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سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

السعودية ... ليس كل ما يتمناه املرء يدركه!!
  كنت أتمنى أال تتورط المملكة 
العربية السعودية في مثل هذا 
يخدم  ال  الذي  المشين  العمل 
المملكة بقدر ما يضرها  مصالح 

على جميع المستويات الدولية.
أقول كنت اتمنى وليس كل ما 
عالم  في  يدركه  المرء  يتمناه 

اليوم.
الُمعارض األخواني  خاصة وقتل 
جمال خاشقجي بهذا الشكل وفي 
المكان ال  التوقيت وفي هذا  هذا 
مكان له من اإلعراب، حيث افاد 
الجميع وأضر المملكة وأساء 
المحيط  من  العرب  كل  للعرب 
إلى الخليج وال يمكن توصيفه 
أو أدراجه سوى تحت مفهوم 
الخطأ الجسيم الذي يطول الجميع 
الضمانات  من  الكثير  ويتطلب 
المواطنين  الثقة لجميع  لعودة 
للتعامل  المعارضين منهم  خاصة 
من جديد مع قنصليات بالدهم 
العاملة والمتواجدة في الخارج 
وحمايتهم  مصالحهم  لرعاية 
جسدياً  وتصفيتهم  لقتلهم  ال 
بهذه  خاشقجي  مع  حدث  كما 

الوضعية غير المسبوقة.
البيان  هذا  بلَّة  الطينة  وزاد 
الذي صدر من  المبكي  المضحك 
المملكة بهذا الخصوص وغير 
او  المحبوك أو المقبول روائياً 
منطقياً، وأكد على تورط جميع 
المسئولين بشكل أو بآخر في هذا 
الكلمة  الُمشين بكل معنى  الحدث 
بدال من أن يعالج األمر بصورة 
أكثر منطقية وواقعية، ولو كنت 
البيان  المسئول عن صياغة هذا 

لقلت التالي:
بسم هللا الرحم الرحيم » يا أيتها 
إلى  ارجعي  المطمئنة  النفس 
ربك راضية مرضية فادخلي في 

عبادي وادخلي جنتي« صدق 
الملك سلمان  يتقدم  العظيم ،  هللا 
العزيز آل سعود وولي  بن عبد 
األسرة  أفراد  وجميع  عهده 
الحاكمة بخالص العزاء لمقتل 
السيد جمال خاشقجي بهذا الشكل 
المملكة  قنصلية  في  الُمعيب 
تركيا،  في  السعودية  العربية 
بتنفيذ  قام  بتقديم كل من  ونتعهد 
هذه الجريمة للعدالة عمالً بقوله 
الحياة قصاص  تعالى »ولكم في 
نعتذر  كما  األلباب«،  أولى  يا 
القرار  البعض بمخالفة  عن قيام 
بالقبض  الدولة  من  الصادر 
على المواطن جمال خاشقجي 
المعارض السعودي المقيم في 
الخارج لتقديمه للمحاكمة عن 
عدة تُهم منها التعاون مع جهات 
القومي  األمن  تهدد  خارجية 
المملكة وشعبها  السعودي وأمن 
وسالمة أراضيها بالقيام بقتله 
بأنهم يخدمون الوطن  منهم  ظناً 
ون  ويراعون مصالحه وهم يضّرِ

به وبأمنه ومصالحه كل الضرر.
الفقيد  ألسرة  تعازينا  خالص 
هذا  عن  اعتذارنا  وصادق 
الخطأ الذي لن نسمح بتكراره 
التي يتم  الجديدة  للضوابط  وفقاً 
اعدادها، وسينص عليها القانون 
والدستور السعودي بعد تعديله 

لما يخدم هذا الغرض.
وفي الختام نسأل هللا والشعب 
الدول  السعودي العظيم وجميع 
والمغفرة  السماح  والشعوب 

والبقاء هلل...

الشكل  بهذا  البيان  جاء  ولو 
قبوالً..  وأكثر  اقناعاً  أكثر  لكان 
المرء  يتمناه  ما  كل  ليس  ولكن 

يدركه..
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  ما تعرض له كهنة وشمامسة كنيسة دير السلطان 
التابعة لالقباط األرثوذكس في القدس من قِبل قوات 
االحتالل، وصمة عار في جبين العالم والحكومات 
الغربية التي تتعامل مع هذا الكيان الغاصب على 

أنه فوق القانون وفوق الُمسائلة.
عادي جداً .. شكراً

الرسالة

إذا بدأ شعب ما 
بصناعة النكتة ، 

فكن على يقين أنه 
بدأ يشعر بالجوع 
Frais notaire payéوالفقر والظلم!!

تكاليف التسجيل مدفوعة

النمسا تدعو لوقف مبيعات 
األسلحة للسعودية على مستوى 

االحتاد األوروبي

روسيا تعلن اعتقال 6 أعضاء بتنظيم 
داعش خططوا هلجمات يف موسكو

اجلعفري: سوريا لن تسمح بتحول 
إدلب إىل كهوف جديدة لإلرهابيني

البيت األبيض يدعو بوتني لزيارة واشنطن

  قالت مقررة األمم المتحدة الخاصة بجرائم 
القتل خارج نطاق القضاء، أجنيس كاالمارد، 
جمال  السعودي،  اإلعالمي  مقتل  حادثة  إن 
خاشقجي »تحمل كل عالمات اإلعدام خارج 

القضاء«، على حد تعبيرها.
جاء ذلك في تصريح لكاالمارد داخل مقر األمم 
المتحدة في نيويورك، حيث قالت: »بناء على 
ما أعرفه، كان األمر )مقتل خاشقجي( إعدام 
إثبات عكس  خارج نطاق القضاء.. حتى يتم 

ذلك فإن هذا هو ما جرى«.
وجددت المسؤولة األممية دعوتها إلجراء تحقيق 
دولي في هذه القضية بالنظر إلى طبيعة الجريمة 

ومن كان الضحية.
ويذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
دعا السلطات السعودية، لإلفصاح عن هوية من 
أمر بقتل اإلعالمي السعودي، جمال خاشقجي، 
وذلك في كلمة له باجتماع مع رؤساء فروع 
العاصمة  في  الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب 

أنقرة، الجمعة.
ونقلت وكالة أنباء األناضول التركية الرسمية 
دعوة أردوغان للسلطات السعودية أيضا بكشف 

»هوية المتعاون المحلي الذي تسلم الجثة، فضال 
عن تسليم الموقوفين الـ 18 في السعودية على 

خلفية الجريمة، إذا لم تتمكن الرياض من إجبارهم 
على االعتراف بكل ما جرى«.

النمسا  خارجية  وزيرة  قالت    
إن  ألمانية  لصحيفة  كنايسل  كارين 
على االتحاد األوروبي وقف مبيعات 
األسلحة للسعودية بعد مقتل الصحفي 
جمال خاشقجي مضيفة أن هذه الخطوة 
”الحرب  إنهاء  في  أيضا  ستساعد 

البشعة في اليمن“.
التي  النمسا،  تصريحات  وجاءت 
ترأس االتحاد األوروبي حاليا، بعد أن 
قالت ألمانيا إنها ستتوقف عن الموافقة 
على تصدير السالح للسعودية إلى 
أن تتضح مالبسات مقتل خاشقجي 
داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. 
كما تبحث حكومة المستشارة أنجيال 
المبيعات  التعامل مع  ميركل كيفية 

التي تم إقرارها بالفعل.
فيلت  دي  لصحيفة  كنايسل  وقالت 
األوروبي  االتحاد  إلى  إشارة  في 
”وقف تسليم األسلحة الذي اقترحته 
إشارة  سيكون  ميركل  المستشارة 
سليمة“. وأضافت أن النمسا أوقفت 
إلى  عسكري  عتاد  إرسال  بالفعل 

المملكة في مارس آذار 2015.
وفرنسا وبريطانيا، التي تغادر االتحاد 
األوروبي في مارس آذار، من موردي 

األسلحة الرئيسيين للرياض.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وقال 
ماكرون للعاهل السعودي الملك سلمان 
يوم األربعاء إن فرنسا بالتنسيق مع 
شركائها يمكن أن تتخذ إجراءات ضد 

المسؤولين عن قتل خاشقجي.
العام  السلطة  توليه  منذ  لكن 
حد  إلى  ماكرون  تجاهل  الماضي 
مبيعات  على  االحتجاجات  بعيد 
ضرورية  يعتبرها  التي  األسلحة 
فرنسا  ولعالقات  الوظائف  لتوفير 
االستراتيجية بالمنطقة. وبلغ إجمالي 
صفقات السالح الفرنسية مع الرياض 
العام الماضي 1.5 مليار يورو )1.7 

مليار دوالر(.
واعتمد البرلمان األوروبي قرارا يوم 
الخميس يدعو الدول األعضاء إلى 
فرض حظر أسلحة على السعودية 

على مستوى االتحاد.
وقال مكتب المستشارة األلمانية إن 
ميركل تحدثت إلى العاهل السعودي 
يوم الخميس وأدانت مقتل خاشقجي 
”التخاذ  مستعدة  ألمانيا  إن  قائلة 
بالتعاون مع  المناسبة“  اإلجراءات 

الشركاء الدوليين.
وقالت كنايسل إن الحرب في اليمن 
قطر  بين  العالقات  في  واألزمة 
والسعودية وحلفائها العرب يجب أن 
تؤدي إلى تحرك مشترك من االتحاد 
األوروبي. وأضافت للصحيفة ”إذا 
أوقف االتحاد األوروبي بكامله تسليم 
األسلحة للسعودية فإن هذا يمكن أن 
يساعد في إنهاء تلك الصراعات“.

السعودية في  بقيادة  وتدخل تحالف 
الصراع باليمن عام 2015 ويشن 
غارات جوية تستهدف جماعة الحوثي 
المتحالفة مع إيران سقط خاللها الكثير 
من القتلى والجرحى المدنيين لكنها 

تنفي تعمد ذلك.
وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 
عشرة آالف شخص وتشريد ما يزيد 
على مليونين ودفعت اليمن إلى شفا 

مجاعة واسعة النطاق.
يوم  السعودي  العام  النائب  وقال 
تلقت  العامة  النيابة  إن  الخميس 
معلومات من الجانب التركي تشير 
إلى أن المشتبه بهم في واقعة مقتل 
خاشقجي، وهو كاتب مقال في صحيفة 
واشنطن بوست ومن منتقدي الحاكم 
العهد األمير  الفعلي للسعودية ولي 
محمد بن سلمان، ”أقدموا على فعلتهم 
بنية مسبقة“، وهو ما يناقض بيانات 
رسمية سابقة بأن القتل لم يكن متعمدا.
بأنها  القضية  كنايسل  ووصفت 
”صادمة للغاية“ وانتهاك للقانون لم 
يسبق له مثيل لكنها قالت إنها تمثل 
ذروة عامين من ”التدهور الشديد في 
أوضاع حقوق اإلنسان بالسعودية“.
وأكدت وزارة الخارجية النمساوية 
لديها  وليس  دقيقة  التصريحات  أن 

تعليق عليها.

عن  روسية  أنباء  وكاالت  نقلت    
جهاز األمن االتحادي الروسي قوله، 
في بيان اليوم الجمعة، إنه اعتقل ستة 
أعضاء بخلية تابعة لتنظيم داعش كانت 

تخطط لهجمات في موسكو.

المجموعة خططت  إن  الجهاز  وقال 
الستخدام بنادق وعبوات ناسفة بدائية 
الصنع في هجماتها وإنها كانت تحصل 
بالتنظيم  أعضاء  من  توجيهات  على 

في سوريا.

  قال مندوب سوريا الدائم لدى األمم 
المتحدة بشار الجعفري، اليوم الجمعة، 
إلى  إدلب  بتحول  لن تسمح  إن بالده 

كهوف جديدة لإلرهابيين.
وأكد الجعفري، في كلمته خالل جلسة 
لمجلس األمن الدولي حول الحالة في 
الشرق األوسط، أن حكومة بالده شاركت 
في محادثات جنيف منذ بدايتها وتعاملت 
مع جميع مبعوثي األمم المتحدة وتعاونت 
مع المنظمة الدولية بهدف التوصل إلى 

حل سياسي لألزمة.
تباكي  “نستغرب  الجعفري  وأضاف 
إدلب  في  الوضع  على  الدول  بعض 
قيام  تجاه  ساكنًا  تحرك  لم  حين  في 
المجموعات اإلرهابية فيها باستهداف 
المدنيين األبرياء في مدينة حلب بعشرات 
القذائف ما أدى إلى استشهاد وجرح 

العشرات”، مشددًا على أن بالده لن 
تسمح بتحول إدلب إلى كهوف جديدة 

لإلرهابيين.
وأشار إلى أن سوريا تؤمن بدور األمم 
القانون  قوة  إلى  يستند  الذي  المتحدة 
وليس إلى غطرسة القوة ويحترم سيادة 
الدول ومبادئ عدم التدخل في شؤونها 

الداخلية.
وأكد الجعفري أن الدولة السورية هي 
قائالً  األزمة،  إنهاء  على  األحرص 
“نحن المتضرر األول واألخير من 
هذه الحرب اإلرهابية التي استهدفتها 
التحتية”،  بناها  وتدمير  شعبها  لقتل 
وأضاف “إنشاء لجنة لمناقشة الدستور 
الحالي تمثل المجتمع السوري وتلبي 
طموحاته هو أحد طرق الخروج من 

األزمة”.

بولتون مستشار األمن    قال جون 
البيت  إن  الجمعة  األميركي  القومي 
األبيض وجه الدعوة للرئيس الروسي 

فالديمير بوتين لزيارة واشنطن.
والتقى بوتين ونظيره األميركي دونالد 
ترامب مرات عدة على هامش اجتماعات 
متعددة األطراف غير أنهما لم يعقدا سوى 
قمة واحدة فقط في العاصمة الفنلندية 

في يوليو تموز.
لجورجيا  زيارة  خالل  بولتون  وقال 
»دعونا الرئيس بوتين لزيارة واشنطن«. 
ولم يتضح ما إذا كان بوتين قبل الدعوة.

وتسعى واشنطن وموسكو إلعادة تطبيع 

العالقات منذ وصول الرئيس الجمهوري 
دونالد ترامب للرئاسة، لكن الخالفات 
القائمة حالت دون أي تقارب أو دون 

حلحلة األزمة بين البلدين.
وكان معارضون لترامب وحتى بعض 
أعضاء حزبه الجمهوري اتهموه بعد قمة 
هلسنكي بأنه لم يكن ندا للزعيم الروسي.

واتهم منتقدون لترامب الرئيس األميركي 
بالتساهل مع روسيا ويطالب أعضاء 
بالكونغرس من الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري بفرض مزيد من العقوبات 
على موسكو. وفرضت عقوبات بسبب 
االشتباه بتدخل روسيا في االنتخابات 

بالواليات المتحدة ودول أخرى واألزمة 
األوكرانية ومزاعم بوقوفها وراء هجوم 

بغاز األعصاب في بريطانيا.
وتأتي هذه الدعوة في ذروة التوتر بين 
واشنطن وموسكو على خلفية التدخل 
الرئاسية  االنتخابات  في  الروسي 
األميركية في العام 2016 وأيضا بسبب 
السجال القائم حول ملفات دولية مثل 
سوريا وأوكرانيا وآخرها قرار ترامب 
االنسحاب من معاهدة األسلحة النووية 

الموقعة بين البلدين.
وتم توقيع معاهدة القوى النووية متوسطة 
المدى بين الواليات المتحدة واالتحاد 

السوفيتي السابق في 1987، و تحظر 
المعاهدة بناء وحيازة الصواريخ متوسطة 
وقصيرة المدى المزودة بأسلحة نووية 
والتي يتراوح مداها بين 500 إلى 5500 
كيلومتر، وتشمل هذه الصواريخ طراز 

أرض جو وصواريخ كروز.
منذ  روسيا  المتحدة  الواليات  وتتهم 
فترة طويلة بانتهاك االتفاقية بتطويرها 

صواريخ كروز باسم )9 إم 729(.
ومن المتوقع أن يشارك بوتين وترامب 
في مراسم بباريس في 11 نوفمبر/تشرين 
الثاني إلحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية 

األولى.

مسؤولة أممية: مقتل خاشقجي حيمل كل عالمات 
»اإلعدام خارج القضاء«

ترامب يوقع قانون »سيعزل« حزب اهلل عن النظام 
املالي العاملي أكثر من أي وقت مضى

على  ترامب  دونالد  الرئيس  وقع    
قانون تعديل منع التمويل الدولي لحزب 
هللا للعام 2018 الذي يفرض عقوبات 
وهو  هللا،  حزب  على  قاسية  إضافية 
منظمة إرهابية إسالمية متطرفة وشريك 
وثيق للنظام اإليراني إذ تعمل لصالحه 
بالوكالة. قام حزب هللا بخطف وتعذيب 
وقتل مواطنين أمريكان، وتشمل عملياته 
الهجوم الوحشي في العام 1983 ضد 
ثكنات المارينز في بيروت في لبنان، 
قوات  من   241 بمقتل  تسبب  والذي 
المارينز والبحارة والجنود األمريكان 
وجرح 128 آخرين من أفراد الخدمة 
األمريكان ومقتل مواطن لبناني. حزب 
آخر  تفجير  عن  أيضا  مسؤول  هللا 
من   28 بمقتل  تسبب  فرنسية  لثكنات 
الفرنسيين وخمسة  السالم  جنود حفظ 

لبنانيين«. مواطنين 
قانونا  ليصبح  اليوم  ترامب  الرئيس  وقعه  الذي  التشريع  »إن  البيان:  وذكر 
سيعزل حزب هللا عن النظام المالي العالمي أكثر من ذي قبل ويقلص التمويل 
الذي يتلقاه. وستستهدف هذه العقوبات أفراد أجانب ووكاالت حكومية تساند 

حزب هللا أو تدعمه عن علم والشبكات المرتبطة بحزب هللا التي تشارك في 
بالشكر  نتوجه  ونحن  األخرى.  الوطنية  عبر  الجرائم  أو  المخدرات  تهريب 
وبراون وروبيو وشاهين وعضوي مجلس  كرابو  الشيوخ  ألعضاء مجلس 
النواب رويس وإنجل على عملهم مع اإلدارة على هذا التشريع المهم لمواجهة 

حزب هللا الذي يعمل لصالح إيران بالوكالة«.

اعداد: أنطوانيت جرجوس

حكمة العدد

قال سورين كيركيغارد:

  استنكر ميخائيل جورباتشوف آخر زعماء االتحاد 
السوفيتي قرار الواليات المتحدة االنسحاب من معاهدة 
للحد من التسلح ساعدت في إنهاء الحرب الباردة وقال 
إن ذلك ينذر بسباق تسلح جديد من شأنه أن يزيد خطر 

اندالع صراع نووي.
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد قال إن واشنطن 
المتوسطة  النووية  القوى  تعتزم االنسحاب من معاهدة 
المدى التي وقعها جورباتشوف . وبموجب المعاهدة تم 
التخلص من جميع الصواريخ النووية والتقليدية قصيرة 
ومتوسطة المدى التي كانت الدولتان تحتفظ بها في أوروبا.
وقال جورباتشوف في مقال بصحيفة نيويورك تايمز إن 

الخطوة األمريكية ”تهديد خطير للسالم“ وإنه ال يزال 
يحدوه األمل في إلغاء القرار عبر المفاوضات.

وكتب ”يسألونني دائما عما إذا كنت أشعر بالمرارة وأنا 
أرى زوال ما عملت جاهدا من أجل تحقيقه، لكن هذا ليس 
أمرا شخصيا. على المحك ما هو أكثر من ذلك بكثير... 

لقد تم اإلعالن عن سباق تسلح جديد“.
للمعاهدة  بانتهاك روسي مزعوم  وتذرعت واشنطن 
تنفيه موسكو. وتتهم موسكو  لالنسحاب منها وهو ما 

بدورها واشنطن بانتهاك المعاهدة.
وقال جورباتشوف )87 عاما( إن أي خالفات بشأن االلتزام 

بالمعاهدة يمكن تسويتها إن توافرت اإلرادة السياسية.

جورباتشوف: انسحاب أمريكا من معاهدة نووية يزيد خطر احلرب



 Vendredi 26 octobre  2018
الجمعة 26 اكتوبر 2018
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بقلم:  رفاه السعد

  بعد مرور اكثر من خمسة اشهر 
على االنتخابات اُعلن تشكيل الحكومة 
العراقية الجديدة برئاسة عادل عبد 

المهدي.
 تشكيلة وزارية لم ترى النور اال بعد 
معاناة وضغوط سياسية وصفقات 
ووعود فالكتل واألحزاب السياسية لم 
ترق لها فكرة اختيار وزراء مستقلين 
ولم تقتنع بحكومة تكنوقراط التي دعا 
التيار الصدري مقتدى  اليها زعيم 
الصدر والتي فازت كتلته »سائرون« 
في االنتخابات باألغلبية.. معظم 
السياسيون راهنوا على تكرار التجارب 
السابقة في اختيار حكومة محاصصة 
الطوائف والقوميات  مقسمة حسب 
ورغم تصريحات عبد المهدي الرنانة 
بحكومة مستقلة ومشاركة جميع 
لفتح باب  االطراف فيها ودعوته 
الترشيح الكترونيا إال ان الرياح جاءت 
بما ال تشتهي السفن وتشكلت حكومة 
محاصصة جديدة الربع سنوات قادمة 
وهنا السؤال اين الكتلة االكبر التي 
الحكومة والعراقيين  اخرت تشكيل 

تفاءلوا خيرا بها ..؟
لماذا توقفت شعارات االغلبية وال 
للمحاصصة اين حكومة التكنوقراط؟  
 فما حدث ان االحزاب قدمت مرشحين 
للوزارات وتم تقاسم الكعكة من جديد 
ورغم ضغط كتلة سائرون ورفضها 
المرشحين مثلما حدث قبل  لبعض 
يومين في جلسة تصويت البرلمان 
الوزارية..حيث كان  الكابينة  على 

ضغط سائرون واضح عندما رفض 
اعضاؤها التصويت على تسلم فالح 

الفياض منصب وزير الداخلية
التي اعلنها عبد  الوزارية  الكابينة 
انتقادات كثيرة فقد  المهدي القت 
كانت صدمة للعراقيين الذين كانوا 
يترقبون حكومة األغلبية االن ولكن 
الواقع كان احتكار وزارات من قبل 
احزاب معينة بل وفرض وزراء 
.. هذا باإلضافة  واختيار وزارات 
الى الغياب التام للمرأة وحرمانها من 
استحقاقاتها.. واألدهى وجود وزراء 
المسائلة والعدالة  بقانون  مشمولين 
ومنهم متهمين بقضايا فساد وليس 
هذا فقط بل كشف بعض المسؤولين 
الحكومة عن  لتشكيل  المعارضين 
تزوير لشهادات بعض الوزراء 
الجدد وإخفاء معلومات في سيرتهم 
الذاتية بل وكشف بعضهم المستور 
معلنا صلة القرابة بين الوزير والكتلة 
او الحزب الذي ينتسب إليه .. فمثال 
وزير الشباب احمد العبيدي هو أبن 
الكربولي مؤسس كتلة  خالة جمال 
»الحل« اما المرشحة لوزارة العدل 
والتي اليزال الخالف حولها .. هي 
اسماء سالم االخت الصغرى .. لريان 

الكلداني احد قادة الحشد الشعبي
العيبي فهو  النقل عبدهللا  اما وزير 
من ضمن المطلوبين للنزاهة بملفات 
فساد وأخيرا وزير االعمار واإلسكان 
بنكين ريكاني چان يحمل شهادتين 

بسنة تخرج واحدة !!!

 من حكومة اغلبية إلى
  حكومة طائفية

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

بيان من مصر بشأن رهبان كنيسة دير السلطان بالقدس: 
»االعتداء اإلسرائيلي« مرفوض 

بابا اإلسكندرية خيرج ببيان هام بشأن دير السلطان يف القدس

جتدد االشتباكات بني فتح وأنصار اهلل 
فى خميم الالجئني الفلسطينيني بلبنان

ارتفاع حصيلة قتلى السيول يف االردن لـ 19.. وتنكيس األعالم 3 أيام

استنكارها  أعربت مصر عن     
آباء  »االعتداء اإلسرائيلي« على 
وشمامسة كنيسة دير الُسلطان بالقدس، 
أنها »نجحت« في  معلنة  األربعاء، 

»اإلفراج عن الراهب المحتجز«.
وكانت حسابات مصرية على موقع 
االجتماعي »فيسبوك« و  التواصل 
»تويتر« تداولت فيديو يظهر توقيف 
الرهبان،  األمن اإلسرائيلي ألحد 
أحمد حافظ،  المستشار  أعرب  فيما 
الخارجية،  بإسم وزارة  المتحدث 
الشرطة  ض  لتعرُّ عن »االستنكار 
يوم األربعاء،  اإلسرائيلية صباح 
دير  كنيسة  آباء وشمامسة  لعدد من 
الُسلطان التابعة للكنيسة األرثوذكسية 
المصرية بالقدس، واحتجاز أحدهم«.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية 

المصرية على »رفض« بالده »القاطع 
ض لرجال الدين، مع التأكيد على  التعرُّ
ضرورة احترام المقدسات الدينية«، 
القاهرة »تتابع عن كثب  أن  مضيفا 
على مدار الساعة تطورات الموقف 
على األرض، حيث يستمر التواصل 
أبيب  تل  في  المصرية  السفارة  بين 
الُسلطان  بدير  الكنسية  والقيادات 
في هذا الشأن؛ كما تم التواُصل مع 
للوقوف على  اإلسرائيلية  السلطات 
ُمالبسات ودوافع ذلك الحادث، حيث 
بالفعل عن  االتصاالت  تلك  أسفرت 
الجانب اإلسرائيلي  إفراج  سرعة 
أن  الُمعتقل«، مضيفاً  الراهب  عن 
»الوزارة ال تزال مستمرة في متابعة 

الموقف«، حسب بيانه.

استهل بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، 
عظته األسبوعية، مساء األربعاء، بالحديث عن حق الكنيسة في دير 

السلطان بالقدس، في إطار االعتداءات اإلسرائيلية.
وقال البابا: »هوية الدير قبطية، ومنذ أكثر من عام تقدم بطريرك الروم 
األرثوذكس في القدس، ودعا للتفاوض بين الكنيستين األرثوذكسية 
السلطان، ووافقنا  المصرية واإلثيوبية، لعمل مصالحة حول دير 
على ذلك، وتم تشكيل لجنة من المطارنة واألساقفة وأحد المحامين، 
بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في 
تل أبيب، وممثلين عن وزارة األديان اإلسرائيلية، ولكن الحوار الذي 
تم في تلك المفاوضات لم يكن حوارا محايدا، بل كان يميل للجانب 

اإلثيوبي، وكان طلب المفاوضات وقتها ينصب على ترميم الدير.
وأضاف البابا أن ترميم الدير مسؤولية الكنيسة القبطية وتتحمل تكلفته 
الكنيسة، وأرسلت لجنة هندسية لمعاينة ذلك ولكن تم رفض دخول 
الوفد القبطي للدير، وطالبنا بترميمه تحت إشراف اليونيسكو، ولكن 

االجتماع انتهى برفض طلبات الكنيسة القبطية.
وكشف البابا أن الخارجية عقدت عدة اجتماعات لبحث كيفية حل تلك 
األزمة، وتم تشكيل لجنة والتقت بممثلي الكنيسة اإلثيوبية في أديس 

أبابا، ولكن لم تسفر عن شئ أيضا.
وأشار البابا، إلى أن قضية دير السلطان ليست قضية الكنيسة، بل هي قضية مصرية، 

فالدير مصري، والكنيسة جزء من المجتمع المصري، وهذا ما جعل الخارجية المصرية 
والقيادة السياسية مهتمة بهذا الموضوع.

وتعالت أثناء كلمة البابا، صياحات األقباط: »تسقط إسرائيل.. تسقط إسرائيل«.

  تجددت يوم الخميس االشتباكات النارية المسلحة 
داخل مخيم )المية ومية( لالجئين الفلسطينيين بمدينة 
صيدا اللبنانية، بين عناصر حركتي فتح وأنصار هللا 
بالمخيم، بعد أقل من 10 أيام من اشتباكات دامية 
مماثلة بين عناصر الحركتين انتهت حينها بالتوصل 
إلى اتفاق هش لوقف إطالق النيران بينهما بعد يومين 

متواصلين من االقتتال العنيف.
واستخدم عناصر الحركتين في االشتباكات الدائرة 
والمتواصلة حاليا، األسلحة النارية والقنابل اليدوية 
والقذائف الصاروخية ضد بعضهم البعض، بصورة 
بالسابق، وسمع  أكبر عما جرى  عنيفة وبوتيرة 
البنادق اآللية  النارية الصادرة عن  دوي األعيرة 
واالنفجارات بصورة قوية في أرجاء مدينة صيدا 

خارج المخيم والمناطق المحيطة به.

اللبناني عن دائرة  النواب  وبادرت عضو مجلس 
صيدا بهية الحريري، بإجراء اتصاالت موسعة مع 
داخل مخيم  المختلفة  الفلسطينية  الفصائل  قيادات 
المية ومية، وقيادة مخابرات الجيش اللبناني، في 
محاولة لوقف إطالق النيران بين عناصر الحركتين، 
خاصة بعدما تسببت االشتباكات في حالة من الذعر 

الكبير بين سكان المخيم وتركهم لمنازل.
كما أجرت بهية الحريري اتصاال مع رئيس الوزراء 
الوضع  الحريري، إلطالعه على تطورات  سعد 
وانعكاسه على  االشتباكات،  المخيم جراء  داخل 
مدينة صيدا برمتها، وجهود وقف إطالق النيران.

ويأتي تجدد االشتباكات بين حركتي فتح وأنصار هللا 
داخل مخيم المية ومية، بعد يوم واحد من بدء انتشار 
اللبنانية، داخل عدد  المسلحة  القوات  وحدات من 
من المناطق الحيوية بالمخيم وعلى مداخله، بهدف 
ضبط األوضاع األمنية وتأمين سكان المخيم، وذلك 
باالتفاق مع قيادات قوات األمن الوطني الفلسطيني.

يذكر أن االشتباكات الدامية التي وقعت قبل 10 أيام 
بين عناصر مسلحة من حركتي فتح وأنصار هللا، 
أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة نحو 20 آخرين.

  أعلن وزير الخارجية والمغتربين 
في حكومة تصريف األعمال جبران 
باسيل أن “حكومتنا ستتشكل قريبًا 
الذكرى  قبل  جدًا، وإن شاء هللا 
الرئيس  الثانية النتخاب  السنوية 

ميشال عون”.
اللبنانية في  الجالية  أمام  واعتبر، 
بولندا، أن “مهما حققنا من إنجازات 

فنحن مدعوون إلى المزيد”، مشيًرا 
إلى أن “هدفنا النهوض باالقتصاد 
العهد  أثبت  بعدما  الفساد  ومكافحة 
استقرار األمن وأنجز االنتخابات”.

ورأى باسيل أن “ال يمكن أن يطلب 
األوروبيون منا ما ال يقبلونه على 
أنفسهم، فكلما طال النزوح خربت 

سوريا وتضرر لبنان”.

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

600 يوم للمرأه احلديدية
 جاذبة... قويه... حازمة... مثابرة... صادقة... مبدعة... ذكية... 

قاهرة المستحيل 
أنها الدكتورة سحر نصر وزيرة 
الدولي...  االستثمار والتعاون 

فخر نساء مصر والعرب 
عندما نتحدث عن االستثمار 
فنحن نتحدث عن الحياة بأكملها 
عن غذاء ودواء وصحة وتعليم 
وطرق وكبارى عن كهرباء 
وطاقة... عن مياه وزراعة .. 
عن الصناعة والتصنيع ..عن 

الحياة بأكملها.
ووزيرة االستثمار والتعاون 
الدولي تقلدت وزارة االستثمار 

في فبراير 2017 وهي وزارة من الحجم الثقيل ذات مسؤوليات 
جسيمة تولت نصر الوزارة ولديها خبرة 25 عام كخبيرة اقتصادية 
قسم التمويل القطاع الخاص لمنطقة الشرق األوسط بالبنك الدولي... 
للبرنامج اإلقليمي لصندوق تمويل مؤسسات األعمال  وكمدير 

الصغيرة والمتوسطة للشرق األوسط.
وعندما تولت نصر الوزارة كان أمامها تحديات كبيرة... مصانع 
.. مصانع متعثرة  الدوليه  المحاكم  وشركات مغلقه... قضايا في 
إلى تجديد وتوسيع... باختصار  بنية تحتية تحتاج  عالوة على 

التركة ثقيلة و صعبه 
قانون  المشوار... وكان الزما عليها إصدار  وبدأت سحر نصر 
استثمار يتماشى مع متطلبات المرحله الحالية والقادمة ليعمل علي 
جذب االستثمار وحماية المستثمرين. .لم يكن األمر سهل... لكننا 
الواقعة  الجسيمة  المسؤولية  أمام شخصية حديدية قوية..لم تهاب 
التحدي 600 يوم هو عمر سحر نصر في  لكنها بدأت  عليها 
وزارة االستثمار حتى كتابة تلك السطور. حققت خاللها نجاحات 
كثيرة وإنجازات في الداخل والخارج ، ففي شهر مايو صدر قانون 

االستثمار الجديد. 
وضعت اول خريطــة استثمارية في مصر 

أنشئت قاعدة بيانات شامله للتوزيع الجغرافي والقطاعي للفرص 
االستثمارية 

أسست مركز خدمة المستثمرين بشكل أبهر العالم 
القدرات  الدعم وبناء  لتقديم  أنشئت مركز خدمة ريادة األعمال 

للعمل الجماعي 
قدمت خدمات استشارية للشركات الناشئة بجانب برامج الشراكة 

مع المؤسسات العالميه 
أنشئت شركة مصر لالستثمار والمخاطر برأس مال 45 مليون 

جنية لدعم رواد األعمال
قدمت الوزارة تمويل يصل لنصف مليون جنية لكل رائد أعمال 
مؤهل..كل هذا بجانب تطوير بوابة المعلومات التجارية واالستثمارية 
بين مصر وأفريقيا من أجل تسيير التجارة ومزاولة األعمال وتسهيل 

التبادل التجاري 
عملت على استكمال مشروعات صحية استفاد منها 1.4 مليون 
مواطن في 1077 منشأة في صعيد مصر استفادة 1.2 مليون مواطن 
من زيادة قدرة توليد الكهرباء بشمال الجيزة، بجانب تركيب انابيب 

غاز بطول 105 كيلو متر لزيادة قدرة الغاز الطبيعي 
الحديدية  المتكاملة )السكك  الوسائل  البرية متعددة  الطرق  انشاء 

والطرق وأنظمة النقل المائي الداخلي( 
أنشئت مناطق حرة في الجيزة وكفر الشيخ وأسوان وبنها 

الترويج لالستثمار .. وضخ استثمارات بالمليارات... بنية تحتية 
طرق وكباري، كهرباء وطاقة، مشروعات للشباب... مشروعات 
صغيرة ومتوسطة .. تتواصل مع الوزارات والمحافظات بجانب 
التواصل مع دول العالم تعرض وتستعرض الفرص االستثمارية 

في مصر. .
العالم ، جعلت مصر  لدول  جوالت وزيارات خارجية مكوكية 
تحصل على شهادات دولية لجذب استثمارات جديدة وتدفق االستثمار 

األجنبي الى مصر 
المؤسسات الدولية تشهد على قوة االقتصاد المصرى وشهادة ثقة 

من ))اوتكتاد(( لالقتصاد المصرى وقوته
القارة  عالوة على أن مصر أصبحت الوجهه لالستثمار في 

السمراء أفريقيا 
هذا جزء بسيط جدا من إنجازات ونجاحات وزيره في 600 يوم 
فقط الغير.. وزيرة تواصل الليل بالنهار لتسابق الزمن بفكر جريء 
ودراسة متطورة متعمقة وخطط مستقبلية ومتابعة جيدة وقهر ألي 
عائق مهما كان... إننا أمام شخصية حديدية تعمل من أجل بناء مصر 
الجديدة مصر التي نتمناها ألوالدنا وأحفادنا واألجيال القادمة... 
وال علينا أال إن نعمل ونستثمر في بلدنا. . ونرفع شعار صنع في 
المكن واإلنتاج...  الوطني على صوت  النشيد  مصر.. ونعزف 
فلنعمل جميعا... ونصفق لمن يعمل ويجتهد من أجل مصر وشعبها. 
المر مضى .. وبدأنا نجني ثمار الصبر بالعلم والعمل واإلنتاج نحو 

غٍد أفضل لنا جميعا... وصلت 

  قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
الجيش“  إنه ”يحرك  الخميس،  أمس  
لحماية الحدود األمريكية حيث تواصل 
قافلة من المهاجرين القادمين من أمريكا 
الوسطى رحلة طويلة مرهقة عبر 
المكسيك في طريقها إلى الواليات المتحدة.

ولم يقدم الرئيس تفاصيل.
ورغم غضب ترامب، واصل آالف 
من الرجال والنساء واألطفال الساعين 
العنف والفقر والفساد في  للفرار من 
الحدود  باتجاه  الشاقة  بلدانهم رحلتهم 
الناس تحت  البعيدة. وسار  األمريكية 
ضوء القمر المكتمل ليلة الخميس من 
القريبة من حدود  منطقة ماباستبيك 

جواتيماال في جنوب المكسيك.
وقال مسؤول بالبلدة إن 5300 مهاجر 

كانوا في ماباستبيك مساء األربعاء.
وبدأت مجموعة أخرى مؤلفة من ألف 

شخص رحلة مشابهة من جواتيماال.
وقال ترامب على تويتر ”أحرك الجيش 
من أجل حالة الطوارئ الوطنية هذه. 

سيتم إيقافهم!“.
ولم يرد مسؤولون في البيت األبيض 

ووزارة الدفاع )البنتاجون( على طلبات 
للحصول على تعقيب بشأن نشر الجيش 

أو حالة الطوارئ الوطنية.
ويتخذ ترامب منذ وصوله للرئاسة العام 
الماضي موقفا متشددا ضد الهجرة سواء 

الشرعية وغير الشرعية.
إنه أخطر  ويوم االثنين قال ترامب 
قافلة  الحدود والجيش“ بأن  ”حرس 
المهاجرين تشكل حالة طوارئ وطنية. 
لكن متحدثا باسم البنتاجون ذكر في ذلك 
الوقت أنه لم يطلب من وزارة الدفاع 

تقديم أي مساندة إضافية.
ويمنع قانون اتحادي يعود للسبعينيات 
من القرن التاسع عشر استخدام الجيش 
وغيره من األفرع الرئيسية في القوات 
المسلحة في مهام تنفيذ القانون المدنية 
على األراضي األمريكية إال بتفويض 
للقوات  الكونجرس. لكن يمكن  من 
المسلحة تقديم خدمات دعم لهيئات 
بالفعل  بذلك  القانون، وقد قامت  إنفاذ 
بين الحين واآلخر منذ الثمانينيات من 

القرن الماضي.

   ارتفع إلى 19 عدد القتلى الذين سقطوا نتيجة 
السيول التي تسببت بها الخميس، أمطار غزيرة في 
منطقة البحر الميت، في غرب األردن، غالبيتهم من 
طالب مدرسة كانوا في رحلة، كما أصيب 35 شخصاً 
بجروح، بحسب ما أفاد مصدر في الدفاع المدني 
األردني، فيما أعلن الديوان الملكي تنكيس األعالم 

لمدة 3 أيام حداداً على أرواح الضحايا.
وقال المصدر: “لغاية اآلن تمكنت فرق اإلنقاذ من 
انتشال جثة 19 قتيالً و35 مصاباً، وما زال البحث 

جارياً عن مفقودين آخرين جرفتهم السيول”.
وأوضح أن “الضحايا جلّهم من طالب مدرسة تتراوح 
أعمارهم بين 11 إلى 14 سنة، كانوا في رحلة مدرسية 

إلى منطقة البحر الميت”.
وتابع: “من بين القتلى أناس آخرون كانوا يتنزهون 
في تلك المنطقة” السياحية التي يطلق عليها اسم المياه 

الساخنة، و”داهمتهم السيول”.
كما أن “بين الجرحى رجال أمن كانوا يشاركون في 

عمليات اإلنقاذ”.
وأشار المصدر إلى “انهيار جسر في منطقة البحر 

الميت” نتيجة السيول.
وأعلنت مديرية األمن العام في بيان عن “إغالق 
الطرق المؤدية إلى مكان عمليات البحث باالتجاهين 
في منطقة البحر الميت منذ الساعة السابعة صباح 

الجمعة، وذلك الستمرار عمليات البحث واالنقاذ”.
ودعا البيان المواطنين إلى تجنب تلك الطرق.

