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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

الفعل ... والفعل اآلخر!!
أظافري  نعومة  تعلَّمت منذ 
هللا  أشكر  أن  اللحظة  وحتى 
أنعم  ما  على فيض  وابداً  دائماً 
به على شخصي ، سواء من 
إخفاقات  أو  نجاحات رافقتني 
أنسب كل  اعتراضتني، وكنت 
وكل  هللا  إلى  الزمني  نجاح 
ذاتي،  إلى  ألمتني  خيبات 
البحث عن  علَّمتني  أنها  مع 
الذات  لتطويع  أسبابها وصوالً 
النفس استنادا على  وتهذيب 
هللا لكي ترتقى وتقترب من كل 

ما هو جيد وإيجابي.
لم اتنكر لمّن علمني حرفاً، كما 
أتكبر على أحد مهما كان  لم 
ألننا  اإلعراب،  من  موضعه 
التراب  تراب وإلى  من  جميعاً 
نعود، وجميعنا من خلق هللا 
خلقنا على صورته وكشبهه، 
بين  به  لنميز  العقل  ومنحنا 
الشر، ولنزن به  الخير وبين 
أفعالنا وخطواتنا وسلوكنا على 
 .. والعام  الشخصي  المستويين 
الذات ومع اآلخرين وهو  مع 
أن نحب  الذي علمنا ضرورة 
أي  لغيرنا  نحبه  ما  ألنفسنا 
وماهية  ومكانة  موضع  كان 
في  تجدوني  لذا  الغير،  هذا 
مما  والدهشة  العجب  غاية 
أراه وأُشاهده من ممارسات ال 
تتوافق مع مطالب هللا العادلة..

لتلك  أنظر  حينما  خاصة 
المحاوالت المستميتة للنيل من 
الجوار  مصر من بعض دول 
التي احتضنتهم مصر ووقفت 
وتعليمياً  مالياً  جانبهم  إلى 
بهم  ينتقل  أن  قبل  وإنسانياً 
الكبيرة من  البترول وعائداته 
الجمال  الخيام وركوب  سكنى 
والتقدم  التطوير  آفاق  إلى 
الذي كنا نحبه لهم ونتمناه في 
فيه  يعملون  كانوا  الذي  الوقت 
الستهداف أمن مصر وآمان 
تمويل  خالل  من  المصريين 
اإلرهاب  جماعات  وتدريب 
الذين  المسلحة  والتطرف 
ويحددون  مالياً  يحتضنونها 
أهدافها اإلجرامية ضد مصر 
طمعاً  عملياً  مصر  وشعب 
كانوا  الذي  التاريخ  تغيير  في 
وقت  حتى  خارجه  يقبعون 
والبعثات  مصر  لوال  قريب، 
كانت  التي  المصرية  التعليمية 
جميع  وتتحمل  إليهم  ترسل 
الخزانة  السنوية  نفقاتها 

المصرية والشعب المصري .
التي  الدويلة  لهذه  هذا  أقول 

تتقي هللا  لعلها   .. تُدعى قطر 
إليها وعلموها  أحسنوا  ن  بمَّ
والياء،  األلف  بين  الفرق 
والكرامة  العزة  ومعنى 
الذي  الوقت  في  والوطنية، 
فيه كل هذا وذاك مع  تناست 
أول عائد مادي ألول برميل 
إلى  ويدخل  يصلها  بترول 
نراه  الشخصية وما  حساباتها 
في  نراه  ونشهده  قطر  في 
النظام األثيوبي  اثيوبيا ومن 
الحاكم الذي يبحث عن النهضة 
الحق  حساب  على  والتنمية 
الحصول  المشروع لمصر في 
المتعارف عليها  على حصتها 
منذ القدم في مياه النيل عصب 

الحياة لمائه مليون مصري.
بالعلم  زودناها  التي  أثيوبيا 
بالمعلم   .. واإليمان  والدين 
والطبيب والمهندس والشيخ 
 .. والقسيس والكتاب والقلم 
مصر  ضرب  اآلن  وتحاول 
العام  القومي  بأمنها  والمساس 
دون  مصالحها  على  للحفاظ 
المصب  النظر لمصالح دولتي 
ال  اللذان  والسودان  مصر 
يعترضان على حقها المشروع 
بشرط  والتنمية  التطوير  في 
في  الدولتين  حقوق  مراعاة 
واستمرار  الحياة  استمرار 

التنمية.
دّل  إن  أراه وأُشاهده  وكل ما 
على شئ فيُدل في الحقيقة على 
التنكر  الكراهية وحجم  عمق 
الذي  الكبير  للدور  والتكبر 
قامت به مصر النتشالهم من 
على  والقبلية  التخلف  حياة 

كافة المستويات واألصعدة.
يستفيقون  علّهم  هذا  أقول 
الغيبوبة التي حاقت بهما  من 
وتؤكد  بهما  تحيق  ومازالت 
على تخلف قطر وأثيوبيا رغم 
عائدات البترول وقرب االنتهاء 
من بناء سد النهضة الذي تعرف 
مصر كيف ومتى سوف تتعامل 
معه بأستاذية.. وسيبقى االستاذ 
استاذاً رغم أنف الجميع، ألن 
قادرة على  العالم  علَّمت  منَّ 
أن تعلَّم كل منَّ تسول له نفسه 
بشعبها  أو  بمصر  اإلضرار 
الدرس األخير واألهم في كتاب 

التاريخ اإلنساني.
إن غداً لناظره قريب وحفظ هللا 
األمينة  مصر وشعبها وقيادته 
الصغار... وهللا خير  أحالم  من 
كفيل للتصدر للشر وأهله أينما 

كانوا ...

5 سياسـة

year

  ألمح الرئيس األمريكي ضاحكاً قائالً: 
قال يحاكموني قال هاهاها !!

فريد زمكحل

ال تخف من العظمة .. فالبعض يولد عظيماً 
والبعض يحقق العظمة والبعض يتم فرض 

ً العظمة عليه فرضا

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

يقول شكسبير:

مدرسة »الوالي الرتكي«.. صورة فاضحة لالحتالل الرتكي  يف مشال سوريا

 »مؤمتر ليبيا«.. مبشاركة بوتني 
والوثائق النهائية شبه جاهزة

جتميد أصول حزب اهلل يف 
اخلزانة الربيطانية

أوكرانيا: كل التصورات مطروحة يف سقوط 
الطائرة املنكوبة

اخلارجية الروسية: تدريبات الناتو تشبه إىل حد كبري استعدادات احلرب

إغالق  »اللوفر« يف باريس

أن  الجمعة،  اليوم  )الكرملين(  الروسية  الرئاسة  أعلنت    
الرئيس فالديمير بوتين سيشارك في مؤتمر برلين للسالم 

بليبيا بعد غد األحد.
وقف  برلين  مؤتمر  في  سيبحث  بوتين  إن  الكرملين  وقال 
القتال بليبيا وإطالق حوار برعاية أممية لحل النزاع بليبيا.

في سياق متصل، أكد الكرملين أن قائد الجيش الليبي خليفة 
لزيارة  دعوته  قبول  لبوتين،  وجهها  رسالة  في  أكد،  حفتر 

موسكو لمواصلة الحوار حول ليبيا.
وفي رسالته، شكر حفتر »صديقه العزيز« بوتين على جهوده 

من أجل السالم في ليبيا.
الفروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  أكد  جهته،  من 

أن مشاريع النصوص النهائية لمؤتمر برلين شبه جاهزة.
وقال الفروف في مؤتمر صحافي: »الوثائق النهائية صارت، 
قرارات  كامل  بشكل  تحترم  وهي  معتمدة،  شبه  رأيي،  في 

مجلس األمن الدولي حول ليبيا«.
ولم يحدد الفروف محتوى النصوص، كما حّذر من اإلفراط في التفاؤل 
رغم االلتزام بوقف إطالق النار منذ 12 كانون الثاني/يناير الذي نّظمه 

الرئيسان الروسي والتركي، فالديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.
وأشار إلى أن العالقات ال تزال »متوترة جدًا« بين الطرفين الرئيسيين، 
فايز  الوفاق  حكومة  ورئيس  حفتر  خليفة  الليبي  الوطني  الجيش  قائد 

السراج، مضيفًا: »إنهم يرفضون حتى التواجد في نفس المكان«.
وأضاف وزير الخارجية الروسي، الذي سيكون حاضرًا في برلين األحد 
»األهم اآلن قبل مؤتمر برلين أال تكرر األطراف الليبية أخطاء الماضي 

عبر طرح شروط جديدة وتبادل االتهامات«.

التدخالت  ومنع  الهدنة  تثبيت  هو  الدولي  للمؤتمر  الرئيسي  والهدف 
الخارجية في ليبيا خاصة عبر الدعم العسكري.

وتساند تركيا علنًا السراج، وقد دعمته عبر نشر عسكريين في ليبيا، 
في حين ُيشتبه في دعم روسيا لحفتر باألسلحة والمال والمرتزقة رغم 

نفيها الرسمي.
وفي إشارة إلى وجود صعوبات، غادر حفتر موسكو، األحد الماضي، 
دون توقيع اتفاق وقف إطالق النار الذي وقعه فايز السراج. وجرت 
المفاوضات حينها في موسكو والتي استمرت سبع ساعات عبر وسطاء 

روس وأتراك، حيث رفض الرجالن التواصل مباشرة.

  قال وزير الخارجية األوكراني فاديم بريستايكو، 
اليوم الجمعة، إن بالده ال ترفض أي تصور 
بشأن حادث سقوط طائرة الخطوط األوكرانية 
في الثامن من يناير الجاري، الذي أسفر عن 

مقتل جميع ركابها.
وجاء تصريح وزير الخارجية األوكراني ردا على 
سؤاله عما إذا كان إطالق الصاروخ اإليراني 

الذي أصاب الطائرة متعمدا.
أخرى  تفاصيل  األوكراني  الوزير  يكشف  ولم 
بشأن الحادث لكن تصريحاته جاءت بالتزامن 
ضحايا  دول  اإليرانية،  الخارجية  دعوة  مع 
الطائرة األوكرانية إلى عدم تحويل األمر إلى 

“قضية سياسية”.
إلى  سيتوجه  إيرانيًا  مسؤواًل  إن  الوزير  وقال 

أوكرانيا األسبوع المقبل.
وأضاف أن إيران “ترغب” في تسليم أوكرانيا 
الصندوقين األسودين )مسجلي البيانات والصوت 
فحصها  بعدما  المنكوبة(،  بالرحلة  الخاصين 
فريق تحقيقات مشترك يضم خبراء من إيران 

وكندا وأوكرانيا.
والخميس قال وزير خارجية أوكرانيا إنه ناقش 
مع نظيره اإليراني محمد جواد ظريف استعادة 

جثث األوكرانيين ضحايا الطائرة.
وكتب بريستايكو على حسابه على تويتر “ناقشنا 
استعادة جثث الضحايا األوكرانيين، وأيضا دور 
أوكرانيا في التحقيق المشترك وخاصة الوصول 
إلى الصندوقين األسودين. مطالبنا لم تتغير”.
عندما  مواطنون  لها  توفي  دول   5 وذكرت 
أسقطت إيران الطائرة أنه يتعين على طهران 
دفع تعويضات لعائالت الضحايا، وحذرت من 

أن العالم يراقب طريقة تعاملها مع األمر.
وأفغانستان  والسويد  وأوكرانيا  كندا  وطالبت 
عقب  لندن،  في  صدر  بيان  في  وبريطانيا 
إيران  الخمس  الدول  من  مسؤولين  اجتماع 
بإجراء “تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف 

يمكن للدول المكلومة االطالع عليه”.
وأصيبت الطائرة األوكرانية بصاروخ في الثامن 
من يناير، بعد إقالعها من مطار في طهران 
في طريقها إلى كييف. وأقرت إيران بعد أيام، 

بأنها أسقطت الطائرة “بطريق الخطأ”.
كانوا  الذين  الـ176  األشخاص  جميع  وقتل 
على متن الرحلة، وكان من بين الضحايا 57 
مواطًنا كندًيا، فضاًل عن األوكرانيين والسويديين 

واألفغان والبريطانيين واإليرانيين.

  ذكرت وزارة الخارجية الروسية، 
اليوم الجمعة، أن التدريبات العسكرية 
لحلف الشمال األطلسي )ناتو( في 
الجناح الشرقي للحلف تشبه إلى حد 
كبير استعدادات لصراع عسكري على 

نطاق واسع.
وأشارت الوزارة ، على موقعها الرسمي 
)تاس(  أنباء  وكالة  نقلت  حسبما 
األعضاء  الدول  أن  إلى  الروسية، 
تواجدها  باستمرار  تعزز  الناتو  في 

العسكري بالقرب من حدود روسيا، 
وتعمل على تحسين كفاءة إعادة نشر 

القوات للجناح الشرقي.
وأوضحت الخارجية الروسية أن كثافة 
التدريبات، التي تشبه إلى حد كبير 
استعدادات لصراع عسكري على نطاق 
واسع، آخذة في الزيادة، كما يستمر 
األوروبي  للجزء  المنهجي  التطوير 
من نظام الدفاع الصاروخي للناتو.

  أغلق متحف اللوفر في باريس أبوابه، الجمعة، حيث سد العشرات من 
المتظاهرين مدخل المتحف للتنديد، بخطط الحكومة الفرنسية إلصالح 

نظام التقاعد.
وقال المتحف إن معرض ليوناردو دافنشي، الذي يحتفل بالذكرى السنوية 
الخمسين لوفاة الفنان االيطالي، والذي يتم عرضه في متحف اللوفر، 

أغلق نتيجة لذلك، وفق ما نقلت »أسوشيتد برس«.
وتظاهر عشرات المتظاهرين، بما في ذلك بعض موظفي متحف اللوفر، 
بعد مناشدة من نقابات عمالية يسارية ضد التغييرات التي يعتزم الرئيس 

إنها  قالوا  التي  التقاعد،  نظام  في  تنفذيها  ماكرون  إيمانويل 
»ستخفض معاشات الجميع«.

وهذه المرة األولى منذ بدأت حركة االحتجاج في 5 ديسمبر، 
التي يغلق فيها متحف اللوفر ومعرض ليوناردو بالكامل.

ويزور المتحف حوالي 30 ألف شخص كل يوم.
وأظهرت بعض التسجيالت المصورة على وسائل التواصل االجتماعي 
الزوار الغاضبين، وهم يهتفون على المتظاهرين للتعبير عن خيبة أملهم.

وأدت أسابيع من اإلضرابات واالحتجاجات إلى عرقلة المواصالت العامة 
وتعطيل المدارس والمستشفيات ودور القضاء وحتى دور األوبرا وبرج إيفل.

وفي الوقت الذي تقلص فيه عدد العمال المضربين منذ الحركة، كانت 
قطارات البالد ومترو باريس ال تزال معطلة يوم الجمعة.

البريطانية،  الخزانة    أعلنت وزارة 
الجمعة، أنها أدرجت ميليشيات حزب 
هللا اللبنانية تحت قانون تجميد أصول 

الجماعات اإلرهابية لعام 2010.
بيان  في  البريطانية،  الخزانة  وقالت 
على موقعها اإللكتروني، إنها أدرجت، 
اعتبارا من يوم الخميس 16 يناير، 
حزب هللا بالكامل )بجناحيه السياسي 
والعسكري( تحت قانون تجميد أصول 

الجماعات اإلرهابية.
العسكري  الجناح  كان  السابق  وفي 
فقط لحزب هللا هو المستهدف بتجميد 
الحكومة  قواعد  بموجب  األصول 

البريطانية.
وتصنف الواليات المتحدة أيضا حزب 
هللا منظمة إرهابية، كما تفرض على 
له  الداعمة  والشركات  الشخصيات 

عقوبات عديدة.
وتقول الخزانة األميركية إن »العقوبات 
أثبتت نتائجها وحرمت حزب هللا أمواال 
طائلة، مما أدخله في أزمة مالية نتج 
عنها تراجع قدرته على تأمين األموال 

الالزمة لتسيير أوضاعه«.
وتشير إلى »أن حزب هللا يهدد لبنان 
واللبنانيين والديمقراطية في البالد وله 

نشاطات إرهابية حول العالم«.

حكمة العدد

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

  لم تسيطر تركيا على شمالي سوريا عسكريا 
فحسب، بل طال ذلك شتى مجاالت الحياة، 
وال سيما التعليم بشقيه المدرسي والجامعي، 
كان  العسكري  وجود  أن  ممارساتها  لتثبت 
تمهيدا لتأسيس احتالل دائم لهذه األراضي.

وكانت أحدث خطوة في مجال تتريك التعليم 
في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية، هذا 
»أحمد  الوالي  مدرسة  افتتاح  هي  األسبوع، 

تورغاي إمام غيالر«.
من  عدد  المدرسة   افتتاح  صورة  وتظهر 
المسؤولين األتراك تحت العلم التركي وآخر 
بين  من  وكان  السورية،  بالمعارضة  خاص 

المشاركين ضابط من الجيش التركي.
وال يعبر اسم المدرسة وال العلم المرفوع فوقها 
إليها، بل هي  تنتمي  التي  البالد  ثقافة  عن 
دليل آخر على سيطرة تركية من نوع آخر، 

بحسب ما قال منتقدون لهذه الخطوة.
وأحمد تورغاي مسؤول إداري تركي في محافظة 
غازي عنتاب المجاورة، وتوفي في يناير من 

العام الماضي.
وتقول وسائل إعالم تركية إن افتتاح المدرسة 
هذا األسبوع تزامن مع الذكرى األولى لرحيل 

المسؤول السابق.
والقت الخطوة تنديدا من جانب أكراد سوريا، 
وكتبت صفحة »شبكة نشطاء عفرين« على« 
فيسبوك« تعليقا على افتتاح المدرسة:«تتريك 

الشمالي السوري مستمر«.
وأضافت: » ما عالقة االسم التركي بمدينة 

سورية؟ ومن هو أحمد تورغاي؟«.
وافتتحت المدرسة في مدينة جرابلس السورية 
على الحدود مع تركيا، التي سيطرت عليها 
عسكريا عام 2016، فيما عرف بعملية »درع 

الفرات«.
حينها،  قال  كما  العسكرية،  العملية  وكانت 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تهدف 
إلى إزالة خطر تنظيم داعش اإلرهابي والمقاتلين 
على  مسيطرين  ظلوا  األتراك  لكن  األكراد، 
المنطقة ولم ينسحبوا منها رغم انتفاء السبب.

وبدأ تدخل تركيا العسكري المباشر في سوريا 
عام 2016، ووصل ذروته في أكتوبر عام 
2019، عندما اجتاحت قواتها وفصائل موالية 
لها مناطق في شمال شرقي سوريا، من أجل 
أنقرة  تعتبرهم  الذين  األكراد  المقاتلين  طرد 

خطرا عليها.
اآلالف  مئات  نزوح  إلى  التدخل  هذا  وأدى 

من السوريين وخاصة األكراد عن منازلهم.
وكالة  أفادت  الماضي،  نوفمبر  أواخر  وفي 
»األناضول« التركية، بأن جامعة غازي عنتاب 
التركية افتتحت فروعا لها في مناطق تشمل: 

الباب وأعزاز وعفرين وجرابلس.
وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان، في تقرير 
نشره على موقعه اإللكتروني، إن وزارة الشؤون 

الدينية التي تعد أحد أذرع أردوغان في 
تنفيذ سياسات التتريك في المناطق التي 

سيطر عليها الجيش التركي.
وأضاف أن »هذه الوزارة وسعت من 
نشاطاتها في مناطق االحتالل التركي، 
ومنها عفرين، وذلك من أجل فتح مشاريع 

تعليمية دينية«.
جمعيات  عبر  أنشطة  عن  وتحدث 
ومدارس خاصة، منها جمعية »شباب 
الهدى«، التي ُتروج ألفكار العثمانية 
الجديدة، تحت مسمى )حملة التنوير 
األهالي  معتقدات  لتصحيح  واإلرشاد 

وأفكارهم(.
ولفت إلى تحويل العديد من صاالت 
عفرين  في  السابقة  الخياطة  ورشات 
إلى جوامع أو مقرات دينية، وقد ُأدرج 
اختبار )مواد إمام خطيب واللغة التركية( 
ضمن برامج امتحانات السنة الدراسية 
تدريس  وعود  ُتنفذ  لم  بينما  الفائتة، 

اللغة الكردية.
ويبدو أن الغاية من هذا األمر هو إنهاء 
الوجود الكردي في شمالي سوريا، وربما 
يأتي ذلك أوال من خالل التعليم واللغة.

التركي  أيام على سيطرة الجيش  ولم تمض 
لمدينة رأس العين قبل أشهر، حتى انتشرت 
صور تظهر رفع الفتة على واجهة مستشفى 

المدينة باللغتين العربية والتركية، كما أظهرت 
مكتوبة  الفتة  المدينة  لمحكمة  أخرى  صور 

باللغتين أيضًا.
والبلدات  القرى  ألسماء  التغيير  هذا  ويأتي 

والمقرات بعد سنوات من اعتماد اإلدارة الذاتية 
على كتابة تلك األسماء باللغات الثالث التي 
يتحدث بها السكان المحليون )الكردية والعربية 

والسريانية(.
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بقلم:  رفاه السعد

الطائرة  التقيت بعدد من أهالي ضحايا    بعد ان 
النظام اإليراني بصاروخين  التي أسقطها  االوكرانية 
عن طريق الخطأ  وددت اليوم ان اكتب عن ما سمعته 
منهم ومدى الحزن واألذى والغضب الذي خيم عليهم، 
فمنهم ال يزال ال يريد ان يصدق ما حدث ومنهم من لم 
يفق من صدمته بعد ،،لقائي األول كان مع عائلة امير 
ارسالني الكندي من اصل إيراني الذي فقد اعز األشخاص 
شقيقته »افين« وزوجها »هيوا« وابنتهما »كورديا«،امير 
تحدث عن شقيقته بكل ألم وحرقة وبكاء فهو قرأ خبر 
سقوط الطائرة على موقع »فيس بوك« لكنه لن يرغب 
بتصديقه فاعتبر الخبر مزحة إلى ان جاءه التأكيد من 
شقيقه ان أختهما كانت على متن الطائرة االوكرانية،، 
طلبٌت من امير ان اشاهد صور شقيقته وأسرتها  وفعال 
فتح هاتفه وأصبح يقلب الصور وعيونه تذرف الدموع 
على فراقهم ،، حدثني امير عن »كورديا« أبنت شقيقته 
البالغة من العمر عاما ونصف العام،،يقول انه كان يهاتف 
شقيقته اكثر من ثالث مرات في اليوم فقط  للحديث عن 
لقائي معه طالب  طفلتها »كورديا«،،امير وفي ختام 
نظام ايران بإجابات وافية وكافية تشفي غليله متسائال 

لماذا فعلتم ذلك بشقيقتي..
كذلك التقيت بالسيدة »سارة فااله« وهي صديقة لعائلتين 
راحوا ضحية الطائرة هم ايضا كنديون من اصل إيراني 
تقول سارة انه منذ اليوم األول لسقوط الطائرة وحتى 
اللحظة لم تجف دموعها على من فقدتهم فهي تذكرهم 

وتروي قصتهم بحزن وغضب.
للنظام اإليراني كانت تتحدث  المعارضين  سارة من 
وكلها الم وغضب، ألم على فراق أصدقاء لها وغضب 
من نظام تقول انه ال يعترف بحقوق اإلنسان وال يأبه 
لما حدث ألنه يوميا يقتل العشرات في اشارم منها إلى 
االحتجاجات التي تشهدها مدن إيرانية عدة منذ اكتوبر 
الماضي وبصفتها امرأة حديثها كان عن فراق األمهات 
الشهرين  النظام وخالل  ألبنائهن وبناتهن فتذكر ان 
الماضيين قتل اكثر من الف شخص واعتقل االالف من 
بينهم نساء وقد اعدم في الشهرين الماضيين حوالي مئة 
وأربعة نساء اخرها  كانت »سارة إيم« البالغة من العمر 
٣٥ عاما لتكون أول امرأة تعدم عام ٢٠٢٠ في إيران  
الحزُن والغضب.. ٌ كذلك  الشموُع مشتعلة  حتى االن 
ال العباراُت قادرة ٌ على مواساةِ أهالي واقرباِء ضحايا 
الطائرةِ االوكرانية و ال الدموع...فهم ال يريدون حتى 
التعويض مثلما ذكر الي امير قائال هل يعيد التعويض 

شقيقتي لي؟ 
ولم يكتفي النظام االيراني بفعلته هذه ،بل ذكر لي احد 
اقرباء الضحايا ، انهم وصلتهم تهديدات إذا تحدثوا أمام 

وسائل األعالم فلن يستلموا جثث ذويهم.

للغاية، لكن اإلجابة  هل تعتبر نفسَك مثقّفاً؟ هو سؤاٌل بسيٌط    
والتأنّي في اإلجابة. هل برأيك يشترط  التوقّف قليالً  عنه تستدعي 
الحصول على درجة الدكتوراه لإلنضمام إلى »أكاديميّة« المثقّقين 
الفكريّة، إن جاز التعبير؟ بالطبع ال! فأكاديميّة المثقّفين شاملةً تضّم 
جميع أنواع األشخاص بغّض النظر عن خلفيّاتهم العرقيّة أو الدينية 
أو اإلجتماعيّة، خاصة وينضوي تحت شعار هذه األكاديميّة أسرى 
... ومشّردون ... وفقراء ... ومتعلّمون. فالمثقّف هو ليس َمن لديه 
معلومات صحيحة، وال يمكن قياس فكره بمقدار المعرفة، فكم من 
طبيب لم يستطع  إعطاء العالج المناسب، وكم من مستشار لم يتمكن 

من إعطاء حّلٍ مناسب لمشكلٍة مطروحة!   
المثقّق برأيي هو شخص لديه رغبة هائلة في توسيع مداركه المعرفيّة، 
ولديه قدرة هائلة على تغيير أفكاره التي عايشها لسنين، وقدرة هائلة 
في التعبير عن الذات والنقد الذاتي. وأكثر ما يهّم المثقّق هو إيجاد 
لديهم رغبة هائلة في  الذين  المثقّفون  الحقيقة وكشفها. كثيرون هم 
المعرفة، وعقولهم متفتّحة على األفكار الجديدة، ويبحثون عن أفكار 
تتحدّى كيفيّة رؤيتهم للعالم، وهم على استعداد للنظر بشكل مختلف إلى 
العالم مع كّل ومضة دليل جديدة. والكثير منهم ينتقد أفكاره الخاصة 

في محاوالته الدقيقة للبحث ولتقييم أفكار اآلخرين. 
المثقفون إذاً هم أناٌس كالبدو، يغيّرون مواقعهم الفهميّة باستمرار، 
يقومون   الفهم. وكالمحاربين  دائماً عن مساحة أفضل من  يبحثون 
القديمة بانتظام ويعيدون تنظيمها وتعديلها لتصبَح  بتفكيك أفكارهم 
أفكاراً جديدةً أفضل من سابقاتها وذلك بهدف النمّو في مكانهم. وهم 
على عكس المهاِجرين من بالدهم الذي يغيّرون مواقعهم الجغرافية 
فقط لكنهم ال يتمتّعون بالقدرة على تغيير مواقعهم الفهميّة. وخير دليٍل 
على  ذلك تكتُّل المهاجرين في شبه كانتونات يشعرون بعدم األمان إن 
خرجوا منها، ورفضهم اإلندماج في ثقافة مجتمعاتهم الجديدة، وفي 
الكثير من األحيان عودتهم إلى أوطانهم األصليّة خوفاً من التغيير. 
 ما هي حظوظ ذوي الدرجات العالية من الثقافة وذوي الرؤيا وبغّض 
القرار  القادة والمسؤولون في مواقع  النظر عن أعمارهم؟ َمن هم 
الذين يفتحون األبواب للمثقّفين القادرين على تحفيز اآلخرين على 
التفكير وزرع بذور التغيير؟ هم نادرون، وإن ُوِجدوا، ال يكون لهم 
ثِقٌل ووزن وفعاليّة. فوجود المثقفين يعني تهديد مواقعهم ومراكزهم 
الشعبي في  الحراك  ِمثاٍل عليها  ومصالحهم. واألمثلة كثيرة وخير 
لبنان الذي بدأ في ١٧ تشرين األول )أكتوبر( من عام ٢٠١٩ ولم 
ينتِه حتى يومنا هذا. ماذا فعل الطاقم السياسي القائم حيال التحّرك 
الشعبي الهائل الذي انضّم إليه نصف الشعب اللبناني إن لم يكن أكثر؟ 
حاربوه وماطلوه في اإلستجابة لمطالبه لكي يقتلوه ويلعبوا هم الدور 
البديل ويصبحوا وكأنهم هم الذين يغارون على مصلحة البلد. ومع 
ذلك، ما زلُت أرى قوة الحراك كالنار تحت الرماد، فهم على استعداد 

للوقوف مجدّدا في وجه الطغاة الفاسدين.
هذه األمثلة تتكّرر في أماكن كثيرة من العالم، وكندا ليست استثناءاً. كندا 
تُعتبر وعاَء انصهاٍر لمائتي أصل عرقي مختلف ويشّكل المهاجرين 
إليها نسبة ٢٠،٦ ٪ من تعداد السكان. هي دولة بالمبدأ تحترم المثقّف 
وتعطيه الفرصة لكي يبدع. لكن كيف لها أن تستفيد من طاقات المثقّفين 
دة؟ كيف لها  إن هي فشلت في دمج المهاجرين في ثقافٍة واحدة ُموّحِ
أن توّظف المثقّفين المنفتحين على التغيير والتطوير إن لم تصّحح 
الدولة يستطيع اإلطمئنان على وضعه  بأّن موّظف  السائد  المفهوم 
والتراخي ما إن يصبح في ركاب الوظيفة الحكوميّة أو أن يصبح 
في موقع القرار؟ ها نحن نرى كيف يتعاطى المهاجرون من موّظفي 
الدولة بفئويّة وإنحياز ِلَمن هم من بالدهم أو من مجموعاٍت ينتمون 
إليها بشكٍل أو بآخر. لذلك أرى أنه على الدولة  أن تسعى جاهدةً إلى 
المهاجرين  بين  المجتمعي األفقي والعمودي  التخفيف من اإلنقسام 
من الجاليات المختلفة، وإال فستساهم في تعميق اإلنقسام وخلق نعرة 
التنافس وعدم الثقة مع ترسيخ واضح لثقافة اإلنغالق الموروثة لدى 
الكندي ويريدونه أن يشبه  المجتمع  انفتاح  ينتقدون  الذين  الكثيرين 

مجتمعاتهم التي هاجروا هرباً منها. 
ويبقى أملنا متعلّقاً بكم يا جيلنا الجديد الذي نشأ على ثقافة اإلنفتاح والنقد 
الذاتي والتفكير بموضوعيّة. أنتم ُمهيّأون لمواجهة كّل التحدّيات، كما 
أردتم ألنفسكم، تتحلّوَن بالجرأة  الكافية لتوجيه أصابع اإلتهام لكّلِ 

فاسٍد يقاوم التغيير والتطور وتقفون لهم بالمرصاد. 
يا جيلنا الصاعد، إنهلوا من خبرة السابقين واجعلوها حجر الزاوية 
في بناء مفاهيمكم الحديثة الداعمة للتطوير. تقدّموا وسنكون لكم السندَ 
لتقودوا العالم نحو التغيير الذي تطمحون له ونشارككم فيه الطموح. 

ما الذي يشفي غليل اهالي 
ضحايا الطائرة االوكرانية

   أعلنت وزارة الخارجية األمريكية، أن 
وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو سيحضر 

مؤتمر برلين للتسوية الليبية.
الخارجية األمريكية:  بيان عن  وجاء في 
»وزير الخارجية سيغادر إلى برلين في ١٩ 
يناير لحضور مؤتمر دولي حول ليبيا، تنظمه 

ألمانيا واألمم المتحدة«.

وأكدت برلين في وقت 
سابق أن رسالة المؤتمر 
المزمع عقده واضحة 
وهي أن ال حل عسكريا 
داعية جميع  ليبيا،  في 
إلى  المعنية  األطراف 
الفرصة  استغالل هذه 
أمام  المجال  لفتح 
بقيادة  سياسية  عملية 
األمم المتحدة بعيدا عن 

الخارجية. التدخالت 
ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر إلى جانب 
الرئيس  أنجيال ميركل،  األلمانية  المستشارة 
التركي  والرئيس  بوتين،  الروسي فالديمير 
الفرنسي  أردوغان، والرئيس  رجب طيب 
إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة البريطانية 

بوريس جونسون.

   تلقى أقارب وعائالت قوات المظالت األمريكية 
تهديد عبر وسائل  الكويت رسائل  المتواجدة في 
بلدهم،  إلى  بالعودة  االجتماعي، طالبتهم  التواصل 

تزامنًا مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
ووفقًا لتقرير نشره موقع »ميليتاري تايمز«، فإن 
قاعدة  المحمولة جًوا من  والثمانين  الثانية  الفرقة 
فورت براج، طالبت أسر أفرادها بالحد من وصول 
األشخاص الغريبين إلى منشوراتهم على منصات 
التواصل االجتماعي بعد تلقي بعضهم رسائل تهديد 

داعمة إليران.
وقال المتحدث باسم الفرقة، المقدم مايك بيرنز، إن 
العائالت أبلغت عن حاالت تلقت فيها اتصاالت غير 
مرغوب فيها ورسائل تهديد، مضيفًا: قمنا بالعديد 
من اإلجراءات، وأخبرنا أفرادنا بالمخاطر والطرق 

التي يمكن لألسر حماية أنفسها بها.
جاء في إحدى الرسائل: »إذا كنت تكترث لحياتك، 

بجمع  فقم  أخرى،  وترغب في رؤية عائلتك مرة 
أغراضك اآلن وغادر الشرق األوسط، ارجع إلى 
بلدك، أنت ورئيسك المهرج لم تجلبا سوى اإلرهاب«.

وتابعت: »أنتم حمقى تقللون من شأن وقوة إيران، 
لمحة  قاعدتكم كان مجرد  الهجوم األخير على 
بسيطة عما يمكننا فعله، أنتم حفرتم قبوركم بقتلكم 
جنرالنا –قاسم سليماني- لذا اترك المنطقة لألبد قبل 

أن يكون هناك المزيد من الجثث«.
وبحسب الموقع فإنه »ال يوجد دليل على أن الرسالة 
جاءت من الحكومة اإليرانية«، مبينة أنها »بمنزلة 
تحذير نفسي على غرار عمليات الحرب النفسية«.

»بعض الرسائل األخرى شملت تهديدات باالختطاف«، 
مضيفة أنه »تم الطلب من عائالت الجنود عدم نشر 
يمكن أن تساعد أي شخص  تفاصيل شخصية أبداً 
على تحديد مكان وجودهم، وُطلب منهم أيضاً وقف 

الحديث عن ارتباطاتهم بالجيش عبر اإلنترنت«.

    قال الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان 
يوم الخميس إن تركيا 
بدأت في إرسال قوات إلى 
ليبيا لدعم حكومة الوفاق 
الوطني المعترف بها دوليا 
في طرابلس قبل أيام من 
موعد قمة في برلين بشأن 
الصراع الدائر في ليبيا.
أردوغان،  وأضاف 
أنقرة،  الذي تحدث في 
أن بالده ستستمر في 
الوسائل  كل  استخدام 
الدبلوماسية والعسكرية 

لضمان االستقرار إلى الجنوب من أراضيها بما 
في ذلك ليبيا. ومن المقرر أن يجتمع أردوغان 
مع زعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا 

يوم األحد لبحث الصراع.

وقال كذلك إن تركيا ستبدأ في منح تراخيص 
المتوسط  البحر  للتنقيب والحفر في شرق 
أبرمته  اتفاق بحري  تمشيا مع  الحالي  العام 
مع ليبيا. وأضاف أن السفينة التركية أوروج 

ريس ستبدأ أنشطة مسح سيزمي بالمنطقة.

العامل بأمّس احلاجة ملثّقفني ... 
ال حِلََملِة شهاداٍت فقط

بقلم:  
أ.د. ناهدة العاصي

 nahida.assi@gmail.com

أردوغان: تركيا تبدأ يف نشر قوات يف ليبيا

إلعالناتكم يف الرسـالة
Tel: 514 961 0777   

 450 972 1414 
elressalanews@gmail.com   
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أخبـار

إيران تتحدى عقوبات واشنطن وتضاعف 
مبيعاتها من املازوت

واشنطن تعلن حضورها مؤمتر برلني حول ليبيا »إذا كنت تكرتث حلياتك اهرب«... 
رسائل تهديد ألسر القوات األمريكية يف الكويت

الدول املتضررة من إسقاط »األوكرانية« 
تطالب إيران بتعويضات

شكري يؤكد لنظرييه اليوناني واإليطالي 
خطورة إعالن أدروغان بدء إرسال قوات لليبيا 

على مؤمتر برلني

وزارة الدفاع الروسية تنفي قصف مقاتالتها 
أهدافا مدنية يف إدلب

البنتاجون: ال نزال نتشاور مع اجلانب 
العراقي حول ما يتعلق بوجود القوات 

األمريكية يف البالد

  أظهرت وثائق تجارية وبيانات صناعية، أن إيران 
تعتمد على دول مجاورة لبيع فائض المازوت المتراكم 
الواليات  التي تفرضها  العقوبات  البالد بسبب  داخل 

المتحدة على قطاع النفط اإليراني.
وكشفت البيانات أن طهران زادت بشكل كبير صادراتها 
من المازوت في األشهر القليلة الماضية إلى كل من 
العراق وسوريا، من خالل عرض حسومات مغرية.
بيانات »إف جي إي« لالستشارات، أن  وأظهرت 
المازوت، وهو منتج مكرر يستخدم في  صادرات 
إلى حوالي  الكهرباء والنقل، قفزت  التدفئة وتوليد 
٩٥ ألف برميل يوميا في الربع األخير من ٢٠١٩، 
وهو ما يزيد بأكثر من 8٠ في المئة عن الربع الثالث 

وأعلى بحوالي أربع مرات مقارنة مع الربع األول من العام ذاته.
وتستند البيانات إلى تقديرات »إف جي إي« للمازوت اإليراني، 
الذي جرى تصديره بحرا أو برا إلى بلدان مجاورة مثل العراق 

وأفغانستان وباكستان وكذلك إلى سوريا.
وأظهرت وثيقة تجارية، أن »شركة مقرها بغداد قدمت في أواخر 
المازوت  الماضي، عرضا لشراء ١٥٠ ألف طن من  سبتمبر 

اإليراني وتسلمها في مدينة بانياس الساحلية السورية«.
وورد في الوثيقة، اسم المصرف التجاري السوري كممثل للمشتري 
وبنك »صادرات« اإليراني كممثل للبائع، ويخضع البنكان لعقوبات 

فرضتها وزارة الخزانة األمريكية.
ومن ناحية أخرى، تحولت كثير من مولدات الكهرباء في إيران 
في األشهر القليلة الماضية من الغاز إلى المازوت للمساعدة في 

خفض تخمة المازوت في البالد.

)البنتاجون(  األمريكية  الدفاع  باسم وزارة  المتحدث  قال    
تجري  تزال  ال  واشنطن  إن  الخميس،  أمس  هوفمان،  جوناثان 
القوات  بوجود  يتعلق  ما  العراقي حول  الجانب  مع  مشاوراتها 

البالد. في  األمريكية 
وأكد هوفمان، في تصريح صحفي، أن الجيش األمريكي ال يخطط 
لمغادرة العراق في الوقت الراهن، مضيفا في الوقت ذاته أنه ال 

توجد أي خطط بهذا الخصوص .
وأوضح أنه “بسبب التأثير اإليراني تم وقف العمليات في العراق”، 
اإلرهابي  داعش  تنظيم  العمليات ضد  أن  ذاته  الوقت  في  مبينا 

في سوريا لم تتوقف.

تقارير  ما ورد في  الروسي في سوريا،  المصالحة  بورنكوف رئيس مركز  كذّب يوري    
إعالمية عن غارات نفذتها طائرات حربية روسية ضد أهداف مدنية في منطقة وقف التصعيد 

في إدلب شمال غربي سوريا.
وقال: »تحدثت بعض وسائل اإلعال، عن ضربات جوية وجهها الطيران الروسي واستهدفت 
بعض المواقع المدنية في منطقة وقف التصعيد في إدلب. هذه المزاعم مغايرة للواقع وال صحة 

لها. منذ بدء سريان نظام وقف إطالق 
النار، لم تنفذ الطائرات الروسية، أي 

قتالية«. طلعات 
وتم فرض نظام وقف إطالق النار في 
منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب، 

بموجب اتفاق روسي تركي.

بوتني يوقع مرسوما بتعيني ميشوستني رئيسا لوزراء روسيا

كان  التي  الدول    عقد وزراء خارجية 
األوكرانية  الطائرة  بين ركاب  مواطنوها 
المنكوبة مؤتمرا صحفيا، طالبوا فيه طهران 

بدفع تعويضات لعائالت ضحايا الطائرة.
وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا والسويد 
وأفغانستان وأوكرانيا إنه يجب على إيران 
وشفاف  شامل  دولي  “بتحقيق  تسمح  أن 
بمحاسبة ومالحقة  ومستقل”، كما طالبوا 

المسؤولين عن إسقاط الطائرة.
الكندي،  الخارجية  وزير  أكد  من جهته، 

أنه “يجب على  فيليب شامباني  فرانسوا 
إيران أن تتعاون ألن عيون المجتمع الدولي 
تراقبها”، فيما رحبت الدول المعنية بااللتزام 

الذي أبدته إيران تجاه هذه القضية حتى اليوم.
وأعلنت طهران قبل أيام أنها أسقطت طائرة 
ونتيجة  أوكرانية “عن غير عمد”  مدنية 
لـ”خطأ بشري” بعد أن حلقت قرب منطقة 

عسكرية حساسة.
وقتل في الكارثة جميع من كانوا على متن 

الطائرة البالغ عددهم 176 شخصا.

  أجرى وزير الخارجية سامح شكري، يوم 
الخميس، اتصاليّن هاتفييّن بوزيرّي خارجية 
آخر  استعراض  تم  حيث  وإيطاليا،  اليونان 
التطورات على الساحة الليبية، السيما اإلعالن 
الصادر عن الرئيس التركي ببدء إرسال قوات 
إلى ليبيا، وهو اإلعالن الذي تم التأكيد خالل 
االتصاليّن على خطورته وتأثيره السلبي على 
مؤتمر برلين والوضع داخل ليبيا، وبما يُعتبر 
قرارات  لخرق  النية  دلياًل على  ذاته  في حد 
بمزيد من  ويُنذر  الصلة،  ذات  األمن  مجلس 

تدويل األزمة الليبية.

القلق  االتصاليّن، عن  اإلعراب، خالل  وتم 
الشديد من أن يؤدي مثل هذا اإلعالن إلى إهدار 
الجهود المبذولة من ِقبَل المجتمع الدولي والدول 
الحريصة على مصالح ليبيا واستقرارها، والتي 
تتضافر فيما بينها للتوصل إلى تسوية شاملة 
تتضمن التعامل مع كافة أوجه األزمة الليبية.
كما كان هناك توافق، خالل االتصالين، على 
أهمية دعم العملية السياسية في برلين ومنحها 
ُمجدداً  الُمغامرة  من  بداًل  النجاح  كل فرص 
الليبية  المسألة  في  الدولية  الجهود  بوضع 

موضع الخطر.

  صادق مجلس النواب الروسي  الخميس 
لميخائيل  الثقة  مانحا  األصوات،  بأغلبية 
لدميتري  خلفا  للحكومة  رئيسا  ميشوستين 
مدفيديف، الذي قدم استقالة حكومته للرئيس 

فالديمير بوتين الليلة الماضية.
استقالتها،  تقديم  مدفيديف  وقررت حكومة 
في أعقاب طرح الرئيس الروسي في رسالته 
على  تعديالت  إلدخال  اقتراحات  السنوية 
تغييرات  إلى  تؤدي  أن  الدستور من شأنها 
هامة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية 

والتنفيذية والقضائية.
وبعد استقالة حكومة مدفيديف رشح الرئيس 
ليقود  للحكومة  رئيسا  ميشوستين  الروسي 
عملية تغيير هيكلية تطال االقتصاد الروسي، 

دعا إليها بوتين خالل رسالته.
وصوت 383 نائبا لصالح تكليف ميشوستين، 

مع امتناع 41 نائبا آخر.
اجتماعات  بعد سلسلة  التصويت  وجاء هذا 
النيابية األربع،  الكتل  عقدها ميشوستين مع 
حيث أجمعت كتلة حزب “روسيا الموحدة” 
الحاكم على تأييد ترشيحه، وعبر حزبا الليبرالي 

الديمقراطي و”روسيا العادلة” 
أيضا عن دعمهما لميشوستين، 
بينما أعلن الحزب الشيوعي أنه 
يعتزم االمتناع عن التصويت.

