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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

من دجيول إىل بوتفليقه
  االقتراب من الدستور المصري 
بدون »إحم وال دستور« إلجراء 
التعديالت عليه، هو عمل  بعض 
استند  وإن  دستوري حتى  غير 
من  وصدر  دستوري  بند  على 
يحترم  لم  ألنه  دستورية،  جهة 
إرادة المصريين وموافقة األغلبية 
ما  وعلى  عليه  منه  الساحقة 
يحتويه خالل االستفتاء الشعبي 
عليه منذ سنوات قليلة معدودة، 
خاصة عندما تصب هذه التعديالت 
الرئيس  المقترحة لصالح شخص 
الشعب  مصالح  حساب  على 
في  المشروع  وحقه  المصري 
تعزيز الديمقراطية وتداول السلطة 
المناصب الرسمية في  في جميع 
رئيس  منصب  من  بدءاً  الدولة 
بالمناصب  مروراً  الجمهورية 
في  أو  الحكومة  في  الحكومية 

مجلس النواب.
يؤكدان  والمنطق  التاريخ  وألن 
ونهاية  بداية  من  البد  أنه  على 
ألي حكم ألن الشعوب ال ترحل 
التاريخ سِجْل  أو تموت، كما أن 
الشعوب واألوطان، وعلى كل مّن 
ال يُشاركني الرأي الرجوع قليالً 
السياسية  المسيرة  الستعراض 
للجنرال الفرنسي الراحل شارل 
الشعب  يعتبره  الذي  ديجول 
الفرنسي األب الروحي له وقائد 
االستقالل الحقيقي لبالدهم ضد 
الحرب  أثناء  النازي  االحتالل 
للمقاومة  الثانية لقيادته  العالمية 
الشعبية وترأسه لحكومة فرنسا 
التي تم اشهارها واإلعالن  الحرة 
العاصمة  الوقت من  عنها في ذلك 

يناير   18 في  لندن  البريطانية 
1940 حتى سنة 1943، حيث 
ترأس اللجنة الفرنسية للتحرير 
الوطني التي أصبحت في يونيو 
بمثابة   1944 سنة  حزيران   /
للجمهورية  المؤقتة  الحكومة 
الفرنسية، التي قادته ألن يكون 
الفرنسية  أول رئيس للجمهورية 
الخامسة فيما بعد حتى اضطره 
عن  للتنحي  الفرنسي  الشعب 
ابريل   28 يوم  مساء  منصبه 
العديد  اندالع  بعد   1969
له  المناوئة  المظاهرات  من 
والستمراره في الحكم والتي حالت 
بينه وبين تطبيق مشروعه الهادف 
الالمركزية في  المزيد من  إلطالق 
استفتاء شعبي  البالد من خالل 
ديجول  الرئيس  فيه  يحصل  لم 
المقبولة  المئوية  النسبة  على 
لتنفيذ مشروعه، ما أدى لتنحيه 
عن الحكم رغم تاريخه الوطني 
الُمشرف الذي لم ينجح في التشفع 

له لدي الشعب الفرنسي.
كما أجبر الشعب الجزائري الرئيس 
بوتفليقه مع الفارق الكبير أن يعلن 
لرئاسة  عن عدم ترشحه مجدداً 
الرئاسية  االنتخابات  في  الدولة 
شعبية  مظاهرات  بعد  القادمة 
البالد  حاشدة كادت تهدد استقرار 
والعباد في الجزائر، وهو ما ال 
نريده لمصر وشعب مصر وماال 
بكل  السيسي  للرئيس  نرضاه 
القيام بإجراء هذه  تأكيد في حال 

التعديالت الدستورية.
اللهم إني قد بلغت .. اللهم فأشهد..
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  يا رايح أَكثِر من الفضائح، هذا هو حال رئيس 
الوزراء الكندي جوستان تريدو الذي يوشك على 
بعد  السياسة  الوزراء وعالم  رئاسة  الرحيل من 
كل هذه الفضائح التي كان العباً أساسياً فيها ... 

اللهم ال شماته.
الرسالة

الكرم هو أن تعطي أكثر مما تستطيع
والكبرياء أن تأخذ أقل مما تحتاج

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

مقتل 49 يف إطالق نار مبسجدين يف نيوزيلندا ورئيسة الوزراء 
تصفه بهجوم »إرهابي«

  قتل مسلح واحد على األقل 49 شخصا 
وأصاب أكثر من 40 خالل صالة الجمعة في 
مسجدين بنيوزيلندا في أسوأ حادث إطالق نار 
في تاريخ البالد والذي وصفته رئيسة الوزراء 

جاسيندا أرديرن بأنه عمل إرهابي.
وبث مسلح لقطات حية للهجوم على اإلنترنت 
من مسجد في مدينة كرايستشيرش على غرار 
الفيديو بعد أن نشر  عمليات القتل في ألعاب 

بيانا يندد فيه بالمهاجرين ويصفهم ”بالغزاة“.
وقالت أرديرن إنه تقرر رفع درجة التهديد 
األمني في البالد ألعلى مستوى مضيفة أن 
الشرطة ألقت القبض على أربعة، بينهم امرأة، 
لهم آراء متطرفة لكنهم لم يكونوا على أي 

قائمة من قوائم المراقبة.
وأَضافت ”من الواضح أن هذا ال يمكن وصفه 
إال بالهجوم اإلرهابي“، ووصفت ما حدث 
بأنه ”واحد من أحلك األيام التي مرت على 

نيوزيلندا“.
وذكرت الشرطة في وقت الحق أنها تحتجز 
ثالثة أشخاص ووجهت اتهامات بالقتل لرجل 
في أواخر العشرينات. وسيمثل أمام المحكمة 

يوم السبت.
وكان فريق بنجالدش للكريكيت على وشك 
إطالق  بدأ  حينما  المسجدين  أحد  دخول 
الرصاص وقال مدرب الفريق لرويترز إنهم 

جميعا بخير.
وقال مفوض الشرطة مايك بوش إن 49 

شخصا سقطوا قتلى في المسجدين.
أستراليا  لدى  الفلسطيني  السفير  وأشار 

ونيوزيلندا إلى وجود معلومات أولية تشير 
إلى مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في 

الهجومين.
وذكر السفير في اتصال هاتفي مع وكالة 
األنباء الفلسطينية أن الجالية الفلسطينية 
أبلغته بمقتل فلسطيني على األقل، وإصابة 
عدد آخر في الهجومين، موضحا أن السفارة 
تتابع اتصاالتها مع الجهات المختصة في 
نيوزيلندا للحصول على معلومات وبيانات 

رسمية.
وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع 
على وسائل التواصل االجتماعي والتقطه 
يبدو وبثه مباشرة على  المسلح على ما 
اإلنترنت مع بداية الهجوم، ظهر المهاجم 
وهو يقود سيارته إلى مسجد ثم يدخله ويطلق 

الرصاص على من بداخله.
وأظهر المقطع مصلين، ربما كانوا قتلى أو 
مصابين، وهم راقدون على أرضية المسجد. 
صحة  من  التحقق  لرويترز  يتسن  ولم 

اللقطات.
وقال رجل كان داخل مسجد النور لوسائل 
إعالم إن المسلح أشقر وكان يرتدي خوذة 
وسترة واقية من الرصاص. واقتحم الرجل 

المسجد بينما كان المصلون راكعين.
بندقية  معه  ”كانت  المحمود  أحمد  وذكر 
كبيرة... دخل وفتح النار على الجميع في 
المسجد في كل اتجاه“. وأضاف أنه تمكن من 
الهرب مع آخرين بعد أن حطموا بابا زجاجيا.

وقالت الشرطة إن 41 قتلوا في مسجد النور 

وسبعة في مسجد بحي لينوود وتوفي شخص 
المستشفى. وذكرت مستشفيات أن هناك  في 

أطفاال بين الضحايا.
أفاد  الهجوم  وقبل وقت قصير من وقوع 
منتدى  على  الجمعة  يوم  مجهول  منشور 
محتوى  بتقديم  المعروف  تشان  إنفنيت 
الكراهية، بأن  متنوع بما في ذلك خطاب 
الغزاة“  المنشور ”سينفذ هجوما ضد  كاتب 
الحي  للبث  المنشور روابط لموقع  وتضمن 
للهجوم  على فيسبوك ظهرت عليها لقطات 

والبيان.

ولم يعرف بعد أن كان الهجومان نفذهما نفس 
الشخص.

وقال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون 
إن أستراليا احتجز بعد الهجوم.

وقالت الشرطة إن السلطات طلبت من جميع 
المساجد في نيوزيلندا إغالق أبوابها ونشرت 
حراسا مسلحين هناك وأضافت أنها ال تبحث 

عن ”مشتبه بهم محددين“.
ويشكل المسلمون أكثر قليال من واحد في المئة 
من إجمالي سكان نيوزيلندا وفقا لتعداد أجري 

عام 2013.

وأظهرت اللقطات التي بثت على اإلنترنت، 
والتي يبدو أنه تم التقاطها بواسطة كاميرا 
مثبتة برأس المسلح، المهاجم وهو يقود سيارته 
ويستمع للموسيقى. وبعد أن توقف سحب 
بندقيتين وسار مسافة قصيرة إلى المسجد حيث 

بدأ في إطالق النار.
ولمدة خمس دقائق أطلق الرصاص مرارا 
على المصلين ليسقط أكثر من 12 قتيال في 
غرفة واحدة. ثم عاد للسيارة خالل هذه الفترة 
ليغير البندقيتين ويعود للمسجد لفتح النار على 

أي شخص يبدو أنه لم يفارق الحياة بعد.

حكمة العدديقول جبران خليل جبران:

اعداد: أنطوانيت جرجوس

احلزب احلاكم يف اجلزائر يتخلى عن الرئيس 
وقيادي يقول: بوتفليقة أصبح تارخيا

إسرائيل تشن ضربات جوية على غزة بعد 
إطالق صاروخني على تل أبيب أمريكا تؤكد أنه ال يوجد إطار زمين النسحابها من سوريا

  أبدى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في 
الجزائر مزيدا من المؤشرات على التخلي عن دعم 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع بدء موجة جديدة من 
االحتجاجات يوم الجمعة في حين قال قيادي بارز 
في الحزب الحاكم خالل مقابلة إن بوتفليقة أصبح 

”تاريخا اآلن“.
وتراجع بوتفليقة عن قراره الترشح لوالية جديدة 
بعد احتجاجات شعبية ضده. لكنه لم يعلن تنحيه 
على الفور، إذ يعتزم البقاء في السلطة لحين صياغة 

دستور جديد.
وبدأ بوتفليقة يفقد حلفاءه بوتيرة متسارعة في األيام 
القليلة الماضية بعد عودته من رحلة عالج في سويسرا.

وتعد التصريحات التي أدلى بها حسين خلدون لقناة 
النهار التلفزيونية ليل الخميس ضربة جديدة لبوتفليقة 

الذي كان يأمل في تهدئة الجزائريين بالتعهد باتخاذ خطوات لتغيير 
الساحة السياسية التي يهيمن عليه هو والمقربون منه منذ عقود.

وقال إنه يتعين على الحزب أن يتطلع إلى األمام وأن يدعم أهداف 
المحتجين.

وتجمع آالف المحتجين يوم الجمعة في وسط العاصمة الجزائرية 
لمواصلة الضغط على بوتفليقة للتنحي.

وهتف المحتجون برحيل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وانتشرت 
الشرطة بكثافة في أنحاء العاصمة لكن االحتجاجات كانت سلمية.
ويملك الحزب األغلبية في جميع المجالس المنتخبة بما في ذلك 

البرلمان والمجالس البلدية.

وشارك عشرات اآلالف من الجزائريين في احتجاجات استمرت 
أسابيع للمطالبة بعهد جديد وقادة أصغر سنا يوفرون قدرا أكبر من 

الحريات االجتماعية والرخاء.
ونادرا ما يظهر بوتفليقة )82 عاما( علنا منذ إصابته بجلطة دماغية 

في عام 2013 ويقول المحتجون إنه لم يعد الئقا للحكم.
 وقال وزير سابق على صلة بالمقربين من بوتفليقة إن الرئيس قد 
ال يصمد نظرا لتزايد الضغوط عليه من كافة الطبقات االجتماعية 

في الجزائر.
وقال الوزير الذي طلب عدم ذكر اسمه إن اللعبة انتهت وإن بوتفليقة 

ال يملك خيارا سوى التنحي اآلن.

  قصف الطيران اإلسرائيلي منشآت لحماس في قطاع غزة 
في وقت مبكر اليوم الجمعة بعد ساعات من إطالق صاروخين 
من القطاع على تل أبيب في أول هجوم من نوعه منذ حرب 

عام 2014.
اإلسرائيلية  البلدات  في  اإلنذار مجددا  وُسمع دوي صفارات 

الواقعة على الحدود بعد الفجر.
وقال الجيش اإلسرائيلي إن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ 
اعترض خمسة من ستة صواريخ أخرى أطلقت على إسرائيل.
يقرب من مئة هدف  إنه قصف ”ما  بيان  الجيش في  وقال 

عسكري“ تابع لحماس.
وأرفق الجيش مع البيان صورا لعدة مواقع قال إنه استهدفها منها 
الغربية وموقع  بأنه مقر عمليات حماس في الضفة  ما وصفه 
لتصنيع الصواريخ وموقع بحري وصفه بأنه مخزن لألسلحة.
وذكرت وسائل إعالم فلسطينية أن القصف شمل أنحاء متفرقة 
من غزة من رفح في الجنوب إلى شمال القطاع الساحلي المزدحم 

بالسكان ويقطنه مليونا فلسطيني.
وأخليت بعض المباني المستهدفة كإجراء احترازي حيث كانت 

حماس تتوقع رد فعل من جانب إسرائيل.
وقال مسؤولون من وزارة الصحة في غزة إن رجال وامرأة 

أصيبا بعدما تعرض منزلهما ألضرار في الصباح الباكر.
وقال شهود إن انفجارات قوية نتيجة الضربات الجوية هزت 

المباني في غزة وأضاءت السماء فوق المواقع التي قصفت.
دوت صفارات اإلنذار شماال ليل الخميس في تل أبيب بسبب 
صاروخين وصفهما الجيش بأنهما أطول مدى أطلقا من غزة.
ولم يسفر إطالق الصواريخ عن سقوط قتلى أو جرحى إذ لم 
تسقط في مناطق بها بنايات، لكنه أثار التوتر في إسرائيل قبل 
الوزراء  يسعى رئيس  التي  نيسان  أبريل  التاسع من  انتخابات 
بوالية خامسة من خاللها معتمدا على  للفوز  نتنياهو  بنيامين 

مسوغاته في مجال األمن القومي.
إن صواريخ  أبيب وقال شهود  تل  في  انفجارات  وسمع دوي 
اعتراضية انطلقت من نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي 

وانفجرت ولكن الجيش قال إنه لم يتم إسقاط أي صواريخ.
وهذا هو أول هجوم من نوعه في المدينة منذ حرب غزة بين 

حركة حماس التي تدير القطاع وإسرائيل في 2014.
وقال اللفتنانت كولونيل أفيخاي أدرعي ”حماس أطلقت الصواريخ 

على تل أبيب ليل أمس“.
الجهاد اإلسالمي  نفت حركة  ونفت حماس مسؤوليتها، كما 

ولجان المقاومة الشعبية إطالق أي صواريخ.

  تعهدت اإلمارات بدعم 
سوريا بمبلغ 65 مليون دوالر 
أمريكي في عام 2019 وذلك 
في إطار جهودها من أجل رفع 
المعاناة عن الشعب السوري.

ونقلت وكالة األنباء اإلماراتية، 
كلمة زكي أنور نسيبة وزير 
دولة – أمام مؤتمر بروكسل 
الثالث حول “دعم مستقبل 
سوريا والمنطقة” الذي انطلق 
في العاصمة البلجيكية بحضور 
وزراء وممثلين عن 85 دولة 

– إن قيمة ما قدمته اإلمارات من مساعدات تتعلق باألزمة 
السورية بلغت مليار دوالر أمريكي، مؤكدا أن اإلمارات 
كانت سباقة في المساهمة في تخفيف وطأة الوضع اإلنساني 
لألزمة السورية، وتقديم الدعم اإلنساني للنازحين والالجئين، 
سواء أكان عبر الوكاالت األممية أو صندوق االئتمان إلعادة 

إعمار سوريا .

وأكد أن دولة اإلمارات تؤمن بشدة بأن الحل السياسي هو الحل 
الوحيد الكفيل بإنهاء األزمة في سوريا، لذا تدعم اإلمارات 
الجهود الدولية، التي تعمل على التوصل إلى اتفاق سالم 
شامل في سوريا، وذلك في إطار القرار األممي 2254، 
ويسعدها أن نعلن عن تعهد دولة اإلمارات لعام 2019 
بمبلغ 65 مليون دوالر أمريكي، كما نؤكد استمرار جهودنا 

الدبلوماسية لدعم الحل السياسي.

 قال المبعوث األمريكي جيمس جيفري، 
لتنظيم داعش  لم يبق  إنه  الجمعة،  اليوم 
المقاتلين وأقل من  سوى بضع مئات من 
كيلومتر مربع من األراضي تحت سيطرته 
في آخر معقل له في سوريا، رغم أنه ربما 
كان له ما بين 15 ألفا و20 ألف مناصر 

في سوريا والعراق.
وقال جيفري، ممثل أمريكا الخاص لسوريا 
الذي  الدولي  للتحالف  الخاص  والمبعوث 
إنهاء  يحارب داعش ”نحن على وشك 
الفرات السترداد  الحملة على طول نهر 
آخر أراضي الخالفة. لم يبق سوى بضع 

مئات من المقاتلين وأقل من كيلومتر من األراضي“. وأضاف 
المعركة ستستمر للقضاء على فكر داعش وال يوجد إطار  أن 

زمني النسحاب الواليات المتحدة.

  قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف 
إجراءات  السلطات شددت  إن  كاستانير 
األمن قرب دور العبادة اليوم الجمعة بعد 
هجومين على مسجدين في نيوزيلندا أسفرا 

عن مقتل 49 شخصا.
وقال كاستانير في حسابه على تويتر ”ستُنظم 

دوريات قرب دور العبادة“.
وقتل مسلح واحد على األقل 49 شخصا 
أكثر من 20 آخرين بجروح  وأصاب 
خطيرة في مسجدين بمدينة كرايستشيرش 
فيما  الجمعة  نيوزيلندا خالل صالة  في 

وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بأنه عمل إرهابي.

اإلمارات تتعهد بـ 65 مليون دوالر لدعم اجلهود 
الدولية ملساندة الشعب السوري

فرنسا تشدد إجراءات األمن قرب دور العبادة بعد هجومي نيوزيلندا
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فريد زمكحل

الربملان الربيطاني يوافق على مقرتح احلكومة 
بتأجيل “بريكست”

فيسبوك يعلن إصالح اخللل الذي طرأ على 
املوقع بشكل كامل

بالغ للنائب العام: اسرائيل اغتالت علماء 
مصريني على منت الطائرة االثيوبية

ترامب يهدد االحتاد االوروبي بعواقب 
اقتصادية خطرية

  وافق البرلمان البريطاني مساء الخميس 
بتأجيل  ماي  تيريزا  حكومة  مقترح  على 

انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي.
مقترح  العموم  مجلس  في  نائبا   412 وأيد 
أعضاء  من   202 عارضه  فيما  الحكومة، 

المجلس.
وقبل ذلك رفض البرلمان عددا من التعديالت 
الذي يدعو الحكومة  التعديل  بينها  القانونية، 
ثان  استفتاء  “بريكست” إلجراء  تأجيل  إلى 
حول انسحاب المملكة من االتحاد األوروبي. 
فيما  التعديل،  هذا  ضد  نائبا   334 وصوت 

أيده 85 نائبا.
 ”H “التعديل  بـ  المسمى  التعديل  تقديم  وتم 
على مقترح الحكومة البريطانية حول تأجيل 
“بريكست”، والذي سيتم التصويت عليه في 

وقت الحق من الخميس.
وكان مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد 

أعلن عن معارضته لهذا التعديل الذي ينص على تمديد العمل بالمادة 
50 من معاهدة االتحاد األوروبي المتعلقة بخروج أعضاء االتحاد منه، 

من أجل إتاحة وقت كاف إلجراء استفتاء ثاني على “بريكست”.
حال  في  “بريكست”  بتأجيل  األصلي  مقترحها  بسحب  ماي  وهددت 
البريطاني  البرلمان  رفض  ذلك  إلى  باإلضافة  عليه.  تعديالت  إقرار 
لـ  جديدا  موعدا   2019 يونيو  من   30 الـ  تحديد  منفصل  تصويت  في 

“بريكست”، وذلك بـ 314 صوتا مقابل 311 صوتا.

وفي تصويت آخر، رفض البرلمان ما يسمى بـ “التعديل I” الذي ينص 
على منح البرلمانيين صالحيات ومهلة لـ “إيجاد حل )للمضي قدما في 
عملية بريكست( من شأنه أن يحظى بتأييد األغلبية”، وأيد التعديل 312 

نائبا وعارضه 314.
كما رفض البرلمان )318 صوتا مقابل 302( التعديل الذي قدمه زعيم 
الوزراء  فيه رئيسة  المعارض جيريمي كوربين، وحث  العمال  حزب 
لـ  التأييد  يحشدوا  لكي  وقتا  البرلمانيين  لمنح  الجهود  بذل  على  ماي 

“موقف مختلف” بشأن “بريكست”.

الخميس،  يوم  فيسبوك،  أعلن    
بعد إصالح  العمل  إلى  الموقع  عودة 

مشاكل متعلقة بالخوادم.
فيسبوك  مستخدمي  من  عدد  وكان 
حول العالم أفادوا أمس إصابة الموقع 
facebook� وسم  وانتشر  “ععطل. 
down#” على تويتر مع إشارة إلى 

عطل فني أصاب التطبيق.
من جهته، أقر فيسبوك بوجود عطل، 
بعض  بأن  علم  على  “نحن  قائاًل: 
يواجهون  العالم  حول  المستخدمين 

صعوبات في استخدام التطبيق”.
بريطانيا  في  مستخدمون  وكان 
وبعض الدول العربية شكوا من عدم 
بشكل  الموقع  استخدام  على  قدرتهم 

سليم.
إلى ذلك، أفاد مستخدمو فيسبوك بأن 
خدمات أخرى يملكها موقع التواصل 
وواتساب”،  كـ”إنستغرام  األشهر، 
انقطاع في الخدمة، األمر  تعاني من 
الشركة  أن  يعتقد  بعضهم  الذي جعل 
من  فريد  إلكتروني  لهجوم  تتعرض 

نوعه.
المتأثرون  المستخدمون  وقال 
بانقطاع الخدمة، إن رسالة تظهر لهم 
عملية  من  جزء  المشكلة  بأن  تعلمهم 

على  مجدولة  صيانة 
صفحة  أن  من  الرغم 
الخاصة  التطوير 
إلى  تشير  ال  بفيسبوك 
وُكتب  المشكالت.  تلك 
“سيعود  الرسالة:  في 

فيسبوك قريًبا”.
أيًضا:  كتب  كما 
فيسبوك  توقف  “لقد 
الصيانة  أعمال  بسبب 
الوقت  في  الضرورية 
تكون  قد  ولكن  الحالي، 
استئناف  على  قادًرا 
غضون  في  التصفح 
وفي  قليلة.  دقائق 
اقرأ  ذلك،  غضون 

المزيد عن سبب ظهور هذه الرسالة. 
قيامنا  أثناء  شكًرا على سعة صدرك 

بتحسين الموقع”.
من  تمكنوا  أنهم  آخرون  وذكر 
الموقع وتطبيقه، ولكن  إلى  الوصول 
الرئيسية،  الوظائف  بعض  أن  يبدو 
مثل تحميل الصور أو إضافة حاالت 

أو ضبط صفحات معينة، ال تعمل.
كما أبلغ األشخاص عن رؤية رسالة 
تحديث  في  “مشكلة  وجود  بشأن 

حالتك”، وشجعهم الموقع على إعادة 
المحاولة في غضون بضع دقائق.

مستخدمون  أفاد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
مسنجر  الفوري  التراسل  خدمة  أن 
أيًضا.  تعمل  ال  لفيسبوك  التابعة 
 Down ”ووفًقا لموقع “داون ديتكتر
ال  المشكلة  أن  يبدو   ،Detector
تنحصر بدولة بعينها، إنما تحدث في 

جميع أنحاء العالم.
فيسبوك  خدمات  أن  إلى  يُشار 
إنستغرام  ذلك  في  بما  األخرى، 

لم  إذ  المشكالت،  ذات  من  تعاني 
على  قادرين  الخدمة  مستخدمو  يعد 

الوصول إلى تطبيقها.
انقطاع  أن  إلى  أيضا  اإلشارة  تجدر 
خدمات فيسبوك وإنستغرام ومسنجر 
وواتساب ليس األول اليوم، إذ حدث 
األربعاء  اليوم  من  سابق  وقت  في 
اإللكتروني  البريد  خدمة  في  انقطاع 
جيميل،  غوغل  لشركة  التابعة 
خدماتها  من  عدد  إلى  باإلضافة 

األخرى.

أحمد  نبيل  المصري  العام  النائب  كلف    
للبالغ  فوري  بفحص  الفني  مكتبه  صادق، 
السالم، حول  عبد  المحامي عمرو  من  المقدم 

حادث تحطم الطائرة اإلثيوبية مساء األحد.
طلب  الذي  البالغ  بفحص  العام  النائب  وأمر 
فيه المحامي بفتح تحقيق حول وفاة المصريين 

الـ 6 ومعرفة هل تم اغتيالهم أم ال بالحادث؟.
من  فريق  بإيفاد  البالغ  في  المحامي  وطالب 
أعضاء النيابة العامة، لمتابعة سير التحقيقات 
للوقوف على  اإلثيوبية  السلطات  التي تجريها 
أسباب حادث سقوط الطائرة الذي كان من بين 

ضحاياه 6 مواطنين علماء مصريين.
وأضاف البالغ: “نطالب بالوقوف على معرفة 
الحادث قدريا بسبب عطل فني أم  إذا كان  ما 
أن الحادث مدبر؟ واتخاذ الالزم على ضوء ما 
تسفر عنه التحقيقات على الصعيد الدولي من 

أجل القصاص لشهداء العلم”.
االستخبارات  “أجهزة  البالغ:  وأضاف 
اإلسرائيلي  الموساد  رأسها  وعلى  األجنبية 
كان لها باع كبير في اغتيال عدد من العلماء 
مثل  الماضية،  العقود  مر  على  المصريين 
التي  موسى  سميرة  المصرية  الذرة  عالمة 
كاليفورنيا  والية  في   1952 عام  اغتيلت 
الذي  حمدان  جمال  العالم  وكذلك  األمريكية، 

عام  اإلسرائيلي  الموساد  أيدي  على  اغتيل 
نجيب،  سمير  المصري  الذرة  وعالم   ،1993
اغتيل  الذي  الدكتور مصطفى مشرفة  والعالم 
اغتيل  الذي  المشد  يحيى  والعالم   ،1950 عام 

عام 1980”.
“بوينغ  طراز  من  وهي  الطائرة  وتحطمت 

رقم  الرحلة  تنفذ  كانت   ”737�800MAX
وسط  دبرزيت  مدينة  قرب   ”ET� AVJ“

إثيوبيا.
وأقلعت الطائرة عند الساعة 08:38 بالتوقيت 
المحلي من العاصمة أديس أبابا باتجاه نيروبي، 

وفقد االتصال بها بعد ست دقائق.

  هدد الرئيس االمريكي دونالد ترامب الخميس االتحاد األوروبي 
بعواقب اقتصادية “خطيرة” إذا لم يتفاوض على اتفاقية تجارية مع 

الواليات المتحدة.
وقال “إذا لم يجروا محادثات معنا، سنتخذ تدابير ستكون خطيرة 
العديد  الناحية االقتصادية. وسنفرض رسومًا جمركية على  من 
من المنتجات التي تدخل” الواليات المتحدة. واضاف ان “االتحاد 

األوروبي يعاملنا بشكل غير عادل للغاية”.
الى “اتخاذ اجراءات  التفاوض سيدفع واشنطن  وتابع ان عدم 

ستكون جيدة للواليات المتحدة”.
الخميس عن  البرلمان األوروبي في وقت سابق  وعجز أعضاء 
التوصية ببدء محادثات تجارية مع  تبني موقف مشترك إزاء 
المفوضية األوروبية بهزيمة في  المتحدة ومنيت بذلك  الواليات 

الملف الحساس.
البرلمان األوروبي “التقرير حول معرفة إن كان يجب  ورفض 
التوصية ببدء محادثات تجارية مع الواليات المتحدة” لكن “ليس 
هناك أي موقف من البرلمان األوروبي في هذا الخصوص” كما 

قال مكتبه االعالمي بعد التصويت.
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بقلم:  رفاه السعد

    ازمة حقيقية تعصف بواقع التعليم 
في العراق منذ عام ٢٠٠٣ وحتى االن 
مستوى التعليم في تدني غير مسبوق جعل 
من العراق ان يصل إلى ادنى مستوى 
في ترتيب الدول من ناحية جودة التعليم.
العلم  الذي كان وجهة طالبي  العراق 
والمعرفة ومنارة العلم يعاني من االهمال 
التدريس، في عام  الحكومي وتردي 
٢٠١٩وال تزال هناك مدارس من الطين 
وطالب يفترشون االرض لطلب العلم 
وجدران مدمرة قد تسقط في اي لحظة 
على التالميذ فيما اصبحت مدارس اخرى 
مكب للنفايات وبعضها اصبحت مأوى 
المدارس  للنازحين.فيما شهدت بعض 
النقص في  اكتضاضا للطلبة بسبب 
المدارس ونقص الطاقم التدريسس ايضا.
اسئلة  تسريب  فضيحة  عن  ناهيك 
االمتحانات وفضيحة اخرى تم تداولها 
على مواقع التواصل االجتماعي وهي 
المعلمين والمعلمات للطالب  ضرب 
تلو األخرى اخرها كانت في  .فضائح 
محافظة البصرة وهو االعتداء من قبل 
متنفذين في الدولة على بعض الكوادر 

التدريسية. 
الكبير والالفت في مستوى  التراجع 
العراق كشف عنه مؤشر  التعليم في 
العالمي الصادر ، عن  التعليم  جودة 
المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس 
لعام ٢٠١5 – ٢٠١6 ، والذي أكد أن 
العراق خارج التصنيف الدولي من حيث 
جودة التعليم ، معتبرا أنه بال تعليم أصال 
، ألنه ال يتوفر فيه أبسط معايير الجودة 
فى هذا المجال نتيجة اإلهمال الحكومي.
ورغم التخصيصات المالية الكبيرة اال 

ان االهمال الحكومي بدى واضحا حتى 
على مدارس العاصمة بغداد والتي يكابد 
طلبتها المشاق من أجل استكمال دراستهم.

وفي دراسة نشرت في احد المواقع العراقية 
التالميذ  الى ان عدد  المحلية اشارت 
الذين ُسّجلوا في الصف االول االبتدائي 
عام ٢٠٠5 في العراق بلغ مليون طالب 
وصل منهم الى الصف السادس االعدادي 
وشارك في امتحانات عام ٢٠١٧ نحو 

٣٠٠ الف طالب فقط … 
وهذا يعني أن العراق خسر ٧٠٠ ألف 
طالب خالل الطريق الدراسي بين اإلبتدائية 
العراق  والثانوية وبطريقة أخرى أن 
الذين  خسر ما نسبته ٧٠٪ من طالبه 
كان المفروض بهم الوصول للجامعات .

وحسب إحصائية وزارة التربية والتعليم 
، أن الطلبة الذين شاركوا باإلمتحانات 
لم  )البكالوريا( عام ٢٠١٧  الوزارية 

ينجح منهم سوى ٢٨،٤٪..
قد  وهذا يعني أن فقط ٨٤ ألف طالب 
السادس اإلعدادي من  عبروا مرحلة 
مجموع المليون طالب الذين تم تسجيلهم 
في المدارس عام ٢٠٠5 …. وهذا يعني 
أن ٩١6 الف طالب وطالبة لم يصلوا 

او يعبروا مرحلة السادس اإلعدادي .
في حين تشير مصادر من وزارة التربية 
إلى ان هناك اكثر من ٢٤ مليار دوالر 
تم صرفها على قطاع التربية في عهد 
وزراء التربية كل من فالح السوداني، 
خضير الخزاعي ، محمد تميم ، محمد 
إقبال الصيدلي..إهمال واضح تتحمل 
التي  المتعاقبة  مسؤوليته الحكومات 
تتأمل نشأة جيل متعلم لم تقدم له حتى 

مقاعد الدراسة.!  

    ظاهرة تراكم الثّلوج على األرصفة ظاهرة جديدة وخطيرة 
للخطر. فعمليّة رفع  الكنديّة  المقاطعات  ض بعض سّكان  تعّرِ
الثّلوج عن الّطرقات واألرصفة التي من صميم واجبات البلديّات 
لضمان سالمة الماّرة من الّسكان لم تعُد تتّم بالّشكل المطلوب، 
بل تحّولت إلى ظاهرة اعتياديّة بدأ يلحظها الكثيرون من سّكان 
كيبيك، وعلى وجه التّحديد في مدينتي مونتريال والفال حيث العمل 
لذلك في تضاُعف  الّطبيعيّة  مستمّر والنّتيجة  البلدّي في تراجعٍ 
نسبة الحوادث وعدد المصابين بشتّى أنواع اإلصابات التي قد 
يهدّد البعض منها حياة البعض خاّصة مع نقص عدد األطبّاء في 
المستشفيات وتراجع الخدمة وبالتّالي اإلنتظار لساعات وساعات. 
مّما يؤّكد على تفّشي الفسادّ  في ظّل  انتهاج سياسة عدم الُمساءلة 
إلى  العمل وإعادته  الهادفة لتصويب  المساءلة  المسؤولين،  من 

مساره الّطبيعّي المقبول. 
هذا يحدث من البلديّات ومجالس البلديات التي نتكبّد الكثير من 
العناء النتخاب ُعَمدها ومجالسها وهي تتقاعس عن القيام  بأداء 
دورها الّطبيعي. وال يحاول أحد إقناعي إن وضع الّطرقات التّعيس 
هو نتيجة تراكم الثّلوج، ألن تراكم الثّلوج هو الوضع الّطبيعي 
خاّصة للّشتاء الكندي، كما كان رفعها إلى وقت قريب يتّم بالطريقة 
المثلى. أذاً ما يحدث اآلن وما نراه هو وليد اإلهمال والتّقصير 
وغياب المحاسبة. فهل علينا إعادة النّظر فيَمن سننتخب مستقبليّاً؟ 
والمدهش والمثير للّشفقة والحيرة حديث المؤّسسات الكنديّة والدّستور 
الكندي عن حقوق اإلنسان. وسؤالي أال تدخل سالمة اإلنسان وأمنه 
في إطار هذه الحقوق التي ينّص عليها الدّستور صراحةً؟ سؤال 
نرجو اإلجابة عنه وإاّل فليصمت الجميع وال يتكلّمون عن دستور 

أو خالفه وهو معّطل وال يطبّق إاّل على الورق.
الّشكاوي لرفعها  العديد من  الفترة األخيرة  وقد وصلني في 
للمسؤولين والتي تكتشفها فور نزولك للّشارع الكندي. وهو ما 
يدعوني لمناشدة األحياء بتشكيل ما يُسّمى بمجلس سّكان الحّي 
والذي يتّم تفويضه للحديث عنهم أمام البلديّات أو الهيئات القضائيّة 
المنوط بها التصدّي لكل ما يقع من أضرار على المواطن. أيها 
الّسادة، يوماً بعد يوم نلحظ تراجع الدّور الكندّي وهو ما ال نرضاه 
لبلٍد يُنظر إليه ونعتبره من الدّول المتقدّمة. فإذا كانت الحكومة 
الحاليّة ال تستطيع أن تحافظ على مكانة كندا وموقعها، عليها أن 
ترحل، وأن ترحل فوراً. وألنّنا نحترم قّراءنا، نجدّد العهد بأنّنا 
يقع من  أّي تقصير  سنقوم بنشر وعرض كافّة شكاويهم حول 
أّي جهة خدماتيّة، خاّصة مع تشجيع مجلس إدارة الّرسالة لهذه 
بأن تكون عيناً  الّطبيعي  تقوم بدورها  بأنّها  تؤّكد  التي  الّسياسة 
ولساناً للّشعب مع الحكومة وعيناً للحكومة على مطالب الّشعب. 

واقع التعليم في العراق

استسالم املئات يف جيب الدولة اإلسالمية مع تقدم 
قوات سوريا الدميقراطية

إن  الديمقراطية  قوات سوريا  قالت    
مئات من مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية 
يرافقهم نساء وأطفال استسلموا لها يوم 
أراضي  المتشددون  يفقد  بينما  الخميس 
أمام هجوم مدعوم من الواليات المتحدة 

على آخر منطقة تحت سيطرة التنظيم.
وأمكن رؤية العديد من الرجال يعرجون 
الباغوز سيرا على  أثناء خروجهم من 
طريق مترب على تل صخري، وبصحبتهم 
أطفال يبكون ونساء منتقبات، ويجرون 
حقائب ويحملون أخرى على ظهورهم.

وكان بعض الرجال مصابين أو يستندون 
سوريا  قوات  وقالت  عكازات.  إلى 
منهم  كثيرين  أن  تعتقد  إنها  الديمقراطية 
مقاتلون أجانب. ورفع آباء وأمهات أطفالهم 
على األكتاف لصعود التل وتركوا عربات 

األطفال باألسفل.
قوات  القيادي في  وقال عدنان عفرين 
الخارجين  إن عدد  الديمقراطية  سوريا 
من الجيب لم يتحدد بعد نظرا الستمرار 
خروج الناس، لكنه يقدر بالمئات. ويضاف 
هؤالء إلى آالف تدفقوا من الباغوز خالل 

األسابيع القليلة الماضية.
توقف هجوم  أثناء  المقاتلون  واستسلم 
مدعوم من الواليات المتحدة بدأ يوم األحد 
للسيطرة على آخر منطقة مأهولة تحت 
سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية الذي هيمن 
يوما على ثلث أراضي العراق وسوريا، 

بما في ذلك مدينتا الموصل والرقة.

وفي وقت سابق تعرض الجيب لقصف 
بالمدفعية بينما حلقت طائرات حربية 

في األجواء.
الديمقراطية  وقالت قوات سوريا 
أكثر من ٢٠  المتشددين نشروا  إن 
انتحاريا خالل ثالثة هجمات مضادة 

خالل اليومين الماضيين.
وأضافت أن ١١٢ متشددا على األقل 
قتلوا منذ استأنفت الهجوم، من بينهم 
أكثر من ١5 سقطوا صباح الخميس.
التنظيم  قادة  أيا من  أن  يُعتقد  وال 
قال  الباغوز، حسبما  في  موجودون 
مسؤول دفاع أمريكي. ويعتقد خبراء 
بالحكومة األمريكية أن زعيم التنظيم 
يكون  البغدادي حي وربما  بكر  أبو 

مختبئا في العراق.
وما زال التنظيم يشكل تهديدا أمنيا قويا 
نائية،  مناطق  قدم في  له موطئ  أن  إذ 
أنه سيصعد  ويُعتقد على نطاق واسع 
حملة هجمات بأساليب حرب العصابات.

أعاد تنظيم الدولة اإلسالمية رسم خريطة 
األوسط في عام ٢٠١٤ عندما  الشرق 
أعلن إقامة ”دولة الخالفة“ وأسس نظاما 
ُعرف بالقتل الجماعي واسترقاق النساء 

وتطبيق عقوبات قاسية مثل الصلب.
العسكرية  أكبر هزائمه  التنظيم  وتكبد 
في عام ٢٠١٧ عندما فقد السيطرة على 
بالعراق والرقة في سوريا.  الموصل 
وأُجبر المتشددون بعد ذلك على االتجاه 

إلى آخر معقل لهم في الباغوز التي تتألف 
الضفة  القرى على  من مجموعة من 

الشرقية لنهر الفرات.
للدولة اإلسالمية  وفي جزء من مخيم 
سيطرت عليه قوات سوريا الديمقراطية 
تناثرت األنقاض وأجزاء  قليلة  أيام  قبل 
معدنية محطمة وأشجار نخيل متساقطة. 
وانتشرت على أرض المخيم أغطية وسجاد 
قذرة ممزقة ودراجات  وأحشية فراش 

نارية مهَملة.
وتأجل الهجوم على الجيب مرارا خالل 
األسابيع الماضية للسماح بإجالء اآلالف، 

وكثيرون منهم من أقارب المقاتلين.
الجيب خالل  وفر عشرات اآلالف من 

األسابيع الماضية ونُقل معظمهم إلى مخيم 
في الهول بشمال شرق سوريا.

المخيم يضم  إن  المتحدة  األمم  وتقول 
ألف شخص، ٩٠ في  حاليا نحو 6٧ 
المئة منهم نساء وأطفال، وهو ما يتخطى 
قدرته االستيعابية بكثير. ويقول العاملون 
بالمخيم إنه ال يوجد ما يكفي من الخيام 
إغاثة  والدواء، وحذر موظفو  والطعام 

من انتشار األمراض.
وقال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية إن أنباء وردت عن وفاة أكثر 
من ١١٣ شخصا حتى التاسع من مارس 
آذار وهم في طريقهم إلى المخيم أو بعد 

وصولهم إليه بقليل.