وقال وزير التربية عزمي محافظة في بيان، إن 
“الوزارة ستفتح تحقيقاً شامالً للوقوف على حقيقة ما 
جرى”، مشيراً إلى أن “منظم الرحلة يتحمل بالكامل 

مسؤولية ما جرى”.

ترامب: حنرك اجليش حلماية 
حدود الواليات املتحدة

باسيل أمام اجلالية يف 
بولندا: حكومتنا ستتشكل 

قريًبا جًدا

العثور على أوكار لداعش بداخلها 
أسلحة ومتفجرات يف األنبار

حلف مشال األطلسي يناقش مستقبل معاهدة 
الصواريخ النووية متوسطة املدى

    أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية العراقية، يوم األربعاء، العثور 
على أوكار لتنظيم داعش اإلرهابي بداخلها أسلحة ومتفجرات في مدينة القائم 

بمحافظة األنبار .
قناة عراقية – إن ” مفارز مديرية  أفادت  بيان- حسبما  المديرية في  وقالت 
االستخبارات العسكرية في الفرقة 8 تمكنت من الوصول إلى 4 مقرات لإلرهابيين 
في صحراء عكلة البو شهاب في القائم باالنبار، ومداهمتها وضبط بداخلها 
ارقام غير قانونية للعجالت، وملف يضم العديد من أرقام خطوط االتصال”.
وأضاف البيان ” تمكننا أيضا من الوصول إلى مخبأ لتخزين العتاد في منطقة 
وهاون  بنادق   5 بداخله  وضبط  باألنبار،  القائم  في  عبيد(  البو   – )الجزيرة 
عيار 120 ملم كامل ، باإلضافة إلى هاون عيار 60ملم وناظور نهاري كبير 

وسبطانة عيار 14،5 وهي من مخلفات داعش اإلرهابي”.

     قال حلف شمال األطلسي في بيان 
إن عددا من كبار المسؤولين األمريكيين 
ناقشوا يوم الخميس مع مسؤولين من 
الحلف  في  األعضاء  األخرى  الدول 
مستقبل معاهدة للصواريخ النووية من 
زمن الحرب الباردة تقول واشنطن إنها 

تبحث االنسحاب منها.
وناقش المسؤولون معاهدة القوات النووية 
االتحاد  بين  الموقعة  المدى  متوسطة 
السوفيتي السابق والواليات المتحدة في 
الثمانينات وعبروا مجددا عن القلق إزاء 

نظام صاروخي روسي جديد.

في  قيموا  المسؤولين  إن  البيان  وقال 
االجتماع ”انعكاسات السلوك الروسي 
المزعزع لالستقرار على أمننا“. وأضاف 
”الدول األعضاء في حلف شمال األطلسي 
القضية  هذه  حول  التشاور  ستواصل 

المهمة“.



موسكو تتهم واشنطن بالوقوف 
وراء هجمات الدرونات على محيميم

نتانياهو يتهم سياسيني إسرائيليني بالتآمر ملنعه من جتديد الوالية

وزير الدفاع السوري: القوات املسلحة 
جاهزة إلعادة األمان لكل سوريا

    اتهمت روسيا الواليات المتحدة بالوقوف 
وراء الهجمات بالطائرات المسيرة على قاعدة 

حميميم الروسية في غرب سوريا.
ونقلت مصادر إعالمية روسية نقال عن نائب 
وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، الخميس، 
قوله  أن الهجمات األخيرة للطائرات المسيرة 
على قاعدة حميميم الروسية في سوريا كانت 
تحت مراقبة وتحكم القوات الجوية األميركية.
وقال فومين: »خالل تلك الهجمة تم إرسال 
نحو 13 طائرة مسيرة في نفس الوقت، وكان 
مسارها متناسقا ومشتركا، وال بد من اإلشارة 
إلى أنه في هذا الوقت بالتحديد كانت طائرة 
استطالع أميركية من نوع »بوسيدون 8« 
األبيض  البحر  فوق  بدورية  تقوم  الجو  في 

المتوسط«. 
وأضاف »الطائرات المسيرة كانت تتحكم بها 
معدات حديثة جدا وليس لإلرهابيين مقدرة على 
استعمالها وهي ليست بحوزة هؤالء أصال«.

ومنذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في العام 
2015، اتخذت روسيا من قاعدة حميميم الجوية 
مقراً لقواتها في محافظة الالذقية الساحلية، 

التي بقيت منذ بدء النزاع في 2011 بمنأى 
عن المعارك العنيفة وتتواجد الفصائل المقاتلة 
في أجزاء محدودة من ريفها الشمالي المحاذي 

لمحافظة إدلب )شمال غرب(.
وأشار فومين إلى أن الدفاع الروسية استطاعت 
رصد ترددات إلكترونية خارجية ترسل خصيصا 
من  حاولت  والتي  المسيرة  الطائرات  لهذه 
خاللها تغيير مسارها والمهام الموكلة لها«.

 وأضاف »كانت الترددات ترسل عبر األقمار 
االصطناعية وهذه التقنية موجودة لدى طائرة 

االستطالع األميركية »بوسيدون 8 ».
وكان المرصد السوري لحقوق اإلنسان قد 

أعلن في أغسطس آب 
الهجمات  ارتفاع  عن 
بالطائرات المسيرة على 
قاعدة حميميم الروسية، 
مشيراً إلى 23 هجوما 
الحالي  العام  بداية  منذ 
شهر  في  خمسة  بينها 
آب/أغسطس و13 في 

تموز/يوليو وحده.

     أثار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو 
)69 عاما( جدال في الساحة السياسية اإلسرائيلية، 
باتهامه سياسيين بالتآمر لمنع استمراره في المنصب 
الذي يتواله منذ 2009، بعد االنتخابات التشريعية 

لعام 2019.

ومع تأكيد ثقته بأن االنتخابات ستشهد 
الذي  الليكود  لحزب  واسعا«  »فوزا 
يتزعمه، أضاف »سيعملون على أال 

أكون رئيس وزراء«.
وتابع بحسب فيديو نشر على حسابه على 
فيسبوك »منذ عدة أسابيع، أعرف أن 
وزيرا سابقا لليكود يبحث مع شخصيات 
في االئتالف )الحكومي( وأعد مؤامرة 

انقالبية«.
وبحسب وسائل إعالم إسرائيلية فان 
المؤامرة التي ألمح إليها نتانياهو تشمل 
الرئيس رؤوفين ريفلين إضافة إلى منافسين 
نتانياهو داخل الليكود. وتتمثل المؤامرة 
في استغالل صالحيات رئيس الدولة 
لمنح مهمة تشكيل الحكومة إلى شخصية 
سياسية أخرى غير نتانياهو حتى وإن حقق الليكود 

فوزا عريضا.
ورغم عدم ذكر نتانياهو اسم الوزير الذي يعنيه، 
فان جدعون سار منافس نتانياهو داخل الليكود قد 

يكون في قلب المؤامرة، بحسب الصحف.
ونفى هذا األخير قطعيا األمر كما نفته أجهزة الرئيس 
اإلسرائيلي التي اعتبرت أن القضية كلها ال تزيد 

عن »جنون عظمة«.
وأظهرت استطالعات الرأي العام اإلسرائيلية في 
األشهر األخيرة أن نتنياهو ما زال الشخصية المفضلة 
سيتصدر  »الليكود«  حزبه  وإن  الحكومة  لرئاسة 

االنتخابات العامة المقبلة.
ومن المقرر أن تنظم االنتخابات التشريعية القادمة 
في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ويمكن تقديمها في 

حال حدوث أزمة في االئتالف الحاكم.
وقد أدت تحقيقات بحقه بشبهة الفساد، إلى توقعات 
بسقوطه بعد أن أمضى 12 عاما في رئاسة الوزراء، 
أوال من 1996 إلى 1999 ومجددا اعتبارا من 2009.
على  حقيقي  منافس  أي  غياب  في  نتانياهو  يتولى 
الساحة السياسية السلطة منذ عام 2009، وقد يقترب 
من ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل الذي 
بقي في الحكم 13 عاما، إذا أكمل واليته التشريعية 
الحالية حتى نهايتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

 أعلنت النيابة العامة السعودية، 
الخميس، أن المعلومات الواردة 
من الجانب التركي تفيد بأن 
المشتبه بهم في قضية مقتل 
اإلعالمي السعودي، جمال 
خاشقجي، أقدموا على فعلتهم 

بنية مسبقة.
جاء ذلك على لسان النائب 
العام في بيان نشرته وكالة 
األنباء السعودية الرسمية حيث 
قال: »إلحاقاً للبيان الصادر 
بتاريخ 10 / 2 / 1440هـ 
عن نتائج التحقيقات األولية 
العامة  النيابة  أجرتها  التي 
في قضية المواطن / جمال 
أحمد خاشقجي – رحمه هللا -، 
فقد وردت إلى النيابة العامة 
معلومات من الجانب التركي 

الشقيق من خالل فريق العمل المشترك بين 
المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية 
الشقيقة تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك 
الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة«.
العامة تواصل  البيان: »والنيابة  وأضاف 
تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها 
إلى  للوصول  تحقيقاتها  عنه  أسفرت  وما 

مجريات  واستكمال  هللا  شاء  إن  الحقائق 
العدالة«.

الخارجية  وزير  قال  متصل،  سياق  وفي 
التركي، جاويش أوغلو إن بالده لن تأخذ 
قضية خاشقجي إلى المحكمة الدولية، إال 
أنه لفت إلى أن بالده ستشارك معلومات 
حول هذه القضية إن كان جرى تحقيق دولي 

حول األمر.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

أنور السادات )2(
الشعب  في مجلس  السادات  أنور  الرئيس  لخطاب  كان    
حيث   ، األثر  أبلغ   73 أكتوبر  بعد حرب  اسرائيل  بزيارة 
حاز على تأييد الغرب لهذا القرار الشجاع خاصة بعد إعالن 
إسرائيل دعوتها للرئيس السادات لزيارتها بعد هذا الخطاب 
ملعب  في  الكرة  يرمي  أن  عليه  يحسد  بدهاء  أستطاع  فقد 
القائم  السالم  تجاه  نواياها  إسرائيل ألنه سيكشف عن حقيقة 
على العدل من عدمه . ولم تكن ردود الفعل العربية جميعها 
العربية مصر  الدول  قاطعت  حيث  الزيارة  على  إيجابية 
الدائم  مقرها  نقل  التي  العربية  الجامعة  في  معلقة عضويتها 
في  أتخذ  قرار  بناءاً على  العاصمة  تونس  إلى  القاهرة  من 
أيضاً ردود  هناك  بغداد وكان  في  التي عقدت  العربية  القمة 
أفعال عنيفة إذ اندلعت المظاهرات المعارضة له في بيروت 
الخطوط  مكاتب  تفجير  تم  كما  اللبنانية  المدن  من  والعديد 
الجوية المصرية في بيروت ودمشق وجاء موقف السعودية 
ببالدها عن هذه  فيه  تنأى  بياناً  لآلمال حيث اصدرت  مخيباً 
الزيارة وتنتقدها ألنها قسمت العرب، وفي 19 نوفمبر 1977 
الرئيس  تقل  التي  للطيران  لمصر  الرئاسية  الطائرة  هبطت 
السادات في مطار بن جوريون اإلسرائيلي وكان في استقباله 
وشيمون  ديان  وموشى  مائير  جولدا  إسرائيل  قيادات  كل 
شارون  وأيريل  رابين  وأسحق  وايزمان  وعيزرا  بيريز 
أن  السادات بشخصيته  وأستطاع  إعالمي  وسط حشد ضخم 
يتابعون  اإلسرائيليين  كل  فجلس  إليه  األنظار  يجذب جميع 
يأت  لم  أنه  فيه  قال  والذي  الكنيست  في  بالغ خطابه  بشغف 
إلى إسرائيل طمعاً في حل منفرد بل جاء إليجاد حل شامل 
الخطاب  هذا  الدم والقى  نزيف  ووقف  الفلسطينية  للقضية 
الذين  العرب  باستثناء  الجميع وأولهم إسرائيل  استحساناً من 
التي سبقت عصره وعاد  السادات  وقتها رؤية  يستوعبوا  لم 
أمتد  استقبااًل جماهيرياً  ليستقبل  إلى مصر  السادات  الرئيس 
وكانت  الجيزة   في  الكائن  منزله  حتى  القاهرة  مطار  من 
مفاوضات  بدأت  اساسها  التي على  النواة  الزيارة هي  هذه 
المباحثات  وبدأت  األمريكية  المنتجعات  أحد  دافيد  كامب 
أنور  بيجين وبين مصر برئاسة  بين إسرائيل برئاسة مناحم 
األمريكي  الرئيس  برئاسة  أمريكية  وتحت رعاية  السادات 
جيمي كارتر وكانت مباحثات بالغة الضراوة حيث هدد فيها 
لمماطلة  نتيجة  مرة  من  أكثر  باالنسحاب  السادات  الرئيس 
وخبث الوفد اإلسرائيلي لوال تدخل الرئيس األمريكي كارتر 
للسالم  دافيد  كامب  اتفاقية  اتفاقية سميت  توقيع  تم  أن  إلى 
المحتلة على  واستطاعت مصر بها أن تستعيد كل أراضيها 
عدة مراحل وأستشهد السادات في يوم 6 أكتوبر أثناء العرض 
في  بعدها مصر  دخلت  التي  طابا  مدينة  وبقيت  العسكرى 
الرئاسة وكانت  مبارك  الرئيس حسني  تولي  بعد  مفاوضات 
مفاوضات طويلة لجأت فيها مصر للقانون الدولي الذي حكم 
آخر جزء  بذلك  فأستعادت مصر  إليها  طابا  بعودة  لمصر 

محتل من أراضيها .

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Vendredi 26 octobre  2018
الجمعة 26 اكتوبر 2018

حممد بن سلمان يف أول حديث علين عن خاشقجي: 
احلادث مؤمل جدا وبشع

النيابة السعودية: املشتبه بهم 
بقضية خاشقجي أقدموا على فعلتهم 

بنية مسبقة

إقرار  له منذ      في أول حديث علني 
بالده بموت الصحفي جمال خاشقجي داخل 
السعودية بإسطنبول في تركيا،  القنصلية 
قال ولي العهد السعودي، األمير محمد بن 
سلمان، إن “حادث خاشقجي مؤلم جدا وبشع 

للسعوديين وللعالم”.
وجاءت تصريحات محمد بن سلمان، خالل 
حضوره مؤتمر قمة االستثمار الذي تستضيفه 
العاصمة السعودية الرياض تحت عنوان 
“دافوس الصحراء”، الذي شهد انسحابات 
من شركات عديدة ومسؤولين وقادة أعمال 

على خلفية موت خاشقجي.
وانطلقت الجلسة بحضور األمير محمد بن 
سلمان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، واألمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
البحريني، وسعد  الوزراء  لرئيس مجلس 
الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المكلف.
العهد السعودي أن “البعض  واعتبر ولي 
يحاول استغالل قضية خاشقجي إلحداث 
شرخ بين السعودية وتركيا”، مشددا على 
أنه “لن يحدث شرخ بين السعودية وتركيا 
بوجود )العاهل السعودي( الملك سلمان بن 
عبدالعزيز و)الرئيس التركي( رجب طيب 

أردوغان”.
ولفت ولي العهد السعودي إلى أن “الحكومتين 
السعودية والتركية متعاونتان لمحاسبة أي 
مجرم”، مطمئنا الحاضرين بأن “حربنا على 

التطرف وإصالحاتنا مستمرة ولن 
يستطيع أحد إيقافنا”، حسب قوله.
وشدد في ختام كلماته التي نٌقلت 
إن  بقوله  مباشرة،  الهواء  على 
“العدالة ستظهر”، الفتا إلى عمل 
بالده مع تركيا لـ”استجالء الحقيقة 

واستكمال التحقيقات”.
التي حضرها  الجلسة  وشهدت 
الحريري، ممازحة بينه واألمير 
محمد بن سلمان، إذ قال األخير 
إن األول “سيقضي يومين في 
السعودية وأرجو أال تظهر إشاعات 
بأنه مخطوف”، فرد الحريري 

بأنه موجود “بكامل إرادتي”.
محمد  أشاد  نفسه،  الوقت  في 
السعودي،  بالشعب  سلمان  بن 
السعوديين  “همة  أن  مؤكدا 
مثل جبل طويق ولن تنكسر”، 
وشدد بعدها بقوله: “مستمرون 

في بناء بالدنا ولن يوقفنا أحد”، وتحدث 
أنه “لدينا  إليها رغم  باإلشارة  عن قطر 
خالف معها”، معتبرا أن لديها “اقتصاد 
قوي”، مشيدا في معرض كلمته باإلمارات 
والبحرين والكويت ومصر وغيرها من 
البلدان العربية، التي تتخذ خطواتها نحو 

“تنمية” أوطانها.
الشرق األوسط هو “أوروبا  أن  واعتبر 
الجديدة”، ليضيف بعدها: “ال أريد أن أفارق 
العالم”،  قبل أن يكون في صدارة  الحياة 

حسب تعبيره.
ومن بين أبرز الكلمات التي جاءت في حديث 
أنه  إلى  األمير محمد بن سلمان، إشارته 
“حان الوقت إلعادة هيكلة قطاعات األمن 
الوطني في السعودية”. كما تطرق إلى الشق 
االقتصادي، متوقعا نمو اقتصاد بالده هذا 
العام بـ”نسبة %2.2 إلى %2.5”، باإلضافة 
إلى أن “أصول صندوق االستثمارات العامة 
ستصل إلى 400 مليار دوالر بنهاية 2019”.
كما يرى أنه “ال نتوقع أن ننتصر في كل 
المعارك لكن همة السعوديين ال تنكسر”، 

وفيما يتعلق بقطر، أوضح في رسالة إيجابية 
العالقات معها في  نادرة بشأنها منذ قطع 
2017، أنها “تمتلك اقتصادا قويا. ورغم 
 5 بعد  فإنها ستكون مختلفة  خالفنا معها 

سنوات”، حسب تعبيره.
ويرى األمير محمد بن سلمان أن “دولة 
اإلمارات قدمت نموذجا للمنطقة ورفعت 
سقف اإلمكانيات”، مشددا في نفس الوقت 
على أن “المملكة ماضية قدما في الحرب 
واإلرهاب” و”سنواصل  التطرف  على 
اإلصالحات واإلنفاق على البنية التحتية”.

 قال وزير الدفاع السوري العماد أيوب، 
يوم الخميس، إن تضحيات وبطوالت رجال 
معالم  رسمت  السوري  العربي  الجيش 
يرى  اليوم  العالم  وبات  الميداني  الواقع 
انتصارات هذا الجيش، مؤكدا أن القوات 
الدوام لالضطالع  المسلحة جاهزة على 
بمسئولياتها في إعادة األمان واالستقرار 

لكل سوريا.
جاءت تصريحات الوزير خالل انعقاد الجلسة 
السوري  الشعب  لمجلس  الخامسة عشر 
من الدورة العادية الثامنة، برئاسة حمودة 
صباغ رئيس المجلس وحضور نائب القائد 
العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع 
العماد علي عبدهللا أيوب، جاء ذلك حسبما 

أوردت وكالة األنباء السورية )سانا( .
وأضاف أيوب أن المشروع الذي استهدف 
بفضل  غاياته  تحقيق  في  أخفق  سوريا 
صمود السوريين شعبا وجيشا،مؤكدا أن 
الواقع الميداني جيد بدليل ما تم إنجازه في 

معظم المناطق السورية.
وأعاد العماد أيوب التأكيد على أن الدولة 
السورية ستتعامل مع بقية المناطق التي 
بإحدى  واشنطن  عليها  تراهن  زالت  ما 
طريقتين فإما المصالحات المحلية والعودة 
العربي  الجيش  أو سيتكفل  الدولة  لسيادة 
السوري بتحريرها كما كان عهده في بقية 

المناطق عبر السنوات الماضية.
مثل  مثلها  إدلب  محافظة  أن  إلى  ولفت 
كنف  إلى  وستعود  سورية  منطقة  أي 
أن سوريا  ،مشددا على  السورية  الدولة 
تنظر للوجود األمريكي والبريطاني على 
أراضيها على أنه غير شرعي وهو انتهاك 
لسيادة بلد مستقل وعضو في منظمة األمم 
المتحدة وبالتالي هو غير قانوني، الفتا إلى 
أن واشنطن تخسر أوراقها في سوريا بعد 
عودة معظم المناطق إلى سيادة الدولة في 
حمص وحلب ودير الزور والغوطة الشرقية 
ودرعا والقنيطرة وتطهيرها من اإلرهاب .

بقلم: تيماء الجيوش

اْلَيْوَم العاملي للفتيات : 

يوم خاص لالحتفال بالفتيات الصغيرات .
العالمي  باليوم  الدول  العديد من  تتقدم  كندا و هي  احتفلت 
للفتاة و هو ما كان تم اعتماده في البرلمان الكندي و من ثم 
قدمته كندا كاقتراٍح تبنته و  اعتمدته االمم المتحدة سابقاً من 
العام أال و هو الحادي عشر من شهر  تخصيص يوٍم في 
أكتوبر/تشرين األو ل و  للذكر فان أول يوم عالمي للفتاة 
برأيي  و   ،  .2012 اول   تشرين  في  كان  به  االحتفاء  تم 
هذا  تخصيص  وجوب  حيث  من  آنذاك  الدولي  المجتمع 
اْلَيْوَم ان حماية حقوق الفتيات هي من األولويات األساسية 
و  القانونية  حمايتهن  أجل  من  اكثر  نعمل  ان  أردنا  اذا 
لمعايير حقوق االنسان في  االجتماعية و االقتصادية وفقاً 
ظل تحدياٍت عديدة تعيق الفتيات و تبرز مترافقة مع تطور 
فان  بالتالي  و  المثال  سبيل  على  الفقر  وتزايد  المجتمعات 
توفير مستقبٍل مختلٍف و واعٍد لهن أي الفتيات هو حاجة و 
ِزد على ما يوازيه اهميًة و يتقدم على ما سبق ، رفع سوية 
و   Gender Equality الجندر  و  المساواة  الوعي حول 
التي تمر بها النساء و بديهياً التي تواجهها الفتيات في سنهن 
الجندر  العالم و على أساس  أنحاء  على صغره في جميع 
او بمعنى أصح جنسهن . تجارب النساء و الفتيات أبرزت 
تمييزاً ال جدال فيه ضدهن في الحقوق االساسية بما تشمله 
القانونية  الحقوق  و  العمل  و  والصحة  التعليم،  في  الحق 
التي نجد ابرز خروقاتها في ارتكاب جرائم الشرف التي 
تصعق الضمائر و صور زواج األطفال او الزواج المبكر 
للفتيات الذي كان صرخة في وجه المجتمع الدولي خاصة 
في النزاعات المسلحة و ال سيما عندما نال من نسبة كبيرة 
و  المثال  سبيل  على  العراقيات  و  السوريات  الفتيات  من 
باإلضافة لتوفر القبول او الرضا التام والحماية من التمييز 
في  والحق   ،  Violence against women والعنف 
الزواج بعد القبول و في سٍن  تتوفر فيه النضوج و الحد 
األدنى من األهلية القانونية في عقود الزواج فكان ال بد من 
المجتمعات  في  منه  يعانين  ما  و  الفتيات  الى  االلتفات  يتم 

المختلفة من تمييز. 
و امتدت اثار هذا التمييز امتدت لتقتطف من   أعمارهن 
و تزيد من نسبة وفيات الفتيات كنتيجة مباشرة للعنف في 
ظل السلم او النزاع المسلح من اغتصاب و تحرش جنسي 
هذه  الفهم إلبعاد  يزداد  و  القائمة.  اخر  الى  مبّكر  و حمٍل 
ستمائة  هو  العالم  في  الفتيات  عدد  ان  علمنا  ان  المسألة 

مليون فتاة و ٩٠٪ منهن في الدول النامية. 
متواترة  متعددة  احصائيات  بروز  التوجه  هذا  دعم  كما  
و عنف  دونيٍة  من  الفتيات  له  تتعرض  ما  ان  تؤكد  زمنياً 
ترتفع نسبته باضطراد ما ابرز عالقًة عكسية ما بين مدنية 
و تطور   المجتمعات  من ناحية و زيادًة في تهميش المرأة 
و الفتيات و ابتكار المزيد من أدوات استغاللهن و تعنيفهن 
من ناحية اخرى. بينما المنطق اإلنساني هو ادعى الى ان 
يتم في ظل المدنية و التطور ان يزداد احترام حقوقهن و 
ان يُعمق  االستثمار اإلنساني بالفتيات و العمل على تحقيق 
المساواة لهن و جعل الحقوق االساسية من تعليم و عمل و 
تشذيٍب للمهارات في مجتمعاٍت آمنة و مستقرة و بعيدة عن 

العنف هو لُبنًة أساسية لهذا االستثمار. 
نقطة  هو  التمييزية  و  المجحفة  القوانين  تغيير  ان  والقول 
بوتيرٍة  و  يُفّعل   ألنه  ما   نوعاً  عليه  متفق  امر  هو  البدء 
تنتقص  التي  الفجوات  يغلق  و  المساواة  أسس  سريعة من 
مناصرة  ناهيك عن   عموماً  المرأة  و  الفتيات  حقوق  من 
السياسات الجندرية التي تهدف إلنهاء التهميش و الدونية و 
العنف بحق المرأة و الفتيات على حٍد سواء.  ال احد ينكر 
ما كان من دوٍر بناء و مفصلي في التوقيع و التصديق على 
اتفاقية حماية حقوق الطفل CRC. لكن ال بد من مزيد من 
العمل . ال بد من المزيد من الجهد القانوني و المجتمعي و 
الثقافي. قادت األبحاث في هذا المنحى بعضاً من المنظمات 
الى القول ان إيجاد مشروعات تتوجه الى شرائح األوالد 
في مجتمعاتهم االم و رفع سوية وعيهم من حيث الحقوق 
و المساواة  هي ضرورة وضمن اطاٍر من التنسيق سيقود  
هذا االمر الى التقليل من التمييز و العنف و قد يتفق االن 
البعض مع هذا الرأي او يختلف معه لكن فيه من المنطق 

الشئ الكثير  و كله ينتهي في 
الفتيات ينعمن بحياة كريمة  العدالة و جعل  مصب تحقيق 
التأثير من خالل  خالية من العنف . جميعنا كأفراد نمتلك 
القدرة  لدينا  نقاشنا و  اعمالنا من خالل  أدوارنا من خالل 
على احداث التغيير . فكيف  يكون الحال ان تقدم الى االمام 
رجال السياسة و الدين و كل من يعمل بالشأن العام الثارة 
حقوق  بان  المختلفة  االجتماعية  الحلقات  إقناع  و  النقاش 
المرأة هي جزء من حقوق االنسان و ان حقوق الفتيات هي 
حقوق إنسان و ان جرائم الشرف و زواج الصغيرات هي 
قالوا  . ما الضرر ان  إنسانية و ال بد من تطويقها  جرائم 

نحن جزءاً من التغيير و لسنا ضيوفاً عليه. 
الفتاة و  بعيد  العنوان من عام آلخر عند االحتفال  يختلف 
يبقى الجوهر واحداً هو احتفاء باحترام حقوق االنسان في 
المجتمعات كافة ال سيما الديمقراطية منها و اختم بما قالته 
السيدة Sophie Gregoire Trudeau هذا العام ٢٠١٨  

في احتفالية يوم الفتاة: 
»لكل طفل الحق بان يعامل بمساواة و لكننا نعلم بان هذا 
بعيد عن الواقع. حسناً نحن نرسل رسالة الى العالم بأننا 

لن نقبل ذلك ) أي التمييز( على انه امر عادي بعد االن«. 
لفتياتنا األبهى كل عاٍم و أنتن بخير. 

أسبوع سعيد لكم جميعاً . 



elressala@videotron.ca  
fzemokhol@gmail.com     

إلعالناتكم يف الرسـالة

كان سوارا من ذهب
      قليلون هم الذين ال تدير رؤوسهم السلطة، واألقل منهم الذين 
أولئك  قلة هم  انقالب وال تسكرهم، واألكثر  إليها من خالل  يصلون 
الذين يأتون إلى كراسي الحكم على ظهر دبابة ثم يغادرونها بمحض 
إرادتهم. من هذه القلة النادرة كان الرئيس السوداني األسبق عبدالرحمن 
سوار الذهب، الذي رحل عن دنيانا قبل أيام بهدوء، تاركا في تاريخنا 
الحديث ما لم يسبقه إليه أحد، وربما لن يلحق به إليه أحد في بلداننا 
العربية التي تموج بصراعات المتطلعين إلى السلطة، والمتشبثين بها، 

والمتقاتلين عليها.
من يتأمل تاريخ االنقالبات العسكرية في عالمنا العربي يجد أن كل الذين 
قاموا بها، وكل الذين استلموا السلطة بعد موت قادتها موتا طبيعيا أو 
اغتياال ظلوا متمسكين بكراسي الحكم، فلم يغادروها بمحض إرادتهم، 
الذي  القوتلي،  السوري األسبق شكري  الرئيس  إذا ما استثنينا منهم 
تخلى عن السلطة في 22 فبراير من عام 1958 لصالح الوحدة مع 
مصر، متنازال عن رئاسة سوريا للزعيم المصري جمال عبدالناصر 
بعد اندماج مصر وسوريا في الجمهورية العربية المتحدة، وإن كان 
مشروع الوحدة قد فشل بقيام انقالب عسكري في دمشق يوم 28 سبتمبر 
1961، أعلنت به سوريا نهاية الوحدة وقيام الجمهورية العربية السورية، 
بينما احتفظت مصر باسم الجمهورية العربية المتحدة حتى عام 1971.

ُحّمى االنقالبات التي اجتاحت العالم العربي منذ أوائل أربعينيات القرن 
بلدانا عربية عدة، منها مصر  الماضي، وبدأت في سوريا، شملت 
والعراق واليمن والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس وغيرها. ولم 
يكن السودان في منأى من هذه الحمى، فقد اجتاحته هو اآلخر، وبدأها 
الفريق إبراهيم عبود، الذي استلم السلطة من رئيس وزراء السودان 
آنذاك عبدهللا خليل، بعد أن تفاقمت الخالفات داخل األحزاب السياسية 
السودانية وفيما بينها، فكانت أولى قراراته إيقاف العمل بالدستور، وإلغاء 
البرلمان، والقضاء على نشاط األحزاب السياسية قبل حلها ومصادرة 
مقراتها. ولم يكن انقالب إبراهيم عبود  أول محاولة انقالبية في تاريخ 
السودان، ففي العام 1957 قامت مجموعة من ضباط الجيش والطلبة 
بعد  انقالب ضد أول حكومة وطنية ديمقراطية  العسكريين بمحاولة 
االستقالل تشكلت برئاسة إسماعيل االزهري، لكن المحاولة أحبطت 
في مراحلها األخيرة. كما استطاع إبراهيم عبود أن يحبط محاوالت 
إنقالبية عدة على حكمه، حتى جاء انقالب 25 مايو 1969 الذي قاده 
جعفر محمد النميري ومجموعة من الضباط المحسوبين على الحزب 
الشيوعي والقوميين العرب. وقد امتد حكم النميري 16 عاما، استطاع 
خاللها أن يحبط كل المحاوالت االنقالبية التي جرت ضده، وقاد بعضها 
ضباط كانوا شركاء له في انقالب مايو، مثل هاشم العطا وبابكر النور 
وغيرهم. ولم يستطع اإلطاحة بالنميري سوى مجموعة اإلضرابات 
إبريل  1982، وبلغت ذروتها في شهر  التي بدأت عام  المتواصلة 
من عام 1985، فأطلِق عليها »انتفاضة ابريل« التي نّصبت الفريق 

عبدالرحمن سوار الذهب رئيسا للجمهورية.
ثمة الكثير الذي يمكن أن يقال عن »انتفاضة إبريل« في السودان، فقد 
كانت ثورة شعبية أكثر منها انقالبا، وكان انحياز الجيش للشعب هو ما 
حسم األمر في النهاية، رغم محاولة اللواء عمر محمد الطيب، مدير 
النظام،  ببقاء  النميري تشبثاً  الرئيس  الدولة وأكثر رجال  جهاز أمن 
مواجهة االنتفاضة. كان على رأس الجيش وقتها الفريق عبدالرحمن 
السادس من شهرإبريل عام  الذي خرج صبيحة يوم  الذهب،  سوار 
1985 معلنا انحياز القوات المسلحة للشعب، ومنهيا عهد الرئيس جعفر 

النميري، وغياب منظومة مايو إلى األبد. 
كان بإمكان عبدالرحمن سوار الذهب، الذي ارتقى بعد ذلك إلى رتبة 
مشير، أن يتمسك بالسلطة. وكان بإمكانه، بعد أن وجد الطريق أمامه 
ممهدا، أن يثبّت أركان سلطته، فيوقف العمل بالدستور، ويلغي البرلمان، 
ويحل األحزاب السياسية مثلما فعل إبراهيم عبود قبل ذلك. لكن سوار 
إليها وإنما  يْسَع  لم  السلطة،  فقد كان زاهدا في  يفعل ذلك،  لم  الذهب 
هي التي سعت إليه فوافق، بعد تردد، على رئاسة المجلس االنتقالي 
إلى حين قيام حكومة منتخبة، وظل يعد األيام والساعات حتى تخلص 
منها، حيث لم يلبث فيها سوى عام وشهر واحد، ليسلم مقاليد السلطة 
المهدي، ورئيس  الجديدة برئاسة رئيس وزرائها الصادق  للحكومة 
مجلس سيادتها أحمد الميرغني، في السادس من شهر مايو 1986، 
معلنا اعتزاله العمل السياسي والعسكري، وتفرغه لألعمال الخيرية 
العام  تقلد منصب األمين  التي  الدعوة اإلسالمية،  من خالل منظمة 
لمجلس أمنائها، مقدما بذلك نموذجا ال يتكرر لتفضيل كرسي العمل 
اإلنساني واالجتماعي والدعوي على كرسي الحكم، في ظاهرة فريدة 
لقيت إعجاب الناس كافة، وإن كانت قد خرجت على قواعد االنقالبات 
العسكرية والثورات، التي تأتي إلى الكراسي بحكام ال يغادرونها إال 

إلى القبور أو المنافي أو السجون.
الذهب، عليه رحمة هللا، مثاال فريدا  لقد ضرب عبدالرحمن سوار 
للزهد في السلطة واالنحياز للعمل اإلنساني، فاستحق أن يلقى التقدير 
والتبجيل الذي يستحقه من قبل أبناء الشعب السوداني الشرفاء، الذين 
يعرفون له حقه ويحفظون له مكانته، ولدى شعوب العالم أجمع وقادته، 
الذين يحترمونه ويقدرون ما فعله. وكانت وصيته األخيرة أن يتم دفنه 
في المدينة المنورة، وقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز بنقل الجثمان بطائرة خاصة إلى المدينة المنورة، ليوارى 

الثرى هناك تنفيذا لوصيته، وتحقيقا ألمنيته.
رحم هللا عبدالرحمن سوار الذهب، فقد كان رجال من معدن نفيس ال 

يصدأ، في زمن كثرت فيه أساور الحديد والنحاس والخردة. 

aliobaid4000@yahoo.com
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بوتني: انسحاب واشنطن من معاهدات خفض التسلح 
قد يتسبب يف سباق تسلح

رئيس حكومة العراق اجلديد يؤدي اليمني الدستورية مع 14 وزيرا

سامح شكري :توافق مصري سوداني لوضع االتفاقيات املوقعة 
موضع التنفيذ لصاحل الشعبني

   أعلن الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، يوم 
األربعاء، أن موسكو قلقة من تصرفات الواليات 
المتحدة إزاء اتفاقات الحد من التسلح، مشيراً إلى 
أنه في حال عدم التراجع عن هذا السلوك، فإن ذلك 
يمكن أن يجعل الوضع خطراً للغاية وقد يؤدي إلى 

سباق تسلح.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع 
رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي، في موسكو، 
متطرقاً إلى نية الواليات المتحدة االنسحاب من معاهدة 
التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى “ما 
يدعونا للقلق هو أنه تم إلغاء معاهدة الحد من أنظمة 
الدفاع الصاروخية، واآلن يدور الحديث حول معاهدة 
التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، 
ولم يتضح بعد مصير “ستارت3-″ حول الحد من 
األسلحة االستراتيجية الهجومية. إذا تم إلغاء كل ذلك 
فلن يبقى شيئاً في مجال الحد من التسلح وسيصبح 
الوضع، بنظري، خطراً للغاية – ولن يكون هناك 

سوى سباق التسلح”.
أنباء سبوتنيك  نقلته وكالة  بوتين -وفق ما  وأشار 
الرد  قادرة على  إلى أن روسيا ستكون  الروسية- 
بسرعة وفعالية على االنسحاب األميركي من معاهدة 
التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وأضاف بوتين ردا على سؤال الصحفيين “سأجيب 

بشكل مباشر على سؤالكم، ما إذا كنا سنتمكن من 
الرد؟ نعم، سنتمكن، وسيكون ذلك سريعا وفعاال”.
كان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم 
السبت الماضي، أن واشنطن ستنسحب من معاهدة 
التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، 
التي أبرمتها مع موسكو إبان الحرب الباردة، متهًما 
روسيا بانتهاك المعاهدة “منذ سنوات عديدة”، فيما 
سارعت موسكو من جانبه، بالرد، معتبرة أن الواليات 

المتحدة “تحلم” بأن تكون هي القوة الوحيدة المهيمنة 
على العالم، ومتهمة واشنطن بأنها “تتعمد” تقويض 

هذه المعاهدة منذ سنوات.
يذكر أن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة 
النووية  القوات  )“معاهدة  المدى  والقصيرة 
عليها  التوقيع  تم  إف”(،  إن  “أي  المتوسطة”، 
بين كّلٍ من الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد 

السوفياتي في العام 1987.

بأن  الخميس،  إعالم عراقية،  أفادت وسائل     
رئيس وزراء البالد الجديد، عادل عبدالمهدي، و14 
وزيرا من أصل 21 وزيرا أدوا اليمين الدستورية.

ونقلت وكالة األنباء العراقية )واع( وقناة “السومرية” 
أن مجلس النواب العراقي صّوت، صباح الخميس، 
على منح الثقة لـ14 وزيرا من حكومة رئيس الوزراء 
عبدالمهدي، فيما تم تأجيل التصويت على وزارات 

الداخلية والدفاع.
التالي، حيث  النحو  الوزراء على  أسماء  وجاءت 
أحصت وسائل اإلعالم العراقية 13 شخصا حتى 

وقت كتابة تلك السطور:
ثامر الغضبان وزيرا للنفط.

فؤاد حسين وزيرا للمالية.
نعيم ثجيل الربيعي وزيرا لالتصاالت.

بنكين ريكاني وزيرا لإلعمار.
محمد علي الحكيم وزيرا للخارجية.

صالح حسين وزيرا للزراعة.
أحمد رياض وزيرا للشباب.

عالء عبد الصاحب وزيرا للصحة.
صالح الجبوري وزيرا للصناعة.

لؤي الخطيب وزيرا للكهرباء.
عبدهللا اللعيبي وزيرا للنقل.

محمد هاشم وزيرا للتجارة.
باسم عبد الزمان الربيعي وزيرا للعمل والشؤون 

االجتماعية.

وزير  سامح شكري  اكد     
الخارجية أن الزيارة التي قام بها 
الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد 
المرافق له لدولة السودان الشقيقة 
، تعد زيارة ناجحة بكل المقاييس 
وعلى كافة األصعدة سواًء على 
العليا  اللجنة  أو  القمة  مستوى 
المشتركة أو كبار المسئولين أو 
اللجنة الوزارية وذلك في ضوء 
ما تم التوصل إليه من اتفاقيات 
تستلزم  والتي  تفاهم  ومذكرات 
على  الجميع  توافق  في ضوء 
لوضعها  الجهد  تكثيف  أهمية 
لخدمة مصالح  التنفيذ  موضع 

شعبي البلدين الشقيقين .
وقال وزير الخارجية في تصريح لوكالة انباء الشرق 
األوسط ، إن كافة اللقاءات والمباحثات واللجان التي 
عقدت خالل تلك الزيارة اتسمت بروح من المودة 
واألخاء واإليجابية والحرص على مواصلة المزيد 
من العمل لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع 
الزيارة، مشيراً  لتلك  االيجابية  النتائج  في ضوء 
الي ان لقاء الرئيسين عبد الفتاح السيسي والبشير 
المشتركة  الرؤية  بالروح االيجابية وعكس  اتسم 

والتقارب في وجهات النظر بين البلدين في مختلف 
القضايا التي تخص العالقات الثنائية وكذلك القضايا 
المنطقة خاصة  المشترك وقضايا  االهتمام  ذات 
في ظل العالقات التاريخية التي تربط بين دولتي 
وادي النيل ووحدة المصير بين الشعبين مما يحتم 
قيام حكومتي البلدين بالعمل بكل جد على تحقيق 

االنجازات المأمولة من شعبي البلدين.
واشاد سامح شكري بالقرار الحكيم الذي اتخذه 
الرئيس السوداني عمر البشير برفع كل القيود على 

الواردات المصرية الزراعية 
والسلعية القادمة الي السودان 
زيادة  على  يؤكد حرصه  بما 

التعاون والتبادل التجاري .
وأشار شكري إلى انه تم االتفاق 
على  ارة  لزي ا خالل  أيضا 
اإلسراع بتنفيذ واستكمال العديد 
من المشروعات االستراتيجية 
مثل الربط الكهربائي والسكك 
الحديدية بين البلدين وهو ما يساهم 
في تحقيق مصالح البلدين في 
التنمية والتواصل وفتح مجاالت 
جديدة من التعاون االقتصادي 
بما  واالستثماري  والتنموي 
يساهم في زيادة حجم التعاون 

المشترك بين البلدين لصالح شعبيهما.
القادمة  المرحلة  أمله في أن تشهد  وأعرب عن 
مزيداً من التعاون لالستفادة من الموارد والقدرات 
المشتركة في كال البلدين واستثمارها االستثمار 
المودة  روح  في ضوء  البلدين  لصالح  األمثل 
جرت  التي  اللقاءات  كافة  خالل  سادت  التي 
الرئاسية  المستويات  الزيارة على كافة  تلك  في 

والوزارية والفنية.

