمري» هو احد عناصر
الحشد الشعبي وخالل المداهمة اعتقل
الشمري وعلى الفور اعلنت السلطات
انها القت القبض عليه وعلى خمسة
وعشرين اخرين من اتباعه..
ويعد حجي حمزة شخصية معروفة
لدى القوات األمنية ووزارة الداخلية
بالتحديد ،وكل نشاطاته السابقة مرصودة
بين لعب القمار وتجارة المخدرات
والدعارة اال ان القوات األمنية ال
يمكنها التحرك العتقاله ،الرتباطه
الوثيق بفصائل الحشد الشعبي،فالشمري
اً
تمويل من خالل نشاطاته
كان يوفر
لبعض الجهات المرتبطة بالحشد كما
انه يدّعي ارتباطه بالمرجعية الدينية“.
وذكر مصدر امني أن الداخلية العراقية
تجنبت اعتقاله خالل السنوات الماضية،
تحسبًا من وقوع خالفات أو تجاذبات
مشيرا إلى
بين الفصائل وقادة الحشد،
ً
أنه من المعروف أن المسيئين في الحشد
يجب أن يعتقلهم الحشد الشعبي بنفسه،
وال يسمح لقوى األمن األخرى القيام
بذلك لكن بحسب المصدر ذاته فان
مديرية األمن تأخرت في هذا التحرك،
حتى ضغط عليهم رئيس الوزراء

عادل عبد المهدي بطلب من وزير
حرك
الداخلية ياسين الياسري ،الذي ّ
المياه الراكدة تجاه الشمري..وال تزال
هناك كثير من االوراق غير مكشوفة.
اختلفت االراء حول سبب اعتقاله فلم
يصدق احد ان القبض عليه كان بسبب
محاربة الفساد بل االسهم اتجهت الى
ان هناك خالف بينه وبين احد قادة
االحزاب او الحشد او اختلفوا في تقسيم
الوارد والتمويل..
هناك الكثير على غرار حمزة الشمري
تعرفهم الحكومة حق المعرفة لكنها
ال تجرؤ على اعتقالهم بسبب مصالح
شخصية أو امنية أو ارتباطهم بشخصيات
سياسية او احزاب معروفة..وخير دليل
تهريب تجارة المخدرات من سجن
القناة بكل سالسة.
كان العراق يحتل مرتبة متأخرة بقائمة
المخدرات في سبعينيات القرن الماضي
بحسب تقارير دولية أشارت الى إنه
كان ممرا ً لها فقط،فأصبح بعد 2003
مستهلكا ً لها وشاع تعاطيها وصارت
تباع على أرصفة الشوارع..بسبب
الشمري وغيره من تجار المخدرات..
اإلحصاءات تذكر ان هناك مؤشرات
خطيرة عن حجم المخدرات في العراق
ومتناوليها وتثبت الوقائع بأن المنافذ
الحدودية مع إيران هي المصدر الرئيسي
لدخول المخدرات عن طريق التجار..
يذكر أن هناك اسباب كثيرة ساعدت
التجار على جلب وادخال انواع مختلفة
من المخدرات حيث وجدوا ارض
خصبة تعاني من مشاكل عدة سياسية
وامنية واقتصادية حيث تفشت البطالة
بين الشباب بشكل غير مسبوق ،وتوالي
الخيبات أحد أهم األسباب التي دفعت
الشباب الذين يشعرون بالضياع وانعدام
المعنى من الحياة واالكتئاب والخوف
من المستقبل الى تعاطي المخدرات
والمؤثرات العقلية ،مع عدم وجود
معالجات واقعية وصحية وعلمية
من الحكومة.

انهيار وقف إطالق النار بشمال
غرب سوريا يهدد ماليني
عبرت مستشارة لمبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن يوم
الخميس عن أسفها النهيار وقف إطالق النار في شمال غرب البالد وقالت إن
تجدد العنف يهدد حياة ماليين بعد مقتل أكثر من  500مدني منذ أواخر أبريل.
كما أشارت نجاة رشدي ،وهي مستشارة بارزة لبيدرسن ،إلى االتفاق األمريكي التركي
الذي تم اإلعالن عنه يوم األربعاء إلقامة ”منطقة آمنة“ في شمال شرق سوريا.
وأضافت في بيان ”هناك مخاوف متزايدة لدى جهات اإلغاثة من التصريحات
التي تشير إلى تدخل عسكري محتمل والذي سيكون له تبعات إنسانية فادحة
في منطقة شهدت بالفعل على مدى سنوات عمليات عسكرية ونزوحا وموجات
جفاف وفيضانات“.

Lotfi, Rafla & Associates

35 years of expertise
in accounting, audition and tax consultant

LR

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

Our accounting services

* CORPORATE

وصالحياتها ومداها الزمني ،مشيرا إلى
أن األغلبية في المجلس السيادي منحت
للمدنيين الذين يُمثلون بستة أعضاء من
بين  11عضوا.
وكان “المجلس العسكري االنتقالي”
وقوى “إعالن الحرية والتغيير” قد وقعا
وثيقة “اإلعالن الدستوري” ،باألحرف
األولى ،إيذانا ببدء تشكيل مؤسسات
الحكم في مرحلة انتقالية من المقرر أن
تستمر  39شهرا.
ووقع على وثيقة اإلعالن عن المجلس

العسكري نائب رئيسه الفريق أول أحمد
محمد حمدان دقلو ،وعن قوى “إعالن
الحرية والتغيير” القيادي فيها أحمد ربيع،
كما وقع عليها رئيس لجنة الوساطة
األفريقية محمد حسن لبات ،والوسيط
اإلثيوبي محمود درير.
وينتظر إجراء مراسم احتفال رسمي
بعد عيد األضحى للتوقيع النهائي على
الوثيقة ،سيشهد ،كما هو مقرر ،حضورا
إقليميا ودوليا.

استئناف القتال يف مدينة عدن ..واحلكومة
اليمنية حت ّمل اجمللس االنتقالي عواقب التصعيد
مقتل نحو ثالثة أشخاص في اشتباكات
بين أنصار فصيلين سياسيين مختلفين.
وقال سكان إن دوي إطالق النار تردد
في أرجاء المدينة الساحلية الجنوبية
بينما شوهد دخان وألسنة لهب تتصاعد
من منطقة جبل حديد ،وهي جزء من
مديرية كريتر التي يقع بها القصر
الرئاسي المشيد على قمة تل.
واندلعت االشتباكات يوم األربعاء
بين قوات الحرس الرئاسي وأنصار
للحركة االنفصالية الجنوبية بعد جنازة من
قتلوا في هجوم شنه الحوثيون األسبوع

الماضي على عرض عسكري والذي زاد
االنقسامات بين الطرفين في عدن.
وقال شاهد اليوم الخميس إن تبادال إلطالق
النار وقع بين قوات الحرس الرئاسي ومعسكر
لالنفصاليين الجنوبيين.
يأتي هذا فيما ،ح ّملت الحكومة اليمنية اليوم
“المجلس االنتقالي” مسؤولية التصعيد
في عدن.
وأكدت الحكومة ،في بيان صدر مساء أمس،
التزامها “بالحفاظ على مؤسسات الدولة
وسالمة المواطنين” والعمل “على التصدي
لكل محاوالت المساس بالمؤسسات واألفراد”.

وتابع البيان “الحكومة تعمل مع األشقاء
بقيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل
لجنة للتحقيق في األحداث التي تشهدها
مدينة عدن”.
ودعت الحكومة األحزاب وكافة الفعاليات
إلدانة دعوات التمرد في عدن.
وحثت على تجنيب مدينة عدن والمناطق
المحررة تبعات أي اقتتال أو فوضى وتداعيات
كارثية تطال الناس والممتلكات“ ،ال تصب في
مصلحة أحد سوى ميليشيا الحوثي االنقالبية
ومشروع إيران الطائفي في المنطقة”،
بحسب ما جاء في البيان.

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

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

* Estate

- Financial statements; Tax planning & Return
* PROFESSIONAL
- Special full accounting service for Professional,
Doctors and pharmacies
You like to maximize your wealth in a small
?business corporation

Call us now

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

Ontario Branch:
7030 Woodbine Ave.
Markham, Ontario L3R 6G2
Tell: +1-905-943-9653
Fax: +1-905-946-8971
Email: Info@lr-ca.ca
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نيويورك تاميز :ارتفاع قياسي ملعدل شعبية ترامب عند األمريكيني
بقلم :تيماء الجيوش

تبين االطفال و القانون العربي
مقالي لهذا االسبوع هو ليس بعيداً عن حقوق المرأة فهو يتعلق
بالتبني ومرتبط بقوانين األحوال الشخصية أشد االرتباط في العالم
العربي و قد جاءني كسؤال متكرر من عدة سيدات عربيات على
مدى الشهور الماضية عن كيفية تبني االطفال في البلدان العربية و
جلبهم الى بلدان المغترب او حتى التبني ضمن حدود البلدان ال سيما
األيتام و مجهولي النسب بل و حتى في األسر الفقيرة ذات العدد
الكبير او تبني االقارب ضمن العائلة الواحدة و آلية ذلك القانونية،
ومنهن أذكر زينب سيدة عربية عراقية ترجو ان تستطيع تبني حفيدة
شقيقتها في العراق و ان تجلبها الى كندا .و أيضاً سلوى التي تأمل
ان تتبنى ً
طفال مصرياً.
و لربما زاد االلحاح في السؤال نظراً للظروف المختلفة التي
تعيشها البلدان العربية ً
كال على حدة والتي ال يزال بعضها تحت وقع
الحروب أو الحروب األهلية أو الثورات أو التغييرات السياسية،
االقتصادية و االجتماعية من سوريا الى العراق الى اليمن الى ليبيا
الى فلسطين الى الصومال و هلما جرا  .و لعلنا اتفقنا في اكثر من
بشكل مضاعف هو النساء و
مقال سابق على ان من يتضرر بشدة و
ٍ
ٍ
االطفال سواء إناثاً أم ذكوراً كانوا  .وتأكيدا لن أتناول الجانب الفقهي
او الشرعي بل سأبحث هنا في نقطتين أساسيتين :
أولهما الحاجة االنسانية للتبني .
و ثانيهما هل التبني ممكن قانوناً  ،في حال اإليجاب كيف؟ ما هو
الحل الممكن؟
في تعريف التبني هو  :التبني هو قيام شخص ما بإعطاء األبوة
لآلخر ،عادة ما يكون هذا الشخص هو الوالد البيولوجي لالبن و هو
الذي ينقل جميع الحقوق والمسؤوليات  .إذاً ما يُقصد بالتبني قانوناً
هو إحداث تغيير دائم في الحالة المدنية للطفل او القاصر المُتبنى ،
ً
اعترافا اجتماعيًا و بالتالي قانونياً.
وهذا يتطلب
ً
قانونا منذ العام
الهام هنا التبني قد سمحت به تونس و أجازته
 ١٩٥٨و كذلك سوريا فقط في قانون األحوال الشخصية للروم
الكاثوليك و الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم  ٣٣للعام ٢٠٠٦
ولم يشمل الجميع الذي بقي ممنوعاً عليهم التبني  ،في لبنان ووفقاً
لقوانين األحوال الشخصية و المذهبية المختلفة يمكن التبني للبعض
و ليس للجميع بل هو ممنوع لدى طوائف معينة كما هو الحال و ما
يزال ممنوعاً في معظم الدول العربية  .منع التبني هو قاعدة ال حياد
رس ْت دعائمه القانونية و االجتماعية و الفقهية منذ قرون حيث
عنها أُ َ
قام ُ
الشراح بتبيان األسباب و منها قواعد و محاذير أساسية تتعلق
بالميراث و الزواج و احكامه و رابطة الدم و عدم اختالط األنساب.
لكن كيف هو الحال اآلن لنا سواء كنّا في المغترب ام للغير و هو ال
زال بين ضفتي األقطار العربية؟ هل نُبقي على هذه القاعدة ام نوليها
بعضاً من البحث و االجتهاد و الحكمة و الروية؟
تقول احصائيات اليونيسيف  ،المنظمة التابعة لألمم المتحدة و التي
تُعنى بشؤون الطفل ان عدد االطفال الالجئين في سوريا  ٢،٦مليون
طفل ،عدد االطفال األيتام ما بين لجوء و نزوح هو مليون طفل
بحسب تقارير منظمة اليونيسيف للعام  ٢٠١٨و  ٩٠بالمئة منهم هم
غير مكفولين  ،في مخيم ابو الهول شمال شرق سوريا لوحده يوجد
 ٢٤٠طفل أيتاماً او غير مصحوبين بذويهم او منفصلين عنهم و العدد
اإلجمالي لألطفال األيتام في دمشق لوحدها ثالثين الف طفل .و لن
ننسى أمراً بالغ الخطورة أال و هو حاالت انعدام الجنسية مع ارتفاع
ارقام اليتم نتيجة تصاعد العنف و ح ّدت ُه.
في اليمن الذي تبلغ نسبة االطفال فيه ٪٥٠  ،وصل عدد االطفال
من هم أيتام األب او االم او كليهما الى  ٦٠٠الف طفل.
في ليبيا ال يختلف االمر من حيث حاالت اليتم فقد ذكرت اليونيسيف
في تقريرها ان عدد األيتام هناك قد جاوز نصف المليون طفل ذكوراً
وإناثاً.
ً
ً
أما في العراق ووفقا لمصادر حقوقية عراقية هناك أيضا  ٨٠٠الف
طفل يتيم في العراق.
ً
ً
ماديا
عموما في العالم العربي المنظمات المدنية تفتقد للكثير
و
و معنوياً كي تقوم بحمل قضية األيتام و توفير األمن و التعليم و
الخدمات الصحية لهم ناهيك عن الرعاية األسرية و حمايتهم من
االستغالل و التسول و االتجار باألشخاص و بيع األعضاء البشرية.
و نظراً لجدية قضية الطفل اليتيم أو من افترق عن ذويه و ليس
له مرافق في اللجوء فقد قامت مؤخراً العديد من الدول األوروبية
بالتحذير من تزايد عدد االطفال القاصرين و الالجئين اللذين قد
ُف ِقد أثرهم و اختفوا تماماً مما يعزز من مخاوف استخدامهم من قبل
مجموعات اجرامية.
ً
مقبوال و معُترفاً به و له شكالن
في العديد من دول العالم يُع ُّد التبني
االول تبني مغلق close adoptionواآلخر تبني مفتوح open
adoption
ً
معمول به في كندا باإلضافة الى أشكال اخرى تتيح من حماية
و هذا
امن الطفل و حقوقه االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و الحق في
الحياة و الكرامة.
التبني المفتوح هو اقرب في احكامه لنظام الكفالة في األقطار
ٌ
اتفاق يُمكن بموجبه للوالدين البيولوجيين والمتبنين
العربية .هو
اتفاق ملزم قانو ًنا ويترتب عليه التواصل مع الطفل
الدخول في
ٍ
المُتبنى و إمكانية تبادل الزيارات و المعلومات و كل ما من شأنه ان
يُبقي التبني واضحاً ألطرافه و مشروحاً و غير محجوب فالمعلومات
ال بد من إبالغها دورياً بين اآلباء واألمهات بالتبني والبيولوجي  ،و
هذا التواصل او التفاعل غير رسمي أي أنه بطبيعة الحال يخضع
إلنهاء الوالدين بالتبني اللذان يكون لهما الوصاية الوحيدة على الطفل.
لن أدخل في التفاصيل ألنه موضوع قانوني يحتاج الى مساحة اكبر
ولكن التشابه كبير جداً ما بين نظام التبني المفتوح و نظام الكفالة
المعمول به في البلدان العربية و اإلسالمية حيث ان نظام الكفالة
يقوم على ضم الطفل و اإلنفاق عليه و حماية مصالحه و اإلبقاء
على نسبه و اسمه  .و بهذا يمكن الوصول الى التوازن الممكن منح
هؤالء االطفال الفرصة في العيش الكريم و العودة للرعاية األسرية
أفعال جرمية و عصابات إجرامية  .هو أمر فيه منفعة
و حمايتهم من
ٍ
للجميع بل و حماية لألطفال.
لننظر جميعاً الى األرقام أعاله  ،الى أرقام اليتم في العالم العربي،
بظروف مستقرة و ال يمكن التنبؤ بها و
و لن ننسى انه مرهون
ٍ
ال بنتائجها  .أال يجدر بالمشرعين االن ولحاجة إنسانية و نظراً
للظروف المضطربة ان يقتربوا ولو ً
قليال من جوهر القانون الدولي
و من االلتزامات الدولية ال سيما اتفاقية حقوق الطفل  ( �Conven
)tion on the rights of the child
من قال ان البعد الثقافي او الديني يمنع ؟ من قال ان أطفال العرب ال
تليق بهم الكرامة و العزة .
اضحى مبارك لكم جميعاً.

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»،
أن عددا كبيرا من األمريكيين
الذين لم يصوتوا لدونالد ترامب
في انتخابات العام  ،2016يؤكدون
اليوم إعجابهم به ونيتهم التصويت
له في انتخابات العام المقبل.
وأظهرت بعض استطالعات الرأي
التي تتسم بالدقة ،وفق الصحيفة
األمريكية ،أن معدل الرضا عن
أداء الرئيس ،وهو مقياس يختلف
عن شعبية الرئيس الشخصية ،قد
زاد ليصل إلى أعلى مستوى في
فترة ترامب الرئاسية.
وأضافت «نيويورك تايمز» أن
الوضع الذي كان قائما في انتخابات
 ،2016لم يعد موجودا اليوم ،فماليين
األمريكيين الذين لم يعجبهم ترامب
قبل أربع سنوات ،أصبحوا يحبونه
اآلن .وبشكل عام ،زادت شعبيته
الشخصية نحو  10%بين الناخبين
المسجلين منذ يوم االنتخاب في العام

 ،2016لتصل إلى  44%بعد أن
كانت  ،34%بحسب التقديرات.
لكن الصحيفة أشارت في المقابل
إلى أن هذه الزيادة بدعم ترامب منذ
 2016واحتمال استمرار معدلها،
ال تعني أنه األوفر حظا للفوز في
االنتخابات المقبلة ،فمعدل الرضا
عن أدائه ال يزال أقل من ،50%
ولم يتجاوزه حتى اآلن.
ولفتت إلى أن الديمقراطيين كانوا
على وشك الفوز في انتخابات
 ،2016وبالتالي ،فإن أي تغيير
اليوم من خالل طرح مرشح أفضل
أو ارتفاع نسبة إقبال األمريكيين
من أصل إفريقي على االقتراع،
يمكن أن يكون كافيا لفوزهم في
االنتخابات.
وكان اإلعالم األمريكي قال في هذا
السياق ،إن ميشيل زوجة الرئيس
األمريكي السابق ،باراك أوباما،
ربما تكون الديمقراطية الوحيدة،

بقلم:
يوسف زمكحل

سلبيات خطرية يف مصر
البد من معاجلتها
القادرة على هزيمة ترامب.
لكن أوباما أكدت أنها لن تخوض
المعركة الرئاسية األمريكية

“لقد تم بدء محادثات بهدف زيادة
المدفوعات للواليات المتحدة… كوريا
الجنوبية دولة ثرية للغاية تشعر اآلن
بواجب المساهمة في الدفاع العسكري
الذي توفره الواليات المتحدة… إن
العالقات بين الدولتين عالقة جيدة”.
ولم تؤكد سفارة كوريا الجنوبية في
واشنطن على الفور على اتفاق الدفع
الذي أعلنه الرئيس األمريكي.
جدير بالذكر أن كوريا الشمالية قامت
بإطالق صاروخين باليستيين قصيري
المدى الليلة الماضية صوب البحر،
في خطوة استفزازية أكدت حكومة
بيونج يانج اليوم األربعاء أنها كانت
بمثابة تحذير للواليات المتحدة وكوريا
الجنوبية ،على خلفية بدء الدولتين
إجراء تدريبات عسكرية مشتركة
األسبوع الجاري.

أوجالن يعلن استعداده للتوصل إىل حل مع تركيا
أبدى الزعيم الكردي المسجون في تركيا ،عبد هللا أوجالن استعداده إليجاد حل
للمشكلة الكردية ،ووقف الصراع بين تركيا والمسلحين األكراد.
ونقلت «رويترز» عن محامي أوجالن قوله في بيان إن موكله قال إنه مستعد
للتوصل إلى حل للمسألة الكردية ،وإن بإمكانه وقف الصراع بين تركيا والمسلحين
األكراد خالل أسبوع.
وشدّد أوجالن على أن الحكومة التركية تحتاج التخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ
أي حل ،وأن األكراد ال يحتاجون إلى دولة منفصلة.
وأوجالن هو مؤسس حزب العمال الكردستاني الذي حمل السالح في تمرد على
الدولة التركية منذ عام  ،1984ويقبع في سجن بغرب تركيا منذ عام  ،1999حيث
يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.
وصدر ضد أوجالن حكم باإلعدام ،قبل أن يتحول إلى حكم السجن مدى الحياة ،بعد
أن ألغت أنقرة عقوبة اإلعدام عام .2002
ويعتقل أوجالن ،الزعيم التاريخي ألكراد تركيا في جزيرة إيمرالي قبالة إسطنبول
في عزلة شبه تامة.
يذكر أن حزب العمال الكردستاني بدأ تنفيذ عمليات عسكرية عام  1984في تركيا
وإيران ،سعيا إلنشاء وطن قومي لألكراد.

القوات السورية تنتزع أراضي من املعارضة بشمال
غـرب سـوريا

ذكرت وسائل إعالم سورية رسمية
أن قوات الحكومة انتزعت أراضي من
مقاتلي المعارضة في شمال غرب البالد
يوم الخميس ،لتعزز بذلك تقدما حققته
منذ أعلن الجيش هذا األسبوع انتهاء
وقف وجيز إلطالق النار.
وجاءت السيطرة على بلدة الصخر في
شمال محافظة حماة بعد سيطرة القوات
السورية على قريتين يوم األربعاء.
واستؤنفت عمليات الجيش يوم االثنين
بعد اتهام الحكومة لتركيا بعدم الوفاء

بالتزاماتها بموجب الهدنة.
وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان
إن ”النظام يتقدم بطريقة مدروسة“.
وأضاف أن قوات الحكومة تقترب من
بلدات اللطامنة وكفر زيتا والهبيط.
وبذلت قوات الحكومة السورية جهدا
كبيرا لتحقيق مكاسب مهمة خالل عمليات
عسكرية على مدى أكثر من ثالثة أشهر
في شمال غرب البالد الذي يعد آخر
معقل كبير لجماعات المعارضة التي
تدعم تركيا بعضا منها.

وقالت األمم المتحدة إن مئات اآلالف
نزحوا ولقي  450مدنيا على األقل حتفهم
منذ أواخر أبريل بسبب الضربات الجوية
والقصف الذي نفذته القوات السورية
والروسية بالمنطقة التي تسيطر عليها
المعارضة.
وكانت الحكومة السورية قد قالت إنها
ستوافق على وقف إطالق النار بشرط
التزام المسلحين باتفاق روسي تركي
أبرم العام الماضي بهدف إقامة منطقة
منزوعة السالح.

وزير اخلارجيةالرتكي :لن نسمح بتأخر اتفاق املنطقة اآلمنة يف سوريا
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الخميس
إن تركيا لن تسمح بتعثر جهود إقامة منطقة آمنة باالشتراك مع
الواليات المتحدة في شمال شرق سوريا مثلما حدث مع اتفاق
للسيطرة على مدينة منبج السورية تم تأجيله.
وكانت خارطة طريق منبج اتفاقا توصل إليه أعضاء حلف شمال
األطلسي العام الماضي وينص على انسحاب مقاتلي وحدات
حماية الشعب الكردية من المدينة بالكامل .وتصنف أنقرة هذه
الوحدات منظمة إرهابية.
واتفقت تركيا والواليات المتحدة األربعاء على إقامة مركز
عمليات مشترك في تركيا لتنسيق وإدارة منطقة آمنة مزمعة في
شمال شرق سوريا في خطوة يبدو أنها جاءت للحد من فرصة
قيام تركيا بتحرك عسكري وشيك.
وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة ”لن نسمح بتحول
هذه الجهود (إلقامة منطقة آمنة) إلى خارطة طريق منبج“ .وقال إنه
ووزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو وضعا خارطة الطريق في
يونيو حزيران العام الماضي وكان يفترض تنفيذها خالل  90يوما.

للعام  ،2020وقالت وفق مجلة
«نيوزويك» إن «الجلوس خلف
الطاولة في المكتب البيضاوي لن

يكون أبدا بين األمور التي أرغب
بها».

ترامب :كوريا اجلنوبية وافقت على دفع املزيد من األموال لنا
حلمايتها من الشطر الشمالي
أعلن الرئيس األمريكي دونالد
ترامب  ،أن كوريا الجنوبية وافقت
على دفع المزيد من األموال للحكومة
األمريكية من أجل “الدفاع عنها” من
نظام الرئيس الكوري الشمالي كيم
جونج أون ،الذي قال إنه “يخفي”
طموحات نووية ،وقام بتصعيد حدة
التوترات اإلقليمية بإطالق سلسلة من
قذائف الصواريخ األخيرة.
وكتب ترامب ،في تغريدة عبر
منصة التدوينات المصغرة (تويتر):
“لقد دفعت كوريا الجنوبية القليل
للواليات المتحدة على مدى العقود
العديدة الماضية ،ولكنها دفعت العام
الماضي -بنا ًء على طلب الرئيس
ترامب 990 -مليون دوالر”.
وأضاف ترامب ،حسبما نقلت مجلة
(بولتيكو) األمريكية اليوم األربعاء:

وأضاف ”لكن الواليات المتحدة
أرجأت هذا بكثير من األعذار
مثل الدوريات المشتركة“.
وأعربت أنقرة أكثر من مرة عن
إحباطها من بطء التقدم بشأن
منبج .وفي الشهر الماضي أبدى
مسؤولون نفاد صبرهم حيال
المحادثات مع الواليات المتحدة
بشأن المنطقة اآلمنة التي اقترحها
الرئيس األمريكي دونالد ترامب
العام الماضي.
وقالت واشنطن وأنقرة يوم
األربعاء إنهما اتفقتا على إقامة
مركز عمليات مشترك خاص
بالمنطقة اآلمنة لكن دون الكشف
عن تفاصيل .وجاء هذا اإلعالن بعد محادثات استمرت ثالثة أيام

أضواء

مصر تتقدم بخطوات واسعة الشك في هذا فالرئيس
عبد الفتاح السيسي وهو راس الدولة عازم أن يدفع
بمصر إلى األمام ومعه في تحقيق ذلك رجال مخلصين
يعملون على تحقيق هذا الهدف العظيم لتعود مصر إلى
مكانتها التي كانت عليها منذ سنوات طويلة  ،فبدا تحسن
واضح في التعليم والصحة والكهرباء وشبكات الطرق
واإلنشاءات كل هذا يجعلنا نشعر أن مصر تتغير لألمام
بخطى كبيرة ولكن لم أتكلم عن اإلنجازات اليومية التي
تتحقق بل سأتكلم عن بعض السلبيات التي لو تم معالجتها
لشعر المواطن باالطمئنان وقوى إنتمائه لبلده  .وأول هذه
السلبيات بطء القضاء مما يسبب آثار سلبية على المواطن
المظلوم ويعطي الدافع لظالم آخر بسرقة حق غيره واضعاً
في حساباته بطئ القضاء في الحكم عليه وعلى المستوى
الشخصي أعرف أسرة تعيش في الخارج أقتحم البعض
سكنهم في القاهرة وأستولوا على كل ما فيها وتم بيعها
إلى أحد األجانب بأوراق مزورة وذهب أصحاب الشقة
المسلوبة إلى القضاء بمستنداتهم وكل ما يملكون من
أثباتات تثبت ملكيتهم لهذه الشقة  ،ومازال الظالم ينعم
بما جناه والمظلوم يدفع آالف الجنيهات أتعاب للمحاماة
ومازالت القضية في المحاكم إلى يومنا هذا وللعام الثالث
على التوالي .
ً
وقد نعطي العذر للقضاء نظرا لكثرة القضايا المعروضة
وخصوصاً قضايا اإلرهاب التي تأخذ سنوات وسنوات
ولكن البد أن تنظر الدولة لهذه السلبية تحقيقاً لمقولة دولة
الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة  .أما السلبية
الثانية فهي المرور وفوضى المرور الذي يوقع آالف
الضحايا كل عام وطبقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية
األخير جاءت مصر ضمن أسوأ  10دول في العالم حيث
ارتفعت معدالت حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة
وأن عدد الضحايا في مصر بلغ  25ألف و 500بين قتيل
ومصاب باإلضافة إلى أكثر من  30مليار جنيه خسائر
مادية وسبب هذه الحوادث سيارات النقل الثقيل وسوء
حال شبكات الطرق وعدم التزام السائقين بقواعد المرور
وتجاوز السرعة المحددة والقيادة تحت تأثير المخدرات .
نحن نشفق أيضاً على وزارة الداخلية لما تعانيه من
إرهاب اسود يقتل ضباطها وجنودها وأقترح إنشاء وزارة
خاصة للمرور تعمل على بث وإعادة الطمأنينة واألمان
واالنضباط في الشارع المصري فينعكس هذا باإليجاب
على المواطن واليمنع أن نستعين بالدول التي سبقتنا في
هذا المجال مثل كندا وأمريكا وفرنسا وغيرهم  .أن نجاحنا
في عالج هذه السلبية سيجعلنا نشعر بالراحة والطمأنينة
وبما تحققه الدولة من إنجازات وتعطي اإلحساس بأن كل
أجهزة الدولة منضبطة وأخيراً الدول الكبرى تقاس بفنونها
وتعليمها وقضائها ومرورها .
youssef.zemokhol@yahoo.com

الفيضانات تقتل  16وتشرد اآلالف يف غرب اهلند
قال مسؤول حكومي يوم األربعاء إن 16
شخصا على األقل القوا حتفهم في والية مهاراشترا
الهندية بعد أن غمرت األمطار الغزيرة وفيضان
األنهار خمس مناطق مما دفع السلطات إلى نقل
أكثر من  140ألف شخص إلى أماكن أكثر أمانا.
وفاضت األنهار في المنطقة مع إطالق السلطات
المياه من السدود التي امتألت خزاناتها بعد أن
شهدت بعض المناطق مثل كولهابور هطول ما
يصل إلى  670مليمترا من األمطار خالل أسبوع.
وقال ديباك ماهيسكار مفوض منطقة بوني
”الخزانات في هذه المناطق ممتلئة .إذا سقط
المزيد من المطر لن يكون لدينا أي خيار سوى
إطالق المياه إلى األنهار“.
وتتوقع هيئة األرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة
على المنطقة خالل األيام الثالثة القادمة مما دفع
السلطات إلرسال المزيد من فرق اإلنقاذ جوا.
وقال ماهيسكار إن آالف الشاحنات تعثرت على
أحد الطرق السريعة التي تربط العاصمة المالية

مومباي بمدينة بنجالورو ،مركز المعلومات
والتكنولوجيا ،بسبب المياه التي تغمر الطريق
في بعض األماكن.
وقال مسؤول حكومي إنه جرى إغالق المدارس
والجامعات في المناطق المنكوبة منذ يوم االثنين

وليس من المرجح أن تفتح هذا األسبوع.
وتتسبب الفيضانات في جنوب آسيا في نزوح
جماعي ووفيات سنويا حيث تتعرض المنطقة
ألمطار موسمية خالل الفترة من يونيو حزيران
حتى سبتمبر .

