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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

»صفقة القرن« 
فرض واقع ال خيار فيه أو اختيار !!

الرئيس  أن أعلن  بعد  ماذا   
في  ترامب  دونالد  األمريكي 
الذي عقده  الصحفي  المؤتمر 
الثالثاء  األبيض  البيت  في 
ومشاركة  بحضور  الماضي 
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 
ال  فقط  نتنياهو  بنيامين 
المقترحة  خطته  عن  غير، 
اإلسرائيليين  بين  للسالم 
والمعروفة  والفلسطينيين 
القرن«؟ والتي  باسم »صفقة 
خطة  اشمل  بأنها  وصفها 
ُمقدمة حتى اآلن إلقرار السالم 
اإلسرائيلي  الطرفين  بين 
والفلسطيني وتتكون من 80 
يتطرق  أن  صفحة، ولكن دون 
أو  تفاصيلها من قريب  لكشف 
مباشر وصريح  بشكل  بعيد، 

وواضح!
األمر الذي لم يعد يُدهشني مع 
الفلسطيني  الجانب  عدم دعوة 
للمشاركة فيه وتبادل اآلراء 
المبهمة  االتفاقية  هذه  حول 
الذي  األمر   ، اللحظة  حتى 
اإلدارة  يعكس منهجية تطبيق 
األمر  لسياسة  األمريكية 
الواقع على الفلسطينيين بشكل 
فاضح ومعيب ومخيب لآلمال 
خاصة،  بصفة  الفلسطينية 
... وهو  والعربية بوجه عام 
يتضح جلياً  في تصريحات  ما 
أن  على  األمريكي  الرئيس 
لن يرغب  الفلسطيني  الجانب 
البداية على  القرن في  بصفقة 
بأنهم  يعتقد  لكنه   .. األرجح 

النهاية  سيوافقون عليها في 
جيدة  يراها  وأنه  خاصة   ..
لهم وجيدة جداً! رغم  بالنسبة 
بالمرحلة  الفلسطيني  التنديد 
والتي  الخطة  من  األولى 
اقتصادي  إنعاش  تتمثل بخطة 
مليار دوالر والذي  بقيمة 50 
يوليو  في  عنها  االعالن  تم 
تطرق  عدم  نتيجة  الماضي 
اإلسرائيلي  لالحتالل  الخطة 
بشكل واضح وصريح، خاصة 
بعد تخلِّي اإلدارة األمريكية في 
الماضي عن سياساتها  نوفمبر 
وإعالن  عقود  منذ  القائمة 
بومبيو  وزير خارجيتها مايك 
تعترف  تعد  لم  »بأن واشنطن 
المستوطنات اإلسرائيلية  بأن 
الغربية  الضفة  أراضي  على 
تتعارض مع القانون الدولي«.

والجدير بالذكر أنني قلُت ألكثر 
أكثر من مناسبة  من مرة وفي 
يعد يوجد على أرض  لم  بأنه 
بالقضية  يسمى  ما  الواقع 
عزل  أن  بعد  الفلسطينية 
الفلسطينيون أنفسهم وقضيتهم 
إنقساماتهم  نتيجة  العالم  عن 
الداخلية والخارجية وتفريغهم 
القضية  العمدي لمضمون هذه 
بعد  الجميع  التي تخلّى عنها 
تخلّى عنها أصحابها حتى  أن 
وصلوا إلى ما وصلوا إليه اآلن 
أو اختيار  يعد لهم خيار  ولم 
أو  القرن  القبول بصفقة  سوى 

ال شئ على اإلطالق!! 
 

5 سياسـة

year

  البعض يعتقد أن فيروس كورونا .. فيروس مفتعل 
يجد  األخير ال  للطبيعة والبعض  ينسبه  والبعض اآلخر 
أي فرق بينهما سواء كان الفيروس مفتعالً أو طبيعياً 

ألن النتيجة واحدة في الحالتين
ومّن لم يمت بكورونا مات في سوريا أو ليبيا أو لبنان 

أو في أي مكان في هذا العالم المتخبط..
المشكلة في اإلنسان ... اإلنسان ... اإلنسان!!!

 
فريد زمكحل

أشغل فمك باألكل أفضل من إنك تُشغله 
بالقيل وقال ، يزيد وزنك وال تزيد ذنوبك

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

أردوغان يهدد بتنفيذ عملية 
عسكرية يف إدلب السورية 

ما مل تتوقف اهلجمات

الدميقراطيون  يفشلون يف مسعاهم الستدعاء شهود ملساءلة ترامب

رئيس الوزراء اللبناني: احلكومة تأمل يف حتقيق إجنازات للخروج من 
األزمة االقتصادية

عشرات اإلصابات برصاص جنود اإلحتالل 
يف يوم الغضب يف الضفة غرب رام اهلل

بعد 47 عاما  
بريطانيا تودع رمسيا االحتاد األوروبي 

السيستاني يندد باستخدام القوة ضد 
املتظاهرين العراقيني ويدعو النتخابات مبكرة

  يبدو أن الديمقراطيين أخفقوا الخميس في محاولتهم الحصول على األصوات 
الالزمة الستدعاء شهود ضمن إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترمب مما 

يمهد الطريق الحتمال تبرئته في مطلع األسبوع.
األقل  أربعة جمهوريين على  الحصول على أصوات  الديمقراطيون  وحاول 
لدعم هذا المسعى لكن آمالهم تبددت عندما قال السناتور الجمهوري المار 
ألكسندر، الذي لم يكن قد حسم أمره بعد، إن توفير أدلة إضافية في القضية 

مسألة ليست ضرورية.
وقال ألكسندر في بيان بعد الجلسة المسائية ”ليست هناك حاجة إلى المزيد 
من األدلة إلثبات شيء تم إثباته بالفعل وال يفي بالمعايير العليا لدستور 

الواليات المتحدة فيما يتعلق بجريمة تستلزم المساءلة“.
وباستثناء تغيير غير متوقع في موقف سناتور جمهوري آخر يبدو أن 

قرار ألكسندر سيعجل بنهاية محاكمة ترمب التي استمرت أسبوعين.
ونأت السناتور الجمهورية سوزان كولينز عن موقف حزبها وأعلنت دعمها 
الستدعاء الشهود. لكن الديمقراطيين احتاجوا على األقل إلى ثالثة من 
األعضاء الجمهوريين لمنحهم الواحد والخمسين صوتا الالزمة الستدعاء 

الشهود وإطالة مدة المحاكمة.
ليزا موركوسكي  الجمهورية  السناتور  قالت  الخميس،  وفي وقت متأخر 
إذا كنت  فيما سمعت، وأعيد قراءة مالحظاتي وأقرر ما  أتأمل  ”سوف 

بحاجة إلى سماع المزيد“.
أدلة إضافية  الشهود وتقديم  تتعادل األصوات في مسألة استدعاء  وقد 
إذا انضمت موركوسكي والسيناتور ميت رومني إلى كولينز في دعم األدلة 

اإلضافية.
ويعني مثل هذا الجمود أن مساعي استدعاء الشهود ستفشل ما لم يصوت 
رئيس المحكمة العليا في الواليات المتحدة جون روبرتس الذي يرأس محاكمة 

مجلس الشيوخ، لكسر هذا التعادل في األصوات.

الوضع  إن  الجمعة،  اليوم  دياب،  حسان  اللبناني  الوزراء  رئيس  قال    
االقتصادي الذي تمر به البالد ومختلف قطاعاتها، يعاني صعوبات متعددة، 
الحكومة  الصبر والتحمل، آمال أن تستطيع  يقتضي قدرا من  وإن األمر 

الجديدة تحقيق إنجاز يؤدي إلى الخروج من األزمة التي يعيشها لبنان.
وأشار دياب، خالل اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الهيئات االقتصادية 
)تجمع لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان( اليوم، إلى أنه على دراية أن 
وضع المؤسسات االقتصادية شديد الصعوبة وأنها تواجه تحديات كبيرة، 
مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها إليقاف حالة التدهور الراهنة حتى 

تستعيد الدورة االقتصادية حركتها.
وشدد على أن عمليات التدمير التي تتعرض لها بعض المؤسسات، فضال 
عما تمثله من ضغوط إضافية على األوضاع االقتصادية لتلك المؤسسات، 
فإنها أيضا تمثل تشويها لالحتجاجات الشعبية ومطالبها الحقيقية وأهدافها 

اإلصالحية.
من جانبه، أكد رئيس الهيئات االقتصادية محمد شقير أن الهيئات ستقف إلى 
جانب الحكومة في خطواتها اإلصالحية ومهمة إعادة بناء الثقة في الدولة 

واالقتصاد والوضعين المالي والنقدي.
تتضمن  الحكومة خطة  رئيس  إلى  االقتصادية  الهيئات  أعضاء  وفد  وقدم 
مجموعة من المقترحات، بإنشاء لجنة تسيير اقتصادية والبدء بعملية إصالحية 
مالية تتسم بالمصداقية، والتعامل بشكل حاسم مع دين القطاع العام، واستبدال 

اإلجراءات المؤقتة وذاتية اإلدارة المطبقة في تقييد حركة األموال والتعامالت 
المصرفي، وإيجاد حلول لديون القطاع الخاص، والبدء بتنفيذ برنامج متكامل 
لدعم وتحفيز القطاع الخاص، وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي، وصون 
السلم االجتماعي من خالل التركيز على العدالة االجتماعية، وإعادة النظر في 
مزيج سعر الصرف، والسياسة النقدية، وإنشاء صندوق االستقرار واإلصالح 

الهيكلي، ومعالجة ميزان المدفوعات.

  تغادر المملكة المتحدة اليوم الجمعة 
لتبدأ  )بريكست(  األوروبي  االتحاد 
مرحلة غير محددة المعالم تمثل أكبر 
تغيير في مكانتها العالمية منذ أفول 
نجم اإلمبراطورية البريطانية، وأشد 
ضربة لجهود دامت 70 عاما لتحقيق 
الوحدة األوروبية على أنقاض الحرب 

العالمية الثانية.
وتخرج البالد قبل ساعة واحدة من 
الذي  النادي  من  الليل  منتصف 
انضمت إليه في عام 1973، لتدخل 
مزايا  بكل  فيها  تتمتع  انتقالية  فترة 
العضوية باستثناء االسم حتى نهاية 

هذا العام.
وبضربة واحدة سيتم حرمان االتحاد 
األوروبي من 15 بالمئة من حجم 
اقتصاده، ومن أكثر الدول األعضاء 
العاصمة  ومن  التسلح  انفاقا على 
وسيشكل  لندن.  الدولية  المالية 
االنفصال مصير المملكة المتحدة 
ويحدد مقدار ثروتها لألجيال القادمة.

بوريس  الوزراء  رئيس  وسيقول 
جونسون في خطاب تلفزيوني ”هذه 
هي اللحظة التي ينبلج فيها الفجر 
ويرتفع الستار عن فصل جديد“، على 
الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل تذكر 

بشأن خططه بعد الخروج باستثناء 
الكلمات الحماسية.

وسيقول جونسون أحد القادة الرئيسيين 
في حملة ”المغادرة“ قبل االستفتاء 
على الخروج عام 2016 ”هذا هو 

فجر حقبة جديدة“.
وبخالف المعنى الرمزي الكامن في 
 47 إلى  ظهرها  بريطانيا  تدير  أن 
عاما من العضوية، لن يتغير الكثير 
فعليا حتى نهاية 2020 وهو التوقيت 
الذي وعد فيه جونسون بإبرام اتفاقية 
تجارة حرة واسعة مع االتحاد األوروبي 

أكبر تكتل تجاري في العالم.
وبالنسبة للمؤيدين يمثل خروج بريطانيا 
من االتحاد حلم ”يوم استقالل“ بعيدا 
عما اعتبروه مشروعا محكوما عليه 
بالفشل يهيمن عليه األلمان وأخفق 
في تحقيق أحالم سكانه البالغ عددهم 

500 مليون نسمة.
لكن المعارضين يعتقدون أن البريكست 
حماقة من شأنها أن تضعف الغرب، 
وتنسف ما تبقى من النفوذ العالمي 
لبريطانيا، وتقوض اقتصادها وتؤدي 
تحويلها  إلى  المطاف  نهاية  في 
في  المنعزلة  الجزر  من  لمجموعة 

شمال المحيط األطلسي.

  قال الرئيس التركي رجب طيب 
قد  تركيا  إن  الجمعة  اليوم  أردوغان 
تشن عملية عسكرية في محافظة إدلب 
يتم حل  لم  إذا  بشمال غرب سوريا 

الوضع بالمنطقة فورا.
يجيء هذا في الوقت الذي ازداد فيه 
القلق من تدفق موجة الجئين جديدة 
للقوات  هجمات  وسط  تركيا  على 

السورية.
ومنذ األسبوع الماضي تتقدم القوات 
السورية بدعم من سالح الجو الروسي 
على  وسيطرت  إدلب.  في  بسرعة 
عشرات البلدات ومن بينها مدينة معرة 
النعمان المهمة      في المعقل الرئيسي 

األخير للمعارضة المسلحة.
وقال أردوغان في أنقرة إن بالده ال 
يمكنها التعامل مع تدفق الجئين جديد. 
وأضاف أن أنقرة لن تسمح بتهديدات 
جديدة قرب حدودها حتى لو كان ذلك 
يعني اللجوء للقوة العسكرية كما فعلت 
في ثالث عمليات عسكرية نفذتها عبر 

الحدود في شمال سوريا.
وقال أردوغان ”سنفعل ما يلزم عندما 
يهدد أحد ما أراضينا. لن يكون أمامنا 
مرة  المسار  لنفس  اللجوء  إال  خيار 
أخرى إذا لم يرجع الوضع في إدلب 

إلى طبيعته بسرعة“.
وبدا أنه يتمسك بخيار تنفيذ عملية 
في شمال شرق سوريا حيث  أخرى 
وحدات  أكتوبر  في  تركيا  استهدفت 
حماية الشعب الكردية السورية التي 

تصفها أنقرة بأنها جماعة إرهابية.
وقال أردوغان ”لن نحجم عن القيام 
بما هو ضروري بما في ذلك استخدام 
القوة العسكرية“ مضيفا أن تركيا تريد 

االستقرار واألمن في سوريا.
قال  الجمعة  يوم  الحق  وقت  وفي 
الكرملين إن روسيا تفي تماما بالتزاماتها 
في إدلب، لكنها تشعر بقلق عميق 
إزاء ما وصفته بهجمات مكثفة يشنها 
مسلحون على قوات الحكومة السورية 

وقاعدة حميميم الجوية الروسية.

  أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحاالت اختناق بالغاز المسيل 
مسيرتين  الجمعة،  اليوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  قمع  خالل  للدموع، 
للسالم في قرية بدرس غرب رام هللا  للمبادرة األمريكية  سلميتين رافضتين 

وقرية عاطوف شرق طوباس.
وأفادت وكالة األنباء الفلسطينية “وفا”، أن حشدا من أبناء وفعاليات قرية 
بدرس ومحافظة رام هللا والبيرة شاركوا في مسيرة جابت شوارع القرية وصوال 
إلى جدار الضم والتوسع العنصري الذي يلتهم أجزاء كبيرة من أراضي القرية، 

رافعين األعالم الفلسطينية ومنددين “بخطة ترامب- نتنياهو”.
وأوضحت أن آليات االحتالل اقتحمت المنطقة تباعا عقب قمع المسيرة التي 
جاءت تأكيدا على الرفض القاطع للمبادرة األمريكية، والتفاف الشعب خلف 

القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.
وأكد عضو إقليم حركة )فتح( في رام هللا والبيرة، نعيم مرار، خالل مشاركته 
في المسيرة، مواصلة الفعاليات التي تترجم مواقف القيادة الفلسطينية، وفاء 

لدماء الشهداء واألسرى حتى نيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
القدس على كامل التراب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الصفقة ستفشل كما فشلت المؤامرات السابقة، ولن تقلل من 
إرادة الشعب الفلسطيني، وسيكون مصيرها إلى زوال والشعب باق.

وفي األغوار الشمالية، أصيب مواطن بقنبلة غاز بكتفه، واعتقل آخران، إضافة 
إلى عشرات حاالت االختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، خالل قمع قوات 
االحتالل اإلسرائيلي مسيرة )حماية األغوار( في قرية عاطوف شرق طوباس.

وأكد المشاركون في المسيرة أنهم لن يسمحوا بتنفيذ القرار األمريكي اإلسرائيلي، 
ألن األغوار أرض فلسطينية ولن يتم التنازل عنها، ولن تمر هذه الخطة 

على الشعب الفلسطيني.
من  قادمة  حافالت   4 اليوم،  صباح  احتجزت،  االحتالل  قوات  وكانت 
في  الجماهيرية  المسيرة  في  للمشاركة  الفلسطينية؛  المحافظات  مختلف 

األغوار الشمالية.

حكمة العدد

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

  ندد آية هللا العظمى علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة 
العراق اليوم الجمعة باستخدام القوة إلخالء مخيمات المحتجين في جميع 

أنحاء البالد وجدد الدعوة إلجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة.
وأدان السيستاني، الذي ألقى وكيل عنه خطبته أثناء صالة الجمعة في 
مدينة كربالء، بشدة خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب للسالم في 

الشرق األوسط.

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

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

  تدهور االوضاع االمنية في العراق تعيدنا الى عام 
٢٠٠٦ حيث االنفالت االمني والقتل والخطف دون رقيب 
او حسيب مع اختالف بسيط هذه المرة ،فالحكومة العراقية 
الحالية تعلم من يقف وراء هذه العمليات، فالميليشيات 
بات لها اسمها وسلطتها وأحزاب تديرها ومسئولين كبار 

تتعامل معها بل وأصبحت تدير البالد بالكامل.
لم تقتصر االوضاع على قتل وخطف الصحفيين والناشطين 
بل اصبح المتظاهرون هدفاً يومياً لقوات االمن العراقية 
ومسلحي األحزاب، لتكميم االفواه المطالبة بأبسط الحقوق 

المشروعة.
قتل وخطف وقمع نعم يحدث في العراق يوميا استخدام 
الذخيرة الحية والمولوتوف وأسلحة الصيد باإلضافة 
الى الدخانيات لتفريقهم..اربعة اشهر مرت والمحتجين 
ينامون في ساحات االعتصام ويتعرضون لشتى انواع 
القمع وصمت حكومي خوفا من الميليشيات المسيطرة 

على االوضاع.
دولة ً اصدرت بيانا ادانت فيه  اكثُر من ست عشرة َ 
استمراَر تعامِل قواِت األمن العراقية ومسلحين بالعنِف 
المفرط مع المتظاهرين من بينها كندا والوالياُت المتحدة 

وبريطانيا وفرنسا  
 كما دعت هذه الدول بغداد إلى ضمان إجراء تحقيق 
ومساءلة موثوقة في أحداث استهداف المتظاهرين التي 
اسفرت عن مقتل أكثر من ستمائة محتج وفقا لمنظمة العفو 
الدولية لكن هناك مصادر سياسية ذكرت ان احزابا متنفذة 

ترفض فتح ملف قتل المحتجون. 
بيان الدول المنددة ذكر انه رغم الضمانات التي قدمتها 
الحكومة العراقية اال ان مسلحي االحزاب يواصلون 
استخدام الذخيرة الحية هذا ناهيك عن اختطاف الناشطين 

والصحفيين.
ويشير خبراء ان ما يحدث من عنف مفرط ضد المحتجين 
يشير الى ان النظام يدخل في ازمة شرعية ومن الصعب 
ان  يخرج من االزمة بحلول تتوافق مع متطلبات الثوار. 
وبما ان الوضع الحالي في العراق غير منفصل عن الحالة 
االقليمية فكان متوقعا ان تكون هناك تدخالت وبالذات من 
حلفاء الطبقة السياسية من اجل قمع التظاهرات في اشارة 

واضحة الى ايران. 
العنف المفرط الذي استخدمته القوات االمنية والميليشيات 
في االونة االخيرة جاء بعد ساعات من انسحاب أنصار 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الساحات، إثر 
إعالنه سحب دعمه للحراك الشعبي. وتعتبر التطورات 
األخيرة تصعيداً واسعاً لالحتجاجات المناهضة للحكومة 

والنخبة السياسية الحاكمة 

العراق :  عنف مفرط ضد 
املتظاهرين وانفالت أمني

    قال وزير الدفاع األميركي، مارك إسبر، 
الخميس، إن واشنطن تنتظر موافقة الحكومة 
العراقية لنشر نظام باتريوت المضاد للصواريخ 
األميركي في  الجيش  قواعد يستخدمها  في 
إيرانية، مطلع  العراق واستهدفت بصواريخ 

يناير الجاري.
قائدها  إيران، في وقت سابق، على  وردت 
قاسم سليماني، في ضربة  البارز،  العسكري 
أميركية، من خالل إطالق 11 صاروخا على 
قاعدة عين األسد الجوية غربي العراق وقاعدة 
يتمركز بعض من  الشمال، حيث  في  أربيل 

5٢٠٠ جندي أميركي في العراق.
العشرات منهم أصيبوا  لكن  أميركي  يقتل أي جندي  ولم 
بارتجاجات في المخ بسبب شدة االنفجارات، وترغب واشنطن 
في حماية أفضل لقواعدها، خصوصا من خالل نشر أنظمة 
التطور وصواريخ  فائقة  المكونة من رادارات  باتريوت 
اعتراض قادرة على تدمير الصاروخ البالستي خالل تحليقه.
وردا على سؤال حول التأخر في نشر هذه األنظمة، أوضح 
العراقية  الحكومة  أن  الدفاع، خالل مؤتمر صحافي،  وزير 

التي تبدو منقسمة بهذا الشأن، لم تعط موافقتها حتى اآلن.
أحد  العراقيين، هذا  إلى موافقة  بحاجة  إسبر »نحن  وقال 

المشاكل«، وفق ما نقلت رويترز.
وأوضح الجنرال، مارك ميلي، رئيس أركان الجيش األميركي، 
أن نشر باتريوت يعني نقل عدد كبير من الجنود لتأمين عمل 
للقيام بذلك،  التفكير في طريقة  الصاروخ، »وبالتالي، يجب 

هذا ما نفعله حاليا«.
وبعد مقتل سليماني، ندد العراق بما قال إنه »مساس بسيادته«، 

قائال إن التحالف الدولي »تجاوز تفويضه«.
العراقي على رحيل  البرلمان  الحالي، صوت  يناير   5 وفي 
القوات، األجنبية في استهداف للقوات األميركية على األراضي 

العراقية. وعلقت عمليات التحالف منذ ذلك التاريخ.

    اسف البطريرك الماروني 
الكاردينال مار بشارة بطرس 
»بصفقة  سمي  لما  الراعي 
القرن« واصفا اياها ب«عالمة 
الحرب والحقد والقهر«، وقال 
خالل التأمل الروحي في بداية 
القربان  امام  السجود  ساعة 
المقدس على نية لبنان،: »إن 
سجودنا أمام القربان هو فعل 
بيننا،  الرب  إيمان بحضور 
وفعل شكر هلل على حضوره 
معنا وإنقاذنا من كل األزمات 
واألنفاق المظلمة التي يمر بها 
نعيش  زلنا  ما  كنا  ولو  لبنان، 
ظلمات على المستوى السياسي 
اال  واالقتصادي والمعيشي، 
أننا نضع مساء اليوم كل هذه 
الهموم بين يدي الرب يسوع، 

ونجدد إيماننا بوجوده معنا، ونعترف أنه في الفترة األخيرة 
قد جنبنا مخاطر كثيرة، ونطلب منه أن يواصل إهتمامه بنا 
بواقعية ونضع خير وإزدهار  لألمور  ننظر  ويجعلنا جميعا 
الذي ما زال يعاني من  الشعب  الوحيد من أجل  لبنان هدفنا 

الفقر والجوع والحرمان«.
اضاف: »كما نذكر اليوم في صالتنا، تابع غبطته، واقع األرض 
المقدسة، هذه األرض التي ولد فيها المخلص يسوع المسيح، 
وعليها تجلى الثالوث القدوس، وتم فيها فعل الخالص والفداء 
وتأسست الكنيسة، ومنها إنطلق االنجيل المقدس الى العالم. ال 
يمكننا ان نقبل بأن تصبح هذه األرض أرض الحديد والنار«.

وعن »صفقة القرن« قال: »نحن نأسف على ما يسمى »صفقة 
التي هي عالمة حرب وحقد ودمار وبغض وقهر  القرن«، 

التسليم  نقبله ونتحمله. ال يمكننا  للناس، وهذا ما لن  اضافي 
بمشيئة انسان قرر أن يضع جانبا كل التاريخ، وحقيقة وجود 
المسيحيين والمسلمين واليهود، وقد عاشوا معا على أرض مقدسة 
واحدة كما أراد هللا، وهذه األرض ال يمكن ان تحمل هذا القرار 
السياسي الذي أتخذته االدارة األميركية او الرئيس األميركي«.
وختم الراعي: »نصلي اليوم كي يجنبنا هللا مزيدا من الشرور 
بسبب هذا المشروع وهذا القرار الذي اتخذه الرئيس األميركي، 
ومن اجل الشعوب المتألمة والمعذبة. فال سالم إذا لم يُحترم 
االنسان بحقوقه وبكرامته، وال سالم بالظلم والقوة. نسأل رب 
السالم وسيده، وقد أُعلن السالم من تلك االرض يوم ميالده، 
ان يفتح كل القلوب ويمنحها ان تحمل بمسؤولية بناء السالم 
على االرض، الي ارادها بسر تدبيره، ارض سالم، كي يعم 

السالم في العالم أجمع«.

الراعي: صفقة القرن عالمة حرب وحقد ودمار وال ميكن 
لرتامب أن يلغي تاريخ األرض املقدسة

واشنطن تنتظر موافقة احلكومة العراقية لنشر 
صواريخ باتريوت

إلعالناتكم يف الرسـالة
Tel: 514 961 0777   

 450 972 1414 
elressalanews@gmail.com   

LR Lotfi, Rafla & Associates
35 years of expertise

in accounting, audition and tax consultant

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

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

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

* Estate
- Financial statements; Tax planning & Return

* PROFESSIONAL
- Special full accounting service for Professional,    
   Doctors and pharmacies

You like to maximize your wealth in a small 
business corporation?

Ontario Branch:
7030 Woodbine Ave.
Markham, Ontario L3R 6G2
Tell: +1-905-943-9653
Fax: +1-905-946-8971

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

Call us now

Email: Info@lr-ca.ca    www.lotfiRafla.ca

أخبـار

أمريكا تفرض عقوبات على منظمة 
الطاقة الذرية اإليرانية

ماكرون: ال ميكن حتقيق السالم بني اإلسرائيليني 
والفلسطينيني يف وجود طرف واحد

تركيا تنشئ نقطة مراقبة بالقرب من 
سراقب مشالي سوريا

الرئيس التونسي: »صفقة القرن« خيانة عظمى

جملس النواب األمريكي يتبّنى 
إجراءات متنع ترامب من إعـالن 

احلـرب على إيـران

األمريكي  النواب  وافق مجلس    
تحد من صالحيات  إجراءات  على 
إعالن  في  ترامب  دونالد  الرئيس 

الحرب على إيران.
وصوت ٢٢8 نائبا في المجلس امس 
الخميس، لصالح تجميد التمويل ألي 
عمل عسكري ضد إيران دون موافقة 
نائبا   175 فيما صوت  الكونغرس، 

ضد هذا اإلجراء.
ويقضي هذا اإلجراء بمنع الرئيس من 
فدرالية بصورة  موارد  أي  استخدام 
عمليات  لتمويل  الجانب،  أحادية 
عسكرية إن لم يعلن الكونغرس حالة 

الحرب أوال.

كما صوت مجلس النواب لصالح إلغاء 
استخدمه   ،٢٠٠٢ في  قرار صادر 
عمليات  لشن  أمريكيون  رؤساء 
نائبا   ٢3٦ القرار  وأيد  عسكرية، 

مقابل 1٦٦ عارضوه.
المشرعين عن  من  أن عددا  يذكر 
الحزب الديمقراطي أعربوا عن قلقهم 
إزاء احتمال اندالع حرب جديدة في 
القدس«  »فيلق  قائد  اغتيال  أعقاب 
من  بأمر  سليماني  قاسم  اإليراني 

ترامب. الرئيس 
وأعلن الديمقراطيون عن سعيهم للحد 
من صالحيات الرئيس في ما يخص 

بأعمال عسكرية. القيام 

بإنشاء  التركية  القوات  بقيام  نيوز عربية  لسكاي  ميدانية  أفادت مصادر    
دمشق وحلب  مدينتي  بين  الرابط  الدولي  الطريق  على  جديدة  مراقبة  نقطة 

العابر لمدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا.
ونقطة المراقبة الجديدة هي الثانية التي يتم إنشاؤها في مدينة سراقب خالل 

عدة أيام.
لسيطرة فصائل  الخاضعة  المناطق  في  التركية جميعها  النقاط  وتتمركز 
المعارضة. لكن عقب سيطرة قوات النظام السوري، المدعومة من الطيران 
الماضي،  أغسطس  في  الشمالي،  الروسي على خان شيخون وريف حماة 

المراقبة في مدينة مورك. حوصرت نقطة 
كما تمكنت القوات الحكومية السورية والروسية من محاصرة نقطة المراقبة 
تقدم  بعد  الشرقي،  إدلب  بريف  الصرمان  بمنطقة  الواقعة  الثانية  التركية 

الفترة. تلك  عسكري في 

ما يسمى  إن  الخميس،  امس  قيس سعيد،  التونسي،  الرئيس  قال    
»صفقة القرن هي مظلمة القرن وخيانة عظمى وليست تطبيعا«.

وأضاف سعيد في حوار مع التلفزيون التونسي الخميس، »هذه الصفقة 
تعكس ثقافة الهزيمة التي تسود المجتمع العربي وأكثر 
يكون  أن  يمكن  المهزوم ال  والفكر  ذاتها،  الهزيمة  من 

إال فكرا مخاتال وعميال«.
كلمة،  ألقى  قد  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  وكان 
األبيض، لإلعالن عن  البيت  الماضي، في  الثالثاء 
»خطة السالم« المقترحة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، 
المعروفة بـ«صفقة القرن«، وذلك بحضور رئيس الوزراء 

نتنياهو. بنيامين  اإلسرائيلي 
إسرائيل تخطو  اليوم  كلمته:  ترامب في مستهل  وقال 
بين  المقترحة  السالم  السالم، خطة  نحو  كبيرة  خطوة 

اإلسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي لألمام.
وأضاف: »الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدال 
العنف  الذين يستغلون وضعه من أجل نشر  أولئك  من 
بأن خطته  أبلغه  نتنياهو  أن  إلى  واإلرهاب« مشيرا 

المقترحة أساس للتفاوض المباشر.
وأضاف أنه قال للرئيس الفلسطيني »إذا اختار السالم 

فإن أمريكا وغيرها من الدول ستكون على أهبة االستعداد للمساعدة«، 
مضيفا: »قلت لعباس إن األراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى 

مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات«.

بومبيو: خطة ترامب »فرصة عمر« على الفلسطينيني اقتناصها

أن  الخميس  يوم  األمريكية  الخزانة    ذكرت وزارة 
الطاقة  المتحدة فرضت عقوبات على منظمة  الواليات 

الذرية اإليرانية ورئيسها علي أكبر صالحي.
لكن مصادر قالت في وقت سابق يوم الخميس إن الواليات 
وأوروبية  لشركات روسية وصينية  المتحدة ستسمح 
بمواصلة العمل في مواقع نووية إيرانية لتزيد من صعوبة 

تطوير طهران لسالح نووي.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عنها، أن 
إدارة ترامب، التي انسحبت من االتفاق النووي اإليراني 
في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، ستسمح 
باستمرار العمل من خالل إصدار إعفاءات من العقوبات 
التي تمنع الشركات غير األمريكية من التعامل مع منظمة 

الطاقة الذرية اإليرانية.
ويفتح تجديد اإلعفاءات 
لمدة ستين يوما إضافية 
الباب أمام استمرار العمل 
انتشار  بمنع  المتعلق 
األسلحة النووية في مفاعل 
أراك البحثي للمياه الثقيلة 
ومفاعل بوشهر للطاقة 
النووية ومفاعل طهران 
البحثي ومبادرات تعاون 

نووي أخرى.
وقال دبلوماسي غربي 
مطلع ”كان هناك خالف 
في الرأي بين وزارتي 
والخارجية  الخزانة 
األمريكيتين. كانت الغلبة 

لرأي الخزانة… هناك رغبة لفرض مزيد من العقوبات 
تلك  إن  يقولون  آخرين  لكن  مفاجأة،  ذلك  ولذلك شكل 
اإلعفاءات ضرورية لضمان منع انتشار“ األسلحة النووية.

وأكد مسؤول أمريكي نية تجديد اإلعفاءات.

وذكر الموقع اإللكتروني لوزارة الخزانة األمريكية أن 
علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية 

والمنظمة ذاتها أُدرجا على قائمة العقوبات األمريكية.
وقالت وزارة الخارجية األمريكية إن الممثل األمريكي 
بإفادة صحفية في  برايان هوك سيدلي  بإيران  الخاص 
بتوقيت   1600( المحلي  بالتوقيت  11 صباحا  الساعة 
جرينتش(. ومن المتوقع أن يتحدث فيها عن اإلعفاءات 

والعقوبات الجديدة.
ومن شأن قرار فرض عقوبات على صالحي والمنظمة 
المدني ألن  النووي  إيران  برنامج  يؤثر سلبا على  أن 
المنظمة لها السيطرة العملية على البرنامج بما في ذلك 

شراء مستلزمات ومعدات المنشآت النووية.
الدبلوماسي إن السبب المحتمل الختيار الواليات  وقال 

الشركة  أن  هو  بوشهر  في  اإلعفاءات  تمديد  المتحدة 
الروسية المستهدفة هناك تزود منشآت أمريكية بالوقود 
النووي أيضا بما قد يتسبب في مشكالت بسبب العقوبات 

لإلدارة األمريكية.

  أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشكوك 
يوم الخميس في احتمال حل الدولتين بين اإلسرائيليين 
والفلسطينيين وشكك في نجاح خطة السالم التي 

كشفت عنها الواليات المتحدة هذا األسبوع.
وردا على سؤال لصحيفة لوفيجارو عما إذا كان 
يؤمن بحل الدولتين قال ماكرون إنه ”يؤمن بدولتين 

سياديتين“. ولم يوضح ماكرون ما يقصده.
وقال ماكرون أيضا إنه لن يقدم خطته الخاصة، لكنه 
أشار إلى أن خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

قد تحتاج إلى جهود مضنية من أجل االنطالق.
وردا على سؤال عن خطة ترامب، قال ماكرون 
”نحتاج إلى الطرفين لصنع السالم. ال يمكن تحقيق 

ذلك في وجود طرف واحد“.

مايك  األميركي،  الخارجية  وزير  قال    
التي  السالم  خطة  إن  الخميس،  بومبيو، 
قدمها البيت األبيض الثالثاء الماضي، تقدم 
“فرصة عمر”، مضيفا أنه على الفلسطينيين 

أن يبادروا القتناصها.
وأكد وزير الخارجية األميركي، في مقابلة 
مع قناة سكاي نيوز عربية، أن الخطة جاءت 
شاملة ومفصلة ألول مرة، كما جرى إرفاقها 
بخريطة وافق عليها اإلسرائيليون حتى تعبد 

الطريق أمام حل الدولتين.
وأعرب بومبيو عن ثقته في أن يقوم الفلسطينيون 
بدراسة خطة السالم التي تعد بخمسين مليار 
أن  الدولية، مضيفا  المساعدات  من  دوالر 

العرض فيه الكثير من التفاصيل والنقاط.
الرئيس  قدمها  التي  الخطة  أن  وشدد على 
األفضل  هي  ترامب،  دونالد  األميركي، 
للشعب الفلسطيني، ألنها تحقق أمرين اثنين 
هما: توفير األمن إلسرائيل وتحقيق االزدهار 

للفلسطينيين.

وحين سئل بومبيو عن االنتقادات التي وجهت 
إلى الخريطة المقترحة، بسبب اقتراح تحويل 
الالجئين  التي تؤوي  بلدة شعفاط الصغيرة 
إلى عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية، أجاب 
بأن المطلوب هو قراءة العرض األميركي 
على  االقتصار  وعدم  شمولية  زاوية  من 

نقطة واحدة.
وأضاف أن الواليات المتحدة وعدت بافتتاح 
سفارة لها في دولة فلسطين المقترحة، مضيفا 
أن المدن تكبر مع مرور الوقت وتزايد العمران.
وشدد بومبيو على أن رفض التفاوض حول 
الفرصة  السليم، ألن  بالموقف  ليس  الخطة 
أن  الفلسطينيين  وعلى  األخيرة،  تكون  قد 
الشروط  وتوفير  حماس  حركة  يواجهوا 

المطلوبة إلقامة الدولة.
وفي تعليق على حديث إسرائيلي عن ضم 
أوضح  الغربية،  الضفة  في  األردن  غور 
بومبيو أن موقف  واشنطن من المستوطنات 

اإلسرائيلية ثابت ولم يتغير.

وحث بومبيو الفلسطينيين على جعل خطة 
السالم الحالية أرضية للتفاوض مع إسرائيل، 
أما الرفض “فهو ال يخدمهم”، بحسب قوله.

وفي الملف اإليراني، قال بومبيو إن الرئيس 
ترامب حازم في مسألة عدم رفع العقوبات 
إنها تشترط  فيما تقول طهران  إيران،  عن 
مفاوضات  أي  في  الدخول  قبل  األمر  هذا 
مع واشنطن، وأضاف أن “إيران لن تملك 

األسلحة النووية”.
بالده  أن  بومبيو  أكد  آخر،  وعلى صعيد 
العراق،  في  العسكري  ستواصل وجودها 
اإلرهابي،  داعش  تنظيم  إطار محاربة  في 

بما يضمن أمن الواليات المتحدة.
وجاء تأكيد بومبيو على بقاء قوات بالده في 
العراق، بينما صوت البرلمان العراقي، في 
وقت سابق، على قرار يلزم الحكومة بالعمل 
على رحيل كافة القوات األجنبية عن البالد، 
عقب مقتل القائد العسكري اإليراني البارز، 

قاسم سليماني.

     Vendredi 31 janvier 2020
الجمعة 31 يناير 2020



منظمة الصحة العاملية تعلن حالة الطوارئ الدولية ملواجهة 
فيـروس كـورونا

الربملان اليوناني يوافق على توسيع الوجود 
العسكري األمريكي

تقرير إسرائيلي يتحدث عن رسالة من عباس إىل نتنياهو عقب نشر 
»صفقـة القـرن«

إيطاليا تؤكد إصابتني بكورونا 
وتعلق الرحالت من وإىل الصني

العراق يعلن استئناف العمليات ضد داعش 
بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة أمريكا

    أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ 
الدولية بسبب فيروس كورونا.

العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  وأكد 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس في أعقاب اجتماع 
لجنة الطوارئ للمنظمة اليوم الخميس، أن هذا 
القرار اتخذ على خلفية المعلومات حول انتشار 

الفيروس في 18 دولة في العالم.
ليس  القرار  هذا  أن  إلى  غيبريسوس  وأشار 
للتعبير عن »عدم الثقة« بالصين، مشيرا إلى أن 
المنظمة ال توصي بتقليص التعامالت التجارية 
مع الصين والسفر إليها بسبب اندالع الوباء.

وأعرب عن ثقته بأن اإلجراءات التي تتخذها 
الصين لمحاربة انتشار الوباء ستسمح بتغيير 
الوضع. وقال: »اطلعت على قدراتهم، وأعتقد 
أنهم سيسيطرون على الوضع بأسرع ما يمكن«.
وأضاف أن ما يثير القلق األكبر هو إمكانية 
انتشار الفيروس في بلدان ذات أنظمة ضعيفة 

للرعاية الصحية.
من جهته، قال رئيس لجنة الطوارئ للمنظمة 
ديديه حسين، إن اللجنة اتخذت قرارها »بتوافق 
شبه تام«، مشيرا إلى أن هذا القرار سيسمح 
بدور  تضطلع  بأن  العالمية  الصحة  لمنظمة 
أكبر في اتخاذ إجراءات محاربة الوباء على 

نطاق دولي.
وتجدر اإلشارة إلى أن خبراء منظمة الصحة 
العالمية قرروا مرتين خالل األسبوع الماضي 
عدم إعالن حالة طوارئ دولية بسبب فيروس 
كورونا، حيث كان الخبراء بانتظار مزيد من 
المعلومات من الصين، وتأكيد انتقال الفيروس 

من شخص آلخر في دول أخرى.
ومع إعالن حالة الطوارئ الدولية، من المفترض 
توجيه توصيات إلى الدول بهدف منع انتشار 
الوباء دون التدخل المفرط في مجاالت السفر 

والتجارة.

    أفادت وسائل إعالم عبرية، بأن 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعث 
إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو 
برسالة أبلغه فيها بإجراء ينوي اتخاذه 
ردا على إعالن خطة السالم األمريكية.

وذكرت القناة الـ12 اإلسرائيلية في تقرير 
لها، أن وفدا فلسطينيا برئاسة وزير الشؤون 
المدنية حسين الشيخ عقد أمس األربعاء 
اجتماعا طارئا مع مسؤولين إسرائيليين 
برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، سلمه 
أثناءه رسالة مكتوبة يدويا باللغة العربية 

من عباس إلى نتنياهو.
ونقلت القناة عن هذه الرسالة، أن الخطة 
بـ«صفقة  إعالميا  المعروفة  األمريكية 

المتحدة  للواليات  تخليا  تمثل  القرن« 
ويرى  أوسلو،  اتفاقية  عن  وإسرائيل 
نفسه  المقابل  في  الفلسطيني  الجانب 
مخوال بالتراجع عن االتفاقات المبرمة 
مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق األمني.

وأشارت القناة العبرية إلى أن هذه الرسالة 
جاءت بغية إبالغ إسرائيل مسبقا بالقرار 
الذي من المتوقع أن يعلنه عباس رسميا 
خالل الجلسة القادمة لجامعة الدول العربية 
في القاهرة، بعد زيارته عددا من الدول 
لحشد دعمها في مواجهة »صفقة القرن«.

وأشارت القناة إلى أن كحلون تعهد بتسليم 
رئيس  عودة  لدى  نتنياهو  إلى  الرسالة 

الوزراء من روسيا.

