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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

مع نهاية عام وبداية عام
العام  نهاية  مع  تمنيت    
الجاري  العام  وبداية  السابق 
الجديد  العام  هذا  يكون  أن 
الذي  بنا عن سابقه  رفقاً  أكثر 
كثير  في  ملتهباً  دموياً  كان 
وجه  وعلى  العالم،  دول  من 
العربي،  عالمنا  في  الخصوص 
تنفع  لم  الشديد  ولكن ولألسف 
واستمر  تشفع،  ولم  أمنياتي 
وربما  عليه،  هو  ما  الحال على 
هذا  وشهور  أيام  طيلة  أسوأ 
االنتهاء  قارب على  الذي  العام 
العام  لوداعه الستقبال  ونستعد 
قليلة  أيام  بعد  الجديد 2020 
أفضل  أن يكون  أمل  قادمة على 
كنت  وإن  الحالي،  العام  من 
عديدة  ألسباب  ذلك  في  اشك 
الذي  الجهل  حالة  أهمها  من 
والشعوب،  المجتمعات  يسود 
والتقني  العلمي  التطور  رغم 
والمتطور  المذهل  والتكنولوجي 
يوم  بعد  يوماً  مخيفة  بصورة 
تسود  التي  التجاهل  حالة  مقابل 
الدولي  المجتمع  وتسيطر على 
لكافة  جذرية  حلول  إليجاد 
من  الملتهبة  الدولية  القضايا 
ال  الذين   ، العالم  وقادة  زعماء 
على  بالحفاظ  سوى  يهتمون 
مناصبهم ورواتبهم ويقدمون 
على  الشخصية  مصالحهم 
بكل  دولهم وشعوبهم  مصالح 
ما  والشواهد، وهو  المقاييس 
من  المزيد  رؤية  أتوقع  يجعلني 
تتفق  التي  والحروب  المآسي 
افكارهم  منهجية  مع  وتتوحد 
بطرق  وتختلف  الشيطانية، 
وال  أقل  ال  التنفيذ  وأساليب 

األول  الربع  في  أكثر، خاصة 
تضارب  مع  الجديد  العام  من 
التوسع  وأحالم  المصالح 
بعض  والسيطرة من  والهيمنة 
بعض  لصالح  تعمل  التي  الدول 
دول  الكبرى ضد بعض  الدول 

الثالث. العالم 
البطالة  ارتفاع نسب  أتوقع  كما 
مع  العالم  دول  جميع  في 
ارتفاع غير مسبوق في اسعار 
الطاقة،  أنواع  المحروقات وكل 
المعيشة  أسعار  وبارتفاع 
المقدمة  والخدمات االجتماعية 
من الدول لمواطنيها مع التراجع 
ومواثيق  مبادئ  في  النسبي 
حقوق االنسان التي أقرها العالم 
األقليات  الدولي لحماية حقوق 
الرأي  المرأة وحرية  وحقوق 

والتعبير..
للعام  توقعاتي  هي  هذه  نعم 
هللا  من  أمل  والذي  الجديد 
تتحقق وأن  أن ال  القدير  العلي 
واالستقرار جميع  السالم  يعّم 
بعيداً عن مخططات  العالم  دول 
التي  الخالقة«  »الفوضى 
جاهداً  ويعمل  البعض  يتبناها 
تنفيذها وانتشارها لألسف  على 

الشديد.
أتوجه بخالص  أن  أحب  أخيراً 
من  األماني  وعظيم  التهاني 
بمناسبة  قاطبة  شعوب األرض 
المجيد راجياً من  الميالد  عيد 
صاحب العيد رب السالم أن ينعم 
والصحة  بالخير  الجميع  على 
مبارك  سعيد  وبعام  والسالم، 
لإلنسان  الخير  بكل  عامر 

واإلنسانية.

5 سياسـة

year

  أقول للرئيس التركي رجب أردوغان 
التحرش باألمن القومي المصري خط أحمر ... 

وقد أعذر منَّ أنذر.. أللهم أني قد بلغت أللهم فأشهد!!

فريد زمكحل

الكرم هو أن تعطي أكثر مما تستطيع
والكبرياء أن تأخذ أقل مما تحتاج

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

   ميالد جميد وعام سعيد
السيد  ميالد  بذكرى  أجمع  العالم  يحتفل  أيام  بعد    
المسيح له كل المجد كلمة هللا المتجسد على األرض 
وروحه القدوس الذي جاء ليعلِّمنا كل معاني الرحمة 
والحب والتسامح والسالم، والذي قال لكل من يؤمن 
به وبرسالته » إن عرفتموني تعرفون الحق والحق 

يحرركم«.
بمناسبة  للجميع  األماني  التهاني وأطيب  مع خالص 
أن  نتمنى  الذي  الجديد  وبالعام  المجيد  الميالد  عيد 
يكون عام رحمة وحب وتسامح وسالم للجميع وبين 
الجميع خالياً من العنف والبغض وكل أشكال الحروب.

الرسالة

يقول جبران خليل جبران:

األسد يبحث مع الروس مشاريع إعادة بناء االقتصاد السوري

أمري الكويت ألعضاء احلكومة اجلديدة: أمامكم مسؤوليات كبرية

مشاركة الرئيس السيسي مع شباب العامل يف فاعليات ماراثون السالم

اشتباكات بني اجليش اللبنانى مع 
مؤيدى حزب اهلل وحركة أمل 

احلكم بإعدام الرئيس الباكستاني 
األسبق برويز مشرف بتهمة 

اخليانة العظمى

  شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثالثاء، 
مع شباب العالم في فعاليات ماراثون السالم في 
شرم الشيخ، على هامش أعمال منتدى الشباب.
وقد التقي الرئيس السيسي بالشباب المشاركين 
السالم  ايًقونة  امام  انتهائه  بعد  الماراثون  في 

بشرم الشيخ
وكتب الرئيس السيسي، على صفحته على فيس 
بوك، “سعدت اليوم بمشاركتي في ماراثون يجمع 
بين مختلف شباب العالم، ولقد امتزجت سعادتي 
باألمل وأنا أرى الشباب الواعي المتحمس، المفعمة 
عالم  نحو  واالنطالق  والمحبة  بالحيوية  روحه 

يسوده الخير والسالم”.

  قضت محكمة باكستانية بإعدام 
الرئيس الباكستاني األسبق برويز 
العظمى  الخيانة  بتهمة  مشرف، 

لتعطيله الدستور.
وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية- 
مثل  مشرف  أن  الثالثاء-  اليوم 
ألول مرة أمام المحكمة في مارس 
لتعطيله  الخيانة  بتهمة   ،2014
الطواريء  حالة  وفرض  الدستور 
إطار  في  نوفمبر2007   3 في 
وقد  رئاسته،  فترة  لتمديد  مساعيه 

رفض من جانبه كل االتهامات.
الدستور  من   )6( المادة  وتنص 
الباكستاني على أن أي شخص يلغي 
الدستور أو ينقلب عليه أو يعطله أو 

يوقف العمل به أو يشرع في ذلك 
أو يتآمر على الدستور باستخدام 
القوة أو التهديد باستخدامها، يدان 
وعقوبتها  العظمى  الخيانة  بتهمة 
الحياة،  مدى  السجن  أو  اإلعدام 
كما تنص نفس المادة على أنه ال 
أن  باكستانية  محكمة  يجوز ألي 

تقضي بما يخالف نصها.
وكان مشرف قد تولى مقاليد الحكم 
في باكستان عقب انقالب عسكري 
عام 1999، واستقال من منصبه عام 
2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه 
بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات 
في الشوارع اعتراضا على محاولته 

عزل كبير القضاة آنذاك.

  قال شهود ومحطات تلفزيونية إن 
اليوم  أطلقت  اللبناني  الجيش  قوات 
الثالثاء الغاز المسيل للدموع لتفريق 
مئات من أنصار جماعة حزب هللا 
وحركة أمل الشيعيتين الغاضبين بعدما 
حاولوا اقتحام ميدان رئيسي في وسط 
بيروت بعد نشر تسجيل مصور ُيسيء 

إلى شخصيات دينية شيعية.
وتدفق مئات الشبان بدراجات نارية 
ملوحين براياتهم الحزبية والدينية قرب 
منطقة االحتجاج الرئيسية في وسط 
بيروت مرددين ”شيعة.. شيعة“. وقال 

ألقوا حجارة ومفرقعات  إنهم  الشهود 
على قوات األمن بالمكان.

وتجتاح االضطرابات العاصمة اللبنانية 
في  بدأت  احتجاجات  موجة  خالل 
17 أكتوبر ودفعت سعد الحريري إلى 

االستقالة من رئاسة الوزراء.
وتفجرت االحتجاجات غضبا من نخبة 
سياسية أدارت البالد خالل عقود من 
أزماتها  أسوأ  وقادتها صوب  الفساد 
االقتصادية منذ الحرب األهلية التي 
إلى   1975 عام  من  رحاها  دارت 

.1990

حكمة العدد

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

ترامب وجونسون اتفقا على التعاون املشرتك 
اجلاد يف عدد من املوضوعات 

  بحث نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، 
مع الرئيس السوري بشار األسد في دمشق التطورات 
بين  االقتصادي  التجاري  التعاون  ومسائل  األخيرة 

البلدين .
وقال بوريسوف: »في كل مرة عند القدوم إلى سوريا، 
من الجيد أن نرى الحياة السلمية تجري استعادتها. 
لكن ال يزال أمامنا الكثير مما يجب عمله فيما يتعلق 

باالنتعاش االقتصادي«.
وأضاف بوريسوف: »ناقشنا مع الرئيس األسد بعض 
المواضيع المهمة وقبل أي شيء المواضيع المتعلقة 
بتحقيق المشاريع الكبرى التي ستستخدم في إعادة بناء 
االقتصاد السوري، بما فيها مشاريع إعادة البنى التحتية 
للمطارات السورية والسكك الحديدية والطرق العامة«.

ولفت بوريسوف إلى أنه جرت مع السلطات السورية 
لجذب  واألساليب  والطرق  المساعدة  تقديم  مناقشة 
االستثمارات لتحديث معمل األسمدة الموجود في منطقة 

حمص الذي يعاني من وضع بيئي صعب.
ووفقا لبوريسوف، فإن هذه الزيارة إلى سوريا تتم قبل اجتماع اللجنة الحكومية 
المشتركة في موسكو، قائال : »سنعقد اجتماعا للجنة الحكومية المشتركة 

في ديسمبر، لقد جئت خصيصا لمناقشة التفاصيل«.
وأضاف المسؤول الروسي: »نشهد تحسنا واضحا في مناطق شرق الفرات، 
وننطلق من الموقف الواضح بأن جميع الموارد الطبيعية الموجودة على 
األراضي السورية يجب أن تكون تحت ملكية الحكومة السورية الشرعية 

وملكا للشعب السوري«.
الدعم  ذلك  في  بما  لسوريا،  الدعم  تقدم  روسيا  أن  على  بوريسوف  وأكد 
السياسي، منوها بأن روسيا تجري مباحثات مع جامعة الدول العربية بغية 

تحسين الوضع االقتصادي في سوريا.
ووصل يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، االثنين، إلى سوريا، 
إلجراء محادثات مع رئيسها، بشار األسد، ومناقشة موضوع ميناء طرطوس 

وتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا.

  قال متحدث رسمي باسم مقر 
رئاسة الوزراء البريطانية )داونينج 
ستريت(، أمس االثنين، إن رئيس 
الوزراء بوريس جونسون تحدث 
دونالد  األمريكي  الرئيس  مع 
في  بفوزه  هنأه  والذي  ترامب، 
التي جرت  العامة  االنتخابات 

الخميس الماضي.
وأضاف المتحدث، أن جونسون 
“التعاون  على  اتفقا  وترامب 
من  عدد  في  الجاد”  المشترك 
الموضوعات بينها المفاوضات 
الحرة  التجارة  اتفاقية  على 

“الطموحة”.
في  جونسون  فوز  وبموجب 

االنتخابات العامة، من المفترض أن تغادر بريطانيا االتحاد األوروبي 
في الـ31 من يناير القادم تنفيذا التفاق )بريكست(، حيث يمكن لبريطانيا 

باعتبارها دولة منفصلة  العالم أجمع  اتفاقيات تجارية مع دول  عقد 
عن التكتل األوروبي.

الجابر  الشيخ صباح األحمد  الكويت،  أمير  أكد    
الصباح، الثالثاء، أهمية المرحلة الراهنة، التي تتطلب 
جهدا كبيرا وتحمال للمسؤوليات الملقاة على أعضاء 

الحكومة الجديدة.
ووفقا لوكالة األنباء الكويتية »كونا« فقد استقبل األمير 
رئيس الحكومة الجديدة وأعضاءها وقال لهم: »أهنئكم 
باختياركم للوزارة، وأقدر قبولكم المشاركة فيها وتقاسم 
الوطن  تجاه  كبيرة  مسؤوليات  أمامكم   .. مسؤولياتها   

والمواطنين، السيما في هذه المرحلة الهامة«.
ودعا أمير الكويت أعضاء الحكومة إلى: »مضاعفة 
الجهد لتسريع عملية التنمية وتسخير الجهود للنهوض 
بالوطن، وتحقيق طموحات المواطنين، واحترام الدستور 
والقانون وحماية المال العام«، مؤكدا أن »ذلك لن يتأتى 
إال بالعمل بروح الفريق الواحد وبالتعاون بين السلطتين 

التشريعية والتنفيذية«.

الحكومة  رئيس  قال  بدوره، 
موجها كالمه لألمير: »أعاهد 
منهجا  تكون  بأن  سموكم 
على  يقوم  الوزاري،  للعمل 
والتعاون،  التضامن  مبدأ 
وتنفيذ التوجيهات السامية.. 
هذه المرحلة فيها الكثير من 
التحديات، وكثير من العمل 
والمواطنين،  الوطن  لخدمة 

تتطلب جهدا مضاعفا«.
واستقبل أمير الكويت أعضاء 
الحكومة، بحضور ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد الصباح.

الوزراء  مجلس  رئيس  وقدم 
منصور )رئيس الحكومة( أعضاء الحكومة لألمير، التي ضمت  أحمد  الشيخ  هما  الحكومة،  لرئيس  نائبين 

الصباح وزير الدفاع، وأنس الصالح وزير الداخلية.
كما تم تعيين الشيخ أحمد ناصر الصباح وزيرا للخارجية، 
وخالد  والماء،  والكهرباء  للنفط  وزيرا  الفاضل  وخالد 

الروضان وزيرا للتجارة والصناعة.
وضمت التشكيلة 3 عناصر نسائية، هن: غدير أسيري 
للشؤون االجتماعية، ومريم العقيل للمالية، ورنا الفارس 

لألشغال العامة ووزارة الدولة لإلسكان.
وأدى أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية 
مرسوم  بعد صدور  اليوم،  البالد، صباح  أمير  أمام 

أميري بتعيينها.
وكان أمير الكويت كلف، في 19 نوفمبر الماضي، 
وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة الشيخ صباح 
الخالد، بتشكيل حكومة جديدة، في ظل أزمة سياسية 
شهدت اتهامات متبادلة بين عدد من الوزراء وطلبات 

استجواب برلمانية تتعلق بإهدار المال العام.

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

فرص استثمار صلبة 100٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 
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  استفحل فساد السلطة في لبنان فولَّد حراكاً شعبيّاً قد يتطّور في 
أي لحظة إلى ثورة ِجياع مهدوري الحقوق، إن تمادت السطلة في 
حالِة إنكاٍر لواقع الثورة المستمّرة إلى حين تحقيق مطالبها وبالتالي 
تمييعها للحلول بانتظار أن تفرض طبيعة األجواء المتقلّبة قسوتها 
على المتظاهرين. بعد ٦٥ يوماً على انطالق الحراك الشعبّي، ما 
زالت الّسلطة التي اعترفت بتقصيرها تحاول أن تحرم الشعب من 
حقّه في تقرير َمن يمثّله في المجلس الوزاري، وما زال الحراك بكبر 
حجمه متردّداً في تقرير َمن يمثّله مخافة أن يؤدّي ذلك إلى انقسام ال 

يُراد له أن يحصل. في ظل الوضع القائم، 
َمن نشجب وَمن نمدح: 

وها هي  الشعب على مدى ثالثين عاماً  السلطة حّق  ـ حين تسلُب 
ترسُل بلطجيّتها لتتعدّى على المتظاهرين السلميّين وتكسير سياراتهم؟
الُمحازبون  فيعَي  السلطة  المتبادلة ألركان  الفضائح  ـ حين تزداد 
لحزٍب أو آلخر أن الّشماتة من الحزب الَمناهض ما هي إاّل تنفيسةُ 
غضٍب لمصلحِة فريٍق سياسّي يهّمه تعزيز اإلنقسام الشعبّي ليستزيد 

في التمادي؟ 
ـ حين تدّعي السلطة أنها عاجزة عن أيجاد حلوٍل لمشكلة الكهرباء 
مثالً وتختار الحلول األكثر كلفة في سبيل نهب الخزينة، بينما يقوم 
مواطنو منطقٍة ما بتطبيق حّلٍ  نموذجي من خالل التدوير في فترة 

زمنيّة قياسيّة وبكلفٍة ممكنة وبالحصول على الكهرباء ٧/٢٤ أيام؟
ـ حين يتراجع التعليم الرسمّي لصالح التعليم الخاص الذي تملكه السلطة 

الحاكمة أصالً وتستعمله لتعزيز سلطة أجيالها القادمة؟
ـ حين تتمادى السلطة في تجهيل شعبها فتمتنع عن تغطية كلفة التعليم 
الرسمّي الذي تعجز فئة كبيرة من الشعب عن تأمينه ألبنائها، بينما 
يقوم بعض رموز السلطة الكبار بجوالت مكوكية على الدول الغنيّة 
التعليم  لتأمين  الدولية بهدف شخذ األموال  المحافل  ويتباَكون في 
نابٌع  لبنان؟ هل هو  المقيم في  للُمهّجر  المّجاني والطعام والملبس 

من محبّةً بالُمهّجرين أم بهدف سرقة الجزء اليسير من ذاك الدعم؟
ـ حين تصبح المصارف لعبةً بيد السلطة تحرُم من خاللها الشعب 
من استعمال أمواله. ومع ذلك، يزداد الوعي فتجد كّل مواطن يتطّوع 
للمساعدة ضمن خبراته، وتجد المحتاج يعطي األكثر احتياًجا إليمانه 

أّن الرزق على هللا وأّن الحّل ال بدّ آٍت؟
ويبقى السؤال األهم، متى ستفهم السلطة أن أسلوب تقسيم وتفتيت 
الشعب على أُسٍس مذهبيّة عرقِيّة سياسيّة وإقتصادية لم يعد ينفع؟ ومتى 
ستفهم أن البطالة والجوع وعدم الشعور باألمان سيؤدي إلى نتائج 
ال تُحمد عقباها؟  ومتى سيتقدّم الثوار خطوةً باتجاه رّص الّصفوف 

إلنتاج فريٍق قوّي يمثّلهم ويقدّم برنامجهم؟
أيّها الشعب اللبناني، َمن ال يصدقُكم القول، ال تحترموا وعوده. أنتم 
اليوم قلب الوطن النابض. أتتكم الفرصة المناسبة لكي تقفوا في وجه 
العابثين وتفعلوا ما يمليه عليكم ضميركم وإرادتكم من أجل أبنائكم. 

انتهزوا الفرصة لكي تقفوا وقفة عّزٍ يشهد لها التاريخ.
وأخيراً، ال يسعني في النهاية سوى أن أتوّجه من الجميع وإلى الجميع 
بخالص التهاني بمناسبة عيد الميالد المجيد الذي أسأل صاحبه أن 
يعّم بسالمه على شعوب األرض قاطبةً وأن يكون العام الجديد بداية 
الشعوب في تقرير مصيرها  السالم وحقوق  لترسيخ أسس  حقيقةّ 
ومواجهة الفساد مواجهةً حاسمة ألنه وفي النهاية ال يصّح إال الصحيح. 

   ذكر تقرير مؤشر اإلرهاب 
في  أن مصر نجحت  العالمي، 
السنوي  الترتيب  الخروج من 
للدول األكثر تأثًرا باإلرهاب في 
العالم، وذلك نقاًل عن »روسيا 

اليوم«.
الصادر عن  التقرير  وأظهر 
واالقتصاد«  »السالم  مركز 
العالمي للدراسات، خروج مصر 
األكثر  العشر  الدول  قائمة  من 

تأثًرا باإلرهاب.
وحلت مصر في المرتبة الحادية 
عشر لعام ٢018، بينما كانت 
التاسعة في التقرير الصادر عن 

عام ٢01٧.
التقرير سبب تحسن  وأرجع 
التأثر  ترتيب مصر في مؤشر 
باإلرهاب إلى انخفاض معدالت 
القتلى في مصر جراء الحوادث 
إلى جهود  اإلرهابية، إضافةً 
المصري في مواجهة  الجيش 

ظاهرة اإلرهاب.
وأشار التقرير، إلى أن األجهزة 
المصرية نجحت في  األمنية 
العام  الضحايا خالل  خفض 
إلى  بنسبة وصلت  الماضي، 
بما كانت عليه  90% مقارنة 

عام ٢01٧.

    قالت الرئاسة الفرنسية إن باريس اتفقت مع زعماء دول منطقة 
الساحل بأفريقيا على االجتماع في مدينة بو بجنوب غرب فرنسا في 
13 يناير المقبل، بعد أن كان من المقرر عقده في فرنسا الشهر الجاري.

وجاء قرار إرجاء االجتماع، الذي يركز على الوجود العسكري الفرنسي 
في منطقة الساحل ومكافحة الجماعات اإلسالمية المتشددة، بعد هجوم 

على معسكر بمنطقة نائية في النيجر.

     اتهم مدعون زوجة كونستانتينو تشيوينجا، 
نائب رئيس زيمبابوي أمام محكمة بمحاولة قتله.
الزوجة ماري موبايوا  إن  المدعون  ويقول 
في  اإلعاشة من زوجها  أنابيب  نزع  حاولت 

مستشفى بجنوب أفريقيا في يونيو.
وفي البدء ألقت لجنة مكافحة الفساد في زيمبابوي 
القبض على موبايوا يوم السبت بتهم االحتيال 
وغسل األموال وانتهاك قواعد صرف العملة، 

كما أنها متهمة بتحويل 900 ألف دوالر إلى 
جنوب أفريقيا بالمخالفة للقانون.

وتنفي موبايوا جميع التهم الموجهة إليها، وقال 
محاميها إنها ستطلب من المحكمة العليا اإلفراج 
عنها بكفالة. وقوبل طلب الكفالة بالرفض بعد 
أن قال المدعون إنها ستهرب إلى خارج البالد 

أو تحاول التأثير على الشهود.
إعالم  قالت وسائل  أن  بعد  االتهامات  وتأتي 

إن موبايوا وزوجها الذي عاد إلى زيمبابوي 
الشهر الماضي بعد أربعة أشهر من العالج في 
مستشفى صيني بجنوب أفريقيا يتجهان للطالق.

وسارع سياسيون معارضون إلى مواقع التواصل 
االجتماعي ليتهموا تشيونجا باستغالل منصبه 

في عقد اتفاق طالق لمصلحته.
ولم يتسن االتصال بتشيوينجا للحصول على 

تعليق.

ويقول منتقدون إن هناك تناقض مصالح في 
فيها  القضاة  كبيرة  الفساد ألن  لجنة مكافحة 
هي لويس ماتاندا-مويو زوجة وزير الخارجية 
سيبوسيسو مويو، وهو حليف رئيسي للرئيس 

إمرسون منانجاجوا وتشيوينجا.
إنها  ذلك وتقول  الفساد  لجنة مكافحة  وتنفي 
الفساد دون خوف  ستحقق في جميع قضايا 

أو محاباة.

   ذكرت وكالة األنباء العراقية، أمس 
االثنين، أن الرئيس العراقي برهم صالح 
تسلم قائمة تضم عددا من األسماء المرشحة 
امكانية  إلى  الحكومة، مشيرة  لرئاسة 
الكتلة  بعيدا عن تسمية  تكليف مرشح 

البرلمانية األكبر عددا.
ونقلت الوكالة عن مصادر سياسية قولها 
إن الكتلة األكبر لم تعد موجودة بعد ترشيح 
عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء 
االحتجاجات  يستقيل على وقع  أن  قبل 
األسماء  أبرز  أن  الشعبية، موضحة 
الجديدة هي  الحكومة  لتشكيل  المرشحة 
العيداني  السوداني وأسعد  محمد شياع 

الرئيس  تسلمها  أسماء أخرى  إلى جانب  الكاظمي،  ومصطفى 
العراقي من المتظاهرين أبرزها القاضي رائد جوحي.

ونوهت المصادر إلى أن هذه األسماء قابلة للتغيير حسب المتغيرات 
الجمهورية سيكلف شخصية  السياسية، وأن رئيس  الكتل  وتوافق 
والتصويت عليها في مجلس  مقبوليتها  الحكومة يضمن  لرئاسة 
أن رئيس حكومة تصريف األعمال عادل عبد  النواب، وبينت 
المهدي أبلغ صالح بأن آخر موعد الستمراره في حكومة تصريف 

األعمال هو الخميس المقبل.
ومفهوم الكتلة األكبر هو االئتالف الذي يضم أكبر عدد من النواب 

بعد االنتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر 
عدد من المقاعد بعد االقتراع.

وأجاب مجلس النواب، على رئيس الجمهورية برهم صالح بتحديد 
الكتلة األكبر عددا لتكليف رئيس الوزراء، وذكر كتاب صادر عن 
البرلمان العراقي وقعه نائب رئيس المجلس حسن الكعبي ومفاده 
أن “مجلس النواب اجاب سابقا.. عن اسم الكتلة األكبر والتي تم 
المهدي  المستقيل عادل عبد  الوزراء  تكليف رئيس  أساسها  على 

الحكومة”. بتشكيل 
وكان رئيس الجمهورية طلب من مجلس النواب في كتاب أرسله 

األحد تسمية الكتلة األكبر التي ترشح رئيس الوزراء.

٦٥ يوماً على انطالق احلراك 
الشعيّب يف لبنان... ماذا بعد؟

بقلم:  
أ.د. ناهدة العاصي

 nahida.assi@gmail.com

قصر اإلليزيه: فرنسا جتتمع 
مع زعماء منطقة الساحل 

يوم 13 يناير

مصادر: الرئيس العراقي تسلم قائمة مبرشحي احلكومة 
وقد يكلف شخصية بعيدا عن الكتلة األكرب
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أخبـار

تقرير دولي: مصر خارج الدول 
العشر األوىل املتأثرة باإلرهاب

اتهام زوجة نائب 
رئيس زميبابوي 

مبحاولة قتله

جونسون يتعهد خبروج سريع من االحتاد األوروبي خالل 
استقبال أعضاء الربملان اجلدد

اشتباكات تهز بريوت لليلة ثانية وقوات األمن تطلق 
الغاز املسيل للدموع

رئيس الربملان اللييب يطالب البعثة األممية بإبعاد السراج 
وحمافظ البنك املركزي

  دعا رئيس البرلمان الليبي 
األممية  البعثة  عقيلة صالح، 
إلى ليبيا، إلى اتخاذ اجراءات 
رئيس حكومة  سريعة إلبعاد 
الوفاق فايز السراج، ومحافظ 

المركزي ليبيا  مصرف 
اإلعالمي  المستشار  وأوضح 
لرئيس مجلس النواب عبدالحميد 
الصافي، أن عقيلة صالح إلتقى 
القاهرة مع  اإلثنين، في  أمس 
المبعوث األممي غسان سالمة، 
للتباحث بشأن آخر مستجدات 

الليبية. األزمة 
رئيس  إن  الصافي،  وقال 
البرلمان أكد للمبعوث األممي 
أي  السياسي،  االتفاق  فقدان 

ينفذ  لم  بنوده  أن  باعتبار  قانونية  قيمة 
االتفاق  إستمرار  وأن  أي شيء،  منها 
لهذه المدة الطويلة بالمخالفة قد أثر على 

الليبيين. حياة 
كما عبر عقيلة صالح عن دهشته بتمسك 
ليبيا  بمحافظ مصرف  الدولي  المجتمع 
الكبير، رغم عزله  الصديق  المركزي 
قبل إبرام االتفاق السياسي، وتساءل عن 

موقف األمم المتحده من تهديدات الرئيس 
ليبيا. في  العسكري  بالتدخل  التركي 

باتخاذ  األممية  البعثة  وطالب صالح، 
السراج  فايز  إجراءات سريعة إلبعاد 
ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووضع 
الليبيين،  بين  الثروة  توزيع  لعدالة  آلية 
واالستماع لهم واحترام إرادتهم في مؤتمر 
برلين وغيره، وأكد أن اليكون هناك في 
مؤتمر برلين اختيار من يحكم ليبيا تجنبا 

لما حصل في الصخيرات واحترام ارادة 
الليبي. الشعب 

وبين الصافي أن سالمة أكد أن ما يقترحة 
صالح فيما يتعلق بإعادة تشكيل المجلس 
ونائبين، وحكومة  رئيس  الرئاسي من 
الثالث،  األقاليم  تمثل  منفصلة  وطنية 
الليبيين  بين  اتفاق  إلى  بالفعل  سيؤدي 
يضع له مؤتمر برلين مظلة دولية لرعايته 
ومراقبة تنفيذه طبقا لإلعالن الدستوري.

تركيا متواطئة مع اجملموعات اإلرهابية يف سرقة وبيع النفط السوري
ذلك لن يكون هناك أفق للبقاء األمريكي في سوريا.

وأكد األسد أن مبادرة “الحزام والطريق” التي أطلقتها الصين 
في  الدولية  العالقات  مستوى  على  استراتيجياً  تحواًل  شكلت 

العالم حيث تعتمد
على الشراكة والمصالح المشتركة عوضاً عن محاوالت الهيمنة 
التي يتبعها الغرب، مشيرا إلى أن الصين كدولة عظمى تحاول 
أن تعزز نفوذها في العالم باالعتماد على األصدقاء والمصالح 

المشتركة التي تؤدي إلى تحسن األوضاع .
ولكنها  بدأت  سوريا  في  اإلعمار  إعادة  عملية  أن  وأوضح 
كي  والخارج  الداخل  من  االستثمارات  من  للمزيد  بحاجة 
تنطلق بشكلها الواسع، وما نأمله من الشركات الصينية البدء 
بالبحث عن فرص لالستثمار في السوق السورية، مشيراً إلى 
أن الصين تقدم مساعدات في مجال إعادة اإلعمار ولكن في 

الجانب اإلنساني.

  استقبل بوريس جونسون رئيس وزراء 
بريطانيا يوم االثنين 109 أعضاء جدد في 
انتخابات األسبوع  العموم فازوا في  مجلس 
الماضي عن حزب المحافظين الذي يتزعمه 
الحزب  التي كسب  بالوعود  بالوفاء  متعهدا 
االنتخابات نتيجة لها وتتمثل في إنجاز الخروج 
من االتحاد أألوروبي بأسرع ما يمكن وزيادة 
تمويل هيئة الصحة الوطنية التي تديرها الدولة.
وبعد أن حصل حزب المحافظين على أغلبية 
كبيرة في االنتخابات التي أجريت يوم الخميس 
سيسعى جونسون لإلسراع بموافقة البرلمان 
على االنسحاب من التكتل أألوروبي ثم يبدا في 

تخصيص أموال للصحة والتعليم والشرطة.
وأعلن رئيس الوزراء الذي حصل حزبه على 
أصوات كثير من المؤيدين التقليديين لحزب 
العمال، أكبر أحزاب المعارضة، في شمال 
ووسط انجلترا أنه سيقود ”حكومة الشعب“ 

وأنه سيكون عند حسن ظن الناخبين وذلك بأن ينجز الخروج من 
االتحاد األوروبي.

وقال مصدر في مقر اإلقامة الرسمي لجونسون ”هذه االنتخابات 
والجيل الجديد من أعضاء البرلمان الذين جاءوا من البلدات الموالية 
لحزب العمال والتي تحولت إلى األزرق )تأييد حزب المحافظين( 

ستساعد في تغيير حياتنا السياسية إلى األفضل“.
أننا نحمل  للغاية في  وأضاف المصدر ”رئيس الوزراء واضح 

على أكتافنا مسؤولية هي صنع مستقبل أفضل لبالدنا وأننا يتعين 
أن نكون عند حسن ظن الناخبين من خالل إنجاز البريكست“.

وستعيد الحكومة مشروع قانون الخروج من االتحاد األوروبي 
إلى البرلمان يوم الجمعة لكن ليس من الواضح إلى اآلن ما إذا 
كان اقتراع سيُجرى عليه ألن ذلك يتطلب موافقة الرئيس الجديد 

لمجلس العموم.
لكن في وجود األغلبية الكبيرة لحزب المحافظين من المتوقع أن 

يوافق البرلمان على مشروع القانون بحلول الموعد.

   غطى دخان الغاز المسيل 
للدموع وسط بيروت في الوقت 
الذي طاردت فيه قوات األمن 
البرلمان  محتجين قرب مبنى 
اللبناني يوم األحد في ثاني يوم 
من االشتباكات بالشوارع والتي 
أدت إلى سقوط عشرات الجرحى.

وعاد المئات للتظاهر في بيروت 
رغم حملة قوات األمن العنيفة 
على احتجاج في الليلة السابقة 
عندما أدت االشتباكات إلى إصابة 

العشرات أيضا.
ومثلت تلك أعنف اضطرابات 
في بيروت خالل موجة تاريخية 
من االحتجاجات التي اجتاحت 
أكتوبر تشرين   17 لبنان منذ 
الحريري  األول ودفعت سعد 
لالستقالة من رئاسة الحكومة.

وتفجرت االحتجاجات بسبب الغضب من النخبة الحاكمة التي 
تركت الفساد يستشري في البالد على مدى عشرات السنين 
لبنان نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب األهلية  وقادت 

التي وقعت فيما بين عامي 1975 و1990.
وقالت المحامية نادين فرحات )31 عاما( التي كانت ضمن 
المحتجين ”لن نغادر. إنهم من نهبوا البلد وهم الذين جعلونا 

نأتي إلى هنا. نريد حقوقنا“.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب وقوات األمن، التي انتشرت 
مرة أخرى بأعداد كبيرة يوم األحد، مدافع المياه على مئات 

المتظاهرين الذين ظلوا في الشوارع.
وقال الدفاع المدني اللبناني إنه عالج 46 شخصا من إصابات 
ونقل 14 آخرين إلى مستشفيات.وهزت االشتباكات منطقة 
تجارية ببيروت لساعات حتى ساعة متأخرة من الليل وقام 

جنود الجيش بإغالق بعض الطرق.
وقالت قوات األمن الداخلي اللبنانية إنها أطلقت الغاز المسيل 
للدموع بعد أن رشقها متظاهرون باأللعاب النارية والحجارة 
مما أدى إلى إصابة بعض أفراد األمن. وطلبت قوات األمن 

من المتظاهرين على تويتر مغادرة الشوارع.
الرجال والنساء بحثا عن ساتر وهم  وهرعت حشود من 
يهتفون ”ثورة ثورة“ في الوقت الذي تصاعد فيه دخان أبيض 
من عبوات الغاز المسيل للدموع. وقام البعض بإلقاء عبوات 
الغاز مرة أخرى على شرطة مكافحة الشغب التي كانت تقف 

في مكان قريب.
وقال المحتج عمر أبيض )25 عاما( وهو ممرض عاطل عن 
العمل منذ تخرجه قبل عامين ”لقد هاجمونا بأسلوب وحشي 

كما لو كنا ال نحتج من أجلهم ومن أجل أوالدهم“.
وأضاف أنه خرج للتظاهر يوم األحد إلى حد ما ضد احتمال 
عودة الحريري رئيسا للوزراء ووصفه بأنه أحد الوجوه التي 

تحكم لبنان منذ فترة طويلة.
وتدور خالفات بين األحزاب الرئيسية اللبنانية بشأن تشكيل 
حكومة جديدة ومن المتوقع تسمية سعد الحريري رئيسا للوزراء 
اليوم االثنين لكن الخالفات السياسية ستعرقل فيما يبدو االتفاق 
على تشكيل حكومة جديدة تشتد الحاجة إليها إلنقاذ البالد من 

أزمة اقتصادية مروعة.
ويقول المانحون األجانب إنهم لن يقدموا مساعدات إال بعد أن 

تشكل البالد حكومة يمكنها تطبيق اإلصالحات.
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  قال الرئيس السوري بشار األسد، إن تركيا تواطأت مع كل 
المجموعات اإلرهابية في سرقة وبيع النفط السوري، مؤكدا أن 
النظام التركي مساهم بشكل مباشر في بيع النفط مع تنظيم “جبهة 

النصرة “سابقا، وبعدها مع “داعش” اإلرهابي.
جاء ذلك في مقابلة للرئيس األسد مع قناة “فينيكس” الصينية، 

حسبما ذكرت وكالة األنباء السورية )سانا( أمس االثنين.
وحول كيفية التعامل مع الوجود األمريكي في سوريا، شدد األسد

 على أن أولوية بالده في التعامل مع 
الوجود األمريكي غير الشرعي، 
هو ضرب اإلرهابيين، ألن ذلك 
يضعف وجوده، وإقناع المجموعات 
السورية التي تعمل تحت السيطرة 
األمريكية باالنضمام إلى جهود الدولة 
السورية في تحرير كل األراضي، 

مشيرا إلى أنه عندما يحدث



مصادر: تركيا ترسل مستشارين عسكريني إىل طرابلس

إسرب يدعو العراق إىل إيقاف اهلجمات على قواعد تستضيف قوات أمريكية

احلريري: تأجيل االستشارات جاء لتفادي مشاكل دستورية ووطنية

عقوبات أمريكية على 
وزيري الدفاع والشئون 

احلكومية جبنوب السودان

وزير خارجية قطر: احملادثات مع السعودية كسرت اجلمود

    كشفت مصادر لقناتي »العربية« و »الحدث« أن تركيا أرسلت معدات عسكرية 
إلى ليبيا كانت حكومة الوفاق قد طلبتها سابقا، كما أرسلت قوات خاصة لحماية 
شخصيات من الوفاق، إضافة إلى إيفاد مستشارين عسكريين إلى العاصمة الليبية 

طرابلس لتقييم الوضع.
وكانت لجنة العالقات الخارجية في البرلمان التركي، الذي يهيمن عليه »حزب 
العدالة والتنمية« الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان قد وافقت في وقت 
سابق من اليوم على مقترح قانون للمصادقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا 

وحكومة الوفاق بشأن التعاون العسكري واألمني بينهما.
وتنص االتفاقية التي أرسلت إلى النواب األتراك على أن حكومة الوفاق قد تطلب 
مركبات وعتاداً وأسلحة الستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص 

أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.
الوفاق  لحكومة  عسكري  دعم  تقديم  أخرى صوب  خطوة  اتخذت  تركيا  وكانت 
االتفاق  البرلمان  إلى  أحيل  عندما  السبت،  من  متأخرة  ساعة  في  الليبية  الوطني 
إذا  سريع«  فعل  رد  »قوة  إلطالق  بنوداً  يشمل  والذي  السراج،  فايز  مع  المبرم 

طلبت حكومة الوفاق ذلك.
وكانت تركيا قد وّقعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً 
موسعاً، كما وّقع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية 

اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.
االتفاق  فإن  عليه  للموافقة  المتحدة  األمم  إلى  أرِسل  البحري  االتفاق  أن  من  الرغم  وعلى 
العسكري أحيل إلى البرلمان التركي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: 

»البرلمان سيُدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه«.
ويوم الخميس، حّث قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر قواته على التقدم صوب وسط 

اها »المعركة الحاسمة« بعد هجوم كان قد بدأه في أبريل/نيسان الماضي  طرابلس، فيما سمَّ
لكنه تعثر.

ويمثل االتفاق الذي سيسمح لتركيا بمساندة قوات الوفاق في ليبيا أحدث خطوة تركية في 
شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.

والتقى جاويش أوغلو، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، في الدوحة، 
مؤخراً، وناقش معه التعاون المشترك.