وخالل هذه اللقاءات التمهيدية 
ما  تنفيذ  أن  أكد ميشوستين 
تضمنته رسالة الرئيس بوتين 
السنوية إلى الجمعية الفدرالية 
من خطط وإصالحات، سيأخذ 
األولوية في عمله، متعهدا 
الوثيق مع  بالتعاون  بالعمل 

البرلمان.
وكان رئيس الوزراء الروسي، 
دميتري مدفيديف، قد قدم يوم 
األربعاء، إلى رئيس الدولة 
استقالة الحكومة بكامل قوامها، 
فيما أعلن الكرملين أن بوتين 
رشح رئيس هيئة الضرائب 
الفدرالية الروسية، ميخائيل 

ميشوستين، لشغل منصب رئيس الوزراء، على 
أن يتم النظر فيه في مجلس الدوما.

وجاءت استقالة حكومة مدفيديف على خلفية 
المقترحات التي طرحها رئيس الدولة في رسالته 
البرلمان أمس األربعاء، والتي  إلى  السنوية 

شملت إدخال تعديالت على الدستور، من شأنها 
أن تؤدي إلى تغييرات هامة في التوازن بين 
فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

     Vendredi 17 janvier 2020
الجمعة 17 يناير 2020



افتتاح “قاعدة برنيس” شاهد حي على عمق العالقات التارخيية 
بيـن البلـدين

وزير خارجية أملانيا: حفرت يبدي استعداده 
لاللتزام باتفاق وقف إطالق النار يف ليبيا

حكومة لبنان تبصر النور قريبًا.. 18 وزيرًا اختصاصيًا

وكالة روسية: القبائل الليبية 
ستتعامل مع تركيا كقوات احتالل

ماكرون يعلن إرسال حاملة 
طائرات لدعم عمليات اجليش 

الفرنسي يف الشرق األوسط

إسرائيل تشن غارات على 
قطاع غزة

قتلى وجرحى جراء قصف مسلحني حلي السكري 
حبلب السورية

    أكدت صحف اإلمارات، في افتتاحياتها أمس الخميس، أن مشاركة الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلي للقوات المسلحة في افتتاح “قاعدة برنيس” 
بالمنطقة الجنوبية العسكرية المصرية، إلى جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي تعتبر شاهدا حيا 
على عمق العالقات التاريخية التي تجمع اإلمارات ومصر، وتؤكد تالزم المسار والمصير 

بين الدولتين العربيتين الشقيقتين، وهي حقيقة أكدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.
وذكرت صحيفة )الخليج(، في افتتاحيتها تحت عنوان “القوة في خدمة التنمية والسالم”، أنه 
البد لعملية التنمية واإلنجازات من قوة ترد عنها الشرور واألطماع، كما البد من حماية السالم 

بقوة رادعة، خصوصا أن منطقتنا مستهدفة بجغرافيتها وتاريخها وحضارتها.
وأضاف بن زايد أن الجيش المصري يبقى هو صمام األمان، موضحا أن تعزيز 
القدرات العسكرية المصرية والعربية “يسهم في حماية المكتسبات التنموية لشعوب 
المنطقة، ويوفر البيئة اآلمنة للتطور االقتصادي والحضاري، ويعزز األمن والسلم، 
ليس فقط على المستوى اإلقليمي وإنما على المستوى العالمي، بالنظر لما تمثله 
المنطقة العربية ومنطقة الشرق األوسط من أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة ألمن 

العالم كله ومصالحه.
وأشارت صحيفة )الوطن( تحت عنوان “اإلمارات ومصر.. بوصلة واحدة” إلى 
أن اإلمارات بمواقف قيادتها األصيلة كانت دائما مع األشقاء في مصر، وخالل 
اإلمارات  بينت   ،2010 العام  نهاية  منذ  بالمنطقة  مرت  التي  الكبرى  األزمات 
القدرة التامة على اتخاذ القرارات الشجاعة والتاريخية الحريصة على األشقاء، 
والنابعة من دعم اإلرادة الشعبية والتوجه الوطني الذي يحفظ مكانة مصر وأهمية سالمتها.
وأوضحت أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد- خالل افتتاح قاعدة “برنيس العسكرية” 
في مصر- أن متانة ما يجمع بين البلدين الشقيقين اإلمارات ومصر نابع من اإليمان بوحدة 
المسار والمصير المشترك، وأن العالقات األخوية على المستويين الرسمي والشعبي تحظى 
بكل الحرص الالزم للتنسيق والتعاون المشترك بين الدولتين ، مؤكداً أهمية قوة جيش مصر 

سواء للعالم العربي أو للمنطقة وما يمثله من حصن لألمن والسالم واالستقرار.

    كشف وزير المال في حكومة 
تصريف األعمال اللبنانية، علي 
حسن خليل، الخميس، أن الحكومة 
النور قريباً.  الجديدة قد تبصر 
عتبة  على  نحن  خليل:  وقال 
وزيراً   18 من  حكومة  تأليف 

اختصاصياً.
إلى ذلك، أوضح في تصريحات 
رئيس  مقر  التينة،  عين  من 
البرلمان اللبناني، نبيه بري، في 
بيروت، أن هناك تقدماً ملحوظاً 
الحكومي  التشكيل  عملية  في 
المكلف  الرئيس  بها  يقوم  التي 
حسان دياب، قائاًل: »تقدمنا إلى 

حد كبير، نحن على عتبة تأليف 
حكومة جديدة.

كما أضاف أن الحكومة ستتألف 
من 18 وزيراً اعتمد فيها معايير 

موحدة.
إلى ذلك، أكد أن اللقاء بين بري 
كان  المكلف  الحكومة  ورئيس 
إيجابياً وأّمن مناخات تتيح تشكيل 
حكومة من اختصاصيين، تمثل 

أكبر شرائح ممكنة.
يذكر أن لبنان بال حكومة منذ 
سعد  الوزراء،  رئيس  استقالة 
الحريري، في 29 أكتوبر بعد 
موجة احتجاجات واسعة النطاق 

في البالد.
ومنذ 17 تشرين األول/أكتوبر، 
خرج آالف اللبنانيين إلى الشوارع 
الطرق،  وقطعوا  والساحات 
احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية 
التي يتهمها المتظاهرون بالفساد 
تدهور  مسؤولية  ويحملونها 
وعجزها  االقتصادي  الوضع 
وتحسين  المرافق  تأهيل  عن 

الخدمات العامة األساسية.
باستقالة  االحتجاجات  وتسبّبت 
الحريري، ومن ثم تكليف دياب 
بتشكيل حكومة إنقاذية، تعّهد بأن 
تكون مصغرة ومن التكنوقراط.

    أعلن منسق قبائل ومدن المنطقة الغربية في ليبيا، فرج علي 
بلق، الخميس، أن قبائل ليبيا ترفض التدخل العسكري التركي، مشيًرا 
إلى أن هذه القوات سيتم معاملتها كقوات احتالل وسيتم محاربتها.
وقال »بلق« في تصريح لوكالة »سبوتنيك« الروسية: »نحن ضد 
التدخل في شؤوننا الداخلية وأي قوة خارجية هي قوة غازية وقوة 
احتالل تريد احتالل بالدنا ونحن نرفضها وسوف نقاومها، نحن 

سنقاتل األتراك أو أي دولة تريد احتالل أرضنا«.
وشدد بالقول: »أن التدخل التركي عبارة عن غزو واحتالل بمعنى 
الكلمة، سيأتون الحتالل أرضنا وأخذ خيراتنا ونحن ضدهم وسوف 
نحاربهم، فالقبائل الليبية لن تقف مكتوفة األيدي وستحارب القوات 

التركية الغازية«.
وعند السؤال عن توقعات القبائل بما يخص مؤتمر برلين المزمع 
عقده يوم األحد المقبل، أكد أن القبائل تعتقد »أن مؤتمر برلين لن 

يحمل أي نتائج ال إيجابية وال سلبية«.
يذكر أن موسكو استضافت االثنين الماضي محادثات ليبية - ليبية 
بمشاركة وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا لبحث إمكانية التوصل 

إلى اتفاق بين األطراف الليبية لوقف إطالق النار.
وفي هذا السياق، ينعقد في العاصمة األلمانية األحد المقبل مؤتمر 
حول ليبيا بهدف بحث سبل إيجاد حل لألزمة الليبية وضمان وقف 
إطالق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، 
هي: الواليات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وتركيا 
وإيطاليا واإلمارات ومصر والجزائر والكونغو، إلى جانب رئيس 
حكومة الوفاق فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.
وفي 2 يناير الجاري، وافق البرلمان التركي على مذكرة تفويض 
تسمح للرئاسة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، يأتي ذلك بعد توقيع 
ليبيا يوم 27 نوفمبر 2019  الوطني في  الوفاق  تركيا وحكومة 
مذكرتي تفاهم األولى بخصوص التعاون األمني والعسكري، فيما 
تتعلق الثانية بتعيين الحدود البحرية، ما القى إدانات من الحكومة 
المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البالد، لما رأوا فيه من تجاوز 
لصالحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر 
البحرية في  تعديا على حقوقهما  اعتبروه  لما  واليونان  وقبرص 

البحر المتوسط.

    أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إرسال حاملة 
الشرق  في  الفرنسي  الجيش  لدعم  ديجول  شارل  الطائرات 

األوسط.
 قال ماكرون، إنه سيتم إرسال حاملة الطائرات شارل ديجول 
الفرنسي  الجيش  لدعم عمليات  أبريل  يناير وحتى  بدءا من 

في الشرق األوسط.
وقت  في  أعلن  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وكان 
سابق، إرسال 220 جندًيا فرنسًيا إضافًيا إلى منطقة الساحل 

اإلفريقي، وذلك لمحاربة التنظيمات اإلرهابية المتطرفة.
وأعرب ماكرون عن أمله في إقناع الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب بإبقاء القوات األمريكية في افريقيا، وفقا لوكالة »فرانس 

برس«.

    أغارت إسرائيل مساء يوم األربعاء على أهداف في قطاع 
القطاع  بعد إعالنها إطالق أربع قذائف صاروخية من  غزة 

على جنوب أراضيها.
وقالت مصادر فلسطينية إن ال غارات استهدفت موقعي تدريب 
يبلغ  أن  مدينة غزة من دون  في  لفصائل مسلحة  األقل  على 

وقوع إصابات.
وقبل ذلك، أعلن الجيش ال إسرائيل ي عن إطالق أربع قذائف 
صاروخية من قطاع غزة تجاه البلدات ال إسرائيل ية المحاذية 
للقطاع، حيث اعترضت القبة الحديدية اثنتين منها فيما سقطت 

قذيفتان في منطقة مفتوحة دون إصابات أو أضرار.
القذائف  إطالق  عن  مسئوليتها  فلسطينية  جهة  أي  تعلن  ولم 

الصاروخية التي جاءت بعد نحو ثالثة أسابيع من الهدوء.

    قال وزير خارجية ألمانيا 
قائد  الخميس، إن  هايكو ماس، 
الجيش الوطني الليبي المشير خليفة 
حفتر أبدى استعداده لاللتزام باتفاق 

وقف إطالق النار في ليبيا.
جاء ذلك جاء خالل لقاء بين ماس، 
الذي يزور ليبيا حاليا، والمشير 
حفتر في مدينة بنغازي، في إطار 
الجهود التي تبذلها ألمانيا لضمان 
نجاح مؤتمر برلين ووقف إطالق 
النار في ليبيا، وذلك حسبما ذكرت 

تقارير إخبارية نشرت اليوم.
وكانت الحكومة األلمانية قد دعت القائد العام للجيش الوطني 
الليبي المشير خليفة حفتر وفايز السراج؛ للمشاركة بمؤتمر 
القمة يوم  المزمع عقده على مستوى  ليبيا،  برلين حول 

األحد المقبل .

وكان وزير خارجية ألمانا قد أكد، في وقت سابق، أن رسالة 
المؤتمر المزمع عقده واضحة وهي أن ال حل عسكريًا 
في ليبيا، داعيًا جميع األطراف المعنية إلى استغالل هذه 
الفرصة لفتح المجال أمام عملية سياسية بقيادة األمم المتحدة 

بعيدا عن التدخالت الخارجية.

   قالت مصادر طبية في مشفى حلب الجامعي أن 
18 من ضحايا القصف الذي استهدف مدينة حلب 

وصلوا إلى المشفى.
وأكدت مصادر طبية أن »إجمالي اإلصابات التي 
وصلت إلى المشفى جراء القصف الصاروخي على 
حي السكري، بلغ 18 مصابا بينهم 4 شهداء وصلوا 
إلى المشفى بحالة وفاة، و3 جثامين لشهداء مجهولة 

الهوية«.
ورصدت األضرار التي لحقت بالحي بعدما استهدفته 
صواريخ »جبهة النصرة« اإلرهابية، بعد ظهر امس 
الخميس، التي أطلقت من مناطق سيطرتها في ريف 

المدينة الجنوبي الغربي.

»حي  استهدف  الذي  القصف  أن  المصادر  وقالت 
 14 وإصابة  مدنيين   7 مقتل  عن  أسفر  السكري« 
آخرين في حصيلة أولية.

وتؤكد المصادر في حلب 
اإلرهابية  الجماعات  أن 
في  تستخدم  المسلحة 
في  حلب  أحياء  قصف 
اآلونة األخيرة صواريخ 
االنفجار،  شديدة  معدلة 
الفتاً إلى أن أشالًء لضحايا 
مجهولي الهوية تناثرت في 
مواقع االستهداف في حي 

السكري.
نقل  إلى  المصدر  وأشار 
والمشفى  الرازي  مشفى  إلى  المصابين  من  عدد 
ترتفع  أن  مرجحاً  العالج،  لتلقي  بحلب  الجامعي 
لم  حيث  السكري،  لحي  الوحشي  القصف  حصيلة 
تتوافر حتى اآلن إحصائية متكاملة ودقيقة عن عدد 
في  كثيرة  أشالء  وجود  بسبب  والجرحى  الضحايا 
مواقع سقوط الصواريخ، موضحاً في الوقت نفسه 
أن بعض المصابين ممن وصلوا إلى مشفيي الرازي 
والجامعة تتراوح إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة، 
حيث ال تزال الكوادر الطبية تقدم لهم الرعاية الصحية 

واإلسعافات الالزمة.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

اهلل يكون يف عونك يا مصر 

 ال شك أن مصر اليوم غير مصر أمس فهي تتقدم بخطى 
سابقة واثقة من نفسها تمشي ملكاً نحو مستقبل ملئ باألمل 
كثيرة  من جهات  المشاكل  بها  تحيط  اليوم  وألن مصر 
تحاول أن تكسر مصر التي كانت بفضل عناية هللا وقيادتها 
وجيشها عصية على الكسر حتى تجد من يخطط لتفتيتها مثل 
أردوغان الذي يحاول أن يستفزها فبعد أن أفشلت له مصر 
وبدا يخطط  فاغتاظ شراً  العثمانية  الخالفة  مخطط عودة 
كيف يحاصرها حتى تركع . فذهب اإلقطاي أردوغان إلى 
أثيوبيا  له حماية  تبيح  إتفاقية عسكرية  أثيوبيا وعقد معها 
ضد أي أعتداء خارجي فهو يرى أن السيطرة على أثيوبيا 
تضمن له دوراً محورياً في المنطقة حيث تتحكم في منابع 
النيل األزرق الذي يشكل %80 من إجمالي مياه نهر النيل  
الكبيرة  الغاز  أكتشافات  بعد  المتوسط  البحر  إلى  يذهب  ثم 
والمستفيد منها مصر واليونان وقبرص وبدأ بالتنقيب متحدياً 

العالم كله ليأخذ حق ليس ملكاً له . 
فقام  لتونس  يتقرب  أن  فحاول  بهذا  اردوغان  يكتِف  ولم 
قوات من خاللها  يرسل  ان  يستطيع  فجأة حتى  بزيارتها 
إلى ليبيا التي تمثل حدودها أمن قومي لمصر ولكن تونس 
الطلب  لنفس  الجزائر  إلى  فذهب  الطلب  هذا  رفضت 
بدا  أنه  والغريب  الطلب  هذا  بدورها  الجزائر  ورفضت 
يتلطف هذه األيام عن طريق تصريحات بعض مستشاريه 
المقربين للتقرب من مصر وألن مصر تعرف أن أردوغان 
مثله مثل اإلخوان ال أمان له فلم تلتفت إلى هذه التصريحات 
ألن أردوغان قاتل وإرهابي ما فعله في سوريا أكبر دليل 

على ما أقول . 
الواضح وصبر  أثيويبا  النهضة وتعنت  تأتي مشكلة سد  ثم 
مصر الذي لم ينفذ حتى اآلن ومنذ أيام طلبت أثيوبيا وساطة 
جنوب أفريقيا أماًل منها في إيجاد حل مناسب ولكن في رأيي 
الشخصي أن أثيوبيا تتعنت وتتحايل وفعاًل مصر في موقف 
ال يحسد عليه فموضوع المياه كما قال الرئيس السيسي هو 

مسألة وجود . 
النيل ومخزونه  المائي لمصر من مياه  وال شك أن األمان 
هو مسألة حياة أو موت وأن المساس المتعمد بحصتها في 
أعتداء مباشر على مواطنيها وزراعتها  بمثابة  النيل  مياه 
فيها مجتمعة وقد ظهر هذا  المعيشة  وصناعتها ومظاهر 
مع  المفاوضات  أن وصلت  بعد  فعلياً  األعتداء ووضح 
الجانب األثيوبي إلى طريق مسدود . وبعد كل هذه األحداث 
الرئيس  يتحدوا ويقفوا في ظهر  أن  المصريين  يجب على 
له  المسلحة ضد كل من تسول  السيسي وقواته  الفتاح  عبد 
نفسه ويحاول اإلضرار بمصر و بشعبها وال أشك أن مصر 
لن تتهاون في حقوقها المائية او في أي غاز مكتشف على 
أمرها  يهمه  لمن  اإلقليمية فمصر  مياهها  أو في  أراضيها 
لألبد عصية على  بعون هللا تحت عنايته وستكون  ستبقى 

الكسر وتحيا مصر . 
youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 
بقلم: تيماء الجيوش

اجلندر العربي ووسائل 
التواصل االجتماعي. 

    يبدأ النهار لدى معظمنا بتفقد البريد اإللكتروني و مواقع 
شبكات التواصل االجتماعي ثم نمضي على هذا المنوال لحين 
انتهاء ساعات العمل و ما يليها. لدى البعض منا أصبحت إدماناً و 
 .)Facebook( بات غريباً االبتعاد عن بعض هذه المواقع و منها
تتطور هذه المواقع وتنمو مسيطرًة على عالمنا االفتراضي و 
ندرك قوتها عندما نرقب حركة المرور و العدد الذي تجتذبه على 
مدار الساعة و تفرض بالتالي تأثيرها على عالمنا المادي الذي 

نعيش و االفتراضي بآٍن معاً .
كانت تجربة مختلفة تماماً عما سبقها لدى العديد منا مراقبة هذا 
التطور عبر العقدين الماضيين لنجد هذه المواقع تتقدم و تصبح 
منصة ضخمة مترامية األطراف تضم السياسة و االقتصاد و 
المرأة و القانون و المجتمع ...الخ . ذهب بعض الباحثين في 
حماسهم الى أن عدم االستفادة من قوة و عمق تأثير وسائل 
التواصل االجتماعي هو أمر بعيد عن الحكمة بل هو جريمة . 
معظمنا يقر و يعترف بهذا التأثير في عالٍم سريع التغير و حثيث 
الخطى. اهمية وسائل التواصل االجتماعي تكمن في عملية بناء و 
إبراز ابعاد العالقات االجتماعية، االقتصادية، القانونية ، السياسية 
من خالل التواصل و هي تُعد بحق واحدًة من اسرع الصناعات 
حالياً. وهي جميعاً على تنوعها لها خصائصها الفريدة و أهدافها 

المتنوعة. 
المرأة تحديداً و حقوقها و قضاياها لها مساحة و نجاح ال يُستهان 
بهما إن استطاعت استثمارهما بالمطلق في وسائل التواصل . 
فمن خاللها يُمكن للمسألة النسوية أن تجد دعماً و تنسيقاً و إبداعاً 
وتباداًل للخبرات ، بل و تّولد رأياً عاماً يدفع لمزيٍد من العدالة و 
احترام دور القانون و حقوق االنسان. و لن يكون عصياً حينها 
الوصول الى الُمشرعين و صانعي القرار و السياسيين لتحقيق هذا 

الهدف او على اقل تقدير مناقشته و تبادل اآلراء بشأنه. 
)OrangeTheWorld( ولعل المثل األقرب زمنياً لنا

حيث شهدنا المجتمع الدولي يحتفل و لمدة ستة عشر يوم من كل 
عام ) من ٢٥ تشرين الثاني الى ١٠ كانون االول( عبر فعالياٍت 
مختلفة تهدف الى زيادة الوعي و مناهضة العنف ضد المرأة 
ووقفه ، تلون العالم بالبرتقالي في رمزيٍة شفافة و الدعوى لوقف 
انتهاكاٍت باتت معيبة بحق المجتمعات المدنية و ال ترقى للمبادئ 

و القيم و للحضارة بشيء . 
أيضاً هناك حركة  HeForShe التي اطلقتها سفيرة النوايا 

 Emma Watson  الحسنة
في العام ٢٠١٤ وال أُخفي سراً إن قلت أن هذه الحركة متوازنة 
و ذكية فقد قامت أساساً على دعوة الرجال لالنضمام الى الحركة 
لتحقيق المساواة بين الجنسين من خالل االلتزام بانهاء التمييز 

و ووقف انتهاك حقوق المرأة و دعوة اآلخرين لالنضمام اليها. 
كما و أكدت الحركة من خالل تقاريرها و صفحاتها أن العالم 
يشهد نقطة تحول هامة فالجميع يفهم و يدعم المساواة بين الجنسين 
كما و يفهم الجميع أيضاً انها ليست أمراً نسوياً بحتاً خاصاً بالمرأة 
و ذلك لسبٍب بسيط أال و هو أن حقوق المرأة هي جزء ال يتجزأ 
من حقوق االنسان و لهذا ال بد من ان تتشكل قوة تتمتع بالشجاعة 
و الوحدة تدفع نحو المساواة يداً بيد رجااًل و نساًء. و االهم الدفع 

باتجاه مزيٍد من االنسانية. 
و كان من أبرز نجاحات هذه الحركة الحملة التي قامت في 
الباكستان  )Pakistan ( و استمرت على مدى يومين حيث نجح 
فريق من الطالب في جامعة الهندسة و التكنولوجيا من الحصول 
على مشاركة و توقيع اكثر من ٥٠٠٠ رجل و شاب في باكستان 

  HeForShe  لاللتزام بـ
في األقطار العربية تحتاج الحركة النسوية و بعد تغييب ليس 
بالقليل لحرية الرأي و حرية التجمع الستثماٍر كامل لوسائل 
التواصل االجتماعي و الدفع لدعم القضية النسوية و تشكيل رأي 
عام يُساند حقوق المرأة و مبدأ المساواة . لم يتحقق التغيير المنشود 
سياسياً و تشريعياً و اقتصادياً و اجتماعياً . المحاوالت ال زالت 
لما ال نطرح على أنفسنا السؤال هل  محدودة و غير جذرية،إذاً 
التغيير؟ ما هو نوع هذا التغيير؟ متى نريده؟ كيف لنا أن  نريد 

نستفيد من social media  ؟
المجتمعات  معظم  به  التزمت  مبدأ  هي  المساواة  كانت  إن 
وحكوماتها ، فهل آن األوان لتحقيقه وإحداث التغيير في األقطار 

العربية؟ 
من المفيد االستعانة بتجارب اآلخرين و من المفيد أيضاً وجود 
االستراتيجية و الخطة المناسبة  المعتمدة على وجود وسائل 
التواصل االجتماعية فهي أساسية ألنها تقوم بالنشر و التعريف 
بالمبادئ و القيم ألي مشروٍع او ملف كان و بشكٍل واضٍح و 
محدد و بهذا يتم جذب الجمهور ليس هذا فقط بل و الحفاظ عليه و 

تطويره و غياب مثل هذه الخطة هو ضرر اكيد .
الثالث هو عقد المرأة  الثانية لعل العقد  انتهى عقدان من األلفية 

العربية بحق. 
أسبوع سعيد لكم جميعاً.

Parapsychologie 
DANS L'astrologie :

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

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

Mail :jackleblond888@yahoo.com

أخبـار

السودان.. تعيني مدير 
جديد للمخابرات العامة

حتركات ليليلة أمام مصرف لبنان وجملس النواب

  أعلن مجلس السيادة االنتقالي في السودان قبول استقالة 
مدير جهاز المخابرات العامة أبو بكر دمبالب، وتعيين جمال 

عبد المجيد خلفا له.
األنباء  وكالة  نشرته  مقتضب  بيان  في  اإلعالن  هذا  وجاء 
السودانية اليوم الخميس، بعد يوم من تقديم دمبالب استقالته 
على خلفية تمرد مسلح نظمته مجموعة من العناصر التابعين 

لجهازه في الخرطوم.
وقال المتحدث باسم المجلس محمد الفكي سليمان عبر »تويتر« 
اليوم »االستقالة التي دفع بها  إن المجلس قبل في اجتماعه 
مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبو بكر دمبالب«.
وأضاف سليمان أنه »بعد التشاور مع الجهات المعنية كافة، 
هيئة  رئيس  السيد  قسم  المجيد  عبد  جمال  الفريق  تعيين  تم 
االستخبارات في القوات المسلحة، مديرا لجهاز المخابرات 

العامة«.

  رفضاً للوضع االقتصادي في البالد، وتنديداً بالقمع األمني للمتظاهرين ليل أمس أمام ثكنة الحلو، انطلقت 
تظاهرة من أمام مصرف لبنان باتجاه وزارة الداخلية ما ادى إلى اقفال الطريق باتجاه شارع الحمرا، فيما 

تجمع المئات أمام مجلس النواب.
وانطلقت مسيرة أخرى لـ«نساء 
من أجل لبنان« إلى أمام منزل 
حكومة  في  الداخلية  وزيرة 
تصريف االعمال ريا الحسن، 
لمطالبتها »بوقف سياسة استخدام 
الذي  والممنهج  المفرط  العنف 
ضد  األمنية  القوى  تمارسه 
اوالدهن، احتراما لحقهم المشروع 
بحقوقهم  وللمطالبة  بالتظاهر 
وطنهم  في  للعيش  األساسية 
المشاركون  وطالب  بكرامة«، 
في الوقفة »بالمحاسبة الفورية 
لكل عنصر من عناصر القوى 
األمنية قام بممارسة العنف لقمع 

التظاهر المشروع«.

     Vendredi 17 janvier 2020
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إلعالناتكم يف الرسـالة

القارعون طبول احلرب
    »كل التطبيل والدعايات للحرب.. 
والكراهية..  الصراخ والكذب  كل 
تأتي دائما من الناس الذين لن يذهبوا 

إلى الحرب«.
هذه المقولة للكاتب البريطاني جورج 
مؤلف رواية »1984«  أورويل، 
الشهيرة، التي جسد فيها »األخ الكبير« 
طغيان النظام، وكان بطلها وينستون 
الخارجي،  الحزب  سميث، عضو 
الحقيقة  في وزارة  يعمل موظفا 
الدعاية ومراجعة  المسؤولة عن 
التاريخ؛ حيث كان يقوم بإعادة كتابة 
الحقائق  وتغيير  القديمة  المقاالت 
يعلنه  ما  مع  تتفق  بحيث  التاريخية 
الحزب على الدوام، وفق تعليمات 
يتلقاها موظفو وزارة الحقيقة تحدد 
المطلوبة، وتصفها  التصحيحات 
التزييفات  بالتعديالت عوًضا عن 
واألكاذيب. وهي الرواية التي لقيت 
هائال عند صدورها عام  رواجا 
أكثر من  إلى  وترجمت  1949م، 
65 لغة، وتعرضت للمنع والمالحقة 
أو  هدام  أنها عمل  بحجة  القضائية 
ذو أيديولوجية تخريبية، واعتبرت 
واحدة من أهم روايات الديستوبيا.

مقولة أورويل ال تنفصل عن الفكرة 
الشهيرة  التي طرحها في روايته 
الذين  أن  والتي تجسد حقيقة  تلك، 
الحروب عادة هم  بنيران  يكتوون 
الذين يقرعون طبولها  أولئك  ليسوا 
نيرانها،  إليها ويشعلون  ويدعون 
وإنما هم الذين يذهبون إليها وتسيل 
البعض  دماؤهم في ساحاتها، ويفقد 
أولئك  يبقى  بينما  أرواحهم،  منهم 
أبراجهم  الذين قرعوا طبولها في 
والسلطة،  بالحياة  ينعمون  العاجية، 
يمارسون طغيانهم، ويشعلون حروبا 
فيها  األكبر  الخاسر  يكون  أخرى، 
األوطان والشعوب التي تُهدر أموالها 
وتزهق أرواح أبنائها من اجل أحالم 
إمبراطورية ونزعات سلطوية، في 
ليس  المطلق،  الشر  يحكمها  عوالم 
للخير فيها مكان، يتجرد فيها البشر 
من األخالق والقيم اإلنسانية العليا.

في روايته الشهيرة »الحرب والسالم« 
القرن  بداية  في  أحداثها  تدور  التي 
التاسع عشر، مع اجتياح القائد الفرنسي 
نابليون بونابارت األراضي الروسية، 
ثم انسحابه يجر أذيال الخيبة والفشل 
في مواجهة الشتاء الروسي القارس، 
الروسي  القيصر  أن رفض  بعد 
ألكسندر األول االستسالم. في هذه 
الكاتب  الملحمية يخضع  الرواية 
تولستوي«  »ليو  الكبير  الروسي 
أسباب الحرب النابليونية لالحتماالت 
يظهرون  المؤرخين  »إن  فيقول: 
الدوق  إهانات  أنها  بتأكيد خالص 
أولدنبرج، وخرق الحصار البري، 
ألكسندر،  نابليون، وعناد  وطمع 
وأخطاء الدبلوماسية... إلخ. ولو كان 
لتفادي  يكفي  كان  فقد  كذلك  األمر 
الحرب أن يجتهد تاليران في مباحثة 
سياسية بارعة، أو أن يكتب نابليون 
بساطة: سيدي  بكل  ألكسندر  إلى 
أخي، إني أوافق على إعادة الدوقية 
للدوق أولدنبرج«. هذا االحتمال الذي 
يفترضه تولستوي كان يمكن له أن 
ينفي مسببات الحرب فال تقع، وال 
مهزومين،  الفرنسيون  منها  يخرج 
وال يخرج للدينا مصطلح »الجنرال 
ثلج« الذي هزم نابليون في معركة 
»بورودينو« التي جرت بين قوات 

الجيش الروسي اإلمبراطوري وقوات 
نابليون بونابرت الغازية، ولو كان 
هذا االحتمال قد تحقق ما كان تولستوي 
قد كتب رواية »الحرب والسالم« 
كان  البساطة  نفسها. هكذا وبمنتهى 
يمكن أن يتغير وجه التاريخ، وأن يفقد 
األدب العالمي واحدة من الروايات 

العظيمة الخالدة.
وتبقى العبرة التي ربما تناسب المقام أنه 
على الرغم من أن معركة »بورودينو« 
الدموية قد انتهت بخسائر فادحة تكبدها 
الطرفان، إذ فقد الجيش اإلمبراطوري 
ألف جندي و42   40 نحو  الروسي 
جنراال بين قتيل وجريح، فيما قتل 30 
ألف جندي فرنسي إضافة إلى 49 من 
كبار الضباط وفقا للروايات، إال أن 
نابليون بونابرت ظل يردد على مسامع 
ضباطه أن »معركة بورودينو كانت 
األكثر روعة ورهبة، أثبت الفرنسيون 
جدارتهم بالنصر، واستحق الروس أن 
يوصفوا بأنهم ال يقهرون«! هكذا يفكر 
التي يقضي  قارعو طبول الحروب 
فيها ماليين البشر، ويعيش من يخرج 
منها، إذا لم تزهق روحه، جريحا أو 

محطم الروح والنفس والقلب.
الحرب في  يقرعون طبول  الذين 
منطقتنا هذه األيام كثيرون، بعضهم 
باألذن  طبوله  قرُع  ُيسَمع  قريب 
تأتينا أصوات  المجردة، وبعضهم 
بعيدة من  مناطق  قرع طبولهم من 
العالم عبر وسائل اإلعالم التي تجد في 
هذه األصوات مادة خصبة لبرامجها 
ونشرات أخبارها، ومواضيع دسمة 
لمحلليها وخبرائها االستراتيجيين الذين 
يستعرضون مواهبهم في التحليل وربط 
والمواقف  األحداث والتصريحات 
بنذر قرب  ليخرجوا علينا  ببعضها 
المنطقة  الكوارث واشتعال  وقوع 
أرضا وبحرا وجوا. ربما يكون 
الذين  المطبلون بعضا من  هؤالء 
قصدهم أورويل بمقولته تلك، ألنهم 
إذا سيظلون  للحرب،  يذهبوا  لن 
يتابعون  الكاميرات  أمام  جالسين 
الزيوت على  ويحللون ويصبون 
النيران كي تزيد اشتعاال. وهم بفعلهم 
العذر  يجدون ألنفسهم  ربما  هذا 
في ما يفعلون، وقد يشكلون خطرا 
لكنه محدود ومحصور في تأثيرهم 
على من يستمع إليهم من المشاهدين 
واقتناعهم بآرائهم وتحليالتهم، لكن 
الخطر األكبر يأتي من أولئك الذين 
يقرعون طبول الحرب وهم أصحاب 
قرار في إشعال نيرانها. هؤالء هم 
الذين يكون لقرعهم دويٌّ يصم اآلذان 
ويثير في النفوس الفزع من مصائر 
مجهولة ال يعرف مداها إال هللا تعالى.

لقد شهدت هذه المنطقة من العالم على 
مدى العقود الماضية حروبا عدة، قرع 
طبولها حكام بعضهم مسكون بجنون 
اآلخر مسكون  وبعضهم  السلطة، 
هم  أخطرهم  لكن  العظمة،  بجنون 
مسار  بأحالم تصحيح  المسكونون 
التاريخ الذي يعتقدون أنه قد انحرف 
الزمن  من  لحظة  في  عن مساره 
تبعد عنا مئات السنين. هذه اللحظة 
تجاوزها التاريخ وأحداثه، وجاءت 
تتشابه معها  بعدها لحظات كثيرة، 
في الشكل وتختلف في الشخوص، 
ومع هذا تجمدوا هم أمام تلك اللحظة، 
وتجمد الزمن كله في نظرهم. هؤالء 
هم األخطر من بين كل قارعي طبول 

الحرب المجانين.

aliobaid4000@yahoo.com

بقلم: محمد منسي قنديل

اخيت نادية

بقلم: علي عبيد الهاملي

مصر تنفي أي وجود شرعي لوكالة »األناضول« على أراضيها

رئيس جملس النواب يصل جنيف 
للمشاركة يف اجتماعات 

الربملان الدولي

كينيا تستفيد من جتربة مصر لتطوير 
العشوائيات

بيان مشرتك ملصر وإثيوبيا والسودان والواليات املتحدة 
والبنك الدولي حول سد النهضة

نادية وهي  أراقب اختي       
تحاول أن تسير أمور حياتها بمزيج 
الشفقة واالعجاب، رغم أن  من 
ما تقوم به ليس غريبا عما تفعله 
أالف السيدات المصريات في كل  
يوم وكل دقيقة، ففي ظل الظروف 
الصعبة، وهي دائما صعبة، تصبح 
المرأة هي عمود البيت، وتضطر 
لبذل جهدا مضاعفا يستهلك معظم 
عمرها، دون مسرة، ودون متعة 
حقيقية، فقط لبقاء أسرتها على قيد 
الحياة، تعمل نادية في قسم التأمينات 
بمصنع السجاد، مصنع صغير ولكنه 
نادر، يعتمد على المهارات اليدوية 
لعماله في كل منتجاته، فهو ينتج 
سجادا يدويا عال القيمة، أنواعا 
واألوبيسن  المفارش  نادرة من 
والتابلوهات، وكلها تتطلب جهدا 
ثمنا مضاعفا من  يأخذا  إنسانيا 
صحة العاملين فيها، فعمال التطريز 
ينكبون لساعات طويلة على عمل 
الغرز الدقيقة حتى يذهب معظم 
بصرهم، ويعاني العاملون على 
الحادة  اثر االمواس  السجاد من 
والتي تمأل أكفهم وتشوه اصابعهم 
بالجروح الغائرة، ومن المؤسف 
أن هذا المصنع على صغره وندرة 
منتجاته يقف على حافة  اإلفالس، 
ليس فقط بسبب المنتجات الصينية 
كله،  العالم  تغرقه وتغرق  التي 
ولكن ألنه مستهدف من الفاسدين 
من أركان النظام، يتداعى بسبب 
النهب المنظم الذي يمارسه ضده 
هؤالء المسئولين ، ففي كل مرة 
يزورهم مسئول مهم، يتفقد المصنع 
متظاهرا بأنه يريد الشراء، ومستعدا 
لدفع ثمن ما يشتريه، ولكنه يأخذ 
عددا من المفروشات وقطع السجاد 
ليجربها ويرى إن كانت تتالئم مع 
يتناسى أن  ثم  ديكورات منزله، 
ثمنها، وهكذا  يدفع  يعيدها وأن 
في ضربة واحدة يسلب مسئول 
العمال  واحد شهورا من عرق 
وأنه  سلطته  معتمدا  وجهدهم، 
اليوجد من يجرؤ على مطالبته، 
ومازال  الثورة  قبل  هذا  حدث 
يحدث، ألن الثورة لم تطهر شيئا 
من فساد اإلدارة المصرية، ومازال 
بتوفير  الصغير مطالبا  المصنع 
أجور عماله ودفع ثمن الخامات 
التي يستخدمها وينوء بالضرائب 
التي تتراكم، ولكنه مصدر الدخل 
نادية وغيرها من  لعائلة  الوحيد 
عشرات العائالت، وهو مهدد دوما.

 والمصنع ليس مشكلة نادية الوحيدة، 
بيتها  فهي سيدة مصرية تعشق 
وأوالدها، وال تنسى أن تشتري 
في طريق عودته كل يوم الخضار 
والطعام ، ودون فرصة للراحة 
تقوم بتنظيف الخضار وتجهيزه 
في  فالخضار  وللعلم  للطهي، 
مصر من أقذر الخضروات في 
العالم، ويأتي  محمال بكمية من 
اغمى علي  وقد  الحقول،  طين 
بالفعل وأنا اشاهد المزارعين في 
كندا يغسلون البطاطس قبل بيعها 
للزبائن،  المهم أن نادية بعد تقديم 
المواعين تجلس  الطعام وغسل 
يخلو  وال  بناتها،  مع  للمذاكرة 
خصوصي،  درس  من  األمر 
أيضا  الشوارع في مصر  وألن 
غير مأمونة على البنات، عليها 
أن تنزل لتوصلها وتعود بها مرة 
الغسيل  أخرى، هل تحدثت عن 
وتنظيف المنزل؟ أو نزولها إلى 
أمي رحمها هللا التي تسكن تحتها 
حال  أي  على  طلباتها؟  لتؤدي 
هذا يوم عادي من أيام نادية مثل 
آالف السيدات المصريات، الالتي 
يشتغلن “كعب داير” من الصباح 
لمنتصف الليل تقريبا، وفي كل هذا 
تدبر أمورها وتحسب حسبتها في 
ليعدي  البيت الضئيل  مصروف 

الشهر على خير.
نادية  أرى  أن  كان غريبا  لذا   
بعد هذا المجهود المضني وهي 
األمهات  من  مثيالتها  مع  تقف 
في طوابير طويلة  المصريات 
أمام لجان االستفتاء،  لقد رفعت 
الهم  المرأة رأسها قليال من هذا 
المعيشي لتدخل إلى الهم السياسي، 
لقد سمحت هاتي االمهات بإرسال 
بناتهن إلى ميادين التحرير للمشاركة 
في الثورة، لم يخيفهن العنف الذي 
تصرف به زبانية النظام السابق، 
وال بتشويه السمعة الذي يمارسه 
بواسطة شيوخه  الحالي  النظام 
ومؤيديه ،وهم جميعا شيوخ شتامين 
ال تعوزهم البذاءات، ولكنها هبطت 

بنفسها هذه المرة، ووقفت طويال 
متحلية بالصبر المصري المعهود، 
ولديها أسبابها الخاصة، فهي أوال 
تريد أن ترفع عن نفسها وصاية 
القوى الدينية التي استولت على 
ذهنها طويال، فقد استمعت لشيوخ 
اإلخوان والسلف وهم يربطون بين 
موافقتها على الدستور ودخولها 
إبداء  للجنة، وعد غامض دون 
يذكروا  أن  األسباب، ودون أي 
لها ماذا قدم الدستور حتى يحافظ 
الذي  الوقت  إنسانيتها، في  على 
المعارضة تكشف  القوى  كانت 
لها عن النوايا المضمرة في ثنايا 
غير  صحي  تأمين  الدستور، 
مضمون للفقراء، خطة غامضة 
لمجانية التعليم،  وعدم تحديد أي 
سن لزواج القاصرات وعدم الحظر 
على عمل االطفال، وترك الحد 
األعلى لألجور مفتوحا، وال يوجد 
التزام حول اي حق من حقوقها، 
ففي منطق الذين وضعوا الدستور، 
بقية شيوخ  مثلهم في ذلك رأي 
التيار الديني أنها خلقت من ضلع 
أعوج، وهي ناقصة عقل ودين، 
هذه بعض الشذرات التي التقطتها 
المرأة وهي التي دعتها للنزول، 
فهذا التيار الذي تسلط عليها باسم 
يمنحها أمال  أن  الدين، بدال من 
في مستقبل مختلف وضع عليها 
المزيد من القيود، جعلها ترفض 
الرعب الذي سلطه عليها المشايخ 
أنها عورة متحركة  طويال، من 
يجب نفيها من المجتمع إلى مكانة 

متدنية وهامشية.
رفضها  هي  الثاني  والسبب   
للخداع، فقد أنبأها حسها الغريزي 
أن هناك خدعة ما تمارس ضدها، 
والمرأة تتحمل اشياء كثيرة، مثل 
ضيق ذات اليد، وتحملها للمسئولية 
أو  الزوج  سفر  بسبب  وحدها 
أبدا  ولكنها  العمل،  في  انشغاله 
الكذب والخداع، وقد  تتحمل  ال 
استمعت لألنباء التي تؤكد أن معظم 
قضاة مصر قد قاطعوا اإلشراف 
النزول   على االستفتاء، فقررت 
وزاد من شكها  بنفسها،  لتتأكد 
المشرفين  دخول  رفض بعض 
اللجنة، ورأت  لداخل  المراقبين 
في ذلك استمرار لمسلسل الغش 
الذي مارسته عليها كل األنظمة، 
لذلك قررت أن تقيم انتخابات نزيهة  
بطريقتها الخاصة،  لهذا صبرت 
على الوقوف، وأصرت بعد دخولها 
على الطلب من القاضي أن يبرز 
هويته، وعندما كان يرفض كانت 
تذهب لقسم الشرطة لعمل محضرا 
بالواقعة، لحظة صدق ال تقدر عليها 
إال امرأة شقيانه، تحاول التأكد من 
أن صوتها سوف يصان، لن يزيف 

أو يبدل، كما يحدث في العادة.
 السبب الثالث هي احساسها أن 
والدة هذا الدستور كانت مشبوهة، 
لم يقرأنه،  بالطبع فإن معظمهن 
يفهمن شيئا  فلن  لو فعلن  وحتى 
الركيك، ولكنهن  أسلوبه  بسبب 
استمعن إلى المناقشات التي دارت 
التلفزيون، وشاهدن  على شاشة 
المسيرات النسائية ترفع  شعارات 
االعتراض، فاختيار اعضاء اللجنة 
التأسيسية كان يحوطه الشكوك، 
تيارات  كافة  يمثل  أنه  لها  قيل 
أدركت، وهي  ولكنها  الشعب، 
ترى وجوههم واسمائهم ولحاهم 
تيارا  إال  يمثلون  أنهم ال  الكثة، 
معاديا لها، وتضاعفت الشكوك 
وهي تتابع عملية والدة الدستور، 
مناقشات عقيمة ومسودات متوالية، 
وزاد على ذلك كله انسحاب معظم 
االسماء الوطنية المعروفة، وبالطبع 
لم يستطع أحد، سواء كان رجال 
أو امرأة، أن يبلع مشهد  الموافقة 
على الدستور، فقد شاهدت على 
متعبة  وجوه  كاملة  ليلة  مدى 
لرجال عجائز مصابون بتصلب 
الشرايين وتصلب الفكر ايضا، 
وهم يحددون معالم المستقبل في 
مصر، أي أسى واي عار، أن 
يكتب ألبنائهم من الشباب، الذين 
ثاروا وتصدوا واستشهدوا، دستورا 
التائهة  الوجوه  هذه  أيدي  على 
التي أنتهى عمرها االفتراضي، 
اي  توافق عليه  ان  يمكن  كيف 
مصرية أو أي مخلوق، لقد هبطت 
أختي نادية وسط حشود النساء 
المصريات لتقول كلمتها، التهمها 
تأسيسية  نتيجة  االستفتاء، وال 
التي  العجائز، فقد قالت كلمتها 

ستغير كل شيء.