    أعلن رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي تسجيل 
أّول حالَتي إصابة بفيروس كورونا المستجّد في إيطاليا وتعليق 
كّل الّرحالت الجّوية من الصين وإليها، مشيًرا إلى أّن إيطاليا 
أّول بلد أوروبي يتّخذ اجراًء مماثاًل »في إجراء احترازّي«.
وقال كونتي في مؤتمر صحافي »كما في بلدان أُخرى، لدينا 
حالتان مؤّكدتان من فيروس كورونا المستجّد. يتعلّق األمر 

بسائَحين صينيَّْين وصال قبل أيّام«.
لفيروس  انتقال  حالة  أول  رصد  المتحدة  الواليات  وأعلنت 
كورونا الجديد من شخص آلخر وبذلك تكون خامس دولة 

تعلن ذلك بخالف الصين.
ويقول الخبراء إن حاالت االنتقال من شخص إلى آخر خارج 
الصين تثير قلقا خاصا ألنها تشير إلى زيادة احتمال انتشار 

الفيروس.
وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يزيد على 
7800حالة تم رصدها عالميا كان أغلبها في الصين حيث بدأ 
الفيروس باالنتشار في سوق غير مرخص للحيوانات البرية 

في مدينة ووهان.
ومن المتوقع أن توجه أزمة فيروس كورونا سريع االنتشار 

ضربة قوية لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

صادق البرلمان اليوناني على اتفاقية أمنية جديدة      
موقعة مع الواليات المتحدة تقتضي توسيع الوجود العسكري 

األمريكي في البالد بحيث يسمح للجيش 
األمريكي باستخدام أي موقع عسكري 

في اليونان.
وفي جسلة تصويت جرت أمس الخميس، 
نائبا،   175 بموافقة  الوثيقة  تمرير  تم 
غالبيتهم من حزب »الديمقراطية الجديدة« 
الحاكم، من بين 288 نائبا الذين شاركوا 
في التصويت في البرلمان المكون من 

300 مقعد.
ووقعت الحكومة اليونانية على االتفاقية 
التي لم يحدد فيها موعد انتهاء سرياتها، 
في أكتوبر 2019 خالل زيارة لوزير 
الخارجية األمريكي مايك بومبيو إلى 
مضمونها.  عن  الكشف  دون  أثينا، 

وقدمتها الحكومة للتصويت عليها في البرلمان يوم 24 
ديسمبر الماضي. 

وتنص االتفاقية على توسيع القاعدة العسكرية األمريكية 
»سودا-بي« في جزيرة كريت، والسماح لواشنطن باستخدام 
البنى التحتية بالقواعد العسكرية في مدن ستيفانوفيكيون 
والريسا وأليكساندروبوليس، إضافة إلى منح األمريكيين 
الحق في استخدام أي موقع عسكري على أراضي اليونان.
وخالل مناقشة االتفاقية في البرلمان، شدد وزير الدفاع 
اليوناني، نيكوس بانايوتوبولوس، على أن انتشار القوات 

األمريكية على نطاق أوسع سيعود بالفائدة على بالده.

وقال وزير الخارجية نيكوس ديندياس إن االتفاقية تضمن 
»الوجود القومي لليونان في الظروف الحالية المتغيرة«. 

فيما طالب الحزب الشيوعي اليوناني بإلغاء االتفاقية مشيرا 
إلى أن اعتمادها يحول البالد إلى منطلق للعمليات العسكرية 

المحتملة لحلف »الناتو« والجيش األمريكي.
وأشار النائب عن الحزب الشيوعي غيورعيوس مارينوس، 
إلى أن الحكومة تتحضر لنشر األسلحة النووية في قاعدة 

»أراكسوس« في شبه جزيرة بيلوبونيز.
وخاطب مارينوس الحزب الحاكم بالقول: »سياستك خطيرة 
للغاية، تشاركون بنشاط في منافسة شرسة ضد روسيا 
والصين وإيران في طرف الواليات المتحدة وحلف الناتو 

واالتحاد األوروبي«.

   قال الجيش العراقي 
أمس الخميس إنه استأنف 
مع  بالتعاون  عملياته 
تقوده  الذي  التحالف 
الواليات المتحدة لمكافحة 

تنظيم داعش.
العمليات  هذه  وتوقفت 
القائد  مقتل  أعقاب  في 
قاسم  العسكري اإليراني 
من  تبعه  وما  سليماني 
على  إيرانية  هجمات 
العراق  في  قاعدتين 
تستضيفان قوات أمريكية.

وقال بيان الجيش ”بالنظر 
الستمرار نشاط عصابات داعش اإلرهابية في مناطق 
عديدة من العراق وألغراض استغالل ما تبقى من وقت 

للتحالف الدولي قبل تنظيم العالقة الجديدة بين قواتنا 
وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام باألعمال المشتركة 
التي تقدم تسهيالت لقواتنا في مجال اإلسناد الجوي وحسب 

حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية“.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

صفقـة القـرن 

)الثالثاء(  يوم  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أعلن   
، وقد جاء  الشرق األوسط  للسالم في  تفاصيل خطته  عن 
نتنياهو رئيس  بنيامين  ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده مع 
بالضبط   ليس واضحاً  االن  . وحتى  اإلسرائيلي  الوزراء 
تفاصيل هذا المشروع إال أن بعض النقاط قد أعلنت والتي 
ربما ستثير الخالف بين األطراف الفلسطينية والعربية وبين 

إسرائيل . 
الفلسطينيين  بين  للسالم  رؤيته  أن  ترامب  أكد  وبداية 
واإلسرائيليين مختلفة هذه المرة عن كل الرؤى السابقة وأن 
، وأن  فلسطينية وإسرائيلية  تقوم على دولتين  الرؤى  هذه 
المحتلة عاصمة موحدة إلسرائيل كما  القدس  تكون مدينة 
الفلسطينيين ضعف  للسالم ستمنح  ان خطته  ترامب  أعلن 
أما   . السابق  في  عليهم  التي عرضت  األراضي  مساحة 
بموافقته على  الرئيس األمريكي  أخبر  فقد  نتنياهو  بنيامين 
الواليات  الفلسطينيين وأن  مباشرة مع  مفاوضات  خوض 

المتحدة ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل . 
هذه  أن  رئيسها  لسان  المتحدة على  الواليات  أكدت  كما 
الخطة ستحقق اإلزدهار للفلسطينيين وتقضى على أحتياجهم 
للفلسطينيين  أنها ستوفر مليون فرصة عمل  للمعونات كما 
أو  فلسطينيون  يقتلع  لن  ترامب  وأعلن  واحد  عام  خالل 
الفرص من  مئات  كما ستوفر  أراضيهم  إسرائيليون من 
نتنياهو الرئيس ترامب أن خطته تواجه  الوظائف ، ومدح 
جذور األزمة والتي تنص على أعتراف الفلسطينيين بالدولة 
نزع سالح حماس  إلى  تدعو  الخطة  أن  كما   ، اليهودية 
والقدس تبقى تحت يد إسرائيل مع التأكيد بإعطاء الحق لكل 
الديانات بزيارة المسجد األقصى وأضاف نتنياهو أن خطة 
الرئيس ترامب ستحمى أمن إسرائيل وأنهى كالمه متمنياً أن 

يوافق الفلسطنيين والعرب على هذه الخطة . 
هذه  نقاط  في  تشاور  هل  ترامب  الرئيس  اسال  ولكني 
الخطة قبل إعالنها؟ بالطبع ال ولكن من المؤكد أنه تشاور 
فلسطيني عند  أي مسئول  يدع  لم  أنه  بدليل  إسرائيل،  مع 
أؤكد  وأنا  باألمر  ليسوا معنيين  الخطة وكأنهم  إعالن هذه 
للرئيس ترامب أن العرب والفلسطينيين لن يوافقوا أن تكون 
بأن  النقطة  لهذه  القدس تحت سيطرة إسرائيل وكان ممكن 
تكون مثاًل مدينة القدس تحت سيطرة قوات السالم الدولية 
وليست تحت سيطرة إسرائيل وكل ما أرجوه األن أن يدعو 
المصري عبد  أبو مازن والرئيس  الرئيس ترامب كل من 
األردن  الثاني ملك  الملك عبد هللا  السيسي وجاللة  الفتاح 
وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل على عقد مفاوضات 
دافيد  مفاوضات كامب  أي مكان على غرار  في  مباشرة 
الخالف  نقاط  كل  لمناقشة  الماضي  القرن  في سبعينيات 
والوصول إلى إتفاق نهائي وينتهي الفلسطينيين من معاناتهم 

ويتنفس العالم الصعداء فهل من مجيب ؟  
  

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 
بقلم: تيماء الجيوش

حـق التظاهر وجـرائم 
الشـرف 

    لماذا لم يكن هناك مظاهرة نسوية واحدة حقيقية و بزخم في 
الى احترام  إيقاف جرائم الشرف ؟  الى  العربية تدعو  األقطار 

حقوق المرأة ؟ 
العربي و حسب بل و  العالم  التظاهر ليس في  ازدادت حركة 
العالم قاطبًة. و لعل ما يميز األشهر االولى من كل عام  في 
في السنوات االخيرة هو تظاهرات النساء و التي تتوالى خالل 
كانون الثاني و شباط و أهمها في عيد المرأة العالمي في شهر 
ُيعدُّ من الحقوق  التظاهر هو حق دستوري و  آذار. و حق 
المدنية و  الحقوق االساسية  ينبثق من  الطبيعية لإلنسان و هو 
السياسية و على هذا فقد حرص القانون الدولي على ان حرية 

التعبير
الدولي  العهد  المادة ١٨ من  الحقوق األصيلة . نصت  هي من 
الفكر والضمير  لحقوق اإلنسان  )لكل شخص حق في حرية 
Universal declara- االدين( وبهذا فان حق التظاهر ُمصان.

 .tion of Human Rights
 International Covenant on Civil(  و كذلك المادة ١٩ 
and Political Rights( من العهد الدولي للحقوق المدنية و 
السياسية و التي نصت: )لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل 
هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار 
وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل 
مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختاره(.
و من قراءتهما فإن التظاهر هو حرية التعبير عن رأي و يتصل 
القانونية  بالمطلق ان يتفق و األطر  العام و يجب  بالشأن  عادًة 
او يُسبب األذى او يُلحق الضرر او ان  بمعنى أال يكون عنيفاً 

ينتج عنه فوضى او عنف تلحق باألفراد او المجتمعات. 
يخرج األفراد للتظاهر ألسباب متعددة منها اقتصادية كتحسين 
الوضع المعاشي او االعتراض على الفساد و الدفع باتجاه مزيٍد 
او  لفرٍد معين بعينه او حزٍب  المحاسبة إن  المسؤولية و  من 
حكومة او طبقة سياسية او نظاٍم سياسي بأكمله او االعتراض 
بالغاً.  اقتصادياً   ، اجتماعياً  ُيلحق ضرراً  قد  قانوٍن محدد  على 
بالحريات  المطالبة  أو  المطالبة باألمن  و من األسباب أيضاً  
الديمقراطية و هذا ما  او  او احترام حقوق االنسان  السياسية 
شهدناه في سوريا و مصر و الجزائر و تونس و اليمن و لبنان 
و العراق على امتداد عقٍد من الزمن في ظل موجٍة من تغييٍر 
البقاء  الحديث و رفض  العربي  تاريخنا  سياسي اجتماعي في 
على هامش الديمقراطية. لهن جميعاً ، لنساء العرب ممن دافعن 
الكرامة  ُيمثلن  القبعات فهن  ُترفع  التغيير  الديمقراطية و  عن 

االنسانية و الرفض لكل ما هو قمعي و سلطوي. 
المرأة  العربية، فقد شاركت  المرأة  و هذا ليس طارئًا على 
العربية في التظاهر و مارست حقها فيه منذ أمٍد بعيد ، أرادت ان 
يكون لها صوتاً مسموعاً و هكذا كان منذ مائة عام عندما خرجت 
ثالثمائة امرأٍة مصرية في شهر آذار من العام ١٩١٩ ليعبرّن 
عن رأيهن و يطالبن بإيقاف القتل و تأييد الثورة و االعتراض 
على نفي سعد زغلول و أولهن كانت هدى شعراوي كانت نتيجة 
تلك التظاهرة استشهاد العديد من السيدات المصريات. و كانت 
حقيقًة تلكم بداية الحركة النسوية العربية على يدي حزب الوفد 
المصري و السيدة صفية زغلول. تالياً و عبر العقود المختلفة 
تأرجحت مشاركة المرأة العربية ما بين التحوالت و المتغيرات 
الثقافية و جميعها كانت  السياسية، االقتصادية-االجتماعية و 
المعترك  او إحجامها عن  المرأة  إقدام  في  و شداً  تتناوب جذباً 

السياسي بالدرجة االولى و حق التظاهر ثانياً . 
لم تكن هناك شراكًة سياسية حقيقية للمرأة بل نستطيع ان نقول و 
برمزية أنه كان و ال يزال الى حٍد كبير  »زمن الكوتا« فليس هناك 
تعبير جوهري يعكس مطالب النساء من قبل النساء أنفسهن بل كان 
هناك وصاية تصل بظلها الى أيامنا الراهنة حيث شاركت المرأة 
العربية بقوة في الحراك السياسي قيمياً و ليس كمياً و هي تعلم أنها 
ربما تُقتل او تُسجن ، تُغتصب تُعذب او تُختطف و هذا ما حدث 
فعاًل بل كان مقصوداً تماماً ترويج نماذج او تصوير النساء خالل 
التظاهر و ما يواجهنه من عنٍف موجه تجاه جنسهن كي يكون 
صادماً لوعي النساء عموماً و دفعهن لعدم التظاهر او المشاركة 
التعرض ببذاءة ألجسادهن  في المطالب السياسية. كان مقصوداً 
و امتهانهن. و حتى اللحظة لم تستطع المرأة العربية الى القول 
هذه مطالبي الجذرية أنا كإمرأة ، هذه حقوقي و هذه رؤيتي لها . 
حتى اللحظة هناك ازدواجية سياسية و اجتماعية  تواجهها النساء 
،الصور النمطية للمرأة تسير و بشكٍل مواٍز لحضورها القوي و 
الفاعل في التظاهر و المطالبة بالتغيير السياسي. ما يغذي الصورة 
النمطية و يرعاها و يُشّكل عاماًل جاذباً لزعزعة ما تحققه المرأة 
هو ثقافة ارتكزت الى عدم المساواة و رعاية التمييز. ال زال 
الوقت مبكراً للحديث عن معطيات حاسمة و نتائج نهائية مبلورة 
حول الحداثة و المرأة العربية و مشاركتها في المطالب عبر العقد 

المنصرم و ما يمكن ان تؤول اليه. 
لكن السبب مرة اخرى هو من الوضوح بحيث ال يمكن الخطأ 

بشأنه، عدم المساواة أواًل و أخيراً. 
كانت تعليقات ترامب الُمهينة للنساء سبباً العتماد يوم ١٨ كانون 
الثاني من كل عام يوماً للتظاهر و الدعوة الحترام حقوق المرأة. 
اللحظة ليس هناك من مظاهرة  لماذا حتى هذه  السؤال هو  و 
ضخمة تُنظم من نساء و رجال و احزاب و منظمات تدعو الى 
تجريم قتل المرأة في األقطار العربية و إلغاء األعذار القانونية 
انه كان هناك تظاهرات  تحت مظلة جرائم الشرف؟ نعلم 
صغيرة محدودة و جاءت كردة فعل على جرائم الشرف وقعت 
التغطية اإلعالمية كي تعلو بصوتها ثم خبت  و استفادت من 
الم  ثقافية. لكن  بما تحتمه احترام شروط و خصوصية  سريعاً 
يحن الوقت إلنهاء هذه الوصاية الثقافية و المرأة الظل؟ الم يحن 
الوقت كي تكون مثل هذه المظاهرات التي تدعو قواًل فصاًل الى 

احترام حقوق المرأة و إيقاف الجرائم بحقها ؟ 
اسبوع 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

اليابان تصدر مذكرات اعتقال حبق “غصن” وثالثة آخرين بينهم جندي 
أمريكي سابق لتورطهم يف تهريبه

الخميس،  يوم  اليابان،  في  االدعاء  ممثلو  أصدر    
مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس شركة نيسان موتور 
السابق كارلوس غصن لهروبه من اليابان في انتهاك 
لقانون مراقبة الهجرة، وذلك أثناء مدة الكفالة المتعلقة 

بتهمة إساءة السلوك المالي.
وذكرت وكالة أنباء )كيودو( اليابانية أن ممثلي االدعاء 
في طوكيو أصدروا أيًضا مذكرات اعتقال بحق جندي 
سابق من القوات األمريكية الخاصة واثنين آخرين لالشتباه 
في أنهم ساعدوا غصن على الهرب من اليابان أواخر 

ديسمبر الماضي.
االعتقال صدرت  مذكرات  إن  الياباني  اإلدعاء  وقال 
بحق الجندي األمريكي السابق مايكل تيلور )59 عاما( 
واثنين آخرين هما جورج زايك )60 عاما( وبيتر تيلور 

)26 عاما(.

ويُشتبه في أن الثالثة أخذوا كارلوس غصن البالغ 
من العمر 65 عاًما إلى أحد الفنادق في مدينة 
أوساكا بغرب اليابان وخبأوه داخل صندوق قبل 
نقله إلى مطار كانساي الدولي ومن ثم ساعدوه 
على اجتياز التفتيش األمني هناك. مع العلم بأن 
شروط كفالة غصن ال تسمح له بالسفر للخارج.

وفر غصن في أواخر العام الماضي إلى لبنان، 
الذي قضى فيه سنوات طفولته، بينما كان ينتظر 
محاكمته في اتهامات تشمل التقليل من دخله في 
التقارير الرسمية وخيانة األمانة وإساءة استخدام 

أموال الشركة، وهي اتهامات ينفيها جميعا.
جدير بالذكر أن لبنان أشار في وقت سابق من 
الشهر الجاري أنه لن يسلم غصن، بينما اعتبر 

االدعاء العام في طوكيو أن غصن خرق بوضوح القانون 
بمغادرته البالد، متحديا شروط الكفالة التي تتطلب منه 
البقاء في اليابان، وقضاء معظم وقته في منزله بطوكيو.

     Vendredi 31 janvier 2020
الجمعة 31 يناير 2020

قطع أوتوسرتاد جبيل باالطارات 
املشتعلة والقوى االمنية أعادت فتحه

   قطع عدد من الشباب منذ بعض الوقت أوتوستراد جبيل في 
االتجاهين باالطارات المشتعلة، بالقرب من »سوبر ماركت 
الدفاع  المكان، وكذلك  الى  االمنية  القوى  جبيل«. وحضرت 
المدني، إلهماد االطارات المشتعلة واعادة فتح االوتوستراد.

رصد فرقاطة تركية تواكب 
شحنة مدرعات إىل ليبيا

األربعاء  ديغول،  الفرنسية، شارل  الطائرات  حاملة  رصدت    
نقل  آليات  تقل  سفينة  تواكب  تركية  فرقاطة  الليبية  السواحل  قبالة 
أفاد مصدر عسكري  ما  وفق  العاصمة طرابلس،  باتجاه  مدرعة 

الخميس. فرنسي »فرانس برس« 
اللبناني،  وأوضح المصدر أن سفينة الشحن بانا، التي ترفع العلم 
رست األربعاء في ميناء طرابلس، فيما أفاد موقع »مارين ترافيك« 

قبالة صقلية. الخميس  بعد ظهر  تبحر  السفينة كانت  بأن 
يشار إلى أن جنودا أتراكا نزلوا، فجر األربعاء، في ميناء طرابلس، 
تركيتين. ورافقت  بارجتين حربيتين  متن  بعدما وصلوا على 
دبابات وشاحنات عسكرية،  بإنزال  قامت  سفينة شحن  البارجتين 
وذلك ألول مرة منذ إعالن الرئيس رجب طيب أردوغان عزمه 
التدخل في  دعم »الوفاق«، رغم تعهده في »مؤتمر برلين« عدم 

ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.
إلى ذلك، قالت مصادر قناتي »العربية« و«الحدث« إن »البارجتين 
من  كل  تكفّلت  وقد  »قيديز«،  و  عنتاب«  اسمي »غازي  تحمالن 

ميناء طرابس. إلى  بتأمين وصولهما  والنواصي  الردع  ميليشيا 
كما أكدت المصادر أنه تم نقل العتاد والذخائر إلى قاعدة معيتيقة 

العاصمة. الجوية وسط 
وقد  مستمر.  ليبيا،  في  للقتال  السوريين  المقاتلين  انتقال  أن  يذكر 
تخطى عدد المجندين الذين وصلوا إلى طرابلس الـ١750 مرتزقاً.
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إلعالناتكم يف الرسـالة

يا مسهرني
كلثوم  أم  أغنية  تذكرون       هل 
التي كتب  الشهيرة »يا مسهرني« 
أحمد رامي  الكبير  الشاعر  كلماتها 
ولحنها الموسيقار سيد مكاوي، أيام 

الزمن الجميل والفن األصيل؟
   كان االعتقاد السائد أن قلة النوم أو 
عدمه مرتبطان بالعشق والغرام، أو 
الحالة العاطفية لألفراد. وكان البعض 
يعتقد أنها حالة صحية، كونها تحفز 
على اإلبداع، مثل نظم الشعر والكتابة 
األدبية الجميلة. لكن الدراسات الحديثة 
أثبتت عدم صحة هذه النظرية،  ورأت 
النوم غدت مرض  قلة  أن مشكلة 
بين  الكثيرين. ومن  لدى  العصر 
الدراسات الهامة التي بحثت في هذا 
الموضوع، كشف عدد من الخبراء 
األستراليين عما يحدث بالضبط للجسم 
والعقل عندما ال يحصل المرء على 
قسط كاف من النوم في ليلة واحدة، 
حيث أوضح موقع “Sleep.org” أنه 
فإن  الناس مستيقظين،  عندما يكون 
الدماغ ينتج بنشاط مادة كيميائية تسمى 
األدينوسين، وهي مادة تتراكم على 
مدار اليوم لتنتج عنها الرغبة في النوم 
عندما تصل إلى أقصى مستوياتها في 
نهاية اليوم. وأثناء النوم، يعمل الجسم 
على تخليص اإلسان من هذه المادة 
الكيميائية، ما يساعد على االستيقاظ 
فإذا  باالنتعاش واالنتباه،  والشعور 
تقاتل  نفسك  تجد  فقد  تنم جيدا،  لم 
»ضباب الدماغ« كنتيجة لعدم تطهير 
مادة األدينوسين. فيما قال خبراء في 
مركز “Bed Threads” إن النوم 
المتقطع في ليلة واحدة له تأثير على 
الذاكرة،  المخ، وخاصة  وظائف 
ذاكرة  النشاط في مركز  يقلل  حيث 
الدماغ الحصين، وهذا يعني أن من 
لم يحصل على نوم كاف بليلة سيجد 

صعوبة في حل المشكالت.
     ولكن ماذا عن » نوم الجمال«؟ ربما 
يكون المصطلح غريبا، لكنه مصطلح 
يشير إلى أن الحصول على نوعية نوم 
جيد كل ليلة له تأثيرات إيجابية على 
المزاج واإلنتاجية فضال عن الحصول 
والسبب  أكثر جاذبية.  على مظهر 
هو أنه أثناء النوم، يعمل الجسم بجد 
إلنتاج نوع معين من هرمون النمو، 
وكذلك الخاليا المنعشة واإلصالحية، 
لكن في حال تقطع النوم بانتظام، فإن 
إنتاج الكوالجين يتناقص، ما يعني أن 
البشرة يمكن أن تفقد مرونتها وثباتها، 
وبالتالي فإن النوم يجعلنا نبدو بصحة 

جيدة وأكثر انتعاشا.
   قلة النوم تؤثر أيضا، وفق الدراسات، 
على المنطق. وهو أمر له تأثير غير 
أن  العواطف، ويمكن  مباشر على 
القدرة  المزاجية وعدم  الحالة  تعزا 
الحرمان  إلى  المشاعر  تنظيم  على 
إلى  يؤدي  قد  أمر  النوم، وهو  من 
جملة من المشكالت المهنية المختلفة. 
وأخيرا فإن األشخاص الذين يفشلون 
الحصول على قسط  في  باستمرار 
النوم معرضون لخطر  كاف من 
بأمراض مزمنة،  متزايد لإلصابة 

بما في ذلك أمراض القلب والسكري 
وارتفاع ضغط الدم. ويرتبط الحرمان 
من النوم أيضا بمشكالت أخرى مثل 

زيادة الوزن والسمنة.
   بعد هذه الجولة العلمية في أضرار 
النوم، نعود إلى أغنية أم كلثوم  قلة 
الشاعر  كان  إن  ونتساءل  الشهيرة، 
الكبير أحمد رامي قصد من كلمات 
أم  لمحبوبته  أشواقه  بث  األغنية 
الشكوى من اعتالل صحته، خاصة 
مقاطعها: »إسأل  أحد  في  يقول  إنه 
األمل  بين  الليل..  يقضي  اللي  عن 
يتساءل: »وهّو  ثم  الذكرى«،  وبين 
أيًّا كان  العمر فيه كم يوم؟«. ولكن 
النقاد  اعتبر  فقد  الشاعر،  غرض 
الفنيون أغنية »يا مسهرني« واحدة 
من أكثر األغنيات العاطفية تأثيرا في 
الجيل الذي تفاعل معها عندما غنتها 
الشرق  العربي كوكب  الغناء  سيدة 
أم كلثوم عام 1972 بسينما »قصر 
في ثالث حفالت، وبجامعة  النيل« 
القاهرة في حفلة واحدة، ووصفها 
األطباء ألصحاب القلوب الجريحة، 
وسهر معها الجمهور العربي في كل 
مكان خالل سبعينيات القرن الماضي، 
الكثيرون يسهرون معها  وما زال 

حتى اليوم.
     ورغم الدراسة العلمية التي تحذر 
من أضرار السهر، إال أن بعض أنواع 
السهر على  مثل  السهر ضرورية، 
والسهر على راحة  األوطان،  أمن 
المستشفيات، والسهر  المرضى في 
من أجل تحصيل العلوم. وهنا يحضرنا 

بيت اإلمام الشافعي الشهير:
	ُتكتسُب	المعالي	 بَقدِر	الكّدِ

ومن	طلب	العال	سهر	الليالي
     ومثلما بدأنا بسيدة الغناء العربي 
أم كلثوم وهي تشكو من السهر، نختم 
بها وهي تردد من رباعيات الخيام، 
التي ترجمها أيضا إلى العربية الشاعر 
أحمد رامي ولحنها الموسيقار رياض 
التي  الشهيرة  الرباعية  السنباطي، 

تدعو إلى السهر:
	أِفْق	َخفيَف	الِظِل	هذا	الَسَحر
نادى	َدِع	النوَم	وناِغ	الَوَتر
فما	أطاَل	النوُم	ُعمرأ	وال

َقَصَر	في	األعماَر	طوُل	الَسَهر
     حيرتنا معها سيدة الغناء العربي 
وهي تشكو من قلة النوم تارة، وتدعو 
إلى ترك النوم تارة أخرى، وحيرنا 
ينصحوننا  أيضا وهم  العلماء معهم 
األمر  أيًّا كان  السهر، ولكن  بعدم 
فالنوم والسهر قراران شخصيان 
أحيانا وقراران جبريان أحيانا أخرى. 
ويبقى أنني أكتب هذا المقال قبل بزوغ 
الفجر بقرار شخصي كي أدرك موعد 
صدور الجريدة، وقرار جبري ألن 
أفكار المقاالت ال تأتي عادة إاّل في 
الجزء األخير من الليل عندما يكون 

أغلب البشر نائمين.
حفظكم هللا جميعا من أضرار السهر، 
ومتعكم بسهرة جميلة مع من تحبون 

أو ما تحبون.

aliobaid4000@yahoo.com

بقلم:	محمد	منسي	قنديل

إعـالن اخليبـة

بقلم:	علي	عبيد	الهاملي

مصر للطريان ستستأنف خالل 
املرحلة القادمة رحالتها للصني وفقا 

ملعايري الطلب

وزيرة الصحة: غرفة أزمات على مدار 
24 ساعة ملتابعة استقبال املصريني 

القادمني من الصني

الداخلية: مقتل ٢ من العناصر اإلجرامية شديدة اخلطورة يف تبادل 
إلطالق النار مع قوات الشرطة بأسيوط

تواصل املفاوضات حول قواعد ملء وتشغيل »سد النهضة« 
فـي واشنطــن

     اصبحت شاشة التلفزيون 
في مصر حافلة بكتل متواصلة 
فواصل  تتخللها  االعالنات  من 
قصيرة من المسلسالت وبرامج 
الثرثرة، المشكلة أن 99 % من 
هذه االعالنات تعلن عن بضائع 
غير مهمة يمكن االستغناء عنها 
شركات  عن  اكثرها  بسهولة، 
وبعضها عن  النقالة،  الهواتف 
اصناف المشروبات الغازية ووجبات 
السريعة، اعالنات في  االطعمة 
معظم األحيان غير مفيدة ، بل أن 
بعضها ثبت أاضراره بالصحة، 
والبقية المهمة من االعالنات هي 
فخمة اليسكنها  عن كومبونات 
الناس  بقية  سوى االثرياءويمنع 
من دخولها إال خدما، رغم ذلك 
النوع االول  فإن االعالنات من 
التستفزني كثيرا، فهي مرحة وخفيفة 
بالموسيقى  الكلمات  الدم، تمزج 
وتطل منها بعض وجوه الفتيات 
إعالن  هناك  ولكن  الجميالت، 
من  أكثر  يستفزني  منها  وحيد 
غيره ويجعل دمي الهادئ يفور، 
اعالن جاد ومتجهم ويتظاهر أنه 
يقدم لنا معلومات جادة علينا أن 
بها، يتحدث عن  نعرفها ونفخر 
المؤسسات الصناعية في  أحدى 
مصر التي تطورت من الستينات 
يجعلنا  وهو شيء  اآلن،  حتى 
فنحن في أمس  باالمتنان  نشعر 
المصانع  إلى عشرات  الحاجة 
التي تنتج وتحول المواد الخام إلى 
قيمة مضاقة  وتستخدم العشرات 
من األيدي عاملة، وهذا المصنع 
بالذات ليس خفيا عن األنظار، فهو 
موجود على الطريق الزراعي قبل 
القاهرة بعدة كيلومترات، ورغم 
ضخامته وطوال عمره فهو غير 
فهو  كامل،  كامل وسيظل غير 
يعتمد في كل منتجاته على تجميع 
األجزاء من الخارج، من اليابان 
والدول التابعة لها،  وقد بدأ منذ 
حوالي خمسين عاما بتجميع أجزاء 
التلفزيون ثم اجزاء من الثالجات 
والغساالت والمكيفات، تكنولوجيا 
العامل  يعد  لم  بدائية،  اصبحت 
اجورها  بها ألن  يقوم  الياباني 
يدخر  وألنه  له  بالنسية  عادية 
جهده للتكنولوجيا األكثر تطورا 
المصنع ال  وتعقيدا، أي أن هذا 
يقود العملية االنتاجية في شكلها 
المتطور، ولكنه جزء صغير منها، 
مجرد وسيط يقوم بالجزء األصغر 
واالقل مهارة، ورغم مرور نصف 
قرن لم يستطع  أن يبتكر  أو يطور 
جهازا خاصا به يمكن أن يضع 
عليه عالمته التجارية الخاصة، 
ماركته المسجلة، الدليل على فكره 

وابداعه وتطوره الذاتي.
من  عددا  الجديد  اإلعالن  يقدم 
العالمات التجارية العالمية بدعوى 
أن المصنع المصري  شريكا لها، 
ويستعين ببعض الوجوه االسيوية 
واالوربية، مع حديث فخم عن أهمية 
الدور الذي قامت به الشركة في 
مجال التنمية البشرية، وهو امر جيد 
ولكنه ال يستأهل كل هذا التفاخر، 
العقول  استغالل  يحسن  لم  فهو 
التي تعمل عنده وظل قانعا بدور 
الوسيط دون ان يحاول أن يكون 
مستقال، اكتفى فقط بإنتاج األشياء 
البسيطة، وظل يعتمد على استيراد 
األجزاء دون أن يفكر هو في إقامة 
معمل ابحاث خاص به، يوظف فيه 
العقليات المصرية النابهة بحيث 
تقوم بفكها  ودراسة هذه األجزاء 
وعمل بدائل محلية لها، فالصناعة 
الحديثة ليست اكتشافا في الفراغ، 
ولكنها عملية متواصلة من تطوير 
المنتجات السابقة، لم يلجأ صاحب 
هذا المصنع للطريق الصعب، أكتفي 
المتواضع كوكيل عام،  بمكسبه 
دون أن يضيف لمصر تكنولوجيا 
مبتكرة، أو عالمة تجارية تعزز 
النصف  وجودها، وظل طوال 
المتدني  المستوى  قرن في نفس 
من العملية االنتاجية، وهذه مأسة 
الصناعة في عالمنا العربي، نحن 
ال نبتكر ولكن نتبع، ال ننتج ولكن 

نستهلك.

 عندما قمت بزيارة كوريا الجنوبية 
منذ عدة أعوام، اكتشفت كيف أن 
هذا البلد الصغير قد قبل التحدي 
وتحول إلى القوة االقتصادية الخامسة 
في العالم، لقد استطاعت كوريا، 
رغم التهديد المستمر من جارتها 
الصغيرة،  الشمالية، ومساحتها 
وندرة المواد الخام في أراضيها، 
أن تعبر من عنق الزجاجة، وأن 
تحول شركاتها التي كانت مجرد 
اقزام في مجال الصناعة، تعتمد 
على انجازات التكنولوجيا اليابانية 
إلى شركات مستقلة وعمالقة، 
قبل كل شيء كانت هناك اإلرادة 
السياسية القوية، فقد جاء الرئيس 
“بارك” إلى الحكم، في تقريبا في 
الوقت نفسه الذي أمسك فيه مبارك 
بزمام الحكم في مصر، ولكن شتان 
بين الرجلين، أحدهما حاكم مدني 
جاء للحكم عن طريق االنتخابات 
في وقت كان اقتصاد كوريا يقارب 
اقتصاد السودان، ولم يكن أمامه إال 
االستعانة بالمجتمع المدني ونفخ 
روح المستقبل في الصناعة الكورية 
ودفعها لألمام، والقائد الثاني جاء 
من معسكر العسكر كما تعودوا أن 
يأتون، استولى على الحكم وفق 
الوراثة  دون أي كفاءة  قوانين 
بطبيعة  معرفة  شخصية ودون 
العصر وحول مصر إلى حفرية 
من مخلفات الماضي، كان “بارك” 
واحدا من أهم الشخصيات القيادية 
في القرن العشرين، جمع حوله 
رجال األعمال ورسم لهم خطة 
لالستقالل الصناعي واالقتصادي، 
لم يخف منهم ولم يبال بتأثيرهم 
على قراره السياسي، كان المهم 
ان ينسلخوا من التبعية االقتصادية 
ويكونوا صناعتهم الخاصة، ولم 
اتباع طريق  غير  أمامهم  يكن 
البحث العلمي، كل مؤسسة يجب 
أن يكون لها مراكز البحث الخاصة 
بها، وقام “بارك” بتقسيم كوريا 
إلى اربعة اجزاء، قسم مختص 
ثان  وقسم  الثقيلة،  بالصناعات 
وقسم  االلكترونيات،  لصناعة 
والدوائية،  الحيوية  للصناعات 
الزراعة  وقسم لتطوير منتجات 
والصناعات الخفيفة، ومن يزور 
جامعة “سيول”، وهي بخالف 
جامعة القاهرة التعيسة الحظ التي 
ال مكان لها في التصنيف العالمي، 
واحدة من أهم الجامعات البحثية  
يتبعها  مجمع ضخم  العالم،  في 
العديد من مراكز  يحتوي على 
المتخصصة، كل واحدة  البحث 
اقامت  الكورية  الشركات  من 
إلى  وأهدته  نفقتها  معمال على 
باالنقاق  الجامعة مع مواصلتها 
عليه، ويطلقون على هذا المجمع 
“هارفرد سيول”، تشبها بجامعة 
هارفرد األمريكية، ومهمته ليس 
ولكن  فقط،  الصناعات  تطوير 
للبالد كل  ادخال صناعة جديدة 

خمس سنوات.
نحن  الذي  المستقبل  تحدي  أنه 
عاجزين عن قبوله، فالمؤسسات 
بدور  تكتفي  الخاصة  الصناعية 
التابع والوسيط، بينما المؤسسات 
الحكومية الضخمة تنهار بسبب 
يفعل  فلم  الفساد وسوء اإلدارة، 
نظام مبارك أكثر من أنه اعطى 
من  لحفنة  المصرية  المصانع 
اللصوص ال زال معظمهم موجودا 
ومتحكما فيها حتى اآلن، قتلوا شركة 
النصر للسيارات واغرقوها في 
الديون، واصابوا صناعة الغزل 
نيران  وأطفأوا  بالشلل  والنسج 
الحديد والصلب وحولوا  أفران 
مصر إلى بلد كسيح ال تملك حتى 
الدول  من  العديد  يومها،  قوت 
امتلكت مصيرها، ليست كوريا 
فقط ولكن الهند وايران وتركيا، 
كلها بدأت من نقطة البداية نفسها، 
افاق أخرى  إلى  انطلقت  ولكنها 
بينما ظللنا  تقدما وتحررا  أكثر 
نحن في مكاننا، ينخر في عروقنا 
فساد خبيث كالسرطان يجعل كل 
مؤسساتنا العامة تنهار وتتحول إلى 
انقاض بائسة، ومؤسساتنا الخاصة 

مشلولة وعاجزة عن التطور.

 القاهرة/	فرج	جريس:	تنفيذاً لتوجيهات الرئيس 
الالزمة  باتخاذ اإلجراءات  السيسي،  الفتاح  عبد 
في  المقيمين  المصريين  من  يرغب  من  لعودة 
مدينة “ووهان” بمقاطعة خوباي الصينية، ناقش 
مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقده األربعاء 

اإلجراءات التنفيذية لذلك.
مجلس  رئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  وصرح 
بيان صادر  في  نادر سعد،  المستشار  الوزراء 
بأن رئيس مجلس  الخميس،  اليوم  المجلس  عن 
السفير  مع  تواصل  مدبولي،  الوزراء مصطفي 
الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، 
منهم  الصينية، وحصل  الُسلطات  الذي خاطب 
الُموافقة على ترتيب عودة من يرغب من  على 

المصريين المقيمين في مدينة “ووهان”.
الصينية  للسلطات  الشكر  الوزراء  ووجه رئيس 
تيسيرات  تقدمه من  وما  والتعاون  الموافقة  على 
لترتيبات عودة من يرغب من المصريين، وتعاونهم 
الكامل في هذا اإلطار، كما عبر عن دعم مصر 
لجهود جمهورية الصين الشعبية في دفاعها عن 

العالم في مواجهة هذا الفيروس.
وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء كلف وزارة 
الطيران المدني بتجهيز طائرة خاصة لنقل من يرغب 
في العودة إلى أرض الوطن، والتنسيق مع وزارة 
الصحة والسكان إلرسال فريق طبي مجهز على 
متن الطائرة الخاصة، لمصاحبة الُركاب، مع اتخاذ 

كافة إجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع الدكتورة 
هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم، التي أكدت أنه 
يتم تجهيز حجر صحي حالياً الستيعاب المواطنين 
المصريين العائدين من مدينة “ووهان” الصينية، 
وجميع المتعاملين معهم، مع إمداد الحجر الصحي 
بجميع األجهزة والمستلزمات الطبية، واألطقم الطبية 
المتخصصة، وكذا األطقم اإلدارية والخدمية، مع 
اتخاذ اإلجراءات اللوجستية الالزمة لتوفير سبل 
اإلعاشة واإلقامة لمدة )14( يوماً “فترة حضانة 
المرض” بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، على 

أن تتم المتابعة الدورية على مدار الساعة، واتخاذ 
اإلجراءات الوقائية واالحترازية والعالجية لهم.

وناشد مجلس الوزراء أبناءنا في مدينة “ووهان” 
الصينية الذين يرغبون في العودة سرعة اإلتصال 
بالسفارة المصرية ببكين على تليفون )01065322541 
الرسالة  إنتهاء  بعد  الرقم صفر  الضغط على  ثم 
أو  فقط(  الصين  داخل  من  واالتصال  الصوتية، 
egy.emb_beijing@mfa.gov. :على اإليميل
eg علماً بأن السفارة المصرية أنشأت مجموعة 
تواصل على وسيلة التواصل اإلجتماعي الصينية 

بين المصريين المقيمين في ووهان.

ذكرت  فرج	جريس:	 القاهرة/	  
أنها ستقوم  للطيران  شركة مصر 
الصينية خالل  باستئناف رحالتها 
المرحلة القادمة وفقا لمعايير الطلب 

وحجم الحجوزات الواردة إليها.
وكانت الشركة قررت أمس الخميس 
وإلى  المتجهة من  تعليق رحالتها 
المدن الصينية اعتبارا من أول فبراير 
المقبل بالنسبة لرحالت هانزو، و4 

فبراير المقبل بالنسبة لرحالت بكين 
وجوانزو لحين إشعار آخر بسبب 
انتشار فيروس كورونا الذي ظهر 

بالصين.
وتقوم وزارة الطيران المدني بالتنسيق 
مع مركز عمليات مصر الطيران 
المتكامل والجهات المعنية بمتابعة 
قرار  التخاذ  الموقف  تطورات 

استئناف الرحالت.
أعلنت  فرج	جريس:	 القاهرة/	  
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة 
والسكان عن تشكيل وانعقاد غرفة 
مدار  على  تعمل  أزمات  إدراة 
كافة  من  ممثلين  تضم  24 ساعة 
الوزارات والجهات المعنية، بديوان 
عام الوزارة، لمتابعة خطة استقبال 
المواطنين المصريين القادمين من 
مدينة ووهان الصينية، وذلك تنفيذا 
لتوجيهات القيادة السياسية التخاذ 
االجراءات الالزمة لعودة من يرغب 
من المصريين المقيمين في مدينة 
ووهان الصينية بعد انتشار فيروس 

الكورونا المستجد ncov بها.
جاء ذلك أمس، خالل ترؤس وزيرة 
الصحة والسكان اجتماًعا موسًعا مع 
قيادات الوزارة وممثلي الوزارات 
عن  وممثلين  المعنية  والجهات 
الجهات األمنية، لمناقشة تنفيذ خطة 
التأمين الطبي الستقبال المواطنين 
المصريين القادمين من دولة الصين.
مجاهد  خالد  الدكتور  وأوضح 
والسكان  الصحة  وزير  مستشار 
لشئون اإلعالم والمتحدث الرسمي 
أنه  أكدت  الوزيرة  أن  للوزارة، 
حالًيا  تجهيز حجر صحى  يجرى 
المصريين  المواطنين  الستيعاب 
العائدين من مدينة “ووهان” الصينية، 
وجميع المتعاملين معهم، مع اتخاذ 
اإلجراءات اللوجستية الالزمة لتوفير 
سبل اإلعاشة واإلقامة لمدة 14 يوما 

وهي “فترة حضانة المرض”.
الحجر  إمداد  انه سيتم  إلى  وأشار 
الصحى بجميع األجهزة والمستلزمات 
الطبية، واألطقم الطبية المتخصصة، 
واألطقم اإلدارية والخدمية، باإلضافة 
إلى معامل دم وفيروسات وكيمياء 
وعيادات في مختلف التخصصات 
الطبية، وذلك لتلبية كافة احتياجات 

الوافدين الطبية، وعالج من يعاني 
أي أمراض مزمنة.

وأضاف أن الوزيرة أوضحت أن 
هناك تنسيًقا على أعلى مستوى مع 
الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، 
لتنفيذ خطة التأمين الطبي للمواطنين 
الصين،  من  القادمين  المصريين 
على  الدورية  المتابعة  تتم  حيث 
اإلجراءات  واتخاذ  الساعة،  مدار 
الوقائية واالحترازية والعالجية لهم.