Parapsychologie
DANS L'astrologie :
Parapsychologie est l'étude des événements qui ne peut être expliqué par ce que
les scientifiques savent sur la nature et le monde
Parapsychologie DANS L'astrologie:
Mieux se Connaître, amélioration de la Qualité de vie Personnelle et du couple,
Avoir les bons Conseils versez CHAQUE état,
Trouver Reportages la possibilité.
Première session = 60 $ pour jeune
Première session pour adulte 100 $

Mail :jackleblond888@yahoo.com

ألعالناتكم يف الرسالة
Tel.: (514) 961-0777 (450) 972-1414

بين وفود عسكرية وأشهر من الجمود بشأن مساحة المنطقة اآلمنة
داخل سوريا ومن ينبغي له قيادة القوات التي ستقوم بدوريات فيها.

elressala@videotron.ca / elressalanews@gmail.com
fzemokhol@gmail.com
www.el-ressala.com
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رئيس الوزراء يسند لشركة املقاولون العرب إصالح التلفيات
باملعهد القومي لألورام

بقلم :محمد منسي قنديل

اهم اكتشاف
يف تاريخ املسيحية ()3-4
كالعادة كانت رحلتهما صعبة
وخطرة ،ولكن االختان كانتا
متحمستين  ،تريدان استكمال جغرافيا
الكتاب المقدس وأن يشاهدا جبل
موسى وشجرة العليق المحترقة،
ويشربان من عيون موسى التي
تفجرت حتى تسقي قومه في
سنوات التيه ،ويلمسان التربة التي
صنعت منها الواح الوصايا العشر،
ولكن دخول الدير لم يكن سهال،
كيف تقتحم امرأتان عالم الرهبان
المتبتلين ،عكفتا على تجهيز اكثر
من خطاب للتوصية  ،خطاب
من جامعة كامبريدج ،وخطاب
من اسقف الكنيسة اإلنجليزية،
وعندما وصلتا للقاهرة سارعتا
بمقابلة اسقف سيناء والحصول
على خطاب ثالث منه ،وخطاب
رابع من المعتمدية البريطانية وهو
اقواها بطبيعة الحال.
كانتا سعيدتي الحظ حين عثرتا
على الترجمان المناسب ،واشترتا
خيمتين كبيرتين من جلد الماعز،
واتفق الترجمان مع رجال البدو
الذين سيقودهما ،وساعدهما في
احضار المعدات التي شحناها من
لندن“ ،فلتر” متحرك لتنقية المياه،
وكاميرا للتصوير وحوالي الف
فيلم فوتوغرافي  ،وقام الديل غير
ذلك بتجهيز بقية معدات الرحلة
التي كان من المقرر أن تستغرق
حوالي خمسين يوما ،تسعة منها
للرحلة والباقي داخل الدير ،وهكذا
سافرتا سريعا إلى ضفة القناة
ونقلتهما القوارب للضفة األخرى،
إلى سيناء ،وكان في انتظارهما
أحدى عشر جمال ،أربعة للركوب
والباقي لحمل االمتعة والصناديق
والخيام والطعام واقفاص الدجاج
الحية وصندوق لألدوية والمعدات
الطبية ،وموقد للطهي ،إضافة
احدى عشر بدويا من البدو يقودهم
شيخهم ،يرتدون جميعا عباءات
بيضاء ،وكان ركوب الجمل لمدة
طويلة عملية غاية في اإلرهاق،
لذلك فضلتا السير ،وبعد يوم من
السير المتواصل وصلوا إلى اول
نقطة في الرحلة ،عيون موسى،
واحة صحراوية صغيرة تروي
من البئر التي تتدفق منذ آالف
السنين ،وحيث شربت العذراء
مريم في رحلة هروبها من فلسطين،
وبعد سبعة أيام من السير الحثيث
اطلوا من فوق التالل العالية على
الوادي السحيق الذي يوجد فيه
الدير ،هبطوا في الممر المؤدي
للدير ،تحيط يهم أشجار السدر
والزيتون ،كان ديرا صحراويا
بسيطا ،ال يقاس بالكنائس الضخمة
التي تركاها خلفهما في اوروبا،
يحيط به سور عال متين ليحميه
من غزوات البدو رغم أنها قليلة
ونادرة ،كانت هناك بوابة جديدة في
السور ولم تعد هناك حاجة لرفعهما
معا في السلة ،واستقبلهما الرهبان
بالترحاب خاصة بعد ان اكتشفوا
أن انجس تجيد التحدث باليونانية
وتعرف الكثير عن اخبار العالم
الخارجي ،ولكن لم يكن من الممكن
السماح لهما باإلقامة داخل الدير،
بين رهبان عاشوا معظم أعمارهم
دون ان يقتربوا من امرأة حقيقية،
سمحوا لهما فقط بنصب الخيام في
الحديقة بجانب سور الدير والتردد
على المكتبة خالل النهار.
كان األب جالكتون امين المكتبة قد
التحق بسلك الرهبة وهو في التاسعة
من العمر ،دخل إلى عالم مغلق
من الرجال الهم لهم إال الصالة
والتعبد ،لذا وجد نفسه منجذبا بشدة
للبقاء بجانب التوأم ألطول فترة
من الوقت ،ال يستطيع أن يقاوم
أي طلب لهما ،كانت انجيس تحدثه
باليونانية عن عالم غريب ال يعرفه،
وال يتصور وجوده ،اخذهما في
جولة داخل الدير واراهم معالمه،
البئر الذي تعرف فيه سيدنا موسى
على زوجته حين رفع الحجر الذي
كان يسد فوهته ،وشجرة العليق
الذي أمر هللا موسى أن ينظر
إليها فإذا النار مشتعلة فيها دون
أن تحرقها ،وفي اليوم التالي
أخذهما للمكتبة ،اخذتا تفحصان
المجلدات المختلفة ،كانت هناك

العديد من المخطوطات ولكنها
ليست نادرة ،ال توازي المخطوط
التي عثر عليها تشندروف ،شعرتا
بخيبة أمل حقيقية ،لم تثمر هذه
الرحلة الطويلة الشاقة شيئا ،ولكن
اإلقامة في الخيمة كانت غاية في
الصعوبة ،خاصة في الليل عندما
تهبط درجة حرارة الوادي إلى ما
دون الصفر ،ولكنهما لم تفكرا في
الرحيل ،ظلتا تعاودان البحث وسط
األرفف المعبأة بالغبار ،واألب
جالكتون ينظر إليهما في اشفاق.
وأخيرا اعترف لهما في خجل
أن هناك خزانة في بدروم اسفل
المكتبة ،لم يهبط إليها أحد منذ
سنوات ،منذ أن مات الراهب األخير
الذي كان يعرف اللغة السريانية،
تلك اللغة الشرقية القديمة التي لم
يعد أحد يستخدمها ،وعلى ضوء
الشموع هبط ثالثتهما على الدرج
الصخري ،كان القبو حارا خانقا
دون نسمة هواء ،والخزانة الخشبية
منزوية في أحد األركان وسط
بقايا اثاث محطم وصخور ناتئة،
كان داخلها صندوقان من الخشب
محفور عليه خطوط غائرة مليئة
بالسواد ،الصندوق األول كان مليئا
بصور وايقونات قديمة ،اما الثاني
فيحتوي على مجلدين ضخمين،
األصغر منهما كان مكتوبا باليونانية
القديمة ،وبدا من قراءة العنوان أنه
منقول عن احدى كتب الفيلسوف
ارسطو ،اما الثاني فقد كان
ملتصق الصفحات ،مكسو برماد
اسود ،ومن الصعب فتحه بالقوة
وإال تفتت الصفحات ،حملوه في
حذر إلى الخارج ليفحصوه تحت
الضوء ،في الخيمة المنصوبة في
الحديقة ،جلس الثالثة متقاربي
الرؤوس وهم يفتحونه ،كان مكتوبا
بالسريانية ،صفحاته ملتصقة
ببعضها بالبعض ،كتلة مغطاة
بتراب الزمن ،ولكن كانت لهما
خبرتهما الخاصة من مشاهدة وسائل
حفظ الكتب كامبردج ،اشعال النار
تحت وعاء صنع الشاي ،والراهب
يراقبهما مندهشا وهما يعرضان
الصفحات الملتصقة للبخار،
والغبار يذوب بنعومة دون أن
يمس تماسك الصفحات ،وبعد فترة
بدأ المخطوط الغامض يكشف عن
اسراره ،كان مخطوطا عن حياة
القديسات ،شعرت مرجريت بخيبة
أمل شديدة ،كانت قد احضرت معها
كل هذه األفالم الفوتوغرافية عبثا،
ولكن تعرض صفحات المخطوط
للضوء والهواء النقي فعل شيئا
غريبا ،أصبحت السطور الظاهرة
باهتة وكشفت عن سطور أخرى
خلفها  ،كان هناك نصا حديثا نسبيا
مكتوبا فوق نص أخر اكثر قدما،
في بعض الصفحات عثرتا على
عنوان الصفحة ،وفي صفحات
أخرى عثرتا على عدة سطور في
اسفلها ،ومن جماع هذه السطور
اكتشفتا أن النص القديم هو االنجيل،
االناجيل األربعة المعروفة ،مكتوبة
باللغة السريانية ،اللغة نفسها الذي
كان يتكلم بها السيد المسيح ،هذا
يعني أنه ربما كان المخطوط يعود
للقرن األول الميالدي ،قبل أن تتغير
اللغة ويتغير العالم ،توقف الثالثة
مبهورين وهم يلتقطون انفاسهم
في صعوبة ،لقد عثرتا على اقدم
مخطوط مسيحي في التاريخ ،ولكن
كيف يمكن اثبات ذلك ،كيف يمكن
اخراج االنجيل الحقيقي المخفي في
طيات هذه الصفحات ،كانتا تعرفان
أنه من المستحيل أن يخرجا بهذا
الكتاب من الدير ،تجربة الرهبان
مع تشندروف ال يمكن أن تتكرر
مرة أخري ،ومهما قيل لهم من
وعد فلن يثق الرهبان في العالم
الخارجي ،كان التصرف الوحيد
أن يتم تصوير كل صفحة من
المخطوط تحت ضوء الصحراء
الساطع لعله حين يتم تظهير
الصور تظهر سطور االنجيل،
كانتا في حاجة إلى معجزة حتى
يتم هذا االكتشاف ،كان البد من
تخليص الصفحات من بعضها ثم
تصويرها ،عمل شاق تواصل على
مدى اربعين يوما في تلك الخيمة
الصغيرة في حديقة الدير.

القاهرة /فرج جريس :وافق
مجلس الوزراء خالل اجتماعه
االسبوعي أمس الخميس برئاسة
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس
مجلس الوزراء ،بمقر المجلس
بمدينة العلمين الجديدة ،على
اإلسناد المباشر لشركة المقاولون
العرب لتنفيذ أعمال إصالح التلفيات
بالمعهد القومي لألورام ،وذلك
في ضوء الحاجة الملحة لسرعة
اإلنجاز ،وعودة المبنى إلى حالته
األصلية ،واستكمال تقديمه الخدمة
الطبية للمواطنين.
وفي سياق متصل ،وافق مجلس
الوزراء على طلب وزارة التضامن
االجتماعي صرف تعويضات بشأن
“حادث المنيل” الذي وقع أمام معهد األورام،
األحد الماضي ،وذلك بما ينص على معاملة
الضحايا معاملة الشهداء ،وصرف مساعدة مالية
قيمتها  100ألف جنيه لكل أسرة شهيد بناء على
تقرير النيابة ،باإلضافة إلى صرف مبلغ 100
ألف لكل مصاب بعجز كلي.
كما تضمنت التعويضات صرف مبلغ  50ألف
جنيه ،كمساعدة للمصاب الذي قضى أكثر من
 72ساعة في المستشفيات ،كما يصرف مبلغ 5
آالف جنيه كمساعدة لكل حالة إصابة استمرت
بالمستشفى مدة أقل من  72ساعة ،إلى جانب
صرف معاش استثنائي قيمته  1500جنيه
للمستحقين ،وفقاً إلعالم الوراثة بناء على القرار
رقم  915لسنة  2015وتعديالته.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس
الوزراء أكد تعامل الحكومة السريع مع الحادث
اإلرهابي الذي وقع في محيط المعهد القومي
لألورام ،من خالل التحرك الفوري للوزراء
المعنيين ،سواء في إطار رعاية المصابين،
أو تقديم سبل العناية الطبية الكاملة لهمً ،
الفتا
إلى تكليف رئيس الجمهورية بسرعة صرف
التعويضات والمعاشات للمصابين وأسر الشهداء
في الحادث ،والبدء على الفور في أعمال
إصالح مبنى معهد األورام ،مؤك ًدا أن المعهد

بقلم :علي عبيد الهاملي

إىل أي مدى حنن خمرتَقون؟

سيكون أفضل مما كان ،وستكون الفرصة متاحة
لتطوير المبنى.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء ،خالل اجتماع
الحكومة اليوم الخميس ،بمقر مجلس الوزراء
بمدينة العلمين الجديدة ،بتكاتف المصريين
المعهود ،في مثل هذه األحداث المؤسفة التي
تستهدف النيل من إرادة المصريين في البناء
والتنمية ،كما أشاد بالتبرعات التي أعلن عنها
عدد من المسئولين ورجال األعمال العرب
والمصريين ،مؤك ًدا على المتابعة المستمرة
والدائمة ألعمال ترميم وتطوير المعهد.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لوزيرة الصحة التي
تحركت على الفور ،من خالل فتح المستشفيات
التابعة للوزارة الستقبال مرضى المعهد ،الذين
تم نقلهم ،كما أعرب عن تقديره للمصريين الذين
تكاتفوا في هذا الموقف ،والتفوا حول الدولة
لتخطي محنة العمل اإلرهابي.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد استهل اجتماع
الحكومة اليوم بدعوة أعضاء الحكومة إلى
الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث
اإلرهابي الذي وقع في محيط معهد األورام.
من جانبه ،أوضح الدكتور خالد عبد الغفار
وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه عقب
الحادث مباشرة تم إزالة آثار التفجير ،وبعدها
بساعات كان ما يقرب من  200عامل يعملون

في الواجهات ،الفتاً إلى أن هناك أحد المكاتب
االستشارية تبرع باالستشارات الهندسية المطلوبة
ألعمال التطوير لمبنى المعهد ،وقد بدأوا العمل
بالفعل ،كما يتم استقبال تبرعات المصريين على
رقم الحساب ( )777أو التبرعات التي تأتي إلى
مقر المبنى نفسه.
كما أعلن وزير التعليم العالي أن هناك عدداً
من شركات مواد البناء المختلفة ستتبرع بما
تحتاجه أعمال الترميم والتطوير.
وخالل االجتماع هنأ رئيس الوزراء خالل
االجتماع الوزراء وجموع المصريين بحلول
عيد األضحى المبارك ،متمنياً أن يعيده هللا على
مصر بالخير واليمن والبركات.
كما تطرق رئيس الوزراء خالل االجتماع
إلى افتتاح مجمع األسمدة الفوسفاتية والمركبة
بالعين السخنة ،الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح
السيسي أمس ،كمشروع قومي جديد يضاف
لسلسلة المشروعات القومية للدولة المصرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الصرح
الصناعي العمالق يعد مصدر فخر لكل المصريين،
وتجسيداً إلرادة هذا الشعب ،حيث تم االنتهاء
منه خالل فترة وجيزة ،الفتاً إلى أن هذا المجمع
سيحقق قيمة مضافة ،باإلضافة إلى توفير فرص
العمل ،وكذا التصدير ،متوجهاً بالشكر لكل من
عمل وأنجز هذا المشروع.

مستوطنون يقتحمون “األقصى” وسط دعوات لتكثيفها
خالل عيد األضحى
اقتحمت مجموعة من المستوطنين يوم
الخميس المسجد األقصى ،وسط دعوات
لتكثيفها خالل الساعات القادمة وإغالق
األقصى ،يوم األحد المقبل أمام المسلمين
(أول أيام عيد األضحى المبارك).
وقالت مصادر فلسطينية ،إن عشرات
المستوطنين شرعوا باقتحام األقصى
منذ الصباح ،عبر باب المغاربة ،والذي
تسيطر سلطات االحتالل على مفاتيحه
منذ احتالل القدس وتتم من خالله
االقتحامات اليومية.
وأوضح شهود عيان ،أن المستوطنين
قاموا بجوالتهم االستفزازية في ساحات
األقصى ،وأدى العديد منهم صلواتهم
بحراسة شرطة االحتالل ،المرافقة لهم
بالجولة والمنتشرة في ساحات األقصى ،كما
أدى العشرات من المستوطنين صلواتهم عند
أبواب األقصى من الجهة الخارجية خاصة عند
باب (القطانين).
وتواصل جماعات الهيكل المزعوم دعواتها عبر
المواقع والصحف ووسائل التواصل االجتماعي،
لتكثيف االقتحامات خالل هذا اليوم حيث يعتبر
“آخر أيام الحداد قبل التاسع من شهر آب العبري
(أغسطس) وهو من أهم أيام االقتحامات لديهم،
تزامنا مع دعوات مماثلة لتنفيذ اقتحامات جماعية
صباح األحد القادم في ذكرى ما يسمى (خراب

الهيكل) والمشاركة بالمسيرة التي ستنطلق من
باب الخليل باتجاه األقصى.
ودعت منظمات الهيكل المزعوم رئيس وزراء
االحتالل ووزراء في الحكومة والشرطة فتح باب
المغاربة األحد القادم وعدم إغالق االقتحامات
بحجة “عيد األضحى” ،بل على العكس طالب
(اتحاد منظمات الهيكل المزعوم) بإغالق األقصى
طوال اليوم األول للعيد في وجه المسلمين وفتحه
لليهود طوال اليوم ،ليتسنى للمستوطنين اقتحامه
خالل ذكرى (خراب الهيكل) التي توافق اليوم ذاته.
وقال اتحاد منظمات الهيكل المزعوم “يوجد أيام
أخرى للمسلمين يمكن أن يحتفلوا فيها باألضحى،

بينما ذكرى (خراب الهيكل) تأتي يوم واحد فقط”.
وتسمح الشرطة اإلسرائيلية منذ عام 2003
للمستوطنين باقتحام المسجد من خالل باب
المغاربة ..ورجح مسئولون في دائرة األوقاف
اإلسالمية ،التي تدير شئون المسجد األقصى،
أن تتواصل االقتحامات الكثيفة على مدار األيام
المقبلة ،ولم تعلن الحكومة اإلسرائيلية حتى اآلن
موقفها من مطالب الجماعات اليهودية باقتحام
المسجد األقصى في يوم عيد األضحى ،ولكن
صدرت مواقف فلسطينية تحذر من هذا األمر،
وعادة ما يؤدي عشرات اآلالف من الفلسطينيين
صالة العيد في المسجد األقصى.

القوات البحرية املصرية واليونانية تنفذان تدري ًبا حبر ًيا عابرًا
بالبحر املتوسط

aliobaid4000@yahoo.com

 19مادة كيميائية سامة قد تكون
“خفية” يف السجائر اإللكرتونية

في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز
ودعم عالقات التعاون العسكرى مع كافة الدول الشقيقة
والصديقة  ،نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية
واليونانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق البحر المتوسط وذلك
أثناء زيارة السفن اليونانية لميناء اإلسكندرية .
وشمل التدريب تخطيط وتنفيذ عدد من األنشطة التدريبية
البارزة  ،ويأتى التدريب فى إطار تبادل الخبرات المشتركة
مع الجانب اليونانى  ،ودعم الجهود الخاصة باالستفادة من
القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكال الجانبين .

جتديد حبس ابنة القرضاوي  15يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة ،تجديد حبس عال القرضاوي
ابنة الشيخ يوسف القرضاوي ،وزوجها حسام خلف ،القيادي
بحزب الوسط ،على ذمة التحقيقات في قضية االنضمام
لجماعة مخالفة للقانون.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في
القضية رقم  316لسنة  2017حصر أمن دولة
عليا ،ارتكاب جرائم االنضمام إلى جماعة
أسست على خالف القانون ،والدعوة للتظاهر
بدون تصريح ،والتحريض على العنف،
وتمويل الجماعة اإلرهابية ومجموعة أخرى
من االتهامات.
وكانت األجهزة األمنية في مصر قد ألقت
الخارجية السورية.
وذكر المصدر الرسمي بحسب الوكالة ،أن القبض على ابنة القرضاوي وزوجها ،عام
“سوريا ترفض بشكل قاطع ومطلق اتفاق  2017على ذمة التحقيق ،بتهمة االنضمام لـ
االحتاللين األمريكي والتركي حول إنشاء “جماعة إرهابية”.
ما يسمى المنطقة اآلمنة” محملة األكراد وتشمل هذه القضية عددا من قيادات جماعة اإلخوان
“مسئولية تاريخية في هذا الوضع الناشئ” .المسلمين المحظورة في مصر ،وعلى رأسهم محمد

دمشق ترفض االتفاق األمريكي الرتكي
بشأن مشال سوريا
أبدت دمشق الخميس ،رفضها “القاطع
والمطلق” لالتفاق األمريكي التركي الرامي
إلى إقامة مركز عمليات مشتركة بهدف
إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا محملة
الكراد “مسئولية” ذلك ،بحسب ما نقلت وكالة
األنباء الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة

طفل صغير ،يبلغ من العمر
 13عاما فقط ،استطاع أن يكشف
عن الثغرات الهائلة التي تنطوي
عليها اإلجراءات األمنية لماليين
األجهزة التكنولوجية المستخدمة
يومياً ،حيث نجح في اختراق طائرة
بدون طيار بشكل حي أمام الجمهور
خالل «مؤتمر عطلة أسبوعية لألمن
السيبراني» الذي نظمته شركة
«كاسبرسكي الب» المتخصصة
في مجال األمن اإللكتروني .ولم
تستغرق عملية االختراق أكثر من
دقائق معدودة ،لتسلط «كاسبرسكي
الب» الضوء على الحاجة الملحة
العتماد إجراءات أمنية أكثر صرامة
من الشركات التي تقوم بتطوير
أجهزة متصلة بإنترنت األشياء،
مثل الطائرات بدون طيار ،وشاشات
مراقبة األطفال ،واألجهزة الذكية،
واأللعاب المتصلة ،وغيرها من
التقنيات المتصلة باإلنترنت .اسم
هذا الشاب هو روبن بول ،ويعرف
بلقب «النينجا السيبراني» .وقد
قررت الشركة العمالقة في مجال
األمن اإللكتروني أصدار تقرير
شامل حول إنترنت األشياء ،بهدف
إلقاء الضوء على أهم نقاط الضعف
األمنية في األجهزة المنزلية الذكية
المتصلة باإلنترنت.
في ظل النمو المتسارع للتقنيات
التي توظف أجهزة إنترنت األشياء،
مثل الطائرات بدون طيار ،تزداد
المخاوف إزاء الثغرات األمنية ،والتي
قد تؤدي إلى انتهاك الخصوصية
والبيانات ،وحتى تهديد الحياة البشرية.
لذلك يدعو خبراء «كاسبرسكي الب»
إلى اعتماد إجراءات أكثر صرامة
من قبل الشركات المطورة ألجهزة
إنترنت األشياء ،بهدف تفادي هذه
الثغرات الخطيرة .ولكن إذا كان
طفل صغير يبلغ من العمر  13عاما
فقط ،من المفترض أن يكون منشغال
بدراسته أكثر من أي شيء آخر،
استطاع أن يخترق طائرة بدون طيار،
وأن يوجهها كيفما يشاء ،فماذا نتوقع
من الخبراء الكبار ،الذين يجوبون
عالم اإلنترنت ليل نهار ،ويتجولون
بين مواقع المصانع والشركات
الكبرى دون أن يستطيع اعتراضهم
أحد ،وإن اعترضهم أحد ،وأغلق
األبواب في وجوههم ،وجدوا ألف
وسيلة للدخول من الشبابيك والمنافذ
الخلفية ،واختراق الحسابات العامة
والشخصية ،والعبث بها ،ونشر
محتوياتها على المأل من أقصى
الكرة األرضية إلى أدناها؟
قبل  13عاما تقريبا استطاع
ناشط إنترنت أسترالي أن يحدث
ضجة في أوساط الدول الكبرى،
والواليات المتحدة األمريكية على
وجه الخصوص ،عندما أنشأ ومعه
مجموعة من المنشقين الصينيين
والصحفيين والرياضيين ،وتقنيون

مبتدئون لشركات عاملة في الواليات
المتحدة وتايوان وأوروبا وأستراليا
وجنوب أفريقيا ،أنشؤوا نطاقا على
اإلنترنت أطلقوا عليه « »wiki�».
leaks.orgهذا الناشط يدعى
«جوليان أسانج» ،وتاريخه يقول
إنه كان «هاكر» عندما كان مراهقا ،ثم
أصبح مبرمج كمبيوتر ،قبل أن يدخل
عالم الشهرة بعد إنشاء «ويكيليكس»
التي أصبحت معروفة عالميا في
عام  2010عندما بدأت ،بمساعدة
من شركائها ،نشر وثائق عسكرية
ودبلوماسية عن الواليات المتحدة ،في
وسائل اإلعالم .جدل كبير دار حول
«أسانج» الذي تعرض لمطاردات
دولية ،ولجأ إلى سفارة اإلكوادور في
لندن ،التي منحته اللجوء السياسي،
وبقي فيها سبع سنوات قبل أن تعتقله
الشرطة البريطانية داخل السفارة
يوم الحادي عشر من شهر إبريل
هذا العام ،بعدما سحبت اإلكوادور
اللجوء السياسي منه.
إلى أي مدى نحن محصنون ضد
الهجمات اإللكترونية ،وإلى أي مدى
نحن معرضون لالختراق؟ سؤال
أجابت عنه الهيئة العامة لتنظيم قطاع
االتصاالت في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،عندما أعلنت عن تراجع
عدد الهجمات التي استهدفت مواقع
إلكترونية في الدولة بنسبة 43.2%
خالل األشهر األربعة األولى من
عام  2019مقارنة بالفترة ذاتها من
عام  .2018وكشفت الهيئة أن عدد
الهجمات اإللكترونية التي جرى
إحباطها وصل إلى  88هجمة خالل
الربع األول من عام  2019مقابل
 155هجمة إلكترونية خالل الفترة
نفسها من عام  .2018وصنفت
الهيئة  53هجمة إلكترونية كانت
آثارها شديدة أو حادة ،و 21هجمة
هجمات
منخفضة اآلثر ،وسجلت البقية
ٍ
متوسطة الشدة .وانطالقا من دورها
في نشر التوعية ،نصحت الهيئة جميع
المستخدمين بعدم مشاركة بيانات
البنوك الخاصة بهم مع أي شخص
عن طريق الهاتف المتحرك ،والتحقق
من قائمة الصالحيات الممنوحة عند
تثبيت أي نظام جديد على أجهزتهم،
وأكدت ضرورة تغيير رمز المرور
السري لجهاز اإلنترنت المنزلي
بصورة دورية.
ما نشرته هيئة تنظيم االتصاالت
في دولة اإلمارات ما هو إال مثال
على ما يحدث في دول كثيرة .فإلى
أي مدى تطمئننا مثل هذه األخبار،
وتجعلنا نستخدم حواسيبنا وهواتفنا
المحمولة ونحن نشعر باألمان ،وإلى
أي مدى تبعث على القلق ،وتجعلنا
نشعر بأننا مخترقون؟
أترك الجواب لكم ،بعد أن أصبح
االختراق هواية يمارسها الصغار
قبل الكبار هذه األيام.

مرسي ،الرئيس المصري الراحل ،حيث واجهوا تهما بالمشاركة
في “تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات األمن وتعطيل العمل
بمؤسسات الدولة”.

طالبت إدارة األغذية والعقاقير
األمريكية ( )FDAشركات السجائر
اإللكترونية بالكشف عن  19مادة كيميائية
سامة إضافية تشتبه الوكالة بأنها شائعة
في السوائل ذات النكهات المختلفة.
وفي األسبوع الماضي ،أصبحت دراسة
جامعة  Yaleاألحدث في مجال الكشف
عن السموم غير المعروفة سابقا ،والتي
تُطلق عند تدخين سجائر . Juul
وفي أعقاب هذا االكتشاف ،تدعو FDA
إلى إبداء الرأي العام بشأن إضافة
المواد الكيميائية اإلضافية إلى قائمتها،
التي تضم  93مادة ضارة يجب على
صناع منتجات التبغ إدراجها في قائمة
المعلومات واإليصاالت.
ومن المقرر إضافة المواد السامة الموجودة
في نكهات السجائر اإللكترونية ،مثل
اإليثلين غليكول ،والتي يمكن أن تسبب
ضررا للرئتين والجهاز العصبي ،إلى
قائمة التحذير لدى .FDA
وقال مفوض  ،FDAنيد شاربليس:
“نظرا لتطور الرقابة واإللمام العلمي

بمنتجات التبغ ،يجب أن تتطور أيضا
متطلباتنا للمصنعين والمستوردين
لتتوفر معلومات حول المواد الكيميائية
في منتجاتهم ،التي يمكن أن تلحق
ضررا بالمستهلكين وغيرهم .وما زلنا
ملتزمين بالوفاء بالهدف المهم المتمثل
في ضمان أن يفهم الجمهور بوضوح
المخاطر الحقيقية والمحتملة الستهالك
منتجات التبغ ،بينما نعمل على حماية
الشبان والحد بشكل كبير من األمراض
والوفيات المرتبطة بالتدخين”.
وفي العام الماضي ،اتجهت وكالة العقاقير
واألغذية األمريكية إلى مكاتب مختبرات
 ، Juulمطالبة الشركة بتسليم معلومات
عن خدعها التسويقية واإلعالنية ،التي
كانت الوكالة مسؤولة عنها.
وعلى الرغم من أن السجائر اإللكترونية
قد توفر بديال أكثر أمانا لمدخني السجائر
الحاليين ،الذين يحاولون اإلقالع عن
التدخين ،فقد حاولت  FDAمرارا
وتكرارا التأكيد على أن هذا ال يعني
أنها آمنة.
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بقلم :كلودين كرمة

بقلم  :على أبودشيش
خبير اآلثار المصرية

الفراعنة واألعياد والتكافل االجتماعي
قام قدماء المصريين بذبح الذبائح في
أعيادهم كنوع من التكافل االجتماعي ،واحتوت
السنة المصرية القديمة على العديد من األعياد
واالحتفاالت التى تجمع أطياف الشعب المصري؛
ما يؤكد مدى الترابط المجتمعي في مصر القديمة.
وكان االحتفال بالعيد في الدولة القديمة يتخذ
مظهرا دينيا ،فتبدأ بذبح الذبائح وتقديمها قرابين
لإلله وتوزيعها علي الفقراء ،والبعض منها يقدم
إلى الكهنة لتوزيعها أيضا ،وترتل األناشيد وتزين
المعابد وتقدم القرابين ،الفتا إلى ذبح الحيوانات في
مصر القديمة كان عامال اقتصاديا مهما.
وصور المصري القديم وجسد الحيوانات فى البيئة
المحيطة به ،وذلك من خالل النقوش والرسوم
ً
وأيضا من خالل
التصويرية على المعابد والمقابر،
عمليات التحنيط التى تميزت بالدقة العالية في تحنيط
الحيوانات والطيور.
ولم يعبد قدماء المصريين الحيوانات والطيور بل
كانوا يروا قوة اإلله الخالق الواحد األحد فيهم كما
ذكر في النصوص المصرية القديمة .بل كانوا
يقدسون روح اإلله فى هذا المعبود “الحيوان أو
الطير” التى تنم عن الخير أو القوة أو غيرها وليس
تأليها ،فعلى سبيل المثال البقرة “حتحور” ،اعتنى
المصرى القديم بها وجعلها إلهة الحنان واألمومة،

كما صور اإلله “آمون” على هيئة الكبش لما يتمتع
به من قوة ،وكذلك الصقر “حورس” والكوبرا
والقطة واللبؤة وفرس النيل”.
وعندما رسم المصري القديم صورة اإلنسان
بوجه حيوان أو العكس فهذا ما يعرف بـ”الهيئة
المختلطة” ،حيث أراد أن يكون الجسد لإلنسان
ولكن بقوة الشئ المراد وضعه بدال من الرأس مثل
تمثال ابن آوى وغيره  ،أو ان يكون بجسد حيوان
ووجه إنسان مثلما فعل بتمثال ابو الهول فى داللة
على قوة الجسد وعقل االنسان المفكر.
وكانوا المصريين من أوئل شعوب العالم احتفاال
باألعياد  ،وكانت األعياد تصنف إلى “أعياد
السماء” ،وهى التي تضم التقويم الفلكي والتقويم
القمري ،و”أعياد دنيوية أو حياتية” وتضم األعياد
القومية والمحلية والموسمية والسياسية والدينية
والجنائزية وغيرها ،موضحا أن من كان من أكثر
فصول السنة التي تقام فيه األعياد واالحتفاالت
الدينية والشعبية هو( فصل الفيضان والحصاد).
وعبر المصري القديم بكلمة (حب) للتعبير عن
العيد فـ(حب نفر) تعنى عيد سعيد ،كما كانت تسجل
داخل المعابد المصرية في صاالت االحتفاالت أو
تكتب على أوراق البردي وتوضع في مكتبة المعبد،
مثل قوائم األعياد المسجلة في معبد رمسيس الثالث.

بقلم :سونيا الحداد

هل حيق لي يا أهل العبادة
هل يحق لي يا أهل العباده إله ال ينشر الذعر
ان أدين بدين آل رسل له في أحشاء العذارى
آل وكآلء ،ال قضاء
آل يفرّ غ عيون االطفال
وآل حتى كتاب
يز يّن بهم أسواق النخاسة
ال يحب سعيرالجحيم
إله آل يشتاق االنتقام
وال رائحة الشواء
دائم الغضب ينفث بناره
على المظلوم دون هواده إله يهديني
ويستهلك ليال نهارا
الطيور والفراش
جميع أنواع المهدءات
يزرع حقولي العطشة
منتور زنبق واقحوان
إله آل يذلّني
رحيقها سحر وافتنان
أل ّ
يسل سيفه ليدعوني
تعفيني رائحة الدماء
وتحت أقدامه يرميني
بل عن يمينه يجلسني
إله يهديني الفرح ألعاب
وتحت جناحه يأويني
يواسي األلم واالكتئاب

صدق أو ال تصدق...

الصراع على سورية
وأسباب حتوله إىل صراع سوري  -سوري ()6

االحتالل بصوره اجلديدة

أسعى اليه
بشوق النهار الى الشمس
وعشق الليل إلى القمر
ساعة يحدثني لغة السماء
إله من نور
يعشقني ويأويني
يلهمني أعجوبة الوالدة
يهديني المحبة مسارا
طوبى لمن له استجاب
له الفرح األبدي قالده
تعازي الحارة لكل
من كالمي استاء
أنا الهي من نور الصفاء
وليس مصاص دماء!

بقلم :سليم خليل

الصني تبين أكرب مطار يف
العامل
لقد أنهت الصين ببناء مطار  -داكسينغ  -ويعتبر أكبر بناء فوالذي في العالم فيه طابقين من
قرب مدينة بايجيغ العاصمة  .من المتوقع أن يصبح مدارج انطالق واستقبال الطائرات وهو أول مطار في
هذا المطار أكبر مطار في العالم بالنسبة إلى عدد العالم مجهز بهذه اإلمكانيات الجديدة ؛ وقد نفذت هذه
المسافرين عندما يصل عدد المسافرين إلى مئة  ١٠٠اإلنشاءات الحديثة مجموعة شركات صينية تدعى
 XINHUAمليون سنويا .
يشغل المطار الجديد مساحة  -١،٤ -مليون متر مربع بمدة ستة عقود من الزمن انطلقت الصين من دولة
؛ أما مبنى المطار تقدر مساحته ب  -٢٥-ملعب ذات اقتصاد خاضع ألزمات شديدة إلى اقتصاد
كرة قدم  ،وفي نهاية شهر حزيران /يونيو الماضي ثابت ومتطور بسرعة أدهشت المجالس االقتصادية
انتهت أعمال البناء والتدقيق  .يبعد المطار عن مدينة العالمية  .ساعدت العولمة وفتح األسواق التجارية
على النمو الهائل لتصبح الصين ثاني اقتصاد في
بايجينع العاصمة  -٤٦-كيلومتر.
حاليا تجري أعمال التحضير ليبدأ الطيران بكامل العالم ؛ ما تزال نسبة النمو االقتصادي الصيني بين
الطاقة المرسومة قبل نهاية شهر أيلول /سبتمبر القادم ٪٥ .و  ٪٧سنويا في الوقت الذي ال تزيد تلك النسبة
قدرت كلفة المنشاءات بــ  ٦٠ستين بيليون دوالر  .في كافة الدول الصناعية األخرى عن ٪٣ - ٪٢
تقرر إنشاء المطار الجديد ليخفف ضغط حركة سنويا .
الطيران عن مطار بايجينغ الدولي الحالي وليصبح نتيجة الغزو الصيني لألسواق التجارية العالمية أخذت
دول عديدة تعيد حساباتها بالنسبة للمعاهدات التجارية
في العام القادم أكبر مطار في العالم .
حسب الخطط المرسومة سيخدم المطار الجديد سنويا لكن ما تقدمه الصين من سلع جيدة بأسعار زهيدة
 ٧٢مليون مسافرا و  ٦٢٠٠٠٠ستمائة وعشرين يجعل من الصعب االستغناء عن المنتجات الصينية
ألف رحلة ليصل إلى مئة مليون مسافرا و  ٨٨٠٠٠٠التي تؤمن أرباحا هائلة للشركات المستوردة التي
ثمانمائة وثمانين ألف رحلة طيران في العام  . ٢٠٤٠أصبحت مخازنها وصاالت العرض في األسواق
بهذه األرقام المرتقبة والمخطط لها سيتساوى عدد مرتبطة ارتباطا كامال بالبضائع الصينية التي
الرحالت في هذا المطار الجديد مع مطار  -آتالنتا تؤمن الربح والعمل لمئات آالف العمال في مختلف
 في الواليات المتحدة األميركية الذي يعتبر اآلن البلدان ؛ وال عجب أن تبني الصين مطارات دوليةهائلة الستقبال الوفود االقتصادية والسياسية ورجال
أكبر وأنشط مطار في العالم .
تم بناء المطار الجديد على هيكل فوالذي بدون تلحيم األعمال والرحالت السياحية إلخ إلخ .