 القاهرة/ فرج جريس: انطلق سباق “الهجن” 
التراثي،  الشيخ  شرم  مهرجان  فعاليات  ضمن 
بحضور الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، واستهلت الفعاليات 
اإلبل  بطابور عرض  للزعيمين  القبائل  بترحيب 
وتضمن 900 من اإلبل يتقدمها أبناء القبائل وهم 

يحملون الفتات ترحيبية بالرئيس وضيفه.
وشارك في السباق 52 من إبل “الهجن” المصرية 
األصيلة التي تنافست على جوائز بمسافة 4 كيلو 
وهم  الهجانة  بين  بتنافس  السباق  واتسم  مترات 
يتحكمون في مسار الهجن عن بعد بواسطة الراكب 
األول  الشوط  في  األول  بالمركز  فاز  وقد  اآللي 
سالمان بن عيد العيايدة من محافظة اإلسماعيلية، 

واسم الهجين “الرمح “.
للرئيس  الشكر  سيناء،  جنوب  قبائل  ووجهت 
السيسي على نجاح فعاليات المهرجان وأن سيناء 
اليوم تعود مجدًدا لتاريخ المجد بانطالق فعاليات 
من شرم الشيخ التي جمعت األشقاء العرب على 
أرضها في أهم حدث رياضي وتراثي يؤكد على 

اهتمام الدولة بتأصيل تراث البدو في مصر وجعله 
منتجا سياحيا كما كان ألجدادهم.

بـ”100  المشاركه  “الهجن”  إبل  تكلفة  وتصل 
مليون جنيه” والسباق مقام على 941 فداًنا بطول 
6 كيلومترات مجهزة إلقامة كافة سباقات “الهجن”، 

مشاهد مجهزة   500 تتسع  المتفرجين  وصاالت 
بخدمات لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة 
باإلضاقة إلى غرفة تحكم رئيسية بمجريات السباق 

مزودة بأحدث أجهزة اإلنترنت فائق السرعة.

العامة  الهيئة  القاهرة/ فرج جريس:اعتبرت   
لالستعالمات في مصر، أن ما صدر عن الجهات 

قانونية  الرسمية بشأن إجراءات  التركية 
اتخذتها مصر تجاه لجنة إعالمية إلكترونية 
غير شرعية، “وأوضحت الهيئة المصرية، 
أنها “الجهة المعنية باعتماد مكاتب وسائل 
اإلعالم األجنبية ومراسليها في مصر، وأنها 
تعمل وفقا للقواعد المعمول بها دوليا والتي 
تنظمها التشريعات المحلية في كل دولة، وهو 
ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 19 من 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

القواعد  لهذه  “ووفقا  أنه  إلى  وأشارت 
300 مكتب  نحو  اآلن  في مصر  يوجد 
معتمد لوسائل اإلعالم األجنبية تضم نحو 

1500 صحفي ومراسل معتمد ومقيم، إضافة إلى 
قرابة 100 صحفي زائر شهريا في المتوسط”.

وتابعت: “خالل السنوات الست الماضية لم يتم 
التعرض ألي من هؤالء المراسلين األجانب في 
أداء عملهم، األمر الذي ضاعف عددهم من 920 
مراسال معتمدا ومقيما منذ عام 2014 إلى نحو 

1500 حاليا بمعدل زيادة 63 بالمئة”.
وجددت الهيئة التأكيد على “أحقيتها في اللجوء 

إلى حق إغالق أي مكتب ألية وسيلة إعالمية 
أجنبية أو ترحيل أي صحفي، باستثناء حالة واحدة 
كانت لصحفية بريطانية لم تملك أي تصريح سار 

لممارسة العمل الصحفي، وذلك عام 2018”.
أنباء  لوكالة  القانوني  الوضع  يخص  ما  وفي 
“األناضول”، أكدت الهيئة أن “البيانات التركية 

الرسمية تضمنت ادعاءات بأن األفراد الذين جرى 
توقيفهم والمقر الذي كانوا يمارسون فيه نشاطهم 
التركية،  أنباء “األناضول”  لوكالة  تابع 
وهو غير صحيح، فللوكالة مراسل واحد 
التسعينيات من  أوائل  بالقاهرة في  معتمد 
القرن الماضي، وجرى ترحيله من البالد 
آنذاك لتورطه في قضية تهريب بين مصر 

وتركيا”.
وتابعت الهيئة، أنه وفي عام 2010 “افتتحت 
الوكالة مكتبا لها في القاهرة واعتمد مراسلها 
للهيئة،  التابع  الصحفي  المركز  قبل  من 
وفي 2012 تقدمت الوكالة بطلب لتحويل 
مكتبها بالقاهرة إلقليمي ليضم 42 مراسال 

ومصورا وفنيا”.
عام 2013 ونظرا لما ارتكبه العاملون في األناضول 
بالقاهرة من تجاوزات لحدود االعتماد الممنوح 
لهم في أعقاب ثورة 30 يونيو، قامت السلطات 
العام  المكتب في أغسطس من  بإغالق  المعنية 
ذاته، ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لوكالة “األناضول” 

التركية أي وجود قانوني في مصر.

جريس:  فرج  القاهرة/   
وصل إلى جنيف ظهر الخميس 
رئيس مجلس النواب الدكتور 
للمشاركة  العال؛  عبد  علي 
في االجتماع الخامس للفريق 
المستوى  رفيع  االستشارى 
اإلرهاب  بمكافحة  المعنى 
التابع لالتحاد البرلماني الدولي 
للمجموعة  ممثاًل  باعتباره  ؛ 

العربية باالتحاد .
ويتضمن جدول أعمال االجتماع 
الذى سيعقد على مدار يومين 
بين  العالقة  آليات  مناقشة 
رفيع  االستشاري  الفريق 
المستوى ومكتبى األمم المتحدة 
اإلرهاب  بمكافحة  المعنيين 

والمخدرات والجريمة ، كما 
يناقش االجتماع برنامج العمل 
المقترح لعام 2020 لتفعيل دور 
البرلمانيين في حماية ضحايا 
العمليات اإلرهابية ، وعرض 
ميثاق العمل البرلماني لتنسيق 

مكافحة اإلرهاب .
اجتماع جنيف ضمن  ويأتي 
سلسلة األنشطة المعتمدة للفريق 
المستوى  الرفيع  االستشاري 
لالتحاد البرلماني الدولى المعنى 
بمكافحة اإلرهاب والتطرف ، 
البرنامج  أهداف  تحقيق  بغية 
البرلماني  لالتحاد  المشترك 

الدولى واألمم المتحدة .

استقبل  جريس:  فرج  القاهرة/   
المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي 
لصندوق تطوير العشوائيات، وفدا من 
برنامج تطوير المناطق غير الرسمية 

بدولة كينيا.
حيث تم استعراض التجربة المصرية 
تطوير  في  سنوات   10 مدار  على 
للتصنيف  طبقا  العشوائية  المناطق 
اآلمنة  غير  “المناطق  المستخدم 
والمناطق غير المخططة”، وأساليب 
القومية،  والخطة  المختلفة  الحصر 
وكذا اآلليات المختلفة للتعامل ونماذج 

من مشروعات التطوير على مستوى 
المحافظات، باإلضافة إلى تقديم نبذة 
عن تطوير األسواق العشوائية، وكيفية 
الرسمي  االقتصاد غير  التعامل مع 
كجزء من قضية العشوائيات في مصر.

وعرض الجانب الكيني االستراتيجية 

العامة للتعامل مع قضية المناطق غير 
اهتمامه  الوفد  أبدى  كما  الرسمية، 
بالزيارات الميدانية المخطط القيام بها 
خالل فترة تواجده بمصر، والتي تتضمن 
محافظة المنيا وبورسعيد، باإلضافة 
إلى زيارة مشروع األسمرات، أحد 
لتوفير  التي تمت  المشروعات  أكبر 
حياة متكاملة ألهالي المناطق العشوائية 
للتعرف  الزيارات فرصة  وتعد هذه 
بصورة مباشرة وواقعية على تجربة 

مصر في هذا المجال.
وتأتي هذه الزيارة في ضوء دور مصر 

واهتماما  اإلفريقية  بالقارة  الريادي 
اإلفريقية على  المصرية  بالعالقات 
كل المستويات، وفي إطار المجهودات 
المبذولة من الحكومة المصرية لتطوير 
المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة 

للمواطن المصري.

 القاهرة/ فرج جريس: صدر بيان مشترك في 
ختام اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية 
وزير  مع  ووفودهم،  والسودان  وإثيوبيا  لمصر 
الذين  الدولي،  البنك  ورئيس  األمريكي  الخزانة 
شاركوا بصفة مراقبين، في العاصمة واشنطن في 

الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري.
وأشار الوزراء في البيان الذي نشرته وزارة الخزانة 
االجتماعات  في  المحرز  التقدم  إلى  األمريكية، 
الفنية األربعة بين وزراء الموارد المائية، وخالل 
تلك  ونتائج  واشنطن  في  السابقين  اجتماعهما 
إلى  بالتوصل  المشترك  والتزامهما  االجتماعات 
ومتبادل  وتكيفي ومستدام  وتعاوني  اتفاق شامل 
المنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة اإلثيوبي.
النقاط  إلى  الوزراء  أشار  الغاية،  هذه  ولتحقيق 
تخضع  النقاط  بأن جميع  االعتراف  مع  التالية، 

التفاق نهائي:
1 – سيتم تنفيذ ملء سد النهضة على مراحل وسيتم 
تنفيذه بطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في االعتبار 
والتأثير  األزرق  للنيل  الهيدرولوجية  الظروف 
المحتمل للملء على الخزانات في مجرى النهر.

2 – وسيتم الملء خالل موسم األمطار ، بشكل 
عام من يوليو إلى أغسطس ، وسوف تستمر في 

سبتمبر وفًقا لشروط معينة.
3 – ستوفر مرحلة الملء األولي للسد الوصول 
فوق مستوى سطح  متًرا   595 لمستوى  السريع 
البحر والتوليد المبكر للكهرباء ، مع توفير تدابير 
تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف 

الشديد خالل هذه المرحلة.
4 – وسيتم تنفيذ المراحل الالحقة من الملء وفًقا 

آللية يتم االتفاق عليها والتي تحدد اإلطالقات بناًء 
على الظروف الهيدرولوجية للنيل األزرق ومستوى 
السد الذي يتناول أهداف الملء في إثيوبيا ويوفر 
المناسبة لمصر  التخفيف  الكهرباء وتدابير  توليد 
والسودان خالل فترات طويلة من سنوات الجفاف 

والجفاف لفترة طويلة.
5 – خالل التشغيل على المدى الطويل ، سيعمل 
سد النهضة وفًقا آللية تحدد اإلطالق وفًقا للظروف 
الهيدرولوجية للنيل األزرق ومستوى السد الذي 
المناسبة  التخفيف  وتدابير  الكهرباء  توليد  يوفر 
لمصر والسودان خالل فترات طويلة من سنوات 

الجفاف ، والجفاف الطويل.
6 – سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية 

النزاعات.
وقد اتفق الوزراء على أن هناك مسؤولية مشتركة 

بين الدول الثالث في إدارة الجفاف والجفاف المطول.
كما وافق الوزراء على االجتماع مرة أخرى في 
واشنطن العاصمة يومي 28 و 29 يناير الجارى 
لوضع اللمسات األخيرة على اتفاق شامل بشأن ملء 
وتشغيل سد النهضة، وأنه ستكون هناك مناقشات 

فنية وقانونية في الفترة المؤقتة.
الفوائد  الوزراء  يدرك  الختامى..  البيان  وبحسب 
اإلقليمية الهامة التي يمكن أن تنجم عن إبرام اتفاق 
بشأن سد النهضة اإلثيوبي فيما يتعلق بالتعاون عبر 
الحدود والتنمية اإلقليمية والتكامل االقتصادي التي 

يمكن أن تنجم عن تشغيل سد النهضة.
التعاون  أهمية  الخارجية من جديد  وأكد وزراء 
لتحسين  األزرق  النيل  تنمية  في  الحدود  عبر 
حياة شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، والتزامهم 

المشترك بإبرام اتفاق.

أخبــار

مطلوب للعمل فورًا

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

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

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

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

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

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

واالنجليزية.
- القدرة على االستجابة للمتطلبات اإلعالمية الطارئة في غضون 

فترة زمنية قصيرة.

elressalanews@gmail.com  :لالتصال
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 بقلم: كلودين كرمة
بقلم : على أبودشيش 

المصرية اآلثار  خبير 

أخبار ومقاالت

املرأة يف مصر 
الفرعونية 

 ٢٠٢٠ أهـاًل 

استمرار العناد ضد املغرب

قال » ابن مفيدة« الفيلسوف ) 4(

بقلم : خالد بنيصغي 

بقلم: السيد الهادي

أطـلي بعيـن

أِط��ل��ي ِب��َع��ٍن ِم��ن��ِك ُت��ِب��ُر خ��اِط��ِري

قصاِئدي تَطوُل  َوجهاً  رَأى  ما  إذا 

َحَدقاِتَها       ِمن  ِللّشمِس  َمن  َوْجه  يَرى 

َج��َواِه��را امُلَ��ّي��ا  َح���وَل  َعلقْت  إذا 

ُدون��ُه تُهَزُم  الّناِس  ُك��لُّ  الَوجُه  وَذا 

َويَ��ح��َس��ُب رائ��ي��ه��ا ال��َوف��اة ِلنّ���ُه

ِبَعيِنَها        باَح  الصَّ الّدنيا  تَرى  َمن  إلى 

ِبها      َوِطَئْت  التي  الرُْض  َوتَعَشْوِشُب 

يَجيُئني املُنيُر  الَبدرُ  ِعندَما  َوَم��ن 

ِلنّها إالّ  ال��ّن��ْج��َاُء  اْسُمها  وَليَس 

َمفاخٍر  ِمن  ِبها  ما  َنفسي  أساِئُل 

َجرى   إن  اإلْحساُن كالّنهِر  َجرى  َفِمنها 

بَْلَسٌم َفْهَو  َقلُبها  َقلٍب  َوأل��َط��ُف 

داً ُحسُّ َصْحَبِك  صارَ  قد  مِلَن  َجَعلِت 

فإّنَا        َعنِك  القوَل  اخَتَصرُْت  َما  إذا 

ِعنَدكْم القصيَدُة  َهِذي  تَنْل  َلْم  َوَلو 

ف���إنَّ ال���ذي يَ��ل��ق��اِك ل��ي��َس ِب��ص��اِب��ِر

َدفاِتِري تََسْعها  َلم  حّتى  ِلوصفِه 

َط��اِئ��ِر ُع��ذوبَ��ة  فيها  َوِم���ن  ط��ل��وٌع 

َح��ِس��ب��ُت امُلَ��ّي��ا زِي��َن��ة ِل��ْل��َج��واِه��ِر

َويَ��ه��ِزُم��ن��ي َل��و ِج��ئ��ُت��ُه ِب��َع��س��اِك��ِر

املَقاِبِر ضْيَف  ك��اَن  َم��ن  َمَلكا  يَ��رى 

َساِهِر َع��َن  َع��ذبَ��ْت  ِبابِتساٍم  َوَم��ن 

َوتَ��ي��َن��ُع ب���الزه���ارِ َم��ا َل��م تُ��غ��اِدرِ

ِب��آَخ��ِر َفأْحظى  َنْ���اٍء  اْس��م  أق���وُل 

املَُساِفِر َلياِلي  في  ِس��راج��اً  تَكوُن 

املَفاِخِر ِذك��ِر  ِعنَد  ريقي  َفَينِشُف 

َيُ���رُّ َف���َي���رْوي ُك���لَّ َح��ق��ٍل ُم��ج��اِورِ

جاِبِر أْح��َس��ُن  القلِب  َكسيِر  ِلُكلِّ 

َف��أن��ِت َل��ُه َس��ْع��ٌد َوَخ��ي��ُر املُ��ن��اِص��ِر

بُ��ل��وُغ��ِك أط���راَف املَ��َع��اِل��َي َع���اِذرِي

ِبشاِعِر  َف��ل��ْس��ُت  وإْع��ج��اب��ا  رِض���اًء 

شعر: محمد علي الكناوي      

ُمَشـوََّشة..! صـور 

8 أفالم رسوم متحركة يف الدورة الثانية للملتقى املصري للتحريك قصور الثقافة تشارك بـ 

بقلم/ أسماء أبو بكر

- اليد التي تعطي خمسة أصابع فأكثر ، واليد التي تأخذ خمسة أصابع فأقل .
- الشيطان ال ينشغل بشتائم العنيه ، طالما أنه مع كل لعنة يضع بيضة جديدة في سلته .

- في الظالم تختفي المالمح وتتشابه .
- نحن في الحياة كدمية من الثلج ، عمر يتراكم وجسد يذوب .

- يكفي اإلنسان تعبا علمه بالموت ، ويكفيه راحة جهله بموعده ، هذا جهل أفضل من علم،     
   وذاك علم أسوأ من جهل .

- المرض يأتي مسرعا بالشيخوخة كأنها كانت في جيبه .
- هاتوا لي لصا بحجم األلم ، يسرق كوكبا بحجم األرض .

- إذا تذكرت المعصية رقم واحد في حياتك ، فأنت إذن لديك عدد قليل من المعاصي ، وإذا 
  لم تذكرها فانتبه .

- الحياة هي المسافة المقطوعة يوميا بين معدتي الجائعة وثالجة رجل بخيل .
- إذا دخلت يدي عش النحل ، لن أعرف كم عدد اللدغات ، وإن كنت أعرف كم عدد 

  أصابعي .
-65 الحاجة وحدها تعيد ترتيب األصدقاء . 

  أسماٌء مزخرفة، وصوٌر ذات بهجٍة مستعارة، وكلماٌت رنانٌة 
لدخول  بوابتُك  نشرها! هذه  يقرأها من  لم  كتٍب ربما  مقتبسٌة من 
اِت التواصل االجتماعى، اآلن  العالم الرقمي وبصورة خاصة منصَّ
ُج به عن نفسك، من خالل نشر ما  يمكنك أن َتْمَتلَِك بوًقا خاصاً تَُفّرِ
يروقك، ولكن أظن أن كثيرين نسوا َوْضَع قانوٍن ألنفسهم في هذا 

العالم االفتراضي.
ربما يأخذني الحديث عن مواقع التواصل إلى سنواٍت قريبة؛ فما 
لي  التي حدثت  المواقف  لكن بعض  العشرينات،  في مطلِع  زلُت 
ِل في هذه  قبل التحاقي بالجامعة جعلْتِني شديدَة الحرِص من التَّوغُّ

العوالم المستحدثة.
َة التواصِل  منذ بضع سنين كانت المرُة األولى التي أدخُل فيها َمَنصَّ
أنَّ  يرون  الخاصة،  التقاليد  ذات  البيوت  فأحياًنا  االجتماعي؛ 
ُل خطًرا على الفتيات،  التواصل مع الغرباء تحت أي ظرٍف يَُشّكِ
خاصًة الالتي ما زلن في َطْوِر المراهقات، لكن الفضول يقودنا – 

أحياًنا – إلى الهاوية ونحن ال ندري!
جديدًة،  تجربًة  أخوض  أن  أمل  كلي  وأنا  الموقع،  فتحت  سريًعا 
اخترُت صورًة رمزيًة مع َوْضِع اسمي؛ ألكوَن عضًوا جديًدا في 
هذا المجتمع؛ لعلي أَِجُد ما يقلُِّل شعوَر الفراغ، ولعلني أَِجُد نفًعا أو 

هكذا َخيِّلَْت لي نفسي.
لي  هكذا ظهرت  الصيت!  ذائعُة  مليونيٌة وشخصياٌت  صفحاٌت 
المقترحات َفْوَر دخولي، كنت أتابُع كلَّ ما أراه مثل الظمآِن الذي 
بداية  كانت  هنا  ومن  ليروي ظمأه،  يطارُده  وراَح  سراًبا  َوَجَد 
الصدمة: صفحُة أحِد نجوِم الفّنِ ومن لهم جيٌش من المعجبين، لكن 
بَدَر منه موقًفا من خالل الصفحة لم يُْرِضِني، وحسبُت أنه بإمكاني 
؛ فقد تعلَّمنا أنَّ االختالَف  أن أذكَر رأيي دون أي ضرر سيقع عليَّ

في الرأِي ال يفسُد للوّدِ قضية.

تسارعْت نبضاُت قلبي وشعرُت بزمهريٍر يتملَّكني وأنا أكتُب أوَل 
هذا  بأعماِل  المعجبات  من  بالطبع  وأنا  بسيط،  نقٌد  وهو  تعليٍق، 
منه  رأينا  إن  نراه جيًدا  ما  ننتقُد  أننا ال  يعني  هذا ال  لكن  الفنان، 
التعليَق حتى  خطأً، وكتبُت جملتي وليتني لم أفعل، ما إن نشرُت 
تهاجمني،  الردوِد  من  الكثيَر  ووجدُت  اإلنذاِر،  بدأْت صافراُت 
بل  توبيخي  إلى  ينتِه األمر  ذاٍت مقدسة، ولم  وكأني تحدثُت على 

كان للسباب واالنتقاِص منى ومن رأيي نصيُب األسد.
هاِب  الرُّ فّخِ  في  وقعُت  أنني  الموقف شعرُت  هذا  بعد  الحقيقة  في 
االجتماعي؛ فصرُت أخاُف دخوَل النقاشاِت، أو إبداِء الرأي؛ ظنًّا 
االفتراضي.  العالم  في  لقيته  الذي  الجزاء  نفس  أنني سألقى  مني 
َر له إال هذه التجربِة، وَعلََقْت في ذهني كلُّ الردوِد  خوٌف ال ُمَبّرِ
عالٍم  أيُّ  نفسي:  وأسأُل  حياتي،  في  أثَرها  ُس  أََتلَمَّ وبتُّ  السلبية، 

هذا ؟!
أحياًنا نبحُث عن متنفٍس للخروج من أبسط التجارب السلبية، وهذا 
الموقف،  هذا  إلى صديقِتي عن  فتحدثُت  مباشرًة  عنه  بحثُت  ما 
وَنَصَحْتِني أَْن أُِعْيَد النََّظَر في األمر، وقالت: هل يُعقُل أن نحبَس 
أنفسنا في بيوتنا ألننا سمعنا كلمًة غيَر الئقٍة في الشارع؟! بالطبع 
ال، وهذا العالم االفتراضي ال يختلف كثيًرا عن عالمنا، غير أنه 

ٌق بعَض الشيء. ُمَنمَّ
اسُمه  بدرٍع  ولكن  جديٍد،  من  الموقَع  دافًعا ألدخَل  َل  َشكَّ حديثُها 
ْفُت وقتي  الثقة، وكان هذا أثناء عملي مع جريدٍة خارَج مصر، َوظَّ
على المنصة ألكوَن عضًوا نافعاً ومؤثًرا في مجتمعي، وبتُّ أنشُر 
مقاالٍت  َتْنَصبُّ حوَل اهتماماِت أبناِء جيلي وغيرهم ممن يريدون 
أَْلَهَب حماستى،  بنَّاًء  نقًدا  ، وكذلك وجدُت  معرفية  خلفية  تكوين 
وهنا أدركُت أنني أخطأت في حق نفسي عندما استسلمت لبعض 

مراهقي الفكر. 

َب  ن ا ج ل ا ُت  ر ك ذ د  ق ل و
أريُد  ال  ألنني  اإليجابي؛ 
في حكمي،  ذاتيًة  أكوَن  أن 

الرغم من وجود  فعلى  لكل شيٍء حولنا،  آخر  دائًما وجٌه  فهناك 
من  لها  أنَّ  شك  ال  لكن  المنصات،  بهذه  تحيُط  التي  السلبيات 
من  ُيْنِقُذَك  قد  إعالًما شخصًيا  ُل  ُتَشّكِ فهي  الكثير؛  اإليجابيات 
ومشاركِة  األصدقاِء،  ِع  وَتَجمُّ الرحِم،  وأصبحت صلُة  مشكلتك، 
بُْعِد  من  الرغم  فعلى  السابقة؛  العهود  من  أَْسَهَل  بيننا  الذكرياِت 
ال  الشاشات،  خلِف  من  بنظراٍت  الشوَق  ُض  نَُعّوِ لكننا  المسافات 
َم شروَخه؛  نَُرّمِ أْن  أريُد هدَم صرح التواصل الرقمي، لكن يمكُن 
الجانَب  نتأمَل  أْن  نريُد  وال  اآلخَر،  يحترُم  عالٍم  إلى  نصُل  لعلنا 
المنيَر فقط، ونصبُح مثل إنساٍن يسيُر في طريقه، ويستمتُع بمنظِر 
بها  تهوي  ِبُحْفَرٍة  ساقطاً  نفسه  ليجد  الطبيعه؛  وجمال  السماء، 
العثرات،  من  خاليًة  أرضاً  بها، وال  َحلَُم  فال طاَل سماًء  أرضاً؛ 
البناء  أْن نسيَر بين جناحي اإلشادة باإليجابية والنقد  ولذلك علينا 

للنقاط السلبية.
وهنا  لمقالى،  المناسبة  العناويِن  أكثَر  وجدُته  مشوشٌة”  “صوٌر 
إْذ  مشوشة؟!  هي  لماذا  لكم  ليتبين  عنه؛  اللَِّثاَم  أُِمْيَط  أْن  أردُت 
من  منا مجموعًة  الكثيرون  االفتراضي جعَل  التواصِل  عالَم  أنَّ 
الصور، ربَّما تحمُل في ظاهِرها التقوى أحياًنا، وأصحابُها بعيدون 
اقة، وربَّما رفعْت أصحاِبها إلى آفاِق  كلَّ البعِد عن هذه المعاني البرَّ
لكن صورًة  في حياِتهم،  واحداً  كتاًبا  يتصفحوا  لم  الفالسفة، وهم 
بين أَْرُفِف الكتِب كانت كافيًة لتسجيِل أسماِئهم في قائمِة المثقفين، 
وأخشى ما أخشاُه أْن َتْنَتِقَل عقدُة الصوِر إلى واقِعنا الحالي، وآُمُل 
أْن تكوَن الصوُر ُمَعبَِّرًة عن حقيقِة نفوسنا، وتكوَن أكثَر وضوًحا؛ 

حتى ال َيِشْيَع الزيُف بيننا، ويسقَط الصدُق في َغَياِهِب الكذِب.

فوز  بالجزائر رسميا  الدستوري  المجلس  أعلن   
“عبد المجيد تبون “ باالنتخابات الرئاسية التي جرت 
، وبهذا  الماضي  12 ديسمبر  الخميس  يوم  البالد  في 
الجزائري تحت حكم  الشعب  الرسمي يكون  اإلعالن 
العزيز  السابق ل”عبد  النظام  نسخة طبق األصل من 
من  الرغم  أنه وعلى  بالذكر  والجدير   ،  “ بوتفليقة 
ة كل يوم جمعة في  خروج أغلب الجزائريين ألْشُهٍر ِعدَّ
مظاهرات رافضة للنظام ورموزه ، ومطالبين برحيل 
النتائج جاءت  أن  إال   ، نهائي  الرموز بشكل  كل هذه 
معاكسة لمطالب الشعب ، وليستمر النظام في شخص 
“ عبد المجيد تبون “ المقرب كثيرا من الرئيس السابق 
، وبالتالي تستمر  بوتفليقة “  العزيز  المخلوع “ عبد 

الجزائر بنفس السياسة الداخلية والخارجية . 
للرئيس   “ السادس  “ محمد  المغربي  العاهل  تهنئة 
للشقيقة  المغرب  لدعوة  تكرارا  كانت  الجزائري 
وحل  البلدين  بين  جديدة  فتح صفحة  إلى  الجزائر 
المشاكل العالقة بشكل مباشر بين المغرب والجزائر ، 
وعلى رأس هذه الخالفات قضية الصحراء المغربية ، 
ثم مسألة إعادة فتح الحدود المغلقة حاليا بين البدين منذ 

خمسة وعشرين سنة .
من  المرتجى  هذا  أن  فأعتقد  الحدود  لفتح  بالنسبة 
الشعبْين لن يتحقق على األقل في هذه الوالية الرئاسية 
الحالية ، أما بالنسبة لقضية الصحراء المغربية فاألمر 
الحكومة  تعنت  أمام  أكثر صعوبة وهو شبه مستحيل 
ال  التي  مواقفها  في  الصارخ  والتناقض  الجزائرية 
الجزائري ال زال  فالنظام   ، انسجام  يجمعها أي خيط 
يروج لمواقفه المتناقضة والحاقدة لجاره المغرب الذي 

ال يصدر منه تجاه الجزائر إال الخير . 
بمشكل  معنية  غير  إنها  الجزائرية  الحكومة  تقول   
الخرافة  هذه  نصدق  فكيف   ، المغربية  الصحراء 
أرضها               “ على  البوليساريو   “ مرتزقة  تأوي  وهي 

“ تندوف “ ؟؟ 
السؤال دون أن تكثرت  الجزائر تجيب على هذا  نعم 
بمواقفها  دائما  يتعلق  إن األمر  تقول  ، فهي  تفعل  لما 
اإلنسانية في نصرة الشعوب المظلومة ، فعن أي شعب 
مظلوم تتحدث ؟؟ هل مرتزقة “ البوليساريو “ شعب 
يعدو كون  أن األمر ال  تعلم جيدا  الجزائر  مظلوم ؟؟ 
مجموعة من المغاربة الخونة ، وهم مأجورون عاشوا 

في المغرب وبها درسوا ثم قبلوا باألجر المدفوع لهم 
من أجل االدعاء بأنهم شعب في الصحراء المغربية ، 
ويريدون تقرير مصيرهم إما باالنضمام إلى المغرب 
أو االستقالل عنه ؟؟ المغرب لديه كل الحجج الدامغة 
على مغربية الصحراء ، وليطمئن األعداء والحاقدون 
أن الصحراء المغربية مسألة وجود وليست فقط مسألة 
حدود ، والمغرب بصحرائه جسد واحد فال يمكن فصل 

أي قطعة من هذا الجسد مهما كان أو يكون .
– جدال  الجزائرية  الحكومة  نجارَي  أن  نريد  لكن 
-  في طرحها األخير “ إنسانيتها في نصرة الشعوب 
الشجاع  بموقفها  دائما  تفتخر  التي  المظلومة “ وهي 
الزعيم “ مانديال “ في قضية  واإلنساني في مساندة 
جنوب إفريقيا ، طيب لنفرض – جدال – أن الجزائر 
تساند “ البوليساريو “ إنسانيا كما تدعي ، فهل تستطيع 
) الجزائر ( أن تجيب على هذا السؤال المحرج جدا 
لها ، وهو السؤال نفسه الذي يكشف بوضوح مواقفها 
المتناقضة والمهتزة والتي أيضا ال ترتكز على أي سند 
منطقي يقبله العقل ، أو تقبله النفس الطيبة والسليمة : 
ماذا قدمت الجزائر – إنسانيا لنصرة حق الشعوب كما 
تدعي – للمغرب في قضية مدينتْيها السليبتْين ) سبتة 
ومليلية ( والجزر الجعفرية ؟؟ وأن المدينتْين السليبتْين 
في التراب المغربي ، والحق واضح وضوح الشمس 
بمغربية  نفسها  إسبانيا  بل وباعتراف   ، الظهيرة  في 
 “ وليس   “ تاريخيا   “ المشكل  وتعتبر   ، المدينتْين 
جغرافيا “ ، كما تؤمن بأن الحل قادم بدون شك بعودة 

المدينتين للمغرب . 
في  ساكنا  تحرك  لم  الجزائرية  الحكومة  إذن  لماذا 
الشعوب  تساند  أنها  تدعي  كما  المغرب  نصرة 
يدخل ضمن  ال  استثناء  المغرب  هل  ؟؟  المظلومة 
مبادئها ؟؟ أم هو كشف واضح للتناقض الصارخ في 
مواقفها الذي يظهر بجالء حجم الغل والحقد الذي تكنه 
للمغرب الذي لم يفكر يوما واحدا في إيذاء الجزائر ، 
بل بالعكس تماما فمواقف المغرب يسجلها التاريخ بكل 
، وفي  استقاللها  نيل  للجزائر في  فخر في مساعدته 
نتساءل  لكننا   ، دائما ممدودة  المغرب  يد   ، غير ذلك 
الجزائر  لماذا ال تريد  الدهشة واالستغراب  بكثير من 
أن تكف عن كل هذا الحقد والغل الذي تكنه للمغرب 

بدون أي سبب ؟؟ - دمتم بود - 

بقلم : شريف رفعت
أنا و التنيـن

قبيح وقح متوحش و قاسي،  المدينة، كبير  أنحاء  التنين يجوب    
مهيمن  وجوده غالب  لكن  وجوده  تجاهل  السكان  بعض  يحاول 
مخيف و قاتل، ينتقي ضحاياه من سكان المدينة، رجال، نساء و حتى 
األطفال، ال تفرقة و ال إعتبارات عنده. من يفترسهم مباشرة أحسن 
إنتظار مصيرهم،  يعانون محنة  أهليهم ال  و  فهم  حظا من غيرهم 
من  عليه.  ينتصرون  و  سيحاربونه  أنهم  في  الكاذب  األمل  محنة 
يختارهم كي يفترسهم مستقبال ترتسم على وجوههم مالمح الذعر و 
الضياع، مالمح الضحية التي تعرف مصيرها المؤلم، يعبث التنين 
معهم، يعبث بحيواتهم، عبث مجرم قاسي، يذكرني بعبث القطة مع 
المدينة، يخيم  الوحش في  إلتهامه، حتى عندما ال يتجول  قبل  الفأر 
شبح وجوده الثقيل القاتل على منازلها و سكانها فهو القدر المحتوم 

الذي ال فكاك منه.
عندما وقع إختياره علي ضمن ضحاياه في البداية لم أصدق نفسي، 
كانت هذه مرحلة اإلنكار التي لم تستمر طويال، ثم فكرت كاألحمق 
ثقتي  و  ذكائي  و  إرادتي  قوة  أن  و  بأني سأحاربه  الجاهل  المأفون 
معه،  مواجهاتي  أول  في  عليه.  اإلنتصار  من  سيمكنونني  بقدري 
عندما إقترب مني متحرشا مهاجما حاولت ضرب قدمه بسيفي، كنت 
في غاية الرعب و اإلضطراب لكن لم يكن هناك بديال عن المحاولة، 
الكبير  القوي  بذيله  اللعين  قدمه ضربني  يهوي سيفي على  أن  قبل 
الضربة سمعته  دائخ من وقع  أنا  و  بعيدا عنه،  أمتار  فرماني عدة 

يقهقه بصوٍت كئيب رهيب و يقول:

يتحداني يوفر  لقاء آخر قريب، من  لنا  الحمقاء،  ـ تعجبني شجاعتك 
لي تسلية ظريفة.

تقرر مجموعة من الضحايا المستقبليين للتنين أن يأخذوا األمر بأيديهم 
يـَتـَِحدوا معا في محاربته، يجتمعون، يخططون كيف ستكون  أن  و 
المواجهة، يحيطون به من جميع الجوانب شاهرين سيوفهم التي تبدو 
أمامه كأنها لعب أطفال، عند إشارة البدأ يقتربون منه آملين في ضربه 
ضربات متعددة قاتلة، ينظر لهم التنين في كسل ممزوج بالالمباالة ثم 
بقوة فيطرحهم أرضا و  يندفع  نتن حارق  َبْولـُه  يتبول عليهم جميعا. 

يضطرون للهروب.
فكرت في مصيري، تفكير عميق واقعي بستعرض إحتماالت نجاتي 

و التي تبين لي أنها معدومة. ذهبت بعدها للتنين و قلت له:
ـ دعنا نعقد إتفاق بيننا. 

تناقش ضحاياه مصيرهم معه،  أن  يتعود  لم  فهو  مندهشا،  لي  نظر 
قال لي بصوته القبيح:

ـ هات ما عندك.
أجبت:

ـ سأستسلم لمصيري، لن أقاومك، في المقابل دع أوالدي و شأنهم، 
ال تفكر فيهم و ال تعتبرهم ضحايا مستقبليين لك.

إنفجر ضاحكا  ثم  المجرمة،  اإلندهاش على مالمحه  للحظة ظهر 
ضحكة فاجرة و قال: 

تملك شيء  أنت ال  به،  أن يكون عنده ما يساوم  ـ من يساوم يجب 

مقابل تعهدي بأال أفترس أوالدك، أغرب عن وجهي أيها األحمق.
ثم خطى نحوي و مالمح الشر التي على وجهه قد أستفحلت و في 

عينيه نظرة كراهية و غدر.
إضطررت أن أهرب من أمامه، عندما إستدرت معطيا له ظهري 
إقترب برأسه مني و أطلق من فمه نارا أحرقت ظهر ثيابي، نتيجة 
أعدو  مازلت  أنا  و  عاريان.  مؤخرتي  و  إنكشف ظهري  الحريق 
آدميتي. بعض  اآلثمة تسخر مني و تسحق  متألما سمعت ضحكاته 
أصابني،  لما  وجوههم  على  الشفقة  الطريق ظهرت  في  المارة 
البعض اآلخر أدار وجهه بعيدا متجاهال ما حدث، آخرون إبتسموا 

لما إعتبروه موقف طريف، رجل يجري خوفا و مؤخرته عارية.
و  التنين  للهب  تعرضي  بسبب  منها  عانيت  التي  الجسمانية  اآلالم 
أسوأ منها اآلالم النفسية بسبب المهانة التي تعرضت لها منعاني من 
النوم ليلة أمس. هذا الصباح إعتزمت أمرا، أخذت سيفي و توجهت 
القبيح  الدهشة على وجهه  للتنين، عندما رآني ظهرت  أخرى  مرة 

يخالطها إبتسامة هازئة. قال:
ـ أنت مرة أخرى.

صحت:
ـ نعم أنا هنا للقضاء عليك.

عابيء  غير  و  مدرك  أنا  و  سيفي  شاهرا  مهاجما  نحوه  إندفعت 
بمصيري.

بالمرأة في  العالم جميعا    تحتفل شعوب 
لالحتفال  لألم عيدا  يوم، ومؤخرا صنعوا 
الكبير في حياة  الدور  واالحتفاء بها لما لها 
الشعوب جميعا فهي العمود الفقري لنمو أي 

مجتمع وتقدمه.
 وحصلت المرأة على بعض األلقاب الشرفية 
التي تدل على احترام المجتمع لها مثل موت 

نثر )أم اإلله( وحمت نسوت )أم الملك(.
وأما عن التقاليد الملكية المصرية، لعبت األم 
الذي  المعبر  كانت  أنها  بارزا، حيث  دورا 
إلى عرش  لكي يصل  الملك  يعبره  أن  البد 
يكون  أن  تتطلب  التقاليد  كانت  فقد  البالد، 

حاكم البالد من أم ملكية.
في  باألم واألمومة  القديم  المصري  واهتم 
كل شئ في حياته، حيث أنه جسد ذلك على 
العديد من  فهناك  المقابر،  التماثيل وداخل 
النماذج الفنية المصرية القديمة التي تحاكى 

ذلك االهتمام.
الدولة الحديثة كثير من  ووجد ضمن مقابر 
النصوص  نماذج من  التي حوت  البرديات 

التقليدية لألم في عيدها«.
واختاروا لعيد األم آخر شهور فيضان النيل، 
لبذر  معدة  الخصبة  األرض  تكون  عندما 
الحياة  تبعث  التي  الحياة  بذور  أو  البذور- 
التقويم  في  في األرض- وهو شهر هاتور 
تعبر  أو حتحور  القديم، وهاتور  المصري 
عن ربة الجمال ومعنى »حت- حور« بيت 
النيل  بنهر  األم  لذلك شبهوا  اإلله »حور«، 

الذي يهب الحياة والخصب والخير.
نظريه  في  الكون  القديم  المصري  وصور 
الخلق، وشبه السماء )الربة نوت( باألم التي 
نهاية  وفى  يوم  كل  وتلدها  الشمس  تحمل 

األم  فكانت  يوم،  تبتلعها، وهكذا كل  اليوم 
منذ الوهلة األولى للفراعنة مرجعا مهما في 
تكوين العقيدة، وكانت نوت وايزيس ونفتيس 
ثم حتحور وغيرها مثال على عظمة مكانة 

األم عندهم.
الربة حتحور بصور وخصائص  وظهرت 
كربة  وعرفت  كثيرة  أماكن  في  وقدست 
إيزيس،  مع  واندمجت  والعطاء،  لألمومة 
افروديت  بالربة  اليونان  بالد  في  وقورنت 
)فينوس(، وارتبطت حتحور بالربة األم لما 

تحمله من أشكال األنثى.
وحصلت  األم على بعض األلقاب الشرفية 
مثل  لها  المجتمع  احترام  على  تدل  التي 
موت نثر )أم اإلله( وأم الملك حمت نسوت 
الملك  لدى  اإلله والمعروفة  لدى  والمفضلة 

وغيرها. 
القديم، حياة المرأة  وتناول األدب المصري 

باعتبارها شريكاً أساسياً في الحياة.
فيها   نجد  الفصيح  القروي  قصة  وخالل 
المسؤولية مع زوجها وكيفيه  المرأة  تحمل 

إدارة شؤون البيت في غياب الزوج.
 ويقول الزوج لزوجته إني ذاهب إلى المدينة 
ألحضر منها طعاماً ألطفالي، فاذهبي وكيلي 
لي القمح الذي في المخزن وإن ما بقي من 

القمح سيكون طعاماً لك وألطفالك.
بتاح حتب متحدثا عن  أعظم نصائح  ومن 
لنفسك  كفئا اسس  األسرة ويقول “إذا كنت 
أشبع جوفها واستر   - بيت وأحب زوجتك 

ظهرها«.
مصر  حكمن  التي  الملكات  أبرز  ومن 
وحتشبسوت  نيت  ومريت  كليوباترا 

وخنتكاوس وتا وسرت وسبك نفرو

    لقد طال انتظارها ونحن نأمل منها أن تأتى 
بما ترجيناه منها وحملناه إياها من آمال وأفراح 
نطمع أن نحياها فى أيامها السعيدة بعد ما مرت 
بنا أيام غير مرغوب بها فى سنة انتهت بالفعل...
بأننا  نشعر  تقريبا  الميعاد  نفس  وفى  عام  كل 
والصعوبات  والتعب  الهموم  خلفنا  سنترك 
وننتقل سريعا بخطوات جريئة نحو مستقبل اكثر 
اعتالء  على  واإلصرار  الحماس  يملؤنا  اشراقا 
أنفسنا  ونتخيل  به  أنفسنا  وعدنا  طالما  عرش 
وندعو   ، أفضل  واقتصادية  فى ظروف صحية 
البالد ويعم الخير ويقهر الشر  أن تستقر أحوال 
ونعيد  مسبقا  مسجل  شريط  وكأنه   .. وأعوانه  
ونمد  ونلتقى  تحديدا..  المناسبة  هذه  فى  تشغيله 
والقبالت  العناق  ونتبادل  البعض  لبعضنا  أيادينا 
تأكيدا على حسن نوايانا في بداية جديدة تمنحنا 
السابقة..  أعوامنا  فرحتها كل ما حرمنا منه فى 
وكأن األبواب المغلقة قد فتحت على مصراعيها 
آمنة  بطرق  الحدود  الجتياز  المجال  لنا  وتفسح 

وصوال إلى غاياتنا.  
على  تصر  فإنها  الروح  قوة  تكمن  هذا  وفى 
االستمرار ال تعرقلها العراقيل وال تعوقها عائق 
عن السعى الدائم للوصول للهدف المنشود الذى 
يحلم  فالطفل  ذاتها.  الحياة  الهدف من  بمثابة  هو 
بلعبة جديدة ، والولد باالنضمام إلى فريق جديد 
سواء فى الرياضة أو الموسيقى إذ يسعي للشهرة 
واثبات النجاح والبنت تتخيل إنها فى أبهى ثياب 
بذكائها  إعجابا  الجميع  إليها  تجذب  مقام  وأرفع 
يجول  فخمة  بسيارة  يحلم  والشاب   ، وجمالها 
فيها مع أصدقاؤه أنحاء المدينة ، والشابة تتمنى 
الحنان  يملؤها  بحياة  الجميلة  الوعود  سماع 
ويحميها الحب من غدر الزمان ..واألكثر نضجا 
ممن تحققت لهم هذه اآلمال فإنهم يصرون على 
نصابها  فى  األمور  ووضع  األوضاع  تغيير 

الصحيح حتى تستقيم وينعمون باالستقرار الذى 
ال تزعزعه تيارات الحياة فيسعدون بحصاد السنين . 
لتحقيق  يسعى  حققها  وأن  أحالمه  له  منا  فكل 
تتألأل  مثيرة  والرغبات  كثيرة  فاألمنيات  غيرها 
النفس  وتتعلق  العيون  إليها  وتجذب  األفق  فى 
عشقا بها ، فتسعى دون توقف حتى تنالها وهكذا 
الحياة منتقلين من عام إلى عام  دواليك وتستمر 

نتغلب على السلبيات باحثين عن اإليجابيات.  
نجتهد  إننا  وبهجتها  الحياة  استمرار  سر  وهذا 
على طرق  تطل  جديدة  طاقات  أمامنا  نفتح  أن 
و  جهة  من  متجددة  نبيلة  مشاعر  تحفها  مشرقة 
على  وأصدقاء يصرون  أحباب  أخرى  من جهة 
ويغمرونا  أزرنا  من  يشدون  معنا  الحياة  متابعة 
بالحب والرعاية ويحمونا من تقلبات األيام.  فكم 
أعتاب  على  أولى خطواته  يخطو  من  سعيد  هو 
الهدف ال  الجديد وهو واثق الخطوة محدد  العام 
يصرفه عن تطوير حياته فى أبهى صورة، كائن 
يبدأ  أن  بداية عام جديد  بل يصر مع   ، كان  من 

حياة جديدة.
بعيد  احتفاال  األشجار  ونضئ  بيوتنا  فلنزين 
فلنبتهج   ، الميالدية  السنة  المجيد ورأس  الميالد 
لنا ولنتذكر  الرب  ونسعد معا واثقين من رعاية 
السالم  معنى  يعلمنا  حتى  عالمنا  إلى  قدومه 
بالفقير  تهتم  التى  العاملة  والمحبة  والتواضع 
وترعى األرملة واليتيم وتشبع االحتياجات حتى 
ننعم بالرضى ونقدم بدورنا العون لكل من كان 
أيدينا إال بالخير ونتغاضى  اليه وال تمتد  بحاجة 
عن الشر ونشجب العنف ونصلى من أجل الذين 
من  الشر  عروق  نستأصل  حتى  إلينا  يسيئون 
جذورها حتى ال تبث سمومها القاتلة فى نفوسنا.  
فهذه هى امنية كل إنسان سوى أن يسود السالم 
الذى  الهدف  ونحقق  الحياة  ببهجة  نستمتع  حتى 

خلقنا من أجله.