وقال إن االجتماع تناول خطة تأمين 
وجميع  الطبية  واألطقم  القادمين 
المتعاملين معهم، حيث سيتم توفير 
طاقم طبي على متن الطائرة التي ستقل 
المصريين من الصين حيث يشمل 
الطاقم ثالثة أطباء ” طبيبين للحجر 
الصحي وآخر لمكافحة العدوى”، 
باإلضافة  التمريض،  من  وثالثة 
إلى اتخاذ إجراءات وقائية مشددة 
في وسائل نقل الوافدين إلى أماكن 
الحجر الصحي، كما سيتم التعامل 
مع النفايات طبًقا للدليل اإلرشادي 
مشيًرا  العالمية،  الصحة  لمنظمة 
الوقائية  اإلجراءات  كافة  أن  إلى 
واالحترازية تم مراجعتها مع منظمة 

الصحة العالمية.
وفي إطار تعزيز سبل التعاون بين 
فيروس  لمواجهة  والصين  مصر 
الكورونا المستجد، كشفت الدكتورة 
الصين  دولة  إمداد  هالة زايد عن 
بشحنة تبلغ 10 أطنان من المستلزمات 
الدولة  أن  الوقائية، مؤكدة  الطبية 
الدعم  كافة سبل  ستقدم  المصرية 
في مصر  المتواجدين  للصينيين 
الطبية  الخدمات  من  الستفادتهم 
الحكومية  بالمستشفيات  المقدمة 
أسوة بالمصريين خاصة خالل تلك 
وترابط  إلى عمق  الفترة، مشيرة 

العالقات بين البلدين.

الداخلية، القضاء على   القاهرة/	فرج	جريس:	أعلنت وزارة 
اثنين من العناصر اإلجرامية شديدة الخطورة خالل مواجهة وتبادل 

إلطالق األعيرة النارية مع قوات الشرطة بأسيوط .
كانت تحريات ومعلومات قطاع األمن العام وإدارة البحث الجنائي 
بمديرية أمن أسيوط قد أكدت تواجد العنصرين شديدي الخطورة 
عاطل – هارب من سجن أبو زعبل خالل أحداث يناير 2011 
أثناء قضاء عقوبة السجن المشدد لمدة 15 سنة في قضية )قتل 
عمد(، وسبق إتهامه في )5( قضايا ما بين )قتل، سرقة باإلكراه، 
سالح(، ومطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن 
المؤبد في قضية )سرقة باإلكراه وقطع طريق(، ومطلوب ضبطه 
باإلكراه وسطو  وإحضاره في قضيتي )خطف مواطن، سرقة 
بين )خطف،  اتهامه في )8( قضايا ما  مسلح( وعاطل – سبق 
سرقة باإلكراه، سرقة( ومطلوب التنفيذ عليه في )3( أحكام قضائية 
صادرة ضده في قضايا )خطف مواطن، سرقة وسالح، سرقة 
تيار كهربائي( بلغت مدة العقوبة الصادرة ضده فيها بالسجن 13 
سنة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي )خطف مواطن، 
دائرة  الشرقية  بالحوطا  باإلكراه وسطو مسلح(..ُمقيمان  سرقة 
مركز شرطة ديروط بأسيوط على الجزر النيلية الكائنة بالناحية 
الغربية من نهر النيل وقرية جزيرة الحواتكة بدائرة مركز منفلوط 

بنطاق أمن أسيوط.
وعقب تقنين اإلجراءات واتخاذ كافة التدابير األمنية الالزمة، تم 
استهداف أماكن اختبائهما بحملة أمنية ُمكبرة برئاسة قطاع األمن 
العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وقوات 
األمن المركزي، وعقب الوصول للمكان واستشعار العنصرين 
المذكورين بالقوات، بادرا بإطالق وابل من األعيرة النارية تجاهها ، 
وعلى الفور ، بادلتهما القوات بالمثل حتى تم السيطرة على الموقف 
وإسكات مصدر النيران، وأسفر التعامل عن مقتل المتهمين، وُعثر 
آليتين ، و ٥ خزائن و 60 طلقة  بندقيتين  بجوار جثتيهما على 

نارية من ذات العيار ، وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية 
لضبط الهاربين من السجون والعناصر اإلجرامية الخطرة المطلوب 
ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين ، خاصة 

فى قضايا الجنايات ومتعددى األحكام القضائية .

 القاهرة/	فرج	جريس:	تواصلت اجتماعات وزارء 
الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا في 
العاصمة األمريكية واشنطن، للتوصل إلى اتفاق 
شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، برئاسة 
وزير الخزانة األمريكية ستيفن منوشن، وحضور 

رئيس البنك الدولي.
وكان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية قد أكد في تصريحات صحفية، 
أن االجتماعات تهدف إلى التوصل التفاق شامل 
النهضة، وذلك بمشاركة  حول ملء وتشغيل سد 
وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر وإثيوبيا 
األمريكي  الخزانة  وزير  وبحضور  والسودان، 

ورئيس البنك الدولي.
قد سبق االجتماع مشاورات بين الخبراء الفنيين 
الماضي  األسبوع  الثالث  الدول  من  والقانونيين 
بمشاركة  الخرطوم،  السودانية  العاصمة  في 
ممثلي الواليات المتحدة والبنك الدولي، للتحضير 
لالجتماع، حيث اتفق الوزراء في ختام اجتماعهم 
الذي عقد منتصف الشهر الماضي على أن هناك 
مسؤولية مشتركة للدول الثالث في إدارة أزمات 

الجفاف الُمحتملة.
وتضمن البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن 
العناصر والمحددات الرئيسية لالتفاق النهائي حول 
سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء 
وتشغيل السد، وكذلك اإلجراءات الواجب اتباعها 
للتعامل مع حاالت الجفاف والجفاف الممتد، بما 
يؤمن عدم اإلضرار بالمصالح المائية المصرية.

أوضحت وزارة الخزانة األمريكية في بيانها السابق 
السريع  الملء األولى ستوفر اإلنجاز  أن مرحلة 
البحر  مستوى سطح  فوق  مترا   595 لمستوى 

والتوليد المبكر للكهرباء مع توفير تدابير التخفيف 
المناسبة لمصر والسودان في حالك الجفاف الشديد 
تنفيذ  التعبئة، كما سيجرى  الوقت من  خالل هذا 
المراحل الالحقة من الملء وفقا آللية يتم االتفاق 
عليها والتى تحدد التعبئة بناء على ظروف النيل 
األزرق ومستوى المياه الذي يحقق أهداف الملء 
في اثيوبيا ويوفر الكهرباء مع تدابير توفير المياه 
المناسبة لمصر والسودان خالل سنوات الجفاف 
والجفاف الممتد، وسيجرى انشاء إلية تنسيق فعالة 

لتسوية النزاعات.

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

الرئيس السيسي يوجه باختاذ اإلجراءات الالزمة لعودة من 
يرغب من املصريني مبدينة ووهان الصينية.. 

واحلكومة تبدأ التنفيذ

     Vendredi 31 janvier 2020
الجمعة	31	يناير	2020



بقلم : على أبودشيش  بقلم: كلودين كرمة
المصرية اآلثار  خبير 

أخبار ومقاالت

مصــر 
هبـه النيـل واملصـريني 

لقد اصبح احلب مبهما...

(514) 961-0777 /  (450) 972-1414 
 elressalanews@gmail.ca / fzemokhol@gmail.com  

 www.el-ressala.com
إلعالناتكم يف الرسـالة

الرياضة تعزل أعداء املغرب 
القالئل يف قضية الصحراء .. 

قال » ابن مفيدة« الفيلسوف ) 5(

بقلم : خالد بنيصغي 

بقلم: السيد الهادي

العثور على حطام سفينة اختفت داخل مثلث 
برمودا منذ 100 عام

آالف املسافرين عالقون على منت سفينة إيطالية بسبب شبهات 
2 منهم بكورونا بإصابة 

- يكفي المجانين أنهم ال يعرفون السجون أو القبور أو النقود .
- إذا كان األلم هو سيد الحقيقة ، فإن اللذة هي سيدة الخيال .

- المشكلة تأتي بالجملة ، والحل يتم بالتجزئة .
- التعب مثل اللص ، ال يأخذ أي منهما عطلة السبت .

- الكلمة الطيبة مطفأة للحريق صنعت من حروف األبجدية .
- لو أقام الناس مراسم العزاء لكل يوم يرحل ألدركوا قيمة الوقت .

- الوقت من جسد .
- الكسالى كالمجرمين ، ال يجدون شيئا يفتخرون به .

- أتمنى أن يصدر قانون يحاكم المتسكعين على ناصية الطريق بتهمة اغتصاب 
   الوقت ، كما يحاكمون بتهمة اغتصاب أنثى .

- من يرفض دخول الشمس إلى غرفته ، يمكن أن يلقي بمفاتيحها في النهر .

 رئيس الكاف “ أحمد أحمد “ بالزي الصحراوي في 
افتتاح البطولة بالمغرب

إفريقيا  الماضي كأس  الثالثاء  منذ  المغرب  يحتضن 
الصحراء  في  المتواجدة  العيون  مدينة  في  للصاالت 
المغرب  أعداء  الذي أغضب  األمر  ، وهو  المغربية 

، وهم طبعا على رؤوس  كثيرا 
الجزائر  الواحدة  اليد  أصابع 
إلى  إضافة  إفريقيا  وجنوب 
وهم   ، بالبوليساريو  يسمى  ما 
لتي  ا لمرتزقة  ا من  جماعة 
دولة مثل  التشويش على  تحاول 
الدولية  السيادة  الكاملة  المغرب 

واإلقليمية .. 
والجنوب  الجزائري  العداء 
للمغرب  معتاداً  أصبح  إفريقي 
تؤثران  ال  معا  والدولتان   ،
على  األشكال  من  شكل  بأي 
على  المغربية  السيادة  زعزعة 
تبقى  إنما   ، أنملة  قيد  صحرائه 
وبائسة  يائسة  محاوالت  هناك 
اليد  إنزال  عدم  أجل  من  فقط 

يحققه  لما   ، بالهزيمة  واالعتراف 
آخرها هذا   ، نجاحات مبهرة ومستمرة  المغرب من 
التنظيم الرياضي لكرة القدم داخل القاعة ألمم إفريقيا 
والتي تأهل إلى أدوارها النهائية ثالث دول عربية هي 
المغرب ومصر وليبيا ، والتي نتمنى لها تحقيق نتائج 

إيجابية إن شاء هللا تعالى .. 
الصحراء  بإحدى مدن  اإلفريقية  البطولة  تنظيم هذه 
الشرقية  الجارة  أقلق  والذي   “ العيون   “ المغربية 
لم يكن إال تحصيل حاصل   ) الجزائر   ( بالخصوص 
من  بكثير  ُمَغلََّفة   ، مغربية رشيدة وحكيمة  لسياسة 
كاملة  المغربية  الحقوق  نيل  والحرص على  الصبر 
والمحافظة عليها ، وبهذا التنظيم لهذا العرس اإلفريقي 
ما  منها  نذكر  المكاسب  المغرب مجموعة من  حقق 

يلي : 
المستوى  القالئل خاصة على  المغرب  أعداء  . عزل 
اإلفريقي فلم يعد إال الجزائر وجنوب إفريقيا ومعهما 
أي  دون  المفتعل  العداء  لهذا  ج  ُيَرِوّ من  الموزمبيق 
تأثير على المستوى الدولي ، مادامت قضية الصحراء 
المغربية في دهاليز مجلس األمن الدولي ، فيما العديد 
من الدول في كل بقاع العالم راجعت مواقفها وسحبت 
اعترافها بالبوليساريو ، فيما بقيت الحكومة الجزائرية 

متشبثة بالوهم . 
للمغرب   ) فيفا   ( القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  تهنئة   .

على تنظيمه لهذه التظاهرة اإلفريقية ، دون أن ينسى 
اإلشارة إلى مكان التنظيم بالتحديد ، ليكتب على موقعه 
الرسمي بالخط العريض أن المغرب ينظم كأس إفريقيا 

للصاالت بمدينة العيون المغربية .
اإلفريقي  االتحاد  أحمد رئيس  أحمد  السيد  . تصريح 

ليجعل  يكفي  ما  الثناء  من  فيه  جاء  الذي   ) )كاف 
والعالم ، خصوصا عندما  إفريقيا  المغرب رائدا في 
تحدث عن ثقته بنجاح البطولة نجاحا باهرا في مدينة 
في  كان   “ أحمد  أحمد   “ إن  بل   ، المغربية  العيون 
اللباس  البطولة مرتديا  يفتتح هذه  السرور وهو  غاية 

الصحراوي األصيل . 
هو  البطولة  افتتاح  في  الموريتاني  الوفد  . حضور 
رسالة قوية للجزائر خصوصا بأن دولة موريتانيا هي 
فيما يخص  المغرب  فتح صفحة واضحة مع  بصدد 

قضية الصحراء المغربية . 
باألقاليم  الرياضية  والمنشآت  التحتية  البنية  . تطوير 
الصحراوية بمباركة من الفيفا والكاف هو دليل قاطع 
على أن العالم يفصل بين السياسة والرياضة ، إال من 
بعض القلة القليلة من الحكومات العدوانية التي تربت 

على العناد والحقد وظلم اآلخرين . 
الداخلية  سياساته  في  ثابتة  بخطى  يسير  المغرب 
والخارجية من أجل بناء مغرب قوي وحديث ، النتائج 
ثمار  يجني  المغرب حاليا جعلته  يحققها  التي  الهامة 
الكثير  ينتظرنا  زال  ال   ، وكفاحه  اجتهاده وصبره 
تزال  المغرب ال  فيد  الجزائر  أما   ، المغاربة  إلسعاد 
فليشرب األطلس  أما من يغضب   ، ممدودة بكل خير 

والمحيط .. دمتم بود 

بقلم : شريف رفعت
كزبرة خضراء

  أتجول في قسم الخضراوات بمحل األطعمة العربية في مونتريال. 
أشاهد سيدة على قدر معقول من الجمال تبدو في منتصف األربعينات، 
ال أدري إذا كنت قابلتها من قبل فشكلها يبدو مألوفا بعض الشيء. في 
الفتيات و  إنسانية مع  الدائمة إلنشاء عالقات  محاولة من محاوالتي 

النساء الحسناوات أقترب منها و أسألها باإلنجليزية:
ـ سيدتي، هل تتحدثين العربية؟

ترد  بالحديث،  يبادرها  من غريب  اإلندهاش  على وجهها  يظهر 
بالعامية المصرية.
ـ أيوه، في حاجة؟

تتسع إبتسامتي و أقول لها:
ـ وحياتك فين الكسبرة الخضراء؟ ماعنديش فكرة شكلها إيه و ال إسمها 

إيه باإلنجليزي.
تشير إلى الصندوق الذي به الكزبرة الخضراء و تسأل:

ـ باين عليك ما بـتتَسَوْقِش كتير.
أرد و قد سعدت بأنها فتحت موضوع للحديث:

ـ فعال مراتي بتقوم بالموضوع ده.
ثم أضفت بلهجة موحية:

ـ هي اليومين دول خارج البلد عشان كده أنا بأتسوق بنفسي.
ـ لكن كسبرة خضراء؟ ليه؟

كان هذا هو السؤال الذي أنتظره فأنطلقت:

ـ أنا بأحاول إختراع جديد في عالم األكل، طريقة جديدة لعمل الفالفل.
تنظر لي كأني معتوه و تقاطعني:

ـ إختراع جديد في عالم األكل؟
َميــِتـْها و  أنا بأبدأ بعلبة من علب الفول المدمس، أصفيها من  ـ فعال، 
أشطف الفول، ثم أحط الفول و معه توابل زي الملح و الشطة و كثير 
من الخضراوات زي البصل األخضر و الشبت و الكسبرة الخضراء في 
“الفود بروسيسور” و أضرب الخليط ده كويس هي دي عجينة الفالفل 

إللي أقليها في الزيت فأحصل على فالفل أعتقد أنها ستكون شهية.
خلفيتي  يمكن  جديدة،  أَجَرب طرق  باِحب  أنا  شايفة  إنِت  ما  زي 
إن شاء هللا  الطريقة دي نجحت، و  لو  بتساعد على كده،  كمهندس 

ـْتج “فولالفل”، واخدة بالك “فولالفل”. حتنجح، سأَسمي المـُن
ردت و قد تعمق لديها الشعور بأني معتوه:

ـ فولالفل؟
ـ أيوه، إسم موحي، إيه رأيك؟

صمتت لحظة ثم قالت:
ـ و الموضوع ده بيحصل معاك كتير؟ إنك تخترع في األكل؟

ـ أنا دايما أحب اإلبتكار، واحدة من أفكاري الجديدة إللي أنوي تجربتها 
ال “ُدونـَت فالفل”.

ـ ُدونـَت فالفل؟
ـ أيوه، كثير بنالحظ إن الفالفل التقليدية قلبها نـَـيي، رغم إنها مستوية 

من بّره، أنا باحاول عن طريق إضافة خرم في وسط الفالفالية فتصبح 
دونت فالفالية إني أخلي عملية اإلنتقال الحراري من الزيت السخن 

خالل العجينة تبقى متجانسة و بالتالي تستوي الفالفالية أحسن. 
ال أدري إذا كانت النظرة على وجهها توحي باإلعجاب أم باإلستهزاء، 

قلت لها بلهجة تعمدت أن أغلفها بالبراءة:
باعمل ألول مرة  أنا  َعلـَيـّة و  تتفرجي  تتفضلي معايا  لو  إيه رأيك  ـ 

الفولالفل عشان تعرفي النتيجة، و تدوقي منها.
المصرية  العبارة  لي  تقول  كأنها  مؤنبة  نظرة حاسمة  لي  نظرت 

التقليدية الشهيرة “يا سـِـم”. ثم قالت:
بكرة  النتيجة من سهير مراتك، معايا ميعاد معاها  أنا حعرف  ـ أل، 

الصبح.
ثم أضافت بلهجة ساخرة.

ـ تفتكر تكون رجعت من َسفـَرها؟
الماء  ثم إستدارت و إنصرفت. شعرت كما لو كان دورق كبير من 

المثلج قد سـُـِكب على رأسي. قلت في سري:
ـ يا بنت الحرام، ليه ما قلتيش من األول إنك تعرفي مراتي.

أعيد حزمة الكزبرة الخضراء لمكانها. أنظر حولي مستطلعا. أشاهد 
األربعينات،  تبدو في منتصف  الجمال،  قدر معقول من  سيدة على 

أقترب منها، أبتسم إبتسامة ودودة، أسألها باإلنجليزية:
ـ سيدتي هل تتحدثين العربية؟  

  النيل هو هبه الخالق لمصر ولذلك فهر 
لمصر شخصيتها  أعطي  الذي  هو  النيل 

اإلقليمية 
والمقصود بـ “وفاء النيل” هو أن نهر النيل 
 ، بالخير من طمي ومياه  للمصريين  وفي 
كبيرا  احتفاال  له  النيل وجعلوا  قدسوا  لذلك 
في شهر) بؤونة / أغسطس ( من كل عام، 
محمال  الفيضان  يأتي  الذي  الشهر  وهو 
يلقون عروسة  بالطمي والماء فيه ، وكانوا 
يتقدمه  حفل عظيم  في  للنيل  الخشب  من 
الملك وكبار رجال الدولة ، دليال منهم على 

العرفان بالجميل لهذا النيل العظيم.
وفاء  بعيد  المرتبطة  األساطير  أهم  ومن 
كانوا  القدماء  المصريين  أن  هي  النيل، 
فتاة  للنيل “ اإلله حعبي” في عيده  يقدمون 
النيل  وإلقاؤها فى  تزيينها  يتم  جميلة وكان 
باإلله “حعبي”  الفتاة  ، وتتزوج  له  كقربان 
في العالم اآلخر إال أنه في إحدى السنين لم 
الجميلة  الملك  بنت  الفتيات سوى  يبق من 
فحزن الملك حزنا شديدا على ابنته ، ولكن 
من  عروسة  وصنعت  أخفتها  خادمتها 
الخشب تشبهها ، وفي الحفل ألقتها فى النيل 
ذلك  وبعد  األمر،  أحد من  يتحقق  أن  دون 
أعادتها إلى الملك الذي أصابه الحزن الشديد 

والمرض على فراق ابنته.
إلقاء  العادة على  ووفقا لألسطورة، جرت 
عام  الفيضان كل  إله  إلى  عروسة خشبية 
في عيد وفاء النيل، مؤكدا أنه ال يوجد نص 
صريح في التاريخ يروي أن المصري القديم 
النيل“  “ عروس  بشريا  قربانا  يقدم  كان 
أسطورة  أنها  ويعتقد  النيل،  بوفاء  احتفاال 
نسجها الخيال المبدع للمصري القديم تقديرا 
تلك  ذلك عاشت  ، ورغم  النيل  لمكانة  منه 
المصريين  ووجدان  خيال  في  األسطورة 
وما  والسينما،  والكتاب  األدباء  وتناولها 

زالت تتردد حتى اآلن كواقع.
استقرار  في  السبب  النيل  نهر  وكان 
وعمله  ضفافه  على  القديم  المصري 
بالزراعة، حيث أصبح قادرا على إنتاج قوته 
، ثم انطلق إلى ميادين العلم والمعرفة والتقدم 
الهائل ، ولذلك كان نهر النيل سببا مهما في 
األهرامات  وبناء  العظيمة  الحضارة  هذه 
أنه  ، موضًحا  اآلن  وبقائها حتى  الشامخة 
لوال النيل لكانت مصر صحراء بال نبات وال 
ماء وال استقرار ، فالنيل جعل لمصر دورة 
إلى  السوداء  زراعية كاملة وحول األرض 

أرض خضراء مثمرة.
وقدر القدماء المصريين نهر النيل وأدركوا 
له  وجعلوا  فيضانه  قدسوا  ولذلك  أهميته 
تخيلوه على هيئة رجل جسمه قوى  إله، و 
كرمز  بطن ضخمه  و  بارز  له صدر  و 

أنه لذلك سميت مصر  إلخصابه ، موضحا 
“تاوي” ألن النيل قسمها إلى أرض الشمال 
وأرض الجنوب ، ولذلك فإن من أهم ألقاب 
تاوى”  وتعني سيد  المصري “ نب  الملك 

األرضين الشمال والجنوب .
المصرية  الحضارة  في  النيل  نهر  وذكر 
النقوش  من  العديد  وهناك  كثيرا،  القديمة 
التي  األثرية  والقطع  المصورة  والرسوم 
منها  المصري  بالمتحف  تقدسه وموجودة 
حعبي  المعبود  عليها  مصور  أوستراكا 
الموجود  الشهير  خفرع  الملك  وتمثال 
ومعناه موحد  تاوي”  “ سما  عليه صورة 
جانب  إلى   ، النيل  به  ويقصد  األرضين 
المراكب التي كانت تستخدم للصيد والحرب 
الحجارة وغيرها، حيث كان  والسفر ونقل 
السياسية  الدبلوماسية  النيل عامال مهما في 
والتبادل  والترحال  للنقل  المصرية كوسيلة 
والدول  مصر  بين  والحضاري  الثقافي 

األخرى.
والنبات في  للنيل والشمس  الفضل  ويرجع 
المصري  لدى  الموت  عند  البعث  عقيدة 
ثم  يفيض ويغيض  النيل  القديم، حيث شاهد 
ثم  ثم يموت  ينمو  والنبات  يفيض من جديد 
تغرب  ثم  تشرق  والشمس  من جديد  ينمو 
القديم  المصري  فأدرك  ثم تشرق من جديد 
فى  فكان سببا مهما  الموت  بعد  ما  بالبعث 

تشكيل وترسيخ العقيدة لديه.
في  النيل  القدماء على  المصريين  واعتمد 
توافق  مع  وبدأوها  الشمسية  السنة  حساب 
ظهور  مع  اليمنية  الشعري  نجم  شروق 
ذلك  يعني ظهور  هنا  والشروق  الفيضان، 
النجم في األفق الشرقي مع الشمس ، حيث 
الفصل  ثالثة فصول وقسموا  السنة  قسموا 
أربعة أشهر وسموا الفصول )الفيضان،البذر 
وكان شهرهم  الحصاد(  واإلنماء،وفصل 
ثالثين يوما وسنتهم 360 يوًما مضاف إليها 
5 أيام هي أيام النسئ وهي األيام التي فيها 

األعياد اإللهية الرئيسية الخمسة.
في جميع  المصريين  اعتماد  وبالرغم من 
أنهم جهلوا  إال  النيل،  على  البالد  نواحي 
منابع النيل فرددوا أنه آت من السماء، كما 
فيه  إيزيس  نتيجة سقوط دموع  أنه  اعتقدوا 
فقدان زوجها أوزوريس،  عندما بكت على 
يقدمون  كانوا  الجفاف  أنهم وقت  إلى  الفتا 
عليهم  يعود  حتى  حعبي  لإلله  القرابين 
المجاعة في  بالفيضان مثلما جاء في لوحة 
بأسوان ، وهي لوحة سجلت  جزيرة سهيل 
القحط  وتتحدث على  البطلمي  العصر  في 
الذي حل بمصر، ولذلك قدم المصري القديم 
ينعم عليه  القرابين ، حتى  لإلله “حاعبي” 

باالستقرار والخير والنماء.

بين  انتشارا  الكلمات  أوسع  من  هو  الحب      
بنى البشر وله أوجه كثيرة ولذلك قد اصبح مبهما 
ونحن  البعيد  األفق  فى  يلوح  وكأنه  غير واضح 
نستطيع  له مالمح وحدود حتى  نرسم  أن  نحاول 
يرى  كمن  أو  كاألحالم  أصبح  لذا  نستوعبه  أن 
خياالت يريد أن يسرع ويمسك بها حتى يتأكد من 
بطبيعته مخلوق  اإلنسان  . وألن  حقيقة وجودها 
يرفض  فإنه  جميل  هو  ما  كل  إلى  يسعى  مرح 
فى كرارة نفسه الحزن والشجن واألسى ويسعى 
يكتفى  وال  واألفراح  والبهجة  النور  إلى  دائما 
الطيف  بألوان  ملون  برسم  يتفنن  بل  فقط  بذلك 
أن  واليقين  الثقة  النفس  فى  تبعث  التى  المتأللئة 
ابدا  نهاية  ال  وأنه  دائما  واألجمل  األبهى  هناك 
الروعة  منتهى  الى  بخياله  ولو  اإلنسان  لسعى 
لفترة حتى  ولو  عالمه  وتفصله عن  تبهجه  التى 
منعش  نقى  بهواء  يمأل صدره  نفسا عميقا  يلتقط 
غير محمل بالهموم واألشجان. وإن صادفنا يوما 
من  ويغير  مشاعرنا  يدغدغ  به  أو شعرنا  الحب 
أفكارنا  من  بعض  وبالتالى  الحياة  إلى  نظرتنا 
نشعر  فإننا   ، تطلعاتنا وأحالمنا  أيضا من  وربما 
بسعادة غامرة تكاد أن تنقلنا إلى عالم أخر أجمل، 
تمنحنا  و  بالنفس  والثقة  واألمانى  بالحيوية  مفعم 
نعيش ذلك  أن  يعرقلنا من  نتحدى كل ما  بها  قوة 
الحب . وسعيد حقا من يصادف تلك المشاعر فإنها 
تولد فى داخله طاقة تجعل منه إنسان أقوى وأقدر 
يلين ، فيشعر  الحياة بعزم ال  على تحمل صعاب 
يتحرك  أهدافه واضحة  وتكون   ، بأهمية وجوده 
من  تمكنه  نابع من جذور راسخة  بإيمان  نحوها 
غيره  ويتميز عن  فيتألق  بالحكمة  وتمده  الثبات 
على  تفوقه  مدى  عن  ببريقها  عينيه  تعبر  إذ  ؛ 
النظرات  وهذه  معا  والفكرى  النفسي  المستوى 
الثابتة تجبر من يقع نظره عليها أن يستكين ويهدأ 
بل ويخضع أيضا ؛ ألنه قلما ما نجد الحكمة مع 
الليونة وااللتزام مع الصبر والثقة مع عدم التشبث 
بما  التضاد  بين  تجمع  الشخصية  فهذه  ؛  بالرأى 
أنها شديدة االعتداد فال تخشى من المواجهة ولكن 
بحب واحتواء تزينهما ملكة امتالك زمام األمور. 
وهذا ما تصوره لنا مخيالتنا عن الحياة الفضلى ، 
ولكن ماذا عندما تنصدم أفكارنا السامية مع الواقع 
األليم كإنصدام أمواج البحر العاتية ؟ فإننا ننهزم 
البحر من شدة  أمواج  تتكسر  كما  نعم   ، وننكسر 
االرتطام ..فنشك فى أنفسنا وفى قدرتنا ونهزأ من 
إيماننا بالمثل العليا والمبادئ الداعمة لبناء محيط 

راقى وهادئ. 
وهذه الزللة التى تململ كياننا من أعماقه ، تفجر 
إلى  عليل  نسيم  من  يحولنا  أن  شأنه  من  بركانا 
ريح عاصفة وزوبعة تجرف فى طريقها الصالح 

واضحة  غير  الرؤية  تكون  اذ  جميعا  والطالح 
أن  فعلينا  تشوه.  قد  والجمال  والحقائق مطموسة 
ننتبه ألن األمور ال تستقيم إلى األبد والمتغيرات 
- وما أكثرها - تعصف بنا وتحيد بنا عن الطريق 
المستقيم ، واآلالم واألمراض والحرمان والحزن 
و خيانة األمانة والثقة ، إنهم آليات ال يستهان بها 
تبدل  أن  أثار وجروح غائرة من شأنها  ترك  فى 
من  فتجعل   ، األفعال  وردود  والصفات  الطبائع 
بسهولة وال  يلين  الحرص ال  كائن شديد  اإلنسان 
يتعاطف إلى المنتهى ، اذ يترتب عليه أخذ الحيطة 
أى  القدوم على  قبل  ألف مرة  ومراجعة حساباته 
تلحق  أن  شأنها  من  مبادرة  أى  اتخاذ  أو  عمل 
أولوياته  فى  ويضع   ، أى جهة  من  الخسارة  به 
أختبر  إذ  اعتبار  أى  فوق  الشخصية  مصلحته 
 ، للحق  إحقاقا  ولكن  واالستغالل.  الغدر  مرارة 
التغلب على   ، فائقة  وبقدرة  استطاعت  فئة  هناك 
كل السلبيات ولم يتوقف األمر عند ذلك فقط ، بل 
نجد أن شدة األلم والحزن جعلتها تقّدر نعمة الفرح 
الثقة من  ، وجرح الخيانة جعلت منها نبعا لبعث 
جديد ، ومرارة الفشل خلقت بداخلها إصرارا على 

السعى حتى تحقق نجاحات أكثر تميزا.. 
وما أريد أن اوضحه هو أنه من الخطأ أن نضع 
أو  للمشاعر  أو  للمعانى  وحدود  ثابتة  معايير 
التصنيف  من  “يخرج  عنها  يحيد  ومن  األفكار 
 - الصعب  أن يحطمنا ألن من  فهذا من شأنه   ،“
ولكنه ليس من المستحيل - أن نجد انسانا ‘حسب 
المواصفات ‘ أو المعايير التى نحدد مالمحها ألن 
 ، وقيم وأخالق وعادات مختلفة  فكر  إنسان  لكل 
حسب ثقافته و نشأته وما اعتاد عليه وما صادفه 
والفشل  النجاح  وآليات  لألمور  تقيمه  وحسب 
عطائه  قدر  على  يؤثر  مما   ، نظره  وجهة  من 
وتضحيته وتفهمه و تمسكه بالمثل وحرصه على 
حتى  إنجاحها  على  والعمل  العالقات  استمرار 
تنازالت  تقديم  إلى  األحيان  فى بعض  لو اضطر 
أن  نعى  أن  أيضا  وعلينا  األمور.  تستقيم  حتى 
معانيه  بكل  بالحب  الشعور  السعادة ومدى  معنى 
واتجاهاته ودرجات التفوق ال يمكن توحيدها فما 
المجد  سلم  ، ودرجات  يشقى غيرى  قد  يسعدنى 
التى استطيع أن أعتليها تكون مجهدة لغيرى وهذا 
ال يعطينى الحق أن أحكم على غيرى بالفشل أو 
اتهمه بالتقصير أو األنانية ..ولكن علينا أن نحسن 
ال  حتى  إلينا  والمقربين  األصدقاء  فى  االختيار 
نزيد  ال  الطريق وحتى  مواصلة  أحد عن  يعيقنا 
فاألمر   .. الزريع  بالفشل  عليهم  بحكمنا  غضبهم 
أن  يجب  فال  أذكياء  أننا  ندعى  كنا  فأن   : بيدنا 

نخطئ الهدف .
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  عثر عدد من المستكشفين على حطام سفينة اختفت في 
ظروف غامضة في مثلث برمودا قبل نحو 100 عام، وكان 

على متنها 32 راكبا.
أصبحت   ،1925 عام  في   SS Cotopaxi اختفاء  ومنذ 

واحدة من أشهر القصص المرتبطة بأسرار مثلث برمودا.
تعمل  التي   SS Cotopaxi مصير  الغموض  واكتنف 
بالبخار، منذ اختفائها أثناء إبحارها من ساوث كارولينا إلى 

نوفمبر   29 بتاريخ  انطلقت  التي  كوبا، في رحلتها األخيرة 
.1925

وال أحد يعلم أين وكيف اختفت السفينة، ولم يقع استرداد أي 
من جثث الركاب الـ32 الذين كانوا على متنها.

في ظل  اختفت  والطائرات،  السفن  من  العديد  إن  ويقال 
ظروف غريبة داخل المنطقة سيئة الصيت في شمال المحيط 

األطلسي.
ويقول الخبراء إنهم عثروا على حطام SS Cotopaxi على 
بعد 35 ميال بحريا قبالة ساحل سانت أوغسطين في فلوريدا.
المياه، مايكل  البحرية والمستكشف تحت  وقام عالم األحياء 
في  أرشيف “لويدز”  في  السفن  بتمشيط سجالت  بارنيت، 

.SS Cotopaxi لندن، الذي كان وسيط التأمين لسفينة
وعلى ما يبدو، أرسلت SS Cotopaxi إشارات االستغاثة 

الالسلكية في 1 سبتمبر 1925، بعد يومين من إبحارها من 
تشارلستون، ساوث كارولينا.

باسم  تعرف محليا  اكتشاف حطام سفينة  وقع  أنه  واتضح 
“حطام الدب” في هذا الموقع منذ ما يقارب 35 عاما، لكن 
بارنت، الذي عمل مع الغواص آل بيركنز وخبراء من منارة 
أن  ما حدد  البحري، سرعان  والمتحف  أوغسطين  القديس 

.Cotopaxi حطام الدب” كان في الواقع حطام“
في  المنكوبة  السفينة  وكانت 
الفحم  لتوصيل  رحلة روتينية 
عندما  كوبا،  في  هافانا،  إلى 
غرقت، “ولم يعثروا على أي 
أبدا  لم يعثروا  لها، كما  حطام 
على أي قوارب نجاة أو جثث 
أو أي شيء آخر، لذلك حاولنا 

تحديد ما حدث”.
يقع عرض  أن  المنتظر  ومن 
الحلقة  في  االكتشاف  هذا 
“أسرار  سلسلة  من  األولى 
حطام السفن”، التي تبثها قناة 
Science Channel، في 9 

فبراير المقبل.
ئرة  طا  75 نحو  وفقدت 
ومئات السفن في مثلث برمودا دون أي تفسير، وتعد سفينة 
Cotopaxi واحدة من السفن العديدة التي اختفت في ظروف 
غامضة داخل هذا الموقع الغامض، الذي يغطي نحو 440 
أكثر  المحيط األطلسي، وهو واحد من  ألف ميل من شمال 

ممرات النقل البحري ازدحاما في العالم.
وعندما أبحر كريستوفر كولومبوس عبر المنطقة في رحلته 
األولى إلى العالم الجديد، ذكر أن شعلة حريق كبيرة سقطت 
في البحر في إحدى الليالي وأن ضوءا غريبا ظهر من بعيد، 

عقب بضعة أسابيع.
بها وليام  قام  التي   ”The Tempest“ أدت مسرحية ربما 
إلى  استندت  أنها  العلماء  بعض  يزعم  والتي  شكسبير، 
قصة حقيقية لتحطم سفينة في برمودا، إلى تعزيز هالة 

الغموض في المنطقة.

  وجد ستة آالف شخص أنفسهم عالقين على متن سفينة سياحية إيطالية 
بسبب شبهات بإصابة راكبين صينيين بفيروس كورونا ، حسبما نشرت 

روسيا اليوم .
 وأكدت شركة Costa Crociere السياحية اإليطالية 
أن المصابين المفترضين، وهما زوجان، صعدا على 
يناير  25 من  السفينة Costa Smeralda في  متن 
لحمى  وتعرضا الحقا  اإليطالي  سافونا  ميناء  في 

وصعوبات في التنفس.
 وزارت السفينة خالل األيام الماضية موانئ مارسيليا 
اإلسبانيين،  مايوركا  وبالما دي  الفرنسي وبرشلونة 
اإليطالي  تشيفيتافيكيا  ميناء  في  اليوم  ترسو  أن  قبل 

شمالي روما.
يُسمح ألي من  لن  أنه  الشركة  باسم  المتحدث   وأكد 
تجر  لم  ما  بمغادرتها  السفينة  طاقم  وأفراد  ركاب 
المصابين  الزوجين  المطلوبة مع  الطبية  الفحوصات 
بأنهما   ANSA األنباء اإليطالية  أفادت وكالة  اللذين 

وصال إيطاليا من هونغ كونغ.
الوضع سيتضح في غضون  بأن  المتحدث  وتعهد   

ساعات.
يزال  الوضع ال  أن  تيديسكو، على  إرنيستو  تشيفيتافيكيا،   وشدد عمدة 
تحت “الرقابة الدقيقة”، مؤكدا اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة بغية منع 

انتشار الفيروس.

يُذكر أن، فيروس “كورونا” يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب 
الشائعة وأخرى  البرد  بين نزالت  تتراوح  التى  مجموعة من األمراض 

شديدة مثل تلك الناجمة عن المتالزمة التنفسية الحادة )سارس( ومتالزمة 
الشرق األوسط التنفسية )ميرس(.

فيروس  قدرة  إن   ، بالصين  الوطنية  الصحة  لجنة  قالت   و من جهتها، 

قد  بالعدوى  قوة وإن عدد حاالت اإلصابة  تزداد  االنتقال  كورونا على 
يواصل االرتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 7636 حالة فى 

العالم وأدى لوفاة 170 شخصا فى الصين.
ما شياوى،  الوطنية  الصحة  لجنة   وذكر وزير 
بالفيروس  السلطات  أن معرفة  إفادة صحفية  فى 
الناجمة عن  المخاطر  أن  كما  محدودة  الجديد 

تحوالته غير واضحة بالنسبة لها.
كورونا  فيروس  فترة حضانة  أن  وأضاف،   
الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه 
يصبح معديا خالل فترة حضانته بعكس متالزمة 
الناجمة عن  )سارس(  الحاد  الرئوى  االلتهاب 
وأودى  الصين  فى  الذى ظهر  فيروس كورونا 
بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى 

عامى 2002 و2003.
الحيوانات  تجارة  الصين، حظر  أعلنت  فيما   
إطار  فى  وذلك  البالد،  أنحاء  فى جميع  البرية 
المرتبط  الرئوى  االلتهاب  انتشار  جهود مكافحة 
بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة 
الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون 
الريفية ومصلحة الدولة للغابة واألراضى العشبية - فى بيان مشترك - أن 
الصحي،  للحجر  البرية تخضع  الحيوانات  تربية  فيها  تتم  التى  األماكن 

ويُمنع منًعا باًتا اإلتجار بها أو بيعها.