حياة بال حب هي حياة مع إيقاف التنفيذ
خير رزق هو الزوجة الصالحة
ال تعيش على انتظار أحد

االحتالل بمعناه المعروف هو استيالء
دولة على أخرى بالقهر أو بالقوة..وهذا اعتداء
واضح يسبقه تصريحات وتهديد ووعيد  ،ينذر
به مسبقا خالفات سياسية وأزمات اقتصادية
أو منازعات دينية  ،تهدف إلى السيطرة التامة
على األراضى وإلى استغالل الموارد الطبيعية
وخنوع الشعوب .ولكن االحتالل بمعناه األحدث
واألكثر تعقيدا هو االحتالل السلمى وهذا يكون
بالحجر على األفكار واآلراء ومحاولة توجيه
الرأى العام الى مسار محدد واختالق األزمات
حتى تبقى األغلبية العظمى من الشعب فى هم
وحيرة وقلق لعدم امكانهم من تدبير أمورهم
الحياتية وبالتالى يستحيل أن تكون لهم نظرة
مستقبلية  ،فكل شئ مبهم والرؤية غير واضحة
واألبواب مغلقة ؛فإن كنت ال استطيع أن ادبر
أمور يومى فكيف يتسنى لى أن أبنى مستقبلى
؟؟ وبالطبيعى أن تعكس هذه الصورة وسائل
اإلعالم المختلفة وكذلك الصحف وتصبح قضية
مجتمع وتظهر التعليقات والصور المعبرة عن
هذه المأساة وكذلك السخرية من هذه األوضاع
الكارثية على وسائل التواصل اإلجتماعى ؛
فالكل يشترك برأيه و يبرز فى حروف ما يعوق
انطالقه محاوال أن يكسر األغالل ويتخطى
العوائق ويحرر نفسه مما يضيق به صدره.
ولكن لألسف هناك أناس يُصدرون الرعب
إلى نفوس البشر ويحذروهم من مشاركة أى
رأى وإال سيواجهون المتاعب الجمة وحينئذ
فال يلومون إال أنفسهم ! وهذا أيضا كنوع من
اإلرهاب و صورة من صور االحتالل  ..إذ
يتوعدون ويسلبون الحريات  ..وأحب أن أنوه
إننى ال أدعم أى من التصرفات غير المسئولة
أو األقوال التى تثير الرأى العام فهذه تسمى
فوضى وال تأتى بثمر نافع لبناء مجتمع واع وال
بناء مستقبل وحضارة  ،بل على العكس تدفعنا
إلى الخلف ونتقهقر خطوات وخطوات ونخسر
الكثير ونفقد ما نملكه ..فحذار ..فلنفسح المجال
لإلبداع الحقيقى واإلبداع يكون ظاهرا عندما

نرى تطورا فى كل المجاالت وعلى كل االصعدة
بشكل مؤثر فى طرق اإلدارة ونهضة االقتصاد
حتى يرتفع مستوى المعيشة وتتحسن األوضاع
ويصبح كل فرد مهما كان مستواه المادى أو
اإلجتماعى أن يحيا حياة كريمة أمنة ال تحفها
المخاطر ال ظلم فيها والقهر وال إنحطات بأى
شكل من األشكال  .فعندئذ يتحقق النجاح الحقيقى
 ،فعندما يشعر اإلنسان بالتقدير واالحترام ويأمن
على يومه وغده فإنه ينطلق للبناء والتعمير و
يترسخ فى أعماق نفسه المعنى الحقيقى لالنتماء
لوطنه ؛ هذا الوطن الذى يحتويه ويحميه ويجله
وبالمقابل يكون عليه رد الجميل عن طيب قلب
فيخلص فى عمله ويتمسك بالمبادئ واألخالق
الحميدة ويعزز الصفات الكريمة فتختفى من
مجتمعاتنا الصور المشوهة واأللفاظ البذيئة
ونستنكر السرقة والخيانة واإلهمال حينئذ فقط لن
نضطر لمخالفة ضمائرنا والتحايل على القوانين
وتختفى ظاهرة المنتفعين والمنتهزين الذين
يدفعون غيرهم إلى الهاوية حتى يعلو هم فوق
القمم  ..فإننى احلم بالمدينة الفاضلة التى تحكمها
المبادئ السامية ويخضع العلم فيها لألخالق و
يبقى اإلنسان فى صورته األنقى على قمة هرم
األولويات..ونرفض تحويل” اإلنسان” إلى
إنسان آلى  ،بدفعه فقط لتنفيذ األوامر أو بالتحكم
فيه عن طريق شرائح معدنية ملعونة ..فنحط
من قدر اعظم مخلوقات هللا القادر الحكيم..وكأن
هؤالء المعتدين ،الذين يدسون السم فى العسل
،أكثر فهما من العلى فيعتقدون بجهلهم ان يعدلون
فى اإلنسان وأن عمل القدير ناقص و يتخيلون
أنهم بهذه التعديالت اإللكترونية يخلقون انسانا
أكثر ذكاءا وتقدما ..فيالهم من تعساء ! فلنعمل
معا ضد هذا السلوك المشين الذى يلغى الفكر
و يحجم من اإلبداع ..نعم إنه أيضا صورة من
صور االحتالل ...فليستفيدوا من العلم والدراسة
حتى يمنعوا الحروب و يقدموا العالج لإلمراض
وليزيدوا من سعادة اإلنسان ورفاهيته وعلو
مكانته.

بقلم  :خالد بنيصغي

شعر :السنمار محمد علي الكناوي

يسمح لفئة قليلة مما يمكن تسميته تجاوزا
“ فنانين “ باإلغتناء الفاحش على حساب
الطبقة الهشة التي هي أولى بتلك األموال
 ،فهي ال تحتاج إلى الرقص والغناء  ،بقدر
ما تحتاج بشكل استعجالي إلى رغيف تسد
به رمق جوعها  ،إنه المال العام المغربي
ُصرف بكل تبذير فيما ال ينفع المواطن
الذي ي ْ
البسيط  ،وال يمأل بطنه الفارغة  ،ونحن
نطرح تساؤالت بكل إلحاح إن كانت القنوات
المغربية بميزانياتها الضخمة ال تفي بغرض
الرقص والغناء والمسرح والسينما  ....وهي
التي تعرض بكل سخاء كل هذه األشكال
يوميا دون ملل أو كلل ؟؟؟ بل وإن هناك
قنوات مغربية متخصصة فقط في الطرب
والغناء ؟؟؟ وهل المغاربة صراحة وبكل
طبقاتهم سواء الفقيرة أو الغنية تحتاج إلى
كل هذا الكم الهائل من “ اللهو” والرقص
والمجون ؟؟ ثم إننا أصال ال نعتبر كل هذه
األلوان من الطرب والرقص وغيرهما من
الفن  ،فعن أي إبداع يتحدثون ؟؟؟ كفى من
العبث ولتنظر أمة إلى غد تُسأل فيه عن كل
درهم أنفق فيما ال يرضي هللا عز وجل .
ص ُمونَ
“ ثُ َّم إِنَّ ُك ْم يَوْ َم ْال ِقيَا َم ِة ِعن َد َر ِب ُّك ْم َت ْخ َت ِ
“  “ ،ثم إن الفقير المغربي لن يسامح أي
مسؤول عن هذه المهرجانات التي هي أصال
ال يمكن إدراجها في وزارة الثقافة  ،بل إن
الثقافة بريئة منها براءة الذئب من قميص
يوسف  ،الثقافة هي اإلبداع في الكتاب وتنوير
العقول  ،وليس في “ هز “ أطراف الجسد
بالرقص والموسيقى الماجنة  ،الثقافة هي
احترام اإلنسان المغربي بتعليمه  ،وتطبيبه،
وإنقاذه من فقره  ،وتحسين ظروف عيشه ،
وتحصين كرامته  ،بدل التفرج عليه هاربا
من ظلم ذوي القربى من أهله المغاربة “
المسؤولين “ ويلقي بنفسه في قوارب الموت
راجيا العبور إلى الضفة األخرى ؟؟؟ نحن
نشعركم للمرة األخيرة بهذا الواقع المر ،
والذي تملكون مفاتيح تغييره إلى األحسن
بالتبصر والتدبير الحسن للمال العام  ،فهل
ستشعرون يوماً أنكم أنتم المسؤولون عن كل
هذا البؤس في وجوه الفقراء والمحتاجين
في هذا الوطن الغريب ؟؟

همسـات

يوسف زمكحل

مأساة أن تعيش فقط إلرضاء غيرك

ال تعطي الفرصة لمن يريد أن يبني نفسه على حطامك

بمجرد أن تخطئ سينسى الجميع أنك كنت رائعاً يوماً ما (نجيب محفوظ)

ال خير في قول بال عمل

مثلت حتى رقته  ..بالحب عرفتي تضحكي بالحب عرفتي
مثلت دور المالك
من كلماتي :
ِ
ِ
تخدعي  ..يا حبيبتي بكره حتندمي ولقلبي حترجع قوته  ..أنتهت يا حبيبتي الحكاية
وقلبي قال كلمته  ..قال خالص نسيتك  ..مش حتوقفي تاني في سكته .

ابتسامة امرأة عابرة في حياتك ممكن أن تجعلك ال تنساها العمر كله
الشذوذ هو أن ال تحب

ً
نسبيا إلى
تذكير :ال تهدف هذه الدراسة الطويلة
العرب .وقد وزعت الدول األوروبية فيما بينها
تخوين أواتهام أحد بالمسؤولية عن ماحدث ويحدث
مسؤولية “حماية” الطوائف العربية ،بحيث أصبح
في منطقة الشرق األوسط والعالم
بموجبها الكاثوليك تحت حماية فرنسا
العربي عامة وسورية خاصة .ولكنها
والنمسا واألورثوذوكس بحماية
تهدف إلى إلقاء نظرة موضوعية
روسيا بينما تقوم بريطانيا بحماية
عن أسباب هذه األزمات وتطورها
البروتستانت واليهود.
المستمر حتى وصلت إلى ما وصلت
سأحاول بمنشور اليوم إضافة إلى
إليه من تدهور وتفرقة وتمزق
منشور آخر وربما إثنين على األكثر
شمل جزءاً كبيراً من العالم العربي.
أن أنهي هذه العمل ،راجياً أن أتوصل
نكمل اليوم حديثنا عن العصر
في نهايته إلى إلقاء الضوء على
العثماني بتلخيص أهم خصائصه
أسباب التحول المذكور بعنوانه.
وتداعياته:
قبل أن أستأنف الحديث عن الموضوع
ث) العصر العثماني (تتمة):
أرجو أن ال تنسى السيدات والسادة
أود قبل ذكر تلك الخصائص أن ألفت
القراء أهم النقاط السلبية التي
كريم أنظار السيدات والسادة القراء
ذكرت في المقاالت السابقة ،والتي
إلى نقطتين هامتين من خصائص
شملت الموروثات المختلفه منذ
بقلم المهندس:
تلك المرحلة التي تهم موضوعنا.
ظهور اإلسالم حتى نهاية العصر
النقطة األولى هو أن التدخالت
العثماني .وقد رأينا أهمية المنطقة
هيثم السباعي
األجنبية في المنطقة بدأت في تلك
الجيوستراتيجية والصراع العنيف
الحقبة وبتشجيع من األستانه كما أن
بين الدول اإلستعمارية وعلى رأسها
النظام الطائفي في المشرق العربي تأسس وتوطد
بريطانيا وفرنسا ،للسيطرة عليها ،وال ننسى روسيا
في ظل ذلك العهد ،أيضاً.
التي كانت ،ومنذ عهد القياصرة تتطلع دائماً للوصول
ً
ً
 .١اختلف العهد العثماني إختالفا نوعيا عن دولة
إلى المياه الدافئة.
المماليك ألنه أقام نظاماً أجنبياً عاصمته خارج
ح) الصراع على المنطقة:
األراضي العربية ولغته وقيمه وسلوكياته غير
قال استراتيجي معروف أعتقد إذا لم تخني الذاكرة
عربية .سخر النظام العثماني على مدى أربعة عقود
هو الدكتور نبيل خليفة أنه يدعو منطقتنا القارة
قدرات العرب الخاضعين لسلطانه لمصلحة شعبه،
السادسة ألن السيطرة عليها يسيطر على ثالث
بينما كانت هذه القدرات تستخدم في األرض العربية
قارات في نفس الوقت.
في عهد المماليك.
كما قرأنا في سياق المقاالت السابقة أن الصراع
 .٢طور العثمانيون “نظام الملل” المملوكي بإعطاء
والتدخل في شؤون المنطقة بدأ في بواكير العهد
القيادات الروحية المسيحية واليهودية سلطة إدارة
العثماني ،وتحديداً في النصف الثاني من القرن
شؤون أتباعها .زادت فعالية وأوامر البطاركة
السادس عشر .كالعادة كانت الدبلوماسية البريطانية
والحاخاميين مع تدهور فعالية السلطة المركزية
أول من شعر بضرورة عمل شيء ما من قبل الدول
للدولة في اسطنبول ،وسلطات ممثليها األتراك في
اإلستعمارية للسيطرة على المنطقة .بناء على ذلك،
الواليات العربية .ويذهب الباحثون ومؤرخوا العهد
قام رئيس وزرائها “كامبل بانيرمان” في عام ١٩٠٧
العثماني إلى أن النظام الطائفي في المشرق العربي
بتشكيل لجنة خبراء في عدة حقول ،من بريطانيا
تأسس وتوطد في ظل ذلك العهد.
وفرنسا وبلجيكا وهولندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا.
 .٣منح السلطان سليمان القانوني ملك فرنسا فرانسوا
من الالفت بتشكيل هذه اللجنة غياب ألمانيا ألسباب لم
األول إمتياز “حماية” المسيحيين في اإلمبراطورية
أتمكن من معرفتها وكأنها اتعبرت ،منذ ذلك الحين.
العثمانية ،ثم توسعت هذه اإلمتيازات وشملت حماية
كانت مهمة اللجنه المذكورة دراسة أحوال الدول
ً
مدخال لإلختراقات األوروبيه في
اليهود فشكلت
األوروبية ،خاصة اإلستعمارية منها ،والتي قاربت
الواليات العثمانية عامة ،والعربية منها خاصة.
حسب رأيه حافة الزوال.
كما سمح السلطان سليمان لإلرساليات التبشيرية
في العدد القادم سنتحدث عن أهداف تلك اللجنه
الكاثوليكية والبروتستانتية بالتزايد والتي حاولت
واستنتاجاتها وتوصياتها .حتى ذلك الحين وبمناسبة
اكتساب أتباع جدد على حساب الكنائس الشرقية
حلول عيد األضحى المبارك ،أتمنى للجميع أجمل
العربية ،ما أذكى الصراعات الكنسية في المشرق
التهاني بعيد سعيد مبارك مع أخلص التمنيات
العربي وأشاع التعصب الطائفي في أوساط المسيحيين
بالصحة والسعادة

املهرجانات املغربية
ورغيف الفقري
المهرجانات المغربية ورغيف الفقير.
يحق لنا أن نتساءل منذ البداية بكثير من
الدهشة واالستغراب عن هذا الذي يسمى
ثقافة  ،ويندرج في وزارة الثقافة المغربية ،
من مثل الرقص والغناء والمسرح والسينما
وغيرها بهذا الكم الهائل ؟؟ في حين أظهرت
بيانات رسمية أن عدد الفقراء في المغرب
يبلغ  2.8مليون منهم  2.4مليون في الريف
و 400ألف في المدن  ،وهو ما يجعل معدل
الفقر يصل إلى  8.2بالمئة على المستوى
الوطني .
إن سياسة تنظيم المهرجانات الفنية بالمغرب
تطرح أكثر من سؤال خاصة في ما يتعلق
بالجانب القيمي والمادي والنوعي وكذا
الكمي لهذه المهرجانات ال سيما أمام االنتشار
الفطري والمتسارع لهذه المهرجانات الفنية ،
والتي يغلب عليها جانب الرقص والموسيقي
يليها المسرح والسينما ثم جانب الموروث
الفني في مرتبة ثالثة وذلك بمجموعة من
المدن الكبرى والصغرى والتي بات بعضها
يعرف أكثر من مهرجان خالل السنة الواحدة
وفي الفترة الصيفية على وجه الخصوص،
بل عم األمر حتى القرى والدواوير .هذه
المهرجانات والتي يفوق عددها اليوم عدد
أيام السنة  ،أي بمعدل أكثر من مهرجان
واحد في اليوم  ،وبميزانية تبدأ من 100
مليون سنتيم بالنسبة ألصغر المهرجانات
وأبسطها ؟؟؟ وتصل إلى عشرة ماليير
سنتيم كما هو الشأن لمهرجان موازين
وما شابهه ؟؟؟.
وتقام المهرجانات في جميع األلوان واألشكال
الموسيقية المحلية والعربية والدولية ،
والغريب أن المغرب لم يترك مجاال إال
وأنعم عليه بمهرجان ؟؟؟ وإن المجال
يضيق هنا وال يتسع لذكر هذه المهرجانات
التي نستطيع أن نقول إنه مبالغ فيها بشكل
مستفز  ،وللجماعات المحلية والحضرية
يد طولى فيها  ،فيما المنطق يجعل ميزانية
هذه الجماعات تقتصر على المنفعة العامة
للساكنة التي تحتاج إلى خدمات كثيرة هي
اآلن ولألسف جد متردية  ،مقابل تبدير المال
العام في الرقص والغناء والمجون  ،والذي

رطقات سياسية
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فتاة املنتزة
ال تستطيع بمصر ان تعرف المسيحي أو المسلم في
الشكل الخارجي إال من تقلد أو تقلدت من الحلي  ،أو
أرتدت من المالبس ما يلم عن عقيدته وععقيدتها الدينية
 .يقام باإلسكندرية في صيف كل عام  ،وبفندق المنتزة
على شاطئ البحر  ،مهرجان اإلسكندرية السينمائي  ،الذي
يستضيف الفنانين والعاملين بالفن السينمائي  ،يحضرون
ومعهم أفالمهم  ،فتعرض بقاعة الفندق  ،يشاهدها الجمهور
 ،ويكتب عنها الصحفيون  ،ويتحدث عنها النقاد  ،وتقيمها
لجنة التحكيم بالمهرجان  ،فتعطي الجوائز لمن يستحقها من
فروع اإلنتاج السينمائي المختلفة  .وكان يحرص كل عام
على أن يذهب إلى اإلسكندرية مع عائلته  ،في الفترة التي
يقام فيها المهرجان  ،لينظم معهم أن يمضوا اثناء الصيف
اسبوعاٍ أو عشرة أيام في هذه الفترة  ،يسكنون فيها بحي
المندرة الذي يقترب من المنتزة  ،فيظل في النهار مع العائلة
على شاطئ البحر  ،ويتناول معهم الغذاء  ،يشاركهم بعده
التجول للنزهة أو للتسوق  ،او يمكثون بالبيت  ،يغعلون
ما يحتاجون إليه  ،و يلهون بما يلهي  ،أو يتقيلون ساعة
أو ساعتين  .وعند المساء يذهب هو إلى فندق المنتزة ،
ليشاهد عرضاً من العروض السينمائية  ،ويلتقي بأصدقائه
وزمالئه من الفنانين الذين يعملون بفنون السينما المختلفة
 ،فيتحدث معهم عما يرونه من أبداع أو قصور في األفالم
المعروضة  ،وعن برامج المهرجان  ،وما بها من تنظيم
راق أو متواضع أو اخفاق بارز أو خفي  .وذات مساء
ٍ
يذهب إلى الفندق  ،ليحضر عرضاً من عروض المهرجان
 ،فيجلس بالهو الخارجي  ،الذي يطل على شاطئ البحر ن
يحتسي شراباً دافئاً يوازن بينه وبين الهواء الرطب الزكي
يهب في خفة  ،فيحمل معه رائحة البحر الزكية التي يعشقها
فيما يعشقه من أشياء  ،وإذا فتاة تقبل هي وامرأتان  ،األولى
أكبر من الثانية  ،فيجلسن أمامه  ،وإذا هن يتحدثن في همس
وكأنما يرهبن المكان  ،أو يلتمسن فيه من يزيل عنهن رهبته
 ،فتلتفت الفتاة إليه وتساله عن المهرجان  ،وعما به من
افالم فيحدثها عنه وعنها  ،وقبل أن يتم حديثه تستفسره
عن العاملين بالفن السينمائي  ،وكيف ينفذونه  ،فيحدثها
عنه وعنها  ،فيشعر بها تستزيده  ،فيشرح لها شيئاً عاماً
من قواعده وأصوله  ،فإذا هي تنظر إلى عينيه في استمتاع
تحثه فيه على أن يكثر من حكاه  ،وتبدي الفتاة اسفها على
سكنها باإلسكندرية  ،بعيدة عن القاهرة التي تمتلئ وتشتهر
بفروع الفنون المختلفة وخاصة الفن السينمائي  ،فعرفت
منه سكنه بالقاهرة  ،فما فصحت له أن سكانها محظوظون
 ،فهم يقتربون من هذه المجاالت الفنية وليست السينما فقط .
أما المرأتان فكانتا تنصتان إليه  ،وتتركان الفتاة تتحدث عليه
 ،فإذا تحدثنا فحديثهما في اقتضاب  ،اليزيد عن أستفسار أو
أستفهام  ،وكأنما هما اليرغبان في ان يتركا الفتاة تتحدث
بمفردها  ،ويفهم منهن أن المرأة الكبيرة هي أمها  ،وأن من
تصغرها هي أختها  ،ويسمع منهما االسم الذي يتحدثان
به إلى الفتاة  ،هي رابحة وأختها خديجة  .ويحين وقت
عرض الفيلم بقاعة العرض  ،فيسألهن إن َّ
كن سيحضرن
العرض فتبدي الفتاة له رغبتها عليه في فرح  ،وتستأكده
المرأتان فيخبرهن أن العرض عام للجمهور  ،فيهم من
جلسته ويقفن معه  ،فيصحبهن لتسير الفتاة إلى جانبه ،
تحاول أن تسرع من خطاها  .وكان الجمهور كثيراً  ،فتمد

ذراعها خلفها  ،تحثه على اإلسراع  ،فتلمس أناملها كفه
لمسة عابرة لم يعرف أن كانت قد تعمدتها أم هي منها بال
وعي  .وتتقدم الفتاة مع أمها وأختها إلى صف من صفوف
القاعة  ،فتتلفت حولها وتنظر إليه  ،لتبحث له عن مكان
تر مقعداً فارغاً  ،وترنو إليه أمها وأختها
إلى جانبها  ،فلم َ
 ،فيشير إليهن بيدهخ أن يجلسن  ،ويشير إلى مقعد شاغر
بالصف الخلفي فيجلس خلفها منحرفاً
ً
قليال عنها  .ويبدأ
ً
العرض  ،فإذا الفتاة كلما رأت مشهداً مثيرا تندهش له  ،أو
كوميدياً تبتسم له أو تضحك ن تلتفت خلفها إليه  ،وكأنما هي
تشاركه الدهشة أو اإلضحاك  ،أو كانما هي تفصح له عن
اندماجها واستيعابها  ،فيومئ لها برأسه يبادلها ما نشعر به
 .ويؤكد لها اندماجها واستيعابها مما تراه  .وينتهي عرض
الفيلم ،فيسير إلى جانبهن  ،متجهاً إلى موقف سيارات الفندق
 ،ليستقل سيارته فيراهن يسرن في نفس اإلتجاه  ،فيضطر
أن يسأل الفتاة وقد سارت إلى جانبه
ما رأيك في الفيلم ؟ أأعجبك؟
لقد أعجبني  ،ولكن يهمني أن أعرف رأيك أنت
أراه من األفالم القيمة  ،ولكن به بعض الملحوظات
ليتك تحدثني عنها  ،وهذا حديث يطول  .أمعك سيارة ؟
نعم
ويبلغون توقف السيارات فتتقدم عنها أمها وأختها ،
فتتلفتان إليها وكأنما يحثانها مع اإلسراع فتومئ لهما
 ،ولكنها تنظر إليه وتسأله  :بي رغبة في أن نتحدث
عما نراه في الفيلم من هذه الملحوظات  ،ولكن يبدو أن
الوقت ال يتيح لنا ذلك  ..أستأتي غداً؟ .
نعم  ..عند المساء  ،ألشاهد الفيلم الذي سيعرض
ً
قليال عن
إذن سنحضر نحن قبل عرض الفيلم  ،لنتحدث
فيلم اليوم  ،ثم نشاهد فيلم الغد  .وتحييه  ،وتحييه معها
أمها وأختها  ،فيشكرهن ويبادلهن التحية  ،ويتواضع
لشكرهن فما أن تخطو الفتاة خطوتين حتى تتأنى وتدنو
منه فتقول له في شئ من الخجل .
أحب أن أسألك عن شئ
تفضلي
ولكن تلتفت  ،فإذا أمها وأختها تنظران إليها  ،فتقول
في سرعة
إليه في مساء الغد
ويستقل سيارته فيشير إليهن بذراعه  ،فيشرن إليه ،
وقد قادت أختها سيارتهن  ،وجلست هي إلى جانبها ،
واألم خلفهما  .وعند مساء الغد  ،يتجه غلى الفندق سيراً
على قدميه  ،فالمسافة صغيرة بين المندرة والمنتزة ،
فيسير على الطوار الموازي لشاطئ البحر  ،وكأنما به
رغبة داخلية في أن يتأخر وال يسرع  ،وإذا هو يفكر
في تلك الفتاة التي تنتقده ليحدثها عن السينما  ،وعن فنها
وقواعدها التي ال يفهمها العامة  ،ولم يدرك من حديثها
ماذا ترغب في أن تعرف عن هذا الفن الذي يرهق
ينجل له ماذا تهدف
العاملين به عندما ينفذونه  ،ولم
ِ
إليه  ،فكان يتحدث إليها في شئ من التحفظ  ،وكثير من
األحترام  .ولكنه يتساءل  :أتراها حقاً تنتظره لهذا األمر
 ،هذا ال يشك فيه  ،وهذا ما بدا في نقاشها الملح معه
لتعرف أكثر مما يحدثها عنه  ،ولكنه مع هذا التساؤل
 ،قد لمح في عينيها باألمس بداية إحساس يلوح عليهما

بقلم :إدوار ثابت
 ،تنظر فيه إلى عينيه نظرات خاطفة  ،وتتفحص معها
قوامه وهيأته في سرعة  ،فتستفسره وهي تلتفت حولها
 ،وتحرك راسها إلى وجهات مختلفة  ،وكأنما تخفي أو
تتحاشى التركيز في نظراتها  .أتراها تهدف إلى أمر
ما  ،تحاول فيه أن تبحث عمن يمكن أن يرتبط بها ،
وتساعدها أمها وأختها على ذلك  ،مثلما تفعل كثير من
األمهات واألخوات  ،فيعطيانها الفرصة في أن تتعرف
على من يروقها  ،والتمنعانها عنه  ،وليس هذا غريباً
أو مشيناً  ،بل متحضراً ومهذباً تفصح فيه األم ألبنتها ،
واألخت ألختها من رايها فيمن تنتقي  ،وفيمن ترغب فيه
 .وما أن يفكر في ذلك األمر  ،حتى يخفق قلبه  ،ويتنفس
في عمق  ،فالفتاة جميلة متألقة  ،راقية ورقيقة  ،مهذبة
في حديثها  ،تبدو عليها فيه ثقافة تحاول أن تسعى لتنهل
من معارفها وهذه الخصال هي ما يتمناه هو فيمن يرتبط
بها  ،ويسعى للبحث عنها  ..ولكن هل يمكن ذلك  ،هل
يمكنه أن يتعرف عليها ن هل يمكنه أن يحدثها في هذا
األمر – وهل يمكنه أن يرتبط بها ؟؟!! ويدنو في سيره
من سور الفندق فيتباطأ وكأنما يرغب في أن يتأخر
مرة ثانية  ،فيشعل لفافة تبغ  ،ويظل هذا يتطلع غلى
أفق البحر  .وقد غمره ظالم الليل  ،ينظر فيه إلى تلك
المصابيح المتناثرة التي تضعها السفن عليها لتضيئها
وتكشف عن أماكنها  ،والتي يسعى بها الصيادون
إلى صيد األسماك المختلفة في هذا الوقت من الليل ،
ويبيعونها أثنار النهار بأسواقهم  .ويتجه إلى الفندق ،
فيسير بالبهو الخارجي  ،وكان مزدحماً بالناس  ،فيلتفت
حوله  ،وإلى من يجلسون  ،فلم يلمح الفتاة والمن كانتا
معها  ،وكان يرغب في أن يذهب إلى المركز الصحفي
مثلما يفعل في أيام المهرجان ليحصل على ما به من
مجلدات وإصدارات  ،فيتجه إلى الصالة الداخلية  ،فما
أن يبلغها حتى يرى الفتاة ترفع نحوه ذراعها  ،وقد
جلست هي وأمها وأختها على اريكه بركن من أركان
الصالة  ،فيضطر إلى أن يدنو منهن مبتسماً  ،فيحييهن
 ،ويحيينه  ،فيجلس أمامهن  ،فتقول له له الفتاة في رقة
وشئ من الحنو وكأنما تؤنب
لقد تأخرت
ويعتذر إليها  ،فلم تسأله عما أتفقا عليه باألمس ن وعند
حديثهما الذي تركاه لهذا المساء  ،وإنما تقول له في
لهجتها المهذبة  :سيبدأ عرض فيلم الليلة بعد ربع الساعة
ويبتسم إليها في شئ من الدهشة  ،فقد أضحت تعرف
العروض وأوقاتها  ،مما لم تكن تعرفه باألمس فيقول
لها مطئمناً :
سنلحقه  ،فال زال هناك وقت
وينظر إليها وإلى أمها وأختها  ،يحاول أن يضمها إلى
حديثه فيقول
أستاذنكم لدقائق  ،سأذهب فيها إلى المركز الصحفي
للمهرجان  ،فتومئ له األم وأختها  ،أما إيماءة الفتاة
فكانت مختلفة  ،لم ُ
تخل من شئ من اليأس أو الضيق
ً
ن وكأنما هي كانت ترغب في ان يظل معها وقتا أكثر
لتتحدث معه قبل عرض الفيلم  ،أو كأنما هي قد أحبطت
من تصرف الذي سيؤخرها عما تهدف إليه  ،ومن
اتجاهه إلى المركز الصحفي الذي كان يمكنه أن يتأني له

مـــاراثـون
أخيرا جاء اليوم الذي إنتظره طويال .خالل دقائق
سيبدأ سباق الماراثون ،سباق ماراثون هذه المدينة
واحد من أشهر الماراثونات و أكثرها تقديرا و إحتراما
في األوساط الرياضي ،إستعد طويال لهذا السباق ،بدأ
بتمرينات اللياقة و طول النفس ،ثم العدو لمسافة عشرة
كيلومترات ستة أيام في اإلسبوع ،اليوم السابع يجري
حوالي عشرين كيلومترا أو ما يسمونه نصف ماراثون،
في آخر إسبوعين جرى المسافة كاملة إثنين و أربعين
كيلومترا ،قطعها في زمن معقول جدا ساعتين و نصف،
تعمد أن يكون عدوه في نفس مسار الماراثون الفعلي
حتى يعتاد عليه و يعرف خفاياه .إتبع نظام تغذية مدروس
لعدائي المسافات الطويلة يوفر له الطاقة الالزمة و يبني
عضالته ،إشترى حذاء عدو مخصوص مكتوب على
صندوقه «تقنية عالية توفر راحة و سرعة».
هناك اآلالف حوله ،أغلبهم يحلمون بإتمام السباق ،القلة
ـ و هو واحد منهم ـ يحلمون بالفوز بالمركز األول ،بدأ
أغلب المتسابقين في القيام بعملية اإلحماء و الغرض
منها إعداد عضالت الجسم للمجهود القاسي الذي
ستتعرض له خالل دقائق و لمدة أكثر من ساعتين،
الوجوه حوله متفائلة و متحفزة ،منظمو السباق إختاروا
أن يبدأ في الساعة السابعة صباحا كي يجنبوا المتسابقين
حرارة الجو ،هناك نسمة هواء باردة منعشة تعمق من
الشعور بالترقب و التحفز .إستيقظ هذا الصباح مبكرا،
أكل وجبة خفيفة ركز فيها على السكريات كي تعطيه

الطاقة الالزمة ،دهن ما بين أصابع قدميه بالفازلين حتى
يتجنب تسلخهم من االحتكاك معا أثناء العدو ،إرتدى
حذاء العدو الجديد و الذي سبق إرتداءه مرتين من قبل
فهو يعلم أنه من الخطء أن يرتدي الحذاء الجديد ألول
مرة في السباق.
نادى منظمو السباق على المتسابقين فاصطفوا في
صفوف متقاربة عند خط البداية ،إنطلقت طلقة البداية
فانطلق المتسابقون في سعيهم الحثيث نحو المجد نحو
الفوز بأحد أهم األحداث الرياضية في العالم ،إنطلق
معهم يحدوه أمل قوي جميل .هو يعرف االستراتيجية
الالزمة للفوز ،أنهى أول عشرة كيلومترات ،جرى
بهدوء جريا حثيثا دون أن يضع ضغطا على نفسه أو
يرهقها ،اآلن هو يعدو بسرعة أعلى ،يستمتع بالعدو،
يشعر أنه يمكنه أن يستمر هكذا لعدة أيام ،على جانبي
الطريق هناك بعض المشجعين يصيحون بهتافات تحث
العدائين على االستمرار ،بعضهم يحمل أعالم بالد
المشتركين في الماراثون ،هناك طاوالت على طول
الطريق لتزود العدائين بماء الشرب ،بعض العدائين
يضعون سماعات على آذانهم لإلستمتاع بموسيقاهم و
أغانيهم المفضلة أثناء العدو ،هو يفضل أن يكون مع
أفكاره و مشاعره ،أغلب المتسابقون يعدون معا في
مجموعات ،يعتقد أنهم يستمدون الحافز من وجودهم
وسط مجموعة ،هو يفضل أن يكون بمفرده ،يسمون
شخصا مثله يفضل الوحدة و يتصرف دون معونة

الصياد ال يطلق النار على كلبه !!
ماذا عن مسار الصراع اإليراني اإلسرائيلى وطبيعة المواجهه
القادمة بين إيران وإسرائيل ؟؟
وهل فعال الواليات المتحدة األمريكية سوف تضرب إيران هذه
المرة ؟؟
وما التدابير التى يمكن اتخاذها لمنع المواجهة بين إيران وإسرائيل أو
على األقل الحد من نطاقها؟!
وهل الصراع اإليرانى اإلسرائيلى صراع دينى في األساس أم صراع
سياسي ؟؟
وهل سيؤدى إلى مواجهه عسكرية وأمنية مباشرة أم ستكون مناطق
النفوذ ساحه لتلك المواجهة ؟!
يشهد عالمنا الحالي بصور ٍة عامة ،ومنطقتنا العربية بصف ٍة خاصة
حرب عالمية جديدة،
العديد من الصراعات؛ التي تنذر باقتراب
ٍ
والتي نستنتج من إرهاصاتها أنها ستكون األكثر خطور ًة في تاريخ
اإلنسانية؛ إذ أن األطراف التي تتجاذب أطراف هذه الصراعات بال
استثناء تمتلك أسلحة نووية ،وبينهم العديد من التوترات ،ولكن ما
يهمنا حاليًا أن ساحة المعارك ستكون منطقة الشرق األوسط ،وعلى
قائمة النزاع الدائر ،تتربع ٌ
كل من إيران ،وإسرائيل.
وألن موازين القوة في العالم ليست ثابتة ،فال يمكن أن نقيس التباين
بين الدول بصورة مطلقة ،إال أننا من خالل قراءة األحداث الجارية،
يمكن أن نضع تصورا لدول النزاع في المنطقة ،فإسرائيل تخوض
حربًا كالمية ضد إيران منذ فتر ٍة طويلة ،وال يمكن أن نأخذ ذلك دليلاً
على ضعفها أو على قوة إيران؛ ألن الدول عادة تجعل الحل العسكري
الخيار األخير ،حتى وإن كانت تثق من عتادها وقوتها ،وذلك ألن
الحرب كل أطرافها خاسرون باختالف درجات الخسارة ،ومن
خالل ما سبق ال يمكن أن يجزم أحدهم أن إيران أقوى من إسرائيل
أو العكس.
وإذا تناولت الخلفية التي تتبناها دول النزاع؛ فال يمكن أن ننحي الفكر
الديني جانبًا؛ إذ أن فصل الدين عن السياسة يعلنه الكثير من القادة
على المأل ،لكن ال غنى عن استغالل العاطفة الدينية الستثارة عاطفة
الجماهير ،وشحنهم لتحقيق األهداف السياسية ،ودائمًا ما تجد الربط
بين الصراع واالضطهاد الديني واضح في خطابات رموز الكيان

 ،أو يتغاضى عنه
 ،ولكنها تنظر في
عينيه  ،وتقول له
في حنو – التتأخر
 .فيقول في هدوء – ليس أكثر من دقائق  .ويتجه إلى
المصعد فقد كان المركز الصحفي بطابق علوي من
طوابق الفندق  .ويظل بطابور الذين يرغبون في أعتالئه
 .فإذا الفتاة تنتصب من مكانها باألريكة وتهرع إليه وقد
أوشكت أن تلتصق به  ،فتسأله مبتسمة في شئ من الخجل
 ،محته بأندفاعها وذللته بجرأة أضطرت إليها  :حتى اآلن
لم أتشرف باسمك  .وتنظر إلى عينيه تنتظره  ،فيشفق
عليها لو هي تفكر في شئ ما بدا يتأكد عنه  ،بل اشفق
معها على نفسه  ،فإجابته عن سؤالها لن تجدي فيها ما
يثور في نفسها ويرنو غلى عينيها في هدؤ  ،فيلقي عليها
أسمه الذييي ينم عن عقيدته المسيحية  ،فإذا هو يلمح على
وجهها أحساساً بل مقدار من األحساسيس المتضاربة
والمتشاحنة قلما رآها من قبل على وجه إنسان  ،فإذا هي
قد أرتعش جفناها رعشات سريعة تغض فيها بصرها
تارة وتنظر غليه تارة ثانية وقد أفتعلت ابتسامة بغير
أبتسامة  ،الحت فيها على وجهها تلك األحاسيس التي
نمت عن األحباط واليأس واألسى والسخرية معاً  ،فتنظر
إلى عينيه مرة ثانية فتومئ له براسها وتقول له في همس
لفظة ليست أكثر منها .