    قال رئيس حكومة تصريف األعمال اللبنانية، سعد 
الحريري، يوم االثنين، إن تأجيل االستشارات النيابية أليام 
معدودة جاء لتفادي مشاكل دستورية ووطنية، بحسب بيان 

أصدره مكتبه اإلعالمي.
ونبه البيان إلى “تكرار الخرق الدستوري”الذي سبق أن 
واجهه الرئيس رفيق الحريري في عهد إميل لحود، إذ قال 
“في إطار االتصاالت السياسية قبل موعد االستشارات النيابية 
الذي كان محددا اليوم، اتضح أن كتلة التيار الوطني الحر 
كانت بصدد إيداع أصواتها لرئيس الجمهورية ليتصرف 
بها كما يشاء، وهذه مناسبة للتأكيد أن الرئيس الحريري 
ال يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة 

أيا كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف.
وأضاف البيان، أن الحريري أُبلِغ فجر اليوم بقرار حزب 
في  المشاركة  أو  التسمية  عن  االمتناع  اللبنانية  القوات 
تسمية أحد في االستشارات النيابية، األمر الذي كان من 
شأنه أن ينتج تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية 
وازنة فيها، خالفا لحرص الرئيس الدائم على مقتضيات 
الوفاق الوطني، وبناء عليه، تداول الرئيس الحريري مع 
دولة الرئيس نبيه بري، الذي وافقه الرأي، وتوافقا على 
أن يتصل كل منهما برئيس الجمهورية للتمني عليه تأجيل 

االستشارات أياما معدودة.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أعلن، وللمرة الثانية 
تأجيل المشاورات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة بعد 
يومين شهدا مواجهات عنيفة بين القوى األمنية ومتظاهرين 

رافضين إلعادة تسمية سعد الحريري.

يأتي هذا بينما، حذرت األمم المتحدة من تداعيات التأجيل، إذ 
قال المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان، جان كوبيتش، 
في تغريدة على تويتر “تأجيل آخر لالستشارات النيابية.. 
هذا األمر يعني إما أن السياسيين بدؤوا يدركون أنهم ال 
محاولة  فقط  هو  أو  الشارع،  صوت  إهمال  يستطيعون 
لربح بعض الوقت كالعادة، لكن مع انهيار االقتصاد، فإن 
استمرار التأجيل يشكل خطرا على السياسيين وعلى لبنان 

والشعب بأكمله”.
قال  الماضيين،  اليوم  في  العنف  أحداث  وبخصوص 
كوبيتش”أظهر العنف الذي اندلع في عطلة نهاية األسبوع 
مرة أخرى أن تأجيل إيجاد حل سياسي لألزمة الحالية يخلق 
أرضية خصبة لالستفزازات والتالعب السياسي”، ودعا 
إلى ضرورة إجراء تحقيق في الحوادث التي وقعت وكذلك 

في استخدام قوات األمن للقوة المفرطة، بحسب تعبيره.

على  عقوبات  فرض  المتحدة  الواليات  أعلنت      
تأجيج  بتهمة  السودان  جنوب  من  كبيرين  مسئولين 

الصراع في البالد.
وذكرت وزارة الخزانة األمريكية في بيان، يوم اإلثنين، 
أن وزير الدفاع كوال منيانق جوك، ووزير شئون مجلس 
الوزراء مارتن إيليا لومورو، أُدرجا على الالئحة السوداء 

لدورهما في تأجيج الصراع وعرقلة عملية السالم.
المحتملة  الوزيرين  أصول  تجميد  إلى  البيان  وأشار 
األراضي  دخول  من  ومنعهما  المتحدة،  الواليات  في 
األمريكية، مؤكدة أنها لن تتردد في استهداف المسئولين 
عن تمديد النزاع بجنوب السودان، ومواصلة الضغط 
من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة بهدف إعادة السالم.

وأضاف البيان، “بعد أكثر من ثالثين يوما من بدء تمديد 
مهلة تشكيل الحكومة، لم تر الواليات المتحدة حتى اآلن 
أى خطوة ملموسة من حكومة جنوب السودان لتأمين 
الظروف السياسية واألمنية الضرورية لتشكيل حكومة 

وحدة وتنفيذ اتفاق السالم”.
وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير، وزعيم المتمردين 
وحدة ضمن  حكومة  تشكيل  في  أخفقا  مشار،  رياك 
تمديدها  وتم  الماضي،  نوفمبر   12 في  انتهت  مهلة 
تشددا  أظهرت  المتحدة  الواليات  أن  إال  يوم،  لمئة 
سفيرها  استدعت  إذ  األخيرة،  األسابيع  في  بموقفها 
ولم تسمح بإصدار تأشيرات أمريكية لعدة أشخاص 

متهمين بإعاقة السالم.

    ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن وزير الدفاع 
األمريكي مارك إسبر حث عبد المهدي يوم االثنين على اتخاذ خطوات إليقاف قصف القواعد 

التي تضم قوات أمريكية.
جاء ذلك بعد أن حذر مسؤول أمريكي عسكري بارز األسبوع الماضي من أن هجمات تشنها 
فصائل مدعومة من إيران على قواعد تستضيف قوات أمريكية في العراق تدفع كل األطراف 

صوب تصعيد خارج عن السيطرة.
وتزايدت في األسابيع القليلة الماضية الضربات الصاروخية التي تستهدف قواعد عراقية يتمركز 
فيها أيضا أفراد من قوات التحالف بقيادة الواليات المتحدة دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها 

عن تلك الهجمات.
لكن المسؤول العسكري األمريكي قال إن تحليالت المخابرات وخبراء الطب الشرعي للصواريخ 

وقاذفاتها تشير إلى فصائل شيعية مسلحة مدعومة من إيران.
وقال بيان عن مكتب عبد المهدي بخصوص مكالمة هاتفية بين عبد المهدي وإسبر ”عبر الوزير 
األمريكي عن قلقه لتعرض بعض المنشآت إلى القصف وضرورة اتخاذ اجراءات إليقاف ذلك“.
وأضاف أن عبد المهدي حذر إسبر من أن ”اتخاذ قرارات من جانب واحد ستكون له ردود فعل 

سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقالل العراق“.
واستقال عبد المهدي الشهر الماضي بعد ضغوط من احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة ويقوم 

حاليا بمهام المنصب لتصريف األعمال.

وتصاعد التوتر بين الواليات المتحدة وإيران بسبب العقوبات األمريكية التي أضرت بمصالح 
طهران بقوة. كما تبادل الجانبان االتهامات بشأن هجمات وقعت على منشآت للنفط ومستودعات 

ألسلحة الفصائل المسلحة والقواعد التي تضم قوات أمريكية.

   قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني إن محادثات جرت في اآلونة األخيرة كسرت جمودا 
استمر لفترة طويلة مع السعودية وإن الدوحة مستعدة لدراسة 
مطالب خصومها في الخالف الخليجي لكنها لن تدير ظهرها 

لحليفتها تركيا.
ونشب الخالف المستمر منذ عامين ونصف العام بين الدول 
العربية المتحالفة مع الواليات المتحدة عندما قطعت السعودية 
واإلمارات والبحرين ومصر العالقات الدبلوماسية والتجارية 
مع قطر متهمة إياها بدعم اإلرهاب. وتنفي قطر هذا االتهام 

وتقول إن هذه اإلجراءات تهدف إلى النيل من سيادتها.
وقال الشيخ محمد لقناة )سي.إن.إن( يوم األحد ”كسرنا جمود 

عدم التواصل ببدء التواصل مع السعوديين“.

وأضاف ”نريد فهم الشكاوى. نريد دراستها 
وتقييمها وبحث الحلول التي يمكن أن تحمينا 
في المستقبل من أي أزمة أخرى محتملة“ 
دون أن يتطرق إلى ذكر التنازالت التي 

يمكن أن تقدمها بالده.
ووضعت دول المقاطعة 13 مطلبا من بينها 
إغالق قناة الجزيرة التلفزيونية وإغالق 
قاعدة عسكرية تركية وخفض العالقات 
مع إيران والحد من الصالت مع جماعة 

اإلخوان المسلمين.
ونفى الشيخ محمد أن تكون لقطر صالت 
مباشرة بالجماعة التي تصفها الدول األخرى 
بأنها تنظيم إرهابي. وكان الوزير القطري 
قد قام بزيارة للرياض في أكتوبر تشرين 

األول وسط مؤشرات على أن الخالف قد يهدأ قريبا.
وقال الوزير إن الدوحة لن تغير من عالقتها مع أنقرة لحل الخالف.
لنا وساعدتنا خالل أزمتنا،  الباب  وأضاف ”أي دولة فتحت 

سنظل ممتنين لها... ولن ندير لها ظهرنا أبدا“.
كانت تركيا أرسلت قوات وعتادا عسكريا وأغذية ومياها إلى 

دولة قطر الغنية الصغيرة بعد بدء المقاطعة.
ويقول مسؤولون سعوديون إن مطالبهم لم تتغير، لكن 
مصدرين مطلعين على المحادثات قاال إن الرياض لم 
تعد تتوقع أن تقطع الدوحة العالقات مع تركيا أو تغلق 
قناة الجزيرة التي يرى حكام عرب أن قطر تتخذ منها 

بوقا لمهاجمتهم.

وذكر أحد المصدرين ودبلوماسيان في المنطقة أن الدوحة تريد 
من السعودية إعادة فتح مجالها الجوي أمام الرحالت القطرية 

وإعادة فتح حدود قطر البرية الوحيدة.
وردا على سؤال عن الوقت الذي سيستغرقه الحل، قال الشيخ 
محمد ”نعتقد أننا ما زلنا في مرحلة مبكرة للغاية وما حدث في 
العامين ونصف العام الماضيين كان كثيرا وهناك على ما أعتقد 

حاجة لبعض الوقت إلعادة بناء الثقة من جديد“.
وقال دبلوماسي غربي في الدوحة إن االتصاالت التي جرت 
في اآلونة األخيرة تبين أن هناك ”ضوءا في نهاية النفق“ لكن 

”أقل بلبلة قد تدمرها“.
الذين عزفوا  انفتاحا من بعض حلفائها  أكثر  الرياض  وتبدو 

عن المصالحة.
وحضر رئيس الوزراء القطري قمة خليجية في الرياض األسبوع 
الماضي وكان هذا أرفع تمثيل لقطر في القمة منذ عام 2017.

وزادت جهود إنهاء الخالف بعد هجوم في سبتمبر أيلول على 
منشأتي نفط سعوديتين أدى إلى خفض إنتاج المملكة من الخام إلى 
النصف ودفع بالمنطقة صوب الحرب. وتتهم الرياض وواشنطن 
إيران بالمسؤولية عن الهجوم لكن طهران تنفي أي دور لها.

Mardi 17 décembre 2019
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بقلم: 
يوسف زمكحل

  عزل ترامب 

 مجلس النواب األمريكي يحقق هذه األيام في احتمالية 
كذب الرئيس خالل تحقيقات التدخل الروسي باالنتخابات 
الرئيس  أن عزل  الكثيرون  ويعتقد   2016 األمريكية عام 
في  دولة  أقوى  رئيس  أنه  الحدوث حيث  ترامب صعب 
العالم ولكن الحقيقة المرة التي يعرفها ترامب نفسه أنه من 

الممكن فعاًل إقالته وعزله من منصبه . 
يجرون  الذين  المشرعين  أن  قالت  تقارير خرجت  وفي 
تحقيقات تسعى إلى محاكمة ترامب بهدف عزله يراجعون 
لمولر  بها   أدلى  التي  األمريكي  الرئيس  أقوال  بعناية 
والتي ُسربت من موقع ويكيليكس وتستند اإلجراءات التي 
يقودها أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب إلى مزاعم 

استغالل ترامب سلطاته في الضغط على أوكرانيا .
وقد أكد الرئيس دوناد ترامب أنه لم يمارس أي ضغط على 
البيت األبيض نص مكالمة  أوكرانيا بعد أن نشرت إدارة 
منافسه  نجل  في شأن يخص  التحقيق  فيها   تظهر  هاتفية 
اي  يحدث  لم   أنه  ترامب  بايدن وصرح  الديمقراطي جو 
اي  هناك  يكن  ولم  ودية  رسالة  كانت  فقد  مطلقاً  ضغط 
ضغط مطلقاً فقد كانت رسالة ودية وأدان ترامب ما وصفه 
بأكبر حملة مطاردة في تاريخ أمريكا وأضاف هذا عار .

الذي  االتهام  تويتر  األمر عبر  بداية  في  ترامب  نفى  وقد 
قوى خارجية من  إلى  باللجوء  إليه  الديمقراطيون  وجهه 
األمريكية  السياسات  في  سياسية  مكاسب  تحقيق  أجل 
أنه يتعرض لضغط وظلم ثم مستشهداً  الداخلية بل أوحى 
نيوز  فوكس  وقنوات  دوكي  ستيف  الصحفي  قاله  بما 
يتم  أن  قبل  اإلساءة حتى  الحمالت من  لهذه  تعرض  بأنه 
تنصيبه بشكل رسمي كرئيس ألمريكا ويضيف أن كل هذه 
أكاذيب  وأنها مجرد  الصحة  لها من  أساس  االتهامات ال 
ضده بسبب النجاحات التي حققها في العديد من القطاعات 
نشر  ترامب  أعاد  كما   ، والعسكرية وغيرها  االقتصادية 
عدد من التغريدات لصحفيين وإعالميين أظهروا تأييدهم 

له من فوكس نيوز .
 كل هذا في حين أعربت السفيرة األمريكية المستدعاة من 
بسبب  بالتهديد  يوفانوفيتش عن شعورها  ماري  أوكرانيا 
األمريكي  الرئيس  لسان  على  جاءت  غامضة  تعليقات 
نظيره  وبين  بينه  هاتفية  مكالمة  أثناء  ترامب  دونالد 
تحقيقات  سيجرون  المشرعون  أن  والمهم   . األوكراني 
لجنة  وكل  لجان  تسمى  مجموعات صغيرة  من خالل 
مثل  بالقضية  تكون على صلة  قد  أو  نقطة  في  تتخصص 
العدل  أو  المالية  العمليات  أو  الخارجية  العالقات  لجان 
ويطالب   . علنية  في جلسات  للشهادة  الشهود  وسيحضر 
الحكم  يكون  أن  الديمقراطيون بضرورة  األعضاء  بعض 

قبل نهاية العام .                     

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 
بقلم: تيماء الجيوش

على موج املتوسط. 
    تدفع بجسدها نحو األعلى تقاوم الغرق وضغط المياه الذي 
الطفلتين ،  التفاف ذراعيها حول  يجذبها نحو األسفل ، تحكم 
بالرغم من  اللحظة تحديداً  ينالها في هذه  الوهن  عليها أال تدع 
بدأ يسري في اعلى ذراعيها. تشعر بضربات قلب  الذي  الخدر 
صغيرتها الواهنة على يمناها و من على يسراها ال حراك بتاتاً , 
جامدًة كالجليد  ، هل ال زلن على قيد الحياة؟ رعبها يتضاعف ، 
هذه الضربات الناعمة الرتيبة لقلوبهن عليها أال تتوقف، يجب ان 
تنقذهن ، يجب ان تحاول بعزٍم أكبر، تزيد من قوة دفعها ، عليها 
المتوسط ال تستطيع ان  أم؟ في عمق مياه  لماذا هي  تنقذهن،  ان 
تتفوه بكلمة فقد دخل الى جوفها ما يكفي من المياه ، تفتح عيناها 
ليس هناك سوى الماء و خصالت شعر بناتها تتمايل مع حركته، 
و السواد الحالك، تغمضهما سريعاً، تعود لتفتحها و للحظة رأت 
الظلمة تتناقص رويداً رويداً حولها . ال تدري كيف وصلت سطح 
الماء، ال تدري ، أية معجزة. تُفرغ الماء من فمها، تأخذ نفساً عميقاً 
تود أن يصل الى أدق زوايا صدرها. وبذات الوقت تُسرع لتدفع 
بالطفلتين نحو السطح، رجائها ان يندفع الهواء لرئتيهما ، رجائها 
ان تزيد ضربات قلوبهن. ها هن تحيطهن ذراعيها ، بحركٍة 
المياه من جوفهن.  تُفرغ  تبدأ بضغطهن نحو جسدها كي  سريعة 
أنيناً واهناً خافتاً من إحداهن و  العينين، تسمُع  كالهما ُمغمضة 
االخرى صامتة صمتاً ُمطبقاً، تزيد من حركة الضغط و بما بقي 
تُعيده  تُعيد الصراخ ثم  الثالثة ثم  لديها من قوة تصرخ بأسمائهن 
أكثر ، ال استجابة ممن ُهّن في ذراعيها ، فاقداٍت للوعي ام فارقن 

الحياة ؟ هي ال تدري و ابنتها الثالثة ال تعلم اين حملها الموج. 
تنظر حولها ال تعي ماذا ترى. ال ترى سوى ليٍل أجوف و أمواٍج 
رتيبة، تُعيد النظر ربما تجد ابنتها الثالثة ، أين هي ؟ ربما تجُد أحد 
الركاب بذات البقعة ، ربما تلمُح ضوءاً في البعيد. ال شيء بتاتاً. 
قبل قليل و قبل ان تسمع صوت تمزق القارب الصغير )البلم( الذي 
أقلها مع أطفالها الثالثة، و حوالي ٣٠ شخصاً ، أخبرهم من يقوده 
و مساعده أن الشاطئ بات على ما يُقارب مسافة ساعة . لم تمضي 
دقائق حتى كان ذاك االهتزاز العظيم و بأقل من ثانية ال تعرفها 
و ال تستطيع تفسيرها وجدت نفسها و أطفالها غرقى. للصدفة و 
منذ بدء الرحلة وقوفاً في ذاك القارب الُمكتظ بالهاربين من الموت 
و الدمار، حملت ابنتيها في ذراعيها عندما أحستا بالتعب، بالنعس 
، بالبرد، و أحكمت وشاحها العريض حولهما كي يشعرا بالدفء 
بأنه سوف  لم تكن تدري  الوشاح ،  . أحكمت من عقدتي  اكثر 
يكون  طوق النجاة لهن ، كان أمراً وليد اللحظة . لم تعلم أن هذا 
ابنتها  العاتي،  الموج  بها في مواجهة  الوشاح سيُبقيهن ملتصقاٍت 
الثالثة كانت تقف خلفها ، تلف ذراعها حول خصر والدتها خوفاً 
من العتم و رهبة البحر ، هي طفلة لم تتجاوز الثامنة ، و التوأم لم 
تتجاوزا الخامسة. خوفها على أطفالها تجاوز أي خوف في ظل 

حرٍب أهليٍة دامية. 
كان ال بد من قرار الرحيل و الهروب من الدمار ، أرادت سقفاً 
الموت و  يليق  الموت ، ال  بعيدًة عن  لبناتها ، أرادت حياًة  آمناً 
لماذا هذا  الحزن باألطفال،  الجوع و  يليق  . ال  التشرد باألطفال 
إمراًة وحيدة و  لم تكن رحلٍة هينة،  المتواصل ؟  الدامي  الرعب 
ثالثة أطفال في رحلٍة الى المجهول . كان عليها ان تقبل البقاء في 
ظل الموت و الحرب او ان تختار الحياة ؟ أن تختار الحياة يعني 
ان تنطلق في رحلة خطرة حتى تصل وجهتها و تحافظ على حياة 
أسرتها. أخبرها بعضهم برحالت قارٍب صغير مأمون يوصلها 
لم تتردد ،   . الشمال في أوروبا حيث األمان  الى بالد  الى هناك 
باعت و جمعت ما لديها من النزر اليسير و انطلقت . و هكذا كان. 
تسمع صدى صوتها ، تصرخ عالياً باسم بناتها مراٍت و مرات ، 
ال شيء . تطفو مع الطفلتين على سطح البحر و قدميها ال تتوقفان 
عن الحركة الرتيبة للبقاء . تحرص كل الحرص ان تبقى ابنتيها 
يبقى رأسيهما  بالتنفس ، تحرص على أن  لهما  في وضٍع يسمح 
عالياً . و هي تعلم يقيناً أن إحداهن ضربات قلبها متوقفة تماماً، و 
و االخرى ال زالت فاقدًة للوعي ، برودة المياه تقسو و هي تّجُر 

جسدها و ال تدري الى أين . 
تقيسه بضربات قلب الصغيرة على  باتت  قليل  مضى وقت غير 
يمينها  . تنطلق صرخًة مكلومًة وسع المدى عندما تتأكد ان ابنتها 
على يسارها قد فارقت الحياة . لن تُفلتها من ذراعها بل ستبقيها 
ُمتعبة  تُقبّل جبهتها و وجنتيها ، تخرج كلماتها   . قلبها  الى  قريبًة 
ُمبعثرة  استيقظي يا صغيرتي ، ال ترحلي ، ابقي، هيا استيقظي . 
تنهمر دموعها بال توقف . أنيناً خافتاً تسمعه من صغيرتها الثانية 
، تلمح حركًة واهنة ُمختصرة ليدها الصغيرة . في عرض البحر 
الموحش و تحت سماٍء صامتة تحمُل صغيرتيها . إحداهن فارقت 
الحياة و االخرى تُصارع الموت و هي تطفو و عيناها شاخصًة 
في كل اتجاه ، أهي النهاية ؟ أية مأساٍة هذه وانت ترقب فلذة كبدك 
تذوي بين يديك و ال تستطع سبياًل إلنقاذها؟ أي ألٍم و انت تدرك 
ليٍل  العالم رويداً رويداً و ال يحيط بك سوى  تُغادر  ان صغيرتك 
أجوف و قساوة بحر . تصرخ ، تنادي ، تدعو، تبتهل ، ال يابسة 
هناك كي تركع. أية فاجعة و انت ال تدري الى اين حمل الموج 
ابنتك ؟ اين ألقى بها ؟ و ليس هناك سوى أمٍل واٍه بأنه لربما بقية 
الركاب استطاعوا النجاة و هي ال زالت معهن ، هل هذا ممكن ؟   
مع سؤالها األخير هذا تفقد الوعي تماماً و تستعيده بعد زمن بسماع 
ُحقنًة في  ُيعطيها  تفهمها، احدهم  لغٍة غريبة ال  اصواٍت عالية و 
وريدها و اآلخر يقترب منها يقيس ضغطها ، يُشيُر اليها ان أبقي 
ساكنة ، يُقرُب ضوءاً صغيراً من عينيها و يطلب منها ان تلحق 
تُزيد بان تنظر في كل اتجاٍه بحثاً عن  الضوء بنظرها ، تفعل و 
صغيرتيها ، تجدهما الى جوارها ، احداهما و قد اتصل بها جهاز 

طبي ، و االخرى ُمسجاة ، زرقاء اللون ، ميتة. تبكي بصمت .

Parapsychologie 
DANS L'astrologie :

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

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

Mail :jackleblond888@yahoo.com

أخبـار

السلطات املغربية 
حتبط خمططا إرهابيا 
لتنفيذ عملية انتحارية

السلطات األردنية حتبط خمطًطا إرهابًيا خللية 
مؤيدة لتنظيم داعش اإلرهابى

  أوقفت السلطات المغربية في مدينة مكناس متطرفا مواليا لتنظيم 
داعش كان “بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية”.

وأكدت التحريات األمنية “ضلوع المشتبه فيه في ترويج للفكر 
المتطرف “لداعش” بالموازاة مع سعيه من أجل الحصول على 
معلومات وخبرات، خاصة تلك المتعلقة بكيفية استعمال األسلحة 

والمعدات الميكانيكية واآلليات”.
وأوضح بيان أمني أن الموقوف “كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية 

انتحارية بهدف إحداث خسائر جسيمة”.
وأشار البيان إلى أن عملية التوقيف “أسفرت عن حجز أجهزة 
إلكترونية و مخطوطات تتعلق بمواد تدخل في إعداد المتفجرات”.

  أحبطت السلطات األردنية مخطًطا إرهابيًا 
لخلية مكونة من 4 أشخاص مؤيدين لتنظيم 
داعش اإلرهابى، كانت تنوى تنفيذ عمليات 

إرهابية على الساحة األردنية.
وذكرت وكالة األنباء األردنية، األحد، أن 
الخلية  أفراد  أن  كشفت  األردنية  السلطات 
الذين قبض عليهم فى أغسطس الماضى كانت 
مخططاتهم استهداف مبنى المخابرات العامة 

فى محافظة معان جنوب األردن.



موت قناة تلفزيونية
    أعلنت قناة TeN المصرية أنها 
نهاية شهر  البث في  ستتوقف عن 
تمويلية  الجاري ألسباب  ديسمبر 
القرار  بحتة. وجاء هذا  وإعالنية 
البيان  الصعب، كما وصفه نص 
انطالقا  القناة،  إدارة  الذي أصدرته 
من حرصها على الوفاء بالتزاماتها 
وتعاقداتها  موظفيها  تجاه  المالية 
التشغيلية، واستباقًا ألى صعوبات 
مالية قد تواجهها القناة فى المستقبل 
نتيجة ضعف اإلعالنات على شاشتها. 
وأشارت اإلدارة فى بيانها إلى أن قناة 
TeN عملت منذ تأسيسها فى مناخ 
إعالمى إيجابى، منحها هامشا واسعا 
من الحرية التحريرية والفنية، وساعدها 
على تقديم مختلف وجهات النظر فى 
المشاهد  تهم  التى  القضايا  مختلف 
المصرى والعربى على حد سواء. وهي 
قناة تصف نفسها بأنها مصرية الهوى 
والهوية، شاملة وجامعة لكل ااّلراء 
واألفكار والتوجهات التنويرية، تقدم 
إعالما سماته الموضوعية والمهنية 
بشكل جذاب ومشوق وفق أحدث 

التقنيات الفنية.
إعالن توقف قناة تلفزيونية عن البث 
هو إعالن موت منبر إعالمي، خاصة 
إذا كانت هذه القناة ملتزمة مهنيا. وقد 
 TEN تزامن اإلعالن عن توقف قناة
المصرية مع جلسة حوارية عقدت في 
منتدى اإلعالم السعودي، دار الجدل 
خاللها حول التحديات التي يواجهها 
التلفزيون في ظل تنامي بدائل المشاهدة 
والتوقعات  الرقمية،  الوسائل  عبر 
المستقبلية من خالل بدائل التلفزيون 
ففي  الرقمية.  المرحلة  في  التقليدي 
حين رأى البعض أن طريقة المشاهدة 
التقليدية ومواعيدها هي التي ماتت 
وليس التلفزيون التقليدي، الفتا إلى 
أهمية اإلنترنت، قال البعض اآلخر 
في  التقليدي  للتلفزيون  أنه ال عزاء 
مواجهة مّد التلفزيون المدفوع، الفًتا 
الرقمي على  التلفزيون  تفوق  إلى 
البعض  التقليدي، في حين أخرج 
القنوات اإلخبارية من هذا الصراع، 
وذلك نظًرا الختالف محتواها، مشيرا 
إلى أن الصراع بين المدفوع والتقليدي 

يحدده المشاِهد والُمتلقي.
موت التلفزيون التقليدي ليس قضية 
المنتديات اإلعالمية  تتناولها  جديدة 
واقع  في  المتخصصة  والمؤتمرات 
وتطور ومستقبل وسائل اإلعالم، فمنذ 
أن ظهر التلفزيون المدفوع والرقمي 
واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية 
التلفزيون  واإلنترنت وقضية موت 
محل نقاش وجدل. فقبل سنوات حذر 
الممثل األمريكي كيفين سبيسي، 
أوسكار عن  الحاصل على جائزة 
أمريكي، في  فيلم جمال  دوره في 
أدنبره  له خالل مهرجان  مداخلة 
الثقافي الدولي، من موت التلفزيون 
وخضوعه لمتطلبات اإلنترنت، مذكرا 
بأن بعض المسلسالت كانت تستقطب 
ماليين مشاهدي التلفزيون قبل تسيد 
االنترنت. وعبر عن مخاوفه من موت 
الدراما التلفزيونية إذا ما استمر التفوق 
المطرد للبث الدرامي والبرامجي على 
اإلنترنت كبديل سهل ومتنقل للتلفزيون 
التقليدي. لكن دراسة  كشفت أن جهاز 
التلفزيون لم يفقد مكانته العالية لدى 
المشاهدين لصالح األجهزة اللوحية 
الدراسة  الذكية، وقالت  والهواتف 
الجمهور  المئة من  إن تسعين في 

تقاليدهم في مشاهدة  مازالوا على 
األرقام،  التلفزيون. وذكرت  برامج 
التي نشرت نتائجها صحيفة الغارديان 
الكمبيوتر  أن أجهزة  البريطانية، 
المحمول واللوحية والهواتف الذكية 
ثانية من  تأخذ ثالث دقائق وثالثين 
وقت المستخدم يوميا، مقارنة مع أربع 
ساعات يقضيها أمام شاشة التلفزيون. 
الشبكات  تجتاح  مدى  أي  إلى 
باعتبارها واحدة من  التلفزيونية، 
المنافسين، أجواء التلفزيون التقليدي، 
وكيف وصلت هذه الشبكات إلى هذه 

المكانة؟ 
تكون »نتفليكس« خير ممثل  ربما 
لهذه الشبكات، وهي خير مثال على 
تطور الشبكات التلفزيونية ومنافستها 
التي  فالشركة  التقليدي.  للتلفزيون 
تأسست عام 1997 لتقديم خدمة بيع 
المدمجة سرعان  األقراص  وتأجير 
تقديم  أعمالها، وبدأت  ما وسعت 
خدمة البث عبر اإلنترنت. وفي عام 
2013 اتجهت »نتفليكس« نحو مجال 
وبدأ  والمسلسالت،  األفالم  صناعة 
تقدمه  أول مسلسل أصلي  عرض 
الشركة، وهو مسلسل »بيت من 
ورق«. بعدها ازداد إنتاج »نتفليكس« 
والبرامج  والمسلسالت  األفالم  من 
الوثائقية وعروض الستاند أب كوميدي. 
وفي عام 2016 أطلقت »نتفليكس« 
متفوقة  126 عماًل أصلًيا،  حوالي 
قناة كابل  أو  بذلك على أي شبكة 
تلفزيونية. وفي شهر أكتوبر من عام 
2018 أعلنت الشركة عن زيادة عدد 
إلى  ليصل  الخدمة  المشتركين في 
137 مليون مشترك من جميع أنحاء 
العالم، منهم 58 مليون مشترك في 

الواليات المتحدة. 
التلفزيون وحده من تطرح  ليس 
والمؤتمرات موته على  المنتديات 
طاولة نقاشاتها، فكل وسائل اإلعالم 
تقليدية، مثل  البعض  التي يسميها 
لمثل  تتعرض  الصحافة واإلذاعة، 
هذا النقاش، ويكاد المتحاورون حول 
حالتها يدخلونها غرف اإلنعاش، لكن 
المالحظ أن هذه الوسائل أخذت في 
السنوات األخيرة تطور نفسها مستفيدة 
من التكنولوجيا الحديثة، كي تواكب 
الوسائل األخرى، بما فيها الشبكات 
التلفزيونية، عن طريق إتاحة مشاهدة 
يختارها  التي  األوقات  تبثه في  ما 
فإن إعالن توقف  لذلك  المشاهد. 
أنه  البث، رغم  تلفزيونية عن  قناة 
يعني موت هذه  قد  أنه  إال  مؤسف، 
القناة لصعوبات تتعلق بها، لكنه ال 
ما زال  الذي  التلفزيون  يعني موت 

قلبه ينبض حتى اآلن. 
مما يبعث األمل في قلوب العاملين 
أن  التقليدي  التلفزيون  في مجال 
سلطة الترخيص الخاصة باألجهزة 
ببريطانيا  المنازل  التلفزيونية في 
ذكرت في إحصائية لها أن أكثر من 
13 ألف من البريطانيين ال يزالون 
يستخدمون أجهزة األبيض واألسود 
حتى اليوم. وقالت األرقام إن مدينة 
لندن في مقدمة المدن البريطانية التي 
ما زالت تستخدم هذه األجهزة، حيث 
توجد بها 2715 عائلة تمتلك جهاز 
تلفزيون غير ملون، تليها برمنغهام 
ومانشستر. فإذا كان األبيض واألسود 
ما زال حيا في بريطانيا حتى اآلن، 
بعيدا، في  يبدو  الملون  فإن موت 

المستقبل المنظور على األقل.
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بقلم: محمد منسي قنديل

الكتاب.. دواء

بقلم: علي عبيد الهاملي

الروبوت صوفيا للبشر من منتدى شباب العامل : ال ختافوا لن حنل مكانكم !!

قرينة الرئيس تناقش مع الشباب مبادرة مودة لتشكيل أفكارهم 
ووعيهم حول مؤسسة الزواج

وزير اخلارجية يلتقي املدير التنفيذي لربنامج الغذاء العاملي ويؤكد 
أن ملف األمن الغذائي من أولويات الدولة

الرئيس السيسي: افتتاح جيل جديد من اجلامعات تضم 
العلوم احلديثة خالل العام الدراسى املقبل

     الكاتب االرجنتيني “بورخيس” 
غامض بعض الشيء، يقول أن 
قراءة الرواية مثل ممارسة الجنس 
ومثل التطلع في المرايا، يضاعف 
كل شيء، ليس واضحا كالعادة، 
ولكنه يتنازل ويفسر لنا قليال، القراءة 
لنا خبرة جديدة وتعرفنا  تضيف 
على العديد من الشخصيات، كل 
شخصية ليست خبرة جديدة فقط 
ولكن حياة مضافة، كأنك تعيش 
حياة أخرى فوق حياتك، قراءة 
الروايات يطيل العمر كما يقولون، 
ألنها تضيف إلينا حيوات أخرى، 
وهو امر معنوي كما ترى، ولكنها 
إحدى مزايا القراءة، فهي تفتح النوافذ 
المغلقة، وتؤثر في العقول الجامدة، 
الراكد والمتكرر  العالم  وتحول 
إلى حياة حافلة مليئة  من حولنا 
باإلثارة، وأحيانا ما تكون تعزية 
عن الفقدان والخسارة التي تعترينا، 
العرب  احد حكماء  قال  وقديما 
عن القراءة: “أنها متعة لو علمها 
الملوك لجالدونا عليها بالسيوف”،  
والحمد هلل أن حكامنا مازالوا على 
على الحال  نفسها،  منذ أن قامت 
دولنا المعاصرة وال يوجد حاكم 
عربي إال فيما ندر يقدر القراءة أو 
يستمتع بها، ناهيك عن االستفادة 
منها، معظمهم ال يجيدون سوى 
قراءة تقارير األمن، تلك التي تبقيهم 
على عروشهم،  لم اسمع في حياتي 
حاكما يقتبس قوال مأثورا من كتاب، 
تقريرا عن  أنه قرأ  أو ما يشير 
أحوال الناس، نحن ندرك بالطبع 
أنه اليوجد حاكم يكتب خطاباته، 
ولكن حتى هؤالء الكتبة يتجنبون 
هذا األمور تماما حتى ال تلتصق 
تهمة القراءة واالطالع  بالحاكم 
الذي يكتب له، نحن شعوب جاهلة 
لذا يحكمنا بأريحية قصوى حكام 
الكتب  يعادون  منا،  أكثر جهال 
للتخلص من  الفرص  ويتحينون 
أي  يطيعون  ال  وهم  المثقفين، 
القوانين مكتوبة  قانون ألن كل 
البطش سهل  يقرؤون،  وهم ال 
في زمن الجهل، ربما كان الكتاب 
هو العالج األمثل ضد االستبداد. 

هل يصلح الكتاب كعالج؟ 
الكتب ليست كائنات صامتة فوق 
المكتبات، وعلى خالف  ارفف 
العديد من الوسائط تتجاوز طبيعتها 
البسيطة المتقشفة، أنها ليست أحبار 
ينبض  مخزن  ولكنها  وورق، 
والتجارب  والرموز  بالمعاني 
البشرية، ومهما كان نوع الكتاب 
فهو يعطيك الدرس األول واألجدر 
في الحياة، أنه دائما ما يوجد أمل، 
وال توجد مشكلة مستعصية على 
الحل، فبدون الكتب تغدو الحلول 
ضيقة والخيارات صعبة ولكن قوة 
الكلمات تكمن في انها تمنحنا طاقة 
اضافية على التفكير الخالق والحلول 
المبتكرة، بالنسبة لي شخصيا فأنا 
هبة  واعتبرها  الروايات  اقدس 
ربانية خالصة، كالماء والهواء 
وزرقة البحر والسماء، أن قراءتها 
متعة خالصة تساعد على اعتدال 
المزاج في لحظتها الراهنة وأداة 
مهمة للتهوين من صعوبات الحياة.
الرواية بكل  لماذا تستأثر  ولكن 
هذه المتعة؟ لم اعرف الجواب إال 
عندما قرأت بعضا من االبحاث 
الحديثة حول “الشفرة العصبية”، 
ومحاولة العلماء لمعرفة كيف تعمل 
التفكير،  اثناء عملية  المخ  خاليا 
فهي تتواصل مع بعضها البعض 
بواسطة نوع من النبضات الكهربائية 
المنتظمة، وقد تمكن العلماء من 
التقاط بعضها ووضعها في مصفوفة 
خوارزمية التي يقوم عليها عمل 
الكومبيوتر، وتقوم خاليا معينة 
في المخ بإرسال هذه الومضات 
التي مهمتها االساسية تنبيه الذاكرة 
قد اليدرك االنسان  التي  الخفية 
التي  بوجودها، هذه الخاليا هي 
تقوم بتسجيل الحوادث واالماكن 
والشخصيات، وهي تستيقظ عند 
القراءة كلما ربطها القارئ دون 
أو  أو ذكرى  بموقف  يدري  أن 
ال  الومضات  هذه  رأي،  حتى 

تنعش الذاكرة فقط ولكنها تبعث 
بنوع من متعة المعرفة.  

في  توقظ  أيضا  يمكن  القراءة 
الجسم المريض خاصية مقاومة 
االمراض وتزيد من قدرته على 
السعي للشفاء، وهذا ما تم اكتشافه 
مؤخرا، العالج بالكتب  أو “البوك 
ثربي Book therapy”  اصبح 
تعبيرا شائعا بين اطباء االمراض 
النفسية، رغم أنه يعود بجذوره إلى  
ازمنة قديمة، فمكتبة االسكندرية 
كانت تعتبر مركزا لعالج االمراض، 
وكانت مفتوحة بالمجان على مدار 
النهار والليل لكل من يقصدها، 
اليوناني جالينوس كان  الطبيب 
يؤمن أيضا بهذا العالج ولكنه لم 
يكن كريما كأهل االسكندرية فقد 
كان يتقاضى أجرا عن كل نصيحة 
وعن كل مخطوط، وفي االسالم 
اعتبر القرآن ترياقا شافيا لكثير من 
االضطرابات النفسية وكان يوصف 
للمرضى الموجودين في مستشفى 
المنصور قالوون بالقاهرة، ولكن 
المشكلة أن الكثير من االفاقين قد 
استخدموه كإحدى ادوات النصب 
على المتدينين من البسطاء، وهناك 
ينشرون  المشايخ  من  عصابة 
اعالناتهم ويظهرون على شاشات 
الفجة  الشعثاء  بلحاهم  التلفزيون 
ويعلنون بكل وقاحة أنهم يملكون 
القدرة على التداوي بالقرآن، رغم 
أنهم ال يملكون إال بعض التعاويذ 
القديمة التي ال تمت للدين بأي صلة، 
ولكن العالج بالكتب مفهوم حديث 
نسبيا، وقد اصبح نوعا من العالج 
الجماعي يشارك فيه اطباء النفس 
واالخصائيين االجتماعيين وأمناء 
المكتبات أيضا، ومن الغريب أن 
االنتشار  الواسعة  الظاهرة  هذه 
قد ولدت هي أيضا بسبب رواية 
صدرت عام 1920، اسمها” المكتبة 
المسكونة” ومؤلفها هو كريستوفر 
مورلي، صحفي وروائي وشاعر 
امريكي غزير االنتاج،  وتدور 
حول بائع كتب يجلس وسط مكتبة 
عتيقة ال يفوح منها غير رائحتين، 
رائحة الجلد الذي يغلف الكتب، 
ورائحة الغليون الذي ال يكف البائع 
عن تدخينه، وإلى هذا البائع يأتي 
كل المتعبين الذين تثقلهم الهموم، 
ويعانون من مشاكل تؤرق نفوسهم، 
البائع إليهم باهتمام قبل  ويستمع 
أن يمد يده لرف المكتبة ليختار 
له الكتاب المناسب لحالته، وهو 
يقول: “متعتي هي وصف الكتب 
إلي وهم  يأتون  الذين  للمرضى 
بأعراض  إلخباري  مستعدون 
أمراضهم. وال يوجد على وجه 
إنسان  امتنانا من  أكثر  األرض 
إليه  تتوق  كانت  كتاباً  اعطيته 
روحه ولم يكن يعرف بوجوده”.
االهمية  عن  الرواية  كشفت 
الطاغية للقراءة وكيف أن الكتاب 
أكثر تأثيرا في النفس من بعض 
االدوية أو النشاطات االجتماعية، 
فهو يتداخل مع الشخص الوحيد 
والذي يعاني ويمكن أن يغير من 
افكاره ويوسع مداركة، وهو نوع 
من العالج الذاتي ألنه أداة للتخلص 
االطباء  وجد  وقد  التوتر،  من 
النفسيون أن المرضى المصابون 
بالتوتر يمكن أن يزول توترهم من 
خالل اندماجهم في القراءة، وقد 
اصبح من المهم أن توجد اماكن 
االماكن  اشد  في  حتى  للقراءة 
األمراض  صعوبة، مستشفيات 
النفسية، والسجون، واصالحيات 
وفي مصر  الجانحين،  األوالد 
تقف األمية حائال وسدا أمام هذا 
العالج، وكذلك عدم  النوع من 
وجود المعالجون المدربين على 
بالقراءة  العالج  الطريقة،  هذه 
يمكن  القصص  قراءة  وخاصة 
أن يطبق أيضا في عالج بعض 
مشاكل األطفال النفسية والسلوكية، 
ألنها يمكن أن تقدم نموذجا للقيم 
والسلوك التي يقتدي بها الطفل ، 
كما أن  للقراءة المنتظمة الهادفة 
مردوداً ايجابي في دعم الشخصية 

وتنمية المعرفة.  

