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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

لن ينجح مرة أخرى .. ألن ثقيت باهلل كبرية
الليبرالي منذ    خسر الحزب 
أيام قليلة مضت، أغلبية مقاعده 
في الجمعية الوطنية الكيبيكية 
انتقلت  التي  كيبيك(  )برلمان 
التحالف من  لصالح نواب حزب 
أجل مستقبل كيبيك المعروف بالـ 

)كاك(.
وكان لجريدة الرسالة ولي بكل 
التنبؤ بإمكانية  تأكيد السبق في 
حزب  وفوز  المفاجأة  تحقيق 
الليبرالي  الحزب  على  الكاك 
الكيبيكي من خالل مداخلة لي 
مع الزميل فادي الهاروني من 
انتهاء  الدولي قبل  راديو كندا 
موعد التصويت في االنتخابات 
بأسبوع  األخيرة  التشريعية 
أو أقل قليالً، رغم تأكيد  تقريباً 
استطالع  مؤسسات  معظم 
الكندية على تعادل كفتى  الرأي 
يجعل  ما  بينهما  فيما  الميزان 
النهاية لصالح الحزب  األمر في 
الليبرالي، ولكن بدون الحصول 
وربما  أغلبية  حكومة  على 
كنت الوحيد الذي تنبأ بإمكانية 
الكاك  حدوث مفاجئة بفوز حزب 
الليبرالي وبأغلبية  على الحزب 
مطلقة، وهو ما حدث والحمد 
الواحد، حيث نجح  هللا بالحرف 
الحزب الجديد )الكاك( بزعامة 
الذي  لوجو  فرانسوا  رئيسه 
سيقوم بتقديم أعضاء حكومته 

الجديدة خالل أيام قليلة.
الفوز  هذا  أن  تقديري  وفي 
مؤشر واضح وصريح بإمكانية 
الحكومة  مع  حدث  ما  تكرار 
بزعامة  الحاكمة  الليبرالية 
جوستان تريدو في االنتخابات 
القادمة  الفيدرالية  التشريعية 
في آواخر 2019، بل هو ما 
أتوقعه بالفعل نتاج العديد من 
القرارات والسياسات الخاطئة 
للسيد جوستان تريدو وأعضاء 
مه  حرَّ ما  أحلَّت  التي  حكومته 

هللا لخدمة المصالح الشخصية 
يخالف  بما  والحكومة  للحزب 
العقل  وحكمة  السماء  وصايا 
بكندا  ويضر  الحكم  ورشد 
وبالتبعية  وأمنها  وبمصالحها 
الكندي  بمصالح وأمن الشعب 
السياسية  األصعدة  كافة  على 
والصحية  واالقتصادية 
والتي  واألمنية  واالجتماعية 
نجحت في أن تُعلِّم الشعب الكندي 
الحقيقية ال تتطلب  الزعامة  بأن 
بقدر  عليه  تعتمد  وال  الجمال 
ما تعتمد على الخبرة والحكمة 
الوطن  ومصالح  ومراعاة هللا 

والشعب.
الليبرالي  نعم لن ينجح الحزب 
العامة  التشريعية  في االنتخابات 
القيم  القادمة بعد أن تعمد إهدار 
العامة للمجتمع مع افساد الذوق 
المعيبة  القرارات  العام بثلة من 
حقوق  ستار  تحت  والمشينة 
بمظلتها  يحتمي  التي  اإلنسان 
في هدم حقوق األسرة والمجتمع 

الكندي ككل.
الليبرالي  نعم لن ينجح الحزب 
ولن يحصل على ثقتنا به ودعمنا 
الثقة  له مرة أخرى ألنه خان 

وتحالف مع الشيطان.
نعم لن ينجح مرة أخرى وهذا ما 
أتوقعه وللحقيقة هو ما اتمناه 
إلى  الكندي  لعودة كندا والوطن 
سابق عهده كما عرفته واحببته 
كندي  كمواطن  به  وافتخرت 
يعمل  أجير  كعبد  ال  شريف، 
التي  الليبرالية  لصالح الحكومة 
رعاية مصالحه  على  تعمل  ال 
المعيشية، واهم حقوقه االنسانية 
في حياة كريمة رغدة خالية من 
التام  الظلم والغبن واالستغالل 
غير  ومشاركتها  موارده  لكل 

المنصفة له حتى في رزقه.
.. ألن  نعم لن ينجح مرة أخرى 

ثقتي باهلل كبيرة!! 
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الكراهية تكلف أكثر من 
الحب، ألنها إحساس غير 
طبيعي، إحساس عكسي 
مثل حركة األجسام ضد 
تحتاج  األرض،  جاذبية 
إضافية،  قوة  إلى 

وتستهلك وقوداً أكثر.
Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

روسيا تطالب بإخراج عناصر 
“اخلوذ البيضاء” من سوريا

الكويت: الناتو العربى قادر على 
مواجهة حتديات املنطقة

رئيسة جملس االحتاد الروسي 
تستقبل السيسي يف موسكو 

عشية لقائه بوتني

االدعاء الرتكي يطالب بإلغاء منع سفر 
القس األمريكي برونسون

  ذكرت صحيفة »واشنطن بوست« 
أن  الجمعة  الخميس  ليل  األميركية 
تملك  أنها  واشنطن  أبلغت  أنقرة 
تسجيالت صوتية وفيديو، تظهر كيف 
تم »استجواب« الصحافي السعودي جمال 
خاشقجي المختفي منذ األسبوع الماضي 
بعد دخوله قنصلية بالده في اسطنبول، 
و«تعذيبه ثم قتله« داخل القنصلية، قبل 

أن يتم »قطع أطرافه«.
ولم يكن في إمكان وكالة فرانس برس 
التأكد من هذه المعلومات أو االتصال 
بمسؤولين أميركيين على الفور للتعليق 

عليها.
المتّحدة  والواليات  تركيا  وصعّدت 
ما  لتفسير  الرياض  على  ضغوطهما 
حدث لخاشقجي. ودعا الرئيس التركي 
رجب طيّب إردوغان السعودية إلى نشر 
صور من كاميرات المراقبة في القنصلية، 
مشددًا الخميس على أّن بالده »لن تبقى 

صامتة« بعد اختفاء خاشقجي.
وتُهدّد القضيّة العالقة القويّة بين إدارة 

ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
وولي العهد السعودي األمير محمد بن 
سلمان الذي ذكرت صحيفة »واشنطن 
بوست« في وقت سابق أنه أمر بالعملية 
»الستدراج« خاشقجي إلعادته إلى بالده.

وكان خاشقجي كاتب مقاالت في الصحيفة 
األميركية وناقدا لسياسة بالده.

وأكد ترامب أنه يريد أن يعرف ماذا 
حدث للصحافي السعودي. وقال الخميس، 
تعليقا على التقارير حول مقتله، »إذا 
حدث ذلك فسيكون أمرا محزنا )...(. 
ال نحّب ما حدث وأنا ال أحبه. إنه أمر 

غير جيد«.
وأشارت المتحدّثة باسم البيت األبيض 
سارة ساندرز الى أّن مستشار األمن 
القومي جون بولتون ومستشار الرئيس 
الخاص جاريد كوشنر ووزير الخارجيّة 
مايك بومبيو أثاروا القضية مع األمير 
محمد بن سلمان، وطالبوا بـ«تفاصيل )عن 
اختفاء خاشقجي( وبأن تلتزم الحكومة 
السعودية الشفافية في ما يتّصل بالتحقيق«.

في  دبلوماسية  مصادر  أعلنت    
طلبت،  روسيا  أن  المتحدة،  األمم 
الخميس، من القوى الغربية إخراج 
عناصر الخوذ البيضاء من سوريا، 
وقال  تهديد.  يشكلون مصدر  ألنهم 
ممثل روسيا في اجتماع مغلق لمجلس 
األمن الدولي: “اإلرهابيون يجب أن 
يغادروا. إبقاؤهم في المجتمع ليس 

فكرة جيدة”.
المتحدة  األمم  في  دبلوماسيون  أفاد 
بأن روسيا طلبت من القوى الغربية 
الخوذ  عناصر  إخراج  الخميس، 
ألنهم  وسوريا،  إدلب  من  البيضاء 

يُمثلون “تهديدا”.
وقال ممثل روسيا في اجتماع مغلق 
إليه  دعت  الدولي  األمن  لمجلس 
موسكو، إن “وجود الخوذ البيضاء 
هو مصدر تهديد. نطالب الدول الغربية 
بسحب الخوذ البيضاء من سوريا”. 

أن  يجب  “اإلرهابيون  وأضاف: 
يغادروا. إبقاؤهم في المجتمع ليس 
فكرة جيدة”. وتابع “أخرجوهم من 
المناطق التي يتواجدون بها، وبخاصة 
نقل عنه  ما  وذلك وفق  إدلب”  من 
عدم  أيضا  اشترط  آخر  دبلوماسي 

كشف اسمه.
واستنادًا إلى مصادر دبلوماسية عدة، 
قال ممثل الواليات المتحدة إن “هذه 
الخوذ  االتهامات فاضحة وخاطئة. 
البيضاء جزء من منظمات إنسانية، 
معلومات  نشر  تُواصل  وروسيا 

خاطئة”.
من جهته، اعتبر ممثل بريطانيا أن “ال 
شيء من هذا صحيح. هذه التلميحات 
سخيفة، دعونا نتوقف عن إضاعة 
وقت مجلس األمن”، أما ممثل فرنسا 

فقال إن هذا “تضليل”.

  أكد نائب وزير الخارجية الكويتي 
الشرق  )تحالف  أن  الجارهللا،  خالد 
األوسط(، أو ما يسمى بـ)الناتو( العربي، 
سيكون قادرا على مواجهة التحديات 
التي تواجه المنطقة، مشيرا إلى احتياج 
المنطقة إلى مثل هذه التحالفات فى ظل 

التحديات التي تواجهها.
وأضاف الجار هللا – ردا على سؤال 
لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق األوسط 
فى الكويت، على هامش االحتفال الذي 
أقامته السفارة األسبانية لدى الكويت 
الليلة الماضية، بمناسبة العيد الوطني 
– قائال “أنا ال أسميه )الناتو العربي(، 
لكنى أسميه )تحالف الشرق األوسط(، 
والذي تمثل فى مقترح قدم من الواليات 
منطقة  فى  تحالف  إلنشاء  المتحدة، 
الشرق األوسط على مستويات عديدة، 
تشمل المجاالت األمنية، والعسكرية، 
واالقتصادية”، مؤكدا أن التحالف يهدف 
إلى حماية مصالح الدول األعضاء فيه، 
التعاون الخليجي،  وهى دول مجلس 

باإلضافة إلى مصر واألردن.
التحالف  بكون  البعض  رؤية  وحول 
الجديد موجها ضد إيران، قال نائب 
الكويتي، “قد تكون  الخارجية  وزير 
تلك الرؤية خاطئة، أنا أؤكد أن التحالف 
يهدف إلى مواجهة تحديات عديدة فى 
المنطقة، وبالتالي ليس الحديث عن إيران 
فقط، ولكن هناك جملة من التحديات، 

فى مقدمتها محاربة اإلرهاب”.
وفيما يتعلق بتناول ملف األزمة الخليجية 
خالل زيارة ولي العهد السعودي إلى 
الكويت مؤخرا، أوضح الجارهللا، أنه من 
الطبيعي أن تتطرق مثل تلك الزيارات 
المهمة إلى كل الملفات الساخنة، ومنها 
األزمة الخليجية، الفتا إلى أنه تم بحثها 
أمير  من  كل  وأبدى  الزيارة،  خالل 
الجابر  الشيخ صباح األحمد  الكويت 
الصباح، وولى العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي األمير 
محمد بن سلمان رأيهما فيها وتطلعاتهما 

بشأنها.

  أعلن مجلس االتحاد الروسي )الغرفة 
المجلس  رئيسة  أن  للبرلمان(  العليا 
الرئيس  ستلتقي  ماتفيينكو،  فالنتينا 
في  السيسي  الفتاح  عبد  المصري 
إلى  الرسمية  زيارته  خالل  موسكو 

روسيا الثالثاء المقبل.
وأوضح مجلس االتحاد أن اللقاء سيعقد 
في مبنى المجلس في موسكو، ضمن 
زيارة الرئيس المصري إلى روسيا.

بوتين  فالديمير  الرئيس  أن  يذكر 
سيستقبل السيسي في سوتشي جنوبي 
البالد في 17 من أكتوبر الجاري، لبحث 
التعاون  إطار  في  الرئيسية  القضايا 
وجهات  وتبادل  المصري،  الروسي 
النظر حول قضايا الساعة في جدول 
األعمال الدولي، فيما من المنتظر توقيع 
الجانبين في ختام المباحثات على عدد 

من االتفاقات.

  طالب االدعاء العام التركي، بإلغاء منع السفر واإلقامة الجبرية 
أثارت  الذي  برونسون،  آندرو  األمريكي  القس  على  المفروضة 
يطالب  كان  الذي  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أزمة  قضيته 
الذي  أردوغان  طيب  رجب  التركي  والرئيس  سراحه،  بإطالق 

كان يعارض ذلك.
وكان مصدر مطلع قال، مساء الخميس، إن المسؤولين األمريكيين 

يعتقدون أنهم على وشك ضمان إطالق سراح برونسون قريبا.
وطلب المدعي العام في جلسة المحاكمة، إلغاء منع السفر واإلقامة 
نفسه  الوقت  في  طلب  كما  برونسون،  على  المفروضة  الجبرية 

بالسجن لبرونسون لمدة 10 سنوات.
من جانبه، قال برونسون: »أنا بريء، أحب المسيح، وأحب تركيا«. 
االدعاء غير  قدمها  التي  األدلة  أن  برونسون  اعتبر محامي  فيما 

قوية، رافضا كل االتهامات.
وكانت تركيا وضعت برونسون، تحت اإلقامة الجبرية بعد سجنه 
لمدة 21 شهرا بتهمة دعم جماعة رجل الدين التركي المعارض، 
فتح هللا غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة االنقالب 

في 15 يوليو/ تموز عام 2016.

واشنطن بوست: أنقرة متلك تسجيالت حول استجواب 
خاشقجي يف القنصلية السعودية يف اسطنبول 

فرنسا تزيد الضغوط على السعودية بشأن اختفاء خاشقجي

مون: كوريا الشمالية تعتزم التخلص من مجيع 
األسلحة النووية

الفرنسية  الخارجية  وزارة  قالت    
السعودية  السلطات  من  طلبت  إنها 
بشأن  ومفصلة  شفافة  إجابات  تقديم 
البارز  السعودي  الصحفي  مصير 

جمال خاشقجي بعد اختفائه في تركيا.
وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة 
باسم الخارجية الفرنسية في بيان ”اختفاء 
جمال خاشقجي في اسطنبول... يثير 

تساؤالت خطيرة بشأن مصيره. وفرنسا 
تطالب بإعالن واضح للحقائق، وبأن 
يشارك كل من يمكنه اإلسهام في معرفة 

الحقيقة الكاملة“.

إلى  رسالتنا  كانت  ”هذه  وأضافت 
السلطات السعودية. االتهامات المنسوبة 
لها تتطلب أن تتحلى بالشفافية وأن تقدم 

ردا كامال ومفصال“.

  قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-
إن، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج 
أون يعتزم التخلص من جميع األسلحة 
النووية والمواد والمنشآت الخاصة بها 
تحقيقا لنزع السالح النووي ”بالكامل“.

وقال مون أيضا في مقابلة أجرتها معه 
هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
وأذاع مكتبه نصها إن كوريا الشمالية 
مناقشات  تجريان  المتحدة  والواليات 
لقمة  للترتيب  العملي  المستوى  على 
ثانية بين كيم والرئيس األمريكي دونالد 
ترامب بمجرد انتهاء انتخابات التجديد 

األمريكية. النصفي 
وكان مون قد قال بعد ثالث قمة عقدها 
مع كيم في بيونجيانج الشهر الماضي 
إن كوريا الشمالية مستعدة لدعوة خبراء 
دوليين لمراقبة إغالق موقع صاروخي 
رئيسي وإنها ستغلق مجمع يونجبيون 
النووي الرئيسي إذا اتخذت واشنطن 

إجراءات في مقابل ذلك.
وقال مون في المقابلة مع )بي.بي.سي( إن تلك اإلجراءات يمكن أن تشمل 
وتبادل  إنسانية  ومساعدات  الشمالية  كوريا  في  أمريكي  اتصال  مكتب  فتح 

اقتصاديين. خبراء 
بعد  كيم ستعقد  وبين  بينه  الثانية  القمة  إن  الثالثاء  يوم  قال  قد  ترامب  وكان 

انتخابات التجديد النصفي المقررة في السادس من نوفمبر.

اعداد: أنطوانيت جرجوس

حكمة العدد

 ) www.el-ressala.com ( تابعونا قريبا على موقعنا اليومى
الحوار المصور بالصوت والصورة لألستاذ فريد زمكحل مع غبطة 

البطريرك بشارة بطرس الراعي .

قال مصطفى محمود:
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 Enjoy your time with us in our trip to space
while you still on earth

�ز واالس�تعالم : لل��ج

www.galaxa.ca
www.spacexrestaurant.com

514- 419 - 8739
INFO@GALAXA.CA

151 ST-CATHERINE E. MONTREAL (QC) H2X 1K8

استمتع معنا بتناول أشهى المأكوالت في أول مطعم 
يجوب بك في الفضاء وأنت على األرض

 Galaxa لراغبي االستثمار في سلسلة مطاعم  
 FRANCHISE  DISPONIBLE 

Watch “RESTAURANT GALAXA, 
FIRST SPACE THEMED RESTAURANT” on YouTube

https://youtu.be/VMHc949C0BI

Head Office: 1, Block 1172, Sheraton Residential Area, Heliopolis, Cairo-Egypt 11361

Phone: +202 2268 50 45         Mobile : +20123995050
Email: operation@welcometours.net    www.welcometours.net
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بقلم:  رفاه السعد

  مسلسل القتل واالغتياالت مستمر في 
أو رقيب ودون  العراق.. دون حسيب 
بالمسؤولية..الدم  انساني  اي احساس 
العراقي اصبح رخيص... ال استطيع 
القول برخص الماء الن حتى الماء اصبح 
غالي في العراق بعد ازمة التلوث وقطع 

مياه االنهر عنه!!
بدم  القتل   في االشهر االخيرة اصبح 
بارد ودون مخاوف اخالقية او انسانية 

او حتى دينية.. ميزةٌ يشهدها العراق 
موجة اغتياالت تجاوزت الحدود وبات 
العراقيون يستيقظون يوميا على خبر 
مقتل او اغتيال او اختطاف ..االسباب 
عدة والموت واحد.. فالسالح منتشر بشكل 
ال يصدق وفي بعض االسواق يباع بشكل 
علني.. ناهيك عن الميليشيات ومخازن 
االسلحة التابعة لها والموجود حتى داخل 
االحياء السكنية وباعتراف رئيس الوزراء 
الجريمة يرتفع  العبادي.. معدل  حيدر 
بشكل ملحوظ بحسب تصريحات وزير 
الداخلية قاسم االعرجي الذي اكد تحمل 
وزارته المسؤولية وانهم يعملون جاهدين 
للوصول الى الجناة لكنه في الوقت ذاته 
اشار الى تدخل بعض الجهات الحزبية 

في التحقيقات!! 
المجرم والضحية هما ضحية مجتمع 
فاسد تغيرت فيه المبادئ واألخالق والقيم 
الفكرية.. مجتمع تحكمه مافيات مدججة 
باألسلحة تخطط وتحكم وتتخذ قرارات 
وتنفذ اغتياالت بحجج متعددة مرة باسم 
الدين وأخرى باسم العادات والتقاليد .. 
وكلها ال تمس الدين واألخالق بصلة..!! 
وصلنا لمرحلة يتم فيها اغتصاب االطفال 
في وضح النهار ... مثل الطفل جعفر 
الدوري المغدور الذي تم اغتصابه وقتله 
لتحرم عائلته منه بسبب فساد اخالقي 
المجتمع يعج بهم..  ألشخاص اصبح 

مقتل الفتاة الشابة عارضة األزياء تارا 
فارس ألسباب مجهولة ومع ما تعرضت 
له من غدر نجد بعض النفوس الضعيفة 
التي تتشفى لمقتلها وتصفها »بالعاهرة« 
العراقية  القناة  مثلما فعل أحد أعالمي 
العمل..  ايقافه عن  تم  الرسمية والذي 
مقتل تارا اثار مخاوف كثير من الفتيات 
اللواتي اعربن عن قلقهن مما يحدث..!! 
الناشطة الدكتورة سعاد العلي المعروفة 
بتضامنها مع اهالي البصرة وتظاهراتهم 
وظهرت لها تسجيالت مصورة وهي تدعم 
وتساند المتظاهرين ..لم يكتفوا بقتلها بل 
وتم طعنها بشرفها ايضا بعد موتها..!! 
البالغ  اغتيال الطفل حمودي المطيري 
من العمر 15 عاماً طعناً بالسكين بسبب 
اإلشتباه في أنه مثلي الجنس وتم توثيق 
الجريمة ونشرها على مواقع التواصل 
االجتماعي.. ليفتخر بها منفذها..!! هذه 
القصص المؤلمة وغيرها يعيشها حاليا 
ثلة من  الذي تحكمه  العراقي  المجتمع 
الفاسدين ممن يلهثون وراء منصب أو 
كرسي ليستمر فسادهم االداري والمالي 
وتنعكس عاقبته على المجتمع ليصبح مثل 
ما نشاهده اليوم قتل، خطف، سرقة وانتشار 
المتسولين باإلضافة الى رمي االطفال 
في الشوارع حيث تتحدث الداخلية عن 
ظاهرة ترك بعض االسر ألبنائهم بسبب 
الفقر والعوز.. إذا لم يخرج العراقيون في 
احتجاجات بطرا او اعتباطا بل بسبب 
ما يمرون به من مأسي.. وبدال من أن 
تقف معهم الحكومة وتلبي مطالبهم 
بالمندسين والمخربين وحتى  وصفتهم 
االن تالحقهم وتشن حملة اعتقاالت ضدهم 
لم  للتعذيب والتهديد..  بل ويتعرضون 
ابالغ فيما كتبت هناك قصص اكثر ألما 
يعيشها الشارع العراقي.. ويبقى السؤال 

هل يصلح العراق للعيش البشري!!

 هل يصلح العراق
للعيش البشري

اإلستشاري للطباعة والدعاية والتسويق  
يسعده ان يضع خبرته الطويلة في خدمتكم في اجملاالت اآلتية :

تصميم وطباعة كروتك الشخصية أو التجارية بأفضل اخلامات وارخص األسعار 
تصميم طباعة جميع إحتياجاتك الضرورية من فواتير وخطابات وأظرف وخالفه 

تصميم وطباعة كافة منشوراتك الدعائية من واحد لون إلى أربعة ألوان 
مع جاهزيتنا التامة للطباعة احلريرية )البصمة( بالذهبي أو الفضي 

أو أي لون تختاره 
على كافة هداياك اإلعالنية أو مقتنياتك الشخصية 

جمع وطباعة الكتب األدبية والسياسية والثقافية واإلجتماعية 
تصميم وإخراج أغلفة الكتب اخلارجية ، تصميم وطباعة وإخراج الفصول 

الداخلية للكتب 
للمزيد من املعلومات، االتصال بالسيد يوسف فؤاد على الرقم التالي: 

Tél.: 438.989.1056

دينا باول تنسحب من دائرة املرشحني ملنصب سفري أمريكا باألمم 

رئيس جملس النواب اللبناني يبحث مقررات مؤمتر “سيدر” 
مع مسئولني فرنسيني

»النهار« اللبنانية تصدر بـ8 صفحات بيضاء... ونايلة تويين تكشف السبب
رئيسة وزراء بريطانيا تعلن قرب 

التوصل التفاق تارخيي حول “بريكست”

اتهام رجل من نيويورك 
بالتخطيط لتفجري انتحاري يف 

واشنطن يوم االنتخابات

مقتل عنصرين من داعش 
بعملية يف كركوك العراقية

أسقف كوري جنوبي: زيارة البابا 
لكوريا الشمالية »حلم ميكن حتقيقه«

اجلامعة العربية تطالب اجملتمع 
الدوىل بتحمل مسئوليته جتاه 

املسجد األقصى

  قال مصدر مطلع في اإلدارة األمريكية، يوم الخميس، 
التنفيذية في بنك جولدمان  المسؤولة  باول،  إن دينا 
ساكس، انسحبت من دائرة المرشحين لمنصب سفير 

الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة.
وأبلغت باول الرئيس دونالد ترامب هاتفيا بأنها تشرفت 
بأن يجرى النظر في توليها المنصب لكنها تخطط للبقاء 

في جولدمان ساكس.
ويقول ترامب إن عددا من األشخاص يرغبون في 
المنصب. وقال مصدر مطلع إن ترامب  تولي ذلك 
السفيرة األمريكية في كندا  إلى  المهمة  يبحث إسناد 
الداخلية  كيلي كرافت. وقال مصدر آخر إن وزير 

ريان زينكي مرشح لتولي المنصب.
وتحدث ترامب مع باول عن المنصب منذ إعالن السفيرة 
الحالية نيكي هيلي اعتزامها االستقالة هذا األسبوع. 
نائبة مستشار األمن  باول من قبل منصب  وشغلت 
القومي في البيت األبيض. وعادت باول إلى جولدمان 
ساكس هذا العام وهي عضو في اللجنة اإلدارية بالبنك.

وقال ترامب يوم األربعاء إن لديه عدة مرشحين لخالفة 
هيلي التي أعلنت استقالتها يوم الثالثاء.

  أجرى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ظهر يوم الخميس، مباحثات 
مع المسئولين الفرنسيين المعنيين بتنظيم مؤتمر المستثمرين من أجل لبنان )سيدر( 

تم خاللها مناقشة متابعة مقررات المؤتمر ونتائجه.
وعقد مؤتمر )سيدر( في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل الماضي، وأسفر 
عن تعهدات مالية من جانب المانحين الدوليين بقيمة تزيد عن 11 مليار دوالر، 
لدعم االقتصاد والبنى التحتية اللبنانية، بشرط تنفيذ لبنان مجموعة من اإلصالحات 

الهيكلية واالقتصادية.
اللبنانية..  التأكيد على وجوب اإلسراع في تشكيل الحكومة  وتم خالل االجتماع 
كما ثمن المسئولون الفرنسيون ما قام به مجلس النواب من إقرار مجموعة من 
القوانين المرتبطة بتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر بما يمهد التخاذ التدابير المطلوبة 

عقب تشكيل الحكومة.
كما تطرقت المناقشات إلى اإلجراءات التي يجب أن يتخذها لبنان لضمان حسن سير 
اإلدارة والعمل بأجهزة الدولة، وكذلك بحث ما أسفر عنه مؤتمر )روما 2( الذي عقد 
لدعم وتعزيز قدرات الجيش والمؤسسات األمنية اللبنانية وإنشاء قوة بحرية للبنان.

   صدرت صحيفة »النهار« اللبنانية، الخميس، بصفحات 
الوسط  في  الجريدة  باسم  االكتفاء  مع  محتوى،  دون  بيضاء 
اليمين،  الشهيد جبران تويني مع قسمه على  النائب  وصورة 
الكشف عن سر  إلى  االجتماعي  التواصل  مواقع  وسارعت 
بعد  إال  الصحيفة  لم تفصح عنه  الذي  الغريب،  الصدور  هذا 

الخميس.  ظهيرة 
اللبنانية  »النهار«  26680 من صحيفة  العدد  وجاء صدور 
بأوراق بيضاء في ظل األزمة المالية التي تعصف بالصحافة 
الصحف  من  العديد  إغالق  مع  سيما  لبنان، ال  في  المكتوبة 
ومعها  الصياد«  »دار  إغالق  آخرها  وكان  أبوابها،  المحلية 

توقفت صحيفة »األنوار« عن الصدور األسبوع الماضي.
بيضاء  إصدارا صفحاته  نشرت  أنها  »النهار«   وكشفت 
احتجاجا على ما وصفته بأنه »وضع كارثي« في البالد بعد 
مرور 5 أشهر على االنتخابات دون تشكيل حكومة جديدة.

أيار، هي  مايو/   6 في  برلمانية  انتخابات  لبنان  وأجرى 
األولى منذ عام 2009، لكن أحزابه السياسية لم تتمكن بعد 
من االتفاق على تشكيل حكومة تتقاسم السلطة بسبب تنافسها 

الوزارية. الحقائب  على 
وقالت نايلة تويني، رئيسة تحرير الجريدة، في مؤتمر صحفي 
الشعب حق  لتعطوا  سنتين  »انتظرنا  اللبناني:  التلفزيون  بثه 
ينتخب نوابه. انتظرنا أشهرا لننتخب الرئيس. ومن 5 أشهر 

الحكومة«. ننتظر والدة 
أكبر  إحدى  1933 وهي  في عام  النهار  وتأسست جريدة 

لبنان. في  اليومية  الصحف 
لبنان  في  المشهد  السياسية على  واألزمات  الجمود  وطغى 
استمرت  فترة  ذلك  الماضية. وشمل  العشر  السنوات  معظم 
عامين، من عام 2014 إلى 2016، لم يكن هناك فيها رئيس 

للدولة وإنما حكومة لتصريف األعمال فقط.
ويواجه االقتصاد أزمة تلوح في األفق بسبب الدين العام الذي 

يعد واحدا من أعلى معدالت الدين العام في العالم.
المكلف، سعد الحريري، هذا األسبوع  الوزراء  وقال رئيس 
الرئيس ميشال  يأمل في تشكيل حكومة جديدة بعد عودة  إنه 
عون من زيارة بالخارج. ومن المقرر أن يعود عون، الجمعة.

لكن لم يظهر ما يدل 
التوصل  قرب  على 

نهائي. التفاق 
علق  جانبه،  من 
سليمان  السياسي 
فرنجية عبر حسابه 
الرسمي على تويتر، 
»أيامنا  فكتب: 
من  السوداء جعلت 
صفحاتِِك بيضاء!«.

وأعلن النائب اللبناني 
السابق فارس سعيد 
مع  التضامن  »كل 
التي  النهار  جريدة 
صدرت بـ 8 أوراق 
بيضاء اليوم«، ولفت 
على  تغريدة  في 
حسابه الخاص عبر 
تويتر أنه »مهما كان 
خسارة  السبب، 

إلى  مشيراً  لبنان«،  في  الصحافة  يعني خسارة حريّة  النهار 
أن »هذه جريدة جبران التويني ال تتركوها تسقط«.

البيضاء  النهار  تكون صفحات  ان  »أتمنّى  وأضاف سعيد: 
للسلطة«. إنذار  بمثابة 

وكتب سهاد إلياس: »مع أني تلميذ النهار إال أن صدورها صفحة 
والالموضوعية«. بالتملق  الممزوج  أنقى من حبرها  بيضاء 

سلوم  النسوية جمانة عطاهلل  والناشطة  الصحفية  الكاتبة  أما 
حداد، فكتبت: »النهار ترتدي البياض اليوم ألن اوجاع لبنان 
منتشية  والسلطة  الشعب  رقبة  السكين على  تُحتمل،  تعد  لم 

الناس«. بآالم 
األمر  أن  أحدهم  فكتب  أيضا،  السخرية  من  األمر  يخل  ولم 
ربما كان إعالنا لمعجون أسنان جديد، فقال: »قال آخر شي 

لمبيّض اسنان: اللي عم تعمله #النهار دعاية  يطلع 

سنانكم«. بيبيّضلكن  لنا صفحتنا،  بيّض  ما  متل 
السوري  للشاعر  عبارة  فاستعادت  كرم  أبو  وكتبت جولي 
الراحل نزار قباني قال فيها: »نحن ذلك الشعب المثقف الذي 

الفنجان«. يمسح الزجاج بالجرائد و يقرأ من 
أكبر عدد  النهار  تبيع  أن  فتوقع  أما اإلعالمي علي مرتضى 

في تاريخها من النسخ من هذا العدد »األبيض«.
وتساءل أحدهم عمن نسي أن يضع الحبر في محبرة النهار.
وكتبت الصحفية جوني فخري، معربة عن خوفها من توقف 
»السفير«  فعلت زميالتها  كما  »النهار«  صدور صحيفة 
و«األنوار«، فقالت: »ال حبر وال ورق، السفير تقاعد، األنوار 

انطفأت، والنهار ليل.. بئس هذا الزمن«.
أكرم شهايب: »صباحنا حزين من دون صياح  وائل  وكتب 
الديك«، في إشارة إلى رمز الصحيفة وهو »الديك«، وأضاف: 

»#النهار تاريخ من العنفوان والرأي الحر حتى الشهادة«.

  طالبت جامعة الدول العربية المجتمع 
الدولى واألمم المتحدة، بالتعامل بحزم 
الجسيمة  اإلسرائيلية  االنتهاكات  مع 
بحق المسجد األقصى والتدخل الفورى 
إلجبار إسرائيل على الوقف الفورى 
لها ومنع أى محاوالت لتغيير الوضع 
األقصى  للمسجد  القائم  التاريخى 
الشرعية  قرارات  وإنفاذ  المبارك، 

لة. الِصّ الدولية ذات 
أبو على،  السفير سعيد   ووصف 
األمين العام المساعد لشؤون فلسطين 
واألراضى العربية المحتلة بالجامعة 
اليوم  فى تصريح صحفى،  العربية، 

الثالثاء، 
قيام اليهودى من أصل أسترالى “دنيس 
فى  النيران  بإضرام  مايكل روهان” 
المسجد بتاريخ 21 أغسطس 1969، 

النكراء. بالجريمة 
تمت  الجريمة  هذه  أن  إلى  وأشار   
االحتالل  نظر وسمع سلطات  تحت 
اإلسرائيلى فى انتهاك صارخ لقدسية 
هذا المسجد المبارك أقدس المقدسات 
الدينية اإلسالمية بإعتباره أولى القبلتين 
وثالث الحرمين الشريفين فضالً عن 
كونه يمثل معلماً تاريخياً كبيراً للعالم 

أجمعها. ولإلنسانية  اإلسالمى 
 وقالت إن هذه الجريمة أدت لحرق 
القبلى ومنبر  للجامع  الشرقى  الجناح 

السلطان صالح الدين األيوبى إضافة 
إلى أجزاء أخرى للمسجد الشريف.

إلى  أبو على،  السفير سعيد  وأشار   
المسجد  يتعرض  اليوم  ذلك  منذ  أنه 
األقصى النتهاك حرمته القدسية بشكل 
شبه يومى من خالل محاوالت تدنيسه 
من قبل غالة المستوطنين والمنظمات 
مباشرة  بحماية  المتطرفة  الصهيونية 
من قوات االحتالل اإلسرائيلى، فضال 
الحثيث  االحتالل  عن سعى حكومة 
لتقسيمه زمانيا ومكانيا تهدد بانهياره 
فى أية لحظة خدمة لغرض االحتالل 

مكانه. المزعوم  الهيكل  بإقامة 
 وقال أن حكومة االستيطان وبشراكة 
تنفذ  مطلق،  ودعم  أمريكية واضحة 
السيطرة  أجل  من  أكبر مخططاتها 
على العاصمة القدس وسط إجراءات 

متسارعة. 
 كما أدان األمين العام المساعد للجامعة 
العربية، كافة االنتهاكات اإلسرائيلية 
المقدسة  واألماكن  العبادة  دور  بحق 
مقدمتها  وفى  واإلسالمية  المسيحية 
وكذلك  المبارك،  األقصى  المسجد 
التهجير القسرى للمقدسيين، باإلضافة 
إلى مواصلة إطالق العديد من المشاريع 
االستيطانية فى المدينة المقدسة وهدم 
ممتلكاتهم  أهلها ومصادرة  منازل 

وتجريفها. وأراضيهم 

البريطانية  الوزراء  أعلنت رئيسة    
اجتماعها مع أعضاء  تيريزا ماي خالل 
حكومتها، أن صفقة تاريخية حول خروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي “بريكست” 

باتت قريبة .

و قال مسؤول مطلع على محادثات خروج 
بريطانيا من االتحاد ,قال إن تيريزا ماي 
إلبالغهم  أبداً  الحكومة  تجمع أعضاء  ال 
بآخر التطورات، ولذا فإنه “يبدو لي أن 

الصفقة تمت عملياً”.

فرصة عظيمة لراغبي االستثمار المضمون
دعوة مفتوحة ألصحاب الحيثية المالية للمشاركة واالستثمار في مشروع انشاء جامعة دولية 
بمدينة برج العرب الجديدة في محافظة االسكندرية تتمتع الجامعة بتنوع كلياتها حيث تصل 
إلى أكثر من 10 كليات مع 6 مراكز بحثية متخصصة مع الصناعة وبمشاركة مباشرة مع 

أكبر ثالث جامعات في فلندا وثالث من أكبر جماعات الواليات المتحدة األمريكية.

لمزيد من المعلومات حول المشروع، 
الرجاء االتصال باألستاذ/ فريد زمكحل رئيس تحرير جريدة الرسالة

 514 961 0777

    بقلم : 
وفاء مؤمن

ابله فاهيتا ... فضحتينا ..
العربي أجمع فهو شهر عزة  أكتوبر شهر مميز في مصر والعالم   
وكرامة.. شهر انتصار الجيش المصري في عام 1973 وتحطيم خط 

بارليف االسطورة. 
وبمناسبة أعياد أكتوبر المجيدة نتبادل جميعا التهاني والتبريكات بأعياد 
النصر .. وفي تلك المناسبة وصلتني تهنئه من صديقتي كاتبه سعوديه 

ومعها لقطات فيديو من برنامج ابله فاهيتا. 
وعندما شاهدت الفيديو أصبت بصدمة مروعة.. صدمة كبيرة.. حقا

مذيع برنامج فاهيتا يقابل بعض الشباب من الجنسين في الشارع 
وبالتحديد في مدينة  6 أكتوبر ويسألهم عن مكان حرب 6 اكتوبر هل في 

مدينه  6 أكتوبر.. فتقول الفتاه الجامعية قسم تاريخ:  نعم؟ 
ويسأل سؤال آخر 

ثقة  أكتوبر بكل  المصري كان صايم.. هل هاتصومي يوم 6  الجيش 
ترد الفتاه : نعم 

وأين ومع من تتسحري؟
ترد الفتاة مع أهلي 

وأين تصلي 6 أكتوبر؟ 
في المنزل

تلك األسئلة كانت للشباب أيضا وكانت نفس االجابة مع اختالف مكان 
السحور ومكان الصالة. 

مع العلم والوضع في االعتبار أن جميع الشباب جامعين 
الحد وصل  ألهذا  التي اعتبرها كارثه..  المشكله والصدمة  وتلك هي 
بناء  أين نحن من   .. التعليم والمعلم  العلم و  أين نحن من  الحال؟..  بنا 

المجتمع. قال تعالي ))وقل ربي زدني علما((
ولم يقل ربي زدني ماال والجاها والعزة بل قال زدني علما.. لما للتعليم 

من اهميه في بناء األمم وتطورها علي مر العصور واألزمان 
أين التعليم.. أين المدرسة.. أين المعلم..أين األم واألب ..أين نحن؟ 

الثقافة والعلم  الى  يفتقر  كيف نبني وطن.. كيف نعتمد على شباب 
والمعرفة.. كيف نعتمد عليهم في المرحلة الحالية والقادمة. ..

يتم  القيادية... وعلى أي أساس  الوظائف  لتولي بعض  كيف نختارهم 
االختيار ..

كيف يتم تخريج شباب من الجامعه أو مازالوا في الجامعة واليعرفون 
التي نشرت عن طريق األفالم والمسلسالت  العامه  المعلومات  أبسط 

واألغاني والكتب المدرسيه .
 .. التعليم االون الين  الدولية والخاصة  المدارس  التعليم في  هل هو 

والجامعات الخاصة 
أننا أمام مشكله حقيقية.. هل نعود الى نظام الكتاتيب التي اخرجت لنا طه 

حسين وغيره من العلماء والدعاة 
لنا أجيال  الماضي ليصنع  الحكومي كما كان في  التعليم  الي  هل نعود 
المعرفة.. قد  الشعلة وبناء وطن جديد مبني على  قادرة علي حمل 
يعترض البعض.. لكنني اقول التعليم الحكومي الذي تعلمنا فيه واثمر لنا 
من العلماء مشرفه والباز وزويل وسميرة موسي وغيرهم كثير جدا .. 

لو عاد لعاد لنا أمجاد وأمجاد في كل المجاالت 
كيف تكون المرحله القادمة؟ وكيف تكون مالمحها؟ وكيف نستقبل تطور 

وتقدم العالم حولنا ؟
البد لنا من اعاده النظر في مدارسنا ومناهجنا وإعالمنا .. البد لنا من 
إعداد جيد لليوم والغد من تعليم جيد مبني على المعرفه والثقافة والفكر 

واالبتكار. ..البد لنا من إعداد اآلباء واألمهات 
البد لنا من تهيئة مناخ جيد للتعليم والتعلم 

البد لنا من إعداد المدرس. ..المدرس القدوة 
البد لنا باالهتمام باإلنسان وبناء اإلنسان واالستثمار فيه. .

البد لنا من القفز فوق الجهل والتخلف والتسلح بالعلم والمعرفة 
بالتعليم  للنهوض  الخبراء والعلماء ووضع خطه  لنا من اجتماع  البد 

والمعلم والطالب. 
وألبله فاهيتا.. منك هلل فضحتينا .. وصلت..