     Vendredi 17 janvier 2020
الجمعة 17 يناير 2020

برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  تشارك    
العامة  اإلدارة  من خالل  أحمد عواض  الدكتور 
التابعة  برئاسة مرفت واصف  السينمائية  للثقافة 
أحمد  برئاسة  الفنية  للشئون  المركزية  لإلدارة 
في  متحركة  أفالم رسوم  ٨ عروض  بـ  الشافعي 
الثانية  دورته  في  للتحريك  المصري  الملتقى 
الثالثاء  يوم  وذلك  األوبرا  بدار  الحضارة  بسينما 

الموافق ٢١ يناير الجاري.

والعروض المشاركة هي :”الفأر الملك”، “الموز 
“سحر  “خروج”،  قرقوش”،  المفاجئ”،”حكم 
الزبال”  جمال  تاني”،”عمو  الكتاب”،”صف 
في  تبدأ  التي  الفعاليات  واحد”،وتتضمن  و”لون 
الواحدة  الساعة  وحتى  العاشرة صباحا  الساعة 
الدكتورة  وكلمة  الجمهوري”  “السالم  ظهرا 
حنان سمير رئيس الملتقى، وكلمة الدكتورة نيفين 
تقديم عروض  ذلك  يعقب  الملتقى،  منسق  كساب 

للثقافة  العامة  اإلدارة  من  متحركة  ألفالم رسوم 
تقديم  جانب  الثقافة،إلى  بقصور  السينمائية 
الدكتور  يتحدث  ثم  المصريين  المخرجين  أفالم 
المخرج مصطفى الفرماوي عن صناعة الرسوم 
سامح  المخرج  الملتقى  على  ويشرف  المتحركة 

الشرقاوي.
مساء  الخامسة  الساعة  فتبدأ  الثانية  الفترة  أما 
عن  حسن  أحمد  الشاب  المخرج  فيها  يتحدث 

المتحركة، يلي ذلك حفل  الرسوم  تجربة إخراج 
فنان  كل  فيلم صغير عن  بتقديم عرض  التكريم 
للرسوم  دفعة  أول  وهم  تكريمهم  يتم  الذين  من 
بينهم  من  للسينما  العالي  بالمعهد  المتحركة 
والفنان  زكي  إبراهيم  د.  المنعم،  عبد  سهام  د. 
طارق رشاد والمخرج الكبير د. علي سعد مهيب 
والكاتب الفنان أحمد كامل وذلك بتسليمهم دروع 

الملتقى.



أدب وثقافة

بقلم: الدكتور غازي الفنوش
السابق من  العدد  الذي يسبق  بالعدد  أنتباهي  لفت    
الرسالة أغنية عامية كتبتها األديبة صباح غريب تحت 
فقرة )قصاصة ورق( ووضعت لها عنواناً هو )انساني 
.. بحر الوافر( التزمت في نظمها ببحر من بحور الشعر 
العربي .. تقول الفقرة األولى منها . أقولك أيوه انساني .. 
دأنا دمعي بيهواني .. وحيرتي مالية وجداني .. وغنوة 

حزن وخداني .. أقولك أيوه انساني ... 
وقد قرأت األغنية ، والحق قد أعجبتني اعجاباً ، آلمرين 
أثنين ، أولهما أن قليلين جداً وأكاد أقول نادراً ما يكتب 
كتاب األغاني العامية أغانيهم يلتزمون فيها بحراً من 
بحور الشعر التي يعرفونها ، والتي ال يعرفها الكثيرون 
غيرهم .. ويأتي على بالي اآلن أغنية كتبها مأمون الشناوي 
ولحنها محمد الموجي وغنتها المغربية عزيزة جالل وهي 
)بتخاصمني حبة( نظمها الكاتب على بحر )المتداَرك( 
وهو بحر رشيق في إيقاعه ، يسميه البعض ركض الخيل 
، فهو يشبه في إيقاعه جري الخيل ، أبتدعه )األخفش( 
بعد أن قنن )الخليل( الخمسة عشر بحراً ولهذا أطلق 
عليه ذلك ، ومن أشهر قصائده قصيدة )مضناَك جفاُه 
مرقدُه( للشاعر أحمد شوقي وتفعيالت هذا البحر )فاعلن( 
ويمكن أن تتحول دون خطأ إلى )فِعلن( ويسمى هذا في 
قواعد العروض )الخْبن(أو )فْعلن( ويسمى ذلك تشعيث . 
وقد نظم الكاتب عليه هذه األغنية مع التحفظ في نطق 
بعض ألفاظها التي يكون الملحن قد اضطر إليها وتقول 
األغنية : بتخاصمني حبة .. وتصالحني حبة .. كل شوية 
تغضب .. كده من غير مناسبة .. إيه ده يا حبيبي اهدا .. 
هو الحب لعبة واال الحب لعبة ولكن الكاتب لم يلتزم بهذا 
البحر في األغنية إال في الفقرة األولى منها ولم يستطع 

بعد ذلك أن يكملها عليه فشذ عنه . 
أقول أعجبتني أغنية صباح غريب )إنساني( ألن األغنية 
قد نظمتها على بحر من بحور الشعر العربي ولهذا لن 
أبخل من أن أسميها أغنية شعرية ، ولن أبخل من ان 
أطلق على الكاتبة لقب الشاعرة ، وأنا لم أقرأ لها شعراً 
من قبل ، فهي بما أرى تدرك الَعروض والبحور العربية 

التي ينظم بها الشعر . 
ثم أعجبتني لما بها من معاني رقيقة اصدرتها عاطفة 
حانية ، حارة وإن كانت هادئة ، وبرغم حزنها ففيها 
مع غزارتها دعة ساكنة ال غلظة فيها ، فتبدو وكأنما 
توشك أن تشتد  وال اقول تنفجر – ولكنها تتهادى برفق 
وألفاظها راقية ليست بها فظاظة ، ترسلها سهلة سلسة ، 
ال تتعثر فيها وال تتعرقل ، فهي تنطلق منها على سجيتها 
، وكأنما هي ال تتخيرها وانما تنبع منها من غير أن تبحث 
عنها إال ما تدفعها إليها مشاعرها وأحاسيسها فالكاتبة 
في أغنيتها توضح إلى من تكتب إليه ، وفي نبرة من 
الحزن الخفيف أن ينساها وكأنما هو ليس جديراً بها ، 
وليس جديراً بما تحمل إليه من عاطفة تمسها وتؤرقها 
، فإذا دمعها غزير يأسرها وكأنما يهواها ، وحيرتها 
من كثرتها تمأل أحاسيسها وتغمر مشاعرها ، وحزنها 
يأخذ عليها نفسها كأغنية تناغمها وتسيطر عليها ، وإذا 
هي طوال الليل يحوطها الفكر ، وتنأى عنها األفراح ، 
وهي مع ذلك تصر على أن ينساها ، فتقارن بين رقتها 
، وبين ذلك الذي ال يرقى إليها ، فترى نفسها هذه المرة 
أغنية تتغنى بها مشاعرها ، وترى نفسها همسة ولكنها 
غائبة منسية ، وتراها تداوي القلوب ومع ذلك فالسهد 
يعتلها فال تقوى على األبتسام ، فإذا هي تفتعله وتشكله 
بيديها ، وإذا استقت فهي تستقي حذق الكأس ، وتذدرد 
مره ، ولكنها مع كل ذلك تتماسك وتقوى وتعرف قدر 
نفسها وتثق فيها ، فتوضح إلى من تُكتب إليه صالبتها 
التي ترتكز عليها ، فها هي جدرانها قائمة ال تتهاوى ، 
وها هي تلك الجدران تأويها جزيرة خفية ، ال يستطيع 
من يدنو منها أن يبلغها حتى ولو كانت جنية من الجنيات 
ثم تصر ثانية على أن ينساها ، وأن يذهب إلى غيرها 
ممن ال يأبهن بالحب ، واليتألمن منه مثلما تتألم هي . هذه 
كلها معاني رقيقة جيدة ، والسيما ذلك المعنى الذي بدأت 
به أغنيتها وقالت فيه )ده أنا دمعي بيهواني( ففيه معنى 
رائع يختلف عما تمتلئ به األغاني التي يكتبها الكتاب . 

فيقولون أن الدموع غزيرة تسح على الكتاب الذي يقرؤونه 
أو تسيل إلى الكأس التي يشربون منها ، أو هي تذبل 
العين أو ترهق النفس ، او غيرها من تلك المعاني ، أما 
الكاتبة فقالت تلك الجملة الرائعة التي توضح العالقة بين 
األسى والحب ، فكأن الدموع من كثرة تعلقها بها فكأنما 
تحبها أو تهواها كما تقول . ومع اعجابي هذا الذي أكاد 
أكون قد فصلته تفصياًل في أغنية الكاتبة والشاعرة صباح 
غريب فبي أمران أو مالحظتان البد منهما ، أرغب في 
ان أفصح لها عنهما وأتحدث بهما إليها . أولهما يرتبط بما 
قلتِه أن أغنيتك ، وكما أوضحِت في عنوانها هي من بحر 
الوافر ، هذا ما كتبِته وأنا أقول لك : ال يا سيدتي أغنيتك 
من بحر الهَزج وليست من بحر الوافر ، وأنتظري قلياًل 
وال تجزعي فالبحران مختلفان في شئ ، ومتشابهان أو 
يمكن أن يكونا متشابهين في شئ ثاٍن فهما مختلفان ألن 
الوافر تفعيالته )مفاعلتن( أما الهَزج فتفعيالته )مفاعيلن( 
وهما متشابهان ألن تفعيلة مفاعلتن يمكن ان يحدث بها ما 
يسمى في قواعد العروض أو البحور )زحاف( فتتحول 
إلى مفاعيلن بتسكين المتحرك الخامس منها ويسمى هذا 
الزحاف )الَعْصب( ، والفيصل بينهما لتعرفي البحر الذي 
تبنى عليه القصيدة هو أن تنظري إلى تفعيالتها كلها فإذا 
كانت على وزن مفاعلتن تقولين هو الوافر وإن كانت 
كلها مفاعيلن قلِت هو )الهَزج( أما إن رايِت أن بعضها 
هذا و بعضها ذلك قلت أن البحر هو الوافر وأنا أقول 
لك أكثر من ذلك فلو أن القصيدة مثاًل تتكون من 40 
تفعيلة وكانت 39 منها على وزن مفاعيلن وتفعيلة فقط 
على وزن مفاعلتن قلت أن القصيدة من بحر الوافر . 
وسأضرب لك مثاًل من قصيدة مشهورة كتبها عبد هللا 
الفيصل ولحنها كمال الطويل وغناها عبد الحليم حافظ 
وهي )سمراء( ، فإذا قرأت البيت األول منها : سمراء 
أن  ستعتقدين  العليلة  النفس  منية  يا   ، الطفولة  حلم  يا 
القصيدة من بحر )الرَجز( أو باألصح من مجزوئه ألن 
تفعيالته )مستفعلن( أربع مرات من الست التي يتكون 
منها البحر ، وقد أضاف الشاعر إلى التفعيلة الرابعة من 
عجز البيت أي الشطر الثاني منه حرف متحرك وساكن 
أي )سبب خفيف( ويسمى هذا السبب علة زائدة يطلق 
عليها )الترفيل( . والعلة البد وأن يلتزم بها الشاعر في 
كل أبيات القصيدة ، وقد ألتزم بها فجاء وزن هذا البيت 
األول : سمراء يا حلم الطفولة يا منية النفس العليلة هكذا :   
مستفعلن مستفعالتن مستفعلن مستفعالتن ... أقول عندما 
تقرئين هذا البيت ستعتقدين أن القصيدة من بحر الرجز 
، ولكن بعد أن تقرئي البيت الثاني :)كيف الوصول إلى 
حماك وليس لي في األمر حيلة( ستدركين أن القصيدة 
من غير شك ليست من بحر الرَجز وإنما هي من الكامل 
أو من مجزوئه وتفعيالت هذا البحر كلها متفاعلن أستخدم 
الشاعر منها كما في كل القصيدة أربع تفعيالت وستجدين 
وزن البيت هكذا : مستفعلن متفاعلن متفاعلن مستفعالتن 
وال يختلط عليِك األمر في ذلك فالتفعيلتان الثانية والثالثة 
هما من الكامل أما األولى والرابعة فهما في أصلهما 
متفاعلن أي من الكامل ولكن الشاعر أحدث فيهما وفي 
بتسكين  األضمار  يسمى  زحافاً  القصيدة  من  غيرهما 
الثاني المتحرك منهما فتحولتا إلى مستفعلن مع إضافة 
علة الترفيل إلى التفعيلة الرابعة التى التزم بها الشاعر 
في القصيدة . وبعد أن تدققي في ذلك ستعرفين أن قصيدة 
سمراء هي ليست من مجزوء بحر الرجز مثلما يبدو 
البيت األول منها وإنما هي بعد أن قرأِت ما يليه من أبيات 
من بحر الكامل وأن كل التفعيالت مستفعلن التي بها هي 
في األصل متفاعلن ولكن الشاعر أضمرها . وقد حدث 
تغيير في بيت من أبيات هذه القصيدة التي تذيعها اإلذاعة 
، وهو البيت الذي يقول فيه عبد هللا الفيصل :)فلترحمي 
خفقاته لك وأسمعي فيه عويله( ولكن عبد الحليم حافظ لم 
يرَض عن جملة )فيه عويله( فغيرها عندما غنى القصيدة 
أو قبل أن يغنيها ، او باألصح غيرها له شخص ما فبدل 
الجملة إلى )وأسمعي ترتيله( فشوه بذلك وزن البيت ن 
فأضحى هكذا : مستفعلن متفاعلن متفاعلن مفعولن ، وهو 
بذلك قد أزال من التفعيلة الرابعة علة )الترفيل( الزائدة 

التي التزم بها الشاعر في قصيدته وضمنها عله ثانية 
ناقصة هي )القطع( حذف فيها ساكن الوتد المجموع الذي 
يتكون من متحركين وساكن ، وأسكن ما قبله ، وهذا 
خلط في قواعد الشعر ، وعرقلة بل وتشويه في التفعيلة 
الرابعة منه ، واضطراب معهما في وزن البيت ، وكان 
من السهولة تصحيحه ، فتبدل الجملة إلى )واسمعي فيه 
أو منه دليله( فيتالفى الخلط من ناحية ويعطي معنى 
رقيقاً من ناحية ثانية أكاد أقول ال يقل روعة عن معاني 
القصيدة ، يوضح فيه الشاعر لمعشوقته أن تسمع من 

خفقات قلبه دليل حبه وعشقه. 
وأراني يا سيدتي قد نأيت قلياًل عن أغنيتك ، وقد تعتقدين 
أنت ذلك ، إال أن هذا النأي ليس شططاً وانما يرتبط بامر 
ما في أغنيتك ، ويتعلق بتلك العلل التي يتضمنها الشعر 
وعروضه . قلت لك : حتى تعرفي – وأنِت تعرفين – 
أن القصيدة من بحر الهزج أو الوافر عليك أن تقرئيها 
كلها فلو أن تفعيالتها هي مفاعيلن فهي من الهزج ولو 

بعضها مفاعلتن فهو الوافر. 
وقد قرات أغنيتك فلم ألحظ فيها مفاعلتن حتى نقول ان 
بحرها هو الوافر كما قلت أنت . وأنا أعرف ستقولين : 
تمهل وال تتعجل ، وأنظر إلى جملة )وأنا لقلوب مداوية( 
أليست )وأنا لقلوب( هي على وزن مفاعلتن وهي من 
الوافر ، وأقول لك : هذا صحيح ، وقد أصبِت من غير 
شك ، ولكن هذا إذا قرأتها باللغة الفصحى فتضعين على 
حرف القاف حركة مضمومة ، وحينئذ يصطدم حرف 
الياء بالتفعيلة التي تليها وفي ذلك تأثير عليها وعرقلة 
في وزن البيت ، أو باألصح سيتشكل على الياء سكون 
يلي السكون على الواو فتضحى التفعيلة )مفاعلتان( . 
ومن قواعد الشعر أال يلتقي ساكنان معاً إال في نهاية 
البيت ، وتكون هذه علة البد من األلتزام بها أما في 
)وأنا  هما  تفعيلتين  بين  يلتقيان  فالساكنان  الجملة  تلك 
لقلوب( و)مداوية( أي في الحشو وليس في العروض 
واالضرب  ولكن أغنيتك هي بالعامية ، وفي قراءتها 
البد وأن تضعي على حرف القاف سكوناً ، بل ومن 
الصدم  تتالفي  حتى  السكون  هذا  تضعي  أن  األفضل 
والعرقلة كما تتالفين تتابع الساكنان فيندمج بذلك الواو 
مع الباء في ساكن فقط فتكون التفعيلتان هما على وزن 
)مفاعيلن( مثل كل تفعيالت األغنية ويكون البحر الذي 
كتبِت به هو الهزج وليس الوافر كما قلِت، ورغم ذلك 
أو مع ذلك فال تضمنين أن يحقق لك النطق بالعامية تلك 
السالسة واالستقامة اللتين تحفظان له وللجملة تماسكهما 
إال بشئ من اللحن في القراءة كما يقول القدماء . ثم قد 
تقولين وتسألين معاً : عرفت ماذا ترمي إليه من أن جملة 
)وانا لقلوب( بها علة البد من األلتزام بها في كل األبيات 
إذا قرأتها بالفصحى ، ولهذا فمن األقضل مع التحفظ 
قراءتها بالعامية ولكن هل تنكر أن هناك علاًل تجري 
مجرى الزحاف أي ليس على الشاعر االلتزام بها ، فلم 
ال تكون هي هكذا ؟ وأنا ال أنكر هذا النوع من العلل ، 
ولن أحدثك كثيراً عنها فأنت تستطيعين أن تقرئي عنها 
في كتب العروض ولكن ساضع لك أسماءها وأوضح 
لك شيئاً عما بها فهي أربعة : الحْذف والخْزم والخْرم 
والتشعيث وهي في الحق أستثناء عن القاعدة بل وتشذ 
عنها ، بل وبعضها قبيح في استخدامه وغير مقبول ما 
عدا علة التشعيث في بحر المتدارك فليس بها تلك العيوب 
، كما ليس بها التقاء ساكنان ، ولهذا فعلة )وانا لقلوب( 
ليست منها سوءاً قرأتها بالفصحى أو بالعامية . ولعلك 
تسألين – وأنا أشك في ذلك – أليس الشعر الحر به مثل 
ذلك؟وأنا اجيبك : بلى به مثله ، ولكن إذا رأيت أن أغنيتك 
الشعرية منه فهذا تقليل من قدرها ، فهي ال تنتسب إليه ، 
وإنما هي رصينة تكاد تدنو من الشعر العمودي الراقي 
الذي يلتزم بما ال يلتزم به الشعر الحر . ولي راي في 
هذا النظم الذي يطلقون عليه مرة شعراً حراً ، ومرة 
شعر التفعيلة وغيرهما مما يتجاوز فيه من الكتّاب قواعد 
الشعر وأسسه ، وهو ما قد يغضب الكثيرين ، بل وقد 
يسخطون عليه فيتناقشون ويتجادلون ولكني ال أأبه بهذا 
السخط وال أحفل به ، فهذا ما أقتنع به وال أشذ عنه ، وهو 

أن هذا الشكل من 
النْظم – وأستثنى 
منه نوعاً فقط من 

الشعر الحديث سنتحدث عنه بعد قليل – هو أقل قيمة 
بقواعد  الشعراء  فيه  يلتزم  الذي  العمودي  الشعر  من 

الشعر وعروضه . 
أما المالحظة الثانية فهي تتعلق ببعض ما قلتيه في أغنيتك 
، فأنظري في ذلك إلى )ويتجرع مرارة الكاس( وأنظري 
إلى )محكوم ان ماتنداس( ثم إلى )وال فيها مرارة الكاس( 
التي وضعتها في آخر األغنية فمع تحفظي من لفظ تنداس 
فهو غير الئق ألن فيه نبواً يجافي الرقي وهو لفظ شعبي 
يتداوله العامة من الناس وال يتناسب مع ألفاظ األغنية 
الراقية ومعانيها الرقيقة . ثم اال ترين في هذه الجمل  علة 
من تلك العلل التي تحدثنا عنها ؟ بلى فيها . فهذه الجمل 
تتكون من تفعيلتين األولى)مفاعلين( والثانية مثلها أضفت 
إليها حرفاً ساكناً فأضحت )مفاعيالن( وتسمى هذه العلة 
)التسبيغ( وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب 
خفيف : وهذا ما كان البد من األلتزام به في األغنية 
، والسيما أن هذه الجمل متفرقة فيها . وليتك كنت قد 
وضعت هذه الجمل معاً في فقرة مستقلة وأضفِت معها 
إليها ما يربط بينها وغيرها من الجمل بداًل من أن تكون 
متفرقة ، وكان ذلك سيزيد من قيمتها وجمالها على ما 
بها من قيمة وجمال ، فهذه الجمل بها جرس موسيقي 
ينشأ من حرف السين الذي ينتهي به الجمل  سيبدو أكثر 
لو هي معاً ، ثم أن ذلك سيعطي لك الحق في استخدام 
تلك العلة – التسبيغ-  في هذا المكان ، وذلك مايحدث 
في الشعر الحديث الذي يمكن للشاعر فيه أن يضع فقرة 
بها قافية ثم بعدها فقرة ثانية يغير فيها القافية ويضع 
بها من العلل ما يحلو له . وأقرئي مثاًل قصيدة من أهم 
القصائد التي غنتها أم كلثوم وكتبها إبراهيم ناجي وهي 
)األطالل( فهو يقول في أولها : يا فؤادي ال تسل اين 
الهوى كان صرحاً من خيال فهوى وهي من بحر الرَمل 
وتفعيالته فاعالتن فاعالتن فاعلن مرتين . ولكنه يقول 
في آخرها يا حبيبي كل شئ بقضاء ما بأيدينا خلقنا تعساء 
فإذا قرأتها تجدينها فاعالتن فاعالتن فِعالن فأحدث في 
تفيعلة فاعالن زحافاً يسمى الخْبن حذف فيه الساكن 
الثاني منها وضمنها علة تسمى )التزييل( أضاف فيها 
له  والشاعر  منها   المجموع  الوتد  ساكناً على  حرفاً 
الحق في ان يفعل تلك العلة التي لم يلتزم بها في كل 
أبيات القصيدة ، وإنما التزم بها في فقرة مستقلة بها 
كما يتيح ذلك الشعر الحديث . ومع كل ذلك فلن يقلل 
هذا من قيمة أغنيتك ، والسيما ان القليلين جداً كما قلت 
لِك هم من يكتبون أغانيهم على أوزان البحور العربية 
ولكن يجب أن نعترف أن  األغاني العامية يمكن أن 
الفصحى  به شعر  يلتزم  ما  المرونة غير  تحوى من 
ببعضها  إعجابي  أنكر  ال  وأنا  والقواعد  األسس  من 
لما أرى فيها تلك المعاني الجيدة التي تشكلها  الفاظ 
ال تقل جودة عنها يؤكدها التاريخ وتذيعها اإلذاعات 
بخالف تلك األغاني المستحدثة المربكة التي تخلو من 
التطريب ويبدو فيها اللحن واأللفاظ كأنهما في صراع 
تلك  من  بعضاً  أني سمعت  أنكر  وال  بينهما  وعراك 
األغاني الجيدة وخاصة التي نظمها الشاعر واألديب 
يوسف زمكحل الذي يكتب في الرسالة فإذا هي تحوي 
معاني عذبة حانية وألفاظاً رقيقة جذلة فليته ينشر في 
الرسالة بعضاً منها  كما يرغب  لنرى ما ترقى إليه 
وكيف ترَقى، أما أنت فيكفيك أن نظمت أغنية على 
بحر من بحور الشعر العربي سواء هو من الهزج أو 
الوافر ، فال غضاضة في ذلك ، فهذه كلها أنماط لو 
اختلفت فهي تربط بينها قاعدة ال تختلف فيها عنها وهي 
الحركة والسكون اللذان يشكالن حروف وألفاظ اللغة 
. وقد رأيت – وأنا لم أقرأ لِك من قبل – من أغنيتك 
تنظمه  التي  وقواعده  العربي  الشعر  بحور  معرفتك 
قريباً  لك  أقرأ  أن  في  أطمع  وأنا  لها  فيخضع  للشعر 
قصيدة بالفصحى تنظمينها على بحر من تلك البحور 
التي تستهويك وأنِت بال شك قادرة عليها .                                                                         

حملة إىل أغنية شعرية للكاتبة صباح غريب 

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

السعـادة سـر 

شعر: صباح غريب
ورق قصـاصة 

تجف السواقي لطول المسافات 
واألنهار تجري ال تخشى النتوآت 

تتساقط أوراق الخريف 
وتبقى األشجار ترتفع.. باسقات
تزول عتمة الليالي وإن طالت 

فإن فجراً مشرقا ال بد آٍت 
وتذهب رياح الظلم العاتيات 

وتشرق شمس العدالة 
على شعب ثابت كااطود 

قٌدم عظيم التضحيات 
عدل يمأل األرض نورا والسموات 
تتقلص الفجوات ..فتقصر المسافات 

ويظل الشعب ثابتا كالطود 

في وجه الصدمأت
إيمان بداخلنا يزيدنا عزمأ 

تنسينا كل العذابات 
وتبدأ الكواكب السائرات 

تبحث عن كل تائه
تدله على الطريق 

عبر المتاهات
تعيد له البسمات 

وبكل حنان تمحوا الدمعات 
وإن علق بعضها بالرموش 

ليحكي تنهيدة اآلهات
تجف السواقي لطول المسافات 

واألنهار تجري بانسياب 
ال تخشى النتوآت...

شعر : 
عباس شعبان

فقد  حديثا،  مرضا  ليس  السل  داء     
اظهرت بقايا الهياكل العظمية أن البشر في 
عصور ماقبل التاريخ كانوا يصابون بالسل 
وخير دليٍل على ذلك ما وجده الباحثون من 
السل في  الفقري بمرض  بالعمود  إصاباٍت 
الموميات المصرية التي يرجع تاريخها إلى 

2400 قبل الميالد
بكتريا  تسببه  الخطورة  الدرن شديد  مرض 
في  تنتشر  وقد  الرئتين،  ُتصيب  ُمعدية 
مناطق أخرى من جسم اإلنسان  كالمفاصل 
والكليتين.  والدماغ  والفقرات،  والعظام 
العالمّية،  ة  الصحَّ مة  ُمنظَّ تقارير  وبحسب 
10 ماليين حالة  أكثر من  تم تسجيل  فقد 
2015  ووفاة مليون  بالسل في عام  إصابة 
السيطرة  تمت  أن  ونصف حالة. هذا وبعد 
السنوات  للظهور من جديد في  عليه عاد 
انتشار مرض نقص  األخيرة وذلك بسبب 

المناعة )األيدز (. 
الُعمريّة  الفئات  السل   داء  يُصيب  أن  يُمكن 
جميعها. وهو ينتشر غالباً في الدُّول النامية 
وذلك النتشار الجهل والفقر وسوء التغذية، 
باالمراض  للوفاة  الثاني  السبب  وُيعد  كما 
الرئوي  السل  األيدز.  بعد مرض  المعدية 

نوعان: كامن ونِشط.
البكتريا في  تكون  : وفيه  الكامن  السل   -
المناعي  فالجهاز  نشاط،  حالة خمول وعدم 
يعمل على إيقافها وبالتالي التظهر أعراض 
البكتريا  هذه  تتحول  قد  لكن   ، المرض. 
ما  النشاط عند  إلى حالة  الكمون  من حالة 
مثاًل حين إصابته  الشخص،  مناعة  تضعف 
(، وكذلك  )األيدز  المناعة  بمرض نقص 
المزمن  السكري  بداء  في حاالت اإلصابة 
كما  الصحيحة.  للمعاجة   الخاضع  غير 
المخدرات والكحول  وينتشر عند مدمني 
وعند األشخاص الذين يتناولون االدوية التي  
لفتراٍت طويلة،  الكورتيزون  تحتوي على 
التي  المضادة للسرطان  أو متناولي األدوية 

ثؤثر على المناعة .
- السل النشط : وفيه تكون البكتريا في حالة 
المرض.  نشطة وتسبب ظهور أعراض 
الذين  العدوى لالشخاص  نقل  إمكانية  هناك 
نتيجةإستنشاقهم  بالمصاب، وذلك  يحيطون 
بكتريا الدرن التي يحملها الرذاذ المنتشر في 
الهواء أثناء سعال وعطاس المصاب. وغالبا 
ما ينتشر مرض السل في األماكن المزدحمة 

كالمدارس والسجون والمالجيء.
أعراض مرض السل: 

 ال تظهر أعراض السل مالم يتحول المرض 
النشطة  الحالة  إلى  الكامنة  الحالة  من 
باإلرهاق  المصاب  للبكتريا. عندئذ يشعر 
للشهية  فقدان  العام، مع  الجسدي  والتعب 
وبالتاالي الوزن. كما ويصاب بحّمى شديدة 
اكثر من  لمدة  يستمر  ليلي وسعال  ق  وتعرُّ

ثالثة اسابيع مع بلغم قد يكون مشوبا بالدم، 
فإن  الفقري  العمود  . هذا وفي حال اصابة 
المريض يعاني من ألم في الظهر. وفب حال 
العارض  بالمرض، فسيكون  الكلى  أصابة 

الرئيسي خروج دٍم مع البول . 
تشخيص مرض السل :

- بفحص المريض سريريا .
- فحص الصدر باالشعة .

السل  بكتريا  لتحديد وجود  البلغم  - فحص 
به .

- اجراء إختبار التيبركلين على جلد الذراع 
ثالثة  بعد  الذي يحصل  التفاعل  ثم مشاهدة 
أيام من الحقن، لمعرفة ما إذا كان اإلختبار 

ايجابي أو سلبي .
البروتينية  لقياس األجسام  الدم  - فحص 
المضادة والناجمة عن تفاعل جسم المريض 

مع   البكتريا المسببة للسل .
الوقاية من انتشار الدرن :

تتّم الوقاية بعزل المريض في غرفة خاصة 
وتهويتها  بإستمرار، وتغطية االنف بكمامة، 
BCG( لألطفال. وقد   ( الدرن  لقاح  وأخذ 
حقق هذا اللقاح أول نجاح حقيقي في مجال 
وذلك   1906 عام  السل  ضد  التحصين 
السل  بإستخدام عصيات سل مضعفة من 
الجديدة  اللقاحات  البقري. وهناك عدد من 

قيد التطوير .
عالج الدرن :

بإستخدام  دوائيا  السل  يتم عالج مرض 
المسببة  البكتريا  لقتل  الحيوية  المضادات 
المريض  على  وينبغي  المرض.  لهذا 
بين ستة  تتراوح  لفترة  األدوية  تلك  أخذ 
تشمل  األدوية  وهذه  أشهر،  تسعة  إلى 
مع    ،)Isoniazid  ( ايزونيازيد  على 
ريفامبيسين ) Rifampin ( و االثامبوتول 
إلى  المريض  يحتاج   .)  Ethambutol(
بالتحسن،  الشعور  يبدأ  أن  قبل  اسابيع  عدة 
وينبغي عليه المواظبة على استعمال الدواء 
يتم  أن  إلى  األعراض  اختفت  وإن   حتى 
ففي حال عدم  كليا.  المرض  من  الشفاء 
وبجرعات  منتظم  بشكل  األدوية  استعمال 
السل  بكتريا  من  تظهر سالالت  قد  كافية، 
الصحة  تهدد  والتي  لألدوية،  الُمقاومة 
وأدوية  أطول  لمدة  وتتطلب عالجاً  العامة 

أكثر كلفة.
العالمي  اليوم  بذكرى  يتم اإلحتفال سنويا 
لرفع  / مارس  اذار    24 الموافق   للسل 
والتذكير  الناس،  عند  الوعي  مستوى 
بالعواقب الصحية واالقتصادية واإلجتماعية 
للجهود  السل، وتعزيزا  وباء  المترتبة على 
المبذولة  بشأن انهائه من العالم، وهو نفس 
اليوم من عام 1882 الذي أعلن فيه الدكتور 
المسببة  للبكتريا  اكتشافه  روبرت كوخ عن 

لمرض السل  .

مرض الدرن ... داءالسل
 )Tuberculosis (

اسكت بقى
أصل الكالم مالهوش لزوم

أيه راح يفيد أنّي ألوم
لّما الجراح تيجي بإيد
مفروض بتحمي قلبنا

وسط الهموم
أسكت بقي

أتغيّر الليل  في اللّقاء
مابقاش حنون

حتّي القمر اللي بيجمع شملنا 
مابقاش يكون

***

حاولت أنسي إنّما
كّل الّظنون أتجّمعت وأتشّكلت

في صورة أنت رسمتها 
بين الجفون

أسكت بقي وأرحل بعيد
إيه راح يفيد

كّل الكالم  واّل المالم
حيرّجع الحلم البعيد

حيرّجع الوهم 
اللى عشنا فيه سوى

حيرّجع الحّب 
اللى دّوبنا وتهنا ف الهوى

من غير جناح أنا كنت 
طاير للّسما
أسكت بقي

يمكن أالقي خطوتي
شايفه طريقها لسّكتي

يمكن أعيش الحيرة تاني  
ف دنيتي

أّما معاك فأنا بقدم أعتذار
لو كان معاك نور النّهار

لو كّل خطوة في طريقك أنتصار
فأنا أفّضل االنتحار

أسكت بقي

يوسف زمكحل   همسـات
 ال تخافوا من الحب بل خافوا من المحبين 

 عذاب أن تحب وعذاب ان ال تحب

 علمتني أن األيام ال تتشابه 

 ال تسأل الكاذب لماذا كذب وال تسأل الخائن لماذا خان ؟

عندما تحلم بالنجوم تذكر أن رجليك مازالت على األرض 

ال تنتظر الحب يأتي إليك بل إذهب إليه إذا عرفت عنوانه 

يبدأ الحب بإحساس فأبتسامة فكالم فموعد فلقاء فزواج 

وال حول وال قوة إال باهلل ! 

ال يوجد أشر أكثر من الجهل 

كنصيحة مخلدة أغلق األبواب التي تؤذيك )سقراط( 

من كلماتي : 

ياللي قابلتوا في يوم الحب قولولي الحب أوصافه إيه ؟ 
نظرة عين وهمس أيدين وأال لقا لشفايف متواعدين .. 
أنا معرفش حبيبي هواك خالني فرحان كده ليه ؟ .. ولما 

طيفك يبعد عني ألقى نفسي ملهوفة عليه . 

بقلم: إدوار ثابت

السواقي بـقىجتــف  اسكــت 

يكمن سر السعادة في نفوسنا ، في عقولنا وفي تصرفاتنا
بيدنا سر سعادتنا

بتفهمنا لالشياء ، بتعاملنا مع اآلخرين وعدم المواجهة معهم
بغض النظر عن االخطاء البسيطة

لن تعش سعيدا » ان لم تكن متسامحا« ، »محبا ، صادقا ، 
امينا ومتفائال«

لن تعش سعيدا »إن لم تكن حكيما« وحريصاَ على الود والمحبة
المحبة ابنة الحكمة ، والمحبة تولد السعادة ،

والحكمة والمحبة هبة من هللا
يا رب ،

هبني الحكمة ، ألعرف المحبة ، كي اتمتع بالسعادة 
هذا هو المال

هو المال ؟ أهذا هو االله الذي صرت كاهنه ؟
أهذا ما تبيع الحياة ألجله ؟ 

وال يمكنك ان تستبدل به ذرة من الحياة ؟
من يبيعني فكرا« جميال« بقنطار من الذهب ؟
من يأخذ قبضة من الجواهر بدقيقة سعادة ؟

من يعطيني عينا« ترى الجمال ويأخذ خزائني ؟
المال كاألرغن ، من ال يحسن الضرب عليه يسمع انغاما« ال 

ترضيه 
المال كالحب يميت من يثق به ويحيي واهبه
المال وسيلة للسعادة وإن لم تحسن استعماله

»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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انسداد األنف، والعطاس، وغيرها،  البرد عادة ما تكون واضحة، منها    أعراض نزلة 
إال أن الخطورة تكمن عندما يظن المريض أن األعراض التي يعاني منها هي مجرد نزلة 
برد في حين أنها يمكن أن تكون أعراض اإلنفلونزا أو ما هو أخطر من ذلك. ويورد موقع 

»WebMD« عن تلك األعراض:
قشعريرة

تحدث قشعريرة وارتجاف عندما تتغير 
أنها ليست من العالمات  درجة الجسم، إال 
البرد، بل هي عالمة مبكرة  المألوفة لنزالت 
لإلصابة بالحمى الشديدة، وهي أكثر شيوعا مع 

اإلنفلونزا أو االلتهاب الرئوي.
الحمى

يصاب الجسم بحمى عندما يحاول محاربة 
مرض أو عدوى، لكنها نادرا ما تحدث بسبب 

نزلة البرد.
الهوائية،  وتعد اإلنفلونزا، والتهاب الشعب 
الرئوي من األسباب األكثر شيوعا  وااللتهاب 

للحمى.
أوجاع الجسم

ربما يعاني المريض من أوجاع طفيفة في 
لنزلة برد، ولكن األوجاع األكثر قوة عادة ما تكون عالمة على اإلصابة  الجسم مصاحبة 

باإلنفلونزا، وذلك ألن آالم العضالت قصيرة األجل تحدث غالبا مع الحمى.
الصفير

المريض يصدر صوتا وكأنه صفارة. وإذا كان يصدر أزيزا، فهذه  تنفس  يبدو أن  عندما 
عالمات على وجود عدوى أكثر خطورة مثل االلتهاب الرئوي، أو التهاب الشعب الهوائية، 

خاصة إذا حدث ذلك عند الرقاد.
كما يمكن أن يكون الصفير أيضا عالمة على الحساسية المفرطة، وهو رد فعل تحسسي شديد 

تجاه عنصر غذائي ما أو لدغة حشرة.
سعال ومخاط

ربما تكون من أعراض نزلة البرد اإلصابة بسعال خفيف ومزعج، ولكن إذا سعل المريض 
الرئوي،  أو االلتهاب  الهوائية  الشعب  التهاب  وبصق مخاطا، فعادة ما تكون عالمة على 

خاصة إذا كان هناك أي دم في ذلك المخاط.
اإلعياء

يعتبر الشعور باإلعياء وفقدان الشهية من األعراض المعتادة لإلنفلونزا، وهي في الغالب ال 
تحدث بسبب نزالت البرد. كما يمكن أن تكون عالمة على التهاب رئوي أو التهاب الجيوب 

األنفية، وهو أمر شائع لكنه أكثر خطورة من البرد.
التهاب الحلق

إن االلتهاب المعتدل هو أحد األعراض المعتادة لنزالت البرد، وأحيانا اإلنفلونزا.
ويجب أن ينتهي بمجرد الشفاء من الزكام أو اإلنفلونزا. إال أن احتقان الحلق المؤلم للغاية الذي 
يأتي بسرعة يمكن أن يكون عالمة على التهاب الحلق، وهذه عدوى بكتيرية يجب معالجتها 

بالمضادات الحيوية.
صداع الرأس

يمكن أن يحدث صداع الرأس 
البرد  ألسباب كثيرة، ولكن نزالت 
ليست عادة واحدة منها، إنه عرض 
من األعراض الشائعة لإلنفلونزا 
ويمكن أن تكون عالمة على إصابة 
أيًضا أن  الجيوب األنفية، ويمكن 
التهاب  أو  القش  يكون بسبب حمى 

األنف.
ضيق الصدر أو األلم

التنفسية  العدوى  يعد أحد أعراض 
األكثر خطورة، مثل التهاب الشعب 
الهوائية. وربما يؤدي أيضا إلى 
شعور بضيق الصدر، وصعوبة في 
التنفس العميق. لكن يجب الحذر إذا 
كان األلم الحاد في الصدر يزداد سوءا عند السعال إذ يمكن أن يكون عالمة على االلتهاب 

الرئوي، أما ضيق الصدر فهو أحد األعراض الشائعة للربو.
ضيق التنفس

التنفس أكثر صعوبة بعض  انسدادا شديدا باألنف، مما يجعل  البرد  يمكن أن تسبب نزالت 
الشيء، إال أن ضيق التنفس الفعلي هو عالمة على شيء أكثر خطورة. إنه أحد األعراض 
نتاج عدوى  المزمن، ويمكن أن يكون  الرئوي  أو اإلصابة بمرض االنسداد  للربو  الشائعة 

خطيرة، مثل التهاب الشعب الهوائية أو االلتهاب الرئوي.
ضغط األذن والوجه والعين

الجيوب  التهاب  أنه مصاب بعدوى  أذنيه، فربما يعني ذلك  بالضغط في  المريض  إذا شعر 
األنفية، التي تسبب أيضا ألما وضغطا حول العينين أو الخدين أو الجبهة، ويزداد سوءا عند 
فقد يكون ذلك أحد أعراض  بالمشكلة في أذن واحدة،  المريض يشعر  االنحناء. وإذا كان 

التهاب األذن.
استمرار األعراض لفترة طويلة

ربما تكون أعراض اإلنفلونزا سيئة، ولكنها تتحسن عادة في غضون بضعة أيام. أما نزالت 
البرد فيمكن أن تستمر لمدة 10 أيام، ولكن يمكن أن تستمر أعراض االلتهاب الرئوي لمدة 
الهوائية أن يستمر عدة أشهر في بعض  الشعب  أكثر، ويمكن اللتهاب  أو  إلى شهر  تصل 

الحاالت.
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7 فوائد صحية هلذا املشروب.. وهذه مكوناته

ليست »نزلة برد«.. احذروا هذه األعراض!

احذروا مناشف احلمامات.. 
مكتظة باجلراثيم القاتلة

تكثيف احلواجب بالبصل والليمون

قطع ثلج أو زيت أفوكادو.. وصفات 
طبيعية لعالج حب الشباب

املشروب األكثر استهالكاً على األرض.. هل يطيل العمر؟

فساتني سهرة مطرزة موضة ربيع 2020

 ضمن عروض األزياء الجاهزة لموسم ربيع 
العالمية مجموعة  ابتكرت دور األزياء   ،2020
فخمة من فساتين السهرة المزينة بتطريز المع.

