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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

» سد النهضة مقابل صفقة القرن«!
األمريكي عن  الوسيط  تراجع   
لعب دور الوساطة في قضية سد 
بعد اإلعالن  النهضة األثيوبي 
األخير للسيد سامح شكري وزير 
بأن كل من  المصري  الخارجية 
والمصري  األثيوبي  الطرفين 
كان  نهائي  اتفاق  إلى  قد توصال 
التوقيع  يتم  أن  المفترض  من 
نهاية  في  الطرفين  من  عليه 
الجاري، برعاية  شهر فبراير 
السيد  يعلن  أن  قبل  أمريكية، 
خارجية  وزير  بومبيو  مايك 
األمريكية  المتحدة  الواليات 
بها مؤخراً  قام  له  خالل زيارة 
للعاصمة  بعد زيارته  اثيوبيا  إلى 
سد  مفاوضات  بأن  الرياض، 
النهضة قد تستمر لبضعة أشهر 
تمكين  يعني  ما  وهو  قادمة، 
األثيوبي من ملء سد  الطرف 
بنود  بعيداً عن  النهضة بحرية 
االتفاق الذي تم التوصل إليه بين 
واألثيوبي  المصري  الطرفين 
بوساطة أمريكية وبما يحفظ حق 
المصب«  دولة  مصر األصيل » 
نسبتها  على  الحصول  في 
سنوياً  المياه  من  المعروفة 
والتي تُشكل عصب الحياة لمائة 
المستويين  مليون مصري على 

الغذائي واإلنساني!!
الواليات  وهو ما يعني سماح 
للنظام  األمريكية  المتحدة 
صهيونياً  ه  الموجَّ األثيوبي 
للتعامل مع األمر كما يحلو له بال 
أي رادع أو أي واعز من ضمير 
وبموافقة ضمنية لألسف الشديد 
)السودان(  الممر  دولة  من 
الوضع  تتأثر من هذه  لن  التي 
الذي  واإلجرامي،  المؤسف 
من  النيل  خالله  من  تحاول 
المصري  الشعب  استقرار 
نتيجة نقص  غذائياً وصناعياَ، 
الزراعية  الرى لألراضي  مياه 
الُمنتجة لقوته اليومي، باإلضافة 
ستطول  التي  الخسائر  إلى 
المصري  الصناعي  القطاع 

الذي سيؤثر  النقص  نتيجة هذا 
كفاءة  على  مباشرة  بصورة 
للكهرباء  المولِّدة  التوربينات 

وربما تعطيلها بالكامل.
برمته  األمر  أن  واعتقادي 
يستهدف توريط مصر في حرب 
مواردها  تستنزف  خارجية 
العديد من  اعلنت  أن  بعد  خاصة 
المتخصصة  العالمية  المصادر 
بأنه  المال واالقتصاد،  في مجال 
ستكون   2035 عام  بحلول 
مصر القوة اإلقتصادية السادسة 
تريده  ال  ما  وهو  العالم،  في 
الواليات  بمساندة  إسرائيل 

المتحدة األمريكية!
وفي تقديري بأن الوقت قد حان 
لإلدارة المصرية ألن تتعامل مع 
األمر بصورة أكثر حزماً، خاصة 
التأثير  القدرة على  ولمصر كل 
المصالح  كافة  على  السلبي 
في  واإلسرائيلية  األمريكية 
الطرفين  المنطقة للضغط على 
عن  اآلثمة  أياديهم  لرفع 
لتوريط  النهضة  موضوع سد 
مصر أو للضغط عليها للحصول 
على  االمتيازات  بعض  على 

أراضيها.
األخير  الموقف  بأن  وأعتقد 
وزير  قِبل  من  عنه  المعلن 
الخارجية األمريكي ظهر وتبلور 
الواضح  العربي  الموقف  بعد 
بقيادة مصر في التصدي الرافض 
األمريكي  المشروع  لتمرير 
باسم »صفقة  المعروف  الملغوم 
يتوجب على جميع  لذا  القرن«، 
الوقوف بجانب  العربية  الدول 
مصر فيما تتعرض له من ابتزاز 
للتراجع  »إسروأمريكي« واضح 
الرافض  الوطني  موقفها  عن 
المشبوه )صفقة  المشروع  لهذا 

القرن(.
نعم حان الوقت الستعادة حقوقنا 
أو  تراجع  أي  بدون  الحقوق  كل 

تهاون أو تخاذل .
ولكل فعل رد فعل وتحيا مصر ....

5 سياسـة

year

  يكفي الرئيس مبارك الذي توفاه هللا صباح يوم الثالثاء 
الماضي أنه كان القائد األعلى للقوات الجوية المصرية في 
حرب أكتوبر 1973، التي وفرت للجيش الثاني والثالث 
الغطاء الجوي الالزم لعبور قناة السويس واالستيالء على 

خط بارليف وتحطيم اسطورة الجيش الذي ال يهزم.
خالص  مع  جناته  فسيح  وأسكنه  الكبير  الفقيد  هللا  تغمد 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  مصر  لقائد  القلبية  تعازينا 
وللشعب المصري واألمة العربية من المحيط إلى الخليج 

وعلى وجه الخصوص لجميع أفراد أسرته الكريمة.

 فريد زمكحل
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Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

أول رئيس دولة يوضع يف احلجر الصحي بسبب »كورونا«

إدارة ترامب قد حتصل على صالحيات استثنائية يف وجه كورونا

اتصال هاتفي  بني أردوغان وبوتن وسط توتر »خطري« يف سوريا.. 

اليونان تعزز احلدود البحرية والربية بعد تطورات إدلب

روسيا ترسل سفينتني مزودتني بصواريخ 
  في تطور جديد من نوعه قد كروز إىل الساحل السوري

انتشار وخطورة  إلى حجم  يشير 
فيروس كورونا، الذي بات يؤرق 
العالم، وضعت منغوليا رئيس بالدها 
عودته  بعد  الصحي،  الحجر  في 
من زيارة للصين، الجمعة، ليكون 
أول رئيس دولة في الحجر الصحي 
بسبب مخاوف الفيروس المستجد.
وقالت وكالة األنباء المنغولية إن 
في  باتولغا وضع  خالتما  الرئيس 
الحجر الصحي، بعد يوم واحد من 
زيارته للصين ومقابلته للرئيس تشي 
جينبينغ، حسب ما نقلت عنها وكالة 

رويترز.
دولة  رئيس  أول  باتولغا  ويعتبر 
بسبب  الصحي،  الحجر  يدخل 
فيروس كورونا، الذي تفشى من 
مدينة ووهان الصينية ألنحاء العالم، 
دون أن تحدد الوكالة المنغولية إذا 

كان األمر مجرد إجراء احترازي.
ويأتي قرار منغوليا بينما شهدت 5 
دول جديدة حول العالم، الجمعة، 
حاالت إصابة أولى بفيروس كورونا 
المستجد، الذي ال يزال ينتشر حول 
ووهان  مدينة  من  خارجا  العالم، 

الصينية.
 44 الجمعة،  الصين،  وسجلت 
وفاة إضافية جراء فيروس كورونا 
المستجد، فضال عن 327 إصابة 
جديدة بالفيروس، وهو أدنى رقم 
يومي لحاالت العدوى الجديدة منذ 

أكثر من شهر.
وقالت لجنة الصحة الوطنية إن 
حصيلة الوفيات جراء الفيروس 
ترتفع  الرئيسي  الصين  بر  في 
بالتالي إلى 2788، بينما وصلت 
إلى  بالفيروس  اإلصابة  حاالت 

.78824

  قالت مصادر حكومية يوم الجمعة إن 
اليونان عززت إجراءات المراقبة على الحدود 
البحرية والبرية مع تركيا بعد التطورات التي 

وقعت ليل الخميس في إدلب السورية.
وقال مسؤول تركي كبير إن أنقرة لن تمنع 
بعد اآلن الالجئين السوريين من الوصول 
إلى أوروبا في رد منها على مقتل 33 
جنديا تركيا في غارة جوية شنتها القوات 

الحكومية السورية في إدلب.

وذكرت المصادر أن أثينا على اتصال 
شمال  وحلف  االوروبي  باالتحاد  أيضا 

االطلسي في هذا الصدد.
وكانت اليونان هي البوابة الرئيسية لمئات 
تدفقوا من  الذين  الالجئين  اآلالف من 
تركيا في نزوح جماعي عامي 2015 
و2016، إلى أن أدى اتفاق تم التوصل 
إليه مع االتحاد األوروبي إلى وقف هذا 

التدفق.

  نقلت وكالة إنترفاكس الروسية 
لألنباء عن األسطول الروسي في 
البحر األسود قوله اليوم الجمعة إنه 
أرسل سفينتين حربيتين مجهزتين 
بصواريخ كروز )موجهة( من طراز 

كاليبر إلى البحر المتوسط باتجاه 
الساحل السوري.

يأتي االنتشار وسط تصاعد التوترات 
بشأن  وسوريا  وتركيا  روسيا  بين 

محافظة إدلب السورية.

محادثات  بوتن  فالديمير  الروسي  الرئيس  أجرى    
هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، 
واتفقا على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية إلعادة الوضع 

لطبيعته في شمال غرب سوريا.
وجاء االتصال بين الطرفين بعد نحو 24 ساعة من مقتل 
33 جنديا تركيا على األقل في شمال غرب سوريا، كما 

أعلن وزير الخارجية سيرغي الفروف.
وقال وزير الخارجية الروسي إن االتصال تم بمبادرة 
من أنقرة، مقدما تعازيه لتركيا ومؤكدا أنه يريد تجنب 

تكرار »مثل هذه المآسي«.
وأضاف أيضا أن روسيا »تبذل كل الجهود لضمان أمن 

الجنود األتراك« المنتشرين في سوريا.
العمل  اتفقا على  بوتن وأردوغان  أن  وكشف الفروف 
قريبا«، مضيفا  لقاء »على مستوى رفيع  ترتيب  على 
أن الطرفين بحثا اليوم »تطبيق ما تم االتفاق عليه في 

منطقة خفض التصعيد في إدلب«.
وأعلن الكرملين أن بوتن وأردوغان اتفقا في االتصال 
إلعادة  إضافية  خطوات  اتخاذ  ضرورة  على  الهاتفي 

الوضع لطبيعته في شمال غرب سوريا.
من جهته، أعلن وزير خارجية االتحاد األوروبي، جوزيب 
بوريل، الجمعة، أن االتحاد قلق من »مخاطر مواجهة 
عسكرية دولية كبرى« في سوريا وسيتخذ »كل اإلجراءات 

الالزمة لحماية مصالحه في مجال األمن«.
وقف  الضروري  »من  تويتر  على  تغريدة  في  وكتب 
التصعيد الحالي. هناك خطر انزالق إلى مواجهة عسكرية 

دولية مفتوحة كبرى«.
33 جنديا تركيا  بأن  الروسي  التفسير  ورفضت تركيا 

قتلوا، الخميس، كانوا ضمن »مجموعات إرهابية«.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات 
متلفزة الجمعة »أود أن أعلن أنه عند وقوع هذا الهجوم، لم 
تكن هناك أي مجموعات مسلّحة حول وحداتنا العسكرية«.
وكانت موسكو أفادت في وقت سابق أن القوات التركية 
كانت ضمن »وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية« 
كان  »ما  مكان  في  جنودها  تواجد  أنقرة عن  تبلغ  ولم 

عليهم التواجد فيه«.
لكن أكار أفاد أن الضربات في إدلب تّمت »رغم التنسيق 
مع المسؤولين الروس«، مضيفا أن القصف تواصل رغم 

»التحذير« من تواجد قوات تركية في المكان.
ورفع التطور األخير منسوب التوتر بين أنقرة وموسكو، 
في  أبرم  اتفاق  انتهاكات  عالقتهما  على  خيّمت  اللتان 
2018 لمنع هجوم النظام على إدلب، آخر معقل لفصائل 

المعارضة في سوريا.
في  مراقبة  نقطة   12 االتفاق  إطار  في  أنقرة  وأقامت 
المحافظة، لكن قوات نظام الرئيس السوري بشار األسد، 
مدمر  هجوم  بشن  قدما  روسي، مضت  جوي  وبغطاء 

على إدلب.
بدعم »اإلرهابيين«، حّضت  تركيا  تتهم دمشق  وبينما 
أنقرة موسكو مرارا على منع النظام السوري من انتهاك 

وقف إطالق النار.
ورد الجيش التركي فورا باستهداف مواقع للنظام، بينما 
أشار أكار إلى أن أكثر من مئتي هدف للنظام السوري 
وغيرها  مسيّرة  طائرات  من  عنيف  لقصف  تعرضت 

من األسلحة.
وذكر أكار أنه تم »تحييد« أكثر من 300 من عناصر 

النظام السوري، فيما دّمرت أنقرة عشرات المروحيات 
والمدّرعات ومدفعيات »هاوتزر« تابعة لدمشق.

وفي وقت تصاعد فيه التوتر بين الدولتين، أعلنت موسكو 
عبر  فرقاطتين  المتوسط  البحر  إلى  أرسلت  أنها  اليوم 

مضيق البوسفور.
وصّرح متحدث باسم األسطول الروسي في البحر األسود 
أليكسي روليف أن »الفرقاطتين أميرال غريغوروفيتش 

سيباستوبول  مرفأ  الخميس  غادرتا  ماكاروف  وأميرال 
روسيا  ضّمتها  التي  األوكرانية  القرم  جزيرة  شبه  في 
عام 2014، وبدأت الجمعة بعبور مضيق البوسفور«.

وأشار المتحدث إلى أن الفرقاطتين المجهزتين بصواريخ 
مبرمجة  برحلة  »تقومان  »كاليبر«،  نوع  من  كروز 
من سيباستوبول نحو المياه الدولية حيث ستنضمان إلى 

المجموعة الدائمة للبحرية في البحر المتوسط«.

  أكدت وكالة »رويترز« أن البيت 
األبيض يدرس إمكانية تفعيل قانون 
استثنائية  سيمنحه صالحيات  خاص 
لزيادة إنتاج معدات الوقاية الشخصية 
في وجه خطر فيروس كورونا المستجد.
حصري  تقرير  في  الوكالة  ونقلت 
نشرته أمس الخميس عن مسؤولين 
الرئيس  إدارة  إن  قولهما  أمريكيين 
في  تنظر  ترامب  دونالد  األمريكي 
إمكانية تفعيل قانون الصناعات الدفاعية 
الذي تم تبنيه في عام 1950، وهو 
يقضي بمنح رئيس الدولة صالحيات 
للمواد  محليا  اإلنتاج  نطاق  لتوسيع 
والسلع التي تحظى باألهمية الحرجة 

بالنسبة لألمن القومي.
وذكر أحد المسؤولين، وهو من وزارة 
منها  مسؤولين  أن  الداخلي،  األمن 
ومن وزارة الصحة والخدمات البشرية 

بحثوا األربعاء الماضي إمكانية تفعيل 
هذا القانون لزيادة حجم إنتاج أقنعة 
الوجه والقفازات والبدالت الواقية.

وحذر وزير الصحة والخدمات البشرية 
األمريكي، أليكس أزار، أثناء جلسة 
األربعاء،  الكونغرس  في  استماع 
حسب التقرير، من أن البالد تحتاج 
إلى نحو 300 مليون قناع وجه من 
طراز »إن95-« للموظفين الطبيين 
بغية مواجهة تفشي الفيروس، مشيرا 
إلى أن جزءا صغيرا من هذه الكمية 
قناع( متوفر  12 مليون  فقط )نحو 
حاليا الستخدامه فورا، ولفت إلى أن 
الصين تسيطر على الكثير من المواد 

الخام والطاقات اإلنتاجية.
األمن  وزارة  في  المسؤول  وذكر 
أن الواليات المتحدة بوتائر اإلنتاج 
الحالية قد تواجه صعوبات ملموسة 

في توفير معدات الوقاية الشخصية 
في وجه الفيروس الخطير.

من  وهو  اآلخر،  المسؤول  وأكد 
قيد  الخيار  هذا  أن  األبيض،  البيت 
الدراسة، موضحا أن اإلدارة بفضل 
هذه الصالحيات االستثنائية ستستطيع 
بإنتاج  المختصة  الشركات  مطالبة 
إنتاج  بالتركيز على  الواقية  األقنعة 
األنواع  حساب  على  »إن95-« 

األخرى من األقنعة.
القرار  أن  إلى  المسؤوالن  وأشار 

النهائي بهذا الشأن لم يتخذ بعد.
جاء ذلك في وقت تعرضت فيه إدارة 
الرئيس الجمهوري ترامب النتقادات 
المشرعين  قبل  من  اللهجة  شديدة 
الديمقراطيين على كيفية تعاملها مع 
في  كورونا  فيروس  انتشار  خطر 

أراضي البالد.

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

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

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

حكمة العدد
اعداد: 

أنطوانيت جرجوس

وداعاً ... مبارك
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ة تركية” تقتل 5 أشخاص  “مسيرّ
من أسرة واحدة يف طرابلس

فيوس كورونا يكبد 
السياحة العاملية 
خسائر باملليارات

مفوضة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان تنتقد 
سياسات ترامب بشأن البيئة واهلجرة

بابا الفاتيكان يلغي مشاركته يف قداس بسبب 
“وعكة صحية عابرة”

مرتضى منصور... مصر فوق اجلميع!

اإلنسان  لحقوق  المتحدة  األمم  قالت مفوضة    
الرئيس  إدارة  إن  الخميس  يوم  باشليه  ميشيل 
العامة  الصحة  ترامب تعرض  دونالد  األمريكي 
البيئة  بشأن  بسياساتها  للخطر  وحقوق األطفال 

والهجرة.
لحقوق  المتحدة  األمم  مجلس  أمام  كلمة  وفي 
بتحركات  السابقة  تشيلي  نددت رئيسة  اإلنسان، 
لمناطق مثل  البيئية  الحماية  لتقليص  واشنطن 
ضمن  الرطبة  واألراضي  المائية  الممرات 

مساعيها لرفع القيود عن االقتصاد األمريكي.
الملوثات غير  إلقاء  اآلن  باشليه ”يمكن  وقالت 
تمتد  التي  الجداول واألنهار  في  مباشرة  المعالجة 
لماليين الكيلومترات، األمر الذي يعرض األنظمة 
للخطر.  اإلنسان  الشرب وصحة  البيئية ومياه 
الخاصة  المعايير  تقليص  كما يمكن أن يضر 
بانبعاثات الوقود من المركبات وخفض الضوابط 

على صناعة النفط والغاز بحقوق اإلنسان“.
أراض عامة  الحماية على  ترامب بعض  وخفض 
القطب  في  الوطنية  البرية  الحياة  مثل محمية 
إيرز  بيرز  ونصبي  أالسكا  بوالية  الشمالي 
الوطنية في والية  ايسكيالنت  وجراند ستيركيس 
نهاية  للشركات في  قد يسمح  الذي  يوتا األمر 

والتنقيب في  للحفر  بالمطالبة بحصص  المطاف 
تلك المناطق.

كما انتقدت باشليه سياسات الهجرة األمريكية التي 
قالت إنها تثير قلقا شديدا على حقوق اإلنسان.

يحاولون  الذين  أعداد األشخاص  وقالت ”تقليص 
لقواعد حماية  بتجاهل  يتم  أال  ينبغي  البالد  دخول 
األطفال رهن  )الدولية(. وضع  والهجرة  اللجوء 

االحتجاز يبعث تحديدا على القلق الشديد“.

إلغاء مشاركته  الخميس،  البابا فرنسيس،  قرر    
بـ”وعكة صحية عابرة”،  بسبب إصابته  قداس  في 

حسبما أعلن الفاتيكان.
لم  بزكام وسعال،  األربعاء مصابا  بدا  الذي  البابا، 
يحضر قداسا في كاتدرائية القديس يوحنا الالتراني، 
المسؤول اإلعالمي  أعلن  الخميس، حسبما  صباح 

للفاتيكان ماتيو بروني في بيان.
البقاء  وأضاف: “بسبب وعكة صحية عابرة فضل 
مدينة  إقامته خارج  مقر  في محيط سانت مارت”، 

الفاتيكان، موضحا أن مواعيده األخرى لم تتغير.
القداس مثل كل صباح  البابا  أحيا  الخميس  وصباح 
في الكنيسة الصغيرة حيث يقيم، ثم استقبل في جلسة 
بالحفاظ على كوكب  خاصة أعضاء هيئة معنية 

األرض.
الفخذ وفي  البابا )83 عاما( الذي يعاني مشاكل في 

إحدى رئتيه، نادرا ما يلغي مواعيده.

 قتل 5 أشخاص من عائلة واحدة من جراء استهداف 
سيارتهم بطائرة تركية مسيّرة، في منطقة الرواجح 

قرب العاصمة الليبية طرابلس، الخميس.
وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد 
المسماري، إن الضحايا من عائلة واحدة، وسقطوا 
نتيجة استهداف سيارتهم بطائرة مسيّرة في ضواحي 

طرابلس.
واستطرد المتحدث في منشور على حسابه بموقع 
“فيسبوك”: “الضحايا هم األب سالم المبروك جمعة، 
واألم عائشة فرج جمعة، واألبناء أحمد وأميرة وأبرار 

سالم”.

المسماري:  وأضاف 
“هذه جريمة من جرائم 
)الرئيس التركي رجب 
طيب( أردوغان في ليبيا، 
في إطار تنفيذ مخططه 
االستعماري الجديد”.

وتساءل: “هل سنسمع 
بيانا من )مبعوث األمم 
المتحدة إلى ليبيا( غسان 
سالمة وفريقه، أو تعليقا 

من محور برلين؟”.
وأضاف الناطق باسم 
“عشرات  أن  الجيش 
القذائف العشوائية تستهدف 
مناطق آهلة بالسكان في منطقة قصر بن غشير في 
خرق مستمر للهدنة من قبل العصابات اإلرهابية”.
وتقبع طرابلس تحت سيطرة ميليشيات متطرفة 
تدعمها تركيا بشتى الطرق، من أسلحة وطائرات 
مسيرة ومستشارين عسكريين وجنود، حتى إرسال 

مرتزقة من سوريا إلى العاصمة الليبية.
الليبي  الوطني  الجيش  يشن  آخر،  جانب  وعلى 
لتخليص طرابلس من  منذ أشهر حملة عسكرية 
قبضة الميليشيات، التي تعمل تحت إمرة حكومة 

فائز السراج.

 قالت رئيسة المجلس العالمي للسفر والسياحة 
غلوريا غيفارا، في مقابلة، الخميس، إن وباء 
كوفيد19- سيؤدي إلى خسائر، بقيمة 22 مليار 
تراجع  مع  العالمي،  السياحة  لقطاع  دوالر، 

نفقات السياح الصينيين.
ألموندو  صحيفة  مع  مقابلة  في  وأوضحت، 
اإلسبانية: “أجرينا حسبة أولية قدرت أن هذه 
األزمة ستكلف القطاع على األقل 22 مليار” 

دوالر.
وتابعت أن “الحسبة بنيت على خبرة أزمات 
سابقة، مثل سارس أو إنفلونزا الخنازير، ومرجعها 
الخسائر الناجمة عن إلغاء الصينيين سفرهم 

في هذه اآلونة”.
ويوافق مبلغ 22 مليار دوالر السيناريو األشد 
تفاؤال في دراسة نشرها، في 11 فبراير، معهد 
أوكسفورد لالقتصاد، وبنيت على فرضية تراجع 
بنسبة 7 في المئة في سفرات الصينيين للخارج.

لكن الفاقد يمكن أن يصل إلى 49 مليار دوالر 
إذا امتدت األزمة الحالية مثلما حدث مع أزمة 
سارس في 2003 و73 مليار دوالر إذا طالت 

أكثر.
وأكثر اقتصادات ستتضرر هي األكثر ارتهانا 
للسياح الصينيين مثل هونغ كونغ والمغرب 
معهد  بحسب  والفلبين،  وكمبوديا  وتايالند 

أوكسفورد.
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تكرمياً للحياة

إلحيـاء 
ذكريــات 

عزيـز

حيث تتمتعوا مبوقعه الفريد

طرق عديدة 
لتكرمي احلياة

بقدر عدد جنوم 
السماء

سوف جتدوا لدينا 
أكفاء ملتزمون بتنفيذ 

رغباتكم

املركز اجلنائزي 
تكـرميا للحيــاة

 بقـلم: فـريد زمكحل 

وقعت  التي  الُمعيبة  األحداث  كشفت    
بكأس  الرياضي  الزمالك  نادي  فوز  عقب 
في  األهلي  النادي  على  المحلي  السوبر 
عن  الشقيقة  اإلمارات  بدولة  أبوظبي  مدينة 
وجود آيادي خفية في القلعة الحمراء تنتمي 
إشعال  تحاول  المسلمين  اإلخوان  لجماعة 
جماهير  مشجعي  بين  الرياضية  الفتنة  نار 
في  المسئولين  بعض  بمساعدة  الفريقين 
فشلت  أن  بعد  القدم  لكرة  المصري  اإلتحاد 
الطائفية  الفتنة  نار  تأجيج  في  األيادي  هذه 
الواحد على أسس عقائدية  أبناء الوطن  بين 
الجهالة  شيوخ  وفتاوى  أحاديث  خالل  من 
والتخلف من التابعين للجماعة المحظورة أو 
الجماعات السلفية المتطرفة . أقول هذا ربما 
تنتبه اإلجهزة األمنية المصرية لهذه اآليادي 
الخفية التي نجحت في التغلغل إلى حد كبير 
إلى  الحمراء حتى وصلت  القلعة  في أروقة 
األقالم  بعض  بمساندة  القرار  إتخاذ  مواقع 
تأجيج  على  وتساعد  تعمل  التي  المأجورة 
وبين  الناديين  إدارة  مجلسي  بين  المشاعر 
وقد   . الناديين  وجماهير  الفريقين  العبي 

رئيس  منصور  مرتضى  المستشار  نجح 
نادي الزمالك الذي تنبه كرجل دولة ورجل 
هذه  ينتج من وراء كل  أن  يمكن  لما  قانون 
على  خطيرة  نتائج  من  الساخنة  األحداث 
الفريقين  والعبي  والمواطنين  الوطن  أمن 
في حال موافقته على لعب لقائه المؤجل من 
األسبوع الرابع للدوري الممتاز يوم األثنين 
بالنادي  القدم  لكرة  األول  بالفريق  الماضي 
التونسي  الترجي  نادي  للقاء  يستعد  الذي 
اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير في بطولة 
العباً   16 بإرسال  وقام  األفريقي  الدوري 
في  العمرية األصغر سناً  الفرق  من العبي 
النادي من مواليد 1999 ، 2001 والسؤال 
المهم هنا بل األهم على اإلطالق هو هل ما 
يقوم به بعض المسئولين في القلعة الحمراء 
لتهييج الجماهير يتم عفوياً أم بصورة منظمة 
بمساندة  والمواطنين  الوطن  أمن  تستهدف 
بعض األقالم والشخصيات المعروفة إعالمياً 
وغير المعروفة في بعض المواقع األهلوية 
بين  الفتنة  روح  وتأجيج  لخلق  ؟  المأجورة 
اإلستقرار  لضرب  المصرية  الجماهير 

بعض  بمساعدة  للدولة  والسياسي  األمني 
الشخصيات العامة المعروفة بعدم الوطنية 
الرياضي  اإلنتماء  أقنعة  خلف  وتتوارى 
األتحاد  أروقة  في  ذاك  أو  النادي  لهذا 
المصري لكرة القدم ونسمح لها باإلستمرار 
في مواقعها لتنفيذ مخططها الدموي الهادف 
لضرب  الفتنة  وإشعال  الرياضة  ألسقاط 
الدولة وصواًل إلسقاطها ككل مع توظيفها 
برئاسة  المصرية  الحكام  للجنة  وإستغاللها 
كافة  عند  دائم  لخلق شعور  الغندور  جمال 
العدل  بغياب  المصرية  الرياضية  األندية 
مرتضى  للمستشار  شكراً   .. والعدالة 
نادي  ولقناة  الموقر  ولمجلسه  منصور 
في  رائعة  من  واألكثر  الموقرة  الزمالك 
إعتدالها في تناولة كافة األحداث الرياضية 
مرة   ! والمصداقية  الشفافية  بقمة  الشائكة 
األنتباه  األمنية  األجهزة  من  أرجو  أخرى 
القلعة  في  الخفية  اآليادي  بعض  تُدبره  لما 
للوطن  العام  األمن  لضرب  الحمراء 

والمواطن .. 
اللهم إني قد حذرت اللهم فأشهد.



إلعالناتكم 
يف الرسـالة

Tel: 514 961 0777    450 972 1414 
fzemokhol@gmail.com  /   elressalanews@gmail.com    

www.el-ressala.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

مصدر: لبنان سيطلب فرتة مساح 
7 أيام لسداد سندات 9 مارس

روسيا: تركيا خترق اتفاق سوتشي 
وتدعم املليشيات املسلحة

3 آالف جندي مبنطقة الساحل االحتاد اإلفريقي يستعد لنشر 

فرنسا تستدعي سفري مالي بعد تصرحيات 
تطال جيشها

بعد نائب وزير الصحة.. 
إيران تعلن إصابة مسئول ثان بكورونا

  أعلن رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في 
مجلس الشورى اإليراني مجتبى ذوالنور، الخميس، إصابته 
بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد يومين من تأكيد إصابة 

نائب وزير الصحة.
ونشر النائب ذوالنور مقطع فيديو على موقع تويتر، الخميس، 
أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا، قائال إن »اختبار فيروس 

كورونا بالنسبة لي ظهر إيجابيا. بطبيعة الحال ال قلق بهذا 
الصدد. أنا اآلن في الحجر الصحي«.

وقالت إيران إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 
34، وإن العدد اإلجمالي للمصابين بلغ 388.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهان بور للتلفزيون 
الرسمي: »خالل الساعات األربع والعشرين الماضية، رصدنا 
106 حاالت إصابة مؤكدة )جديدة. وصل عدد الوفيات إلى 
34«، داعيا اإليرانيين لتجنب »السفر داخل البالد ما لم يكن 
ذلك ضروريا«، وأضاف أن الحكومة مددت إغالق دور السينما 

والمنع المؤقت لألنشطة الثقافية والمؤتمرات أسبوعا آخر.
والثالثاء الماضي، قالت وكالة العمال اإليرانية إنه تم التأكد 

من إصابة نائب وزير الصحة في البالد بفيروس كورونا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، في مقابلة مع التلفزيون 
الرسمي، أن نائب وزير الصحة إيراج حريرجي أصيب 

بالفيروس وهو اآلن قيد الحجر الصحي.
وكان حريرجي ظهر في بث مباشر وهو يتصبب عرقا، األمر 
الذي أثار تساؤالت المشاهدين بشأن إصابته بكورونا، وهو 

تم التأكد منه الحقا.

  يستعد االتحاد اإلفريقي لنشر 3 آالف جندي بشكل مؤقت في منطقة الساحل 
في غرب إفريقيا، حيث تتصدى قوات إقليمية منذ نحو 8 سنوات لهجمات 

دامية يرتكبها إرهابيون.
وأعلن رئيس لجنة السالم واألمن في االتحاد إسماعيل شيرغي، الخميس، 
خالل مؤتمر صحافي، هذا القرار الذي اُتخذ خالل قمة لالتحاد اإلفريقي، 

في وقت سابق هذا الشهر.
وقال شيرغي: “بالنسبة لقرار القمة العمل على نشر قوة من 3 آالف عسكري 
في دول الساحل للمساعدة على ردع المجموعات اإلرهابية، أعتقد أننا سنعمل 
عليه معاً مع مجموعة دول الساحل الخمس، والمجموعة االقتصادية لدول 

غرب إفريقيا”.

وأضاف: “أعتقد أن هذا القرار اتخذ، كما ترون، بسبب توسع التهديد، 
وازدياده تعقيداً”. وتضم مجموعة دول الساحل الخمس قوة مشتركة، يبلغ 

عديدها خمسة آالف عسكري، تنتشر أصاًل في المنطقة.
وتوسع تمرد محلي انطلق في شمال مالي عام 2012 إلى وسط البالد ثم 
إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وبحسب األمم المتحدة، فقد تسبب 

4 آالف، خالل  مقتل  في  النزاع 
ثالث سنوات.

وازداد العنف الدامي رغم وجود 
13 ألف عسكري من قوات حفظ 
في  المتحدة  لألمم  التابعة  السالم 
مالي، كما انتقل إلى دول في جنوب 

منطقة الساحل.
النهائية  القرارات  بعد  تنشر  ولم 
أكد  لكن  اإلفريقي،  االتحاد  لقمة 
دبلوماسيون تفاصيل قرار نشر القوات 

في منطقة الساحل.
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى االتحاد 
اإلفريقي إدوارد ماكايا لفرانس برس: 
“قررت القمة نشر 3 آالف عسكري 
لفترة ستة أشهر للعمل مع دول الساحل 
في التصدي للتهديد الذي يواجهونه”.
وأضاف “هذا فقط إلظهار التضامن 
وتولت جنوب  الساحل”.  مع شعب 

إفريقيا رئاسة االتحاد اإلفريقي خالل القمة، وتخطط الستقبال قمة استثنائية 
لالتحاد حول مسائل األمن في مايو.

وقال ماكايا إنه يأمل في أن نشر هذه القوة “خالل هذا العام”. لكن تفاصيل 
كثيرة حول العملية لم تتضح بعد. وأكد ماكايا أن أي دولة لم تتطوع بعد إلرسال 

عسكريين، كما من غير الواضح كيف سيتم تمويل العملية.

الخارجية  استدعت وزارة    
مالي  الخميس، سفير  الفرنسية، 
بأداء  تشكيكه  إثر  باريس  لدى 
واتهامهم  الفرنسيين  الجنود 
بارتكاب »تجاوزات« في باماكو. 
وقال مصدر في الوزارة: »أعربنا 
له عن سخطنا إزاء تصريحاته 
لها والصادمة  التي ال أساس 
دولة حليفة في  لصدورها عن 

مكافحة اإلرهاب«.
وأضاف أن »الرسائل التي نتلقاها 
من السلطات المالية تتواءم وفداحة 

التصريحات«.
توماني  السفير  ندد  واألربعاء، 
دجيمه ديالو أمام لجنة الدفاع في 

مجلس الشيوخ الفرنسي بـ«المشاكل« التي يطرحها الفيلق 
األجنبي الفرنسي في بالده، وندد بما وصفه بـ«تجاوزات« 

في العاصمة باماكو.
وقال: »في بعض األحيان، في شوارع باماكو.. ستجدونهم، 
نعرفها عن  ويقدّمون صورة ال  بالوشوم  أجسادهم مغطاة 

الجيش )الفرنسي(. إنّه أمر مثير ويثير الحيرة«.
بأّن  بارلي  فلورانس  الفرنسية  الجيوش  مكتب وزيرة  وردّ 

»هذا التشكيك ليس مغلوطا فحسب، وإنّما غير مقبول«.
كانت فرنسا اتفقت مع دول الساحل الخمس )تشاد والنيجر 

استضافها  قمة  فاسو ومالي وموريتانيا( خالل  وبوركينا 
تعزيز  إيمانويل ماكرون مؤخرا على  الفرنسي  الرئيس 

التعاون العسكري لمكافحة اإلرهاب الذي يهدّد المنطقة.
اسم  قوة جديدة تحت  تشكيل  القمة على  االتفاق خالل  وتم 
»تاكوبا«، تضم قوات خاصة من نحو 10 دول أوروبية لتعقب 
اإلرهابيين عند الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ويكثف الجيش الفرنسي غاراته على اإلرهابيين في وسط 
مالي منذ ديسمبر/كانون األول، رغم إعالن باريس عزمها 
على تركيز جهودها العسكرية على منطقة أخرى معروفة 

بـ »الحدود الثالثة« بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

دعوى قضائية ضد مريكل تتهمها بالضلوع 
يف اغتيال سليماني

  قال مصدر حكومي، أمس الخميس، 
إن لبنان يعتزم طلب فترة سماح سبعة 
 1.2 دولية حجمها  أيام في سندات 
مليار دوالر تستحق في التاسع من 
مارس إلعطاء المستشارين الماليين 
من أجل صياغة خطة  إضافياً  وقتاً 

إعادة هيكلة.
وقال المصدر إن لبنان، الذي يحق له 
طلب فترة السماح، سيتقدم بطلبه هذا 

قبل موعد التاسع من مارس/ آذار.
وعينت حكومة لبنان هذا األسبوع بنك 
االستثمار األميركي، الزارد، ومكتب 
أند  كليري جوتليب ستين  المحاماة 
هاملتون كمستشارين مالي وقانوني 
لها في إعادة هيكلة دين متوقعة على 

نطاق واسع.
بلغت األزمة االقتصادية للبنان التي 
تختمر منذ فترة طويلة ذروتها العام 
تدفقات رؤوس  تباطؤ  الماضي مع 
احتجاجات ضد  واندالع  األموال 

النخب الحاكمة، بسبب الفساد وسوء 
اإلدارة، السببين الجذريين لألزمة.

ولدى لبنان الكثير من األعباء بالعمالت 
األجنبية التي لم يثر الحديث بشأنها، 
وتمثل أزمة أكبر من أزمة السندات 
أجل  يأتي  التي  الدوالرية  الدولية 

استحقاقها الشهر المقبل.
وبجانب السندات الدولية اللبنانية التي 
لدى  مليار دوالر،   31 قيمتها  تبلغ 
مصرف لبنان المركزي أعباء تقدر 
بنحو 52.5 مليار دوالر في صورة 
وشهادات  األجنبية  بالعملة  ودائع 
إيداع، وفقا لحسابات كل من توبي 
اليس وجان فردريتش المحللين لدى 

وكالة فيتش للتصنيف االئتماني.
وهوت أسعار السندات اللبنانية استحقاق 
مارس المقبل إلى 53 سنتا للدوالر 
أن عينت  بعد  األربعاء،  أمس  يوم 
الحكومة اللبنانية أمس شركة الزارد 
كمستشار مالي إلعادة هيكلة الديون.

الروسية  اتهم مركز المصالحة    
في سوريا، الخميس، تركيا بمواصلة 
انتهاك اتفاق سوتشي، لصالح المليشيات 
المسلحة في منطقة خفض التصعيد 
العسكريين  بقصفها  وذلك  بإدلب، 

التابعين للجيش السوري. 
وأضاف المركز، في بيان، أن القوات 
التركية تستخدم المدافع والطائرات 
دون طيار لالستطالع وقصف مواقع 
إدلب  منطقة  في  السوري  الجيش 
التفاق  انتهاك  في  شمالي سوريا، 
سوتشي في منطقة التصعيد في إدلب.
التركي دعمه  الجانب  يواصل  كما 
غير  المسلحة  الجماعات  ألعمال 
الشرعية بنيران المدفعية واستخدام 
لالستطالع  طيار  بدون  طائرات 

وقصف مواقع قوات الجيش السوري.
وأضاف بيان مركز المصالحة أنه 
في 25 فبراير/شباط الجاري، دمرت 
طائرة  السورية  الجوية  الدفاعات 
متعددة األغراض بدون طيار تابعة 
“أنكا”،  التركية  المسلحة  للقوات 
والتي انتهكت الحدود وكانت تستعد 

لضرب مواقع القوات المسلحة 
السورية. 

وفي وقت سابق يوم الخميس، 
قيام عسكريين  أعلنت روسيا 
أتراك بإطالق صواريخ محمولة 

الكتف على طائرات روسية  على 
في إدلب.

ومن جانب آخر، أقر الرئيس التركي 
وقت  في  أردوغان،  طيب  رجب 

 3 بمقتل  الخميس،  سابق 
جنود أتراك في محافظة 
إدلب، حيث تتواجه القوات 
التركية وقوات دمشق، 
وفق ما أعلن الخميس، 
معتبراً في الوقت نفسه 

يتخذ  الوضع  أن 

منعطفاً “مواتيا”.
الجيش  طوق  سابق،  وقت  وفي 
في  تركية  مراقبة  نقطة  السوري 
ريف حماة بالشمال الغربي، وذلك 

خالل العملية العسكرية التي أطلقها 
أمس بالمنطقة، وسيطرت من خاللها 

على عدة بلدات.
أن  روسية  إعالم  وسائل  وذكرت 
وحدات الجيش السوري تمكنت من 

السيطرة على 14 بلدة بريف إدلب 
الشمالي، ومن بينها بلدة “شير مغار” 
التي أقام الجيش التركي نقطة مراقبة 

في محيطها. 
وأوضحت أن وحدات الجيش السوري 

باتت تطوق بالكامل نقطة المراقبة 
التركية والتي كانت تقدم الدعم الناري 
والعسكري للفصائل المسلحة خالل 

الفترة الماضية.

اليسار  نواب  من  اتهم عدد    
المتطرف في ألمانيا، الخميس، 
المستشارة األلمانية أنغيال ميركل 
بالتورط في مقتل الجنرال اإليراني 
قاسم سليمان في ضربة أميركية 
بالقرب من مطار بغداد الدولي.
السيار  نواب  من  ثمانية  وقال 
بشكوى  تقدموا  إنهم  المتطرف 
ضد المستشارة األلمانية أنغيال 
ميركل ووزراء تتهمهم بالتورط 
في مقتل القائد العسكري اإليراني 

قاسم سليماني في العراق.
وتتعلق الشكوى بقاعدة رامشتاين 
المترامية  األميركية  الجوية 

التي  ألمانيا،  في غرب  األطراف 
لألقمار  محطة  تضم  أنها  يعتقد 
لتحكم  ل وتستخدم  االصطناعية 
المسيرة في  األميركية  بالطائرات 

أجواء أفريقيا والشرق األوسط.
عن  النائب  نيو  الكسندر  وصرح 
يمكن  “ال  بيان:  في  اليسار  حزب 
في هجوم  التحكم  إشارات  إرسال 
الطائرة المسيرة )التي قتلت سليماني( 
سوى من خالل محطة إرسال على 

قاعدة  وهي  األلمانية  األراضي 
رامشتاين األميركية الجوية”.

 وتظهر نسخة الشكوى الجنائية التي 
نشرها نيو على موقعه اإللكتروني 
استهداف المستشارة وزراء الخارجية 
هايكو ماس والدفاع إنغريت كرامب-
هورست  والداخلية  كارينباور، 
في  آخرين  “وأعضاء  سيهوفر 

الحكومة الفدرالية”.
ويتهم حزب اليسار ميركل والوزراء 
بـ”التورط من خالل اإلهمال” في 

مقتل سليماني.
ونقلت “فرانس برس” عن البيان: 
“ال نستطيع أن تستمر في قبول خرق 
الحكومة الفدرالية للقانون الدولي من 
خالل تمكين ودعم حرب الطائرات 
المسيرة األميركية غير القانونية”.