  تحتجز السلطات االتحادية األمريكية رجال في نيويورك 
قالت إنه خطط لتفجير نفسه في مركز تسوق واشنطن الوطني 

الثاني. نوفمبر تشرين  يوم االنتخابات في 
وقال المدعي جيفري بيرمان في بيان إن بول روزنفيلد )56 
مانهاتن  في  الجزئية  المحكمة  أمام  االربعاء  يوم  اتهم  عاما( 
بصنع متفجرات متعددة منها قنبلة وزنها نحو مئة كيلوجرام 

في قبو في تابان بنيويورك.
التحقيقات  بمكتب  المكلف  المدير  مساعد  وليام سويني  وقال 
مؤامرته  لكانت  نجح  كان روزنفيلد  ”لو  بيان  في  االتحادي 
أودت بحياة المارة األبرياء وتسببت في دمار ال يوصف“.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في الواليات المتحدة 
إحالته  كفالة حتى  دون  إن روزنفيلد محتجز  الهاتف  عبر 

الثاني. نوفمبر تشرين  التاسع من  في  المقررة  للمحاكمة 
وقال ممثلو االدعاء إنه وجهت له تهمة تصنيع جهاز مدمر 
ونقله بين الواليات واستالم متفجرات وهي تهم تنطوي كل 

منها على عقوبة السجن لمدة عشر سنوات كحد أقصى.

  أعلن بيان صادر عن وزارة الدفاع األمريكية 
“البنتاجون” وقف جميع الرحالت الجوية ألسطول 
الطائرات الحربية األمريكية من طراز “إف – 35” 
بعد تحطم طائرة من هذا الطراز بالواليات المتحدة 

منذ نحو أسبوعين.
يأتي  المؤقت  اإلجراء  أن هذا  البيان  و و أوضح 
بعد تحقيقات أولية في الحادث، حيث تقرر وقف 
لطائرات “إف – 35”  الجوية  الرحالت  جميع 
العاملة في سالح الجو و قوات البحرية “المارينز” 
األمريكية لحين االنتهاء من التحقيقات الجارية حول 

الحادث، والتي تهدف في األساس إلى التأكد من 
إضافة جزء مشبوه إلى منظومة الوقود بالطائرة 

المنكوبة من عدمه.
يطبق على  األجراء سوف  البيان “إن هذا  وتابع 
الشركاء الدوليين المالكيين لهذا الطراز من الطائرات 

األمريكية مثل إسرائيل” .
قد  إمريكية من طراز “إف- 35”  كانت طائرة 
تحطمت بوالية ساوث كارولينا في الثامن والعشرين 
تمكن  قائدها  أن  الماضي، غير  من شهر سبتمبر 

من القفز منها بسالم.

االتحادية  الشرطة  أعلنت    
الخميس، مقتل  يوم  العراقية 
)داعش(  بتنظيم  عنصرين 
اإلرهابى فى قرى جنوب غربى 

محافظة كركوك.
 - العراقية  الشرطة  وذكرت 
)العراقية(  قناة  نقلته  بيان  فى 
اإلخبارية - إن وحدات تابعة لها 

نفذت عملية أمنية فى كركوك 
مقتل عنصرين  وأسفرت عن 
بتنظيم »داعش اإلرهابي« أمام 
قرية )كرحة رشادية( جنوب 

المحافظة. غربى 
العملية  أن  الشرطة  وأضافت 
األمنية أسفرت أيضا عن إصابة 

إرهابى الثالث.

قال أسقف كبير في كوريا     
فرنسيس  البابا  إن زيارة  الجنوبية 
إلى كوريا الشمالية هي بمثابة ”حلم 
يمكن تحقيقه“ وإنها ستكون خطوة 
كبيرة نحو السالم في شبه الجزيرة 

الكورية.
جاءت تصريحات األسقف الزاروس 
يو هوينج-سيك قبل اجتماع األسبوع 
المقبل في الفاتيكان بين البابا ورئيس 
كوريا الجنوبية مون جيه-إن الذي 
إليه دعوة من زعيم كوريا  سينقل 
لزيارة  أون  الشمالية كيم جونج 

بيونجيانج.
وقال يو خالل زيارة إلى روما ”إذا 
ذهب البابا إلى هناك فستكون خطوة 
الجزيرة  لشبه  نوعية  ونقلة  كبيرة 

الكورية من أجل التهدئة“.
وأضاف في مؤتمر صحفي ”يمكن 
لكوريا الشمالية أن تدخل المجتمع 
الدولي كدولة طبيعية. أعلم أن البابا 
دعا في مناسبات عديدة إلى التهدئة 

في شبه الجزيرة الكورية“.
الرئاسي في كوريا  القصر  وقال 
الجنوبية يوم الثالثاء إن كيم أبلغ مون 
خالل لقاء الشهر الماضي برغبته 
المتوقع  بالبابا. ومن  االجتماع  في 
أن يزور البابا اليابان العام المقبل.
الرئيس  أن يجتمع  المقرر  ومن 
فرنسيس  بالبابا  الجنوبي  الكوري 
يوم 18 أكتوبر تشرين األول خالل 

جولة في أوروبا.

البنتاجون يقرر وقف مجيع الرحالت اجلوية 
ألسطول الطائرات احلربية طراز “إف – 35”



قوات االحتالل اإلسرائيلي تقتحم قرية اخلان األمحر320 قياديا من الدواعش على »قائمة املوت«
    أمر زعيم تنظيم داعش، أبو 
بكر البغدادي، بإعدام 320 مسلحا 
من أتباعه بسبب »خيانتهم«، وفقا 
لما ذكرت مصادر أمنية عراقية 
ونقلت عنها وسائل إعالم بريطانية.
ميل«  »ديلي  صحيفة  وذكرت 
البريطانية، نقال عن تقارير المخابرات 
العراقية، أن البغدادي أمر بقتل حتى 
»بعض الشخصيات القيادية للتنظيم 

في العراق وسوريا«.
وفقدت الجماعة المتطرفة حوالي 
90 في المئة من األراضي، التي 
كانت تسيطر عليها في عام 2014، 
بعد إعالن ما سمي بـ »الخالفة«.
جعلت  لداعش  المتتالية  الهزائم 
البغدادي يأمر »بإعدام 320 من 

أتباعه بسبب خيانة التنظيم واستهتارهم، األمر الذي 
أدى إلى إلحاق خسائر فادحة في العراق وسوريا«.

ومن بين القادة البارزين الذين قُتلوا: أبو البراء األنصاري 
وأبو  عفري  التل  عثام  وأبو  العراقي  الدين  وسيف 

إيمان الموحد ومروان حديد الصوري.
وقال المصدر إن عددا من مسلحي التنظيم اإلرهابي 

هربوا إلى أماكن مجهولة خوفا على حياتهم، بعدما 
علموا بمخططات البغدادي.

وشهد أغسطس الماضي، حث البغدادي أتباعه على 
»المثابرة واالستمرار في محاربة أعداء التنظيم في 

كل مكان«، وفق تسجيل صوتي مزعوم له.
ولم يظهر البغدادي عالنية إال مرة واحدة عام 2014 

في مدينة الموصل شمالي العراق.

    ارتفع عدد قتلى زلزال وتسونامي 
إندونيسيا إلى 2073 شخصاً، وذلك 
بعد مرور نحو أسبوعين على الكارثة 
سوالويسي  جزيرة  أصابت  التي 

اإلندونيسية.
وقال المتحدث باسم وكالة الكوارث 
سوتوبو  إندونيسيا،  في  الوطنية 
نوجروهو، في تصريحات صحفية 

اليوم الخميس، إن أكثر
الضحايا وقعوا في مدينة بالو، حيث 
وصل عدد قتلى الزلزال هناك إلى 

663 قتياًل.
وأضاف المتحدث أن عدد األشخاص 

الذين اضطروا لتغيير أماكن إقامتهم 
نتيجة الزلزال وموجات تسونامي، 

بلغ 87
ألف و725 شخصاً.

وكانت السلطات المحلية قد أعلنت، 
في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع عدد 
قتياًل،   2065 إلى  الكارثة  حضايا 
قبل أن تفصح عن الحصيلة الجديدة.

واجتاحت أمواج تسونامي ارتفاعها 
سبتمبر  من   28 الـ  في  أمتار،   6
ودونجاال  بالو  مدينتّي  الماضي، 
هزة  عقب  سوالويسي،  بجزيرة 

أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات.

    أعلن رئيس وزراء األردن عمر الرزاز يوم الخميس عن تعديل وزاري 
قال مسؤولون إنه يعزز قبضة التكنوقراط المكلفين باإلسراع في إصالحات 

يدعمها صندوق النقد الدولي والزمة إلنعاش النمو االقتصادي.
وتولى الرزاز، وهو خبير سابق في البنك الدولي، منصبه في يونيو حزيران. 
واستقال سلفه هاني الملقي في محاولة الحتواء أزمة شهدت بعضا من أكبر 
النقد  االحتجاجات منذ سنوات بسبب إجراءات التقشف التي يطلبها صندوق 

ومن بينها زيادة الضرائب.
وقلص الرزاز عدد الوزراء إلى 27 من 29 وأقال وزيري الصحة والتعليم 
االستياء  لتهدئة  يبدو  ما  على  محاولة  في  بالمحسوبية،  مزاعم  وسط  العالي 
حقائب  على  أبقى  لكنه  والفساد.  االقتصادية  المصاعب  زيادة  من  المتنامي 

الداخلية والمالية والخارجية الرئيسية دون تغيير.
وتعهد الرزاز الذي ينظر إليه باعتباره أكثر قدرة على التواصل من سلفه الملقي 
باستعادة ثقة الناس في بلد يتهم فيه الكثيرون الحكومات المتعاقبة باإلخفاق في 

تنفيذ وعود إنعاش النمو وكبح الفساد.
كان الرزاز قد خيب آمال الرأي العام والنشطاء عندما عين في البداية محافظين 
من الحرس القديم وشخصيات عشائرية في حكومته كانوا يمتلكون نفوذا في 

حكومات سابقة.
وأثار الرزاز بالفعل غضب النقابات العمالية والمؤسسات المدنية بإعادة طرح 

مشروع قانون ضريبي معدل يستلهم إصالحات صندوق النقد وال يتضمن سوى 
تعديالت طفيفة على مشروع القانون الذي أطاح بالملقي.

لكن المعارضين لم يصلوا حتى اآلن إلى حد الدعوة إلى احتجاجات جديدة. 
ويطالبون الحكومة بجعل األولوية لمكافحة الفساد وخفض الهدر بالقطاع العام.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

أنور السادات 
  ليست الزعامة هي العنترية المفرطة وغير المحسوبة أو 
العنجهية والجعجعة الكذابة فالزعامة تقاس باألفعال وبما قدم 

الزعماء ألوطانهم. 
الذين سبقوا عصرهم  الزعماء  واحد من  السادات  والرئيس 
قوي  أنه  للعالم  يثبت  أن  بعد  إال  يتحقق  لن  السالم  أن  ورأوا 
أن  تستطيع  وقتها   ، بها  يتغنى  التي  بالقوة  ليس  وأن عدوه 
وسيحسبون  العالم  سيحترمك  النهاية  وفي  مطالبك  تفرض 
لك ألف حساب . هكذا كان أنور السادات الذي تولى شرف 
الناصر وجزء  عبد  الرئيس جمال  مات  أن  بعد  المسئولية 
عزيز من وطنه محتل وهي سيناء ، ولم يكن الطريق مفروشاً 
بالورد للسادات بل كان مفروشاً بالدسائس والمؤامرات على 
هذا الرجل من ذيول النظام السابق وأستطاع بحنكة سياسية 
ان يتخلص من هؤالء الشرازم بعد أن كانوا يمثلون مراكز 
قوى تعوق أي تحرك سياسي . وبعدها بدأ السادات التخطيط 
االستراتيجي للحرب فأعلن استمرار حالة الال حرب والالسلم 
للشعب  خطاباته  في  معين  وقت  إعالن  وعدم  العدو  مع 
المصري للعبور واسترداد سيناء كل ذلك خلق حالة من عدم 
المصداقية عند الشعب المصري باإلضافة إلى خروج الطلبة 
الرئيس  محتجين على  في مظاهرات ساخنة  الجامعات  في 

السادات العتقادهم أن الجيش المصري لن يحارب أبداً . 
نجحت   1973 عام  أكتوبر  من  السادس  يوم  ظهر  وفي 
خط  وتدمير  السويس  قناة  عبور  في  المصرية  القوات 
بارليف اإلسرائيلي وتدمير تحصينات العدو بالضفة الشرقية 
أيام من  وبعد عدة  داخل سيناء  كم شرقاً   20 للقناة وتوغلت 
الواليات  المعركة تدخلت  المتوالية على أرض  االنتصارات 
األطراف  خسائر  لتعويض  السوفيتي  واإلتحاد  المتحدة 
جوياً إلسرائيل  المتحدة جسراً  الواليات  فمدت  المتحاربة 
27895 طناً  في حين مد االتحاد  نقل عبره  بلغ إجمالي ما 
السوفيتي جسراً جوياً لكل من مصر وسوريا بلغ أجمالي ما 
نقل عبره 15000 طناً وفي النهاية تم وقف إطالق النار بعد 
الحرب  وأنتهت  اإلسرائيلي  الجانب  من  وخداع  مماطالت 
أهم  بين جميع األطراف ومن  اتفاقيات  بالتوقيع على  رسمياً 
نتائجها انتهاء أسطورة الجيش اإلسرائيلي الذي اليقهر الذي 
كان يّدعيها القادة العسكريون ويتغنون بها في العالم ثم فاجأ 
الشعب  مجلس  في  له  في خطاب  العالم  السادات  الرئيس 
المصري بأنه مستعد أن يذهب إلى الكنيست اإلسرائيلي من 
الخطوة  بتلك  إسرائيل  وقد رحبت  السالم  عملية  دفع  أجل 
الخطوة  تلك  أثارت  فقد  العربي  الوطن  أما  الغربي  والعالم 

جداًل واسعاً .. والبقية في العدد القادم  
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ترامب يقول إنه اقرتب من فهم مالبسات اختفاء خاشقجي

تعديل وزاري يف األردن لتسريع إصالحات يدعمها صندوق النقد

    قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن السلطات تقترب من 
فهم مالبسات اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الوقت الذي يستعد 
فيه محققون أتراك لدخول القنصلية السعودية في اسطنبول حيث شوهد آخر مرة.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز ”ينبغي أن أعرف ما الذي حدث... 
ونحن على األرجح نقترب من ذلك أكثر مما تعتقدون“.

وزاد الضغط الدولي على السعودية حليفة واشنطن فيما يتعلق بمكان خاشقجي، 
وهو منتقد بارز للسياسات السعودية، دخل القنصلية للحصول على وثائق من 
أجل زواجه المرتقب. وقالت خطيبته التركية خديجة جنكيز، التي كانت تنتظره 

بالخارج، إنه لم يعاود الظهور.
وذكرت مصادر تركية أنها تعتقد أن خاشقجي قتل داخل المبنى ونقل جثمانه 

وهي مزاعم تنفيها الرياض بوصفها ال أساس لها من الصحة.
وقال مسؤول أمني تركي لرويترز إن فريقا من المحققين يستعد لدخول القنصلية 

حيث شوهد خاشقجي آلخر مرة وهو يدخل قبل تسعة أيام.
وفي المقابلة قال ترامب ”إننا حازمون جدا. ولدينا محققون هناك ونعمل مع 

تركيا، وبصراحة نعمل مع السعودية. نريد أن نعرف حقيقة ما حدث“.
لكن ثالثة من مسؤولي جهات إنفاذ القانون قالوا إن مكتب التحقيقات االتحادي 
)إف.بي.آي( ال يملك االختصاص القانوني للمشاركة في القضية لكنه قد يشارك 

إذا طلبت حكومة أجنبية مثل تركيا ذلك.
وأبلغ ترامب الصحفيين يوم األربعاء أنه تحدث أكثر من مرة في األيام األخيرة 
مع مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات وقال إنه وزوجته يتوقعان دعوة 

خطيبة خاشقجي للبيت األبيض قريبا.
وعندما سئلت عن الدعوة قالت جنكيز لتلفزيون )تي.آر.تي( الرسمي التركي 

”ال أفكر في أي شيء يتعلق بهذا األمر في الوقت الراهن“.
الثالثاء، ناشدت جنكيز  وفي مقال رأيي نشرته صحيفة واشنطن بوست يوم 

ترامب والسيدة األولى للمساعدة في ”تسليط الضوء على اختفاء جمال“.
وجعل ترامب السعودية محطته األولى في أول جولة خارجية له بصفته الرئيس 
في مايو أيار 2017. لكنه في األسابيع األخيرة بدا مستاء من الرياض وشكا 
مباشرة للملك سلمان من كلفة الدعم األمريكي للجيش السعودي وارتفاع أسعار 

النفط لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك(.
يوم  قوله  أردوغان  التركي رجب طيب  الرئيس  نقلت صحيفة حريت عن 

الخميس إن تركيا ال يمكنها أن تلزم الصمت في قضية خاشقجي، مضيفا أنها 
تحقق في كل جوانب القضية.

وقال أردوغان للصحفيين الذين رافقوه في رحلة العودة من زيارة للمجر إن 
تركيا قلقة من اختفاء خاشقجي.

وتابع ”نحقق في كل جوانب القضية. ال يمكننا أن نلزم الصمت في أمر كهذا 
ألنه ليس باألمر المألوف“.

القنصلية ال تملك  وشكك أردوغان أيضا في تأكيدات السلطات السعودية أن 
تسجيال مصورا لخروج خاشقجي من المبنى ألن الكاميرات تقدم لقطات حية 

فحسب وال تسجل الصور.
أنظمة  تكون هناك  أال  الممكن  قوله ”هل من  أردوغان  الصحيفة عن  ونقلت 

كاميرات في قنصلية السعودية التي شهدت حدوث األمر؟“.
وسيؤدي اختفاء خاشقجي على األرجح إلى تعميق الخالفات بين تركيا والسعودية. 
والعالقات بين البلدين متدهورة بالفعل منذ أرسلت تركيا قوات إلى قطر العام 
الماضي إلظهار دعمها للبلد الخليجي بعد أن قاطعه جيرانه وبينهم السعودية.
ودعم أردوغان أيضا حكومة في مصر قادتها جماعة اإلخوان المسلمين التي 

صنفتها السعودية جماعة إرهابية.

 اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم الخميس، قرية 
الخان األحمر شرق القدس المحتلة، وقاموا بتصويرها 

من جهاتها األربع .
وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية 
“وفا”، أن هذا االقتحام هو الثاني 
اليوم، حيث جرى  منذ صباح 
المرتين،  في  القرية  تصوير 
يخشون  المواطنين  أن  مضيفا 
تمهيدا  التصوير  هذا  يكون  أن 

لهدمها.
وكانت المحكمة اإلسرائيلية العليا، 
قد رفضت في الخامس من الشهر 
القرية  أهالي  التماس  الجاري، 
ضد إخالئهم، وتهجيرهم، وهدم 
القرية المقامة وأقرت هدمها خالل 

أسبوع.. وسبق أن قررت المحكمة العليا اإلسرائيلية في 
مايو المنصرم هدم القرية، التي تضم مدرسة تخدم 170 

طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.
ويقطن في القرية التي تقع شرق القدس نحو 200 فلسطيني، 

%53 منهم أطفال، و%95 الجئين مسجلين لدى وكالة األمم 
المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين “األونروا”، 

ويحيط بها عدد من المستوطنات؛ وتقع أراضيها ضمن 
المنطقة التي تستهدفها سلطات االحتالل اإلسرائيلية لتنفيذ 
مشروعها االستيطاني المسمى E1، الذي سيقوض في 

حال تنفيذه فرص تطبيق حل الدولتين.

بقلم: تيماء الجيوش

حركة »أنا أيضًا«. 
يتفق العديد من الباحثين في الحركة النسوية على ان تعريف العنف الجنسي 
)باإلنجليزية: Sexual violence( و طبقا للمعايير و للدراسات النسوية، 
هو أي فعل أو اعتداء جنسي غير مرغوب فيه باستخدام القوة أو باإلكراه، 
أو  بالبشر  المتاجرة  فيها،  المرغوب  غير  الجنسية  التعديات  و  التعليقات 
األفعال التي تتعارض مع الميل الجنسي لألشخاص بغض النظر عن عالقة 

المعتدي بالمعتدى عليه.  
وعلى ذلك و انطالقاً من هذا التعريف تنضوي تحت ظل العنف الجنسي 
افعااًل متعددة منها التحرش الجنسي و االعتداء الجنسي و قد ميزتهما معظم 
التشريعات و قيدت االختالف بينهما لكنها أبقتهما كفعلين جرميين ضمن 

مجموعة واحدة هي  األفعال المكونة للعنف الجنسي.  
الجنسي و ما يشمله من تحرٍش و اعتداء هو موضوع  العنف   وتعريف 
لنساٍء  و  متنوعة  بأشكاٍل  و  يحدث  الجنسي   فالتحرش   اْلَيْوَم  المقالة  هذه 
يَُعد  عديدات من شرائح عمرية مختلفة لم تستثني حتى األطفال كما وانه 
الشكوى  او  اثارتها  على  البعض  يعترض  قد  التي  الدقيقة  المواضيع  من 
بخصوصها ال سيما في المجتمعات المحافظة ربما حياًء  أحياناً او احتراماً 
 Stigma االجتماعية  للوصمة  اتقاًء  او   Privacyالخصوصية في  للحق 
الثقافي و  بين االجتماعي و  تتراوح ما  الى جانب اسباٍب اخرى  العار  و 
اإلنساني . و غالباً ما  يكتفي ضحايا التحرش و االعتداء الجنسي بالصمت. 
و لن نبالغ ان قلنا يمتد الصمت ليبلغ سنيناً و ينهب عمراً بأكمله لضحاياه. 
في البدء دعونا نتفق ان  التحرش ككلمة و فعل ليس غريباً عن مسامعنا و 
المجتمعات كافة. في زمننا الحاضر ازدادت  المختلفة في  نشهده بصوره 
ووسائل  االنترنت  لتشمل  صعوداً  التحرش  جرم  تُشكل  التي  األفعال 
التواصل االجتماعي بل و حتى الرسائل النصية و الصور.   ليس بالجديد 
القول بان القوانين و التشريعات عالجته لهذا الفعل وعّدتُه  ووصفتُه جرمياً 
فهو بحسب ما يَُنُص قانوناً إما جنحًة و إما  جناية و يعاقب عليه بالحبس و 
كٍلٌ بحسب درجته و نتيجة االيذاء الذي وقع على الضحية. و علينا هنا ان 
نقول قانوناً في التحرش الجنسي و االعتداء الجنسي ال بد ان يتوفر لدى 
مرتكب الجرم في كليهما النية و اإلرادة لتنفيذ فعله و في كليهما  أيضاً ال بد 
ان ينتفي انتفاًء كاماًل قبول او  رضا الضحية به  بل تكون غالباً غير قادرة 

على الدفاع جسدياً او عقلياً كما في حالة وقوعه على طفل/ طفلة. 
" أُعيد مقاٍل بتاريخ  جاءت حركة “ME TOO “ او بالعربية"انا أيضاً 
الخامس من تشرين اول لعام ٢٠١٧ في جريدة نيويورك تايمز و تضامناً 
مع نساٍء تعرضن لتحرٍش من قبل المنتج السينمائي هارفي أينستين.القت 
البدء  نقطة  يتجنبها.  لكنه  الجميع  يراها  آسنة  مياٍه  في  الحركة حجراً  هذه 
فيها كان مشاركة  الضحايا من النساء قصصهم وما وقع عليهن من العنف 
الجنسي بشقيه التحرش و االعتداء  . أهميتها للحركة تتأتى من انها و برأي 
الكثير من الباحثين في القضايا النسوية في التغييراالجتماعي الذي احدثته 
و الذي  امتاز بالعمق فهي اي حركة" انا أيضاً "وان بدأت في الواليات 
فخرجت   . افقياً  و  شاقولياً  جغرافياً  تجاوزتها  انها  اال  االمريكية  المتحدة 
تعريه  و  عنه  تتحدث  العلن  الى  الممارس ضدها  الجنسي  بالعنف  المرأة 
و لتبرز بالنتيجة صوراً مخجلًة و افعااًل يندى لها الجبين على مستوياٍت 
مختلفة سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية و  ما كانت لتحدث لوال القبول 
المجتمعي و الثقافي لدونية المرأة و عدم المساواة و العنف ضدها و الذي 
ال ينتهي بحقها. فهي كحركة أصبحت منعطفاً هاماً لحقوق المرأة التي ما 
دأبت تطالب بالمساواة و باحترام حقوقها قواًل و تطبيقاً و التي هي أساساً 

جزءاً من حقوق االنسان. 
النساء  المرحلة االولى إال و هو حث  الرئيسي منذ  الحركة   تبلور هدف 
للحديث عن العنف الجنسي الذي يقع عليهن دون الخوف من براثن الوصمة 
Stigma و العار االجتماعي. كان جلياً تأثير هذه الحركة في قيادة حقوق 
بالبنان  لَُه  يُشهُد  انجازاً  كان  و  تطبيقها  على  العمل  و  االمام  الى  المرأة 
بالتنظيمات  الثقة  النسوية عن  الحركات  و اليزال في ظل عزوف معظم 
حقوق  مناصرة  لعدم  أحياناً  حاد  انتقاٍد  و  بالمجمل  السياسية  األحزاب  و 
المرأة و الدفاع عنها بالشكل الذي يجب عليه و جعله  ركيزًة او اولويًة في 
برامج األحزاب السياسية . كان جلياً أيضاً ان حقبة جديدة تتسابُق قدماً و 
تلقي بمخاوف المرأة بعيداً فلطالما المرأة الضحية في العنف الجنسي كانت 
الوصمة  تلك  يرافقها  مصداقية  ّعدم   الغالب  في  و  شٍك  موضع  روايتها 
لتنتقل بذلك و هي الضحية و تحت أنظار الجميع من  الموروثة مجتمعياً 
االجتماعية  التقليدية  العوامل  و  لناحية األعراف  الى مدعى عليها  مدعية 
التغيير   هذا  الغرب   في  للثقافة  اْلَيْوَم  يُحسب   . المحافظة  المجتمعات  في 
البنيوي  واالنعطافة التاريخية لمزيٍد من االحترام لحقوق المرأة. و يـُحَسْب 
أيضاً للغرب احترامه لدور القانون “Rule of Law “و استقالل السلطة 
ُقِدّمت من  للنظر في االدعاء و الدعاوى التي  القضائية التي كانت أساساً 
قبل الضحايا و بالتالي تحقيق العدالة. لم يُلقى باللوم عليهن بأنهن ُهن اَي 
الضحايا من تسببن بذلك او جذبن هذا النمط من الفعل الجرمي. إنصاُت 
مجتمعاٍت بأكملها لما تقوله النساء و شرح كيف تم هدر كرامتهن و رفع 
سوية الوعي بهذا الشأن كان محل تقديٍر و احتراٍم كبيرين. و لعل بهذا برز 
للتغيير و مجتمعاٍت ال  قابلٍة  منفتحة  ديمقراطية  بين مجتمعاٍت  فج   تباين 

ديمقراطية تعتمُد على نظاٍم معقٍد جداً يحيط بالمرأة.؟
األوساط  مع  كبير  بتفاعٍل  و  تبادلياً   ، قدماً   ME TOO الحركة  تمضي 
إيجابي  مجتمعي  دفٍع  في  سبباً  كانت  بل  البلدان  من  العديد  في  و  النسوية 
و  الجنسي  للعنف  تعرضت  امرأة  نساء  ثالثة  كل  بين  من  يكون  ان  هاله 
التشريع لم يتأخر عن المواكبة أيضاً  الفاعلة فتغيرت قوانين هامة دعمت 
حقوق المرأة في هذا البلد او ذاك و بما ينسجم كلياً مع حقوق االنسان و 

المعاهدات الدولية. 
في عالمنا العربي يحق لنسائه جميعاً ان يتمتعن بكامل حقوقهن و ان يُصغى 
أبواب الوصمة و  اللوم عليهن و أال يفقدن شجاعتهن عند  لهن و اال يقع 
العار و ان يكن اولويًة سياسية و قانونية ، ما المانع؟ ما المانع ان تتقدم 
المرأة العربية و تشكو من ينتهك كرامتها؟ لماذا ال يزداد الوعي ؟ لن اخرج 
عن اإلطار العام للمقال حين اذكر كمثاٍل ما وقع للمرأة السورية في ظل الة 
الحرب التي لم ترحمها و حين لجأت الى حلقتها االجتماعية بحثاً عن الدعم 

وجدتها ال تقل ظلماً لتُقتل و تُعنف بذلك مراٍت و مرات. 
ربما في شرقنا الذي انهك كاهله المجموعات اإلرهابية و عنفها و الحروب 
ناديا  اسمها  الورود  بعمر  عراقية  صبيٍة  اسم  على  نهار  اشراقة  تأتي  قد 
كرامتها  انتهاك  و  اغتصابها  قاومت  ناديا  للسالم.  نوبل  تنال جائزة  مراد 
باستردادها كاملًة و بعقليٍة متفتحة مدركًة كل الصعوبات و لكن لديها يقين 
الحقوق حقوقها هي  مدافعة عن هذه  تتقدم  ان  و  كامرأة  اكيد من حقوقها 

كامرأة هو اضعف اإليمان. 
أسبوع سعيد لكم جميعاً 

ارتفاع قتلى زلزال وتسونامي 
إندونيسيا إىل 2037 شخصًا

توني بلري يتوقع استفتاًء ثانياً على خروج بريطانيا من اإلحتاد األوربي
    قال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الخميس، إن هناك 
احتماال نسبته 50 % إلجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي، في الوقت الذي ال تضمن فيه رئيسة الوزراء تيريزا 
ماي موافقة البرلمان على أي اتفاق حول الخروج ستعقده مع التكتل. 
غير  وبريطانيا  األوروبي  االتحاد  بين  التجارية  العالقات  زالت  وما 
من  شهور  قبل  واضحة 
الخروج. والبرلمان البريطاني 
منقسم بشدة حول الخروج، 

في الوقت الذي ال بد أن تحصل فيه ماي على موافقته على أي اتفاق 
تعقده مع االتحاد األوروبي حول خروج بالدها. 

إلى   1997 عام  من  الوزراء  رئيس  منصب  شغل  الذي  بلير،  وقال 
عام 2007: »أيا كان المطروح بالنسبة لخروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي اليوم فسينتج عنه ضرر اقتصادي كبير«.
وأضاف أنه ما زال يعتقد أن من الممكن وقف الخروج من التكتل.

ويعتقد المعارضون والمؤيدون للخروج أنه سيكون أهم تطور جغرافي 
سياسي بالنسبة إلى بالدهم منذ الحرب العالمية الثانية.



قلق مشروع
      ال أعرف إن كان من باب الصدفة أم أنه توافق في األفكار، 
أن يلتئم على أرض دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل فترة واجدة 
العربي«، والثاني  قادة اإلعالم  ملتقيان؛ األول تحت عنوان »ملتقى 
تحت عنوان »القيادات اإلعالمية العربية الشابة«. وهذه ظاهرة صحية 
أن تكون أرض اإلمارات مكانا لمثل هذه الملتقيات، إذ ال أظن أرضا 
عربية أخرى في الوقت الحاضر مهيأة ألن تكون ساحة لمثلها، في 
ظل هذا الوضع الذي تتواجه فيه على األراضي العربية أفكار وعقائد 
واتجاهات، وتتصارع فيه دول ومنظمات وجماعات وحكومات تعتبر 
العربي  الوطن  لم يشهدها  الفوضى  لتخلق حالة من  نفسها شرعية، 

منذ أمد بعيد.
الحوار حول واقع  الخامس، دار  العربي«  في ملتقى »قادة اإلعالم 
اإلعالم العربي والمستقبل المأمول، والتطورات الجديدة في اإلعالم، 
والمتغيرات المهنية، واإلعالم باعتباره منبرا لقيادة الرأي العام. وعلى 
الملتقيات األخرى، لم يكن هناك متحدث رئيس ومعقبون أو  خالف 
متداخلون، وإنما كان هناك مدراء يتولون إدارة الجلسات، ويوزعون 
الحديث بين الراغبين في إبداء آرائهم. وقد كسر الملتقى بهذا النمطية 
المعهودة، وإن كانت الحوارات لم تخرج عن هموم المهنة وتحدياتها، 
كعادة اإلعالميين في كل ملتقى، وهي تحديات تفرضها عليهم التكنولوجيا 
ووسائط التواصل االجتماعي الحديثة بمنصاتها المختلفة، كما يفرضها 
التي تحصد ماليين  يُطلَق عليهم »المؤثرون« بحساباتهم  عليهم من 
الذي يتراجع فيه عدد متابعي وسائل اإلعالم،  الوقت  المتابعين، في 
بالتالي مداخيلها من اإلعالنات  تقليدية، وتتراجع  ُيطلَق عليها  التي 
التجارية، فينعكس ذلك على ميزانياتها، رغم أن بعضها يتلقى دعما 

من الحكومات التي يتبعها. 
أما في ملتقى القيادات اإلعالمية العربية الشابة، الذي ُعِقدت دورته 
الثانية بتنظيم من »مركز الشباب العربي« في »مركز الشباب« بدبي، 
وشارك فيه 100 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 19 و 30 عاماً من 
العاملين والدارسين في مجال اإلعالم من 15 دولة عربية، فقد كان الهدف 
الشابة والمؤثرين، وصقل  المواهب اإلعالمية  هو االرتقاء بخبرات 
مهاراتهم، للمساهمة في تأسيس منظومة إعالمية متكاملة وإيجابية، تضمن 
استمرارية تطور القطاع. لذلك ركز برنامج الملتقى على تنظيم جلسات 
حوارية للمشاركين مع مجموعة من الخبراء والرواد في مجال العمل 
اإلعالمي، وإقامة ورش متخصصة لهم، وتنظيم زيارات للمؤسسات 
اإلعالمية العاملة في دولة اإلمارات. وأثناء زيارة الشباب المشاركين 
في الدورة لمركز األخبار التابع لمؤسسة دبي لإلعالم، كان واضحا 
أن لدى هؤالء الشباب تعطشا لمعرفة شروط مهنة اإلعالم، وأن لديهم 
طموحا لتطويرها وتطوير أنفسهم. لذلك كان ضروريا أن يعرفوا أن 
أول شروط هذه المهنة أن يكون من يمارسها عاشقا لها وليس موظفا، 
وأن يكون لديه شغف يجعله يترك ساعته على باب الوسيلة التي يعمل 
بها، وإال غدا موظفا مثل غيره من موظفي المهن األخرى، يأتي ويغادر 

في أوقات محددة ليتقاضى راتبا في نهاية الشهر. 
كنت أتمنى لو أن المشاركين في الدورة الثانية من برنامج »القيادات 
العربي«  الشابة« حضروا ملتقى »قادة اإلعالم  العربية  اإلعالمية 
يتأهب لدخول  إلى حوار مختلف بين جيل  الخامس. إذن الستمعنا 
معترك مهنة اإلعالم، وجيل عركته هذه المهنة، وأصبح على مشارف 
تسليمها للجيل الجديد، وسط حديث ال ينقطع عن صراع األجيال وحتمية 
االنتقال، وعن تراجع وسائل وتقدم وسائل، وعن مخاوف من اختفاء 
وسائل، وأخرى من اختفاء وظائف وظهور وظائف. كنت أتمنى لو 
أن هذا الحوار حدث بين المشاركين في الملتقيين، إذن لخرجنا بنتائج 
تصب في مصلحة الطرفين، حيث سيستفيد منها قادة اإلعالم العربي 
العاملون في المهنة، تماما كما ستستفيد منها القيادات اإلعالمية الشابة 
التي تستعد لدخول المهنة، فنقل الخبرة ضروري جدا، تماما مثلما هو 
التطوير والتحديث والتغيير ضروري أيضا. والذين يظنون أن الجيل 
الجديد يلغي خبرة الجيل السابق مخطئون، خاصة في مهنة اإلعالم 
التي يمثل تراكم الخبرة فيها شرطا لإلبداع، مثلما تمثل متابعة الجديد 

شرطا للتميز.
المشاركة في  الشابة  العربية  القيادات اإلعالمية  أثناء حواري مع 
الدورة األولى العام الماضي، والدورة الثانية هذا العام، الحظت قلق 
هؤالء الشباب من الحصول على فرص وظيفية في وسائل اإلعالم 
بعد تخرجهم. وأثناء حضوري ملتقى قادة اإلعالم العربي الحظت قلق 
هؤالء القادة من فقد العاملين في وسائل اإلعالم الحالية لوظائفهم. في 

رأيي أن هذا القلق مشروع، وأنه في محله.

aliobaid4000@yahoo.com
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الجمعة 12 أكتوبر  2018

للرئيس السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية 
الـ 29 للقوات املسلحة.. ويقول: مل نفقد اإلرادة 

بعد 67 وعملنا على إعادة بناء اجليش
 القاهرة/ فرج جريس:   شهد الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، اليوم الخميس، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 
29 للقوات المسلحة تحت عنوان )أكتوبر..تواصل 
األجيال( بمركز المنارة للمؤتمرات، التي تنظمها 
إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة؛ تزامًنا مع 

االحتفاالت بذكرى انتصارات أكتوبر.
مدبولي،  الوزراء مصطفي  الندوة رئيس  حضر 
والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة 
وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال 

الدولة وقادة وضباط القوات المسلحة والشرطة.
كما شهدت فعاليات الندوة عرض فيلم تسجيلي عن 
أبطال حرب أكتوبر ومشاهد من المعركة، ولحظة 
عبور القوات المسلحة المصرية لخط بارليف المنيع.
واستعرض الفيلم اإلنجازات والتنمية التي تشهدها 
سيناء حالًيا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل 
“كوبري الشهيد أحمد منسي وقناة السويس الجديدة 

واألنفاق وعمليات البناء والتعمير المستمرة”.
كلمته خالل  في  السيسي،  الرئيس  أكد  وقد  هذا 
تفقد اإلرادة  لم  التثقيفية، أن مصر  الندوة  فعاليات 
بعد هزيمة 67 وتم العمل بكل قوة على إعادة بناء 

القوات المسلحة.
وقال الرئيس السيسي “الحقيقة لم يكن لي كلمة مرتبة 
اليوم بهذه المناسبة..وأحدثكم كإنسان وليس كرئيس 
مصر عن مرحلتين، المرحلة اآلن ونعيشها جميًعا، 

ومرحلة كنا نتحدث عنها”.
وأضاف الرئيس “أنا من الجيل الذي عاش المرحلتين، 
وأتذكرهما بدقة شديدة، ولذلك لم أكتب أي شيء، 
أنا سأتحدث كإنسان عاش المرحلتين”، متابعا قوله 
“يوجد كالم كثير في الفيلمين المعروضين خالل 
الندوة من القادة الذين تحدثوا، لكن في كالم عندما 

يقال نحتاج إلى أن نعيشه ونتذوقه”.
وتابع الرئيس “أنا عشت هزيمة 67..لم أكن كبيًرا 
وقتها، ولكن أتذكر كل التفاصيل، وأتذكر كل مقال 
كتب في هذا الوقت، وأتذكر مرارة الهزيمة التي 
عاشتها مصر وقتها، ونحن نعيش اآلن معركة ضد 
اإلرهاب، لكن الفرق بين المعركتين كبير.. المعركة 
األولى كانت معالمها واضحة، نعرف الخصم والعدو، 
وكنا نعلم إمكانياتنا بعد الهزيمة، ولم نفقد اإلرادة”.
وأضاف الرئيس “إن الصورة كانت واضحة وتم 
إعادة بناء الجيش بشكل أو بآخر في إطار اإلمكانيات 
والظروف..والمعادلة الدولية في هذا الوقت لم تكن 
مثل اآلن، بمعنى أن الحصول على سالح في هذا 

الوقت كان مختلًفا عن الوقت الحالي”.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي “إنه في عام 1967، 
كان هناك معسكران ال نستطيع شراء السالح إال منهما، 
وحسب ظروفنا االقتصادية وحسب توازنات كانت 
موجودة في هذا الوقت، تم بناء القوات المسلحة”.

