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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

املشهد اخلليجي بني الكر والفر!!
  لم يشهد الخليج العربي مثل هذا 
التصعيد األخير الذي يتابعه الجميع 
بين الواليات المتحدة األمريكية 
األمريكي  الغزو  منذ  وإيران 
دفع  مما   ،2003 سنة  للعراق 
بالمراقبين والمحللين والمتابعين 
لتوقع نشوب حرب شبه شاملة 
في هذه المنطقة الحساسة عالمياً، 
أهم روابط  رابط من  باعتبارها 
العالم،  العالمية بين دول  التجارة 
باإلضافة لما تمثله من مخزون 
استراتيجي لمصالح الدول الكبرى 
اهمها ومن  التي من  العالم  في 
بينها المصالح األمريكية المنتشرة 
والموجودة والمعلنة في غالبية 
تُعد من أهم  التي  الخليجية،  الدول 
مناطق فرض النفوذ والسيطرة 
العالم  على  األمريكية  والهيمنة 

إقتصادياً وعسكرياً وسياسياً.
األكثر  الفصيل  يتوقع  بينما 
تفاؤالً من المراقبين والمحليين 
الحرب  لحالة  ترتق  لن  بأنها 
البعض  يعتقد  كما  الحقيقية، 
حدود  تتجاوز  لن  بأنها  اآلخر 
المتحدة األمريكية  الواليات  تعزيز 
منطقة  في  العسكري  لوجودها 
الخليج بهدف فرض المزيد من 
الضغوط الدبلوماسية واالقتصادية 
التي  إيران  على  والعسكرية 
القائمة على  ستضطرها األوضاع 
التنازالت لتجنب  المزيد من  تقديم 
أنها  التي تدرك  الحرب  نتائج هذه 
يعتقد  كما  صالحها،  في  ليست 
البعض، مع كل هذا الركب الزاحف 
الطائرات والعديد من  من حامالت 
البحري األمريكي  سفن األسطول 

كافة  في  المعلنة  التأهب  وحالة 
األمريكية  العسكرية  القواعد 
الموجودة في بعض دول الخليج 
بإغالق  إيران  قيام  من  تحسباً 
مضيق هرمز االستراتيجي الذي 
العالم  يتحكم بمرور ثلث صادرات 

من البترول.
في  خطأ  أي  أن  تقديري  وفي 
الحسابات من أي طرف سيقود 
دول المنطقة وربما دول العالم إلى 
كارثة محققة لن يسلم من نتائجها 
السيئة أحد سواء من الالعبين 
الصغار،  األشبال  من  أو  الكبار 
ألنها ستدفع ببعض القوى األخرى 
المنطقة  للدفاع عن مصالحها في 
حتى ولو أدى األمر بها للدخول 
في مواجهة عسكرية صريحة مع 
المتحدة األمريكية للحد  الواليات 
العالم  الهيمنة األمريكية على  من 
وعلى وجه الخصوص في هذه 

المنطقة الحساسة من العالم.
لمتابعتي اليومية  وتقديري وفقاً 
الحرب قادمة  الموضوع بأن  لهذا 
البدء  ال محال، وإن تأخر توقيت 
فيها أليام أو أسابيع قليلة قادمة 
االنفجار،  يولِّد  الضغط  حيث 
وهو ما قد يذهب بكافة المصالح 
الدولية واإلقليمية لمستوى التهديد 
اللعبة في  الحقيقي لجميع أطراف 
المنطقة وستتعدَّها بكثير في  هذه 
التفاوض  حال عدم نجاح مساعي 
الدائر بين جميع األطراف لتالفيها 

وتالفي نتائج آثارها المدمرة.
اللهم  بلغت  قد  إني  اللهم 

فأشهد! 
وارحم عبادك يا ارحم الراحمين.
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  يثبت الرئيس عبد الفتاح السيسي يوماً بعد يوم بأنه 
قائد مسيرة نهضة مصر الحديثة واالنجازات العظيمة 

نحو الرخاء والتقدم ...
فشكراً للرئيس... وتحيا مصر

فريد زمكحل

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

حكمة العدد
اعداد: 

أنطوانيت جرجوس

قائد باحلرس الثوري: 
صواريخ إيران ميكنها الوصول بسهولة 

لسفن أمريكا يف اخلليج

مدمرتان أمريكيتان تعربان 
مضيق هرمز

طهران: احلرب ضدنا ستمهد حلرب عاملية ثالثة

اإلمارات تبدي ردا هادئا على هجوم الناقالت 
للحفاظ على صورة املالذ اآلمن

اجلارديان: إيران طلبت من حلفائها االستعداد للحرب بالوكالة 
فى الشرق األوسط

اجلزائر: املتظاهرون ينجحون بدخول مقر الربيد املركزي رغم استخدام الشرطة قنابل الغاز

   أكد مسؤولون في البنتاغون لوسائل 
إعالم أن مدمرتين أمريكيتين عبرتا أمس 
الخميس مضيق هرمز قبالة سواحل 
إيران ودخلتا مياه الخليج، دون وقوع 

أي حوادث.
في  أمريكي  عسكري  مسؤول  وقال 
ستريت  »وول  صحيفة  إلى  حديث 
»ماكفول«   المدمرتين  إن  جورنال« 
و »غونساليس« دخلتا بعد ظهر أمس مياه 
الخليج »دون التعرض ألي استفزازات 
الثوري اإليراني«،  من قبل الحرس 
بـ »أكثر عملية عبور  في ما وصفه 

من حيث الهدوء منذ وقت طويل«.
المدمرتين  هاتين  من  كل  وتستطيع 
حمل ما يصل إلى 90 صاروخا من 
طراز »توموهوك« وأطرزة أخرى 

على متنها.
وسبق أن أكد مسؤولون في البنتاغون 
لقناة »فوكس نيوز« اليوم الجمعة أن 
حاملة  بقيادة  ضاربة  سفن  مجموعة 
الطائرات »أبراهام لينكولن«، تضم أيضا 

أربع سفن أخرى، توجهت إلى شمال 
بحر العرب لـ«ردع إيران«، فيما أشار 
»المعهد البحري العسكري األمريكي« 
غير الحكومي على موقعه اإلخباري إلى 
أن سفينة اإلنزال »كيرسارج« البرمائية 
تتواجد قبالة سواحل اإلمارات، لترتفع 
األمريكية  الحربية  السفن  عدد  بذلك 
في المنطقة إلى سبع سفن على األقل.

ويمكن أن تنتشر على متن » كيرسارج« 
30 طائرة ومروحية، بما فيها قاذفات 

»إف-35«.
وأرسلت واشنطن هذه القوة البحرية 
إلى المنطقة بدعوى تزايد خطر إيران 
والفصائل اإلقليمية المتحالفة معها على 
القوات األمريكية في الشرق األوسط.
العسكري  البحري  »المعهد  وأشار 
السفن األمريكية  أن  إلى  األمريكي« 
دخلت المنطقة بالتزامن مع التحقيق في 
حادث تعرض أربع ناقالت نفطية لـ 
»أعمال تخريب« مؤخرا قبالة سواحل 

اإلمارات.

    نقلت وكالة فارس لألنباء اليوم 
الجمعة عن نائب قائد الحرس الثوري 
اإليراني قوله إن الصواريخ اإليرانية 
قصيرة المدى يمكنها الوصول للسفن 
الحربية األمريكية في الخليج مضيفا 
أن الواليات المتحدة غير قادرة على 

تحمل حرب جديدة.
مبارزات  التصريحات ضمن  وتأتي 
كالمية حامية بدأت منذ أيام بين طهران 
وواشنطن التي شددت العقوبات وكثفت 
وجودها العسكري في المنطقة بزعم 
لقواتها  إيران  من  تهديدات  هناك  أن 

ومصالحها.
واتهمت إيران الواليات المتحدة بشن 
”حرب نفسية“ عليها وقال الزعيم األعلى 
اإليراني علي خامنئي هذا األسبوع إن 
طهران لن تتفاوض مع واشنطن على 
اتفاق جديد بعد أن انسحبت الواليات 
المتحدة من االتفاق الذي أبرم في 2015 

حول البرنامج النووي اإليراني.
ونقلت فارس عن محمد صالح جوكار نائب 
قائد الحرس الثوري للشؤون البرلمانية 
قوله ”حتى صواريخنا قصيرة المدى 
يمكنها الوصول بسهولة للسفن الحربية 

األمريكية في الخليج“.
وأضاف ”أمريكا غير قادرة على تحمل 
تكاليف حرب جديدة والبالد )الواليات 
ناحية  من  سيء  وضع  في  المتحدة( 
القوة العاملة والظروف االجتماعية“.

وعلى نحو منفصل، اتهم مسؤول عسكري 
إيراني كبير الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب بالخداع وقال إن واشنطن تدعو 

للمحادثات بينما هي ”تصوب مسدسا“ 
إلى طهران، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة 

مهر لألنباء يوم الجمعة.
وكان ترامب قد قال علنا إنه يريد نهجا 
دبلوماسيا مع إيران بعد انسحاب الواليات 
المتحدة من االتفاق النووي والتحرك 
اإليرانية  النفط  صادرات  كل  لوقف 

هذا الشهر.
ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية قول 
القوات  قائد  نائب  رسول سنائي راد 
المسلحة للشؤون السياسية ”ما يفعله 
زعماء أمريكا من ممارسة الضغوط 
وفرض العقوبات... بينما هم يتكلمون عن 
محادثات هو بمثابة توجيه مسدس صوب 
شخص ودعوته لصداقة ومفاوضات“.

وتابع ”سلوك زعماء أمريكا لعبة سياسية 
تنطوي على تهديدات وضغوط وفي 
الوقت نفسه إظهار استعداد للتفاوض 
من أجل تقديم أنفسهم في صورة سلمية 

وخداع الرأي العام“.
ونشرت فارس تصريحات أيضا لجوكار 
نائب قائد الحرس الثوري تبدو موجهة 
ضد أي دعوات من قبل حلفاء الرئيس 
حسن روحاني في الداخل إلجراء محادثات 

مع واشنطن.
وقال ”االتجاه الميال للغرب في البالد 
يثير معضلة حرب مقابل المحادثات... 
ويحاول فرض اتفاقات نووية جديدة 

على البالد“.
وتسبب الضغط األمريكي المتزايد على 
إيران في إضعاف روحاني وعزز موقف 

منافسيه المتصلبين.

  وحاولت الشرطة الجزائرية منع المتظاهرين من الدخول إلى 
في  الغاز،  قنابل  مستخدمة  الجزائرية،  العاصمة  في  البريد  مقر 
جمعة جديدة من االحتجاجات المطالبة برحيل رموز نظام الرئيس 

السابق عبد العزيز بوتفليقة.
دون  للحيلولة  أمنيا،  طوقا  فرضت  الجزائرية،  الشرطة  وكانت 
حواجز  وأقامت  المركزي،  البريد  مقر  إلى  المتظاهرين  صعود 

بشرية، في الجمعة الـ 13 من االحتجاجات.
وتزايد عدد المتظاهرين منذ الصباح، وسط مخاوف من حدوث 

احتكاك بينهم والشرطة.
يشار إلى أنه على الرغم من تواصل التظاهرات المطالبة برحيل 
من  وبمبادرة  الحكومة  قررت  السابقة،  السياسية  السلطة  رموز 
بن صالح،  وتعيين  البالد  المادة 102 من دستور  تطبيق  الجيش 
الذي تولى في عهد بوتفليقة رئاسة مجلس األمة )الغرفة األولى من 
البرلمان(، رئيسا مؤقتا للجزائر، ما أسفر عن استمرار االحتجاجات 

المناهضة للسلطات الحالية هذه المرة.
وكان بن صالح، أجرى أمس الخميس، سلسلة تعديالت في أجهزة 

السلطة تشمل إقالة النائب العام للبالد، بن كثير بن عيسى. 

  قال رئيس اللجنة النووية في البرلمان اإليراني 
مجتبى ذو النور، إن الحرب ضد إيران، ستمهد 
لحرب عالمية ثالثة، وأن أي هجوم على إيران 
سيعني القضاء على إسرائيل خالل نصف ساعة.

وأشار ذو النور، إلى أنه يمكن للواليات المتحدة 
أن تبدأ الحرب، لكن نهايتها لن تكون بيدها، الفتا 
العسكرية  القطع  تم استهداف  أنه في حال  إلى 
األمريكية في مياه الخليج فلن يبقى منها سوى 
»تل من الرماد«، مشيرا إلى أنه » قبل أن يهدأ 
غبار أي هجوم على إيران ستضرب الصواريخ 

اإليرانية قلب تل أبيب«.
وقال إن السعودية حاولت تشجيع الواليات المتحدة 

لدفع  استعدادها  وأبدت  إيران،  حرب ضد  على خوض 
تكلفتها، لكن واشنطن رفضت ذلك، مؤكدا أن »ال مؤشرات 
عسكرية لنشوب حرب ضد إيران«، وأنه »ال توجد دولة 

في المنطقة قادرة على خوض حرب ضد إيران«.
إلى  اإليراني،  البرلمان  في  النووية  اللجنة  رئيس  ولفت 
أن الطائرات اإليرانية المسيرة تراقب القواعد العسكرية 

األمريكية في المنطقة، وترصد تحركاتها، قائال: »إيران 
لن تبدأ الحرب، لكنها ستقطع يد أي دولة تعتدي عليها«.
منع  تم  حال  »في  إنه  النور،  ذو  قال  آخر،  سياق  وفي 
إيران من تصدير النفط، فلن يمر نفط أي دولة من مياه 
الخليج، مضيفا أن »استيالء أي دولة على حصة إيران 
النفطية في منظمة »أوبك«، سيكون بمثابة إعالن حرب«.

 كشفت صحيفة “الجارديان البريطانية 
بعنوان “إيران تطلب  لها  تقرير  فى 
من ميليشيات االستعداد لخوض حرب 
بالوكالة فى  الشرق األوسط ”، من خالل 
مصادر استخباراتية أن قائد  فيلق القدس  
اإليراني،  قاسم  الثورى  الحرس  فى 
سليماني ، التقى قادة من حلفاء إيران فى 
المنطقة  خالل زيارته األخيرة للعراق 
قبل نحو 3 أسابيع وأخبرهم باالستعداد 
بالوكالة على خلفية  الحرب  لخوض 

التصعيد األمريكى ضد طهران.
وأشارت المصادر للصحيفة إنه بالرغم 
من أن سليمانى اعتاد لقاء قادة الميليشيات 
بشكل مستمر منذ 5 سنوات، إال أن هذا 
اللقاء األخير كان مختلفا جدا حيث كان 

األمر أكبر بكثير من مجرد دعوة إلى 
إشهار السالح.

وأوضحت الصحيفة أن  اإلدارة األمريكية  
قامت بإجالء موظفيها من بغداد وإربيل، 
كما رفعت مستوى التأهب فى القواعد 
العسكرية فى العراق وفى مواقع مختلفة 
أن  أن شعرت  بعد  الخليج  فى منطقة 
مصالحها فيها قد تكون عرضة للخطر.
وأضافت الصحيفة أن “قادة ميليشيات 
الشعبي   الحشد  تعمل تحت مظلة   عدة 
إليه  الذى دعى  االجتماع  حضرت 
سليماني، حسب المصادر االستخباراتية 
التى قالت إن أحد المسؤولين البارزين 
التقى مسؤوال غربيا وعبر له عن قلقه 

مما جرى”.

وتابعت: “فكرة أن إيران خرجت من 
أكثر جرأة  المعارك مع  تنظيم داعش  
بين  األخيرة  الحوارات  سيطرت على 
الرئيس األميركى  دونالد ترامب  وكبار 

الصقور فى إدارته أمثال  جون بولتون  
بومبيو   القومى و مايك  األمن  مستشار 
وزير الخارجية وهما من ركائز التصعيد 

ضد إيران”.

الخصوم  أحد  أن اإلمارات  الرغم من    على 
الشرق  في  النفوذ  البارزين إليران في صراع 
األوسط فإن رد فعلها جاء محسوبا على الهجمات 
التي استهدفت ناقالت نفط قبالة ساحلها وذلك في 
محاولة لحماية سمعتها كمركز أعمال آمن ومستقر.

وبينما أطلقت السعودية، حليفتها الوثيقة، وابال من 
التغريدات تتهم خصمهما المشترك إيران بأنها 
هي التي أمرت بتوجيه ضربات بطائرات مسيرة 
أحجمت  الثالثاء،  يوم  نفط سعوديتين  لمنشأتي 
اإلمارات عن توجيه أصابع االتهام في الهجوم 
على الناقالت يوم األحد انتظارا لنتائج التحقيق.
وتعهدت اإلمارات بضبط النفس ومنع التصعيد 
خالل ما وصفته بأنه “موقف صعب” نتج عن 

السلوك اإليراني في المنطقة.
ونأت إيران بنفسها عن الهجوم الذي لم تعلن أي 
جهة المسؤولية عنه. وقالت جماعة الحوثي اليمنية 
المتحالفة مع طهران إنها نفذت الهجوم بطائرات 

مسيرة على محطتي ضخ نفطيتين سعوديتين.
اثنين  بين  الفعل  الكبير في رد  وهذا االختالف 
من كبار مصدري النفط الخام يلقي الضوء على 
تعقيدات التعامل مع إيران التي يعتبرانها قوة تهدد 

االستقرار في المنطقة.
وتمارس كلتاهما ضغوطا على الواليات المتحدة 
لعزل طهران وتقودان تحالفا عسكريا يدعم الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين.
النفط اإلماراتي ردا على  بقطاع  وقال مصدر 
سؤال بشأن سبب اإلشارة للسفن في بيان اإلمارات 
المبدئي على أنها سفن تجارية وليس ناقالت نفط 
يمكننا  دبلوماسيا، ال  تكون  تحتاج ألن  “أحيانا 
يتطلعون  اآلخرون  اقتصادنا.  ندمر سمعة  أن 

لزعزعة مصداقيتنا”.
الطاقة السعودي هو من أعلن أن  وكان وزير 

ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا لهجوم.
وفي حين زادت التوترات بين واشنطن وطهران 
األمريكي  العسكري  والوجود  العقوبات  بشأن 
في المنطقة، توازن اإلمارات بين تحجيم إيران 
من ناحية وحماية مصالحها االقتصادية كمركز 

للسياحة والمال والتجارة في الشرق األوسط من 
ناحية أخرى.

وقال دبلوماسي غربي إن اإلمارات تتبع أسلوبا 
حذرا ألنها ال تريد “متاعب عند عتبة دارها”.

أكثر  اإلمارات  آخر “طريقة  دبلوماسي  وقال 
براجماتية واستراتيجية ولديها الكثير لتخسره. 
السعودية هي الشاغل األكبر بالنسبة إليران لذا 

هناك رسالة من ذلك”.
قال دبلوماسيون غربيون إن اإلمارات، التي يشكل 
الوافدون غالبية سكانها، تشترك مع الرياض في 
أهدافها لكنها بخالف المملكة تملك اقتصادا متنوعا 

أكثر انكشافا على الصدمات اإلقليمية.
وقال مصرفي يتخذ من دبي مقرا ويعمل في قطاعي 
الطاقة والمالحة “تحاول السلطات اإلماراتية تحقيق 
أعمال”. وأضاف  دقيق ألن هذا مركز  توازن 
“صدرت األصوات المالئمة...ال أجراس إنذار”.
وإمارة دبي، التي ال تملك الثروة النفطية التي 
عرضة  أكثر  أبوظبي،  العاصمة  بها  تتمتع 
للضرر. وتأثرت دبي من المقاطعة التي تقودها 
السعودية لقطر والعقوبات األمريكية على إيران. 

وتعتمد المناطق الحرة أيضا على حرية الوصول 
للمسارات البحرية في الخليج.

على  اقتصادها  يركز  التي  اإلمارة،  وتعاني 
السياحة وخدمات األعمال العالمية، من تراجع 
بينما  التجزئة  مبيعات  وتباطؤ  العقارات  سوق 
تستعد الستضافة معرض إكسبو التجاري العالمي 

في عام 2020.
وقال ستيفن هيرتوج األستاذ المساعد بكلية لندن 
لالقتصاد “ال يشكل األمر مخاطر كثيرة على 
أبوظبي... لكنه يشكل خطورة كبيرة على دبي 
التي تعتمد على شعور الشركات الدولية ومشتري 

العقارات باألمان هناك”. 
وأضاف “لكن من غير المرجح أن يؤثر حادث 
األعمال حيث  وأنشطة  السياحة  الناقالت على 
يتطلب األمر على األرجح هجوما يسقط ضحايا 

مدنيين ليغير األجواء بشكل جوهري”.
ويقول محللون إن الهجمات تهدف على ما يبدو 
الختبار عزم واشنطن وحلفائها في الخليج بدون 
إشعال حرب عن طريق كشف نقاط الضعف في 

تأمين مسار رئيسي لشحن النفط.
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فريد زمكحل

السعودية تتهم إيران بإصدار األوامر يف هجمات الطائرات املسرية

قائد احلرس الثوري اإليراني: نعيش مرحلة 
مواجهة شاملة ضد األعداء

وزير اخلارجية الربيطاني: واشنطن ولندن يتشاركان 
يف تقييم التهديدات اإليرانية

احلكومة اليمنية حتّمل مكتب املبعوث األممي واحلوثي 
فشل اجتماعات عّمان

نائب  بن سلمان  األمير خالد  اتهم    
الخميس  يوم  السعودي  الدفاع  وزير 
على  الهجوم  أوامر  بتوجيه  إيران 
الذي  النفط  محطتين سعوديتين لضخ 
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المسؤولية 

عنه.
وقال األمير خالد على تويتر إن الهجوم 
أداة  الجماعة ”ليست سوى  أن  يؤكد 
إيران وخدمة مشروعها  أجندة  لتنفيذ 

التوسعي في المنطقة“.
وأضاف ”ما يقوم به الحوثي من أعمال 
طهران،  من  عليا  بأوامر  إرهابية 
الجهود  المشنقة على  به حبل  يضعون 

السياسية الحالية“.
وقالت جماعة الحوثي التي تقاتل تحالفا 
اليمن  في  السعودية  بقيادة  عسكريا 
الهجوم  نفذت  إنها  أربع سنوات،  منذ 
الثالثاء على خط  يوم  بطائرات مسيرة 

أدى  مما  غرب   - شرق  أنابيب 
الرياض  لكن  حريق،  الندالع 
أو  إنتاجها  يؤثر على  لم  أنه  أكدت 

صادراتها النفطية.
الحوثي رئيس  وقال محمد علي 
لم  إيران  إن  العليا  الثورية  اللجنة 
الحركة  الضربة وإن  بتوجيه  تأمر 
المسيرة ”محليا“.  تصنع طائراتها 
الجماعة  وتنفي طهران أيضا إمداد 

باألسلحة.
ليست  الحركة  إن  لرويترز  وقال 
بشكل  قراراتها  عميلة ألحد وتتخذ 
بشأن  أوامر  تتلقى  وال  مستقل 
الطائرات المسيرة أو أي شيء آخر.

آخرون  سعوديون  مسؤولون  وكتب 
تويتر في محاولة  تغريدات مماثلة على 
إيران في وقت  الضغوط على  لتكثيف 
واشنطن  بين  التوترات  فيه  تتزايد 

والوجود  العقوبات  بسبب  وطهران 
العسكري األمريكي في الخليج.

الدولة  وزير  الجبير  عادل  وكتب 
تغريدة  في  الخارجية  للشؤون  السعودي 
قوات  من  يتجزأ  ال  جزء  ”الحوثي 
ويأتمرون  اإليراني  الثوري  الحرس 

في  استهدافه منشآت  ذلك  وأكد  بأوامره 
المملكة“.

أن  اليمن  لدى  المملكة  كما كتب سفير 
الحوثيين جعلوا اليمن ”منطلقا لإلرهاب 
اإليراني ضد اليمنيين ومصالحهم وأداة 

لالعتداء على السعودية“.

  اعتبر القائد العام للحرس الثوري 
اإليراني اللواء حسن سالمي أن إيران 
تعيش في مرحلة “مواجهة شاملة” ضد 
األعداء، محذرا من أنهم يسعون إلى 
إضعاف صمود وكسر ثبات الشعب 
اإليراني، وذلك في ظل تصاعد التوتر 

مع الواليات المتحدة األمريكية.
وقال سالمي إن “الظروف التي تعيشها 
الثورة اإلسالمية اليوم أكثر حساسية 
فترة زمنية أخرى”،  مقارنة مع أي 
وأضاف: “خالل هذه الفترة الزمنية 
من التاريخ وبسبب أن العدو قد دخل 
ساحة المواجهة بكافة طاقاته المتاحة 
نقلته تعد هذه المرحلة من أكثر مراحل الثورة  لما  وفقا  مصيرية”،  وكالة أنباء “تسنيم” اإليرانية المقربة اإلسالمية 

من الحرس الثوري.
وتابع سالمي بالقول إن “أعداءنا ومن 
خالل ممارسة الحد األقصى من الضغوط 
في  الطاقات  كافة  واستخدامهم  علينا 
ساحة المواجهة، يسعون إلى إضعاف 
الصمود وكسر ثبات الشعب اإليراني، 
إال أنهم غافلون عن أن الهدوء واألمن 
والعزة والعظمة للشعب اإليراني رهن 

بساحات المقاومة والصمود”.
وتوقع قائد الحرس الثوري اإليراني أن 
“االعداء سيخفقون”. وقال إن “أعداءنا 
قد وصلوا إلى نهاية الطريق، ورغم 
هيبتهم الظاهرية إال أنهم يواجهون التآكل 

وهشاشة العظام من الداخل”.

 أكد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، 
الخميس، أن لندن وواشنطن يتشاركان نفس الموقف 

تجاه التهديدات اإليرانية في المنطقة.
التواصل  موقع  على  تغريدة  في  هنت،  وقال 
االجتماعي )تويتر(، “ناقشت مع وزير الخارجية 

األمريكى مايك بومبيو الشأن اإليراني األسبوع 
الماضي في لندن ومرة أخرى في بروكسل يوم 
االثنين. إننا نشاطر نفس التقييم للتهديد المتزايد 
الذي تشكله إيران. وكما هو الحال دائما، نحن 

نعمل عن قرب مع الواليات المتحدة”.

األمني  التهديد  مستوى  رفع  بريطانيا  وأعلنت 
ضد قواتها في العراق وكذلك موظفيها في عدد 
من دول الخليج بسبب ما وصف بأنه تهديد أمني 
إجراءات  سلسلة  ضمن  وذلك  إيران،  مصدره 
مماثلة من دول غربية أخرى على خلفية تصاعد 

التوتر بين طهران وواشنطن.
ومؤخرا، أعلنت الواليات المتحدة إرسالها حاملة 
طائرات وقاذفات بي 52- إلى الشرق األوسط 
لمواجهة ما وصفته بتهديدات محتملة من إيران 
ضد المصالح األمريكية، فيما ردت طهران بالقول 

بأنها مستعدة لمواجهة التهديد األمريكي.
وازدادت التوترات بين الجانبين بعد إعالن واشنطن 
العام الماضي االنسحاب من االتفاق الدولي للعام 
2015 حول برنامج إيران النووي وإعادة العمل 
بالعقوبات االقتصادية على طهران بسبب عدم 
التزام طهران ببنود االتفاق، وقد أعلنت إيران قبل 
أيام تخفيض بعض من التزاماتها ضمن االتفاق 

ردا على عقوبات واشنطن.

 حّمل رئيس المكتب الفني وعضو 
الوفد الحكومي اليمني المفاوض 
فشل  مسؤولية  العمراني  محمد 
المفاوضات التي تجري في عّمان 
حول آلية تطبيق بنود اتفاقية الحديدة 
لمكتب مبعوث األمم المتحدة إلى 
التي  العراقيل  إلى  إضافة  اليمن 
تضعها جماعة الحوثي أمام تنفيذ 

االتفاقية.
تصريحات  في  العمراني،  وقال 
صحفية نشرت اليوم الخميسن إن 
المبعوث  له  دعا  الذي  االجتماع 

األممي إلى اليمن جاء لتنفيذ 
آلية البند االقتصادي في 
اتفاقية الحديدة والمتعلق 
بموانئ الحديدة وتحصيل 
اإليرادات وإيداعها في البنك 
الوفد  أن  إال  المركزي، 
الحكومي تفاجأ بطروحات 
اآلخر  الطرف  قبل  من 
باالتفاق مع مكتب المبعوث 
األممي بعيدة عن األهداف 

التي عقدت من أجلها االجتماعات.
وانتقد العمراني اآللية التي يتعامل 

بها مكتب المبعوث األممي إلى اليمن 
والتي وصفها بغير الصحيحة وال 
تتماشى مع أصول االتفاقيات، مضيفاً 

أن هناك اتفاقا، األصل أن نعمل 
على آلية تنفيذه وليس فتح مشاورات 

جديدة وتفاصيل ال داعي لها.

لبنان يودع البطريرك صفري يف مأمت رمسي حبضور أركان الدولة
 ودع لبنان البطريرك الماروني السابق الكاردينال مار نصر هللا بطرس 
صفير إلى مثواه األخير، بمشاركة أركان الدولة اللبنانية، وعدد كبير من 

السياسيين والشخصيات االجتماعية.
وحضر إلى المقر البطريركي في بكركي-كسروان، رئيس الجمهورية ميشال 
عون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري. وفيما 
غاب حزب هللا عن المراسم، حضرها وفد من حركة “أمل” برئاسة بري.

وتوافدت شخصيات رسمية وحزبية 
إلى  وأجنبية،  عربية  ودبلوماسية 
بكركي  في  البطريركي  الصرح 
البطريرك  جنازة  في  للمشاركة 

صفير.
وأبرز الحاضرين، وزير الخارجية 
الفرنسي جان إيف لو دريان، على 
رأس وفد، ممثال للرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، وسفير المملكة 
وليد  لبنان  في  السعودية  العربية 
البخاري، ممثال للعاهل السعودي 

الملك سلمان بن عبد العزيز. 
وقال البطريرك الماروني الكاردينال 
في  الراعي،  بطرس  بشارة  مار 
صفير،  البطريرك  جنازة  عظة 
إن األخير عمل على شد أواصر 
الوحدة اللبنانية، وأعاد بناء الدولة 
الدويالت،  سلطان  على  بالقضاء 
مؤكدا أنه خسارة وطنية، وأن هناك 
إجماعا على أن البطريرك صفير 
هو أب االستقالل الثاني وبطريرك 
المصالحة الوطنية وصمام األمان 

للدولة اللبنانية.
شامال  وطنيا  حدادا  لبنان  ويشهد 

والخاصة  العامة  للمؤسسات  وإقفاال 
والمدارس والجامعات.

وكان صفير توفي فجر األحد الفائت، 
عن 99 عاما، وأقيمت له مراسم تكريم 
في مقر البطريركية المارونية، بدءا 

من ظهر يوم األربعاء.
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بقلم:  رفاه السعد

    سؤال ُمحير اختلف عليه المحللون 
والمسئولون 

 .. المنطقة  الحرب تقرع في  طبول 
وعلى ما يبدو أن العراق سيكون ساحة 
لحرب بين ايران والواليات المتحدة 

االميركية. 
التوتر بين  مؤخرا تصاعدت حدة 
طهران وواشطن.. فاألخيرة تحرك 
ايران بتحريك  اساطيلها وترد عليها 

صواريخها الباليستية.
المسئولون االميركيون يقولون إن بالدهم 
ال ترغب بالحرب بل تريد من إيران 
أن تكون دولة طبيعية ال تتحداها وال 
تتدخل في شؤونها وعليها أن تحد من 
برنامجها النووي أو تعودة الى طاولة 

المفاوضات بشروط اميركية .
لكن ما جعل الوضع يتفاقم الى األسوأ 
التي  هو تهديدات طهران االخيرة 
اطلعت عليها واشنطن وهي استهداف 
المصالح االميركية واإلسرائيلية في 

المنطقة وخاصة في العراق 
الرئيس االميركي دونالد ترامب يقول 
إنه ال يرغب بحرب مع ايران وال نية 
لديه بتغيير النظام ..هذا التصريح ال 
يتناسب مع ما يحدث على ارض الواقع.. 
بارجات وصواريخ تتجه الى القواعد 
العسكرية االميركية في الخليج والمحيط 
وصول ١٢٠ ألف جندي إلى المنطقة..

تجعل المتابعون يتسائلون هل هذه رسائل 
أم هي مراقبة لتحركات  تهديد فقط 

ايران.. ال اعتقد أن تحريك هذا العدد 
من الجيوش والبوارج التي تكلف ماليين 

الدوالرات للمراقبة واإلطالع فقط. 
التكهن بوقوع حرب صعب جدا..   
فترامب يختلف في تفكيره عن الرؤساء 
االميركيين خاصة في اتخاذ القرارات 
فتارة تجده متهور وأخرى متريث 
..وعلى ما يبدو ان المكالمة التي ينتظرها 
ترامب من القادة االيرانيين لن تأتي فقد 
طالبهم االتصال به لحل االزمة لكن 
طهران رفضت االتصال.بل وصف 
المرشد االعلى علي خامنئي التفاوض 
مع واشنطن بـ »السم القاتل«مشددا على 
انه ال تفاوض على ملف بالده النووي 

وان المقاومة هي الخيار االخير.
..ايران  االزمة  يتوسط هذه  العراق 
المرابطة  االميركية  القوات  تتوعد 
ما  اذا  العراق وتهدد كردستان  في 
استخدمت القوات االميركية اراضيها 
لشن هجمات..فيما الجماعات المسلحة 
الموالية إليران تتأهب بطلب من قاسم 
سليماني الستهداف القوات االميركية 
ناهيك عن مدى تأثر االقتصاد العراقي 
بين واشنطن  اذا حدث اي صدام 

وطهران 
ما  يترقبون بحذر  العراقيون  القادة 
يدور بين طهران وواشنطن تصريحات 
تجد  ولم  دبلوماسية  خجولة واخرى 
بلد محايد  نحن  يقول  صوت مرتفع 

وال نريد حرب على ارضنا .

الوكالة  الفصلّي األّولّي الصادر عن  التقرير  انتباهي      شدّ 
الفدراليّة الكنديّة بعد تشريع الماريجوانا في أكتوبر ٢٠١٨  والذي 

أّكد على أّن:
ـ ١٨٪ من الكنديين ١٥ عاماً فما فوق )أي حوالي ٥،٣  مليون 

شخص( أبلغوا عن استعمالهم الماريجوانا.
ـ المزيد من الذين تتراوح أعمارهم بين ٤٥ و ٦٤ عاماً استخدموا 

الماريجوانا بشكل ترفيهّي. 
ـ كما ازداد استخدام الماريجوانا بنسبة ١٤٪ والمفاجئ أن عدد 
مستخدميها ألول مّرة بلغ ٣٣٠ ألف كندي والرقم، حسب المصدر، 
معّرض لإلرتفاع إلى ٦٥٠ ألف بعد مرور عاٍم على التشريع. 

ومن بين هؤالء، ٣٠٪  تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٥ عاماً. 
ـ يقول السيّد J.F.Crepault كبير محلّلي السياسات في مركز 
اإلدمان والصّحة العقلية، إن منشأة تورنتو تسعى لمعرفة إذا كان 
اإلرتفاع األولي في اإلستخدام سيُترجم إلى استخدام طويل األَجل 
وبالتالي سيشّكل مشكلةً، أم أن معداّلت اإلستخدام ستنخفض بعد 
فترة أسوةً بما حصل في بعض األماكن األخرى في العالم، وهو 
ما يدعوني للدهشة التي ال تمنعني من الضحك لعدم القيام بمثل هذه 
القياسات والدراسات الضرورية قبل تشريع القانون ال بعد تشريعه. 
وهل قرار اإلستمرار بالتشريع بيد الباحثين؟ أشّك في ذلك خاّصة 
أرقامها تشير  تلك األبحاث إن كانت  وأنّه ال جدوى هنالك من 
إلى أن المشكلة واقعة ال محال. ومما ال شّك فيه، هناك ازدياد 
التي سيتسبّب بها هذا  الباهظة  التّكلفة  في اإلستعمال وفي حجم 
اإلستعمال، وإن نظرنا بعين العقل إلى شكل وكلفة عالج المشاكل 
الناجمة منه! والسؤال، هل الجميع مستعدّون لمواجهة التبِعات؟ 
وَمن الذي سيتنّصل من المسؤوليّة عندما تقع الفأس في الرأس؟ 
وهنا ال بدّ لهم من أن يجيبونا عن كّل هذه األسئلة ويقنعونا بدواعي 
المخاطرة بحياة ومستقبل نسبٍة عاليٍة من شبابنا لنعرف هل كان 

األمر يستحّق منهم مثل هذا التشريع من عدمه؟
ومن المعروف أن وكالة خدمات الحدود الكنديّة )CBSA( هي 
أحد أجهزة الدولة الرقابيّة التي تسهم في ضبط الكثير من القضايا 
الجنائيّة والجرائم التي تشمل حيازة مواد محظورة أو غير معلن 
عنها كالمخدّرات مثالً والتي تواجه في الوقت الراهن هجوماً من 
قِبل العديد من المسافرين للحدّ من قدراتها وفاعليّتها. فمن جهة، 
ووفقاً للقانون، يحّق للوكالة أن تبحث في األجهزة اإللكترونية التي 
ينقلها المسافرون على الحدود وبدون أمر قضائي، تماماً كما تفعل 
مع األمتعة. ولكن من جهٍة أخرى، يقول البعض بأنه ال حّق لها 
بضبط الموادّ المخدّرة )مثل الماريجوانا( خاّصة إذا كانت الدولة 
قد شرعت استخدامها بقانون ملزم. فهذه األجهزة الرقابية تقوم 
بمصادرة هواتفهم الذكية وأجهزتهم اإللكترونية الشديدة التطور 
والحساسية، وهم يرفضون إعطاء كلمات السر الخاصة بهم من 
باب حّرية خصوصية المعلومات. وهنا ال نمانع من قيام كل ضابط 
مسؤول بعمله على أكمل وجه شرط أن يكون هذا اإلجراء نتيجة 
شبُهات حقيقيّة يمتلكونها حول البعض من حاملي هذه األجهزة 
إلرسالها للمختبرات الحكومية لمعرفة كلمات المرور الخاصة بها 
وللوصول إلى ما تحتويه والتحقّق من قانونيّة ما تحتويه من عدمه.
في الحقيقة، ال أفهم ما سّر غضب أجهزة أمن الدّولة من بعض 
الذين يدّعون عليها وال يساندون جهودها للكشف عن أدلّة تتعلّق 
بالجرائم بشتّى أشكالها وهي تحمي تشريع حكومي يساعد على 
تنمية الجريمة والجرائم بعد تغييب عقل المواطن، خاّصة مع وجود 
الجريمة بسبب  أدلّة دامغة على وجود مخالفات ارتقت إلى حدّ 
أجازة وتشريع هذا القانون الفاسد الذي يهدد أمن المجتمع بأسره. 
نعم لدولة تعمل أجهزتها بجدّ وإخالص! نعم ألجهزة ال تعمل فقط 
على منع دخول األشخاص غير الشرعيّين بل تعمل أيضاً على 
منع دخول كافّة الموادّ غير الشرعيّة التي تسبَّب احد تشريعاتها في 
حريّة تداولها دون النظر لمصالح مواطنيها والعمل على حمايتهم 
منها. وهذه هي الدولة التي لم نكن نحلم بها في إطار الدول التي 
تتأنّى في تشريعاتها قبل إصدارها لتتماشى وتتناسب  مع مصالح 
الوطن والمواطن. فهل من العيب على حكومتنا الموقّرة في أن 
تعيد النّظر في قانوٍن ما أو حتّى التراجع عنه بعد أن رأت بأنّه 
تشريع ال يخدم مصالح الوطن ويضّر بصّحة المواطن بالغ الّضرر؟

 

هل سيكرر سيناريو 
العراق عام ٢٠٠٣ على إيران

ماي توافق على جدول زمين لرحيلها بعد حماولة رابعة يف الربملان إلقرار اتفاق اخلروج

املعارضة السودانية: تعليق اجمللس العسكري 
للتفاوض »مؤسف«

المحافظين  قال رئيس لجنة حزب     
في البرلمان البريطاني، يوم الخميس، إن 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستحدد جدوال 
زمنيا لرحيلها عن منصبها في أوائل يونيو/ 
حزيران بعد أحدث محاولة لطرح اتفاق 
إليه مع االتحاد  الذي توصلت  الخروج 
األوروبي على البرلمان للتصديق عليه.
ووعدت ماي بالتنحي بعد موافقة النواب 
لكنها  التكتل  اتفاق االنسحاب من  على 
تعرضت لضغوط متزايدة من كثيرين 
من حزبها لتحديد موعد واضح الستقالتها 
البرلمان لالتفاق  حتى في حالة رفض 

للمرة الرابعة.
النواب سيناقشون  الحكومة إن  وقالت 

ويصوتون على التشريع المطلوب لتفعيل 
اتفاق الخروج في األسبوع الذي يبدأ في 

الثالث من يونيو/ حزيران.
البرلمان  وقال رئيس لجنة ١9٢٢ في 
جراهام برادي في بيان بعد اجتماع عقده 
القراءة  أننا سنلتقي بعد  مع ماي “اتفقنا 
الثانية للتشريع لالتفاق على جدول زمني 
النتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين”.
ونجت ماي من اقتراع بحجب الثقة في 
ديسمبر/ كانون األول ووفقا لقواعد الحزب 
الحالية ال يمكن إعادة الكرة قبل مرور 
عام. ويسعى البعض في اللجنة لتغيير تلك 
القواعد لمحاولة إجبارها على التنحي في 

موعد قبل ذلك.