بقلم: محمد منسي قنديل

قالدة زائفة

الطريان احلربي اإلسرائيلي يشن 
سلسلة غارات على غزة

 القاهرة/ كلودين كرمة: 
قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء 
السوداني يوم األربعاء إن السودان وإثيوبيا 
ومصر أحرزت تقدما نحو وضع جدول 
زمني لملء بحيرة سد النهضة اإلثيوبي 
الذي يشيد على نهر النيل بتكلفة أربعة 

مليارات دوالر.
سينتج  الذي  الكبير  النهضة  سد  ويمثل 
األساسية  الركيزة  ميجاوات  آالف  ستة 
في مساعي إثيوبيا ألن تصبح أكبر دولة 

مصدرة للكهرباء في أفريقيا.
وقال الوزير السوداني خضر محمد قسم 
تقدم بخصوص  لرويترز ”هناك  السيد 
بحيرة  التوصل التفاق بخصوص ملء 
السد وهناك تفاؤل بإمكانية التوصل التفاق 

فى هذا الملف“.
ويتركز الخالف حول حصص مياه النيل 
الذي يمتد لمسافة 6695 كيلومترا من 
بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ويعد 
شريان الحياة االقتصادية للدول الثالث.
وتقول القاهرة إن السد سيهدد امدادات 
المياه التي تغذي الزراعة واالقتصاد في 
مصر منذ آالف السنين ال سيما مع وجود 
جدول زمني سريع لملء بحيرة السد.

وتقول إثيوبيا إن السد لن يكون له أي 
تأثير كبير على مصر.

وفي أغسطس آب أقر رئيس الوزراء 
اإلثيوبي أبي أحمد بأن االنتهاء من بناء 

السد سيتأخر عدة سنوات.

  شن الطيران الحربي اإلسرائيلي، يوم الخميس، سلسلة غارات 
على مواقع للمقاومة الفلسطينية في أنحاء متفرقة بقطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية، استهداف طيران االحتالل موقع القادسية 
التابع للمقاومة غرب خان يونس جنوب القطاع.

وقصف الطيران الحربي اإلسرائيلي موقع “اللواء” التابع للمقاومة 
قرب أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة بثالثة صواريخ على 
يغير على موقع “الحشاشين” في رفح جنوبي  أن  قبل  األقل، 

القطاع. وفق إذاعة األقصى المحلية.
القصف اإلسرائيلي شمال  يبلغ عن وقوع إصابات جراء  ولم 

وجنوب قطاع غزة.
يأتي ذلك، في أعقاب زعم االحتالل إطالق صاروخ من قطاع 

غزة باتجاه المجلس اإلقليمي “أشكول” في غالف غزة.

بقلم: علي عبيد الهاملي

السودان يعلن احراز تقدم بشأن اجلدول الزمين لسد النهضة 
مع إثيوبيا ومصر

الداخلية: مقتل 11 إرهابيا يف تبادل إلطالق النار مع قوات الشرطة مبنطقة جبلية بطريق الفرافرة

تغير مجرى  كثيرة  اشياء     
أنها زائفة،  نكتشف  ثم  حياتنا، 
أنسى صدمتي االول عندما  ال 
كنت طفال صغيرا ، واكتشفت 
أن “عديتي” التي لم تكن تتجاوز 
كنت  زائفة،  الخمس  القروش 
مثل أي طفل أنتظر هذا المبلغ 
الصغير بفارغ الصبر، وكان أبي 
رحمه هللا قد حرص أن يعطيني 
إياه المعا وبراقا، لم يغشني أبي 
بطبيعة الحال، ولكنه هو أيضا كان 
ضحية للغش، فلم يكتف الرجل 
صاحب الحلوى بلوي عملتي تحت 
الزيف خيم على  اسنانه، ولكن 
بأكمله وحرمه  الصغير  منزلنا 
من بهجة العيد، أخذ أبي اجره 
زائفا، بعد ذلك اكتشفت أن الزيف 
منتشر كالهواء، دولة ومؤسسات 
الزيف  هواء  يتنفسون  وأفراد 
نفسه، خطط قومية للتنمية زائفة، 
مشاريع وهمية، افراد يمتلكون 
زائفة،  وكلها  الشهادات  أعلى 
اجهزة رقابية زائفة،  مؤلفون 
زائفون، لذا لم افاجأ كثيرا حين 
عرفت أن قالدة النيل، ارفع وسام 

تقدمه مصر هي أيضا زائفة..
بهذه  ظفروا  قالئل  مصريون 
الدكتور  رأسهم  على  القالدة، 
أسعدني  وقد  يعقوب،  مجدي 
حًقا ذلك التكريم الذي ناله ذلك 
الجراح العالمي في وطنه األم، 
فهذا الرجل القديس  وهب حياته 
في صمت وتبتل من أجل إنقاذ 
أرواح  آالف األطفال، ومثل كل 
الرهبان اختار أن يبني مستشفاه 
بعيًدا  في أقصى صعيد مصر، 
وأضواء  اإلعالم  عن صخب 
الذين  الفقراء  وسط  الشهرة، 
وهو  اإلنسانية  هبته  يحتاجون 
كانت  وكم  بالمجان،  يعالجهم 
جميلة قالدة النيل العظمى وهي 
تزين عنقه النبيل، وقد اكتسبت 
جزءا من جالل شخصيته، وهذه 
من المرات القالئل التي تذهب 
لمن يستحقها،  القالدة  فيها هذه 
دول  لرؤساء  تذهب  ما  فكثيًرا 
قفزوا على السلطة، واستعذبوا 

طعم االستبداد.
 لم أحضر هذا االحتفال، ولكن قدر 
لي أن أحضر احتفااًل مماثاًل داخل 
القصر الرئاسي عندما تم تقليد 
أديبنا العظيم نجيب محفوظ هذه 
القالدة نفسها ، كان يوًما رائًعا، 
خاصة تلك اللحظة التي أحنى فيها 
نجيب محفوظ رأسه في تواضع  
وخاطبنا قائال: »زمالئي األدباء 
النجباء«، تصورت لحظتها أن 
تعني جمع »نجيب«  »نجباء« 
وأننا ذات يوم سنكون مثله، لم 
يتحقق هذا على أي حال، كان 
األديب العراقي  مجيد الربيعي 
للغاية،  بجانبي مستثارا  يجلس 
واكتشفت أن السبب ليس وجوده 
في هذا الحفل ، بل ألن  في الصف 
الذي خلفنا يجلس جمع من الفنانين 
أمثال فريد شوقي ومحمود ياسين 
وسميحة أيوب، ولم يصدق مجيد 
الربيعي أنه يراهم  في الحقيقة 
وليس على الشاشة،  وبعد انتهاء 
الكلمات الرسمية  أخذنا نتناول 
أطعمة بسيطة ونشرب الشاي، 
كانت المخبوزات جافة غير لذيذة 
كأنها صنعت من أيام،  وانتهز 
الشاعر محمود درويش - رحمه 
هللا - الفرصة وسعى لمصافحة 
له  وقدم  بحرارة  شوقي  فريد 
برود  في  لكنه رد عليه  نفسه، 
درويش  وعاد  يعرفه،  ال  من 
محبطا فقال له سعيد الكفراوي: 
أن فريد شوقي  تعتقد  هل كنت 
يقرأ الشعر، إنه بالكاد يقرأ مجلة 
الكواكب والموعد والشبكة، وقال  
درويش: مهما كان فهو الملك.. 
ملك الترسو حقا.. ولكنه ملك.. 
النبي  جار  األديب  واستطاع 
الحلو التسلل حتى وقف مباشرة 
افرج عن  وقال:  الرئيس  أمام 
رواية »أوالد حارتنا« ياريس، 
منذ صدورها،  ممنوعة  إنها 
الرواية مازالت ممنوعة  كانت 

بتوصية  التداول في مصر  من 
من االزهر، ورغم أنها طبعت 
عدة طبعات في بيروت وتسللت 
نسخها للقاهرة إال أن أمر المنع 
ظل ساريا ، ورد عليه الرئيس 
ساخرا: يعني أنت قريتها ياخي؟ 
ورد جار بثبات: طبعا.. وهي رواية 
الرئيس ضاحًكا،  قال  عظيمة، 
ممنوعة،  قرأتها وهي  مادمت 
فلماذا نفرج عنها إذن؟  واقترب 
واحد من أحزاب المعارضة من 
األحرار  حزب  من  الرئيس، 
على ما أذكر، وهو يقول: اسمح 
للحزب بامتالك مطبعة ياريس، 
حتى ولو كانت في حجم صندوق 
طبًعا..  الرئيس:  ورد  صغير، 
عشان تطبعوا عليها منشورات 
ضدنا، وأخذ الرجل الكالم على 
محمل الجد فشحب وجهه  وكاد 
في  الجميع  كان  عليه،  يغمى 
حالة من الصخب واالنتشاء إال 
نجيب محفوظ، كان يجلس في 
أحد األركان صامًتا ساهًما كأبي 
أن هذا  يفكر  كان  لعله  الهول، 
ليس مكانه، وأن األفضل له أن 
يجلس في أحد المقاهي الشعبية 
وسط الحرافيش من أصدقائه، بدا 
واضًحا أن القالدة الضخمة تثقل 
عنقه النحيل، وتمنى كل واحد منا 
أن يتقدم وان يرفعها عنه حتى 
يكون على راحته، ولكن من كان 

يجرؤ على ذلك؟.
العادي  الضجيج غير  هذا  بعد 
بيته  إلى  محفوظ  نجيب  عاد 
“العجوزة”  حي  في  الهادئ 
البيت  هذا  النيل،  على  المطل 
الذي لم يتغير ولم يدخله إال قلة 
قليلة من االصدقاء، كانت حياته 
الشخصية منعزلة تماما عن أي 
ضجيج يمكن أن تثيره الشهرة، 
وكان طبيعيا أن تكتشف زوجته” 
عطية هللا” ومنذ النظرة االولى 
ان القالدة مزيفة، وإنها ال تمت 
للذهب الخالص بأي صلة، كان 
محفوظ واعيا وحصيفا وخبير 
بكل صنوف الحياة، ولكنه وضع 
كل هذه الخبرات على الورق، لم 
يطبقها على الواقع، ولم يستطع أن 
يصدق أن رئيس الجمهورية، في 
ذلك الحفل المهيب داخل قصره 
يمكن أن يمنحه شيئا زائفا، لذلك 
كذب زوجته، فما كان منها إال 
إلى محالت  القالدة  أن حملت 
أكثر من  “الصاغة” وفحصها 
أنها  وأكدوا جميعا  منهم  واحد 
محفوظ  فعله  ما  وكل  زائفة، 
أنه طلب من زوجته ومن بنتيه 

التزام الصمت.
 سنوات كثيرة مرت، ومات نجيب 
يكشف سره،  أن  دون  محفوظ 
بكلمة واحدة عن هذه  لم ينطق 
القالدة، ولحقت به زوجته وابنته 
على فترات متفاوتة، لم تبق إال 
ابنة وحيدة هي “أم كلثوم” تحمل 
كل االسرار، هي التي خرجت 
أن  لتعلن  تلفزيونية  مقابلة  في 
هذه القالدة زائفة وأنها ال تمت 
للذهب بصلة، وأن المجوهرات 
المرصعة بها هي ايضا زائفة، 
منصوص  مواصفات  للقالدة 
بتنفيذها دار سك  عليها، وتقوم 
وقيمتها،  لدقتها  العملة ضمان 
ولكنها غير مطبقة في هذه القالدة 
وفور ذلك االعالن اصدرت هذه 
بيانا عصبيا تؤكد فيه أن  الدار 
القالدة صحيحة، ولكن ضمير 
وزير الثقافة السابق فاروق حسني 
يستطع  لم  الكثير  تحمل  الذي 
أن  فاعترف  المرة  التحمل هذه 
القالدة التي تمنح للمصرين دائما 
تمنح  التي  أما  تكون زائفة،  ما 
لألجانب فهي االصلية، ويعني 
هذا أن القالدة التي منحت لمجدي 
يعقوب ومن بعده محمد البرادعي 
كانت زائفة، ال حدود للزيف في 

مصر المسكينة.
 
 

 القاهرة/ كلودين كرمة: أعلنت وزارة الداخلية مقتل 11 إرهابيا في 
تبادل إلطالق النار مع قوات الشرطة بإحدى المناطق الجبلية الكائنة 

بالكيلو 60 طريق دشلوط/ الفرافرة بالظهير الصحراوى الغربى.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان يوم األربعاء، أنه استمرارا لجهود 
وزارة الداخلية فى مواجهة التنظيمات اإلرهابية التى تستهدف تقويض 
األمن واالستقرار ومالحقة العناصر اإلرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ 
عمليات عدائية بالبالد ، فقد اضطلع قطاع األمن الوطنى بمشاركة 
أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية حول أماكن 
تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها خاصًة الواقعة بالمناطق النائية 
بالوجه القبلي والتي يسعى هؤالء العناصر إلتخاذها كمالذ لالختفاء 

واالنطالق لتنفيذ مخططاتهم العدائية .
كشفت عن  العمليات  تلك  أن  بيانها  في  الداخلية  وزارة  وأضافت 
المالحقات  من  الهاربة  اإلرهابية  العناصر  من  مجموعة  تمركز 
دشلوط/  60 طريق  بالكيلو  الكائنة  الجبلية  المناطق  بإحدى  األمنية 

الفرافرة بالظهير الصحراوى الغربى واتخاذهم من خور جبلى مأوى 
لهم بعيداً عن الرصد األمنى وتجهيزه الستقبال العناصر المستقطبة 
حديثاً لتدريبهم على استخدام األسلحة وإعداد العبوات المتفجرة قبل 

تنفيذ عملياتهم العدائية .
وأوضحت الوزارة أنه تم عقب التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا، 
ُمداهمة المنطقة المشار إليها فجر اليوم وحال اتخاذ إجراءات حصار 
المنطقة، قامت العناصر اإلرهابية بإطالق النيران تجاه القوات مما 
دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران وعقب ذلك، تم العثور على 
جثامين 11 من العناصر اإلرهابية ) جارى تحديدهم ( ، كما عثر 
بندقية “تشيكي   1 آلية وبندقية خرطوش ،  بنادق   4 بحوزتهم على 
الصنع” ، 3 طبنجات 9 مم ، 5 أحزمة ناسفة ، وكمية من الطلقات 

مختلفة األعيرة ، ووسائل اإلعاشة ، وبعض األوراق التنظيمية .
واتخذت األجهزة األمنية كافة اإلجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن 

الدولة العليا التحقيق .



    من المعروف ان الزئبق االحمر او 
كما يسميه البعض “الكبريت االحمر” 
الي نوعان “زئبق أحمر  ينقسم  وهو 
طبيعي” ونوع اخر يتم تحضيره صناعيا 

وهو “الزئبق االحمر الكيميائي”.
الزئبق األحمر الطبيعي مواد عضوية 
الكيميائي  النوع  أما  وأنسجة حيوية، 
الذهب  فيصنع من مواد طبيعية مثل 
بعد تعريضه لإلشعاع لفترة معينة إذ 
تبلغ كثافته “23 جم”، وتعد هذه الكثافة 

أعلى من كثافة اليورانيوم.
أن  يعتقد  حيان”  بن  “جابر  كان  و 
عنصر الذهب هو مزيج متسق النسبة 
الزئبق والكبريت، واعتقد جابر  بين 

أيضاً أن هناك نوعين من اإلكسير: 
إكسير “االحمرار”وبه نستطيع تحويل 

المعادن إلى ذهب، 
وإكسير “البياض” وبه نستطيع تحويل 

المعادن إلى فضة.
وفي  التسعينات قيل إن “الزئبق األحمر” 
يعمل على تسهيل عمل تخصيب اليورانيوم 
بدرجات عالية من أجل استخدامه في 
األغراض العسكرية دون الحاجة إلى 
تسهل  التي  المركزي  الطرد  أجهزة 
عملية تعقبها دولياً لمنع انتشار أسلحة 

الدمار النووية.
جنون  األخيرة  االونه  في  وظهرت 
البحث عن االثار المصرية والتنقيب 
عنها وظهر ما يسمي بالزئبق” االحمر 
الروحاني” ويعتقد من قبل هؤالء ان 

من يعثر عن هذا الزئبق الموجود في 
حلق المومياء يسطيع ان يسخر الجان  
قوه خارقة وغيرها من  لديه  ويكون 

المزاعم.
 وأقترن البحث عن المقابر الفرعونيه 
لدي لصوص االثار بما يسمي بالزئبق 
االحمر  ؛ حيث يزعم هؤالء اللصوص 
انهم عثروا في هذة المقابر علي الماده 
السحرية او إكسير الحياه التي يتحدث 

عنها معظم الناس.
بمنطقة  تابوت  اكتشاف  تم  وعندما 
باإلسكندرية اسفل مبني  سيدي جابر 
قديم؛ قيل ان هذة المادة الحمراء هي 
العالم  الزئبق االحمر واصبح حديث 

اجمع الزئبق االحمر 
وحقيقة هذا االمر انه ال يوجد ما يسمي 

بالزئبق االحمر.
وحقيقة االمر يعود الي مقبره وجدت في 
سقارة ويقدر عمرها بأكثر من ٢٥٠٠ 
عام ل” امون تف نخت” وكان  قائد 

الجيوش في االسرة ٢٧ 
اسكندر وعالم  المرحوم زكي  وفتح 
الكيمياء “ألفريد لوكس”التابوت فعثروا 
علي مادة سائلة متجمدة فوضوعها  في 
قارورة وكتب عليها الحكومة المصرية 
وحفظت في متحف االقصر حتي االن

ومن هنا نشأت اسطورة الزئبق االحمر 
وتم تداول اسم الزئبق االحمر واصبح 
البحث عن  للنصب وراغبى  وسيلة 

الثراء السريع

  كلودين كرمة
بقلم : على أبودشيش 

المصرية اآلثار  خبير 

   كلمة محدودة فى احرف قليلة ولكن مغزاها ال حدود له.
االختيار هو اصعب امتحان واخطر مواجهة تتعرض

 طريق كل فرد على وجه هذه االرض ومن مختلف االعمار 
دون تفرقة او تمييز.

االلوان وأى طعام  بين  يحتار  الطفل  أظافره  نعومة  فمنذ 
يفضل ان يمد اليه يده وأي شخص يختاره اوال حتى يحمله 
او يداعبه؛ وعند ذهابه الى المدرسة يختار صديق طفولته 
له  مناسبا  اذا كان  التامة دون االخذ فى االعتبار  بفطريته 
التفكير من  تتطلب  التى  الكثيرة  االسئلة  ام ال وال يطرح 
االكثر نضجا ، ولكن بمشاعره الخالصة وإحساسه المرهف 
ونظرته البريئة يختار ويحب شخص او باألحرى شخصية 
يمكن ان تكون فيما بعد صداقة تدوم طويال، وهو ما نفخر به 

عندما نكبر ونطلق عليه صديق العمر...
لقبول اشخاص آخرين  يتعرض  السن  نفس هذه  ولكن فى 
رغما عنه مثل زمالؤه فى المدرسة او معلميه الى آخره.. 
انه مسير وان ليس ما يختاره هو ما  يبدأ يشعر  ومن هنا 
يتوفر لديه ويبدأ احساس غريب يتوغل داخله هو  نوع من 
الضجر الذى ينعكس على سلوكه وردود افعاله مما يجعله 
بالحزن  يشعره  ما  هناك شئ  وان  فى خطر  انه  يستشعر 
او عدم االرتياح وفقدان السكنية ، ونرى حينها انه اصبح 
النهاية هو طفل  البكاء ألنه فى  او كثير  او عنيدا  عدوانيا 
قليل الحيلة وال يملك غير هذه الوسائل حتى يدافع بها عن 

سعادته وحقوقه التى بدأ يتأكد انها تسلب منه شيئا فشيئا.
ومع مرور السنين يتعرض االنسان الى اختيارات اصعب 
يتوجب عليه ان يدرس نتائجها ومدى خطورتها ألنها تعتبر 
واى  بها  االلتحاق  يمكنه  كلية  اى  مثل  قرارات مصيرية 
لها وعندئذ يدخل فى مرحلة اصعب  يتقدم  ان  وظيفة عليه 
ألنه ال يجبر فقط على تقبل امور وأوضاع تفرضها اللوائح 
والقوانين ، بل يجب ان يقدم ايضا الكثير من التنازالت التى 

بها ، كما يضحى  انه سيقوم  يوما  باله  لم يكن يخطر على 
بالكثير والكثير من راحته ويضطر احيانا الى تغيير بعض 
تبديل  يتدرب على  ان  االقل  او على  مالمح من شخصيته 
هدؤ  فى  يحيا  و  اليه  يسعى  ما  اخيرا  ينال  االقنعة حتى 

وسكنية.
الحياة وهنا  اختيار شريك  اكثر جدية وهى  تأتى مرحلة  ثم 
التساؤالت  التفكير وتتزايد  يكثر من  االنفاس، ألنه  تتوقف 

ويستشير البعيد والقريب ألنه ال يدرى ما تخبأه له االيام ..
اخرى  كفة  فى  المرحلة  كفة وهذه  فى  فكل مراحل حياته 
ألنها تعتبر محور الحياة واساسها.. فهى نبع يفيض عليه من 
خيراته ويخفف عنه آالمه ويداوى احزانه ويسانده فى االيام 
الحياة  ينبغى ان تكون فهى تضفى على  الحالكة - او هكذا 
لنا وهذا  تحلو  التى  بالصبغة  البهجة وتصبغها  الكثير من 
يكون بمثابة حلم نسعى الى تحقيقه حتى نتمكن من خالله ان 

نستعيد حقنا المسلوب منا فى حرية االختيار.
اما اهمية هذه المرحلة تكمن فى انها تمس القلوب وتتفاعل 
مع المشاعر فهى تجربة فريدة رغم تكراراها  و لكل انسان 
التى تجعل منها تجربة  دوافعه وأهدافه وأفكاره وامتيازاته 
خاصة جدا من شأنها ان تجعل منه انساناً سعيداً وناجحاً ينعم 
بجمال االيام وخيراتها او تجعله انسانا بائسا يلوم نفسه على 

سؤ اختياره وعدم رجاحة تفكيره.
اى طريق اختار ؟ اى امر اقبله؟ اى فكر ارفضه؟ 

كلها اسئلة تختلف االجابة عنها من شخص آلخر .. فواحد 
يتجه الى اقصى اليمين واألخر الى النقيض... المهم ان كل 
يتطلب  الى اسعاد صاحبه..و هذا  النهاية يؤدى  طريق فى 
وأراء ذوى  والخبرة  والثقافة  المعرفة  الكثير من  بالتأكيد 
الحكمة حتى يتفادى االنسان السقوط والتعثر ويقلل من عدد 

اخطائه وخطورتها فى تهديد مستقبله.

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 26 octobre 2018 
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الزئبق االمحر بني 
احلقيقة واخليال 
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العالناتكم في الرسالة

  قبل أن أبدأ بكتابة مقالة اليوم، أعود ألكرر 
رجائي للسيدات والساده القراء والذي أعلنته 
في المقاله السابقة ان يعتبروا ما أكتبه هو 

لدراسة  متواضعة  محاولة 
مجريات األمور دون تحيز 
إلى أي جهة مهما ورد في 
بعض  تكون  قد  المقالة. 
سأوردها  التي  المعلومات 
منقوصة أو مغلوطة تستوجب 
التصحيح. لذلك أعتذر عن 

ذلك سلفاً. 
الماضي  األسبوع  تحدثنا 
باختصار شديد عن األوضاع 
الداخلية في سورية والتغيرات 
تحالفات  التي طرأت على 
نظام الحكم داخلياً وإقليمياً 
عن  اليوم  سنتكلم  ودولياً. 

وتطوراته  الثوري  الحراك 
والتدخالت الداخلية واإلقليمية 
والخارجية، إذا سمح لنا المجال. 
٤. الحراك الثوري، حوالي 
منتصف آذار/مارس ٢٠١١:

تعرضت سورية قبل ذلك التاريخ لعدة سنوات 
عجاف، كان الجفاف فيها قد عم البالد كلها 
مادفع بأعداد هائلة من الفالحين إلى ترك 
أراضيهم والهجرة إلى المدن المجاورة طلباً 
للقمة العيش. تفيد إحصائيات األمم المتحدة 
إلى أن نسبة الفقر في سورية قد بلغت ٣٦٪ 

في عام  ٢٠١٠ .
سورية ال تختلف عن باقي الدول العربية، 
إذ تشكل شريحة الشباب من عمر ٢٥ عاماً 
ومادون نسبة عالية جداً من أفراد الشعب، قد 
تصل إلى ٥٠٪ ، أيضاً حسب إحصائيات األمم 
المتحده. من الطبيعي أن تنتشر البطالة بينهم 
بسبب تردي األحوال اإلقتصادية والجفاف. 
بدأت  المعيشية،  الصعوبات  رغم كل هذه 
والتدخل  األمنية  قبضتها  بتشديد  الحكومة 
بتفاصيل حياة المواطن اليومية وترك الحبل 
على الغارب ألجهزة األمن التي بدأت تصول 
وتجول بدون رادع أو رقيب وبدون وجود 
أي خطر على  لعدم وجود  لذلك  مبررات 

النظام، داخلياً على األقل. 
قبل عدة أشهر بدأ ماُسمي بالربيع العربي في 
تونس وتبعته مصر بعد عدة أشهر أخرى 
وانتقل إلى سورية. نجح حراك تونس نسبياً 
وفشل حراك مصر من كثرة قادته وخالفاتهم 
الشخصية والحزبية، وعاد الجيش الستالم 
التدهور.  من  البالد  وإنقاذ  السلطة  مقاليد 

أتكلم هنا عن النتائج ال التفاصيل. 
انتقلت العدوى إلى سورية وبدأت المظاهرات 
مطالبة  المدن  مختلف  في  تخرج  العفوية 
باإلصالح والحريّة. واجهتها الحكومة من 
بدايتها بالقوة المفرطة. وكانت تلك كما سميتها 
عفوية وال يمكن تسميتها ثوره لفقدانها ثالثة 
عوامل مهمة ألي ثورة. العوامل الثالثة التي 
القيادة )عكس مصر(  فقدان  أقصدها هي 

والئحة المطالب والقوة الالزمة على األرض 
للتفاوض وأقصد هنا الدعم الشعبي الكامل 

أو بأكثريته. 
ظهرت الشرذمة منذ اليوم 
األول للحراك وبعض قادة 
هذه الشراذم وضعوا سقفاً 
يمكن  ال  للمطالب  عالية 
القبول بها وانتقلت مطالبها 
من الحرية واإلصالح إلى 
إسقاط النظام. حتى الحكومة 
كان عليها التفاوض مع عدة 
جهات لفقدان القيادة الموحدة. 
لهذة األسباب وأسباب أخرى 
قال  وكما  متفائاًل  أكن  لم 
لي صديقي األستاذ بالعلوم 
السياسية عندما كنا نناقش 
الوضع أنها - يقصد الثورة 

- ولدت ميتة.
أن  اآلن  يمكننا  أنه  أعتقد 
نستنتج مما تقدم أن السبب 
التظاهرات  لتلك  الرئيسي 

كان إقتصادياً، ومعيشياً. 
٤. التدخالت الداخلية: 

بعد وقت قصير من بدء التظاهرات فوجئنا 
فورد  األميريكي روبرت  السفير  بظهور 
المتظاهرين  بين  الفرنسي  السفير  يرافقه 
المتظاهرين  إلى  يتحدثان  مدينة حماه  في 
الظهور  هذا  بالتظاهر.  معهم  ويشتركون 
يوحي ألي مبتدئ في السياسة على أنها رسالة 
للمتظاهرين تطالبهم باإلستمرار وتؤكد لهم 

أن الواليات المتحدة وفرنسا معكم.  
٥. التدخالت اإلقليمية:

كانت تركيا، بدعم قطري السباقة بالتدخل، 
عندما أوفد الرئيس رجب طيب أردوغان 
ثالث مرات وزير خارجيته في ذلك الحين 
أوغلو صاحب  داوود  أحمد  البروفسور 
إعتقد  تركيا.  محيط  في  أعداء  ال  نظرية 
الجميع، وأنا منهم، في ذلك الوقت أنه أرسل 
وزيرة ليقدم النصح للحكومة بالقيام ببعض 
اإلصالحات ليتبين لنا فيما بعد أن اإلصالح 
المسلمين  الذي يطلبه هو إشراك اإلخوان 
بالحكم. وهذا طلب ليس مرفوضاً من قبل 
النظام وحسب ولكن من قبل السواد األعظم 

من الشعب السوري. 
كانت دول الخليج، في بداية الحراك مؤيدة 
من  المتشدد  السورية  الحكومة  لموقف 
تخشى  والتزال  كانت  ألنها  المتظاهرين 
وصول مثل هذه التظاهرات إلى ديارها.إال 
أن هذا الموقف تغير بعد حين، ربما بسبب 
األوامر الخارجية، أوبسبب دخول اإلسالميين 
واإلسالمويين في الحراك، علماً بأن السعودية 
أصاًل قامت على مبادئ اإلسالم السياسي، 
وأعترف بانني أجهل األسباب الحقيقية إذا 

كانت مختلفة عن ما ذكرت. 

نستكمل التدخالت اإلقليمية في األسبوع القادم

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

جدي مفتاح 

الصني تفتتح أطول جسر حبري 
يف العامل

التخريب واإلهمال يالحقان مواقع أثرية يف ليبيا

في مجتمعنا  التعبير  نتحدث  عن حرية  ان  قبل      
أوال،ألن  الفكر  بحرية  نؤمن جميعا  أن  علينا  العربي، 

المطالبة  بحرية التعبير 
داخل مجتمع ال يؤمن بحرية الفكر هي ضرب من العبث 
الصاعق،فما الجدوى من إصرارنا الدائم على أن نتمتع 
نعبر إال عن  لن  نهاية األمر  التعبير ما دمنا في  بحرية 
ما أراد غيرنا الحديث عنه بطريقة او بأخرى،ولكننا في 
النهاية ربما نعطي إضافة تذكر فيما بعد ،فقد تربينا منذ 
نعومة أظافرنا داخل مجتمع ال يسمح لنا أن نتحدث  بشكل 
مستقل على الرغم من أن لكل منا الحق في التعبير عن 
النشر والتعبير  او غير ذلك من  بالقول  او  بالكتابة  رأيه 
على مسؤوليتنا الشخصية،أوالمجازفة بحياتنا ثمنا للتعبير 

عن آرائنا..
التعبير  او  الرأي  الحرية في  تؤدي  أن  الممكن  فهل من 
كتابة او قوال إلى  االختفاء والقتل والتعذيب تقطيعا مثلما 

حدث مع الصحفي السعودي “جمال خاشقجى”؟؟ 
ليست  العربية  المجتمعات  التعبير في  الحقيقة حرية  في 
القيود  كل  التحررمن  تعني  فهي ال  اليوم،  تفعلون  كما 
بل أن هناك قيود ال بد من األلتزام بها وهي القيود التي 
تضمن لمجتمعنا األمن والسالم واحترام حقوق اآلخرين 
وحرياتهم وحماية النظام العام، وال تعنى التحرر بضغوط  
بقوتهم ضد  الشباب  سلطانهم،والتعنى  بقوة  الحكام 

المجتمع سواء بالقول أو بالفعل، 
والتعني انتهاك حقوق ااّلخرين،بل تعنى تقدير واحترام 
بأّىِ  التعدي عليها  أو  بها  المساس  األديان، وعدم  جميع 

شكل أيا كان ،
وللوطن  للمواطنة حقوق  أن   ندرك جميعا  أن  فعلينا 
مواطن قادر على فهم المواطنة بما له من حقوق وما عليه 
من واجبات ، فحريتنا كمجتمع عربي مقيدة أخالقيا ودينيا 
والفسوق  والفجر  والزنا  التحرش  تبيح  وليست مطلقة 
ااّلخرين  ولحرية  لذاته  الفرد  وباحترام  والعصيان 
سيجعله يمارس حريته بوعي ومعرفة وقدرة على تحمل 
المسؤولية، مع اعتبار ما قد تتسبب فيه وسائل التواصل 
الدول،وأزالت كل  بين  المسافات  ألغت  التي  االجتماعي 
إذا  للحرية،ولكن  الخاطئ  الفهم  إلى  أدَّى  الحواجز وذلك 
القتل والتعذيب والحقن والنشر  إلى  الحرية تؤدى  كانت 

فهذه ليست حرية على االطالق..
فالحرية الشخصية  حق طبيعي، وهى مصونة ال تُمس، 
أو  أحد،  القبض على  التلبس، ال يجوز  وفيما عدا حالة 
تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إال بأمر قضائي 
كل من  فوراً  يُبلغ  أن  التحقيق. ويجب  يستلزمه  مسبب 
ويُمٌكن  كتابة،  ذلك، ويحاط بحقوقه  بأسباب  تقيد حريته 
من االتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة 
التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. 
وال يبدأ التحقيق معه إال فى حضور محاميه، فإن لم يكن 
الالزمة  المساعدة  توفير  مع  محام،  له  ُندب  محام،  له 
القانون.  فى  المقررة  لإلجراءات  وفقاً  اإلعاقة،  لذوى 
القضاء  أمام  التظلم  تقيد حريته، ولغيره، حق  ولكل من 
ذلك  أسبوع من  فيه خالل  والفصل  اإلجراء،  ذلك  من 

االجراء ،وإال وجب 
فوًرا.  عنه  اإلفراج 

وينظم القانون أحكام الحبس اإلحتياطي، ومدته، وأسبابه، 
وحاالت استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن 
تنفيذ عقوبة صدر حكم بات  أو عن  الحبس االحتياطي، 
بإلغاء الحكم المنفذه بموجبه. وفى جميع األحوال ال يجوز 
إال  فيها  الحبس  يجوز  التي  الجرائم  فى  المتهم  محاكمة 

بحضور محام موكل أو ٌمنتدب..
إن سيادة الحرية في المجتمع العربي ال تعطيه حصانة 
الوافد  ذلك  كان  أيا  الخارجي  الوافد  في مواجهه  مانعة 
وإستقالل  بالذات  اإلحساس  فيه  تغرس  انها  ،بل 
أهمية  تأتى  هنا  ،ومن  آلدميته  واحترامه  الشخصية 
الرأى  عن  التعبير  حول ضرورة  للمجتمع  التوعية 
ورقابة السلطة في قرارتها وإرساء قواعد ضبط ايقاع 
العمل داخل المجتمع بما يتفق مع حقوق الجميع، وبذلك 
في  الدراسة  على  والقدرة  الفكر  تنمية  في  تتمثل  فهي 
عن  ،فضال  وإقراره  بالمجتمع  تنهض  التي  واالفكار 
المجتمع  وأن  والعطاء  البذل  قادر على  مواطن  تنشئة 
هو  تميز  دون  التعبير  حرية  ألفراده  يصون  الذي 
المجتمع الحر الذي تسود فيه حق حرية التعبير وتزداد 
هو  اإلعالم  اإلعالمية ألن  بالحرية  تقترن  قيمة عندما 
الواجب على  لذلك من  رسالة ومرسل وسيلة وأسلوب 
الرسالة اإلعالمية تقدير حكم الجمهور ووجهات النظر 
الصح  او  المطلق  الخطأ  فكرة  بعيدا عن  الموضوعية 
والتعددية  والتنوع  االختالف  ثقافة  تقدير  مع  المطلق 
التفاعل مع  التلقي وحرية  ومع توضيح  طبائع مشكلة 
نرى  جهود  كما  االعالم  وسائل  تقدمها  التي  الرسالة 
اإلعالم  فوسائل  الحالية  الفترة  فى  العربي  المجتمع 
تعبير  الضوء على  تسليط  فى  االكبروالقاىدة  الدور  لها 
ورأى وتوصيل صوت الجمهور، ومن ثم يجب أن يتسم 

االعالم بالشفافية..
إن ما يمكنني التأكيد عليه هو أن حرية التعبير من أهم 
األولى  الوهلة  منذ  العربيه  األمة  التي الزمت  القضايا 
الحنيف وكرستها  ديننا  اقرها  الجارية حيث  لألحداث 
الشرائع بالتنصيص عليها من مواثيق وإعالنات عالمية 
من تجمع سلمى وحرية إعالم وحرية معتقد ديني،فهي 
السياج الحامي لكافة الحقوق والحريات العامه،وهى أداة 
المجتمع لتحقيق آماله وأهدافه ،وهى وسيلة لرد الطغيان 
ركائز  من  اساسيه  والفساد،وركيزه  الظلم  ومقاومة 
الديموقراطية الحقيقة،ومن أهم القضايا المطروحة على 
العاكسة لشخصية  المرآة  الدولية حاليا ،وتعتبر  الساحة 
اإلنسان، فإن القيمة الحقيقية لها تمثلت في أنها الوسيلة 
االساسية من أجل تقدم وتطور المجتمع العربي ألنهما 
في  تسهم  فهي  وبذلك  والتعبير  الرأى  ثمار حرية  أحد 
تحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي للمجتمع مما يحقق 
حرية  كانت  ،فكلما  الشفافية  بمعيار  الفكري  اإلبداع 
التعبير محمية ومصونه من خالل الدول دل ذلك على 

رقيها وتحضرها..
فشبابنا هم مستقبلنا وتطلعنا لما هو أفضل دائما.

هل حنن مؤهلني إلدارة حوار 
حبرية ووعي .. أشك ؟!

بقلم/ أسماء أبو بكر
مفتاح جدي 

مفتاح جدي في العنق مربوط 
طال الزمان فينا ودار 

بخلجات القلب بتضل محطوط 
والشعب مهما تعذب
وانكوى   بالنار 

ومهما زادت وتنوعت الضغوط 
بيضل عالوعد ، والوعد مظبوط والعهد هو 

العهد ، عالمظبوط 
ويوم عن يوم بيعزز اإلصرار 
ترابك يا وطن بيفديه هاألطهار 
وإيد بإيد بيتضامنوا األحرار  

يرجع لعكا وحيفا  ويافا وليمونها  الشموط
وبينهزم حتماً األشرار 

   
ويرحل عن ترابك  الغريب األجنبي ، 

المسخوط 
هذا شعب فلسطين ما بيخضع ألي شروط  

وما بيوجد بقاموسه أي قنوط
بيرجع ألرضه  معززة ومحررة

بإذن أهلل الواحد الموجود..
ومفتاح جدي في العنق مربوط 
مفتاح جدي جوا القلب محطوط ،

جوا القلب محطوط.

شعر : عباس شعبان

 افتتح الرئيس الصيني شي جين بينج 
العالم يربط بين  أطول جسر بحري في 
“هونج كونج – تشوهاي ماكاو”، وذلك 
“تشوهاي”  مدينة  في  افتتاح  حفل  في 
البالد  جنوبي  “قوانجدونج”  بمقاطعة 

صباح يوم الثالثاء .
الذي   – الجسر  تشغيل  المقرر  ومن 
يمتد لمسافة 55 كيلومترا ويقع في مياه 

“لينجدينجيانج” بمصب نهر اللؤلؤ جنوبي 
البالد وبدأ تشييده في 15 ديسمبر 2009 

– أمام حركة المرور هذا االسبوع .
وسيقلص الجسر وقت السفر بين “هونج 
كونج” و”تشوهاي” من 3 ساعات إلى 
في  إسهامه  فقط، فضال عن  دقيقة   30
تعزيز التكامل بين مدن دلتا نهر اللؤلؤ.