كلها  كانت  الدولة  أن  “رغم  السيسي  وأضاف 
متماسكة وواضحة وكانت تتحرك مع بعضها في 
هذا الوقت، لكن الرأي العام كان ضاغطا جدا على 

القيادة السياسية للتحرك من أجل الحرب”.
وتابع “في هذا الوقت، لم نكن قد استكملنا استعداداتنا 
 1970 القادة يتذكرون عامي  للحرب، وكثير من 
الرئيس محمد  السيسي “كان  و1971”. وأضاف 
أنور السادات صاحب قرار مهم يقدره المصريون 
حتى هذا الوقت، وسوف نذكره وسيذكره التاريخ 
دائما أنه أخذ هذا القرار رغم أن المقارنة لم تكن 
في صالح الجيش المصري في هذا الوقت، وكان 
فرق القوة كبيرا لصالح الخصم، بدءا من الحديث 
على قناة السويس كمانع مائي والساتر الترابي لخط 

بارليف الموجود فيها”.
وقال الرئيس السيسي إن ما حققه المصريون في 
أكتوبر 73 وما تكبدته إسرائيل وقتها من خسائر 
الجانب اإلسرائيلي  عسكرية وبشرية كبيرة جعل 
قراره االستراتيجي هو عمل سالم مع مصر، تستعيد 
األخيرة بمقتضاه أرضها حتى ال تعاني إسرائيل مرة 

ثانية مثل هذه الخسائر.
وهنا تساءل الرئيس “هل هذه الخسائر الكبيرة التي 
المصرية تكررت  المواجهة  إسرائيل في  تكبدتها 
منذ 73 حتى اآلن؟”، وقال إن مصر وجيشها قد 
دفعوا ثمنا كبيرا للوصول إلى هذه النتيجة باإلرادة 

والتخطيط والمخاطرة والتضحية بالدم.
وأضاف الرئيس السيسي أنه يحرص على اإلشارة 
إلى هذه الخلفية “ليؤكد على أن المعركة لم تنته 
بعد، فالمعركة مازالت موجودة حاليا، وإن كانت 
بمفردات مختلفة، ألنه في الحالة األولى كان العدو 
العدو غير  فقد أصبح  أما اآلن  والخصم واضحا 
واضح بل أصبح موجودا معنا وبيننا، فقد استطاعوا 
من خالل الفكر المغلوط أن ينشؤوا عدوا بداخلنا 

يسعى لهدمنا”.
وقال الرئيس إن “التحدي الذي علينا االنتباه إليه 
اآلن هو ضرورة بناء وعينا الصحيح وهنا فإني 
أخاطب الجميع بكل مستوياتهم وثقافاتهم أن عليكم 
إدراك الصورة الكلية للواقع الذي نعيشه وال ننتبه 
ألي كالم غير ذلك مهما بدا الكالم مرتبا ومعسوال”.
وأضاف “نحن نسمع كالم كثير جدا ولكن عندما 
يأتي وقت التنفيذ نجد أن المواضيع تصبح بعيدة 
جدا على هذا الكالم، وأنا كثيرا ما سمعت كالما 
مرتبا عن واقعنا ومستقبلنا تبين أنه ال يرتكز على 

الوقائع والحقائق والعلم”.
في عام  ما حدث  إن  دائًما  “أقول  السيسي  وقال 
2011 هو عالج خاطئ لتشخيص خاطئ، فقد قدموا 
للناس صورة مفادها أن األمور تتغير بمجرد تغيير 
أشخاص، وكأن هناك عصا سحرية ستحل جميع 
أتحدث  وأنا  وبالطبع هذا غير صحيح..  المسائل 

معكم اآلن بكل صدق”.
واستطرد الرئيس قائاًل “منذ 55 سنة أتابع مصر 
بدقة بكل تفاصيلها وظروفها بما ذلك أسباب تعثرها 
حتى تكون لدي اإلرادة التخاذ القرار حتى ال نصل 

إلى طريق مسدود”.
اختالف  مع  تنته  لم  المعركة  “إن  الرئيس  وأكد 
الظروف والتفاصيل، حيث إن معركة األمس كان 
لها شكل محدد وكان العدو فيها واضًحا ومحدًدا، 
واآلن المعركة ليست هكذا، فقد اختلفت أدواتها كثيًرا 

وأصبح العدو بداخلنا وتغير الثمن الذي ندفعه”.
السادسة في  السنة  إلى  اآلن دخلنا  وتابع “ونحن 
معركة مكافحة اإلرهاب..وصحيح قد حققنا نجاًحا 
كبيًرا وتقدًما كبيًرا في هذه المعركة، لكنها ال تزال 

مستمرة”.
الموجود في  للواقع  الكلية  وتساءل “هل الصورة 
مصر تتطور فعلًيا بما يواكب التطورات على أرض 
الواقع الذي أتحدث عنه، أم أننا انشغلنا عن ذلك، 
الكثيرين من  الالزم عند  الوعي  وغابت جرعات 

القادة والمثقفين لحشد الفهم الصحيح للواقع الحقيقي 
الذي نعيشه حتى يدرك الجميع أن معركة مكافحة 

اإلرهاب لم تنته بعد”.
الكالم الستدعي تخوفكم،  أقول هذا  وقال “أنا ال 
يتحدث عن  أراد أن  أتحدث كإنسان مثلكم  ولكني 
الواقع والحقائق كما هي، وكنت سأقول هذا الكالم 
حتى وإن لم أكن في مكاني الحالي..ما أريده هو أن 
أؤكد على ضرورة أن تكون الصورة الكلية والوعي 
المصريين  الحقيقي مصاغة داخل عقول ونفوس 
األسوياء الذين يشكلون الكتلة الصلبة لشعب لمصر 

هؤالء هم من أتوجه لهم بالخطاب”.
األيام  السيسي “إن هذه  الفتاح  الرئيس عبد  وقال 
اللي نحتفل فيها بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة 
االحتفاالت هي  أيام جميلة وهذه  بفضل هللا  هي 
احتفاالت عظيمة تستدعي ذكريات رائعة لشعب 
عظيم وجيش عظيم ومؤسسات دولة كلها تكاتفت 
في ذلك الوقت لتهيئ الدولة لظروف اقتصاد الحرب 
من أول الوزارات المختلفة إلى القوات المسلحة، 

فقد كان الكل له دوره في إعداد الدولة للحرب”.
وأضاف السيسي “أحببت أن أقول لكم مرة أخرى 
لو  الجيش،  قادة  فيهم  المصريين بمن  مخاطبا كل 
تحدثوا مع مرؤوسيكم وزمالئكم،  أنزلوا  سمحتم 
لكن على كل قائد في أي مستوى قبل أن يتحدث أن 
ل فهما صحيحا ووعيا حقيقيا باألمور،  يكون قد شكَّ
بحيث ال يكون ما يقوله رأيا شخصيا، ولكن يكون 
الفعلي،  الكلية والواقع  مبنيا على حقائق الصورة 
ليفهم الجميع حقيقة الواقع الذي نعيشه والذي يحتاج 
منا أن نكون دائما متماسكين، وأن نعي ونفهم طبيعة 
المعركة التي نخوضها، بحيث ندرك أن العدو قد 

غيَّر أشكاله وأصبح بداخلنا ومنا”.
وأشار السيسي إلى الفارق الكبير بين من يضحي 
بحياته بكل أريحية من أجل الوطن وبين من يخون 
آمالهم  كل  أناس  نرى  “نحن  قائاًل  الوطن،  هذا 
وفرحتهم أن تنال شرف الشهادة، بينما في المقابل 
نرى عكس ذلك لدى البعض”، مضيًفا: “يا ترى ما 
هو الفرق بين هشام عشماوي وأحمد المنسي، أنا 
أقول لكم الحكاية ببساطة إن هذا إنسان وهذا إنسان، 
وهذا ضابط وهذا ضابط، واالثنان كانا مع بعض 
في وحدة عسكرية واحدة، الفرق بينهما أن أحدهما 
قد خان، واآلخر استمر على العهد والفهم الحقيقي 
لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وعلى أهل 
مصر، فهذا قدم لبلده الكثير وننظر له بملء العين، 

بينما الثاني نريده حتى نحاسبه”.
وفي ختام كلمته خالل الندوة التثقيفية الـ29 للقوات 
وأنتم  السيسي: “كل سنة  الرئيس  قال  المسلحة: 
طيبين، ربنا معكم، وموعدنا يوم 30 يونيو القادم 

إن شاء هللا تشوفوا إيه الحكاية”.

بقلم: محمد منسي قنديل

اجلنة والنار

وكالة: حمكمة عسكرية مصرية 
تقضي بإعدام 17 شخصا بتهم 

الضلوع يف تفجري كنائس

 القاهرة/ كلودين كرمة: 
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة 
)شينخوا( أن إعالن القمة الثالثية 
واليونان  مصر  لدول  السادسة 
وقبرص إنشاء سكرتارية دائمة 
للقمة يؤشر إلى اتجاه الدول الثالث 
لخلق كيان إقليمي مؤسسي يسمح 

بانضمام دول أخرى إليهم.
وقالت الوكالة – في تحليل إخباري 
بثته يوم الخميس- إن القمة السادسة 
آللية التعاون الثالثي عقدت بين 
الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
السيسي والرئيس القبرصي نيكوس 
الوزراء  ورئيس  انستسيادس، 
أليكسيس تسيبراس في  اليوناني 
حيث  باليونان،  كريت  جزيرة 
اتفق قادة الدول الثالث على إنشاء 

بهدف  قبرص،  مقرها  لآللية  تنفيذية  سكرتارية 
التنسيق ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

وأكد الدكتور سعيد الالوندي خبير العالقات الدولية 
بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية 
– في تصريح للوكالة الصينية – أن هناك اتجاها 
من جانب مصر واليونان وقبرص لخلق كيان دائم 
ومنفتح وليس مغلقا على الدول الثالث، مشيرا في 
هذا الصدد إلى تأكيد الرئيس السيسي خالل القمة 
الثالثة أن التعاون بين الدول الثالث هو  الثالثية 
نواة لتعاون دولي أكبر، وأنه يمكن أن تستقطب 

دوال أخرى وليس موجها إلى أحد.
نواة  الثالثية ستكون  القمة  أن  الالوندي  واعتبر 
لتحالف إقليمي تجمعه المصالح المشتركة بشكل 
ومن  المجاالت،  من  العديد  في  والتعاون  عام 
بينها: النفط والطاقة التي تفجرت في شرق البحر 
الثالث،  الدول  بين  الحدود  ترسيم  بعد  المتوسط 
مشيرا إلى كونه نقطة محورية للتعاون تم بحثها 
بشكل مستفيض بين الزعماء الثالثة، حيث حدث 
توافق على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون 
مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة 

للغاز ودول العبور بشرق المتوسط.
تنسيق  إلى  المتوسط  منتدى غاز شرق  ويهدف 
بما  الطبيعي  الغاز  باستغالل  الخاصة  السياسات 
يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويسرع 

الحالية  االحتياطيات  من  االستفادة  عملية  من 
والمستقبلية من الغاز بتلك الدول.

يقوم عليها  التي  أن األسس  إلى  الالوندي  ولفت 
التحالف الثالثي يجعل العالقة بينهم تنتقل من اإلطار 
الكاملة، وينتقل من  التعاوني إلى إطار الشراكة 
مستوى العالقات الرسمية إلى العالقات الشعبية، 
منوها إلى أن التحالف يهدف كذلك إلى تحقيق األمن 
واالستقرار في المنطقة والعمل على حل قضاياها 
السياسية، مع إعطاء قوة ألعضاء التحالف إذ لم 
تعد كل دولة فيه تشعر أنها بمفردها في مواجهة 

التحديات والتهديدات المختلفة.
من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة -في تصريحات للوكالة 
الصينية- أن القمة الثالثية السادسة بعثت برسائل 
مباشرة ألطراف إقليمية وأطراف أخرى ذات تأثير 

سلبي على أمن إقليم شرق المتوسط.
وقال فهمي إن “دورية انعقاد آلية التعاون المشترك 
تؤكد أن هناك تصميما من الدول الثالث على تحويل 
هذا التحالف الثالثي إلى تحالف ممتد سيأخذ شكال 
من أشكال التعاون اإلقليمي”، مشيرا إلى أنه كان 
هناك حديث خالل المؤتمر الصحفي لقادة الدول 
األطراف  بمواقف  متعلقة  تفاصيل  عن  الثالث 
الثالثة من القضايا التي تهمها سواء توحيد الجزيرة 
القبرصية أو بالنسبة لقضية اإلرهاب أو القضايا 
اإلقليمية مثل الوضع الليبي والسوري، ما يشير 

القضايا  على  مقصورا  يعد  لم  التحالف  أن  إلى 
االقتصادية أو الغاز فقط وإنما امتد للحديث عن 
مجاالت التعاون واالهتمام المشترك ليتحول إلى 

كيان أخر أكبر.
دائمة  أمانة  تشكيل  على  االتفاق  فهمي  واعتبر 
التوسع  إلى  الثالثي تطورا مهما يؤشر  للتحالف 
فيه بحيث يكون في شكل تكتل أو تجمع أو منظمة 
للتعاون، موضحا أن السكرتارية الدائمة تعني أننا 
نتحدث عن وضع مستديم وأمانة مقيمة وعالقات 

تعاون وشراكة مستقرة.
وأعرب عن اعتقاده بأن “الدول التي ستكون مدعوة 
لالنضمام لهذا التحالف هي التي ستتفق مصالحها 
مع الدول الثالث، خاصة وأننا في إقليم مضطرب 
وغير مستقر نتيجة الصراعات وتحركات بعض 
الدول اإلقليمية في هذا الصدد لندرك حجم المخاطر 

التي يواجهها إقليم شرق المتوسط”.
وأشاد فهمي برؤية مصر االستباقية في التعامل 
مع إشكالية األمن في شرق المتوسط، من خالل 
تحرك القاهرة االستباقي منذ عام 2014 لتدشين 
هذا التحالف، الفتا إلى أن الرؤية المهمة لمصر 
تمخض عنها ترسيم الحدود مع قبرص وما نتج عنه 
من بروز حقل ظهر والحقول األخرى المتماسة 
معه، ما يؤكد أنه كانت هناك رؤية استباقية متكاملة 

للتعامل مع الوضع باإلقليم بأكمله.

 القاهرة/ فرج جريس:  ذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط أن 
محكمة عسكرية مصرية أصدرت يوم الخميس حكما باإلعدام 
على 17 شخصا بتهم الضلوع في هجمات بقنابل على ثالث كنائس 
ونقطة تفتيش أمنية تابعة للشرطة في عامي 2016 و2017 مما 

أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا.
19 شخصا  المحكمة عاقبت  إن  أيضا  الرسمية  الوكالة  وقالت 
كنائس في  بالهجمات على  يتعلق  فيما  المؤبد  بالسجن  آخرين 

القاهرة واإلسكندرية ومدينة طنطا في دلتا النيل.
ويمكن الطعن على األحكام.

التفجيرين  الدولة اإلسالمية قد أعلن مسؤوليته عن  كان تنظيم 
اللذين وقعا في اإلسكندرية وطنطا ونفذهما انتحاريان في أحد 

السعف في أبريل نيسان 2017 وتسببا في مقتل 45 شخصا.
الذي استهدف كنيسة  الهجوم  التنظيم مسؤوليته عن  أعلن  كما 
ملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة في ديسمبر كانون األول 
عام 2016 وأدى لمقتل 28 شخصا. وتضم الكاتدرائية مقر بابا 
األقباط األرثوذكس تواضروس الثاني وعادة ما تكون إجراءات 

األمن فيها محكمة.
أدينوا  المتهمين  إن بعض  األوسط  الشرق  أنباء  وقالت وكالة 
أيضا بتنفيذ هجوم على كمين للشرطة في الصحراء الغربية العام 

الماضي قتل فيه ثمانية على األقل من أفراد الشرطة.

بقلم: علي عبيد الهاملي

شينخوا: القمة املصرية اليونانية القربصية نواة لتعاون دولي أكرب

البرتول : أكرب مشروع لتكرير 
البرتول يف الصعيد باستثمارات 

1.9 مليار دوالر

من  هم  القدماء  المصريون    
فكرة  األخرى،  الحياة  اخترعوا 
البعث بعد الموت، وهم كعادتهم 
في تعقيد األمور اخترعوا الثواب 
والعقاب، الجنة والنار، وكالعادة 
شروطا صعبة  وضعوا  أيضا 
للثواب، فاإللهة “ماعت” التي تقوم 
بالحساب تمسك ميزانا، تضع في 
كفة منه ريشة، أي أنها التضع شيئا 
الناحية  يمكن وزنه تقريبا، وفي 
األخرى تضع قلب المذنب، واحد 
من قلوبنا نحن البشر الفانيين، فماذا 
تتوقع أن تجد، حتى اقل الذنوب 
ال يمكن أن تقاس بخفة الريشة، 
لذا فرغم وجود العالم اآلخر إال 
من الصعب دخوله على المصري 
الفراعنة  إال  يدخله  ال  العادي، 
والقادة العظام، النهم يصلون للعالم 
اآلخر وهم على أهبة االستعداد، 
اجسادهم محنطة جيدا في توابيت 
فخمة، وبجانبها أوعية من الفخار 
مليئة باألطعمة، وبرفقتهم امتعتهم 
واسلحتهم وأحيانا زوجاتهم، كلهم 
يأتون وهم  مستعدون للعيش الفوري 
وربما للحكم في الحياة األخرى، 
أما نحن فنصل إليها عزل، سفر 
اليدين وربما ال نصل إليها على 
االطالق، وفكرة الحياة األخرى لم 
تكن مجرد خاطرة اسطورية، فقد 
اثرت في الي كتابه “فذات البشرية 
بعمق، وخلقت فكرة الضمير في 
داخلها، كما يقول عالم االثريات 
“بريستد” في كتابه “فجر الضمير”، 
فالتعامل بين البشر يكون مختلفا 
إذا عرفوا أن هناك قوى تراقبهم 
وتحكم على تصرفاتهم، بل وتضع 
الحدود  بين ماهو مباح وما هو 
الروسي  االديب  ويقول  محرم، 
الشهير دوستويفسكي: “ إذا لم يكن 
هللا موجودا فكل شيء مباح”، حتى 
قبل نزول االديان كانت فكرة هللا 
مرتبطة بالضمير، فالحياة ال تنهي 
أبدا بالموت، ولكن على االنسان 
لو  حتى  افعاله  جراء  يدفع  أن 
تحلل جسده ألن روحه تبقى حية 
ومسئولة عن حياتها القديمة، ولم 
يتوصل المصري القديم إلى فكرة 
استمرارية الحياة من فراغ، فقد 
استوحاها من مظاهر الطبيعة التي 
تحيط به، فكل غروب للشمس يتبعه 
شروق، وكل فيضان للنهر يعقبه 
فيضان آخر في العام الذي يليه، 
يعاود  يتم حصده  الذي  والزرع 
الحياة كلها  االنبات مرة أخرى، 
دورة ال تنتهي فلماذا يحكم على 

االنسان وحده بالفناء.
 ولكن فلنترك االساطير الفرعونية 
خلف ظهورنا، ففكرة العالم اآلخر قد 
تأسست وأكدتها األديان، وتدعمت 
فكرة الجنة والنار، وبالغ المشايخ 
في تخوفينا من عذاب اآلخرة لحد 
الرعب، ولكن ماذا لو القينا عليها 
نظرة معاصرة، وماذا عن الفروق 
كثيرة  إنها  والنار،  الجنة  بين 
ولكن كيف يمكن تحديدها؟ هناك 
أكثر من طريقة وفًقا للمواصفات 
أن  يجب  الجنة  فنظام  الغربية، 
الشرطة  يلي: رجال  كما  يكون 
واقع خبرتي هم  فمن  كندا،  من 
شديدو األدب وعلى كفاءة عالية 
أيًضا، وال يظهرون في الشوارع 
العادية  الظروف  في  نادًرا،  إال 
هم مختفون، ولكن عندما تحدث 
مشكلة تجدهم فجأة وبأعداد كبيرة 
من دون أن تعرف من أين هبطوا، 
من  البنوك  رجال  يكون  وأن 
سويسرا، وال أحد يجادل في دقة 
البنوك السويسرية، بالرغم من أنها 
تلتهم نقود الرؤساء السابقين، ومن 

أخرى،  استعادتها مرة  الصعب 
ويكون الراقصون من البرازيل، 
وليس أجمل من أن تكون الحياة 
في الجنة على إيقاعات السامبا، 
وأن يكون جرسونات المطاعم من 
أناقة وتهذيًبا  فرنسا، فهم األكثر 
وال شيء يعلو على ذوق المطبخ 
الماكينات  تكون  وأن  الفرنسي، 
من اختصاص األلمان، فهم أفضل 
َمن يتعامل مع اآلالت، ويكفي أن 
نعرف أن منتخبهم القومي يطلق 
عليه لقب الماكينات األلمانية، وأن 
يكون العشاق من اإليطاليين حتى 
يصدحوا بأغنيات األوبرا تعبيًرا 
والعاشق  قلوبهم،  به  تعتلج  عما 
اإليطالي هو األكثر أناقة وسحًرا، 
وقد احترف الكثيرون منهم مهنة 
العجائز ويطلق  النساء  اصطياد 
وهي  »جوكولو«،  لقب  عليهم 
أما  الرجالي.  بالبغاء  أشبه  مهنة 
إدارة الجنة كلها فيجب أن تكون 
بأيدي البريطانيين، ونحن جميًعا 
نعرف أنهم قد أداروا نظام العالم 

ذات مرة.
 أما في الجحيم فاألمر مختلف، 
فرجال الشرطة من األلمان، بما 
عرف عنهم من صرامة وقسوة 
نازية، رجال البنوك من البرازيل، 
ويبدو أن الفساد ضارب الجذور في 
بنوك هذا البلد، ولعلنا نذكر أن هذا 
البلد قد وقف ذات مرة على حافة 
اإلفالس، أما الراقصون فهم من 
سويسرا، تخيل واحدا من مديري 
البنوك وهو يرقص، أما الجرسونات 
فيهم  ما  بكل  بريطانيا،  فهم من 
من برود وتعاٍل، تطلب منه شيًئا 
فيرمقك بنظرة احتقار، والعشاق 
من كندا، وهم أسوأ أنواع العشاق، 
والمرأة الكندية تبحث عن الغرباء 
أواًل، ونسبة الطالق عالية، وقد 
تخلت العديد من النساء عن نظام 
إلى شريك  يقيدها  الذي  الزواج 
واحد، أما الماكينات فسوف تكون 
تحت إشراف الفرنسيين، أما إدارة 
الجحيم كله فستكون تحت إشراف 
اإليطاليين، وبهذا ندرك أن المافيا 

ستكون طرًفا في كل شيء.
هل يمكن تطبيق هذه المواصفات 
على عالمنا العربي، اجتهاد صعب، 
ونحن كعرب سريعو الغضب، نأخذ 
اتهام البد  كأنها  العابرة  الدعابة 
من الرد عليه، وال يسلم الشرف 
الرفيع من األذى وغير ذلك من 
التراهات، وما سأقوله هو رأي 
شخصي يعتمد على خبرتي من 
خالل زيارتي ألقطارنا العربية، 
فالشرطة  مخطًئا،  كنت  وربما 
في الجنة تشرف عليها »عمان« 
ألن رجال الشرطة بها هم األكثر 
تأدًبا وانضباًطا، أما التجارة فَمن 
أجدر بها من أهل الكويت الذين 
جابوا العالم منذ وقت مبكر؟! أما 
الراقصون فمن لبنان، من يمكن 
أن يجاريهم في رقصة »الدبكة«؟! 
المطاعم فهم  المشرفون عن  أما 
أمامك  فهم يضعون  السوريون، 
25 صنًفا من المقبالت في لمحة 
من  فهي  الماكينات  أما  بصر، 
اختصاص المصريين، وفيهم عدد 
ال يحصى من الحرفيين والصنايعية 
والمهندسين، أما العشاق فهم أهل 
اليمن الذين جاء منهم أشهر العشاق 
عبر التاريخ، والشعراء موطنهم 
العراق، وسيقودون حركة الشعر 
الحديث في الجنة، أما إدارة الجنة 
فسوف نتركها إلخواننا المغاربة 
ربما يكونون األقل فساًدا بيننا جميًعا.
دعنا إذن من الحديث عن الجحيم 

العربي...

 القاهرة/ كلودين كرمة: وقعت شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول 
)أنوبك( مع شركة )تكنيب( اإليطالية وشركة )إنبي( عقد تنفيذ األعمال 
باستثمارات  للمازوت  الهيدروجيني  التكسير  لمشروع مجمع  المبكرة 
بلغت حوالي 1.9 مليار دوالر، حيث يعد أحد أهم مشروعات تطوير 

معمل تكرير أسيوط بصعيد مصر.
وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية – في بيان يوم الخميس – أنه 
األساسية  التصميمات  المبكرة  األعمال  تشمل  المبرم  العقد  بمقتضى 
للمشروع وإعداد طلبات الشراء وطرح المعدات الرئيسية وحساب حجم 
األعمال اإلنشائية وتحديد تكلفة عقد تنفيذ المشروع والتفاوض مع جهات 

التمويل فضاًل عن البدء في أعمال تجهيز الموقع.
وأضاف الوزارة أن توقيع هذا العقد يعد البداية الحقيقية ألعمال تنفيذ 
المشروع والذي يمثل واحدا من أكبر المشروعات االستراتيجية التي 
البترولية لصعيد مصر وخفض االستيراد  المنتجات  توفير  إلى  تهدف 

والمساهمة بإيجابية في تنفيذ خطة الدولة لتنمية الصعيد.
5ر2 مليون طن مازوت  وأوضحت أن المجمع الجديد يستقبل حوالي 
سنوياً من معمل تكرير أسيوط؛ بهدف إنتاج وتوفير المنتجات البترولية 
الرئيسية والتي تبلغ 6ر1 مليون طن من السوالر بالمواصفات األوروبية 
)Euro-5(، و402 ألف طن نافتا إلنتاج البنزين عالي األوكتين، و101 

ألف طن من البوتاجاز و330 طنا من مادة الكبريت كمنتجات ثانوية.



    خاض الجيش المصري على مر 
العصور العديد والعديد من الحروب منها 
الدفاع عن بالده وأرضه  يتمثل في  ما 
ومنها ما يتمثل في الحمالت العسكرية 
لتأديب بعض القبائل من مثيري الشغب 
ومنها من دافع فيها عن الوادي وما وراءه، 
ومنها مع الهكسوس ومنها من كانت لصد 
الهجمات العارمة من قبل الشعوب التي 
جاءت كريح عاصفة تهب من كل حدب 
القديم  المصري  الجندي  وصوب فكان 
يقدم الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن 

أرضه التي وهبها هللا .
ومن خالل الصور الحية المسطرة على 
إلى  العلماء  صفحات األحجار توصل 
قصص مجد وبطوالت الجيش المصري 
الفرعوني  العصر  في  القديم وخاصة 
فأثبتت النقوش الموجودة على األحجار 
إن الجيش المصري على مر العصور 
يقدم الغالي والنفيس في سبيل المحافظة 
عليها  يعيشها  التي  األرض  هذه  على 
فمنذ أكثر من قرن مضى كان ماضي 
مصر كتابا مغلقا ولم يكن أحد يستطيع 
أن يفك سر الرموز الموجودة على اآلثار 
والتماثيل المصرية ولكن اآلن بعد فك 
شفرة اللغة المصرية القديمة أصبح تاريخ 
مصر وخاصة الجيش كتاب مفتوح أمام 
الجميع ليتبين للعالم أجمع تاريخه العظيم 
وضرب أقوى األمثلة في الحرب والسالم 
الذي كانت مصر تنفرد به قديما وليست 
حديثا فقط ومنذ قديم األزل كان المقاتل 
المصري القديم يدافع بكل ما يملك عن 
وطنه وسالمة أراضية فال يخلو شعب 

من جيش وال يخلو جيش من شعب.
وسجل الجندي المصري في مصر القديمة 
لنا انتصارته على جدران المعابد والمقابر 
السالح  بيده  شامخا  واقف  نراه  حيث 
بلده واقفا  للحرب وللدفاع عن  مستعدا 
أو  الدروع  أو  السيوف  أو  بالرماح  إما 
األقواس أو السهام يرتدى زى الحرب 
الذي كان شرفا يتمناه أي مصري حين 
ذاك وحاليا ويحمى رأسه بخوذه القتال، 
في حومة  كان جسور  أنه  إلى  مشيرا 
الوغى، شجاع ال يهاب الموت، محارب 
ال يخاف المنايا، إذا أقبل بث الرعب في 

قلب العدو.
أروع  الفرعوني  الجيش  لنا  و ضرب 
االنتصارات والحفاظ على  األمثلة في 

شعبة وسالمه أراضية وإذا جاء وقت 
ورابطت  امنين،  الناس  عاش  السلم 
القوات في معسكراتها واستقر األسطول 
في موانيه ومن القوات من كان حرسا 
للملك ومنها من صاحب البعوث إلى البالد 
المحاجر والمناجم وقد  األجنبية، وإلى 
تعسكرت القوات في حصونها وقالعها 
التي كانت كذلك مراكز للعبادة ونبراسا 
للفكر وإشعاعا لثقافة مصر وحضارتها.
الذي  الثاني  الملك رمسيس  وفي عهد 
حارب الحيثيين في معركة قادش متبركا 
لديهم كي  الحرب  إله  باإلله منتو وهو 
يساعده ويخترق الحصار، ثم يلقى بهم 
في النهر حتى إذا جاءوا إليه وطلبوا السلم 
يستجيب لهم ليضرب أعظم األمثلة في 
أوائل معاهدات  السلم وتعتبر هذه من 
معاهدة  هي  اجمع  العالم  في  التاريخ 
السالم مع الحيثيين فكان الملك رمسيس 
الثاني رجال للحرب للدفاع عن أراضية 
وللسالم أيضا كما وثق ذلك في الكتابات 

المصرية القديمة.
وإما في عهد الملك رمسيس الثالث فأنتصر 
المتوسط  األبيض  البحر  على شعوب 
بالسهام  الممتلئ  بين جيشه  وحصرهم 
على الشاطئ وأسطوله الذي يلتف من 
خلف أسطول العدو فيقلب سفنهم رأسا 

على عقب.
ومن النماذج المشرف في تاريخ الجيش 
المصري أيضا الملك المحارب سقنن رع 
الذي قاد حرب التحرير وكامس وأحمس 
)حقا  البالد من  الذين حرروا  له  خلفا 
خاسوت( حكام البالد األجنبية المعروفين 
التحرير  الهكسوس وقادوا حرب  باسم 

لتحرير البالد من األعداء األجانب.
أنور  الراحل محمد  الرئيس  وفي عهد 
أرض  من  إسرائيل  تم طرد  السادات 
نفسه حين  يعيد  التاريخ  مصر، وكأن 
من  إسرائيل  مرنبتاح  الفرعون  طرد 
لوحه  في  ذلك  وسجل  قديما،  مصر 
االنتصارات في معبد بطيبة، وأما عن 
الثاني  الملك رمسيس  فقد أضرم  السلم 
أوائل  الحيثيين وتعتبر من  معاهده مع 
القديم وعلى هذا  العالم  المعاهدات في 
النحو في العهد الحديث تم عمل معاهده 
سالم مع إسرائيل وهى كامب ديفيد لنقول 
للعالم أجمع إننا منذ قديم األزل لن نعتدي 

إال إذا ما اعتدى علينا.

  كلودين كرمة
بقلم : على أبودشيش 

المصرية اآلثار  خبير 

   مقولة تعودنا على سماعها منذ نعومة اظافرنا ، وتعلمنا 
يميز  ما  العقل هو  ان  المختلفة  التعليم  تباعا خالل مراحل 
العادات والتقاليد  ...ومن خالل  االنسان عن اى كائن آخر 
الحميدة تم توجيهنا الى عمل الخير والرحمة والمبادرة الى 
نحن  تعرضنا  واذا  الضرر عنهم..  اآلخرين وكف  اسعاد 
فى  نتوجه  ذلك  اثناء  الضيقات  او واجهتنا بعض  للضرر 
الحال الى الذى علمنا التضحية  والعطاء لنستشيره احيانا،  
الخير  قدمنا   “ قائلين  لديه  لنصب غضبنا  اخري  واحيانا 
لتخفيف االمر ولحل  بدوره  المكروه”..فيبدأ  إال  فما صابنا 
يثنينا عن  ان  هذا  ان ال يجب  بالحكمة والقناعنا  المشكلة 
به من  العون والمساعدة، الن ما نشعر  تقديم  المداومة فى 
او معنوى-ال يضاهيه اى  العطاء - مادى  تقديم  سعادة فى 
شعور أخر من السعادة وان سعادتنا ال تكتمل اال اذا اسعدنا 
االخرين فنشترك معا فى صنع مستقبل مشرق وحياة هادئة 
كلنا جنبا  الصعوبات ألننا  المشاكل وأيام سلسة رغم  رغم 
الى جنب نسند ضعفاتنا وندعم انفسنا فتزيد ثقاتنا بمن حولنا 
ويزيد ايماننا بأن فعل الخير وتقديمه هو السبيل الوحيد لحياة 
تتسم بالنجاح و التطور واإلبداع ؛ اذ ان االنسان ال يستطيع 
ان يجد فى عمله او ينبغ فى دراسته اال وكان أمنا على نفسه 
و احباؤه واثقا فى من يتولى مقدراته من مسئولين وأساتذة 

ورؤساء.
الشفافية  بمنتهى  الرد  فى  امناء  نكون  ان  هنا يجب  و من 
فى  ويكون خالقا  يبدع  ان  لإلنسان  يمكن  والوضوح هل 
باآلمان فى  فيه  القلق والخوف ووطن ال يشعر  يمأله  جو 
قيمة حسب  تتغير  مجتمع  وفى  واإلرهاب  الحروب  ظل 
والحقد عند  باالضطهاد لالختالف  والشعور  الظروف!!! 
التفوق وتشويه الصورة والسمعة عند الشهرة ؛ و اذا حاول 
الكثير من  يجد  العلى  الى  للهدم وإذا سعى  البنيان تعرض 
األيادى تجذبه الى الحضيض...وإذا نبغ اتهموه بالتعالى واذ 

تعلو صوره الصحف يشيرون اليه بأصابع االتهام ؟؟؟
التى  الدولية  االختالفات  السياسية و  الظروف  ناهيك عن 
والمعامالت  االقتصادية  العماليات  على  بالسلب  تؤثر 
االمنى  االستقرار  عدم  ذلك  الى  وأضف   ، التجارية  
والنزاعات  العقوبات   بفرض  والتهديد  الحروب  ونشوب 
على االراضى والحقوق ، والدعوة الى المقاطعة التجارية 
مع بالد بعينها..وكل هذا ال يؤدى فى النهاية إال الى رؤية 
غير واضحة للمستقبل ووجود عوائق كثيرة تواجه من لديه 

القدرة على االنطالق وتقيد من يريد االنفتاح..
نحو مالحقة  والسعى  التقدم  عملية  يؤثر على  بالتالى  و 

االنجازات 
لتحقيق المزيد من التطور العلمى والتكنولوجى الذى يرفع 

من شأن المجتمع و تحقيق رفاهيته.
..فهل تسخرون  البالد  يا من هم سادة  فأين غابت عقولكم 
قوة مناصبكم ونفوذ اموالكم للسيطرة و خدمة مصالحكم او 
ما  بكل  ..وهل  البالد االخرى  مصالح بالدكم على حساب 
اوتيتم من سلطان ودعم ال تستطيعون ان توطنوا السالم فى 
البالد ..وهل بكل ما تتميزون به من حكمة ودهاء ال تجدون 
انكم تستغلون كل ما  ام  الهدف ودفع االذى؟  لتوحيد  حلوال 

لديكم لنزع السالم 
وتستغلون التكنولوجيا إلنتاج االسلحة المتطورة وتفتخرون 
الفزع  االخرين ونشر  بإبادة  وتستمتعون  الموت  بتصدير 

وحلول الظالم والدمار؟!
الخير فى  لنا ان نزرع  بالسالم ويتسنى  ننادى  ان  لنا  كيف 
نفوس ابنائنا ونحن على هذه الحال..عند محاولة ذلك نكون 
 ، وليلة  ليلية  الف  لخرافات  وكأننا نحكى روايات  نروج 
فال يجوز لنا ان نرسخ دعائم التعاون والمساندة والتضحية 
نشاهد من صوره على  كبير ال  فى مجتمع  نعيش  ونحن 

الشاشات إال الفقر والعوز والفناء والموت..
ومن هنا ندرك خطورة المواقف السياسية التى تؤثر بشكل 
خطير على بناء مجتماعتنا.. فهى السبب الرئيسى فى تغير 
االفكار والدوافع والمبادئ..الن حين السمع أو المشاهدة لهذه 
الدرامة الدموية ال يسع للنفس البشرية ان تشعر باالطمئنان 
ليست مصنوعة من مواد صلبة كاإلنسان  . فهى  والسعادة 
االلى انما هى مجموعة من المشاعر واألحاسيس التى انعم 
هللا عز وجل بها على خلقه ..فلماذا تريدون يا ساسة العالم 
وقلب  االنسان من عقل  فى  الخالق  اوجده  ما  تنزعوا  ان 
فى  تتحكمون  كما  فيه  تتحكمون  كاسر  لوحش  وتحولونه 
العقول االلكترونية لمجرد تنفيذ خططكم فتمحون شخصيتهم 
ما  ينفذون  لمصباح سحرى  كخدم  ويكونون  وتمييزهم 
عليه  تنهال  وإال  معارضة  او  مناقشة  دون  به  تحكمون 
اللعانات وتلحقه الضربات.. مع اننا ندعى اننا ندعم  ونحمى 

حقوق االنسان فى هذا الزمن العجيب.!
االفكار  بداخله  وننمى  فيما يصلح  ...فلنستغله  العقل زينة 

البناءة 
ولنستغل اموالنا لدعم الشعوب الفقيرة ولنشر السالم و لدعم 
الفكر  المقبلة  بالرخاء حتى نورث لألجيال  مستقبل مشرق 
يدعم مصلحة  اساس قوى  السوية و  المستنير والشخصية 

االنسان فى اى بلد كان وعلى اى حل وجد.

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 12 octobre 2018 
الجمعة 12 اكتوبر 2018

اجليش املصري 
قصص وبطوالت

العقل زينة
سورية....صراعات وحروب بالوكاله )١(

  1. مقدمة:
قبل أن أدخل بصلب الموضوع أحب التذكير 
بنقطتين األولى تتعلق بنبؤة نوستروداموس قبل 

نيف وخمسة قرون التي قال 
فيها أن حرباً عالمية ثالثة ستبدأ 
في بالد بعيدة وصفها بطريقة 
يفهم منها أنها الشرق األوسط. 
والنقطة الثانية مقولة للجنرال 
چياب، القائد األسطورة لقوات 
التحرير الڤييتنامية: “الثورة 
التي اليقودها الوعي تتحول 
إلى إرهاب!!! والثورة التي 
تتحول  المال  عليها  يغدق 
إلى مجموعة من اللصوص 

والمجرمين!!!!”
السيدات والسادة  أرجو من 
بالتحيز  إتهامي  القراء عدم 

مما  أقف  ألي طرف ألنني 
جرى ويجري في وطننا الغالي 
على مسافة واحدة من الجميع 
ألنهم ساعدوا وساهموا كل من 
مكانه بشكل أوبآخر بحمامات 

نفذت وربما سينفذ غيرها حسب  التي  الدم 
مقتضيات المصالح العليا لالعبين الرئيسيين 
على أرض الوطن المذبوح. يجب أن ينظر إلى 
هذه الدراسة على أنها وجهة نظر شخصية قد 
تكون منقوصة أو مغلوطة ببعض التفاصيل. 
لنا من محاولة معرفة األسباب  ولكن البد 
إلى ماوصلت  البالد  التي أوصلت  الحقيقية 
إليه كي نتمكن من إقتراح الحلول المناسبة 
لننعم بمستقبل أفضل، وهذا اليمكن الوصول 
التاريخية،  الوقائع  لبعض  بالعودة  إال  إليه 
ومواجهة الواقع الذي يتهرب الكثيرون من 

اإلعتراف به. 
2. أسئله تراود المراقب والمتابع: 

الموضوع هناك  الدخول بصلب  قبل  أيضاً 
كانت  هل  األول  علينا.  يفرضان  سؤاالن 
الطائفية موجودة في سورية قبل بدء الحراك 
الشعبي منتصف آذار/مارس ٢٠١١؟؟ والسؤال 
الثاني، هل مايجري على أرض الوطن النازف 

والمنطقة حرب عالمية ثالثة، فعاًل؟؟ 
أجيب عن السؤال األول بأن الطائفية موجودة 
في سورية كماهي موجودة في لبنان مع فارق 
بسيط أنها في لبنان يتم تعاطيها، من البدايات 
في وضح النهار في الحياة اليومية والسياسية 
بموجب الميثاق الوطني وحديثاً حسب اتفاق 
الطائف. أما في سورية فكانت الطائفية حتى 

بدء الحراك الشعبي ناراً تحت الرماد. 
يتهم عدد من المؤرخين والمحللين اإلستعمار 
المنطقة  في  الطائفية  نشر  ببدء  العثماني 
وأتى طبعاً اإلستعمار الفرنسي ليكرس هذه 
بشكل عام  المنطقة  في  العنصرية  التفرقة 
وفي سورية ولبنان بشكل خاص من خالل 
إتفاقية سايكس - پيكو السرية وذلك بتشكيل 
كانتونات متفرقة فصلت بموجبها الطوائف 
المختلفه عن بعضها البعض، خصصت لكل 
منها منطقة محددة في البالد وشجعتها على 
المطالبة بالحكم الذاتي دون دعمها وتحقيق 
مطالبها بهدف خلق العداوات. تفجرت هذه 
الطائفية المقيته مع تطور األحداث في سورية.    
أما اإلجابة على السؤال الثاني، هي حرب 
تكن  بالوكالة ولم  فعاًل ولكنها  ثالثة  عالمية 

الحرب في سورية في أي يوم من األيام حرباً 
أهليه أو كانت لفترة موجزة جداً وسنتثبت من 
ذلك األسبوع القادم. وما تسميتها بحرب أهلية 

إال للتضليل.  
٣. تغيرات في تحالفات نظام 

الحكم: 
الحديث عن  استئناف  قبل 
الموضوع الذي نحن بصدده 
هناك تغيرات حدثت بنظام 
لها  كان  الحكم في سورية 
على  ما  بشكل  إنعكاسات 
تداعيات األحداث التي وصلت 

إليها حتى اآلن.  
الرئيس  حكم  تميز   .١.٣
األسد  الراحل حافظ  األب 
العمال  مع  داخلياً  بتحالفه 
الدين  ورجال  والفالحين 
وريثة  بروسيا  وخارجياً 
اإلتحاد السوڤيتي وإيران. كان 
تعامله مع الحلفاء معاملة الند 
للند محافظاً وحريصاً على 
الدوام على السيادة الوطنية 
وأتقن بحنكته ودهائه وذكائه السياسي اللعب 
بأوراق المنطقة وكان دائماً يترك لنفسه هامشاً 
للتراجع عند إتخاذ قرارات مهمة بشكل يمكنه 
اإلنسحاب في حال وصول األمور لمرحلة 
التصعيد الخطيرة. لذلك اكتسب احترام أعدائه 

قبل أصدقائه.    
معروف عنه أنه مستمع جيد جداً، ال يتخذ 
إلى مستشاريه  اإلستماع  قبل  قراراً صعباً 
يليه إعتكاف لبعض الوقت بعيداً في قصر 
الالذقية لحين الوصول إلى القرار المناسب. 
٢.٣. عندما تولى الرئيس بشار األسد السلطه، 
حافظ على تحالف والده مع روسيا وإيران 
وأقام عالقات صداقة عائليه مع كل من الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان  والملك عبدهللا 
الثاني ملك األردن وحاكم دولة قطر األب 
حمد بن خليفة آل ثاني، وبدأ بتقوية العالقات 

الخارجية مع بعض الدول األخرى. 
أما داخلياً فقد تحالف مع التجار والرأسماليين 
ورجال الدين على حساب العمال والفالحين، 
وفتح أبواب سورية للتجارة فمألت البضائع 
التركية األسواق، ولكن اإليرانيين كانوا أبعد 
نظراً. السبب أنهم اهتموا بالمستقبل أكثر من 
الحاضر فبداًل من غمر األسواق بمنتجاتهم 
اتبعوا سبياًل يضمن لهم البقاء في سورية إلى 
أن يشاء هللا خاصة بأنها ستكون ممراً آمناً 
للوصول إلى حزب هللا حليفها المقرب في لبنان 
وتصل بنفس الوقت إلى شواطىء األبيض 
الهدف االستراتيجي  لتحقيق هذا  المتوسط. 
تجارية مع سورية  بتوقيع معاهدات  قاموا 
إلقامة مصنع للسيارات ومصنع وربما أكثر 
الكهرباء  لتوليد  الصواريخ وآخر  لصناعة 
وساهمو وأقاموا مصانع مختلفة في المدينه 
في حسياء على طريق حمص  الصناعية 
دمشق. فأصبحوا بذلك جزءاً من اإلقتصاد 

السوري اليمكن اقتالعه بسهولة. 
سأكتفي اليوم بهذا القدر والسبت القادم سأتكلم 
التدريجية  الشعبي وتطوراته  الحراك  عن 
التي أوصلت البالد والعباد إلى ماهي عليه 
اآلن، راجياً أن أكون نجحت ولو جزئياً بذكر 

األحداث بتسلسلها الواقعي. 