أدب وثقافة

بقلم: الدكتور غازي الفنوش   بالصراع يعرف العمل . الصراع الدرامي في األعمال 
المسرحية والسينمائية هو الذي يعطي القيمة للدراما 
بوجه عام . والصراع يكون بين  طرفين يتشاحنان 
، كل منهما يسعي إلى أن يحقق ما يرغب فيه ، فقد 
وبين  بينه  أو  غيره  وبين شخص  بين شخص  يكون 
أشخاص ، وقد يكون بين فئة من األشخاص وفئة ثانية 
منها ، وهذا ما يسمى في الدراما بالصراع الخارجي 
External conflit ولكنه قد يكون بين الشخص وبين 
محتواه النفسي أي بين رغباته أو ضعفه، وقد يكون في 
ذلك بينه وبين القدر وهذا ما يسمى بالصراع الداخلي 

.Internal conflit
والصراع في الدراما هو الذي يحرك أحداث القصة 
أو الرواية ، فيحدث بذلك ما يسمى باألزمة ، وبأفعال 
الشخصيات وردود أفعالها بناء على أبعادها الجسمانية 
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والنفسية تتطور 
هذه األحداث حتى تحدث الذروة فيها  climax إلى 

ان يحدث الحل الذي تنتهي إليه القصة . 
فالصراع في الفن المسرحي والسينمائي هو الذي يضفي 
عليهما تلك القيمة التي تميزهما ، فهو الذي يشد انتباه 
المشاهد أو المتلقي فيتابع العمل فيهما بتشويق ، ويدفعه 
إلى مشاركته الوجدانية مع الطرف الذي يتوحد معه من 
طرفي الصراع وفيما يسعى إليه . وتكمن بهذا مقدرة 
كاتب النص على تحقيق هذه المشاركة الوجدانية بما 
يعرضه من أحداث ، أما بدون هذا الصراع يفقد العمل 
الميزة الرئيسية فيه فيكون باهتاً ضعيفاَ . فأنظر إلى 
أعمال شكسبير المسرحية التي كتبها في نهاية القرن 
السادس عشر وأوائل السابع عشر تجدها تمتلئ بهذا 
الصراع الدرامي فكانت لها بذلك شهرة واضحة بين 
المسرحيات اإلنجليزية بل والغربية بشكل عام حتى 
أضحى هذا الكاتب والشاعر من أفضل وأبرز الكتاب 
والشعراء اإلنجليز ، وكان له األثر القوي على الشعراء 
واألدباء في البالد المختلفة وفي العصور التي تلته . 
بين  يبدو الصراع  ففي مسرحية )روميو وجولييت( 
العاشقين اللذين يرغبان في االرتباط ببعضهما ، وبين 
بينهما وبين  الذي يكمن بين عائلتيهما فيحول  العداء 
رغبتيهما . وهي من أهم أعمال شكسبير ومن الكالسيكيات 
العالمية حتى غدا الشخص العاشق الذي يمسه الحب 

يطلق عليه » روميو« . وفي مسرحية )هاملت( ينشأ 
الصراع بين هاملت الذي يرغب في قتل عمه بعد أن 
بداًل من  العرش  أمه وأستولى على  أباه وتزوج  قتل 
أبيه وبين عمه الذي يرغب في قتله  بعد أن عرف أن 
هاملت قد أدرك خطته ، كما يكمن في صراعه الداخلي 
الذي يثور في نفسه بين رغبته في أن يقدم على األنتقام 
وبين تردده أحياناً فيه . فغدت هذه المسرحية من أهم 
األعمال التراجيدية التي كتبها شكسبير والتي حازت 
شهرة عالمية واضحة أدت إلى أن بعض الجمل التي 
يقولها شكسبير أو يقولها هاملت من الجمل البارزة التي 
يعرفها من يقرؤون مثل هذه األعمال مثل : )أكون أو 
ال اكون هذا هو السؤال( وفي مسرحية ماكبث يبدو 
الصراع الداخلي عند ماكبث بين أقدامه على قتل دانكن 
ملك أسكتلندي لطموحه السياسي ورغبته في السلطة 
وتشجيع زوجته )الليدي( وحثها عليه وبين أحجامه وقلقة 
من أن يقدم على ذلك ، ثم صراعه بعد أن يستولى على 
الحكم ورغبته فيه وبين نبؤة باتكو صديقه بمن سيأتي 

من نسله من يحكم أسكتلندة . 
وليس الصراع في التراجيديا فقط ، وإنما هو معها 
في الكوميديا ، ولكنه فيها يتضمن المواقف المضحكة 
والساخرة ويشمل الحوار التفكة والمزاح . وقد يظن 
البعض أن الدراما )بالفرنسية  Drame باإلنجليزية 
، ومن  ، وهذا خطأ  فقط  التراجيديا  Drama( هي 
.. من تترجمها هكذا ، ولكنها  .. ولألسف  المعاجم 
واألغريقي  والعلمي  األكاديمي  الصحيح  بالمفهوم 
معاً تشمل التراجيديا )المأساة Tragédie بالفرنسية 
هو  ما  تبرز  التي  وهي   ) باإلنجليزية   Tragedyو
محزن ومضني والكوميديا )الملهاة  Comédie و 
Comedy( وهي التي تبرز ما هو مرفه وُمسلَّ ، 
فالترجمة أو المضمون الصحيح لها هو األدب التمثيلي 
أو الفن التمثيلي، فلفظ الدراما أخذ من اللغة اإلغريقية 
القديمة وهو العمل أو الفعل وهو معهما التناقض ، 
وهكذا فهي تشمل األثنين معاً المأساة والملهاة  . والعمل 
التمثيلي قد يحوى األثنين معاً ويسمى تراجيكوميك أو 
 Tragi  بالفرنسية Tragi-comédie( تراجيكوميديا

Comedy -  باالنجليزية . 
ويتفرع من التراجيديا والكوميديا نمطان يقالن في القيمة 

عنهما ، فمن التراجيديا يندرج ما يسمى الميلودراما 
 Melodrama بالفرنسية  Mélodrame المسماه(
باإلنجليزية( وهو العمل الذي يبدو في أحداثه الشطط 
والمبالغة والصدفة واألحداث الغريبة الغير متوقعة 
والتي يحدثها القدر ويندرج من الكوميديا ما يسمى 
معاً وهو  بالفرنسية واإلنجليزية    Farce المهزلة  
العمل الذي يمتلئ بالهزل والنكات والهرج والحركات 
التي تبعث على اإلضحاك والتسلية وفي مواقف تنأى 
كثيراً عن النص أو الموضوع الرئيسي . إذن فالصراع 
 ، والكوميديا  التراجيديا   ، النمطان  يشمله  الدرامي 
فشكسبير مثلما كتب مسرحياته التراجيدية مثل هاملت 
وماكبث وروميو وجولييت كتب مسرحيات مثل تاجر 
البندقية وترويض النمرة ، وغيرهما وهي مسرحيات 
كوميدية . وفي فرنسا كان موليير الذي عاصر القرن 
السابع عشر من أشهر كتاب الكوميديا ففي مسرحيته 
)البخيل( يبدو الصراع بين )هارباجون( الغني البخيل 
الذي يقتر على نفسه في سلوكه وبين أبنه وأبنته اللذين 
تقتيره ويرغبان في األرتباط بزوجين  يضيقان من 
تزويجهما من غنيين ال  إلى  يعشقانهما ويسعى هو 
. وفي مسرحية  المال  فيهما لحرصه على  يرغبان 
)البورجوازي النبيل( ينشأ الصراع بين )جوردان( الذي 
ينتمي إلى الفئة المتوسطة والذي يرغب في التظاهر 
فيكون ارستقراطياً وبين من حوله الذين يسخرون من 
سلوكه ثم بينه وبين  زوجته التي تسعى إليه ليتحرر من 
هذا الرياء . وفي مسرحية مريض الوهم يبدو الصراع 
بين )أرجون( المريض الوهمي الذي يرغب في أن 
يزوج أبنته من طبيب جاهل ال تحبه وبين أبنته التي 
تحب شخصاً  غيره وبين خادمته التي تسعى إلى أن 
تثير  فيه كراهية الطب وان تحرره من تعاطي األدوية 
الغير ضرورية ومن هلوساته المرضية وفي مسرحية 
المتحزلقات الساخرات ينشأ الصراع بين فتاتين يقبالن 
من الريف فيثور في نفسيهما شعور يسعيان فيه إلى 
أن يتفاخرا ويستكبرا في سلوكيهما وهيأتيهما فإذا هما 
يغيران أسميهما إلى اسمين رنانين وبين أبيهما الذي ال 
يرضى بما يفعالن ثم بين شابين يقبالن للزواج منهما 
فيريانهما طرازاً قديماً . أما األفالم السينمائية ، وال 
سيما الجيدة ، فال تخلو من الصراع الدرامي ، فهو 

من  يزيد  الذي 
قيمة الفيلم ويشد 

أنتباه المشاهد إلى متابعته  والصراع يصنعه كاتب 
النص السينمائي أو ما يسمى السيناريو ثم يوضحه 
المخرج في أحداث الفيلم الذي يخرجه . والصراع 
يبدو بشكل بارز في افالم الحروب وأفالم الحركة ففي 
فيلم )مدافع نافارون( تمثيل جريجوري بيك وأنتوني 
يبدو  تومسون  لي  جي  وإخراج  نيفن  وديفيد  كوين 
الحرب  أثناء  الحلفاء  جيش  من  فرقة  بين  الصراع 
العالمية الثانية تسعى إلى تدمير مدفعين يطالن على 
بحر إيجة تضعهما قوات النازي تهددان السفن التي 
على  يسيطر  الذي  النازي  جيش  وبين  نحوه  تتقدم 
هذا المكان ويمنع ويقاوم تنفيذ تلك الخطة وفي فيلم 
)القطار)The train تمثيل بيرت النكستر وجين مورو 
وإخراج أرثر بن  وجون فرانكنهيمر ينشأ الصراع بين 
قوات النازي التي تستولى على لوحات فنية قيمة من 
متحف من المتاحف بباريس وترغب في إرسالها إلى 
ألمانيا على قطار من القطارات وبين رجل المقاومة 
الفرنسي الذي يعرقل سير  القطار ليحبط هذه الخطة 
مجنون(  مجنون  عالم  )هذا  الكوميدي  الفيلم  وفي   .
تمثيل سبنسر تراسي وميكي روني وإنتاج وإخراج 
ستانلي كريمر يبدو الصراع بين فئة مختلفة من الناس 
تتنافس وتتسابق للحصول على مبلغ مسروق من النقود 
. واألفالم المصرية مثل األفالم العالمية ال تخلو من 
الصراع والسيما الجيد منها . ففي فيلم )صراع في 
النيل( تمثيل رشدي أباظة وعمر الشريف وهند رستم 
وإخراج عاطف سالم يبدو ذلك الصراع بين خمسة 
أفراد من الصعيد يحملون مبلغاً من النقود يتجهون به 
إلى القاهرة ليبتاعوا مركباً من المراكب الحديثة وبين 
عصابة تسعى لتستولى منهم عليه . وفي فيلم ) لعبة 
الست( تمثيل نجيب الريحاني وتحية كاريوكا وإخراج 
ولي الدين سامح وهو من األفالم اإلجتماعية الكوميدية 
الرجل  بين  لموضوعه  التمهيد  بعد  الصراع  يحدث 
المتواضع المهذب الذي يحب زوجته وبين تمردها 
عليه بعد أن عملت بالسينما وأشتهرت فانفصلت عنه 

لرغبتها في أن ترتبط برجل ثري . 
البقية في العدد القادم   

الصراع بني آهلة اليونان القدمية 

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

تتكلم العيون  لغة  شعر: صباح غريب ورق قصـاصة 

إجعلها ربي مطرا 
يروي نبتة الخير 
وتنغسل النفوس 

ويعم األمان
كيف أهرب من أحالمي !! 

صحبي حولي ..
لكنني وحدي !!

ندور في حلقة مفرغة 
ندور وتدور األهداف !!
لن يعوض الغياب شيئا 

وإن أعطتنا النجوم اللمعان 
والقمر ضوئه والهدوء 

ومن الشمس نأخذ دفئها 
والرياح عويلها 

ومن الطيور تغريداتها 
ومن المياه انسيابها 

ندور ندور واألهداف تدور 
كل شيء يدور !!
وننتظر السرور 

ولكن ال يعوض الغياب شيئا 
وإن أعطتنا النجوم اللمعان 

لن تهدأ النفوس أبدا 
ولكن..

أحالمي تسمو وإن مر الزمان 

شعر : 
عباس شعبان

   يتكون مفصل الركبة من الجزء السفلي 
الساق  لعظم  العلوي  الفخذ والجزء  لعظم 
العظمتين  الغضاريف تغطي  وطبقة من 
إنزالقّية  المفصل  وتعمل على جعل حركة 
الركبة  حماية  على  وتعمل  كما  وسهلة 
وامتصاص الصدمات التي قد تتعّرض لها. 
المهمة  المفاصل  الركبة من  يعتبر مفصل 
الناتج عن  الضغط  تتحمل  فالركبة  للجسم، 

جميع األعمال و االنشطة اليومية.
من  نوع  هو  الركبة  مفصل  إحتكاك  إن 
وتآكل  تلف  إلى  تؤدي  التي  االلتهابات 
سطح  تغطي  التى  الغضروفية  االنسجة 
المفصل. حينئٍذ تصبح عظام المفصل عارية 
بينها،  المسافة  الغضاريف،  وتنقص  من 
ينجم عن  ببعض.  احتكاكها، بعضها  ويبدأ 
المبّطن  المصلي  الغشاء  إلتهاب فى  ذلك 
يفرز  عادة سائاًل  الغشاء  للمفصل، هذا 
المفصل  يساعد على ترطيب سطح  زالليًا 
في الحالة الطبيعية. لكن عندما يكون هنالك 
إحتكاك في المفصل يزداد إفراز هذا السائل 

فيحدث تورماً وانتفاخاً في الركبة .
أسباب خشونة الركبة:

الركبة مع  العمر: تضعف غضاريف  تقدم 
امكانية حدوث  تزداد  وبالتالي  العمر  تقدم 

الخشونة. 
إحتمال حدوث خشونة  الوراثة : يزداد 

الركبة إذا كان أحد الوالدين يعاني منها.
الزائد  الوزن  إن  الوزن:  السمنة وزيادة 
ِحماًل إضافّياً على سطح غضاريف  يشكل 
الوقت  إستمرار  المفصل، مما يؤدي مع 
الركبة  اهتراء وتمزق في غضاريف  إلى 

وتآكلها.
الوزن  تحميل  في  الى زيادة  يؤدي  التقّوس 

على الجزء الداخلي من المفصل.
لهذا  أكثر عرضًة  النساء  المريض:  جنس 

المرض من الرجال . 
إن كسور عظام  السابقة:   الركبة  إصابات 
الغضاريف  أو  تمزق  األربطة  الركبة و 
الهالليه يؤدي إلى حدوث الخشونه إذا لم يتم 

عالجها مبكرا وبشكل صحيح.
عن  وينتج  الركبة:  إجهاد  في  اإلفراط 
لفترات طويلة وعن  الوقوف  أو  الجلوس 

كثرة صعود وهبوط االدراج والساللم.
النقرس  داء  مثل  الذاتية:  المناعة  أمراض 
خشونة  إلى  يؤديان  اللذين  والروماتيزم 
المتأخرة من  المراحل  الركبة، السيما في 

المرض.
الهيموفيليا،  الوراثية: مثل  الدم  امراض 
الدم في مفصل  المتكررة وتجمع  فالنزوف 
الركبة يؤديان إلى تخرب وتاكل غضاريف 

الركبة، وبالتالي حدوث خشونة فيها.
اعراض احتكاك الركبة:

بشكل  الركبة  احتكاك  اعراض  تظهر 
فالمصاب  تدريجي على مدى عدة سنوات. 
الركبة مع تصلب السيما  بألٍم في  يشعر 
الجلوس  بعد  األلم  تزداد شدة  المشي.  اثناء 
لفترات طويلة، وكذلك عند  الوضعية  بنفس 
الصعود والنزول على الساللم. أما  التورم 
تجمع  بسبب  فيحصل  الركبة  في  واإلنتفاخ 
السائل الزاللي فيها. أضافًة إلى ذلك،  يحدث 

طقطقة وفرقعة بالركبة عند تحريكها .
 التشخيص:

بالفحص  الركبة  احتكاك  تشخيص  يتم 

األلم  أسباب  لمعرفة  للمريض  السريري 
به.   الحركة  المفصل ومقدار  تأثر  ودرجة 
شعاعية  صورة  إلى  المريض  ويحتاج 
فاألشعه تظهر  الخشونة،    لمعرفة درجة 
مدى التضيّق فى المسافة بين عظام الركبه 
كما  بينها  فيما  الغضاريف  تآكل  نتيجة 
العظام  وتظهر وجود زوائد عظميه على 
ألى  المريض  يحتاج  وقد  للمفصل.  نة  المكّوِ
للتأكد من  المغناطيسي  بالرنين  التصوير 

عدم وجود إصابات أخرى بالركبة.
عالج احتكاك الركبة:

األلم  تخفيف  هو  العالج  من  الهدف  إن 
ليتمكن  الركبة  الحركة في  وتحسين مدى 
بشكل  اليومية.  المريض من مزاولة مهامه 
وقائّيًا محافظًا غير  إما  العالج  يكون  عام 
جراحّي، او عالجاً جراحياً، وتشمل الخطة 

العالجية:
-  فقدان الوزن الزائد وذلك لتخفيف الضغط 

على غضاريف مفصل الركبة.
الرياضة بشكل عاّم والسباحة  - ممارسة 
لتقوية  بشكٍل خاص وبشكل منتظم، وذلك 
بالمفصل وزيادة مدى  المحيطة  العضالت 

حركة الركبة.
- تغيير في نمط وأسلوب الحياة بشكٍل يساعد 

على تقليل األحمال على مفصل الركبه. 
والحقن في  واللصقات  الدهانات  استخدام   -
الذي  الكورتيزون  الركبة مثل حقن  مفصل 
الركبة، وحقن  االلتهابات في  يخفف من 
حمض الهيالورونيك الذي يساعد في عملية 
كما  بسالسة،  وحركته  المفصل  انزالق 
 stem( الجذعية بالخاليا  المفصل   وحقن 
الدموية  بالصفائح  الغنية  وبالبالزما   )cells

للحاالت المبكرة من احتكاك الركب.
الطبية  المكّمالت  المواد من  تناول بعض   -
المراحل  الجلوكوزامين خاصة في  مثل 

األولى من المرض.
واألدوات  االجهزة  بعض  استخدام   -
المفصل  التي تساعد على تحسين حركة 
اثناء  الركبة  كالعكازات، وأربطة ومشدات 
الكمادات  وتطبيق  الحادة،  األلم  نوبات 

الباردة والساخنة.
- األدوية: و هي تساعد على تقليل أعراض 
المرض حسب حالة المريض وتشمل األدويه 
الباراسيتامول  وتشمل األدوية  المسكنة 
الفولتارين والبروفين  لاللتهاب  المضادة 

والسيلوبريكس، لتخفيف األلم والتورم.
- العالج الطبيعي  ويعمل على  تخفيف  األلم 
الركبة و تحسين حركة  تقوية عضالت  و 
المفصل. ويشمل الموجات القصيرة أو فوق 
الرياضية  للتمارين  باإلضافة  الصوتية، 

لتقوية العضالت المحيطة بمفصل  الركبة.
العالج الجراحي: 

الوقائي  العالج  يتمكن  لم  إذا  له  اللجوء  يتم 
التغلب على  الجراحي من  التحفظي غير 
الحاالت  المرض و السيما فى  أعراض 
الجراحي  العالج  ويشمل  منه.  المتأخرة 
تمزق  المفصل ومعالجة  لتنظيف  المناظير 
لعالج  طريقة  انجح  وتبقى  الغضاريف. 
إستبدال  المتأخرة  هي  الخشونة  حاالت 
الركبة بمفصل آخر اصطناعي،  مفصل 
كبير،  إلى حد  آمنة  الجراحية  العملية  وهذه 
 2% فيها  التتجاوز  المضاعفات  ونسبة 

بشكل عام.

إحتكاك وخشونة 
مفصل الركبة 

) Osteoarthritis  (

رجعالي ليه بعد السنين ؟
دا يادوب نسيت طعم األنين

والّصبر نّساني الحنين 
ال ....دا أنِتي جاية تفّكري

             راجعالي ليه؟  
إزاي ها أّمنك ع اللي راح؟ 

هّما يادوب حبّة جراح 
سابوكي فيّا تعلّمي

راجعالي ليه ؟
أزي ها أمنك ع اللي فات ؟ 
هّما يادوب بقوا ذكريات 

خلوكي ليّا ترسمي

راجعالي ليه
راجعالي ليه بعد اللي كان ؟

لّسه حدوق طعم الهوان
اللي نسيته من زمان
هو أنتي لّسه حتبتدي

راجعالي ليه
راجعالي ليه تتغندري
أنتي نسيتي منّظري

والّدمعة واقفة تشتري
وأنتي بقسوة ترحلي

راجعالي ليّه
قلبي الّضعيف مبقاش ضعيف

والطفل أصبح مش أليف
أصل الفراق مبقاش مخيف

والحزن هو مّولدي
راجعالي ليه ؟ 

بّس اصبري
أنا هاأمنك ع اللي فات

على اللي راح والّذكريات
حقبل رجوعك من سكات

حاعرض كرامتي في المزاد
لّما أالقي مشتري

ابقي احضري
ابقي احضر

يوسف زمكحل   همسـات
ال  أبداً  الحب  ولكن   .. حباً  لتصبح  الصداقة  تنمو  قد 

يتراجع ليصبح صداقة 

ال منطق في الحب 

يولد الحب بكلمة ويموت أيضاً بكلمة 

من يسكن الروح صعب القلب ينساه 

أصعب شئ أن تحب إنساناً يحب آخر 

يبقى الحب مجرد خيال ثم يأتي أحدهم ويحوله واقع 

سامح مرة ومرتين وألف مرة ولكن كن متأكداً أنك لست 
إلهاً 

أسوأ ما يمكن أن تفعله بالحب هو أن تنكره  

به  تشعر  ولكنك  رؤيته  يمكنك  ال  الرياح  مثل  الحب 
)نيكوالس سباركس(

من كلماتي : أنت السبب يا قلبي .. في كل اللي جرالي .. 
كان حد قالك تحب .. وتعذب يا قلبي حالي .. 

كان مالي ومالي الحب .. والحب كان ماله ومالي .

بقلم: سليم خليلصدق أو ال تصدق...

بقلم: إدوار ثابت

الدوالر العملة املتداولة يف العامل أمجع 
من أين كان امسه ومنشأه؟

تسمو  أحالمي 
الزمان  وإن مر 

؟ ليه  نعم – اليوم . لغة العيون تتكلمراجعـالي 
لغة العيون نجمة أزاحت الستار عن ما يسمونه خجال .
و أرادت النزوح الى هذا الكوكب لتزيده حسنا و جماال .

ما لي أرى في العيون بسمة . و ان هلت أدركنا ان للعيون لغة 
غابت طويال 

و كان حضورها كزنابق الشام ترسي في قلوب العاشقين . شممت 
عطر الندى يداعب الخدود , فيها حب , ينبع زالال .
بنسمة أرادت اهداء الصبايا , بسمة حرة أية انتظارا

ما لي أراها بين النجوم تتهادى . فوق رمال عطشى تروي خدود 
الصبايا خبأت بين ثغريك بسمة زادتك حسنا و جماال . ما لي أرى 

للعيون لغة . فان بعدت أظلم الليل و ان هلت انبثق النهار . لغة 
العيون تتكلم , زادتك حسنا و جماال 

هذه الكلمات أهديها لحبايبي الغاليين ام جورج ام أوالدي و الغوالي 
سوزان و منى بناتي و دمتم بالصحة و السعادة و الهناء مع أوالدكم 

و أحبابكم .

»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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  قبل العملة الورقية  كانت العمالت المتداولة  معدنية  وكانت قيمة 
العملة تقدر بقيمة المعدن المصنوعة منه  مثل النحاس والفضة والذهب 
وكان حجم ووزن العمالت شبه موحد ألن صك العمالت كان في مدن 

وقرى مجاورة لمناجم  تلك المعادن وكان اإلنتاج بدائيا ويدويا .
في التاريخ الحديث اشتهرت مدن لوجود مناجم معادن ثمينة بجوارها 
وكانت تسكب العمالت المعدنية حسب الطلب من بلدان   مختلفة  مثل 
مدينة بولوزي في بوليفيا في أميركا الجنوبية التي ازدهرت ثم أفلست 
وُهجرت بعد نفاذ الفضة من مناجمها  في مطلع  القرن السادس عشر .
مثل  مدينة  بولوزي  في بيوليفيا  هناك  قرية  في  جبال بوهيميا في 
شرق  تشيكوسلوفاكيا على الحدود األلمانية تدعى - جاكيموف - التي 
كانت غنية بمناجم الفضة ؛ اشتهرت في مطلع القرن  السادس عشر 
بسكب العمالت الفضية وفيها تم تصنيع - أول دوالر أميركي من الفضة 
- وذلك عام  - ١٥٢٠ -  أي  منذ خمسمائة عام  بالتمام وبوزن  ٢ ر٢٩  
غرام ؛ الوزن المتعارف عليه في أوروبا وليكون تداوله  سهال  بالنسبة  
لباقي العمالت األوروبية المسكوبة في ذات المنطقة ؛ وكانت صورة 
جورج واشنطن على وجه وصورة  أسد بوهيمي على الوجه اآلخر . 

أما  كلمة دوالر فكان مصدرها أنه عندما أكتُشفت مناجم الفضة  في 
 Joachimsthal   منطقة  جبال بوهيميا أطلقت السلطة الحاكمة إسم
تعني - وادي يواكيم  -تيُمًنا بإسم يواكيم جد السيد المسيح ؛  ثم أطلق 

رجل األعمال الحاصل على ترخيص صك العمالت في بوهيميا على 
وجه   على  ووضع صورته   Joachimsthaller إسم  فضي  نقد  أول 
أوروبا  في  اإلسم  أختُصر  ثم  ؛  اآلخر  الوجه   البوهيمي على   و األسد 

وأصبح - Thaller فقط.
باشر حكام أوروبا بإعتماد  شكل ووزن  الـ- thaler ليسهل تداوله؛  ثم 
تغيَر االسم  في السويد والناروج والدانمرك إلى داالر حسب سهولة اللفظ  
ثم في هولندا أصبح لفظ اإلسم - دالر- وتحًول  في إنكلترا إلى دوالر 
وهي اإلمبراطورية  التي  كانت  مسيطرة  على منطقة أميركا الشمالية  .

أما بلدة  جاكيموف التي ازدهرت  في القرن  السادس عشر وكان  يعمل 
فيها  ثمانية  آالف عامل  في المناجم وسكب العمالت ؛  ُهجرت مثل غيرها 
بعد نفاذ  الفضة وتلوثت أراضيها بالكيماويات المستعملة  لتنقية الفضة.

كان سكان جاكيموف  فخورين  بإنتاج  أول دوالر  في بلدتهم لكن الهجرة  
من التلوث غًيرت بالكامل سكان المنطقة  ومع  مرور السنين نسيت 
األجيال الجديدة تاريخ المنطقة  نتيجة الحروب األوروبية  وإنتقال ملكية 

المنطقة للدول الغازية والمنتصرة .
النازية   ألمانيا  ضّمت  الماضي  القرن  من  الثالثينات  منتصف  في 
تشيكوسلوفاكيا وأعادت فتح المناجم حيث اكتشفوا مواداً مشعة -الراديوم- 
في جاكيموف حيث طّور األلمان  اول مفاعل  نووي  وإنهارت  ألمانيا  

قبل الوصول إلى القنبلة الذرية .

روسيا  ضمت  النازية   إنهيار  بعد 
نفوذها  مناطق  إلى  تشيكوسلوفاكيا  
إليه  توصل  ما  روسيا  واكتشفت 

النازيون وتابعوا أبحاثهم  وتوصلوا إلى إنتاج  القنبلة الذرية  .
أرسلت روسيا خمسين ألفا من المساجين السياسيين إلى جبال جاكيموف 
روسيا  إلى  لتشحن  المشعة  المعادن  وإستخراج  المناجم   في  ليعملوا 

وإلنتاج  ترسانتها النووية .
بعد إنهيار اإلتحاد السوفييتي في الثمانينات من القرن الماضي استعادت 
تشيكوسلوفاكيا المنطقة وتم ترحيل الغرباء من ألمان  وروس وغيرهم 

وال يزيد عدد سكان جاكيموف  عن ١٨٠٠  نسمة حاليا .
دخلت المنطقة وتاريخها في النسيان إلى أن وضعت األمم المتحدة المنطقة  
تحت الحماية  الدولية  بإعتبارها المنطقة التي أنتجت اول دوالر - العملة 

الدولية - ومنها أيضا خرج أقوى سالح للدمار الشامل في العالم.
بعد إعالن األمم المتحدة  - الحماية الدولية  - للمنطقة زار سائح المنطقة 
وأراد صرف الدوالر األميركي الحالي من الورق !!!  لم يعرف سكان 
جاكيموف الدوالر ألنهم يتعاملون بالعملة التشيكية والمنطقة  شبه معزولة 
؛ لكنه عندما زار المتحف المحتوي  على أدوات السكب القديمة؛ هناك 
على صدر القاعة برواز يحمل نموذجا من أول دوالر أميركي من الفضة 

وعليه صورة الرئيس جورج واشنطن.
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وصفات طبيعية للشعر من الصبار للرتطيب 
والتخلص من القشرة

ماسك القهوة لعالج التجاعيد وشد البشرة

للرضع الكوسة املهروسة  فوائد شرب القرفة قبل النومفوائد 

5 نصائح للحصول على أظافر طويلة وقوية

استعيين بزيت اللوز للعناية ببشرتِك هذا الشتاء
 ينتشر استعمال زيت اللوز الحلو في مجال 
على  الحفاظ  يؤّمن  كونه  بالشعر،  العناية 
لهذا  أن  تعرفين  هل  ولكن  وإشراقه.  نعومته 
مكّوناً  أيضاً  منه  تجعل  عديدة  فوائد  الزيت 
مثالياً للعناية بالبشرة خاصةً في فصل الشتاء. 
أنه  كما  للجلد،  والتغذية  الترطيب  يؤّمن  فهو 
شيخوخة  مظاهر  ومختلف  التجاعيد  يحارب 
البشرة بفضل غناه بمضادات األكسدة. تعّرفي 

على أبرز إستعماالته التجميليّة فيما يلي:
- قناع زيت اللوز الحلو:

نفسه،  الوقت  في  وتنقيتها  البشرة  لتغذية 
استعيني بهذه الخلطة المؤلّفة من زيت اللوز، 
عصير الليمون، والعسل. لتحضيرها، امزجي 
مع  الحلو  اللوز  زيت  من  كبيرتين  ملعقتين 
ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وملعقة 
كبيرة من العسل. مدّي هذا الخليط على بشرتِك 
واتركيه لفترة تتراوح بين 20 و30 دقيقة قبل 
مرة  القناع  هذا  تطبيق  كرري  بالماء.  إزالته 

أسبوعياً خالل فصل الشتاء.
- مقّشر زيت اللوز:

يتميّز زيت اللوز الحلو بمفعوله المقّشر للبشرة، 
أما عند إضافة بودرة الكركم ومسحوق خشب 
مفعولهما  من  االستفادة  فيمكن  إليه  الصندل 
الخاليا  إزالة  في  يساهم  مما  للبشرة  المبيّض 

الميتة وتفتيح البشرة في الوقت نفسه.
لتحضير هذا المقّشر يكفي خلط ملعقة كبيرة 
من مسحوق خشب الصندل وملعقة كبيرة من 
بودرة الكركم. أضيفي رّشة من الملح إلى هذا 
الخليط ثّم بضع قطرات من زيت اللوز الحلو 
يُنصح  للحصول على عجينة متماسكة نسبياً 
بتدليكها بحركات دائريّة على بشرة الوجه ثّم 
قبل  دقيقة  بين 15 و20  تتراوح  لمدة  تركها 
أي  استعمال  دون  بالماء  جيداً  البشرة  شطف 

صابون أو سائل منّظف للبشرة. يُنصح بتكرار 
للحصول  أسبوعياً  المقّشر مرة  إستعمال هذا 

على أفضل النتائج في هذا المجال.
- زيت اللوز لتنعيم الشفاه:

يزداد جفاف الشفاه خالل فصل الشتاء، ويُشّكل 
زيت اللوز حالً مثالياً لترطيبها بشكل طبيعي 
بلسم  لتحضير  نفسه.  الوقت  في  وتغذيتها 
للشفاه بزيت اللوز، يكفي خلط القليل من هذا 

المكّون مع بعض العسل وتطبيق هذا العالج 
على الشفاه بشكل يومي لحمايتها من الجفاف 

وترطيبها بشكل فورّي.
- زيت اللوز الحلو لعالج الهاالت الداكنة:

حول  تظهر  التي  الداكنة  الهاالت  تترافق  قد 
العينين مع انتفاخ الجيوب في المنطقة نفسها 
غير  الحياة  ونظام  والسهر،  التعب،  نتيجة 
المزدوجة،  المشكلة  هذه  لمعالجة  المتوازن. 
يُنصح بتطبيق القليل من زيت اللوز الحلو على 

محيط العينين قبل النوم لتغذية بشرتها الرقيقة 
وإعادة اإلشراق إليها.

- زيت اللوز للعناية بالرموش:
يكفي  وطويلة،  كثيفة  رموش  على  للحفاظ 
االستعانة بفرشاة ماسكارا نظيفة لتطبيق القليل 
ليلة  الرموش كل  الحلو على  اللوز  من زيت 
قبل النوم. إذ يساعد هذا الزيت في تعزيز نمّو 

الشعر وتغذيته كما يمدّه بلمعان صحّي.

- زيت اللوز الحلو إلزالة الماكياج:
في  كبيرة  بفعالية  الحلو  اللوز  زيت  يتميّز 
طبيعيّة  بطريقة  البشرة  عن  الماكياج  إزالة 
المتراكم  الشوائب  كافة  من  وتخليصها 
تغذيتها  على  يعمل  أنه  كما  سطحها،  على 
وترطيبها في الوقت نفسه. تبنّي عادة تنظيف 
الحلو،  اللوز  بزيت  النوم  قبل  مساًء  بشرتِك 
في  مميزاً  إشراقاً  اكتسبت  أنِك  وستكتشفين 

صباح اليوم التالي.

الزيوت  العديد من   يدخل الصبار من ضمن مكونات 
C و  فيتامينات  والكريمات الشعر، وذلك الحتوائه على 
الذى يساعد على  الفوليك والكولين  B-12 وحمض  E و 
تغذية وتقوية الشعر، باإلضافة إلى إن الصبار يساعد على 
الشمس والجروح السطحية األخرى، كما  تخفيف حروق 
الرأس، ولذلك ينصح بعمل وصفات طبيعية  يعالج قشرة 
من الصبار للشعر، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير من 

.“ healthline ” موقع
الصبار وخل التفاح

التفاح وجل الصبار على  المكون من خل  المزيج  يساعد 
الرأس، ولذلك ينصح باستخدامه من خالل  عالج قشرة 

اتباع األتى :
المكونات :

4 مالعق كبيرة من جل الصبار.
2 ملعقة صغيرة من خل التفاح.

1 ملعقة صغيرة من العسل “اختيارى”.
الخطوات :

لمدة 20 دقيقة، ثم غسل  الرأس،  المزيج على فروة  نضع 
الشعر بالماء الفاتر، ويمكن تكرار الوصفة كل أسبوعين.

وصفة طبيعية من جل الصبار واللبن
البروبيوتيك  إلى إن   ، أشارت دراسة أجريت عام 2017 
الموجود فى اللبن يساعد فى عالج قشرة الرأس، مع إضافة 

جل الصبار، وذلك من خالل اتباع األتى :
المكونات :

2 ملعقة كبيرة من الزبادى.
2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

2 ملعقة صغيرة من العسل “اختيارى”
لمدة  الشعر  السابق ذكرها ونضعها على  المكونات  نخلط 
تتراوح مابين 20 إلى 30 دقيقة، ثم شطف الشعر بالماء مع 

عمل تكرار التجربة مرة واحدة فى األسبوع.

التجاعيد عالمة طبيعية من عالمات  تعتبر   
الخامسة  بالظهور في سن  تبدأ  قد  بالسن،  التقدم 
يتأخر ظهورها حتى سن  والثالثين، وأحياناً 
الخمسين، ويسبب ظهورها األرق، والشعور 

من  الكثير  لدى  بالحزن 
السيدات، إال أنه يمكن

ظهورها،  عملية  إبطاء 
والتقليل منها بطرق طبيعية 
الوجه  عدة، حتى ال يصبح 

أشبه بالخريطة.
 لكي طريقة عمل ماسك القهوة 
البشرة وعالج  والكاكاو لشد 

التجاعيد للحصول على
مظهر أكثر شبابا.

القهوة لشد  مكونات ماسك 
البشرة :

ملعقة كبيرة كاكاو 
ملعقة كبيرة قهوة 

ملعقة كبيرة حليب 
طريقة االستخدام:

الكاكاو والقهوة والحليب معًا حتى  اخلطي 

يتجانسوا تماما. 
الوجه واتركيه حتى يجف  الماسك على  ضعي 

ثم اغسليه.
الشيخوخة  القناع على عكس عالمات  يساعد هذا 

العالمات  أو  الدقيقة  الخطوط  أيًضا ظهور  ويمنع 
التعبيرية على الوجه.

 ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، قدمت المصممة 
 Tima Abid الثقفي، مؤسسة دار السعودية فاطمة عابد 
للخياطة الرفيعة أو الـ«هوت كوتور« التي بدأت مشوارها في 
عالم األزياء قبل 16 عاماً، مجموعتها الجديدة للربيع والصيف 

المقبلين.
مجموعة الثقفي الجديدة مستوحاة من اليابان بفراشاته وأزهاره. 

وُجسد هذا األمر في قطع فاخرة تعكس حضارة اليابان.
الساتان  قدمت المصممة السعودية أكثر من 52 فستاناً من 
البعض منها بآللئ  والدنتيل واألورجانزا والحرير، ُرِصّع 

وقالدات فضية.
بامتياز، إذ شوهد تنوعت  أما األلوان فكانت ربيعية ومرحة 
الذهبي  إلى  بين األبيض واألصفر والعنابي واألسود، إضافةً 
والفضي الذي رافق بعض الفساتين، فبدت العارضات وكأنهن 

يتمايلن على شكل فراشات على منصة العرض.
الفنانة السورية أصالة نصري، كما  الثقفي  حضر عرض 
شاركت المطربة التونسية أميمة طالب في العرض وذلك بتقديم 

أغاٍن باللغة الفرنسية.
أما أسلوب العرض، فاختارت المصممة السعودية أن يدور حول 
مائدة عشاء لتذّكر بالعروض التي كانت تقيمها كوكو شانيل في 

باريس في ستينيات القرن الماضي.
Tima Abid في باريس  لدار  يذكر أن هذا العرض األول 
المرأة  العالم بقدرات  الثقفي إلى تعريف  وتسعى من خالله 

السعودية في عالم األزياء والموضة.

اليك طريقة تنشيط الغدة الدرقية حتى حيرق 
جسمك كل الدهون!

  الغدة الدرقية هي المسؤولة عن إنتاج الهرمونات 
الغذائي وتحرص على  التمثيل  التي تنظم عملية 

عمل الجهاز الهضمي بشكٍل طبيعية باإلضافة إلى 
وظائف أخرى. عندما ال تعمل الغدة كما يجب، ال 
تفرز كمية كافية من هذه الهرمونات وبالتالي يبطئ 
الجهاز الهضمي ويبدأ جسمك بتخزين الدهون. إليك 
الدرقية  الغدة  إلى  النشاط  التي تعيد  أهم األطعمة 

فتقوم بوظائفها من دون أي مشكلة.

الحليب ومنتجاته
األيودين هو أهم عنصر لعمل الغدة الدرقية 
وتنشيطها. من دونه، ال 
تتمكن الغدة من إفراز 
الهرمونات الالزمة لعمل 
الجهاز الهضمي. يحتوي 
الحليب ومنتجاته على 
نسبٍة عالية من االيودين، 
الزبادي  وخاصةً 
اختاري  والجبنة. 
منتجات طبيعية غير 

مصنّعة وكاملة الدسم.
األسماك الدهنية

الدهنية  تحتوي األسماك 
من  عالية  نسبٍة  على 
السيلينيوم وهو عنصر 
أساسي للمحافظة على 
الدرقية.  الغدة  صحة 
المشوي  السلمون  تناولي 
والتونة والسردين عدة 
األسبوع  في  مراٍت 
نتائج  على  لتحصلي 

سريعة.
المكسرات

السيلينيوم  أيًضا من أهم مصادر  المكسارت هي 
تناوليها كوجبة خفيفة  البندق والمكاديميا.  وخاصةً 
صحية أو أضيفيها للسلطات واألطباق على 
أنواعها. تناولي أيًضا الكاجو الغني بالنحاس 
والمغنيسيوم والزنك وهي معادن تعيد النشاط للغدة 

الدرقية. ال تتناولي 
يٍد  حفنة  من  أكثر 
المكسرات  يوميًا ألن 

غنية أيًضا بالدهون.
كبدة الدجاج

 A الفيتامين يلعب 
في  أساسيًا  دروًرا 
الردقية،  الغدة  تنشيط 
الدراسات  وأثبتت 
الدجاج هي  أّن كبدة 
له.  مصدر  أفضل 
إليك طريقة تحضير 
في  الدجاج  كبدة 

البيت.
الغدة  أعراض وجود 

الدرقية في ما يلي:
المزمن  التعب 
وتراجع القوة الجسدية
ازدياد الوزن من دون 
اإلفراط بتناول الطعام
تساقط الشعر وجفافه

تشنج العضالت
الشعور بالبرد من 

دون سبب
الغدة  تعانين من مشاكل في  أنّك  إذا كنت تشعرين 
الدرقية، من األفضل أن تستشيري طبيبك حتى 
العالج  الالزمة وتتلقي  الطبية  بالفحوصات  تقومي 

المناسب في حال احتجت إليه.

أول جمموعة للسعودية فاطمة عابد الثقفي 
يف أسبوع املوضة بباريس 2020

أّن  كما  الجسم.  الصحية على  بالفوائد  القرفة محّمل  فوائد شرب   
الغذائي  المكون  العالم. وهذا  في  األكثر صحية  العسل من األطعمة 
الفوائد  العديد من  الصحية، ويجلب  الغذائية  بالعناصر  الرائع غني 
القرفة  العسل مع  إذا مزجت  أنك  تعرفين  الصحة. ولكن، هل  إلى 

لمساعدتك على  قوة  األكثر  المزيج  فسوف تحصلين على 
حرق السعرات الحرارية خالل الليل؟

األمر بسيط للغاية في الواقع ، ويكفي أن تشربي العسل 
إلى  الذهاب  قبل  القوي  المشروب  القرفة، هذا  مع 

الفراش وسوف تستيقظين كل صباح ووزنك أقل.  
للصحة  الفوائد  العديد من  القرفة  تعطي 

المساعدة على  والتي منها: 
وتقليل  بشرتك  تحسين 
الكولسترول وزيادة  مستوى 
الدم. والقرفة مثالية  تدفق 
للقلب والمعدة واألمعاء. 
القرفة هو  ما في  وأفضل 
بفقدان  لك  تسمح  وتساعد أنها  الوزن 

تريدينه من  ما  فقدان  وبالتالي  الوزن،  فقدان  على تسريع عملية 
الوزن الزائد بشكل أسرع بكثير )حتى خالل النوم(.

بعد إضافة  األطباق،  لجميع  القرفة وكأنها مكّمل  استخدام  ويمكنك 
الطبق في كل وجبة، وإضافتها  إلى  القرفة  ملعقة صغيرة من  ربع 

بدالً من السكر كلياً أو جزئياً، أو بإمكانك عمل مزيج خاص من أجل 
فقدان الوزن، وذلك بأن تشربي بانتظام هذا المزيج. وفي كل مساء 
وقبل النوم يمكنك شرب مزيج العسل ومسحوق القرفة. وإذا تناولت 

هذا المزيج بانتظام فسوف تدهشك النتائج.
السهل  للغاية ومن  بسيط  المزيج  مالحظة: هذا 
المكونات  لديك كل  أن  عمله، وعلى األرجح 

اآلن في خزانة مطبخك.
طريقة تحضير القرفة والعسل:

اغلي 200 مل من الماء، ثمَّ أضيفي نصف 
القرفة،  ملعقة صغيرة من مسحوق 
دقيقة.  لمدة 30  يُنقع  المزيج  واتركي 
بعد ذلك أضيفي ملعقة صغيرة 
المزيج في  العسل وضعي  من 
اشربي كوبا من هذا  الثالجة. 
الفائق الصحة قبل 30  المشروب 
دقيقة من الذهاب إلى الفراش. وتأكدي من عدم 
إضافة أي شيء إلى هذا المزيج. وهذا المشروب 

ليس له تأثير خالل النهار، إنه يعمل خالل الليل فقط.
سوف يعمل هذا المزيج على تنظيف الجهاز الهضمي، ويقضي على 
األمر  والجراثيم األخرى،  البكتيريا  وأنواع  والفطريات  الطفيليات 

الذي يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم في الجسم.