 تغطي كتابات ورسوم جدران آثار مدينة القيروان في شرق ليبيا وهي 
مدينة أنشأها اليونانيون قبل أكثر من 2600 سنة وكانت تجتذب فيما مضى 

السائحين ولكنها أصبحت اآلن مهملة وهدفا للتخريب.
النهب  انعدام األمن وعمليات  ليبيا بسبب  المواقع األثرية في  وتضررت 
خالل الفوضى والقتال اللذين أعقبا اإلطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 

مع تنافس فصائل متناحرة على السيطرة على البالد.
ليبيا خمسة من مواقع التراث العالمي المدرجة على قوائم منظمة  وتضم 
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( لقيمتها العالمية. ومن بين 

هذه المواقع آثار لبدة الكبرى وصبراتة التي تشتهر بمسارحها الرومانية.
وتضم أيضا نقوشا على الحجر من قبل التاريخ في جبال أكاكوس في عمق 

الصحراء الجنوبية قرب الحدود مع الجزائر.
وإلى الشرق كان السياح يتوافدون في الماضي على القيروان الموقع الذي 
أسسه اليونانيون ووسعه الرومان في زمن الحق في منطقة جبلية على بعد 

نحو 200 كيلومتر شرقي بنغازي.

لكن مع غياب السياح األجانب لم تعد تزور الموقع سوى األسر الليبية في 
رحالت في عطالت نهاية األسبوع واستولى سكان محليون على أراض 
بالكتابة والرسم  األثرية  بل وشوه مخربون األعمدة والجدران  بالمواقع 

عليها.
ويمثل هذا تحديا للسلطات المحلية التي تحاول حماية اآلثار الموجودة في 

بلدة الشحات.
ليبيا أنهم في القيروان  وقال أحمد حسين رئيس مصلحة اآلثار في شرق 
يتحدثون مع 50 مالكا من خلفيات مختلفة بدال من الحديث مع مالك واحد. 

وأضاف أن بعض المالك بنوا مساكن على هذه المواقع.
وزادت التحديات بعد سن قانون عام 2013 يسمح للسكان باستعادة أراض 
جرت مصادرتها في عهد القذافي. وطبق البعض ذلك حرفيا فضم ما يرى 

أنه يستحقه من أراض.
إحداهما  ليبيا،  في  بسبب وجود حكومتين  اآلثار  وتعطلت جهود حماية 

تدعمها األمم المتحدة في طرابلس واألخرى في الشرق.

نحو  استعادة  تمت  إنه  قال حسين  نوعها  نادرة من  إيجابية  وفي ظاهرة 
لكن جرى  البالد.  داخل  نهبها  بعد   2011 منذ عام  أثرية  قطعة   1700

تهريب الكثير خارج البالد.
المحلي واألمن  التاريخ  بفضل محبي  التخريب  الكبرى من  لبدة  ونجت 

النسبي الذي يتمتع به الموقع قرب مدينة مصراتة.
أما صبراتة فقد شهدت قتاال بين فصائل متناحرة ووجهت اليونسكو نداء 

العام الماضي لحماية الموقع. ولم يحصل الموقع على أي مساعدة.
18 مقبرة رومانية  العاصمة طرابلس يحاول شخص واحد حماية  وفي 
في   1958 عام  عليها  1700 سنة مضت وعثر  لنحو  تاريخها  يرجع 

صحراء جنزور الغربية.
وقال العماري رمضان المبروك الباحث ومدير مكتب آثار جنزور ”الدعم 
بصفه عامه وبالتحديد في هذا الموقع مثال نظرا لظروف ال نعلم ما هي 
الظروف ولكن ال يوجد لدينا دعم. كلها أو بعضها بالمجهودات ذاتيه من 

مصلحة اآلثار ومن وبعض الخيرين“.

الجزائر  قال حميدو مسعودي مدير معرض   
الدولي للكتاب إن دورة العام الماضي جذبت 1.5 
مليوني  المنظمون جذب  يأمل  فيما  مليون زائر 
زائر في الدورة الجديدة التي تنطلق نهاية أكتوبر 

تشرين األول.
زائرات خالل دورة سابقة لمعرض الجزائر الدولي 

للكتاب - أرشيف رويترز
ويكتسب المعرض الذي تنظمه وزارة الثقافة إقباال 
متزايدا دورة تلو أخرى سواء من دور النشر أو 

الزائرين.
وقال مسعودي في مؤتمر صحفي بالمكتبة الوطنية 
”تشهد هذه الدورة مشاركة 1018 دار نشر تمثل 
48 دولة إضافة إلى الجزائر“ وهو ما يعتبر دليال 

على مكانة المعرض عربيا وأفريقيا وعالميا.
اإلقبال  نسبة  على  نحافظ  أن  ”نأمل  وأضاف 
ونصل إلى مليوني زائر، ليحافظ المعرض على 

مكانته هذه“.
وتقام الدورة الثالثة والعشرون من المعرض في 
الفترة من 29 أكتوبر تشرين األول إلى العاشر 

من نوفمبر تشرين الثاني.
الجزائرية  النشر  دور  إن عدد  وقال مسعودي 
المشاركة بالمعرض انخفض هذا العام إلى 279 

دار نشر ”حيث امتنعت 19 دارا عن المشاركة 
ألسباب مالية“ إال أنها تظل تشكل النسبة األكبر 

من المشاركين تليها دور النشر المصرية.
المطروحة  العناوين  عدد  إجمالي  أن  وأضاف 
”مما  كتاب  عنوان  ألف   300 يبلغ  بالمعرض 
يعبر عن مدى التنوع الكبير في المحتوى المقدم“.
مواكبة  المعرض  الصين ضيف شرف  وتحل 
لمرور 60 عاما على العالقات الجزائرية-الصينية. 
وتشارك الصين بوفد يضم 150 شخصية ثقافية 
من بينها الروائي مو يان الحائز على جائزة نوبل 

لآلداب عام 2012.
23 ستشهد ألول مرة  ”الدورة  وقال مسعودي 
مشاركة أديب حائز على جائزة نوبل، األمر الذي 
سيكسبها أهمية خاصة جزائريا وعربيا وأفريقيا“.
يستضيف  الكبيرة  الصينية  المشاركة  وبجانب 
بينهم 65  94 كاتبا ومفكرا وأديبا من  المعرض 

جزائريا يشاركون في 40 ندوة ولقاء.
وقال مسعودي إن عدد الكتب ”المتحفظ عليها“ 
هذا العام بلغ 54 كتابا مقابل 130 كتابا في العام 
الماضي. وأضاف ”هذا دليل على أن دور النشر 
فهمت سياسة لجنة القراءة، وهو عدد بسيط جدا 

مقارنة بالعدد الكبير للكتب المشاركة“.

معرض اجلزائر الدولي للكتاب يتطلع 
جلذب مليوني زائر يف 2018
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بقلم: شريف رفعت عــد لو ا

يوسف زمكحل   همسـات
أجمل نعم الحياة بعد الصحة إمرأة فاضلة 

إذا اردت التقدم فال تنظر إلى الخلف 

ما اصعب الحياة بال حب 

العذاب هو قلب سلمته روحك فنلت منه ما ال 
يحمد عقباه 

إذا أمتلكت قلب إمرأة ال تبيعه 

كن متفائاًل مؤمناً باهلل حتى وأنت تعيش وسط 

المتاعب والضيقات

ما ذنب الحب حين يقع بين إمرأة عنيدة ورجل 
ذو كبرياء !

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

طيفك يبعد عني ألقى نفسي ملهوفه عليه . 

“ناِقصُة عقٍل  بأنَّها  المرأة  أقنعوا    
وناقصُة ديٍن”، وأنَّها ُخلِقْت لمتعِة الّرجِل 
وِوالدِة االطفاِل، وأنَّ كلَّ ما فيها عورٌة، 
وبالتالي عليها أن تْستَتَِر من أعلى راِسها 
حتى أخمِص قدَميها، فألبُسوها ثيابًا أطلقوا 
عليها صفَة اللّباِس الشرعي. وأنَّها لن 
تكوَن مؤِمنًة ما داَمْت من دوِن غطاِء 

وُه “حجاًبا”.  شعِرها بما سمَّ
وأقنُعوا الرجَل بأنَّ إسالَمه هو في إطالِق 
يام  لِحيِته وحلِق شارَبيِه، إلى جانب الّصِ
َم وارتَدى ثوًبا كثوِب  الة. وإن تعمَّ والصَّ
له  فَسَيِحقُّ  أو أصحاِبِه،  النَّبّيِ )ص( 
عندئٍذ إصداُر الَفتاوى بالتّحليِل والتّحريِم 

وبالتّكفيِر والّذبِح والرْجِم وغيرها.
أو  ِجلباًبا  ليَس  اإلسالُم  يا سيدتي،  ال 
ِخماًرا أو ِنقاًبا أو ما يُسمى “حجاًبا”، 
أو  رأَسِك  أو  وجَهِك  بِه  “تستُريَن” 
شعَرِك. فأنِت لسِت “عورًة”، وال جهاًزا 
“للتفقيس”، بْل أنِت أمٌّ و”الجنُّة تحت 
أقداِم األمهاِت”. وأنِت والّرجُل زوجان 
يسكُن إليِك وتسُكنيَن إليِه، }َوِمْن آَياِتِه 
ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِّتْسُكنُوا  أَْن َخلََق لَُكم ّمِ
ًة َوَرْحَمًة إِنَّ ِفي  َودَّ إِلَْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ
ُروَن{ )الروم 21(  َذلَِك َلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ
كِن والمتعِة.  وهناك بوٌن شاسٌع بيَن السَّ
وأنِت أخٌت وابنٌة. وأنِت معيٌن للحناِن 

والمحبِة والعطاِء.
  وأنَت يا سيدي، اإلسالُم ليَس ثوبًا ترتديِه 
ُمها أو لحيًة تُطلِقُها أو شاربًا  أو عمامًة تتعمَّ
تحفوُه. ف”اللحيُة ال تصنُع العلماَء” مهما 
طالَْت أو عرَضْت. والتّحريُم والتّحليل 
هللِ وحَده، }َواَل َتُقولُوْا لَِما َتِصُف أَْلِسَنتُُكُم 
اْلَكِذَب َهـَذا َحاَلٌل َوَهـَذا َحَراٌم لَِّتْفَتُروْا 
َعلَى للّاِ اْلَكِذَب إِنَّ الَِّذيَن َيْفَتُروَن َعلَى 
للّاِ اْلَكِذَب اَل يُْفلُِحوَن{ )النحل 116(.

اإلسالم ليس تكفيًرا أو ذبًحا لمن خالَفَك 
َربُُّكْم  َم  َحرَّ َما  أَْتُل  َتَعالَْوْا  الّرأَي، }ُقْل 
َم للّاُ  َعلَْيُكْم... َواَل َتْقتُلُوْا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ
اُكْم بِِه لََعلَُّكْم تَْعِقلُوَن{  إاِلَّ بِالَْحّقِ َذلُِكْم َوصَّ
)األنعام 151(، }َمن َقتََل نَْفًسا بَِغْيِر نَْفٍس 
أَْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكأَنََّما َقَتَل النَّاَس 
النَّاَس  أَْحَيا  َفَكأَنََّما  أَْحَياَها  َوَمْن  َجِميًعا 

َجِميًعا{ )المائدة 32(.
َنى، فال  اإلسالم ليس رجًما لُمتَّهمٍة بالّزِ
رْجَم في القرآِن الكريِم، وتهمُة الزني 
يحتاُج إثباتُها إلى أربعِة شهود، }َوالالَّتِي 
يَْأتِيَن الْفَاِحَشَة ِمن نَِّسآئُِكْم َفاْستَْشِهُدواْ َعلَْيِهنَّ 
نُكْم َفإِن َشِهُدوْا َفأَْمِسُكوُهنَّ ِفي  أَْرَبعًة ّمِ
الْبُيُوِت َحتََّى يَتََوفَّاُهنَّ الَْمْوُت أَْو يَْجَعَل للّاُ 
لَُهنَّ َسبِياًل* َواللََّذاَن يَْأتِيَانَِها ِمنُكْم َفآُذوُهَما 
َفإِن َتاَبا َوأَْصلََحا َفأَْعِرُضوْا َعْنُهَما إِنَّ 
ِحيًما{ )النساء 15-16(، اًبا رَّ للّاَ َكاَن َتوَّ
}َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ لَْم َيْأتُوا 
َجْلَدًة  َثَماِنيَن  َفاْجلُِدوُهْم  ُشَهَداء  ِبأَْرَبَعِة 
ُهُم  َوأُْولَِئَك  أََبًدا  َشَهاَدًة  لَُهْم  َتْقَبلُوا  َواَل 

اْلَفاِسُقوَن{ )النور 4(،
ُسوُل  اإلسالُم توحيٌد وإيماٌن، }آَمَن الرَّ
بِِّه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ  إِلَْيِه ِمن رَّ ِبَما أُنِزَل 
اَل  َوُرُسلِِه  َوُكتُِبِه  َوَمالِئَكِتِه  ِبالّلِ  آَمَن 
ُسلِِه َوَقالُوْا َسِمْعَنا  ن رُّ ُق َبْيَن أََحٍد ّمِ نَُفّرِ
َوأََطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصيُر{ 

)البقرة 285(.
القلِب  في  وطهارٌة  رحمٌة  اإلسالُم 

يُْؤِمنُوَن  الَِّذيَن  َجاءَك  }َوإَِذا  واللساِن، 
ِبآَياِتَنا َفُقْل َساَلٌم َعلَْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعلَى 
ْحَمَة أَنَُّه َمن َعِمَل ِمنُكْم ُسوًءا  َنْفِسِه الرَّ
بَِجَهالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمن بَْعِدِه َوأَْصلََح َفأَنَُّه َغفُوٌر 
ِحيٌم{ )األنعام 54(، }َوَما أَْرَسْلَناَك إاِلَّ  رَّ
َرْحَمًة لِّْلَعالَِميَن{ )األنبياء 107( }َوإِنَُّه 
لَُهًدى َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنيَن{ )النمل 77(.

والسلوِك  األخالِق  ُحسِن  في  اإلسالُم 
والمعاملِة، }اْدُع إِلِى َسبِيِل َربَِّك بِالِْحْكَمِة 
َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي 
أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم ِبَمن َضلَّ َعن 
)النحل  ِباْلُمْهَتِديَن{  أَْعلَُم  َوُهَو  َسِبيلِِه 
يَِّئَة  125(، }اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن السَّ
نَْحُن أَْعلَُم بَِما يَِصُفوَن{ )المؤمنون 96(.
اإلسالُم تقوى هللاِ ولساُن صدٍق ووفاُء 
ِفي  ِصْدٍق  لَِساَن  لِّي  }َواْجَعل  عهٍد، 
}َوأَْوُفوْا   ،)84 )الشعراء  اْلِخِريَن{ 
ِبَعْهِد للّاِ إَِذا َعاَهدتُّْم َواَل َتنُقُضوْا اأَلْيَماَن 
َبْعَد َتْوِكيِدَها َوَقْد َجَعْلتُُم للّاَ َعلَْيُكْم َكِفياًل 

إِنَّ للّاَ َيْعلَُم َما َتْفَعلُوَن{ )النحل 16(.
اإلسالم في العمِل الّصالِح واإلحساِن، }َمْن 
ن َذَكٍر أَْو أُنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن  َعِمَل َصالًِحا ّمِ
َفلَنُْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة َولََنْجِزَينَُّهْم أَْجَرُهم 
ِبأَْحَسِن َما َكانُوا َيْعَملُوَن{ )النحل 97(.

ْعُروٌف  اإلسالم قوٌل بالمعروِف، }َقْوٌل مَّ
ن َصَدَقٍة َيْتَبُعَهآ أًَذى َوللّاُ  َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر ّمِ

َغِنيٌّ َحلِيٌم{ )البقرة 263(.
هدايُة  عليَك  ليَس  المسلم،  أخي  ويا 
الناِس، }إِنََّك اَل َتْهِدي َمْن أَْحَبْبَت َولَِكنَّ 
َ َيْهِدي َمن َيَشاء َوُهَو أَْعلَُم ِباْلُمْهَتِديَن{  للاَّ

)القصص 56(.
نبيَّه  نهى، حتى  قد  تعالى  أنه  واذكْر 
الّديِن  في  الناِس  إْكراِه  عن  الكريَم، 
واإليماِن، فال يجوُز، بالتالي، ألّيِ مسلٍم 
أن يُكِرَه أحًدا على اإليماِن، }َولَْو َشاء 
َربَُّك لَمَن َمن ِفي اأَلْرِض ُكلُُّهْم َجِميًعا 
أََفأَنَت تُْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكونُوْا ُمْؤِمِنيَن{ 

)يونس 99(.
كذلك ليَس على المسلِم محاسبُة غيِرِه 
أيًّا كاَن إيمانُُه، بل هي هللِ وحَده، }إِنَّ 
اِبِئيَن  َوالصَّ َهاُدوا  َوالَِّذيَن  آَمنُوا  الَِّذيَن 
َوالنََّصاَرى َوالَْمُجوَس َوالَِّذيَن أَْشَرُكوا إِنَّ 
َ َعلَى  َ َيْفِصُل َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّ للاَّ للاَّ

ُكّلِ َشْيٍء َشِهيٌد{ )الحج 17(.
وإْن شئَت أن تدُعَو الناَس إلى اإلسالِم، 
وأخالِقَك  ُسلوِكَك  في  يروَنُه  فدْعُهم 
أن  من  بكثيٍر  أفضُل  وهذا  وتعاُملَِك. 
تُلقي عليِهم آالَف المحاضراِت، أو أن 
تْعِقَد ِمثلَها من الندواِت، كي تشرَح لهم 
فضاِئَل اإلسالِم، أو ما أمَرنا هللاُ تعالى 
بِه في القرآِن الكريِم، }أََتْأُمُروَن النَّاَس 
بِالْبِّرِ َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَنتُْم تَْتلُوَن الِْكتَاَب 

أََفاَل َتْعِقلُوَن{ )البقرة 44(،
و}َيا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا لَِم َتُقولُوَن َما اَل 
ِ أَن َتُقولُوا َما  َتْفَعلُوَن* َكبَُر َمْقًتا ِعنَد للاَّ

اَل َتْفَعلُوَن*{ )الصف 2-3(.
أخي  يا  تنَس،  آخًرا ال  وليَس  وأخيًرا 
المسلَم، قولَُه تعالى: }َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا 
ن َذَكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا  َخلَْقَناُكم ّمِ
ِ أَْتَقاُكْم  َوَقبَائَِل لِتََعاَرُفوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد للاَّ

َ َعلِيٌم َخِبيٌر{ )الحجرات 13(. إِنَّ للاَّ

والّسالُم عليُكم ورحمُة هللاِ وبركاتُه.

أين حنُن اليوَم مَن 
اإلسالِم؟

أسامه كامل أبو شقرا

تركت لقلمي العنان يوما” فكتب ، شعرا” على الرمال ال على الورق .
أحببت فيك قلمي تنساب ، بين األنين واأللم .

لم أسمع يوما” من يفك قيودي بسيف ، يقطع أوصالي ويحطم قيودي .

أنت قلم رصاص يكتب الشعرا ، من جعلك رصاصا” يقتل القلما والشعرا .
هل نسيت أنك علمت العالم حروف أألبجدية ، وقومت التاريخ ، بأعمالك 

السماوية .
لما تخونك الذاكرة يا قلمي ، وتكتب عن أمجادك العربية .

ال تعجبوا ، قلمي الرصاص ، كان يوما” يكتب شعرا” ،
واليوم ، وبقدرة قادر ، صار رصاصا” يقتل الشعرا . 

كان باألمس ، بدويا” يهديك شعرا” مثاليا ،
واليوم ، تبدل وصار وحشا” ، يعشق الدماء بشاعرية .

 
أجراس الكنائس يوما” قالت : إشتقت لمن يشد حبلي ويسمع رنيني .

اليوم ، عرفت من أنت يا وطني ، اليوم تذكرت من هو وطني .
اليوم علمت ، لما دمروك ، لما حرقوك ، لما سفكوا دماء أوالدك يا وطني .

اليوم تذكرت ، أمجادك ، وأحالمك يا وطني
اليوم يا أماه ، خذي هذا منديلي وكفكفي الدمع ، على من قطعت أوصالهم ، 

ومزقت أحشاؤهم ، وسفكت دماؤهم ، على مذبح هذا الوطن الغالي .
علموك النحر واإلنتحار ، يا صاحب الكلمة واألشعار ، بعت بلدك ، بعت 

وطنك ، 
مزقت علمك ، شردت ولدك ، كل هذا من أجل الدوالر .

لكنهم ما استطاعوا دخول   ، ، قتلوك ، وشردوك ، ودمروك  يا وطني 
قلبي ليسرقوك .  

يقال : “من يصرف أيامه على مسرح األيام ، ال يعرف كيف يعيش أو 
كيف ينام “ .

أنت األمل ، أنت الرجاء ، أنت حامي هذا الدجى .
اليوم شتاء ممطر ، وغدا” ربيع مثمر .

أنا ، مع أوالدي ، وأحفادي ، كلنا عيون لك تنتظر ......
يا وطني ... يا وطني ...

قلمي – والوطن

 بقلم: جــاك قرانـطـة

  سمير لطفي كان زميال لي في سنتي األولى بكلية 
الهندسة، لم تصل عالقتنا لمرحلة الصداقة، و نحن في 
سنتنا الرابعة بالكلية شاهد طالبة في مدرسة البنات الخاصة 
للغات المجاورة لكليتنا، أعجب بها و بدأ في مغازلتها 
الفتاة  إستجابت  االبتسام،  تبعث على  بطريقة صبيانية 
لغزله و أصبحا يلتقيان بعد مواعيد مدرستها، قد تكون 
إستجابتها بسبب وسامته، فهو طويل يميل للنحافة شعره 
ناعم غزير يسقط على جبهته، مالمح وجهه وسيمة، وقتها 
فقد  الفتيات  الهندسة سحر خاص عند  أيضا كان لطلبة 
كان هناك إعتقادـ  صواب لحد ماـ  أن مستقبلهم مضمون 

فهم يصلحون للزواج. 
في نهاية العام الدراسي تنهي الفتاة دراستها الثانوية و 
تلتحق بكلية الداب، في العام الذي يليه تتخرج دفعتنا من 
الكلية، البعض و أنا منهم نلتحق بالعمل، البعض الخر 

يستدعى ألداء الخدمة العسكرية و سمير واحد منهم.
بعد حوالي سنتين من تخرجي و البلد في خضم ما سمي 
أنا  الذي  النادي  حديقة  في  أجلس  االستنزاف  بحرب 
عضو فيه، طاولتي دائما في ركن الحديقة بحيث أرى 
كل من فيها. أسلي نفسي بمشاهدة رواد النادي، أرى 
سمير قادما و في ذراعه فتاته، يرتدي بذلته الرسمية 
كضابط برتبة نقيب بينما فتاته و التي اعتدت أن أراها 
في زيها المدرسي من قبل تبدو جميلة و أنيقة. يشاهدني 
يتقدم نحوي و يقدم لي الفتاة على أنها أماني خطيبته، 
نتبادل حديثا قصيرا، يسألني عن عملي، و أسأله عن 
أخبار الجبهة، يخبرني أنه في عطلة ۷٢ ساعة يعود 
بعدها للجبهة، سألته إذا كان عضوا في النادي يجيب 
مبتسما انه أصبح عضوا أخيرا، فالجيش من ميزاته أنه 
يسمح للضباط بااللتحاق بأي نادي. أهنئه على خطوبته 
و أتمنى له السالمة في فترة تجنيده. يستأذن و يجلسان 
غير بعيد عن طاولتي. أنشغل في قراءة كتاب معي، 
من وقت لخر أنظر لهما، منظرهما جميل، هو بشبابه 
و وسامته و بذلته الرسمية و ابتسامة جذابة جريئة على 
محياه، هي حسناء رقيقة خجولة و إبتسامة حالمة تزين 
وجهها الجميل و تشع من عيناها الواسعتان الخضراوان، 
يتحدثان بصوت هامس، تكثر من الضحك، أكيد سمير 
يقوم  بدور جيد في إظهار خفة دمه. أثناء الحديث تتشابك 
تتعانق نظاراتهما، كانا رائعين، مثاال على  أيديهما و 

الشباب و الجمال و الحب.
أسمع  تتوالى األحداث،  أكتوبر،  تندلع حرب  فترة  بعد 
من الرفاق أن إثنين من زمالئنا قد إستشهدا، و أن سمير 
قد أصيب و دخل المستشفى العسكري. لم أعرف طبيعة 
إصابته حتى رأيته في عصر أحد األيام و أنا جالس في 
الحديقة كأنه يبحث عن مكان  النادي يطل على  حديقة 
مناسب يجلس فيه، عندما رآني توجه إلى طاولتي، سلمت 
عليه لكني رأيت أن السالم باليد غير كافي فاحتضنته و 
قبلته، تعمدت ذلك فقد كانت هناك إصابة في جانب وجهه 
األيسر شوهته تماما. رغم أنه كان يرتدي نظارة غامقة 
إال أني أدركت أنه فقد عينه اليسري و جزأ من أذنه و 
ما بينهما يبدو كجلد مدبوغ غائر بعض الشيء يمتد إلى 
منتصف الخد. إبتسمت له، طلبت منه الجلوس  ، بذلت 
جهدا حتى ال أنظر إلى مكان التشوه. تبادلت معه بعض 
بخاطري موضوع خطيبته،  المجاملة، جال  عبارات 
نظرت إلى يده فوجدت الدبلة في إصبع يده اليسرى معنى 
ذلك أنه تزوج، رغم أن عالقتي به كانت مجرد زمالة فقد 

وجدته راغبا في الحديث، من نفسه قال لي:
ـ تزوجت من ثالث أسابيع.

رددت عليه مهنئا:

ـ ألف مبروك.
إستمر في الحديث كأنه لم يسمعني:

ـ لم يكن زواج بطريقة تقليدية، طبعا التشوه الذي في 
وجهي كان له عالقة بطريقة إتمام الزواج. دعني أبدأ 
من البداية، عندما أصبت في وجهي و أخذت للمستشفى 
حضرت أماني لزيارتي، كانت زياراتها الشيء الوحيد 
الجميل في هذه األوقات العصيبة فقد كانت معنوياتي 
أن تكون إصابتي في أي  أتمنى  الحضيض، كنت  في 
مكان إال وجهي، األطباء كتبوا لي مضاد لإلكتئاب فقد 
كاد االكتئاب فعال يقتلني. عندما أزالوا الضمادات عن 
وجهي لم أصدق مدى التشوه الذي حدث، حاول األطباء 
استخدام  و  تجميل  إجراء عمليات  يمكن  بأنه  طمأنتي 
عين صناعية تمأل الثقب القبيح الذي كان عيني، كان 
أحدهم صريحا قال لي أن عمليات التجميل لن ترجع 
وجهي كما كان و لكنها ستصلح الوضع بعض الشيء. 
هذا اليوم عندما حضرت أماني لم تصدق هي األخرى 
مدى التشوه، كانت ساهمة صامتة أغلب الوقت، طلبت 
منها أن تجلس في الناحية األخرى من الفراش الناحية 
المواجهة لنصف وجهي السليم حتى ال أؤذي مشاعرها 
مما زاد من  ذلك عن زيارتي  بعد  إنقطعت  بتشوهي. 
إكتئابي. عندما خرجت من المستشفى و ذهبت لزيارتهم 
فتح لي والدها الباب، سلم علي ثم أخبرني بطريقة حاول 
أن يجعلها رقيقة أنه و ابنته يودان إنهاء الخطوبة نتيجة 
لما حدث. بالطبع صدمت، حاولت أن أفكر بسرعة و 
بطريقة عقالنية، كان التفكير مستحيل في هذا الموقف 
، قلت له أني سأزوره في الغد في نفس الميعاد لنناقش 
الموضوع و طلبت أن تكون أماني حاضرة، رد بعدم 
إرتياح أنه ال فائدة من مناقشة الموضوع و أن قرارهم 
لكني  التطورات،  لهذه  ألمي  مدى  يقدر  إنه  و  نهائي 
صممت، قلت له أني سأستجيب لما يقررونه و أني ال 
أستطيع إجبارهم على أي شيء لكني أود فقط فرصة 
للحديث و رجوته أن يعيد التفكير هو و أماني في هذا 
الموضوع حتى ميعاد الغد، تمتم ببعض الكلمات عن 

إرادة هللا فانصرفت.
في اليوم التالي ذهبت في نفس الميعاد أجلسني أبوها في 
حجرة االستقبال و هو مشدود األعصاب لكن هناك مالمح 
تصميم على وجهه. سألت عن أماني فنادى عليها أبوها 
و هو متضرر، دخلت و معها أخاها، سلمت عليهما و أنا 
أبتسم ابتسامة مجاملة . بدأت الحديث فسألتهم عن رأيهم 
النهائي، بدأ األب في بعض المقدمات، رددت بشيء من 
الحدة طالبا أن ينسى المقدمات و يعطيني رأيه النهائي، رد:
أنه في مصلحة الجميع أن ننهي هذه الخطبة و  ـ أرى 

يذهب كل منكما في طريقه، 
سألت أماني عن رأيها، ردت بأن الموضوع مؤلم جدا 
بالنسبة لها لكنها توافق على إنهاء الخطبة. كان أخوها 
يثبت  النقاش كي  له في  جالسا متحفزا يبحث عن دور 
وجوده. بهدوء أخرجت من جيب سترتي المسدس الذي 
أعطاه لي الجيش، عرضته عليهم و قلت بهدوء و ببطأ. 
ـ الجيش لم يأخذ بعد مسدس الخدمة، ما زال معي، ببساطة 
و وضوح أنا ال أوافق على إنهاء هذه الخطبة، أود أن 
أعقد القران الن، إذا لم توافقا سأطلق النار عليكما ثم 
أنا متأكد  أو قد أسلم نفسي للشرطة و احاكم و  أنتحر، 
الناس و  الجرائد و  الحادث سيكون  نتيجة لظروف  أن 
أني  المهم  لكن  بعد  أدري  المحكمة متعاطفين معي، ال 

سأطلق النار عليكما أوال.
الذعر كان مرسوم على وجوههم، أنا متأكد أن أمها كانت 
خارج الغرفة تتصنت على كل مانقول أكيد كانت هي 

األخرى مرعوبة. إلتفت إلى أخيها و طلبت منه أن يذهب 
في الحال و يحضر المأذون، حذرته إذا حاول االتصال 

بالشرطة فسيكون في ذلك نهاية أبيه و أخته.
إنسحب األخ من الحجرة مسرعا، حاول األب مرة أخرى 
أن يثنيني عما أفعل، قال أن الزواج لن يكون مقبوال شرعا 
ألن واحدة من أركان الزواج رضاء الطرفين و هذا غير 
متوفر في هذه الحالة، قلت له أن إبنته من األفضل أن 
تكون راضية و إال فإن عالقتنا ستكون حرام و هذا ما ال 

أقبله، ثم موجها الحديث لها:
ـ سمعِت ماذا يقول الوالد؟ عنده حق. 

أهذه من  تبدو مضطربة و حزينة،  بتمعن،  لها  نظرت 
أحببت طوال السنوات الماضية، تمنيت أن تنهار باكية 
و تخبرني أن أباها من دفعها التخاذ هذا الموقف و أنها 

مازالت تحبني و تود االرتباط بي.
ران على الحجرة السكون، أخذت أنظر إلى مسدسي و 

أنقله من يد ألخرى كأني أذكرهما بوجوده، 
إندفعت األم داخل الحجرة منفعلة صائحة:

ـ يابني حرام عليك الزواج ليس باإلجبار، إنت إذهب في 
طريقك و نحن في طريقنا. 

كان الموقف عجيب و مجنون، أبدو هادئا و متحكما في 
أعصابي و في مجريات األمور فأنا من يملي شروطه 
بسبب المسدس، لكن في أعماقي كنت منهارا محطما، ال 
أدري إذا كان ما أفعله صوابا أم خطأ، و ال أدري إذا كنت 
فعال أملك الشجاعة إلطالق النار عليهما إذا رفضا طلبي. 
لهم جميعا،  كان موجها  لكن كالمي  األم  رددت على 

قلت بهدوء:
إنها حرب كل  أنا وحدي،  ليس حربي  الحرب  هذه  ـ 
المصريين، ليس من العدل أن أتحمل أنا وحدي تبعات 
تقبلوا  أن  أنتم كأسرة عليكم  أنا تشوه وجهي،  الحرب، 
تزويج إبنتكم لشخص مشوه، بذلك نكون كلنا متقاسمين 

في التضحية، أليس هذا عدال؟
حضر المأذون مع األخ، قلت لهم قبل دخوله:

باهلل سيتحول  أقسم  إال  و  متهورة  أريد تصرفات  ـ ال 
الموقف إلى مأساة. 

ثم موجها حديثي إليمان بلهجة بين الجدية و التهكم: 
أن  أقبل  القبول، فال  نيتك  تكون في  أن  أنِت يجب  ـ و 

أعيش معِك في الحرام.
تمت  الخارجي،  سترتي  جيب  في  المسدس  وضعت 
إجراءات الزواج، طلبت من أماني أن تعد حقيبتها كي 
تصطحبني، قبل إنصرافنا إحتضنت أمها و أباها و أخاها 
و هي تبكي، تتصرف كشهيدة.و نحن في الطريق للخارج 

قلت لهم، بصوت عال واثق:
ـ الموضوع ليس بهذا السوء فال داعي لتحويله لمأساة، 
أعدكم جميعا إني سأعمل كل ما في وسعي كي أجعلها 
سعيدة، تذكروا هذا الوعد، ستكون إبنتكم سعيدة رغم أنها 

متزوجة من رجل مشوه.
أكمل حديثه: 

ـ في األيام األولى لم أقترب منها، رغبت في أن أعطيها 
الفرصة كي تتعود على وجهي المشوه إذا كان هذا مما 

يمكن التعود عليه.
أخذ نفس عميق كان يلهث من االنفعال، لماذا يحكي لي 
كل هذا رغم أني ليس صديق مقرب منه أكيد كان يحتاج 

لذلك كي ينفث عن نفسه. سألني: هل أنا مخطيء؟
فكرت قليال، ثم قلت:

ـ صدقني هناك شيء رومانسي فيما فعلت، ما فعلته دليال 
على حبك لها و تمسكك بها، في أعماقها قد تكون سعيدة و 
فخورة بما فعلت، بعد عدة سنوات قد تنظران أنتما االثنين 

على هذا الموقف 
كما لو كان شيء 

مجنونا و مضحكا.
فكر سمير فيما قلت، أعتقد أنه وجد نوع من الراحة في 

كالمي، قال: 
أنا فعال فعلت هذا ألني أحبها، لكن كان هناك أيضا شعور 
لعدة سنوات  أحببتها  إذا كانت من عرفتها و  بالخوف، 
ترفضني، فما فرصتي بتشوهي هذا أن أجد أخرى تقبلني.  

تمنيت له صادقا حياة سعيدة، قال لي:
ـ لقد وعدتهم بأني سأفعل كل ما في وسعي كي أجعلها 

سعيدة و أنا فعال مصمم على ذلك. 
ودعته و انصرفنا. بالتأكيد إستراح سمير بعد كالمه معي.
أيام الشتاء  تمر السنون، حوالي عشرين سنة، في أحد 
المشمسة أجلس في حديقة النادي في نفس مقعدي المألوف 
و معي جريدة أقرأها، يشعرني الجلوس في هذا المقعد و 
هذا الموقع بأني أشاهد العالم بحاله متمثال في رواد هذا 
المكان من أعضاء النادي، يشعرني بأني حكيم الزمان، 
لكهول و  يتحولون  الشباب  يكبرون، و  أشاهد األطفال 
للحديقة سمير لطفي و معه  يأتي  األصحاء يمرضون، 
بعيدة، زاد وزنه،  يجلسون على طاولة غير  زوجته، 
مازال يرتدي نظارة سوداء و غطاء للرأس مما يطلق 
عليه “كاب” إلخفاء جزأ من اإلصابة التي في الناحية 
اليسرى من وجهه. زوجته أماني مازالت جميلة و رقيقة 

لكنها تبدو حزينة، في الواقع حزينة جدا، يسألها: 
ـ أكان من الضروري أن نحضر هنا كي تحدثيني؟ ألم 

يكن المنزل مكانا مناسبا؟
أخِفي وجِهي خلف الجريدة، اشعر أن هناك حوارا شيقا 

سيبدأ. ترد هي: 
ـ ال، بسبب األوالد، هنا نتكلم براحتنا، ما هذا الذي فعلته 

يا سمير، ببساطة لماذا؟
ـ لم أفعل شيئ حرام، الشرع يبيح لي ما فعلت.

ـ هذا منطق المعلمين، ما فعلته ليس حراما لكنه خطأ. ما 
هي الرسالة التي يبعثها تصرفك هذا للولد و البنت؟ معنى 
هذا أن البنت تقبل أن يتزوج زوجها عليها، و الولد بعد 

زواجه بفترة يبدأ البحث عن أخرى تقليدا لك. 
ـ عندما يكبران سيكون عندهما المقدرة على التفكير و 
سيكونا أحرارا في اختيار ما يناسبهما. ما أود أن أأكده 

لِك أن حقوقك ستكون محفوظة تبعا للشرع.
إبتسمت إبتسامة ساخرة حزينة و قالت

ـ أي حقوق، ليلة عندها و ليلة عندي؟ و لو أنت بتعتبر 
الشرع هو مرجعيتك في تصرفاتك فهل أتوقع أن تكون 
هناك ثالثة و رابعة، يكون وقتها حقي هو ليلة كل أربعة 

ليالي. أليس هذا شر البلية الذي يضحك؟
تمسح دمعة سالت على خدها، يقول لها في لهجة حانية:
ـ صدقيني بمضي الوقت لن يبدو الموضوع بهذا السوء 

الذي تتخيليه. 
تضيف ببطأ كأنها تنتقي الكلمات:

ـ ثم كيف تقبل إمرأة أن تتزوج رجل مثلك متزوج.
ـ تقصدين متزوج و ُمشوه.

قد يأست من إجراء حوار عاقل  لو كانت  تصمت كما 
معه، يطول الصمت. 

أنصرف أنا، أالحظ و انا أغادر المكان أن طاولتهما التي 
يجلسان عليها هي نفس الطاولة التي جلسا عليها عندما 
شاهدتهما و هما مخطوبان، عندما رأيتهما مثاال جميال 
للحب و الشباب. أتذكر قول سمير لي أنه وعد أهلها عندما 
عقد قرانه عليها تحت تهديد مسدسه أنه سيجعلها سعيدة، 

أكيد عجز المأفون عن تحقيق وعده.    

األمم املتحدة متنح بورصة مصر جائزة رواد 
الشفافية يف االلتزام بالتنمية املستدامة

المتحدة  التابع لألمم  والتنمية  التجارة    منح مجلس 
“أونكتاد” البورصة المصرية جائزة رواد الشفافية في 
األولى من  الجائزة  المستدامة، وهي  بالتنمية  االلتزام 

نوعها على اإلطالق في هذا المجال.
بمثابة  يعد  الجائزة  أن منح هذه  وأوضحت “أونكتاد” 
إقرار بالجهود المبتكرة والرائدة للبورصات الفائزة والتي 
تساهم بذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولها.

جاء ذلك خالل أعمال “مؤتمر االستثمار العالمي” الذي 
ينظمه “أونكتاد” والمنعقد حاليا في جنيف بمشاركة أكثر 
من 6 آالف شخص يمثلون الحكومات وكبرى شركات 
الخاص والمجتمع  العالم والقطاع  المال واألعمال في 

المدني المعنية.
وأشارت “أونكتاد” إلى أنه تم منح الجائزة كذلك ألربع 
بورصات أخريات وهي البرازيل وجوهانسبرج واسطنبول 

التي  المال  العديد من أسواق  بين  وناسداك، وذلك من 
كانت مرشحة للجائزة.

في  والمشاريع  االستثمار  مدير  زان  جيمس  وقال 
“األونكتاد” إن هذه الجائزة تأتي بعد أن كانت المؤسسات 
المالية الخمس قد قامت بمبادرة في عام 2012 في ريو 
دي جانيرو بالبرازيل بااللتزام علنا لألمم المتحدة بأنها 
ستعمل على تعزيز التمويل للتنمية المستدامة في أسواقها.
للمنظمة  العام  األمين  اندروز  بول  أشار  ومن جانبه، 
الدولية لهيئات األوراق المالية إلى أن أسواق األوراق 
المالية تشهد زيادة كبيرة في عدد األدوات التي تركز 
على االستدامة والسندات ذات األثر االجتماعي وصناديق 
االستدامة وصناديق االستثمار في الطاقة، وهو ما يعد 
تقدما كبيرا في مواجهة التحديات التي تواجه العالم في 

مجاالت التنمية حاليا.