   قال تحالف قوى إعالن الحرية 
والتغيير المعارض بالسودان إن 
تعليق المجلس العسكري الحاكم 
التفاوض مع المحتجين لثالثة أيام 
انتكاسة  يشكل  قرار »مؤسف« 
ديمقراطي  لعهد  اإلعداد  لجهود 
جديد بعد اإلطاحة بالرئيس عمر 

البشير.
جاءت هذه التطورات بعد أعمال 
الخرطوم  عنف وقعت بوسط 
يوم األربعاء حيث أصيب تسعة 
أشخاص على األقل عندما لجأت 
قوات األمن السودانية إلى الذخيرة 

الحية لتفريق متظاهرين.
وقتل أربعة أشخاص على األقل 
يوم االثنين في تفجر للعنف بعدما 
حاولت قوات األمن فض االعتصام 
االحتجاجات.  في بعض مواقع 
وكانت تلك أول مرة يسقط فيها 
قتلى في االحتجاجات منذ أسابيع.

االنتقالي  العسكري  المجلس  واتهم رئيس 
الفريق ركن عبد الفتاح البرهان المتظاهرين 
بخرق تفاهم بشأن وقف التصعيد بينما كانت 
المحادثات ال تزال جارية وقال إن المحتجين 
يعطلون الحياة في العاصمة ويسدون الطرق 
خارج منطقة اعتصام اتفقوا عليها مع الجيش.
المجلس  إن  تلفزيوني  بيان  البرهان في  وقال 
العسكري قرر وقف التفاوض لمدة 7٢ ساعة 

حتى »يتهيأ المناخ المالئم إلكمال االتفاق«.
وردا على ذلك قال تحالف قوى إعالن الحرية 
والتغيير المعارض »إن تعليق التفاوض قرار 
الثوار على  تعالي  ويتجاهل حقيقة  مؤسف... 
الغبن واالحتقان المتصاعد كنتيجة للدماء التي 

سالت واألرواح التي فقدنا«.
وتعهد التحالف بمواصلة االعتصام أمام وزارة 

الدفاع بالخرطوم وفي أنحاء البالد.
االعتصام عقب مظاهرات على مدى  وجاء 

شهور احتجاجا على حكم البشير الذي دام ٣٠ 
عاما. وظل االعتصام مستمرا حتى بعدما عزل 
الجيش البشير يوم ١١ أبريل نيسان إذ تطالب 

المعارضة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.
وألقي العنف بظالله على المحادثات التي بدا 
أنها كانت في طريقها للتوصل إلى اتفاق بشأن 
تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك إلدارة 
البالد خالل فترة انتقالية مدتها ثالث سنوات 

لحين إجراء انتخابات رئاسية.

نبض الشارع وتقرير الوكالة 
الفدرالّية الكندّية حول 

املارجيوانا... والطريق املسدود !!

بقلم:  
أ.د. ناهدة العاصي

 nahida.assi@gmail.com

   قال سفير أميركا األسبق لدى تركيا، 
عديدة  أسبابا  هناك  إن  إيدلمان،  إريك 
تدفع الرئيس دونالد ترامب، إلى اتخاذ 
مواقف أكثر تشددا إزاء تركيا ورئيسها 
ملفات  بسبب  أردوغان،  طيب  رجب 
منظومة  شراء  صفقة  أبرزها  عديدة 

الدفاع الجوي الروسي »إس 400«.
ورأى إيدلمان في مقال نشرته صحيفة 
»وول ستريت جورنال«، األربعاء، أن 
شراء أردوغان للصواريخ الروسية تهديدا 

خطيرا لألمن القومي األميركي.
وفي ديسمبر 2017، قدم الرئيس التركي 
دفعة إلى موسكو من أجل شراء المنظومة، 
وذلك بعد أشهر من تمرير الكونغرس 
على  صارمة  عقوبات  يفرض  قانونا 
الحكومات التي تشتري أسلحة روسية .
وأضاف الدبلوماسي األميركي السابق 
»أن أردوغان يريد اآلن استثناًء، معتقدا 
أن ترامب سيميل لمساعدته في في تحقيق 
غايته هذه، لكن األخير ال يمكنه فعل أمر 
الكونغرس، وحتى  بدون موافقة  كهذا 
لو استطاع ذلك فال ينبغي عليه القيام 

بهذا األمر«.
»مكافحة  قانون  أن  إلى  وأشار 
أعداء أميركا عبر العقوبات« الذي 
أقره الكونغرس في 2017 واضح 
أي  على  عقوبات  فرض  بشأن 
مع  كبيرة  تبرم صفقات  كيانات 
خصوم الواليات المتحدة الواردين 
في القانون وهم: كوريا الشمالية 
وإيران وروسيا، ويشمل ذلك بالطبع 
القطاعات العسكرية واالستخبارية 

التابعة للحكومة الروسية.
رئيس  وهو  إيدلمان،  واعتبر 
برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع 
عن الديمقراطيات، أن »المشلكة 
لواشنطن هي  بالنسبة  الكبرى« 

التكنولوجيا  تعرض  أنقرة  صفقة  أن 
األميركية لـ »خطر القوى المعادية«.

وتتأهب تركيا الستالم مقاتالت »إف- 
35« األميركية الصنع، كما أن الطيارين 
األتراك يتدربون بالفعل على قيادة هذه 
الطائرات في قاعدة جوية بوالية أريزونا 

األميركية.

ولفت إيدلمان إلى أن عمل هذه المقاتلة 
في  الروسية  الجوي  الدفاع  نظام  مع 
دولة واحدة، يمكن أن يساعد موسكو في 
جمع معلومات استخبارية حول قدرات 

المقاتلة األكثر تطورا في العالم.
ويمكن أن يهدد هذا األمر التفوق العسكري 
أصال  يواجه  الذي  النوعي  األميركي 
تراجع، كما يمكن أن يهدد حلفاء واشنطن 

الذين أبرموا صفقات لشراء هذه الطائرة، 
بحسب الدبلوماسي األميركي السابق.

قد  التي  العقوبات،  إلى  وباإلضافة 
فقد  تركيا،  على  الكونغرس  يفرضها 
يخسر أردوغان أيضا صفقة طائرات 
35، بسبب إصراره على امتالك  إف 
ما  على  روسية،  صاروخية  منظومة 

يقول إيدلمان.

الفرنسية،  الرئاسة  أعلنت     
إيمانويل  الرئيس  أن  الخميس، 
ماكرون سيجتمع مع قائد الجيش 
الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، 

في باريس، األسبوع المقبل.
ويأتي اإلعالن الفرنسي عن زيارة 
حفتر بعد اجتماع األخير، الخميس، 
مع رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي 
كونتي في روما، حيث تناول اللقاء 
األوضاع في ليبيا ومعركة طرابلس.

وأبدى كونتي قلقه، خالل المحادثات 
التي استمرت ساعتين، من التوترات 
في ليبيا، وجّدد دعوته لوقف إطالق 
النار من أجل إيجاد حل سياسي 

لألزمة الراهنة.
وأكدت إيطاليا وفرنسا مطلع األسبوع الجاري، في 
بيان مشترك، »أهمية الوقف الفوري إلطالق النار« 
في ليبيا، ودعتا إلى »استئناف الحوار ضمن العملية 
بهدف  المتحدة،  األمم  قيادة  إطار  في  تجري  التي 

السماح للمواطنين الليبيين بتقرير مستقبلهم من خالل 
انتخابات ديمقراطية«.

الليبي  الجيش  قوات  تشن  أبريل،  من  الرابع  ومنذ 
هجوما على طرابلس، بهدف تطهيرها من الميليشيات 

المتطرفة والمسلحين المتحالفين معها.

محكمة  في  االدعاء  ممثلو  وجه     
إسرائيلية اتهامات يوم الخميس لرجل 
بصق على السفير البولندي في واقعة 
أثارت إدانة الذعة من وارسو وسلطت 
بشأن  البلدين  بين  التوتر  على  الضوء 
معاداة السامية وتاريخ المحرقة النازية.
أبيب  تل  محكمة  من  وثائق  وأظهرت 
به  للمشتبه  وجه  االدعاء  أن  االبتدائية 
إريك ليدرمان اتهامات باالعتداء وتوجيه 
تهديدات إجرامية. كانت الشرطة قالت 
يوم الثالثاء في تل أبيب إن الرجل قرع 
بقوة بيده على سقف السيارة التي تقل 
السفير البولندي ماريك ماجيروفسكي ثم 

فتح الباب وبصق عليه مرتين.

وفي حالة اإلدانة فإن العقوبة القصوى 
لتلك االتهامات في إسرائيل هي السجن 

خمس سنوات.
إنه  وقال  عاما(   65( ليدرمان  واعتذر 
انزعج عندما أطلق السائق بوق السيارة 
بحدة لتنبيهه ولم يكن يعلم أن السفير بداخلها.

وأضاف المتهم أنه جاء للسفارة لالستفسار 
عن دفع تعويضات ألسرته التي تضررت 
من المحرقة النازية ورده الموظفون دون 
إفادة وقال إن موظفا أهانه بسلوك معاد 

للسامية أثناء وجوده في السفارة.
من  أي  استخدام  ماجيروفسكي  ونفى 
موظفي السفارة عبارات غير الئقة أو 

ارتكاب أي سلوك مخالف للقواعد. نوعية  استهداف  الخميس، عن عملية  العربي،  التحالف  أعلن     
تحييد  اليمن، تشمل  الحوثية في  للميليشيات  تابعة  ألهداف عسكرية 

قدرات الميليشيا على تنفيذ األعمال العدائية.
وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف، في بيان، إنها “نفذت عملية 
جوية على عدد من األهداف العسكرية المشروعة التي أكدت المعلومات 
ومنشآت عسكرية  قواعد  تشتمل على  أنها  واالستخبارية  العسكرية 
ومخازن أسلحة وذخيرة للميليشيات الحوثية اإلرهابية المدعومة من 

إيران وقد حققت هذه الطلعات الجوية أهدافها بكل دقة”.
كما أكدت قوات التحالف أن “ما قامت به الميليشيات الحوثية واإلرهابية 
المدعومة من إيران من اعتداءات على منشآت حيوية بالمملكة تعد من 
االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني وقواعده العرفية والتي 
ترقى إلى جرائم حرب”، مشددة على أن “قوات التحالف لن تتهاون 
عن متابعة كل العناصر اإلرهابية في جميع أنحاء اليمن، وستطال 

يدها كافة المواقع التي تنطلق منها االعتداءات اإلرهابية”.
وأضافت أن “عمليات قوات التحالف ستستمر بما يتوافق مع القانون 
الدولي اإلنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد هذه األهداف العسكرية 

والمشروعة ولكيال تتمكن الميليشيات الحوثية من استخدامها”.

صفقة أنقرة تعرض التكنولوجيا االمريكية لـ »خلطر القوى املعادية«

الرئاسة الفرنسية: ماكرون جيتمع حبفرت 
األسبوع القادم

توجيه اتهامات إلسرائيلي باالعتداء بعد أن 
بصق على السفري البولندي

عملية نوعية للتحالف العربي على 
أهداف عسكرية حوثية يف اليمن



ترامب ينفي وجود صراعات داخل إدارته حول طريقة 
التعامل مع إيران

   نفى الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وجود صراعات حول طبيعة 
التعامل خالل المرحلة المقبلة مع إيران داخل أروقة إدارته، متهما 
الصحف التي تحدثت عن هذه القضية بأنها شبكات »أخبار زائفة«.

تويتر:  موقع  على  الرسمية  صفحته  عبر  تغريدة  في  ترامب  وقال 
»صحيفة األخبار الزائفة واشنطن بوست، والصحيفة األكثر زيفا منها 
نيويورك تايمز، نشرتا أخبارا تفيد بوجود صراعات حول سياستي 

الحازمة في الشرق األوسط، ال وجود لذلك مطلقا«.
التعبير عن  »يتم  قائال:  أخرى  تغريدة  في  األمريكي  الرئيس  وتابع 
اآلراء المختلفة وأتخذ أنا القرار الحازم والنهائي، هي عملية سهلة 
جدا، يتم استيعاب جميع األطراف واآلراء والسياسات، أنا متأكد أن 

إيران ستتحدث قريبا«.
وكان قد أشار مسؤولون أمريكيون على اطالع على كواليس ما يحدث 
في إدارة ترامب إلى وجود خالفات حول الطريقة المناسبة للتعامل 

مع إيران في ظل التصعيد الراهن.
وتتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران في اآلونة األخيرة، بعد أن 
قامت أمريكا بحشد قواتها العسكرية في الشرق األوسط، في الوقت 

الذي قالت فيه إيران إنها مستعدة لجميع الخيارات.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

إىل األمام يا مصر 

قناة  أنفاق  أيام  منذ  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  أفتتح   
بغربها  اإلسماعيلية  تربط شرق  التي  الجديدة  السويس 
األرض  سطح  أسفل  وتمر  متراً   5820 يبلغ  وطولها 
متراً   53 و   70 بعمق  السويس  لقناة  المالحي  والمجرى 
ومدني  مهندس  آالف   3 جنيه وشيدها  مليارا   12 بتكلفة 
وأفتتح   2016 يوليو  في  المشروع  في  البدء  وتم  وعامل 
اإلطالق  األكبر على  تعد  األنفاق  وهذه   2019 مايو  في 
على الصعيدين المحلي والقاري وتنقل سيناء آلفاق رحبة 
اقتصاديا واجتماعيا . وقامت بتنفيذ هذه األنفاق 4 شركات 
3 سنوات  األنفاق خالل  هذه  إنهاء  واستطاعت  مصرية 
 5 األنفاق  هذه  لتنفيذ  الجدوى  دراسة  تحديد  من  بالرغم 
أفتتح  المقال  هذا  كتابة  وقبل  األربعاء  واليوم   . سنوات 
الرئيس السيسي محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر 
العمالق لربط شرق القاهرة بغربها والذي يضم 12 كوبري 
معلق منها كوبري جزيرة الوراق وكوبري النيل الغربي 
والمرحلة  الدائري  تقاطع  منطقة شبرا وكوبري  وكباري 
الثانية من محور روض الفرج الذي يضم كوبري “تحيا 
أن دخل  بعد  العالم  الفرج أعرض كباري  مصر” روض 
الرئيس  كلف  أن  منذ  أنه  والمعروف   . جينس  موسوعة 
المشروع في عام  بتنفيذ  العرب  المقاولين  السيسي شركة 
2016 والعمل أستمر على مدى 24 ساعة لم يتوقف يوماً 
واحداً في أي مناسبة حتى مع تعاقب األعياد والمناسبات 
الثانية  المرحلة  لتمتد  المشروع  والوطنية ألهمية  الدينية 
من المحور من الطريق الدائري غرباً ومروراً بفرع النيل 
الغربي وجزيرة الوراق وفرع النيل الشرقي ووصواًل إلى 
منطقة شبرا شرقاً بإجمالي أطوال 17.2كم في االتجاهين 
وكل اتجاه بواقع 6-5  حارة مرورية وبعرض متغير من 
48 في االتجاهين 67.36 وهو يقل عن محور كندا الذي 
وفني  4 آالف مهندس  المشروع  في  . شارك   65.2 يبلغ 
وعامل من الشباب . وسيكون هذا الكوبري أحد المزارات 
ارتفاع  يبلغ  أبراج خرسانية   6 على  ويشتمل  السياحية 
البرج 92 مترا ، ولتنفيذ الكوبري تم استخدام نحو مليون 
ما  ألف طن حديد وهو  الخرسانة و290  متر مكعب من 
تجري  اليوم  . مصر  1000 عمارة سكنية  إنشاء  يعادل 
بفضل  إن شاء هللا  باهر  مستقبل  إلى  الصاروخ  بسرعة 
الفتاح  عبد  الرئيس  قائدها  في  الممثلة  السياسية  اإلرادة 
الباسلة  المسلحة  وقواته  لوطنه وشعبه  المخلص  السيسي 
في  تساعد  األخرى  وبيدها  بيد  اإلرهاب  تحارب  التي 
تنمية الوطن الغالي ومصر اليوم يشهد لها كل المؤسسات 
موديز  الدولي ومؤسسة  لبنك  ومنها  العالمية  االقتصادية 
العالمية ومؤسسة فيتش للتقييم السيادي وستاندرد أند بورز 
التى  المؤسسات  األمريكية وغيرها من  بلومبرج  ووكالة 
تعلن في تقاريرها أن مصر تسير على الطريق الصحيح .

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Vendredi 17 mai 2019
الجمعة 17 مايو 2019

بقلم: تيماء الجيوش

منع املرأة من السفر 
    حق التنقل و حق السفر هو من الحقوق االساسية و األصيلة 
التي ترتبط بشخص االنسان و ال تنفصل عنه . هذا الحق نصت 
عليه الشرعة الدولية، العهود و المواثيق الدولية ، و شرعة حقوق 
االنسان ، االعالن العالمي لحقوق االنسان الذي صدر في العام 
المدنية و  الحقوق  الحق في مادته )١٣( شرعة  اكد هذا   ١٩٤٨
السياسية في العام ١٩٦٦ أكدت ذلك و ثمنته في المادة )١٢(كما 
نصت عليه الدساتير المحلية في معظم البلدان . من حيث المبدأ 
يحق للمواطن ان يتنقل بحرية في حدود بلده و له  مطلق الحرية 
في السفر والتنقل خارجه. و هذا ما كان عليه الدستور السوري 
للعام ١٩٧٣ حيث أكد ان »الحرية حق مقدس« في المادة )٢٥( 
وفي  المادة )٣٣ ( منه أكد أن . »لكل مواطن الحق في التنقل في 
أراضي الدولة«. إذاً هو حٌق أساسي مثله مثل حق التعلم و العمل 

و االنتخاب و الحق في الحياة و المساواة. 
المجتمعات  النساء عامًة في  العربية كما  المرأة السورية و   تقف 
المختلفة اليوم وهي ترقب  بعين هيئة األمم المتحدة و بعيٍن اخرى 
الحكومات والمجتمع المدني و مدى وفائهم للعهود و االلتزامات 
لمناهضة  اليها مقررات مؤتمر بكين  التي أفضت  تلك  ال سيما 
العنف ضد المرأة في العام  1994. فهي المعاهدة األكثر وضوحاً 
و تفصياًل فيما يتعلق بحقوق المرأة. ربما هي جردة حساب حيث 

سيتم االحتفال بمرور 25 عاماً على توقيع االتفاقية.
التهيؤ لهذه  الذي يبرز هنا و في معرض  السؤال االول   لعل 
الجنسين قد اصبح  بين   ، بالمساواة  االحتفالية هو ، هل االلتزام 

حقيقة واقعة لجميع النساء والفتيات ؟ 
 هل تم إيقاف تهميش المرأة او تقليصه و  تاريخياً كلنا يعلم عن هذا 

التهميش والعمق االجتماعي و الثقافي و االقتصادي له؟  
هل نجرؤ على الحلم برؤية عالٍم أكثر ازدهاراً و سالماً و حريًة 
لكٍل من الرجال و النساء؟ اما انه من العزيز بمكان ان يتم طرح 

هكذا سؤال؟ 
الجذري و  التغيير  ينكر ذلك لكن  النسبي حصل ال أحد  التقدم 
البنيوي هو أكثر من بطيء حيث الغالبية العظمى من النساء ال 
زالت ترزح تحت نير عدم المساواة و التمييز . أيضاً بات معلوماً 
لدى العديد من الباحثين و المهتمين و جمهور المواطن العادي في 
البلدان على اختالفها ، أن القانون و تغييره و الثقافة و جمودها من 
أهم مصاعب تحرر المرأة و نيلها حقوقها. لم تُعطى المرأة قيمتها 

الحقيقية حتى االن في العديد من المجتمعات و منها العربية. 
االن ماذا نود ان نرى و قد تحقق للمرأة السورية و العربية عموماً؟ 
بالتأكيد ستكون المطالبة بالمساواة و بوضع حٍد للعنف ضدها بكافة 
اشكاله هي نقطة البدء ومن البديهي ان تكون متالزمة مع الدعوى 
بالمشاركة بالحياة السياسية و صنع القرار على صعد المؤسسات 

المحلية جميعاً. اقتصادياً و صحياً و اجتماعياً و ثقافياً . 
ال يمكن تصور أن هناك مجتمعات ال زالت تعامل نسائها على 
أنهن قاصرات أو غير مستقالت و بحاجة الى إذٍن من اوليائهن و 
ازواجهن في كل أمر . خذوا إذن  السفر على سبيل المثال في سوريا 
وهو ذاته ينطبق على النساء العربيات في مختلف األقطار العربية. 
المرأة العزباء/ غير المتزوجة هي حرة في تنقلها من حيث المبدأ 
قانوناً اما المرأة المتزوجة فهي ال تستطيع السفر دون إذن الزوج 
القينا نظرة الى عقود خلت في محاولة لمعرفة  في حال منعه. لو 
جذور هذا المنع لوجدنا أنه قد صدر بصيغة امر من وزير الداخلية 

و يحمل الرقم  876 مؤرخ في 8/8/1979 
و هو يمنح الزوج الحق المطلق بفرض الحظر على سفر زوجته 
من خالل طلب خطي الى دائرة الهجرة و الجوازات لتنفيذه هكذا و 
بكل بساطة على الرغم من معارضته لنص دستوري سوري ينص 
التنقل و هو يشابه بذلك دساتير كثيرة أهمها  على حرية السفر و 
الدستور الكندي الذي يؤكد على حرية األفراد في التنقل و السفر . 

إدارياً بصدوره  أمراً  دام  او دستور ما  لقانون  إذاً  ال معنى هنا 
القانون هو مجموعة  يكون كابحًا لحقوق أساسية و حريات. 
القواعد و النظم التي تحكم مجتمع ما و تعمل على تنظيمه. القرار 
او  دائرة  او  او االمر هو اعالن محدد من مؤسسة ما  الوزاري 
او  قانوني معين  قانونية او وضٍع  نتيجة  وزارة وهدفه إحداث 
التي يدور في فلكها  الناظم  المرجعية و هو  القانون هو   . إلغاؤه 
القرار و ال يخالفه وليس العكس. خالصة الحديث تقوم الدولة و 
المجتمع بآٍن معاً بحماية مواطنيها و صيانة حقوقهم و الناظم هو 
القانون ومعايير الحماية المحلية و الشرعة الدولية. ال يمكن بحال 
ان يتم خرق حق دستوري و قانون و عدم احترامه بإصدار قراٍر 
اداري او وزاري يضرب بعرض الحائط كرامة و حقوق المرأة ، 
ال يمكن ان يأتي الدستور ليحمي حقوق مواطنيه جميعاً في الحرية 
و التنقل ليأتي امر وزاري و يضع الدستور جانباً و يخالف احكامه 

و يخنق حرية سفر وتنقل المرأة . 
اسبوع سعيد لكم جميعاً.

Parapsychologie 
DANS L'astrologie :

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

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

Mail :jackleblond888@yahoo.com

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

 514 961 0777

مناورات حبرية هي األوىل من نوعها يف آسيا

الشرطة األمريكية تقتحم سفارة 
فنزويال لدى واشنطن

رئيس الربملان الكوييت: األوضاع باملنطقة ليست مطمئنة ونستعد حلالة حرب

األمم املتحدة: هجوم صاروخي 
10مدنيني يف خميم  يقتل 

لالجئني بسوريا

يابانية  فرنسية،  أمريكية،  بحرية  قطعات    شاركت 
الخميس، في مناورات تجري ألول  وأسترالية، أمس 

مرة بين هذه الدول في المياه اآلسيوية.
البحرية،  التدريبات  هذه  تشكل  وبحسب »رويترز«، 
قبل  من  اآلسيوية  المياه  في  للقوى  جديدا  استعراضا 
الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها،  الذين يتخوفون 

من تصاعد قوة الصين.
 FS Charles« الفرنسية وانضمت حاملة الطائرات 
في  بحرية  آليات   ٥ إلى  وملحقاتها،   »de Gaulle
الهيليكوبتر  البنغال، من ضمنها حاملة طائرات  خليج 
المدمرة  الصواريخ  اليابانية »Izumo«، وحاملة 
 ،»USS William P. Lawrence« األمريكية

أسترالية.   وغواصة 
وبحسب بيان صادر عن األسطول السابع في الجيش األمريكي، 

نار  وإطالق  إبحار،  مناورات  نفذت  البحرية  القطعات  فإن 
حيا، وعمليات بحث وإنقاذ.

المنطقة،  في  للصين  العسكرية  القوة  تصاعد  ومع 
تتطلع الواليات المتحدة واليابان إلى إقامة عالقات 
دفاعية أقوى مع دول أخرى في منطقة آسيا والمحيط 
وبريطانيا،  فرنسا  ذلك  في  بما  الهادئ وخارجها، 
النفوذ  مع  قوى  توازن  في فرض  يساعد  قد  ما 

المتوسع. الصيني 
والمدمرة   »Izumo« اليابانية الحاملة  وكانت 
 ،»USS William P. Lawrence« األمريكية
شاركتا األسبوع الفائت، مع سفن حربية من الهند 

الجنوبي. الصين  ببحر  تدريبات  في  والفلبين، 
وجاءت هذه المناورات في المياه التي يمر عبرها 
حوالي ثلث التجارة البحرية في العالم، بعدما أبحرت 
سفينتان حربيتان أمريكيتان، بالقرب من جزر في 

أثار احتجاجا لدى بكين. المنطقة تطالب بها الصين، مما 

  اقتحمت الشرطة األمريكية، يوم الخميس، السفارة الفنزويلية في واشنطن 
العتقال ناشطين مؤيدين لرئيس فنزويال، نيكوالس مادورو، حاولوا منع 

السلطات من السيطرة على المبنى.
وقالت الناشطة من منظمة »CODEPINK« الحقوقية والمشاركة في 
حملة حماية المبنى، مدية بنيامين، عبر موقع »تويتر«: »الشرطة تقتحم 

السفارة العتقال مجموعة حماية السفارة«.
وأضافت بنيامين أن »الشرطة ألقت القبض على األشخاص الـ ٤ الباقين 
في سفارة فنزويال كجزء من مجموعة حماية السفارة«، معتبرة أن هذا 

اإلجراء »انتهاك مطلق التفاقية فيينا وأمر مخجل«.
وأكدت الناشطة األخرى من المنظمة نفسها، أرييل غولد، اقتحام السفارة، 
متهمة الواليات المتحدة بانتهاك القانون الدولي واعتقال الناشطين بصورة 

غير شرعية.
وأقامت مجموعة من النشطاء الحقوقيين األمريكيين داخل السفارة، منذ 
المتحدة  الواليات  لمنع  الفنزويليين  الدبلوماسيين  أبريل، بدعوة من   ٢٤

والمعارضة الفنزويلية من السيطرة على المبنى.
وأجبر الدبلوماسيون الفنزويليون على مغادرة السفارة، الواقعة في منطقة 
جورج تاون الراقية بواشنطن، في أواخر أبريل، بطلب من الخارجية األمريكية 

التي أكدت لهم أن الواليات المتحدة ال تعترف بمادورو رئيسا لفنزويال.
وعلى خلفية بدء »حملة حماية السفارة«، أوقفت السلطات األمريكية إمداد 
الناشطين  الفنزويلي  الرئيس  فيما »شكر«  المبنى،  إلى  المياه والكهرباء 

األمريكيين، معربا عن »إعجابه العميق« بحمايتهم المقر الدبلوماسي.

  قال مرزوق الغانم رئيس مجلس األمة )البرلمان( الكويتي إن األوضاع في المنطقة 
“خطيرة وليست مطمئنة” مشيرا إلى أن وزراء الحكومة شرحوا للنواب الخميس في 

جلسة سرية استعدادهم لمواجهة أي حالة حرب بالمنطقة.
وأضاف الغانم للصحافيين عقب الجلسة أنه تبين من العرض الذي قدمته الحكومة حول 
األوضاع بالمنطقة “مدى دقة وحساسية وخطورة المرحلة القادمة ووجوب االستعداد 

واتخاذ كافة االجراءات استعدادا لكل االحتماالت الواردة”.
وقال إن الوزراء قاموا “بشرح استعدادات الدولة لمواجهة، ال سمح هللا، أي حالة حرب 

في المنطقة”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك فرص للحرب بالمنطقة قال الغانم “بناء على 
المعلومات الموجودة التي ذكرت من إجابات المعنيين في الحكومة، نعم هناك فرص 
ليست ماضية  نسبتها عالية جدا وكبيرة واألمور  االحتماالت  )للحرب(.. هذه  لألسف 

في المسار أو االتجاه الذي نتمناه”.

  قالت األمم المتحدة في بيان أمس الخميس إن ما ال يقل عن 
عشرة مدنيين قتلوا وأصيب ٣0 آخرون في هجوم صاروخي 
الفلسطينيين قرب مدينة حلب  النيرب لالجئين  على مخيم 

السورية مساء الثالثاء.
وقالت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
)أونروا( في البيان “بينما كانت العائالت تجتمع لتناول وجبة 
النيرب  اإلفطار في رمضان، أصابت عدة صواريخ مخيم 

لالجئين الفلسطينيين المكتظ بالسكان في حلب”.
وأضاف البيان “بين القتلى أربعة أطفال أصغرهم عمره ست 

سنوات. وال يزال عدد من المصابين في حالة حرجة”.

القوات املسلحة تعلن القضاء على 47 تكفريًيا فى مشال ووسط سيناء
تنفيذ  المسلحة،  للقوات  العامة  القيادة  أعلنت    
فرًدا   47 على  القضاء  عن  أسفرت  نوعية  عمليات 
البنادق مختلفة  بحوزتهم على عدد من  تكفيرًيا عثر 
للتفجير بشمال ووسط  األعيرة وعبوات ناسفة معدة 

سيناء.
أن  امس  أذيع  بيان  فى  المسلحة  القوات  وأضافت 
بإكتشاف  قامت  العسكريين،  المهندسين  عناصر 
وتفجير ) 385 ( عبوة ناسفة تم زراعتها إلستهداف 
قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات وإكتشاف 
حرس  قوات  مع  بالتعاون  نفق  فتحة   )  2  ( وتدمير 

الحدود.
مخبًئا   29 وتدمير  باستهداف  الجوية  القوات  قامت 
وملجأ تستخدمها العناصر اإلرهابية، باإلضافة إلى 
االتجاه  4 منها على  97 عربة دفع رباعى،  تدمير 
االستراتيجى  االتجاه  على  و54  الشرقى،  الشمالى 

الغربى، و39 على االتجاه االستراتيجى الجنوبى.
33 سيارة، و8  وتدمير  القوات من ضبط  وتمكنت 
تستخدمها  معدنية،  لوحات  دون  نارية  دراجات 
العناصر اإلرهابية خالل أعمال التمشيط والمداهمة، 
العناصر  من  فرًدا   158 على  القبض  ألقت  كما 
وجاٍر  بهم،  والمشتبه  جنائًيا  والمطلوبين  اإلجرامية 

اتخاذ اإلجراءات القانونية حيالهم.
واكتشفت القوات ودمرت عدد من المخابئ واألوكار 
إليواء العناصر اإلرهابية، وعثر بداخلهم على كميات 
والذخائر  األسلحة  من  وعدد  اإلعاشة،  مواد  من 
السيارات  غيار  قطع  من  وكميات  األعيرة،  مختلفة 

بشمال ووسط سيناء.
بمسرح  المخططة  مهامها  البحرية  القوات  وتنفذ 
عمليات البحرين المتوسط واألحمر، لتأمين األهداف 
التسلل  أعمال  ضد  الساحلى  والشريط  االقتصادية 

البحرى، وتفعيل إجراءات األمن البحرى داخل المياه 
المصرية اإلقليمية.

االتجاهات  كل  على  الحدود  حرس  قوات  وتمكنت 
االستراتيجية من ضبط 585 بندقية مختلفة األنواع، 
و2 “رشاش، و80 خزنة بندقية آلية، و2088 طلقة 

مختلفة األعيرة.
كيلوجرام   646 ضبط  فى  القوات  ونجحت 
إلى  باإلضافة  بانجو،  كيلوجرام  و7707  حشيش، 
مخدر،  قرص  و633000  أفيون،  كيلوجرام   10
واكتشاف وتدمير 102 فدان من الخشاش والبانجو، 
و257 كيلوجراًما من بذور الخشاش والبانجو، كما 
التهريب،  أعمال  فى  تستخدم  172 عربًة  تم ضبط 
باإلضافة إلى ضبط 48 جهاز يستخدم للتنقيب عن 

المعادن، وكمية كبيرة من المبالغ النقدية.
وأحبطت محاولة للهجرة غير الشرعية لنحو 1048 

االتجاهات  كل  على  مختلفة  جنسيات  من  فرًدا 
“قاروصة   258117 وضبط  للبالد،  االستراتيجية 
سجائر”، ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة، 
و15  الصناعية،  األقمار  عبر  لالتصال  و12هاتًفا 

.GBS جهاز
المسلحة  للقوات  الباسلة  القتالية  لألعمال  ونتيجة 
صف  وضابط  ضابط  استشهد  العمليات،  بمناطق 
و3 جنود، وأصيب 4 جنود، أثناء االشتباك وتطهير 

البؤر اإلرهابية.
استمرار  على  والشرطة  المسلحة  القوات  وتؤكد 
جهودهما للقضاء على جذور اإلرهاب لتوفير الحماية 
واألمن لشعب مصر العظيم، فى إطار استكمال جهود 
مكافحة اإلرهاب على جميع االتجاهات االستراتيجية 

للدولة خالل الفترة الماضية.
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إلعالناتكم يف الرسـالة

الذين حيبون أن تشيع الفوضى
     ما أن أطلق معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، 
تغريدته التي يقول فيها: »إن من حق الدول العربية أن تدعم انتقااًل منظماً ومستقراً 
في السودان. وإن هذا الموقف يتضح لكل من يوازن بعناية بين التطلعات الشعبية 
إلى  المنطقة وال نحتاج  لقد واجهنا فوضى شاملة في  المؤسسي.  واالستقرار 
المزيد منها«، حتى علت أصوات أولئك الذين تستخدمهم بعض األنظمة والدول 
لمهاجمة دولة اإلمارات، فأمطرونا بتغريدات تكاد تكون مستنسخة من بعضها، 
تهاجم دولة اإلمارات، وتشكك في نواياها وأهدافها من مساعدة الشعب السوداني، 
والشعوب العربية عامة، وتتهمها بمحاولة اختطاف الثورات من أجل مصالحها، 
كأن اإلمارات دولة استعمارية عدوة، تسعى إلى فرض سيطرتها على هذه الدول 
والشعوب، وهذا أبعد ما يكون عن سياسة دولة اإلمارات المعروفة وعن تفكير 
قادتها. ورغم أن تغريدة معالي الدكتور أنور قرقاش كانت باللغة اإلنجليزية، 
األمر الذي يعني أن المقصود منها هو إيصال رسالة إلى جهات معينة، إال أن كل 
الردود تقريبا جاءت باللغة العربية، األمر الذي يعني أن ثمة فئة ما تريد تحويل 
التغريدة عن مسارها، وزرع فتنة بين شعب دولة اإلمارات والشعب السوداني 
الشقيق، الذي تربطنا به عالقات أخّوة ومحبة عميقة ال يرقى إليهما شك أو ريبة.
وعلى المنوال الذي غزل عليه هؤالء المغردون تغريداتهم، غزلت قنوات الفتنة 
الفضائية هي أيضا أخبارها وتقاريرها وتحليالتها، وراحت تبحث عن تصريح 
غريب لحزب صغير يبحث لنفسه عن دور، أو الفتة تسيء إلى دول التحالف 
العربي التي تقف مع السودان وشعبه كي ال تنزلق ثورته إلى ما انزلقت إليه ثورات 
أخرى في دول عربية شقيقة، وعملت هذه القنوات على إذكاء نيران الفتنة التي 
أطلقت شرارتها منذ اندالع ثورات »الجحيم العربي« الذي حاولت تسويقه على 
شكل ربيع خادع، أنبت أشواكا سّوقتها هي ومن يقف وراءها للشعوب العربية 
على أنها ورود وأزاهير، وعندما انكشف دورها، وانصرف الجميع عنها أخذت 
تحاول تسويق بضائع أخرى مغشوشة، كأن ذاكرة الشعوب مثقوبة ال تحفظ وال 
تعي، وكأنهم هم األوصياء على الشعوب العربية، يختارون لها أوقات منامها 
وصحوتها، ويوزعون على مواطنيها صكوك الوطنية والخيانة، غير مدركين 
أن لعبتهم قد انكشفت، وأن أدوارهم قد انتهت، وأن الشعوب أدركت ووعت، 

ولم يعد هناك من يقدر على فرض وصايته عليها.
لعل من حسنات ثورات الجحيم العربي، إن كان لها حسنات، أنها أعطت دروسا 
الفوضى في  الذي أشاع  الجحيم  تيار هذا  لم تنجرف وقتها في  التي  للشعوب 
اللذان  الجزائري والسوداني  الشعبان  العربية. وأبرز مثال على ذلك  المنطقة 
كان تحركهما حكيما وسلميا ومدروسا، جاء بالشكل الذي ال يشيع الفوضى في 
أهلها،  إلى سفك دماء  قائم على أرضها، وال يؤدي  بلديهما، وال يدمر ما هو 
محققا في الوقت نفسه إرادات شعوبها. وإذا كانت بعض الدول ذات األجندات 
المعروفة قد حاولت استغالل هذه الثورات وفشلت في ذلك، أو كان بعض ناشطي 
ورموز جماعة »اإلخوان المسلمون« المعروفين للجميع قد حاولوا الدخول على 
الخط بعد تحرك هذه الشعوب، ولم يجدوا سوى الصد والطرد والخذالن، أو 
كانت قنوات الفتنة الفضائية قد حاولت لّي أعناق الحقائق، وتوجيه مشاهديها 
نحو زوايا ضيقة ومظلمة ال تعبر عن المشهد الذي شاهدناه جميعا في ساحات 
االعتصام، أو كان بعض ذيول النظام المطرودين من بعض الدول الخليجية قد 
حاولوا رفع أصواتهم على منابر المساجد مهددين بالويل والثبور وعظائم األمور؛ 
إذا كان هؤالء كلهم قد فشلوا في اختراق ثورات هذه الشعوب، ولم يستطعيوا 
قلب الحقائق، أو المحافظة على بعض جذور جماعتهم بعد قطع شجرتها، فإن 
هذا ال يعني أن ثورة الشعب السوداني الشريفة أصبحت في مأمن من محاولة 
هذه األطراف الظاهرة والخفية التسلل إليها واستثمارها لصالحها، مثلما فعلت 
جماعة »اإلخوان المسلمون« في مصر، ومثلما تفعل اآلن في سوريا وليبيا قوى 
إقليمية، ودول كبرى، وجماعات وتنظيمات وميلشيات مسلحة، يتم إدخالها من 

قبل بعض الدول لتعبث بأمن هاتين الدولتين واستقرارهما.
لهذا كله تجيء تغريدة معالي الدكتور أنور قرقاش منبهة إلى أن خطر الفوضى ما 
زال قائما في المنطقة، وأن الحاجة إلى انتقال منظم ومستقر في السودان وغيرها 
من الدول التي تحاول شعوبها إصالح ما فسد من أنظمتها قائمة وضرورية، فما 
شاهدناه على مدى السنوات الثماني الماضية درس يجب أن تتعلم منه األنظمة 
والشعوب على حد سواء، والذين يعتقدون أنهم فوق مستوى التعلم من دروس 
الماضي مغرورون، والغرور في مثل هذه المواقف ال يؤدي إال إلى االنحراف 
عن الطريق السوّي، واالنزالق إلى الفوضى التي نحن لسنا بحاجة إلى المزيد 

منها، مثلما جاء في تغريدة معالي الدكتور أنور قرقاش. 
لقد كان الفتا في معظم الردود التي أتت على تغريدة الدكتور أن هناك نبرة عالية 
من التعالي واالعتداد بالتاريخ والماضي العريق للسودان الشقيق، وهذه حقيقة 
ال يمكن أن ينكرها أحد، فالسودان بلد عريق ذو حضارة ممتدة وضاربة في 
عمق التاريخ، حتى أن قدماء المصريين أطلقوا عليه اسم »أرض األرواح« أو 
»أرض هللا« عندما بهرتهم حضارته وخيراته. لكن هذا ال يعني أن نبقى أسرى 
للماضي، فاألمم والشعوب التي بقيت أسرى للماضي خسرت الحاضر والمستقبل، 
أما أولئك الذي يحبون أن تشيع الفوضى في المنطقة فأوراقهم مكشوفة للجميع، 

ومآلهم إلى الخزي والخذالن والفشل الذريع.
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املدير االقليمي ملوسوعة جينيس: 
كوبري “حتيا مصر” اجناز مهم للعنصر 

البشري يف مصر

بقلم: محمد منسي قنديل

اجلنة والنار

  القاهرة/ فرج جريس: صرح الفريق ُمهاب 
مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة 
أن حركة  القناة،  لمنطقة  االقتصادية  العامة 
المالحة بالقناة سجلت أول أمس، رقماً قياسياً 
في أعداد وحموالت السفن العابرة للقناة بعبور 
66 سفينة من االتجاهين دون انتظار، بإجمالي 
 41 عبرت  حيث  طن،  مليون   4 حموالت 
سفينة من الشمال بحموالت 1.9 مليون طن، 
فيما عبرت 25 سفينة من الجنوب بالمجرى 
المالحي الجديد للقناة بحموالت 2.1 مليون طن.
إحصائيات  أن  على  مميش،  الفريق  وشدد 
المالحة تبشر بالخير وتؤكد نجاح رؤية الدولة 
المصرية في االستفادة من الموقع الجغرافي 
الفريد للقناة في قلب العالم وذلك بتبنى سلسلة 
من المشروعات القومية العمالقة على رأسها 
تحققت  والتي  الجديدة  السويس  قناة  مشروع 

بالدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووقوف الشعب 
المصري البطل كله خلف هذا المشروع العمالق.