اجلليد الكندي ما له وما عليه

بقلم:  
أ.د. ناهدة العاصي

 nahida.assi@gmail.com

 nahida.assi@gmail.com

   ذكر مشرعون أمريكيون بعد إفادة من مسؤولين 
بإدارة الطيران االتحادي أن طائرات بوينج 737 
ماكس 8و9 ستظل متوقفة عن التحليق ”ألسابيع“ 
على األقل لحين اختبار برمجيات كمبيوتر محدثة 

وتركيبها في جميع الطائرات.

   قال وزير الخارجية األمريكي 
مايك بومبيو إن كل الدبلوماسيين 
األمريكيين الذين كانوا باقين في 
فنزويال غادروها يوم الخميس وسط 
أزمة سياسية بشأن مشروعية إعادة 
انتخاب الرئيس نيكوالس مادورو 

العام الماضي.
وأضاف بومبيو في بيان ”الدبلوماسيون 
األمريكيون سيواصلون هذه المهمة 
من أماكن أخرى في الوقت الراهن 
حيث يستمرون في المساعدة في 
إدارة تدفق المساعدات اإلنسانية 
لشعب فنزويال ودعم الشخصيات 
التي تقاوم الطغيان  الديمقراطية 

بشجاعة“.

طائرات بوينج 
737 ماكس 8و9 

ستتوقف عن التحليق 
»ألسابيع«

بومبيو: كل الدبلوماسيني األمريكيني 
غادروا فنزويال

اجليش اإلسرائيلي يطلق 
صفارات التحذير من الصواريخ 

مبناطق قرب غزة
  قال الجيش اإلسرائيلي إنه أطلق صفارات التحذير من الصواريخ 
في مناطق قرب الحدود مع قطاع غزة يوم الجمعة بعد قليل من 
تنفيذه ضربات جوية ضد أهداف تابعة لحركة حماس في القطاع.



سلسلة لقاءات للحريري يف بروكسل

أردوغان يشن هجوما حادا على السيسي ويوضح سبب رفض املصاحلة 
معه ويقول لنتنياهو: لو حبثنا عن ظامل يف هذا العامل سيكون أنت أليس 

من دخل أماكننا املقدسة باألحذية هم عسكرك وشرطتك؟..

خامنئي يدعو إىل »التعبئة القصوى«: سنلحق بأمريكا أكرب هزمية يف تارخيها

  أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
سلسلة لقاءات أمس، على هامش مشاركته في 
أعمال مؤتمر »دعم مستقبل سوريا والمنطقة« 
في بروكسل، استهلها باجتماع عقده مع مفوض 
سياسة الجوار االوروبية ومفاوضات التوسع 
جواهنس هان حضره وزير الشؤون االجتماعية 
ريشار قيومجيان وسفيرة االتحاد االوروبي في 
لبنان كريستينا السن والوزير السابق غطاس 
خوري، وتم خالله عرض لالوضاع العامة 

في المنطقة وآخر التطورات.
ثم التقى الرئيس الحريري مفوض االمم المتحدة 
لشؤون الالجئين فيليبو غراندي وعرض معه 
أوضاع الالجئين السوريين في لبنان والدعم الذي 

يقدمه المجتمع الدولي للمساعدة في التخفيف 
من تداعيات هذه االزمة على لبنان.

كما اجتمع الحريري مع رئيس البنك االوروبي 
العادة االعمار والتنمية سوما شاكرابارتي، 
االوضاع  مجمل  تناولت  افق  جولة  وكانت 

االقتصادية في لبنان.
للشؤون  السعودي  الدولة  وزير  التقى  بعدها 
الخارجية عادل الجبير، وعرض معه العالقات 

الثنائية بين البلدين من مختلف جوانبها.
ثم استقبل وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد 
الحمد الصباح، وجرى البحث في سبل تطوير 
وتوثيق العالقات اللبنانية الكويتية، اضافة الى 

اوضاع النازحين السوريين في لبنان.

   شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجوما 
حادا على نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، واصفا 

إياه بمرتكب المجازر ومؤكدا رفضه المصالحة معه.
األربعاء  يوم  مساء  ألقاه  خطاب  في  أردوغان،  وانتقد 
بالعاصمة التركية أنقرة، حسبما نقلته وكالة “األناضول” 
شرم  قمة  في  األوروبيين  الزعماء  مشاركة  الرسمية، 
في  األشخاص  من  مجموعة  إعدام  إلى  مشيرا  الشيخ، 
وقال:  القضاء،  من  بقرار  األخيرة  اآلونة  مصر خالل 

“إن مقتل هؤالء الشباب لم يؤثر على قلوبهم”.
وأنا  9 شباب،  إعدام  أردوغان: “وتم مؤخرا  وأضاف 
أصرخ اآلن من هنا، أيها الغرب، يا أوروبا، أين حظركم 

لتطبيق عقوبة اإلعدام؟”.
وتابع الرئيس التركي: “كيف تستجيبون لدعوة السيسي 
رغم أن اإلعدام محظور في االتحاد األوروبي؟ وذلك 

علما بأنه أيضا مرتكب مجزرة”.
واتهم أردوغان الزعماء األوروبيين بأنهم ليسوا نزيهين 
وليسوا ديمقراطيين حقيقيين، معتبرا أنهم لو كانوا كذلك 

لما استجابوا لدعوة السيسي.
وأردف أردوغان بالقول: “هناك كثيرون ممن يريدون 
مصالحتي مع السيسي، لكنني أرفض ذلك دائما وسأرفض. 
الشخص  مع  واحدة  طاولة  إلى  أجلس  لن  ألنني  لماذا؟ 
المناهض للديمقراطية والذي سجن )الرئيس المصري 
بالمئة   52 دعم  على  الحاصل  مرسي،  محمد(  األسبق 

من شعبه، وكذلك يسجن زمالءه”.
وختم الرئيس التركي بالقول: “إن 
هللا سيحاسبنا في حال أنكرنا هذه 

الحقائق”.
الرئيس  قال  اخرى  جهة  ومن 
لرئيس  حديثه  موجها  أردوغان، 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو: 
“لو بحثنا عن ظالم في هذا العالم 

فإن هذا الظالم سيكون أنت”.
التركية  بالعاصمة  خطاب  وفي 
أضاف:  األربعاء،  مساء  أنقرة، 
فإن  استفزازنا  تحاول  كنت  “لو 
هذا لن ينجح معنا ألننا ننتمي لدين 
عالمي يقينا من الوقوع في هكذا 

أالعيب”.
وتابع أردوغان: “أليس من دخل أماكننا المقدسة باألحذية 
)في المسجد األقصى( هم عسكرك وشرطتك؟ كيف ستبرر 

هذا األمر؟”.
وبخصوص قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، 
قال أردوغان: “نتابع قضية خاشقجي ولو تطلب األمر 

سنوصلها إلى المحكمة الدولية”.
أزمة سياسية حادة  بين مصر وتركيا  العالقات  وتشهد 
القاطع  التركية  السلطات  رفض  بعد   2013 العام  منذ 

لإلطاحة بحكم مرسي، الرئيس المصري األسبق والقيادي 
في جماعة »اإلخوان المسلمين«، واالعتراف بشرعية 
الحكومة الجديدة في البالد برئاسة عبد الفتاح السيسي.

وتعتبر تركيا عزل مرسي، الذي حدث في 3 يوليو على 
خلفية مظاهرات واسعة شارك فيها ماليين المصريين، 
»انقالبا عسكريا«، فيما تدين السلطات المصرية، التي 
تصف تلك األحداث بالثورة، هذا الموقف، متهمة تركيا 
بدعم جماعة »اإلخوان المسلمين« التي أعلنتها القاهرة 

رسميا »تنظيما إرهابيا«.

   دعا المرشد اإليراني األعلى علي خامنئي، الخميس، 
إلى التعبئة القصوى من أجل إلحاق »الهزيمة الكبرى« 

األمريكية،  المتحدة  بالواليات 
على حد تعبيره، وذلك ردا على 
ما وصفه بـ«الهجمات األمريكية 

المتصاعدة«.
مع  لقاء  في  خامنئي،  وقال 
مجلس خبراء القيادة اإليراني، 
إن »األمريكيين أوصلوا هجماتهم 
على إيران إلى حدودها القصوى، 
لكن إذا عملنا نحن على تعبئة الحد 
األقصى من إمكانياتنا وقدراتنا، 
سنلحق بأمريكا الهزيمة الكبرى 

في تاريخها«.
وأضاف: »علينا في مقابل هذه 
الهجمات الكثيرة والمتصاعدة لألعداء أن نعمل على 

تعبئة إمكاناتنا وقدراتنا وطاقاتنا لكي يتحّقق الوعد اإللهي 
بالشعب اإليراني العظيم«، وفقا لما جاء على موقعه 

اإللكتروني.
وتابع خامنئي بالقول إن »تجاربنا فيما يتعلّق بطريقة عمل 
األمريكيين واألوروبيين كثيرة جداً. وتجربتنا األخيرة 
في االتفاق النووي والتعهدات التي كان على األمريكيين 
االلتزام بها، لكنهم تراجعوا عنها، ماثلة أمامنا، وعلينا 
االستفادة من هذه التجارب في تعاطينا مع أمريكا والحلف 

المقابل«.
ووصف خامنئي الواليات المتحدة وإسرائيل بأنها »العدو 
الحقيقي« إليران، وقال: »لن نخطئ ونشتبه في معرفة 
عدونا. فأمريكا والصهاينة اليوم يحشدون اليوم كل إمكانياتهم 
وطاقاتهم ضد الشعب اإليراني، والغربيون واألوروبيون 
إلى جانبهم أيضاً يمارسون عداءهم تجاه إيران بنحو ما«.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

بوتفليقة 
مارس عام   2 في  بوتفليقة  العزيز  الرئيس عبد  ولد     
للجزائر منذ االستقالل، وفي  الثامن  الرئيس  1937 وهو 
الرئاسية كمرشح  المنافسة  لدخول  نيته  أعلن   1998 عام 
انسحب جميع  االنتخابات  هذه  إجراء  من  يوم  وقبل  حر 
المرشحين المنافسين اآلخرين بحجة دعم الجيش له ونية 
لالنتخابات  الوحيد  المرشح  هو  ليبقى  الواضحة  التزوير 
عالية وسط جيل  تكن  لم  بارز وشعبيته  يكن  لم  ونجاحه 
أبرمت  وفي عهده  قبل،  من  يعرفه  يكن  لم  الذي  الشباب 
الجزائر أتفاق شراكة مع اإلتحاد األوروبي في 22 أبريل 
قمة مجموعة  في  تشارك  الجزائر  كما أصبحت   ،2001
بوعكة صحية  قد أصيب  أنه  إال   2000 منذ سنة  الثمانية 
في نوفمبر 2005 ، ونقل لمستشفى فرنسي خرج منها في 
31 ديسمبر 2005 ، وفي 6 سبتمبر عام 2007 ، تعرض 
من  دقيقة   40 قبل  انفجار  حدث  حيث  اغتيال  لمحاولة 
وصوله للمنصة الشرقية خالل جوله شرق البالد وقد خلف 
بواسطة  تم  والتفجير  قتياًل و71 جريحاً   15 الحادث  هذا 
أمره من طرف  اكتشاف  تم  ناسف  يحمل حزام  أنتحاري 
الرئيس  ينتظرون  الذين  الجمهور  إلى  فهرب  شرطي، 
ثانية  ليفجر نفسه بين الحشود. وتعرض الرئيس للمرض 
المستشفيات  إحدى  إلى  مباشرة  ونقل  دماغية  إثر جلطة 
ولكن على كرسي  الجزائر  إلى  فترة  بعد  الفرنسية وعاد 
متحرك مما زاد الجدل حول قدرته على تولي مهام الحكم 
يوماً، غاب   80 مدتها  فترة غياب طويلة  بعد  البالد  في 
ود على حضورها أهمها  فيها الرئيس عن عدة مناسبات تعَّ
رج الدفعات  ذكرى االستقالل ونهائي كأس الجزائر، وتخَّ
عيد  القدر وصالة  وليلة   ، العسكرية  بأكاديمية شرشال 
الجزائر  أطول رؤساء  بوتفليقة  الرئيس  ويعتبر  الفطر.  
حكماً ومنذ فترة أعلن الرئيس بوتفليقة ترشحة لفترة جديدة 
رافضة  المظاهرات  خروج  في  سبباً  كان  الذى  األمر 
ترشيحه مرة أخرى، وقد شاركت في هذه المظاهرات كل 
بوحريد  الكبيرة جميلة  المناضلة  فيهم  بما  الشعب  أطياف 
إلى  بوتفليقة  الرئيس  وسافر  القضاء وغيرهم.   ورجال 
فجأة  ويعلن  ليعود  المرة الستكمال عالجه  هذه  سويسرا 
عدم ترشحه لفترة خامسة وأنه لم يكن ينتوى الترشح مرة 
أخرى رغم أنه أعلن منذ فترة عن ترشيحه الذي كان سبباً 
في خروج المظاهرات ولكن تراجعه كان له األثر الطيب 
البلد  هذا  إلى  الهدوء  أعاد  والذى  الجزائريين  نفوس  في 
الجميل الذي ينفرد بمكانة عظيمة في نفوس كل المصريين 
بل والعالم العربي،  فالجزائر هي التي قدمت مليون شهيد 
تعود  أن  ونرجو  واستقاللها،  تحصل على حريتها  حتى 
األمور إلى نصابها فالمنطقة العربية لم تعد تتحمل تدمير 
دول كبيرة مثل الجزائر في شكل ربيع دمرت في ربوعه 

دول عربية من قبل .

youssef.zemokhol@yahoo.com
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بقلم: تيماء الجيوش

القانون الكندي و املساواة اجلندرية
    لعلي أتقدم هنا بشرٍح إضافي في هذا المقال لماذا اعتقد جازمة 
ان كندا هي نموذجاً يُحتذى به من حيث المساواة الجندري و سأوجز 

ذلك بما يلي: 
شمل النهج الذي تتبعه كندا للقضاء على التمييز ضد المرأة مستويات 
العام والهيئات  الدستورية والتشريعات والتعليم  الحماية  عديدة مثل 
 Canada.والبحوث واإلجراءات  العامة  والتوعية  المؤسسية 

 .constitution
المكانة االولى و هو المصدر  له  الدستوري في كندا  القانون  و 
القانون ان  بقية فروع  الحريات عامة و على  للحقوق و  األساسي 
تتبع احكامه. بمعنى ادق دستور كندا هو القانون األسمى في البالد 
يُشار  الذي عادة  للحقوق والحريات و  الكندي  الميثاق  وهو يتضمن 
اليه ب )الميثاق( Charter. من اهم المواد الرئيسة فيه و تُعدُّ ركيزة 
الميثاق المادة Equality 15 منه حيث تؤكد مبدأ المساواة و تناهض 
بالُمطلق التمييز القائم على أساس العرق أو األصل القومي أو اإلثني 
أو اإلعاقة  العقلية  الحالة  أو  العمر  أو  الجنس  أو  الدين  أو  اللون  أو 

الجسدية لألفراد. 
أضف على ذلك و منذ آذار / مارس 1998 ، قامت حكومة كندا بتبني 
عدداً من التدابير التشريعية لتحسين حماية حقوق المرأة باعتبار انها 
بتفاصيله و  التشريع  امتد  ال يتجزأ من حقوق االنسان  ، و  جزءاً 
المهاجرين  قانون حماية  الثغرات في  الى ملئ  الدستور  تجانسه مع 
والالجئين وتعزيز حماية المرأة الالجئة و المهاجرة و كذلك الحال 

بالنسبة للقانون  الجنائي الكندي 
Canada criminal code ، وكان ذلك من بين التدابير التشريعية 

األخرى.
كي تُعزز القوانين و تُطبق كان ال بد من استراتيجية على المستوى 
الهامة باعتماد خطة  الكندي. فكانت الخطوة االولى و  الفدرالي 
التزام اصيل من  الجنسين كمبادرة على  للمساواة بين  او مبادرة 
الكندية  الدولة  تنفك  لم  المرأة والتي  لتعزيز مساواة  الحكومة  قبل 
إلى  المبادرة  العميق منذ عقود. تحولت بعد ذلك هذه  من تعزيزها 
استراتيجية تمولها الحكومة نفسها و بالتدرج المتواصل و التراتبي 
و خطوة بخطوة تم الُمضي ُقدماً بهذه االستراتيجية ، ورافق ذلك و 
بكل موضوعية تقييم   إنجازات كل عام من حيث النجاح و االخفاق 

و الصعوبات و اإلمكانيات المتاحة حقاً. 
لكن من حيث المضمون ما هي العناصر األساسية لهذه االستراتيجية 

الفيدرالية؟ 
حقيقًة هي تقوم على ما يلي: 

تقييمها على  القائمة عبر مراقبتها و  السياسات والبرامج  بلورة   -١
المدى القصير. 

٢- التقدم بمبادرات حديثة اعتماداً على ما تفرزه التطبيقات العملية.
٣-االهم من هذا و ذاك التنفيذ التام للتحليل الواقعي  وااللتزام القائم 

فيما يخص المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس . 
٤- لم تغفل اإلستراتيجية المومأ عن الدور الهام للعمل التطوعي و 
تعزيز قدرات قطاع المتطوعين ، و انخراط الكنديين عبر المشاركة 
العمل  ُندرُك أهمية  للكنديين .و لعلنا جميعًا  المنهجية والمنسقة 

التطوعي في كندا و نلمس اثاره في تفاصيل حياتنا اليومية. 
٥-الوفاء بالتزامات كندا الدولية والتزاماتها و هذا يبرز أيضاً للعيان 
عبر انخراط كندا Humanitarian role الدور اإلنساني الذي تقدمه 
للمجتمع الدولي عند الكوارث و األزمات و استقبال الالجئين نموذجاً 

قائماً و بعمق. 
تفعيله وفقاً  المساواة و  ناحية آخرى و كمثاٍل على تطبيق مبدأ  من 
القانون  التطبيق نجد ان  النظرية و  لهذه اإلستراتيجية و من حيث 
الجزائي الكندي Canada criminal code كان و ال يزال متميزاً 
المستوى  المرأة على  بالعنف ضد  يتعلق  فيما  تدابير معينة  باتخاذ 
الفيدرالي منذ عام 1998. نجد تحت سقف هذا القانون و في سبيل 
جعل محاكمة ضحايا الجرائم الجنسية أو العنيفة التي تقل أعمارهم 
عن 18 سنة أكثر مرونة و خالية من التعقيد ، نجد ان المشرع أكد 
الذين  المدعى عليهم  قبل  تقييد استجوابهم من  يتم  على ان الضحايا 
للمدعى  قانوني مشروع  المحكمة. و هذا مبدأ  أنفسهم في  يدافعون 
لتوكيل محامين. كما و  اللجوء  أنفسهم دون  يدافعوا عن  عليهم ان 
ع أمراً اخر أال و هو والسماح بحضور شخص داعم  أضاف الُمشِرّ
يشجع الضحايا أو الشهود خاصة في حاالت العنف الجنسي أو البدني 
إذا كانت الضحية دون سن الرابعة عشرة ، أو إذا كان الضحايا أو من 
وقع عليهم العنف هم من األشخاص المعاقين عقلياً أو معاقين جسدياً. 
احترام حق الخصوصية أي  الكندي أيضاً  الجزائي  القانون  و شمل 
خصوصية الضحايا و تفاصيل األعزاء عليهم ، لذا فقد ُفِرَض حظراً 
على نشر التفاصيل الخاص بمؤلفاتهم أو ما يُدعى قانوناً ب«الحظر 
العام« ترجمة ذلك يتم كتم  هوية المدعي و الُمدعى عليه في حاالت 
العنف الجنسي حيثما كان ذلك ضرورًيا لضمان سير العدالة بشكل 
ع الكندي وقف بحدة  دقيق و سليم . لم يُكن مفاجئاً لنا ان نجد الُمشِرّ
المرأة و  الواقعة ضد  الجنسي عموماً ال سيما  التحرش  ضد جرائم 
بالتالي أصبحت العقوبة التي ينص عليها القانون الجزائي هي الحبس 
القانون  أن  هو  يثير اإلعجاب حقاً  إلى عشر سنوات. ما  من خمس 
 Honor الكندي ال يحترم أو يعترف بجريمة الشرف  الجزائي 
الشفيع هي أفضل مثال نوردُه في سياق  Crime ، وقضية عائلة 
هذا المقال حيث تم الحكم على المدعى عليهم وهم االم واألب واألخ 

بجريمة قتل من الدرجة األولى.
تعدد الزوجات غير قانوني في كندا.

هذه  مع  متسقًا  أيضًا  كان  هل  األسرة؟  قانون  عن  ماذا  ولكن 
اإلستراتيجية و مبدأ المساواة ؟ كيف يتم هذا و كندا لديها مستويات 
ادارية متعددة اَي الفيدرالية و مستوى المقاطعات و األقاليم  . ربما 
لإلجابة على هذا السؤال نعود الى نص وزارة العدل الكندي و التي 

حددت ما يلي: 
»يمنح الدستور الحكومات الفيدرالية وحكومات المقاطعات واألقاليم 
الفيدرالي  القانون  لقانون األسرة في كندا. ينطبق  سلطات محددة 
على الطالق عموًما عند طالق الوالدين. و تطبق قوانين المقاطعات 
ينفصل  أو عندما  المتزوجين  ينفصل األزواج غير  واألقاليم عندما 

األزواج عن بعضهم ولكنهم ال يبدأون إجراءات الطالق.
حكومات المقاطعات مسؤولة أيًضا عن وضع القواعد المتعلقة بكيفية 
التشريعية.  القضائية و  الحصول على الطالق في إطار واليتها 
اقليم قواعد خاصة ان كان من  المثال ، لكل مقاطعة و  على سبيل 
أنها  الزمنية. كما  التباليغ و اإلشعارات والجداول  النماذج و  حيث 
العدالة األسرية ضمن والياتها  إدارة خدمات وبرامج  مسؤولة عن 

القضائية. »
و ان لم تكن المساحة هنا متسعة لشرٍح موسع لكننا نذكر و بتقديٍر 
عاٍل ان القانون الكندي يمنع تعدد الزوجات بشكٍل مطلق و حتى في 
حاالت اللجوء و الهجرة ال تُقبل قانوناً سوى مفردات زوجة واحدة 
و في حالة الطالق تكون الحضانة مشتركة بين الزوجين. و هو حق 
مشروع للزوجين دون اَي تمييز من حيث الحقوق او اإلجراءات . 
و الوضع القانوني في هذه الحال يُنهي عقد الزواج و بالتالي تختلف 
للتمييز  الحال من حيث االنفصال ،و  الواجبات عما هو  الحقوق و 
الزواج  انتهاء عقد  بين االنفصال و الطالق فالطالق هو  القانوني 
المختصة . وال يستطيع الطالق إال  المحكمة  رسميًا و بحكٍم من 
فهو  اما االنفصال كما ذكرنا سابقاً    . قانوًنا.  المتزوجين  األزواج 
التقدم بطلب  المعيشي بين الزوجين دون  االنفصال الجسدي و 
الطالق . يبقى الحق في النفقة هو حٌق ثابت و ملكية األسرة )أو تقسيم 
الممتلكات( هي أيضاً من حق الزوجين . ما لم يكن هناك اتفاق  سابق 

بين الزوجين باال يتم اقتسام الملكية في حال حدوث الطالق. 
عقد الزواج هو عقٌد يتم فيه احترام إرادة المتعاقدين دون تمييز و ليس 
ألحد الطرفين ان يكون مكروهاً على أمره او مُغيب اإلرادة. عملياً 
الزواج و لها حرية االختيار و كامل  المرأة ال يُمكن إجبارها على 
الحال في كندا و مدى احترامها  . هذا ما هو عليه  حقوقها مصانة 

 .Gender equality للمساواة و
يحق لكندا ان تفخر بتشريعها و يحق لنا ان نفخر بها. كل عام و كل 
يوم و المرأة في العالم اجمع بالف خير. شهر آذار هو شهر المرأة. 

أسبوع سعيد لكم جميعاً. 
 

 

 
 

Parapsychologie 
DANS L'astrologie :

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

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

Mail :jackleblond888@yahoo.com

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 
جامعات الواليات المتحدة األمريكية.

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

تحرير جريدة الرسالة

املئات حيتجون يف اخلرطوم والبشري يعد بإجراء حوار
  قال شهود إن المئات من المحتجين نزلوا إلى شوارع العديد من 
أحياء العاصمة السودانية الخرطوم يوم الخميس ورددوا شعارات 
مناهضة للحكومة فيما قال الرئيس عمر البشير إنه سيسعى إلجراء 

حوار مع المعارضة من أجل االستقرار.
وفي حي بري في الخرطوم رددت مجموعة من المحتجين 
من بينهم أطفال هتاف »الثورة خيار الشعب« في لقطات 
مصورة نشرت على فيسبوك. وقرع عدد قليل من المحتجين 

الطبول وأطلق الزغاريد.
للدموع  المسيل  الغاز  أقنعة لحمايتهم من  البعض  وارتدى 
في أحدث احتجاج ضمن مظاهرات شبه يومية منذ ١9 

ديسمبر كانون األول.
الغاز  الشرطة أطلقت  الخرطوم قال شهود إن  وفي شرق 
الذين احتشدوا  المتظاهرين  لتفريق مئات  للدموع  المسيل 
أكثر من مئتي  الخاصة. كما نظم  الجامعات  خارج إحدى 
متظاهر مسيرة في أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة وردت 

الشرطة بوابل من قنابل الغاز.
ووعد البشير، الذي يواجه أكبر تحد لحكمه منذ تولى السلطة 
في انقالب عسكري قبل ٣0 عاما، خالل مراسم أداء حكومة 

جديدة لليمين بأنه سيجري حوارا مع المعارضة.
وبدأت االحتجاجات بسبب ارتفاع األسعار ونقص السيولة النقدية.

وقال البشير في بيان صادر عن الرئاسة »تثبيت السالم وإسكات 
صوت البندقية يمثل األولوية القصوى للدولة وسنتواصل مع القوى 

الرافضة للحوار من أجل االستقرار السياسي«.
البشير ١٥ وزير جديدا على األقل في تعديل وزاري يوم  وعين 

األربعاء.
وأعلن الرئيس الشهر الماضي حالة الطوارئ وحل الحكومة المركزية 
وأقال حكام الواليات وعين محلهم مسؤولين أمنيين ووسع من السلطات 
الممنوحة لقوات الشرطة وحظر عقد التجمعات العامة دون تصريح.

ولم توقف تلك اإلجراءات االحتجاجات، إذ نظم محتجون العديد من 
المظاهرات بعد دخولها حيز التنفيذ.

وفي إطار إجراءات الطوارئ تمت محاكمة محتجين في جلسات 
مسائية مما دفع إلى احتشاد محتجين خارج المحاكم.

والبشير مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية في تهم متعلقة بتدبير 
أعمال إبادة جماعية بإقليم دارفور وهو ما ينفيه الرئيس. ويضغط 
من أجل رفع السودان من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية 

لإلرهاب.
ويقول خبراء اقتصاد إن إدراج السودان في هذه القائمة حال دون 
حصوله على استثمارات ومساعدات مالية كان في حاجة ماسة إليها 
منذ أن رفعت الواليات المتحدة العقوبات المفروضة عليه عام ٢0١7.

ويزيد السودان على نحو سريع معروضه النقدي في محاولة لتمويل 
عجز الموازنة مما تسبب في ارتفاع حاد في معدل التضخم وانخفاض 

مستمر في قيمة العملة.

   بلغت قيمة التعهدات التي أعلنها 
المجتمع الدولي لالجئين والنازحين 
السوريين خالل مؤتمر المانحين 
الذين عقد الخميس في بروكسل، 
سبعة مليارات دوالر، بحسب ما 
أعلنت المفوضية االوروبية التي 
شاركت في ترؤس المؤتمر مع 

االمم المتحدة.
االوروبي  المفوض  واعلن 
خريستوس ستيليانيدس في ختام 
المؤتمر أن »اجمالي التعهدات 
بلغ سبعة مليارات دوالر«، علما 
بأن االمم المتحدة كانت قدرت 
بتسعة   2019 للعام  الحاجات 

مليارات دوالر.
وقال مساعد االمين العام لالمم 

المتحدة مارك لوكوك »نحن مسرورون 
في ما يخص االمم المتحدة. شكرا 

لسخائكم«.
لكنه ذكر بأن »المساعدة وحدها ال 

يمكنها معالجة االزمة السورية«.

املاحنون الدوليون يتعهدون تقديم سبعة 
مليارات دوالر لالجئني والنازحني السوريني 



من يلعب بالنار حترق أصابعه
     الهجمات االنتحارية التي تعرض لها الحرس الثوري اإليراني في اآلونة 
األخيرة تؤكد مقولة أن من يلعب بالنار تحرق أصابعه، وقد لعبت إيران بالنار 
كثيرا، منذ قيام الثورة التي تربع من خاللها الماللي على رأس السلطة في إيران 
عام 1979. أربعون عاما من اللعب بالنار، جابت خاللها قوافل إشعال الحرائق 
اإليرانية أنحاء العالم، تنشر الموت والخراب بأيدي عمالئها ووكالئها في كل 
مكان تحت عنوان تصدير الثورة مرة، وتحت عنوان نصرة المظلومين مرة، 
وتحت عناوين خادعة كثيرة ال تمثل حقيقة أهداف النظام اإليراني، وإن كانت 
تحاول أن تبدو جميلة وبراقة، تخاطب وجدان الشعوب المخدوعة التي تعتقد أنها 
تتعرض للظلم والتهميش، خاصة التي تعاني أزمات وتعيش تحت سلطة المحتل، 
مثل الشعب الفلسيطيني الذي تّدعي إيرانها مسؤولة عن قضيته، وهي تتاجر بها 
في كل مكان وزمان، وتشتري بأموالها ومساعداتها والءات وضمائر بعض قادته.
رغم أن الخميني قد أقام في فرنسا أثناء نفيه في مرحلة ما قبل الثورة، حيث كان 
يجري اتصاالته مع الغرب والداخل اإليراني من مقر إقامته بضاحية »نوفل لو 
شاتو« الباريسية، وهناك ُحِشد له رأٌي عاٌم دولٌي اشترك فيه سياسيون وإعالميون 
ومفكرون وروائيون غربيون، وروج له حزبيون يساريون، رغم هذا كله إال أن 
إيران لم توفر فرنسا من العبث بأمنها الداخلي بعد نجاح الثورة. وقد أعلنت باريس 
أكثر من مرة عن خاليا إرهابية إيرانية تعمل في األراضي الفرنسية، وداهم 
األمن الفرنسي أكثر من مرة مقرات مراكز إيرانية، وأوقفت السلطات الفرنسية 
إيرانيين، بينهم دبلوماسيون، بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية داخل األراضي 
الفرنسية، وأحبطت هذه الهجمات قبل وقوعها، وأعلنت أسماء المسؤولين عنها.
كما لم توفر إيران أميركا الالتينية من أنشطتها اإلرهابية، واستخدمت ذراعها 
الخارجية »حزب هللا« لمد نفوذها إلى دول عديدة من هذه المنطقة من العالم. 
وقد حّذر المدير التنفيذي للمركز الدولي من أجل مجتمعات آمنة وحرة، جوزيف 
هوميري، من تنامي حضور »حزب هللا« في أميركا الالتينية، في إطار استراتيجية 
إيرانية متكاملة لتطويق القارة، واالقتراب أكثر ما يمكن من الواليات المتحدة. 
بالواليات  الشأن اإليراني  المتخصصين في  أبرز  يُعد من  الذي  الخبير  وأكد  
المتحدة، من الدور الذي يلعبه »حزب هللا« في أمريكا الالتينية خدمًة لالستراتيجية 
اإليرانية، خاصة في معاقله التقليدية، مثل فنزويال وبوليفيا ومنطقة مثلث الحدود 
بين األرجنتين والبرازيل وأوروغواي، إلى جانب دول القارة األخرى. وتحدث 
»هوميري« عن شبكة واسعة أقامها الملحق الثقافي اإليراني بالعاصمة األرجنتينية 
التي توفر له  الدبلوماسية  »بوينس آيريس« محسن رباني، متسلحا بالحصانة 

حماية يتحرك ويعمل تحت ظلها. 
وفي أفريقيا لعب المال اإليراني والمساعدات دورا كبيرا في بسط نفوذ إيران 
على القارة األفريقية لتحقيق أهداف سياسية ومذهبية. وتمثل هذا المال في منشآت 
صحية أنفقت عليها إيران مليارات الدوالرات، افتتحها مسؤولون على مستوى 
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف. كما تمثل في منشآت  عال، كوزير 
تعليمية ذات أهداف مذهبية، مثل جامعة »المصطفى« التي تتخذ من قم مقراً لها 
وتدار بإشراف مباشر من المرشد األعلى علي خامنئي، تغلغلت إيران عبرها 
إلى المجتمعات اإلفريقية مستفيدة من حالة الفقر التي يعيش تحت خطه ماليين 
األفارقة، إلى جانب الرشى التي تقدم على شكل مساعادات حكومية. وقد كشفت 
حكومات إفريقية أكثر من مرة عن خاليا تابعة لحزب هللا تتولى تبييض األموال 

وتعمل في تجارة التهريب والسالح والمخدرات.
بالنار أكثر من أي منطقة أخرى،  إيران  فقد لعبت  العربية  المنطقة  أما في 
وامتدت أذرعها إلى دول عربية كثيرة، كان أولها لبنان، حيث يقوم »حزب هللا« 
بالدور اإليراني على أكمل وجه، ويلعب بالنار، ليس في لبنان فقط، وإنما في 
المنطقة العربية كلها. وتعتبر لبنان النموذج المثالي للنفوذ اإليراني الذي فرض 
وجوده بالمال والسالح. وامتد هذا النفوذ إلى سوريا بعد األحداث التي عصفت 
بها خالل السنوات الثماني الماضية. كما لعب الحرس الثوري اإليراني دورا 
في هذه األحداث، وأصبح وجه قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس 
الثوري اإليراني، مألوفا في كل المناطق، يوجه قواته، ويتفقد األماكن التي حل 
بها الدمار على يد جنوده. وفي العراق أصبح إليران أكثر من وكيل، حيث تمثل 
الحالة العراقية نموذجا مثاليا للنفوذ اإليراني الممتد من أعلى سلطة بالدولة إلى 
نفسه. كما  النظامي  الجيش  أقوى من  التي أصبحت تشكل جيوشا  الميليشيات 
أصبح وجه سليماني مألوفا هناك مثل وجوه القادة العراقيين، إن لم يكن أكثر، 
حيث تتغير وجوه هؤالء القادة بينما وجه سليماني ثابت ال يتغير. أما في اليمن 
المستنسخة من »حزب  الذراع اإليرانية  الحوثي  فيمثل حزب »أنصار هللا« 
هللا« اللبناني، ويقوم  بدور الوكيل اإليراني على أكمل وجه. ورغم كل ما بذلته 
السعودية،  العربية  بالمملكة  الشرقية  البحرين والمنطقة  إلى  نفوذها  لمد  إيران 
إال أنها فشلت في ذلك بفضل التحالف الذي تقوده المملكة، حيث جرى تحجيم 

إيران وعمالئها هناك.
لعبت إيران بالنار في كل هذه األماكن، واستخدمت أذرعها الظاهرة والخفية 
في زعزعة أمن بلدان وشعوب كثيرة، لتحقيق أهداف تصب في مجرى تحقيق 
أحالمها اإلمبراطورية التي تريد إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء. واليوم تجني 
إيران ما زرعته خالل أربعين عاما، وتكتوي بالنار التي حاولت أن تكوي بها 
الشعوب األخرى، فهل كانت إيران تتوقع أن تلعب بالنار كل هذه السنوات دون 

أن تحرق أصابعها؟

aliobaid4000@yahoo.com
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إثيوبيا ترسل الصندوقني األسودين للطائرة املنكوبة 
إىل فرنسا لفحصهما

سقوط طائرة تدريب عسكرية يف اجلزائر 
ومقتل قائدها

  القاهرة/ فرج جريس: أعلنت السفيرة نبيلة 
مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين 
في الخارج زيادة فرص عمل الشباب، التي من 

المقرر توفيرها في إطار بروتوكول 
التعاون المبرم بين الوزارة ووزارة 
التخطيط واإلصالح اإلداري، من 
1400 إلى 4000 فرصة وذلك 
في ضوء خطة مكافحة الهجرة 

غير الشرعية.
من جانبه، صرح د.صابر سليمان 
مساعد وزيرة الهجرة للتطوير 
المؤسسي وممثل وزارة الهجرة، 
جاء  المذكور  البروتوكول  أن 
لرفع  المجتمعية  التنمية  بشأن 
غير  الهجرة  بمخاطر  الوعي 
الشرعية وتأهيل وتشغيل الشباب، 
كما تستهدف الوزارة من خالله 
رفع الوعي بالمخاطر المحتملة 

وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة اآلمنة بين 
الشباب المصري، مشيًرا إلى أن الوزارة بدأت 
مرحلة الربط بين استراتيجية التنمية المستدامة 
وموازنة البرامج واألداء وبرنامج الحكومة بعد 
التي عقدت  استراتيجية ٢٠٣٠  ورش تحديث 

بوزارة التخطيط.

وأوضح سليمان أن البروتوكول يستهدف المحافظات 
الموجود بها اتجاه للهجرة غير الشرعية، مؤكًدا 
النوع من الهجرة من  أن الوزارة تحارب هذا 

التنمية  الحكومة ومشاريع  خالل برنامج عمل 
وتوفير فرص عمل داخل المجتمع نفسه، إذ أن 
الوزارة وفرت ١٤٠٠ فرصة عمل خالل عامي 

.2018-2019
وأضاف سليمان أن الوزارة تسعى بكل الوسائل 
الممكنة إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية 

واإلتجار بالبشر، عن طريق توفير فرص عمل 
وخلق شباب مؤهل لسوق العمل المحلي والدولي، 
وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة وتنمية مهاراتهم 
الحرفي،  للتدريب  بالنسبة 
وكذلك العمل على نشر ثقافة 
المنتجة ومشروعات  األسر 
ريادة األعمال، ورفع الكفاءة 
الحرف  اإلنتاجية ألصحاب 
اليدوية عن طريق إلحاق الشباب 
السوق  في  بالعمل  المتدرب 
الرسمي، وإقامة مشروعات 
صغيرة ومتناهية الصغر بهدف 
لدى  المعيشة  مستوى  رفع 
األسر المستهدفة، مع تشجيع 
المدني والجمعيات  المجتمع 
األهلية ورجال األعمال على 
دعم شباب وفتيات األسر في 

المحافظات المستهدفة.
كانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين 
في الخارج، شاركت في اجتماع اللجنة الفرعية 
المشكلة من لجنة الخطة والموازنة ضمن ممثلي 
22 وزارة، وذلك لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 
وموازنات البرامج واألداء، ودور كل وزارة في 

حل المشكلة التي تعمل على مواجهتها.

الخميس،  أمس  المغرب،  أعلن    
لتنظيم  موالية  إرهابية  خلية  تفكيك 

داعش اإلرهابي في 4 مدن.
ووفق بيان لوزارة الداخلية المغربية 

فإنها “تمكنت صباح أمس من 
بمدن  إرهابية،  خلية  تفكيك 
الجديدة وسيدي بنور )وسط( 
والمحمدية )شمال( ومراكش 
)وسط(”. وأوضحت أنها “تتكون 
من 6 عناصر متطرفة تتراوح 
27 و40 سنة،  بين  أعمارهم 
من بينهم معتقل سابق بمقتضى 
قانون مكافحة اإلرهاب، كان 
على صلة بعناصر تنشط بفرع 

داعش بليبيا”.
وأشارت إلى أن “المتابعة األمنية 
الدقيقة مكنت من كشف انخراط 
والءهم  أعلنوا  الذين  فيهم  المشتبه 

لهذا  التخريبية  األجندة  في  لداعش، 
وذلك من خالل  اإلرهابي،  التنظيم 
إرهابية  لعمليات  للتخطيط  سعيهم 

بالمملكة”.
ولفتت إلى أنه “تم االحتفاظ بالمشتبه 
فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية في 
إطار البحث الذي يجري معهم تحت 

إشراف النيابة العامة المختصة”.
لوزارة  سابقة  إحصاءات  وبحسب 
الداخلية المغربية، فإنها تمكنت من 
تفكيك 16 خلية إرهابية خالل 2016، 
كانت تعد الرتكاب أعمال إجرامية 
تستهدف أمن وسالمة المملكة، مقابل 

23 خلية خالل 2015.

بقلم: محمد منسي قنديل

ليس اغتصابا.. ولكنه اقصاء

 القاهرة/ فرج جريس:   أعلنت 
شركة إيني اإليطالية، أمس الخميس، 
في  جديد  غاز  حقل  اكتشاف  عن 
الواقعة  اأُلبيض  امتياز شرق  منطقة 

في الصحراء الغربية.