أو  مفيد  النوم  أثناء  الجوارب  ارتداء   هل 
قد طرحته على  تكوني  قد  مضّر؟ سؤال 
األقّل في حياتِك! معتقدات  مّرة على  نفسِك 
عدّة قد تشير إلى ضرورة اإلبتعاد عن هذه 
قد تحملها  التي  لألضرار  الخطوة نظراً 

على الّصحة.
كامالً عن  دليالً  لِك  نقدّم  يلي، سوف  فيما   
إذا  ما  يساعدِك في معرفة  الموضوع،  هذا 
كان ارتداء الجوارب أثناء النوم مفيد أو ال. 

تابعي القراءة واكتشفي كّل التفاصيل.
على عكس كّل المعتقدات، ارتداء الجوارب 

تعّرفي  فقط!  إاّل في حالتين  الفوائد  العديد من  يحمل  النوم  أثناء 
عليها أدناه.

تساعد في الخلود إلى النوم بشكٍل أسرع: ارتداء الجوارب أثناء 
النوم ينّظم درجة حرارة الجسم، فيتّم إبالغ الدماغ أنّه حان وقت 

النوم. هذا األمر يساعد في الخلود إلى النوم بشكٍل أسرع.
تقي من مشكلة تشقّق القدمين: التعّرض المستمّر للهواء قد يؤدّي 
إلى تشقّق القدمين. من المفّضل تطبيق كريم مرّطب أو الفازلين 

عليها وارتداء جوارب قطنيّة أثناء النوم
هذه الخطوة تساعد في الوقاية من تشقّق القدمين.

 :Raynaud’s disease تحمي من اإلصابة بمتالزمة رايوناود
الدمويّة  األوعية  المتالزمة هي عبارة عن مرض يصيب  هذه 

وتؤثّر بأطراف اليدين والقدمين.
بهذا  أن يحمي من اإلصابة  يمكن  النوم  أثناء  الجوارب  ارتداء 

المرض وذلك من خالل تدفئة الرجلين وتعزيز الدورة الدمويّة.

الشعور  إلى  يؤدّي  قد  الطمث  إنقطاع  الساخنة:  الهبّات  منع 
بالهبّات الساخنة إاّل وأّن ارتداء الجوارب أثناء النوم قد يقي من 

هذا الشعور.
كيف؟ ارتداء الجوارب يساعد في تعديل حرارة الجسم مّما يقي 

من آثار التقلّبات الهرمونيّة التي تتسبّب بالهبّات الساخنة.
بالصّحة  النوم يضّر  أثناء  الجوارب  ارتداء  إّن  أخرى،  من جهٍة 

في حال:
ارتديِت جوارب ضيّقة للغاية! هذا األمر يؤدّي إلى احتباس الدّم 

ومنعه من الوصول إلى أصابع القدمين.
ارتديِت الجوارب على قدمين غير نظيفتين! فهذا األمر يؤدّي إلى 

اإلصابة باإللتهابات مثل األمراض الفطريّة.
يحمل  النوم  أثناء  الجوارب  ارتداء  أّن  تعتقدين  كنِت  إن  أخيراً، 
أضرار عدّة على جسمِك فأنِت مخطئة. على العكس، هذه الخطوة 
الحالتين  تؤثّر على صّحتِك في  قد  لكنّها  فوائد عدّة  لِك  تحمل 

أعاله فقط.

البارد خالل تغير  الهواء  لتيارات  المباشر  التعرض   يتسبب 
ينتج  التي  بااللتهابات  السنة في إصابة األحبال الصوتية  فصول 
عنها بحة الصوت وهي مشكلة مرضية تكمن خطورتها في التهاب 
التي ال  بما يؤثر على شدة األحبال الصوتية  المخاطية  األغشية 

تستطيع إصدار الصوت بطريقة طبيعية.

إليك هذه النصائح المفيدة للـتعامل مع بحة الصوت:
شرب ٣ لتر من الماء يومياً.

تجنب المشروبات التي تحتوي على كافيين. عدم الصراخ.
اإلهتمام بنوعية الغذاء الصحي الخالي من الفلفل الحار 

والحوامض.
رفع الرأس أثناء النوم من خالل وسادة.

النوم بما اليقل عن ٣ ساعات لمنع  عدم تناول وجبة العشاء قبل 
إرتجاع المريء واألبخرة المتصاعدة من المعدة.

في حال إستمرار تغير الصوت أكثر من ٣ أسابيع وبحته، يجب 
إستشارة المختصين لعمل منظار الحنجرة وايضا التزّود بتعليمات 

عن تدريبات الصوت لدى إختصاصي النطق والبلع.
ماذا عن األطفال؟

وبالنسبة لألطفال ايضاً، ينطبق عليهم جميع ما سبق واإلهتمام 
بتوعية الطفل بعدم الصراخ وخفض صوته وان الصوت العالي قد 

يتسبب في مشكلة بصوته.

شوربة حب الرشاد احلارق الفوري للدهون

هل ارتداء اجلوارب أثناء النوم مفيد أو 
مضّر؟ إليِك اجلواب!

حّبة الصوت املومسية، كيف نتعامل معها؟

7 فوائد صحية مذهلة لصودا اخلبز
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    من المفيد جداً إضافة حّب الرشاد إلى األطباق 
اليومية ألنه يحتوي على الكثير من الفوائد الغذائية. 
الفوائد وأكثرها أهمية قدرته على  تلك  ومن أول 
تتراكم في مناطق مختلفة من  التي  الدهون  حرق 
الجسم. ولهذا من المفيد تحضير وصفة حساء حب 
الرشاد التي تساعد على استعادة الرشاقة في وقت 

قصير. يكفي تعلّم طريقة تحضيرها.
حساء حب الرشاد لنسف الدهون

يعتبر حب الرشاد من أفضل المكونات ألي حمية 
غذائية تساعد على خسارة الوزن. فهو يحتوي في 
كل 100 غرام منه على 17 سعرة حرارية فقط. 
كما أن تناوله يزيد من فعالية بعض األنزيمات التى 
الهضم.  الكبد وتحسين عملية  تساعد على تنظيف 

وهو يتمتع أيضاً بخصائص مدرة للبول.
إذاً ال تترددي في اللجوء إليه لتحضير وصفة حساء 

حارقة للدهون.
ولهذا تحتاجين إلى 170 غ من حب الرشاد، حبة 

بصل أحمر صغيرة، حبتان من الثوم، ملح، ماء.
وبعد توفير المكونات قومي بهذه الخطوات السهلة:
بالماء  نظفي حب الرشاد جيداً من خالل نقعه 

وغسله مرات عدة.
ناعماً. ضعي كل المكونات في  قشري الثوم والبصل وافرميها فرماً 

الماء المغلي على النار إلى أن تنضج.
لتحصلي على حساء ناعم. يمكنك أن تضيفي  المكونات جيداً  إخفقي 
إليه أيضاً بعض أنواع الخضار مثل الكوسى والكرافس للحصول على 
مذاقات مختلفة. لكن انتبهي وال تضيفي مكونات تسبب زيادة الوزن 

مثل مرق الدجاج المصنّع. إكتفي بالقليل من برش جبنة الماعز اللذيذ.
متى تتناولين حساء حب الرشاد؟

تأكلين الحساء عادة في أيام البرد. لكن يمكنك تناول حساء حب الرشاد 
إذا كنت  أما  الوجبات في كل األيام وحتى في عّز الصيف.  خالل 
لديك، فال  المتراكمة  الدهون  الوزن وحرق  تحرصين على خسارة 

ترفقي طبق حساء حب الرشاد مع أطباق أخرى دسمة.

   صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم من أكثر المواد التي تتميز بتعدد استخداماتها المنزلية والصحية والجمالية 
أيضاً.

الخبز والبيكنج بودر حيث يختلط األمر  التمييز بين صودا  يجب 
المخبوزات.  أن كالهما يستخدم في عمل  الكثيرون خاصةً  على 
التي تدخل في صناعة  بيكربونات الصوديوم،  الخبز هي  صودا 
البيكينج بودر هي  أما  التجميل،  العديد من األدوية ومستحضرات 
بيكربونات الصوديوم مضاف إليها النشا. لصودا الخبز الكثير من 
المقال وتعرفي بشكل مفصل  تابعي هذا  المذهلة!  الفوائد الصحية 

عليهم.
يعالج فطريات المهبل لدى السيدات

الكثير من  الشائعة لدى  المهبلية من األمور  باإللتهابات  اإلصابة 
السيدات، كنتيجة لعدوى الفطريات، وعليِك التأكد أواًل من إصابتك 
باإللتهابات الفطرية، التي تمتاز بوجود حكة في المهبل، مع خروج 
إفرازات بيضاء جامدة كالجبن، مع رائحة كريهة. وللتخلص من 
لها، أضيفي ملعقة كبيرة  المهبلية والحكة المصاحبة  اإللتهابات 
الدافئ، و استخدمي  الماء  لتر من  إلى  بيكربونات الصوديوم  من 
المنطقة  بتنظيف  الخليط كغسول مهبلي مرتين يومياً، ثم قومي 

بالماء الدافىء فقط.
تعالج النقرس

تحدث اإلصابة بالنقرس كنتيجة الرتفاع نسبة حمض اليوريك في الجسم، األمر الذي يؤدي إلى تراكمه في المفاصل، 
التهابها والشعور باأللم. وللتخلص من نوبات النقرس المؤلمة، اخلطي ملعقة من صودا الخبز مع ملعقتين من  مسبباً 

عصير الليمون. اشربي الخليط مرة واحدة يومياً لمدة أسبوع وسوف تالحظين إختفاء آالم المفاصل تماماً!
تخلصِك من البرد وأعراض األنفلونزا

تشتكي العديد من السيدات من إصابتهن بالبرد واألنفلونزا المزعجة، ومعظم نزالت البرد تزول تلقائياً دون تدخل منا، 
إال أن بعضهم يستمر لمدة طويلة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام. يمكنِك عالج وتخفيف أعراض األنفلونزا عن طريق 
صودا الخبز التي تساعد على موازنة درجة الحموضة PH في الدم. استنشقي محلول بيكربونات الصوديوم ليساعدِك 
على التخلص من الزكام والرشح بفاعلية و في وقت قصير. ويمكن استخدام محلول بيكربونات الصوديوم أيضاً كغرغرة 

كل 4 ساعات للتخلص من احتقان الحلق.
تعالج الحموضة وسوء الهضم

المعدة أو عسر  يعتبر صودا الخبز من اهم المضادات الطبيعية للحموضة، فهو آمن وفعال لتخفيف حرقة 
تناول  بعد  المعدة. تخلصي من الحموضة واإلنتفاخ وسوء الهضم، خاصةً  الهضم الحمضي، واضطرابات 
الوجبات الدسمة، عن طريق تناول كوب من الماء المضاف إليه ملعقة صغيرة من صودا الخبز بعد الوجبات.

تعالج الحكة المصاحبة للحساسية ولدغ الحشرات
الحكة المصاحبة للحساسية ولدغ الحشرات في شعور  تتسبب 
بالحكة والحساسية  لألطفال. و لتخفيف الشعور  مزعج خاصةً 
أضيفي 2/1 كوب من بيكربونات الصوديوم إلى حوض اإلستحمام 
لمدة 2/1 ساعة. كما  ابقي في الحوض  البارد، و  بالماء  المملوء 
المناطق  الماء وبيكربونات الصوديوم على  يمكنِك عمل كمادات 
المصابة بالحكة، وتعد هذه الطريقة آمنة جداً لألطفال. تتميز صودا 
الخبز بخواص مرطبة ومضادة لإللتهاب فيمكنِك عمل معجون 
من الماء وبيكربونات الصوديوم ووضعه على األماكن المتورمة 

والملتهبة للتخلص من اإلحمرار وتخفيف التورم.
تحافظ على صحة ونظافة األسنان

تدخل صودا الخبز في تركيب معظم معاجين األسنان كمادة مبيضة 
ومنظفة، ولعمل معجون منزلي لتبييض األسنان اخلطي ملعقة من 
الملح مع ٣ مالعق من صودا الخبز، و٣ مالعق من الجليسرين 
القرفة. اخلطي  النعناع وملعقة من مسحوق  و20 قطرة من زيت 
المكونات وأضيفي إليها الماء حتى الحصول على معجون. ضعيه 
في تنظيف األسنان. ويمكن  في برطمان نظيف واستخدميه يومياً 
أيًضا في عمل غرغرة منظفة  استخدام بيكربونات الصوديوم 
ومنعشة للفم، عن طريق خلط ملعقة من صودا الخبز مع 2/1 كوب من الماء والغرغرة بهذا الخليط. يساعد هذا على 
التخلص من رائحة الفم الكريهة وخاصةً في فترة الصباح، كما يساعد على إزالة طبقات الجير المتراكمة على األسنان 

دون تدمير طبقة المينا.
لتنظيف الفرش و األمشاط من البكتريا

 للحصول على شعر المع مع المزيد من التألق يجب الحفاظ على الفرش واألمشاط نظيفة ومعقمة من البكتيريا. يجب 
إزالة الزيت الطبيعي وتراكم بقايا الشعر على األمشاط والفرش عن طريق نقعها في محلول به ملعقة صغيرة من صودا 

الخبز في حوض صغير من الماء الدافئ ثم شطفها والسماح لها  لتجف .
استخدمي صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم كعالج منزلي سريع المفعول للعديد من الحاالت المرضية.

الفم والتي تظهر على شكل     حرارة 
دمامل أو غدة دهنية واحدة من األعراض 
المزعجة للكثيرين؛ فهي ال تظهر فقط 
الفم، بل أيًضا على أجزاء أخرى  حول 
الكتفين والساقين واليدين،  الجسم مثل  من 
إليك مجموعة من  الخاصة.  وحتى األجزاء 
العالجات الطبيعية تخلصك منها وفقاً لموقع 

بولد سكاي الهندي.
الكمون.. وهو يعمل بشكل فعال  -مسحوق 
المتراكمة في  البكتيريا  التخلص من  في 
الدمامل، امزجي ملعقة صغيرة من مسحوق 
الماء لعمل  الكمون في بضع قطرات من 

عجينة وطبقيها على المنطقة المصابة، 
استمري في ذلك كل 4-5 ساعات؛ حتى 

تالحظي وجود فرق.
-الثوم.. عالج فعال لحرارة الفم، وله 
للبكتيريا، ويساعد في  خصائص مضادة 
الجلد  عالج أي نوع من االلتهابات على 
لتكون  الثوم وتهرس  تؤخذ 2-٣ فصوص 
الدمامل لمدة  أملس، ضعيه على  معجوناً 
10 دقائق ثم شطفها بالماء الطبيعي. يمكنك 
تكرار هذا العالج مرة واحدة كل يوم 

للحصول على نتائج أفضل.
– زيت الخروع.. يحتوي على مركب مضاد 

لاللتهاب يسمى حمض الريسينوليك، يساعد 
إنتاج  البشرة والتحكم في  أيًضا في ترطيب 
البشرة، فقط خذي قطعة  الزائد على  الزيت 
الخروع، ضعيه  قطنية واغمسيها في زيت 
على المنطقة المصابة بمساعدة وسادة قطنية 
لمدة 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة اشطفيه بالماء 
الطبيعي. استمري في ذلك لمدة 2-٣ أيام أو 

حتى تري الفرق.
– زيت شجرة الشاي يحتوي على خصائص 
مضادة للميكروبات ومضاد للفطريات تعالج 
العديد من مشاكل البشرة مثل الطفح الجلدي 

وااللتهابات واالحمرار على الجلد.

اخلطي الليمون مع زيت الزيتون ملا تستخدميه مش هتستغين عنه 

عالجات طبيعية سريعة حملاربة حرارة الفم

املالبس املنقوشة أحدث صيحات خريف 2018… 

  مازالت المالبس المنقوشة تفرض سيطرتها على 
صيحات الموضة بقوة. فمن مالبس الصيف إلى خريف 
وشتاء 2018/2019، وإذا قمتي بجولة سريعة إلى المتاجر، 
ستجدينها متوفرة بتصميمات مختلفة. فيمكنك أن تجديها في 
التنانير، البلوزات وحتى الجواكيت. ورغم هذا  الفساتين، 
أنها تناسب  االنتشار الواسع لها، إال أن هذا ال يعني تماماً 
جميع أشكال الجسم. ولذلك يمكنك أن ترين إحدى صديقاتك 

تتألق بها ولكنها ال تبدو مناسبة لك تماماً.
لذلك قررنا أن نخبرك بحسب أشكال الجسم ما إذا كانت 

تناسبك هذه الصيحة أم ال، فربما تساعدك إذا كنِت تمتلكين 
نفس القوام وتستعدين لشراء مالبس الخريف والشتاء…

قوام الساعة الرملية
تبدو المالبس المنقوشة مناسبة بشكل كبير لهذا القوام. نظراً 
لكونها تمنح الجسم تناسباً مثالياً بين النصف العلوي والسفلي 
منه. فإذا كنِت تمتلكين هذا القوام تأكدي أنك ستبدين بمظهر 

أنثوي جذاب.
الجسم المستطيل

بال شك تبدو المالبس المنقوشة مناسبة له، لكونها تمنحه قدر 

من االستدارة. ولكن احرصي على أال تكون القطعة التي 
ترتدينها مشجرة بكثافة.

القوام الكمثري
هو واحد من أكثر أشكل الجسم انتشاراً خاصة في المجتمعات 
العربية، كما أنه يحتاج الختيار دقيق في كل قطع مالبسك. 
لذلك إذا كنِت ترغبين في ارتداء مالبس منقوشة، هنا يفضل 
أن تكون مقتصرة على الجزء العلوي من جسدك فقط، 
كجاكيت أو بلوزة. وابتعدي تماماً عن الفساتين والتنانير 

المنقوشة، فهي تزيد من حجم الجسم.

جسم المثلث المقلوب
وإذا كنِت من صاحبات هذا القوام، يفضل هنا أن ترتدي 
تنانير وبنطلونات منقوشة. وابتعدي تماماً عن ارتداء أي 
قطع منقوشة بالنصف العلوي، لتجنب زيادة عرض األكتاف.

جسم التفاحة
أما إذا كنِت من صاحبات هذا القوام، فننصحك بتجربة 
المالبس ذات النقوش الصغيرة فقط وابتعدي عن النقوش 
الضخمة نظراً لكونها ليست خياراً جيداً بل بإمكانها أن تجعل 

إطاللتك سيئة إلى حد كبير.

 الليمون مع زيت الزيتون, ليهم فوايد صحية كتير جدا 
وده النهم مليانين بالفيتامينات والمغذيات اللي بتفيد الجسم 
جدا والنهاردة من خالل موضوعنا هنتعرف على فوايد 

خلطة الليمون وزيت الزيتون للصحة.
E, وعناصر   ,C, A, B6 بفيتامين الليمون غني جدا 
الفوالت والنياسين والثيامين والريبوفالفين, وحتى  زي 

بيحتوي على كمية قليلة من فيتامين 1.
زيت الزيتون غني بمجموعة من المواد المغذية, ويعتبر 
الغير مشبعة االحادية, كمان  الدهون  من افضل مصادر 
 ,E, K بيحتوي على اوميجا ٣, واوميجا 6, وفيتامين

وغني بالمواد المضادة لالكسدة.
بعد ما عرفنا كل العناصر والفيتامين اللي موجودين في 
الليمون وزيت الزيتون تخيلوا لما يتجمعوا مع بعض كمية 

الفوايد اللي ممكن جسمنا ياخدها منهم.
– فوايد خلطة الليمون وزيت الزيتون للصحة:

1- بيخفف االمساك:
خلط الليمون مع زيت الزيتون بيساعد على تطهير وتنقية 
الدم, وبيخفف من االمساك, وبيحسن الهضم, ومضادات 
الكبد  C بيساعدوا على اعادة تنشيط  االكسدة وفيتامين 
التخلص من السموم وتحسين عملية  والمرارة من خالل 

الهضم.
2- بيحارب االلتهاب:

الموجودين في  الفالفونويد ومضادات االكسدة  مركبات 
الزيتون بتساعد على تخفيف االلتهاب,  الليمون وزيت 
وبالتالي األلم, وده بيأدي لتنشيط المفاصل, والخصائص 
المضادة للبكتيريا والميكروبات اللي موجودة في عصير 
الجهاز الهضمي, وبالتالي  الليمون بتساعد على تهدئة 
تقليل الغازات واالنتفاخ, وده بيساعد كمان بعد كده على 

منع حدوث آالم المعدة والتشنجات وعسر الهضم.
٣- تطهير الكبد والمرارة:

المية على  الزيتون والليمون مع  شرب خليط من زيت 
معدة فاضية قبل ساعة على االقل من وجبة الفطار هيتعبر 

منظف ومطهر طبيعي للكبد والمرارة, وبيمنع نمو تكون 
حصوات المرارة, وممكن تجربي تشربي معلقة صغيرة 

الليمون  الزيتون ومعلقة صغيرة من عصير  من زيت 
القرحة وتهيج  الوجبة هتساعد على منع  قبل ساعة من 

الجهاز الهضمي.
4- صحة القلب:

قوية لصحة  تغذية  عبارة عن  والليمون  الزيتون  زيت 
الزيتون,  في زيت  الدهنية  االحماض  القلب, الن 
الليمون  في  موجودة  اللي  والتنقية  التطهير  وخصائص 
في  السيء  الكوليسترول  لخفض مستويات  هتأدي 

الجسم.
في زيت  االحادية  الغير مشبعة  للدهون  العالية  والنسبة 

الكوليسترول  الزيتون مش بس هتخفض مستويات 
تعزيز مستويات  لكن كمان هتساعد على  السيء, 

في زيت  اللي موجود   E وفيتامين  الجيد,  الكوليسترول 
اللي  الكوليسترول,  اكسدة  بيمنع  والليمون  الزيتون 

القلب. بيأدي النسداد شرايين 
– طريقة استخدام خلطة الليمون وزيت الزيتون:

في اكتر من طريقة ممكن تستخدميها, ممكن تضيفي زيت 
الزيتون وشرايح ليمون لعصير ليمون عادي, او تخلطيهم 
مع بعض وتستخدميهم كصوص للسلطة, او تاخدي معلقة 
او تضيفي  الليمون,  الزيتون وعصير  صغيرة من زيت 
الليمون في  الليمون وعصير  معلقة صغيرة من زيت 

كوباية مية وتشربيها.

الليمون وزيت  – طريقة عمل مشروب ديتوكس من 
الزيتون:

لها معلقة كبيرة  ليمونة في كوباية, ضيفي  اعصري ½ 
زيت زيتون, وبعدين ضيفي لهم كوباية مية وقلبي 
المكونات  او ممكن تخلطي  المكونات مع بعض كويس, 
كلهم مع بعض وتضربيهم في الخالط, وبمجرد ما 

تخلصيه اشربيه على طول في ساعتها.

بالمغذيات  الزيتون زي ما قولنا مليانين  الليمون وزيت 
اللي احنا  الفوايد  المفيدة للجسم داخليا وخارجيا غير 
للبشرة  قولناها مفيد كمان للشعر والبشرة خصوصا 
المشروب ده هتالقيه قلل  الدهنية بعد االستمرار على 
السموم من بره وجوه  البشرة جدا, وبيزيل  الدهون من 

الجسم.
– نصايح عند استخدام خليط الليمون وزيت الزيتون:

– الحاجات اللي المفروض تعمليها:
كلي تفاح بس قبل 24 ساعة على االقل قبل ما تبدأي في 

تنضيف الجسم.
ممكن تضيفي كام فص ثوم وشرايح جريب فروت للخليط 

.C عشان تزودي االلياف وفيتامين
لو بتعاني من اي حاجة مزمنة او اي مرض او بتاخدي 
ادوية بشكل منتظم االفضل انك تستشيري دكتور قبل ما 
الديتوكس ده مع  تبدأي, عشان تعرفي هل ممكن تعملي 

االدوية وال ال.
– حاجات تتجنبيها:

اتجنبي االكالت الصلبة واالكل المطبوخ لمدة 24 ساعة 
بعد الديتوكس.

فيها  بيكون عندك  اللي  االيام  الديتوكس في  اتجنبي 
مشاغل او وراكي حاجات كتير تعمليها, االفضل تعمليه 
في الويك اند او يوم االجازة هيكون احسن وقت عشان 
تكوني مرتاحة ومسترخية وترجعي بعد اجازتك متجددة 

ونشيطة.
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نادي احترام المشاهد:

ألول مرة .. وائل جسار يشارك يف فعاليات 
مهرجان املوسيقى العربية

عمرو يوسف يغيب يف رمضان املقبل

صفية العمري تظهر يف احلسيمة 
بقفطان مغربي

اعرتافات »مصريية« لنجمة االبتسامة 
اهلوليوودية األشهر!

ماجدة الرومي تعود إىل األوبرا املصرية يف 
مهرجان املوسيقى العربية

تفاصيل تراجع السبكى عن االستعانة مبحمد 
رمضان فى »محلة فرعون«

450 972 1414  /  514 961 0777

 اعترفت بطلة الفيلم الرومانسي الكوميدي األشهر 
»امرأة جميلة« )1990(، الذي مثلت فيها أجمل أدوار 
الحب أمام نجم هوليوود ريتشارد غير، وسلسلة كبيرة من 
أفالم الحب الكوميدية كالعروس الهاربة، أنها لن تمثل بعد 

اآلن في مثل هذه األفالم.
البالغة من العمر 50  وذكرت صحيفة تايم أن روبرتس 
عاما، قالت إن مسيرتها الفنية جعلت الناس يعتقدون »أنني 
تحولت إلى لعب األدوار الكوميدية الرومانسية. بالفعل أنا 
أحب هذه األفالم وأحب لعب أدوار فيها كما أنني أحب 

مشاهدتها أيضا«.
لكن هذه األفالم بحسب روبرتس، تتوقف في مرحلة معينة 

من الحياة، عن جلب التجارب الصحيحة.
وأعربت الممثلة الشهيرة عن ثقتها بأنها ستبدو أكثر تناغما 
في أدوار األم. كما يجب أن تسود روح الشباب في أفالم 
الرومانسية المرحة، برأيها، التي تبرر المغامرات وتقلبات 

شخصيات هذه األفالم.
وأشارت روبرتس إلى أنها ال تتحدث عن العمر، بل عن 
ما تحمله جعبة الحياة لدى كل منا، وما يعرفه الناس عنك.  

عبد  شيرين  النجمة  أعلنت    
أن جمهورها وقع  الوهاب 
اختياره على »تاج راسك« 
التى  الجديدة  اسما ألغنيتها 
والتى  اليوم،  طرحتها مساء 
أن  اسم، على  بدون  طرحتها 
اختيار  مهمة  يتولى جمهورها 

اسما مناسبا لها .
األغنية على  شيرين طرحت 
مواقع  وعبر  »يوتيوب« 
وتعتبر  االجتماعى،  التواصل 
أغنية   12 واحدة من  األغنية 
ألبوم  فى  غدا  ستطرحهم 

»نساى« .
األغنية »أكون  كلمات  تقول 

خاتم فى صباعك .. وتعمل فيا ما بدالك .. تجينى وقت 
ما تجينى .. تسيبنى لما يحاللك«

بطريقة  يوتيوب  األغنية على  وطرحت شيرين 
إمرأة  بظهور شخصية  وأيضا  كارتونية،  رسومات 
كلمات  مع ظهور  يشبه شيرين،  كارتون  على شكل 

األغنية .

  الناقدة أحالم األسيوطي

مجهور شريين يستقر على »تاج راسك« 
امساً ألغنيتها اجلديدة

اللبناني وائل  النجم  يشارك 
فعاليات  جسار، ألول مرة في 
العربية،  الموسيقى  مهرجان 
يحيي جسار حفالاً غنائيًّا  حيث 
مهرجان  أيام  ا ضمن  كبيراً
بدار  المقام  العربية  الموسيقى 
المسرح  المصرية على  األوبرا 
نوفمبر  الكبير، وذلك يوم 9 

المقبل.
التي  األولى  المرة  وتعتبر هذه 
إحياء  فيها على  وافق جسار 
بالمهرجان رغم مرور  حفل 
سنوات عليه وتواجد نجوم 
لبنانيين وعرب كثيرين في 
السابقة، لكن هذه  الدورات 
نجم كبير  الدورة تشهد وجود 

مثل وائل جسار ألول مرة.

النجوم  أبرز  يعدّ عمرو يوسف من 
السنوات األخيرة. حضر  المصريين في 
اً ونّوع  اً ملحوظا تلقى نجاحا في مسلسالت 
الرومانسية واألكشن، حتى  بين  أعماله  في 
الماضي في مسلسل »طايع«  العام  أطّل  إنه 
دياب وإخراج عمرو سالمة(  )كتابة محمد 
الذي يتحدّث عن الثأر في الصعيد المصري. 
الموضوع  الجدل بسبب  أثار  المشروع 
لعب  لقدرة يوسف على  اً  الذي عالجه وأيضا
لكنه  شخصية طايع. األخير طبيب مسالم 
بين عائلته  الثأر  نفسه وسط صراعات  يجد 
وعائلة أخرى، فيخسر أهله واحدااً تلو اآلخر، 
بعد  الثأر.  قاتل يركض خلف  إلى  ويتحّول 
حضوره في رمضان كما في كل عام، 
)تأليف  أوتيل«  نجم مسلسل »غراند  يغيب 

تامر حبيب وإخراج محمد شاكر خضير( في شهر الصوم المنتظر. 
السباق  لن يخوض  أنه  أخيرااً  النجم في حديث إعالمي  فقد كشف 
الرمضاني ألنه يريد التركيز على السينما، إضافة إلى اإلرهاق الذي 
أنه يستعدّ  االنتهاء من تصوير »طايع«. وأوضح عمرو  بعد  أصابه 

اً لثالثة أعمال سينمائية هي »والد رزق 2«، و»على الزيبق«،  حاليا
اً.  باإلضافة إلى فيلم جديد من المقرر أن يعلن عنه قريبا

على الضفة األخرى، يستعدّ عمرو إلستقبال مولوده األول من زوجته 
أسابيع عن حملها  قبل  أعلنت  بعدما  كنده علوش  السورية  الممثلة 

وإنتظارها لمولودها.

مميزة خالل  مغربية  بأناقة  العمري  ظهرت صفية 
الدولي  الحسيمة  فعاليات مهرجان  تكريمها ضمن 
للسينما، حيث رحب بها جمهور المدينة شمال المغرب 
بحرارة ،والقفطان من تصميم المصمم المغربي حسن 
نازك  تناسب شخصية  بطريقة  كما  البوشيخي صممه 
أيام  بشغف  المغاربة  وتتبعها  أحبها  التي  السلحدار 
دور  العمري  فيه صفية  لعبت  ،الذي  المسلسل  عرض 
نازك ، وحازت على حب الماليين وظلت راسخة في 

الذاكرة . 
وأضاف البوشيخي أن صفية العمري تخوفت كثيرا من 
اقتنعت  لكنها في األخير   ، القفطان ألول وهلة  ارتداء 
الذي وجدته عمليا  بالتصميم  إعجابها  وعبرت عن 
وأنيقا لم يعق حركتها على مسرح التكريم بدار الثقافة 
بالحسيمة ، حيث أقيم حفل تكريمها إلى جانب التركية 
الفنانين سعد هللا عزيز  والزوجين  شيماء كوركماز 

وخديجة أسد في جو احتفالي بالسينما وأهلها .

نقد فيلم مهمة مستحيلة
 Mission Impossible 4 

المنتج توم كروز 
يحترم المشاهد ويجعله يفكر 

أحداث قلبت الوسط الفنى فى 48 ساعة

الفنانة هنا شيحة  الفني حاليا، إال عن زواج  الوسط    ال حديث في 
والفنان أحمد فلوكس ..

البداية كانت يوم السبت الماضى عندما احتفل الثنائى هنا شيحة وأحمد 
البسيط  الحفل  فلوكس بعقد قرانهما فى أجواء عائلية، حيث حضر 
إلى  شقيقات هنا وهن حال شيحة، مايا شيحة، رشا شيحة، إضافة 
الفنان فاروق فلوكس والد أحمد، ويأتى إعالن عقد القران بعد فترة من  
الغموض حول طبيعة عالقتهما وظهورهما سوياًا فى أكثر من مناسبة 

خالل الفترة الماضية.
كما تصدر هاشتاج هنا شيحة قائمة األكثر تداوال على موقع التدوينات 
بالترند المصرى، وانهالت  الثانى  المركز  القصيرة تويتر، واحتل 
المدونين  المهنئة لهما بزواج وحياة سعيدة، فيما عبر بعض  التعليقات 
عن استغرابهم الشديد من زواجهما وكان خبر االرتباط بمثابة المفاجأة 
نفيا ارتباطهما فى اآلونة  أنهما  التى أدهشت جمهورهما، السيما 

األخيرة.

اللبنانية   بعد غياب نحو 15 عاما، تعود 
ماجدة الرومي للغناء في دار األوبرا المصرية 
العربية  الموسيقى  من خالل مهرجان ومؤتمر 
السابعة والعشرين في  الذي ينطلق في دورته 

شهر نوفمبر القادم.
الذي تأسس في 1992 هو األقدم  والمهرجان 
عربيا الذي يتخصص في إحياء التراث 
الجديدة في  المواهب  بتقديم  الموسيقي ويهتم 
العزف والغناء ويجذب أعذب األصوات من 

داخل مصر وخارجها.
وقالت جيهان مرسي مدير المهرجان في مؤتمر 
صحفي االثنين إن ماجدة الرومي ستحيي حفل 
ختام المهرجان في 12 نوفمبر بمصاحبة 

أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة نادر عباسي.
وينطلق المهرجان في األول من نوفمبر ويشمل 
ثمانية دول  43 حفال لمطربين وعازفين من 
هي مصر والسعودية والكويت وتونس والعراق 

ولبنان والبحرين واألردن.
ومن أبرز المطربين المشاركين التونسية لطيفة 
واللبناني عاصي الحالني والسعودي رامي عبد 
إبراهيم والبحريني وحيد  هللا والعراقي همام 
الخان، ومن مصر محمد الحلو ومدحت صالح 
البحر درويش وهاني شاكر ومحمد  وإيمان 

ثروت ومروة ناجي وصابرين النجيلي.
الكبير  العروض على مسرحي األوبرا  وتقام 
الجمهورية ومسرح معهد  والصغير ومسرح 
العربية وأوبرا اإلسكندرية وأوبرا  الموسيقى 

دمنهور والمركز الثقافي بمدينة طنطا.
وقال مجدي صابر رئيس األوبرا المصرية 
المؤتمر الصحفي إن  المهرجان في  ورئيس 
المهرجان سيكرم 17 شخصية ”ساهمت في 

إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي“.
المكرمة المطرب السعودي عبد الرب إدريس  ومن بين األسماء 
العراق  الموسيقي  والمطرب المصري سمير اإلسكندراني والباحث 
الرومي  الراحل حليم  اللبناني  الموسيقار  العباس واسم  حبيب ظاهر 
واسم الموسيقار المصري الراحل ميشيل المصري واسم عازف الكمان 

المصري الراحل سعد محمد حسن.
وأشار صابر إلى أن الدورة السابعة والعشرين من المهرجان مهداة إلى 

المطربة والممثلة المصرية الراحلة شادية.

وبالتوازي مع المهرجان يقام مؤتمر الموسيقى العربية الذي يشارك فيه 
42 باحثا من 16 دولة ويتناول محاور )الموسيقى العربية.. بين الواقع 
العربي  الواقع  بين  العربية  الموسيقى  تعليم  العربي والعالمي( و)آفاق 
الموسيقى  التوثيق والنشر في تشكيل واقع  والعالمي( و)دور وسائل 

العربية عربيا وعالميا(.
العربية معرضا لفنون  كما يشمل برنامج مهرجان ومؤتمر الموسيقى 
الخط العربي بعنوان )موسيقى الخط العربي( وآخر بعنوان )تجليات( 

يضم أعماال فنية جماعية.

  تراجع المنتج محمد السبكى بشكل رسمى عن التعاقد 
فيلم »حملة  النجم محمد رمضان من أجل بطولة  مع 
فرعون« وذلك بعد فترة من جلسات العمل الذى جمعتهما 
اً  خالل هذا الفيلم، ولكن  فى األيام الماضية للتعاون سويا
فى النهاية قرر السبكى االستعانة بنجم آخر لبطولة الفيلم 

اً. وجارى التعاقد معه حاليا
وجاء قرار السبكى باالستعانة بنجم غير محمد رمضان 
لبطولة »حملة فرعون« بسبب الصعوبات الكبيرة التى 
للعمل أو حتى فنانين  التعاقد مع مخرج  واجهها فى 
البطولة، حيث كشفت مصادر مقربة من  للمشاركة فى 
الشركة أن معظم الفنانين الذين طرح عليهم السبكى فكرة 
اً ولذلك  الفيلم اعتذروا جميعا مشاركة رمضان بطولة 
تعطل العمل كثيرااً وأصبح الحل هو التعاقد مع نجم آخر 

السيما وأنه لم يتم توقيع عقود بين السبكى ورمضان.
فيلم »حملة فرعون« كان المرشح األول لبطولته النجم 
أمير كرارة ولكنه اعتذر، كما أن المخرج بيتر ميمى هو 
صاحب المشروع إال أنه تنازل للسبكى عنه واعتذر هو 
اآلخر عن اخراجه بسبب اختالفات حول وجهات النظر، 

وقصة العمل مستوحاه »الساموراى السبعة«.

.

الموضوع :
العميل اتيان هانت ) توم كروز ( بوكالة األمريكية مهمة مستحيلة تورط في تفجير 

الكرملين بروسيا .
 Protocole « وفقدت الوكالة ثقة العالم . وعندما أطلق رئيسها عملية » سلوك الشبح
إيجاد  إتيان نفسه بدون موارد أو عون . ويجب  الثقة ، وجد  Fantôme “السترداد 
الوسيلة لتبرئة الوكالة وابطال أي نية لالعتداء . فكون فريق من ثالثة آخرين : وليام 
براندت )جيريمي رينر ( بنجي داد ) سيمون يج ( وجين كارتر )بوال باتون ( . ذهبوا 
يدمر  تفجير صاروخ  لتجنب  الهند  إلي  ثم  الماس  سرقة  عملية  لمنع  دبي  إلي  جميعا 

المنطقة . 
التحليل والنقد : 

هذا  شاهدت   . القارئ  عزيزي 
السنة  من  يوم  أول  في  الفيلم 
توم  الفنان  من  واثقة  وأنا 
 1962/1/3 فى  ولد  كروز 
في  اشترك  والذي  الممثل   (
و   j.j.Abrams مع  اإلنتاج 
أعداد  وفي   )  Bryan Burt
osh Appel�  للسيناريو 
 baum)     J Andre
Nemec( فهو تعدي مرحلة 
اإللمام  إلي  ووصل  التمثيل 
حرفية  تفاصيل  بكل  الكامل 
اإلتقان  بلغ  حتى  . السينما 

وكان عند حسن ظني . 
كيف ؟؟

السيناريو :
» توم كروز – 

نمك« جوش أبلباون – واندريه 
المشاهد  تقسيم  في  بارعا  السيناريو  بطريقة كان 

 .) بعدها  وما  قبلها  )بما  ومتصلة  بذاته(  قائم  مشهد  فكل   ( د مستقلة  مشه ف
عملية  إلبطال  الكرملين  في  كانت  ثم  التترات  نزول  قبل  السجن  في  كان  االفتتاحية 
فاسدة. نجد تفجير المبنى وتوجيه التهمة التيان ) عميل وكالة مهمة مستحيلة( خاصة 
أن المسئول في الكرملين أناتولي سيديروف ) فالديمير ماشكوف ( رأى صورة هانت 
في الكاميرات وأتهم أمريكا بالتورط في ذلك . مما جعل هانت يفكر في تكوين فريق 

ومحاولة كشف الحقيقة .
الفريق : 

كون هانت الفريق من ثالث أفراد : وليم و ينجي وجين.  وهذا الفريق هو ما تبقى من 
وكالة مهمة مستحيلة .

جعل السيناريو الشخصيات مليئة بالحيوية واالندفاع من الناحية الجسمانية ، واالنتقام 
والتألم النفسي من الناحية اإلنسانية .

فوليم : الذي لم يوفق في إنقاذ ) زوجة هانت ( من براثن األشرار فرحلت . ويؤلمه أن 
يواجه هانت . رغم ذلك وافق للعمل معه ليثبت حسن نيته .