وأضاف رئيس الهيئة، أن تبني هيئة قناة السويس لسياسات تسويقية مرنة 
والتعامل بمنتهى الحرفية والمرونة مع كافة متغيرات صناعة النقل البحري 
واالستفادة من تعافي حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو االقتصاديات 
العالمية الكبرى، ساهم في جذب خطوط مالحية جديدة لم تكن تعبر القناة.

كما شهدت القناة عبور 7 سفن عمالقة تزيد حموالتها عن 150 ألف طن 

للسفينة، فيما عبرت 7 سفن ضخمة ضمن شريحة الحموالت التي تتراوح 
بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

 AL“ تصدرت حركة المالحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العمالقة
في  ألف طن،   159 بحمولة  المارشال،  علم جزر  رافعة   ”JASRAH
رحلتها القادمة من المملكة المتحدة والمتجهة إلى الصين، فيما جاءت سفينة 
الحاويات العمالقة “TIHAMA” التي ترفع علم مالطا على رأس قافلة 
الجنوب بحمولة 200 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة 

إلى المملكة المتحدة.

 القاهرة/ فرج جريس:   
اإلقليمي  المدير  عمر  طالل  أكد 
لموسوعة جينيس في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا أن كوبري تحيا مصر 
يعد من االنجازات المهمة للعنصر 

البشري في مصر.
مؤتمر صحفي  في  ـ  عمر  وقال 
مشترك مع المهندس محمد محسن 
صالح رئيس مجلس إدارة شركة 
“المقاولون العرب” يوم )األربعاء( 
ـ إنني سعيد للغاية بتواجدي اليوم 
في أرض الحضارة مصر لحضور 
تسجيل رقم قياسي جديد، مضيفا أن 
موسوعة جينيس سجلت اآلالف من 
اإلنجازات العالمية في مختلف الفئات 

على مدار العقود الستة الماضية
وأضاف قائال : إن العامل المشترك 
العنصر  هو  الفئات  هذه  لجميع 
أن  إلى  مشيرا   ، المميز  البشري 
هذا العنصر يسعى للتميز وهو ما 
لمسناه في اإلنجاز الذي شهدناه في 

مصر اليوم .
لموسوعة  اإلقليمي  المدير  وقال 
جينيس طالل عمر إن الموسوعة 
عامل  على  القياسي  للرقم  تنظر 
واحد فقط هو األكبر أو األعرض 
أو األطول ، فمثال برج خليفة يعد 
هو األطول في العالم بغض النظر 
عن عدد العمال الذين شاركوا في 

بنائه أو المدة الزمنية لتشييده.
مع  التواصل  تم  أنه  إلى  وأشار 
منذ  العرب”  “المقاولون  شركة 
عامين لتشييد كوبري )تحيا مصر(، 

حيث ناقشنا الشروط الخاصة بالرقم 
القياسي بمشاركة خبراء من الصين 
وجامعات مصرية، واستشاريين .

وأشاد طالل باحترافية فريق العمل 
والتنظيم الدقيق الذي كان من أهم 
العوامل إلنجاز العمل، مؤكدا أن 
يعتمد  جينيس  في  القياسي  الرقم 
على العرض لهذا الجسر، مشيرا 
إلى أنه يجب أن يكون جسرا معلقا.
من جانبه ، أعرب المهندس محمد 
محسن صالح، رئيس مجلس إدارة 
عن  العرب”  “المقاولون  شركة 
شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح 
السيسي لدعمه المستمر وثقته في 

الشركات المصرية .
وقال المهندس محسن صالح – خالل 
المؤتمر الصحفي لموسوعة جينيس 
العالمية حول إدراج كوبري )تحيا 

مصر( كأعرض كوبري ملجم 
إصرار  نرى  “نحن   – العالم  في 
الرئيس السيسي على تنفيذ الشركات 
المصرية لكل المشروعات ودعمه 
للشباب والشركات المصرية .. هذه 
جعلتنا  إيجابية  طاقة  أعطتنا  الثقة 
نتمكن من االنتهاء من مشروعات 

ضخمة “.
وقدم الشكر والتحية لجميع العاملين 
في شركة “المقاولون العرب” .. 
وقال :إنني أشعر بالفخر ولو ظل 
تطوير  من  وتمكننا  النهج،  هذا 
ورفع  البشرية،  وطاقتنا  أنفسنا 
إلى  سنصل  الشباب  جميع  كفاءة 

درجات عالمية “.

شقة للبيع يف القاهرة
شقة 100 متر مربع في الدور الثالث 

)مصعد( بوسط البلد بمدينة القاهرة
المطلوب نهائي 80 ألف دوالر تصلح 
سكن أو مكتب تجاري أو عيادة لطبيب

لمزيد من المعلومات االتصال 
بالسيد يوسف فؤاد

438 989 1056

بقلم: علي عبيد الهاملي

السيسى يفتتح حمور روض الفرج وكوبرى حتيا مصر امللجم

السيسي يبحث مع ولي عهد أبو ظيب آخر تطورات 
األوضاع اإلقليمية

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

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

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

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

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

األقل فساًدا بيننا جميًعا.
دعنا إذن من الحديث عن الجحيم 
العربي، فهو متحقق في واقعنا 
كل يوم، فقد خربوا مدنهم وسدوا 
شوارعهم بالمتاريس، واستبدلوا 
ثمن الخبز بالرصاص، وقتلوا من 
بعضهم البعض أكثر بكثير مما 

فعل األعداء.

 القاهرة/ فرج جريس: عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولى 
عهد أبو ظبي جلسة مباحثات، رحب خاللها الرئيس بسمو الشيخ 
بها  التي تحظي  العزيزة  المكانة  سيادته  بن زايد، مؤكداً  محمد 
دولة اإلمارات الشقيقة لدى الشعب المصري، وما تمثله العالقات 
المصرية اإلماراتية من نموذج للتعاون االستراتيجي بين األشقاء 
العرب، ومشيداً سيادته بالعالقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين 
التعاون  بأطر  االرتقاء  الحرص على مواصلة  البلدين، ومؤكداً 

المشترك مع اإلمارات في شتى المجاالت”.
كان الرئيس السيسي قد استقبل يوم األربعاء بمطار القاهرة الدولي، 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة”.
“من جانبه أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن اعتزاز بالده 
بالعالقات التاريخية التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين، مؤكداً حرص 
اإلمارات على االستمرار في تطوير وتعزيز آليات التعاون الثنائي 
في مختلف المجاالت بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين اللذين 

تربطهما عالقات المودة واألخوة”.
وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهزرية ان 
المباحثات بين الجانبين تناولت استعراض آخر تطورات األوضاع 
اإلقليمية، السيما في ضوء األحداث التي تشهدها منطقة الخليج 
تخريبية،  أعمال  إلى  اإلمارات  وتعرض ٤ سفن قرب سواحل 
في  بترول  له محطتي ضخ  تعرضت  الذي  الهجوم  فضاًل عن 
المملكة العربية السعودية، وهي األحداث التي تدينها مصر بقوة، 
حيث أعرب الرئيس عن التضامن الكامل من قبل مصر مع دولة 
للتصدي  السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
لكافة محاوالت النيل من أمن واستقرار البلدين الشقيقين، ومشدداً 
سيادته في هذا اإلطار على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة 

الخليج العربي باعتباره جزءاً ال يتجزأ من أمن مصر القومي”.
وقد أكد سمو الشيخ محمد بن زايد أهمية استمرار التنسيق والتشاور 

المكثف وتبادل وجهات النظر بين البلدين ومع الدول العربية الشقيقة للتصدي 
لما تواجهه األمة العربية من تحديات وأزمات، والتصدي للتدخالت في الشئون 
المنطقة وشعوبها،  أمن  العربية على نحو يستهدف زعزعة  للدول  الداخلية 
مشيداً في هذا اإلطار بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية لألمن 

واالستقرار في المنطقة.
كما تطرق الجانبان أيضاً إلى عدد من األزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، 
حيث أعربا عن دعمهما لجهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف األزمات 
التي تعاني منها المنطقة، مشددين على أولوية دعم سيادة الدولة الوطنية على 
أراضيها والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها وحماية مقدرات شعوبها”.

مميش: قناة السويس تسجل رقما قياسيا بعبور 66 سفينة 
حبموالت 4 ماليني طن

 القاهرة/ فرج جريس:  افتتح يوم األربعاء الرئيس 
الفرج وكوبرى  السيسي محور روض  الفتاح  عبد 
“تحيا مصر” المار أعلى نهر النيل والذى سيدخل 
موسوعة “جينيس” لألرقام القياسية كأعرض كوبرى 
فى العالم، تم عرض فيلم تسجيلى من إنتاج الشئون 
المعنوية للقوات المسلحة يعرض مراحل بناء محور 

روض الفرج وكوبرى تحيا مصر.
المشروع تم تنفيذه تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية 
الشركات  بالتعاون مع عدد من  المسلحة،  للقوات 
السيسى، إن  الرئيس عبدالفتاح  المصرية، وقال 
العامة في أسرع  المشروعات  لتنفيذ  مصر تسعى 
وقت ممكن بما يحقق توفير الوقت والجهد والمال.

وتساءل السيسى خالل افتتاح محور روض الفرج 
وكوبري تحيا مصر، ماذا لو تم عمل هذه المشروعات 
فقال  الحالى؟  الوقت  تكلفتها فى  فى هذه األيام ما 
إيهاب  اللواء أركان حرب  الهندسية  الهيئة  رئيس 
الفار، إن تكلفتها األساسية حوالى 170 مليار جنيه، 
ولكن لو تم عمل هذه المشروعات فى يومنا الحالى 
ستكلف الدولة حوالى 400 مليار جنيه، وذلك ألن 

فرق سعر الجنيه يختلف.
وقال الرئيس: “أنا بسمع كل الحاضرين لماذا كنا مستعجلين 
على هذه المشروعات، رغم أن هناك الكثير من الشركات 
رأوا أن االستعجال غير مبرر، ولماذا الدولة تريد االنتهاء 
من أكبر حجم من العمل خالل 4 سنوات الماضية أو قبل 
ذلك ألننا كنا مقدرين إن كل إنجاز سيتم االنتهاء منه هو 

توفير فى الوقت والجهد والمال”.
وأوضح أن المال ليس في تكلفة المشروع فقط وإنما في 
العوائد الخاصة به التي سيتم التحصيل عليها، وأعطى 
الرئيس مثال الكوبري الذي يتم افتتاحه امس، وقال : كان 
من المفترض أن يتم افتتاحه خالل شهرين أو 3 أشهر 
طبقا للخطة، لكن نحن ضغطنا أنفسنا، وقلنا نريد أن نشعر 
المواطنين في هذا الوقت االستفادة من المحور الجديد لكى 
يتم تيسير الحركة لمستخدمى السيارات بأنواعها المختلفة 
بهذا  فى المنطقة المزدحمة، وتم حل مسألة كبيرة جداً 

المحور فى حياة المواطنين واقتصادهم”.
وقال: “أنا أريد أن أقول، إن حجم األموال التى تم إنفاقها 
خالل 5 سنوات الماضية بدون مبالغة لو كنا انتظرنا ألى 
أسباب أن يتم بدء هذه المشروعات حالياً، أتصور أننا قد ال 
نستطيع أن نطلقها ألنه لم يكن فى استطاعتنا ذلك مادياً”.
وأشار الرئيس إلى أن هذا سؤال يمتد لكل المشروعات 
التي تم تنفيذها، يعنى لو بنتكلم عن مشروعات اإلسكان 
ينطبق عليه هذا الكالم بشكل أو بآخر، كان رقم منذ 3 
أو 4 سنوات، ولكن فى الوقت الحالى نتحدث عن أرقام 
أكبر من ذلك بكثير”، ويتكون محور روض الفرج من 

اتجاهين وعرضه 64.5 متر وبالتالى سيكون أكبر الطرق 
عرضاً فى العالم ويضم كل اتجاه 6 حارات مرورية 4 
منها للسيارات المالكى وحارتان لألتوبيس شاملة 6 منازل 
ومطالع بمنطقة المظالت و8 مطالع ومنازل بالدائرى.

يهدف المحور إلى تقليل زمن الرحالت بين شرق وغرب 
الجمهورية والعكس بحيث يكون محوراً موازيا لمحور 26 
يوليو، مما يساعد بشكل كبير على حل األزمة المرورية 
به، وربط القادم من مناطق شرق القاهرة »مدينة نصر 
ومصر الجديدة« بغرب القاهرة »الشيخ زايد و6 أكتوبر« 

دون ضرورة المرور بمنطقة وسط البلد.
عبارة  300 مليون جنيه سنوياً  المحور حوالى  ويوفر 
عن سوالر وبنزين كانت تستهلكها السيارات في الرحلة 
من شبرا إلى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، ومن 
إلى  الرحلة لتصل  الجديد مدة  المحور  يقلل  المقرر أن 
20 دقيقة فقط، ويضاعف من قيمة محور تحيا مصر 
الدائري اإلقليمي  بالطريق  الدائري  الطريق  أنه يربط 
وامتدت مرحلته األولى بطول 30 كيلو متراً من تقاطع 
طريق إسكندرية الصحراوى عند عالمة 39 وحتى 
الدائري عند منطقة الوراق، والمرحلة  تقاطع الطريق 
الثانية من المحور التي تم افتتاحها أمس تمتد من تقاطع 
الطريق الدائري عند منطقة الوراق مروراً بالنيل الغربى 
الشرقى حتى منطقة شبرا،  النيل  الوراق فى  وجزيرة 
وتم خالل المرحلة الثانية من كوبري تحيا مصر إنشاء 
الذى سجل في  الملجم  الخرسانى  كوبرى تحيا مصر 
القياسية بوصفه أعرض  موسوعة “جينيس” لألرقام 

الكباري الملجمة فى العالم.

 8 المشير طنطاوى بطول  إنشاء امتداد محور  ويتم 
كيلومترات وعرض 30 متراً ليصبح 3 حارات مرورية 
لكل اتجاه لربط كوبرى 6 أكتوبر بمحور المشير، كما تم 
االنتهاء من كوبري المقدم شهيد أحمد أبوالنجا اتجاهين 

لخلق تقاطع حر بين محورى المشير والشهيد.
وقال المهندس محمد محسن صالح رئيس مجلس إدارة 
شركة المقاولون العرب خالل االفتتاح أن مصر شهدت 
نهضة شاملة فى جميع المجاالت خاصة فى تنفيذ عدد 
كبير من المشروعات العمالقة في وقت ال يتجاوز بضع 
سنوات، مما أسهم في توفير ماليين من فرص العمل وخلق 
خارطة تنموية جديدة بمصر التي أصبحت تجربة ناجحة 

ونموذجاً للعديد من الدول بالمنطقة والعالم.
الطريق  تمتد من  المحور  الثانية من  المرحلة  وأكد أن 
النيل الغربي وجزيرة  الدائري غربا مرورا بفرع 
الوراق، وفرع النيل الشرقي وصواًل إلى منطقة شبرا 
اتجاهين وبعرض  بإجمالي أطوال 17.2 كم فى  شرقا 

متغير من 48 إلى 67.36 متر.
وأوضح أنه بعقد مقارنة بين محور تحيا مصر الذى 
يمثل %110 من كوبري أكتوبر نجد أن المدة الزمنية 
إلنشاء كوبرى أكتوبر قد امتدت لتصل إلى 17 عاماً، 
بينما استغرق العمل في محور تحيا مصر 4 سنوات، 
6 أبراج عمالقة ومثبت  ويرتكز جسم الكوبرى على 
160 كباًل، حيث تحتوي هذه  بهذه األبراج من أعلى 
 1400 أطوال  بإجمالي  الكابالت على أسالك صلب 
كم، باإلضافة إلى مليون متر مكعب خرساني و2900 

ألف طن حديد.



    كان للفنان المصري القديم الدور 
البارز والفعال في إخراج هذه االعمال 
التى  االعمال  وهذة  الرائعة  الفنية 
المصري  والمهندس  العامل  شيدها 
وتبقي شاهداً  اآلن  باقية حتي  القديم 
فريداً على عبقرية المصري القديم فى  
تشيد أعظم حضارة في العالم أجمع .

 ومن وراء الفنانون كان هناك العمال 
وهم المحرك الفعلي لمختلف نواحي 
الحياة وقام على عاتقهم هذا الخضم 
على  الحضاري  اإلنتاج  من  الهائل 
منه  انبعثت  الذي  النيل  نهر  ضفاف 
القديمة فكانت أول  الحياة في مصر 

حرفه هي الزراعة.
 وكانت الزراعة من األعمال الهامة 
للحضارة  رسمت  والتي  والشاقة، 
المصرية معالمها الرئيسة وكان انتظام 
الزراعة هو أهم سمة لحياة المصري 
القديم، ثم بعد ذلك اتجه إلى الحرف 
األساسية للتكيف مع البيئة المحيطة، 
فلوال العمال المصريون لما تم إنجاز 
األهرام الخالدة، ولواله لما كانت المعابد 
والمقابر باقية حتى اآلن، وما عرفنا 
الصناعات الخشبية والمعدنية وطريقه 
صنع األواني والفخار وصناعة الذهب.

وكان العامل المصري القديم هو سببا 
الصناعات  هذه  وبقاء  أستمرار  في 
اليدوية القديمة فقد عمل في ظل عدم 
اإلمكانيات وأبدع وإخراج من تحت 
يديه أجمل األشياء التي إلنزال نفخر 
بها أمام العالم أجمع، أي باختصار أننا 
لن نرى أسماء هؤالء الملوك العظام، 
أهم  ومن  العمال   أولئك  إتقان  لوال 
ابداعات العمال تشيد األهرامات التى 
تدل على االعجاز الهندسي للمهندس 

والعامل المصري ولقد أكتشف عالم 
االثار المصرية الدكتور زاهى حواس 
مقابر العمال بناه الهرم ليثبت للعالم 
أجمع ان المهندس والعامل المصري 

هم من بنوا هذه االهرامات الخالدة 
 ومن أهم الصناعات في مصر القديمة 
كانت الصناعات الحجرية: مثل صناعة 
التماثيل واألواني الحجرية، وصناعة 
قطع األحجار من المحاجر، الصناعات 
المعدنية: مثل الذهب والفضة وغير 
ذلك وقد بلغت دقة كبيرة مثل ذلك في 
قناع  مثل  الفنية  األعمال  من  العديد 
الصناعات  آمون،  توت عنخ  الملك 
العقاقير  األدوية  الكيماوية: صناعة 
الطبية، والصناعات الخشبية: ومثل في 
صناعة األثاثات المنزلية والجنائزية.
اشد  عانوا  العمال  أن  الرغم  وعلى 
المعاناة في العمل في الظروف القاحلة 
إال أنهم كانوا أحيانا يطالبون بحقوقهم 
المادية، وقاموا بعمل أول إضراب في 
مسجل في التاريخ حتى اآلن في عهد 

الملك رمسيس الثالث.
 وعلى جدران معبد هابو في مدينة 
األقصر يسجل لنا التاريخ أول احتجاج 
عمالي منذ آالف السنين، فاجتمع العمال 
المصريون في المعبد الجنائزي الذي 
بإعالن  وقاموا  الثالث  بناه رمسيس 
االحتجاج واالعتصام رفضا لسياسة 
على  تقوم  التي  االقتصادية  الملك 
الفارهة  المعابد  بناء  في  اإلسراف 
مما أضعف االقتصاد حينذاك وتأخر 
المدينة لمدة  للعمال في دير  األجور 
شهرين، وامتثل الملك رمسيس الثالث 
لمطالب العمال وانتهى االعتصام الذي 

خلدته جدران معبد هابو باألقصر.

  كلودين كرمة

بقلم : على أبودشيش 
المصرية اآلثار  خبير 

المرأة  عاتق  يقع على  متى    حتى 
وتحمل  المعاناة  من  الكثير  تحمل 
فى  المطلقة  المسئولية  و  المشقات 
نجاحا  حقت  وان  المجاالت..  شتى 
فيرجعون ذلك الى الحظ او الظروف 
، وان فشلت فهى بالتبعية غير مؤهلة 
البداية  منذ  لها  مقدراً  كان  ما  وهذا 
التهكم وتقع فريسة  الكثير من  وتجابه 

لالنتقاض والمالمة.
من  المرأة  تقدير  سيظل  متى  حتى 
الغرباء وليس من ذويها..ولماذا ينظر 
بتقدير  األخريات  النساء  الى  الرجال 
التقدير  يظهرون عدم  بينما  وإعجاب 

الى بناتهم وأخواتهم وزوجاتهم..
مع ان البيوت تقوم على صبر النساء 
واحتمالهم ومع  تحملهم  بقوة  وتستقيم 
نجاحها فى كثير من  اثبتت  المرأة  ان 
الرجال  ان عقول معظم   إال  الميادين 
دائما  ويحاولون  انصاف  بغير  تحكم 
ايجاد نقاط ضعف يتسللون من خاللها 
اعتزاز  من  بداخلها  ما  هدم  محاولين 
بهذا  ويظنون  وإصرار  وثقة  بالنفس 
وعلو  على سيطرتهم  يحافظون  انهم 

مكانتهم..
ففى بالدنا ال يزال فكر “ سي سيد “ 
يتظاهر  ومن  المجتمع  على  مسيطر 
بالتمدين ففى نفسيته تكمن هذه اآلفة...
يملك  يزال  فى مجتمعاتنا ال  والرجل 
بالكثير  ويتمتع  االمتيازات  الكثير من 
فعل  وإذا  نقاشا  يقبل  الحقوق وال  من 
فمن باب التعاطف او اظهار نوع من 
و”  االضعف  الجنس  على  االشفاق 

جبر الخواطر “.
وحدسها  المرهف  المرأة  فإحساس 
مميزاتها  االمين من  قلبها  و  الصادق 
الرجل ونضيف  دون  بها  تتمتع  التى 
وشخصيتها  عقلها  رجاحة  ذلك  الى 
وإصرارها  الثاقب  ونظرها  المتميزة 
تفرضها  متنوعة  ألعمال  وإتقانها 
أو  زوجة  أو   كأم  مسئولياتها  عليها 
جانب  الى  او صديقة   ابنة  أو  أخت 
؛  مستقبلها  تبنى  عاملة  امرأة  كونها 
فإنها تحدث تغيرا جذريا فى العديد من 
المفاهيم  من  الكثير  وتغير  المجاالت 
وتحطم  المغلوطة  والحقائق  الخاطئة 
القيود التى فرضت عليها وتخرج عن 

المألوف بحذر ومهارة. 
وبالرغم من تبؤ المرأة ألهم المناصب 
تخضع  مازلت  انها  إال  الدولة  فى 
النعم  فهى  نعم  قال  فان  الرجل  لرأى 
؛  النهائي  الرفض  فهى  ال  قال  وان 
يرفضها  المنهج  ذلك  خالفت  وان 
وخارجة  متمردة  ويعتبرها  المجتمع 
اساس  التى هى  والتقاليد  العادات  عن 
المجتمع وعماده..بادعاء ان  التقدم ال 
األمر  حقيقة  فى  التمرد..ولكن  يعنى 
ولكنه رفض مشروع  تمرد  ليس  انه 
ألفكار عقيمة تحد من الحرية و تنصر 
وتسيطر  المواهب  وتكبت  العنصرية 

على العقول وتحجر على المشاعر.
من  اكثر  النحو  ذلك  على  ونقيس 
تعيق  قيود  اصبحت   متهالكة  احكام 
االنطالق  وتعطل  االحالم    تحقيق 
شأنا  وأجل  اشراقا  اكثر  مستقبل  نحو 

الرجل  بين  فقط  تكمن  ال  فالمشكلة  ؛ 
والمحكوم  الحاكم  بين  ..انما  والمرأة 
فما  السياسة  او  العمل  مجالت  فى 
نطالب به ونستميت من اجل الحصول 
عليه انما هو حق واجب فى مجتمعات 
انها رفضت  عنا  يميزها   ما  اخرى 
البناءة  و  ان تضع الغالل فى االيدى 
سمحت لها باالنطالقة الخالقة وقصر 
الهدامة  اآلثمة  االيدى  على  العقاب 
العقول  كل  امام  المجال  ففتحت   ،
المستنيرة وااليدى العاملة حتى تحقق 
يجب  فالخير   ، ولمجتمعها  لها  الخير 
تنفصل  ال  المجتمع  يعم ومصلحة  ان 
يكون  وحتى  لفرد  ا مصلحة  عن 
المجتمع ناجح فال بد ان من يبنيه يكون 
مميزا ذو علم وشخصية متميزة وفكر 
سمة  من  المجتمع  فسمة  ؛  مستنير 

افراده والعكس صحيح.
حتى  باألقلية  التضحية  منطق  فان 
تستفيد االغلبية انما هو منطق تعسفى 
انما  جيدا  يخطط  من  الن   ، وفاشل 
بأكملها   العملية  انجاح  الى  يسعى 
ان  هذا  ؛  الكل  نتاجها  من  ليستفيد 
معنى  يعى  انسان  الخطة  كان واضع 
الحياة فى كرامة وعدالة ويتمتع بقدر 
منصبه  عليه  يحتمه  الذى  الذكاء  من 
من  نعانى  وإال سنظل   .. ومسئولياته 
والقهر   والظلم  والعنصرية  التفرقة 
ننتظر  فال  يعانى  المجتمع  ومدام 
مكانة  ذو  مرموق  مجتمع  يكون  ان 
واحتراما  تكريما  الرؤوس  له  تنحنى 

وإجالال.

هرطقات سياسية
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العالناتكم في الرسالة

  مقدمة:  
ال تهدف هذه الدراسة الطويلة نسبياً إلى تخوين 

عن  بالمسؤولية  أحد  أواتهام 
ماحدث ويحدث في منطقة الشرق 
عامة  العربي  والعالم  األوسط 
وسورية خاصة. ولكنها تهدف 
إلى إلقاء نظرة موضوعية عن 
أسباب هذه األزمات وتطورها 
ما  إلى  حتى وصلت  المستمر 
وصلت إليه من تدهور وتفرقة 
من  كبيراً  وتمزق شمل جزءاً 

العالم العربي.
عن  الحديث  أستأنف  أن  قبل 
الموضوع البد من التذكير بأن: 
في  تدرس  التي  التاريخ  “كتب 
جميع مدارسنا تصور األحداث 
الواقع كل  تختلف عن  بصورة 
اإلختالف...يخطئون حين يحسبون 
أنهم في تجنبهم لخوض التفاصيل 

المصلحة  يخدمون  الحقيقية  األسباب  وشرح 
يريدون  بها من حيث  فهم يضرون  الوطنية، 

خدمتها )١(”
الدراسة لن تتوسع  إلى أن  المفيد اإلشارة  من 
وتتطرق للصراعات في اليمن أو ليبيا وشمال 
أنها  كما  مختلفة،  أسبابها  ألن  مثاًل  أفريقيا 
حديثة نسبياً، رغم أن هناك تشابه ببعض منها. 
لذلك ستركز دراستنا هذه، إن صحت تسميتها 
بالدراسة، على بالد الشام التي تشمل سورية. 
بالد  “أزمات  أيضاً  أعنونها  بأن  فكرت  لذلك 
الشام، سابقاً والحقاً.” الحقيقة أن هذا العنوان 
العنوان األصح لبالد كانت موجودة  قد يكون 
اإلستعماريون  اإلسم أصاًل حتى مسحها  بهذا 
وقاموا  األولى  العالمية  بالحرب  المنتصرون 
بتقسيمها على الشكل الذي نراه حالياً. ليس هذا 
فقط، فهم لم يكتفوا بالتقسيمات السابقة بل يريدون 
اليوم تقسيمها من جديد إلى أجزاء أصغر على 

أسس إثنية وطائفيه. 
أعتقد دون اإلستناد إلى مرجع أو تفسير سابق 
بأن تسمية بالد الشام هي تعريب للتسمية العبرية 
إلى مرجع  اإلستناد  أيضاً دون  بالد سام ألنه 

أعتقد أن السين العبرية تلفظ شين بالعربيه. 
أحد  أن  إلى  أشير  أن  العلمية  األمانه  تقتضي 
بالجزء  إليها، خاصة  استندت  التي  المراجع 
نقلته من صفحة  القديم  بتاريخ حلب  المتعلق 
األستاذ الكبير محمد قجة رئيس جمعية العاديات 
في حلب وأحد كبار مؤرخيها. المراجع األخرى 
كثيرة سأحاول بنهاية البحث ذكرها، أو على 

األقل ذكر أهمها.
من  الحالية  األمور  مجريات  نفهم  لكي  البد 
القديمة  العصور  المنطقة من  بتاريخ  الغوص 
جداً حتى اليوم كي ندرك لماذا وكيف وصلنا 
إلى مانحن علية وإلى أين المفر؟ إن استطعنا 
التي  العريضة  الخطوط  بعض  اقتراح  سوية 
تمكننا من الخروج من المأزق بل المآزق التي 

نعاني منها.  
اليوم من العودة  مايجري  البد لكي نفهم جيداً 
إلى التاريخ السحيق لبالد الشام وموقعها ألنه، 
برأيي الشخصي الذي قد يوافقني علية البعض 

ويختلف معه كثيرون له عالقة وثيقة بمجريات 
األمور اليوم. ال أستعجل أحداً كي يوافقني الرأي 
أو يختلف معه ولكننا سنعود إلى 
هذا التساؤل في نهاية الدراسة 
ونطرح هذا السؤال من جديد. 

سورية ماقبل التاريخ:
تعتبر بالد الشام وتحديداً سورية 
من أقدم البالد التي سكنها البشر 
وعرفت أول المجتمعات الزراعية 
ومهد األبجدية األولى في التاريخ، 
فدمشق وحمص وحلب من أقدم 

مدن العالم. 
ذكرت في المقدمة أن جزءاً كبيراً 
أخذته  حلب  عن  الحديث  من 
الباحث  البار  إبنها  من صفحة 
والمؤرخ رئيس جمعية العاديات 
األستاذ محمد قجة، فإليه أتوجه 
جهوده  على  الجزيل  بالشكر 
الكبيرة بجمع تلك الكمية الهائلة 
النصيب  لمدينة حلب  كان  إذ  المعلومات.  من 
األكبر من الدمار ألهميتها التجارية ووقوعها 
فيما بعد على طريق الحرير، ولعلها من أكثر 
مدن العالم تعرضاً للدمار عبر التاريخ البشري، 
األنقاض  تنهض من تحت  دائماً  ولكنها كانت 

وتستأنف رحلة حياتها وردة متفتحة.  
اكتشفت بقايا إنسان نياندرتال الذي عاش قبل 
١٢٠ ألف عام في “الديدرية” في منطقة حلب 
كما بينت تنقيبات “تل القرامل” بداية اإلستيطان 
التي تعود إلى ١٢  الزراعي في منطقة حلب 

ألف عام قبل الميالد. 
الفترة  خالل  حلب  وخاصة  سورية  شهدت 
الممتدة من العام ٤٠٠٠ حتى العالم ٣٣٣ قبل 
الميالد دول وحضارات مختلفة من السومريين 
حتى اإلغريق. دمر ريموش األكادي حلب عام 
٢٥٢٥ قبل الميالد وقامت على أنقاضها الممالك 
العمورية أواخر األلف الثالث قبل الميالد في 

بابل وماري ويمحاض “حلب” وإيبال. 
حلب  “حاتوشيلي”  بقيادة  الحثيون  اجتاح 
إبنه  وتاله  ودمروها  الميالد  قبل   ١٦٢٠ عام 
لهم. وصل  عاصمة  واتخذوها  “مورشيلي” 
الفراعنة بقيادة تحوتمس الثالث في عام ١٤٧٣ 
قبل الميالد إلى الفرات بعد معركة مجيدو مع 

التحالف السوري. 
عاد الصراع على النفوذ بين الحثيين والفراعنة 
في عام ١٢٨٥ قبل الميالد. كانت معركة قادش 
ملك حلب  بين  الصراع  ذلك  معالم  أبرز  من 
انتهت  الثاني  “تلميشاروما” ورمسيس  اْلِحِثّي 
بزواج األخير من أميرة حثية، يقال أنها الزوجة 
أواخر  في  الحثية  المملكة  رقم ٤٠١. سقطت 
القرن الثاني قبل الميالد وقامت على أنقاضها 
أن  الممالك  بهذه  الطريف  اآلرامية.  الممالك 
عددها ٢٢، وهو العدد نفسه في جامعة الدول 
العربية!!!! وقد أنهى اآلشوريون تلك الممالك 
ودمرها  حلب  دخل  الذي  شلمنصر  يد  على 
في عام ٨٥٣ قبل الميالد. جاء بعدهم الفرس 
اإلخمينيون وأقاموا إمبراطوريتهم ودخلوا حلب 

ودمروها عام ٥٤٠ قبل الميالد. 
للحديث بقية

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

اإلعالم واإلشاعة .. 
إىل أين ؟؟

جائزة الشيخ زايد للكتاب تفتح باب الرتشح لدورتها الـ ١4

»هي«  ما بني الصمت واخلوف..!

بقلم/ أسماء أبو بكر
بقلم : خالد بنيصغي 

العربية  لفظاً مستحدثاً علي مجتمعاتنا  التحرش    يعد 
األصيلة، التي تتسم بقيم وأخالق وعادات وتقاليد وأعراف 
تحافظ علي المرأة وتصونها، وتحميها من أى انتهاكات، 
أو أي تجاوزات تصدر من الغير، سواء القريب منهم أو 
 Sexual« للتعبير اإلنجليزي فالتحرش ترجمة  البعيد، 
التي تكون  Assault Harassment«، تلك الجريمة 
قواًل أو فعاًل أو إشارة أو حركة أحياناً،و أحياناً تجمع بين 
الخفيفة  كل هذه الصور، والتي تحمل معني االعتداءات 
والمروادة، والتي تجمع ما بين الرغبة الجنسية والعدوان 
من طرف الي آخر ، وتلك الرغبات تتنافي مع األعراف 
والمبادئ والقيم التي تحافظ علي المرأة وتصونها وتحميها، 
ومع هذا الحضور األنوثى في كل موقع وكل مكان والذي 
بات امراً واقعياً لعديد من األسباب ؛ فقد أصبحت جريمة 
الظواهر  المجتمع، ومن أخطر  في  التحرش أكثر شيوعاً 
التي تشكل نوعاً من أنواع القهر علي من وقع عليه بالفعل، 
وأسوء أنواع االستغالل وأبشعها علي اإلطالق، فقد 
أخذت تغزو المجتمعات الغربية، ولكنها أيضاً ظاهرة أشد 
المحافظة علي عاداتها  الشرقية  المجتمعات  حساسية عند 

وتقاليدها، وخاصًة في الفترة االخيرة.
 يري البعض أن المرأة سبب انتشار وشيوع هذه الجريمة، 
ثمَّ وجب  أثارها، ومن  الجانب األكبر من  والتي تتحمل 
الجوانب،  علينا أن نستدعي تحليلها -الظاهرة- من كافة 
بالنسبة  السبب  لها؛ فقد يكون  الرئيسي  السبب  ومعرفة 
المالئم في مجتمع ال يحترم  بالزي  التزامها  للمرأة. عدم 
حريتها؛ مما يعطي عنها فكرة االنحالل، وأنها امرأة 
)سهلة(، ألنها تعرضت للتحرش، ومن سلبية المرأة التي 
المختصة عن ما  الجهات  تبلغ  أنها ال  للتحرش  تتعرض 
الدفاع عن نفسها خجاًل من  حدث لها، وترضي بعدم 
السبب أيضا شعور  للعار، وقد يكون  المجتمع، وتجنبًا 
المرأة فريسة سهلة يستطيع أخذ كل ما يريده  الرجل أن 
منها دون أى مسائلة قانونية، ويكون ذلك عن جهٍل، ألن 
القانون يعتبر التحرش جناية تجعل المتحرش يُعاقب عليها 
عقوبة تتراوح مابين ثالث سنوات إلي سبع سنوات فقط، 
أما بالنسبة للعوامل الدينية؛ فنجد أن هناك بعد عن الدين 
وآدابه وتعاليمه التي تدعو إلى غض البصر، وعدم النظر 
التفكك المجتمعي وغياب  الي ما حرم هللا، باإلضافة إلى 
قيمة التكافل االجتماعي واحترام األخرين وحرمانهم من 
إنشاء  الهام والألساسي في  العامل  حقوقهم، وقد يكون 
متحرش هي االسرة، من خالل عملية التنشئة اإلجتماعية، 

إما ان تجعله سوياً أو منحرفاً.
عالمنا  يعيشها  التي  التكنولوجية  العولمة  أن  أعتقد 
لشبكة  السيئ-  -أو  المتزايد  اإلستخدام  نتيجة  المعاصر 
أي عوائق  االجتماعي دون  االتصال  األنترنت ومواقع 
قد ساهم وساعد  جغرافية وزمنية وأمنية وقانونية، 
وسائل  انتشار  وأيضًا  الظاهرة،  هذه  انتشار  علي 
اإلباحية علي  المسمومة واألفالم والمواقع  اإلعالم 
اشكاله  بكافة  اليوم  األنترنت، أصبح اإلعالم  شبكات 
إلي نشر  فيسعي  ويقلده في.كل شئ،  الغرب  إلى  يميل 

إفساد عقول  الخالعة والعري، وعوامل تساعد على 
اإلنترنت  الي ألن شبكة  الطرق، ونشير  بكل  الشباب 
من اإلعالم غير  نوعًا جديداً  التواصل خلقت  ومواقع 
المنضبط، وساهمت في شيوع هذه النوعية من الجرائم، 
خاصًة بعد اكتشاف وسائل تواصل أكثر سرعة وانتشاراً 
الهائل  االنفتاح  وبعد  اإلنترنت،  بشبكة  وأجهزة مستمرة 
والمفاجئ علي خصوصيات األشخاص األخرين من 
خالل وسائل التواصل الفوري، وزيادة اعتمادية األفراد 
كافة  تيسير  الجنسين عليها في  من مختلف األعمار من 
اليومية، لجأ الكثير من مستخدمي مواقع  شوؤن حياتهم 
التواصل اإلجتماعي خاصة »الفيسبوك« ورسائل تعرف 
التعارف وتويتر  الصداقة و  إلي  تدعو   »spam« بـ
بها  والتي  المحمول،  الهواتف  الفورية علي  والرسائل 
المجاني »واألنستجرام«  االتصال  اب وبرامج  »واتس 
التي   »Pop-ups« المنبثقة والصور الرمزية، والنوافذ 
إعالنات جنسية، أصبح بعض األشخاص  تحتوي علي 
أفعال غير مشروعة،  ارتكاب  في  المواقع  يستغلوا هذه 
وغير مباحة من أهمها ما أُصطلح علي تسميته بالتحرش 
االنترنت  استخدام شبكة  والمتمثل في  اإللكتروني، 
إلكترونية )صور’  إرسال رسائل  في  التواصل  ومواقع 
عبارات ‘ كليبات( تتضمن محتوي إباحي ذات مضامين 
وإيحاءات جنسية وتسيئ الحياء، ولألسف الشديد يحدث 
أو من غير  التواصل  بين األصدقاء على مواقع  هذا 

االصدقاء.
القيمية  المنظومة  الحاجة لمراجعة  نحن اآلن في أمس 
باتت في مستوى متدنى ال  للمجتمع، والتي  واألخالقية 
يمكن معها أن يكون هناك مجتمع سوى نهائيًا، لذلك 
علينا التركيز من جديد على دور األسرة في تربية أبنائنا 
تربية سوية، ومن الضروري أيضاً أن تستعيد المؤسسات 
المؤسسات دور  لهذه  فقد كان  التربوي،  التعليمية دورها 
أصيل في التربية في األجيال السابقة، حتى وإن كان هناك 
قصور في الجانب التعليمي، وكذلك نحن في أشد الحاجة 
العادات والتقاليد  الدينية ويحترم  التعاليم  يقدر  إلى إعالم 
للتمسك بها والحفاظ  والقيم والمبادئ األخالقية ويدعو 
لثقافات األمم والشعوب،  عليها، فاإلعالم مكون أساسي 
وفي مجتمعنا العربي هو المكون األساسي وفي كثير من 

األحيان هو المكون الوحيد لثقافته وقيمه. 
على الدولة أن تسن تشريعاً خاصاً لهذه الجريمة، يُعاقب  
التي تظل  القضايا  بعيداً عن  مرتكبيها بشكل سريع، 
سنوات أمام القضاة في المحاكم، بل يكون العقاب سريعاً 
وعلنياً، حتى يكون التحذير شديداً، والعقوبة قاسية على 
أن  نفسه  له  تسول  لكل من  ذلك رادعاً  فيكون  مرتكبها، 

يفعل ذلك.
إننا بحاجة إلى تكاتف أفراد المجتمع ومؤسساته التعليمية 
المدني واألجهزة  المجتمع  والتربوية والدينية ومؤسسات 
اإلعالمية، وأجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، 
من أجل مواجهة هذه الجريمة التي تستفحل يوماً بعد يوماً، 

وإال سنكون أمام كارثة حقيقية تدمر مجتمعنا.