وقالت الشركة في بيان على موقعها 
الحقل في منطقة  اليوم، إن  الرسمي 
الواقعة شمال  للتنقيب  جنوب فارميد 
امتياز مليحة، ويصل عمق البئر إلى 

17 ألف قدم مكعب.
حقل  فإن  الشركة،  بيان  وبحسب 
قدم مكعب  25 مليون  ينتج  فارميد، 
بشكل تجريبي، وهو ما اعتبرته شركة 
إيني تأكيًدا إلمكانات واعدة في امتياز 

شرق اأُلبيض.
وأضافت الشركة أنها بدأت الدراسات 
الحقل  الغاز في  احتياطيات  لتطوير 
الجديد، باإلضافة إلى احتياطي امتياز 
مليحة، لزيادة االحتياطي المحلي لمصر 

من الغاز.
وقالت إيني، إنها تنتج 55 ألف برميل 
من النفط يوميًا من الصحراء الغربية، 
من خالل شركة “عجيبة” التي تمتلكها 
للبترول،  العامة  الهيئة  مناصفة مع 
وتمتلك عجيبة %100 من حق امتياز 

شرق اأُلبيض.
وتمتلك الشركة اإليطالية أيضا، حق 

امتياز حقل ظهر العمالق، كما أعلنت 
الشهر الماضي، عن تحقيق اكتشاف 
نقطي ثاٍن في حقل فاجور في جنوب 
غرب منطقة المليحة بالصحراء الغربية 
المصرية، على بعد حوالي 130 كم 

شمال واحة سيوة.
وخالل الشهر الجاري، وقعت الشركة 3 
اتفاقيات مع وزارة البترول، للتنقيب عن 
الغاز والبترول في منطقة نور البحرية 
الواعدة بشرق البحر المتوسط، ومنطقة 

امتياز دلتا النيل والصحراء الغربية.
كما حصلت إيني على تمديد حق امتياز 
تبلغ مدته 5 سنوات في منطقة رأس 
قطارة بالصحراء الغربية، بحسب بيان 

من الشركة.
وتعمل إيني في مصر منذ عام 1954، 
من خالل شركة “إيوك” وهي منتج 
والغاز في مصر،  للبترول  رئيسي 
بطاقة إنتاجية 300 ألف برميل يوميا.
وتقول إيني في تقرير لها عن مصر 
إنها أحد الالعبين األجانب الكبار في 
مصر، بدعم من تعاون طويل األجل 

بينها وبين السلطات المصرية.
إيني تعمل في مصر من  أن  ورغم 
الخمسينيات، إال أن عام 2015 يعد 
عام النجاح بالنسبة للشركة اإليطالية، 

على حد قول التقرير.

الصندوقين  الجوية األثيوبية، أن  الخطوط  أعلنت    
األسودين للطائرة اإلثيوبية المنكوبة تم أرسالهما إلى 
فرنسا من أجل فحصهما والوقوف على أسباب الحادث.
نقلته  بيان  في  اإلثيوبية –  الجوية  الخطوط  وذكرت 
وكالة األنباء اإلثيوبية الرسمية إينا أمس الخميس – أن 
وفدا إثيوبيا بقيادة مكتب التحقيق في الحوادث قام بنقل 
انتشال من موقع تحطم  اللذين  الصندوقين األسودين 
الطائرة )بوينيج 737 ماكس هما مسجل بيانات الرحلة 
الفرنسية  العاصمة  إلى  القيادة،  ومسجل صوت قمرة 

باريس؛ بهدف إجراء التحقيقات الالزمة.
يذكر أن 157 شخصا لقوا مصرعهم، يوم األحد الماضي 
بعد  اإلثيوبية  الجوية  للخطوط  تابعة  في تحطم طائرة 
مرور دقائق على إقالعها من مطار العاصمة اإلثيوبية 

أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.
وكانت شركة الخطوط الجوية اإلثيوبية قد قررت أمس 
بالطائرة  الخاص  األسود  الصندوق  إرسال  األربعاء 

المنكوبة إلى خارج البالد لتحليل بياناته.

  ألقى فلسطينيون قنبلة حارقة على مركز للشرطة اإلسرائيلية 
داخل مجمع الحرم القدسي في حين قتلت القوات اإلسرائيلية 
بالرصاص فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية المحتلة قالت 

إن أحدهما هاجمها بسكين.
وفي المدينة القديمة بالقدس قالت الشرطة إن قنبلة حارقة ألحقت 
أضرارا بمركز الشرطة داخل مجمع الحرم القدسي الشريف.
اإلسرائيلية  الشرطة  بين  المجمع  داخل  اشتباكات  ووقعت 
أو  أنباء عن وقوع إصابات خطيرة  ترد  وفلسطينيين. ولم 
أضرار بالموقع وقالت الشرطة إنها اعتقلت اثنين يشتبه بهما.
وتصاعدت التوترات في الحرم القدسي، الواقع في الشطر 
الشرقي من المدينة الذي احتلته إسرائيل في حرب 1967، 
في األسابيع القليلة الماضية بعد أن فتحت إدارة الحرم التي 
يتوالها المسلمون مسجدا كانت إسرائيل قد أغلقته أثناء انتفاضة 

فلسطينية عام 2003.
نيكوالي  األوسط  الشرق  إلى  المتحدة  األمم  مبعوث  ودعا 

مالدينوف إلى التحلي بالهدوء.
وقال على تويتر “أتابع األحداث عند الساحة المقدسة في القدس 
باهتمام. أماكن العبادة هي للصالة وليس لالستفزازات والعنف. 

يجب التحلي بالهدوء لتجنب اشتعال الموقف المتوتر بالفعل”.
واستنكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس “التصعيد اإلسرائيلي” 

في الحرم الذي يضم المسجد األقصى.
وفي الضفة الغربية قال الجيش إن فلسطينيا مسلحا بسكين 
واجه القوات في مدينة الخليل وُقتل بالرصاص. وأضاف أن 

الحادث لم يؤد إلى إصابة أحد من الجنود.
القتيل هو ياسر  الفلسطيني إن  القضاء األعلى  وقال مجلس 
الشويكي ويبلغ من العمر )40 عاما( وكان يعمل في محكمة 
فلسطينية في الخليل. وندد المجلس بقتله باعتباره “جريمة نكراء”.

وفي حادث منفصل بالضفة الغربية قال سكان ووزارة الصحة 
الجيش  ُقتل برصاص  )23 عاما(  فلسطينيا  إن  الفلسطينية 
اإلسرائيلي في سلفيت بالضفة الغربية خالل مواجهات أطلق 

شرارتها اقتحام الجيش للمنطقة.
وقالت متحدثة باسم الجيش اإلسرائيلي إن الجنود استخدموا 
للدموع ضد  المسيل  الغاز  الشغب ال سيما  أدوات مكافحة 
الجيش  بالحجارة وإن  الذين رشقوهم  الفلسطينيين  عشرات 
ليس لديه معلومات عن أي استخدام للذخيرة حية. ولم تذكر 

المتحدثة تفاصيل أخرى.

  أعلنت وسائل إعالم جزائرية، أمس 
الخميس، سقوط طائرة تدريب عسكرية في 
وهران ومقتل قائدها، حسبما ذكرت قناة 
سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.
بالمالحة  أليم  حادث  الجزائر  وشهدت 
الجوية حيث لقى 257 شخصا مصرعهم 

تحطم  إثر  البوليساريو  من   26 بينهم 
طائرة عسكرية من طراز “اليوشين” 
على  العسكرية  لبوفاريك  قاعدة  قرب 
والبليدة،  بوفاريم  بين  الرابط  الطريق 
حيث كانت متجهة إلى مدينة بشار فى 

الجنوب الغربى.

بقلم: علي عبيد الهاملي

اكتشاف حقل غاز جديد يف مصر

نبيلة مكرم: زيادة فرص عمل الشباب ضمن خطة 
مكافحة اهلجرة غري الشرعية

رئيس الوزراء اجلزائري: 
احلكومة اجلديدة ستكون تكنوقراطية ومفتوحة

    في أيام الصبا، ونحن مجرد 
أطباء امتياز، عندما بدأ تعاملنا 
كانت  المرضى،  مع  المباشرة 
هناك زميلة لنا، غضة وجميلة 
الخبرة، شأننا  وقليلة  وحساسة 
أكثر  نحوم حولها  كنا  جميعا، 
مما نفعل مع المرضى بطبيعة 
الحال، كل واحد يريد أن يجذب 
انتباهها، وفي المناوبة األولى في 
قسم االستقبال، المزدحم دوما، 
تقدم لها هذا الرجل الضخم، كان 
يعمل مخبرا، وعلى قدر كبير 
من الوقاحة التي تتطلبها مهنته، 
وقف امامها ورفع طرف جلبابه 
إلى اعلى، لم يكن يرتدي سروال 
داخلي، ظهرت عورته مباشرة 
امام عينيها التي لم يكن يغطيهما 
قال  نظارة طبية رقيقة،  سوى 
لها بصوت أجش: هذه المنطقة 
الليل  أنام  تجعلني  ال  تؤلمني، 
وتمنعني من اداء واجباتي، حتى 
الكلمات كانت تؤكد على وقاحته، 
كانت اعضائه اشد سودا من بقية 
جسده، وخصيته اليمنى منتفخة 
بشكل واضح، لم تقترب الطبيبة 
منه كثيرا، ولكنه عدلت النظارة 
لترى بشكل أفضل، ولكنه صاح 
فيها قائال: المسيها، تعرفي على 
مكان األلم، لم تجرؤ على ذلك، 
منها حتى شمت  اقترابا  ازداد 
وبوله،  وعرقه  جسده  رائحة 
قادرة  غير  مصدومة،  كانت 
على الكالم او الحركة، وفطنا 
نحن أخيرا من خالل انشغالنا أنه 
يحاصرها بالفعل في احد أركان 
لنجذبه  بسرعة  تدخلنا  العيادة، 
بعيدا،  كان يهتف معترضا وهو 
مازال كاشفا عن عورته: أنها 
ترفض الكشف علي، أنا موظف 
مهم في الداخلية ويجب أن احظى 
باالهتمام، كان بالفعل يعاني من 
فتاق في خصيته اليمني، ويجب 
تحويله إلى قسم الجراحة، وقمنا 
بذلك بالفعل، استدعينا الجراح 
ل  مازا لمخبر  وا لمختص  ا
يصيح، مطالبا منها بالذات أن 
فقط  هذا  كأن  تلمس عضوه،  
ما سيخفف من ألمه، وال أدري 
ماذا فعلوا معه في قسم الجراحة 
اتمنى أن يستأصلوا  وإن كنت 
وقاحته  كانت  بأكمله،  عضوه 
خاصة  جميعا،  أغضبتنا  قد 
بعد أن رأينا زميلتنا الصغيرة 
وهي تنخرط في البكاء دون أن 
تفيق من الصدمة، ماحدث كان 
شيئا عاديا في االستقبال والبد 
أنها كطبيبة قد رأت الكثير من 
االعضاء العارية فيما بعد، ولكن 
كان  بالذات  الموقف  هذا  في 
يحاول  اهانتها،  يحاول  الرجل 
بداخلها  التي  االنثى  يقهره  ان 
بواسطة عضوه العاري، ربما 
طبيعة  او  طبيعته  هذه  كانت 
الثقافة  من  ولكنه جزء  عمله، 
الذكورية لمعظم الرجال، واألهم 
من ذلك أنها تمثل سلوكا عاما، 
هذا السلوك الذي استشرى في 
منذ  ليس مؤخرا ولكن  بالدنا، 
عقود من الزمن، وهو يهدف إلى  
محاولة اقصاء المرأة، نفيها من 
إلى  وارجاعها  المفتوح  العالم 
العالم المغلق داخل المنزل، هي 
رغبة دفينة داخل معظم الذكور 
المصريين، رغم أن تصرفاتهم 
معظم  في  بالذكورة  توحي  ال 
محاوالت  وليست  األحيان، 
االغتصاب الجماعي التي نسمع 
في  متصاعدة  إال خطوة  عنها 
هذا االتجاه، فمنذ بداية الستينات 
عندما اقتحمت المرأة سوق العمل 
بأعداد كبيرة وهناك هاجس يلح 
على كل العقول المحافظة هو 
المحاولة الدائمة إلرجاعها ثانية 
للمنزل، لم يكن الذكر المصري 
طوال هذه السنوات يطيق وجودها 
ليس  العمل،  مكان  في  بجانبه 
عن  تكشف  أو  تنافسه،  ألنها 
قصوره في اداء العمل، ولكن 

ألنها تجعله في حالة من األثارة 
طوال الوقت، لم يستطع التعامل 
ال  مستقل،  ككائن  المرأة  مع 
يراها إال جسدا تابعا لرغباته، 
تختفي حتى يصبح  أن  يريدها 
عالمه الخارجي ذكوريا خالصا، 
ولكن المحاولة لم تنجح، فعمل 
المرأة اصبح مصدرا اقتصاديا 
ال يمكن لألسرة االستغناء عنه، 
وأحيانا يكون هو مصدر الدخل 
الوحيد، وجاء المد الديني كفرصة 
مواتية لمواصلة عملية االقصاء، 
فالحجاب الذي تم فرضه عليها 
بالترغيب والتهديد، عزل المرأة 
صورتها  وعن  جسدها،  عن 
المرأة  تحولت  خلقها هللا،  كما 
يجب  عورة  إلى  منافس  من 
تغطيتها، وأطبق الحجاب على 
تم  جسدها وعلى عقلها أيضا، 
حصارها بأوامر ونواهي تمنعها 
كائن  أي  مثل  التواصل  من 
بشري، تم هزيمة المرأة العاملة 
التي خرجت تطالب بالمساوة، 
الرجل سيطرته عليها  واظهر 
بالحجاب،  تغطيتها  من خالل 
وتحكم في رؤيتها للعالم، كما أنه 
قدم شهادة للمجتمع تؤكد مدى 
تدينه واستقامته، رغم أنه يبيح 
لنفسه كل نساء األخريات بينما 
تبقى نساءه في الحفظ والصون، 
وباالستعانة بنصوص من الدين 
والشريعة تم تغطية المرأة بأكوام 
من الثياب والهالهيل ال يستطعن 
التحرر منها مهما كان الجو خانقا، 
الحكومية  اإلدارات  وامتألت 
بنسوة بائسات، عاطالت من أي 
لمسة من الجمال، وبعد أن كانت 
المرأة مصدرا للبهجة أصبحت 
المجتمع،  اكتئاب  عالمة على 
لقمع  الرجال  خضع  ومثلما 
النساء  الحكم، خضعت  انظمة 

لقمع الرجال باسم الدين.
تم  التي  يناير  ثورة  أثناء  في   
الغدر بها امتألت الميادين بأجيال 
كثيرا من عقد  تشكو  جديدة ال 
النقص الذي يعاني منه ابائهم، 
خرجت آالف من الفتيات يجأرن 
انسانيتهن  بالصراخ الستعادة 
المفقودة، تحملن عبء التظاهر 
اليومي، وقسوة الشرطة المفرطة 
ضدهن، وكشوف العذرية المهينة، 
وعمليات االعتقاالت العشوائية، 
والدوران في المشارح بحثا عن 
جثة أخ أو صديق، واحكام القضاء 
الجائرة، والسحل في الشوارع، 
وسفالة بعض االعالميين، وعنف 
وناضلن  اإلخوان وشراستهم، 
في  اسقاطهن، ووقفن  تم  حتى 
عند صناديق  طويلة  طوابير 
االنتخابات لعل هناك امل ما، 
وبفضلهن  الميدان،  في  بقين 
بقيت الثورة مشتعلة، وتواصلت 
عدوانية الذكور ضدهن أيضا، 
تحولت كل مناسبة وطنية إلى 
واالغتصاب  للتحرش  فرصة 
الجماعي، تحول ميدان التحرير 
من ميدان للثورة إلى ميدان للعار، 
العار لنا جميعا، ما يحدث ليس 
ولكنه  اغتصابا وتحرشا،  فقط 
المرأة،  لكرامة  متعمد  سلب 
األمر الذي فشلت فيه الشرطة 
واإلخوان من بعدهم، انه محاولة 
إلقصاء  المرأة واخراجها إلى 

هامش المجتمع مرة أخري.
 تقول مجلة امريكية أن 99.3% 
من النساء المصريات يتعرضن 
للتحرش، يتم ذلك عبر مخطط 
طويل ومستمر، في غياب الرادع 
وقصور اجهزة األمن، وهؤالء 
الذين تم القبض عليه على عجل 
ال ينفي أن المؤامرة ضد المرأة 
الذين  فيها  يشارك  مستمرة، 
يتظاهرون بحمايتها، ويكتبون 
القوانين من اجل نصرتها، حتى 
في  المرأة  نتقبل  ال  نحن  اآلن 
استعداد  وعلى  العامة،  حياتنا 
لفعل كل ما هو ردئ من أجل 

اقصائها. 

املغرب يفكك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش بـ 4مدن

مصر ترفض تقرير اخلارجية 
األمريكية حول حقوق اإلنسان

في  جريس:  فرج  القاهرة/    
أول رد فعل مصري رسمي على 
األمريكية  الخارجية  وزارة  تقرير 
بشأن حقوق اإلنسان في مصر، وما 
المستشار  قال  تضمنه من مزاعم، 
أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية: إن مصر ال تعترف 
بحجية مثل هذه التقارير، مضيفاً بأن 
القسم الخاص بمصر في هذا التقرير 
وغيره من التقارير المشابهة يعتمد 
موثقة،  غير  وتقارير  بيانات  على 
توفرها جهات ومنظمات غير حكومية 
تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج 
لها هذه المنظمات، من خالل بيانات 
وتقارير مرسلة، ال تستند إلى أي دالئل 
أو براهين، وال تتسم بالموضوعية 

والمصداقية.
وأضاف حافظ، أن التقرير لم يتناول 
الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية 
لتعزيز أوضاع حقوق اإلنسان بمفهومها 

الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية 
الخطوات  عن  فضاًل  الصلة،  ذات 
مجال  في  تحقيقها  تم  التي  الكبيرة 
الحريات الدينية وتعزيز مبدأ المواطنة 
وضمان توفير الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية لكافة المواطنين، باإلضافة 
إلى عدم اإلشارة إلى العديد من اآلليات 
الرقابية التي كفلها الدستور والقانون 
للمصريين للتعامل مع أي انتهاكات 
حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل 
وبوازع  والشفافية  االستقاللية  من 

وطني خالص.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
على أهمية احترام مبدأ عدم التدخل 
في الشئون الداخلية، مؤكداً على أهمية 
مساحة  ومنح  الكاملة  الدقة  تحري 
شامل  منظور  من  المسائل  لتناول 
يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات 
ملموسة في مجال تعزيز الحريات 

وحقوق اإلنسان في البالد.

  دعا رئيس الوزراء الجزائري المكلف نور الدين 
بدوي، الخميس، إلى إقامة دولة قانون جديدة، وأن 
تأجيل االنتخابات الرئاسية جاء استجابة إلرادة الشعب.

وقال في مؤتمر صحافي، إن الرئيس بوتفليقة تفهم 
احتجاجات الشارع الحضارية.

البالد يشهد ظرفا  في  العام  الوضع  أن  وأوضح 
بالرصانة والعمل  التحلي  الواجب  حساسا، ومن 
بهدوء. وأضاف “هناك تجاذبات تعرقل الوصول 

إلى الطرق السلمية لحل الخالفات”.
وأكد أنه يجب العمل يدا واحدة لجزائر قوية، ألنها 

“أمانة في أعناقنا جميعا”.
وتابع “أتعهد بالعمل بصدق ألن أكون في مستوى 
تطلعات المواطنين”، مشيرا إلى أنه “متأكد بأنني 
لتحقيق  األطراف  جميع  من  الدعم  كل  سأجد 

طموحات شعبنا”.
وقال “نتشاور من أجل تشكيل حكومة، والحكومة المقبلة ستكون تقنوقراطية 

تشارك فيها كل الكفاءات، وستمثل كل الطاقات خاصة الشباب”.
وأكد أن الحكومة ستكون مفتوحة للجميع.

وقال سنبدأ بوضع اآلليات الالزمة للندوة الجامعة مباشرة بعد تشكيل الحكومة.
من جانبها دعت المعارضة الجزائرية، أمس األربعاء، النواب إلى االنسحاب 
الرئيس شكال  لها رفض قرارات  بيان  بغرفتيه. وأعلنت في  البرلمان  من 

ومضمونا، واعتبارها تمديدا للعهدة الرابعة”.

بوتفليقة، كما رفض  اقترحها  التي  الوطنية  الندوة  البيان  ذلك، رفض  إلى 
المشاركة فيها. واعتبر أن “السلطة القائمة ال يمكن أن تستمر وغير مؤهلة 

لقيادة المرحلة االنتقالية”.
كما أعلن مساندته للتظاهرات، قائاًل: “نساند الهبة الشعبية ونطالب بدعمها 
حتى تحقيق مطالبها”. وتابع “نرفض اقحام الجيش في التجاذبات السياسية 

حرصا على اإلجماع عليه”.
لمسلك  الرافضة  الجبهة  للقاء وطني مفتوح، يجمع  المعارضة  بيان  ودعا 

السلطة، مجدداً رفضه بقوة ألي تدخل أجنبي.

اضطرابات داخل احلرم القدسي ومقتل فلسطينيني يف الضفة



هائال  تقدماً  المصريون  أحرز      
الطب، سواء في تشخيص  في تطوير 
األمراض او عالجها واليهم يرجع الفضل 
في الوصول بالعالج إلى مستوي لم يبلغه 
أحد، ولدينا الكثير من البرديات الطبية 
التي  العالمية  المتاحف  في  الموجودة 
بردية “إدوين سميث”  ذلك مثل  تثبت 

وهيرست وإبيرس وغيرها.
والتاريخ المصري القديم ملئ بالشخصيات 
الطب  مجال  في  أنجزت  التي  الهامة 
والكيمياء والهندسة وغيرها من العلوم.

اليوم نتحدث عن واحدة من الشخصيات 
التي تأثر بها تاريخ الطب في العالم .. 
المهندس العبقري “ايمحتب”، وهو واحد 
من عباقرة الطب في مصر القديمة وكلمة 
“ايمحتب “ معناها باللغة المصرية القديمة 

“الذي يأتي في سالم”.
ولد في اليوم السادس عشر من شهر أبيب 
وهو االسم المصري للشهر الثالث من 
فصل “شمو”  وهو فصل الحصاد ولم 
يحدد تلك السنة التي ولد بها، وعاش في 
عنخ تاوي ومعناها “حياه االرضين” وهي 

أحدي ضواحي منف بالجيزة.
وينحدر إيمحتب من أب بارز يدعي “ 
كا نفر” وأم تدعي “خردو عنخ”، وكان 
إيمحتب متعدد المواهب راسخ المعرفة 
من طراز عبقرية أرسطو الذي كان يجمع 

بين مختلف فروع المعرفة.
أنشطة إيمحتب المتعددة والتي عرفت من 
ألقابه التي وجدت على اآلثار المصرية 
الكهنة  كبير  مهندس،  وهي: “وزير، 
المرتلين ومعناها الذين يقيمون الشعائر، 
وطبيب،  وفلكي   وكاتب  حكيم  فكان 
المشرف على  القضاة،  كبير  وساحر، 
الملكي،  الختم  حامل  الملك،  سجالت 
رئيس كل اعمال الملك، والمشرف على 

كل شيء في البالد”.
قصة المجاعة ودور إيمحتب كوزير

وفى عهد إيمحتب حدث حادث هام جداً 
ما يعرف بـ “السنوات العجاف” وهذه 
التي  الشديدة  المجاعة  تصف  القصة 
أصابت مصر بسبب قصور النيل لمدة 
سبع سنوات متتالية وبناء علي ذلك حدث 
جفاف وعدم ري لألرض وكانت النتيجة 
مجاعة أصابت مصر وطلب الملك زوسر 
من إيمحتب وزيره في ذلك الوقت أن يدله 
على المكان الذي يولد فيه النيل واإلله 
الذي يتحكم في ذلك ودله الوزير إيمحتب 

على ذلك المكان في النوبة.
اإلله “خنوم”   معبد  إلى  الملك  وذهب 
وقدم إليه القرابين والصلوات ويسترضيه 
اإلله “خنوم”   استجاب  ثم  بالمعطيات 
للملك فظهر له في الحلم ووعده بأن النيل 
سوف يرتفع ولن يهبط مره أخري وقال 
له اإلله خنوم رب الفيضان: “سوف ينشر 
مياهه ويغطي كل األرض حتى  النيل 
اإلرضاء، وسوف تنتهي المجاعة ولن 
تعد صوامع الغالل خالية مره أخري”.

إيمحتب	المهندس	
الملك  أعمال  كل  إيمحتب رئيس  كان 
لمصر العليا والسفلي وورث خبرته من 
ابيه “كا نفر”، وصمم إيمحتب أقدم بناء 
حجري في التاريخ وهو هرم الملك زوسر 
بسقارة الذي يدل على التميز في البناء 
والهندسة الفذة، وكان هذا الهرم بمثابة 
خطوة انتقالية بين مقابر المصطبة التي 
كان يستخدمها الملوك السابقون والهرم 
الرابعة  يوجد في األسرة  الذي  الكامل 
مثل هرم” خوفو وخفرع ومنكاورع”.

ويدل الهرم على مستوي عال من المدنية، 
و أن هناك ثراء كبير في خزانه الملك، 
فضال عن استقرار أوضاع البالد بفضل 

ذلك الوزير والمهندس البارع.
إيمحتب	الحكيم	والكاتب

أعظم  من  واحد  بأنه  إيمحتب  أشتهر 
الحكماء المصريين وقد تركت شهرته 
بالحكمة انطباعا لدي مواطنيه ظل حيا 
في أذهانهم كتراث وطني لعده قرون. 

وفيما يتعلق بنشاطه التأليفي فأنه وضع 
كتباَ في الطب والهندسة وظلت مؤلفاته 
المسيحي.  العصر  فجر  موجودة حتى 
وألف أغاني كانت تغنى بواسطة منشد 
الضيوف في االحتفاالت  للترويح عن 
الجنائزية والهدف هو التذكير على ان 

الحياة قصيرة.
ومن أجمل ما كتب إيمحتب:  “ أجساد 
تذهب وأخري تجئ، هكذا الحال منذ زمن 
األجداد، منذ زمن اآللهة الغابرة، الذين 
يستقرون في أهراماتهم والنبالء والعظماء 
والذين رحلوا ودفنوا في مقابرهم .. فارتد 
الكتان الرقيق واسعد بالمتع الحقيقية التي 

منحتها اآللهة.
إيمحتب	الفلكي

اشتهر عن إيمحتب ارتباطه باإلله تحوت 
رب العلم والمعرفة وهو شعار جامعة 
القاهرة اآلن، وكان معروف عن اإلله 
تحوت معرفته القوية بعلوم الفلك مما أدي 
لمعرفه موعد الفيضان ومراقبة النجوم 
والشمس والقمر وطول السنة النجمية، 
ومن مراقبة النجوم عرف المصريين أن 
المدار البيضاوي لنجم الشعري يعطيهم 
سنه محددة بشرط أضافه ربع يوم ومن 
هنا جاء التقويم الذي يسير عليه العالم 

حتى اآلن.
إيمحتب	الطبيب	الساحر

ببعض  مرتبطين  والطب  السحر  كان 
ارتباطا وثيقا في أيام الفراعنة فالسحر 
هو أبو الطب،  وكان فعل السحر يمتد 
إلى كل شؤون الحياة اليومية كما انه يلبى 
كل احتياجات المتوفي، فالسحر يمكن أن 

يزيل أثر الشر.
القديمة  وبالرغم أن المصادر المصرية 
ذكرت أن إيمحتب كان ساحر بارزا إال 
الطب كان شغفه األكبر، ولمهارته  أن 
وعبقريته في الطب كان طبيب الملك وبعد 
ما توفي إيمحتب جعلوه الفراعنة إله للطب

		كلودين	كرمة
بقلم	: على	أبودشيش 
المصرية اآلثار	 خبير	

اخبرونا ونحن  االنسان مسير وليس مخير كما  نعم     
صغار ..فان االختيار فى حياتنا وهم ، اننا نظن اننا احرار 

ولكن فى حقيقة االمر كلنا عبيد!
تفرضها علينا غرائزنا  التى  تلبية رغباتنا  فى  اننا نسرع 
المنطق وفى هذه  تتنافى مع  االحيان  كثير من  والتى فى 
او نستسلم  ان نطيع رغباتنا  اختيارات  امامنا ثالثة  الحالة 
ان نجد  ام نحاول فى دهاء  السليم ونتبع توجيهاته  للتفكير 
مبرر منطقى لرغباتنا حتى تتوازن االمور ونشعر بالسعادة 
االحيان  والتى فى معظم  والعقل  الرغبة  بين  التوفيق  فى 
ويصبح  بينهما  حيرة  فى  ونقع  االخر  احدهما  يعارض 
ولذا  ذاته ورغبته وعقله؛  الشخص  ثالثة:  بين  الصراع 
انفسنا  نوهم  الوحيد حتى  المصدر  االخير هو  الحل  فإن 
ان تفكيرنا يوافق رغباتنا فنشعر باالنتصار على الصراع 
السلوك ال  بعينه ، الن هذا  الوهم  الداخلى ولكن هذا هو  
يحقق لنا االستقرار النفسى او السالم الدخلى وكأننا ننافق 
انفسنا بمحاولة تقنين رغبة او ازاحة فكرة او اسكات صوت 

بأعماقنا يزعجنا سماعه وهو الضمير..
ما اريد قوله اننا فى كل االحوال مسيرين وليس مخيرين. 

الى مقاييس محددة  اننا نخضع فى كثير من االحيان  كما 
حيث نريد ان نرى انفسنا فى اطار معين رغم ان تكويننا 
التغير لتلك  التغير فنجبر انفسنا على  الداخلى ال يدعم هذا 

الصورة.. وذلك ايضا نوجد فيه مسيرين! 
وأمامنا العديد من االمثلة فى حياتنا اليومية ونمازج متعددة 
فنرى ان شخصا ما يعمل فى وظيفة معينة الن دخلها كبير 
وفى حقيقة االمر هو ال يرغب بها ويمكن ان ال تكون فى 
تخصصه ولكن ظروف الحياة تفرض عليه قبولها ..نعم هو 
ان يحيا حياة كريمة ولكن فى  بإرادته حتى يستطيع  قبلها 
الحقيقى  التى تشبع احتياجه  الوقت ليست هذه رغبته  نفس 
بتحقيق نجاحه فى المضمار الذى كان يبتغيه..فإن هذا هو 

االختيار “المفروض عليه “!
وهذا هو سبب العبوس واألشجان واألمراض النفسية فهو 
ليس سعيدا راضيا عن اى حال ؛ فان االنسان دائما يتحاور 
مع ذاته وكأن هناك شخصان يتحديان بعضهما ويتنافسان 
فانه يخضعه  ينجح  لم  اقناع االخر وان  احداهما  ويحاول 
رغما عنه واإلنسان مسكين  ، ال يستطيع ان يرفض وال 
يقبل..فيجد نفسه ،  تحت ضغط مستمر ،  يساق  يقدر ان 
الى رأى االغلبية او لما فيه المصلحة العامة او لما تحتمه 

عليه مسؤولياته.
فمثال طفال موهوبا ويريد ان ينمى موهبته عزف او غناء 
او موسيقى الى آخره ولكن اهله يرفضون بحجة انها سوف 
تشغله عن دراسته وتفوقه او بسبب عدم توافر االمكانيات 
انه  النتيجة  فتكون  المعوقات  ، والى غير ذلك من  المادية 

يحرم من تحقيق آماله .ففى ذلك ايضا االنسان مسير !
فضال عن ذلك ، ومن االمثلة المتكررة ان االنسان احيانا  
يختار بكامل ارادته  الى تغيير البعض من طباعه - رغما 

عنه - حتي يستطيع االستمرار فى عالقة سبق ان اختارها 
اختار هذا  الذى  انه هو  منه  اعتقاداً  ايضا..   - بإرادته   –
انه  الحقيقة  فى  ولكن  تفكير عميق ومنطقى  بعد  بحريته 
على  يقوى  وال  التراجع  يستطيع  ال  ألنه  عن اضطرار 
االستمرار..فيلجأ الى تبديل صفاته وتغيير مالمح شخصيته 
ويسجن مشاعره ويتحفظ فى كالمه وال يفصح عن افكاره 
حتى يتفادى التصادم الذى من شأنه ان يهدم الماضى ومعه 
 .. نفسه  بإرادته يسجن   فانه  أيضا..  والمستقبل  الحاضر 
 ، تركيبة معقدة  فاإلنسان كائن ذو  اذا...عجبا  فاين حريته 
وقلة حيلته  بساطته  بدعى  ثم  بين االضداد  بالجمع  يتمتع 
انه يتبع اساليب ملتوية كثيرة حتى يقنن  بل وسذاجته؛ مع 
الخطأ ويجد مبررا مقنعا لردود افعاله وأسبابا ملفقة لتبرئة 
نفسه امام اعين المحيطين  به ..يا له من كائن ماكرا مدعيا 
ويتقن التمثيل؛ يوهم نفسه قبل  االخرين انه سعيد ومستقر 
اتخاذ  بكامل حريته فى  انه يحيا حياة مثالية ويتمتع  بل و 
قرارته وترتيب اولويته ولكن فى داخله الم ومرارة ويشعر 
بالقهر واالنكسار  امام الكثير من المسؤوليات الملقاة على 
عاتقه  وأحيانا بالضعف وعدم الثقة اذ لم يستطع ان يظهر 
نفسه بالمظهر الالئق ويحظى بالتقدير واالحترام من االهل 

والجيران والرؤساء واألصدقاء.
حتى اذا تطرقنا الى مستوى المشاعر فإننا نجد انفسنا اننا ال 
نتصرف على سجيتنا وخصوصا اذ ما اردنا ان نعبر عن 
او عن رأينا بصراحة  الصادقة تجاه شخص ما  مشاعرنا 
ووضوح و حسب ما نريد سواء باإليجاب او بالسلب ،فنجد 
تمنعنا، وبإرادتنا والتى هى فى  التى  الضوابط  الكثير من 
نفس الوقت عكس رغبتنا االولى ، نمتنع عن ذلك ألسباب 
صحيحة ومنطقية ، حتى  نحمى انفسنا  من التعرض للكثير 
بها  تتحكم  المصيرية  الوخيمة.فحتى قراراتنا  العواقب  من 

مشاعر مضطربة وأفكار متضاربة.
يتوه عن نفسه ويفقد  يبدل فى االقنعة حتى  ويظل االنسان 
مصداقيته وال يصبح قادرا على الفصل بين الحق والباطل 
وال حتى على االختيار المناسب فيكون كثير الشك، متذبذب 
به  المحيطين  على  ذلك  فينعكس  مستقر  ، وغير  الرأى 
فيعجزون عن فهمه والتفاعل معه ومن هنا تفتر العالقات 
او تنشب الخالفات فتضعف الروابط االسرية واإلجتماعية. 
االنسان  ان   ايجاز  نقول فى  ان  يمكننا  المنطلق  ومن هذا 
ضعيف رغم قوته ،جاهل رغم علمه مسكين رغم سطوته ، 
قلق رغم ثباته ، منزعج رغم هدوءه ، تعيس رغم ضحكاته 
التى يدوى صداها االجواء من حوله ..فحتى الضحك اصبح  
مجرد فكرة  فارغة من محتواها ، اصبح وسيلة من وسائل 

التجميل تخفى ورائها الكثير من القبح واألحزان.
المستويات  جميع  على  والقهر  الكبت  من  نعانى  فإننا 
نبدع ونسعد ونرتقى  ان  لنا  فكيف  السياسية واالجتماعية 
متوازن  و  والشامل حر  الواسع  بمعناه  مجتمع  ونصبح 

ومستقر يسوده العدل واآلمان..؟؟

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 15 mars 2019
الجمعة	15	مارس	2019

إميحتب إله الطب 
واهلندسة

ًا  ًا وليس خميرَّ اإلنسان مسيرَّ

ستيفن وليام هوكينغ، عبقري أسطورة )3من 4(
  عبقري مخضرم من القرنين الماضي 
العام  في  أشهر  قبل  غادرنا  والحاضر، 

الماضي، إنه العالم الفذ ستيفن 
هوكينغ )١٩٤٢-٢٠١٨(

تحدثنا في األسبوع الماضي 
عن حياة هذا العالم األسطورة 
وآرائه الشخصية نتحدث اليوم 
عن رأيه بالعالقة بين العلم 
آرائه  إلى  إضافة  والفلسفة 

السياسية ومعتقده الديني.
٥. العالقة بين العلم والفلسفة:
مؤتمر  في  هوكينغ  قال 
نظمته  الذي  ‘زايتغاست’ 
شركة غوغل عام ٢٠١١ 
أن الفلسفة ميته، وأنه يعتقد 
يواكبوا  لم  الفالسفة  أن 
تطورات العلم الحديثة. وقال: 

أصبح العلماء حاملون لراية 
اإلستكشاف في سعيهم وراء 
المعرفة. وعبر عن اعتقاده 
بقدرة العلم على حل القضايا 

العلم  نظريات  العالقة، خصوصاً  الفلسفية 
جديدة  نحو صورة  ستقودنا  التي  الجديدة 

ومختلفة للغاية عن الكون وموقعنا فيه.
٦.  أراؤه السياسية:

البريطاني منذ  العمال  دعم هوكينغ حزب 
أمد طويل وقام عام ٢٠٠٠ بتسجيل تحية 
تقدير لمرشح الرئاسة األميريكية من الحزب 
‘آل  األسبق  الرئيس  نائب  الديموقراطي، 
غور’ )للتذكير آل غور كان نائباً للرئيس 
بيل كلينتون ١٩٩٢-٢٠٠٠(، واعتبر غزو 
ودعم  ٢٠٠٣ جريمة حرب  عام  العراق 
وناصر  إلسرائيل  اآلكاديميين  مقاطعة 
النووية  األسلحة  بنزع  المطالبة  الحمالت 
ودعم أبحاث الخاليا الجذعية وتطبيق نظام 
رعاية صحيه شاملة يكفل الحماية المالية لكل 
المواطنين، كما دعم تطبيق إجراءات لمنع 
تغيير المناخ وكان من بين ٢٠٠ شخصية 
وقعت على رسالة لصحيفة الغارديان اللندنية 
تبدي األمل ببقاء إسكتلندا جزء من المملكة 
الفترة  في  وذلك  استقاللها،  دون  المتحده 
إيلول/سيبتمبر  شهر  استفتاء  سبقت  التي 
عام ٢٠١٤ بشأن هذه المسأله. رأى هوكينغ 
أن خروج بريطانيا من اإلتحاد األوروپي 
سيلحق ضرراً بمساهمات المملكة المتحدة 
الملحة  الحاجة  بسبب  العلمي  المجال  في 
للتعاون الدولي عند إجراء البحوث الحديثة 
ولما تلعبه حرية التنقل بين دول أوروپا من 
دور في انتشار وتناقل األفكار، وعبر عن 
خيبة أمله إزاء انسحاب بالده من اإلتحاد 

األوروپي وحذر من اإلنعزالية. 
عبر هوكينغ أيضاً عن قلقه الكبير بخصوص 
وقال  بالده  في  الصحية  الرعاية  سياسات 

الوطنية  الصحية  الخدمات  هيئة  لوال  أنه 
من  السبعينات  حتى  العيش  استطاع  لما 
تلقيت  “لقد  قائاًل:  عمره 
في  ممتازاً  طبياً  إهتماماً 
بأهمية  بريطانيا وشعرت 
في نصابها  األمور  وضع 
بنظام  أومن  أنا  الصحيح، 
الشاملة  الصحية  الرعاية 
ولست خائفاً من قولي هذا.”

٧. الدين واإللحاد:
قال هوكينغ أنه لم يكن متديناً 
بالمعنى الدارج للكلمة ويعتقد 
أن الكون تحكمه قوانين العلم. 
كما قال: “هناك فرق أساسي 
مابين الدين الذي يقوم على 
السلطة وبين العلم الذي يقوم 
والمنطق.  المالحظة  على 

العلم سيفوز ألنه يعمل.”
صرح هوكينغ عام ٢٠٠٨ 
قضى هللا  “ربما  بمايلي: 
يتدخل  ال  ولكنه  بالقوانين 
في  واعتبر هوكينغ  القوانين.”  هذه  لكسر 
مقابلة نشرتها صحيفة الغارديان أن مفهوم 
الجنه ليس إال بأسطورة معتبراً أنه التوجد أي 
جنه أو حياة آخرة ومثل هذه األفكار لم تكن 
سوى قصصاً خرافية لألناس ممن يخشون 
برنامج  في   ٢٠١١ عام  قال  كما  الظالم. 
‘ديسكڤري’:  قناة  بثته  “الفضول”  يدعى 
“جميعنا أحرار لنؤمن بما نريد ومن وجهة 
نظري الخاصة فإن أبسط التفسيرات هي أنه 
اليوجد إله. لم يخلق أحد الكون ولن يقوم 
إلى  بتوجيه مصيرنا، وهذا مايقودني  أحد 
إدراك عميق بأنه اليوجد على األرجح جنة 
أو حياة آخرة. لدينا هذه الحياة الوحيدة لنقدر 
فيها التصميم العظيم للكون وألجل هذا أنا 

ممتن إمتناناً كبيراً.”
شارك هوكينغ في مهرجان ‘ستارموس’ 
إيلول/ شهر  والفضاء خالل  الفلك  لعلوم 

سيبتمبر عام ٢٠١٤ وفيه أعلن نفسه ملحداً، 
“إلموندو”  لصحيفة  األمر  على  وعقب 
أن  بمكان  الطبيعي  قائاًل:”من  اإلسبانية 
نؤمن بأن هللا خلق الكون قبل أن نفهم العلم. 
إقناعاً.  أكثر  العلم اآلن شرحاً  يقدم  ولكن 
بقولي سنتمكن من معرفة عقل  ما عنيته 
أننا سنتمكن من معرفة كل شيء  هللا هو 
إذا كان هللا موجوداً وهو  يعرفه هللا، هذا 

ليس بالموجود. أنا ملحد.”       

بعناوين  قوائم  القادم سندرج  األسبوع  في 
أبحاثه ونظرياته ومؤلفاته واألوسمة والجوائز 

التي حصل عليها. 
أطيب  لكم جميعاً  أتمنى  الوقت  ذلك  حتى 

األوقات وأسعدها. 