إنها متحمسة  قالت الروبوت صوفيا  القاهرة/ فرج جريس:   
للغاية بحضورها إلى منتدى الشباب العالم، كونها ستتواصل مع 

عدد كبير من البشر معظمهم من الشباب.
وأضافت خالل جلسة “الذكاء االصطناعى والبشر.. من المتحكم”، 
ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح 
السيسى، أنها روبوت تم صنعه من قبل شركة “هانسون روبوتيكس” 
وأنها صممت كى تتعلم وتتأقلم مع السلوك البشرى وتصرفاته، 

ولكى تعمل مع البشر، مشيرة إلى أن عمرها 3 سنوات.
قالت  وتطوره،  االصطناعى  الذكاء  من  اإلنسان  وعن خوف 
الذكاء االصطناعى  صوفيا: “اإلنسان يجب عليه أن ال يخاف 
ألنه فى األساس وجد لتسهيل حياة البشر وتحقيق الرفاهية لهم، 
فالذكاء االصطناعى وجد أصال لمساعدة البشر وليس لإلحالل 
مكانهم”، مضيفة “فلتسأل أى بشرى صنع قوقعة أذن صناعية 
أو منظم ضربات قلب، هل حسنت اآلن من حياته أم ال، وما هو 

شعوره نحوها، ال هدف لنا دون وجود البشر”.

 القاهرة/ فرج جريس: فى إطار توجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى 
رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة للمعاونة فى دعم األشقاء بدولة 

جيبوتى ، أصدر الفريق أول / محمد زكى القائد العام
نقل  طائرة  بإقالع  أوامره  الحربى  واإلنتاج  الدفاع  وزير  المسلحة  للقوات 
عسكرية وعلى متنها مساعدات طبية عاجلة لألشقاء فى دولة جيبوتى . ويأتى 

ذلك إستمراراً للجهود المصرية فى دعم الدول األفريقية

 القاهرة/ فرج جريس: أكدت السيدة انتصار السيسى، 
قرينة رئيس الجمهورية، أنها تبادلت مع بعض من أبنائها 
المبادرة  الشباب اآلراء واألفكار فى حديث وّدى حول 
التى أطلقتها وزارة التضامن االجتماعى “مودة”، التى 
تهدف لتشكيل أفكار الشباب ووعيهم حول مؤسسة الزواج.

وكتبت قرينة الرئيس عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل 
“فيسبوك”، أن “مجتمعنا بات يعانى من عزوف بعض 
الشباب والفتيات عن الزواج، ومن تطلعات خيالية تصطدم 
باالنفصال، وهى مخاوف  فتنتهى  والمسؤولية  بالواقع 
نتشاركها كمجتمع يعانى من ارتفاع نسبة الطالق وانخفاض 
نسبة الزواج بما يدق جرس إنذار قد آن األوان لاللتفات 

إليه وإيجاد حلول واقعية له”.

 القاهرة/ فرج جريس: أكد وزير الخارجية سامح شكري أن ملف األمن 
الدولة المصرية انطالقاً من  الغذائي بمختلف جوانبه يحظى بأولوية لدى 

رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقده شكري أمس االثنين مع ديفيد بيزلي المدير 

التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وذلك على هامش 
انعقاد فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم 

بمدينة شرم الشيخ .
قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية إن الوزير شكري أعرب – في 
بداية اللقاء – عن التقدير الهتمام المدير التنفيذي 
للبرنامج بالمشاركة في النسخة الحالية من منتدى 
شباب العالم، مؤكدا تقدير مصر للدور النشط الذي 
يلعبه برنامج الغذاء العالمي في المجالين اإلنساني 

والتنموي في مصر، وكذلك في المنطقة .
وأكد شكري ضرورة دعم صغار 
المزارعين، وبناء قدراتهم وتوفير البيئة 
الالزمة لخلق سبل العيش الكريم لرفع 
مستوى المعيشة للمجتمعات الريفية، 
مع إيالء اهتمام خاص بالمرأة والطفل، 
وهي المجاالت التي ترى مصر أهمية 

تركيز أنشطة البرنامج عليها.
وأشار إلى الدور اإليجابي الذي يلعبه البرنامج في دعم القدرة 

المصرية على مراعاة احتياجات الالجئين والنازحين.

 القاهرة/ فرج جريس: 
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر ستفتتح 
جيال جديدا من الجامعات خالل العام الدراسي القادم، 
بها كل العلوم الحديثة، وذلك للمساهمة في تجهيز 
الشباب المصري لسوق العمل، مشددا على ضرورة 

المشاركة في الثورة الصناعية الحالية.
وقال الرئيس السيسي ـ في مداخلة له خالل جلسة 
“الذكاء االصطناعي والبشر ..من المتحكم؟” أمس 
فعاليات  الثالثة من  النسخة  االثنين، وذلك ضمن 
منتدى شباب العالم المنعقد فى مدينة شرم الشيخ ـ 
إننا حريصون على تطبيق توأمة مع كل الجامعات 
الحديثة،  الدراسات  العالم في مجال  في  المتقدمة 
مشيرا إلى أن الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الجديدة 
البشري وتوفير  الخطأ  تقليل  تتيح  بأنظمة حديثة 

الوقت لتحقيق أداء متميز.
إلى ضرورة  السيسي  الفتاح  الرئيس عبد  وأشار 
االهتمام بسوق العمل القادم وأن تدخل كل العلوم 

الحديثة مثل الذكاء االصطناعي إلى مصر.
وأضاف أن الموضوع الذي طرح اليوم في غاية 
األهمية، الفتا إلى أن عقد منتدى شباب العالم فرصة 

الستدعاء موضوعات تهم كافة األطياف.
وقال الرئيس السيسي “نتحدث عن موضوع هام 
للعالم كله ولشباب العالم ألنهم الجيل الذي سيتعامل 
مع األمر وحتى أبنائهم سيتعاملون مع القادم منه”.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلته “ال 
يتصور أحد أن الفساد الذي أقصده هو استيالء البعض 
على األموال، وإنما ما أقصده هو الفساد في األداء.. 
وسأعطي مثاال صغيرا على ذلك، وهو الميكنة التي 
نعمل عليها منذ 3.5 سنة لبناء قواعد البيانات في 
مصر، ماذا وفرت لنا؟.. وفرت لنا على سبيل المثال 
إمكانية تصويب الدعم الذي يقدم للمواطنين، بمعنى 
أنه من حوالي 9 ماليين بطاقة تموين كانت موجود 
أتاح الذكاء االصطناعي والميكنة لنا رفع، بال أي 

مشكلة، مليوني بطاقة كانت موجودة ومكررة”.
وأضاف الرئيس السيسي “نفس الكالم ينطبق على 
إجراءات الضرائب والجمارك.. ما نقوم به وسنقوم 
به سيتيح لنا قفزة كبيرة جدا في هذا المجال.. وبالتالي 
أداؤنا في الحكومة بعد هذا التطور سيتحسن.. وما 
حرصنا عليه كحكومة أو قيادة إننا نقول من فضلكم، 
ورغم التكلفة الكبيرة جدا جدا التي تدفع، أن نفعل 
هذا النظام.. ألننا حرصنا عند تنفيذه في بلدنا مصر 
أن ننفذه من حيث انتهى اآلخرون.. وبالتالي أتصور 
نقلة نوعية رغم دخولنا األمر بشكل  هذا سيحقق 
متأخر قليال.. ويمكن تعد ميزة أننا بدأنا من حيث 

انتهى اآلخرون”.
بلدنا ودول مشابهة  في  لدينا وقت  وتساءل “هل 
لدولنا، وهل لدينا وقت وموارد تستوعب ما نتحدث 

عنه اآلن؟ والعمل من أجل الحصول على المزيد 
التناحر  الفرص في  المزيد من  منه؟.. أم سنضيع 

وعدم االستقرار واألمن”.
وأكد الرئيس السيسي أنه يوجه حديثه للجميع وللدول 
التي تشبهنا، الفتا إلى أنه في كل مرة نتحرك فيها 
لنتقدم لألمام، تواجهنا عوائق أو عقبات تؤدي إلي أن 
نفقد الفرصة وتضيع علينا، الفتا إلى أنه ال يطرح هذه 
األسئلة على المتخصصين، ولكنه يطرحه كمسئول 

يحب بلده ويخاف على شعبه.
وشدد على أنه ليس لدينا وقت لنضيعه في تناحر 
وتضييع مزيد من الفرص، حيث يقفز العالم لألمام، 
مؤكدا أننا إذا لم نتحرك بشكل مناسب لنلحق بهذا 
الركب، سيزداد تخلفنا بشكل ال يمكن أن يتم تعويضه 

مهما بذلنا من جهد.
من جديد  “أوجه كالمي  السيسي  الرئيس  وتابع 
لإلعالميين والمفكرين والمثقفين والناشطين، وأقول 
لهم أنظروا كيف يتحرك العالم من حولنا لألمام، ونحن 

هنا في بلدنا أو في بالد مماثلة لنا، ماذا نصنع؟”.
واستطرد “أعلم أن هذا الكالم بعيد عن موضوع 
الموضوعات  بين  ما  أربط  دائما  ولكني  الندوة، 
وبين األهداف التي نرجوها لبالدنا، وخاصة عندما 
يكون هناك شباب كثير من دول العالم، موضحا 
التحدي، ألنه  هذا  لديها  ليس  المتقدمة  الدول  أن 
شبكة  أن  بدليل  التحدي  لهذا  استعداد  على  كان 
المعلومات والثورة التي حدثت خالل الـ15 عاما 
الماضية في وسائل االتصال الحديثة، كان تأثيرها 
إيجابي بنسبة كبيرة في تلك الدول، ولكن بالنسبة 
إلينا لم يكن األمر مماثال، ولم نكن على استعداد 
له.. ولذلك أنا أقول اآلن أنه يجب االستعداد للقادم 

حتى ولو كانت نتائجه صعبة”.
هنا  “سأعود  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  وقال 
للكالم الذي قيل عن القوانين والمبادئ والقيم التي 
تحكم التطور، والعلماء عقول باهرة رائعة تعمل 

التكنولوجيا والعلم، والسياسيون يستخدمونها لصالح 
تفرض  القوانين  ولصالحهم؛ حتى  القومي  األمن 
لخدمة األمن القومي للمتقدم وللمتطور وللعظيم .. 
أما الضعيف فالبد أن ينتبه، والمتأخر ينتبه أيضا ألنه 
لو لم ينتبه فسوف يضيع .. أنا ال أحول الموضوع 
لشئ آخر ولكن أردت أن أضيف مساهمة مختلفة 
عن نتائج الطرح الذي طرحتموه وهو قادم ال محالة، 
وال بد أن نكون مستعدين للتعامل معه واالستفادة 

منه بدال من التأثير علينا سلبا”.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن القوانين والقيم والمبادئ 
المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ستخضع العتبارات 
األمن القومي وسياسات الدول التي أنتجتها، وتابع 
“القوانين والقيم والمبادئ هذه ستكون دائما خاضعة 
لمصالح األمن القومي ورؤى القيادات السياسية العليا 
للدول التى حصلت على هذه المعرفة والتكنولوجيا 

وهذا رأيي”.
وضرب الرئيس السيسي مثاال يدعم وجهة نظره، 
قائال: “تكلمنا عن شبكة التواصل االجتماعي وتأثيرها، 
وقلت منذ 5 سنوات في األمم المتحدة، إنه البد من 
وضع ضوابط للتعامل مع المواقع التى تدعو إلى 
اإلرهاب سواء كانت لطرح األفكار المتطرفة.. أو 
لتجنيد الشباب البرئ وتحويله إلى قتله ومخربين، 
مشيرا إلى أن هذا الموضوع لم يؤخذ بعين االعتبار 
أبدا .. وما زالت الشبكة المتقدمة جدا هذه تستخدم 
أجل  من  العالم  في  اإلرهابية  العناصر  بواسطة 
الترويج لهذا الفكر وتحويل حياة بعض الدول إلى 

خراب ودمار.
وتساءل “أين القيم والمبادئ والقوانين التي تحكم 
هذا التقدم العلمي الكبير الذي حدث؟.. وقال: “يبقى 
فيه نقاش وجدال ممكن، واعتقد أن البعض له حرية 
التعبير.. وصدقوني أنا كمسؤول أقدر أفهم كويس 
جدا ده لصالح أجهزة مخابرات الستخدامها إليذاء 

الدول التى تخرج عن الصف”.

أخبــار

مطلوب للعمل فورًا

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

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

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

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

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

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

واالنجليزية.
- القدرة على االستجابة للمتطلبات اإلعالمية الطارئة في غضون 

فترة زمنية قصيرة.
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إلعالناتكم يف الرسـالة

أغرب عادات اإلحتفال برأس السنة امليالدية
  الجميع من كل أنحاء العالم يحتفلون بقدوم 
رأس السنة الميالدية الجديدة ، حتى أن بعض 
األماكن حول العالم اتسمت طريقة احتفالها 

بالغرابة حدا ما .
أغرب طرق اإلحتفال برأس السنة

اإلحتفال في األرجنتين
رأس  بقدوم  اإلحتفال  أغرب طرق  بين  من 
السنة الميالدية الجديدة ، تلك الطريقة التي 
 ، بها  اإلحتفال  على  األرجنتين  يعتاد شعب 
حيث يعتادون في نهاية شهر ديسمبر من كل 
يقوموا  الثانية عشر  الساعة  إتمام  عند  عام 

بلونها  تمتاز  جديدة  داخلية  مالبس  بارتداء 
الوردي ، هذا فضال عن ضرورة قدوم أي 
شخص داخل ألي مكان بتقديم قدمه اليمنى ، 
و كذلك عند دق الساعة الثانية عشر يعملون 
على تقديم أقدامهم اليمنى تيمنا ببداية موفقة 

في هذا العام الجديد .
اإلحتفال في الدنمارك

من بين أغرب العادات في العالم تظهر عادة 
الشعب الدنماركي في االحتفال برأس السنة ، 
حيث يقوموا بتجهيز كافة األطباق و الصحون 
عندما  و   ، استخدامها  على  يعتادوا  ال  التي 
يحل الحادي و الثالثين من ديسمبر ، يقوموا 
أمام  المجمعة  الصحون  هذه  كافة  بتكسير 
أبواب منازلهم بصحبة األصدقاء و العائلة ، 
و الغرض من هذا اإلحتفال الغريب أنهم يظنوا 
القديمة  أن هذه الطريقة في تكسير األطباق 
تذهب الشرور و كذلك تذهب مساوئ السنة 
الماضية ، و ينتظرون الخير من تلك السنة 

الجديدة التي حلت عليهم .

اإلحتفال في البرازيل
دائما  البرازيل  دولة  تختلف 
في  الشعوب  من  مسيالتها  عن 
اإلحتفال ، ففي يوم رأس السنة 
على سبيل المثال يعتادون على 
ارتداء المالبس باللون األبيض 
، و هذا بغرض تخويف األرواح 
الشريرة و إبعادها عنهم ، هذا 
فضال عن القفز فوق سبع موجات 
، و هذا األمر بغرض جلب الحظ 
الوفير ، بعد كل هذا يقوموا بتقديم 

الهدايا و القرابين ألحد اآللهة 
المعروفة هناك باسم إيمانجا .

اإلحتفال في إيطاليا
من أهم األماكن التي تحتفل 
برأس السنة دولة إيطاليا ، 
موائد  بإقامة  يقوموا  حيث 
اإلحتفال و تمتلئ هذه الموائد 
 ، الطعام  أنواع  بمختلف 
من  فهو  العدس  عن  أما 
من  البد  التي  األشياء  أهم 
تواجدها على هذه الظهور 
أنه  يظنوا  ألنهم  ذلك  و   ،
أما   ، الرخاء  إليهم  يجلب 
يتم اإلحتفال بها فتكون من  التي  الفترة  عن 

حتى  ديسمبر   31 نهاية 
مطلع فجر اليوم التالي ، و 
ذلك ألن من ضمن عادات 
االهتمام  هناك  اإلحتفال 
بمشاهدة شروق شمس أول 
يوم في السنة ، هذا فضال 
عاداتهم  بين  من  أن  عن 
إلقاء أثاث المنازل القديم 
ليلة رأس  في  النوافذ  من 
السنة ، فيظن الناس هناك 
أن هذه  الطريقة تخلصهم 

من أوجاع و أحزان 
السنة الماضية .

اإلحتفال في فرنسا
على الرغم من أن اإلحتفال برأس السنة في 
كافة أنحاء العالم يحمل كافة أشكال الضجيج و 
الضوضاء و الصخب و الغناء لإلحتفال ، إال 
أن فرنسا الضوضاء عندهم لها مغزى آخر ، 

حيث أنهم يظنوا أن إثارة الضوضاء في المكان 
في يوم رأس السنة تعمل على طرد األرواح 
الشريرة بعيدا ، لذا يعملون على المبالغة في 
الضوضاء و الصخب ، هذا فضال عن أنهم 
يعتقدون أن أول شخص يدخل لمنزل أحدهم 
في العام الجديد يكون رمزا لكيفية سير هذه 
السنة بالنسبة ألصحاب البيت ، هذا فضال عن 
أنهم يفضلون أن يكون زائرهم في منتصف 
السنة ذكرا ، و ذلك ألنهم يظنوا  ليلة رأس 

أنهم رمزا لجلب الثروة .
اإلحتفال في اليابان

تلك   ، العالم  حول  الشعوب  أغلب  بين  من 
العادات التي يعتادها الشعب الياباني ، حيث 
يقوموا في يوم رأس السنة بحمل بعض الوجبات 
من الدجاج المقلي ، هذا فضال عن االهتمام 

بتزيين المنزل باستخدام أكاليل الورود ظنا 
منهم أنها تعمل على طرد األرواح الشريرة 
و كذلك ألنها ترمز للحظ الوفير و السعادة ، 
أنهم يهتموا بالضحك و ذلك  هذا فضال عن 
لهم  يجلب  سوف  الضحك  أن  يظنوا  ألنهم 

سنة سعيدة .
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بنت الريف

ِعَلِلي وَعْن  ِسّري  َعن  العنُي  أجابَِت 

ِل��ال��ت��ِه ُع�����ذٍر  َل����ذو  امُلِ�����بَّ  إّن 

َمنِزلُه اُل���بِّ  ب��اِد  ف��ي  ِع��ن��َدُه  ُق��ل 

َطَرقْت        الّنوى  وساعاُت  الّسرورُ  أيَن 

ُده��ا  َل��م يَ��ب��َق ل��ي غ��ي��ُر أيّ����اٍم أع��دِّ

َعَجٍب َوِم��ْن  عاماً  َلها  ُحّبي  َكتْمُت 

منِزلة  القلب  ف��ي  ول��ه��ا  أِح��ّب��ه��ا 

ِلُرؤيتها  ُح��ّب��ا  َم��درََس��ت��ي  أحببُت 

َقلِمي سابٌق  وَدْمعي  ِشعري  كتبُت 

َسنٍة ِمن  الّريِف  ِببنِت  الهياَم  ذاق 

أصارُِحها َه��ل  ي��وٍم  ُك��لِّ  ِف��ي  أق��وُل 

بينهما  جئُت  لي  فما  َحبيٌب  َلها 

َوصٍب      ِمن  القلِب  في  ِبا  روِحي  تفيُض 

َك��ِل��ٌف  ِب��ه��ا  أنّ��ي  َع��ِل��َم��ْت  فليَتها 

ِبَبْسَمِتها قلبي  لّيَنْت  التي  ِه��َي 

َهَربا  َمضى  ع��اٍم  على  واَح��ْس��َرت��اُه 

بَ��ق��ُربَ��ت��ي  ت��أت��ي  أنّ���ه���ا  ل���و  أوّد 

أطلُبه  ِظ��ل��ُت  ِوص���اال  ُح��ِرم��ُت  ف��إن 

معذبتي أنسى  وال  أسلو  ولست 

ل��ك��لِّ ش���يٍء ج��م��ي��ٍل دائ��م��ا أج��ٌل

حبكُم  أعلنُت  دينتي،  أن��ا،  فها 

بََلِل ِمن  األجفاِن  َعلى  أفاَضْت  ِبا 

تََسِل ال  ِمنُه  ُن��واح��اً  ِسمعَت  ف��إْن 

يَ��ُزِل ال��ّن��ارِ لم  ال��ُف��ؤاِد ُش��واِظ  وف��ي 

ُمرَتِِل غيُر  أنّ��ي  أْحسُب  ُكنُت  قد 

الَعَسِل ِمَن  أْحلى  بَْسُمها  الّتي  َمع 

أق��ِل ول��م  أشكو  فلم  َص��ب��رُت  أن��ي 

ال���َب���َدِل م��ن  أل��ف�����اً  أب��ادل��ه��ا  وال 

والُعَطِل الصيِف  َمجيَء  َكرهُت  حّتى 

ِبالعلِل املَسعورِ  قلِبَي  َعلى  أبكي 

ُمنَشِغِل غيَر  َه��واَه��ا  َع��ن  غ��دا  وق��د 

الَعَذِل ِمَن  َنفِسي  على  خشيُت  َلكْن 

أَمِل ِمن  البِّ  في  فما  وحيداً  َدعِني 

ِمّ���ا ابْ��ت��ل��ْت��ِن��َي َخ��ض��راوي��ة امل��ق��ِل

وأنّ��ن��ي ِم��ن ُح��ل��وِل ال��َب��نِي ف��ي َوَج��ِل

الَغَزِل في  الناِس  زعيَم  وصّيَرتني 

يَُطِل فلم  َدوم���ا  خ��اِل��دا  َحِسبتُه 

بالَكَحِل العنِي  ِده��اِن  ي��وُم  َح��لَّ  إن 

ُم��رَتِ��ِل غ��ي��ُر  ف���ؤادي  ف��ي  فُحبُّها 

شغِل م��ن  للقلب  فما  هرمت  ول��و 

ول���س���ُت أرج����و ل��ب��ي أّي����ا أج���ِل

ِلَعلي؟ ط��ّي��ٌب  ج���واٌب  ل��دي��ك  فهل 

شعر: السنمار محمد علي الكناوي      

- أصعب ما يحمله اإلنسان فوق ظهره هو اسمه .
- الحياة مثل لعبة التزحلق على عمود مطلي بمادة رغوية ، وواهم من يظن أنه سوف يقبض 

عليه دون أن يرى قدميه وقد لمست األرض بأسرع مما يتوقع .
- الحياة هي اللعبة الوحيدة التي يعرف كل العبيها وجمهورها نتيجتها مسبقا .. إنها تنتهي 

بهزيمة كبرى .
- إذا سألنا : ما هو عدد األرغفة الالزمة لعدد من الجائعين ؟ ربما وصلنا إلى إجابة محددة .

لكننا إذا سألنا : ما هو المقابل الذي يرتضيه الجائع لكي يتحمل ألم الجوع ؟ ربما لن نصل 
إلجابة محددة .

- الجوع ليس متحضرا بما يكفي .
– الجوع هو أفضل أنواع المشهيات .

- ال تفرغ كل طلقات مسدسك على رأس عدوك ، أترك واحدة لتطلقها على حماقتك . 
- من يتكور ال يلعب .

– فتش عن األسطورة عند أضعف األشياء لديك .. فتش عنها عند رموش عينيك .
 

تعد جبانة سقارة من أهم المناطق األثرية في 
مصر، حيث يوجد بها مقابر تغطي جدرانها 
نقوش في غاية الجمال والروعة، كما يوجد 
السيرابيوم. وقد  أهرام ومعابد ومدافن  فيها 

اشتق اسمها من إله الجبانة "سوكر".
وتعتبر سقارة الجبانة الوحيدة في مصر التي 
المصري  التاريخ  بداية  منذ  مقابر  تتضمن 
اآلثار  العديد من  أيضاً  تتضم  نهايته  وحتى 
تم  والروماني.  اليونامي  العصرين  من 
تصنيف سقارة كموقع تراث عالمي من قبل 

منظمة اليونسكو عام 1979.
ويمكن اإلشارة إلى أهم آثار سقارة من خالل 

تقسيم المنطقة إلى قطاعات وهى: 
من  مجموعة  ويضم  الشمالي:  القطاع   -
البلد(  مقبرة "كاعبر" )شيخ  أهمها  المقابر 
المنقورة  ومقبرة "حسي رع"، والسراديب 
كانت مخصصة  التي  األرض  باطن  في 
تحنيطه، وأيضاً  بعد  أبو منجل  لدفن طائر 
األولى  األسرتين  ملوك  بعد  مصاطب 

والثانية.
- القطاع الوسط: وهو أهم قطاع في الجبانة، 
للملك  الجنائزية  المجموعة  توجد  حيث 
الكبير  السور  داخل  توجد  التي  "زوسر" 
الذي يتوسطه الهرم المدرج وهو أول هرم 
المهندس  ببناءه  قام  الحجر  من  تشيده  تم 
الملك  هرم  وكذلك  "إيمحتب"  المعماري 

"أوسركاف" أول ملوك السرة الخامسة.
أول  تتي: ويضم هرم "تتى"   -قطاع هرم 
 ، السادسة وهرمى زوجتيه  ملوك ألسرة 
الدولة مثل مقبرة "  المقابر  ومجموعة من 

مرى روكا".
 ، السيربيوم  ويضم   : الغربى  القطاع   -
فى  المقدس  العجل  لدفن  وهو مخصص 
،واستمر  والعشرين  السادسة  األسرة  عهد 

استخدامه حتى العصر البطلمى .
- قطاع هرم ونيس: ويضم هرم "ونيس" 
الهرمية ،وترجع أهميته لوجود  ومجموعته 
تتضمن  كتابات هيروغليفية على جدرانه 
"متون  باسم  للمتوفى عرفت  دينية  تعاويذ 

األهرام".
ملوك  أهرام  ويضم   : الجنوبى  القطاع   -
وأهرام   ، والسادسة  الخامسة  األسرتين 
مقبرة  إلى  باإلضافة   ، الملكات  لبعض 
بمصطبة  تعرف  التى   " "شبسسكاف 

فرعون .
اآلثار،  العناني وزير  الدكتور خالد  وأعلن 
السبت  الماضي في مؤتمر صحفي عالمي، 
حضره اكثر من ٤٠ سفيرا لدول عربية و 
لفيف من  و  و عائالتهم  في مصر  أجنبية 
الشخصيات العامة و أعضاء مجلس النواب 
الصحف  من  عدد ضخم  الى  باإلضافة 
المحلية  التليفزيونات  و  األنباء  ووكاالت 
بمنطقة  اثري جديد  العالمية، عن كشف  و 
أثرية  بعثة  به  قامت  التي  و  األثرية  سقارة 
الدكتور مصطفى وزيري  برئاسة  مصرية 
اثناء  لآلثار،  األعلى  للمجلس  العام  األمين 
المكان  بجوار  الحيوانات  بجبانة  أعمالها 
العام  قبل خالل  من  به  الكشف  تم  الذي 
الدولة  رجال  لكبار  مقابر  عن  الماضي 
الحيوانات  و  للقطط  جبانة  الي  باإلضافة 
الكبير  الكشف  كذلك  و  المقدسة  الطيور  و 
به  اشاد  التي  الجميلة  تي"  واح   " لمقبرة 

العالم اجمع.
ويعد هذا الكشف بمثابة متحف كامل، حيث 
من  مجموعة ضخمة  اليوم  كشف  يضم 
و  األحجام  المختلفة  القطط  من  تمثاال   75
األشكال مصنوعة من الخشب و البرونز و 

بكتابات  بأغطية مزينة  25 صندوقا خشبيا 
و  لقطط،  مومياوات  بداخلها  هيروغليفية 
منها  لحيوانات مختلفة  الخشب  تماثيل من 
تماسيح صغيرة  و  أبيس  العجل  و  النمس 
لإلله  و  محنطة  تماسيح  بقايا  بها  الحجم 
النمس،  لحيوان  مومياتين  و  أنوبيس، 
كبير  جعران  علي  العثور  الي  باإلضافة 
جعارين  و  الحجر،  من  مصنوع  الحجم 
و  الخشب  من  اخري صغيرة  مصنوعة 
تمثال  و  آلهة  مناظر  الرملي عليها  الحجر 
منجل  أبو  لطائر  الشكل  مميز  الخشب  من 
و مجموعة اخري من تماثيل آللهة مصرية 
لإلله  البرونز  من  تمثال   73 منها   قديمة 
أوزير و 6 تماثيل خشبية لإلله بتاح سوكر 
لآللهة سخمت مصنوعة من  تمثاال   11 و 
الفيانس و الخشب و كذلك تمثال جميل من 

الخشب لآللهة نيت. 
تابوتين  علي  أيضا  البعثة  عثرت  كما 
باستت  للقطة  الجيري  الحجر  صغيرين من 
و وكذلك لوحة حجرية عليها االسم الحوري 
و   ٢٦ األسرة  من  األول  بسماتيك  للملك 
قناع  بقايا  عليه  خشبي صغير  صندوق 
لسيدتين كل  الخشب  تمثالين من  و  مذهب 
العديد  إلى  باإلضافة  الكوبرا  برأس  منهما 
الخشب  من  إفريز  و  الكوبرا  تماثيل  من 
طائر  ورأس  وتمائم  الكوبرا  حيات  يمثل 
الملون  الخشب  ناووس من  و   ، أبو منجل 
بغطاء مزين بتمثال صغير للصقر سوبد و 3 
تماثيل للصقر حورس و مجموعة من التمائم 
مختلفة األشكال واألحجام بعضها عثر عليه 
داخل لفائف من الكتان و تماثيل اوشابتى من 
البطاقات من ورق  الفيانس و مجموعة من 
و  تاورت  لآللهة  عليها رسومات  البردي 
الملونة  الخشبية والطينية  العديد من األقنعة 

و عمود الجد، و مسند راس خشبي.
وتم الكشف عن عدد من المومياوات الكبيرة 
نتوقف عند ٥ منهم يرجح انها تخص شبل، 
الميالد عصر  قبل  السابع  للقرن  يرجع 
هذه  من  وبتلرقب   .٢٦ االسرة  النهضة 
اآلثار "االن زيفي "  اكتشف عالم  المنطقة 

هيكل عظمي ألسد. 
العثور علي  اليوم هو  و اهم ما يميز كشف 
التي  و  لقطط ضخمة  مومياوات  خمسة 
رجحت الدراسات األولية  ان تكون ألشبال 
اسود صغيرة حيث ان نتائج األشعة السينية 
اجريت  التي  المبدئية  العلمية  الدراسات  و 
الدكتورة سليمة  يد  منهما علي  اثنين  علي 
اكرام و الدكتور ريتشارد ريج المتخصصين 
 95 بنسبة  اثبتت  الحيوانات،  في مومياوات 
٪  انهما مومياتين ألشبال اسود صغيرة تبلغ 
ثمانية اشهر، وذلك طبقا  العمر حوالي  من 
الخاصة  العظام  ألشكال و أطوال و احجام 
الدراسات  ان مزيًدا من  بهما، مؤكدا علي 
للتأكد  القادمة  األسابيع  تنفيذها خالل  سيتم 
المبدئية كما ستمتد  النتائج  بنسبة ٪100 من 
الدراسات لتشمل  باقي المومياوات للتأكد من 
جنسها و ما إذا كانت تخص قطط ضخمة أو 

قطط برية أو أشبال اسود صغيرة.
المومياوات  هذه  ان  الدراسات  واثبتت   
هذه  ستكون  اسود صغيرة  أشبال  تخص 
هي المرة األولي التي يتم العثور فيها علي 
قبل  من  تم  اسود حيث  مومياوات ألشبال 

اكتشاف هياكل عظمية فقط السود.
من  العديد  تحوي  مصر  رمال  التزال 
الفراعنة  علي عظمة  تدل  التي  االسرار 
رمال  من  المزيد  وننتظر  وعظمة مصر 

مصر التي تحوي الكثير من االسرار 

    كنا صغارا ال نعى الهموم وال نبالى بالغد 
وال ندرك األخطار ال نسعى لتحقيق األحالم وال 
نرتكب  ال  كنا  ببساطة  ألننا   - نعاقب  وال  نالم 
مع  نتمايل  سجيتنا،  على  نلهو  كنا   ‐ األخطاء 
؛  الملحة  احتياجاتنا  عن  لنعبر  ،نبكى  األلحان 
وما كان البكاء للتعبير عن الغضب أو االستياء 
أو الحرمان ، إنما كان هو الوسيلة الوحيدة لينتبه 
تكتمل  حتى  ما  ينقصنا شئ  إنه  عنا  المسئولين 
سعادتنا ؛ ال نبغى إال الخير و ال نضمر الشر ؛ 
المرح  نحب  نقية  وقلوبنا  مشاعرنا صادقة  إنما 
قوس  ألوان  تبهرنا   ، المبتسمة  الوجوه  وتبهجنا 
الكريستال  قطع  خالل  من  تنعكس  التى  قزح 
لنا  وترسل  الدنيا  لنا  تزين  وكأنها  الصغيرة 
ايامنا  فتزيد  والمرح  والحب  بالتفاؤل  البشارة 
رائعة  وتعلو ضحكات  إشراقا  ووجوهنا  بهجة 
نفوس  فى  السرور  من  شعاعا  بدورها  ترسل 

المحيطين بنا. 
ويبدأ صراعنا  سريعا  االولى  السنوات  وتمر 
بيت  نترك  حين  األظفار  نعومة  منذ  الحياة  مع 
المدرسة  الى  للذهاب  لفترات وجيزة  ذاوينا ولو 
طفل  بين  المشاكل  فى  االنغماس  يبدأ  وهناك 
مشاكس وأخر حزين يبكى وغيرهم من األشقياء 
يثير  مما  األفعال  وردود  الطباع  فى  مختلفين   ،
القلق داخل نفس الطفل المسالم ، فتبدأ المشاعر 
الذى  بالقلق  ويشعر  نفسه،  إلى  تتسرب  الغريبة 
لم يكن يعرفه من قبل ، ويرفض أن يذهب إلى 
بأشخاص  والمزدحم  بالتوتر  الملئ  المكان  ذلك 
التعامل معهم سواء  يفرض عليه  و  غريبة عنه 
زمالء أو معلمين أو مسئولين .. وال نستطيع أن 
ننكر أن الطفل يفقد الكثير من حريته إذا أصبح 
ملتزماً بقوانين وأيضا ال يستمتع بوقته كيفا يشاء 
إذ عليه االلتزام بالمواعيد ؛ والطامة الكبرى أنه 
يستمع لكلمات المدح تارة والذم مرات كثيرة مما 
يؤثر بالسلب على نفسيته وحينئذ إما يتبلد حتى 
ال يقلقه الذم إما أنه يدخل فى صراع عنيف مع 
بالتصفيق  يفوز  يلفت األنظار و  من حوله حتى 

الحاد. 
المراهقة وهى فى رأيي من  الى مرحلة  ننتقل  ثم 
النضوج  بداية  أنها  الحياة حيث  مراحل  أخطر 
العقلى  النضوج  يسبقان  النفسى والعاطفى وهذان 
وليس  بالحواس  المعطيات  يستقبل  المراهق  ألن 
الحاسم  وفكره  الخاص  رأيه  ويكون  بالمنطق 
ويصدق مشاعره إلى حد بعيد ويرسم عالم تحكمه 
متشبثا  فيصير عنيدا  إرادته  فيه  وتتحكم  قوانينه 
برأيه ال يعترف بالتقاليد الموروثة حيث إنه يرفض 
أجل حريته  ويحارب من  أى مسمى  تحت  القيد 
ال ‘  كلمة ‘  سماع  يرفض  كما   ، فكره  وإثبات 
وبالنسبة له هى كلمة تستحق أن تسحق ، مما يدفعه 
الدخول فى مجادالت كثيرة، ال يكل وال يمل  إلى 

بأمثلة حياتية وتجارب معاشة  ويأتى   ،
منها  ويأخذ  فيعممها  فردية  لحاالت 

الحكم والمواعظ. وكأنه فى مقتبل 
الحياة يريد أن يعلن وبصوت 

جهور إنه يرفض االستبداد 
و  بالرأى 

الخنوع والتحكم فى مصيره ، و يعلن الحرب على 
ويظهر   ، باالنتصار  إال  يقبل  ، وال  الصعوبات 
أشرس صفاته حتى يؤكد ثبات موقفه وقدرته على 
الحصول على  التحديات و إصراره على  مجابهة 

مبتغاه مهما كلفه األمر.
ثم ننتقل إلى مرحلة الشباب وفيها يقابل الشخص 
تحديات جديدة فى بناء مستقبله، فعليه أن يعتمد 
مستقبله  تكوين  فى  نفسه  على  كليا  اعتمادا 
الصحيح  والتخطيط  حياته  شريك  واختيار 
لتحقيق آماله وتطلعاته. وفى هذه المرحلة يواجه 
العمل  فى  لمنافسات  يتعرض  إذ  جديدة  تحديات 
ويختبر شخصيات مختلفة، منها األمين الصادق 
يحسن  ان  وعليه  ؛  والحاقد  المخادع  ومنها 
الوقت  يضيع  وال  واستثمارها  أمواله  إستخدام 
يؤثر  اذ  تهاونه  على  يوما  يندم  ال  حتى  هباءاً 

تأثيرا مباشرا على نجحاته و يهدر مجهوداته.
وبعد ذلك تأتى مرحلة النضوج واتخاذ القرارات 
السابقة  الخبرات  على  تعتمد  التى  المصيرية 
قد رسخ خطواته على  يكون  التقدير  أحسن  فإن 
الصخر وإن فشل فمن الصعب أن تستقيم األمور 
تارة  وهبوط  بين صعود  يتذبذب  أن  يمكن  إذ 

ينجح وأخرى يفشل فيشقى ما دامت حياته. 
يمكن  التى  باألحداث  نتأثر  فقد  لذلك  ونتيجة 
مما  النظر  ووجهات  التفكير  أسلوب  تبدل  أن 
فيمكن  ؛  متفاوتة  بنسب  الشخصية  مالمح  يغير 
كان  ما  بعد  الحيطة  اتخاذ  فى  اإلنسان  يبدأ  أن 
حسن النية ويفكر كثيرا قبل أن يمنح ثقته ألخر 
األقدار ،  تفاجئه  دائما األسوأ حتى ال  ، ويتوقع 
بهما  يتمتع  كان  الذى  باله  وراحة  فيفقد سالمه 
بالسلب  يؤثر  قد  وهذا  األولى..  حياته  سنين  فى 
خط  التى  الوجه  ومالمح  العامة  الصحة  على 
على  يعلن  وكأنه  الغائرة  حروفه  الزمن  فيها 
بمباهجها  الحياة  مراحل  بخطوة  خطوة  المأل 
وقساوتها .. وماذا نقول عن نظرة العين الثاقبة 
التى تعبر عن الثقة التامة فى النفس و هى تكون 
كالسهام التى تخترق ظواهر الناس فتكشف عن 
نياتهم وأغراضهم المخفية فى أعماقهم .. ومهما 
حاولنا إخفاء آثار الزمان فيفضحها الشيب الذى 
يحكى عن همومنا وقلقنا ، وباألحرى عن كفاحنا 
كثيرا  التى  المتتالية  الحياة  ألمواج  ومواجهتنا 
ما أطاحت بنا يمينا ويسارا، فأنهكتنا وأضاعت 
عليه  نجاحات وحصلنا  من  انجزناه  بما  فرحتنا 
أنه  األوان  فوات  بعد  ندرك  ثم   .. إمتيازات  من 
بنا  ودارت  نسعد،  أن  دون  األيام  بنا  تقدمت  قد 
عجلة الحياة ولم تمنحنا الفرصة اللتقاط أنفاسنا 
الحقيقة  فى  “إختيارنا”  إنه  نظنه  كنا  ما  وإن   ،
األفضل  لدينا  يكن  لم  إذ   ، علينا  مفروضا  كان 
لنتمسك به! ويدور شريط الذكريات بمن ضحينا 
وبمن تخلينا عنه ومن فقدناه وما أخفيناه ، فتثقلنا 
أن  إال  نستطيع  وال  األحمال 
ونتعجب  حملها  تحت  نركع 
كيف دارت بنا األيام !! وقد 
وذهبت  وطرحتنا  ألقتنا 
ن  خري آ خذ  أ ت ل ا  عن

وتلحقهم بنا .