 تحلم معظم الفتيات بالحصول على أظافر طويلة وقوية، ولتحقيق 
نتائج  التى قد ال تحقق  المختلفة  النصائح والطرق  تتبع مختلف  ذلك 
العناية  بداية من  النصائح  اتباع بعض  إيجابية، ولتجنب ذلك يفضل 
بالبشرة وخاصة اليدين، حتى تناول بعض الفيتامينات التى تساعد على 
تقوية األظافر، ولذلك نتعرف فى هذا التقرير على نصائح للحصول 

. ”elle“ على أظافر قوية وطويلة، وفقاً لما ذكره موقع مجلة
نصائح للحصول على أظافر طويلة قوية :

يجب ترطيب األظافر بشكل يومى، لتجنب جفاف وهشاشة األظافر، 
من خالل استخدام كريمات الترطيب أو الزيوت الطبيعية مثل زيت 
اللوز الحلو لتدليك األظافر جيداً بشكل يومى لترطيبها والحفاظ على 

صحتها ووقايتها من الضعف والكسر ألتفه األسباب.
والكسر  للتقشير  المعرضة  الهشة  األظافر  أن  إلى  الدراسات  تشير 
بتناول  لذلك ينصح  البيوتين،  تكون عالمة على نقص  أن  يمكن 
السلمون والبازالء  السمك  فيتامين ب مثل  أطعمة تحتوى على 
يتكون من  اتباع نظام غذائى صحى  إلى  باإلضافة  الخضراء، 

الفيتامينات والمعادن  التى تحتوى على  الخضروات والفواكه 
الشعر  للحفاظ على صحة  والبيوتين وكبسوالت أوميجا 3، 

واألظافر.
يعمل  الذى  الفوليك،  التى تحتوى على حمض  تناول األطعمة  يجب 
بالحفاظ على األظافر، ونموها بشكل سريع، وتقويتها، وذلك ينصح 
بتناول الحبوب والحبوب الكاملة والبامية والبقوليات وكذلك البنجر، 
واألفوكادو وغيرها من األطعمة التى تحتوى على حمض الفوليك أو 

شراء مكمالت حمض الفوليك من دون وصفة طبية أيًضا.
نصائح للعناية باألظافر

تجنب استخدام األسيتون إلزالة طالء األظافر، وذلك الحتوائه على 
مواد كيميائية تتسبب فى هشاشة األظافر وضعفها، واستبداله بطرق 

طبيعية أخرى إلزالة طالء األظافر.
الذى يساعد على  الجوجوبا،  بزيت  بتدليك األظافر  أيضاَ  ينصح 
تقوية ونعومة األظافر، كما يمنع اصفرارها ووقايتها من األمراض 

الجلدية األخرى.

 قدم دكتور اختصاصي األطفال وحديثي الوالدة أهم فوائد الكوسة المهروسة 
للرضع، وهي تتمثل فيما يلي:

وقال إن الكوسة هي الخضراوات التي يمكن زراعتها في أي وقت من السنة، 
رغم أن الخضراوات موطنها القارة األمريكية، إال أنها اكتسبت جراً سريعاً في 
أوروبا منذ نحو ثالثة قرون، لقد كان نظاماً غذائياً أساسيا ألمريكا الجنوبية لعدة 

قرون، حيث كانوا يحبونه لمحتواه العالي من العناصر الغذائية.
القيمة الغذائية للكوسة:

العناصر الغذائية لكل 124 جراماً:
الكربوهيدرات 4.2 جرام

بروتين 1.5 جرام
الكلسيوم 18.6 ملج

حديد 0.4 ملج
المغنيسيوم 21.1 ملج

األلياف الغذائية 1.4 جرام
فيتامين سي 21.1 ملج

تحتوي الكوسة على معظم العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل، لذلك ستكون 
إضافة جيدة لخطة النظام الغذائي للطفل منذ سن مبكر.

هل من اآلمن إعطاء الكوسة للرضع؟
هذه الخضراوات آمنة تماماً للطفل، لذا يمكن إعطاؤها له منذ السنة األولى من 
حياته، يمكنك البدء بإدراجها في نظامه الغذائي من سن عشرة أشهر أو أصغر 

حسب رغبة األم والطبيب معاً.
الفوائد الصحية للكوسة المهروسة

محتوى الكالسيوم: تحتوي على الكالسيوم الالزم لنمو العظام وأسنان الطفل، 
كما تلعب دوراً في نقل العناصر الغذائية داخل الجسم.

الكثير من الماغنيسيوم: يلعب الماغنيسيوم أيضاً دوراً مهماً بالقدر نفسه في نمو 
العظام واللثة وأسنان الطفل، كما أنها تساعد في الهضم، ألنها تطلق اإلنزيمات 

الالزمة للهضم وتتحكم في المثانة البولية.
يلعب  الفوسفور، والذي  الكوسة على مجموعة كاملة من  الفوسفور: تحتوي 
الخدر واإلرهاق  يتم مكافحة  الجسدية،  الوظائف  في تسهيل عدد من  دوراً 

بواسطة هذا المعدن، كما أنه يلعب دوراً في تطور المخ.

تساعد الجهاز المناعي: تحتوي على فيتامين C، وهو أمر مهم لنمو الطفل، 
المتاحة للجسم؛ ألنه   C فيتامين  المناعي على كمية  الجهاز  يعتمد تطوير 

ضروري إلنتاج المخاط والسوائل الجسدية األخرى.
فيتامين ب: تتكون فيتامينات B المعقدة من فيتامين B – 6. النياسين، الثيامين، 
الفوالت، وعدد قليل من الفيتامينات األخرى. هذه ضرورية لألنشطة األيضية، 

وعمل الجهاز المناعي، وإنتاج الطاقة وإنتاج كرات الدم الحمراء في الجسم.
سهلة الهضم: رغم أن الكوسة تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، إال 
أنها يمكن هضمها بسهولة من خالل معدة الطفل. تتكون أساساً من الماء وغنية 
بمحتوى األلياف. إذا كان طفلك يعاني من أي مشكلة في الجهاز الهضمي، فإن 

الكوسة يمكن أن تكون واحدة من أفضل العالجات.



أخبار الفن

»حب عمري« جيمع منة فضالي مع هيثم شاكر 
ألول مـرة

  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:

تأييد احلكم حببس املطربة الشعبية 
بــوسي

حممود عبد املغنى فى كواليس »بنت القبائل« 
وحالة عشق مع حنان مطاوع

سبب تدهور احلالة الصحية 
لنادية لطفي

جوائز »األوسكار 2020«.. 
تغيري »غري مسبوق« 

بقوائم الطعام

الفنان المصري  الدقي بمعاقبة    قضت محكمة جنح 
فى  جنحة  ، وذلك  لمدة سنة  بالحبس  الفيشاوي،  أحمد 
أقامها ضده  نفقات وأجور،  أحكام  تنفيذ  امتناعه عن 

المحامى شعبان سعيد، وكيلاً عن ابنته لينا الفيشاوي.
المحامى شعبان سعيد، وكيل ابنة الفنان أحمد الفيشاوي 
الحكم على  إن  قال/ فى تصريحت صحفية،  لينا، 
الفيشاوى شمل سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 
للمحاماة  ألفا  ألفا تعويض  و50  بـ 20  جنيه، وإلزامه 

والمصاريف.
الفيشاوي تعيش مع والدتها هند  لينا  أن  إلى  يشار 
تدرس هناك، وأعلنت وقت  لندن، حيث  في  الحناوي 
وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي أنها ال تستطيع القدوم 
بمنعها  أخذ حكم محكمة  الذي  والدها  إلى مصر بسبب 

من السفر مجددا إلى إنجلترا.
بلدها  إلى  أنها ستعود  تبكي  لينا مؤخرا وهي  وأعلنت 
السفر،  منعها من  قرار  إلغاء  بعد  قريبا، وذلك  مصر 

والذي صدر منذ 3 سنوات بسبب طلب والدها الفنان أحمد الفيشاوي بمنعها من السفر إلى لندن عند عودتها إلى القاهرة.
وقد صرحت جدة لينا من والدتها أن والدها يمتنع عن دفع نفقتها منذ سنوات، وأنه طالب بعدم سفرها إلنجلترا مدعيا أنه يريد 

أن يربيها في مجتمع إسلمي.
بينما قالت الفنانة سمية األلفي أن لينا تعامل والدها بطريقة معيبة جدا، وأنها ال تتواصل معه، وهذا ما نفته لينا بنفسها، وأكدت 

أن علقتها بجدتها سمية منقطعة تماما، وأنها لو تصالحت مع والدها فلن تعيش مع زوجته ندى الكامل.

  قضت محكمة جنح التهرب الضريبى 
برئاسة  الخامس،  بالتجمع  المنعقدة 
المستشار محمد جميل، برفض معارضة 
الشهيرة  ياسمين محمد شعبان،  الفنانة 
بـ”بوسي”، بتهمة التهرب من سداد مليون 
ألفاًا و210 جنيهات لمصلحة  و827 

الضرائب، لعدم حضور المتهمة.
واعتبرت المحكمة المعارضة كأن لم تكن، 
وبالتالي حبسها سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، 

وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.
يفيد  لتقديم ما  الجلسة محددة  وكانت 
الجهات  التصالح على وجه رسمي مع 
يتم  أو  الفنانة  لم تحضر  المختصة، ولكن 

تقديم ما يفيد التصالح.
مايو  يوم 7  قد قضت  المحكمة  وكانت 

المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50  2018 بحبس 
المستحقة،  الضريبة  يعادل  ما  ألف جنيه، وتغريمها 
إدارة عملها مع  التهرب وإخفاء  تهمة  لها  وأسندت 
شركات “وكالة الشافعي، والمتحدة، ومؤسسة فتوح”، 
باإلضافة إلى عدد من الحفلت الغنائية، بإجمالي مبلغ 

مليون و827 ألفاًا و210 جنيهات.
يذكر أن أخر أعمال بوسي، كان مسلسل “الديفا”، من 
بطولة سيرين عبدالنور، ويعقوب الفرحان، والذي يعد 

أول مشاركة لبنانية لبوسي.
لجنة تحكيم  العمل دور عضو  أدت خلل   بوسي، 
المسلسل عن  الفنية، وكشف  المواهب  الختيار بعض 
الصراعات والمناوشات التي تكون بين أعضاء اللجنة 

والمتسابقين خلل هذه البرامج.
بوسي، كانت تؤدي شخصية شريرة في المسلسل للمر 
فقط،  العمل على مدار 8 حلقات  األولى، وعرض 
وعلقت بوسي على شخصيتها مؤكدة أن دورها مخالف 

ا عنها. لشخصيتها الحقيقة وبعيد تماماً

   كّرم مهرجان أبوظبي 
يحيى  المصري  الفنان 
الفخراني، ومنحه جائزته 
والذي   ،  2020 لعام 
تسلمها في احتفال كبير 
بدار األوبرا المصرية، 
بحضور وزيرة الثقافة 

إيناس عبدالدايم.
الفخراني قال، عقب تسلمه 
الجائزة: “آثرت أال أعد 
المناسبة  لهذه  كلمة رسمية 
كلمة  ألقي  أن  وقررت 
عفوية من القلب تماما مثل 
هذه الجائزة التي تعبر عن 

المحبة النابعة من القلب”.
وأضاف “هذه الجائزة 
أسعدتني جدا باختلفها عن 
كل الجوائز، أوال ألنها من 

الشيخ زايد  الفور اسم  يتداعى على  أبوظبي  أبوظبي وعندما تذكر 
الذي له محبة كبيرة في قلوب المصريين والعرب جميعا”.

الجائزة الرتباطي  البداية اعتذرت عن  وتابع: “وثانيا ألني في 
بالمسرح حاليا وعدم استطاعتي السفر إلى اإلمارات فكانت المفاجأة 
إلى مصر  بالقدوم  الجائزة رحبوا  القائمين على  أن 

وتسليمها لي هنا”.
وتقام الدورة السابعة عشرة من مهرجان أبوظبي 
البرنامج 46 فعالية  في مارس وأبريل ويشمل 
في 15 موقعا بأنحاء اإلمارات بمشاركة أكثر 

من 380 فنانا عالميا و19 مؤلفا موسيقيا من 66 دولة.
بالخليج ويسلم  المهرجان هو أضخم مهرجان فني وثقافي  ويعد هذا 
العطاءات االستثنائية على مر  جائزته بشكل سنوي “ألصحاب 

حياتهم في مجال الفنون والثقافة”.
يذكر أن الفنان المصري يحيى الفخراني يقوم حاليا بعرض مسرحيته 
“الملك لير”، ويشارك في بطولتها كل من: رانيا فريد شوقي، أحمد 
الشيوي، نضال  أيمن  فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، 
الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، والموسيقى 
للدكتورة  الحلواني وتصميم األزياء  للموسيقار مصطفى  التصويرية 

نيفين رأفت، ومن إخراج مجدي الهواري.

مهرجان أبو ظيب يكّرم حييى الفخراني

حكم جديد حببس أمحد الفيشاوي

شروط غادة عبدالرازق للزواج من جديد

)الموضوع( : حمام )محمد صبحي( رجل فقير ، مدرس لغة عربية . يذهب إلى 
قصر الباشا مراد )عبد الرحيم حسن( إلعطاء أبنته ليلى )ندى ماهر( دروسااً في اللغة 
العربية ، حتى تنجح في أمتحان الملحق . تحب ليلى أنور )حازم القاضي( فتى يدعى 
الوطنية . رفيق بك )أركان فؤاد( يوعد الباشا برئاسة الوزارة الجديدة . وحيد )عمار 

شماع( صديق ألنور ويعرف أالعيبه .. وتتوالى األحداث .. 
)التحليل والنقد( : اعداد سيناريو وإخراج مسرحي )محمد صبحي ( . 

عزيزي القارئ ، نشرت جريدة الرسالة في العدد السابق 451 نقدي لفيلم )غزل 
البنات( سنة 1949 . سيناريو وإخراج : أنور وجدي – بطولة : نجيب الريحاني ، ليلى 

وهبى،  بك  يوسف   ، مراد 
محمود   ، وجدي  أنور 
المليجي . الموسيقار محمد 
 . وغيرهم   .. الوهاب  عبد 
جمع  وجدي  أنور  أستطاع 
أهرامات : المسرح والغناء 
والسينما في مصر في هذا 
 1949 سنة  ومنذ   . الفيلم 
بعد  أي   2017 سنة  حتى 
فنان  يستطع  لم  عامااً،   68
من  وهوعمل  الفيلم  إعادة 
جاء  حتى  العظيم،  تراثنا 
المصري  المسرح  فارس 
صبحي(  )محمد  والعربي 
بعلمه ودراسته لفن المسرح 
)وهو أبو الفنون( ، أن يقدم 
مع  األسم  بنفس  مسرحية 
)أستوديو  ومسرحه  فرقته 
)سماسنبل(  بمدينة  الممثل( 

وبدأ العرض يوم الخميس 2 نوفمبر 2017 حتي االن. 
أفتتح )محمد صبحي( مسرحه بترحيب الجمهور في مهرجان )المسرح للجميع( . 
وقد لخص رسالة ) المسرح الصحيح( لما له من متعة رائعة وقيمة إنسانية سامية 
. فهو يتمسك بجذوره، ويحافظ على تراثه . يمنح المتعة دون التخلي عن رسالته 
– يتبنى هموم الوطن ويدعوك للتفائل. فهو يتبني قضايا اإلنسانية النبيلة ، ويبحث 

عن الحق – والعدل – والجمال . فهو “ مسرح للجميع”. 
أحتفظ )صبحي( بروح الموضوع ، اضاف شخصية ، وعالج أخرى ليكتمل البناء 
المسرحية،  الفنون  معهد  في  كأستاذ(  مقنعة. )صبحي  تكون  والمعالجة  الدرامي 
يعلم ما بداخل كل شخصية ألنه ينظر في النقط األساسية والسمات الصغيرة التي 

تميز كل منهم . 
-1 حمام : هي الشخصية الرئيسية وهو رجل فقير من  )تعريف الشخصيات( : 
أسرة كادحة )والده سباك( متعلم ، مثقف ، مدرس لغة عربية في مدرسة . طرد 

منها ألمانته وذمته .
 -2 )ليلى( فتاة رقيقة ، مهذبة ، غنية ، تقطن في قصر والدها الباشا مراد . عندها 

ملحق في اللغة العربية .
يقبل أن  ليلى وال  أبنته  البلد . يحب  -3 )الباشا مراد( باشا نزيه ، يعمل لصالح 

يزوجها لرفيق بك .
 -4 )أنور( شاب سيئ الخلق يستغل حب ليلى ألبتزاز مالها لشراء قنابل للدفاع 

عن مصر .
الباشا ويأخذ عليه شيكات بدون   -5 )رفيق بك( عميل لإلنجليز  ، يسدد ديون 

رصيد ، ويوعد بجعله رئيس وزارة مقابل زواجه من ليلى .
 -6 )وحيد( شاب متفوق ، يدرس الغناء مع الموسيقار محمد عبد الوهاب – صديق 

ألنور ويحاول تحذير ليلى استغلل انور لها 
-7 )الخدم( : لهم والء كبير للباشا ألنهم يحبونه والباشا يعاملهم معاملة طيبة . هذه 
هي الخطوط األساسية والسمات الصغيرة لكل شخصية ، بذلك نستطيع ان نستنتج 

الصراعات التي ستنشأ بين الشخصيات.
والطبقة  السن  في  متناقضتان  : شخصياتان  نجدهما  المسرحية  في  وليلى(  )حمام 
اإلجتماعية . مما ينشأ )الصراع( بينهما . حمام محروم من المأكل والملبس والحنان 
والحب منذ الصغر . وجد ليلى تعبر عن مكانته الجليلة كمعلم فاضل في المجتمع ، 
وأي سيدة تتمنى أن يطلبها للزواج . فسألها حتى لو كان أكبر منها قالت ال عيب في 
ذلك بل أنه أكثر خبرة ويستطيع أن يفهمها . بهذا الحديث البسيط وقع حمام في حب 
ليلى )دون علمها( . لكن )األزمة( أنه فقير ال يستطيع أن يتقدم إليها للزواج فهي أبنة 
باشا ! . هنا لعب إعداد )محمد صبحي( دورااً خطيرااً في إيجاد حل لهذه المشكلة ، 
بنقل مشهد مهم وهو )مشهد اليانصيب( من فيلم )أبو حلموس( للريحاني من إخراج 
: )إبراهيم حلمي(، ادخله )صبحي( في المسرحية وقد  ربح )حمام( ورقة اليانصيب 
ب 30 ألف جنيه وبيعها لياسين مربي الكلبة كيتي )كلبت ليلي هانم( ثم أعادها ياسين 
لحمام أفندى مرة أخرى. بذلك )بررصبحي ثراء حمام( أصبح حمام غنيااً ويستطيع 
التقدم لليلى من )وجهة نظر حمام( ويجهل تمامااً مشاعرها آلخر . )الذروة( صرحت 
ليلى لحمام بأنها تحب شخصا وتخشى رفض والدها ألنه فقير وليس من مستواها . 
)ظن حمام أنه المقصود( . فقال : يجب أن نصرح ذلك للباشا  وال تخشى شيئااً فمن 
الناحية المادية الفلوس موجودة والحمد هلل . ليلى : أنا ما يهمنيش الفلوس أنا بحبه هو . 
لم يستطع حمام األنتظار أكثر من ذلك وقال : عندما يسأل والدك من هو فسوف أقول 
: أنا ياباشا !! )دهشت ليلى( وبصوت عال : “أنا بحب أنور يا بابا “ اصيب حمام 
بإحباط شديد وفاق من غفلته خاصة عندما )قالت ليلى( و)بحسم( ايه اللي سمعته ده ؟ 
)حمام( : أنا كنت بمثل دور أنور – أنهار تمامااً )القرار( ترك حمام القصر. )النتيجة( 

عاد اليه مرة اخري مع وحيد.
)معالجة شخصىة ليلى في المسرحية( : سيناريو )محمد صبحي ( عالج شخصية 
ليلى في المسرحية التي لم يوضحها سيناريو )أنور وجدي( في الفيلم . بأنها أبنة 
باشا ، مهذبة ، رقيقة ، وعندما تعلمت جيدااً اللغة ، حاورت )حمام( باللغة العربية 
)هذا لن يوضحه الفيلم( . لم تشعره مرة واحدة أنها تحبه ، وشرحت له )وللجمهور( 
ما هو “الحب المستحيل “ المتمثل في لوحة الغوريل والفتاة الجميلة وهو يرمز 
لحالة حمام وليلى . عكس ليلى في الفيلم التي جذبت حمام برقتها وأوهمته )أنها 
تحبه( فقط لتذهب في حمايتة لمقابلة أنور حبيبها . وعندما سألها يوسف بك وهبى 
إمكانية الحب بينها وبين حمام ، على اساس أنهما ليس من مستوى إجتماعي واحد 
، وفارق السن كبير ، قالت ليلى : الطبعااً هو أنا كنت عميت . بذلك جرحت شعور 

حمام الذي كان مستعد بالتضحية بحياته من أجلها ) وهذا لم يكن في الفيلم( . 
)الجديد في مسرحية صبحي( : “شخصية رفيق”

أضاف )محمد صبحي( كسيناريست ومعد للمسرحية. شخصية رفيق “كشخصية 
فهي   . المسرحية  الشخصية التكون  هذه  وبدون  الفيلم(  في  تكن  لم   ( محورية” 
التي تخلق الصراع وتجعل المسرحية تتحرك لألمام ولها رغبة جامحة للوصول 
لهدفها . رفيق بك )كشخصية كوميدية في المسرح الكوميدي( يريد ارتكاب خطأ 
كوميدي وهو : هز نظام البلد كله ويقلب القيم رأسااً على عقب. فهو يدعي مساعدة 
الباشا برئاسة الوزارة الجديدة على مصر، ويطرد اإلنجليز، مقابل أن يتزوج ليلى 
أبنته . ينتهز فرصة أزمة الباشا المالية ويمضيه على شيكات بدون رصيد . يبحث 
حمام عن )أعمال رفيق( ويكشف الحقيقة وهي : رفيق يتعامل مع اإلنجليز ، ال 
يوجد وزارة للباشا ، ويريد قلب النظام لنفسه مع اإلنجليز .)ونلحظ( أن “الخطأ 
فيه  الرجوع  المأسوي ال يستطيع  البطل  التراجيديا يجعل  للحدث” في  المأسوي 
)لجدية العمل( خاصة قلب النظام بأكمله . أما )الخطأ في الكوميدية للحدث( يمكن 
الباشا  فأنقذ حمام   . التراجيديا  الطافية( كالحدث في  إصلحه ألنه ليس )بالجدية 
بوضع في رصيده 15 ألف جنيه وحل المشكلة . وهذا ما يعرفه جيدااً الفنان “ 

محمد صبحي” كأستاذ للدراما واإلخراج في معهد الفنون المسرحية. 
شخصية )أنور( و)وحيد( مع )حمام( : وحيد في المسرحية ، طالب يتعلم الغناء 
في ستوديو عبد الوهاب الذي يملكه يوسف بك وهبي . وألنه صديق ألنور ، يحذر 
حمام من أخلق أنور السيئة فيجب مساعدة ليلى . يتحرك حب ليلى في أحساسيس 
)حمام( ويعمل بحث عن حياة أنور ويكتشف ويقدم للباشا وليلى )والجمهور( زواج 
أفلسها وهي سوف  أموالها حتى  يبتز  فاروق(،  )عبير  قراقيش  السيدة  من  أنور 
الخدم : نجد   . تفضحه أمام الجميع وترفضه فهو في األصل “ مبيض نحاس” 
حاشية القصر والخدم موالين للباشا لمعاملته الحسنة لهم ويعاملهم كأنهم من العائلة 
. فأعاد )صبحي( لنا هذا الزمن الجميل باألخلق الطيبة والوالء الخالص( .أدخل 
صبحي ) الشعر العربي الرفيع( في الحوار على المسرح وذلك في سياق األحداث 

ووصف حالته. فعلى سبيل المثال ال الحصر. من شعر )أبو العلء المعري( 
إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه  .. ثم قالوا لحفاة يوم ريح إجمعوه

فهل يجمع الدقيق من فوق شوك  .. في يوم ريح برجال حفاه ! يا ويلتاه .
 وشعر آخر : إذا كانت المصائب عليك تدور : أبشر وبعدها ربما يأتيك السرور. 
عزيزي القارئ إلى اللقاء في العدد القادم من جريدة الرسالة لقراءة الجزء الثاني 
وأعتبره  العربي(  المسرح  )لفارس  المسرحي  اإلخراج  عن  وهو  المقال  من 
الفنان  والمعاصر  الحديث  العصر  في  المصري  للمسرح  األكبر  الهرم  شخصيااً 

)محمد صبحي( فتحية مني لك “يا محمد صبحي”
             

نقد مسرحية : غزل البنات
رائعة “ الريحاني” 

أعادها “ مسرح صبحي “
ببناء درامي متماسك 

ومعالجة مقنعة

     Vendredi 31 janvier 2020
الجمعة 31 يناير 2020

 شاركت الفنانة المصرية منة 
متابعيها عبر صفحتها  فضالي، 
الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور 
من كواليس مسلسلها الجديد “حب 

عمري”.
 منة فضالي، علقت على الصور 
قائلة: “حب عمري تأليف األستاذ فداء 
الشندويلي وإخراج األستاذ عبدالعزيز 
حشاد مدير التصوير األستاذ نزار 
شاكر، بطولة نجوم كتير جدا وكلهم 
أصدقائي وسعيدة أني بشتغل معاهم “.
المسلسل من بطولة هيثم شاكر ، 
ميدو عادل، سهر الصايغ ،عبير منير 
العبده هلل منه فضالي و نجوم  وأخير 

كتير جدا دعواتكم”.
العمل هو أول مشاركة درامية  ويعد 
الغناء  للفنان هيثم شاكر، بعيداًا عن 

ا شفائه من مرض السرطان. وبعد إعلنه مؤخراً
من ناحية أخرى تواصل منة فضالي تصوير فيلمها الجديد  
“الموقف”، وتدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن، وهو من بطولة 
محمد رضا، منة فضالي، عايدة رياض، إيناس النجار، منير مكرم، 
حسن عبدالفتاح، أيمن قنديل، ريكو، ونادية العراقية، من إنتاج أشرف 

عبدالعزيز، وإخراج ممدوح زكي.
ا من خلل مشاركتها في مسلسل »قيد  ا كبيراً منة حققت مؤخرا نجاحاً

للخيانة، وتخون زوجها،  امرأة تتعرض  عائلي«، حيث قدمت دور 
وتقوم بقتل نفسها في نهاية المسلسل بعد شعورها الكبير بالذنب وعدم 

قدرتها على المواجهة.
العليلي، بوسي،  »قيد عائلي« ويشارك في بطولته كل من عزت 
ميرفت أمين، صلح عبد هللا، سيمون، وهالة فاخر، ونضال 
الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، 
تامر حمزة،  نبيل، وإخراج  سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل 

وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

نادية  للفنانة  الصحية  الحالة  الفنانة يسرا عن   تحدثت 
لطفي، التي وضعت على أجهزة التنفس الصناعي منذ أيام.

تعبانة  لطفي لألسف حالتها شوية  نادية  يسرا: »مدام  قالت 
وموجودة في العناية المركزة«.

لطفي،  لنادية  الصحية  الحالة  تدهور  وكشفت يسرا سبب 
لدور  ابنها، مما عرضها  دفنة زوجة  إنها حضرت  وقالت 
برد شديد. ونصحت يسرا الجمهور وطلبت أن يأخذ حذره 
البلد، خاصة مع وجود  التي تضرب  البرد  مع موجات 

فيروسات صعبة.
وأوضحت يسرا أنها حاولت زيارة نادية لطفي لكن لم تتمكن 

من ذلك لوجودها في العناية المركزة ومنع الزيارة عنها.
ليلة  بها  أنها اتصلت  بينهما أوضحت  أما عن آخر تواصل 
حضورها لحفل »الكاف« الذي أقيم في مصر في أول يناير.

الفنانة استجابتها  أن  المصدر  وأضاف 
بالعناية  للعلج جيدة ولكنها ال تزال 

المركزة.
لوعكة صحية  لطفي  نادية  وتعرضت 
المعادي  لمستشفى  إثرها  نقلت على 
بنزلة  بعد إصابتها  العسكري وذلك 

شعبية حادة.

المقدمة  الطعام  المتحركة، إن قوائم  أكاديمية فنون وعلوم الصور   قالت 
بالكامل  نباتية  العام، ستكون  األوسكار هذا  توزيع جوائز  فعاليات  خلل 
المشاهير خلل موسم  قُدم على موائد عشاء  ما  يتماشى مع  بما  تقريبا، 

جوائز 2020.
لنيل  للمرشحين  السنوي  الرسمي  الغداء  قوائم  أن  األكاديمية  وأضافت 

الجوائز إضافة للوجبات الخفيفة التي تقدم قبل مراسم الحفل في هوليوود 
في التاسع من فبراير، ستكون معتمدة على مصادر نباتية مئة بالمئة.

أما قائمة الطعام في حفل الحكام، الذي يقام مباشرة بعد مراسم توزيع الجوائز، 
فسيعتمد بنسبة 70 بالمئة على مصادر نباتية، بينما ستتضمن النسبة الباقية أسماكا 

ولحوما 
ة  ف ا ض إ

لألطعمة النباتية.
ت  ل ا ق و

األكاديمية في بيان، إن كل األحداث والفعاليات 
األكواب  أو  المياه  عبوات  من  ستخلو 

البلستيكية، حسبما نقلت »رويترز«.
قوائم طعام  تقديم  بعد  األكاديمية  بيان  وجاء 
أقيمت  بالكامل خلل مآدب عشاء  نباتية 
للمرشحين والمنتجين والضيوف لجوائز 
الشاشة  نقابة ممثلي  غولدن غلوب وجوائز 

)جيلد( هذا الشهر.
الذي جسد  فينيكس،  النجم خواكين  واقترح 
دور البطولة في فيلم الجوكر وهو نباتي شديد 
االلتزام، التغيير الذي طرأ على عشاء جوائز 
كانت شريحة  أن  بعد  الرسمي  غولدن غلوب 
الرئيسية وتم  اللحم واألسماك من األطباق 
استبدالها هذا العام بأطباق من األرز والفطر.

الفنانة    عبرت 
غادة  المصرية 
عبدالرازق، عن 
بالمشاركة  سعادتها 
في بطولة  فيلم “حفلة 
9”، والتي احتفلت 

ببدء تصويره منذ أيام.
عبدالرازق،  غادة 
لقائها  خلل  كشفت 
 MBC برنامج  في 
أسباب   ،Trending
موافقتها على العمل قائلة: 
“العمل مكتوب جيد جداًا 
وأودي شخصية جديدة 
العمل كلهم كبار  علّي وفريق 
والعمل ككل متكامل حتى إنتاجياًا”.

قالت،  الفيلم  وعن شخصيتها في 
إنها تؤدي شخصية سيدة تدعى 

“روز”، لديها ابنة وكانت تعمل راقصة بالية واعتزلت.

به  تشارك  والذي  الجديد  و كشفت غادة عبدالرازق، عن مسلسلها 
في السباق الرمضاني المقبل، والذي يحمل اسم “سلطانة المعز”، 
نوعية  ا وهو من  أيضاً بأنها جديدة عليها  فيه  ووصفت شخصيتها 

أعمال الدراما الشعبية.
العمل شريف منير، نسرين إمام، ومحمود  ويشارك في بطولة 

البزاوي، ومن إخراج محمد بكير، وتأليف إياد إبراهيم.
الزفاف، والتي نشرتها عبر  كما كشفت حقيقة صورتها بفستان 
التهاني  العديد من  تلقت  صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، و 
عليها قائلة: “كنت أتمنى ولكن هذا ليس حقيقياًا، ولكنها جلسة تصوير 
جديدة للفيلم من المفروض أن توضع خلل منزلها وفقاًا لقصة الفيلم”.
الزواج مرة  للموافقة على  وأوضحت غادة عبدالرازق، شروطها 
ثانية وهي أن يكون رجل محترم، وطموح، ويحبها، والمواصفات 

الطبيعية، مؤكدة أنها ال تشترط أن يكون لديه أموال طائلة وغيرها.
يذكر أن أخر أعمال غادة عبدالرازق، كان مسلسل “حدوتة مرة”، 
والمسلسل من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد، 
أبو زهرة،  الرحمن  وبطولة: غادة عبدالرازق، مجدي كامل، عبد 
عايدة رياض، محمد شاهين، ودارت أحداثه حول “ُمرة” التي تعيش 
مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، وقامت الفنانة أنغام بغناء التتر 

الخاص بالمسلسل.

  يواصل النجم محمود عبد المغنى تصوير دوره 
فى مسلسل "بنت القبائل" ، الذى يعرض حالياًا على 
العمل  أن  ا، السيما  كبيراً ا  نجاحاً الحياة، محققاًا  قناة 
يتناول حياة الثآر واألخلق فى الصعيد، وهى نوعية  
المغنى  انتهى عبد  ا، حيث  دائماً الجمهور  بها  يرحب 

من تصوير ما يقرب من 70% من مشاهده.
ويظهر عبد المغنى بشكل مختلف ومميز، حيث يجسد 
ابن عم "رحيل" – حنان  شخصية تدعى "حجاج" 
الحمايدة، وخلل األحداث يتضح أن  مطاوع "كبيرة 
حجاج يدخل فى حالة عشق بينه وبين "رحيل"، ودائم 
إلقاء جمل الحب والعشق عليها فى كل مقابلة، حيث 
المقبلة  الحلقات  الزواج منها، وستوضح  يرغب فى 

إمكانية زواج حجاج ورحيل من عدمها.
ا من السبت إلى األربعاء على  ويعرض المسلسل يوماً

تعتمد على  التى  المسلسل  بقصة  الجمهور  أشاد  الحياة، حيث  قناة 
رحيل – حنان مطاوع كبيرة قبيلة الحمايدة، وتدخل فى صراعات 

مع العديد من كبار القبيلة، وتوالى األحداث.
الجليل وحنان مطاوع محمود عبد  المسلسل بطولة عمرو عبد 
المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، 
المغنى، عمرو درويش، ويناقش  العزيز، محمود عبد  سميرة عبد 
العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث 
الحكم، ويقدم العمل ألول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد 
مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل، مسلسل "بنت 
القبايل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد 

األبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى  الرحمن 
تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.

فيلم  المغنى تصوير  النجم محمود عبد  يواصل  آخر،  وفى سياق 
"يوم 13" مع النجوم دينا الشربينى، وأحمد داوود، ونسرين أمين، 
وأخرون، من تأليف واخراج وائل عبد هللا، كما ينتظر عرض فيلم 
"صاحب المقام" مع النجوم يسرا وآسر ياسين، بيومى فؤاد، نسرين 
ابراهيم عيسى، واخراج  تأليف  أمين، صلح عبد هللا، وأخرون، 

ماندول العدل .
جدير بالذكر أن للمخرج حسني صالح العديد من األعمال الناجحة 
الملوك، وخلف هللا  العرب همام ووادي  الرحايا وشيخ  مثل 

والوسواس وخط ساخن.



  أّكد يوم الثالثاء فرانسوا فيليب شامبان، وزير 
الخارجية الكندي تمّسك بلده بحّل الدولتين في النزاع 
الفلسطيني اإلسرائيلي، بعد إعالن الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب عن خطتة للسالم في الشرق األوسط.
كندا  تزال  ال   « الكندي  الوزير  قال  بيان،  وفي 
ملتزمة بتحقيق هدف سالم شامل وعادل ودائم في 
الشرق األوسط. ويشمل ذلك إنشاء دولة فلسطينية 
تعيش جنبا إلى جنب وبسالم وأمن مع إسرائيل، 
باإلضافة إلى ضمان أمن إسرائيل داخل حدودها.«

وأضاف الوزير أن » كندا تدرك الحاجة إلى مضاعفة 
اإلسرائيلي  للنزاع  تفاوضي  حل  الجهودإليجاد 
الفلسطيني وستنظر بعناية في تفاصيل خطة الواليات 

المتحدة للسالم في الشرق األوسط.«
واقترح الرئيس األمريكي دونالد ترامب يوم الثالثاء 
القدس  لها في  فلسطينية مع عاصمة  إنشاء دولة 
الشرقية، في منطقة يفصلها جدار عسكري إسرائيلي 
عن أجزاء كثيرة من المدينة، مقابل اتخاذ الفلسطينيين 
خطوات للحكم الذاتي في محاولة لتحقيق انفراجة في 
صراعهم الدائر منذ عشرات السنين مع إسرائيل.
وقال مسؤولون كبار في اإلدارة األمريكية خالل 

على  رويترز  اطالعهم 
الخطة التي أعلنها ترامب 
إنه  األبيض  البيت  في 
ترامب  خطة  بموجب 
المقترحة للسالم في الشرق 
األوسط ستعترف الواليات 
بالمستوطنات  المتحدة 
الضفة  في  اإلسرائيلية 

الغربية المحتلة.
وقال ترامب لدى إعالنه 
الخطة في البيت األبيض 
وقد وقف بجواره بنيامين 
وزراء  رئيس  نتنياهو 
اتخذت  ”اليوم  إسرائيل 

إسرائيل خطوة عمالقة تجاه السالم“ وقال أيضا 
إنه بعث برسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال نتنياهو إن ”هذا يوم تاريخي ”. وشبه خطة 
ترامب باعتراف الرئيس األمريكي السابق هاري 

ترومان عام 1948 بدولة إسرائيل.
ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطة 

األمريكية للسالم في الشرق األوسط بأنها ”صفعة 
الشوارع  إلى  المحتجين  آالف  نزل  فيما  القرن“ 
في غزة والضفة الغربية للتعبير عن رفضهم لها.
إنها  )حماس(  اإلسالمية  المقاومة  حركة  وقالت 
ستجابه اقتراحات الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
”العدوانية“ ووصفت اقتراحاته بشأن القدس بأنها 

”فارغة“.

  يعكف مسؤولو األمن الكنديّون على البحث في 
كيفيّة مواجهة تنامي اليمين المتطّرف فضال عن 
إيجاد أفضل طريقة لتحديده و إطالع الكنديّين عليه 

حسبما أفادت وثائق صدرت حديثا.
وخالل اجتماع سّري مع نّواب الوزراء المسؤولين 
االستخبارات  وكالة  القومي، طرحت  األمن  عن 
الكنديّة والشرطة السؤال حول ما إذا كانت كندا 
قادرة على االستجابة بفعاليّة، نظرا لطبيعة التهديد .

وهدف االجتماع إلعطاء مسؤولي األمن لمحة عاّمة 

عن اليمين المتطّرف في 
كندا وتعزيز النقاش »حول 
اعتبارات عاّمة« للتعامل 
معه حسبما ورد في وثيقة 
صدرت في نيسان ابريل 
2019 و خضعت لرقابة 
شديدة، ونُشرت بموجب 
على  الحصول  قانون 

المعلومات.
وتلّقى وزير األمن العام 
غوديل  رالف  حينه  في 
نسخة عن الوثيقة المذكورة 
مذّكرة  في  ورد  حسبما 

تزامنت مع صدورها.
وتعكف وكالة االستخبارات الكنديّة منذ نحو عقدين 
على التحقيق في اإلرهاب المستوحى من الحركات 

الجهاديّة.
ولكنّها منشغلة بشكل متزايد منذ العام الماضي كما 
يميلون  الذين  التحقيق في األشخاص  قالت،  في 
لالنخراط في العنف لدوافع عنصريّة أو قوميّة أو 

معادية للحكومة أو كارهة للنساء. 
وكان رئيس الحكومة جوستان ترودو قد نّدد في 

بيان أصدره في آذار مارس 2019 بالهجوم المسلّح 
الذي استهدف مسجدين في  مدينة كرايست شورش 

في نيوزيلندة.
وقال ترودو في مجلس العموم يومها إّن الحكومة 
كثّفت تحقيقاتها حول المجموعات التي تنشر الكراهية 
بما فيها جماعات النازيين الجدد و مجموعات »تفّوق 

العرق األبيض«.
المزيد من الجهد وسوف  أّن أمام الحكومة  وأّكد 

تبذل كّل ما في وسعها للقيام بذلك.
وتساءلت وكالة االستخبارات بعد ذلك عّما إذا كانت 
مصطلحات مثل  جناح التطّرف اليميني  واليمين 
المتطّرف دقيقة، وعّما إذا كانت هناك حاجة للبحث 
في »كيفيّة فهمنا للعنف ووصف أنواع العنف لدوافع 

ايديولوجيّة«.
وتشير وثائق وكالة االستخبارات إلى أّن التحقيق في 
جرائم الحقد ، والجرائم التي تنطوي على الدعاية 
الحاقدة والترويج لإلبادة الجماعيّة يقع على عاتق 

الشرطة المحليّة في أغلب الحاالت.
اجتماعها  خالل  االستخبارات  وكالة  ودعت 
بالمسؤولين األمنيّين إلى بذل جهود حثيثة للتوعية 
حول التطّرف اليميني من خالل األنشطة االجتماعيّة 

وتطوير الشراكات.

  قّدمت شرطة الخيالة الكندية  الملكية 
ثالث تهم جديدة ضد الجاسوس المزعوم 
كاميرون أورتي، المدير العام السابق 
لمخابرات  الوطني  التنسيق  لمركز 
فيه  يشتبه  والذي  الفيدرالية  للشرطة 
كيان  إلى  معلومات  نقل  محاولة  في 

أجنبي أو جماعة إرهابية.
وتتعلق هذه التهم بالنقل غير المصرح 

به لمعلومات تشغيل خاصة.
ووفقًا لناتالي هول ، المتحدثة باسم النيابة 
العامة في كندا ، فإن كل هذه االتهامات 
الجديدة تنبع من قانون حماية المعلومات.

وسيتم تقديم التهم الجديدة إلى المحكمة 
العليا في مقاطعة أونتاريو دون إجراء 

تحقيق أولي.
وفي سبتمبر أيلول الماضي، تّم ايقافه. 
وكان يواجه سبع تهم بموجب أحكام 
مختلفة.  وحسب عريضة االتهام، ارتكب 
كاميرون أورتيز هذه المخالفات بين بين 

1 يناير كانون الثاني 2015 وتاريخ 
اعتقاله.

وترتبط التهم الثالث الجديدة بالمادة 14 
من القانون والتي تتعلّق بالمخالفات التي 
يرتكبها أشخاص ملزمون بالسرية الدائمة 
وذلك عن قصد ودون إذن حيث يبلغون 

أويؤّكدون معلومات تشغيلية خاصة.
مفوضة شرطة  بريندا الكي  وأّكدت 
الخيالة الكندية  الملكية أن الوظيفة التي 
كان يشغلها المتهم سمحت له بالوصول 
إلى المعلومات التي جمعتها السلطات 

الكندية وكذلك حلفاؤها في الخارج.
ووفًقا للوثائق التي اّطلعت عليها هيئة 
فإن  سي،  بي  سي  الكندية  اإلذاعة 
المعلومات السرية التي كان يستعّد المتهم 
لمشاركتها تضمنت بعض المعلومات 
األكثر سريّة في مجال لألمن القومي 
الكندي، ومن شأنها في حالة  نشرها أن 

تهدد عالقات كندا مع حلفائها.