شكراً وتستدير فتدنو من أمها وأختها  ،فيشعر
بمشاعر ال تقل عنها  ،بل يزيد عنها األشتياق

والعطف عليها  ،وإذا هو وقد أنتظر بطابور المصعد
يرنو إليها في لمحة خاطفة فيراها تجلس إلى جانب أمها
 ،فتهمس إليها بشئ  ،ولكنه تدارك  ،فتبتسم لها األم في
سخرية ال تخلو من حنو  ،فتنحنئ نحوها أختها لتسمع
ما أقصحت به ألمها  ،فلم تلتفت إليها الفتاة  ،بل كانت
تنظر امامها إلى ال شئ  ،وكأنما تستدرك من لوعة ما
حدث منها ومنه  ،فتركت المها أن تجيبها عما تستفسره
فما أن تسمع أختها منها حتى تبتسم كما أبتسمت أمها ،
وإن كان مثل هذا الشكل من أنفراج الشفاه ليس أبتساماً
بمفهومه اللغوي الذي ينم عن الضحك بال صوت  ،وإنما
هي حركة يفتعلها الشخص عندما يشعر بإحساس ينأى
عن الضحك والبهجة  ،ويدنو من الهزل أو األحباط ،
ولهذا رأى أبتسامتيهما مختلفة فربطه بالسخرية وكأنها
مزاح  .ويتجه إلى المركز الصحفي  ،فيأخذ ما يستهويه
من المجلدات واإلصدارات  ،وينزل إلى البهو الداخلي
 ،فينظر إلى األريكة التي كن يجلسن عليها  ،وإلى مكان
الفتاة التي كانت تجلس في طرفها فإذا هي فارغة .
ويذهب إلى قاعة العرض  ،ليشاهد الفيلم الذي يعرض
ن فلم يفهم منه شيئاً إال مشاهد متتالية كان ينظر إليها في
سهو بال تركيز  .ويتجه إلى سكنه بالمندرة  ،فيسير على
الطوار الموازي لشاطئ البحر  ،وقد تملكه الكثير من
المشاعر المتضاربة  ،أكثرها ذلك األشفاق والعطف ،
ير الفتاة بعد ذلك المساء
لم يغب عنه فيهما وجهها  .ولم َ
طوال الفترة التي أمضاها باإلسكندرية  ،بل لم يعرف
إن كانت قد شاهدت العرض السينمائي ام ال .

رياضة املشي ...
األقل كلفة لإلبتعاد عن
الشيخوخة
بقلم :الدكتور غازي الفنوش
أثبتت الدراسات واألبحاث الطبية بأن من
أهم فوائد رياضة المشي هو انه يساعد على
البقاء في حالة نشاط وحيوية والحصول على
جسم رشيق ومقاوم لألمراض وبالتالي تجنّب
ّ
المبكرة .ورياضة المشي هي من
الشيخوخة
أسهل أنواع الرياضة النه يمكن ممارستها
بأي مكان سواء داخل المنزل أو خارجه .
من أهم فوائد رياضة المشي :
 -١التخلص من الوزن الزائد والحماية من
السمنة حيث تعمل تلك الرياضة على حرق
الدهون خاصة في منطقة البطن واألرداف.
 -٢تقليل اإلصابة بأمراض القلب والشرايين
ألنها تحد من تراكم الدهون على األوعية
الدموية وتمنع تصلبها وبالتالي تخفف من
إحتمال حدوث إرتفاع الضغط الشرياني.
 -٣تقليل إحتمالية اإلصابة بداء السكري،
النوع الذي يأتي بشكل عام في وقت متأخر
من العمر.
 -٤عالج التوتر والقلق باإلضافة إلى تزويد
الجسم بالطاقة اإليجابية والنشاط والحيوية.
فالمشي يساعد على زيادة إفراز هرمون
االندورفين الذي يقلل من نسبة التوتر والقلق
ويخفض المشاعر السلبية ويزيد الشعور
بالسعادة.
 -٥اإلسترخاء والنوم العميق خاصة عندما
يت ّم المشي في وقت متأخر من النهار فهو
يساعد على إفراز هرمون السيروتونين الذي
يُشعر الشخص بالراحة واالسترخاء .
 -٦تحسين التروية الدموية للدماغ  ،وبالتالي
تقوية الذاكرة وتجنب مرض الزهايمر .
 -٧تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة
السيما عندما تجرى تلك الرياضة خارج
المنزل وتحت أشعة الشمس التي تزود الجسم
بفيتامين (د ) الضروري للعظام والمفاصل.
 -٨اإلقالع عن التدخين ألن المشي يعمل
على زيادة إفراز هرمون الدوبامين الذي
يؤدي بدوره إلى تحسن في مزاج المدخن
ومساعدته على التخلص من التدخين.
 -٩تخفيف إحتمال إصابة المراة بسرطان
الثدي بنسبة  %٢٠حسبما تشير الدراسات
العلمية.
إن ممارسة رياضة المشي خارجا في الطبيعة
هي وسيلة رائعة لإلنسان لبدء يومه .هذا وإن
اختيار الحذاء الرياضي المناسب مهم جدا
لتجنب اصابة االقدام.

بقلم:
جــاك قرانـطـة

بقلم :شريف رفعت
اآلخرين «الذئب المنفرد» ،يعجبه الوصف ،وجده
ينطبق عليه ليس في عدوه للماراثون فقط لكن في حياته
عموما.
زاد من سرعته ،أخذ يتجاوز غيره من المتسابقين،
كلما وجد مجموعة تسبقه يضع في إعتباره أنهم الهدف
الذي يجب أن يتخطاه ،يعطيه ذلك حافزا على السرعة
و على االستمرار ،أنهى ثالثين كيلومترا ،في العشرة
التاليين شعر ببداية اإلرهاق و التعب لكنه إستمر
محاوال االحتفاظ بنفس السرعة ،أكيد الجميع يشعرون
باإلرهاق و التعب ،بدأ بعض المتسابقين ينسحبون ،زاده
هذا إصرارا على االستمرار ،قل عدد من حوله من
العدائيين إما ألنهم إنسحبوا أو ألنه تجاوزهم ،ترى ما
الذي يدور في أذهان العدائين اآلخرين ،أكيد جميعهم
يحلمون بالفوز بالمجد بالتقدير ،هو وضعه مختلف
فهو يبحث عن تعويض عن واقعه البائس ،عن وظيفته
المتواضعة ـ في الواقع وظيفته الحقيرة ـ و التي هي
الوحيدة المتاحة له ،تعويضا عن أسرته رقيقة الحال
ـ في الواقع أسرته المتدنية ـ و التي هي قدره ،فوزه
في هذا الماراثون لن يكون فقط إنجاز لكنه ضرورة،
ضرورة كي يحترم نفسه و يرضى بواقعه ،الفوز إذا ال
مفر منه ،الفوز هو مسألة حياة أو موت معنوي.
يستمر رغم تعبه في تجاوز غيره من العدائين ،أنهى
أربعين كيلومترا ،شعر بإرهاق شديد ،بألم في جميع
عضالت جسده ،باقي كيلومتران إثنان فقط على نهاية

في
السباق،
الواقع يرى خط النهاية على بعد .هناك إثنان فقط من
المتسابقين أمامه على بعد حوالي مئتين متر ،يجب أن
يتجاوزهم ،أسرع في العدو رغم آالمه ،المسافة بينه و
بينهما تتناقص ،أيضا تتناقص المسافة بينهما و بين خط
النهاية ،يصبح عدوه كأنه في سباق مسافات قصيرة،
منتهى السرعة مصحوبة بمنتهى األلم .يقترب أكثر
و أكثر منهما ،ال يشعران أن أحدا يحاول تجاوزهما،
أخيرا يعدو محازيا لهما ،أحدهما فجأة يفقد المقدرة على
االستمرار من كثرة اإلرهاق ،يكمل المسافة الباقية سيرا
ملتقطا أنفاسه و قانعا بالمركز الثالث ،اآلخر يكمل العدو
ليصبح الماراثون سباقا بين إثنين لمسافة حوالي ثالثمئة
مترا ،أالمه تقتله ،لكنه لن يتوقف ،النصر و المجد و
التقدير ينتظرانه بعد ثوان معدودة ،يقتربان معا من خط
النهاية ،كل منهما يحاول أن يبذل أقصى ما في وسعه
كي يسبق اآلخر ،يفكر تفكيرا إيجابيا ،سيفوز ،سيفوز،
المركز الثاني ال يليق به ،ثوان قليلة صعبة و يفوز
بعدها بالمركز األول.
يجلس على مقهى بالقرب من خط نهاية السباق ،صياح
الجمهور يشتد عالمة على أن المتسابقين يقتربون من
خط النهاية ،يصبح الصياح هستيريا ،يستنتج أن هناك
منافسة قوية محتدمة على المركز األول .يحملق طويال
بأسى في ساقه اليسرى الضامرة التي شوهها شلل
األطفال و يلعن عالمه اإلفتراضي.

بقلم /أسماء أبو بكر

الصهيوني؛ ففي أحد خطابات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو صرح أن إيران تسعى إلبادة اليهود منذ العصور القديمة في
عهد هامان الفارسي ،وكأن الرجل يلوم إيران على سياستها التي
انتهجتها من قبل الميالد..
في الحقيقة استغالل العهد القديم من قبل اليهود أو توظيف
النصوص المقدسة بصورة عامة من قبل القادة ليس أمرً ا غريبًا،
فإذا أردت كسب عاطفة الجماهير عليك أن تضفي نوعً ا من القداسة
على خطاباتك ،ألنه كما هو معلوم الدين أفيون الشعوب؛وقد فعلها
بوش من قبل في حديثه عن احتالل العراق وقال إنها حرب صليبية
جديدة ،وعلى الرغم من ذلك فإننا ال نستطيع أن نؤكد أنه صراع
ديني ،حتى وإن ادعت كل األطراف ذلك ،إنما الدين هنا مجرد رداء
لنيل القداسة ،والصراع يحمل أطماعً ا لنيل المزيد من الحظ في
ميزان القوة في المنطقة.
وأعتقد أن إيران ال تستهدف من كل هذا الكيان الصهيوني فحسب،
ولكنها كغيرها من الدول المؤثرة في المنطقة تسعى لبسط نفوذها،
وهي تنظر للعرب دائمًا نظرة العدو إذ أنها تنظر إليهم نظرة عداء
قديم؛ فزوال اإلمبراطورية الفارسية كان على يد العرب ،فإيران على
الرغم من أنها دولة دينية يتحكم فيها الفقيه ،لكنها ماتزال متمسكة
بهويتها الفارسية ،وأعيادها القديمة التي تحتفل بها ،فربط الماضي
والحاضر بات عقيدة واضحة للدول التي تتبنى أفكارً ا دينية قومية،
مثل إسرائيل وإيران ،وال ينكر عاقل مدى خطورة المد اإليراني
على العرب؛ فإيران باتت ظاهرة في كل تدخل عسكري في البلدان
العربية ،وما سوريا عنا ببعيدة ،وإن لم تكن في اليمن واضحة المالمح
فدورها لمساعدة الحوثيين واضح وضوح الشمس في ضحاها ،ولكن
لن يحسم الجدل القائم هنا طاولة المناقشات فالدول الكبرى ،تنظر إلى
الوطن العربي كأنه غنيمتهاٌ ،
وكل يدلي بدلوه في ساحات الحروب،
والخاسر الوحيد هو العربي البسيط الذي يأتيه الموت من كل مكان.
أما في الجانب اآلخر وهو الصراع القديم الحديث بين إسرائيل ودول
أوقات أخرى يظهر
العرب؛ فاألمر يظهر أحيا ًنا أنه حرب عقيدة ،وفي
ٍ
نزاع استعماري؛ فإسرائيل منذ إعالن قيامها وهي دولة
في صور ِة ٍ
هذا ال يعني أنها انسلخت عن عقيدتها ،فكما ذكرنا ً
آنفا
علمانية،لكن

أن الدين أداة فعالة الستثارة
عاطفة الشعوب؛ فإن الحركة
الصهيونية على يد مؤسسها
استغلت الدين االستغالل األمثل لجذب بسطاء اليهود ،فالصراع
اإلسرائيلي العربي إن لم تكن العقيدة تتحكم فيه؛ فإن لها دور كبير،
فدخولهم فلسطين كان من خالل نصوصهم الواهية ،وقتلهم للشعب
األعزل كان بدافع ديني ،حتى أن العلمانيين في هذا الكيان ينظرون
إلى الدين أنه سجل تاريخي ،وأن موسى عليه السالم بطل قومي ،وهي
نظرة الملحد اإلسرائيلي الذي ال يؤمن بالعقيدة لكن يؤمن بالحق في
األرضً ،إذا فالعقيدة شاء من شاء وأبى من أبى تظهر في الصراع،
وعلى أية حال فإن الصراعات في العالم كله تتحكم فيها األفكار وما
العقيدة إال درجة فكرية قد يضحي صاحبها بحياته في سبيل نشرها..
وإذا دققنا النظر في الصراع اإليراني اإلسرائيلي ،وأردنا أن نقرأ
سطور المستقبل ؛ فإن احتمالية اندالع حروب نظامية في العصر
الحالي ضعيفة ج ًدا ،حتى وإن ظهرت بوادرها في العديد من مناطق
النزاع ،ولكن الظاهر أن النزاعات الحالية تصنف ً
وفقا لنظرية الكلب
والبرغوث؛ فالجيوش النظامية يتم استنزافها من خالل الجماعات
المتطرفة؛ التي يصعب القضاء عليها ،مثلما يفعل البرغوث الصغير
في الكلب العمالق ،وإسرائيل ليست غبية لتدخل في مواجهة عسكرية
مع إيران على األقل في الوقت الحالي ،لكن السيناريو األكثر احتمالية،
هو استمرار الحروب الكالمية بين الدولتين ،واستخدام الضغط
الصهيوني في الواليات المتحدة األمريكية في سبيل فرض المزيد من
العقوبات على إيران ،ومن يدري ربما تظهر قوة جديدة تحسم الجدل
وتقلب موازين القوة في العالم.
خالصة األمر؛ إذا لم تضرب الواليات المتحدة إيران معناه تمدد
إيران في المنطقه وباب المندب والبحر األحمر وكل المشرق العربي
سيكون عرضة لحروب مذهبية وطائفية ،وإذا حاربت الواليات
المتحدة إيران فهذا يعنى فتح باب جهنم في المنطقة فهناك احتماالن
كالهما خطير؛ أن تبقى إيران ذات سيادة في المنطقة ،أو أن تشن
أمريكا حربًا ضخمة على إيران ،وفي كل األحوال يبدو أن المنطقة
مقبلة على حرب عالمية جديدة ،هذه هي المؤامرة الحاقدة ..

والممتع ّ
حق ًا هو ما نشرته مجلة البيئة و
الصحة العامة حول المشي حافي القدمين
سوا ًء على العشب االخضر أو الرمل ،والذي
يدعى التأريض .فاألرض مليئة بالطاقة
واإلتصال مع هذه الطاقة يغذي الجسم والعقل
والروح .يتم ذلك عبر إنتقال اإللكترونيات
من سطح االرض إلى جسم اإلنسان .لهذه
اإللكترونيات تأثيرات مضادة لألكسدة فهي
تساعد على محاربة اإلجهاد التاكسدي
المرتبط بااللتهابات واألمراض.
قد يتبادر إلى أذهاننا السؤال حول أيهما
أفضل ،ممارسة رياصة المشي خارجا في
الطبيعة او إستعمال جهاز المشي الكهربائي
«»treadmill؟
أن أخذنا ضيق الوقت على الكثير من
العاملين وربات البيوت الذي يحول دون
ممارسة هذا النشاط في الخارج ،تجدنا نقول
أن استعمال جهاز المشي داخل البيت قد يفي
بالغرض .لكن المشي في الهواء الطلق يحقق
فائدة أعلى للصحة والجسم السيما عندما يتم
في المساحات الخضراء كالغابات والحدائق
التي تساعد أيضاً على تحسين المزاج ومستوى
الطاقة.
البد لنا هنا من التنبيه بأن معظم إصابات
رياضة المشي سببها الحمولة الزائدة على
العضالت والعظام والمفاصل .وهذا النوع من
اإلصابات يحدث عند تكرار نفس الحركة،
على الً treadmill
مثال ،آالف المرات بدون
تغيير وضعية القدم .فعندما تتركز الحمولة
على جزء من مفصل القدم أو الركبة وال
تتوزع على المفصل بشكل متوازن ،تحصل
االصابة .
لذلك فالطريقة الصحيحة لرياضة المشي تتم
بإبقاء الراس مرتفعا وتحريك الكتفين بشكل
طبيعي والحفاظ على استقامة الظهر وتقليص
عضالت البطن بشكل خفيف .هذا باإلضافة
إلى التزود بالماء ،العنصر األساسي لتفادي
اإلصابة بالتجفف.
عند ممارسة هذه الرياضة بالمنزل يفضل
سماع الموسيقى لتجنب الملل اما عند ممارستها
خارج المنزل فيفضل مرافقة صديق.
التنحصر فوائد الرياضة بالمحافظة على
الشكل الخارجي للجسم و اللياقة البدنية فحسب
إنما لها دور فاعل في تغذية العقل والروح،
فالعقل السليم في الجسم السليم .

يا رب  ...إصفح هلم .
يا رب إصفح لهم  ،ألنهم ال يدرون ماذا يفعلون .
سوريا الجريحة  ،اليوم تصلب سوريا الذبيحة  ،اليوم تقتل بايادي أوالدها
المغرر بهم ،
بأيادي عربية كانت .
اليوم يا أماه  ،يا سوريا  ،ماذا جرى ؟ لما هذا الهوان ؟ لما هذا الدمار ؟
اليوم أسمعك تقولين  :يا رب  ،يا رب إصفح لهم ألنهم ال يدرون ماذا
يفعلون .
اليوم يا سوريا  ،تدفعين كفارة عن آثام العالم .
هذا العالم المليء  ،حقد  ،وكره  ،وإجرام .
انت اليوم يا أماه  ،قادوك إلى مسلخ ألشاة  ،ليذبحوك  ،ويشربوا من دماء
أوالدك .
هكذا جائتهم األوامر  ،من أسيادهم  ،وباعوك بحفنة من الدوالرات .
آه يا أبتاه  ،إرحم هذه األم الطاهرة النقية  ،إرحم سوريا األبية ،
		
إرحم سوريا الجريحة .

قصـا صة
ورق
شعر:
صباح غريب

«حكـون»
حكون ليكى
كما العابد فى محرابه
يصون ترنيمه فى كتابه
ويقفل كل يوم بابه
ولو جالس باعتابه
حوريه تسحر األلباب
حكون ليكى
ككلمه شوق فاغنيه
وهمسه حلوه منسيه
وصرخه شوق مدويه
حكون ليكى
كما العاشق فى عز الليل
وعايش فى الضنى والويل
بيغزلك خيوط الفجر
تنورلك ضالم الليل
ويهديكى ورود الصبح
تعطرلك مناديلك
وأناديلك
حكون لك أحلى أغنيه
وبس ياريت تصارحينى
حتبقى أنتى أيه ليه؟

شعر  :عباس شعبان

سكون سكون...
سكون
أرى األشياء تمر في سكون !!
أرى األقدار تجري في سكون !!
وهم يدور حولنا ..
عبثا يحاول تحريك السكون !!
من تكون ؟! من أكون!؟
هل نحن نحيا في جنون ؟؟!
أين ذياك البريق !!
أين هاتيك العيون !!
كل ما حولنا سكون ..في سكون !
ماذا جرى !!هل كنا واهمون !!
أما آن للفارس الميمون !!
أن يوقف الشر ...الملعون!
ويقتلع أبناء المارقون!!
يعيد الحق إلى نصابه
يعم الخير
ويعود لألرض الحنون
وابناؤها المشردون
يزرعون الحب واألفراح
والتين والزيتون..
بعيدا عن شياطين العيون !!
ولكن كل ما نرى
سكون في سكون !!
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فساتني سهرة حبسب شكل اجلسم 2020 - 2019

خالل عروض أسبوع باريس للهوت كوتور ،برزت مجموعة
من التصميمات من مجموعات خريف وشتاء .2020 – 2019
ومن خالل هذه المجموعات يمكنكِ اختيار موديل الفستان الذي ترغبينه ،كما يمكنكِ اختيار فستان سهرة بحسم شكل
الجسم .تحديد شكل الجسم هي طريقة ذكية تساعدكِ على اختيار فستان السهرة األنسب لكِ من دون معاناة ،شاهدي
هذه الصور واختاري الفستان الذي سيُظهر عالمات الجمال في جسمِ ك.

أفضل  10أطعمة حلرق الدهون
حرق الدهون يو ٌم بعد يوم تظهر ما تُس ّمى بأطعمة ومك ّمالت
حرق الدهون ،وعلى الرغم من أ ّن مكمالت حرق الدهون إما أن
تكون غير ُمج ِديَة وإما غير آمنة ،أو كلتيهما؛ إلاّ أ ّن هناك بعض
سرع
الحقيقة وراء تلك األطعمة؛ إذ يمكن لتناول أطعمة معينة أن ت ُ ّ
من عمليات األيض لدى الشخص؛ األمر الذي يساهم في خسارة
الدهون .ويمكن لشخصين بنفس العمر ،والجنس ،والطول،
ويتناوالن نفس األطعمة ،ويبذالن نفس النشاط البدني ،أن يزداد
أحدهما في الوزن ،بينما يخسر اآلخر وزناً ،ويكمن السر في
ُعرف بمعدّل االستقالب
عمليات األيض أو ما ي َ
األساسي (،)Basal metabolic rate
والذي يُعبّر عن مدى حرق الجسم للطاقة
للحفاظ على وظائفه األساسية؛ كنبض
القلب والتنفس ،ومن حسن الحظ
أنّه يمكن لعدة أشياء أن تغيّر من
سرعة عمليات األيض؛ األمر
الذي من شأنه أن يُساهم في
ما يأتي:
السعرات
حرق
الحرارية الزائدة قبل
أن يت ّم تخزينها كدهون.
حرق الدهون الزائدة في الجسم.
يمكن ألطعمة عدة أن تُساهم في تسريع عمليات األيض ،وبالتالي
حرق الدهون ،ومن أهمها:
األسماك الدهنيةُ :
حيث يُعتبَر سمك السلمون ،والسردين ،والرنجة،
والماكريل من األسماك الدهنية اللذيذة والمفيدة للصحة؛ إذ تحتوي
على الحمض الدهني األوميغا ،)3-Omega( 3-والذي أظهر قدرته
على التخفيف من االلتهاب ،والتقليل من خطر اإلصابة بأمراض
القلب ،كما يساعد على خسارة الدهون ،ويُعدّ السمك مصدراً غنيا ً
بالبروتين عالي الجودة؛ ُ
حيث يؤدّي هضم البروتينات إلى زيادة
اإلحساس بالشبع ،كما يساهم في زيادة معدالت األيض أكثر بكثير من
صح للوقاية من أمراض القلب،
هضم الدهون أو الكربوهيدرات ،ويُن َ
وزيادة معدل خسارة الدهون أن يتناول الشخص ما ال يقل عن 100
غرام من األسماك الدُّهنيّة مرتين في األسبوع.
القهوة :تُعدّ القهوة واحدة ٌ من أكثر المشروبات شيوعا ً حول العالم؛
ُ
ُعرف بتحسينه للمزاج واألداء
حيث إنّها تحتوي على الكافيين الذي ي َ
العقلي والجسدي ،كما يساعد على حرق الدهون ،وأظهرت بعض
األبحاث أ ّن الكافيين بمقدروه زيادة معدل األيض بنسبة رائعة من
 %3إلى %13؛ وذلك اعتمادا ً على الكمية التي يستهلكها الشخص
واستجابته ،كما أظهرت دراسة أخرى أ ّن األشخاص الذين استهلكوا
الكافيين قبل ساعة من التمرين الرياضي حرقوا ضعف الدهون التي
حرقها الذين لم يستهلكوا الكافيين ،ولالستفادة من خاصية حرق
صح بتناول من
الدهون دون التأثُّر باألعراض الجانبية كاألرق؛ يُن َ
كوب إلى أربعة أكواب من القهوة في اليوم اعتماداً على قوتها.
زيت جوز الهند :تساهم إضافة زيت جوز الهند لنظام الشخص
الغذائي في زيادة الكوليسترول الجيد (باإلنجليزية،)HDL :
والتخفيض من مستويات الدهون الثالثية ،باإلضافة للمساعدة على
تنقيص الوزن؛ إذ إ ّن الدهون الموجودة في زيت جوز الهند هي دهو ٌن

ثالثية متوسطة السلسلة ()Medium Chain Triglycerides
المعروفة بكبتها للشهية ،وحرقها للدهون ،وعلى عكس معظم
مستقراً على درجات الحرارة العالية؛
الزيوت ،فزيت جوز الهند يبقى
ّ
م ّما يجعله مثاليا ً للطبخ ،فملعقتان منه يوميا ً تساعد على حرق الدهون.
الشاي األخضر :باإلضافة الحتواء الشاي األخضر على كميات
مصدر ممتاز لمضاد األكسدة يبيغالوكاتشين
معتدلة من الكافيين ،فهو
ٌ
غاالتي ( )Epigallocatechin gallateالذي يعزز من عملية
حرق الدهون والتخلُّص من دهون البطن .بروتين
مصل اللبن ( :)Whey proteinباإلضافة
إلى تعزيز بروتين مصل اللبن لنمو
العضالت عند اقترانه بممارسة
التمارين الرياضية ،فهو فعّا ٌل
أيضا ً في كبت الشهية؛
وذلك بسبب تحفيزه
إلفراز هرمونات
الشبع.
خل التفاح:
يساهم خل
التفاح في التقليل
من الشهية ،وخفض
مستويات السكر في
الدم ،ومستويات اإلنسلوين لدى
بمرض السكري ،كما ُو ِجد أ ّن المكون األساسي في
المصابين
الخل وهو حمض األسيتيك (  )Acetic Acidيزيد من حرق
الدهون ،ويقلّل من تراكمها في منطقة البطن ،لذلك قد تساهم إضافة
خ ّل التفاح بالتدريج للنظام الغذائي في خسارة الدهون ،بدءاً بملعقة
صغيرة يوميا ً ُمخفّفة في الماء ،ليصل الشخص إلى  2-1ملعقة يومياً.
الفلفل الحار :يحتوي الفلفل الحار على مضاد أكسدة يدعى
بالكابسيسين ( )Capsaicinيُساهم في الحصول والمحافظة على
الوزن الصحي؛ وذلك عن طريق تعزيز الشعور بالشبع ،ومنع
اإلفراط في تناول الطعام ،كما قد يساعد على حرق المزيد من
السعرات الحرارية ،والتخلُّص من الدهون.
االشاي الصيني األسود ( :)Oolong Teaيحتوي الشاي الصيني
األسود على فوائد ص ّحيّة عدة بفضل احتوائه على الكافيين والكاتيكين
()Catechins؛ ُ
حيث أظهرت الداراسات أ ّن الشاي الذي يحتوي
على كلتا المادتين معا ً يزيد من حرق السعرات الحرارية بحوالي
 102سعرة حرارية يومياً.
اللبن اليوناني كامل الدسم :يُعدّ اللبن اليوناني مصدرا ً رائعا ً
للكالسيوم ،والبوتاسيوم ،والبروتين ،وتُشير األبحاث إلى أ ّن منتجات
سرع من عملية التخلص من الدهون،
الحليب الغنية بالبروتين ت ُ ّ
وت ُ ّ
عزز من اإلحساس بالشبع ،كما يحتوي اللبن اليوناني كامل الدسم
على حمض اللينوليك المقترن ()Conjugated Linoleic Acid
الذي يساهم في خسارة الوزن ،وحرق الدهون.
زيت الزيتون :عالوةً على قدرة زيت الزيتون على تخفيض مستويات
الدهون الثالثية ،وزيادة الكوليسترول الجيد في الدم ،وتحفيز إفراز
هرمونات الشبع ،فهو يساهم أيضا ً في زيادة سرعة عمليات األيض،
والتخلص من الدهون.

ألوان طالء أظافر لصيف 2019
تختلف اتجاهات موضة األظافر من عام الى عام ،فإذا كنت تتابعين
الموضة وترغبين في الحصول على أجمل ألوان المناكير الرائجة حالياً،
تابعينا في هذا المقال لتتعرفي على أبرز ألوان طالء أظافر لصيف .2019
األحمر الكرزي
يشهد هذا الصيف تحوالً كبيراً في موضة ألوان طالء األظافر ،حيث حلّت
األلوان القوية مكان األلوان المحايدة التقليدية ،في مقدمها األحمر الكرزي،
فهذا اللون الكالسيكي الرائع مالئم جداً لسهرات الصيف التي تضج بالتسلية
والمرح ،وليس هناك أفضل من المناكير األحمر الكرزي لتضفي على
إطاللتك جاذبية وجماالً .بإمكانك استخدام المناكير األحمر الكرزي من عالمة
.Tenoverten
البنفسجي الفاتح
يعد اللون البنفسجي الفاتح أحد أبرز اتجاهات موضة ألوان المناكير لصيف
 ،2019بدليل اعتماده من كثيرات من الفنانات ،من بينهن النجمة صوفي
تيرنر في حفل زفافها ،والنجمة سيلينا غوميز .بإمكانك اعتماد المناكير
البنفسجي الفاتح من عالمة نارس .Nars
البرونزي الالمع
مثل الزيوت التي تضفي لمعانا ً ناصعا على الجسم ،فإن طالء األظافر باللون

البرونزي الالمع سيضفي على أظافرك لمسة المعة في منتهى الجمال،
وهو لون مثالي لهذا الصيف ،كونه رائجا ً جداً ويتالءم مع المالبس باأللوان

الصيفية ،ال سيما األبيض .ننصحك باعتماد المناكير البرونزي الالمع من

فرقعة األصابع ،هل هلا أضرار؟
فرقعة األصابع تسلية
مضرة ولكن كثيرون هم
ّ
الذين يطقطقون أصابعهم،
يفعلون ذلك في حاالت
الغضب أو االنفعال ،أو
لمجرد التسلية ،وقد تصبح
هذه العادة جز ًء من
سلوكياتهم التي يصعب
تغييرها.
وقد أكدّت دراسة قام بها
فريق من أطباء األشعة
بمستشفى (بلفاست) أضرار
عادة فرقعة األصابع على
الصحة ،فقد أوضح الباحثون
أن من اعتادوا على طقطقة
أصابعهم يتعرضون
ألضرار بالغة في أربطة
ومفاصل األصابع ،فهناك
سائل كثيف بين المفاصل
مهمته حماية هذه المفاصل
من احتكاك بعضها ببعض،
فضالً عن الدور الذي يؤديه في امتصاص الصدمات،
ومن ثم فعند طقطقة األصابع تسحب أوتلوي المفاصل
وتحركها خارج موضعها الطبيعي ،وعندها يتعرض هذا
السائل للضغط والتمدد ،فينتج من ذلك تجويف أو فراغ
في السائل ،فتتكون فقاعات غازية تكبر وتنفجر بسرعة.
ويحذر األطباء من أضرار عادة فرقعة األصابع
الصحية والتي قد تؤدي إلى:
 ارتجاف لليد أثناء حمل أي غرض نتيجة حدوثخلل مزمن في المفصل فتجعل الشخص غير قادرعلى

اآلثار السوداء التي يتركها الطعام المحترق على األواني من أصعب
األمور ال ُمزعجة التي تشغل بال ربة المنزل ،فيضطر بعضهن للتخلص
منها عن طريق رميها في سهلة المهمالت بينما تظل األخريات تسأل عن
كيفية تنظيفها.
عليك تنظيف أواني الطبخ المحترقة:
بعض الحيل التي ستسهل ِ
 -1ملء الوعاء بالماء الدافئ والصابون
تأكد من تبريد الوعاء وملئه بالماء الدافئ والصابون مباشرة بعد حرقه
وغمره بالكامل ،واستخدم فرشاة تنظيف ،وحركيها بلطف للتأكد من
أن الصابون يغطي الوعاء بالكامل ،واتركيها لمدة يوم ،إذا لم يكن ذلك
ممكنًا ،فاتركيها لساعة على األقل ،وكلما زاد الوقت الذي يستغرقه الطعام
المحترق في امتصاص محلول الصابون ،كان من األسهل إزالته.
-2استخدم اإلسفنجة
بعد النقع ،كشط الطعام بعيدًا باستخدام اسفنجة على الوجهين .استخدم
الطرف القاسي إلسفنجة على الوجهين لكشط الطعام المحترق .وإن لم تكن
ضرورية ،فال تتردد في إلقاء الماء أولاً إذا رغبت في ذلك .إذا كان بعض
كرر عملية النقع.
الطعام ما يزال عالقًاّ ،
 -3استخدم الخل
اخل ِط في كوب ( 240مل) من الخل فهو مادة حمضية فعالة إلزالة تلك
الحروق بشكل ال يصدق ،بصبه في اإلناء مع ملعقة أو فرشاة ،امزجهم
معًا ،واترك اإلناء على النار حتى الغليان وتأكد من تركها مكشوف ثم انقل
الوعاء إلى مكان بارد.
أضف ملعقتين كبيرتين ( 30مل) من صودا الخبز
-4استخدم صودا الخبز:
ِ
واتركها لمدة  30دقيقة .وعند استخدامها مع الخل الساخن ،تتحول صودا
الخبز إلى منتج تنظيف قوي بشكل ال يصدق.
يجب أن تكو ِن على دراية بأن صودا الخبز يمكن أن تتالشى بشكل كبير

اسكب ما بين ½ و¾ الخل قبل إضافة صودا الخبز.
 -5غسل الوعاء مرة أخرى
بعد  30دقيقة ،اغسل الوعاء بنهاية كشطة بإسفنجة على الوجهين .بالنسبة
آلثار الحروق التي ما تزال عالقة بالوعاء ،انثر حوالي  5مالعق كبيرة
( 7.4مل) من صودا الخبز فوق سطحها وافركها مرة أخرى .إذا لزم
األمر ،كرر عملية الغليان بالخل.

سالمة املعدة باملضغ اهلادىء
ينصح األطباء في شهر رمضان الكريم وبعد
ساعا ٍ
ت طويل ٍة من الصيام ،بالهدوء باألكل وابتالع
الطعام بروية ،لتجنب المشاكل الهضمية المنوعة،
واثبتت العديد من الدراسات أن تناول األطعمة بشك ٍل
سريعٍ يؤدي إلى السمنة المفرطة ،وإلى اإلصابة الحقا ً
بالغثيان والقيء المتكرر.
لذلك نقدم لك فوائد مضغ الطعام جيداً اثناء تناول وجبة
االفطار في رمضان :
 الحد من مشاكل الحموضة التي يعاني منها الصائم. الحد من الحرقة التي تحدث على باب المعدة. التخلص من مشكلة سؤ الهضم. -ابعاد االرتدادات المعدية المريئية.