افتتاح معرض للحفائر الفرنسية يف املتحف املصري بالتحرير
العناني، وسفير فرنسا    يفتتح وزيراآلثار خالد 
فعاليات  األربعاء،  روماتيه،  ستيفان  بالقاهرة 
مصر:  في  الفرنسية  )الحفائر  األثري  المعرض 
الوزارة  تنظمه  الذي  ابتكار(  تعاون،  بحث، 
بالمتحف  الشرقية  لآلثار  الفرنسي  والمعهد 

المصري بالتحرير.
لثقافي  ا العام  فعاليات  ضمن  المعرض  يقام 
متاحا  وسيكون   ،2019 الفرنسي  المصري 
لمدة  ويستمر  المقبل  الخميس  من  بدءا  للجمهور 
من  مختارة  مجموعة  يتم عرض  حيث  شهرين، 
بعثات  بواسطة  المكتشفة  المتميزة  األثرية  القطع 

الحفائر األثرية الفرنسية العاملة في مصر.
للنشاط  حالية  بانورامية  المعرض صورة  ويرسم 
التي  والمؤسسات  مصر  في  الفرنسي  األثري 
تلك  بها  تقوم  التي  األثرية  والحفائر  تدعمه 
المؤسسات في مناطق مختلفة من البالد، كما يعبر 
البلدين  بين  األثري  التعاون  وقدم  ثراء  مدى  عن 

ونتائجه الملموسة.
وصرحت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف بأن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء لمصر 
)المعهد  وهي  في مصر  دائمة  بحثية  مراكز  ثالثة  بإنشائها  اآلثري  العمل  مجال  في 
العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية والذي سيحتفل قريًبا بمرور 140 عاًما على تأسيسه، 
السكندرية(  الدراسات  ومركز   ، الكرنك  معبد  لدراسة  المصري  الفرنسي  والمركز 

باإلضافة إلى حوالي 50 بعثة حفائر سنويا تحت مظلة وبالتعاون مع وزارة اآلثار.
علمية  أهمية  ذات  قطعة   100 حوالي  يضم  المعرض  أن  عبدالرازق  وأوضحت 
ومتحفية كبيرة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وحتى فترة العصور الوسطى ومنها 
العالم وهي مجموعة  في  متحف  أي  في  مثيل  لها  ليس  والتي  استثنائية  القطع  بعض 
كبيرة من ورق البردي يعود تاريخها إلى نهاية عصر الملك خوفو تم اكتشافها بموقع 
وادي الجرف، والتي تعد حتى اآلن أقدم كتابات على أوراق البردي تم اكتشافها على 

اإلطالق بمصر.
وقالت : إن القطع تتضمن لوح تيتي عنخ الحجري المكتشف في عام 2018 في مقبرة 

بشكل  المنسقة  البارز فضاًل عن زخارفه  نحته  ودقة  بجودة  يتميز  والذي  العساسيف 
إلى  تاريخهما  يرجع  التي  )باويط(  موقع  من  الخشبية  اللوحات  من  اثنين  أو  مميز 

النصف األول من القرن السابع الميالدي يصوران المالئكة ميخائيل وجبريل.
للحفائر  الطويل  التاريخ  تعرض  للمعرض  التوضيحية  اللوحات  أن  إلى  وأشارت 
األثرية الفرنسية في مصر وتلقى الضوء على أعمال الحفائر الجارية حاليا، وعرض 
في  المستخدمة  المبتكرة  والتقنيات  الحديثة  واالكتشافات  الناشئة  البحث  إشكاليات 

المواقع أو في المختبر، وكذلك التعاون مع مصر ومختلف نتائجه الملموسة.
وقالت عبدالرازق : إنه تم تصميم كتالوج المعرض لتقديم صورة بانورامية ألنشطة 
الحفائر األثرية الفرنسية في مصر من خالل بعثات الحفائر والبرامج البحثية ، التي 
القديمة ، وأثار يرجع تاريخها إلى عصر ما قبل  تجري حالًيا على اآلثار المصرية 
المؤسسات  عن  يكشف  الكتالوج  أن  إلى  الوسطى..مشيرة  العصور  وحتى  التاريخ 
مواقع  إلى  باإلضافة  اآلثار  مجال  في  في مصر  العاملة  الفرنسية  البحثية  والمراكز 
الشركاء  مع  بالتعاون  المصريات  وعلماء  اآلثار  علماء  بدراستها  يقوم  التي  الحفائر 

المصريين أو الدوليين تحت رعاية وزارة اآلثار.
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فاشترى بخمسة جنيهات  القاهرة  يوما بوسط  تجول 
ونصف من مزاد من المزادات التي تقام بها فونوغرافا 
قديما يعمل باليد ومعه بعض االسطوانات القديمة مثله .

ويبتهج بفوزه ، فيحمل الفونوغراف واألسطوانات إلى 
سيارته ثم يأخذهم إلى بيته ، وكأنما هو قد حصل على 
تحفة من التحف الغالية ، وينظفهم فيضع الفونوغراف 
إلى جانب صوان بصالة البيت ، ويضع األسطوانات 
بدرج من أدراجه في حرٍص عليها . وكان أحياناً يذهب 
إلى سور األزبكية ، ليتصفح بعض الكتب ، ويشتري 
ما يروقه منها ، وكان بعض التجار يضعون إلى جانب 
الكتب بعض األسطوانات القديمة ، فينتقي بعضها ويضعها 
مع األسطوانات التي حصل عليها من المزاد حتى أمتأل 
بها درج الصوان فبلغت حافته . وكان في أوقات كثيرة 
يسمع هذه األسطوانات ، فيحرك الفونوغراف حتى يمتلئ 
الزنبرك، ويضع األسطوانة على قرصه ويضبط ذراعه 
حتى تلمس اإلبرة حافتها فينطلق صوت المغني الذي 
يتغنى بها . وأكثر ما كان يعجب فيها أغنية لمحمد عبد 
الوهاب هي )يا لوعتي وشقايا( لحنها وغناها في نهاية 
فيلم »الوردة البيضاء« وهو أول افالمه الذي مثلها مع 
سميرة خلوصي وأخرجه محمد كريم عام 1933 .وقد 
الجماهير في أن ترى  الفيلم نجاحاً كبيراً لحب  حقق 
محمد عبد الوهاب الذي اشتهر في ذلك الوقت يغني 
. وهو يحكي عن موظف بسيط متواضع  افالمه  في 
، يعمل عند رجل من األثرياء يحب أبنته وتحبه هي 
سلوكه  انحراف  رغم  له  يكيد  زوجته  شقيق  ولكن   ،
لرغبته في أن يتزوج الفتاة طمعاً في ثروة أبيها فيوقع 
بين الحبيبين ، ويعرف أمر الفتاة فيفصح للعاشق أن 
يتركها لمن يصلح لها ،فيخضع له على مضض منه  
من  وتتزوج   ، أبوها  رغب  فيما  السعادة  لها  ليحقق 
الذي  األب  قصر  إلى  العاشق  فيذهب  الزوجة  شقيق 
تسكن به هي ، ويظل أمام بابه يغني هذه األغنية التي 
كتبها أحمد رامي ولحنها محمد عبد الوهاب مع كل 
أغاني الفيلم . كانت اسطوانة هذه األغنية هي أكثر ما 
يروقه من كل األسطوانات التي يمتلكها والتي غمرت 
درج الصوان حتى بلغت حافته ، فكان يستمتع كثيراً 

عندما يضع أسطوانة هذه األغنية على الفونوغراف 
ويسمع مقدمها يعلن عنها في لهجة فرنسية راقية يقول 
فيها : بيضا فون كومباني .. األستاذ محمد عبد الوهاب 

ثم تذاع األغنية التي تقول :              

فون   بيضا  شركة  هي  بالفرنسية  كومباني  وبيضافون 
لتسجيل  بيضا  اللبنانيون بطرس وجبران  التي اسسها 
األسطوانات وكان شعارها الذي تعرف به هي )الغزالة( 
عبد  محمد  أسطوانات  تنتج  الوقت  ذلك  في  وكانت   –
الوهاب كلها للعالقة التي كانت بينه وبين مؤسسيها وثقته 
فيهما وفي عملهما . كان يحرص على هذه األسطوانة 
أشد الحرص ، فكان يخشى عليها من ان تخدش إذا ما 
وضعها بالدرج بين األسطوانات ، ولهذا يضعها فوقها 
بين  ومن   . الخدش  من  تصونها  أغلفة  لها  تكن  فلم   ،
األسطوانات التي كان يمتلكها أغنية يغنيها زكي مراد 
والد المطربة والممثلة ليلى مراد ، وهو من اليهود الذين 
عاشوا بمصر ، وأسمه الحقيقي زاكي ُمراَدخاي ،وأبنته 
كانت تسمي ليليان وأخوها الملحن والممثل منير مراد 
يسمى موريس زاكي مردخاي ، فغيروا أسماءهم إلى ما 
اشتهروا بها . وقد أنتجت هذه األسطوانة في العشرينات 

، يعلن فيها مقدم األغنية عنها هكذا : 
زكي أفندي مراد ، ثم تذاع األغنية التي تقول :

األسمراني  حياتي  اللون  اسمر  يا  آه 
رباني  الكحل  أما  سود  وعيونه  حبيبي 

بالسمرجة  ضربتني  السرجة   ع  واقفة  شفتها 
وكياني  عقلي  أخدت  حدت  إيه  بيتها  يخرب 

والسرجة هو المصنع الصغير الذي ينتج الزيت ، وينتج 
معه منتجاته مثل الطحين والسمن – أما السمرجة فهو 
عود من نبات السمر أو السمار ، وهو عشبي كالحلفا ينبت 
في المناقع واألراضي الرطبة . وقد غنت هذه األغنية 
المطربة نعيمة المصرية التي أشتهرت في العشرينات 
، وغناها بعدها الكثير من المطربين والمطربات بعد أن 
غيروا ألفاظها ومن بين األسطوانات أسطوانة لمنيرة 
المهدية لحنها الملحن الذي لم يشتهر إال بهذه األغنية 
وهو محمد على لعبة يقدمها مذيع األغنية هكذا : سلطانة 
التي  األغنية  تذاع  ثم  المهدية  منيرة  الست   .. الطرب 
تعرف بالطقطوقة وهي تقول :   اسمر ملك روحي  يا 

حبيبي تعاَل تعاَل بالعجل 
في  وتمد  وتغيرها  الفاظها  فتكرر  ترجع  غنائها  وفي 

حروفها فتقول: 
مسافر على فني      وواخد مهجتي يا حبيبي وياك 
وياك  يا ضنايا  وواخد مهجتي  رايح على فني       
وياك  حبيبي  يا  خلدتني  بقلبي    تعلم  كنت  لو 

وكان المستمعون الذين يسمعون هذه األغنية في حفالت 
الترجيع  هذا  إلى  ينصتون  وهم  يستمتعون  المطربة 
والتكرار والمد فيها ، فقد كانت تنهيها فتقول جملة يا 
حبيبي تعال تعال بالعجل هكذا ياحبيبي َت / على َت 
/على َت / على َت/على َت / تعال يا حبيبي يا حبيبي 
يا نور عيني يا نور عيني يا ضنايا  يا حبيبي يا نور 
عيني تعال تعال تعال تعال تعال بالعجل . وكانت هذه 
األغنية من أشهر األغاني في ذلك الوقت والتي اشتهرت 
بها منيرة المهدية وظلت بعدها إلى وقت كبير – وقد 
لقبت لبراعتها في الغناء وهذا الترجيع بسلطانة الطرب 
وقد نسبت إلى بلدة المهدية التي ولدت بها بمحافظة 
الشرقية بمصر وقد مثلت هذه المطربة فيلماً فقد عام 
1935 هو فيلم الغندورة مع أحمد عالم ومن إخراج 
ماريو فولبي ، وقد منحها الرئيس جمال عبدالناصر 
وسام العلوم والفنون في عيد العلم عام 1961 . ومن 
بين األسطوانات كانت أغنية للمطربة نادرة التي لقبت 
أميرة الطرب ، غنت فيها قصيدة لقيس بن الملوح أو 
مجنون ليلى ولحنتها هي ، فمثلت بذلك أول فيلم غنائي 

مصري هو )أنشودة الفؤاد( في عاام 1932 مع جورج 
ابيض وزكريا أحمد ومن إخراج ماريو فولبي . ويقدم 
اغنية األسطوانة مذيعها هكذا : أميرة الطرب نادرة 

ثم تغني القصيدة التي تقول :  

يقولون ليلى بالعراق مريضة 
فياليتني كنت الطبيب المداويا                                                          

فشاب بنو ليلى وشاب أبن بنتها      
وحرقة ليلى في الفؤاد كما هيا

                                               
ومن بينها أغنية )وحدي وحدي( القديمة التي أشتهر إذا 
غنتها في شهر رمضان : لحنها وغناها في الثالثينات 
المطرب والملحن أحمد عبد القادر وكتبها حسين حلمي 
المانسترلي ، ولم يكن هذا المطرب كثير الشهرة إال من 
يعرفونه بهذه األغنية القديمة ، على الرغم من تلحينه 
أغنية مشهورة لمحمد قنديل هي جميل وأسمر التي ألفها 
عبد المنعم السباعي . ومنها أسطوانة ألغنية يغنيها عبد 
الحليم حافظ هي أغنية )بيع قلبك( تأليف حسين السيد 
وتلحين كمال الطويل ، قدمها في فيلم )فتى أحالمي( عام 

1957 من إنتاج وإخراج حلمي رفلة . تقول :    
                    

بيع قلبك بيع ودك          شوف الشاري مين                                                                                
شوف عهدي مين بعدي   هايصونهولك مين                                                                                  

وذات يوم يرغب في ان يستمع إلى األغنية التي يحبها 
من بعد كل هذه األغاني وهي أغنية )يا لوعتي يا شقايا( 
التي لحنها محمد عبد الوهاب ، وتغنى بها في نهاية فيلم 
الوردة البيضاء الذي أنتجه عام 1933 أول فيلم يغني 
ويمثل فيه فيضبط الفونوجراف ، ويجذب مقبض درج 
الصواف لينفتح الدرج ويأخذ األسطوانة ، فتنزلق من 
فوق األسطوانة ، وتقع على األرض وتنكسر . فينظر إليها 
في أسى وفي سخرية ، ويتعجب ويدهش ، فاألسطوانة 
التي تستهويه من بين كل هذه األسطوانات ، والتي كان 
، فوضعها فوق كل هذه  الحرص  أشد  يحرص عليها 
األسطوانات حتى ال تخدش ، هي التي تقع وتنكسر فهل 

الحرص على الشئ أحياناً ال يجدي ؟! 

اسطوانة قدمية

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

جنم .. مذود ومغارة

شعر: صباح غريب
ورق قصـاصة 

أحرقت قلبي شمعة 
ألداري دمعة 

من العين تنسكب 
حفرت أخاديدا 

من صاحب يدعي صداقتي 
فال تظنن أن الطير 
إذا ما غرد طِرُب..! 

آمال أن تنجلي الغيمات 
مع صبح أتى 

وأنا عطشان لمائي 
كوردة بال ندى 

ألنوم جافى أعيني 
والشوق أقض مضجعي 
والليل يمضي متثاقال 

متجاهال حالتي !!
فأعيش لوعتي . 

من صاحب يٌدعي صداقتي 
بعيد عن تلك المعاني 
يزرع الشراك كل يوم
في تربة حديقتي !!!

يا صاح ..تبدو واهما 

فأنت ال تمت لصحبتي 
هم األخيار صحبي 
هم نسمة الزيزفون 

من الجنوب 
تطل بحبها تحيي القلوب 

وتشتت وحشتي 
هم يستحقون إشادتي 
أقولها بملء إرادتي ..
انا ال ألومك على فعل 

فأنت قليل الدراية 
يا من تظن نفسك صادق 

فأنت واهم 
صداقة بال بذل وعطاء 

صداقة هشة 
فأنت لست غايتي
ولن تنال محبتي 

كن نقيا ..كن نظيفا 
تكون شامتي 

أشعلت قلبي شمعة 
لكي أداري دمعتي 

من صاحب يدعي صداقتي 

شعر : 
عباس شعبان

   الزهايمر مرض يعّد من اإلضطرابات 
ينجم عنها ضمور  التي  التنكسية  العصبية 
إلى  يؤدي  مما  الدماغ  في خاليا  وموت 
اإلدراكي والسلوكي  المستوى  تراجع في 
فقدان  إلى  باالضافة  المريض  لدى 
العقلية  المهارات  يعّطل  الزهايمر  الذاكرة.  
إنجاز األعمال  إعاقة في  إلى  مما يؤدي 
يعّطل  كما  اليومية  الحياتية  واألنشطة 
إحتمال  المهارات اإلجتماعية.  هذا وإن 
. وكما  العمر  تقدم  يتزايد مع  به  اإلصابة 
يعاني منه  ٥% من  تشير اإلحصاؤات، 
الناس الذين أعمارهم بين ٦٥ و ٧٤ عاما ، 
بينما تكون النسبة بحدود  ٥٠% عند الذين  
النساء  اما   . العمر  85 عاما من  تجاوزوا  
فهّن أكثر عرضة لهذا المرض وذلك ألنهن  

رن أكثر من الرجال. يعّمِ
على الرغم من عدم معرفة األسباب الحقيقيه 
الزهايمر  إلى اإلصابة بمرض  تؤدي  التي 
العلماء يعتقدون أن معظم  إلى اآلن، إال أن 
الحاالت تحدث نتيجة عدد من العوامل أهمها 
البيئية والجينية ونمط الحياة، وجميعها تؤثر 
إلى ضموره وموت  الدماغ وتؤدي  على 

خالياه تدريجيا مع مرور الزمن. 
بمرض  لإلصابة  المميزة  العالمات  من 
اميلويد  الزهايمر ظهور صفائح بروتين 
الضاّر داخل   )  Amyloid beta  ( بيتا 
الدماغ والذى يسبب ضمور خالياه، كما 
 ( تاو  لبروتين  تشابك غير طبيعي  ووجود 
Tau ( المسؤول عن نقل المواد الغذائية بين 

األعصاب .
هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر 

اإلصابة بمرض الزهايمر ومنها :
العوامل  أكثر  من  ويعد  بالعمر  التقدم   -
الذين تجاوزت  لدى األشخاص  وخاصة 

أعمارهم 65 عاما  .
الوراثة،  فخطر  العائلي وعامل  التاريخ   -
اإلصابة يزداد في حال إصابة أحد األقارب 
يعني وجود بعض  ما  األولى،  الدرجة  من 

العوامل الجينية .
فقد  سلبًا.  يؤثر  قد  المّتبع  الحياة  نمط   -
الدم  ارتفاع ضغط  أن  الدراسات  اظهرت 
وارتفاع مستوى الكولسترول وعدم ممارسة 
تزيد من  الرياضية هي عوامل  األنشطة 

احتمال اإلصابة بمرض الزهايمر.
أعراض الزهايمر: 

تدريجي  بشكل  المرض  أعراض  تبدأ 
المصاب تشوش  لدى  البداية يحصل  ففي 
ما  األمور، وهذا  تذكر بعض  في  وصعوبة 
العائلة واألصدقاء بسهولة.  افراد  يالحظه 
مع مرور الوقت  تزداد الحالة سوءا فيُالحظ 
والجمل  األسئلة  بإعادة طرح  المصاب  قيام 
المحيطين  مرارا وتكرارا على االشخاص 

األشياء  الحوادث، وضع  نسيان بعض  به  
الضياع في  الصحيحة،  أماكنها  في غير 
أفراد  أسماء  نسيان  لديه،  المألوفة  األماكن 
أو  األفكار  التعبير عن  في  العائلة، صعوبة 
المشاركة في مناقشة أو حديث. يحصل كّل 
للمشكلة. وهذه  المريص  إدراك  ذلك دون 
بتغيُّرات في  التصّرفات تكون مصحوبًة 
الشخصية، المباالة، تقلب في المزاج، عدم 
الشرود وتغير في عادات  باآلخرين،   الثقة 

النوم. 
تشخيص مرض الزهايمر  :

الزهايمر  مرض  تشخيص  سرعة  إن 
التشخيص  عنصر هام في عالجه. ويتم 
الصوتية  فوق  الموجات  باستخدام 
المخ  كثافة تالفيف  لمعرفة  )سونوغرافي  
فوقها.  المتراكم  الضار  البروتين  ومستوى 
بالرنين  الدماغ  إجراء تصوير  كما ويساعد 
لكن  الدماغي.  السائل  المغناطيسي وتحليل 
يتّم  المرض  اّن تشخيص  األليم هو  الواقع 
عادًة متاخراً حيث تكون البروتينات الضارة 
قد تكدست في تالفيف المخ وأضحت امكانية 

الشفاء ضعيفة. 
عالج مرض الزهايمر :  

تجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد عالج حتى 
التام من مرض  الشفاء  إلى  يؤدي  اآلن 
األدوية  بعض  توجد  ولكن  الزهايمر، 
األعراض  من  التخفيف  تساعد على  التي 
االدوية)  هذه  للمرض. ومن  المصاحبة 
على  تعمل  والتي   ) الكولينستريز  مثبطات 
زيادة كمية مادة كيميائية تدعى ب)االستيل 
كولين( التي لها دور هاّم في نقل الرسائل 
وتؤثر  الدماغ   في  العصبية  واإلشارات 
والتذكر  التفكير  في طريقة  كبير  بشكل 
المتقدمة  المراحل  هذا وفي   . والحركة 
بعض  الطبيب  يصف  قد  المرض  من 
أو  كالهالوبيريدول  المهّدئة  األدوية 
األعراص  تزداد  عندما  ريسبيريدول 
القلق وزيادة  من  المربض  يعاني  حيث 
تكون مزعجة  قد  التي  والعدوانية  االنفعال 

له وللمحيطين به.
المعيشي إلحتياجات  الوضع  التكيُّف مع  إن 
الزهايمر هو جزء مهم من أي  مريض 
خطة عالجية. لذلك من الُمجدي إتباع بعض 
التعايش  الشخص على  لمساعدة  الخطوات 
مع مرض الزهايمر من خالل محافظة افراد 
العائلة واألصدقاء على التواصل معه، تنظيم 
مواعيد تناوله لألدوية، وترك أرقام هواتف 
العائلة واألقارب مع المريض للمساعدة في 

حال أصيَب بالنسيان أو الضياع.
يديم عليكم  أن  الختام، نرجو من هللا  في 
صحة العقل واالبدان... ويبعد عنكم مرض 

الخرف والنسيان.

مرض ألزهامير
)الَعته ... اخلرف(

وقوليلي ليه
ليه تسكتي

ليه تكسري 
فيكي القلم

وتقولي مين
فيكي أتصدم
وال يوم ندم
وتكلّميني 
عن الكرامة
واللى بيحّب

بشهامة
واللي بيضحي

بقيامة
واللي متّخبى

فعتامة
والّل كان شايل

سهامه
واللي بيصبّح
ولو ويّاه جنية

يقسمه بينك وبينه
طب وليه؟

ليه تسكتي ؟
ليه تحولي والدك 

رعاع؟

دول اللى ليهم 
ألف باع

دول اللى يبنوا فى الخال 
ليكي القالع

ويعمروكي لو عليهم
يوم ناديتي

وفي أجرهم ما يوم يِعّدوا
لو يوم عطيتي

ليه تسكتى
لما بييجوا ع الغالبة
بالضريبة واالتاوة

لكن ادِيكي بتسكتي 
ويّا الّسباع

طب ليه تسيبيهم ينهشوا 
فيكي القالع

أوليه تسيبيهم يحصدوا
كل الفالح

هو أنتي ليه قاسية كدا
بتفرقينا؟؟

ليه بترضيلنا الهوان 
والخوف مالينا؟
وسباعك الغادرة
بتنهش عرضنا

وتدوس طهارة أراضنا

بقي دول ياأمى صحيح
والدك زيّنا

وأنا مين قوليلي أكونش 
جّي من السفاح

دا انا اللي بحميلك
فى عرضك ليل نهار

انا اللي مادقتش
حالوة االنتصار

وهو عايش ما ذكر
يمد إيده بالّطمع 

ياخد وعمره ماشكر
ليه تسكتي ؟
ليه تكسري 
فيكي القلم؟

وأنا اللي بكتب 
فوق ثيابك مش بسطر 

ع الورق
وأنا اللي بكتب 

ع الضلوع
مش بس بكتب ع الورق 

وكان المداد ياأمي
حبة دم

ليه تكسري قلمي
وأعيش ويا الندم؟؟

يوسف زمكحل   همسـات
األنوثة حياء والرجولة مواقف 

الحب أول األشياء ثم تأتي بقية األشياء الحقاً 

منتهى المتعة والعذاب أن تحب بجنون 

الحب غير قابل للتفسير 

في الحب نرى الورد بال اشواك 

غريب فعاًل أن نخجل عندما نحب وال نخجل عندما نكره 

ما أغلى الوفاء 

الحب برئ من الخونة 

من ال يهتم ألمرك اترك أمره .. الحب جميل لكن الكرامة 
أجمل )آل باتشينو(  

من كلماتي : ياما قلوب مرت عليا .. ياما عيون  شاورت 
إليا .. والحب ياما اترجى فيا .. ويقولي تعالى تعالى ليا 
وتموتني  العذاب  وادوق   .. خيال  ليكون  خايف  كنت   ..
القسية .. لغاية ما لقيتك قصاد عينيا .. وكأنك يا حبيبي 
بتدور عليا .. ياهلل بينا نعيش أيامنا .. يا حبيب روحي 

وأغلي هدية  .. 

بقلم: إدوار ثابت

قليب  أحرقت 
مشعــة 

قوليــلي !!

اليوم ، وفي هذا الصباح المميز ، وقد هلت بوادر الشتاء ، 
وبدأت الثلوج تنهمر، وتعطي الطبيعة حلة وال اجمل ، 

ونحن نقترب من االيام المجيدة المباركة لميالد فادينا ورب الكون 
سيدنا يسوع المسيح .

وتذكرنا هذه االيام بقدوم المجوس والرعاة الى مغارة بيت لحم 
وكان دليلهم نجم اطل عليهم من العال ليدلهم على المغارة .... 

نعم ... نجم ... مذود ... ومغارة

مالءكة السماء جاءت ، تهلل ، ترنم مع الرعاة
اوشعنا في العال ، اوشعنا في العال 

صوت من السماء سمعه الرعاة فجاؤوا يرنمون
إلهي إلهي ... كي تعلمنا التواضع ... في مذود ولدت 

إلهي ، وبصوت واحد اليوم ، نطلب ونقول : 
بجاه هذه االيام المباركة 

وميالدك المجيد ... الوحدة ؛ الوحدة لشعبنا المسيحي 
ولمذود ... ومغارة ... ونجمة ... وبتوقيت واحد 

نطلب منك ... إلهي
ان تجمع شملنا ... وتوحد كنيستنا 

أمين  

امل��ش��رق  م��ن  علينا  أط���ل  جن��م 
مترمنني امل��ائ��ك��ة  اص����وات  م��ع 
ال������ى م�������ذود ف���ي���ه ط��ف��ل
ف��ي��ك جت���س���دت  اهلل  ك��ل��م��ة 

ف���ت���راك���ض���ن���ا م��ه��ل��ل��ي��ن��ا
مستبشرينا ال��ه��داي��ا  حاملني 

م���خ���ل���ص ج������اء ل��ي��ف��دي��ن��ا 
وب��ع��ث��ت رح���م���ة ل��ل��ع��امل��ي��ن��ا

ي����ا ض���ن���ى ح��ال��ي                
وان���ش���غ���ل ب��ال��ي 
البني  ط��ول  بعد  م��ن 
العني  تناجي  والعني 
عليه  ح��ي��ران  وكنت 
ايديه  ب��اي��س  ورح���ت 
ال��وداع  س��ام  أصبح 
جوايا من  األمل  ضاع 

وشقايا  ل��وع��ت��ي  ي��ا 
هوايا في  األمل  ضاع 

بالتداني   الزمن  جاد 
رعاني حبيبي  لقيت 

قابلته  اجلناين  ب��ني 
طاوعته قلبي  وحتى 
التاقي س��ام  وك��ان 
وشقايا ل��وع��ت��ي  ي��ا 

الجزء الثاني واألخير

وباريس وبريوت يف  القاهرة  تتجول بني  مريم هرموش 
العشق(  من  )أكرب 

مكتب القاهرة/ مجدي بكري
للكاتبة مريم هرموش، عن  صدرت رواية )أكبر من العشق( 
القاهرة  بمعرض  الدار  إصدارات  ليتصدر  للنشر،  بدائل  دار 

الدولي للكتاب بإذن هللا.
بين  بالقارئ في رحلة شيقة  الجديدة تطوف مريم  وفي رأيتها 
القاهرة وباريس وبيروت.. وقد تبدو الرحلة ذاتها هي المبتغى، 
ولكن يصبح الجوهر من خالل أحداث الرواية هو الطريق نفسه 

وليس الوصول"
حدود  خارج  تحدياته  بكل  المجهول  إلى  رحلة  "ريم"  تبدأ 
عزلتها، هربا من ماضيها الذي فرضته عليها ظروفها بعد أن 

كل  خسرت  وإن  النفس  خسارة  يضاهي  شيء  ال  انه  أدركت 
شيء آخر....

تختار باريس حيث يوجد خالها "لطفي" وجهة لها، 
جديد  من  قلبها  أضاء  الذي  الحب  طريقها  في  الصدفة  تضع 
أن ما كانت  لتكتشف  نفسها،  الحياة وفي  ثقتها في  إليها  وأعاد 

تبحث عنه طويال لم يكن سوى مفهوم خاطئ عن الحب..
الماضي والحاضر  تعيش "ريم" في صراع و مواجهات بين 

بما يمثله من الظلم والقسوة، والقدرة على التسامح والغفران .
ثقتنا بقدسية الحب  إلينا  لتعيد  تاخذنا الرواية في رحلة ممتعة، 

وحقيقة انه ال يكتمل سوى باأللم.

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

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

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 
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تستعدين للتسوق من أجل الكريسماس؟
 ٥ خطوات لتنظيم قائمة مشرتياتك

البصل والليمون لتكثيف احلواجب و تعريضها 5 نصائح مفيدة للحفاظ على بشرة مشرقة هذا الشتاء

دقيق التفاح مفتاح 
للرشاقة

كيف تعتنني بشفاهك 
يف الشتاء

كيف حتافظني على شعرك 
يف الشتاء

6 نصائح للعناية بأظافر 
القدمني .. 

طرق تقطيع اخلضار دون إهدار مغذيات القشور

وصفات طبيعية لعالج اهلاالت السوداء حول العني سريًعا

أزياء زهري مراد  للكريسماس والسنة اجلديدة

  مما ال شّك فيه أن الحواجب الكثيفة والعريضة هي من أكثر صيحات الموضة التي انتشرت 
إبراز جمالهن  إلى  اللواتي يسعين  السيدات  للكثير من  باتت مطلباً  في اآلونة األخيرة والتي 

ومالمحن .
وساعد المكياج السيدات اللواتي يعانين من فراغات بين شعرات حواجبهن عبر تقنيات تظهر 
الحواجب بشكل طبيعي وجميل بعكس ما كان سائداً في السنوات الماضية والتي كان عنوانها 
الظهور  السيدات على  التي تساعد  التجميل  تقنيات  العديد من  انتشار  . وبعد  الحادة  الرسوم 
بإطاللة طبيعية ورسم حواجبهن بطريقة تظهرها أجمل كالـMicroblading وغيرها، إال أن 
العديد من السيدات ال يزلن يفضلن اتباع المواد الطبيعية والوصفات المنزلية لتكثيف حواجبهن 
وزيادة شعر الحواجب لديهن . نقدم لكّن خلطتان تحتويان في مكّوناتها على البصل واللّيمون 

بهدف الحصول على نتيجة فعّالة لتكثيف الحواجب.
كيف تحصلين على حواجب كثيفة بأسرع وقت؟

الدموية في منطقة  الدورة  الذي يعمل على تنشيط  الكبريت  يحتوي البصل على عنصر 
الحواجب، مّما يساعد على نمّو الشعر فيها تدريجيّاً.

للبكتيريا  المضادّة  الدهنيّة  إلى األحماض  C، باإلضافة  B و  بفيتامين  اللّيمون غنّي  بدوره 
والفيتامينات المغذّية لبصيالت الشعر.

اللبناني  المصمم  قدم   
مراد  زهير  العالمي 
من  ساحرة  مجموعة 
الراقية  لالزياء  التصامين 
لموسم شتاء 2019 /2020 
فعاليات  خالل  جرت  التي 
الموضة في باريس،  اسبوع 
الفاخرة  التطريزات  ذات 
الجميلة.  األنثوية  والقصات 
تصلح  متنوعة  ازياء  وهي 
والكريسماس  للسهرات 
 ، الجديدة  السنة  ورأس 
طابعاً  تحمل  األزياء  هذه 
لوحة  تضمنت  فيها  حالماً 
البوردو  منها  متنوعة  لونية 

والذهبي واألزرق.

أنه كلما يحين موعد مناسبة ما أو أي  العادة    جرت 
احتفال، نقم باالستعداد لجولة تسوق 
طويلة، نشتري بها كل األغراض 
بداية شهر  بهذا االحتفال. ومع  الخاصة 
ديسمبر بدأنا جميعاً، التفكير في التسوق 
استعداداً الحتفاالت الكريسماس. وال 
أنني عندما أفكر باألمر،  أخفي عليِك 
العديد  بأنني أصبحت ضائعة بين  أشعر 
من األمور. وفي كل مرة أساعد فيها 
والدتي بجولة التسوق هذه، فور أن نعود 
للمنزل نتذكر أغراضاً كان يجب شرائها 
لكننا نسيناها! حقاً، يكون األمر مزعجاً 

بدرجة كبيرة.
ومؤخراً وجدت طريقة فعالة تمكننا 
القيام بجولة تسوق ناجحة من أجل  من 

احتفاالت الكريسماس. قررت أن أجمعها لك في خطوات 
الكريسماس هذا  فإذا كنت تستعدي الحتفاالت  مبسطة، 

العام، استعيني بها ...

المختلفة.  الملونة  1- احضري مجموعة من األوراق 
الوردي للطعام،  خصصي كل لون لقائمة معينة. فمثالً 

األحمر لقائمة الديكورات وهكذا.2- امسكي كل ورقة 
واكتبي بها األغراض التي يجب أن تتوافر، 
إذا كنِت تدعين أصدقائك أو عائلتك  فمثالً 
لمنزلك بهذا اليوم وتعدي لهم الطعام. هنا 
يجب أن تفكري في نوع الطعام الذي ستعديه، 
وما الذي يجب عليك شراءه من أجله. طبقي 
نفس األمر بقائمة المشروبات، وكذلك قائمة 
الديكورات وغيرها.٣- بعد كتابة كل قائمة، 
قومي بجولة في منزلك. فربما تجدين بعض 
من هذه األغراض متوافرة بالفعل لديك وبذلك 
لن تكوني بحاجة لشرائها.٤- بعد االنتهاء من 
هذا. اكتبي القوائم بشكل نهائي، استعداداً لجولة 
تسوقك هذه.٥- قسمي جولة التسوق على 
أيام. بمعني أنه ال يجب أن تشتري أغراضك 
جميعها بيوم واحد. ولكن خصصي يوم 
للطعام، وآخر للمشروبات، وآخر للديكورات، وآخر للهدايا 

وهكذا. فال داعي للعجلة، فمازال أمامك وقت كافي.

 يملك خبراء العناية بالبشرة في جعبتهم العديد من النصائح 
البشرة خالل فصل  الحفاظ على إشراقة  التي تؤّمن  المفيدة، 
للحفاظ على  بها  تعّرفوا على ٥ منها واستعينوا  الشتاء. 

النضارة في وداع العام 2019.
المعروف عن البشرة المشرقة أنها تلتقط الضوء وتوحي 
إنستغرام  بالنضارة والشباب. ولذلك يعمل رّواد موقع 
لتضفي اإلشراق  الصور  تعدّل  بفيلترات  على االستعانة 
للحيوية في الصور. ولكن في  الفاقدة  البشرات  على 
الحياة اليوميّة يمكن االستعاضة عن هذه الفيلترات ببعض 
تبدو مشرقة من  السحنة  التي تجعل  العمليّة  الخطوات 
يناسبان  خالل االستعانة بمستحضر أساس وكريم أساس 
إلى مستحضر معّزز  البشرة وطبيعتها، باإلضافة  لون 

لإلشراق للحصول على نتيجة مثالية.
1- تنشيط البشرة:

البشرة وتعزيز  التدليك وسيلة مناسبة إليقاظ  يُشّكل 
المغذّي  أو  المرّطب  الكريم  استفيدي من تطبيق  إشراقها. 