والعام الماضي، قضت محكمة المانية 
بأن على الحكومة أن تضمن احترام 
الدولي  القانون  المتحدة  الواليات 
انطالقا  تشنها  التي  العمليات  في 

من رامشتاين.
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وستعرفني يوما يا سلوى
     يقولون إن شر البلية ما يُضِحك، 
وحين تكون أصوات االنفجارت هي 
فإن  تقهقه ضاحكة،  يجعل طفلة  ما 
هذا ال يعود شرا واحدا، وإنما شرورا 
مستطيرة، ترسم مستقبل أطفاٍل ُكِتب 
عليهم أن يكونوا ضحايا ألخطاء الكبار 

وانهزامهم وانعدام رؤيتهم.
سلوى طفلة سورية، عمرها ثالث 
مدينة  سنوات، هاجرت عائلتها من 
بمحافظة  مدينة سرمدا  إلى  سراقب 
مدينتها  في  الحرب  إدلب. فرت من 
لتجد الحرب تلحق بها في المدينة التي 
لجأت إليها، فقد كان والدها يتصور أن 
فراره من سراقب إلى سرمدا هو طوق 
النجاة الذي سينقذه وعائلته من جحيم 
المعارك التي تدور في مدينته، لكن هذا 
الجحيم سرعان ما انتقل إليهم، لتطغى 
أصوات الطائرات وانفجارات القذائف 
على حياتهم اليومية. وجد األب نفسه 
مرغما على معايشة الواقع، فقرر تعويد 
ابنته الصغيرة على أصوات القنابل، 
التي كلما انفجرت واحدة منها أخبرها 
أن ما تسمعه أصوات ألعاب وانفجرا 
بالضحك معا، ألنه ليس على استعداد، 
كما يقول، لترك ابنته تعاني أمراضا 
االنفجارات،  نفسية بسبب أصوات 
لحمايتها  الوحيد  الحل  وألن هذا هو 

من وجهة نظره.
الفيديو الذي انتشر بشكل واسع أشعل 
مواقع التواصل االجتماعي، وتداولته 
العديد من الحسابات، وأبدى رواد هذه 
المواقع حزنهم وتعاطفهم مع األب، 
ابنته وحاميها،  ببطل  إياه  واصفين 
متمنين انتهاء الحرب في أقرب وقت. 
وإذا كانت الحروب ال تنتهي باألمنيات 
إلى  السبيل  يكون  فهل  نعرف،  كما 
تجنيب األطفال ويالتها هو تعويدهم 
القنابل والمتفجرات  على أصوات 
أنها  وإيهامهم  الحربية،  والطائرات 
أحبوا هذه  لو  ماذا  ألعاب؟  أصوات 
األصوات وأصبحت هي الهدهدات التي 
ينامون عليها، وزقزقات العصافير التي 
يستيقظون على أصواتها، والموسيقى 
التي يطربون لسماعها؟ ماذا لو أصبحت 
طقسا من طقوس حياتهم ال يستطيعون 
العيش دونه؟ ترى من يخلصهم من 
إدمان هذه األصوات، وعدم اإلحساس 
بمتعة بالحياة بعيدا عنها؟ ترى ماذا لو 
اكتشفوا يوما أنها أصوات قذائف تهدم 
البيوت، وتقتل البشر، وتروع اآلمنين؟
أعاد  والدها  الطفلة سلوى مع  فيديو 
الشهير  اإليطالي  الفيلم  األذهان  إلى 
 »Life Is Beautiful« الحياة جميلة
الحائز على جوائز عدة، منها جائزة 
أجنبية.  بلغة  فيلم  األوسكار ألفضل 
في هذا الفيلم الذي تدور أحداثه إبّان 
يحاول األب  الثانية  العالمية  الحرب 

أحد  وابنه في  المحتَجز مع زوجته 
معسكرات االعتقال إقناع االبن بأنهم 
في معسكر للعب، وأنهم ال بد أن يبذلوا 
قصارى جهدهم للفوز بالمركز األول 
كي يربحوا دبابة حقيقية يعودون بها 
إلى المنزل. يصارع األب كل الظروف 
بين  نفسه حائط صد  يجعل من  كي 
ابنه وبين قسوة الحياة في المعسكر، 
وينجح في إيهامه طوال فترة احتجازهم 
أنهم يلعبون. يوشك الطفل على كشف 
الحقيقة أكثر من مرة، لكن األب ينجح 
اللعبة تصبح  إقناعه كل مرة أن  في 
أكثر إثارة كلما اقترب الخطر منهم، 
أو اقتربوا هم من الخطر، وأن الفوز 
أصبح قريبا. يحدث كل هذا في قالب 
كوميدي، تماما كما يحدث معنا ونحن 
نشاهد سلوى تقهقه كلما سمعت صوت 
أو هدير طائرة حربية  قنبلة  انفجار 

تقصف موقعا قريبا منهم.
إنه ليس خطأ سلوى بالتأكيد، ولكنه 
خطأ الجيل الذي سبق جيلها، بل هي 
سلسلة أخطاء أجيال كاملة لم تستطع 
أن تقرأ المشهد جيدا، ولم تستفد من 
أخطاء الشعوب واألمم التي سبقتها. 
أجيال استمرأت المهانة واستساغت الذل 
حتى غدت تقتات عليهما. أجيال قبلت 
أن تكون مطية للذين ركبوا ظهورها 
الشخصية،  كي يحققوا مصالحهم 
اختالف  أعدائها على  وتحالفوا مع 
ألوانهم وأشكالهم والبلدان التي ينتمون 
القريبون  تكالب عليها  أجيال  إليها. 
لحمها ومصوا  وتناهشوا  والبعيدون 
يعد  لم  أجيال  النخاع.  عظامها حتى 
بيد أبنائها حلٌّ سوى إيهام أطفالها أن 
والقذائف أصوات  القنابل  أصوات 
ألعاب عليهم أن يقهقهوا كلما سمعوها، 
وهي في الحقيقة ألعاب بأيدي الذين 
يروعون األطفال وينتهكون براءتهم، 

ويغتالون ضحكاتهم كل يوم. 
هذه  أن  سلوى  يا  يوما  ستعرفين 
ألعاب،  تكن أصوات  لم  األصوات 
يجنبك  أن  أراد  أباك  أن  وستدركين 
أمراضا نفسية ستعانين منها مدى الحياة، 
مثلما قال، لكن حل أبيك هذا كان حال 
مؤقتا، ألن الحل الدائم كن بيد أولئك 
الذين كانوا يشعلون نيران الحروب، 
ويرسلون الطائرات تقصف األبرياء 
اآلمنين وتروعهم، بينما يتحصنون هم 
العالية، ويختفون خلف  في أبراجهم 
المنيعة، يحضنون  أسوار حصونهم 
أنت  تفتقدينه  بحنان  وبناتهم  أبناءهم 

وأمثالك. 
ستعرفين يوما يا ابنتي أن أباك وهو 
يهرب من مدينة إلى أخرى كان يطارد 
كان  وأنه وهو يالعبك  خيط دخان، 
مهزوما مكسور الوجدان، فما أصعب 
أن تسكن وطنا ال تشعر فيه باألمان.

aliobaid4000@yahoo.com

بقلم: علي عبيد الهاملي



اخلارجية الروسية: نشكك جبدوى انضمام فرنسا وأملانيا إىل 
املباحثات الروسية الرتكية حول إدلب

ترامب يهاجم بيلوسي: غري كفؤة وحتاول بّث الذعر

زعيم املعارضة الرتكية عن نظام أردوغان: »فاشي«

بومبيو: خامنئي يواصل الكذب ونظام 
إيران فقد شرعيته

    قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 
إن تجارة البالد الخارجية تواجه صعوبات، 
إذ تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في 
سالسل إمداداتها صعوبات في ظل القيود 
التجارية ونقص المواد الخام وتأخر المدفوعات 

بسبب تفشي فيروس كورونا.
إيجاز  في  للصحفيين  الوزارة  وأفادت 
أجرته  بأن مسحا  اإلنترنت،  صحفي عبر 
خلص إلى أن أكثر من %90 من قرابة 7 
آالف شركة منخرطة في التجارة الخارجية 
واجهت تأخيرات في الشحن والمدفوعات 

بسبب تفشي الفيروس.
التجارة  إدارة  مدير  شيان  شينغ  لي  وقال 
الخارجية بالوزارة، إن الكثير من الشركات 
واجهت مخاطر كبيرة من طلبيات الشراء 
الملغاة ورفض استالم منتجات ورفض الدفع، 
مخاطر  لهم ضد  التأمين  توفير  إلى  داعيا 

التصدير االئتمانية.
وأضاف: »ستقدم الوزارة مزيدا من إجراءات 
أن  دون  المناسب«،  الوقت  في  المساعدة 

يحدد إطارا زمنيا.
لكن مسؤولين بالوزارة قالوا إنه ليس هناك 

تحول كبير في سالسل اإلمداد أو اإلنتاج 
خارج الصين، مضيفين أن بعض الشركات 
األجنبية تواصل االستثمار، مراهنة على آفاق 

السوق الصينية في األجل الطويل.
وقال تشونغ تشانغ شينغ المسؤول بالوزارة 
إن المشكالت التي تواجهها الشركات األجنبية 
الستئناف العمل في أعقاب فرض قيود على 
السفر والتنقالت لكبح انتشار الفيروس ستٌحل 
الكبرى  صناعاتها  بكين  توجه  إذ  قريبا، 

باستئناف اإلنتاج.
وأضاف تشونغ، وهو مدير إدارة االستثمار 
األجنبي بالوزارة: »تأثير تفشي فيروس كورونا 

على سالسل اإلمداد والصناعة مؤقت«.
وكشفت الصين، اليوم اإلثنين، عن المزيد 
من تخفيضات الضرائب والرسوم الموجهة 
لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الحجم للتغلب على الصعوبات، باعتبار هذه 
المؤسسات من بين القطاعات األكثر تضررا 

جراء تفشي فيروس كورونا الجديد.
وأعلنت السلطات الصحية في الصين، في 
وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، ارتفاع 
حصيلة ضحايا فيروس »كورونا« إلى 2744 

حالة بعد تسجيل 29 حالة وفاة إضافية خالل 
الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة »بلومبرج« لألنباء عن السلطات 
الصحية في الصين أنه تم أيضا تسجيل 433 
حالة إصابة إضافية بالفيروس خالل الفترة 
نفسها، ليرتفع إجمالي حاالت اإلصابة المؤكدة 

إلى 78497. 
وبلغ عدد حاالت الوفاة الجديدة بسبب الفيروس 

29 وهو أقل معدل يومي للوفيات منذ 28 
يناير/كانون الثاني، ويأتي بعد تسجيل 52 

حالة وفاة في اليوم السابق. 
وأعلنت أكثر من 40 دولة ومنطقة خارج 
بر الصين الرئيسي عن إصابات بالفيروس، 
البرازيل  وجرى رصد حاالت إصابة في 
ورومانيا  واليونان  والنرويج  وباكستان 

والجزائر، األربعاء، للمرة األولى.

  أعربت وزارة الخارجية الروسية يوم 
انضمام  بجدوى  شكوكها  عن  الخميس 
فرنسا وألمانيا ودول أخرى إلى المباحثات 
الروسية التركية حول الوضع في محافظة 

إدلب السورية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا أمس الخميس: »إذا كان 

الثنائية  المباحثات  حول  يدور  الحديث 
فيجب أن يتم إيجاد الحلول بصيغة ثنائية«.

وأشارت إلى أن دوال أخرى غير روسيا 
وتركيا لم تلعب »أي دور حاسم« في تسوية 
الوضع على األرض بسوريا وتساءلت: 
»ما الهدف من توسيع الصيغة الثنائية؟«.
على  موسكو  انفتاح  زاخاروفا  وأكدت 

مختلف المبادرات شريطة أن يكون 
لها ما يبررها، قائلة: »يجب أن نفهم 
ما هو الجدوى أو الفائدة من كل ذلك.. 
لمعالجة  الثنائية  الطرق  أن  خاصة 
مختلف المسائل بما فيها المعقدة، ال 

تزال تعمل بنجاح«.
وجاء تصريح زاخاروفا تعليقا على ما 
وصفته بمحاوالت للصحفيين الربط 
بين المباحثات الروسية التركية حول 
األطراف  متعددة  و«صيغ  سوريا 

موجودة أو قد تظهر«.
وسبق أن صرح الرئيس التركي رجب 
أنقرة »لم تتلق  طيب أردوغان بأن 
بعد نتيجة مرضية في المفاوضات مع 
موسكو بشأن إدلب«، مهددا ببدء عملية 
من  السوري  الجيش  لمنع  عسكرية 
إحراز المزيد من التقدم في المنطقة، 
وهو السيناريو الذي وصفه المتحدث باسم 
الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه 

األسوأ.
كما شدد أردوغان على أن تركيا موجودة 
في إدلب وفقا التفاقية أضنة الموقعة مع 

الحكومة السورية عام 1998.

الرئيس األميركي، دونالد ترامب، على      علّق 
انتقادات رئيسة البرلمان، نانسي بيلوسي، له في مؤتمره 
الصحافي حول فيروس كورونا مساء األربعاء، متهماً 
إياها بمحاولة خلق حالة من الذعر ألهداف سياسية.

وسأل أحد الصحافيين: »ما هو ردك على رئيسة البرلمان 
بيلوسي، التي قالت في وقت سابق إنك ال تعرف ما 
الذي تتحدث عنه )في إشارة إلى فيروس كورونا(؟

فرد ترامب: »أعتقد أن رئيسة البرلمان بيلوسي غير 
كفؤة. لقد خسرت الكونغرس ذات مرة أعتقد أنها ستفقده 
مجدداً، لقد رفعت أرقام استطالعاتي 10 نقاط، لم أكن 
أعتقد أنني سوف أرى ذلك بهذه السرعة والسهولة«.
إلى ذلك، أضاف: »نحن نبلي بالًء حسناً أعتقد أنها 
ال تفكر في مصلحة البالد، فبداًل من اإلدالء بتصريح 
كهذا، كان عليها الدعوة للعمل معاً في مواجهة أي 
مشكلة محتملة سواء أكانت كبيرة أم صغيرة«، وتابع: 
»آمل أن تكون مشكلة )كورونا( صغيرة جداً، ولكن 
علينا أن نعمل معاً. بداًل من ذلك، تريد بيلوسي أن 
تسير على خطى تشاك شومر الباكي. لقد خرج وقال 
 8.5 بدل  فقط  دوالر  مليون   2.5 طلب  الرئيس  إن 
مليار، في الحقيقة هذه المرة األولى التي يقال لي يجب 

أن تطلب أكثر من ذلك. عادة، علينا أن نأخذ أقل«.
قائاًل »يجب  الجميع  تعاون  كما شدد على ضرورة 
أن نعمل معاً ال يجب أن يُدلي أحد بتصريحات كهذه 

ألنها مضرة للبالد«.

كما انتقد المسؤولة الديمقراطية في الكونغرس، قائاًل: 
منطقتها  إلى  تعود  أن  بيلوسي  نانسي  على  »يجب 

وتنظفها«. 
وأضاف »إنها تحاول خلق حالة من الذعر، وليس 

هناك سبب للهلع ألننا قمنا بعمل جيد للغاية«.
وختم قائاًل: »كل ما يحاولون القيام به هو الحصول 
على مكاسب سياسية. هذا الموضوع ليس حول المنافع 

إذا  الصحيح...  الشيء  نفعل  أن  نحاول  السياسية. 
حسنا  المال،  من  المزيد  يعطونا  أن  يريدون  كانوا 
موافق، سوف نأخذ المزيد من المال... ولكن ال ينبغي 
أن يحطوا من قدر الناس الواقفين في الواجهة فهم 

األفضل في العالم«.
وأوضح: »إنهم ال يحطون من قدري إنما من قدر 
أعظم المتخصصين في الرعاية الصحية في العالم«.

  اتهم وزير الخارجية األمريكي، مايك بومبيو، 
الخميس، المرشد اإليراني علي خامنئي بمواصلة 
الكذب على شعبه، بداًل من تحمل المسؤولية. 
كما اعتبر أن النظام اإليراني فقد شرعيته، بعد 
االنتخابات اإليرانية األخيرة التي سجلت أدنى 

مستوى مشاركة.
وقال بومبيو في سلسلة تغريدات على حسابه 
من  بداًل  الكذب  خامنئي  يواصل  تويتر:  على 
ل مسؤولية قتل المدنيين في طائرة الركاب  تحمُّ
األوكرانية، والمخاطر الداخلية التي تهدد صحة 
اإليرانيين”، في إشارة إلى تستر النظام اإليراني 

على تفشي فيروس کورونا.
كما رأى أن المرشد يضحي بشباب إيران بطريقة 
متهورة في “توسعاته الثورية” سواء في العراق 

أو سوريا أو لبنان.
إلى ذلك، قال إن النظام في إيران يواجه أزمة في 

شرعيته، بعد تدني المشاركة 
في االنتخابات النيابية إلى أدنى 

مستوى منذ العام 1979.
يذكر أن إيران أعلنت األحد 
إقبال  نسبة  أن  الماضي 
بأصواتهم  لإلدالء  الناخبين 
البرلمانية  االنتخابات  في 
بلغت %42، وهي األقل منذ 
الثورة الخمينية عام 1979، 
في حين ألقى المرشد اإليراني 
علي خامنئي بالالئمة على من 
وصفهم بـ “أعداء إيران الذين 
ضخموا خطر فيروس كورونا 

الجديد إلثناء الناخبين عن التصويت”.
وذكر التلفزيون الرسمي في حينه نقاًل عن وزير 
الداخلية أن نسبة اإلقبال في االنتخابات البرلمانية 
التي جرت في البالد في 21 فبراير بلغت نحو 
42 بالمئة. وقال عبد الرضا رحماني فضلي 
يوم  بأصواتهم  أدلوا  مليوناً   24 من  أكثر  إن 
الجمعة من بين 58 مليونا يحق لهم التصويت 

في االنتخابات.
في حين سجلت نسبة المشاركة 62 بالمئة في 
االنتخابات البرلمانية عام 2016 و66 بالمئة 

في 2012.

  أكد كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب 
الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة 
التركية، استعداده النتخابات مبكرة، واصفا 
بـ  أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  نظام 
»الفاشي«، على خلفية األحكام القضائية 

األخيرة المسيسة.
وقال قليجدار أوغلو في تصريحات خالل 
اجتماع بكتلته النيابية في البرلمان، نقلها 
الموقع اإللكتروني لصحيفة »جمهورييت« 
الخميس، إن »المادة 138 من الدستور تنص 
على أنه ال يجوز ألي جهاز أو سلطة أو 
شخص أن يعطي تعليمات وأوامر للقضاة 
والمحاكم في ممارسة السلطة القضائية، وال 
يمكن التعميم أو تقديم المشورة واالقتراحات«.

وأضاف أنه »مثاال على تدخل أردوغان في 
القضاء فقد أعاد النظام التركي اعتقال رجل 
األعمال والناشط الحقوقي عثمان كافاال، بعد 
حكم قضائي بتبرئته من قضية احتجاجات 
جيزي«، التي شهدتها البالد عام 2013.

وأشار إلى أن »إعادة اعتقال كافاال على 
خلفية اتهامه في قضية متعلقة بالمحاولة 
الفاشلة عام 2016 جاء بسبب  االنقالبية 
ضعط أردوغان على القضاء وتهديده له، 
هيئة  مع  تحقيقات  بفتح  أمر  ذلك  بعد  بل 
المحكمة التي أصدرت قرارا ببراءته من 

القضية األولى«.
وأوضح أن »الفترة التى نعيش فيها اآلن 
نواجه فيها نظاما أعتى كثيرا من الفاشية، 

حيث إنهم ال يريدون ألحد أن يتنفس«.
وشهدت األيام الماضية إسدال الستار على 

قضية احتجاجات«جيزي«، حيث برأت 
إحدى المحاكم التركية، يوم 18 فبراير/

شباط الجاري، جميع المتهمين في القضية 
من كافة التهم المنسوبة إليهم.

وتابع زعيم المعارضة التركية »المثير 
في األمر هو إعادة اعتقال رجل األعمال 
كافاال، أحد من تمت تبرئتهم في القضية، 
وكان الوحيد الذي تتم محاكمته وهو معتقل، 
إعادة القبض على كافاال جاءت على خلفية 
توجيه اتهامات له في قضية أخرى متعلقة 
بمسرحية االنقالب التي شهدتها البالد بعام 

.»2016
وجرى توقيف كافاال في نوفمبر/تشرين 
الثاني 2017، وواجه اتهامات بمحاولة 
إسقاط الحكومة والنظام الدستوري خالل 

احتجاجات »جيزي«. 
المعارضة  زعيم  قال  متصل  سياق  في 
البرلمان  من  وفدا  لقائه  خالل  التركي، 
األوروبي، الخميس، إن حزبه على استعداد 

النتخابات مبكرة.
والتقى قليجدار أوغلو، في مقر البرلمان 
الخارجية  العالقات  لجنة  رئيس  بأنقرة، 
بالبرلمان األوروبي دايفيد مكاليستر، وشدد 
خالل اللقاء على رغبة حزبه في »إنشاء 
منصة واسعة للديمقراطية تفي بالمعايير 
األوروبية«، حسب صحيفة »سوزجو« 

المعارضة.
وتطرق اللقاء إلى احتمالية إجراء انتخابات 
مبكرة، وفي هذا الصدد لفت قليجدار أوغلو 

إلى استعدادهم لالنتخابات في أي وقت.

وأشار إلى أن »تركيا يوجد بها قطبان، 
أحدهما يدافع عن الديمقراطية، والثاني عن 
النظام االستبدادي، لكن سينتصر حتما من 
يدافع عن الديمقراطية وسيتولى السلطة«.
الشعب  حزب  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
الجمهوري نجح وفق آخر استطالعات 
للرأي في إحراز تقدم أمام العدالة والتنمية 
الحاكم، وتمكن من استقطاب مؤيدي األخير.
وكشف الشعب الجمهوري، منتصف يناير/
%7 ممن  أن  الماضي، عن  ثان  كانون 
صوتوا لحزب العدالة والتنمية وحليفه حزب 
الحركة القومية المعارض، سيصوتون له 

في أول استحقاق انتخابي تشهده البالد.
الحزب،  عن  بيان صادر  في  ذلك  جاء 
حول نتائج استطالع رأي أجراه مؤخرا 
في مناطق 11 بلدية كبرى، حول مدى 

رضاء المواطنين عن سياساته والخطوات 
التي يتخذها، مشيرا إلى أن النتائج تحمل 

بعدا إيجابيا.
وأوضحت النتائج أن الحزب المعارض بدأ 
يجذب أصواتا من حزب العدالة والتنمية 
والحركة القومية التركيين، باإلضافة إلى 
حزبي الشعوب الديمقراطي الكردي والخير 

القومي.
أنصار  من   7% أوضح  النتائج،  ووفق 
وحليفة  والتنمية  العدالة  حزبي  ومؤيدي 
لصالح  سيصوتون  أنهم  القومية  الحركة 
الشعب الجمهوري في حال عقد انتخابات، 
مشيرة إلى أن الناخبين المقاطعين لالنتخابات 
من حزب الشعب الجمهوري بدأوا يستعدون 
للعودة مرة أخرى لدعم الحزب أمام بقية 

األحزاب األخرى.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

حممد حسين مبارك

 أتفق أو أختلف كما شئت فيما تقوله عن الرئيس حسني 
مبارك ولكن ال يجب أن ننسى مواقف الرئيس حسني مبارك 
أبطال حرب  العربية كبطل من  تجاه وطنه مصر واألمة 
العربية  ولألمة  لمصر  أعادت  التي   1973 سنة  أكتوبر 

كرامتها بعد نكسة يونيو 1967 .
 تولى الرئيس مبارك مقاليد الحكم بعد مقتل الرئيس السادات 
في أحداث المنصة الشهيرة سنة 1981 في ظروف صعبة 
جداً بعد أن قام الرئيس السادات بالقبض على شخصيات من 
1536 معارضاً  أحداث سبتمبر وعددهم  المعارضين في 
مع تحديد إقامة البابا شنودة في الدير فأصدر مبارك قراراً 
باإلفراج عن جميع المعتقلين ومن المواقف الصعبة  فورياً 
للكويت  العراق  أحتالل  مبارك هو  الرئيس  التي واجهت 
بعد تأسيس مجلس التعاون العربي سنة 1989 المكون من 
كبيراً  إحراجاً  واليمن مما سبب  العراق ومصر واألردن 
موافقة ضمنية  األمر وكأنه  فبدا  مبارك  وللرئيس  لمصر 
ينتظر  لم  مبارك  الرئيس  أن  إال  الكويت  للعراق ألحتالل 
لمعالجة  في مصر  قمة عربي  مؤتمر  إلى  فدعى  كثيراً 
أهمها ضرورة  المؤتمر حاسمة  قرارات  الموقف وكانت 
ثم أرسل  الكويتية  العراقية من األراضي  القوات  إنسحاب 
أكثر من مندوب للرئيس صدام يحثه على العودة عن قراره 
أنه سيرسل قوات عسكرية  العالم  ولكنه رفض فأعلن أمام 
لتنجح  الكويت  بتحرير  لتقوم  قوات عربية ودولية  ضمن 
هذه القوات في تحريرها فعاًل وأثبت مبارك أن مصر تقف 

بجانب الحق والتقبل أي أعتداء على أي دولة عربية .
 وفي موقف آخر صعب أستطاع أن يكمل الرئيس مبارك 
إسرائيل  مع  السادات  أنور  بدأها  التي  السالم  مفاوضات 
الحدودي حول  الخالف  دافيد وأستطاع أن يحل  في كامب 
عادت  طابا  وبعودة   1989 عام  الدولي  بالتحكيم  طابا 
السيادة المصرية الكاملة على سيناء مما يُعد انتصاراً كبيراً 
يعيد  أن  أستطاع  كما   ، في عهده  المصرية  للدبلوماسية 
بعد  أمتدت لسنوات  بعد قطيعة  العربية  المصرية  العالقات 
توقيع مصر أتفاقية كامب دافيد وعادت مصر إلى عضوية 
بعد  القاهرة  إلى  العربية وعاد مقرها مرة أخرى  الجامعة 

نقلها مؤقتا إلى تونس .
األثر هو وفاة  أبلغ  الرئيس مبارك  أثر في  آخر   وموقف 
حفيده محمد عال مبارك حيث كان شديد التعلق بحفيده ودخل 

في حالة نفسية سيئة لفترة طويلة . 
 25 ثورة  قيام  في حياته وهو  الموقف األصعب  وأخيرا 
يناير سنة 2011 وتنازله عن الحكم ثم محاكمته هو وأبنائه 
النهاية  في  الطويل ولكن  المشرف  تاريخه  بصورة هزت 

أنصفته المحكمة هو وأبنائه بالبراءة . 
الصبر  ومحبيه  أسرته  وألهم  مبارك  الرئيس  رحم هللا 

والسلوان . 

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

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      Vendredi 28 février 2020
الجمعة 28 فبراير 2020

بقلم: محمد منسي قنديل

ملكة مصر.. األكثر تعاسة
  عندما احتل نابليون بونابرت 
مصر لم يكن هذا نهاية المطاف 
بالنسبة له، لقد عاش وهو يقاتل 
من اجل صنع امبراطورية، التقل 
في اتساعها وعظمتها عما حققه 
االسكندر، ولم يرض أن يحاصر 
االنجليز شواطئ مصر ويحوله 
فئران في  إلى مجرد  هو جيشه 
المصيدة، كان عليه أن يفتح طريقا 
لإلفالت من قبضتهم، وهكذا واتته 
تلك الفكرة المجنونة، أن يسير شماال 
إلى فلسطين، ويغزو الشام وبعدها 
السلطان  ليقتل  إلى تركيا  يذهب 
العثماني ثم يغزو اوربا كإعصار 
قادم من الشرق، كان هول من يدرك 
لم يجد  أنها فكرة مجنونة ولكنه 
غيرها، لم يجد وسيلة أخرى لفك 
الحصار االنجليزي من حول عنقة، 
وسار بجيشه بالفعل إلى فلسطين،  
لم تستطع تجاوز   ولكن جيوشه 
“عكا”، قهرته أسوارها الصلدة 
وأصاب الطاعون جيشه بعد أن 
تفشى بين جنوده، تلقى اولى الهزائم 
وأقساها، انهار حلمه في صنع في 
امبراطورية شرقية بالكامل، ولكنه 
كان يجب أن يعود إلى فرنسا، عاد 
إلى االسكندرية وتسلل منها ليال 
بواسطة مركب للصيد صغير، لن 
يأبه به االنجليز كثيرا، وقبل ان 
يرحل جمع أكبر قواده، الجنرال 
عبدهللا مينو والجنرال جان كليبر، 
أراد أن يختار منهما القائد الذي 
سيشغل مركزه، وفوجئ مينو ان 
نابليون قد اختار كليبر بدال منه، 
رغم انه األذكى واألقدم، الحقية أن 
كالهما كان غبيا، كليبر كان يؤمن 
أنه إلبقاء لهم في هذه البالد، ولكنه 
ال يملك اي وسيلة للجالء عنها، 
انه من الضروري  ومينو يؤمن 
البقاء والصمود رغم أنه يسبح وسط 
محيط من الكراهية، عاد مينو إلى 
رشيد حانقا، يراقب بطن زوجته 
التي تكبر ويدرك انه الجدوى ، 
سيظل الرجل الثاني رغما عنه، 
المدينة  هذه  في  ستدفن مواهبه 

الساحلية النائية.
لكن الزمان سريع التقلب، فوجئت 
زبيدة به ذات يوم وهو يتخلى عن 
حنقه واحباطه، يدخل غرفتها وعلى 
وجهه ابتسامة واسعة، يصيح عاليا: 
مدام.. تهنئتي.. لقد اصبحت ملكة 
مصر، لم تفهم، ولكن زوجها كان 
قد اصبح ساري عسكر عموم 
مصر، حاكمها الفعلي، فرعونها 
الفرنسي،  كان عليها أن تترك 
رشيد مدينة عمرها وتذهب إلى 
عاصمة ملكها في القاهرة، ملكة 
حامل، ثقيلة الخطى، كان كليبر 
قد دفع ثمن شراسته واسرافه في 
قتل عوام الناس، تم اغتياله على يد 
طالب علم من حلب يدعى سليمان، 
كان مينو اسعد الناس بسماع هذا 
مبتهجا  بطنها  إلى  الخبر، نظر 
وهو يقول: اذا كان المولود ذكرا 
سأسميه سليمان، وسيكون ملك 
لم  القاهرة  لكن  المقبل،  مصر 
التي حلمت بها زبيدة،  تكن هي 
كانت مدينة عاجزة عن مداواة 
الذي  الخراب  جراحها، وترميم 
حل بها، كانت تدفع ثمن ثورتها 
الثانية، وكان كليبر اشد شراسة 
من الذي سبقه، رأت زبيدة عيون 
الثكلى واألرامل، شاهدت العجزة 
والمصابين واألطفال الذين تيتموا 
ينامون جميعا على أنقاض مدينتهم، 
الحطام،   أنها ملكة على  شعرت 
ولد سليمان وسط البكاء والعويل، 
كانت المدينة قد ضاقت بمغتصبيها 
وتاقت ألي نوع من الخالص، لم 
تهتم بهذه الملكة الرشيدية كثيرا، 
يكفيها ما مر عليها من حكام، مينو 
وحده الذي كان يحلم أنه سيصبح 
يقنعهم  سوف  جديدا،  فرعونا 
بإسالمه ويجعلهم يسيرون خلفه 
لمحاربة جنود السلطان واالنجليز 
على السواء، يحتاج فقط لبعض 
خططا  ليرسم  فرصة  الوقت، 
لمملكته الجديدة، ولكن الحوادث 

العثمانلي  جنود  تسابقه،  كانت 
واإلنجليز  سيناء،  في  يتقدمون 
ينزلون جنودهم في اإلسكندرية، 
سيسير إليهم أوال، هم األخطر، ولو 
هزمهم سيخيف السلطان وجنوده.
  كانت هذه معركته األولى التي 
يخوضها كقائد أوحد، حاول ان يباغت 
االنجليز ولكنهم كانوا مستعدين له، 
ليسوا بلهاء كاألتراك، ردوه على 
اعقابه واسروا جنوده وقتلوا منهم 
عددا كبيرا، هزيمة صادمة، جعلته 
يفقد زهوه مبكرا، ولم يكن يستطيع 
للقاهرة ألنه يدرك أنهم  التراجع 
سيالحقونه، هم واالتراك سيطبقون 
عليه كالكماشة، ظل واقفا في مكانه 
عاجزا عن الصمود وعن التراجع، 
وجاء عرض الصلح من اإلنجليز 
بالرحيل  قبلت  اذا  لمرة واحدة، 
الالزمة، وإذا  السفن  سنوفر لك 
رفضت سنتركك تتعفن في هذا 
الحار، رأي عيون جنوده  البلد 
المستعصية  المتعبة، وجروحهم 
على الشفاء، ماذا كان امامه غير 

أن يقبل بكل شروطهم؟
مرة أخرى تجد زبيدة نفسها مرغمة 
على الرحيل، عن رشيد أوال، ثم عن 
مصر كلها بعد ذلك،  ال تدري حقا 
ما يدور حولها، ولكن ما تعلمه حقا 
أنها قد فقدت كل مستقر لها، حتى 
هذا الزوج الذي تتبعه رغما عنها 
اصبح يتباعد عنها، وسيزداد ابتعادا 
عندما يعود إلى بلده األصلي، لم 
تكن منهم، تعلمت لغتهم وأنجبت 
ابنا لهم ولكنها ليست منهم، رحلة 
مجهولة في ارض مجهولة،  يتركها 
زوجها في “مارسيليا” ويتجول 
كثيرا، يعود أحيانا  و ال يعود في 
اغلب األحايين ، ال يبدى أي اهتمام 
بها، ولكنه في احد المرات يأخذ 
منها ابنها، يرسله بعيدا حتى تربيه 
أحد االسر على التقاليد الفرنسية، 
يحاصرها الفراغ من كل جانب، 
بعيدة عن بلدها وابنها، حتى زوجها 
كف عن زيارتها أو ارسال المال 
الالزم لها، تسمع انه ترك فرنسا 
وأصبح حاكما على فلورنسا، تسمع 
أنه اتخذ من أحدى الراقصات عشيقة 
له ، ورفعها حتى اصبحت حاكمة 
بأمرها في تلك المدينة اإليطالية 
البعيدة، من المؤكد انه نسيها، سقطت 
من ذاكرته مثلما سقطت من ذاكرة 
الجميع، ملكة الحطام، تهبط إلى 
الميناء، جائعة وتعيسة  رصيف 
الراسية  السفن  تتأمل  ومنبوذة، 
أو التي تتأهب للرحيل، آال توجد 
سفينة واحدة، واحدة فقط تحملها 
إلى رشيد، تجلس حائرة فوق لفة 
من الحبال المالحة، يتأمل البحارة 
العابرين شكلها الغريب، في كل 
الموانئ يوجد دائما هذا النوع من 
النساء الوحيدات،  يتوقف أمامها 
احد البحارة، يتطلع إليها فتقول له 
بفرنسية متعثرة: آال توجد سفينة 
تأخذني إلى رشيد، يقول لها على 
الفور: بالطبع توجد، تعال معي، 
تتبعه إلى سفينة راسية، تهبط خلفه 
إلى قاعها حيث ال توجد إال العتمة 
والرطوبة، يسجيها على حشايا لها 
طعم الملح، تصرخ فال أحد يسمع 
ويعري  ثوبها  ويرفع  صوتها، 
جسدها، تدرك أنها مهما قاومت 
فلن يستمر ذلك طويال، تشهق وهي 
تستسلم له، ويشعرها هذا بالدف 
ء لمدة قصيرة، وباللزوجة لبقية 
بالبكاء وهي تجد  الليل،  تشهق 
نفسها على الشاطئ من جديد، ليس 
في يدها إال بضع عمالت صغيرة 
من الفضة، تظل ترتعد طوال الليل 
عاجزة عن النوم، البد أن هناك 
سفينة ما سوف تحملها، تهبط إلى 
التالي، وتسأل  اليوم  الميناء في 
السؤال نفسه لبحار ثان فيأخذها 
إلى قاع سفينة مختلفة، يطعمها 
الخبز وجرعات من شرب “الرم” 
، مهما اختلف البحارة ال ترحل 
الدفء طويال،  يدوم  السفن وال 
ولكن السؤال يتواصل كل يوم، 

واإلجابة دائما واحدة. 

ومضة من التاريخ 

الجزء الثاني

الصني توضح تأثري كورونا على جتارتها اخلارجية



إحالة أوراق 5 متهمني للمفيت يف قضية ختريب 
خط برتول مبصر

الرزاز يعيد تشكيل اللجنة الوطنية ملكافحة الفكر املتطرف

االحتاد األوروبي يعاقب شركة البرتول الرتكية على التنقيب 
يف مياه قربص

بعد تعطلها 8 سنوات.. 
منشأة غاز مصرية عمالقة تعود إىل احلياة

مطار القاهرة يبدأ منع سفر املعتمرين والسياح 
للسعودية

إسرائيل تصادق على بناء 1.8 ألف وحدة 
استيطانية جديدة يف الضفة

زواج وزير مصري من تونسية بقرار من السيسي

 القاهرة/ فرج جريس: نظمت 
السلطات المصرية، بعد ظهر 
األربعاء، جنازة عسكرية مهيبة 
للرئيس الراحل حسني مبارك، 
عبدالفتاح  الرئيس  بمشاركة 

السيسي. 
ألسرة  العزاء  السيسي  وقدم 
الرئيس المصري األسبق، وفي 
مقدمتهم قرينته سوزان مبارك، 
إضافة إلى نجليه جمال وعالء.

وتوفي مبارك، يوم الثالثاء، عن 
عمر يناهز 92 عاما بعد نحو 
شهر من وعكة صحية وتدخل 
المستشفيات  بأحد  جراحي 

العسكرية شرقي القاهرة .
وقد أدت أسرة الرئيس األسبق 
بمسجد  عليه  الجنازة  صالة 
المشير، شرقي القاهرة، حيث 
لُف جثمان مبارك بعلم بالده، 
وسط تدافع من كثيرين ممن أدوا 
الصالة لحمله وتدخل من األمن.
رئيسا  الجنازة  حضر  كما 
مصطفى  الوزراء  مجلسي 
مدبولي والنواب علي عبدالعال، 

وسفراء دول عربية وغربية.
وتواجد كذلك شيخ األزهر أحمد 
الطيب والبابا تواضروس الثاني 
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 
المصري  والرئيس  المرقسية 
السابق، عدلي منصور ورئيس 
الفريق  المصري،  األركان 

محمد فريد.
وفي عربة تجرها الخيول وضع 
الصندوق الخشبي الذي يحمل 
الرئيس وأمامها جنود  جثمان 
على 3 صفوف يحملون أكاليل 
المدفعية  أطلقت  كما  الورود، 

21 طلقة.
الورود والفتات  وبأكاليل من 
مئات  احتشد  تحمل صورته، 
المصريين أمام مسجد “المشير”، 
شرقي القاهرة، لوداع الرئيس 

األسبق.
وكان الفتا حضور العديد من 
دخل  الالتي  والنساء  األطفال 
بكاء، حزنا  نوبة  بعضهن في 
األسبق  الرئيس  موت  على 
وكذلك وجود العديد من الشباب 

في محيط المسجد.
ونعى قادة وملوك ورؤساء دول 
عربية وغربية الرئيس األسبق، 
مؤكدين أنه أدى دورا مقدرا في 
عودة مصر إلى اللحمة العربية 
دام عدة سنوات،  انقطاع  بعد 
فضال عن دوره في تعزيز دور 
العربي  الصعيدين  بالده على 

والدولي.
مبارك  وشهدت سنوات عمر 
محطات انتصارات وانكسارات، 
الراحل من  الرئيس  عبر فيها 
حافلة  زاهية  عسكرية  حياة 
إلى  لتكريم  وا باإلنجازات 
حياة مدنية دخلها نائًبا لرئيس 
الجمهورية ثم رئيًسا )1981(.
فيها من رؤيته كبطل  وتدرج 
البالد  إنقاذ  في  مساهم  قومي 
عن  مسؤواًل  باره  اعت لى  إ
واجتماعية  اقتصادية  أزمات 
يتخلى عن  أن  قبل  وسياسية، 
شعبية  احتجاجات  إثر  الحكم 
يناير/  25 في  شهدتها مصر 

كانون الثاني 2011.

 القاهرة/ فرج جريس: قضت 
الخميس،  محكمة مصرية، 
بإحالة أوراق 5 متهمين لمفتي 
الرأي الشرعي  البالد ألخذ 
تمهيداً للحكم بإعدامهم، إلدانتهم 
بتخريب خط بترول في مدينة 
البحيرة،  البارود في  إيتاي 

شمالي البالد.
جنايات  محكمة  وحددت 
مارس/  26 يوم  دمنهور، 

آذار المقبل للنطق بالحكم في 
القضية بعد ورود رأي المفتي.
المفتي استشاريا  ويعد رأي 
اإلعدام، وتحال  أحكام  في 

إليه األوراق قبل النطق بالحكم النهائي.
النيابة العامة أحالت 10 متهمين في القضية  وكانت 
أنابيب  العمدي لخط  التخريب  بتهمة  المحاكمة  إلى 
البترول بقرية “الماسورة” في إيتاي البارود، بغرض 
البترولية، ما أدى الشتعال  سرقة كميات من المواد 
النيران من مصدر مجهول نتيجة التسريب البترولي 
لبنزين 95 من الخط، ونتج عن ذلك وفاة 9 مواطنين 

وإصابة 11 آخرين.
حمادة  المستشار  المصري  العام  النائب  وأصدر 

الصاوي، حينذاك، بيانا عن الحادث، أوضح فيه أن 
تحقيقات النيابة العامة كشفت عن اتفاق المتهمين على 
سرقة المواد البترولية من خط أنابيب بترول )طنطا-
دمنهور(، واستأجروا قطعة األرض في شهر أكتوبر/
ونقَّبوا في األرض وثقبوا  الماضي،  تشرين األول 
بوا عليه محبساً، ثم دأبوا على سرقة مواد  الخط، وركَّ
مارة فيه، وحاول أحدهم في صباح يوم 13 نوفمبر/
تشرين الثاني تركيب محبس آخر فأتلف عازل الخط، 
وتسربت المواد البترولية منه وعندما خرج األمر عن 

سيطرتهم فروا هاربين.

 القاهرة/ فرج جريس: بدأت سلطات 
مطار القاهرة الدولي، الخميس، تنفيذ 
قرار السلطات السعودية بمنع سفر 
التأشيرات  حاملي  أو  المعتمرين 
السياحية إلى السعودية بسبب انتشار 

فيروس كورونا الجديد.
وقامت شركات الطيران بإلغاء سفر 
العشرات من المعتمرين داخل مباني 
القاهرة  مطار  في  الثالثة  الركاب 
الدولي على مختلف رحالت الطيران 
المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة، 
كما تم التنسيق مع السلطات العاملة 

بالمطار لتطبيق القرار.
وأعلنت مصادر أنه تم الدفع بأعداد إضافية من منسقي 
بتوجيهات  الطيران  بشركات  والعاملين  الصاالت 
قاموا  الدولي، حيث  القاهرة  ميناء  من رئيس شركة 
مباني  داخل  بالقرار  وإبالغهم  المعتمرين  باستقبال 
الطيران  إلى مكاتب شركات  الركاب، وتم توجيههم 

لتعديل الحجوزات أو إلغائها.
 وأشارت المصادر إلى أن رحالت العمرة كانت تعمل 
إال  الخميس،  يوم  األولى من صباح  الساعات  حتى 
أن الجهات العاملة بالمطار تلقت خطابا بوقف سفر 
بسفر  والسماح  والسياحة،  العمرة  تأشيرات  حاملي 

حاملي اإلقامات أو المواطنين السعوديين إلى مختلف 
المدن السعودية.