  حّل يوم اإلثنين الماضي خوان غوايدو، رئيس 
فنزويال بالنيابة، ضيفا على كندا في زيارة كجزء من 
انتخابات حرة  التأييد إلجراء  الدولية لكسب  جولته 

وديمقراطية في بالده.
والتقى خالل زيارته للعاصمة الكندية أوتاوا برئيس 
الحكومة الكندية جوستان ترودو  ووزير الخارجية 
فرانسوا فيليب شامبان ، وكذلك وزيرة التنمية الدولية، 

كارينا غولد،
وفي تغريدة على موقع التواصل اإلجتماعي تويتر، 
قال رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو: »تقدم 
كندا دعمها المستمر لفنزويال إلجراء انتخابات حرة 
ونزيهة ودفاعا عن حقوق اإلنسان. وفي لقائي مع 
خوان غوايدو اليوم ثّمنت الريادة التي مارسها الرئيس 

بالنيابة الستعادة الديمقراطية.«
ومن جانبه، قال الوزير شامبان إنه ناقش مع غوايدو 
وفريقه الخطوات التالية الستعادة الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان في فنزويال ، حيث يرفض الرئيس االشتراكي 

نيكوال مادورو التنازل عن مقعده ألكثر من سنة.
»ال يزال موقف كندا واضًحا: نحن نريد أن نرى انتقااًل 
سلميًا إلى الديمقراطية في فنزويال بقيادة الشعب الفنزويلي 
، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب 

وقت ممكن ، تحت 
دولي.«،  إشراف 
فيليب  فرانسوا 

شامبان
أكثر  مثل  ومثلها 
دولة،   50 من 
في  كندا  اعترفت 
يناير كانون الثاني 
2019 بالمعارض 
نيكوالس  لحكومة 
مادورو االشتراكية، 
خوان غايدو كرئيس 

بالنيابة لفنزويال.
وتعتبر كندا أن فترة 
والية مادورو الثانية 

تستند إلى انتخابات غير شرعية وغير ديمقراطية 
وفرضت عقوبات على أكثر من 100 موظف حكومي 

فنزويلي.
وتواصل كندا أيًضا جهودها داخل مجموعة ليما إليجاد 

مخرج لألزمة السلمية في فنزويال.
وتضّم مجموعة ليما كالاًّ من كندا والمكسيك واألرجنتين 

والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيماال 
وغيانا وهندوراس وبنما وباراغواي وبيرو وسانت 

لوسيا.
وفي األيام القليلة الماضية، زار خوان غوايدو مدريد 
ولندن وباريس وشارك في منتدى دافوس االقتصادي 
حيث التقى رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون 

والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

األربعاء، كريستسن  يوم  أعلنت    
مقاطعة  في  الصحة  وزيرة  إليوت، 
دة لإلصابة  أونتاريو عن حالة ثانية ُمؤكَّ
بفيروس كورونا، وفقا لنتائج اختبار 
أجراه المختبر الوطني للميكروبيولوجيا 

في وينيبيغ.
والمريضة تقيم في تورنتو وسافرت 
إلى مدينة ووهان، بؤرة  مع زوجها 

الوباء ، في الصين.
ومنذ عودتها إلى كندا قبل أسبوع وهي 
البيت تحت حجر صحي.  ماكثة في 
وتقول السلطات إنها تبلي بالًء حسناً 

وبدون أعراض.
و أصبح زوجها أول حالة مؤكدة أٌعلن 
عنها في كندا يوم االثنين الماضي. ويوجد 
الرجل ، وهو في الخمسينيات من عمره 
، في الحجر الصحي االنفرادي في غرفة 
ذات ضغط سلبي في مستشفى سانيبروك 
في تورونتو. ويعاني من مشاكل في 
الجهاز التنفسي، ولكنه في حالة مستقرة، 

وفًقا لسلطات الصحة العامة.
وباإلضافة إلى ذلك، هناك 23 حالة 
مشتبهة لإلصابة بيروس كورونا قيد 
3 في  أونتاريو، وكذلك  في  التحقيق 

كيبيك وحالة واحدة في كدينة أوتاوا.
وأعلنت يوم الثالثاء بريتيش كولومبيا 
لإلصابة  بها  مشتبه  حالة  أول  عن 
بفيروس كورونا على أراضيها. ويتعلّق 
األمر برجل في األربعينيات من عمره 
من منطقة فانكوفر يسافر كثيًرا إلى 

الصين للعمل.
في  شخصاً   5.974 إصابة  وتأكدت 
الصين توفي منهم 132 بحسب آخر 
يناير.  الثاني  كانون   29 في  حصيلة 
ومعظم الضحايا في مدينة ووهان التي 
تقع في مقاطعة هوباي، بؤرة المرض.

واكدت الواليات المتحدة خمس إصابات 
الشخاص »سافروا جميعاً مباشرة إلى 

ووهان« بحسب السلطات.
دولة  أّكدت  أخرى،  دول  بين  ومن 
اإلمارات العربية المتحدة أربع إصابات 
على األقل األربعاء، جميعهم السرة 

صينية من ووهان.
الكنديين  إجالء  قضية  يخص  وفيما 
المتواجدين حاالاًّ في الصين، قال يوم 
شامبان،  فرانسوا  فيليب  األربعاء، 
وزير الخارجية الكندي إن الحكومة 
الكندية استأجرت طائرة تشارتر إلجالء 

الكنديين الراغبين في العودة إلى كندا. 
اتصال  على  الحكومة  أن  وأضاف 

بالسلطات الصينية التسيق لبعملية.
250 مواطًنا  الوزير إن هناك  وقال 
كندًيا مسجلين حالًيا لدى السفارة في 
الصين، من بينهم 126 طالبوا بالخدمات 

القنصلية في مقاطعة هوبي.
طيران  رحلة  وصلت  اليابان،  في 
مستأجرة تقل 206 مواطنين يابانيين 
إلى مطار هانيدا في طوكيو يوم األربعاء 
قادمة من ووهان على أن تصل رحالت 

أخرى الحقا.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز، طالبا 
طائرة  إن  اسمه،  عن  الكشف  عدم 
ووهان  غادرت  مستأجرة  أمريكية 
دون أن يذكر تفاصيل عن عدد الركاب.

وفي وقت سابق قالت السفارة األمريكية 
موظفي  ستنقل  مستأجرة  رحلة  إن 

القنصلية وبعض المواطنين .
بعض  ستساعد  إنها  أستراليا  وقالت 
ووهان  مغادرة  على  المواطنين 
وتخضعهم للحجر الصحي في جزيرة 
كريسماس وهي جزيرة نائية في المحيط 
الهندي تعرف بإيوائها لطالبي اللجوء.
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ترودو: “اهلولوكوست كان واحداً من أحلك فصول تاريخ البشرية”  
الجاري  رئيس  يناير   27 اإلثنين  يوم     أصدر 
الحكومة الكندية جوستان ترودو بياناً بمناسبة اليوم 
الدولي إلحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست )محرقة 
اليهود( قال فيه إّن »الهولوكوست كان واحداً من أحلك 

فصول تاريخ البشرية«.
»اليوم نتذّكر ونكّرم ذكرى أكثر من ستة ماليين يهودي 
تم اغتيالهم بال سبب خالل الهولوكوست، وضحايا 
النازية اآلخرين الذين ال يُحَصون«، أضاف ترودو.

»كما نشيد بالناجين من الهولوكوست ونستذكر قصص 
الشجاعة واألمل والمثابرة التي تحلوا بها بوجه شّرٍ 

ال يوصف«، قال أيضاً ترودو.
وأشار رئيس الحكومة الليبرالية إلى أّن حاكمة كندا 
العامة جولي باييت »هي اليوم في بولندا للمشاركة في 
مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ75 لتحرير معسكر 
’’أوشفيتز – بيركيناو‘‘ ولتؤكد على استمرار التزام كندا 
بالحفاظ على ذكرى ضحايا الهولوكوست والناجين منه«.
وقال ترودو إّن مشاركة باييت اليوم في هذه المراسم 
منتدى  في  شاركت  حيث  القدس  إلى  زيارتها  تلي 
زعماء  جانب  إلى  الخامس  العالمي  الهولوكوست 

وممثلي أكثر من 40 دولة 
أُخرى في 23 كانون الثاني 

)يناير( الجاري.  
»من  أّن  ترودو  ورأى 
تواصل  أن  المحزن 
الجاليات اليهودية في كندا 
وحول العالم مواجهة مخاطر 
واإلكزينوفوبيا  العنف 
وتصاعد  األجانب(  )كره 

الالسامية«.
الحكومة  رئيس  وأضاف 
كبلد،  »علينا  الليبرالية، 
من خالل أقوالنا وأفعالنا، أن 
نتصّدى لعودة الالسامية لدينا 
وفي الخارج. ولهذا السبب 
’’التحالف  تحديَد  تبنّينا 

الدولي لذكرى الهولوكوست‘‘ لاّلسامية في استراتيجية 
كندا لمكافحة العنصرية«.

يُذكر أّن النظام النازي قتل في معسكر ’’أوشفيتز – 

بيركيناو‘‘ أكثر من 1,1 مليون إنسان، غالبيتهم الكبيرة 
من اليهود. وأنشأ النازيون المعسكر خالل الحرب 
العالمية الثانية في بولندا بعد احتاللها، وحّرره الجيش 
األحمر السوفيتي في 27 كانون الثاني )يناير( 1945.  

الكندية  المسلحة  القوات  أنهت    
اليوم مهمتها في مقاطعة نيوفاوندالند 
انتشرت  حيث  األطلسية  والبرادور 
قبل أكثر من أسبوع لمساعدة سكان 
العاصمة سانت جونز وضواحيها على 
التعافي من آثار عاصفٍة ثلجيٍة تاريخية.
الليبرالية في  ووّجه رئيس الحكومة 
للجنود  الشكَر  المقاطعة دوايت بول 
النظاميين وجنود اإلحتياط الكنديين على 

الدعم الذي قّدموه لسكان سانت جونز 
بعد أن تساقط على مدينتهم أكثر من 76 
سنتيمراً من الثلوج في يوٍم واحٍد، 17 

كانون الثاني )يناير( الجاري.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الشؤون 
نيوفاوندالند  حكومة  في  البلدية 
والبرادور أّن أفراد القوات المسلحة 
أنجزوا 900 مهمة في منطقة سانت 
جونز، تمثلت بشكل خاص بجرف 
الثلوج من أمام منازل السكان لجعل 

إليها أمراً  الخروج منها والوصول 
ممكناً.

وأوضح البيان أّن مرحلة جرف الثلوج 
بمساعدة القوات المسلحة انتهت، لكنه 
أشار إلى أّن البلديات تواصل العمل 
إلزالة المزيد من الثلوج عن الطرقات 
لتصبح أكثر اتساعاً لحركة المرور 
ولجرف الثلوج عن أرصفة الشوارع 

لتصبح سالكة للمشاة.

حالة  أعلنت  قد  السلطات  وكانت 
الطوارئ في سانت جونز مدة ثمانية 
أيام لمواجهة آثار العاصفة، ورفعتها 

يوم السبت الفائت.
البلدية  الشؤون  وزارة  وذّكرت 
سالمة  هي  أولوياتها  أّن  بيانها  في 
المواطنين، وطلبت في هذا المجال 
من كل مواطن التأكد من أّن جيرانه 
هم في حالة جيدة، السيما إذا كانوا 

من المسنين أو المعاقين.

حالة ثانية مؤكَّدة لإلصابة بفريوس كورونا يف كندا

ُتهم جديدة باجلاسوسية ضّد املدير العام 
السابق ملركز التنسيق ملخابرات الشرطة 

الفدرالية الكندية

كندا تؤّكد دعمها حلّل الدولتني بعد اإلعالن عن خّطة ترامب للسالم يف الشرق األوسط

تقرير حول تنامي اليمني املتطّرف يثري سخط مسؤولي األمن الكندّيني

خوان غوايدو يف زيارة ألوتاوا حبًثا عن دعم كنديٍّ

ألف شخص يغادرون أقسام الطوارئ يف 
مستشفيات كيبيك يوميّا دون انتظار العالج

 يغادر ألف شخص يوميّا أقسام الطوارئ 
في مستشفيات كيبيك قبل أن يكون قد 
عاينهم طبيب حسبما أفادت به دراسة 
صادرة عن  معهد مونتريال االقتصادي.
رغم  الطوارئ  أقسام  هؤالء  ويغادر 
تصنيف حالتهم بأنّها »طارئة« أو »طارئة 
للغاية«، ما يعني وجود خطر محتمل 

يهّدد حياتهم حسب المعهد.
ومن بين الحاالت المصنّفة، آالم حاّدة في 
الصدر و صعوبة في التنفّس والتهابات 
وكسور. »نرى منذ أربع أو خمس سنوات 
أّن ما بين 370 ألفا و380 ألف مريض 
يغادرون أقسام الطوارئ سنويّا ويقّررون 
التخلّي عن العالج« حسبما قال معّد 
الدراسة باتريك ديري، أي ما يعادل 
واحدا من أصل عشرة مرضى، ألّن 
أقسام الطوارئ تتلقّى نحوا من 370 

ألف حالة سنويّا.
وقد استندت الدراسة إلى بيانات وزارة 
الصّحة الكيبيكيّة، وأعيد توجيه جزء 
تتّم  الذين  مريض  مليون  الـ3،2  من 
معالجتهم سنويّا إلى أقسام أخرى في 

النظام الصّحي.
وارتفع عدد المرضى في أقسام الطوارئ 
خالل فترة أعياد الميالد ورأس السنة 
وبلغت نسبة اإلشغال 150 بالمئة في 

بعض المستشفيات.
»أقسام الطوارئ مؤّشر على الصّحة 
العاّمة للنظام الصّحي« قال باتريك ديري 

وأضاف بأّن الطوارئ تكون مكتّظة 
أحيانا. ويلجأ كّل واحد من أصل خمسة 
كيبيكيّين مّمن ليس لديهم طبيب عائلة 
إلى أقسام الطوارئ، وترتفع النسبة في 

مونتريال الكبرى.
من  بالمئة   55 حاالت  تصنيف  ويتّم 
أقسام  إلى  يتوّجهون  الذين  الكيبيكيّين 
الطوارئ على أنّها ليست حاالت طارئة، 
وأنّها  قابلة للمعالجة في العيادة الطبيّة.
الهادفة  المحاوالت  كّل  باءت  وقد 
معّد  حسب  بالفشل  الوضع  لتصحيح 
الدراسة باتريك ديري الذي يضيف بأّن 
إدارة النظام الصّحي الكندي والكيبيكي 
بالعراقيل  سواها  من  أكثر  تصطدم  

وتقنين الخدمات الصحيّة .
ومن بين الحلول التي يقترحها، توسيع 
نطاق عمل الممّرضات والصيادلة  بما 
يتيح لهم معالجة بعض الحاالت دون 

االضطرار لمراجعة الطبيب.
وتقترح الدراسة إلغاء نظام الحصص 
وإعطاء  كيبيك  في  الطّب  كليّات  في 
القدرات  أصحاب  كّل  أمام  الفرصة 

الراغبين في دراسة الطّب.
وتقترح الدراسة أن يستلهم النظام الصّحي 
من بعض الدول األوروبيّة حيث تدير 
الدولة بعض المستشفيات وتدير البعض 
اآلخر منّظمات غير ربحيّة و مؤّسسات 
خاّصة ال تهدف الربح، على أن تبقى 

كّل المستشفيات في متناول الجميع. 

القوات املسلحة الكندية 
تنهي مهمتها يف سانت جونز بعد العاصفة 

الثلجية التارخيية
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ُمشرتكو “هيدرو كيبيك” سيستعيدون 35 مليون 
دوالر أكثر من املقرَّر 

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

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

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

الطاقة والموارد الطبيعية الكيبيكي.

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

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

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

كيبيك". 



  تقع دولة بلجيكا Belgique في 
أوروبا الغربية ، ويحدها كِل من فرنسا 
وهولندا وألمانيا ولوكسمبورغ وبحر 
الناحية  بلجيكا من  الشمال ، ونظام 
السياسية هي دولة ملكية دستورية 
اتحادية ذات نظام برلماني ، وهي 
واحدة من الدول الست المؤسسة لالتحاد 
األوروبي ، وتستضيف عاصمتها 
بروكسل مجلس االتحاد األوروبي 
، والمفوضية األوروبية ، واللجان 
البرلمانية ، وكذلك المنظمات الدولية 

األخرى مثل الناتو ، وتغطي بلجيكا مساحة 30688 كيلومتر 
مربع ، ويبلغ عدد سكانها 11413203 نسمة ، سنستعرض 

هنا تقرير عن أهم مدن بلجيكا الدولة األوروبية الجميلة
Louvain مدينة لوفان

لوفان هي واحدة من أكبر المدن في بلجيكا ، وبها يعيش 
الناطق  101400 نسمة ، وهي مدينة تقع في الجزء 
بالفرنسية من بلجيكا ؛ حيث تقع هذه المدينة البلجيكية في 
شرق بروكسل ، وإلى جانب كونها واحدة من أكبر المدن 
في بلجيكا ، فإن لوفان أيًضا مدينة تاريخية. يعود تاريخ 

إنشائها إلى نهاية القرن التاسع.
Ghent مدينة غنت

هي واحدة من أكبر وأجمل المدن في بلجيكا ، حيث يبلغ 

عدد سكان هذه المدينة البلجيكية الساحرة 260341 نسمة ، 
ويتميز مركز غنت بوجود قلعة محصنة بين دروبها ، وتقع 
Ghent في شمال غرب بلجيكا وتغطي مساحة 151 كم2 

Charleroix  مدينة شارلورا
شارلورا هي واحدة من أكبر المدن في بلجيكا ، وهي مدينة 
الفحم  المعارك وتتميز بوجود  بها جميع  صناعية دارت 

والمعادن  وبناء السيارات . تحيط بالمدينة الكبيرة المصانع 
السياح من  إليها  يأتي  المنتشرة في كل مكان ،  المتنوعة 
جميع أنحاء العالم لالستمتاع بآثار العصر الصناعي القديم 
. ومشاهدة برج شارلورا ، ويبلغ عدد سكانها 201،816 
أكبر  الثالثة في ترتيب  المرتبة  نسمة ، وتحتل شارلورا 

المدن في بلجيكا .
Liège  مدينة لييج

مدينة لييج من أهم مدن بلجيكا ، ويبلغ عدد سكانها 197355 
نسمة ؛ حيث تبلغ الكثافة السكانية في لييج حوالي 2900 
الحضارية ، وتعد  المنطقة  نسمة لكل كيلومتر مربع في 
لييج هي رابع أكبر مدينة في بلجيكا من حيث عدد السكان .

Bruxelles  بروكسل
بروكسل هي عاصمة بلجيكا وأكبر مدينة بها ، حيث يبلغ 
عدد سكان العاصمة البلجيكية أقل من 180ألف نسمة ، وهي 
تحتل لهذا المركز الخامس في التصنيف ، لكن بروكسل 

ومحيطها تضم 1.2 مليون نسمة ، وهذا يجعل بروكسل 
بحكم الواقع أكثر المدن اكتظاًظا بالسكان في البالد .

Schaerbeek  مدينة سكاربيك

تقع  مدينة سكاربيك  في ضواحي بروكسل ، ويبلغ عدد 
133000 نسمة ، وهي مدينة شهيرة  أكثر من  سكانها 
تقع على حدود مدن بروكسل وسان خوسيه وإيفر وسان 

المبرت وإتربيك .
Anderlecht مدينة أندرلخت

مدينة اندرلخت تشبه مدينة Schaerbeek ، حيث تقع في 

ضواحي بروكسل . المدينة بها أكثر من 118000 نسمة 
، وتبلغ مساحة مدينة اندرلخت 17.7 كم2 ، وتبلغ الكثافة 

السكانية فيها 6700 نسمة لكل كيلومتر مربع .
Bruges بروج بلجيكا

تحتل مدينة بروج مكاًنا مميًزا في بلجيكا ، وذلك ألن بنية 
المدينة العتيقة لم تتغير منذ قرن تقريًبا ، ولهذا يمكن لبروج  

أن تفخر بكونها واحدة من أجمل مدن بلجيكا ، ويبلغ عدد 
سكانها 118000 نسمة ، وتحتل بروج المرتبة الثامنة في 

قائمة أفضل 10 مدن في بلجيكا .
Namur  مدينة نامور

هي واحدة من أكبر المدن في بلجيكا ، وتقع نامور في وسط 
بلجيكا على بعد حوالي ستين كيلومتًرا من بروكسل ، وأربعين 

كيلومتًرا من شارلورا ، وبها  أقل من 111000 نسمة .
Antwerp  مدينة أنتويرب

هي المدينة األكثر اكتظاًظا بالسكان ، وبها واحدة من أكبر 
الموانئ في أوروبا في بلجيكا، وعندما ترى صور ميناء 

أنتويرب التجاري الكبير فارغة تماًما ، فمن الصعب أن 
البالد ، ولكن  أكبر مدينة في  المدينة هي  تتخيل أن هذه 
بفضل سكانها البالغ عددهم 523248 نسمة ، فإن مدينة 
المدن األكثر  أنتويرب تعد بحق أول مدينة في تصنيف 

اكتظاًظا بالسكان في بلجيكا .

السياحة العاملية
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الكلمــات املتقاطعة 
 أفقيا: 

-1 مطرب بناني 
-2 نقودهم – األسم األول لمذيع 

قدم حفالت أم كلثوم 
قصة   – الشاي  فيه  يعمل   3-

لمصطفي أمين 
-4 أستنشق – أنام في بيت

-5 حصل على – جمع ديوك 
 – المسافات  من   – سكب   6-

اشتد )معكوسة(
-7 فتل – من حشرات الصيف 

-8 وقت – والدة – فج
أشتهرت  حشرة   – يجيب   9-

بالنشاط 
-10 تكلم – لقب رئيس مصري 

اسبق 

رأسياً : 
-1 العب بالنادي األهلي 

-2 متشابهان – في مقتبل العمر 
– أحن

-3 سئم – أداة جزم )معكوسة( 
– مدينة سورية )معكوسة( 

-4 يعطي – فات 
مصري  مخابرات  رئيس   5-

راحل 
-6 أحرف متشابهة 

-7 أباء األباء – من التسالي 
 – بواسطتي   – يده  يبست   8-

صوت األلم )معكوسة( 
-9 دولة عاصمتها أثينا 

-10 أغنية لنجاة الصغيرة 
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Les proverbes en français et arabe
- La nuit porte conseil 

- الصباح رباح  
- On récolte ce que l’on sème 

- اعمل خير تالقي خير، اعمل شر تالقي شر

بعثة النادي األهلي تتوجه للسودان ملواجهة فريق 
الهالل في دوري أبطال إفريقيا

    توجهت بعثة الفريق األول لكرة القدم بالنادي 
الخطيب،  النادي محمود  برئاسة رئيس  األهلي 
مساء أمس الخميس، إلى الخرطوم لمالقاة فريق 

إطار  في  ، وذلك  السبت  السوداني غداً  الهالل 
مباريات الجولة السادسة واألخيرة من منافسات 

المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويحتل األهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 
نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني 
بـ 9 نقاط، وهو نفس رصيد الهالل السوداني الذي 
يحتل المركز الثالث، ويأتي بالتينيوم الزيمبابوي 

في المركز الرابع واألخير بنقطة واحدة.
واختار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي 
األهلي قائمة فريقه التي ضمت 21 العبا وهم : 
شريف إكرامي – علي لطفي – محمد الشناوي 
في حراسة المرمى.. رامي ربيعة – أيمن أشرف 
– ياسر إبراهيم – محمود متولي – محمد هاني 
الدفاع..  فتحي في خط  أحمد  – علي معلول – 
حسام عاشور – عمرو السولية – حسين الشحات 
– محمود “كهربا” – جيرالدو – محمد مجدي 
أليو ديانج – وليد سليمان.. جونيور  “أفشة” – 

أجاي – أليو بادجي – مروان محسن في الهجوم.
وأدى األهلي مرانه األخير في القاهرة ظهر اليوم 
على ملعب التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة 

والسفر إلى السودان لمواجهة الهالل الحاسمة في 
سباق الصعود لدور الثمانية.

شارك محمد الشناوي حارس الفريق، في المران 
الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، قبل السفر إلى 
السودان عصرا؛ استعدادا لمواجهة الهالل، وانتظم 
الشناوي في المران الجماعي للفريق بعد تعافيه 
من كدمة الظهر التي تعرض لها في مباراة النجم 
الساحلي األخيرة التي أقيمت على استاد السالم.
وشارك الشناوي في مران الحراس تحت قيادة 
يانكون ميشيل، الذي اشتمل على تصويبات وبعض 
الفقرات الخاصة بمران الحراس الذي شارك فيه 
شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

باألهلي،  فيما شارك رمضان صبحي، العب 
الجماعي،وشارك صبحي  المران  في جزء من 
التقسيمة، ضمن  البدني وجزء من  المران  في 
بتمزق  تعافيه من إصابته  بعد  تجهيزه،  برنامج 

في العضلة الخلفية.

ديوكوفيتش يقهر فيدرر بثالث مجموعات ويبلغ 
نهائي استراليا

نوفاك  فاز      
ديوكوفيتش مجددا على 
غريمه روجر فيدرر في 
إحدى البطوالت األربع 
الكبرى بعد تفوقه 7-6 
و4-6 و3-6 ليبلغ نهائي 
بطولة استراليا المفتوحة 
الخميس  اليوم  للتنس 
ويحافظ على فرصه في 
تعزيز رقمه القياسي إذ 
توج باللقب ثماني مرات 

في ملبورن بارك.
وكانت هذه المواجهة 50 

في تاريخ اثنين من أعظم المنافسين في الرياضة 
لم  فيدرر حيث  التوقعات في مصلحة  تكن  ولم 
يتغلب الالعب السويسري على منافسه الصربي 
في بطولة كبرى منذ 2012 على عشب ويمبلدون.
بالورود في  فيدرر مفروشا  يكن مشوار  ولم 
كان على  الزرقاء حيث  بارك  ملبورن  مالعب 
ميلمان في  أمام جون  الخسارة  نقطتين من  بعد 
المباراة  أنقذ سبع فرص لحسم  ثم  الثالث  الدور 
قبل أن يهزم األمريكي تينيس ساندجرين في دور 

الثمانية يوم الثالثاء.
لكن فيدرر الحاصل على 20 لقبا في البطوالت 
األربع الكبرى انطلق بقوة وسط أجواء حارة وتقدم 
1-4 و0-40 عندما كان اإلرسال مع ديوكوفيتش.

وأنقذ ديوكوفيتش كل النقاط الثالث لكسر اإلرسال 
ليفوز بأول شوط كسر لإلرسال بعد ارتكاب فيدرر 

عدة أخطاء سهلة.
الذي  المخضرم،  السويسري  الالعب  يكن  ولم 
خضع لفترة عالج طويلة في مواجهة ساندجرين 
بسبب مشكلة بالفخذ، حريصا على تبادل الكثير 

من الضربات مع ديوكوفيتش وسدد 26 ضربة 
ناجحة على نحو مذهل في المجموعة األولى.

لديوكوفيتش  ارتفاع عدد األخطاء سمح  لكن 
باستعادة السيطرة حتى فاز بالمجموعة بعد أداء 

قوي في الشوط الفاصل.
وتلقى الالعبان العالج في نهاية المجموعة األولى 
وبعدها اقتنص ديوكوفيتش رابع شوط لإلرسال 
بضربة أمامية ناجحة ليحسم المجموعة الثانية.

وواصل فرض الضغط على فيدرر )38 عاما( في 
المجموعة الثالثة وجاء الكسر الحاسم في الشوط 

السادس ليتقدم 4-2.
وحقق ديوكوفيتش )32 عاما( الحاصل على 16 
27 على  فوزه  الكبرى  األربع  بالبطوالت  لقبا 
فيدرر في أول فرصة لحسم المباراة بعد ضربة 
خلفية من فيدرر في الشباك مرتكبا الخطأ السهل 

رقم 35 في اللقاء.
وفي نهائي األحد سيلتقي ديوكوفيتش مع الكسندر 
بالمصنف  الذي أطاح  تيم  أو دومينيك  زفيريف 

األول عالميا رفائيل نادال من دور الثمانية.

اإلسماعيلي يفوز على ضيفه اإلنتاج احلربي 
2-3 بالدوري املمتاز

   فاز فريق نادي اإلسماعيلي على ضيفه اإلنتاج 
الحربي بثالثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي 
جمعتهما، مساء أمس الخميس، باستاد اإلسماعيلية 
ضمن الجولة الـ15 من منافسات الدوري المصري 

الممتاز لكرة القدم.
تقدم المدافع محمد هاشم للدراويش من رأسية في 
الدقيقة 6 ثم تعادل معاذ الحناوي لإلنتاج من ركلة 
المحمدي أعاد  باهر  22 لكن  الدقيقة  جزاء في 
التفوق ألصحاب األرض بهدف من ركلة جزاء 

أيضا في الدقيقة 29.

وتمكن المهاجم محمد رجب من التعادل مجدًدا 
لكن   55 الدقيقة  في  للضيوف من كرة رأسية 
أحرز  بن يوسف  الدين  التونسي فخر  المهاجم 
في  قوية  تسديدة  الثالث لإلسماعيلي من  الهدف 

الدقيقة 68.
وارتفع رصيد اإلسماعيلي بهذا االنتصار إلى 21 
نقطة يرتقي بها للمركز السابع بجدول ترتيب فرق 
الحربي صاحب  اإلنتاج  الممتاز خلف  الدوري 
لكن  النقاط  الرصيد من  بنفس  السادس  المركز 

بأفضلية فارق األهداف.

كاف يعلن عن موعد قرعة األدوار اإلقصائية بدوري 
األبطول والكونفدرالية

 أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم “كاف” موعد 
قرعة األدوار اإلقصائية لمسابقتي دوري األبطال 

والكونفدرالية.
وأشار كاف في بيان رسمي إلى أن مراسم القرعة، 
ستقام يوم األربعاء المقبل بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، 

حيث ستقام قرعة دوري الثمانية وقبل النهائي.

الثمانية في دوري األبطال،  الزمالك لدور  وتأهل 
كما تأهل فريقا المصري وبيراميدز لنفس المرحة 

في كأس الكونفدرالية.
لنقطة على األقل من مباراته  أما األهلي، يحتاج 
األخيرة ضد الهالل في السودان لحسم تأهله لنفس 

المرحلة في دوري األبطال.
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مقدمة
اكتشاف مصر الفرعونية

جاء اكتشاف مصر الفرعونية من خالل اكتشاف حجر 
رشيد. ويعتبر اكتشاف حجر رشيد األثري واحًدا 
اإلنسانية  تاريخ  في  األثرية  االكتشافات  أهم  من 
مهًما  ومفتاًحا  والمجيدة،  التليدة  عصورها  عبر 
القديمة،  المصرية  اللغة  وأسرار  رموز  لكشف 
سحر  على  منها  كله  العالم  أطل  مضيئة  ونافذة 
ينتهي،  ال  الذي  بجمالها  واستمتع  القديمة  مصر 
ونوًرا ملهما يتجلى أتاح للعالم المتحضر إماطة 
البشرية  الحضارات  أعظم  من  واحدة  اللثام عن 
قاطبة في عمر كوننا األرضي ومجرتنا الهائلة، 

إن لم تكن أعظمها على اإلطالق. 
فكيف كان لنا أن نتنسم عطر مصر القديمة الفواح 
ونستنشق عبيرها الخالب ونعيش بين أريجها األخاذ 
لوال اكتشاف ذلك الحجر المفسر للحضارة المصرية 
القديمة ومفتاح سرها وما تاله من محاوالت جادة 
يد  القديمة على  المصرية  األسرار  لفك  ودؤوب 
الكثيرين إلى أن جاء النابغة الفرنسي األعظم عالم 
المصريات جان-فرانسوا شامبليون. ووضع نقطة 
النهاية، معلنا اكتشافه ومؤسًسا بذلك علًما جديًدا هو 
علم المصريات بشكل أكاديمي، ذلك العلم الذي ما 
زال العالم أجمع يتفيأ ظالله ويستكشف أسراره، 

وجاعاًل مصر القديمة ولًعا فرنسًيا خالًصا في البداية، 
العالم، وتتردد على كل لسان من بعد، وخالًقا  وقبلة 
موجة من الهوس بمصر أو ما يعرف بـ “اإليجيبتومانيا« 
الغربي وغيره من عوالم.  العالم  في  بمصر(  )الولع 
الكشف  العظيم؟ وما قصة هذا  فما قصة هذا الحجر 
المذهل؟ وكيف تم التوصل لسبر أغواره التي لم تبح 
بكل مكنوناتها كاملة إال للعبقري الفرنسي جان-فرانسوا 

شامبليون ذلك العالم الذي ال يتكرر كثيًرا؟
واكتشف حجر رشيد الضابط الفرنسي بيير- فرانسوا 
أكسافييه بوشار يوم 15 يوليو 1799 أثناء قيام قواته 
بتوسعة قلعة جوليان )قلعة قايتباى الثانية من عصر 
المماليك الشراكسة(، بمدينة رشيد في دلتا نهر النيل 
الخالد، التي تختلف عن قلعة قايتباى األولى الموجودة 
في مدينة اإلسكندرية عروس البحر المتوسط. وسمى 
باسم حجر رشيد نسبة للمدينة التي اكتشف بها. وأرسل 
إلى القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت الذي أرسله 
إلى مقر المعهد العلمي المصري في القاهرة حتى يتمكن 
علماء الحملة الفرنسية على مصر )1801-1798( من 
دراسته. ثم أخذه القائد مينو، خليفة كليبر، القتيل، في 
قيادة الحملة الفرنسية على مصر، إلى مقر إقامته في 
نيلسون حريًصا  القائد اإلنجليزي  اإلسكندرية. وكان 
كل الحرص على الحصول على هذا الحجر النفيس، 
لم يكن يعلم أحد عظمته كاملة بعد، من براثن  الذي 
الفرنسيين. فبعد اتفاقية الجالء عن مصر بين الفرنسيين 
والبريطانيين أو ما يعرف بـ “اتفاقية العريش« في عام 
1801، صادرت القوات البريطانية حجر رشيد وشحن 
على إحدى السفن البريطانية إلى لندن حيث وضع في 
مقر جمعية اآلثار المصرية هناك. ودخل هذا الحجر إلى 
المتحف البريطاني في نهايات عام 1802 بعد أن أهداه 
ملك المملكة المتحدة جورج الثالث للمتحف البريطاني.

ونُحت حجر رشيد من لوح حجري اختير من حجر عالي 
الجودة وقوى الصالبة هو الحجر الديوريتى الجرانيتي. 
ولهذا الحجر لونان هما اللون الوردي واللون الرمادي. 
ويبلغ طول الحجر حوالي 112 سم وعرضه حوالي 
75 سم وسمكه حوالي 28 سم ووزنه حوالي 762 كيلو 
جرام. ويوجد في قسم مصر القديمة والسودان ويحمل 

رقم 24 ومعروض حاليا في قاعة 4.
العاصمة  في  البريطاني  المتحف  في  اآلن  وبوجوده 
البريطانية لندن يعد واحًدا من أروع روائع ذلك المتحف، 
إن لم يكن أروعها وأشدها أهمية على اإلطالق، وأكثرها 
مقصًدا من قبل السائحين والزائرين البريطانيين على 
السواء، فهو بحق مفخرة اإلنجليز بعد انتصارهم المدوي 
على الفرنسيين على حواف األرض المصرية بالقرب 
من البحر المتوسط ذلك البحر الذي قارب بين الشمال 

والجنوب والذي كان وما زال شريانًا للحضارة والتواصل 
بين جنوب الصحراء الكبرى وشمالها. ويزين حجر 
رشيد المتحف البريطاني، ذلك المتحف العريق الذي 
يحفظ للبشرية ذاكراتها من الضياع، وصار حجر رشيد 
درة التاج على جبين ذلك المتحف الذي يعد مدرسة 

متفردة تعلم الجميع من كل مكان في العالم أسرار 
حضارات الدنيا وتاريخها وفنوها وجمالها. ومن 
الجدير بالذكر أنه بين عامي 2010و2011، تم 
عرض حجر رشيد من قبل المتحف البريطاني 
وهيئة اإلذاعة البريطانية ضمن معرض »تاريخ 

العالم في مائة قطعة«. 
ويحتل حجر رشيد مكانة أسطورية في تاريخ علم 
المصريات وفى تاريخ الكتابة البشرية جمعاء، 
ويعد محطة مهمة نحو توصل البشرية ألصولها 
العريقة ومعرفة جذورها العتيدة. وصار قبلة 
لكل المهتمين بمصر والعالم والحضارة وفجر 
في  اإلنساني من كل حدب وصوب  الضمير 

عالمنا المعاصر. 
فك رموز  في  مهًما  دوًرا  الحجر  ذلك  ولعب 
الكتابات المصرية القديمة. وكتب النص المنقوش 

عليه في ثالث نسخ تمثل عدًدا من الكتابات التي كانت 
شائعة في مصر في ذلك الزمن البعيد من عمر حضارتنا 
المصرية الخالدة: وهى الكتابة الهيروغليفية المصرية 
والكتابة  الحجر،  قمة  المقدسة( على  )الكتابة  القديمة 
في  الشعبية(  )الكتابة  القديمة  المصرية  الديموطيقية 
منتصف الحجر، والكتابة اليونانية القديمة )في أسفل 
الحجر( لغة الوافد والمحتل اليوناني الباقي من تراث 
اإلسكندر األكبر وخلفائه على تربة األرض المصرية 
الطيبة الطاهرة التي تمصر كل محتل ووافد وتصبغه 
التي ال فكاك  الخالصة  المصرية  الحضارة  بالصبغة 
من إسرها الجمالي والمعرفي الطاغي والمهيمن أبد 
الدهر مهما تبدلت وتغيرت األزمان واألحوال واألماكن 
واألدوار. ونجد أن الباقي من نص الكتابات الهيروغليفية 
يقع في أربعة عشرة سطًرا وهي تطابق الثمانية والعشرين 
سطًرا األخيرة من النص المصري القديم، بينما يقع 
المتبقي من الكتابة الديموطيقية في اثنين وثالثين سطًرا، 
فيما كتب نص الكتابة اليونانية القديمة شبه كاماًل في 

أربع وخمسين سطًرا.
ويسجل نص حجر رشيد مرسوًما كهنوتًيا يخص الملك 
البطلمى بطليموس الخامس المعروف بـ »إبيفانس«، 
هو واحد من عدة مراسيم بنفس الغرض، أقره مجمع 
الكهنة في مدينة منف العاصمة المصرية القديمة األبدية 
في عام 196 قبل ميالد السيد المسيح عليه وعلى نبينا 
ذلك  ويؤكد  السالم.  وأتم  الصالة  أزكى  محمد  سيدنا 
المرسوم على العبادة الملكية الخاصة بالملك البطلمى 
بطليموس الخامس البالغ من العمر ثالثة عشرة عاًما 
في الذكرى األولى لجلوسه على عرش مصر. ويشير 
المعابد  على  البطلمى  الملك  ذلك  أفضال  إلى  النص 
المصرية وكهنتها. ومن تلك األفضال التي ذكرها النص 

منح المعابد المصرية كميات كافية من القمح، وإسقاط 
الديون المتراكمة عن كاهل الشعب المصري والمعابد 
المصرية، والعفو عن المساجين والهاربين من العدالة 
إلى خارج األرض المصرية والسماح لهم بالعودة إلى 
بالدهم، وترميم وإصالح حالة المعابد المصرية. ورًدا 
لجميل هذا الملك المتفضل والمتسامح مع المصريين، 
قرر مجمع الكهنة المصريين تزيين المعابد والمقاصير 
المصرية العريقة بتماثيل الملك بطليموس الخامس 
إبيفانس معا إلى جوار تماثيل اآللهة، واعتبار مناسبة 
ميالد ذلك الملك وتتويجه على عرش مصر بمثابة عيًدا 
رسمًيا وقومًيا للبالد، وكتابة هذا القرار بثالثة خطوط 
)خطين من خطوط اللغة المصرية القديمة وخط يمثل 
لغة البطالمة(. ولم يصل إلينا الحجر كاماًل؛ فقد فقدت 
أجزاؤه العليا والسفلى. ويبدو أن الجزء العلوي للحجر 
المعروفة  المصرية  الملكية  اللوحة  شكل  على  كان 
من زمن الفراعنة السابقين على شكل قرص شمس 
مجنح يحدد إطار اللوحة العلوي وأسفله يقف الملك 
بطليموس الخامس واآللهة المذكورة في نص الحجر.