كبير  إهتمام  العالمية  األزياء  دور  أولت 
بقصات  المصممة  الكمين  طويلة  للفساتين 
واسعة ومحتشمة ما يجعلها من أنسب الخيارات 
للمحجبات، تميزت التصاميم التي جلبناها لك من 
بالتطريز   Celine وسيلين   Aigner ماركات 

العمودي بطول الفستان.
اهتمت بعض الماركات بفساتين السهرة القصيرة 

آندرو جن  تصاميم  مثل  الركبة  تعلو  التي  سواء 
 Brandon و براندون ماكسويل Andrew Gn
فستان  مثل  بالكاد  تغطيها  التي  أو   Maxwell
Aliétte، موديالت غير اعتيادية تحاكي أذواق 

الجريئات وتساعد في إبراز طول القامة.
المعانقة  القصة  مستقيمة  السهرة  فساتين  هيمنت 
للقامة على عروض ربيع 2020، منها الفستان 
باسو  دينيس  توقيع  من  أمامي  بشق  المزين 
بادجلي  من  الالمع  والفستان   Dennis Basso
الموديالت  هذه   ،Badgley Mischka ميشكا 

ممتلئة  كنِت  حال  في  القامة،  طول  من  تزيد 
الفستان  مثل  داكن  بلون  فستان  إختيار  يفضل 
 Tadashi شوجي  تاداشي  ماركة  من  األزرق 

.Shoji
 Carolina هيريرا  كارولينا  ماركة  قدمت 
للجسم  مالصق  غير  طويل  فستان   Herrera
جرئ  تصميم  الملون،  الكبير  بالترتر  مغاف 
بالفساتين  ننصحهن  كذلك  النحيفات،  يناسب 
جورجيو  مجموعة  من  بالكشاكش  المزدانة 

.Giorgio Armani أرماني

الفواكه والخضراوات هي األساس السهل لنظام    تعد 
غذائي صحي، وعلى اعتبار مساهمتها في صحة اإلنسان 
أية مواد  المستحيل الحصول من  فإنه من  بطرق متنوعة، 
المتاح في مجموعة  الغذائي  المكون  غذائية أخرى على 

متنوعة من الفواكه والخضراوات.
أبرز موقع »boldsky« حقائق علمية تؤكد 7 فوائد 
الذي يتكون من مزيج  صحية لعصير الجزر والزنجبيل 
أقل من 200  من الخضراوات واألعشاب، ويحتوي على 

يتم تحضيره من 4  سعر حراري )عندما 
ثمار جزر، ونحو نصف بوصة من جذر 

الزنجبيل(.
1. يعزز الجهاز المناعي

يمنح عصير الجزر والزنجبيل فوائد 
العناصر الغذائية المختلفة، وذلك ألن 
الفيتامينات A وC الموجودة في الجزر تفيد 
الزنجبيل  الدم، في حين أن خواص  خاليا 
المضادة لألكسدة، وااللتهابات تزيد من 
إزالة  أنها مجتمعة تساعد في  المناعة. كما 
السموم من الجسم، وهي طريقة أخرى 

لتحسين مناعته.
للميكروبات  المضادة  وتساعد الخصائص 
المتاحة في مزيج الجزر والزنجبيل في 
المسببة  البكتيريا والفيروسات الضارة  قتل 

للعدوى، وبالتالي الحفاظ على صحة اإلنسان.
2. الوقاية من السرطان

تشير الدراسات إلى أن عصير الزنجبيل الطازج يكفل حماية 
يقاوم  للجزر أن  السرطان، كما يمكن  أنواع مختلفة من  من 
المبيض، والقولون، والرئة، والثدي  ويحمي من سرطان 
وأنواع أخرى من السرطان. ويفيد الزنجبيل بصفة خاصة في 
وقف انتشار الخاليا السرطانية، ولكونه غنيا بالمواد المضادة 
للزنجبيل  المزيج الصحي  النباتية، فإن  لألكسدة والمغذيات 
والجزر يساعد على منع نمو الخاليا الجذرية التي تزيد من 

خطر اإلصابة بالسرطان.
3. السيطرة على مرض السكري

الغني بمضادات  ينبغي تناول عصير الزنجبيل والجزر 
األكسدة بانتظام للسيطرة على مرض السكري، وذلك 

الدم، ويحسن  ألن الزنجبيل يخفض مستوى السكر في 
المرتبطة بمرض  المضاعفات  كفاءة األنسولين، ويقلل من 
السكري. أما الجزر فهو مفيد أيًضا لمرضى السكري، حيث 
الدم،  السكر في  لنسبة  إنه عبارة عن خضراوات مخفضة 
النباتات  تنتجها  التي  العضوية  الكاروتينات )الصبغات  بينما 
والطحالب والتي تمنحها اللون المميز( تساعد أيضا في تنظيم 

مستويات السكر في الدم.
4. تحسين صحة القلب

إن خصائص مضادات األكسدة والتطهير في الجزر 
والزنجبيل تعزز صحة القلب واألوعية الدموية، فضال عن أن 
البيتا كاروتين، واأللفا كاروتين واللوتين في الجزر تقلل من 
خطر اإلصابة بنوبة قلبية، بينما يساعد محتواه من البوتاسيوم 
في خفض ضغط الدم. كما يساعد الزنجبيل أيًضا على خفض 

مستوى الكوليسترول، وينظم ضغط الدم.
ووفقا للدراسات، فإن محتوى الجنجرول في العصير الصحي 
يقلل بدوره من خطر  قد  الدم، مما  يمكن أن يخفض ضغط 

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
5. عالج آالم العضالت

يتميز عصير الجزر والزنجبيل بخصائص مضادة 
لاللتهابات، يمكن أن تساعد في تقليل األلم ووجع العضالت، 
الدراسات  ألنه يخفف االلتهاب في العضالت. وأوضحت 

به لعالج آالم  الزنجبيل هي عالج موثوق  أن مستخلصات 
العضالت، وعندما تقترن بالجزر المضاد اللتهاب المفاصل 
وبفضل فيتامين A والبيتا كاروتين، التي يزخر بها الجزر، 

فإن هذا العصير يعتبر عالجا فعاال.
6. تحسين صحة البشرة

يعد عصير الجزر والزنجبيل مزيجا ممتازا من أجل 
الحصول على بشرة صحية، وذلك ألن الجزر يحتوي على 
بيتا كاروتين، مما يحسن صحة الجلد، كما يحتوي الزنجبيل 
أيًضا على مضادات األكسدة، والفيتامينات، 
التي تعمل على تحسين نسيج  والمعادن 
البشرة، فضال عن أن المواد المضادة 

لألكسدة تساعد في إصالح تلف الجلد.
7. مفيد للمرأة الحامل

الزنجبيل  إلى أن عصير  الدراسات  تشير 
فيتامين  للحوامل ألن وجود  والجزر مفيد 
الجزر يعزز بشكل كبير على نمو  A في 
الخاليا، مما يساعد أيًضا في التطور 
الرحم. وكذلك فإن  للجنين داخل  الصحي 
تناول العصير يساعد في منع خطر اإلصابة 
بعدوى داخلية ربما تؤثر على الجنين. 
أيًضا  وإلى جانب ذلك، تحتاج الحوامل 
إلى الكالسيوم بوفرة، وهو ما يقدمه عصير 

الجزر والزنجبيل.
المكونات:

• 4-5 جزرات طازجة
• نصف بوصة جذر الزنجبيل

• نصف ليمونة
• القرفة وملح البحر، حسب الرغبة من أجل المذاق

طريقة التحضير:
• قطع الجزر، وغسله وتجفيفه.

• نزع جلد جذور الزنجبيل وغسله جيدًا.
الزنجبيل في خالط وتمزج  • وضع قطع الجزر وجذور 

تدريجيا حتى تصبح ناعمة.
• صب العصير في كوب ثم عصر الليمون عليه.

• يمكن إضافة بعض ملح البحر أو مسحوق القرفة

 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.
تكثيف الحواجب بالبصل والليمون

الدموية في منطقة  الدورة  الذي يعمل على تنشيط  الكبريت  البصل على عنصر  يحتوي 
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.

- وصفة الفازلين وعصير البصل
المكّونات:

• ملعقة طعام من عصير البصل.     • ½ ملعقة من الفازلين.
يقّشر البصل ويقّطع صغيراً، ثّم يضرب في الخاّلط الكهربائّي حتى يصبح عصيراً. يصفّى 
ويؤخذ منه مقدار ملعقة واحدة لمزجها مع الفازلين. تفرك الحواجب يوميّاً بالمزيج ويترك حتى 

يجّف تماماً، ثّم تغسل الحواجب جيّداً بالماء.
- وصفة اللّيمون وزيت إكليل الجبل

المكّونات:
• 3 قطرات من عصير اللّيمون.     • ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل.

• ¼ ملعقة صغيرة من زيت السمسم.   • ¼ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
• ¼ ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

تسكب المكّونات في زجاجة محكمة وتحفظ في مكان مناسب. بعد مرور ½ ساعة على عمليّة 
الحفظ، تدهن الحواجب بأعواد القطن ألكثر من مّرة حتى يصل المزيج إلى جذور الشعر. يترك 

حتى تتشّربه الحواجب، ثّم تشطف بالماء والصابون الخفيف.
تكّرر هذه الوصفة مّرتين يوميّاً.

أنواعه وطرق صنعه،   يعتبر كوب الشاي، باختالف 
للماليين  اليومية  الحياة  ليس مجرد مشروب بل جزء من 

التاريخ، وهو  العالم وأيضاً جزء من  حول 
الثاني األكثر استهالكاً على  المشروب 
األرض بعد الماء، حتى إنه يجد شهرة في 
كثير من الثقافات وفي العديد من المناسبات 

االجتماعية المختلفة.
ورغم أن نبات الشاي واحد لكن تختلف 
أنواعه؛ فالشاي األخضر يجفف سريعاً 
بالبخار فيحتفظ بخصائصه ولذلك هو أكثر 
بينما األسود تفرم  الشاي األسود،  فائدة من 
األوراق وتعجن وتتخمر ثم تجفف. وكال 
النوعين بهما كافيين طبيعي يعمل على 

تنشيط الجهاز العصبي.
هذا وكشف باحثون من األكاديمية الصينية 
الشاي  الطبية في بكين، أن شرب  للعلوم 
ثالث مرات على األقل في األسبوع يمكن 

أن يطيل عمر اإلنسان لمدة عام على األقل. وقال مؤلف 
المعتاد  الشاي  الدكتور، شينيان وانغ، إن استهالك  الدراسة 
القلب واألوعية  بأمراض  بانخفاض مخاطر اإلصابة  يرتبط 
الفوائد الصحية  إلى أن  الموت، وأشار  التي تسبب  الدموية 
المدى  تعود أكثر للشاي األخضر، ولشرب الشاي على 

الطويل وفق ما ذكرته صحيفة »ميرور«.
وشارك في هذه الدراسة 100.902 مشارك تم تقسيمهم إلى 
مجموعتين، كانت إحداهم تشرب الشاي بانتظام، بينما تشرب 
أقل من 3 أكواب في األسبوع، وتم  الشاي بمعدل  األخرى 

تقييم المشاركين على مدار 7 سنوات، حيث كشفت التحليالت 
بانتظام كانوا أقل عرضة لإلصابة  الذين يشربون الشاي  أن 

المتوسط  الدماغية، وعاشوا في  القلب والسكتة  بأمراض 
الرغم  نادرا. وعلى  الشاي  1.26 سنة أطول ممن يشربون 
الباحثين يشيرون إلى أن  من أن السبب غير واضح، إال أن 
ذلك ربما يعود إلى البوليفينول الموجود في الشاي، وهي مادة 

كيميائية ذات خصائص مضادة لألكسدة.
من جانبه، يقول مؤلف الدراسة الرئيسي، دونغ فنغ غو: 
»اقترحت دراسات اآلليات أن المركبات النشطة بيولوجيا 
في الشاي، وهي البوليفينول، ال تخزن في الجسم على المدى 
الطويل، لذلك يكون تأثير الشاي على القلب مرتبط بتناول 

الشاي بشكل متكرر على مدى فترات طويلة«.
اآلثار الوقائية أكثر وضوحاً لدى الرجال

إلى ذلك، يتوقع الباحثون أن يعود تأثير الشاي 
األخضر، لكونه أكثر ثراء من الشاي األسود 
في البوليفينول، أو ألنه يتم تقديم الشاي 
األسود مع الحليب في الكثير من األحيان، 
وهو ما قد يحمل تأثيرا سلبيا على وظائف 
القلب. في الوقت نفسه، وجدت الدراسة أيضا 
أن اآلثار الوقائية للشاي كانت أكثر وضوحا 

للرجال عنها في النساء.
يتابع الدكتور وانغ: »لعل أحد أسباب ذلك 
هو استهالك الرجال لكمية أكبر من الشاي 
بالمقارنة مع 20% فقط من النساء، كذلك 
فكانت نسبة وفيات النساء جراء اإلصابة 
بأمراض القلب والسكتات الدماغية أقل 
بكثير من الرجال، وهو ما يبرز دالالت هذه 

اإلحصائية بين الرجال«.
في حين، يأمل الباحثون في متابعة الدراسات حول هذا 
الموضوع لفهم اآلثار الوقائية للشاي، إال أنهم ينصحون 
النتائج بحذر، حيث يقول أخصائيو التغذية  بالتعامل مع تلك 
في جامعة أستون، الدكتور دوان ميلور: »كما هو الحال مع 
جميع الدراسات التي أجريت على مجموعات مثل هذه، ال 
يوجد دليل على وجود عالقة سببية بالوفيات، سوى أن شرب 
الشاي مرتبط بحياة أطول، فمن الممكن أن تكون أشياء أخرى 
قد فعلوها بعد أن توقفوا عن شرب الشاي هي ما زادت من 

المخاطر«.

المناشف هي  الكثيرون أن   قد يعتقد 
مصدر للنظافة كونها فقط للتنشيف، ولكن 
خبراء يؤكدون أنها قد تبدو غير ضارة، إال 

أنها في الواقع قد تكون 
مكتظة بالجراثيم القاتلة.

المناشف  البكتيريا في  ويمكن أن تعيش 
أيام أو حتى ألشهر،  لبضع ساعات أو 
المادة  بالرطوبة، حسب  بسبب احتفاظها 
التي صنعت منها، وهذا يعني أن تغييرها 
مرة واحدة على األقل في األسبوع أمر مهم 
للغاية، وفق ما نشرته صحيفة »ذا صن«.

هذا وتؤكد الصحيفة أنه يجب أن يتم تعليقها 
بمكان مفتوح يساعد على جفافها، للحد من 
الجراثيم، واألهم من ذلك أن تكون  تكاثر 
المناشف شخصية بحتة وعدم مشاركتها 
مع أي شخص، بما في ذلك شريك حياتك 

أو أي فرد من عائلتك أو أحد أصدقائك.
من جانبها، تقول ديانا غال، من مركز 
U 4 Doctor: »المناشف الرطبة الدافئة 
تم  للجراثيم، وإذا  الحاضنة  البيئة  هي 
وتكراراً من  استخدامها مراراً 
فقد  قبل أشخاص مختلفين، 
ال تتاح لها الفرصة 
لتجف تماماً، ما 
للبكتيريا  يسمح 

بالنمو«.
كما أوضحت أن 
المخاوف  أكبر 
في  تكمن 
نية  مكا إ
بة  صا إل ا
لبكتيريا  با
اإلشريكية 
القولونية، 
حيث إن التسمم بها يمكن أن يكون خطيراً 
أنها قد تهدد الحياة في ظروف  لدرجة 
التهابات في  أنها قد تسبب  معينة، كما 

المسالك البولية مثل التهاب المثانة.
العنقودية أيضا  المكورات  وتعتبر عدوى 
آخر، حيث يمكنها االنتقال  حقيقياً  خطراً 
من المناشف إلى الجسم البشري إذا تعرض 
ألي نوع من الجروح، وقد تؤدي هذه 
إلى عدوى خطيرة تعرف  البكتيريا أيضاً 
باسم المكورات العنقودية الذهبية المقاومة 
للميثيسيلين )MRSA(، والعصية على 

المضادات الحيوية.

 من وقت آلخر يفاجئنا ظهور حب الشباب فى أماكن متفرقة من الوجه، وقد نلجأ لبعض الحيل 
المؤقتة للتخلص مها مثل استخدام بعض مستحضرات التجميل إلخفائها لفترة مؤقتة، إال أن هذا 
يتسبب فى تفاقم المشكلة ولذلك ينصح بتجنب هذه الطرق واتباع بعض الوصفات الطبيعية لعالج 
حب الشباب، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما 

.”today ” ذكره موقع
وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب:

زيت األفوكادو
التى  الطبيعية  الزيوت  يعتبر زيت األفوكادو من 
تساعد فى عالج حب الشباب وذلك الحتوائه 
اللينوليك وحمض  على نسبة عالية من حمض 
اللينولينيك، وكذلك حمض األوليك باإلضافة إلى 
التى   ،E D و  C و  A و  المعادن والفيتامينات 
البشرة  الشباب وحيوية  تساعد فى عالج حب 
وترطيب البشرة الجافة، لذلك ينصح باستخدام 
البشرة وتركه  زيت األفوكادو، بوضعه على 
لفترة من الوقت ثم شطف الوجه بالماء الفاتر.

دقيق الشوفان
إلى مسحوق  الشوفان  عندما تتحول حبات 
للتخلص  البشرة  باستخدامه فى  ناعم ينصح 

الشباب، حيث يحتوى على مضادات األكسدة  من حب 
التى تعمل على ترطيب البشرة الجافة أيضا، ولذلك ينصح 
باستخدام دقيق الشوفان من خالل وضعه كقناع على الوجه 

لفترة من الوقت ثم شطف الوجه بالماء الفاتر حتى تحقق نتائج إيجابية.
قطع الثلج

يمكن استخدام قطع الثلج فى التخلص من البثور المتواجدة على الوجه وكذلك حب الشباب، من 
خالل تغطية قطع الثلج بقطعة قماش رفيعة ووضعها على حب الشباب حيث تساعد على تخفيف 

االلتهاب والتخلص من حب الشباب.
جل الصبار

الشمس،  الشباب، وعالج حروق  الطبيعية لعالج حب  الوصفات  الصبار من أفضل  يعتبر جل 
وكما يعتبر من أفضل أنواع المكونات الطبيعية لترطيب البشرة، لذلك ينصح باستخدامه بشكل 
يومى، حتى يحقق نتائج إيجابية للبشرة من خالل وضعه على الوجه لفترة من الوقت ثم شطف 

الوجه بالماء الفاتر.



أخبار الفن

درة تكشف عن أصعب مشاهد واجهتها 
أثناء تصوير »يوم وليلة«

  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:

خطوبة »مي عز الدين« حديث السوشال ميديا.. 

كلمات ألصالة تكشف عمق اجلرح الذي تسبب 
يف انفصاهلا عن زوجها

وفاة الفنانة ماجدة الصباحي 
عن عمر ناهز 89 عاما

الكبيرة  المصرية  الفنانة   توفت 
يناير، عن  الخميس 16  ماجدة، ظهر 

عمر يناهز 89 عام.
ومن المقرر تشيع جنازة الفنانة الراحلة 

الحصري  يناير، من مسجد  الجمعة 17  بعد صالة  اليوم  
بالسادس من أكتوبر، على أن تدفن بمقابر العائلة.

فنانة مصرية من مواليد 6 مايو عام 1931،  وماجدة 
الحقيقي عفاف ولدت في طنطا وحصلت على  اسمها 
والدها موظفا في وزارة  الفرنسية، كان  البكالوريا  شهادة 
الموصالت، بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون ِعلم 

أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى ال تكتشف.
 كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم الناصح إخراج 
الدين شوكت مع إسماعيل يس، دخلت مجال اإلنتاج  سيف 
افالمها  االفالم، ومن  افالم ماجدة إلنتاج  وكونت شركة 
الرسول”، وقد مثلت  انتجتها “جميلة” ” هجرة  التي 

العالمية واسابيع االفالم  المهرجانات  مصر في معظم 
القومية  بالمجالس  السينما  لجنة  الدولية واختيرت كعضو 

المتخصصة.
الجوائز من مهرجانات دمشق  العديد من   حصلت على 
الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي، حصلت على جائزة وزارة 
الثقافة واإلرشاد، وقامت بدور بارز في جمعية السنمائيات، 
ادائها  يتسم  العربية  السينما  في  الممثالت  ابرز  وتعتبر من 
: “اين عمرى” و”  أعمالها  للشخصية، ومن  بالتقمص 
ان  فاستطاعت  اليوم”  بنات  المراهقات ” و” جميلة ” و” 

تمثل بنت عصرها.
الذي  نافع  ايهاب  الفنان  تزوجت ماجدة عام 1963 من 

انجبت منه ابنتها غادة، وبعد طالقها لم تتزوج مرة ثانية .

للممثلة  ميديا صورة جديدة  السوشال  انتشرت عبر    
المصرية »مي عز الدين« وهي ترتدي خاتم بيدها اليمنى 

يشبه خاتم الخطوبة.
ميديا حول  السوشال  بين رواد  الجدل  الصورة  وأثارت 
القفص  لدخول  واستعدادها  الدين عاطفياً  ارتباط مي عز 
الذهبي،  وتعتبر مي من الشخصيات البعيدة عن األضواء 
نوعاً ما وال تسلط الكثير من االنتباه على حياتها الخاصة.

في نفس السياق، صرح فانز الفنانة أن مي لم ترتبط بعد 
وأنها تحب ارتداء مثل هذه الخواتم كـ إكسسوارات وليس 

أكثر من ذلك.
الفنان  إلى جانب  أن مي شاركت كضيفة شرف  يذكر 
فيلمه األخير »الفلوس«  المصري »تامر حسني« في 
المصرية  السينما  في  التذاكر  يتصدر شباك  ما زال  الذي 

والعربية.
القادم 2020 في  الرمضاني  الموسم  كما ستتواجد في 
مسلسل جديد من إخراج إبراهيم فخر وسيتم بدء التصوير 
المشاركين في  الممثلين  باقي  وكذلك اإلعالن عن  قريباً 
الذي سيجمعها مع  الثاني  التعاون  العمل. ويعتبر هذا 
في  الذي عرض  بعد مسلسل »رسايل«  إبراهيم  المخرج 

موسم رمضان 2018.

السورية أصالة،  الفنانة    شاركت 
بموقع  الشخصية  متابعيها عبر صفحتها 
كليبها  لها من  “إنستجرام”، بصورة 
فيه  األخير “شامخ”، والذي جسدت 
المعاناة الحقيقة التي تعيش فيها مؤخًرا.

أصالة، علقت على الصورة قائلة: “حين 
بها،  الّروح ويعبث  األلم صميم  يصل 
القلّب بورق رقيق من  يغلّف  والذّهول 
يغسلنا  تُصقل أطرافه، وحين  لّم  حديد 
تارة وتارة أخرى كالّزجاج  الدّمع 
ينكسر، حين ال يصبح  العين وال  يسكن 
الّذي  النّفق  ندخل  للعتاب معنى، وحين 
ال نرى نهاية له، هنا ورغم األلم غصباً 
باأللّم  الّروح  تمّسكت  فإّن  نختار،  عنّا 
ينبض وال  الُمحّب ال  القلب  وصّممت، 

يبقى إّن لّم يكّن شامخ”.
وتحدثت أصالة في تصريحات صحفية، 
الجديدة  عن »فيديو كليب« أغنيتها 
مليون مشاهدة فى  الذي حقق  »شامخ« 
قناتها  أول 24 ساعة من طرحه على 
الخاصة على موقع »يوتيوب«، معربة 

بنجاحه، خاصة  الشديدة  عن سعادتها 
أنها لم تتوقع أن يحب الجمهور األغنية 
الذي ظهرت عليه، فألول مرة  بالشكل 

تظهر بهذه الجرأة في األداء التمثيلي.
وعن كواليس »الفيديو كليب«، قالت إنها 
التصوير، ألنها تحب  أثناء  كثيًرا  بكت 
الرغم من أن  الطبيعي، فعلى  البكاء في 
دموعها عزيزة عليها، تبكي وتقدر جدًّا 

المشاعر.
تعيشها أصالة  التي  الحالية  الفترة  وعن 
المخرج طارق  وانفصالها عن زوجها 
األمر،  التعليق على  العريان، رفضت 
أنها  بأى طريقة، مؤكدة  أو ذكر طليقها 
الكثير  فيها  فقدت  فترة صعبة،  تعيش 
بعمل  قائلة: »أنا ضعفانة..  من وزنها، 

دايت رباني«.
وكانت الفنانة السورية اصالة، قد أعلنت 
المخرج طارق  انفصالها عن زوجها 
دام ألكثر من 14  بعد زواج  العريان 

عاًما.

  بدأت شركة »سينرجى« المنتجة 
لمسلسل »هجمة مرتدة« وهو اسم مبدئى 
، التحضيرات واالستعدادات الخاصة 
النجم أحمد  الذى يلعب بطولته  بالمسلسل، 
المقبل،  عز، ومقررعرضه فى رمضان 
باهر دويدار، ومن إخراج أحمد  تأليف  من 
يبدأ تصويره خالل  المقرر أن  عالء، ومن 

شهر يناير الجارى .
القائمون على المسلسل »هجمة  ووضع 
مرتدة« ليكون اسما مبدئيا للعمل، لحين 
النهائي للمسلسل،  االستقرار على االسم 
خالل التصوير المقرر انطالقه يوم 23 يناير 
للبدء  الشركة خطة  الجارى، كما وضعت 

واالنتهاء من التصوير . 
 وفى سياق آخر، يواصل أحمد عز حالياً 

تصوير مشاهده األخيرة من فيلمه »العارف« 
فى دولة ماليزيا، بصحبة النجم أحمد فهمى، 
تأليف  ومحمد ممدوح تايسون، وآخرين، 
محمد سيد بشير، إخراج أحمد عالء، وإنتاج 

شركة سينرجى .
يشارك أحمد عز في المسلسل هند صبرى، 
هشام سليم والفنان صالح عبدهللا والفنان 
أنور   الشاب خالد  البزاوى والفنان  محمود 
السيد وأحمد  والفنان محمد جمعة ومايان 
فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.
النجم هشام سليم  قدم آخر  يشار إلى أن 
أعماله الدرامية مسلسل »كلبش3« مع النجم 
أمير كرارة، وعرض فى شهر رمضان 
الماضى، وشارك فى بطولته كل من احمد 
العوضى، محمد على رزق، إسالم جمال، 

تأليف باهر دويدار، إخراج  امانى كمال،  
بيتر ميمى، إنتاج سينرجى.

وعرض للفنان أحمد عز مؤخرا فيلم »والد 
الفيشاوى  رزق 2« عمرو يوسف وأحمد 
وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى 
ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى 
النجوم  وباسم سمرة مع ظهور عدد من 
كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل 
وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة 
وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى 
الجهينى،  تأليف صالح  وسيد رجب ومن 
العريان وإنتاج سينرجى  وإخراج طارق 
فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان 
وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا 

برودكشن.

   تعاقد الفنان القدير حسين فهمى على المشاركة 
الدخان« عن  فى بطولة مسلسل »حتى ال يطير 
القدوس بطولة  الكبير إحسان عبد  الروائي  رائعة 
النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه فى 
العدل وإخراج  تأليف مدحت  المقبل، من  رمضان 
ماندو العدل، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل 
جروب، حيث يجسد فهمى شخصية مؤثرة فى 
أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار 

تشويقى اجتماعي.
العدل  ويعقد مصطفى شعبان والمؤلف مدحت 
العدل جلسات عمل مكثفة حاليا  والمخرج ماندو 
للمسلسل، فضال عن  العريضة  لوضع الخطوط 
اختيار باقى فريق العمل، ومن المقرر اإلعالن عن 
أسمائهم خالل األيام المقبل، فضالً عن التنسيق مع 

مصمم الديكورات ومالبس الشخصيات وخالفه.
يشار إلى أن مصطفى شعبان قدم آخر أعماله 
الماضى، مسلسل »أبو جبل«،  فى شهر رمضان 
تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج 
سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجالء بدر 
ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق 

البزاوى وحسن حسنى وعايدة رياض وأحمد خالد صالح  ومحمود 
الجريتلى، وسناء  وأحمد حبشى وحسنى شتا وناهد رشدى وأحالم 

شافع ومصطفى درويش وغفران محمد ومجدي البحيرى.

الفنان حسين فهمى عرض مسلسله »السر« ويشارك  ينتظر  كما 
أبو عوف، ريم  الشافعى، عزت  فى بطولته مايا نصرى، نضال 
البارودى، عهدى صادق، عال رامى، وعدد كبيرمن الشباب، تأليف 

حسام موسى، إخراج محمد حمدى .

حسني فهمى يشارك فى »حتى ال يطري الدخان« 
لـ مصطفى شعبان برمضان املقبل

داليا مصطفى: مشية فاتن محامة وبكاء 
ماجدة سر جناحى فى »الشانزليزيه« 

»هجمة مرتدة« اسم مبدئى ملسلسل أمحد عز 
مبشاركة هند صربى وهشام سليم

أمتحان  في  الباشا )سليمان نجيب( رسبت  أبنة  )ليلى مراد(  ليلى   : الموضوع 
الريحاني( مدرس  )نجيب  األستاذ حمام  يأتي   . ، وعندها ملحق  العربية  اللغة 
اللغة العربية ليعطي لها دروساً خصوصية.  تتجاوب مشاعر حمام لمداعبات 
ليلى له . وهي تحب أنور حبيبها وللقائه تعرض على حمام الهروب من القصر 

. وتتوالى األحداث . 

التحليل والنقد : قصة وسيناريو : “ أنور وجدي “ ، الحوار :”نجيب الريحاني 
– بديع خيري “ . 

عزيزي القارئ ، يعتبر هذا الفيلم عالمة من عالمات السينما المصرية في الفن 
الدرامي الغنائي سواء في )التراجيديا أو في الكوميديا(. وإذا حللنا الشخصيات 

نجد أهمها : حمام – ليلى – أنور – يوسف وهبي )ذاته( – وحيد . 
)شخصية حمام( إنسان متعلم ، مثقف من بيئة فقيرة ، طرده الناظر من المدرسة. 
)صراعه( أن يجد عماًل. جاءته الفرصة العطاء دروس خصوصية لليلى بنت 
الباشا وهذا فارق كبير بينهما في الطبقة وجعل السيناربست التناقض واضحا 
ليبرز الصراع بين حمام وليلي. )واألزمة( كيف سيتعامل معها وقد أعجب بها 
من أول نظرة . وبالفعل فهي شقية  وجميلة ورقيقة وتداعبه طول الوقت في 
معه.  ستهرب  بأنها  )للذروة(  ووصل   . عظيماً  رومانسياً  حباً  فيحبها  الدرس. 
ففرح أنها تبادله الحب. وعند وصولهما للملهى الليلي، يكتشف أنه كان الجسر 
الذي أتخذته للوصول لحبيبها )أنور( “ محمود المليجي “  يصاب بخيبة أمل. 
جديدة  هي ضحية  ليلى  بأن  شوقي(  )فريد  الحاضرين  أحد  من  يكتشف  ولكن 
)القرار(   . ثم يسلب مالهن  إليه  الفتيات األثرياء  الذي يجذب  أنور  من ضحايا 
هو حمايتها باالستغاثة بالضابط وحيد )أنور وجدي( ونجح في ذلك . ثم وجد 
األعجاب متبادل بين ليلى وأنور ، فيسرع بإبعادها عنه بدخوله بدون معرفة في 
منزل )يوسف بك وهبى(. تكلم يوسف بك معهما عن قصته الجديدة بأن الحب 
الطبقي  بالفارق  هنا شعر حمام  بالذات إلسعاد محبوبه.  التضحية  الحقيقي هو 
أحد  الريحاني(  )نجيب   . بوحيد  بتوفيقها  ليلى  وساعد  ليلى  وبين  بينه  والسن 
أهرامات الفن الدرامي المصري ، علم وإدراك بالشخصية جعلت أدائه متفوق 
لمعايشة الدراما سواء التراجيدي أو الكوميدي فأستطاع أن يضحكنا ويبكينا في 
نفس الوقت .)شخصية ليلى( فتاة أرستقراطية جميلة ،شقية ‘ مدللة ، أبنة باشا 
أحاسيسها مرهفة تبادل الحب مع حبيبها أنور في الهاتف وتوعده بلقائه قريباً 
ومن ناحية أخرى تداعب حمام مع أغنية أبجد هوز، وتخمشه بألفاظ رقيقة مع 
أغنية الدنيا غنوة، وبعد أغنية الحب جميل تزيد في لوعته بدعوته في غرفتها 
 . علمها  دون  حمام  بها  فتعلق  معه.  تتحدث  أن  وتريد  النوم  تستطيع  ال  ألنها 
وأستطاعت أستخدامه في الخروج من القصر. ومع أغنية )عيني بترف( ظن 
حمام حب ليلى له عندما غنت :عايزة أبوسك مش عارفة ليه هو : يالطيف يا 
لطيف يا لطيف . كان هدف ليلى هو مقابلة حبيبها أنور وعند لقائه نسيت ليلى 
كل شئ حتى حمام. وغنت له ) ما ليش امل في الدنيا دي( ورقصت معه وكان 
أنور  براثن  من  أنقاذها  وحيد(  الضابط  )مع  حمام  أستطاع   . يجمعهما  الحب 
بالتضحية  لحمام  مثل  أعطى  الذي  وهبى  بك  يوسف  لمنزل  حمام  مع  وذهبت 
أنا كنت عميت”   المثل وقالت : طبعاً هو  ليلى حتى هذا  ليلى فلم تقبل  ألسعاد 
لكنها تداركت مدى جرحها لحمام وهي لم تقصد إيذائه . )ليلى مراد( : تعتبر 
هرم في الغناء المصري جسدت الشخصية بطبيعية كأرستقراطية راقية كذلك 
خفة ظلها وهي تداعب حمام . كانت صادقة في تعبيرها: بالفرحة ليوسف بك، 
وسماعها لعبد الوهاب، وندمها لجرح حمام، وفرحتها بلقاء وحيد زوج المستقبل 
. )الثغرة في شخصية ليلى( لم يرسم السيناريست )التحول( في شخصية ليلى 
القطبين،  هذين  بين  تقع  واضحة  بخطوات  عنه(  األبتعاد  ثم  بحمام  )باألهتمام 
وإال الصراع يكون واثباً والسيناريو يكون ضعيفاً. فهي كانت تالطفه وتتغزل 
في وجهه البشوش وتهرب معه من القصر . ثم تقابل أنور حبيبها وتهينه أمام 
)يوسف بك( فدهشنا )كجمهور( عن هذا التحول المفاجئ دون إتخاذ خطوات 
المحورية  الشخصية  هي  أنور(  )شخصية  التحول.  لهذا  نفسيا  لتؤهلنا  أنتقالية 
التي دفعت األحداث لألمام ولها رغبة جامحة للوصول إلى هدفها )المال( من 
ليبتذها.  لمقابلته  القصر  من  بالخروج  ويدفعها  ليلى  فيغازل  األثرياء  الفتيات 
بتصور  الشخصية  .جسد  والسينما  المسرح  أهرامات  أحد  المليجي(  )محمود 
كامل )ورغم صغر حجم الدور( فهو األرستقراطي الحالم ، الجميل ملك األناقة 
بالزي الرودانجوت وكالمه رقيق معسول لخداع النساء . )يوسف بك وهبى( 
يمثل ذاته كمخرج مسرحي وفنان كبير . يعتبر هذا المشهد من أهم المشاهد في 
برقته  الكوميديا  في  الريحاني  نجيب  ينافس  فكان  والتراجيديا.  للكوميديا  الفيلم 
وغزله لليلى مما كان يزيد الغيرة في قلب حمام ) والنتيجة لصالح الجمهور( 
. وهو كرجل ) بحسه النفسي( الحظ أن حمام يحب ليلى وليست هي. فنصحه 
بأن المحب يجب أن يضحي بحبه ألسعاد محبوبته وأتخذ مثال بينه وبين ليلى 
دفعها  آخر. مما  أن تحب شاب  السن وممكن  الطبقة وال  نفس  ليسا من  بأنهما 
بقولها “ طبعاً وهو أنا كنت عميت” )هنا فقط( فاق حمام من حلمه بعدم الفوز 
بليلى وأحرج من أهانتها. فهذه الشحنة انفجرت بالبكاء مع أغنية )عاشق الروح( 
وترك المنزل. فأخبر يوسف بك ليلى عن حب حمام لها وختم المشهد بقوله “ 
ما الدنيا إال مسرح كبير” )يوسف وهبي( يعتبر بالفعل أحد أهرام الفن المصري 
ويستطيع أن يضحكنا في المواقف الكوميدية كما يبكينا في التراجيديا  .وحيد 
)أنور وجدي( جسد الضابط بحرفية ، في زيه ، وحسمه مع النصابين وإجبار 
ليلى على ترك الملهى الليلي بعد صفعها كأبن عمها أمام الجميع. ثم أعتزاره لها 

ألنه يخشى عليها من األوباش وأنه يحبها.
المواقف  مع  يتالئم  ما  بأعطاء  خيري(  بديع   – الريحاني  )نجيب  حوار  أجاد 
واألحداث وكان صادراً صدوراً معبراً عن الشخصية التي تستعمله. وكان مشهد 
)حمام( و)الخادم صاحب الكلب( من أبلغ المشاهد في التناقض وسخرية القدر 
الالذعة فالخادم يرتدي رودانجوت وطربوش حتى ظن حمام أنه الباشا ويأخذ 
مرتب 30 جنيه في الشهر لتعليم الكلب األتيكيت. بينما حمام مدرس لغة عربية 
بمرتب 600 قرشاً في الشهر ويقول : لوكنت بدرس لكالب من 18 سنة كنت 

بقيت من األعيان . 
االخراج: “أنور وجدي”

المسرح  اهرامات  بل  أستطاع جمع عظماء  وجدي(  )أنور  العظيم  الفنان  هذا 
 ، وهبى  بك  يوسف   ، مراد  ليلى  الريحاني   نجيب  مثل  معه  والسينما  والغناء 
نجيب،  )سليمان  إلى جانب  الوهاب  والموسيقار محمد عبد   ، المليجي  محمود 
فردوس محمد ، عبد الوارث عسر ، زينات صدقي ، استفان روستي ، فريد 
بأجمل  المخرج  أمتعنا  وقد  الدور(  حجم  صغر  )رغم  أساتذة  كانوا   ) شوقي 
األغاني العاطفية واألستعراضية ، تأليف حسين السيد وألحان عبد الوهاب ، مع 
صوت ليلى مراد الدافئ الرنان مثل : أتمختري ياخيل ، أبجد هوز ، الدنيا غنوة 
، الحب جميل ، عيني بترف . وأجاد في إبراز الديكورات الالزمة مثل قصر 
الباشا العظيم ، ومنزل يوسف بك الفخم المجهز بأستوديو للبروفات والذي غنى 
فيه عبد الوهاب، مقابل سكن حمام الفقير. وقد صورت أغنية )عاشق الروح( “ 
لمحمد عبد الوهاب “ بكاميرا )عبد الحليم نصر( مع أوركسترا كامل يظهر عبد 
الوهاب بالمندولين يتوسط فرقته ويديرها وهوفي أوج صوته الجميل ووسامته 
وأناقته. كذلك لقطات مكبرة لرد فعل الريحاني بتأثره بكالم ولحن األغنية مع 
مونتاج )كمال الشيخ( ألبراز هذا التأثير لغناء عبد الوهاب وقطع للريحاني . كل 
هذا كان ورائه عبقرية )أنور وجدي( في تقديم فيلماً درامياً ، غنائياً راقياً يجمع 
نخبة من عظماء الفن المصري وله رسالة هادفة بأن غاية الحب إسعاد محبوبه 

. رحم هللا أهرامات هذا الفيلم الراقي .
عزيزي القارئ، ادعوك لترقب العدد القادم من جريدة الرسالة لنقدي مسرحية 
“ غزل البنات” اعداد واخراج : فارس المسرح العربي والهرم االكبر للمسرح 

المصري المعاصر “ محمد صبحي “

نقد فيلم  :غزل البنات
غاية المحب إسعاد المحبوب 
جمع هذا الفيلم أهرامات : 
المسرح والغناء والسينما 

في مصر

     Vendredi 17 janvier 2020
الجمعة 17 يناير 2020

التحضير لدورها فى مسلسل »حواديت  الفنانة داليا مصطفى كواليس    كشفت 
الشانزليزيه« الذى تحتفل بنجاحه بعد عرضه على القنوات الفضائية، موضحة أنها 

شاهدت نجوم الزمن الجميل مثل فاتن حمامة وماجدة فى البرامج الحوارية وليست 
المسلسالت، فاستلهمت »مشية« األولى وبكاء الثانية، وعملت خلطة من فنانات 

هذا الزمن، فخرجت الشخصية بهذا الشكل.
وأضافت داليا مصطفى أنها قرأت السيناريو وأعجبها جدًا رغم أنه المشروع 
التعديالت على دور »قسمت«، وبعد  لديها بعض  األول لمؤلفيه، وكان 

للمشاركة فى  للعمل زاد حماسها  االستقرار على »سينرجى« منتجة 
المسلسل.

المعاناة،  فلم أكتف بهذه  أنها ال تنجب،  وأوضحت أن أزمة »قسمت« 
إلى تفصيلة »األحالم« فهى  أمها باإلضافة  فأضفنا أزمة أخرى مع 
شخصية تجلس معك وتنسى ما تقول وبالفعل جلست مع شخصية 

تعانى من هذا المرض، وفى النهاية ُكتب الدور بطريقة رائعة. 
مسلسل »حواديت الشانزليزيه« تدور أحداثه حول 5 طبقات بحقبة 
الخمسينات، ويشارك في بطولته إلي جانب داليا مصطفي كالً من 
المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال،  اياد نصار، وإنجي 
وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن 

سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
»حواديت الشانزليزيه« ينتمي لنوعية األعمال الدرامية المطولة، 

ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج 
الدراما، ويتولى  بعالم  مرقص عادل، فى اول تجاربهما 

إنتاجه شركة »سينرجى«.

صورة وتعليق

الطريق إلى الصالة بخشوع
كنيسة سان بينوا

ناهدة العاصي

فيلم »يوم  التونسية، درة، عن أصعب مشاهدها في  الممثلة   كشفت 
وليلة«، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية.

وقالت إن »أصعب المشاهد هي التي قُمنا بتصويرها في األماكن 
السيدة  التي تم تصويرها في  المشاهد  الشعبية«، مضيفة أن كل 

زينب هي حقيقية، بحسب موقع »وشوشة«.
وأعربت الممثلة التونسية عن سعادتها، بعرض الفيلم في العاصمة 
بالعديد من  القاهرة، وذلك ألنه عرض في الخارج  المصرية 

المهرجانات.
فيلم  أبطال  بين  تمثيلية  الجمهور سيشاهد مباراة  وأكدت درة، أن 
»يوم وليلة«، وتابعت أن الجمهور سيشاهد شخصيات من 
نبض الواقع والشارع المصري الفتة إلى أن هذا ما حمسها 
الفيلم إعجاب  الفيلم، متمنية، أن يحوز  للمشاركة في 

الجميع.
وتدور أحداث فيلم »يوم وليلة«، حول أحد أمناء 
الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا 
تتعلق  التي  القضايا  االجتماعية، وخاصة تلك 
السيدة، والمشاكل  الفقراء داخل مولد  بأزمات 

التي يتعرضون لها.
التونسية  النبوي ودرة  والفيلم من بطولة خالد 
وأحمد الفيشاوي وحنان مطاوع وخالد سرحان، 
أيمن  تأليف يحيى فكرة ومن إخراج  وهو من 

مكرم.



الكندية لمراقبة  الوكالة  الثالثاء    أعلنت مساء 
الغذاء )CFIA(  سحب علب الطحينة من ماركة 
األسواق  من  فينيسا  لمجموعة  المملوكة  القناطر 

بسبب احتمال احتوائها على السالمونيال.
وهذه الطحينة، وهي عصارة  حّب السمسم المطحون، 
تم بيعها في كيبيك وأونتاريو وقد يكون قد تم توزيعها 
في المقاطعات واألقاليم األخرى. وذكرت الوكالة 
الكندية أنها تجري حاليًا تحقيًقا حول سالمة األغذية 

مما قد يؤدي إلى سحب منتجات أخرى.
بالسالمونيال  الملوثة  الغذائية  المواد  تحتوي  وال 
بالضرورة على تلف واضح أو رائحة مشبوهة، 
ولكنها قد تضّر بالصحة. وقد يُصاب بعض األشخاص 
بالتهابات خطيرة ومميتة أحياًنا، خاصة األطفال 
الصغار والنساء الحوامل  وكبار السن واألشخاص 

الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.
وعند األشخاص األصحاء، يمكن أن تظهر أعراض 
قصيرة المدى مثل الحمى والصداع والقيء والغثيان 

وآالم البطن واإلسهال.
هذه،  السحب  عملية  ورغم 
جامعة  من  دراسة  وجدت  فقد 
دالهاوزي في هاليفاكس نُِشرت 
الكنديين ليسوا  2018 أن  عام 
سحب  بإعالنات  دراية  على 

األغذية.
شمل  للرأي  استطالع  ووفق 
1.049 شخًصا في مارس آذار 
2018، فإن غالبيتهم تعتقد أن 
عدد إعالنات سحب األغذية أقّل 
مما هو عليه في الواقع. ويجد 

الكثيرون صعوبة في تذكر تفاصيل السحب. ويصل 
هامش الخطأ في هذا المسح نسبة ٪3,1 ، 19 مرة 

من أصل 20.
وفي عام 2017 ُسّجل 155 سحب لألغذية. وقال 
أكثر من ٪60 من المشاركين في االستطالع أن 

عدد عمليات السحب ال يتجاوز 55.
وقال سيلفان شارلبوا، عميد كلية اإلدارة في جامعة 
دالهاوزي والمؤلف الرئيسي للدراسة : »إن غالبية 
الكنديين يستخفون بعدد عمليات السحب ، مما يعطينا 
مؤشراً على عدد العمليات التي ال يعرفها الجمهور 

الكندي«.