وكانت السلطات السعودية أصدرت بيانا جاء فيه “بناء 
على التوجيهات الواردة لوزارة الحج والعمرة بخصوص 
اإلجراءات االحترازية التي تتخذها المملكة لمنع وصول 
فيروس كورونا الجديد وضمن عدة إجراءات احترازية، 
فقد تم تعليق دخول غير السعوديين للمملكة ألغراض 
مؤقتا،  التأشيرات  إصدار  وإيقاف  والزيارة  العمرة 
العمرة  الوزارة على شركات ومؤسسات  تؤكد  كما 
والوكالء الخارجيين إلغاء أي حجوزات مستقبلية من 

تاريخه وحتى إشعار آخر”.

ت  ط ع أ  
الدفاع  وزارة 
اإلسرائيلية يوم 
الخميس الضوء 
األخضر لخطة 
بناء  ب تقضي 
نحو 1.8 ألف 
وحدة استيطانية 
جديدة في الضفة 
الغربية المحتلة.
وزير  وأعلن 
الدفاع اإلسرائيلي 
بينيت  نافتالي 
صفحته  على 

في “فيسبوك”، أن القرار يشمل بناء 1776 وحدة 
لبناء  العامة  الخطة  على  والمصادقة  استيطانية، 
620 وحدة جديدة في مستوطنة إيلي، عالوة على 
534 وحدة أخرى من المقرر بناؤها في مستوطنة 

شفوت راحيل.
وتعهد بينيت في أعقاب مصادقة “مكتب التخطيط 
المركزي في يهودا والسامرة” التابع للجيش اإلسرائيلي 
االستيطانية  األنشطة  بمواصلة  الخطة  هذه  على 
و”عدم تسليم أي شبر من األرض للعرب”، بحسب 

صحيفة “جيروزاليم بوست”.
بنيامين  الوزراء  لرئيس  االنتقادات  بينيت  ووجه 
نتنياهو على قرار عدم فرض سيادة إسرائيل على 
انتخابات  حتى  الغربية  الضفة  في  المستوطنات 

الكنيست الثاني من مارس القادم.
وكانت إسرائيل قد اتخذت سلسلة خطوات في سبيل 
الفلسطينية  األراضي  في  استيطانها  نطاق  توسيع 
المحتلة، منذ نشر البيت األبيض أواخر يناير خطته 
للسالم المعروفة بـ”صفقة القرن”، والتي تعترف 

بسيادة الدولة العبرية على جميع المستوطنات.

 قرر رئيس الوزراء األردني عمر الرزاز، إعادة 
تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفكر المتطرف، 
برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية، وعضوية 

عدد من الوزراء واألمناء العامين.
ويأتي هذا القرار لتكثيف الجهود الوطنية وتنسيقها 
لمنع  الوطنية  الخطة  تنفيذ  في سياق  وتوحيدها 
ومكافحة التطرف والوقاية منه، والتي اعتمدت 

مؤخرا من قبل مجلس الوزراء.
الوزارات  لكافة  المرجعية  اللجنة  وستشكل 
بالسياسات  يتعلق  ما  في  الرسمية  والمؤسسات 
الحكومية لمكافحة ومنع التطرف، وتفعيل تنفيذ 
البرامج  تنفيذ  واإلشراف على  الوطنية  الخطة 

والمشاريع المنبثقة عنها.
والعمل مع الجهات الدولية والشركاء والمانحين لهذه الغاية.كما ستعنى اللجنة بالتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية، 

 وسع االتحاد األوروبي قائمة عقوباته 
المفروضة على تركيا بسبب مواصلتها 
عمليات التنقيب عن الغاز في المنطقة 
ما  في  بقبرص،  الخاصة  االقتصادية 
تعتبره بروكسل انتهاكا لحقوق قبرص 

السيادية.
قائمته  في  األوروبي  االتحاد  وأدرج 
البترول  السوداء نائب رئيس مؤسسة 
التركية TPAO رئيس قسم االستكشاف 
أكالين،  فيها محمد فروخ  الجيولوجي 

ونائبه علي كوسكون نام أوغلو.
له:  بيان  في  األوروبي  االتحاد  وقال 
“هذان الشخصان مسؤوالن عن تخطيط 
وتوجيه وتنفيذ أنشطة التنقيب عن المواد 
الهيدروكربونية في شرق المتوسط   دون 

موافقة جمهورية قبرص”.
وبموجب العقوبات سيتم تجميد أصول المسؤولين المذكورين 
القضائية األوروبية، ومنعهما من دخول  للسلطة  الخاضعة 

أراضي الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.
وتواصل أنقرة التنقيب في شرق المتوسط منذ أكتوبر الماضي، 
إذ أرسلت أول سفينة حفر ترافقها سفن حربية إلى قبالة ساحل 

جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا.

 بعد أن ظل معطال لما يقترب من 8 
السياسية  التقلبات  سنوات على خلفية 
التي شهدتها مصر منذ احتجاجات يناير 
2011، بات مصنع دمياط إلسالة الغاز 
شمالي البالد على طريق العودة إلى الحياة 

مرة أخرى.
فقد أعلنت “إيني” اإليطالية و”ناتورجي” 
اإلسبانية، الخميس، إنهما توصلتا إلى اتفاق 
مع مصر لتسوية سلسلة من النزاعات بشأن 
المصنع، مما يمهد الطريق الستئناف عمل 

المنشأة بحلول يونيو المقبل.
ومن شأن االتفاق إنهاء المصالح التجارية 
لـ”ناتورجي” في مصر، وفض مشروع 
مشترك بين “ناتورجي” و”إيني”، بينما 
سترفع األخيرة وشركات مصرية مملوكة 

للدولة حيازاتها في مصنع دمياط.
والمنشأة، البالغة طاقتها 7.56 مليار متر 
مكعب سنويا، معطلة منذ نهاية 2012، 
حين تضررت إمدادات الغاز في مصر 
من جراء التقلبات المتالحقة، واضطرت 
الحكومة الستيراد الغاز لتلبية الطلب المحلي.
لكن اكتشافات جرت في اآلونة األخيرة 
تعني أن القاهرة تملك اآلن فائضا من 
الغاز، بمقدورها تصديره عبر مصانع 

الغاز الطبيعي المسال.
وفي العام الماضي، صدرت مصر ما 
يزيد عن 3 ماليين طن من الغاز الطبيعي 
المسال، ارتفاعا من 1.5 مليون طن في 

2018 و850 ألف طن في2017.
ومصنع دمياط مملوك بنسبة 80 بالمئة 
لـ”يونيون فينوسا غاس )يو إف جي(”، 
“إيني”  بين  مشترك  مشروع  وهو 
و”ناتورجي”، بينما تنقسم البقية بالتساوي 
بين الشركة المصرية القابضة للغازات 
المصرية  والهيئة  )إيغاس(  الطبيعية 

العامة للبترول.
المصنع  فإن  الخميس،  اتفاق  وبموجب 
حاليا مملوك بنسبة 50 بالمئة لـ”إيني”، 
و40 بالمئة لـ”إيغاس” و10 بالمئة للهيئة 

المصرية العامة للبترول.
واكتشفت “إيني” حقل “ُظهر” للغاز، 
أكبر حقول مصر على اإلطالق، في 
2015، وتملك مجموعة أصول أخرى 

في البحر المتوسط.
وستستحوذ الشركة على عقد شراء الغاز 
الطبيعي لمصنع دمياط وتحصل على 
حقوق إسالة مكافئة، مما يرفع محفظتها 
3.78 مليار متر  بمقدار  المسال  للغاز 

مكعب سنويا.
“إيني”، كغيرها من شركات  وتتطلع 
لتجريد  الكبرى،  العالمية  النفط والغاز 
أنشطة أعمالها من الكربون، وترى أن 
الغاز الطبيعي المسال والغاز موردين 

مهمين في ذلك التحول.
وفي غضون ذلك، أشادت “ناتورجي” 
باالتفاق كخطوة إيجابية في خطتها لخفض 
انكشافها على عقود شراء الغاز، علما أن 
أسعار الغاز المسال عند أدنى مستوياتها 

في عدة سنوات.
وستحصل الشركة اإلسبانية أيضا على 
600 مليون دوالر نقدا، ومعظم أصول 
“يو إف جي” البالغة قيمتها 300 مليون 
أنشطة  باستثناء  دوالر خارج مصر، 

الشركة في إسبانيا.
تغييرات على اإلدارة في  ومنذ إجراء 
2018، تركز “ناتورجي” على خفض 
بينها  التكاليف والخروج من دول من 
كولومبيا وإيطاليا ومولدوفا وجنوب إفريقيا.

وقالت “إيني” إنها ستستحوذ على أنشطة 
“يو إف جي” لتسويق الغاز الطبيعي في 
يعزز وجودها في سوق  مما  إسبانيا، 

الغاز األوروبية.

 القاهرة/ فرج جريس: نشرت الجريدة الرسمية 
الفتاح  المصري عبد  الرئيس  قرار  في مصر، 
يعمل مفوضا  لمواطن مصري  يسمح  السيسي 

تجاريا بالزواج من مواطنة تونسية.
الدين حسن  لعالء  “اإلذن  القرار:  في  وجاء 
بالتمثيل  التجاري  المفوض  الوزير  رضوان، 
التجاري، بالزواج من منية بنت حسين بن محمد 

التومي، المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية.
وصدر القرار وفقا للدستور، وبعد االطالع على 
الصادر  والقنصلي  الدبلوماسي  السلك  قانون 
بالقانون رقم 45 لسنة 1982، وعلى قرار رئيس 
الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة 

التجارة والصناعة.
وكان قد أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا 

التجاري  بالتمثيل  التجاري  األول  للسكرتير  يسمح  مماثال 
المصري محمد حسانين إسماعيل بالزواج من مواطنة جزائرية.

أخبــار
جنازة عسكرية مهيبة للرئيس األسبق حسين مبارك مبشاركة الرئيس السيسي

     Vendredi 28 février 2020
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بقلم: تيماء الجيوش

حصـر إرث 
     ألقت النظرة األخيرة على جدولها و ابتسمت سعيدة بان 
، ما يعني ربما  العمل سينتهي سريعاً  و  ُمنهكاً  اليوم لن يكون 
ساعتان تستطيع أن تنجز بهما بعضاً من االتصاالت الضرورية 
 مع موكليها للحصول على إجاباٍت هامة متعلقة بملفاتهم و ربما 
قد تتطلب إجراءاٍتَ قانونية أو ترتيب الخطوات القادمة و ذلك 
كٌل بحسب دعواه. لطالما احبت الخروج للعمل باكراً و كيف ال 
إنهاء  ينازعه شغف و  الذي ال  المحاماة هي مهنتها وشغفها  و 
ما عليها وفقاً لجدولها اليومي يعني دوماً انه يوم جيد. و ضعت 
اوراقها في حقيبتها حيت والديها مجتازًة حديقة دارها و ما أن 
الخارجي حتى تعالى صوت هاتفها ، أسرعت  الباب  وصلت 
تعباً تختلط كلمات تحيته مع جمٍل  لتجد صوته ُمسرعاً  بالرد 
اليوم  أستاذة ندى إن سمح وقتك  بقوله ارجوك  أنهاها  متالحقة 
ان تذهبي لحضور الدعوى اليوم نيابًة عني ، هي اول جلسة ، 
هناك ظرف طارئ يمنعني من ذلك و كل األسئلة و ما غاب 
التفاصيل ستجديها لدى الموكلة ستنتظرك هناك في ردهة  من 
الملف بأكمله سأرسله لك إن رغبت في  المحكمة . كما أن 
ذلك. رّدت تحيته بأطيب منها و أطمئنت أواًل أن ما ألّم به ليس 
بالخطير أو يمس أفراد عائلته فهو محاٍم و زميل عزيز عليها ، 
ثم أكدت له و بترحاب أنها ستنوب عنه اليوم في جلسة المحكمة 
ما دام األمر طارئاً جداً ، فلديها الوقت و لحسن الحظ . أخذت 
الجلسات  أن  يقيناً  تعلم  بالموكلة و هي  الخاصة  الهاتف  ارقام 
لتبليغ الطرف الخصم و ما بقي هو  األولى غالبًا ما تكون 
إجراءات شكلية ال جذرية أو معقدة وليس فيها ما يدعو إلى إلمام 
ٍ دقيًق ٍبتفاصيل الملف. و صلت المحكمة و خالل دقائق كانت 
تلتقي في ردهة المحكمة موكلة زميلها ، إمراًة خجول ، اسمها 
عادلة ، تواري نظراتها عنها وتشكرها بأدب جّم قبولها النيابة 
انتهىت من جملتيها حتى وجدت  عن محاميهم األصيل ما أن 
سيدة متقدمة تتجه صوبهما ببطٍء لكن بثبات يرافقها شاٌب صغير 
ال يتجاوز السابعة عشر. سارعت عادلة إلى تقديمهما فاألولى 

هي أمها تتكئ على حفيدها ابن عادلة.
يا استاذة ، هذا  أريد أرثي  تقول »أنا ال  تبادر و  باألم   تفاجأت 
عيٌب و عار علّي، لو كان أبي حياً لبقي المال كله في جعبته ثم 
إن أبناء اخي هم من سيحملون اسم عائلتي ، هم من لهم الحق 
بالمال و لست أنا، أوالدي هم ابناء رجٍل غريب، أال توافقيني يا 
أستاذة؟ ثم أردفت لو كان أبي حياً اآلن لما استطعت النظر في 
عينيه ، وكيف لي و أنا أتعدى على ماله. أليس المال أصحابه 
أحق به«؟ ابتسمت وأكدت لها ان كل ما تود قوله سيُنظُر به ، 
لكن اليوم الجلسة ستكون شكلية ال اكثر وال اقل ثم استدارت نحو 

عادلة متسائلة عن ملخص الملف.
 تفاجأت بأن عادلة و أمها هما مدعى عليهما من قبل طرف 
االدعاء و ان األمر متعلق ببيع عقار يعود للجد الذي توفى من 
امٍد بعيد وولده هو من كان يستثمر العقار حيث الريع يعود له 
كاماًل و الذي ايضاً توفى حديثاً . قرر ورثته البيع وهذا يستلزم 
وثائق معينة فال بُدَّ من استخراج حصر إرث و توقيع عقد البيع 
البيع  أثار   . القانونية من قبل جميع األطراف  بحسب األصول 
و ما يستوجبه من خطواٍت قانونية حفيظة األم ، فهي ترى أن 
العصبة أي  إلى  ابناءه  إلى  الجد يجب ان يعود  يمتلكه  كل ما 
إلى أخيها وورثته . ما حاجتهم اليها في حصر اإلرث؟ ما هي 
صفتها؟ ما حاجتهم اليها في توثيق البيع ؟ و لماذا؟ هي ال تجد 
نفسها أهاًل لإلرث و ال تقبل به ، تراه ليس حقاً لها، ترى نفسها 
ُمتعديًة على حقوق شقيقها و أوالده، تجده حصولها على إرثها 
، تراه خيانًة ألبيها ، و األكثر من ذلك أن المال سيذهب  عيباً 
بعد وفاتها إلى ابنتها أي إلى أوالد رجل غريب ثاٍن. فهل هذا 
يصُح يا استاذة؟ التفتت ندى نحو األم ُمشفقًة و مدركًة لقوقعتها 
االجتماعية التي أغلقتها على نفسها، اشفقت على اجيال متعددة 
النساء أطلقن على دونيتهن أسماء مختلفة و عّبروا عنها  من 
بطريقٍة تفتقُد االعتداد بأبسط حقوقهن ، أشفقت على العمر الذي 
مضى دون أن تدرك امرأًة واحدة بأن اإلرث الذي ترفضه و 
تباهي برفضها له إنما هو حق و ليس اعتداًء على حقوق ما بقي 
من الورثة . يثير استغرابها هذا الحماس الزائد لدى بعض النساء 
في نبذ الصلة و األحقية ، كيف يُمكن المرأة أن تجد نفسها أقل 
من اخيها الرجل أو دوناً عنه أو ليست صاحبة حق مساٍو لحقه؟ 
ال جدال بأن للجميع حق القبول أو الرفض لكن ان يكون منبت 
بعينه و  التمييز  امرأة و ليس لسبٍب آخر فهو  أنها  الرفض هو 
باسوأ صوره ، فأوالدها لن يحملوا اسم الجد و لن يكونوا امتدادا 
لنسبه الميمون، أية مغاالٍة في االنتقاص من الذات و أية ظروٍف 
اجتماعية - ثقافية أوجدت هكذا دونية؟ حاولت ندى ان تستميل 
أنها  تُعبّر عن رأيها و  أن  الحق في  لها كل  بأن  بالقول  السيدة 
قانوناً وريثًة شرعية لذلك من الهام تتبع اإلجراءات و حضورها 
و  لها ايضاً ان ترفض حصتها اإلرثية لكن هناك إجراءاً قانونياً 
. إزداد عناد  قبواًل  أو  ايجاباً  لها بعد ذلك ما تريد إن  ُمّتبعاً و 

السيدة و أردفت بأن القانون مخطئ و ال بد من تصحيحه.
بالوقوف و متابعة  اكتفى  ابنها صامت  ابنتها تزداد حيرتها و 
الحديث . نظرت ندى إلى السيدة و سألت إن كان األمر كذلك 
القاضي  لُتخبر  أنها قدمت  اليوم؟ أجابت  أتيت إلى هنا  فلما 
برفضها. أشفقت ندى عليها أكثر ، فما يجري هو بعيد كل البعد 
المعلومات و قد قررت أن  عما يدور في خلد امرأة تفتقر إلى 
تبارز في المكان الخاطئ كي تبرهن المرة تلو المرة و بشكٍل 
التي عفا عليها  التقاليد  بأنها هي من تحافظ على حرم  مجاني 
الزمان و مضى . نظرت ندى إلى عادلة و سألتها هل تحتاجون 
هذه الحصة االرثية أم أنكم مكتفون مادياً؟ فأجابتها و هي تجانبها 
النظر بل نحتاجها ، لدي أطفال و هذا ابني لن يمضي وقتاً طويل 
حتى يبدأ دراسته الجامعية، هذه الحصة ستُعينني حتماً لكن المال 
مال أمي و القول قولها. كان ال بد لهذا الموقف ان ينتهي فهي 
و إن كان لديها الوقت فليست في بحبوحة منه اليوم ، عليها ان 
تمضي و تُكمل بقية جدولها اليومي. هي تعي ان هذا جداال لن 
ينتهي و تعي اكثر ان هذه السيدة هي نتاج سنين ثقافة معينة ال 
يمكن حلها ببضٍع من الوقت في اروقة المحاكم . بل األحرى هي 
ضحية  و ليست نتاج . على أية حال عليها ان تجد حاًل سريعاً 
فاألمانة المهنية تستلزم منها ان تبذل العناية . توجهت ندى إلى 
ُتكملي  ابناء شقيقك ان  : ما رأيك و لمصلحة  بالقول  أم عادلة 
حصر اإلرث أما المال فلِك ان تتنازلي عنه كيف شئت الحقاً؟ 
بهذا تكونين قد  انك  أن هذا سيكون لمصلحتهم و  تماماً  تأكدي 
أزلت عبئاً عن كاهلهم ، وتأكدي اكثر ان هذا لن هذا لن يؤثر 
على رغبتك و إرادتك في التنازل ، ما رأيك؟ كما ان بقاءك هنا 
أليس كذلك؟  المزيد من اإلرهاق ،  لمدٍة طويلة سيتسبب في  و 
ابي سيبقى  أوافق ما دام ملك  قلياًل و أردفت  أم عادلة  صمتت 
تثبيت  تم  المحكمة بعد ان  الجميع من  ألبناءه وأحفاده. خرج 
الشجر  فارقتهم ندى و سارت في ظل   . الجلسة  الحضور في 
الوارف فالقيظ يزداد مع انتصاف النهار التفتت إلى يمناها لتجد 
عادلة و عائلتها يسيرون بخٍط مواٍز لها على الطرف اآلخر من 
الشارع ال زالت الجدة تتكئ على حفيدها وتمسك بيدها األخرى 
ابنتها كي تستطيع السير . كم المفارقة مؤلمة ، ال تستطيع ان 
تخطو بدونهم ، هم سندها ، هم من يعتني بها ، هم األحياء ، هم 
من لهم العمر القادم ، ابيها رحل و كذلك اخيها ، هم الماضي ، 
تحرص على دونيتها و كأنها بهذا ترضيهم في مماتهم ، تؤكد 
لهم انها لن تتجاوزهم ، و كيف لها ذلك . هي امرأة ليست إال .

اسبوع سعيد لكم جميعاً.
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عبث الضمري واملاليني ؟؟ 
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بقلم : خالد بنيصغي 

بقلم: السيد الهادي

يًعا...ولكن؟! ِ جمَ بهْم  حْتسمَ  

اآلثار: ختفيض أسعار التذاكر لألجانب 50% خالل 3 أشهر الصيف بالصعيد

اآلثار تعلن االنتهاء من أعمال ترميم 
وتطوير معبدي أبو مسبل بأسوان

اآلثار: انتهاء 90%من أعمال الرتميم 
مبشروع إحياء قرية 

شالي األثرية بواحة سيوة

بقلم/ أسماء أبو بكر

- إذا خشينا الوهم، صنعنا له اسناناً.

البارود وإن ظل نصفه في الشرق ونصفه في  العالم انفجارات  - سوف يتقاسم هذا 
الغرب

- السالح يبحث عن معركة كما تبحث المعركة عن السالح.

- السالح عند البايع، والحرب عند المشترى.

- المحارب يكمل حربه وسالمه طالما ظلت في بندقيته طلقه للحرب وطلقه للسالم.

 

 كنُت وال زلُت أسأل نفسي إن كان البد أن تكسب 
الماليين دون أن تقدم أي نتيجة إيجابية ، وهل أصبح 
أجل  من  الدولية  المحاكم  تتدخل  أن  الضروري  من 
إنصاف هؤالء الذين جاؤوا بنتائج كارثية ويطالبون 
المسؤولين  الكثير من  حّقاً الزال  ؟؟ وهل  بالماليين 
والُمَسيِّرين ساذجين لهذه الدرجة الكبيرة ؟؟ نحن هنا 
كرة  مدربي  يجنيها بعض  أموال طائلة  نتحدث عن 
القدم رغم النتائج الكارثية التي يجلبونها لفرقهم ؟؟؟ 

يطالب حسنية  فاخر   “  : المستفز  الخبر  بهذا  لنبدأ 
أكادير بمليون دوالر ؟؟ حيث 

تلقى حسنية أكادير ، خطاًبا رسمًيا من محامي محمد 
فاخر المدرب السابق للفريق، الذي أقيل من منصبه 
مستحقاته  على  بالحصول  فيه  يطالب  شهر،  قبل 
.. ؟؟؟   مليون دوالر  بأكثر من  قدَّرها  التي   ، المالية 
مختلف  إلى  باللجوء  تهديًدا  فاخر،  ن خطاب  وتضمَّ
هيئات التحكيم الرياضي ما لم يمتثل الفريق لمطالبه 

ومنها هيئة التحكيم الرياضية في سويسرا “. 
وكما يقول المثل : “ شر البلية ما يضحك “ ولعلمكم 
فقط فإن هذا المدرب الذي لم يعد يقدم في كرة القدم 
أي نفع يذكر ألي فريق مغربي في السنوات الماضية 
، بل أصبحت نتائجه كارثية بكل المقاييس ، كان قد 
م بدعوى ضد الرجاء البيضاوي المغربي وصلت  تَقدَّ
إلى المحكمة الدولية ) طاس ( ، لكن األمر هنا يختلف 
مع الفريق السوسي “ حسنية أكادير “ حيث لم يمكث 
نتائج  تحقيق  مدة قصيرة جدا طبعها  إال  الفريق  مع 

كارثية ؟؟ 
عمل  أي  وعن  ؟؟   “ فاخر  محمد   “ يطالب  فبماذا 
فبَغّضِ  ؟؟  دوالر  مليون  من  أزيد  يتقاضى  أن  يريد 
 ، األكاديري  بالفريق  يربطه  الذي  العقد  النظر عن 
أال يستحيي هذا المدرب وهو يطالب بهذا التعويض 
أن  نفسه  يسأل  ألم  ؟؟  كارثية  نتائج  نظير  الخيالي 
هذه المبالغ التي يطالب بها دون أي جهد هي أموال 
مشبوهة بشبهة الحرام ؟؟ أليس من األجدر أن يبحث 
كل  في  به  معمول  هو  كما  العمل  مقابل  المال  عن 
األعراف والتقاليد واألخالق في كل أنحاء العالم ؟؟ 

كفى  والعربية  المغربية  الفرق  رؤساء  لكل  أقول 
كفى   ، المدربين  أشباه   “ أسماء   “ البحث عن  من 
الماضي ألي مدرب  في  كان  تاريخ  البحث عن  من 

مدرب  الخيالية ألي  للمطالب  الرضوخ  من  كفى   ،
كيفما كانت قيمته التسويقية ، كفى من إمضاء عقود 
بالماليين وتوريط فرق بل وُمدن بأكملها في أزمات 
مادية تخنق الجماهير وتهوي بالفريق في “ كناش “ 
التاريخ  األسود المظلم ؟؟ لماذا ال تكون هناك شروط 
تحمي الفريق والمدينة من مثل أن يَُقاَل المدرب غير 
مأسوف عليه بدون أي تعويض في حالة تحقيقه نتائج 

سلبية في الشهرْين أو الثالثة أشهر األولى ؟؟؟ 
لقد أكدت التجارب غير ما مرة أن مساعدي المدربين 
فريقه  أنقذ  من  فمنهم   ، فرقهم  مع  المعجزات  حققوا 
الوطنية  المجموعة  الثاني من  القسم  إلى  النزول  من 
التطواني  المغرب  مع   “ بنحساين   “ مثال  فعل  كما 
في الموسم الرياضي السابق ، بل إن زميله “ محمد 
بلقب  اتحاد طنجة  مع  يفوز  أن  استطاع   “ المرابط 
البطولة بعدما خلف المدرب “ بادو الزاكي “ الذي لم 
يحالفه الحظ في بداية الموسم مع الفريق الطنجي .. 

والقائمة تطول في هذا المجال .. 
بحماية  المغربي  االتحاد  نطالب  أن  يفوتنا  ال  كما 
الذين  المدربين  بعض  طغيان  من  الوطنية  الفرق 
ما  لديهم  يعد  لم  أنه  العقد رغم  في شروط  يبالغون 
أن  ننسى  أن  دون   ، الوطنية  القدم  لكرة  يقدمون 
المسؤول الرئيسي عن هذه المشاكل كلها هم رؤساء 
كما   ، العقد  لشروط  جيدا  ينتبهون  ال  الذين  األندية 
 ، للغاية  مستفز  لشرط  سلبي  بشكل  يرضخون  أنهم 
لمدة   “ المستحقات   “ جميع  أداء  قبول  في  ويتمثل 
العقد والتي غالبا ما تكون بين “ سنتْين “ و “ ثالث 
سنوات “  في حالة فسخ العقد من ِقَبل الفريق ، وهو 
 : مر  أحالهما  أمرْين  بْين  الفريق  رئيس  يجعل  ما 
إما دفع المبلغ الضخم في ظرف وجيز ، وهذا غير 
ممكن على اإلطالق ، أو القبول بالمدرب جاثماً على 
ما  وهو   ... والجماهير  والمسؤولين  الفريق  قلوب 
يفرز إقالته واللجوء إلى المحاكم ؟؟ فعن أي ود وعن 
أي نفع رياضي يتحدث هؤالء ؟؟ وتبقى اإلشارة إلى 
الكروي  الوسط  المشكل أصبح مْستشرياً في  أن هذا 
والمشهد  يتناسب  ما ال  ، وهو  بشكل الفت  المغربي 
الرياضي المغربي الذي يروم الوصول إلى العالمية 
في بطولته االحترافية ؟؟ فهل من حل لهذه المعضلة 

يا ترى ؟؟ 

المصرية  الحضارة  يميز  ما  أهم  من    
فظلت  المصرية،  المعابد  هي  القديمة 
شاهدا فريدا على براعة اإلنسان المصري 
وكان يطلق على المعبد اسم )بر نتر( أي 
فيه  يمكث  الذي  المكان  وهو  اإلله  بيت 
اإلله ،وهو المكان الذي يتواصل فيه البشر 
والعطايا  القرابين  إليه  ويقدم  اإللهة  مع 
والهبات وأقامه الصلوات من قبل الشعب 
وانه  لحكمهم  الشرعية  والملوك إلضفاء 
بذلك يمنح القوه من قبل اإلله وانه صوره 
الكثير  المعابد  اإلله على األرض ،وهذه 
المصري  تدين  قاطعا على  دليال  تعطى 

القديم وبراعة علوم الهندسة والعمارة .
وتنقسم  المعابد إلى المعابد اإللهية: تكرس 
تلحق  معابد  الجنائزية:  المعابد   - لإلله 

بمقابر الملوك
لعبادة  مكرس  كان  دندرة  معبد  وكان 
المعابد  أجمل  يعتبر  الذي  الربة حتحور 
حالة  اإلطالق من حيث  المصرية على 
اإلله حتحور  أو  دندرة  الحفظ ويقع معبد 
قدماء  الحب والجمال واألمومة عند  إلهة 
إله  اإلله “حورس”  المصريين، وزوجة 
معبد إدفو؛ على الضفة الغربية لنهر النيل 
في مدينة دندرة بمحافظة قنا والتي عرفت 
في النصوص المصرية باسم “تا نترت”، 
ثم  اآللهة حاتحور،  إلى  إشارة  اآللهة  أي 
أصبحت في اليونانية تنتيرس وفي العربية 
السادس من  اإلقليم  دندرة كانت عاصمة 
الثالوث  فيها  وعبد  العليا،  أقاليم مصر 
بحدتي،  “حاتحور، وحور  من  المكون 

وحور إحي”.
المصرية  النصوص  في  دندرة  وعرفت 
القديمة أيضا باسم أيونت نسبة إلى مدينة 
ايون في منطقة المطرية الحالية، وذكرت 
أنها  المصرية على  األساطير  في  دندرة 
كانت مسرحا إلحدى المعارك التي قامت 
بين حورس وست وترجع هذه األصول 
الملك خوفو  الرابعة، وشيد  األسرة  إلى 

معبد هناك.
روائع  من  دندرة  معبد  واجهة  تعد  و 
المصرية  بالمعابد  الخاصة  الواجهات 
متًرا،   35 يبلغ عرضها  القديمة، حيث 
مقدمة  متًرا، وفي   12.5 ارتفاعها  ويبلغ 
برءوس  متوجة  أعمدة  ستة  الواجهة 
الصالصل  شكل  على  ة  حتحوري
بواسطة  المعبد  بوابة  ُبنيت  الموسيقية، 
“دوميتيان”،  اإلمبراطور  من  كل 
واإلمبراطور “تراجان” في القرن األول 

الميالدي.
لتيجان  ا هي  المعبد  يميز  ما  وأهم 
األبراج  ومناظر  الرائعة،  الحتحورية 
وأسطورة  سقوفه،  تزين  التي  السماوية 
الشمس،  قرص  مع  حتحور  اتحاد 
السماء،  إلهة  نوت  اإللهة  ومقصورة 
كليوبترا  تقف  الخلفي  الجدار  وعلى 
وابنها قيصرون في منظرين أما حتحور 
معبد  يقف  المعبد  خلف  أخرى  وأرباب 
أخذها  قطع  من  مبنى  إليزيس  صغيرا 
سابقة  مبان  من  أغسطس  اإلمبراطور 

كانت في الموقع.

القبح ولكننا نواجهه،  . ال      ال يمكن أن نتخيل 
ال  آالمه،.  نقاسى  ولكننا  الفراق  نتحمل  أن  نستطيع 
لها ، مرارا . ال  الخيانة ولكننا نتعرض  تقبل  يسعنا 
.، ال  نمنعها  أن  نستطيع  إنما ال  اإلنتقام  فكرة  نحبذ 
يجدى الصراع على السلطة ألن عواقبه  وخيمة.، ال 
نكتفى بما نملك ولكن ليس هناك من تدبير. ال نقتنى 
وال  انفسنا  نرضى عن  بالقليل. ال  نقنع  وال  الكثير 
نستطيع  واقعنا وال  نرضى عن  اآلخرين. ال  نمدح 
تغييره. ال نستمتع بالحياة لكننا نعيشها.  وفى المقابل 
الحب  نفتش عن   . نجده  وال  األمان  نبحث عن   ...
فنضيع  اإلمتالك  نريد  نصادفه.   ما  وقلما  الصادق 
تتالشى.   ما  ولكن سرعان  السعادة  نتمى  كل شئ.  
نفتقده.   ولكن  والتقدير  االحترام  معنى  على  نؤكد 
نبغى الرقى ولكننا ننحدر بشدة. نحث على اإلحسان 
دائما،   تفوز  واألنانية  ؟  نجدهم  أين   ، والتعاطف 
نسعى  تحرمنا.  األيام  ولكن  العائلة  إلى روح  نتوق 
تنقصنا، نرضى  اإلمكانيات  أما  والتميز  النجاح  إلى 

بنصيبنا من الحياة و هى تزيد من قسوتها . 
على  اإلبتسامة  ونرسم   ، نقاوم  فأننا  ذلك...   ومع 
نافضين  وننهض   ، أحزاننا  وندارى   ، وجوهنا 
تراب اليأس واالنهزامية عن أنفسنا ؛ وهذا ما يميز 
اإلنسان المتحدى الذى يقهر الظروف ويطوعها عن 
ويجلعها  للظروف  الذى يرضخ  اإلنهزامى  اإلنسان 
تسوس حياته، و مع ذلك فإن المقاومة أو االستسالم 
أو  الذكاء  أو  الشخصية  قوة  على  قاطعاً  دلياًل  ليس 
إقتناص الفرص ولكن األمر كله يتعلق بصدق النوايا 
واإليمان بأهمية الوصول إلى الهدف المنشود لتحقيق 
الغرض  ؛ وهذا  اإلمكان  قدر  الفشل  الذات ومقاومة 
بأن يولد طاقة ويظهر إصرارا و يقوى  وحده كفيل 
اذ تعرقل فى خطوة ما ، ال ينهار بل  العزيمة حتى 
الهروب  رافضا  الرأس  مرفوع  النهوض  يحاول 
ومصر على مواصلة الكفاح .. فاإلصرار هو مفتاح 

للمشاعر  أبدا  يستسلم  ال  الدءوب  فاإلنسان  النجاح 
السلبية أو ألراء محبطة من شأنها أن تشتت تركيزه 
وتسلبه أحالمه وتحطم آماله الذى طالما ما قاوم حتى 
الذى  فاإلنسان  ؛  ينالها  وميوله ورغباته حتى  نفسه 
الفشل  فى محطات  اإلنتظار  يطيل  النجاح ال  يبغى 
يتخطها سريعا  ولكنه   ، تواجهه  أن  بد  وال  التى   ،
الدفاع عن  فى  بطموحاته من جديد ويستمر  ويلحق 
قدراته وكيانه ويدعمهما حتى تستقيم األمور.  ومن 
للعزيمة  و  مكانة  ولإلنسانية  معنى  للحياة  نجد  هنا 
ضرورة وللبداية أهمية قصوى وإن حبانا هللا بأناس 
صادقين وانعم علينا بفهم و وعى ، فمما ال شك فيه 
معطيات من حسن  نمتلكه من  وما  الدعائم  هذه  إن 
تدبير وتخطيط ، فهذا من شأنه أن يجعلنا نتحفظ من 
األخطاء ونستوعب األمور جيدا ونتبحر فى دراسة 

أدق التفاصيل حتى نحصل على أفضل النتائج. 
وبين  األمواج  تالطم  وبين  وصعود  هبوط  وبين 
فى حيرة  يعيش  عاقل  إنسان  ..هناك  ووديان  جبال 
أخرى  وتارة   ، ويرتفع  يسمو  تارة   .. أمره  من 
يهوى ويسقط .. بين علو وانحدار يتأرجح ، ولكنه 
.. ومن  يكتسب خبرات  الصراعات  هذه  من خالل 
؛  النجاح  درجات  أولى  يعتلى  تعثره  التى  الحجارة 
يلبث  فال  هباء  قد ضاع  أن مجهوده  يوما  وإن ظن 
وبريق  نبت  قد  ثمرة  ولو  البعيد  األفق  فى  يرى  أن 
فيكون  نفسه اإلرادة من جديد  تبعث فى  يتألأل  أمل 
فى  يكل ألن  وال  يمل  ال  ثابتة  وقدم  عالية  همة  ذو 
مجال  إنسان  فلكل   .. سعادته  تكمن  نجاحه  إثبات 
لتفوقه ومصدر لهنائه . فهناك مجاالت عديدة تتيح 
فرص رائعة لكل فرد حسب قدراته ولكن عليه أن 
ويعتبر  ويتفهمها  نفسه  داخل  بالغوص  أوال  يقوم 
حتى  معها  التعامل  ويحسن  ونقاط ضعفها  قدراتها 
العملية واإلجتماعية على  التوازن فى حياته  يحقق 

حد سواء .
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برئاسة  اجتماعه  في   ، لآلثار  األعلى  المجلس  إدارة  قرر مجلس    
يونيو  يشمل شهر  أن  واآلثار،  السياحة  وزير  العناني  خالد  الدكتور 
نسبة التخفيض التي أقرها المجلس من قبل على أسعار تذاكر األجانب 
الكاملة بالمناطق والمتاحف األثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا 

واألقصر وأسوان خالل شهري يوليو وأغسطس.
القرار  اليوم ، إلى أنه بموجب هذا  وأشار المجلس ، في بيان أصدره 
سيدفع جميع السائحين األجانب سعرا موحدا وهو سعر تذاكر الطالب 
القرار  وبهذا   ، الكاملة  التذكرة  %50 من سعر  يمثل  والذي  األجانب 
ستمنح نسبة التخفيض خالل أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من عامي 

2020 و 2021.
وأكد أن ذلك يأتي بناء على طلب ورغبة المستثمرين في محافظة األقصر 
ومبادرة “صيف في الصعيد” التي أطلقتها وزارة السياحة واآلثار لدعم 

وتنشيط حركة السياحة الثقافية في الصعيد خالل فترة الصيف.
وكان مجلس إدارة المجلس األعلى لآلثار قد اتخذ خالل اجتماعه السابق 
القرارات لتشجيع برامج السياحة  الماضي، عددا من  يناير  أواخر شهر 
منح  والمتاحف وهي  األثرية  بالمواقع  الزائرين  أعداد  الثقافية وزيادة 
بالمناطق  الكاملة وذلك  تذاكر األجانب  أسعار  %50 من  نسبة  تخفض 
والمتاحف األثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا واألقصر وأسوان.

للمواقع  المجمعة  للتذاكر  جديد  فرعي  بيع  منفذ  فتح  المجلس  وقرر 

آثار  بمتحف  االثرية  والمتاحف 
األحمر  البحر  بمحافظة  الغردقة 
مما  أيام؛  افتتاحه خالل  والمزمع 
شراء  عملية  تيسير  على  سيعمل 
السياحية  الشركات  على  التذاكر 
عملية  في  البدء  إلى  باإلضافة 
وزارة  إليرادات  الرقمي  التحول 
تيح  ي مما  ؛  واآلثار  لسياحة  ا
لتذاكر  االلكتروني  الحجز  خدمة 
عن  األثرية  والمواقع  المتاحف 
اإلنترنت  شبكة  استخدام  طريق 
مما  المحمول  الهاتف  وتطبيقات 
الحجز  عملية  تسهيل  على  يساعد 
وتقليل طوابير االنتظار على شباك 
والمناطق  بالمتاحف  التذاكر  حجز 

األثرية كما سيتم بيع المستنسخات والكتب األثرية والسياحة من خالل 
تلك التطبيقات.

الدولة  قدرات  لبناء  السياسية  القيادة  إطار سعي  في  القرار  هذا  وجاء 
الذى  الرقمي،  للتحول  الموحدة  اآللية  المنظومة  وتطويرها من خالل 

الزائرين  السياحي وخدمات  بالقطاع  النهوض  محفزات  أهم  من  يُعد 
بالمواقع األثرية والمتاحف والنمو االقتصادي وبناء اقتصاديات تنافسية 
وجاذبة  واالبتكار  للمعرفة  داعمة  حديثة  مجتمعات  وإقامة  ومتنوعة 

لالستثمارات.

  أعلنت وزارة السياحة واآلثار 
االنتهاء من أعمال ترميم وتطوير 
معبدي أبو سمبل بمحافظة أسوان، 
لتطوير  خطتها  إطار  في  وذلك 
المختلفة وتطوير  المناطق األثرية 

الخدمات السياحية بها.
رئيس  البديع  عبد  محمد  وقال 
لمصر  آلثار  المركزية  اإلدارة 
العليا – في تصريح له “إن أعمال 
المرممين  قيام  تضمنت  الترميم 
يكية  ن ميكا ل ا فة  نظا ل ا بأعمال 
مشيرا  للمعبدين،  والكيميائية 

تضمنت  التطوير  أعمال  أن  إلى 
المنطقة  تزويد مركز زوار  أيضا 

بشاشات عرض جديدة”.
نارة  إ تغيير  تم  نه  أ وأضاف 
أعداد  وزيادة  بالكامل،  المعبدين 
وتقليم  وتهذيب  المياه،  دورات 
الطريق  على  الموجودة  األشجار 
النظام  الحشائش، وتطوير  وإزالة 

األمني وكاميرات المراقبة.
يذكر أن معبدي أبو سمبل مسجالن 
لمواقع  اليونيسكو  قائمة  ضمن 
معبدين  ويضم  العالمي،  التراث 

للملك  الكبير  سمبل  أبو  )معبد 
أبو سمبل  الثاني، ومعبد  رمسيس 
الزوجة  نفرتاري  للملكة  الصغير 
الرئيسية للملك، والذي يقع على بعد 
المعبد األول(.. وترجع  100م من 
إلى  الكبير  أبو سمبل  معبد  أهمية 
ارتباطه بظاهرة تعامد الشمس على 
الثاني مرتين  تمثال رمسيس  وجه 
أكتوبر   22 يوم  األولى  السنة؛  في 

والثانية يوم 22 فبراير.