 الحرص على تناول المأكوالت التي تحتوي علىالبروتينات كاللحوم واالسماك والبيض.
 عدم االبتعاد عن البقوليات كالبازالء والحمصوالعدس والفول.
 تجنب الكربوهيدرات والسكريات والحلوياتوالدهون.
 عدم االمتناع عن ممارسة الرياضة في هذا الشهر ،فهي تريح الجسم وتساعد على الهضم.
 عدم االستلقاء او النوم بعد تناول الطعام. االبتعاد عن الموالح والمخلالت والبهارات القويةالنها تسبب العطش.
 -الحرص على شرب كمي ٍة كافي ٍة من الماء والعصير

تحريك يده بطريقة سليمة.
 في حالة اإلكثار من الفرقعة أو كما تُسمى بإدمانطقطقة األصابع فإنها تؤدي إلى شيخوخة مبكرة.
تشوه جمال أصابعكِ ويديكِ على المدى البعيد حيث
 ّتصبح األصابع أكثر ضخامة وبعُقد كبيرة وتقل نعومة
يديكِ .
البد من اإلقالع عن هذه العادة التي تسبب المتاعب
مع مرور الزمن فالنتائج السيئة لطقطقة األصابع لن
يالحظها أحد بسرعة ومباشرة ،بل إنها تنتج من تكرار
هذا السلوك باستمرار.

بالكوال والبصل 10 ..حيل بسيطة لتنظيف أواني الطهي احملرتقة
عند إضافتها إلى الخل ،لمنع الفيضان المفرط في األواني األصغر حج ًما،

عالمة .Dior
المناكير الميتاليك الفوشيا
يجمع المناكير الميتاليك الفوشيا بين اثنين من أكبر اتجاهات الموضة هذا
الصيف ،أي الميتاليك والنيون ،فال تترددي في اعتماده ،حيث سيمنحك إطاللة
الفتة وأظافر متوهجة .وللحصول على نتيجة مثالية ،بإمكانك اعتماد طالء
األظافر باللون الميتاليك الفوشيا من عالمة .Smith & Cult
المناكير المرجاني
يعد اللون المرجاني من أبرز األلوان الصيفية ،كما أنه يتالءم مع جميع ألوان
البشرة .بالتالي ،فإن المناكير المرجاني سيمنح أظافرك توهجا ً المعا ً وحيوية
مطلقة .وللحصول على أفضل نتيجة عند اعتمادك طالء األظافر المرجاني،
استخدمي هذا اللون من عالمة .LAUREN B
الفيروزي (التركواز)
اللون الفيروزي أو التركواز ،هو أحد أكثر األلوان مالءمةً ألجواء الصيف،
وهو رائج جداً لصيف  ،2019ال سيما في ما يتعلق بطالء األظافر .بالتالي،
تمتعي هذا الصيف بإطاللة منعشة وجذابة من خالل اعتمادك المناكير
الفيروزي .بإمكانك اختيار المناكير الفيروزي من عالمة .Pear Nova

 -6ضع الوعاء وهو فارغ على النار.
بالنسبة ألواني المينا أو الفوالذ المقاوم للصدأ ،فقد يكون أفضل
حل هو تحلل الحرارة النقي .ضعها على موقد دون أي ماء إضافي
أو صحن الصحون أو أي مواد أخرى ،تحويل الحرارة إلى درجة
 212فهرنهايت ( 100درجة مئوية) أو أعلى ،كما لو كنت تغلي
حارا بدرجة كافية ،أسق ِط كمية
الماء .ولمعرفة ما إذا كان الوعاء ً
صغيرة من الماء البارد فيه .إذا تبخر هذا التأثير ،فأنت مستعد
للمتابعة.
ب بحذر حوالي كوب ( 240مل) من الماء الفاتر في الوعاء،
اسك ِ
أصبح من السهل إزالة الطعام المحترق.
 -7كشط الطعام المحترق باستخدام ملعقة ذات مقبض طويل
عليك بكشط الوعاء المحروق بملعقة طويله أو أداة مشابهة.
اضغط الملعقة على جانب أو أسفل القدر وكشط من خالل كل
منطقة محترقة .إذا لزم األمر ،ثم أضف المزيد من الماء.
-8استخدم الملح
غلي بعض الماء مع جرعة جيدة من الملح لتخفيف آثار المحروقة.
ثم افرك الوعاء بقليل من الملح.
 -9استخدم البصل
ملء الوعاء المحترق بالماء ،ثم إضافة من  5إلى  6شرائح من
البصل (الطبقة الخارجية من البصل) وتسخينها على لهب مرتفع وإغالق
الغطاء .واتركها تغلي لمدة من  20إلى  30دقيقة .أخرجه من الفرن وقم
بتنظيف السطح بالصابون العادي.
 -10استخدم المياه الغازية
يُسكب القليل من الكوال في المقالة ويترك على نار هادئة .بعد بضع دقائق،
ستالحظين أن البقع السوداء تختفي.

 انقاص الوزن بدون اتباع نظام غذائي،فالمضغالهادىء يسهل الهضم.
وباالضافة إلى المضغ البطيء ينصح بالتقيد
باالرشادات الغذائية التالية:
 تقسيم وجبة االفطار لتناولها على مراحل بدل تناولكمي ٍة كبيرةٍ من الطعام دفعةً واحدةً.

الطبيعي واالبتعاد عن المشروبات الغازية.
 عدم المبالغة في شرب المنبهات.مع اإلطالع على هذه النصائح والفوائد الكثيرة
للمضغ الهادئ ،ابدأوا بتناول طعامكم بروي ٍة وبط ٍئ،
فالطعام لن يهرب من أمامكم ولكن صحتكم ستهرب
من أمامكم إن تابعتم اتباع العادات الغذائية الشيئة

كم سعرة حرارية حتتاجها املرأة
يوميا لوزن مثالي؟

خصرا على صحتنا،
قد تشكل عاداتنا الغذائية
ً
بسبب اإلفراط في تناول الطعام ،إذ يجهل البعض
حجم الحصص الغذائية المطلوب لتناول الكميات
المناسبة من كل مجموعة غذائية.
وتنصح مؤسسة التغذية البريطانية بتناول 2000
سعرة حرارية في اليوم لوزن صحي للمرأة،
وقدمت أحجام الحصص التالية يومياً ،وفق ما

نقل موقع « »CNNعربي:
  3إلى  4حصص من الكربوهيدراتالنشوية ،مثل المعكرونة
  2إلى  3حصص من األطعمةالبروتينية ،مثل الدجاج المشوي
 حصتان إلى  3حصص من منتجاتاأللبان واألطعمة البديلة ،مثل الجبن
 ما ال يقل عن  5حصص من الفاكهةوالخضار
 كميات صغيرة من الزيوت والدهونغير المشبعة واألطعمة المعالجة
والعدد الفعلي للكميات التي يجب تناولها من كل
نوع طعام يعتمد على احتياجاتك من السعرات
الحرارية ،والتي ترتبط بأهدافك الشخصية
الخاصة بالوزن إضافة إلى عوامل تشمل طولك،
وزنك ،عمرك ،جنسك ومستوى نشاطك.

Vendredi 09 août 2019
الجمعة  9اغسطس 2019

حممد رمضان وحال شيحة
يكشفان حقيقة زواجهما

تدوال رواد مواقع التواصل االجتماعي عبر عدد من
الصفحات على «فيس بوك» صباح اليوم ،شائعات تفيد
بزواج كل من الفنان محمد رمضان والفنانة حال شيحة ولعدة
ساعات ظل الثنائي متكتم إال أن تفاقمت األزمة وبدأ عدد كبير
من جمهورهما تصديقها.
تواصلت «ستوديو» مع الفنان محمد رمضان ونفى
لـ»ستوديو» زواجه من الفنانة حال شيحة وعبر عن استيائه
الشديد من هذة الشائعة وطلب من جمهوره تحري الدقة في
تدوال مثل هذة األخبار عنه.

كما كشفت حال شيحة لـ «ستوديو» ،أنها تفاجئت بهذة الشائعة
من أحد أصدقائها يخبرها بها ،مؤكدة أن عالقتها بمحمد
رمضان ال تتخط الصداقة والتعامل بينهما بكل ود واحترام
ونفت ما يتم تدواله شكال وموضوعا.
يشار إلى أن الفنان محمد رمضان وحال شيحة تعانوا سويا ً
في مسلسل «زالزال» الذي شارك في سباق رمضان الماضي
وحقق نسبة نجاح جماهيري كبير ،وجمعتهما خالل أحداث
المسلسل قصة حب انتهت بالزواج والمسلسل كان من تأليف
عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج سينرجي.

يامسني صربي العربية الوحيدة ضمن
أمجل  100وجه يف العامل

أخبار الفن
سوسن بدر تكشف امسها احلقيقي
تحدثت الفنانة سوسن بدر عن حياتها الشخصية ومشوارها
الفني كما كشفت عن اسمها الحقيقي خالل تواجدها ضيفة على
برنامج «أسرار النجوم» مع إنجي علي عبر «نجوم أف أم».
وأوضحت سوسن بدر أن اسمها الحقيقي هو سوزان بدر الدين،
وليس سوسن كما عرفت به.
وقالت سوسن أن قصة تسميتها بسوسن تعود إلى مشاركتها في
فيلم «إخناتون» حيث اختارها المخرج شادي عبد السالم لتجسيد
دور نفرتيتي ،وكان حريص على أن يكون تتر الفيلم ال يتضمن
اسم أجنبي للممثلين ،فأصر على تسميتها سوسن بدال من سوزان.
وتابعت« :استأذنت شادي عبد السالم وقتها أن أحتفظ باسم والدي،
وبالفعل وافق على طلبي ،وأصبح اسمي سوسن بدر ،ولكن حتى
اآلن أصدقائي المقربين وزمالئي منذ الدراسة ينادونني باسم
الحقيقي سوزان».
جدير بالذكر أن سوسن بدر تنتظر عرض فيلم «والد رزق »2
بالسينمات في عيد األضحى ،والتي تشارك في بطولته مع أحمد
عز ،وعمرو يوسف ،وأحمد الفيشاوي ،وأحمد داود ،وكريم قاسم،
وخالد الصاوي ،ونسرين أمين ،وعدد كبير من النجوم كضيوف
شرف ،على رأسهم غادة عادل ،وإياد نصار ،وباسم سمرة ،الفيلم
تأليف صالح الجهيني ،وإخراج طارق العريان.

اختيرت الممثلة ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل وأوسم
 100وجه في العالم.
أعلن القائم على هذه المسابقة «تي سي كاندلر» عبر حسابه

ماذا قالت هند صربى بعد عرض
الفيل األزرق  2فى تونس ؟
أعلنت الفنانة الكبيرة هند صبرى ،عن عرض
فيلم الفيل االزرق  2فى تونس األسبوع المقبل،
وكتبت هند تغريده عبر حسابها على تويتر ،قائلة:
« الفيل االزرق فى تونس األسبوع الجاى».
«الفيل األزرق »2يضم نفس فريق عمل الجزء
األول ،وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد
والمؤلف أحمد مراد ،مع النجمين كريم عبد العزيز
ونيللى كريم وشيرين رضا ،وانضمت لهم النجمة
هند صبرى فى الجزء الثانى ،كما يظهر الفنان إياد
نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا
عماد ،والعمل من إنتاج شركة «سينرجى فيلمز».
يشار إلى أن «الفيل االزرق »2يعرض حاليا فى
دور السينما بدولة االمارات ودول الخليج واألردن
تزامنا ً مع عرضه فى مصر .

ندى بسيونى «منقذة» فى محام الست
قالت الفنانة ندى بسيونى ،أنها تشارك فى أحداث العرض المسرحى «حمام
الست» ،بجانب كال من الفنانين محمد عز ،وهاجر الشرنوبي ،مشيرة إلى
أن فريق العمل يخضع لجلسات عمل وبروفات مكثفة تمهيدا لعرضه فى
موسم عيد األضحى المبارك ،وذلك على خشبة مسرح بيرم التونسي
باإلسكندرية.
وكشفت «بسيونى»عن الشخصية التى تقدمها خالل العمل مؤكدة أنها
تقوم بشخصية مركبة وصعبة تدعى»المنقذة» حيث تدور القصة
حول شخص أكتشف فى داخل منزله «حمام كيلوباترا»
وقامت الحكومة المسؤلة بتعينها «كمنقذة» للغرق
بالرغم أن الحمام ال يوجد به ماء!! ،الفتة إلى أنه
من الصعب أن توصف تفاصيل الشخصية بدون
المشاهدة لما تحتوية من صعوبات.
وأضافت أنها تحمست كثيرا للمشاركة فى العمل
رغم انه يخضع للقطاع العام ومسرح الدولة
ولكنه مكتوب بأحترافية شديدة ومأخوذ عن رواية
أجنبية وتم تمصيره ،فى حين عرض عليها المشاركة فى عاملين
قطاع خاص ولكنها رفضت ،باألضافة لوجود مخرج العمل ومؤلفه فى نفس
الوقت جمال ياقوت ،وهو على قدر كبير من الخبرة والتميز فى جميع أعماله
التى قدمها ،والعمل يضم مجموعة من الفنانين لديهم طاقة كبيرة ومخزون فنى كبير.
وأعربت عن سعادتها بعودة المسرح وجمهوره وأنها ال ترى أن هناك ما يسمى بالمنافسه بين العروض حيث شهدت مصر
عروض مسرحية ضخمة فى نفس الوقت وكانت ناجحة جدا ،وأن هذا ما يجب أن يحدث طول الوقت الزدهار الحالة الفنية ،فلكل
عرض مسرحى مذاقة الخاص به من أفكار وفنانين ،وجمهوره الخاص به ،وتنوع المسارح هو ما يدل على أن هناك صحوة فنية.
الجدير بالذكر أن مسرحية «حمام الست» يشارك فيها كل من محمد عز ،هاجر الشرنوبي ،عبد هللا مشرف ،ندى بسيونى ،زياد
يوسف ،ومن تأليف وإخراج جمال ياقوت.

انتصار :مسرحية

«ريا وسكينة تاني» ستكون بشكل خمتلف متا ًما
أنهت الفنانة انتصار بروفات مسرحية «ريا وسكينة
تاني» المقرر عرضها ثاني أيام عيد األضحى على مسرح
تيتارو باإلسكندرية.
وقالت انتصار ،في تصريحات لها اليوم الثالثاء ،إنها
ستجسد شخصية سكينة الشهيرة في مسرحية «ريا وسكينة

تاني» ،غير أنها ستقدمها بشكل مختلف تماما.
وأوضحت أن قصة المسرحية سوف تظهر دور ريا
وسكينة في مكافحة االحتالل اإلنجليزي لمصر.
ويشارك في بطولة «ريا وسكينة تاني» بدرية طلبة
وحمدي الوزير وإخراج حسام الدين صالح

صورة وتعليق

بيت هللا صالة وخشوع

كشفت الفنانة اللبنانة كارول سماحة
عن البوستر الدعائى الثانى لفيلمها اللبنانى
«بالصدفة» ،الذى تم تصويره على مدار
عامين فى بيروت ،ومقرر طرحه فى دور
العرض اللبنانية يوم  26سبتمبر المقبل،
حيث تخوض به أولى بطوالتها السينمائية
بعد أن كان لها تجربة سابقة من خالل فيلم
«بحر النجوم» ،ولكنه كان فيلما ترويجيا ً
لمشروب غازي.

رانيا يوسف تكشف تفاصيل مشاركتها فى
«اآلنسة فرح»
كشفت الفنانة رانيا يوسف ،تفاصيل
مشاركتها فى مسلسل «اآلنسة فرح» ،حيث
تقدم من خالله شخصية من عائلة مودرن
ولكنها متمسكة بالعادات والتقاليد وسيكون
مفاجأة للجمهور ،مشيرة إلى أن أحداثه تدور فى
إطار كوميدى رومانسى وهو ما جذبها وجعلها
شغوفة به.
وأضافت أنها بدأت التصوير عقب عودتها من
إجازتها الصيفية وإنتهاء تصوير مشاهدها فى
مسلسل «مملكة إبليس» ،والمقرر عرضه فى
الفترة المقبلة.
وأوضحت أنها إنتهت من تصوير فيلم «ليلة
حب» ،وتم طرح البوستر الدعائى الخاص
به وظهرت من خالله بالنقاب ،الفتة إلى أنه
فيلم روائى قصير ومن المقرر ان تشارك به
فى المهرجانات الدولية وهو عن قصة رانية
البشبيشى وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.
«اآلنسة فرح» من بطولة رانيا يوسف ،أسماء أبو اليزيد ،عارفة

عبد الرسول ،محمد كيالنى وإخراج أحمد الجندى ،وهو مأخوذ
من فورمات أمريكى بعنوان .»Jane the virgin

خالد الصاوي« :مغلق للتحسينات»
يحرص الفنان خالد الصاوي ،على مشاركة لحظاته
الخاصة ،فيما يتعلق بحياته الشخصية أو الفنية ،مع الجمهور
عبر حساباتهالشخصية على مواقع التواصل االجتماعي
نشر خالد الصاوي ،عبر حسابه الشخصي ،على موقع
التدوينات القصيرة  ،Twitterتغريدة يُعلن فيها انقطاعه
عن التواصل لفترة ،ويطلب رأي الجمهور في أعماله
قائلاً « :أحبائي وحشني التواصل ،بس أنا مغلق للتحسينات،
وتحسينا الختياراتي الجاية مليش أحسن منكم يقولي رأي
صريح وبال مصلحة وال ضغينة ،محتاج اعرف منكم
حاجتين،أفضل خمس أدوار لي سينما وتلفيزيون بترتيب
األفضلية ،أسوأ خمس أعمال لي بترتيب األسوئية».
تابع الصاوي في رد منفصل ،استكمالاً للتغريدة السابقة:
«أنا هتابع أرائكم ومعايا أكثر من حد هيعاونني بحيث نلم
كل األراء على مدىزمني معقول ،ثم أفكر فيها كويس لكني
مش هعلق يعني صمتي هنا ال يعني اإلهمال بس حاسس إني
اتكلمت كتير الزم اسمع شوية».
أكمل خالد الصاوي ،في رد إضافي« :لو عملت ريتويت
فده مش معناه فرحي أو زعلي خالص ،ده معناه عرضها
ألنها تحتمل السجال أو لتفردها أو ألنها تلخص أراء عدة،
أو لحيرتي هل ده رأي أخرين مش هشير مدح فيا وال ذم في أي
حد ،ومش هجاوب على األسئلةالمرة دي ونعمل لها تفكيرة بعدين».
بدأ الجمهور يتفاعل مع تغريدة خالد الصاوي ،بشكل سريع،
ومنهم من أعطاه رأيه بأنه تغير عن الماضي ،خاصة في لقاءاته

نقد فيلم  :عمارة يعقوبيان
الفساد  ،طريق الهالك للنفس ،
والحب  ،الطريق لسعادتها
ثالثي النجاح العظيم  :السيناريست
وحيد حامد – المخرج مروان حامد
الناقدة أحالم األسيوطي
الممثل  :عادل امام

كارول مساحة تكشف عن البوسرت الدعائى
الثانى لفيلمها «بالصدفة»
على  Instagramالقائمة ليبدأ التصويت عليها.
وتم اختيار ياسمين صبري لتكون العربية الوحيدة في القائمة،
فيما شملت عدد من نجوم العالم في مختلف المجاالت.

نادي احترام المشاهد:

التلفيزيونية ،حيث يظهر بشكل مختلف وبتركيز غير مكتمل ،ليرد
شاكرا له صدقه ويعده بتحسينات من «مجاميعه».
عليه الصاوي ً
جدير بالذكر أن خالد الصاوي ينتظر عرض الجزء الثاني من
فيلم «والد رزق» تأليف صالح الجهيني ،بطولة أحمد عز ،أحمد
الفيشاوي ،كريم قاسم ،أحمد داوود ،إخراج طارق العريان.

الجزء الثاني :
عزيزي القارئ ،في الجزء االول تناولت تحليل شخصيات العمارة مثل :
زكي الدسوقي باشا(عادل امام) – كريستين (يسرا) ،بثينة(هند صبري)،
حاتم الرشيدي(خالد الصاوي) ،والحج عزام (نورالشريف) .وفي الجزء
الثاني شخصية طه الشاذلي (محمد امام) ،أقوال طريفة من الفيلم ،فقط  ،ثم
االخراج (لمروان حامد).
(شخصية طه الشاذلي)  :شاب خجول  ،مهذب – ابن حارس العقار .تربى في
السطوح مع بثينة (.صراعه) مع الفقر ( .أزمته) تحسين مستواه اإلجتماعي
الهابط باأللتحاق بكلية الشرطة .ال يقبل بسبب عمل والده .يُصاب باإلحباط
الكبير .يلتحق بجماعة إسالمية “للشيخ “ (محمد الدفراوي) ُ .كلف بعمل
مظاهرات في الجامعة لرفض  :الشمالية  ،والشيوعية والديمقراطية وجعل

األمة إسالمية ُ .قبض عليه من ضابط مباحث امن دولة (عباس أبو الحسن)
وعُ ذب في السجن لألدالء على الجماعة  ،فأبى( .الذروة) أنتهك عرضه
(كان هذا المشهد مؤثر جداً) هنا تحولت الشخصية من الهدوء والسكينة
إلى إنسان مطعون في كرامته وشرفه ،ثائر ثورة عارمة ال يفكر سوى
في اإلنتقام بكل حسم وإصرار  ،وعلى الجماعة أن تساعده كما ساعدها
في مظاهرات الجامعة  .تدرب على األعمال الحربية في فريق الجماعة .
(القرار) يجب قتل ضابط المباحث الذي عذبه وهو لم يراه ألنه كان مغمض
العينين .لكن القدر سمح له بالتعرف عليه عن طريق فتح وغلق والعة
السجائر بطريقة مستمرة  .فتقاتلوا( .النتيجة) توفى األثنان ( .محمد امام)
كان طبيعياً خاصة تحول الشخصية من الهدوء إلى الثورة .
أدخل السيناريو بعناية اسماء وكالم األقباط في المجتمع المصري .فاألسماء
 :فكري عبد الشهيد – فانوس ومالك أرمانيوس  .الكالم  :والمسيح الحي
 ،بركة العذراء مريم الطاهرة  ،أحنا أوالد معمودية واحدة  ..السيناريو
به جرأة كبيرة مما يحدث في الخفاء من جنس فوق المالبس بين صاحب
البوتيك والعامالت ومعرفة اهل الحي بذلك مثل مالك وغيره .هذا يدل
علي ان الفقر المدقع يدفع بالفتاة الي البغاء  -أوضح السيناريو الفكر الديني
المتطرف يصطاد الشباب الضائع في الحياة ويمده باأألفكار الرجعية
والكتب والنقود حتي يتاح له السيطرة على البلد .
(أقوال طريفة من الفيلم) بثينة تتحدث مع والدتها  :يا ماما ده فتح سوستة
البنطلون .األم :كل واحد حر في هدومه ياختي  ،المهم هدومك أنت تحافظ
عليكي  -أحمد السعدني لمحمد امام  :سكن سطوح وسط البلد أحسن من
سطوح العشوائيات  -كريستين لزكي وبثينة  :أنت شربت كثير .بثينة  :يا
ست كريستين شيلي الزبالة دي من قدامه  .زكي  :دي السطوح  -عزام
للوزير  :أنا مش محتاج للمجلس  .الوزير  :أنت من غير المجلس حتبقى
زي العريان في شارع زحمة  -صديقة بثينة  :حيعينوكي على إيه  ،حلوة –
في اللي أحلى منك  ،معاكي دبلوم  ،بيشحتوا بيه على الرصيف .
(فقط)  :لم يبرر السيناريو الدافع لكره دولت لشقيقها زكي برفع قضايا
الحجر والطرد من الشقة  .إال إذا كانت تريد األحتفاظ بها ألبنائها ؟!
نحن (كجمهور) النعرف؟!  -مشهد ضابط المباحث يفتح ويغلق الوالعة
 ،واألرتباط الشرطي (لطه) لعذابه في السجن  ،يذكرنا بالفيلم األمريكي
(غرائز قاتلة) إخراج (فيليب كوفمان) فالجاني يفتح الوالعة ويغلقها بعد
قتل كل من يقترب من حبيبته (آشلي جاد) وهي نائمة  .حتى جاء حبيبها
(أندي جارسيا) ويريد القاتل القضاء عليه بانهامه انه الجاني ،ففتح الوالعة
وأغلقها وعرفته أشلي انه (صموئيل ل جاكسون) صديق والدها الذي أحبها
في صمت. .
(اإلخراج) “ :مروان حامد “  .عزيزي القارئ سبق أن قدمت نقد في نفس
جريدة الرسالة (لفيلمين) لنفس المخرج فاألول  :فيلم (إبراهيم األبيض)
عندما زارنا مروان حامد في كندا سنة  2009والثاني فيلم (الفيل األزرق)
للكاتب أحمد مراد سنة  2014أما فيلم عمارة يعقوبيان عن قصة (عالء
األسواني) يعتبر أول فيلم درامي طويل يخرجه وهو ابن كاتب سيناريوالفيلم
(وحيد حامد) واإلعالمية (زينب سويدان) .وفي هذا الفيلم أستحق ستة
جوائز في مسابقة األفالم الطويلة للدورة الثالثة عشر للمهرجان القومي
للسينما المصرية  1-( :افضل فيلم  2-أفضل إخراج مروان حامد  3-أفضل
ممثل عادل امام  4-أفضل ممثل دور ثان خالد الصاوي  5-أفضل ديكور
فوزي العوامري  6-أفضل تصوير :سامح سليم.
وفق المخرج في إختيار الممثل المناسب للدور المناسب وأستعان بمجموعة
كبيرة من الممثلين  :عادل امام  ،نور الشريف  ،يسرا  ،هند صبري  ،خالد
الصاوي  ،أحمد راتب  ،أحمد بدير  ،خالد صالح  ،اسعاد يونس  ،محمد
الدفراوي  ،باسم سمرة  ،محمد امام  ،يوسف داود  ،سعيد طرابيك  ،سلوى
عثمان  ،سمية الخشاب  ..وغيرهم  ..وإدارتهم إدارة دقيقة لتجسيد كل
شخصية والوصول إلى أبعادها  .وكان ديكور (فوزي العوامري) بارعاً
في شقق العمارة إلظهار طبقة األرستقراطيين وشققهم المليئة بالتحف
واألنتيكات والرسومات الكبيرة الصحابها تدل على فخامة سكانها مثل شقق
 :زكي  ،وحاتم مقابل غرف السطوح البسيطة لبثينة وطه  ..كذلك شقة عزام
الفاخرة مع الحجة  .مقابل بيئة سعاد الفقيرة والمطعم الفاخر التي غنت فيه
يسرا (الفي اون روز) للمغنية (ايديت بياف) .اما التصوير (لسامح سليم)
فكان الخارجي مبدع خاصة المشهد الليلي في ميدان طلعت حرب والكاميرا
بانوراما دائرية كاملة  360درجة حول تمثال طلعت حرب (بالفعل أستحق
جائزة أحسن تصوير) وعادل إمام مع هند صبري يخبرها أن القاهرة كانت
ً
مذهال
أجمل من باريس  ،والموضة تظهر في القاهرة قبل باريس  -كان
مشاهد الطلبة أمام الجامعة وبداية المظاهرات ثم القبض على طه وتعزيبه
في السجن ،ثم هتك عرضه .أما التدريبات الحربية للجماعة فتعطي فكرة أن
الجماعة منظمة تنظيماً حاسماً وتدرك مسؤلياتها وما تستهدفه  -والتصوير
ً
جماال عن الخارجي خاصة مشهد عادل امام يرقص مع
الداخلي ال يقل
هند صبري على األغنية (الزحمة) للمغنية الفرنسية الكبيرة (اديت بياف)
وكانت بداية حبهما  -أما المشاهد الجنسية في الفيلم فكانت راقية  ،فعادل
امام مع جيهان قمري يدخالن غرفة النوم بمالبسهما ثم قطع على المشهد
التالي  .كذلك عادل مع هند صبري في السرير بمالبسهما ليس به أسفاف.
أما مشهد “حاتم” مع عبد ربه فكان اإليحاء ببدء العملية دون التفاصيل .
والننسى مونتاج “ خالد مرعي” لإليقاع السريع وتقطيع موسيقى” خالد
حماد” للريتم المناسب للقطات .
كل ذلك كان ورائه المخرج “ مروان حامد” في أول أفالمه الدرامية
الطويلة  .وحقق نجاح باهر بفوز فيلمه بستة جوائز للمهرجان القومي
للسينما المصرية وساعده إنتاج الشركة العربية لإلنتاج والتوزيع وقدم
رسالة هادفة  :الفساد  ،طريق الهالك للنفس  ،أما الحب الطريق لسعادتها
وكان ثالثي نجاح الفيلم  :السيناريست  :وحيد حامد”  ،المخرج “ مروان
حامد” والممثل  :عادل امام  -فتحية منى لكل العاملين في هذا الفيلم -
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أخـبـــار كـــــندا
رئيس حكومة ألربتا يتد ّخل يف االنتخابات الفدرالية املقبلة مها ًمجا جوستان ترودو
لم يبق ّ
إال حوالي ثالثة أشهر على
االنتخابات الفيدرالية الكندية التي ستجري
في  21أكتوبر تشرين األوّل ،لكن بعض
السياسيين ال ينتظرون االنطالق الرسمي
ّ
للتدخل فيها .وهذا هو حال رئيس
للحملة
حكومة ألبرتا جيسون كيني الذي هاجم
مرة أخرى رئيس الحكومة الكندية،
جوستان ترودو ،ملوّحا ومه ّددا بانفصال
مقاطعته عن كندا في حالة إعادة انتخاب
هذا األخير.
وفي مقطع فيديو نشره على موقع التواصل
االجتماعي تويتر ومشوب بالوطنية
والشعبوية ،ذكر جيسون كيني تمسّ كه
بالكونفدرالية ،قبل أن يهاجم جوستان
ترودو.
وقال جيسون كيني ،في مقطع فيديو مدته
علي أن
دقيقة« :سأظل دائمًا وطنيًا كنديًاّ .
أعترف بأن ألبرتا تنخدع اآلن» .وواصل متهماً الحكومة
الفيدرالية و «العديد من المقاطعات» بأنها مصدر الكثير
من مشاكل ألبرتا.
وأضاف في رسالته عبر وسائل التواصل االجتماعي:
«لقد أضعفوا قدرتنا على االستفادة من مواردنا وعاملونا
بشكل غير عادل وغير محترم في العديد من المناسبات».
وأشار جيسون كيني إلى أن جز ًءا من سكان ألبرتا
قالوا مؤخرً ا أنهم يؤيدون االنفصال عن باقي البالد،
مما يشير إلى أن ذلك كان بسبب سياسات جوستان
ترودو ،وفقا له.
«ال أعتقد أننا يجب أن ندع جوستان ترودو يُبعدنا من
ً
وبدال من محاولة فصل ألبرتا عن بقية كندا،
بلدنا.

أود أن أركز على إبعاد جوستان ترودو عن مكتب
رئيس الحكومة « ،جيسون كيني ،رئيس حكومة ألبرتا
وليست هذه المرة األولى التي يل ّو ح فيها جيسون كيني
بـ «شبح االنفصالية» في ألبرتا للضغط على نظيره
الفيدرالي ،كما يقول دوان برات ،أستاذ العلوم السياسية
في جامعة ماونت رويال في كالغاري.
ويقول هذا األخير« :لقد استخدمها خالل الحملة االنتخابية
في المقاطعة كإستراتيجية للرد على ضريبة الكربون
الفيدرالية  ...وعندما ه ّدد بإجراء استفتاء حول التحويالت
المالية بين الحكومة الفدرالية والمقاطعات «.
وليست هذه المرّ ة األولى التي ّ
يتدخل فيها رئيس حكومة
مقاطعة في االنتخابات الفدرالية .ففي عامي  2008و

الليرباليون والدميقراطيون اجلدد ينشطون الختيار
مرشحني يف ساغنيه الك سان جان
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 ،2015دعا رئيس حكومة
نيوفاوندالند والبرادور داني
وليامز الناخبين إلى عدم
التصويت لستيفن هاربر،
رئيس الحكومة الكندية آنذاك
وزعيم المحافظين.
ويضيف دوان برات « :كان
جيسون كيني عضوا في حكومة
خسرت انتخاباتها ضد جوستان
ترودو في عام  .2015أعتقد
أن التح ّديات أكبر هذه المرة».
و يخشى أستاذ العلوم السياسية
أن يؤدي انتشار هذا النوع من
التصريحات إلى توسيع الفجوة
بين المقاطعات والحكومة
الفيدرالية.
«ماذا سيحدث إذا أ ّدت مهاجمة
جوستان ترودو إلى إثارة الغضب ض ّده ؟ هل ستصبح
جميع مقاعد ألبرتا وسسكتشوان في مجلس العموم محافظة
مع إعادة انتخاب الليبراليين ؟ « ،كما قال.
ووفقا لدوان برات »:يمثل شريط فيديو رئيس حكومة
ألبرتا خطوة أخرى نحو مشاركة فعالة له في االنتخابات
الفيدرالية  ،حيث يسعى جيسون كيني ً
أيضا إلى حشد
الناخبين في تورنتو الكبرى لدعم زعيم المحافظين أندرو
شير».
ولم تر ّد الحكومة الكندية مباشرة على هذا الهجوم .واستدعى
وزير الموارد الطبيعية أمارجيت سوهي على موقع تويتر
يوم األحد بعض النجاحات التي حققتها حكومته ،بما في
ذلك توسيع خط أنابيب ترانس ماونتن.