بقلم	المهندس:	
السباعي هيثم	

هكذا يرمسون لوحاتنا 

بقلم : خالد	بنيصغي 

والوطنية واإلنسانية  العطاء  رجل  العينني  أبو  حممد 
   القاهرة/علي	أبو	دشيش : بدعوة كريمة من السفير أحمد 
قطان سفير المملكة العربية السعودية السابق بالقاهرة، تم 
دعوتي لحضور ندوة لصاحب السمو الملكي األمير سلطان 
بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في 

قصر رياض النيل بالقاهرة. 
والسياسيين  والمفكرين  العلماء  من  العديد  اللقاء  وحضر 

ورجال األعمال. 
وتحدث سمو األمير سلطان بن سلمان عن الخيال الذي أصبح 
ممكًنا في المملكة العربية السعودية. وكان ما لفت انتباهي 
وانتباه الحاضرين جميًعا هي الكلمة المهمة التي ألقاها األستاذ 
محمد أبو العينين رجل األعمال المصري الوطني، والرئيس 
كلمته  في  قال  حيث  ومتوسطي،  األور  للبرلمان  الشرفي 
موضًحا: »بينما نتحدث هنا، اآلن تُفتتح السفارة األمريكية 

في القدس الشريف ». 
تُغتصب  وأرواحنا  بل  ومقدساتنا،  »أدياننا  قائاًل:  وأضاف 
اليوم بهذا القرار في الوقت الذي يمثل فيه الدين »الروح« 
بالنسبة للعرب والمصريين، واغتصاب القدس من أهلها موجع 
ومحزن ومؤلم بما يوجب علينا جميعا نحن رجال األعمال 
واالستثمار والدين والسياسة وحتى العامل والفالح أن نتحد 
ونكون يًدا واحدة لتصل آراؤنا إلى العالم كله؛ ليعرف أننا 
لن نفرط في ذرة تراب واحدة من القدس، وال من ديننا وال 
مقدساتنا؛ فهذه أمانة تركها لنا أجدادنا ورسلنا وأنبياؤنا؛ لذا 

ينبغي التمسك بها«. 
وطالب الحضور والدول العربية بالوقوف مع القضية الفلسطينية 
وطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك للضغط على إسرائيل 
لتحرير القدس، وضرورة تقديم كل سبل الدعم للفلسطينيين؛ 
بما فيها الدعم المادي. وأكد على أن الدفاع عن القدس واجب؛ 
ألنه دفاع عن عروبتنا وديننا. وأردف قائاًل:« األقصى هو 
أول قبلة للمسلمين ومصر ضحت من أجل القدس وما تزال 

تضحى ولن تتهاون يوًما واحًدا في نصرة القدس«. 
ودائًما تثير آراء ومواقف األستاذ محمد أبو العينين إعجاب 
الكثير من جميع أطياف المجتمع، فعلى الجانب اإلنساني نراه 
متبرًعا ومن المساهمين والمؤسسين لمستشفى سرطان األطفال 

57357 وتطوير 200 مسجد، وإنشاء مظالت لمساجد آل 
البيت فضاًل على مؤسسة أبو العينين االجتماعية و100 منحة 
تعليمية ألبناء شهداء الجيش والشرطة باألكاديمية البحرية، وبناء 
مستشفيين بالسويس للمساهمة في تقديم خدمات طبية ألهالي 
المحافظة الذين يفتقدون إلى التأمين الصحي والرعاية الطبية. 

االجتماعي  والعطاء  الشرف  جائزة  على  حصل  ومؤخًرا 
لعام 2018 من أكبر منظمة ثقافية في إيطاليا مع عالم اآلثار 
العالمي الدكتور زاهي حواس لدوره االجتماعي البارز ودعم 

وتعزيز التعاون بين شعوب العالم والقاهرة وروما. 
وقال حينذاك: »إن األديان السماوية الثالثة تدعونا وتحثنا على 
الحب والتعايش والتآخي والشعور باآلخرين وتخفيف آالمهم. 
وأننا نحتاج إلى كل ذلك اليوم أكثر من الغد، بخاصة مع ما 

يعيشه العالم من حروب وأحداث صعبة«. 
كما فاز أيًضا بجائزة أفضل صانع في قارة أفريقيا وباألمس 
القريب اقترح أبو العينين إقامة مشروعات مصرية ـ يابانية 

ـ إفريقية ستحدث نقلة في مصر. 
فتحية حب واعزاز مني لهذا الرجل العظيم الذي يجسد مثااًل 
للعطاء والوطنية واإلنسانية. وأتمنى من كل رجال األعمال 
لهذا  والوطنية  للعطاء  مثااًل  يكونوا  وأن  حذوه،  يحذوا  أن 

البلد العظيم مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سرقة متثال لـ يسوع طوله 2.5 مرت 
أيرلندا من كنيسة بـ 

  سرق بعض اللصوص تمثااًل ليسوع طوله 
كاثوليكية  كنيسة  متر( من   2.5( أقدام  ثمانية 

فى شمال بلفاست، بأيرلندا.
وقالت الشرطة، إن التمثال البرونزى ُسرق من 
كنيسة القيامة خالل األسابيع القليلة الماضية، 
وتمت إزالة أبواب برونزية تقدر قيمتها بـ40 
ألف جنيه إسترلينى بجميع مفصالتها، وتضررت 

باقية األبواب بشكل ال يمكن إصالحه.
معلومات  لديه  شخص  أى  الشرطة  وناشدت 
بحسب  ذلك  جاء  بهم،  باالتصال  السرقة  عن 

ما ذكر موقع »بى بى سى«.
وقال األب إدوارد ماكجى، الناطق باسم أبرشية 
داون وكونور، إنه حادث مروع ومحزن للغاية 
وقد آثار غضب الرعايا، مضيًفا أن عملية السرقة 

أظهرت عدم احترام كبير للموقع المقدس.
كان  يسوع  تمثال  أن  ماكجى،  األب  وأوضح 
تم  لكن  الكنيسة  أرض  فى  األصل  فى  واقًفا 
نقله مؤخًرا إلى المبنى لحفظه، بعد أن الحظ 
مسئولون فى المكتب أنه قد تعرض للتلف من 

قبل المخربين.

إنتهى التكريم وُعدنا 
اىل الواقع األليم!

بقلم:	سونيا	الحداد

   واقع الحكم بالسجن والجلد على امراة 
محامية تدافع عن حقوق األنسان  ترفض ارتداء 
الحجاب، وخاصة اذا حاولت الدفاع علنا فانها 
تُتهم بالتعامل ضد النظام والمساس بمعنويات 
مرشدون  الروحيين!  المرشدين  ومقامات 
البقاء باألرهاب، على شركتهم  متآمرون على 
األستثمارية يتاجرون بالدين واألله والهواء وكل 

ما هو حّي يحوم في فلك  أهل الرياء...
واقع نساء وفتيات صغيرات يتم خطفهن سبايا 
ُتمرر على  او  وُتباع في األسواق  ُتشترى 
الحيوانية  جماعة االصحاب ألشباع غرائزهم 
. ماذا أقول عن الزوجات األطفال؟ فتيات 
صغيرات بعمر الورود يعقد قرانهن على أشباه 
المال.  كل هذا وال  الرجال مقابل حفنة من 
المجتمع وآل على  من سائل وال مجيب ال في 
المنابر الدولية… نكتفي باحتجاجات واهنة هنا 
وهناك وبعض الخطابات الطنانة الفارغة التي 
تحدثنا عن الجنة تحت اقدام األمهات وكم من 
الخيار وال  الجنة وال  لم يعرفن طعم  أمهات 
الحياة ويعشن جهنم  أية حرية في  الحب وال 

الساديين أشباه الرجال.
يتم تخديرهن واغتصابهن من  واقع  فتيات 
بالذات، بغية  أقرب أصحابهن أو رجالهن 
المواخير، سلعة جنسية يدرون  تشغيلهن في 
القضاء  وحكم  قفاهن،  على  الوفير  المال 
المريعة يكون مجحفا بحق  الجرائم  على هذه 
الضحايا والذي آل يتجاوز الخمسة  سنين، أما 
الضحية التي ُدمرت نفسيتها وحياتها ما عليها 
سوى األستمرار في حياتها مثخنة بجراحها 

بأنها هي  تتهم  لم  اذا  أبدا، هذا  التي لن تدمل 
السبب!

ماذا تفعلين ايتها المرأة من أجل التحرر من هذ 
الجحيم؟  يوما بعد يوم تخسرين مكتسباتك تحت 
شعار أنك تهتدين.  يضحكون عليكي بوردة في 
الدين…  بالجنة يوم  يومك أو خطبة أو وعد 
المتحررات وأنت غير  يخيفونك من مجتمع 
بارتداء  تقبلين  المؤامرات. كف  دارية حقيقة 
انه خيار شخصي وهناك  الحجاب وتقولين 
السجون وُتجلد  ُتذبح وُترزل وتقبع في  نساء 
باسمه؟  كيف تقبلين بأن يقرر مصيرك رجل 
وتدعين أنك لست عورة وال ناقصة؟ اآل ترين 
بين  يتفاحل يوما بعد يوم  الذي  البشع  األنقسام 
العالم بهدف اضعافهن والتالعب بهن؟   نساء 
تتحدثين عنها وأي جنة وأي تقوى  أي كرامة 
تُرجم  وصالة وصوفية وانسانية وهناك نساء 

وتُقطع رؤوسهن وتُجلد؟ 
أكبرعار.   توقفي عن الصالة ألن سكوتك هو 
المناهج والقوانين، على  ثوري، ثوري على 
المضجع ودور  الزمان والسنين. أهجري  ُمر 
تحت  من  قومي  المنافقين.  وتعاليم  العبادة 
النور.  نعم  الرجمة وارفعي رأسك وواجهي 
الحرية مهما كانت تحدياتها.  آل تدعي  نور 
الروح  يمّوه سجن  بسمة أو وردة أو مضجع 
الذي تعلو جداره يوما بعد يوم ويكون صمتك 

هو شريك في الجريمة!
الواقع األليم. هل  الى  التكريم وعدنا  انتهى 
سنقف لحظة صمت حزنا على موت المرأة في 

القرن الواحد والعشرين؟

هذه لوحة من لوحاتي الحزينة ..  
أرى فيها العربي يبكي دموعه .. 

يرحل غصبا من نسماته الساخنة .. 
من حرب في سوريا و ووباء في اليمن .. 

ومن جوع أو بطش في كل ربوع العرب .. 
 من الماء إلى الماء يبكي ظلم القربى .. 
كما الخنساء .. إنما يُرثي موت العدالة .. 

يبكي الخيانة بين ُمْمِسكي العروبة ..
وُمْمِسكي المقاعد أن تندحر أو تزول ..
ال يهم ما يكتب التاريُخ غدا أو بعد غد ..

 فالتاريخ أصبح " ميسي " و " صالح " ..
والفساد في األمة كبير .. مساء صباح .. 
أنتم من رسم القتامة في لوحة العرب ..

فال نطلب اليوم حقنا في الكرامة والعدالة .. 
وال حقنا في صيانة الثروات العربية ..
ال نسأل " قدساً " وال أحالما وردية ..
فنحن الفقراء واألميون والجهالء .. 

ندرك أننا فوق األرض كالحشرات .. 
علينا أن نقتات من ُفتات الفضالت .. 

ونخدمكم كالعبيد ال نسأل حرية الشرفاء .. 
إنما نلتمس حقنا في الظلم بالمساواة ..

اسلبونا الخبز والدفء والسكن .. 
اسلبونا األرض والدواء والوطن ..

لكن ال تسلبونا الكرامة رغم هذي المحن ..
َر الفنن .. فليس نحن من أحرق الشجر أو كسَّ

******
 ليس ضروريا أن يختار الشعب رئيساً ..

في البالد العربية الرئيس من يختار شعبه ؟؟..
 ما أروع أن يحب فرد واحد ماليين الناس ؟؟ .. 

ما أجمل أن يرث قلوبهم حتى الموت .. 
 ويحكمهم كما يشاء  حتى الموت .. 

أليس عربيا .. رئيسنا ؟؟ والعروبة أصل ..
والدم عربي فيه انفعال بوادي نمل ؟؟

وسيوف تقطع الرؤوس الحمقى في ُجَمل ..
وتحبس أنفاس من قال برفع الخوف والكسل ..

من قال هبوا فالحياة تعبير وعمل .. 
 اصمت ودع المكارم ترحل عن هذا العسل ..

فال نطلب توقيعك عن الذل أو الفشل ..

من أهالي وسكان معلوال 1937 - 2017، مجاز من 
جامعة دمشق كلية اآلداب قسم اللغة االنكليزية 1964 

، مدرس لمدة 25 عاماً ، تقاعد سنة 1989.
العراضات  ورّدات  واألغاني  األشعار  بتأليف  قام 
والمناسبات الدينية واألهازيج الشعبية باللغة اآلرامية 

. 1965 - 2017
منذ العام 2000 توجه للبحث العلمي مع بداية تأسيس 
معهد اللغة اآلرامية، وقام بتدريس أول دورة لتدريب 

مدرسين لهذه اللغة.
نادرة( كمنسق  تعاقد مع جامعة دمشق بصفة )خبرة 

لشعبة اللغة اآلرامية.
أعماله:

كتاب مدخل إلى اللغة اآلرامية )أعتمد في المعهد( مكتوباً 
بالخط اآلرامي المربع واآلرامي التدمري.

قاموس عربي آرامي.
قاموس عربي آرامي انكليزي.

ترجمة )جناز السيد المسيح( لآلرامية، حضره البطريرك 
مثلث الرحمات زكا عيواص

ترجمة األناجيل األربعة وأعمال الرسل ورؤسا يوحنا 
والرسائل والمزامير ونشيد األنشاد وسفر التكوين وغيرها 

إلى اآلرامية.
كتاب سيرة القديسة تقال وهداية بولس الرسول باآلرامية
ترجمة بعض القصص القصيرة لألطفال من العربية 

واإلنكليزية إلى اآلرامية 
تحقيق الصالة الربانية باآلرامية.

بقلوب يعتصرها الحزن واألسى تتقدم جريدة الرسالة 
إدارة وكتّاب بخالص التعازي ألسرة وتالميذ الشاعر 
اآلرامي السوري الكبير االستاذ جورج رزق هللا بمناسبة 
مرور عامين على رحيله عن دنيانا الفانية إلى ملكوت 

السموات
عنهم/	فريد	زمكحل

الذكرى	السنوية	الثانية	للشاعر	

جـورج رزق اهلل
فليكن	ذكره	مؤبدا
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بقلم: شريف رفعت املـــخـــرطــة

يوسف زمكحل   همسـات
الجنون عقل تم تحميله فوق طاقته 

المليونير رجل موته يساعد على حل أزمات أقاربه 

ِحب الحياة وال تحاول فهمها

ما اصعب أن تعيش في وطن تشعر فيه بالغربة

بعض اللحظات تساوي أحياناً عمراً بأكمله 

الصبر جبل إما أن تصل إلى قمته أو تسقط منه قبل أن 
تصل منتصفه 

أوجد لك قيمة مع نفسك حتى ولم تجدها مع اآلخرين 

لن يتغير العالم إال عندما يؤمن بالحب 

الحب كالموت يغير كل شئ )جبران خليل جبران(

من كلماتي : أنتي عارفة إيه يعني الُبعاد .. يعني نهاري 
واألبتسام يصبح   .. ويل  تبقى  يعني حياتي   .. ليل  يبقى 
دموع .. وتنطفي كل الشموع .. يعني أعيش العمر بعذاب 
في  الهجر  وأعيش   .. أحباب  مليش  اصحاب  مليش   ..

شوق وحنين .. وياخذني الحزن ألهات وأنين .  

  ال يختلُف مسلماِن في أنَّ هللا تعالى 
السمواِت  في  لما  المالُك  وحَده  هو 
واألرِض وما بينهما وما تحت الثرى: 
ِت َوَما ِفي اأَلْرِض  َوٰ ـٰ َم }لَُه َما ِفي ٱلسَّ
)طه  الثََّرى{  َتْحَت  َوَما  َبْيَنُهَما  َوَما 
ِت َواأَلْرِض َوَما  َوٰ ـٰ َم ُمْلُك ٱلسَّ  ِ 6( }ِلَّ
 ِ ِلَّ إِنَّ  اَل 

}أَ  )120 )المائدة   }... ِفيِهنَّ
ِت َوَمْن ِفي اأَلْرِض...{  َوٰ ـٰ َم َمْن ِفي ٱلسَّ
)يونس 66(. كما أن هللا تعالى هو }الَِّذي 
ِت َواأَلْرَض...{ )إبراهيم  َوٰ ـٰ َم َخلََق ٱلسَّ
32(. وأن اإلنسان هو أحُد مخلوقاِته، 
}إِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة إِنِّي َخالٌِق َبَشًرا 

ِمْن ِطيٍن{ )ص 71(.
باقي  اإلنساَن عن  ميََّز  تعالى  ولكنَّه 
مخلوقاِته بأن جعلُه خليفًة في األرض، 
}َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة إِنِّي َجاِعٌل ِفي 

اأَلْرِض َخلِيَفًة...{ )البقرة 30(. 
هذه الخالفة ال تقتصُر، فقط، على آدم، 
عليه الصالة والسالم، إنما جعلها هللا 
لبنيِه إلى ما شاء تعالى، هذا ما نفهمه 
َجَعلَُكْم  الَِّذي  }َوُهَو  تعالى:  قوله  من 
 ،)165 )األنعام  اأَلْرِض...{  َخاَلِئَف 
يقول: “أي  إذ  ُكثير  ابُن  يفّسُره  وكما 
جعلكم تعمرونها جيال بعد جيل، وقرًنا 
بعد قرن وخلًفا بعد سلف”. }...َويَْجَعلُُكْم 

ُخلََفاَء اأَلْرِض...{ )النمل 62(.
وما نفهُمه هنا من قوله: }إِنِّي َجاِعٌل ِفي 
اأَلْرِض َخلِيَفًة{، ومن قولِه: }َوُهَو الَِّذي 
َجَعلَُكْم َخاَلِئَف اأَلْرِض...{ أنَّه تعالى 
أوكَل إلى بني اإلنساِن استثماَر خيراِت 
هذه األرِض التي نعيُش عليها، بما فيها 
َر لُه ما في  من باقي المخلوقاِت، وسخَّ
السموات وما في األرِض وما عليها. 
أكتفي  ُد ذلك كثيرٌة  تؤّكِ التي  واآلياُت 
بذكِر التالياِت منها: }...ُهَو أَْنَشأَُكْم ِمَن 
)هود  ِفيَها...{  َواْسَتْعَمَرُكْم  اأَلْرِض 
61(، “}َوٱْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها{ أي جعلكم 
عّماًرا تعمرونها وتستغلونها”. }أَلَْم َتَر 
َر لَُكْم َما ِفي اأَلْرِض َواْلُفْلَك  َ َسخَّ أَنَّ للاَّ
تَْجِري ِفي الْبَْحِر بِأَْمِرِه...{ )الحج 65(. 
ِت َوَما ِفي  َوٰ ـٰ َم َر لَُكْم َما ِفي ٱلسَّ }َوَسخَّ
اأَلْرِض َجِميًعا ِمْنُه إِنَّ ِفي َذلَِك آَلَياٍت 
َر  ُروَن{ )الجاثية 13(، }َوَسخَّ لَِقْوٍم يَتََفكَّ
َر لَُكُم  ْمَس َواْلَقَمَر َداِئَبْيِن َوَسخَّ لَُكُم الشَّ

اللَّْيَل َوالنََّهاَر{ )إبراهيم 33(.
آدَم  بني  إلى  أوكَل  تعالى  أنَّه  وبما 
استثماَر خيراِت هذه األرِض التي نعيُش 
المخلوقات  بما فيها من سائِر  عليها، 
ومن الموارِد والخيرات، فإنَّ على هذا 
الوكيِل أو المستثمِر واجباٍت تُجاه ربِّه، 
الوكيِل  هذا  تقيُِّد  جانِب  وإلى  ُموّكلِه. 
روِط  والشُّ والمفاهيِم  األحكاِم  بجميِع 
فرَض  فقد  فرَضها عليه خالُِقه،  التي 
االستثماِر،  هذا  مقابَل  أيًضا،  عليه 
واجباٍت عديدًة أُخرى، نذكُر منها ما 

يخصُّ موضوعنا هذا:
إعماُر األرض: 

أنه  إلى  باإلضافة  األرض  وإعمار 
حاجٌة لعيِش اإلنساِن عليها فهو أيًضا 
فيها  خليفة  ُمْذ جعلَُه هللا  عليه  واجٌب 
ليعمرها: }...ُهَو أَْنَشأَُكْم ِمَن اأَلْرِض 
َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها...{ )هود 61(. وفي 
الفراهيدي:  يقول  استعمركم  معنى 
“استعمر هللا النّاَس لَيْعُمروها” . وقول 
سابًقا: “أي  أوردناه  الذي  كثير،  ابن 

جعلكم عماًرا تعمرونها وتستغلونها”. 
ب. ُر ال يخّرِ ومن يُعّمِ

ومواردها  األرِض  على  المحافظُة 
وعدُم إفساِدها:

كم قرأنا في عقود استثماٍر كثيرة، عبارة 
مثل: “إن على المستثمر رعايَة المال 
المستثَمِر رعايَة األِب الصالح، أو إّن 
هذا الماَل هو في عهدِة المستثمِر على 
سبيل األمانة”، فكذلك أمرنا هللا تعالى 
بالمحافظِة على هذه األرض، التي استخلفنا 
فيها ولنعيش عليها، وبالمحافظة على 
مواردها بعدم اإلفساد. وهذا يكون بأن 
يحافظ كلٌّ منّا على البيئة التي يعيُش 
فيها وأن يبِقَيها صالحًة لمن سيتسلَُّمها 
من بعده، وكثيًرا ما يكوُن من أبنائه أو 
أحفاده، وأن يحافَظ أيًضا على مواردها 
التي يستخدُمها في عيشته، سواء بعدم 
اإلفراط في استغاللها أم بعدم التسبب 
بإفسادها أو بإفساد ُجزٍء منها من جراء 
ما يقوم به بُغية استثمار هذه الموارد.

“ملُك  ُعرًفا:  اليوَم  نسميه  ما  وكلُّ 
لديه،  أمانٌة  الحقيقة  اإلنسان” هو في 
وواجُب المؤتَمِن المحافظُة على األمانة 
وأاّل يتصرف فيها على هواه، }َيا أَيَُّها 
ُسوَل  َوالرَّ للّاَ  َتُخونُوْا  اَل  آَمنُوْا  الَِّذيَن 
َوتَُخونُواْ أََمانَاتُِكْم َوأَنتُْم تَْعلَُموَن{ )األنفال 
27(، }َوالَِّذيَن ُهْم ألَماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم 
َراُعوَن{ )المؤمنون 8(. وفي النّهاية 
الحقيقي  مالِكها  إلى  ها  يردَّ أن  عليه 
وْا  الواحِد األحد: }إِنَّ للّاَ َيْأُمُرُكْم أَن تُؤدُّ
اأَلَماَناِت إِلَى أَْهلَِها...{ )النساء 58(، 
ِت َواأَلْرِض...{  َوٰ ـٰ َم ِ ِميَراُث ٱلسَّ }...َوِلَّ

)آل عمران 180(.
واآلياُت التي تنَهى عن الفساِد بجميِع 
أشكالِه، عديدة. وقد أحصينا منها في 
آيات  في  الموضوعات  )دليل  كتابنا 
آية.  وخمسين  نيًّفا  الكريم(،  القرآن 

نكتفي منها بما يلي:
َواَل   ِ ْزِق للاَّ ّرِ َواْشَربُوْا ِمن  ُكلُوْا   ...{
تَْعثَْواْ ِفي اأَلْرِض ُمْفِسِديَن{ )البقرة 60(،

لِيُْفِسَد  اأَلْرِض  ِفي  َسَعى  َتَولَّى  }َوإَِذا 
اَل   ُ َوللاَّ َوالنَّْسَل  اْلَحْرَث  َويُْهلَِك  ِفِيَها 

يُِحبُّ الَفَساَد{ )البقرة 205(،
}َواَل تُْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض َبْعَد إِْصاَلِحَها 

...{ )األعراف 56(،
 َ }... َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اأَلْرِض إِنَّ للاَّ

اَل يُِحبُّ اْلُمْفِسِديَن{ )القصص 77(،
قد يقوُل بعُضهم: إنَّ المقصود بالفساد 
هو فساُد األخالِق، والسلوُك غيُر الّسوّيِ 
وال عالقة لهذا الفساد بالبيئة. وللجواب 
على هذا نكتفي بما قاله ابن ُكثير في 
تفسيره لآلية 205 من سورة البقرة، 
المدرجة آنًفا: “ ... وإهالك الحرث، 
وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل، 
وهو )أي النسل( نتاج الحيوانات، اللذين 

ال قوام للناس إال بهما.”
فالعمل الّصالح يا أخي المسلم وطاعُة 
هللا تعالى، خيٌر تقدموه ألنفسكم، }...

ْن َخْيٍر تَِجُدوُه ِعنَد  ُمواْ أَلنُفِسُكم ّمِ َوَما تَُقّدِ
للّاِ إِنَّ للّاَ ِبَما َتْعَملُوَن َبِصيٌر{ )البقرة 

110( )صدق هللا العظيم(.

  1كما في المعجم المعروف باسم: )العين( 
للخليل بن أحمد الفراهيدي.

احملافظُة على البيئة 
من واجباِت املسلم 

أسامه كامل أبو شقرا

“أحداث العمر تتألم ، وأحداث الزمن تتكلم “
جائتني تنتظر وفي يدها حفنتة من تراب بالدي 

جائتني تنتظر وبين رموشها دمعة من عيون بالدي 
جائتني تنتظر وفي جعبتها بذور من بالدي 

جائتني تنتظر وبين ضلوعها قلب ينبض من نظرة لحال بالدي 
جائتني تنتظر وبين يديها طفل ينادي يا بالدي 

لم استطع المكوث اكثر وهي تنادي خذوا هذه حفنة 
من تراب بالدي 

شممت عطر الندى وهو يتهادى فوق تراب بالدي 
حينها ادركت مدى حزني لفراقك يا بالدي 

ما هذا ؟ ما الذي جرى ؟ ليهجروك يا بالدي 
اين الوفى ؟ اين الصفى ؟ اين الحب يا بالدي  ؟ 

واليوم ال يسعني إال ان انادي: 
إني متعب من بعدك عني يا بالدي 

سأرجع علك تقبليني نادما” لهجرانك يا بالدي 
اغفري لي ذلتي وسامحيني يا امي يا تربة بالدي 

كلمة حرة ازاحت الستار اليوم وجاءت تنادي 
ارجعوا الي يا اوالدي الى احضاني ،

ارجعوا وارحموا ارضي وترابي،
يا اوالد بالدي .   

من تراب بالدي

 بقلم: جــاك قرانـطـة

الوسائل  بكل  الوطن  نغين 

نغني الوطن بكل الوسائل 
بقصيدة شعر لعاشق 

تكتبه االنامل 
بريشة فنان أعيته التعابير

فإشتق ألوانه من قوس قزح كامل 
ليرسم لوحة للوطن 

فيها التين والزيتون وفيها السنابل 
بلحن حزين على أوتار 

قلب مٌسته أصابع الشوق والخمائل 
بتطريز ثوب ترتديه 

ممشوقة القد 
شعرها الليلي 

منسدل الجدائل 
بحكاية حكتها أمنا 

نحكيها لوسائل التواصل 
بدم مهراق ندفع مهر الوطن 

إذا ما عٌزت البدائل 
فنحن دائما 

ومعنا كل من هو حلو الشمائل
نغني الوطن بكل الوسائل 

شعر : عباس شعبان

ورق قصاصة 

بقلم: صباح غريب

ناظم حكمت 
شاعر عاملي متعدد األصول بدون وطن

صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

الشاعر  تحدثنا عن  السابق  العدد    في 
والُده من  ؛  ناظم حكمت  الدولي  والكاتب 
أصل بولوني ووالدته من جذور ساللة أسرة 

ألمانيا وجده   ملوك من 
واليا حكم  كان   لوالدته  
مدينة حلب/ سوريا  إبان 
إمبراطورية بني  عثمان 
أرستقراطية   ؛  والدته  
فنانة  في الرسم وعازفة 
دبلوماسي  بيانو ووالده 
اإلمبراطورية  في 

العثمانية.
ولد عام  -١٩٠٢-  وفي 
إندلعت  شبابه  مطلع 
العالمية األولى  الحرب 
اإلمبراطورية  وانهارت 
إلى  إنضم  ؛   العثمانية 

إنقلب على  لكنه  تركيا  أتاتورك في  ثورة 
عنه   أفرج   ولما  وسجن   الجديد  الحكم 
السوفييتي  اإلتحاد  إلى  فًر  بعد ١٢ سنة 
وألغيت جنسيته  إشتراكية  ميوله  وأصبحت 
الشرقية  اوروبا  متنقال في  التركية وعاش 

اإلشتراكية  .
تركيا  قريته في  أسرته محبوبة في  كانت 
لما  ُسجن  ؛  وانتشرت أشعاره ومقاالته 
زرع  شيخ القرية شجرة  بإسم  ناظم حكمت  
بسكان  وإذا  ؛  واقتلعتها  السلطة  ؛ أسرعت 
أماكن  في  مئات األشجار  القرية يزرعون 
مختلفة بإسم ناظم حكمت وبقيت األشجار .

إدارة  ممانعة  بالرغم من  لبنان  بعد زيارته 
الجمهورية   اللبناني ومقابلة رئيس  األمن 
الجنرال فؤاد شهاب مع  مجموعة  شعراء 
في  رحباني  األخوين  زيارة  ثم  وكتاب 
منزلهما حيث غًنت له السيدة فيروز ؛  كلًفت  
ناظم   الشاعر   العالمي  السلم  قيادة مجلس 
حكمت  تقليد ميدالية السلم  للطبيب التقدمي 
اللبناني  من مؤسسي  الدكتور جورج حنا 
الحزب التقدمي اإلشتراكي ،  وجرى الحفل  
.  أمضى  بيروت  الريفييرا في  أوتيل  في 
الشاعر حكمت  أسبوعا كامال في لبنان في 
األثرية  المعالم  كافة  المناسبة  شاهد  هذه 

والسياحية .
أما عن إنتاجه الفكري وأشعاره  فقد كان في 
أكثر كتاباته حالما بغد أفضل ومتفائال ينتظر 

مستقبال واعدا . 
تحلًُل الويكيبيديا أدبه  كما يلي :

  ، الممكنة  األشكال  ناظم حكمت كل  جًرب 

تجربته   والموروث، وغذى   منها  الحديث 
له   أنه   خاصة  حوله  من  الثقافات  بكل 
الشخصيات  أبرز  عالقات شخصية  مع  
الروسية واألميركية واألوروبية   األدبية 

ولناظم  حكمت  بصمته   ؛  العربية  وحتى 
في الشعر العربي إذ نجد أصداء من طريقته  
الشعراء  مثل   العديد من  أثر  في  الشعرية 
البياتي  وبلند  الوهاب  قباني وعبد  نزار 
العامية حيث  والعديد من شعراء  الحيدري 
العالم  فخامة  البسيطة  األشياء  تقتحم  
الشعري  وتعطيه أبعادا أخرى لم تكن بارزة 

من قبل .
تُرجمت قصائده إلى خمسين  لغة  وحصلت 

أعماله على العديد من الجوائز .
مستعارة  أسماَء   حكمت  ناظم  استعمل 
إلمكانية  دخول منشوراته إلى تركيا ؛ من 
نشره  تسير-  والقافلة  تعوي  الكالب   - كتبه 
ناظم  ويُعتبر   - أورخان سليم   - إسم   تحت 
األكثر  العشرين شاعرا  بين  حكمت  من 

شعبية في العالم .
توفي في روسيا  ودفن  في موسكو ؛ ُحرم 
بالرغم من  التركية طيلة حياته  الجنسية 
إعتباره  إعادة  المنظمات  الكثير من  مطالبة 
بعد ستة وأربعين   أي  ؛ في عام -٢٠٠٩- 

عاما من  وفاته  -١٩٦٣- 
بإلغاء  تركيا   صدر قرار مجلس وزراء 
  . اعتباره  الجنسية وإعادة  قرار حرمانه 
الدكتور  علي سعد   العربية  إلى  ترجم كتبه 
عام ١٩٦٠  وكان عام  ٢٠٠٢  مئوية 
الشاعر الكبير حسب قرار منظمة اليونيسكو  

على صعيد العالم .
من أقواله المأثورة :

إذا لم  أحترق أنا وتحترق أنت فكيف نخرج 
من الظالم إلى النور.

أعتقد أني كنت أقرب أبناء أبي إليه، لم يصارحني    
بهذا لكنه كان دائما يقول لي:

ـ إنِت بنت أبوكي
كنت البنت الوحيدة، أصغر أفراد األسرة، و أكثر أوالده 
كلهم  أوالده  بأن  يفتخر  كان  أبي  تفكيره.  لطريقة  قربا 
جامعيون. أخي الكبير جالل خريج كلية التجارة و أكثرنا 
عملية في التفكير بطريقة تغيظ، يهتم بجمع ثروة كبيرة، 
و رغم أنه أكثرنا ثراًء إال أن ثروته ال تتناسب مع عمليته 
في التفكير و مع أفكاره الرأسمالية. أخي األوسط رفيق 
طبيب، أطلقت عليه لقب »ملك الحلول الوسط«  فهو دائم 
المواءمة بين المواقف و يحاول إسعاد الجميع. أنا خريجة 
كلية الهندسة قسم اتصاالت، أبي كان يود أن أتخصص 
كمهندسة ميكانيكية حيث أن هذا أقرب لعمله فهو صاحب 
ورشة خراطة، قد يكون فخره بشهادات أوالده مرجعه أنه 

هو نفسه حاصل فقط على شهادة ثانوية صناعية.
عن  بعيدة  غير  كانت  أبي  إمتلكها  التي  الخراطة  ورشة 
رزقه،  مصدر  و  حياته  و  عمله  كانت  الورشة  منزلنا. 
دخل  من  متوسطة  كطبقة  معقولة  عيشة  أسرتنا  عاشت 
أنا صغيرة  و  أبي،  فخر  مبعث  الورشة  كانت  الورشة، 
كانت الورشة تبدو لي شيًئ كبيرا ساحرا، عندما كبرت 
و التحقت بكلية الهندسة أدركت مدى تواضعها. في أول 
عطالتي الصيفية في الكلية قررت قضاء العطلة أتمرن 
كان  إن  و  له  فخر  مبعث  قراري  كان  أبي،  ورشة  في 
أخواي قد إعتبراه مصدر للسخرية و الفكاهة حيث أطلقا 

علَّي لقب »األوسطى«.
تشغيل  و  قطع  آلة  المخرطة،  الورشة  في  ما  أهم  كان 
المعادن. في أول يوم لي بالورشة دهشت و أعجبت من 
إفتنان أبي بالمخرطة، شرح لي أنها صناعة ألماني و أنها 
رغم ِقدمها في حالة جيدة جدا حيث يعتني بها و يجري 
الصيانة الدورية عليها بنفسه. أراني كتاب إرشادات قديم 
من  سلسلة  و  المطلوبة  الصيانة  يشرح خطوات  متهالك 
االختبارات للتأكد من أن جميع وظائف المخرطة تتم كما 
المفروض. أراني بعض الرسومات الهندسية المستخدمة 
من  كثير  أن  لي  شرح  و  المطلوبة  المشغوالت  إلنتاج 
الخراطين ال يستطيعون فهم الرسومات، و يمكنهم العمل 
فقط إذا كان عندهم عينة من المشغوالت المطلوبة، أما هو 
فبسبب دبلوم الصنايع الذي معه يمكنه قراءة الرسومات 
بسهولة و العمل منها. أراني كيف يثبت قطعة من الصلب 
للشغلة  المناسبة  القطع  سكينة  يختار  ثم  المخرطة  على 
المطلوبة و لنوع المعدن، أدار المخرطة فبدأت السكينة 
تقطع المعدن و أنا أراقبها مشدوهة، أصدر قطع السكينة 
للصلب صوتا ال أدري لماذا وصفه أبي بأنه صوتا جميال. 
المزال  الصلب  من  رفيع  شريط  القطع  عملية  عن  ينتج 
من الخامة، بسبب حرارة االحتكاك العالية بين السكينة و 
المعدن شريط الصلب أو »الرايش« كما يسميه أبي يبدو 
لونه  يصبح  و  ثوان  بعد  لهبه  يختفي  اللهب  من  كشريط 

رمادي يميل للزرقة بسبب إحتراقه. 
أبي كل حواسه مع عملية القطع ينظر إلى السكينة تشكل 
خامة الصلب مشدوها كأنه يراها ألول مرة، يستمع إلى 
حفيف االحتكاك بين السكينة و المعدن بَولَْه، هناك سائل 
يساعد  كي  القطع  مكان  على  خرطوم  من  يصب  تبريد 
ذلك  يُْصِدر  القطع،  أداة  و  الخامة  من  كل  تبريد  على 

السائل بسبب الحرارة الشديدة سحابة صغيرة من الدخان 
من  الجزء  بأصابعه  يلمس  مدمن،  كأنه  أبي  يستنشقها 
الخامة الذي تم تشكيله ليطمأن على درجة نعومة السطح، 
أو  »النيرڨانا«  حالة  يسمى  ما  إلى  أبي وصل  أن  أعتقد 
السعادة المطلقة لمجرد أنه يعمل و ينتج على المخرطة. 

 
تمر السنون، أتخرج من كليتي، أعمل كمهندسة، أتزوج، 
من  أكثر  موتها  يقربني  قصير،  مرض  بعد  أمي  تموت 
و  معه  أطول  ساعات  قضاء  بين  أوائم  أن  أحاول  أبي، 
بين واجباتي كزوجة و أم. عدا وقت وفاة أمي ال أتذكر 
أن أبي تخلف عن الذهاب للورشة بسبب المرض أو ألي 
سبب آخر حتى قامت ثورة يناير، من يومها األول أغلق 
أبي الورشة و ذهب للميدان و أمضى أياما و ليالي هناك 
لكن  له خوفا عليه  إلى االنضمام  الثوار، دفعني هذا  مع 
أيضا إيمانا بالقضية. بعدها بسنتين تقريبا في يونية عندما 
أبي  لها  إنضم  الميدان  إلى  أخرى  مرة  الجموع  خرجت 
مرة أخرى، في المرتين كان أبي شديد الحماس و شديد 
االقتناع بما يفعله، و هو في الميدان إتصل به أخي جالل 
هاتفيا و حاول أن يقنعه بالعودة للمنزل فأعطاه أبي درسا 
في الوطنية و اإليجابية. إمتد النقاش بينهما بعد ذلك في 
جلسات العائلة، كان منطق جالل أن أبي كبير في السن و 
صحته ال تحتمل المجهود و البقاء في الميدان لليالي، رد 
أبي متهكما أنه شارك حتى يكون هناك على األقل رجال 
واحدا من العائلة في الميدان تلميحا لعدم مشاركة جالل، 
رد أخي بأن فردا واحدا لن يضيف أو ينقص من نتيجة 
ما سيحدث، تدخل رفيق بأسلوبه الدوبلوماسي و قال أنهما 
إتفقا على أال يتفقا و إن كان هو يقدر وطنية األب كما يقدر 

خوف جالل عليه. 
مع  و  معي  يقيم  أن  أبي  عل  عرضت  والدتي  وفاة  بعد 
فيمكنه  الورشة  عن  بعيد  غير  منزلنا  أن  بالذات  أسرتي 
مشارف  على  أصبح  عندما  رفض،  لكنه  إليها  السير 
السبعين ضعفت صحته بالتدريج، في أحد األيام أصابته 
نصف  و  األيسر  ذراعه  في  بشلل  تركته  دماغية  سكتة 
يستطيع  كان  الكالم،  على  مقدرته  على  أثر  مما  وجهه 
الذبحة  تركته  ما  أسوأ  أن  أعتقد  بصعوبة،  لكن  الحديث 
في أبي كان تدهور حالته النفسية، بسبب مرضه أصبحت 
حركته محدودة و اعتكف في المنزل، رغم ذلك صمم عل 
البقاء في منزله بمفرده، يمضي أغلب أوقاته أمام التلفاز 

أو يقرأ الجرائد.
في أحد األيام فاجأني بأن قال لي أنه إشتاق إلى ورشته 
قد  و  أن حركته صعبة  أفهمته  المخرطة،  إلى  بالذات  و 
أمر األطباء بأال يبذل مجهودا، و أن حتى زيارته للورشة 
غير  عواقبه  تكون  قد  جهدا  ستمثل  عليها  نظرة  إللقاء 
ببطء  قال  ثم  أفكاره  يجمع  كأنه  برهة  صمت  محمودة. 

محاوال التغلب على صعوبة كالمه:
الشقة،  في  هنا،  المخرطة  نحضر  أن  أفكر  كنت  ال،  ـ 

بجواري.
فوجئت بما قال، لم أرغب في أن أظهر دهشتي و ال أن 
فيما  منطقا  أضع  أن  محاولة  بهدوء  له  قلت  طلبه،  أَسِفه 

أقول:
ـ ال أعتقد أن هذا ممكنا، بسبب حالتك الصحية لن يمكنك 
تشغيل المخرطة، و أعتقد أن كهرباء المنزل غير مناسبة 

لتشغيلها.
أجاب:

بجواري،  أريدها  فقط  تشغيلها،  في  أرغب  ال  ال،  ـ 
لكن  غريب  طلبي  أن  أعرف  كثيرا،  ذلك  سيريحني 

صدقيني إنه مهم بالنسبة لي.
 ـ دعني أفكر في هذا الموضوع.