  أعلن مدير عام اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية باإلسكندرية 
الترميم  إنجاز ٩٠٪ من أعمال  الشمالي محمد متولي عن  والساحل 
بمشروع إحياء قرية شالي األثرية بواحة سيوة، مشيرا إلى استكمال 
األعمال به في إطار خطة وزارة السياحة واآلثار للحفاظ على المواقع 

األثرية والتراثية.
وأوضح أن أعمال الصيانة والترميم استخدم فيها مواد طبيعية من البيئة 

السيوية ومنها الكرشيف والطين وجذوع النخيل وعروق الزيتون.
وألمح إلى أن المشروع يهدف إلى إحياء قرية شالي األثرية من خالل 
إلى استكمال واكتشاف  القديمة، باإلضافة  ترميم منازلها وشوارعها 
للرعاية اإلجتماعية  إنشاء مركز  للقرية، وكذلك  القديم  السور  مسار 

والصحية لسكان سيوة.
يرجع  القرية  تاريخ  أن  يذكر 
 ٦٠٠ ميالديا   ١٢٠٣ لسنة 
العتيق  المسجد  وبها  هجريا 
أعمال  بعد  افتتاحه  تم  والذي 
ترميمه عام ٢٠١٥م، ومسجد 
بعد  افتتاحه  تم  والذي  تطندي 
م،  ترميمة عام ٢٠١٨  أعمال 

وتحتوي القرية على ثالث مداخل رئيسية هي ألبابنشال وقدومة وأترار، 
باإلضافة إلى ثالثة بيوت بجوار مسجد تطندي تم ترميمهم وتحويلهم 

اللجنة  لمركز للرعاية االجتماعية و الصحية، وذلك بناء على موافقة 
الدائمة لآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية لالستفادة من الخدمات التي 

سيوفرها المركز للسكان ولربطهم بالتاريخ والثقافة والتراث السيوي.

  تربينا على حكمة الجمال في عين الناظر ، توارثناها أًبا عن جٍد 
نكتشف  النظر حتى  أكثر من  إلى  الشياطين نحتاج  براثن  لكن مع 
نواياهم وخباياهم ؛ فال تنُظْر إلى اإلناء من الخارج وانظر إلى ما 
بداخله كثيرون ينظرون إلى الكيان الصهيوني بعين واحدة إما تلك 
التي تبصر اإليجابيات فقط وكأنهم مجتمع مالئكي ، أو عين الكراهية 
التي تفتش عن السلبيات كأنهم جماعة من الهمج، وكال الرأيين غير 
صحيح؛ فاألولى أن نكون موضوعيين نعرف إيجابياتهم ونواقصهم 
‘ولكن ألن الكثير يغتر بالبريق الذي يحرص الصهاينة على إظهاره 

دائًما، أردت أن أكشف لكم حقيقة وغياهب هذا الكيان .
ال شك أن العنصرية الصهيونية تمثل الثقافة الصاخبة والفكر اإلرهابي 
بالقتل وإباحة  أنهم ال يبشرون إال  العالم واألخطر  البغيض في هذا 
الشعوب األخرى باإلرهاب والدموية،  الدماء والتسلط على رقاب 
كل ذلك ليس محض صدفة بل مؤامرة مخطط لها ، والحقيقة أن هذا 

الموضوع قتل بحثًا ولكن عمق التحليل قد يضيف له الكثير.
إن الصهيونية اليهودية منذ نشأتها حتى اآلن وهي تسير في االتجاه 
والعقيدة  الدين  إلى  لجأوا  البغيض؛حيث  واإلرهابي  العنصري 
وقبحها  الحقيقة  أطماعها  وراءهما  تخفي  ستاًرا  منهما  واتخذوا 
والمداهنة  الخداع  أسلوب  على  دائًما  يعتمدون  فهم  االستغاللي 
الشؤون  في  كافة؛  السيطرة على شعوب األرض  بهدف  والتسلل 
له  التخطيط  بدأوا في  االقتصادية والسياسية واإلعالمية ، وهو ما 
المختار  أنهم شعب هللا  يعتقدون  العالم، وهم  حالياً في معظم دول 

بالتشريف ال التكليف.
أيدي  التوراة من تعاليم مقدسة على  بداية تحريف ما تحتويه  ومنذ 
أتباعها الذين أطلق عليهم الكتيبة اليهودية برئاسة “عزرا الوراق” 
إبان فترة “السبي البابلي” فيما بين عام 586_538 ؛ لينحتوا منه 
ديًنا قومًيا يقوم على أساس عنصري، وعلى ذلك فعمر العنصرية 

مثال في المجتمع اليهودي يزيد على 2500 عام. 
لتحقيق  الوسائل  كل  تستبيح  الدموية  الحركات  هذه  أن  الحقيقة 
ثم جاءت  الزعم  بهذا  األولى  القرون  منذ  تأثروا  ؛فقد  أغراضها 

بروتوكوالت حكماء صهيون تأكيًدا حاسًما لعنصريتهم وما تضمنته 
ليقيموا عليه  لليهود؛  العالم لم يخلق إال  البروتوكوالت تؤكد أن هذا 
المختلفة  القوميات  أن تقضي على  بعد  العالم  يهودية تحكم  مملكة 
العلة في  أن تكون  المعقول  فليس من  ؛  بالعنف والقتل واإلرهاب 
العدواني  العلة في *قوي الظالم* وفي تفكيرهم  أمم غيرهم، وإنما 
وأسلوبهم االستيطاني وهدفهم اإلرهابي ودستور حياتهم الغير إنساني. 
وهذه المشاحنات بالتأكيد لها جذور تاريخية قبل تأسيس الدولة وقبل 
تأسيس الحركة الصهيونية أساسا ففي عام 1304 كانت نقطة التحول 
تجاوز  فقد  الغربيين،  واليهود  الشرقيين  اليهود  بين  العالقات  في 
اليهود السفارديم بالفعل قمة التطور الديني والحضاري على عكس 
حال اليهود األشكناز في إسبانيا المسلمة وفي أوروبا المسيحية فقد 
والنهب  المالحقة والطرد واالضطهاد  اليهود األشكناز من  عانى 
والمصادرة  المتعمد  والقهر  اليهودية  لألحياء  المستمر  والتدمير 

المتكررة للممتلكات اليهودية في بالد األشكناز.
الثالث عشر  السابع والقرن  القرن  بين  التلمود  بعد  ما  وفي عصر 
اليهودي في  تقريًبا عاش الجزء األكبر واألكثر نشاًطا من الشعب 
مناطق السيادة اإلسالمية ؛ أما يهود أوربا المسيحية فقد شكلوا أقلية 
فقد  القليلة  النظر عن بعض االستثناءات  أهمية وبغض  غير ذات 
البلدان  اليهود داخل  الهامة واإلبداعية في حياة  حدثت كل األمور 
تأثروا بصفة عامه  الفرانك  اليهود  اإلسالمية، ومما ال شك فيه أن 

باليهود في إسبانيا.
وعلى نحو ما أسس له قائد الحركة الصهيونية )ثيودور هيرتزل (في 
إحدى خطبه في المؤتمر الصهيوني األول )29–31 أغسطس/ آب 
1897(قال : إذا حصلنا يوماً على القدس وكنت ال أزال حياً وقادراً 
على القيام بأي شيء.. فسوف أزيل كل شيء ليس مقدساً لدى اليهود 
المنطلق  التي مرت عليها قرون؛ ومن هذا  اآلثار  فيها، وسأحرق 
تعمل العنصرية الصهيونية على اختالق وصناعة قدس يهودية كما 
اختلقوا وصنعوا )دولة إسرائيل( ، وال تكتمل هذه الدولة إال بتكريس 

)القدس .. يهودية عاصمة أبدية ( لهم.

اليوم  إسرائيل  سياسة  إن 
التمييز  أساس  على  تقوم 
في  ة  ل متمث لعنصري؛  ا
بتعاونها  الخارجية  سياستها 

مع كل الحكومات الخفية في أفريقيا وأمريكا وفي سياستها الداخلية 
الفلسطينيين  للعرب  العرب وطردهم وبمحاربتها  اليهود  بمحاربة 
الوسائل داخل إسرائيل سواء كانوا من  الشعوب بكل  وغيرهم من 
فيما  تميًزا عنصرًيا  أكثر من هذا  المسيحين ،بل هي  أو  المسلمين 
أوروبا وأمريكا  القادمين من  الغربيين  ،فاليهود  أنفسهم  اليهود  بين 
يحظون بالثروات الضخمة واإلسكان والخدمات االجتماعية الراقية 
والمراكز المرموقة في الدولة ، في حين اليهود الشرقيون القادمون 
من أفريقيا وآسيا يقاسون شظف العيش وال يعملون إال باألعمال التي 

يترفع الفريق األول عن القيام بها.
في هذا  أبداً  تتوقف  لن  الصهيونية  العنصرية  إن  القول؛  خالصة 
الكيان البغيض حتى نهايته ،فبعد ما يزيد على 64 عاماً على اإلنشاء 
اللعينة، والتي كانت وستظل متحالفة مع كل  الدولة  لهذه  القسري 
العنصرية والعدوان ؛ولو  فيها سوى  أشكال االستعمار، ولم يزدد 
المادي لألرض  اعتمدوا على االحتالل  الدموية  أنهم في حروبهم 
بالعنصرية  دائًما  بكثير ولكنها متمسكة  المصيبة أهون  لكانت  فقط 
والقضاء على روح الدين في نفوس معتنقة، ومن المتوقع أن يكون 
هناك مقاومة لهذا المشروع من داخل إسرائيل والتي ستؤدى حتماً 

إلى زواله قريبا.
وهنا نقف أمام كتلة من الكراهية بين أبناء الجماعة الواحدة؛ ونتسائل 
أم يختلف األمر  الدولة ؟!  بين قطبي هذه  قائما  الصراع  هل يظل 
الروح  الدونية متغلغلة في  النظرة  الوقت؟!وهل ستبقى  مع مرور 
اليهودية؟ أم أن ثورة التقدم في القرن الحادي والعشرين ستهذب هذه 
لنا  إذا قدر هللا  إليه  العالم؟ هذا ما سنتطرق  التي حيرت  الشخصية 
البقاء في المقال القادم وسنسلط الضوء على مأساة يهود الفالشا التي 

ما زالت تلقي بظاللها في ساحاتنا.

دماٌء َعلَى َبَراِثن ِصْهُيون



أدب وثقافة

العالناتكم يف الرسالة
514 961 0777    450 972 1414

fzemokhol@gmail.com    elressalanews@.gmail.com  
www.el-ressala.com

بقلم: الدكتور غازي الفنوش
   يقول طرفة بن العبد في معلقته :  

لخولة اطالل ببرقة ثهمد       
                    تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد                                              
فالشاعر في صراع داخلي بين أشتياقه لمعشوقته )خولة( 
وبين هجرتها وتركها للمكان الذي كانت تسكن به وكانت 
نساء العرب قديماً يرسمن على أكفهن وشماً يمحى قلياًل 
مع عملهن فتبدو منه بقاياه وكانت القبائل تسكن مكاناً 
ال تلبث بعد وقت طويل أو قصير أن تتركه إلى مكان 
غيره فإذا هو اطالل بها آثار تتناثر فيها أشياؤها ، وإذا 
هذه األطالل تلوح للشاعر كبقايا الوشم الباهتة التي تظل 
على أكف النساء . وفي العصر العباسي يقول أبو تمام :

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى             
                                ما الحب إال للحبيب األول

كم منزل في األرض يعشقه الفتى             
                               وحنينه أبداً ألول منزل  

ه ،  فهو في صراع داخلي  بينه وبين أول حب قد مسَّ
يقرر فيه أن اإلنسان قد يحب أكثر من مرة ، ولكن 
حبه الحقيقي هو الحب األول ، وأن اإلنسان مهما يرى 
ويعشق يظل دائماً حنينه إلى هذا الحب . وهذا الرأى 
يتناقض ما يقره إحسان عبد القدوس في روايته )الوسادة 
الخالية( عنندما يوضح في بدايتها أن الحب األول كالوهم 
يعتقده الكثيرون ، ولكن المرء قد يحب بعده فيظل ذلك 
الحب األخير هو الذي يتملكه حينذاك . يقول : في حياة 
كل منا  وهم جميل أسمه الحب األول ، ال تصدق هذا 
الوهم .. أن حبك األول هو حبك األخير وليس غريباً أن 
يتناقض الرأيان فكل أديب أو شاعر له الحرية فيما يعتقد 
، ومع ذلك فمن الواقع أن الحب القوي ليس ضرورياً 
أن يكون هو األول فقد يتعرض اإلنسان بعده إلى حب 
أقوى منه .. أما تأثير العشق األول فالحنين إليه هو 
حنين العاشق دائماً إلى فترة الصبا وما بها من عاطفة 
هي العاطفة األولى التي تهز القلب الفطري وما بها 
من مشاعر رقيقة لم يشعر بها الفتى من قبل . وعندما 

يقول أبو نواس : 
  أفر إليك منك وأين إال       إليك يفر منك المستجير 
فهو في صراع داخلي بينه وبين معشوقته التي يرغب 
في أن يهرب منها واشتياقه الذي يسيطر عليه فال يرى 
فيهما إال فراره وهروبه إليها . وفي العصر األموي عندما 
يقول جميل بن معمر الشاعر العذري في معشوقته بثينة  :                                  

 اال أنها ليست تجود لذى الهوى       
                  بل البخل منها شيمة وخالئق .    

 فهو في صراع داخلي بين حبه وبين بخلها وضنَّها عليه 
فإذا هذا البخل وذلك الضن في خصالها وسلوكها. ومن 
العصر الحديث إذا كان أحمد شوقي قد قال : مضناك 
م عوُده ، فهو والبد قد كان في  جفاه مرقده وبكاه ورحَّ
صراع داخلي بينه وبين معشوقته التي عذبته وأضنته 

حتى أضحى مخدعه ثقيال خشناً عليه فاستاء له وتأثر 
به من يأتون لرؤيته . وإذا كان أحمد رامي قد قال : 

أغار من نسمة الجنوب        على محياك يا حبيبي ، 
فهو في صراع بينه وبين غيرته على محبوبته حتى 
من النسمة التي تأتي من الجنوب ، وهي الجهة التي 
فإذا أهبت وهذا أمر ليس من   ، النسيم  ال يهب منها 
المحتمل فهو يغار منها إذا مست وجه محبوبته . وقد 
تقول بعد كل هذا : ما بالك تعرض الصراع في أشعار 
كلها من الغزل ، فأين الصراع في شعر الهجاء والمدح 
والفخر بل أين هو فيمن يضمن شعره حكماً أو يتغنى فيه 
بمالمح الطبيعة وجمالها . ولكن إذا نظرت بدقة في هذه 
األنماط ستلحظ فيها صراعاً . فالهجاء يندفع إليه الشاعر 
لصراع يثور في نفسه بينه وبين من يهجوه ينفس به عما 
يشعر به من كره نحوه أما الفخر فهو يصدر من باطنه 
نتيجة إحساسه بالثقة الزائدة أو بالكبرياء الذي قد يكون 
غروراً مثلما يقول المتنبي وهو من أشهر من كتب فيه  :                                                                                   

الخيل والليل والبيداء تعرفني        
                          والسيف والرمح والقرطاس والقلم     

أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي      
                          واسمعت كلم اتي من به صمم       

أو عندما يقول :   
وما الدهر اال من رواة قصائدي       

                          إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشداً     
وقد يكون الفخر نتيجة معارضة الشاعر لمن يقللون 
من شأنه أو يفضلون غيره عنه – والتأكيد على  فضائل 
يراها في نفسه أو التأكيد على تفوقه على غيره من 

الشعراء مثلما يقول أبو العالء المعري :        
أنا في سبيل المجد ما أنا فاعل     

                          عفاف واقدام وحزم ونائل                                                                                       
تعد ذنوبي عند قوم كثيرة          

                         وال ذنب لي إال العال والفضائل                                                                                  
وقد ساد ذكري في البالد فمن لهم      

                          باخفاء شمس ضوءها متكامل                                                                                 
وأني وإن كنت األخير زمانه        

                           آلت بما لم تستطعه األوائل                                  
والشعر الذي يتضمن الحكمة فيه صراع داخلي يثور 
في نفس الشاعر بينه وبين أحداث الزمان وسلوك الغير 
وتجربته اإلنسانية وخبراته التي عاشها يبرز في كل ذلك 
تلك الحكم التي يحويها شعره .والذي يتغنى بالطبيعة 
بنفسه تفريغ عن ضيقه بمتعة يتمثلها في الطبيعة وما 
حولها فيختار بها األلفاظ التي تبرز أعجابه وحبه لها 

مثلما يقول البحتري في قصيدة الربيع: 
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً           

                             من الحسن حتى كاد أن يتكلما
أما المدح ففيه صراع يثور في نفس الشاعر ليوضح 

الخصال التي يراها فيمن يمدحه ، ولينتقي األلفاظ التي 
تبرز هذه الخصال . والهدف منه له مبررات مختلفة 
، فقد يسعى إليه الشاعر لمنافسة بينه  ومتشابهة معاً 
وبين غيره ممن يمدحون من يمدحونه أو لمعارضة 
من يهاجمونه . وقد يكون لرغبة في مكأفأة مادية أو 
وضعية ثم قد يكون هدفاً سياسياً يرتبط بالدولة والحكام 
مثلما كان المتنبي يمدح سيف الدولة فيقول في قصيدة 

من قصائده :             
 مالي أكتم حباً قد برى جسدي         

                              وتدعي حب سيف الدولة األمم                                                 
ويقول في غيرها :        

يكلف سيف الدولة الجيش همه        
                      وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم                    
ومثلما كان الشعراء وكتاب األغاني والمطربون يمدحون 
عبد الناصر في فترة الستينات من القرن العشرين وفي 
ذلك الكثير فالشاعر أو الكاتب في كل ذلك يكون بين 
أمرين أو ثالثة ، فيرى أن من يمدحه يستحق المدح أو 
يعتقده فيه فيكتب مستمتعاً فخوراً بما يكتب وقد يكون 
مخدوعاً فيما يقوله فيكتب من غير أن يدري أو يفهم 
وهذان  إليهما  مضطراً  أو  متملقاً  منافقاً  يكون  قد  ثم 
نمطان، أولهما يسعى إلى النفاق راضياً مغتبطاً ال يشعر 
بصراع يثور في نفسه بل يتمثل فيه صراعاً يصارعه 
حتى يفوز بما يهدف إليه ، أما الثاني فصراعه يكون 
بين أقتناعه بالحقيقة وبين أضطراره إلى النفاق فيفوز 
األضطرار ويطغى على األقناع . وينطبق ذلك على 
األوقات  في  الناس  تذاع على  التي  الوطنية  األغاني 
التي ترتبط بها وفي األحداث التي تمر بها الدولة وإن 

أختلفت أو تشابهت األهداف .
ولن نبالغ إذا قلنا أن الموسيقى بها صراع ، وهو ينشأ 
عند التأليف وعند العزف فأثناء التأليف في الموسيقى 
الغربية وعندما يكتب الموسيقار مقطوعته الموسيقية 
اإليقاع  على  فيحافظ   ، الموسيقى  بقواعد  فيها  يلتزم 
والسرعة والبطء والقوة والهدوء بين اآلالت المختلفة 
الذي يضعه  اللحن  التآلف في  لينسق  التي يستخدمها 
فإذا هو في كل ذلك يثور في نفسه ذلك الصراع الذي 
يرغب فيه في أن يحقق ما يصبو إليه . أما عند العزف 
فينشأ الصراع بقائد األوركسترا وبالعازفين للمحافظة 
قواعد  من  الموسيقية  بالنوتة  مدون  هو  ما  كل  على 
المؤلف بين االالت  الذي يضعه  الحوار  اللحن ومن 
الموسيقية . أما الموسيقى الشرقية فلها مثل الموسيقى 
الغربية قواعدها الخاصة ، والصراع فيها يبدو مثلها 
عند التأليف والعزف للمحافظة على هذه القواعد وعلى 
ما باللحن من تشكيالت مختلفة – أما إذا وضع المؤلف 
اللحن ألغنية من األغاني ، فهو يربط وينسق بين موسيقاه 
وبين ألفاظ األغنية – ويزيد عليه في ذلك أو قبله كاتب 

األغنية وبعده المطرب الذي يؤديها ، أما الكاتب فالبد 
وأن يكون قد ثار في نفسه هذا الصراع وهو يؤلفها – أما 
المطرب فيثور فيه وهو يسعى بغنائه إلى التوفيق بين 
اللحن الموضوع وألفاظ األغنية لألفصاح عن المشاعر 

التي تحتويها . 
وفن األوبرا ال يخلو من مثل هذا الصراع في التأليف 
واألداء ، فاألوبرا مؤلف مسرحي درامي يمثل على 
المسرح ، تشترك فيه الموسيقى التي توضع لها ، والغناء 
الذي يكون حواراً يلقيه أفراد الفرقة شعراً أو عامياً – 
والصراع فيه داخلي يثور في نفس المؤلف عند كتابة 
موضوع األوبرا – وعند الملحن وهو يضع لحنه – أما 
عند العرض فيبدو في أداء العازفين للموسيقى وفي 
أداء الممثلين لشخصيات القصة بحركاتهم وأصواتهم 
في قوتها وهدوئها وسرعتها وبطئها في تآلف مع اللحن 
الموضوع ومع المضمون الذي تحويه . وفن الباليه به 
مثل هذا الصراع ، فالباليه لفظ فرنسي  Ballet هو 
موضوع درامي راقص يؤديه راقصون على المسرح 
يشكلون فيه بأجسامهم حركاتهم وقفزاتهم وبوجوههم 
لفتاتهم وإيماءاتهم بالتناسق على الموسيقى الموضوعة 
له – ويشترك في هذا العمل خمسة فروع رئيسية أو 
فنانون وهم كاتب القصة وواضع اللحن ومصمم الرقصات 
والفرقة الراقصة ، والفرقة الموسيقية – ومما ال شك 
فيه أن كل منهم يثور في نفسه صراع داخلي وهو يؤدي 
وينفذ ما عليه أن ينفذه . وهكذا في الرقص الشرقي ، 
وإن أختلف في مضمونه وفي الهدف منه عن فن الباليه 
وشكل األداء فيه عنه ، ومع ذلك فيه صراع خاص 
بقواعده ، فالراقصة تهتز وتتهادى وتحرك أطرافها 
وأجزاء من جسمها بالتناسق مع اللحن الذي ترقص 
عليه تشتد فيه معها الفرقة الموسيقية في صراع بينهما 

لتحثها على تحقيق ما تفعله في رقصها باتقان . 
وكذلك الفن التشكيلي به صراع خاص بمضمونه يثور 
في نفس الفنان لبرز عمله الفني فالفنان إذا رسم لوحة 
بينه وبين رغبته  فيه  الداخلي  ما يكمن هذا الصراع 
في توضيح الشكل الذي يستهويه فيها واألنطباع الذي 
يرتضيه يستخدم في ذلك أسلوبه المميز الذي يضمنه 
واإلضاءة  فيها  والخطوط  والمساحات  اللوحة  ألوان 
والظالل وتنظيم عناصرها والمزج بينها فيبدو من كل 
ذلك محتواه الشعوري والالشعوري وكوامنه الفكرية 
من  يثيره  فيما  النحت  فن  ذلك  عن  واليقل  والنفسية 
صراع في نفس الفنان عندما ينشأ تمثااًل من خياله فهو 
يسعى بحرفيته وبجهده إلى يبرز شكل التمثال ووضعه 
وحركته التي تبدو عليه والفتته وهيئته العامة الذي قد 

يوضح ما به من خصال تكمن فيه . 

البقية في العدد القادم   

الصراع بني آهلة اليونان القدمية 

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

لنعمــة ا

شعر: صباح غريب

ِجـراح حبَّـة 

تقول الوردة للندى 
أنا منك ال أغضب..

فأنت كالروح تنعشني 
وعلى طريق الهدى أصحب 

لي صحب ال خير فيهم
ألتفه األسباب يغضبوا

وأنت لي سترا من األنواء 
ومن حر شمس الهب

تظللني وتحميني وال تتعب 
وصدرك أنت واسع وال ارحب 
 تمر علينا الشدائد وال تغضب ..

تخاف علٌي من عتم الليالي 
ثابت الجأش. ال ترهب 

أنت للرفق والود.. معين 
وإن طال الزمان ال ينضب
بقربك انعم بالجو اللطيف 

تحفظ شبابي يانعا
فيراني الحبيب جميلة 

ولمحبوب الفؤاد يهديني 
يتقرب 

فيا ندى روحي تطمن 
أنا منك ..ال  ولن أغضب 

شعر : 
عباس شعبان

اختفاء  فيها  هي حالة شائعة يحدث     
موضعية  تشوهات  نتيجة  القدم  لقوس 
القدم مالصقا لألرض  باطن  يكون  حيث 
بشكل كامل ، وتكون القدم المسطحة حالة 
طبيعية عند الرضع واألطفال الصغار ألن 
باطن القدم يكون ممتلئ بالشحوم ، وكذلك 
ومع   ، بعد  يتطور  لم  القدم  قوس  ألن 
الدهون  تتناقص كمية  الطفل  تقدم عمر 
ويظهر  القدم  أخمص  على  المتراكمة 
بشكل عام  الطبيعي وهذا يحدث  التقوس 
في  عدد من  األطفال،  ولكن  أغلب  عند 
الحاالت اليتطور قوس القدم ، مما يؤدي 

إلى حدوث القدم المسطحة .
تزيد من خطر  أن  يمكن  هناك عوامل 
هذه  ومن  المسطحة،  بالقدم  اإلصابة 

األسباب :
امكانية االصابة  تزداد  الوراثة حيث     –
منها  يعاني  الوالدين  أحد  يكون  عندما 
، وكذلك فرط في مرونة األربطة في 
مفاصل القدم والكاحل وهذه الحالة وراثية 

ايضا .. 
– السمنة  بسبب زيادة الحمل والثقل على 

األقدام . 
-  رضوض وكسور في القدم .

- يكون مصاحباً لحاالت أخرى  كإلتهاب 
 ، ، شلل األطفال  الروماتيدي  المفاصل 

والشلل الدماغي 
- التقدم في السن .

على  يؤثر   حيث  السكري  مرض   -
أعصاب وعضالت القدم .

- إلتهاب او اصابة في الوتر العرقوبي .
- الحمل  بسبب زيادة الوزن أثناء الحمل، 
الهرمونات بشكل  إفراز  نتيجة  وكذلك 
كبير مما يؤدي إلى ارتخاء أربطة القدم .

أعراض القدم المسطحة :
الكثير من األشخاص لديهم اقدام مسطحة 
تمنعهم  أية مشاكل، وال  يعانون من  وال 
االنشطة  أيا من  الحالة من ممارسة  هذه 
بها واليشعرون  يرغبون  التي  الرياضية 
قد  البعض اآلخر  للعالج، ولكن  بحاجة 
ومنها  األعراض  بعض  لديهم  تظهر 
بأدنى  القيام  القدم عند  في  باأللم  الشعور 
جهد، مع وجود ميل بالقدم للجهة الداخلية 
مما يؤدي الهتراء االحذية من جانب واحد 
المشي،  أثناء  توازن  دون اآلخر، وعدم 
القدم، وألم في  أسفل  باطن  مع تورم في 
الظهر والركبة، كما تتأثر  مشية الشخص 
المصاب بتسطح القدمين ووضعية جسده، 
إلحداث  الجسد  محاولة  بسبب  وذلك 
القدم  لغياب قوس  الحركة  أثناء  التوازن 

اإلنسان  ثقل جسم  توزيع  المسئول عن 
الوقوف  أثناء  التوازن  القدم وخلق  على 

والمشي .
التشخيص : 

لتشخيص حالة تسطح  هناك طرق عدة 
السريري  بالفحص  ذلك  ، ويتم  القدمين 
وقوف  أثناء  ذلك  ويكون  للمريض، 
كل  من  القدم  يتم مالحظة   ، المريض 
المسطحة  القدم  ، وفي حاالت  اإلتجاهات 
أو  قريب  للقدم  الداخلي  الجانب  يكون 
ملتصق في األرض ، ومن الخلف يُالحظ 
لالتجاه  تميل  القدم واألصابع  أن مقدمة 
الخارجي، وكذلك تصوير األقدام باألشعة 
للتأكد من عدم وجود  والمقطعية  السينية 
القدم، والتصوير  بين عظام  التصاقات 
تعطي  التي  الصوتية  فوق  بالموجات 
صورة تفصيلية لألنسجة الرخوة المصابة 
مثل تمزق األربطة، وإجراء اشعة الرنين 
توفر صورة مفصلة  التي  المغناطيسي 

للعظام واألنسجة الرخوة المصابة .
عالج تسطح القدمين :

العالج التحفظي :
المصاب  يحتاج  ال  األحيان  أغلب  في 
لعالج لعدم وجود اآلالم  ، أما في الحاالت 
الشعور  عند  الراحة  فينبغي  المؤلمة 
لتخفيف  الثلج  باأللم واستخدام كمادات 
الوزن  التخلص من  ، ومحاولة  التورم 
احذية مريحة تحتوي  ، وارتداء  الزائد 
القدم، وتناول  على حشوات داعمة لقوس 
المسكنات ومضادات االلتهاب، واستعمال 
حقن الكورتيزون في حالة إستمرار األلم .
تقوية لعضالت  تمرينات  بإجراء  ينصح 

وأوتار القدم والساق كما يلي :
التمرين األول وذلك بالمشي على أطراف 

األصابع يوميا .
التمرين الثاني وذلك بتحريك القدم على كرة 
لينة مع التركيز على منطقة منتصف القدم  .

العالج الجراحي :
حالة  في  الجراحي  للعالج  اللجوء  يتم 
الشديد والمستمر وكذلك عند وجود  األلم 
ونظرا   ، القدم  عظام  بين  التصاقات 
تتعدد  القدم  لتعدد أسباب اإلصابة بتسطح 
المناسبة لكل حالة  اإلجراءات الجراحية 
وعمر  واألعراض  للسبب  تبعا  وذلك 
يحدد  العامة  الصحية  وحالته  المريض 
الطبيب نوع الجراحة المناسبة للحالة، ومن 
هذه اإلجراءات جراحة ترميمية لألربطة 
إلى وضعها الصحيح ،  واألوتار إلعادتها 
وجراحة دمج وتثبيت عظام القدم، والتطعيم 

العظمي لرفع قوس القدم .

تسطح القدمني 
اسبابها وعالجها
) FLAT  FEET (

ياللي الكالم لعبتك
صيد القلوب غيّة

كسر القلوب حرفتك
والقصد ف النيّة
حتّي بنات حتتك
ف الّدور معديّة

ربّك كبير
كدبتك متسّجلة أهيّة
بكره تموت شكوتك

عطشان لحنيّة
***

بقيت فاضي
بقيت فاضي

بقيت جّوا القلوب ذكرى
بقيت راضي

عن الّدنيا اللي مش فاكرة
بقيت ماضي

وعايش ينتظر بكرة
بقيت عادي

تموت جّوايا ميت فكرة
بقيت إنسان

يلّون بالّرتوش أشجان
ويرسم ضحكة ف األحزان

ويستقوى بأمل  بكره
بقيت فنان
بقيت فنان

يوسف زمكحل   همسـات
- األهتمام الكبير هو الحب الكبير

- قلب جميل خير من الف وجه جميل
- الحب كالحرب اما أن تكسبها أو تخسرها

- قل لمن يحمل هماً أن الهم ال يدوم
- من يهتم يسأل وغير ذلك التصدق

- أجعل من ابتسامتك شمساً تضئ لآلخرين
خسارة  أمام  شيئاً  التعني  األشياء  خسارة   -

نفسك
- أنا هو أنا وال أسمح بالمقارنات

- شعور الوحدة أن يكون حولك الكثير إال من 
تحب )أنيس منصور(

 .. غيرك  الدنيا  في  ليش  ما   : كلماتي  من   -
أخاف عليه يا قلبي .. ما فرحك هو فرحي .. 
وجرحك هو جرحي .. ده مفيش حد حبك .. في 

العالم كله أدي .

بقلم: إدوار ثابت

تقول الوردة للندى 

صيد القلوب

من هي هذه – النعمة – النعمة موهبة من عند هللا 
الشكر للرب الذي وهبنا هذه النعم , يا ترى هل نقدر 
قيمة هذه النعم . اليوم جميعنا نعلم ان النعم التي وهبنا 

اياها هللا ال تقدر بثمن .
لكن هل االنسان يقدر هذه النعم .

النعم . كما نعلم هي عديدة و ال تحصى . هناك نعمة 
المحبة و نعمة التضحية و العطاء و المسامحة و نعمة 

السخاء و نعمة الصحة زائد نعمة النسيان
ال توجد نعمة على األرض اال و نالت البركة من الرب. 
و األهم هي نعمة القناعة , اذا القناعة هي نعمة وهبنا 

هللا هذه النعمة كي ننعم بالحياة .
لهذه العطاءات الغزيرة التي وهبنا هللا اياها . و بكل 

سخاء .
يا ترى اننا نقتدي بها بهذه الحكمة بهذه النعمة , اليوم 
قد  النعمة  أن  نرى  لذا  تغيرت  المفاهيم  كل  القيم  كل 

اختفت من هذا العالم المجرم الذي نسي قيمة و مكانة 
النعمة على األرض.

يعقل  هل   , الوفاء  أين  المسامحة  أين  المحبة  أين 
االنسان  من  و  الحياة  هذه  من  تبخرت  جميعها  أن 

واالنسانية .
اذا النعمة لها خطوط عريضة و قيمة كبيرة في حياة 

االنسان . 
و أيضا من يسعده الحظ و يحظى بزوجة مثالية وأوالد 
نعمة  أجمل  هي  هذه   . الورد  مثل  أحفاد  و  صالحين 

يوهبها الرب لالنسان .
أحمدك يا رب و أشكرك على كل هذه النعم 

و دمتم أحبائي , و أدام هللا عليكم كل هذه النعم 
بالصحة . و السعادة . و الهناء ..

و أتمنى أني أعطيت هذه الكلمة حقها و هي 
- النعمة - و دمتم أحبائي .

»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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بقية العدد الماضي  الجزء الثالث

معرض دافينشي يف اللوفر يستقبل مليون زائر
  أعلن متحف اللوفر أن المعرض المكرس لليوناردو 
دافينشي الذي أقامه في باريس واختتم االثنين، استقبل 

نحو 1.1 مليون زائر.
بلغ  الزوار  إن عدد  بيان  في  الباريسي  المتحف  وقال 
مليونا و71 ألفا و840 زائرا »وهو مستوى قياسي مطلق 
لمتحف اللوفر وكان آخر رقم قياسي سجله المعرض 
االستعدادي المكرس لدوالكروا في عام 2018 والذي 

استقطب 540 ألف زائر«.
وقال رئيس المتحف جان - لوك مارتينيز »إنه ألمر 
رائع أن يستمر فنان من عصر النهضة بعد 500 سنة 
فخور  وأنا  الجمهور.  اهتمام  باستقطاب  وفاته،  على 
أعمال  من  أكبر عدد  في جمع  النجاح  بأمرين:  اليوم 

ليوناردو دافينشي واستقبال هذا العدد الكبير من الزوار 
المتنوعين«. وشمل المعرض عشر لوحات لليوناردو 
دافينشي وهو أحد أرباب عصر النهضة )11 لوحة مع 
الموناليزا( في حين ينسب الخبراء نحو عشرين لوحة 

فقط إلى دافينشي.
وضم المعرض إلى جانب هذه اللوحات نحو 150 من 
أعمال دافينشي من رسوم ومخطوطات ومنحوتات وقطع 
فنية، ومن أعمال مقربين منه أو تالميذه. وبلغ متوسط 
عدد الزيارات اليومية خالل المعرض الذي امتد على 
104 أيام، 9783 زائرا على ما أوضح متحف اللوفر. 
في  فيليت  في ال  آمون  توت عنخ  واستقطب معرض 

باريس 1.42 مليون زائر العام الماضي.
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7 نصائح ضرورية للنساء بعد سن األربعني.. 
التغيري مطلوب

دراسة: عشاء خفيف ووجبة إفطار دمسة 
ميكن أن تؤدي إىل قوام رشيق

دراسة: النوم بعد الساعة التاسعة يزيد 
احتماالت إصابة األطفال بالبدانة

أفضل الزيوت الطبيعية لتكثيف الرموش

ماسك زيت االفوكادو للوجه.. 
لبشرة خالية من الشوائب

12 نصيحة حلماية طفلك من أمراض الشتاء.. املدفأة للضرورة فقط

 نصحت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي النساء بعد بلوغ سن 
األربعين بضرورة االعتناء بصحتهن جيداً من خالل نظام خاص، إذ ينخفض 

معدل األيض 2% في كل عقد ما يساعد على اكتساب الوزن بسهولة. 
وشددت المؤسسة على ضرورة تناول وجبة اإلفطار مبكرا، 
موضحة أن عملية حرق الدهون تكون في ذروتها صباحاً وتعزز 

النشاط، وبالتالي يفضل تناول الطعام في بداية اليوم.
وكشفت دراسات حديثة أن السيدات الالتي يتناولن اإلفطار يخسرن 
وزنا أكثر ويحتفظن بخسارتهن للوزن الزائد بفعالية مقارنة بمن 
يتبعن أنظمة غذائية تعتمد على تقليل الكربوهيدرات ويجعلن 
إفطارهن الوجبة األصغر في اليوم حيث يكتسبن مزيدا من الوزن 

بعد 4 أشهر فقط.
ووجهت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي بعض النصائح 

للنساء فوق سن األربعين يفضل اتباعها للحفاظ على الوزن وهي:
1- تناول طعام صحي ومتوازن يحتوي على البروتين والدهون 
الجيدة والنشويات المفيدة، واالبتعاد عن المشروبات الغازية 

والوجبات السريعة.
2- ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميا أو ساعة 3 مرات أسبوعيا، بما 

فيها المشي.
3- إجراء أشعة الماموجرام على الثدي سنويا لالطمئنان على صحته.

4- إجراء اختبار كثافة العظام كل فترة للحفاظ على قوة عظامك.
5- االبتعاد عن التوتر واإلرهاق، كون ذلك قد يسبب تغيرات غير صحية 

في الجسم، مثل ارتفاع ضغط الدم وانخفاض الرغبة الجنسية وموت الخاليا 
بشكل أسرع.

6- إجراء عدد من الفحوصات الدورية مثل فحص العين وضغط الدم 
والكوليسترول والغدة الدرقية والثدي وعنق الرحم.

7- التغيير كل فترة واالسترخاء يمنحك حياة اجتماعية جيدة يمكن أن تؤدي إلى 
تقليل فرص إصابتك بالسكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

 تعد أحزمة الخصر العريضة من الصيحات الرائجة بشكل كبير 
فسيطرت على منصات عروض األزياء في أسابيع الموضة العالمية 
نيويورك ولندن وميالنو بموسم خريف وشتاء 2020-2021. وقد 
اهتم أغلب مصممي األزياء بتقديمه بشكل كبير ومع مختلف موديالت 
المالبس سواء فساتين السهرة أو مع األزياء العملية إلى جانب ظهور 

أشكال مبتكرة من أحزمة الخصر لم نشاهدها من قبل.
يمكن تنسيق حزام الخصر العريض مع أغلب مالبسك الكاجوال 
بسهولة، وذلك من خالل ارتداء بلوفر مع سروال مرتفع الخصر 
وحزام عريض. أما إن كنت تودين اعتماد تنورة ماكسي أو قصيرة 
فال تترددي في اختيارها مع حزام خصر للحصول على إطاللة 
عملية بسيطة. كما يمكنك تجربة ارتداء الحزام بستايل رياضي لتكون 

إطاللتك عصرية وغير تقليدية.
تنسيق حزام الخصر العريض مع المعاطفكانت أحزمة الخصر من 
أبرز الصيحات الرائجة مع المعاطف، فلم يتخلى أغلب مصممي 

األزياء عن تقديمه مع المعاطف العصرية والكالسيكية بحيث يتناسب 
مع ذوق كل امرأة. وسواء كنت تملكين معطف بسيط أو مطبوع اختاري 
معه حزام الخصر العريض بلون أسود أو بنفس درجة المعطف إلطاللة 

جذابة.
تنسيق حزام الخصر العريض مع فساتين السهرةبالتأكيد تعتقدين أن 
األمر صعب للغاية عندما نتحدث عن موديالت أحزمة الخصر التي 
تتناسب مع فساتين السهرة. فيمكنك اختيار األحزمة العريضة األشبه 
بالكورسيه مع الفساتين المحددة للجسم، أو تجربة ارتداء األحزمة 
بأقمشة القطيفة أو الجلد العريضة التي يمكن أن تتناسب مع أغلب 

موديالت فساتين السهرة.
موديالت أحزمة خصر عريضة رائجة بأسابيع الموضة ظهرت 
الكثير من موديالت أحزمة الخصر العريضة بأشكال غير تقليدية مثل 
الموديالت األشبه بالسكارف أو من األنسجة المحبوكة التريكو بشكل 
مميز للغاية. كما عادت من جديد موضة أحزمة الخصر العريضة 

ومصادره  فوائده   ..»E »فيتامني 
نقصه وأضرار 

  يعد »فيتامين E« من أهم الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم 
وتعمل على تعزيز الجهاز المناعي، وذلك الحتوائه على مجموعة 
الدهون ومضادات أكسدة، مما  للذوبان في  القابلة  الفيتامينات  من 
يحمي من األمراض التي يتعرض إليها الجسم، ومساعدة الخاليا 

على التجدد ما يجعل له دورا كبيرا في العناية بالبشرة والشعر.
E« للصحة  التالي نتعرف على فوائد »فيتامين  التقرير  وفي 

والبشرة، ونسلط الضوء على األغذية التي يحتوي عليها.
 »E فوائد »فيتامين

يساعد على الوقاية من أمراض القلب واألمراض المتعلقة باألوعية 
الدموية.

يقي من اإلصابة بالسرطان وذلك الحتوائه على مضادات األكسدة، 
للدراسات واألبحاث  ووفقاً 
جامعة  بها  قامت  التي 
»نوتنغهام« البريطانية، 
فإن تناول األغذية التي 
 »E تحتوي على »فيتامين 
بإمكانها أن تحمي الرئة من 
التعرض إلى السرطان، 
وتعزيز قدرتها على مقاومة 

الملوثات.
الجهاز  يساعد على حماية 
يقلل  العصبي، وهذا بدوره 
من اإلصابة باألمراض مثل 

الخرف والزهايمر.
يعتبر من الفيتامينات المهمة 
للنساء في مرحلة متالزمة 

انقطاع الطمث، والفترة ما قبل الحيض، إذ يساعد على التقليل من 
اآلالم الناتجة عنه.

القيام  يساعد على توفير الطاقة الالزمة للجسم حتى يستطيع 
باألنشطة المختلفة.

حماية العين من التعرض إلى إعتام عدسة العين.
يساعد على التخلص من االلتهابات بالجهاز التنفسي.

يغذي الشعر من الجذور والمساعدة على نمو الشعر والحفاظ عليه 
من الجفاف والمشكالت مثل التساقط والتقصف.