يوسف زمكحل

Deputy Editor

ناهدة العاصي

Deputy Editor

مدير التحـرير /أحـالم األسيــوطي
Ahlam Al Assiouty

Directeur de rédaction
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كتاب ومحررون

على عبيد الهاملي  ،محمد منسي قنديل ،كيندة الجيوش
رزق هللا زرزور ،م .هيثم السباعي ،أ.د .ناهدة العاصي ،سليم خليل ،
كلودين كرمة ،شريف رفعت ،خالد بنيصغي ،على أبو دشيش،
د .حسين عبد البصير ،رفاه السعد ،أسامة كامل أبو شقرا ،
جاك قرانطة ،مايك أنجلو  ،بشير القزي  ،تيماء الجيوش،
اسماء أبو بكر  ،د .خالد التوزاني ،عباس شعبان ،صباح غريب

مدير مكتب تورنتو د .رامز زمكحل

تضاعف األحزاب السياسية الناشطة على
الساحة الفدرالية جهودها الختيار مرشحيها
لالنتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في
 21تشرين األول (أكتوبر).
ويوم االنتخابات يختار الكنديون نوابهم الـ 338في
مجلس العموم .ويقترع كل مواطن في دائر ٍة واحدة
ممثلة بنائب واحد في المجلس .ويكون الفوز في
الدائرة للمرشح الذي ّ
يحل في المرتبة األولى من
حيث عدد األصوات ،في جولة انتخابية واحدة.
وبإمكان المواطنين اإلدالء بأصواتهم قبل يوم
االنتخابات إذا ما رغبوا ،وذلك من خالل ما
يُعرف باالقتراع المبكر الذي تحدد مواعيدَه
ُ
هيئة االنتخابات الكندية المستقلة.
وفي منطقة ساغنيه الك سان جان(  (�Sague
 )nay-Lac-Saint-Jeanالواقعة في شمال
الجزء المأهول من مقاطعة كيبيك والتي تضم
ثالث دوائر انتخابية ،يواجه الحزب الليبرالي
الكندي ( ،)PLC – LPCالحاكم في أوتاوا
بقيادة جوستان ترودو ،والحزب الديمقراطي
الجديد ( ،)NPD – NDPاليساري التوجه،
بقيادة جاغميت سينغ ،تأخيراً في إكمال الئحة
مرشحيهما.
فلغاية اآلن ،وفيما تفصلنا ثالثة أسابيع ونيّف عن
بدء الحملة االنتخابية بصورة رسميةّ ،
لكل من
ٍ
الحزبيْن مرشحٌ واحد هو ٌ
نائب عن إحدى الدوائر
الثالث في المنطقة :الليبرالي ريشار هيبير في
دائرة «الك سان جان» ()Lac-Saint-Jean
وكارين تروديل من الحزب الديمقراطي الجديد

في دائرة «جونكيير» (.)Jonquière
ويقول عضو المجلس البلدي في مدينة ساغنيه
كارل دوفور إنه في حالة تفكير عميق من أجل
تحديد قراره فيما إذا كان سيمثل الحزب الليبرالي
في دائرة «جونكيير» الواقعة في ساغنيه.
ومن جهتها تقول تروديل إن حزبها ،ثاني أحزاب
المعارضة في مجلس العموم الحالي ،يجري
لدائرتي «الك
اتصاالت مع مرشحين محت َملين
ْ
سان جان» و»شيكوتيمي – لو فيور»( (�Chicou
 ،)timi – Le Fjordوإن البحث معهم يدور
حول إمكانية قيامهم بحملة انتخابية بدوام كامل
وما إذا كان بإمكانهم استعادة وظائفهم الحالية
في القطاعات التي يعملون بها إذا لم يحالفهم
الحظ في االنتخابات.
ويمثّل دائر َة «شيكوتيمي – لو فيور» في مجلس
العموم الحالي ريشار مارتيل من حزب المحافظين
الكندي ( ،)PCC – CPCوهو انتزع هذه الدائرة
من الحزب الليبرالي في انتخابات فرعية في
حزيران (يونيو) .2018
ُ
حزب المعارضة الرسمية
وأكمل حزب المحافظين،
ُ
والكتلة الكيبيكية ( )BQالداعمة
في مجلس العموم،
ُ
و»حزب الشعب
الستقالل مقاطعة كيبيك عن كندا
في كندا» ( )PPCقائمة مرشحيهم لدوائر منطقة
ساغنيه الك سان جان الثالث.
ُ
والحزب األخير أسّ سه في أيلول (سبتمبر)
الفائت عضو مجلس العموم عن دائرة «بوس»
( )Beauceفي مقاطعة كيبيك ماكسيم برنييه
بعد انشقاقه عن حزب المحافظين.

فوز الكندية بومباردييه مبشروع بناء قطار مونوريل القاهرة
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أعلن يوم االثنين كونسورسيوم يضم شركة
بومباردييه الكندية للنقل أنها فازت بعقد قيمته 4,5
مليار دوالر أمريكي لبناء خطي قطار «مونوريل»
في القاهرة في مصروتشغيلهما وصيانتهما لمدة
 30عامًا.
وتبلغ قيمة جزء العقد الذي تديره بومباردييه 2,85
مليار دوالر .والشركاء اآلخرون في االئتالف هم

مساحة حريق الغابات يف وادي اوكاناغن تتضاعف ثالث م ّرات
أصدرت السلطات في وادي اوكاناغن في مقاطعة بريتيش
كولومبيا تحذيرا للسكان بوجوب التحسّ ب لمغادرة منازلهم
مع تم ّدد رقعة حريق الغابات المستعر في ايغل بالف الذي
تضاعفت مساحته ثالث مرّ ات.
ويشمل الحريق منذ ليل الثالثاء مساحة تبلغ  6كيلومترات
مربّعة أي ما يعادل تقريبا ثالثة أضعاف ما كانت عليه يوم
االثنين حسبما أفاد به جهاز مكافحة حرائق الغابات في
المنطقة .
«النار مستعرة في منحدرات متعرّ جة وتضاريس صخريّة
ممّا يطرح تح ّديا أمام عناصر اإلطفاء للوصول إليها» كما

قالت نيكول بونيت مسؤولة المعلومات حول الحرائق في
جهاز اإلطفاء في مدينة كاملوبس.
ويساهم الحرّ والجفاف في تفاقم الحرائق ويعمل نحو من
 100من عناصر اإلطفاء على إخمادها ،تدعمهم المروحيّات
والطائرات الصهاريج.
ّ
وتوقعت وزارة البيئة الكنديّة في بيان ،أن يستمرّ الطقس
الحار حتّى يوم الخميس في وادي أوكاناغن.
إن الحرّ الشديد ّ
وتقول نيكول بينيت ّ
يشكل خطرا على صحّ ة
عناصر اإلطفاء الذين يواجهون اإلعياء و االجتفاف.

أوراسكوم لإلنشاءات  ،التي تبلغ حصتها في العقد
نحو  900مليون دوالر أمريكي وتجمّع «المقاولون
العرب».
وفي بيان ،ذكرت بومباردييه أن االتفاقية المبرمة مع
الهيئة القومية لألنفاق في القاهر ال ينقصها ّ
إال بعض
التوقيعات على بعض الوثائق اإلضافية.
وبموجب العقد  ،ستكون بومباردييه مسؤولة
على تصميم وتزويد وتركيب المعدات الكهربائية
والميكانيكية للخطين بما في ذلك  70قطارً ا من أربع
عربات من طراز ،Innovia Monorail 300
لما مجموعه  280عربة.
ّ
وستتكفل بومباردييه ً
أيضا ،ومن بين أمور أخرى،
بتقنية التحكم في القطارات ومركز التحكم في العمليات
وأنظمة االتصاالت.
وسينقل الخطان الجديدان في منطقة القاهرة الكبرى
حوالي  45.000راكب في الساعة في كل اتجاه.
ويبلغ طول الخط األول  54كيلومتراً و الثاني 42
كيلومتراً.
ويُستخدم نظام «مونريل» التابع لشركة بومباردييه في
ساو باولو بالبرازيل منذ عام  ،2014وفي مشروعات
قيد اإلنشاء حاليًا في بانكوك في تايالندا وفي ووهو
في الصين.

يعدها :رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي

ترودو يف زيارة لنيوفاوندالند والبرادور جلمع التربّعات
للحزب الليربالي
شارك رئيس الحكومة الكنديّة جوستان
ترودو ليل الثالثاء في حفل جرى في
مدينة سانت جونز عاصمة مقاطعة
نيوفاوندالند والبرادور لجمع التبرّ عات
للحزب الليبرالي قبل أشهر قليلة على
موعد االنتخابات التشريعيّة الفدراليّة
المقرّ ر اجراؤها في  21تشرين األوّل
أكتوبر المقبل.
وحضر الحفل في جامعة ميمولاير نحو
من  100شخص وبلغت قيمة المشاركة
فيه  300دوالر للشخص الواحد.
ّ
واستهل رئيس الحكومة كلمته بمهاجمة
ّ
حزب المحافظين الفدرالي الذي يشكل
المعارضة الرسميّة في مجلس العموم
الكندي.
«لقد تابعنا األخبار حول العالم ووجدنا
ّ
أن االستقطاب يتنامى .وقد رأينا ذلك في السابق .ونذكر
جميعا ّ
أن هذه كانت طريقة تعاطي ستيفن هاربر وجماعته
في السابق» قال رئيس الحكومة في إشارة إلى سلفه رئيس
حكومة المحافظين السابق ستيفن هاربر.
وسبق أن ّ
أكد الحزب الليبرالي على أهميّة االنتخابات المقبلة
ّ
وأن المحافظين يريدون العودة بالبالد إلى سياسة االنقسام
التي اعتمدها هاربر ،وإلى االقتطاع في الخدمات الحيويّة
التي تعوّل عليها ُ
األسر حسب قول الليبراليّين.
ويميل جوستان ترودو كما قال إلى سياسة ال تحمل معها
تكتيكات مخيفة ،وال تثير المخاوف التي يعتمد عليها بعض
السياسيّين لتسليط الضوء على القلق المحيط بالتغيّر المناخي

والهجرة والخطاب العام كما قال رئيس الحكومة.
وكرّ ر في كلمته أكثر من مرّ ة ّ
أن الحزب الليبرالي لن
يستخدم الخوف كأداة في حملته االنتخابيّة.
وقد تجمّع نحو من  12شخصا خارج مكان الحفل ورفعوا
الفتات معارضة لزيارة ترودو للمقاطعة.
و يحظى الليبراليّون حاليّا بـ 50بالمئة من التأييد في مقاطعة
نيوفاوندالند و البرادور حسبما به أفاد استطالع للرأي أجرته
شركة األبحاث «أم كيو أو «  MQOونُشرت نتائجه يوم
الثالثاء.
و شمل االستطالع  400ناخب ت ّم اختيارهم عشوائيّا وجرى
بين  25و 31تمّوز يوليو الفائت وبلغ هامش الخطأ فيه 4،9
بالمئة  19من أصل  20مرّ ة.

مونرتيال ختلّد ذكرى ضحايا قنبلة هريوشيما
على غرار العديد من المدن
ّ
نظمت مدينة
عبر العالم،
مونتريال يوم االثنين حفال
مخلّدا لذكرى  140.000ضحية
للقنبلة الذرية التي ألقتها الواليات
المتحدة األمريكية على مدينة
هيروشيما في اليابان في 6
أغسطس آب .1945
وأقيم الحفل السنوي في الحديقة
النباتية لمدينة مونتريال وحضره
القنصل العام لليابان إلى جانب
نائب عمدة مونتريال ستيرلنغ
داوني .ويصادف هذا اليوم
الذكرى  74للقصف والذكرى
 21للتوأمة بين المدينتين.
وفي بيان ،قالت فاليري بالنت ،عمدة مونتريال »:في
عام  ،1945شهدت البشرية دمارا ال يمكن تصوره
بسبب الطاقة الذرية .إن أحداث هيروشيما تركت آثارا
في ذاكرتنا الجماعية ومسؤوليتنا اآلن هي الحفاظ على
ذكرى ّ
كل الذين ماتوا والذين عانوا وما زالوا يعانون.».
وأضافت  »:ستواصل مدينتي مونتريال وهيروشيما

تعزيز السالم واالنفتاح واالحترام  ،ألن هذا هو أكبر
إرث يمكن أن نتركه للشباب واألجيال القادمة».
وتزامن الحفل مع قرع جرس السالم الذي ق ّدمته مدينة
هيروشيما لمونتريال في عام  .1998ويوجد هذا الجرس
أيضا في مقرّ األمم المتحدة وفي العديد من مدن العالم مثل
تشونغتشينغ في الصين .وهانوفرفي المانيا وهونولولو،في
هاواي و فولفوغراد في روسيا.

تفكيك شبكة لتهريب املخ ّدرت يف يورك مشال مدينة تورونتو
ّ
أكدت شرطة يورك
في شمال مدينة تورونتو
أنّها قامت بتفكيك شبكة
لتهريب المخدرّ رات،
بعد تحقيقات جرت
بالتعاون بين عدد من
أجهزة الشرطة في
مقاطعة أونتاريو.
واستهدفت الشرطة في
عمليّتين منفصلتين،
شبكة تهريب رخص
الماريجوانا
إنتاج
ألغراض طبيّة واعتقلت
 50شخصا وصادرت
كميّات من المخدرّ ات
تق ّدر قيمتها بنحو 50
مليون دوالر.
وكان المهرّ بون يستخدمون هذه الرخص التي تصدرها وزارة
الصحّ ة الكنديّة لزراعة القنّب الهندي ،وكانوا يبيعون كميّات
كبيرة منه يوميّا في السوق السوداء ،ويستهدفون بصورة
خاصة السوق األميركيّة.
ّ
وقامت شرطة يورك بالتعاون مع وكالة الخدمات الحدوديّة
بمراقبة أحد المنازل في فون في تورونتو الكبرى ،وألقت
القبض العام الماضي على شخص يقيم فيه ،بعد أن وجدت
بحوزته  3كيلوغرامات من الكوكايين.
ّ
وتمكنت فيما بعد من توقيف عدد من األشخاص لالشتباه

بأنّهم كانوا يهرّ بون المخ ّدرات االصطناعيّة بكميّات كبيرة.
وعثرت على أسلحة فرديّة و كميّات من الماريجوانا والكوكايين،
كما عثرت على  5كيلوغرامات من حبوب الفانتانيل  ،وهي
أكبر كميّة تصادرها الشرطة من هذا المخ ّدر.
بأن شبكة التهريب التي ّ
وأفادت الشرطة ّ
فككتها كانت واسعة
ّ
المنظمة اآلسيويّة وعصابات
النطاق وتعمل مع الجريمة
الشوارع.
وت ّم تفكيك الشبكة بعد سلسلة من التحقيقات جرت بالتعاون
بين شرطة يورك وشرطة تورونتو وشرطة مقاطعة أونتاريو
ووكالة الخدمات الحدوديّة.

كندا :ارتفاع معدل البطالة بـ 0,2نقطة إىل  5,7%الشهر الفائت

فقدت سوق العمل الكندية  24200وظيفة في محصلة صافية
في تموز (يوليو) الفائت ،وارتفع معدل البطالة في البالد بـ0,2
نقطة مئوية عمّا كان عليه في الشهر السابق ،حزيران (يونيو)،
ليبلغ  ،5,7%وفق ما أفادته اليوم وكالة اإلحصاء الكندية.
لكن في فترة الـ 12شهراً المنتهية الشهر الفائت أوجدت سوق
العمل الكندية  353ألف وظيفة جديدة في محصلة صافية ،ما
يمثل زياد ًة سنوية بنسبة  .1,9%واإليجابي أيضاً في ذلك أن
جميع هذه الوظائف تقريباً كانت بدوام كامل.
ومن أبرز النقاط القوية أيضاً التي حملتها البيانات الصادرة
ُ
االرتفاع الهام في الرواتب في تموز (يوليو) ،إذ ارتفع
اليوم

معدل األجور في الساعة لكافة العمال والموظفين بنسبة 4,5%
عن مستواه في الشهر نفسه من عام .2018
وهذه أعلى زيادة سنوية في الرواتب تُسجل منذ كانون الثاني
(يناير)  .2009وهي تلي زيادة سنوية بنسبة  3,8%سُ جلت
في الشهر السابق ،حزيران (يونيو) ،كانت في حينه أعلى
زيادة سنوية تُسجل منذ أيار (مايو)  2018وثاني أعلى زيادة
في نحو عشر سنوات.
وبلغت نسبة الزيادة السنوية في الرواتب الشهر الفائت نحواً من
 6,2%في كيبيك ،ثانية كبريات المقاطعات من حيث عدد السكان
وحجم االقتصاد ،و 5,1%في أونتاريو ،كبرى المقاطعات.
ّ
وظل معدل البطالة في كيبيك الشهر الماضي مستقراً على
 ،4,9%مع إيجاد سوق العمل فيها  17ألف وظيفة في محصلة
صافية ،فيما ارتفع في أونتاريو بـ 0,3نقطة مئوية ليبلغ .5,7%
ً
وإضافة إلى كيبيك أوجدت سوق عمل مقاطع ٍة أُخرى وظائف
جديدة في محصلة صافية ،هي جزيرة األمير إدوارد ،أصغر
المقاطعات من حيث عدد السكان والمساحة وحجم االقتصاد،
وتراجع فيها معدل البطالة بـ 0,9نقطة مئوية ليبلغ .8,4%
وحافظت بريتيش كولومبيا ،ثالثة كبريات المقاطعات من
حيث عدد السكان والرابعة من حيث حجم االقتصاد ،على
أدنى معدل بطالة بين المقاطعات ،وتراجع بـ 0,1نقطة مئوية
ليبلغ .4,4%
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السياحة العاملية
اعداد  :مايك انجلو

افضل  10اماكن ملتعة السياحة يف االسكندرية

ركن الرياضة
رونالدو:أحلم بالعودة ملدريد قريباً

محمد صالح يتبرع مببلغ ضخم بعد تفجير
معهد األورام

Les proverbes en français et arabe
 -ال يكلف اهلل نفسا ً إال وسعها

الكلمــات املتقاطعة
 في واحد بلديتنا قاعد في حفرة ليه؟؟ .....يفكر بعمق .
 بعد اقالع الطائرة -:الكابتن فىالميكروفون يرحب بالركاب ويقدم
لهم النصائح!!! وفجأة ..صرخ
مزعورا ...ياساتر يارب .معقولة
المصيبة دى؟؟؟ . .
ساد الصمت فى الطائرة بين الركاب
الحس وال خبر ..ثم سمعوا صوت
الكابتن مرة ثانية وهو يقول  :انا
اسف ياجماعة المضيفة دلقت كوباية
الشاى علية وبهدلتلى البنطلون .
صاح احد الركاب وقال :ابوك على
ابو بنطلونك تعالى شوف بنطلوناتنا
واللى حصل فيها .

افقيا:

رأسياً :

 1-ممثلة مصرية

 1-دولة أفريقية

 2صوت النفس بما ال خيرفيه  -مدينة أمريكية

 2ممثلة مصرية – الرجاء(معكوسة)

 3حروف متشابهة – هواءقوي (معكوسة) – في الجبر
(معكوسة)

 3نصف كلمة روضة -عكساليمنى

 4للنداء – ضمير الغائبات –فتحات الجلد
 5أكتمل – لوى 6الرب – للنصب – وضعاللحم على النار (معكوسة)

 في البيوت العربية أربع أمراض...المرض األول :قوم ده مكاني
والثاني  :هاااات الريموت كان معايا
والثالث :مين واخد الشاحن بتاعي
والرابع  :ببسي مين اللي في الثالجة؟
المصيبة بيقولك وهو بيشرب

 واحد سأل صاحبه انتهت الخناقة بينكوبين مراتك على إيه؟
قاله جات لحد عندي راكعه على ركبتها
وقالت لي:
اطلع من تحت السرير يا جبااااان

 7لقب رئيس سوداني راحل –بواسطتي
 8فقدان األمل – رائدة فضاءأمريكية سابقة
 9الوليد – أزمات 10-مائل – هو صاحب الملعب

 4فترة من الوقت – قط – تاه 5ضمير المخاطب – سوستة 6جاهل – والدة (معكوسة)– شمل
 7صورة قرآنية (معكوسة)– رسول
 8للتفسير (معكوسة) –مرض رئوي – يبرق
 9لقب مواطن النمسا – أود 10من مستلزمات رمضان– عام
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حل الكلمات المتقاطعة

 -ابن الوز عوام

- Tel père tel fils

- A l’impossible nul n’est tenu

تقع مكتبة االسكندرية في منطقة الشاطبي على طريق الكورنيش
وبالتحديد أمام شاطئ السلسلة ،ويمكن للجميع زيارتها طوال
األسبوع من الساعة العاشرة صباحً ا وحتى السابعة مساءًا ،تكلفة
دخولها  5جنيه للمصريين والعرب و  70جنيه للجنسيات األخرى.
عمود السواري
يُعد من أهم مزارات السياحة في اإلسكندرية التي يقبل إليها
الزائرين من كل مكان لمشاهدة قوة بناءه وارتفاعه الكبير ،ويرجع
بناءه إلى العصر الروماني تخلي ًدا لإلمبراطور دقلديانوس الذي
قام بتخليص أهالي اإلسكندرية من الثورة التي أقامها القائد بأخيل،
وقاموا ببناء هذا العمود شكرً ا لإلمبراطور الذي أعاد االستقرار
والهدوء للمدينة ،وكان يسمى في القديم عمود الصواري نسبة
لصواري السفن الشاهقة ،وبعدها تغير إلى عمود السواري ،وتم
استخدام الجرانيت األحمر في بناءه ،ويصل طوله إلى  20.75متر،
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تضحك الدنيا معك ..
.
أبكي تبكي وحدك

إعداد  :رايق مبسوط جداً

لحدائق الشالالت على طريق الحرية.
حدائق المنتزه
تقع في موقع متميز نسبة السمها بالمنتزه ،وهي عبارة عن
مجموعة هائلة من الحدائق والمطاعم التي تجذب السياح من
مختلف األماكن ومختلف األعمار ،وتذكرة الدخول بالنسبة لها
للمصريين والعرب هي  10جنيهات ،وبها العديد من األنشطة
التي يمكن ممارستها مثل ركوب الدرجات.
المعمورة
تتواجد حدائق وجناين المعمورة بالقرب من المنتزه ،وتذكرة
الدخول بالنسبة لها ال تتعدى  5جنيهات ،وتطل على البحر،
وهذا ما يزيد بها العديد من األنشطة مثل ركوب البيتش باجي،
باإلضافة إلى األنشطة األخرى ،وهذا ما يجعلها مقصد للعديد
من السياح من كافة أنحاء العالم.

3

تحدث رمضان صبحي العب األهلي عن إستبعاده
من قائمة المنتخب المصري خالل منافسات كأس األمم
اإلفريقية األخيرة.
وقال رمضان في تصريحاته لقناة «إم بي سي مصر» أنه
أغلق تلك الصفحة تماماً في ظل إحترامه لرؤية خافيير أجيري
المدير الفني السابق لمنتخب مصر .وأكد العب األهلي أنه
يضع كامل تركيزه في الوقت الحالي مع المنتخب األوليمبي
من أجل مساعدته في التأهل لنهائيات طوكيو .2020
وكان المنتخب المصري قد ودع كأس األمم اإلفريقية من دور
الـ 16عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف مما تسبب
في إستقالة اتحاد الكرة وإقالة المدير الفني خافيير أجيري.
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رمضان :أغلقت صفحة أجيري وكأس األمم

كشفت تقارير إعالمية أن لجنة االنضباط في
االتحاد اإلفريقي لكرة القدم ،برئاسة الجنوب إفريقي
رايمون ألهاك ،رفضت إعادة مباراة نهائي دوري
األبطال بين الترجي التونسي والوداد المغربي.
وانتهت اللجنة من االستماع للطرفين خالل اجتماع
عقدته اليوم ،وحصلت على كل الدفوعات القانونية
من جانبهما ،تمهيدا إلصدار قرارها النهائي ،إال أن
هناك حالة من الغليان والنقاش الساخن رافقت أعمل
اللجنة الموكلة من قبل المحكمة الرياضية الدولية
للفصل في األزمة.
ونقل موقع « »koooraعن مصدر وصفه بـ»عضو
نافذ» باالتحاد اإلفريقي ،أن انقساما حدث داخل
اللجنة بين مطالب بإنزال عقوبات بحق الناديين
وغرامات مالية ثقيلة ،وحجب بطل النسخة الحالية
بسبب فوضى المباراة.
اللجنة التأديبية لـ»كاف» تبحث قضية الترجي والوداد
وأضاف ذات المصدر «تيار آخر طالب بتحمل اللجنة

لمسؤوليتها التاريخية واتخاذ قرار حاسم بإعالن
الترجي بطال واعتماد نتيجة المباراة لغاية الدقيقة
 58والتي كانت لفائدة ممثل تونس بهدف واحد،
دون العودة لتقريري الحكم الغامبي بكاري غاساما
ومندوب المباراة أحد يحيى واالستناد إلى أن عدم
توفر تقنية حكم الفيديو ال يمثل سندا إلعادة المباراة».
وأوضح المصدر أن «الملف مرشح لمزيد من
التصعيد والوداد سيلجأ للجنة االستئناف داخل الكاف،
في حال إعالن الترجي بطال».
أما الموقع المغربي «البطولة» ،فقد نقل عن مصادره
الخاصة ،أن أعضاء لجنة «الكاف» استمعوا لمدة
ثالث ساعات للطرفين المغربي والتونسي ،فيما
اتسمت المداوالت بالندية وعدم االتفاق على قرار
موحد ،غير أن اللجنة التأديبية تبثت قرار منح اللقب
للترجي واعتبرته فائزا بالنسخة كقرار أولي.
ويتوقع أن يصدر االتحاد اإلفريقي خالل ساعات أو
غدا على أقصى تقدير قراره النهائي بشأن هذه القضية.

مكتبة اإلسكندرية
تعتبر من أهم األماكن السياحية في مصر واالسكندرية بشكل عام
ألنها منارة الثقافات والفنون والحضارات المختلفة حول العالم،
وتم افتتاح المكتبة بشكلها الجديد عام  ،2002وسُ ميت بالمكتبة
العظمي ،حيث أنها ليست مكتبة تضم الكتب فقط ولكنها تحتوي
على العديد من المباني المختلفة وهي :
ـ المكتبة األم أو الرئيسية وتحتوي على أعداد كبيرة من الكتب
الرائعة في شتى المجاالت.
ـ القبة السماوية.
ـ قاعة مُخصصة لتعليم العلوم بشكل مبسط لألطفال.
ـ مجموعة من المعارض تصل إلى  15معرض مثل معرض
الخط العربي ومعرض النحت.
ـ  13مركز متخصص للبحث األكاديمي كمركز الدراسات
الديمقراطية.
ـ  6مكتبات مخصصة لكل فئة مثل مكتبة الطفل ومكتبة الكتب النادرة.
ـ  4متاحف كمتحف السادات ومتحف المخطوطات.
ـ مبنى بانوراما الحضارة.
ـ  4قاعات لعمل المعارض المؤقتة للفنون.
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طه إسماعيل يرشح  5أسماء لتدريب املنتخب

وتم اكتشافه بالصدفة أثناء البحث عن مقبرة االسكندر االكبر،
ويتكون من  13درجة مصنوعة من مادة الرخام تأخذ شكل
حرف ( ،)Uوكانت الدرجات مرقمة باللغة اليونانية من األسفل
إلى األعلى لترتيب عملية الجلوس بالمسرح ،ويستخدم لسماع
بعض أنواع الموسيقى.
معبد الرأس السوداء
من المعالم االثرية في اإلسكندرية وتم اكتشافه في عام 1936
ميالديًا في حالة مزرية ،ويعود تاريخه إلى العصر اليوناني
الروماني في القرن الثاني الميالدي ،وقام بتشييده الفارس الروماني
ايرادور لعبادة اآللهة إيزيس لكونها تسببت في شفائه من المرض،
وسبب تسميته معبد الرأس السوداء راجع إلى المنطقة التي تم
اكتشافه فيها وهي منطقة الرأس السوداء ،وهي تقع على الطريق
الزراعي لمنطقة المنتزه ،وتم نقله مؤخرً ا إلى المنطقة المجاورة
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جلنة االنضباط في «الكاف» ترفض إعادة مباراة
الترجي والوداد

تُعد أحد أقدم المعالم اإلسالمية والسياحية المتواجدة في االسكندرية،
وتستقبل أعداد كبيرة من السائحين على مدار العام ،قام ببنائها
السلطان أشرف سيف الدين قايتباي على ساحل البحر المتوسط
في نفس مكان المنار القديم الذي ُدمر أثناء حدوث زلزال قوي،
لتكون تلك القلعة من أقوى الحصون المنيعة لألهالي والجيش،
بسبب كثرة التهديدات التي كانت تلحق بمدينة اإلسكندريةُ ،
وشيدت
القلعة محصنة باألسوار العالية بارتفاع  4متر تقريبًا وعرض 2
متر ،وتم بناء القلعة في عامين كاملين.
ومن حيث تكلفة دخول القلعة فهي  20جنيه للمصريين والعرب،
و  30جنيه للجنسيات األخرى ،وتعمل قلعة قايتباي من التاسعة
صباحً ا وحتى الخامسة مساءًا ،وتقع في حي بحري آخر الكورنيش.

سا

رشح طه إسماعيل المحلل الكروي  5أسماء
لتولي تدريب منتخب مصر خالل الفترة المقبلة.
وقال إسماعيل في تصريحاته لوكالة أنباء
الشرق األوسط أن المدربين المرشحين هم حسن
شحاتة ،حسام البدري ،حسام حسن ،إيهاب جالل،
طلعت يوسف.
وأضاف المحلل الكروي أن تلك األسماء قادرة
على النهوض بالكرة المصرية وبناء منتخب قادر

على التأهل للمونديال مرة أخرى.
وكان المنتخب المصري قد ودع كأس األمم
اإلفريقية من دور الـ 16عقب الخسارة أمام جنوب
إفريقيا بهدف نظيف مما تسبب في إستقالة اتحاد
الكرة وإقالة المدير الفني خافيير أجيري.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيستهل
مشواره في تصفيات كأس األمم اإلفريقية 2021
بمواجهة كينيا في نوفمبر المقبل.

أكد رئيس جامعة القاهرة ،تبرع النجم المصري
محمد صالح ،المحترف في صفوف ليفربول
اإلنجليزي ،لصالح معهد األورام بمبلغ  3مليون دوالر.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم
سي» ،أن المبلغ الذي تبرع به الالعب محمد صالح
يعادل  54مليون جنيه.
وكشف رئيس جامعة القاهرة ،أنه سيتم استخدام
هذه األموال في االنتهاء من مشروع زيادة الطاقة
االستيعابية لمعهد األورام  30%من خالل تأهيل
المبنى الجنوبي للمعهد.

ي

طالب عالء نبيل المدير الفني السابق للمقاولون
العرب بضرورة تعيين اتحاد كرة جديد إلدارة
شئون الكرة المصرية في أقرب وقت.
وقال نبيل في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق
األوسط أن الكرة المصري بحاجة إلستقرار
األوضاع قبل بدء تصفيات كأس األمم اإلفريقية
ومونديال .2022
وأضاف المدير الفني السابق للمقاولون أنه يفضل
تولي مدرب مصري المسئولية مؤكداً وجود كوادر

قادرة على أداء تلك المهمة مثل إيهاب جالل،
طلعت يوسف ،وحسام البدري.
وكان المنتخب المصري قد ودع كأس األمم اإلفريقية
من دور الـ 16عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا
بهدف نظيف مما تسبب في إستقالة اتحاد الكرة
وإقالة المدير الفني خافيير أجيري.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيستهل مشواره
في تصفيات كأس األمم اإلفريقية  2021بمواجهة
كينيا في نوفمبر المقبل.

مدرب املقاولون يطالب بتحديد احتاد الكرة اجلديد

وأكد أن هذا المشروع بدأ بالفعل منذ ما يقرب من
 8أشهر ،كأحد أكبر المشروعات التي تقوم بها
الجامعة ،وجار العمل به حيث تم إنجاز ما يزيد عن
 25٪منه ،وسوف يتم االنتهاء عام  ،2020وهو ما
يعد نقلة نوعية في خدمة عالج األورام في مصر.
وكسر صالح بتبرعه الرقم الذي تبرع به ولي عهد
أبو ظبي محمد بن زايد ،الذي تبرع بمبلغ  50مليون
جنيه ،لترميم المعهد القومي لألورام بالقاهرة بعد
التفجير اإلرهابي.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

يتطلع لممارسة كرة القدم فقط كالعب محترف.
وإختار رونالدو عام  2016كأفضل محطاته الكروية
بسبب إحراز لقب اليورو مع المنتخب البرتغالي
بها معرباً عن فخره الشديد بتلك البطولة.

عُ رفت اإلسكندرية في العصر القديم بأنها عاصمة مصر
وأطلق عليها لقب عروس البحر األبيض المتوسط ،حيث تم
تشييدها على يد االسكندر األكبر ،ولذلك سُ ميت بهذا االسم تخلي ًدا
له ،وتعتبر هي ثاني أكبر مدن مصر بعد مدينة القاهرة ،وتتميز
باحتوائها على الكثير من المزارات واألماكن السياحية المميزة،
ولذلك فأن السياحة في االسكندرية من أهم األشياء التي تجذب
السياح من كافة أنحاء العالم ،لالستمتاع بمشاهدة األماكن الرائعة
والمتاحف الفرعونية القديمة والمعالم الحديثة اإلنشاء.
تحتوي اإلسكندرية على الكثير من األماكن السياحية المميزة
سواء المتاحف الفرعونية أو المعالم الدينية واألماكن الترفيهية
المتنوعة باإلضافة إلى الكثير من الشواطئ المعروفة عالمية،
والتي يتهافت عليها السياح من كافة أنحاء األرض ،ومن بين
األماكن السياحية المميزة في اإلسكندرية ما يلي :
قلعة قايتباي

وتكلفة دخوله للمصريين  10جنيه ،وباقي الجنسيات  60جنيه.
حدائق انطونيادس
تعتبر حدائق سياحية لها تاريخ كبير حيث يعود بنائها إلى عصر
البطالمة ،وشهدت تطوير كبير في عهد محمد علي ،كما أن بها
قصر عمالق كان يستقبل به كبار الزوار من ملوك وزعماء
العالم وقتها ،وتقع الحدائق بمنطقة سموحة ،وتتميز بوجود زهور
نادرة ونافورة عمالقة.
قرية األسد
توجد قرية األسد على طريق مصر إسكندرية ،وهي تحتوي
على العديد من الحيوانات المستأنسة والمفترسة ،وتحتوي على
العديد من المطاعم التي تقدم الطعام الشرقي والشعبي ،كالفطير
المشلتت ،وتقدم العديد من األطباق المميزة والمتعددة من المشويات
مثل لحوم النعام.
مقابر كوم الشقافة
هي مقابر أثرية توجد في منطقة كوم الشقافة باإلسكندرية،
وهي تمثل الكثير من الثقافات القديمة ،حيث أنها تُعد مزيج بين
الفنون الفرعونية مع الفنون الرومانية واإلغريقية ،وتحتوي على
بعض القطع االثرية والعديد من المقابر والتماثيل ،وتم توسيع
بناء هذه المقابر على مر العصور بسبب وجود اختالفات كبيرة
من الزخارف والنقوش الخاصة بكل منطقة منها ،وتكلفة دخولها
للمصريين والعرب هي  20جنيه ،والجنسيات األخرى  80جنيه.
المسرح الروماني
يعتبر من أهم معالم السياحة في اإلسكندرية ويرجع عهده إلى
العصر الروماني ويوجد في منطقة كوم الدكة باإلسكندرية،
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كشف كريستيانو رونالدو نجم
يوفنتوس اإليطالي عن شعوره
بالحنين للعودة للعاصمة األسبانية
مدريد في القريب العاجل.
وقال رونالدو في تصريحاته
للصحفيين على هامش حصوله
على جائزة «ماركا لياندا» كأفضل
رياضي محترف أنه يعتز بتجربته
في مانشستر يونايتد االنجليزي
ولاير مدريد األسباني إال أنه يشعر
ً
دائما للعودة للحياة في
بالحنين
مدريد التي تشكل له العديد من
الذكريات الرائعة التي يعد أبرزها
إنجابه ألطفاله هناك.
وأضاف النجم البرتغالي أنه حقق
كل شيء مع الريال مما جعله يتجه
لتجربة جديدة مع يوفنتوس الذي
سيبذل قصارى جهده معه من أجل التتويج بلقب
دوري األبطال.
وأضاف رونالدو أنه لم يكن يتوقع وصول مسيرته
الكروية إلى تلك النقطة الرائعة مشيراً إلى أنه كان
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Douze organismes pressent Trudeau d’interdire la
vente des blindés à l’Arabie saoudite

D

ouze organismes de défense
des droits de la personne pressent le premier ministre Justin
Trudeau d’interdire la vente de véhicules blindés légers (VLB) à l’Arabie
saoudite.
En octobre 2018, le premier ministre
canadien a indiqué vouloir réviser les
permis d’exportation vers le royaume
saoudien, mais rien n’a été fait depuis,
ont déploré mardi les signataires,
parmi lesquelles se trouvent Oxfam,
Médecins du monde et Amnistie internationale.
«Neuf mois se sont écoulés depuis
l’annonce que vous avez faite d’examiner les exportations militaires vers
l’Arabie saoudite, et votre gouvernement n’a toujours pas diffusé le résultat de cet examen», peut-on lire dans
une lettre ouverte.
En décembre, à la suite de l’assassinat
du journaliste Jamal Khashoggi, Justin
Trudeau avait dit chercher les moyens
pour ne pas honorer le contrat. Depuis
rien, regrettent les organismes.
«Aucune mise à jour par rapport au

progrès de l’examen n’a été présentée, ce qui remet en
question la sincérité
de ces efforts. À la
veille des élections
fédérales [...] les
Canadiens ont le
droit de connaître le
résultat de l’examen
de votre gouvernement.»
Les organismes ont
rappelé que plusieurs pays européens,
dont le Royaume-Uni et l’Allemagne,
ont cessé de fournir du matériel militaire au pays, en raison de son implication dans le conflit yéménite.
L’Arabie saoudite soutient actuellement une guerre civile au Yémen, pays
qu’elle juge trop proche de l’Iran, principale force d’opposition à l’Arabie au
Moyen-Orient.
Ottawa avait exprimé dès 2017 des
inquiétudes quant à l’éventuelle utilisation de ces blindés légers dans des
opérations de répression dans l’est de

l’Arabie saoudite et au Yémen.
Le Canada a exporté, en 2018, 127
véhicules VBL en Arabie saoudite
attribués selon un contrat de 15 milliards $ signé par le gouvernement
conservateur en 2014 et portant au
départ sur la livraison de 928 véhicules.
Lors de la précédente élection fédérale, Justin Trudeau avait promis de
rompre ce contrat d’exportation avant
de revenir sur sa promesse une fois
élu, prétextant les coûts financiers
importants d’une rupture.

