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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

االنتخابات الكندية بني الواقع واملنشود!!
السابق  لحديثي  استكماالً    
عن االنتخابات الكندية المزمع 
خوضها من اكثر من حزب في 
21 اكتوبر القادم، أحب التأكيد 
على النقاط التالية ربما ننجح في 
انتخاب الحزب السياسي األقدر 
على قيادة الدولة الكندية نحو 
األفضل في المستقبل القريب، 
خاصة بعد األخطاء الكبيرة التي 
وقع فيها الحزب الليبرالي بقيادة 
كل  وأضرت  ترودو،  جوستان 
الضرر بالسياسة الخارجية لكندا 
بصورة غير مسبوقة أثَّرت على 

العائد االقتصادي للبالد والِعباد.
غير  األخطاء  بخالف  هذا 
السيد  أرتكبها  التي  المقبولة 
ترودو وعكست حجم االستهتار 
والقيم  بالقوانين  واالستخفاف 
الكندية النبيلة من جانبه على 
كافة المستويات واألصعدة بعد 
قيامه بعزل وزيرة العدل السابقة 
جودي ويلسون بجرة قلم لتمسكها 
بضرورة تطبيق القانون ومفهوم 
العدالة على الجميع حفاظاً على 
الصالح العام الكندي في تعامالت 
الحكومة مع جميع المؤسسات 

الكندية العاملة على اراضيها.
هذا بخالف إخفاق وعدم نجاح 
التّصدي  في  الكندية  الحكومة 
للعديد من المشكالت االجتماعية 
مصلحة  وتمس  المعاشة 
المواطنين الذين قاموا بانتخاب 
الحزب الليبرالي امالً في إيجاد 
الحلول المناسبة لها وهو ما لم 
ومنها  الشديد،  لألسف  يحدث 
قطاع الصحة الذي يُعد واحداً من 
أهم القطاعات المهمة لمساسه 
بحياة المواطنين الذين ينتظرون 
بالساعات في قاعات االنتظار في 
المستشفيات أمالً برؤية طبيب 
الالزم  الدواء  على  والحصول 
لحاالتهم المرضية المختلفة أو 
على موعد قريب إلجراء بعض 
العمليات الجراحية البسيطة، األمر 
الذي لم يعد مقبوالً مع حجم ما 
من  الدولة  تحصله  أو  تقتطعه 

ضرائب عن كل مواطن بصورة 
جهة  من  تشاركيه  تصاعدية 
الحكومة مع تصاعد كل أسعار 
الخدمات الرئيسية المقدمة لهم، 
ناهيك عن هذا االرتفاع الجنوني 
والمسكن  الغذاء  طال  الذي 
والملبس وكل ما يتعلق بتوفير 
لجميع  مستقرة  آمنة  حياة 
الكثير  الذي ال يجد  المواطنين 
منهم فرص إيجاد العمل المناسب 
لهم، بخالف المبالغ الضعيفة التي 
يحصل عليها كبار السن كمعاش 
وال تتماشى مع معطيات الواقع 

الُمعاش من قريب أو بعيد..
فكرة  مغزى  أفهم  ال  ومازلت 
تشكيل وانتخاب حكومات موازية 
جميع  في  المركزية  للحكومة 
المحافظات الكندية إلدارة شئون 
كل محافظة مع وجود اكثر من 
ُعُمودية وأكثر من عمدة للمحافظة 
الواحدة، وهو ما يسمى بالفساد 
وأثبت  عليه  ويشجع  اإلداري 
ويثبت فشله يوما بعد يوم ألنه 
ينجح في تبخير فكرة المحاسبة 
إلى  المسئولية  بمعنى  ويذهب 
التناقض  يمثل  ألنه  المجهول 
الواضح بين ما تنص عليه بنود 
الدستور الكندي وبين ذلك الذي 

يُطبق على أرضية الواقع.
نعم ... انتهى في تقديري دور 
الحزب الليبرالي بقيادة ترودو، 
وحان وقت التغيير الجاد للحفاظ 
على المصالح الكندية والصالح 
العام للمواطن الكندي الذي بات 
يعاني كثيراً في الوقت الذي تقدم 
للوافدين  التسهيالت  كل  فيه 
جيب  من  الجدد  والمهاجرين 
المواطن وعلى حسابه الخاص 
وحساب أولويات حياته الرئيسية 

من صحة وتعليم وفرص عمل.
يعمل لصالح  نريد حزباً  أخيراً 
ضد  ال   ، والمواطن  الوطن 
الوطن ولصالح القلة من بعض 
يحترمون  ال  الذين  المواطنين 
مصالح األغلبية وحقهم المشروع 

في حياة كريمة آمنة.

5 سياسـة

year

  تخبط واضح بكل المعايير!!
منَّ المسئول عن كل ما جاء ونشر على لسان الفنان المقاول 
محمد علي ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعض كبار قيادات 

القوات المسلحة المصرية؟
وأخيراً منَّ المسئول عن هذه البرامج المصرية التي تُقدم للدفاع 
عن الرئيس والجيش بهذه الصورة الهزلية التي ترتقى لبرامج 
المنوعات وال تتوافق مع أبسط قواعد العقل والمنطق بأي شكل 

من األشكال...
حاجة تكسف!!

فرافيرو

2001 J.K.
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تكاليف التسجيل مدفوعة

إعالن نتنياهو  انتهاك خطري للقانون الدولي
و 5 دول أوروبية تعرب عن قلقها بشأنه

ترامب: قادة إيران يرغبون 
يف عقد لقاء معنا

وزير اخلارجية الروسي: احلرب فى سوريا انتهت

االحتاد األوروبي ردا على نتنياهو: لن نعرتف بأي تغيريات على حدود ما قبل 
عام 1967

داوود أوغلو ينوي تأسيس حزب جديد يف أول حتّدي ألردوغان

  اعتبر وزير الخارجية الروسى سيرجى 
الفروف أن الحرب فى سوريا انتهت.