»فيتامين E« أثناء الحمل 
 »E ال ينصح بتناول المكمالت الغذائية التي تحتوي على »فيتامين
خالل فترة الحمل، وهذا لما أظهرته بعض الدراسات والتي أثبتت 
أنه يزيد فرص حدوث مخاطر صحية للجنين، ولهذا يجب تجنبه 

واستشارة الطبيب قبل تناوله أثناء الحمل.
فوائد »فيتامين E« للبشرة

يساعد على التئام الجروح وشفائها بشكل سريع.
الجلد، وهذا من  والوقاية من حدوث جفاف  البشرة جيداً  ترطيب 

.»E خالل استخدام »زيت فيتامين
التي  أثبتته األبحاث  الجلد، وهذا ما  التعرض لسرطان  يحمي من 

أجريت على »فيتامين E« وأهميته لصحة الجلد.
الوقاية من حدوث االلتهابات والعمل على عالجها، كما أنه يحمي من 

األكزيما والجفاف الذي يصيب طبقات الجلد.
يحمي من عالمات الشيخوخة التي تظهر على البشرة، ومنها 
 »E العالمات الدقيقة والتجاعيد، كما أن استخدام زيت »فيتامين

للبشرة يجعلها تبدو أصغر سناً.
تقليل الهاالت السوداء والبقع الداكنة للبشرة، والمساعدة على 
التخلص منها من خالل تطبيق زيت »فيتامين E« مرة يومياً قبل 

النوم.
تتسبب في  بنفسجية والتي  الفوق  الحماية من األشعة  يساعد على 
إلى  التعرض  الناتجة عن  البشرة  الحروق والكثير من مشكالت 

أشعة الشمس المباشرة.
»E أضرار نقص »فيتامين

 ألم وضعف العضالت.
الشعور بالضعف العام والتعب.

التعرض ألمراض فقر الدم.
وجود مشكالت بالنظر.

التنميل في األطراف والشعور بالوخز.
شحوب لون البشرة.

إصابة الشعر بالتقصف والتساقط.
التكسر باألظافر.

 »E مصادر »فيتامين
E« والتي  التي تحتوي على »فيتامين  العديد من األطعمة  يوجد 
للوقاية من نقصه بالجسم، ومن هذه  تناولها باستمرار  يجب 

المصادر الخضراوات والفواكه وغيرها ومنها:
البروكلي. المكسرات. زيت الزيتون وزيت عباد الشمس.

األفوكادو. المانجو. الطماطم. اللحوم الحمراء. سمك السلمون.
الجمبري. الفلفل األحمر الحلو. السبانخ.

 كشفت دراسة حديثة أن تناول وجبة 
قد تكون  إفطار دسمة  عشاء خفيفة ووجبة 

وسيلة لجسم صحي ومناسب، 
النظام قد يمنع السمنة،  ألن هذا 
الدم  وارتفاع نسبة السكر في 
عن طريق حرق المزيد من 

السعرات الحرارية.
الطاقة  ويستهلك جسم اإلنسان 
عندما نقوم بهضم الطعام من 
الغذائية  المواد  أجل امتصاص 
ونقلها وتخزينها، وتعد هذه 
باسم  والمعروفة  العملية، 

التوليد الحراري الناجم عن النظام الغذائي 
)DIT(، هي مقياس لمدى نجاح عملية 
البشري ويمكن أن تختلف  الغذائي  التمثيل 

تبعا لوقت الوجبة.
الدكتورة جوليان ريختر، األستاذ  وقالت 
في كلية الطب جامعة واشنطن “تظهر 
التي يتم تناولها في  نتائجنا بأن الوجبة 
السعرات  النظر عن عدد  اإلفطار، بغض 
الحرارية التي تحتويها، تخلق ضعف 

الغذائي  النظام  الناتج عن  الحراري  التوليد 
التي  بالوجبة نفسها  بمقدار الضعف مقارنة 

يتم تناولها بالعشاء”، مضيفة أن “هذه النتيجة 
الناس ألنها تؤكد على قيمة  مهمة لجميع 

األكل الكافي في وجبة اإلفطار”.
الباحثون دراسة معملية استمرت  وأجرى 
إفطار  تناولوا وجبة  أيام على 16 رجال   3
الحرارية وعشاء عالي  السعرات  منخفضة 
بالعكس في  السعرات الحرارية، والعكس 

جولة ثانية،
الباحثون في سياق أبحاثهم التي  ووجد 

نشرت في عدد فبراير من مجلة “الغدد 
الصماء السريرية والتمثيل الغذائي” لجمعية 
الغدد الصماء، أن استهالك 
المتطابقة  السعرات الحرارية 
التوليد  أدى إلى ارتفاع باسم 
الحراري الناجم عن النظام 
الغذائي )DIT( بمقدار 2,5 
مرة فى الصباح، مقارنة بالمساء 
بعد الوجبات ذات السعرات 
العالية والمنخفضة  الحرارية 
وقد  الحرارية،  السعرات 
التي يسببها  الزيادة  تضاءلت 
الدم وتركيزات األنسولين بعد  السكر في 
وجبة اإلفطار مقارنة مع العشاء، كما 
النتائج أن تناول وجبة إفطار  أظهرت 
الحرارية زاد من شهية  السعرات  منخفضة 

الطعام، خاصةً بالنسبة للحلويات.
وقالت ريختر “نوصي المرضى الذين 
يعانون من السمنة وكذلك األشخاص 
األصحاء بتناول وجبة فطور كبيرة بدال من 
لتقليل وزن الجسم  تناول وجبة عشاء كبيرة 

 كشفت دراسة علمية حديثة أن النوم لفترة تتراوح 
بين 7 و9 ساعات تحسن نوعية الحياة والمزاج العام 
إلى أن هناك صلة  بالنسبة لألطفال، الفتة  خاصة 
قلة ساعات  بالبدانة وبين  بين إصابة االطفال  كبيرة 
التاسعة  الساعة  بعد  للنوم  النوم خاصة ممن يخلدون 

مساء.
نتائجها صحيفة  التي نشرت  الدراسة –  وذكرت 
أولياء أمور األطفال يجب أن يركزوا  بريطانية -أن 
على اتباع نظام دائم فيما يتعلق بمواعيد خلود أطفالهم 

للنوم.
وقامت الدراسة بقياس طول ووزن وحجم الخصر لالطفال من 
نفس األعمار من عام لستة أعوام ، وتم قياس ساعات النوم لمدة 
سبعة أيام متتالية لمرة واحدة سنوياً طوال فترة الدراسة باستخدام 

جهاز تعقب ارتداه كل طفل فى معصمه.

النوم فى  الذين اعتادوا على  التعقب أن األطفال  ووجد جهاز 
وقت متأخر حدده الباحثون بعد التاسعة مساء، كان لديهم كتلة 
بدنية أكبر ويعانون من زيادة فى الوزن فى نهاية فترة الدراسة 
النوم وزيادة احتماالت  قلة ساعات  بين  مما يعنى وجود صلة 

االصابة بالبدانة.

 الرموش الطبيعية الكثيفة هي عنوان جمال أي فتاة، واالهتمام 
بها ال يقل أهمية عن االهتمام والعناية ببشرتِك مثالً، خاصة إن 
أنواع  إليِك أفضل  لذا  الخفيفة،  الرموش  تعانين من مشكلة  كنِت 

الزيوت الطبيعية؛ التي تساعدِك على تكثيف الرموش.
زيت الزيتون

التي  الفيتامينات والمعادن  الكثير من  الزيتون على  يحتوي زيت 
تساعد على منع تساقط الرموش، وتقوية الخصالت، يمكنِك 
اعتماده عن طريق: استخدام قطنة عليها قطرات زيت الزيتون، 

وضعيها برموشِك النظيفة، بعد غسلها جيداً من آثار الماسكارا أو 
األتربة، واتركي زيت الزيتون عليها.

العملية 3 مرات أسبوعياً؛ للحصول على رموش  كرري هذه 
إلى  الزيت قدر اإلمكان  كثيفة وطويلة، وحاولي تجنب دخول 

عينيك.
زيت الخروع

له تاريخ طويل في جمال وصحة الشعر بشكل عام، ومعروف 
لهذا يمكنك  الرموش والرأس كذلك،  بفوائده لزيادة كثافة شعر 
استخدام فرشاة ماسكارا نظيفة ووضعها بزيت الخروع، وتمشيط 

رموشِك.
النوم، للحصول على  الماسك قبل  يفضل عمل هذا 

أفضل نتيجة.
زيت السمسم

استخدمي فرشاة ماسكارا قديمة أو قطعة قطنية، 
السمسم على رموشِك، واتركيه طوال  وضعي زيت 

اليوم.
المداومة  العملية 3 مرات أسبوعياً، مع  كرري هذه 

حتى تالحظي الفرق.
زيت اللوز

ضعي القليل من قطرات زيت اللوز، على رموشِك قبل 
النوم، للحصول على أفضل نتيجة ورموش صحية.

كرري العملية أكثر من مرة في األسبوع، للحصول على رموش 

 طبّقي ماسك زيت األفوكادو للوجه إن كنِت 
ترغبين في الحصول على بشرة نضرة ومتألّقة 
في أسرع ما يمكن، فلماسك زيت األفوكادو 
فوائد جّمة تعود بالمنفعة على الوجه لذوات 

البشرة الجافة وكذلك لذوات البشرة المختلطة.
ويدخل زيت األفوكادو في مكونات مستحضرات 
العناية بالبشرة لما يؤمنه من حماية وترطيب 
ونعومة فائقة للوجه. إليِك فيما يلي الئحة بأهم 

فوائد ماسك زيت األفوكادو للوجه، 
باإلضافة إلى أهم الخلطات الطبيعية 

نة منه. المكوَّ
فوائد زيت األفوكادو للبشرة

يغذي زيت األفوكا البشرة.
يساعد في التخلّص من حروق الجلد 
الحتوائه على البروتين، وفيتامينات 
E وD، والكثير من األحماض 

الدهنية األساسية.
يعالج البقع البنيّة التي تصيب البشرة 

بفعل التعرض للشمس.
يُخفف االلتهابات الجلدية التي تُصيب 

البشرة بسبب اإلكزيما والصدفية.
يعالج الحكة التي تصيب ذوات الجلد الحساس.

يُساعد على ترطيب البشرة بشكٍل فعّال ويُعالج 
مشكلة الجفاف.

يحمي البشرة من االلتهابات، أو التهيّجات 
الناتجة عن حب الشباب. يُعالج ويمنع حب 

الشباب.
يُساعد على تسريع عملية شفاء الجروح التي 

تُصيب البشرة.
يحارب عالمات التقدم في الّسن.

خلطات طبيعية لماسك زيت االفوكادو للوجه
خلطة زيت األفوكادو للبشرة

المكونات:
ملعقتان من زيت األفوكادو

الطريقة:
يمكن استخدام زيت األفوكادو دون أي إضافات 

أي أن يكون هو المكّون الوحيد للخلطة، كل 
ما عليِك فعله هو تدليك بشرة وجهك بزيت 

االفوكادو لمدة 3 دقائق.
اتركيه على بشرتك لمدة 10 دقائق قبل غسله 

بالماء الفاتر.
خلطة زيت األفوكادو والموز للبشرة

المكونات:
ملعقة من الموز المهروس.

نصف ملعقة من زيت االفوكادو.
نصف ملعقة من زيت جوز.

ملعقة كبيرة من العسل.
الطريقة:

امزجي المونات.
لمدة 20  المزيج على بشرتك واتركيه  طبقي 

دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد.
خلطة زيت األفوكادو وزيت الخروع

المكونات:
ملعقتان من زيت الخروع

ملعقتان من زيت األفوكادو
الطريقة:

اخلطي المكونان وقلّبي الخليط جيداً.
دلكي بشرتك بالخليط مع تركه لمدة 15 دقيقة 

علي األقل قبل أن تشطفيه بالماء الدافئ.

نزالت  الشتاء، خصوصاً  باألمراض في فصل  تتزايد نسب اإلصابة   
تحمي  التي  التعليمات  اتباع بعض  األمهات  لذا على  والحساسية،  البرد 

أطفالهن من اإلصابة بأمراض الشتاء. 
الوالدة بمصر، من  استشاري طب األطفال وحديثي  وحذر دكتور 
الطبيب( ألن  )إال بوصف  الحيوية  المضادات  استخدام  اإلسراف في 

معظم أمراض الشتاء عدوى فيروسية ال تعالج بالمضادات.
الحساسية  الشتاء خصوصاً  أمراض  لمقاومة  النصائح  من  وقدم عدداً 

وهي:
وبعد  وبعده  الطعام  تناول  قبل  الصابون  بالماء  يديه  الطفل غسل  تعليم   -

العطس أو السعال.
- استخدام الطفل أدواته الشخصية وعدم استخدام أدوات وأغراض الغير.

- الحرص على تنظيف األغراض واألدوات الشخصية للطفل جيداً.
- استخدام المناديل عند العطس أو السعال.

- تهوية المنزل في الصباح الباكر باستمرار وفتح النوافذ لدخول الشمس 
إلى المنزل.

- تجنب الدخان واألبخرة والقلي ليالً دون تهوية المنزل.

قبل نزوله  البارد لطفلك  الماء  - إعطاء كوب من 
تساعد على خفض  الماء  برودة  للمدرسة صباحاً، ألن 
يتعرض الختالف مفاجئ في  فال  قليالً  الجسم  حرارة 

درجة الحرارة.
أكثر  الوالدة هي  الطبيعية في حالة حديثي  الرضاعة   -
المناعة عند األطفال، وإذا كان طفلك  عوامل زيادة 

كبيراً، فعليك الحرص بالغذاء الصحي السليم.
فقد  الشديدة،  البرودة  إال في حالة  المدفأة  تشغيل  -عدم 
اختالف  الهواء مع  لتيارات  مفاجئ  بشكل  ذلك  يعرضه 

درجات الحرارة أو الخروج من الغرفة.
- عند االستحمام قومي بإلباس طفلك في الحمام، خاصة 
أو  والبخار  الماء  بسبب حرارة  دافئاً  الحمام سيكون  أن 
أيضاً  الشعر  تجفيف  األفضل  الغرفة، ومن  بتدفئة  القيام 

قبل الخروج من الحمام.
- احرصي على السوائل أثناء المرض لتعويض ما يفقده من سوائل في 
الرشح والعرق، ومن المشروبات المفيدة جداً عصائر البرتقال والليمون 

واألعشاب الدافئة مثل الزنجبيل واليانسون والكراوية وأوراق الجوافة، 
وتحليته بقليل من السكر أو العسل.

أكتوبر  الموسمية في أول شهر  األنفلونزا  - يفضل إعطاء طفلك تطعيم 
من كل عام، للوقاية من فيروس األنفلونزا طوال الشتاء وبداية الصيف.

طرق تنسيق األحزمة العريضة مع مالبسك من أسابيع 
املوضة لشتاء 2020



أخبار الفن

 نيللي كريم نصابة متحولة يف 
»100 وش«

  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:

منى زكى جتمع أبطال »قابيل« فى مسلسلها 
» تقاطع طرق«

تفاصيل فيلم رامز جالل اجلديد 
»هيكل نظمي«

كريم عبدالعزيز يعيد تقديم فيلم لـ عادل إمام

وفاء عامر تنتهي من نصف مشاهدها يف »أهل موسي«

مصطفى شعبان يغيب عن رمضان وحيضر 
»ترانيم إبليس«

توم كروز يف »مهمة مستحيلة« مع »كورونا«

ماجدة زكى »عاملة نظافة« فى »قوت قلوب«سر احتفاظ رغدة بساعة ونظارة أمحد زكي

مقتنيات  امتالكها بعض  السورية رغدة عن سر  الممثلة    كشفت 
الممثل المصري الراحل أحمد زكي )نوفمبر 1949- مارس 2005( 
يقدّمه اإلعالمي وائل  الذي  برنامج »التاسعة«  خالل استضافتها في 

اإلبراشي على التلفزيون المصري.
إلّي  أهداها  فقد  أحمد زكي  وقالت رغدة )62 عاما(: »أمتلك ساعة 
عندما سافرت معه إلى فرنسا لمعرفة ماهية المرض الذي يهدد حياته، 
والفنان محمد هنيدي،  اإلتربي  األزياء شمس  برفقتنا مصممة  وكان 
المرحلة  يعاني من سرطان في  أحمد  أن  الرحلة علمت  وفي هذه 

الرابعة وأمامه 4 شهور فقط«.
التي  الساعة  إن  له  فقالت  اإلتربي مازحته حينها  وأضافت: »شمس 
يرتديها ال تليق به، فخلعها وأهداها إلّي وطلب مني أن أرتديها دائما 

وال أتركها أبدا«.
وأشارت إلى أنّها تحتفظ أيضا بنظارة زكي التي 
أن  القدر  ليال، موضحة: »شاء  بها  كان يخرج 
أضعها في جيبي يوم وفاته، إذ كنت أجلس معه 
بالشمس، وفي  المستشفى لالستمتاع  في حديقة 
لحظة تعب أمسك الطبيب بيدي وقال لي )أحمد 

خالص(«.
وتابعت أن آخر كلمة قالها أحمد زكي لها كانت 

»لم يقتلني السرطان ولكن لوع البشر«.
تقيم في مصر، عن  التي  وأعربت رغدة، 
صدمتها عندما علمت ببيع مقتنيات أحمد زكي، 
قائلة: »رامي عز الدين األخ غير الشقيق للراحل 
المقتنيات،  في  ط  فرَّ الذي  أحمد زكي هو  هيثم 
ألنه ال يعرف قيمة وتاريخ أحمد زكي، له الحق 
ليس من حقه  لكن  والسيارات  العقارات  بيع  في 
االتصال  ينبغي عليه  الفنان، وكان  مقتنيات  بيع 
ط في أشياء  بأسرته أو بنقابة الممثلين قبل أن يفّرِ

ال تقدر بثمن«.
وأوضحت: »أعرف كل صغيرة وكبيرة في مكتب أحمد زكي الكائن 
في حي الهرم، وشقته الواقعة في المهندسين، ألني كنت أذهب برفقة 
إلى حد  العشوائي  أحمد  بسبب سلوك  لترتيبها  وافي  الراحل ممدوح 

كبير«.
الدين  والد رامي عز  التلفزيوني، طلبت رغدة من  اللقاء  وفي ختام 
ترتيبها وإعدادها  تتولى  أحمد زكي حتى  مقتنيات  بتسليمها  التعهد 
بالشكر  الطويل، كما توجهت  الفني  بقيمته وتاريخه  يليق  بشكل 
للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، الهتمامها باألمر 

وإصدارها قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة ملف مقتنيات أحمد زكي.

الفنان رامز جالل  فيلم  اختار صناع    
الجديد اسم »هيكل نظمي« كأسم نهائي للعمل 
الفطر  المقرر عرضه في افالم عيد  الذي من 
المقبل، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج 

محمود كريم.
فيلم »هيكل نظمي« األسبوع  وبدأ تصوير 
بين رامز  األولى  المشاهد  الماضى، وجمعت 
جالل وغادة عادل، ويضم الفيلم أيضا كل من 
فؤاد، حمدى  بيومى  الصاوي،  الفنانين، خالد 

المرغنى، انتصار، وغيرهما من الفنانين.
المقبل  ويخوض رامز جالل شهر رمضان 
السنوات  تعود في  مقالب جديد كما  ببرنامج 

الرئيسية  الفكرة  استقر على  الماضية، حيث 
يبدأ في تصوير  أن  المنتظر  للبرنامج، ومن 
الحلقات مطلع األسبوع األول من شهر مارس.
أعمال رامز جالل كان  أن آخر  إلى  يشار 
مشاركته في فيلم »سبع البرمبة« الذى عرض 
بجانبه كل  الماضي، وضم في بطولته  العام 
من الفنانة جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، 
أبو عوف  فؤاد، محمد ثروت، مها  بيومى 
اجتماعى،  إطار كوميدى  أحداثه فى  وتدور 
العمل بشخصية مهندس  ويظهر رامز فى 
معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأًسا 

على عقب.

  كشفت مصادر مقربة من الفنان كريم عبدالعزيز، عن استقراره 
على إعادة تقديم فيلم »انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط« مرة 
أخرى في عمل سينمائي سيقوم بالتحضير له بعد انتهاء تصوير 
»كيرة والجن« وبعد عرض فيلم »البعض ال يذهب للمأذون 

مرتين«.
واستقر كريم عبدالعزيز على تقديم هذا الفيلم بعد مناقشات 
ومشاورات عديدة، حيث اختار مجموعة من األفالم القديمة إلعادة 
تقديمها من جديد للنجوم الكبار قديًما، وسيقوم كريم بمعالجة الفيلم 

من جديد وتقديم بشكل يليق بالتقديم 
الحالي في السينما المصرية.

وفيلم »انتخبوا الدكتور سليمان 
عبدالباسط« قدمه الزعيم عادل إمام 
عام 1981 وهو من تأليف وحيد 
حامد وإخراج محمد عبدالعزيز، 
وتدور أحداثه حول أستاذ قانون 
جامعي، يتعرف على فتاة ليل 
يذهب لقضاء ليلة معها في منزلها 
فيصل عشيقها المقاول، فيشتبكان 
سويًا ويقتل سليمان توفيق، بينما 
يحاول الدفاع عن نفسه، وبينما 
ينقل سليمان الجثة لسيارته للتخلص 
منها، يبصره صديق القتيل ويبدأ 
ابتزازه بمطالبته بمبلغ مالي شهريًا 

مقابل كتمانه السر، ثم تبدأ لعبة القط والفأر بينهما.

الفنان مصطفى شعبان، غيابه عن موسم رمضان    كشف 
أمام تحضيرات مسلسل »حتى ال  الوقت  بسبب ضيق  المقبل 
الرمضاني من  السباق  ينوي خوض  الذي كان  الدخان«  يطير 

خالله، وأكد أنهم قرروا تأجيل العمل حتى 
ال يخرج بشكل غير الئق.

أنه سيركز على  وأضاف »شعبان«، 
خطوة العودة للسينما خالل الشهور المقبلة 
فيلم »ترانيم  بدأ تحضيرات  وبالفعل 
بعد غياب 9  للسينما  يعيده  الذي  أبليس« 
سنوات كما يعيده للتعاون مع النجوم أحمد 

السقا ومنى زكي مرة أخرى.
يشار إلى أن مصطفى شعبان قدم رمضان 
الماضي مسلسل »أبو جبل« وحقق نجاجا 
جماهيريا كبير خالله، ويغيب عن السينما 
منذ عدة سنوات فكانت آخر أعماله 

»الوتر« عام 2010، ويعمل حاليًا على أكثر من مشروع سينما 
أهمهم »ترانيم أبليس«.

  انتهت الفنانة وفاء عامر من تصوير نصف مشاهدها في 
تأتي ضمن قصص مسلسل »ما  التي  قصة »أهل موسي« 
بالتعاون مع  تنتجه شركة سينرجي  التي  الرجال«  يعرفه  ال 
شركة أخرى، وينتمي المسلسل لنوعية األعمال الطويلة حيث 
تصل عدد حلقاته لـ60 حلقة ويقدم في شكل قصص مختلفة 

وكل قصة 10 حلقات.

وتصور وفاء عامر مشاهدها في مدينة 6 أكتوبر مع كل من 
الفنانين كمال أبو رية وصبري فواز ويشارك في البطولة كل 
ونادية رشاد وياسر علي ماهر وديانا هاشم  من محمد عز 
تأليف محمد محرز وأمين جمال وإخراج محمد  وهو من 

أسامة.
المتحدة  بين  إنتاجي  تعاون  أول  الرجال«  يعرفه  »ما ال 

تم اإلعالن عن  أروما، حيث  للخدمات اإلعالمية وشركة 
مشروع آخر يجمع الشركتين وهو مسلسل بعنوان »التحقيق« 
ينتمى لنوعية أعمال الغموض واإلثارة، وتدور القصة حول 
الرواية والتحقيق في  يبدأ قراءة  الهندسة  كلية  طالب في 
الفراسة  ألغازها وفك رموزها مستخدًما مهاراته في علم 

والمالحظة إلثبات خطأ »نظرية اآلفة«.

»يسرا تهمل زوجها وأوالدها يف »دهب عرية

المنتج ممدوح  المخرج )محمد صبحي( مخرج مسرحي في فرقته مع  االستاذ  الموضوع: 
الموسيقي “جورج بيزيه”. في نظرة  للفنان  )عبد هللا مشرف( يريد اخراج )اوبرا كارمن( 
جديدة ومعالجة محسوبة تسمح له لمناقشة الحرية والدكتاتورية في اطار درامي يلقي الضوء 

على الواقع السياسي. 
التحليل والنقد: القصة للكاتب الفرنسي “بروسبير مريمية”. 

اعدها للمسرح دكتور “يسري خميس” واألوبرا موسيقى “جورج بيزيه”.
أحي الفنان “محمد صبحي” الن مسرحه هو المسرح الذي يقدم كوميديا راقية في األخالق، 
أبيض – يوسف وهبي – نجيب  الجمهور. فهو يمشي على نهج: جورج  والفكر، واحترام 

ومحمد   - الريحاني 
صبحي.

كتبها  كما  “كارمن” 
المرأة  هي  )مريميه( 
الجمال  ذات  البوهيمية 
انوثتها  الوحشي، تستخدم 
الرجال دون أن  لترويض 
حرة  فهي  أحد،  يمتلكها 
الجندي  أحبت  كالهواء. 
دون جوزيه. ومن أجلها 
رئيسه.  قتل  في  تورط 
السجن،  من  ولتهريبه 
إلى  كارمن  أصطحبته 
لتهريب  عصابتها 
من  وضحى  المخدرات 
ولكنها  شئ.  بكل  اجلها 
حب  عن  فبحثت  ملته، 
جديد، فأحبت )اسكاميلو
مصارع    Escamillo
الثيران( فلم يوافق جوزيه 
بل  تكترث  فلم  لتركه. 

استهزأت به فقتلها.
فكيف فعل )محمد صبحي( 
لمعالجة وإخراج مسرحيته 

“كارمن”؟
قوياً” يكون  معروف أن كارمن هي رمز الحرية المطلقة. ولكي يخلق )صبحي( “صراعاً 
على مستوى هذا الرمز، يجب أن يجد خصااًل قوية في الشخصية المقابلة تكون على النقيض 
الرأي – كبح  الخشونة – صالبة  فاختار خصال مثل: االنانية – االستحواذ –  الحرية.  من 
البناء  المواهب. كل ذلك يختصر في كلمة “الدكتاتورية “. ومن هنا خلق أول حجر في 
الدرامي وهو : “الصراع المرهص” )الدال عن طرف خفي على ما ينتظر حدوثه( فعنده 

الحرية المطلقة، والدكتاتورية. ونستطيع استنتاج ما يمكن حدوثه في المستقبل القريب.
وقد استخدم صبحي قصتين دراميتين متداخلتين لكارمن )المصرية واالسبانية(.

تبدأ المسرحية المصرية بالتعرف على )شخصية االستاذ( الذي يخرج )كارمن االسبانية( على 
بالسياسة  بموضوع عمله ويربطه  المسرح. فهو له قوة شخصية، وإرادة فريدة، يعي تماماً 
على مر التاريخ. لذلك ال يعطي فرصة الحد أن يقول رأيه. وهو أناني ، متسلط في الرأي وال 

يشجع المواهب الجديدة. فسمي من فرفته )بالدكتاتور(.
بدأ )صبحي( المسرحية )المصرية( بأن أعضاء الفرقة جاهزين للعرض )االسباني(: النص 
– الديكور – الغناء – المالبس – الراقصون. ويبقى أهم شئ وهو:  من تقوم بدور كارمن؟ فهو 

يبحث عن فتاة كلها حيوية. 
الباليه،  بنفسها، درست  تظهر)كريمة( “سيمون” وهي شخصية قوية، حرة، مستقلة، تعتز 
والتمثيل والغناء. تزوجت من ثري أراد االستحواذ عليها بثرائه، فتركته إلعادة حريتها. سمع 

االستاذ ذلك فشعر انها كارمن التي يبحث عنها. ووقفت كريمة الند بالند لألستاذ.
وال يفوت المخرج )محمد صبحي( بإعطاء )خلفية مسبقة للجمهور(عن كريمة )قبل الزواج( 
بعالقتها العاطفية السابقة )بنبيل( “أيمن عزب” زميلها في الفرقة والذي يؤدي دور )اسكاميلو

Escamillo  مصارع الثيران(. 
واثناء بروفات )كارمن( تنشأ عاطفة الحب بين كريمة واالستاذ في احترام متبادل. أما كارمن 
انها متورطة مع  االسبانية احبت دون جوزيه واستطاعت أن توقعه في شباكها، وابلغته 

عصابة لتهريب المخدرات وانه الوحيد الذي سينقذها.
مع مرور االيام ينشأ “الصراع المرهص” )الدال على ما ينتظر حدوثه( حينما تكتشف كريمة 
أن االستاذ ليس كما أراد أن يبدو لها، بإعطاء كل فنان موهوب فرصته، مثل المطرب راضي 
)اركان فؤاد( أصبح صانع مالبس – المؤلف زكي )مجدي صبحي( اصبح في عمل تليفونات. 
هنا يظهر )صبحي( كيف يفعل الدكتاتور لدفن مواهب الفنانين: فبدأت )األزمة( عندما تتناقش 
كريمة مع االستاذ وهو ال يريد المناقشة. ووصلت )للذروة( عندما أراد أن تمضي على عقد 

لمدة 20 سنة فهو يحجر عليها. فشعرت بتقييد حريتها أكثر من أي شئ. 
)القرار( كريمة لم تعد تحب األستاذ فتركته وعادت إلى )نبيل(. )اليندهش الجمهور بتحول 

كريمة الي نبيل لمعرفته بعالقتهما السابقة( .
)النتيجة( والمشهد األخير:

في المشهد األخير من المسرحية تداخلت األحداث بين الشخصيات األربعة وهن في األصل 
اثنتان فقط: كارمن ودون جوزيه، كريمة واألستاذ. كارمن ال تبالي بتضحيات دون جوزيه 

وتريد اسكاميلو . كذلك كريمة ترفض دكتاتورية االستاذ وتسعى للحب الحقيقي مع نبيل.
)النتيجة( الحبيب الغيور دون جوزيه يقتل كارمن حتى ال تذهب مع غيره. والحبيب المتسلط 
بإلقاء  الممثل )محمد صبحي(  يقتل كريمة ألنها رفضته وقالت ال.   هذا ما طلبه  االستاذ 
مونولوج طويل يحكي فيه تاريخ الدكتاتوريين منذ بداية التاريخ حتى اآلن ويجب مواجهتهم 

بالرفض بالقول ال،ال،ال والسالم.
اختيار اسم كريمة قريب لكارمن، اسم المطرب )راضي( فهو راضي حتى للقهر، لقب االستاذ 

أصبح مقترن بالدكتاتور.
ليكبح  الغوغاء والفوضى، تستلزم وجود دكتاتور  الحرية لدرجة  ويتساءل صبحي: هل 
بالمزيد من  للمطالبة  يدفعهم  الذي  السبب  يقهر في األصل، هو  الذي  الدكتاتور  أم  جماحها؟ 

الحرية حتى يصلوا للفوضى؟ لذلك يجعل الجمهور يفكر في قضية أصبحت تمس العالم كله.
الثاني  الجزء  الرسالة مع  455 من جريدة  القادم رقم  العدد  القارئ في  اللقاء عزيزي  وإلى 

)االخراج( للفنان المخرج “محمد صبحي”.

من مسرح 
“محمد صبحي” الراقي

نقد مسرحية “ كارمن” 
الحرية ال تقدر بثمن

مسرح صبحي هو األخالق - 
الفكر - احترام الجمهور

     Vendredi 28 février 2020
الجمعة 28 فبراير 2020

 تواصل النجمة منى زكى تصوير مسلسلها 
الجديد »تقاطع طرق« مع المخرج تامر 
محسن، والمقرر عرضه في شهررمضان 
المقبل، حيث بدأت منى تصوير أول مشاهد 
العمل األسبوع الماضى وفى وقت متأخر 
الشهر  المقررعرضها في  باقى األعمال  عن 
الكريم، ولذلك يكثف مخرج العمل عدد 
ساعات التصوير والمشاهد بشكل يومي وبدون 

إجازات إلنجاز أكبر عدد من المشاهد.
»تقاطع طرق« يجمع فيه المخرج تامر محسن 
النجمة منى زكى بأبطال مسلسل »قابيل« 
والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضى، 
وهم محمد ممدوح ومحمد فراج وأمينة خليل 
بين  التوالي  الثانى على  التعاون  العمل  ليسجل 
البطولة سيد رجب،  الثالثي، كما يشارك في 
التاجى  السيد، محمد  الجريتلى، مايان  أحالم 
ونسرين طلعت وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتعود منى زكى بـ »تقاطع طرق« إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 
3 سنوات منذ تقديمها مسلسل »أفراح القبة« عن رواية نجيب محفوظ 
وأخرجه محمد ياسين عام 2016، وشارك فى بطولته عدد كبير 
السعدنى، رانيا  اياد نصار، صابرين، أحمد  النجوم وعلى رأسهم  من 
يوسف، سوسن بدر، جمال سليمان، دينا الشربينى، صبا مبارك، محمد 

الشرنوبى، سلوى عثمان وأسامة عبد هللا وآخرين.

فيلمها  وفى سياق آخر قاربت منى زكى على االنتهاء من تصوير 
السقا والمقرر طرحه في موسم  النجم أحمد  الجديد »العنكبوت« مع 
نادر جالل  ناير وإخراج أحمد  تأليف محمد  المقبلة، وهو  الفطر  عيد 
ويشارك في بطولته ظافر العابدين، يسرا اللوزى وريم مصطفى وذكى 
فطين عبد الوهاب وأحمد فؤاد سليم وضيف الشرف محمد ممدوح، كما 
تنتظر طرح فيلم »الصندوق األسود« الذى انتهت من تصويره مؤخراً 

بمشاركة محمد فراج ومصطفى خاطر، إخراج محمود كامل.

 أجبر فيروس كورونا المستجد النجم 
بأحد  االختباء  توم كروز على  العالمي 
اإليطالية، وتسبب  البندقية  مدينة  فنادق 
أفالم سلسلة  في وقف تصوير أحدث 

»مهمة مستحيلة«  )ميشين إمبوسيبل(.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
إلى مدينة  أن كروز )57 عاما( سافر 
الجزء  لتصوير مشاهد من  »فينيسيا« 
السابع من سلسلة أفالمه الشهيرة »مهمة 
 ،)Mission Impossible( »مستحيلة
المتحور نسف كل  الفيروس  تفشي  لكن 

خططه.
وأوضحت أن نجم هوليوود وصل 
للبندقية 20 فبراير/شباط لبدء التصوير، 
لكن بعد أزمة »كورونا« اضطر للحجز 
اإلثنين،  فندق »جريتي باالس«،  في 
ومن المقرر أن يظل  مختبئا داخله حتى 
الحسم بشأن  لحين  مطلع مارس/آذار 

تصوير الفيلم مستقبال.
الجديد من  الفيلم  إنتاج  توقف  استوديوهات »باراماونت«  وأعلنت 
فيروس كورونا  تفشي  بعد  إيطاليا  إمبوسيبل« في  سلسلة »ميشين 

المستجد .
وقال ناطق باسم الشركة: »حرصا على سالمة الممثلين وفرق العمل 
وأمنهم، ومع الجهود التي تبذلها سلطات البندقية للحد من التجمعات 
تعديالت على  المستجد، قررنا إجراء  فيروس كورونا  لمواجهة 

برنامج التصوير في البندقية الذي كان مقررا لمدة 3 أسابيع«. 
إلى  للعودة  الضوء األخضر  العمل منحوا  أفراد طاقم  أن  وأضاف 
ديارهم قبل بدء التصوير، مع خضوعهم الختبار الكشف عن كورونا 

لالطمئنان على سالمتهم من الفيروس.
اإليطالية حظر  السلطات  قرار  بعد  التصوير  لوقف  الفيلم  وتعرض 
التجمعات الكبيرة بمدنها لوقف انتشار كورونا. ومن المتوقع أن يبدأ 

عرض العمل في السينما 23 يوليو/تموز 2021. 
سجلت حتى اآلن أكثر من 200 إصابة وتوفي 7 أشخاص بفيروس 
كورونا المستجد في إيطاليا، التي أصبحت أول بلد في أوروبا يفرض 

طوقا صحيا على عشرات البلدات في شمال البالد. 
وإضافة إلى وقف تصوير هذا الفيلم، أدى تفشي الفيروس في إيطاليا 
البندقية وأسبوع عروض  مثل كرنفال  أحداث عدة  التأثير على  إلى 

األزياء في ميالنو ومباريات كرة القدم.

يسرا تصوير  الفنانة  تواصل 
الجديد »دهب  مشاهدها بمسلسلها 
به في  المشاركة  عيرة« والمقرر 

الموسم الرمضاني القادم 2020.
يسرا تجسد شخصية مرأة تدعى 
لديها عدة شركات ومصانع  »عهد« 
أعمال وطوال  مالبس وتعمل سيدة 
بيتها  بأعمالها وتهمل  تنشغل  الوقت 

وزوجها وأوالدها.
يتزوج  إلى أن  وتتوالى األحداث 
زوجها عليها من إمرأة أخرى، ويتجه 
المخدرات، وتنحرف  لعالم  ابنها 

ابنتها.
بالذكر أن مسلسل »دهب  الجدير 
عيرة« بطولة يسرا، حال شيحة، 
فؤاد، جومانا  بيومى  سلوى عثمان، 
أنور، خالد سرحان،  مراد، خالد 
تأليف أحمد عادل،  هنادى مهنى 
إنتاج  العزيز،  وإخراج سامح عبد 
العدل جروب  بين شركة  مشترك 
المتحدة  العدل والشركة  للمنتج جمال 

للخدمات اإلعالمية.

قلوب«،  أبطال مسلسل »قوت  يواصل 
قدم وساق لالنتهاء منه  تصويره على 
المقبلة، حيث  الفترة  فى  استعدادًا لطرحه 
الى 15 ساعة  التصوير  تصل ساعات 

فى اليوم.
ماجدة زكى شخصية عاملة  الفنانة  تجسد 
المدارس »فّراشة«، وهى  باحدى  نظافة 
أرملة ولديها ولد وبنت وهما سهر 
العديد من  فى  وتقع  أنور  الصايغ ومحمد 
التى تظهر خالل األحداث  الصراعات 
ويتخللها  اجتماعى  إطار  تدور فى  والتى 

كوميديا الموقف.
الـ 45  القلوب« من نوعية أعمال  »قوت 
حلقة ويشارك في بطولته إلى جانب ماجدة 
زكي، خالد زكي، إسالم جمال، محمد 
أنور، رانيا فريد شوقي، فراس سعيد، 
نورهان، غفران محمد، ديانا هاشم، سمر 
الحناوي وإخراج  تأليف محمد  عالم، 

مجدي أبو عميرة.

  تواصل الفنانة نيللي كريم، تصوير 
مشاهدها في أحداث مسلسل »100 
الموسم  والمقرر عرضه خالل  وش« 

الرمضاني القادم 2020.
فتاة شعبية  نيللي كريم شخصية  تجسد 
الفئة  مع  تتماشى  بلهجة  تتحدث 
لفتاة  تتحول  ما  لكنها سرعان  الشعبية، 
إلى  فتتحول  النصب  أرستقراطية، عند 
فتاة أخرى برغبة منها، ويشاركها 
ياسين  آسر  الفنان  النصب  في عمليات 
للنصب لمحل  المهمة األولى  وتأتي 
مجوهرات، ومن هنا جاء اسم المسلسل 
تغيير شخصياتهم ألكثر من  حيث سيتم 

شخصية بسبب تحولهم وقت النصب.
أن مسلسل »100وش«  بالذكر  الجدير 
الدالي وأحمد  تأليف كال من عمرو 
وإنتاج  أبو ذكري  كاملة  إخراج  وائل، 

العدل جروب.



  ينوي حزب الكتلة الكيبيكية )BQ( دعم حكومة 
جوستان ترودو الليبرالية في سعيها للحصول على 
مصادقة سريعة على االتفاق الجديد للتجارة الحرة 

في أميركا الشمالية في مجلس العموم.
وكانت الكتلة الكيبيكية تعارض دعم االتفاق الجديد 
الذي يُعرف اختصاراً في كندا بـ«كوسما« أو »آسيوم« 
أنّه ال يحمي  )CUSMA - ACEUM( بحجة 
قطاع األلومينيوم الكندي، الذي تؤّمن مقاطعة كيبيك 
الفوالذ  إنتاجه، أسوًة بحمايته قطاعْي  %90 من 
والسيارات اللذْين يتركزان في مقاطعة أونتاريو، 

جارة كيبيك الغربية.
وزيرُة  الفدرالية  الحكومة  رئيس  نائبة  ووّجهت 
العالقات مع حكومات المقاطعات كريستيا فريالند 
رسالًة إلى زعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بالنشيه 
شرحت فيها الجهود التي باشرت الحكومة بذلها من 
أجل تحسين إمكانية تعّقب مصادر األلومينيوم مع 
شريكْي كندا في االتفاق، الواليات المتحدة والمكسيك.
وقالت فريالند في رسالتها إّن حكومتها، في حال 
قطاع  تؤذي  مشكلة  وجود  المعطيات  أظهرت 
األلومينيوم، ستعمل مع المكسيك والواليات المتحدة 
إلدخال تعديالت على االتفاق تضمن التعاطي مع 

هذا القطاع أسوًة بقطاع الفوالذ.
وكانت الكتلة الكيبيكية قد أبدت مخاوف من أن تعمد 
المكسيك إلى استيراد األلومينيوم الصيني ذي السعر 

المتدني وإدخال تعديالت 
طفيفة عليه ما يتيح لها بيعه 
لقطاع صناعة السيارات 
في دول االتفاق الثالث.

نواب  مع  اجتماع  وفي 
قال  الصباح  هذا  حزبه 
بالنشيه إّن رسالة فريالند 
للكتلة  انتصاراً  تشكل 
الكيبيكية جاء يتّوج سلسلة 

لقاءات جمعته بها.
لكّن المسؤول عن نواب 
الحزب الليبرالي الكندي 
بابلو  كيبيك  مقاطعة  في 
رودريغيز قلّل من أهمية 

ما تعتبره الكتلة فوزاً لها، فقال إّن فريالند تعمل 
على تحقيق ما يدعم قطاع األلومينيوم منذ »وقت 

طويل«.
وتحتاج الحكومة الليبرالية، وهي حكومة أقلية، إلى 
دعم حزٍب واحد من أحزاب المعارضة الرئيسية 
حزُب  الكيبيكية  الكتلة  إلى  إضافًة  وهي  الثالثة، 
المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية والحزُب 
الديمقراطي الجديد، كي يحصل مشروع القانون 
المتعلق بتنفيذ اتفاق »كوسما«، أو »نافتا الجديد« 
)New NAFTA( كما يُعرف على نطاق واسع في 

اإلعالم، على موافقة غالبية أعضاء مجلس العموم.
وتدعو الكتلة الكيبيكية الستقالل مقاطعة كيبيك عن 
االتحادية الكندية، وال تشارك بالتالي في االنتخابات 
ذات  الوحيدة  المقاطعة،  هذه  في  سوى  الفدرالية 
الغالبية الناطقة بالفرنسية بين مقاطعات كندا العشر.

وحققت الكتلة الكيبيكية نتيجة الفتة في االنتخابات 
العامة األخيرة قبل أربعة أشهر بنيلها 32 مقعداً 
من أصل المقاعد الـ78 المخصصة لمقاطعة كيبيك 
في مجلس العموم الكندي، مقارنًة بـ10 مقاعد فقط 
حصلت عليها في االنتخابات الفدرالية السابقة في 

تشرين األول )أكتوبر( 2015.