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

بالعيون قصتنا 

فيديو رقصة مثرية يورط مسئولة 
يف تشيلي

مؤسس علي بابا يستعيد لقب 
أغنى رجل يف الصني

    الشباب هم الثروة الحقيقة لمجتمعنا العربي المعاصر،وهم 
الراهنة،  االجتماعية  التغيرات  مع  وتجاوًبا  َتفاعاًل  األكثر 
القادرون  البناء والتقدم واالزدهار، وهم  واألكثر حضوًرا في 
على تحمل أعباء وُمتطلبات الحياة البائسة، التي تُظلل بظاللها 
على رغباتهم وطموحاتهم، وهم القادرون على أداء الواجبات 
وتحمل المسؤليات؛ فشبابنا اليوم إما أن يكونوا األداة األولى في 
بعث نهضة عربية حديثة، وإما أن يتحّول إلى وسيلة لتدمير ما 

صنعته األجيال السابقة.
في الحقيقة أنا ال أُرغب هنا في التعمق أو الخوض عن إشكالية 
االغتراب االجتماعى في مجتمعنا العربي، ولكننى أُوضح لكم 
فكرة االغتراب في كل معانيها وحدة  فإن  فقط،  حقيقة األمر 
فاالغتراب  الديني والفلسفي على حد سواء،  الفكر  في صميم 
اليوم، سواء في  التي تواجه شبابنا  أهم وأخطر األزمات  أحد 
االجتماعى  المستوى  على  باآلخرين  أو  بأنفسهم  عالقاتهم 
األمر هروب من  فاالغتراب في حقيقة  والسياسي،  والنفسي 
الشباب في االبتعاد واالنعزال  المريب، وبالتالي رغبة  واقعنا 
يُؤثر  قيمة، ولن  له  ليس  يفعله  ما  بأن  عن اآلخرين؛ لشعوره 
على المجتمع الذي يفترض أن يكون فعاال فيه،وتقليد المشاهير 
من الغرب في بعض من خصوصيات مظاهرهم الشكلية، مما 
الدينية واالجتماعية،وكذلك  المجتمع  قيم  يتمردوا على  جعلهم 
األخالقية  للقيم  الشباب  َتفّهم  في عدم  ذلك  الرفض،ويتضح 
توجهاته  منها  الكثير  ُتخالف  قد  والتي  المجتمع،  في  السائدة 
الفكرية والثقافية بل واختالف الزمن الذي نشأ فيه،وذلك يسبب 
التي ال  بالرجعية  فيتهم مجتمعه  الشباب،  سخًطا وتمرًدا من 

تتناسب مع العصر الذي يعيش فيه.
لهذا االغتراب، ألنهم  الشباب هم األكثر تعرًضا  أن  نعلم  كلنا 
يحملون طاقات فكرية وروحية وثقافية تحتاج لإلشباع، ولعل 
التطور  المعاصر  مجتمعنا  في  األغتراب  أسباب  أهم  من 
نتيجة إلستخدامهم  الشباب في عزله؛  التكنولوجى،الذي جعل 
وسائل التواصل الحديثة،فنرى أنهم ال توجد لديهم الرغبة في 
التفاعل االجتماعى مع اآلخرين على أرض الواقع، فقد اكتفوا 
بالعالقات والمحادثات التكنولوجية داخل المجتمع التكنولوجى، 
الفتور االجتماعى ومع  نوع من  إلى وجود  ذلك  يؤدى  حيث 
مرور الوقت يتحول إلى إغتراب لدى الكثير من الشباب، كما 
أن تطلع الكثير لتحسين أوضاعهم المادية يعتبر من أهم أسباب 
االغتراب واضطراب الهوية التي تؤدي إلى االغتراب الذاتى؛ 
البيئة  المادي والمعنوي في  انعدام االستقرار  ينتج عنه  وذلك 
الشديدة،وتعرض  األسرية  الخالفات  في  يحياها،متمثلة  التي 
الشاب للعنف الذي يفقده احترامه لذاته أو للمجتمع الذي يعيش 
التعامل  والطموح وصعوبة  المتطلبات  بين  والصراع  فيه، 
الدينية  القيم  بين ما هو ممكن وما هو مطلوب، ويأتى غياب 

واالنسانية، وانعدام القدوة التي تشحذ الهمة والطموح واإلرادة، 
ونجد أن سيطرة اآلباء وتدخلهم في حياة الشباب من منطلق أنه 
ما زال صغيًرا، ويحتاج إلى التوجيه واإلرشاد والنصح؛ فهذا 

يعيق خبرة الشاب المباشرة مع الواقع.
نحن اليوم في أشد الحاجة إلى العمل من أجل استغالل قدرات 
المجتمع، وتوفير  لتنمية  الجدي  الشباب في االسهام  وطاقات 
األنشطة  ودعم  الشباب  من  الهائلة  القوة  لهذه  فرص عمل 
الثقافية  توجهاتها  بمختلف  الهوايات  وتشجيع  الشبابية، 
الديمقراطية،  واالجتماعية والفنية وغيرها مع زيادة الحريات 
بمنظومة  واإلهتمام   ، والنقابية  الشبابية  المنظمات  وتشجيع 
قدرات  تنمية  التعليم والصحة واالقتصاد، وذلك ألهميتها في 
الشباب واكتسابهم الخبرات المختلفة، والبد من زيادة الحريات 
الديمقراطية ودعم وتشجيع المنظمات الشبابية، وكل ما يتعلق 
توفير حياة  الضروري  إبداعية، ومن  بالشباب من مجاالت 
المادية والروحية  احتياجتهم  تأمين  للشباب من خالل  كريمة 
وتلبية كافة طلباتهم، وتشجيع ودعم خريجي الجامعات خاصة 
سواء مادًيا أو معنوًيا؛ لمساعدتهم على  إنشاء مشاريع فردية 
أو أسرية تالفًيا لمشكلة البطالة بينهم، وتبني مبدأ تكافؤ الفرص 
المشكالت  لمختلف  التصدي  المجاالت، والبد من  في جميع 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي نواجهها اليوم من خالل 
أسبابها والتعامل معاها بموضوعية وواقعية وأساليب  معرفة 
المناسباتية،  السياسية واالجتماعية  الخطابات  بعيًدا عن  علمية 
وضرورة توجيه الشباب نحو استثمار وقت الفراغ في العمل 
كافة  ممارسة  على  بتحفيزهم وحسهم  يتحقق  وذلك  البناء، 
على  الشباب  والعلمية، وحث  واألدبية  الرياضية  األنشطة 
التمسك بقيم مجتمعهم اإليجابية وقيم الحوار والتسامح والمرونة 
انتماءاته وأفكاره  أًيا كانت  في االختالف، وتقبل رأي اآلخر 
والعمل  الذات،  التمركز حول  تماًما على مشكلة  ُننهي  حتى 
على ترسيخ قيم الوالء واالنتماء والهوية للجيل الشباب الحالي 

المتشبع بقيم وثقافة الشعوب األخرى.
االبتعاد عن  إلى  وتقودنا  لحمايتنا،  األساس  الدينية هي  القيم 
الرذائل وترك حياة العبث، وإلى الزهد في متع الدنيا، فعندما 
دينه  بتعاليم  متمسك  األب  أو  المعلم  كان  القدوة سواء  نرى 
إلى  الشاب  يدفع  ذلك  أن  فنجد  أمور حياته،  ويطبقها في كل 
الدينية داخل  السكينة والهدوء النفسي، فعلينا االهتمام بالتربية 
المؤثرات  المدارس والجامعات،األسرة ووسائل اإلعالم ألنها 
الشباب حصل  القائد من  الجيل  فهذا  األساسية في شخصيتنا، 
من التعليم حيًزا يضاهي ما حصله الغرب، وأدرك  أّن الطريق 
إلى ما نصبوا إليه صعب ومغمور بالتحديات والصعاب، ولكن 
هذه الرؤية ال ينبغي أن تجعلنا عازفين عن الطموح لغد أفضل؛ 

فشبابنا هم مستقبلنا وتطلعنا لما هو أفضل دائما.

»بني صراعات العصر وضياع 
أجيالنا« فمن املسئول..؟!

بقلم/ أسماء أبو بكر

قصتنا بالعيون بدأت
التقت العيون ،لمعت ، وبرقت

ومضة  للقلب انطلقت
بال إذن ،بال أسالك وصلت
لم ندري إن كان الهوى 

أم بذرة الحب في القلب نبتت
  

كررت العيون فعلتها،سهرت وذبلت
وبأسرار الهيام باحت 

بكلمات العشق والغرام أبرقت
زاد الفؤاد نحيبه وخفوقه
هذي البذور قد  أينعت 
أزهارنا كبرت وتفتحت

والدفء الحنون قد ارتوت
قصتنا بالعيون بدأت 

أحالمنا، مشاعرنا  تدفقت
وبصدق الحب لما أيقنت  

فوق األمواج أبحرت
وبكل فعل أو لقاء همست 

تسامرنا في الدروب، سرنا والتقينا  
بنا عصف  الهوى سهرنا 

كثر السهر ، والجفون تعبت 
وليس أمامنا إال قرار حاسم
وكان قرارنا ..نبقى معا 
دوما معا  ربيعا دائما 

نحصد ما زرعنا ..
نحصد ما زرعنا 

قصتنا بالعيون بدأت  

شعر : عباس شعبان

 قررت السلطات المحلية تغريم عمدة تشيلية 
بعدما قامت باستغالل سيارتها الوظيفية لتنفيذ 
رقصة "كيكي" الشهيرة، حسب ما ذكرت 

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقال المصدر إن عمدة مايبو، كاثي باريغا، 
ظهرت في مقطع فيديو وهي تقوم بتحدي 
"كيكي"، تحت إيقاعات أغنية المغني دريك.
وأغضب هذا التصرف السلطات المحلية، 
التي اتهمتها بإساءة استخدام "الملكية العامة"، 

من أجل القيام بالرقصة المثيرة.
وستؤدي باريغا غرامة، قدرها 10 في المئة 
من راتبها الشهري، البالغ 7909 دوالرا.
"أتأسف  الفيديو  المعلقين على  أحد  وقال 
وأتحسر في نفس الوقت على هذا القرار.. 
لماذا تركز السلطات على فيديو مدته 23 
ثانية، وال تعير اهتماما للفساد المتزايد يوما 

بعد يوم في البالد؟
وانتشرت رقصة "كيكي"، خالل أغسطس، 
على وسائل التواصل االجتماعي، وهي تمثل 
تأدية بعض الحركات على أنغام أغنية "إن 

ماي فيلنغس".
أنحاء  مختلف  "كيكي"  جنون  واجتاح 
العالم، حيث تفنن آالف المشاركين في أداء 
الدول فرضت  أن بعض  إال  الرقصات، 
غرامات على منفذي التحدي، على اعتبار 

أنه يشكل خطرا على سالمة الناس.

 تصدر "جاك ما" مؤسس ومدير مجموعة 
الثانية  للمرة  اإللكترونية  للتجارة  بابا"  "علي 
أغنياء  الماضية الئحة  األربع  السنوات  خالل 
مليار دوالر، وفقا   39.1 بلغت  بثروة  الصين 

."Hurun" لتصنيف مجلة
البالغ من  ما،  ثروة جاك  أن  المجلة  وذكرت 
الماضي  العام  54 عاما، ارتفعت خالل  العمر 
قبله، بحسب  الذي  بالعام  %35 مقارنة  بنسبة 

آر.تي.عربية.
أغنياء  الئحة  في  الثانية  المرتبة  في  وحل 
الصين، قطب العقارات شو جياين، بثروة بلغت 

36.2 مليار دوالر، بانخفاض نسبته %14، في 
العمالقة  االتصاالت  احتل رئيس شركة  حين 
"تينسنت" المرتبة الثالثة بـ 34.8 مليار دوالر.
وتضم الصين اآلن قرابة 620 مليارديرا مقوما 
بالدوالر، ونحو 1900 ملياردير مقوما باليوان، 
وذكرت الصحيفة أن عدد المليارديرات بالعملة 
بنسبة  الجاري  العام  تراجع خالل  الصينية 
الصينية  المال  أسواق  تراجع  في ظل   11%
الدائرة  التجارية  الحرب  بسبب   20% بنسبة 
بين الصين والواليات المتحدة، أكبر اقتصادين 

في العالم.

 تصدر جواز سفر اليابان ترتيب أفضل الجوازات 
وأقواها فى العالم، وجاء ذلك بعد أن تجاوزت اليابان 
سنغافورة لتحتل المركز األول على مؤشر هينلى لجوازات 
السفر لعام 2018، بعد أن حصلت على تصريح بدون 

تأشيرة إلى ميانمار فى وقت سابق من هذا الشهر.
وتتمتع اليابان اآلن بإمكانية الحصول على )تأشيرة دخول 
/ تأشيرة دخول عند الوصول( إلى 190 وجهة، مقارنًة 
بأغلبية 189 وجهة فى سنغافورة، وبالتالى فإن اليابان 
قفز كالهما  أن  قياسًيا منذ  تواجهان رقًما  وسنغافورة 
إلى المركز األول فى فبراير - بعد إعفاء التأشيرة من 
أوزبكستان - ودفعت ألمانيا إلى المركز الثانى للمرة 

األولى منذ عام 2014.
وفى هذا الربع من العام 2018، تراجعت ألمانيا إلى 
المرتبة الثالثة، والتى تشاركها اآلن مع كوريا الجنوبية 
وفرنسا، بعد أن ارتفعت فرنسا من المرتبة الرابعة إلى 
الثالثة، يوم الجمعة الماضى، عندما حصلت على تصريح 
بدون تأشيرة الدخول إلى أوزبكستان، فى حين انتقلت 

 1 الثالث فى  إلى  الرابع  المركز  الجنوبية من  كوريا 
أكتوبر عندما حصلت على تصريح دخول بدون تأشيرة 
إلى ميانمار، وحصلت كل من ألمانيا وفرنسا وكوريا 
الجنوبية على )تأشيرة دخول بدون تأشيرة ووصول( 
إلى 188 دولة، فيما ال يزال كل من العراق وأفغانستان 
يحتفظان بالمركز )106( فى مؤشر هينلى لجوازات 
السفر، حيث ال يتاح لمواطنيهما سوى 30 وجهة وصول.
وأشار مؤشر هينلى لجوازات السفر، إلى أن كل من 
الواليات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين تمتلكان 186 
وجهة، تراجعتا من المرتبة الرابعة إلى الخامسة، مع عدم 
تمكنهما من الوصول إلى أى والية قضائية جديدة منذ 
بداية عام 2018، ومع نشاط تأشيرات خارجية راكدة 
مقارنة باألداء العالى فى آسيا، مثل اليابان وسنغافورة 
وكوريا الجنوبية، يبدو من غير المرجح على نحو متزايد 
أن تستعيد الواليات المتحدة والمملكة المتحدة مكانهما 

األول فى عام 2015.
ويوضح المؤشر أن روسيا حصلت على دعم فى سبتمبر 

عندما أعلنت تايوان تنازاًل عن تأشيرة دخول للرعايا 
لكن   ،)2019 يوليو  المفعول حتى  )سارى  الروس 
البالد مع ذلك تراعت من 46 إلى 47 مكان مقارنة 
بالربع الثالث، بسبب الحركات األعلى فى الترتيب، 
وينطبق األمر ذاته على الصين، فقد حصل المواطنون 
الصينيون على حق الوصول إلى واليتين قضائيتين 
جديدتين )سانت لوسيا وميانمار(، لكن جواز السفر 
الربع، ليصبح  إلى مكانين فى هذا  انخفض  الصينى 
71 فى المجمل، بينما ال يزال هذا تحسناً مؤثراً بمقدار 
14 مكاناً مقارنة بالموقف الذى كانت الصين تحتفظ 

به فى بداية عام 2017.
وتابع المؤشر "ما كان رائًعا فى السنوات األخيرة هو 
الصعود المذهل لدولة اإلمارات العربية المتحدة فى 
مؤشر هينلى لجوازات السفر، من المرتبة 62 فى عام 
2006 إلى المركز 21 فى جميع أنحاء العالم حاليا، 
وتحتفظ دولة اإلمارات العربية المتحدة اآلن بجواز 

سفر رقم 1 فى منطقة الشرق األوسط".

أقوى جواز سفر فى العامل لعام 20١8..
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بقلم: إدوار ثابت
نظــرة  أول   

يوسف زمكحل   همسـات
بالحنين  المثقلة  الذاكرة  صاحب  اإلنسان  أتعس  ما 

واألوجاع

الحياة قصيرة ومصائبها تجعلها طويلة 

األهتمام ال ُيطلب 

هذه  يستحق  من  هو  اآلخرين  قبل  فأنا  سأبتسم 
األبتسامة

تظل المرأة في العشرين من عمرها حتى تموت 

شرف األمومة تاج على راس كل أم

منتهى القسوة أن تموت األشياء بداخلنا ونحن أحياء 

الفقير هو الذي يعيش بال امل 

الحب أعظم هدية إلهية للبشر لعلهم يهتدون 

من كلماتي : كان نفسي يوم أصعب عليك .. وترق 
تاني وتِحيي قلبي .. وتقولي كلمة تخلليني أفرح .. 
وأرجع تاني أشوف عينيك .. ياللي كلمة منك ممكن 
.. تغير يا روحي حاجات كثير .. وتخللي النجوم في 
أيدي .. والقمر منور بين أيديك .. بحبك بحبك ودي 

كلمة .. أهديها حبيبي مني إليك .   

العالناتكم يف الرسالة
514- 961-0777
450- 972-1414

Email: elressala@videotron.ca

  في العام 1842 ُوِضَع الحجُر األساِس 
للنظاِم الطائفّيِ في لبنان يوم قُِسمت اإلماُرة 
إلى قائم مقاميتين، مسيحيٌة ودرزيٌة. هذا 
النظاُم فرَضُه، يوَم ذاك، ممثلو الدُّوِل 
األوروبيِة على الدَّولِة الُعثمانيِة التي كانت 
تُعاني من َضعٍف منعها من رفِضِه. وقد 
كان على رأِس أولئك الُممثلين كلٌّ من 
الكولونيل روز، قنصُل إنكلترا العام، 
والمستر وود، قنُصلُها في دمشق، اللذين 
يِئَسا من استمالِة موارنِة لبناَن لسياسِة 
دولِتهما، التي كانت ترغُب في الهيمنِة 
على سوريا )أو بالد الشام( لتضمَن لها 
طريَق الهند. وقد وصَف رفعُت باشا، 
ناظُر الخارجيِة الُعثمانيِة آنذاك، مشروَع 
ذلك التقسيِم بقوله: “إنَّها بمثابِة إشعاِل 

ناَر الحرِب األهليِة.”1 
وعلى أثِر أحداِث العام 1860 اسَتبَدَل 
أولئك الممثلون، نظاَم القائم مقاميتين، 
أيًضا  ارتكَز  الذي  المتصرفيِة  بنظاِم 
على توزيِع المناصب بين المسيحييَن 
والمسلمين وحدَّدها بنسبِة: سبعٌة للمسيحيين 

وخمسٌة للمسلمين.
ومع انتهاِء الحرِب العالميِة األولى، انتُِدبَت 
الدولُة الفرنسيُة، الَعلمانيُة وصاحبُة شعاِر: 
“حرية – إخاء – مساواة”، “لمتدين” 
)civilisation( سوريا ولبنان. فكّرَست، 
، في “لبنان الكبير”، بدال  النظاَم الطائفيَّ
من إلغائِه، وأصبَح انتخاُب مجلِس النواِب 
يتمُّ بنسبة 6 مسيحيين و5 مسلمين. وعلى 
أثر إحصاء العام 1932، بَدَّلت بِدعَة تقسيِم 
اللبنانيين بين مسيحيين ومسلمين، إلى 
ِبدعٍة أشدَّ خطًرا بأْن اعتبرتهم “أقلياٍت 
دينيٍة، أي طوائف ومذاهب”2  فوزعت 
المناصَب بنسبِة عدِد أبناِء كّلِ مذهٍب. 
وأوجدت بالتالي نظاَم “المحاصصِة” 
ا حاولت أكثريُة أعضاِء  الطائفيِة. ولمَّ
النُّواِب، في أواخِر ذلك العام،  مجلِس 
كسَر هذا الُعرِف في التوزيِع، بالتوافِق 
على انتخاِب الشيِخ محمد الجسر لرئاسِة 
المنتدبُة،  السلطُة  َعلَّقت  الُجمهورية، 

الدستوَر 3... 
وفي العام 1943 أبقى مجلُس النواِب 
على نظاِم “المحاصصِة” هذا، بنٍصّ 
دستور  من   95 المادة  في  خجوٍل، 
عادلٍة  “بصورٍة  يقوُل:  االستقالل، 
تُمثَُّل  للعدِل والِوفاِق  ومؤقتٍة والتماًسا 
الطوائُف بصورٍة عادلٍة في الوظائِف 
ة وبتشكيِل الوزارِة دوَن أن يؤوَل  العامَّ

ذلك إلى اإلضراِر بمصلحِة الدولِة.”
عن  ُة  الدستوريّ الوثيقُة  انبثَقت  ثمَّ 
المؤتمَر الذي ُعقَد في العاِم 1989 في 
مدينة الطائِف السعوديِة، أي في خارج 
األراضي اللبنانيِة. وبنتيجِة هذه الوثيقِة 
ُعّدِلت بعُض مواِد الدستوِر بحيث جاَء 
في المادة )24( ما يلي: “والى أْن يضَع 
مجلُس النّواب قانوَن انتخاٍب خارَج القيِد 
وفًقا  النيابيُة  المقاعُد  ُع  تُوزَّ  ، الطائِفّيِ

للقواعِد اآلتية:
أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب - نسبيًّا بين طوائِف كل من الفئتين....”
يدفَع  أن  يستحقُّ  كان  أسال: هل  هنا 
ألِف  المائتي  يزيُد عن  ما  اللبنانيُّون 
قتيٍل وما يماثله، أو أكثر، من الجرحى 
قين، عدا عن الدَماِر  الذين أصبحوا معوَّ
والتهجيِر، ثمًنا لمقعٍد نيابٍي واحٍد كسَبه 

المسلمون!!؟؟
تقول: “على   )95( المادة  ثم جاءت 
أساِس  على  الُمنتخِب  النُّواِب  مجلِس 
والمسيحيين  المسلمين  بين  المناصفِة 

اتخاُذ االجراءاِت المالئمِة لتحقيِق الغاِء 
الطائفيَّة السياسيِِّة وفّق خطٍة مرحليٍة...”

غِم من مروِر نحو الثالثِة قروٍن  وعلى الرُّ
من، لم يؤخْذ أيُّ إجراٍء إللغاِء هذه  من الزَّ
“الطائفيَِّة السياسيَِّة”، فالقاعدُة الُمتبعُة 
في لبنان، لألسِف، تقول: “ال يدوُم إال 
عماِء  المؤقت”. أضف إليها رغبَة “الزُّ
السياسيِّين” في المحافظِة على مكاسب 
شخصية، نسبوها ُزوًرا، إلى الطوائِف 
ذاك  متجاِهلين  تمثيلها؛  يدَّعوَن  التي 
التناقض الواضح لهذا النظاِم مع سائِر 

نصوِص الدستوِر:
 وأولها مقدمتُه التي تقول:

“ج- لبناُن جمهوريٌة ديمقراطيٌَّة برلمانيٌَّة، 
ِة، وفي  ياِت العامَّ تقوُم على احتراِم الحّرِ
أِي والُمعتقِد، وعلى  طليعِتها حريُة الرَّ
العدالِة االجتماعيَِّة والمساواِة في الحقوِق 
والواجباِت بين جميِع المواطنين دوَن 

تمايٍز أو تفضيٍل.
ح- الغاُء الطائفيَِّة السياسيِّة هدٌف وطنيٌّ 
أساسيٌّ َيقتضي العمُل على تحقيِقِه وفَق 

خطٍة مرحليٍَّة.
الوطنيُّ  “الهدُف  هذا  أصبَح  فأين   “

”!!؟؟ األساسيُّ
تقول: “كلُّ  التي   )7( المادُة  وثانيها: 
اللبنانيين سواٌء لدى القانون وهم يتمتعون 
والسياسيَِّة  المدنيَِّة  بالحقوِق  واِء  بالسَّ
ة  لون الفراِئَض والواجباِت العامَّ ويتحمَّ

دونما فرٌق بينهم.
“ فأين هذه “المساواة بالحقوق”!!؟؟

وثالثها: نصُّ المادة )9(: “حريُة االعتقاِد 
مطلقٌة والدولُة بتأديِتها فروَض االجالِل 
هلل تعالى تحترُم جميَع االدياِن والمذاهِب 
وتكفُل حريََّة اقامِة الشعائِر الدينيَِّة تحت 
حمايِتها على أْن ال يكوَن في ذلك إخالٌل 

في النظاِم العام.
“ فكم من مرٍة أَخلّْت هذه الطائفيَُّة البغيضُة 
َك  بالنِّظاِم العام!!؟؟ وهل ينتظرون تفكُّ
كي  أبناِئِه  من  وتفريَغُه  لبناَن  وتفتَُّت 

“يفكروا” بإلغاِء هذا النظام؟؟
ورابُعها: نصُّ المادِة )12(: “لكّلِ لبنانّيٍ 
ة ال ِميزَة  الحقُّ في تولِّي الوظائِف العامَّ
الحٍد على اآلخِر إاّل من حيُث االستحقاِق 

والجدارِة...”. 
التمِييِز  وعدُم  الحقُّ  هذا  أصبَح  فأين 
بين اللبنانيِّين ما داَم لكّلِ مواطٍن سقٌف 
فوَق  بناُه  فوَقُه،  يرتفَع  أْن  له  يحقُّ  ال 
رأِسِه مذهٌب ُفرَض عليِه يوَم ُولَد، كما 
ُفرَض عليه اسُمه، ولم يختْر هو بنفِسه 

االنتماَء إليه!!؟؟
فإلى متى ننتظُر كي نتخلَّص من هذه 
اآلفة التي تتسبَُّب، يوًما بعد يوٍم، بهدم 
قواعَد وركائِز الوطِن وبغرِس العداوِة 
في نفوِس أبنائِه؟؟ هل ننتظُر من األجنبِّيِ 
الذي فرَض علينا هذا النظاَم أن يفرَض 

علينا إلغاَءه!!؟؟
ُق وال يجمُع،  وكفانا التَّغني بشعاٍر، يفّرِ
يسمونه: “العيش المشترك”. فنحن نريُد 
أن نكوَن مواطنين في وطٍن واحٍد موحٍد 
ال فضَل فيه ألحِدنا على اآلخر إال بقدِر 
انتماِئه إلى وطِنه ال إلى ديِنه أو مذهِبه. 
فِديني هو عالقتي بيني وبين خالِقي ال 

ثالَث بيننا.
والُمْؤسُف أيًضا أن هذا النظاَم الطائفيَّ 
الذي أنتج في لبنان دولًة فاِشلًة، َفرَضُه 
األجنبيُّ أيًضا على ابناِء العراِق الشقيِق، 
اليوَم على دروٍب مشابهٍة  الذي يسيُر 
اللبنانيُّون. وأرجو هللا  لما سار عليها 

أالَّ تنتقل العدوى إلى سوريَّا الحبيبة.

املؤسسة املصرية الروسية 
تصدر رواية ارض امليعاد

املؤسسة املصرية الروسية للثقافة والعلوم 
تصدر كتاب هرم ناصر »الرئيس وعصره«

لوحات ملكية بريطانية 
ُتعرض يف الواليات املتحدة ألول مرة

الطائفية فرضها 
األجنيب وتناقض 

الدستور

أسامه كامل أبو شقرا

كنت ، وما زلت وستبقى في ذاكرتي .
اين ستهرب مني ، وانا الذي هربت منك ،

لن تنساني ولن تتركني ، انا الذي بعدت عنك ،  
بقيت وستبقى في ذاكرتي مهما حييت .

نعم ، اتعلم من انت ؟ انت خليلي ، انت نعيمي ، انت اسمي وكياني 
انت كل وجداني ، انت بلدي ، انت اول موطيء لقدمي ،

انت وطني .
انهارك سبحت وتحت سماءك نشأت ومن  على ارضك ترعرعت وفي 

مياهك استقيت .
هانت علي العشرة واليوم تذكرت ، سامحني

ماجرى وما يجري اليوم على ارضك بسببي ألني هجرتك
يا ليت الشباب يعود يوما” ألذكر ما فعل بي وبك الرحيل 

في ذاكرتي ستبقى يا وطني 

يف ذاكرتي أنت

 بقلم: جــاك قرانـطـة

 القاهرة/ علي أبو دشيش 
أصدرت المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم 
رواية جديدة بعنوان “أرض الميعاد” للكاتب ليورى 

كولسنيكوف.
إن  المؤسسة،  الشافعي رئيس  الدكتور حسين  وقال 

شاب  قصة  تتناول  ي الرواية  د و ه ي
فولديتير،  حاييم  يدعي 
العالمية  الحرب  قبيل  هاجر 
الميعاد  أرض  إلى  الثانية 
“فلسطين” متأثرا بالدعاية 
وعندما  الصهيونية 
تبددت  بالواقع  اصطدم 
أحالمه ككثير غيره من 

المهاجرين اليهود.
في  الكاتب  ويولي   
اهتماما  الرواية  هذه 
بفضح  كبيرا 
الصهيونية  جوهر 
الروحية  وقرابتها 

مع الفاشية .
 حيث كان الصهاينة ينظمون تدريب 

عملي خارج فلسطين للمهاجرين  على أساسه تمنح 

له شهادة الدخول إلى أرض الميعاد فلسطين.
 ويحكي الكتاب أيضا عن الصهاينة و كيفية شراء 
صهيوني  اتحاد  بتكوين  العرب  من  األرض  قطع 

لشراء قطع األرض من العرب.
ويروي الكتاب عن الطقوس الدينية إلدخال الصبيان 

الذين بلغوا سن الرشد في العقيدة الصهيونية.

 القاهرة/ علي أبو دشيش 
أصدرت المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم 
كتاب “هرم ناصر” الذي يتناول الرئيس وعصره.

المؤسسة  رئيس  الشافعي  حسين  الدكتور  وقال 
“أندريه  بالســفير  فيها  التقيت  التي  األولى،  المرة 
“هرم  أيدينا  بين  الــذي  الكتاب  مؤلف  باكالنوف” 
معهد  في  كانت  وعصره”  الرئيس  ناصــر.. 

التابــع  ألكاديميــة االستشــراق 
الروســية  العلــوم 
انشــئ  والذي   –
في   –  1818 عــام 
الذكــرى  احتفالية 
لميــالد  المئويــة 
“جمال  الزعيم 
التي  الناصر”  عبــد 
“المؤسسة  نظمتها 
المصرية الروســية 
والعلوم”  للثقافــة 
ة  م ص ا ع ل ا ب
ة  ي ـ ـ س و ر ل ا
في  موســكو 

فبراير 2018.
إلى  وشملــت 
إزاحة  جانب 
عــن  الســتار 

الناصر  عبد  لجمــال  برونزي  تمثال 
االحتفاليــة،  في  المشــاركين  مــن  كلمــات  عــدة 
باكالنوف”  “أندريــه  الســفير  بينهــم  مــن  وكان 
بالحب  مفعــم  بحديث  المحتفلين  انتباه  شــد  الذي 
الناصــر”  عبد  “جمــال  الزعيم  لفكــر  والفهم 
خطط  خالل  من  للفقراء  الشــديد  بتحيزه  والتذكير 
إلى  النطاق،  واســعة  الشــاملة،  االقتصادية  للتنمية 
وإقامة  البالد،  اســتقالل  تعزيز  في  دوره  جانب 
في  لتساهم  والدولية  واألفريقية  العربية  التحالفات 
انصهار مصر في نظام دولي يحترم حقوق الدول 

والشــعوب.
قادة  هذا  حديثه  في  باكالنــوف”  “أندريه  ودعى 
الدول إلى االقتــداء بأطروحات الزعيم والقيم الــتي 
نــادى بها، لتكون منطلقات سياســاتهم بعد أن غدت 
“جمال  الزعيــم  أسســه  وضع  علًما  البالد  قيــادة 
دراســة  باكالنوف”  “أندريه  وأعد  الناصر”،  عبد 
“هرم  سماه  بالروسية  صدر  كتاب  في  عنه  قيمة 

ناصر .. الرئيس وعصره”.

لموضــوع  تطــرق  والــذي  الثانــي  اللقــاء  كان 
الكتــاب ذاتــه مــع الســفير “ف.ف. بوبــوف” وهو 
“منســق مجموعة “الرؤية االســتراتيجية: روســيا 
مجموعتــه  تتبــع  والــذي  اإلســالمي”،  والعالم 
إدارة الرئيــس “فالديمــير بوتــين”وكان بصحبــة 
عبــد  جمال  الحكيم  “عبــد  المهندس  الصديــق 
الناصر” الذي تحمس لترجمة كتاب الســفير “أندريه 
وعصره  الرئيس   .. ناصر”  “هرم  باكالنوف”: 
الذي  الكتاب  وهو  ونشــره،  للعربية، 
في  حاز 

ه  ت ا ع ب ط
الروســية اهتمام الكثيرين ، األمر الذي 

القى ترحيباً من أصدقائنا الروس والعرب.
ثورة  مسيرة  كتابه  في  باكالنوف،  أندريه  يروى 
مراحــل  ومســتعرًضا  األولى،  أيامها  1952منذ 
تطورهــا خالل ثـماني عشــرة ســنة حتى رحيــل 

الزعيم ًجمال عبد الناصر.
ــ  الغربيــة  للوعود  ا  مبكــر  الناصر،  عبد  التفــت 
األمريكية الوهمية في دعم الثورة وتقديم المساعدات 
الالزمة ، وها هو في خطبته في 20ديسمبر1954 
دون  خيراتنــا  ينهبــون  المســتعمرين  إن  يعلــن 
خجل ، ويعطوننــا مقابل ذلك وعود ا مبهمة بأنهم 
سيقدمون لنا قروًضا لتنفيذ مشاريعنا االقتصادية ، 
الثورة  انتصار  14 شــهًرا على  بعد مرور  واليوم 
، لم نر منهم شــيئا سوى وعوًد وكلماٍت فارغة لن 
نؤمن إال بأنفسنا .. ولن نعيش في أوهام أن يساعدنا 

العدو.

  يقولون أن اإلعجاب من أول نظرة مؤثر دائم ، 
هذا وهم ، فاإلعجاب الحقيقي هو الذي يتعدى تلك 
قد يختفي وقد   . أو تقصر  فترة تطول  النظرة وفي 
إلى متجر من  يبدو . ذهب  ثم  يستمر ، وقد يختفي 
المتاجر بحي من أحياء مونتريال ليشتري ما يحتاج 
إلى شرائه ، وبعد أن حمل ما معه يتجه إلى موقف 
السيارات العامة ليستقل سيارة منها ، وكانت المسافة 
التي تأخذها تلك السيارة قصيرة يستقل بعدها غيرها 
لتقله إلى بيته . وكان يمكنه أن يقطع تلك المسافة سيراً 
ولكنه فضل االنتظار. ووقف بالموقف ينتظر ، فإذا 
فتاة تقبل وتقترب منه ، سمراء ذات ُسمرة متوسطة 
ليست قاتمة وال خفيفة توحي بأصول أفريقية أو أسيوية 
فيسألها عن موعد قدوم السيارة الذي يمكن معرفته 
من األجهزة الخلوية التي يمسكها اآلن معظم الناس 
يتفحصون ما تعرضه لهم من ألعاب فينشغلون بها في 
طرقهم ، ويضعون على آذانهم تلك السماعات التي 
يسمعون بها ما يبتغون سماعه فقد كانت تمسك بيدها 
مثلها ، وكان معه هو جهازه الخلوي ولكنه ال يعرف 
منه إال أن يتصل وأن يتلقى اتصااًل من غيره ، مع 
بعض األمور التي ال تصل إلى االحتراف أو الخبرة 
الكبيرة . وتبتسم له الفتاة وتومئ فتتفحص جهازها 
إلى جانبه حتى  فتدنو  السيارة  قدوم  وتعرف موعد 
أوشكت أن تلتصق به لتريه الموعد ، وينكمش هو 
قلياًل ال ندفاعها وجرأتها ، فقد كانت حركتها مفاجئة 
له ، وتقول له في رقة يالحظ نبراتها أن السيارة ستأتي 
بعد دقائق ، فتنحنى برأسها وهي تضع جهازها أمام 
وجهه ليرى ما هو مكتوب به فيشعر بوجهها على 
وجهه ، وينظر إليه ولكنه لم يستوعب ما عليه فقد 
تملكه إعجاب بها أحسه في نفسه ، هل هذا اإلعجاب 
لجرأتها هذه ، أم أن حركتها هي ال مباالة منها الترى 

فيها غضاضة حتى تدنو منه بها. 
وتقول له في ابتسامة هادئة :   

- التكنولوجيا مهمة فيقول لها : أعرف ذلك ، ولكني 
ال أسعى إلى التعمق فيها ، وليست عندي الرغبة في 
هذا التعمق ، فرغبتي وهي ترتبط بعملي وأطالعي 
والتاريخ  واألدب  الشعر  في  األصلي هي  بموطني 
والنقد والفن ، المسرح والسينما والقراءة والكتابة. 
في  وتنظر  إليه  تلتفت  ذلك حتى  منه  تسمع  أن  وما 
عينيه فتتأوه وقد برقت عيناها وتقول له مؤكدة في 

إعجاب – هذا شئ رائع ، أني أحب تلك المجاالت 
وأحب أن أعرفها ففيها ما يمس القلب ، ولكن لألسف 
لست متعمقة فيها فيقول لها كما اني لست متعمقاً في 
التكنولوجيا فتبتسم وتقول له : إيجاليتيه أي متساويان 
فيه  تختلط  عاماً  حديثاً  قلياًل  ويتحدثان   . بالفرنسية 
الذين  باإلنجليزية كشيمة سكان مونتريال  الفرنسية 
يخلطونهما في أحاديثهم والسيما األصليون أو الذين 
تعلموا اللغتين . وتقبل السيارة فتتقدم نحوها وتحثه 
بيدها على أن يتبعها ، فيصعدان معاً ، وتبحث عن 
بعدها  ينزل  التي  المسافة  ولكن   ، به  يجلسان  مقعد 
إلى  فتجلس هي   ، فقط  تزيد عن محطة  قصيرة ال 
جانب النافذة وتشير إليه بيدها أن يجلس إلى جانبها ، 
ولكنه يعتذر إليها في خجل أن محطته القادمة فيحييها 
بها شئ طفيف  ابتسامة  في  إليه وجهها  فترفع  بيده 
من األسى شقَّ عليه وكأنما هي ضد رغبتها تقول له 
تلك الكلمة التي يقولها الناس عندما ينصرفون عن 
بعضهم – باي . وينزل من السيارة في بطء فيشعر 
وكأنما قد فعل شيئاً خاطئاً أحس معه أن تحيته إليها 
لم تكن كافية فيدنو من السيارة ويطرق على زجاج 
ابتسامة  تبتسم  بيده وهي  إليه فيحييها  فتنظر  النافذة 
عريضة شيقة وكأنما هي تلقاه بعد غياب . وتنطلق 
السيارة فيتطلع إليها وهي تنأى فيشعر باألسى ويؤنب 
نفسه على ما فعل ، لماذا لم يجلس إلى جانبها عندما 
دعته ليتحدثا ويتعارفا أكثر ؟! لماذا لم ينتظر بالسيارة 
بعض المحطات ولن يضيره ذلك فلم يكن عليه موعد 
يلتزم به ؟! أترى ما فعله تعجل منه دون أن يتروى 
فيه ؟! بل ألعله ينأى عن الذوق وطيب األخالق !! 
ويظل بالليل يفكر فيها وفيما فعله فيتمنى أن يراها مرة 
ثانية ليتعارفا ويفصح لها عن إعجابه بها ، ولو رآها 
سيقول لها في أدب يغلفه المدح وشئ من اإلصرار 
يغلفه الخجل : لقد تقابلنا في صدفة مرة ثانية من غير 
ثانية وال  نتقابل  أن نعد لذلك فكأنما البد وعلينا ان 
نفرط في هاتين الفرحتين اللتين تصران على لقائنا 
الجملة  تلك  يسترجع  فيظل  ترفض  لن  اليقين  ومن 
ولكن  رآها  ما  إذا  ينساها  ال  حتى  يحفظها  وكأنما 
هل سيفصح لها عن إعجابه بها ؟ لم يركز في هذا 

اإلفصاح فليتركه إلى اللقاء . 
ويمر يومان كان عليه أن يذهب بعدهما إلى المتجر 
الذي رآها فيه بموقف السيارات القريب منه ليشترى 