  اإلعالم أو الصحافة أو ما يسمى 
السلطة الرابعة ، كلها مسميات بهدف 
نقل  في  بإخالص  اإلنسانية  خدمة 
السياسية  األوضاع  تحليل  أو  الخبر 
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
والرياضية وغيرها بضمير حي يقظ .. 
وليس كما نرى ونشاهد اليوم من أشباه 
الصحافيين واإلعالميين الذين لم يعد 
لهم أي هدف نبيل ، بل همهم الوحيد 
اإلشاعات  تمرير  أو  الفتنة  هو زرع 
المغرضة لحاجة في نفس يعقوب .. 

نحن هنا قد ألفنا مثل هذه األقالم المستهترة 
، أو األبواق المهرجة من أجل دراهم 
معدودة ، لكننا في هذا المقال نريد أن 
نطرح تساؤالت جوهرية وبسيطة من 
مثل : أين دور الرقابة على الصحافة 
الجمعيات  دور  أين  ؟؟  ألوانها  بشتى 
الخاصة بمجال الصحافة واإلعالم ؟؟ 
مع أنها هي التي توزع “ بالمصادقة 
“ بطائق الصحافيين في كل بقاع البلد 

أو حتى خارجه ؟؟ 
الصحافة  هذه  نحو  على  مثالنا  ليكن 
الضحلة ، وأشباه الصحافيين في المجال 
الرياضي ، فلألسف ومنذ قدوم المدرب 
الفرنسي “ هرفي رونار “ إلى المغرب 
اإلشاعات  بدأت  المنتخب  لتدريب 
الصحفية المكتوبة والمسموعة والمرئية 
لتقول  تتسابق  األخبار  أتت  ، مؤخرا 
للمرة األخرى إن “ رونار “ لن يبق في 
عارضة المنتخب المغربي وأنه سيدرب 
منتخب مصر أو إيران ، وفي موضع 
آخر يقولون إن االتفاق قد تم مع فريق 
القرن “ األهلي المصري “ لتأتي جامعة 
المنتخب المصري مشكورة وكذلك إدارة 
األهلي المصري لتكذيب هذه األخبار 
الزائفة وهذه اإلشاعات البليدة .. ونفس 

الشيء تفعله إيران بالنفي . 
المثير في هذه األشياء كلها ليس اإلشاعة 
نعيش ولألسف  فنحن   ، ذاتها  في حد 
في زمن العبث بامتياز ، نعيش موت 
الناس  من  الكثيرين  عند  الضمائر 

بصفة عامة ، ولكن المثير للجدل هو 
غياب الرقابة ، فأين الجمعية المغربية 
للصحافة الرياضية ؟؟ وما دورها إن لم 
يكن األجدر بها توقيف أشباه الصحافيين 
هؤالء ، وعدم تجديد بطائقهم على األقل 
؟؟ ولماذا يتم االكتفاء دائما بالدفاع من 
باإلشاعة  المقصود   “ الثاني  الطرف 
الكاذبة “ وخروجه فقط لتكذيب الخبر ؟؟ 
هل صاحب المقال مثال مجهول الهوية  
وال يستطيعون الوصول إليه بالرغم من 
بصم اسمه في أعلى أو أسفل المقال ؟؟ أم 
أن األمر ال يعدو أن يكون مجرد أسماء 
وهمية ؟؟ أم أن الجهة المكلفة بالرقابة 
سواء كانت هي الدولة أو الجمعية أو 
القيام  العجز عن  غيرهما عاجزة كل 
بدورها لتطهير الساحة المجتمعية من 

أمثال هؤالء المتطفلين ؟؟ 
قراءة  من  المتلقي  أعضاء  َتِعَبْت  لقد 
أو مشاهدة أو سماع مثل هذه التعفنات 
فات  لقد   .. جدوى  دون  الصحفية 
الوقت وال نقول قد حان إليقاف مثل 
هذه الممارسات الصبيانية خاصة من 
إعالميين الذين كان من المفروض أن 
يخدموا الجسد الصحفي بضمائر حية 
بدل أن يخذلوه ويضعفوه ليصير في 
أسوأ صوره .. لن يكون الصحفي وال 
اإلعالمي محترماً حتى يغير من سلوكه 
هذا ، أما القول بحرية التعبير فهذا كالم 
مردود كلما زاد عن حده وأصبح يضر 

باآلخرين كما يحدث اليوم .. 
تحمل مسؤوليتها  األطراف  على كل 
هات  لتطهير البيت الصحفي من هذه التُّرَّ
بالزجر والضرب بيد من حديد على كل 
متطفل على مهنة الصحافة النبيلة ، هذا 
األمر سيتيح لنا بدون شك إعادة البناء 
القالئل  الشرفاء  الصحافيين  لدن  من 
أمام  بإخالص وحب  الذين يصمدون 
هذه التعفنات والَخَمج .. وسيصنعون  
جيال بديال ناجحا بكل المقاييس ، وغير 
هذا فإن المجال الصحفي سيلقى حتفة 

ذات مرة بال شك .. دمتم بود 

بقلم: سليم خليلصدق أو ال تصدق...

استعمال ورق التواليت  يستهلك 
غابات من األشجار النادرة

البيئة  وتنادي    تحذر  منظمات الحفاظ على 
الحكومات المعنية للضغط  على  شركات إنتاج  ورق 
أو  تصنيع  مواد أخرى  التواليت  ومشتقاته إليجاد 
بديلة  لحماية  غابات  أنواع أشجار نادرة  تستهلكها  
المختلفة  بأنواعه  التواليت  والكلينيكس  مصانع ورق 
الغابات  موجودة  فقط  على  أراضي  خط   ؛  هذه 

العرض  جنوب  القطب الشمالي .
يقول بيان منظمات الحفاظ على البيئة :

التواليت  ومشتقاته   إنتاج  ورق   تستمر شركات  
بالرغم  من   النادرة    باستهالك غابات  األشجار 
إمكانياتهم  وقدرتهم على إيجاد بديل من ألياف مختلفة 

ومواد أخرى للحفاظ على ثروة  تلك األشجار .
بالرغم  من االستهالك السريع ما  تزال  كندا تمتلك 
لم  تقترب  منها   النادرة   غابات من تلك األشجار 
الصناعات ويعيش في تلك الغابات   -٦٠٠ - نوع من 
 . المختلفة  المغٍردة   الطيور  النادرة وباليين  الكائنات 
على الحكومات المعنية أن توقف استهالك تلك الغابات 

لتحاشي النتائج المدمرة  للبيئة .
الكندية وتخزن  كميات  من غاز  الغابات  تمتص 
احتياطي  يحتوي   ما  يعادل  ضعفي   ما   الكربون 

العالم أجمع من النفط.
فقط  من  ورق   المتحدة   الواليات   لتلبية  حاجة  
التواليت تستهلك المصانع  مساحة  مليون إيكر من  
تلك الغابات سنويا تُقطع أشجارها وتُنقل من غابات 
كندا .  لهذا االستهالك الهائل تأثير كبير على سكان 
-   وطريقة  حياتهم   الهنود     - البالد األصليين   
ومعيشتهم باإلضافة إلى فقدان عدد هائل من الكائنات 

الحية الموجودة  في  الغابات .
إلى ٢٠١٥ - عشرون  خسرت كندا منذ عام ١٩٩٥ 
عاما- ٢٨ مليون  إيكر من الغابات ؛  وتُقطع  األشجار  

بكاملها بواسطة آليات مختلفة تترك جبال من النفايات 
وهذا يمنع  نمو أشجار جديدة وتحتاج المنطقة الى مئة 
النمو،  كما ستبقى  األراضي عشرات  عام إلعادة 

السنين غير صالحة إلعادة التشجير  .
يقول التقرير إن كل فرد أميركي  يحتاج أسبوعيا إلى 
ثالث لفائف من ورق التواليت  ويحذر من أن إمتناع 
الشركات عن إيجاد مواد بديلة يجعل المستهلك شريكا 
في إلقاء غابات فريدة من نوعها وضرورية للبيئة في 

المرحاض . 
تقدر أرباح الشركات األميركية المنتجة لورق التواليت 
المطابخ  المستعمل في  الكلينكس  والورق   وورق 
وعلى المائدة  بمبلغ  - ٣١ -  بيليون  دوالر أميركي ؛ 
كما أن عدد  سكان الواليات المتحدة يعادل - ٤٪ - من 
سكان الكرة األرضية ويستهلك - ٢٠٪ -  من  مجموع  

إنتاج ورق التواليت  وتوابعه  في العالم.
بدال من استهالك غابات أشجار نادرة   يمكن للشركات 
تنتج ورق تواليت من مصادر زراعية مختلفة  أن 
وكثيرة تستخرج  منها األلياف  البديلة  لصناعة  ورق  
التوليت مثل ألياف القصب والقش الناتج من عنق نبات 
ُيترك كنفايات  زراعية  بعد استخراج   القمح والذي 
ثابتة  باأللياف وكمياته  الحبوب ، وهذا مصدر غني 

ودائمة .
النادرة  جنوب  دائرة  تتواجد  غابات  األشجار 
القطب المتجمد الشمالي،  وتشكل حلقة خضراء تشمل 
آالسكا ، كندا ، الدول اإلسكندنافية  ، روسيا  والصين 
للمقارنة  تعادل مساحة -٢٨- مليون أيكر من الغابات 
التي خسرتها كندا خالل عشرين  عاما : مساحة  
أو ما يعادل  المتحدة  الواليات  والية-  أوهايو - في 
١٠٪  من  مساحة  مصر  ؛ أو أربعة أضعاف مساحة 

شبه جزيرة سيناء .
للكتاب عن فتح    أعلنت جائزة الشيخ زايد 
للفترة -2019 الرابعة عشر  لدورتها  الترشح  باب 
التقديم حتى األول من أكتوبر  2020، وتستمر 

المقبل.
بالجائزة فى دورتها  الفائزين  وكان حفل تكريم 
»اللوفر  متحف  فى  مؤخراً  أقيم  قد  األخيرة 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  أبوظبى«‘ برعاية 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبى  عهد  ولي 
المسلّحة، وحضور الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، 
نائب رئيس المجلس التنفيذى إلمارة أبوظبي الذى 

كرم الفائزين.
سجلت جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها السابقة 
1500 ترشيحاً من مختلف أنحاء العالم، وستواصل 

تقديرالمفكرين والباحثين  إلى  الهادفة  العام رسالتها  هذا 
والمبدعين والمترجمين وصناع التنمية الثقافية وتكريمهم 
وتوفير مزيد من الدعم للمؤسسات الثقافية ودور النشر 

عبر مختلف فروع الجائزة.
الجائزة،  الدكتورعلي بن تميم، أمين عام  وقد أعرب 
الجائزة فى  السعى كى تستمر  عن ضرورة مواصلة 
الثقافى  الدور  الى  الفاعل مشيراً  تميزها وحضورها 
العربية  الثقافة  الجائزة فى خدمة  به  الذى تضطلع  الهام 
على المستوى العالمى من خالل انفتاحها على الدراسات  
المكتوبة باللغات الحية، مؤكدا على ما تتحلى به الجائزة 
آليات دقيقة وشفافية جعلتها في طليعة الجوائز  من 

العربية«.
شهدت الجائزة في نسختها الثالثة عشرة تكريم الفائزين 

في سبع فئات، بمن فيهم الكاتب والروائي المغربي بنسالم 
حميش، الفائز بجائزة’اآلداب‘؛ والمؤلف الكويتي حسين 
الفائز بجائزة ’أدب الطفل والناشئة‘؛ والباحث  المطوع 
الجزائري الدكتور عبد الرزاق بلعقروز، الفائز بجائزة 
الدكتور شربل داغر  الباحث  فاز  فيما  الشاب،  ’المؤلف 

من لبنان بجائزة’الفنون والدراسات النقدية‘.
فيليب إف.  البريطانى  وبدوره فاز األكاديمى والباحث 
اللغات األخرى،  العربية فى  كينيدى بجائزة ’الثقافة 
الجغرافى ’ارتياد  العربى لألدب  المركز  فى حين فاز 
الثقافية، وفاز أستاذا  اآلفاق‘ بجائزة ’النشر والتقنيات 
ستيتكيفيتش  ياروسالف  البروفسور  العربى  األدب 
والبروفيسورة سوزان ستيتكيفيتش بجائزة ’شخصية 

العام الثقافية‘.



الفصل األول:
من  أخرج  لكني  إنتهى،  قد  العمل  يوم  أن  مفروض 
الشركة،  لمبنى  مغادرتي  قبل  للورشة  أنزل  و  مكتبي 
عدة  هناك  لنفسي،  المحبب  اليومي  روتيني  هو  هذا 
ساعات  يشتغلون  آالتهم،  على  يعملون  مازالوا  عمال 
أسير  مواعيدها،  في  العمالء  بطلبات  للوفاء  إضافية 
بين آالت ورشتي، لن يصدقني أحد إذا قلت أن كل آلة 
اآلدميين،  مثل  تماما  لها شخصيتها  الورشة  آالت  من 
فهذه آلة جدعة تصمد و تسد في وقت الشدة، هذه رقيقة 
تكثر  متسيبة  أخرى  بحذر،  معها  التعامل  يجب  دقيقة 
أتبادل  الصيانة،  من  لكثير  تحتاج  و  التمارض  من 
على  كل شيء  أن  أطمئن  العمال،  بعض  مع  الحديث 
مايرام قبل إنصرافي، حبيبتي هي هذه الورشة، أشعر 
فيها بأهميتي بقوتي بمقدرتي، مقدرة على التعامل مع 
أن  أعتقد  الزبائن،  مع  و  الشركة  إدارة  مع  و  العمال 
بالتأكيد  الفنية.  قدراتي  مثل  ممتازة  اإلدارية  قدراتي 
ورشتي،  الورشة،  هذه  في  أعمل  أني  محظوظ  أنا 

معشوقتي.
أماني،  مع  بموعدي  الكلمة  هذه  ذكرتني  معشوقتي! 
و  مالبسي  أرتدي  و  »األوڨرأول«  أخلع  خطيبتي، 
أقود سيارتي إلى وسط البلد حيث مشرب الشاي الذي 
تواعدنا على اللقاء به، أصل في موعدي بالضبط، لم 
تحضر أماني بعد، هذه أول مرة في لقاءاتنا المتعددة 
أحضر قبلها، إخترت منضدة في ركن هاديء، جلست 
أفكر فيها، أماني الجميلة، شعوري نحوها بعد شهرين 
من الخطوبة تحول إلى حب جارف، لم أقل لها أحبك 
بعد، قد يكون اليوم هو الوقت المناسب للتعبير لها عن 
مشاعري، ترى كيف سيكون رد فعلها؟ و كيف تشعر 

هي نحوي؟ موجة من التفاءل تغمرني.
 

من  قام  حولها،  نظرت  الشاي،  مشرب  أماني  دخلت 
جلس،  حيث  إلى  توجهت  لها،  لوح  و  مقعده  على 
إبتسم لها إبتسامة كبيرة مرحبة، جميلة هي، جمال ذو 

شخصية، جمال يفرض نفسه على من حوله، يسألها:
ـ أخبارك إيه؟ األسرة بخير؟

ـ تمام، و أنت عامل إيه و ورشتك إزيّــَها؟
ـ أنا بخير و الورشة تمام، هناك دائما المشاكل اليومية 

العادية.
يطري  هل  يقوله،  شيء  عن  يبحث  صمت،  لحظة 
اليوم،  فيها  مختلف  شيء  هناك  ملبسها؟  و  جمالها 

تبادره:
ـ هناك موضوع مهم عاوزة أكلمك عنه، أنا في األيام 
إللي فاتت فكرت بعمق في موضوع إرتباطنا ببعض، 
ببساطة  أنا  لبعض،  ننفعش  ما  إننا  لنتيجة  وصلت  أنا 

عاوزة أنهي موضوع خطوبتنا.
عليه،  سيطرت  غريبة  فكرة  تفكيره،  شـَُل  ُصِعق، 
كأن  صدمته،  يظهر  أال  مشاعره،  حقيقة  يظهر  أال 
موضوع التعبيرات على وجهه أصبح قضية مصيرية 
مسألة  القاسية، هل هي  للمفاجأة  بالقياس  تفاهته  رغم 
بذل  الذي  الهدوء  بمنتهى  يدري،  ال  رجولة؟  كرامة؟ 
مجهودا جبارا ليدعيه و بدون إنفعال ظاهر على وجهه 

سألها:
بيننا  األمور  فاكر  أنا  الخطوبة،  تنهي  عاوزة  ليه  ـ 

جميلة، رائعة.
السبب هو إهتماماتك و أولوياتك، إنت مهتم بعملك  ـ 
ما  زي  ورشتك  أو  الورشة  غريبة،  بطريقة  بورشتك 
بتسميها هي حياتك، كالمك و تفكيرك كله عن الورشة 
و العمال، لما إقترحت علَّي إنك تاخدني تفرجني على 
الورشة رحت معاك، كان الموضوع بالنسبة لي جديد 
و ظريف، إن شاب ياخد خطيبته لزيارة ورشة اآلالت 
كونها  و  الزيارة رغم غرابتها  لكن  فيها،  بيعمل  إللي 
جديدة َعلَيـّه، أكدت لي إن الورشة هي حياتك، طريقة 
كالمك عن اآلالت و عن العمال و عن نظم العمل كان 
فيها حماسة غريبة، كأنك شخص ممسوس، دائما تقول 

»رجالتي«،  العمال  عن  و  »ورشتي«  الورشة  عن 
فكرت في البداية إنك بتحاول تبهرني، إنما لما قلت لي 
إنك بتشتغل خمسين ساعة في اإلسبوع و أحيانا بتبات 
لمتابعة،  محتاجة  مهمة  شغالنة  فيه  لو  الورشة  في 
أقصد  الورشة،  و  التانية  إني سأكون زوجتك  شعرت 

ورشتك ستكون ضرتي.
كانت تتحدث بثقة و بدون إنفعال، إنتهز فرصة سكوتها 

إللتقاط أنفاسها و حاول الرد، لكنها أكملت:
ـ عارف إحنا إتقابلنا كام مّرة؟

ـ مش عارف بالضبط، أنا ما بعدش، لكن بالتأكيد كلها 
كانت مقابالت جميلة.

أكملت كأنها لم تسمع تعليقه.
إعتذرت  إنت  مرات،  ثمانية  نتقابل  مفروض  كان  ـ 
مرتين في آخر لحظة، و مرتين حضرت متأخر أكثر 

من نصف ساعة، فاكر إتأخرت ليه؟
فكر قليال ثم قال:

الست  و  مدبولي  سعيد  مع  رحت  ألني  منهم  مّرة  ـ 
والدته بناء على رجائه، علشان نخطب له واحدة ناوي 

يتجوزها. و الزيارة طِولِت شوية.
ـ هو ده عادي؟ إن مهندس يروح مع واحد من عماله 

علشان يخطب له؟
صمت برهة كي يختار كلماته ثم قال:

بأحاول  أنا  تفهمي،  تسمحي  لو  إنما  عادي  مش  أل  ـ 
إني أشعر عمالي بأننا أسرة كبيرة واحدة، ما تتخيليش 
فرحة و فخر سعيد و هو نازل من عربيتي مع والدته 
تأثير  له  كان  وجودي  فعال  و  له،  نخطب  علشان 
إيجابي على أهل العروسة، و وافقوا على الخطوبة، و 
اعتبروا وجودي حاجة جميلة و شرف لهم. بالمناسبة 

سعيد عاوزني أكون شاهد على جوازه.
و  إبتسمت  ثم  غريب،  مخلوق  كأنه  متأملة  له  نظرت 

قالت:
مع  ال  و  سنك  مع  تتناسب  ال  براءة  فيك  إن  تعرف  ـ 

وظيفتك.
ـ و دي حاجة كويسة؟

في  ياترى  كويسة.  منها  أكثر  غريبة  حاجة  دي  ـ 
مراته  و  سعيد  بين  خالف  يحصل  لما  المستقبل 
ألنك  الخالف  تنهي  علشان  تتدخل  إنك  حيطلب 
و  كبيرة؟  واحدة  أسرة  إنتم  و  بتاعه  الباشمهندس 
في  حيخطب  فيهم  واحد  أي  العمال  لباقي  بالنسبة 
والدته علشان  الست  المستقبل حتروح معاه و مع 

تخطب له؟
أنا  غلط،  بطريقة  الموضوع  فاهمة  إنِت  أماني،  ـ 
وقتي  و  إهتمامي  من  كبير  جزء  أعطي  دلوقِت 

للورشة، لما نتجوز أكيد الوضع حيتغير.
أنا  الوضع حيتغير،  إن  أشك  شايفاه  أنا  إللي  من  ـ 
لو  آسفة  أنا  إن قراري ده صعب عليك، و  عارفة 
كنت باسبب لك أي مضايقة، لكن أنا فكرت و قرار 
إنهاء الخطوبة قرار نهائي، أرجو إنك ما تصعبش 

الموضوع علَّي و عليك.
صمت برهة طالت بعض الشيء ثم قال:

ـ لي طلب واحد، أِجلي قرارك لمدة يومين فكري 
فيهم، بعد كده قوليلي رأيك النهائي و سأنفذه مهما 

كان.
ـ ليه؟ إيه إللي حيحصل في اليومين يخليني أغير 

رأيي؟
ـ فيه حقيقة عاوزك تعرفيها و جايز تخليكي تغيري 
لما  إنما  كخطيبتي،  بيكي  بدأت عالقتي  أنا  رأيك، 
باعتبرك  دلوقِت  يعني  حبيتك،  قرب  عن  عرفتك 

حبيبتي قبل ما تكوني خطيبتي.
الكلمات،  يقول هذه  لمجهود كي  منه  األمر  إحتاج 

صمتت أماني برهة ثم قالت:
ماتخليش  أرجوك  لكن  مشاعرك،  بأقدر  أنا  ـ 

الموقف أكثر صعوبة.
ثم قامت لتنصرف، سألها إذا كانت تود أن يوصلها 

عليه  سلمت  شكرته،  و  رفضت  عربته،  في  لمنزلها 
دون أي تعبير على وجهها. قال لها:

ـ حكلمك بعد بكرة علشان أعرف رأيك النهائي.
لم ترد و استدارت لتنصرف.

إنتابته حالة من إنعدام الوزن، ظلت معه حتى صباح 
أغلق  و  الورشة  أعلى  مكتبه  في  جلس  التالي،  اليوم 
هل  ترى  السابق،  اليوم  أحداث  في  يفكر  أخذ  الباب، 
تصرف التصرف السليم؟ هل تعبيره عن حبه لها في 
نهاية اللقاء جاء متأخرا؟ هل إذا كان صرح لها بحبه 
في لقاءات سابقة سيتغير الوضع؟ بطبعه ال يدع أموره 
لكن  في عمله،  و هو  تفكيره  تستحوذ على  الشخصية 
هذا الموقف جديد و قاسي، بعد فترة من التأمل العميق 
ردت  هاتفيا،  أماني  طلب  نفسه  أعماق  في  البحث  و 

بصوتها الجميل الذي يعشقه، قال لها:
إنِت  كالمك،  في  فكرت  أنا  أماني،  الخير  صباح  ـ 
عندك حق، ال داعي لإلنتظار يومين كما طلَبْت منِك، 

إعتبري الموضوع منتهي.
صمتت برهة ثم قالت:

و  لموقفي،  تفهمك  على  و  المكالمة  على  متشكرة  ـ 
أتمنى لك التوفبق و السعادة.
ـ نفس الشعور، مع السالمة.

يطوف  أخذ  للورشة،  نزل  و  »أوڨـرأوله«  إرتدى  ثم 
سيمفونية  وقع  له  كان  اآلالت  ضجيج  اآلالت،  بين 
جميلة أنسته تقريبا أحداث األمس. راجع موقف بعض 
األشغال المهمة، تبادل الحديث مع مالحظ الورشة و 
مع بعض العمال، بعدها توجه إلى مبنى اإلدارة حيث 
االجتماع الشهري لمناقشة نتائج خطة اإلنتاج، ورشته 
حققت خطتها كالمعتاد فليس هناك ما يقلقه، االجتماع 
يرأسه رئيسه المباشر مدير اإلنتاج و يحضره رئيس 
مجلس اإلدارة، في آخر االجتماع طلب الكلمة، وقف 

وقال:
ورديتين،  تعمل  أن  يمكنها  عندي  الورشة  أن  أرى  ـ 
لتشغيل  عمال  تعيين  المطلوب  و  موجودة  اآلالت 

الثانية،  الوردية 
إدارة  على  و 

لورديتين،  كافية  أعمال  تجد  أن  التسويق  و  المبيعات 
أعمال  عن  البحث  في  نقتصر  أال  يجب  أننا  أرى  و 
في  للورشة  التسويق  يمكن  لكن  المحلي  السوق  على 
تعمل  ماكينة  شراء  هو  اآلخر  األمر  المحيطة.  البالد 
بالتحكم الرقمي، ستكون أول آلة من هذا النوع في البلد 

و بالتأكيد ستجلب لنا أعمال عديدة.
طوال  صامتا  ظل  الذي  و  اإلدارة  مجلس  رئيس 

االجتماع إنبرى و قال له بلهجة حادة:
و  الشهرية  الخطة  تحقيق  لمناقشة  االجتماع  هذا  ـ 
هذا  مكانها  ليس  إستراتيجية  أمور  عنه  تتحدث  ما 

االجتماع.
إجتماع مع سيادتك  مرة  أكثر من  أنا طلبت  فندم  يا  ـ 
و مع مدير االنتاج لمناقشة هذين األمرين و لم يلتفت 

أحد لطلبي.
ـ أكرر ليس هذا هو المكان أو الوقت المناسب لمناقشة 

طلباتك، أقعد و خليك ملتزم. 
جلس على مضض و اعتقد أن الموضوع منتهي لكن 

الرجل إلتفت له مرة أخرى و قال
ـ ثم إنت عارف ماكينة التحكم الرقمي ثمنها كام؟

رد عليه على الفور:
ـ تقريبا يا فندم نفس ثمن الثالث عربيات الجديدة اللي 

إشترتها الشركة للمديرين.
إنفعل الرجل و صاح به:
ـ أنت ال تعرف حدودك، 

ثم إلتفت إلى مدير اإلنتاج و قال له:
يحضر  عاوزه  مش  ده  الفاضي  الكالم  حيكرر  لو  ـ 

اإلجتماعات تاني.
إنهاء  موضوع  هل  نفسه:  سأل  لمنزله  طريقه  في 
خطبته هو سبب جرأته على رئيس مجلس اإلدارة؟ ال 

يعرف الجواب!!
 

الفصل الثاني في العدد القادم.
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كلما كبر هللا في قلبك صغرت كل األشياء

أنا هو أنا وال أسمح بالمقارنات 

ليست كل النهايات سعيدة كبدايتها 

ما أغلى الوفاء في قلب تعرفه 

الحب برئ من الخونة 

ليس كل من على قيد الحياة حُي يرزق

قلبك هو سبب سعادتك أو تعاستك 

برقية إلى جميع البشر .. أحبوا 

ما أجمل أن تجد قلباً يحبك دون أن يطالبك بأي 
شئ سوى أن تكون بخير )جبران خليل جبران(
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  التقاتُل بين البشِر قديٌم ِقَدَم التّاريِخ، 
تقاتٍل  ِمن  واألسباُب متعددٌة ومختلفٌة. 
فردّيٍ إلى تنازٍع َقبلّيٍ إلى حروٍب بين 
الدُّوِل واألمِم مروًرا بالحروِب األهليّة 
بين أبناِء الّدولة الواحدة. وإبّان الحروِب 
يفقُد اإلنساُن كثيًرا من إنسانيِّته، ِسيَّان 
كانت المعارُك مستعرًة أم محتملًة. فينشغُل 
ه، ما  تفكيُره في كيف يتّغلُّب على عدّوِ
األسلحِة  باستمراٍر عن  يبحُث  يجعلُه 
الُمْحَكمِة، وُكّلِ ما  المتطّورِة والِخَطِط 
من شأِنه أْن يُحّقَق له غايَته تلك. فراَح 
يسعى أن يكوَن سالُحُه أقوى وأشدَّ فتًكا 
من سالِح عدّوِه، وِخطُطه أكثَر فعاليًة. 
ومن أهّم تلك الِخّطِط إضعاُف ُقّوَة العدّو 
بأّيِ وسيلٍة ممكنٍة. وأفضُل تلك الوسائل 
وتقطيِع  التّفرقِة  من زرِع  تتمّكن  أن 
أوصاِل الروابِط بين ُمكّونات ذلك العدّو 

وصواًل إلى إشعاِل الِفتِن بينها.  
غِم من هذه األسلحة المتطورة  وعلى الرُّ
والفتَّاكِة التي نراها في أيّامنا هذه، تبقى 
الكلمُة أشدَّ فتًكا من كّلِ تلك األسلحة. 
فكم من كلمٍة أشعلت تقاتاًل بين األهل 
واألقارب والقبائل. ثم ألم تكْن كلماُت 
إبريل غالسبي سبًبا في حرٍب دمرت 
ام حسين بأنّه  العراق يوم أوحت إلى صدَّ

إن احتّل الكويت فهذا شأن عربي؟؟؟
وكم من أدمغٍة غسلتها كلماٌت مسمومٌة 
قابلة  موقوتًة  قنابَل  أصحابُها  تحّوَل 
للتفجير بأمٍر من صاحب تلك الكلمات؟ 
إنساٍن  قتَل  الرصاصة  فعُل  كان  وإذا 
واحٍد، وفعُل القنبلة قتَل عدٍد من البشر 
أو تدميَر مدينٍة بكاملها، فالكلمة قادرة 
كان  وإذا  بأكمله.  تدميِر مجتمٍع  على 
بإمكاِن كلماٍت نُِطَقْت في أُذِن شخٍص، 
بيد  ألعوبًة  تجعله  أن  وغاب صداها، 
كلماٍت  مفعوُل  فكيف سيكون  قائلها، 
السنين،  مئات  يبقى  كتاب،  ت في  ُدسَّ
ه تعاليم  بقالٍب خبيٍث من شأنه أن يشّوِ
ديٍن أو مذهٍب، أو ِصيغت على شكِل 
أبحاٍث تاريخيٍة تنبُش أحداًثا قديمًة بين 
في  أبحاٍث  أو  الواحد،  الوطن  أبناء 
لزرع  واللغات،  واألعراق  األصول 
نفوِسهم،  في  والحقد  والكره  التفرقة 

وتفتيِت أواصر الّشعِب الواحد؟
وإذا ما عدنا إلى “كتب التُراث” لوجدنا 
بينها الكثيَر من تلك التي تحوي نصوًصا 
ْت لتشويِه تعاليم اإلسالِم، وال ننسى  ُدسَّ

ما يُعرُف بـ”اإلسرائيليات”. 
التي  الكتب  أذكُر “حرب”  وما زلُت 
نُشرت إبّان األحداث اللبنانيَّة في الُربع 
األخير من القرن العشرين، ونُسبَت إلى 
مؤلفين بأسماء مستعارة، منها ما هو 
أبحاٍث في  أو على شكل  التاريخ  في 
بطريقة  ُسكبت  وقد  الدينية.  المذاهب 
واألخبار  المعلومات  فيها  مزجت 
الصحيحة مع أخرى خبيثة من شأنها 
زعزعُة إيمان أتباعها، أو زرُع التفرقة 
والكراهية والحقد في نفوسهم تُجاه أتباع 
ومن  عينه  الدين  من  أخرى  مذاهب 
أبناء البلد الواحد. كما نُشَر العديُد من 
المقاالت واألبحاث في السياق نفسه. 

كذلك نُشرت كتٌب موضوعٌة سابًقا على 
أثر أحداث القرن التاسع عشر، في جبل 
لبنان أيًضا، لم يكْن يُعرف واضعوها، 
إّما  ُولدوا،  وأدباء  كتّاٍب  إلى  فنُسبت 
إبّان تلك األحداث أو بعدها وماتوا قبل 
أحداث القرن العشرين، ومن دون إّيِ 
الذين وضعوها؛  هم  أنّهم  على  دليٍل 
المصداقية على  وذلك إلضفاء صفَة 
تلك الكتب واألبحاث التي أرادوا منها 
الحقِد والكراهيِة والتفرقِة  بذور  تنميَة 

في قلوب أبناء البلد الواحد.
الكتب  تلك  مثل  أّن  له  يؤسف  ومما 
واألبحاث تبقى كغيرها متداولًة عشرات 
أو مئات السنين، كما قلنا سابًقا، وتصبح 
مع األيام مراجع قد يَستنَُد إليها ُكتّاٌب من 
دون التحقُّق من صّحتها سواء بالكامل 
أم من بعض محتوياتها. وقد حدث أن 
بعد  نقاٍش مع شاٍب مولوٍد  دخلُت في 
أحداث القرن العشرين وإذا به يستشهد 
بأن  له  الكتب، وعندما قلت  تلك  بأحد 
ذاك الكتاب واحٌد من الكتب المدسوسة 
لم يقتنْع بل اتّهمني بالتحيّز وبأنّي أطعن 
بتلك الكتب وواضعيها لدعم رأيي فقط.
وال ننسى أيًضا الكتَب واألبحاَث، التي 
تنشر حاليًّا ومنذ مّدٍة من الزمن وبوسائل 
شتى، في أصوِل وأعراِق ولغاِت أبناء 
البالد العربية الذين يعيشون سوية منذ 
أربعة عشر قرًنا، بغية تفرقتهم شعوًبا 
وأعراًقا بعد تفرقتهم طائفيًّا ثم مذهبيًّا. 
كما أّن ألجهزة اإلعالم، بجميع أشكالها، 
دوًرا عظيًما في تثقيف وتوعية البشر 
وتوجيههم نحو الخير أو الشّر، أو في 
تسميم أفكارهم وزرع التفرقة والحقد في 
نفوسهم. وأليس بإمكانهم إبراز أخباٍر 
وإخفاء أخرى لغايات في النفوس، أو 
صياغتها أو التعليق عليها بعباراٍت تخدم 
َحفيُّ العريق، جهاد  ُمراَمهم؟ وهذا الصَّ
الزين، يصف مهنة الصحافة بـ”الّسمٌّ”، 
ويعطي كتابَه عنوانًا فيه الكثيُر من الداللة 
على دورها، أال وهو: “المهنة اآلثمة”. 
نته التقنيَّات الحديثة في  واليوم مع ما أمَّ
اتساع وتعدد وسائل النَّشر واالتصال، ومع 
ما يُسمى وسائل التواصل االجتماعي، 
مِة،  المسّمِ الكذبة  اختراُع  كثيًرا  َر  يُِسّ
ونشُرها بأسلوٍب يجعل القارئ العاديَّ 

يقتنع بصحتها بسهولة. 
البحِث  أو  المسموِم  الكتاب  وواضع 
ام  الُمغرِض، أراه ال يختلف أبًدا عن النَّمَّ
الذي يُوِغر الّصدور ويجعل األصدقاء 
أو  بال ضميٍر  إنساٌن  هو  بل  أعداء، 
، وأعظُم خطًرا  حّسٍ إنسانّيٍ أو وطنّيٍ
للقتال.  الّسالح  يُشهُر  الذي  العدّو  من 
العقَل  يُعِمُل  ما  قلياًل  العاديُّ  والقارئ 
والمنطَق في ما يقرأ. وبالّرغم من أنَّ 
الشّرِ  ما من ديٍن أو مذهٍب يدعو إلى 
فكثيًرا ما نرى أُناًسا يقتنعون بما ورَد، 
في  ُدسَّ  منها،  أّيٍ  لتعاليِم  تشويٍه  من 
كتاٍب سواء ُوِضع َقديًما أم حديًثا بقلِم 

كاتٍب ُمغرٍض. 
َر بأنَّ الكلمَة، كالّرصاصة،  ويبقى أن نذّكِ
إْن نُِطَقْت فمن المستحيل استرجاُعها.

الكلمُة أخطُر من 
الرَّصاص

أسامه كامل أبو شقرا

 بقلم: جــاك قرانـطـة

بقلم: إدوار ثابت
حبرية المارتني 

الورشـــجي

وغاب عام آخر

نعم ، هكذا سقطت آخر ورقة من عمر سنة عبرناها 
بآالمها واحزانها وبعض من افراحها 

انها الحياة ، هي الحياة واِد من الدموع 
وقليل قليل ما تشرق شمس بعد المغيب 

وهكذا غاب عام آخر ،
أما ما لم تغيبه السنين فهي المحبة 

المحبة لن تغيب أبدا« من قلوب محبيها 
لذا اتمنى احبتي الغوالي اينما كنتم أال تنسوا محبيكم 

وازرعوا هذه البزرة المباركة في دياركم 
لتزهر وتثمر وتبارك دياركم 

واعلموا إن زرعتم هذه البزرة ستقطفوا ويأكل احفادكم من بعدكم 
وسيفوح عطر المحبة في جميع ارجاء المعمورة 

واعلموا أن المحبة لن تموت ألن هللا محبة ، وعطاء 
عاما جديدا مليئ بالحب والتضحية والعطاء  مكلال« بالسعادة والهناء

وليعم السالم في بلد السالم   وكل عام وانتم بخير  

الذي  الشاعر المارتين  الثانوية عرفت    عندما كنت بمرحلة دراستي 
عاصر القرن التاسع عشر مع غيره من شعراء وكتاب ذلك العصر مثل 
أن  وعرفن  وغيرهم  فرانس  وأناتول  دوموسيه  وألفريد  هيجو  فيكتور 
ذلك  في  نظمها  له قصيدة  وأن   ، برومانسيته في شعره  يشتهر  المارتين 
نظمها  التي  القصائد  أهم  من  هي  القصيدة  هذه  وأن  البحيرة  هي  الوقت 
 ، وأشهرها  بل  اشعاره  تتضمنها  التي  الرومانسية  هذه  فيها  تبدو  والتي 
ولكني عرفتها بشكل عام ألن تفاصيل مثل هذه األعمال الشعرية وتحليلها 
لمعرفة ما تحويه في الشكل وفي المضمون يدرس غالباً في القسم الفرنسي 
بكلية االداب . ومنذ فترة كنت أكتب موضوعاً ليس له عالقة قوية بهذه 
هذا  ضمن  منها  مثاًل  أضرب  ان  في  فقط  فيه  رغبت  ولكني  القصيدة 
كلها  أقرأها  أن  إال  أشأ  فلم   ، المثل  هذا  ألضع  فيها  فنظرت  الموضوع 
فأعجبت بها تفصياًل بعد أن كان عاماً إن صح ان يتفاوت اإلعجاب بين 
التفصيل  والعام فراودتني رغبة في أن أترجمها إلى اللغة العربية فتركت 
ذلك الموضوع الذي كنت أسعى إلى كتابته ، غير اني رأيت أن كثيرين من 
األدباء والكتاب قد ترجموا هذه القصيدة وعلى رأسهم الشاعر أحمد شوقي 
على الرغم من أن ترجمته يبدو قد ضاعت فلم تنشر فقد ترجمها كما يقول 
إلى  وأرسلها  القصيدة  فترجم  بفرنسا  للتعلم  بعثة  في  كان  عندما  البعض 
الخديوي توفيق ، وعند عودته إلى مصر لم يحصل على تلك الترجمة ، 
ولم يكن يمتلك مسودة لها فضاعت ، هذا ما يقال وليس له تأكيد إن كان 
صحيحاً أو لغواً . ويبدو أن القصيدة قد زاع صيتها ، عند كتاب العربية ، 
فقد ترجمها على محمود طه ، وإبراهيم ناجي ، والعوضي الوكيل ، وعبد 
الرحمن بدوي ، وأحمد حسن الزيات ، ومحمد مندور ، ومن لبنان ترجمها 
نقوال فياض وإلياس طعيمة وغير أولئك وهؤالء من الشعراء واألدباء . 
رأيت ذلك فتغاضيت عن ترجمتها ليس لمبرر ما سوى رؤيتي أن ترجمتي 
أن  في  فقط  .ورغبت  األفذاذ  إليها هؤالء  أندفع  أن  بعد  كثيراً  لن تضيف 
البحيرة  . كتب المارتين قصيدة  الذين ترجموها  تراجم بعض  إلى  أنظر 
وبين  بينه  يحول  الفراق  ولكن   ، أحب  من  وقلب  قلبه  مسَّ  بحب  متأثراً 
 Le lac محبوبته ، فقد كان يتنزه يوماً على شاطئ بحيرة بورجيه بفرنسا
de Bourget فرأى إمرأة هي جوليا شارل تسعى إلى االنتحار فينقذها ثم 
يتجول معها بأنحاء البحيرة فيحدثها وتحدثه حتى يغلب الحب عل حديثهما 

فيربط بينهما ، ولكن كان عليها أن تفارقه إلى بلدة بعيدة فاتفقا على أن يلتقيا 
بعد عام ولكنها تموت فيحزن حزناً شديداً ويذهب إلى البحيرة بالمكان الذي 
ألتقيا فيه ويسترجع ما كان بينه وبينها وينظم هذه القصيدة ، وفيها يتساءل في 
دهشة وأسى ان يندفع اإلنسان دائماً إلى شواطئ جديدة مجهولة ال يستطيع 
منها رجعة وال يستطيع معها أن يمنع ما يحدث له ، ويناجي البحيرة وكأنما 
عندما كانت تجلس على  يناجي معها محبوبته فيشهدها على رؤيتهما معاً 
صخرة من الصخور وقد داعب زبد الموج قديها اللتين عشقهما وكيف كانا 
يسبحان في هدوء فال يأتي إلى سمعهما غير صوت المجاديف التي تجف 
بإيقاعها مياه البحيرة فإذا هو يؤنب الزمن ويستجديه في أن يعطل سرقته 
ويتركنا نذوق تلك اللذات التي تذهب سريعاً كما أتت سريعة ، فيرى الزمن 
غيوراً ال يلبث أن يمنح السعادة حتى تدنو أيام الشقاء ويسأل األزل والعدم 
والماضي في يأس أن يفصحوا هل يمنحون تلك النشوة التي يسرقونها ثم 
يلقي حديثه في استجداء إلى البحيرة وإلى ما حولها من الصخور والكهوف 
والغابة أن يحفظوا ما كان بينه وبين محبوبته وأن يقر ما يحيط بها من النسيم 
والشواطئ والنجم والرياح والغاب والعطور التي تنساب في هوائها ، وفي 
كل ما يسمع ويرى ويتنفس فيعترفوا ويقولوا : لقد كانا عاشقين . وقد نظم 
إلدارتين قصيدته على هيئة فقرات أو رباعيات ، كل فقرة منها تتكون من 
الفرنسي يرتكز  الشعر  . والوزن في  أبيات في شعر موزون مقفي  أربعة 
بشكل عام على المقطع اللفظي syllable وهو يضاهي التفعيلة التي تنظم 
هو  فالمقطع   ، والمضمون  الشكل  في  اختلفا  وأن  العربي  العمودي  النظم 
الكلمة أو الجزء من الكلمة التي تحوي حرفاً صوتياً أو ما يطلق عليه البعض 
Tonalitéهي من مقطع فقط و ton بالعربية الحرف المتحرك فمثاًل كلمة

من أربع مقاطعLi Na Té   Téوأوزان البيت الشعري كثيرة تبدأ من مقطع 
منفرد حتى أثنى عشر مقطعاً . أما الثانية Rime فهي ثالثة أنماط فقد تكون 
قافية بين البيتين األول والثاني والرابع وهي المتقاطعة ثم بين البيتين األول 
والرابع معاً والثاني والثالث معاً وهي القافية المتعالقة فأنظر إلى جزء من 
قصيدة المارتين التي تشهد فيها البحيرة على ما كان بينه وبين حبيبته وعلى 

ما بدا عليه بعد أن فارقته يقول فيها . ولهذه األنماط رموز هي :
AABB:ABAB:ABBA
(A) Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes

(B) AINSI tut e brisais sur leurs flancs déchirés
(A ) Ainsi le vent jetait l’écume de tes ondes
(B) sur ses pieds adorés

وها نحن نترجمها : هكذا كنت تخورين تحت هذه الصخور العميقة 
وتنكسرين فوق جوانبها الممزقة 

وتطرح الرياح زبد أمواجك 
على قدميها المعشوقتين .