على بشرتِك لتدليكها بحركات ضغط متوّسط الحدّة وبأطراف 
باتجاه  الجبين  الوجه من  يتّم تطبيقها على محيط  األصابع 
إلى  بعدها  االنتقال  يتّم  الفّكين والعنق.  نحو  الصدغين نزوالً 
باتجاه  للعينين  الداخليّة  الزوايا  الحاجبين واالتجاه من  تدليك 
الزوايا الخارجيّة مروراً بالهاالت الداكنة. على أن يتّم تكرار 
الدمويّة  الدورة  تنشيط  للمساعدة على  كل حركة ٣ مرات 

وتعزيز إشراق البشرة.
2- تطبيق مستحضر أساس:

استعيني بمستحضر أساس ملّون تختارينه، وفق لون ونوع 
البشرة وتطبّقينه على كامل الوجه إلخفاء مختلف الشوائب. 
الزهري في إضفاء  اللون  يساعد مستحضر األساس ذات 

االنتعاش على البشرات الفاتحة. أما إذا كان لونه أصفر فهو 
للحيوية  الشاحبة والفاقدة  للبشرات  الرمادي  المظهر  يخفي 
المتوسطيّات. ويعمل مستحضر  النساء  في حالة  خاصةً 
البشرات  المشمشيّة على إحياء  التدّرجات  األساس ذو 

يقوم  فيما  البقع،  تعاني من ظهور  عندما  الحنطيّة خاصةً 
مستحضر األساس الغنّي بانعكاسات لؤلؤية بإضفاء اإلشراق 

على مناطق محددة من الوجه.
3- اختيار كريم األساس المناسب:

بتحديد  يبدأ  المجال  المناسب في هذا  المستحضر  اختيار 
الجهة  الشرايين عند  باختبار  قومي  للبشرة.  المناسب  اللون 
إلى  تميل  الشرايين  فإذا كانت هذه  المعصم،  الداخليّة من 
اللون األزرق اختاري كريم أساس مائال بتدرجاته إلى اللون 
فاختاري  اللون األخضر  إلى  تميل  كانت  إذا  أما  الوردي، 
كريم األساس المائل إلى اللون العسلي أو الذهبي. وإذا كنِت 
تجدين صعوبة في تحديد لون الشرايين كونها غير ظاهرة، 

إلى  األقرب  تكون  األساس  تدرجات من كريم   ٣ فاختاري 
اللون األقرب  الفك واختاري منها  بشرتِك طبّقيها على 
المستحضر،  إلى صيغة هذا  بالنسبة  أما  بشرتِك.  لون  إلى 
فاألفضليّة تبقى للتركيبات السائلة أو تلك التي بصيغة الجل 

والتي تؤّمن للبشرة تغطية شفّافة ومشرقة.
4- تحديد الوجه بالشكل المناسب:

الخدين  ظالل  باستعمال  يتّم  التحديد 
المعّززة لإلشراق كونها  والمستحضرات 
إذا كانت بشرتِك  الوجه.  تبرز منحنيات 
سمراء، اختاري ظالل الخدين ذات التدرجات 
فاختاري  إذا كانت بيضاء  أما  البرتقاليّة. 
الورديّة،  التدرجات  الخدين ذات  لها ظالل 
فتناسبها ظالل  وإذا كانت عرضة لالحمرار 
الخدين ذات التدرجات المرجانيّة. على أن يتّم 
تطبيق ظالل الخدين من الوجنتين باتجاه األذن 
تعزيز اإلشراق على  يُطبّق مستحضر  فيما 
عظمة األنف، بين األنف والشفاه، وعلى عظمتي الوجنتين. 
اختاريه بتدرجات ذهبيّة أو نحاسيّة للبشرات الكامدة وبلون 

وردّي للبشرات الفاتحة.
5- إخفاء الظالل:

الظالل في  تغّطيها  التي  المناطق  إلضفاء اإلشراق على 
الممتدة بين أطراف  المنطقة  الوجه مثل جانبي األنف، 
استعيني  الشفاه  إلى جانبي  باإلضافة  الشفاه،  األنف وزوايا 
بقلم معّزز لإلشراق تختارينه بلون وردّي أو دراقّي للبشرة 
الحنطيّة  للبشرات  البرتقالي  إلى  الفاتحة. وبلون يميل 
والداكنة. طبّقيه مباشرةً بعد كريم األساس ثم طبّقي القليل من 

البودرة الشفافة على شرتِك.

 أوردت مجلة “آل” األلمانية أن دقيق 
التفاح يعد بمثابة مفتاح للرشاقة، حيث 
يساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة 
الغذائية.  العالي من األلياف  بفضل محتواه 
إذ تحتوي 100 غرام من دقيق التفاح على 
ما يصل إلى 1٣ غراما من األلياف الغذائية 
مقارنة بـ2.8 غرام بالنسبة إلى دقيق القمح 

التقليدي.
المعنية بالصحة والجمال  المجلة  وأضافت 

أن األلياف الغذائية تعمل أيضا على خفض 
الكوليسترول الضار وتسهم في ضبط 

مستوى السكر بالدم.
التفاح غنيا بالفيتامينات  كما يعد دقيق 
فيتامين سي  المهمة للصحة مثل  والمعادن 
والبوتاسيوم، كما أنه يحتوي على مادة 
التي تعمل على تحفيز الهضم  البكتين، 
وتدعم فلورا األمعاء، ومن ثم تقي من 

االنتفاخ.

النمساوية   أوردت مجلة “وومان” 
للكثير من عوامل  الشفاه تتعرض  أن 
اإلجهاد خالل فصلي الخريف والشتاء 

المنخفضة في  بسبب درجات الحرارة 
الخارج وهواء المدفأة الجاف.

المعنية بالصحة  المجلة  وأوضحت 
والجمال أن الشفاه تفتقر إلى 

الدهون؛ لذا سرعان ما 
للجفاف  تتعرض 

والتشقق، ما يفسد 
ها  مظهر

الجمالي.

ولمواجهة الجفاف والتشقق، تنصح “وومان” 
باستعمال مستحضرات العناية، كبلسم 
المحتوية على مواد فعالة تعمل على  الشفاه، 
الشفاه وتمنحها ملمسا مخمليا، مثل  ترطيب 
عسل النحل وشمع النحل وزبدة الشيا وزيت 

الزيتون وحمض الهيالورونيك.
وأكد خبراء الجمال أنه يمكن مواجهة جفاف 

الشفاه من خالل وصفة منزلية 
بسيطة تتمثل في مستحضر تقشير يتألف 
من زيت األفوكادو أو زيت الزيتون أو زيت 
جوز الهند وكمية مناسبة من مادة حبيبية مثل 
الشفاه بمستحضر  يتم دعك  الملح.  أو  السكر 
التقشير بحركات دائرية لمدة نصف دقيقة، ثم 
شطفها للتمتع بشفاه وردية ذات ملمس مخملي 

مفعم باألنوثة.

 أوردت مجلة “إن ستايل” األلمانية أن 
فصل الشتاء يمثل كابوسا للشعر؛ حيث يصبح 
المجلة  الشعر جافا ويفقد لمعانه. وأوضحت 
المعنية بالموضة والجمال أن السبب في 
المدفأة  الطقس وهواء  إلى برودة  ذلك يرجع 
الجاف واالحتكاك بين الشعر وأغطية الرأس 

كالقلنسوة، ما يؤدي إلى التقصف.
وللحفاظ على جمال الشعر، تنصح “إن 
الشعر بشكل متكرر أو  ستايل” بعدم غسل 

يتسبب ذلك  للغاية؛ حيث  بواسطة ماء ساخن 
ثم  للرطوبة والنداوة، ومن  الشعر  في فقدان 

يصير أكثر جفافا.
ومن المهم أيضا استعمال شامبو يخلو 
من المواد االصطناعية مثل السيليكون 

والكبريتات.
ويساعد تدليك فروة الرأس والشعر بزيت 
لمدة ٣ ساعات  الشعر  الزيتون وتركه على 
في الحصول على شعر مفعم بالصحة والمع.

 تحتاج أظافر القدمين للعناية الشديدة مثل 
للحفاظ على صحتها  اليدين، وذلك  أظافر 
التقرير  وجمالها، ولتحقيق ذلك نتعرف فى 

على نصائح للعناية بأظافر القدمين . 
نصائح للعناية بالقدمين وأظافرهما

ينصح بغسل القدمين بالماء الدافئ والصابون 
يومياً للحفاظ على نظافتها، مع تجنب نقعها 
فى الماء ألن ذلك قد يؤدى إلى فقدان الزيوت 

الطبيعية التى تنتجها البشرة.
يجب تجفيف القدمين بشكل جيد بعد غسلهما، 
مع وضع كريم مرطب فى جميع أنحاء القدم 

باستثناء األصابع.
إزالة التشققات والجلد الميت بحجر الخفاف 
ولكن بلطف حتى ال يتسبب فى تلف البشرة.

القدمين بعناية شديدة،  تقليم أظافر  ينبغى 
البدء  باستخدام مقص أظافر مناسب، مع 

بزاوية أو أسفل الحواف.
يفضل ارتداء األحذية المناسبة لمقاس القدم، 
لتجنب الشعور باأللم أو حدوث أضرار 
أخرى، وفى حالة االضطرار الرتداء 
الكعب العالى لظروف العمل، ينصح بتغيير 
الحذاء بدون كعب عند الوصول للعمل، ألن 
ارتداء كعب عال بشكل منتظم يتسبب فى 

أضرار للقدم.
ينصح بتغيير الجوارب بشكل يومى لتجنب 
رائحة القدم الكريهة، ويفضل ارتداء 
الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف.

 خبراء يوصون باتّباع أساليب صحية عند إعداد 
الخضراوات للحصول على الفائدة الكاملة.

 يوصي خبراء الصحة والتغذية باستهالك الخضروات التي 
ال يشكك أحد في فوائدها الصحية، إذ تعدّ من أهم المكونات 
التي يؤكدون عدم االستغناء عنها في نظامنا الغذائي اليومي 
الثابتة في الحماية من أخطر أمراض العصر، ومن  لقدرتها 
الفائدة كاملة من  السمنة والسرطان. وللحصول على  بينها 
تقنيات معينة عند طبخها،  باعتماد  الخبراء  الخضار يوصي 
وأيضا عند إعدادها لالستهالك في مراحل التنظيف والتقشير 

والتقطيع.
الطباخون مع الخضر قبل  بها  يتعامل  التي  الطريقة  تحمل 

طهوها أهمية كبيرة تدفعنا إلى العمل على اتّباع أفضلها.
الغالل  المثالي في مزيج متوازن من  الغذائي  النظام  ويتمثّل 
والخضروات والمكسرات والبقول ومنتجات األلبان، 
الالئحة،  المذكورة في هذه  وغيرها. ومثل جميع األطعمة 
اليومي.  الغذائي  تشّكل الخضار جزءا ال يتجزأ من نظامنا 
البوتاسيوم  للفيتامينات والمعادن مثل  قاّرا  وتعدّ مصدرا 

والمغنيسيوم.
وبالنظر إلى فوائد الخضار العديدة، يجب أن نحرص على أن 
تكون موجودة في وجبة واحدة على األقل كل يوم حتى ولو لم 

نكن مولعين بطعمها.
تقشير الخضروات وتقطيعها قبل طبخها  البعض في  ويرى 
مهمة شاقة، إال أن القيمة الغذائية الهائلة التي تمنحها تستحق 
للحفاظ عليها. وعند طهوها بطريقة  المبذولة  الجهود  كل 
المحددة، تعطي طعما رائعا يكاد  المكونات  معينة مع بعض 

يعكس أهميتها.
ووّظفت بعض الثقافات الخضروات كأساس ثابت لوجباتها، 
أين تشتهر أطباق  الهندي مثاال على ذلك؛  الطعام  ونذكر 

الخضار مع الدجاج المصلي أو األرز.

وتوفّر الخضار جّل المكونات الغذائية التي تحتاج 
إليها أجسامنا، فباإلضافة إلى كونها مصدرا 
تقلل من خطر  فإنها  للفيتامينات والمعادن،  مهما 
المزمنة،  الجسم من األمراض  السمنة مما يقي 
القلب والشرايين والسكري وارتفاع  مثل مرض 

ضغط الدم.
الذي يصعب  بالسيليلوز  وجّل الخضار مشبعة 
المعدة، مما يطيل وجوده فيها  امتصاصه في 
يُحّرك األمعاء  بالجوع، وبذلك  الشعور  ويُخفّض 
الهضم.  الهضمي، ويحّسن عملية  الجهاز  وباقي 
كما توفّر مضادات األكسدة التي تحمي الجسم من 

أمراض مختلفة، من بينها السرطان.
ولكن، هل تعرف ماهي الطريقة األمثل التي يجب أن تتبعها عند 
تقشير الخضروات وقطعها حتى ال تخسر خصائصها الغذائية؟
تحمل الطريقة التي تتبعها في التعامل مع الخضار قبل طهوها 
أهمية كبيرة تفرض علينا اتّباع بعض الخطوات دون غيرها. 
للمساعدة  الذكية  النصائح والحيل  الخبراء بعض  يقدّم  لذلك، 
على تقشير الخضروات وقطعها بطريقة تمّكننا من الحصول 

على أقصى فوائد صحية منها.
اغسل الخضروات قبل تقشيرها إلزالة األوساخ واالحتفاظ 
بالفيتامينات القابلة للذوبان التي قد تفقدها إذا غسلتها بعد 

التقشير.
إلى أن قطع الخضار بسكين غير  الدراسات  تشير بعض 
حاد يساهم في إهدار بعض العناصر الغذائية التي تتميز بها. 
ويمكن أن يقلل استخدام سكين حاد من خطر انتشار البكتيريا 

على سطحها، ويمكن أن يمنع تليّن هذه المكونات المهمة.
كلما بالغت في تقطيع الخضروات زادت سرعة تلفها، حيث 
تفقد الرطوبة ولونها الطبيعي وبعض المواد الغذائية الموجودة 
فيها. لذلك، إذا كنت تخطط لتخزين الخضروات لطهوها في 

وقت الحق، حاول أن تكون القطع أكبر. ويجب أن تحرص 
على طهو الخضار المبشورة واستهالكها على الفور.

القشرة  تقّشر الخضار بطريقة قريبة من غالف  حاول أن 
الخارجية؛ وهكذا، ستحصل على أكبر قدر ممكن من 
العناصر الغذائية منها، فعلى سبيل المثال، اكتشف الباحثون 
قدرة قشرة البطاطا على منح الجسم ما يحتاج إليه من ألياف 
وبوتاسيوم وحديد. ولوجود األلياف فيها، تساعد قشور 

الخضار على تعزيز الشعور بالّشبع لفترة أطول.
بعض الخضروات تحتوي على قشرة صالحة لألكل، وتعدّ 

مفيدة الحتوائها بجملة من الفيتامينات والمعادن
هذه الخطوات تساعدنا في استغالل الخضروات بأفضل 
طريقة ممكنة. ويجب أن تتذكر أن مهمة الحفاظ على الفوائد 
الغذائية ال تقتصر على التقشير والتقطيع. وأثبتت الخضروات 
المطهوة بالبخار فاعليتها في تحقيق هذا الهدف، إذ ال تعّرض 

المكونات لدرجات حرارة عالية على عكس الّسلق والقلي.
وكلما طالت مدة الطهو، زاد فقدان الخضروات لفوائدها، وهو 
ما أكدته العديد من الدراسات والبحوث العلمية. وإلى جانب 
طرق الطهو يوصي خبراء التغذية باعتماد طرق صحية في 

التقشير والتقطيع لكي ال نخسر بعض فوائد الخضار.
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نريمني الفقي تستعد الحتفاالت الكريسماس

  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:

خالد النبوي بطل مسلسل »ممالك النار« يضع 
شرطا لتجسيد عمر سليمان يف عمل فين

بعد تشويقه للجمهور.. حسن الرداد يعلن 
عن بطلة فيلمه اجلديد

جنوم الفن يف حفل الكريسماس 
باملركز الكاثوليكي

نانسي عجرم تشارك يف محلة لدعم قرى مصر

المصرية  الفنانة  بدأت   
استعداداتها  الفقي  نيرمين 
الحتفاالت أعياد الكريسماس 

ورأس السنة.
نيرمين شاركت جمهورها 
بصورتين لشجرة الكريسماس، 
بعدما انتهت من تزيينها ببعض 
الورود واأللعاب الصغيرة، 
وذلك على حسابها الخاص على 

موقع “انستجرام”.
المصرية أرفقت الصور  الفانة 
بتعليق قالت فيه: “انتهيت أخيًرا 
الكريسماس،  من تزيين شجرة 

عيد ميالد مجيد، وعام سعيد”.
وكانت الفنانة المصرية نيرمين 
الفقي قد شاركت مخرا في 
بطولة حكاية بعنوان »ما يطلبه 
المستمعون« ضمن مسلسل 
“نصيبي وقسمتك3”، وشاركها 
البطولة رانيا محمود ياسين، 
وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، 

والعمل من إخراج أكرم فريد.
الفنانة رانيا محمود ياسين نشرت صورة جمعتها 
بنيرمين بعد عناء التصوير، ظهرت نيرمين فيها 
نائمة على كتفها، وكتبت رانيا عبر حسابها على 

»أنستجرام«: »ده شكلي انا ونرمين بعد ١٨ ساعه شغل 
متواصل من امبارح بليل لحد من شويه«.

الفنانة دنيا عبدالعزيز ردت على رانيا في تعليق وكتبت: 
إيه دا وال حاجة حضرتك«،  »أمال بعد 29 هتعملوا 

بينما تمنى لهما الجمهور التوفيق.

  يواصل النجم أحمد السقا تصوير مشاهده ضمن أحداث 
العرض  بدور  يتحدد موعد طرحه  لم  والذى  العنكبوت  فيلم 

السينمائية.
األفضل  تكريمه في مهرجان  وأوضح »السقا« على هامش 
الذي أقامته مجموعة وشوشة اإلعالمية والذي أقيم مساء يوم 
الجمعة، أنه لن يشارك فى دراما رمضان لعام 2٠2٠ بسبب 

انشغاله بتصوير فيلم العنكبوت.
العديد من  الفيلم حول عالم »المافيا« وبه  أحداث  وتدور 
ويقدم »السقا«  بعينه،  يركز على شىء  ولكنه ال  التفاصيل 

خاللها مشاهد األكشن بنفسه دون االستعانة بدوبلير.
السقا، ومن إخراج أحمد  فيلم »العنكبوت« من بطولة أحمد 
نادر جالل، ومن تأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل 
من منى زكي، وظافرالعابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد 
سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود 

غريب.
الجدير بالذكر، أنه قد تم تكريم النجم أحمد السقا، مساء يوم الجمعة،  

كأفضل ممثل دراما لعام 2٠١9 عن دوره فى مسلسل »ولد الغالبة« 
أقامته مجموعة وشوشة  باستفتاء الجمهور  لمهرجان االفضل والذى 

اإلعالمية.

تفاصيل  الرداد،  الفنان حسن  أعلن   
أن حير جمهوره،  بعد  الجديد،  فيلمه 
أخفت  فنانة  رفقة  نشر صورة  بعدما 
الجمهور  توقعات  منتظراً  وجهها، 
الفنانة،  العمل ومن هي  هذا  حول 
وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع 

انستجرام.
العمل،  تفاصيل  وكشف »الرداد« عن 
حيث نشر صورة كوميدية رفقة 
الفنانة أمينة خليل، قائالً: »اللي جاوب 
شاء  ان  فيلم جاوب صح،  انه  امبارح 

هللا دا فيلم جديد يارب يعجبكم«.
الرداد شارك  الفنان حسن  أن  يذكر 
التي  األوباش«  »لوكندة  في مسرحية 

7 ديسمبر، وحققت  4 ديسمبر وحتي  استمر عرضها من 
البطولة  في  ويشاركه  فقد رفعت الفته«،  كبيرا،  نجاحا 
إيمان  دياب،  مايا  إدوارد،  فاخر،  هالة  المصري،  ماجد 

الصغير،  شيماء سيف، سعد  الميرغنى،  العاصي، حمدى 
تأليف  من  والمسرحية  الفتاح،  عبد  وأوس، وحسن  أوس 
إخراج  فوزي، ومن  وأحمد  السيناريست محمد عز، 

أشرف زكي.

دانيال، رئيس  األب بطرس  احتفل   
بأعياد  للسينما،  الكاثوليكي  المركز 
داخل  الميالدية  السنه  الكريسماس ورأس 
بحضور عدد  الكاثوليكي،  المركز  كنيسة 

من نجوم الفن.
الفنانة  من  كل  اإلحتفالية شهدت حضور 
مي  والفنانة  شاهين،  إلهام  والفنانة  نيللي، 
عمر، والفنانة لقاء الخميسي، والفنانة نهال 

عنبر، والفنانة عبير منير.
والفنانة  سليم،  الفنان هشام  كما حضر   
أنور،  سماح  والفنانة  وليد،  ميرنا 
األزياء  واإلعالمي طارق عالم، ومصمم 
ناعوت،  فاطمة  والكاتبة  البحيري،  هاني 

وغيرهم.
دانيال، خالل  وعزف األب بطرس 
وقدم بعض  األورج،  االحتفالية، على 

األطفال فقرات فنية.
ويقدم  سنويا،  يقام  االحتفال  هذا  أن  يذكر   
فيه األب بطرس دانيال مع كورال األطفال 

والشباب مجموعة من الترانيم.
ويبدأ المركز الكاثوليكي للسينما التحضير 
المقرر  من  والذي  السنوى،  مهرجانه  إلى 

أن يقام في شهر فبراير المقبل.

المصري والعالمي، خالد  الفنان    تحدث 
النار«، عن  النبوي، بطل مسلسل »ممالك 
إمكانية تجسيد شخصية رئيس جهاز المخابرات 

المصرية الراحل، عمر سليمان في عمل فني.
وأكد »النبوي« في لقائه مع برنامج »الحكاية«، 
أنه ال يمانع على اإلطالق تجسيد عمر سليمان، 
وقال: »يا سالم، موافق طبعا«، ولكنه وضع 
المصرية  المخابرات  لتجسيد رئيس  شرطا 
الراحل، وهو أن »يفتحوا لي خزائن األسرار«.
وكانت مصر أعلنت وفاة عمر سليمان في الـ١9 
المتحدة  الواليات  في  تموز 2٠١2  يوليو/  من 
لمحاولة  أنه تعرض  العالج، وأشيع  تلقيه  أثناء 
فيما ذكرت مصادر رسمية  اغتيال في مصر، 
للصحف المصرية، أن وفاته كانت في مستشفى 
لعملية  أثناء خضوعه  »كليفالند« األمريكي 
بالقلب، حيث عانى من اضطرابات  جراحية 

في الصمام.
يشار إلى أن عمر سليمان هو من أعلن في بيان 
الرئيس المصري األسبق، حسني  متلفز، تخلي 
مبارك، عن منصبه كرئيس للجمهورية، وذلك 
بعد اندالع ثورة 25 يناير/ كانون األول 2٠١١.

ولفت خالد النبوي في لقائه ببرنامج »الحكاية«، 
الضابط وليس دور  يريد تجسيد دور  أنه  إلى 

الجاسوس في األعمال الدرامية، وذكر أنه قابل 
الجاسوسية، صالح مرسي،  مؤلف األعمال 
وأتحدث معك،  أقابلك  أن  أريد  لي  وقال: »قال 
الضابط  البطل  فيها  يكون  أعملك حاجة،  نفسي 

وليس الجاسوس«.
النار« من  أن مسلسل »ممالك  بالذكر  جدير 
النبوي،  العالمي خالد  المصري  الممثل  بطولة 
باي،  القائد طومان  أحداثه دور  في  الذي جسد 

ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا ومنى 
واصف وعبدالمنعم عمايري وعاكف نجم، 
بيتر ويبر،  اإلنجليزي  المخرج  ومن إخراج 
وبدأ عرضه  وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، 
الماضي على  الثاني  نوفمبر/ تشرين  يوم ١7 
إنتاج جينوميديا  mbc، ومن  قنوات  جميع 
ياسر حارب، ووصلت عدد  اإلماراتي  للمنتج 

حلقاته لـ١4 حلقة.

  توفي حسن عفيفي الفنان ومصمم االستعراضات 
المصري وعضو فرقة رضا سابقا يوم األحد عن 

عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.
الممثل والمخرج محمد صبحي على  وكتب صديقه 
اليوم صديقي  صفحته الرسمية بفيسبوك ”فقدت 
ورفيق رحلتي الفنية، الفنان ومصمم االستعراضات 

أيقونة فرقة رضا، حسن عفيفي“.
وأضاف ”كنت إنسانا طيبا معاونا لكل من حولك .. 
.. ومعاونا في معظم  الحبيب  بالنسبة لي أخي  كنت 
اليوم وستظل في قلوب  الفنية .. رحلت  أعمالي 

جمهورك بتاريخك الحافل المشرف“.
القاهرة وبدأ  العلوم بجامعة  تخرج عفيفي في كلية 
الفني راقصا في فرقة رضا وشارك معها  مشواره 
في عدد من األفالم قبل أن يتفرغ لتصميم الرقصات 

وتدريب الفنانين.
المسرحيات واألفالم والمسلسالت  صمم رقصات واستعراضات عشرات 
وتعاون على مدى ثالثة عقود مع كبار النجوم أمثال نيللي وشريهان وسمير 

غانم في تقديم الفوازير وألف ليلة وليلة في شهر رمضان.
ومن أشهر الفوازير التي قدمها )عروستي( و)الخاطبة( و)عالم ورق ورق( 

و)فطوطة( و)المناسبات( و)حول العالم(.
التي تعرف عليها من  الشوربجي  الممثلة هناء  الراحل متزوجا من  وكان 

خالل فرقة رضا.
وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في بيان إن ”الموت غيب 
بمناسبة مرور 6٠  قبل تكريمه في االحتفاالت  الشعبية  الفنون  أحد ملهمي 
التي شارك في تأسيسها وسطر معها تاريخا  عاما على تكوين فرقة رضا 

مشرفا“.
وأضافت أن الراحل ”ساهم في تطوير مفهوم االستعراض، وابتكر أعماال 

ستبقى خالدة في الذاكرة والوجدان“.

الممثل  أعلن     
فيرث  البريطاني كولين 
يوم  وزوجته اإليطالية 
انفصالهما بعد  الجمعة 

زواج دام 22 عاما.
فيرث )59 عاما(  لعب 
الرجل اإلنكليزي  دور 
انفعاالته في  في  المتحكم 
أفالم مثل )الف أكتوالي( 
و)بريدجيت جونزس 
)برايد  داياري( ومسلسل 
وقد  بريجيدس(.  اند 
تزوج من معدة األفالم 
ليفيا جوجيولي  الوثائقية 

عام ١997.
الزوجين  وقال ممثال 

بيان مشترك “انفصل كولين وليفيا فيرث. سيحتفظان بصداقة  في 
حميمة وسيظل يجمع بينهما حبهما البنيهما. وهما ينشدان االحتفاظ 

بالخصوصية، ولن تكون هناك تعليقات أخرى”.

وفيرث واحد من أكثر الممثلين شعبية في بريطانيا، وقد نال جائزة 
)ذا  فيلم  أوسكار وجائزة غولدن غلوب عام 2٠١١ عن دوره في 

كينغز سبيتش( حيث لعب شخصية الملك جورج السادس.

انفصال املمثل الربيطاني كولني فريث عن زوجته 
بعد ارتباط دام 22 عاما

رحيل مصمم االستعراضات املصري 
حسن عفيفي

 قامت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، بإطالق حملة »الصعيد كامب« التي 
تستهدف نشر الفكر التطوعي لدى الشباب من خالل دمجهم بالنشاط التطوعي 

ومشاركتهم في حمالت مجتمعية للقرى األكثر فقرا.
وقامت نانسي يوم الجمعة بمشاركة مؤسسة »راعي مصر« بتوزيع 

مساعدات ألهالي وأطفال منطقة األلج وزرايب ١5 مايو.
وقالت إن جولتها لدعم القرى األكثر فقرا هي األولى، ولن تكون 
األخيرة، مؤكدة على أن ماتقوم به هو دورها كفنانة ورسالتها التي 

تسعى أن يقتدي بها جمهورها.
وأضافت النجمة اللبنانية: »أنا سعيدة بتلك الزيارة التي تمت دعوتي 
قلوبها  لها من مؤسسة راعي مصر من شخصيات وضع هللا في 
العطاء يعطينا  الدنيا،  العطاء أجمل شعور في  المحبة، وشعور 
المشاعر األخرى، فنحن نحيا ونعمل وال  شعورا مختلفا عن كل 

نشعر بالفرح إال حين نفرح الغير«.
الرئاسية »حياة  المبادرة  ومؤسسة »راعي مصر« شريك في 
بالقرى األكثر  المنازل  بناء وتأهيل مئات  كريمة«، حيث أعادت 
احتياجا، كما قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بتدشين ٨ مستشفيات 

للتحاليل  للباطنية والعظام واألسنان والرمد، ومعمل  متنقلة تحوي عيادات 
وآخر لألشعة.

أمحد السقا يكشف حقيقة مشاركته فى رمضان 2020

الموضوع : 
عزت عبد الحميد ) شريف منير ( زوج لسلوى ) منى زكي ( وأوالدهما سارة 
ويوسف . يهرب من مصر بأسرته إلي إسرائيل ويخبر سلوى بأنه دانيال الفون 
لن  بأنها  تصدق  وال  سلوى  تصدم   . بالموساد  اإلسرائيلية  المخابرات  ضابط 
تعود إلي مصر مرة أخرى . يظهر في نفس الوقت الضابط مصطفى ) كريم 
عبد العزيز( من المخابرات المصرية ويحاول إنقاذها  وعودتها  إلي مصر مع 
األوالد . وبعد عدة أحداث يصطدم بدانيال ويتشاجران حتى نهاية هذا األخير .

التحليل والنقد : قصة “ عمرو سمير عاطف “
تناول السيناريو شخصيات درامية مليئة بالصراعات وتضع وتخلق عقد الرواية 
بنفسها مثل ) دانيال ( . وقد ركز السيناريو على ثالث شخصيات رئيسية هن : 

مصطفى – دانيال – سلوى .
مصطفى “ كريم عبد العزيز”

هو البطل الرئيسي الذي يبحث عن دانيال وأن كان في الحقيقة ) هذا األخير 
يبحث عنه ( فهو قوي اإلرادة، صلب ، له رغبة في إثارة المعارك من أجل مبدأه 
. يعرف ماذا يريد ، ويقدر الخطورة المقدم عليها. وهو كضابط مخابرات يملك 
روح المجازفة فيذهب إلي تل أبيب للقبض على دانيال وإنقاذ سلوى من براثنه. 
وهو يتساءل عن الدافع الحقيقي لدانيال ألخذ سلوى معه بدال من تركها ؟ فنجده 
يخوض الصعاب باندراجه مع رئيس لألنفار أبو زياد ) جرجس جبارة ( في تل 
أبيب . ثم عمله مع الصيدلي فيكتور ) كمال سليم ( حتى توصل بالفعل لالتصال 

بسلوى . ولكن مهمته 
مما  صعبة  كانت 
داخليا  صراعا  خلق 
لمصطفى فكيف يقنع 
على  بالقبض  سلوى 
أوالدها  أبو   ( عزت 
( والكشف عن حقيقة 
كجاسوس  دانيال 
نجده  ثم   . إسرائيلي 
الذروة  إلي  يصل 
الموساد  يدخل  عندما 
وجها  دانيال  ويواجه 
قوتان  فهما  لوجه 
متنافستان  متساويتان 
وكانت  متناقضتان  
اللقطات مشوقة لكافة 
من سترجح ؟ خاصة 
المقاتلة األخيرة حتى 

النهاية .
 : العزيز  عبد  كريم 
وقبوال  جيدا  أداءا 
لبسالة  حاضرا 

الضابط المصري.
 “  : دانيال   ، عزت 

شريف منير “
يوجد  ال  بدونها  التي  المحورية  الشخصية  فهي   . بعناية  كتبت  الشخصية  هذه 
فيلم “ أوالد العم “ فعزت أو دانيال يتولى القيادة في أي حركة أو قضية . وهو 
يخلق الصراع ويدفع باألحداث إلي األمام ألن له رغبة جامحة في القبض على 
شخصيات مصرية ومن بينهم مصطفى . لذلك أتى بسلوى معه مما جعل الكل 
يتساءل : لماذا لم يتركها في مصر واكتفى بأخذ األوالد ؟ فكانت إجابته: لسلوى 
: أنه يحبها وال يستطيع االستغناء عنها . وللموساد : أن العالم يرى أن واحدة 
مصرية مسلمة متزوجة من يهودي وعايشة  معاه  كويس . فهو انتصار لينا وال 
يوجد رصاصة واحدة . ولمصطفى : )وهنا ظهرت الحقيقة ( أن سلوى كانت 
طعم قيم ما أقدرش أسيبها .   فكنت أرمي السنارة واستنى لحد ما ظهرت أنت 
وكنت أكبر صيد . ومن هنا نرى أن شخصيته دانيال ليست فقط هي شخصية 

قوية للبطل مصطفى، بل هي ند له وتتحداه ومستعدة للقضاء عليه .
“ شريف منير “ أبدع في أداء عزت الزوج الحنون مع سلوى واألوالد ، ودانيال 
اليهودي الذي يتحدث عبري بطالقة خاصة مع رجال الدين – والصهيوني الذي 

يريد تدمير العرب والمصريين .
سلوي “ منى زكي “ 

عزت  زوجها  مع  هدوء  في  تعيش  متوسط  مستوى  ذات   . هادئة  بسيطة  فتاة 
أوالدها سارة ويوسف ولكنها تصدم بحقيقة زوجها . مما نجد نقطة تحول في 
شخصيتها فتصبح حاسمة، صارمة ال تستسلم لمحاوالت عزت لقبولها  باألمر 
أمه  مثل  كان  سارة  أبنتها  اسم  أن  اكتشفت  عندما  أمه  من  وصدمت   . الواقع 
المصرية اليهودية . وكانت في وقت ستخضع للتهديد بحرمانها من األوالد . فإذا 

بها تجد مصطفى . األمل الجديد . فلم تتردد في مساعدته حتى النهاية . 
منى زكي : يكاد يكون من أعظم أدوارها أداءا . عبرت بصدق شديد عن صدمة 
نقطة  خاصة   . ذلك  عن  الناتج  الداخلي  والصراع  المؤلمة  بالحقيقة  االكتشاف 
على  وارتمائها  بكائها  ثم   . الجميل  للماضي  وحنينها  عزت  زوجها  احتضان 

األرض للحقيقة المرة التي تعيشها مع دانيال.
- دعم السيناريست معلومات عن اليهود : 

-1 خروج دانيال من مصر إلي إسرائيل في يوم شم النسيم ، كما أخرج موسى 
اليهود من مصر .

 . اليهود  الهولوكوست وما فعله هتلر عن مذبحة  -2 تاريخ أول مايو وذكرى 
وكان مبررا لمصطفى أن يقول لفيكتور : هذا ما تفعلوه مع الفلسطينين – فيكتور 

: أنا يهودي مش صهيوني .
-3 أسماء األنبياء اليهودية : دانيال ويوسف وسارة استخدام حسن للشخصيات .

-4 أن اليهود أهل كتاب وهم بالفعل أوالد عم المسلمين .
اإلخراج : شريف عرفة 

امتعنا شريف الحركة ACTION.وهي أصعب األفالم إخراجا لما تتطلبه من 
تنفيذ بدقة متناهية إلقناع المتفرجين . وهو استطاع أن يوظف مجموعة كبيرة 
من الممثلين : انتصار – صبري عبد المنعم – سليم كالس – كنده علوش – 
ياسر على ماهر – كمال سليم – وخاصة إيمان ) والدة دانيال ( التي أعطت ثقل 
للشخصية وتوضيح العالقة بين مصر وإسرائيل منذ البداية ، فكان اختيار موفق 
للدور . وكان ديكور فوزي العوامري مع تصوير أيمن أبو المكارم ومونتاج 
والسباق  المعارك  إبراز  في  ساهموا  قد  وموسيقي عمر خيرت،  الناصر  داليا 
 ACTION فيلم   في  بأننا  نشعر  جعلونا  انفجارها  ثم  وانقالبها  بالسيارات 
النفوس بين مصطفى ودانيال من  التي تكمن في  النارية  يتناسب مع األحداث 

الجهة الذاتية، ومخابرات الموساد والمخابرات المصرية من جهة العامة.
وكانت احتراق دانيال بالنار ينظر إلي سلوى الواقفة في أعلى الهضبة دليل على 
انتصارها ) رغم أصابتها ( وهو مطروحا على األرض تأكله النار – نار حقده 
وخيانته لزوجته وفشله في الوصول لهدفه . هذا ما صنعه شريف عرفة ، فأمتعنا 
بفيلم ملئ باألحداث النابضة والصراعات المشحونة وكان وسيلة للتنفيس عما 
يجيش في صدر الجمهور والراحة لهذه النهاية ألن خيانة القريب مضيعة للنفس 

وبذلك كان فيلما جديرا بالسينما المصرية .

نقد فيلم : أوالد العم
خيانة القريب مضيعة للنفس 
فيلم جدير بالسينما المصرية
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يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:

 يسعد اإلدارة أن تتقدم خبالص التهاني مبناسبة
عيد امليالد اجمليد ورأس السنة امليالدية

أعاده اهلل على اجلميع باخلري والسالم واحملبة

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

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

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

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

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

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

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

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

خدمة توصيل الدواء جماناً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian



  تراجعت شعبية رئيس حكومة حزب المحافظين 
ألبرتا جايسن كيني  المتحد )UCP( في مقاطعة 
بنسبة كبيرة خالل أشهر معدودة حسب استطالع 
لمجموعة »دارت« )DART( وبنسبة أقل حسب 
.)Angus Reid( »استطالع لمؤسسة »أنغوس ريد

فقد أظهر استطالع أجرته »دارت« وأعلنت نتائجه 
أمس تراجع نسبة التأييد لكيني 15 نقطة مئوية في 
ثالثة أشهر فقط: ففي أيلول )سبتمبر( الفائت قال 
أدائه،  من  راضون  إنهم  المستطلَعين  من   55%
األول  كانون  في   40% إلى  نسبتهم  وتراجعت 

)ديسمبر( الحالي.
وفي بيان أصدرته وصفت »دارت« هذا التراجع 

بأنه »هبوط غير مسبوق«.
لكن استطالع »أنغوس ريد« أظهر تراجع نسبة 
التأييد لكيني 6 نقاط مئوية خالل الفترة نفسها: من 
%60 في أيلول )سبتمبر( الفائت إلى %54 في 
كانون األول )ديسمبر( الحالي، مع %29 يدعمونه 

بقوة و%25 يدعمونه باعتدال.
وأجرت »دارت« استطالعها بين 27 تشرين الثاني 
)نوفمبر( الفائت و3 كانون األول )ديسمبر( الجاري 
وشمل 5035 شخصاً، فيما أجرت »أنغوس ريد« 
استطالعها بين 9 و11 كانون األول )ديسمبر( الجاري.
وأظهرت نتائج استطالع »دارت« أن %13 من 

إنهم  قالوا  المستطلَعين 
يدعمون حكومة كيني بقوة 
وأن %26 منهم قالوا إنهم 

يدعمونها باعتدال.
وترتفع نسبة الذين يدعمون 
إلى  بقوة  كيني  حكومة 
األشخاص  لدى   24%
البالغين 55 عاماً فما فوق، 
وإلى %17 لدى الذين تزيد 
مداخيلهم السنوية عن 100 

ألف دوالر.
وتهبط شعبية رئيس حكومة 
ألبرتا إلى أدنى مستوياتها 
في نتائج استطالع »دارت« 
لدى الفئة العمرية 18 – 34 
عاماً، إذ قال %6 فقط من 

المستطلَعين المنتمين إليها إنهم راضون عن أدائه، 
فيما قال %50 منهم إنهم غير راضين عن أدائه.

بعد  إدمونتون،  في  السلطة  إلى  وصولها  وعقب 
أربع سنوات من حكم الحزب الديمقراطي الجديد 
)Alberta’s NDP( اليساري التوجه، قامت حكومة 
كيني باقتطاعات كبيرة في الميزانية العامة، السيما 

في مجالْي الصحة والتربية.

وفاز حزب المحافظين المتحد بقيادة كيني بحكومة 
أكثرية في االنتخابات العامة التي جرت في أغنى 
مقاطعات كندا بالنفط في 16 نيسان )أبريل( الفائت 
حاصداً 63 مقعداً من أصل 87 مقعداً تتكّون منها 
الحزب  ونال  إدمونتون.  في  التشريعية  الجمعية 
الديمقراطي الجديد بزعامة رئيسة الحكومة الخارجة 

راتشل نوتلي المقاعد الـ24 اأُلخرى.

االنطباعي  الفن  يروق  كيف   
ألبناء  عشر  التاسع  القرن  من 
العصر الرقمي في القرن الحادي 

والعشرين؟
يتهافت جيل الشباب بشكل خاص 
على معرض سبّاق للرسام الهولندي 
الشهير فينسنت فان غوغ بعنوان: 
»تخيّل فان غوغ«. وبعدما القى 
وزاره  وشهرة  رواجا  المعرض 
أب  عشاق  من  اآلالف  عشرات 
االنطباعية في أوروبا، يُقّدم حاليا في 

Arse� »رركز الفنون المعاصرة  
nal Contemporary Art ” في 

وسط مدينة مونتريال.
وضعت  المركز  هذا  أروقة  في 
تعرض  عمالقة  بيضاء  شاشات 
لنحو مئتي لوحة  مشاهد ونماذج 
وقّعها الفنان التشكيلي الشهير وكأنها 
تستحضر فان غوغ وتدعو المشاهد 
إلى الدخول في عوالمه من خالل 

تقنية متعددة الوظائف واألبعاد.
المعرض،  لهذا  الزائر  ترافق  إذ 
المنفلت من كل التحديدات والنظم 
المعارض  في  عليها  المتعارف 
الفنية التشكيلية، موسيقى ومؤثرات 

صوتية تساهم في استدعاء فان غوغ 
األحياء.  لعالم  األموات  عالم  من 
ويتهيأ للزائر كأنه يعيش حقا بالزمان 
يرسم  التي  اللحظة  تلك  والمكان 
يشاركه  روائعه،  غوغ  فان  فيها 
الوحي واالستنباط ويتمكن من لمس 
المادة اللونية والشعور بها والتفاعل 
حتى مع كل نبضة اخترقت الرسام 
الشهير وهو يضع ألوانه وأشكاله 

على اللوحة...
نجد  المعروضة  اللوحات  بين 

ولوحة  الشمس«  »دّوار  لوحة 
واثناهما رسمهما  النجوم«  »ليلة 
فان غوغ في نهاية حياته في العام 
1889 علما أنه توفي شابا في العام 
1890 وهو بعد لم يتجاوز الـ 37 

من العمر.
معرض »تخيّل فان غوغ« الذي 
أطلق قبل نحو عشر سنوات في 
أنابيل  الفرنسيان  وّقعه  أوروبا 

موغير وجوليان بارون.
هذا ويستمر المعرض في مركز 
مونتريال  في  المعاصرة  الفنون 
حتى الثاني من شهر شباط/فبراير 

المقبل.  