منه ما يحتاج إليه ثم يتجه ليستقل مترو األنفاق إلى 
مكتبة بوسط المدينة ليبتاع كتاباً من الكتب . ويترك 
المتجر إلى موقف السيارات ، وينتظر ويتلفت حوله 
كان  الوقت  تمناه ألن  أو  ذلك  توقع  وقد  يراها  لعله 

يقترب من ذلك الوقت الذي رآها فيه . 
ولم تأِت فاقتنع أن الفرصة ال تتكرر مرتين في نفس 
الموعد ونفس المكان . وأقبلت السيارة واتجه بعدها 
إلى مترو األنفاق فاشترى الكتاب . ويرجع إلى رصيف 
المترو فيجلس على مقعد من مقاعده ينتظره ، وإذا فتاة 
تمر أمامه وقد أمسكت بيدها جهازها الخلوي تنظر 
فيه فيدقق فيها وتمتلكه الدهشة ، هي نعم هي ، يالها 
من فرصة غريبة في شدتها ، قد تبدو لمن يحكيها 
أن بها أفتعااًل أو تزويراً ، ولكنها حدثت ، ال يراها 
بالمكان الذي تقابال به من قبل والذي توقع أو تمنى 
أن يراها فيه وأنتظر ولم تحضر ، وها هي اآلن تمر 
أمامه بعد أكثر من ساعة من غير أن ينتظر وبمكان 
يبتعد كثيراً عن ذلك المكان األول . ويرنو غلى سيرها 
بمحاذاة الرصيف تنأى عنه وهي تنظر إلى جهازها 
الخلوي وقد أمسكته بيدها ولم يعرف ماذا يفعل فقد 
منعته المفاجأة من أن يتصرف سريعاً فيتجه ليحييها، 
جانبها وظهرها  من  ويتفحصها  إليها  يتطلع  ولكنه 
ويدقق في تفحصه فيرنو إلى رأسها وشعرها وإلى 
جانب وجهها وصدغها وإلى حركتها ومشيها وإلى 
ساقيها وذراعيها وقامتها حتى قدميها وتتجه إلى مقعد 
من المقاعد تجلس عليه فتمد ساقيها أمامه والزالت 
تنظر إلى جهازها الخلوي، وينتظر منه تلك الرغبة 
التي تدفعه إلى أن يتجه إليها ويحييها ، ولكنه يحجم 
عن ذلك وإن كان على مضض واشفاقاً منه فقد شعر 
الذي  يتناقض مع االحساس  يتوقعه بل  لم  بإحساس 
شعر به عندما رآها بموقف السيارات وبعد أن رآها 
، أن إعجابه بها كان زائداً أو مبالغاً فيه دفعه إلى أن 
يصارعه رأيان أن يتجه إليها ويقول لها تلك الجملة 
التي ظل يحفظها أو يحجم عنها وعن تلك الجملة ، 
ولكن احجامه هو الذي ترجح أو لعله عرقله فلم يفعل 
منه  فتملكه  احجامه  من  أمتعض  قد  كان  وإن  شيئاً 
مشاعر من األسى واألسر بل من الشجو والشجن معاً . 
ويأتي المترو فيتباطأ قلياًل حتى يراها ماذا ستفعل ، 
فإذا هي تستقل نفس العربة التي أمامه من الباب الخلفي 
ويستقلها هو من الباب األمامي . فيجلس على مقعد 

من المقاعد ، ولكنها ال تنأى عن خياله فهي بالطبع 
تجلس خلف مقعده بعيداً أو قريباً ال يعرف ، هل رأته 
أم ال هل تنظر إليه ام تنشغل بجهازها الخلوي ذلك 
الذي يأسر الناس ، وهل ستنزل بمحطة قبل أن ينزل 
هو فمحطته هي نهاية الخط الذي يسير فيه المترو. 
يلمحها  يتوقف  أن  وقبل   ، نهايته  المترو من  ويدنو 
وقد دنت منه ومن مقعده الذي ال يزال يجلس عليه 
لتنزل من الباب الذي إلى جانبه والذي صعد منه هو 
فكان ذلك مما يلفت انتباهه ، لماذا لم تنزل من الباب 

الخلفي الذي صعدت منه وهو إلى جانبها ؟ 
إلى  منه  واقتربت  أمامه  وسارت  تقدمت  ولماذا 
الباب القريب منه؟ هل تعمدت ذلك حتى يراها هو 
األمر  ذلك  مثل  يفعلن  النساء  من  وكثير  ويحدثها، 
فال يقدمن أو يأخذن الخطوة األولى كما يقال فيتأنين 
وإن   ، مثلهن  فقلت هي  ويتدللن  ويتباهن  ويتباطأن 
لفتة عابرة وكأنما  إليه  تلتفت  لم  فلَم  منها  ذلك  كان 
لم تتعمدها أو تهدف إليها وتترك له هو ما يفعله . 
أتراها قد غضبت منه عندما تركها بالسيارة بعد ان 
دعته للجلوس إلى جانبها ، فأحست بجرح كبريائها 
فرغبت في أن تضمد هذا الكبرياء وتستعيده شامخاً 
فمرت هي أمامه مرتين حتى يبدأ هو بالتحدث إليها 

.. ولكنه لم يفعل . 
وتنزل من المترو فتسير بالمحطة ويخطو خلفها وهو 
تعتلي  قدميها وهي  فيرقب  إليها وإلى سيرها  ينظر 
درجات السلم ويرقب أجزاء جسمها بين الناس الذين 
يتقدمون ويهرعون فيلمح رأسها مرة ويلمح أطرافها 
ذراعيها وساقيها كتفيها وظهرها تبدو وتتوارى بينهم، 

وتتقدم هي ويتباطأ هو حتى اختفت بين الزحام . 
ولكن هل انتهت القصة ؟ وهل سيندم مرة ثانية ويتمنى 
أن يراها مرة ثالثة ؟ هل سيظل يفكر فيها وبعد تلك 
الجملة التي حفظها حتى ال ينساها إذا ما قابلها وقد 
يزيد عليها ؟ وهل ستتكرر الفرصة كما تكررت ام 

هي اآلن صعبة وصعبة للغاية ؟
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  ُعرضت مجموعة من اللوحات الملكية البريطانية ألول مرة في أمريكا، 
تحديداً في متحف الفنون الجميلة بمدينة هيوستن. ويُشار إلى أن بعضها لم 

يظهر خارج المملكة المتحدة سابقاً.
ويعرض المتحف، الذي افتتح 
يوم األحد، كيف ُصورت العائلة 
المالكة على مدى القرون الخمسة 
الماضية، بدءاً من لوحات تيودور 
إلى صور حديثة لألميرين ويليام 

وهاري.
المشارك  المنسق  وأوضح 
للمعرض، ديفيد بومفورد، أن 
هذه الصور، التي يبلغ عددها 
150 صورة، قد أُنتجت بالتعاون 
مع معرض اللوحات القومي 
في لندن، الذي أقرض المتحف 
العديد من األعمال المعروضة.

"الملوك هم تاريخ البالد، وما 
حققوه أو فشلوا في تحقيقه، هو 
قصة األمة"، هذا ما قاله بومفورد، 

الذي يشغل أيضاً منصب رئيس قسم الحفظ في معرض المملكة المتحدة الوطني.
وافتتح المعرض بصور تابعة ألسرة تيودور في أواخر القرن الخامس عشر، وهي الفترة التي ولدت فيها اللوحات التقليدية 

الملكية الحديثة. وقال بومفورد 
إن "الصور الملكية لم تكن 
واقعية قبل تلك الفترة، إذ كانت 
مجرد صور عامة". ومن خالل 
صور أسرة تيودور، أشار 
بومفورد إلى أنه "بدأنا في 
رؤية لوحات دقيقة، وتشابه 
فعلي مع األشخاص الحقيقيين".  
وتعود إحدى الصور القديمة 
إلى الفنان األلماني الشهير هانز 
هولباين األصغر، وهي لوحة 
مميزة للملك هنري الثامن، 
التي تشير تعابير وجهه المخيفة 

إلى القوة.  
وتعكس صور ابنة الملك هنري، 
إليزابيث األولى، نوعاً مختلفاً 
من أنواع البروباغندا، التي 
تعزز من فكرة كونها "الملكة 
العذراء". وقال بومفورد إنها 
"لم تتزوج من شخص قط، إذ 
تزوجت البالد"، مضيفاً أنها 
"ُصورت بمالبس بيضاء ألنها 

عروس ألمتها".
ورغم أن العديد من الصور 

المعروضة قد أصدرتها األسر الملكية، إال أن معرض هيوستن يضم أعمااًل 
فنية مستقلة، مثل تصوير آندري وارهول للملكة إليزابيث الثانية.

وتذكر هذه الصور بتوقف الملوك واألمراء واألميرات عن التحكم بكيفية تصويرهم. كما تُقدم نظرة عبر الزمن لكيفية بدء العائلة 
الملكية بالظهور أمام الناس بطريقة علنية.

وأوضح بومفورد أن عائلة الملكة فيكتوريا وزوجها األمير ألبرت هي أول عائلة ملكية التقطت صوراً، وكان األمير ألبرت قد 
شجع على التقاط الصور غير الرسمية.

وبدوره، أراد األمير إثبات أن عائلته كانت مثل أي عائلة أخرى في البالد، وهذا نوع من مفهوم الطبقة الوسطى لألسرة، كما 
كان يتعمد التالعب بالصور حتى يعطي هذا االنطباع.

ويسيطر التصوير الفوتوغرافي على الجزء الحديث من المعرض، إذ يتضمن صوراً إلدوارد السابع، وجورج الخامس وإدوارد 
الثامن الذي تنازل عن العرش في العام 1936، باإلضافة إلى وجود بعض الصور للملكة إليزابيث الثانية واألميرة ديانا.



  الجوز أو عين الجمل له العديد من الفوائد الصحية والجمالية غير المتوقعة!
الجوز من المكسرات الغنية باألحماض الدهنية أوميغا 3، كما يتميز بإحتوائه 
الجوز  فيحتوي  الجسم،  المفيدة لصحة  الصحية  والدهون  المواد  على جميع 
على العديد من المغذيات التي تعمل على تعزيز صحة الدماغ والصحة العامة. 
ولكن، ما ال تعلميه أن الجوز له العديد أيًضا من الفوائد الجمالية التي سوف 

نتعرف عليها سوياً في السطور القادمة.
تقليل عالمات الشيخوخة

الجوز غني بالمواد المضادة لألكسدة، والتي تساعد في تجديد خاليا البشرة 
والحفاظ على مرونتها. هذه المواد المضادة لألكسدة تعزز إنتاج الكوالجين 
عالمات  ظهور  من  وتقلل  الجلد  تقوي  وبالتالي  البشرة،  خاليا  وإصالح 

الشيخوخة. وذلك بتناول الجوز يومياً او بدهن البشرة بزيت الجوز الطبيعي.
تنقية البشرة وزيادة تألقها

يعني وصول  مما  للبشرة  الدموية  الدورة  تعزز  كيميائية  له خواص  الجوز 
لذلك  أفضل.  البشرة بصورة  خلية من خاليا  كل  الى  والمغذيات  األكسجين 

تناولي 3 حبات من الجوز يومياً إلضفاء تألق طبيعي وصحي على بشرتك.
 زيت الجوز لألمراض الجلدية

للفطريات ومضادة لاللتهابات. لذلك فهو  زيت الجوز له خصائص مضادة 
يساعد في عالج التهابات البشرة الناتجة من الفطريات مثل قدم الرياضي، 
المضادة  المكونات  من  غيره  مع  الزيت  خلط  كانديدا.  وفطر  والصدفية 

للفطريات الطبيعية مثل الثوم يساعد على تسريع عملية الشفاء.

تحسين نسيج الجلد
الجوز يعمل على تعزيز صحة بشرتك بشكل عام. فهو غني بفيتامين E، وهو 
مضاد لألكسدة يحمي بشرتك من أضرار الشمس. كما أن الجوز مصدر غني 

من الدهون الصحية اوميجا 3 التي تساعد في تعزيز خاليا الجلد والحفاظ 
على الرطوبة داخل بشرتك وتخليصها من السموم.

الجوز لشعر كثيف وقوي
الجوز لديه القدرة على جعل الشعر أسود المع وذلك ألنه يحتوي على 
الذي يجعل شعرك قوي  المغذيات األساسية، األمر  البيوتين، وهو من 
وكثيف. يحتوي الجوز أيضاً على البروتين، الذي يساعد في تقوية جذور 
الشعر. واالستخدام المنتظم لزيت الجوز أو تناول الجوز بصفة يومية 

يحسن من حالة شعرك بصورة كبيرة.
الجوز لنوم خالي من التوتر

الجوز يساعد في تحسين الحالة المزاجية وذلك ألنه يحتوي على الكثير 
من فيتامين B وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على تحسين 
من  التخلص  على  يساعد  أنه  كما  االكتئاب.  ومكافحة  المزاجية  الحالة 
التعب والقلق واألرق الذي يؤدي الى قلة النوم وتوابعه مثل انتفاخ العيون 

والتجاعيد.
الجوز مفيد جداً خالل فترة الحمل

في  تساعد  التي  المركب،   B فيتامين  مجموعات  على  يحتوي  الجوز 
إضافة حامض الفوليك، فيتامين B، الثيامين وكلها عناصر هامة لجسم 
واأللياف  والبروتينات،  بالمغنيسيوم،  أيضا  الجوز  ويكتظ  الحامل.  األم 
واألحماض الدهنية الصحية وكلها أيضاً مغذيات هامة لألم الحامل وجنينها. 
كما أن استخدام زيت الجوز على البشرة يساعد على تألق بشرة األم الحامل 

وقد يقلل من ظهور عالمات التمدد على البطن والفخذين.
الجوز يساعد في فقدان الوزن

الجوز يساعد في فقدان الوزن. وذلك الحتوائه على نسبة عالية من الدهون 
الجيدة، واأللياف الغذائية والبروتينات، كما أنه يساعد في خفض مستويات 
الكوليسترول في الدم. وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض في تراكم الدهون في 
الجسم. بخالف هذا، وجدت بعض البحوث التي أجرتها جامعة نافارا إسبانيا، 
أن الناس الذين تناولوا المكسرات بانتظام لديهم فرص أعلى بنسبة 31 في 
المائة لفقدان الوزن من أولئك الذين ال يتناولونها. لكن احرصي على تناول 

كميات معتدلة وابتعدي عن األنواع المملحة.
تعزيز صحة الدماغ

تناول حفنة يوميا من الجوز يعمل على تعزيز قوة الدماغ والذاكرة والجهاز 
العصبي بأكمله. أحماض أوميغا 3 الدهنية في الجوز تعزز الدورة الدموية مما 

يسهل وصول األوكسجين والمغذيات الى الدماغ.
تعزيز المناعة

الجوز مصدر غني للدهون الجيدة، والفيتامينات والبروتينات والمواد المغذية 
األخرى. لذلك فهو يعمل على تعزيز الصحة العامة. فهو يعمل على خفض 
مخاطر امراض القلب وأنواع معينة من السرطان باإلضافة الى تعزيز عملية 
التخلص من كل  الجسم على  يساعد  أيضا  الجوز  الغذائي.  والتمثيل  الهضم 
الشوائب الجلدية بسهولة تامة وكفاءة. أضيفي بضع حبات من الجوز لنظامك 

الغذائي يومياً لصحة أفضل وبشرة أجمل.

فهو  الشعر مهّمة جداً،  الموز على  فوائد   
نموه  الشعر وزيادة قوة  تنعيم  يساعد على 
وحماية مرونته الطبيعية ومنع تكون القشرة فيه
باشري في  الموز.  أقنعة طبيعية من   3 إليك 

تحضيرها فوراً
ماسك الموز للشعر

الناضج  الموز  ضعي في وعاء مناسب لب 
الهند  األفوكادو، وأضيفي حليب جوز  لب  مع 
الوصفة  ثم ضعي هذه  المزيج جيداً.  واخلطي 

على شعرك واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة
ضد تساقط الشعر

الرائب  اللبن  الناضج مع  الموز  لب  اخلطي  الشعر  تساقط  لمنع 
المنزلية والطبيعية على جذور  الخلطة  الطبيعي. ضعي هذه 
ثمَّ اغسلي شعرك  دقيقة،  إلى 20  لمدة 15  الشعر واتركيها 

بالماء البارد
للشعر الجاف

الموز  السائل مع لب  العسل  اخلطي ثالث مالعق كبيرة من 
لمدة  واتركيه  الرطب  المزيج على شعرك  الناضج وضعي هذا 
الخاص بك  بالشامبو  ثمَّ اغسلي شعرك  دقيقة،  إلى 20   15
النباتية مثل زيت  الزيوت  وأساسه من  لطيفاً  يكون  أن  ويفضل 

الزيتون أو جوز الهند أو الكيراتين.

صابونة البابايا: فوائد مجالية غري 
متوقعة لتبييض اجلسم

فوائد املوز للشعر يف ثالثة أقنعة منزلية

Vendredi 12 octobre 2018 
الجمعة 12 اكتوبر  2018

    صابونة البابايا من أنواع الصابون الصلب المصنع من خالصة 
الجسم والتخلص  لتبييض  الفائقة  بقدراتها  البابايا والتي تعرف  فاكهة 

من األماكن الداكنة.
الطبيعية كبديل  المنتجات  استخدام  النساء مؤخراً  الكثير من  تفضل 
صحي للمستحضرات التجميلية التجارية. فهي آمنة تماماً وتخلو من 
الكيماويات الضارة. لذلك، تعد صابونة البابايا من الخيارات المثالية 
لتنظيف البشرة وتنقيتها. فهي مصنعة من الخالصات الطبيعية والتي 
البابايا. كما تحتوي على نسبة هائلة من  ترتكز على فوائد فاكهة 
 A،E، C البشرة كفيتامين الفيتامينات األساسية والالزمة لنضارة 

وغيرها.
الجسم وإزالة  لتبييض  البابايا  الجمالية لصابونة  الفوائد  أهم  اكتشفي 

البقع الداكنة.
 1- صابونة البابايا لتبييض األماكن الداكنة

الجلد، فمع استخدامها  لتبييض  باستخدامها  البابايا  اشتهرت صابونة 
الجسم خالل  الغامقة في  التخلص من األماكن  بشكل منتظم يمكنِك 
الميالنين والتي  إنتاج صبغة  تقليل  أسبوعين فقط. حيث تعمل على 
تتسبب في زيادة تصبغات الجلد. ليس ذلك فقط، بل تعمل كذلك على 
تفتيح البشرة وتوحيد لونها. إذا كنِت تعانين من اسمرار بعض المناطق 

المرفقين أو حتى  من الجسم كمنطقة اإلبطين، 
البابايا بشكل  الندبات، استخدمي صابونة  آثار 

يومي لتدليك تلك المناطق.
2- صابونة البابايا لعالج حب الشباب

البابين  البابايا على إنزيم  تحتوي صابونة 
الطبيعي والذي يساعد على تقشير الجلد 
الميت لتجديد حيوية البشرة، مما يجعله عالجاً 
التقشر  الجلد. ال يعمل  للحكة وخشونة  مثالي 
الميت، لكن  فقط على إزالة األوساخ والجلد 
يعمل كذلك على التخلص من اإلفرازات 
البثور  الزائدة والتي تتسبب في ظهور  الدهنية 
البابايا  لذلك، تعد صابونة  السوداء.  والرؤوس 
من العالجات الفعّالة لتقليل ظهور حب الشباب 

وآثار الندبات.
3- صابونة البابايا لتنعيم البشرة

من أهم العالمات الدالة على فقدان صحة وحيوية البشرة هي الجفاف. 
الجلد والتشققات الشديدة، فأنِت من  إذا كنِت تعانين من خدوش 
الحلول  البابايا من أفضل  الجافة. استخدام صابونة  البشرة  صاحبات 
الجلد  البشرة والتخلص من طبقات  لتجديد حيوية  نتيجة  الجلد  لتنعيم 

الميت وخشونة الجلد.
4- صابونة البابايا إلزالة آثار الندبات

نظراً لخواصها الفعّالة لتقشير الجلد، تساعد صابونة البابايا على تفتيح 
المسام وتنقيتها من خالل إزالة طبقات الجلد الميت واإلفرازات الدهنية 
البثور  العوامل هي من أهم األسباب وراء ظهور  تلك  المتراكمة. 
بالتخلص منها بشكل منتظم من خالل  لذلك عليِك  الوجه،  وحبوب 

استخدام صابونة البابايا لتنظيف بشرة الوجه يومياً.
5- صابونة البابايا لعالج لدغ الحشرات

البابين والذي يعمل على  إنزيم  الكثير منا حول أهمية  قد ال يعلم 
الماء  الناتجة عن لدغ الحشرات. استخدام  التخلص من السموم 
الجلد وتطهيره بعد لدغات الحشرات من  البابايا لغسل  وصابونة 
أهم الخطوات التي عليِك اتباعها بشكل مباشر لتهدئة التهابات الجلد 

والتخلص من األلم والحكة.

   تحب كل سيدة أن تتميز بالجمال والنعومة والرقة، ويبدأ جمال المرأة من 
جمال... قدميها! فإن القدم الجميل يجعل المرأة أكثر جاذبية وأنوثة.

العناية بقدميهن و  النساء  الكثير من  لألسف تهمل 
القدمين  ال تهتمين بهما، مما يسبب خشونة في جلد 
التشققات والمظهر غير الجذاب.  ويعرضهما إلى 
تتمتعي  بالقدم بشكل كبير لكي  العناية  لذا يجب عليِك 
اقتراب فصل الصيف.  باألنوثة والجمال خاصة مع 
المنزل  بقدميِك في  العناية  لِك سيدتي طرق  نقدم  لذا 
والروتين اإلسبوعي للحصول على قدمين ناعمين 

كالحرير ولكي تتميزي بإطاللة جذابة وأكثر أنوثة!
عالج تشققات القدمين

المزعجة  القدمين  التخلص من مشكلة تشقق  يمكنِك 
خالل اسبوع واحد فقط بالطريقة اآلتية.

المكونات: 
عبوة من الفازلين الطبي، عصير ليمون

طريقة التحضير
1- أحضري عبوة من الفازلين الطبي وعصير ليمونة.

2- أضيفي الليمون إلى الفازلين، وادهني قدميِك كل يوم 
بهذا الخليط قبل الذهاب إلى النوم.

3- ارتدي جوارب قطنية بعد الدهان، وفي الصباح استخدمي الحجر والمبرد 
المخصص للقدمين للتخلص من الجلد الميت.

4- استمري على هذه الوصفة طوال األسبوع وسوف تتخلصين من تشققات 
القدمين المزعجة.

تقشير القدمين
القدمين  التي تساعد على الحفاظ على جمال  القدمين من األمور  تقشير 

والتخلص من الجلد الزائد باإلضافة إلى أن التقشير يفتح لون القدمين.
المكونات

الخشن، ملعقتان كبيرتان من  السكر  ليمونتان، ملعقتان كبيرتان من  عصير 
الملح الخشن

طريقة التحضير
1- أحضري عصير الليمون والسكر والملح الخشن وإمزجيهم معًا.

2- ضعي الخليط على القدمين وإتركيه لمدة 15 دقيقة.
3- افركي الخليط بحركات دائرية واستمري في الفرك برفق لمدة 5 دقائق.

4- إغسلي القدمين بالماء الفاتر وقومي بترطيبهما بالفازلين أو بالكريم.
5- كرري هذه الوصفة مرتين في األسبوع.

العناية بأظافر القدمين
يجب عليِك اإلهتمام بأظافر القدمين أيًضا، لمظهر أنيق ومميز.

المكونات
3 مالعق من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من زيت اللوز، زيت الورد

الطريقة
1- أحضري وعاء و ضعي فيه ماء ساخن.

2- أضيفي إلى الماء القليل من زيت الزيتون وزيت اللوز.
3- ضعي قدميِك في هذا الوعاء لمدة نصف ساعة او أكثر.

4- بعد أن تخرجي قدميِك من المياه، قلمي أظافرِك بالمبرد، ثم أزيلي الجلد 
الميت الذي يحيط باألظافر.

5- ادهني أظافرِك بزيت الورد الذي يمنحهم قوة ولمعان.
6- كرري هذه الوصفة مرة كل اسبوع.

تبييض القدمين
لتبييض وتفتيح  يمكنك عمل وصفة طبيعية مرة أو مرتين في األسبوع 
القدمين. تساعد هذه الوصفة على تفتيح البشرة ألن كل من الحليب والكركم 

يحتويان على الخواص التي تبيض بشكل كبير.
المكونات:

ملعقة كبيرة من الكركم، ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ملعقتان من الحليب
طريقة التحضير

الليمون،  الكركم، وملعقة كبيرة من عصير  1- اخلطي ملعقة كبيرة من 
وملعقتان من الحليب حتى تحصلي على عجينة سميكة.

2- ضعي الخليط على قدميِك وإتركيه لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسلهما 
جيداً بالماء الفاتر.

تنعيم القدمين
هناك الكثير من المواد الطبيعية التي يمكنِك تنفذيها في المنزل لتحصلي على 
الزيتون على ترطيب  قليل. يساعد زيت  ناعمتين ورائعتين في وقت  قدمين 

القدمين ومنحهما النعومة الفائقة عند اإلستمرار على استخدامهم.
المكونات

ملعقة زيت زيتون ، ملعقة زيت جوزالهند، ملعقة زيت الكافور
الطريقة

1- اخلطي الثالث زيوت معًا.
2- ضعي الخليط على قدميِك، وقومي بتدليكهما برفق لمدة 5 دقائق.

3- إرتدي جوارب نظيفة قطنية قبل الذهاب للنوم.
4- في الصباح، اغسلي قدميِك جيدًا وكرري الوصفة يومياً.

استعدي للشتاء بالروتني اليومي للعناية بالبشرة يف فصل اخلريف

روتني العناية بالقدمني األسبوعي

شتاء 2019.. مباذا تتميز موضة مالبس النساء؟

10 فوائد مجالية وصحية للجوز تعريف عليها

  عادت موضة خريف وشتاء عام 2019 للنساء إلى تصميمات السبعينيات والثمانينيات، 
وظهرت األكتاف الكبيرة واألقمشة الالمعة بشكل كبير.

وتنوعت العروض ما بين ميالنو اإليطالية، وباريس الفرنسية، ونيويورك األمريكية، 
وامتازت بالجرأة والجاذبية، ما خطف أنظار المتابعين والمهتمين بالموضة.

وفي أسبوع ميالنو للموضة، تراوحت التصميمات ما بين األناقة الكالسيكيّة والرياضيّة، 
وفخامة الفرو، وفق ما نشره موقع »الجميلة«.

وتميّزت بعضها باألشكال الهندسية المتداخلة والممزوجة بعضها ببعض.
وظهرت في تصميمات الشتاء األلوان الترابيّة التي لطالما ارتبطت بالسبعينيات.

كما تميزت العروض بالفرو سواء كان طبيعياً أو اصطناعياً، إال أنه أضفى فخامة وأناقة 

على المالبس.
وأوضحت خبيرة الموضة األلمانية ماريا هانز، أن »عارضات الماركات العالمية تألقن 
بالفرو االصطناعي على منصات عروض األزياء هذا الموسم«، مشيرة إلى أنه يمتاز 
بمظهر أنيق وفخم يجعل من الصعب التفريق بينه وبين الفرو الطبيعي، وفق ما نشرته وكالة 

األنباء األلمانية.
من جانبها، لفتت خبيرة الموضة األلمانية ريتشي كاركوفسكي إلى أن »الفرو االصطناعي 
يجعل القوام أكثر بدانة، خاصة أن الموديالت الحالية تأتي بقَّصة ضخمة؛ ومن ثم فإن هذه 
الموديالت ال تناسب المرأة قصيرة القامة أو ذات القوام النحيل؛ ألنها ستبدو كما لو كانت 
مختبئة. لذا يتعين عليها اختيار موديل ذي قَّصة ضيقة، مع مراعاة أن يكون الفرو ذا طبقة 

نحيلة«.
وسادت ألوان النيون الفاقعة على الكثير من التصميمات، وبعضها غّطى اإلطالالت بالكامل، 

والبعض اآلخر أتى على شكل ضربات لونيّة بسيطة تضيء الزّي.
وبيَّن خبراء الموضة أن هذه األلوان تعطي المرأة الثقة والجاذبية.

وفي أسبوع باريس للموضة، طغت الرومانسيّة على التصميمات، مع بعض النفحات الجريئة 
والخارجة عن المألوف.

وبدت األكتاف الكبيرة واألقمشة الالمعة ظاهرة بقّوة، وأعادت إلى األذهان تصميمات 
الثمانينيّات.

وُعرضت تصميمات لمالبس بطبقات متعددة، تمنح النساء الكثير من الدفء.

وانتشرت طبعات المربّعات أيضاً في أسبوع باريس للموضة، وأتت بألوان مختلفة ومتنّوعة 
وبأحجام متفاوتة.

وسادت الفساتين رومانسية الطابع على منصات العرض، وأتت بقَّصات طويلة أو متوسطة 
الطول.

وشقّت طبعات القطط البرية كالنمور والفهود طريقها إلى منصات العرض، واستقرت على 
الكثير من تصميمات موضة خريف وشتاء 2019-2018.

وهذه النقشة الكالسيكية تاريخية؛ حيث إنها تبقى رائجة على مّر المواسم.
وشوهدت خالل أسابيع الموضة لفصل الشتاء، في لندن وباريس ونيويورك، العديد من 

تصميمات المعاطف واإلطالالت الشتوية، نعرض لكم أبرزها..

للعديد من  البشرة  تتعرض  الفصول  تغيير   مع 
عليها  مباشراً  تأثيراً  تترك  والتي  الخارجية،  المؤثرات 
تتسبب  والشتاء حيث  الخريف  في فصلي  وخاصةً 

برودة الجو في جفاف البشرة، وتقشر الجلد.
اليومي  العناية  بتغيير روتين  التجميل  وينصح خبراء 
الجلد  للحفاظ على صحة  الفصول  لتغيير  وفقاً  بالبشرة 

الجفاف. البشرة من  وحماية 
الخريف: بالبشرة في فصل  للعناية  اليومي  الروتين 

 1- غسول البشرة الخالي من الصابون:
 مع زيادة فرص جفاف البشرة وتشققها يُفّضل استخدام 
باختيار  ويُنصح  الصابون،  من  الخالي  البشرة  غسول 
ترطيب  ليحافظ على  بقاعدة كريمية  بشرة  غسول 

الجو. تأثير برودة  البشرة، وحمايتها من 
المرطبة: الزيوت  البشرة بخالصة  2- استخدام ُمقشر 
في  اإلفراط  فمع  ذو حدين  البشرة سالح  ُمقشر   
اإلستخدام قد يتسبب في جفاف البشرة وظهور التجاعيد 

المبكرة.
البشرة بخالصة  باختيار مقشر  الخبراء  وينصح 
أو  والشتاء،  الخريف  في فصل  المرطبة  الزيوت 
من زيت  كبيرة  3 مالعق  بإضافة  منزلي  مقشر  عمل 
السكر،  إلى 2/1 كوب من  أو زيت زيتون  الهند  جوز 
في  الخليط  واستخدام  الليمون  وقطرات من عصير 

بالماء  ويُشطف  دقائق،   3 لمدة  المبللة  البشرة  تدليك 
في  الماسك مرتين  ويُكرر  البارد  الماء  ثم  الفاتر، 

األسبوع.
3- ترطيب البشرة بصورة يومية:

اللوشن  واستبدلي  يومية،  المرطب بصورة  استخدمي   
يُكّون حاجز  والذي  المرطب  بالكريم  المرطب 

البشرة. داخل  بالرطوبة  لإلحتفاظ  مضاعف 
الكريمات  اختيار  يفضل  كانت بشرتك جافة  إذا 
لقدرتهم  الشيا  زبدة  أو  الكاكاو  زبدة  بخالصة  المرطبة 
البشرة  وترطيب  الجلد،  اختراق طبقات  الفائقة على 
 E فيتامين  كبسوالت  باستخدام  يُنصح  كما  الداخل.  من 

لترطيب مضاعف، وحماية البشرة من ظهور  موضعياً 
المبكرة. التجاعيد 

البشرة بعد  وللحصول على نتائج رائعة يُفضل ترطيب 
قبل  المرطب  باستخدام  ينصح  كما  مباشرةً،  اإلستحمام 

استفادة ممكنة. النوم ألقصى 
4- مرطب الشفاة:

وداومي على  الشتاء على شفاهك  لتأثير  استعدي   
الخريف،  في  يومية  الشفاة بصورة  استخدام مرطب 
باستخدام  األسبوع  في  مرتين  الشفاة  بتقشير  ويُنصح 
السكر مع  قليل من  باستخدام  أو  األسنان،  فرشاة 
الفازلين وتُشطف بالماء الفاتر، ثم يتبع بمرطب الشفاة.

التي  الشفاة  أو مرطبات  الفازلين،  باستخدام  يُنصح  كما 
داخل  بالرطوبة  تحتفظ  والتي  الفازلين  تحتوي على 

لفترة أطول. ليبقى رطباً  الجلد 
وترطيبهما: باليدين  العناية   -5

للعديد  تتعرض  التي  الجسم  أعضاء  اكثر  من  اليدين   
من المؤثرات الخارجية التي عادةً ما تتسبب في جفافها 
المرطب  الكريم  استخدام  احرصي على  وخشونتها، 
المضاف  الجليسرين  من  قليل  باستخدام  ويُنصح  يومياً، 
الجليسرين  أو  الليمون،  إليه قطرات من عصير 

بالماء. المخفف 
6- واقي الشمس:

 قد ال تكون أشعة الشمس بنفس قوتها في فصلي الشتاء 
النهار  في  الخروج  يعني  ذلك ال  أن  إال  والخريف 
الشمس بصورة  واقي  استخدمي  للشمس،  واقي  بدون 
المرطب بمعامل  النهار  يومية كما يمكن استخدام كريم 

الحماية.
بالقدمين: العناية   -7

في  األكبر  المشكلة  الكعبين، وخشونتها هي  تشققات   
والوقاية  لها  اإلستعداد  يمكن  والتي  والشتاء،  الخريف 
قطنية  وارتداء جوارب  قوي  باستخدام مرطب  منها 
او  قوي  ُمقشر  باستخدام  الكعبين  تقشير  ،مع  النوم  قبل 

أسبوعياً. مرتين  الطبي  الحجر  باستخدام 
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بعد حكم سجنها..مريهان حسني تعّلق : 
مازلت يف منزلي ومل يقبض علي

تتويج »دمشق-حلب« جبائزة نور الشريف 
يف مهرجان اإلسكندرية السينمائي

براد بيت وليوناردو دكابريو بـ »السوالف« 
وشعر على جنب × الستينيات

خالد النبوي ينتهي من تصوير 
»يوم مصري«

أمينة خليل فخورة بعيوب جسدها: كلنا متشابهات 
وهناك رجل يراني أمجل فتاة يف العامل

450 972 1414  /  514 961 0777

السوري  الفيلم  حاز   
»دمشق-حلب« للمخرج 
جائزة  الخطيب،  باسل 
األفالم العربية الطويلة التي 
النجم المصري  تحمل اسم 
الراحل، نور الشريف، وذلك 
خالل فعاليات مهرجان 

اإلسكندرية السينمائي.
وألقى النجم دريد لحام )84 
عاما( كلمة عقب تسلمه 
الجائزة عن الفيلم الذي يلعب 
دور البطولة فيه، جاء فيها: 

الذين لوال محبتهم  الخطيب،  المتميز، باسل  المخرج  فيلم )دمشق-حلب( وعرابهم  »شكرا لزمالئي، طاقم عمل 
وإخالصهم ما نلت هذه الجائزة«، وتابع لحام قائال: »أهدي باسمكم هذه الجائزة ألمنا الصابرة الصامدة، سوريا«.

وفي سياق متصل، فاز بجائزة أفضل مخرج في المهرجان، المخرج الفلسطيني، رشيد مشهراوي، عن فيلمه األخير، 
»كتابة على الثلج«، بينما راحت جائزة أفضل سيناريو درامي إلى الكاتب المغربي، عثمان أشقرا، عن فيلم »ولولة 

الروح«.
أما بالنسبة لجائزة أفضل ممثل، فقد حازها النجم التونسي، عبد المنعم شويات، عن دوره في فيلم »مصطفى زد«، 

في حين تقاسمت سوزان نجم الدين وسعيدة باعدي جائزة أفضل ممثلة.

  كشفت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب أخيراً 
الجديد  ألبومها  لصدور  المواكبة  الجديدة  إطاللتها  عن 
قليلة  أيام  بعد  كامالً،  البوستر  نشرت  بعدما  »نساي«، 
دون  فقط  األلبوم  اسم  يحمل  منه  نشر جزء صغير  من 
اعتاده  لما  تماماً  مغاير  بمظهر  شيرين  وبدت  صورتها، 

الجمهور.
يوم  األلبوم رسمياً  قّررت طرح  الوهاب  شيرين عبد 
الموافق ذكرى عيد ميالدها، و  الجاري  أكتوبر   8

أغنية، وهي   12 اختيار  استقرت على  المصادر  بحسب 
الرجالة«، » ضعفى«،  »أبو  »حبه جنه«، »كدابين«، 
»بيصعب عليا«، »تاج على راسك«، »يا ريتها جت«، 
»أغنية طيبة وجدعة«، »لوانى«، »كالم عينيه«، 
إشراف  تحت  بالكامل  األغنيات  تسجيل  وتم  »نساى«، 
كما خضعت  والملحن حسام حبيب،  المطرب  زوجها 
تم تصوير  بينما  بيروت،  في  لجلسة تصوير خاصة 

الكليب في إيطاليا.

أمينة خليل من هجوم  المصرية  الفنانة  تسلم  ،لم 
الجماهير على إطاللتها في حفل ختام مهرجان 
معاناتها من زيادة  أبرزت  التي  السينمائي،  الجونة 
الوزن، مع ترهالت واضحة في األجناب،  في 
بارزة تكشف كل عيوب  وقررت نشر صورة 
جسدها، وعلقت عليها برسالة ثقة موجهة لكل فتاة 

تعاني من هذه االنتقادات.
أمينة علقت على الصورة عبر صفحتها الشخصية 
مثالية، ولدي  قائلة: »نعم لست  بوك  الفيس  بموقع 
أجناب تدعونها مقابض الحب أو حلوى الـ)مافن(، 
الذي  اليوم  تطلقون عليها اآلن، وفي  ما  أعلم  ال 
ارتدي فيه قميص قصير يكشف بطني ال آكل كثيرا، 
لكن بعد عودتي من تلك الليلة أعوض كل ما فاتني، 

أتعرف لماذا، ألننا كلنا نفعل ذلك«.
الليل  في منتصف  الخفيفة  الوجبات  أضافت: »هذه 
وأنا واقفة في المطبخ مع فتيات يفعلن الشيء نفسه 
بالضبط تجعلني أشعر أنني عادية، وأننا جميعا بشر 
لن  نكون عليه. ألنني  أن  ينبغي  ما  عاديون، وهذا 
أبدل تلك اللحظات بأي شيء آخر، ألن الضحك أو 
النكات أو جلسات النميمة أثناء تناول تلك الوجبات 
الخفيفة في منتصف الليل تجعلني أملك الحياة، وأنا 

أحبها«.
أننا جميعًا  أنت. وتقبلي  وكتبت: »تقبلي من 
دائًما شخًصا  أنه سيكون هناك  مختلفون. وتقبلي 
أفضل يسير على السجادة الحمراء أمامك. ولكن ما 
يجب أن تتقبليه أن تكوني على ما يرام مع ذلك، و 
ثقي أن شخصا ما في هذا العالم سوف يراك دائما 
كلنا متشابهات.  النهاية  العالم، وفي  في  فتاة  أجمل 
فنحن جميعًا نفوس جميلة، وأحيانًا هرمونية، 
دائًما  ولكننا  وبالكاد كامالت،  بأنفسنا،  نثق  وأحيانًا 
بشر. انعمي بذلك. ال شيء يضيء أكثر من الثقة«.

  الناقدة أحالم األسيوطي

شريين عبد الوهاب تكشف عن إطاللتها 
اجلديدة مع البوسرت الرمسي أللبوم 

»نساي«

شعبان عبد الرحيم يف العناية املركزة 
حبالة حرجة

الممثل المصري  ياسر   أعرب 
الذي  بالتكريم  جالل  عن سعادته 
مهرجان  ضمن  عليه  حصل 
»همسة الفني واألدبي« في دورته 
البطولي  الجديدة، وذلك عن دوره 

في مسلسل »رحيم«.
إلى كل من ساهم  بالشكر  وتوّجه 
النجاح،  الى جانبه في تحقيق هذا 
خصوصا زوجته الداعم األّول له، 
العمل وبالرغم من  إلى أن  مشيًرا 
المشاهد  المأساوية، إال أن  نهايته 

تعلّق به.
من ناحية أخرى، كشف ياسر 
جالل أنه يستعد خالل الفترة المقبلة 

لتقديم عمل تلفزيوني جديد سيكون مفاجأة لمحبيه، يجّسد فيه دور فريد من نوعه لم يسبق أن جّسده به من قبل.

حال من الجدل أثيرت بعد إنتشار خبر صدور حكم بحبس الفنانة المصرية  ميرهان حسين  لمدّة عامين ونصف 
العام وغرامة مالية قيمتها 30 ألف جنيه مصري 
في قضية القيادة تحت تأثير المخدر والتعدي على 

موظف خالل تأدية عمله.
الشرطة  إلقاء  تردد عن  ما  ذلك هو  والسبب في 
بعد صدور  على حسين  فوراً  القبض  المصرية 
بين  القلق والخوف  إلى حالة من  أدى  القرار مما 

أهلها وأقاربها.
وبعد األخذ والردّ كثيراً، حسمت حسين الجدل في 
إحدى صفحاتها  كتبت عبر  الموضوع حيث  هذا 
قائلةً:« »أنا متواجدة في منزلي ولم  الخاصة 
فالقضية تسير في  الحكم مبدئي،  يقبض علًي ألن 
مجراها الطبيعي كما أن المحامي الخاص بي بدأ 

في إجراءات اإلستئناف على هذا الحكم«.
وأضافت »ثقتي كاملة في القضاء المصري، كما 
أن هذه المحنة جعلتني أعرف حجم حب أصدقائي 

لي سواء داخل الوسط الفني أو خارجه«.