أوزان  من  وزنين   الجزء  هذا  في  كما  قصيدته  في  المارتين  فأستخدم 
الشعر التزامهما في كل فقرات أو رباعيات القصيدة ، األول في الثالثة 
 Alexandria ويسمى  مقطعاً  أثنى عشر  من  يتكون  وهو  األولى  أبيات 

تتضح هكذا 
Tu|mu|gi|ssais|ain|si|sous|ces|ro|ches|pro|fonde

والوزن الثاني في البيت الرابع من كل فقرة وهو يتكون من ستة مقاطع 
Hexamètre ويسمى

ويرمز  متقاطعة  فهي  القافية  أما    sur|ses|pieds|a|do|rés هكذا  يبدو 
بين profondes و اي  والثالث  األول  البيتين  بين   ABAB بالرمز  لها 
 .  adorésو  déchirés بين  أي  والرابع  الثاني  البيتين  وبين    ondes
رأيت أن الكثيرين قد ترجموا هذه القصيدة بعضهم ترجمها شعراً وبعضهم 
أولئك  وكتب  بهما  نظم  اللذين  النثر  وقرأت  الشعر  فقرأت  نثراً  ترجمها 
وهؤالء . اما الشعر فلي راي فيه ، فعلى من الرغم أن هذه القصائد التي 
قرأتها بليغة قوية فيما تحويه بشكل عام ، ولكن من الصعب بل أقول أقرب 
ما نظمت  لغة  من  تترجم شعراً  التي  القصيدة  تستطيع  أن  المستحيل  إلى 
القصيدة  مفردات  عنه  تفصح  عما  مفرداتها  تفصح  ان  في  بالشعر  فيها 
 ، أجزائها  كل  في  تستطيع  فلن  منها  جزء  في  استطاعت  وإن  الرئيسية 
ألن قواعد الشعر الفرنسي التي يرتكز توظيفها على ما يسمى بالمقاطع 
تختلف عن قواعد الشعر العربي التي ترتكز أوزانها على البحر وتفعيالته 
في الشعر العمودي ، وعلى الموسيقى واإليقاع في األلفاظ وتجانسها في 

الشعر الحر .

البقية في العدد القادم 

الجزء األول

صة  قصـا
ورق

بقلم: صباح غريب

أنات قلبي هاهنا
عزفت علي األوتار

فالناي عشقي والهوى
مستودع األسرار

صاحبت أنغام الجوي
في الحل والترحال
انغام نايى ترتقى
بالنفس في إبحار
يعلو فؤادي للسما
ويجوب كل مدار
انغام نايي لحنت
غني لها المزمار
انغام نايي هاهنا 
غنت بال أشعار

اسرتك اشجان الهوى 
وسرحت في أفكار

تعلو بموجات الهوى
تغدو مع التيار

أو فوق أسوار السما
تهيم في األذكار

وتعود من بعد الصفا
روحا بال اسوار

فالناي عشقي والهوى 
مستودع األسرار

دمعا العيون  إغرورقت 
واغرورقت العيون دمعا 

تشكوا آثار الحنين !
تبكي حبيبا قد مضى 
وما آلت له السنين! 

يا غائبا ..
احزنت قلبا عاشقا

ما غاب عنه طيفك 
وحبك غصة

بين الثنايا ال تلين 
وكلما هب الهوى 

شماال أو يمين 
تشب في الفؤاد
نيران ذكرى 

أبت تخبو ..وإن خبت 
توقدها المواجع 

يزداد األنين 
وتبقى على أمل اللقاء تحيا 

فتشرق شمسنا 
والزهر يزهو

في رياض البساتين 
تغرورق العينان دمعا
تشكو آثار السنين 

شعر : عباس شعبان



رّطيب حميط عينيك ملالمح أكثر إشراقًا

حفنة واحدة من املكسرات يوميا 
حتمي القلب وتطيل العمر

Vendredi 17 mai 2019
الجمعة  17 مايو 2019

 تعاني كثيرات من مشكلة جفاف محيط 
العينين حيث أن هذه المنطقة تعتبر من 
لهذه المشكلة  البشرة تعرضاً  أكثر أماكن 
الرغم  التعب واإلرهاق. وعلى  وألعراض 
ما يظهر  العينين غالباً  من أن جفاف محيط 
البارد، فهو مشكلة  الهواء  الشتاء بسبب  في 
السنة في حال  السيدة على مدار  قد تالزم 
لم تؤمن العناية الالزمة لهذه المنطقة. 
العينين ظهور  ويترافق مع جفاف محيط 
تتفاقم حتى تصبح  قد  التي  الرفيعة  الخطوط 
تجاعيد ظاهرة وعميقة وتبدأ عندها أعراض 

الشيخوخة بالظهور.
إلى إصابة  التي تؤدي  أبرز األسباب  ومن 
المناخ  تبدّل  بالجفاف، مشكلة  العينين  محيط 
حيث أن هذه المنطقة الحساسة تكون عرضة 
القاسية كالهواء والبرد  للظروف الجويّة 

وأشعة الشمس والغبار.. وغيرها.

التجميل ومزيل مكياج  كما أن مستحضرات 
تفاقم المشكلة  العيون لهما دور بارز في 
المستحضر الخاطئ  إذا تم اختيار  خاصة 

والذي ال يتناسب مع نوع البشرة وحاجاتها.
الذي  وال يمكن أن نتجاهل عامل اإلرهاق 
الهاالت السوداء  يؤدي بدوره إلى ظهور 
والجفاف واالنتفاخ، ويفقد البشرة بشكل عام 
الحساسة.  المنطقة  مرونتها وخاصة في هذه 
السّن تصبح منطقة محيط  التقدّم في  ومع 
الخارجية  العوامل  لكل  أكثر  العينين حساسة 

المضّرة بها.
العينين، ظهور  ومن أعراض جفاف محيط 
بعض الجلد الجاف واألماكن المتشقّقة في هذه 
المنطقة، كما أنه في بعض الحاالت المتقدّمة 
الحّكة، وعند  تظهر عالمات حمراء تسبّب 
مالمستها يصبح هناك احتمال كبير بإصابة 

الجلد بالبكتيريا وااللتهابات.

التي  الطبيعية  هناك بعض الوصفات 
تساعدِك في حماية محيط عينينك من 
الجفاف وترطيبه بشكل جيّد، كما أن 
باتت  المنطقة  بهذه  العناية  مستحضرات 

اختاري  بكثرة وبتركيبات مختلفة.  متوافرة 
قوياً،  الجفاف  كانت  الكريم في حال  تركيبة 
الخفيفة  الجل  بتركيبة  تكتفي  أن  بإمكانك  أو 

إذا كانت المشكلة غير متفاقمة.

تعرف على 10 أطعمة 'سحرية' تبعد النوبات القلبية 
وتصلب الشرايني كيف يسبب التوتر زيادة الوزن؟

أطعمة حتافظ على الذاكرة خالل مرحلة الشيخوخة

أصول تطبيق األظافر األكريليك يف املنزل

أزياء بألوان النيون... إلطاللة جريئة!

يتناولون  الذين  السكري  إلى أن مرضى  أميركية  أشارت دراسة طبية    
القلب مقارنة  بانتظام ربما يكونون أقل عرضة لإلصابة بمشاكل  المكسرات 

بنظرائهم ممن ال يأكلونها كثيرا أو ال يأكلونها على اإلطالق.
إلى  التي توصلت  الدراسة  وقد أجرت جامعة هارفارد في بوسطن هذه 
المكسرات خمس مرات  يأكلون 28 غراما من  الذين  السكري  أن مرضى 
أسبوعيا على األقل يكونون أقل عرضة لإلصابة بمرض القلب بنسبة %17 

مقارنة بمن يأكلون المكسرات مرة واحدة في األسبوع.
للقلب بشكل عام.  المكسرات ولو مرة واحدة أسبوعيا يظل مفيدا  تناول  لكن 
وبالنسبة لمرضى السكري، يعد تناول المكسرات مرة واحدة أخرى أسبوعيا 
مرتبطا بالحد من خطر اإلصابة باألمراض القلبية بنسبة 3%، والحد من خطر 

الوفاة بسبب مشاكل القلب بنسبة %6.
للصحة  تشان  تي.أتش  بكلية  التغذية  باحث في مجال  ليو -وهو  وقال جانج 
البيانات  إن هذه  بالدراسة-  الباحثين  لجامعة هارفارد وكبير  التابعة  العامة 
الغذاء  أنماط  المكسرات جزءا من  التوصية بجعل  تدعم  أدلة جديدة  توفر 
الدموية  القلب واألوعية  أمراض  الوقاية من مضاعفات  أجل  الصحية من 

والوفيات المبكرة بين المصابين بالسكري.
التحكم  القدرة على  يساعد على زيادة  المكسرات ربما  تناول  أن  وأضاف 
بمغذيات مثل  بينها كونها غنية  الدم ألسباب من  السكر في  في نسبة 

الفوليك ومعادن مثل  المشبعة واأللياف وفيتامين )هـ( وحمض  الدهنية غير  األحماض 
والماغنسيوم. الكالسيوموالبوتاسيوم 

وإلجراء الدراسة، استخدم الباحثون االستطالعات الذاتية عن النظام الغذائي بمشاركة 16217 
السوداني  الفول  تناولهم  بالسكري. وسئلوا عن  رجال وامرأة قبل وبعد تشخيص إصابتهم 

والجوز على مدى سنوات. وجميع المشاركين مصابون بالسكري من النوع الثاني وهو النوع 
األكثر شيوعا والمرتبط بكبر السن والسمنة.

وقال إيميلو روس -وهو طبيب بمستشفى برشلونة ولم يشارك بالدراسة التي نشرتها دورية 
بين 28 و42 غراما مكسرات  يتراوح  ما  المثالية هي  الكمية  إن  سيركوليشن ريسيرش- 

يوميا، مع توصية بأن تكون منزوعة القشرة.

ما هي الطريقة الصحيحة لتوحيد لون البشرة؟
   هل تسعين إلى توحيد لون بشرتك والتخلّص 
التي تؤثّر سلبياً على  البقع والشوائب  من 
لذلك؟  المثالية  الطريقة  إنّما تجهلين  نضارتها، 
الموضوع حيث سنعرض  على هذا  إذاً  رّكزي 
لون بشرتك والحفاظ  لتوحيد  أفضل طريقة  لك 

على جاذبيتها.
1- احرصي على تنظيف بشرتك يومياً مستخدمة 
الغسول ذات التركيبة المثالية لنوعيتها، ما يساعدك 
على التخلّص من األوساخ والزيوت المكدسة عليها 

والتي تؤثّر سلبياً على نضارتها ولونها.
2- إلتزمي بتقشير بشرتك مّرتين شهرياً مستعينة 
يساهم في  ما  لنوعيتها،  بمقّشر لطيف ومناسب 
المتراكمة  الميت واألوساخ  الجلد  القضاء على 
وذات التأثير السلبي على لون البشرة وجاذبيتها.

يعمل على  إذ  يومياً  المرطب  الكريم  3- طبّقي 

تغذية بشرتك وترطيبها ما يساهم في الحفاظ على 
نضارتها ولونها الموّحد.

التي  الحادة  الشمس  التعّرض ألشعّة  تفادي   -4
تعزز  كما  بشرتك وإحمرارها،  إلى جفاف  تؤدي 
الداكنة عليها. ومن  التصبغات والبقع  ظهور 
الشمس  الواقي من  الكريم  تطبيق  هنا  الضروري 
الحماية  تأمين  بغية  المنزل  الخروج من  قبل 

الالزمة من أشعة الشمس.
المأكوالت  أنواع معينة من  تناول  5- تجنبي 
بشرتك على غرار  على نضارة  تؤثّر سلبياً  التي 
بالتوابل. واحرصي  والغنية  الدسمة  المأكوالت 
هنا على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء 
الذي يساهم في  الماء  وشرب كمية كافية من 
يساعد  ما  الداخل وترطيبها،  تنظيف بشرتك من 

على توحيد لونها والحفاظ على جاذبيتها.

العديد  النيون بقصات منوعة وغنية شملت  أزياء  أبرز     اخترنا لك مجموعة جذابة من 
العالي  بأكثر من ستايل وأسلوب مالئم لمختلف األذواق، كتنورة الخصر  التصاميم  من 
 ، Naem Khan النيوني وصيحة الشراشيب بتصميم راقي من »نعيم خان  باللون األصفر 
والفستان الجذاب والشبابي بطول الركبة والقصة الضيقة باللون األصفر النيوني من »كوشن« 

باللون  المكشوفة األكتاف  بالقصة  السهرة األنيق والبسيط  Cushnie ، كما أعجبنا فستان 
األخضر الفاتح النيوني من »كريستيان سيريانو Siriano Christian« ولفت نظرنا الفستان 
 »Brandon Maxwell األنيق بطول الميدي ولون الفوشيا الحيوي من »براندون ماكسويل

وغيرها من أزياء  ألوان النيون الحيوية والجذابة. 

بالكثير  تقلل فرص اإلصابة  أن  الجيدة  للتغذية  يمكن    
من األمراض، من بينها أمراض القلب والشرايين، التي 

باتت تؤرق ماليين البشر في جميع أنحاء العالم. 
وتحتوي الكثير من األطعمة على مضادات 
ويمكن  الجسم،  مناعة  تعزز  التي  األكسدة 
صحية  مشكالت  اإلنسان  تجنب  أن 
والسمنة  الدم  ارتفاع ضغط  مثل  عدة، 
نسبة  وارتفاع  الشرايين  وانسداد  والسكري 

الكولسترول.
مفعول  أطعمة »لها   10 هنا  نستعرض 
القلب  نوبات  بتجنب  المساعدة  في  السحر« 
ذكر موقع  ما  الشرايين، وفق  وتصلب 

»فوود وورد«.
البروكلي

يعمل البروكلي على إزالة السموم الطبيعية 
يحتوي  الجسم. وألنه  في  الدم  من مجرى 
البروكلي  فإن  الصحية،  األلياف  على 

يساعد جسمك على خفض ضغط الدم، وبالتالي يقلل من 
الشرايين. تمزق  خطر 

الجوز
أن  الدراسات  وأثبتت  بالمغنيسيوم.  الجوز غني 
كما  الشرايين.  في  الترسبات  تراكم  من  يقلل  المغنيسيوم 
وهو   ،»3 »أوميغا  الدهنية  باألحماض  مليء  الجوز  أن 

السيئ. الكوليسترول  عامل آخر في مكافحة تراكم 
الكاملة الحبوب 

أو ست حصص  بخمس  األميركية  القلب  توصي جمعية 
الكولسترول  من  تقلل  فهي  يوميا،  الكاملة  الحبوب  من 

البني  األرز  ويعد  الجيد.  الكولسترول  السيئ وتحسن 
أبر هذه الحبوب.

السبانخ

يحتوي على  أنه  كما  البوتاسيوم،  بمادة  السبانخ غني 
األلياف. ويقول خبراء التغذية أن كمية قليلة من السبانخ 
الفترة واألخرى من شأنها أن تمنع انسداد الشرايين  بين 

وأن تخفض ضغط الدم.
الزيتون زيت 

الناجمة  للمشكالت  فعاال  الزيتون عالجا  يعد زيت 
األكسدة  بمضادات  فهو غني  السيئ،  الكولسترول  عن 
نظاما صحيا  ويوفر  المشبعة،  األولييك غير  وأحماض 

الدموية. للدورة 
الكركم

ويتميز  الكركمين،  بشكل رئيسي من  الكركم  يتألف 
بسبب  الشريان،  تلف جدران  في إصالح  العالية  بكفاءته 
الدراسات  وأثبتت  االلتهابات.  مقاومة  الفائقة على  قدرته 

نجاعة الكركم في منع الترسبات في الدم.
األفوكادو

في  أو  األفوكادو عصيرا  استخدام  يمكن 
السلطة.  مثل  األخرى،  األطباق  من  العديد 
العامة ويعمل على  الصحة  يحسن  فهو 
يخفض  وكذلك  السيئ  الكولسترول  تقليل 

.E بفيتامين  الدم بسبب غناه  ضغط 
السمك

يساعد  األسبوع  في  مرتين  السمك  تناول 
الشرايين،  في  الترسبات  تراكم  تقليل  على 
في سمك  الموجودة  الدهنية  فاألحماض 
والماكريل،  والسردين  والتونة  السلمون 
الدهون  تقليل مستويات  تساعد على 
األوعية  التهاب  تعالج  كما  الثالثية، 

الدموية.
البطيخ

بأكسيد  الجسم  لرفد  األفضل  الخيار  البطيخ  يعتبر 
ويقلل  الدم  يخفض ضغط  أنه  علميا  ثبت  الذي  النيتريك، 
االلتهابات ويحسن عمل الشرايين. وللبطيخ دور مهم في 

خفض الدهون في البطن.
الثوم

ترسبات  أي  إذابة  في  الفعال  بدوره  الثوم معروف 
باسم  يعرف  إنزيما  يحارب  فهو  الدموية،  األوعية  في 

الدموية. األوعية  الذي يضيق  األنجيوتنسين 

تشّكل  قد  األكريليك،  األظافر  أو  األظافر االصطناعيّة    
الحّل األمثل بالنسبة إلى السيّدات اللواتي يعانين مشكالت في 
. كما يُمكن ببساطة أن تمنح أظافر األكريليك  نوعيّة أظافرهنَّ

السيّدة يدين تفيضان باألنوثة في حال حسن تطبيقها طبعًا.
في حال الرغبة في تطبيق أظافر األكريليك في المنزل، نقدّم 

لك هذا الدليل المختصر خطوة بخطوة:
للون  المناسب  اللون  اختيار  تُحسني  أن  البداية، يجب  في 
تنوين  إذا كنِت  أظافر األكريليك، خصوًصا  بشرتِك من 
تطبيق مناكير أظافر باللون الحيادّي أو أّي لون زاٍه. إضافة 
الذي  الشكل والمقاس  اختيار  المناسب، يجب  اللون  إلى 

يناسب أظافرِك ومداها.
لتطبيق األظافر األكريليك في المنزل، يلزمِك اآلتي:

- مزيل طالء األظافر خاٍل من مادّة األسيتون.
- دوائر القطن الناعمة.

- عود خشبّي من أجل إبعاد البشرة والخاليا الميّتة المحيطة 
الطبيعّي. بالظفر 

- أظافر أكريليك، متناسبة مع حجم أظافرِك الطبيعية.
- بافر.

- مادّة الصقة خاّصة بأظافر األكريليك.
- مقّص وِمبَرد.
التطبيق: طريقة 

الخالي من  األظافر  بمزيل طالء  القطن  دائرتين من  بلّلي   -
الزيوت  إزالة  أجل  أظافرِك من  األسيتون، ومّرريها على 
القديم. بمعنى آخر، على األظافر أن  بقايا طالء األظافر  أو 

تكون نظيفة قبل تطبيق األظافر األكريليك. ثّم 
اغسلي يديِك بالماء الدافئ والصابون الناعم.

- قلّمي أظافرِك بشكل تكون قصيرة.
الخشبّي من أجل إرجاع  العود  استخدمي   -
الوراء.  إلى  باألظافر،  المحيط  الميت،  اللحم 
الخطوة ضروريّة جدًّا من أجل ضمان  هذه 
بداية  حسن تطبيق األظافر األكريليك عند 

الطبيعّي. الظفر 
الـ »بافر« على سطح األظافر  - مّرري 
المرحلة تسّهل عمليّة لصق  الطبيعيّة، هذه 

األظافر األكريليك.
بدًءا  بالترتيب  - طبّقي األظافر األكريليك، 
بالخنصر، والخاتم، والمتوّسط، والمؤشر، 

واإلبهام على كّل يد.
لتطبيق األظافر األكريليك، عليِك وضع   -
الظفر  المسحوق الالصق على  نقطة من 
الطبيعّي، ونقطة صغيرة ثانية منه على الظفر 
األكريليك. ما من حاجة إلى اإلكثار من المادّة 
الظفر االصطناعّي  الالصقة، ألنّه عند وضع 

الالصق  كميّة  تتمدّد  الطبيعّي وضغطه، سوف  الظفر  على 
على سطح الظفر كاماًل.

- احتفظي بمنشفة ورقية، لكي تمسحي الِغراء.
- عند لصق الظفر األكريليك، اضغطي عليه نحو 10 ثواٍن 
بين  فارغة  أّي مساحة  إّن ترك  التصاقه جيّدًا.  للتأّكد من 

الرطوبة  إلى  األكريليك، ستؤدّي  الطبيعّي والظفر  الظفر 
وبالتالي خطر التقاط فطريات األظافر.

األكريليك. من  لتقليم األظافر  الِمبَرد  استخدمي  أخيًرا،   -
يمكن  يديِك.  متناسبًا مع حجم  يكون طولها  أن  المستحسن 

تقليمها بالشكل المستوي أو اللوزّي.
- طبّقي مناكير األظافر عليها، عند التأّكد من جفافها.

والضغط  التوتر  عن عالقة  كثيراً  تسمعين    
بسبب  أنّك  تالحظين  قد  الوزن،  بزيادة  النفسي 
قد  منها  تعانين  التي  والصعوبات  الضغوطات 
ولكن  الوزن،  زيادة  مباشر من  بشكل  تعانين 
الحالتين؟  هاتين  بين  الحقيقية  الصلة  تعرفين  هل 

االجابة! اليك 
الكورتيزول التوتر ترفع من نسبة  ارتفاع نسبة 

اإلجهاد”  اسم “هرمون  الكورتيزول  يطلق على 
البدني  اإلجهاد  أثناء  تُفرز  منه  الزائدة  النسبة  ألن 

النفسية. والضغوطات  النفسي  أو 
بالجوع تشعرك  المرتفعة  الكورتيزول  نسبة 

الغذائي  التمثيل  بتحفيز عملية  الكورتيزول  يقوم 
للحصول على طاقة  والكربوهيدرات  للدهون 

والحفاظ  اإلنسولين  إفراز  يحفز  أنه  كما  سريعة، 
تكون  أن  يمكن  الدم،  في  السكر  على مستويات 
الشهية  زيادة  اإلجراءات  لهذه  النهائية  النتيجة 
األطعمة  تناول  في  شديدة  يسبب رغبة  أن  ويمكن 

المالحة. واألطعمة  بالدهون  الغنية  الحلوة 
تباطؤ حرق  تسبب  المرتفعة  الكورتيزول  نسبة 

الدهون
الجسم  ينتج  الكورتيزول،  مستويات  ارتفاع  ومع 
يؤدي  مما  التستوستيرون؛  من  أقل  كمية  أيًضا 
انخفاض  العضالت، ومع  كتلة  انخفاض  إلى 
العضالت،  كتلة  لبناء  الالزم  التستوستيرون 
يعني  ما  أقل  بحرق سعرات حرارية  الجسم  يبدأ 

الدهون! تخزين 

  تتراجع قدرات الذاكرة خالل مرحلة ما بعد منتصف العمر، وبهدف الحرص على حماية 
الذاكرة، يتعين تناول األطعمة التي تحتوي على األوميغا 3 خالل فترة الشباب ومنتصف 

العمر.
ووفقا لما كشفته دراسات حديثة، ينبغي تناول زيت الزيتون واألفوكادو والمكسرات واللب 

األبيض، كونها أطعمة صديقة لخاليا الدماغ.
وقد أظهرت عدة دراسات أن األوميغا 3 واألوميغا 6، من أهم العناصر التي تحافظ على 

قدرات الدماغ في حالة جيدة بعد الـ 60.
الدهنية كالسلمون والتونة والمكاريل، كما توجد في  وتوجد دهون أوميغا 3 في األسماك 
البيض، واألطعمة النباتية مثل زيت الزيتون وزيت الكانوال واألفوكادو والمكسرات وبذور 

الكتان وبذور اليقطين )اللب األبيض(.
وتعد هذه العناصر رئيسية للحفاظ على خاليا وأعصاب الدماغ.
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للمرة األوىل.. 
تامر حسين يغين على مسرح أوبرا دبي

لبلبة توجه رسالة خاصة لعادل إمام بعد 
تغيبه عن السباق الرمضاني

»أصابع قدم« الفنان حممد صبحي 
سبب اعجاب زوجته الراحلة

األكشن يؤخر تصوير »ملس أكتاف« 
آلخر رمضان

نهال عنرب ويامسني صربي 
من كواليس »حكاييت«

450 972 1414  /  514 961 0777

  الناقدة أحالم األسيوطي

 على الرغم من إشادة الجميع بأدائه في أعماله الرمضانية، 
المصري محمد ممدوح،  الفنان  أن عدد من جمهور  إال 
لعدم وضوح  االنتقادات  إليه  بـ “تايسون”، وجهوا  الشهير 

مخارج ألفاظه.
المصري قرر االستجابة النتقادات جمهوره، وبدأ  الفنان 

األمر  األلفاظ، وكشف هذا  لحل مشكلة مخارج  رحلة عالج 
صديقه الفنان خالد كمال.

الفني عارفين  بالوسط  العاملين  أن كل  قال: “أعتقد  كمال 
بتايسون..  بيربطني  اللي  والتاريخ  الصداقة واألخوة  عالقة 
يتعلق بشغله.. هو  فيما  عمره ما كان عنيد.. وخصوصاً 

عارف إنه عنده مشكلة”.
المشكالت  وتابع: “هناك بعض 
بتاخد وقت طويل  اللي  الصحية 
إذا كنت  في عالجها، خصوصا 
بتشتغل..  المشكلة وأنت  بتعالج 
وهو بالفعل بدأ بس محتاج وقت”.
بقوله:  للمنتقدين،  ووجه رسالة 
تايسون  “اللي فعال شايف إن 
موهوب ومختلف وبيحب شغله 
فعال  إلن  عليه  يصبر  الزم 
الموضوع مش سهل ومش هيتحل 

في يوم وليلة وال حتى سنة”.
بقوله: “رفقًا  واختتم كالمه، 
ألن  أمثاله..  بالموهوبين 
الموهوبين حساسين ألقصى 
درجة.. األفضل من وجهه نظري 
نبقي في ضهره وندعمه  إننا 
العام.. بحبك  علشان الصالح 
يا  وبحترم شغلك ومجهودك 

صديق العمر”.
الفنان محمد ممدوح  أن  يذكر 
الرمضاني  السباق  يشارك في 
بمسلسلين هما “قابيل”، ويشاركه 
بطولته الفنان محمد فراج، والفنانة 
أمينة خليل”، ومسلسل “ولد 
السقا ومي  أحمد  الغالبة” بطولة 
المقدم، وإدوارد،  عمر وإنجي 

وكريم عفيفي، وهادي الجيار.

األسرار عن حياتها  الكثير من  درة  التونسية  الفنانة  كشفت   
الفنية والشخصية، وكيفية اكتشافها لموهبتها في التمثيل.

درة أكدت أنها اكتشفت موهبتها في التمثيل بعد مقلب نفذتها في 
اتفقت مع  قالت: “في طفولتي  بمساعدة شقيقها، حيث  والدتها 
أخي بعمل مقلب في والدتنا، ومثلت الموت عليها، وشعرت هي 
أفاقني  مما  بقوة  الشديد عليها، وصفعتني على وجهي  بالخوف 

من التمثيل، وتضايقت أمي بالطبع من هذا الموقف”.

خالل  أضافت،  التونسية  الفنانة 
استضافتها في برنامج “السرداب” 
على قناة “المحور”: “كان هذا الموقف 
السبب في معرفتي قدرتي على التمثيل، 

وهذا سر ال يعلمه أحد”.
كانوا  البداية  أهلها في  أن  درة كشفت 
الفن، الفتة  في مجال  يرفضون دخولها 
إلى أنها اضطرت لرفض دور اعتبرتها 
فرصة عمرها، وذهب في النهاية للفنانة 

هند صبري.
حيث قالت: “في الصغر أضعت فرصة 
عمري عندما طلبت مني مخرجة 
بأحد األدوار، ولكني  القيام  تونسية 
في  الدخول  أهلي  بسبب رفض  رفضت 
مجال التمثيل، وقدمت هذا الدور مكاني 
الممثلة هند صبري، وهذا لم يؤثر على 

عالقتنا كما ردد البعض”.
الرمضاني  السباق  تشارك في  التونسية درة  الفنانة  أن  يذكر 
فهمي  بمسلسل “الحرملك” مع سالف معمار وأحمد  الحالي 
وسامر المصري وجمال سليمان وباسم ياخور ومن إخراج تامر 

إسحاق وعمرو علي.

 يصور الفنان ياسر جالل مشاهده ضمن أحداث مسلسل 
»لمس أكتاف« الذي يخوض به السباق الرمضاني الجاري، 

.cbc على قدم وساق، بالتزامن مع عرضه عبر شاشة
وعلم من مصدر داخل العمل أن المشاهد األكشن هي سبب 
بطء التصوير لما يستدعي من مجهود وإعادة تصوير المشهد 
ألكثر من مرة في بعض األحيان، حرًصا من المخرج حسين 
العمل في أفضل صورة من حيث  المنباوي على خروج 
الجودة واألداء وكذلك بطل العمل ياسر جالل الذي يسعى 

لتقديم عمل يناقش قضية هامة وهي »المخدرات« بطريقة 
وأسلوب مقنع لينال إعجاب المشاهدين ويحافظ على قاعدته 

الجماهيرية الكبيرة.
»لمس أكتاف« سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج 
المنباوي، بطولة ياسر جالل، فتحي عبدالوهاب،  حسين 
حنان مطاوع، إيمان العاصي، كرم جابر، كارولين خليل، 
سمر مرسي، محمد عز، خالد كمال، هبة عبدالغني، 

وشريف دسوقي.

  ال يزال تصريح النجم محمد صبحي عن زواجه يثير 

المتابعين عبر مواقع  بين  كبيراً  جدالً 
أن زوجته  أكد  اذ  التواصل االجتماعي، 
الراحلة نيفين رامز قبلت الزواج منه بعد 

اعجابها بشكل أصابع قدميه.
برنامج »سيرة  واشار خالل حواره في 
فترة  له خالل  انها كشفت  الى  الحبايب« 
خطوبتهما أن إعجابها بشكل أصابع 
قدميه بعد رؤيتها لها في كواليس مسرحية 

)هاملت(، كان سبب قبولها الزواج منه.
يكتشف  ينتهي عندما  وأضاف: »الحب 
كل شخص اآلخر«، مشيرا إلى أن هناك 
بعض األشخاص ينجذبون للطرف اآلخر 
بسبب الشكل وعندما ينتهي الجمال ينتهي 

الحب«.
الرجال عن  يقوله  ما  أنه يرفض  واكد 
النساء وتعليقاتهم على شكلهن، مشدداً 
الظهور  يتعّمدان  كانا  أنه وزوجته  على 
أمام بعضهما في أسوأ صورة، وأن 

زوجته لم تضع أمامه أي مواد تجميلية.
والزواج ضجة  الحب  وأحدث كالمه عن 
أثنوا على  الذين  المشاهدين  بين  كبيرة 
الراحلة وحبه  المميزة بزوجته  عالقته 
الكبير لها التي ال يتوانى عن إظهاره في 

كتاباته أو مقابالته

نادي احترام المشاهد:

الكبير  للفنان  لبلبة، رسالة خاصة  المصرية  الفنانة    وجهت 
بعد  العام  لهذا  الرمضاني  السباق  يغيب عن  والذي  إمام،  عادل 

مشاركته فيه لسنوات متتالية.
لبلبة، قالت في تصريحاتها لبرنامج »عرب وود«، والمذاع عبر 
فضائية »روتانا«: »مفيش غير عادل إمام واحد بس، بحبه وبقدره 

ولنا مشوار طويل معًا، ألننا نعمل معًا منذ سنوات طويلة«. 
وكشفت سر عملها الدائم مع عادل إمام، قائلة، إنها ترتاح وتفضل 

الزعيم وذلك ألنه مميز،  العمل مع 
وجميع أعماله ناجحة.

يذكر أن الفنان تغيب عن المشاركة 
بعد  الحالين  الرمضاني  السباق  في 
تصويره جزء كبير من مسلسل 
»فالنتينو«، والذي يشاركه فيه كل 
داليا  الفنانة دالل عبدالعزيز،  من 
االبياري، محمد  البحيرى وطارق 
عطية، هدى المفتى، وعدد آخر من 
أمين بهجت قمر،  تأليف  النجوم، 

إخراج رامي إمام.
وكشف اإلعالمي احمد موسى، 
مؤخًرا خالل حلقة برنامجه »على 
والمذاع عبر فضائية  مسئوليتي«، 
الزعيم هو من  أن  البلد«،  »صدى 
تأجيل مسلسله وذلك حتى  قرر 
يخرج بالشكل الذي يتمناه جمهوره.

يتغيب عن  لم  إمام،  يذكر أن عادل 
السباق الرمضاني خالل الـ 7 أعوام الماضية، حيث قدم الزعيم 
مسلسالت متتالية وهى كالتالي : مسلسل “فرقة ناجى عطاهلل”، 
من إخراج رامي إمام، مسلسل “العراف” ، إخراج رامي إمام، 
مسلسل “صاحب السعادة”، إخراج رامي إمام، مسلسل “أستاذ 
إمام، مسلسل “مأمون وشركاه”،  إخراج رامي  ورئيس قسم”، 

مسلسل “عفاريت عدلي عالم” ، ومسلسل عوالم خفية”.

  يستعد الفنان تامر حسني لحفله الغنائي األول 
فعاليات  أوبرا دبي، وذلك ضمن  على مسرح 

احتفاالت دبي بعيد الفطر المبارك.
 من المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس 6 يونيو، 
على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ9 بتوقيت 

اإلمارات.
 يذكر ان تامر أحيا أخيًرا مجموعة من الحفالت 
التي  الناجحة في مصر والسعودية،  الغنائية 
شهدت حضوًرا جماهيريًا كبيًرا من محبيه، قدم 
فيها باقة غنائية من ألبوم »عيش بشوقك«، ومنها 

»كفاياك أعذار، ناسيني ليه، 100 وش«.

الفنانة نهال عنبر، جمهورها بصورة    شاركت 
بياسمين صبري من كواليس مسلسل  تجمعها  لها 
الرسمي  »حكايتي«، وذلك من خالل حسابها 
الشهير  الصور والفيديوهات  تبادل  عبر موقع 

»إنستجرام«.
ظهرت نهال، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها 

وهي تحتضن ياسمين، وعلقت
ياسمين  القمر  قائلة: »من مسلسل حكايتي مع 

صبري و إحنا بنصور«.
وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تُدعي »داليدا«، 
لكنها  تدرس تصميم األزياء ومن عائلة كبيرة، 
تعانى بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل 
كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود 
خطة لقتلها، لكنها تتعّرض ألزمات أخرى، ال سيما 

بعدما أثبتت موهبتها فى تصميم األزياء.
وفاء  ياسمين صبرى،  بطولة  مسلسل »حكايتي«، 
أحمد حاتم،  أحمد صالح حسنى،  إدوارد،  عامر، 
نهال عنبر، أحمد بدير، تأليف  محمد عبدالمعطى، 

وإخراج أحمد سمير فرج.

درة: مقلب كان سببا يف اكتشاف موهبيت.. 
وفرصة عمري ذهبت هلند صربي

حممد ممدوح يبدأ رحلة عالج

  ) الموضوع(: األحداث تدور بين أربع زيجات وهم : خالد )فتحي عبد الوهاب( 
متزوج من بيري )منى زكي( ولهما طفلة ملك ، وهو يخون زوجته كلما أتيحت له 
الفرصة . أبن خالة بيري سامح المتحرر )شريف منير( يحب إيناس )عال غانم( 
ويخشى الزواج خوفاً من القيود . عمرو )أحمد حلمي( شاب مهذب متوسط الحال 
، متزوج من فرح )حنان ترك( أبنة األثرياء التي كانت مخطوبة من “علي” )خالد 
أبو النجا( تركها وتزوج من مشيرة )جيهان فاضل( وله مشكلة جنسية . وتتوالى 

األحداث . 
)التحليل والنقد( : قصة وسيناريو وحوار )تامر حبيب( . 

 ، القارئ  عزيزي 
السيناريست ، بدأ وختم 
مهمين  بمشهدين  فيلمه 
ميالد  حفلة  )األول(   :
خالد  أبنة  ملك  الطفلة 
في  عرض  وبيري 
كل  مشكلة  المشهد  هذا 
زيجة. ختم بمشهد حفلة 
وإيناس  سامح  زفاف 
)حل(لكل  ذلك  وكان 
المشهدين  وبين  مشكلة. 
كان البناء الدرامي للفيلم 
أحداث  تدور   . نفسه 
شخصيات  بين  الفيلم 
في  بالمتناقضات  مليئة 
كل زيجة . كل )تناقض( 
اآلخر  عن  مختلف 
 ، الزيجات  بإختالف 
باألنفعاالت  ومليئ 
العميقة في أدق تفاصيل 

الحياة المعاشة . كيف ؟ )بدراسة الشخصيات( : 
)خالد وبيري( )خالد( متعلم ويحب زوجته من أيام الثانوية ولكنه يخونها . )بيري( 
سيدة فاضلة وجميلة .)الصراع( تعلم بيري خيانة زوجها لها . أما هو )فيجهل( هذه 

المعرفة .)أزمتها( تكتشف خيانته مع كل سيدة يتعرف عليها . 
ناتج عن ضعف  مأسوي(  )خطأ  في  أوقعه  هذا،  خالد  المأسوي: })جهل(  الخطأ 
بشري ، مثل اي إنسان يتشابه في وجود نقطة الضعف تلك مع بقية البشر. ومن 
هنا يحصل التعاطف بين الجمهور)والبطل المأسوي( ألنه يذكرهم بمواقف مشابها 
في الحياة فيثير فيهم عاطفتي : الشفقة والرحمة{. ووصلت بيري )للذروة( عندما 
تقابل خالد مع سيدة في السيارة فإذا بها )دون علمه( تطلب من الموبيل رقم تليفون 
تواجه خالد وتقرر  .)القرار(  الجنسية  تأوهاتهما  تسمع   . بيري  فترد  منزل خالد، 
األنفصال رغم حملها في الطفل الثاني . يشعر خالد بحقارته . يذهب مع األصدقاء 
الى اإلسكندرية )كنوع من الهروب من قبحه النفسي أمام زوجته( . )النتيجة( يشعر 
خالد بوله وحبه تجاه زوجته فيقرر أن يقطع أي عالقة إلنقاذ الزواج .” فتحي عبد 

الوهاب “ و”منى زكي” أداء السهل الممتنع . 
)عمرو وفرح( : قبل بداية الفيلم ، )فرح( كانت مخطوبة )لعلي(، و)عمرو( كان 
صديقه . ترك )علي( فرح لتعاليها عليه ، وطلب من عمرو أن يقف بجانبها . وفي 
الفيلم ، نرى عمرو متزوج من فرح . ودائماً فرح تريد إثبات )لعلي( أنها تزوجت 
من عمرو وهو أفضل منه . و)تجهل( أنها بذلك من ناحية ، مازالت تحب )علي( ، 
ومن ناحية أخرى تجرح عمرو في صميم كرامته ورجولته . وهذا )الجهل( أوقعها 
في )الخطأ المأسوي( مثل خالد . )النتيجة( أنفجر عمرو وأظهر مشاعره الجريحة 
منها كلما جاءت سيرة علي . تركها وسافر لإلسكندرية مع أصدقائه. من هنا كانت 

الصحوة الكبيرة لفرح بادراك األنانية المفرطة منها تجاه عمرو . 
في مشهد مهم بين فرح وأمها نوارة )رجاء الجداوي( أعطى السيناريست خلفية 
مسبقة )للمشاهد( عن كيف تنصح األم أبنتها في وقت الشدة إلعادة زوجها . األم 
تصف عمرو بأنه كلب ، فتدافع عنه فرح . فتفهم األم أنها تحبه فتقول : قوليله أنك 
حامل ! تنصحها بإدعاء الحمل . لم تعير فرح لهذا األدعاء الكاذب ، لكنه أختزن 
عندها في ذهنها )وعند المشاهد أيضا( . وعندما أراد عمرو تركها وتطليقها ، هنا 
أطلقت نصيحة أمها وقالت )بحرقة( أنا حامل !! فألتفت عمرو لها وقالت )بصدق 
شديد( : و)بحبك(. فعاد إليها. فاطمأن الجمهور لنصيحة األم ألنقاذ زواج أبنتها. 