  اتّفاق التبادل التجاري الحّر بنسخة جديدة، اتّفاق 
مربح للدول الثالث، كندا والواليات المتّحدة والمكسيك، 
كما قالت كريستيا فريالند  نائبة رئيس الحكومة الكنديّة 
، في حين وصفه الممثّل التجاري األميركي روبرت 
اليتهايزر بأنّه أفضل اتّفاق تجاري في التاريخ المعاصر.

وقد تّم التوقيع على االتّفاق في العاصمة المكسيكيّة 
مكسيكو، بحضور كبار الممثلّين من الدول الثالث، 
بانتظار التصديق عليه في موعد الحق يختلف من 

دولة إلى أخرى.
ورأت نائبة رئيس الحكومة الكنديّة كريستيان فريالند 
أنّه من مصلحة كندا التصديق عليه في أقرب وقت 
ممكن، في وقت يرغب المكسيكيّون في احالته في 
أسرع وقت أمام مجلس الشيوخ، ومن المحتمل أن 
يصّوت عليه مجلس النّواب األميركي قبل نهاية السنة، 
ولكّن مجلس الشيوخ لن يصّوت قبل شباط فبراير 

المقبل على األرجح.
ووّجهت نائبة رئيس الحكومة كريستيا فريالند في 
مؤتمر صحافي عقدته في أعقاب حفل التوقيع، الشكر 
لكّل الكنديّين من كّل االنتماءات السياسيّة الذين اشاركوا 
في انجاح اتفاق التبادل الحّر، ألّن الكّل عملوا بصورة 
فّعالة وبحسن نيّة مع شركائهم في أميركا الشماليّة، 

في الواليات المتّحدة والمكسيك.
للعمل معا  الثالث طريقة  قالت: »لقد وجدت دولنا 
وبشكل بنّاء، من أجل ازدهار شعوبنا. وأنجزنا معا 
اتفاقا مربحا للجميع. وأهّم من ذلك، فقد عملنا ككنديّين، 

ككندا موّحدة، وشكرا لكم جميعا«. 
وتّم التوقيع على االتفاق في أجواء من االحتفال، وأثنى 
ممثّلو الدول الثالث على ما أنجزوه بعد مفاوضات 
شاقّة ومضنية أحيانا كثيرة، ووسط التشكيك في امكانيّة 

تذليل العقبات التي وقفت في وجهه.
وأضافت كريستيا فريالند :»كانت المفاوضات طويلة 
وشاقّة، ومشحونة في بعض األحيان. ووصلنا إلى خّط 

النهاية ألنّنا عرفنا كيف نعمل معا«.
وشاطرها الرأي الممثّل التجاري األميركي روبرت 

اليتهايزر وقال:
» هذا ليس أقّل من معجزة أن نكون قد اجتمعنا معا، 

وهذا دليل على مدى جودة االتّفاق«.
وواجه المفاوضون تحّديات عديدة خالل المفاوضات 
في ما بينهم، وواجه كّل منهم تحّديات داخليّة في بلده.

لكّن ثّمة غيمة  ظهرت في سماء االتّفاق في كندا،  حيث 
أعرب ممثّلو صناعة األلمنيوم ، وبصورة خاّصة في 
كيبيك عن قلقهم ، واعتبروا أّن كندا لم تستفد من فرصة 
التفاوض إللغاء بنود االتّفاق التي تتيح للمكسيك استيراد 

األلمنيوم بأسعار منخفضة من الصين.
قال جان سيمار مدير عام اتّحاد األلمنيوم في كندا: 
»تّم خلق وحش في المكسيك ، وباب خلفي للصين، 
يتيح للمكسيكيّين تحقيق أرباح في مجال المنافسة«. 
وأشار سيمار إلى أّن المكسيك ستأخذ تدريجيّا حّصة 
كيبيك في السوق عن طريق نقل االنتاج من الواليات 

المتّحدة نحو المكسيك.
وقد تراجعت صادرات الصين من حافات العجالت 
المصنوعة من األلمنيوم نحو الواليات المتّحدة بنسبة 
60 بالمئة في تموز يوليو الفائت 2019 ، وارتفعت 
بنسبة 240 بالمئة خالل الفترة نفسها  نحو المكسيك.

ودافع زعيم حزب الكتلة الكيبيكيّة ايف فرانسوا بالنشيه 
عن صناعة األلمنيوم في كيبيك وأّكد أّن حزبه لن يدعم 

الحكومة في التصويت على االتّفاق.
لكّن الحكومة سعت لطمأنة ممثّلي صناعة األلمنيوم 
وقالت نائبة رئيس الحكومة كريستيا فريالند إّن التعديالت 
التي أُدخلت لم تغيّر التعامل مع األلمنيوم في االتّفاق 

بنسخته الجديدة.
وأّكدت فريالند في حديث إلى الصحفيّين، أّن صناعة 
األلمنيوم التي توفّر العمل لآلالف من أبناء الطبقة 
الوسطى في كندا، وهي صناعة مهّمة في وقت تسعى 
كندا لبناء اقتصاد أخضر كما قالت، و أنّها تباحثت 

شخصيّا بشأنها في العمق مع النقابات العماليّة .
و اتّفاق نافتا األّول يخلو من أيّة أحكام تعطي األفضليّة 
في  مختلف  واألمر  الشماليّة،  أميركا  في  لأللمنيوم 

االتّفاق الجديد كما قالت فريالند.
»اتّفاق نافتا بنسخته الجديدة التي تبلورت الخريف 
الماضي يقّدم فوائد كبيرة وقيّمة لقطاع األلمنيوم الكندي«.

وينبغي أن تكون أميركا الشماليّة المصدر لـ70 بالمئة 
من األلمنيوم المستخدم في صناعة السيّارات  المطابقة 
يشّكل ربحا  ما  االتّفاق،  ينّص عليها  التي  للمعايير 
الكندي  األلمنيوم  وبخاّصة  األلمنيوم،  لقطاع  كبيرا 

قالت كريستيا فريالند.

مقاطعة  حكومة  رئيس  صّرح    
الكندي  الغرب  وسط  في  مانيتوبا 
برايان باليستر بأن حكومته ستتدخل 
أمام  الطعن  أجل  من  األرجح  على 
المحكمة العليا بقانون علمانية الدولة 

في مقاطعة كيبيك.
وفي خطابه السنوي الذي يستعرض 
فيه أحوال المقاطعة، قال زعيم الحزب 
التقدمي المحافظ الذي يرأس حكومة 

في  األخيرة  االنتخابات  منذ  غالبية 
أيلول/سبتمبر  شهر  في  المقاطعة 
الماضي، بأن الحظر المفروض على 
بعض الموظفين الحكوميين في كيبيك 
بعدم ارتداء الرموز الدينية يسيء إلى 

سمعة كندا على الساحة الدولية.
وأشار رئيس حكومة مقاطعة البراري 
أمام حشد ناهز عدده الـ 1300 شخص 
خالل مأدبة عمل بأنه يجب على كندا أن 

تدافع عن الحقوق والحريات بالطريقة 
ذاتها التي خاض بها الجنود الكنديون 

الحروب الكونية.
عندما تتعّرض سمعتنا على المستوى 
العالمي للتهديد من قبل مبادرات كهذه 
حد  على  نقف.  أن  علينا  يجب  فإنه 
تعبير برايان باليستر الذي أضاف: 
إن أهل مانيتوبا فعلوا دوما هذا في 
معركة فيمي وعلى شواطئ النورماندي 
وفي صحراء أفغانستان ونعم فإننا في 
التشريع الكندي وفي مجلس العموم لن 
نتخاذل فيما إذا كانت حقوق اآلخرين 

مهددة.
مانيتوبا  حكومة  بأن  باليستر  وأكد 
ستطلب على األرجح الحصول على 
حق التّدخل في حال ذهب الطعن بقانون 
علمانية الدولة في كيبيك إلى أروقة 
المحكمة العليا في كندا. هذا وأشار 
باليستر إلى أنه سيعمد قبل ذلك إلى 
التشاور في األمر مع نظرائه رؤساء 
حكومات المقاطعات الكندية األخرى.
قال باليستر: محتمل جدا أن نتدخل 
ولكننا سننتظر لنرى ما سيفعله شركاؤنا 

مع استمرارنا في متابعة تنسيق الجهود 
من أجل تكوين معارضة لللقانون هذا 

غير الحكيم.
محكمة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
االستئناف في مقاطعة كيبيك كانت قد 
رفضت أمس طلب بعض المعارضين 
لقانون العلمانية الذين أرادوا تعليق 
مادتين من المواد، علما أن المحكمة 
العليا في كيبيك كانت قد رفضت ايضا 

الصيف الماضي طلبا مماثال.
المعارضة  من جهته، صّرح زعيم 
الحزب  رئيس  مانيتوبا  مقاطعة  في 
الديموقراطي الجديد واب كينيو بأنه 

يدعم تدخل مانيتوبا.
إن الدولة في كيبيك تقمع حقوق الناس 

على حد تعبيره.
حكومة  نشرت  متصل،  سياق  في 
مانيتوبا الشهر الماضي إعالنات في 
الصحف ووسائل اإلعالم الرقمية تدعو 
فيها الموظفين الحكوميين في كيبيك 
للعيش في مانيتوبا في  إلى االنتقال 
حال كان يساورهم القلق حيال حظر 

ارتداء الرموز الدينية.

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا
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خالفة شري: من األوفر حظاً لقيادة احملافظني إىل الفوز يف االنتخابات 
في زعامة حزب  أندرو شير    من سيخلف 
المحافظين الكندي؟ السباق مفتوح حتى وإن لم 

د بعد موعد لالنتخابات. يُحدَّ
واليوم أعلم عضو مجلس العموم إرين أوتول 
مسؤولين رفيعي المستوى في حزبه أنه سيترشح 
لمنصب زعيم الحزب. ويُمثل أوتول في مجلس 
العموم دائرَة »دورهام« )Durham( في مقاطعة 

أونتاريو.
وكان أندرو شير قد أعلن مؤخراً استقالته من 
زعامة المحافظين وقال إنه سيطلب من المجلس 
الوطني للحزب البدء فوراً بعملية تنظيم انتخابات 
الختيار زعيم جديد للحزب الذي يشكل المعارضة 
الرسمية في مجلس العموم الحالي المنتخب في 

21 تشرين األول )أكتوبر( الفائت.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كان المحافظون 
سينتخبون زعيمهم الجديد خالل المؤتمر العام 
المقبل  )أبريل(  نيسان  في  ينعقد  الذي  لحزبهم 

في تورونتو.
وبدعٍم من مجموعة المحافظين البرلمانية سيضطلع 
شير بمهام الزعامة خالل المرحلة االنتقالية التي 

خلٍف  انتخاب  تسبق 
له، وذلك بالرغم من 
وجود استياء داخل هذه 
المجموعة من حصوله 
علني  غير  بشكل 
من  مالية  مبالغ  على 
الحزب لتغطية فروقات 
المدرسية  األقساط 
انتخابه  فبعد  ألوالده. 
زعيماً للحزب في ربيع 
2017 انتقل شير مع 
أسرته للعيش في أوتاوا 
حيث أقساط المدارس 

الخاصة أعلى مما هي في مقاطعته، ساسكاتشيوان.
وعزا شير قرار االستقالة إلى واجباته العائلية، 
فهو متأهل ولديه خمسة أوالد. لكنه ظّل حتى وقٍت 
قريب متمسكاً بالبقاء زعيماً للمحافظين، بالرغم 
من ارتفاع أصوات داخَل حزبه حّملته مسؤولية 
خسارة االنتخابات الفدرالية العامة األخيرة ودعته 
للتنحي في أقرب وقت وعدم انتظار طرح الثقة 

بقيادته في المؤتمر العام للحزب.
فهل اقتنع شير مؤخراً بأنه ليس الزعيم المؤهل 
لقيادة المحافظين إلى النصر في انتخابات عامة 
قد تأتي في وقت ُمبكر بما أّن حكومة جوستان 
هي  ومن  أقلية؟  حكومة  هي  الليبرالية  ترودو 
الشخصية األوفر حظاً لقيادة المحافظين إلى الفوز 

في االنتخابات المقبلة؟ 

  ذكر وزير العدل الكندي، ديفيج 
على  منفتحة  حكومته  أن  الميتي، 
توسيع المساعدة الطبية على الموت 
للبالغين الذين يعانون من قصور شديد 

في اإلدراك وبعض القاصرين.
وفي سبتمبر أيلول الماضي، أعلنت 
المحكمة العليا في كيبيك عدم دستورية 
بند »الموت المتوقع بشكل معقول« 
في القانون الفدرالي وأمرت الحكومة 
الكندية بتغيير قانونها بحلول مارس 

آذار المقبل كحد أقصى.
وفي مقابلة مع هيئة اإلذاعة الكندية ، 
قال الوزير الميتي إنه سيفعل كّل ما 
بوسعه للوفاء بهذا األجل. وأوضح 
أنه »يجب أال ننسى عندما نتحدث 
عن المساعدة الطبية على الموت، 
أننا نتحدث عن مرضى  يموتون.«

وعالوة على ذلك، قال وزير العدل إنه 
يسعى للسماح لألشخاص المصابين 
بمرض التنكس العصبي مثل مرض 
باركينسون بالتماس المساعدة الطبية 
على الموت بطريقة مبكرة قبل أن 
يصبحوا غير قادرين على التعبير 

عن موافقتهم.
أن  احتمال  في  النظر  يجري  كما 
الشباب المصابين بأمراض خطيرة 

والذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 
للمساعدة  اللجوء  يمكنهم  سنة   17

الطبية على الموت.
وجود  من  التأّكد  علينا  »سيتعين 
إجماع. المجتمع الكندي والكيبيكي 
في عام 2019 مختلفان عن مجتمعي 
عام 2015. هناك تطور وقبول أكبر 
للمساعدة الطبية على الموت.«،  ديفيد 

الميتي
وأقر الوزير بأن المهمة ليست بالهينة. 
وقال إنه مستعد لطلب تمديد األجل 
من للمحاكم إذا لم يستطع إصالح 
القانون ضمن الحدود الزمنية المحددة.
وللحصول عل تمديد من المحكمة، 
أنها  تثبت  أن  الحكومة  على  يجب 
تتصرف بحسن نية وعلى المسار 
الصحيح ، مع خريطة طريق واضحة. 
وال توجد معايير ثابتة للتقدم بطلب 

للتمديد، كما يقول الوزير.
والخيار اآلخر المطروح هو تسوية 
قضية »الوفاة المتوقعة بشكل معقول« 
في موعد أقصاه 11 مارس آذار، مع 
الحفاظ على مراجعة معمقة للقانون 
إلى غاية الصيف المقبل. ووعدت 
الحكومة بمراجعة القانون كل خمس 

سنوات.

حكومة مانيتوبا تلّوح باالعرتاض على قانون العلمانية يف كيبيك

انصهار فان غوغ بالعصر الرقمي: معرض 
غري مسبوق يف مونرتيال 

ألربتا: تراجع 6 إىل 15 نقطة مئوية يف شعبية كيين يف 3 أشهر

فريالند: اّتفاق التبادل احلّر “مربح للدول الثالث”

احلكومة الكندية توّسع قائمة املستفيدين 
من املساعدة الطبية على املوت

 أقّرت الجمعيّة التشريعيّة في أونتاريو مشروع قانون 
النائب عن حزب الخضر مايك شراينر  رفعه كّل من 
والنائب عن حزب المحافظين التقّدمي لورن كو، يدعوان 

فيه إلى تعديل قانون السير  .
القانون في أحد بنوده على فرض  وينّص مشروع 
غرامة قدرها 125 دوالرا  على األقّل على السائق الذي 
يوقف سيّارة تعمل على الوقود أمام نقاط شحن السيّارة 
الكهربائيّة، وغرامة على سائق سيّارة كهربائيّة يوقف 

سيّارته دون شحنها.
ويرى  النائب عن حزب الخضر مايك شراينر أّن قيمة 

الغرامة معقولة.
»اتّصل بي العديد من السائقين ليقولوا إّن ركن السيّارات 

أمام نقاط الشحن يعيق انتشار السيّارات الكهربائيّة في 
المقاطعة« قال مايك شراينر.

ويطالب العديد من أصحاب السيّارات الكهربائيّة  الحكومة 
أن تتّخذ إجراءات تسّهل عليهم شحن بطاريّات سيّاراتهم، 
وقد أعرب البعض منهم عن ارتياحهم لقانون السير الجديد.  
يقول جيرار غافريل إنّه استبدل سيّارته بأخرى كهربائيّة 

قبل نحو 10 سنوات.
وغالبا ما يرى هو وسواه من أصحاب السيّارات الكهربائيّة 

سيّارة تعمل على الوقود متوّقفة أمام نقطة شحن.
وكان أصحاب السيّارات الكهربائيّة يكتفون بترك ورقة 

على الزجاج األمامي للسيّارة المخالفة.
ومع صدور القانون الجديد، سيكون بإمكانهم االتّصال 

التي تعرقل عليهم شحن  المخالفة  للتبليغ عن  بالشرطة 
بطاريّة سيّارتهم كما قال غافريل.

 Mobilité »ورّحبت منّظمة »موبيليتي الكتريك  كندا
Electrique Canada بمبادرة نّواب الجمعيّة التشريعيّة 
في أونتاريو التي تخّطت االعتبارات الحزبيّة، وأعربت 
نقاط شحن  إلى زيادة  الحكومة  أملها في أن تعمد  عن 

السيّارات الكهربائيّة في المقاطعة.
ويُعّد اقرار مشروع القانون تاريخيّا ألنّها المرة األولى 
نائب  قّدمه  قانون  التشريعيّة مشروع  الجمعيّة  تقّر  التي 
عن حزب الخضر ، ما يؤّكد حسب النائب مايك شراينر 
أّن بإمكان النّواب  أن يحّقوا التقّدم في مختلف األمور إن 

وضعوا االعتبارات الحزبيّة جانبا.  

 أقلعت يوم الثالثاء 10 ديسمبر 
في  ريتشموند  من  الجاري  
أّول  الكبرى  فانكوفر  ضاحية 
طائرة عائمة كهربائية  في رحلة 
لم  وإن  دقائق.   3 دامت  تجريبية 
ولكن  طويال،  الحدث  هذا  يدم 

بالتأكيد سوف يدخل التاريخ.
120 شخًصا،  وبحضور حوالي 
ماكدوغل، مؤسس  انطلق غريغ 
Har� اير«  »هاربور  )رركة 
التنفيذي  ورئيسها   )bour Air
طائرة  متن  على  بمفرده 
شركة  من صنع  بيفر   DHC�2

دو هافيالند كندا.
إذا سارت  الشركة،  ووفقا لخطة 
األمور بشكل عادي، سيتم اعتماد 
لالستخدام  الكهربائية  الطائرة 

التجاري في غضون عامين.
يقع  التي  الطيران  شركة  وتأمل 
مقّرها في فانكوفر أن تصبح أول 

شركة طيران تعمل بالكهرباء.
أكثر  سنويا،  الشركة،  وتنقل 
في  مسافر   500.000 من 
بين  تجارية  رحلة   30.000
ونانايمو  وفانكوفر  فيكتوريا 
وويستلر وسياتل وتوفينو وسالت 
آيالند وسانشاين كوست  سبرينغ 

وكوموكس.
 DHC�2 طائرة  تطوير  وتم 
مع  بالتعاون  هافيالند  دو  بيفر 
واشنطن«   xماغنيك« شركة 
 ،)MagniX Washington(
كهربائي  بمحرك  مزودة  وهي 
كبير يستمد طاقته من البطاريات 
إلى  رحالتها  حالًيا  تحد  التي 

مسافة تقل عن 1.000 كم.
يقرب من نصف  ما  ونظًرا ألن 
حول  اليومية  الرحالت  جميع 
العالم هي رحالت قصيرة المدى 
تصل إلى 1.000 كيلومتر أو أقل 
كبير  مستقبل  هناك  يكون  فقد   ،
التي  الطائرات  من  النوع  لهذا 

تعمل بالطاقة الكهربائية.
أكبر  كان  التمويل،  جانب  وإلى 
هو  المشروع  هذا  في  تحدي 
البطاريات  أفضل  على  العثور 

لتشغيل المحرك.
بيفر  طائرة  كان  األصل،  في 
تعتمد على محرك ذي قوة 450 
في  مرة  ألول  انتاجها  حصاًنا 
عام 1947. وتصل قوة المحرك 
ويزن  حصانا   750 الكهربائي 

طنّا. 

أونتاريو متنع ركن السّيارت أمام نقاط شحن السّيارة الكهربائّية 

أّول طائرة كهربائية ٌتقلع 
من فانكوفر 



التي تتميز  الريفية  المدن  العديد من  النمسا    يوجد في 
البحيرات والمناظر  الجميلة ووجود  بطبيعتها الخضراء 
الطبيعية  الخالبة ، كما يوجد بها العديد من الفنادق والمطاعم 

ومراكز التسوق المميزة .
أفضل المدن الريفية في النمسا :

: ) Innsbruck( ١- مدينة انسبروك
تعتبر مدينة انسبروك من أجمل المناطق الريفية 
المدينة بمناظرها  النمسا ، حيث تتميز  في 
العديد من األماكن  الخالبة ووجود  الطبيعية 
الجبلية، ويأتي إليها أعداد كبيرة من السياح من 

أجل االستجمام في الراحة والهدوء .
–  تبعد مدينة انسبروك عن زيالمسي لحوالي 
بالسيارة ، وتبعد عن مدينة  ساعتين إال ربع 

سالزبورغ بالقطار بساعتين .
أهم األنشطة التي يمكن ممارستها في انسبروك :
المدينة واألماكن الخاصة  – زيارة مركز 

بالتسوق الموجودة في شارع تيريزا  .
– يمكن الصعود على جبل انسبروك عن طريق 

ركوب التلفريك .

–  زيارة حديقة حيوانات  alpen zoo واالستمتاع بمشاهدة 
أنواع متعددة من الحيوانات

–  التمتع بزيارة عالم شوارفسكي الواقع خارج انسبروك .
) Inn River (  الجلوس والتجول بجوار نهر ان –

) Thiersee ( ٢- قرية تيرسي
قرية تيرسي قرية نمساوية هادئة وجميلة 
وتعتبر هذه القرية من أجمل القرى السياحية 
النمسا ويوجد بها بحيرة ذات مياه  في 

زرقاء صافية
القرية  –  يمكن االستمتاع بزيارة هذه 

لمدة يوم كامل .
–  تبعد قرية تيرسي عن مطار موزارت 

سالزبورغ بحوالي سبعين كيلو متر
التي يمكن ممارستها في  أهم األنشطة 

قرية تيرسي :
–  القيام بجولة في بحيرة القرية
–  التجول في المدينة القديمة .

البحيرة والتمتع  القوارب والجلوس بجوار  – ركوب 
بالمناظر الخضراء

) Bad Gastein( ٣- مدينة بادقاستين
تعتبر من المدن الريفية الجبلية النمساوية التي يوجد بها 

العديد من الفنادق والمطاعم والخدمات الصحية
–  تقع المدينة على مرتفع عالي جدا

–  يوجد داخل المدينة شالل جميل جدا يصب في منتصفها 
وتتميز المدينة ببرودة الجو في فصل الصيف وذلك بسبب 

موقعها المميز
التي يمكن زيارتها  المنتجعات  –  وهي من 
في فصل الصيف وفصل الشتاء حيث يمكن 

االستمتاع بالتزلج على الجليد .
– يوجد في مدينة بادقاستين حوالي خمسة عشر 

عينا من المياه الساخنة
المدينة عن مدينة زيالمسي ومدينة  تبعد    –

سالزبورغ بحوالي ساعة ونصف بالقطار 
أهم األنشطة التي يمكن ممارستها في في المدينة :

–  التمتع بزيارة الشالالت .
–   ركوب التلفريك .

– زيارة المنتجعات ومشاهدة الفنادق الصحية .
–  عمل جلسات عالجية في المياه الساخنة .

المدينة وزيارة  القيام بجولة داخل    _
المقاهي والمطاعم ومراكز التسوق

) ZELL AM SEE ( ٤- زيالم سي
تقع مدينة زمالسي في جنوب غرب 
مدينة سالزبورغ وهي مدينة ريفية تتمتع 
بانتشار البحيرات والمناظر الطبيعية فيها .
– كما يوجد بها الفنادق البسيطة المميزة 
حيث أن مبنية على شكل  صغيرة متقنة 

البناء .
–  أهل القرية بتنيزون بطيبتهم وحبهم 

كما أنهم متعاونون
–  يمكن التجول بين الشالالت  او الجلوس على شاطئ 

البحيرات ومشاهدة الصيادين وهم يصطادون السمك .
–  يمكن استئجار قارب صغير للتجول في البحيرة والقيام 

ببعض الرياضات المائية
–  يمكن التجول وزيارة الجبال القريبة

) bad hofgastein( ٥- مدينة باد هوف قاستين
– تعتبر أقل المدن الريفية النمساوية شهرة 
، وتتميز المدينة بأجوائها الرائعة في فصل 
الشتاء ولذلك  والبرودة في فصل  الصيف 
يمكن ممارسة  التي  المدن  تعتبر من  فهي 

التزلج فيها .
–  كما يوجد بها العديد من األماكن الترفيهية 

واألماكن التي يمكن االسترخاء فيها .
المدينة عن سالزبورغ وزيالمسي  تبعد    –
بمدة ساعة او ساعة ونصف بالسيارة  وتبعد 
وتقع  فقط  كيلوات  بحوالي ستة  قاستن  عن 

في بطن الوادي

أهم األنشطة التي يمكن ممارستها في المدينة :
–  االسترخاء في األماكن الصحية والفنادق

–  زيارة الحديقة العامة .
–  زيارة معالم المدينة.

السياحة العاملية

اعداد : مايك انجلو

          Mardi 17 décembre 2019
الثالثاء 17 ديسمبر  2019

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

افضل القرى الريفية يف النمسا 
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الكلمــات املتقاطعة 

افقيا:
-1 فنانة مصرية راحلة 

من   – الراشدين  الخلفاء  احد   2-
يتولى اإلدارة 

التيار  لقياس  تستعمل  وحدة   3-
الكهربائي – من أجلي 

-4 من اإلجهزة الحديثة 
-5 مطربة مصرية راحلة – والدة 

)معكوسة(- أداة أستثناء 
)معكوسة(-  األقفال  من  نوع   6-

سفينة الصحراء 
-7 من أدوات النجار 

-8 عالمي – توصيل بين شيئين 
-9 للتفسير – يضعون عليه الكتب 

– أعبر 
-10 العب مصر في ليفربول 

رأسيا: 
-1 مطربة مصرية راحلة 

-2 راية – أغنية لعبد الحليم حافظ 
-3 ابي )مبعثرة( – عملة مصرية 

ملغاة 
-4 عملة اليابان – سوستة 

-5 ساخن – قام بالترصيص 
أحرف   – رئوي  مرض   6-

متشابهة – نوع من الورد
مسلسل  )معكوسة(-  يطمئن    7-

لبناني سوري
سنجاب  نصف   – ذراع   8-

)معكوسة(- أغنية لعبد الحليم  
إليران  السياسي  النظام   9-

)معكوسة( – صوت الفرقعة 
-10 ملك العود 

 

حل الكلمات المتقاطعة
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Les proverbes en français et arabe
--    Il faut laver son linge sale en famille.

- إن ابتوليتم فاستتروا
- chi va piano va sano

في التأني السالمة وفي العجلة الندامة- 

أول تعليق من مرتضى منصور على هزمية الزمالك 
أمام طالئع اجليش

    علق مرتضى منصور 
الزمالك، على  نادي  رئيس 
الجيش  الخسارة من طالئع 
على ملعب السويس، رافًضا 
باتريس  الفرنسي  تحميل 
كارتيرون المدير الفني لفريق 
الزمالك مسؤولية الخسارة.

في  النادي،  رئيس  وتابع 
المباراة،  تصريحات عقب 
اجتماعا غدا مع  أن هناك 
الالعبين والجهاز الفني من 
أجل مناقشة أسباب الخسارة 
اليوم،  الفريق  تلقاها  التي 
والعمل على تصحيح األخطاء 
خاصة وأن الفريق لديه فترة 

صعبة من المباريات خالل األيام المقبلة.
بثالثة  الزمالك  فاز على  الجيش  وكان طالئع 

أهداف الثنين، في إطار مباريات الجولة الثامنة 
من الدوري المصري الممتاز.

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز ملواجهة اجلونة في الدوري
الفرنسي سباستيان  أعلن      
لفريق  الفني  المدير  ديسابر، 
تواجه  التي  قائمته  بيراميدز، 
الجونة في السابعة والنصف من 
مساء الثالثاء، على استاد الدفاع 

الجوي في الدوري الممتاز.
المختارة على  القائمة  وجاءت 

النحو التالي:
- حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

- المهدي سليمان.
- خط الدفاع: رجب بكار - محمد 
حمدي - أحمد أيمن منصور - عمر 
جابر - - علي جبر -عبد هللا بكري 

- ولفريد كانون.
- خط الوسط: نبيل عماد دونجا - 

إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد 
هللا السعيد - إبراهيم حسن - إسالم عيسى - عمر 

العيوني.
- خط الهجوم: جون أنطوي - محمد الجباس.

الدوري املمتاز.. فوز مثير لالحتاد على املقاصة.. ودجلة يحقق فوزه األول على حساب املقاولون
    حقق نادي االتحاد السكندري فوًزا مثيًرا على 
أهداف الثنين، مساء  بثالثة  المقاصة  حساب مصر 
الثامنة من  الجولة  مباريات  إطار  في  اإلثنين،  أمس 

الدوري المصري.
حصل االتحاد على ركلة جزاء بعد عرقلة رزاق سيسيه 
في الدقيقة 17 من اللقاء، ليترجمها أحمد رفعت بنجاح 
في الدقيقة 18، فيما أضاع محمد إبراهيم فرصة التعادل 

بعد غهداره ركلة جزاء في الدقيقة 38.
وشهدت الدقيقة 73 هدف التعادل لمصر المقاصة عن 
أحمد رفعت في  ينجح  أن  قبل  أمين،  طريق صالح 

تسجيل هدفه الثاني في اللقاء ليعيد االتحاد إلى التقدم 
في الدقيقة 80 ، لكن موزيس أدرك التعادل من جديد 
للمقاصة في الدقيقة 84، وبعد ذلك بدقيقة واحدة أحرز 
رزاق سيسيه هدف الفوز لالتحاد، الذي تقدم إلى المركز 
بفارق  نقطة،   17 المسابقة برصيد  ترتيب  في  الثاني 

نقطة خلف األهلي المتصدر.
أيضا، نجح وادي  الثامنة  الجولة  مباريات  وضمن 
دجلة في تحقيق فوزه األول هذا الموسم على حساب 
المقاولون العرب، بهدف نظيف، سجله مروان حمدي 

في الدقيقة 87 من اللقاء.

وارتفع رصيد وادي دجلة إلى النقطة السادسة 
15 في جدول ترتيب  المركز  إلى  ليتقدم 
المسابقة، بعدما دخل اللقاء متذياًل للترتيب، 
بالتعادل في 3 مباريات والخسارة في أربع.
فتوقف رصيده  العرب  المقاولون  أما 
الثالث بجدول  16 نقطة في المركز  عند 
بـ18  المتصدر  األهلي  الترتيب، خلف 
بـ17 نقطة،  السكندري  نقطة، ثم االتحاد 
قبل مواجهته  نقطة  بـ13  الزمالك  وأمام 

مع طالئع الجيش.

طالئع اجليش يفوز بثالثية على الزمالك

   تمكن فريق طالئع الجيش من الفوز على 
لهدفين، في ملعب  أهداف  بثالثة  الزمالك، 
الثامنة من  الجولة  بالسويس، ضمن  الجيش 

بطولة الدوري المصري الممتاز.
سجل أهداف فوز الطالئع كل من محمد شحاتة، 

في الدقيقة الثانية، وناصر منسي، في الدقيقة 
42، وأحمد سمير، في الدقيقة 58.

وأحرز هدفي الزمالك كل من مصطفى محمد، 
في الدقيقة 36، وكريم بامبو، في الدقيقة 76.

طارق يحيى عن »التفويت«: عيب »أنا راجل 
فالح«.. وأعتذر جلماهير الزمالك

 أكد طارق يحيى المدير 
الفني لنادي طالئع الجيش 
سماحه  الحديث عن  أن 
للزمالك بالفوز في المباريات 
يتولى خاللها األندية  التي 
المنافسة، يعد غير مقبول.

وأشار يحيى في تصريحات 
أون سبورت،  قناة  عبر 
إلى أن النجاح الذي يحققه 
التدريبي  خالل مشواره 
يزيد من فرحة  أن  يجب 
جماهير الزمالك به كونه 

أحد أبناء النادي.
وقال المدير الفني للجيش: 

»من تحدثوا عن أنني قمت بإراحة سبعة العبين 
أنا راجل فالح-،  لهم -عيب  أقول  الزمالك  أمام 

وأعرف أصول المهنة التي أعمل بها«.
وأكمل: »لدي أربعة العبين يعانون من إصابات 
قبل أن أتولى مهمة الجيش من األساس، ثم أصيب 

ثالثي آخر منذ عدة أيام«.
وأضاف: »أعرف أن الزمالك يفضل الهجوم من 
على أطراف الملعب، لذلك قمت بإغالقها، وكذلك 
أغلقت العمق تماًما، ما كنت أخشاه هو األخطاء 

التي نقع فيها«.

وأوضح: »أعتذر لجماهير الزمالك، أعرف احساسهم 
اآلن، لكنني مدرب وأريد الفوز على جميع الفرق 

وهذا هو الطبيعي«.
واختتم: »إذا كان هذا الفوز نجاح لي فإن جماهير 
الزمالك عليها أن تسعد به ألنني من أبناء النادي، 
ولكن الحديث عن التفويت بهذه الطريقة سيجعلني 

أترك التدريب تماًما«.
ونجح طالئع الجيش في تحقيق الفوز على حساب 
الزمالك بثالثة أهداف الثنين، في إطار مباريات 

الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.
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العالناتكم في »الرسالة«

مفهوم احلرية من منظور العرفانيات اإلسالمية
بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم: بشــير القــّزي

بقلم: سناء سراج

ن يقرأ كلماتي أن يترياّث وألاّ    أرجو مماّ
يتاّهمني بالهرطقة ويرجمني بالحجارة قبل 

أن ينتهي من مطالعة بقية المقال!
أ  نعيش في عصٍر يُعداّ فيه كافراً كلُّ من تجراّ
أن يكون له رأٌي مخالٌف لتلك المجموعات 
التي تمأل شوارع العالم وساحاته بمظاهراتها 
س مطالبها البيئياّة كدين جديد وتريد  والتي تكراّ
ان تقلب المقاييس مؤمنًة ان نهاية العالم قد 

ف اآلن... قربت ما لم نتصراّ
مع احترامي وتقديري لألهداف السامية 
التي يضعها المطالبون نصب عيونهم إلاّ 
أني أقسم الموضوع الى قسمين: األول هو 
الثاني هو اإلحتباس  بينما  البيئي  ث  التلواّ

الحراري.
قبل الخوض في صلب الموضوع يجب 
التنويه بان المطالبين يعتمدون على تقارير 
أصدرها خبراء في الميدان. إلاّ ان السؤال 
الخبير وهل يمكننا األخذ  يبقى: من هو 

بصورة مطلقة بآرائه؟
حسب المعجم تعريف الخبير هو التالي : 
اسم من أسماء هللا الحسنى ، ومعناه : العالم 
لع على حقيقته ، الذي  يء ، المطاّ بُكْنه الشاّ

ل تخفى عليه خافية
تجاربنا السابقة اثبتت انه ل يمكننا العتماد 

على آراء الخبراء وكأمثلة على ذلك:
أموالهم  فقدوا  المستثمرين  ماليين    o

باعتمادهم على الخبراء الماليين
o  خبراء الطقس يخطئون كثيراً في توقعاتهم
o  أما في التوقعات السياسية فحداّث ول 

حرج...
o  حتى في الطب وهو أرقى أنواع العلم 
نجد ان التشخيصات تغيرت وتغياّر مفهومها 

حسب األزمنة!
وفي عودة الى موضوعنا الرئيسي...

ث البيئي: التلواّ
ث البيئي يقسم الى قسمين: التلواّ

الذي تتسبب به الطبيعة نفسها  القسم    o
الغابات  والبراكين وحرائق  كالزلزل 

والفيضانات واألعاصير والجفاف ...
o  األقسام التي يتسبب بها اإلنسان بسبب 
معيشته ومعالم التمداّن الحديثة واذكر منها:

o  النفايات
o  المجاري الصحية

o  التدفئة والطهي بواسطة المواد التي تُفرز 
ث الهواء. لدى اشتعالها مواد تلواّ

ث فوراً  o  التدخين وهو الذي يدخل التلواّ
الى الرئات. 

o  استعمال وسائل التنقل والنقل التي تعتمد 
على السيارات والشاحنات وغيرها.  وهنا 
يجب التنويه ان السيارة التي يصب المطالبون 
غضبهم عليها هي أقل اآللت تلويثاً اذ ان 
إشعال مدفأة بالحطب لليلة واحدة يوازي 
ث الذي يحدثه استعمال السيارة لمدة  التلواّ
عام كامل كما ان احتراق احدى الغابات 
ث  في غرب البالد قد يوازي من ناحية التلواّ
استعمال مليار سيارة على مدى اكثر من 

٣٥ سنًة.
o  يبدو ان السيارة الكهربائية والتي ينشد  
المطالبون ميزاتها ل تقل ضرراً بالبيئة عن 
السيارة العادية وذلك بسبب طرق استخراج 

المواد الخاصة ببطارياتها!
o  تربية الماشية التي تصدر ١٤،٥٠% 
من الغازات المتسببة بالحتباس الحراري.

)وذلك حسب العلماء( 
الحتباس الحراري 

اطلب السماح بان اعرض الوقائع التالية:
o  األرض في األساس كانت كتلة مشتعلة. 
وعندما ننظر لياًل الى السماء نرى نجوماً 
مضيئة يبدو ان اشتعالها انطفأ منذ آلف 
السنين إلاّ ان ذاك النطفاء لن يصل إلينا إل 
بعد آلف سنين مقبلة. إذن التجاه الكوني هو 
نحو البرودة وليس نحو الشتعال من جديد!
o  األرض تسبح في عالم حرارته ٢٧٠ 
درجة مئوية تحت الصفر. إذن لول حرارة 
الشمس لكان الوضع المعيشي اصعب بكثير، 

ولماتت الكائنات على األرض.
الكرة األرضية كائن بحداّ  o  برأيي ان 
تقلباته ومواسمه وطباعه وهو  ذاته وله 
م به  أكبر من ان يستطيع النسان ان يتحكاّ

ويغياّر مجرى حياته!
o  سطح الكرة األرضية واسع جداً وإذا 
عنا بني النسان الموجودين حالياً عليه  وزاّ
بشكل متواٍز لوجدنا ان لكل فرٍد مساحة 
خاصة به توازي ٧٣،٠٠٠ متر مربع. 
إذن مجرد التفكير ان بإمكان أي كائٍن ان 
يدفاّئ هكذا مساحة مع أجوائها وأعماقها 

لهو أمر مستحيل!
خالصة

تمنع  التي  بكل األمور  نهتم  ان  • علينا 
ي ث حتى نعيش مع أبنائنا في جواّ صحاّ التلواّ
• قبل التركيز على األمور البعيدة المدى 
علينا ان نسعى لحل المشاكل التي نعانيها 

في الوقت الحاضر.
• الشاحنات التي تجوب شوارعنا تستهلك 
من الوقود أضعاف واضعاف ما تستهلكه 

السيارات.
• سياسات دول شمال أمريكا اعتمدت على 
اإلكثار من النقل بالشاحنات بدل التركيز 
على السكك الحديدية كما في بالد أوروبا.
الهوائية بدل  الدراجات  • العتماد على 
السيارات امر لن يفيد البيئة اذ انه اشبه بمن 

يود افراغ البحر بواسطة ملعقة!
• كثير من المواطنين يعتاشون بواسطة 
سياراتهم لزيارة الزبائن ونقل النمازج! الحد 
من حركتهم سيقضي حتماً على أرزاقهم!