)الجزء الثاني(: 
)شخصية كمال( : شخصية مثقفة ، هادئة الطبع ، يحترم اآلخرين ، مهذب ، مازال يحلم بحبه 
لعايدة شداد التي تزوجت حسن زميله وعاشت في سويسرا . )الصراع( أن صراع كمال 
هو األنتقال بشخصيته من حالة من حاالت الفكر إلى حالة أخرى . ومن هذه األنتقاالت تنمو 
شخصيته وتتطور في )بطـء( وسرعة )ساكنة( . رأى بدور األخت الصغرى لعايدة )مرفت 
أمين( فعاد حبه القديم لها . )أزمته( أنه شارد بين بدور وعايدة وهذا يجعله ال يتطور سريعاً 

من  له  اآلخيرة  الفرصة  تعمل ألقتناص  واحدة 
عريق  أصل  ومن   ، مدرسة  مثله 
لما  أهتماماً  يعير  ال  )زروته(  
تقوله بدور خاصة بعد أن صرحت 
بتقدم عريس لها ، فإذا به )يتطور 
ببطء( فال يسمع ما قالته و)بسرعة 
ساكنة( يسأل عن عايدة ، فتحاول 
كرامتها  جرح  النه   النهوض 
فيسألها كمال : ايه في ايه ؟ فكانت 
بدور في قمة األندهاش من سؤاله 
عنه:  راضية  غير  وهي  فتقول 
.)فالقرار(  لتتركه  والحاجة.  ال 
 . تردد  أي  بدون  بدور  تركته 
في  خولي  مازال  و)النتيجة( 
 . األبتدائية  السلحدار  مدرسة 
خطوة  يتقدم  ولم   ، يتزوج  لم 
 : أمين  ومرفت  الشريف  )نور 

جيدان( . 
)زهرة  عائشة(   )شخصية 
العلى( شخصية هادئة، جميلة ، 
. كان سوء الحظ لها بالمرصاد 
لم   . وأبنائها  زوجها  فقدت 

قنديل(  )حياة  نعيمة  سوى  . تبق 
، تزوجت نعيمة عبد المنعم ابن خالتها خديجة )هدى سلطان( لكنها رحلت في الوالدة 

ثم رحل سي السيد والدها مما تسبب في تحطيم عائشة.  كان الضوء الوحيد في حياتها هو 
ظهور الضابط حسن إبراهيم )المخرج حسن عبد السالم( حبيبها القديم لكن منعها والدها سي 
السيد أن تتزوج قبل شقيقتها الكبرى خديجة . ظهور شخصية الضابط حسن يذكرنا بأحداث 
فيلم )بين القصرين( وبذلك أستطاع السيناريست ربط الخط الدرامي للشخصيات من مرحلة 
أداء  السالم  العال وحسن عبد  .)زهرة  السكرية  إلى  القصرين  بين  الكهالة من  إلى  الشباب 
متميز غير مبالغ فيه سواء من عائشة الهادئة الحزينة ، أو الضابط الصارم في المواقف مع 

عبد المنعم وأحمد . 
)طرائف الفيلم( : )هذا ما يثبت فيه حسن األمام معرفة سيكولوجية الشعب المصري للضحك 
والفرفشة( – جليلة )تحية كاريوكا( وبياضة )نبيلة السيد( وعطيات )مديحة كامل( ترقصن 
وتغنين )الحلو مخاصمني( تحكي جليلة لكمال عن والده سي السيد فيقول : أيوه يا هانم . 
أيام  يندمون على  القهوة  السيد مع شلته في  .- سي  أنها هانم  بياضة وجليلة على  فتضحك 
زمان . يمسك سي السيد كأس الويسكي ويقول : الواحد يندم على الشر مش على الخير يا 
والد القديمة . يضحكون . – محمد عفت )محمد شوقي( يخبر سي السيد : أنا كنت عند جليلة 
ولمحت كمال أبنك بينسحب من عندها . سي السيد : وأنا اللي كنت خايف عليه من الكتب 
)سي  رأسها  مجتمعة وعلى  األسرة   – )يضحكون(  ورايا  بابا جاي  تكلمني  أوعى   : فيقرا 
السيد( ألخذ الرأي بزواج )نعيمة( من )فؤاد( ابن العامل عند محل سي السيد . فيقول عبد 
المنعم : صحيح خاله فران ، وخاله الثاني عربجي وعمه وكيل نيابة ، لكن اإلنسان بعمله مش 
بأهله . تقول خديجة : لو تمت الجوازة دي تبقى نعيمة )حتعاشر ناس واطيين( – رضوان 
يخبر والده ياسين وأمه زنوبة أنه كان عند الباشا . تقول زنوبة : طول ما الباشا وراك الحياة 

حتكون حلوة . 
)فقط( : نجد ان الشخصيات ثابتة في الثالثية مع تغير الممثلين في كل فيلم : فمثاًل شخصية 
»زبيدة« في )بين القصرين( كانت مها صبري ، )قصر الشوق( ميمي شكيب – )السكرية( 
نجواد فؤاد. كذلك شخصية )زنوبة( على التوالي : نعمت مختار – نادية لطفي – مها صبري 
– هذا يجعل المشاهد يركز على الممثلة وليس على سمات وابعاد الشخصية نفسها ألن أقترن 
في ذهنه الشخصية بممثلة معينة لها أدراكها لتوصيل )للمشاهد( النقط األساسية والسمات 
الصغيرة التي تميز كل منهن . – وقد أحسن المخرج حسن األمام باألحتفاظ بالعمالقين : يحي 
شاهين في دور )سي السيد( وعبد المنعم إبراهيم في دور ياسين عبد الجواد في الثالث أفالم .. 

) اإلخراج(: لمخرج الروائع » حسن األمام« . 
أننا نشهد أن ال أحد يستطيع إخراج هذه الثالثية مثل »حسن األمام« فدراسته العربية والفرنسية 
)مدرسة الفرير كوليج دي السال( أعطت له سعة أفق كبيرة ، إلى جانب فهم ودراسة بذوق 
وعواطف الجياشة لإلنسان المصري . كذلك سيكولوجية الشعب المصري لولعه للضحك 
والنكت والفرفشة حتى في أحلك المواقف . وقد أستطاع بتجميع أكبر قدر من الممثلين فمن 
)جيل الرواد( : يحي شاهين ، عبد المنعم إبراهيم – محمود المليجي – هدى سلطان – مها 
صبري – تحية كاريوكا – نبيلة السيد – زهرة العال ، المخرج حسن عبد السالم وغيرهم .. 
ومن )الجيل الجديد( : مرفت أمين – نور الشريف – بوسي – لبلبة – مديحة كامل – مديحة 
حمدي – منى جبر – عبد الرحمن على – وجدي ومحمد العربي – حسين حسن األمام – 
أحمد أجومي وغيرهم . – قبل التترات يقدم المخرج نبذة عن أسرة السيد أحمد عبد الجواد 
وأبنائه وأحفاده . فمعه في بين القصرين كمال وعائشة وأبنتها نعيمة – ومن قصر الشوق 
السكرية خديجة وزوجها  . ومن  وأبنته كريمة  وأبنه رضوان  ياسين وزنوبة زوجته  يأتي 
وأبنائها عبد المنعم وأحمد . ومع التترات يضع الموسيقى التصويرية )فؤاد الظاهري( على 
أنغام العصر من : طب وأنا مالي – أوعى تكلمني – خايف أقول اللي في قلبي – بالدي 
بالدي . ثم يبدأ الفيلم بياسين يغازل سيدة بمالئة لف تمشي بدالل فيفاجأ و)نحن كجمهور(  
الجمهور  أنتباه  الضحك ويشد  يثير  فهذا موقف   . فتوبخه  اللسان  أخته سليطة  بأنها خديجة 
ويترقب بوله مشاهدة بقية الفيلم . – استعرض حسن األمام المظاهرات الحية المليئة بالشعب 
)ووحيد سيف( يهتف عودة دستور 32 . – الباشا عبد الرحمن الوفدي )محمود المليجي( 
يعجب برضوان ويتفق مع زميله حلمي بأنتظارهما في القصر . – و أستعرضت كاميرا )عبد 
المنعم بهنسي( قصر الباشا من ثراء وفخامة ورقي . – كما أستعرضت الكاميرا منزل جليلة 
العالمة )تحية كاريوكا( مع بياضة )نبيلة السيد( وعطيات )مديحة كامل( والكل يرقص ويغني 
الحلو مخاصمني – وأصبح كمال زبون دائم وأتخذ عطيات عشيقة له . – نجح المخرج في 
إظهار مركز األب في اسرته مع األبناء واألحفاد في لقطة طويلة يجلس الوالد على مائدة 
الطعام وعندما ينهض – تتسارع االسرة لتناول الطعام . فكانت سلطة وأحترام األب ال حدود 
لها . – أظهر المخرج الجامعة المصرية )جامعة فؤاد األول( وأستعرضت الكاميرا لقطات 
طويلة وبانورامية للجامعة وأحفاد سي السيد يدرسون مثل أحمد وزميلته علوية )منى جبر( 
. – أبدع اإلخراج في عرض القتال بين ألمانيا وبولندا وأجتماع روزفلت وتشرشل لمدة 01 
أيام . ثم الرقص في كازينو سويت ملودي فتناقض بين الحروب في الغرب ، والشرق يغرق 
في الفساد – الضابط حسن إبراهيم )المخرج حسن عبد السالم( يحاول القبض على موزعي 
المنشورات يلتقي مع حبيبته عائشة التي كان سيتزوجها ورفض سي السيد ، وحسن أنذر 
عبد المنعم وأحمد من توزيع المنشورات – عبد المنعم وأحمد يصعدان السلم ويحتضنان على 
موسيقى بالدي بالدي ومونتاج سريع اللقطات للسيد المسيح والجوامع مع الكنائس وأجراسها 
األمام(  حسن   ( الروائع  مخرج  ورائه  كان  هذا  كل   . الصليب  مع  الهالل  يحيا  وهتاف   .
إلخراجه ثالثية نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل لألدب – وقدم فيلماً كبيراً )السكرية( 

يحمل رسالة هادفة )من ال يملك الكرامة ال يملك حريته( . رحم هللا زمن الفن الجميل .

آخر ثالثية نجيب محفوظ 
نقد فيلم :«السكرية«

من ال يملك الكرامة ال يملك حريته 

بعد التعاقد على فيلم جديد.. 
تامر حسنى يبدأ حتضريات األلبوم القادم

  رغم أن السوبر ستار تامر حسنى مازال يحتفل نجاح 
البومه الجديد »عيش بشوفك«، إال أنه بدأ التحضير أللبومه 
الملحن محمد  الجديد، حيث يجرى حاليا جلسات برفقة 

رحيم، للتحضير للعمل المقبل.
تامر حسنى:  التعاون مع  الملحن محمد رحيم على  وعلق 
»الحمد هللا بداية قوية جدا لأللبوم الجديد لتامر حسنى محدش 

ممكن يتوقع احنا بنعمل إيه ادعولنا«.
المخرج  النجم تامر حسنى مع  اتفق  وفى سياق متصل، 
الذى  الجديد،  الماروق على إخراج فيلمه  اللبنانى سعيد 
تعاقد على بطولة مع المنتج زين الكردى للعرض فى عام 
2019، ليكون هذا الفيلم هو التجربة السينمائية الثانية بعد 
النجم أحمد عز والنجمة دنيا  فيلم »365 يوم سعادة«  مع 

سمير غانم عام 2001.
ويعرض للنجم تامر حسنى حالياً فيلم »البدلة« الذى تخطت 
إيراداته حاجز الـ50 مليون جنيه فى شباك التذاكر، ويشارك 
العزيز،  أمينة خليل، دالل عبد  فى بطولته أكرم حسنى، 
ماجد المصرى، محمود البزاوى، وطاهر أبو ليلة وضيوف 
الشرف حسن الرداد وإيمى سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد 
شوبير ومجدى عبد الغنى وتامر أمين وتأليف أيمن بهجت 

قمر وإخراج ماندو العدل.
جدير بالذكر أن تامر حسنى اتفق مع المخرج اللبنانى سعيد 
الماروق على إخراج فيلمه الجديد، الذى تعاقد على بطولة 
مع المنتج زين الكردى للعرض فى عام 2019، ليكون هذا 
الفيلم هو التجربة السينمائية الثانية للماروق بعد فيلم »365 
يوم سعادة« مع النجم أحمد عز والنجمة دنيا سمير غانم عام 

2001، وبدأ القائمون على الفيلم فى التحضيرات المبدئية للعمل 
من اختيار الفكرة والمؤلف وبعدها يتم ترشيح الفنانين المشاركين 
فى البطولة، السيما وأن الشركة المنتجة ترغب فى بدء تصويره 

العيد فى 2019  بالعرض فى أحد مواسم  للحاق  المقبل  الشهر 
تامر  المتوقعة بسبب جدول حفالت  التصوير  لتوقفات  وتحسباً 

الغنائية.

براد بيت »54« وليوناردو دى   
كابريو »43« بأزياء ومظهر الستينات 
فيلمها  من خالل كواليس تصوير 
 Once Upon a Time in الجديد » 
فالنجمين يظهران   « Hollywood
بتيشرت ضيق وبنطالون شارلستون، 
الشعر على احد  الي تصميم  اضافة 

الجانبين ومع ترك سوالف الذقن.
 Once Upon a Time in وفيلم »   
Hollywood » يشارك في بطولته 
عدد كبير من نجوم هوليوود، و من 
ابرزهم ليوناردو دي كابريو و مارجوت 
روبي و لورينزا ايزو و داكوتا فانينج و 
ال باتشبنو، و الفليم من إخراج وتأليف 

كوينتين تارانتينو.
وتقع أحداث الفيلم في والية )كاليفورنيا( 
الممثلة  مقتل  حيث   ،1969 عام 
المخرج )رومان  تيت( زوجة  )شارون 
)تشارلز  المجرم  بواسطة  بوالنسكي(، 

مانسون( وأتباعه ورفاقه.

ياسر جالل مكّرم يف مهرجان »همسة« عن 
دوره يف »رحيم«

  انتهى الممثل المصري  خالد 
كافة مشاهده  النبوي  من تصوير 
يحمل  الذي  الجديد  فيلمه  في 

عنوان » يوم مصري« .
يوم  فيلم »  ان  الجدير ذكره 
مصري« من تأليف يحيى فكري، 
واخراج أيمن مكرم، ومن بطولة 
بينهم  من  الممثلين  من  كبير  عدد 
الفيشاوي  النبوي،  أحمد  خالد 
التونسية ،  حنان مطاوع  ،  درة 
،  خالد سرحان ، ومحمد جمعة 
واحد  يوم  في  األحداث  وتدور   ،
الحواديت  عن مجموعة من 
عن  تكشف  التي  المتداخلة، 
اإلجتماعية من خالل  الضغوط 
نماذج متعددة من المواطنين، من 

فئات إجتماعية وعمرية مختلفة.

بعد أن كان الفنان المصري  شعبان 
عبد الرحيم  قد تعرض خالل الشهر 
الماضي لوعكة صحية أجبر على 
إثرها الدخول إلى المستشفى والمكوث 
فيها 5 أيام وذلك إثر إصابته بمشكلة 
في التنفس بسبب التدخين ، على 
الرغم من نصائح األطباء المستمرة له 

بالتوقف عن التدخين.
كشفت مصممة األزياء االماراتية 
منى المنصوري أن عبد الرحيم عاد 
ودخل المستشفى مؤخراً حيث أنه 
يمكث في العناية المركزة ووضعه 

الصحي حرج.
ونشرت عبر صفحتها الخاصة على 
أحد مواقع التواصل اإلجتماعي مقطع 

فيديو يجمعهما وعلّقت عليه بالقول:" الفنان المحترم الغالي والصديق شعبان عبدالرحيم في حاله حرجه في العنايه المركزه ادعو 
له بالشفاء وان يعبر هذه المرحله الحرجه اللهم انت الشافي انت المعافي اشفيه من كل سقم بعظمتك يارب العالمين".



ميكائيل جان متمّسكة بالرتّشح لوالية ثانية على رأس 
منّظمة الفرنكفونّية

باسم  المتحّدث  لوبالن  برتان  قال   
األمينة العاّمة المنتهية واليتها لمنّظمة 
الفرنكوفونيّة، إّن ميكائيل جان ماضية 
رأس  على  ثانية  لوالية  ترشحها  في 
الذي  الواسع  التأييد  رغم  المنّظمة 
تحظى به المرّشحة لويز موشيكيوابو 

وزيرة خارجيّة رواندا.
حكومتي  موقف  على   تعليق  وفي 
ترشيح  دعم  بعدم  وكيبيك  كندا 
رسالة  في  لوبالن  قال  جان،  ميكائل 
الكترونيّة إّن ال شيء يتقّرر قبل قّمة 
أرمينيا  في  تنعقد  التي  الفرنكوفونيّة 
اكتوبر  األّول  تشرين  و12   11 في 

الجاري 2018   .
»االجماع يفترض وجود نقاش يجري في إطار القواعد. 
النقاش  بأّن هذا  القّمة يوم غد، ما من شّك  ومع انطالق 
أبواب  وراء  والحكومات  الدول  رؤساء  بين  سيجري 
مغلقة«: برتان لوبالن الناطق باسم األمينة العاّمة المنتهية 

واليتها لمنّظمة الفرنكوفونيّة ميكائيل جان.
وقد انضّمت كندا وكيبيك إلى فرنسا والدول االفريقيّة في 

تأييدها للمرّشحة الراونديّة لويز ميشيكيوابو.
وقال رئيس حكومة كيبيك المنتخب جان فرانسوا لوغو 
أمس الثالثاء إنّه لن يدعم ترّشح ميكائل جان لوالية ثانية.
وفي السياق نفسه، قال جيريمي جيو  الملحق االعالمي 
لوزيرة لوزيرة الفرنكوفونيّة الكنديّة ميالني جولي »إّن 
كندا مستعّدة لالنضمام إلى التوافق كما تقضي به الطريقة 

المتّبعة في الفرنكوفونيّة«.

بإجماع  عادة  للفرنكوفونيّة  العام  األمين  اختيار  ويتّم 
حظوظ  أّن  يعني  ما  للتصويت،  حاجة  ودون  األعضاء 
دعم  دون  من  تتضاءل  ثانية  بوالية  للفوز  جان  ميكائيل 

فرنسا وكندا وكيبيك ومنّظمة االتّحاد االفريقي.
انتقادات عنيفة من  وكانت ميكائل جان تعّرضت لحملة 
دوالر  مليون  نصف  إنفاقها  بسبب  االعالم  وسائل  قبل 
في  المستأجر  مقّرها  على  تصليح  أعمال  إجراء  بسبب 
هذه  أّن  علما  بيانو،  لشراء  دوالر  ألف  و20  باريس 
النفقات حصلت على موافقة الحكومة الكنديّة في اوتاوا.

وإذ يثّمن الكثيرون أداء ميكائل جان ودورها على رأس 
انتقادات  لحملة  تعّرضت  أنّها  إاّل  الفرنكوفونيّة،  منّظمة 
عنيفة من قبل وسائل االعالم بسبب إنفاقها نصف مليون 
المستأجر في  دوالر إلجراء أعمال تصليح على مقّرها 

باريس.

كيبيك: بناء املساكن اجلديدة يف أعلى مستوياته منذ 2011
أنواعها  اختالف  على  الجديدة  المساكن  عدد  بلغ   
الحالي  العام  من  األول  النصف  في  تشييدها  بدأ  التي 
لها  مستوى  أعلى  مسكناً،   19317 كيبيك  مقاطعة  في 
في  عددها  عن   18% نسبتها  وبزيادٍة   2011 عام  منذ 
تقرير  أفاده  الماضي، وفق ما  العام  النصف األول من 
صادر عن »جمعية محترفي البناء والسكن في كيبيك« 

.)APCHQ(
وعزا مدير القسم االقتصادي في الجمعية، جورج 
المستوى  هذا  الجديدة  المساكن  عدد  بلوغ  المبير، 
العالي إلى »نمو جيد لسوق العمل، وأسعار فائدة ال 

تزال متدنية، ونمو اقتصادي«.
ة للتأجير التي بدأ تشييدها  وارتفع عدد المساكن المعدَّ
في النصف األول من العام الحالي بنسبة %37 عن 
الماضي. ومن  العام  النصف األول من  عددها في 
سمات عصٍر يشيخ فيه المجتمع في مقاطعة كيبيك، 
ثالثة  أصل  من  مسكٌن  »تقريباً  كندا،  بسائر  أسوة 
للمسنين«،  كمسكن  مصنٌف  للتأجير  ة  معدَّ مساكن 

أشار المبير.

كما يفيد التقرير بأن %61 من األسر في مقاطعة كيبيك 
في  مسكناً  تملك  األسر  من   12% وأن  مسكنها،  تملك 

مبنى مشترك.
وفي مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك وعاصمتها 
تملك  أسر  خمس  أصل  من  تقريباً  أسرٌة  االقتصادية، 

مسكناً في مبنى مشترك.
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)19 أخطاؤنا يف اللغة )

أسامه كامل أبو شقرا

 ارتداء الرموز الدينية يف كيبيك: الـ”كاك” يبدي ليونًة
  أظهر حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك )»كاك« 
CAQ( ليونًة اليوم فيما خص موقفه من ارتداء الرموز 
الدينية من قبل موظفين في القطاع العام. والحزب المذكور 

فاز بحكومة أكثرية في االنتخابات 
التشريعية العامة التي جرت في 
األول من تشرين األول )أكتوبر( 
المنتظر أن يعلن  الجاري، ومن 
تشكيلته  لوغو  فرانسوا  زعيمه 

الحكومية األسبوع المقبل.
اليوم  عقده  صحفي  مؤتمر  ففي 
في  الوطنية  الجمعية  مبنى  في 
قال  كيبيك  الكيبيكية  العاصمة 
النائب سيمون جوالن باريت، أحد 
الناطقْين باسم الحزب في مرحلة 
الحكومة  إن  الحكومي،  االنتقال 
المقبلة مستعدة إلجراء محادثات 
أجل  من  المعارضة  أحزاب  مع 

إقرار قانونها حول العلمنة.
وألمح جوالن باريت في هذا السياق إلى إمكانية السماح 
للمدّرسين الحاليين الذين يرتدون رموزاً دينية بمواصلة 
ارتدائها، كما يطالب بذلك الحزب الكيبيكي االستقاللي 
الليبرالي  الذي شّكل المعارضة الرسمية بوجه الحزب 

الكيبيكي الحاكم في الجمعية الوطنية السابقة.
ورّداً على سؤال قال جوالن باريت إن الصليب المثبت 
على الجدار داخل الجمعية الوطنية منذ عام 1936 سيبقى 
في مكانه ألنه »جزء من التراث« الكيبيكي. وإذ رأى أن 
وجود الصليب المذكور هو »مسألة ثانوية« إزاء النقاش 
حول ارتداء الرموز الدينية، قال إن »من المؤكد« أن 

موضوعه سيُثار »في مجلس الوزراء«.
الناطقة اأُلخرى باسم حزب  وكان جوالن باريت برفقة 
التحالف من أجل مستقبل كيبيك في مرحلة االنتقال الحكومي، 
النائبة جونفييف غيلبوه، قد قاال األسبوع الفائت إن الحكومة 

المقبلة ستحظر على القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة 
وحراس السجون والمدّرسين ارتداء الرموز الدينية على 

اختالفها خالل دوام العمل.

وقالت غيلبوه آنذاك رداً على سؤال إن الحكومة ستمنح 
المدّرسين الذين ال يريدون االلتزام بالقانون الجديد وظائف 
ال يتعاطون فيها بشكل مباشر مع الطالب، وإن من يرفض 

هذا اإلجراء سيفقد عمله.
ضد  األحد  يوم  مونتريال  في  حاشدة  تظاهرة  وجرت 
التحالف  لحكومة  العنصرية  و«السياسات  »العنصرية« 
من أجل مستقبل كيبيك« شارك فيها مواطنون من معتقدات 
مختلفة وكان فيها وجود بارز لنساء مرتديات غطاء الرأس 

اإلسالمي.
يُشار إلى أن إحدى توصيات لجنة بوشار تايلور االستشارية 
حول التسويات المتصلة بالفوارق الثقافية الصادرة عام 
الدينية من قبل  الرموز  2008 تنص على حظر ارتداء 
موظفي الدولة الذين يمارسون صالحيات قسرية، كالقضاة 

والمدعين العامين وأفراد الشرطة وحراس السجون.

كندا: الرتويج للمارجيوانا ضمن شروط  
   حّددت الحكومة الكنديّة موعد 
دخول القانون المتعلّق بتشريع 
استهالك الماريجوانا ألغراض 
ترفيهيّة حيّز التطبيق األسبوع 
المقبل وتحديدا في السابع عشر 
من تشرين األّول اكتوبر الجاري.

ويفرض القانون المذكور عددا 
من القيود على المعلنين وعلى 

حمالت الترويج للماريجوانا.
وهو  أبيغ  جايسون  ويقول 
في  إعالنيّة  مؤّسسة  صاحب 
مدن  أكبر  سسكتون  مدينة 
وسط  في  مقاطعة سسكتشوان 

الغرب الكندي، إنّه يعمل على تصميم التسويق لشركتين 
لبيع الماريجوانا.

وممنوع عليه أن يستخدم شخصيّات حقيقيّة او خياليّة 
وحتّى حيوانات في إعالنات التسويق، كما أنّه ممنوع 
عليه استخدام دعايات إعالنيّة ، خالفا لما يجري في 
حمالت الترويج للبيرة أي الجعة حسب قول جايسون أبيغ.

كما أنّه محظور أن يؤّدي اإلعالن إلى إثارة أيّة مشاعر 
حيال الماريجوانا،إيجابيّة كانت أم سلبيّة.

وينبغي بموجب القانون أاّل تجعل اإلعالنات استهالك 
الماريجوانا جّذابا للشباب، وهي كلّها حسب صاحب 

أبيغ، قواعد مقيّدة على  مؤّسسة اإلعالنات جايسون 
غرار قواعد الترويج للسجائر.

هي  تخضع  أن  ينبغي  القنّب،  بيع  لمحاّلت  وبالنسبة 
األخرى لمجموعة من القيود، وأن تغيّر طريقة استقبال 

الزبائن الذين يدخلون المحّل للمّرة األولى.
الماريجوانا  لبيع  تفتح خمس محال  أن  المتوّقع  ومن 
أبوابها في 17 تشرين األّول اكتوبر الجاري، وهو اليوم 
الماريجوانا  المتعلّق بتشريع  القانون  فيه  الذي يدخل 

ألغراض ترفيهيّة حيّز التطبيق.

رفات:
له. فيقال  أنه جمع مذكر ال مفرد  يعتقد بعضهم أن رفات مؤنث، والصواب 
الُحطام من كل شيء  فاُت:  لُتدفن، كذلك ُحطام وُركام. والرُّ لُيدفن رفاته ال 
ر. والُحطاُم ما َتّكّسَر من الَيبيس، والتَّْحطيُم التكسير. وَرَكَم الشيء َيْرُكُمه  تَكسَّ
َمْرُكوٌم بعُضه على بعض. وشيء  إذا َجَمعه وأَلقى بعضه على بعض، وهو 

ُركاٌم: بعضه على بعض. (لسان العرب البن منظور).
احتاج:

ُيقال (أحتاج   يقول كثيرون (أحتاج هذا الشيء) وهذا خطأ، والصواب أن 
إليه). وفي لسان العرب البن منظور: }وقد أَِرَب الرجُل، إِذا احتاج إِلى الشيِء 

وَطلََبه،{.

سلسلة:    
دقائق لغوية )18(

جناح: 

يقال: جناح الطير ال جانحه. ففي لسان العرب (باب جنـح): »َجَنـَح 
ُجُنوًحا، واْجَتَنـَح: ماَل،« فهو جانح، أي مائل.  َيْجَنـُح وَيْجُنـُح  إِلـيه 
»وَجناُح الطائر: ما َيْخِفق به في الطيران، والجمع أَْجِنحة وأَْجُنٌح... 
َجناحاه.  اإِلنسان:  َيُده. ويدا  اإِلنسان:  يداه. وَجناُح  الطائر:  وَجناحا 
ْحَمة{؛ أَي أَلِْن لهما  ّلِ من الرَّ وفـي التنزيل: }واْخِفْض لهما َجناَح الذُّ

ْهب{؛«  جاِنَبَك. وفـيه: }واْضُمـْم إِلـيَك جناَحك }من الرَّ

لوُع َتْحَت التَّراِئب مما َيلي  وفي القاموس المحيط: »والَجواِنُح: الضُّ
ْدَر، واِحَدُتُه: جاِنَحٌة. والَجناُح: الَيُد، ج: أْجِنحٌة وأْجُنٌح، والَعُضُد،  الصَّ
ُنريُدُه، وبالضم:  َفِر، أي:  السَّ َجناِح  واإلْبُط، والجاِنُب... وَنْحُن على 
اللَّْيِل:  اإلْثُم. والِجْنُح، بالكسر: الجاِنُب، والَكَنُف، والناِحَيُة، ومن 

، واْسٌم.«  اِئَفُة، َوُيَضمُّ الطَّ

رغب:  
يقال: رغب فيه إذا أراده، ورغب عنه إذا َتَرَكه ُمَتَعّمًدا وَزِهَد فيه ولم 
ُيِرْدُه. ويقال: َرِغـْبُت بفالٍن عن هذا اأَلمِر إِذا َكِرْهَته. وال يقال: رغبه. 

(عن لسان العرب البن منظور)

سهرة ثقافية ناجحة للكاتب والباحث أبو شقرا يف “الرسالة”
الرسالة  جريدة  مقر  احتضن   
بالتعاون مع منتدى اللغة العربية 
وآدابها فعاليات ندوة إطالق وتوقيع 
كتاب الباحث والكاتب االستاذ أسامة 
أبو شقرا، تحت عنوان »الجهاد في 
القرآن .. ال قتال بعد وفاة النبي«، 
وذلك في تمام الساعة السابعة من 
مساء يوم األحد الموافق 7 اكتوبر 

.2018
قدم السهرة االعالمي الزميل فيكتور 
كل  عليها  وعلق  وافتتحها  دياب 
من السيدة الدكتورة ناهيدا العاصي 
حرب  علي  االعالمي  والزميل 
والباحث والكاتب المغربي علي 
الكاتب  يقوم  أن  قبل  األدريسي 
أبو  أسامة  االستاذ  والمحاضر 
على  والرد  الحوار  بفتح  شقرا 
كافة األسئلة التي وجهت إليه من 
جموع الحضور الذي امتلئت به 
القاعة منذ البداية وحتى النهاية، 

في جو من الحب واأللفة.
ف فعاليات هذه األمسية   وقد شرَّ
الثقافية المتميزة كل من أ.د. ماجد 
السيد قنصل مصر للعالقات الثقافية 
والتعليمية والسيد األستاذ عارف 
مونتريال عن  بلدية  سالم عضو 
باإلضافة  لوران  السان  دائرة 
رئيس  زمكحل  فريد  لألستاذ/ 
تحرير  ورئيس  ادارة  مجلس 

جريدة الرسالة.
والجدير بالذكر مشاركة الصديق 
الفنان عزيز دوني مدير القطاع 
الثقافي بالمركز المغربي الكندي 
في مونتريال بتقديم فاصل موسيقي 
متميز على آلة العود نالت استحسان 

الجميع.
وقد قام المهندس سيمون هابوري 
بنقل فعاليات هذه السهرة الثقافية 
التواصل  وسائل  على  الغنية 
حيث  مباشر  بث  االجتماعي 
تابع فعالياتها المئات من المهتمين 
الثقافي العربي. كما قام  بالشأن 

الشاب داني مدلل بتصوير فعاليات األمسية فوتوغرافياً.
كل التهنئة للباحث والكاتب الجاد والمتميز أسامة أبو شقرا 
ولكل من شارك في نجاح هذا العمل الثقافي الجاد والذي 

يحسب لجريدة الرسالة ويضيف إلى رصيدها ورسالتها 
التنويرية الكثير والكثير.

الف مبروك مع أطيب األمنيات بالتوفيق للجميع.
 يوسف زمكحل

حكومة اونتاريو: وداعا 
للهواتف الثابتة؟

اونتاريو  مقاطعة  حكومة  في  المال  وزارة  أعلنت    
أنّها تخلّت عن الهواتف الثابتة لديها  وأنّها سوف تكتفي 
لتعطي    téléphones cellulaires الخليوة  بالهواتف 

المثال لآلخرين.
وزارته  إّن  اونتاريو  في  المال  وزير  فيديلي  فيك  وقال 
فقط  خّطين  وأبقت  الثابتة  للهواتف  خّطا   24 عن  تخلّت 

أحدهما لموّظفة االستقبال واآلخر للمقّسم الهاتفي.
"لم أكن على دراية حتّى بوجود خّط هاتف ثابت لدينا. 
بإمكاننا جميعا الوصول إلى البريد االلكتروني والرسائل 
النصيّة. وهذه طريقة أكثر فعاليّة لالتّصال بنا": قال فيك 

فيديلي وزير المال في حكومة اونتاريو.
وينطبق هذا االجراء على الموّظفين التابعين لوزير المال 
توفير  في  ويساهم  المال  وزارة  موّظفي  باقي  دون  فقط 

نفقات قدرها 11 ألف دوالر.
للهواتف  تويتر صورة  فيديلي على موقع  الوزير  ونشر 
إّن  فيها  يقول  بتغريدة   وأرفقها  مكتبه  في  المفصولة 

"تعّهدنا بضغط النفقات يبدأ من هنا في مكتبنا".
هذا ويبحث وزراء آخرون في حكومة اونتاريو في إلغاء 
خطوط الهواتف الثابتة في وزرائهم أسوة بوزير المال. 
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 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

 10 معلومات عن متحف اآلثار باإلمساعيلية.. 
حيتوى على 6 آالف قطعة

Les proverbes en français et arabe
- L’argent est un bon serviteur et un 
mauvais maître.

 - المال عبد صالح وسيد طالح 
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  متحف آثار اإلسماعيلية من أهم المتاحف فى الشرق 

األوسط وأقدمها، ويضم مجموعة 
الفرعونية،  اآلثار  متميزة من 
ويشهد العديد من الزيارات على 

المستويين المحلى والعالمى.
آثار اإلسماعيلية  يقع متحف   
بداية  بشارع محمد على، فى 
حى اإلفرنج أمام حدائق المالحة 

الشهيرة.
المتحف عن مبنى إرشاد   يبعد 
كيلو  السويس نصف  قناة  هيئة 
متر فقط، ونفس المسافة عن مبنى 

محافظة اإلسماعيلية القديم.
 بنى المتحف المهندسون العاملون بالشركة 
قناة  البحرية »هيئة  للمالحة  العالمية 
1911، وأفتتح  السويس حالًيا« عام 

للزيارة فى 13 فبراير  1934.
 يضم المتحف مجموعة من القطع األثرية 
من عصور تاريخ مصر المختلفة، بداية 
بالعصر الفرعونى حتى الوالى محمد على.
 من أهم المتاحف اإلقليمية، وبه 6 آالف 
قطعة أثرية من مختلف العصور، معروض 

منها حالًيا 850 قطعة.
 يفتح المتحف أبوابه للزيارة من العاشرة 
 5 للمصرين  الدخول  صباًحا، وتذكرة 
جنيهات للمواطنين، و3 جنيهات للطالب، 
المصريين، وللطالب  لغير  و30 جنيًها 

األجانب بـ5 جنيهات.
المدارس  المتحف طالب   يستضيف 
للرسم  لتنظيم ورش عمل  والجامعات، 

وخاصة لألطفال بحديقة المتحف.
 يتعاون المتحف مع وزارة التربية والتعليم، 

ومحافظة  السويس،  قناة  وجامعة 
السويس،  قناة  اإلسماعيلية، وهيئة 
لتنظيم رحالت للتعرف على آثار مصر.
للتحنيط،  بالمتحف حجرة حديثة   
موضوعة بها مومياء فرعونية، اِْكتُِشَفت 
منذ فترة قريبة، قادمة من صان الحجر، 
4 آالف عام، ويتم خالل  وعمرها 

الحجرة شرح مكونات التحنيط.
 يوجد بالمتحف فاترينة جديدة للعرض 
التى  التماثيل  الدائم، تضم عدًدا من 

وتمثال  األسرة،  تمثال  أبرزها  األمومة،  تعبر عن 
إيزيس، إلبراز دور األم المصرية فى العصر القديم.

الكلمــات املتقاطعة 
افقياً:

-1 مخرج مصري راحل 
أصل  من  راحلة  راقصة   2-

لبناني – من األلوان  
-3 أرشد – للتعريف – صوت 

فرقعة  
المبتدأ  تنصب   – والدهم   4-

وترفع الخبر 
-5 أتقد وأشتعل – للسؤال عن 

الشخص 
-6 ممثل مصري 

الطائر  بيت  لولو –  -7 نصف 
– بئر عميق 

إنجليزي  حرف   – يرغب   8-
أمين  لمصطفى  قصة   –

)معكوسة( 
-9 كاتبة عربية راحلة – أخبئ 

– جاهل 
-10 عاصمة السويد 

رأسياً :
-1 العندليب السمر 

في سوريا – روسيا  مدينة   2-
)مبعثرة(

 – داخله  أو  الشئ  ضمن   3-
صنم 

-4 عمله – يعتاد )مبعثرة(  
يطلق  لقب   – األلم  صوت   5-
السلم  أول   – الشوام  أهل  على 

الموسيقي 
-6 حس ولمس – أغلق 

 – )معكوسة(  الطيور  من   7-
أول اليوم 

-8 بحر – فتن – للتخيير 
من  شهير  نوع   – متشابهة   9-

األقفال – رجاء 
-10 قسم – لقب العب أهالوي 

سابق  
 

حل الكلمات المتقاطعة
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  حارس اإلنتاج:حلمي اإلنضمام للمنتخب

المنتخب  الحربي رغبته في اإلنضمام لصفوف  أبدى عامر عامر حارس مرمى اإلنتاج    
المصري خالل الفترة المقبلة.

قال عامر في تصريحاته لقناة »أون سبورت« أن اإلنضمام لصفوف المنتخب شرف يحلم به أي 
العب مشيراً إلى أنه لم يتلقى أي إتصال من الجهاز الفني حتى الوقت الحالي.

وكان أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب قد كشف عن متابعته لعامر خالل الفترة الماضية 
في ظل نية الجهاز الفني لضم أربع حراس في معسكر الفراعنة المقبل.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره سوايزالند في الجولة الثالثة من تصفيات كأس األمم 
االفريقية يوم الجمعة المقبل.

باسم مرسي:أجتهد للعودة ملنتخب مصر
 أبدى باسم مرسي مهاجم الزمالك المعار إلى الريسا اليوناني الرغبته في اإلنضمام مجدداً 

لصفوف منتخب مصر.
للعودة لصفوف  يبذل قصارى جهده  أنه  لبرنامج »كورة كل يوم«  باسم في تصريحاته  وقال 

المنتخب إال أنه لم يتلقى أي إتصااًل من الجهاز الفني للفراعنة حتى اآلن.
وأضاف مهاجم الريسا أنه يشارك في مباريات فريقه بإنتظام بعد عودته من إصابة في العضلة 

األمامية مؤكداً إحترامه التام إلختيارات الجهاز الفني للمنتخب.
ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره سوايزالند في الجولة الثالثة من تصفيات كأس األمم 

االفريقية يوم الجمعة المقبل.

سوايزالند تتعهد بإنهاء أزمة التأشيرات 
قبل مواجهة مصر

 خاطب اتحاد الكرة السوازيالندي نظيره المصري بتعهده بإنهاء أزمة تأشيرات العبي الفراعنة 
قبل مباراة المنتخبين يوم 16 أكتوبر المقبل فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم افريقيا 2019.

ويعاني المنتخب المصري إلستخراج تأشيرات لسوايزالند في ظل عدم وجود سفارة مصرية 
هناك واللجوء ألقرب سفارة بموزمبيق.

المصرى كافة األوراق  السوايزالندي سيرسل نظيره  التقارير الصحفية أن االتحاد  وذكرت 
المطلوبة على أن ينهى التأشيرات بمعرفته.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره سوايزالند في الجولة الثالثة من تصفيات كأس األمم 
االفريقية يوم الجمعة المقبل.

مرعي: دفعت ثمن عدم لعبي لألهلي أو 
الزمالك مع املنتخب

 يرى عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي أن عدم لعبه ألي من ناديي األهلي أو الزمالك 
قد تسبب في حرمانه من دخول قائمة المنتخب المصري.

وقال مرعي في تصريحاته لقناة »بيراميدز« أن النصيب منعه من االنتقال ألي من الناديين 
الكبيرين بعدما فضل خوض تجربة االحتراف في تونس مع فريق النجم الساحلي.

وأضاف مهاجم إنبي السابق أنه كان قادراً على العطاء مع المنتخب المصري والمشاركة معه 
بتوضيح  الفني  الجهاز  قيام  بإستبعاده دون  أنه فوجيء  إال  المونديال األخير  بشكل فعال في 

وجهة نظره.

رمزي يوضح سبب غياب سليمان وعيسى 
عن املنتخب

 تحدث هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر عن إختيارات المدير الفني خافيير أجيري 
للقاء سوايزالند المقرر إقامته يوم 12 أكتوبر الجاري.

وقال رمزي في تصريحاته إلذاعة »أون سبورت« أن الجهاز الفني يرغب في تجربة أكبر عدد 
من الالعبين خالل الفترة الحالية إال أننا لن نستطيع ضم 35 العب للمعسكر.

وتحدث رمزي عن غياب محمود عالء مدافع الزمالك قائاًل أنه أدى بشكل رائع خالل الفترة األخيرة 
إال أن وجود زميله محمود الونش والعديد من االختيارات في ذلك المركز دفعتنا لتأجيل ضمه.