تفعليه  ـ فكري لكن ال تخبري أخويِك، إعتبريه جـِميل 
لي.

فكرت، قلت لنفسي لماذا ال؟ إستعنت بشركة نقل نقلت 
لوزنها  نظرا  أبي،  مسكن  إلى  الورشة  من  المخرطة 
الثقيل و حجمها إضطرت الشركة إلى االستعانة برافعة 
و أن تدخل المخرطة من باب الشرفة. أخيرا إستقرت 

المخرطة في صالة المنزل. أبي قبلني و قال لي:
ـ شكرا، أنِت دائما بنت أبوكي.

ألبي  رفيق  و  جالل  زيارة  ميعاد  كان  التالي  اليوم 
نصف  بحوالي  قبلهم  ذهبت  صحته،  على  لإلطمئنان 
ساعة، وجدت أبي جالسا في الصالة بجوار المخرطة، 
يقرأ الجريدة و يحتسي كوبا من الشاي يضعها بجواره 
عليها  يضع  طاولة  اآللة  كأن  المخرطة  حافة  على 
حاجياته، بدى سعيدا رغم مرضه. عندما حضر رفيق 
و جالل معا ظهرت عليهما الدهشة لوجود المخرطة في 
الصالة، رفيق لم يعلق لكن ـ كما توقعت ـ  كان تعليق 
وافقت  بالجنون ألني  اتهمني  و  بي  إنفرد  سلبيا،  جالل 

أبي على طلبه الغير معقول، أجبته:
ـ بالطبع نقل المخرطة شيء غير عادي و غير مألوف، 
لكن لو هناك إحتمال أن تتحسن معنويات أبينا بسببها، 

فلماذا ال.
أنه  إنصرافه  قبل  أخبرنا  رفيق  يقتنع،  لم  بالطبع جالل 
غادر  أبينا،  لعالج  طبيعي  عالج  أخصائي  سيرسل 
طريقي  في  أنا  و  مودعة،  أبي  قبلت  المنزل،  أخواي 
على  السليمة  بيده  يربت  عيني  بطرف  لمحته  للخارج 
المخرطة، سألت نفسي هل سيتحدث معها بعد إنصرافي 

و ماذا سيقول لها؟ 

بعد عدة أسابيع و نتيجة للعالج الطبيعي و وجود المخرطة 
بالقرب من أبي تحسنت صحته، بالتدريج  إستعاد قدرته 
من  الشلل  تقريبا  اختفى  و  األيسر،  ذراعه  تحريك  على 
نصف وجهه فأصبح قادرا على الحديث بطريقة أفضل 
و المهم كونه قادرا على االبتسام، إصطحبته عدة مرات 
كانوا  اإلطباء  دقائق.  لعدة  المنزل  حول  ببطأ  للسير 
منبهرين من تحسن حالته و إن كانوا نصحوه بالمداومة 

على تناول الدواء.
و  الورشة  إلى  العودة  بطلبه  أبي  فاجأني  أيام  عدة  بعد 
ساعات  العمل  يبدأ  بأن  وعدني  معه،  المخرطة  عودة 
محدودة ثم يزيدها حسب إمكانياته الصحية. ألني ضعيفة 
أمام طلباته إستجبت له، عادت المخرطة للورشة و عاد 
معها أبي. عندما زرته بعدها في الورشة كان واقفا أمام 
لي  قال  البسيطة،  المشغوالت  بعض  يخرط  المخرطة 
الذين أخبرهم بعودة  أنه يتوقع أعمال مهمة من زبائنه 

الورشة للعمل.
سحب مقعدين وضعهما في الخارج أمام باب الورشة و 
طلب مني الجلوس، توقعت أنه بصدد طلب آخر، فعال، 

قال لي أن عنده فكرة يريد رأيي فيها و مساعدتي على 
تنفيذها، ذلك أنه ينوي التطوع لتدريب عدد من الشباب 
على مهنة الخراطة بمعرفته في ورشته، أضاف أن هناك 
أستطيع  و  أود  كنت  إذا  التدريب  هذا  في  نظري  جانب 

القيام به.
سألته: لماذا؟

أجاب ببساطة:
ـ أعلمهم صنعة محترمة تساعدهم على العثور عل عمل 

محترم.
سألته:

ـ أال توجد مدارس صناعية لهذا الغرض؟
ألعداد  يحتاج  السوق  كافية،  غير  الصناعية  المدارس  ـ 
هذه  في  التعليم  مستوى  أن  ثم  الخراطين،  من  كبيرة 

المدارس في الوقت الحالي مستوى بائس.
قررت  أبي،  أفكار  أغلب  مثل  جريئة  الفكرة  وجدت 
مساعدته، وضعت له إعالن في الجرائد، تقدم العشرات، 
فتاة.  بينهم  منهم  ستة  قبول  و  بامتحانهم  هو  و  أنا  قمنا 
المعادن  تشغيل  لكتب  للرجوع  المشروع  هذا  إضطرني 
و تكنولوجيا الِوَرش كي أضع منهاجا نظريا يتمشى مع 

التدريب العملي الذي سيتواله أبي على المخرطة. 

كان  بالطبع  رفيق،  منزل  في  أخواي  و  أنا  إجتمعت 
قال  رفيق  الصحية.  حالته  و  أبي  هو  الحديث  موضوع 
الوقت  بعض  أمضى  و  السابق  اليوم  بالورشة  مر  أنه 
مع أبي و أنه لم يراه منذ فترة بهذه الحالة الطيبة سواء 
صحيا أو معنويا. قلت لهما عن مشروعه لتدريب الشباب 
على الخراطة، جالل تحمس للفكرة، قال أنها جيدة و أنه 
نلعبها  التركيز عليها لكن يجب أن  فيها و  التوسع  يمكن 
بمهارة، عرض أن يساعدنا في تطوير الفكرة لتصبح عدة 
مدارس فنية خاصة، قال أنه من المهم جدا أن نحدد رسوم 
اإللتحاق بهذا التدريب بذكاء بحيث يكون في متناول عددا 
كافيا ممن يودون االلتحاق به و في نفس الوقت يضمن 
ربحا جيدا لنا. قلت له مبتسمة أنه ال توجد رسوم للتدريب 
الوالد يفعلها كعمل تطوعي مجاني. ذهل جالل و  و أن 

سألني:
ـ و أنِت وافقِت

أجبت:
ـ نعم، هذه إرادة أبي، أرى أنها فكرة نبيلة، نعم وافقت. 

على  و  للشقة  المخرطة  نقل  على  قبل  من  وافقِت  كما  ـ 
عودة أبوكي للعمل بالورشة، هذه تصرفات غير منطقية.

ـ قد تكون عدم منطقيتها هي سبب سعادة أبينا.
ظاهرة  بالمخرطة  و  بالورشة  أبوكي  تعلق  بصراحة،  ـ 

مرضية.
ـ تعلقك أنت بالماديات هو الظاهرة المرضية.

تدخل رفيق قائال:
ـ هذا نقاش ال نهاية له، إفهم يا جالل المخرطة بالنسبة 

ألبيك عشق و رومانسية و خيال، دعه يتمتع بها و بهم.
رددت:

هي  حياة،  هي  واقع،  هي  ألبينا  بالنسبة  المخرطة  ال،  ـ 
إنتاج و قوة، إنها ليست شيئا حالما أو رومانسيا.

ثم إلتفت لجالل و قلت له:
ـ ستكون أنت أيضا أسعد حاال لو وجدت لنفسك مخرطة.

الجزء الثاني

م  بتسا ا ا إن تراني وكلي  ن أ  
م  لغرا ا فقلبي كسير أسير 
لكالم  ا ك بريق  فال يخدعْنْ

لمالم  ا الحروف تالقى  فبين 
م  ا ن ي فحرف يثور وحرف 
ام  لهي ا وهجر وبعد وصد 

م تزرني  ل ذا  ا فال تحك عني 
انسجام  قوافي تالقي  ل ا فبين 

ا بنت قوم  ن أ
لمحال  ا تطول 

لمقام  ا ليك غرور  فال يعت
السالم  وال يغوينك جميل 
ام  ا لست إال طبيب األن ن أ

لخيال  ا ة بسحر  ا لحي ا اجوب 
السالم  لكالم وابغي  ا اصوغ 
لمقام  ا ا إن رأيت عزيز  ن أ
م  لمرا ا دا عزيز  وهبت فؤا



مللح اهليمااليا فوائد رائعة 
على بشرتك!

هذا ما جيب أن تعرفيه عن تركيب 
الرموش اإلصطناعية الدائمة!

كيفية شد الوجه طبيعيًا

البيض املقلي... ما تأثريه على الرجيم؟
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المعروف  من     
الملح وظائف  أن في 
للبشرة،  مطهرة ومنظفة 
يتميز ملح  ولكن بما 
الملح  عن  الهيمااليا 
فوائده  العادي؟ وما هي 
على وجهك وبشرتك؟ 
من  اإلجابة  إكتشفي 
خالل هذا الموضوع من 

موقع أنوثة.
ملح  فوائد  هي  ما 
الهيمااليا على بشرتك؟
تنظيف وتطهي البشرة

الملون كالتونر بشكل  الملح  - إستخدمي هذا   
يومي نظراً لقوته في مجال تطهير البشرة من كل 

األوساخ التي تعلق في مسامها.
 - قومي بإذابته مع القليل من الماء وبعدها أضيفي 
لتحفظيه  الليمون  عليه بضع قطرات من زيت 

بعبوة في البراد.
 - إستخدمي المزيج بشكل يومي من خالل تطبيقه 
بهدف  على قطنة وتمرير األخيرة على وجهك 

إزالة األوساخ المسببة للشوائب.
إزالة الجلد الميت

 - من شأن ملح الهيمااليا أن يقشر البشرة وبالتالي 
إزالة الجلد الميت الذي يقفل المسام ويسمح بظهور 

الشوائب.
ناعمة  إلى  بشرتك  تتحول  التقشير  بفعل عملية   -  
وحريرية خالية من البقع والحبوب غير المستحبة.
القليل من زيت  الملح مع   - ضعي ملعقة من هذا 

جوز الهند في وعاء، امزجيهم جيداً وطبقي الخليط 
بعدها على الوجه مع القيام بحركات تدليك دائرية. 

طبقي هذا الماسك مرة اسبوعياً.
ترطب البشرة

يقوم  أن  األحمر  الهيمااليا  ملح  فوائد  - من جملة   
البشرة وتغذيتها من األعماق وجعلها  بترطيب 

أكثر نعومة.
 - ذوبي القليل منه في الماء، ثم أضيفه إلى القليل 
الزيتون.  ملعقة متوسطة من زيت  العسل مع  من 

إفركي وجهك بالمزيج لمدة ربع ساعة.
 - كرري الوصفة مرتين في األسبوع فقط ال غير.

عالج لعدد من المشاكل الجلدية
 - ما يميز ملح الهيمااليا عن غيره أنه يحتوي على 

عناصر مضادة لاللتهاب والبكتيريا.
 - هذه العناصر تعالج اإلكزيما والصدفية.

بالماء  ملئه  بعد  البانيو  في  دافئاً   - خذي حماماً 
وملح الهيمااليا، واستفيدي من فوائده على البشرة 

والجلد.

أبرز  الدائمة أحد  الرموش اإلصطناعية     يشّكل تركيب 
فإذا  أكثر كثافة وطوالً.  للحول على رموش  المتبعة  الوسائل 
كنت مهتمة بالتعرف على هذه التقنية رافقينا في هذا الموضوع 
المتبعة قبل تركيبها في  الخطوات  أبرز  حيث سنعرض لك 
عيادات التجميل، مع اإلشارة إلى بعض النصائح الضرورية 

للعناية بها.
المتبعة  ما أبرز الخطوات 

قبل تركيب هذه الرموش؟
1- احرصي في المرحلة 
األولى على معرفة نوعية 
التي  الطبيعية  رموشك 
الخفيفة  بين  ما  تختلف 
كما  تماماً  والكثيفة، 
كي  والقصيرة  الطويلة 
تتمكني بمساعدة الطبيب 
الرموش  بإختيار  المختص 

اإلصطناعية المناسبة لك.
تنظيف  من  تأّكدي   -2
جيداً  الطبيعية  رموشك 
رواسب  على  للقضاء 
المكدسة  المكياج والشوائب 

تثبيت الرموش  قبل  عليها، واحرصي على تجفيفها جيداً 
اإلصطناعية الدائمة.

أّي نصائح تتبعين بعد تركيب الرموش اإلصطناعية الدائمة؟

أوالً، إمتنعي إستخدام مكبس الرموش خصوصاً في المرحلة 
تتفادي  الدائمة كي  الرموش  تلي عملية تركيب  التي  األولى 

تساقطها.
ثانياً، تفادي تماماً  مالمسة الماء لرموشك اإلصطناعية لمدة ال 
تقّل عن 24 ساعة بعد تثبيتها كي تحميها من التساقط، بما أّن 

الغراء يحتاج  لفترة معينة كي يجّف تماماً.
ثالثاً، ال تستخدمي الماسكارا المضادة للماء إذ سيتطلب نزعها 
ضغطاً ملحوظاً على رموشك اإلصطناعية، ما قد يؤثّر سلبياً 

فوائد خل التفاح للقلب

األطعمة املصنعة خطر حمدق على الصحة!

أناقة مميزة إحصلي عليها مع فساتني اجللد السوداء!

  Bottega Veneta بوتيغا فينيتا
هذه الدار اختارت ان تعرض للمراة العملية االنيقة فستاناً ناعما مصمما من الجلد 

االسود بقصته المستقيمة المتميزة.
ابرزي جمالك في سهرات الشتاء مع الفستان القصير من الجلد االسود المتناغم 

مع الجسم تزينه بعض التخريمات البسيطة عند االكتاف واالكمام واالسفل، 
والكشك البسيط.

ان كنت ترغبين باطاللة ملفتة وعصرية في السهرات المختلفة يمكنك أن تنتقي 
الفستان الجلد االسود القصير المزين عند االسفل بالدانتيل االسود مع حزام رفيع.

تقدّم هذه الدار للمراة المتميزة والعصرية الفستان القصير المصمم من الجلد 
االسود والمزين بنقشات ذهبية تضفي لمسة من العصرية الى االطاللة.

يمكنك أن تتألقي في مختلف المناسبات المتميزة والرسمية بفستان طويل من الجلد 
االسود مع الشقوق المختلفة العالية التي تضفي فرادة أكبر.

أظهرت دراسة أمريكية 
حديثة، أن فقدان السمع 
عن  عادة  ينجم  الذي 
أدوية  تناول  أو  الضوضاء 
معينة، يمكن أن يؤدي 
إلى االنخفاض المعرفي 
وهو  اإلدراك  وتراجع 
اإلصابة  على  مقدمة 

بالخرف.
الدراسة أجراها باحثون 
في  بريجهام  بمستشفى 
مدينة بوسطن األمريكية، 

العدد األخير من دورية  نتائجها، في  ونشروا 
 Alzheimer s  amp; Dementia: The(
 s;39#&Journal of the Alzheimer

Association( العلمية.
الذي يؤثر  السمع  الباحثون، أن فقدان  وأوضح 
العالم  على حوالى 360 مليون شخص حول 
بينهم 32 مليون طفل، يأتي بسبب العيوب الخلقية 

وعوامل أخرى، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وأضافوا أن هذه العوامل تشمل األمراض 
المعدية، واستخدام بعض األدوية ومنها أدوية 

السرطان، أو التعرض للضوضاء الشديدة.
وللوصول إلى نتائج الدراسة، تابع الباحثون حالة 
يبلغ متوسط  الذين  الرجال  10 آالف و107 من 

أعمارهم 62 عاما.
التي استمرت 8 سنوات،  المتابعة  وخالل فترة 
قام الباحثون بتقييم الوظائف المعرفية واإلدراكية 
لدى المشاركين، باإلضافة إلى حالة السمع لديهم.

الفريق أن ضعف السمع مرتبط بزيادة  ووجد 
مخاطر انخفاض اإلدراك المعرفي، مقارنة 

بالرجال الذين ال يعانون من فقدان السمع.
وبشكل أكثر تحديدًا، بلغت نسبة خطر االنخفاض 
المعرفي واإلدراكي 30? أكثر بين الرجال الذين 
إلى  الخفيف، وزادت  السمع  يعانون من ضعف 

السمع  فقدان  الذين يعانون من  الرجال  بين   ?42
المعتدل، وارتفعت النسبة إلى 54 % بين مرضى 

فقدان السمع الشديد.
وقال الدكتور شارون كورهان، قائد فريق البحث 
إن  الخرف هو تحد كبير للصحة العامة وال يزال 

ينتشر دون عالج فعالة لمنع تقدم المرض .
إليها تظهر  التي توصلنا  النتائج  وأضاف أن 
أن فقدان السمع مرتبط بانخفاض االهتمامات 
الذاتية التي قد تكون مؤشًرا على  المعرفية 
التغيرات في المراحل المبكرة في اإلدراك، وهذا 
المعرضين لخطر  قد يساعد في تحديد األفراد 

أكبر من االنخفاض المعرفي .
تأثر  ومرض الخرف، هو حالة شديدة جدا من 
العمر، وهو مجموعة من األمراض  بتقدم  العقل 
التي تسبب ضموًرا في الدماغ، ويعتبر الزهايمر، 
إلى تدهور متواصل في  أحد أشكالها، ويؤدي 
قدرات التفكير ووظائف الدماغ، وفقدان الذاكرة.

القدرة على  لفقدان  ويتطور المرض تدريجياً 
التواصل مع  اليومية، وعلى  القيام باألعمال 
انعدام  الحالة إلى درجة  المحيط، وقد تتدهور 

األداء الوظيفي.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن عدد المصابين 
بالخرف في 2015، بلغ 47.5 مليون، وقد يرتفع 
بسرعة مع زيادة متوسط العمر وعدد كبار السن.

فقدان السمع يزيد فرص 
اإلصابة باخلرف

  حذر باحثون فرنسيون من أن اإلكثار من تناول البرغر، البيتزا، 
لزيادة خطر اإلصابة ببعض األمراض  قد يؤدي  البسكويت والكعك 
التي أجروها في جامعة  للباحثين من خالل دراستهم  المميتة. وتبين 
السوربون على ما يقرب من 45 ألف شخص في مرحلة  باريس 

الناجمة عن أمراض  الوفيات  العمر أن هناك عالقة بين  منتصف 
تناول نوعية  القلب، السرطان وأمراض أخرى وبين اإلفراط في 

األطعمة فائقة التصنيع.
الخبز األبيض،  الشيبسي،  تلك األطعمة تشمل  الباحثون أن  وأوضح 
الغازية  السكرية والمشروبات  الحبوب  النقانق،  الجاهزة،  الوجبات 
وأي منتجات تعد بطرق صناعية. والمثير للقلق هو تزايد انتشار تلك 
األطعمة بين أعداد متزايدة من األشخاص، ما يجعلها من ضمن أسباب 

انتشار بعض األمراض الخطرة التي تؤدي في األخير للوفاة.
وقال الباحثون إنهم وجدوا أن تناول الوجبات السريعة عديمة القيمة 
يزيد من  أمر  المتوسط  المعدل  نسبتها 10 % عن  بزيادة  الغذائية 
خطر الوفاة خالل 8 أعوام بنسبة 14 %. وكانت الدراسات والبحوث 
الغنية  تلك األطعمة  أن  السابقة أظهرت 
ارتفاع  في  تتسبب  األلياف  وقليلة  بالدهون 
الدراسة  تلك  لكن  الدم والسرطان،  ضغط 
اإلفراط  أن  تبين  أول دراسة  الفرنسية هي 
بزيادة  يرتبط  أمر  تلك األطعمة  تناول  في 

خطر الوفاة.
ميل  السياق صحيفة  هذا  في  ونقلت 
باحثة  لور شنابل،  أون الين عن دكتور 
الدراسة وأخصائية علم  مشاركة في 
األوبئة الغذائية بجامعة باريس السوربون، 
التصنيع  فائقة  قولها "تحتوي األطعمة 
الخصائص  تفسر  على عدة مكونات. وقد 
لتلك األطعمة بشكل جزئي أسباب  الغذائية 
بين  بأمراض مزمنة غير معدية  اإلصابة 

من يتناولوها".
احتوائها على كمية كبيرة  وإلى جانب 
فإن  المضاف،  المشبعة والسكر  الدهون  الدهون اإلجمالية،  من 
قانونية  تشتمل على إضافات  السريعة  الوجبات  منتجات  كثير من 
التيتانيوم. في حين  الصوديوم وأكسيد  نتريت  مثل  مثار جدل  لكنها 
الوجبات  توجد عادة في  التي  المحليات االصطناعية –  أن  يُعتَقَد 
الخفيفة – تعمل على تغيير بكتيريا األمعاء، وهو ما يزيد من خطر 
اإلصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض أخرى مرتبطة بالتمثيل 

الغذائي، تعتبر من أبرز األسباب التي تقف وراء الوفاة المبكرة.

بالفيتامينات والمعادن والذي    يعتبر البيض من المأكوالت الغنية 
اليوم سنشير إلى  التنحيف. وفي موضوعنا  تناوله كذلك على  يساعد 
الوزن ما يجعله مثالياً  المقلي في خسارة  البيض  يلعبه  الذي  الدور 
تنوين  إذا كنت  لمتابعتنا واإلطالع عليه خصوصاً  للرجيم، وندعوك 

التخلص بسهولة من وزنك الزائد.
ما أهمية تناول البيض المقلي خالل الرجيم؟

الدهون  في حرق  فعاالً  المسلوق دوراً  أو  المقلي  البيض  يلعب   -1
الرجيم  في منطقة الخصر ما يعتبر أساسياً خالل تطبيق  خصوصاً 

ويحفّز في الوقت عينه عملية خسارة الوزن بسرعة أكبر.
2- يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين التي تساهم في بناء 

العضالت ما يمنع ترّهل الجلد أثناء وبعد تطبيق الرجيم.
3- يعّزز تناول البيض المقلي خالل الرجيم الشعور بالشبع ما يساهم 
تلقائياً في الحدّ من كميّة الطعام المستهلكة خالل الرجيم، ويساعد على 

فقدان الوزن بسهولة وفعالية.
التي  الفيتامينات  تأمين نسبة مهمة من  المقلي في  البيض  4- يساهم 

يحتاجها الجسم خالل فترة الرجيم، كما يعمل على تقوية العظام.

أّي نصائح تتبعين عند تناول البيض المقلي أثناء الرجيم؟
أوالً، احرصي على إستخدام كمية محدودة جداً من الزيت والملح عند 
تحضير البيض المقلي أو اإلستغناء عنهما، وتفادي تماماً تناول أكثر 

من بيضة واحدة يومياً.
ثانياً، تفادي تناول المأكوالت الدسمة والغنية بالكربوهيدرات والسكر 

أثناء تركيزك على البيض المقلي لخسارة وزنك.
ثالثاً، إلتزمي بتناول كمية كافية من الماء وممارسة التمارين الرياضية 
البيض  الرجيم وتناولك  مّرتين أسبوعياً على األقّل خالل تطبيقك 

المقلي، ما يسّهل عليك خسارة وزنك.

  فوائد خل التفاح للقلب، هل هي صحيحة؟ واذا كان االمر كذلك، 
او  القلب  التفاح ان يسهم في تعزيز صحة  فألي درجة يمكن لخل 

الوقاية من االمراض التي تصيبه وربما عالجها؟
هذا هو محور موضوعنا اليوم حول خل التفاح الذي يعد من اصناف 
الطعام التي ال غنى عنها في تحضير كافة االطباق. والتفاح معروف 

الفاكهة االهم ضمن اصناف  انه 
الفواكه االخرى لجهة تدعيم 
الصحية والوقاية من االمراض 
سواء كانت امراض القلب او 

السكري او ضغط الدم.
وال يختلف خل التفاح باالهمية عن 
العديد  الفاكهة نفسها، كونه يحمل 
من الفوائد الصحية خصوصا 
القلب والسكري. لكن  لمرضى 
ننصح دوما قبل استخدام خل 
التفاح وغيرها من العالجات 
الطبيب  باستشارة  الطبيعية، 
المختص الذي يفحص الحالة 
الطبية لكل شخص ويؤكد مدى 

فاعلية هذه االصناف من عدمها.
فوائد خل التفاح للقلب

التي  الدراسات  العديد من  بحسب 
اجريت على خل التفاح ولسنوات طويلة، اثبتت النتائج ان خل التفاح 
المشاكل الصحية والتخفيف من اعراض  الكثير من  ممتاز لحل 
القلب  االمراض وحدتها. ومن هذه الدراسات ما له عالقة ب صحة 
حيث وجدت دراسات عدة ان المواد الغذائية الموجودة في خل التفاح 

تساعد في عالج امراض القلب والسكري بشكل كبير.
أ وفيتامين بي  فيتامين  الفيتامينات ومنها  التفاح على  ويحتوي خل 
المعادن مثل  الى  فيتامين سي، اضافة  او  وفيتامين ك وفيتاجين ج 

الكالسيوم والحديد والزنك والبيتاكاروتين.
ويسهم خل التفاح في عالج امراض القلب على النحو التالي:

القلب  التفاح في خفض خطر االصابة ب امراض  • يسهم خل 
خصوصا لدى كبار السن، حيث ان تناوله بانتظام يساعد على تقليل 
االصابة بالجلطات القلبية والدماغية والذبحة الصدرية. كما ان تناول 
تنجم عن  التي يمكن ان  المضاعفات  التفاح يساعد على خفض  خل 

امراض القلب والتي تتسبب بالضرر في اجهزة الجسم.

المرتفع وضبطه  الدم  التفاح على خفض ضغط  تناول خل  • يساعد 
وانتظامه، ويعد ضغط الدم المرتفع من ابرز االسباب وراء االصابة 
الموجودة في خل  البيتاكاروتين  المختلفة. وذلك ألن  القلب  بامراض 
التفاح تعمل على توسيع االوعية الدموية وزيادة مرونتها اضافة لزيادة 

مرونة شرايين القلب.
• يمتاز خل التفاح بخصائص تساعد في الوقاية من تصلب الشرايين 
وتسهم في تجنب تجلط الدم وتخثره، كونه يزيد من سيولة الدم من دون 
التسبب باية مخاطر على صحة مريض القلب كونها سيولة بسيطة وال 

تتعارض مع االدوية والعالجات الطبية.

اآلتية  الخطوات  اتباع  البشرة يمكن     وصفة شدّ 
للحصول على بشرة مشدودة بشكل صحّي وجميل:

البشرة:  تقشير 
البني، وملعقة صغيرة من  السكر  كبيرة من  ملعقة  تُمزج 
زيت الزيتون البكر، ثم يوضع الخليط على الوجه، ويدلّك 
به الوجه لبضعة دقائق، ويشطف الوجه بالماء الفاتر بعد 
البشرة،  الزيتون على ترطيب  يساعد زيت  ذلك، حيث 
بعد  الشد:  قناع  تحضير  بتنعيمها.  البني  السكر  يقوم  كما 
االنتهاء من خطوة تنعيم البشرة، يوضع على الوجه مزيج 

مكّون من: 
الساحرة  بندق  نبات  ماء ورد، وملعقة صغيرة من  كوب 
تساعد على  والتي  القابضة،  األدوية  يُعتبران من  اللذان 
إلى 5 قطرات من  باإلضافة  المسامات،  شد وتقليص 
زيت اللوز العطري، الذي يساهم في تجديد خاليا البشرة، 
أخيراً  األكسدة، ويضاف  احتواءه على مضادات  بسبب 

إلى المزيج ملعقةً صغيرة من عصير الليمون. 
البشرة من  لترطيب  قناع  إعداد  يمكن  البشرة:  ترطيب 
خالل مزج بياض بيضة، والذي يساعد على شد البشرة، 
ورشتين من الكركم، مع ملعقة صغيرة من العسل، حيث 
البشرة،  تنشيط، وتحفيز  الكركم والعسل على  يساعد 

بناء  يفيد في  مما 
الذي  الكوالجين 
مظهراً  يُعطي 
نعومة،  أكثر 
ف  يضا و
ذلك  إلى 

ملعقتين 
كبيرتين 

من 

الوجه مدة 20  يُوضع على  لتكوين معجون  أي مرطب، 
دقيقة قبل أن يشطف بالماء الدافىء.

والعسل من  الفواكه،  خليط  يعدّ  الفواكه والعسل  وصفة 
أفضل الوصفات التي ينصح بها لشد الوجه، ويمكن عمل 
والعنب، ونصف  الفراولة،  القليل من  بخلط  الوصفة  هذه 
حبة أجاص، ونصف حبة تفاح، و29 مليمتر من عصير 
البرتقال باستخدام الخالط الكهربائّي، ثم فرد طبقة رقيقة 
الفواكه  الوجه، ووضع طبقة من خليط  العسل على  من 

فوق طبقة العسل، وشطف المكونات بعد تركها لمدّة 30 
دقيقة بالماء الدافىء.

تمرين شد الذقن:
قليالً،  إلى األعلى  برفعه  بالبدء  الذقن  بشرة  يمكن شدّ 
التقاء  نقطة  للضغط على  السبابة، والوسطى  واستخدام 
الرقبة مع الذقن، وطبق الضروس العلوية على الضروس 
الفك  أسنان  اللسان على  ثم ضغط  الوقت،  بنفس  السفلية 
بانقباض األصابع يجب  الشعور  األمامي، وعند  السفلّي 
زيادة الضغط على األسنان، والثبات على ذلك حتى العدّ 
ثواني في كل كرة، وااللتزام  بمعدل 10-5  إلى عشرة، 
بالتمرين من 2-3 مرات في اليوم الواحد، وإعادة التمرين 

الواحد 4-5 َكرات للحصول على أفضل النتائج.
باتباع  للحصول على بشرة مشدودة ينصح  نصائح 
الوجه طبيعياً، ومنع  اليومية الصحيّة لشد  العادات 

الترهالت مستقبالً، ومن هذه العادات:
النوم  يساعد  النوم، حيث  كاٍف من  الحصول على قسط 
الترهالت، والحفاظ على  الليل على منع  الكافي على 
البشرة  التجاعيد، ويمنح  يقضي على  بشرة صحية، كما 

مظهراً أكثر شباباً. 
لشد  الطريق األفضل  يعدّ  إذ  نظام غذائّي صحي،  اتباع 
فاإلكثار من  البشرة، 
األحماض  تناول 
مثل:  الدهنية، 

حمض 
 3 ميغا ألو ا
يساعد على 
ظ  لحفا ا
على 

أّن  الناعم، كما  البشرة، ويحّسن من مظهرها  رطوبة 
الغنية بمضادات األكسدة،  الشخص األطعمة  إدخال 
:السمك، واألفوكادو، وبذور  والفيتامينات في غذاءه مثل 
الوجه،  والخطوط على  التجاعيد  ويقلل من  يمنع،  الكتان 
والرقبة. شرب كمية كافية من الماء، مما يُساعد على إبقاء 
الجسم رطباً، ومنتعشاً، باإلضافة إلى أنه يُعيد المرونة إلى 
أنسجة البشرة، ويشدّ الوجه، والرقبة المترهلة، لذلك يجب 

استهالك 8 أكواب من الماء يومياً.
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 من طلة إلى أخرى تثير الفنانة المصرية رانيا 
يوسف حالة من الجدل بين جمهورها، وتؤكد 

في كل مرة أنها ال تلقي باال لمنتقديها.
بعدسة المصور الفني محمود عاشور 

ظهرت رانيا بطلة جديدة كاشفة، 
حيث اختارت فستان أسود 

قصير يظهر ساقيها، 
ذلك  وزادت على 

الفستان  بأن 
شفاف من األعلى 

مالمح  ويظهر 
جسدها.

الفنانة المصرية بدت أقرب 
بهذه الطلة لما ظهرت به من 

القاهرة  قبل في حفل ختام مهرجان 
السينمائي 2018، والذي أحدث ضجة 
واسعة وسبب لها أزمة، ولذلك توقع 
الفستان ضجة  الجمهور أن يثير هذا 

مشابهة لسابقتها.
تعرضت  يوسف  رانيا  أن  يُذكر 
للمساءلة القانونية بعدما ظهرت 
بفستان فاضح في حفل ختام مهرجان 
أثبتت حسن  القاهرة 2018، ولكنها 
الفستان  إن  قالت  للنيابة عندما  نيتها 
كان له بطانة ولكنها ارتفعت ألعلى 
فيه  نفسها  الذي وجدت  الوقت  في 

امام الكاميرات.
رانيا اعتذرت أيضا للجمهور 
هذا  ترتدي  لن  إنها  وقالت 
الفستان مرة أخرى، وأنها لم 
تكن تريد لفت االنتباه فهي 

نجمة وال تحتاج لذلك.
يٌذكر أن الفنانة المصرية تقوم 
حاليا بتصوير مسلسل »وبينا 
الفنانة غادة  ميعاد«، مع 
عادل، وتم تغيير اسمه بعد 

أن كان »ماليكة إبليس«.

  الناقدة أحالم األسيوطي

إمام مشاهده فى  النجم محمد   يستكمل 
المقرر عرضه فى موسم  مسلسل »هوجان« 
بينه وبين  المشاهد  المقبل، وتجمع  رمضان 
الل«  الفنان »أوس أوس »و«صالح عبد 
المشاركين فى بطولة  الفنانين  وعدد أخر من 
الديكور  نفس  التصوير فى  العمل، ويستمر 
إلى ديكور أخر  بعدها  يومين وينتقل  لمدة 
الخارجية من  المشاهد  الستكمال تصوير 

أحداث المسلسل.
وألول مرة يتحدث محمد إمام باللهجة الفالحى 
العمل، حيث يجسد شخصية بطل  فى أحداث 

الزجاج  المسلسل، ويأكل  خارق خالل أحداث 
ويقوم بعمل أشياء غريبة ويطلق عليه شباب 
المنطقة الشعبية الذي يعيش فيها  » هوجان » .
أيام  منذ  انطلق تصويره  مسلسل »هوجان« 
للعرض فى شهر رمضان المقبل، من تأليف 
محمد صالح العزب، وإخراج شيرين عادل، 
إمام،  وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد 
العزيز، وعبير صبرى،  وكريم محمود عبد 
الخولى، وأوس  وصالح عبد هللا، ورياض 
الدين، وعارفة عبد  أوس، وميرنا نور 

الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.

فيلم عالء  العالمي ويل سميث كواليس تصوير  النجم  كشف 
تبادل  بموقع  الرسمية  فيديو عبر صفحته  الدين، حيث نشر 
الصور والفيديوهات »إنستجرام«، ومن المقرر أن يتم عرضه 
المقبل، و هو بطولة كل من  مايو  الموافق 24  الجمعة  يوم 
بيدراد،  نسيم  مينا مسعود،  كينزاري،  اعومي سكوت، مروان 
نعمان آكار، نافيد نيغبان، كاميل ليميزفسكي، اٌدم كولينز، و من 

تأليف جون أوجوست، و إخراج جاي ريتشي.

الفنان  أن  يذكر   
العالمي ويل سميث 
بطولة  في  يشارك 
 Spies« بعنون فيلم 
 ،»in Disguise

وتدور أحداث عندما يقع حدث 
و يجعل العالم بأسره ُعرضة للخطر، يصبح لزاًما على النس 
يتحد مع  أن  بعد  العالم،  في  أفضل جاسوس خارق  ستيرلينج، 
تأليف  إنقاذه، هو من  يمكن  ما  والتر إلنقاذ  األدوات  مخترع 
توم  بطولة كل من  تروي كوان، و  إخراج  و  مارتل،  لوكاس 
كارين  مينديلسون، رشيدة جونس،  بين  هوالند، جينيفر  هيل، 

جيالن، ماسي أوكا.

الفنانة هند    نشرت 
صبرى، عبر صفحتها 
تبادل  بموقع  الشخصية 
الصور والفيديوهات 
إنستجرام »، صوره   «
من أحدث جلسة تصوير 

خضعت لها ،
بإطاللة  وظهرت خاللها 
كالسيكية ، من خالل 
األبيض  اللون  بلوزة من 
إلى  واألسود ، باإلضافة 
اعتمادها على مكياج 

بسيط .
 يذكر أن هند صبرى من 
أن تظهر ضمن  المقرر 
أحداث الجزء الثاني لفيلم 
الفيل األزرق والذى يقوم 
ببطولته كل من كريم 
عبد العزيز ونيللى كريم.

الفنانة غادة عبدالرازق، عبر    نشرت 
حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور 
والفيديوهات »إنستجرام«، مجموعة صور 
لها من أحدث جلسة تصوير وظهرت خالل 
الجلسة بإطاللة كالسيكية وجذابة، ونالت 
إعجاب عدد من جمهورها عبر مواقع 

التواصل االجتماعي.
وتستعد الفنانة  للمشاركة في سباق رمضان 
المقبل من خالل مسلسل »حدوتة مرة« وهو 
من تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج ياسمين 
اللذين يخوضان أولى تجاربهما في  أحمد، 

التأليف واإلخراج.
الماضى  وكانت غادة شاركت في رمضان 
السيناريست  بمسلسل »ضد مجهول« مع 

أيمن سالمة والمخرج طارق رفعت.

الفنان أحمد داوود جمهوره بصورة    شارك 
فيلم »والد  الثاني من  الجزء  من كواليس تصوير 
الرسمي  له، وذلك من خالل حسابه  ترويًجا  رزق« 
الشهير  تبادل الصور والفيديوهات  عبر موقع 

»إنستجرام«.
برفقة بعض  داخل سيرة  الصورة  داوود في  ظهر 
أحمد عز، عمرو يوسف، كريم  الفيلم وهم  أبطال 
قائاًل: »والد رزق  الفيشاوي، وعلق  قاسم، وأحمد 
2 .. قريبا«، ولكنه لم يعلن عن موعد محدد لطرحه 

بدور العرض.
فيلم »والد رزق«، من  الثاني من  الجزء  أن  يذكر 
بعد مرور 3  تبدأ قصته  و  العريان،  إخراج طارق 
سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء األول، حيث يحاول 
األخوة األربعة الحفاظ على العهد الذي قطعوه على 
لكن  السرقة والجريمة،  باألبتعاد عن حياة  أنفسهم 
حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويضعهم 
في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين 

المحترفين.

نادي احترام المشاهد:

ويل مسيث يكشف كواليس تصوير 
»عالء الدين« قبل طرحه

غادة عبدالرازق يف أحدث جلسة تصوير

أمحد داوود يروج للجزء الثاني من والد رزق

العالمية جينيفر  النجمة  نشرت 
لوبيز، عبر حسابها الشخصي 
بموقع تبادل الصور والفيديوهات 
»انستجرام«، مجموعة صور 
جديدة مع خطيبها العب البيسبول 
أليكس رودريجز على  السابق 

شاطئ أحد المدن الساحلية.
 وشاركت جينيفر صورة لخاتم 
القليلة  خطوبتها خالل األيام 
الماضية والقت إعجاب الماليين 

من متابعيها.
الجديدة  الصور  وأظهرت   
»أليكس« وهو جالس على 
ركبتيه ويطلب منها الموافقة 
إتمام الخطوبة، مما يبرز  على 

الرومانسية التى تجمعهما .
أليكس رودريجز هو   يذكر أن 
الرابع لجينيفر  سيكون الزوج 
لوبيز، من المقرر أن تنطلق 
لوبيز في جولة غنائية بعدد من 
الواليات المتحدة األمريكية خالل 

الفترة المقبلة. حممد إمام يصور »هوجان« فى 
مدينة اإلنتاج اإلعالمى

  أعلن نجم الجيل تامر حسني، عبر حسابه 
»فيس  االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمي 
دولة  في  »البدلة«  فيلمه  بدء عرض  بوك«، 
فيديو كشف من خالله عن  نشر  كندا، حيث 
عليه:  العرض،كاتباٌ  علي  جمهوره  اقبال 
و  مجهودك،  علي  نبيل  إيفل  خاص  »شكر 
بشكر كل جمهوري في كندا«، و تدور قصة 
الفيلم حول حمادة و وليد، الذين ولدا في نفس 
إلى  الذهاب  الحياة، يقرران  اليوم فاشلين في 
رجال  بزي  بالتنكر  ويقومان  تنكرية  حفلة 
الشرطة لمقابلة زمالءهم القدامى، األمر الذي 
حقيقيين  بأنهما شرطيين  يعتقد  الجميع  يجعل 
و  والمشاكل،  األحداث  من  العديد  لهم  لتقع 
إخراج  و  قمر،  بهجت  أيمن  تأليف  من  هو 
ماجد  من  كل  بطولة  و  العدل،  جمال  محمد 
العزيز،  عبد  دالل  حسني،  أكرم  المصري، 
حلمي،  شريف  حسني،  حسن  خليل،  أمنية 
ياسر علي ماهر، محمود البزاوي، يارا فهيم.

في  يشارك  تامر حسني  الجيل  نجم  أن  يذكر 
هو  و  أنت طيب«،  و  سنة  »كل  فيلم  بطولة 
أحمد  الصاوي،  خالد  زينة،  من  كل  بطولة 
فتحي، عزت أبو عوف، نانسي صالح، محمد 
محمد  تأليف  من  و  أحمد،  بن  عائشة  سالم، 

عبدالمعطي، و إخراج سعيد الماروق. 