 أّكدت الحكومة الكندية أّن التخفيضات 
التي ستطبّقها شركات اإلتصاالت على 
خدمة الهاتف المحمول يجب أن تُضاف 
إلى جميع تخفيضات األسعار التي قامت 

بها منذ عام 2016.
وقال وزير الصناعة نافديب باينز إن 
التخفيض بنسبة ٪25 في تكلفة الخدمة 
بتطبيقها خالل  ُكلِّف  التي  الالسلكية 
العامين المقبلين سيتم قياسها اعتبارا 
تحّدد  التي  المهّممة  تلّقيه رسالة  من 

واليته في ديسمبر كانون األول.
رأسهم  وعلى  الليبراليون  تعّهد  وقد 
الحكومة  رئيس  ترودو،  جوستان 
الكندية، في الحملة االنتخابية الفيدرالية 
األخيرة بخفض أسعار خدمة الهواتف 
المحمولة بمعدل ٪25 ، وهو التزام 
ذلك  في  المعارضة  أحزاب  دعمته 

الوقت.
ومع ذلك، لم تقّدم الحكومة تفاصيل عن 
الكيفية والوقت  الذي تعتزم فيه فرض 

خفض التكاليف.
وفي خطاب تفويضه بعد أسابيع من 
الليبراليين ، ُطلب من   انتخاب  إعادة 

وزير الصناعة استخدام جميع الوسائل 
المتاحة له لخفض متوسط   تكلفة فواتير 
الهاتف الخليوي في كندا بنسبة 25 ٪ 

في غضون عامين.
 2019 عام  صدر  لتقرير  ووفًقا 
اإلذاعي  للبث  الكندي  المجلس  عن 
واالتصاالت )CRTC(، فإن تكاليف 
قد  كندا  في  المحمول  الهاتف  خدمة 
انخفضت بالفعل بنسبة ٪28 في المتوسط   

من 2016 إلى 2018.
التكاليف  بخفض  ملتزمون  »نحن 
وسوف نحترم التزامنا«، نافديب باينز

ولطالما كانت األسعار الكندية للهواتف 
المحمولة والخدمات الالسلكية موضع 
شكاوى من المستهلكين الذين يرون 
انخفاض األسعار المعلنة في بلدان 

أخرى وخاصة الواليات المتحدة.
حذرت الشركات الكندية الرئيسية ، بيل 
وروجرز وتيلوس، من أن أي إجراء 
يتم اتخاذه لفرض خفض أسعار خدماتها 
الالسلكية قد يقلل االستثمار في البنية 
التحتية الالزمة لتوفير خدمة متنقلة أسرع 

وأكثر موثوقية.

  أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن 
إذا كانت ستغطي تكاليف  لم تقرر بعد ما  حكومته 
الحماية األمنية المتصلة بقرار األمير هاري وزوجته 
ميغان ماركل توزيع إقامتهما في المرحلة المقبلة بين 

بريطانيا وكندا.
وقال ترودو في لقاء مع محطة “غلوبل” الكندية: “أظن 
أن هذا األمر سيكون جزءاً من مرحلة التفكير الذي 
يجب أن يحصل وثمة محادثات جارية” في هذا المجال.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي: “لسنا متأكدين بعد ما 
ستكون القرارات واإلجراءات النهائية والقرار يعود 

لهما”، في إشارة إلى الثنائي الملكي.
أن  على  تماماً”  “موافقون  الكنديين  أن  إلى  وأشار 
يعيش الثنائي لفترات متقطعة في كندا، لكن “ال تزال 
ثمة محادثات كثيرة يجب إجراؤها لمعرفة التكاليف 

التي ستترتب على هذا األمر”.
وعلق وزير المال الكندي، بيل مونرو: “لم يتسن لنا 
الوقت الكافي للتفكير في هذه المسألة”، وذلك رداً 
على سؤال بشأن معلومات في الصحافة البريطانية 
أفادت بأن ترودو أكد للملكة إليزابيث الثانية أن بالده 
ستغطي التكاليف المتصلة بأمن األمير هاري وزوجته 

ميغان في كندا.
لكنه لفت إلى أن كندا ستواصل “بطبيعة الحال التأكد من 

أننا نؤدي دوراً بصفتنا عضوا في مجموعة الكومنولث”.
وتحدثت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مساهمة 
بريطانية قدرها نصف مليون جنيه إسترليني )حوالي 

650 ألف دوالر(.
وقّدرت وسائل إعالم كندية التكاليف المتصلة بحماية 

أمن الثنائي الملكي وابنهما آرتشي بحوالي 1,7 مليون 
دوالر كندي )1,3 مليون دوالر أميركي( سنويا.

ويشارك المكلّفون الكنديون تقليديا في تغطية تكاليف 
أمن أفراد العائلة الملكية البريطانية خالل أي زيارة 

لهم إلى كندا.

الحكومة  رئيس  نائبة  أشادت    
مع  العالقات  وزيرُة  الفدرالية 
كريستيا  المقاطعات  حكومات 
فريالند برؤساء حكومات المقاطعات 
األطلسية األربع لوضعهم خالفاتهم 
في سبيل  وتعاونهم  الحزبية جانباً 
تحقيق أهداف مشتركة لمقاطعاتهم.

وشاركت فريالند مؤخراً في اجتماع 
رؤساء حكومات المقاطعات األطلسية 
في سانت جونز، عاصمة مقاطعة 
وعقدت  والبرادور،  نيوفاوندالند 
حكومة  رئيس  مع  ثنائياً  اجتماعاً 

هذه المقاطعة دوايت بول.
وفي تصريحات قصيرة أدلت بها 
أمام الصحفيين ُقبْيل اجتماعها ببول 
قالت وزيرُة العالقات مع حكومات 
جوستان  حكومة  في  المقاطعات 
ترودو الليبرالية في أوتاوا إن التعاون 
المقاطعات  حكومات  رؤساء  بين 
ليبراليان  منهم  واثنان  األطلسية، 
محافظان،  تقدميان  اآلخران  فيما 
يشكل نموذجاً يُحتذى به في كّل كندا.

تنوي  إنها  فريالند  وقالت 
التجارة  موضوعْي  تناول 
بين المقاطعات الكندية واتفاق 
في  الجديد  الحرة  التجارة 
أميركا الشمالية في محادثاتها 

مع بول.
حكومات  رؤساء  وكان 
قالوا  قد  األربع  المقاطعات 
أمس  اجتماعهم  بدء  قبل 
إنهم ينوون تناول البرنامج 
المالي  للتثبيت  الفدرالي 
 Fiscal Stabilization(
Program( ومسائل متصلة 
بالرعاية الصحية لمجتمعاتهم 

التي تزداد شيخوخًة في اجتماعهم 
مع الوزيرة الفدرالية للعالقات مع 

حكومات المقاطعات.
كما قال رئيس حكومة نوفا سكوشا 
ستيفن ماكنيل إنه يريد التباحث مع 
عدد  زيادة  موضوع  في  فريالند 
المهاجرين إلى مقاطعته، فيما قال 
رئيس حكومة نيو برونزويك بلين 

هيغز إنه يريد التباحث بموضوع 
الرسوم األميركية على خشب البناء 
ضمنها  ومن  كندا  من  المستورد 

مقاطعته.
وكان رئيس حكومة مقاطعة كيبيك 
فرانسوا لوغو قد ُدعي أيضاً لإلجتماع 
األطلسية  المقاطعات  في  بنظرائه 
التباحث  أجل  من  أمس  ظهر  قبل 
حول الطلب على الكهرباء في هذه 
هام  ُمصّدر  وكيبيك  المقاطعات. 

للطاقة الكهرومائية.
والمقاطعات األطلسية هي أصغر 

حيث  من  كندية  مقاطعات  أربع 
أكبرها  من  وهي،  السكان،  عدد 
السكاني،  بالترتيب  أصغرها  إلى 
برونزويك  ونيو  سكوشا،  نوفا 
)نوفو برونزويك(، ونيوفاوندالند 
والبرادور، وجزيرة األمير إدوارد.
سكوشا  نوفا  من  كّل  وفي 
حكومٌة  والبرادور  ونيوفاوندالند 
التقدمي  الحزب  فيما  ليبرالية، 
بحكومة  يحكم،  المحلي  المحافظ 
نيو برونزويك  أقلية، في كّلٍ من 

وجزيرة األمير إدوارد.
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مراكمة العجوزات يف امليزانيات الفدرالية قد ترتك فاتورة باهظة لألجيال املقبلة
 )CPP( »أصدر »المركز حول اإلنتاجية واالزدهار  
دراسة جاء فيها أّن الحكومة الفدرالية، بمواصلتها 
مراكمة العجوزات في ميزانياتها دون خطٍة تلحظ 
العودة إلى التوازن في الميزانية، تكون قد اختارت 
استراتيجية محفوفة بالمخاطر قد تترك فاتورة باهظة 

لألجيال المقبلة.
في  الباحثين  المذكور مجموعة من  المركز  ويُضم 
معهد الدراسات التجارية العليا التابع لجامعة مونتريال 

.)HEC Montréal(
وإذا كانت الدراسة تقّر بأّن الحكومة الفدرالية كسبت 
رهانها بتقديم ميزانيات عجز بهدف تحفيز االقتصاد بين 
عامْي 2015 و2018، يرى واضعوها أّن المعطيات 

تغيّرت.
»النمو االقتصادي )في كندا( جيّد نسبياً وال نرى 
ركوداً يلوح في األفق، وبيانات سوق العمل مؤاتية. 
فإذا لم تكن هذه شروط بلوغ الميزانية المتوازنة، فما 
الشروط إذاً؟«، يتساءل مدير المركز روبير غانييه، 
البروفيسور في معهد الدراسات التجارية العليا، في 

حديث مع وكالة الصحافة الكندية.
ومع أخذ التسويات المحاسبية باالعتبار تقّدر الدراسة 
بأن حكومة جوستان ترودو الليبرالية راكمت عجوزات 
في الميزانية بقيمة 56,5 مليار دوالر بين عامْي 

2015 و2018.
وفيما من المقرر أن يقّدم وزير المالية بيل مورنو 
يرى  المقبل،  )مارس(  آذار  في  الجديدة  ميزانيته 
البروفيسور غانييه أّن على الحكومة انتهاز الفرصة 
للتعهد بتحقيق التوازن في المالية العامة، ويجادل 

بأّن هذا األمر يمكن تحقيقه »بسرعة« 
من خالل عدم السماح بنمو النفقات 
العامة بمعدل يفوق معدل التضخم.

وجاء في التحديث االقتصادي الذي 
قّدمه الوزير مورنو منتصف الشهر 
الفائت أّن العجز في ميزانية السنة 
 ،2020  -  2019 الحالية  المالية 
المنتهية في 31 آذار )مارس( المقبل، 
سيبلغ 26,6 مليار دوالر، أي أكثر 
بـ6,8 مليارات دوالر من العجز الذي 
التي  الميزانية  الحكومة في  توقعته 

قّدمتها الربيع الفائت.
ومن المقرر أن يرتفع العجز في السنة 
المالية المقبلة، 2020 – 2021، إلى 

مليار دوالر  بـ0,7  أكثر  أي  مليار دوالر،   28,1
مما نّص عليه البرنامج االنتخابي للحزب الليبرالي 
الكندي، قبل أن يتراجع تدريجياً ليبلغ 11,6 مليار 

دوالر في السنة المالية 2024 – 2025.
وجادلت حكومة ترودو بأنّه بالرغم من كون النفقات 
أن  المفترض  فمن  الدولة،  إيرادات  تتجاوز  العامة 
يتراجع معدل الدين العام إلى إجمالي الناتج الداخلي، 
بعد تعديله حسب بعض المخاطر، بشكل تدريجي حتى 
يبلغ %29,1 بحلول السنة المالية 2024 – 2025، 
أي أدنى مستوى له منذ السنة المالية 2008 – 2009.

ووفقاً للتحديث االقتصادي الذي قّدمه وزير المالية، من 
المتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام الفدرالي 713 مليار 
دوالر في نهاية السنة المالية الحالية وأن يرتفع إلى 810 

مليارات دوالر بحلول السنة المالية 2024 – 2025.
إلثارة  يسعى  أن  دون  غانييه،  البروفيسور  ويرى 
الرعب، أّن االستراتيجية الحالية للحكومة الفدرالية 
توحي بأنها قادرة على »االستدانة إلى ما ال نهاية«.

ولغاية اآلن تأثير ذلك محدود، فخدمة الدين العام لم تمثّل 
سوى %7 من اإليرادات الفدرالية في عام 2018، وهي 
نسبة متدنية جداً مقارنًة بمستواها منتصف تسعينيات 
القرن الفائت عندما كانت خدمة الدين تلتهم أكثر من 

ثلث اإليرادات، كما تشير الدراسة.
لكن في وقٍت ما لن تبقى أسعار الفائدة متدنية كما هي 
إذ ستأخذ باالرتفاع، وسيتعيّن على األجيال  اليوم، 
المقبلة دفع الفاتورة، يخلص »المركز حول اإلنتاجية 

واالزدهار« في دراسته.

إنفاق  الفدرالية  الحكومة    تنوي 
الدوالرات اإلضافية  مئات ماليين 
لتأهيل طائرات سالح الجو الكندي 
المتقادمة من طراز »سي أف – 18« 
)CF-18( بانتظار تسلمه طائرات 

مقاتلة جديدة.
ورصدت الحكومة المبلغ اإلضافي 
بعد أن حّذر مدقق الحسابات العام 
الفدرالي أواخر عام 2018 من أّن 
تخضع  لم  التي  الكندية  المقاتالت 
إلعادة تأهيل قدراتها منذ عام 2008 
طائراٌت  تتجاوزها  ألن  معرضة 

معادية أكثر تقدماً.
وقّدر قائد سالح الجو الكندي اللفتنانت 
جنرال آل ماينزينغر التكلفة اإلضافية 
لتأهيل الـ«سي اف – 18« بـ800 
مليون دوالر. ويُضاف هذا المبلغ إلى 
3 مليارات دوالر وضعتها الحكومة 
الفدرالية جانباً من أجل إطالة عمر 
18 طائرة  الطائرات ولشراء  هذه 
مقاتلة مستعَملة من طراز »أف – 

F – 18( »18( من أستراليا.
وستخضع ستٌّ وثالثون من طائرات 

الـ«سي أف – 18« السّتِ والسبعين 
الكندي  الجو  سالح  يمتلكها  التي 
الثماني  المستعملة  والطائراُت 
عشرة التي سيتسلمها قريباً إلعادة 

تأهيل كاملة.
وتضمن كندا بذلك أن يكون لديها ما 
يكفي من طائرات مقاتلة ذات مستوى 
طائرات  استالمها  بدء  لحين  عاٍل 

أكثر حداثًة في عام 2025.
الفترة  هذه  تدوم  أن  المقرر  ومن 
االنتقالية التي تبدأ عام 2025 سبعة 
أعوام، وإذا سارت األمور كما هو 
مرسوم لها تُسحب آخر طائرة »سي 
أف – 18« من الخدمة عام 2032.
ودخلت طائرات »سي أف – 18« 
الكندية الخدمة قبل أكثر من 35 سنة، 
وهي تتمركز بصورة خاصة في قاعدة 
باغوتفيل الجوية في مدينة ساغنيه 

في مقاطعة كيبيك في شرق كندا.
مقاتلة   »18  – أف  »سي  وطائرة 
متعددة المهام وهي من إنتاج شركة 
»ماكدونيل دوغالس« األميركية التي 
اندمجت في »بوينغ« عام 1997.

فريالند تشيد بالتعاون بني رؤساء حكومات املقاطعات األطلسية

احلكومة الكندية تؤّكد على ضرورة 
خفض فاتورة اهلاتف احملمول

كندا: سحب طحينة القناطرمن أسواق كيبيك وأونتاريو

أزمة تواجه كندا.. تكاليف محاية هاري وميغان

كندا تهاجم تعليقات إيران بشأن ضحاياها 
يف حادثة “األوكرانية”

السابق في علم االجتماع حسن  البروفيسور   َرفع 
دياب دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية بسبب قيامها 
إلى فرنسا على خلفية مزاعم بضلوعه في  بترحيله 
عمل إرهابي. ودياب كندي لبناني من سكان العاصمة 
الفدرالية أوتاوا ودّرس في جامعة أوتاوا وجامعة 

كارلتون في أوتاوا أيضاً.
أمام محكمة  الدعوى  ورفع دياب وزوجته وولداهما 
90 مليون  بقيمة  بتعويض  العليا، وطالبوا  أونتاريو 
دوالر عّما اعتبروه إساءة استخدام اإلجراءات وإحداث 

اضطرابات عاطفية وعن مطالبات أُخرى.
ودياب البالغ من العمر حالياً 66 عاماً كان المشتبه به 
الوحيد في الهجوم بواسطة قنبلة على كنيس يهودي في 

شارع كوبرنيك في باريس في 3 تشرين األول )أكتوبر( 
1980، لكنه نفى باستمرار أي صلة له بهذا الهجوم، 

إن من حيث اإلعداد أو من حيث التنفيذ.
وأسفر الهجوم عن سقوط 4 قتلى و46 جريحاً، وكان 
أول هجوم قاتل تتعرض له الجالية اليهودية في فرنسا 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.
ولم تتبّن الهجوَم أّي جهة، لكن سرعان ما اتهم المحققون 
الفرنسيون »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - العمليات 
الخاصة« بالوقوف خلفه. وهذه المجموعة منشقة عن 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« التي كان يقودها 

الزعيم الفلسطيني الراحل جورج حبش.
وفي عام 1999 خلصت االستخبارات الفرنسية إلى 

أّن حسن دياب ضالع في الهجوم، فطلبت السلطات 
الفرنسية من نظيرتها الكندية ترحيله إلى فرنسا، وهذا 
ما حصل في تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 بعد أن 
سعى دياب لمنع ترحيله مجاداًل بأنه لن يحصل على 
البلد على جريمة ظل يؤكد  محاكمة عادلة في ذاك 

أنه لم يرتكبها.
وظل دياب خلف قضبان السجن في فرنسا ثالث 
سنوات ونيف. ففي كانون الثاني )يناير( 2018 أسقط 
عنه قضاة التحقيق الفرنسيون المتخّصصون بقضايا 
مكافحة اإلرهاب كّل المالحقات القضائية »لعدم وجود 
أدلّة كافية« ضّده، فأطلقت السلطات الفرنسية سراحه 

وعاد إلى كندا.

 وصفت السلطات الكندية،  تأكيد 
فقط  قليال  عددا  أن  على  طهران 
من الكنديين لقوا حتفهم األسبوع 
طهران  أسقطت  عندما  الماضي 
طائرة ركاب بأنه »هراء«، وطالبت 
بالمحاسبة الكاملة عما وصفته بأنه 

جريمة مروعة.
وجاءت التصريحات الكندية على 
لسان وزير الخارجية فرانسوا فيليب 
شامبين، وهي من أقسى التعليقات 
التي تصدر عن مسؤولين كنديين 
منذ الكارثة التي راح ضحيتها 176 

شخصا بينهم 57 كنديا.
وذكر مسؤولون في أوتاوا أن إيران، التي 
ال تعترف بمفهوم الجنسية المزدوجة، 
قالت األسبوع الماضي إن عددا قليال 
من الكنديين لقوا حتفهم في الحادث.

وقال شامبين لهيئة اإلذاعة الكندية: 
»ما أود قوله هو أن هذا هراء.. 
لن نقبل هذا الموقف«، مضيفا أنه 
أثار المسألة مع وزير الخارجية 
اإليراني محمد جواد ظريف في 

وقت سابق الثالثاء.

»لقد  الكندي:  المسؤول  وأضاف 
رفضنا ذلك بالفعل وأوضحنا بشدة 
للنظام اإليراني أن ذلك لن يمر. 
أعتقد أن العالم يتابع ومن الواضح 
كندا  تريده  ما  إيران ستحترم  أن 
بمواطنيها«،  األمر  يتعلق  عندما 

حسبما نقلت »رويترز«.
واختتم شامبين حديثه قائال: »سوف 
الكاملة  العدالة  لتحقيق  نسعى 
وسنتأكد أوال من فهمنا من ارتكب 
هذه الجريمة الفظيعة وأن هؤالء 
األشخاص يحاكمون وفقا ألعلى 

المعايير القانونية«.
وأفاد رئيس الوزراء الكندي جاستن 
ترودو، السبت، بأن اعتراف إيران 
بأنها أسقطت الطائرة كان خطوة 
طهران  منحت  حين  في  مهمة، 
تأشيرات لفريق كندي من المحققين 

والمسؤولين القنصليين.
ألقت  إنها  الثالثاء،  إيران  وقالت 
القبض على عدة أشخاص لدورهم في 
إسقاط الطائرة األوكرانية، وتعهدت 

بإجراء تحقيق مستفيض.

 إستأنف الجيش الكندي بعض عملياته في العراق 
بعد تعليقها مؤقتاً األسبوع الماضي في ظل التصعيد 

بين إيران والواليات المتحدة.
وقال البريغادير جنرال ميشال هنري سان لويس من 
الجيش الكندي إن القوات المسلحة الكندية استأنفت 
عمليات النقل الجوي من وإلى العراق بهدف نقل 

اإلمدادات إلى الجنود هناك.
ويقود سان لويس قوة العمل المشتركة »إمباكت« 
من  كبير  تشرف على جزء  التي   )IMPACT(
جهود كندا في مكافحة تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
)»داعش«( المسلّح في العراق والمناطق المجاورة.
وفي حديث مع وكالة الصحافة الكندية قال سان 

لويس إّن القوات الكندية قامت مؤخراً بتبديل بعٍض 
من طائراتها المروحية التي كانت في العراق والتي 

تآكلت من كثرة االستعمال.
كما قالت وزارة الدفاع الوطني في أوتاوا إن قسماً 
من أفراد القوات الخاصة الكندية الـ200 في شمال 
تفاصيل  تعِط  لم  لكنها  نشاطهم،  استأنفوا  العراق 

إضافية.
أّما الجنود الكنديون الـ200 الذين ساهموا في تأهيل 
الجنود العراقيين لمحاربة التنظيم التكفيري المذكور 
أعاله فال يزالون بنسبة عالية داخل القواعد العراقية 
التي يالزمونها منذ منذ تعليق أنشطتهم األسبوع 

الماضي.  

وكانت منظمة حلف شمال األطلسي )»ناتو«( قد 
أعلنت مطلع األسبوع الفائت تعليق المهمة التدريبية 
التي تقودها كندا في العراق »بسبب الوضع األمني 
الميداني«، وذلك بعد أيام على اغتيال الواليات المتحدة 
قائد »فيلق القدس« اإليراني الفريق قاسم سليماني 

في محيط مطار بغداد.
وعندما قصفت إيران بالصواريخ الباليستية قاعدتْي 
اللتْين تستخدمهما  عين األسد وأربيل العسكريتْين 
القوات األميركية في العراق ليل الثالثاء األربعاء 
من األسبوع الماضي، كان جنوٌد كنديون متواجدين 
في قاعدة أربيل عند تعرضها للقصف، لكّن أياً منهم 

لم يُصب بأذى.  

90 مليون دوالر ضد احلكومة الكندية حسن دياب يرفع دعوى بقيمة 

90 مليون دوالر ضد احلكومة الكندية حسن دياب يرفع دعوى بقيمة 

800 مليون دوالر  كندا ترصد 
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  تكونت كهوف الرخام في باتاغونيا والتي يطلق عليها 
اسم ” أجمل شبكة كهف في العالم “، ويزيد عمرها عن 
6000 عام بفعل األمواج الشديدة لبحيرة جينرال كاريرا 
General Carrera في باتاغونيا جنوب تشيلي، وتعرف 
هذه الكهوف الجميلة باسم ” الكاتدرائية الرخامية “، وهي 
عبارة عن جزء من شبه جزيرة صنعت من الرخام الصلب، 

وتحيط بها بحيرة جينرال كاريرا وهي 
بحيرة جليدية تمتد على حدود تشيلي 

واألرجنتين .
كهوف الرخام في باتاغونيا

تعد كهوف الرخام في باتاغونيا من أجمل 
الكهوف التي تجذب الزوار والسياح، وهي 
كهوف يتغير مظهرها باستمرار، ففي أول 
الربيع تقوم مياه البحيرة الضحلة الفيروزية 
بعكس وميض بلوري على جدران الكهف، 
الماء وبالتالي  وفي الصيف يزيد حجم 
ينعكس لون أزرق غامق على الكهف مما 

يعكس ظالل فريدة من نوعها.
وتتأثر مياه البحيرة بمدى تجمد األنهار 
الجليدية التي تحيط بها ومقدار ذوبانها، 
كما أن هذه األنهار الجليدية تمد البحيرة 

برواسب طينية تترسب في 
القاع، وتتكون هذه الكهوف 
من ثالثة كهوف رئيسية هي 
: ال شابيل  والكاتدرائية، 

والكهف .
كيف تصل إلى كهوف الرخام 

في باتاغونيا
لكي تصل إلى كهوف الرخام 
عليك  يجب  باتاغونيا  في 
أن تسافر في رحلة طويلة 
وصعبة، سوف تبدأ الرحلة من 
سانتياغو العاصمة التشيلية، 
ثم السفر على الطرق السريعة 
800 ميل  الرئيسية لمسافة 
إلى مدينة كويهايك، بعدها 
200 ميل  لمدة  السفر  يجب 
على طرق ترابية وعرة إلى 

البحيرة، وسوف تحتاج بعدها لقارب لكي تصل إلى الكهوف، 

وعلى الرغم من صعوبة الرحلة إال أن جمال المكان هناك 
سيجعلك تنسى ما تعرضت له من صعوبة السفر .

تتراوح رحالت القوارب هناك بين 15 دوالر و 75 دوالر، 
وتقع الكهوف داخل جزر صخرية تتوهج باأللوان الزاهية، 
تبدو كهوف اصطناعية إال أن  قد  أنها  الرغم من  وعلى 

كهوف الرخام قد تكونت طبيعيا بفعل األمواج .
معلومات عن باتاغونيا

تعد باتاغونيا من أكثر الوجهات المرغوبة للسفر في العالم، 
وقد دخل المستكشفين لها على مدار عدة قرون، و أمضوا 
المزيد عن هذا  سنوات وسنوات في محاولة الكتشاف 
المكان الساحر، ويصنف السياح باتاغونيا على أنها واحدة 
من أكثر األماكن التي ال تنسى على وجه األرض، وهي 
أرض شاسعة للغاية ومليئة باإلثارة، لذا يحرص السياح 

المكان عام بعد عام من  على زيارة 
أجل اكتشاف المزيد من األسرار عنه، 
ومن أهم المعلومات التي يمكن معرفتها 

عن باتاغونيا :
لهذا  وصل أول مستكشف أوروبي 

المكان عام 1520 .
باتاغونيا ألكثر من  البشر في  عاش 

10.000 عام .
البطريق في  العديد من طيور  هناك 
باتاغونيا الذين يقدر عددهم بنحو 1.7 

مليون طائر بطريق .
تعد باتاغونيا المكان المناسب لمحبي 

الحيوانات .
القارة  بوابة استكشاف  باتاغونيا  تعد 

القطبية الجنوبية .
باتاغونيا نصف تشيلي ونصف  تضم 
أكثر من مليون كيلو متر  األرجنتين أي 

مربع كليا تقريبا .
هناك الكثير من المناطق البرية الشاسعة 

في باتاغونيا، وهذا ما يميزها .
كان المستكشف البرتغالي فرديناند ماجالن 
أول أوروبي تطأ قدمه أرض باتاغونيا في 

عام 1520 .
باتاغونيا من  القدامى في  كان السكان 

البدو الرحل .
تم اكتشاف آثار في باتاغونيا تعود لبشر 
كانوا يعيشون من أكثر من 12000 عام .

 Cuevas( اكتشف كهف األيدي في باتاغونيا
de las Manos( منذ 8000 قبل الميالد .
تضم باتاغونيا تسع حدائق وطنية، كل منها يعرض أنظمة 

بيئية متميزة ومجموعة رائعة من الحياة البرية .
ستجد باتاغونيا من أفضل األماكن التي يمكنك فيها مشاهدة 

الحيتان في العالم .
تم العثور على بقايا أكبر ديناصور عاش على كوكبنا في 
باتاغونيا، لذا سيكون من الطبيعي أن نقول أن باتاغونيا 

كانت أرض العمالقة .

السياحة العاملية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 17 janvier 2020
الجمعة 17 يناير 2020

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

كيف تكونت الكهوف الرخامية يف باتاغونيا

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

الكلمــات املتقاطعة 
افقيا:

-1 ممثلة مصرية راحلة 
-2 مرض يصيب العين – تنصب 
المبتدأ وترفع الخبر )معكوسة( – 

قام بالترميم 
ملغاة – زعيم  -3 عملة مصرية 

صيني راحل 
 – المال  من  مبلغ  أقرض   4-

حصل على – وجع
)معكوسة(-  فرقعة  صوت   5-

جميع –حيوان قطبي )معكوسة(
مدينة   – التليفون  في  تقال   6-
اإلرهابيون  فيها  يرتكز  سورية 

)معكوسة( 
-7 ينظر – عكس ُعصر 

-8 إلههم – أحد األنبياء 
-9 رجاء – النقود 

-10 العب أهالوي 

رأسيا: 
-1 الكينج 

-2 مكان تخزن فيه المالبس – 
من أعضاء الفرقة الموسيقية 

إلهام   – بالتليين  يقوم   3-
)مبعثرة( 

-4 جميع – يستخدم في الطبخ 
-5 ضمير الغائبات – نثني 

أغنية  لمؤلف  األول  األسم   6-
الحيلم  لعبد  أغنية   – )أيظن( 

حافظ 
مرض   – برر)مبعثرة(   7-

رئوي )معكوسة( 
-8 فاتوا – رقدن 

بالمكان  أقام   – جزم  أداة   9-
كلمة  – نصف  منه  يتحرك  ولم 

)واشي(  
-10 مطرب مصري 

حل الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Les proverbes en français et arabe
--    Dire au chat, chat

 - قول لألعور انت أعور في عينه 
- Chat échaudé craint l’eau froide. 

 - اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي  

كهربا يبدع مع األهلي أمام طنطا
    نجح محمود عبد 
الوافد  المنعم »كهربا«، 
الحمراء،  للقلعة  الجديد 
أمام  ثنائية  تسجيل  في 
الذي  اللقاء  طنطا خالل 
الفريقين على  بين  أقيم 
الدولي،  القاهرة  ملعب 
ضمن منافسات الجولة 13 
للدوري، وانتهى لصالح 
األحمر بخماسية نظيفة.

»كهربا« الذي انتقل إلى 
األهلي في فترة االنتقاالت 
الظهور  الشتوية، سجل 
األول أمام إف سي مصر 
في لقاء الجولة الماضية 
بالدوري، بعد أزمة قصيرة 
دارت بين األهلي واتحاد 

الكرة حول قيد الالعب في القائمة المحلية، قبل 
في  األمر وتنجح  األحمر مع  إدارة  تتعامل  أن 
بالتنيوم  لقاء  في  بعدها  ثم شارك  الالعب،  قيد 
أبطال  بدوري  الثالثة  الجولة  الزيمبابوي في 
إفريقيا، ليسجل الظهور الثالث أمام طنطا، وينجح 
في زيارة الشباك للمرة األولى مع األهلي، ولم 

يشارك  الالعب أساسياً منذ بداية اللقاء في أي 
من المباريات الثالثة.

وتعول جماهير األهلي كثيراً على الالعب الدولي 
في تقديم أداء مميز مع الفريق بعد الجدل الذي 
الزمالك،  التقليدي  الغريم  الصفقة مع  دار حول 

حول قانونية االنتقال.

رسمًيا.. كاف يخطر األهلي بتأجيل مباراته أمام النجم 
الساحلي التونسي 48 ساعة

    أعلن النادي األهلي، يوم األربعاء، 
اإلفريقي  االتحاد  تلقيه خطاًبا رسمًيا من 
مباراة  بتأجيل  يفيد  القدم “كاف”،  لكرة 
الفريق أمام النجم الساحلي التونسي، لمدة 

48 ساعة.
وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي 
األهلي -في تصريحات له اليوم- إن ناديه 
تلقى خطاًبا من االتحاد اإلفريقي لكرة القدم 
يشير فيه إلى تأجيل مباراة األهلي والنجم 
الساحلي التي كان مقرًرا لها يوم 24 من 
الشهر الجاري في الجولة الخامسة بدور 

 26 يوم  إلى  إفريقيا،  أبطال  لدوري  من نفس الشهر.المجموعات 

احتاد الكرة يعلن موعد السوبر املصري 
في أبو ظبي

    أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية 
المكلفة بإدارة اتحاد الكرة موعد 20 فبراير 
األهلي  بين  المصري  السوبر  لقاء  إلقامة 
والزمالك والذي ستستضيفه دولة اإلمارات.

 وقال فضل في تصريحاته للصحفيين أن 
ديربي السوبر سيقام في التاسعة مساًء يوم 
الخميس الموافق 20 فبراير المقبل بملعب 
»محمد بن زايد« في مدينة أبو ظبي اإلماراتية.

 وكشف عضو اللجنة الخماسية عن تطبيق 

تقنية الفيديو خالل المباراة بواسطة طاقن 
الحكام  لجنة  الذي ستقوم  األجني  التحكيم 

بإختياره.
 وتعد تلك هي المرة الثالثة التي تستضيف 
بها اإلمارات السوبر المصري بعد نسختي 
2015 و2016 حيث حصد األهلي اللقب 
في المرة األولى بالفوز بنتيجة 2-3 قبل أن 
يحصد الزمالك اللقب في المرة الثانية بالفوز 

بنتيجة 1-3 بركالت الترجيح.

املصري ينفي إستقالة إيهاب جالل
    نفى مجلس إدارة نادي المصري ما تردد حول تقدم المدير 
الفني إيهاب جالل بإستقالته من منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز 

بهدفين نظيفين في الكونفدرالية اإلفريقية.
 وأصدر مجلس إدارة نادي المصري بيانا رسميا أشار من خالله 
التواصل  المتداولة  على مواقع  األخبار  كافة  إلى عدم صحة 

االجتماعي بهذا الشأن.
 وطالب البيان جماهير المصري بعدم اإللتفات إلى تلك الشائعات 

التي تهدف إلى إثارة البلبلة في تلك الفترة الحرجة.
 ويحتل المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط فيما 

ضمن بيراميدز التأهل كمتصدر للمجموعة برصيد 12 نقطة.

البدري يستعد جلولة أوروبية من أجل صالح
   ذكرت العديد من 
التقارير الصحفية أن 
حسام البدري المدير 
الفني لمنتخب مصر 
بجولة  للقيام  يستعد 
أجل  من  أوروبية 
المحترفين  متابعة 
خالل  المصريين 

الفترة المقبلة.
التقارير  وأوضحت 
البدري  رحلة  أن 
األوروبية ستركز 
اللقاء بمحمد  على 
صالح نجم ليفربول 
أجل  االنجليزي من 

الكاف  معرفة سبب غيابه عن حفل جوائز 
األخير الذي إستضافته مدينة الغردقة مما كان 
سبباً في إثارة العديد من التكهنات حول عالقة 

نجم الريدز بإتحاد الكرة.
أزمة لصالح مع  البدري لحل أي  ويسعى 

اتحاد الكرة قبل بداية معسكر المنتخب القادم 
بمارس المقبل.

مباراتي منتخب  تغيب عن  قد  وكان صالح 
مصر أمام كال من كينيا وجزر القمر بتصفيات 
كأس األمم اإلفريفية بداعي اإلصابة بالكاحل.

اهداف مباراة الزمالك و اجلونة فى الدورى املمتاز

الجونة بهدفين  الزمالك على نظيرة  فاز فريق   
دون رد على ملعب األخير ضمن منافسات الجولة 
الـ13 ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز والتى 

أقيمت على ستاد الجونة . 
وافتتح محمود عبدالرازق » شيكاباال » صانع العاب 
الزمالك أهداف اللقاء فى الدقيقة 14 من عمر اللقاء 
وضاعف المغربي محمد أوناجم النتيجة في الدقيقة 
54 بالهدف الثانى وارتفع رصيد االبيض إلى24 
نقطة في المركز الثالث وتجمد رصيد الجونة عند 

12 نقطة في المركز الـ12.
نجح محمود عبد الرازق شيكاباال العب الزمالك 
الجونة  في إحراز هدف فريقه األول فى مرمى 
خالل المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم ضمن 
مباريات الجولة الـ 13 للدوري والتي انتهت بفوز 

الزمالك بثنائية نظيفة.
هدف شيكاباال اليوم في الدوري هو الهدف األول 
بالتمام  لالعب الموهوب بعد سنتين و6 أشهر 
والكمال، حيث كان آخر أهداف شيكاباال في الدوري 
العام تحديداً أمام المصري يوم 15/6/2017 عندما 
سجل هدف الزمالك الوحيد  في فوز الفارس األبيض 

بهدف نظيف على أسوان.
ورحل شيكاباال بعدها عن الزمالك إلى الرائد السعودي 
ثم االحتراف بالدوري اليوناني، وعاد للزمالك بداية 
العام وسجل أول أهدافه بعد العوده امام ديكاادها في 
دوري ابطال افريقيا، ليفتتح أهدافه اليوم في الدوري 
هذا الموسم امام الجونة بتصويبه صاروخية سكنت 
للتسجيل بعد  الفهد األسمر  ليعود  الغرباوي  شباك 

غياب دام لعامين وسبعة أشهر.
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لنقل  العريقة  المصرية  اآلثار  وزراة  تخطط       
المومياوات الملكية من المحتف المصري بميدان التحرير 
للعرض بالمتحف القومي للحضارة أو متحف الحضارة 
بالفسطاط. فما قصة هذا المتحف العظيم الذي يُعد أحد 
أهم المشروعات األثرية الكبرى التي تقوم بها وزارة 

اآلثار في الفترة الحالية؟
يعد المتحف القومى للحضارة المصرية أحد المشروعات 
الرئيسية التى تتبناها وزارة اآلثار المصرية وصندوق 
إنقاذ آثار النوبة والمجلس األعلى لآلثار وهيئة األمم 
المتحدة ممثلة فى منظمة اليونسكو. ففى عام 1978، 
أعلنت الحكومة المصرية عن اعتزامها بناء متحفين 
جديدين بالتعاون مع منظمة اليونسكو وهما متحف النوبة 

بأسوان ليضم بعضا من آثار النوبة التى عثر عليها 
أثناء حفائر الحملة العالمية لمنظمة اليونسكو إلنقاذ آثار 
النوبة التى امتدت بين عامى 1960 و1980، والمتحف 
الثانى هو المتحف القومى للحضارة المصرية بالقاهرة 

)بأرض الجزيرة – »األوبرا حاليا«(.
وفى عام 1982، قامت منظمة اليونسكو – بناء 
على طلب من الحكومة المصرية– بإطالق حملة 
عالمية لتأسيس متحف النوبة بأسوان والمتحف 
القومى للحضارة المصرية بالقاهرة. وفى عام 
الخبراء  من  تنفيذية  لجنة  تشكيل  تم   ،1983
منظمة  أعضاء  من  دولة   15 من  العالميين 
اليونسكو باإلضافة إلى المجلس الدولى للمتاحف 
األثرية  والمواقع  للمتاحف  العالمى  والمجلس 
والمركز الدولى لدراسة الحفاظ على التراث 
لمعماريى  العالمى  واالتحاد  وترميمه  الثقافى 
المسطحات الخضراء. وفى عام 1984، أقيمت 
مسابقة معمارية دولية تم فيها اختيار المشروع 
الفائز للمعمارى د. الغزالى كسيبة. وفى عام 
1998، تم اختيار منطقة الفسطاط لتكون مقًرا 
للمتحف القومى للحضارة المصرية. وفى عام 

2000، تم عمل مسح أثرى وحفائر بالموقع. وفى عام 
2002، قامت السيدة الفاضلة سوزان مبارك حرم السيد 
رئيس الجمهورية بوضع حجر أساس المتحف. وفى 
عام 2004، تم البدء فى تنفيذ مشروع المتحف. وفى 
عام 2007، تم نقل اآلثار المختارة للمتحف إلى مخرن 
األستاذ عبد الحمن عبد التواب المتحفى بالفسطاط لحين 
االنتهاء من إعداد وتجهيز مخازن المتحف األساسية.
صاالت  فى  المتحفى  العرض  لسيناريو  بالنسبة  أما 
العرض المتحف، فسيتم عرض مجموعات المتحف 

األثرية الدائمة فى ثالث مناطق هى:
1.قلب المتحف:

وتشمل العرض الرئيس للمتحف الذى يبرز أهم إنجازات 
الحضارة المصرية فى تسلسلها الزمنى. ويستطيع الزائر 
عن  متكاملة  فكرة  يكون  أن  العرض  هذا  خالل  من 
خالل  األساسية  مالمحها  وأهم  المصرية  الحضارة 
عصور ما قبل التاريخ والعصر الفرعونى والعصر 
اليونانى-الرومانى والعصر القبطى والعصر اإلسالمى 

والعصر الحديث والعصر المعاصر. 

2.العرض الموضوعى:
ويشمل ستة موضوعات رئيسة:

فجر الحضارة 
النواحى  على  التعرف  خالله  من  الزائر  ويستطيع 
التفصيلية لقيام الحضارة المصرية فى عصورها المبكرة 
والتحول الكبير الذى طرأ على مظاهر حياة اإلنسان 
الزراعة  وتعلم  االستقرار  عرف  أن  منذ  المصرى 
والرعى وتكونت األقاليم والمدن حتى بداية تكوين 

مالمح الدولة المصرية.
النيل

ويتناول بالتحليل والعرض قصة نشأة نهر النيل فى 
مصر وكيف كان ومازال العمود الفقرى للحضارة 
االستقرار  نعمة  لها  ووفَّر  المصرية 

واالستمرار وحول اإلنسان المصرى إلى 
النيل  المصريون  واستخدم  للطعام.  منتج 
فى الزراعة والصيد والنقل. وقامت على 
جانبيه ودلتاه أعظم حضارات العالم وأقدمها 
التى مازالت مستمرة إلى اآلن. ويتعرض 
آن آلخر وفروعه  النيل من  لقصة تحول 
-التى أصبحت فرعين بعد أن كانت سبعة 
أفرع- بداية من إنشاء الخزانات والسدود 
لإلفادة من فيضان النيل وصوال للسد العالى.