Marwah Rizqy réclame un virage jeunesse pour le PLQ

L

a députée libérale Marwah Rizqy
veut que, dès les élections provinciales de 2022, le Parti libéral du
Québec (PLQ) soit en mesure d’aligner
une équipe composée au moins à moitié
de jeunes candidats de moins de 40 ans.
Dans une lettre ouverte publiée mercredi, à quelques jours du lancement du
congrès annuel des jeunes libéraux à
Québec, la potentielle candidate à la chefferie du PLQ fait valoir que les jeunes, par
leur «fougue» et leurs «idées novatrices»,
devraient avoir droit à une place d’importance lors de la prochaine campagne électorale.
«Il est important d’avoir des élus qui sont
le reflet de la population», a expliqué la
députée de Saint-Laurent en entrevue
avec l’Agence QMI. Celle-ci a rappelé que
l’âge moyen de la population québécoise
est de 42 ans, d’où l’idée de proposer un
quota de 50 % de moins de 40 ans.
Au travers de ce critère basé sur l’âge, le
PLQ devrait aussi continuer à s’assurer
de présenter des candidats représentants
toute la diversité de la population.
Mme Rizqy fait notamment valoir que

l’arrivée d’un plus grand
nombre de jeunes au PLQ
- non seulement comme
militants, mais aussi comme
députés à l’Assemblée nationale - pourrait propulser le
virage vert du PLQ et faire
de cette formation politique
le «parti de l’économie verte».
En ce sens, elle a rappelé que
la commission jeunesse du
PLQ avait proposé, l’an dernier, que l’environnement
devienne la 9e valeur libérale.
La députée assure que présenter au moins 50 % de jeunes de moins
de 40 ans est réalisable, mais qu’il faudra
s’atteler à la tâche. «On doit aller les
chercher, on doit leur donner le goût de
se lancer et on doit leur donner les outils
pour le faire», a-t-elle détaillé, en évoquant par exemple des séances de mentorat.
«Lors des dernières élections, on avait
déjà 36 % de candidats de moins de 40
ans», a-t-elle souligné.
Par ailleurs, Marwah Rizqy, que plusieurs
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pressentent dans la course à la chefferie
du PLQ, assure ne toujours pas avoir pris
de décision. «Je suis toujours en réflexion
et je continue à sonder mes appuis», a-telle affirmé.
Le congrès des jeunes libéraux se tiendra au théâtre de la Cité universitaire
de l’Université Laval, à Québec, les 10
et 11 août. Mme Rizqy espère que ceuxci débattront de sa proposition et pousseront le PLQ à faire plus de place aux
jeunes.

Salah EL ACHKAR

Croire en Dieu est une Doctrine,

L’homme du Seigneur
L’homme de la foi
L’homme faible pécheur
L’homme d’aujourd’hui et d’autrefois
Le Christ, notre sauveur
Crucifié sur la croix
Il nous a offert le meilleur
Pour nous conduire sur la voie
De la vérité et du bonheur
Nous avons trahi son choix
Aie pitié Seigneur, épargnez nous du
malheur
Reconduisez nous sur le chemin droit

Ecouter tes belles paroles c’est enrichissant
Recevoir tes conseils c’est rafraîchissant
De la mémoire et du bienêtre
Ton école spirituelle inspire les savants
De la théologie et du savoir-faire
Ta présence parmi nous est pour
satisfaire
Notre assoiffement de mieux connaître
Les valeurs de la vie enseignées par toi
le Notaire
Qui a su diffuser les paroles du Créateur

qui n’auront pas encore complété leur formation universitaire en enseignement.
«C’est une évidence», a-t-il laissé tomber, tout en restant ouvert à discuter des moyens à mettre en place pour
y arriver.
Le ministre se défend par ailleurs de vouloir mettre
en place une mesure qui pourrait nuire à la pénurie de
main d’œuvre déjà bien réelle dans le réseau des CPE,
comme le craignent des intervenants du réseau.
«On a déjà mis en place un programme de stages rémunérés qui va venir valoriser la formation collégiale
en technique d’éducation à l’enfance, pour contrer la
pénurie de main d’œuvre. Ça montre bien que ce ne
sont pas des ministères qui s’opposent, mais plutôt qui
collaborent», a-t-il affirmé.

« Mercedes » reprend la production de ses voitures en Égypte et
« Bosch » y construit sa plus grande usine d’appareils ménagers

• à une aide financière de 15 $ par jour de formation,
une première!
• à une allocation de frais de garde qui passe de 7 $ à
9 $ par jour de formation, par enfant ou par personne
à charge.
Nouveauté pour les personnes en séjour temporaire
au Québec
Depuis le 1er juillet 2019 :
• Les travailleuses et les travailleurs temporaires, les
étudiantes et les étudiants étrangers, ainsi que leur
conjoint ou leur conjointe sont admissibles aux cours
de français à temps complet et à temps partiel ainsi
qu’à l’aide financière associée.
Auparavant, les personnes en séjour temporaire
n’avaient pas accès aux cours de français en classe
offerts par le gouvernement du Québec.
Nouveauté pour les cours en ligne
Depuis le 1er juillet 2019 :
• Les personnes en séjour temporaire au Québec, titulaires d’un Certificat d’acceptation du Québec, sont
admissibles à la formule avec tuteur ou tutrice.
Auparavant, ces personnes avaient seulement accès à
la formule en autoformation. Il n’y a pas d’aide financière associée aux cours de français en ligne.
Pour plus d’information
Pour en savoir davantage sur l’offre de cours de français et pour vous inscrire, visitez le www.LeSuccesParleFrancais.gouv.qc.ca. Vous trouverez dans cette
section du site Web du MIDI, des dépliants et des
formulaires d’inscription pour les cours à temps complet dans 13 langues : français, anglais, espagnol,
arabe, mandarin, cantonais, farsi, tagalog, hindi, punjabi, bengali, ourdou, tamoul.

L’amitié se tisse en fil de soie
Elle est si sensible et cassable parfois
Avoir la tienne elle fut une richesse
Je la garderai précieusement avec joie

L

e ministre de l’Éducation, Jean-François
Roberge, affirme qu’ouvrir la porte aux
éducatrices pour enseigner en maternelle
est une façon de prévenir les difficultés de recrutement au préscolaire qui relève de tout sauf de
l’improvisation.
Les partis d’opposition ont vivement critiqué le
projet de règlement sur les autorisations d’enseigner, déposé par le ministre Roberge, qui prévoit
différentes mesures pour élargir l’accès à la profession enseignante.
Québec veut notamment permettre aux éducatrices en services de garde, qui ont un diplôme collégial, d’enseigner en maternelle à condition d’être
inscrites dans un baccalauréat en enseignement et
d’avoir complété au moins trois cours de cette formation
universitaire.
«Ce n’est pas de l’improvisation, lance-t-il. Au contraire,
on est proactif, on voit venir que dans deux ans, trois
ans, quatre ans, si rien n’était fait on pourrait manquer
d’enseignants avec le déploiement de la maternelle 4
ans. Or, justement, on n’improvise pas, on planifie et on
prévoit en mettant en place des moyens d’accéder à la
profession», a-t-il affirmé au cours d’un entretien avec
Le Journal.
M. Roberge refuse d’y voir un nivellement par le bas.
Il trouve par ailleurs «très intéressante» la recommandation du Conseil supérieur de l’Éducation, qui lui
suggère d’obliger les commissions scolaires à offrir de
l’accompagnement professionnel aux nouvelles recrues

Savez-vous qu’en Égypte:-

Nouvelles mesures en francisation –
informations importantes
ours de français offerts aux personnes
immigrantes par le gouvernement du
Québec
Plus de personnes admissibles et plus d’aide
financière!
Depuis le 1er juillet 2019, un plus grand nombre
de personnes immigrantes peuvent avoir accès gratuitement aux cours de français offerts par le gouvernement du Québec et à l’aide financière qui a été
augmentée.
Nouveautés pour les cours à temps complet (25 ou 30
heures par semaine)
Depuis le 1er juillet 2019 :
• Toutes les personnes titulaires d’un statut d’immigration, peu importe depuis quand elles vivent au
Québec, peuvent suivre gratuitement un cours de
français à temps complet et obtenir l’aide financière
offerte pour la participation à ce cours. Auparavant,
seules les personnes immigrantes habitant au Québec
depuis moins de cinq ans y étaient admissibles.
• L’aide financière est aussi augmentée pour les personnes immigrantes inscrites à temps complet aux
cours du ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion (MIDI). Elle passe de 141 $ à 185 $
par semaine.
Les allocations de transport ou de trajet demeurent
les mêmes, ainsi que les allocations de frais de garde
pour un montant maximal de 25 $ par enfant ou par
personne à charge, par jour de formation.
Nouveautés pour les cours à temps partiel (4, 6, 9 ou
12 heures par semaine)
Depuis le 1er juillet 2019, les personnes immigrantes
qui suivent un cours de français à temps partiel ont
droit :

Éducatrices en maternelle: le ministre Roberge se
défend d’improviser

Pour sauver des âmes et des malfaiteurs
Eparpillés sur le carrefour de l’ignorance
Sans but, sans crépuscule et sans plan
directeur
Tu as rassemblé ces êtres perdus
Tu les as redressés pour suivre le
chemin de notre élu
Le seigneur Jésus, c’est ta mission
Sois heureux de ta vocation bien voulue
Par ta jeunesse quant elle était tendre
Par ta sagesse pour donner et prendre
Des leçons dans le sens de la vie et ses
multitudes
Croire en Dieu est une doctrine à
apprendre
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’est précisément le 24 juin passé, en
Allemagne, que le Premier Ministre
égyptien, M. Madbouli, a signé deux
ententes avec deux grandes compagnies, « Mercedes » et « Bosch » pour
des investissements en Égypte.
Il s’agit avant tout, pour la compagnie « Mercedes » d’une reprise de la production de certains de
ses modèles en Égypte après un arrêt de plusieurs
années pour des raisons politiques.
De plus, la compagnie prévoit dans un an, transférer en Égypte, la ligne de production de ses voitures qui se trouve aux États-Unis ce qui veut dire de
nouveaux investissements au pays.
Quant à la compagnie « Bosch », il s’agit de son
tout premier investissement en Égypte en construisant la plus grande usine de production d’appareils
ménagers en Afrique.

D’ailleurs, la compagnie
a déjà réservé un terrain
d’une superficie de 80 000
mètres carrés à « El Acher Samir Sidarous
Men Ramadan », une ville
en banlieue du Caire, pour
la construction de l’usine
même ainsi qu’un centre de recherches et un centre
d’entrainement des ouvriers.
D’autre part, selon les déclarations du président du
conseil d’administration, de « Bosch », la compagnie compte consacrer 5% de ses revenus au centre
de recherches en Égypte.
Enfin, à ajouter le grand patron de Bosch, la compagnie prévoit exporter 50% de la production
des appareils ménagers qui porteront l’étiquette «
Made in Égypt. »

أدب وثقافة
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البحث عن اهلل يف مصر القدمية
قصة خلق الكون

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

بقلم :د .حسين عبد البصير

الجزء السابع
تكلمت في مجموعة مقاالتي السابقة تحت عنوان هل المسيح هو هللا؟
عن بعض ما قيل هنا وهناك رداً على هذا السؤال سواء في الكتب الدينية غير
المسيحية أو في الكتب الفلسفية لكبار الفالسفة المعروفين بعدائهم الواضح للمسيحية
والسيد المسيح على وجه الخصوص.
وفي اعتقادي أنه قد حان الوقت لنقل ما جاء على لسان السيد المسيح أثناء حياته على
األرض والتي قد تساعدنا في معرفة الحقيقة..
حقيقة شخصية السيد المسيح من هو؟ ومن أين جاء؟ وإلى أين ذهب؟
والسؤال األهم هو :من أين استقت المسيحية إيمانها بالتثليث والتوحيد؟ وعلى أي شئ
تستند في شهادتها عن «األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد؟»
وما أود إثباته في مجموع هذه المقاالت هو أن عقيدة التثليث والتوحيد في المسيحية
لم تكن حصيلة تفكير نظري بشري في هللا ،بقدر ما هي تعبير دقيق عن اإليمان
ً
المسيحي منذ نشأته بظهور هللا ظهوراً
نهائيا لخالص العالم في شخص يسوع
المسيح.
ويسوع المسيح هو ابن هللا الذي له ملء الروح القدس ،والمرسل من هللا إلى العالم
«لما بلغ ملء الزمان» ليكشف للجميع بأنه ابن هللا وكلمته المعبرة عن شخصية
هللا ،وفيه اكتمل وحي هللا وعرفنا األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد ولو
تأملنا في الثالوث القدوس سنكتشف أن وحي هللا ألجل خالص اإلنسان ،وهو ما
يجعل لوحي الثالوث القدوس بُعده الخاص .وظهور األب واالبن والروح القدس في
تاريخ الخالص هو الوحي الذاتي لإلله الواحد األزلي الذي ال إاله إال هو ،والذي
ألجل محبته للبشرية وللبشر ظهر لهم ظهوراً شخصياً بواسطة كلمته وابنه األزلي
وروحه القدوس ليتيح لإلنسان اإلتحاد به واالشتراك معه في حياته االلهية فيحصل
بهذا على الخالص األبدي.
ويسوع المسيح كما جاء في الكتاب المقدس هو صورة مجد هللا وضياء جوهره ،
ً
شكال وموضوعاً عن
وهللا هو األب لكل إنسان إال أن أبوته ليسوع المسيح تختلف
أبوته لكل البشر ألنه وكما قلت سابقاً بأن ابوته ليسوع المسيح أبوة حقيقية ألبنه
الوحيد وكلمته «األزلي» ألنه صورة مجده وضياء جوهره (عب  )1:3بينما أبوة
هللا لنا أبوة بالتبني أي أننا أبناء هللا بالتبني الذي تكرَّ م علينا به هللا من خالل كلمته
األزلي يسوع المسيح الذي نزل إلى العالم لخالص كل من يؤمن به وبعمله ّ
الكفاري
التام لخالص اإلنسان.
وإلى أن نلتقي في العدد القادم الستكمال شرح وتفصيل كل ما سبق وأن ذكرته
اترككم في رعاية هللا الواحد ومحبته وسالمه...

بقلم:
بشــير القــ ّزي

قصص عصافري
كنت في الثانية عشرة من عمري
عندما تملّكتني رغبة بتربية العصافير
في المنزل إذ كنت أصدف الكثير من
الشرفات وهي تتزيّن بأقفاص تصدر
منها أنغام تُمجّ د الخالق.
بدأت مشواري عندما قام بإهدائي أحد
األقارب حسّ وناً مع قفصه .أما القفص
فكان هيكله مصنوعاً من عوارض خشبية
لها خروم باتجاه واحد وبأبعاد منتظمة
بينها تسمح بمرور أسالك معدنية متوازية
األبعاد وهي تشكل الحاجز الذي يمنع
الطائر من الهرب من القفص عندما
ً
مقفال.
يكون بابه
جميال جداً
ً
أما الحسّ ون فكان شكله
من منقاره العاجي الذي يتوسّ ط وجهه
األحمر ووجنتيه البيضاوين إلى أعلى
رأسه األسود إلى جناحيه السوداويّن
اللذين يتزيّنان ٍّ
بخط أصفر… كان متى
انتصب على عارضة الوقوف يسقسق
للحظات ثم يُغرّ د على شكل زقزقة وهو
يُحرّ ك رأسه من اليمين إلى الشمال
وكأنّه يؤ ّدي وصلة غنائية في مسرح
أمام جمهور ينصت اليه!
طويال ألنّه ّ
ً
تمكن
لم تدم حيازتي للحسّ ون
من الفرار يوماً من بين األسالك المعدنيّة
التي كنت مجبراً على لمسها كلما قمت
بتنظيف القفص!
وفي أحد أيام نهاية الربيع من تلك السنة
وإذ كنت أمشي ضمن أحد بساتين المزرعة
سمعت صوت صفير غريب يأتي من
على غصن إحدى أشجار الصنوبر
البرّ ي .تسلّقت الجذع وما ان وصلت إلى
مستوى الغصن وتتطاولت بجسمي حتى
اقتربت من مصدر الصوت وإذ بي أجد
ّ
مبني على ذاك الفرع! ما
عش عصافير ّ
ان استرقت النظر داخله حتى وجدت
فرخي عصافير يفتح كل منهما فمه على
كامل مصراعيه مستنجداً طالباً الطعام.
عرفت لتوّه أنه ّ
عش باللبل!
كنت قد سمعت عن عصفور البلبل ان
تدجينه ممكن إذا ما ربّاه صاحبه وقام
بإطعامه منذ صغره .أما إذا ما كبر على
هذا النحو فهو يرافق مربّيه طوال النهار
في المنزل وخارجه وال يحتاج إلى وضعه
في قفص مقفل .لذا أخذت أحد الفرخين

ونزلت من الشجرة وتوجهت نحو البيت
ّ
علي
وأنا أنظر ورائي خوفاً من ان
ينقض ّ
أحد الوالدين وكنت أسمع صفيراً متعالياً
يأتي من األشجار المحيطة!
ما ان وصلت إلى المنزل حتى استحضرت
قفصاً
ً
مستطيال كان لديّ وأسرعت إلى
شجرة التين المجاورة وقطفت إحدى
الثمرات وأحضرت معي عوداً اقتطعته
من قصبة وأخذت أطعم فيه الفرخ من
فمه وهو يصرخ مستغيثاً طلباً للقوت!
ما ان مضت دقيقة أو اثنتان حتى شبع
فسكت وظننت ان مهمتي انتهت لبعض
الوقت إال انه عاود الكرّ ة مجدداً باالستغاثة
زمن ال يتجاوز العشر دقائق! عدت
في ٍ
إلطعامه مجدداً ألرتاح دقائق معدودة
قبل ان يعاود الصراخ!
بقيت ملصقاً بقربه طوال األيام التي
تلت وكنت أظن أنه سيتمكن من األكل
لوحده بعد أيام إال أنه كان مصراً على
ان أطعمه بنفسي في فترات متقاربة ال
يتجاوز طولها الربع ساعة! وكان يبدأ
باالستغاثة مذ بزوغ الشمس وال ينتهي
من طلب األكل اال بعد غيابها! والغريب
باألمر انه كان يُخرج من معدته بنفس
الغزارة التي يأكل فيها لذا كان علي
تنظيف القفص عدة مرات كل يوم!
ً
مائال إلى
كان ريش جسمه قاتم اللون
السواد وقد حاولت أخذه في نزهات
خارج المنزل اال انه لم يكن قادراً على
الطيران لوحده وكان يالزم الوقوف
على كتفي طوال النزهة!
بعد مضي شهر كامل على حيازتي للبلبل
ضقت ذرعاً باالهتمام المتواصل به مما
منعني من مغادرة المنزل ولو لساعات
معدودة ألنه لم يكن قادراً على تناول األكل
لوحده! في حدود الساعة الخامسة من
عصر أحد األيام قررت الذهاب لزيارة
أقارب لي لذا أقفلت الدرف الخشبية للنوافذ
ليظن ان الشمس قد غابت وهكذا يأوي
إلى النوم بانتظار صباح الغد! وهكذا
كان… ّ
اال أني فوجئت لدى عودتي انه
لم يق َو على االحتمال وقد فارق الحياة!
قصتي مع “الكناري” فسأتركها
أما ّ
للمرة القادمة…

العالناتكم يف الرسالة
514 961 0777
450 972 1414
Email: elressala@videotron.ca
elressalanews@gmail.com
fzemokhol@gmail.com
www.el-ressala.com

تعد قصة نشأة الكون في مصر القديمة من أبدع ما
توصل إليه فكر المصري القديم في تفسير تلك الظاهرة
التي عالجها بكثير من الرقي الفكري واإلبداع الفلسفي
اللذين توصله إليهما قبل وصول األديان السماوية بفترة
زمنية طويلة إلى أرض مصر المباركة.
لقد بزغت تصورات واجتهادات اإلنسان عن خلق الكون
من الولع اإلنساني الملح بالبحث عن تفسير منطقي أو
غير منطقي يرضي ضالته ويروي شغفه بكشف السر
وراء من ومتى وكيف نشأ الكون الفسيح من حوله.
وفي ذلك البحث المضني ،بلورت خبرة الكائن البشري
المتراكمة بالعالم الذي كان يعيش فيه عبر مالحظته
الدقيقة أو العابرة على مر الزمن ،أفكاره وتصوراته
عن عملية الخلق .وساهمت كل حضارة بنصيب وافر
أو ربما غير شاف في هذا المضمار ،سواء نسبت الخلق
إلى إله خالق له مقدرة غير محدودة ،أو أرجعت نشأة
الكون إلى مجرد المصادفة البحتة التي ال دخل فيها
لمقدرة ما إلهية كانت أو غير ذلك من قوي.
يبن المصريون القدماء تصوراتهم
وفي هذا السياق ،لم ِ
عن كيفية نشأة الكون ومختلف المخلوقات والكائنات
على مجرد أفكار نظرية جوفاء ،بل أرسوها على أسس
ووقائع وحقائق مستمدة من البيئة المصرية القديمة أعطت
معنى كبيرً ا وأهمية بالغة تعكس خبرتهم بالحياة فوق
األرض وبالكون من حولهم.
وال تشير نظريات خلق الكون لدى المصريين القدماء
إلى أفكار علمية تشرح كيف أوجد اإلله القادر الكون
من حولهم بكل كائناته ،بل هى تصورات رمزية تحاول
فهم الخلق وطبيعته ودور الخالق في عملية الخلق وكيف
أبدع الحياة وعن دور العناصر المختلفة في الخلق وأهمية
كل منها في هذه العملية المعقدة وتراتب ظهورها في
سلم الخلق.
وكان الخلق أمرً ا مهمًا في الفكر الديني المصري القديم.
ً
ووفقا لمعتقداتهم الدينية ،آمنوا بأنه كانت هناك قوة إلهية
علية غير محدودة اإلرادة والقدرة على الخلق واإلبداع
واالبتكار أوجدت كل الكائنات وكل األشياء منذ البداية
واستمرت تخلق وتبدع وتجدد ما أخرجت للوجود بصورة
النهائية دون كلل أو ملل.
ومن الالفت للنظر أن المصريين القدماء لم يشيروا إلى
جنس هذه القوة اإللهية؛ فلم تكن مذكرً ا أو مؤنثًا ،بل كانت
مزيجً ا من الجنسين معًا؛ وذلك ألهمية وجود عنصري
الذكر واألنثى من أجل التزاوج بغية استمرارية الخلق
والتجدد ودورة الحياة.
وفي األغلب األعم ،تشير تصورات المصريين القدماء عن
الخلق -بوضوح جلي ودون أدنى شك -إلى وحدة وتناغم
وتفرد الكائنات واألشياء التي خلقتها المقدرة اإللهية حين
شرعت في نشأة الكون وتهيئة المسرح لإلنسان بإعالء
شأن الوجود والقضاء على العدم وإقرار النظام وإنهاء
الفوضى من أجل استمرارية وتمكين الكائن البشرى
األسمى من العيش فوق سطح األرض ألزمنة أبدية غير
مقيدة بعدد معلوم .وتعددت نظريات المصريين القدماء
عن الخلق ،ونشير في ما يلى إلى أشهرها.
مذهب عين شمس
ويعد مذهب عين شمس أو هليوبوليس ،مدينة إله الشمس
المقدسة«( ،أونو» في اللغة المصرية القديمة؛ «مدينة
الشمس» في اللغة اليونانية؛ ةحاليًا منطقتا «عين شمس

والمطرية» في محافظة القاهرة) من أهم وأقدم
مذاهب الخلق في الفكر الديني المصري القديم.
وقام غالبًا بتأليفه كهنة إله الشمس في مدينة
هليوبوليس في عصر الدولة القديمة (حوالى
 2687-2191قبل الميالد) .ويقوم هذا المذهب
على إيمان المصرى القديم بأن العدم كان يسبق
ظهور اإلله الخالق .وفي هذا الصدد يشير متن مهم وهو
رقم  1466من متون األهرام إلى أنه »:لم تكن السماء قد
ُخلقت بعد؛ ولم تُشكل األرض بعد؛ ولم تُوجد اإلنسانية
بعد؛ ولم تُولد اآللهة بعد؛ ولم يحدث الموت بعد ».وفي
هذا السياق العدمي الغارق في مستنقع الخواء ،كان البد
من وجود إله خالق .وكان لنهر النيل وفيضانه السنوي
والقوى المتجددة الكامنة في مائه أكبر األثر في لفت
نظر المصري القديم إلى أهمية الماء كمصدر مطلق
للحياة أطلق عليه «المياه األزلية».
وكانت تلك المياه األزلية ذات طبيعتين سلبية وإيجابية:
سلبية نظرً ا لكونها هالمية ،وعديمة الشكل ،وغير محددة،
وعدمية؛ وإيجابية في كونها احتوت داخلها على قوى
خلق مؤكدة .وأطلق المصري القديم على المياه األزلية
«نون»؛ ذلك اإلله الذي خلق نفسه بنفسه ،وعبر ذلك
اإلله عن نفسه في التعويذة رقم  17من كتاب الموتى
(كتاب الخروج في النهار) ً
قائال »:أنا اإلله العظيم الذي
أوجد نفسه بنفسه ،نون الذي أبدع اسمه كإله في زمن
اآللهة األزلي» .ويشير هذا المذهب إلى أنه في البدء
كان العدم ،غير أن هذا العدم احتوى داخله القوة الدافعة
على النظام والخلق .وكان «آتوم» هو هذه القوة الدافعة
على النظام والخلق ،وتحققت تلك القوة حين بزغ ذلك
المعبود الم ّؤسس من المياه األزلية كأصل لكل المخلوقات
واألشياء ،وبدأ عملية الخلق واإلبداع .ويحمل اسم آتوم
معنى مزدوجً ا؛ فهو تارة يعنى «األكمل» ،أو «الكلي»
أو «األتم» أو «المنتهى» ،ويشير هذا إلى تمامه واكتماله
مثلما يوحى بذلك الفعل العربي «ت ّم» بمعنى «اكتمل»
أو «انتهى»؛ وهو تارة أخرى يعنى»غير الموجود»،
أو «الذي لم يحدث أو يُوجد بعد» .وفي ذلك ما يشير إلى
حالته الساكنة في المياه األزلية قبل أن يقرر البزوغ خارج
المياه الساكنة ويبدأ عملية الخلق المتوالية بشكل النهائي.
وهكذا فإن آتوم كان الكائن المطلق والالكائن المطلق معًا،
ً
حامال داخله تلك المتضادات المتناقضة في الوقت ذاته.
وكان يُصور هذا المعبود الحديث الظهور ،الذي كان
يجلس على التل األزلي (أو» بن بن» في اللغة المصرية
القديمة) على هيئته كرع-آتوم ،إله الشمس الخالق ،مرتديًا
ً
رامزا بذلك إلى أن ملكية
تاج مصر الملكي المزدوج،
األرضين ،مصر السفلى ومصر العليا أو الدلتا والصعيد،
ظهرت إلى الوجود مع ظهوره .وفي ذلك ما يؤكد أن
مذهب هليوبوليس حمل ،غالبًا ألغراض سياسية قوية،
داخله الكون المخلوق والنظام السياسى كوحدتين غير
قابلتين لالنفصال أو التقسيم .ومن وجهة النظر السياسية
المحضة ،فإن مذهب هليوبوليس حاول خلق مفهوم الملكية
المقدسة لتكريس الدولة الوليدة ميثولوجيًا .وتفاعلت قوة
رع-آتوم الخالقة في هذه اللحظة في خلق الزوج األول
التوأم شو (الهواء) وتفنوت (الرطوبة أو الندى) عبر
عملية االستنماء .وفي هذا المقام ،ذكر المتن رقم 1248
من متون األهرام ما يلي »:إنه آتوم ،الذي ظهر للوجود
واستنمى في أونو (عين شمس) .فقد وضع عضوه الذكر

َربي:
ال ُم َث َّقف الع ّ

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

في قبضته لعله يحصل على النشوة الجنسية من ذلك،
وحتى يُولد التوأم شو وتفنوت» .بينما تشير التعويذة
رقم  76من متون التوابيت (نصوص دينية من عصر
الدولة الوسطى) إلى أن خلق شو وتفنوت تم من خالل
بصق اإلله آتوم ،ومن المحتمل أن الرمزين ،االستنماء
والبصق ،قد وجدا معًا في أى من النسخ الكاملة لهذا
المذهب الديني في الخلق .ومع ميالد الذكر شو واألنثى
تفنوت ،تم فصل الذكر عن األنثى كعنصرين مستقلين،
وفي الوقت نفسه هما مكمالن وفاعالن ومهمان لعملية
الخلق حتى تستمر عملية التزاوج والتكاثر والتناسل
كأحد أهم وأبرز مظاهر الخلق.
ووُلد الزوج الثاني :الذكر جب (األرض) واألنثى نوت
(السماء) من اتحاد والتقاء الزوج األول شو وتفنوت.
وفي تلك اللحظة من الخلق ،خرج الكون إلى الوجود،
ولم تكن األرض وال السماء مجرد مخلوقين عاديين؛ بل
كانا عنصرين ضرورين ومهمين لهما قدرة إلهية فاعلة
وخالقة يهيئان بدأب مسرح الحياة للموجودات القادمة،
على أساس أنهما مصدر كل شىء آخر سوف يخرج ً
الحقا
وصورت مرارا اإللهة نوت عارية كربة
إلى الوجودُ .
للسماء ومحددة ألفقها العلوى متقوسة تالمس بأطراف
أصابع يديها وقدميها الكون ،وكزوجة إلله األرض
جب الذي تم تمثيله عاريًا أيضا ،فوق ذلك اإلله في لقاء
زوجي رمزى يشير إلى استمرارية قوى الحياة والخلق.
واستمرت دورة الخلق ونتج عن لقاء جب ونوت ميالد
الزوج الثالث المعبود أوزير («أوزيريس» في اللغة
ً
الحقا،
اليونانية) كرمز للنظام والخير وأخته ،وزوجته
إيزيس («إيست» في اللغة المصرية القديمة) ،والزوج
الرابع ست كرمز للفوضى والتناقض وأخته وزوجته
بعد ذلك نفتيس (نبت حت في اللغة المصرية القديمة).
وشكل أولئك اآللهة التسعة :آتوم ،وشو وتفنوت ،وجب
ونوت ،وأوزير وإيزيس ،ست ونفتيس تاسوع هليوبوليس
أو عين شمس ،جوهر ذلك المذهب الخلقي الديني في
تفسير كيفية نشأة الكون والموجودات.
وكان إدراج اإلله ست ،رب الفوضى والتناقض ،ضمن
آلهة هذا المذهب الديني عظيم األهمية؛ نظرً ا لتجسيده
المفهوم المصري الراسخ عن الصراع المتواصل دونما
انقطاع بين الخير والنظام من ناحية وبين الشر والفوضى
من ناحية أخرى؛ لذا فقد كان دوره حتميًا وبالغ الخطورة
كممثل للفوضى والشر وقواهما المدمرة في صراعه
األبدي مع اإلله أوزير كممثل للخير والنظام والعدالة
وقواها الخالقة ،وفي صراع ست من بعد أوزير مع ولده
ووريث عرشه ،ومن ثم الملكية المصرية المقدسة ،اإلله
حورس ،وذلك سوا ًء بسواء في كل من النظام الكوني
والنظام السياسي.
ولم يحتل اإلنسان مكانة متميزة في هذا المذهب الخلقي؛
فعندما انفصل شو وتفنوت عن آتوم ُ
وفقدا في المياه األزلية،
أرسل آتوم عينه للبحث عنهما ،وبمجرد عودتهما بكى
بدموع الفرحة ،ومن تلك الدموع جاءت اإلنسانية .وعلى
الرغم من أن ذلك يشير إلى أصل إلهي مؤكد لإلنسانية،

فإن خلق البشر جاء مصادفة وليس ً
وفقا لمنهج
مخطط له منذ بداية الخلق؛ فقد ُخلقت البشرية نتيجة
حدث عاطفي إنفعالي لإلله الخالق؛ ولذا وبشكل مؤكد
فلم يشغل الكائن البشري قمة سلم الخلق عند إبداع الكون
ً
وفقا للتفكير المصري القديم .وارتبط مذهب هليوبوليس
ً
ارتباطا ً
وثيقا بإله الشمس؛ إذ مثل كل يوم في الحقيقة
تجد ًدا وإعاد ًة لعملية الخلق .واعتبر المصرى القديم أن
شروق الشمس يضمن استمرارية وأبدية النظام الكوني
والحياة وإعاشة البشرية؛ فكان شروق الشمس في معنى
ما ً
رمزا مقدسً ا يضمن استقرار الكون المخلوق والنظام
السياسى الملكي الذي كان يحكمه.
مذهب األشمونين
أما مذهب األشمونين أو هرموبوليس (األشمونين
في المنيا في مصر الوسطى) ،فيذهب إلى أن خلق
العالم تم عن طريق تل من الطمي ظهرت عليه أربعة
أزواج :أربعة من الذكور على هيئة الضفادع ،وأربع
من اإلناث على شكل الحيات كما يلي :الزوجان الذكر
«نو» واألنثى «نونت» ويمثالن المياه األزلية ،والزوج
«كو» و»كوكت» (الظالم) ،والزوج «حو» و»حوحت»
(الالنهائية) ،والزوجان «آمون» و»آمونت» (الخفاء).
وهاجر الزوجان آمون وآمونت (الخفاء) إلى طيبة و ُدفنا
في مدينة هابو بالبر الغربي لمدينة األقصر ،ثم اتخذ
آمون صورة «كم آت إف» أي «الذي أكمل وقته».
وكانت هناك بيضة خرجت من أوزة أحالت الظالم
إلى نهار وضاح هو الشمس ،ثم طارت األوزة صائحة
فسُ ميت «الصائحة الكبيرة» التي قضت على صمت
المحيط األزلي.
مذهب منف
ويعد مذهب منف أو ممفيس من أقدم المذاهب الدينية
المصرية القديمة في تفسير نشأة الخلق والوجود .ووُجد
المذهب مكتوبًا على لوح حجري من عهد الملك الكوشي
شاباكا من األسرة الخامسة والعشرين (حوالي 712-
 698قبل الميالد) ،وربما يرجع أصله إلى عصر الدولة
القديمة أو أبعد من ذلك .وخالصة هذا المذهب أن اإلله
بتاح ،المعبود الرئيسي لمدينة منف ،قد خلق الكون عن
طريق التفكير بالقلب ،موطن العقل والتدبروالتفكر ،ثم
عن طريق اللسان الذي يخرج ما في القلب .ويقترب
هذا المذهب الديني من قول هللا سبحانه وتعالى في محكم
كتابه القرآن الكريم « إنَّ َما أَمْرُ ُه إ َذا أَ َرا َد َشي ًْئا أَ ْن ي َُق َ
ول
ِ
ِ
لَ ُه ُك ْن َفي َُك ُ
ون « (سورة يس :آية .)82
ومما سبق يتضح لنا رقي الفكر الديني في مصر القديمة
وظهور به بعض ما جاءت به األديان السماوية من كيفية
الخلق وبداية نشأة الكون وتطور الفكر عن طريق الفكر
والقول ثم الفعل والنشأة وكل هذه األفكار التي تشير دون
شك إلى سبق وعبقرية اإلبداع واألداء وتطور الفكر
الديني في مصر القديمة بشكل مذهل قبل أن تحط األديان
السماوية رحالها بقرون طوال عديدة على أرض مصر
الطيبة منبع األديان وأرض الرساالت ومعلمة وملهمة
اإلنسانية ومهد الحضارات.