  مفاجأة األوسكار لهذا العام أن الفنان األمريكي )المصري األصل( “رامي مالك” 
يفوز بجائزة االوسكار )ألفضل ممثل أول ( عن دورة )لفريدي ماركوري( مغني فرقة 
الكوين روك البريطاني األمريكي في فيلم )بوهيميان رابسودي( من إنتاج وإخراج 
)براين سينجر( أتقن “ رامي” هذا الدور سواء في التمثيل ، الغناء ، عزف على البيانو 
وتقمص الشخصية حتى أستحق عن جدارة أوسكار ألفضل ممثل أول سنة 2019. 
وأصبح المصري العالمي الثاني بعد “ عمر الشريف “ الذي حصل على جائزة جولدن 
جلوب األمريكية 1966 ألفضل ممثل عن دوره في فيلم )دكتور زيفاجو( إخراج : 

دافيد لين . 
من هو “ رامي مالك” : رامي سعيد مالك “ هومنتج ومخرج أمريكي ، ولد في 12 
مايو 1981 في لوس أنجلوس وهو ابن لعائلة مصرية مهاجرة )نيللي وسعيد مالك( 

هاجرا إلى لوس أنجلوس 1978 والده عمل كمؤمن في شركة تامين ، ووالدته عملت 
كمحاسبة . رامي تربى في ظل الديانة 
)القبطية األرثوذكسية( . حصل على 
 2003. الجميلة  الفنون  بكالوريوس 
في  أستاذ  )سامي(  توأم  شقيق  له 
)ياسمين(  وشقيقة  متشجن،  جامعة 
سنة  معاناة  وبعد   . طوارئ  طبيبة 
على  الحصول  أستطاع  ونصف 
تليفزيونية.  مسلسالت  في  دور  أول 
أول دور  2007 يحصل على  وفي 
 : إخراج  المتحف(  )ليلة  فيلم  في 
“جون ليفي “ ومثل دور الفرعوني 
“ أكمن راع”. وبعد عدة أفالم يقابل 
الممثل والمنتج والمخرج العالمي “ 
توم هانكس” الذي تأثر بأدائه وأخذه 
 il n est(. ًفي فيلم ليس أبداً متأخرا
توم  إخراج   )jamais trop tard
 .  2011 وعرض  نفسه    هانكس 
توالت األدوار بعد ذلك حتى حصل 

على جائزة األوسكار 2019 . 
)ماذا أقول لمسئولي الثقافة في مصر؟( أنني في كندا ، أنتظر أن يفوز باألوسكار فنان 
كيبكوا من كيبيك مثل المخرج )دوني مازونوف( أو كندي بوجه عام ، حتى أشعر أن 
األوسكار أستحقه فنان من كندا . فإذا بالقدر يقدم لنا ماال يمكن أن نتصوره ، أن ينال 
جائزة األوسكار ألفضل ممثل أول فنان أمريكي )مصري األصل( “ رامي مالك” 
حتى يرفع راس مصر عاليا أمام العالم . ولطبيعة أصالته، أول  شئ تحدث به بعد 
أستالم الجائزة هو : اين أمى؟ أنها في مكان ما ؟ وأظهرت الكاميرا ، كادر كبير لولدته 
وشقيقته وبقية العائلة. فصفق له المشاهدين لحبه ألمه.  شكر كل العاملين معه   في 
العمل وأيضاً حبيبته .) لوسي بيونتاون( وهي ممثلة بريطانية أمريكية . وأستطرد وقال 
: أنني مهاجر من مصر Iam immigrant from Egypt  وصفق الجمهور مرة 

أخرى ألصالته باعترافه بوطنيته لبلده األم . 
أيها المسئولون على الثقافة في مصر ال تحاربوا األكفاء من أبناء مصر داخلها ، بل 
حاربوا الجهلة ،أنصاف العلم والثقافة وادعائاتهم بثقافة جديدة وهي )الفهلوة، الشطارة 
واألسفاف الرخيص( . أن مصر بريئة من هؤالء الذين يمثلون )بعض من الناس( بل 
)بعض البعض( مبدئهم هو احتراف التغنى باإلسائات للمثقفين أوالد الناس كما فعلوا 
وغيرهم.  درويش”  البحر  ايمان  الكبير”  والفنان  فهمي”  “ حسين  الكبير  الفنان  مع 
ويطلق عليهم قول السيد المسيح )ال كرامة لنبى في وطنه( لكن تحيا مصر ، بل تحيا 

مصر رغم أنف الحاقدين. 
أستيفاني   “  : الحقيقي  لألسم  الشهرة  أسم  هو  جاجا  الليدي  جاجا(  لليدي  حق  )كلمة 
جووان انجلينا جيرمانوتا : )لها جذور إيطالية( ولدت في 28 مارس 1986 في حي 
مانهاتن بنيويورك : درست في مدرسة )دير القلب المقدس( وتعلمت الغناء والعزف 
على البيانو في المدرسة . ثم ألتحقت في مدرسة الفنون بجامعة نيويورك . أصبحت 
مغنية ، ملحنة ، ممثلة أمريكية . أمكانياتها الصوتية الكبيرة جعلتها تخترق المجال 
العالمي ونالت نجاح تجاري عبر العالم . تأتي على راس قائمة المغنيات قبل : بيانسيه 
– مادونا – وبون جوني – ووضعت الرابعة من 100 أفضل نساء في تاريخ الموسيقى 
النظير ، )حرصت )جاجا( دائماً  المنقطع  . أعتبر أن هذا اعجاز !! ورغم نجاحها 
التقانها العمل . لكن الحاقدين دائماً يقولون لها أنها ال تفوز باألوسكار وسوف تنتظر 
كثيراً. لكنها استمرت في األتقان وحرصت على التواجد كل سنة باألحتفال باألوسكار. 
وفي أوسكار 2019 كان ضمن برنامج الحفل أغنيتها )شالو( بمعنى )سطحي( مع 
الممثل والمخرج برادلي كوبر. وغناها األثنان وكانت جاجا متاثرة بكلمات األغنية 
التي ألفتها ولحنتها لفيلم)مولد نجم( إخراج برادلي كوبر نفسه . ثم جاء اوسكار ألفضل 
أوسكار  فيو(  )كونستانس  والممثلة  وزمان(  )شادويك  الممثل  ويعلن   ، أصلية  أغنية 
ألغنية )شالو( “لليدي جاجا” وزمالئها.  بكت )جاجا( بكائا عنيفاً من الفرحة وهي لم 
تصدق أن تنال االوسكار مع الممثل برادلي كوبر فرغم نجاحها في العالم أجمع، اال 
ان االوسكار جاء ليتوج راسها لألعمال التي أنجزتها ولصوتها القوي الجهور فإن هللا 

يكافئ كل مجتهد مهما كانت الصعوبات وذلك في امريكا.!!!   . 
 SUR LA فيلم )جرين بوك( لجيم برك )توزيع األوسكار( : فاز باوسكار احسن 
ROUTE DU SUD فاز اوسكار أفضل مخرج )الفونسوكروارو( عن فيلم روما 
. فاز أوسكار أفضل ممثل ) أبن مصر رامي مالك( – أفضل  ممثلة : اوليفا كولمان 
– أفضل ممثل دور ثاني )ماهر شاال علي( لفيلم جرين بوك – أفضل ممثلة دور ثان 
) ريجينا ينخ بكت وقالت لن تتكر ثانياً فهي مرة واحدة في العمر وضحك الجمهور 
وصفق لها . أفضل ديكور وإدارة فنية )بالك بانتر( – أفضل مالبس فيلم بالك بانتر( ) 
روث إي كارتر( . فاز فيلم )فايس( باوسكار أفضل ماكياج وكوافير – أفضل تصوير 
فيلم )بوهيميان رابسودي( وهو  فيلم )روما( “اللفونسو كوارو” أفضل مونتاج  فاز 
باري الكندرين وغيرهم. وقد نال فيلم بوهيميان رابسودي 4 جوائز أوسكار وفيلم : 

جرين بوك بثالث جوائز أوسكار . 
للفنون  المتحركة  الصور  أكاديمية  من  وينظم  ويعد  سنة  كل  من  األوسكار  حفل  أن 
التي  األفالم  لمكافئة  أنجلوس  لوس  في  دلبي  مسرح  من   2019 أذيع  وقد  والعلوم 
أخرجت في 2018 . أن تاريخ السينما المصرية ال يقل عن السينما األمريكية لذلك 
أبعدوا عنهم  الشرقية( وأن )أوالد مصر بخير(. فقط  السينما  سميت مصر )هوليود 
الجهلة واألحقاد وأختاروا الكفاءة فسوف تتغير المعايير الهابطة وتحل معها المعايير 
بلدها  مثل  االصيلة  األخالق  وقبلهم  والكفاءة  بالعلم  المصريين  كل  وسينجح  العالية 

مصر – فتحيا مصر إلى األبد .

حفل أوسكار الـ91 
في 24-2-2019 

الفنان المصري » رامي مالك 
يفوز بأوسكار 2019

وهو الثاني بعد فوز » عمر 
الشريف بجولدن جلوب 1966

المحّبة ُمشاركة



شهد  كالعادة    
»حبة  معرض 
للفنانة  الرمان« 
الكندية  التشكيلية 
حجازي  رندة 
من  امتد  والذي 
شباط  فبراير/   22
حتى 2 مارس/ آذار 
في صالة  الجاري 
الكبرى  العرض 
»ديب  لجاليري 
بمدينة  ديزاين« 
الفال، إقبااًل كبيراً 

الفنية  والحركة  بالفن  المهتمين  من 
وتطورها في المهجر ، خاصة في اليوم 
األول الفتتاحه والذي شرفه بالحضور 
الكندي  البرلمان  في  الفيدرالي  النائب 
المسئولين  من  ولفيف  أياكانو  أنجليو 
الكنديين منهم السيد المحامي جوزيف 
دورا المستشار في بلدية الفال وعريف 
المعرض، والسيد أآلن دي سوزا رئيس 
بلدية السان لوران باإلضافة للمستشارين 
عارف  السادة  لوران  السان  بلدية  في 
سالم وفرنسيسكو ميل باإلضافة للسيدة 
المستشارة ألين ديب ممثلة لرئيس بلدية 
الفال، والمستشار راي خليل عن نفس 
البلدية، باإلضافة للمهندس روالن ديك 
ولفيف  المعروف  االجتماعي  الناشط 
منهم  والصحافة  اإلعالم  رجال  من 
االستاذ ابراهيم الغريب والزميلة كوليت 
درغام من راديو كندا الدولي والشاعر 
الصحفي فريد زمكحل رئيس تحرير 

جريدة الرسالة.
والجدير بالذكر واإلشادة وجود كل من 
السادة باسم، جورج، فريد، فادي ديب 
والسيدات رنا وفاديا ديب في استقبال 
والترحيب بجموع الوافدين لمشاهدة آخر 
أعمال الفنانة رندة حجازي الفنية بكل 
الحب والكرم الذي ُعرف عن عائلة ديب 
أصحاب جاليري ديب ديزاين، والذي 
أشاد به الجميع كما أشادوا بالمستوى الفني 
العالي والراقي للوحات الفنية المعروضة 
للفنانة رندة التي صالت وجالت بأعمالها 
ولوحاتها المتميزة في العديد من المعارض 

المحلية والعربية والدولية.
و«الرسالة«... إدارة وعاملين ال يسعهم 
سوى التقدم بكل الشكر لمن ساهم في 
وتختص  الراقي  المعرض  هذا  انجاح 
كندا  في  ديب  عائلة  والتقدير  بالشكر 
وصاحبة هذه اللوحات القيّمة الفنانة رندة 
حجازي مع أطيب األماني لها وللجميع 

بدوام النجاح والتألق والتوفيق.

محلة إعالنية للرتويج التفاق “أومسكا” 
يف الواليات املتحدة

  

 أطلق تحالف من الشركات والجمعيات 
التجارية وجماعات الضغط األمريكية 
المتحدة  الواليات  في  إعالنية  حملة 
لتشجيع المصادقة السريعة على اتفاق 
المتحدة  الواليات  بين  الحر  التبادل 

والمكسيك وكندا.
وُشرع يوم االثنين في بث سلسلة من 
اإلعالنات التلفزيونية واإلعالنات عبر 
على  األميركيين  لتشجيع  اإلنترنت 
المنتخبين  مسؤوليهم  على  الضغط 
االتفاق  هذا  على  بسرعة  للمصادقة 

التجاري.
ستحل  عليها،  المصادقة  حالة  وفي 

اتفاقية كندا والواليات المتحدة والمكسيك 
»أوسمكا« محل اتفاق التجارة الحرة 
ألميركا الشمالية )»نافتا«( المصادق 

عليه في 1994.
ولكي يدخل هذا االتفاق حيّز التنفيذ، 
الكونجرس.  عليه  يصادق  أن  يجب 
الثالث  الدول  قادة  عليه  وقد صادق 
الثاني من  في نهاية نوفمبر/ تشرين 

العام الماضي.
ودعا الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
مجلسي النواب والشيوخ لدعم الصفقة 
ستحسن  إنها  يقول  والتي   ، الجديدة 
وتخلق  األمريكي،  الزراعي  القطاع 

في  التصنيع  قطاع  في  وظائف 
البالد وتنشط صناعة السيارات.

المنافع  على  الحملة  وترّكز 
االقتصادية التفاق »أوسمكا«. وتم 
إطالقها بينما يكثف الممثل التجاري 
األمريكي روبرت اليتهايزر جهوده 
للقاء الديمقراطيين في العاصمة 
لمناقشة  واشنطن  األمريكية 

مخاوفهم بشأن االتفاق.
ويتم عرض أول إعالن تلفزيوني 
مدته 30 ثانية لمدة ثالثة أسابيع 
في كّل من ماريالند وفرجينيا وفي 
العاصمة اشنطن ، ويطلع اإلعالن 
المشاهدين أن »حقبة جديدة من 
باتت  واإلبداعي  االقتصادي  الرخاء 

في متناول اليد«.
االتفاق  »سيؤدي   : اإلعالن  ويقول 
المتحدة  الواليات  بين  التجاري 
القواعد  توحيد  إلى  والمكسيك وكندا 
لعمالنا وللمستهلكين والمزارعين مع 
وتجارة  الحرة  األسواق  من  المزيد 
أكثر إنصاًفا ونمو اقتصادي قوي«. 
وستكلّف هذه الحملة أكثر من مليون 

دوالر أمريكي.
على  المواطنين  اإلعالن  ويشجع 
االتصال بمسؤوليهم المنتخبين للتأّكد 

من أنهم سيصادقون على االتفاق.

يعدها: رزق هللا زرزور
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أسامه كامل أبو شقرا

ختفيض اهلجرة يف كيبيك “قرار متهّور”

والدراسات  األبحاث  معهد  افاد   
من  ما  أّن  االقتصاديّة  و  االجتماعيّة 
مبّرر لخفض عدد المهاجرين من كّل 
الفئات المقبولين في  كيبيك من 50 ألفا 

إلى 40 ألف مهاجر سنويّا.
ووصفت دراسة نشرها  المعهد  قرار 
الهجرة  بتخفيض  الكيبيكيّة   الحكومة 

بالمتهّور.
قالت الباحثة في المعهد جوليا بوسكا: 
»ينبغي على األقّل االبقاء على األهداف 
الحاليّة. وليس هنالك ما يشير إلى أنّه في 
حال قلّلنا األهداف، وقمنا بإدماج عدد 
أقّل من المهاجرين، فسيكون إدماجهم 

أفضل« .
والدراسات  األبحاث  معهد  ويقول 

االجتماعيّة واالقتصاديّة،الذي يعّرف 
أنّه معهد مستقّل وتقّدمي،  نفسه على 
إنه استند في دراسته إلى مجموعة من 

المعطيات.
الباحثة  قالت  كما  الدراسة  والحظت 
المهاجرين  أحوال  أّن  بوسكا،  جوليا 
تحّسنت خالل العقد األخير، وتمّكنوا 
من االنخراط بكثافة في سوق العمل.  
وفي وقت تشير  الكثير من التوّقعات 
في  ستنخفض  العاملة  القّوة  أّن  إلى 
السنوات المقبلة، فليس هذا هو الوقت 
المناسب لخفض عدد المهاجرين كما 
بوسكا. وأضافت  الباحثة جوليا  قالت 
بأّن العديد من الشركات والمؤّسسات 
تتحّدث عن نقص في اليد العاملة وصعوبة 

في ايجادها، وهذا هو الوقت المناسب 
الوسائل  المهاجرين وتوفير  الستقبال 
لهم من أجل اندماج جيّد حسب قولها.

وكان مجلس أصحاب األعمال الكيبيكي 
قد انتقد نهاية العام الفائت 2018 الخّطة 
الكيبيكيّة إلصالح نظام الهجرة التي قّدمها 
سيمون جوالن باريت وزير الهجرة في 
حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل 
كيبيك )الكاك( برئاسة فرانسوا لوغو، 
كما انتقدها اتّحاد الغرف التجاريّة في 

كيبيك وغرفة التجارة في مونتريال.
والمعلومات  األبحاث  معهد  ويفيد 
معّدل  بأّن  واالقتصاديّة  االجتماعيّة 
البطالة تراجع في أوساط المهاجرين، 
مقارنة   2018 عام  بالمئة  وبلغ 6،7 

بمعّدل 4 بالمئة على الصعيد الكندي.
لكّن هامش الفرق ما زال كبيرا بالنسبة 
للمهاجرين الذين لم يمض على وصولهم 
أكثر من 5 سنوات إلى مقاطعة كيبيك 

حسب المعهد.
وفي رّد فعل على الدراسة، قال مارك 
اندريه غوسالن المتحّدث باسم وزير 
الهجرة الكيبيكي سيمون جوالن باريت 
إّن الكيبيكيّين منحوا الحكومة تفويضا 
التشريعيّة  االنتخابات  خالل  صريحا 
األخيرة »إلصالح نظام الهجرة الكيبيكي 
الذي انكسر خالل 15 سنة من حكم 

الليبراليّين« .

 دعا زعيم حزب المحافظين أندرو 
شير رئيس الحكومة جوستان ترودو 

إلى رفع أمر السرية المفروض على 
جودي ويلسون-رايبولد وحث الليبراليين 

على دعوة وزيرة العدل السابقة لإلدالء 
بشهادتها للمّرة الثانية أمام لجنة العدالة 

في مجلس العموم الكندي.
ويعتقد أندرو شير أن بإمكان جودي 

توضيحات  إعطاء  ويلسون-رايبولد 
جديدة على ما أصبح يُعرف بقضية 
»أس أن سي الفاالن«، خاصة حول 

مغادرتها لوزارة العدل.
بحسب أندرو شير : »لقد فرض نواب 
المعارضة عقد اجتماع طارئ للجنة 
ويلسون  جودي  من  ونريد  العدالة. 
التطورات  مع  تتفاعل  أن  رايبولد 
لقد  الفضيحة.  هذه  في  األخيرة 
استخدم الليبراليون في اللجنة سلطتهم 
اإلدالء  من  الرئيسيين  الشهود  لمنع 

بشهادتهم«.
أن شهادة جودي  األخير  ويرى هذا 
وأن  مكتملة  غير  ويلسون-رايبولد 
مفقودة  تزال  ال  المهمة  المعلومات 
ألنها ملزمة بامتياز المحامي عن كّل 
ما حدث عندما تم نقلها من وزارة العدل 

إلى شؤون قدامى المحاربين.

استشهد:
يقول كثيٌر من اإلعالميين وغيرهم: (إْسَتْشَهَد فالٌن...) إذا ُقِتل شهيًدا، دفاًعا 
عن وطِنه أو عقيدِته، بينما الّصواب في أن ُيقال: (اْسُتْشِهَد) على المجهول 

وبهمزة وصل ال همزة قطع. فلنقرأ ما جاء في بعض معاجم اللغة:
في الصحاح في اللغة: (اْسَتْشَهْدُت فالًنا: سأْلُته أن يْشَهَد.)

وفي لسان العرب: (وأَْشَهْدُت الرجل على إِقرار الغريم واْسَتْشَهدُته بمعًنى؛ 
أَْشِهُدوا شاِهَدْين.  أَي  تعالى: واْسَتْشِهُدوا َشهيَدْين من رجالكم؛  ومنه قوله 
ٌد وأَْشهاٌد وُشهوٌد. واْسُتِشْهَد فالن،  يقال للشاهد: َشهيد والجمع ُشَهداء وُشهَّ

فهو َشِهيٌد، ُقِتَل شِهيًدا) 
شاهد عيان: 

يعتقد كثيٌر من الكّتاب أّن عيان صفٌة فيقولون: قال شاهٌد عيان، أو الشاهد 
العيان، بفتح العين. والصواب أن ُيقال شاهٌد بالِعيان، بكسر العين، كما يقال: 
للبستاني: عاينه  المحيط  ِعيان مصدر عاين، ففي محيط  بالعدل، ألن  كاتٌب 
معاينة وِعياًنا، رآه بعينه... ولقيته ِعياًنا أي معاينًة لم يشّك في رؤيته إياه. 

والِعيان أيًضا الشخص وحديدٌة في متاع الفّدان ج. أعُينة وُعَين. 
وفي القاموس المحيط للفيروزابادي: لِقيُته ِعياًنا، أي: ُمعاَيَنًة، لم َيُشكَّ في 
ُرْؤَيته إياُه. وفي الصحاح في اللغة للجوهري: عاَيْنُت الشيء ِعياًنا، إذا رأيته   

     بَعْينك.

سلسلة:    
)26 دقائق لغوية )

اسماء ما بين أصابع اليد:
الَفْوُت: الُفرجُة ما بين إصبعين، والجمع أْفواٌت.

بَّاَبة. والِفْتر: ما بين طرف اإِلبهام وطرف الُمشيرة إِذا فتحتهما. والُمِشيَرُة هي السَّ
ُن. والَرَتُب: َفْوُت ما بين الَسبَّاَبِة والُوْسَطى، وقد ُيَسكَّ

ـبَّابة والُوْسَطى؛ وقيل: ما بين الوسطى والِبْنَصر. والَعَتُب: َفْوُت ما بين السَّ
والُبْصُم: َفْوُت ما بين َطَرِف الِخْنِصر إلى طَرف الِبْنِصر

ْبُر: ما بين أَعلى اإِلبهام وأَعلى الِخْنَصر مذكر، والجمع أَْشباٌر الّشِ
قال أحدهم: ما فاَرْقُتك ِشْبًرا وال ِفْتًرا وال َعَتًبا وال َرَتًبا وال ُبْصًما.

نعم وأجل وبلى:
إِنما هو جواب مثل نَعْم؛ قال اأَلخفش: إاِل  أََجْل  َنَعْم، وقولهم  أََجْل، بفتحتين: بمعنى 
أَنَّه أَحسن من نعم في التصديق، ونعم أَحسن منه في االستفهام، فإِذا قال أَنت سوف 
تذهب قلت أََجْل، وكان أَحسن من َنَعْم، وإذا قال أَتذهب قلت نَعم، وكان أَحسن من أََجْل.

ا  وأَجل تصديق لخبر يخبرك به صاحبك فيقول فعل ذلك فتصّدقه بقولك له أََجْل، وأَمَّ
نَعْم فهو جواب المستفهم بكالم ال َجْحد فيه، تقول له: هل صليت؟ فيقول: َنَعْم، فهو 

جواب المستفهم.
وَبلَى جواب استفهام فيه حرف نفي كقولك أَلم تفعل كذا؟ فيقول: بلى.

وبلى جواب استفهام معقود بالَجْحد، وقيل: يكون جواًبا للكالم الذي فيه الَجْحُد كقوله 
تعالى: أَلسُت بربكم قالوا بلى. 

(عن لسان العرب)

ارتفاع يف عدد حاالت العبور غري الشرعي للحدود الكندية األمريكية
  

 أفادت هيئة الجمارك وحماية الحدود في الواليات المتحدة 
عن ارتفاع متواصل في عدد األشخاص الذين يتم إلقاء 
القبض عليهم وهم يعبرون الحدود األميركية الكندية بصورة 

غير شرعية.
وتفيد بيانات الهيئة أنه تم إلقاء القبض على 4316 شخصاً 
مقارنًة   ،2018 عام  في  الكندية  األميركية  الحدود  على 

بـ3027 شخصاً في عام 2017 و2283 
شخصاً في عام 2016.

وعبر 963 شخصاً من الموقوفين عام 
شرعية  غير  بصورة  الحدود   2018
قادمين من كندا، أي ما نسبته 22,31% 

من العدد اإلجمالي.
داخل  آخرين  أشخاص  توقيف  وتم 
الواليات المتحدة دون أن تعرف السلطات 

األميركية كيف دخلوا البالد.
وأكثر من نصف الذين قدموا من كندا 
بصورة غير شرعية عام 2018 عبروا 
الحدود مع واليات نيويورك وفيرمونت 
ونيوهامبشير في شمال شرق الواليات 

المتحدة.  
لكن عدد الموقوفين الذين تُلقي السلطات األميركية القبض 
عليهم وهم يعبرون حدودها الشمالية بصورة غير شرعية 
قادمين من كندا يبقى متدنياً جداً مقارنًة مع عدد الموقوفين 
العابرين بصورة غير شرعية الحدود الجنوبية قادمين من 
المكسيك والذي بلغ العام الماضي نحواً من 400 ألف شخص.  

كندا: 40 باملئة من عقارات املتنّزهات يف حالة سّيئة 
 

لوكالة  التابعة  العقارات  بلغت   
جسور  من  الكنديّة  المتنّزهات 
وحصون وسواها حالة سيّئة لدرجة 
أصبح البعض منها غير آمن وغير 
صالح لالستعمال، ويتطلّب إصالحها 

مليارات الدوالرات.
وقد أرجأت الوكالة أعمال اصالح 
ملّحة بقيمة 9،5 مليار دوالر وهي 
مضطّرة فضال عن ذلك، إلنفاق 3،3 
مليارات دوالر لمواجهة أخطار التغيّر 
المناخي حسب تقرير أصدره مستشار 

مستقّل لصالح الوكالة.
السنوي  اإلنفاق  بأّن  التقرير  ويفيد 
للوكالة غير كاف رغم أنّها بدأت عام 
2014 بضّخ  مبلغ قدره 3 مليارات 

دوالر ، ولم تنفق سوى نصفه حتّى 
اآلن.

وأنفقت الوكالة نحوا من مليون دوالر 
على الخدمات االستشاريّة لمراجعة 
أحوال أصولها البالغ عددها 16618 

عقارا.
من  بالمئة   24 أّن  التقرير  وأفاد 
األصول في حالة جيّدة، و36 بالمئة 
منها في حالة مقبولة، و40 بالمئة في 

حالة سيّئة أو سيّئة جّدا. 
في  سنوات   5 كّل  الوكالة  وتدّقق 
أحوال أصولها الضخمة، ومن بينها 
46 متنّزها و171 موقعا تاريخيّا، 

فضال عن جسور ومبان أخرى.
وأقّرت بأّن ضعف االستثمار مشكلة 

السليمة  اإلدارة  أعاقت  مزمنة 
ألصولها.

وتقول الناطقة باسم وكالة المتنّزهات 
دومينيك تيسييه إّن الوكالة أنفقت نحوا 
من 48 بالمئة من أصل 2،6  مليار 
دوالر رصدتها الحكومة الكنديّة في 
إطار برنامج االستثمار الفدرالي في 

البنى التحتيّة.
وأضافت بأّن الوكالة قامت بمعالجة 
أعمال اإلصالح المؤّجلة ألصولها 

وتّم إحراز تقّدم على هذا الصعيد.
الوكالة تطّور خّطة طويلة  أّن  كما 
األمد لضمان إدارة فّعالة ومستدامة 
للبنى التحتيّة التابعة لها حسب قول 

دومينيك تيسييه . 

مساعدة مالية إلدماج املهاجرين الفرنكوفونيني خارج كيبيك
  

  أعلن وزير الهجرة والالجئين والمواطنة 
أحمد حسين يوم األربعاء في مدينة كالجاري أن 
14 مجتمًعا في جميع أنحاء كندا ستتلقى 12.6 
مليون دوالر من التمويل في إطار استراتيجية 

جديدة للهجرة الفرنكوفونية.
تعزيز  إلى  التجريبي  المشروع  ويهدف هذا 
دمج الوافدين الجدد الناطقين بالفرنسية عندما 
يحلّون في مناطق يمثل فيها الفرنكوفونيون أقلية.
وتعد كالجاري رسمًيا أول مجتمع مضياف 
يتلقى تموياًل من الحكومة الفيدرالية. لكن كل 
مقاطعة في كندا  باستثناء كيبيك  ستحصل 
على تمويل. وقال الوزير أحمد حسين خالل 
خطابه إن المجتمعات الـ 13 األخرى سيتم 

اإلعالن عنها قريبا.
دوالر  مليون   12.6 اإلجمالي  المبلغ  ويأتي 
من ميزانية 2018 لخطة العمل الكندية للغات 
الرسمية ، وسيتم توزيعها على ثالث سنوات.

و قال الوزير في كلمته ، أوضح الوزير أن هذه المبادرة 
جزء من خطة عمل فدرالية أكبر. »هدفنا هو أن نصل إلى 
نسبة 4.4 ٪ من الهجرة الفرنكوفونية خارج كيبيك بحلول 
عام 2023.«. وأوضح أن هناك عدًدا من المبادرات التي 
أَعلَن عنها في عام 2018 أصبحت سارية وأن بعضها 

بدأ يؤتي ثماره.

وبالنسبة لجان جونسون، رئيس اتحاد المجتمعات الناطقة 
بالفرنسية واألكادية ، فإن هذا المشروع التجريبي يُعد بادرة 
خير للمجتمع. وقال : »لقد انتظرنا لفترة طويلة، منذ عام 
2006، لمعرفة كيف يمكن الوصول إلى هدف 4.4 ٪. 

واليوم ، تم وضع الخطة الحقيقية للقيام بذلك.« .
بالنسبة له ، ستتيح هذه اإلستراتيجية دمج المجتمعات الجديدة 

في المجتمع المضيف.

  االستهالك العرضي للقّنب مقبول اجتماعياً من نصف الكيبيكيني
  أظهرت دراسة لمعهد اإلحصاء 
 Institut de( كيبيك  مقاطعة  في 
la statistique du Québec( أن 
نحواً من نصف الكيبيكيين يعتبرون 
أن االستهالك العرضي للماريجوانا 

)القنب الهندي( مقبول اجتماعياً.
التحقيق  من  األولى  النسخة  وهذه 
الكيبيكي حول الماريجوانا الذي أجراه 
)مارس(  آذار  بين  اإلحصاء  معهد 
وحزيران )يونيو( 2018 والذي كان 
يهدف إلى تكوين صورة عن استهالك 
الماريجوانا في كيبيك قبل تشريع بيعها 

ألغراض ترفيهية في كل كندا ابتداًء من 
17 تشرين األول )أكتوبر( من العام 
المذكور بموجب قانون أصدرته حكومة 
جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا.

االستطالعية  الدراسة  وشملت 
10191 شخصاً من الذين بلغوا سن 
الخامسة عشرة وما فوق، وأظهرت 
أن الذكور أكثر مياًل من اإلناث في 
اعتبار االستهالك العرضي للماريجوانا 
مقبواًل اجتماعياً، وبنسبة %53 منهم 

مقابل %44 منهن.
يعتبرون  من  شملت  النسب  وهذه 

االستهالك العرضي مقبواًل اجتماعياً 
»بصورة كلية« أو »إلى حّدٍ ما«   

من   14% أن  الدراسة  وأظهرت 
الماريجوانا  استهلكوا  المستطلَعين 
في األشهر الـ12 التي سبقت إجراء 
االستطالع، وأن نسبة مستهلكيها في 
مقارنًة   17% بلغت  الذكور  أوساط 

بـ%11 في أوساط اإلناث.
وقال %83 من الذين استهلكوها إنهم 
فعلوا ذلك من أجل االسترخاء، وبنسبة 
%55 منهم ليشعروا بالنشوة والغبطة 

و%44 منهم لتساعدهم في النوم. 

“حبة الرمان” وثيقة تألق الفنانة رندة حجازي

زعيم حزب احملافطني يطالب بشهادة ثانية لوزيرة 
العدل السابقة
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السياحة يف مجهورية الدومينيكان
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  جمهورية الدومينيكان هي بلد في 
جزر الهند الغربية التي تحتل ثلثي شرق 
هسبانيوال، وهي ثاني أكبر جزيرة في 
سلسلة جزر األنتيل الكبرى في البحر 
الكاريبي، وتشغل هايتي وهي أيضا 
الغربي من  الثلث  جمهورية مستقلة 
الجزيرة، وتمتد شواطئ جمهورية 
إلى  الكاريبي  البحر  الدومينيكان من 
الجنوب والمحيط األطلسي إلى الشمال، 
وبين الطرف الشرقي للجزيرة وتدفق 
بورتوريكو ممر مونا، وهي قناة واسعة 
على بعد حوالي 80 ميال )130 كيلومترا(، 
وتقع جزر تركس وكايكوس على بعد 
90 ميال )145 كم( إلى الشمال، وتقع 

كولومبيا على بعد 300 ميل )500 كم( إلى الجنوب، وتبلغ 
مساحة الجمهورية التي تضم هذه الجزر المجاورة مثل ساونا 

و بياتا و كاتالينا حوالي نصف حجم البرتغال .
جمهورية الدومينيكان

بلدان أمريكا  الدومينيكية كثيرا مع  تشترك الجمهورية 
الالتينية )التي غالبا ما يتم تجميعها فيها(، وقد أشار بعض 
الكتاب إلى البلد على أنه صورة مصغرة لتلك المنطقة، ولقد 
عانى الدومينيكان من الفوضى السياسية والمدنية والتوترات 
بما في ذلك  العسكري،  الحكم  العرقية، وفترات طويلة من 
القمعية  الهايتية )1844-1822(، والدكتاتورية  االحتالل 
العسكرية  لرافائيل تروخيو )1961-1930(، والتدخالت 
من قبل الواليات المتحدة )1924-1916 و1965-1966(، 

ومع ذلك فإن مشاكل البالد قد تضاءلت مقارنة بمشاكل هايتي 
المجاورة، ولطالما كانت الدولتان استراتيجيتان بسبب قربهما 
من الواليات المتحدة ومواقعهما على الطرق البحرية الرئيسية 

المؤدية إلى منطقة البحر الكاريبي وقناة بنما .
السياحة في الدومينيكان

تعتبر السياحة هي أحد عوامل التأجيج في النمو االقتصادي 
لجمهورية الدومينيكان كما تعتبر 
الوجهة السياحية األكثر شعبية في 
منطقة البحر الكاريبي، ومع بناء 
مشاريع مثل كاب كانا وميناء سان 
سوسي في سانتو دومينغو وكازا دي 
كامبو وفندق وكازينو هارد روك 
)منتجع مون باالس القديم( في بونتا 
كانا، تتوقع جمهورية الدومينيكان 
زيادة النشاط السياحي في السنوات 
القادمة، وكانت السياحة اإليكولوجية 
أيضا موضوعا مهما بشكل متزايد 
في هذه األمة، حيث أصبحت مدن 
مثل جاراباكوا وكونستانزا المجاورة، 
ومواقع مثل بيكو دوارتي وباهيا دي 
الس أجويالس وغيرها أكثر أهمية 
في الجهود الرامية إلى زيادة الفوائد 

المباشرة من السياحة .
ويطلب من معظم المقيمين من البلدان األخرى الحصول على 
بطاقة سياحية اعتمادا على البلد الذي يعيشون فيه، وفي السنوات 
العشر األخيرة أصبحت الجمهورية الدومينيكية واحدة من دول 
العالم بشكل ملحوظ الدول التدريجية من حيث إعادة التدوير 
والتخلص من النفايات، وذكر تقرير لألمم المتحدة أن هناك زيادة 
في الكفاءة بنسبة ٪221.3 في السنوات العشر الماضية، ويرجع 
ذلك بشكل خاص إلى افتتاح أكبر موقع مكب للنفايات في الهواء 

الطلق يقع في الشمال على بعد 10 كم من الحدود الهايتية .
أرض جمهورية الدومينكيان

تشمل جمهورية الدومينيكان أعلى االرتفاعات في جزر الهند 
الرئيسية والوديان الخصبة  الجبال  الغربية، وتمتد سالسل 

الممتدة بشكل رئيسي من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، 
وتقع سلسلة جبال كورديليرا سبتنتريونال وهي أقصى مدى 
في الشمال، فوق سهل ساحلي ضيق استنزفته أنهار قصيرة 
مثل باالبونيكو واليازيكا، وتفسح المنحدرات الجنوبية للجبال 
الممتد من خليج مانزانيلو في  الواسع  لوادي سيباو  المجال 
إلى شبه جزيرة سامانا وخليج سامانا في  الغربي  الشمال 
الشرق، وتتغذى تربة الوادي الخصبة على اثنين من أنظمة 
التي تتدفق  النهر الرئيسية في البالد، وهم ياك ديل نورتي 
بشكل عام في اتجاه الشمال الغربي، ونظام كامو-يونا الذي 

يتدفق باتجاه الشرق.
ويحيط بوادي سان خوان إلى الجنوب سييرا دي نيبا وهو ما 
يماثل جبال ماثيو وترا دي إيو في هايتي، وقممها العالية تصل 
إلى حوالي 7200 قدم )2200 متر(، وتستنزف المياه المتدفقة 
من مجموعة نيبا جزئيا إلى منطقة البحر 
الكاريبي، ومن الداخل جزئيا إلى بحيرة 
Enriquillo المالحة” بحيرة إنريكيلو 
“، إنريكو هي أكبر بحيرة طبيعية في 
البالد على بعد حوالي 23 ميال )37 كم( 

وطولها إلى 11 ميال )18 كم( .
أدنى نقطة  البحيرة أيضا  ويمثل سطح 
في جزر الهند الغربية على ارتفاع 144 
قدما )44 مترا( تحت مستوى سطح 
البحر، وتسمى السلسلة الجنوبية لجنوب 
الجمهورية الدومينيكية وهي سييرا دي 
باوروكو )باهوروكو( ماسيف دي ال 
سيل في هايتي، ويطل على كيب بياتا 
والسهول الجنوبية الغربية القاحلة، بما في 
ذلك منطقة بيدناليس التي تعاني من العقم إلى حد كبير، وتقع 
أراضى التربة الغرينية األكثر خصوبة فى البالد فى وديان 
ياكى ديل نورتى ويونا وسان خوان ونهر ياكي ديل سور، 
باإلضافة إلى أوزاما واألنهار األصغر المختلفة فى جنوب 
شرق البالد، وتحتوي المنحدرات الجبلية على تربة منخفضة 

الجودة وتغطى عموما الغابات والمراعي .

مناخ جمهورية الدومينكيان
تتمتع جمهورية الدومينيكان بمناخ استوائي معتدل نسبيا على 
الرغم من أنه يقع بشكل جيد داخل المنطقة االستوائية، ويتم 
تحسين الظروف في العديد من المناطق من خالل االرتفاع 
والرياح التجارية الشمالية الشرقية التي تأتي بثبات من المحيط 
األطلسي طوال العام، ومتوسط   درجة الحرارة السنوي هو 
77 درجة فهرنهايت )25 درجة مئوية(، وتتراوح درجات 
الحرارة اإلقليمية من 69 درجة فهرنهايت )21 درجة مئوية( 
في قلب كورديليرا الوسطى إلى 82 درجة فهرنهايت )28 
درجة مئوية( على السهول الساحلية، ونادرا ما ترتفع درجات 
الحرارة فوق 90   درجة فهرنهايت )32 درجة مئوية(، ودرجات 

الحرارة المتجمدة غير معروفة .

الكلمــات املتقاطعة 
افقياً:

صحفي  وكاتب  شاعر   1-
مصري 

-2 ممثلة مصرية – جواب 
– متشابهة 

-3 دق – اتوماتيكي 
-4 ممثل أمريكي راحل 

-5 عملة اليابان – رقدوا 
-6 قادم – والد )معكوسة( 

-7 يسأمون – أساعد 
أخذ   – )مبعثرة(  أهات   8-

وسلب خلسة 
-9 للنداء – بلد عربي 

-10 فيلم لعبد الحليم حافظ 
وزبيدة ثروت 

رأسياً :
-1 والية أمريكية 

-2 في الفم – شهر ميالدي 
-3 متشابهان – وحي 

 – )معكوسة(  للتخيير   4-
فاكهة 

راحل  زملكاوي  -5 العب 
– حرف نفي ونصب 

حرف   – خلفه  شد   6-
أبجدي – أسد 

-7 حب – صوت فرقعة – 
أرتل 

-8 نوع من الخشب – مبنى 
-9 أمم – والدي – فج 

تبور  إغالقه  عند   10-
األرض الزراعية – ضمير 

المتكلم 

حل الكلمات المتقاطعة
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Les proverbes en français et arabe
- Ne reveillez pas le chat qui dort

- ابعد عن الشر وغنيله
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- On lave son linge sale en famille  
- إذا ابتليتم فاستتروا  

صالح: أحلم بالتتويج بلقب كأس األمم اإلفريقية
 أبدى محمد صالح نجم ليفربول 
االنجليزي رغبته في التتويج بلقب 
كأس األمم اإلفريقية مع المنتخب 

المصري.
 وأوضح صالح في تصريحاته 
للصحفيين أن الوقت ال يزال مبكراً 
للحديث عن كأس األمم مشيراً 
البطولة على بعض  إلى صعوبة 
الالعبين الذين سيلعبون تحت الضغط 

الجماهيري للمرة األولى.
أنه   وأضاف نجم منتخب مصر 
يشعر بالتفاؤل رغم ذلك من أجل 
التتويج باللقب القاري وسط الجماهير 

المصرية المتعطشة لإلنتصار.
 جدير بالذكر أن صالح سيغيب عن 

معسكر المنتخب المصري في مارس الجاري بعد قرار المدير الفني خافيير أجيري بمنحه قسطاً من الراحة.