وشغل األقدمون والمحدثون بمحاوالت تفسير الكتابة 
الهيروغليفية. ونذكر من األقدمين المؤرخ اإلغريقي 
خايرمون الذي كان معلًما لإلمبراطور الروماني نيرون، 
ثم األديب المصري حورابللو الذي عاش في القرن 
الثامن الميالدي وكتب كتابا عن الخط الهيروغليفى، ثم 

المؤرخ كليمنت السكندري، ثم األب أثناسيوس كيرشر 
الذي قام بأهم المحاوالت لفك رموز الهيروغليفية قبل 
اكتشاف حجر رشيد وكان على دراية باللغة القبطية 

وربط بينها وبين اللغة المصرية القديمة. 
ووزع المتحف البريطاني نسًخا عديدة من حجر رشيد 
على المعاهد والجامعات األوروبية بغية التوصل لسر 
الكتابات التي يحملها ذلك الحجر العجيب. وبعد توزيع 
تلك النسخ، اجتهد عدد ليس بالقليل من المهتمين بحجر 
الطبيعة  عالم  مثل  الحجر  ذلك  فك طالسم  في  رشيد 
الفرنسي سلفستر دي ساسي وقارن النص الديموطيقي 
بالنص اإلغريقي وتعرف إلى بعض األسماء في النص 
الديموطيقي مثل بطليموس واإلسكندر واإلسكندرية. 
وتاله الدبلوماسي السويدي يوهان ديفيد أكربالد الذي 
الديموطيقي  النص  على  وركز  سلفه  نهج  على  سار 
وتوصل إلى بعض النتائج المهمة لكنه لم يقطع الشوط 
يونج  توماس  البريطاني  الطبيب  ثم جاء  نهايته.  إلى 
الذي اعتقد بوجود عالقة ما بين النصي الديموطيقي 
والنص الهيروغليفى. وكانت محاوالته أقرب إلى الصحة 
لكنه أخطأ في إيجاد النطق الصوتي الصحيح للكلمات 

الديموطيقية إلى أن جاء جان-فرانسوا شامبليون.
وتعتبر محاوالت جان-فرانسوا شامبليون هي المحاوالت 
األخيرة والناجحة لقراءة اللغة المصرية القديمة وفك 
أسرارها. وساعده في ذلك وجود حجر رشيد ومسلة 
فيله التي تزين إحدى ميادين إنجلترا ومعرفته باللغة 
السابقين  الباحثين  ونتائج  اإلغريقية  وباللغة  القبطية 
في  المنهجية  عليه خصوًصا كيرشر ويونج ورؤيته 
في  النهاية  في  ونجح  والتحليل.  واالستنباط  المقارنة 
في  شامبليون  وتمكن  كثيرة.  عالمات  على  التعرف 
النهاية من التوصل إلى األبجدية المصرية القديمة عن 

طريق مقارنة الخطوط الثالثة واألسماء الموجودة في 
الخراطيش. وقدم شامبليون اكتشافه الجديد في خطاب 
داسييه،  بون-جوزيف  الفرنسي  البارون  إلى  أرسله 
كي  واآلداب،  للكتابات  الفرنسية  األكاديمية  سكرتير 
يتلوه على مسامع أعضاء األكاديمية في 27 سبتمبر 
كعلم  المصريات  علم  مولد  يومئذ  معلنا   1822 عام 

أكاديمي بشكل رسمي. 
إن قصة اكتشاف حجر رشيد وفك أسرار النصوص 
تالقح  بل  تالقى  قصة  باختصار  هي  عليه  المكتوبة 
الشرق والغرب في لحظة تاريخية معينة قائمة على 
التعاون وبعيدة عن الصراع التقليدي بين حضارات 
الشرق والغرب من أجل فك شفرة سر حضارة من 
حضارات العالم القديم، بل سيدة العالم القديم، ال تكرر 
كثيًرا في تاريخ التعاون بين الحضارات اإلنسانية. إن 
ما قدمته رشيد، المدينة المصرية العريقة، من خالل 
هذا األثر الفريد، وما قدمه من قبل الكهنة المصريون 
المبدعون أرباب العلوم والفنون واآلداب في العالم القديم 
في ذلك النص المذهل المكتوب بخطوط عدة، وما قدمه 
العالمة الفرنسي جان-فرانسوا شامبليون وسابقوه من 
علماء وباحثين عن المعرفة باجتهاد، يعد عماًل خالًدا 
يكمل بعضه بعضا في فترات زمنية متقطعة على وجه 
الزمن ويرسل كل من تلك األطراف المشاركة في ذلك 
العمل اإلبداعي الكبير برسالة لآلخر ويصل مضمونها 
بكل تأكيد إلى اآلخر مهما طالت السنون؛ ألن العطاء 
اإلنساني ينبع من نهر واحد تأتى الحضارة المصرية 
العريقة على بداية حين خطت باإلنسانية خطواتها األولى 
نحو الكتابة والمعرفة وتدوين التاريخ والتمدن والتحضر 
بعد أن عاشت البشرية عصوًرا طويلة في فترات مديدة 
من عصور ما قبل التاريخ التي أنهت مصر العظيمة 
أزمانها السحيقة وخطت بها خطواتها األولى نحو معرفة 
اإلنسان المعاصر بأصوله المصرية القديمة التي يكن 
لها الجميع في العالم كله اإلجالل واالحترام والشكر 
والتقدير في كل زمان ومكان؛ فمصر هي معبد وقدس 

أقداس العالم قديمة وحديثه.     
ومن خالل اكتشاف حجر رشيد وفك رموز اللغة المصرية 
القديمة، تبين للعالم أجمع أن مصر هي مهد وأرض 
الحضارات؛ ففي مصر ولد التاريخ والحضارة البشرية 
منذ آالف السنين، وأينما تذهب تجد حتًما جزًءا ما من 
لذا فلن نكون  العالم،  تاريخ  تاريخ مصر وكذلك من 
مخطئين إذا قلنا إن مصر والتاريخ توأمان متماثالن 
في كل شيء. فقد ظهرت الحضارة مبكًرا في وادي 
النيل ودلتاه المصريتين. ويجد المرء أنه من الصعب 
التاريخ  قصة  منها  يسرد  معينة  زمنية  نقطة  اختيار 
المصري المثيرة والشيقة؛ فمصر موغلة في القدم قدم 
الزمن نفسه. وإذا تغاضينا عن البداية المبكرة لظهور 
اإلنسان على األرض المصرية، والذي كان ظهوره 
القارة  عرفتها  التي  البشرية  األجناس  أوائل  بين  من 
األفريقية، فإن معرفة المصري القديم لحرفة الزراعة 
المنظمة والمستقرة على ضفاف نهر النيل العظيم في 
حوالي األلف السادسة قبل الميالد تعد، في رأيي؛ هي 
البداية الحقيقية لنشأة الحضارة المصرية التي سوف 
تستمر آالف السنين. وشكل نهر النيل المصدر األساس 
لنشأة هذه الحضارة المصرية العريقة التي جعلت »أبو 
التاريخ« المؤرخ اإلغريقي األشهر »هيرودوت« يصف 
الحضارة المصرية بـ»هبة النيل«، وهو وصف ال يخلو 
من منطقية ووجاهة، غير أن صحة وصفه يجب أن 
تكون على هذا النحو »مصر هبة النيل والمصريين«؛ 
فلوال المصريين لما نشأت الحضارة المصرية العظيمة 
على ضفاف النهر العظيم الذي يمر بدول أفريقية عديدة 
لم تنشأ بها حضارات بلغت ما وصلت إليه الحضارة 
المصرية من تقدم واستمرارية وازدهار. وجاء نهر 
النيل من دمع الربة إيزيس، حسب األسطورة المصرية 
القديمة. وكان يمتاز اإلنسان المصري – البناء العظيم 
صاحب ومشيد هذه الحضارة الفريدة – بحب العمل 
وإتقانه والدأب والصبر والصمت والهدوء والحلم وتحمل 

الشدائد واإليمان والتسامح.
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توت عنخ آمون واألهرامات واملومياوات
بقلم: د. حسين عبد البصير

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

بقلم: سونيا الحداد … »مهزلة القرن«!  العروبة 

كشف أثري عمالق بتونا اجلبل يف املنيا

   األمة العربية، لجنة الدول العربية، 
العربي،  الربيع  العربي،  البرلمان 
العرب،  العربية،  المرأة  منظمات 
منه  معروب  به،  معروب  يعرب، 
إلخ،  إلخ  إلخ  والعّروبة...  والعروبة 
آه  القرون.   القرن في مهرجان  مهزلة 
أن  المرأة  امرأة وعلي  فانا  اعذروني، 
تحمي أنوثتها وال تستعمل هذه اللغة، بل 
النشامة  أهل  العرب  الى فحول  تتركها 
يتسّتر  والكرامة، وكل هاتك عرض 

بالعروبة والجبة والعباءة!
من  لها  يا  نتحدث؟  عروبة  أية  عن 
أكذوبة، من مقلب، من مطّب وقعنا 
جميًعا في قعره وما زال البعض يصفق 
عروبة  بها.   ويتشّدق  كاألهبل  لها  

عشائر تأسست على الكراهية والتعصب 
العمالة والغزو وتقسيم  والحقد، على 

الغنائم.  عروبة مسوخ 
َذَنبا  تكون  ان  تفرح 
رأًسا  تملك  ال  كونها 
وال  تاج  باي  تتّوجه 
صدرا شريفا تعلق عليه 
اي نيشان،! عروبة بدو 
تآمرت على بلداننا مهد 
وعاثت  الحضارات 
الفساد والتخلف.  فيها 
دمرتها،  أحرقتها، 
شعوبها  هجرت 

أين  أحياء…  منهم  تبقى  ما  ودفنت 
العروبة هذه  لعنة  لوال  اليوم  لبنان  كان 

في  باعته  أوصاله.  التي غزته وقطعت 
يغتصبونه  إلى مرتزقتها  النخاسة  سوق 

عروبة  لهم،  يحلوا  كما  به  يتمتعون 
حجبت النور عن سمانا وأحرقت أرضنا 

في خدمة الباب العالي.  عروبة عرفت 
فاستبدت وبطشت وباسم  الحرية  طعم 
الدين انتهكت جميع األديان واألعراض 
أموالها ستغّطي  بأن  والقوانين، مؤمنة 
رائحتها، وان أقنعتها متينة ال تسقط وأن 

خناجرها التي طعنتنا بها ال تبكي!
هناك  ولسنا عربا،  لبنانيون  نحن  ال 
منكم. حضارتنا  نكون  كبير ولن  فرق 
نسيجنا مختلف  أصيلة وليست دخيلة، 
نقبل  لن  المبهبط عليكم.   ثوبنا  وكذلك 
نتخلى عن ارضنا ولن  لن  بالتوطين، 
ايتها  نعرف  عاركم…  ثوب  نلبس 
تتوقفي عن  لن  انك  المومس  العروبة 
لك ونحن سجودا،  نشهد  ان  قبل  ذبحنا 
أجلك  يأتي  أو ساعة  بالوالء والطاعة 

ويرتاح الكون من أثرك! الى ذلك اليوم 
تبقى جوامعنا تؤذن  ان  سنعمل على 
وأجراسنا تقرع لتلّم شمل عائلتنا اللبنانية 
أطيافها  بجميع  التي قطعتي أوصالها، 
الوطن واألرز، سيضوع  لواء  تحت 
البخور في ودياننا وجبالنا من جديد 
اياكم   لبناننا من نجسكم مذّكرا  يطّهر 
بمهازلكم  وتاريخ أرضنا المقدسة! … 
اللعنة وهي  لون  أنساكم  العظمة  جنون 

قادمة ال محال! 

  تكلمت في العدد الماضي من »الرسالة« 
قيامة  التي تؤكد على  الروحية  عن األدلة 
األموات، وتوقفت عند  المسيح من  السيد 
بــ  المعنونة  النقطة  الخامسة وهي  النقطة 
»إحياء السيد المسيح لموتى الجسد وموتى 
تليق  باستفاضة  أتناولها  لكي  الروح« 
بأهميتها خاصة وأن السيد المسيح لم يكن 
يعيشون  ليتركهم  قبورهم  الموتى من  يُقيم 
فعل مع  قبل كما  يعيشون من  كانوا  كما 
نايين ولعازر،  ارملة  يايرس وابن  ابنة 
بل كان يُحيي نفوس الذين سيطرت عليهم 
الخطيئة ليجعلها متوافقة مع صفاته األدبية 
السامية، كما ال يزال يفعل هذا حتى اآلن 
إيمانًا حقيقيًا،  به  يؤمنون  الذين  مع كل 
والرسول الذي اختبر هذه الحياة الروحية 
أعلن هذا جلياً حين قال »ألن ناموس روح 
أعتقني من  قد  المسيح يسوع  الحياة في 

ناموس الخطيئة والموت«.
دقاً لقول السيد الرب له كل  ويأتي هذا ُمّصِ
)أي  لهم  لتكون  أتيت  فقد  أنا  المجد »أما 
أفضل  لهم »حياة«  وليكون  البشر( حياة 
لقوله: »الذي  باإلضافة  )يوحنا 10:10(، 
إلى  يأتي  أبدية وال  له حياة  باألبن  يؤمن 
دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة« 

)يوحنا 3:36، 5:24(.
المسيح  أن  إلى  الرازي  اإلمام  أشار  وقد 
إنه كان السبب  الحياة قائاًل عنه :  مصدر 
)تفسيره ج3   .. أديانهم  الخلق في  لحياة 
البيضاوي  اإلمام  أشار  364( كما  ص 
إلى هذه الحقيقة فقال عنه ) إنه كان يُحيي 
األموات والقلوب( وذلك في تفسيره )ج2 

ص 130(.
قيود  ُيحطم  المسيح  السيد  وشخص مثل 
لكي  الهاوية  النفوس من  الموت وُيخرج 
تعود إلى أجسادها ويبعث في الخطاة أيضا 
الخطيئة  قوة  ُتحررهم من  حياة روحية 
من  بحال  يمكن  ال  فوقها،  بهم  وتسمو 
بعيداً  القبر  أن يظل جسده في  األحوال 
عن روحه بل ال بد وأن تعود روحه إلى 
ُمنتصراً ظافراً  به  لتقوم  المائت  جسده 
... ولو  القبر  ما وراء  القبر وكل  متحدياً 
لم يقم المسيح من األموات لشككنا بوجود 

بموت  لسماحه  ناموسه  هللا وعدله وعدالة 
شخص ال يجوز أن يدنو منه الموت على 

اإلطالق!
ينقذ هللا  لم  لماذا  إذا  البعض  يقول  وقد 
القديسين الشهداء من الموت والقتل قديماً؟ 
والجواب ببساطة هو ألن هؤالء القديسين 
الخاطئة مثل غيرهم  الطبيعة  فيهم  تكمن 
أنهم غير معصومين من  كما  الناس،  من 
تنفيذ رغباتهم، ومن ثم فإنهم يحملون في 
أن  لهم  الموت واألشرف  ذواتهم قضاء 
للحق عوضًا عن موتهم  يموتوا شهداء 

موتاً عادياً.
أما المسيح فقد كان غير قابل للموت بغير 
بسبب  للتكفير عن خطايانا، وذلك  إرادته 
قيامته  كان البد من  ثم  الذاتي ومن  كماله 
تكن  لم  وقيامته  األموات. خاصة  بين  من 
قوة  بسبب  بل  قوة خارجة عنه  بسبب 
كامنة في ذاته أو قوة ذاتية كامنة فيه، وقد 
أشار إلى ذلك وإلى هذه الحقيقة حين قال 
عن نفسه »أنا هو القيامة والحياة« يوحنا 
11:25 لذلك لم يكن يتحدث عن موته إال 

بإقترانه مع قيامته.
المطلقة وسماوية  قداسته  بسبب  وذلك 
أصله، وكونه هو الحياة والقادر على كل 
شئ .. وما كانت قيامته إال مصادقة علنية 
الموت  السماء على عدم جواز سيادة  من 
عليه ... وقد أشار الرسول إلى هذه الحقيقة 
قال  آن واحد حين  والثمينة في  الدامغة 
عن السيد المسيح »بأنه قام ناقضاً أوجاع 
الموت، إذ لم يكن ممكناً أن يُمسك منه أو 
بأي حال من  )أعمال 2:24(  به«  ُيمسك 

األحوال.
وفي الختام أتمنى أن أكون قد أوضحت 
المعنى  بسيط  وباسلوب  سهلة  بصورة 
بإحياء  المتعلقة  الخامسة  للنقطة  الكامل 
المسيح لموتى الجسد وموتى الروح ... 
الستكمال  القادم  العدد  في  نلتقي  وحتى 
وإيضاحه  استكماله وشرحه  يجب  ما 
بين  من  الرب  قيامة  موضوع  حول 
في  أترككم  الوقت  هذا  وحتى  األموات 
رعاية الرب اإلله وحفظه وليكن سالمه 

معكم جميعاً..

هل املسيح هو اهلل؟؟

بقلم:  االب / فريدريك اليسوعي
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جان-فرانسوا شامبليون وفي الخلفية حجر رشيد

ححر رشيد من أهم معروضات المتحف البريطاني في لندن

بقلم:   سناء سراج

دخان يف ساحة األمرية

المحيطة  الكبيرة  الساحة  في  هناك    
الباب  أمام  الرابضة  الشعلة  أو  بالمسلة 
تبرعت  التي  القاهرة  لجامعة  الرئيسي 
بأرضها الشاسعة )في منطقة بين السرايات 
بمحافظة الجيزة ( ومجوهراتها األميرة 
فاطمة إسماعيل ابنة الخديوي إسماعيل 
شعارات  عليها   ومدون  هللا،  رحمهم 
ألبرز وأهم كليات الجامعة العتيقة تلك 
الذي  الجرانيت  من  المصنوعة  الشعلة 
وتكاد  الداكن  القرمزي  اللون  إلى  يميل 
هاماتها تطال هامات شيئين عظيمين يقفا 
بشموخ  تحضنهم السماء و ترافقهم السحب 
والشهب هما برج ساعة جامعة القاهرة 
ثان أشهر ساعة على مستوى العالم بعد 
ساعة بج بن الشهيرة، حيث كنا دائما نسمع 
دقات أجراسها صباحا في اإلذاعة أيام 
أن كانت رفيقتنا قبل أن تندثر في زحام 
وسائل  وغزو  والفضائيات  الستااليت 
التواصل االجتماعي، والقامة الثانية التي 
تقف شامخة وشاهدة على العصر ومرور 
األيام وتعاقب السنين انها القبة الخضراء 
المستديرة التي تتألأل كالشهب والنجوم 
السنوات..  شاهدة على العصر ومرور 
وسط هذا المنظر الخالب والسحب ترسم 
لوحة ربانية في السماء مختلفة األلوان 
ممتزجة  البياض الناصع واألزرق الفاتح 
وقامت النخل الممشوق يتالقى كل هذا مع 
القبة وبرج الساعة وكلما ابتعدت اكتملت 
الصورة وتجملت أكثر بتلك  الدخان البسيط 
المليئة  الصغيرة  العربة  من  المتصاعد 
بأنواع التسالي المختلفة من اللب والسوداني 
ذات الرائحة الفواحة والذي يتصاعد منه 
الدخان البسيط في وسط الساحة المحيطة 
بالمسلة أو الشعلة كما يطلبون عليها ويقف 
عم مصطفى ساعة العصاري يبيع للمارة 
وربما في الزحام العقلي والبشر ال تلف 
نظرك تلك العربة الصغيرة وكل ما يجذبك 
رائحة الدخان والسودان في ساعات الشتاء 
الباردة.. اقتربت من عم مصطفى الذي 
يرتدي الجلباب والعمة وهو زي أصيل 
يتسم به المنتمون للريف ويعتبره جزء 
وقوفه  وشدني  واصالتهم   هويتهم  من 
شاكيا  ال  مبتسم  العربة  على  بالساعات 
وال باكيا راضي بحاله ورزقه على هللا  
اقتربت منه الشتري منه السوداني الساخن 

واتجاذب معه أطراف الحديث. 

السالم عليكم ياعم… قال لي مصطفى، 
قلتله هات ب خمسة جنيه سوداني بس 
يكون سخن  أعطاني كيس ورقي صغير 
تقريبا نصفه فارغ ولكن ال بأس وكان 
يتمتع بوجه بشوش ذات بشرة بيضاء تميل 
إلى االحمرار الرباني وعيون ملونه تميل 
إلى اللون األخضر وشارب خفيف وسألته 
عن عمره الذي اقترب من الستين عاما 
ولكن قسمات وجهه ال توحي بهذا السن  
وسألته انت واقف هنا بقالك كتير  قال لي 
خمس سنين كنت مسافر.. لفيت كتير ليبيا 
والسعودية  كنت شغال مبيض محارة قعدت 
ثالثين عام صحيح تعبت اول خمس سنين 
لحد ما اتعلمت )واتودكت( وبعدها بقيت 
اخد مقاولة لوحدي واقوم بالشغل لحسابي  
وعرفت اعمل فلوس واعيش انا واسرتي، 
اخدتهم معاك.. ال بس كنت بنزل كل سنة 
اجازة، شهر اقضيه معاهم في الصعيد 
قلتله محافظة ايه قال لي سوهاج عندك 
والد ايوة 3 صبيان وبنتان، متعلمين ايوه 
البنات العدادي والصبيان تعليم متوسط  
واشتغلوا زيي في صنعة المحاضرة علشان 
ليه  عيال،  ويربو  بيوت  يفتحوا  يعرفوا 
وفضلوا  مرضيوش   معاك  مسافروش 
يشتغلوا هنا عندك أحفاد ايوة أكبرهم في 
اعدادي ماشاء هللا مش باين عليك ضحك 
وقلي اصلي اتجوزت صغير وانا عندي 
عشرين سنة. ليه اخترت تقف هنا عند 
الجامعة مشتغلتش ليه في سوهاج جمب 
حد  مفيش  هو  سنين  غربة  بعد  أسرتك 
هناك بيشتري لب ضحك وقال لي اصل 
انا من سن 12 سنة وانا كنت بقف هنا 
عند الباب الصغير دا جمب النخله قبل ما 
اسافر وسبت العربية دي عند ابن عمي 
اللي فاتح كشك عند كلية الهندسة  احنا لينا 
بيت في صفط اللبن ولما رجعت خدتها 
لي  قال  ليه  قلتله ورجعت  هنا،  ووقفت 
السعودية مبقتش زي االول وال الفلوس 

بقت زي زمان فرجعت. 
الشباب  المفروض   انت نموذج كويس 
يقتدوا بك ويتعلموا منك انت تقف بالساعات 
على تلك العربيه الصغيرة لتقتات رزقك 
ليت شبابنا يتعلم منك الصبر وقوة التحمل 
للوصول إلى أهدافهم بصبر وجلد، بارك هللا 
فيك ياعم مصطفى وبأمثالك وكانت هذه.. 

حكاية دخان في ساحة األميرة. 

األثرية  الغريفة  بمنطقة  التنقيب  أثرية خالل عمليات  بعثة    عثرت 
الخميس؛ على  اليوم  المنيا،  الجبل، غرب مركز ملوي في  بتونا 
وأقنعة خشبية، وأدوات محاجر،  تماثيل فرعونية  أثري، يضم  كنز 

وأغراض جنائزية.
الخشب، ومجموعة من  وأقنعة من  أدوات محاجر،  الكشف  ويضم 
المتأخر،  للعصر  تعود  بالهيروغليفية  المنقوشة  تماثيل األوشابتي 
 ،33 مقبرة  الخشن من  البلستر  الكانوبية من  األواني  ومجموعة من 
المقبرة  الكانوبية من  األواني  المتأخر، ومجموعة من  للعصر  وتعود 

رقم 16، وتدعي “مان شو” من العصر المتأخر.
كما يضم الكشف أنواًعا مختلفة من األواني الفخارية والسالسل ذات 
 ،33 أرقام “11، 12،  بالمقابر  المتأخر  العصر  أغراض جنازية من 

.”29 ،35
لكاهن أصلع ومجموعات  الشمع  آدمية من  الكشف، رأًسا  ويضم 

المصنوعة من مواد مختلفة  التمائم  الخرز، ومجموعات من  من 
منقوشة  األوشابتي  تماثيل  وأحجار كريمة وذهب، ومجموعة من 

بالهيروغيليفة من العصر المتأخر.



Le premier ministre François Legault prévient 
que le gouvernement québécois ne mettra 
plus un sou dans l’ex-C Series, devenue l’A220 

d’Airbus.
«Il n’est pas question de réinvestir dans cette divi-
sion-là», a déclaré mercredi le premier ministre, lors 
d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale.
Étant donné qu’Airbus, l’actionnaire majoritaire 
de l’ex-C Series, fabrique «toutes sortes d’avions», 
François Legault voit mal comment il pourrait s’as-
surer qu’un éventuel réinvestissement du Québec ne 
serve qu’à l’A220.
«On ne peut pas s’assurer que cette division fera un 
jour des profits, donc nous n’allons pas réinvestir un 
cent dans cette division», a-t-il expliqué.
En revanche, le premier ministre promet de tout faire 
pour «protéger» les emplois en jeu en sol québécois.
3000 emplois à protéger
«Les discussions sont surtout avec Airbus, pour voir 
comment on peut protéger ces 3000 emplois.»
Lors d’une entrevue en marge du Forum économique 
mondial à Davos, la semaine dernière, M. Legault avait 
laissé planer la possibilité d’investir à nouveau dans le 
programme d’avions A220.
Il avait aussi évoqué la possibilité de conclure «une nou-
velle entente» avec l’avionneur. On comprend ainsi que 
cette approche, qui pourrait être privilégiée, viserait 

essentiellement à protéger les emplois. Le gouverne-
ment pourrait en profiter pour liquider sa participation 
dans l’A220. «Ça fait partie des discussions», a indiqué 
mercredi le premier ministre.
M. Legault a répété une fois plus que le gouvernement 
libéral précédent a fait une «erreur grave» en investis-
sant 1,3 G$ dans la C Series plutôt que dans l’ensemble 
de Bombardier, qui fait aujourd’hui face à de graves dif-
ficultés.
Le premier ministre ignore la valeur actuelle de ce place-
ment. «On travaille là-dessus», a dit M. Legault.

Une fois la mise en place du nouveau système 
complétée, soit à compter de l’automne 2022 
– en même temps que les prochaines élections 

– une consigne uniforme de 10 cents sera imposée sur 
la plupart des contenants, qu’il s’agisse d’une canette de 
bière, d’un contenant de lait, de jus ou d’une bouteille 
d’eau.         
Cette consigne dite « élargie » de 10 cents s’appliquera 
sur tous les contenants de verre, métal ou carton d’un 
volume de 100 ml à deux litres.       
Finie la consigne variable (10 cents, 20 cents, etc.) entre 
les bouteilles de bière de 341ml, 500 ml, 750 ml ou 1,18 
litre. Tous ces contenants seront consignés à 10 cents.         
«Évidemment, il y a toujours des groupes de pression 
qui s’y opposent, mais on a résisté parce que c’est le 
souhait de la population de vivre enfin avec les normes 
qu’on devrait se donner au 21e siècle», a mentionné le 
premier ministre François Legault en début de point de 
presse.    
Les bouteilles de vin et de spiritueux seront toutefois 
soumises à une consigne plus élevée de 25 cents.    
«À l’avenir on va consigner toutes les bouteilles de vin 
et spiritueux, les cartons de jus et de lait», a poursuivi 
M. Legault    
Le plan qui sera dévoilé en marge du caucus de l’aile 
parlementaire caquiste à Saint-Sauveur prévoit l’amorce 
de projets pilotes dès l’hiver 2020. Les élus travailleront 
d’ici 2021 à parfaire les modifications réglementaires 
nécessaires.         
L’État québécois estime qu’à terme, la consigne sera 
appliquée sur plus de 4 milliards de contenants, soit 
presque deux fois plus qu’en ce moment.         
Selon les plus récentes estimations, sur un milliard de 
bouteilles d’eau actuellement consommées au Québec, 
environ 700 millions se retrouvent au dépotoir.         
Avec l’implantation d’environ 400 points de consi-
gne pour tous les contenants visés, le gouvernement 
Legault se donne pour objectif  d’en faire grimper le 
taux de recyclage à 75 % d’ici cinq ans, pour atteindre 
90 % en 2030. À l’heure actuelle, il est de moins de 40 %.         
Il s’agit du premier jalon d’un important virage « vert 
» que doit prendre la CAQ en 2020. Une stratégie glo-
bale avec de nouveaux objectifs de réductions de gaz 
à effet de serre (GES) devrait être annoncée au cours 
de la session qui débute la semaine prochaine. Un plan 
de mise en œuvre avec des mesures plus précises pour 
lutter contre les changements climatiques doit suivre à 
l’automne.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
Il s’agit d’un immense parc dans lequel la verdure 

occupe près de 740 feddans de la superficie de 
1000 feddans ce qui le place devant deux parcs 

de renommée mondiale aussi bien avant (2 fois plus 
grand) « Hyde Park » de Londres et 6 fois plus grand 
que le « Central Park » de  New-York.
Les travaux nécessaires à la création de ce méga projet, 
qui ont débuté il y a un an et demi, ont été confiés à 6 
entreprises spécialisées, coûteront près de 9 milliards 
de livres pour se terminer dans un an et demi.
D’autre part, en plus de la très grande superficie de 
verdure, le parc verra plus d’un lac artificiel, un théâ-
tre en plein air, une piste cyclable de 10 kms ainsi 
qu’une série de boutiques spécialisées au grand plaisir 
des milliers d’employés des différents ministères qui 
vont être transférés graduellement de l’immeuble  « 
El Tahrir » de la Place « El Tahrir » a leurs nou-
veaux locaux dans la nouvelle capitale administrative 
à partir du mois de juin prochain où l’on compte déjà 
3 nouvelles universités étrangères, la seconde plus 
grande mosquée au monde, la plus grande Cathédrale 
copte Orthodoxe en Afrique et au Moyen-Orient  
ainsi que le plus haut gratte-ciel en Afrique de 385 

mètres de hauteur (en 
cours de construction), en 
plus un immense centre 
des congrès, d’un nouvel 
édifice du parlement et une 
salle d’Opéra.
En parlant de la Place « El 
Tahrir », il est intéressant 
de savoir que des travaux  majeurs d’embellissement 
sont actuellement en cours qui comprenant la plan-
tation d’une cinquantaine d’oliviers dans le vaste ter-
rain face à l’immeuble gouvernemental « El Tahrir » 
en plus de l’installation d’un obélisque de 14 mètres 
de hauteur entouré de 4 béliers du temps des pharaons 
en plein milieu de place qui sera dotée d’un système 
d’éclairage très spécial dirigé par la même compagnie 
qui s’occupe de spectacle « Son et Lumières des pyra-
mides ».
Enfin on procédera à donner une couche de peinture 
aux immeubles autour de la Place « El Tahrir » comme 
on compte enlever toutes les grosses pancartes d’an-
nonces publicitaires qui enlaidissent cette place qui a 
vu tant d’événements historiques en Égypte.

Création du plus grand « Parc au monde », le « Parc 
central » (1000 feddans) dans la nouvelle capitale 

administrative au coût de 9 milliardsUn aspirant PM devrait être bilingue, dit Legault

Action antispéciste: l’UPA demande à Québec d’agir

La consigne sera de 25 cents 
pour les bouteilles de vin et 

de spiritueux

Québec ne mettra plus un sou dans l’ex-C SeriesCoronavirus: Québec ignore combien de 
Québécois sont en Chine

Une personne qui aspire à la 
fonction de premier ministre 
du Canada devrait maîtriser 

l’anglais et le français, estime Fran-
çois Legault.   
Le piètre niveau de français du favori 
de la course à la chefferie du Parti 
conservateur, Peter MacKay, a fait les 
manchettes dans les derniers jours. 
L’ancien ministre du gouvernement 
Harper a multiplié les accrocs à la 
langue de Molière lors du lancement 
de campagne samedi dernier.  
Aux yeux du premier ministre qué-
bécois, la maîtrise des deux langues 

officielles du Canada est 
importante lorsqu’on 
souhaite diriger le pays.   
«L’aspirant premier 
ministre du Canada 
devrait être bilingue», a 
affirmé mercredi Fran-
çois Legault, à l’entrée 
de la réunion hebdoma-
daire de son Conseil des 
ministres à l’Assemblée 
nationale.  
Plusieurs conservateurs 
québécois se sont dits déçus du niveau 
de français affiché par Peter MacKay 

depuis le lancement de sa campagne, 
mais souhaitent néanmoins laisser la 
chance au coureur.  

L’Union des producteurs agricoles 
(UPA) demande au gouvernement 
du Québec une législation plus 

sévère pour contrer certaines actions 
antispécistes comme «l’intrusion illégale 
dans une ferme de Saint-Hyacinthe», sur-
venue en décembre dernier. 
Selon l’UPA, les lois en vigueur au 
Québec ne permettent pas de dissuader 
l’intrusion sur les fermes et réclame un 
réajustement de la réglementation. 
«Le gouvernement du Québec a confirmé 
la mise en place d’un comité afin de se 
pencher sur les actions menées dans les 
autres juridictions pour contrer ce phé-
nomène, a indiqué mercredi le président 
général de l’UPA, Marcel Groleau. Cette 
démarche doit rapidement mener à la 
mise en place d’une législation spécifique, 
comme c’est le cas ailleurs au pays.» 
Des militants antispécistes ont pénétré 

par effraction le 7 décembre dernier 
dans la ferme Porgreg de Saint-
Hyacinthe, en Montérégie, pour 
participer à une occupation des 
lieux. 
«Ce geste irresponsable s’inscrit 
dans une série d’actes, malheureuse-
ment de plus en plus fréquents, de la 
part d’activistes qui veulent mettre 
fin à l’élevage et à la consommation 
de produits d’origine animale», a 
fait savoir l’UPA, dans un commu-
niqué. 
L’organisation a d’ailleurs tenu à 
exprimer sa solidarité à la famille 
Grégoire, qui a été «durement éprouvée» 
en décembre dernier par cette «intrusion 
illégale». 
«Les actes commis 
visent à imposer une 
idéologie par la dif-

famation, la propagande, la menace et 
la peur, a ajouté M. Groleau. Ce type de 
dérapage est fortement réprouvé par la 

Alors que l’épidémie du nouveau corona-
virus chinois s’accélère, la ministre qué-
bécoise des Relations internationales, 

Nadine Girault, n’a aucune idée du nombre de 
Québécois se trouvant en Chine qui pourraient 
être rapatriés.  
«Je ne sais pas [...] je n’ai pas de chiffres là-dessus», a 
reconnu Mme Girault, lorsque questionnée à ce sujet 
avant de se rendre au conseil des ministres.   
«Il faudrait leur demander», a laissé tomber la minis-
tre, en soulignant que le rapatriement de ressortis-
sants canadiens relève du gouvernement canadien.   
La ministre s’est montrée surtout concernée par les 
fonctionnaires québécois qui œuvrent dans les cinq 
bureaux du Québec se trouvant en Chine.   
Par «mesure préventive», la décision de fermer ces 
bureaux a été prise il y a deux jours.   
Bureaux fermés   
«Deux de ces bureaux-là sont à l’intérieur de l’ambas-
sade du Canada, donc on est en rapport continuel avec 
les ambassades, avec le fédéral, pour voir comment et 
quand ils vont rapatrier s’ils rapatrient leurs gens», a expliqué 
Mme Girault.   
«Pour ce qui est de tous les Québécois qui sont en Chine, c’est 
une compétence fédérale», a-t-elle répété.   
Mardi, le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe 
Champagne, a précisé que 126 Canadiens vivant dans la région 
de Wuhan, où est apparu le nouveau virus, ont besoin d’assis-
tance consulaire.   
Le premier ministre François Legault considère que la situa-
tion est bien gérée actuellement par Ottawa. «Il faut éviter de 
faire peur aux gens, c’est suivi de proche, autant à Ottawa qu’à 
Québec», a déclaré M. Legault.    
Discussions en cours  
De son côté, la ministre de la Santé, Danielle McCann, a laissé 
entendre que des discussions sont en cours en vue du rapatrie-

ment de Québécois se trouvant en Chine.   
Des Québécois pourraient être rapatriés de Chine - point de 
presse de McCann
Play Video
«Ce n’est pas décidé [...] Nous sommes en évaluation de rapa-
trier des Québécois», a dit la ministre McCann, en soulignant 
que le dossier est entre les mains de sa collègue aux Relations 
internationales.   
«Elle va prendre la décision avec le fédéral», a dit Mme McCann. 
«Les décisions vont se prendre dans les plus brefs délais [...] 
C’est une question de jours», a-t-elle ajouté.   
La ministre de la Santé a aussi révélé que devant le risque de 
pénurie causé par la crise du coronavirus chinois, une directive 
a été émise afin de s’assurer que les hôpitaux québécois conser-
vent assez de masques chirurgicaux pour répondre aux besoins 
pendant un an.     

Salah EL ACHKAR 

     Si j’étais un oiseau, 

Si  j’étais un oiseau pour survoler ton univers
Regarder de plus haut ce qui t’entoure  chère Claire
Apprécier tes actes et gestes journaliers 
Je serais jaloux des plus beaux êtres, même les mammifères
 
A qui tu retournes tes attentions
Avec  amour, tendresse et la prétention
De  maintenir et accorder ton amitié
Je serais heureux d’être un audacieux oisillon

Je souhaite être un Martinet portant un caractère naturel
Voler, s’accoupler et dormir en volant dans le ciel
Pour ne pas manquer un seul regard sur toi
Tu es aussi douce et pure que le royal miel

Je ne peux m’abstenir de m’exprimer
Dire ce qui me vient en tête, sûrement bien cultivé
Tu es un être qui mérite tout le bien
Tu m’as ébloui dès la première danse harmonieusement rythmée

A la recherche d’un chemin
Je suis allé bien lointain
Là où j’ai trouvé une Perle rare
Il m’est arrivé de tomber en chagrin

Ma pensé a survolé ton atmosphère
Pour admirer tes déplacements comme une plume légère
La cendrillon qui a égaré sa ballerine
A la recherche d’une voie dans la rarissime ère

Elle  l’a trouvée auprès d’un Prince
Des mille et une nuits, charmeur de circonstance
A qui je dois  le grand respect 
Il est admirable je lui donne toute importance

Un couple d’Amitié et de fraternité
Couronné d’amour et de célébrité
Pour lequel mon admiration
Ne cesse de grandir en Amitié

     Vendredi 31 janvier 2020
الجمعة 31 يناير 2020



بني العلم والثقافة 
وإدارات البالد

أدب وثقافة

 رواية احلي الالتيين بعيون التالميذ:
»آية خطاب« ُتبدع يف قراءة الرواية

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:
 بشــير القــّزي

  من هو االنسان المتعلّم؟
اإلنسان المتعلّم هو الذي حّصل درجات أكاديمية عبر 
االبتدائية  الصفوف  الدروس في  متابعة  مواظبته على 
التعليمية.   البرامج  والثانوية والجامعية وغير ذلك من 
وبعد تخرجه وتلقيه التدريبات الالزمة يصبح متمكناً من 

ممارسة المهنة التي اختارها!
هل يفيد االنسان المتعلم مجتمعه؟

o طبًعا يستفيد المجتمع منه عندما يمارس المهنة التي 
اختارها فنجد الطبيب يشفي المرضى والمهندس ينشئ 
األبنية اآلمنة والمحاسب ينّظم األمور المالية وغير ذلك 

من األعمال والمهن.
o أما بالنسبة الى إدارات الدولة فنجده غالباً ما ينجح في 
تبّوأه من ضمن  الذي  المركز  تأدية دوره عندما يكون 
اختصاصاته وقد ال يفشل اال حين يكون مسؤواًل عن غيره 

فنجد صراعات على السلطة غير مجدية لتقدم العمل.
من هو االنسان المثقف؟

االنسان المثقف هو الذي يرغب في االطالع على معلومات 
ال يجري تدريسها ضمن المناهج التعليمية فنجده يطلع 
على ما يجري في بقية بلدان العالم من ناحية كما نجده 
يرغب في متابعة أمور كثيرة فنّية وأدبية وثقافية وعلمية...

هل يفيد االنسان المثقف مجتمعه؟
المثقف النه يساهم في  المجتمع من االنسان  o يستفيد 
إيجابي عليه  نشاطاته بشكل  الحضارة وتنعكس  تنمية 

وعلى البيئة التي يعيش فيها.
o في نطاق إدارات الدولة قد نجده خلوقاً عندما يحاول 
النظر في تحديث األساليب المعتمدة وذلك بالمقارنة مع 
ما يحدث في بالد الغير األكثر تقدماً وتكون أفكاره مميزة 

وناجحة عندما تكون خلفيته تجمع بين العلم والثقافة. 
 ماذا حول إدارات البالد؟

يجب ان نقسم الموضوع الى فئتين:
• الوظائف الرسمية

وهي تلك يتبوؤها الموظف على مدى طويل من عمره 
ويجري اختياره في البدء عبر مباراة بين المتقدمين الى 
المحسوبية دورها لألسف في  تلعب  المركز وقد  ملء 
بعض األحيان كما يجري في بالدنا. وقد يتقدم الموظف 
في مركزه عبر سني الخبرة وذلك وفقاً لنشاطه وخبرته 

أو ألسباب لن أعيد ذكرها!
الموظف يطبق القوانين اإلدارية وال يغيّرها  الن تلك 

الصالحية مناطة بالسلطة السياسية.
• السلطة السياسية

المركز السياسي يفوز به المتقدم )باإلجمال( عبر انتخابات 
يقام بتنظيمها عبر المنطقة أو البالد ويدلي المواطنون 

بأصواتهم  كلٌّ لصالح من يؤيد.
هل يتم اختيار األفضل لشغل المركز؟ ليس بالضرورة 
الكالم والخطابة  للذي يحسن  المواطنين يصوتون  الن 

اكثر من التركيز على البرنامج االنتخابي!
لألسف في بالدنا ما زال االنتماء المذهبي يغلب على 

البرامج السياسية والوطنية!
هل هناك دور للعلم والثقافة؟ طبعاً لهما بعض الدور ااّل 
ان العلم والثقافة ال يكفيان لتحديث البلد! ينقصنا بعد النظر 
وهذا ما نفتقر اليه في بالدنا وحتى في بالد االغتراب!

شعوبنا ليست أفضل من حكامنا! نحن نتفق على ما نكره 
وليس لدينا ما نتوق اليه اال أحالم وقد ال تتحقق يوماً ما! 

نتخبط بين األمواج وال نحسن العوم في مياه البحار!