الكتابة 
ويعرض أحدث االكتشافات األثرية ويدحض 
المزاعم القائلة بأن الكتابة المسمارية أقدم 
الكتابات؛ إذ أثبتت االكتشافات األثرية فى 
أبيدوس فى صعيد مصر أن المصريين توصلوا للكتابة 
المصرية قبل المسمارية بأكثر من ثالثمائة عام. ويتناول 
براعة المصريين وتفوقهم فى العلوم. ويؤكد على ريادة 
مصر فى ذلك. ويلقى الضوء على مجاالت كان الفضل 
والبراعة والسبق والتفوق فيها للمصريين كالطب والفلك 

والرياضيات وعلوم التحنيط.
الثقافة المادية

ويعرض الشواهد المادية الممثلة للحضارة المصرية 
إلى  التاريخ  قبل  ما  منذ عصور  وتطورها  كالعمارة 
عصرنا الحديث على اختالف أنواعها كالعمارة المدنية 
والحربية والدينية والجنائزية. كما يتناول قصة الفنون 
المصرية من نحت وتصوير وحلى وأدوات زينة واألدوات 

الموسيقية والتعبيرية منذ أقدم العصور إلى اآلن.
الدولة والمجتمع

ويتناول نظام الحكم المصرى وتعايشه مع المجتمع؛ إذ 
أثبتت الشواهد أن أقدم حكومة مركزية فى العالم نشأت 
فى مصر. وقامت العالقة بين الحكومة والمجتمع على 
العدل والمساواة. وساهم المجتمع المصرى فى نهضة 
ورقى حضارته من خالل منظومة متكاملة من القيم 
سادت المجتمع منذ األزل إلى اآلن وأثرت بشكل كبير 
فى صنع الشخصية المصرية. وكان ومازال دور المرأة 
عظيما فى مجتمع وحضارة مصر، وكان للحضارة 
المصرية السبق فى إدراك أهمية دور المرأة فى تحقيق 

جنب  إلى  جنبا  المرأة  شاركت  إذ  الحضارى؛  التقدم 
مع الرجل فى بناء تلك الحضارة العظيمة. ويوضح 
أهم العادات االجتماعية كاألعياد والمناسبات والتعليم 
والقضاء والضرائب والجيش والشرطة والتنظيمات 

عبر العصور.   
العقائد والفكر

ويعرض أهم المعتقدات المصرية التى تؤكد أن المصريين 
العقائد  مع  وتسامًحا  إيماًنا  األرض  أكثر شعوب  من 
األخرى. ويؤكد أن المصريين أبدا لم يكونوا عبدة تماثيل 
أو أفراد بل كانوا على إيمان قوى بقوة اإلله وقدرته التى 
تصوروها فى أشكال عدة. وجاءت فلسفة المصريين 
وتفسيرهم لنشأة األرض متقاربة إلى حد ما مع ما ورد 
فى الكتب السماوية. وتمسك المصريون لسنوات طوال 
بعقائدهم وإيمانهم فى مواجهة الغزو األجبنى لألرض 
المصرية. وصارت مصر مأوى للمسيحية التى انتشرت 
فيها وتعايشت بسالم مع معتقدات المصريين، بل وجد 
المصريون فيها قدرا كبيرا من معتقداتهم. وكانت تلك 
نفس السمات التى انتقل بها المصريون إلى اإلسالم. 
ويتناول هذا القسم العادات والفنون الشعبية المصرية 

منذ أقدم العصور إلى اآلن بأسلوب يجعل المصرى يعيد 
اكتشاف نفسه من جديد ويجد نفسه فى تواصل كامل 
مع أجداده الذين صنعوا مجد هذه الحضارة، ويجعله 
يعى جيدا ضرورة مواصلة هذا المشوار الحضارى 

الطويل بالحفاظ عليه واالرتقاء به.
3. المومياوات الملكية:

وتمثل هذه المنطقة محور الجذب األساسى فى المتحف؛ 
وملكات مصر  ملوك  يرى  أن  الزائر  يستطيع  حيث 
الذين طالما ترددت أسماؤهم على مسامعه. وتتلخص 
الكبيرة  بمكانتهم  يليق  بما  تقديمهم  العرض فى  فكرة 
بعيًدا عن عرضهم كمومياوات فقط. وصاالت العرض 
مجهزة ومصممة لتأهيل الزائر للعيش فى رحاب الملوك 

الفراعنة العظام.
وتبلغ المساحة اإلجمالية للمشروع 28 فدانًا إلى اآلن ومن 
المخطط زيادته مساحته إلى 70 فداًنا. ويتكون المتحف 
من مبنى االستقبال )االستقبال واالستعالمات-الخدمات 
التعليمية-محالت المتحف-الكافتيريات والمطاعم-صالة 
االحتفاالت ودار للسينما ومسرح-المناطق التجارية(، 

ومبنى صاالت العرض المتنوعة)صاالت العرض الدائمة 
والمؤقتة -المخازن-معامل الصيانة وورش العمل-إدارة 
المتحف-الخدمات المتحفية( ومنطقة انتظار السيارات 
)للسيارات بسعة 400 سيارة-للحافالت بسعة 45 حافلة(.
المتحف مكتبة  المستقبلية أن يشمل  التوسعات   ومن 
عامة ومتخصصة عن آثار وتاريخ وحضارة مصر عبر 
العصور على أحدث النظم المكتبية والوثائقية العالمية 
للحفاظ على ذاكرة مصر لألجيال القادمة تكون مرجعا 
ومكانا ال غنى عنه للباحثين والمهتمين، وسوف تكون 
والجمهور من  والباحثين  والعلماء  للجمهور  مفتوحة 
مصر وخارجها. وأتمنى أن تحمل المكتبة اسم أحد علماء 
اآلثار المصريين العالميين مثل الدكتور زاهى حواس، 
للحفاظ على تراث  المكتبة خير مكان  وسوف تكون 
علماء اآلثار المصريين يضم مكتباتهم األثرية الفريدة 
ووثائقهم وأعمالهم ومخطوطاتهم وصورهم وحفائرهم 
ومتعلقاتهم الشخصية مثل معهد جريفيث بمدينة أكسفورد 
البريطانية؛ إذ سوف يخصص جزء من المكتبة يوضح 
نشأة وتاريخ العمل األثرى فى مصر وأبرز رموزه فى 
كل التخصصات. ومن المفضل أن تكون هذه المكتبة 
على غرار مكتبة الكونجرس األمريكية وسوف تعقد 
اتفاقية شراكة وتآٍخ بين المكتبتين. وفتح المتحف أبوابه 
للجمهور منذ فترة حين تم االفتتاح الجزئي للمتحف من 
خالل توظيف قاعة العرض المؤقت بالمتحف لمعرض 

»الحرف والصناعات المصرية عبر العصور«. 
إن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط هو 
ممثل رسالة الحضارية عبر العصور باعتبار مصر 
للعالم  من مصر  الذى خرج  العالم  فجر ضمير  هي 
أجمع، وبعث ونشر سحر مصر ممثاًل بذلك روح ودور 
مصر الحضارى عبر العصور، وكذلك عبرت األعمال 
المصرية اإلبداعية عبر العصور عن مصر وحضارتها 
منذ أقدم العصور إلى اآلن كما يمثل متحفنا مصر منذ 

أقدم عصورها إلى زمننا الراهن. 
وسوف تُنقل المومياوات المصرية من المتحف المصري 
في ميدان التحرير إلى المتحف المصري القومي للحضارة 
المصرية بالفسطاط في احتفال عالمى مهيب يليق بمصر 
العظيمة وحضارتها الخالدة. وسوف تكون هذه المناسبة 
المهمة مناسبة مهمة كي تدعو الدولة المصرية العريقة 
بمصر  المهتمة  العالمية  الشخصيات  من  كبيًرا  عدًدا 
وآثارها وحضارتها وتاريخها العظيمة؛ وذلك كي يتم 
االحتفال بنقل مومياوات فراعنة مصر الخالدين كي 
يستقروا في مقرهم األبدي في المتحق القومي للحضارة 
المصرية حيث يتم عرض مومياواتهم في مكان جميل 
أشبه بمكان دفن واكتشاف مومياواتهم الرائعة في البر 
الغربي لمدينة األقصر حيث يسيطر الجالل والجمال 

ويسود الصمت ويسيطر الخلود.
إن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط يمثل 
روح مصر الحضارية الخالدة عبر العصورة. وهذه 
رسالة مصر األبدية التي ال تغيب أبًدا عن مخيلة العالم 
أجمع، مصر مبدعة التاريخ ومبدعة الحضارة ومعلمة 
البشرية جمعاء. مصر الحضارة في متحف الحضارة 
والجالل  والخلود  واإلبداع  والتاريخ  الحضارة  حيث 

والجمال أبد األبدين.  

أدب وثقافة

املتحف القومى للحضارة املصرية:
حضارات مصر عرب العصور فى مكان واحد

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

بقلم: سونيا الحداد الصبار! سيمفونية 

حجمه يساوي 30 ملعبًا.. الصني تفتح أكرب تلسكوب يف العامل التدخني يهدد بإفالس عائلة.. زوجان ينفقان 28 ألف دوالر على السجائر

اعتقي األرواح وارحمي  ايتها الصحراء     
موبؤة  باتت  رمالك  الحياة.  ماء  الى  عطشها 
يتعاركون  العقارب واألفاعي والجرذان  بسموم 
يسيرون  أطفالك  الديدان.   وليمة  ويتآمرون على 
هزيلين فارغي الجوف واألعين في قوافل الموت 
كثبان بطوالتك  في  تائه  الظمآن  والغربان. شبابك 
يحسبونه  بقيعٍة  يبكي األطالل كسراب  وأمجادك، 
لم يجدوا شيئا. خمسينياتك  إذا جاؤوه  ماء حتى 
تتكاثر غضًبا وانتقاما، خوفا من سيمفونية الصبار. 
التائهين  يوم تحت خطوات  بعد  يوما  ينبت  صبار 
التي  يتغذى من احالمهم  األبرياء،  المظلومين 
تخنق في مهدها، من دعواتهم على عدالة السماء، 
الغلمان. يرتوي  المؤامرات وجشع  من نجاسة 
أعماق جوفك كما  المدفونة في  الدموع  آبار  من 

تدفن األسرار.  أسرارترتعد لها السماء. أسرار 
منها يولد الصبار ويتكاثر غابات صلبة تتحدى 
الزمان وآكلي الديدان.  أشواكها حادة ومؤلمة ال 
ترحم وال تسامح كل من سمحت له نفسه المساس 
كالكوثر  ينبض حنانا ورحمة  لكن جوفها  بها، 

يروي الظمآن.
الزهور.  زهور  يوما  الصبار ستنبت  من هذا 
الروح جمااًل  النور في سناه وتحي  تضاهي 
وصفاء.  زهور ستفضح كل األسرار وتجعل 
فيها  األكوان. جنة ال مكان  الصحراء جنة  من 
للحشرات والطفيليات وال ضاربي األعناق. 
ستملئ الفضاء بالطيور والفراشات وكل من يود 
أن يفرد جناحيه سعيا الى تخطي حدود السماء.  
بين هذه األشواك ستولد سيمفونية  نعم، من 

تكّرم  الصبار 
الحرية.   والدة 
تبلسم  ملكة 
الجراح وتطيب 
ذكرى من راح، 

وعلى رؤوس األشواك ستعلق اجساد الديدان وكل 
عقرب وثعبان.

الصبار، سيمفونية  الزهور سيمفونية  ايتها  العبي 
الصحراء  الجمال والحياة  وغّطي على عويل 
يوما هي  كانت  التي  والمشردة  المهانة  الحزينة، 
والنمل واعداء  البق  بيوض  تتآكلها  أن  قبل  الجنة 
أرواحنا!  له  تاقت  نغمك وكم  اإلنسان.  كم احب 
أقوى  يوجد  السماء وهل  هو وحده سيكون عدالة 

من عدالتها؟ 

العدد  449 أي في  العدد رقم    تكلمت في 
التي تؤكد  العقلية  الماضي عن األدلة  قبل 

وتُثبت ألوهية السيد المسيح ومنها:
-1 شجاعة التالميذ 

السيد  بقيامة  الشهادة  -2 إصرارهم على 
المسيح من األموات

المسيح كأساس لإليمان  لقيامة  -3 وضعهم 
المسيحي

الذي تحول من  -4 شهادة بولس الرسول 
اليهودية للمسيحية

-5 كمال المسيح وتقوى تالميذه ونزاهتهم 
المسيحية بفعل قوة وحقيقة هذه  انتشار   6-

القيامة
-7 شهادات بعض علماء اليهود وغيرهم عن 

صحة هذا الحدث »قيامة المسيح«.
أدلة.. باألدلة  واليوم استكمل ما بدأته من 
المسيح من  السيد  قيامة  التي تؤكد  الروحية 

األموات ومنها التالي:
-1 والدته من عذراء: وهو دليل قاطع كونه 
وإن كان قد ظهر بالجسد أي في جسد مادي 
لم يكن من جهة جوهره واحداً من  أنه  إال 
سكان األرض، بل كان هو الرب من السماء، 
الحقيقة بكل  وقد شهد الوحي اإللهي بهذه 
جالء حيث قال: »االنسان األول )أي آدم( من 
األرض ترابي أي أن جسده ترابي مكون من 
الثاني وهو )يسوع  بينما اإلنسان   .. التراب 
المسيح( الرب من السماء )1 كورنثوس 
15:47،48 ( وشخص مكون جسده بفعل 
سماوي كان البد أن يقوم بجسده هذا من القبر 
ويعود إلى السماء ، كما أن الشخص الترابي 
إلى تراب  التراب البد أن يعود  المكون من 
األرض تكوين )3:19(. وبما أن المسيح هو 
اإلنسان الثاني بالمقابلة مع آدم اإلنسان األول 
من جهة نيابته عن البشر والذي بسقوطه في 
الخطية سقطنا جميعاً معه بحكم وراثتنا منه 
الخطيئة والعصيان  إلى  التي تميل  للطبيعة 
وهو على خالف السيد المسيح بوصفه الرأس 
لذا كل  لهم،  الجديد  للبشر والنائب  الروحي 
بقلبه يتمتع ببره إلى األبد، كما  من يؤمن به 
ويحصل منه على حياة روحية تسمو به فوق 

ناموس الخطيئة التي تسيطر عليه.
-2 صمته المطلقة: حيث كانت حياة السيد 
المسيح على األرض حياة الكمال المطلق وقد 
شهد أعداؤه وأصدقاؤه بهذه الحقيقة .. حيث 
قال أعداؤه عنه » أنه ليست فيه علة ما » 
)يوحنا 18:38(، كما قالوا عنه إنه بار »متى 
24:27« فضاًل عن قول السيد المسيح وسؤاله 
لمن كانوا معه وحوله من جموع غفيرة »مّن 
منكم يبكتني على خطيئة؟« ولم يستطع أحد 
منهم أن يذكر له خطيئة واحدة اقترفها في أي 
مرحلة من مراحل حياته )يوحنا 8:46(، أما 
أصدقاؤه فقد قالوا عنه إنه: لم يفعل خطيئة وال 
وجد في فمه مكر، الذي إذ ُشتَِم لم يكن يَشتُِم 

عوضاً وإذ تألم لم يكن يُهدد بل كان يُسلِّم لمن 
يقضي بعدٍل )بطرس 2 : 23-22( وأنه قدوس 
بال شر وال دنس قد انفصل عن الخطاة وصار 
أعلى من السماوات )عبرانيين 7:26( وإنه 
ظهر لكي يرفع خطايانا، وليس فيه خطيئة )1 

يوحنا 3:5(.
وقد شهد االسالم بعصمة السيد المسيح فجاء 
يولد  الزمخشري: »ما من مولود  تفسير  في 
إال والشيطان يمسه حين يُولد فيستهل صارخاً 
إياه، إال مريم وابنها«  من مس الشيطان 
142( وجاء في تفسير  )الكشاف ج2 ص 
المسيح كان غالماً  البيضاوي »إن  اإلمام 
طاهراً من الذنوب« )تفسيره ج2 ص175(.

الخطيئة )رومية  الموت هو أجرة  وبما أن 
البديهي أن  2:17( كان من  6:23( )تكوين 
ال يموت المسيح بأي حال من األحوال وأن 
يعود إلى السماء في أي وقٍت أراد، ولكن إذ 
للبشر أخذ على  فداء هللا  بذاته  يتمم  قصد أن 
مل عنا جميعًا الخطيئة األصلية  نفسه وتحَّ
الفعلية أيضاً )1 بطرس  باإلضافة لخطايانا 
2:24(. واحتمل عنا دينونة األولى وقصاص 
الثانية حتى الموت ولكن لكماله الذاتي وكمال 
فدائه معاً كان من غير الممكن لهذا الموت أن 
يسود عليه كما ساد ويسود على البشر جميعاً 
لهم في ذواتهم قضاء  الذين بسبب خطاياهم 
الموت ويظلون في قبورهم حتى يوم الدينونة. 
والموت عند المؤمن ال يُسمى موتاً بل رقاداً 

ألنه سيقوم بعده إلى سعادة أبدية.
الفائقة: على تطويع كل عوامل  قدرته   3-
لسلطانه ودخوله  والرياح  البحر  الطبيعة 
للتالميذ بالجسد رغم األبواب المغلقة متجاوزاً 
الموانع، باالضافة لسيره على  كل شئ وكل 
على  يسير  وكأنه  طبيعية  بصورة  البحر 
القبر عندما دحرج  األرض، وخروجه من 
المالك الحجر عنه، وخروجه من أكفانه دون 
تتغير طية من  أو  أن تنحل عقدة من عقدها 

طياتها وغيرها الكثير.
-4 كونه هو الحياة ورئيس الحياة: وقد شهد 
هو عن نفسه قائال: أنا هو الطريق والحق 
والحياة )يوحنا 6:14( باإلضافة لشهادة كل 
من بطرس الرسول ويوحنا الرسول عنه »ألن 
النور ال يقبل الظلمة، والحق ال يقبل الباطل، 
والموت ال يقوى على الحياة« حيث قال له 
كل المجد عن نفسه إن له سلطاناً أن يسلمها، 

ويستردها أيضا )يوحنا 10 : 17-18( 
إحياؤه لموتى الجسد وموتى الروح:   5-
التي سنتناولها بإستفاضة في  النقطة  وهي 
العدد القادم إن شاء هللا لما لها من داللة ثبوتية 

على ألوهية السيد المسيح له كل المجد.
إلى هنا أترككم برعاية الرب اإلله مع خالص 
المجيد وأطيب  الميالد  القلبية بعيد  تهانينا 
أمانينا بعام جديد يسوده الحب واالستقرار 

والسالم للجميع.

هل املسيح هو اهلل؟؟

 البابا يعني أول امرأة يف منصب 
دبلوماسي رفيع بالفاتيكان

بقلم:  االب / فريدريك اليسوعي
الجزء الخامس عشر

     Vendredi 17 janvier 2020
الجمعة 17 يناير 2020

  عين البابا فرنسيس، األربعاء، أول امرأة 
في منصب رفيع بوزارة الخارجية، وهي 
الوزارة التي يهيمن عليها الرجال وتتولى 
الشؤون الدبلوماسية واإلدارية بالفاتيكان. 

وستتولى اإليطالية فرانشيسكا دي جيوفاني 
)66 عاما( منصبا جديدا باإلدارة في قسم 
يعرف باسم العالقات مع الدول، حيث ستعين 
بدرجة نائب وزير لتصبح فعليا واحدة من 

نائبين لوزير الخارجية. 
بترسيم  إال  الكاثوليكية  الكنيسة  تسمح  وال 
عمل  يقتصر  ما  وعادة  قساوسة  الرجال 
النساء على األعمال اإلدارية غير الظاهرة. 
لكن جماعات نسائية، ومنها االتحاد الدولي 
للرئيسات العامات لألديرة وهو مظلة تضم 
الراهبات الكاثوليكيات، تطالب البابا منذ فترة 
طويلة بتعيين مزيد من النساء في مناصب 

رفيعة داخل الكيان اإلداري للفاتيكان.

دي  تعيين  يؤكد  الفاتيكان  من  بيان  وأفاد 
العالقات  شؤون  ستتولى  بأنها  جيوفاني 
المتعددة األطراف بالوزارة التي تعمل بها 
منذ عام 1993. ودي جيوفاني متخصصة 

في القانون الدولي وحقوق اإلنسان. 
وقالت لموقع فاتيكان نيوز الرسمي الخاص 
بالفاتيكان إن تعيينها "غير مسبوق" على 
الرغم من أن "المسؤولية مرتبطة بالوظيفة، 

وليس بحقيقة كونها امرأة". 
وأضافت "قد يكون لدى المرأة بعض المهارات 
إليجاد القواسم المشتركة وإصالح العالقات 
بإخالص. آمل بأن كوني امرأة ينعكس بشكل 
إيجابي في هذه المهمة، حتى لو كان ذلك 
هبة أجدها يقينا في زمالئي الرجال أيضا". 
والفاتيكان، وهي دولة ذات سيادة تحيط بها 
إيطاليا، تربطها عالقات دبلوماسية مع أكثر 

من 180 دولة.

تلسكوب السلكي في  أكبر  افتتاح  الصين عن  أعلنت    
العالم، سيتم استخدامه في أبحاث الفضاء، والبحث عن حياة 

خارج كوكب األرض.
وذكرت وكالة األنباء الصينية "شينخوا" أن حجم التلسكوب 
"فاست" الذي يبلغ عرضه 500 متر، يعادل حجم 30 ملعبا 
قويتشو  إقليم  قمة جبل في  القدم، وهو مثبت على  لكرة 

جنوب غربي الصين، ويُعرف باسم "عين السماء".
لبدء  تلقى موافقة وطنية  التلسكوب  أن  الوكالة  وأضافت 

العمليات.
التلسكوب  في  المهندسين  كبير  بينغ  قال جيانغ  من جانبه، 
لوكالة األنباء الصينية، إن العمليات التجريبية كانت موثوقة 
ومستقرة حتى اآلن، مشيرا إلى أن حساسية التلسكوب تزيد 
أكثر من مرتين ونصف عن ثاني أكبر تلسكوب في العالم.

وأكدت الوكالة أن التلسكوب قد جمع بعض البيانات العلمية 
يساعد في  أن  المتوقع  الماضية، ومن  الفترة  القيمة خالل 

تحقيق بعض اإلنجازات في مجاالت عديدة.
يذكر أن هذا التلسكوب كان قد تم االنتهاء من بنائه عام 2016، وخالل األربع سنوات الماضية، خضع لعمليات تصحيح واختبارات.

  اعترفت سيدة أسترالية في اآلونة األخيرة 
 28 يتجاوز  مبلًغا طائاًل  أنفقا  بأنها وزوجها 
ألف دوالر سنوًيا على السجائر، مشيرة إلى أن 
مادية عديدة  في مشاكل  تسببت  التدخين  عادة 

وكادت تؤدي إلى إفالس العائلة.
أطفال، عن  لثالثة  أم  السيدة، وهي  وكشفت 
تعاني من مشاكل مادية  أن عائلتها كانت 
إلى  أنها وزوجها اضطرا  لدرجة  لسنوات، 
إلغاء التأمين الصحي، بعد أن فشال في تغطية 

نفقات ومتطلبات العائلة.
ووفًقا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة »ديلي 
فإن هذه  الخميس،  اليوم،  البريطانية  ميل« 
قد  إلى هويتها،  تتم اإلشارة  لم  التي  السيدة، 
تقييم  بإجراء  قامت  أن  بعد  أصيبت بصدمة 
أنها وزوجها  اكتشفت  المالي، حيث  لوضعها 
550 دوالًرا في األسبوع على  ينفقان نحو 

السجائر.
السيدة في منشور شاركته على  وذكرت هذه 

أنها  التواصل االجتماعي »فيسبوك«  موقع 
اكتشفت هذا  أن  بعد  والغباء  بالخجل  شعرت 

األمر.
لديهما  يعد  لم  وزوجها  أنها  إلى  وأشارت 
يعانيان من  كانا  أنهما  أي مدخرات، مضيفة 
ترتيب  بإعادة  لسنوات وقاما  مشاكل مادية 
الصحي، كما حاوال  التأمين  وإلغاء  الميزانية 
تقليل استهالك المياه، وكذلك اتخذا العديد من 
الخطوات لتوفير النفقات قدر اإلمكان لكن ظال 

يعانيان من هذه المشاكل.
الزوجين، وهما من غرب  أن  بالذكر  الجدير 
باإلقالع عن  الحين  ذلك  منذ  تعهدا  أستراليا، 

التدخين.
الكشف عن  أنها قررت  الزوجة  وأوضحت 
هذا األمر عبر اإلنترنت كي يكون في إمكانها 
االطالع على التعليقات كلما شعرت برغبة في 

تدخين سيجارة.



L’argent des contribuables qué-
bécois ne devrait pas servir 
à financer les coûts associés 

à la volonté du prince Harry et de 
son épouse Meghan Markle de venir 
vivre au Canada une partie de l’année, 
a martelé le chef  du Bloc Québécois, 
Yves-François Blanchet. 
«En fait, j’ai déjà un abonnement à 
Netflix, alors je pense que Netflix 
devrait financer la saison 4 de «The 
Crown» – les trois premières saisons 
sont vraiment excellentes, j’ai adoré 
– alors il pourrait financer celle-là», 
a-t-il lancé à la blague mardi, lors 
d’une mêlée de presse à l’hôtel de ville 
de Montréal, en marge d’un entretien 
avec la mairesse Valérie Plante.  
«Mais je ne vois aucune raison pour 
laquelle les taxes et les impôts des 
Québécois et Québécoises devraient 
davantage servir à Meghan et Harry 
qu’ils devraient servir à financer «Les 
Simpsons»», a-t-il poursuivi.  
Un flou persiste autour de qui devra 

assumer l’imposante 
facture de sécurité pour 
la protection du couple 
royal britannique et de 
leur bébé.  
Si jamais ils choisissent 
de s’installer au Québec, 
ils sont les bienvenus, 
selon M. Blanchet, mais 
pas aux frais des contri-
buables. «La dernière 
fois que j’ai vérifié, ils 
n’étaient pas trop dans 
la misère», a-t-il ironisé, 
avant de dénoncer l’ins-
titution monarchique.  
«Pour moi, la monarchie, ça reste le 
symbole de la conquête, d’une volonté 
persistante d’assimilation, du droit 
divin, ça reste le symbole d’un ensem-
ble de valeurs qui sont assez loin des 
valeurs québécoises», a plaidé M. 
Blanchet.  
Par ailleurs, la Fédération canadienne 
des contribuables a lancé mardi une 

pétition s’opposant à ce que les contri-
buables couvrent les dépenses du duc 
et de la duchesse de Sussex.  
«Les Canadiens doivent déjà payer les 
dépenses illimitées des gouverneurs 
généraux à la retraite, et ne devraient 
pas avoir à financer les choix de vie 
privés des membres de la famille 
royale», a dit Aaron Wudrick, le direc-
teur fédéral de l’organisation.

Ottawa souhaite obtenir une autre étude 
concernant l’importance du pont de 
Québec.  

Le gouvernement Trudeau a lancé le 6 janvier 
dernier un appel d’offres pour une étude d’impact 
économique. L’appel prendra fin dans quelques 
jours, le 20 janvier.    
Selon le libellé précis, «l’objectif  du projet est 
de produire une étude d’impact économique 
sur l’importance d’un pont existant comme lien 
ferroviaire et routier. Cette étude appuiera le 
ministère en démontrant l’importance socioéco-
nomique du pont pour la région, la province et au 
niveau national pour le transport des marchandi-
ses et des personnes. De plus, le gouvernement 
du Canada aimerait évaluer l’impact économique 
de divers scénarios de restauration du pont».    
Dans une déclaration écrite, le député fédéral de 
Louis-Hébert, Joël Lightbound, a défendu la per-
tinence de cette nouvelle étude.    
À l’heure actuelle, Ottawa a désigné le négocia-
teur Yvon Charest pour évaluer les meilleurs 
moyens d’assurer la survie du pont de Québec.    
«Cette étude est complémentaire au travail 
important de M. Charest et vise à donner au gou-
vernement les données les plus à jour et les plus 
justes avant qu’une décision soit prise. Assurer 
la restauration et la pérennité du pont de Québec 
est une priorité pour moi et pour notre gouver-
nement», a dit M. Lightbound.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est en ajoutant les 90 églises, lieux de prière, 
classes de religion et garderies coptes ortho-
doxes qui ont été approuvés le 1er janvier 
2020 par le comité présidentiel responsable, 

qu’on arrive à ce chiffre impressionnant de 1412 lieux 
de prière approuvés en 18 mois alors qu’il aurait fallu 
dans le passé plus de 15 ans pour approuver autant de 
lieux religieux coptes orthodoxes.
D’ailleurs, c’est grâce aux nouvelles réglementations 
plus simplifiées émises par le gouvernement actuel 
qu’on a pu approuver autant de lieux religieux en si 
peu de temps.
D’autre part, deux nouvelles églises coptes orthodo-
xes, celle de Sainte Salomé et celle du martyre « Abou 
Séfein » ont ouvert leurs portes aux prieurs en décem-
bre 2019 à Minieh en Haute-Égypte.
De plus, il est important de savoir, que le président 
El Sisi avait donné des instructions aux responsables 
des 14 nouvelles villes en cours de construction de 
bâtir, non seulement une mosquée dans chacune de 
ces villes, mais aussi une église.

Conformément à ces direc-
tives, on vient de mettre 
les touches finales, dans 
la nouvelle capitale admi-
nistrative, à la plus grande 
cathédrale copte orthodoxe 
en Afrique et au Moyen-
Orient qu’on a érigée sur 
une superficie de 63000 mètres carrés ayant une 
capacité de 8000 personnes.
C’est justement dans cette immense Cathédrale que le 
Président de la République  a tenu à se présenter en 
personne, et pour la seconde année consécutive, lors 
de la messe de minuit du 6 janvier 2020 pour souhai-
ter aux chrétiens d’Égypte une bonne fête de Noël en 
présence de sa Sainteté le Pape Tawadros 2 et de plu-
sieurs membres du cabinet égyptien au grand plaisir 
des milliers de prieurs qui ont échangé avec le prési-
dent des souhaits de bonne fête avec de fortes accla-
mations  de souhaits de longue vie pour la personne 
du Président. 

1412 églises et lieux de prière coptes orthodoxes 
approuvés en 18 mois par les autorités 

compétentes en Égypte

La CAQ renonce à l’école obligatoire jusqu’à 18 ans

Ottawa veut une autre étude sur le pont de Québec

Harry et Meghan au Canada: pas aux frais des Qué-
bécois, insiste le chef du Bloc

Charest devrait trouver 169 donateurs

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, 
n’a pas l’intention de modifier la loi pour rendre 
l’école obligatoire jusqu’à 18 ans, une promesse de 

longue date de la Coalition avenir Québec.  
Plutôt que de forcer les jeunes à fréquenter les bancs 
d’école jusqu’à 18 ans ou jusqu’à l’obtention d’un diplôme, 
le ministre Roberge veut instaurer une «obligation 
sociale» de ne pas laisser tomber les jeunes qui décrochent 
avant d’avoir atteint leur majorité, afin d’éviter que «l’État 
s’en lave les mains», selon ce qu’il a expliqué au Journal.  
L’école jusqu’à 18 ans «fait toujours partie des plans» du 
ministre au cours du présent mandat, mais sans contrainte 
légale.   
«Je ne pense pas nécessairement que ça sera un change-
ment législatif, il y a une réflexion à faire sur le comment 
[...]. On va enlever le mot “obligatoire”», a-t-il précisé.  
L’objectif  est de déterminer pourquoi le jeune a décroché 
et de lui offrir des services adaptés à sa réalité.   

Changement de cap  
Même si le ministre affirme que sa vision à ce sujet reste 
la même, il s’agit néanmoins d’un changement de cap 
puisque lors de la dernière campagne électorale, le chef  
de la CAQ, François Legault, avait affirmé être toujours 
d’accord avec l’idée de rendre l’école obligatoire jusqu’à 18 
ans ou jusqu’à l’obtention d’un diplôme.   
Dans son livre publié en 2016, Jean-François Roberge 
avait lui-même proposé de rehausser de deux ans l’âge 
de fréquentation scolaire obligatoire, comme l’Ontario, le 
Nouveau-Brunswick et une vingtaine d’États américains, 
tout en offrant davantage de services et d’encadrement à 
ceux qui éprouvent des difficultés.  
Futurs profs  
Par ailleurs, le ministre Roberge n’a pas non plus l’in-
tention d’augmenter les exigences d’admission dans les 
programmes universitaires en enseignement, comme le 
prévoyait son Plan de valorisation de la profession ensei-
gnante, dévoilé en mai 2018.  
Redorer le blason de la profession devrait permettre d’en 
arriver au même résultat, espère-t-il maintenant. «Je sou-
haite qu’avec l’augmentation de la valorisation, ça se fasse 
par la force des choses», a-t-il indiqué.  
Rappelons que le ministre doit aussi faire face aux nom-
breux défis que représente la pénurie d’enseignants dans 
le réseau scolaire.  
Néanmoins, M. Roberge prévoit toujours devancer la pas-
sation du test de français obligatoire pour tous les futurs 
profs afin que cette évaluation se déroule dès la première 
année de la formation universitaire.  

Jean Charest devra trouver au 
moins 169 donateurs aux poches 
profondes pour ramasser les 300 

000 $ nécessaires s’il décide de se pré-
senter à la chefferie du Parti conser-
vateur du Canada.
Selon les règles de la course publiées 
samedi par le Parti, chaque candidat 
devra livrer d’ici le 25 mars un total 
de 200 000 $ aux caisses de la for-
mation politique, en plus d’un dépôt 
remboursable de 100 000 $ pour 
assurer la « bonne conduite ».
Mais selon la Loi électorale du 
Canada, tout prétendant au trône 
conservateur ne peut donner que 25 
000 $ à sa propre campagne, lui lais-
sant 275 000 $ à recueillir auprès de 
partisans. 
« Disons que tu es millionnaire, tu 
ne peux autofinancer ta campagne 
au maximum. Ce n’est pas permis de 
faire un chèque de 200 000 $ et dire au 
parti : “Voilà, ma campagne est finan-
cée”. Il faut aller chercher des dons de 
particuliers aussi », explique Natasha 
Gauthier chez Élections Canada.
Ceux qui ne respectent pas ces lois 

s’exposent à des amendes ou même 
des accusations criminelles et des 
peines d’emprisonnement.
Ceux-ci sont aussi limités dans le 
montant maximal de dons qu’ils peu-
vent faire à des candidats à la cheffe-
rie, soit 1625 $. 
Tout prétendant au poste de chef  des 
conservateurs devra donc trouver un 
minimum de 169 donateurs qui ver-
seront le montant maximal s’il veut 
être admissible à la course.
Il est illégal pour toute entreprise, 
toute organisation ou tout syndicat 
de faire un don politique au Canada. 
« Ce sont les plus importants frais 
qu’on ait jamais demandés à des can-
didats à la chefferie, admet d’emblée 
Marc-Olivier Fortin, membre du 
comité organisateur de la course à la 
chefferie. On le fait parce que durant 
la course de 2017, il y avait 15 can-
didats et les gens nous disaient que 
c’était trop de monde. »
Lors de la dernière course à la chef-
ferie des conservateurs en 2017, l’ex-
député de Beauce Maxime Bernier a 
été le champion du financement avec 

2,5 M$ en dons.
Si la rumeur que Jean Charest compte 
briguer la chefferie s’annonce vraie, 
le financement de sa campagne risque 
d’être scruté à la loupe, puisqu’il est 
toujours visé par une enquête de 
l’Unité permanente anticorruption 
en lien avec le financement du Parti 
libéral du Québec.
Mais ceux qui espéraient voir la liste 
des donateurs et dépenses de chaque 
candidat devront patienter jusqu’à six 
mois après la fin de la course (prévue 
pour juin), affirme Mme Gauthier.
Durant la campagne, les différents 
candidats devront soumettre deux 
rapports périodiques de leurs dona-
teurs (de plus de 200 $) et leurs 
dépenses.
« On ne leur demande pas de réviser 
ces rapports justement parce qu’on 
s’attend à un rapport final après la 
campagne. Donc, ils peuvent conte-
nir certaines erreurs ou des dédou-
blements d’information », détaille la 
porte-parole d’Élections Canada.
Don maximal : 1625 $ pour un candi-
dat et 1625 $ pour le parti
Dons interdits pour les entreprises 
ou les organisations
Dépenses maximales de 5 M$ par 
candidat
Trois rapports sont attendus par can-
didat, soit deux intermédiaires pen-
dant la campagne et un rapport final 
dans les six mois après la fin
Un donateur de moins de 20 $ peut 
rester anonyme
Un donateur de plus de 20 $ doit 
soumettre son nom et son adresse au 
parti
Seuls les dons de plus de 200 $ doi-
vent être dans le rapport final de 
campagne.

Salah EL ACHKAR 

Le Matérialisme,
 

Matériellement hélas vous êtes accepté
Intellectuellement  vous êtes refusé
Dans ce monde pourri de nos jours
Le show off  désormais, est  le produit qui vous donne accès

Un passe partout même à l’Eglise
On vous reçoit Grâce au contenue de votre valise
Votre poids d’or vous représente
Quoi qu’on fasse reste une hantise

La mondanité est encore pire
On te classe selon votre voiture
Que tu circules avec, le cigare à la main
Où le cellulaire fait parti du décore, cela inspire 

Les fausses Dames prétendent la principauté
Pourtant elles ne représentent que la pauvreté
Ses imaginations et ses audaces la conduisent
A escalader l’échelle de la gravité 

Dommage que nous sommes arrivés à ce niveau
De comportement  malade qui circule comme un pivot
Menant  ses patients dans tous les sens
Jusqu’à la bassesse et la médiocrité de ci-haut

Pallier comme tremplin ou un long perchoir
De cet endroit elles ne voient que le noir
Même si la blancheur de la neige est flagrante
Les yeux constatent ce que l’esprit veut voir

Quant aux hommes de la même classe
Ils ne sont jamais et ne seront perspicaces
Ils vivent dans les mensonges et les on dit
Jamais se  respectent, ne connaissent que l’audace

L’éducation n’à pas de place dans cette société
Le mélange des profiteurs  perdent la qualité
Humaine pour laquelle nous luttons
Pour sauvegarder une civilisation au moins acceptée

     Vendredi 17 janvier 2020
الجمعة 17 يناير 2020



دعاء من القلب

أدب وثقافة

ـة وَنْبُع َحضارة  ُد أمُّ منرب القرويني .. َمْ
بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:
 بشــير القــّزي

  في بداية هذه السنة الجديدة، أتقّدم منك يا إلهي بصالتي 
هذه وأتضّرع إليك،

أن تعطي قوتاً لكل ثغٍر يفتقر إليه
وماًء يروي كّل ظمآن

وملبساً يكسو جسد كّل من عّرته األيام
ومسكناً يأوي كل إنسان

مع فراٍش يحتضنه في رقاده
ودفٍء يقيه من البرد القارس 

وعمٍل شريٍف يَُحّصل به عيشه
ووطٍن يحميه

وعدل ينصره على المحتالين
وارزقُه ذريًّة صالحة

وجيرة غيورة على أموره
وارفع الّضيم عن كل مظلوم

وال تجعل األشرار يستبّدون بعالمك
واحِم الشعوب التي تعاني األمّرين في بالدها فتهاجر تاركًة 
وراءها الغالي والرخيص وتركب األخطار وأمواج البحار 
غير آبهة بموت يُحّدق بها في األعماق ألنها كلّها رجاء بأن 

ترسو في ميناء أمان
وال تسمح للُمْسَتْدِينين أن َيستبيحوا دنياك

فيقتلوا من ال يطيع مشيئتهم 
وينهبوا كل ما وقعت عليه أيديهم

ويّدعوا أنّك أنت من خّولهم وأعطاهم السلطان!
 

يا ربّي وإلهي،
أعْد لنا خيَر عالمنا
أنت القادُر القدير!

  استطاعت وزارة االثار انجاز عدد هائل من المشاريع و 
االكتشافات االثرية خالل عام ٢٠١٩ 

•    28 يناير 2019: إقامة مسلتين من صان الحجر بمدينة 
الثقافة والفنون بالعاصمة اإلدارية الجديدة.

بكوم  الجوفية  المياة  2019: مشروع خفض  مارس   3    •
الشقافة.

مقابر  ترميم  مشروع  من  االنتهاء   :2019 مارس   3    •
الورديان باألسكندرية.

•  25  مارس 2019: مشروع خفض منسوب المياة الجوفية 
بمنطقة كوم أمبو.

أبيدوس  آثار  منطقة  تطوير  مشروع   :2019 أبريل   5  •
بسوهاج.

الجوفية  المياه  خفض  مشروع   :2019 أبريل    5  •
باألوزيريون بسوهاج.

• 5  أبريل 2019: ترميم وإعادة رفع تمثال الملك رمسيس 
الثاني بمنطقة آثار أخميم بمحافظة سوهاج.

األقصر ألول  استكمال واجهة معبد   :2019 أبريل    18  •
مرة بعد االنتهاء من ترميم وإقامة التمثال الثالث و األخير 
من مشروع ترميم وإقامة تماثيل الملك رمسيس الثاني أمام 

الصرح األول للمعبد.
•  19 أبريل 2019: فتح معبد األوبت بالكرنك للزيارة بعد 

الترميم.
بمنطقة  الشقراء  فاطمة  مسجد  افتتاح   :2019 مايو    2  •

الدرب األحمر بالقاهرة بعد الترميم.
المجاهدين  و  الكاشف  مسجدي  افتتاح   :2019 مايو    3  •

بمحافظة أسيوط.
• 9  مايو 2019: انتهاء المرحلة األولي من مشروع تطوير 
كنيسة  و  المكتبة  ترميم  شملت  التي  و  كاترين  سانت  دير 

التجلي.
• 28  يونيو 2019: فتح هرم الالهون بالفيوم للزيارة ألول 

مرة منذ اكتشافه عام 1889.
• 28  يونيو 2019: فتح مسجد خوند أصلباي بالفيوم بعد 
االنتهاء من مشروع ترميمه – المسجد مغلق منذ عام 2013.
• 11  يوليو 2019: البدء في أعمال تطوير منطقة شجرة 

مريم.
• 12  يوليو 2019: نقل التابوت المذهب الخارجي الكبير 
المتحف  إلى  باألقصر  مقبرته  من  آمون  عنخ  توت  للملك 
المصري الكبير وخضوعه للترميم ألول مرة منذ اكتشاف 

المقبرة.
• 13  يوليو 2019: فتح هرم الملك سنفرو المنحني وهرم 

الكا العقائدي بدهشور للزيارة.
التابع  محفوظ  نجيب  متحف  افتتاح   :2019 يوليو     14  •

لوزارة الثقافة بمبنى تكية أبوالذهب االثرية باألزهر.
بالزمالك  األندلس  نقل مسلة حديقة   :2019 8  أغسطس   •

وإقامتها بمدينة العلمين الجديدة.
طنطا  بمدينة  اآلثار  متحف  فتح   :2019 أغسطس     31  •

للزيارة بعد تطويره – المتحف مغلق منذ عام 2000.
 )TT286و TT159(   8  سبتمبر 2019: ترميم مقبرتين •

بذراع أبو النجا باألقصر.
• 29  سبتمبر 2019: افتتاح قصر األمير يوسف كمال بنجع 

حمادي بعد ترميمه.
• 29  سبتمبر 2019: ترميم دير بضابا بنجع حمادي

اما عن مشروع المتحف المصري الكبير
• الموقف الحالي: تم إنجاز اكثر من %90 من إجمالي حجم 

األعمال )كانت نسبة اإلنجاز %17 بداية عام 2016(
جميع  من  للمتحف  المنقولة  األثرية  القطع  إجمالي  بلغ   •

المواقع و المتاحف االثرية 49603 قطعة.
• بلغ إجمالي ما تم ترميمه وصيانته 46600 قطعة اثرية.

المتحف القومي للحضارة المصرية
ضمن  وتقع   98% الثالثة:  المرحلة  تنفيذ  نسبة  بلغت   •
بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة اآلثار والهيئة الهندسية 
العرض  قاعات عرض  عبارة عن  وهي  المسلحة،  للقوات 
المركزي، المومياوات الملكية، تمهيداً الفتتاحه جزئيا بداية 

عام 2020(..
•  تطوير منطقة األهرامات: نسبة التنفيذ %99 )تم توقيع 
القابضة  لالستثمار  أوراسكوم  تعاون مع شركة  بروتوكول 
لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمنطقة بتاريخ 13 ديسمبر 

.)2018
اليهودي  المعبد  ترميم  مشروع  من   95% من  االنتهاء   •

)الياهو هانبي( باإلسكندرية
 • االنتهاء من %95 من ترميم قصر البارون إمبان بحي 

مصر الجديدة
اليوناني  المتحف  تطوير  مشروع  أعمال  استمرار   •   

الروماني باألسكندرية 
•  االنتهاء من %99 من مشروع احياء مسار طريق الكباش 

باألقصر و تجهيزه للزيارة 
متحف  اول   ( الغردقة  متحف  من   99% من  االنتهاء   •

بالشراكة مع القطاع الخاص(
المناطق  من  بعدد  الخدمات  بعض  كفاءة  ورفع  تحسين   •
األثرية منها على سبيل المثال شارع المعز لدين هللا الفاطمي، 

منطقة آثار أبو سمبل، متحف النوبة، ومنطقة آثار الكرنك.
• مد ساعات العمل ببعض المتاحف والمواقع األثرية لخدمة 
للزيارة  المتاحف  بعض  فتح  وكذلك  والزائرين،  السائحين 

فترة مسائية.
من  عدد  تنفيذ  من  اآلثار  وزارة  انتهت   :2019 مارس   •
الجيزة  أهرامات  بمنطقة  اإلرشادية  و  الخدمية  الوحدات 
ومعابد جزيرة فيلة وجاري العمل بمعابد أبو سمبل والكرنك 
التعاون  بروتوكول  إطار  في  وذلك  موحد  لتصميم  وفقاً 
من  بعدد  العمل  جاري  كذلك  المصري.  األهلي  البنك  مع 
الوحدات الخدمية بمناطق سقارة ودهشور ومنطقة أهرامات 

الجيزة بالتنسيق مع مكتب اليونسكو بالقاهرة.
األمير  قصر  إضاءة  مشروع  من  انتهاء   :2019 مارس   •

محمد على بالمنيل برعاية شركة فيليبس.
• مارس 2019: االنتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بمعبد 

دندرة بمدينة قنا.
أبيدوس  آثار  منطقة  تطوير  من  االنتهاء   :2019 أبريل   •

ومركز الزوار. 
وضع  من  الثانية  المرحلة  أعمال  تنفيذ   :2019 مايو   •

اللوحات اإلرشادية بالمتحف المصري بالتحرير. 
بالمتحف  الصوتي  المرشد  خدمة  تقديم   :2019 يونيو   •

المصري بالتحرير ومتحف األقصر ومعبد أبو سمبل.
بذوي  الخاص  المسار  تنفيذ  من  االنتهاء   :2019 يونيو   •
المصري  بالمتحف  »المكفوفين«  الخاصة  االحتياجات 

بالتحرير،  بالتعاون مع معهد االثار اإليطالي 
•  يونيو 2019: االنتهاء من أعمال المرحلة األولي لتنفيذ 
المعروضة  األثرية  للقطع  برايل  طريقة  باستخدام  نماذج 

بمتحف الفن اإلسالمي.
 •  1 أغسطس 2019: السماح بالتصوير المجاني للزائرين  
في المتاحف و المواقع االثرية في جمهورية مصر العربية  

المحمولة  بالهواتف  وأجانب(  )مصريين 
والترويج  الثقافية  السياحية  للحركة  تشجيعاً 

لآلثار.