احتاد الكرة:املنتخب طلب 5 أيام إضافية لكأس األمم
 كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن طلب الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة 

خافيير أجيري لخمس أيام إضافية من أجل اإلعداد لكأس األمم اإلفريقية.
وأوضح حسين في تصريحاته لقناة "صدى البلد" أن لوائح الفيفا تسمح للمنتخب بالحصول على  15 يوًما 

كفترة إعداد ألمم أفريقيا إال أن الجهاز الفني يرغب في الحصول على 5 أيام إضافية.
وأكد رئيس لجنة المسابقات أن موقف فريقي األهلي والزمالك في البطوالت اإلفريقية ومصير مؤجالت 

الدوري سيحسم مدى إمكانية منح المنتخب أيام إضافية في فترة اإلعداد من عدمه.
ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس األمم اإلفريقية في الفترة بين 21 يونيو - 19 يوليو على أن 

تقام قرعة البطولة عند سفح األهرامات بأبريل المقبل.

مهاجم األهلي السابق يرشح مروان لقيادة 
هجوم الفراعنة

 يرى محمد فاورق العب األهلي السابق أن مروان محسن مهاجم الفريق األحمر هو األنسب لقيادة 
هجوم المنتخب المصري في الوقت الحالي.

وأوضح فاورق في تصريحاته لقناة "أون سبورت" أن مروان هو األنسب للشكل الخططي الذي يلعب به 
المدير الفني خافيير أجيري عالوًة على إمتالكه خبرات اللعب الدولي.

وأضاف مهاجم األهلي السابق أن إختياره لمروان ال يقلل من باقي المهاجمين متمنياً التوفيق لجميع الالعبين 
من أجل مصلحة المنتخب.

جارسيا: إستبعدنا رمضان صبحي ألسباب فنية
 كشف تيتو جارسيا المدرب العام لمنتخب مصر أسباب إستبعاد رمضان صبحي العب األهلي من قائمة 

المنتخب التي تستعد لمعسكر مارس الجاري.
وقال جارسيا في تصريحاته لقناة "صدى البلد" أن إستبعاد رمضان جاء ألسباب فنية إال أن ذلك ال يعني 

خروجه نهائياً من حسابات الجهاز الفني.
وأبدى مساعد أجيري دهشته من تصريحات وكيل أعمال الالعب الذي تحدث حول وجود ضعوط من 

أجل إستبعاده مشيراً إلى عدم السماح بتدخل أي شخص في عمل الجهاز الفني.
وشدد جارسيا على حرص المدير الفني خافيير أجيري على متابعة كافة مباريات الدوري من أجل إختيار 

العناصر األفضل للمنتخب.

ناجي:حراسة مرمى املنتخب بخير
 أبدى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب المصري رضاه عن مستوى حراسة المرمى بشكل عام.
وقال ناجي في تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر" أن هناك 8 حراس جاهزين تماماً لتمثيل المنتخب على 

النحو األمثل بفضل مستواهم العالي.
وأكد مدرب حراس مرمى المنتخب أنه ال داعي مطلقاً للقلق من ذلك المركز مشيراً إلى ثقته في قدرات 

كافة الحراس المتواجدين.
وأوضح ناجي أنه قد تعرض لسوء فهم فيما يخص تصريحاته حول محمد الشناوي حارس األهلي بعدما 
وصفه بحارس مصر األول مشيراً إلى أن تلك العبارة جاءت فقط بسبب مشاركته مع المنتخب في مبارياته 

األخيرة بشكل أساسي.

خروج ستاد بورسعيد من تنظيم كأس األمم
 أعلن هاني أبو ريدة رئيس االتحاد المصري لكرة القدم خروج ملعب بورسعيد من المالعب المستضيفة 

لكأس األمم اإلفريقية المقرر إقامتها في يونيو المقبل.
وأوضح أبو ريدة في تصريحاته لقناة مصر األولى أن ستاد بورسعيد قد خرج بناًء على تقرير اللجنة 

الهندسية بسبب وجود مشكلة بإحدى مدرجاته.
بداًل من  البطولة  السالم كمرشح محتمل إلستضافة مباريات  الجبالية عن دخول ملعب  وكشف رئيس 

ستاد بورسعيد.
ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس األمم اإلفريقية في الفترة بين 21 يونيو - 19 يوليو على أن 

تقام قرعة البطولة عند سفح األهرامات بأبريل المقبل. 

العب املصري:لن أفقد األمل في اإلنضمام للمنتخب
التي تستعد لمعسكر  المصري  المنتخب  قائمة  لغيابه عن  المصري حزنه  أبدى إسالم عيسى العب   

مارس الجاري.
وقال عيسى في تصريحات تليفزيونية أن اللعب بقميص المنتخب المصري شرف ألي العب مما سيجعله 

يبذل قصارى جهده من أجل الحفاظ على أمل تمثيل الفراعنة في كأس األمم اإلفريقية.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره النيجري يوم 23 مارس في ختام التصفيات اإلفريقية 

على أن يواجه نيجيريا ودياً يوم 26 من الشهر ذاته.

علي: حزنت لغيابي عن املنتخب
 عبر أحمد علي مهاجم المقاولون العرب عن شعوره بالصدمة من غيابه عن قائمة المنتخب المصري 

التي تستعد لمعسكر مارس الجاري.
وقال علي في تصريحاته لموقع "كورة" أنه لم يتوقع غيابه عن المنتخب السيما في ظل تقديمه مستوى 

طيب مع المقاولون في الفترة األخيرة بشهادة جميع النقاد والجماهيري.
وشدد مهاجم المقاولون على إحترامه الكامل لقرار المدير الفني خافيير أجيري بخروجه من قائمة المنتخب 

مشيراً إلى أنه لن يفقد األمل في العودة قبل إنطالق منافسات كأس األمم اإلفريقية.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره النيجري يوم 23 مارس في ختام التصفيات اإلفريقية 

على أن يواجه نيجيريا ودياً يوم 26 من الشهر ذاته.

النحاس:أجيري يخطط ملستقبل املنتخب بشكل رائع
 أشاد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بخافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بعد إعالنه 

قائمة الفراعنة لمعسكر مارس الجاري.
وقال النحاس في تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر" أن أجيري يخطط جيداً لمستقبل المنتخب المصري 
في ظل حرصه على ضم عناصر الشباب أمثال صالح محسن، مصطفى محمد، أحمد أبو الفتوح ومن 

قبلهم محمد محمود وطاهر محمد.
وأضاف العب األهلي السابق أن أجيري حريص على القيام بعملية اإلحالل والتجديد في صفوف المنتخب 

بشكل مدروس جيداً.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره النيجري يوم 23 مارس في ختام التصفيات اإلفريقية 

على أن يواجه نيجيريا ودياً يوم 26 من الشهر ذاته.

عبد العال يضع تشكيل املنتخب املثالي
 وضع رضا عبد العال العب الزمالك واألهلي السابق التشكيل المثالي لمنتخب مصر وفقاً لوجهة نظره الفنية.
وقال عبد العال في تصريحاته لقناة "النهار" أنه سيختار بعض العناصر التي لم يقع إختيار المدير الفني 

خافيير أجيري عليها.
وجاء تشكيل عبد العال على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"، الدفاع: رجب بكار - محمد مجدي - أحمد حجازي - حسين السيد
الوسط: نبيل دونجا - عمرو السولية - مجدي أفشة ، الهجوم: تريزيجيه - رمضان صبحي - محمد صالح

دوجنا:أحلم باملشاركة في كاس األمم
 أعرب نبيل عماد دونجا العب بيراميدز عن سعادته باإلنضمام لقائمة المنتخب المصري التي تستعد 

لمسعكر مارس الجاري.
وقال دونجا في تصريحاته لصفحة ناديه الرسمية على موقع "تويتر" أنه بذل قصارى جهده مع فريقه في 

الفترة األخيرة لنيل ثقة الجهاز الفني للمنتخب، وهو ما تحقق.
وأكد العب بيراميدز أن إنضمامه للمنتخب شرف كبير مشيراً إلى سعيه لإلستمرار في قائمته التي ستشارك 

في كأس األمم اإلفريقية بيونيو المقبل.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره النيجري يوم 23 مارس في ختام التصفيات اإلفريقية 

على أن يواجه نيجيريا ودياً يوم 26 من الشهر ذاته.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est ce qu’a annoncé tout récemment 
Dr. Magued El Kamari, directeur de 
l’Université de Kafr El Sheikh en 

précisant que les cours à cette unique faculté 
en Égypte et au Moyen-Orient, débuteront 
en septembre prochain alors que les locaux 
nécessaires sont déjà prêts pour recevoir les 
nouveaux étudiants venant des détenteurs 
du certificat de fin d’études secondaire.. sec-
tions maths, et sciences.
De plus, a ajouté le directeur de l’Université  
les étudiants à cette faculté devront passer 
4 ans où ils apprendront les différentes 
applications de « l’intelligence artificielle 
» dans les domaines de la programmation, 
de la robotique et autres et obtiendront, 
par la suite, un diplôme universitaire dans 
la spécialisation qu’ils avaient choisie en 
entrant à cette faculté  de l’université de 
Kafr El Sheikh qui, à propos, s’est classée 
récemment la 2ème meilleure université en 
Égypte ainsi que parmi les universités des 

pays arabes pen-
dant qu’on 
compte au pays 
27 universités 
publiques et 20 
universités pri-
vées; parmi ces dernières on retrouve l’uni-
versité canadienne « Prince Edward Island 
» qui vient d’ouvrir ses portes en septembre 
2018 dans la nouvelle capitale administra-
tive.
En terminant, il est intéressant de savoir 
que, selon le tout dernier classement de 
l’agence britannique « Times higher éduca-
tion world University Ranking » 19 univer-
sités égyptiennes sont classées, pour la 1ère 
fois, parmi les 1200 meilleures universités à 
l’échelle mondiale sur un total de 25000 uni-
versités qui ont fait l’objet de ce classement 
britannique bien connu, alors qu’en 2018 on 
ne comptait que 9 universités égyptiennes, 
8 en 2017 et rien que 3 en 2016.  

Ouverture de la 1ère faculté de l’intel-
ligence artificielle en Égypte et au 

Moyen-Orient

«Prix Teddy du gaspillage»: Trudeau de nouveau hanté par 
son voyage en Inde

Le controversé voyage de Justin Trudeau en Inde vient de nou-
veau le hanter, la Fédération canadienne des contribuables 
(FCC) ayant retenu cet événement comme l’un des gaspillages 

de fonds publics les plus marquants de la dernière année.
En remettant ses Teddy Awards pour la 21e fois, mercredi, à Ottawa, 
la FCC a rappelé que le voyage de huit jours de la famille Trudeau 
en Inde avait coûté 1,6 million $ aux contribuables canadiens, et ce, 
même si l’agenda des rencontres officielles était plutôt mince.
«C’était déjà assez désolant de voir les changements d’habillement 
et les mouvements de danse du premier ministre lors de son voyage 
en Inde, mais la facture était encore pire et nous lui remettons le 
Teddy Waste Award [NDLR, le Prix Teddy du gaspillage] pour sa 
débâcle», a dit Aaron Wudrick, qui est directeur général de la FCC.
Lors de ce périple en Inde, un Canadien condamné pour une tentative 
de meurtre sur un ministre indien en 1986 avait en outre été invité 
à assister à l’un des événements organisés par le premier ministre 
Trudeau à Mumbai.
De plus, un chef  cuisinier de Vancouver avait été invité en Inde pour 
concocter des plats indiens, entraînant une facture de 17 000 $ pour 
le trésor canadien.
Jacques Chagnon sur la sellette
L’ancien président de l’Assemblée nationale du Québec, Jacques Cha-
gnon, a lui aussi été «décoré» par la FCC «pour avoir commandé du 
homard hors menu, des voyages coûteux et des réunions à 1000 $ 
incluant du vin», a rappelé la FCC.
Les dépenses d’Adrienne Clackson
L’ancienne gouverneure générale Adrienne Clackson a aussi été mise 
en lumière pour ses dépenses, 14 ans après son départ de ce poste.
«Dans un exemple sans précédent de gaspillage durable, Adrienne 
Clarkson, ancienne gouverneure générale, a remporté un prix d’ex-
cellence pour la deuxième fois de son existence, pour avoir facturé 
1,1 million $ aux contribuables après son départ», a poursuivi M. 
Wudrick, en rappelant qu’elle a quitté son poste de gouverneure 
générale en 2005.

On apprenait en effet l’automne dernier que Mme Clackson avait fac-
turé plus de 100 000 $ de frais par année, depuis 2005, dans le cadre 
d’une politique lui permettant de continuer à soumettre des dépenses 
aux contribuables.
Mme Clarkson a ainsi reçu le prix Teddy de la réalisation d’une vie. 
Elle avait obtenu en 2004, à la fin de son mandat, un prix Teddy pour 
des voyages qualifiés d’«excessifs» par la FCC.
Deux prix pour la Colombie-Britannique
Le sergent d’armes, Gary Lenz, et un des responsables de l’As-
semblée législative de la Colombie-Britannique, Craig James, ont 
par ailleurs remporté le prix dans la catégorie provinciale. Ils ont 
dépensé l’argent des contribuables pour de l’équipement destiné à 
leur usage personnel, comme une fendeuse à bois et une remorque 
au coût de 13 200 $, en plus de se payer des matches de baseball à 
Seattle aux États-Unis.
La Ville de Vancouver s’est démarquée au niveau municipal en lan-
çant un programme de 50 000 $ pour inviter ses habitants à envoyer 
des courriels à des arbres. Des artistes embauchés par la Ville étaient 
ensuite chargés de répondre à ces courriels.

Les libéraux refusent de dire s’ils laisseront Wilson-Raybould 
parler de nouveau

Québec investit 10,6 millions $ pour mieux prévoir les impacts du 
bouleversement climatique

Des fonctionnaires bloquent l’accès à 
un édifice fédéral à Québec

Les Boeing 737 MAX 8 interdits dans le 
ciel canadien

Salah EL ACHKAR 

Très loin au-delà de l’horizon
Mes pensés voyagent en survolant  

Disparaisses dans ce grand vide
Sans laisser aucune trace en amont 

Mes idées  à la vitesse des ondes 
Partent à la recherche de mon amour dans un monde
Où les râpasses sont affamés
De tomber sur une gazelle féconde

La rareté des antilopes
Me laisse croire à un holdup 
Dans  un milieu dangereux
La méfiance est une nécessitée qui galope  

Etalée à côté de la piscine pour se faire bronzer
Subitement  le prince dit charmant arrive pour jazzer 
Profite par son regard, sa touche et son appréciation
Le charmeur prétend être de bonne volonté

De séduire cette charmante Assia
La  convaincre pour la faire sortir derrière les acacias
Faire une ballade nocturne à la claire de lune
En se cachant dans l’ombre des hortensias 

L’essentiel, lui faire la cour de possession 
Montrer sa virilité par une démonstration
De ses biceps, sa force et son show off
L’exemple d’un méditerranéen de confession

Je suis peut être en exagération
Mon vécu ne se trompe pas avec mes intuitions
Un langage que les célibataires utilisent
Pour faire admettre leurs propres visions

Rester à l’abri de tout soupçon 
Faites une marche arrière avec conviction
Si le prétendant souhaite te revoir
Il connaitra le chemin du son cœur souffrant

Au-delà de l’horizon

Le comité parlementaire chargé de 
faire la lumière sur l’affaire SNC-
Lavalin a reporté sa décision de réin-

viter Jody Wilson-Raybould à témoigner 
au jour de dépôt du budget fédéral, soule-
vant aussitôt l’ire de l’opposition.
«Ce qui est clair, c’est que l’opération de 
camouflage des libéraux se poursuit et 
que ceux-ci espèrent que ça va mettre fin à 
notre désir, et celui des Canadiens, d’enten-
dre Mme Wilson-Raybould», a déploré le 
député conservateur Luc Berthold.
Le comité permanent de la Justice, dont les 
membres sont majoritairement libéraux, a 
ajourné ses travaux à une prochaine réu-
nion à huis clos mardi prochain. Le budget 
fédéral sera déposé ce même jour.
Les partis d’opposition accusent ainsi les 
libéraux de choisir ce moment pour tenir 
un débat en catimini et pendant que tous les 
médias seront occupés à couvrir le dévoi-
lement du dernier budget fédéral avant la 
tenue des élections générales.
«Les libéraux se cachent derrière des pro-
cédures», croit le bloquiste Rhéal Fortin.
Le comité de la Justice était réuni d’urgence 
mercredi pour décider si l’ex-ministre de 

la Justice Jody 
Wi l s o n - Ray -
bould allait 
être appelée 
à témoigner 
de nouveau au 
sujet de l’affaire 
SNC-Lavalin.
Cette dernière 
allègue avoir 
subi des pres-
sions indues 
et soutenues 
de la part du 
bureau du pre-
mier ministre 
afin qu’elle 
i n t e r v i e n n e 
pour éviter un 
procès criminel 
à la firme d’ingénierie.
L’ex-bras droit de Justin Trudeau Gerald 
Butts ainsi que le greffier du Conseil privé, 
Michael Wernick, ont présenté une tout 
autre version des faits, la semaine dernière, 
devant ce même comité parlementaire.
Les conservateurs avaient alors déposé 

une motion visant à réentendre Mme Wil-
son-Raybould afin qu’elle puisse donner sa 
réplique.
«Ce qui est arrivé aujourd’hui est dégueu-
lasse, a commenté le néodémocrate Peter 
Julian. Considérant que les Canadiens veu-
lent entendre l’ensemble de la vérité, c’est 
un manque de respect à leur égard.»

Le gouverne-
ment Legault 
a octroyé mer-

credi une subvention 
de 10,6 millions $ au 
consortium Ouranos 
pour qu’il effectue 
de la recherche sur 
l’adaptation aux chan-
gements climatiques 
et sur leurs impacts 
potentiels dans la vie 
des Québécois.
Cette subvention ser-
vira à la réalisation 
de projets spécifiques d’adaptation aux 
changements climatiques, a précisé le 
cabinet du ministre de l’Environnement, 
Benoit Charrette.
Le montant octroyé provient de deux 
ministères, soit celui de l’Économie et 
de l’Innovation (7,65 millions $) et du 
ministère de l’Environnement par l’en-
treprise du Fonds vert (3 millions $).
«En disposant d’une compréhension 
encore plus fine des répercussions des 
changements climatiques, les décisions 
que nous prendrons seront profitables à 
la fois pour notre qualité de vie et notre 

économie», a indiqué le ministre Char-
rette, par communiqué.
Selon des études dirigées par Ouranos et 
portant sur l’évaluation des impacts des 
changements climatiques, plus de 20 000 
décès seront causés par l’augmentation 
de la température dans les 50 prochaines 
années.
Par ailleurs, 80 % des municipalités sont 
susceptibles d’être touchées par des 
inondations dans l’avenir, et les coûts 
annuels actuels liés aux dommages sont 
estimés à 70 millions $, a aussi donné en 
exemple le cabinet du ministre de l’Envi-
ronnement.

Les avions Boeing 737 
MAX 8 et 9 devront 
éviter l’espace aérien 

canadien, a annoncé mercredi 
le ministre fédéral des Trans-
ports, Marc Garneau.
«De nouvelles informations 
que nous avons reçues [mer-
credi] matin provenant de 
satellites suggèrent une pos-
sible similarité, bien qu’elle 
ne soit pas prouvée, entre 
l’accident de Lion Air, en 
Indonésie, et celui d’Ethio-
pian Airlines», a fait savoir 
M. Garneau.
Ces données ont convaincu 
Ottawa de clouer au sol tout 
appareil Boeing MAX 8 et 
9. La mesure de précaution 
est effective immédiatement 
et s’applique autant aux vols 
partant du Canada, traver-
sant le territoire ou arrivant 
au pays.
Mardi, M. Garneau avait dit 
vouloir éviter de prendre une 
décision précipitée alors que 
la liste d’États bannissant 
les Boeing 737 MAX s’al-
longeait. Du lot, on compte 
une foule de pays européens, 
l’Inde, l’Australie et la Chine. 
Les États-Unis font quant 
à eux bande à part en conti-
nuant d’autoriser ces appa-
reils de voler.

Plus de 150 personnes ont 
perdu la vie, dimanche der-
nier, dans l’écrasement d’un 
avion de type Boeing 737 
Max d’Ethiopian Airlines. 
Quelques mois plus tôt, un 
accident similaire avait fait 
près de 200 morts en Indo-
nésie.
Au Canada, les transpor-
teurs Air Canada, WestJet et 
Sunwing comptent respec-
tivement 24, 13 et 4 Boeing 
737 Max 8 dans leur flotte. 
Sunwing avait d’ailleurs 
décidé mardi de suspendre 
tout vol de ce type d’appareil.
«Ce qui est arrivé avec le vol 
de Lion Air en Indonésie, 
c’est que le pilote se battait 
avec un logiciel de l’avion qui 

vise à s’assurer que le nez de 
l’avion ne soit pas trop incliné 
vers l’avant», a expliqué M. 
Garneau.
Il assure toutefois qu’aucun 
pilote n’a signalé de tel pro-
blème au Canada.
Deux incidents
TVA Nouvelles rapportait 
pourtant, mercredi matin, 
que deux cas de problèmes 
techniques impliquant des 
Boeing 737 MAX 8 ont mené 
à un atterrissage d’urgence.
«De temps en temps, un 
avion est obligé de faire une 
déviation pour atterrir dans 
un autre endroit, mais il 
faut faire attention et savoir 
quelle en est la raison», a dit 
le ministre.

Des employés fédéraux, mécontents 
du système de paie Phénix et de 
leurs relations avec le gouverne-

ment, bloquent l’accès à l’édifice situé au 
1550, avenue D’Estimauville depuis 7 h, 
mercredi matin.
Les syndiqués affiliés à l’Alliance de la 
fonction publique du Canada (AFPC) sont 
postés à l’entrée du bâtiment appartenant 
au gouvernement fédéral où travaille-
raient plus de 700 fonctionnaires.
«Ces membres protestent contre le sys-
tème de paie Phénix ainsi que contre les 

dernières offres du gouvernement fédéral 
dans les négociations pour le renouvelle-
ment des conventions collectives», peut-
on lire dans un communiqué.
Selon l’organisation syndicale, un sondage 
effectué auprès de 160 000 fonctionnaires 
fédéraux révèle que 65% d’entre-deux 
sont toujours aux prises avec des problè-
mes de paie, que 79% vivent du stress à 
cause des ratées du système Phénix et que 
22% ont refusé d’appliquer ou d’accepter 
une nouvelle position de cause des problè-
mes de paie que cela pourrait occasionner.
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بقلم: د. حسين عبد البصير
مدير متحف اآلثار والمشرف على مركز 

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

  شاءت الصدف أن أصل إلى مونتريال – كندا... في الرابع 
1970 .. قيل لي أنه »عيد الحب«.. يا أهلل ..  عشر من شباط 
ما أجمله من عيد ! ..لم نكن نعرفه في بالدنا آنذاك .. وإن كنا 
!... هناك من  يعشق  أو  لم يحب  منَّا  ... ومّنْ  يوم  نعيشه كل 
 ... الخفاء  و  السر  في  يعشق  .. و هناك من  العلن  في  يعشق. 
وبصمت و حذر! ... حتى الوردة كانت تذبل ... قبل وصولها 

أحياناً !
... مستعدون  نحلق فوق مونتريال  بأننا  الطائرة  قبطان  يذيع 
للهبوط ... كان البياض يغطي مساحة البلد بأكملها حين تطلعت 
من النافذة الصغيرة بقربي ... إذاً مع هذا البياض .. سأقضي ما 

تبقَّى من عمري !
لتهنئتي  الرفاق  .. حين حضر بعض  الثاني  اليوم  أذكر في 
بوصولي ...كنا نقيم آنذاك في الطابق العلوي من مبنى صغير 
يطل على شارع »شيربروك« الشهير ... في الطرف الشرقي 
من المدينة ...أمامنا حديقة صغيرة .. و الثلج يغطي كل شيء. 
 ... العام  الشارع  المطلة على  النافذة  بجانب  الرفاق  أحد  يقف 
الثلوج  الشوارع من  تنظيف  كيفية  باعتزاز.. عن  لي  يشرح 

المتراكمة .. بكل مهارة و دقة .. قائاًل:
الثلوج  تزيح  الكبيرة و  الجرافات  األمر  بادئ  تأتي في   -
بعد  فيما  ..لُينقل  أحد طرفيه  إلى  الشارع  المتراكمة في وسط 
لتسحب كل سيارة  قبلها »التوينغ«  ..تمر  بكميونات خاصة 
.. وكيف  السوداء  السيارة  أنظر   .. أنظر   ... تعترض طريقها 
...وعلى حين غفلة  بعيد  لُترمى في مكان  بالتوينغ  تمَّ سحبها 
يأخذ بالصياح ... سيارتي ... سيارتي ... و يهرول مسرعاً إلى 

الخارج ليتدبر األمر !
كما أذكر بعد أيام قليلة .. و بينما كنت »أتفتل« في قلب البلد .. 
قررت العودة سيراً على األقدام لتأخر الباص ... و يا ليتني لم 
أفعل ! .. فالسير لم يكن نزهة تحت المطر ...و المسافة لم تكن 
تقل عن  الحرارة ال  .. ودرجة   ! أثنتين  »شربة سيكارة« وال 
بغلط.  ..غلط  كانت  كلها  ... و حساباتي  الصفر  الثالثين تحت 
قد سقط مني في  أنفي  بأن   .. البيت  إلى  بعد وصولي  وحسبت 
أُبيدت  ثم   ... تقلَّصت   .. أذنتاَي  ...و  الطريق  .. على  ما  مكان 
.. فكنت كمن  لم أعد أحس بهما   .. ... و قدماي  »بنسفة هوا« 
فيما  ... عرفت  العشرة  ..و أصابعي  الهوا«  كان »واقف عل 
بعد... وبعد أن حلَّت دموعي المتجمدة ... بأنها ال تزال عشرة ! 

استقبلني أحد الجيران الظرفاء مبتسماً .. قائاًل:
- هذا هو شتاؤنا ... ستتعود عليه. ثم تابع حديثه قائاًل: أتعرف 
 ... الماضي  ! »الشتاء  .. هي فصالن  بكندا  السنة  بأن فصول 
و الشتاء المقبل« .. ثم انتابته ضحكة فجائية ارتحت لها كثيراً 
... ربما كان  .. وهو يضحك،  ...و أخذت أضحك دون توقف 
يضحك على »منظري« ... إال أني كنت أضحك من شدة الفرح 
... ومن عودتي إلى البيت حياً سالماً... و لن يخبر أحدهم أمي 
... وهي بانتظاري : »هذا هو ابنك نرده إليك .. وجدناه على 

قارعة الطريق ...ال حركة وال حس ... هللا يرحمو !«.
من أظرف ما سمعت من حكايات الشتاء في كندا ما حدثني به 

صديق كندي ... وهو مدرس لمادة التاريخ .. وقال :
يُرسل في أحد األيام قائد أحد معسكرات البيض .. وكان جديداً 
إلى أحد مراكز  الفرو  الصيادين من تجار  ..بعض  في منصبه 
الهنود الحمر » السكان األصليين« لالستعالم عن فصل الشتاء 

المقبل .. لتحضير ما يلزم من الحطب.
التالل  إحدى  إلى  بهم  يذهب  الصيادين و  الهنود  يأخذ زعيم 
ثم  البعيد  األفق  ...يضع كفه على جبينه و يحدق في  العالية 
يخبرهم بأن الشتاء القادم هذا العام عادي ... عادي جداً. غير أن 
قائد المعسكر لم تطمئن نفسه ... يأمر بتحضير بعض الحطب 
...و يرسل الصيادين مجدداً للتأكد من األمر... وقد فعل حسناً. و 
بعد الفحص و التدقيق .. أخبرهم زعيم الهنود .. أنه في الحقيقة 

... سيكون الشتاء أقسى مما تصور !
تتكرر الزيارات .. و كان .. كلما اقترب فصل الشتاء ... يعود 
المعسكر  قائد  فيأمر   .. تسر  بأخبار ال تطمئن وال  الصيادون 
يلزم من  ما  .. و تحضير  الشجر  المزيد من أغصان  بقطع 
الحطب ! إلى أن عيل صبره .. وجن جنونه .. و قرر الذهاب 

بنفسه.
لمقابلة  يذهب  الصيادين و  أحد  ثياب  المعسكر  قائد  يرتدي 
البيض  ... و حتى يكف  قائال: باهلل عليك  ... و يترجاه  الزعيم 
و   ... باألمر  أخبرتنا عن سر معرفتكم  .. هال  إزعاجكم  عن 

تأكيدكم له.
يأخذ زعيم الهنود قائد المعسكر من يده إلى أعلى التلة ... يضع 
كفه األيمن على جبينه ... و يحدق باألفق أمامه... مشيراً بأصبع 
يده اليسرى قائاًل: أترى معسكر البيض هناك ... هناك .. انظر 
جيداً ..فكلما ازداد ارتفاع الحطب ....كلما كان الشتاء القادم ... 

أشد و أقسى !
البهجة و  .. عيد  الحب  ...بمناسبة عيد  الحارة  بالتهاني  أتقدم 

الفرح .. عيد الصفاء و الوفاء .. و العطاء ...
 .. الغالية  لبلدنا  الحب  األحباء. وكل  و   ... كافة األصدقاء  إلى 

سوريا... 
كما أحيّيِ كندا من القلب ...لكل ما تقدمه لشعوب األرض ..

بقلم: 
جوزيف ايوب

عبقرية التصوف يف الصحراء املغربية
بقلم: د. خالد التوزاني 

الُمَثقَّف الَعربّي:

مما حدثين به البعض ... 
يف سطور

المغرب  التصوف من مقومات تاريخ   يعتبر 
الروحي والديني والثقافي واالجتماعي والسياسي 
بل واالقتصادي وما زال لتراثه حضور في النسيج 
االجتماعي وفي الضمير األخالقي، وأيضا في 
المغربي، بل يشكل  ال وعي وال شعور اإلنسان 
المغربية إلى  المملكة  ثابتًا من ثوابت  التصوف 
المالكي ومؤسسة  العقيدة األشعرية والفقه  جانب 

إمارة المؤمنين.
المغرب عناية  قد ظهرت لدى أسالفنا من علماء 
بديعة  فأبدعوا مصنفات  بالفقه والتصوف،  كبيرة 
الِعلمين )الفقه والتصوف(،  ومدونات قيمة في 
الجهابذة شيوخ  العلماء  فيهم عدد كبير من  وظهر 
العارفين  الفقه وغيره من الشريعة، وكذلك من 
الروحية،  التربية  التصوف، وشيوخ  أقطاب  باهلل، 
المجالين معاً  بل استطاع عدد منهم أن يبرز في 

في نفس الوقت. 
وإذا كانت األمم تعرف برجالها والرجال يعرفون 
بما خلدوه من تراث علمي وأدبي، فإنه  البد لنا من 
التنقيب في تراثنا عن الرجال وآثارهم، ألن معرفة 
العلماء رفعة وزين ، وإن جهل  اإلنسان بأحوال 
العلم وأهله بهم لوصمة وشين، ولقد علمت  طلبة 
العلم بذلك جم المصالح والمراشد ،  األيقاظ أن 
وأن الجهل به إحدى جوالب المناقص والمفاسد ، 
من حيث كونهم حفظة الدين الذي هو أس السعادة 
الباقية ، ونقلة العلم الذي هو المرقاة إلى المراتب 
العالية ، فكمال أحدكم يكسب مواده من العلم كمااًل 
، واختاللها يورث خلاًل وخبااًل ، وفي المعرفة لهم 
معرفة من هو أحق باالقتداء ، وأحرى باالقتفاء.. 
األمم تعرف برجالها والرجال يعرفون بما خلدوه 
من تراث علمي وأدبي، ولما كان األمر بهذه 
التنقيب في تراثنا عن  المكانة ، فقد وجب علينا 
بما  لهم من فضل اعترافا  لبيان ما  العلماء  أولئك 
أسدوه من خدمة للدين والوطن، وعلى رأس هؤالء 
الذي برز في الصحراء  العينين،  نذكر الشيخ ماء 
الدفاع  المغربية، وكان له حضور مشرف في 
الدين  الترابية، ونصرة قضايا  المغرب  عن وحدة 

والوطن، فمن هو الشيخ ماء العينين؟ 
التعريف بالشيخ ماء العينين

ماء العينين هو اللقب الذي غلب على العارف باهلل 
أبي األنوار الشيخ محمد مصطفى بن الشيخ محمد 

فاضل بن محمد مامين الحسني .
العينين  في الحوض  الشرقي  ولد الشيخ ماء 
العشرين  السابع و  الثالثاء  من بالد شنقيط  يوم 
المأتين  من شهر شعبان عام ستة و أربعين بعد 
للحادي من  و األلف هجرية )1246هـ( موافق 
1831 ميالدية  ،نشأ في  شهر فبراير من سنة  
بيت  علم و تقوى ينهل من علم والده الشيخ محمد 
فاضل صاحب كتاب »كشف الحجاب«. فحفظ 
القرآن برواية ورش و هو ابن عشر سنين ثم أعاد 
الفقهية   المتون  السبع ، و  حفظ  بالروايات  حفظه 
كمختصر الخليل  وجد في تلقي معظم العلوم الدينية 
و صنوف األدب مما مكنه من التدريس في مدرسة 

والده برهة من الزمن. 

الشيخ محمد فاضل من أجل  و يعتبر هو ووالده 
رجال التصوف في كل المنطقة الممتدة الواقعة في 
موريتانيا و الساقية الحمراء في صحراء المغرب 
األقصى . وممن نفع هللا سبحانه به خلقه و أقدرهم 
على تهذيب النفوس و سوقها إلى حضرة القدوس 
، وقد جمع بين الجهاد األكبر وهو جهاد النفس و 
بالسيف في ساحات  الجهاد األصغر  أهوائها ، و 
العينين أن يوجد  الشيخ ماء  إذ استطاع  الوغى ؛ 
الطرق الصوفية ويوجهها لمقاومة القوى األجنبية 
البرتغالية ، ووفق هللا  الفرنسية ، و اإلسبانية و 

مسعاه .
وكان من أعلم أهل عصره بعلوم اإلسالم ال سيما 
علم الحديث الشريف، و اللغة العربية، والسير  وله 
الكريم بمعرفة ناسخه و  إحاطة ربانية بكتاب هللا 
اللغوية  النزول، وموضوعاته  منسوخه و أسباب 
و العلمية، وله مؤلفات كثيرة و غزيرة أغلبها في 

مجال التصوف، طبع جلها منها : 
الموسى على قصة الخضر و  السيف و  - كتاب 

موسى .
- كتاب نعت البدايات و توصيف النهايات .

النظم المسمى بنعت  تبيين الغموض على  - كتاب 
العروض .

السامع على من تعلم  الناظر و  - كتاب معزى 
العلم النافع .

المتشوف . شرح كتاب منتخب  - كتاب مبصر 
التصوف.

الرفاق على شمس اإلتفاق ) ثالثة  - كتاب دليل 
أجزاء ( .

- كتاب أدب المريد في معنى ال إله إال هللا وكيفية 
التعبد بها.

- شرح قوله تعالى )إنما يخشى هللا من عباده 
العلماء(.

- سهل المرتقى في الحث على التقى.
- نظم الحكم العطائية.

- المقاصد النورانية في ذكر ذاته وصفاته المتعالية.
- مظهر الهمة واألهم وما توصل إليه من المقصد 

األعم.
- مفيد الموارد ومواريدهم.

- معاني أسماء هللا الحسنى دون خواصها.
- منظومة اسمع وال تغتر.

- إظهار الطريقة، شرح منظومة اسمع وال تغتر
- إني مخاوي لجميع الطرق.

- مفيد الراوي على شرح إني مخاوي.
- المداوي والرد على من أنكر لغة مخاوي.

- قرة العينين في الكالم على الرؤية في الدارين.
- الكبريت األحمر )مخطوط(.
- فاتق الرتق على راتق الفتق.

- منتخب التصوف لكل ذي جهل وذي تصرف.
وله كذلك رسالة اإليضاح لبعض اإلصطالح ، 
ورسالة في مسائل التيمم ، ورسالة سهل المرتضى 
المؤلفات  التقى، وغير ذلك من  في الحث على 

البديعة والمصنفات النادرة.
توفي الشيخ ماء العينين منتصف ليلة الثالثاء 21  

شوال سنة 1328 للهجرة الموافق ليوم 11 أكتوبر 
1910 في مدينة تيزنيت ودفن هناك في حاضرة 

سوس العالِمة.
وقد اتخذ كثير من الباحثين والكتاب موضوع حياة 
العينين كأطروحات وأبحاث،  الشيخ ماء  وجهاد 
كما نظمت ندوات فكرية ولقاءات دراسية حول 
الشعر واألدب والتصوف المعيني. يقول عنه عالل 

الفاسي: »كان عالما أديبا وشيخا مربيا«.
بالتنوع  العينين  للشيخ ماء  الفكرية  الحياة  تمّيزت 
انفتحت دراساته بعد  فقد  والشمول والموسوعية، 
العلوم من تفسير وحديث  التصوف على كافة 
ومهما  لكن  ذلك،  وغير  فقه  وأصول  وتوحيد 
الشيخ فإن األثر الصوفي ظاهر  إبداعات  تنوعت 
في مؤلفاته وهذا ما ميز منهجه الفقهي والتفسيري، 

حضور التربية الصوفية.
للتصوف فهو يقول في كتابه  الخاصة  أما رؤيته 

»نعت البدايات وتوصيف النهايات«:
»... وكان التصوف )علم( من أفضلها )أي أفضل 
المنيرة(، وأجملها وأجلها،  بها    المعمول  العلوم 
القلوب، وبها تهذيبها من  ألنه علم به صالح 
لمشاهدة  الحجب عنها  انكشاف  العيوب وبه 

الغيوب...«.
بأن الصوفية أوفر  العينين  الشيخ ماء  لقد آمن 
حظا في االقتداء بأخالق رسول هللا صلى 
بإحياء سنته والتخلق  هللا عليه وسلم وأحقهم 
الطابع  بأخالقه، ولذلك غلب على تصوفه 

الزهد  إلى  أكثر  الذي يميل  العملي والسلوكي 
الغالب عن  في  بعيداً  وتصوف األخالق والرقائق 
فالتصوف  أو إشراقية وفلسفية،  باطنية  كل نزعة 
نة، ال أثر  السُّ لتعاليم  في نظره ليس إال تتميما 
باستثناء حديثه عن بعض  للشطح الصوفي،  فيه 
بقاعدة أن  العادات واحتفاظه  الكرامات وخرق 
»ما جاز مقدورا هلل تعالى جاز وقوعه كرامة 

لألولياء«.
إن الفقيه المجتهد الشيخ ماء العينين رأى ضرورة 
التجديد وعدم االقتصار على مذهب – إني مخاو 
لجميع الطرق –  أو تعصب لرأي دون آخر، 
التشريع اإلسالمي مصدر واحد وال  ورأى أن 
النظر أو حصره زمنيا وال مكانيا،  تقييد  يمكن 
الرفاق  العينين في كتابه »دليل  الشيخ ماء  يقول 
على شمس االتفاق«: »إن الشريعة اإلسالمية 
جاءت عامة وليس مذهب أولى بها من مذهب«، 
التجديد الصوفي عنده استحضار  ومن مظاهر 
واستعمال الشعر والنظم كمواد شارحة لكتبه 
المتون  كل  على  انفتاحه  جانب  إلى  وأفكاره، 
البدع  ومحاربة  الوحدة  إلى  الدعوة  الصوفية 
التجديد كذلك، رفضه  والشطحات، ومن مظاهر 
للخنوع والقبول باألمر الواقع والهزيمة أو التخاذل 
أمام القوى االستعمارية بل جعل من طريقته مأوى 
للمحتل األجنبي وفتاويه محرضة  الرافضين  لكل 
للمقاومة والجهاد في  الرافضة  القوى  استهدفت 
المحتل من األراضي  العدوان وطرد  سبيل رد 

المغربية، وخاصة في الصحراء المغربية.