• اإلكثار من الباصات ل يعني حتما اإلقالل 
من استهالك الوقود في كل األوقات ! عندما 
يكون الباص فارًغا من الركاب فإنه يستهلك 

بدون نتيجة!
• يجب التركيز على تطوير وتوسيع شبكة 
المترو بحيث تصبح موازية لما نجده في 

العواصم األوروبية !

   تروم العرفانيات اإلسالمية، تزكية الرؤية للعالَم وللقيم األخالقية 
األنانية  والفناء في بحر  الزهد  أو  قيماً لالستسالم  باعتبارها  ليس 
فر في عوالم العبث والالمعقول، أو التكالية والسلبية، وإنما  والساّ
باعتبارها أصول قيمية مرتبطة بعلم األخالق المقاصدية في بُْعِدها 
لوكي والَعَملي، والتي يتجاوز هدفها صالح الفرد، إلى إصالح  السُّ
المجتمع، وبناء أرضية مشتركة لتحرير اإلنسان من حضارة المادة، 

ه إلى فطرة الروح األولى، وهذا يعني إخراج العالَم  ورداّ
برمته من نظريات التسلاّط المعرفي والعنف النظري المبرر 
بالمقولت الفلسفية لضبط حركة التاريخ، وهذا مدخل لبناء 
أرضية روحية للتعايش بين الحضارات والتسامح بين األديان 
والتواصل بين الثقافات ، من خالل تزكية النفس وتحريرها 
من عبادة النفس واتباع الهوى، إلى الفناء في محبة الخالق 
وإخالص العبودية هلل، إذ تمام الحرية في تمام العبودية هلل.
ية” في القرآن الكريم  غم من غياب لفظ “الُحراِّ     على الراّ
س للقيم األخالقية الُعليا، إل أنَّ ذلك  باعتباره الِكتاب المؤساِّ
اللفظ يحضر  فهذا  الحرية،  يعني غياب ممارسة  يكن  لم 
ر”،  ” و”التَّحرير” و”الُمَحراّ عملياً من خالل ألفاظ “الُحراّ
قاب، في أكثر من سياق، سواء  زاً على مبدأ تحرير الراِّ مركاّ
ب إلى هللا،  تعلاّق األمر بالكفاّارات أو تعلاّق بالَحثاّ على التقراّ
وعلى تحصيل الثواب اإللهي، والتكفير عن الخطايا، قال 
تعالى: “َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة، َوَما أَْدَراَك َما اْلَعَقَبُة، َفكُّ َرَقَبٍة، 
أَْو إِْطَعاٌم ِفي َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة، َيِتيًما َذا َمْقَرَبٍة، أَْو ِمْسِكيًنا َذا 
ْبِر َوَتَواَصْوا  َمْتَرَبٍة، ثُمَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َوَتَواَصْوا ِبالصَّ
ِباْلَمْرَحَمِة” ، وفك الرقبة أو تحرير الرقاب ، هو  إخالء 
اً طليقاً له ما لألحرار من  ق، بجعله حراّ بيل للعبد من الراّ السَّ

حقوق وواجبات .
د تنظير وتوجيه وإرشاد،  ية ممارسة وليست مجراّ      إنَّ الُحراِّ
ين بتحرير البشر من الستعباد ومن اإلكراه  ولذلك اهتم الداِّ
والتَّسلاّط، فلم يكن خطاب القرآن الكريم قائماً على المفاهيم 
ز على الفعل اإلرادي، الذي  دات العقلية، وإنما ركاّ والمجراّ
المفهوم  الكريم من  القرآن  ينقلنا  ر، وبذلك  التَّحراّ يمارس 
د للحرياّة إلى التاّحرير باعتباره البُعد الحقيقي والعملي  المجراّ
ية في وسط عقلي جاهلي ل  لها، وذلَك ألنَّ إطالق لفظ الحراّ

يمكن فهمه إل على نقيض معناه األخالقي، أي نفي المسؤولية، أو 
فهمه على أساس الفوضى والتحلاّل من كل قيمة أو قاعدة أو قانون ، 
الشيء الذي يؤكد أنَّ الحرية مسؤولية، وليست فعل ما يريد اإلنسان 
بالمطلق، وهذا إشكاٌل ناَقَشَتُه الفلسفة وعلم الكالم، وكان من نتائجه أنَّ 
الحرياّة ُشعوٌر سيكولوجي، ويعني “ُشعورنا باللتزام وبما يترتاّب على 
عور الُخلُقي  أفعالنا من زيادة ونقص في قيمتنا الُخلقية، والواقع أنَّ الشُّ
ل  إذ يفرض علينا التزامات معياّنة، إنما يُجبرنا بذلك على أن نتحماّ
مسؤولية أخالقية بإزاء ذواتنا، ونحن ل نكون ملزمين أخالقياً، إل 
إذا كانت أفعالنا متوقاّفة علينا، وهذا معناه أننا أحرار فعال” ، فالشعور 
ية، إنها وثيقُة  باللتزام والمسؤولية واحترام الواجب، هو عين الحراّ
عي نحو  ر والسَّ ر، أْي التَّحراّ ية ولكن تحراّ لِة باألخالق، فال ُحراّ الصاِّ
ر الكامل من القيود الخارجية والداخلية نمتلك ُروح  الكمال، بالتَّحراّ
ية في القرآن  ية الحقيقية ، وبذلك نفهُم َجلِياّاً لماذا غاَب لفظ الُحراِّ الُحراِّ

ر. الكريم، وَحَضَر بدياًل عنه لفظ الحراّ والتَّحرير والمحرَّ
ية باعتبارها قيمة أساسية في حياة اإلنسان، لم يكن المقصود  إنَّ الحراّ
منها إطالق الحبل على الغارب، ول ترك اإلنسان منقاداً لهواه وأنانيته 
ية الفرد وحقوق  على حساب مصالح غيره، وأنَّ سبيَل التَّوازن بين حراّ
ر  المجتمع، هو نظام أخالقي متكامل، يضمن للجميع حقاّه في التاّحراّ
من أياّ ضغط أو إلزام أو تقييد أو قهر، ولعل ذلك ما تسعى لتحقيقه 
اً بحقوق  َمساّ تكن  لم  ية  فالحراّ الوضعية،  الدينية والقوانين  الشرائع 
اآلخرين، ولذلك من غير المنطقياّ السماح للمفسد بنشر فساده، ول 

للحرية، ولكن مع  فالختيار شرط  اتباعه،  الناس  بإلزام  المصلح 
ينجح  لم يكن  نتيجة  باللتزام واألمانة والمسؤولية، وهذه  عور  الشُّ
القانون دائماً في بلوغها، بسبب احتيال بعض الناس على القانون، 
وقدرتهم على النفالت من الِعقاب، ولكن في وجود األخالق يكون 
يني قوياًّ فيشعر المرء بالحياء، ويستحضر مراقبة الضمير  الوازع الداّ
وُسلطة الوعي الُعليا، وبأنَّ هللا يراه، وهذا تماماً مقاُم اإلحسان في 

َل البديل الحقيقي لكلاّ تحرير ونقٍل  ٌل ليشكاّ الفكر الصوفي، فهو مؤهاّ
إيمانية عميقة، ل  إلى حالة  العادية،  الحالة  اإلنسان من  لوضعية 
، وهو ما يجعل هذا  يحتاج معها المرء إلى حارٍس أو رادٍع خارجياّ
خص َمْصَدراً لألمن وُمَصداِّراً له، وهذا المعنى ورد في الحديث  الشَّ
الشريف: “وهللا ل يؤمن، وهللا ل يؤمن، وهللا ل يؤمن، قيل: مْن يا 

رسول هللا؟ قال: الذي ل يأمن جاره بوائقه” . 
أوسع  ُسلطة  إلى  بحاجة  “األخالق  أنَّ صالح  األكيد  من       
والعقد  القوانين،  ُسلطة  ، وهي  ين”  الداّ القائمة على  لطة  السُّ من 
الجتماعي، ولذلك فالحرية قضية نفسية واجتماعية، تتجاوز رغبات 
رة للجماعة، وأن يتوافق  الذات الفردية إلى احترام القوانين المؤطاّ
ية ودليٌل  اإلنسان مع ضميره األخالقي، وهذا منتهى الشعور بالحراّ
حة النفسية، ولذلك يرى علماء التزكية أنَّ “أهم مقومات  على الصاِّ
حة النفسية تكمن في توافق اإلنسان مع ربه وليس مع هوى  الصاِّ
نفسه، وبالتسليم إلرادة خالقه، وليس لمراد هوى نفسه، فيستشعر 
ر من التاّعلاّقات  المة النَّفسية عن طريق التاّحراّ حة والساّ حقيقة الصاّ
ا أن يكون  ، فإنَّ العبَد ل يكون إل بين خيارين: إمَّ القلبية، ومن َثمَّ
ر من كلاّ شيء، أو يكون عبداً لغيره فيستعبده كل  عبداً هلل فيتحراّ
شيء” ، وهنا يكمن شقاؤه وتعبه، فتتعب نفسه وبدنه في تحقيق 
يق  والضاّ نك  الضاّ ويصيبه  لفواتها،  ر  فيتكداّ تنتهي،  ل  التي  آماله 

لفقدها، لقصوره عن بلوغه مراده .
اً طليقاً، ألنَّ تماَم  ُه المرُء لخالِِقه يُصبُح ُحراّ       وهكذا، عندما يتوجَّ

ية في إخالص الُعبودية هلل،  الُحراّ
ولم يرتبط اإلنسان بشيء إل 
كان عبداً له، بما هو إحساٌس 

ُمقيم  وانزعاٍج  دائٍم  لقلٍق  دافعاً  ذلك  فكان  فقدانه،  على  بالخوف 
واضطراب وتشويش، يقول ابن القيم الجوزية: “قضى هللا سبحانه 
وتعالى قضاًء ل مردَّ له؛ أنَّ َمِن اطمأنَّ إلى شيء سواه، أتاُه الَقلَُق 
َمْن كان، وقد  والنزعاج والضطراب من جهته كائنا 
جعَل سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضاً لسهام 
البالء، ليعلم عباده وأولياءه أنَّ المتعلاّق بغيره مقطوع، 
إلى سواه عن مصالحه ومقاصده مصدود  والمطمئن 
وممنوع” ، وينتج عن هذه الفكرة أن يصبح ِذكر هللا باباً 
، كما ورد في القرآن: “الَِّذيَن آَمنُوا  لجلب الطمئنان القلبياّ
ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقلُوُب” ،  ِۗ  أََل ِبِذْكِر للاَّ َوَتْطَمِئنُّ ُقلُوبُُهم ِبِذْكِر للاَّ
وق إلى الِجنان،  وأن يرتبط ِذْكُر هللا بكماِل اإليمان، والشاّ
ولذلك كاَن تركيُز المتصوفة على ذكر هللا كبيراً، ألنَّ َمْن 
أحبَّ شيئاً أكثَر ِمْن ذكره، فكان األمر اإللهي باإلكثار من 
 َ ذكر هللا، في قوله تعالى: “ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا للاَّ
اكر لرباّه هو  ِذْكًرا َكِثيًرا، َوَسباُِّحوُه بُْكَرًة َوأَِصياًل” ، والذاّ
لط المادية، واتصل بُسلطة  َر من كل السُّ الُحراّ ، ألنه تحراّ

هللا الُعليا التي ل يخيب أبداً من سعى إليها ُحباّاً وشوقاً.
األغياِر  من  التََّخلُِّص  نحو  المتصوفة  إنَّ سعَي        
بالستغراِق في ِذكر هللا، قد أثمر في النُّفوس إحساساً 
ية، والتَّعلاّق باهلل وحده،  ر من كل الرتباطات الماداّ بالتَّحراّ
فيكتفي العابُد بما عند هللا، ويزهد في ما سواه، ويكون 
ة الناّفس، فمن استغنى باهلل  هذا المنهج سبياًل لتحقيق ِعزَّ
يصبح مصدر  ألنه  إليه،  الناس  واحتاج  كان عزيزاً 
عادة  السَّ إلى تحصيل  فهو “أقرب من غيره  سعادتهم، 
لنفسه وتحصيل اإلسعاد لغيره، كما أنَّ سعادته ليست 
سعادة ظاهرة تذهب مع ذهاب أسبابها- وهي العطاءات 
المادية- وإنما سعادة خفية، ألن سببها باق ل يذهب، وهو 
ر من  وحية يتحرَّ الك في التربية الرُّ ، فالسَّ وحياّ العطاء الرُّ
د بأسبابها المتجددة والمتوالية”  عادة، كما يتزواّ موانع السَّ
لُة بين ِصْدِق الُعبودية هلل والحرية  ، ولذلك كانت الصاِّ
وثيقة جداً، وخاصًة في نمط التربية اإلسالمية، ألن اإلسالم هو 
لة بين المخلوق والخالق،  “الدين الوحيد الذي يسمح باستقالل الصاّ
َه إلى هللا بضميره فرداً بغير واسطٍة من  ويستطيع العابُد فيه أْن يتوجاّ
سادن ول شعائر في محراب..” ، إذ ل واسطة في دين اإلسالم بين 
العبد وربه، فاهلل تعالى قريب من عباده، يقول سبحانه: “َوإَِذا َسأَلََك 
اِع إَِذا َدَعاِن، َفْلَيْسَتِجيبُوا  ِعَباِدي َعناِّي َفإِناِّي َقِريٌب، أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ
لِي َوْليُْؤِمنُوا ِبي لََعلَُّهْم َيْرُشُدوَن” ، وقد كانت هذه الخاصية سبياًل 
ر ِمن ُسلطة اآلخرين، ليقف  لتحقيق الستقاللية في العبادة والتاّحراّ
غوطات، ومن  الضاّ فيتخلاّص من كل  بين يدي رباّه،  اً  ُحراّ المتدياُّن 
قيود الواقع و”يعيد لألنا تقديرها لذاتها وتوازنها مع حقلها” ، وهذا 
عور  حة النَّفِسياّة التي ينشدها علم النفس، وتتحقق في “الشُّ معنى الصاِّ
ضا عن الذات، والقدرة على التكياّف مع  مأنينة واألمان والراّ بالطاّ
” ، وهو  الواقع وحلاّ مشكالته، وامتالك مهارات التَّفاعل الجتماعياّ
ما يؤكد انتقال المتصوفة من مجاهدة النَّفس إلى المجاهدة في بناء 
الم، وهنا تكمن  لم والساّ األوطان وتعميم األمن واألمان، ونشر الساّ
قيمة التصوف في اقتراح مداخل اإلصالح والتنمية والتحديث، وبثاّ 
معاني التاّساكن والتاّعارف بين بني البشر دون أياّ إقصاٍء أو اداّعاٍء 
بامتالك ُسلطة ما على الغير، إذ الُكلُّ مخلوقات هللا، ل ُسلطة ألحٍد 
ل  على اآلخر، وإنما الجميُع تحَت رحمِة هللا وفضله، فهو المتفضاّ
على عباده، وقد يجري الخير على أيدي بعض مخلوقاته، ليكونوا 

جنوداً من جنود هللا.

  الرسالة/ مونتريال
بقيادة   Entraide Bois-de-Boulogne جمعية  قامت 
السيدة كلودي عياس مساء يوم األربعاء الموافق الرابع من 
الثقافي  المركز  في  ثقافية عن مصر،  ندوة  بتنظيم  ديسمبر، 
السفير  سعادة  وتقديم  اعداد  من  لوران  للسان  الجتماعي 
رم قنصل مصر العام في مونتريال وبحضور عدد  حسام محَّ
ولفيف  مصرية  أصول  من  الكنديين  الصحفيين  بعض  من 

كبير من أبناء الجالية المصرية والعربية في مونتريال.
في  مصر  تشهدها  التي  المهمة  التطورات  المحاضر  تناول 
السنوات األخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 
التحديد  وجه  وعلى  والخدمية،  الجتماعية  القطاعات  جميع 
المصريين  داعياً  الجديدة  والمدن  السياحي  القطاع  في 
وجهتهم  تغيير  خالل  من  مصر  تشجيع  لضرورة  والعرب 
مصر  ان  مؤكداً  إليها،  الدول  لبعض  السنوية  ورحالتهم 
تمتلك كل العناصر التي من الممكن اسعاد من يفكر في القيام 

بزيارتها والستمتاع بشواطئها.
وأجمل  ألهم  مصورة  فيلمية  نماذج  السفير  سعادة  وقدم 

في  وتعمل  لديها  الموجودة  السياحية  والشواطئ  المناطق 
للحضارة  النادرة  األثرية  المتاحف  أهم  والشتاء مع  الصيف 
بكامل  وتعمل  أراضيها  على  والموجودة  القديمة  المصرية 
السائح من كل مكان  إنتباه  طاقتها اإلدارية والفنية وتجتذب 

في العالم.
الموجهة  السئلة  كافة  على  بالرد  المحاضر  بدأ  ذلك  بعد  ثم 
لسيادته من بعض السادة الحضور وتناولت الوضع السياسي 
التوالي،  على  والخدمي  والسياحي  والستثماري  واألمني 
لينتهي  بكل شفافية ومصداقية  بالرد عليها  قام سعادته  والذي 
هذا اللقاء المتميز على كافة األصعدة بأخذ الصور التذكارية 
على  اثنوا  الذين  الحضور  السادة  وغالبية  السفير  سعادة  مع 
لهم  قيمة أضافت  بها من معلومات  المحاضرة وعلى ما جاء 
الكثير والكثير وبأكثر من لغة أجنبية، باإلضافة للغة العربية .
رم وللسيدة كلودي عياس  كل الشكر لسعادة السفير حسام محَّ
وزوجها الدكتور رؤوف عياس وللجميع على تنظيم وتقديم 

هذه الندوة القيمة وبالتوفيق والنجاح الدائم إن شاء هللا.

من أزقة الصاغة إىل أبراج اإلدارية
  الذهب من المعادن النفيسة التي يسعى كل إنسان لقتنائه وخاصة السيدات 
لما له من بريق يخطف العين والعقل كما أنه وسيلة من وسائل الدخار ، 
وهو ايضآ شريك كل فرحة ونراه في صور كثيرة ومتعددة منذ أيام الفراعنة 
حيث كانوا يصنعون منه التوابيت ويمألون به المقابر ويزينون مالبسهم 

واوعيتهم من األكواب والصحون وخاصة الملوك… 
 وبريق الذهب ذلك المعدن النفيس الذي مهما مر عليه الزمن ل يصدأ أو 
يبلى بل تزداد قيمته ورونقه الذي يخطف العين، واشتهرت القاهرة الفاطمية 
أشكالها  بكل  الذهبية  المشغولت  لبيع وصناعة  المعز بسوق كبير  قاهرة 
ويعد السوق األشهر على مستوى محافظات مصر ويسمي الصاغة  حيث 
فيه أشهر محالت الذهب والورش وله عدة مداخل من ألموسكي والغورية 
والعطارين وبيت القاضي تلك األماكن التي تحمل في طياتها عبق التاريخ 
ورائحة الزمن الجميل ورونق الماضي وهو شارع متفرع منه عدة أزقة 
ضيقة وملئ بالمحالت والمقتنيات الذهبية بكافة أشكالها التي تبرز مهارة 
وإتقان وفن العامل المصري في تشكيل المصوغات الذهبية وهناك في سوق 
الذهب تجد أشهر التجار على مر السنين مثل السرجاني ولَزردي اللذين 

يتربعان على عرش سوق الذهب..
 ومع متطلبات العصر وازدحام العاصمة ) القاهرة( التي يلجأ إليها القاصي 
والداني ومع الفكر الجديد للتطوير وإنشاء العاصمة اإلدارية الجديدة والتي 
تعتبر صرح ونموذج التقدم والخروج من نقطة الرتكاز والسعي لتعمير 

بقعة جديدة على أرض مصرنا الحبيبة.. 
كانت الريادة والتفكير خارج الصندوق وتبنت ونفذت شركة من شركات 
التطوير العقاري وهي شركة اي سي جروب  بعمل سوق للذهب في العاصمة 
اإلدارية الجديدة مماثل لسوق الذهب في قاهرة المعز منطقة الصاغة األشهر 
على مستوى العاصمة، والستفادة من مهارة وفن العامل المصري الذي 
يتمتع  بالذوق الرفيع  في تشكيل قطع الذهب وايضا أحياء مهن تكاد أن تندثر 

وتقل فيها العمالة.. وهذه تجربة رائدة وأفكار خارج الصندوق. 
التي تبناها وزير  الذهبية  ايضآ فكرة إنشاء مدرسة لتعليم فن المشغولت 
التعليم طارق شوقي اتمنى ان تكون هناك مبادرات وأفكار لرجال األعمال 
بها  أشتهر  والشركات والمؤسسات واألفراد  إلحياء مهن وحرف كثيرة 

المصريين على مر العصور تكاد أن تفنى وتندثر مع مرور األيام.. 

ندوة ثقافية ناجحة للسفري حسام حمَّرم عن مصر اليوم



Un mouvement a rassemblé une centaine de 
femmes devant le Parlement de Québec diman-
che midi pour dénoncer la violence faite aux 

femmes.  
La manifestation spontanée, dite «Flash Mob» n’a duré 
que quelques minutes. Les manifestants, qui portaient 
un ruban noir sur les yeux, ont chanté un hymne créé au 

Chili en soutien aux femmes violentées.  
Le chant a été adapté au Québec en français, mais 
également en Innu et dans la langue des signes.  

 «On a réuni 130 femmes pour reprendre une 
chorégraphie qui a d’abord été faite au Chili et 
on l’a adaptée au Québec pour intégrer la ques-
tion des femmes autochtones assassinées et dis-
parues» mentionne Annie-Pierre Bélanger du 
Regroupement des groupes de femmes de la 
Capitale-Nationale.  
Le mouvement de contestation a pris naissance 
d’abord au Chili, pays en pleine crise sociale où 
la violence faite aux femmes a largement aug-
menté dans les derniers mois.  
 Plusieurs villes ont emboité le pas en dénon-
çant cette violence comme à Paris, à Mexico et 
à Montréal.

L’ancienne députée 
libérale Jody Wil-
son-Raybould, qui 

occupe toujours ses anciens 
bureaux ministériels bien 
qu’elle soit maintenant une 
élue indépendante, qualifie 
cette controverse de «dis-
traction».  
L’élue qui est à l’origine 
de la saga SNC-Lavalin 
ayant éclaboussé le premier 
ministre Justin Trudeau 
affirme qu’elle est juste-
ment en train de trouver 
une solution avec l’adminis-
tration de la Chambre des 
communes, à Ottawa, pour 
se reloger ailleurs.  
Quand toute cette affaire 
a éclaté, jeudi, elle affirme 
qu’elle était justement en 
train «de revoir la liste des 
bureaux proposés», a-t-elle 

écrit samedi, sur Twitter.  
En tant qu’élue indé-
pendante de Vancouver 
Granville, en Colombie-
Britannique, Jody Wilson-
Raybould n’a plus besoin 
d’une suite ministérielle dis-
posant de plusieurs locaux. 
Les bureaux qu’elle occupe 
depuis 2018, époque où elle 
était ministre dans le cabi-
net Trudeau, doivent être 
occupés par Dan Vandal, le 
nouveau ministre des Affai-
res du Nord. Ce dernier n’a, 
pour l’heure, pas d’espace 
pour se mettre au travail 
avec son équipe.  
Après chaque élection, les 
bureaux de la colline par-
lementaire sont répartis en 
fonction du nombre d’élus de 
chaque formation politique. 
Les ministres et les mem-

bres du parti ayant formé 
le gouvernement reçoivent 
d’abord des bureaux, suivis 
des oppositions, en fonction 
de leur rang.  
Au scrutin du 21 octo-
bre dernier, 157 députés 
libéraux ont été élus tout 
comme, 121 conservateurs, 

32 bloquistes, 23 néo-démo-
crates, trois verts et une 
indépendante, soit Mme 
Wilson-Raybould.  
Samedi, cette dernière a 
soutenu qu’il n’y a pas de 
règles claires et écrites rela-
tivement à l’attribution des 
bureaux.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
Un grand rêve qui se réalise en Égypte avec 

l’application de l’assurance-maladie obliga-
toire selon laquelle les 100 millions d’Égyp-

tiens auront tous droit à un service médical gratuit en 
payant une cotisation mensuelle établie comme suit :
1% du salaire de l’employé du secteur public et du sec-
teur privé    
3% du salaire de l’employé pour l’épouse sans travail 
1%  du salaire de l’employé pour chaque enfant 
4% du salaire de l’employé par l’employeur.
Quant aux personnes de professions libérales, elles 
devront payer 5% de leurs revenus évalués par  les 
impôts alors que les personnes à la retraite elles ne 
payeront  2% du montant de la pension. 
De plus , le programme de l’assurance- maladie est 
reparti sur six étapes dont la première a débuté il y a 
près de six mois et comprend 5 gouvernorats : Port-
Saïd, Ismailia, Suez,  Sud du Sinaï et Nord de Sinaï 
La seconde étape : Assouan, Louksor, Kéna, Matrouh 
et Mer Rouge. 
La troisième étape : Alexandrie, Behera, Souhag, 

Damiette et Kafr El Zayat.
La quatrième étape : 
Assiout, Elwadi El guedid, 
El Ménia, Fayoum et Beni 
Souef.
La cinquième étape : 
Dakahléya, Charkéya, 
Gharbéya et El Ménou-
fiya, alors que la dernière étape ne comprend que 3 
gouvernorats : Le Caire, Guizéh et El Kalyoubéya.
A ce propos, il est intéressant de savoir que depuis le 
début de l’assurance-maladie, il y a 6 mois, plus d’un 
million et demi se sont inscrits au programme dont 
11000 ont été opérés gratuitement sauf  pour les 
frais des analyses en laboratoire, les radiographies 
et les médicaments pour lesquels le malade paye 10% 
avec un maximum de 100 livres.
Un dernier mot, l’assurance-maladie est obligatoire 
pour tous les citoyens en Égypte mais elle est facul-
tative pour les égyptiens qui sont à l’extérieur du 
pays.

Début officiel de l’assurance-maladie obligatoire en 
Égypte à partir de Port -Saïd avec 11000 interven-

tions chirurgicales gratuites en six mois

Des changements demandés par les syndicats avant 
le transfert des fonctionnaires en région

Manifestation spontanée 
à Québec contre la vio-
lence faite aux femmes

Manifestation spontanée à 
Québec contre la violence 

faite aux femmes

Jody Wilson-Raybould affirme que l’affaire de ses 
bureaux est une distraction

Les Producteurs laitiers du Canada demandent à 
François Legault de revoir sa demande

Pour stimuler l’économie, et pour attirer les immi-
grants en région, la CAQ s’est engagée en septem-
bre à transférer 5 000 emplois du gouvernement 

dans les régions d’ici 10 ans. Or, pour le Syndicat de la 
fonction publique du Québec (SFPQ), il va falloir faire des 
changements avant de pouvoir atteindre l’objectif.
Les syndicats affirment que dans l’état actuel des situa-
tions, avec les conditions qu’on offre actuellement aux 
fonctionnaires, ce n’est pas possible.
«Si [le gouvernement change] au prochain mandat ou si 
ce n’est pas eux qui sont là, les priorités changent, dix ans, 
oublie ça, c’est une éternité», dit-il.
Mais un autre défi s’impose selon M. Daigle : celui de 
pourvoir ces postes.
«Il y a en plein de postes disponibles en région. Ils ne sont 
même pas comblés présentement, indique-t-il. Comment 
est-ce qu’on veut transférer 5000 postes de plus si on ne 
donne pas les conditions pour y arriver?» se questionne 
M. Daigle.
Il craint aussi que ses membres se fassent forcer la main 
pour être déployés en région.
«On craint également aussi que, si on ne donne pas les 
bonnes conditions de travail aux bonnes personnes pour 
les amener en région, il n’y aura pas de postes de pour-
vus», relate le président.
Il faudra cependant rendre la fonction publique plus atti-
rante pour y arriver. L’offre de 7% d’augmentation sur 
cinq ans ne résoudra pas le problème pour autant.
«Parce qu’on ne paye pas! répond Christian Daigle 
lorsqu’on lui demande pourquoi le gouvernement n’attire 
pas les travailleurs. Les conditions ne sont pas avantageu-
ses pour les gens. Les gens partent du gouvernement pour 

s’en aller ailleurs.»
En 2018, Christian Dubé s’était engagé à déployer des 
moyens pour attirer, entre autres, plus d’informaticiens.
«On va travailler très fort dans les prochaines semaines 
à dire c’est quoi, notre plan de transformation numérique 
pour donner de meilleurs outils à nos fonctionnaires?», 
dit-il.
Selon le syndicat, le recours à l’expertise externe en tech-
nologies de l’information a chuté de 73% à 72% l’an der-
nier, mais le nombre de postes à combler, lui, a augmenté, 
passant de 879 à 991.
«On veut pouvoir dire aux gens: venez travailler au gou-
vernement du Québec, venez développez votre carrière au 
gouvernement du Québec, insiste le président du SFPQ. 
Eh bien, pour ce faire, ça va prendre quelque chose d’allé-
chant sur la table pour attirer ce monde-là.»

  Mardi 17 décembre 2019 
الثالثاء 17 ديسمبر 2019

Les Producteurs laitiers 
du Canada invitent 
le premier ministre 

François Legault à revoir la 
demande qu’il a faite au chef  
du Bloc québécois de voter en 
faveur du nouvel accord nord-
américain de libre-échange.
L’organisation affirme que cet 
accord, qui a récemment été 
signé par des représentants 
des États-Unis, du Mexique et 
du Canada, et qui doit encore 
obtenir l’aval des parlemen-
taires, comporte toujours des 
éléments dommageables pour 
certaines industries, dont l’in-
dustrie laitière.
«À terme, cet accord aura 
pour effet de transférer l’équi-
valent de la production lai-
tière moyenne d’environ 520 
fermes du Québec à des pro-
ducteurs américains dont le 
lait servira à faire des produits 
vendus au Québec et partout 
au Canada», a mentionné 
Pierre Lampron, le président 
des Producteurs laitiers du 

Canada, dans un communiqué, 
dimanche.
Il déplore en outre que le pre-
mier ministre Legault fasse 
cette demande au Bloc qué-
bécois en appelant à «l’intérêt 
des Québécois». Selon lui, «M. 
Legault n’a certes pas consi-
déré que dans un système 
parlementaire les projets de 
loi, incluant ceux qui visent à 
ratifier les accords internatio-
naux, sont soumis à une révi-
sion afin de permettre de les 
bonifier, et cet accord gagne-
rait à l’être, non seulement 
pour le secteur laitier, mais 
aussi pour les travailleurs du 
secteur de l’aluminium».
La semaine dernière, alors que 
la version finale du nouveau 
traité venait à peine d’être 
signée à Mexico, le chef  du 
Bloc québécois, Yves-François 
Blanchet, a déclaré que son 
parti ne voterait pas en faveur 
d’un accord qui «sacrifie l’alu-
minium québécois».
Vendredi, François Legault, 

au sortir d’une rencontre avec 
son homologue fédéral Justin 
Trudeau à Montréal, a appelé 
le chef  du Bloc québécois et 
son parti à changer de position 
et à appuyer la ratification de 
l’Accord Canada-États-Unis-
Mexique (ACEUM).
Fait à noter, vendredi, après 
avoir déploré quelques jours 
plus tôt que le nouvel accord 
permette au Mexique de conti-
nuer d’importer à sa guise de 
l’aluminium en provenance 
de la Chine, «affectant de 
façon considérable l’équilibre 

de la chaîne de valeur nord-
américaine de l’automobile», 
l’Association de l’aluminium 
du Canada a dit qu’elle souhai-
tait sa ratification par le Par-
lement.
«Après avoir procédé à un 
examen détaillé de l’accord 
paraphé cette semaine, l’As-
sociation de l’aluminium du 
Canada estime que l’ACEUM 
contribuera à assurer un 
avenir durable à notre indus-
trie de classe mondiale au 
pays», a indiqué l’organisa-
tion, vendredi.

Salah EL ACHKAR 

Les Femmes refusent les 
accusations,

Digne, fier, elle se contente de ce qu’elle est
Nerveuse, autoritaire elle s’oppose à tout malgré,,
Son signe est le Lion elle ne se laisse pas faire
Ses griffes sortent au moment opportun, ils sont parfaits

Elégante, délicate son orgueil l’oblige
Elle ne mâche pas ses mots, pour son prestige
Mère poule, elle s’occupe  amoureusement des enfants
Si elle commette une faute elle s’inflige

Par une sanction dure et impardonnable
Pour elle, les mensonges ne sont pas valables
La vérité blesse, mais elle sorte des sa bouche
La fidélité est son arme aigue, elle est solvable

Sa recommandation est de satisfaire ses exigences 
Ses capacités s’étalent jusqu’à sa performance
Une grande Dame d’une qualité exceptionnelle
Souhaite servir les plus démunis, ceux de mal chance 

Généreuse, discrète, joyeuse selon les circonstances
Aime la mondanité simple sans prétention de voyance
Sa garde robe bien choisie soigneusement
Remarquable, parmi les grandes Dames de l’élégance

La Dame Lion elle proclame toujours sa part
Ne cède pas sa proie ni aux uns, ni aux plupart
Des inconnus, encore moins ceux qui ignorent les valeurs
Des Dames respectueuses qui gardent une distance pour faire part

Des choses et des objets d’art contemporain
Pour se défendre elle se comporte comme un malin
Fait semblant qu’elle ignore le problème
Pour ne pas l’interroger comme un témoin

Elle fuit les malentendus et les critiques
Elle s’éloigne de la responsabilité surtout cynique
Son seul témoignage c’est dire la vérité
Jamais mensongère puisqu’elle est du genre pacifique 

يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان 
أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم األماني 
من الجالية العربية والمسيحية  بمناسبة 

عيد الميالد المجيد والسنة الجديدة  
أعاده هللا على الجميع باليمن 

والخير والبركات

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

اإليرانية والشرقية  

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371www.akhavanfood.com

L’émerveillement propre à une parade 
de Noël a fait place à l’horreur et à la 
consternation après la mort d’un enfant 

de 7 ans qui a chuté d’un char allégorique
Le petit Rowan Ace Frensley prenait place, 
avec sa troupe de scouts, sur une plateforme qui 
circulait à très basse vitesse près de son école 
primaire, au Tennessee, quand il a fait sa chute 
mortelle. Pour ajouter à la tragédie, c’est son 
propre père qui était au volant du char allégori-
que qui l’a écrasé. 
Des passants se sont précipités à son secours 
mais l’enfant ne répondait déjà plus. 
«Comme vous pouvez imaginer, nous somme 
tous incroyablement bouleversés. Je n’ai pas 
les mots pour exprimer mon chagrin», a dit le 
capitaine de la police Tyler Chandler, à la chaîne 
WKRN. 
La communauté de Mt. Juliet pleure la perte de 
l’un des siens à quelques jours de Noël. 
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     كانت الرياضة مهمة جًدا في مصر القديمة. وكان 
الفراعنة رواًدا سبقوا شعوب العالم في االهتمام بالرياضة 
وممارسة العديد من أنواعها والتي تشبه مثيالتها في 
الوقت الحاضر. وتعد المناظر المرسومة على العديد 
من اآلثار المصرية أكبر دليل على ذلك. ومارس قدماء 
المصارعة، ورفع  مثل  المصريين رياضيات عديدة 
األثقال، والسباحة، وصيد األسماك، والتجديف، وألعاب 
القوى، والرماية، والمالكمة، والوثب العالي، ومختلف 
األلعاب واألنشطة الرياضية. وكثير من القوانين التي 
بشكل  مبنية  الرياضية  األنشطة  في  اليوم  نستخدمها 
أساسي على القوانين التي مارسها المصريون القدماء. 
وكان اللعب بالكرة معروًفا في مصر القديمة. وكان 
المصريون القدماء أصحاب اختراع كرة اليد ومارسوا 
كان  البشرية،  تاريخ  في  مرة  وألول  اليد.  كرة  لعبة 
يُسمح للفتيات بممارسة الرياضة حيث ظهرت المناظر 
العديدة لتلك اللعبة على جدران مقابر بني حسن بالمنيا، 
فتظهر فتاة تعتلي ظهر زميلتها، ثم تتقاذفن بثالث كرات 
صغيرة في حركات سريعة متالحقة. وتوجد رسومات 
سنة.  آالف  خمسة  منذ  سقارة  مقابر  في  اللعبة  لهذه 
وكانت الكرة مصنوعة من الجلد الذي يتم حشوه بألياف 
النباتات والقش أو كانت من نبات البردي حتى تكون 

أخف وقابلة أكثر للتحمل. وتوضح هذه 
الصورة أربع فتيات يمارسون كرة اليد. 
وتثبت هذه الصورة أن المرأة في المجتمع 
المصري القديم كانت تمارس الرياضة 

مثل الرجل تماًما.
خالصة  مصرية  لعبة  الهوكي  ولعبة 
آالف  منذ  المصريين  قدماء  مارسها 
النقوش  في  مصورة  وهي  السنين. 
بالمنيا،  حسن  بني  بمقابر  والرسوم 
بالعصا  يظهر العبان ممسكين  حيث 
المعكوفة في انحناءة رياضية. وتوضح 
مضرًبا  يحمالن  العبين  النقوش  تلك 
مصنوًعا من فروع النخيل له نهاية ملتوية 
الكرة  الهوكي. وكانت  تشبه مضرب 
التي يستخدمونها مصنوعة من خيوط 

البردي المغطاة بقطعتين من 
الجلد على شكل نصف دائرة 
الكرة  هذه  تلوين  يتم  وكان 

بلونين أو أكثر. 
العدو  رياضة  وكانت 
منذ  مصر  في  معروفة 
وكانوا  الفرعوني.  العصر 
يتبارون في سرعة الجري. 
الجري  سباقات  كانت  لقد 
من أهم السباقات لدي قدماء 
أثناء  خاصة  المصريين، 
بتولي  الخاصة  االحتفاالت 
الملك حكم مصر حيث كانت 
إحدى طقوس هذه االحتفاالت 
فيه  يقوم  للملك  سباق  إقامة 

بالجري ليظهر قوته البدنية وقدرته على الحكم مستخدًما 
قدراته البدنية والعقلية مًعا. وبذلك وصلت رياضة العدو 
إلى درجة كبيرة من األهمية؛ إذ كان هذا شرًطا أساسًيا 
لتولي الحكم أو التجديد للفرعون أن يقطع مسافة محددة 
عدًوا منفرًدا كي يثبت أنه بصحة جيدة تؤهله إلى حكم 
البالد، ضمن طقوس عيد سد أو العيد الثالثيني للجلوس 
على عرش مصر. ومن تلك األمثلة التي توضح ممارسة 
العدو مناظر في مقبرة بتاح حتب بسقارة من األسرة 
الملكة  الحمراء  المقصورة  على  ومصور  الخامسة. 

حتشبسوت بالكرنك وهي تعدو.
قبل  المالكمة  رياضة  القدماء  المصريون  لقد عرف 
اإلغريق بقرون طويلة وكانوا أول من مارسها إلعداد 
الشباب للدفاع عن الوطن. ويظهر على مقبرة خرو إف 
باألقصر منظر يمثل رياضة المالكمة، ومنظر آخر 
يمثل أزواًجا من المالكمين يمارسون هذه الرياضة. 
وتوجد مناظر خاصة بلعبة المالكمة في مقبرة »مري 
رع« في المنيا، وفي مقبرة »بتاح حتب« في سقارة. 
االستعداد  وضعية  في  العب  توضح  الصورة  وهذه 
لتوجيه ضرباته بقبضة اليد نحو الالعب اآلخر والذي 

بدوره يحاول صد هذه الضربات.
وكانت رياضة المصارعة أحد األنشطة المنتشرة لدى 
قدماء المصريين. وظهرت مناظر تصور هذه الرياضة 
بين الصبيان على مقبرة بتاح حتب بسقارة. وهذه أقدم 
صورة لرياضة المصارعة من األسرة الخامسة. كما 
صورت مناظر أخرى تمثل رياضة المصارعة بين 

الرجال المحترفين في وضعيات متعددة على جدران 
مقبرة األمير باقت ببني حسن بالمنيا.