)أحمد حلمي وحنان ترك( .مباراة في األداء المقنع . 
)علي ومشيرة( زيجة جميلة ، ولكن ينقص الرجل معرفة أحتياجات المرأة . هذه 
الزيجة تقدم موضوع شائك تماماً )ويجهله( الرجل الشرقي عن المرأة . )فعلى( 
أحتياجاتها  إذا وصلت زوجته ألشباع  الجنسية و)يجهل(  يشبع غريزته   ، كرجل 
الجنسية أم ال؟ وذلك يتدخل فيه )أوال( : ثقافة الشرق – لعدم تعليم الرجل الثقافة 
الجنسية للطرف اآلخر وأحتياج جسد المرأة لألشباع الجنسي الذي بدونه ال يستطيع 
الجسد األتزان ويفقد السيطرة على حواسه. )ثانيا( مركز الرجل الشرقي المسيطر 
ومفهوم الرجولة عنده أنه قادر على األشباع. أما المرأة فهي مجرد أداة جنسية، 
و)يجهل( أن الرجولة في علم النفس : هو كيف يتفنن الرجل في إشباع حبيبته جنسياً 

حتى تشعر أنها ال تستطيع األستغناء عنه النه )رجل( أحالمها . 
كبير  بأهتمام  وعرضه  الموضوع  ذلك  يدرك  حبيب”  “تامر  السيناريست  كان 
للمرأة. فمشيرة تخجل أن تقول لزوجها بأنها لم تشبع جنسياً . وتراكم الكبت الجنسي 
عندها . فإذا بمشيرة تريد الطالق وال تستطيع األفصاح لزوجها أو لشقيقها الذي ال 
يهمه سوى أن )علي( يدير أعمالهم . )فمصلحتهم( أهم من )الجنس( . تفهم مشيرة 
وتذهب لدكتور نفسي بال جدوى . تحاول الخروج مع وائل)أحمد هارون( شاب 
السيناريست  أظهر   . تراجعت  وقت  آخر  في  ولكنها  للهرم  معه  ذهبت   ، يغازلها 
)علي( في األسكندرية مع أصدقائه ، مارس الجنس مع عاهرة “دنيا” )أنتصار( 
. وهنا أدرك أنه ال يشبع رغبات زوجته . عاد إلى مشيرة والندم بقتله . )خالد أبو 

النجا وجيهان فاضل( : أداء طبيعي سلس . 
)سامح وإيناس( الحب الوحيد الذي لم يتم الزواج بينهما . فسامح متحرر ال يريد 
قيود مسئولية الزواج )صراعه( أن ايناس تريد العمل مع رجل األعمال ) حامد بيه 
المهدي( “سامي العدل”. علمه أن وراء هذا العمل يطمع البيه في حبيبته. )األزمة( 
تطلب ايناس أن يتقابال مع حامد بيه )الذروة( في حوار مع البيه ، يعرف سامح ، 
أنه يريد البيه أن يعينه بأضعاف أضعاف مرتبه . تدارك سامح )كرجل( أن معناه 
: لو كان يستحق هذا المبلغ ، فال يستطيع رفض أوامره !!! أما إذا كان ال يستحق 
، فهو يقدم )ايناس له( وهذا معناه أن يصبح )قواداً( وعلى حد قول سامح : ده أنا 
حبقى زبالة . وهذا ال يتفق مع شخصية سامح لذلك رفض العرض . تقابلت ايناس 
، ويبقي  فيكي  أشارك سامح  أن  مانع  ما عنديش  أنا   : لها  فأعترف  بيه  مع حامد 
معاكي حبيبك وفلوسي . هذا األعتراف جعل ايناس تنتقل من حالة فكر مغلق إلى 
 . حبيبها  سبيل  في  بطموحها  التضحية   : )قرار(  وأتخذت  ذهنياً  متفتح  فكر  حالة 
أقترح “ سامح” على أصدقائه : على وخالد وعمرو أن يذهبوا إلى األسكندرية في 
شقته القديمة. وأظهر السيناريست أن هذه الرحلة كانت بمثابة العالج النفسي لكل 
رجل بأنه سيضحي ويتنازل عن اشيائه في سبيل األحتفاظ بنصفه اآلخر . )شريف 

منير- عال غانم( : أداء متمكن . 
مشهد زفاف سامح وايناس ، أعطى الفرصة للمشاهد ألستنتاج رسالة الفيلم : بأن 
الحب العظيم يستلزم التضحية من الطرفين . فكل زيجة تحدثت بصراحة مع اآلخر 
اي  بال  وايناس  سامح  العروسين  يهنئ  بيه  حامد   . المنشود  للتفاهم  وصلوا  حتى 
ضغينة . والجميع يرقص : خالد مع بيري ، على ومشيرة ، عمرو وفرح فكانت 
نهاية مقبولة ومقنعة وسعيدة . رجاء الجداوي ، أنتصار – سامي العدل – أحمد عبد 

الهادي – أحمد كمال خبرة كبيرة أثقلت األداء . 
)فقط( : مشيرة تقابل الشاب وائل ) احمد هارون( في الهرم ، تستلقي على الرمل 
وتحاول أن تستجيب لقبالته في خدها . ثم تنفر منه وتعود للمنزل . كان من الممكن 
للعودة لمنزلها ؟! ليس  أما تركها   . األعتداء عليها ، او يتخذ لها صوراً ألدانتها 

سهاًل لألقناع . 
)اإلخراج( “ هاني خليفة” 

يعتبر هذا الفيلم من أنجح أفالمه ، وقد وفق في أختيار الممثلين الثمانية وأعطاء 
الدور المناسب لهم . ورغم أن منى زكي زوجة أحمد حلمي )في الحياة( إال أنهما 
ليس أزواجاً في الفيلم . ووفق أيضاً في أختيار الجيل األول مثل رجاء الجداوي 
وسامي العدل وغيرهم . انتاج جيداً للشركة العربية لإلنتاج والتوزيع السينمائي ، 
أما مدير التصوير “ أحمد عبد العزيز” فقد أبرز اللقطات المكبرة )كلوز( لألربع 
زيجات على الوجه حتى نشاهد رد فعل كل شخصية . والتصوير الخارجي : سواء 
بأيام زمان، وتصوير  الذي يذكرنا  البحر )دون بشر( وجمالها  باإلسكندرية على 
الهرم في الليل وال يوجد سوى الممثلين )مع الهدوء والسكينة( ، والمرح لألربع 
أما )مونتاج( “خالد   . نغني معهم  الليالي “لفيروز” جعلنا  يا سهر  يغنون  أزواج 
 this is مرعي” فكان تقطيع يوازي اإليقاع السريع وفي الخلفية تدخل موسيقى
نزيه”  التصويرية “ هشام  الموسيقى  . والننسى  لكل موقف حزين    my song
أمتعنا بها . والفيلم يحث على التفاهم والصراحة بين الزوجين وتنازل عن بعض 
ورائه  كان  هذا  كل   . الوجود  في  أهم شئ  هو   ، األحبة  أسعاد  سبيل  في  األشياء 
الجميل  الفن  )زمن  من  يعتبر  جداً  جيداً  فيلماً  قدم  الذي  خليفة(  )هاني  المخرج 
للسينما المعاصرة( وقدم فيلماً يحمل رسالة هادفة وهي : “أن الحب العظيم يستلزم 

التضحية من الطرفين” فتحية مني لكل العاملين لهذا الفيلم . 

نقد فيلم : سهر الليالي
إن الحب العظيم يستلزم التضحية 

من الطرفين
فيلم فن الزمن الجميل للسينما 

المعاصرة



كيبيك ختّفف من تشددها وتسمح بتدخني املارجيوانا يف أماكن عامة
  

 خففت حكومة كيبيك التي يرأسها 
زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل 
كيبيك فرنسوا لوغو من حّدة تشّددها في 
القنوانين المتعلّقة بتشريع الماريجوانا 
الماريجوانا  لمستهلكي  وستسمح 
بتدخينها في أماكن عامة معينة مثل 

الحدائق العمومية.
ولحظت الحكومة بأن مشروع القانون 
المتشدد بإطار القنّب كما هو معروض 
غير قابل للتطبيق بحذافيره ألن منع 
العامة  األماكن  كل  يطاول  التدخين 

من دون استثناء.
ويشّكل هذا األمر تحوال لحكومة كيبيك 
ألن رئيسها فرنسوا لوغو كان قد حافظ 
لغاية اليوم على الخط المتشّدد في هذا 
الصدد، وهو كان قطع عهدا انتخابيا 

يّصب في االتجاه ذاته.
وتقول عدة مصادر إنه سيتعيّن على 
الوزير المفّوض عن الصحة والخدمات 
االجتماعية في حكومة كيبيك ليونيل 
األيام  في  تعديالت  اقتراح  كارمان 
المقبلة على المشروع الرقم 2 إلعطاء 
صالحيات أكبر للبلديات ومنحها المزيد 
استخدام  لتنظيم  الذاتي  الحكم  من 

الحشيشة في األماكن العامة.
وكانت البلديات قد طالبت الحكومة 
المتعلّق  التشّدد  وبتخفيف  بتعديالت 
باستهالك القنّب واألماكن التي يسمح 

فيها بتدخينه.
وتشتكي معظم البلديات عبر مقاطعة 
كيبيك من أنه مّر ثمانية شهور على 
تشريع القنّب في البالد ولكن حكومة 
كيبيك تمنع استهالكه بكل مكان تقريبا.
تدخل  بأن  البلديات  مطالبة  هنا  من 
الحكومة تعديالت على مشروع القانون.

في سياق متصل أشارت عمدة مدينة 
مونتريال فاليري بالنت أثناء عرض 
موجز لها أمام اللجنة البرلمانية في 
قيود  أن  إلى  الماضي  شباط/قبراير 
مشروع القانون تشّكل صعوبات كبرى 

لمونتريال في التطبيق.
وشككت رئيسة البلدية في قدرة عناصر 
الشرطة في دائرة شرطة مونتريال 

على تحرير مخالفات متعلّقة باستهالك 
القنّب في األماكن العامة.

من ناحية أخرى تزمع حكومة كيبيك 
التشدد لجهة السن القانونية الستهالك 
الماريجوانا وسترفعها من 18 إلى 21 
عاما األمر لتصبح كيبيك المقاطعة 
األكثر صرامة في قوانينها التي تنظم 
بيع القنب بالمقارنة مع باقي المقاطعات 

الكندية.
تجدر اإلشارة إلى أن السن القانونية 
الستهالك القنّب في أمكنة أخرى في 
كندا هي 19 عاما باستثناء مقاطعة 
ألبرتا في الغرب الكندي حيث يحق 
للشباب اعتبارا من 18 عاما باستهالك 

الماريجوانا  الترفيهية.

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

)31 أخطاؤنا يف اللغة )

أسامه كامل أبو شقرا

َصُبوٌح وَصِبيٌح:
ُبوح«، على وزن فعول،  يصف كثيٌر من الكتاب والشعراء الوجه، ب “الصَّ
على أنَّه للمبالغة، كقولهم كذوب وكسول. ولكن »صبوح« ال تعني مرادهم. 
ُبوُح: كل  والّصواب أن يقال »صبيح«. ففي لسان العرب البن منظور: »الصَّ
ُبوُح: ما أَْصَبَح عندهم من  ما أُكل أَو ُشرب ُغْدَوًة، وهو خالف الَغُبوِق. والصَّ

ُبوُح الخمر؛ وأَنشد:  شرابهم فشربوه، وحكى اأَلزهري عن الليث: الصَّ
ُبوِح، *** َمِعي َشْرٌب ِكراُم من بني ُرْهِم ولقد َغَدْوُت على الصَّ

ُبوحُة: الناقة المحلوبة  ُبوُح والصَّ ُبوُح من اللبن: ما ُحلب بالغداة. والصَّ  والصَّ
ُبوَح. ُبوح ما شرب بالغداة... واْصَطَبَح القوُم: َشِرُبوا الصَّ بالغداة. والصَّ

الَوِضيُء  ِبيح  بالضم: جميل، والجمع ِصباٌح؛ والصَّ ورجل َصِبيٌح وُصباٌح، 
الوجه«.

ُبوح: ما حلب من اللبن في الغداة  وفي محيط المحيط لبطرس البستاني: »الصَّ
وهو خالف الَغبوق، وما أصبح عند القوم من الشراب، والناقة تحلب صباًحا، 

وأتيته ذا صبوٍح أي بكرة، وال يستعمُل إالّ ظرًفا.
والصبيُح الَحَسن، يقال غالٌم صبيٌح ووجٌه صبيح، ج. ِصباح.«

َمخاِطر:
لم يجمع، يوًما، »خطر« على »مخاطر«، وهذا خطأٌ ألن »َخَطر«  من مّنا 
تجمع على »أخطار«. ففي لسان العرب البن منظور: »وَخَطُر الرجِل: َقْدُره 
ومنزلته، وخص بعضهم به الرفعة، وجمعه أَْخطاٌر. والَخَطُر اإِلْشراُف على 

َهلََكة.«
 والَمخاِطُر: المراقي.« والمراقي، جمع مرقاة، بفتح الميم أو كسرها. وفي 
لَّم َرْقًيا وُرِقيًّا إذا  »لسان العرب« و«في الصحاح في اللغة«: »َرِقيُت في السُّ

َصِعْدَت، والَمْرقاة والِمْرقاة: الدرجة، واحدة من َمراقي الدَرج.«

سلسلة:    
)30 دقائق لغوية )

يقال: 
* أجهضت الناقة، وأسقطت المرأة.

* تحّسَس في الخير، وتجّسَس في الشر.
* ُكّفاٌر، في غير المؤمنين، وَكَفَرٌة، في جاحدي النعمة.

* أومأ إليه، إذا اشار الى من أمامه، وأوبأ إليه، إذا أشار الى من خلفه.
* أعجمي، لمن ال ينطق بالفصيح وإن كان من البادية، وعجمي لمن انتسب 

الى العجم وإن نطق بالفصيح.
* أعرابي، البن البادية وإن تحضر، وعربي، للمنسوب إلى العرب وإن لم 

يكن من البادية.
العين، لألعداء  تقاتلهم، وُعدى برفع  الذين  العين، لألعداء  * ِعدى بكسر 

الذين ال تقاتلهم.
* أمٌر، إذا قاله األعلى لمن هو دونه، وُدعاء، إذا قاله انسان لمن هو أعلى 

منه، والتماس، إذا قاله انسان لمن هو مساٍو له.
* ُمخطئ، لمن أراد الصواب فصار الى غيره، وخاطئ، لمن تعمد ما ال يجوز.
للنسل غير  الالم)،  للنسل الصالح، َخْلف (بتسكين  الالم)،  * َخَلف (بفتح 

الصالح.
* أدهم، للجواد األسود اللون.

من كتاب دقائق العربية – األمير أمين آل ناصر الدين
 

ترودو يف باريس ملناقشة احللول ملناهضة اإلرهاب االلكرتوني
  

 وصل رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو إلى باريس 
مدينة  »نداء  أخرى  دول  من زعماء  مجموعة  مع  ملبيا 
كرايستشرش« في نيوزيلندا الذي تحّض فيه دول العالم على 
العمل من أجل مناهضة الحقد والعنف عبر شبكة االنترنيت.

وأطلق المبادرة كلٌّ من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون 
ورئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آردن غداة الهجومين 
على مسجدين في المدينة النيوزيلندية في منتصف شهر 
آذار/مارس الماضي واللذين أسفرا عن مقتل 51 شخصا 
وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح. وتهدف المبادرة إلى 
إيجاد الوسائل الناجعة لمكافحة استخدام وسائل التواصل 

االجتماعي من أجل الترويج للحقد في العالم.
ويذكر أن القاتل الذي ارتكب المجزرتين في كرايستشرش 
كان قد بّث في شكل مباشر المذبحة على موقع فيس بوك لنحو 
20 دقيقة عبر استخدام كاميرا محمولة علّقها على معّداته.
وكان هذا الفيديو قد جال في أصقاع األرض في غضون 
دقائق قليلة قبل أن تتّم إزالته من غالبية المنّصات الرقمية.

هذا وتمت دعوة رؤساء أكثر من عشرة من الشركات الرقمية 

الكبرى من أجل »مناقشة الحلول العملية 
للقضاء على المحتوى عبر االنترنيت 
ذات الطابع اإلرهابي والعنف المتطرف« 
كما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس 

الوزراء الكندي.
ويهدف »نداء كرايستشرش« إلى تعزيز 
التعاون بين الدول والمؤسسات الرقمية 
من أجل بذل الجهود المشتركة للحؤول 
دون أن تصبح المنّصات الرقمية أداة 
اإلرهابية  للجماعات  والتلقين  للنشر 
والمتطرفة التي ترّوج للعنف والكراهية.
وقد رفض الرئيس األميركي دونالد 
ترامب وكذلك المدير التنفيذي لفيس 
للمشاركة في هذه  الدعوة  تلبية  بوك 

المبادرة.
في سياق آخر، عّرج جوستان ترودو 
بعد وصوله مباشرة إلى العاصمة الفرنسية على كاتدرائية 
نوتردام التي دمّرت لُهب النار سطحها خالل الحريق الهائل 

الذي اندلع فيها في 15 نيسان/لبريل الماضي.
ورافق ترودو في جولته في هذا الصرح الديني العريق 
رئيس الكاتدرائية المونسنيور باتريك شوفيه ووزير الثقافة 
الفرنسي فرانك رياستير وقد كرر رئيس الوزراء الكندي 
دعم بالده في كل جهود إعادة اإلعمار لهذا الرمز للثقافة 

الفرنسية الذي بني في القرن الثاني عشر.
تبّرع  قد  االسبوع  هذا  في وقت سابق من  ترودو  وكان 
بالصلب والخشب الكنديين من أجل المساهمة في إعادة 

إعمار الكاتدرائية.
وكتب ترودو في خطاب أرسله إلى الرئيس الفرنسي معبرا 
عن اعتزازه بتقديم الدعم الملموس ألصدقائنا الفرنسيين من 
خالل المساهمة في إعادة بناء هذا النصب التذكاري المتميّز.

وقد دعمت كلٌّ من الرابطة الكندية لمنتجي الصلب والرابطة 
الكندية لمنتجات الثروات الحرجية مبادرة رئيس الوزراء 

الكندي.

  مرتو مونرتيال: تكلفة توسيع اخلط األزرق 600 مليون دوالر إضافية
 تفيد معلومات أكد صحتها راديو كندا أن توسيع الخط 
األزرق في شبكة مترو مونتريال )قطار األنفاق( سيكلّف 

600 مليون دوالر أكثر مما كان متوقعاً.
يشمل مشروع التوسيع إضافة خمس محطات مترو إلى 
الخط األزرق على امتداد 5,8 كيلومترات ليصل إلى دائرة 

»أنجو« )Anjou( في شرق مونتريال.
وتكلفة الـ600 مليون دوالر اإلضافية عائدة إلى ارتفاع في 
تكلفة التمويل وتكلفة االستمالكات. وبالتالي ستبلغ التكلفة 

اإلجمالية للمشروع 4,5 مليارات دوالر.
النقل  لحافالت  محطتْين  بناء  أيضاً  المشروع  ويتضمن 
العام، وموقَف سيارات لتحفيز المواطنين على استخدام 
بخط  للمشاة يصلهم  ونفقاً  لـ1200 سيارة،  يتسع  المترو 

سريع للحافالت سيُفتتح الحقاً.

وتقول مؤسسة النقل العام في مونتريال )STM( إن »بعض 
التكاليف أُضيفت« إلى المشروع وإن ميزانية المشروع 
قد تتفاوت صعوداً أو هبوطاً من اآلن ولغاية تقديم ملف 

األعمال عام 2021.
وتقوم هذه المؤسسة العامة بتشغيل ثاني أكبر شبكة نقل عام 
في كندا بعد شبكة النقل العام في تورونتو، وتضم حافالت 
النقل العام في جزيرة مونتريال وشبكة المترو التي يتجاوز 
نطاقها جزيرة مونتريال ليصل إلى جزيرة الفال شمااًل 

ومدينة لونغوي جنوباً.
الفدرالية لإلعالن بصورة رسمية عن  وتستعد الحكومة 
حجم مساهمتها في مشروع توسيع الخط األزرق، وهي 
كانت قد ذكرت بأنها ستغطي ثلث التكلفة األساسية البالغة 

3,9 مليارات دوالر، أي 1,3 مليار دوالر.

أونتاريو: احلكم على ُمدوِّن بدفع تعويضات على منشورات 
ُمعادية للمسلمني

  حكمت المحكمة العليا في مقاطعة 
يبّث على  ن كان  مدِوّ أونتاريو على 
معادًيا  محتوى  اإللكترونية  مواقعه 
للمسلمين بدفع 2.5 مليون دوالر إلى 
صاحب سلسلة مطاعم »باراماونت فاين 
 Paramount Fine Foods ( »فودز

( وذلك التهامه بتمويل اإلرهاب.
فيرغسون،  جين  القاضية  وأمرت 
كيفن جي جونستون بدفع تعويضات 
عن القذف والتشهير إلى محمد فقيه، 
»باراماونت  شركة  ومؤسس  مالك 

فاين فودز«.
ونشر كيفن جونستون العديد من مقاطع الفيديو التي تهاجم 
FreedomRe�  ححمد فقيه على المواقع التي يديرها مثل

port.ca وحصل مؤّخرا على المركز الثاني في انتخابات 
بلدية ميسيسوغا المحادية لمدينة تورونتو.

وفي مقاطع الفيديو التي تم تصويرها في عام 2017، أصدر 
جونستون سلسلة من التصريحات الجارحة ، بما في ذلك 
وصفه محمد فقيه بأنه »إرهابي اقتصادي« تدعمه وكالة 
التجسس الباكستانية. واّدعى أيًضا بأن موظفي المطعم يتلقون 
تعليمات بعدم السماح لغير »الجهاديين« دخول المطعم.

وأّكدت القاضية فيرغسون أن تصريحات كيفن جونستون 
تشكل خطاًبا يحّرض على الكراهية ويجب إدانته بقوة. 
» يعكس سلوك المدَعى عليه ازدراًء للقضاء الكندي. 

وهذا مثال على إساءة استعمال الحريات التي يضمنها 
هذا البلد.«، كما قالت. وبالتسبة للقاضية فإن ما نشره 
كيفن جونستون هو المثال الحي ألبشع خطاب بغيض 

يمكن التفّوه به بدافع الجهل والتهور.
وقال محمد فقيه، في بيان، إن الحكم انتصار على خطاب 
العنصرية والكراهية. وقال إنه عندما يتم وصفك كذبا بأنك 
»إرهابي« لمجرد أنك مسلم ، فإن هذا من االسالموفوبيا 
أو رهاب اإلسالم. ويرسل هذا الحكم رسالة واضحة 
مفادها أن مثل هذه التصريحات المعادية لإلسالم خاطئة 
وتشهيرية. »أشعر باالرتياح. وهذا القرار خطوة مهمة 
إلثبات أن الذين ينشرون الكراهية عبر اإلنترنت سيدفعون 

ثمن ذلك يوما ما.«

  اجلمعية االسالمية اللبنانية الكندية حتتفي بشهر رمضان املبارك
  في جو من الحب واأللفة واألخوة، أقامت الجمعية اإلسالمية 
اللبنانية الكندية حفل إفطارها الرمضاني المعتاد إقامته منذ سنوات 
بحضور رئيسها الفخري األخ والصديق الحاج زهير الجندي 
ورئيسها الجديد الدكتور مالك الجندي، وذلك في قاعة مطعم ليالي 
بيروت بالفال مساء يوم االثنين 8 رمضان لعام 1440 هجرياً 

الموافق يوم 13 مايو/ آيار 2019 الجاري، 
بحضور فضيلة الشيخ سعيد فواز ممثل دار 
الفتوى للجمهورية اللبنانية في كندا وسيادة 
قنصل عام لبنان االستاذ طوني عيد، وسيادة 
المطران مروان ثابت والمطران الكسندر 
مفرج وسماحة السيد نبيل عباس ممثل المجلس 
االسالمي الشيعي في مونتريال، وفضيلة 
الدروز  طائفة  ممثل  حاطوم  عادل  الشيخ 
الموحدين، والكولونيل جورج نادر، واألب 
ميشيل فواز والشيخ بالل الجندي والشيخ 
فضل سليمان إمام مسجد األندلس، والشيخ 
حسن عزالدين باالضافة للفيف متميز من 
رجال الصحافة وممثلي األحزاب والجمعيات 

المعروفة في كندا.
حيث قام الرئيس الفخري للجمعية الحاج زهير 
الجندي بإلقاء كلمة بهذه المناسبة المباركة 

قال فيها التالي:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ِبْسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم 
على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
صلى هللا عليه وسلم باسمي وباسم عائلتي 
الكندية  اللبنانية  االسالمية  الجمعية  وباسم 
ارحب بأصحاب السعادة والسماحة والفضيلة 
والسيادة والسلطة الرابعة اصحاب القلم الحر 
والجمعيات  األحزاب  وأعضاء  ورؤساء 
الكريم »يا  الحفل  أيها  وبأخوتي وأخواتي 
أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 

على الذين من قبلكم لعلكم تتقون«
منذ بضعة ايّام انتهى صيام اخواننا المسيحيون 
كما بدأ الصيام عند المسلمين وفي سنوات 
قادمة سيكون الجميع في صيام وبذلك اليوم 
سنقول ال فرق لعربي على اعجمي إال بالتقوى 
هنيئا لمن غمر قلبه بالتقوى واإليمان وتقبل 
هللا صيامه وأتقدم منكم ومن الجميع بالمباركة 
بشهر رمضان المبارك شهر انزل به القرآن 
رحمة لعباده ودعى الجميع للوحدة والسالم 
السالم  عليه  عيسى  سيدنا  لرسالة  ومتمما 
وهكذا نرى بان هللا عز وجل أرسل رسله 
كافة حاملين رسالة المحبة والسالم والتآخي 
وإذا عدنا بالذاكرة لوجدنا لبنان بلد المحبة 
وهي  السالم  بحمامة  لقب  حتى  والتآخي 
مصدر  وكان  والمسيحي  المسلم  بجناحين 
سعادة الوافدين اليه من دول عربية شقيقة ومن 
جميع أنحاء العالم ألنه كان نموذجا للعيش 
المشترك ولجمال طبيعته التي من هللا عليه 
بها ولكن ابى الفاسدين والمفسدين ان يكونا 
تلك الجناحين كاملين لكي تبقى حمامة السالم 
طائرا مغردا بل جعلوا كل جناح ريش موزع 
السالم  بين مناطقه وأحيائه فغابت حمامة 
وأصبحت سلعة بيد العالم اجمع الذي يعمل 
جاهدا على بقاء الريش موزعة هنا اتوجه الى 

اخوتي في بلد االغتراب ان يسعوا جاهدين ليعيدوا حمامة السالم 
الى لبنان بتآلفهم ومحبتهم لبعضهم ويكونوا عصبة واحدة اطلب 
من هللا ان نرى لبنان بلد الوحدة والمحبة والتعايش ويعود لبنان 
حمامة السالم بجناحين مسلم ومسيحي متحدين موحدين ويكونوا 

جسدا واحداً اذا اشتكى به عضو تداعى له باقي األعضاء بالسهر 
والحمى وأتوجه ألخي وصديقي السيد باسم درباس بالشكر على 
جهوده حتى حاذ على تنويه من كندا وأتمنى على الجميع ان يحزوا 
حزوه االن اود ان أشير بان االسالم كرم المرأة اعظم تكريم حيث 
يقول رسول هللا الجنة تحت اقدام األمهات ويقول أيضا ما أكرمهن 

اال كريم وما اهانهن اال لئيم أتقدم من كل ام بالتهنئة بمناسبة عيد 
االم النها كما قال الشاعر االم مدرسة اذا أعدتها أعددت شعبا 
طيب األعراق كل عام وأنتم بخير عشتم عاشت كندا عاش لبنان 

حرا موحدا حمامة سالم . 

اإلفطار الرمسي الثاني والعشرون يف املركز اإلسالمي اللبناني “ ١٤٤٠ – ٢٠١٩ “ 
تظاهرة سياسية وديبلوماسية وروحية وجاليوية كربى

أقام المركز اإلسالمي اللبناني برعاية 
ممثل المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى 
في كندا سماحة السيد نبيل عباس إفطاره 
الرسمي لهذا العام بحضور حاشد على 
مختلف الصعد وذلك مساء السبت الواقع 
في ١١ أيار )مايو( ٢٠١٩. بحضور كل 
من  الوزيرة الفيدارالية السيدة ميالني 
بابلو  السيد  الفيدرالي  والوزير  جولي 
رودريغز وعقيلته والنواب الفيدراليين 
ناصيف،  ايفا  خوري،  فيصل  السادة: 
الكسندر بولريس والنائب في كيبيك السيدة 
مروى رزقي وعمدة منطقة آهنتسك السيدة 
أيملي تيليي ونائبة عمدة مونتريال السيدة 
ماجدة بوبايو وزوجها ونائبة عمدة الفال 
السيدة ألين ديب وزوجها وقنصل لبنان 
السيد طوني عيد،  العام في مونتريال 
قنصل مصر العام في مونتريال السيد 
حسام محرم، وقنصل العراق العام في 
مونتريال السيد فالح صنيبر، وقنصل 
أوغندا الفخري السيد شفقت بشير، السيدة 
لويز آريل، السيد داني كودير وأصحاب 
ثابت  مروان  بول  المطران  السيادة: 
والمطران إبراهيم إبراهيم والمتقدم في 
الكهنة األب ميشال فواز واألب مكاريوس 
وهبي وأصحاب الفضيلة الشيخ سعيد فواز 
والشيخ عادل حاطوم والشيخ أحمد بدرا 
والشيخ حسن عزالدين والشيخ حسن غيي 
باإلضافة إلى مستشاري البلدية: السيد 
عارف سالم، السيد جوزف دورة، السيد 
فرنسيسكو مييلي والسيد دافيد داكوتيه.

باإلضافة إلى ممثلي األحزاب اللبنانية في 
مونتريال: " التيار الوطني الحر، الكتائب 
اللبناني، حزب الوطنيين األحرار، تيار 
المستقبل، حركة أمل، الحزب القومي 
الحزب  اللبنانية،  القوات  االجتماعي، 
التقدمي  والحزب  اللبناني  الشيوعي 
االشتراكي.  وممثلي وسائل اإلعالم: 
التلفزيون العربي الكندي، إذاعة الشرق 
األوسط، مجلة مصر والعالم العربي، 
جريدة الرسالة والوكالة الوطنية اللبنانية 
لإلعالم وممثلي بعض النقابات والجمعيات 
في الجالية باإلضافة إلى عدد كبير من 

الناشطين والناشطات.
الكندي  الوطنيين  النشيدين  تقديم  وبعد 
نايف  السيد  البرنامج  قدم  واللبناني 
مصطفى وكان إمام المركز سماحة السيد 
نبيل عباس اول المتحدثين حيث ركز على 
موقعية الجالية اإلسالمية ضمن المجتمعين 
الكيبيكي والكندي  وأهمية االنفتاح على 
األديان دون المساس بالحريات المدنية 

تاله قنصل لبنان العام السيد طوني عيد ثم الوزيرة ميالني 
جولي فالوزير رودريغز فسيادة المطران إبراهيم إبراهيم  
وبعد ذلك كرم المركز كل من السادة: المتقدم في الكهنة 
األب ميشال فواز، الشيخ حسن عزالدين، السيد عارف 
سالم، السيد سمير األحمد والشيف جواد جواد، ثم كانت 

كلمة للنائب فيصل خوري وكلمة للنائب السيدة إيفا ناصيف 
وكلمة النائب الكسندر بولريس ثم كلمة رئيس الهيئة اإلدارية 
للمركز السيد مصطفى رمال وعضو الهيئة السيدة نعيمة 
خريباني فالنائب في برلمان كيبيك السيدة مروى رزقي 
بوبايو  ماجدة  السيدتان  تلت  وختاماً  كودير  داني  فالسيد 
وآلين ديب رسالتان من كل من عمدتي مونتريال والفال.
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اهم املعامل السياحية يف الشمال االيطالي
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 ،”Nord“ تعرف المنطقة الشمالية إليطاليا محليا باسم  
وتتكون من ثماني مناطق منفصلة، وهم بيدمونت وليجوريا 
ووادي أوستا وفينيتو وإميليا رومانيا ولومباردي وفريولي فينيسيا 
جوليا وترينتينو ألتو، ومن حيث عدد السكان يبلغ عدد سكان هذه 
المنطقة من إيطاليا ما ال يقل عن 27.2 مليون نسمة، وشمال 
إيطاليا لديها جغرافية متنوعة بسبب منطقتين ساحلتين، والمنطقة 
الجبلية في جبال األلب، وأجزاء من المنطقة مليئة بالمناظر 
الطبيعية الجبلية المثيرة، في حين أن مناطق أخرى خاصة على 
الساحل الشرقي مسطح عند دخول البحر األدرياتيكي، وهذا 
الجزء من إيطاليا هو في الواقع أكثر إنتاجية اقتصاديا ويضم 
مجموعة من مناطق التصنيع المهمة التي تساعد على منحها 

واحدة من أعلى الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في أوروبا .
السياحة في شمال ايطاليا

بالنسبة للسائح الناشئ تنتشر هذه المنطقة من إيطاليا ببساطة 
مع المدن التاريخية التي تنتظر استكشافها، وفي أقصى الشمال 

يمكنك استكشاف جبال األلب، وتجربة التزلج وزيارة 
بعض البلدات الجبلية الرائعة، وعلى الساحل الشرقي  
يمكنك زيارة مدينة البندقية الساحرة أو ميناء تريست 
التاريخي، وعالوة على ذلك في المناطق الوسطى 
من شمال إيطاليا، لديك العديد من المدن الرائعة 
والكبيرة مثل ميالن وتورين وبولونيا التي تضم 
عددا ال يحصى من المواقع والمعالم السياحية المثيرة 
لالهتمام، ونظرا للمناظر الطبيعية المتنوعة للمناطق 
والتاريخ الغني وعدد كبير من المدن الجميلة، هناك 
شيء يناسب أذواق الجميع، دعونا نلقي نظرة على 

أفضل األماكن للزيارة في شمال إيطاليا :
-1 ميالن

ميالن هي واحدة من أكبر المدن في إيطاليا وتشتهر بثقافتها 

وتاريخها واقتصادها وكذلك عدد كبير من منافذ التسوق الراقية، 
وتتميز هذه المدينة الشاسعة ببعض العمارة الفخمة ومجموعة ال 
حصر لها من المباني التاريخية التي لعبت دورا مهما في تشكيل 
إيطاليا، وتشمل المواقع البارزة كاتدرائية دومو القوطية التي ال 

تصدق بواجهتها المعقدة ونوافذها الزجاجية الرائعة، 
وقلعة سفورزيسكو الملحمية مع أراضيها وحدائقها 
الضخمة، ومتحف دا فينشي للعلوم والتكنولوجيا 
المثير لالهتمام، ومتحف غاليريا فيتوريو إيمانويل 
الثاني الفخم، وتحتوي هذه المدينة على شيء 
للجميع من التسوق إلى مشاهدة المعالم والمتاحف .

-2 البندقية
تعرف مدينة البندقية بأنها واحدة من أكثر المدن 
رومانسية في العالم، ومن السهل معرفة السبب عند 
المشي في شوارعها وقنواتها الضيقة المرصوفة 
بالحصى، وتقع فينيسيا في البحيرة الفينيسية، وهي 
مدينة جزيرة تتكون من مئات الجزر الفردية التي 
انضم إليها جميعا شبكة من القنوات والجسور، و 

” Grand Canal ” المركزية هي موقع رائع والمباني التي 
تبطنها تبدو جميلة ببساطة، عالوة على ذلك فإن ميدان سان 
مارك هو مطلقة يجب مشاهدتها مع الكاتدرائية الفخمة وبرج 

الجرس الهائل وأسراب الحمام .
-3 تورينو

على الرغم من كونها مركزا اقتصاديا وواحدا من المراكز الصناعية 
الرئيسية في إيطاليا، إال أن تورينو ال تزال تحتفظ بالكثير من 
تاريخها وسحرها ولديها كم هائل من المواقع والمعالم السياحية، 
وتقع تورينو في الجزء الغربي من شمال إيطاليا، وكانت ذات 
يوم عاصمة البالد وكانت دائما معقال ثقافيا واقتصاديا مهما، 
 Palazzo Reale اليوم يمكنك رؤية بعض المواقع المذهلة مثل
 Mole Antonelliana و ، Palazzo Madama اللطيفة و
العمالقة و االستبدادية، باإلضافة إلى ذلك تأكد من القيام برحلة 
إلى متحف تورين المصري الرائع ورؤية وجه 

يسوع في كفن تورينو األسطوري .
-4 بولونيا

بولونيا هي واحدة من أكبر المدن في إيطاليا 
وهي عاصمة منطقة إميليا رومانيا، وتتمتع هذه 
المدينة بحضور اقتصادي قوي في الصناعات 
التحويلية والمالية كما تعد مركزا رئيسيا للنقل، 
ومن حيث السياحة تعرف بولونيا باسم مدينة 
األبراج بسبب كثرة المباني التاريخية الشاهقة، 
 Torre Prendiparte و Bologna وأبراج
المائلة على سبيل المثال هي هياكل رائعة وجميلة 
تسيطر على أفق المدينة، باإلضافة إلى األبراج  
يضم Bologna أيضا بعض المباني الرائعة والمباني الدينية 

. ”San Petronio ” وكاتدرائية

”Genoa ” 5 جنوة-
جنوة هي مدينة رائعة تقع على الساحل الجنوبي 
لشمال إيطاليا على البحر الليغوري باعتبارها 
سادس أكبر مدينة في البالد، وكميناء رئيسي 
تتمتع جنوة بأهمية كبرى بالنسبة القتصاد 
البالد وقد لعبت دائما دورا بارزا في تاريخ 
إيطاليا، وكانت أسوار مدينة جنوة شاسعة 
ذات مرة وبورتا سوبرانا هي واحدة من 
البوابات المتبقية من هذه القلعة التي كانت 
ال يمكن اختراقها، وفي وسط المدينة يمكنك 
االستمتاع ببعض الهندسة المعمارية الجميلة 
 ، Piazza Ferrari في األماكن العامة مثل
عالوة على ذلك فإن متحف األحياء المائية 
والمتحف البحري رائعان ألولئك الذين يريدون 

التعرف على الحياة البحرية وتاريخ ميناء جنوة .
”Parma ” 6 بارما-

تقع هذه المدينة الشمالية بين بولونيا وميالنو وتشتهر بأصناف 
Prosciutto Ham الجميلة، ونظرا لتاريخ المدن الطويل 

ومشاركتها مع مختلف الفصائل والحروب على 
مر السنين، فإن لديها مجموعة من الهياكل الرائعة 
بيازاس الجميلة والمتاحف المثيرة لالهتمام، وتعتبر 
كاتدرائية بارما واحدة من أرقى الهياكل الرومانية 
في إيطاليا والمعمودية المجاورة غنية بنفس القدر، 
وتحتوي هذه المدينة أيضا على العديد من المسارح 
 Regio و تياترو Farnese الرائعة مثل تياترو
التي توفر المكان المثالي لمشاهدة العرض، وضع 
في اعتبارك أيضا زيارة المعرض الوطني الذي 
يحتوي على مجموعة هائلة من األفراد بما في ذلك 

دافنشي وفان دايك .