بنجي : أراد تقديم شئ للوكالة فكان البسمة المضيئة في سواد أفق المهمة .
أما بوال : فمات حبيبها أمام عينيها على يد شابين موروLea Seydouse ( ) وتريد 

األنتقام له .
الشخصية المحورية:

األربعة يالحقون كيرت هندريك ) مايكل نكفست( اإلرهابي الروسي قبل سرقة الماس 
في دبي – وعند رؤية صورته ، يتعرف عليه هانت فقد رآه في الكرملين يحمل حقيبة 

فتأكد من قيامه بالتفجير
كيرت : هو الشخصية المحورية التي ال ترحم وال تلين . وتفعل أي شيء في سبيل 
تدفع  وبذلك   .4 مستحيلة  مهمة  فيلم  كان  ما  الشخصية  هذه  ولوال  هدفها  إلي  البلوغ 
الماس  الكرملين في روسيا . ويذهب إلي دبي لسرقة  األحداث إلي األمام .فهو فجر 
ثم إلي الهند ألطالق صاروخ يدمر العالم . ويصبح هو ذو القوة ومعه المال الوفير ) 

الماس ( .
- الفريق يجد نفسه أمام كتلة شريرة مدمرة ، مقابل كتلة الفريق . فمن منهما ترجح 

كفته .؟
ليس لديهم أية خطة أو مورد أو مساعدة . مع ذلك أعتمد أعضاء الفريق على أنفسهم 
مقابلة  في  ووليم  هانت  بين  الحوار  تطابق  المشاهد  أفضل  ومن   – دبي  إلي  وذهبوا 
سايين ) عميلة كيرت والتي قتلت حبيب جين ( وفي الطابق األعلى مقابلة جين لكيرت 
وتحدثها عن األوراق الهامة التي عنده وتسلمه الماس منها . ثم هروب كيرت بالماس 

مستغال العاصفة الرملية في دبي .
- الكل يتقابل في الهند لمنع إطالق الصاروخ  واسترداد الماس.

وسوف أترك النهاية لك عزيزي القارئ لتستمتع بها.
- أظهر السيناريو قوة الفريق في التعاون مع بعض . ففي االتحاد قوة 

  Brad Bird: اإلخراج
Les Indestruc-  1957/11/11 وحصل على أوسكار عن فيلم  للد هذا المخرج في
tibles  de l’Academy 2005 Awards  وجوائزه أحسن سيناريو وأحسن إخراج 

Annie Awards 2008   من   Ratatouille لفيلم
- قدم المخرج سرد للمهمة ) سلوك الشبح ( وحرص على الال يكرر األفالم السابقة . 

فقدم أفضل ما انتجت سينما الحركة منذ سنوات .
ففي التيمة القديمة الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا ورغبة شرير في تفجير العالم 
التوالي حيل مدهشة مثل : ) حائط غير مرئي ، قفاز الصق ، عدسة  تتتابع على   ،
الصقة في العين لمعرفة األعداء ، جهاز يكشف خط سير سيارة العدو .. الخ ( وقد 
جعل Bird من هذه الحيل العامل األساسي لنجاح المهمة ووظفها توظيفا دراميا تناسب 

األحداث الجارية .
- وقد برع توم كروز في المعارك والجري وسيل من التحركات الغير متوقعة مثل  
 . األعداء  لقتل  مسدسات  ومعه  وأرجله  يديه  وتحريك  عمارة  سطح  أعلى  من  القفز 
والمهمة الرئيسية في دبي ويجب أتمامها من خارج المبنى ) برج الخليفة ( وهو أعلى 
برج في العالم . يتسلق الزجاج مستخدما القفاز الالصق . ثم جريه في العاصفة الرملية 

وراء سيارة كيرت .
- استطاع المخرج Brad Bird إدارة األماكن والمساحات بمهارة . وهو لم يهتم كثيرا 
باساليب الماضي باستخدام القناع بل كل شخصية من الفريق كانت على حقيقتها . وكل 

عضو كان له دوره المعتمد عليه في القصة وال مجال للصدف .
- تحية مني لهذا المخرج العبقري في أول أفالمه للحركة Action  الذي جعل المتفرج 
ينبهر بالجديد في كل مشهد ، وتحية خاصة لتوم كروز الممثل والمنتج الذي انتج فيلما 
لمستوى عالمي فهو يحترم نفسه ويحترم الجمهور ويجعله يفكر فقدم سيناريو محكم 

إلخراج بارع .

صورة وتعليق

حوار بين حبيبين .. روعة مكان وعدسة فنان



تكلفة إلغاء العقد املدرع مع الرياض ستكون “باهظة”

 قال رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو إن »القتل 
»مقلق  الخاشقجي  جمال  السعودي  للصحفي  الوحشي« 
»وزيرة  أن  مضيفاً  العالم«،  حول  ولحلفائنا  لكندا  جداً 
العالم  تعمل مع حلفائنا حول  خارجيتنا كريستيا فريالند 
من أجل أن نضمن تقديم رد قوي ومنسق، فيما نواصل 
ما  بشأن  أسئلتنا  على  أفضل  وأجوبة  بأخبار  المطالبة 

حدث«.
السعودية  المملكة  بإمكانية فسخ عقد تزويد  يتعلق  وفيما 
عربات مدرعة كندية الصنع قال ترودو إن تكلفة قرار 
ال  وهو  دوالر«،  »مليار  تبلغ  »باهظة«  النوع  هذا  من 
الكنديون. لكن ترودو  يريد أن يتحملها دافعو الضرائب 
احتمال  على  كلياً«  »منفتحة  تبقى  حكومته  أن  أضاف 
إلى  العسكرية  الصادرات  »الحد« مرة أخرى من حجم 

المملكة السعودية.
وقال ترودو إنه ال يستثني احتمال إيقاف تصدير األسلحة 
إلى المملكة السعودية. »قمنا بتجميد رخص التصدير في 
السابق، عندما شعرنا بقلق حول احتمال إساءة االستخدام، 

قال  الكرة«،  معاودة  في  نتردد  ولن 
رئيس الحكومة في مجلس العموم رداً 
الحزب  باسم  الناطقة  من  سؤال  على 
الديمقراطي الجديد للشؤون الخارجية 

هيلين الفيرديير.
أما أندرو شير، زعيم حزب المحافظين 
في  الرسمية  المعارضة  يشكل  الذي 
إعطاء  اليوم  فرفض  العموم،  مجلس 
أي موقف حول ما إذا كان ينبغي على 
العربات  الليبرالية فسخ عقد  الحكومة 

المدرعة مع السعودية.
الراهن  الوقت  في  كندا  وتواصل 
إنتاج  من  مدرعة  عربات  تصدير 
الند  ديناميكس  »جنرال  مصنع 
 General Dynamics( سيستمز« 
المملكة  إلى  أونتاريو  مقاطعة  في   )Land Systems
وّقعته  دوالر  مليار   15 بقيمة  عقد  بموجب  السعودية 
في  المحافظين  حزب  كان  عندما   2014 عام  الدولتان 
الليبرالية  ترودو  أوتاوا ووافقت عليه حكومة  في  الحكم 

عند استالمها السلطة في العام التالي.
آب   28 في  قالت  الكندية  الخارجية  وزيرة  أن  يُذكر 
حقوق  عن  دوماً  ستدافع  كندا  إن  الفائت  )أغسطس( 
نهتم  أن  منا  يُطلب  عندما  »حتى  العالم  حول  اإلنسان 
بشؤوننا الخاصة )...( وحتى عندما تعود علينا المجاهرة 
بمواقفنا بعواقب )سلبية(«. وجاء كالمها آنذاك بعد اتخاذ 
المملكة السعودية عقوبات اقتصادية بحق كندا إضافًة إلى 
طرد السفير الكندي لديها بسبب انتقادات الحكومة الكندية 
لوضع حقوق اإلنسان لدى أكبر اقتصاد عربي. وكررت 

الحكومة الكندية في أكثر من مناسبة هذا الموقف.
تزال  ال  فيما  الخاشقجي  جمال  قضية  انفجار  ويأتي 
العالقات الكندية السعودية متأزمة، وقبل سنة من موعد 

االنتخابات العامة على الصعيد الفدرالي في كندا.

بنك كندا يرفع معدل الفائدة األساسي من %1,5 إىل 1,75%
معدل  رفع  المركزي(  )المصرف  كندا  بنك  أعلن   
المصارف،  بين  واحدة  ليلة  فائدة  وهي  األساسي،  الفائدة 
الخصم  معدل  بالتالي  وارتفع   .1,75% إلى   1,5% من 

الرسمي من %1,75 إلى 2%.
وهذه ثالث مرة يرفع فيها بنك كندا سعر الفائدة األساسية 
)يوليو(  تموز  منذ  مرة  وخامس  الحالي،  العام  مطلع  منذ 

.2017
الفدرالي  لالحتياطي  مواكباً  كندا  بنك  القرار  هذا  ويجعل 
األميركي )المصرف المركزي( الذي رفع هو اآلخر سعر 

الفائدة ثالث مرات منذ مطلع العام الحالي.
لالقتصاد  التوقعات  إن  بالقول  قراره  كندا  بنك  وشرح 
شديد  األميركي  االقتصاد  وإن  إيجابية  تزال  ال  العالمي 
الصالبة ويُتوقع له أن يعتدل، وإن إبرام اتفاق التبادل الحر 

الجديد بين الواليات المتحدة والمكسيك وكندا )»أوسمكا« 
بالسياسات  المحيط  الغموض  سيخفف   )USMCA  -

التجارية في أميركا الشمالية.
األداء  إلى  قراره  كندا في معرض شرحه  بنك  أشار  كما 
الجيد لالقتصاد الكندي وإلى توازن أكبر في مكونات النمو.
المقبلة  المرحلة  في  سيتبع  أنه  إلى  اليوم  كندا  بنك  وألمح 
نهجاً أكثر إقداماً مما كان متوقَّعاً في زيادات أسعار الفائدة.
التي  الفائدة  أسعار  على  تأثير  األساسي  الفائدة  ولمعدل 
والفوائد  المتغيرة  العقارية  كالفوائد  المستدينون،  يسددها 
التي  الفوائد  وعلى  االئتمان،  خطوط  على  المفروضة 
يجنيها المدخرون. ورفع سعر الفائدة األساسية هو وسيلة 
من  األسعار  تضخم  معدل  لمنع  المركزي  المصرف  بيد 

االرتفاع إلى مستويات غير سليمة لالقتصاد الوطني.

حكومة كيبيك تبحث يف تعليق زيادة أجور األطّباء
  يعتزم فرانسوا لوغو رئيس حكومة كيبيك تعليق الزيادة 
برئاسة  السابقة  المحليّة  الليبراليّة  الحكومة  أقّرتها  التي 
بانتظار  المقاطعة،  فيليب كويار لألطبّاء األخّصائيّين في 
صدور نتائج  دراسة  حول الموضوع للمقارنة مع أجور 

األطبّاء في مقاطعة اونتاريو.
دوبيه   اريك  الخزينة  مجلس  رئيس  إلى  لوغو  عهد  وقد 
بمهّمة التفاوض مع االتّحاد الكيبيكي لألطبّاء األخصائيّين 

بشأن رفع األجور.
ورّحب االتّحاد في بيان، بتعيين اريك دوبيه، وأعرب عن 
أمله في أن يوضح رئيس مجلس الخزينة ما يقصده تحديدا 
عندما يتحّدث عن تجميد أجور األطبّاء، ألّن االتّفاق الحالي 

ال يلحظ أيّة زيادة في أجورهم قبل العام 2023 .  
لكّن االتّفاق الذي وّقعه االتّحاد مع الحكومة السابقة يلحظ 

زيادة األجور بنسبة 11،2 بالمئة  حتّى عام 2023 فضال 
عن عالوة لتحسين أجورهم  مع مفعول رجعي قدره 500 

مليون دوالر.
حكومة  تقديرات  وفق  األخّصائيّون  األطبّاء  ويحصل 
حزب الكاك )التحالف من أجل مستقبل كيبيك( على  مبلغ  
إضافي متوّسط يصل إلى 80 ألف دوالر سنويّا بموجب 

الزيادة التي وافقت عليها الحكومة السابقة.
في  أمله  عن  لوغو  فرانسوا  الحكومة  رئيس  وأعرب 
أن  المعقول  غير  من  ألنّه  معقول«  »اتّفاق  إلى  التوّصل 
يكسب األّطباء األخصائيّون في كيبيك أكثر من زمالئهم 

في مقاطعة اونتاريو.
الممّرضون  يكسب  أن  العادل  غير  من  لوغو  اعتبر  كما 

وأطبّاء العائلة أقّل من زمالئهم في اونتاريو. 

جناح كبري للشقيقتان كنعو
 جهد كبير تبذله الصيدالنية نيللي كنعو 
لخدمة  تانيا كنعو  الصيدالنية  وشقيقتها 
الكرام من خالل خمسة فروع  عمالئهم 
لصيدليات Jean Coutu اللواتي يخضعن 
تحت إدارتهما سواء من حيث التجديدات 
المقدمة  الخدمات  أو من حيث  المستمرة 
لعمالئهم الكرام، من صرف للدواء ورد 
على كافة استفسارات العميل، ومساعدته 
على فهم طبيعة ما يصرف له من أدوية 

مع الخدمة المتميزة.
وجريدة »الرسالة« ووفقاً الستطالع 
به مع عمالء هذه  قامت  التي  للرأي 
مدى  لها  تبين  الخمس  الصيدليات 
له  يقدم  فيما  وثقته  العميل  تمسك 
الصيدليات  هذه  داخل  به  ينصح  أو 

بنسبة كبيرة تعدت المتوقع بكثير مما يجعلنا نتوجه بالشكر والتقدير للشقيقتان كنعو ولطاقم العاملين معهم على هذه 
مة لعمالئهم الكرام ونشيد بها ونتمنى لهما كل التوفيق والنجاح والتالق. الخدمة المتميزة المقدَّ

يعدها: رزق هللا زرزور
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سلسلة:

)20 أخطاؤنا يف اللغة )
أسامه كامل أبو شقرا

 تشريع املارجيوانا جدير باالهتمام برأي وزير خارجية املكسيك
المكسيكي  الخارجية  وزير  رأى    
تشريع  أن  إبرارد  مارسيلو  المقبل 
بيع الماريجوانا )القنب الهندي(، كما 
فعلت كندا مؤخراً، هو »خيار مثير جداً 
لالهتمام« من أجل وضع حد ألعمال 
العنف الناجمة عن االتجار بهذا الصنف 

من المخدرات الخفيفة في بالده.
»نجري في الوقت الراهن محادثات 
الوزير  قال  الموضوع«،  هذا  حول 
المكسيكي متوجهاً إلى الصحفيين في 
مونتريال، مضيفاً أن »من غير المنطقي 
بتاتاً وجود قانون يمنع حيازة الماريجوانا 
أو إنتاجها، ولدينا 9000 شخص في 

السجون جراء ذلك«.
»لدينا الكثير من أعمال العنف في بالدنا، وهذا غير منطقي 
بتاتاً )...(، فالماريجوانا متوفرة في شتى األحوال، ويجري 
االتجار بها«، قال إبرارد بعد مداخلة له أمام »مجلس 

.)Corim( »العالقات الدولية في مونتريال
وأشار الوزير المكسيكي إلى أن بالده تنفق »مبالغ طائلة« 
لقمع االتجار بالمخدرات، مضيفاً أن ذلك يتسبب أيضاً بـ 

»آالم كثيرة في أوساط الناس«.

أن  رأى  الذي  إبرارد  قال  ذلك«،  تغيير  نريد  »ونحن 
إلهام في مجال  تكون مصدر  أن  كندا »قطعاً«  بإمكان 
تشريع الماريجوانا لحكومة الرئيس المكسيكي الجديد، 
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، التي تستلم مهامها في 

األول من كانون األول )ديسمبر( المقبل.
يُشار إلى أن بيع الماريجوانا في كندا أصبح مشرعاً بموجب 
قانون أصدرته حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا 
ودخل حيز التنفيذ في 17 تشرين األول )أكتوبر( الجاري.

 جناح معرض الفن التشكيلي “احلب ال حتدده جغرافيا”
   أقامت رابطة الفنانين واألدباء العراقيين في كندا 
معرضها الفني التشكيلي بعنوان »الحب ال تحدده جغرافيا 
جسد المرأة« ، و« ما وراء الجسد« للشاعر الراحل نزار 
قباني بإشراف وتنظيم الفنانة التشكيلية زينب شعبان في 

المركز الثقافي المغربي في مونتريال
ألقى السيد عزيز داوني مدير القطاع الثقافي للمركز 
كلمة االفتتاح بحضور قنصل مصر للعالقات الثقافية 

والتعليمية الدكتور ماجد السيد وعدد من الصحفيين 
واإلعالميين منهم االستاذ فريد زمكحل رئيس تحرير 
جريدة الرسالة واإلعالمي األستاذ فيكتور دياب. 

شارك في هذا المعرض كوكبة من الفنانات التشكيليات 
من مختلف الجنسيات ُهن امل الركابي ، افانين كبة 
، زينب شعبان ، فائزة البيروتي ، رانيا سعد ، سمر 

طارق ، غايا الخالدي 
لتجسيد دور المرأة في المجتمع ولتقارب فنون وثقافات 
الشعوب مع بعضها في إطار أعمال فنية متميزة من 
نحت ورسم وموزاييك وأزياء فولكلورية نالت إعجاب 

كافة الحضور من عشاق الفن التشكيلي

وأبهرت أميرة بابل الفنانة ميرنا حنا 
إعجاب الجميع بمشاركتها الفنية في 
المعرض وأسرت قلوب الحاضرين 
خالل  من  العذب  صوتها  بجمال 
تقديمها أروع اغاني الزمن الجميل 
على أنغام المايسترو القدير مؤيد 

الخالدي.
كل التهاني مع أطيب األماني للفنانة 
زينب شعبان وجميع الفنانات اللواتي 

شاركن في تحقيق هذا النجاح.

إذاعة صوت الرب حتتفل بالعيد الـ 13 على تأسيسها وسط 
حضور جاليوي متميز  

 احتفلت إدارة إذاعة صوت الرب في كندا بالعيد الثالث 
عشر على قيامها وتأسيسها بقيادة األخت العزيزة جاكي 
أبي نصيف التي استطاعت استقطاب الكثير من الشباب 
لنشر كلمة الرب في داخل كندا وخارجها، وهو ما يحسب 

الكبير  الحضور  لها ويضاف من خالل 
الذي جاء داعماً لها، ولما تقوم به وذلك 
بعد ظهر يوم األحد 21 اكتوبر/ تشرين 
اول في مطعم Mano العامر في شارع 

Curé-Labelle بالفال.
شرف الحضور سيادة المطران ابراهيم 
ابراهيم مطران عام طائفة الروم الملكيين في 
كندا باإلضافة للسادة اآلباء الكهنة إيلي توما 
كاهن رعية يوحنا المعمدان األرثوذكسية، 
األب ايلي يشوع كاهن رعية مار إفرام 
للسريان الكاثوليك واألب سامي فرح كاهن 
رعية القديسة رفقة المارونية، باإلضافة 
للنائبة الفيدرالية عن دائرة الفال فيمو السيدة 
إيفا ناصيف وزوجها السيد جورج أبي سعد 
باإلضافة للدكتور سامي عون والسيد عارف 
سالم عضو المجلس البلدي للسان لوران 
ولفيف كبير من رجال وسيدات الصحافة 

واإلعالم في كندا.
وأطيب  التهاني  بكل  تتقدم  و«الرسالة« 
األماني لجميع طاقم أسرة إذاعة صوت 
الرب في كندا وتتمنى لهم كل التوفيق تحت 
أبي  الفاضلة جاكي  األخت  قيادة ومحبة 
نصيف الستكمال مسيرة العطاء الروحي 
من خالل كل ما تقدمه إذاعة صوت الرب 

وبالتوفيق الدائم إن شاء هللا.

اإلنابة:
 كثيًرا ما نسمع أو نقرأ: (المدير باإلنابة) معتقدين أن (إنابة) مرادف ل(نيابة)، بينما 
هناك فرق كبيٌر في المعنى، فلنقرأ ما جاء في لسان العرب البن منظور: »وناَب فالٌن 
إِلى للاهّ تعالى، وأَناَب إِليه إِنابًة، فهو ُمِنـيٌب: أَْقَبَل وتاَب، ورَجع إِلى الطاعة؛ وقيل: ناَب 
لَِزَم الطاعة، وأَناَب: تاَب ورَجَع. وفي حديث الدعاِء: وإِليك أََنْبُت. اإِلنابُة: الرجوُع إِلى 
للاهّ بالتَّوبة. وفي التنزيل العزيز: ُمِنـيبين إِليه؛ أَي راجعين إِلى ما أََمَر به، غير خارجين 

عن شيٍء من أَمِره.
َنْوًبا وَمناًبا أَي قام مقامي؛ وناَب َعني في هذا اأَلْمِر نيابًة إِذا  وناَب عني فالٌن َيُنوُب 

قام مقاَمك.
على رغم: 

أنه)... وهذا خطأٌ ألن الصواب أن تقرن  الكتاب (رغم ذلك) أو (رغم  يقول كثيٌر من 
ب(على) فنقول مثاًل (فعلت ذلك على رغم...) وقد جاء في (لسان العرب البن منظور 

– باب - رغم) ما يلي: 
ْغُم: الَكْرُه، والَمْرَغَمُة مثله. قال النبي، صلى هللا عليه وسلم: ُبِعْثُت  ْغم والرُّ ْغم والرهِّ الرَّ
ْغُم أي ُبِعْثُت هواًنا وُذاًل للمشركين، وقد َرِغَمُه وَرَغَمُه َيْرَغُم،  َمْرَغَمًة؛ الَمْرَغَمة: الرُّ

وَرِغَمِت السائمة الَمْرَعى َتْرَغُمه وأِنَفْته تأَنُفُه: كرَهته؛ 
الَقسر. قال: وفي  غم  ، والرَّ الذلهّ ْغم  التراب، والرَّ ْغم  الرَّ ابن األعرابي:  لَّة.  الذهِّ ْغُم  والرُّ
؛ رواه بفتح الغين؛ وقال ابن شميل: على َرْغِم َمن َرَغَم،  الحديث وإن َرَغَم أنُفه أي ذلهّ

بالفتح أيًضا. وقال المفضل في قوله فعلته على َرْغِمه: أَي على غضبه ومساءته. 
      يقال: أَْرَغْمُته أَي أَغضبته. يقال: فعلت ذلك على َرْغِمه. 

سلسلة:    
)19 دقائق لغوية )

: تتعين إنَّ (بكسر الهمزة) في الحاالت التالية: همزة إنهّ
• حيث ال يجوز أن يسدَّ المصدُر مسدَّها هي واسمها وخبرها.

ل الجملة. • إذا وقعت ابتداًء. كما في قوله تعالى: }إنَّا فتحنا لك فتًحا مبيًنا.{ أو في أوَّ
. كما في قوله تعالى: }قاَل إني عبد هللا{  • أو بعد القول الذي ليس بمعنى الظنهِّ

• أو بعد االسم الموصول. مثل: (هنأت الذي إنَّه فائٌز)
• أو جواًبا للَقَسم. كما في قوله تعالى: }والعصر إن اإلنسان لفي ُخسر{  

• أو بعد أال االستفتاحيهّة. مثل: }أال إنهم هم المفسدون{ 
• أو بعد حروف التصديق والجواب وحيث وإْذ وإذا. كما في قوله تعالى: }قال نعم 
وإنكم إًذا لمن المقربين{. ومثل: (نعم إنَّه مخطئ)، ومثل: (ال إنَّه بريء). (اذهْب حيُث 

ْزَق وفيٌر) ومثل: (وقفت إذ إنَّ اإلشارَة حمراُء) إنَّ الرهِّ
الذين آمنوا  أيها  النداء. كما في قوله تعالى: }يا  أو بعد  • أو خبًرا عن اسم عيٍن 

استعينوا بالصبر والصالة إن هللا مع الصابرين{
• أو بعد األمر والنهي والدعاء. كما في قوله تعالى: }قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني{ 
. كما في قوله تعالى: }كال إنهّ كتاب الفجار لفي  • أو بعد كالَّ أو حتى االبتدائيهّة أو ثمهّ

سجين{ ومثل: (حتى إنَّه لم يكلَّم أحًدا)
. (لسان العرب)  • وإذا لحقتها ياء المتكلهّم قيل فيها إنهّي باإلدَغام وإنهّني بالفكهِّ

• أْن َتَقَع بعَد واو الحال مثل: صافحته وإنهِّي غيُر راٍض.
• أن تقع في خبرها الم االبتداء مثل: »وهللاُ يعلم إنََّك لرسولُه. وهللاُ يشهد إنَّ المنافقين 

لكاذبون« 
: (بالفتح) وتتعيهّن حيث يجوز أن يسدهّ المصدر مسدهّها ومسدهّ معمولها. همزة أنهّ

• كما إذا وقعت مع ما بعدها فاعاًل مثل: سرني أنكهّ كريٌم = سرني كرُمك.
أو مبتدأ مثل: من  الرجَل محسٌن = ُعِرف إحساُنه.  أنَّ  نائَب فاعل مثل: ُعِرف  أو   
حسناتك أنهَّك مستبشٌر = من حسناتك استبشاُرك. أو خبًرا مثل: حسُبك أنهّك مبادٌر = 

حسُبك مباَدَرُتك. 
• وإذا كانت وما بعدها في موقع التابع السم مرفوع أو منصوب أو مجرور، بالعطف، 

مثل: أعجبني سلوُكه وأنهّه مخلٌص = أعجبني سلوُكُه وإخالُصُه.
والبدل مثل: ُيفرحني خليٌل أنهُّه مهذٌب = يفرحني خليٌل تهذيُبُه.

أو مفعوال غيَر محكي بالقول مثل: عرفُت أنََّك قادم = عرفُت قدوَمَك. أو مضاًفا إليه 
مثل: تدارْك األمَر قبَل أنَّ األْمَر يتفاقُم = قبَل تفاُقِم األمر.

• وكذلك الواقعة بعد لَْوال ولَْو والقوِل الذي بمعنى الظنهِّ وحرف الجرهِّ وما المصدريهِّة 
التوقيفيهِّة وحتى العاطفِة للمفرد وكلُّ ذلك ما لم تدخل على َخبرها الالم فُتكسر نحو: 

علمت إنَّ زيًدا لََقاِئٌم. (عن لسان العرب البن منظور)

املعرض السياحي الدولي السنوي يف مونرتيال

 قامت السيدة السفيرة/ أمل سالمة القنصل العام لمصر 
في مونتريال صباح 19 أكتوبر الجاري بزيارة المعرض 
 International السياحي الدولي السنوي في مونتريال
Tourism and Travel Fair  ، وذلك بمشاركة مسئولين 
من الهيئة العامة للتنشيط السياحي التي قامت بتنظيم المشاركة 
المصرية في المعرض الدولي، وأعضاء القنصلية العامة 

والمكتبين الثقافي والتجاري في مونتريال.
وتأتي المشاركة المصرية تأكيداً على اهتمام مصر بالمشاركة 
الفعالة في جميع المعارض السياحية الدولية للترويج السياحي 
ولمناخ االستقرار واألمن في مصر، حيث زار المعرض 
السنوي عدد كبير من الزائرين الذين رحبوا بالمشاركة 

تقديمها  تم  التي  المصرية  الثقافية  المصرية وبالعروض 
على مسرح المعرض.

وقد قام مسئول هيئة التنشيط السياحي بتوفير الملصقات 
والمطبوعات السياحية وعرض الشاشات للترويج للمقاصد 
السياحية المختلفة في مصر، كما تم عرض عدد من الفقرات 
الفنية المعبرة عن الثقافة المصرية خالل أيام المعرض 

)19 – 21 أكتوبر 2018(.
والجدير بالذكر أن معرض مونتريال شهد مشاركة أكثر من 
400 عارض ما بين شركات سياحية ووفود رسمية، تقوم 
بالترويج ألكثر من عشرة آالف مقصد سياحي في القارات 

الخمس، حيث زار المعرض حوالي 34200 شخص.

بقلم: 
علي فارس
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جولة يف شالالت توجيال يف جنوب أفريقيا

Les proverbes en français et arabe
- Qui vivra verra

 - اللي يعيش ياما يشوف

Les goûts et les couleurs ne se discutent pas
 - لو ما االختالف في األذواء لبارت السلع

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

  شالالت توجيال Tugela، هو مجمع من الشالالت 
الموسمية التي تقع في Drakensberg ) جبال التنين 
(، من حديقة رويال ناتال الوطنية في مقاطعة كوازولو 
ناتال، جمهورية جنوب أفريقيا، يعد هذا الشالل من 
أشهر الشالالت، باعتباره ثاني أطول شالل في العالم، 
وهناك بعض المصادر التي تقول أنه في الواقع أطول 
شالل في العالم، وليس شالل أنجل في فنزويال، ومصدر 
نهر توجيال هو هضبة مونت أوكس سورسيس، التي 

تمتد عدة كيلومترات إلى 
ما وراء هضبة المدرج 
التي يسقط منها الشالالت .

يبلغ ارتفاع شالل توجيال 
2.972 م ) 9.751 قدم 
(، االرتفاع الكلي 948 
م ) 3110 قدم (، وعدد 
وأطول   ،5 المساقط 
 ( م   411 له  انخفاض 
(، وهناك  قدم   1.348
شالالت  بأن  أقوال 
توجيال هي أطول شالل 
في العالم، وليس شالالت 
أنجل األكثر شهرة، حيث 

يعتقد الكثيرون اآلن أن شالالت أنجل ليست بنفس الطول 
الذي كان يستطلعه في البداية الصحفي األمريكي روث 
روبرتسون في عام 1949، وغالًبا ما يعطى ارتفاع 
4.900 قدم  1.500 متر )  البداية لشالالت أنجل كـ 
(، حيث يسقط الشالل عمودًيا بحيث يصل طوله إلى 

807 متًرا ) 2648 قدًما (، ثم ينتقل إلى ما يقرب من 
قليلة  ارتفاعات  0.25 ميل (، مع خسارة   ( 0.4 كم 
نسبًيا، قبل قطرة نهائية من 30 م ) 98 قدم ( أسفل 
الشهيرة  المشاهدة  نقطة  بالقرب من  تالوس رابيدز، 
المعروفة باسم ميرادور الييم، وبعد ذلك يتدفق ريو 
غواغا مع خسارة قليلة للغاية، وال شيء يقترب من 
الشالل أو حتى يتدفق قبل أن يصب في ريو تشورون .
 Mirador ارتفاع يتم إعطاء  ما  ذلك، عادة  ومع 
Laime على بعد 700 متر تقريًبا ) 2.300 قدًما (، 
وهو ما يوحي بأن شالالت أنجل تبلغ فقط 800 متر 
في االرتفاع الكلي، ومع ذلك ينظر إلى شالالت أنجل 
على نطاق عالمي تقريًبا على أنها تحتوي على أطول 
قطرة واحدة غير متقطعة من أي شالل في العالم، بينما 
ينقسم االرتفاع الكلي لشالالت توجيال، على الرغم من 
أنه أطول شالل على وجه األرض، إلى خمس طبقات 
أصغر، وأطول طبقاتها الفردية، تبلغ 411 م ) 1.348 
قدًما (، غير أن هذا القياس يدعو إلى بعض الجدل، 
ارتفاع أطول شالل  المصادر تسرد  إن بعض  حيث 

كـ أنجل على ارتفاع 738 م ) 2.421 قدم (، بداًل من 
الرقم 807 م ) 2648 قدم ( .

كيف يمكن الوصول لشالالت توجيال
الشالالت  السنة يمكن رؤية  المناسب من  الوقت  في 
بسهولة من الطريق الرئيسي إلى المتنزه، خاصة بعد 
هطول األمطار الغزيرة، وهناك موقع للتخييم وكوخ 
الجبل مباشرة فوق الشالالت، وهناك مساران لشالالت 
توجيال، الطريق األكثر شهرة هو قمة مونت أوكس 

 ” The Sentinel ” سورسس، التي تبدأ في موقف
الطريق  ) عبر Phuthaditjhaba على  للسيارات 
السريع R57، وعلى بعد ساعتين تقريًبا بالسيارة من 
حديقة رويال ناتال الوطنية عبر R74، وعلى بعد 90 
دقيقة   80 أو   ،R712 دقيقة من Harrismith عبر 
من حديقة جولدن جيت 
هايالندز الوطنية (، من 
هنا يمكن الوصول إلى 
المدرج بسهولة  قمة 
نسبياً، ومع ذلك تستغرق 
الرحلة حوالي 4.5 إلى 
8 ساعات اعتماداً على 
مستوى اللياقة البدنية، 
القمة  إلى  والوصول 
عبر ساللم متسلسلة، 
وهذا هو مسار المشي 
اليوم الوحيد الذي يؤدي 
إلى الجزء العلوي من 

جرف دراكنزبرج .
وهناك درب آخر يقود 
إلى سفح شالالت توجيال، يبدأ في حديقة رويال ناتال 
الوطنية، ومن السهل 7 كم ) 4.3 ميل ( والتدرج من 
خالل الغابات األصلية، والجزء األخير من االرتفاع 
إلى شالالت توجيال هو صخرة هوب، حيث يؤدي سلم 

صغير على امتداد نهائي لرؤية الشالل .
متنزه رويال ناتال الوطني

يقع منتزه رويال ناتال الوطني في مقاطعة كوازولو 
ناتال في جنوب أفريقيا، ويشكل جزًءا من موقع التراث 
 ،UKhahlamba Drakensberg لحديقة العالمي 
وعلى الرغم من االسم، إال أنها في الواقع ليست حديقة 
وطنية في جنوب أفريقيا تديرها SANParks، بل هي 
 ،Ezemvelo KZN Wildlife حديقة إقليمية تديرها
 Drakensberg للمنتزه هي الرئيسية  المعالم  إن 
 5 Amphitheatre، وهو جدار صخري بطول 
كيلومترات ) 3.1 ميل (، بارتفاع يصل إلى 1200 
متر ) 3.900 قدم (، وقمة مونت أوكس سورس حيث 
يكون منبع توجيال، و شالل توجيال ذو الـ 948 متر 

) 3.110 قدًما (، وهو ثاني أعلى شالل في العالم .

الكلمــات املتقاطعة 

افقياً:
-1 مذيعة مصرية مخضرمة 

-2 للتمني – الغلبة 
-3 لمع – جس – وجع 

 – نفسي  وسالم  أستقرار   4-
والدة – متشابهة 

-5 يشي – أداة نصب – يستخدم 
عند إنقطاع الكهرباء 

-6 ذراع )معكوسة( – خدع – 
للتفسير 

 – لالستفهام   – متشابهة   7-
حصلنا 

-8 للتعريف – والدي 
-9 فيلم لنادية الجندي 

األحجار  أحد   – مالذ   10-
الكريمة

رأسياً :
صوت   – أمريكية  والية   1-

فرقعة 
-2 دولة تقع في شرق أوربا – 

سئم 
-3 حمض )مبعثرة( – أطعن 

أسرهم   – دايو  نصف   4-
)مبعثرة( 

-5 هيا – مستهل 
-6 مؤنس إنسان – استنشق 

-7 حرامي – نعلل 
-8 من المأكوالت )معكوسة( – 

من أجلي 
لمصطفي  قصة   – سجن   9-

أمين 
-10 مطرب لبناني 

حل الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

صالح يعود لهز الشباك من جديد 
مع ليفربول

  وضع محمد صالح حدا ألي شكوك حول فاعليته أمام 
المرمى بتسجيل هدفين في فوز ليفربول 4 - صفر على 
رد ستار في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم األربعاء 
ليصبح أسرع العب يصل إلى 50 هدفا مع الفريق.

ومنحت تسديدة صالح الواثقة بعد تمريرة من المتألق 
شيردان شاكيري التقدم 2 - صفر لليفربول 
وأضاف الالعب المصري هدفه الثاني 

من ركلة جزاء في الشوط الثاني.
ورفع مهاجم روما السابق رصيده إلى 
ستة أهداف في 13 مباراة هذا الموسم 
وأيضا 50 هدفا مع الفريق القادم من 

منطقة ميرسيسايد.
ووصل صالح إلى رقمه الحالي في 
65 مباراة متفوقا بفارق 12 مباراة عن 
ألبرت ستابينز صاحب الرقم السابق في 

أربعينات القرن الماضي.
وقال صالح »هذا رقم قياسي رائع وأنا 
فخور جدا. أريد مواصلة تسجيل األهداف 

ومساعدة الفريق على تحقيق الفوز«.
وأضاف في إشارة إلى ثالثي الهجوم المكون منه وروبرتو 
فيرمينو وساديو ماني »طريقة لعبنا وأسلوبنا أصبح 
مختلفا لكننا نعلم مدى كفاءة كل منا ونحن سعداء معا«.

وبعد البداية اإليجابية لليفربول هذا الموسم لم يقدم صالح 
وزمياله أداء قويا مثل الموسم الماضي.

وأدى فشل الالعب المصري في هز الشباك ألربع 
مباريات متتالية في ظهور تساؤالت حول مدى قدرته 
على تكرار ما فعله في الموسم الماضي عندما أحرز 

44 هدفا بجميع المسابقات.
وتمنى المدرب يورغن كلوب انتهاء الحديث عن هذا 
األمر اآلن. قال المدرب األلماني »من الجيد أنه ربما 
سينتهي الحديث عن ذلك فهذا يساعد قليال. لم تكن لدي 
أي شكوك وهو أيضا لكن استمرار السؤال يجعل األمر 

يبدو أن هناك خطأ«.
»هل عليه عدم التفكير باستمرار في متى سيسجل مرة 
أخرى؟ هذا يحدث. عندما تجتهد وتكون في المكان 
المناسب وينظر إليك زمالؤك وتركض في الوقت 

المناسب فعندها ستهز الشباك. هذا رقم استثنائي 
وأتمنى أن يستمر. ما هو السجل المقبل الذي يستطيع 

الوصول إليه؟«.
وشدد كلوب على أن صالح يعلم أهمية دور صانعي 
اللعب في الفريق. وقال »أعتقد أنه سيشكر زمالءه 

فمن الصعب التسجيل بدون هذه التمريرات الرائعة«.

»هدفه األول جاء بعد تفاهم عبقري مع شيردان شاكيري«.
ونُظر إلى الالعب السويسري بأنه العب جماعي 
لكن بعد إظهار إمكاناته ومجهوده فربما يحصل على 

وقت أطول للعب.
وأثار شاكيري، المنحدر من أصول من كوسوفو 
وألبانيا، الجدل في كأس العالم بعد احتفاله بهدفه ضد 
صربيا بطريقة تبدو أنها تشبه طريقة رسم النسرين 

المتشابكين الموجودين على علم ألبانيا.
وترفض صربيا االعتراف باستقالل مقاطعتها السابقة 
كوسوفو. وينحدر معظم سكان كوسوفو البالغ عددهم 
1.8 مليون نسمة من أصول ألبانية. وحدث االنفصال 

منذ عشر سنوات.
وأجاب كلوب عند سؤاله هل سيفكر في استبعاد شاكيري 
من الرحلة إلى صربيا لمباراة اإلياب في السادس من 
نوفمبر/تشرين الثاني »لم أفكر في األمر. لكي أكون 

صادقا يجب علي التفكير أوال«.

الزمالك يتأهل لدور الثمانية في بطولة 
أفريقيا لألندية

  نجح الفريق األول لكرة 
اليد بنادي الزمالك في التأهل 
إلى دور الثمانية لمنافسات 
دوري أبطال افريقيا بعد تغلبه 
على كينشاسا الكونغولي 
بنتيجة 24-28، في إطار 
مباريات دور المجموعات 

ضمن منافسات البطولة.
وإنتهى الشوط األول من 
المباراة بتقدم الزمالك بنتيجة 

.17-12
وبعد فوزه اليوم على كينشاسا، حقق الزمالك 
العالمة الكاملة، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 
6 نقاط، جمعهم من الفوز في المباريات الثالثة، 
التي خاضها أمام كال من رجاء أغادير المغربي، 

والمجمع الرياضي الجزائري، وشباب كينشاسا.
وبهذا يتأهل الزمالك إلى دور الثمانية متصدرا 
لمجموعته، ليواجه رابع المجموعة األولى، التي 

تضم كال من األهلي وفاب ياوندي الكاميروني 
وفوينكس الجابوني وريد ستار اإليفواري وأسفا 

البوركيني، وستقام المباراة غدا الخميس.
ويعتبر الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بهذه البطولة 
بـ10 ألقاب، بعد المجمع البترولي الجزائري صاحب 
الـ11 لقب، ويسعى حامل اللقب الى الفوز بهذه 

البطولة لمعادلة رقم الفريق الجزائري.

مصر للمقاصة يهزم دجلة ويتأهل 
ملواجهة الزمالك بربع نهائي الكأس

  فاز مصر للمقاصة على وادي دجلة بهدفين 
مقابل هدف- يوم األربعاء- في الدور ثمن النهائي 
لكأس مصر ليتأهل إلى دور الـ8 الذي سيواجه فيه 

الزمالك حامل لقب البطولة.
ولم يجد الفريق المنتمي لمحافظة الفيوم صعوبة في 
التفوق على دجلة المترنح في الموسم الحالي وسجل 

الهدفين في الشوط األول.
وأحرز باولين فوافي المنتمي لمدغشقر الهدف األول 
في الدقيقة 27 وأضاف الغاني جون أنطوي الهدف 

الثاني في الدقيقة 37.
وقلص محمد محمود، العب منتخب مصر، الفارق في 
الدقيقة 88 بهدف من ركلة جزاء قبل أن يطلق الحكم 
محمد الصباحي صافرته معلنا تأهل مصر للمقاصة.