  هو أبو الحسين جوهر بن عبد هللا، المعروف بـ »جوهر 
الصقلي« القائد الفاطمي الشهير الذي استطاع فتح مصر 
ووضع  القاهرة  بنى  من  وهو  الفاطمية،  الدولة  لصالح 
أسس وبناء أشهر مساجدها، المسجد األزهر، وهو أصل 
جملة »اللي بنى مصر كان في األصل حلواني« الجملة 
الشهيرة التي بدأت بها األغنيات وأحاديث الحنين لمصر، 
الدولة  موالي  من  مولى  يصبح  أن  قبل  كان  ألنه  وذلك 
العسكريين، »حلوانًيا« يجيد  قادتها  الفاطمية ومن أشهر 

صناعة الكنافة والحلوى.
كتب  في  الصقلي  نشأة جوهر  قليلة عن  معلومات  هناك 
التاريخ على الرغم من أهميته التاريخية ، إال أننا نعرف 
الخليفة  عهد  في  فتحت  التي  صقلية  بجزيرة  ولد  أنه 
العباسي المأمون، حيث فتحها األغالبة سنة 212 هـ على 
يد أسد بن الفترات قاضي القيروان، وذلك قبل مولد جوهر 
الصقلي بما يقارب المائة عام، وهو رومي األصل، وكان 
الشرقية  الرومانية  الدولة  أهالي  على  يطلقون  العرب 

والغربية اسم الروم.
الدكتور  ويرجح  لمولده،  ثابتا  تاريخا  المراجع  تؤكد  ولم 
جوهر  »تاريخ  كتاب  صاحب  حسن  إبراهيم  علي 
الصقلي« رواية المقريزي والدته بين عامي 298و300 
هـ كذلك لم يرد شيء عن نسبه، ولعل لعدم اهتمام الموالي 

بتدوين أنسابهم.
جوهر  فيه  نشأ  الذي  الوقت  في  اإلسالمية  الثقافة  كانت 
فشب  نشأته،  على  ذلك  أثر  وقد  الجزيرة،  على  مهيمنة 
فضائل  بين  وجمع  وقيمه  بتعاليمه  متمسًكا  اإلسالم  على 
إلى  جوهر  انتقل  ثم  والرومانية.  العربية  الحضارتين 
المغرب، موطن الدولة الفاطمية، ليشب بين موالي المعز 
لدين هللا الفاطمي، الذي اختصه من بين مواليه وكناه بأبي 
اتخذه  حتى  المناصب  في  يتدرج  جوهر  وظل  الحسين. 
المعز بعد توليه الخالفة كاتًبا له سنة 341هـ. ولقب منذ 
بستة  بعدها  ترقى  ثم  الكاتب«  بلقب »جوهر  الحين  ذلك 

أعوام إلى منصب الوزارة.
أرسل المعز جوهر الصقلي على رأس جيش كبير حتى 
يفتح بقية بالد المغرب، وكان ذلك في عام 347هـ، وهي 
التي نجح فيها جوهر نجاًحا باهًرا، وبالفعل فتح  المهمة 
فتحها  على  قبله  من  يستطع  لم  التي  المغرب  بالد  باقي 
وتمكن بعد الفتح من نشر األمن في البالد وتأكيد والءها 

للدولة الفاطمية وزعيمها المعز لدين هللا.
دفع  ما  الحربية هي  الصقلي  إنجازات وفتوحات  وكانت 
مصر،  إلى  المتجه  جيشه  رأس  على  ليجعله  المعز  دفع 
ولقبه بـ »القائد«، وبلغت ثقته فيه أنه تنبأ بفتح مصر على 
المغرب  في  كان  فحين  غيره،  دون  الصقلي  جوهر  يد 
أصابه مرض شديد، وعاده المعز بنفسه، وقال في عودته 

من الزيارة: »هذا ال يموت وستفتح مصر على يديه«
كانت مصر في تلك الفترة تحت حكم اإلخشيديين، وظلت 
كذلك حتى عام عام 358 هـ/ 969م، حين تحققت نبوءة 
المعز بالفعل واستطاع جوهر الصقلي دخول مصر من 
جوهر  سياسة  وكانت  مقاومة،  دون  اإلسكندرية  جهة 
بهم  والمساس  بالمصريين  االحتكاك  عدم  من  الصقلي 
مصر  بها  تمر  كانت  التي  االقتصادية  األزمة  وكذلك 

في  كبير  سبب  حينها 
مقاومة  مالقاته  عدم 
جوهر  ودخل   . تذكر 
بدون  أيًضا  الفسطاط 
عناء ، فحين علم أهلها 
اإلسكندرية،  بدخوله 
معه  االصلح  قرروا 
كبار  أحد  عنهم  فأنابوا 
الفسطاط  في  العلويين 
جعفر  »أبو  وهو 
مسلم« ، وعاهد جوهر 
الصلح  في  المصريين 
على الحفاظ على حرية 
وأن  ودينهم  عقائدهم 
البالد  في  األمن  ينشر 
استطاع،  ما  ويصلحها 
لنا علي إبراهيم  وينقل 
حسن في كتابه »تاريخ 
نص  الصقلي«  جوهر 
التاريخية  الوثيقة  تلك 
آخرها:  في  يقول  التي 
الوفاء  علي  »ولكم 
وأعطيتكم  التزمته  بما 
وغليظ  هللا  عهد  إياه 
وذمة  وذمته  ميثاقه 
أنبيائه ورسله«، وعلى 
بعض  أن  من  الرغم 
األخشيديين  أنصار 
يحكمون  كانوا  الذين 
رفضوا  آنذاك  مصر 
وحاربوا  المعاهدة 
إال  بالجيزة،  الصقلي 
ببساطة  هزموا  أنهم 

أمام جيوشه.
مساعي جوهر الصقلي لنشر المذهب الشيعي بمصر

على الرغم من عظم شخصية جوهر الصقلي العسكرية 
بالدين  وملتزًما  متحمًسا  كان  أيًضا  وأنه  والسياسية، 
اإلسالمي إال أنه كان شيعًيا، فيقول عنه الذهبي في سير 
أعالم النبالء: »وكان جوهر هذا حسن السيرة في الرعايا 
بني  نحلة  على  لكنه   ، مهيبا   ، شجاعا   ، أديبا  عاقال   ،
عبيد التي ظاهرها الرفض ، وباطنها االنحالل«، وكان 

الصقلي يسعى لنشر المذهب الشيعي في مصر.
كان من أهم ما فعله جوهر الصقلي لنشر المذهب الشيعي 
ارتداء  وكذلك  العباسي  للخليفة  الخطبة  إلغاء  الفاطمي 
األذان  في  وأدخل  بالعباسيين،  الخاص  الزي  السواد 
والخطبة زيادات الشيعة، وعلى الرغم من مكانة األزهر 
التاريخ اإلسالمي في نشر  الحالية وطوال أغلب فترات 
المذهب اإلسالمي السني، إال أن جوهر الصقلي بناه فور 
نشر  خالله  من  يستطيع  حتى  القاهرة  بناء  من  انتهاءه 
المذهب الشيعي الفاطمي، ولم يكن األزهر وحده هو ذراع 

مسجدان  أيًضا  أستخدم  بل  دولته،  مذهب  لنشر  الصقلي 
آخران أيًضا استغلهما الصقلي لنشر مذهبه، وهما عمرو 
كان  األزهر  أن  إال  طولون،  ابن  وجامع  العاص  بن 
الجتماعات  ومقًرا  مذهبهم  عقائد  لبث  الفاطمي  المركز 
اشياعهم. وقد أقيمت الصالة ألول مرة في الجامع األزهر 

عام 361هـ بعد عامين من العمل في بناءه.
حكمه  أثناء  مصر  في  الفاطمية  الدولة  الصقلي  مكن 
بيد  اإلداري  جهازها  في  الكبرى  الوظائف  وجعل  لها، 
حيث  مستقرة  مصر  في  حكمه  فترة  وكانت  المغاربة، 
أستطاع من خالل عدة إجراءات اقتصادية إصالحية أن 
يخفف من حدة المجاعة التي أصابت مصر قبل قدومه، 
واألغالل،  بالبضائع  المحملة  بالسفن  المعز  زوده  حيث 
وحتى جمع الضرائب، لم يشكو منه أحد، فكان نظام جمع 

الضرائب عاداًل ومنصًفا.
حضور  بعد  المشهد  صدارة  من  الصقلي  جوهر  اختفى 
عن  المعز  وعزله  972م،  هـ/   362 عام  لمصر  المعز 
مناصب الدولة الكبرى كلها، لكن حين تولى ابنه العزيز 
الشام،  في  مجددا  القرامطة  خطر  وظهر  الخالفة  باهلل 

إال  لحربهم،  الصقلي«  »جوهر  األعظم  بقائدهم  استعان 
أيًضا حتى  عليهم  انتصاره  فور  المشهد  تماًما عن  غاب 
992م ، و كفن جوهر الصقلي في  381 هـ/  وفاته عام 
سبعين ثوبا ما بين مثقل وموشى بالذهب، في عهد الخليفة 

الفاطمي العزيز باهلل.
رغم ما أشيع عن وجود قبر بداخل األزهر الشريف لبانيه 
»جوهر الصقلي« إال أن تلك الشائعات ليست فقط عارية 
تماًما من الصحة، لكنها أيًضا تطلعنا على حقيقة تاريخية 
غريبة، أن جوهر الصقلي ليس معروًفا على وجه الدقة 
أين دفن، فلم يذكر موضع دفنه إال مصدًرا تاريخًيا واحًدا، 
بالقرافة  دفن  أنه  قال  الذي  إلياس  ابن  إال  ذلك  يذكر  ولم 
بالجهة  كانت  التي  المقبرة  أن  عن  اشيع  وما  الكبرى، 
الشمالية لألزهر والتي يزعم البعض أن جوهر الصقلي 
دفن فيها، فهي مقبرة جوهر القنقبائي من امراء المماليك 
كما ذكر الدكتور علي إبراهيم حسن في كتابه عن جوهر. 
التي  تقع في األماكن  التي  المنطقة  الكبرى هي  والقرافة 
تعرف اآلن باسم بطن البقرة والبساتين وعقبة بن عامر، 

والتونسى.

يف ذكرى وفاته: قصة »احللواني« الذي بنى مصر واألزهر لنشر 
املذهب الشيعي فأصبح منارة السنة

     Vendredi 31 janvier 2020
الجمعة 31 يناير 2020

     آية خطاب تلميذة من المغرب تدرس في 
العلمية  بالعاصمة  التأهيلي،  الثانوي  مستوى 
بالكتب  المغربية، مدينة فاس، تربطها  للمملكة 
اإلبداعية،  الروايات  وخاصة  وثيقة،  صلة 
فالكتاب ال يفارق يدها، وهذا الشغف بالقراءة، 
ساعدها على اكتساب أسلوب جميل في الكتابة 
والتعبير، وامتالك حّس جمالي في رؤية النصوص 
ولذلك  اإلبداع عموماً،  قراءة  اإلبداعية، وفي 
لم تجد صعوبة في قراءة رواية الحي الالتيني 
المؤلفات في  التي وجدتها ضمن مقرر درس 
مادة اللغة العربية، فكانت رؤيتها مغايرة لباقي 
التالميذ الذين ال يطالعون الكتب في العادة، ففي 
الوقت الذي لم ينتبه التالميذ لبعض القضايا في 
هذه الرواية أو لم يكن في مقدور البعض التعبير 
عن المضامين، كانت التلميذة آية خطاب على 
وعي بسياق األحداث وترتيبها وتنّوع الشخصيات 
وعالقاتها، وتطرح األسئلة عن الجدوى والقيمة 
من وراء اقتراح هذه الرواية في درس المؤلفات، 
وألن  التلميذة آية خطاب تقرأ الروائع األدبية من 
الروايات العربية المعاصرة، فقد وجدت الفرق 
كبيراً بين رواية الحي الالتيني البسيطة في لغتها 
والساذجة في مضامينها، وبين روايات أخرى 
صدرت مؤخراً، ونالت بعض الجوائز، فكانت 
المقارنة  في  السابقة، عامال مساعداً  قراءاتها 
والمقاربة المنهجية لرواية الحي الالتيني، ولعل 
مثل هذه التلميذة تحتاج فقط للتدرب على منهجية 
بعد ذلك في  لتُبدع  القراءة والتحليل والتركيب 
ما  أدبي حولها، وهو  الرواية وكتابة مقال  نقد 
قامت به بالفعل، خاصة وأن عشق القراءة أّهلها 
لتكوين رصيد لغوي مهم، وامتالك أسلوب في 
التعبير ، يكفي أن تقرأ بعض األعمال النقدية لتلج 
مسار النقد الروائي، وال شك أنَّ عالمنا العربي 
اليوم في حاجة لناقدات وعالمات ترتقي الحياة 
الفكرية بوجودهن، خاصة وأن االطالع على 
معظم اإلنتاج األدبي والنقدي في العالم العربي، 
الرجالية بتصوراتها  الكتابة  يكشف عن سيادة 
أو  الناقدة  المرأة  وغياب  ومنطقها،  ورؤيتها 
قلة حضورها وتفاعلها، والتي يمكن أن تكون 
رؤيتها للنصوص مغايرة، ولعل هذا ما يجعل 
االهتمام بقراءة التلميذة آية خطاب لرواية الحي 
الالتيني، ضرورياً، بل واجباً علمياً وتربوياً، من 
أجل تأهيلها لجعل القراءة بوابة للتفكير وإنتاج 
الحلول وزرع  واقتراح  الواقع  وتأمل  المعنى 
األمل في األجيال الحالية، فال تصبح المدرسة 
مجرد مقررات يُمتحن فيها التالميذ والتلميذات، 
المعنى،  وإنتاج  للتفكير  أيضا مختبرات  ولكن 

وصناعة القادة.
التلميذة »آية خطاب«: »في زمن  تقول        
اإلقبال على الرواية قراءًة وتأليفاً ونقداً، أصبح 
التساؤل عن جدوى بعض الروايات العربية التي 
صدرت قبل خمسين عاماً ضرورة ملحة، خاصًة 
وأنَّ العالم العربي اليوم قد قطع أشواطاً كبيرة 

في اإلبداع الروائي، وتجاوز مرحلة التجريب 
والتقليد، فأبدع نصوصاً فائقة الجمال لغًة وأسلوباً 
لطرح سؤال  يدعونا  والذي  ورسالًة،  وفكراً 
الروايات  الجدوى والقيمة، هو حضور بعض 
»القديمة« في البرامج المدرسية وخاصة درس 
المؤلفات في مستويات التعليم الثانوي التأهيلي، 
في مادة اللغة العربية، ففي الوقت الذي تسعى 
القراءة  إلى تحبيب  المعاصرة  المجتمعات  فيه 
للناشئة، عبر اإلقبال على قراءة الروائع األدبية 
المتاحة،  التواصل  إمكانات  العالمية، وتسخير 
لجعل القراءة أكثر إمتاعاً، وخلق مساحة للتفكير 
وإنتاج المعنى، هناك من يسبح ضد التيار، ويجعل 
القراءة  من  النفور  بوابة  األدبية  األعمال  من 

والقطيعة مع الكتاب«.
    يقول الناقد المغربي الدكتور عبد الفتاح كيليطو: 
يمُقتُه  المدرسة  في  يُفرض  الذي  الكتاب  »إن 
التالميذ، ألنه يصبح متواطئاً مع األستاذ«، فهل 
معنى ذلك أن الرواية في درس المؤلفات تصبح 
عديمة الجدوى في غياب حرية االختيار؟ أو أن 
اختيار رواية معينة يخضع لمعايير »الكبار« 
التي قد ال تنسجم مع ما يحبّه »الصغار«؟ 
هل هناك حدود فاصلة بين الرواية بوصفها 
عمال جماهيرياً مفتوحاً لعموم القراء، وبين 
الرواية بوصفها واجباً مدرسياً يُحاط باإللزام 

واإلكراه والثواب والعقاب..؟ 
    لقد تجاوزت التلميذة آية خطاب مستوى 
المضامين وسيرة  طرح األسئلة حول 
الرواية وشخصياتها  الكاتب وغالف 
والقوى الفاعلة.. وغير ذلك من الخطوات 

القراءات  في  المتعارف عليها  المنهجية 
التوجيهية والتحليلية ثم التركيبية، إلى مستوى 
النقد األدبي الذي يتعّمق أكثر في ما وراء النص 
الروائي، والكشف عن حدوده، وإمكاناته الجمالية 
والفنية واالجتماعية، وأبعاده التربوية والنفسية 
والحضارية، وهذه اإلمكانية في القراءة والتحليل 
ال تتيحها إال القراءات المتعددة وربط عالقة وثيقة 
مع الكتب والمؤلفات، ألن القراءة تساعد على 
القراءة وتنّمي َملَكة الفهم، فكما يجلب المال المزيد 
من المال، فإن القراءة تجلب المزيد من القراءة، 
وترفع وعي العقل والقدرة على التفكير والتفكيك 
التعبير والتركيب والتقييم، وإنتاج  والتأّمل، ثم 
المعنى، ويبدو أن هذه الغاية قد نجح بعض التالميذ 
في بلوغها، عبر اإلدمان على القراءة، ولذلك فإن 
مبادرات تشجيع القراءة وخلق أجواء المنافسة 
في قراءة أكبر قدر من الكتب ومناقشتها، كفيلة 
باإلسراع بتكوين أجيال من القراء يملكون قدرة 
هائلة على التفكير واإلبداع، وبسؤال التلميذة آية 
خطاب عن اهتمامها بالقراءة، سنجد مشاركتها 
في مسابقة تحدي القراءة أحد أهم األحداث التي 
جعلت منها قارئة للكتب، ثم تأتي متعة االكتشاف 
وقضاء وقت رائع مع الكتب وتجربة الحياة من 
خالل عقول المبدعين والمفكرين والقادة الذين 

يؤرخون تجربة نجاحهم في الكتب والمذكرات.
الالتيني، وسياق  الحي  إلى رواية  بالعودة      
نشرها، نجدها من الروايات التي حظيت بإقبال 
القراء عليها، منذ صدورها قبل أكثر من خمسين 
عاماً، وهي للكاتب اللبناني سهيل إدريس، الذي ولد 
عام 1925، جمع في تكوينه بين النمطين التقليدي 
والعصري، حيث درس الشريعة 
و الصحافة 

ثم انتقل 
إلى باريس لمتابعة دراساته 

العليا في اآلداب، وشّكل سفره إلىى فرنسا 
نقطة تحّول في مساره، إذ سينخرط في الحياة 
األوروبية معبّراً عن إعجابه بها، ومندهشاً من 
بالجماليات والفنون،  النظام واالهتمام  مستوى 
ومعتبراً وجوده في باريس بمثابة حلم كبير تحّقق، 
وال يخفى أن هذه النظرة التي تحكم رؤيتنا لآلخر، 
كانت سائدة لدى الشباب العربي قبل خمسين عاماً، 
لكن اليوم في ظل التحوالت التي شهدها العالم 
وخاصة تطور وسائل النقل وتقنيات التواصل 
وسهولة اكتشاف اآلخر، فضال عن تحقيق بعض 
البالد العربية لطفرة كبيرة في التنمية والتحديث، 
كل ذلك يجعل رواية الحي الالتيني بعيدة بعض 
الشيء عن واقع العرب اليوم، هناك فجوة في 
االهتمامات وفي رؤية الذات واآلخر، لم يعد كما 
كانت في السابق، والرواية في الحقيقة تندرج 
ضمن هذا األفق، ولعل هذا أول اختبار تخفق 
بالكتب  لتالميذ ال تربطهم  أثناء مواجهتها  فيه 
عالقة وطيدة، وال يتمكن من الصبر على قراءتها 
وتحليلها إال التالميذ الذين انخرطوا بالفعل في 
قراءة روايات أخرى قبلها، فرواية الحي الالتيني 

ينبغي أن ال تكون أول رواية للقراءة، خاصة 
وأن حجمها يبدو كبيراً، أمام قدرة التالميذ على 
قراءة نصوص طويلة، ولذلك لم يتفاعل مع هذه 

الرواية إال القلة من التالميذ الُقّراء.
    وعلى الرغم من أن درس المؤلفات، يهدف 
إلى وضع التلميذ في مواجهٍة مع نص طويل، 
بوصفه وضعية مشكلة، تدفعه للقراءة بكل الطرق 
الممكنة ولو باإلكراه واإللزام، وتتبع األحداث 
الفكرية  والقضايا  الشخصيات  واستخراج 
الظواهر  وتحليل  واالجتماعية، 
للوقوف على  اللغوية واألسلوبية، 
التلميذ  وتدريب  النص،  خصائص 
الرغم  المنهجية، على  القراءة  على 
من هذه الغاية التعليمية المهمة، إال أن 
النص أحياناً قد ال يكون مسعفاً في ذلك، 
ألسباب متعددة، أهمها تلك الفجوة بين 
اهتمامات التلميذ وقضايا النص الروائي، 
ومع ذلك فإن تقليص هذه الفجوة قد يكون 
عن طريق اللغة؛ لغة أدبية فائقة الجمال، 
وأسلوب بديع يأسر اهتمام القارئ، وهذا ما 
يغيب عن رواية الحي الالتيني حسب التلميذة 
آية خطاب وغيرها من التالميذ الذين يملكون 

قراءات سابقة أكثر  إبداعاً وجمالية.
الحي  بها رواية  التي حفلت  القضايا      من 
آية خطاب،  التلميذة  انتباه  وأثارت  الالتيني، 
في قراءتها، قضية المرأة، فقد رّكزت الرواية 
على صلة الشاب العربي بالمرأة، سواء العربية 
أو الغربية، حيث عبّر بطل الرواية عن إعجابه 
بالمرأة الغربية المتحّررة من كل القيود، وأيضا 
سهولة الوصول إليها، في نظره، وهو إنما يقارن 
بين مجتمعه الشرقي المحافظ والملتزم بالتقاليد 
والدين، وبين عاصمة األنوار باريس المتحررة 
من هذه األشياء، ويبدو أن قضية المرأة هي التي 
تستحوذ على الجزء األكبر من مساحة الرواية، 
وتتفّرع عنها قضايا أخرى أعم وأشمل وعلى 
رأسها الصراع بين الشرق والغرب، حيث ترى 
آية خطاب أن هذا الصراع ما زال قائما وتعطي 
مثال فلسطين والنزاع حول مصير القدس، بل 
ترى أن الصراع اليوم يشمل العرب فيما بينهم، 
وتعطي مثال: العراق والسعودية واليمن..، ومن 
آية خطاب  التلميذة  تنتقل  الصراع،  خالل هذا 
للتعليق على أحداث الرواية بكونها مسيئة للعرب، 
وتُحّطم صورة اإلنسان العربي، بسبب انشغاله 
الذي  الوقت  الشهوات، ففي  بالتفاهات وتحقيق 
كان بطل الرواية يتابع دراسته بعاصمة األنوار 
باريس كان المفروض أن يهتم بالعلوم واآلداب 
والتواصل  األفكار  المكتبات ومناقشة  وزيارة 
أو  لنفسه  اإلساءة  بعيداً عن  واكتشاف اآلخر، 
للشباب  نموذجا  الشاب  ليصبح هذا  لآلخرين، 
العربي وقدوتهم، في حين يعتبر وجود الرواية 
الصورة في مقرر دراسي تربوي مثيراً  بهذه 
للكثير من التساؤالت، ويظهر ذلك واضحاً في 

استغراب التالميذ و«استنكارهم« وجود بعض 
العبارات المخلة بالحياء، والمثيرة للخجل والخوف 
واالرتباك داخل الفصل الدراسي وهم يطالعون 
فقرات في وصف اللقاء بين بطل الرواية »دون 
اسم« والفتاة الفرنسية »جانين«، وهذا ما جعل 
ُحكم التالميذ في النهاية على رواية الحي الالتيني 
ُحكماً قاسياً، أي الرفض المطلق، تقول التلميذة 
التربية عند وضع مثل  آية خطاب: »أين هي 
وتستدل  تعليمية؟«،  في مؤسسة  الرواية  هذه 
بعبارات من الرواية، تحمل أبعاداً غير أخالقية 
في الوصف العاري، والبعيد عن توظيف المجاز 
أو االستعارة ضمن بالغة اإلمتاع، كما هي في 
روائع األدب، والذي يُرّقي الذوق ويُنّمي الحّس 
الجمالي العالي، ويحّفز الخيال اإلبداعي الخالق 
الوصف  في هاوية  السقوط  والجميل، عوض 

المبتذل أو الساقط.
    إن هامشاً من الحرية في القراءة، بمثابة بعض 
الملح الذي يجعل مذاق األكل طيباً ومستساغاً، ففي 
مرحلة التركيب والتقويم والُحكم النقدي على المنتج 
األدبي، يكون لزاماً فتح المجال لقراء المستقبل 
للتعبير عن آرائهم والبوح بوجهة نظرهم حول 
النص المدروس، وهنا يوظف التالميذ خبراتهم 
السابقة في قراءات النصوص، وكلما كان التلميذ 
قارئا نهماً للكتب والمؤلفات، ومتمّكناً من القراءة 
المنهجية، زادت دقة مالحظته، واتسمت رؤيته 
بالعمق والشمول، وكانت مالحظاته ذات قيمة 
نقدية عالية، ووجيهة، ترتبط بالنص، ارتباطاً 
وثيقاً، فتزيد قدرته على فهم الواقع وإبداع الحلول، 
وإكراهاتها،  بتحدياتها  الحياة  في  واالنخراط 
وكلما ضاق هامش الحرية، نما في التلميذ طبُع 
والغش..  التقليد  إلى  والميل  الكذب واالحتيال 
ولذلك ينبغي أن تحفل دراسة المؤلفات بهامش 
أكبر من حرية النقد، ولكن بمعايير النقد نفسه، 
القائم على احترام خصوصية الكتابة اإلبداعية 
النقد عموماً من  يطبع  االختالف، وما  وقبول 
سجال وتعدد للرؤى والمواقف، وهذا ما يستجيب 
السنة  في  وخاصة  المؤلفات،  درس  فعال  له 
الثانية من الثانوي التأهيلي الذي يقترح للقراءة 
والتحليل كتباً نقدية تكشف عن ضرورة التفكير 
في النصوص، وتجديد رؤيتنا للتراث واألدب 
واإلبداع، وتطوير آليات القراءة والتذوق، وعدم 
االكتفاء بالقراءات التقليدية الشائعة أو المتداولة، 
لم تعد بالضرورة مرتبطة  اليوم  القراءة  وألنَّ 
بالكتب الورقية فحسب، أو ما تعطيه المدرسة 
للتالميذ، فإن إكساب التالميذ القدرة على قراءٍة 
منهجيٍة منفتحٍة، تصبح حاجة ملّحة وضرورية، 
ولعل ما يبعث على الفرح والكثير من األمل، أن 
نجد بعض التالميذ يملكون قدرات في القراءة 
والتحليل، تحتاج بعض التهذيب لتشق طريقها 

في عالم النقد األدبي.

جدار يوناني عائم لصد 
املهاجرين.. هذه مواصفاته

بناء  اعتزامها  األربعاء،  اليونانية،  الحكومة  أعلنت    
الوصول  المهاجرين من  للمساعدة في منع  حاجز عائم 

إلى الجزر اليونانية من ساحل تركيا القريب.
تقديم  إلى  الخاص  القطاع  الدفاع مقاولي  ودعت وزارة 
في  كيلومتر   2.7 بطول  عائم  سور  لبناء  عروضهم 
غضون ثالثة أشهر، وفقا للمعلومات المتاحة على موقع 

المشتريات الحكومية.
وأدى ارتفاع عدد المهاجرين والالجئين الذين يصلون عن 
اليونانية  الجزر  ليسبوس وغيرها من  إلى  البحر  طريق 

الشرقية، إلى اكتظاظ شديد في مخيمات الالجئين.

 50 بارتفاع  الحاجز سيكون  أن  إلى  المعلومات  وتشير 
سنتيمترا فوق الماء وسيصمم لحمل أضواء ساطعة، وفق 

ما نقلت أسوشيتد برس.
اليونانية أن تبلغ تكلفة المشروع  وتوقعت وزارة الدفاع 
تكاليف  تتضمن  دوالر(؛  ألف   550( يورو  ألف   500

الصيانة ألربع سنوات.
وقالت الحكومة إن “الجدار العائم” يجب أن يبنى “بمواصفات 
غير عسكرية وصفات محددة لتنفيذ مهمة الوكاالت البحرية 

في إدارة أزمة الالجئين”.
وقال مسؤول حكومي  “ستنفذ وزارة الدفاع هذا العقد ولكنه 
سيكون مخصصا لالستخدامات المدنية؛ وهي عملية مشابهة 
لتلك المستخدمة في توريد معدات أخرى )للمخيمات( التي 

تؤوي الالجئين والمهاجرين”.
ووعدت حكومة يمين الوسط في اليونان، قبل ستة أشهر، 
باتخاذ موقف أكثر تشدًدا بشأن أزمة الهجرة وخطط إلنشاء 
مرافق احتجاز للمهاجرين الذين حرموا من حق اللجوء 

وتسريع عمليات الترحيل إلى تركيا.
وبموجب اتفاقية الهجرة الموقعة عام 2016 بين االتحاد 
التركية على نحو  الحكومة  األوروبي وتركيا، حصلت 
الجماعية  الحركة  للمساعدة في وقف  مليارات يورو   6

للمهاجرين إلى أوروبا.
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أبو حجاج

 جمرد كلمة
بعد  السياسي  العمل  إعتزاله  الهارب محمد علي  المقاول  الفنان  أعلن 
السيسي وأنا  الفتاح  المصري ضد رئيسه عبد  الشعب  إثارة  فشله في 

أقول له أنه لن يصلح إال لوظيفة سباك صرف صحي .!

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

عنفـوان جـوارحي

روبوت يقود فرقة موسيقية بالشارقة
العرض األول   »3 آلي يطلق عليه »آلتر  يقود روبوت    
في الشرق األوسط ألوبرا »جمال مخيف«، التي تستضيفها 
المقبل، ضمن معرض  الجمعة  للفنون يوم  الشارقة  مؤسسة 

»تراكيب الرنين: فن الصوت واألداء الياباني«.
وتستكشف أوبرا »جمال مخيف« وهي من تأليف كييتشيرو 
شيبويا، العالقة بين اإلرهاب والجمال وخوف البشرية من أن 

تصبح زائدة عن الحاجة في المستقبل.
ويأتي هذا العرض، الذي يقوده الروبوت بمرافقة األوركسترا 
الدائم  السيمفونية الوطنية، ضمن مشروع شيبويا وسعيه 
لتخطي الحدود بين اإلنسان والتكنولوجيا، حيث يقدم أعماالً 
تتراوح بين العزف المنفرد على البيانو إلى الموسيقى 

اإللكترونية واألوبرا.
ويذكر أنه تم إجراء نموذج أولي لألوبرا مع نسخة سابقة من 
العمل عالمياً  2017، ثم ُعرض  الروبوت في أستراليا عام 

للمرة األولى مع روبوت محدث يسمى »آلتر« في مؤتمر »أاليف« عام 
2018، وهو مؤتمر دولي عن الحياة االصطناعية في ميريكان، بطوكيو.

الذي  الروبوتات هيروشي إيشيغورو  2« من قبل عالم  إنشاء »آلتر  تم 
للذكاء االصطناعي،  استخدم فيه برنامجاً مستقالً 
إيكيجامي،  الحياة االصطناعية تاكاشي  طّوره عالم 
للروبوت، تم تطويره  3« أحدث نسخة  »آلتر  ويعدّ 

من قبل العلماء مع مساهمات من شبكة »ميكسي« وشركة »وارنر 
للموسيقى اليابانية«.

براينت وزوجته.. سر »اتفاق غامض« أنقذ األسرة 
مـن فـاجعة أكبـر

فناٌن مصرّي ينحت متثاالً للسيدة فريوز

مدمن يدهن منزله بألوان عشوائية بوالية بفلوريدا األمريكية والسكان يقاضونه

عمال فندق صيين يواجهون فريوس 
كورونا بالتمارين الرياضية

ق��ل��ُت ي���وم���اً أن����ِك ي���ا روح����ي داخ��ل��ي

مشاعري ك��ام��ل  م��ع  ح��واِس��ك  ب��ك��ام��ل 

َمَعاقلي ك��ام��ْل  ع��ل��ى  ه���واِك  يُ��س��ي��ِط��رْ 

ق��ل��ب��ي ي��ا روح����ي وم��ش��اع��ر س��واح��ل��ي

تستاهلي وأن�����ِت  ب��رب��وع��ه��ا  وروح�����ي 

مشاغلي غ��ال��ب  ف��ي  ح��ض��ورِك  يُ��ؤك��د 

ب��ح��اف��ل ج��ن��ون��ي وم��ن��اب��ع م��ن��اه��ل��ي

وك���أن���ِك ي���ا روح����ي أص��ب��ح��ِت أه��ل��ي

جل��ه��ل��ي مي���ك���ن  أو  ف���ي���ِك  ح���ب���ي  م���ن 

ك���أن���ي ع���اش���ق ف���ي ع���م���ري ج��رح��ي

أُص���ي���غ ُه��َي��ام��ي ب��ع��ن��ف��وان ج��وارح��ي

وأن������ِت ب��ك��ي��ان��ي ع���ن���وان م���دارك���ي

غ���اف���ر ل��ق��ل��ِب��ك ل���و ي����وم أس���اءل���ي

أُض���اِج���ع ح���روف���ي َع��س��اَه��ا وَل��ع��لِّ��ي

بنسلي وأف�����رح  ق��ص��ي��دت��ي  تُ��ن��ِج��ب 

ف���ي ع��ال��م ي���ا روح����ي ع���اِب���ث وَه��زل��ي

يَ���ع���ب���ْث ب���وج���دي وال����وح����ُي مُي���لِّ���ي

ف���أك���ُت���ب ألج����ِل����ك وأي����ض����اً ألج��ل��ي

تَ��ه��وي��ن��ي ُع���م���رك وب��ع��ش��ق��ي أدل���ي

ي��ت��ف��ه��م خ���ي���ال���ي دوم�������اً ل���َه���ذي

ك����أن����ه ص����اح����ب يَ�����دل�����و دل�����وي

ُح��س��ِن��ك ي��ا روح���ي أَص���اب���ه وأَص��اب��ن��ي

مشاعري وُم��ج��م��ل  َح��واُس��ه  ك��ام��ل  ف��ي 

أُص���ي���غ ُه���َي���اُم���ه ب��ع��ن��ف��وان ج��وارح��ي

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

تعيين مجموعة من  لماذا ال نؤيد    
اللبنانيات وفي وزارات مهمة  الوزيرات 
فقط ألنهن سيدات مثلما نقوم به مع الحقائب 

الوزارية ومن باب المحاصصة الطائفية! 
لست بصدد المقارنة بين المحاصصة 
الطائفية وتعيين نساء رائدات في مناصب 
مهمة الن األمرين مختلفين ولكن الفكرة 

واحدة. 
عين لبنان مجموعة من الوزيرات والبعض 
يقول أنهن مؤهالت جدا والبعض االخر يقول 
هناك رجال أولى بهذه المناصب من حيث 
المقدرة من ناحية العلم والخبرة. وبعض اخر 
يخالفه ويقول التعيين كان سياسيا فقط ال غير! 

والبعض االخر يقول انه تشتيت سياسي عما 
لبنان وتعيينهن فقط من باب ان  يحصل في 

لبنان يحب االختالف عن بقية العالم!
النساء  وبعض اخر يقول كال! كال! كال! 
الوزيرات مؤهالت وانه آن األوان ان نعين 

نساء في مراكز مهمة! 

نعم اعتقد هذا الرأي صائب ألننا ان لم نفتح 
الباب اآلن فانه لن يفتح أبدا!! 

ربما هناك نساء بمثل مقدرة هؤالء الوزيرات 
وأجدر ... وربما هناك رجال اقدر لهذه 
المناصب... ولكن االن نحن في صدد فتح 
الباب وان لم يحصل هذا االن فإنه ربما يتأخر 

كثيرا! 
لماذا ال نجعل من هؤالء النسوة جسرا 
تعبر  عليه بقية النساء من اجل اكتساب 
الخبرة اإلضافية وصقل مواهب العمل 
العمل مع حفظ األولويات  وهن على رأس 
الوطنية ومصلحة الوطن! وكلنا يعرف ان 
الوزراء هم أشخاص رئيسيون ولكن هناك 
دوما االستشارات الوزارية والحكومية 
والمساعدين والتكنوقراط... والكثير من 

الوسائل المساعدة !!! 
تعالوا نعطي بناتنا وأبناءنا  الفرصة لمستقبل 

أفضل! تعالوا نعطي النساء مستقبل أفضل ! 
تعالوا نكون روادا مثلما كان اجدادنا!

سيدات لبنان 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

القاهرة من  المصرية  العاصمة  اختيرت     
بزيارتها  الموصى  السياحية  الوجهات  أفضل 
أجنبية  قبل وسائل إعالم  خالل عام 2020 من 

متخصصة في الشأن السياحي.
ووضعت بعض الصحف والمجالت األجنبية 
القاهرة في قائمة أفضل المناطق السياحية المرشحة 
للزيارة خالل العام الجاري، مؤكدة أن سبب االختيار 
يعود إلى امتالكها قطعا أثرية نادرة، إضافة إلى 
قرب افتتاح مشروع المتحف الكبير المقرر افتتاحه 
في الربع األخير من عام 2020 بالقرب من منطقة 
األهرامات بالجيزة )غربي القاهرة(، بحسب بيان 

وزارة السياحة واآلثار المصرية. 
وقالت صحيفة »بي بي سي ترافيل« المتخصصة 
في الشأن السياحي إن القاهرة أفضل مقصد سياحي 
العام، منوهة في مقال بعنوان »لماذا  للزيارة هذا 

المتحف  القاهرة؟« بأهمية  2020 هو عام زيارة 
المصري الكبير الذي وصفته بـ«المشروع الضخم 
العالم، ويعمل على استقطاب أعداد  ينتظره  الذي 
القاهرة«.  وأضافت  كبيرة من السائحين إلى 
الصحيفة البريطانية أن »المتحف الكبير يعرض 
الفرعوني توت عنخ آمون،  الذهبي  للملك  كنوزا 
أثرية نادرة وفريدة من نوعها،  كما يضم قطعا 
السياحية  الوجهات  القاهرة في مقدمة  ما يجعل 

المفضلة زيارتها هذا العام«.
األمريكية  تايمز«  ووضعت صحيفة »نيويورك 
أفضل 52 مقصدا سياحيا  قائمة  القاهرة ضمن 
أن سبب  لزيارته في 2020، موضحة  مرشحا 
المصرية  العاصمة  االختيار يعود الستعداد 
يشيده  بناء ضخم  الكبير، وهو  المتحف  الفتتاح 
الفراعنة في  أجدادهم  فعل  كما  المصريون حاليا 

القديمة، بحسب وصف  المصرية  الحضارة  بناء 
الصحيفة. 

األمريكية   »Haute Living« أشارت مجلة كما 
إلى  السفر والسياحة  المتخصصة في شؤون 
ترفيهية،  أفضل وجهة سياحية  باعتبارها  القاهرة 
المقاصد  قائمتها ألفضل  ووضعتها ضمن 

السياحية لهذا العام.
أهم  الكبير من  المتحف  أن يصبح  المتوقع  ومن 
األمر  المصرية، وهو  للسياحة  الجذب  عناصر 
تفعيله  إلى  السياحة واآلثار  الذي تسعى وزارة 
أن  المقرر  المتحف  إلى  ترويجية  عبر حمالت 
نادرة من  أثرية  ألف قطعة  يستوعب نحو 50 
استقر  الذي  الثاني  الملك رمسيس  تمثال  بينها 
الملك توت عنخ  العظيم ومقتنيات  البهو  في 

آمون األثرية.

fzemokhol@gmail.com

 حملت مأساة أسطورة كرة السلة كوبي براينت خبرا صادما للعالم 
أجمع، عندما تحطمت طائرته وقتل مع ابنته و7 أشخاص آخرين، 
لكن »الفاجعة األسرية« كان من الممكن أن تكون أكبر بكثير لوال 

»اتفاق« بين نجم السلة وزوجته.
ولقي براينت )41 عاما( مصرعه في حادث مأساوي، األحد، وكان 
9 ضحايا بعد تحطم طائرة هليكوبتر خالل رحلة في مدينة  بين 
كاالباساس بوالية كاليفورنيا األميركية، كما كانت ابنته جيانا البالغ 

عمرها 13 عاما ضمن الراحلين.
فانيسا )37  واصطحب براينت في رحلته جيانا فقط دون زوجته 
ناتاليا )17 عاما( وبيانكا )3 أعوام(  عاما( وبناتهما األخريات 

وكابري التي ولدت العام الماضي، فما السر وراء ذلك؟
مجلة »بيبول« األميركية المتخصصة في أخبار المشاهير، نقلت عن 
مصدر مقرب من أسرة الالعب، قوله إن براينت وفانيسا كان بينهما 
اتفاق على أال يستقال طائرة هليكوبتر واحدة معا، دون أن يكشف عن 

سبب هذا االتفاق.
وغابت فانيسا التي تزوجت من كوبي عام 2001، والبنات الثالث، 
عن رحلة الطائرة المنكوبة التي استقلها أسطورة الـ«إن بي إيه« مع 

جيانا لحضور مباراة سلة، وفقا لمصادر صحفية أميركية.
الطائرة  وأوضح المصدر أن براينت »فقط« هو من كان يستقل 
المروحية مع القائد أرا زوبايان، الذي كان من بين قتلى الحادث األليم.

وكان براينت تحدث عن قصته مع المروحيات في وقت سابق، مشيرا إلى أنه 
بدأ االعتماد عليها في تنقالته عندما كان العبا في لوس أنجلوس ليكرز لتجنب 

االزدحام المروري في الشوارع وقضاء وقت أطول مع عائلته.
2018: »كنت أقضي وقتا طويال في  الراحل في مقابلة عام  وقال الالعب 
التدريبات  التركيز على  بها  إلى طريقة يمكنني  التوصل  الشوارع. كان علي 

واللعب دون اختصار الوقت الذي أقضية مع أسرتي«.
وتابع: »لذلك فكرت في الهليكوبتر، ألكون قادرا على الصعود والهبوط في 15 

دقيقة، وهكذا بدأت حكايتي معها«.

براينت، الفائز بخمسة ألقاب في الدوري األميركي للمحترفين، يعتبر واحدا من 
أعظم العبي كرة السلة عبر العصور، وبزغ نجمه عندما كان عمره 18 عاما، 
ولعب لمدة 20 عاما بين صفوف لوس أنجلوس ليكرز، وشارك في مباراة كل 

النجوم 18 مرة.
العالم،  وتسببت وفاة براينت في صدمة في عالم كرة السلة األميركي وحول 
فيما لم يعرف بعد السبب الدقيق للحادث، وإن تحدثت تقارير إعالمية عن سوء 

األحوال الجوية.
وقال مسؤولون إن طائرته من طراز »سيكورسكي إس 76« سقطت في أجواء 
ضبابية حوالي الساعة العاشرة صباحا )1800 بتوقيت غرينيتش( على تل في 

كاالباساس بكاليفورنيا، على بعد نحو 60 كيلومترا من لوس أنجلوس.

التشكيلي  الفنان  أنهى   
المصري هاني جمال منحوتته 
التي أنجزها مؤخراً  المميزة 
اللبنانية  للفنانة  كتحية خاصة 
السيّدة فيروز. حيث  الكبيرة 
نشر عبر صفحاته الخاصة على 
التمثال  التواصل صورة  مواقع 
صورتها،  عل  نحته  الذي 
فيه:  كتب  بتعليٍق  وأرفقها 
لفيروز..  »من مصر.. سالما 
تُعَرف  أنها  القمر«. علماً  جارة 
إلى  لبنان  ألقابها »سفيرة  بأحد 

النجوم«.

 فى تصرف غريب يرجع إلى تأثير المخدرات، قام رجل بطالء منزله من 
الخارج بألوان بطريقة عشوائية، مما جعل السكان  يقاضونه  وذلك فى والية 

فلوريدا األمريكية بأحد األحياء المعروفة بحى األثرياء .
يدعى الرجل جيفري ليبمان يبلغ من العمر 40 عاما، قام بطالء منزله بألوان 
زاهية على الجدران غير متناسقة، والذى تم إلقاء القبض عليه من قبل بتهمة 

تعاطى المخدرات، حيث لم يعد يعيش فى المنزل.
وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن جيران رجل يدعى جيفري ليبمان 
، صدموا بعد أن أمضى الرجل أسبوعا كامالً فى رش األلوان على جدران 

منزله الذى يبلغ سعره نصف مليون دوالر .
وأوضح التقرير، أن الرجل لم يتوقف عند جدران المنزل ونوافذه فحسب،  بل 
قام  بطالء شاحنة كانت متوقفة أمام المنزل وكان كل من عجالتها مطلي بلون 

مختلف، باإلضافة إلى صندوق البريد.
وأشار التقرير، أنه حتى العشب أمام المنزل لم يسلم منه بينما قام أيضا بدهان 
أيًضا بالطالء األصفر والوردي  30 قدًما مصبوغة  يبلغ ارتفاعها  شجرة 

واألزرق.
وترفع جمعية مالك المنازل دعوى قضائية ضد ليبمان، والذى يواجه بالفعل 

تهم تتعلق بالمخدرات ، بما في ذلك تهريب المواد المهربة إلى مرفق احتجاز.

 عرضت قناة »يورو نيوز« مقطع فيديو يظهر 
ممارسة عمال فندق صيني فاخر بمدينة ووهان، 
التي من شأنها أن  اليومية،  التمارين الرياضية 
تعزز مناعتهم الصحية والعقلية، وذلك بعد 
انخفاض عدد قاطني الفندق بسبب انتشار فيروس 

كورونا.
 132 وكانت الصين أعلنت يوم األربعاء تسجيل 
حالة وفاة و5974 إصابة مؤكدة بااللتهاب الرئوي 
المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذلك حتى نهاية 

الثالثاء، وفقًا لوكالة
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة - في بيان اليوم - 
1239 مريضا ال يزالون في ظروف حرجة،  إن 
فيما  بالفيروس،  9239 آخرين يشتبه بإصابتهم  و 

خرج 103 أشخاص من المستشفيات بعد تعافيهم.
وأضافت اللجنة أن يوم الثالثاء شهد تسجيل 1459 
حالة إصابةجديدة، و3248 حالة اشتباه باإلصابة 
ذاتية  التبت  فيها واحدة في منطقة  بما  بالفيروس، 
26 حالة وفاة )25 في  إلى جانب تسجيل  الحكم، 

مقاطعة هوبي، وحالة واحدة في مقاطعة خنان(.
65537 شخصا ممن كانوا  تم تعقب  أنه  وتابعت 
على اتصال وثيق مع المرضى، بينهم 1604 
أشخاص تم رفع المالحظة الطبية عنهم يوم 
الثالثاء،  أنه حتى نهاية يوم  إلى  الثالثاء، مشيرة 
تم تأكيد تسجيل 8 حاالت إصابة في منطقة هونج 
كونج اإلدارية الخاصة، و7 حاالت في منطقة 

ماكاو اإلدارية الخاصة، و8 في مقاطعة تايوان.
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