الكلمــات املتقاطعة 

أفقيا:
-1 فنانة مصرية راحلة 

-2 أحد الخلفاء الراشدين – من 
يدير الشركة 

-3 لقياس شدة التيار الكهربائي 
– من أجلي 

-4 من اإلجهزة الحديثة 
لمطربة  األول  األسم   5-
والدة   – راحلة  مصرية 

)معكوسة( – أداة أستثناء 
-6 نوع من األقفال )معكوسة( 

– سفينة الصحراء 
-7 من أدوات النجار 

-8 عالمي – وصل بين شيئين 
-9 للتفسير – تضع عليه الكتب 

– أعبر 
-10 العب مصر في ليفربول 

رأسيا: 
-1 مطربة مصرية راحلة 

الحليم  لعبد  أغنية   – راية   2-
حافظ 

عملة   – )مبعثرة(  أبي   3-
مصرية ملغاة 

-4 عملة اليابان – سوستة 
-5 سخن – نصف كلمة رصاص 
 – الرئة  يصيب  مرض   6-
أحرف متشابهة – نوع من الورد 

-7 أمين )مبعثرة( – للتمني 
-8 ذراع – أبج )مبعثرة( – ذهب 

ومضى 
النظام  على  يطلق  لقب   9-
صوت   – )معكوسة(  اإليراني 

فرقعة 
10 – ملك العود 

حل الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Les proverbes en français et arabe
- la patience vient a bout de tout

- لو صبر القاتل على املقتول كان مات لوحده
- chacun prêche pour sa paroisse 

 - كل يغني على لياله  

 السقا: أخشى من الضغط اجلماهيري 

في كأس األمم
  يرى عبد الظاهر السقا العب منتخب مصر 
السابق أن العقبة الرئيسية للجيل الحالي في 
التتويج بلقب كأس األمم ستكون كيفية التعامل 

مع الضغط الجماهيري المتوقع.
وأوضح السقا في تصريحات إذاعية أن إقامة 
المصرية سيجعل  الجماهير  البطولة وسط 

الالعبين مطالبين بإحراز اللقب فقط.
السابق عن فترة  المنتخب   وتحدث مدافع 
المدير الفني السابق هيكتور كوبر قائاًل أنه 
قد نجح في صنع شخصية قوية للفراعنة رغم 

تحفظ الكثيرين على أسلوبه الدفاعي.
المنتخب المصري سيلعب في  بالذكر أن   جدير 

المجموعة األولى بجوار كل من الكونغو الديموقراطية، 
أوغندا وزيمبابوي.

سام حسن يرشح مصر للقب اإلفريقي
الفني لسموحة أن  المدير   يرى حسام حسن 
المنتخب المصري سيكون المرشح األبرز للقب 

كأس األمم اإلفريقية في يونيو المقبل.
 وقال حسام في تصريحاته لقناة »صدى البلد« 
أن إقامة البطولة وسط الجماهير المصرية يشكل 

أكبر حافز لالعبين لتحقيق اللقب.
المنتخب  للسموحة أن  الفني  المدير   وأضاف 
المصري يملك جياًل رائعًا من الالعبين في 
الوقت الحالي ممن حصلوا على خبرات اللعب 
الدوريات األوروبية وفي مقدمتهم محمد  في 

صالح نجم ليفربول االنجليزي.
المنتخب المصري سيلعب  بالذكر أن   جدير 
الكونغو  المجموعة األولى بجوار كل من  في 

الديموقراطية، أوغندا وزيمبابوي.

العب الزمالك السابق يرشح أحمد علي 
لهجوم املنتخب

  يرى حسام عبد المنعم العب الزمالك السابق أن 
أحمد علي مهاجم المقاولون العرب يستحق التواجد 

مع منتخب مصر خالل كأس األمم اإلفريقية.
وقال عبد المنعم في تصريحات تليفزيونية أن علي 
الوقت  الممتاز في  بالدوري  المهاجم األفضل  هو 

الحالي مؤكداً إستحقاقه اإلنضمام لقائمة المنتخب.
 وكان علي قد أعرب مؤخراً عن رغبته في اإلنضمام 
المنتخب خالل كأس األمم اإلفريقية في  لصفوف 
ظل تصدره ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 

18 هدف.

لهيطة:أجيري مستقر على قوام املنتخب
  كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصرعن إستقرار 
بقيادة خافيير أجيري على  للفراعنة  الفني  الجهاز 
الذين سيخوضون  القوام األساسي لالعبين  غالبية 

منافسات كأس األمم اإلفريقية.
 وقال لهيطة في تصريحاته إلذاعة »أون سبورت« 
الالعبين حيث  %90 من  أن أجيري مستقر على 

سيتم إعالن القائمة خالل بضع أيام.
 وأكد مدير المنتخب على مواجهة تنزانيا وغينيا ودياً 
يومي 13 و16 يونيو بملعب برج العرب باإلسكندرية.
المنتخب المصري سيلعب في  بالذكر أن   جدير 
المجموعة األولى بجوار كل من الكونغو الديموقراطية، 

أوغندا وزيمبابوي.

فضل:ستاد القاهرة مستعد إلستقبال املنتخب
  أكد محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لكأس األمم 
القاهرة على إستضافة إحدى  اإلفريقية قدرة ستاد 

وديات المنتخب المصري قبل إنطالق البطولة.
 وأوضح فضل في تصريحاته لموقع البطولة الرسمي 
أن لوائح البطولة واالتحاد األفريقي تنص على إقامة 
مباراة واحدة على كل ملعب من المالعب المستضيفة 

لدراسة مالحظات كل منتخب مما سيجعل المنتخب 
المصري يخوض مباراة على ستاد القاهرة.

 وأضاف مدير البطولة أن اللجنة المنظمة نجحت في 
تجهيز 24 ملعب للتدريب بواقع ملعب لكل منتخب 

مشارك في البطولة.

اخد  عربية  خبطته  بدليتنا  واحد   -
تعويض 50000 وقف ادام القطر قاله 

خش عليا ياابو الماليين.

لقى  الشغل  من  رجع  بدليتنا  واحد   -
مراته مطبختش زعل ودخل نام فحبت 

تصالحه قالتله : اعملك مساج
الرميه  عملتيه  لو  الطالق  عليا  قالها 

بحلته فى الشارع.

- مذيعة بتسال واحد بدليتنا احمد زويل 
اخد جايزة نوبل فى ايه

قالها فى علبة قطيفة حمرا.

-  مرة واحد بدليتنا قابل واحدة اجنبية 
قالتله : وااات ? قالها  سالها انت منين 

اجدع ناس الوتاوتة دول.
- مرة واحد زملكاوي مراته زهقت منه

قالت له حاروح عند أهلي!
قالها طيب إسماعيلي شوية

- راجل و مراته قاعدين عالسرير
سالها: بتفكري في ايه؟؟

نفس  قالتله:  و  اغراء  نظرة  له  بصت 
اللي بتفكر فيه

قالها: عاوزة تتجوزي عليا يا مجرمة !!.
- واحد مسطول ماشي في الشارع لقى 
لإليجار  شقه  عليه  مكتوب  نور  عمود 
راح قعد يخبط على العمود لغاية مجاله 
قاله  هنا  ايه  بتعمل  قاله  تاني  مسطول 
لإليجار  شقه  مكتوب  لقيت  اصلي 

ومحدش  اخبط  قعدت 
فتح لي قاله غريبه مع ان 

الجماعه منورين النور فوق.
الصيد  على  اتراهنوا  صقور  ثالثه   -
قليل  دم  منقاره  في  ورجع  االول  راح 
قال شفتو الشجره اللى هناك دى؟ قالوا 
راح  أرنب  عندها  اصطادت  قال  أيوه 
قال  كثير  دم  منقاره  في  ورجع  الثاني 
شفتو الصخره اللى هناك دى قالوا أيوه 
قال اصطادت عندها غزال راح الثالث 
دم  وكله  ورجع  فيهم  واحد  أغبى  وهو 
قالوا  ده  هناك  اللى  العمود  شفتوا  قال 

أيوه قال أنا ما شفتهوش 

نعمل  تيجي  لمراته  بيقول  واحد   -

واديكى  بوسه  يوم  كل  جمعيه.اديكى 
اخر  على  جه  ماشى.  قالتله   ! جنيه 
جنيه.قالها  تسعين  معاها  لقى  الشهر 
بوسه  يوم  كل  مشبديكى  انا  ياوليه  ايه 
هيثم  ابو  مش  ماتسكت  قالتله  وجنيه. 

جارنا دخل بنفرين.
- صعيدي طرده المدير من المدرسة .. 
ليش طردت   : للمدير  وقال  ه  ابو  جاء 
ولدي من المدرسة ؟ قال المدير : ولدك 
غبي جداً .. وعشان أثبتلك : يا ولد روح 
دور عليه راح الولد ثم رجع قال : ما 
لقيتك ... قال المدير : شفت !فقال األب 

للولد : رح دور كويس يمكن تالقيه 
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غانا تنهي اخلالف بني جيان وأيو قبل كأس األمم
  ذكرت العديد من تقارير 
الصحف الجنوب إفريقية 
أدو رئيس  أكوفو  نانا  أن 
دولة غانا قد تدخل إلزالة 
الخالف بين جيان أسامواه 
قائد المنتخب وزميله أندريه 

أيو.
 وأفاد موقع »غانا ويب« 
إلى  الثنائي قد ذهب  أن 
الجمهوري من  القصر 
أجل إزالة أي خالفات 
األمم  كأس  بطولة  قبل 
التي تستضيفها  اإلفريقية 

مصر في يونيو المقبل.
جدير بالذكر أن منتخب غانا سيلعب في المجموعة السادسة بجوار كل من الكاميرون، غينيا بيساو وبنين.

عبد الغني يرشح عبد هللا جمعة لإلنضمام للمنتخب
يرى مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة أن عبد هللا جمعة العب الزمالك يستحق اإلنضمام للمنتخب 

المصري.
وقال عبد الغني في تصريحات تليفزيونية أن أداء جمعة يتطور بشكل الفت على الصعيد الدفاعي 

والهجومي كما كان واضحاً في لقاء الزمالك األخير أمام النجم الساحلي بالكونفيدرالية اإلفريقية.
وأضاف عضو الجبالية أنه ال يفرض جمعة بالطبع على الجهاز الفني بقيادة أجيري الذي يملك مطلق 

الحرية في إختياراته.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيلعب في المجموعة األولى بجوار كل من الكونغو الديموقراطية، 

أوغندا وزيمبابوي.

النني يقترب من اإلنضمام لبوردو الفرنسي
  ذكرت صحيفة »صن« 
االنجليزية أن محمد النني 
العب منتخب مصر بات 
الرحيل  للعاية منم  قريبًا 
عن صفوف أرسنال بنهاية 

الموسم.
الجريدة أن   وأوضحت 
النني قد ينضم لصفوف 
بوردو الفرنسي الذي يتولى 
الذي  باولو سوزا  تدريبه 
درب الالعب المصري 

من قبل في صفوف بازل السويسري.
 ويعاني النني من قلة مشاركاته مع أرسنال في الموسم الجاري تحت قيادة المدير الفني أوناي إيمري.

النهائي األوروبي يؤخر إنضمام صالح 
للمنتخب

 إستقر خافيير أجيري 
لمنتخب  الفني  المدير 
مصر على تأخير إنضمام 
محمد صالح نجم ليفربول 
االنجليزي لمعسكر الفراعنة 
إستعداداً لكأس األمم وذلك 
بسبب إرتباطه بنهائي دوري 
األبطال األوروبي مع فريقه 

في مطلع يونيو المقبل.
وينطلق معسكر منتخب 
مصر يوم 5 أو 6 على أن 
ينضم صالح في اليوم التالي 

للمعسكر بعد حصوله على أسبوع من الراحة السلبية عقب النهائي األوروبي.
ومن المقرر أن تنطلق البطولة  خالل الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخب للمرة األولى.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيلعب في المجموعة األولى بجوار كل من الكونغو الديموقراطية، 
أوغندا وزيمبابوي.
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Samir SidarousC’est précisément le 30 avril passé que 
Dr. Sahar Nasr, ministre de l’inves-
tissement et de la coopération inter-

nationale, a singé le  contrat de construction 
à l’est de Canal de Suez de la plus grande 
station au monde de traitement des eaux 
usées selon lequel deux compagnies égyp-
tiennes, Orascom et Arabs constrictor, s’oc-
cuperont de l’exécution des travaux avec la 
section des ingénieurs de l’armée comme 
superviseur.
De plus, le financement de ce méga projet de 
739 millions de dollars, se fera par le fond 
monétaire koweïtien pour le développement 
économique arabe, ainsi que par le fond 
monétaire arabe pour le développement éco-
nomique et social.

D’autre part, 
cette station 
fait partie d’un 
grand projet de 
développement 
en Sinaï à l’est 
du Canal de Suez 
de plus d’un mil-
liard de dollars.
Enfin, la construction de cette station per-
mettra d’augmenter la superficie des terres 
agricoles en Sinaï de 330000 feddans, alors 
qu’elle n’est actuellement que de 70000 
pour un total de 400000 feddans et ce grâce  
à une production de 5 millions de mètres 
cubes d’eau traitée par jour de cette nou-
velle station de traitement des eaux usées.

Construction au Sinaï à Bahr El Baär de la plus 
grande station au monde de traitement des eaux 

usées au coût de 739 millions de dollars américains

Scheer accuse Trudeau d’hypocrisie avec sa motion 
pour déclarer l’urgence climatique

Le gouvernement Trudeau veut qu’Ottawa déclare 
l’urgence climatique

Valérie Plante : Pas un désaveu du bilan environnemental

Financement de la fête du Canada par les députés: 
Legault rectifie le tir

Entente Québec-Ottawa sur une nomination 
à la Cour suprême: Legault et LeBel pas sur 

la même longueur d’onde

Le chef  conservateur Andrew 
Scheer a tiré à boulets rouges 
sur le gouvernement Tru-

deau et sa motion visant à décla-
rer l’urgence climatique, mercredi, 
accusant le premier ministre de faire 
preuve d’hypocrisie.
«Il a voyagé entre la Floride et 
Ottawa quatre fois en trois jours. Ce 
ne sont pas les actions de quelqu’un 
qui pense que les changements cli-
matiques représentent une situation 
urgente», a dit M. Scheer en mêlée de presse.
La ministre de l’Environnement, Cathe-
rine McKenna, a déposé une motion cette 
semaine pour que les Communes déclarent 
l’urgence d’agir contre les changements cli-
matiques.
Celle-ci, qui sera débattue en Chambre jeudi, 
vise à accroître la pression sur Andrew 
Scheer. Le chef  conservateur n’a pas encore 
annoncé le très attendu plan de son parti en 
matière environnementale.
La motion libérale soutient que le Canada 
doit atteindre à tout prix ses cibles de réduc-
tion d’émissions de gaz à effet de serre 
(GES) fixées en vertu de l’Accord de Paris 
pour limiter le réchauffement planétaire 
sous la barre des 2 degrés Celcius.

M. Scheer voit dans cette motion un «geste 
symbolique» qui exaspère les Canadiens 
parce qu’elle manque de concret.
«Nous sommes dans les derniers jours d’un 
scandale libéral et ils utilisent du temps pré-
cieux en Chambre pour un geste symboli-
que plutôt que d’entreprendre de véritables 
actions», a pesté M. Scheer, mercredi.
Il a indiqué que les conservateurs voteraient 
contre cette motion si elle n’est pas amen-
dée.
«Les conservateurs reconnaissent absolu-
ment que les changements climatiques se 
produisent et que l’activité humaine a un 
impact sur ceux-ci, s’est-il empressé d’ajou-
ter. Le Canada a un devoir de réduire nos 
émissions de CO2, mais aussi de travailler 
dans un contexte plus global.»

Le gouvernement Trudeau souhaite 
que tous les élus aux Communes 
reconnaissent l’urgence d’agir pour 

contrer les changements climatiques et 
entend ainsi accentuer la pression sur le chef  
conservateur Andrew Scheer.
Ce dernier n’a pas encore présenté son très 
attendu plan en matière d’environnement, 
bien qu’il a indiqué qu’il allait le faire d’ici 
la fin juin.
La ministre de l’Environnement, Catherine 
McKenna, a déposé lundi une motion visant 
à déclarer «que le Canada est en situation 
d’urgence climatique nationale, en réponse à 
laquelle le Canada doit s’engager à atteindre 
ses objectifs nationaux en matière d’émis-
sions énoncés dans l’Accord de Paris».
Le texte de la motion insiste en outre sur 
la nécessité de réduire de façon plus impor-
tante les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) afin de maintenir le réchauffement 
planétaire sous la barre des 2 °C, voire même 
sous la barre de 1,5 °C.
En entrevue à l’émission «Question Period 

» du réseau CTV, diman-
che, le chef  conservateur 
a refusé de s’engager à 
présenter des objectifs 
aussi ambitieux que ceux 
de l’Accord de Paris.
M. Scheer s’est contenté 
de dire que les cibles de 
réduction des GES qui 
seront comprises dans 
son plan environnemen-
tal allaient être significa-
tives.
La motion introduite en 
Chambre par les libéraux, 
qui sera débattue jeudi, pourrait donc accroî-
tre la pression sur les épaules du leader de 
l’opposition officielle.
Lundi, le Nouveau Parti démocratique avait 
aussi présenté une motion visant à ce que la 
Chambre déclare l’urgence climatique. Ce 
texte comportait toutefois des objectifs plus 
précis, comme celui d’éliminer toute subven-
tion aux énergies fossiles.

Le député néodémocrate Alexandre Bou-
lerice estime que les libéraux démontrent 
qu’ils sont «en mode rattrapage » en dépo-
sant à leur tour une motion sur l’urgence 
climatique.
«Ils n’ont pas voulu nous laisser prendre 
de l’avance sur la discussion entourant l’ur-
gence climatique que tout le monde ressent. 
Ils sentent la soupe chaude et ils essaient de 
compenser», a-t-il commenté en entrevue.

La démission de Luc Ferrandez, le 
maire de l’arrondissement Le Pla-
teau-Mont-Royal, n’est pas un désa-

veu du bilan environnemental de Projet 
Montréal, estime la mairesse Valérie Plante.
«Luc a fait ce qu’il pouvait dans la structure 
actuelle et je pense qu’il a pris une décision 
basée sur son incapacité, ou en tout cas, il 
a atteint une certaine limite à vouloir faire 
avancer des dossiers qui lui tiennent à 
cœur, dont l’environnement, dans le cadre 
tel qu’il est», a commenté Mme Plante, 
mercredi.
«Donc, pour moi, c’est loin d’être un 
désaveu», a-t-elle ajouté, en se disant par 
ailleurs attristée et surprise du départ de 
son collègue.
Dans un message publié mardi sur Face-
book, annonçant sa démission, M. Ferran-

dez a expliqué qu’il 
n’était pas en mesure 
d’influencer la mairesse 
et le comité exécutif  
dans le sens des mesures 
environnementales qu’il 
propose.
Par ailleurs, M. Ferran-
dez a indiqué sur les 
ondes du QUB radio que 
ses prises de parole dans 
les médias dérangeaient 
le cabinet de la mairesse, 
une critique que Valé-
rie Plante a rejetée du 
revers de la main, mercredi matin, dans une 
mêlée de presse, en indiquant que c’était le 
membre de son comité exécutif  qui avait 
«la plus grande tribune».

Le maire de l’arrondissement Le Plateau-
Mont-Royal était aussi responsable des 
espaces verts et des grands parcs au comité 
exécutif  de la Ville.

Après avoir dit le contraire, 
le gouvernement Legault 
rectifie le tir et permettra 

aux députés de continuer de se 
servir de leur budget discrétion-
naire pour appuyer financièrement 
les activités locales de la fête du 
Canada.
Notre Bureau parlementaire a 
révélé mercredi que la CAQ a 
décidé de resserrer les règles du 
Programme de soutien à l’action 
bénévole (SAB) qui permet aux 
parlementaires de saupoudrer près 
de 100 000 $ par an en subventions 

dans leur circonscription.
Dorénavant, un projet 
«faisant la promotion 
du Canada» n’est plus 
admissible, même chose 
pour un projet «faisant 
la promotion de la sépa-
ration du Québec». Le 
cabinet de la ministre 
Isabelle Charest avait 
précisé au Journalque les 
députés pourraient utili-
ser cette enveloppe pour 
appuyer financièrement la 
tenue d’activités pour la 
fête nationale du Québec, 
mais pas pour la fête du 
Canada.
Par le passé, le député 
de Deux-Montagnes et 

actuel ministre de l’Environnement, Benoît 
Charrette, a d’ailleurs subventionné à plus 
d’une reprise le comité d’organisation de la 
fête du Canada de son coin.
Selon François Legault, les députés québé-
cois n’ont pas à subventionner des activités 
qui font la promotion de leur pays.
«Je ne pense pas que ce soit au gouverne-
ment du Québec de financer des activités 
pour faire la promotion du fédéralisme et 
du Canada, a affirmé mercredi François 
Legault. Ce qu’on veut pas, c’est financer des 
activités pour faire la promotion du fédéra-
lisme, ou la promotion du Canada contre la 
souveraineté du Québec».
Le premier ministre a toutefois nuancé les 
nouvelles règles établies par sa ministre 
déléguée à l’Éducation. «On peut subven-
tionner les fêtes de quartier lors de la fête 
du Canada», a-t-il insisté.
Isabelle Charest a elle aussi corrigé le tir. 
«Ce qui fait la promotion du Canada ne peut 
pas être financé, des fêtes municipales, des 
fêtes régionales peuvent être financées», a 
convenu la ministre.
Elle ne voit aucun problème à ce que les 
parlementaires subventionnent les festivités 
régionales entourant la Fête nationale du 
Québec, généralement organisées par la très 
souverainiste Société Saint-Jean-Baptiste.
«La fête nationale fait la promotion du 
Québec, et je pense que c’est la mission du 
gouvernement du Québec de faire la pro-
motion du Québec», a-t-elle dit.

Le gouvernement Legault a 
conclu une entente avec le 
gouvernement fédéral qui lui 

permettra d’être plus impliqué dans 
la nomination du prochain juge de la 
Cour suprême, mais François Legault 
et sa ministre de la justice ne voient 
pas du même œil cet accord.
Alors que la ministre Sonia Lebel a 
qualifié l’entente «d’historique», le 
premier ministre a plutôt dit que ce 
n’était «pas idéal».
«Maintenant, on a une bonne étape de 
franchie, une étape importante où le 
Québec va participer dans un comité», 
a malgré tout indiqué M. Legault, 
sans toutefois partager l’enthousiasme 
de sa ministre de la Justice.
«Non seulement c’est nouveau, mais 
c’est historique. C’est une entente qui 
est extrêmement importante pour le 
Québec», a pour sa part indiqué Mme 
LeBel.
«[L’entente] permet non seulement 
d’avoir une participation significative, 
mais on participe à la sélection», a-t-
elle ajouté.
L’entente Québec-Ottawa prévoit la 
formation d’un comité de huit per-
sonnes, donc cinq du Québec, qui aura 

comme tâche de dresser une liste de 
trois à cinq candidats susceptibles 
d’être nommés juges.
Cette courte liste sera soumise aux 
ministres de la Justice du Québec et du 
Canada, lesquels procéderont ensuite 
à des consultations, notamment parmi 
les députés de l’Assemblée nationale. 
C’est cependant le premier ministre 
du Canada qui fera l’ultime sélection, 
parmi la liste qui lui aura été donnée.
«Le premier ministre du Canada 
conserve la prérogative de faire la 
nomination [puisque] c’est enchâssé 
dans la constitution. Si on veut aller 
plus loin [...], ça demanderait une 
modification constitutionnelle. Vous 
savez la lourdeur que ça peut avoir», a 
expliqué la ministre LeBel.
«Les juges qui seront issus de cette 
sélection-là auront été, à toute fin pra-
tique, sélectionnés par le Québec», a 
souligné Mme LeBel.
Trois des neuf  juges de la Cour 
suprême du Canada doivent être 
Québécois. Le présent processus de 
nomination vise à remplacer le juge 
Clément Gascon, qui a récemment 
annoncé son départ à la retraite en 
septembre.

Salah EL ACHKAR 

Une Traversée sans frontières

Du sol où s’entrelacent les racines 
Du cèdre immortel qui a éblouit Lamartine
Jaillit la lumière, devient ombre et puis couleurs 
Et les formes s’étirent, se dessinent et s’illuminent, 

Elles s’étalent tel un beau tapis de fleurs
Se prosternent tel un vieil olivier aux branches de grande 
ampleur   
Où elles s’effilochent tel un voile de nuage
Et l’esquisse devient grâce, caresse, brise et parfume en 
splendeur

L’âme y voyage vers des horizons, transcende le temps, 
Plane dans l’espace, irise, s’enflamme et émerveille tous les 
grands
De la terre où elle redevient nourricière, 
Tend ses champs aux hymnes voyageurs et les enveloppes de 
ses senteurs flagrants

Comme la fleur que caresse un roi de lumière, épaté 
Et qui s’ouvre à l’éveil au rayon du soleil éclaté
De Beyrouth, point d’envol de départ, origine de la culture
À Montréal vibrante à la rencontre des opportunités

Fusse ma traversée à la recherche d’une stabilité
Que nous tous recherchons, hélas dans la médiocrité
Des différents dirigeants de ce Pays qui a enduré  longtemps
Pour essayer de trouver sa voie vers la prospérité

Le monde évolue et nous stagnons,
Plongés dans un océan de parasites qui se propagent en les 
regardant,
Les bonnes volontés internationales déployant des efforts, 
Pour nous tirer de cette plongée, hélas, le lion gardien est 
menaçant !!!

Devant ces faits nous perdons notre identité,,,
Celle que nous avons tissée par un fil de fraternité
Des années durant, Chrétiens, Musulmans et les Honorables 
Confessions
Nous nous retrouvons dénudés de notre dignité  

Marchons,,, marchons ensemble vers la victoire
Resserrons nous les coudes, ne perdons pas d’espoir
La voie est libre, rejetons donc ces parasites
Nous savons tous  que : Vouloir c’est Pouvoir   



أخناتون  الملك  حكم  فترة  أو  العمارنة  فترة  تعتبر      
وخلفائه من أكثر الفترات التي تركت بصمتها على اآلثار 
المصرية القديمة، وكذلك من أكثر الفترات التي تعرضت 

أن  الحقيقة  أن  غير  للمحو.  آثارها 
مسلسل  هذا  بدأ  الذي  هو  أخناتون 
على  األخرى  اآللهة  آثار  محو 
في  رئيسي  مكون  هذا  أن  اعتبار 
والذي  الجديد،  الديني  برنامجه 
اإلله  األثير  معبوده  حول  تركز 
اإلله األول،  اعتبره  الذي  »آتون« 
بنقل  وقام  األوحد.  يكن  لم  إن 
»آخت  مدينة  إلى  حكمه  عاصمة 
آتون« )أفق آتون( في تل العمارنة 
مصر  في  المنيا  محافظة  في 
التحويالت  من  وكجزء  الوسطى. 
خالل  حدثت  التي  الكبرى  الدينية 
فترة حكمه، قام رجال دولته بحملة 
كبير  عدد  وطمس  لمحو  منظمة 
من العناصر الدينية في النصوص 
معينة  بمعابد  الخاصة  والزخارف 
أنحاء  معظم  في  أخرى  ومواقع 
مصر الفرعونية. وتنوعت عمليات 
باسم  الخاصة  والمحو  الطمس 
وقتها،  في  المهيمن  اإلله  وصورة 
وهو اإلله »آمون«، باإلضافة إلى 
تم  اإللهة »موت«. وكذلك  زوجته 
محو كلمات مثل »نثرو« )»اإلله« 
في صيغة الجمع( وكلمة »بسجت« 
مجموعة  )أي  »التاسوع«  أو 
تم  وأيًضا  آلهة(.  تسعة  من  مكونة 
إزالة عناصر أخرى بشكل متقطع 
مثل اسم اإللهة »نخبت« من على 
الثالث«  أبيه الملك »أمنحتب  معبد 

في الكاب في أسوان. 
التخريب  هو  هنا  بالمحو  وأعني 
للنصوص  المتعمد  والتدمير 
السابقين  آثار  في  الصور  أو 

ما  محو  وجود  أن  للنظر  الالفت  ومن  المعاصرين.  أو 
الوقت  في  ولكنه  األثرية.  للمادة  محو  على  ويدل  يشير 
عن  مختلفة  جديدة  طبيعة  ذات  أخرى  آثاًرا  يخلق  نفسه 

تكون  أن  أصحابها  لها  أراد  التي  األصلية  اآلثار 
محو  يتم  وعندما  محوها.  تم  التي  الصورة  على 
ولكنه  ما،  بشيء  استبدالهما  يتم  أو صورة،  نص 
له حجم  يكون  »الشيء«  وهذا  تماًما.  شيء جديد 
غرض  وله  التنفيذ،  في  وطريقة  وأسلوب  وشكل 
ومضمون مختلفان. وعلى هذا النحو، يعتبر المحو 
إلى  مضافة  طبقة  ويصير  جديًدا،  فنًيا  وعماًل  فًنا 
طبقة قديمة، ويصبح ذكرى ملموسة لنقطة أو فترة 
معينة من الزمن. ومن المثير في األمر أن تحليل 
مختلفة  معلومات  يقدم  وتدميره  تخريبه  تم  قد  ما 
من خالل تحليل ما قد تم ابتكاره وإبداعه.  وحين 
ربما  تخريبه،  تم  الذي  األول  بذلك  الجديد  نقارن 
األصلية  الصورة  أو  األصلي  النص  إلى  نتعرف 
ونعرف الدوافع وراء هذا التخريب. والمحو دليل 
الدوافع  فهم  من  يمكننا  ما  لمعتقد  مجسدة  وإشارة 
من  العديد  تقاسمها  التي  األوسع  األيديولوجية 
من  الممارسة  هذه  على  اعتادت  والتي  الثقافات 
ويثير  السابقين.  وآثار  لتاريخ  المتعمد  الطمس 
تم  لماذا  مثل  دقيقة  تاريخية  أسئلة  نفسه  المحو 
كان  وهل  ذلك؟  وراء  الدوافع  وما  المحو؟  هذا 
العمارنة،  آثار  البد منه؟ ومن خالل دراسة محو 
نحاول معرفة عدد األفراد الذين قاموا بهذا المحو. 
ونحاول كذلك التعرف على اإلطار أو المضمون 
الذي تم فيه محو تلك اآلثار. وكذلك نحاول تفسير 
ومقارنة المحو المختلف مع بعضه البعض. وعلى 
الرغم من أن هذه التفاصيل قد تسمح لنا بالمتابعة 
الدقيقة آلثار وهؤالء القائمين بالتخريب، فإنها تبدو 
غير مهمة مقارنة بأسباب المحو والتخريب. ولكن 
تدعيم  على  قادرة  رؤى  الدقيقة«  »الحقائق  لتلك 
إدراكنا وفهمنا للعمليات النظرية والثقافية األوسع 

التي تكمن خلف ظاهرة المحو.
وغالبة  جيًدا  معروفة  والمالمح  المظاهر  تلك  إن 

الخاصة  المتعددة  الدراسات  في  التكرار 
آثار  طمس  عن  دراسة  عمل  يتم  وكي  العمارنة.  بفترة 
إلى  العودة  منا  هذا  يتطلب  وبدقة،  قرب  عن  العمارنة 
األسئلة األساسية. ونعجز عن تفسير كيفية تجديد وتعريف 
تم محوها وطمسها  إذا كان  المستهدفة  المتعددة  العناصر 
يتركون  كانوا  بالمحو  القائمين  أن  الحظ  ولحسن  بالفعل. 
يمكن  الغالب  في  أنه  وبما  عمد.  أو  عمد  عن  آثاًرا  غالًبا 
إعادة تشييد وتكوين العنصر المفقود من مضمون المعلومة 
أو من خالل المقارنة بمناظر ونصوص مماثلة أو موازية 
المحو والطمس  العديد من عمليات  أن  لنا  سليمة، يتضح 
ألنه  منمقة  أو  وسطحية  سريعة  تكون  قد  العمارنة  آلثار 
تظل الكلمة أو الصورة المستهدفة واضحة ومقروءة. فعلى 
سبيل المثال، نالحظ الطمس الخفيف لـكلمة »آمون« في 
اسم »آمون رع« في مناظر تقدمة القرابين مما يترك آثاًرا 
األكثر  المحو  مع  بالمقارنة  المستهدفة  للعالمات  واضحة 
أخطاء  تكون  غالًبا  األخرى. وهي  اآلثار  لبعض  شمولية 
وعدم كفاءة القائمين بالمحو مما سمح لنا بتحديد بذلك. غير 
أن المثير في األمر هو كيفية ارتباط ذلك الطمس المتعدد 

بفترة العمارنة. 
رأسهم  وعلى  المصرية،  اآللهة  كل  بطرد  قام  أخناتون 
»آمون« اإلله الحاكم في طيبة، من كل مواقع العبادة من 
األرض المصرية، وأعطى األوامر التي تم تنفيذها كلًية. 
وتم محو كل األسماء الخاصة باآللهة من على كل اآلثار، 
اآللهة  أسماء  محو  يتم  وكان  األفراد.  المقابر  داخل  حتى 

وتدمير وتخريب صورها أينما كانت.
هو  يلقاه  سوف  المصير  نفس  أن  يعلم  أخناتون  كان  هل 
وآثاره بعد أن زرع هذا المحو في مصر، فطالته اللعنة، 
عانوا  والذين  بعده  من  خلفائه  وآثار  آثاره  الدمار  وطال 
كان  هل  الزمان،  دار  لو  وهل  سياسياته؟  بسبب  كثيًرا 
أخناتون يفعل ذلك ثانًية أم يقلع عن محو آثار اآللهة من 

أرض مصر؟ 

فيلم اجنيب يف صيدا

أدب وثقافة Vendredi 17 mai 2019
الجمعة  17 مايو 2019

حمـو آثار أخناتون!
بقلم: د. حسين عبد البصير

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

امللتقى الدولي عيون األدب العربي:
العيون الساقية احلمراء بوابة للتسامح والسالم والثقافة.

بقلم: د. خالد التوزاني 
الُمَثقَّف الَعربّي:

  في المقدمة التمهيدية التي نُشرت لي في العدد الماضي من الرسالة الصادر 
بتاريخ الثالث من شهر مايو الجاري ويحمل رقم 436 تحت عنوان »هل المسيح 
هو هللا«، تساءلت بكل وضوح كيف يمكن للعقل البشري المحدود أن يحد من 
قدرات هللا غير المحدودة؟ وكيف نسمح لمثل هذا العقل المحدود أن يتعامل مع 
قدرات الخالق غير المحدودة بهذه الكيفية غير المتوازنة بما ينفي عن أصحابه 
تمتعهم الفعلي بعقول نابضة صحيحة تدرك محدوديتها ومحدودية قدراتها 

اإلنسانية أمام القدرات األزلية األبدية هلل الحاضر الدائم في كل زمان ومكان؟
وعلى الذين يرفضون فكرة التجسد اإللهي للسيد المسيح أن يعيدوا النظر فيما 

يعتقدونه ألسباب منطقية عديدة منها:
-1 عدم استحالة الفعل مع وجود القدرة على تنفيذه من جهة هللا العلي القدير على 

كل شئ.
-2 النظر إلى دوافع الفعل وأسباب القيام به من منطلق إيماننا بأن »حكمة هللا عند 

الناس جهالة«
القيام به منذ بدء الخليقة وقبل بداية ارتكاب  القيام بالفعل الُمخطط  -3 ضرورة 
اإلنسان للخطيئة األولى للمعرفة السابقة هلل بحدوثها من قبل حدوثها من اإلنسان 
ولم يتدخل لمنعها ألنه خلقنا أي خلق االنسان على صورته وكمثاله ومنحه حرية 
االختيار والتفضيل بين الوقوع فيها أو التغلب عليها مع األخذ في االعتبار حجم 
محبة هللا لإلنسان من خالل قيامه بإعداد خطة الخالص اإللهي لتحريره وتخليصه 
من عبودية الشيطان من خالل ارتكابه لكل اشكال الخطايا والمعاصي التي تُغضب 

هللا ولكنها أبداً لم تنجح في حجب محبته أو في تقويض رحمته تجاه هذا اإلنسان.
وإذا عدنا للسبب »رقم 1« سنجد بشئ من التعمق والتأمل عدم استحالة فعل 
التجسد، وهو الفعل الذي حققه هللا من خالل تجسد كلمة هللا أو كلمته )السيد 
المسيح( في احشاء السيدة العذراء بروح هللا ومن روح هللا أي بروحه ومن روحه 
الذاتية دون أي تدخل بشري من أي طرف أو شخص آخر، اي )بقدرة هللا المطلقة 
نا في سورة النساء في اآلية 171  على اتخاذ القرار مع القيام بتنفيذه(.. ولو تمعَّ
، سنجد أن اآلية تقول »إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول هللا وكلمته آلقها إلى 
مريم ُوروح منه » وكلمة هللا كانت دائما وأبداً قديماً أو حديثاً بمثابة رسول من 
هللا لإلنسان عبر كل العصور من خالل األنبياء والقديسين، إال أنها لم تكن في أي 
يوم من األيام بهذه الصورة الفريدة وبهذا الشكل االختصاصي إال مع السيد المسيح 
ألنه لم يظهر  نبياً سواء قديماً أو حديثاً إال من خالل عالقة معاشرة إنسانية بين 

ذكر وأنثى.
وهو ما يجعل نتاجها خاضع للخطيئة األصلية كما خضع ويخضع لها كل إنسان 
على وجه األرض إال السيد المسيح، األمر الذي يؤكد عدم خضوعه للخطيئة 
فوق النموذج اإلنساني المعتاد  األولى لإلنسان كأي إنسان وهو ما يجعله مبدئياً 
كجسد طاهر من كل خطيئة، وهنا البد أن نتوقف قلياًل لنطرح على أنفسنا هذا 
السؤال أال وهو، لماذا تميز ميالد السيد المسيح عن دون خلق هللا جميعاً؟ والجواب 
بسيط ألنه يعني تجسد الخالق بذاته كونه كلمة هللا أو كلمة الحياة الذي خلق بها هذا 

العالم بكل ما فيه ونعرفه أو ال نعرفه عنه!
و للحديث بقية مع محبتي ونعمة هللا وسالمه للجميع

  كانت صاالت السينما في المناطق المهّمة من العاصمة بيروت تتّسع لعدد كبير 
من الرّواد وباألخص ما كان يتواجد منها في منطقة البرج او في منطقة الحمراء! 
واذكر ان أكبرها كانت صالة »الكابيتول« التي كانت تتّسع ألكثر من ألفي مشاهد 
والتي كانت على ساحة رياض الصلح وتثنيها صالة »بيبلوس« القريبة من صالة 

»ريفولي« في منطقة البرج! 
أما صاالت السينما في صيدا فكنت ال أقصدها وال أعرف عنها الكثير بالرغم 
من قرب المدينة من منزلنا الصيفي والذي اصبح بعد سنين مركز إقامتنا الدائم. 
أما أخي صالح فكان يترّدد على تلك الصاالت من وقت آلخر برفقة بعٍض من 

أبناء عّمنا!
في أحدى األمسيات التي كانوا قد قصدوا فيها أحدى دور السينما، كنت جالساً 
في حديقة المنزل تحت الصنوبرة بين األنوار الخافتة الُمَوّزعة أستمع الى بعض 
الموسيقى المنبعثة من راديو ترانزستور. وإذ بسيارة بيضاء تصل الى ساحة 
المنزل ويترّجل منها شاب أشقر الشعر، نحيل القامة ويرتدي نظارات! عرفته النه 
كانت تربطه صداقة بابن عمي هاني مذ كان معه على مقاعد الدراسة في »اآلي 
سي« وكان من عائلة »يونس«. سألني:«أين هاني؟« أجبته:« في السينما مع أخي 
وابن عمي نديم وسيعودون بعد انتهاء العرض« أجابني:« ال أستطيع االنتظار وقد 

جئت خصيصاً من بيروت ألراه! هيا بِنَا الى صيدا لنبحث عنه!«
وصلنا الى شارع رياض الصلح وكانت السيارة الصغيرة التي استقلّوها، وهي 
من نوع »داتسون« رماديّة اللون، متوّقفة بجانب الرصيف بين صالتي هيلتون 
وشهرزاد. واذ لم أكن اعرف اسم الفلم الذي قصدوه، دخلت أواًل الى سينما 
»شهرزاد« وتوّجهت نحو شباك التذاكر وقلت للموظف ان ابن عمي يحضر الفلم 
وأريده المٍر هام. كنت أظن انه سيناديه عبر مكبر الصوت ااّل انه قال لي:« ادخل 

الصالة وِصح له.«
وإذ لم أكن أدري ما إذا كانوا يجلسون في قسم الصالة أم في مقصورة البلكون، 
دخلت القسم السفلي وتوّجهت نحو الشاشة وبعد ان درت على نفسي باتجاه الوراء 
أخذت انظر الى الوجوه. ومع تالعب قوة االنارة حسب انعكاس المشهد أخذت 

أحّدق ملياً ولكن لم يكن بإمكاني معرفة اٍي من الحضور.
بعد محاولتين من التقدم والرجوع دون جدوى كان ال بد من الصياح! كنت مرتبكاً 
بين الحضور  للغاية فصرخت مكّوزا كلتي يدّي:«هاني!« وإذ بي اسمع صوتاً 
ة  وبدل  يجيب:«ياهلل طالع!« خرجت وانتظرت ااّل ان أحداً لم يخرج. أعدت الكرَّ
اإلجابة الواحدة حظيت ببضع اجابات وبعضها يقول:«ياهلل طالع ليخلص الفلم!« 

وذلك باللكنة الصيداوية.
ِحينَئٍِذ عرفت ان الرّواد كانوا قد اعتادوا على هكذا مواقف وكانوا يجيبون  بهذا 
الشكل عن سبيل المداعبة! بعد تكرار المناداة في البلكون ومن ثم في السينما الثانية 

وجدت ابن عّمي وعدنا ادراجنا!
جرت العادة انه قبل ان يبدأ عرض الفلم كان المشاهدون يستمتعون بحضور نشرة 
مصّورة أِخباريّة تستغرق نحواً من ربع ساعة. كانت المشاهد في البدء تُعرض 
باللون األبيض واالسود الى ان أصبحت بااللوان فيما بعد. وكان ذاك االستعراض 

المصّور مهماً في تلك األيام نظراً لعدم توّفر اجهزة التلفزة في كل المنازل!
سنة ١٩٧٩ صدر فيلم »ذي غريك تيكون« )The Greek Tycoon(وهو الفلم 
الذي كان يحكي قصة الملياردير اليوناني »أرسطو أوناسيس« بالحقبة التي تزّوج 
فيها«بجاكلين كندي« زوجة الرئيس الراحل »جون ف. كندي«. كان الممثل 
»أنطوني كوين« من اقتبس شخصية »أوناسيس« بينما لعبت الممثّلة الفرنسية 
الجّذابة »جاكلين بيّسيت« دور »جاكلين كندي«! كان الفلم قد لقي ضّجًة عالمية 

وكان قد وصل الى مدينة صيدا حيث يتّم عرضه في سينما شهرزاد!  
كان ذلك في اليوم الرابع لعيد األضحى! ومن لم يعرف كيف تتحلّى صيدا في 
أيام العيد فهو ينقصه الكثير من المعرفة! فالساحات الفارغة على مدخل المدينة 
تمتلئ بما يشبه مدن مالهي مصّغرة وبأعداد كبيرة من المراجيح! أما معالم الزينة 
فتظهر بشكل حبال ورقية ملّونة تزهو في األجواء ويداعب شراشيبها الهواء 
عاديك عن السالسل الطويلة من لمبات اأِلنارة المعلّقة في األجواء والتي تعطي 
المدينة رونقاً ال مثيل له! اما في آخر أيام العيد فتكتّظ الشوارع بالناس واألطفال  

والباعة المتجّولين!
بعد ان توّصلت بصعوبة أِليجاد مكاٍن أِليقاف سيارتي اتجهت مشياً بين جماهير 
الفلم. اشتريت  الناس نحو سينما شهرزاد. كان المدخل يغصُّ بمن قدم لحضور 
لنفسي بطاقة وصعدت الدرج نحو صالة البلكون. كانت الصالة مألى بالحضور 
واسترعى انتباهي وجود عدد غير عادي من النساء التي ترتدي األثواب الملونة 
الطويلة وكن يلبسن على رؤوسهّن خمارات تتناسب الوانها مع الثياب. فكرت انه 
بسبب الشهرة التى القاها الفلم قّرر الكثير من الرجال اصطحاب نسائهم وزوجاتهم 

لحضوره.
بعد المقطع االخباري بدأ عرض الفلم. كان باللغة األصلية اإلنكليزيّة مع ترجمة 
باللغتين العربية والفرنسية بأسفل الصورة. ما ان بدأت المشاهد حتى سمعت في 
آٍن معاً أصوات الرجال يقرأون بصوت مرتفع الترجمة النحوية التي تنساب على 
أسفل الشاشة مع كل مقطع! كانت األصوات عالية لدرجة انه لم يكن بمقدوري 
بين متابعة النص،  سماع اي من الكالم باللغة األصلية! وهكذا بقيت ضائعاً 

واالصوات والمشاهد!
فهمت فيما بعد ان الكثير من النساء الكهالت كنَّ ال يحسنَّ القراءة بالسرعة 

المطلوبة لمتابعة الموضوع لذا َفِطنَّ فاستحضرَن رجالهنَّ للمساعدة!