األصول  وضعت  التي  هي  القديمة  مصر  وتعتبر 
العديد  المناظر  فقد وضحت  الجمباز  أللعاب  األولى 
من األوضاع الدقيقة، ومنها منظر ألربعة شباب يقف 

أحدهم باسًطا ذراعيه بشدة إلى الجانبين في مستوى 
كتفه، ويبسط آخر ذراعيه بشدة أمامه في مستوي كتفه 
إلى  األخرى  دافًعا  واحدة  ساق  على  يعتمد  حين  في 
األمام في وضع، ويتخذ اآلخران أوضاًعا مماثلة في 
مقبرة باقت ببني حسن بالمنيا. وكانت المرأة المصرية 
أولى نساء البشرية ممارسة للجمباز. وهذا واضح في 
منظر يمثل ممارسة المرأة المصرية القديمة أللعاب 
الجمباز بمصاحبة الموسيقى. وكان العبو الجمباز من 
القدماء المصريين يقومون بأداء الوثبة المتتالية بدون 
لمس األرض برؤوسهم كما كانوا يقومون بأداء أكثر 
من لفة كاملة في الهواء. وفي نهاية التدريب كان يقف 
الالعبون بشكل مستقيم. وكان اللعب في الجمباز يقوم 
على انحناء الجسم للخلف حتى تقوم اليد بمالمسة األرض 
مما يوضح مدي المرونة التي كان يتمتع جسم المصري 
القديم. واحتفظت المتناظر بمجموعة من مناظر التعليم 
الجماعي في الرقص اإليقاعي حيث تظهر عدة فتيات 
يؤدين رقصات إيقاعية في أوضاع منتظمة من مقبرة 

خرو إف باألقصر. 
ولعبة المبارزة بالسيف )الشيش حالًيا( لعبة مصرية 
ممارستها  إلى  القدماء  المصريون  وتوصل  خالصة. 
وأعدوا لها أدواتها واألقنعة التي اُستخدمت لحماية الوجه. 
وقد ظهرت أول مباراة للمبارزة عند قدماء المصريين 
في نقوش معبد بمدينة هابو باألقصر من عهد الملك 
رمسيس الثالث، حيث ظهرت فيها المبارزان ممسكين 
بأسلحة مغطاة عند طرفها ومرتديين اقنعة لحماية الوجه 

تشبه إلى حد كبير األقنعة الحديثة. 
واعتنى المصريون 
برياضة  القدماء 
كتدريب  الرماية 
الوطن  عن  للدفاع 

ضد الغزاة والمجرمين. وأًصبحت 
تلك الرياضة من الرياضات التي 
القديمة.  مصر  ملوك  مارسها 
لرياضة  عديدة  مناظر  وظهرت 
الرماية على اآلثار المصرية ومنها 
بأبيدوس. وأيًضا هناك صور  منظر من معبد سيتي 
تضم مجموعة من الرماة يتدربون على رياضة الرماية 

عن طريق استخدام القوس والسهم.
وكانت رياضة القفز العالي أو ما يسمي بالوثب العالي 
القديمة حيث تظهر مناظرها في  معروفة في مصر 
مقبرة »بتاح حتب« الموجودة في سقارة. ولقد مارس 
مثل  والمضمار  الحقول  رياضات  المصريون  قدماء 
الوثب العالي. ومن بين الرياضات التي تندرج تحت 

ألعاب القوي مصارعة الثيران. وتعتبر مصر القديمة 
أولى الشعوب التي اتجهت أنظارها إلى الحيوان في 
الرياضة. وهي بذلك تسبق جميع األمم في  ممارسة 
تلك الرياضيات فتظهر في المناظر الفرعون وكيف 

يوقع العجل ويصارعه.
وكان من الطبيعي أن مارس المصريون القدماء رياضة 
التجديف سواء في نهر النيل أو البحار المحيطة بمصر. 
وتحتفظ اآلثار المصرية بالعديد من النقوش والنماذج 
التي توضح رياضة التجديف ومنها منظر لمجدافين من 
الدولة الحديثة. لقد كان التجديف واحًدا من الرياضات 
التي تتطلب قوة بدنية عالية من جانب قدماء المصريين. 
وكان فريق التجديف يعتمد العبيه على التجانس في 
تجديفهم وفقا إلرشادات قائدهم الذي يتولى الدفة. وكان 
هذا القائد يتحكم في الفريق من خالل نداء معين لتوحيد 
الوقت الذي يالمس فيه المجاديف سطح الماء مما كان 
يساعد على دفع القارب لألمام بطريقة أكثر ثباتًا ومرونة. 
بممارسة رياضة  القدماء مغرمين  المصريون  وكان 
السباحة، فكانوا دائًما يخرجون إلى شاطئ النيل لممارسة 
مناظر  من  العديد  تصوير  تم  وقد  السباحة.  رياضة 
السباحة، ومنها منظر لفتاة وهي تعوم بين زهور اللوتس. 
وهناك نماذج عديدة لرياضة السباحة منها وعاء من 
كانت  لقد  النيل.  في  سابحة  فتاة  هيئة  األلباستر على 
السباحة هي الرياضة المفضلة لدي قدماء المصريين 
الذين استغلوا نهر النيل لممارستها. ولم يكن نهر النيل 
هو المكان الوحيد الذي تتم إقامة المسابقات فيه حيث 
كانت قصور النبالء تحتوي على حمامات سباحة لتعلم 
اللعبة. وقد شجعت مياه نهر النيل الهادئة الشباب على 

إقامة مسابقات السباحة إلظهار مهارتهم.

لقد كان الصيد واحًدا من الرياضات التي كان يمارسها 
الملوك، واألمراء والنبالء. ويوجد الكثير من الصور 
الخاصة بصيد السمك كهواية في المقابر. ويوجد في 
المتحف المصري أنواع عديدة من عصا الصيد والخطاف 
الذي كان يُستخدم للصيد والذي يوضح مدى تقدم هذه 
أثناء  الرمح  القديمة. وكان رمي  الرياضة في مصر 
العصر الفرعوني في بادي األمر متصاًل بالصيد. واختلف 
طول الرمح وفًقا لنوع الفريسة. وكان المصريون القدماء 
يخرجون لصيد السباع والفيلة والثيران الوحشية. واعتاد 
القوارب الصغيرة المصنوعة من  النبالء أن يركبوا 
البردي. وكانوا يخرجون في رحلة إلى أحراش الدلتا 
وكانت معهم أسرهم وخدمهم لصيد األسماك والطيور.
وانتقلت الفروسية من عالم الحرب وعربات الحرب 
إلى عالم الرياضة ومطاردة الحيوانات البرية. وكان 
المصريون القدماء يقومون بإقامة سباقات 
من  تمكنوا  الذين  الشباب  بين  للخيول 
فيها  والتحكم  الخيول  ظهر  على  البقاء 
بدون سرج. ونظر المصري القديم إلى 
رياضة الفروسية بعين االعتبار؛ إذ كانت 
التي  الرياضات  من  الفروسية  رياضة 
يجب ممارستها. وظهرت مناظر عديدة 
للفروسية على اآلثار المصرية منها منظر 

على معبد رمسيس الثاني. 
وكانت لعبة رفع األثقال واحدة من األلعاب 
وكانت  المصريين.  قدماء  عرفها  التي 
محاولة رفع كيس من الرمل بواسطة يد 
واحدة )رفعة النطر( واالحتفاظ بهذا الكيس 
عالًيا في وضع شبة مستقيم إحدى طرق 
رفع األثقال. وكان يجب على الالعب أن 
يظل محتفًظا بهذه الوضعية لفترة وجيزة. 
لقد كانت لعبة القوس والسهم من الرياضات 
المعروفة لدى قدماء المصريين. وكانت غالبًا يتم تسجيلها 
على جدران المعابد. وتمتع الملوك واألمراء بالمهارة 
في إصابة الهدف بدقة. وكانوا أقوياء في شد القوس. 
العبان  فيها  يقوم  قديمة  مصرية  لعبة  هناك  وكانت 
بالتنافس في شد الطوق بخفة حيث يقوم كل متسابق 
بتثبيت عصا بخطاف إلعاقة الالعب اآلخر ومنعه من 
خطف الطوق. وكانت تحتاج هذه اللعبة لمناورة بدنية 
حادة وقوة مالحظة شديدة. وكان األمر يحتاج إلى توازن 
العبين مقابلين لبعضهما وواقفين على كعب أرجلهما 
وأجسامهما مشدودة في وضعية مائلة بينما يمسكان بأيدي 
العبين آخرين. ويقوم األربعة بالدوران مع المحافظة 
على وضعيتهم بتوازن تام وتوافق في الحركة.                         
وهناك منظر في »مقبرة مريروكا« يوضح فرًقا تقف 
في صفين متقابلين ويمسك فيها الالعب األول من كل 
فريق بيد اآلخر ويشدان للخلف بعضهم البعض، بينما 
يقوم باقي أعضاء كل فريق بمسك بعضهما بقوة من 

الوسط مع محاولة شد الفريق اآلخر للخلف.
 وبجانب الرياضيات البدنية، عرف المصري القديم نوًعا 
آخر من الرياضة التي كان من شأنها أن تنمي مدراك 
العقل وأعمال الفكر. ويعود فضل اختراع لعبة الشطرنج 
إلى مصر القديمة حيث عثر في المقابر الفرعونية على 
أشكالها  في  تتشابه  التي  اللعب  أدوات  من  مجموعة 

وطريقة لعبها وكان يطلق عليها اسم لعبة »سنت«. 
لقد كانت مصر الفرعونية سباقة في مجال الرياضة 
كما كانت سباقة في الكثير من المجاالت؛ وذلك ألن 
مصر هي أول كلمة في كتاب التاريخ وأهم موقع في 

كتاب الجغرافيا. 
مصر الفرعونية هي التي علّمت العالم.

أدب وثقافة Mardi 17 décembre 2019
الثالثاء 17 ديسمبر 2019

الرياضة يف مصر الفرعونية
بقلم: د. حسين عبد البصير

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

بقلم: سونيا الحداد أبناء يوضاس ولعبة األمم!

اآلثار املصرية تغزو معرض كوريا اجلنوبية

تكريم االعالمي السعودي سعد اجلريس 
يف حفل ختام اجلمعية العمومية الحتاد 

إذاعات الدول العربية يف اخلرطوم 

   تجدهم في كل زمان ومكان. إنهم أحجار اللعبة ال تبدأ وال تكتمل دونهم.   
يتم اختيارهم بعناية فائقة تتطلب سنين من اإلجتهاد والمتابعة.  يرتدون ثيابا 
لك  فيبتسمون  نقاط ضعفك  يعرفون  ودنيا.   دينا  بها  يفتنوك  أدوارهم  تالئم 

أكثر ويضموك تحت جناحهم كونك لرزقهم أنت المصدر.
الشباك.   لرمي  المناسبة  الفرص  تملكوا فن اإلطراء والهجاء واقتناص 
العائلة والوطن.   أجله شرف  يبيعون من  والمال  السلطة  يعبدون  ساديون 
بدموعك وال  مبالين  دمائهم غير  بحر  في  تغرق  نارهم،  أتون  في  يرمونك 
يفرقون األخوة  أهدافهم.   تحقيق  مبتغاهم في سبيل  بل هذا هو  يأسك ال 
دينًيا، عرقًيا وتاريخًيا.   النفوس محرضين  في  الحقد األعمى  ويزرعون 
يحدثونك عن حقوق اإلنسان وهم يأكلون أبسط حقوقه، يسرقون  أمواله وهم 
يقبلونه قبلة يوضاس، يمدون له كآسة قمح وزيت، أو كوب خروع من شغل 
ديون  المنال،  السهل  المباح  والمال  والمشرب  بالميسر  يلهونك  أو  البيت، 

باهظة يشترونك بها عبدا تنفذ دون سؤال... وهل يُسأل اإلله؟.
يحملون القاب نبالة اشتروها بالمزاد يلوحون بها على قمم زبالتهم،  أبطال 
بعويل  الشهداء،  الثكالى ودماء  األمهات  بدموع  من ورق مهلهل، غّمس 
النجسة وقصورهم  يبنون من بؤسهم معابدهم  أطفال  الجياع،  األطفال 

الملعونة يحيكون في داخلها المواثيق واتفاقيات يخصون قوانينها بما يلبي 
جميع رغبات األمم، تغدق عليهم الفتات.  مدمنون سلطة وغطرسة، يأتونك، 

ورثة  الملعونة  بذريتهم  خجل،  دون 
األدوار منعا إلسدال  لعب  يكملون  لهم 
في  تُحاك  لم  ثورة  أي  وانتصار  الستارة 

دهاليزهم المظلمة الباردة.
بتجرد.  التاريخ  يقرأ  اإلنسان  ليت  يا 
قبله  آراء من مروا  الى  يستمع  ليته  يا 

ونصائحهم التي ال تبغي ابدا هدم أحالمه وتطلعاته بل الحفاظ عليها ودفعها 
نحو طريق النور والحرية.  هوة األجيال ليست هي العائق أبدا، فلوال الشباب 
الفقر والجوع  التعصب،  وثقافة  األديان  تجارة  الثورات ولكن  لما ولدت 
السكوت  األكبر هو  الظلم واحتقار األرض واإلنسان، والجرم  والمذلة، 
وغض النظر والتواطؤ اإلرادي، كلها مجتمعة تزرع بذور اللعنة الحقيقية 

والورقة الرابحة التي تتبناها األمم وتتملك لعبتها! 
يا ليتكم تجعلون من »حصان طروادة«  شعاًرا يحميكم من الوقوع في شباك 
أبناء يوضاس هذا العالم، كي ال تزول الرحمة منه وتبقى هي الشعلة التي 
يولد منها النور.... نور المحبة الكوني الذي يبعد خفافيش الظالم ونساكه عن 

سماء الفراشات والعصافير، مزود النور األزلي! 

 بقلم: الكاتب الصحفي 
مجدي بكري / مكتب القاهرة

األشجار ال تهاجر 

  مهما طالت الغربة واالغتراب يظل قلب المغترب معلق بوطنه.. وتظل جوانحه 
تهفو إلى مشهد عابر لمعلم من معالمه.. أو كلمات بلهجة هذا الوطن يسمعها من 
خالل أغنية او فيلم أو حتي حوار يجري مصادفة بين  شخصين يتحدثان بقربه في 

شارع ما او مواصالت عامة... 
يشعر حينها بأنه يعود الي جذوره عندما يتحدث تليفونيا مع احد من أقاربه مازال 
هناك في تلك القرية الصغيرة التي مازالت تحتفظ بفطرتها وتلقائيتها وجمالها البهي 
ورونقها الطاهر الذي ابدعته يد الخالق البارئ المصور ولم تتدخل فيه التكنولوجيا 

بصخبها وضجيجها وجمودها. 
علي  العزم  عاقدا  الفضاء  في  أقرانه  بين  يرفرف  طائر صغير  لرؤية  قلبه  يهفو 
الرحيل الي بالد بعيدة وربما تكون قريته في مسار هذا الطائر.. بينما هو تكبله قيود 
الوظيفة واغاللها وتمتلكه هموم العمل اليومية والسعي لكسب لقمة العيش والرغبة 
في ادخار أكبر مبلغ يستطيع به أن يؤمن مستقبله ومستقبل أبناءه ضد غوائل الزمن.
وقد قرآت كثيرا عن الغربة وكان من أجمل ما قرأت هذه العبارات التي لخصت 
الكثير من تجارب اآلخرين وربما تفيد من ينتوي األبتعاد عن وطنه او يفكر في 

العودة اليه. 
قيل: أعرف أن المراكب في المرفأ تشكو الضجر، ولكن المراكب المبحرة تشكو 

الغربة وتشهد أن موسم الهجرة إلى الوطن قد حان. 
و،.. لقد مررت بمدينة الجنون وأقمت بمدينة الغربة، وامتلكتني مدينة الرعب زمناً، 

واستطعت أن أغادرها كلها من جديد إلى مدينة الحياة اليومية المعافاة. 
وقيل أيضا : انتهى الزمن الذي كان فيه أهلنا يخافون علينا في الغربة، وأصبحنا 

نحن في غربتنا نخاف عليهم في الوطن.
يكذب، يكذب صحوك يكذب باستمرار، فكأنك غربة، وكأنك كنت رصيفاً في الغربة، 
وكأنك مألوف في الغربة، وكأنك ال أدري: غربة. افترشُت الغربة والتحفُت بحبّك، 

فَوجدتني في َوَطني، وأكتشف معك، طائراً َنسيته قبيلتَنا منُذ ُدهوٍر اسمُه الفرح.
حصانة  ال  بسهولة،  منه  المياه  تتسرب  عتيق  كنسيج  رقيقة  قلوبنا  تجعل  الغربة 
من  نلتقيهم  الذين  بالناس  األوطان  وتمتزج  الوهم  يهزمنا  الغربة،  في  لمشاعرنا 

أوطاننا، فقد نحب فيهم الوطن ونظن أننا أحببناهم.
 لن تطفئ الغربة جرحاً. اطلبوا األدَب فإنه عوٌن على المروءة، وزيادٌة في العقل، 

وصاحٌب في الُغْربة، وِحليٌة في المجالس.
أنا مالح يكاد ملح الغربة يحرقه.

لست جناحاً أنا التحليق، لست غريبة أنا الغربة، لست حرة أنا الحرية. ال وجود 
ألراضي الُغربِة إنما المسافرون فقط ُهُم الغرباء.

الغربة بُعد آخر للوطن. 
الغربة كلها شبه جملة، الغربة شبه كل شيء. عند النوم، تعوُد أحاسيُس الناِس من 

الغربِة إلى موطنها. 
وايضا قيل: ال تحاول أن تأخذ شجرتك معك إلى الغربة لتحظى بظلّها، ألّن األشجار 

ال تهاجر.
الغربة كالموت، المرء يشعر دائماً أن الموت هو الشيء الذي يحدث لآلخرين، منذ 

ذلك الصيف أصبحت ذلك الغريب الذي كنت أظنه دائماً سواي. 
قد أبدو قوياً متبلد األحاسيس، قاٍس كجبٍل راسٍخ في عمق األرض، لكن بداخلي 

قلب ممزق أللف قطعة من فراق األحبة. 
بعد وداعك تقاسم الحزن واأللم قلبي بعد أن كان كله ملك لك أنت. 

وهكذا.. نجد المغترب علي الرغم من توافر اإلمكانيات والتكنولوجيا ووسائل الترفيه 
الكثيرة والمشاغل المتعددة.. اال انه دوما يحن الي جذور شجرته التي انتزع نفسه 
منها وهاجر..  ويبحث عن األصل.. ويتمني في قراره نفسه ان يتحدث أبناؤه بلهجة 

ابائه واجداده.. يتمني ان تظل في بيته التقاليد التي نشأ ونما عليها.. 

إلى  تحويله  تم  الذي  المعرض اآلسيوي  يشهد    
كبيرة  تواجد كمية  العالمية على  الثقافات  معرض 
من اآلثار الفرعونية التي تعود إلى 2700 عام قبل 

الميالد.
أثرية  531 قطعة  العالم  ثقافات  ويعرض معرض 
من مختلف بقاع آسيا الوسطى والهند وجنوب شرق 
آسيا الصين، من بينها في هذا العام 94 كنزا مصريا 

في  بروكلين  متحف  من  مستعارة  وأثريا  قديما 
التي يستضيف  نيويورك، وتعتبر هذه المرة األولى 

فيها المعرض قسما صينيا منذ ثالث سنوات.
وقال خبراء اآلثار في المتحف، إن مومياء وتابوت 
إنتاجهما منذ حوالي  تم  قد  أنهما  ُيعتقد  ثوثيردس 
بطليموس  لملك  الغرانيت  2700 عام، وأن رأس 
تابوت  وأن  عاًما   12 عمره  كان  أنه  يفترض 

بين  والكريستال من  والفضة  بالذهب  إيبيس مزين 
المصري، بحسب وكالة  القسم  المعروضات في 

»يونهاب« اإلخبارية الكورية الجنوبية.
 وسبق للمتحف، الذي يدعم القسم الكوري في متحف 
أقام معرضا خاصا  أن   ،2013 منذ عام  بروكلين 
المتحف  قديمة من  أثرية مصرية  230 قطعة  يضم 
األمريكي لمدة أربعة أشهر في ديسمبر/كانون األول 

عام 2016.
وقال المسؤول إنه عقب المعرض المصري، يخطط 
بين  ما  لعقد معرض آلثار حضارة بالد  المتحف 
للفنون  المتروبوليتان  بالتعاون مع متحف  النهرين 
للكنوز  إلى معارض إضافية  نيويورك، مشيراً  في 
األفريقية واألوقيانوسية واألمريكية واإلسالمية 

ستقام في المستقبل.

  مكتب القاهرة / مجدي بكري
بالخرطوم بمناسبة  أقيمت  في احتفال كبيرة 
 39 العمومية رقم  الجمعية  اعمال  اختتام 
بحضور  العربية  الدول  اذاعات  التحاد 
السياده  في جمهورية  فخامة رئيس مجلس 
عبدالفتاح  اول  الفريق  الشقيق  السودان 
البرهان  تم تكريم عدد كبير من اإلعالميين 
العربي ومنهم االعالمي  بالوطن  المتميزين 
النائب  باعتباره  الجريس  السعودي سعد 

االول لرئيس االتحاد
وكانت  الجمعية العامة التحاد إذاعات الدول 
، في  )الخميس(  أعمالها  )آسبو(،  العربية 
الخرطوم، بعدما عقدت دورتها ال 39 على 
اليوبيل  أيام، والتي تزامنت مع   3 مدى 

الذهبي لتأسيس االتحاد.
بالسودان،  السيادة  وحضر رئيس مجلس 
البرهان،  عبدالفتاح  ركن  أول  الفريق 
العمومية لالتحاد،  الجمعية  فعاليات ختام 
العربية  الدول  إلى عدد من سفراء  إضافة 

في الخرطوم.
الثقافة واإلعالم  أول وزارة  ورحب وكيل 

السودان،  يعقوب بضيوف  السودانية رشيد 
بعد  إقليمية  فعالية  أول  يشاركون في  وهم 
األولى  ذكراها  بالتزامن مع  ديسمبر،  ثورة 
نحو  يسير  سودان  على  شهودا  ليكونوا 

مستقبل ديمقراطي متعدد.
وأعرب يعقوب، في كلمة في ختام الجميعة 
العمومية لالتحاد، عن شكره التحاد إذاعات 
للسودان على  العربية، على دعمه  الدول 

مدى خمسين عاما.
وكرم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، 
قيادات االتحاد، ومنهم رئيسه  عددا من 
ومديره  الحواش،  عبدالمحسن  محمد 
رئيس  ونائب  سليمان،  عبدالرحيم  العام 
االتحاد  الجريس، كما كرم  االتحاد سعد 
االنتقالي، وعددا من  السيادة  رئيس مجلس 

اإلعالميين السودانيين.
وعلى هامش الجلسة الختامية، وقع السودان 
اإلذاعي، تشمل  المجال  في  اتفاقية  وتونس 
األخبار  الجانبين في مجاالت  بين  التعاون 

والتدريب والخبرات.



أبو حجاج

 جمرد كلمة
  رسائل آخر العام : 

-1 إلى الشعب اللبناني ناضلوا حتى تنالوا حريتكم وكل حقوقكم 
-2 الرئيس السيسي حماك هللا من كل مكروه 

-3 إلي اردوغان والسراج أتفاقكم باطل ! 
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

      
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

طفــل املغــارة وزارة األثار: العثور علي متثال ملكي علي هيئة 
أبي اهلول بتونا اجلبل

بابا نويل.. باملئات
  شارك المئات من سكان مدينة نيويورك األميركية، باحتفالية »سانتا كلوز«، التي 
يرتدي فيها سكان المدينة زي بابا نويل الشهير، ويحتفلون في ساحة تايم سكوير الشهيرة 

بقلب المدينة.
األمطار لم تمنع المئات من االحتفال بيوم ارتداء زي بابا نويل. ويؤكد منظمو االحتفال 
بأن هذا التجمع غير سياسي وهدفه نشر الفرح والبهجة للجميع. ويأتي هذا االحتفال قبل 

10 أيام من أعياد الميالد.
المرافقين »لبابا نويل«. ومئات منهم زاروا  الغزالن واألقزام  البعض أزياء  ارتدى 

المطاعم والمقاهي في المدينة. 
يتبع هذا التقليد أكثر من 40 دولة حول العالم.

أصغر رئيسة وزراء يف العامل: لست مثال أعلى 
وهذا سر جناحي

ملكة مجال جاميكا تفوز بلقب ملكة مجال العامل

»تاكسي شرم الفاخر«.. خيدم زّوار منتدى الشباب وُمتصل بـ»كول سنرت«

وفاة آنا كارينا أيقونة موجة السينما 
الفرنسية اجلديدة عن 79 عاما

ي���ا ك��ِل��م��ة احل���ق ل��ل��دان��ي وال��ق��اص��ي

وط����وق ال��ن��ج��اة ل��ل��ن��اس��ي وال��ع��اص��ي

مب���ي���ادك م���ي���ادي ي���ا إل��ه��ي وخ��اص��ي

ي���ا م��اح��ي اخل��ط��اي��ا وغ���اف���ر امل��ع��اص��ي

ت���ع���ل���ن م���ح���ب���ة ت���زي���ل ال��ت��ب��اس��ي

وف����ع����ل احمل����ب����ة ب������ات اق���ت���ب���اس���ي

ِع���م���اد إمي���ان���ي وف���رح���ي وح��م��اس��ي

ي��ا ع��اِل��م ال��غ��ي��ب وُم��ح��ص��ى أن��ف��اس��ي

ي���ا ح��اض��ر ِب���ذات���ك تُ���س���دد ِق��َص��اص��ي

راس��ي ش��ع��ر  م��ن  تَ��س��ُق��ط  ش��ع��رة  وال 

وح����ال����ك ي���ق���ول خ���اص���ك أس���اس���ي

اختصاصي ص��ل��ِب  م��ن  اب��ن��ي  ي��ا  وف���داءك 

تُ��ض��ح��ي ب���ذات���ك م���ن أج���ل اق��ت��ن��اص��ي

ي��ا ط��ف��ل امل���غ���ارة ي��ا م���اذي وم��ن��اص��ي 

خ���واصي وطبيع��ة  اخلطيئ��ة  َفخ���اخ  م��ن 

ي���ا م���اِل���ك ك��ي��ان��ي وك����ل اح��س��اس��ي

ي���ا خ���اِل���ق ال���ك���ون ف���ي زم����ٍن ق��ي��اس��ي

خ��اص��ي مب����ي����ادك  رب  ي����ا  ِل��ت��ع��ل��ن 

ي���ا ك��ل��م��ة احل����ق ل��ل��دان��ي وال��ق��اص��ي

ي���ا ع���اِل���م ب��ح��ب��ي وص�����دق إخ��اص��ي

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

الذكرى !! كل عام وانتم  تنفع    وذكر لعلها 
اهلنا في سوريا  الى  ونحن جميعا بخير! مقالتي 
بآالمها ومصر والعراق ولبنان وفلسطين ووو... 

وكل مكان..
وفِي عيد الميالد المجيد أحب ان أذّكر بمن نحن 
كعرب وكسوريين وأذّكر  وأعيد ذكر قصة جميلة 
روتها والدتي رحمها هللا ،وهي سيدة عاشت 
واحبت األديان كلها سواسية وعلمتنا ذلك! وهي 

من مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا .. 
والدتي تقول انها عندما كانت طفلة صغيرة 
تجاذبت الحديث وتجادلت بشدة مع صديقتها 
العذراء والمسيح !!  السيدة مريم  المسيحية عن 
للمسلمين!! ووالدتي  ام  للمسيحيين  هل هما جاءا 
تعرف انهما أيضا للمسلمين!! هكذا علمها والدها 
جدي ..وجدتي !! وفي عقل الطفل خاصتها مفهوم 
األديان لم يكن واضح ولم يتم التركيز عليه النها 

من منزل يؤمن بالجميع.  
وبعد االحتكام الى كبير.. فّسر لهما جدي بان 
األنبياء والقديسين هم للمسلمين والمسيحيين معا!! 
وان ال فرق بين األديان !! وانه وان كان كل نبي 
لقوم  الخالق في وقت مختلف!!  جاء برسالة من 

مختلفين ولكن الخالق واحد!!  
وكبرنا وكنا نحب كثيرا عندما تعّرف اختي 
الصغيرة السيدة العذراء بأنها »امي« وأما والدتي 

فهي »ماما«!!! 
وفي سوريا الف رحمة لوالدتي التي علمتنا 
المحبة هي في  امنا جميعا وان  العذراء هي  ان 

روح هللا!
التي  المفاهيم هي  بان هذه  لنرى  الى كندا  وأتينا 
التعليم والمجتمع ان  القيمون على سالمة  يحاول 

يحافظوا عليها! لنساعدهم ونكون دعما لهم. 
انه  وطبعا نحن ال نختبئ خلف إصبعنا ونقول 

ليس هناك تفرقة وليس هناك عنصرية او طائفية 
بالمطلق! ولكن ما نحاول ان نقوله ونكونه آليوم 
هو ان الخير يجب ان يغلب وان الفئات المتعلمة 
أكبر وال  تأخذ دورا  والمثقفة والحكيمة يجب ان 
تسمح للحثاالت وثقافة ومفاهيم الحثاالت ان تمر 

اًو تبقى دون مواجهة ! 
القران وهى وحدها  العذراء ذكرت في  السيدة 
القران وكان  بها  التى احتفل  ـ  النساء  ـ دون كل 
لها سورة كاملة باسمها.. وكانت من اهم سور 
آياتها مائتان باسم أهلها وذويها  القرآن وعدد 
الكريم  القرآن  »آل عمران«.. ثم جاء ذكرها فى 
آيات أربع وثالثين.. مرات وحدها.. ومرات  فى 
السالم..  ابن مريم عليه  المسيح عيسى  مع سيدنا 
البتول.. وفي أول  العذراء مريم  إنها سيدتنا  نعم 
سور القرآن »سورة البقرة« كان ذكرها فى قوله 
الكتاب وقفينا من بعده  آتينا موسى  تعالى: »ولقد 
البينات وأيدناه  بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم 

بروح القدس«.
ثم هناك مكانة سيدتنا العذراء عند ربها.. وسموها 
ورفعتها وعفتها وطهرها.. وإعالن اصطفاء هللا 
العذراء عند ربها  بيان.. مكانة سيدتنا  لها وأبلغ 
باصطفاءين.. فى قوله تعالى: »وإذ قالت المالئكة 
يامريم إن هللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العالمين«. وبعد تلك اآلية بآيتين.. تأتى آية 
لها بشارة ألكرم وأعظم وأسمى  أخري.. تسجل 
الدنيا في قوله تعالى:  وأمجد والدة.. حفلت بها 
المالئكة يامريم إن هللا يبشرك بكلمة  »إذ قالت 
منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا 

واآلخرة ومن المقربين«
امنا جميعا.. مبارك  يا  يا سيدتنا مريم  سالم لك 
ميالدك سيدنا المسيح عيسى ابن مريم المؤيد 

بروح القدس. 

مرمينا ام مرميكم! 

من واقعــــنا

Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

اتبعته سابقاتها، بقراءة قصص لألطفال  تقليد  تستمر سيدة أميركا األولى، ميالنيا ترامب، في     
المرضى الذين سيقضون عيد الميالد بالمستشفيات.

رافقت ميالنيا المرضى الصغار في غرفة للعب، وشاركتهم ألعابهم.
الجزء  ثم قرأت  أوليفر والحسناء« لألطفال.  ثم دخلت  مصطحبة طفال مريضا. وقرأت قصة »التمثال 
الثاني من قصة روتها ألطفال المستشفى في 2018. ميالنيا قامت بجولة في وحدتين بأحد المستشفيات.

زيارة السيدة األولى لمستشفى أطفال في فترة األعياد تقليد قديم.

fzemokhol@gmail.com

المالك  البعثة األثرية “المصرية ” برئاسة األثري سيد عبد   عثرت 
عبد الحميد ، كبير مفتشي آثار ملوي، على تمثال ملكي صغير الحجم 
على هيئة “أبو الهول” ، و ذلك أثناء أعمال المسح األثري بمنطقة “كوم 

اللولي ” بجبانة “تونا الجبل” بمحافظة المنيا.
الوسطى” يوم  آثار “مصر  السمسطاوي ، مدير عام  و صرح جمال 
يبلغ ارتفاعه  الجيري ، و  التمثال مصنوع من الحجر  إلى أن  السبت 
بالقاعدة “35 سم” و عرضه “55 سم” ، وأن مالمح و تفاصيل الوجه 

واضحة ، مما يعكس مهارة الفنان المصري القديم.
التمائم المصنوعة من  البعثة أيضا علي مجموعات من  كما عثرت 
“الفيانس ” األزرق للمعبود “بس” و “أوستراكات ” من الفخار ، وأوان 

فخارية مختلفة األشكال و األحجام ، وقنينة من “األلباستر” .
التنقيب األثري ستستمر لمعرفة سبب  وأوضح أن أعمال المسح و 
التي تكتظ باألسرار ، حيث تم  المنطقة األثرية  التمثال في هذه  وجود 
الماضية على واد  الثالثة  الجبل ” خالل األعوام  العثور بمنطقة “تونا 
“للمومياوات ” ومجموعة كبيرة من مقابر و آبار للدفن ، ضمت العديد 
من التوابيت الحجرية و الخشبية التي عثر بداخلها علي “مومياوات ” 

بحالة جيدة .

 توجت الجاميكية توني آن-سينغ بلقب ملكة 
السبت، وقالت  2019، يوم  لعام  العالم  جمال 
إنها تريد استخدام اللقب للعمل من أجل إحداث 

“تغيير مستدام” للنساء واألطفال.
وردا على سؤال حول قيمة مسابقات الجمال في 
المساواة واحترام  اليوم والسعي من أجل  عالم 
التي تخرجت  المرأة قالت سينغ )23 عاما( 
لها  بالنسبة  الجمال كان  فلوريدا إن  في جامعة 

العنصر األقل أهمية في إنجازها.
وقالت سينغ للصحافيين وقد غمرتها سعادة 
بالغة بعد فوزها باللقب في لندن “أريد أن 
أحدث تغييرا يكون مستداما. وإذا تحدثنا عن 
المرأة … هي تحتاج ألن تكون على ثقة في أن 
أطفالها وأحفادها لديهم قيمة مختلفة في الحياة”.

ولم تحدد سينغ نوع التغيير الذي تقصده.

 تعد الفنلندية سانا مارين )34 عاما(، أصغر من يتولى رئاسة الوزراء في 
العالم، إال أنها قالت إنها ال تشعر بكونها “مثال أعلى”.

إلى كتف مع  كتفا  نفسها  يومين وجدت  للوزراء وبعد  وُعينت مارين رئيسة 
أنجيال ميركل  إيمانويل ماكرون والمستشارة األلمانية  الفرنسي  الرئيس 
السبع  الدول األعضاء  قادة  قمة لالتحاد األوروبي يحضرها  وغيرهما في 

والعشرين.
وابتسمت أورسوال فون دير الين رئيسة المفوضية األوروبية في وجه مارين، 

وحضنتها بحرارة عندما التقتا في القمة ببروكسل.
وقالت مارين في مقابلة: “ال أشعر بأني مثل أعلى. ربما أكون كذلك بالنسبة 
للبعض لكننا جميعا بشر. ما يهم هو القضايا وليس من هم وراء القضايا التي 

نعمل جميعا عليها. أعتقد أن كل واحد مهم”.
العشرينيات،  السياسي وهي في منتصف  العمل  بدأت  التي  وذكرت مارين 
إنها اهتمت بتغير المناخ وخالجها شعور “بأن الجيل األكبر ال يوليها الهتمام 

الكافي”، مشيرا إلى أن “السر وراء نجاحها هو العمل الجاد”.
وأضافت مارين التي سترأس حكومة بها 13 وزيرة من بين وزراء مجموعهم 

قائلة:  الحلفاء األوروبيين عن قرب، واسترسلت  أنها ستعمل مع  19 وزيرا، 
“نحن أقوى معا. ما من أحد منا يمكنه إيجاد الحلول وحده. أعتقد أن لدينا منصة 

وعلينا استخدامها”.
 توفيت الممثلة الدنماركية الفرنسية آنا كارينا، 
نجمة الموجة الجديدة فى السينما الفرنسية بعد 
صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 79 عاًما.

الستينيات  الراحلة فى  الفرنسية  الممثلة  جسدت 
الماضى مع مالمحها األنيقة وعينيها  القرن  من 
الزرقاء، قامت ببطولة 7 أفالم من إخراج زوجها 
السابق غودار، بما في ذلك فيلم “ألفيلفيل”.. 
وقال وكيلها لوران باالندراس “توفيت “آنا” 
في مستشفى في باريس من آثار السرطان”، 

مضيفة أنها توفيت بصحبة زوجها الرابع المخرج 
األمريكي دينيس بيري.

كانت كارينا ال تزال مراهقة عندما وصلت إلى 
باريس من بلدها الدنمارك األصلي لمحاولة أن 
تصبح ممثلة، طورت مهنة ناجحة في عرض 
األزياء قبل أن يكتشفها غودار أثناء السير على 
طول الشانزليزي وقدم لها غودار مشهدًا عاريًا 
في فيلمه “آنفاس الهثة”، وهو أول فيلم له، لكنها 

رفضت.

الذي  الفاخر،  الشيخ  نال تاكسي شرم   
يعمل ألول مرة في خدمة ضيوف منتدى 
شباب العالم بنسخته الثالثة، إعجاب 
السياح وضيوف المنتدى، إذ يتواجد أمام 
الفنادق والمنتجعات التي يقيم بها ضيوف 
المنتدى، وتجده ُمزينًا بشعار المنتدى 
التي يحتاجها  ومجهًزا بجميع الخدمات 

مستقل السيارة.

يعمل تاكسي شرم »الفاخر« على الطراز 
يمتلك خًطا ساخنًا متصاًل  إذ  اإلنجليزي، 
بـ»كول سنتر«، وُمحدد بأسعار حسب 

المسافة التي يقطعها داخل شرم الشيخ.
تاكسي  وقال أحمد إسماعيل، أحد سائقي 
التاكسي يعمل عادةً  شرم »الفاخر«، إن 
المهرجانات والمؤتمرات والمنتديات  في 

الدولية.

السيدة األوىل ميالنيا 
ترامب.. تقرأ لالطفال املرضى

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

”Gmail“ تكشف عن ميزة جديدة يف خدمة Google
 أعلنت شركة جوجل عن إطالق وظيفة 
جديدة بخدمة البريد اإللكتروني “جي ميل” تتيح 
للمستخدم إمكانية إرسال الرسائل اإللكترونية 

كمرفقات بدال من إعادة توجيهها.
تقوم  الجديدة  الوظيفة  الشركة أن  وأوضحت 
بدال من  اإللكترونية في مرفق،  الرسائل  بنسخ 
الوظيفة  إعادة توجيهها، وتظهر أهمية هذه 
تدور حول  إرسال عدة رسائل  الرغبة في  عند 

موضوع معين.
إمكانيات إلرسال  توفير عدة  تم  أنه  وأضافت 

الرسائل اإللكترونية كمرفقات، حيث يمكن 
للمستخدم تحديد مجموعة من الرسائل في البريد 
إلى الرسالة اإللكترونية  نقلها  الوارد، ويتم 
السحب واإلفالت                                 الجديدة عن طريق وظيفة 
الزر األيمن  ) Drag & Drop ( بواسطة 
للفأرة، وعندئذ تظهر الرسائل اإللكترونية بشكل 

منفصل كمرفقات.
 Gmail وأشارت الشركة األمريكية إلى أن خدمة
 email تقوم بتحويل الرسالة اإللكترونية إلى ملف

عندما يتم إرسالها كمرفق.