المعارض الخارجية
آثار  معرض  افتتاح   :2019 مارس   21   •
 Grande بقاعة  آمون  عنخ  توت  الملك 
محطما  بباريس   Halle de la Villette
الثقافية  المعارض  زوار  لعدد  القياسي  الرقم 

في فرنسا )1,423,170 زائر(.
االثار  معرض  افتتاح   :2019 أكتوبر   6   •
الرئاسية  مكتبة رونالد ريجين  بقاعة  الغارقة 

المتحدة  بالواليات  بكاليفورنيا  انجلوس  لوس  بمدينة 
األمريكية.

آثار الملك توت عنخ  افتتاح معرض  •  2 نوفمبر 2019: 
 Saatchi Gallery بقاعة  الذهبي(  الفرعون  آمون )كنوز 

بلندن.

اما عن أبرز المعارض الداخلية
مؤقتاً  معرضاً  اآلثار  وزير  افتتح   :2019 فبراير   4   •
الفرنسية  البعثة  حفائر  عن  بالقاهرة  المصري  بالمتحف 

اإليطالية المشتركة في منطقة أم البريجات بالفيوم.
مؤقتاً  معرضاً  اآلثار  وزير  افتتح   :2019 أبريل   16   •
المصرية  البعثة  حفائر  عن  بالقاهرة  المصري  بالمتحف 

األلمانية بمنطقة تونا الجبل بالمنيا.
إقامة معرض لآلثاث المستوحى من  •  19 يونيو 2019: 
بالتحرير  المصري  المتحف  ببازار  القديم  المصري  اآلثاث 
تحت  الدنماركي  المصري  الحوار  مبادرة  مع  بالتعاون 

عنوان »المبتكرون األوائل«.
•  21 يونيو 2019: افتتاح معرض »الرياضة عبر العصور 
المختلفة للحضارة المصرية« بالمتحف المصري بالتحرير

واآلثار  للصور  معرضين  إقامة   :2019 يونيو    22  •
مع  بالتعاون  اإلسالمي  الفن  بمتحف  الصينية  اإلسالمية 

المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.
بمتحف  معرضاً  اآلثار  وزير  افتتح   :2019 سبتمبر    9•
األقصرعن نتائج أعمال البعثة المصرية األمريكية المشتركة 

لمشروع ترميم جبانة جنوب العساسيف.
• 26 أكتوبر 2019: المعرض الثالث للفن المعاصر لمؤسسة 

آرت دي ايجيبت في شارع المعز لدين هللا الفاطمي.
بالمتحف  مؤقتين  معرضين  افتتاح   :2019 نوفمبر   15   •
فى  والتعليم  المومياوات  خبيئات  عن  بالتحرير  المصري 
مصر القديمة وذلك بمناسبة االحتفال بمرور 117 عام على 

افتتاح المتحف.
•  18 نوفمبر 2019: افتتاح وزير اآلثار معرض عن أعمال 
البعثات االثرية الفرنسية العاملة في مصر ، و ذلك بالتعاون 

)Ifao( مع   المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية
•  15 يناير 2019: نجحت بعثة وزارة اآلثار بمنطقة آثار 
بئر الشغالة بواحة الداخلة في الكشف عن مقبرتين أثريتين 

من العصر الروماني.
•  1 فبراير 2019: اكتشاف ثالثة آبار دفن وعدد كبير من 
وذلك  المنيا  بمحافظة  الجبل  تونا  آثار  بمنطقة  المومياوات 
أثناء حفائر بعثة وزارة اآلثار ومركز البحوث والدارسات 

األثرية بجامعة المنيا.
وجامعة  اآلثار  وزارة  بعثة  اكتشفت   :2019 فبراير   26  •
لوند السويدية المشتركة بمنطقة جبل السلسلة بأسوان ورشة 

لصناعة العناصر المعمارية ترجع لعصر الدولة الحديثة.

نيويورك  جامعة  بعثة  اكتشفت   :2019 مارس   28   •
الثاني  رمسيس  قصر  بهو  عن  أبيدوس  بمنطقة  األمريكية 

الملحق بمعبده بأبيدوس، وأحجار تدشين وتأسيس المعبد.
• 1 أبريل 2019: اكتشفت بعثة وزارة اآلثار بمنطقة قويسنا 
بالمنوفية عن تابوت من الحجر الجيري به مومياء ورقائق 

ذهبية.
لرجل  البطلمي  العصر  من  مقبرة   :2019 أبريل   5   •
دفنات  من  ومجموعة  آدمية  بقايا  على  تحتوي  وزوجته 
الطيور والحيوانات وذلك بمنطقة الديابات بمحافظة سوهاج.
• 13 أبريل 2019: اكتشفت بعثة وزارة اآلثار بمنطقة سقارة 

مقبرة النبيل خوي والتي ترجع لنهاية األسرة الخامسة.
• 18  أبريل 2019: اكتشفت بعثة وزارة اآلثار باألقصر 
18 ومقبرتين  النجا ترجع لألسرة  أبو  بمنطقة ذراع  مقبرة 

بمنطقة العساسيف ترجعان لعصر الرعامسة.
وجامعة  اآلثار  وزارة  بعثة  اكتشفت   :2019 أبريل   23   •
اليوناني  للعصر  ترجع  صخرية  مقبرة  اإليطالية  ميالن 

الروماني بمنطقة مقابر األغاخان بغرب أسوان.
• 4 مايو 2019: اكتشفت بعثة وزارة اآلثار عن جبانة ترجع 
آثار  الجنوبية الشرقية لمنطقة  بالجهة  القديمة  الدولة  لعصر 

اهرامات الجيزة.
• 28  يونيو 2019: اكتشفت بعثة وزارة اآلثار عن مقبرة 

صخرية بمنطقة الربوات جنوب هرم الالهون بالفيوم.
• 14  يوليو 2019: اكتشفت بعثة وزارة اآلثار جنوب الهرم 
الحجرية والفخارية  التوابيت  المنحني بدهشور عن عدد من 

والخشبية بداخل مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.
• 10 أكتوبر 2019: اكتشفت البعثة المصرية بوادي الملوك 

الغربي عن ورشة لصناعة األثاث الجنائزي.
•  19 أكتوبر 2019: اكتشفت بعثة وزارة اآلثار بالعساسيف 
باألقصر خبيئة بها 30 تابوت مغلق محتفظة بألوانها، ترجع 

للقصر التاسع قبل الميالد. 
بمنطقة  اآلثار  بعثة وزارة  اكتشفت   :2019 نوفمبر    23  •
سقارة عدد كبير من مومياوات القطط والحيوانات المقدسة 

والتماثيل المعبودات في منطقة بوباسطيون سقارة.
األلمانية  المصرية  البعثة  اكتشفت   :2019 ديسمبر   1•
بالمطرية عن عدد من اجزاء لتماثيل ملكية وجدار كبير من 

الطوب اللبن يرجع لعصر الدولة الحديثة
•  10 ديسمبر 2019: اكتشفت البعثة االثرية المصرية عن 
تمثال اثري نادر للملك رمسيس الثاني علي هيئة الكا بميت 

رهينة بمحافظة الجيزة.
• 14 ديسمبر 2019: اكتشفت البعثة االثرية المصرية عن 
تمثال ملكي صغير علي هيئة ابي الهول بمنطقة تونا الجبل 

االثرية بمحافظة المنيا.
المصرية  األثرية  البعثة  اكتشفت  ديسمبر2019:   19   •
بمعبد ماليين  فاقد األرجل لإلله حورس  تمثال  األلمانية عن 

السنين للملك امنحتب الثالث بالبر الغربي باألقصر.

حصاد وزارة االثار ٢٠١٩ 
تعرف علي إجنازات وزارة االثار لعام ٢٠١٩

     Vendredi 17 janvier 2020
الجمعة 17 يناير 2020

القاهرة/ علي ابودشيش

وزير األثار و علي ابودشيش

      لم يكن منبراً عادياً يصعد عليه الخطيب 
إللقاء خطبة الجمعة، وإنما شّكل وجوده في 
جامع القرويين بمدينة فاس عالمة بارزة على 
وعلو  سلطانها  وهيبة  المغربية  الدولة  قوة 
الدول، فقد كان السلطان علي بن  شأنها بين 
يوسف بن تاشفين يحكم إمبراطورية عظيمة 
عاصمته  مركزها  الشمس،  عنها  تغيب  ال 
المحيط  من  الدولة  رقعة  وتمتد  "مراكش" 
نهر  وحوض  شنقيط  وبالد  غرباً  األطلسي 
بحيرة  لتُحادي  شرقاً  وتمتد  جنوباً،  السنغال 
تشاد في الصحراء الكبرى، وتجاوزت البحر 
الجزيرة  شبه  من  أجزاء  لتشمل  المتوسط 
اإليبيرية )األندلس(، وهذه الرقعة الجغرافية 
ملتقى  المغربية  المملكة  جعلت  الواسعة، 
للتنوع والغنى،  الثقافات والحضارات، وبلداً 
خاصًة وأن المغرب عرف استقراراً سياسياً 
ساعد على نهضة الفنون والصنائع واآلداب 
والعلوم.. فاألمير علي بن يوسف دام حكمه 
يملك  وكان   ،)1106-1143( عاماً،   37
رؤية بعيدة المدى في تدبير شؤون دولته، فقد 
حرص على تعزيز أركان المملكة على أسس 
متينة، ترى في الشأن العام مجااًل لإلصالح 
كي  للجميع  الفرص  وخلق  األرض  وإعمار 
يبدع وينتج ويجّدد، ولذلك كان يولي اهتماماً 
كبيراً للضرورات التي يحتاجها الناس بشكل 
عام، وعلى رأسها المجال الديني، لما له من 
تنعكس  ونفسيٍة،  وسلوكيٍة  اجتماعيٍة  أبعاٍد 
إيجاباً على الحياة االقتصادية ومجال العمل.

بن  علي  المرابطي  األمير  عهد  في       
القرويين  جامعة  ضاقت  تاشفين  بن  يوسف 
بمن يرتادها من أهل العلم وطالب المعرفة، 
األمير  هذا  فقّرَر  عليها،  الوافدين  لكثرة 
توسعتها، من خالل شراء العديد من األمالك 
بهذه  للقرويين، فأضاف  المجاورة وإضافتها 
جديدة،  وقباب  وأبواب  بالطات  التوسعة 
وخاصة تلك المجاورة للمحراب، والتي نُِقش 
عليها بالذهب والالزود وأصناف الصباغات 
وأصفر،  وأخضر  أحمر  من  المختلفة 
وزخارف بديعة على غاية من الجمال والدقة 
والبهاء، وكان أيضاً تجديد المنبر  الذي نجد 
التاريخ  كتب  من  عدد  في  وأوصافه  أخباره 
ومنها كتاب: زهرة اآلس للجزنائي، وكتاب: 
وكتاب:  زرع،  أبي  البن  القرطاس  روض 
الهادي  لعبد  فاس  بمدينة  والجامعة  المسجد 
التازي، وغير ذلك من المؤلفات التي ترصد 

معالم الحضارة المغربية. 

     ُصنع منبر القرويين بناء على طلب من 
وأشرف  يوسف  بن  علي  المرابطي  األمير 
عليه العالُِم األديب أبو يحيى العتاد، وقد َخلَف 
ليكون أحد معالم  الزناتيين،  المنبر منبر  هذا 
قوة  من مظاهر  الكبرى ومظهراً  المرابطين 

الدولة وهيبة السلطان.
    ولعل المثير لالهتمام والباعث 
على الدهشة هو بقاء هذا المنبر  
يؤدي وظيفته إلى وقتنا الحالي، 
بعد هذه القرون الطويلة وتعاقب 
عليه،  الخطباء  من  اآلالف 
وتوالي العصور واألزمنة، حيث 
يظهر سر هذا المنبر في مستوى 
وفي  به،  صنع  الذي  اإلتقان 
عن  فضال  وجودته،  العمل  دقة 
القرويين  على  القائمين  حرص 
عليه،  والحفاظ  حمايته  على 
القليلة  الشهور  تم خالل  أن  إلى 
مقصورته  في  وضعه  الماضية 
بعض  محاولة سرقة  إفشال  بعد 
نقوشه النادرة وزخارفه النفيسة.
     لقد ُصنع هذا المنبر الفريد 
األبنوس  خشب  من  نوعه،  من 
الثمين،  والعاج  الجودة  عالي 
أمام  تصمد  فاخرة  مواد  وهي 
عوادي الزمن، ولم تترك مساحة 
ملئت  وقد  إال  المنبر  هذا  في 
نقوشاَ هندسية وزخارف بديعة، 
فصوص  خمسة  له  فالقوس 
متكاملة  نقوش  تؤطره  متجاورة 
ومتناظرة، وأيضا ُزيّنت واجهُة 
وزخارف  بأغصان  الُمسند 
خشب  ففيها  الَخْلفية  أما  نباتية، 

متعدد  عقد  يؤطرها  مطعم  أو  مرصع 
هندسية  برسوم  جوانبه  وحلّيت  الفصوص، 
الدقة والروعة، وكل قطعة تختلف  في غاية 
شخصيتها  وفي  زخرفتها،  في  األخرى  عن 
المثمنة  النجوم  الجمالي، حيث  الفنية ووقعها 
واألشكال المتبانية، وبالخط الكوفي والنسخي 
آيات كريمة على  العاج  بمادة  نُقشت  الجميل 
محيطه  في  وأيضا   ، المنبر  جهات  بعض 
اآلية  من  الحشر،  سورة  من  اآليات  ُكتبت 
اتقوا  آمنوا  الذين  أيها  "يا   :24 إلى   18
قوله  إلى  لغد...  قّدمت  ما  نفس  ولتنظر  هللا، 
في  ما  له  يسبح  الحسنى  األسماء  له  تعالى: 
الحكيم"،  العزيز  وهو  واألرض  السماوات 

المنبر فوق قوس  وقد نُقش تاريخ صنع هذا 
الخطيب: "في شهر شعبان خمسمائة  دخول 
وثمان وثالثين هـ/ 1144م"، وارتفاع المنبر 
 2,75 وعمقه   ،0,91 وعرضه  متراً   3,6
في  أمثاله  وندرة  المنبر  هذا  ولفرادة  متراً، 
الباحثين  الكثير من  العالَم اإلسالمي، اعتبره 

وقد  نفيساً،  حضارياً  تراثاً  والمستشرقين 
عملت فيه أيدي الفنانين المغاربة واألندلس، 
فنّاً  فأنتج  باألندلسي  المغربي  الفن  فامتزج 
العمران  جمع  حيث  الطابعين،  بين  خليطاً 
المرابطي بين الفن األندلسي الجميل وعظمة 
وهيبة الدولة المرابطية الصحراوية األصل، 
ومع  والفقه،  العلماء  ودولة  مجاهدة،  دولة 
والصنائع  بالفنون  كبير  اهتمام  لها  كان  ذلك 
أبعاد جمالية، حتى ال  من ِحرٍف وِمهن، لها 
البناء  عن  بعيدة  صحراوية  دولة  إنها  يقال 
هذه  وآثار  المهن،  وفي  العمران  في  والتفنن 
الدولة حاضرة إل يومنا هذا، من خالل منبر 
القرويين، وكثير من معالم الدولة المرابطية 

المملكة  مدن  من  وغيرها  وبمراكش  بفاس 
المعمور  أرجاء  مختلف  وفي  المغربية، 
ممتدة  األطراف  شاسعة  الدولة  كانت  عندما 
إليها  يُشار  عظيمة  إمبراطورية  األركان، 
شاهد  منبرها  وهذا  خالدة  أّمة  تلك  بالبنان، 

على رفعة قدرها وعلو شأنها.
الغازي  أحمد  سيدي  العالمة  يقول       
الحسيني رحمه هللا، وهو أحد علماء القرويين 
كان يخطب من على  وخطيب مسجدها وقد 
المقام،  هيبة  مستشعراً  الشريف،  المنبر  هذا 
هذا  ببركة  اللهم  خطبه:  بعض  في  يقول 
الجامع وبعظمة هذا المنبر الذي ُعمره يزيد 
أهل  عليه  يصعد  إنما  وكان  عام،  ألف  على 
كان  من  إال  المنبر  هذا  على  يصعد  ال  هللا، 
إال  الكلمة  يقول  ال  ربانياً،  عالما  هلل  ُمخلِصاً 
المنبر شأنه عظيم"،  هذا  أّواًل،  بها  إذا عِمَل 
أن صعود  تؤكد  وهذه شهادة من عالم جليل 
فهو  الهين،  باألمر  يكن  لم  القرويين  منبر 
مقام سامق ومنزلة عظيمة، وشرف ما بعده 
والصاعد  جسيمة،  مسؤولية  وأيضاً  شرف، 
الهيبة والجالل، ولذلك  إليه وعليه، يستشعر 
كونه  يتجاوز  القرويين  منبر  مثل  منبراً  فإن 
مجرد منبر، إلى اعتباره رمزاً وعالمة على 
األثر  تترك  العظمى  الدول  أن  مفادها  حقيقٍة 
واإليمان  صاحبها،  يرفع  العلم  وأن  العظيم، 
زينة المؤمن، فإذا اجتمعت هذه الخصال في 
أمير كان صالح األمة وكان فالحها ونصرها 
يحكم  أن  عجب  فال  واستقرارها،  وأمنها 
من  أزيد  يوسف  بن  علي  المرابطي  األمير 
37 عاماً إمبراطورية واسعة األرجاء ممتّدة 
أصيلة  مغربية  نهضة  ويؤسس  األطراف، 
وبصيرة،  هدًى  وعلى  قوية،  أركان  على 
ملوك  من  األشراف  السالطين  دأب  وهذا 
مؤّسسها  عهد  منذ  المغربية  الدولة  وأمراء 
سلطان األولياء المولى إدريس األول، وإلى 
سيدي  الملك  جاللة  المؤمنين  كل  أمير  عهد 
وخلّد  ملكه  وأعّز  هللا  نصره  السادس  محمد 
من  يبذله  لما  وفضله،  ذكره  الصالحات  في 
هادية  ومعالم  محمودة  ومآثر  جليلة  أعمال 
من  بمداد  التاريخ  يُسّجلها  رائدة،  ومبادرات 
األجيال  تذكرها  وسوف  واالعتزاز،  الفخر 
أجدادنا،  مفاخر  اليوم  نذكر  مثلما  القادمة، 
ومنبر القرويين خير مثال، وفيه الكفاية لمن 
وفكر  زاخرة  مغربية  أمة  سأل عن حضارة 

مستنير.
التراث  أنَّ ذخائر  التأكيد على  أخيراً، وجب 

تخدم  أن  يمكن  القيّمة،  ونفائسه  المغربي 
إليه  يطمح  الذي  الجديد  التنموي  النموذج 
فتح  إليه، من خالل  المغرب، ويصبو  بلدنا 
أفق التفكير في استثمار هذا التراث الزاخر 
االقتصاد  تُنِعُش  مجاالت  ضمن  والمتنوع، 
وتؤثر على السلوك العام، فالمواطن المغربي 
تاريخ  يعرف  عندما  الشباب،  وخاصة 
رموز  على  ويقف  إليها،  ينتمي  التي  األمة 
واالعتزاز،  بالفخر  يشعر  فإنه  حضارته، 
تجاه  بالمسؤولية  وشعوره  وعيه  ويزيد 
اإلصالح  أوراش  في  لينخرط  وطنه، 
معاني  ويستحضر  اليوم،  المفتوحة  الكبرى 
األمل والتضحية واإلتقان، في سائر أعماله؛ 
سواء في الدراسة وطلب العلم أو العمل أو 
والعامة،  الخاصة  الحياة  مجاالت  ضمن 
في  المغربي  التراث  ذخائر  توظيف  إن  ثم 
بضخ  كفيلة  االستثمار  جلب  وفي  السياحة 
موارد مالية مهمة في ميزانية الدولة، وفي 
تحفيز الشباب والمقاولين والمستثمرين على 
وتجعله  التراث  بهذا  تنهض  مشاريع  إبداع 
مع  خاصة  للثروة،  صانعاً  للّدخل  مدّراً 
التسويق  وتقنيات  التواصل  وسائل  تطور 
وتبادل  المتاحف  شبكات  وخلق  الرقمي 
الثقافات عبر العالم، وكل ذلك يخدم صورة 
المغرب التي ينبغي أن ال يغيب عن أذهاننا 
الرغم من كل  مستوى رقيّها وجمالها على 
ما يمكن أن يُالَحظ من فتور أو ضعف في 
الورش  هذا  إنجاح  ولعل  المراحل،  بعض 
فيه  ينخرط  أن  ينبغي  الكبير  التثقيفي 
الجميع؛ من إعالم وصحافة ومجتمع مدني 
ومؤسسات رسمية وقطاع خاص.. ومغاربة 
من  السياق،  هذا  في  البد  و  أيضاً،  العالم 
استحضار بعض النقط المضيئة في إعالمنا 
بالدي"  "كنوز  برنامج  في  متمثال  الوطني 
فواسي  جمال  الشاب  اإلعالمي  يقّدمه  الذي 
والذي  الجهوية،  مكناس  إذاعة  منصة  عبر 
ص حلقة كاملة من حلقاته لمنبر جامع  َخصَّ
من  جوانب  على  الضوء  ُمَسلّطاً  القرويين، 
الكنوز  أحد  بوصفه  المنبر،  هذا  إشعاع 
وهناك  المغربية،  المملكة  بها  تزخر  التي 
تُبذل  وأهميتها،  قيمتها  لها  أخرى  مبادرات 
في سبيل تثمين هذا التراث، يضيق المجال 
عن ذكرها جميعاً، ولكن يكفي من القالدة ما 

أحاط بالُعنق.

بقلم: 
سناء سراج

كيف تصنع مرما ؟!!
إذا أردت عزيزي  لكن  العنوان صادما..   يكون    ربما 
القارئ أن تعرف سر التركيبة لصناعة مجرم فأكمل القراءة 
للنهاية..َ منذ عدة سنوات مضت علينا مررنا خاللها بأحداث 
كثيرة بين البناء والهدم والتوقف ثم السير مرة أخرى. فمثال 
عقب ثورة يوليو 1952 تم بناء مصانع كثيرة وكبيرة ومعالم 
عمالقة مازالت باقية مثل السد العالي وبرج القاهرة والمصانع 
الحربية والغزل والنسيج وغيرها ثم أتت علينا حقبة من الزمن 
تسمى االنفتاح بعد انتصارات حرب أكتوبر العظيمة المجيدة 
1973 وتلتها سنوات أخرى مليئة باألحداث والتغيرات الجيدة 
والسيئة وأبرزها انتشار صناعة أخرى هي غلق المصانع 
تدريجيا على  نعتمد  أن أصبحنا  إلى  وبيعها وخصخصتها 
استيراد اغلب احتياجاتنا حتى من القمح والطعام وأصبحنا 
شعب مستهلك غير منتج ،، ومرت سنوات أخرى عقب ثورة 
يناير 2011 تشبه السنين العجاف حتى تبدل الحال تدريجيا 
وعادت مصر لتشيد المصانع والطرق والكباري والمشروعات 
العمالقة وتبني المدن الجديدة وتقضي على العشوائيات وتزيد 
من الرقعة الزراعية والتوسع في اإلنتاج  وبناء بنية أساسية 
كثيرآ  ابعد  ولن  وأكمل..  أجمل  القادم  يكون  وان شاء هللا 
العنوان كيف تصنع مجرم؟؟  ولكن يحضرني  عن تفسير 
قول المناضل مارتن لوثر كينج أمريكي الجنسية ولكن من 
أصول أفريقية حيث ظل يناضل ويدافع من أجل إنهاء التمييز 
العنصري بين السود والبيض ويرسي مبادئ العيش في سالم 
وتآخي وان  الحياة حق للجميع بغض النظر عن اللون أو 
الدين وكان أصغر إنسان سنآ حصل على جائزة نوبل للسالم 
وفي نهاية المطاف تم اغتياله وهنا ايضآ يحضرني  سؤال 
لماذا  كل الداعين للسالم الذين يفنون حياتهم ليرسوا مبادئ 
العيش في سالم ومساواة وإسترداد الحقوق  يتم اغتيالهم ؟!!

 والقول الذي استوقفني من أقوال مارتن لوثر كينج هو “إن الظلم 
في أي مكان يشكل تهديدا للعدالة في كل مكان “. ويحضرني 
ايضا بعض التساؤالت حول مقال للمفكر والفيلسوف محمد 
عثمان الخشت يحمل عنوان )) إصالح الغرائز (( حيث قرأت 

المقال عدة مرات واستوقفني بعض األقوال : 
إننا نعاني نوعآ من االنفصام بين ثقافتنا المكتوبة وبين الثقافة 
انفصام بين معتقداتنا  الفعلية نعاني  الحاكمة لطريقة حياتنا 
وافعالنا إن ثقافتنا باتت ثقافة مريضة بحالة من اإلنفصام…… 
كما مرض  النظري  العقل  النفس مرض  ومثلما مرضت 
العليا إلى طاقة غضب  الوجدان وتحولت الطاقة الغريزية 
وتوحش وانعكس كل هذا على الحياة االجتماعية واالقتصادية. 
والسؤال هنا الذي أود طرحه لماذا تتحول طاقتنا إلى طاقة 

غضب وتوحش؟؟؟ 
مما ال شك فيه إنني ما زالت احبو أمام تلك القمم والهامات التي 
تعانق السماء وانا ال احلل المقال بقدر ما استفسر عن مغزاه 
و كقارئة عادية من عامة الناس  من وجهة نظري المحدودة 
والتي ال تضاهي القمم األدبية والفلسفية العظيمة التي ذكرتها 
في مقالي وبفطرتي البسيطة اترجم ما فهمت حيث اعتقد ان 
الظلم والتمييز أو التهميش لما يقوم به اإلنسان في مناحي 
الحياة المختلفة وعدم التقدير وضياع الفرص وسحق األفكار 
والتعامل بنص القانون واغفال روح القانون وإهدار الحقوق 
وضياعها أو إعطائها لمن ال يستحقون ونضع هنا خطوط 
كثيرة.. كل هذا يخلق نوعا من التوحش والعنف والغضب 
الكامن الذي يولد البغض والكراهية وعدم االنتماء وتنعكس 
تلك األحاسيس داخل النفس البشرية وتتحول لطاقة هدامة.. 
باختصار كل منا يعمل يفكر يبدع ينتج يصعد درجات السلم 
ليقدمه وهذا يحتاج  يديه حصاد تجاربة  بين  ليصل ويكون 
بعض الصالحيات التي يجب أن تتوفر له حتى يستمر في 
إلى  المشوار وتتحول طاقته  يكمل  العطاء واإلنتاج  وان 
طاقة إيجابية نافعة تخدم المجتمع وليس طاقة سلبية هدامة 
المجرم  العنف والتوحش وحتى ال نقوم بصناعة  تزيد من 
دون أن ندري ارفعوا الظلم أقيموا العدل والمساواة، القضاء 
على الفساد والمحسوبية والوساطة والمجامالت أن يأخذ كل 
ذي حق حقه ردوا الحقوق ألصحابها اقضوا على التهميش 
فيلم جعلوني  لمشاهدة  أدعوكم   .. النهاية   .. وفي  والتمييز 
مجرمآ لفريد شوقي وكيف أن المجتمع حول اإلنسان السوي 
إلى مجرم وقاتل،، وكما قال فاروق جويدة ال تسألوا الطير 

الشريد لماذا رحل.. 
وكما قال مارتن لوثر .. 

في النهاية لن نتذكر كلمات أعدائنا ..  بل صمت أصدقائنا.. 
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أبو حجاج

 جمرد كلمة
كيف ُيطلب من المصريين أن يكونوا يداً واحدة والدولة نفسها تصنفهم 

إلى مسلمين ومسيحيين في بطاقتهم الشخصية ؟؟

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

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

      
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

أشُعـر ِبراحـة

القاضية عون تفسر إصدارها اتهام »القتل« 
لزوج نانسي عجرم

الثقافة املصرية: دخول معرض الكتاب جمانا لذوي القدرات 
اخلاصة وأبناء الشهداء

القدرات  الثقافة المصرية دخول ذوي    أعلنت وزارة 
الخاصة وأبناء الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة 

معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بالمجان.
الدايم  إيناس عبد  وبحسب موقع »بوابة األهرام«، قررت 
للكتاب  الدولي  القاهرة  الثقافة فتح أبواب معرض  وزيرة 
القدرات الخاصة وأبناء  51 مجانا لذوي  الـ  في دورته 
الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، والذي يقام في 
الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير بمركز مصر للمعارض 

والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.
وقال هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه 
الكتاب  التي تحتضن فعاليات معرض  القاعات  تم تزويد 
القدرات الخاصة تهدف إلى  بتجهيزات ومسارات لذوي 
تيسير جولتهم بمختلف األجنحة وتقديم جميع الخدمات 
الالزمة حرصا على تحقيقهم االستفادة القصوى من الزيارة.

وبحسب وزارة الثقافة، يضم معرض القاهرة الدولي للكتاب 
هذا العام 808 أجنحة عرض ويشارك فيها 38 دولة و900 دار نشر عربية وأجنبية 
الهمم  المرتبطة بذوى  3 دور نشر متخصصة فى اإلصدارات  وجهة رسمية منهم 

و41 مكتبة لسور األزبكية.

وأشارت الوزارة إلى أن المعرض هذا العام سوف يحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية 
متنوعة، وتشهد ألول مرة إصدار تطبيق إلكتروني يتضمن برنامج األنشطة وبيانات 

كاملة عن اإلصدارات وأماكنها فى القاعات المختلفة.

كارول غصن تكشف موقفها من هروب زوجها

اللوفر يتزين مباسات التاج امللكي الفرنسي

لالحتفال بالربيكست.. جونسون يقرتح 
مجع تربعات لـ«بيج بن«

أخ���َض���ع���ُت ق��ل��ب��ي ألك���ب���ر ِج���راح���ة

وق������ررُت وض���ِع���ك م��ك��ان��ه ب��ص��راح��ة

ب��ك��ام��ل ح����دوده وف���ي ن��ف��ِس امل��س��اح��ة

ألش���ُع���ر ِب���ك���وِن���ك دوم������اً ُم��ت��اح��ة

ِن�����ك ف���ي داخ���ل���ي ف��أش��ُع��ر ِب��راح��ة وأ

وم���ش���اِع���رك رق��ي��ق��ة وك���ِل���ك س��م��اح��ة

وك����أن����ي أح���ي���ا ف����ي أح���ل���ى واح����ة

أُج����ي����ُد وح�����دي ف��ي��ه��ا ال��س��ب��اح��ة

سياحة وم��ع��املِ��ك  بحسِنك  مستمتع 

يُ����واك����ب رج���اح���ة ف��ي��ه��ا اجل����م����ال 

يَ��س��ت��وع��ب ج���ن���وْن ع��ش��ق��ي ب��وق��اح��ة

اإلط���اح���ة ي���خ���اف  ال  خ���ي���ال  وإص������رار 

الفصاحة غ��ي��اب  ف��ي  امل��ع��ان��ي  ببعض 

املُ���زاح���ة روْح  ش���ع���ري  ف���ي  يَ��ع��ش��ق 

الَح وال����وح����ُي  ح��ض��ن��ي  ف���ي  وأن������ِت 

ف��أش��ع��ر ِب���ك���وِن���ك دوم������اً ُم��ت��اح��ة

ف����ي ك�����ِل رك������ٍن وف�����ي ك����ل س��اح��ة

وب���أِن���ك َح��ل��ل��ِت ف���ي ك����ِل امل��س��اح��ة

وص����ادق م��ش��اع��رك تُ��ري��ح��ن��ي ب��ص��راح��ة

ف���أش���ُع���ر ِب���ح���ِب���ك وأش����ُع����ر ب��راح��ة

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

البريطانية  رصدت وسائل اإلعالم     
لميجان ماركل، دوقة ساسكس  أول ظهور 
السابقة، بعد أسبوع من إعالنها وزوجها 
األمير هاري تخليهما عن مهامهما 
الذي  الكندي  القصر  الملكية، إذ غادرت 

الزمه الزوجان ديسمبر الماضي.
القصر  انطلقت من  فيما بعد أن ميجان  واتضح 
إلى  فانكوفر، متوجهة  الكائن في جزيرة  الكندي 
النساء في أحد  إيستسايد“ إليواء  ملجأ ”دوانتاون 
أفقر أحياء كندا، على متن طائرة، وبدت مرتاحة 
وسعيدة برفقة فريقها األمني، بحسب الصور التي 

نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية. 
ونشر مركز اإليواء صورة تجمع ميجان ماركل 

و8 نساء من المركز، إذ كانت الزيارة بهدف تقديم 
الدعم ورفع الروح المعنوية لفريق الموظفين، كما 
شكلت الزياة فرصة لمناقشة قضايا تتعلق بالنساء 

والمجتمع بحسب ما نشر المركز.
الكندي منذ يوم  القصر  يذكر أن ميجان الزمت 
الجمعة الماضي، برفقة ابنها آرتشي، إال أن األمير 
يناقش موضوع  هاري بقي في بريطانيا ريثما 

التخلي عن العضوية في العائلة المالكة.

وأطلت ميجان بأزياء سبق وظهرت بها في 
مناسبات عدة، منها معطف من »بربور« بـ399 
قيمتها 195 دوالرا،  دوالرا، وحقيبة من »كويانا« 

كما اختارت حذاء شتويا مالئما للطقس البارد.
المقرر أن يعود األمير هاري نهاية هذا  ومن 
المتمثلة  الملكية  األسبوع، وسيؤدي آخر مهامه 
العالم للركبي في قصر  بحضور قرعة كأس 

باكنجهام.

fzemokhol@gmail.com

 فسرت القاضية غادة عون، قرار االتهام بالقتل الذي 
أصدرته بحق زوج نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم.

العام االستئنافي في جبل  القاضية في االدعاء  وكانت 
لبنان، غادة عون، قد أصدرت اتهاما رسميا بحق زوج 
الفنانة نانسي عجرم، بجناية القتل القصدي، استنادا إلى 
229/547، وأحالت الملف على قاضي التحقيق  المواد 
األول في جبل لبنان نقوال منصور، بحسب وكالة األنباء 

اللبنانية.
لتعلموا كل شيء  المادتين  وقالت غادة عون: »راجعوا 
للدكتور  اتهاما  بالنسبة لالتهام«. وتابعت: »لقد وجهت 
فادي الهاشم بالقتل بموجب المادة 573 من قانون 

العقوبات، ولكن معطوفة على المادة 229«.
اللبناني، على  العقوبات  قانون  573 من  المادة  وتنص 
أنه: »من هدد آخر بسالح عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز 

إذا كان السالح ناريا  العقوبة بين شهرين إلى سنة  الستة أشهر، وتتراوح 
واستعمله الفاعل«.

أما المادة 229، من قانون العقوبات اللبناني فتنص على أنه: »ال يعاقب الفاعل 
على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو 
ملك غيره، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا، شرط أن يكون الفعل 

متناسبا مع الخطر«.
لم نستغرب  الهاشم، والذي قال: »إننا  وعلق كذلك جابي جرمانوس محامي 
الطبيعي يتحول  المسار  الهاشم لكون أن  فادي  الدكتور  الراهن بحق  االدعاء 

الملف إلى قاضي التحقيق األول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق 
سيصدر قرارا باعتبار ما فعله الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس«، 
بحسب صحيفة »الوطن«. وتابع المحامي: »من الطبيعي أن يجرى االدّعاء 
وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق األول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات، 
وسيتثبت صحة كل ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتم توصيف فعل الدكتور الهاشم 

بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني«.
وكانت فيال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت 
انتهت  الجنسية،  الموسى، السوري  لـ«محاولة سرقة« من قبل محمد حسن 

بإطالق نار ومقتل الشاب السوري على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

الملكي  التاج  بفرنسا ماسات  اللوفر  أبولو بمتحف   تعرض في قاعة 
الفرنسي بعد أشهر من تجديدها؛ لتقدّم القاعة رؤية كاملة وتاريخية لمجموعة 

المجوهرات الملكية الفرنسية.
أنجوليم  الـ15، ودوقة  لويس  وتيجان  قيراطا،   140 بعيار  ماسة »ريجنت« 
الملوك  كلّها تشهد على ولع  أوجيني،  الـ18، واإلمبراطورة  لويس  قريبة 
الفرنسيين، بجمع األحجار الكريمة وصناعة المجوهرات الذهبية، إّما رغبة 

بإثارة اإلعجاب وإما من باب المنافسة بين العائالت الملكية األوروبية.
الثورة  قبل  ما  إلى حقبة  تعود  القاعة مجوهرات  في  األولى  الواجهة  وتضّم 
األولى  اإلمبراطورية  الثانية فتضّم مجوهرات من  الواجهة  أّما  الفرنسية، 
الثالثة مجوهرات  الواجهة  فيما تضّم  الفرنسي،  التاريخ  ومراحل مختلفة من 

تعود إلى اإلمبراطورية الثانية وبقايا من مجوهرات اإلمبراطورة أوجيني. 
التي صّممها كل من  القاعة  داخل  الديكور  تغيير  األعمال مع  وترافقت هذه 
لوبرين ودوالكروا وجيراردون وغيرهم قبل أكثر من قرنين، وتضّم القاعة 

41 لوحة و118 منحوتة و28 لوحة زيتية.  
العرض األول  60 متراً،  يبلغ طولها  التي  أبولو  وقدمت قاعة 
1532 في عهد فرنسوا  إلى سنة  تعود  التي  للمجموعة األساسية 
األول، وتّم تناقلها وغناؤها من عهد إلى آخر، قبل بيعها بالكامل في 
عهد الجمهورية الثالثة في عام 1887، ما أدّى إلى تناثر الكثير من 

القطع الثمينة التي أعيد شراء بعضها وضياع البعض اآلخر.

مقابلة بصحبة زوجها  في  قالت كارول غصن   
إن عالقتها  ببيروت،  منزلهما  في  كارلوس غصن 

مع اليابان انتهت، حسبما نقلت »رويترز«.
وأفادت كارول )54 عاما( األميركية من أصل 
لبناني، التي أمضت سنوات عديدة كمصممة أزياء 
لها  التي يوجهونها  االتهامات  إن  نيويورك،  في 

»جزء من مزحة«.
لساعات،  بشهادتها  اإلدالء  بعد  إنها  تقول  ومضت 
الذهاب، وبعد تسعة أشهر  بأن بوسعها  إبالغها  تم 
صدرت مذكرة االعتقال، واصفا هذا التحرك بأنه 

»انتقامي وال عالقة له بالقانون«.
فترة  بعد  قد أصدرت  اليابانية  السلطات  وكانت 
بيروت مذكرة  قصيرة من ظهور كارلوس في 
فيما  الزور  الشهادة  بتهمة  اعتقال بحق كارول 

يتصل بتهمة االختالس ضد زوجها.
المقابلة، هل كانت  وعندما سئلت كارول خالل 

ستثني زوجها عن الهروب فقالت »نعم«، لكنها توقفت عن الكالم ونظرت إلى 
زوجها ومضت تقول »ال«.

البداية ألبدت اعتراضها وأنها كانت تؤيد  لو كانت قد علمت من  أنها  وأضافت 
أن يخوض زوجها المعركة القانونية إلثبات براءته، لكن بعد مرور الوقت وبعد 
أبدا على  لن يحصل  أن زوجها  أدركت  اليابانيين  المدعين  تعامل  لكيفية  رؤيتها 

محاكمة عادلة، وعبرت عن سعادتها ألن زوجها » فعل ذلك«.
وقال المدعون في طوكيو إن مزاعم غصن بوجود مؤامرة غير صحيحة، وإنه 

أخفق في تبرير أفعاله.
لبنان مسقط رأسه تطورت بسرعة مع  إلى  وذكر غصن أن خطة هروبه 

مجموعة صغيرة من الناس بسعر معقول وفي سرية تامة.
وتابع قائال، إن القاعدة األولى في اإلقدام على شيء كهذا هو أال يعلم به أي من 

أفراد األسرة ألنهم سيكونون قلقين للغاية.
بقية حياتهما  لبنان  في  البقاء  إنه سيسعدهما  الزوجان  قال  المقابلة،  وخالل 
قول  حد  اليابان »مستحيلة« على  إلى  العودة  أن  الضرورة، حيث  اقتضت  إذا 

كارول.

 اقترح رئيس وزراء بريطانيا بوريس 
جونسون، إطالق حملة تبرعات من 
أجل أن يتاح دق جرس ساعة بيغ بن 
التي يمثل برجها أحد معالم  الشهيرة، 
البرلمان البريطاني، لحظة خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.
13.7 طن صامت  الذي يزن  والجرس 
إلى حد كبير منذ عام 2017 بسبب 
أعمال تحديث جار تنفيذها في برج 
إليزابيث الذي يضم الساعة، وال يدق 
المهمة مثل  المناسبات  الجرس إال في 

احتفاالت عشية السنة الجديدة.
وكان رئيس الوزراء يتحدث بعد أن 
رفضت لجنة في مجلس العموم اقتراحا 
بأن يدق الجرس وقت ترك التكتل 
األوروبي »البريكست«، ألن ذلك 

سيكون مكلفا للغاية.
وقال جونسون إن تكاليف دق الجرس 
عند الساعة 2300 بتوقيت غرينتش يوم 
31 يناير، لحظة خروج بريطانيا رسميا 
500 ألف  تبلغ  من االتحاد األوروبي، 
جنيه إسترليني )648450 دوالرا(، 
وأضاف أن الناس يمكن أن يتبرعوا من 

أجل ذلك.

ميجان ماركل سعيدة ومبتسمة بعد 
مغادرة العائلة امللكية

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

أندريس مانويل  المكسيكي  الرئيس    عرض 
التي تعرف  الرئاسية  الطائرة  أوبرادور،  لوبيز 
باعتبارها جزءا من  للبيع  بـ"الفيل األبيض"، 

برنامجه "التقشفي".
أوبرادور،  أندريس  المكسيكي  الرئيس  ويواجه 
بيع  في  "أملو"، مشكلة  باسم  اختصارا  المعروف 

الطائرة، إذ ال أحد يريد شراء "الفيل األبيض".
الرئاسية،  الطائرة  إن  الثالثاء،  أوبرادور،  وقال 
إلى  بوينغ دريم الينر، ستعاد  وهي من طراز 
الواليات  للبيع في  المكسيك بعد عام من عرضها 
لتصل  تكاليف صيانتها  تراكمت  المتحدة، حيث 

إلى 1.5 مليون دوالر.
إنريكي  السابق،  المكسيكي  الرئيس  واشترى 
إعادة تصميمها  الطائرة، وطلب  نييتو، هذه  بينيا 
80 شخصا فقط،  نقل  قادرة على  بحيث تكون 
نوم  بغرفة  مع إضافة جناح رئاسي كامل مزّود 

وحمام خاص.
لم  المحتملين  المشترين  أن  إلى  أوبرادور  وأشار 
لعملية شراء  تمويل  الحصول على  يتمكنوا من 
تأهيلها  الطائرة، خصوصا وأن عملية إعادة 
وتحويلها مجددا إلى طائرة تجارية تستوعب 300 

راكب، تبدو مكلفة للغاية.
بيع  يأمل في أن توفر عملية  وكان أوبرادور 

برامج  أجل دعم  األموال من  الكثير من  الطائرة 
إلى  بنفسه  بادر  الفقر في بالده، حيث  مكافحة 
السياحية في رحالت  الدرجة  السفر على  اختيار 
إلى  السفر  تجارية منتظمة، وتخفيض رحالت 
القيام  الرئيس حكومته من  الخارج، كما منع 
المملوكة  التنفيذية  الطائرات  برحالت في 

للحكومة.
وأعلن أوبرادور الثالثاء عن سلسلة من المزادات 
39 طائرة مروحية  التي ستبيع ما مجموعه 
تنفيذية وطائرة  للحكومة، و33 طائرة  مملوكة 

صغيرة.
19 طائرة و9  المكسيكية  الحكومة  وعرضت 
للبيع في الجولة األولى من المزادات،  مروحيات 
على أمل أن تجمع أكثر من مليار دوالر، وفق ما 

ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.
األبيض" يستخدم  "الفيل  أن مصطلح  إلى  يشار 
في االقتصاد للداللة على ملكية ال يمكن لصاحبها 
العالية وال سيما  التخلص منها بسبب تكلفتها 

صيانتها.
واستمد هذا المصطلح من قصة ملوك سيام )تايلند 
الحاشية  إهداء رجال  اعتادوا على  الذين  حاليا( 
الملكية المكروهين فيال أبيض من أجل تدميرهم، 

بسبب التكلفة العالية للعناية به.

رئيس املكسيك يعرض »الفيل األبيض« 
للبيع.. واهلدف مكافحة الفقر