وسيلعب مصر للمقاصة للمرة الثالثة في تاريخه في 

الدور ربع النهائي، وانتهى مشوار النادي مرتين عند 
هذه المرحلة وذلك في 2015-2014 و2016-2017 

بالسقوط أمام بتروجيت وسموحة على الترتيب.
وكان الزمالك فاز على اإلنتاج الحربي يوم الثالثاء 
بهدفين دون رد بعد امتداد اللقاء إلى شوطين إضافيين 
في ملعب برج العرب ليستمر األول ممضيا في رحلة 
دفاعه عن اللقب الذي توج به في الموسم الماضي 

والذي كان رقم 26 في تاريخه بالبطولة.
وستكون مواجهة مصر للمقاصة والزمالك في الدور 
ربع النهائي هي األول في التاريخ بين الناديين في 

كأس مصر.
ويلعب الفائز منهما في الدور نصف النهائي أمام 

اإلسماعيلي أو االتحاد أو سموحة.

مصر تقفز ستة مراكز.. واملنتخب 
البلجيكي ينفرد بصدارة تصنيف الفيفا

  تصدر المنتخب التونسي المنتخبات العربية بعد احتالله 
المركز الثاني والعشرين عالميا برصيد 1515 نقطة، وجاء 
خلفه المنتخب المغربي الذي احتل المركز 47 عالميا، وخلفه 
المنتخب المصري صاحب المركز 58 عالميا، والذي قفز 
ستة مراكز دفعة واحدة، وجاء المنتخب السعودي في المركز 

الرابع بعدما احتل المركز الـ72 عالميا.
انفرد المنتخب البلجيكي بصدارة التصنيف الشهري، الذي 
الخميس،  اليوم  القدم )فيفا(  الدولي لكرة  أصدره االتحاد 
العالم،  الفرنسي، بطل  المنتخب  يتقاسمه مع  بعد أن كان 

الشهر الماضي.
يأتي هذا في الوقت الذي حافظ فيه المنتخب التونسي على 
العربية واإلفريقية باحتالله  المنتخبات  صدارة تصنيف 
العالم، متقدما مركزا عن  الثاني والعشرين على  المركز 

تصنيف الشهر الماضي.
بفارق نقطة واحدة  التصنيف  البلجيكي  المنتخب  وتصدر 
عن المنتخب الفرنسي، حيث حصد 1733 نقطة فيما حصد 

المنتخب الفرنسي 1732 نقطة.
كان المنتخبان حققا انتصارا وتعادال خالل شهر أكتوبر، 

حيث فاز المنتخب البلجيكي على نظيره السويسري وتعادل 
مع نظيره الهولندي، فيما تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره 

األلماني وتعادل مع منتخب أيسلندا.
وارتقى المنتخب اإلنجليزي مركزا، ليحتل المركز الخامس، 
عقب فوزه على إسبانيا 3 / 2 في دوري أمم أوروبا وتعادله 
إلى  مع كرواتيا سلبيا، فيما تراجع منتخب أوروجواي 

المركز السادس.
ولم يكن هناك أي تغيير في المراكز العشر األولى، حيث 
 1669 الثالث برصيد  المركز  البرازيلي  المنتخب  احتل 
نقطة متفوقا على المنتخب الكرواتي الذي حل رابعا برصيد 
1635 نقطة، فيما احتل المنتخب البرتغالي المركز السابع 
برصيد 1617 وتبعه منتخبات سويسرا وإسبانيا والدنمارك.

وبعيدا عن المراكز العشر األولى، ارتقى المنتخب الهولندي 
مركزين ليحتل المركز الخامس عشر، خلف المنتخب األلماني 

صاحب المركز الرابع عشر، والذي تراجع مركزين.
فيما كانت أكبر قفزة في المراكز من نصيب منتخب جبل 
طارق، الذي ارتقى ثمانية مراكز ليحتل المركز 190 بعد 
فوزه على منتخب أرمينيا وليختنشتاين في دوري أمم أوروبا.
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بالكذب  واتهمته  زوجها  خاصمت 
وقالت من يكذب مرة يكذب مرتان

فقال لها: من يتزوج مرة يتزوج مرتان
أعملك   ... حياتي  وقالت:  فضحكت 

عشا؟؟؟؟

في البيوت العربية خمس أمراض...

المرض األول: قوم ده مكاني
والثاني : هاااات الريموت كان معايا

والثالث: مين واخد الشاحن بتاعي
فين   ، العربية  مفاتيح  فين  والرابع: 

النظارة
والرابع : ببسي مين اللي في الثالجة؟

المصيبة بيقولك وهو بيشرب

واحد سأل صاحبه انتهت الخناقة بينك 
وبين مراتك على إيه؟

على  راكعه  عندي  لحد  جات  قاله 
ركبتها وقالت لي:

اطلع من تحت السرير يا جبااااان

تنطلق بطولة العالم الـ 30 لكرة السرعة اجلمعة في مركز 
شباب العارضية مبشاركة 16 منتخبا عامليا وتتضمن املنافسات 
ست فئات سنية هي الناشئون والناشئات والشباب والشابات 

والرجال وتستمر على مدى ثالثة ايام.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
C’est dans des termes différents que 6 revues, 

institutions et organisations spécialisées en 
économie mondiale ont fait l’éloge des réfor-

mes économiques en Égypte :
Forbes : les programmes de réformes économiques 
en Égypte sont excellents surtout qu’ils ont reçu 
l’appui du Fond monétaire mondial.
The Economist : Selon cette revue britannique bien 
connue, l’économie en Égypte est sur le bon chemin 
grâce aux réformes économiques entreprises au 
pays.
American Thinker : Dans un article paru récem-
ment, cette revue américaine affirme que les réfor-
mes économiques en Égypte ont porté fruits d’un 
coté en réduisant le chômage de 13% à 9.5% en lan-
çant plusieurs grands projets de constructions au 
pays d’un autre côté. 
E.F.G. Hermes : vante les réformes économiques en 
Égypte dans un récent rapport très positif  en affir-
mant que c’est grâce aux refermes économiques en 
Égypte qu’on a pu augmenter les réserves en dol-
lars de la Banque Centrale ainsi que réduire sensi-

blement l’inflation.
CI Ratings : C’est dans 
un rapport paru derniè-
rement que l’agence CI 
Ratings a fait l’éloge des 
réformes économiques en 
Égypte qui ont permis 
l’augmentation des réser-
ves en devises étrangères 
(44,4 milliards de dollars en 2018) ce qui a incité 
l’agence à améliorer la cote de l’économie de B à B+ 
avec mention stable à long terme.
Enfin Le Fond monétaire mondial : C’est grâce aux 
réformes économiques que le fond a publié récem-
ment un rapport sur les prévisions de la croissance 
du P.N.B. (Produit national brut) en Égypte pour 
les 5 prochaines années comme suit : De 5.3% pour 
2018 ; de 5.5% pour les années de 2019 à 2021 et de 
6% pour 2022, en ajoutant qu’en 2018 l’économie 
égyptienne a enregistré la plus haute croissance 
économique au Moyen-Orient.
 

Économie : Forbes, the Économiste, American Thinker, 
E.F.G. Hermes, CI Ratings et le Fond monétaire mon-

dial vantent les réformes économiques en Égypte.

L’âge légal pour consommer du cannabis bien-
tôt haussé à 21 ans

Le ministre délégué à 
la Santé et aux Ser-
vices sociaux, Lionel 

Carmant, compte resserrer 
l’accès au cannabis, notam-
ment en haussant de 18 à 21 
ans l’âge de consommation de 
la drogue douce, dans les 100 
premiers jours du gouverne-
ment Legault.
Il promet de « tout faire » 
pour déposer un projet de loi 
dès cet automne, et ce, même 
si l’Assemblée nationale sié-
gera seulement deux semai-
nes à la fin novembre, début 
décembre. « On veut régler 
ça le plus rapidement possi-
ble. Et, on va discuter avec 
nos partenaires pour avoir le 
meilleur projet de loi qu’on 
peut avoir », a affirmé M. Car-
mant lors d’un impromptu de 
presse mercredi.
La responsabilité de donner 
suite à la promesse de la Coa-
lition avenir Québec de porter 
l’âge de consommation du 
cannabis à 21 ans incombera 
au Dr Carmant, a tranché la 
garde rapprochée du premier 
ministre, François Legault, au 
cours des derniers jours.

Vendredi, M. Legault « 
suppos[ait] que c’est la minis-
tre de la Justice » qui hériterait 
du dossier. « Après discus-
sions, on trouvait que c’est un 
dossier de santé publique, sur-
tout de protection de la santé 
de nos enfants », a expliqué 
M. Carmant en marge d’une 
rencontre du groupe parle-
mentaire libéral dans le Salon 
rouge du Parlement, mercredi.
Le député de Taillon, qui a 
été chargé de maximiser les 
chances de succès à l’école des 
enfants, y compris ceux éprou-
vant des difficultés d’appren-
tissage, dit avoir accepté cette 
responsabilité supplémentaire 
« avec honneur ».
M. Carmant dit vouloir empê-
cher les « jeunes » de 18 à 
20 ans de mettre les pieds 
dans une succursale de la 
Société québécoise du can-
nabis (SQDC) pour « éviter 
la banalisation et prévenir 
les effets délétères à long 
terme » de la consommation 
de cannabis, qui est légale au 
Canada depuis une semaine. « 
Ce qui nous inquiète, ce sont 
les complications psychiatri-

ques pour les jeunes enfants. 
[…] L’évidence scientifique, 
c’est jusqu’à 25 ans. Nous, on 
a tranché pour 21 ans pour 
trouver un accord juste pour 
tout le monde », a expliqué le 
neurologue.
Le nouveau ministre n’appré-
hende pas un afflux d’indivi-
dus âgés de 18,19 et 20 ans, 
qui auraient fait l’essai et pris 
goût au « pot » en toute léga-
lité depuis le 17 octobre der-
nier, vers le marché noir lors 
de l’entrée en vigueur de la 
loi plus restrictive de la CAQ. 
« 35 % des adolescents de 14 

à 18 ans consomment [du can-
nabis]. En haut de 18 ans, ça 
n’augmente que de 10 % à 45 
%. Le marché illégal est encore 
très présent pour les 14-18 ans 
», a indiqué M. Carmant.
Le gouvernement Legault 
misera sur la prévention pour 
dissuader les « jeunes » de 
consommer de la marijuana. 
Il ne renoncera toutefois pas à 
la répression — M. Carmant 
évoquant des « amendes ». « 
Nous, ce qu’on veut, c’est vrai-
ment d’aller vers la prévention 
[pour les] plus jeunes », a-t-il 
précisé.

La facture sera salée si Ottawa 
déchire le contrat de véhicules 
blindés avec Riyad, a plaidé mardi 

Justin Trudeau, alors que la pression 
s’accentue sur le Canada pour qu’il sanc-
tionne le royaume pour le meurtre brutal 
du journaliste dissident Jamal Khashoggi.
« La réalité, c’est qu’on est dans une 
situation où le contrat qui a été signé 
par Stephen Harper et le gouvernement 
précédent rend ça extrêmement difficile 
de sortir de ce contrat sans des pénali-
tés exorbitantes [pour] les Canadiens », 
a-t-il offert.
« C’est pour ça que nous sommes en train 
de travailler attentivement pour voir quel-
les seraient nos options si nous voulions 
poursuivre une telle piste », a ajouté le 
premier ministre en marge d’une annonce 
sur la tarification du carbone.
En entrevue avec la radio de CBC, quel-
ques heures plus tôt, il avait évoqué pour 
une première fois quelle pourrait être l’am-
pleur de la pénalité financière qui décou-
lerait de la décision de déchirer l’entente 
d’une valeur de 15 milliards de dollars.
« Je ne veux pas que les Canadiens se 
retrouvent avec une facture d’un milliard 
de dollars. Alors nous manoeuvrons très 
prudemment, et c’est pas mal tout ce que 
je peux dire là-dessus », a soutenu Justin 
Trudeau.
Il a été impossible de confirmer s’il s’agit 
du montant de la pénalité à laquelle s’ex-
poserait Ottawa s’il annulait l’entente ou 
si c’était une façon de parler, le bureau du 
premier ministre ayant refusé d’ajouter 
quoi que ce soit à cette déclaration.
Le gouvernement libéral demeure cepen-
dant « tout à fait ouvert » à « limiter » 
encore une fois les exportations de maté-
riel militaire comme il l’a déjà fait dans le 
passé, a réitéré mardi Justin Trudeau.
Les libéraux ont suspendu pendant 
quatre mois deux permis d’exportation 
d’une entreprise ontarienne qui construit 
des blindés Gurkha après que Riyad eut 
été accusé d’avoir utilisé ces véhicules 
pour réprimer la minorité chiite de l’est 
du pays.
Le gel avait été décrété parce qu’Ottawa 
craignait que des blindés de fabrication 
canadienne aient été utilisés pour violer 

les droits de la per-
sonne. Dans le cas 
du journaliste Jamal 
Khashoggi, aucun 
soupçon de cette 
nature ne plane.
Le gouvernement 
canadien a publié 
entre-temps une 
déclaration commune 
des pays du G7, dans 
laquelle les alliés 
soutiennent que « 
l’Arabie saoudite doit 
mener rapidement 
une enquête minu-
tieuse, crédible et 
transparente, en collaborant pleinement 
avec les autorités turques ».
Le communiqué du G7 ne comporte 
aucune mention de potentielles sanctions 
contre le régime saoudien et élude le fait 
que l’un des pays, l’Allemagne, a signalé 
son intention de geler toute future expor-
tation d’armes vers Riyad et exhorté ses 
partenaires à emboîter le pas.
La députée libérale Alexandra Mendès a 
confié son « malaise » que le Canada soit 
ainsi contractuellement lié à « un État qui 
se fout carrément des lois, des droits de 
la personne » et elle préférerait « qu’on 
coupe tous les liens que nous avons avec 
l’Arabie saoudite ».
Le gouvernement Trudeau devrait « 
à tout le moins » suspendre le contrat 
de 15 milliards $ « jusqu’à ce qu’il y ait 
des conditions plus démocratiques » au 
royaume, et ce, « même s’il y a une péna-
lité financière », a-t-elle affirmé en entre-
vue à La Presse canadienne, mardi.
Le chef  conservateur Andrew Scheer a 
pour sa part catégoriquement refusé de 
dire à quelle enseigne il logeait. Il n’a 
jamais voulu dire si le gouvernement 
libéral devrait selon lui annuler le lucra-
tif  contrat, même si la question lui a été 
posée et reposée en point de presse, mardi.
Tout au plus s’est-il aventuré à remettre 
de l’avant une idée qu’avait formulée l’un 
de ses députés la veille, soit que des sanc-
tions pourraient être imposées à des res-
sortissants saoudiens en vertu de la « loi 
Magnitski ».

Son député Pierre Paul-Hus n’était pas 
prêt, lui non plus, à prendre position sur 
la question. Il a fait valoir qu’il ne dispo-
sait pas de toutes les informations néces-
saires sur l’assassinat de Jamal Khashoggi 
pour le faire.
« On connaît les faits… mais qui a 
demandé de faire ça ? C’est ce qu’on ne 
sait pas. On ne peut pas présumer pour 
l’instant… Écoutez, qui je suis, là, pour 
arriver et pour dire que c’est eux [le 
régime saoudien] qui l’ont fait ? », s’est-
il questionné à voix haute en mêlée de 
presse.
Dans le camp du Nouveau Parti démocra-
tique, la députée Hélène Laverdière a fait 
remarquer que le meurtre de Jamal Khas-
hoggi n’est tristement qu’un nouveau 
crime qui vient s’ajouter à une longue 
liste de violations commises par le régime 
de Mohammed ben Salmane.
« C’est horrible, ce qu’on voit, mais c’est 
horrible ce qu’on voit depuis des années. 
C’est pour ça que nous autres, ça fait des 
années qu’on demande de suspendre les 
ventes d’armes à l’Arabie saoudite », a-t-
elle regretté.
Les questions d’ordre moral devraient, 
selon l’élue, avoir largement préséance sur 
celles de nature économique.
« Combien vaut une vie humaine ? Com-
bien vaut la vie des millions de femmes et 
d’enfants qui sont en train de mourir de 
faim au Yémen ? Combien vaut la vie de 
tous les dissidents saoudiens qui sont trai-
tés de manière infâme depuis des années ? , 
a-t-elle lâché en point de presse.

Le coût pour annuler le contrat de blindés avec 
Riyad serait «exorbitant»

Andrew Scheer lance une attaque tous azimuts 
contre Trudeau

Salah EL ACHKAR 

J’ai quitté mon Pays, 
J’ai quitté ma maison
J’ai quitté la belle vie
Pour revenir à la raison

D’être avec ma famille
Au Canada pays du vison
Où le froid agonit
En la présence du soleil du levant

Je retrouve mes habitudes
S’associer à la solitude 
Consolé par le rythme  de la vie
Le changement est  fortement rude

Il  est si différent et si amer
Il est aussi doux et plus prospère
Le destin m’a reconduit
Vers mes êtres les plus chers

C’est ainsi  que va le monde

Composée de la joie et de la souffrance
Elle nous offre la belle vie, elle est 
ainsi féconde

Mon Pays natal m’appelle
La nostalgie m’attire, ce n’est pas une 
nouvelle
Le retour à l’origine est un devoir
Là où le repos fatal est éternel 

Elle fut ma décision
Rédigée dans mon testament
D’être enterré  après ma mort
Dans le jardin où reposent mes 
parents

Oser penser à notre fin est une qualité
A laquelle toute personne doit y  
penser
Pour se recueillir devant Dieu
Dire sa prière de l’éternité   

J’ai quitté mon Pays,

Le chef  conservateur Andrew 
Scheer a marqué dimanche le 
compte à rebours d’un an avant les 

élections fédérales de 2019 en ciblant le 
bilan du gouvernement libéral en matière 
de taxes sur le carbone, d’éthique et de 
déficits budgétaires.
S’exprimant devant des partisans du Parti 
conservateur lors d’un rassemblement à 
Ottawa, M. Scheer a prédit une campagne 
sale et soutenu que le premier ministre, 
Justin Trudeau, serait le premier chef  à y 
aller d’attaques personnelles.
« Ça va s’empirer, a-t-il dit. Cela va deve-
nir laid. »
Commentaires négatifs
Lui-même ne s’est pas montré avare de 

commentaires négatifs en 
lançant une attaque tous 
azimuts contre le gouver-
nement Trudeau.
« Dans seulement un an, 
nous allons mettre un 
terme au mandat d’échecs. 
Vous vous souvenez de ce 
qu’il a promis en 2015. Il 
a été élu en s’engageant à 
aider la classe moyenne, à 
diriger un gouvernement 
propre et éthique, à accu-
ser des déficits petits et 
temporaires et à amélio-
rer la position du Canada 
à l’étranger. Il a échoué 
sur tous ces plans et plus 
encore », a-t-il lancé.
M. Scheer a également déclaré à ses par-
tisans que M. Trudeau aura, dans son 
camp, médias, experts et universitaires — 
tous ces gens qui veulent dire aux Cana-
diens comment dépenser leur argent et 
vivre leur vie.
Les conservateurs devraient s’attarder 
particulièrement au plan central de la 
taxe sur le carbone du gouvernement 
Trudeau et sur sa gestion des finances 
publiques, ayant produit des déficits pres-
que deux fois plus importants que ce que 
les libéraux avaient promis lors des élec-
tions de 2015.
Il a notamment porté son attention sur la 
taxe sur le carbone, qu’il a qualifiée de « 
plan de revenus » pour remplir les coffres 
gouvernementaux, et sur les questions 
éthiques, faisant valoir que même le pre-
mier ministre Trudeau avait fait l’objet 
d’une réprimande du commissaire aux 
conflits d’intérêt et à l’éthique.
Vulnérabilités libérales
Le discours de campagne de M. Scheer a 
également attiré l’attention sur d’autres 

domaines qu’il considère comme des vul-
nérabilités libérales, incluant le projet 
avorté d’oléoduc Énergie Est, qui devait 
acheminer le brut de l’Alberta vers l’est 
en passant par le Québec, et un nouvel 
accord de libre-échange États-Unis–
Mexique–Canada n’offrant aucun gain 
pour le Canada selon lui.
M. Scheer a aussi noté que la droite profi-
tait d’un bel élan au Canada. La preuve en 
est, selon lui, les récentes victoires électo-
rales des progressistes-conservateurs en 
Ontario et des caquistes au Québec.
« Nous comptons sur de plus en plus d’al-
liés dans les cabinets de premier ministre 
dans tout le monde. Cela va nous aider à 
faire partager nos idées sur les taxes plus 
basses, un gouvernement plus petit et 
une plus grande liberté individuelle d’un 
océan à l’autre. »
La plus récente recrue conservatrice, la 
députée Leona Alleslev, qui a déserté le 
caucus libéral, avait contribué à réchauf-
fer la foule avant l’arrivée de M. Scheer. 
« Je suis un peu en retard, mais il vaut 
mieux tard que jamais », a-t-elle lancé.

Jean-François Lisée à la direc-
tion du Bloc québécois ?

Ses pancartes électorales ne sont pas 
toutes retirées de la circulation, les 
blessures de la défaite du 1er octobre 

ne sont pas toutes pansées que le nom de 
Jean-François Lisée surgit ailleurs... cette 
fois, à la direction du Bloc québécois.
Au lendemain de la défaite historique du 
PQ, le nom de Jean-François Lisée avait 
déjà commencé à circuler à Ottawa. Selon 
sa plus proche collaboratrice et directrice 
de campagne lors de la dernière élection, 
France Amyot, l'ancien chef  du PQ ne 
ferme pas la porte au Bloc. Selon nos infor-
mations, Jean-François Lisée évalue ses 
options, même si la course à la direction du 
Bloc n'est pas SA priorité pour le moment.
La course doit commencer en janvier 
pour se conclure le 10 mars... et le nom 
de Jean-François Lisée n'est pas le seul à 
rebondir dans les couloirs du Parlement.
Celui de Jean-Martin Aussant, candidat 
défait du PQ dans Pointe-aux-Trembles 
et fondateur d'Option nationale circule 
aussi. Dans son cas, si certains l'espèrent 

à Ottawa, ils sont plus nombreux à le voir 
se lancer dans la course à la direction qui 
aura lieu au PQ.
Parmi les candidatures potentielles, celle 
de l'actuel député bloquiste de Terrebonne, 
Michel Boudrias, qui a brièvement fait 
partie de Québec debout, quand 7 députés 
ont claqué la porte du Bloc, insatisfaits du 
travail de Martine Ouellet.
La candidature de l'ancien ministre 
péquiste de l'Environnement sous Pauline 
Marois, maintenant commentateur à RDI, 
Yves-François Blanchet, alimente aussi la 
rumeur. Dans son cas, il l'a démentie sans 
hésiter.
Selon les règles, les candidats à la course 
devront obtenir la signature d'au moins 
500 signatures de membres dans 15 
comtés. Le bulletin devra aussi être accom-
pagné d'un chèque de 15 000 dollars.
En l'absence de course et en cas de cou-
ronnement, le nouveau chef  pourrait être 
connu lors d'un Congrès qui se tiendra à la 
fin janvier ou au début février.



    ال يوجد شعب في العالم كله يعشق الغذاء، 
الزمن،  عبر  الغذائية  العادات  على  ويحافظ 
ويبدع في فنون الغذاء باستمرار، ويتواصل فيه 
المصري  الشعب  مثل  الحاضر،  مع  الماضي 
الشعوب  من  غيره  عن  كلية  يختلف  الذي 
واألجنبية.  العربية  البلدان  في  قاطبة  والثقافات 
والمشروبات  المأكوالت  الغذاء  ثقافة  وتشمل 
أشكال  وتعتبر  اإلنسان.  عليه  يتغذى  ما  وكل 
في  الغذاء  وأنواع  وتقاليد  وعادات  وطقوس 
المصرية  الحضارة  قدم  مصر راسخة وعميقة 
أهم  من  الحديث  المصري  الطعام  ويعد  نفسها. 
العادات الموروثة من مصر الفرعونية منذ أكثر 

من سبعة آالف عام.  
من  الفرعونية  مصر  في  الطعام  ويعتبر 
القدماء  المصريون  كان  التي  األشياء  أهم 
يحرصون على وجودها معهم في العالم اآلخر 
في  يضعونه  كانوا  الذي  الجنائزي  اآلثاث  مع 
الطعام  تصوير  خالل  من  وكذلك  مقابرهم، 
العديدة  المناظر  في  الطعام  وموائد  والقرابين 
ومعابدهم.  مقابرهم  جدران  على  تركوها  التي 
القرابين عند  القدماء يقدمون  وكان المصريون 
للمقابر،  العلوية  المقاصير  في  موتاهم  زيارة 
عالوة  الجدران،  على  مصورة  قرابين  وهناك 
من  كان  الدفن  حجرة  في  فعلية  قرابين  على 
بعثه  عند  يستعملها  سوف  المتوفى  أن  المعتقد 
كان  كما  اآلخر  العالم  في  أخرى  مرة  للحياة 
والخلود.  البعث  في  القدماء  المصريون  يعتقد 
المصريون  بها  يقوم  التي  العادات  نفس  وهي 
األطعمة  ويقدمون  موتاهم  يزورون  حالًيا حين 
المختلفة مثل الكحك والفطائر والبلح والجوافة 
على  ونوًرا  رحمة  المناسبات  من  العديد  في 

أرواح موتاهم.
وفي حجرة الدفن الخاص بمقبرة أحد الكهنة في 

سقارة، تم العثور على إناء على شكل أوزة وبه 
بعض العظام. وُوجد في مناظر موائد القرابين 
منطقة  مقابر  إحدى  جدران  على  المصورة 
سقارة 16 نوًعا من الخبز و6 أنواع من النبيذ 
و4 أنواع جعة و11 نوًعا من الطيور. ووجد في 
آمون  توت عنخ  الملك  الذهبي  الفرعون  مقبرة 
بقايا مأكوالت كثيرة جًدا. ومنها إناء جعة ذات 
البوظة حالًيا،  وتُصنع  كبيرة جًدا.  نسبة كحول 
مصر،  مدن  من  وغيرها  األقصر  مدينة  في 
العامة  ويشربها  والماء،  والسكر  الدقيق  من 
ويحرص  الكلى.  وتنشط  األمالح  تطرد  كي 
بالخبز  اإلفطار  على  الصعيد  في  المصريون 
ويشربون  قديمة  وجبنة  فول  وطبق  وببصلتين 

البوظة.    
المنتشرة  أهم األطباق  الخبز والجعة من  وكان 
البصل  من  بعض  مع  الفرعونية،  مصر  في 
والخس  والفجل  والكرات  والعدس  والثوم 
والعنب  والنبق  والجميز  التين  ويعد  والخيار. 
الفاكهة  بين  من  والبرقوق  والبطيخ  والرمان 
الفراعنة  وعرف  الفراعنة.  أيام  من  المستمرة 
أشهر  بين  من  وكان  المطبوخ.  الحساء  أيًضا 
والجعة  والفطائر  الخبز  القرابين  في  يقدم  ما 
والفاكهة والعسل والبلح والزبيب واللبن واألوز 
أطعمة  الفراعنة  مقابر  في  ووجد  والعجول. 
والخبز  والحبوب  اللحوم  قطع  مثل  كثيرة 
والفطائر  والنبق  والفاكهة  والحساء  والسمك 
والعسل والخمر. وعمرت موائد نبالء الفراعنة 
والفاكهة  والنبيذ  والجعة  واألوز  بالثيران 
األطعمة  بعض  المصريون  ويجفف  والخبز. 
من  موروثة  عادة  وهي  ذلك  بعد  الستخدامها 
مصر القديمة. وعرف الفراعنة تجفيف الفاكهة 
واللبن  النبيذ  وكان  والتين .  والبلح  العنب  مثل 
وكان  المعروفة.  مشروباتهم  ضمن  والجعة 

يأكلون على موائد صغيرة  القدماء  المصريون 
بها اللحوم والطيور والخضر والفاكهة. وكانت 
وعائلية  جماعية  القدماء  المصريين  وجبات 

مثلها اآلن في مصر المعاصرة. 
»العيش«  )أو  القديم  المصري  الخبز  وكان 
بأنواعه  المعاصرة(  في مصر  عليه  يطلق  كما 
العديدة على قائمة مائدة الطعام لدى المصريين 
فنية  وببراعة  بكثرة  يصور  وكان  القدماء. 
المقابر  لمناظر  المصاحبة  القرابين  موائد  على 
وبلغت  القديمة.  مصر  في  بالنبالء  الخاصة 
مثل  منه  بعض  وهناك  نوًعا،   42 أنواعه 
»ت«  خبز  والكسرة  والجرجوش  الملتوت 
صعيد  في  موجود  والبتاو  الشمسي  والعيش 

وريف مصر إلى اآلن. 
موائد  على  شهًيا  غذاء  األسماك  وتعتبر 
وغيرها،  والترع  النيل  ومصدرها  المصريين. 
والبورى  البلطى  هي  النيلية  األسماك  وكانت 
ويحرص  والقراميط.  والشيالن  والبياض 
المملح(  )السمك  الفسيخ  أكل  على  المصريون 
يستهلك  والذي  البوري،  أسماك  من  المصنوع 
بعيد  المعروف  الربيع  عيد  في  كبيرة  بكميات 

شم النسيم.
مصر  في  األطمعة  أهم  من  البقول  وكانت 
الفرعونية. والفول في مصر هو أحد األطعمة 
منذ بداية العصر الفرعونى. ويطهى المصريون 
البصارة  تسمى  شهيرة  أكلة  في  أيًضا  الفول 

وهي ذات األصول الفرعونية. 
أما العدس فقد استخدم بوفرة كغذاء للمصريين 
القدماء. وكان من أهم األغذية التى تقدم كطعام 
لبناة األهرام من العمال والفنيين وغيرهم وفي 

مصر الحالية خصوًصا في برد الشتاء.  
وهو  وكنبات  مملح،  كطعام  الحمص  واستخدم 
الترمس  وكان  المالنة.  باسم  اآلن  يعرف  ما 

مهم  والثوم  وتمليحه.  الماء  فى  نقعه  بعد  يؤكل 
عظيمة  مكانة  له  وكانت  المصريين.  طعام  في 
عند المصريين القدماء، وكان يؤكل مع الفجل.

التي  النباتات  أنواع  أقدم  من  البصل  ويعتبر 
العمال  طعام  ضمن  وكان  الفراعنة.  زرعها 
الخس  أما  األهرامات.  بناء  في  اشتغلوا  الذين 
وكانت  الحكماء،  وطعام  الملوك  غذاء  فهو 
لرب  رمًزا  وكان  الخصوبة،  في  أهميته  له 

الخصوبة المعبود »مين«.
وُوجدت  للمصريين.  طيب  غذاء  هو  والبلح 
الفراعنة.  مقابر  فى  البلح  من  كبيرة  كميات 
وتناول المصريون القدماء البلح طازَجا ومجفَفا. 
في  المجاعة  من  مصر  إنقاذ  في  البلح  وساهم 

أوقات شح الطعام.
تتواصل  عديدة  أجيال  وجود  من  الرغم  وعلى 
الجديدة،  االجتماعي  التواصل  شبكات  عبر 
في مصر  بالغذاء  المتعلقة  العادات  هذه  تستمر 
تموت  ال  القديمة  مصر  أن  يؤكد  مما  الحالية 
المعاصرة.  مصر  في  بيننا  تعيش  تزال  وما 
ولعل القراءة الفلسفية والتأصيلية لهذه العادات 
مأكل  من  الغذاء  بثقافة  المتعلقة  والطقوس 
بين  التواصل  روح  أهمية  تعكس  ومشرب 
الماضي والحاضر في مصر األبدية؛ نظًرا لما 
تمثله بعض األطعمة في مصر الحالية من امتداد 
ومما  الفرعونية،  مصر  في  لألطعمة  طبيعي 

يعتبر تواصاًل أصياًل بين الماضي والحاضر. 
إلى  نتناولها  نزال  ما  التي  الفراعنة،  أغذية  إن 
للصحة  والضمان  األمان  صمام  هى  اآلن، 
وعادات  وتعد مظاهر  العمر.  والحيوية وطول 
احتفااًل  مصر  في  الغذاء  وطقوس  وتقاليد 
بين  والترابط  التواصل  عن  وبحًثا  بالحياة، 
األفراد وبعضهم البعض، وبينهم وبين ماضيهم 

العريق. 
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غذاء اآلهلة يف مصر الفراعنة!

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

إجراء  بعد  المستشفى  من  خروجي  بعد    
بواسطة  استئصالها  تّم  والتي  المرارة  عملية 
ألستعيد  منزلي  الى  عدت  البطن  تنظير 
على  مجبراً  كنت  بأني  علماً  بالتقسيط  عافيتي 
خوفاً  دقيق  غذائي  بنظام  طويلة  لمدة  االلتزام 
من الوقوع فيما يضّر بمعاناتي وقتئٍذ بعارض 

البانكرياتيت!
عادت بي الذكريات الى أياٍم خلت عندما كنت 
عمري!   من  عشرة  السابعة  في  يانعاً  شاباً 
أواخر شهر  ليلة من  ذات  نومي  صحوت من 
أيلول تحت آثار مغٍص وألّم شديدين في المعدة. 
وما كان تناول فنجاٍن من النعناع ااّل ليزيد من 
أصّر  شاحباً  وجهي  لون  كان  وإذ  معاناتي. 
في  المستشفى  الى  اصطحابي  على  والداي 
بيروت وذلك انطالقاً من بيتنا الصيفي الكائن 
على  الزينة  وادي  منطقة  في  مزرعتنا  في 

طريق مدينة صيدا.
أركان  من  كان  والذي  رزق  مستشفى  قصدنا 
أطبائه الدكتور جورج قّزي )رحمه هللا( والذي 
ما  قرابة وصداقة.   به عالقات  تربطنا  كانت 
تعود  العلّة  ان  استخلص  حتى  علّي  كشف  ان 
الستئصالها  عملية   إجراء  ويجب  للزائدة 
على الفور خوفاً من ان يزيد التهابها. وكانت 
المداخلة تتطلب عملية شق تقليدية في الخاصرة 
واالنتهاء بجمع طرفي الجرح بواسطة خياطة 
ايام في  ذلك خمسة  بعد  والمكوث  ِقطب طبّيّة 

المستشفى! 
عيناي  اغرورقت  بالقرار  إعالمي  عند 
النفسية  الناحية  من  حاضراً  أكن  لم  بالدموع. 
إلجراء هكذا عملية! قبلُت على مضض و تم 
الطابق  للتحضير وذلك في  الى غرفة  إدخالي 
الثاني من المبنى، بعد اصرار والدي على ان 

أمكث في قسم »البريمو« من المستشفى!
دخلت ممرضة إلعدادي للعملية. فوِجَئْت بأني 
شاب في أول عمري بينما كل مرضى الطابق 
ظروفهم  لهم  تسمح  الذين  المسنين  من  كانوا 
في  للمكوث  اإلضافية  النفقات  بتحمل  المادية 

ذاك الجناح.
العمر،  من  العشرينات  بداية  في  شابة  كانت 
ترتدي مريواًل ابيض، ممتلئة الجسم قلياًل بشكل 
شعرها  أما  جسدها.  انحناءات  جماالت  يظهر 
وبياض  كتفيها  حتى  فيتدلّى  الناعم  االسود 
واسعتان  عينان  تزيّنه  نضارة  يشّع  وجهها 
بياضاً  يتوّسط  وأسوده  بإبداع،  مرسومتان 
ناصعاً من انضر ما رأيت! اما خّداها فينعمان 
بلون وردي أّخاذ ويزيّنان ثغراً  تضيئه أسنان 
بيضاء متناسقة بين شفتين ممتلئتين بنفسجيتي 

اللّون!
أكن  »لم  مبتسمًة:  وقالت  وجهي  في  حّدقت 
انتظر ان ارى شاباً في قسمنا! علّي ان أنّظف 
ال  ان  أجبتها  الشعر«.  وأحلق  العميلة  مكان 
مانع لدي وكنت أظن ان ذلك سيطال ما يحيط 
»علي  قالت ضاحكًة:  انها  ااّل  الزائدة  بمنطقة 
بالسبابة  واشارت  هنا«.  هو  ما  لك  أحلق  ان 
عليها  يخاف  التي  االستراتيجية  المنطقة  الى 

كل شاب!

عن  ستكشف  فتاة  أول  بأن  أحلم  أكن  لم 
شعري  حلط  أجل  من  ستكون  »مستوري« 
بالصابون  جاءت  الجّراح!  لمبضع  وإعدادي 
المنطقة  على  الرغوة  تفلش  وأخذت  والفرشاة 
والسرور.  السعادة  غاية  في  وهي  المحظورة 
بتأٍن  الشعر  تحلق  واخذت  الشفرة  تناولت  ثم 
وما  اللزوم.  عند  الرغوة  بعض  تضيف  وهي 
ان اقتربت من المنطقة الحّساسة حتى أمسكت 
حسب  تحّركه  اليسرى  بيدها  لدّي  ما  بأغلى 
باليمنى  الحالقة  بشفرة  تمسك  بينما  الحاجة 
جميلة!  انغاماً  منخفض  بصوت  تُدندن  وهي 
وانا بين وجعي وحيائي ألعن الحظ الذي جعلني 
لم أُِر جسدي لفتاة جميلة ااّل وانا في طريقي الى 

غرفة العمليات!
بينما هي في خضّم العمل دخلت علينا ممرضة 
ثانية سمراء اللّون نحيفة الجسم وطويلة القوام! 
عاٍل:  بصوٍت  وصرخت  فّي  عينيها  بحلقت 
وتقهقهان  تحّدث صاحبتها  واخذت  »شاب؟«. 

على أبسط األمور.
دخلُت غرفة العمليات وكل ما اذكره انه ما ان 
تّم تمديدي فوق المنضدة وحقني بمادة حتى دار 

فوقي جهاز اإلضاءة وذهبت الى عالم آخر.
اليها  تّم نقلي  أفقت من سباتي في الغرفة التي 
ووجدت والدّي مع بعض األقارب يبتسمون لي 
ويبادرونني بالكالم. كانت غرفة كبيرة  تحوي 
للزوار!  وسطية  وطاولة  الجلد  من  مقاعد 
اشارت لي والدتي الى وعاء زجاجي تم وضع 
ما تّم استئصاله فيه ضمن سائٍل ما يغمره. إنما 
تم وضعه في علبة صغيرة  ما  المفاجأة كانت 
إبرة  من  األمامي  الجزء  بيضاء:  قطنة  فوق 
خياطة وعليها بعض الصدأ! يبدو ان الجّراح 
وجدها في جسمي وهو يشق طريقه الستئصال 

الزائدة! ما الحكاية؟
سنوات!  خمس  عمر  الى  األيام  بي  عادت 
أخذني والداي آنئٍذ الى عيادة الدكتور سرحال. 
بعد فحصي اكتشف ان جسماً صلباً يرزح تحت 
وبدون  اليمنى.  خاصرتي  ى  مستو  في  الجلد 
الجلد! صرخت صوتاً  قطع  بنج  اي  استعمال 
من تألّمي وكأنني تلقيت طعنة! أخرج الطبيب 
الجسم الصلب الذي كان مؤخرة إبرة للخياطة 
بضع  تحركت  قد  كانت  التي  المقدمة  يلَق  ولم 

سنتمترات!
دخلت  قد  كانت  إبرة  ثمة  ان  ذلك  تفسير  كان 
جسمي وانكسرت عندما لم يكن لي من العمر 
اال بضعة أشهر. كان الكثير من أعمال الخياطة 
ان  السيدات  عادة  وكانت  البيت  في  عمله  يتم 
أخذت  كلما  فستانها  عروة  في  االبرة  تشك 
بعضاً من الوقت لالستراحة! ويبدو ان إحداهن 
حملتني على صدرها مما تسبب بدخول اإلبرة 
عن طريق الخطأ الى جسمي! وقد بكيت حينئًذ 

دون ان يعرف أحد سبب بكائي!
رزق  مستشفى  في  لي  حدث  ما  أسترجع  وإذ 
تحدث  قد  المضحكة  الوقائع  بعض  ان  أستنتج 
منها  واذكر  األحوال  اتعس  في  هذه  أيامنا  في 
قليلة  منذ سنوات  ما حدث معي في مونتريال 

عندما كنت برفقة صديقي إيلي!