هل املسيح هو اهلل؟؟

بقلم: 
بشــير القــّزي

بقلم:  االب / فريدريك اليسوعي

الساقية  العيون  بمدينة  أقيمت  أيام  أربعة  امتداد   على 
الدولي عيون  الملتقى  فعاليات  المغربية،  بالمملكة  الحمراء 
األدب العربي، في دورته العاشرة، من 24 إلى 28 أبريل 
النجاح  تنظيمه كل عام جمعية  دأبت على  والذي   ،2019
للتنمية االجتماعية، بشراكة وتعاون مع عدة مؤسسات 
أزيد  الذي عرف مشاركة  الملتقى  حكومية وأهلية، هذا 
بتغطية  دولة، وأكثر من خمسين مشاركاً، وحظي   18 من 
أشغاله شخصيات وازنة  افتتاح  إعالمية مكثفة، وحضر 
تنتمي لعدة قطاعات، وأيضا حضر وفد من العلماء والشيوخ 
بموريتانيا، فضال عن  الكنتي  المختار  الشيخ  عن مجمع 
المشاركين من دول عربية وإفريقية وأوروبية، إلى جانب 
والثقافة  بالفكر  والمهتمين  الشعراء والصحفيين،  عدد من 

واإلبداع.
وتتزامن هذه الدورة من الملتقى الدولي عيون األدب العربي 
مع النسخة العاشرة أطلق عليها اسم دورة العالمة الشيخ ماء 
قراءة  المنجز، وإعادة  لتقييم  الكبير، وهي محطة  العينين 
للتنمية  النجاح  الحصيلة، والتي كانت مشّرفة يحق لجمعية 
االجتماعية أن تفخر بها، حسب كلمة السيد خونا ماء العينين 
الدولي عيون  الملتقى  الدورة من  إن هذه  الجمعية:  رئيس 
األدب العربي، بقدر ما هي احتفاء بالثقافة والمثقفين، نراها 
في الوقت ذاته احتفاًء بنا؛ كوَنها توقع على عشرية كاملة من 
التحدي والصمود، والعزيمة واإلصرار، واإليثار ونكران 
الذات، واإليمان بالمسعى، والوعي الحقيقي غير المزيف أو 
المقلوب، بما يحتاجه واقعنا، بل بما تحتاجه البشرية جمعاء، 
وهل غير الثقافة الحقة كفيل بإجالء صورة الواقع، ومعالجة 

االختالالت، وتهدئة النفوس، وزرع األمل؟.
العاشرة من  للدورة  التسامح موضوعًا  اختيار  أما سبب 
األديب  فيقول  العربي،  األدب  عيون  الدولي  الملتقى 
المصطفى المعطاوي بصفته مسؤوال عن التواصل ومنّسقاً 
اهتمام جمعية  نابع من  بأن هذا االختيار،  الملتقى،  ألعمال 
التسامح، وال  بالقيم، وخاصة  االجتماعية  للتنمية  النجاح 
الراهن من ضرورة  الوقت  التسامح في  يمثله  ما  يخفى 
الدول وخلق فرص  بين  والتعاون  التواصل  في  ملحة 
االندماج داخل المجتمعات ومقاومة التطرف، ولذلك حاول 
أعمال  كتاب  بها  قّدم  التي  كلمته  في  المعطاوي  المصطفى 
بفكرة  أن يحيط  العربي،  الدولي عيون األدب  الملتقى 
الفلسفة  المفهوم في  تتبع  فقد  التسامح من كل جهاتها، 
والديانات السماوية، مؤكداً أن التسامح قراءات وليس قراءة 
الفكري  الثراء  الموضوع من  ففي هذا  أو وحيدة،  واحدة 
والغنى النقدي ما يجعله بحق أرضية لنقاش خصب ومثمر. 
وهو األمر الذي تحقق على أرض الواقع عندما نطلع على 
الدولي، والتي صدرت في مجلدين  الملتقى  أعمال هذا 
في  التسامح  يمثالن موسوعة حقيقية في دراسة  ضخمين، 
األدبين العربي واإلفريقي، بحوالي 900 صفحة، فضال عن 
الحائز على  الكتاب  أبرزها  للجمعية من  أخرى  إصدارات 
والتي حصل  العالمة،  للثقافة  الكنتي  المختار  الشيخ  جائزة 

عليها الدكتور خالد التوزاني.
العربي  األدبين  التسامح في  الملتقى هو  وألن موضوع 
الشرف، وتمثلت  إفريقيا شيف  قارة  كانت  فقد  واإلفريقي، 
على أرض الواقع في عدد المشاركين المنتمين لهذه القارة، 
أوالتجو،  لقمان  ألواي  الدكتور  نيجيريا حضر  دولة  فمن 
ومن دولة غانا الدكتورة فضيلة عبد هللا موسى، ومن دولة 
الدكتور  مالي  دولة  إبراهيم منساري، ومن  الدكتور  غينيا 

محمد أغ محمد، ومن دولة السنغال الدكتور محمد المختار 
دولة  أحمد، ومن  تيجان  أحمد  الدكتور  جي، ومن غامبيا 
األمين،  ولد حم  أحمد  باب  أحمد  الدكتور  موريتانيا شارك 
الشيخ،  أحمد ولد حبيب هللا، والدكتور محمد  والدكتور 

المالك،  عبد  البكاي  دولة والدكتور  ومن 
الدكتورة نجوى محجوب  مصر 
أحمد، والدكتور محمود  صالح 
الجزائر  ومن  هدية،  أحمد 
الدكتور سليم مزهود، ومن 
الدكتور خضر عيد  األردن 
تونس  السرحان، ومن  مفلح 
الخميري،  ابتسام  األستاذة 
األستاذة  السودان  ومن 
الصافي، ومن فرنسا  آن 
عابدين  تييري  الدكتور 
البلد  المغرب  تبي، ومن 
شارك  للملتقى  المنظم 
الدكاترة  من  نخبة 
منهم  واألدباء، 
الدكتور  األكاديمي 
التوزاني  خالد 
الشيخ  بجائزة  فائزا 
الكنتي،  المختار 
أحمد  والدكتور 

في  مكّرما  مفدي 
ماء  شبيهنا  حميداتي  والدكتور  الملتقى، 

الدكاترة  نخبة من  إلى جانب  الملتقى،  في  العينين مكّرمًا 
اللجنة  إسماعيل هموني رئيس  الدكتور  والباحثين منهم 
الكامون، واألستاذ محمد  والدكتور محمد  للملتقى،  العلمية 
العظيم  الشيكي، والدكتور محمد ماني، والدكتور عبد 
والدكتور  أسامة،  أبو  والدكتور محمد دخيسي  الحفياني، 
والدكتور موالي  والدكتورة فرحانة شكرود،  نفاد،  محمد 
لعبادة نصري، والدكتورة لالعائشة عدنان، والدكتور أسامة 
إذ  أسماء  والدكتورة  الترسالي،  والدكتور محمد  الروكي، 
الحسين حديدي،  والدكتور  الصافي،  والدكتور محمد  بال، 
السعيدي،  أحمد  الفراحي، والدكتور  والدكتورة بشرى 
أمسكين،  والدكتور محمد عالي  والدكتور سمير مرزوك، 
والدكتور عبداتي شمسدي، والدكتور نور الدين الشرقاني، 
أوتبعزيت،  السعدية  والدكتورة  ياسين بن روان،  والدكتور 
والدكتور أحمد بازيد بارك هللا، والدكتور مصطفى بوخبزة 
والدكتور عبد الكريم الرحيوي، إضافة إلى الشعراء الذين 
حضروا من عدة دول، منهم عمر الراجي، ونجاة مزهود، 
العينين،  ماء  بكر  أبو  ونفين عزيز محمد طينة، وخديجة 
ومحمد اإلمام ماء العينين، وأدي ولد آدب، والنعمة بيروك، 
ومحمد برهومي، وسكينة المرابط، وغيرهم من الضيوف 
العربي في  األدب  الدولي عيون  الملتقى  في  والمشاركين 
بالمملكة  الحمراء  الساقية  العيون  بمدينة  العاشرة  دورته 

المغربية.
تضمنت أشغال الملتقى الدولي عيون األدب العربي ندوات 
األولى حول  الندوة  الملتقى، تمحورت  أيام  علمية طيلة 
ترأسها  والمكان،  الزمان  لحدود  العابرة  القيمة  التسامح: 
الثانية  العلمية  الندوة  ثم  العينين،  اإلمام ماء  الدكتور محمد 
الدكتور  ترأسها  والقيم،  القارات  أّم  إفريقيا  تحت عنوان: 

خضر عيد مفلح السرحان، واشتملت على محورين األول 
اإلفريقي متسامح في جوهره، والثاني  بعنوان: األدب 
بعنوان: األدب المغاربي وثقافة التعايش. أما الندوة العلمية 
الديني والفلسفي دراسات  بين  التسامح  فناقشت  الثالثة، 
تأصيلية ومقارنة، ترأسها الدكتور أحمد الكامون، وتضمنت 
محورين األول بعنوان: التسامح األصل المقدس إمكانية 
التسامح  بعنوان:  والثاني  التحقق، 
فلسفي  خطاب 

إنسانية  متعدد لحضارة 
واحدة. في حين كانت الندوة العلمية الرابعة 

العلم  تراث  المعينية:  العينين ومدرسته  ماء  الشيخ  حول: 
والدين والمقاومة، ترأسها الدكتور طالب بويا لعتيك، وأما 
آخر ندوة علمية فتناولت تصوف مشايخ الصحراء: نزعة 

اإلنسانية والكرامة، ترأسها الدكتور أدي ولد آدب.
كانت هناك جلسات شعرية،  العلمية،  الندوات  موازاة مع 
التسامح موضوعا  اتخذت من  الشعراء قصائد  فيها  ألقى 
لها، وأيضا كان هناك معرض دائم للكتب والمخطوطات، 
االجتماعية، وقد  للتنمية  النجاح  تضمن منشورات جمعية 
أشغال هذا  بقوة طيلة  التغطية اإلعالمية حاضرة  كانت 
الملتقى، وخاصة الجلسة االفتتاحية التي امتألت فيها قاعة 
كبير  ثقافي  بالضيوف والحضور، في عرس  المؤتمرات 
المدنية  الشخصيات  المشاركة، وكبار  الوفود  حضرته 
والعسكرية بجهة العيون الساقية الحمراء، وبحضور السيد 
والي جهة العيون الذي ألقى كلمة بالمناسبة وقّدم درع جائزة 
الشيخ المختار الكنتي للباحث الفائز بهذه الجائزة في دورتها 
التوزاني، عن  الدكتور خالد  المغربي  األكاديمي  الثانية، 
بالملتقى، بحضور وفد من  توقيعه  تم  التسامح  كتاب حول 
التصوف والفقه، وقد قامت  علماء موريتانيا وشيوخها في 
قناة العيون الجهوية بتغطية هذه الفعالية في نشرتها الرئيسة 
الخبر  كبير، وضمن  بحيز زمني   ،2019 أبريل   25 يوم 
المواقع  إلى جانب حضور  الثانية،  القناة  األول، وكذلك 
تفاصيل  نقلت  التي  ميديا،  المصدر  اإللكترونية وخاصة 
العرس  المشاركين في هذا  استجواب بعض  الملتقى عبر 
الثقافي الكبير، كما أنَّ قناة العيون خصصت برنامجاً كامال 

للحديث عن 
العربي، فضال عن بعض  الدولي عيون األدب  الملتقى 
بالذكر  الحدث، والجدير  التي واكبت  اإلذاعية  البرامج 
بدعم عدد من  السنوي يحظى  الدولي  الملتقى  أن هذا 
الحمراء،  الساقية  العيون  الشركاء وخاصة والية جهة 
والمجالس اإلقليمية والجماعية بالمنطقة، ووكالة الجنوب، 
والمبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية، وغيرها من الجهات 
بامتياز خاصة وأنَّ  ناجحًا  الملتقى  الداعمة، مما جعل 
في  اكتسبت خبرة  قد  االجتماعية،  للتنمية  النجاح  جمعية 
التنظيم طيلة العشر سنوات الماضية، وبلغ 
أداؤها اليوم مستوى االحترافية والدقة في 
العمل  األداء، عبر  التنظيم والجودة في 
يتحركون  الذين  فريق من األعضاء  ضمن 
الملتقى وحسن  إكرام ضيوف  قاعدة  وفق 
إلى  لحظة وصولهم  استقبالهم ورعايتهم من 
الشيء  المغادرة،  لحظة  العيون وحتى  أرض 
الذي خلّف انطباعاً إيجابيا لدى كل المشاركين 
القادمين من عدة دول، حيث أسهم هذا الملتقى 
دبلوماسية موازية حقيقية تجعل من  في خلق 
التسامح  الحمراء مدينة  الساقية  العيون  مدينة 
واآلداب  والمعارف  العلوم  وملتقى  والسالم 
قد  الملتقى  النسخة من  وأنَّ هذه  والفنون، خاصة 
للثقافة  بوابة  العيون  مباردة إعالن  عرفت إطالق 
بين إفريقيا والوطن العربي، وهي المبادرة التي وّقع 
الملتقى،  العاشرة من  الدورة  في  المشاركون  عليها 
وتهدف إلى الرفع من أداء هذا الحدث بتوسيع دائرته 
ليشمل دواًل أخرى في إفريقيا والعالم العربي، ويحقق 
الثقافية  التنمية  يؤكد  إشعاعًا عالميًا  العيون  لمدينة 
المدينة  التي تشهدها هذه  واالجتماعية واالقتصادية 
المؤمنين  السامية ألمير  الرعاية  تّحولت بفضل  التي 
للحضارات  ملتقى  إلى  السادس نصره هللا،  جاللة محمد 
ولقاء الثقافات، فضال عن األوراش الكبرى المفتوحة والتي 
ستغير وجه المدينة لتغدو حاضرة مغربية تنافس العواصم 

الكبرى في العالم.
ال شك أن الثقافة اليوم تستطيع أن تحقق ما تعجز عنه الكثير 
من البرامج السياسية، نظرا لكون الثقافة القوة الناعمة التي 
وبناء  العقليات  تغيير  انطالقاً من  اإليجابي  التغيير  ُتحدث 
نحو حماية  العام  الرأي  األجيال وتوجيه  الذهنيات وتربية 
المكتسبات والتشبث بالثوابت الوطنية والمقدسات المغربية 
تحت ظل أمير المؤمنين جاللة الملك محمد السادس نصره 
هللا، الذي ال يدخر جهداً في حماية هذه الثوابت واألصول، 
والتي جعلت المملكة المغربية بلداً للتسامح واألمن والسالم، 
واستطاعت أن تواصل بناء المغرب من شماله إلى جنوبه 
ومن شرقه إلى غربه، وطناً موحداً وقوياً يملك جذوره في 
العالم متواصال ومنفتحًا ومتعاونًا،  لباقي  إفريقيا ويتطلع 
الهوية  على  نفسه  اآلن  في  ويحافظ  غيره  مع  يتكامل 
المغربي في  النبوغ  أسرار  والخصوصية، وهذا سّر من 
مجال الثقافة العالمة، والتي ال تظل حبيسة الفكر أو التأمل 
وإنما نجد لها امتداداً في الواقع وفي الفعل المجتمعي، ولم 
نموذج من  إال  العربي  األدب  الدولي عيون  الملتقى  يكن 
استطاع خلق جسور من  والذي  المتوازن،  الثقافي  الفعل 
التواصل والتعاون وتحقيق أهداف الدبلوماسية الموازية في 

أبعادها الوطنية واإلنسانية.

 أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم 
األربعاء، ارتفاع البطالة في تركيا إلى 
14.7 % في شباط فبراير، وهو أعلى 

معدل لها في سنوات.
التركية  اإلحصاء  هيئة  وذكرت 
في  قفزت  البطالة  أن  "تركستات" 
نقطة على أساس  بـ1ر4%  فبراير 
العاطلين  عدد  أن  وذكرت  سنوي، 

وصل إلى 4.7 مليون شخص، بزيادة 
بـ 1.4 مليون شخص عن فبراير من 

العام الماضي.
صفوف  بين  البطالة  معدل  وقفز 
 15 العمرية من  الفئة  الشباب -في 
بارتفاع  إلى 26.1 %  24 عاما-  إلى 
الشهر من  بنفس  بـ 7.1 % مقارنة 

العام الماضي.

تراجع  قد  التركي  االقتصاد  نمو  كان 
الربع  بـ%3 على أساس سنوي في 
إلى  أدى  ما   ،2018 األخير من عام 
البالد رسميا في حالة ركود.  دخول 
تعاني  التركية  الليرة  تزال  ال  كما 
األجنبية،  العمالت  أمام  الضعف  من 
قريبا من مستوى  التضخم  يزال  وال 

.20%

  عثر مسبار »-Chang’e4« الصيني في الجهة 
الخلفية للقمر على ما يرجح أنه الغالف الصخري للقمر.
ومن الممكن أن يساعد هذا الكشف في العثور على 
إجابات على أسئلة مطروحة منذ عقود بشأن تركيبة 

الغالف الصخري التابع لألرض.
الباحثين تحت إشراف شونالي لي، من  نشر فريق 
األكاديمية الصينية للعلوم في بكين، ما توصلوا إليه 
من مالحظات من خالل المسبار، في مجلة »نيتشر« 

العلمية المتخصصة.
وفًقا للنظرية العلمية السائدة حالًيا فإن القمر كان عقب 
نشأته مغطى بمحيط سائل من الصخور النارية، ثم 
تكونت له نواة، مثله مثل األرض، مع مرور الوقت 
ومع استمرار عملية تبريده، تكون له غالف صخري 

وقشرة، مختلفان في تكوينهما الكيميائي.
له،  القمر، كأعلى طبقة  لقشرة  الوصول  السهل  من 
ولكن العلماء المعنيين ال يعرفون كثيًرا عن تركيبة 

الغالف الصخري للقمر.
القمر على  العلماء عن مادة من غالف  ركز بحث 
الحفر الكبيرة الناتجة عن سقوط كتل صخرية على 
القمر، أمال في أن يكون كويكب قد ضرب  سطح 
قشرة القمر، وتسبب في ارتفاع صخور من غالف 
التي أرسلت  البعثات  القمر إلى سطحه.لكن جميع 
لوجه القمر المقابل لألرض، فشلت في العثور على 

مادة من غالف القمر.

معدل البطالة يف تركيا يقفز إىل %14.7 يف فربايرمعدل البطالة يف تركيا يقفز إىل %14.7 يف فرباير
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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 

(450) 972-1414  
(514) 961-0777

elressalanews@gmail.com
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

  إلعالناتكم يف »الرسالة«

      
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

أُعذريني احُلسـْن  ة  ياربَـّ

مـداه عــن  يُفصـح  حــن 

املُتيــم قلبـي  فارحمـي 

ـــــْك غــيــاب ووحـــيـــي دوِن

اشـتياقي بنــارِ  فـرفقاً 

ــٍق ــرف ـــــواَك ب وقـــولـــي أه

األنـوثة فيـِك  يسـتدعي 

تغـزو العشـق  لصحـاري 

الصحاري بحـور  في  وأنا 

القصيدة بحـور  في  وأنــا 

ــــن هـــــواِك يـــكـــتـــب ع

قصيدة مسيرة  وعشِقْك 

للكتابة دومـــاً  تدفعني 

ـــــوام فــتَّــان بــرفــقــة ق

ـــب وأنــــــا عــلــى ـــُت ـــاك ف

ـــي ـــان ـــع ـــــن امل ـــــا ب م

ــن وب  ... أنــــا  ـــروحـــي  ل

مـع اشـتياقي  ولهيـْب 

أُعذريني احُلسـن  ربَّة  يـا 

ــداه ــن م ــفــصــح ع ــن يُ ح

األنـوثة فيك  يستدعي 

تغــزو العشـق   لصحاري 

جمال يُخطئ  ال  ونــظــري 

ـــرضـــاه خــيــال ــع ي ــدي ــب ب

ــــدود احملـــال  ـــري ح ـــب واع

ــــدون انــفــعــال إلـــهـــام ب

الكمال أوِج  في  وشوقي 

ارجتال ذاتـه  في  والعشق 

ِكَحال السود  والِنعاس 

ــرحــال ـــوق الــعــيــون ِت وش

الِرمال بحورْ  في  اس  غطَّ

ــال رحَّ البحار  فــي  ام  عـــوَّ

اختزال ـــروْف  احل ويكفي 

احتمال كل  فــوق  وسيرة 

ـــــدالل زلــــزال وفـــعـــْل ال

يختال الهوى  درِب  على 

ــــروف احــتــال ضــعــف احل

ال ــــوَّ ــــن احلــــــروف ج وب

ــذاب والــهــنــا أمــيــال ــع ال

ــــروف مــرســال ـــوق احل ش

جمال يُخِطئ  ال  ونظري 

ـــرضـــاه خــيــال ــع ي ــدي ــب ب

ِكَحال السود  والِنعاس 

ــرحــال ـــوق الــعــيــون ِت وش

شوق احلروف ِمرَسال

مكافأة مغرية ملن يفك لغز نقش 
صخري عمره 230 عاما

ترامب يبدي إعجابه بصورته 
على اجلوارب

أفريقيا.. حمور مهرجان القاهرة للمسرح املعاصر والتجرييب هذا العام

بيع لوحة ملونيه يف 
مزاد برقم قياسي جتاوز 

100 مليون دوالر

افتتاح مهرجان »كان« السينمائي الدولي يف دورته الـ 72

كنده الجيوش

  هل يكون »هللا«  تعالى  عند البسطاء اقرب اليهم ؟ هللا قريب من 
العالقة لدى  تتداخل مع هذه  السواء.. ولكن ربما وربما  الجميع على 
البسطاء أشكاٌل فيها شيئ من الطرافة -- مما هو عليه الحال لدى من 

تبحر بالقراءة واتباع المصادر الدينية ومنهم العلماء! ربما !! 
ولعلني أقول هنا ان بعض العلماء -- وليس كلهم--هم من االهمية بمكان 
لديه عمق  يتوفر  الطريق الصحيح.. ال سيما من  منهم على  ليدلنا كالً 
الروحية لألفراد و خصوصيتها.  الحياة  يُقدّر اهمية  الفهم و  التفكير و 

على اختالف األديان و مشاربها. 
وطبعا لكل من هؤالء العلماء والبسطاء طريقته واالهم من ذلك مقدراته 

الثقافية والعلمية ولكل جزاء اجتهاده وسعيه. 
البسطاء تقول صحفية  او  الفقراء  في احد األبحاث عن  »هللا« لدى 
مصرية ان سيدة من »الغالبة« عندما تستيقظ كل صباح تقول:« صباح 

الخير يارب«. 
اثناء  بالشهادة  قليال  انها الحظت ان جدتها تخطئ  وفتاة اخرى تقول 
لها  الجدة وقالت  الصالة وعندما حاولت ان تصحح لجدتها رفضت 

›النبي بيزورني كل يوم بالمنام ولو كنت بغلط كان صححهالي!‹
وشاب يقول انه كان يسافر بالقطر يوما وسمع رجل من البسطاء يدعو 

ويقول ›يا رب استرها معايا... وحياة ابوك.‹
هؤالء البسطاء احبوا وقدسوا هللا سبحانه في ملكوته وعرفوا مكانه ال 
اله اال هو. ولكنهم على بساطتهم أحسوا بقرب كبير وشديد منه وعبروا 
عن ذلك ببساطة لغوية وفكرية! لتعود هذه البساطة وتتجلى بمفردات 

توحي بشدة القرب والمحبة! 
القرب وقوة  الجميل و مدى شدة  الروحي  الجانب  الفكرة هنا هي هذا 
الرباط بين االنسان البسيط الذي ال يملك العلم ولكنه يملك محبة الخالق 

ويحس بالقرب منه ويتحدث معه دون وسيط! 
وبعيدا عن اَي محاولة للدخول في متاهة الحرام اًو الشرك --ال سمح هللا 
--الن اخر ما كان يقصده او يسعى اليه هؤوالء البسطاء هو هذا االمر، 
بالخالق  بالدعاء والطلب من هللا سبحانه وثقتهم  البسطاء  فان محاولة 
وكرمه وقربه هو اجتهاد لهم على قدر معرفتهم... وتجلت هنا بهذا الكم 

من الطرافة. 
الدين دعانا للمعرفة والتفكر بالكون لنكون اكثر قربا ومعرفة بالخالق ! 

القراءة من اجل  العلم والمعرفة لمن يعرف  السعي وراء  جدا  وحميدٌ 
الوصول لحقيقة الدين والتقرب من الخالق وتقوية العالقة معه سبحانه! 
لنا  التي  هي أساسها المودة و الرحمة و الخير  النقية  هذه العالقة 

ولآلخر! اساسها محبة هللا ومحبة االخر ! 
ولكن من لم يجد سبيال للعلم وبقي في صفوف البسطاء .. وإن  اخطأ 

التعبير فإن هللا يسكن قلبه -- فإنه من احباب هللا. الفقراء احباب هللا! 
رمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل من اعان فقيرا ولبى حاجته وسد 

رمقه!

دين البسطاء .. رمضان كريم 

من واقعنا

Canadian  
Realities  

أبريل/ فيليب، في  إدوارد  الفرنسي،  الوزراء      أعلن رئيس 
المعماريين  للمهندسين  العام، عن مسابقة دولية  نيسان من هذا 
إلعادة تصميم برج كاتدرائية نوتردام الذي يعود إلى القرن الـ19، 
والذي انهار بعد أن دمّر حريق هذا المعلم القوطي الذي بُني منذ 

850 عاماً.
 »Vincent Callebaut Architectures« واستجابت شركة
المعمارية في العاصمة الفرنسية باريس، إلى دعوة رئيس الوزراء 
للبيئة،  الفرنسي من خالل عملها على تصميم مبتكر وصديق 
إنتاج مقدار طاقة  إلى  المحليين، إضافةً  السكان  ويعمل عل دعم 

أكثر مما يستهلك.
التي  الشركة، ستتميز كاتدرائية نوتردام  وفي حال تحققت رؤية 
بنائها بسمات منها تصميم زجاجي مستقبلي، وطاقة  سيتم إعادة 

شمسية، ومزرعة حضرية تدعم سكان باريس الفقراء والمشردين.
المشروع اسم »Palingenesis«، وهو مفهوم يوناني  ويحمل 

يتمحور حول إعادة اإلحياء، والتجديد.
واقترحت الشركة سقفاً جديداً مصنوعاً من الزجاج وشجر البلوط، 

وألياف الكربون.
وسيتم إعادة الديك الذي كان يعلو البرج في هذا التصميم الزجاجي 
الجديد، إذ تمت استعادته من تحت األنقاض بعد اندالع الحريق، 

وستكون جوقة الكاتدرائية مغمورة بالضوء الطبيعي.
وأما السقف، فسيتضمن مزرعة فاكهة وخضار تديرها الجمعيات 
الخيرية ومجموعة من المتطوعين إلنتاج األطعمة للسكان 

المحليين الفقراء. 
وقالت الشركة في بيان صحفي: »يمكن حصاد ما يصل لـ21 طناً 

من الفاكهة والخضار، وإعادة توزيعها بشكل مباشر كل عام«.
الكهرباء، والحرارة، والتهوية  وسيولد السقف والبرج أيضاً 
للكاتدرائية، وستوفر »طبقة عضوية نشطة« داخل الزجاج 
الطاقة الشمسية، بينما ستُفتح »الحراشف« األلماسية الشكل على 
السقف، لتوفر تهوية طبيعية، وهو تصميم مستوحى من تالل النمل 
األبيض.   وسيكون البرج بمثابة »مساحة عازلة حرارية«، يتراكم 
بيان  الشركة في  الشتاء. وأشارت  الساخن في فصل  الهواء  فيها 
صحفي: »نحن نسعى لتقديم ما يُشبه الرمز لمستقبل قوي وبيئي«.
وفي حال اختيار تصميم شركة »Vincent Callebaut«، فإن 
التصميم الجديد لكاتدرائية نوتردام سيُحدّد »الوجه الجديد للكنيسة 
بين  أكثر عدالة  تكافلية  الـ21«، وسيقدم ذلك »عالقة  القرن  في 

البشر والطبيعة«.

    تقدم قرية فرنسية مكافأة قدرها ألفا يورو )2247 دوالرا أمريكيا(، لمن يمكنه فك شفرة نقش غامض 
عمره 230 عاما، محفور على صخرة عند شاطئ قريب.

الكتابة  المنطقة من فك لغز  ولم يتمكن المسؤولون في 
المحفورة على الصخرة، والتي ُعثر عليها قبل  الغامضة 
حوالي 5 سنوات في خليج صغير ال يمكن الوصول إليه إال 
بالقرب من قرية  المد والجزر على شاطئ  انخفاض  أثناء 

»بلوغاستل«.
النقوش بأحرف كبيرة مقلوبة، وهي عبارة عن  وتتميز 
الفرنسية واالسكندنافية،  20 سطرا مكونة نصا باألحرف 
لقارب على شكل  تاريخين ومنحوتات  إلى وجود  باإلضافة 

قلب مقدس.
باللغة  النص قد يكون مكتوبا  المحليون أن  الخبراء  ويعتقد 
الباسكية، وتضمن النص تاريخين  القديمة أو  البريتونية 
الذي  واضحين هما 1786 و1787. وقال فيرونيك مارتن 
النقش يشّكل  لوكالة فرانس برس: »هذا  البحث  يقود عملية 
لغزا، ولهذا أطلقنا النداء«. وأضاف فيرونيك: »تتوافق هذه 
التواريخ إلى حد ما مع السنوات التي كانت فيها البطاريات 

المدفعية )الكتيبة( المختلفة تحمي بريست وخاصة كوربو فورت التي تقع بجوارها«.
وتقول إحدى النظريات إن النقش مرتبط ببناء قواعد بحرية في المنطقة بعد دخول فرنسا وإنجلترا الحرب 

عام 1783.

وعلى الرغم من التحقيقات التي أجراها الخبراء المحليون المختلفون، إال أنه ما من أحد توصل إلى المعنى 
الفعلي لما هو مكتوب.

 ROC AR B …« :وُكتب في جزء منها
 DRE AR GRIO SE EVELOH
 ،»AR VIRIONES BAOAVEL
 OBBIIE:« :وفي سطر آخر يمكن رؤية

.»BRISBVILAR ... FROIK … AL
وأطلق الخبراء المحليون نداء عاما للمساعدة 
في فك رموز الحجر، مقابل مبلغ 2000 يورو، 
وقال دومينيك كاب، عمدة بلوغاستل: »لقد 
طلبنا من المؤرخين وعلماء اآلثار المحليين فك 
الرموز، لكن لم يستطع أحد تحديد القصة وراء 

الصخرة«.
وأضاف: »لذلك اعتقدنا أنه ربما يوجد في العالم 

من لديهم نوع من المعرفة التي نحتاجها«.
للتسجيل من أجل  اللغات واآلثار  وتقدم هواة 
المشاركة في المسابقة، وتجاوزوا أكثر من ألف 

مشارك حتى اآلن وفقا لصحيفة »لو باريزيان« الفرنسية.
الفائز  المقبل، حيث سيتم بعد ذلك اختيار  للعموم حتى شهر نوفمبر  المسابقة سارية ومفتوحة  وستظل 

بواسطة لجنة تحكيم خاصة.

    لم يخف الرئيس األمريكي دونالد ترامب، خالل 
لقائه بحاكم والية لويزيانا، بيلي نونجيسر، إعجابه 
بوضع هذا األخير صورة ترامب مصحوبة بفروة 

رأس على جوارب كان يرتديها.
ونشر موقع »ذا هيل« األمريكي المقرب من 
الكونجرس صورة تجمع بين ترامب وحاكم الوالية، 
تبيّن كيف يظهر حاكم والية لويزيانا للرئيس 
األمريكي، صورته على الجوارب التي يرتديها وقد 

علتها فروة رأس تشبه شعر ترامب.
ولفت الموقع إلى أن حاكم والية لويزيانا المنتمي 
للحزب الجمهوري والمؤيد للرئيس األمريكي ارتدى 
»جوارب ترامب« لتحية الرئيس خالل زيارته للوالية.
وبين الموقع أن الرئيس ترامب القى تحية غريبة 
خالل زيارته إلى والية لويزيانا، يوم الثالثاء، بارتداء 

حاكم الوالية جوارب عليها صورة ترامب مصحوبة 
بفروة رأس.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس ترامب أعجب على ما 
يبدو بالجوارب التي تظهر عليها صورة وجهه.

ولفتت الجوارب الجريئة انتباه ترامب، الذي تعمد 
اإلشارة إليها والتقاط صور له وهو بجانب صاحبها، 
والقت هذه الصورة رواجا في وسائل اإلعالم 

األمريكية بشكل سريع.
لكن وبينما رحبت مواقع داعمة لترامب، بارتداء حاكم 
والية لويزيانا جوارب عليها صورة ترامب، لتحية 
الرئيس خالل الزيارة، تداولت وسائل إعالم أمريكية 
مختلفة، الصور بشيء من السخرية، وأبدت استغرابها 
الحتفاء الرئيس بصورته حتى ولو كانت مرسومة 

على جوارب غريبة.

الدورة    سيكون المسرح األفريقي هو محور 
السادسة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح 
الفترة من  تقام في  المعاصر والتجريبي والمقرر أن 

10 إلى 19 سبتمبر أيلول.
المهرجان  هذا ما صرح به سامح مهران رئيس 
والذي قال في بيان إن ندوة فكرية ستنعقد على مدى 
المسرحيين والنقاد والباحثين  يومين بمشاركة كبار 

األفارقة لمناقشة قضايا المسرح األفريقي.
وأضاف أن المهرجان سيقدم خمسة عروض ضمن 
محور المسرح األفريقي يختارها من بين 18 عرضا 

من 13 دول أفريقية غير عربية.
والمهرجان الذي تأسس في 1988 من أقدم 

الغرب ويجذب  المنفتحة على  العربية  المهرجانات 
في كل عام عروضا متميزة من أوروبا واألمريكتين 

بجانب العروض اإلقليمية.
وقال مهران إن إجمالي العروض التي تلقاها 
القادمة بلغ 179  للمشاركة في دورته  المهرجان 
الهند  بينها  عرضا من 68 دولة عربية وأجنبية من 

واليونان والبرازيل وتونس.
المهرجان شكلت لجنتي مشاهدة  إدارة  وأضاف أن 
إحداهما للعروض األجنبية واألخرى للعروض 
النهائي للعروض  العربية على أن يكون االختيار 

المشاركة بحلول منتصف يونيو حزيران.

للرسام  القالئل ضمن سلسلة »كومة قش«  اللوحات    بيعت واحدة من 
كلود مونيه في مزاد مقابل 110.7 مليون دوالر محققة رقما قياسيا لعمل 

انطباعي. 

الزيتية على قماش والتي  اللوحة  التي باعت  وقالت دار مزادات سوذبي 
اللوحة  تحمل اسم »الرحى« وانتهى مونيه من رسمها في عام 1890 إن 
بأكثر من مئة مليون  تباع  التي  الفن االنطباعي  هي أول قطعة من قطع 

دوالر في مزاد.
كما أن هذا المبلغ هو األعلى على اإلطالق الذي يتم دفعه في مزاد مقابل 
الطبيعية »في  المناظر  الفرنسية ورائد  لوحة لمونيه مؤسس االنطباعية 

األماكن المفتوحة« والذي توفي في 1926 عن 86 عاما.
القمح  أكوام من  و«الرحى« واحدة من بين 25 لوحة في سلسلة تعرض 

المحصود تعود ملكيتها إلى جار مونيه في جيفرني بفرنسا.
وعرضت معظم أعمال هذه السلسلة في كبرى المتاحف العالمية من لوس 

انجليس إلى باريس ونيويورك.
و«الرحى« هي واحدة من بين أربع لوحات فقط تم عرضها للبيع في مزاد 

هذا القرن.
ولم تكشف سوذبي عن مشتري اللوحة والذي فاز بها في مزاد استمر ثماني 

دقائق أقيم في مدينة نيويورك.

الدورة  الثالثاء 14 مايو  افتتحت في فرنسا مساء    
72 لمهرجان »كان« السينمائي الدولي، ويشارك فيها 
بما  بلدا،  مخرجون وكاتبو سيناريو وممثلون من 39 

في ذلك روسيا.
فيلم« موتى ال  المهرجان بعرض  وتم تدشين برنامج 
يموتون« )The Dead Don’t Die ( من إخراج 
المعروف أيضا بإخراجه  األمريكي، جيم جارموش، 
لفيلم »القطار الخفي« الذي نال جائزة مهرجان »كان« 

عام 1989.
 يذكر أن أيام المهرجان الحالي تصادف حلول الذكرى 
الـ50 لعرض فيلم »أندريه روبليوف« للمخرج 
الكالسيكي السوفيتي الروسي للسينما العالمية ،أندريه 
تاركوفسكي، في فئة »نظرة ما« لمهرجان »كان« 
الـ22 حيث نال جائزة اتحاد الصحافة  الدورة  في 

السينمائية.
أندريه تاركوفسكي، دعوات  وقد وجهت للمخرج، 
للمشاركة في مهرجان »كان« حيث عرض   عديدة 

فيلماه »المرشد« و »سولياريس«.

بتصميم مستقبلي و »أخضر«.. 
هل هذا ما ستبدو عليه كاتدرائية 

نوتردام قريباً بباريس؟