  صاحبة الصوت المخملي الدافئ 
التي أسرت  المرهف  الفني  والحس 
قلوب العالم، بنبرات صوتها تفاصيل 
دقيقة بين أسطر خطتها أنامل سحرها 
على أوتار النغم الجميل وتراقصت 
عليها فراشات اإلبداع في سماء الطرب 

األصيل
غنت للحب والسالم والوطن المجروح 
من قلبها النابض بحب العراق الذي 

ال يفارق مخيلتها أبًدا رغم الفراق
الوجدان  يمس  الذي  الساحر  صوتها 
يفاوض  الذي  والقمر  واألعماق 
يعزفان  هناك  الظالم  إلنارة  وجهها 
أعذب األلحان لتمنحنا دفء الروح، 
ويهمس في آذاننا ويبعث فينا األمل بأّن 

العراق ال يزال ينبض بالحياة وتذكرنا 
بالزمن الجميل والطفولة التي نفتقدها 

على وجنات الحاضر
 هي بنت الرافدين وغمامها وأجمل 
إفصاح وشى به الغيم للندى والوديان 
المتواطئة  كركوك  جبال  وراء  من 
الدافئة  شمسها  فأشرقت  نفسها  على 

في شهقات الضياء 
تشع من عينيها السومرية نوًرا يفيض 
بالعطاء والجمال ورغم صغر سنها، 
الكون  لمحبة  يتسع  ماسياً  قلباً  تملك 
كله، فهي ال تغني بصوتها ومشاعرها 
فحسب، وإنما تنقل لنا نبضات قلبها 
وسكناته عبر إيقاعاتها الغنائية على 
همسات النسيم في قيثارِة الحب وكأنها 

وردة معطرة بِسحَر شهرزاد من حكاية 
ألف ليلة وليلة فأزهرت جمااًل ومحبة 

وإنسانية في جنائن بابل المعلقة
العراقية ميرنا حنا في  الفنانة  نشأت 
عائلة فنية وتأثرت منذ الطفولة بفيروز 
واسمهان وكبار الموسيقيين من الجيل 
الفني  مشوارها  بدأت  حيث  الذهبي، 
وهي مازلت طفلة على أنغام الترانيم 
الذي  والدها  إشراف  تحت  الكنسية 
اكتشفها وقدمها للناس في برنامج »ذا 

فأهداه هللا أجمل هدية  فويس كيدز« 
المميز  بأدائها  الجميع  إعجاب  لتنال 

وصوتها الشجي وطلتها البهية 
ال تقل أعمالها اإلنسانية عن أعمالها 
الفنية أبًدا وهذا سر تميزها عن غيرها 
من الفنانات األخريات من جيلها لتضيف 
إلى رصيد نجاحها كنجمة ساطعة مميزة 
إنسانية وعطاء كبيرين غمرت بهما 
العالم كله وتجعل من صوتها المالئكي 

قندياًل يضيء القلوب

القطارات  تستمر عرقلة حركة    
في محمية  الموهاوك  أراضي  على 

كاناواكي جنوب جزيرة مونتريال.
وعلى الرغم من حصول شركة السكك 
 )CP( »الحديدية »كناديان باسيفيك
الحاجز،  بتفكيك  قضائي  أمر  على 
الموقع  المتظاهرون مخيًّما في  أقام 

وعززوا المتاريس.
وضّل خط السكة الحديدية  الذي يعبر 
كاناواكي مغلًقا صباح يوم األربعاء، 
ما عرقل حركة نقل البضائع وتعليق 
خدمة نقل المسافرين بين امونتريال 

وضاحيتها الجنوبية.
وسيتعين على اآلالف من مستخدمي 
القطارات استعمال الحافالت للوصول 
إلى مونتريال في الصباح والخروج 

منها مساًء.
وقال فرانسوا لوغو، رئيس حكومة 
هجومية  »أسلحة  هناك  إن  كيبيك، 
جعل  ما  كاناواكي  في  وخطيرة« 
»شرطة مقاطعة كيبيك ال تتدّخل » 
لتفكيك حصار السكك الحديدية رغم 
عليه  حصلت  الذي  الزجري  األمر 

الشركة.
باسم  المتحدث  زكاري  كايل  وقال 
قواته  إن  كاناواكي  محمية  شرطة 

كامل  على  سلطة  لديها 
أراضي المحمية. وأضاف 
أن »هدفنا األساسي هو 
ضمان أمن الموقع وحماية 

سالمة المنطقة.«
لدينا  »ليس  وأضاف 
تجريم  في  مصلحة  أي 
األشخاص الذين يدافعون 

عن حقوقنا.« 
للمتظاهرين  أيًضا  وأكد 
أن جهاز الشرطة التابع 
له هو الوحيد القادر على 
التدخل في اإلقليم بموجب 
اتفاق ثالثي بين السكان 
كاناواكي  في  األصليين 
وحكومتي كيبيك وكندا.

الحكومة  رئيس  أكد  أوتاوا،  وفي 
جوستان ترودو مجدًدا على ضرورة 
لكنّه   ، القضائية »  تنفيذ األوامر   «
على  األزمة  إدارة  مسؤولية  ألقى 

شرطة كيبيك.
اختصاص  من  ليست  »انها  وقال 
كبيرة  ثقة  لدينا  الفدرالية.  الحكومة 
في شرطة مقاطعة كيبيك و في المجتمع 

لتسوية األمور الخاصة بهم.«
أمة   أراضي  على  أونتاريو،  وفي 

تيانديناغا ال تزال الشرطة متواجدة 
بعد تدّخلها يوم اإلثنين الماضي للسماح 

بمرور قطار.
منطقة  في  حواجز  ُوضعت  كما 
هاميلتون، وهذه المرة على مسارات 
.)CN( »شركة »كناديان ناشيونال

وصدر أمر قضائي بتفكيك الحاجز. ولم 
تحّدد شرطة هاميلتون بعد ما إذا كانت 
تعتزم التدخل لتطبيق األمر القضائي.
فتح  أعيد   ، كولومبيا  بريتيش  وفي 
المدخل الرئيسي لميناء فانكوفر أمام 

ظهر  بعد  الشاحنات  مرور  حركة 
الثالثاء بعد أن تم حظره لحوالي 24 

ساعة من قبل نحو 50 متظاهراً.
وعلى مدار العشرين يوًما الماضية، 
السكك  حركة  المتظاهرون  عرقل 
الحديدية في جميع أنحاء البالد دعًما 
للزعماء الوراثيين ألمة ويتسوويتن، 
الذين يعارضون مشروع خط أنابيب 
»كوستال غاسلين« الذي يعبر أراضيهم 

في شمال بريتيش كولومبيا.

  تنّظم جزيرة برنس ادوارد حملة دعائيّة 
ضخمة للترويج لمواقعها السياحيّة واجتذاب 

السيّاح من مقاطعة ألبرتا.
الجويّة  الرحالت  على  الوكالة  وتعّول 
المباشرة بين العاصمة شارلوتاون و مدينة 
كالغاري في ألبرتا التي تباشر شركة ويست 
جيت للخطوط الجويّة بتسييرها اعتبارا 

من شهر حزيران يونيو المقبل.
في  رحالت   4 تسيير  الشركة  وتعتزم 
األسبوع بين المدينتين اعتبارا من 25 
حزيران يونيو حتّى آخر أيلول سبتمبر 

المقبل.
بين  من  اليوم  حتّى  كالغاري  تكن  ولم 
المناطق التي تستهدفها الوكالة في حمالتها 
الدعائيّة كما قالت مديرة التسويق  بريندا 
غاالنت، باستثناء بعض الحمالت الدعائيّة 

البسيطة.
اجتماع  هامش  على  غاالنت  وأشارت 
مشّغلي السياحة مع انطالق حملة التسويق 
للعام 2020 إلى أّن جزيرة برنس إدوارد 
سارت أحيانا في عكس التيار ولكنّها حقّقت 

نتائج أفضل من بعض منافسيها.
»نريد االستمرار في البناء على نجاحات 
سنوات  هناك  كانت  األخيرة.  السنوات 
سمان. االستمراريّة مهّمة كي نبقى في 
ذهن الناس«: بريندا غاالنت مديرة التسويق 
في وكالة السياحة في جزيرة برنس إدوارد.
وتقول غاالنت إّن جزيرة برنس إدوارد 
قبلة أنظار العديد من األسواق ال سيّما مع 
ارتفاع عدد الرحالت الجويّة نحو المقاطعة.

وتستثمر الوكالة هذه السنة 200 ألف دوالر 
في حملتها الدعائيّة الموّجهة لمقاطعة ألبرتا.

وتشمل الحملة الدعائيّة إعالنات في وسائل 
اإلعالم بما فيها التلفزة واإلذاعة، فضال 

عن اإلعالنات االلكترونيّة.
كما تعتزم الوكالة تعزيز حضورها في 
دورة الغولف في كالغاري وفي دورة في 
الهواء الطلق تجري في آذار مارس المقبل 
في المدينة التي يتجاوز عدد سّكانها 1،3 

مليون نسمة.
ويرى مارك جيلي أحد أصحاب مجّمعات 
اللهو والترفيه إّن الكرة في ملعب مشّغلي 
السياحة الجتذاب هؤالء السياح الجدد إلى 

المقاطعة.
بين  الرحالت  عدد  ارتفاع  أّن  ويرى 
شارلوتاون وكالغاري ال يجذب السيّاح 
من هذه المدينة فحسب وإنّما من المناطق 
المحيطة التي يمّر المسافرون منها عبر 

مطار كالغاري.
وباإلضافة إلى رحالت شركة ويست جيت، 
هناك رحالت تسيّرها شركتا فلير و سووب  
بين العاصمة شارلوتاون ومدينتي تورونتو 

وهاميلتون في أونتاريو.
وتنفق وكالة السياحة في جزيرة برنس 
إدوارد، أصغر المقاطعات الكنديّة وأقلّها 
عدد سّكان،  4 ماليين دوالر سنويّا للترويج 
للموسم السياحي، واجتذبت العام الماضي 
1،6 مليون سائح وتأمل أن يتجاوز العدد 

هذه السنة أيضا مليون سائح.
واستثمرت وكالة السياحة نحوا من 130 
وعلى  متلفزة  دعايات  في  دوالر  ألف 
اإلنترنت باللغتين الفرنسيّة واإلنكليزيّة.

ورغم التركيز على مدينة كالغاري، إاّل 
أّن حمالتها الدعائيّة مستمّرة في مقاطعتي 
كيبيك وأونتاريو و في المقاطعات األطلسيّة، 
فضال عن حمالت دعائيّة على الساحة 
الواليات  من  السيّاح  الجتذاب  الدوليّة 

المتّحدة، وألمانيا وبريطانيا واليابان.

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا

 L’ass. Egyptienne Canadienne pour l’Art, la Culture
le Tourisme, et l’Information

الجمعية المصرية الكندية  للفنون والثقافة والسياحة واإلعالم

 Journal El Ressala
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فــريد فــؤاد زمكحل
Président et rédacteur en chef
Farid Fouad Zémokhol

نائب رئيس مجلس اإلدارة   فرج جريس
 Vice Président  Farag  Greiss          
نائب رئيس التحرير      يوسف زمكحل

Deputy Editor     Youssef Zemokhol
نائب رئيس التحرير       ناهدة العاصي

Deputy Editor     Nahida Al Assi

مدير التحـرير/  أحـالم األسيــوطي
Directeur de rédaction    Ahlam Al Assiouty

إخراج وتصميم /  نــازلي ســـــليم
 Mise en page et plans    Nazly Selim

كتاب ومحررون
الجيوش  كيندة  قنديل،  منسي  محمد   ، الهاملي  عبيد  على 

 ، خليل  سليم  العاصي،  ناهدة  أ.د.  السباعي،  هيثم  م.  زرزور،  رزق هللا 
دشيش،  أبو  على  بنيصغي،  خالد  رفعت،  شريف  كرمة،  كلودين 
 ، أنجلو  مايك  قرانطة،  جاك  السعد،  رفاه  البصير،  عبد  حسين  د. 

 ، بكر  أبو  اسماء  الجيوش،  تيماء   ، القزي  بشير 
غريب صباح  شعبان،  عباس  التوزاني،  خالد  د. 

مدير مكتب تورنتو   د. رامز زمكحل 
Tél.: 1-905-790-1770

 
Correspondant au Caire   /   Claudine Karma

Section de la publicité au Caire
 Caroline Mikhail/ Christine Riad

Bureau chef au Caire
8 Hoda Sharawy Bab ElLouk 

Tel.: Tel: 239350400  /  01228008424
Email: elressalacanada@gmail.com

مدير مكتب اإلسكندرية    سمير سيداروس
Bureau chef au Canada

  672 boul. Des Laurentides # 212 Laval, Qc. H7B 4S6
 (514) 961-0777 /    (450) 972-1414

Email. elressalanews@gmail.com
fzemokhol@gmail.com
   www.el-ressala.com

فريوس كورونا: اخلطوط اجلوّية الكندّية تعلّق رحالتها إىل الصني حّتى نيسان املقبل
  أّكدت د. تيريزا تام مديرة وكالة الصّحة الكنديّة 
في بيان أنّها سمحت برفع الحجر الصّحي عن 15 
فردا من طاقم الطائرة الثالثة التي استأجرتها الحكومة 
الكنديّة إلعادة رعاياها الذين كانوا على متن سفينة 

دايموند برنسس في اليابان.
واتّخذت قرارها بعد تقييم الحالة الصحيّة لـ15 شخصا 
كانوا في قاعدة ترينتون وفي مركز التدريب على 
المالحة الجويّة في كورنوول في مقاطعة أونتاريو.
اتّبعوا  أنّهم  االعتبار  بعين  تيريزا  د.  وأخذت 
بروتوكوالت الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتجنّبوا 
أّي اتّصال غير محمي بالرّكاب و بمصابين محتملين 
بالفيروس كما ورد في البيان، وقّررت على ضوء 
لم  الصّحي  الحجر  في  بقاءهم  أّن  المعطيات  هذه 

يعد ضروريّا.
بفيروس  اإلصابات  يستمّر عدد  أخرى،  من جهة 
كورونا في االرتفاع في عدد من الدول حول العالم منذ 
أن ظهر الفيروس  للمّرة األولى في مدينة ووهان في 
إقليم هوبي في الصين في كانون األّول ديسمبر الفائت.

وقد أعلنت السلطات الصحيّة الكنديّة عن حالة إصابة 
جديدة محتملة بفيروس كورونا في أونتاريو، ليصل 
العدد إلى 12 حالة في البالد، خمس منها في أونتاريو 

و7 حاالت في بريتيش كولومبيا.
و الحالة الجديدة المحتملة هي لسيّدة  في الستينات من 

العمر عادت مؤّخرا من رحلة إلى إيران.
وقد توّجهت إلى قسم الطوارئ في مستشفى صانيبروك 
في تورونتو في 24 شباط فبراير الجاري، حيث تّم 
عزلها واتّخاذ كّل اإلجراءات الالزمة حسب السلطات 
الحجر الصّحي  تقيم في  إنّها   قالت  التي  الصحيّة 

في منزلها.
وأفادت الفحوصات المخبريّة األولى التي جرت في 
أنّها مصابة بمرض كوفيد 19، وتنتظر  أونتاريو 
السلطات الصحيّة نتائج الفحص الثاني الذي يجريه 

المختبر الوطني في وينيبيغ.

الصحيّة  السلطات  وأفادت 
بأّن أربعة من المصابين في 
أونتاريو تماثلوا إلى الشفاء كما 
التي جرت  الفحوص  أثبتت 

على مدى 24 ساعة.
على صعيد آخر،أعلنت شركة 
الخطوط الجويّة اير كندا عن 
الصين  نحو  رحالتها  وقف 

حتّى نيسان إبريل المقبل.
وأوضحت اير كندا، أهم شركة 
خطوط جويّة في البالد، أنّها 
بكين  نحو  رحالتها  أوقفت 
من  العاشر  حتّى  وشنغهاي 

نيسان إبريل المقبل.
وسبق أن أعلنت الشركة عن وقف رحالتها خالل شهر 
شباط فبراير الجاري بعد أن أوعزت الحكومة إلى 
لكنديّين بتجنّب الرحالت غير الضروريّة إلى الصين.

»سوف تستمّر اير كندا  في متابعة تطّورات الوضع 
عن كثب بالتشاور مع وكالة الصّحة الكنديّة ووزارة 
النقل ووزارة الشؤون العالميّة، وتغيّر جدولها الزمني 

وفق ما تقتضيه الحاجة« قالت الشركة في بيان.
وتسيّر اير كندا رحالتها نحو بكين وشنغهاي من 

تورونتو ومونتريال وفانكوفر.
وقّررت الشركة تمديد العمل بتعليق رحالتها اليوميّة 
من  الثالثين  حتى  كونغ  هونغ  نحو  تورونتو  من 
نيسان إبريل المقبل نظرا لتراجع الطلب، وسوف 
تنقل الحجوزات المقّررة لتلك الفترة نحو فانكوفر.
وتحّدثت باتي هايدو وزيرة الصّحة الكنديّة خالل 
جلسة مجلس العموم أمس الثالثاء فأّكدت أّن كندا 
اتّخذت إجراءات صارمة وأشارت إلى أّن فيروس 
كورونا منتشر في نحو 25 بلدا، من بينها بلدان 

قد ال تمتلك القدرة على تشخيص اإلصابات به.
لنرّكز  األوان  وآن  فعالية  أقّل  اإلجراءات  »هذه 

على  مستعّدون  أنّنا  من  للتأّكد  ومواردنا  انتباهنا 
الساحة الداخليّة«: وزيرة الصّحة الكنديّة باتي هايدو.
وأضافت بأّن الحكومة ستقّدم الخدمات القنصليّة 
للكنديّين في إيران ولكنّها استبعدت إجالءهم في 

الوقت الراهن.
وعدد الحاالت محدود جّدا في كندا حاليّا، ولكّن 
وزيرة  قالت  كما  وقت  أّي  في  تتغيّر  قد  األمور 

الصّحة باتي هايدو.
وكانت مديرة وكالة الصّحة الكنديّة د. تيريزا تام 
قد أّكدت أّن السلطات الكنديّة تستعّد  الحتمال تفّشي 

الوباء وإمكانيّة انتقال العدوى إلى كندا.
ودعا وزير الخارجيّة فرانسوا فيليب شامبان الكنديّين 
الذين يخّططون للسفر إلى مراقبة التعليمات الصادرة 
عن السلطات الكنديّة في وقت توّسع فيه انتشار 

المرض.
ورفعت وزارة الشؤون العالميّة مستوى التحذير 
من السفر إلى كوريا الجنوبيّة حيث أفيد عن 1000 
حالة إصابة ، ودعت المسافرين إلى اعتماد أقصى 

درجات الحذر مع توّسع انتشار الفيروس.
كما وّجهت تحذرا مماثال للمسافرين نحو إيطاليا 
التي تخضع العديد من مدنها في شمال البالد للعزل.

  قّدمت حكومة ألبرتا برئاسة جايسون 
كيني خطاب العرض الذي هو بمثابة بيان 
وتطرحه  عملها  خّطة  فيه  تعلن  وزاري 
على التصويت في الجمعيّة التشريعيّة في 

المقاطعة.
ميتشيل   لويس  العام  الحاكم  نائبة  وقامت 
بقراءة خطاب العرش وفقا للتقليد المتّبع 

في كندا.
ووضعت حكومة حزب المحافظين الموّحد 
برئاسة جايسون كيني في أولويّاتها توفير 
المصالح  وحماية  جديدة  عمل  فرص 
الغرب  الواقعة في  للمقاطعة  االقتصاديّة 

الكندي و الغنيّة برمالها الزفتيّة.
وتعّهدت الحكومة بخفض  معّدل الضريبة 
على الشركات الكبرى وتخفيف المعامالت 

البيروقراطيّة.
لتشجيع  برنامج  بإنشاء  تعّهدت  كما 
المستثمرين األجانب على االستثمار في 
المقاطعة فضال عن مبادرات لتعزيز فرص 

االستثمار للسّكان األصليّين.
»نرّكز على استعادة ثقة المستثمرين ونعمل 
لتكون ألبرتا األكثر حريّة واألسرع،وليكون 
معّدل الضرائب فيها من بين األدنى« : 

رئيس حكومة ألبرتا جايسون كيني.

في  باالستثمار  كيني  جايسون  تعّهد  كما 
مشاريع النفط والغاز من أجل تحقيق »نمّو 

مسؤول للموارد«.
 6،4 قدرها  موازنة  الحكومة  ورصدت 
ماليين دوالر في إطار خّطة  »رأسمال 
2020« للبنى التحتيّة التي تندرج في إطار 

توفير فرص عمل جديدة في المقاطعة.
وأّكدت الحكومة في برنامجها على أهميّة 
أكس  كيستون  أنبوب  إنشاء  من  االنتهاء 
أل لنقل النفط من المقاطعة نحو مصافي 
النفط في جنوب الواليات المتّحدة، فضال 
عن دعم برامج أخرى تساعد في تصدير 

موارد ألبرتا.
وطرحت الحكومة بعد خطاب العرش أّول 
مشروع قانون  لتعديل مشروع قانون التعّدي 
على ممتلكات الغير، لمواجهة عرقلة البنى 
والغاز  النفط  أنابيب  مواقع  مثل  التحتيّة 
والطرقات  الحديديّة  السكك  وخطوط 

السريعة.
 وينّص مشروع القانون على فرض غرامات 
طائلة على المخالفين الذين يعيقون المرافق  

العاّمة والخاّصة التي تُعتبر أساسيّة.
وتتراوح قيمة الغرامة من 10 آالف دوالر 
للمخالفة األولى إلى 25 ألف دوالر للمخالفات 

المتكّررة.
وتعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون يتيح 
ألبناء المقاطعة تنحية عضو في  الجمعيّة 
التشريعيّة و في مجلس بلدي ومجلس مدرسي 

كما ورد في خطاب العرش.
ويتيح لهم  فضال عن ذلك أن يطرحوا على 
االستفتاء مسائل تتعلّق بالسياسة العاّمة مثل 
ضريبة الكربون، شرط أن يجمعوا عددا 

كافيا من الموّقعين على طلب االستفتاء.

»إنّه إصالح ديمقراطّي مهّم  للغاية و لطالما 
كان أبناء ألبرتا يطالبون به« : رئيس حكومة 

ألبرتا جايسون كيني.
الحزب  زعيمة  نوتلي  راشيل  وانتقدت 
الديمقراطي الجديد  خطاب العرش وانتقدت 
رئيس الحكومة ألنّه بدأ بتقديم مشروع قانون 
التعّدي على أمالك الغير ، و كان من األجدر 
حسب رأيها أن ترّكز الحكومة أّوال على 

توفير فرص العمل في المقاطعة.

جزيرة برنس ادوارد أطلقت محلتها 
الجتذاب السّياح من كندا ومن اخلارج

مرينا حنا ... قمر بابلي   
ُلقِّبت بأمرية بابل من مملكة سومر بعرش األلق 

الكتلة الكيبيكية باتت تدعم مصادقة سريعة على “نافتا” اجلديد

السكان األصلّيون يواصلون عرقلة حركة القطارات يف كندا

كندا: 434 ألف وظيفة شاغرة يف الربع األخري من 2019  
 حافظ معدل الوظائف الشاغرة في القطاع 
الخاص في كندا على سقفه القياسي البالغ 
%3,2 في الربع األخير من عام 2019، 
ولفصٍل سادٍس على التوالي، كما أفاد يوم 
األربعاء 26 فبراير الجاري  تقرير صادر 
عن االتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة 

.)CFIB – FCEI(
ويفيد التقرير أّن 434 ألف وظيفة ظلت 
شاغرة طيلة أربعة أشهر على األقل خالل 
الربع األخير من 2019، أي أكثر بـ2400 
من عددها في الربع الثالث وبـ9000 من 
عددها في الربع األخير من عام 2018.

»للصناعة والجغرافيا دور في معدالت 
كحجم  عوامل  لكّن  الشاغرة،  الوظائف 
المؤسسات التجارية ونوايا النمو والمشهد 
المستقبلي، إضافة إلى نوع الوظائف التي 
يسعى )أرباب العمل( لملئها، هي في النهاية 
أكثر تأثيراً«، يقول كبير خبراء االقتصاد 
في االتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة، 

تيد ماليت.
أّن  المرتفعة  الشغور  معدالت  »تخبرنا 
الكثير من المؤسسات تبحث عن النمو، 
وتشّكل أيضاً تكلفًة إضافية وضغوطاً على 
اإلنتاجية في هذه المؤسسات التي قد تضطر 

للتخلي عن عقود أو استثمارات رأسمالية 
موظفيها«،  عدد  لزيادة  تسعى  هي  فيما 

يضيف ماليت.  
وعلى صعيد المقاطعات العشر ظل معدل 
الوظائف الشاغرة ثابتاً في ثماٍن منها. وظلت 
كيبيك، ثانية كبرياتها من حيث عدد السكان 
وحجم االقتصاد، محتفظة بالمعدل األعلى، 
%4,1، إذ ُسّجل وجود 123500 وظيفة 
شاغرة في قطاعها الخاص في الربع األخير 

من 2019.
كبريات  ثالثة  كولومبيا،  بريتيش  وتلتها 
المقاطعات من حيث عدد السكان والرابعة 
من حيث حجم االقتصاد، حيث ظّل المعدل 
مستقراً على %3,6 وُسّجل وجود 66900 

وظيفة شاغرة في القطاع الخاص.
وحلت بعدها أونتاريو، كبرى المقاطعات 
من حيث عدد السكان وحجم االقتصاد، 
 3,2% على  مستقراً  المعدل  ظّل  حيث 
171500 وظيفة شاغرة  وُسّجل وجود 

في القطاع الخاص.
وُسّجل المعدل األدنى في جزيرة األمير 
إدوارد، أصغر مقاطعات كندا من حيث عدد 
السكان، وظل ثابتاً على %1,9 وُسّجل وجود 
900 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص.

وارتفع المعدل في مقاطعتْي نوفا سكوشا ونيو 
فاوندالند والبرادور األطلسيتْين، وبـ0,1 
نقطة مئوية في كلتاهما، ليبلغ %2,5 في 
األولى مع 7900 وظيفة شاغرة و2,4% 

في الثانية مع 3500 وظيفة شاغرة.  
وعلى صعيد قطاعات العمل ُسجل معدل 
الشغور األعلى في وظائف القطاع الخاص 
الشخصية،  الخدمات  كندا في قطاع  في 
المثال ميكانيكيّي  الذي يضم على سبيل 
السيارات ومصفّفي الشعر وعّمال التنظيف 

الجاف، وارتفع من %4,9 في الربع الثالث 
إلى %5,1 في الربع األخير من 2019.

وحّل بعده قطاع البناء بمعّدل شغور بلغ 
%4,3، بالرغم من تراجعه بعض الشيء، 
فقطاُع الفنادق والمطاعم )%4,2(، ثم قطاع 
الخدمات االحترافية )%3,7( وقطاع الخدمات 

الصحية )3,6%(.
وبلغ معدل الشغور %2,3 في قطاع الخدمات 
المالية. وُسّجل المعدل األدنى في قطاع 

الموارد الطبيعية )2,0%(.  

حكومة ألربتا: بيان وزاري يضع فرص العمل يف األولوّيات
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  Lednice Castle ، جمهورية التشيك

 Lednice Castle من المعالم الرئيسية في
، وهو قصر مبني على قصر النهضة والقلعة 
األماكن  المشي في  ، ويمكنك  القوطية 
الخيالية واالستمتاع بالمناظر الخالبة بعد 
تسلق المئذنة التي يبلغ ارتفاعها 60 متًرا 
أو االسترخاء في رحلة بالقارب أسفل النهر 
بجمالها   Valtice Chateau وتشتهر ،

وتقاليدها الطويلة في صناعة النبيذ. 
جزيرة Pag ، كرواتيا

كانت كرواتيا ذات يوم وجهة أوروبية خفية 
، لكنها اآلن تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح 
، ال تزال هناك بعض المناطق التي يمكنك 
زيارتها بميزانية محدودة وليست شائعة حتى 
أكثر  Pag واحدة من  ، وتعد جزيرة  اآلن 
هذه المواقع إثارة وفريدة على ساحل البحر 
األدرياتيكي الكرواتي ، يشتهر البحر الحار 

بمناظره الطبيعية الشبيهة بالقمر.
فولوس ومنطقة بيليون ، اليونان

تقع فولوس في منتصف الطريق بين أثينا 
إنها   ،  Pagasetic وسالونيك في خليج 
تحتوى على مواقع تاريخية ومعمارية غنية 
ومطاعم جيدة وحياة ليلية نابضة بالحياة ، 
ويوجد بها شواطئ جميلة من جانب ، وجبل 

بيليون على الجانب اآلخر.
كامنيك آلبس ، سلوفينيا

قد تكون سلوفينيا صغيرة ولكن هناك العديد 
من األماكن الجميلة التي يمكن زيارتها واحدة 
من تلك المرتفعات فيليكا بالنينا الخالبة في 

كامنيك ألبس ، ويبعد فندق Velika Lanina ساعة 
واحدة فقط عن ليوبليانا أو األكواخ الخشبية 
ألقدم مستوطنة رعاة محفوظين في أوروبا 
إلى  باإلضافة   ، السفر  والتي ستمنحك وهم 
ذلك يحب السلوفينيون االحتفال  فهناك العديد 
من االحتفاالت والمناسبات وتستضي منطقة 
كامنيك ألبس أكثر من 60 مهرجانا في موسم 

واحد فقط. 
بوغليسكوا ، إيطاليا

بوغلياسكو هي بلدة جميلة  تقع جنوب مدينة 
جنوة في إيطاليا وهذه البقعة الصغيرة الجذابة 
هي مكان رائع لقضاء فترة ما بعد الظهيرة 

المأكوالت  البحر واالستماع  بالمطاعم  في 
البحرية المميزة. 

أودنسه ، الدنمارك
المعالم  بالعديد من  اودنسه  تمتلئ مدينة  
السياحية المخصصة للمؤلف المحبوب هانز 
كريستيان ألنها  مسقط رأسه ، يمكنك زيارة 
أحد المتاحف العديدة التي تخلد ذكرى حياته 
ومشاهدة العديد من التماثيل والمنحوتات التي 
األكثر شهرة  األحداث من قصصه  تصور 
ويمكنك الجلوس على المقعد العام المزخرف 

بشكل غريب والمقصود بالشبه واحدة من 
شخصياته خرافة ، أودنسي هي ثالث أكبر 
الفن  الدنمارك وكانت عاصمة  في  مدينة 
ألكثر من 1000 عام ، تم تصميم شوارع 
المدينة الخالبة لراكبي الدراجات والمشاة 
أثناء  المدينة مكاًنا مثالًيا  ، مما يجعل هذه 
ركوب الدراجات أو المشي في  الشوارع. 

السياحة العاملية

اعداد : مايك انجلو
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 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

مدن سياحية غري معروفة يف أوروبا

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

الكلمــات املتقاطعة 
أفقيا:

-1 ممثلة مصرية 
ميامي   – بالوسوسة  قام   2-

أمريكية 
شديد  هواء   – متشابهان   3-
الجبر  في   – )معكوسة( 

)معكوسة( 
الغائبات –  للنداء – ضمير   4-

على الجلد 
-5 أكتمل – ثنى 

المبتدأ  تنصب   – الرب   6-
على  الشوي   – الخبر  وترفع 

النار )معكوسة(
-7 لقب رئيس سوداني راحل – 

بواسطتي 
أليس   – األمل  وفقد  أحبط   8-

)مبعثرة( 
-9 المولود – صعوبات وأزمات 

-10 قابل للسقوط – أرضه 
    

  رأسيا:  

-1 دولة أفريقية 
الرجاء   – مصرية  فنانة   2-

)معكوسة( 
عكس   – روضة  نصف   3-

اليمنى
-4 براح – قط – تاه 

-5 ضمير المخاطبة – سوستة 
-6 جاهل – والدة )معكوسة( – 

شمل 
-7 صورة قرآنية )معكوسة( – 

رسول 
 – رئوئ  مرض   – للنداء   8-

يبرق
-9 مواطن من النمسا – أود 

رمضان  مستلزمات  من   10-
– عام 

حل الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

Les proverbes en français et arabe
- Après la pluie le beau temps 

- بعد العسر يسر    
- Chaque jour suffit ses peines

 - احييني النهاردة وموتني بكره       

مجدى عبدالغنى: التعصب والفتنة هما السمة 
السائدة فى كرة القدم املصرية

    أعرب مجدي عبدالغني، نجم األهلي السابق، 
عن حزنه الشديد علي اللي حدث في لقاء القمة، 
مؤكدا أن األخالق بين الالعبين اتغيرت، مشيرا 

إلى أن هناك فتنة في الكرة المصرية.

وأضاف عبدالغني، خالل لقائه اإلعالمي محمد 
فاروق، ببرنامج »البريمو«، المذاع علي قناة 
»ten«: لعبنا مباريات القمة منذ سنوات طويلة 
ولم نشاهد مثل هذه المشاحنات بين الالعبين 

والجماهير.
وأشار: التعصب والفتنة 
السائدة في  السمة  هما 
كرة القدم المصرية، الفتا 
الدوري  إلى أن العبي 
بيمتنعوا عن  المصري 
لبعض  تحية بعضهم  
بعد المباراة كما يحدث 
في الدوريات األخري.

األهلي يتحرك رسمياً للطعن على 
عقوبات السوبر

    أعلن الموقع الرسمي لألهلي بدء اإلجراءات 
تجاه  النادي  للحفاظ على حقوق  القانونية 
الموقعة علي العبيه بسبب أحداث  العقوبات 
لقاء السوبر المصري الذي جمعه بالزمالك في 

األسبوع الماضي.
وذكر بيان األهلي أنه قد تقدم بمذكرة رسمية 
التي وصفها  العقوبات  لرفض  الكرة  التحاد 
بالجائرة والغير معبرة عن واقع األحداث 

باإلضافة لعدم إتفاقها مع اللوئح.
وأضاف البيان أن اتحادالكرة لم يعلن عن الئحته 
أو يخطر النادي األهلي بها رغم مخاطبته ثالث 

مرات منذ بداية الموسم في أوقات مختلفة.
قد حذر  األهلي  النادي  أن  قائاًل  البيان  وتابع 
للجنة  المتفاوتة  العقوبات  قبل من مغبة  من 
االنضباط واألخالق تجاه مواقف مشابهة مما 
الرياضي  الوسط  في  الجدل  الكثير من  أثار 

خالل الفترة األخيرة.
وكانت لجنة اإلنضباط قد أعلنت إيقاف محمود 
كهربا العب األهلي حتى نهاية الموسم باإلضافة 
إليقاف الثنائي ياسر إبراهيم وجونيور أجاي 

مباراتين على خلفية أحداث لقاء السوبر.

مرتضى منصور يجهز بيانا وفيديو للرد على قرار 
احتاد الكرة بشأن مباراة القمة

إدارة      يجهز مجلس 
لبيان؛ من  الزمالك  نادي 
أجل الرد على قرار اتحاد 
الكرة باعتبار الفريق األبيض 
خاسرا أمام األهلي بخصم 
منه،  اخرى  نقاط  ثالث 
واعتباره منسحبا من مباراة 
القمة، التي كان مقررا لها 

االثنين الماضي.
وكشف مصدر مطلع داخل 
مجلس اإلدارة، أن رئيس 
النادي األبيض مرتضى 
منصور يجهز بيانا قويا في 
الوقت الحالي سيتم نشره بعد 

قليل وفيديو له أيضا للرد على اتحاد الكرة بخصوص 
اعتبار الفريق األبيض منسحبا أمام األهلي.

أنه في حالة  أكد  وكان مرتضى منصور 
التخلف  الزمالك عقب  نادي  نقاط من  خصم 
عن حضور مباراة القمة؛ سيصعد األمر إلى 

الدولية، خصوصا عقب  الرياضية  المحكمة 
بسبب  الفريق لظروف صعبة  إثبات تعرض 
الحافلة  المناخية، أدت لعدم وصول  األحوال 
تعطلها في  القاهرة، عالوة على  استاد  إلى 
الطريق، مهددا باللجوء إلى المحكمة الرياضية.

السعيد: لم أقدم مستواي الطبيعي مع أجيري
    إعترف عبد هللا السعيد العب وسط 
بيراميدز بعدم ظهوره بالشكل المقبول مع 
منتخب مصر خالل منافسات كأس األمم 

اإلفريقية األخيرة.
 وقال السعيد في تصريحاته لقناة »أون 
سبورت« أن إنضمامه متأخراً لصفوف 
المنتخب في عهد المدير الفني السابق خافيير 
أجيري قبل إنطالق البطولة بأسبوعين 
فقط تسبب بشكل كبير في عدم ظهوره 

بالمستوى المتوقع.
 وكان منتخب مصر قد ودع كأس األمم 
اإلفريقية من دور الـ16 عقب الهزيمة أمام 

جنوب إفريقيا بهدف نظيف.
 وأبدى السعيد إرتياحه الشديد في التعامل 
مع الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام البدري 

مشيراً إلى الثقة العالية المتبادلة بينهما.
 ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر 
مواجهتين أمام توجو بمارس المقبل ضمن 

تصفيات كأس األمم اإلفريقية 2021.
 وكان منتخب مصر قد إفتتح مشواره 
بالتصفيات اإلفريقية بالتعادل أمام كينيا 

1-1 ثم التعادل السلبي أمام جزر القمر.

احتاد نادر بني ليفربول ويونايتد للدفاع 
عن صالح

اتحد جيمي كاراجر وجاري نيفيل، أسطورتا ليفربول 
ومانشستر يونايتد اإلنجليزيين على الترتيب، للدفاع 
عن المصري محمد صالح، نجم »الريدز«، حيث 

اعتبرا أنه ال يحظى بالتقدير المناسب له.
كاراجر ونيفيل ُعرف عنهما االختالف بشكل 
دائم خالل تحليلهما للمباريات على شبكة »سكاي 
سبورتس« البريطانية، إال أنهما اتحدا للتأكيد على 
القيمة التي يجب أن يتمتع بها النجم المصري بين 
جماهير ليفربول، في ظل تقليل البعض من قدراته.

وأبرزت صحيفة »آس« اإلسبانية تصريحات كاراجر 
التقليل من صالح  يتم  أنه  فيها: »أعتقد  التي قال 
مؤخرا، رغم أنه يعد من الالعبين العالميين خارج 
إنجلترا، لكن مشجعي الريدز ينتقصون من شأنه«.
الطراز  6 العبين من  يمتلك  وأضاف: »ليفربول 
العالمي، هم »أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، 
فيرجيل فان ديك، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، 

صالح«.
وأوضح: »لو سألت جماهير ليفربول عما إذا كانوا 
يقبلون بالحصول على الكثير من األموال نظير بيع 
أي من الخماسي، سيرفضون ذلك، ولكن إذا سألتهم 

عن مدى إمكانية حصول النادي على 130 مليون 
يورو نظير بيع صالح، فسيوافقون«.

وحذر أسطورة ليفربول جماهير الفريق من التفكير 
في الموافقة على رحيل صالح من أجل التعاقد مع 
اإلنجليزي جادون سانشو، جناح بروسيا دورتموند 
األلماني، أو كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان 
الفرنسي، مؤكدا أنه ال يمكن ألحد تعويض صالح 
سوى األرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة اإلسباني.
من جانبه، قال نيفيل: »لقد صرحت قبل سنوات أنه 
إذا جاء برشلونة بعرض ألحد العبيك، فهذا سيسبب 

لك مشكلة، ال شك في ذلك«.
واختتم: »أحب ماني وفيرمينو، لكن لو أتيحت لي 
فرصة االختيار واإلبقاء على العب واحد فقط، 

سأختار صالح«.
وانضم صالح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما 
من روما اإليطالي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، 
لينجح في الفوز بصدارة هدافي الدوري اإلنجليزي 
الممتاز في الموسمين الماضيين، وقاد الفريق للتتويج 
بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر األوروبي وكأس 

العالم لألندية في العام الماضي.
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 تكملة للعدد الماضي: 
إن ما قدمته رشيد، المدينة المصرية العريقة، من 
خالل هذا األثر الفريد، وما قدمه من قبل الكهنة 
المصريون المبدعون أرباب العلوم والفنون واآلداب 
المكتوب  المذهل  النص  ذلك  القديم في  العالم  في 
جان- الفرنسي  العالمة  قدمه  وما  عدة،  بخطوط 

فرانسوا شامبليون وسابقوه من علماء وباحثين عن 
المعرفة باجتهاد، يعد عماًل خالًدا يكمل بعضه بعضا 
في فترات زمنية متقطعة على وجه الزمن ويرسل 
العمل  ذلك  في  المشاركة  األطراف  تلك  من  كل 
اإلبداعي الكبير برسالة لآلخر ويصل مضمونها 
ألن  السنون؛  طالت  مهما  اآلخر  إلى  تأكيد  بكل 
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 تاريخ مصر وكذلك من تاريخ 
مصر  إن  قلنا  إذا  مخطئين  نكون  فلن  لذا  العالم، 
والتاريخ توأمان متماثالن في كل شيء. فقد ظهرت 
الحضارة مبكًرا في وادي النيل ودلتاه المصريتين. 
نقطة زمنية  اختيار  الصعب  أنه من  المرء  ويجد 
معينة يسرد منها قصة التاريخ المصري المثيرة 
والشيقة؛ فمصر موغلة في القدم قدم الزمن نفسه. 
وإذا تغاضينا عن البداية المبكرة لظهور اإلنسان 
من  كان ظهوره  والذي  المصرية،  األرض  على 
القارة  عرفتها  التي  البشرية  األجناس  أوائل  بين 
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 
المؤرخ اإلغريقي األشهر  التاريخ«  جعلت »أبو 
بـ»هبة  المصرية  الحضارة  »هيرودوت« يصف 
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 
النيل  نهر  وجاء  وازدهار.  واستمرارية  تقدم  من 

من دمع الربة إيزيس، حسب األسطورة المصرية 
البناء   – المصري  اإلنسان  يمتاز  وكان  القديمة. 
العظيم صاحب ومشيد هذه الحضارة الفريدة – بحب 

العمل وإتقانه والدأب والصبر والصمت والهدوء 
والحلم وتحمل الشدائد واإليمان والتسامح.

وتقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من القارة 
األفريقية وتمتد في جنوب غرب آسيا من خالل 
شبه جزيرة سيناء، بوابة مصر الشرقية والمدخل 
الرئيس للغزاة إلى األرض المصرية عبر التاريخ. 
وجعل هذا الموقع الجغرافي المتميز من مصر 
ملتقى للحضارات وبوتقة لتالقي الثقافات، وجعل 
كذلك منها مطمًعا للغزاة والطامعين والمحتلين 

عبر تاريخها الحضاري الطويل.
وتعددت األسماء والصفات التي أُطلقت على 
مصر، خصوًصا في مصر الفرعونية. وجاء 
اسم مصر في اللغة اإلنجليزية »إيجيبت« من 
التعبير المصري القديم »حوت كا بتاح« – ويعني 
»معبد قرين بتاح« – وهو اسم معبد مصري 
قديم ُخصص للمعبود المصري القديم »بتاح«، 

القديمة.  المصرية  العاصمة  »منف«،  مدينة  إله 
وينتمي المصريون إلى الجنسين السامي والحامي. 
ويطلق المصريون على مدينة القاهرة، العاصمة، 

»مصر«، مختزلين اسم بلدهم في عاصمتهم. 
وتبدأ قصة الحضارة المصرية المكتوبة في حوالي 
العام 3000 قبل الميالد، حين أبدعت مصر القديمة 
التدوين فتراكمت  العالم إلى دنيا  الكتابة وأدخلت 
الخبرة اإلنسانية والتراثية وحافظت على الذاكرة 

البشرية من الضياع. وهذا العصر هو عصر المركزية 
غالبة  سمة  ويصبح  طوياًل  يستمر  سوف  والذي 
لإلدارة المصرية عبر تاريخها الطويل خصوًصا 
يتحول  وسوف  القوة،  عصور  في 
التنمية  مسيرة  في  عقبة  إلى  كثيًرا 
في صنع  المركزية  على  والقضاء 
القرار. وبتوحيد مصر العليا )الصعيد( 
مملكة  في  )الدلتا(  السفلى  ومصر 
واحدة، وقيام الدولة المركزية على يد 
الملك »مينا«، استقرت في هذه الفترة 
المبكرة قيم ومعايير سوف تحكم الدولة 
المصرية وتصبغ الشخصية المصرية 
إلى اآلن. وبعد هذا التاريخ المبكر 
الذي اشتمل على األسرتين األولى 
والثانية، دخلت مصر عصر الدولة 
القديمة والذي يعرف أيًضا بـ»عصر 
بناة األهرام«، وفيه شيد المصريون 
األهرام المصرية الشهيرة في الجيزة 
وسقارة ودهشور وأبورواش وأبوصير 
وغيرها، ونحتوا تمثال »أبو الهول« 
الشهير فوق هضبة أهرام الجيزة ممثاًل 
في الغالب الملك خفرع باني الهرم 
الثاني بالجيزة. وتقف اآلثار المصرية 
عبقرية  على  ودلياًل  شاهًدا  شامخة 
واإلعجاز  اإلنجاز  وروعة  األداء 
والفلكي  والهندسي  المعماري 
واإلداري الخاص بالمصريين القدماء. 

بفترة  مصر  مرت  الذهبي،  العصر  ذلك  وبعد 
اضمحالل، خرجت مصر بعدها قوية إلى عصر 
الدولة الوسطى، حين وصل األدب المصري القديم 
األدب  بـ»عصر  العصر  القمة، ويعرف هذا  إلى 
الكالسيكي«. وبعد هذا العصر الذهبي، مرت مصر 
بأصعب محنة عرفتها في تاريخها الفرعوني القديم 
كله، أال وهي احتالل أرض مصر من قبل قبائل 

أجنبية، تعرف بـاسم »الهكسوس«، )وتعني »حكام 
القديمة(،  اللغة المصرية  الوعرة« في  األراضي 
تسللت بطريقة سلمية في غفلة من الزمن إلى مصر 
عبر حدودها الشرقية وبسطت سيطرتها على أجزاء 
كبيرة من األرض المصرية حين ضعفت مصر القوية. 
وبعد كفاح طويل ومرير، استطاع الملك المصري 
الجنوبي الشهير، »أحمس األول«، طرد الهكسوس 
من كل األرض المصرية ودفعهم إلى الهروب إلى 
نشأت  الهكسوس،  من  مصر  وبتحرير  فلسطين. 
الدولة الحديثة، العصر الذهبي الثالث واألخير في 
مصر الفرعونية، والذي يعد واحًدا من أروع فترات 
االزدهار في تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة. 
وخالل ذلك العصر، اتبعت مصر سياسة خارجية 
جديدة جاءت كرد فعل على محنة احتالل الهكسوس 
التوسع  السياسة على  ألرض مصر. وقامت هذه 
في الفتوحات الخارجية وضم العديد من اإلمارات 
والممالك إلى زمرة السيطرة المصرية، وهذا ما يعرف 
بـ»عصر اإلمبراطورية« في مصر الفرعونية. ويعد 
الفرعون تحتمس الثالث هو مهندس اإلمبراطورية 
المصرية في آسيا وأفريقيا. ومن بين أشهر الملوك 
الفراعنة في هذا العصر، أحمس األول وحتشبسوت 
وتحتمس الثالث وأمنحتب الثالث وأخناتون وتوت 
عنخ آمون وسيتي األول ورمسيس الثاني وغيرهم. 
وبعد ذلك العصر، دخلت مصر ما يعرف بـ»عصر 
واال  واالنقسام  التوتر  ساد  وفيه  الثالث«  االنتقال 
مركزية األرض المصرية. ثم جاء العصر المتأخر 
بعض  مع  مصرية،  أسرات  مصر  فيه  وحكمت 
فترات من االحتالل الفارسي، إلى 
أن جاء اإلسكندر األكبر، وعلى 
الملوك  أيدي خلفائه  يديه وعلى 
البطالمة، تحولت مصر إلى مملكة 
إغريقية- بطلمية. وبهزيمة الملكة 
البطلمية الشهيرة كليوباترا السابعة 
على يد الرومان، انتهت حكم مصر 
جزًءا  مصر  وصارت  البطلمية 
مهًما من اإلمبراطورية الرومانية.
مصر  اكتشاف  قصة  كانت 
أسرار حضارة  وفك  الفرعونية 
الفراعنة هي اللحظة التي علمت 
القديم حين  البشرية مجدها  فيها 
ساد العلم وتجلت الحضارة البشرية 
في  ممثلة  صورها  أروع  في 
الحضارات  سيدة  القديمة  مصر 
ومعلمة البشرية وفاتحة التاريخ 
وقاطرة الحضارة. إن سحر مصر الفرعونية ما 
وينير  عقولنا  ويسحر  أبصارنا  يخلب  بيننا  يزال 
طريقنا؛ فتحية حب وتقدير لمصر القديمة وحضارتها 
الخالدة وللمصريين القدماء أصحاب أول حضارة 
علّمت العالم وكانت بحق فجر الضمير اإلنساني 

في العالم كله. 
لقاءنا العدد القادم مع 

توت عنخ آمون الفرعون المحظوظ

أدب وثقافة
من كتاب:  أسرار اآلثار 

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
املعّلق املعبد 

 روسيا توقف تأشريات اإليرانيني 
وتقيد رحالت الطريان بفعل كورونا

الصني: 29 وفاة و433 إصابة جديدة بكورونا ترفع 
العدد اإلمجالي إىل 2747 وفاة و78630 إصابة

   هناك في أرض الحكمة حيث السماء 
واألرض يتعانقان تولد األساطير. عليك أن 
تدخل معبدها المعلّق لكي تستحق سماعها 

واكتشاف اسرارها!
عفة  عفيفة  الزمان،  قدم  قديمة  أرض 
األطفال.  عيون  براءة  وبريئة  العذراء 
فيها كالحلم. نسيمها عليل بعطر  كل شيئ 
المآلئكة لروحك.   يداعبك مداعبة  الورود 
له في عالمنا، ساطع جدا  نورها ال مثيل 
دون لهيب. يقولون عنها أنها جنة األنسان. 
لها، يدخلها كل  ابواب  منازلها عديدة وآل 
عابر سبيل في طريقه نحو المعبد المعلق. 
كلما دخل بيتا من بيوتها، يستضيفه صاحب 
الدار أجمل استضافة وقبل متابعة رحلته 
يعلق في عنقه سلسال حكمة، ويطلب منه 
يقرأها ويحفظها غيًبا في  ويشدد عليه أن 

طريقه قبل الوصول الى المعبد المعلّق.
أنواع وكل له  الحياة  المسافرون في هذه 
المسافر  قناعاته وميوله وتقاليده. هناك 
المسيرة.   قبل متابعة  يتوقف ويقرأها  الذي 
المنزل على األستضافة  يتشكر صاحب 
يعلقه  أياها، زادا  أهداه  التي  النعمة  وعلى 
في رقبته يساعده في طريق سفره نحو 
المعبد المنشود.  وهناك من يشبه مسافرنا 
بأنه يعرف  الذي يعتقد  القصة،  في هذه 
المعبد أهم من  الى  الكثير وأن الوصول 
أن يتوقف طويال من أجل قراءات فلسفية 
أعطاه اياها صاحب الدار كمجرد هدية او 
الحياة وأسرارها  أنه يعرف  ذكرى منه. 
وهناك  هنا  حكم  الى  بحاجة  وليس 

وبالمئات.  أنه مستعجل الوصول الى هدفه 
وآل يريد ألي شيئ أن يعرقل مسيرته أكثر.  
السلسال في حقيبته ويتابع السفر  يرمي 
دون األلتفات اليه أبدا متوجها الى المنزل 
الدار  الثاني حيث يعطيه أيضا صاحب 
بقرائتها  حكمة أخرى وينصحه هو أيضا 
المسيرة.  وكما  والتمعن بها قبل متابعة 
فعل باألولى يفعل بالثانية والثالثة وفي كل 
المنازل التي يعبرها الواحدة تلو األخرى، 
وبعد كل منزل يشعر بأن حمله أصبح أكبر 
وأثقل، وبات السير على طريق السفر هذه 
طويل وشاق أكثر قبل أن يصل الى المنزل 
المعبد  الى  العبور منه  الذي يمكن  األخير 

المعلق!
المنازل.   المنزل األخير ليس ككل  هذا 
الريح التي تمر به شديدة. ترعب المسافر 
المكان  رهبة  من  خوفا  يتزعزع  الذي 
الذي يهدد سالمته وثقته بنفسه.  يترّدد في 
الدخول ولكنه يسمع صوتا خافتا ماردا 
وكأنه يخرج من داخله يسأله: »هل قرأت 
الحياة؟«   اياها منازل  التي أعطتك  الِحَكم 
عليك أن تقول لي كيف تعاملت معها وماذا 
استخلصت منها، لكي تستحق دخول المعبد 
الدهشة، يجلس  والتنعم به. مصعوقا من 
المسافر في أرضه مخطوف االنفاس ويبدأ 
بقراءة ِحَكمه المكدسة عبر سنين السفر في 
يتمكن من  البالية.  فكره مشتت ال  حقيبته 
التركيز على قراءة حَكم فات عليها الزمن 
ولم يستفد منها. ولكن آل خيار له وعليه 
يبدأ بقرائتها حتى شعر  بالقراءة.  ما أن 

وكأن الحكمة بدأت تدور حوله وأمامه وانه 
هو الآلعب الرئيسي فيها.  يُصعق في البدء 
المفاجأة، يغضب غضبا شديدا  من هول 
كيف يتم األعتداء على مكنونه الخاص دون 
أذن منه. بأي حق يدخل صاحب الدار الى 
ذاته ويعّري سيرته وسريرته. آل يريد هذا 
المسافر أن يتعّرى أمام أياُ من كان فكيف 
لو أن الذي أمامه هو غريب عنه؟  غضب 
النار في صدره  يعمي بصيرته، يأجج 
ويدفعه الى تبنّي كل األفكار الشريرة التي 
تنهش صدره. يلجأ كاألعمى الى الضرب 
أمامه، يضرب ضربا  بالنار كل من يقف 
الدار، ألطفاله  تقدير ألهل  بآل رحمة وآل 
ونسائه وشيوخه. يستمر في جنون العظمة، 
الى أن يدّمر  يستمر في جنون الغضب 
كل شيئ حوله، كل شيئ…. فجأة يحل 
الدماء تفوح  ثقيل رائحة  الصمت! صمت 
في  مبعثرة  الجثث  شامل،  الدمار  منه. 
لماذا  لم تعرف  كل مكان. جثث ألرواح 
البيت وكل  لقد قتل جميع أهل  تموت.  
أمامهم.  يقف  السبب في تعريته  من كان 
هذا المسافر مصعوًقا هو أيضا، آل يتمكن 
من أخراج أي صوت من فمه، هل أصبح 
أخرسا؟… يحاول تحسس وجهه وجسده 
ولكنه آل يتمكن من الحراك… يريد أن يقرأ 
الكآلم.   التي أهملها ولكن ال يمكنه  الحكم 
فجأة يأتيه صوت يخرج من أعماق رأسه. 
صوت يتملكه كليا قلبا وقالباً وكأنه صوت 
الضمير.  صوت يقرأ له كل الحكم التي لم 
يعرها اي انتباه، والتي أهملها. ِحكم تحمل 

سر الحياة الذي ينشله من الهالك في ظالم 
الدموع  القراءة تستمر ومعها  الهفوات.  
تنهمر، والجسد واهن يرتجف.  والقلب 
يتألم حسرة على فرص ضائعة وأرواح 
الغطرسة  منبر  على  أجنحتها  تكسرت 
الروح على  الجارفة.  والتكبر والشهوات 
تدّمر.   الموت حزنا وندما. كل شيئ  شفير 

غضبه دمر وقتل كل شيئ حتى نفسه.
 الصمت بات ثقيال والظالم يسدل ستاره. 
ظالم دامس كظالم الموت يلّفه.  إنه يدخل 
الظالم  الموت. يغمض عينيه ويترك  ممر 
الحزن والندم  البارد، وشاح  يلّفه بوشاحه 
محلقا، محلقا. الصمت ثقيل، ثقيل جدا.  أنه 
معلق في الظالم، في الصمت في الفراغ، 
لعله  العلّي  يناجي  الموت والحياة.    بين 
له  العليم. يشرح  السميع  يسمع توبته، فهو 
التي حلت بروحه والعلّي  العتمة  مصدر 
لحاف  متشحا  النور.  مخرج  له  يؤشر 
الضباب، يمسك بيده بكل حنية والى مخرج 

الحرية يقوده.
شحنة من الحنان تلف كيانه، شعلة من نور 

تنير داخله.
فهم اآلن ما قاله له صديقه الناسك يوما
هل تذُكر يا صديقي صمَت األرجوان؟

حيث ال مساَء وال نهاَر
حيث الفراُغ الّشامُل

هو سيُّد المكان
باب والصحُو حيث الضَّ

يلتقيان معاً في شَفٍق
حيث النّوُر والّظالُم يتعانقان في هالٍة

َتدخـُل روُحَك َشْرنقَتها
تبحُث في الوجدان

تسَبح هائَمة في سّرِ خالق األ ْكوان
تخَتلُج

وفي سكوِن الحاِضر تنَدهُش
تاركًة لخلجاِت روِحها الَيرقة

ُكلَّ الَعنان
لتولَد بْعَدها َفراَشًة

ْت َحدَّ اآلن َتخطَّ
تَحلُِّق ذاتها

فِرحًة بَنْشوِة الُحرية
ُمتناِغَمًة في عالم اأُلرجوان؟

َدْع روَحك يا صديِقي تخـتلُج وَتتوْه
تتسائُل وَتبحث
تنَطوي وتَتفتَّح

ر يوما من َشرنَقتها سَتـتحرَّ
آل َمحال

ساعة يؤون لها اأَلوان! 
 يفتح عيناه  والدم يعود الى أطرافه تدريجيا. 
سكينة غير اعتيادية، حفرت سرها في 
المعبد  أعمق أعماق روحه، ختمًا يذكره 
النور تولد،  المعلّق.  هناك حيث أسطورة 
زهرة في القلوب متألقة، ُولدت جذورها في 
الظالم وأنتصرت عليه. أسطورة  غياهب 

جمالها من سنا السر الكوني! 

الصادر   453 السابق رقم  العدد  في    
نتائج  أول  تكملت عن  من »الرسالة« 
بين األموات  المسيح من  السيد  قيامة 
التبرير  للبشر، أال وهو »إعالن  بالنسبة 
للمؤمنين الحقيقيين« واليوم سوف أتناول 

ثاني نتائج هذه القيامة أال وهي:
الحقيقيين من هللا  المؤمنين  -2 والدة 

مرة ثانية:
بطرس  الرسول  بقول  تضح  والتي 
الذي  المسيح  أبو ربنا يسوع  »مبارك 
حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية« لرجاء 
حي بقيامة يسوع المسيح من األموات )ا 

بطرس 1:3(
ووالدة النفوس من هللا أو باألدق حصول 
هذه النفوس على طبيعته األدبية بواسطة 
كانت هي  بالمسيح،  الحقيقي  اإليمان 
النفوس  تؤهل هذه  التي  الوحيدة  الوسيلة 
للتوافق مع هللا في صفاته األدبية السامية 
التي ولدت  البشرية  أن طبيعتها  حيث 
أحيانًا تحت  نقائصها  اختفت  بها وإن 
أنها  إال  الدينية  أو  االجتماعية  المؤثرات 
باطنها  تظل كما هي طبيعة ملوثة في 
بالشرور واآلثام األمر الذي يجعلها غير 

صالحة أو متوافقة مع هللا القدوس.
الذي  اإلحسان  نوع من  والوالدة من هللا 
ال يستطيع احد في هذا الوجود أن يجود 
أن  نبيل  شخص  أراد  إذا  ألنه  بمثله 
الشر  لنفسه غالمًا مطبوعًا على  يتبنى 
واإلجرام على سبيل المثال يقوم بإرساله 
إلى ارقى المعاهد ويقدم له أفخر األطعمة 

أوتي هذا اإلنسان  والمالبس ولكن مهما 
في  يولد  أن  يستطيع  من حكمة وكرم ال 
بها  يتمتع  التي  النبيلة  النفسية  الغالم  هذا 
ذهنياً  الغالم  نثقف هذا  .. ألنه مهما  هو 
الشريرة  بنفسيته  وظاهرياً يظل كما هو 
بها، ولكن غير  ُطبع عليها وولد  التي 
الناس مستطاع عند هللا  المستطاع عند 
الثانية منه  نفوسنا بوالدتنا  ويفعله في 
إذ يغرس  بالمسيح  الحقيقي  إيماننا  عند 
بثمارها  فينا ويمتعنا  طبيعته االخالقية 
الرسول عن  قول  تأكيداً على  الطيبة 
لنا  قد وهبت  اإللهية  قدرته  أن  هللا »كما 
الذي  للحياة والتقوى، بمعرفة  كل ما 
قد  بهما  اللذين  بالمجد والفضيلة  دعانا 
وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي 
اإللهية  الطبيعة  شركاء  بها  تصيروا 
الذي في  الفساد  )األدبية( هاربين من 
 ...)1:  3-4 )2 بطرس  بالشهوة  العالم 
وهذه الوالدة هي ما يهفو إليها كل الذين 
نتاج  أحاسيسهم  نفوسهم وسمت  ارتقت 

قيامة السيد المسيح من بين األموات.
أترككم في  المتابعين  أحبائي  إلى هنا 
التقيكم مجدداً  اإلله وحتى  الرب  رعاية 
الناجمة عن  الثالثة  النقطة  للحديث عن 
بين األموات  المسيح من  السيد  قيامة 
والمعنونة )بإعالن احقية وشرعية جميع 
السماء  في  بالوجود  الحقيقيين  المؤمنين 

نتيجة إيمانهم(.
التحية  لكم مني كل  القادم  العدد  وحتى 

وفي رعاية هللا.

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

الجزء الثامن عشر

     Vendredi 28 février 2020
الجمعة 28 فبراير 2020

بقلم:   سناء سراج

إيقاف إصدار  الروسية  السلطات  أعلنت    
بداية  أراضيها  إلى  لإليرانيين  تأشيرات دخول 
بسبب  الجاري،  فبراير/شباط   28 اليوم  من 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
وإلى  الجوية من  أيضا رحالتها  وقيدت موسكو 
الجمعة،  ابتداء من غدا  اإليرانية  المطارات 
المعروف علميا  فيروس كورونا  تسلل  خشية 

باسم )كوفيد19-( إليها.
واستثنت من تلك القيود رحالت الشركة الوطنية 
ماهان  الروسية »إيروفلوت«، وطيران شركة 

اإليرانية.
بنسختها  األلمانية  فيله  وذكرت شبكة دويتشه 
الفارسية، الخميس، نقال عن نائب رئيس الوزراء 
أن روسيا ستوقف  تاتيانا جوليكوفا،  الروسي 

إصدار تأشيرات تجارية وعادية لإليرانيين.

وتعتبر تلك اإلجراءات جزءا من خطوات أوسع 
فيروس  انتشار  للحيلولة دون  تتخذها روسيا 

كورونا.
إيران منطقة محظورة دوليا  أصبحت سماء 
تفشي فيروس كورونا بشكل كبير، وعلقت  بعد 
إلى  الجوية  الرحالت  العالم  العديد من دول 
إيران ذهابا وإيابا، إضافة إلى وضع القيود على 

التنقالت ما بين المدن.
المرض في منطقة  لتفشي  بؤرة  إيران  وتعتبر 
المنطقة التخاذ  دفع دول  ما  الشرق األوسط، 
إليها  المرض  إجراءات وقائية تحسبا النتقال 

من طهران.
وقالت وزاة الصحة اإليرانية إن الوسيلة اآلمنة 
البقاء في  فيروس كورونا هي  انتشار  لتجنب 

المنازل وتجنب التنقل بين المدن.
التنقل داخل  وفرضت طهران قيودا على حرية 
أو  بـ«كورونا«  المصابين  البالد لألشخاص 

المشتبه بحملهم للفيروس، بعد أن سجلت إيران 
أكبر عدد وفيات في العالم بعد الصين.

املبادئ.. ال تتجزأ.. 
الصحفية  والعنصرية  االزدواجية    
واإلعالمية من بعض الصحف أو المواقع 
اإللكترونية أو القنوات الفضائية في تناول 
بعض الجرائم  تعد أحدي آفات المجتمع 

في كثير من الدول وخاصة العربية. 
أثناء اطالعي على موقع إلكتروني إخباري 
يضم أغلب ما ينشر في الصحف اليومية 
والمواقع اإللكترونية والوكاالت اإلخبارية  
من أحداث واخبار وحوادث ولألسف ما 
أكثرها… حتى انك بعدها تخرج بكم هائل 
من االحباطات والشحن السلبي وتصاب 
العالم كله توحش وامتأل  بالكآبة وكأن 

بالفساد والمحسوبية والقتل والسفك. 
 استوقفني خبر القبض على قاِض متلبس 
بالرشوة داخل المحكمة)) مكان عمله(( 

كان هذا محتوى الخبر .
ناهيك عن صدمة الخبر وصاحبه وعمله 
والمكان الذي يتقاضى فيه الرشوة… 
لم يذكروا اسم  ما استوقفني هو لماذا 
القاِض أو الحروف األولى من اسمه 
يفعلون  بما  إقامته أسوة  وسنه ومكان 
المجتمع  أفراد  المتهمين من  باقي  مع 
وعامة الشعب ، في أحيان كثيرة اغلب 
الحوادث أو التهم التى يرتكبها  أفراد 
خارجين على القانون ويتم نشرها وتقوم 
بعض القنوات بتناولها إعالميا بتصوير 
المتهم فيديو صوت وصورة وسرد لما 

اسمه  ونشر  مجتمعه  حق  في  اقترفه 
ومكان عمله واقامته وعمل حوارات 
مع أصدقائه وأقاربه وجيرانه والتشهير 
به وعائلته وزي ما بيقولوا بالمصري 
بتبقى ))جرسة وفضيحة بجالجل((. 

والسؤال هنا؟؟ 
لماذا هذا األسلوب القمعي والعنصري مع 
اغلب المتهمين من عامة الناس   والتمييز 
بين فئات المجتمع الواحد، وال يسري 
أو  العامة  الشخصيات  بعض  مع  هذا 

المسئولين الكبار. 
اليس من مبدأ العدالة  أن يتساوى المتهمين 
بالخروج على القانون في سرد تجاوزاتهم 

بنفس المعيار..
 بل في نظري أن غلطة المسئول بعشرة 
امثالها من غلطة المواطن العادي لما 
أخالقية  مسئولية  من  عاتقه  على  يقع 
ومجتمعية أكبر ألنه يتمتع بامتيازات ال 
ينالها المواطن العادي،، وأعتقد أن هذا 
كفيل بأن يخلق البغض والكره والسخط 
وعدم االنتماء لهذا المجتمع حيث التفرقة 
في  الواحد حتى  المجتمع  بين طبقات 
األمور أو األحداث  التي تنص عليها 

قوانين عادلة وبشر ظالمون. 
فى النهاية انا ال ادافع عن جرم أو مجرم 
المفترض اال  ادافع عن مبدأ من  إنما 

يتجزأ.. 

  أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس الخميس، أنها تلقت تقارير 
عن 433 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد )كوفيد19-( و29 
2747 واإلصابة  إلى  الوفيات  حالة وفاة جديدة أمس، ما رفع اجمالي حاالت 

المؤكدة في شتى أنحاء البالد إلى 78630.
وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنه من بين الوفيات 26 حالة في مقاطعة 
أنه  إلى  هوبي وحالة واحدة في كل من بكين وهيلونج جيانج وخنان، مشيرة 
2750 شخصا من  508 حاالت جديدة مشتبه بها وخرج  تم أمس تسجيل 
المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالي من غادروا المستشفيات بعد شفائهم إلى 

32495 شخصا.
652174 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع  تتبع  تم  أنه  اللجنة  وأضافت 

71572 شخصا منهم تحت  مرضى مصابين، ما يزال 
المالحظة الطبية.

وبنهاية يوم أمس، تم اإلبالغ عن 91 حالة إصابة مؤكدة من 
بينها وفاة شخصين في منطقة هونج كونج اإلدارية الخاصة، 
و10 حاالت إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة، 
 24 فيما خرج  بينها وفاة واحدة،  تايوان من  و32 حالة في 
مريضا في هونج كونج و7 مرضى في ماكاو و5 مرضى في 

تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.
ولفتت اللجنة إلى أن العدد اليومي للمرضى المتعافين حديثا من عدوى فيروس 
المؤكدة  المستشفيات تجاوز نظيره لإلصابات  الجديد والذين غادروا  كورونا 

التوالي، حيث خرج 2750 شخصا من المستشفيات  التاسع على  لليوم  الجديدة 
يوم أمس، وهو أعلى بكثير من عدد الحاالت الجديدة التي تم تأكيد إصابتها في 

اليوم ذاته والمقدر عند 433 شخصا.



Des Mohawks de Kahnawake possèdent des fusils 
d’assaut de type AK-47, a affirmé mercredi le pre-
mier ministre du Québec, François Legault.

En dévoilant cette information qu’il détient «de très bonne 
source», il dit vouloir faire comprendre à la population 
pourquoi la Sûreté du Québec (SQ) tarde à démanteler la 
barricade érigée sur les rails du Canadien Pacifique (CP) à 
Kahnawake, au sud de Montréal.
Malgré une injonction obtenue par la compagnie de trans-
port ferroviaire mardi, cette barricade a été renforcée mer-
credi matin avec un chargement de roches.
François Legault n’a pas précisé si les «armes offensives» 
détenues par les Mohawks se trouvaient sur la réserve ou à 
l’endroit où a été érigée la barricade.
Il a qualifié la situation de «très délicate» en disant vouloir 
laisser la SQ «faire sa stratégie» afin de signifier l’injonc-
tion aux manifestants puis défaire le blocus.
«Je ne veux pas avoir sur ma conscience que des policiers 
soient blessés suite à une intervention», a-t-il expliqué.
Selon le chef  caquiste, une intervention policière est toute-
fois devenue nécessaire pour régler cette crise.
Mardi, François Legault avait évoqué une première fois la 
présence d’armes sur la réserve autochtone, ce qui lui avait 
valu d’être accusé «d’enflammer la situation au Québec» 
par le secrétaire de la nation mohawk de Kahnawake, Ken-
neth Deer.

«Il n’y a pas d’armes ici. Il y en a qui possèdent des fusils 
à pompe et des hameçons, mais ce n’est pas la question, ici. 
[M. Legault] devrait être prudent. Il ne fait qu’enflammer 

la situation au Québec», avait répliqué ce dernier.
La barricade à Kahnawake a été érigée en appui à la com-
munauté de Wet’suwet’en, en Colombie-Britannique, qui se 
bat contre le passage du gazoduc Coastal GasLink sur son 
territoire.

Le gouvernement Tru-
deau n’a pas tardé à 
répliquer, mardi, à 

la salve du premier minis-
tre albertain Jason Kenney 
contre le fédéral pour sa ges-

tion de la crise des blocus fer-
roviaires. 
«Si M. Kenney veut faire de la 
politique fédérale, il n’a qu’à 
se présenter à la course du 
leadership du Parti conser-

vateur», a raillé la ministre 
fédérale du Développement 
économique, Mélanie Joly, 
avant de se rendre à une réu-
nion du conseil des ministres. 
Le premier ministre albertain 
compte déposer un projet de 
loi dès mardi, avec la reprise 
des travaux de l’Assemblée 
législative de l’Alberta, pour 
empêcher quiconque de s’en 
prendre à des infrastructu-
res essentielles à l’économie, 
comme les voies ferrées. 
«Nous avons besoin d’un lea-
dership national pour s’assu-
rer que le Canada est un pays 
caractérisé par la primauté 
du droit », a-t-il pesté lundi 
en accusant son homolo-
gue fédéral Justin Trudeau 
d’avoir laissé la mobilisation 
en solidarité aux chefs héré-
ditaires wet’suwet’en prendre 
de l’ampleur. 
À son avis, ce type d’«inac-
tion» a poussé Teck Resour-
ces à abandonner son 
mégaprojet d’exploitation des 
sables bitumineux Frontier, 
dans le nord de l’Alberta. 
«Après le discours du Trône, 
je vais déposer le projet de loi 
1 [...] qui va créer de nou-
velles pénalités sévères pour 
quiconque menant des émeu-
tes sur des infrastructures 
critiques sur le plan économi-
que, comme les corridors fer-
roviaires en Alberta », a-t-il 
ajouté. 

Mardi, la ministre Joly a 
défendu les efforts du gou-
vernement Trudeau pour 
mettre fin à la crise des blocus 
ferroviaires qui dure depuis 
20 jours. Elle a fait valoir 
que plusieurs blocus ont été 
démantelés et que le service 
ferroviaire reprend graduel-
lement. 
«Il y a un mouvement au 
niveau du transport de mar-
chandises, mais [...] on com-
prend l’anxiété des gens [et] 
des entrepreneurs, a-t-elle 
dit. C’est pour ça qu’on tra-
vaille très, très fort pour 
résoudre la situation.» 
De son côté, le leader du 
gouvernement à la Chambre 
des communes et lieutenant 
du Québec, Pablo Rodriguez, 
a dit voir dans la rhétorique 
de M. Kenney «du pelletage 
dans l’autre palier de gouver-
nement». 
«Il n’y a aucun problème 
qui se règle en se renvoyant 
la balle d’un palier à l’autre, 
a-t-il ajouté. Ce qu’on doit 
faire, c’est travailler ensemble 
entre le fédéral, les provinces, 
le secteur privé et le secteur 
de l’environnement, pour 
faire avancer les projets.» 
M. Trudeau ne s’est pour sa 
part par arrêté pour répondre 
aux questions de journalis-
tes, à son arrivée mardi à la 
réunion de son conseil des 
ministres.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

C’est ce que vient d’annoncer, le ministre des 
transports en précisant qu’il s’agit d’une offre 
intéressante faite par « Bombardier », selon 

laquelle la compagnie Canadienne, construira un 
second « Monorail » entre « Embaba » et la ville de 
« 6 Octobre », de banlieues  du Caire ce qui sera son 
second méga projet de « Monorail » en Égypte, alors 
que le premier, en cours de construction, est entre le 
centre-ville du Caire et la nouvelle capitale adminis-
trative sur une longueur de 45 kms et qui coûtera 
près de 4.5 milliards de dollars selon le contrat signé 
entre la compagnie et le ministère des transports il y 
a à peine six mois.
Quant à l’autre projet de « Bombardier » en Égypte 
c’est celui de la construction, en partenariat avec une 
compagnie du secteur privé, d’une usine de pièces 

nécessaires à la fabrication 
de wagons de chemin de 
fer et de Metro souterrain, 
une usine qu’on construira 
dans la région commerciale 
située à l’Est de la ville 
de Port-Saïd ayant une 
superficie de 4 millions de 
mètres, prête pour l’exploitation commerciale et qui 
promet de devenir une des plus grandes au monde.
En terminant, il est important de mentionner que 
la production de l’usine projetée de « Bombardier » 
devra combler les demandes du marché local alors 
qu’on prévoit exporter une bonne partie vers les 
autres pays africains.

Bombardier : Projets de construction : 
a) d’un second « Monorail » entre « Embaba » et « 6 Octobre »
b) d’une usine de pièces pour « Metro » et Chemin de fer.

Abstention électorale: le manque d’intérêt est la 
principale raison invoquée

Blocus ferroviaire: le fédéral rétorque à Kenney

Blocus ferroviaire : Trudeau condamne 
des actes dangereux

Des AK-47 à Kahnawake, dit Legault

Les Canadiens qui ne se sont pas prévalus de leur 
droit de vote en octobre dernier ne voyaient tout 
simplement pas l’intérêt de se rendre aux urnes, 

selon un sondage de Statistique Canada qui surestime tou-
tefois grandement le taux de participation.
Selon le coup de sonde, 35% des Canadiens qui se sont 
abstenus de voter n’avaient pas d’intérêt. Environ 22% 
des Canadiens ont plutôt affirmé être trop occupés pour 
pouvoir aller voter, 13% ont dit ne pas avoir la capacité de 
le faire et 11% ont soutenu ne pas être dans leur circons-
cription au moment du vote.
Près d’une personne âgée de 75 ans et plus sur deux (49%) 
n’ayant pas voté a expliqué ne pas s’être rendue au bureau 
de vote en raison d’une maladie ou d’une incapacité.
Également, 5% des non-votants ont fait valoir qu’ils n’ont 
pas pu faire leur choix en raison d’une problématique élec-
torale, comme l’incapacité de prouver leur identité ou un 
problème avec leur carte d’électeur.
Cette étude a été faite dans le cadre de l’Enquête sur la 
population active de novembre dernier, réalisée auprès 
d’environ 56 000 ménages. Cinq questions ont été ajou-
tées à la demande d’Élections Canada.
Surestimation de la participation
Il est à noter que 77% des répondants au sondage ont 
affirmé s’être prévalus de leur droit de vote. Or, selon 
Élections Canada, seuls 66% des électeurs inscrits se sont 
effectivement rendus aux urnes.
«Les études antérieures et les enquêtes suivant les élec-

tions ont montré de façon constante que les taux de scru-
tin indiqués dans ces études sont plus élevés que les taux 
officiels», a d’ailleurs expliqué l’agence fédérale.
Selon l’étude, la participation électorale déclarée des 
Canadiens s’est maintenue en 2019 par rapport à celle de 
2015, alors qu’en réalité (chiffres de d’Élections Canada), 
elle a chuté de 2,3%.
Le même phénomène est observable dans les provinces. 
Selon le sondage, 76% des Québécois ont affirmé avoir 
voté en 2019, alors qu’en réalité, ils ne sont que 65,5% à 
avoir pris le temps de se rendre dans les bureaux électo-
raux.
L’élection fédérale d’octobre 2019 a coûté environ 504 
millions $ aux contribuables canadiens, estime Élections 
Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau 
a condamné les actions «dangereu-
ses» de manifestants qui ont mis le 

feu mercredi près d’une voie ferrée à Tyen-
dinaga, en Ontario, pendant qu’un train 
roulait.
«C’est absolument inacceptable que des 
gens soient en train d’interférer avec des 
trains. C’est dangereux pour eux et pour la 
vie d’autres Canadiens», a-t-il tonné à son 
arrivée à la période de questions.
Des manifestants ont allumé un feu à quel-
ques centimètres de la voie ferrée située 
près de Belleville, alors qu’un train de 
marchandises y circulait. Ils ont aussi jeté 
quelques pneus en flammes sur les rails 
– selon les images diffusées par plusieurs 
médias – avant que les forces policières et les pompiers 
n’éteignent rapidement le brasier.
Le blocus ferroviaire mené par les Mohawks de Tyendi-
naga a pourtant été démantelé plus tôt cette semaine par 
la Police provinciale de l’Ontario. La levée de ce barrage, 
le plus dommageable pour l’économie canadienne, n’a 
toutefois pas calmé la situation, à en croire les vidéos qui 
ont circulé mercredi.
«On est toujours en train d’espérer pouvoir résoudre 
cette situation», a ajouté M. Trudeau en réitérant vou-
loir dénouer l’impasse «rapidement» et de façon pacifi-
que.
Aucune rencontre en personne d’Ottawa avec les chefs 
héréditaires wet’suwet’en, au cœur de la mobilisation, 
n’était toutefois confirmée au 21e jour de la crise. La 
ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn 

Bennett, a indiqué qu’elle espérait avoir des nouvelles de 
ces acteurs clés de la mobilisation mercredi après-midi.
Le premier ministre Trudeau et plusieurs de ses minis-
tres ont à nouveau lancé des appels pour la levée des 
barricades. «On continue à dire que les injonctions [doi-
vent être respectées] et que les barricades doivent être 
levées», a ajouté M. Trudeau.
«Il faut que la situation se règle, mais il n’y a pas de for-
mule magique», a souligné la ministre de l’Agriculture, 
Marie-Claude Bibeau.
En solidarité avec les chefs héréditaires wet’suwet’en 
qui s’opposent au projet de gazoduc Coastal GasLink, 
approuvé par la Colombie-Britannique, des barricades 
ont été érigées à plusieurs endroits au pays, notamment 
à Kahnawake, au Québec. Ils paralysent le réseau ferro-
viaire, ce qui perturbe le passage des trains de marchan-
dises.
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Salah EL ACHKAR 

Un soir d’hiver,    
érotique

Il faisait froid, je gelais
Je cherchais un abri pour protéger
Mon amour de ce froid glacial   
Un samedi soir, tous les deux on roulait 

Soudainement je me suis arrêté
Un soir d’hiver pour manifester
Mes envies; la prendre dans mes bras
Nous sous sommes trouvés dans une ambiance feutrée
 
Chine, chine,  Je bois à ta santé
À toi,,,, je bois à volonté
Le jus de tes grappes et tes salives
Jusqu’à l’ivresse et à l’éternité

Je bois et je caresse
Tes seins, tes mamelles et tes fesses
Je bois pour être heureux
À côté de toi continuellement, sans cesse
Je bois avec envie et j’admire
Tes rondeurs et ta ligne avec plaisir
En te regardant dans les yeux
Je me vois logé sur le trône de l’Emir

Les belles paroles jouissent, je n’arrête pas de t’écrire
Jour et nuit jusqu’au délire
Pour exprimer mon amour à toi
Combien il est agréable de te saisir

J’ai hâte de te prendre
Devant la foule et te rendre
Aussi heureuse que tu le crois
Tu m’as calmé avec quelques mots tendres

Chérie, nous sommes entourés
D’hommes et de femmes bourrés
De vin et d’autres alcools
Rentrons chez nous pour savourer 
Ton désir et le mien
Tu sais que je t’appartiens
Caresse-moi dis-moi un gentil mot
Je te donnerai mon corps, profites en de ce lien,,,
N’arrête pas, donne-moi encore
Tu sais que je t’aime et je t’adore
Profitons de cet agréable soir
Fais-moi l’amour afin de jaillir et je m’endors

     Vendredi 28 février 2020
الجمعة 28 فبراير 2020
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بقلم: د. خالد التوزاني آسفي: مدينة األولياء الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:
 بشــير القــّزي

  وإذ بدأت اكتب مقالتي هذه، خلت نفسي أمشي في 
حقل من األلغام وقد تنفجر تحت رجلي قنبلة مع أّي 
خطوة أو زلّة قلم! الموضوع شائك جداً والذي يجد 
من يُبّجل مواقفه في مجتمٍع ما، نجده عرضة للقتل في 
مكان آخر! لذا سأحاول تجزئة الموضوع وما السالمة 

إّل من عند هللا!
تعريف المثلّية

وإذ كّون هللا األجناس البشريّة وغيرها من الكائنات 
من خاليا تتكاثر وكّل منها يتألف من ذكر وأنثى، نجد 
ان المثليين هم الذين يمارسون عالقات جنسية مع من 
هم من نفس تكوينهم إي الذكر مع ذكر آخر واألنثى 

مع أنثى أخرى
الرغبة الجنسّية

نشوة عبر  الكائن لالستحصال على  تدفع  التي  هي 
ممارسة روتين معيّن مع كائن من جنسه أو حتى مع 

نفسه عند انعدام وجود من يلبّي رغبته!
المثلّية عبر التاريخ

الرجال  كان  وقد  البشرية!  منذ وجود  هي موجودة 
يمضون أشهراً طويلة مع بعضهم في الجيش أو غير 
ذلك من المهن دون ان يتمكنوا من معاشرة النساء، 
أما  آخرين!  مع رجال  الجنس  يمارسون  كانوا  لذا 
النساء فكان لهّن عالمهّن الخاص وكثيرات منهّن كّن 
ل يّدخرن جهداً إلشباع نزواتهّن! كما كان الكثير من 
المثليين يتزوجون كباقي الخلق في العلن بينما يمارسون 

عالقات مثليّة في الخفاء!
أما في المجتمع العربي فأكثر ما عرف عن تلك الممارسات 
ُكتب عنه في خالل النهضتين العبّاسيّة واألندلسيّة. اّل 
ان ذلك ل يعني انها اقتصرت على هذين العصرين  
لنها وجدت ايضاً في عصوٍر أخرى! ولن أذكر كّل 
الذين قالوا الشعر أو كتبوا عن المثليّة في العالم العربي 
وسأكتفي بذكر “ابي النّواس”. وكانت المثليّة تمارس 

على الغلمان وحتى على الملتحين!
المثلّية عند باقي الكائنات

ثبت ان تلك العالقة تتواجد في عالم الحشرات والطيور 
التي  تلك  النسب  أعلى  واألسماك والحيوانات. ومن 

نجدها عند الزراف!
المثلّية في عالم االنسان اليوم

التاريخ من  المثليون عبر  التي عاشها  المعاناة  بعد 
وافتراآت وإعدام،  اضطهاد ومالحقات ومحاكمات 
تمكنوا خالل العقود األخيرة من المطالبة بحقوق خاصة 
بهم تحمي عالقاتهم وقد توّصلوا الى سّن قوانين في 
بلدان الغرب تحميهم وتعطيهم حق إظهار ارتباطاتهم 
وممارساتهم وعالقاتهم الجنسية في العلن وبدأوا بإنشاء 
عائالت مكونة من أبوين ذكرين أو أنثيين وباشروا بتبنّي 
األولد ، ثّم استفادوا من تقدم الطب وتغيّر القوانين 
للحصول على أطفال عبر األمهات البديالت أو عبر 

البنوك الخاصة بالحيوانات المنويّة!
هل من أسباب تؤّدي الى المثليّة وهل باإلمكان تغيير 

الرغبة من جنس إلى آخر؟
حسب دراسات صدرت منذ اشهر قليلة تمكن األطباء 
من تحديد بعض األصول الجينية التي تتواجد عند الكثير 
من المثليين. اّل انها ليست موجودة عند جميعهم! وقد 
يؤثر المحيط في تنميتها كوجود أبناء الصنف الواحد 
لمدة طويلة واستحالة الحتكاك  البعض  مع بعضهم 
البرنوغرافية  األفالم  أو مشاهدة  الصنف اآلخر  مع 

الخاصة بالمثليين!
بالحقيقة ل يوجد خط واضح ودقيق يميّز بين المثلي 
وغير المثلي! كثير من األشخاص لهم بعض الميول 
المثلية إنما يقاومون انجذابهم الى نفس جنسهم ويدفنون 

داخلهم الرغبة التي يشعرون بها!
وعلى الرغم من ان بعض المشاهير انتقلوا من الوضع 
والعكس صحيح  اآلخر  الجنس  الى معاشرة  المثلّي 
أيضاً اّل انه ل يوجد عالج طبّي يجعل المرء ينتقل 

من مثلّي الى غير مثلّي!
ما هي مواقف األديان؟

األديان باإلجمال ترفض العالقات الجنسية بين المثليين 
الرغم من عدم وجود نصوص واضحة تحّرم  على 
ذلك! وعبر التاريخ كان العقاب وخيماً لكل من ُضبط 
وهو يمارسها. إّل انه في اآلونة األخيرة بدأت بعض 
بما  للمثليين  بتكريس طقوس زواج  الدينية  الشعب 

يوازي ما يجري لغيرهم! 
القوانين والمثلّيون

بين  بأي عالقة  تعترف  ل  القوانين  كانت  ان  بعد 
شخصين من نفس الجنس صدرت قوانين جديدة في 
الكثير من بلدان العالم تعترف بالرتباط بين المثليين 
وتسمح بإجراء مراسم الزواج المدنيّة وتحفظ حقوق 
كل زوج بنفس الطريقة التي تعطيها للزيجات التقليديّة 

وقد اعترفت بالعائالت التي لها أبوان )أو أّمان(!
الخالصة

بين  تتّم  أية عالقة جنسية  إزاء  مانع  أي  لدّي  ليس 
شخصين أكانا مثليّين أم ل! إنما ما يزعجني هو ان 
أمام  يجري عرضها  مسرحيّة  العالقة  تلك  تصبح 
الحاضرين حيث يلعق كّل فرد منهما فم شريكه وذلك 
إلظهار حب الواحد لآلخر على الطريقة الهوليوودية! 
العالقة الجنسية بين فردين تخّصهما وحدهما ويجب 

ان تجري وراء الجدران وليس أمام الجماهير! 
نعيش اليوم نوعاً من التمييز العنصري الجديد بعد 
ان عرفنا تمييزات أخرى كاللون والشكل والمذهب 
وغير ذلك! النوع الجديد يتطلّب اإلعالن عن رغباتك 
بك  تتعلّق  واإلفصاح عن عالقات حميمة  الجنسية 
فيها  يتدّخل  اّل  أنت وشريك حياتك، ويجب  وحدك 

المجتمع طالما ل تؤذي أحداً!
أما يجب ان يتوقف الموضوع عند حٍد ما؟

العالم  عالمنا  عن  رحل   ،2020 عام  من  فبراير   12 األربعاء  يوم  في   
في  العظيم  المصريات  علم  أستاذ  رضوان،  علي  الدكتور  األستاذ  الجليل 
المصريين  اآلثار  وعميد  المصريات  علماء  أبرز  وأحد  القاهرة،  جامعة 
ولنا  المصريات،  وعلم  اآلثار،  علم  لمجال  كبيرة  لخسارة  وإنها  والعرب. 