يتتمع  أنه  قائاًل  للحديث عن غياب وليد سليمان العب األهلي  للفراعنة  العام  المدرب  وتطرق 
بإمكانيات رائعة إال أن كبر سنه حال دون ضمه لرغبة الجهاز الفني للمنتخب في النزول بمعدل 
األعمار فيما غاب إسالم عيسى العب وسط المصري قائاًل أنه العب مبشر قد يتواجد معنا في 

المرحلة المقبلة.
المقبلة  الفترة  الفني في  المنتخب والجهاز  الجماهير لمساندة  وإختتم رمزي تصريحاته بدعوة 

مشيراً إلى رغبته في العودة للعب بستاد القاهرة قريباً بعد إنتهاء اإلصالحات به.

أبو جبل: حراسة مرمى املنتخب 
هدفي األكبر

 أبدى محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة سعادته باإلنضمام لقائمة المنتخب المصري التي 
تستعد لمالقاة سوايزالند يوم 12 أكتوبر الجاري ضمن تصفيات كأس األمم االفريقية.

وقال أبو جبل في تصريحاته إلذاعة »أون سبورت« أنه يتطلع إلثبات تواجده مع المنتخب مشيراً 
إلى أن طموحه الكبير يؤهله ألن يكون حارس الفراعنة األساسي.

وأضاف حارس سموحة أن االنضمام للمنتخب يأتي مكافأة على إجتهاده ومثابرته بعد تجربته 
الصعبة مع الزمالك الذي رحل عنه من أجل الحصول على فرصة للمشاركة.

ويتنافس أبو جبل على حراسة مرمى منتخب مصر مع كل من محمد الشناوي حارس األهلي، 
جنش حارس الزمالك ومحمد عواد حارس الوحدة السعودي.

مدافع الزمالك: أحلم باإلنضمام للمنتخب
الزمالك عن رغبته في اإلنضمام لصفوف منتخب مصر خالل   كشف محمود عالء مدافع 

الفترة المقبلة.
وقال عالء في تصريحاته لقناة »صدى البلد« أنه يركز على تقديم أفضل ما لديه مع الزمالك مع 

كامل إحنرامه إلختيارات الجهاز الفني للمنتخب.
لمنتخب  الونش وجنش بعد إنضمامهما  بتهنئة زميليه محمود  قام  أنه  الزمالك  وأضاف مدافع 

مصر متمنياً لهما التوفيق.
ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره سوايزالند في الجولة الثالثة من تصفيات كأس األمم 

االفريقية يوم الجمعة المقبل.

ناجي يشيد بجنش بعد فوز الزمالك 
بالسوبر السعودي

 أشاد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر بمحمود جنش حارس مرمى الزمالك 
عقب تتويج فريقه بلقب كأس السوبر المصري السعودي.

وقال ناجي في تصريحاته لجريدة »مبتدا« أن جنش كان من أبرز نجوم المباراة ولعب دوراً 
محورياً في تتويج فريقه باللقب.

وأضاف مدرب حراس مرمى المنتخب أن مستوى جنش ومحمد الشناوي حارس األهلي يدعو 
لإلطمئنان مع تواجد الحراس الجدد في قائمة الفراعنة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره سوايزالند في الجولة الثالثة من تصفيات كأس األمم 
االفريقية يوم الجمعة المقبل.

رمزي يوجه رسالة لوردة من أجل املنتخب
 وجه هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر رسالة لعمرو وردة العب وسط باوك اليوناني 

قبل مواجهة سوايزالند يوم الجمعة المقبل ضمن تصفيات كأس األمم االفريقية.
وقال رمزي في تصريحاته إلذاعة »أون سبورت« أن غياب وردة عن المشاركة مع فريقه 

في األسبوعين الماضيين يؤثر على فرصته مع المنتخب بالتأكيد.
إفتعال  بباوك وعدم  الفني  بأوامر مديره  اإللتزام  للمنتخب من وردة  العام  المدرب  وطالب 

المشاكل معه مؤكداً أن معيار االلتزام ضروري في قائمة الفراعنة.
وكان وردة قد غاب عن المشاركة في مباريات باوك الثالث األخيرة بعد دخوله في أزمة مع 

المدير الفني لوشيسكو.
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ب حطوا  مبنى  يفجروا  بدهم  أغبياء   --
وطلعوا  األول  الطابق  في  القنابل 

السطوح

فيها جنود جدد  -- كان في وحدة جيش 
وكان في عسكري محشش معهم، اعلنوا 

وحكوا  الجيش  قائد  بزيارة  الوحدة  في 
عمركم  عن  القائد  سالكوا  إذا  للعسكر 
بتحكوا  خدمتكم  وعن  سنة   81 بتقلولوا 
سنتين وإذا سالكوا عن ايش بترموا على 
على  بتحكوا  المدفع  على  وال  الرشاش 

الجهتين سيدي . 

أجى القائد فوقف قدام العسكري الطافي 
وسأله كم عمرك ، رد عليه سنيتن رجع 
سنة   81 عليه  رد   : خدمتك  كم  سأله 
يا  أهبل  وال  مجنون  أنت  القائد  فحكالوا 
يا  الجهتين  على  عليه  فرد   ، عسكري 

سيدي
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

C’est ce qui ressort des déclarations faites 
récemment à la presse égyptienne par le Dr. 
Achcar, chef  de l’équipe de recherches égyp-

tienne qui travaille depuis plusieurs années sur la 
découverte d’un médicament qui guérit le corps 
humain du cancer à partir de la nanotechnologie 
de l’or, des recherches initiées par le Dr. Mostapha 
El Sayed et qui dirige actuellement aux États-Unis 
une autre équipe de recherches qui travaille dans le 
même objectif  en collaboration avec l’équipe égyp-
tienne.
De plus, a certifié le Dr. Achcar, que les recherches 
de l’équipe égyptienne sont en avance à celles qui 
se font ailleurs au monde comme aux États-Unis 
et en Chine, puisque toutes les expériences du nou-
veau médicament sur 100,000 bêtes de cobayes et 
sur d’autres milliers d’animaux de grandes tailles, 
ont donné des résultats très satisfaisants alors qu’il 
a arrêté la maladie à 100% avec une guérison dans 
70% des  cas et surtout sans aucun effet secondaire.
D’autre part, a ajouté le Dr. Achcar, le nouveau 
médicament se donne aux malades sous forme de 

pilules sans recourir ni 
à la radiothérapie ni à la 
chimiothérapie.
Toujours, selon le Dr. 
Achcar, il ne reste que le 
permis du ministère de la 
santé ainsi que celui de 
l’ordre des pharmaciens 
pour  commencer à admi-
nistrer ce nouveau médicament aux personnes 
cancéreuses en phase terminale tout d’abord et uni-
quement, pour le moment, à selles qui sont malades 
d’un cancer  qui touche les parties extérieures du 
corps (seins, peau et autres) et que plus tard on s’at-
taquera aux organes intérieurs atteints de cancer.
En terminant, il est intéressant de  savoir que le 
Dr. Achcar a refusé plusieurs offres de participa-
tion avec d’autre équipes de recherche étrangères 
en ajoutant que ce médicament sera égyptien pour 
le bienfait avant tout, des malades égyptiens et par 
le fait même pour le bienfait de l’humanité toute 
entière.

Dr. Emad Achcar : Bientôt un médicament 
égyptien pour la guérison du cancer

Signes religieux: la CAQ ouvre la porte aux 
«droits acquis»

Une semaine après 
avoir annoncé des 
pertes d’emploi pour 

des employés de l’État qui 
renonceraient à retirer leurs 
signes religieux, la Coalition 
avenir Québec a jeté du lest 
mardi en ouvrant la porte à un 
« droit acquis » pour les ensei-
gnants — et peut-être même 
d’autres personnes en « posi-
tion d’autorité ».
Simon Jolin-Barrette a rappelé 
que la position de la CAQ a « 
toujours été de dire [qu’]il n’y 
a pas de clause de droits acquis 
» pour les personnes portant 
des signes religieux. « Cela 
étant dit, on est prêts à dis-
cuter avec les différents partis 
d’opposition », a-t-il ajouté.
L’équipe de François Legault 
est donc ouverte au compro-
mis ; elle souhaite « collaborer 
avec les partis d’opposition » 
et « passer enfin à autre chose 
» en adoptant « une loi qui va 
consacrer la laïcité de l’État ».
La semaine dernière, la CAQ 
s’était montrée formelle, 
attestant que les enseignants, 
policiers, procureurs de la 
Couronne, juges et gardiens 
de prison devraient, sous 
un gouvernement caquiste, 
s’abstenir de porter un signe 
religieux, à défaut de quoi ils 
perdraient leur emploi.
Tout juste confirmé au poste 
de chef  intérimaire du Parti 
québécois, Pascal Bérubé a 
accueilli la nouvelle prise de 
position de la CAQ d’un ton 
plutôt positif. « On ne veut 
pas que personne soit congé-
dié. […] J’ai cru compren-
dre que la CAQ avait reculé 

à nouveau sur cette question-
là. […] Lorsqu’on aura une 
pièce législative, on pourra 
l’apprécier, mais nos positions 
demeurent les mêmes », a-t-il 
affirmé.
Québec solidaire a déclaré 
qu’il n’y avait pas, au Québec, 
« de problème avec les ensei-
gnants qui portent le voile ou 
la kippa », outre un « problème 
de perception ». « M. Legault 
devrait mettre ses priorités 
ailleurs », a fait savoir le parti.
Le Parti libéral n’a pas 
répondu aux questions du 
Devoir.
La laïcité avec le crucifix
Simon Jolin-Barrette a par 
ailleurs affirmé que son parti 
avait l’intention de garder le 
crucifix dans l’enceinte du 
Salon bleu, « parce qu’il s’agit 
pour nous d’un objet patrimo-
nial ».
La CAQ a effectué l’an dernier 
une volte-face sur cette ques-
tion : elle a retiré à la dernière 
minute son appui à une motion 
de Québec solidaire visant à 
retirer l’objet de la salle de 
l’Assemblée nationale. À l’ins-
tar des caquistes, les libéraux 
souhaitent le maintien de cette 
croix — en fait une copie de 
l’originale offerte par Mau-
rice Duplessis en 1936. Les 
péquistes proposent quant à 
eux de la retirer.
Si elle est perçue comme un 
pas de côté dans la joute politi-
que, la nouvelle approche de la 
CAQ sur les signes religieux 
n’est pas « moins inconstitu-
tionnelle pour autant », a fait 
valoir Stéphane Beaulac, pro-
fesseur de droit constitution-

nel à l’Université de Montréal.
« Les droits et libertés ne sont 
pas tributaires d’une chro-
nologie quelconque », a-t-il 
avancé dans un entretien avec 
Le Devoir. Ce n’est pas parce 
qu’une catégorie de citoyens 
conserverait le « droit acquis 
» de porter un signe religieux 
qu’il serait moins illégal d’en 
interdire le port à une autre 
catégorie de personnes, a-t-il 
expliqué.
Quant au maintien du cruci-
fix à l’Assemblée nationale, 
il envoie selon le professeur 
Beaulac un message contra-
dictoire pour un gouverne-
ment qui prône la laïcité.
« Le président de notre ins-
titution démocratique par 
excellence au Québec a un 
crucifix au-dessus de la tête. 
C’est la laïcité à vitesse varia-
ble », a-t-il affirmé.
À la Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE) comme 
à la Centrale des syndicats du 
Québec, la possibilité de créer 
« deux classes de salariés » 
par la reconnaissance d’un 

droit acquis a dérangé.
« Les disparités de traitement 
ont souvent pour effet de divi-
ser les personnes salariées 
et clairement, ce n’est pas ce 
qu’on souhaite. Donc, il faudra 
étudier la question vraiment 
plus attentivement », a déclaré 
la présidente de la seconde 
organisation, Sonia Éthier.
« Comment peut-on accepter 
que quelqu’un ait un droit 
acquis, mais que l’autre per-
sonne n’ait pas le même droit 
? Il n’y a pas une organisation 
syndicale qui peut accepter ça 
», a ajouté Sylvain Mallette, 
de la FAE.
Et puis, sur le fond, la CAQ se 
fourvoie, à son avis, puisqu’elle 
prétend que les enseignants « 
détiennent la même autorité 
que les policiers ou juges ».
« Des mesures disciplinai-
res à l’encontre de profs qui 
auraient cherché à convertir 
leurs élèves, il y en a eu… 
zéro. Pourquoi vouloir régler 
un problème qui n’existe pas ? 
» a-t-il demandé.

Malgré le désaveu du Canada 
et du Québec, Michaëlle 
Jean maintient sa candi-

dature afin d’obtenir un nouveau 
mandat à la tête de l’Organisation 
internationale de la Francophonie 
(OIF), a indiqué son porte-parole 
mercredi.
Mardi, Mme Jean a perdu deux appuis 
de taille avec les décisions canadienne 
et québécoise de se rallier à l’apparent 
consensus en faveur de sa rivale, la 
Rwandaise Louise Mushikiwabo.
Michaëlle Jean - Organisation inter-
nationale de la Francophonie 
Play Video
 Le porte-parole de Mme Jean a 
déclaré mercredi qu’elle maintient 
néanmoins sa stratégie, à la veille 
d’un sommet en Arménie où les 
chefs d’État décideront qui, des deux 
candidates, exercera la fonction de 
secrétaire générale pour les quatre 
prochaines années.
«Nous poursuivons le programme tel 
que prévu», a répondu Bertin Leblanc 
en précisant que Mme Jean «ne fera 
pas de déclaration aujourd’hui».
Le gouvernement canadien tout 
comme le premier ministre élu du 

Québec, Fran-
çois Legault, 
ont indiqué 
mardi leur 
intention de 
se rallier au 
c o n s e n s u s 
autour de Mme 
Mushikiwabo.
Justin Tru-
deau et M. 
Legault arrive-
ront ensemble 
dans la capitale 
arménienne en 
début de soirée 
pour participer 
au sommet de la Francophonie.
Selon M. Leblanc, rien n’est acquis 
pour la candidate rwandaise tant que 
les 54 chefs d’État et de gouverne-
ment membres de l’OIF ne se seront 
pas prononcés définitivement lors du 
huis clos prévu à cet effet vendredi, au 
centre des congrès d’Erevan.
L’horaire ne prévoit que 30 minutes 
au processus d’élection, entre 12 h 15 
et 12 h 45.
Traditionnellement, le choix du 
secrétaire général se fait par consen-

sus, mais M. Leblanc a indiqué que 
Mme Jean mise sur des divergences 
de vues.
«Un consensus suppose un débat qui 
doit se faire dans les règles, a expli-
qué le porte-parole. Le sommet com-
mençant (jeudi), nul doute que cette 
discussion aura lieu entre les chefs 
d’État et de gouvernements à huis 
clos.»
Selon un pointage rapporté par Radio 
France internationale (RFI), Mme 
Jean pourrait bénéficier actuellement 
de l’appui d’environ 18 délégations..

Michaëlle Jean reste dans la course au Sommet 
de la Francophonie

Laval (Québec) et Vaughan (Ontario), 
le 9 octobre 2018. Bausch Health Com-
panies Inc. participera pour la première 
fois au Canada à la Journée mondiale de 
l’obésité pour soutenir la cause de la ges-
tion d’un poids santé. Cette journée, qui 
a lieu dans le monde entier tous les 11 
octobre, vise à promouvoir des solutions 
pratiques pour mettre fin à la crise mon-
diale de l’obésité.
Lors de la prochaine Journée mondiale 
de l’obésité, des employés de Bausch 
Health des quatre coins du pays du 
Canada organiseront des événements 
de sensibilisation à la gestion d’un poids 
santé. Des marches organisées à Laval 
(Québec) et à Vaughan (Ontario) s’ajou-
teront aux autres activités qui seront 
proposées par le personnel sur le terrain 
d’un bout à l’autre du pays. Près de 1000 
employés de Bausch Health Companies 
Inc. au Canada sont invités à participer à 
ces événements.
« L’obésité est en hausse au Canada : la 
proportion de Canadiens touchés par 
l’obésité, qui était de 14 pour cent en 
1978, est passée à environ 64 pour cent 
en 2017 , ce qui est très préoccupant, 
déclare Richard Lajoie, président de 
Bausch Health pour le Canada. La Jour-
née mondiale de l’obésité est l’occasion 
de sensibiliser la population à l’impor-
tance d’une approche holistique à la ges-
tion du poids et de l’obésité, comprenant 
le régime alimentaire, l’exercice et, au 
besoin, la prescription de produits pour 
la gestion du poids. La santé des Cana-
diens est au centre des préoccupations 
de Bausch Health Companies Inc. au 
Canada, et nous sommes fiers de partici-
per à cette importante initiative. » 
Les affections concomitantes liées à 
l’obésité sont, entre autres, le diabète, 
l’hypertension et le cancer, des maladies 
qui ont des répercussions importantes 
sur la santé des patients. L’obésité a été 
classée parmi les maladies chroniques 

par l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) et l’Association médicale cana-
dienne (AMC).
Bausch Health Companies Inc. au 
Canada a adopté une approche holisti-
que à la gestion du poids et de l’obésité 
en lançant cette année un nouveau trai-
tement novateur. « Nous nous soucions 
du bien-être de nos employés et de leur 
famille et nous encourageons un mode 
de vie sain qui permet aux gens de pré-
senter le meilleur état de santé possible 
», précise Brigitte Carrière, vice-pré-
sidente des Ressources humaines chez 
Bausch Health Canada.  
Bausch Health est aussi un fier parte-
naire d’Obésité Canada, un organisme 
de premier plan qui s’emploie à amélio-
rer le soutien aux patients et à intensifier 
la recherche sur l’obésité fondée sur des 
données probantes. 
« L’obésité est une maladie chronique 
qui exige du soutien et un plan de prise 
en charge pour les patients afin de les 
aider à vivre sans honte et sans discri-
mination, affirme Ximena Ramos-Sala, 
directrice générale d’Obésité Canada. 
À l’occasion de la Journée mondiale de 
l’obésité, nous invitons les Canadiens à 
prendre conscience de la stigmatisation 
qui est associée à l’obésité et de plaider 
en faveur du soutien dont les personnes 
obèses ont besoin pour vivre en santé. »
Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments sur l’obésité, nous vous invitions 
à visiter le site Web d’Obésité Canada au 
www.obesitycanada.ca. 
À propos de la Journée mondiale de 
l’obésité
La Journée mondiale de l’obésité a été 
lancée en 2015 afin de stimuler et d’ap-
puyer la mise en œuvre de solutions pra-
tiques pour aider les gens à atteindre et à 
conserver un poids santé et pour enrayer 
la crise de l’obésité. La World Obesity 
Federation organise chaque année cette 
journée dans le but de sensibiliser la 

population, d’encourager la défense des 
intérêts des personnes obèses, d’amélio-
rer les politiques et de partager les expé-
riences entourant l’obésité. L’intérêt 
suscité par la Journée mondiale de l’obé-
sité continue de croître, le nombre de 
personnes qui y ont participé à l’échelle 
mondiale étant passé de six millions en 
2016 à huit millions en 2017.
À propos d’Obésité Canada
Obésité Canada est un organisme de cha-
rité qui s’appuie sur des données proban-
tes concernant l’obésité et qui regroupe 
des professionnels de la santé, de cher-
cheurs, des étudiants et stagiaires, des 
décideurs ainsi que des Canadiens qui 
vivent avec l’obésité. La vision de l’orga-
nisme : être la voix de référence pour la 
transmission d’informations basées sur 
des données probantes tant pour la pré-
vention et le traitement de l’obésité que 
pour la mise en place de politiques publi-
ques. Sa mission : améliorer la vie des 
Canadiens touchés par l’obésité grâce à 
des efforts de prévention, de traitement 
et de lutte contre la discrimination. 
À propos de Bausch Health 
Bausch Health Companies Inc. (NYSE/
TSX : BHC) est une société mondiale 
ayant pour mission d’améliorer la vie 
des gens grâce à ses produits de santé. 
Nous mettons au point, fabriquons et 
commercialisons un large éventail de 
produits pharmaceutiques, d’appareils 
médicaux et de produits en vente libre, 
principalement dans les domaines thé-
rapeutiques de la santé des yeux, de la 
gastroentérologie et de la dermatologie.
Au Canada, nous sommes principale-
ment présents dans les domaines de la 
santé des yeux, de la dermatologie et de 
la santé cardiométabolique. Nous hono-
rons nos engagements en bâtissant une 
société novatrice vouée à l’amélioration 
de la santé des Canadiens. Vous trouve-
rez de plus amples renseignements sur 
le site Web de la société.

Bausch Health Companies Inc. lance au Canada une campagne de sen-
sibilisation à l’obésité dans le cadre de la Journée mondiale de l’obésité

Plan de sauvetage pour la plage Jacques-Cartier

La Ville de Québec prépare un 
sauvetage d’envergure pour la 
plage Jacques-Cartier, rongée 

par les flots : digues avançant dans le 
fleuve, enrochement de la berge, rem-
plissage pour reconstituer le rivage… 
Les travaux jugés «urgents» en 2014 
seront cependant repoussés au moins 
jusqu’en 2020.
«Ce ne sont pas des petits travaux», 
convient la conseillère municipale du 
district de la Pointe-de-Sainte-Foy, 
Anne Corriveau. Mais ce serait la seule 
avenue pour rescaper
le «bijou».
«Depuis quelques années, il y a eu de 
l’érosion», explique-t-elle, en entrevue 
avec Le Soleil. Au fil des ans, quand 
des portions du parc ont sombré, la 
Ville a appliqué des diachylons sur le 
bobo. «On a été obligé de faire quelques 
mesures de stabilisation des berges. 
[…] On a déplacé un peu le sentier 
piétonnier.»
C’est toutefois insuffisant. Surtout dans 
la portion ouest du populaire parc : la 
mairie qualifie de «prioritaire» la soli-
dification de ce bout de rive faisant près 
d’un kilomètre.
«Le secteur ouest, c’est l’endroit où 

c’est le moins large. […] C’est quand 
même étroit et il faut considérer qu’à 
cet endroit-là, il y a le cap.»
Il y a quatre ans, malgré l’urgence 
perçue, le gouvernement national 
a refusé que la capitale fasse fi des 
normes environnementales afin d’en-
rocher sans délai ce tronçon. «Cette 
demande-là a été rejetée par le minis-
tère [de l’Environnement]», rappelle 
Mme Corriveau. Les experts étatiques 
ont plutôt exigé que la Ville présente 
un projet global «pour toute la plage» 
et le fasse cheminer dans la «machine».
Renvoyée faire ses devoirs, la capi-
tale a donc commandé des études sur 
les impacts environnementaux de ses 
visées. Les documents sont mainte-
nant déposés au niveau supérieur. 
Anne Corriveau s’attend à ce que le 
Bureau d’audience publique sur l’envi-
ronnement s’en saisisse au cours de 
l’automne et effectue des consultations 
l’année prochaine.
«C’est sûr que nous, on voulait agir 
plus rapidement au secteur ouest», 
ajoute-t-elle. «La plage ne partira pas 
demain matin, mais on sait très bien 
qu’il faut agir.»
Si tout va bien, la mairie espère mainte-

nant recevoir l’accord final du ministre 
dans un an. Ce qui repousse les travaux 
sur la portion ouest de la plage Jacques-
Cartier à… l’automne 2020. La moitié 
Est attendra l’automne 2021, peut-être 
plus. «Les étapes sont ce qu’elles sont 
et on doit les respecter. […] Ça peut 
paraître long, mais au moins ça va être 
bien fait.»
Chantier d’automne
Au fait, pourquoi réaliser le chantier 
durant l’automne? Parce que l’été, le 
parc est très fréquenté. Aussi pour les 
oiseaux dont la période de reproduc-
tion et nidification va du 1er avril au 
31 août, nous apprend un document 
municipal rendu public récemment.
Autre contrainte : «On va être obligé 
de faire les travaux à marée basse.»
Le parc de la plage Jacques-Cartier a 
été créé au début des années 1990. La 
mairesse de la défunte ville de Sainte-
Foy avait dépensé environ 2 millions 
$ pour exproprier les propriétaires 
de chalets à qui appartenaient les 
terrains, nous rappelle l’édition du 
23 juillet 1993 du Soleil. Elle avait 
ensuite dépensé gros pour aménager 
les lieux afin de redonner l’accès au 
fleuve aux citoyens.



من  الكثير  في  رائدة  الفرعونية  مصر  كانت      
االجتماعية.  األمور  خصوًصا  الحضارة  مظاهر 
من  الفرعونية  مصر  فى  والطالق  الزواج  وكان 
األمور الشخصية البحتة التي تخص أفراد المجتمع، 
هذا  فى  الفرعونية  مصر  في  دور  للدين  يكن  ولم 
بحتًا  مدنيًا  أمًرا  والطالق  الزواج  أمر  وكان  األمر. 

يخص المتعاملين به. 
البداية، كان الزواج يتم بموافقة الطرفين دون  وفي 
الزواج  أصبح  ذلك  وبعد  لعقد،  أو  لشهود  وجود 
موثًقا. وكانت تتم كتابة عقود الزواج في وجود شهود 
على عقد الزواج. وكان على الزوج تجهيز المنزل 
الخاص به وشراء المتاع واألثاث والهدايا من أجل 
يعطي  أن  الزوج  على  كان  الزواج  وبعد  زوجته. 
مشاكل  أية  وإذا حدثت  ممتلكاته.  من  زوجته جزًءا 
بين الزوجين؛ فللزوجة حق االحتفاظ بكل ما قد جلبته 

من تجهيزات من بيت والدها. 
في  الفرعونية  مصر  في  الزواج  عقود  وكانت 
المرأة  وكانت  حقوقها.  لها  وتضمن  المرأة  مصلحة 
وهناك  عليه.  الزواج  وعرض  الرجل  بخطبة  تبدأ 
برديات تدل علي أن الزواج من واحدة كان معروًفا 
منذ فترة مبكرة. ويقول الحكيم بتاح حتب : »أحب 
شريكة حياتك، اعتن بها.. ترعى بيتك، أطعمها كما 
ذراعيك،  لها  أفتح  وعانقها،  ظهرها  اكس  ينبغي، 
وادعوها إلظهار حبك لها.. واشرح صدرها وادخل 
طيب  حقل  فهي  حياتها؛  بطول  قلبها  إلى  السعادة 
خراب  القسوة  فإن  عليها؛  تقسو  أن  وإياك  لسيدها 
للبيت الذي أسسته.. فهو بيت حياتك لقد اخترتها أمام 
متحكًما  تكن رئيًسا  آني: »ال  الحكيم  ويقول  اإلله«. 
ممتازة  أنها  تعرف  كنت  إذا  منزلها،  في  لزوجتك 
تؤدى واجبها في منزل الزوجية، فهي سعيدة وأنت 
قيمة  تعرف  أنت   )...( يدها  مع  ويدك  أزرها،  تشد 

زوجتك وسعادتكما حين تكون يدك بجوارها«.
وكان للمرأة بموجب قانون الملكية في مصر القديمة 
بعض من ممتلكات زوجها بعد الزواج. وكان لديها 
إليها  آلت  التي  الممتلكات  في  التصرف  في  الحق 
بعد الزواج مثل المهر. أما في حالة وقوع الطالق، 
التسوية  إلي  باإلضافة  إليها،  تعود  ممتلكاتها  فكانت 
التي كانت تتم بعد الطالق. أما في حالة الوفاة، فكان 
لديها الحق في ميراث زوجها بنسبة الثلثين، فيما كان 
الشخص  وإخوات  وإخوة  األطفال  بين  الثلث  يُقسم 
ينص  الزوج  كان  الحاالت،  بعض  وفي  المتوفى. 

الجزء  من  زوجته  تمكين  إمكانية  علي  وصيته  في 
األكبر من نصيبه أو السماح لها بالتصرف في جميع 
تعاقب  المرأة  وكانت  ممنوًعا،  الزنا  األموال..وكان 
الزوجين  من  الخيانة  فإن  وبالمثل،  بالموت،  عليه 

كانت أيًضا ممنوعة.

لعدة  الفرعونية  مصر  في  مسموًحا   الطالق  وكان 
أسباب من بينها الكراهية أو إذا ارتكب أحد الزوجين 
خطيئة الزنا. وإذا لم يكن الزوج قادًرا على اإلنجاب، 
تعويض  طلب  مع  الطالق  طلب  الزوجة  حق  فمن 
لها. ووضعت الحضارة المصرية القديمة التشريعات 
التي تنظم حقوق وواجبات المرأة في حالة الطالق، 
أو  للمرأة،  اقتصادية  حقوق  من  عليه  يترتب  وما 
تعويض مادي مناسب. وللحد من الطالق تم فرض 
في مصر  الزوج  يكتِف  ولم  للطالق.  كثيرة  شروط 
لقد هجرتك  بقوله  بتطليق زوجته شفاهة  الفرعونية 

بصفتك زوجتي، بل كان يسلمها وثيقة طالق مكتوبة 
تؤكد حريتها وانتهاء العالقة الزوجية بينهما، وتمكنها 
من الزواج بآخر إذا أرادت. وكان الشهود يوقعون 
على وثيقة الطالق، كما كان يتم التوقيع على وثيقة 
أربعة  الطالق  وثيقة  في  كانوا  أنهم  غير  الزواج، 

شهود، بينما في عقد الزواج كانوا ستة عشر شاهًدا ، 
وكانت صيغة الطالق كاآلتي:  »لقد هجرتك كزوجة 
لي، وإنني أفارقك، وليس لي مطلب على اإلطالق، 
كما أبلغك أنه يحل لِك أن تتخذي لنفسك زوًجا آخر 

متى شئِت«.
ولضمان حقوق المرأة في حالة الطالق كانت عقود 
للمرأة؛  مناسب  مادي  تعويض  على  تنص  الزواج 
من  زواج  عقد  المحفوظة  البرديات  إحدى  وفي 
الميالد، بين كاهن وزوجته يتعهد  الثاني قبل  القرن 
ثالثين  غضون  في  كبير  تعويض  بدفع  الزوج  فيه 

يوًما في حالة الطالق. وكانت الزوجة تأخذ تعويًضا 
مناسبًا من المال عند طالقها فضاًل عن المهر. وبدأ 
التعويض في العصر الفرعوني بضعف قيمة المهر، 
إلى  ويصل  أضعاف،  خمسة  البطلمي  العصر  وفي 
هذا  وكان  األقصى،  الحد  في  أضعاف  عشرة 
التعويض كبيًرا لجعل الطالق صعبًا.  وهناك بردية 
ديموطيقية تذكر أن المرأة تحصل على تعويض في 
حال فشل زواجها بمقدار ثالثين  قطعة فضة وستة 
حياتها  طوال  عام  كل  الحبوب  من  جوااًل  وثالثين 

لتوفير احتياجاتها المعيشية.
ألسباب  الفرعونية  مصر  في  يحدث  الطالق  وكان 
عديدة مثل عدم اإلنجاب، ووقوع الخيانة الزوجية، 
مًعا.   العيش  استحالة  أو  لزوجته،  الزوج  وهجر 
وبالنسبة للقدماء المصريين، كان األطفال هم األكثر 
أهمية في العائلة. وال توجد مصادر موثقة إلى اآلن 
متساوون  والمرأة  الرجل  وكان  األطفال.  بحضانة 
أمام القانون. وكانت المرأة المتزوجة تتمتع باستقالل 
قانوني ومالي كامل. وبالزواج، كانت المرأة تحتفظ 
باسمها مع إضافة كلمة زوجة فالن، والذي كان أمًرا 
طبيعيًا؛ ألن الزواج ال يسجل كفعل إداري. وببساطة، 
كان يتم التصديق على واقع أن الرجل والمرأة أرادا 
التعايش، وهذا في حالة عمل عقد الزواج، الذي ال 
يحتاج أكثر من تحديد اآلثار االقتصادية كي يتم تمييز 

انتقال اإلرث من شخص آلخر.
داخل  فقط  متعاقبة  أحداث  والطالق  الزواج  وكان 
نطاق العائلة بإرادة الزوجين دون تدخل من اإلدارة. 
الجمل:  »جعلتك  المستقبليون هذه  وينطق األزواج 
الطالق مقبواًل.  زوجتي:  جعلتني زوجتك«. وكان 
ويجب أن تكون هناك مبادرة من أحد الزوجين، إذا 
الموؤن  من  جزء  يترك  أن  فيجب  الزوج  من  كان 
هذا  في  المبادرة  هي  الزوجة  كانت  ولو  لزوجته، 
األمر فيجب عليها نفس االلتزام ولكن بطريقة أقل. 
موؤن  الستعادة  اإلدارة  أمام  الطعن  إمكانية  وهناك 
المنزل علي الرغم من أنه لم يتم التدخل في الزواج. 
ويمكن معاودة التجربة والزواج مرة أخرى، كما هو 

موضح في بعض البرديات.
الفرعونية  مصر  في  والطالق  الزواج  أمور  كانت 
من  المبكر  الزمن  لهذا  بالنسبة  المتقدمة  األمور  من 
عمر اإلنسانية وتؤكد على عظمة مصر دائًما وأبًدا. 
تلك هي فصول من قصة حضارة مصر الفرعونية 

العريقة. 

شرّ البلية ما يضحك
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العالناتكم في »الرسالة«

الزواج والطالق يف مصر الفرعونية! 

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية
النقال  بالسرير  الممّرض  ساقني  ان  بعد    
والمصاعد  المستشفى  أروقة  بين  مهارة  بكل 
الى  وأدخلني  السفلي  الطابق  الى  أوصلني 
غرفة الفحص بالرنين المغناطيسي. كان شكل 
وباألخص  الغرفة غريباً  تتوسط  التي  الماكينة 
في  اإلشعاع  األرجوانية  الدائرية  الفجوة  تلك 
وسطها واالشبه بدهليز ضيّق والذي يتم إدخال 

الجسم في وسطه وكأنه تقدمة لآللهة. 
المغناطيسي  الرنين  انتهيت من صورة  ان  ما 
وانتظرت  الغرفة  في  سريري  الى  وعدت 
بعض الوقت حتى حضر أحد األطباء ليعلمني 
في  مازالت  الحصوة  ان  توضح  الصورة  بأن 
إجراء  يمكنهم  ال  وأنه  المرارة  في  موقعها 
عملية استئصالها بسبب إصابتي بالبنكرياتيت! 
ة التي  ولم يكن من السهل بمكان الجزم عن اْلُمدَّ
تُعد  أهي  البنكرياتيت:  من  الشفاء  سيستغرقها 

باألسابيع او األشهر أو أكثر؟
علّي  يتوافد  كان  بينما  الفراش  في  قبعت 
تأثّري  التخفيف من وطأة  المحبّون ويحاولون 
بما حصل وكّل يقّص علّي رواية مختلفة عن 

إنسان عرفه وقد أصيب بالبنكرياتيت !
كنت اتّزود معظم تغذيتي بواسطة المصل مع 
أمضي  وكنت  دسمة!  غير  صغيرة  وجبات 
واقصد  الغرفة  بسقف  متأماًل  وقتي  معظم 
الحّمام المشترك بين آٍن وآخر وانا أجر عامود 
»بصاحبي«  التقي  كنت  طريقي  في  المصل. 
القريب  السرير  طرف  على  الجالس  الصيني 
من مدخل الحمامات وهو ال ينكّف عن حراك 

يديه وكأنه شرطي مرور والتكلّم بالهواء!
رخام  من  قواطعه  فكانت  الرجال  حمام  أما 
»الكريرا« األبيض القديم والذي تتخلله عروق 
بينما  مكسورة  أطرافه  بعض  وكانت  سوداء 
المصبوب  الموازيك  من  كان  االرض  مجمل 
الرمادية  الحصى  ألوان  تبرز من خالله  الذي 

والبنّية والبيضاء.
الغرفة  تلك  في  يوماً  عشر  أحد  أقمت  ان  بعد 
الكيلوات  عدد  من  بمقدارها  وزني  ونقص 
اصبح لوني شاحباً وغرقت عيناي في وجهي 
الي  الطبيبة  حضرت  وجهي.  نضارة  وفقدت 
اآلن  فعله  بإمكاننا  ما  كل  هذا  وقالت  غرفتي 
معصمي  من  المصل  إبرة  بسحب  وأمرت 
وقالت يمكنك العودة الى منزلك بانتظار الشفاء 
اللحوم  من  تأكل  ال  ان  على  البنكرياتيت  من 
والدهنيات والزبدة وو… وباختصار االمتناع 

عن كل ما يلتّذ بمأكله االنسان!
الظهر  بعد  الثالثة  قاربت  الساعة  كانت  وإذ 
موعد  من  قرب  على  انها  تعلم  كانت زوجتي 
التي  والممرضة  التمريضي  الطاقم  تغيير 
إعطاء  تفّضل  الرابعة  الساعة  موعدها  ينتهي 
مهمة اإلفراج عن المريض لتلك التي تأتي بعد 
الساعة الرابعة والتي قد تأخذ أكثر من ساعة 
لترضى  زوجتي  تكن  لم   ! األوراق  لتحضير 
بهكذا تأخير فالحقت الممرضات في مركزهّن 
شديد  إلحاح  وبعد  معاملتي.  بتخليص  مطالبة 
التفتت إحدى الممرضات بزميلتها وقالت لها: 
اسرعي بأنهاء هذه المعامالت للسيّدة ألنها تريد 

إخراج والدها من المستشفى!  مع ان زوجتي 
فوجئت بالخبر إاِلَّ ان أساريرها انفرجت كونها 

تعطي االنطباع بأنها ابنتي!
عدت الى البيت وكان نظام أكلي محدوداً بسبب 
الى  وما  والزيوت  الدهنيات  كل  عن  امتناعي 

هنالك!
انه  اال  أسبوعين  بعد  الطبيب  لمراجعة  عدت 
وجد بعد الفحوصات ان وضعي في تقدم ولكن 
ريثما  الوقت  من  مزيداً  االنتظار  علي  يلزم 

أتعافى!
أخرى!  مرة  بالمرصاد  لي  كان  القدر  ان  إال 
ففي الصباح الباكر الذي كان يسبق أحد الفصح 
أيقظت  جديد.  ألم  عارض  انتابني  الروم  لدى 
»السكري  مستشفى  الى  واتجهت  زوجتي 
صديقي  مرافقتي  على  اصّر  مجّدداً.  كور« 
افتتاحه  تّم  قد  الجديد  الطوارئ  فؤاد. كان قسم 
والتصميم  الترتيب  من  حلة  احلى  في  وكان 
و«كاونتر« االستقبال والمقاعد الجديدة التي لم 
تكن جّد مريحة. سّجلت نفسي وقبعت في احد 
الكراسي انتظر دوري وأحّدق بالمنتظرين. ما 
ان مضت قرابة الساعة حتى سمعت ما يشبه 
اسمي ويطلب مني التوجه الى غرفة األشعة! 
األشعة  الى  أطلب  أن  يعقل  هل  نفسي:  سألت 
قبل المرور لدى الطبيب؟ ثم فكرت انه بسبب 
قد  المستشفى  في  وإقامتي  المتكرر  ترددي 
يكون الطبيب امر بإجراء صورة قبل الكشف 

علّي!
دخلت قسم األشعة وسألت المسؤولة: »اسمي 
آزي Azzi هل قمتم بطلبي؟ قالت: نعم. إخلع 
»السكانر«.  امام  المقعد  على  وتمّدد  مالبسك 
انهم يفحصون  بفعل ما طلبت والحظت  قمت 
المعنية  وهي  جسمي،  من  الوسطى  المنطقة 

بالموضوع! اطمأننت عندئٍذ للكشف!
نتيجة  لي:«ستصل  قالت  االنتهاء  بعد  اني  إال 
أسابيع!«  ثالثة  خالل  طبيبك  الى  الفحص 
وانتظر  الطوارئ  قسم  في  انا  »نعم؟  أجبتها: 
اسماً  ولفظت  الطلب  ٓبٓحثْت عن  ثم  الطبيب!« 
كإسمي  وينتهي  هندي  أصل  من  يبدو  طوياًل 

»آزي«!
عدت الى غرفة االنتظار ومكثت حتى طلبني 
اجراء  يجب  انه  وقال  بفحصي  قام  الطبيب. 
العملية في اليوم نفسه وعلي ان انتظر دوري.