قصة بقلم: بشير القّزي

بقلم: سونيا الحداد

من االنبهار إىل االنهيار

بقلم: د. خالد التوزاني 

   من الواضح أن الثقافة العربية اإلسالمية، ال 
تتعلق بحصيلة اإلبداع في الفكر واآلداب فحسب، 
اليدوية،  الصنائع واألعمال  تشمل حقول  وإنما 
أبعادها  في  االجتماعية  الحياة  مظاهر  وأيضا 
ليست مجاال واحدا،  الثقافة  المختلفة، ذلك “أن 
بل مجاالت عديدة، واألمم تتفاضل في نصيبها 
من هذه المجاالت” ، وال شك أن الثقافة العربية 
لإلسهام  مؤهلة  ثروة المادية  تشكل  اإلسالمية 
لواقع  حلول  وتقديم  العربية،  البالد  نهضة  في 
معقد، يتسم بالتشابك بين تيارات وافدة وثقافات 
دخيلة، والجدير بالذكر أن تلك الثقافات الوافدة 
في سياق الحداثة واالنفتاح وثورة االتصال تجد 
تظل  حين  في  ويحميها،  ويقويها  يدعمها  من 
داخل  لوحدها  األصيلة تصارع  العربية  الثقافة 
هذا الخضم، وال تجد من يساندها أو يرفع لواء 

كشف كنوزها وذخائرها. 
     إن الصراع اليوم بين الثقافات في عالم اإلعالم 
واالنفتاح الكوني على كل المجتمعات يعمل على 
إضعاف بعض الثقافات وإبراز أخرى بحسب حجم 
االهتمام وتسليط األضواء، وقد تنقرض بعض 
الخصوصيات أمام زحف الكونية وتيارات قادمة 
من أقصى الشرق أو الغرب، وال شك أن الثقافة 
العربية اإلسالمية في الوقت الحاضر تعيش وضعا 
ُصه بموضوعية والتزام بعيدا عن  يحتاج لمن يشّخِ
أي خلفية سياسية أو إيديولوجية أو نفعية ضيقة، 
ونستطيع القول إن الحديث عن الثقافة المغربية 
هو نفسه أحد التحديات الكبرى التي تواجهها هذه 
الثقافة من أبنائها قبل أن تصطدم باآلخر البعيد.

   كثيرا ما أساء بعض المثقفين العرب إلى الثقافة 
العربية، ربما بوعي أو بغير وعي، من خالل ما 
يكتبونه أو ما يصرحون به، ولعل هذه اإلساءة 
غير المقصودة راجعة باألساس لعاملين اثنين، 
يمكن إجمالهما في “الجهل بالثقافة العربية” و 
“االنبهار بثقافات وافدة” مع ما يترتب عن هذين 
العاملين من آثار ونتائج تكشف عن جزء من مأساة 
المثقف العربي وأزمته، ويمكن أن نفّصل القول 

في هذين العاملين من خالل اآلتي:
أواًل: الجهل بخصوصيات الثقافة العربية اإلسالمية
الثقافة  تتضمنه  لما  المثقفين  إن جهل بعض     
العربية اإلسالمية من رصيد ضخم من الحضارة 
اإلنسانية في أبهى حللها، في كل حقول المعرفة 
ال  يجعلهم  الحياة،  وميادين  اإلبداع  ومجاالت 
أن  من  الرغم  على  الكافي،  االهتمام  يولونها 
الحضاري  االستثناء  ذلك  لت  قد شكَّ الثقافة  هذه 
عبر التاريخ في تفردها وتميزها بخصائص في 
األخرى.  العالم  ثقافات  كل  والمنهج عن  الفكر 
هذا التفرد واالستثناء الذي يطبع الثقافة العربية 
اإلسالمية يمثل جزءا من النبوغ اإلسالمي على 

العرب  ريادة  ويفسر  واألزمنة،  العصور  مر 
المسلمين عبر تاريخهم الطويل الحافل بالمنجزات 
الكبيرة في العلوم واآلداب والعمران والحضارة، 
وهو رصيد ضخم من اإلنجازات التاريخية لم يتم 
استثماره بعد في تحوالت المجتمع العربي ضمن 
ثقافات  تأثيرات  المعاصر وخاصة أمام  السياق 
وافدة غريبة عن البيئة اإلسالمية، الشيء الذي 
يجعل بعض الشباب العربي في حيرة وارتباك 

وقد يُعّرض هويته للمسخ والتشويه.
      إن َمْن صنع هذه الثغرة، هو ذلك “المثقف 
في  البحث  عناء  نفسه  يكلف  لم  الذي  العربي” 
ثقافته اإلسالمية فيّطلع على رصيد حضارة أمته 
القوة  وتجليات  األصيلة  هويته  ليعرف مالمح 
في تراثه وتاريخه، فيعمل على كشف أبعاد هذه 
الثقافة وامتداداتها في الواقع العربي والعمل على 

استثمارها في أعماله الثقافية. 
     إن من يتأمل المشهد الثقافي العربي يدرك 
من الوهلة األولى دون حاجة لكثير من الوقت 
بثقافته اإلسالمية هو  المثقف العربي  أن جهل 
الرؤية  المثقف، وخلل في  جزء من أزمة هذا 
تحديد  لبوصلة  وفقدان  المنهج  في  وقصور 
أولوياته، فحديث بعض المثقفين عن تهميشهم 
واإلبداعية”  الفكرية  “إنتاجاتهم  دعم  وعدم 
وتبخيس دورهم.. وغير ذلك من سيل شكواهم 
وسرد تذمرهم من واقع الثقافة في البلدان العربية، 
المشهد  في  متأمٍل  لكل  يكشف  حديث  هو  إنما 
للمثقف  اآلخر  الوجه  البلدان عن  بهذه  الثقافي 
المثقفين  بعض  اندماج”  وهو “عجز  العربي، 
في سيرورة الثقافة اإلسالمية وخصوصياتها، 
الوطني  البعد  الديني وكذلك  البعد  يغيب  حيث 
في كثير من االجتهادات الفكرية واألدبية، بل 
المؤسف حقاًّ أن نجد بعض األعمال التي تسيء 
تشعر،  ال  من حيث  اإلسالمية  العربية  للثقافة 
وخاصة عندما تستحضر بوعي أو بغير وعي 
ذلك االنبهار الملفت لالنتباه بثقافات أخرى بعيدة 
وافدة، ال لشيء إال ألن مجتمعاتها حققت رخاًء 

ماديا وحرية مزعومة في االعتقاد واالنتقاد. 
     إن المثقف العربي المعاصر عندما يلعب دور 
الضحية ويشرع في لوم المسؤولين عن تدبير 
سياسة الثقافة في البالد العربية، يكون لومه في 
الحقيقة مجرد تخلص ال واعي من المسؤولية 
يتمكن من  لم  والتي  الملقاة على عاتقه  الذاتية 
الوفاء بها، وكذلك تقصيره في المجهود الثقافي 
الذي ينبغي أن ال يكون مرتبطا بأي وجه من 
أوجه التقدير أو االهتمام، فالعلم واألدب خير 
شرف لصاحبه وخدمُة الوطن واألمة اإلسالمية 
مقاٌم شريف ال يعرف قدره إال من عرف قدر 
بلده وما في وطنه من خير وصالح وفضل، بهذا 

ترتقي الثقافة في األوطان ويفرح الناس بالمثقف.
ثانياً: تبخيس الثقافة العربية اإلسالمية

     قد يكون وراء تبخيس بعض المثقفين العرب 
لثقافتهم اإلسالمية دون وعي منهم، ذلك االنبهار 
الوافدة من الشرق والغرب،  بالثقافات األخرى 
واإلعجاب المبالغ فيه بما عند اآلخر البعيد، على 
الرغم من أن الرصيد الحضاري ألمة اإلسالم 
مما  أفضل  والعلم  الثقافة  يتضمن على مستوى 
عند ذلك اآلخر، على األقل خالل بعض العصور 
الذهبية من حياة المسلمين، فنجد اليوم بعض المثقفين 
العرب –لألسف- يبحثون عن أفكار جديدة في 
ثقافات بعيدة ال تمت بصلة للبيئة العربية وذلك من 
َك بعضهم بدافٍع  أجل إثبات اجتهادهم، وإْن تحرَّ
العربية  الثقافة  إغناء  في  طيب ورغبة صادقة 
واإلسهام في انفتاح العرب واالستفادة من الثقافات 
األخرى في سياق التثاقف وحوار الحضارات، 
إال أن أعمالهم تظل بعيدة عن اهتمامات المتلقي 
والقارئ العربي فيعزف عن قراءتها ومتابعتها 
وقد ينتقدها فينتقد من ورائها ذلك المثقف الذي 
لم يعرف كيف يستفيد من ثقافات اآلخر في دعم 
الثقافة العربية اإلسالمية وترسيخ الهوية وبناء 
بل  اآلخر  االقتباس من  يكفي  الوطنية، ألنه ال 
ينبغي معرفة ما يحتاجه سياق األمة اإلسالمية 
في الوقت الحاضر، وأال تكون الغاية هي لفت 
االنتباه وإمتاع القارئ العربي بالجديد والغريب 
والعجيب، في سياق الترفيه وتزجية أوقات الفراغ 
المطلوب  بل  الواقع،  والتخلص من ضغوطات 
تقديم حلول إبداعية جديدة لمشكالت هذا الواقع 
وتحوالته، وتأكيد االرتباط بالدين والهوية والتاريخ 
والحضارة اإلسالمية في أبعادها المشرقة وتجلياتها 
الريادية التي صنعت كفاءة اإلنسان المسلم ونبوغه 
في مختلف حقول المعرفة والعلم واإلبداع.. حتى 
يشعر القارئ العربي بقيمة هذه الثقافة وجدوى 
االستمرار في البناء الحضاري لألمة اإلسالمية، 
كما  والحرمان  واأللم  بالغبن  اإلحساس  وليس 
لمثقفين  الثقافية  األعمال  تكريسه بعض  تحاول 
عرب لم يدركون قيمة ما عندهم فلهثوا وراء ما 
عند اآلخر وبذلك فقدوا صلتهم بالتاريخ والهوية، 

وجاء إنتاجهم بعيدا عن الواقع العربي.
      وأخير، على المثقف العربي المعاصر أن 
يمتلك الجرأة لمراجعة الذات وسؤال النفس وتقويم 
الحصيلة وقراءة الحاضر وفق معطيات حضارية 
جديدة لم ينتبه إليها من قبل، ولعل عاِماَل الجهل 
االنبهار  جانب  إلى  اإلسالمية  العربية  بالثقافة 
اَل عائقا أمام كل طموح  بالثقافات األخرى، قد شكَّ
نحو تخليق الفعل الثقافي العربي وتحديث آليات 
الفكر والمنهج واالرتقاء بوضع الثقافة والمثقف 
في عالم ينزع نحو الكونية ويلتهم الخصوصيات 

ليقبر كل الحضارات المنافسة له. 
      هكذا، نستطيع التأكيد على أن موقف المثقف 
العربي من ثقافته الوطنية وثوابت أمته اإلسالمية، 
ينبغي أن تصدر بعفوية وتلقائية تعبّر عن صدق 
الموقف ورسوخه وثباته، وليس “نفاقا اجتماعيا” 
النتزاع االعتراف أو إثارة االنتباه، خاصة وأن 
رسالة المثقف في المجتمع اإلسالمي تعد غاية في 
األهمية لما يُناط به من أدوار تنويرية ومواقف 
حكيمة تعكس ما يحمله من علم وأدب، فهو  جندي 
مجهول يحرس قيم الوطن ويرعى ثقافته وهويته 
ويدافع عن خصوصياته طواعية وحبا، ال تكلّفا أو 
تزلّفا، وإنما يوّجهه ضميره الحي ووعيه بقيمة ما 
يفعل، فيمارس رسالته السامية بثبات وعزيمة.

بن  عمر  المؤمنين  أمير  إلى  رجل  جاء       
الخطاب - رضي هللا عنه- يشكو إليه عقوق ابنه؛ 
فأحضر عمر بن الخطاب ابنه وأنََّبُه على عقوقه 
ألبيه، فقال االبن: “يا أمير المؤمنين، أليس للولد 
حقوق على أبيه؟. قال: “بلى”. قال: “فما هي يا 
أمير المؤمنين؟”. قال: “أن ينتقي أمه، ويحسن 
اسمه، ويعلمه الكتاب، أي: القرآن”. فقال االبن: 
“يا أمير المؤمنين إنه لم يفعل شيئـًا من ذلك؛ أما 
أمي فإنها كانت لمجوسي، وقد سماني جعاًل -أي: 
جعراًنا-، ولم يعلمني من الكتاب حرفـًا واحًدا”!. 
فالتفت أمير المؤمنين إلى الرجل، وقال له: “أجئت 
إلّي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك، 

وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك؟!”. 
     وكأن التاريخ يعيد نفسه، لكن بشخوص ووقائع 
أخرى وفي سياق مختلف، مع عبرة واحدة وفائدة 
مستنيرة في ما حدث، حيث ينطبق األمر نفسه 
مع المثقف العربي باعتباره أباً مزعوما لمشهد 
ثقافي في الحاضر يتنكر لبعض آبائه وال يبر بهم، 
في األرض شاكيا  العربي  األب/المثقف  فيسيح 
عقوق ابنه/المشهد الثقافي العربي، وينسى المسكين 
أنه قد عقَّ ولَده قبل أن يعقه هذا األخير.. فهل 
يمكن للمثقف العربي أن يكّفِر عن خطيئة العقوق 
والوفاء لوطنه وهويته بالعودة الحتضان ثقافته 
واإلنصات لحضارة أمته؟ تلك معادلة االرتقاء 
بالمثقف نفسه عبر االنكباب على قراءة التراث 
العربي اإلسالمي قراءة جادة تحيط بكل عناصر 
النهضة والتجديد وتبحث عن ممكنات التوظيف 
في السياق الجديد، إثباتا للنبوغ العربي في كل 
مجاالت الحياة، وبعثا لمقومات النهضة العربية 
المعاصرة، وبذلك يمكن للمثقف العربي المعاصر 
أن يتجاوز أزمته التي هي – في الواقع- أزمة 
هوية، فيحقق االرتقاء بذاته ثم محيطه، من خالل 
اإلحاطة بمجمل خصائص ثقافته وهويته، واستثمار 
الرصيد الحضاري لألمة اإلسالمية في أعماله 

وإنجازاته الثقافية.

الُمَثقَّف الَعربّي:

حيث حيل الظالم يشع 
النور أكثر

 
   بات العالم في يومنا هذا يعيش في حالة من 
اثناء  حتى  المستمر  والفكري  النفسي  التأزم 
ساعات النوم أحيانا.  هذه الحالة هي نوع من  
تُشن في داخلنا نتيجة  التي  الحرب الصامتة 
عوامل خارجية  متعددة، منها الحروب في 
بلدنا او في بلدان العالم أجمع، ومنها العامل 
النفسي المدّمر ساعة نشعر بالخوف وفقدان 
االحباط  جراء  من  كثيرة،  احيانا  االمل 
من  كبشر،  تنقذنا،  حلول  ايجاد  في  المتكرر 
القيم االنسانية  باتت  الشامل في عالم  الدمار 
الجاهل  وبات  نادرة  نقل  لم  إن  شحيحة  فيه 

المجرم هو الحاكم بالمصير! 
وال  االولى  ليست  التأزم   من  الحالة  هذه 
حالة  على  قائم  االنسانية  تاريخ  االخيرة… 
العصور  غبر  المتكررة  والسلم  الحرب 
الشعوب  عاشتها  ظلمات  من  تحمله  وما 
التي عرفت االنحدار  المختلفة  والحضارات 
منها  لينبثق  أحيانا،   لوجودها  النهاية  وحتى 
حضارة جديدة وفلسفة جديدة تولد من صلب 
الدمار وتتمتع  بفترات من السلم والنعيم لمدة 
الزمن  دوالب  ولكن  قرون،  حتى  او  سنين 
يدور دائما ومعه تدور عجلة التوازن ويُكتب 
المستمر  التواصل  هذا  وقع  على  التاريخ 
بين الظالم والنور.  هذا  الخير والشر،  بين 
أُسس  من  هو  والذي  االزلي  الكوني  العامل 

النظام الكوني الحي والشامل الكلي.
جميع  في  تواجدت  الصراع  هذا  فكرة 
الميثولوجيا  في  أستثناء،  دون  الحضارات 
الشعبية،  والقصص  االدب  في  وآلهتها،ى 
المنظمات السرية والديانات، المناهج الفكرية 
والثقافية. عامالن مختلفان مكمالن. الواحد ال 
يتواجد دون االخر. انه النظام الذي يسير هذا 
الكون وما يحويه.  هكذا هي طبيعة االنسان 
والمتصلة  الكون  هذا  مع  تتفاعل  التي  ايضا 
به صلة حميمة مدى الحياة ومن الممكن انها 
تتواصل بعد الحياة في مدار  أبعد من ادراكنا 
االرضي.  انه مبدأ السلبي وااليجابي للطاقة 
وكلي  دائم  اتصال  على  طاقة  هو  واالنسان 
بالطاقة المحيطة به  وبالكون الشاسع.  هذا 
والتفاني  الحياة  حب  يخلق  الذي  هو  المبدأ 
وسط  بالحياة   االمل  يخلق  الذي  هو  فيها.  
موت.   يتواجد الخير مع الشر في االنسان، 
الشخص  ميول  وفق  ويتحركان   يتعايشان 
من  وحده  هو  ذاته،  االنسان  هذا  وقراراته. 
الخير  سيتبع  هل  يرّجح،  دّفة  قرارأية  يتخذ 
هو  قرار  اليومية…  تحدياته  وسط  الشر  ام 

خياٌر  االرض.   هذه  على  حياته  في  االهم 
يقرر المصير ونتائجه.

توسعت في هذه المقدمة لكي أصل الى بيت 
نتمكن  ساعة  الحياة  روعة  وهو  اال  القصيد 
من رؤية بصيص النور وقد أحاك بنا الظالم 
نصل  ساعة  روحنا.  على  وأطبق  الدامس 
الى حافة الموت، وتُمد لنا يد الشفاء.  ساعة 
العطش المميت تُقدم لنا نقطة الماء الراوية. 
من  المحبة  نور  يأتينا  الكلي،  الظلم  ساعة 
حيث ال ندري. ساعة وسط الدمار الشامل، 
دموع  انهيار  ساعة  المعمرة.   االيدي  تُمد 
االجنحة المتكسرة، تاتي النسور لترفعنا على 
جراحنا.   يداوي  النور  نحن  عاليا  أجنحتها 
هناك في وسط الظالم الحالك، نسمع صوت 
يذكرنا  لنا،  يصرخ  الحياة  على  تغلب  طفل 
بطفلنا الداخلي الذي خنق صوته الشر يوما.  
النور.   والدة  وراء  هو   ذاته  بحد  الشر  هذا 
أنه يتحدى االنسان وجها لوجه،إما يتبناه او 
يحاربه، وال أقصد هنا بالمحاربة المادية بل 
رائعة  قصص  من  كم  والفكرية.   الروحية 
الخير  زرعوا  اناس   عن  نسمعها  وخالدة 
تعطينا  حقيقة  أنها  الحياة؟  ابطال  وباتوا 
االمل  نفقد  ال  وتجعلنا  الدنيا  هذه  في  االمل 
في االنسان، طالما الخير يتواجد مع كل شر 
أكثر  الخير  يتضاعف  بل  ال  نعم،  نواجهه.  
للقضاء على هذا االخير.  لننظر حولنا بتمعن 
وسنرى انه في كل لحظة يولد فيها الشر، يولد 
لنشر  مندفعين  يركضون  الخير،   أهل  معه 
الظالم،  غياهب  من  وأنقاذنا  حولنا  نورهم  
يعطون  هوائنا.   في  واالمل  الفرح  ينثرون 
يتملكونها  ال  شعلتهم  معانيها.  اسمى  للحياة 
وحدهم بل يضيئون بها مئات وآالف أخرى.  
أنه  انتماء.  وال  طائفة  له، ال  لون  ال  نورهم 
الروح  أعماق  في  يولد  الذي  الكوني  النور 

التي تحررت من قيود
الشهوات والمادة والفوانين المزيفة. 

الشر  بين  المعلقة  الروح  طبيعة  هي  هذه 
والخير. هذا هو التحدي االكبر لنا في الحياةز 
والكون  االختيار.   في  الكاملة  الحرية  تملك 
ليتنا  فيا  يعلوها حكمة،  التي ال  يتملك حكمته 
نتعلم منها.  رسل الخير يتواجدون أكثر حيث 
النور حيث  أنهم بصيص  أكثر.  يستعر  الشر 
الظالم هواالمس. أنها رقصة الحياة المستمرة 
الخير والشر، واال كيف  بين  كليا  والمتناسقة 

سيتم التعادل الكوني وتستمر الحياة؟
طوبى ألهل النور فلهم الحياة االبدية! 
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  القاهرة /على أبودشيش
فوز  اإليطالية  الثقافة والتضامن  أعلنت منظمة 
الدكتور »زاهي حواس«  الشهير  اآلثار  عالم 
العينين«  أبو  المصري »محمد  ورجل األعمال 
األورومتوسطي رئيس  للبرلمان  الشرفي  الرئيس 
مجلس األعمال المصري األوروبي بجوائز نجمة 

 stella al merito « 2018 العطاء االجتماعي
.»2018 sociale

المنظمة اإليطالية في ميالنو أن عالم  بيان  وذكر 
الدكتور  اآلثار األسبق  الشهير ووزير  اآلثار 

»زاهي حواس« حصل على الجائزة نظرا
البحث األثري  تاريخ  أثري في  ألنه أعظم 

االكتشافات  أعظم  وصاحب 
مقابر  األثرية في مصر وخاصة 
العمال ووادي المومياوات الذهبية 
وغيرها، وأن رجل األعمال 
بالجائزة  فاز  العينين  أبو  محمد 
البارز وعطائه  االجتماعي  لدوره 
الطويل  تاريخه  المتواصل عبر 
القوى في تعزيز  وكذلك دوره 
العالم،  بين شعوب  التعاون  ودعم 
بين مصر  والصداقة والتعاون 

وإيطاليا.
وأكد »فرانشيسكو فيفاكوا« رئيس 
منظمة الثقافة والتضامن اإليطالية 
نجمة  بجائزة  فاز  أن حواس 
العطاء االجتماعي ألنه أعظم 
البحث األثري  تاريخ  أثري في 
االكتشافات  أعظم  وصاحب 
استطاع  تاريخه  األثرية، وخالل 
الشعب  البهجة على  أن يدخل 
اكتشافاته ومحاضراته  اإليطالي من خالل 
المحافظة على  وإنجازاته األثرية ودوره في 
التراث العالمي بصفة عامة ومصر بصفة خاصة 
بعد  السياحة لمصر  نجاحه في جذب  إلى جانب 
بلغات  الكتب  العديد من  وتأليفه  يناير،  ثورة 25 

مختلفة عن الحضارة المصرية القديمة.
بارعا وال  ليس سياسيا  العينين  أبو  أن  وأضاف 
اقتصاديا مرموقا فقط ولكن رجل عطاء من 
وخدمياً  يمتلك دورا اجتماعياً  الطراز األول 
المستمرة في مجاالت  إلي جانب جهوده  كبيرا، 
دائما  المنظمة تهدف  الثقافة والتضامن، وأن 
بشكل  اجتماعيا  يسهمون  الذين  تكريم هؤالء  إلي 
قوي واالعتراف بدورهم البارز في تحقيق نتائج 
تفيد وتمس  التي  االجتماعية  المجاالت  في  مهمة 

اإلنسانية والشعوب. 
وأن المنظمة تهدف دائما إلى تكريم هؤالء الذين 
يساهمون اجتماعيا بشكل قوي واالعتراف 
نتائج مهمة في  البارز في تحقيق  بدورهم 
اإلنسانية  تفيد وتمس  التي  االجتماعية  المجاالت 
اختيار زاهي حواس وأبو  والشعوب، وجاء 
العينين كأول شخصيات عربية تحصل على 

تلك الجائزة.
وتسلم الدكتور زاهي حواس وأبو العينين جائزتي 
يوم  القام  الحفل  الثقافة والتضامن في  منظمة 
الماضي على مسرح »دال  أكتوبر  اإلثنين 22 
اإليطالية،  المسارح  أشهر  أحد  التاريخي  فيرم« 
وتعتبر جوائز نجوم العطاء االجتماعي واحدة من 
لما  المهمة، نظرا  والثقافية  االجتماعية  الجوائز 

تحظى به المنظمة من أهمية كبيرة.

نقّر  العام ومتى  الصالح  الخاص على  الصالح  نفضل  متى    
ويكون واجب علينا ان نقدم العام على الخاص ؟! 

بالحقوق  تتعلق  نظريات كثيرة وأحيانا تقع في صلب مواضيع 
السياسة والحكم وأحيانا كثيرة على مستويات  واحيانا أسس 

المجتمع الصغير او العائلة!
تقتضي  األكثرية  العام ومصلحة  الصالح  ان  الثابت  ولكن من 
الذي  المحيط  بتقيمها واستشعارها من اجل سالمة  منا ان نقوم 

نعيش فيه! سالمة اسمه وجسده وبنيانه وكل افراده!
الموضوع حول العام والخاص ومواقع تفوق واحد على االخر 
المجتمع  تكون سالمة  وجوانبه وحاالته متشعبة ولكن عندما 

بأكمله قيد البحث، فان الخاص يأتي في الرتبة الثانية!
ومنها اننا احيانا نقبل بان نتنازل عن حقوقنا ونقف فوق الجرح 

مقابل السالم! 
ولكن نبقى نسعى لحفظ الحقوق!

ان هذا  لنا  الدول تظهر  الواقع! وسيرة  نعم ولالسف هذا هو 
االمر يطبق مرارا في عمليات السالم! طبعا نحن ضد التنازل 
العام على  الجموع وتقديم  الحقوق ولكن احيانا سالمة  وضياع 
الخاص وسالمة المجتمع والدول تقتضي منا التنازل عن بعض 

الحقوق ونحن نعرف انها كانت حقنا!! 
الكثير  تنازلنا عن  القريبة!  األمثلة  احد  اسرائيل  والسالم مع 
عن الحقوق ودماء الشهداء من اجل السالم! وأحيانا في االسرة 
الواحدة تحدث أمور تشبه هذه الوقائع! المحاكم تروي قصصا! 

والبيوت تلم قصصا مشابهة.
العام  نقدم  ان  كثيرا  نحتاج  اليوم،  العراق وسوريا  مثل  بلد  في 

على الخاص.  
كم هو مؤلم!!! ويصعب علينا التنازل عن الحقوق! واليجب ان 
نسمح بذلك ولكن عندما ال يكون هناك محيد عن ذلك.. وسالمة 

المحيط وأمنه تبقى األهم! 
القضايا ونعرف من منها ستكون  وهنا علينا ان نستشعر 
المحيط والمجتمع والبالد وتوجب  الكبيرة على  ابعاده  له 
االنسحاب ومحاولة تالفيه.  واي من هذه القضايا يمكن ان يحل 

بالضغط ! 
تقف نظريات تفضيل العام على الخاص والخاص على العام 

حاضرة اليوم وملحة امام ما يحدث في بالدنا وأوطاننا! 
ودمتم بخير! 

أبو حجاج

 جمرد كلمة
قنصلية  اي  بجوار  بيعدي  لما  الواحد  دلوقتي    وهللا 

بيشعر إن قلبه متاخد شوية .!!!

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%

الملكية عقب وضع طفلها     مستأنفة مهامها 
الثالث األمير »لويس«، عادت دوقة كامبريدج 
بإطاللة خالبة من  المعهودة  ميدلتون« ألناقتها  »كيت 
استقبال بقصر  ألكسندر ماكوين، خالل حفل  توقيع 

»بيكنجهام«.
اختارت  البريطانية،  وبحسب صحيفة »ديلي ميل« 
المميز، والمرصع  ديانا  األميرة  بتاج  التألق  »كيت« 
الرسمية  المناسبات  بعدد من  فيه  والذي ظهرت  باللؤلؤ 
النعومة على  لمسة من  والذي أضفى  الثمانينات،  خالل 

إطاللة »كيت« الخالبة التي عكست قوامها الممشوق.
وعلى بعد أكثر من 10 آالف كيلو متر، لم يحالف الحظ 

نسيبتها األميرة »ميجان ميركل« دوقة »ساسكس« 
الرسمي  إلقاء خطابها  بانتقاء إطاللة مميزة خالل 
مايو  الشرفي كدوقة في  مقاليد منصبها  تولى  منذ  الثاني 
الماضي، وهو الخطاب األول لها بدولة »فيجي« ضمن 

جولة يصاحبها فيها زوجها األمير هاري.
وكانت »كيت ميدلتون« قرينة األمير ويليام دوق 
أجازة  ابتعدت عن األضواء مؤخًرا، في  كامبريدج 
الثالث  التعافي من والدة طفلها  قصيرة قضتها في 
ترتيب  الخامس على  لقب  لويس، والذي حمل  األمير 
األمير »جورج«،  بعد شقيقيه  البريطاني  العرش  والية 

و«شارلوت«.

من واقعنا

مابني اخلاص والعام

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

كيت ميدلتون بإطاللة ملكية 
مع تاج »ديانا«

ضبط متفجرات يف مقري إقامة 
أوباما وكلينتون

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

ــــْر ـــــْك اســــي ـــــشـــــِق ـــــــــي فــــــي ِع ّن أشــــــُعــــــر ا

خـــطـــيـــْر ـــــْق  ـــــاش ع أو  ــــل  ــــجَّ ــــب ُم ـــــْر  ـــــاع ش

ـــــِضـــــْك هــــديــــْر ـــــب ـــــــــــــؤاِدْك ون ـــــس ف ـــــام ُي

ـــم الـــعـــبـــيـــْر ـــســـي ــــْك ن ــــعــــشــــْق فـــــي حــــضــــِن َي

ــــْر ــــزي ــــــْك غ ِئ يـــــــِك وعــــــطــــــا ـــــــــٌئ لـــــــَد وش

ـــْر ـــي ـــظ ـــن ــــنــــقــــطــــْع ال ــــــود ُم ــــــوج قــــلــــيــــُل ال

ـــــُد الــــفــــقــــيــــْر ـــــب ـــــع ـــــاُج إلـــــيـــــه ال ـــــت ـــــح ي

ـــْر ـــي ـــب ـــخ ـــــظـــــم ال َن ــــْم الـــــقـــــصـــــيـــــدْة  ــــظ ــــن ل

ـــة وعــــــــــــــوِدْك ُمــــثــــيــــْر ـــل ـــي ـــم وكـــــــلِـــــــْك ج

ـــْر ـــري ـــح ــــر ال ــــع ــــَش جـــــمـــــاُل الـــطـــبـــيـــعـــة وال

ـــْر ـــي ـــم ــــــِرْك َس ــــــغ ــــاجــــي الـــقـــصـــيـــدة وث ــــن ُي

ـــْر ـــي ـــن ــــــــــــــدِرْك ُم ـــــطـــــويـــــْل وَب ـــي ال ـــل ـــي ـــل ل

ـــــديـــــْر ـــــَغ ــــد ال ــــه ـــــــْب وأشـــــــــــرب ش أســـــــُك

ـــــِك الـــكـــثـــيـــْر ـــــي ــــــي ف ــــــروف ـــــــداعـــــــب ح ُت

ـــــْر ـــــي ـــــــُب األث ـــــــذي ُي ـــــــْك صـــــــــداه  وصـــــــوت

ــــــــــــــــــواِرْك حــــــنــــــون لــــــحــــــٍد كـــبـــيـــْر وح

ــــي لِــــحــــســــِنــــْك ُتـــشـــيـــْر ــــان ــــع ــــم ـــــــل ال وك

ــــْر ــــي ــــــــــزرع آمــــــانــــــي وحــــــــصــــــــاِدْك وف َت

ـــْر ـــي ـــج ـــه ــــي قــــلــــبــــي ال ــــات ــــي ُتـــــصـــــالـــــح ح

ــــْر ــــي ــــغ راضـــــــيـــــــة بـــــجـــــنـــــون فــــــاتــــــح ُم

ـــْر ـــســـي ــــق وأقــــــَســــــم فـــــي ركــــــِبــــــًك َي ــــاش ع

خـــطـــيـــْر عـــــاشـــــق  أو  ــــل  ــــجَّ ــــب ُم ـــــْر  ـــــاع ش

ـــــــطـــــــِرْك عـــبـــيـــْر عـــــاشـــــْق لــــحــــضــــِنــــْك وِع

ــــــُة الــــَقــــديــــْر ــــــَب أنـــــــــِت فـــــي عـــــمـــــرْه ِه

عاشق خطري!!

مهرجان األقصر للسينما اإلفريقية يبدأ يف مشاهدة أفالم دورته املقبلة

سفينة »تايتانيك« قد تبحر جمددًا قريباً جدًا.. 
العثور على حطام سفينة جتارية يعود 
إىل ما قبل 2400 عام يف البحر األسود

زاهي حواس وحممد أبو العينني 
يفوزان جبائزة العطاء من أكرب 

مؤسسة إيطالية 

المهتمون من حجز     قريباً، سيتمكن 
الثانية، والتي  تايتانيك  تذكرة على سفينة 
إم إس  مثالية عن سفينة »آر  تعتبر نسخة 
تايتانيك« المشؤومة، التي غرقت في المحيط 

األطلنطي الشمالي في عام 1912.
السفينة  بناء  إعادة  قد واجه مشروع  وكان 
العمل  ليتوقف  الماضي،  مشاكل كبيرة في 
الفكرة ألول مرة  أعلن عن  أن  بعد  عليها 
في عام 2012. وفي سبتمبر/أيلول من هذا 
والسياسي  األعمال  رجل  أعلن مجدداً  العام، 
يقف وراء  بالمر، والذي  األسترالي كليف 
البناء  أن أعمال  للجدل،  المثيرة  المبادرة 
أن تسبب في  بعد  استأنفت،  السفينة  على 
الصينية في  الحكومة  مالي مع  نزاع  إيقافها 

عام 2015.
ومن المقرر، أن تكون السفينة الجديدة نسخة 
والتي غرقت  السفينة األصلية،  مماثلة عن 
منذ 107 أعوام عقب اصطدامها بجبل 
أكثر من 1,600  بحياة  أودى  ما  جليدي، 

راكب على متنها.
ولتجنب وقوع كارثة متكررة، ستتجهز سفينة 
بكميات كبيرة من قوارب  الثانية  تايتانيك 
تركيب  من  بدالً  كلياً  النجاة، وسيُلحم هيكلها 

اعتمادها  عن  البعض، فضالً  ببعضها  القطع 
على معدات مالحة ورادارات حديثة.

يقول  الجديدة،  السفينة  بيان عن إطالق  وفي 
الرحلة األصلية  السفينة  بالمر: »ستتبع 
إلى  ساوثامبتون  من  الركاب  وستنقل 
نيويورك. ولكنها، ستبحر أيضا حول العالم، 
بغموضها في كل  الناس  انتباه  لتلهم وتسحر 

ميناء تزوره«.
الرحلة األولى،  أن  قد أعلن سابقاً  وكان 
ستنقل الركاب من دبي إلى نيويورك، بحسب 
تقارير من كروز أريبيا، حيث ستقوم السفينة 

بأول رحلة لها في عام 2022.
السفينة  إن  بلو ستار الين،  وتقول شركة 
المكونة من 9 طوابق ستتضمن 835 
مقصورة، تستوعب 2435 راكباً. كما 
والثانية،  األولى،  للدرجات  تذاكر  ستتوفر 
الحال في نسخة  كما كان  تماماً  والثالثة، 

السفينة األصلية.
بشكل  تماماً  الداخل  السفينة من  كما ستجهز 
الداخلي  التايتانيك  مشابه لتصميم سفينة 
األصلي، بما في ذلك الدرج الكبير الذي برز 

في فيلم جيمس كاميرون الشهير.

يونانية  تجارية    عثر على حطام سفينة 
قبالة  قبل 2400 عام  ما  إلى  تاريخها  يعود 

البلغارية. السواحل 
البريطانية “بى بى  اإلذاعة  وذكرت هيئة 
بلغاري ”  أنجلو –   ” علمياً  فريقاً  أن  سى” 

يبلغ طوله نحو 23  الذي  الحطام،  عثر على 
الحطام  البحر األسود ، ووصف  في  مترا، 
أقدم حطام كامل لسفينة يعثر عليه  بأنه 

حتى اآلن.
تلك  بأن  الباحثين فوجئوا  أن  إلي  وأشارت 
إلى  التجارية تشبه في تصميمها  السفينة 
أواني  التي تزين  السفن  حد كبير، صور 
أن حالة  إلي  القديمة، الفتة  اليونانية  الزينة 

السفينة جيدة.
في  التجارية  السفينة  تلك  بقاء  ويرجع سبب 

الجيدة، رغم مرور زمن  الحالة  مثل هذه 
أو  المياه،  إلى نقص األكسجين في  طويل، 
خلوها منه تماما، كما أن غرقها على مسافة 
بعيدة،  أبقاها  المياه  2000 متر تحت سطح 

عن متناول الغطاسين في العصر الحديث.
كثيرة،  بين سفن  السفينة واحدة من  وكانت 
المتوسط  البحر  بين  تسير في خط مالحي 
البحر  اليونانية، على ساحل  والمستعمرات 
األسود. واكتشفت على بعد 80 كيلومترا من 

ساحل مدينة بورغاس البلغارية.

   عثرت  شرطة نيويورك على مواد متفجرة في البريد الخاص 
بمقري إقامة الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة 
الخارجية السابقة هيالري كلينتون، والرئيس األمريكي السابق باراك 

أوباما.
وكشفت وسائل إعالم أمريكية، أن الشرطة عثرت على طرد بريدي 
مشبوه في البريد الخاص بمقر إقامة كلينتون، وعثر من داخله على 

أجهزة متفجرة.

وقد عثر على الجهاز من قبل فني يعمل على تنقيح البريد الخاص 
بالرئيس األمريكي األسبق والمرشحة األمريكية السابقة للرئاسة.

كما عثرت الشرطة في نفس المكان تقريبًا على مواد متفجرة في مقر 
إقامة أوباما.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من عثور الشرطة األمريكية على 
متفجرات بجوار مقر إقامة الملياردير األمريكي الشهير، جورج 

سوروس.

  بدأت لجنة اختيار األفالم بمهرجان األقصر 
للسينما اإلفريقية في مشاهدة األفالم التي وصلت 
الثامنة والتي  للدورة  المهرجان؛ استعداداً  إلدارة 

ستقام في الفترة من 10 إلى 21 مارس القادم.
وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، في 
بيان يوم األربعاء، إن اللجنة تتكون من المخرجين 
هالة خليل، وسعد هنداوي، وياسر شفيعي، ودينا 
حمزة، والسيناريست عطية درديري )مقرر 

اللجنة(، والسيناريست وسام سليمان.
الدكتورة  الثقافة  التقت وزيرة  آخر،  على صعيد 
العليا  اللجنة  بعدد من أعضاء  الدايم  إيناس عبد 

لمهرجان األقصر للسينما اإلفريقية.
وقال سيد فؤاد إن من أبرز الحضور كان الكاتب 
والمخرج  والمنتج جابي خوري،  القعيد،  يوسف 

شريف مندور، والفنان صبري فواز، إلى جانب 
بينما  الحسيني،  المخرجة عزة  المهرجان  مدير 
اعتذر عن الحضور الفنان محمود حميدة رئيس 
شرف الدورة، والفنانة سلوى محمد علي عضو 

اللجنة لوجودهم في مهرجان الخرطوم الدولي.
وأضاف فؤاد أنه قدم الخطة الفنية للدورة الثامنة 
للمهرجان، مؤكدا على وجود فعاليات على مدار 

العام في مصر وداخل القارة اإلفريقية.
الدورة  أن هذه  الحسيني  أكدت عزة  من جانبها، 
القارة وربطهم  داخل  الشباب  ستركز على جيل 
بالمهرجان وكذلك أهمية الورش الفنية المصرية 

داخل المهرجان.
اللجنة  القعيد عضو  الكاتب يوسف  بدوره، أشار 
أهمية  إلى  الثامنة،  للدورة  للمهرجان  العليا 

أفريقيا بالنسبة لمصر في جميع المجاالت ودور 
الزعيم  القارة منذ عصر  الريادي في  مصر 
المنتج جابي  بينما طالب   ، الناصر  جمال عبد 
خوري بضرورة االهتمام بتطوير أجهزة وآالت 

العرض باألقصر.
أهمية  فواز على  الفنان صبري  من جهته، شدد 
وجود حلول لجذب جمهور األقصر وعمل 
عروض على مدار العام بحضور فنانين ونجوم 

لجذب المتفرج بالجنوب.
فيما أشار المنتج شريف مندور عضو اللجنة إلى 
المهرجان وفكرة  القادمة من عمر  الدورة  أهمية 
السينما  نادي  العام مثل  وجود نشاط على مدار 
القاهرة  اإلفريقية والذي يقيمه المهرجان في 

واإلسكندرية.