علي  للدكتور  كان  لقد  بأسره.  والعالم  العربي  والعالم  مصر  في  جميًعا 
اآلثار  وعلم  المصرية  اآلثار  تدريس  في  طويلة  مهنية  مسيرة  رضوان 
وإنقاذ آثار مصر والعالم العربي. وبرحيل هذا العالم الجليل، ينتهي جيل 

من أساتذة اآلثار المصرية المصريين العظام. 
العلماء  الدكتور علي رضوان، أحد أعظم  يدّي  بالتعلم على  ولقد شرفت 
في كلية اآلثار بجامعة القاهرة، لمدة أربع سنوات رائعة. ثم درست معه 
آثار ما قبل التاريخ في مصر والشرق األدنى القديم والعالم بأسره. وبعد 
ذلك، بدأت دراستي لدرجة الماجستير في علم المصريات عن »النوبة في 
العصر الحجري الحديث« تحت إشراف سيادته. وباإلضافة إلى الدكتور 
رضوان  علي  الدكتور  كان  إشتادلمان،  راينر  والدكتور  حواس  زاهي 
واحًدا من الثالثة الذين كتبوا خطابات توصية من أجل دراستي للحصول 
بجامعة  األدنى  الشرق  وآثار  المصرية  اآلثار  في  الدكتوراه  درجة  على 
جونز هوبكنز بالوليات المتحدة األمريكية في عام 2002. وعندما كنت 
أقابل  كنت  بالفسطاط،  المصرية  للحضارة  القومي  المتحف  في  أعمل 
الدكتور رضوان وأتعلم من سيادته كل يوم ثالثاء عندما كان رئيًسا اللجنة 
العلمية لسيناريو العرض المتحفي للمتحف. وكان كالعادة، ككل لقاءاته، 
لقاًء علمًيا ثقافًيا إنسانًيا على أعلى مستوى. وكان الدكتور رضوان عالًما 
لمصر  كبيًرا  وعاشًقا  عظيًما  ومثقًفا  وذكًيا  متواضًعا  ورجاًل  موسوعًيا 

وآثارها الخالدة. وكان لديه أيًضا حس فكاهي ليس له مثيل.
ُولد الدكتور علي رضوان في تل الكبير في محافظة اإلسماعيلية. وتخرج 
على  وحصل  القاهرة.  جامعة  اآلداب  بكلية  المصرية  اآلثار  قسم  في 
الدكتوراه في علم المصريات من جامعة ميونيخ في ألمانيا في عام 1968. 
وبدأ حياته المهنية مفتًشا لآلثار في الفيوم وبني سويف. ثم التحق بالعمل 

مدرًسا لآلثار المصرية بكلية اآلداب بجامعة القاهرة. وأصبح رئيًسا لقسم 
اآلثار المصرية بجامعة القاهرة من 1980 إلى 1987، ثم عميًدا لكلية اآلثار 

بجامعة القاهرة من 1987 إلى 1993.
وأجرى الدكتور رضوان الحفائر األثرية في الموقع األثري المهم، منطقة 
األسرات  فترة  إلى  تاريخه  يرجع  الذي  سقارة،  شمال  صير«،  »أبو  آثار 

للغاية وأنتجت  به مثمرة  القديمة. وكانت حفائره  تاريخ مصر  المبكرة من 
المعتقدات  عن  جديدة  بيانات  وقدمت  المهمة  األثرية  القطع  من  العديد  لنا 
الجنائزية المصرية في ذلك الوقت من تاريخ مصر المبكر. ولقد ساعد د. 
رضوان بقوة مصر والعالم العربي كثيًرا في التعريف بآثارهما والمساهمة 

بحق  وكان  الحق.  لنصرة  دائًما  يقف  رضوان  الدكتور  وكان  إنقاذها.  في 
معلًما ومدافًعا شرًسا عن آثار مصر والعالم العربي. 

والدكتوراه  الماجستير  رسائل  من  العديد  على  رضوان  د.  أشرف  ولقد 
محًبا  وكان  مكان.  كل  في  الكثيرون  تالميذه  وله  المصرية.  الجامعات  في 
ومعاوًنا ومدافًعا عن تالميذه بكل الحب والقوة والتشجيع والحترام، فبادله 

تالميذه نفس الشعور وأكثر. ولقد كان مؤسس ورئيس اتحاد علماء اآلثاريين 
آثار  دفاًعا عن  التي خاضها  المعارك  في  موفًقا  وفاته. وكان  العرب حتى 
الجميع  من  صادقة  وبرغبة  بحق  اختياره  تم  حتى  العربية  واألمة  مصر 
حكمة  خالل  من  نجح  والذي  تأسيسه  عند  التحاد  لذلك  رئيًسا  يكون  كي 
وبراعة ودماثة خلق وحنكة الدكتور رضوان وحب الجميع له في تجميع 

اآلثاريين المصريين والعرب على كلمة واحدة. 
العلمية  أبحاثه  ونشر  وشهيًرا.  عالمًيا  باحًثا  الدكتور رضوان  كان  لقد   
على نطاق واسع عن معظم الموضوعات في اآلثار المصرية. ومع ذلك، 
الفن  هو  المتميزة  العلمية  الدكتور رضوان  تخصص  مجالت  أهم  فإن 
المصري القديم. ولقد ساهم على نطاق واسع في هذا المجال من خالل 

منشوراته العلمية المهمة للغاية حتى صار من أبرز علمائه في العالم. 
تكريًما  مختلفة  بلغات  عديدة  مجلدات  لآلثار  األعلى  المجلس  وأصدر 
وآثاره وتالميذه. وكتب هذه  لوطنه  المحب  المخلص  الجليل  العالم  لهذا 
كان  العالم؛ ألنه  في  المقالت أصدقاؤه ومحبوه وتالميذه في كل مكان 
ملء األسماع واألبصار. وباختصار، كان الدكتور علي رضوان موهوًبا 
لمصر  صنعه  لعظيم  كثيًرا  وسنتذكره  المستويات.  جميع  على  للغاية 
في  لطالبه  جليلة  أعمال  من  أداه  لما  وكذلك  وآثارهما،  العربي  والعالم 
جميع أنحاء مصر والعالم العربي. وتمثل وفاة الدكتور رضوان صدمة 
كبيرة لعلم اآلثار وعلماء اآلثار المصريين والعرب في كل مكان. وجميع 
لفقدان  للغاية  محزنون  العالم  أنحاء  جميع  في  المصريين  اآلثار  علماء 
عالم محترم للغاية وأستاذ عظيم جًدا وإنسان رائع بشكل ليس له مثيل. 

وإلينا  إليها  أضاف  أن  بعد  الحياة  من  خرج  رضوان  علي  الدكتور  إن 
قبل  ما  بمرحلة  تأريخه  يمكن  مصر  في  المصرية  اآلثار  فعلم  الكثير، 
الفقيد  علي رضوان. رحم هللا  الدكتور  ومرحلة  علي رضوان  الدكتور 
لنا ولمصر وآثارها. وسوف  الغالي وأسكنه فسيح جناته جزاء ما فعله 
محبيه، ومن  في عقل وروح ووجدان كل  الدكتور علي رضوان  يبقى 
قبلهم مصر التي أحبها بكل صدق، وكان من عشاقها العظام؛ ألن مصر 
ومعلًما  أستاًذا  رضوان  علي  الدكتور  هللا  رحم  العشاق.  كثيرة  العظيمة 
في مصر  ليس  العظام،  المصرية  اآلثار  أساتذة  أبرع  من  وواحًدا  لألجيال 
وحدها، بل في العالم كله. وداًعا دكتور علي رضوان. ونحن جميًعا سوف 
في  وعائلته وطالبه  وابنتيه  العظيمة  لزوجته  التعازي  وكل  كثيًرا.  نفتقدك 

مصر وجميع أنحاء العالم.

الروائي حممد جربيل..صداقة جيلني

     Vendredi 28 février 2020
الجمعة 28 فبراير 2020

    اشتهرت مدينة آسفي، المغربية، بكثرة الصلحاء واألولياء، ووفرة الزوايا 
والرباطات، يقول ابن الخطيب في “معيار الختيار”: رباط آسفي لطف خفي، ووعد 
وفي، ودين ظاهره مالكي وباطنه حنفي، الدماثة والجمال والسذاجة والجالل، بلد 
موصوف برفيع ثياب الصوف، وبه قرية الشيخ أبي محمد صالح الماجري وهو 
خاتمة المراحل لمسودات تلك السواحل” ، وهذه المدينة إلى جانب كونها أرضاً 
لألولياء، فهي مقّر الصلحاء الوافدين عليها من مختلف جهات المغرب، نظرا لما 
تميّزت به جغرافيتها من تنوع أسعف الُعبّاد والّزهاد في إيجاد مكان لهم، بعيداً 
عن ضجيج المدن الكبيرة واألسواق واألحياء السكنية، حيث تعرف كثرة الكهوف 
والمغارات، وهي أماكن مطلوبة للخلوة والنقطاع عن الناس، فقد اشتهر ساحل 
عبدة بعدة خلوات منها خلوة تامرنوت التي كان يتحنث بها الشيخ أبو محمد صالح 
الماجري قبل بناء زاويته، وخلوة الشيخ محمد بن سليمان الجزولي صاحب دلئل 
الخيرات، والتي ماتزال اثارها قائمة الى يومنا هذا ومحفوظة بسور يحيط بها.
     ويذكر ابن قنفد في كتابه” أنس الفقير وعز الحقير”، أنه كان قد عاين 
عن قرب ورع مجموعة من أهل الصالح والتقوى، قريبا من مدينة آسفي، 
حيث وصف تجّمعاً سنويّاً كبيراً للمتصوفة بقوله: “لقد حضرت مع جملة 
من هذه الطوائف مواطن عدة، منها، اجتماع فقراء المغرب األقصى على 
تيطنفطر،  وبلد  آسفي  بلد  بين  دكالة،  إقليم  المحيط، جوف  البحر  ساحل 
ومعنى هذا السم: عين باردة، زمان قضائي بدكالة، وهي أرض مستوية 
)..( دخلها القاضي أبو بكر بن العربي، رضي هللا عنه، بعد رجوعه من 
العراق، وعجب من قلة مائها وكثرة خيرها، وكان الجتماع في شهر 
ربيع األول المبارك األسعد األنور، سنة تسع وستين وسبعمائة، وحضر 

من ل يحصى عدده من الفضالء، ولقيت هناك من أخيارهم وعلمائهم وصلحائهم 
ما شردت به عيني بسبب كثرتهم... ورأيت في ذلك المجمع العظيم، والمشهد 
الجسيم، غرائب وعجائب ل يرى مثلها أبدا لتغيير األحوال بعد ذلك” . وابن قنفذ 
شاهٌد على نهضة التصوف في منطقة دكالة وغيرها من المناطق التي زاهرها، 
فوصف أحوال شيوخها وذكر رجال ونساًء من أهل الصالح والشرف والولية.
     تفيد الكثير من الدراسات واألبحاث التاريخية بأن التصوف في مدينة آسفي 
يتجذر في عمق الهوية المحلية، حيث يحظى المتصوفة والصلحاء فيها بمكانة 
متميّزة، ولذلك تنتشر في هذه المدينة ونواحيها، العديد من الزوايا والرباطات، 
أولها وأقدمها رباط الشيخ شاكر “سيدي شيكر”، والزاوية “الماجرية”، التي 
أسسها الشيخ أبي محمد صالح، حيث يعّد رباطه جزًء من تاريخ آسفي وتاريخ 
المغرب ككل، وهناك الزاوية “الجزولية” التي أسسها اإلمام محمد بن سليمان 
الجزولي، والزاوية الغنيمية التي أسسها الحسن بن رحو الغنيمي الملقب بالشيخ 
الكامل، وعنها تفرعت مجموعة من الفروع بكل من سطات والشاوية ودكالة 
وغيرها من مناطق المغرب، ليتبين بأن آسفي كانت سباقة لحتضان التصوف 
وإنشاء مجموعة من الزوايا لها فروع بجل المناطق المغربية وبدول المغرب 
العربي وبعض الدول العربية المشرقية التي ل زالت بها أضرحة وفروع لزوايا 

لها امتداد من آسفي إلى هناك .
    ونظرا للموقع الجغرافي الذي يميّز مدينة آسفي، بوصفها مدينة ساحلية، 
كانت دائما عرضة لالحتالل األجنبي، ولذلك عمل المتصوفة 
الجزولي على مقاومة  أتباع  وخاصة 
اإليبيري  الغزو 

للسواحل 
المغربية، في وقت كان فيه 

الحكام الوطاسيون يتأرجحون بين المشاركة في 
الجهاد والرغبة في ربح الوقت، الذي يسمح لهم بإعادة توحيد البالد، 

فبعدما كان دور الصوفية مقتصراً على التربية والتعليم ورعاية الشأن الديني 
أو حماية األمن الروحي للمغاربة، كان التحّول نحو المقاومة بإنشاء المزيد من 
الرباطات التي كانت بمثابة ثكنات عسكرية، وخاصة مع تزايد التهديد المسيحي 
للسواحل المغربية، فأحيت الزوايا الجهاد وحرضت على المقاومة، علماً أن هذا 
التوّجه لم دائما مرّحباً به من قبل السلطة السياسية، حيث يذكر المؤرخ أحمد 
الناصري في كتابه: الستقصا ألخبار دول المغرب األقصى، أنَّ والي آسفي طرد 
محمد بن سليمان الجزولي من البلد، فدعا عليه، ثم سأله العفو، فقال: أربعين 

سنة. وهو ما فّسر بدخول النصارى إليها أربعين سنة . 
    لم يكن الشرف والصالح بوصفهما مكوناً من مكونات التصوف، مقتصراً 
على األولياء الذين رحلوا إلى دار البقاء منذ قرون، وظل حضورهم في الذاكرة 
والمناقب،  التراجم  الشعبي، وفي كتب  الوجدان  في  الشعبية حاضراً، ومؤثراً 
وإنما امتد التصوف إلى وقتنا الحاضر، فهناك شيوخ وعلماء وأولياء، ُعِرف 

منهم َمْن ُعِرف واشتُِهر، وظل مغموراً َمْن بقي في زاويته أو حانوته أو خلوته، 
ذاكراً ربه في ِسّره، ل يُحّدُث الناس بما لديه من أشواق وأذواق، وقد ل يعرفه 
إل المقربون منه، من أولده وجيرانه، ولذلك كان التصوف أحد أكثر المجالت 
اإلنسانية خصوبة في التاريخ، ألنه ارتبط بالذات اإلنسانية في صلتها بالخالق، 
وفي رحلتها إلى هللا، الشيء الذي يجعل هذا المجال محكوماً برغبة العابد في 
الكشف عن أسرار هذه الصلة، أو كتمانها، أو تدوين بعضها في كتب ومؤلفات، 
وضمن هذا التجاه استطاع بعض الباحثين من أساتذة الجامعة المغربية 
تحقيق بعض المخطوطات النادرة في التعريف بأعالم التصوف الحديث 
والمعاصر، وإخراجها للوجود في طبعات جديدة، تأكيداً لستمرار قضية 
الولية والصالح في المجتمع المغربي، وترسيخاً لحضور التصوف في 

المدن والقرى المغربية.
   تزخر جل مناطق المغرب بعدد من أعالم التصوف المؤثرين في محيطهم، 
مكانة  تعزيز  في  والذكر، وكانت بصماتهم واضحة  بالعلم  والذين جاهدوا 
األخالق،  مكارم  للناشئة، وزرع  القرآن  بتحفيظ  المجتمع،  داخل  الصالح 
وتقويم السلوك، وحث الناس على ذكر هللا، وتصفية القلوب والرتقاء بالعالقات 
الجتماعية من المصلحة والمنفعة إلى األخوة والمودة، مصداقاً لقوله تعالى: 
ِ َل نُِريُد ِمنُكْم َجَزاًء َوَل ُشُكوًرا “ ، فكان فناء هؤلء عن  “إِنََّما نُْطِعُمُكْم لَِوْجِه للاَّ
الكيف والكم ونزوعهم نحو التماس األجر في اآلخرة، جرياً على عمل الصحابة 
والتابعين من أهل القرون األولى، واقتداء بالرسول محمد صلى هللا عليه وسلم، 
فالعتصام بالكتاب والسنة يعد ميزة التصوف اإلسالمي في المغرب كما يقول 
الرحالة أبو سالم العياشي: “والطريُق إلى هللا تعالى من غير النبّيِ صلى هللا عليه 
وسلم َمْسدوٌد، والداخُل من غير بابِه َمْردوٌد، وأما السنُة فال سبيَل إلى معرفتها 

حاَبِة، رضوان هللا عليهم” .  إل بواسطِة الصَّ
    نظَر المغاربة إلى التصوف نظرة وسطية، اختاروا فيها أجود ما في التصوف، 
فقالوا: “التصوف الحق هو إتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم وأداء الفرائض، 
وتوفية األعمال، وتصفية األحوال” ، واعتبروا محبة الرسول “ومعرفته صلى 
هللا عليه وسلم هي رأس المال في الدخول إلى حضرة الجمال والجالل” ، ومهما 
تعددت الزوايا في المغرب فقد بقي مشربها واحد هو القرآن والسنة، وقصدها 
واحد هو خدمة الدين والوطن؛ أما خدمة الدين فمنهجها “القويم فيها يتمثل أساًسا 
في العتصام بالكتاب والسنة، وإشاعة العلم وتهذيب النفس باإلكثار من الذكر، 
وأما خدمة الوطن فتتمثل أساًسا في القيام بالواجب نحو اإلمامة العظمى التي 
تمثلها إمارة المؤمنين، والحرص على خصوصيات المغرب الثقافية؛ حتى ل 
تضمحل تحت تأثير كل المشوشات الدخيلة” . فكان التصوف بهذه المقومات 
عامال حاسماً في ترسيخ األمن الروحي وحماية الستقرار بصيانة الوحدة الترابية 
والمذهبية، وفي اآلن نفسه عامال من عوامل مقاومة مسخ الهوية في ظل رياح 
العولمة أو خالل فترة الستعمار، وإلى اليوم يمارس دوره في التربية والتكوين، 

وفي تأطير المجتمع المغربي، وصيانة ثوابته الدينية والوطنية.

األردن يعلن عن أضخم مشروع لتزويد املياه يف تارخيه

د. حسين عبد البصير
مدير متحف اآلثار- مكتبة اإلسكندرية

األردنية،  المياه والري  أعلنت وزارة    
يوم األربعاء، إطالق المرحلة األولى من 
الوطني  الناقل  للمياه،  الوطني  المشروع 
)مشروع  األحمر”  “البحر  من  للمياه 
العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه(، كأضخم 
مشروع للتزود بالمياه في تاريخ األردن، 
 1.5 والمقدرة قيمته بمبالغ تتراوح بين   

مليار وملياري دولر.
وقالت الوزارة،  إن المشروع المدعوم من 
الوكالة األميركية للتنمية الدولية، يتماشى 
للمياه  الوطنية  األردنية  الستراتيجية  مع 
لمواجهة التغييرات المناخية وشح المصادر 

والزيادة السكانية.
وأوضح وزير المياه والري األردني رائد 
لتحلية  يهدف  المشروع  أن  السعود،  أبو 
مياه العقبة بطاقة 350 مليون متر مكعب 
سنوياً، في المرحلتين األولى والثانية، من 
بوت،  نظام  ناقل وطني جديد على  خالل 
تراوح  بمبالغ  الرأسمالية  قيمته  والمقدرة 

بين 1.5 مليار وملياري دولر.
وحسب الوزير فإنه يجري استكمال دراسات 
األثر البيئي والتجهيز إلعالن التأهيل المسبق، 

التي سيتم نشرها على موقع الوزارة.
وأضاف أن المشروع سينفذ من خالل نظام 
البناء والتشغيل ونقل  التعاقد )بي أو تي- 
الملكية(، بالشراكة مع القطاع الخاص، لفتاً 
إلى أن المشروع يتكون من نظام نقل مياه 
البحر ومنشأة لتحلية مياه البحر في العقبة، 
ونظام نقل المياه العذبة إلى باقي المناطق، 
حيث ستؤمن المرحلة األولى 130 مليون 
اآلبار من  بمياه  سيتم خلطها  مكعب  متر 
حقل وادي رم لتأمين المياه العذبة ألغراض 
وبطاقة  المواصفات  أفضل  وفق  الشرب 
قصوى تصل إلى 350 مليون متر مكعب.
وكشف الوزير الوزير األردني عن توقيع 
األوروبي  البنك  مع  اتفاقيات  مجموعة 
إلعادة اإلعمار والتطوير بما قيمته )120( 
بتنفيذ حزمة مشاريع  للبدء  دولر  مليون 
في قطاع الصرف الصحي لتطوير ورفع 

كفاءة منظومته.
الفاقد  خفض  بمشروع  يتعلق  ما  وفي 
المائي، أوضح أبو السعود أن هذا المشروع 
الستراتيجي الهام قد تم السير بمراحله وكافة 
اإلجراءات واستدراج العروض، وتبين أنه 

يتقدم سوى عرض محلي وحيد  لم 
10 أضعاف  من  أكثر  قيمته  تفوق 
خبرة  نقص  نتيجة  المتوقع  السعر 
القطاع الخاص المحلي في مثل هذه 
المشاريع، وعليه سارعت الوزارة 
لعمل دراسات وتقييم لخفض الفاقد 
المملكة،  مناطق  جميع  في  المائي 
من خالل استشاري بهدف المباشرة 
كافة  تشمل  وثائق عطاء  بتحضير 
منطقة  باستثناء  المملكة،  مناطق 

العقبة كونها منطقة مثالية.
وبين أبو السعود أن الوزارة نجحت 
في خفض فاقد المياه فيها من خالل 
المستويات  إلى  متطورة  تقنيات 
العالمية 23 بالمئة، تماشياً مع خطة 
الوزارة بخفض الفاقد على مستوى 
المملكة، إضافة إلى مشروع خفض 

الفاقد الممول من الوكالة األميركية للتنمية 
للمرحلة الثانية بنحو 80 مليون دولر.

إجراءات  ببدء  المباشرة  ستتم  وأضاف 
المرحلة األولى من العطاء وتأهيل الشركات 
لستالم وثائق العطاء من خالل الئتالفات 

المؤهلة، وكذلك استكمال التمويل مع الممولين 
المباشرة  إلى  بعدها  ليصار  والمانحين 
المشروع نهاية  الهندسية وتنفيذ  باألعمال 
العام 2021 بعد استكمال إجراءات رسو 

العطاء على الجهة المنفذة.
ويستهلك األردن، ثاني أفقر دولة مائياً في 

العالم، كميات من المياه أكثر مما هو متاح 
من المصادر المتجددة، وأدت زيادة التعداد 
السكاني إلى نقصان حصة الفرد من المياه 
إلى أقل من 90 متراً مكعباً/سنوياً، علماً أن 
خط الفقر المائي المطلق للفرد يبلغ 500 

متر مكعب/سنوياً.



أبو حجاج

 جمرد كلمة
إذا كانت الرياضة ستسيئ إلى سمعة مصر فبالها رياضة 

.. إنما األمم األخالق ما بقيت .

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

أمسعك فقولي

»رائد فضاء« يواجه كورونا يف 
شوارع الصني

  دفع الخوف من اإلصابة بفيروس كورونا 
يُدعى  19( مواطناً صينياً  الجديد )كوفيد – 
»لي«، التخاذ إجراءات وقائية غير عادية 
في كل مرة يقرر فيها التجول بشوارع مدينته.

ونقلت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية لقطات 
للمواطن الصيني تداولتها وسائل اإلعالم 
الصينية، تكشف عن تصميمه زياً كامالً يشبه 
بدالت رواد فضاء؛ الرتدائه في كل مرة 
يقرر فيها مغادرة منزله والنزول بالشارع أو 

التوجه للمتجر للتبضع.
وذكرت الصحيفة أن »لي« عرض زيه 
بالكامل عبر منصات التواصل الصينية، 

ونصح به متابعيه بكشفه عن الطريقة السهلة 
 13( 125 يواناً  التي تتكلف فقط  لصناعته 

جنيهاً إسترلينياً(.
أدلى به »لي«  ونقلت الصحيفة تصريحاً 
لوسائل إعالم صينية، أعرب من خالله عن 
إعجابه بالزي، مؤكداً اعتقاده أنه يمثل حماية 

إضافية له ضد اإلصابة بكورونا.
بها  أدلى  التي  وأضاف »لي« في تصريحاته 
عبر فيديو نشره على موقع تبادل الفيديوهات 
الصيني Pear أنه ال يكتفي بزي رائد الفضاء، 
إذ يرتدي على وجهه كمامات واقية أسفل 

خوذته، ليعزز من وقايته ضد المرض.

»التزامات رمسية« تعيد األمري هاري 
إىل بريطانيا

حل لغز عمره 250 عاما.. نقش حمفور على صخرة قدمية

لوحة ملوناليزا مبكعبات الروبيك تباع بأكثر 
من 480 ألف يورو

رقصة خاصة احتفاال بشفاء 6 من »كورونا« يف الصني

يا نصَف ُجنوني وُفُضولي أنّي أْسَمُعِك فُقولي

يا امرأًة إن َضَحكْت ْضحَكُتها تَْكِشُف عْن ُلولي

يشُدولي لعصفوٍر  أْسَتِمُع  اجَلنَِّة  في  وكأنّي 

يَْبُدولي نيا  الدُّ َظالُم  ِضْحَكُتَها  َعَنها  غابَْت  وإن 

وأعيُش الَصْمَت في ُحزِْنك ويَصيُر ِنيساناً َكأيُلوِل

ُفُضولي للَبْحِث  يَْدفُعني  أَْفَهَم  ْن  أ َماً  وْ َد أُحاوُل 

وَيوُت األمُل في َنْفسي وأنِت في اليأِس َتُولي

تَْعَتِقلي احُلبَّ في َصْدري وأنِْت ِمَن الَعْطِف تَْنُولي

تَْغَتالي املَْعنى في ُجَملي وَدْمُع األَحُرِف يَْشُكولي

تَْتُلولي  للُجْمَلِة  وأنِت  ْحَماِك  رُ لألَحُرِف  أُقوُل 

يَْهُفولي املَْعنى  وَشْوُق  أفكاري  تَُترجم  ِبَياتي  أ

يَْحُلولي ِفيِك  ما  وكّل  يَْجذبُني  ِفيها  َما  وكلُّ 

يَسيُل الدَّمُع ِمْن َعيْنيِك وتَِغيُب اللَّْحَظُة في ذُُهولي

يَْصُفولي ِفيِك  ما  وكلُّ  يَْعتَِّذرُ  ِفيِك  ما  وُكلُّ 

يَْصُغولي فيِك  ما  وُكلُّ  أرجوِك  روحي  يا  وأنا 

ُحلولي في  روحي  يا  فتُذوبي   .. أَْهواِك  أقوُل 

َحُة إلى َقْلبي وشفتاِك تَِهمُّ بُقُبولي وتَُعوُد الفرْ

لَيُعوَد األَمُل إلى َنْفسي وأَنِْت على اجَلَسِد َتُولي

يَْشُدولي  لُعْصُفور  .. أْسَتِمُع  اجَلّنِة  في  وَكأنّي 

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

  يحكى عن الشاعر العراقي الكبير الراحل 
العين  انه كان يضم  الجواهري  محمد مهدي 
في اسم »العراق« بدال من حركة الكسرة 
فينطق »العُراق«ً بدال من »الِعراق« ويقول 

لمن يسأله »يعز علي كسر عين العراق«.
وهذا الكالم الذي روي عن الشاعر الكبير فيه 
الكثير من التشبيه الراقي والتورية في حالته 
اللغوية األدبية النثرية او الشعرية او غيرها 
حيث اننا جميعا نعرف ان اإلنتقاص من قدر 
شخص ما نعبر عنها نحن العرب بأنه »كسر 

عين«. 
وفي عالم الشعر والنثر يحق للشاعر او 
الكلمات والحركات احيانا  األديب ان يطوع 
ألغراضه الشعرية في حاالت الضرورة. 

وما يحق للشعراء والشعر ال يحق لغيرهم. 
وفي عالم اللغة العربية الجميلة وفي مجتمعنا 
العربي ليس من المطلوب منا ان نكون 
جميعنا فقهاء باللغة العربية وان تكون 

فصاحتنا على مستوى األدباء. 
انه يوجد في الصحف  المتعارف عليه  ومن 
العربية الكبيرة أستاذ خبير كبير ومدقق 
بتنقيح لغة الصحفيين. وجزيل  لغوي يقوم 
الشكر دوما لألستاذ الصحفي والشاعر القدير 
فريد زمكحل رأس ورئيس ومؤسس جريدة 
الرسالة الذي يقوم بتصحيح وتدقيق ما نكتب 

من مقاالت. 
الصحفيون والسياسيون ومهن اخرى 
العامة  العربية والعالقات  اللغة  مثل اساتذة 
وغيرها يجب ان يكونوا على قدر جيد من 
الكمال  العربية - وان كان  اللغة  التمكن من 

صعبا. 
المعرفة بأساسيات  اليوم نتحدث عن  ولكننا 
. ويشير موضوع بحث نشره  العربية  اللغة 
موقع البي بي سي BBC اإلخباري الى ان 

وسائط التواصل االجتماعي تسهم احيانا في 
العربية - حسب بعض اآلراء -  اللغة  ايذاء 
البعض االخر ان االيذاء موجود  بينما يرى 
وكل ما تقوم به هذه الوسائط الحديثة هو 

كشف التراجع من خالل كثافة التواصل. 
وفي الحقيقة نستطيع جميعا ان نرى هذا 
اللغة خاصة لدى  االيذاء والتراجع بمعرفة 
الناشئة التي تعتمد على استعمال  األجيال 
اللغة المحكية بشكل مكثف على وسائط 
التواصل االجتماعي النها اسهل من استخدام 

اللغة العربية الفصحى بالمحادثات . 
التي لم يتسنى لها ان  الناشئة  هذه األجيال 
المكتوبة مثل األجيال  الفصحى  لغتها  تقوي 
التي سبقتهاً بدأت تنسى ما تعلمته من قواعد 
اللغة العربية وحتى أصبحت تدخل وتضيف 
وتصيغ مفردات وتعابير لغوية جديدة ليس 
لها عالقة باللغة العربية الى نصوص الكتابة 

على وسائط التواصل. 
الكبار  البعض من  وحتى أصبحنا نرى ان 
واألجيال السابقة  وممن يعرفون اللغة 
العربية جيدا يجنحون ان استعمال اللغة 
الكتابة على وسائط  المحكية في  العامية او 
التواصل وكثيرا ما تتحول  »اذا« الى »أزا«. 
التوصل  يقوم بهذا من احل سهولة  والبعض 
الطرف االخر.  التواصل مع  او  المتلقي  الى 
للغة وللمتلقي ألننا ال  ولكن هذا فيه ضرر 
نعطيه فرصة لتحسين لغته وقواعدها من 

خالل الممارسة الصحيحة لها. 
في عالم األدب هناك شعر عامي وادب لغة 
الكثير من الجمال .. ولكن  محكية... وفيه 
اللغة  قد تمكن أوال من  من يكتب ذاك يكون 

العربية الفصحى. 
اللغة العربية في وسائط التواصل مهمة 

ومهمتنا ان نحافظ عليها سليمة. 

اللغة العربية وعاملنا 
احلـديث

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

السابقة،  الخارجية األمريكية  قالت وزيرة     
هيالري كلينتون، الثالثاء، إن إدانة المنتج 
السابق، هارفي  السينمائي األمريكي  والمخرج 
الجنسي واالغتصاب، يجب  واينستين باالعتداء 
أن تؤدي إلى وضع حد يردع من يمارسون مثل 

هذا السلوك.
ودافعت كلينتون، التي كانت تتحدث في مهرجان 
برلين السينمائي، حيث قدمت المخرجة السينمائية 
نانيت بيرستين سلسلتها الوثائقية »هيالري«، 
عن قبولها إلى جانب ديمقراطيين آخرين تبرعاته 

السياسية في الماضي.

وعلى الرغم من أن واينستين، الذي كان ذات يوم من 
أكثر منتجي هوليوود تأثيرا، قد أسهم في حمالتها 
السياسية، قالت كلينتون إنه أسهم في حمالت 

العديد من المرشحين الديمقراطيين اآلخرين.
وقالت: »أسهم في حملة كل ديمقراطي، أسهم في 
حملة الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما وحملة 

جون كيري وحملة أل جور وغيرهم«.
وامتنعت كلينتون عن تأييد أي من المتنافسين 
على الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي 
لخوض انتخابات الرئاسة لتحدي دونالد ترامب الذي 
هزمها في عام 2016 في أول انتخابات له لشغل 

منصب عام.
ومن المقرر أن تجرى االنتخابات األمريكية في 3 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأدانت محكمة في نيويورك، اإلثنين، واينستين 
باالعتداء الجنسي واالغتصاب واقتيد إلى السجن 
مقيد اليدين، في خطوة تمثل انتصارا لحركة »#مي 
تو« التي شجعت النساء على فضح سوء سلوك 

رجال من ذوي النفوذ.
وأدين واينستين باالعتداء الجنسي على مساعدة 
اإلنتاج السابقة ميمي هالي في عام 2006 واغتصاب 

الممثلة جيسيكا مان في عام 2013.

fzemokhol@gmail.com

 التقطت عدسات المراقبة أمام مستشفى مقاطعة »آنهوي« الصينية مقطع 
فيديو طريفاً الثنين من أعضاء الفرق الطبية بالمستشفى، يحتفالن بطريقتهما 
الخاصة بشفاء 6 مرضى من فيروس كورونا الجديد )كوفيد - 19(، 

وتوديعهم خارج المستشفى.
ونقلت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية مقطع الفيديو الطريف، وذكرت أن 
إتمام  الستة، بعد  المرضى  لتوديع  البجع،  باليه بحيرة  الثنائي أدى رقصة 

شفائهم من الفيروس.
عرض  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
باليه بحيرة البجع للموسيقي الروسي 
تشايكوفسكي، ُعِرف كأحد أشهر عروض 

الباليه على مستوى العالم.
التواصل  المشاهدات على منصات  الفيديو حقق ماليين  بأن مقطع  وأفادت 

االجتماعي داخل الصين.
عدد الحاالت التي تم شفاؤها من فيروس كورونا بجميع أنحاء الصين وصل 
لتقرير صادر عن وكالة األنباء  ألفاً و734 حالة، وفقاً   24 إلى  حتى اآلن 

الصينية الحكومية )شينخوا(.

 بدأ لغز نقش غامض محفور منذ أكثر من 250 عاماً على صخرة في منقة 
بريتانييه )غرب فرنسا( يتكشف بفضل مسابقة انطلقت العام الماضي وأثارت 

حماسة كبيرة بعد إعالن نتائجها االثنين.
بالقرب من بريست، دومينيك كاب، :  بلوغاستيل-داوالس  بلدية  وقال رئيس 

“اليوم قمنا بخطوة كبيرة”، وقد كشف خالل مؤتمر 
إلى  التي تهدف  المسابقة  الفائزين في  صحفي أسماء 

ترجمة هذه الكتابات.
اللتين اختارتهما لجنة  وفي إطار شرح الفرضيتين 
تحكيم المسابقة، قال المسؤول: “لدينا مساران مختلفان 
النهاية نتوّصل إلى خلفية مشابهة  للغاية، ولكن في 
تتحدّث عن بّحار قضى في البحر وشخص مقرب منه 

حفر هذه الصخرة تكريماً له”.
إليه  الوصول  وتتواجد الصخرة على شاطئ ال يمكن 
إال في حالة الجزر، وقد حفر عليها من جهة واحدة 
بحروف كبيرة في معظمها، مع بعض الرسومات من 
ضمنها رسم لمركب شراعي، باإلضافة إلى تاريخين 

يعودان إلى العامين 1786 و1787.
النص مكتوب  بالمسابقة إن  الفائزان  الفريقان  ويقول 

باللغة المحلية.
منذ إطالقها في مايو الماضي، أثارت المسابقة حماسة الصحافة المحلية 

واألجنبية، وُكتِب أكثر من 200 مقال عن الصخرة والقرية بلغات عديدة.
نقدية قيمتها  التي ترافقت مع جائزة  المسابقة،  600 شخص في  وشارك نحو 

ألفا يورو.
 61 المؤلفة من مؤرخين فقد اختارت فرضيتين من أصل  التحكيم  أما لجنة 
فكرة قدّمت في 30 نوفمبر معظمها لفرنسيين، مع بروز بعض المشاركين من 

البرازيل والواليات المتحدة وتايالند وروسيا وإسبانيا إيطاليا واإلمارات.
الفرضية األولى، التي طرحها نويل رينيه توديتش، األستاذ في اللغة اإلنجليزية 
والمتخصص في الدراسات السلتية، تتحدّث عن الجندي سيرج لو بريس، الذي 
قضى في البحر من جراء عاصفة، فيما قام غريغوار هالوتو جندي آخر بحفر 

النص على شرفه، ويؤكد توديتش أن اقتراحه “دقيق بنسبة 80 بالمئة”.
فليغو وهو مراسل صحفي  الفرنسيان روجيه  الثانية، فطرحها  الفرضية  أما 
وكاتب، وآالن روبيه رسام الكاريكاتير ومؤلف قصص مصّورة، وتتحدّث عن 

شخص يعبّر عن غضبه تجاه المسؤولين عن وفاة صديقه.
اللغز  لكشف  إلى أن “الطريق ال يزال طويالً  إلى ذلك أشار دومينيك كاب 

بالكامل”، مضيفاً أنه لم يتّم فك رموز أجزاء معينة من النص.

 أبيعت لوحة لموناليزا صممها فنان شارع فرنسي باستخدام 330 من مكعبات 
الروبيك بمبلغ 480200 يورو )520680 دوالرا( األحد في معرض للفن 
الحديث في باريس وقال المنظمون إن الثمن أكبر بكثير من توقعات ما قبل 

البيع التي وصلت إلى 150 ألف 
يورو فقط.

ويستخدم العمل الفني الذي أبدعه 
فنان الشارع إنفيدر المجهول في 
عام 2005 المربعات المصنوعة 
من البالستيك الخاصة بألعاب 
فسيفساء  عمل  في  األلغاز 
لموناليزا وابتسامتها الشهيرة 

بألوان متوهجة.
ويواكب بيع العمل الفني الحديث 
إغالق معرض للفنان ليوناردو 
دافنشي في متحف اللوفر القريب 
موطن موناليزا الحقيقية. وكان 
هذا المعرض قد أقيم بمناسبة 

الذكرى الخمسمئة لوفاة دافنشي فنان عصر النهضة. ويرتدي إنفيدر الذي يعرف 
نفسه بأنه فنان حر غير معروف قناعا ونادرا ما يظهر في التلفزيون.
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هيالري كلينتون: إدانة واينستني 
جيب أن تردع املتحرشني

  عاد األمير هاري من كندا إلى بريطانيا ليبدأ األربعاء سلسلة 
من االلتزامات الرسمية قبل االنطالق في حياته الجديدة خارج 

العائلة الملكية البريطانية.
ووصل األمير )35 عاما(، وفقا لوسائل إعالم بريطانية، 
إدنبره، إلطالقه من خالل منظمته »ترافاليست«  إلى  الثالثاء، 
للسفر الجوي واإلقامات  البيئي  التأثير  لتقويم  نظام تصنيف 

السياحية على البيئة.
وكان األمير هاري تعرض النتقادات بسبب سفره في طائرات 
أنه دافع عن نفسه خالل إطالق »ترافاليست«  خاصة، إال 

الخريف الماضي.
وأكد أنه كان يسافر في رحالت تجارية في 99% من الحاالت، 
لكن في بعض األحيان كان يتعين عليه السفر بطائرة خاصة من 

أجل ضمان »سالمة« عائلته.
البريطانية وهو يغادر  المرة، أظهرته وسائل اإلعالم  وهذه 
قطارا في محطة إدنبره آتيا من لندن مع قبعة على رأسه ويحمل 
حقيبة على كتفه بعد عبوره المحيط األطلنطي في رحلة تجارية.

وسيقوم األمير هاري بسلسلة من االلتزامات الرسمية، فالجمعة 
سيحضر تسجيل جون بون جوفي في استوديوهات »آبي رود« الشهيرة، 

الجنود  بألعاب »إنفيكتوس«، وهي مسابقة رياضية بين  ألغنية خاصة 
الجرحى من أنحاء العالم تم إنشاؤها بمبادرة من األمير هاري.