العملية  قبل  لما  الالزمة  الفحوصات  تم إجراء 
عيد  من  الليل  منتصف  وعند  تحضيري.  وتّم 
في  كنت  األورثوذكسية  الطائفة  لدى  الفصح 
لدخول  المريض  فيها  يحّضر  التى  الغرفة 
ببالط  مكسية  جدرانها  كانت  العمليات.  غرفة 
الرسومات  بعض  وفيه  لّماع  قديم  سيراميكي 
حول  بالستيكية  سوارة  وضع  تم  الخفيفة! 
مهدئة  معصمي تحمل اسمي وأعطوني مواداً 
علّي  المشرفين  للممرضين  قلت  لألعصاب. 
اليوم أجريت  وانا أشير الى اإلسوارة: صباح 
فحصاً طبياً إلنسان غيري! أرجو اآلن ان ال 

أجري عملية عن إنسان آخر!
عندما  عقود  قبل  لي  حصل  ما  تذّكرت  وهنا 

دخلت مستشفى رزق في بيروت…

قصة بقلم: بشير القّزي

بقلم: سونيا الحداد

نساء متصوفات: عاشقات للرمحن

بقلم: د. خالد التوزاني 

 حظيت المرأة المسلمة عبر التاريخ بنصيب وافر من التقدير 
اإلسالم،  عمر  من  األولى  العصور  في  سيما  وال  واالحترام، 
لكون النساء كان منهن العالمات والفقيهات واألديبات والمعلمات 
والصوفيات والمحدثات والطبيبات، غير أننا في هذا المقال سنركز 
على النساء المتصوفات، نظرا لكون التصوف في التمثالت الشائعة 
للمرأة،  فيه  المجال ال حظ  هذا  الرجال وكأن  ذكر  يقتصر على 
وال ذكر لدورها فيه، مع أنها في الواقع أسهمت فيه بشكل جلي، 

وكانت وراء ظهور عدد من المتصوفة المشاهير.
 لقد كانت المرأة حاضرة بقوة في التصوف اإلسالمي، ولم يكن 
حضورها عابرا أو تجسيدا إلنسان عادي له دور اجتماعي معلوم، 
لت المرأة “تجسدا للحب اإللهي الذي يحيل إلى تجلي العلو  بل شكَّ
في الصورة الفيزيائية المحسة، وشفرة استيطيقية توحي بانسجام 
الروحي والمادي، والمطلق المقيد في األشكال المتعينة”، حيث 
تحولت المرأة لرمز استخدمه الصوفية بذكاء للتعبير عن تجربة 
أدبيات  في  المرأة  تحضر  أن  عجب  ال  ولذلك  ذوقية،  روحية 
التصوف بشكل الفت للنظر، لتؤسس أصال من أصول التصوف، 
التجربة  في  يفسر ضرورتها  باألنثى  المشيمي  االرتباط  حيث 
الصوفية، وهو ما أكده ابن عربي حيث قال بأن: “المرأة صورة 
النفس، والرجل صورة الروح، فكما أن النفس جزء من الروح، 
فإن التعين النفسي أحد التعينات الداخلة تحت التعين األول الروحي 
الحقيقة  في  فالمرأة  تنزالته،  من  وتنزل  الحقيقي،  آدم  هو  الذي 
جزء من الرجل، وكل جزء دليل على أصله، فالمرأة دليل على 
مجاال  بالمرأة  واالفتتان  والحنين  الشوق  شَكل  وهكذا  الرجل”، 
اإلبداع،  يسبح في عوالم فسيحة من  الصوفي كي  لخيال  خصبا 
أهلته إلنتاج تراث أدبي خالق ال نظير له، حيث الحضور األنثوي 
كان وسيلة وغاية في الكتابات الصوفية، وفتح بابا للجمال والجالل 
في اللغة والفكر الصوفيين، حتى إن قراءة شعر ابن عربي دون 
التأويل تجعله ال يختلف عن شعر  استحضار خلفية صوفية في 
أبي نواس في بعض أشعاره الغزلية، كما ال يبتعد كثيرا عن شعر 
أبي العالء المعري في شعر الحكمة، وال يختلف عن شعر أبي 
العتاهية في شعر الزهد، وهكذا فإن التأويل الصوفي لألنثى في 
أدبيات التصوف هو ما يعطي لألدب الصوفي خصوصيته، وإال 
فإن داللة المرأة واحدة، ولكنها في التصوف تأخذ معاني جديدة 
المدونة  يفسر  ما  وهو  عليه،  والمتعارف  المألوف  عن  مختلفة 
الغنية من الكتابات الصوفية التي تتحدث عن المرأة، باعتبارها 
فاعال في الوجود متحكمة في الرقاب والمصائر، كما قال الشبلي:
لها في طرفها لحظات سحر        وتسبي العالميـن بمقلتيــهـا     

تميت بها وتحيى من تريــد         كـأن العالميـن لها عـبـيــد
من الواضح حجم “الحضور األنثوي في التجربة الصوفية”، حيث 
دافعا  وكانت  وموئال،  منطلقا  التجربة،  هذه  بؤرة  المرأة  شكلت 
للصوفية في إبداعاتهم وتحركاتهم، وظلت رمزا مقدسا، تحيطه 
هالة التعظيم والقداسة في جل نصوص القوم، غير أن التساؤل 
الوجيه الذي ينبغي طرحه في هذا السياق هو: ما الحضور الواقعي 
للمرأة باعتبارها شريكا للرجل في حياة الصوفية وليس فقط مجرد 
رمز مقدس؟ بمعنى توجيه السؤال نحو “النساء المتصوفات”، ما 

دورهن في التصوف اإلسالمي؟
إذا كان رجال التصوف يتصدرون الميدان، وينتشر صيتهم في 
اآلفاق، فإن ذلك ال يعني أنهم قد عاشوا حياة عزلة عن النساء، بل 

كانت المرأة حاضرة بقوة في حياة الصوفية، واستطاعت بأدوارها 
المتعددة أن تحقق القول الشائع: “وراء كل رجل عظيم امرأة”، 
ا للولي فيما  فقد كانت المرأة المتصوفة زوجة للولي الصالح وأمًّ

بعد، كما أسهمت في تربية المريدين الذين صار منهم أولياء.
يبرز دور المرأة في التصوف بشكل جلي من خالل المهام التي 
كانت تقوم بها، فإذا اشتهر رجال التصوف بالذكر والجهاد والتعليم 
واإلرشاد، فإن المرأة قد قامت باألدوار نفسها، وجمعت إلى جانبها 
أعمالها أخرى كإعداد الطعام وعالج المرضى واالعتناء بالزوايا 
وتربية القادة، فضال عن توجيه النساء وتعليمهن أمور دينهن.. فكانت 
بذلك العنصر األكثر أهمية في مجتمع الصوفية، وعلى الرغم من 
عطاءاتها الكبيرة، إال أنها لم تلق التقدير الالزم واالعتناء الواجب 
من المجتمع، وهو ما يفسر غياب أسماء مشهورة لنساء متصوفات، 
فال يعرف العالم اليوم إال المرأة الصالحة رابعة العدوية، بينما 
التاريخ قد ذكر نساء صالحات غيرها، فلم يشتهرن ولم يبلغ صداهن 
اآلفاق، مما دفع بعض الباحثين للنبش في تاريخ تصوف المرأة، 
بين  فمن  نادرة جدا،  المجال  في هذا  العلمية  الدراسات  أن  غير 
البحوث التي يمكن أن نستدل بها في هذا السياق، نذكر العمل الذي 
قام به الباحث مصطفى عبد السالم المهماه، تحت عنوان: “المرأة 
المغربية والتصوف في القرن الحادي عشر الهجري”، والمالحظ 
أن معظم الدراسات قد أنجزت باللغات األجنبية، حيث نجد عمل 
 La( بـ  الموسوم   )  M.Chodkiewics( “مشيل شودكفيسك” 
 ،)sainteté féminine dans l’hagiographie islamique
وأعمال الباحثة نـيلي عـمري سالمة التي خـصصـت جـانبا من 
Les femmes sou� من خالل:  الصـوفيـات  للنساء  )ببحاثها 
fies ou la passion de Dieu(، حيث قاربت هذه الدراسات 
دور المرأة الصوفية في المجتمع وكيف كانت عامال حاسما في 
خلق التوازنات وتحقيق االنسجام بين فئات المجتمع، وذلك نظرا 
لتواجدها ضمن مستويات متعددة من التدخل االجتماعي والنفسي 
األحيان،  من  كثير  في  والسياسي  االقتصادي  وكذلك  والتربوي 
علما أن هذا الحقل من الدراسة والبحث ما يزال يثير عددا من 
التساؤالت واإلشكاالت التي تحتاج في واقع األمر إلى المزيد من 
النبش العميق في التراث الصوفي للنساء المغربيات من أجل فهم 
المحركات الخفية للمجتمع المغربي وبنيته الفكرية العميقة التي 

تقف وراء مجموعة من العادات المغربية والسلوكات.
 يُجمع جل أصحاب كتب التراجم والمناقب، ممن أرخوا للصوفية 
رجاال ونساءا -قديما وحديثا- على ضياع أخبار العديد من النساء 
الصالحات اللواتي ُعرفن بالعلم والصالح والوالية، فهذا صاحب 
كتاب: “التنبيه على من لم يقع به من فاضالت فاس تنويه” يقول في 
مطلع كتابه: “ومعلوم من شأن أهل هذه  البالد )يقصد المغربية( 
عدم االعتناء بالتعريف والتصدي لذلك بتأليف أو تصنيف، فكم 
من إمام به اعتناء واحتفال، بل ألقي في زوايا اإلغفال واإلهمال”. 
ومن ثم، “ال جرم أن الباحث إذا أراد أن يبحث في المرأة العربية 
من  ردحا  مكث  إذا  إال  يذللها  ال  كأداء  عقبة  يجد  فإنه  المسلمة، 
لعله  والمخطوطة،  المطبوعة  األسفار  بطون  في  منقبا  الزمن، 
التي تتحدث  لقلة المصادر  يظفر بطلبته ويدرك حاجته”، نظرا 

عن سير النساء وتتبع أخبارهن.
بالعودة إلى بعض الرحالت، وخاصة تلك التي تتبعت الصلحاء 
والعلماء وحفلت بأخبار األولياء، نستحضر الرحلة المسماة: ماء 

الموائد، ألبي سالم العياشي )ت 1090هـ(، والتي تذكر بعضا من 
إلى  مكاشفات امرأة زارها هذا الرحالة في مصر بعدما ترامى 
سمعه بعضا من كراماتها، وهي الصالحة ست نعيمة، يقول أبو 
سالم العياشي: “ذهب بعض أصحابنا يوم دخولنا إلى اإلسكندرية 
لزيارة الشيخة الصالحة ست نعيمة مستعجلين، وكانت نية أهل 
وعندما  ثالثة.  أو  يومين  إال  باإلسكندرية  يقيموا  ال  أن  الركب 
دخلوا عليها قالت لهم: أنتم تقولون نقيم يومين أو ثالثة، ال بد لكم 
من ستة أيام أو سبعة. فاستبعدنا ذلك غاية. فقلت ألصحابي: من 
هنا يظهر لنا صدقها أو خالفه. فكان األمر كما قالت؛ أقمنا نحن 
سبعة أيام، وأقام الركب الجزائري ستة. وقد استفاض على ألسنة 
فلم أر شيئا من  المكاشفات عنها. وقد زرتها  الحجاج كثيرا من 
ذلك، وهللا أعلم بحقيقة الحال، والغالب أنها من أهل األحوال. وقد 
أخبرتنا أن عمرها مائة وأربعة وستين وأربعة أشهر. وقالت: ال 
أدري هل أصل رمضان أم ال؟ ومن جملة ما قالت لنا: إن الغرب 
اآلن في هذا الوقت أحرش، وال تصلون إليه حتى تجدونه في خير 
كثير، وال وباء فيه. وقالت أيضا: إن الدولة العثمانية قد انقرضت 
المكحلة  يُْبِطل  فاس،  وراء  من  يأتينا  السلطان  وإن  أهلها.  لظلم 
والكابوس والمدفع، ويمشي الذئب مع النعجة. في كالم كثير ال 
أحفظه اآلن. بعضه مصادق للواقع وبعضه هللا أعلم بمرادها فيه. 
وقالت لنا أيضا: إن الركب ال خوف عليه، فإن أهل المشرق من 
أولياء هللا قد تكفلوا به حتى يوصلوه إلى سيدي أحمد زروق، ومن 
هناك يتكفل به رجال هللا من أهل المغرب. وما رأينا في الطريق 
والحمد هلل إال خيرا، مع ما كنا نتوقعه من الشرور والمحن في 

الطريق لقلة الركب مع اختالف أهواء أهله”.
النساء  من  الصالحات  أخبار  بتتبع  المؤرخين  اهتمام  قلة  إن 
يشكل  مما  منهن،  العديد  أخبار  في ضياع  أسهم  قد  المتصوفات 
خسارة للذاكرة اإلنسانية، وعلى الرغم من أن معظم الكتب التي 
تناولت  قد  تناولت مناقب الصوفية وجمعت تراجمهم وأخبارهم 
التركيز  النساء وأخبارهن إلى جانب الرجال إال أن  سير بعض 
كان واضحا على الرجال دون النساء، ولم تكن تُذكر المرأة إال إذا 
كانت زوجة لولي لها فضل كبير على زوجها، أو كانت أما لولي 
المتصوفة  المرأة  يتم ذكر  نشأة صالحة.. حيث ال  ربته وأنشأته 
في كتب التاريخ إال إذا كانت أعمالها وإنجازاتها استثنائية وغير 
عادية، في حين توجد نساء أخريات كان لهن دور بارز لكن لم 
يكن أزواجا ألولياء أو لم ينجبن أولياء فلم يُعرفن ولم يذكرهن أحد.

هكذا نسجل إهمال المؤرخين الذين جمعوا أخبار الصوفية وتراجمهم 
الحديث عن المرأة بشكل مستفيض، حيث لم يعطوا المرأة المكانة 
الالئقة بها، ويبدو أن سبب ذلك راجع لعوامل اجتماعية ارتبطت 
وكأن  األبناء،  وتربية  البيت  أعمال  على  المرأة  دور  بحصر 
المجتمع استكثر عليها القيادة الروحية والزعامة الصوفية، وقد 
قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: “خذوا نصف دينكم عن هذه 
الحميراء”، فاإلسالم أعطى للمرأة دورا مهما وبارزا، وهو ما 
واإلنجاز  القيادة  على  وقدرتها  كفاءتها  لتبرز  لها  المجال  أفسح 
فالمرأة  الحاالت، وهكذا  الرجل وربما أفضل في كثير من  مثل 
في  لم تظهر  بكثافة وإن  الصوفي  التراث  في  الصوفية حاضرة 
الواجهة أو تشتهر عالنية، وسوف نحاول في المقال القادم تقديم 

نماذج من هؤالء النسوة العاشقات للرحمن. 
 touzani79@hotmail.com  :للتواصل مع الكاتب

هنيئا لك يا مملكة 
القمر بطلك »َحاِذْق« !

 
   كان يا ما كان في مجرة األكوان كرة أرضية 
الكوكب  هذا  وعلى  األزرق  بالكوكب  تُسمى 
تتواجد مملكة القمر.  مملكة تكونت من عدة ممالك 
همجية  قبائل  لرؤساء  أُعطيت  وهمية  وامارات 
حلفوا يمين الوآلء الى الخناس األكبر مقابل بقائهم 
الدائم اسيادا على غنائمهم. فرح الخناس بخنوعهم 
وأقام حدود مدينته بينهم وهو آل يتكلم لغتهم ولكنه 
عينه  أبنائها،  من  شخص  الى  قيادتها  مهمة  أسند 
وقفا،  وجها  األيادي  تقبيل  في  برع  وقد  حاكما 
وأعطاه الضؤ األخضر في جني الثروات وتوزيعها 
على األشقاء ينغمسون في شتى الملذات الدنيوية، 
الضوء األخضر في البطش وتنظيف المدينة وكل 
الباب األعلى ،  المملكة من كل من يخالف  جوار 
موآله وصاحب نعمته، مقابل غض النظر عن بناء 
المملكة،  هذه  قلب  في  الرئيسية  لمحطته  الخناس 
القلب األكثر قداسة بالنسبة لها وللكوكب األزرق...
فن  جد،  أبا عن  وراثة  وعائلته،  الحاكم  هذا  تملّك 
على  هللا  ظل  نفسه   يفرض  لكي  والدهاء  المكر 
هللا  كلمة  عن  المباشر  والمسؤول  المملكة  أرض 
الحروب  يُشعل  والموت،  الحياة  يقرر  وقوانينه، 
ويغذيها بالمرتزقة واألموال، دون رحمة وآل شفقة 
طويلة،  والآلئحة  عجوز  أو  امرأة  او  طفل  ألي 
ووضع يده على أموال هذه المملكة التي آل تحصى، 
وملوك  وامراء  وحاشيته  عائلته  مع  يتقاسمها 
والمخلصين  معه  المتواطئين  األخرى،  الممالك 
أموال  يده.   وخاتم  ثوبه  قبَّل طرف  من  وكل  له، 
تكفي ألطعام كل جائع وتعليم كل مولود وإكفاء كل 
عائلة بعيشة كريمة، ولكنها ُهدرت وما زالت تُهدر 
الذي  البذخ  حياة  على  مضى،  وقت  أي  من  أكثر 
شمل كل الممنوعات الدينية والدنيوية. كل هذا يتم 
بمباركة الخناس الذي كبر جدا منذ تواجده ونجحت 
بأنجازاته  يتباهى  بات  أنه  لدرجة  كليا  مخططاته 
اإلجرامية وحلفائه علنا وهو يصرخ بحقه التاريخي 
في استمالك محطته المزورة التي احتلت يوما بعد 

يوم أغلبية األراضي المغتصبة!
مئة سنة من القمع الفكري والجسدي  نتيجة تذكية 
الخناس لعمالئه في مملكة القمر المزيفة، بغية منع 
المفكرين وأهل العلم من فضح حقيقته أو نشر العلم 
محطته.   على  خوفا  المملكة  أرجاء  في  والمعرفة 
تأسيسها،  منذ  المحطة  ابليس  انفك  ما  سنة  مئة 
في  يستمر   لكي  والتفرقة  الشر  بذور  زرع  عن 
ناشطين  يعملون  الخناس  الحياة.. مئة سنة وحلفاء 
مخططاته  لتنفيذ  السالكة  الممرات  تأمين  على 
وهم يخدرون عائالت  المملكة بالشعارات الدينية 
والوطنية الطنانة والفارغة، والشعب يرزح تحت 
والجهل  طبعا،   والموالين  الحاشية  عدا  ما  الفقر، 
الخوف حتى  أن زرعوا في رأسه  بعد  والترهيب 
من  التفكير، مما أدى الى انقسام المدينة والممالك 
وانقسام األخوة بين مؤمن بهم وثائر عليهم واهرقت 

الدماء دون رحمة بين افراد الشعب الواحد...
ما  تسير على خير  أن مخططاته  الخناس   عرف 
يرام، وأن جذوره التي وطدها أصبحت أعمق، فعمل 
على تحضير ضربته القاضية في وضع يده نهائيا 

ى  ل ع
بدأت  القمرالتي  مملكة  شعوب  من  خوفا  محطته 
المفتوح.    على  اللعبة  وباتت  كشفته  أن  بعد  تثور 
شعوب ثائرة شهدت خالل سنين على عار الدور 
استنكا  باألعلى  المدينة وصاحت  حكام  لعبه  الذي 
رها، صرخة رددها الصدى فقويت يوما بعد يوم 
خط  وهذا  الخناس  على  يقينا  تشكل خطرا  وباتت 
أحمر بالنسبة له ولحلفائه النائمين على وسائد من 
حرير…  من سيقوى عليه هو اله الموت والحرب 
أنه  بمحطته؟  المساس  على  سيتجرأ  من  والشر؟ 
استعد  ولقد  الجميع  يهدها على روؤس  أن  مستعد 
لذلك منذ سنين ومّهد الطريق لخطوته التالية.  أنه 
شباكها.  تشبك  كيف  تعرف  التي  الحية  رأس  هو 
الخناس  بأتقان شرير وحده   هيأ لضربته األخيرة 
في  الخوف  زرع  نعم  »ألخوف«،  يعرفه… 
بدأ  ثم  ومن  بينها،  الشقاق  وزرع  قسمها  النفوس. 
أطراف  على  جميعا  بهم  ويلعب  بينهم  يوسوس 
أصابعه كما يحلو له جاعال منهم عبيدا يصيحون 

له: »شبيك لبيك ايها الخناس، عبدك بين يديك!«
بين يوم وضحاه، ُولد لدى هذا الحاكم، نجم لم ترى 
المدينة مثله في تاريخها.  درجة ذكائه فوق المعدل 
بكثير.  حتى أنهم أطلقوا عليه اسم »الحاذق« نسبة 
على  واألقدام  بالجرأة  وتمتعه  األسطوري  لذكائه 
الثورة على كل التقاليد خوفا على مدينته وأماكنها 
سكانها  وقتل  نُجست  التي  األماكن  هذه  المقدسة، 
دون  بينهم  لمحطته  الخناس  افتتاح  منذ  رحمة  بال 
مواجهة تُذكر بل شعارات فارغة تُطلق في السماء 
بات  والخناس  دخانها،   في  الجميع  وتلهي  تُخدر 
المقدسة  بالمحطة  الدولي   األعتراف  أبواب  على 
كعاصمة  لما بناه كل هذه السنين.   لكل ما سرقه 

ولم يزل، خالل أكثر من 80 سنة.
باب  فتح  الى  بالحاذق  دفع  الذي  الخوف  هذا 
الحربية  والمعدات  األسلحة  لشراء  خزنته مشرعا 
بالمليارات. مليارات ُهدرت من قبل  الممالك على 
التسلح والتدريب.  مليارات َهيَّجت القمر وممالكه 
المستقبلية  الوعود  على  بالرقص  الموالون  وقام 
مقابل  الحاذق  النجم  اليهم  سيقدمها  التي  الباهرة 
القمر  مملكة  وأهل  أطفال  بينما  المليارات،  هذه 
الهمجية…آل  الخناس  أحذية  تحت  علنا  يموتون 
يتوقف الحاذق عن الرقص بكل حزم وعزم مهلآل 
شتى اإلهانات التي تنزل على راسه وكأن السماء 
تمطر شتاء خريفيا يرطب اجواءه وليس تّفا يدنس 
األخيرة  الرقصة  تملك  فلقد  الخناس  أما  شرفه!... 
االبرياء   أنين  على  التي غطت  األقوى  والضحكة 
بعد أن  فرش على عظامهم السجاد األحمر استقباال 
لنجم الساعة الحاذق، الذي قد يسلمهم المفاتيح يوما، 

من يدري؟
الثائر  ويموت  الخناس  بيد  المفتاح   يوضع  يوم 
وأهله، آل يبقى سوى إعدام الحاكم الحذق والتخلص 

من أثره بغية تطهير المحطة من أثر النجاسة!
صدى  ليترك  عاليا  قهقه  مزيف  حاذق  من  كم 
التاريخ  يرددها  وراءه  األسنان  وصرير  الدموع 

عويال على األطالل!
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  القاهرة /على أبودشيش
التقى عالم اآلثار الدكتور زاهي حواس، مجموعة من األطفال في 
مختلف األعمار بمنطقة آثار الهرم، وذلك في إطار جوالت مركز 

زاهي حواس للمصريات التابع لمكتبة اإلسكندرية.
تأتي تحت عنوان »األطفال محبي اآلثار«،  التي  الجولة  وبدأت 

بالوقوف أمام هرم الملك خوفو.
أكد حواس، أن الهدف من الجولة تكوين جيل من األطفال ينشأ 
على حب آثار مصر، مضيفا سأهدي هؤالء األطفال كتبي المدونة 
أثرية لهم  الفراعنة، وكذلك رحالت  الطويلة مع  خالل رحلتي 

لتعرفهم على الطبيعة وآثار مصر العظيمة.
وأوضح حواس، أن تدشين مركز زاهي حواس جاء بعدما الحظ 
باآلثار وبتفاصيل  مؤخًرا وجود عدد كبير من األطفال مهتمين 

الفراعنة وحياتهم وأعمالهم.
وطالب حواس، أولياء األمور باالهتمام بأبنائهم وتشجيعهم على 
القراءة واالطالع، مؤكدا أنه يتبنى األطفال المهتمين بآثار مصر 
القرية  الموجود في  للمصريات  من خالل مركز زاهي حواس 

الذكية.
الهرم،  آثار  الدكتور زاهي حواس، بشرح تاريخ منطقة  وقام 
وكيفية بناء الهرم الذي كان يعد مشروعا قوميا في مصر القديمة، 
الملك توت عنخ آمون،  الذهبي  الفرعون  اكتشاف مقبرة  وقصة 

نافيا ما يتردد عن وجود ما يسمى بـ«لعنة الفراعنة.
وأوضح األثري علي أبو دشيش، المستشار اإلعالمي للدكتور زاهي 
حواس، أن مركز زاهي حواس للمصريات، مستمر فى عقد اللقاءات 

المتجددة مع األطفال في مختلف المواقع األثرية، وتنظيم ومؤتمرات 
وندوات ومحاضرات ومدارس للحفائر.

  تقوم روزي ووالدتها في مونتريال سنويا في مثل هذا الوقت 
بالترويج بين األصدقاء لبيع عدد من صناديق البسكويت ضمن 
إطار عمل مجتمعي خيري. األسعار رمزية ووارد البيع يعود 

لبرنامج كشافة فتيات في مونتريال. 
ما  فتاة صغيرة توحي بكل  الصندوق جميل وتزينه صورة 
تعليمية وثقافية وترفيهية!  فعاليات  البرنامج!  له هذا  يهدف 
التي تستهدف فئات  المشابهة  البرامج  العديد من   وهناك 
أنحاء  مجتمعية مختلفة واهداف متنوعة هنا وهناك في كل 

كيبيك وكندا.
وبالنسبة لروزي -- عمرها حوالي عشر سنوات.. وغيرها 
انساني  بثمن الن محتواها  تقدر  تجربة ال  -- هذه  الفتيات  من 
كبير يبدأ بمساعدة من ُهم مثلنا وقيمة العمل والتعريف باالخر 
ونشر المحبة وعمل الخير و كل القيم التي نعتز بها و نتفاعل 
بها وتترجم على خريطة يومنا وقائمة طويلة تمتد و لعلي أقول 

ربما التنتهي وال حتى عند حدود كندا في القطب الشمالي. 
يتكلمون  . هم  الكندي  المجتمع  يمثلون  روزي وامها وأبيها 
الفرنسية واإلنجليزية ولكن االجداد من أصول متنوعة اوربية 
وربما غيرها. ولكن هؤوالء االجداد--  وهم ربما يعودون الى 
بناء منظومة اخالقية وثقافية  قليلة--  نجحوا في  اجيال  بضعة 
وسياسية وقانونية و اقتصادية و اجتماعية على مدى فترة من 

الزمان. 
اسم كندا وشعبها  التي نحجت في اعالء  المنظومة هي  هذه 
كندا  اختاروا  الذين  المهاجرين  مئات اآلالف من  اليها  وجذبت 
المهاجرين وما هو  بهؤالء  كندا  ترقى  ثانية!  بلدا وأم  لتكون 

منتقي وجميل من ثقافاتهم .. ويرقون هم بها!! 
بالقيام بنشاطات مثل عمل  البعض منا بان يكون نشيطا  ونجح 
ذلك  الى  يملك  تقاعس والبعض االخر ال  روزي!! والبعض 
الى  الجديدة  الهجرة  الصعبة مع  الحياة  سبيال بسبب ظروف 

البالد. 
وأول سبب لصعوبة الهجرة هو عدم توفر االستقرار 
البعض ال يعمل  بالهجرة.  العهد  الحديثة  للعائلة  االقتصادي 
لمؤهالته! ويبقى معلقا  مناسبا  يعمل عمال  والبعض االخر ال 
ابناءه عليها وبين  التي يريد ان يربي  الجميلة  بين األشياء 
ضعفه االقتصادي الذي يدفعه ليوفر الجهد لمكان اخر!!! كسب 

العيش! 
وطبعا هناك من يجد الوقت والطريق حتى لو كان صعبا مثل 
تبرعتا  اللتين  السوريتين  الالجئتين  الطفلتين  علياء وايالف 

بظفيرتي شعرهما لمرضى السرطان! 
نعتز  بَعُضنَا مهاجرين جدد ولكننا  الجديدة  والى حكومة كيبيك 
ونأمل   .. بكم  تطبيقها! نرحب  الكندية ونريد  والثقافة  بالمفاهيم 
في أن نكسبكم أو تكسبوننا بجانبكم ... ولكن االن ساعدونا في 

إيجاد الطريق ... لتحفيز وتنشيط سوق العمل ! 
والعمل المناسب حسب المؤهالت! 

لثقافة  اول اعالء  أمامكم االن وهذا  الحقيقي  التحدي  هذا هو 
كيبيك وكندا االنسانية!    

أبو حجاج

 جمرد كلمة
  مصر كلها ُتدين للرئيس الراحل انور السادات ولقائد 
الذي  مبارك  األسبق  الرئيس  األولى  الجوية  الضربة 
اكمل مسيرة التحرير على مدينة طابا وللقوات المسلحة 
المصرية فلوالهم لكانت مصر اليوم ذليلة منكسة الرأس 
والتاريخ يشهد أن حرب أكتوبر 1973 هي عودة الكرامة 
تحيا   . والعار  الذل  بعد سنوات من  والعربية  المصرية 

مصر .   

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 

كنده الجيوش
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

   بخطاب مرتجل والكثير من األلفاظ النابية، دافع مغني الراب كاني ويست 
في المكتب البيضاوي عن دعمه للرئيس دونالد ترامب يوم الخميس، األمر الذي 

أثار سرور الرئيس األمريكي.
ووصف هذا الحدث بأنه مأدبة غداء في البيت األبيض لمناقشة إصالح السجون، 
وفرص العمل لألمريكيين من أصل أفريقي والعنف في شيكاجو. وجرى بحث 
هذه األمور في اجتماع قبل الغداء، لكن كاني بدأ يلقى خطابا وسمح له ترامب 

باالسترسال فيما سجلت كاميرات كل شيء.
باألمر عن طائرة جديدة  لها  ذلك حديث كاني عن موضوعات ال صلة  وتخلل 
المقبلة وتشخيص  الرئاسة  استخدامها كطائرة  يدرس  أن  ترامب  ينبغي على 
الواقع مجرد حرمان من  في  إنه  قال  الذي  القطب  ثنائي  باضطراب  إصابته 
النوم، وحياته ضمن أسرة تهيمن عليها اإلناث نظرا لزواجه من نجمة تلفزيون 

الواقع كيم كارداشيان.
وقال كاني في وقت الحق إن خطابه الذي استغرق عشر دقائق نبع ”من القلب“. 

وتابع ترامب كلماته باهتمام واضح. 
وقال ترامب في إشارة للخطاب ”كان هذا شيئا مذهال“.

وارتدى كاني )41 عاما( خالل الزيارة قبعة كتب عليها ”اجعلوا أمريكا عظيمة 
مجددا“. وقال ”كانت شجاعة مني أن ارتدي هذه القبعة“.

وتعرض كاني النتقادات من مشاهير آخرين بسبب دعمه لترامب. لكنه رفض 
ذلك قائال ”الناس يتوقعون أنه إذا كنت أسود فعليك أن تكون ديمقراطيا“.  وأضاف وهو يشير لترامب 

بمظهر  فلن نظهر نحن  بمظهر حسن  لم يظهر هو  إذا  أنه  يدركوه هو  أن  الليبراليين  يتعين على  ”ما 
حسن“.

من واقعنا

بسكويتات روزي ... كيبك

Canadian  Realities  

Appelez Allstate sans tarder
Si vous habitez à Montréal:
Bola Farag
Agence de Montréal Centre
4875, avenue Van Horne
514- 738- 5482 poste 5012
bfarag@allstate.ca

Si vous habitez à Laval:
Elsye Sfeir
Agence de Laval-Est
1040, boulevard Le Corbusier
450- 687- 8490 poste 5014
esfeir@allstate.ca

كاني ويست يدافع عن دعمه لرتامب .. أمام ترامب

متثال مصري يف أمريكا يكشف عالقة الفراعنة بالصمغ

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

ــــْك ِعـــــشـــــْق الـــمـــحـــال ــــِت ــــق ــــش وألنـــــــــي َع

َعــــــــبــــــــرُت بـــــشـــــوقـــــي بـــــعـــــض أمـــــيـــــال

ــــذال ــــت ـــــــِب الــــقــــصــــيــــدْة بـــغـــيـــِر اب فـــــي رك

ــــــْك لـــــصـــــدري فـــــي صـــــحـــــوْة خـــيـــال أُضــــــِم

ــــــال ــــــــَحــــــــرْر آم ُي ـــــــي  ـــــــــــــزْم األمـــــــان وَع

ــــــــاْت الـــجـــمـــال ــــْك آي ــــســــِن َصــــاغــــت فــــي ُح

دالل ــــْك  ــــمــــِس وَه ـــي  ـــون جـــن َضــــعــــِفــــْك  ـــــي  وف

ــــال ــــث ـــــو ابــــتــــســــامــــِتــــْك أجـــــمـــــل ِم وحـــــل

ـــال ـــن ـــم ــــْل ال ــــه ـــــي َحـــــضـــــِنـــــْك س ــــي ف ــــل وك

ـــي بــــغــــيــــِر اخــــتــــزال ـــن ـــض ـــــي ح وأنـــــــــِت ف

ـــال ـــع ـــف ـــــدي ان ـــــب ُت ـــــْك  ـــــي َصـــــمـــــِت حــــتــــى ف

ـــــه ابــــتــــهــــال ـــــأن ــــْك ك ــــن ــــي ــــن ــــع َح ــــم ــــأس ف

ـــــــــــــــؤاِدْك بـــــــــدون افـــتـــعـــال ــــــْة ُف ــــــف ورج

ـــمـــال ـــــــوْق كـــــل احـــت ــــْك ف ــــوِن ــــي ورغـــــبـــــة ع

ـــــســـــِر أغــــــال ــــــي ك ـــــون ف ـــــن ــــب ج ــــال ــــط م

ـــي وُحــــضــــِنــــْك كـــمـــال ـــن ـــض ــــــــِت فــــي ُح وأن

َصـــــحـــــيـــــْح إجــــــــابــــــــْة بـــــــــــدون ســـــــؤال

ـــــــــــاْق الــــمــــقــــال ـــــاُز بـــعـــشـــقـــي أف ـــــجـــــت ت

ــــْك بـــــحـــــور الـــــرمـــــال ــــعــــشــــِق َتـــــعـــــُبـــــْر  ب

فـــــأقـــــطـــــع بـــــشـــــوقـــــي بــــــعــــــْض أمـــــيـــــال

ـــال ـــم ـــك ـــــِد ال ـــــرش ــــدْة ب ــــصــــي ــــق ـــــُغ ال ـــــي أص

ــــــْك لـــــصـــــدري فـــــي نـــــشـــــوْة خـــيـــال ــــــِم أُض

صحـوة خيال

الضمري العاملي تكرم “كامي وشاكر وسامل وأبودشيش 
وعبد البصري واخلطيب والنحاس” سفراء للسالم العاملي

2011 259 شخصا ماتوا بسببها منذ  انتبه وأنت تأخذ سيلفي..  جموهرات ماري أنطوانيت تعرض بدبي

الصني تطلق قمرين صناعيني لالستشعار عن بعد

زاهي حواس يلتقي أكثر من 500 طفل أمام األهرامات

  يستقبل معرض مزادات »سوثبيز« 
مجموعة  في مدينة دبي اإلماراتية حالياً 
الفرنسية ماري  الملكة  امتلكتها  مجوهرات 
للعرض  بدبي  أنطوانيت خالل حياتها، وهي 

فقط وليست للبيع.
لمحطتها  المجموعة  تتجه  أن  المقرر،  ومن 
المقبل،  المقبلة في جنيف، في نوفمبر 
أن  للبيع في مزاد علني من شأنه  لتعُرض 

يبيعها مقابل ماليين الدوالرات.
أنطوانيت ملكة فرنسا  يذكر أن ماري 
السادس عشر ووالدة  لويس  الملك  وزوجة 
السابع عشر واألميرة  لويس  الصغير  األمير 

ماريا تريزا.
الثورة  أثناء  المشهورة  المقولة  لها  تنسب 
التي عزلتها، سألت عن سبب  الفرنسية 
الخبز  يجد  الشعب جائع ال  لها  فقيل  الثورة 

فقالت »إذا لم يكن هناك خبٌز للفقراء.. دعهم 
يأكلون كعكاً«

ورغم أنه ال يوجد دليل على أنها قائلة العبارة 
إال أنها تنسب لها، ذكر هذه العبارة جان جاك 
اسم  يذكر  كتابه االعتراف ولم  روسو في 

النبيلة التي قالتها.
ولدت ماري أنطوانيت في 2 نوفمبر 
النمسا، وتوفيت  فيينا،  بهوفبرغ،   ،1755
الكونكورد،  ميدان  أكتوبر 1793،  في 16 

باريس، فرنسا

قمرين صناعيين لالستشعار  بنجاح  الصين،  أطلقت    
عن بعد إلى الفضاء، وذلك من مركز »جيوتشوان إلطالق 

األقمار الصناعية« شمال غربى البالد.
وذكرت األكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات اإلطالق- 
فى بيان الثالثاء- أن القمرين الصناعيين تم إطالقهما عبر 
بالفعل  وأنهما دخال  الصاروخ »لونج مارش- سى 2«، 

المدار المقرر لهما.
الصناعيين فى أعمال  القمرين  المقرر استخدام  ومن 
االختبارات  الكهرومغناطيسى وغيرها من  البيئى  المسح 

التكنولوجية ذات الصلة.

  القاهرة / على أبودشيش
اإلنسان  لحقوق  العالمي  الضمير  كرمت منظمة 
السفير مينا  برئاسة  المتحدة  للواليات  التابعة 
والفنان  اللطيف  أحمد شاكر عبد  ؛الفنان  يوحنا 
والدكتور  وفاء سالم  والنجمة  كامي  الكبير حسن 
حسين عبد البصير والخبير األثري الدكتور علي 
الخطيب  ياسمين  التشكيلية  أبودشيش والفنانة 
بوسي عبد  النحاس والصحفية  والدكتورة سمية 
الجواد بجريدة الوفد والصحفية لميس الشرقاوي 
بالوفد نظراً لجهودهم في العمل المجتمعي ونشر 

السالم بين الشعوب.
التكريم  انه سعيد بهذا   الفنان أحمد شاكر   وقال 

ويهدي هذا التكريم والشرف لسياده الرئيس عبد 
الفتاح السيسي الذي اوقظ الضمير العالمي ودافع 
عن حق المصريين واالخوه العرب في ان يكون 
السالم واالستقرار  اوطان مستقره يسودها  لهم 
استقرار  للحفاظ علي  العالم  ودعا مختلف دول 

منتطقتنا ضد االرهاب وخفافيش الهدم.
أبودشيش  الدكتور علي  االثري  الخبير   وقال 
تنشئة  التكريم شرف كبير والبد من  ان هذا 
العظيم  تاريخهم  المحافظة علي  قادر علي  جيل 
بالسالم مع جميع  يتسم  المصري  التاريخ  الن 

الشعوب.
قدمت الحفل المذيعة ايمان الوصال 

لقوا حتفهم    أظهرت دراسة حديثة أن 259 شخصا 
السنوات الست األخيرة وهم يحاولون أخذ صور  خالل 
الذين  الشباب  سيلفي، مشيرة إلى أن غالية هؤالء من 
تتراوح أعمارهم بين 22 و23 عاما، وأن 72% من 

الضحايا كانوا ذكورا.
الذي يوجد مقره في  الطبية  العلوم  وغطت دراسة معهد 
الهند، المدة ما بين أكتوبر/تشرين األول 2011 ونوفمبر/

بيانات الصحافة  الثاني 2017، واعتمدت على  تشرين 
العالمية وعلى البحث بالعبارات المفتاحية “مات بسيلفي” 

أو “حادث سيلفي”.
واعتبر موقع “سليت” أن العدد المذكور قد يكون أقل بكثير 
من الواقع، إذ إن السيلفي ال يقدم أبدا بوصفه سببا للوفاة في 

قواعد البيانات الرسمية.
العائلي  الذي نشرته دورية الطب  التحقيق  وبحسب هذا 

السيلفي  والعناية األولية، فإن ثالثة أشخاص ماتوا بسبب 
في العام 2011، و2 في 2013، و13 في 2014، و50 

في 2015، و98 في 2016، و93 في 2017.
أما الدول األكثر تأثرا بهذه الظاهرة فهي على التوالي الهند 
المتحدة األميركية وباكستان، وذلك  وروسيا والواليات 

حسب ما أورده موقع “20 مينوت” اإلخباري الفرنسي.
السيلفي  فيها أخذ  بتحديد مناطق يحظر  الدراسة  وأوصت 

نظرا لما قد يتعرض له المجازفون بأخذ السيلفي فيها من 
المنحدرات والمناطق  المناطق قمم  تلك  مخاطر، وتشمل 
البحار، والمباني الشاهقة وقرب سكك  الخطيرة في 

الحديد.. إلخ.
وخلصت الدراسة إلى أن السيلفي ليس خطيرا في حد ذاته 
“لكن السلوك البشري الذي يصاحبه هو الذي قد يحّوله إلى 

ممارسة خطيرة”.

   تمكن فريق بحثي أميركي من استخدام تقنية حديثة لتحليل األلوان المستخدمة 
في تمثال أوزيريس، إله البعث والحساب في الديانة المصرية القديمة، والموجود 
بمتحف المتروبوليتان بنيويورك، ليخرج بنتيجة أن الفنان المصري القديم استخدم 

الصمغ النباتي للربط بين األلوان عند الخلط بينها.
ويوجد نوعان رئيسيان للصمغ أحدهما يستخرج من شجرة تعرف باسم »السنط 
السنغالي« وموطنها األصلي في السودان، واألخرى تعرف باسم »سنط سيال« 
وموطنها المشرق العربي ووادي النيل، وال توجد فروق جوهرية بينهما في نسبة 

احتوائهما على البروتين السكري وبوليمر السكريات المتعددة.
ووصف الفريق البحثي من قسمي البحث العلمي بمتحفي المتروبوليتان وشيكاغو 

للفنون، في الدراسة التي تنشرها دورية »ميكروكيميكال«، األنواع المختلفة 
للصمغ من خالل عينات حديثة من دول أفريقية، طبقوها على تمثال أوزيريس، 
ليتوصلوا إلى مؤشرات حول معرفة الفراعنة استخدام الصمغ بنوعيه في مجال 

الفن.
وتشير برديات مصرية قديمة إلى توظيف الصمغ طبياً لمعالجة اعتالل الجسد، 
حيث استخدم للقضاء على الدود والسعال واالنتفاخات وتسكين آالم العظام، ويعد 
البحث األميركي الذي استخدم تقنية التحليل الطيفي المستحدث بواسطة الليزر أول 

دليل علمي على استخدامه فنياً.
ووفق هذه التقنية، فإن شعاع الليزر الذي يتم إسقاطه على أي مادة يعطي معلومات 

تساعد الباحثين على تحديد العناصر المكونة لها.
وأتاحت تلك التقنية للباحثين تجميع معلومات عن المواد المستخدمة 

في تلوين تمثال أوزيريس، وجاءت مطابقة للمعلومات التي 
أتاحها فحص العينات الحديثة من نوعي الصمغ، حيث 

كان بوليمر السكريات المتعددة وبعض األحماض 
الدهنية الموجودة في نوعي الصمغ موجودة بالتمثال.
وكانت دراسة بريطانية نشرت في 16 أغسطس 
الماضي قد كشفت أيضا عن استخدام الصمغ النباتي 

ضمن وصفة التحنيط الفرعونية.