انتسابه ألية  العينين  كما لم يعرف عن الشيخ ماء 
طريقة صوفية بل نسب إلى والده عدم التقيد بأي 
طريقة معينة، كما ذكر أنه لم يشاهد أو يسمع مما 
يجعله يعزم بأنه يفضل طريقة من طرق الصوفية 
لها على  على أخرى: »حتى يكون ذلك ترجيحا 
فقيه صوفي  أقلده فيه«،  فهو  غيرها يمكنني أن 
ومؤسس  وعالم  ونحوي 

لطريقة 
وقد  اسمه،  حملت  جديدة 

التنظير  واشتهر بأذكاره وكتاباته في مجاالت 
الصوفي والتي لألسف تعج بها مكتبات عائلية 
تنتظر وقت اإلفراج عنها؛ مخطوطات ثمينة ال 
مجاالت  كل  في  متنوعة  وكتابات  بثمن  تقدر 

المعرفة تظل سجينة ال تصل إليها يد باحث.
ولمعرفة جوانب من العبقرية التي ميّزت شخصية 
لبعض  رؤيته  نستحضر  العينين،  ماء  الشيخ 
المصطلحات الصوفية، وكيف كان نظره فيها 
المصطلحات، أشهرها،  وقوياً، ونختار من  سديداً 

وهي المريد والشيخ والعارف:
بقوله: «ولتعلم  المريد  العينين  الشيخ ماء  يعرف 
أن المريد مشتق من اإلرادة وهي لوعة في القلب 
المتمني، وهي منة  بها إرادة  يطلقونها ويريدون 
وإرادة للطبع ومتعلقها الحظ النفساني وإرادة الحق 
للمريد منها  التي اشتق  ومتعلقها اإلخالص. وهذه 
اسمه عنه عندهم ألنه المتجرد عن إرادته لما أراد 
تعالى: »وما خلقت  العبادة، قال هللا  هللا منه وهو 
ليعبدون«. ويطلق عندهم على  الجن واإلنس إال 
الطريق بمكابدة ومشاق  شخصين واحد من سلك 
المشاق من طريقه واآلخر من  تلك  ولم تصرفه 
تنفيذ إرادته األشياء. وهذا هو المتحقق باإلرادة». 
ن وظهر  الّسِ الذي استبانت فيه  أما الشيخ فهو 
الشيخ في  لفظ  السن، وقد جاء  الشيب وأثر  عليه 
السنون،  أثقلت كاهله  الذي  الرجل  القرآن بمعنى 
الرعاع وأبونا شيخ  تعالى: »قالتا ال نصدر  يقول 

23(. والشيخ  كبير« )سورة القصص، اآلية: 
الكامل  في االصطالح الصوفي هو » اإلنسان 
إلى  البالغ  الشريعة والطريقة والحقيقة  في علوم 
النفوس وأمراضها  بآفات  لعلمه  فيها  التكميل  حد 
وأدواءها ومعرفته بدوائها وقدرته على شفائها 
أو  والقيام بهداها إن استعدت ووفقت الهتدائها«، 
الذي يكون  أو  إلى هللا  الذي يحبب عباد هللا  »هو 

قدسي الذات في الصفات ».
 في العرف الصوفي هو المربي الذي يأخذ 
بيد المريد خوفا عليه من االنزالق  واالرتماء 
المتصوفة:«ألنَّ  منها  يحذر  متاهات  في 
الهدى  إلى طريق  يقوده  له شيخ  لم يكن  َمْن 
الردى«.  إلى طريق  الشيطان ال محالة  قاده 
ونجُد الشيخ ماء العينين يحذر من حالة المريد 
المتذبذب، الذي يعيش في مفترق الطرق، فعلى 
المريد أن يظل تحت كنف شيخ مربي ناصح 
التي تجعل من »المريد  التحكمية  القدرة  يمتلك 
المستفاد  المربي  بقوة والية  محفوظا في أحواله 
فيه  النبوية« ينصحه ويصارع  من نور الحضرة 

أهواء الطيش. 
أما معنى العارف باهلل، فقد قال القاشاني: »العارف 
من أشهده هللا ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله، 
الجنيد:  فالمعرفة حال تحدث من شهود«، وقال 
»العارف هو الذي نطق الحق عن سره وهو 

ساكت«.
أما الشيخ ماء العينين فهو يعرف العارف بقوله : 
العيون، وإن شاء  البحر دون  »العارف هو ورد 
المعارف والفنون، وأنشدوا في ذلك  أبرز حقائق 

قولهم:
ويعبده  يفهمه   حسنا  الميت  يكاد  معنى  وكل 
العارف من نفى جميع  القرطاس والقلم، وليس 
سلوكه  سوى  يشهد  ولم  طريقه،  عن  الطرق 
السالك الذي سلك جميع  العارف  وتحقيقه، بل 

المسالك، وأنشدوا في هذا المعنى قولهم:
 اشارتنا شتى وحسنك واحد // وكل الى ذاك 

الجمال يسير
أنك تسمع أوصافه فتشتاق  العارف  ومن عالمة 
إليه، وتراه فتحبه وتعظمه وتحنوا عليه، تستقل 

الوصف له عند عيانه، لعلو مقامه ورفع شأنه«.
خاتمة

آفاقا جديدة  نقتحم  المقال أن  حاولنا من خالل هذا 
يتعلق  المغربي، خاصة فيما  الفكر الصوفي  في 
للتصوف، وداخل منطقة تعرف  التنظير  بجانب 
المغربية،  التصوف، وهي الصحراء  انتعاشاً في 
نبع الشعر ومصدر الخير، وصالح أهلها وصدق 
وطنيتهم، وقد سجل التاريخ المغربي أسماء المعة 
التصوف، كعلم وكأسلوب  المجال، مجال  في هذا 
الشيخ  للكون والوجود.. ويأتي  الحياة ورؤية  في 
المغاربة،  العينين على رأس هؤالء األعالم  ماء 
أفنوا أعمارهم في  الذين  المغربية،  في الصحراء 
خدمة قضايا اإلنسانية والرقي بسلوك اإلنسان فكراً 
ومنهجاً، فاستحق ذكره أن يَُخلَّد في التاريخ بمداد 

من الفخر واالعتزاز.

بعلوم  كبيًرا  اهتماًما  العالمية  اإلسكندرية  مكتبة  تهتم    
العظيمة متحًفا  المكتبة بين صروحها  إذ تضم  المخطوطات؛ 
للمخطوطات من أروع ما يكون ومركًزا للمخطوطات يعد من 
أهم المراكز العلمية في هذا التخصص في مصر والعالم العربي 
بالفعل منارة علمية  المخطوطات  والعالم أجمع. ويعد مركز 
كبرى. وفي الفترة األخيرة، أصدر مركز الخطوط التابع لقطاع 
التواصل الثقافي بمكتبة اإلسكندرية العالمية دورية علمية سنوية 
محكمة جديدة وبديعة تحت اسم »علوم المخطوط«. ولقد ُولدت 

هذه الدورية عمالقة منذ البداية. 
ويقول المفكر السياسي الكبير والمثقف الموسوعي ومدير مكتبة 
اإلسكندرية األستاذ الدكتور مصطفى الفقي رئيس مجلس إدارة 
الدورية مقدًما هذه الدورية الجديدة :«تستكمل مكتبة اإلسكندرية 
الجديدة رسالة المكتبة القديمة في صناعة ونشر المعرفة وكونها 
للتفاعل بين الشعوب والحضارات.  للتميز، ومكاًنا  مركًزا 
القديمة يحيي مركز  المكتبة  لدور  المنطلق واستكمااًل  ومن هذا 
تقليًدا رئيًسا كان متبًعا  الثقافي  التواصل  المخطوطات بقطاع 
قديًما... وها هو مركز المخطوطات بالمكتبة الجديدة يُعيد مجًدا 
تليًدا بإصداره دوريًة متخصصة في علوم المخطوط تهتم بكل ما 
يتعلق بالتراث المخطوط فهرسًة وتحقيًقا وترجمًة، باإلضافة إلى 

ا على دراسات سابقة«. النُّقود والتعقبات التي تتم ردًّ
اإلسكندرية  بمكتبة  الثقافي  التواصل  قطاع  رئيس  ويقول 
تقديم  الدكتور محمد سليمان في  الدورية  العام على  والمشرف 
تتويًجا لمجهوٍد شاق،  التراثية  الحولية  الدورية :«تصدر هذه 
المخطوطات استمر على مدار سنوات  وعمل مضٍن لمركز 
التراث  المخطوط والحفاظ على  الكتاب  العمل بعلوم  عدة في 
المخطوط  أنَّ علوم  المتخصصين  المخطوط، وال يخفى على 
العربي ال تزال بحاجة إلى الدراسة والبحث الدقيق، وأن الحفاظ 

على المخطوطات به من الجهد والمشقة ما ال يُستهان به«.
ويقول مدير مركز الخطوط ورئيس تحرير »علوم المخطوط« 
الدورية :«وقد  العدد من  افتتاحية  الدكتور مدحت عيسى في 
جاء العدد األول مناصًرا آلمالنا في أن تكون موضوعات العدد 
متنوعًة، وبلُغتين على األقل )العربية، واإلنجليزية(، وقد آثرنا 
صات جميعها باللغتين العربية واإلنجليزية؛ حتى  أن تكون الملخَّ

يقف القارئ غير العربي على محتوى البحوث العربية.« 
وتضم الهيئة االستشارية لتحكيم هذه الدورية كوكبة من العلماء 
العربي والعالم.  المتميزين في تخصصاتهم في مصر والعالم 
المخطوط« عدًدا متميًزا  العدد األول من دورية »علوم  ويضم 
الكوديكولوجية  الدراسات  التالية:  من األبحاث في األبواب 
النقدية  التحقيق والفهرسة والمتابعات واألعمال  ودراسات 
بلغات أجنبية  التراثية ودراسات  ودراسات منجز الشخصيات 

لمجموعة من الباحثين المصريين واألجانب. 
وجاء بحث د. سامح فكري البنا، أستاذ اآلثار والفنون اإلسالمية 
المساعد بقسم اآلثار بكلية اآلداب بجامعة أسيوط، تحت عنوان 
المخطوط: تطبيًقا على  الكتاب  بفنون  الجمال وعالقته  »علم 
نماذج جديدة منتقاة من المخطوطات اإلسالمية«. ويهدف الباحث 
من خالل دراسة هذا الموضوع توضيح الرابط بين علم الجمال 
– وهو علم فلسفي يبحث في شروط الجمال ومقاييسه ونظرياته 
فضاًل عن تفسيره طبيعة الجمال تفسيًرا فلسفًيا – وفنون الكتاب 
التي ازدهرت بشكل كبير خالل  الفنون  تلك  المخطوط. وهي 
العصور اإلسالمية، وأنتجت تراثًا هائاًل من المخطوطات 
اإلسالمية ذات جماليات واضحة. وانتهت الدراسة بالخاتمة التي 
الدراسة، فضاًل عن نشر ستة عشرة لوحة منها  نتائج  تضمنت 

ثماني لوحات تنشر ألول مرة في هذه الدراسة
المائية  العالمة  أُمبير »الورق غير ذي  ُجنُفَيف  وجاءت دراسة 

1450 ميالدية )853  الشرق األدنى حتى سنة  المستخدم في 
هجرية(: محاولة تصنيفية« بترجمة د. محمد عبد السميع لتركز 
المنسوخة حتى سنة  المخطوطات  الموجودة في  على األوراق 
1450 ميالدية )853 هجرية( والمحفوظة في مجموعات المكتبة 
الوطنية الفرنسية، خاصًة المخطوطات العربية والفارسية. وقد 
اثنان منهما  أتاح  الورق،  اثنى عشر نوًعا من  ُسِمح باستخدام 
بالفعل وضَع فرضياٍت جادة حول مكان تصنيعهما والمدة 
الزمنية الستخدامهما؛ إذ نجد أحدهما في الغالب في المخطوطات 
المنسوخة في مصر )سواء المخطوطات اإلسالمية أو المسيحية( 
بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر للميالد )السادس والثامن 
إلى  اُستدلَّ عليه  لم يسبق أن  الذي  النوع اآلخر  أما  للهجرة(. 
الوطنية  المكتبة  العديد من مخطوطات  اآلن، فيدخل ضمن 
المنسوخة في بالد فارس وأذربيجان ما بين  الفرنسية، تلك 

القرنين الحادي عشر والثاني عشر للميالد )الخامس 
والسادس للهجرة(. 

»فهرسة  بورمان  بيتر  البروفسور  بحث  وجاء 
الرقمنة: تجارب  العربية في عصر  المخطوطات 
مانشستر األخيرة، وخوارج النص نموذجاً« بترجمة 
د. حمود عبيد لتوضح أن انتشار التقنيات الرقميَة َيِعُد 
بإحداث ثورة في عالم فهرسة المخطوطات. وتتزامن 
هذه الثورة مع تحول في اهتمام الدارسين الذين غدوا 
المادي  الجانب  إلى  المزيد من اهتمامهم  يوجهون 
المخطوط  للمخطوطات؛ بحيث أصبح  والملموس 
بذاته ساحة للدرس والنقاش. غير أن هذه التطورات 
سوف تؤثر في مجال دراسات المخطوطات العربية، 
ولكنها في الوقت نفسه تطرح على الساحة تحديات 
وأسئلة عميقة. فعلى سبيل المثال، ما النقاط األساسية 
التي ينبغي تضمينها في مداخل الفهارس؟ وما معايير 

لنا  تُعتمد؟ وكيف  التي يجب أن   )metadata( التعريف بيانات 
المعايير  بين  المشترك  العمل  التوافق والقدرة على  أن نضمن 

واألنظمة الرقمية المختلفة؟
القضايا من خالل  الباحث رأيه في هذه  يقدم  المقالة  وفي هذه 
المشروع  بدًءا من  السنوات األخيرة،  الشخصية في  خبرته 
يهدف  للدراسات والذي كان  المجلس األوربي  ل من  المموَّ
الفصول ألبقراط«،  العربية على كتاب  لدراسة »الشروح 
المكتوبة  المخطوطات  لفهرسة  بالمشروع األول  وانتهاًء 
ملبورن  جامعة  في  بايليو  مكتبة  في  العربية  باألحرف 
اتبعها  التي  األسترالية. وفي هذا السياق يقدم ملخًصا للطريقة 
المخطوطات  فهارس  إنشاء  في  الحديث  األسلوب  اعتماد  في 
ما اصطلح عليه  أو  النصوص«  ترميز  بـ»مبادرة  والمسمى 
باالسم المختصر »متن« بعد مقارنته بطرق الفهرسة الرقمية 
الضوء على  يسلط  أنه  الساحة. كما  الموجودة على  األخرى 
المخطوطات  النص في  بيانات جديدة مختصة بخوارج  قاعدة 
التي عمل   ELEO بيانات  قاعدة  العربية واإلسالمية، وهي 
بودان وفريقه في جامعة  فريديريك  البروفسور  إنشائها  على 
يتحدث في نظرة مستقبلية عن  الختام  البلجيكية. وفي  لييج 
كيفية االستفادة من هذه الفرص والتقنيات الحديثة في مشاريع 
الطب«  في  »القانون  كتاب  تراث  لدراسة  مستقبلية كمشروٍع 
البن سينا من وجهة نظٍر تدرُس النص والمخطوطات في آٍن 

مًعا.
في بحثه »اتجاهات التأليف في علم تحقيق النصوص التراثية  

ويقول الدكتور خالد فهمي بكلية اآلداب بجامعة المنوفية
التقاليد العربية المعاصرة: دراسة استكشافية للخرائط  في 
المعرفية« إن الدراساُت االستكشافية تمثل نقطَة انطالٍق تأسيسية 

لها وجاهُتها ومعقوليُتها عند إرادة خدمة حقل معرفي يروم 
بالرؤية االستكشافية؛ ألنها  تلوذ  الدراسة  ميالًدا جديًدا. وهذه 
النصوص  ُس على فرضيٍة تأسيسيٍة تقرر أن علم تحقيق  تؤسَّ
في التقاليد العربية المعاصرة في نسخته القائمة منذ جيل الرواد 
المستقبل يتوجه  نهض بواجبه، وينتظر تحواًل استراتيجيًّا في 
التي كشف  الثغرات  إلى نسخٍة إحيائيٍة جديدة تستهدف: سدَّ 
الرواد.  التنظيرية لجيل  النصوص  أدبيات تحقيق  عنها فحُص 

الدراسة لرسم خريطة عامة وتفصيلية تعكس  وتسعى هذه 
طبوغرافية التنظير في علم تحقيق النصوص في الثقافة العربية 
المعاصرة. وقد سلكْت الدراسة إلنجاز هدفها مسارين هما: رسم 
خرائط إدراكية أو معرفية لالتجاهات التأليفية وتحليل مكوناتها 
المندرجة تحت كل  ووظائفها، واستقراء االتجاهات واألدبيات 
العلم،  لهذا  إلى تصوراٍت مستقبلية  للتوصل  اتجاه؛ في محاولٍة 

ومساراٍت لتطوير بحوثه ومسائله.
المسالك  الغنيم في بحثه »كتاب  الدكتور عبد هللا يوسف  ويقول 
والممالك ألبي عبيد البكري: بين نشرتين« إن كتاب »المسالك 
والممالك« ألبي عبيد البكري يعد من أهم المصنفات الجغرافية 
واإلقليمية في التراث العربي، وقد تضمن كثيًرا من النصوص 
انفرد بها عن بقية الجغرافيين العرب، وبخاصة ما يتعلق  التي 
أفريقيا وأوروبا. ومن أجل  العربية ومصر وشمال  بالجزيرة 
الباحثين العرب والمستشرقين به ونشر  ذلك اهتم كثير من 
ثم طبع في  التاسع عشر.  القرن  أواخر  أجزاًء متفرقة منه منذ 
المستشرقين »فان  بتحقيق  نشرتين كاملتين؛ األولى في تونس 
ليوفن« و«أندري فيري« والثانية في بيروت بتحقيق جمال 
طلبه، واألخير قد اعتمد اعتماًدا كلًيا على طبعة تونس دون أية 
إشارة. ويتضمن هذا البحث دراسة نقدية للنشرتين المذكورتين 
التي  المخطوطة والمطبوعة  المصادر  في ضوء ما توافر من 
لم يّطلع عليها المحققون. والهدف من هذه الدراسة هو بيان ما 
الواردة  المواضع  المحققون من تحريف شنيع ألسماء  فيه  وقع 
يتلقفها  التنبيه على تلك األخطاء كي ال  الكتاب، ورغبة في  في 
الباحثون بالتسليم بها اعتماًدا على كون النص محقًقا من أساتذة 

يحملون درجة علمية رفيعة.
الدراسات  مدرس  مرزوق  حسن  عماد  د.  ويوضح 

اإلسالمية كلية اآلداب بجامعة المنوفية في بحثه »جهود اإلمام 
التراث اإلسالمي« أن اإلمام محمد زاهد  الكوثري في تحقيق 
التراث اإلسالمي، أسهمت تحقيقاته  الكوثري أحد كبار محققي 
النادرة، وقد رسخت  في إحياء عدد كبير من المخطوطات 
تحقيقاته القواعد العلمية في التحقيق حيث تميزت تحقيقاته بجمع 
للنشر، والتعليق  المخطوط  الخطية، ومقابلتها، وإعداد  النسخ 
عليه بالتعليقات العلمية الرصينة التي تبلغ في بعض األحيان ما 
يعد رسالًة أو حاشية كاملة. وكان الكوثري رائًدا في الدعوة إلى 
التراث  لتحقيق  البالد اإلسالمية  إنشاء لجان علمية في عواصم 
الكوثري نفسه بتحمل عبء هذه  ألزم  اإلسالمي ونشره، وقد 
التراث اإلسالمي في علومه  األمانة، فاجتهد في تحقيق نوادر 
الكالم والفلسفة والحديث  العقيدة والفرق وعلم  المختلفة من 

الشريف وعلومه والفقه وأصوله والتاريخ والتراجم. 
الدين  ويقول األستاذ خالد محمد عبده في بحثه »آثار شمس 
التعريف بشخصية  المقالة تروم  المخطوطة« أن هذه  الديلمي 
المسلمين والمستشرقين  الباحثين  صوفية غابت عن اهتمام 
التراث  في  عطائها  إلى  النظر  ولفت  سواء،  حد  على 
الصوفي اإلسالمي، فقد تمّيز صاحبها بذاتية وإبداعية في 
التوقف عندها وقراءتها والتعريف بها، فمنذ  كتاباتها يحسن 
ُيكتب عن  لم  الديلمي  أن كتب أرثر آربري مقاله عن أعمال 
اللغة  اللغة اإلنجليزية ومقالة في  الديلمي سوى مقالين في 
الفارسية كما لم ينشر في حتى اليوم أي عمل من أعمال الديلمي 
المقالة كمقدمة تعريفية بأعماله،  تأتي هذه  لذا  نشرة علمية؛ 

لالهتمام بها والعمل عليها.
ويوضح الباحث المتخصص في الدراسات اإلسالمية د. فيرنر 
شفارتز في بحثه »التاريخ قبل اإلسالم: مخطوط البن خلدون« 
أنه متى وجدت نسٌخ خطية لعمٍل تراثي ما، عكَف مؤلُفه على 
أفكاره من خالل نسخه  فترات زمنية متالحقة على تطوير 
ذاك  نشوء  الضوء على منهج  النسخ  تلك  ُتلقي  فقد  المتعاقبة، 
المؤلَف. وهذا هو الحال مع نسخ خطية ثالث لكتاب »العبر« 
تم  ثم  القديم. ومن  العالم  تاريخ  فيه  يتناول  الذي  البن خلدون 
العمل على تتبع تاريخ إحدى هذه المخطوطات ودراسة عالقتها 
النماذج  الوقوف على بعض  بالنسختين اآلخريين من خالل 
المختارة منها لتبيان انعكاس تطور فكر المؤلف في ثناياها. كما 
التأليف: هل  عمل على اإلجابة عن التساؤالت المتعلقة بزمن 
الثالث وترتيبها  بالمخطوطات  المرتبطة  التواريخ  تتبع  يمكن 
ترتيًبا زمنًيا؟ وهل يمكن الحديث عن مسوّدة المؤلِف بوصفها 
النسخة األم التي تم النقل عنها، أم أنه من الوارد أن ابن خلدون 
البحث هو  عمل على عدة نسخ من وقت آلخر؟ إن غاية هذا 
بيان ضرورة عدم قصر دارسات المخطوطات على الجوانب 

الكوديكولوجية وحدها.
القائمين  لكل  التقدير  الشكر وجزيل  أتوجه بعظيم  النهاية،  وفي 
المخطوط« والتي تعد  المهمة »علوم  الدورية  على أمر هذه 
المخطوطات  العربية والعالمية في علوم  للمكتبة  إضافة حقيقية 
العالمية صاحبة اإلنجازات  والتي أصدرتها مكتبة اإلسكندرية 
الكبرى عبر العصور األزمان  التراثية واإلبداعية والثقافية 

قديًما وحديًثا.

مكتبة اإلسكندرية وعلوم املخطوط
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يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:

Nelly Kanou  
237, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4N 1C8

Tél.: (514) 331-2134
Fax: (514) 331-1421

Nelly & Tania Kanou 
475, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5X7

Tél.: (514) 744-0203
Fax:  (514) 744-0206

Seta Marachian    
5855, Gouin Ouest
Montréal, Qc. H4J 1E5

Tél.: (514) 334-8641
Fax:  (514) 334-6909

Tania Kanou     
740, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5C8

Tél.: (514) 744-2555
Fax:  (514) 744-9423

خدمة توصيل الدواء جماناً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian

 ترقبوا التخفيضات على
المنتجات كل اسبوع
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أبو حجاج

 جمرد كلمة
 بعد أن أنتقدت إلهان عمر النائبة المسلمة في مجلس 
بمعاداة  لها  اإلتهام  توجيه  تم  إسرائيل  األمريكي  النواب 

السامية .
وبالمرة  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  على  لي  وسلم 

حرية التعبير .!!!

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 

Vendredi 15 mars  2019 الجمعة 15 مارس

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

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

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

ك���ي���ف أُت�����رج�����م ي����ا روح������ي إش��ت��ي��اق��ي

امل���آق���ي دم�������ْع  أم  ال����ُس����ه����اد  ب����ط����ول 

ألُط����ِف����ئ ي����ا روح������ي ل��ه��ي��ب اِح���ت���راق���ي

وج���م���ال ال��ق��ص��ي��ْد ف���ي ب���ه���اء ال��ق��واف��ي

وِع���ش���ِق���ْك غ���رام���ي ي���ا روح�����ي وم��ي��ث��اق��ي

وط������رح امل���������زارع تَ������رِوي������ُه ال���س���واق���ي

وُش������ع������ورِْك ب����أن����ْك ف����ي حل���ظ���ة ع��ن��اق��ي

ت���ط���وي اش�����واِق�����ْك ف����ي ب���ح���ر أش���واق���ي

وأن��������ِت جت����ول����ي ف����ي ك���ي���ان���ي وأف����اق����ي

تَ���خ���ت���ب���ري ب����ح����ض����ورِْك روِع��������ْة وف���اق���ي

وك�����ِل�����ْك ي����ا روح������ي ِب���ك���ام���ل س��ي��اق��ي

إع��ت��ن��اق��ي وتُ����ري����دي����ن  دي������ٌن«  »كأني 

أرواْح�������ن�������ا ف���ي���ه ف�����ي ح����ال����ة ت���اق���ي

خ�����يِّ�����ر ي������ا روح���������ي ع���������ادل وراق�������ي

رق����ي����ُق امل���ع���ان���ي ف����ي ع�������زِب أوراق�������ي

حِل���اق���ي دوام  ف�����ي  ف���ي���ه  م����س����ع����اِك 

وال���ت���ح���اِق���ْك ب���ذات���ي يُ���ط���ي���ُل اِل��ت��ح��اق��ي

وك�����ِل�����ْك ي����ا روح������ي ِب���ك���ام���ل س��ي��اق��ي

���ر ج����ن����ون إش��ت��ي��اق��ي ُن�����ح�����اول ن���ف���سِّ

وك���ي���ف اس��ت��ط��ع��ِت ي���ا روح�����ي اخ��ت��راق��ي

امل���آق���ي دم������ْع  أم  ال����ُس����ه����اد  ب����ع����ذاب 

جنون إشتياقي

ميجان ماركل تصبح »أيقونة املوضة« 
يف العائلة املالكة الربيطانية

170 مليون دوالر لوحة للفنان كارافاجيو يف مزاد بفرنسا بـ 

فاعل خري جمهول يوزع املال حتت 
أبواب املنازل يف إسبانيا

اآلثار: فتح منطقة آثار ميت رهينة جمانا لزيارات 
املصريني.. تعرف على السبب

األقصر  ملهرجان  الثامنة  بالـدورة  فيلـم   100 من  أكثر 
للسـينما األفـريقية

كنده الجيوش

  مجموعة من النصائح المهمة قدمتها مجموعة 
من النساء الرائدات في مؤتمر عقد سابقا عن المراة 
والريادة في العمل في مونتريال. ولعل من أهمها 
الرواد  المثابرة وتكوين شبكة من األشخاص  هو 
الذين يحرصون على سالمة المجتمع ومحيط 

العمل وتنوعه.  
ومن خالل االحصائيات والدراسات تبين أن بعض 
هؤالء األشخاص الذين اسهموا في تغيير المجتمع 
وبيئة العمل فيه هم بعض الرجال الرواد ممن كانوا 
أزواج للنساء الرائدات وكان دورهم بالتأكيد على 
ضرورة إعطاء الفرصة للمرأة من أجل المشاركة 

اإليجابية والرائدة في محيط العمل. 
القيادة ممن  ومنهم أيضا من الرجال في مجال 
أصبح عندهم بنات في سن يسمح لهن باستالم 
مناصب العمل القيادية تغيرت مفاهيم العمل 
الخاطئة لديهم وأصبح لديهم اهتمام، ال وبل 
إصرار على إشراك المرأة اإليجابي في مجال 
العمل. وأصبحت فكرة أن المجتمع رجل  وامرأة 

ويد بيد أكثر وضوحا في عقولهم.  
وتقول إحدى المشاركات في المؤتمر الذي عقدته 
سابقا جامعة كونكورديا  وهي عميد في الجيش 
المناصب في كندا  اهم  الكندي وتمسك بواحد من 
بأنها تغيب عن بيتها وأوالدها شهوراً طويلة ولكن 
زوجها هو من يساعدها في تربية االوالد في 
الذات  بين تحقيق  الحياة توازن  غيابها. وتقول إن 
واألهداف في محيط العمل وبين تحقيق التوازن في 
المنزل. وهذا كله يتم بالتوازي مع مساعدة الرجل 

الرائد.
بأنه من الصعوبة-  فقالت  المحاضرات  أما إحدى 
وخاصة في اطار التربية التي تتلقاها المرأة 
بأنها يجب أن تكون مسالمة وتقبل بالكثير من 
العائد المادي- أن تناقش  المهمات والقليل من  
من أجل شروط أفضل في جو العمل. ولكنها 
بأنها تغيرت  بابنتها الصغيرة قالت  عندما فكرت 
مفاهيمها وقالت:«  في كل خطوة كنت أقوم بها في 
مفاوضات من أجل عمل ما أو شروطه فإنني كنت 
لها  ابنتي ومستقبلها وبناء شروط أفضل  أفكر في 

ولكل الفتيات األخريات.«
المجتمع امرأة ورجل أم وأب وأخ وأخت.

املرأة والعمل 

من واقعنا

Canadian  
Realities  

الفنون إن لوحة للرسام    قال خبراء في 
اإليطالي الشهير كارافاجيو عثر عليها قبل خمس 
سنوات ستباع في مزاد يوم 27 يونيو  في مدينة 
تولوز الفرنسية وقد تصل قيمتها الى 150 مليون 

يورو )170 مليون دوالر(.
تعود اللوحة، المعروضة حاليا في قاعة كولناجي 
الفنية في لندن، إلى عام 1607 وتصور يهوديت 
المقدس وهي تقطع رأس  الكتاب  إحدى بطالت 

القائد األشوري هولوفرنيس.
وعثر أصحاب منزل في تولوز على لوحة 
»يهوديت وهولوفرنيس« في عام 2014 في 

غرفة علوية بالمنزل.
الخبير  قال  البسيطة  وباستثناء بعض األضرار 
الفني إريك توركان إن اللوحة ال تزال في حالة 

جيدة بشكل مدهش.

الغرفة  التي ظلت في  اللوحة  أن  وذكر توركان 
العلوية »لمدة 100 عام على األقل« خضعت 

للتحليل للتحقق من أنها لوحة كارافاجيو.
وأضاف »بعد خمس سنوات من التحاليل 
والمناقشات... نحن على  ثقة اآلن من أنها لوحة 
للبيع وتوقع أن تجلب  كارافاجيو وسنطرحها 

اهتماماً كبيراً بين المشترين من خارج أوروبا.
وقال توركان الذي قادت مؤسسته أعمال البحث 
منذ العثور على اللوحة »هذه اللوحة مهمة جداً 
الفنانين... وهناك 65  ألن كارافاجيو من كبار 

لوحة فقط معروفة له«.
ثاني لوحة لكارافاجيو تصور قطع  وهذه هي 
المخمور. واللوحة  يهوديت لرأس هولوفرنيس 
التي يرجع تاريخها إلى عام 1600  األولى 

تقريبا معروضة في قصر باربيريني في روما.

اليوم  تنطلق  أخرى(  تعيش حيوات  أن  )السينما..     تحت شعار 
الجمعة في جنوب مصر الدورة الثامنة من مهرجان األقصر للسينما 

األفريقية بمشاركة أكثر من 100 فيلم من 47 دولة.
المهرجان في مؤتمر صحفي الستعراض  فؤاد رئيس  وقال سيد 
القارة  فيلما من  للمهرجان 385  الجديدة ”تقدم  الدورة  برنامج 
األفريقية وخارجها، تم اختيار 102 فيلم في المسابقات المختلفة“.

الروائية  لألفالم  المشاركة على خمس مسابقات  األفالم  وتتوزع 
القصيرة  الروائية  الطويلة واألفالم  التسجيلية  الطويلة واألفالم 
وأفالم الحريات وأفالم الطلبة إضافة للبرامج الموازية التي تعرض 

أفالما من مختلف أنحاء العالم وبرنامج ضيف الشرف.
)ليل خارجي(  الطويلة  الروائية  األفالم  ويمثل مصر في مسابقة 
للمخرج أحمد عبد هللا السيد بينما يمثلها في مسابقة األفالم الروائية 

القصيرة )نفس الدرجة( للمخرج مينا الدفشي.
تنظمه  الذي  للمهرجان  الثامنة  الدورة  تونس ضيف شرف  وتحل 
منذ عام 2012 مؤسسة شباب الفنانين بالتعاون مع وزارات الثقافة 

والسياحة والخارجية ومحافظة األقصر.

المهرجان بهذه  ويصدر 
بعنوان  كتابا  المناسبة 
الجديدة“  التونسية  ”السينما 
من تأليف طارق بن شعبان 
أستاذ اإلعالم والمناهج 
في  للسينما  النظرية 
للسمعي  العليا  المدرسة 
البصري والسينما بجامعة 

قرطاج.
العام  المهرجان هذا  يكرم 
سبع شخصيات سينمائية 
من أفريقيا من بينها المنتجة 

فانتا  لبلبة والمخرجة  المصرية  التونسية درة بوشوشة والممثلة 
ريجينا ناكرو من بوركينا فاسو والمخرج محمد صالح هارون من 

تشاد والممثلة السودانية فائزة عمسيب.
المهرجان  ينظم  لها  المصاحبة  والندوات  األفالم  وبجانب عروض 

ورشة دولية عن تطوير األفالم التسجيلية تقدمها المخرجة والمنتجة 
إلى 11 ورشة محلية  الطاهري إضافة  المصرية-الفرنسية جيهان 

في مختلف التخصصات موجهة ألبناء األقصر.
ويستمر المهرجان حتى 21 مارس آذار موعد حفل الختام وإعالن 

الجوائز.

العالمي بصفتها صديقة األمير هاري حفيد ملكة بريطانيا في    منذ أن جذبت االهتمام 
ما تعرض مواقع  وتقليد وكثيرا  تدقيق  أزياء ميجان ماركل محل  عام 2016 أصبحت 

إلكترونية أزياء مماثلة للبيع.
وتدفع  الفور  األلباب على  تخلب  قد  كلها  الجينز وأساورها وحقائبها  فستراتها وسراويلها 

مبيعات مصممي األزياء لالرتفاع.
وانتشرت مدونات للموضة وحسابات على مواقع التواصل االجتماعي معنية فقط بطريقة 
األمريكية  الممثلة 
مثلما  الملبس  في  السابقة 
حدث مع كيت زوجة 
شقيق  وليام  األمير 
هاري األكبر. وتتيح 
لمتابعيها  المدونات  هذه 
على  التعليق  فرصة 
الناعمة  أحدث إطالالتها 
يغلب عليه عادة  والتي 

لون واحد.
وقالت كريستين روس 
مديرة التحرير المشاركة 
)ميجانز  مدونة  في 
”تأثير  للموضة  ميرور( 
ظاهرة  هو  ميجان 
لتأثير  اقتصادية مماثلة 
كيت... ما ترتديه يتحول 

إلى ذهب“.

الموضة وعصري“.  بأنه ”على  أسلوب ميجان  ووصفت 
إلى 350  تقريبا ويصل سعره  ترتديه  ما  أن كل  وأضافت 
دوالرا أو 300 جنيه إسترليني، وهو سعر مرتفع بالفعل، يلقي 

إقباال كبيرا.
العالمية  بيوت األزياء  توقيع  التي تحمل  أن األثواب  وبرغم 

وحقائب اليد الفاخرة واألحذية األنيقة ذات الكعب هي حلم الموضة 
للدوقة  اليومية  السمة األساسية لألزياء  فإنها  النساء  لكثير من  بالنسبة 

الشابة.
دوقة ساسكس عادة  ترتدي  الملكية  بالواجبات  المزدحم  أعمالها  ولجدول 
الفرنسية  األزياء  دار  الثمن مثل  باهظة  تجارية  أزياء تحمل عالمات 

جيفنشي التي صممت مديرتها الفنية كلير وايت كيلر ثوب زفاف ميجان.
لورين وكارولينا هيريرا وأوسكار دي  ديور ورالف  أيضا  وهناك 
أزياءها  منها ميجان  تختار  التي  التجارية  العالمات  الرينتا ضمن 

الرسمية وأزياء السهرة.
العديد منها جرى  وقالت روس ”أزياء ميجان متميزة جدا ألن هناك 

تصميمها خصيصا لها ولن ندري أبدا كم يبلغ سعرها“.
ألف جنيه  أزياء ميجان سنويا نحو 500  تكلفة  تبلغ  لتقديراتها  ووفقا 

إسترليني )657750 دوالرا(.
ورغم أن ميجان أصبحت ممن يحددون اتجاهات الموضة حيث منحتها 
مجلة )بيبول( لقب المرأة األكثر أناقة لعام 2018 فإنها ال تزال ترتدي 
عالمات تجارية أصغر كانت تفضلها قبل أن تكتسب شهرتها العالمية.

وارتدت ميجان )37 عاما( التي كانت تصور مشاهد مسلسل )سوتس( في تورنتو بكنـــدا 
عالمات تجارية كندية مثل ماكدج والين ذا ليبل.

وللمناسبات غير الرسمية ترتدي تصميمات جيه. كرو وعالمات تجارية مشهورة بالحفاظ 

البيئة مثل مالبس ريفورميشن وأحذية رياضية من تصميم  على 
فيجا وسراويل جينز من أوتالند دنيم وحلي مصنوعة من معادن أعيد تدويرها.

كلير ”ميجان حريصة على  الرقمية من مجلة ماري  النسخة  وقالت هولي رينز محررة 
دعم العالمات التجارية التي تحافظ على البيئة... الناس اآلن ينظرون لها على أنها أيقونة 

للموضة“.

   للسنة العاشرة على التوالي، تصدرت العاصمة النمساوية فيينا مؤشر ميرسر ألكثر المدن 
المالئمة للعيش فيها.

وواصلت دبي احتفاظها بمكانتها كأفضل مدينة يمكن للمرء العيش فيها بالشرق األوسط تليها أبوظبي 
بينما حلت صنعاء وبغداد في ذيل القائمة. وعلى مستوى العالم جاء ترتيب دبي 74 وأبوظبي 78.

وفيينا المعروفة للسائحين بماضيها اإلمبراطوري وقصورها المذهبة وموسيقاها الكالسيكية، يسكنها 
1.9 مليون نسمة وتحمل لقب ”فيينا الحمراء“ ألنها خضعت لحكم اليسار السياسي لفترة طويلة. كما 

تشتهر أيضا بتقديم الخدمات العامة بأسعار زهيدة وتوفير المساكن االجتماعية.
وتقتسم المدينة بعض الخصائص مع مدينة زوريخ السويسرية التي حلت في المركز الثاني مثل 

المساحة المتوسطة واألمان وانتشار المساحات الخضراء، لكن زوريخ تختلف 
عنها في أنها أغلى وتعد مركزا ماليا مهما. واقتسمت مدن أوكالند وميونيخ 
وفانكوفر المركز الثالث. ولم تتغير المراكز الخمس األولى في قائمة مؤسسة 
ميرسر لجودة مستوى المعيشة في عام 2019 والتي نشرت يوم األربعاء، عن 

العام الماضي لكن فانكوفر صعدت من المركز الخامس إلى الثالث.
وقفزت الرياض مركزا واحدا في قائمة ميرسر هذا العام لتحتل المرتبة 164 
المملكة 2030.  افتتاح مؤسسات ترفيهية جديدة في إطار رؤية  بعد  وذلك 

الجريمة  كما أدى تراجع 
إلى  والحوادث اإلرهابية 
تحسن مركز اسطنبول 
المرتبة 130  لتأتي في 
متقدمة أربعة مراكز عن 

العام الماضي.
كما ظلت أسوأ عشر مدن 
في القائمة التي تضم 231 مدينة دون تغيير إذ 
حلت بغداد في المركز األخير تسبقها بانجي 
عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى فالعاصمة 

اليمنية صنعاء. 
وقدمت ميرسر هذا العام قائمة منفصلة عن 
السالمة الشخصية والتي تركز على استقرار 
المدن ومستويات الجريمة وتطبيق القانون 

والقيود على الحرية الشخصية والعالقات مع البلدان األخرى وحرية الصحافة.
وسيطرت مدن أوروبا الغربية على التصنيف العالمي في هذه القائمة مع اختيار لوكسمبورج كأكثر 

المدن أمانا في العالم تليها هلسنكي ومدن بازل وبرن وزوريخ السويسرية في المرتبة الثانية.
كما احتلت دبي تليها أبوظبي أفضل مركزين في قائمة المدن األكثر أمنا في الشرق األوسط بينما 
جاء ترتيبهما معا 73 على مستوى العالم، وجاءت دمشق في المرتبة األخيرة من حيث األمان سواء 

على مستوى الشرق األوسط أو العالم.

فيينا أفضل مدينة للعيش يف العامل ودبي األحسن يف الشرق األوسط
انتابت الحيرة سكان قرية إسبانية صغيرة   
بعدما وضع متبرع مجهول مغلفات تحوي 
أمواالً في صناديق بريد أو تحت أبواب 

منازل.
ومنذ األربعاء الماضي، تلقى 15 شخصاً 
تقريباً في قرية "فيارامييل" الواقعة في شمال 
إلى 100  إسبانيا مغلفات تحوي مبالغ تصل 

يورو، كما قالت رئيسة البلدية نوريا سيمون.
ويحاول السكان المحليون معرفة السبب وراء 
البالغ  السكان  تلقي مجموعة معينة فقط من 

عددهم أكثر من 800 شخص تلك المغلفات.

وأوضحت سيمون "نحن محتارون ألننا ال 
تأتي هذه األموال أو من هو  أين  نعرف من 
الهدف  المتبرع"، مضيفة "ال نعرف ما هو 

منه".
وأشارت إلى أنه ليس هناك رابط واضح بين 
من يتلقى األموال، وقد أطلقت صحف إسبانية 

على المتبرع لقب "روبن هود فيارامييل".
وقد ذهب بعضهم إلى الشرطة أو إلى 
تلقوها  التي  المصرف لإلبالغ عن األموال 
أنها غير مزورة، وبالفعل كانت  وللتأكد من 

حقيقية.

آثار ميت رهينة زائريها  تستقبل منطقة   
من المصريين مجانا، يوم األحد 31 مارس 
بالعيد  بمناسبة االحتفال  2019، وذلك 

القومى لمحافظة الجيزة.
للمحافظة فى ذكرى  القومى  العيد  يأتى 
بالبدرشين  الشوبك  أبناء قرية نزلة  استشهاد 
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أهم  آثار رهينة واحدة من  وتعد منطقة 
الجيزة، والتى  بمحافظة  األثرية  المناطق 
بها متحف  تعد جزء من جبانة منف و 
المفتوح والذى يعرض عدد  ميت رهينة 

تمثال ضخم  منها  األثرية  القطع  أهم  من 
تمثال  أكبر  وثانى  الثانى،  للملك رمسيس 
بالجيزة،  األشهر  التمثال  بعد  الهول  ألبو 
للملك  تمثالين ضخمين  إلى  باالضافة  هذا 
الجرانيت  حجر  من  الثانى  رمسيس 

األحمر.