بقلم :د .خالد التوزاني

املركز املغربي لالستثمار الثقايف حيتفل بالذكرى العشرين لعيد العرش اجمليد
احتفاال بالذكرى العشرين لعيد العرش المجيد،
نظم المركز المغربي لالستثمار الثقافي (مساق) ومركز
كليفر اليف كوتشينغ ،الملتقى الوطني األول في موضوع
نجاحات من بالديُ ،خ ِّصص لتكريم عدد من الشخصيات
المغربية المعروفة بعطاءاتها وخدمتها للوطن ولثوابت
المملكة المغربية.
حفل بهيج ،وحضور باذخ لعدد ِمنَ َّ
الشخصيات
في ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الثقافية والفكرية واإلعالمية والمقاوالتية ،في مدينة فاس،
العاصمة العلمية والروحية للمملكة ،أقيم يوم الجمعة 19
يوليوز  ،2019بأحد الفنادف الفخمة بهذه المدينة العريقة،
الملتقى الوطني األول :نجاحات من بالدي ،والذي َّ
نظمه
المركز المغربي لالستثمار الثقافي (مساق) ،ومركز كليفر
اليف كوتشينغَ ،ت َّم خالله تكريم عدد من الشخصيات
المغربية المشهود لها بعطاءاتها المتميّزة ،وحضورها
البارز في مجال اهتمامها ،وخدمة اإلشعاع المغربي ورسالة
التنوير والتحديث التي يشهدها المغرب ،ومن أبرز تلك
الشخصيات ،يأتي الدكتور الناجي األمجد ،والذي تم تكريمه
بصفته خبيراً في التربية والتواصل والتنمية الذاتية ،مفخر ُة
وبيت ّ
الوطن ُ
العز ونب ُع العطاء ،أزيد من أربعة عقود قضاها
في خدمة التربية والتواصل والتنمية والتدريب والتنوير،
فكانت بصمته واضحة في عموم المغاربة داخل الوطن
وخارجه من خالل برنامجه الشهير على قناة السادسة :مواقع
الجمال ،وبرنامجه في القناة األولى :الجالل والجمال ،الذي
يسلط فيه الضوء على معاني الجالل والجمال في القران
الكريم ،وبرنامجه :بطعم اإلنجاز ،وغير ذلك من البرامج
ً
فضال عن عطاءاته الجمعوية وإسهاماته
المفيدة والمميّزة،
الفكرية المتميّزة في عدد من المجاالت ،وتجاوز صدى
أعماله المغرب ،ليستفيد منه المشارقة أيضاً وينظروا إليه
بصفته أحد أكثر الشخصيات العلمية والفكرية والتربية
تأثيراً في العصر الحاضر ،نظرا لقوة برامجه في اإلعالم
وتفرّ دها بنشر قيم الجمال والجالل والمحبة والتسامح ،ولعل
ميزة الدكتور الناجي األمجد تكمن في قوة بالغته وامتالك
ناصية اللغة حتى َّ
إن المتتبّع لبرامجه اإلعالمية ومداخالته
الفكرية يعتقد أنه أحد علماء المشرق ،في حين هو مغربي
حتى النخاع ،ولكن ضبطه للغة العربية ضبطاً تاماً خلق منه
شخصية عالمية محبوبة من لدن الجميع ،سواء في المغرب
أو المشرق.
أنصت جمهور الملتقى الوطني األول :نجاحات من
بالدي ،لمداخلة متميّزة ،ألقاها الدكتور الناجي األمجد الخبير
في التربية والتواصل واإلعالم والتدريب والتنمية الذاتية،
حملت عنوان :نجاح بطعم اإلنجاز ،تح ّدث فيها عن مساره
الحافل بالمنجزات ،وعن تجربته في اإلعالم ورؤيته للنجاح
واإلنجاز وخواطر منتقاة من عصارة خبرته في الحياة،
فكان شهداً ي ِّ
ً
عسال ،حسب تعبير بعض المشاركين في
ُقطرُ
ً
ً
الملتقى ،وكان حديثه ٍّ
بحق ماتعا ورائعا؛ فقد أضحك وأبكى
وأدخل الفرحة والسرور وأشعل النور في القلوب وأضاء
القاعة بابتسامته الصافية العذبة وبحديثه المفعم بروح
المبادرة والخير والعطاء والتضحية واإليثار والتواضع
ً
قصصا مؤثرة جداً منتقاة من معين تجربته
وال ُّنبل ،ق ّدم
الطويلة ولقاءاته المتعددة بكثير من الناس في مواقف مختلفة
وفي أزمنة متفاوتة وأماكن متباينة ،فالرجل كثير األسفار،
يتوقف إال ليق ّدم محاضرة أو يفيد مجتمعاً
رحّ الة باستمرار ،ال ّ
أو يسهم في تكوين فئة معينة أو ينصت لهموم اآلخرين فيق ّدم
البلسم الشافي من رصيد حكمته ومعين خبرته ومهاراته في

التواصل واإلنصات والدعم والتشخيص والعالج ،فالرّ جل
متعدد االهتمامات وافر العطاءات ،جدير بكل تكريم ،فكانت
ُلهمة للحضور المشارك في الملتقى الوطني األول،
مداخلته م ِ
بمدينة فاس.
وقد عبّر الدكتور الناجي األمجد في مداخلته عن كثير
وكيف
من الصعوبات التي واجهت مساره
نحت اسمه في صخر الجلمود
بالصبر والعمل المستمر ومن
َّ
خالل االجتهاد الدائم وإبداع ما
لم يبدعه اآلخرون ،وما ال
يتحمّله الباقون ،يقول« :االس ُم
ُ
قس ُم أ ّننا كتبنا
ال يُص َن ُع هكذا ..أ ِ
وح َفرْ نا أس َما َءنا بأظا ِف ِرنا على
َ
َ
والقينا ما
ص ْخ ِر الجُ لمود،
َ
القينا من االضطهاد و ِمن
ُ
ضريبة
الحروب حتَّى ..لشي ٍء واحد هو
النجاح» ،ويُضيف قائال« :ال ب ّد أن تتحارب ،وأن تصنع
ُداس عليك».
لنفسك ترسانة من القواعد كي ال ي ُ
مؤكداً كذلك َّ
أن« :االجتهاد ل ُه ثمن ،له ٌ
نوع من المعاناة
والجلَدَّ ،
ولكن االجتهاد الرائع والجميل هو أن تُبدع،
ّ
والصبر َ
وتُ ِنجز ما لم يُنجزه اآلخرون ،هو أن تُحاول أن تكون َ
أنت،
تص َل بين عشية ُ
وضحاها ..الذين وصلوا بال ّدفع
وأن ال ِ
َّ
ولكن الذينَ
رعانَ
ما سقطوا،
أو بهواتف أو
بتوصيات ،سُ
ٍ
وصلوا وهم يصعدون «اإلفريست» بطريقتهم ،ي َِصلون في
يوم من األيام ،وي َِصلون في لحظ ٍة من اللحظات».
ٍ
وبذلك لم تكن مداخلة الدكتور الناجي األمجد ،مجرد حديث
عابر أو محطة في مسار رجل خبير وعالم مغربي كبير ق ّدم
الكثير للثقافة المغربية ،ولإلشعاع الوطني خارج المغرب،
بقدر ما كانت أعماله تحفيزاً لألجيال الصاعدة وللمشتغلين
في حقول اإلعالم والصحافة والثقافة والفن واألدب ،للوقوف
على جمالية المنجز وكيف يصل اإلنسان إلى تحقيق أهدافه
عبر الكفاح المستمر والعمل الدؤوب واإلخالص والوفاء
واإلتقان.
ثم اختتم الدكتور الناجي األمجد مداخلته بالحديث عن مدينة
فاس ،العاصمة العلمية والروحية للمملكة المغربية ،وأ ّنها
مدينة فاضلة تستحق الكثير وتتضمن العديد من رموز
العطاء والتضحية واإليثار والبذل والسّ خاء ،سواء في
التاريخ أو الراهن ،مق ّدما بعض األمثلة وعلى رأسها السيدة
فاطمة الفهرية التي أنشأت أول جامعة في التاريخ ،وهي
جامعة القرويين.
وفي اختتام فعاليات هذا الملتقى التكريمي ،ق ّدم درع
التكريم للدكتور الناجي األمجد السيد صالح الدين أشرقي
المدير العام لمركز كليفر اليف كوتشينغ ،كما قدم له
شهادة التكريم األكاديمي والباحث المغربي الدكتور خالد
التوزاني رئيس المركز المغربي لالستثمار الثقافي (مساق)،
وأهداه بعضاً من مؤلفاته الجديدة ،وقد عبّر المشاركون في
الملتقى الوطني األول ،عن عميق امتنانهم للدكتور الناجي
األمجد ومحبتهم الراسخة وكونهم تأثروا بسلسلة البرامج
الفكرية والحوارية التي يقدمها في عدد من القنوات الوطنية
واإلذاعية ،والتي كانت وصفات للرقي واالرتقاء باإلنسان
أينما كان وحيثما وجد.
وجدير بالذكر َّ
أن فعاليات هذا الملتقى الوطني األول :نجاحات
شهد تكريم شخصيات أخرى مغربية ،عُ ِرفت
من بالدي ،قد ِ
بحضورها الوازن وإسهاماتها الكبيرة في تقدم المغرب

واإلسهام في نهضته ،من أبرزها المهندس يونس اليعكوبي
الرئيس المؤسس والمدير العام لشركة Fes Marketing
 Servicesوالذي تح َّدث في مداخلة له ،بمناسبة تكريمه،
عن تجربته في خلق المقاولة الناجحةِّ ،
مؤكداً َّ
أن «النجاح
في عمل ما ،يحتاج إلى اإلصرار ،والثقة في اإلمكانيات،
والرّ غبة القوية في تحقيق اإلنجاز» ،كما تحدث عن بداياته
األولى وكيف استطاع تحقيق النجاح عبر
التكوين الذاتي

واالستمرار في التعلم واكتساب
مهارات جديدة وإتقان عدة لغات وبرمجيات الحاسوب ،مما
أ ّهله لتأسيس شركة في اإلعالميات وفي التسويق اإللكتروني
والتحليل المعلوماتي ،استطاعت كسب ثقة المتعاملين معها
داخل المغرب وخارجه ،ونجح بذلك في مشروعه ،فكانت
مداخلته مصدر إلهام للشباب ودافعاً للعمل الجاد والمثمر
وتحفيزاً وتشجيعاً على البدء وعلى أخذ المبادرة بكل تفاؤل
وإيجابية ،وهي القيم التي يحتاجها شباب اليوم للخروج من
ضيق األفق إلى رحابة التفكير اإلبداعي ،ولعل هذه القضايا
أشار إليها أيضاً المدير العام لمركز كليفر اليف السيد صالح
الدين أشرقي في مداخلته االفتتاحية لهذا الملتقى ،كما ّأكد
ضرورتها الدكتور خالد التوزاني رئيس المركز المغربي
لالستثمار الثقافي (مساق) حيث دعا إلى نشر ثقافة النجاح
واالعتراف بالمنجزين واألكثر تأثيراً في تحسين جودة
العالقات االجتماعية واالرتقاء بالثقافة والمعرفة وجعلها
منتجة وذات قيمة في عالم اليوم.
وقد ق ّدم للمهندس يونس اليعكوبي درع التكريم والشهادة
التقديرية الدكتور فتيحة عبد هللا رئيسة الشبكة الوطنية
للقراءة والثقافة ،التي عبّرت في كلمة لها عن عميق الشكر
والتقدير للمهندس يونس اليعكوبي على مداخلته القيمة والتي
ّ
ومحفزة للشباب المغربي وفاتحة
كانت في نظرها ملهمة
األمل واألفق الكبير أمام األجيال الحاضرة ،مؤكدة أيضاً
على ضرورة االهتمام بمثل هذه الطاقات المغربية المتميّزة،
ومنحها المكانة الالئقة بها ،وإعطائها الفرصة لإلسهام في
الحياة الثقافية واالجتماعية ،كما قدم الدكتور خالد التوزاني
هدية عبارة عن جديد إصدارته في التصوف والنقد ،معبّراً
عن مشاعر المحبة والتقدير التي يك ّنها للمهندس السيد
اليونس اليعكوبي وأمثاله من الشباب المغربي الناجح
والمتميّز.
وعرف الملتقى الوطني األول :نجاحات من بالدي،
تكريم اإلعالمي والصحافي يونس الشيخ صاحب البرنامج
الشهير« :بال زواق» الحواري األسبوعي في إذاعة أصوات
المغربية ،والمستشار اإلعالمي والمدرب في التنمية ،كانت
مداخلته أيضاً حافلة بالكثير من المفاجآت من حيث التركيز
على حجم الصعوبات التي واجهها في مساره ،وكيف
استطاع تحقيق أهدافه بالكثير من العمل والصبر والتضحية
والعطاء البذل بسخاء ،مع االستمرارية واإلتقان ،ألن األهم

واألصعب هو الحفاظ على النجاح ،بمتابعة التكوين والتفاني
في العمل وتقديم الجديد والمفيد ،وهذه عالمات الناجحين
عموما ،الذين يستطيعون إنجاز ما لم يتمكن غيرهم من
إنجازه .وقد ق ّدم الدكتور خالد التوزاني رئيس المركز
المغربي لالستثمار الثقافي (مساق) درع التكريم وشهادة
الوفاء لإلعالمي يونس الشيخ ،مع هدية عبارة عن آخر
إصداراته في التصوف واألدب.
ومن الشخصيات المكرّ مة في الملتقى الوطني األول:
نجاحات من بالدي ،حضر الدكتور عماد محمد ،مدير
عام المركز األمريكي الكندي للتنمية البشرية ACCHD
وهو الشخصية األكثر تأثيراً في مجال تدريب المدربين
بالمملكة المغربية ،حيث يق ّدم دورات تكوينية في هذا
المجال ،وأسهمت جهوده في تأهيل عدد من المدربين
والمكونين المغاربة الذين استفادوا من خبرته ومن تكوينه
العلمي في هذا المجال ،وقد أبدع في مداخلته التفاعلية
التي ألقاها بمناسبة تكريمه ،حيث استطاع تحفيز الحضور
على ضرورة النجاح والتميّز وضرورة اإلنجاز المبهر،
ّ
مؤكداً َّ
أن « األمم ال تتق ّدم إال بقيم العمل؛ اإلتقان ،الجودة،
ً
َّ
اإلنتاجية ..وليس بالشعارات» ،ومضيفا أن «العمل قضية
رئيسية حتى نلتحق بركب الحضارة من جديد ،وعلينا تثمين
أيّ مجهود ،ولو كان صغيراً ،علينا أن نمتلك ِمجهراً لنرى
األشياء الصغيرة الجميلة ،لكي نثمّنها و ُن ّ
عز َزها ،وترتقي
ِ
في ذهن َم ْن يصنعها .»..وقد ق ّدم الكوتش والمدرب صالح
الدين أشرقي المدير العام لمركز كليفر اليف للكوتشينغ درع
التكريم وشهادة الوفاء للدكتور عماد محمد ،معبّرا عن عميق
المحبة والتقدير التي يكنّها له ،وشاكراً له جهوده في مجاالت
التدريب والتطوير والتحفيز والمرافقة ،كما ق ّدم الدكتور خالد
التوزاني بعض مؤلفاته هدية للمحتفى به ،معرباً عن سعادته
بتتويج أحد أعالم التدريب والتكوين في المغرب.
اختتم الملتقى الوطني األول :نجاحات من بالدي ،بعرض
موسيقي ق ّدمته فرقة وتر ،أبدعت في العزف على آلة العود،
كما تضمنت فقراته قراءات شعرية ألقاها الشاعر المغربي
الدكتور عبد الكريم الوزاني ،الكاتب العام لمؤسسة موالي
عبد هللا الشريف الوزاني للدراسات واألبحاث العلمية،
وعلى إيقاع الوفاء واالحتفاء بنجاحات مغربية أصيلة،
ضرب المنظمون للملتقى موعداً آخر للدورة القادمة ،وقد
كان في تسيير فعاليات الملتقى وفقراته الكوتش والمدرب
عبد الرحيم عازم ،المنسق العام للملتقى الوطني األول:
نجاحات من بالدي ،إلى جانب لجنة التحضير التي تضمنت
أعضاء المركز المغربي لالستثمار الثقافي ومركز كليفر
اليف كوتشينغ ،السيد صالح الدين أشرقي ،والدكتور
خالد التوزاني ،والدكتور أنس شافعي ،والمهندس يونس
اليعكوبي ،والسيد الحسن جمالي ،والسيد عبد الرحيم عازم،
والدكتور أنس الداودي والدكتور إدريس لوديي ،إضافة إلى
فريق مركز كليفر اليف كوتشنيغ .وقد تابع أشغال الملتقى
عدد من القنوات الوطنية وخاصة إذاعة فاس الجهوية،
وموقع فاس نيوز ،وجريدة شباب العرب ،وغير ذلك
من ممثلي وسائل اإلعالم الوطنية ،وقد اختتم هذا الحدث
الثقافي والوطني بمناسبة عيد العرش المجيد بالبيان الختامي
والبرقية المرفوعة إلى السّ دة العالية باهلل والدعاء ألمير
المؤمنين بالعز والتمكين والنصر والتأييد.
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“خطب هتلر” تعود من جديد ..والبابا فرنسيس قلق

هاجم البابا فرنسيس االتجاهات السيادية
المتطرفة ،التي تنم عن تصرف "انغالقي ..يقود إلى
الحرب" ،معربا عن القلق لوجود خطب في الوقت
الحاضر "تشبه خطب هتلر عام ."1943
جاءت تصريحات البابا في مقابلة نشرتها الجمعة
صحيفة "ال ستامبا" في خضم أزمة سياسية فجرها
الزعيم اإليطالي اليميني المتطرف ماتيو سالفيني.
وقال البابا فرنسيس في الصحيفة اليومية ،التي
تصدر في تورينو ،من دون ذكر سياسيين أو بلدان
بعينها ،إن "االتجاهات السيادية تنم عن تصرف
انغالقي .أشعر بالقلق ألننا نسمع خطبا تشبه خطب
هتلر في  .1934نحن أوال ...نحن ...نحن ...هذه
أفكار مخيفة".
وقد فجر الرجل القوي للحكومة اإليطالية ،ماتيو
سالفيني ،رئيس الرابطة اإليطالية ،الخميس،
االئتالف الحاكم الذي يضم أيضا حركة الخمس نجوم
(المعارضة للنظام) ،متسببا بحصول أزمة سياسية.

ويعتبر سالفيني القريب جدا
من الزعيم المجري فيكتور
أوربان وزعيمة اليمين
المتطرف الفرنسية ،مارين
لوبان ،أنه ينتمي معهم إلى
"جبهة سيادية" تعمل على
"طرد الطبقات الحاكمة
األوروبية".
وإذا ما أجريت انتخابات
مبكرة في الخريف ،تتوقع
استطالعات الرأي أن يحقق
سالفيني فوزا كبيرا بدعم
من حزب "فراتيلي ديطاليا"
ذي الميول الفاشية.
وأضاف البابا" :يجب أن
يتمتع أي بلد بالسيادة ،ولكن
يجب أال يكون منغلقا .يجب الدفاع عن السيادة ،ولكن
يجب أيضا الدفاع عن العالقات مع الدول األخرى،
مع المجموعة األوروبية .السيادية هي مبالغة دائما
ما تنتهي بشكل سيئ :إنها تؤدي إلى الحرب".
وسُ ئل البابا عن "الشعبوية" ،فأجاب أنها "من
الخطاب نفسه" .وأكد أن "الشعبويين يقودوننا إلى
السياديين" .وأوضح البابا فرنسيس أن أوروبا ،التي
تمثل "الوحدة"" ،يجب أال تذوب".
وقال" :لقد ضعفت على مر السنين ،وأيضا بسبب
بعض مشاكل الحكم واالنقسامات الداخلية .لكن ال بد
من إنقاذها .وبعد االنتخابات ،آمل في أن تبدأ عملية
التعافي" ،مشيدا بتعيين امرأة لرئاسة المفوضية
األوروبية ،األلمانية أورسوال فون دير لين.
ودائما ما يشير البابا إلى خطر تنامي نفوذ األحزاب
الشعبوية المناهضة للهجرة ،من دون أن يسمي
البلدان أو المسؤولين المعنيين على هذا الصعيد.

Conseil de saint-laurent
Joyeuse fête
de l’Aïd al-Adha à toute
la communauté
!musulmane

COUNCIL OF SAINT-LAURENT

Alan DeSousa, FCPA, FCA

Happy Eid al-Adha
to the Muslim
!community

Maire de Saint-Laurent
Mayor of Saint-Laurent
514 855-6000, poste 4300

Francesco Miele

Aref Salem

Conseiller de la Ville,
district de Côte-de-Liesse
City Councillor,
Côte-de-Liesse District
514 855-6000, poste 4043

Conseiller de la Ville,
district de Norman-McLaren
City Councillor,
Norman-McLaren District
514 855-6000, poste 4042

هواوي تلعب ورقة “هارموني” ضد العقوبات األمريكية
أعلنت شركة «هواوي» الصينية ،عن نظام
تشغيل خاص بها للهواتف الذكية ،قائلة إنه قد يحل
محل نظام أندرويد إذا منعت العقوبات األميركية
عمالق التكنولوجيا الصيني من الوصول إلى نظام
غوغل.
وأوردت شركة هواوي «تكنولوجيز ليمتد» ،ثاني
أكبر عالمة تجارية عالمية للهواتف
الذكية ،أن أول هاتف يستخدم نظام
تشغيل «هارموني أو إس» سيصدر يوم
السبت تحت عالمة «أونور» الخاصة
بها.
في غضون ذلك ،صرح ريتشارد يو،
رئيس وحدة المستهلك في هواوي،
بأن الشركة تريد استخدام أندرويد
لكن يمكنها «التبديل على الفور» إلى
«هارموني أو إس» إذا فقدت إمكانية
الوصول إلى النظام األميركي المستخدم
على نطاق واسع.

وتكرر واشنطن أن هواوي تمثل تهدي ًدا أمنيًا ،وهو
اتهام تنفيه الشركة ،وفرضت قيو ًدا على وصولها إلى
التكنولوجيا األميركية.
وفي وقت سابق ،ذكرت تقارير تقنية أن هذا النظام
جرى تصممه بنظام نواة حتى يكون مالئما للذكاء
الصناعي ،ويستطيع العمل في أكثر من منصة على
اإلنترنت.

Jacques Cohen

Michèle D. Biron

Conseiller d’arrondissement,
district de Côte-de-Liesse
Borough Councillor,
Côte-de-Liesse District
514 855-6000, poste 4044

Conseillère d’arrondissement,
district de Norman-McLaren
Borough Councillor,
Norman-McLaren District
514 855-6000, poste 4018

Saint-Laurent

Mediterranean & Middle-Eastern food

للمنتجات الغذائية اإليرانية والشرقية

سوبر ماركت أخوان

يسعد إدارة
أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم
األماني من الجالية العربية واالسالمية
بمناسبة حلول

عيد االضحى المبارك

أعاده هللا على الجميع باليمن
والخير والبركات

أخوان كبرى األسواق التجارية
التي توفر لك كل ما يحتاجه
البيت من المنتجات الغذائية
اإليرانية والشرقية
www.akhavanfood.com
6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.

15760, boul. Pierrefonds

Fax: 514.485.7009

Fax: 514.620.5371

Tél.: 514.485.4887

Tél.: 514.620.5551

هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية  20 - 40%على مدّخراتك لتعليم أوالدك
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عملية ترميم متتد  8أشهر
إلعادة الربيق إىل تابوت
توت عنخ آمون املذهب
Canadian Realities

من واقعــــنا

كنده الجيوش

أنتخب أم ال !؟
تقترب االنتخابات الفيدرالية الكندية وستقع في شهر أكتوبر تشرين اول المقبل!
وهنا ....أقول  ..انتخب ؟ أم ال؟! وماذا لو لم انتخب ! شخص واحد لن يؤثر !
انا اعمل وليس لدي الوقت الكافي ولست انا وحدي وصوتي من سيحدد في النهاية! أفكار تدور
برأس العديد منا.
ولكن هناك الكثير من االنتخابات حول العالم ومنها مثل قريب في مقاطعة كيبيك التي نعيش
فيها في كندا حيث تساوت تماما ارقام االنتخاب بين المرشحين في عام ! ٢٠٠٣
هل أكون انا هذا الشخص الذي لم يذهب لينتخب ! وبالنتيجة سيكون هناك شخص اخر ذهب
لالنتخاب وكان هو من سيحدد من سياتي الى مقعد البرلمان ليقرر تفاصيل حياتي وعملي !
ومستقبلي ! وربما مستقبل أطفالي!
وهذا المونولوج ال داخلي «نعم أم ال  ..أستطيع ا ٌم ال» ربما يتوارد على اذهان الكثيرين منا من
الكنديين القدامى وباألخص الكنديين الجدد المهاجرين.
وتشير اإلحصائيات الى نسبة اقل في االنتخاب بين الكنديين المهاجرين الجدد مقارنة مع من هُم
اقدم في كندا!
وحسب احصائيات كبرى فانه غالبا ا ما يبدأ اإلقدام علي االنتخاب بين الكنديين ممن ولد داخل
كندا في حوالي سن  ٢٠عام ...بينما يرتفع الرقم الى حوالي سن  ٢٥عام بين من لم يولد داخل
كندا .اَي ان من يولد هنا في كندا يبدأ مبكرا بممارسة حق االنتخاب الذي يبدأ في عمر ١٨عام.
وبينما تأتي كندا خلف الكثير من الدول األوربية والعالم في نسبة االنتخاب في البالد هناك بعض
الجاليات المهاجرة في كندا ممن تذهب لالنتخاب بنسبة اعلى من غيرها! وبينما ينشط من هم
من أصول هندية مثال او باكستانية حيث لهم تاريخ عريق بالذهاب لالنتخاب يتخلف العرب عن
ذلك.
وتبدو الجالية المصرية استثناءا لهذا االمر حيث ترتفع نسبة اإلقبال على االنتخاب بين ابنائها.
ولست في مجال طرح االوجه العديدة والمهمة لممارسة حق االنتخاب .ولكن عندما اقرأ بان
جاليات مثل الروسية  --التي لم تحظى نسبيا مثل الكثير من العرب عبر تاريخها الحديث بحق
انتخاب حقيقي وديمقراطي  --تستعد بصباح االنتخاب او أسبوع االنتخابات المسبقة وكأنها في
يوم عيد وذاهبة لتحقيق أمنية  ..وعندما اقرأ بان الجالية الهندية تتحضر وكأنها ذاهبة الى حفل
استقبال رسمي بأجمل هندام !! أتوقف قليال..
أتوقف هنا وأتساءل ماذا يمنعنا ان نكون اسياد أنفسنا ! لماذا ال نحتفل بحقنا الديمقراطي
في االنتخاب وتقرير من سياتي لتحديد الكثير من القرارات المصيرية التي تتعلق بمستقبلنا
ومستقبل اطفالنا سواء في العائد المادي عن اعمالنا او عائدات استثماراتنا او التعليم او مسيرة
العدالة او تعديل الشهادات وإيجاد فرص العمل المناسبة او تأمين المسكن المالئم لكبار السن
واألمن والحماية و االهتمام بالبيئة التي تحيط ِبنَا والسياسة الخارجية التي تنعكس على صالتنا
بالعالم الخارجي واالتفاقيات الثقافية واالقتصادية!!!!!!!!
هل نبدأ باالنتخاب هذا العام ان كنّا لم نبدأ فعال! نعم !!! االن!! وفِي كل انواع االنتخابات
الفيدرالية او المحلية او البلدية ووووو.

قال وزير اآلثار
المصري خالد العناني
مأخراً إن التابوت المذهب
الخارجي للملك توت عنخ
آمون سيخضع لعملية
ترميم تستغرق نحو ثمانية
أشهر وذلك بعد نقله ألول
مرة خارج مقبرته في
وادي الملوك باألقصر.
ونقلت وزارة اآلثار التابوت من مقبرة الملك
الشاب في يوليو تموز إلى مركز الترميم
بالمتحف المصري الجديد القريب من أهرامات
الجيزة حيث أجريت له تدعيمات أولية.
وقال العناني قبل عرض التابوت لوسائل اإلعالم

داخل كبسولة معقمة إنه عندما اكتشف عالم
اآلثار هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون في
نوفمبر تشرين الثاني  1922كانت مومياء الملك
داخل ثالثة توابيت.
وأضاف أن التابوت الداخلي مصنوع من الذهب
الخالص ويزن  110كيلوجرامات بينما التابوت
األوسط من الخشب المذهب ،وقد تم نقل االثنين
إلى المتحف المصري بالتحرير منذ زمن وبقى
التابوت الثالث الخارجي بمكانه في المقبرة منذ
 97عاما.
وأشار إلى أن التابوت الثالث الخارجي كان في
حالة سيئة لعدم خضوعه ألي نوع من الترميم
منذ اكتشافه وهو ما استدعى نقله إلى مركز
الترميم الحديث المقام بالمتحف المصري الكبير.

وقال العناني ”نتوقع ثمانية أشهر من العمل على
األقل حتى ننقذ التابوت ،خاصة قاعدته ،طبقات
الجص التي سقطت ،الطبقات المذهبة التي
سقطت ،الشروخ الموجودة في التابوت.
وأضاف ”بعد االنتهاء من الترميم سيكون
التابوت معدا للعرض في المتحف المصري
الكبير مع التابوتين اآلخرين وباقي مجموعة
توت عنخ آمون التي تزيد على خمسة آالف
قطعة“.
وتتوقع مصر افتتاح المتحف المصري الكبير
نهاية عام  2020والذي سيضم أكبر وأهم القطع
المكتشفة للحضارة المصرية القديمة مع اإلبقاء
على المتحف المصري بالتحرير الذي شيد قبل
نحو  116عاما.

مونيكا لوينسكي
«تعود» إىل حياة بيل كلينتون جمددا

يبدو أن مونيكا لوينسكي تصر على البقاء جزءا من حياة ال رئيس
األميركي األسبق بيل كلينتون ،وأن ما حدث بينهما لن يزول أو يختفي عن

آخر عمود
شعر :فريــد زمكحـل

وكأنه يسعى اللتهامي
ه��ل للقصيد معناه إن

الوجود ،ال قريبا ،وال حتى بعد سن وات طويلة.
ومونيكا لوينسكي ،متدربة سابقة في البيت األبيض،
وشخصية مثيرة للجدل ،كانت محورا لفضيحة سياسية
أميركية شهيرة حين انفجرت فضيحة عالقة جنسية جمعتها
بال رئيس وقتها بيل كلينتون داخل مقر ال رئيس ،خالل
تسعينيات القرن الماضي.
وأدت تلك العالقة إلى خضوع كلينتون إلى تحقيق مطول،
اعترف خالله بالكذب ،وأقر بالعالقة التي وصفها بغير
الالئقة ثم قدم اعتذاره عنها ،لكنه نجا من اإلقالة وقتها.
وبعد نحو  20عاما على انفجار الفضيحة ،قررت مونيكا
لوينسكي إنتاج الموسم الثالث من مسلسل «قصة الجريمة
األميركية» ،الذي سيبدأ العمل عليه في فب راير المقبل ،بينما
ستبث الحلقة األولى منه على شاشات التلفزيون في 28
سبتمبر عام .2020
وسيتناول الموسم الثالث من المسلسل قصتها مع ال رئيس أو
تحديدا محاكمة بيل كلينتون في العام  ،1998والتي كادت
تتسبب بع زله ،وفقا لما أكدته «شبكات إف إكس» ،بحسب
ما ذكر موقع «ماشابل» اإلخباري.
والجزء التالي من سلسلة الج رائم الحقيقية الحائزة على
جائزة إيمي .سيأتي بعنوان «العزل :قصة الجريمة
األميركية».
وستنتج لوينسكي المسلسل إلى جانب المنتجين التنفيذيين
سارة بورغيس ،وريان مورفي ،ونينا جاكوبسون ،وب راد
سيمبسون ،وب راد فالكوك ،والري كاراسوفسكي ،وسكوت
ألكساندر ،وألكسيس مارتن وودال ،وسارة بولسون ،باإلضافة
إلى زمالئها هنريتا كون راد وجيميما خان.
ومن المقرر أن تلعب الممثلة بيني فيلدستاين دور مونيكا لوينسكي،
بينما ستقوم سارة بولسون بدور ليندا تريب ،صديقة
مونيكا التي سجلت اعت رافاتها س را ،وآنالي أشفورد في دور
بوال جونز ،التي اتهمت ال رئيس األميركي السابق بالتحرش.
لكن لم يعرف بعد من سيلعب دور بيل كلينتون أو أي
من األدوار المركزية األخرى في الحدث الذي حاز اهتمام
العالم قبل سن وات.
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مصر تستهدف زيادة أعداد السائحني  11%إىل 12
مليون سائح يف 2020-2019
 أظهرت وثيقة حكومية مؤخرا ً أن مصر تستهدف زيادة أعدادالسائحين الوافدين إليها إلى  12مليون سائح خالل السنة المالية
 2020-2019بارتفاع نحو  11بالمئة عن السنة المالية السابقة.
وقطاع السياحة ركيزة أساسية القتصاد مصر ومصدر رزق لماليين
المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة.
وأظهرت الوثيقة أن الحكومة تستهدف زيادة عدد الليالي السياحية إلى
 127مليون ليلة في  2020-2019مقابل  113مليون ليلة قبل عام.
وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عندما تحطمت طائرة ركاب
روسية في سيناء أواخر أكتوبر تشرين األول  2015مما أسفر عن
مقتل جميع ركابها.
وعقب الحادث ،فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما
حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء .ولم تعد الرحالت الجوية الروسية
إلى القاهرة إال في أبريل نيسان.
وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي
تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني  2016حيث
أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة
التنافسية للقطاع.

جمردكلمة
تحية لإلعالمي الكبير عمرو أديب الذي
أستطاع من خالل برنامجه وفي خالل وقت
قصير أن يجمع ما يبلغ من  72مليون جنيه
تبرعات لمعهد األورام بعد العملية اإلرهابية
التي دمرت جزءاً منه وتحية لإلمارات التي
ساهمت وحدها بمبلغ  50مليون جنيه .
مصر ال تخاف اإلرهاب بل اإلرهابيين هم
الذين يخافون مصر .
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