وقال الفروف فى تصريح لصحيفة “ترود” 
في  “الحرب  إن  الجمعة  اليوم  الروسية 
سوريا انتهت”، مشيرا إلى أن سوريا “تعود 
رويدا رويدا إلى الحياة السلمية الطبيعية”.

بؤر  من  “عددا  أن  الفروف  وأضاف 
التوتر يظل قائما فقط في األراضي غير 
الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية مثل 

ادلب والضفة الشرقية لنهر الفرات”.مشيرا 
إلى أن “تقديم المساعدة اإلنسانية لسوريا 
وتحريك العملية السياسية لحل األزمة من 
أجل تحقيق االستقرار المستدام في هذا 
البلد وفي منطقة الشرق األوسط” يحظى 

اآلن بمركز الصدارة من االهتمام .
عام  سوريا  في  الحرب  أحداث  وبدأت 
2011، وفي نهاية عام 2017 تم اإلعالن 

عن انتصار سوريا على اإلرهاب.

  أعلن رئيس الوزراء التركي السابق، 
أحمد داوود أوغلو، اليوم الجمعة، عقب 
انسحابه من حزب »العدالة والتنمية« 
الحاكم، عن نيته تأسيس حزب سياسي 

جديد منافس قريبا.
وقال داوود أوغلو الذي تولى منصب 
رئيس الحكومة في عهد أردوغان بين 
عامي 2014 و2016، أثناء مؤتمر 
صحفي أعلن فيه قرار االستقالة من 
الحزب، إن تأسيس حزب جديد يعد 
تجاه  وواجبنا  التاريخية  »مسؤوليتنا 

األمة«.
وشدد رئيس الوزراء السابق البالغ من 

العمر 60 عاما على أنه يترك الحزب 
الذي »خدم فيه بفخر وكرس له كثيرا من 
الجهود على مدى سنوات«، معتبرا قرار 
اللجنة التنفيذية في »العدالة والتنمية« 
إحالته إلى لجنة تأديبية تمهيدا لفصله 
بأنه »خطير جدا وال يتالءم مع المبادئ 

التأسيسية للحزب«.
وسبق أن تعهد داوود أوغلو، عند 
مغادرته منصب رئيس الوزراء، 
بعدم انتقاد أردوغان علنا، غير 
في  الوعد  هذا  عن  تراجع  أنه 
اتهم  عندما  الماضي،  يوليو 
الحزب الحاكم في مقابلة صحفية 

بقرار  منددا  أهدافه،  باالنحراف عن 
إعادة تنظيم التصويت في انتخابات 
بلدية اسطنبول، حيث تكبد »العدالة 
والتنمية« خسارة موجعة أمام »حزب 

الشعب الجمهوري« المعارض.
وجاء انسحاب داوود أوغلو من الحزب 

ضمن سلسلة استقاالت أعضاء بارزين 
هللا  عبد  السابق  الرئيس  مثل  منه، 
غول ونائب رئيس الوزراء السابق علي 
باباجان )وكالهما من مؤسسي الحزب(، 

بسبب معارضتهم لنهج أردوغان.

  قال االتحاد األوروبي، اليوم الجمعة، إنه 
“لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 
عام 1967 بما في ذلك القدس، بخالف تلك 
أن  إلى  مشيرا  الطرفان”،  عليها  يتفق  التي 
ذلك  على  أكدوا  األوروبيين  الخارجية  وزراء 

في أكثر من مناسبة .
بيان صدر  في  األوروبي،  االتحاد  وأضاف 
عن مكتبه في القدس اليوم، “أن سياسة بناء 
المستوطنات وتوسيعها، بما في ذلك في القدس 
الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، 
واستمرارها واإلجراءات المتخذة في هذا السياق، 
تقوض حل الدولتين واحتماالت السالم الدائم”.

ويأتي الموقف األوروبي ردا على إعالن رئيس 
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو أنه سيفرض 
السيادة اإلسرائيلية على منطقة غور األردن 
وشمال البحر الميت بالضفة الغربية، في حال 

إعادة انتخابه .

الدولة  أن  يرى  األوروبي  االتحاد  أن  يذكر 
الفلسطينية المستقبلية ستحتاج إلى حدود آمنة 
تستند هذه على  أن  وينبغي   ، بها  ومعترف 
االنسحاب من األراضي المحتلة عام 1967، 
وفقا لقرارات مجلس األمن الدولي 242 و338 

و1397 و1402 و1515 ومبادئ عملية 
مدريد. كما يرى االتحاد األوروبي أن مفاوضات 
السالم يجب أن تتضمن حل جميع القضايا 
مستقبلية  كعاصمة  القدس  بمركز  المحيطة 

حكمة العدديقول جبران خليل جبران:لدولتين.

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

لقاء بوتني - أردوغان - روحاني  16 سبتمرب 
يف إطار القمة الثالثية حول سوريا

انتخابات الرئاسة األمريكية تركز على الرعاية الصحية يف 
مناظرات  املرشحني الدميقراطيني 

  أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس 
الروسي سيعقد اجتماعين مع الرئيسين التركي 
واإليراني في إطار القمة الثالثية حول سوريا.

وقال بيسكوف للصحفيين “تعلمون أنه من 
المقرر عقد لقاء ثالثي حول سوريا، يوم 
االثنين، مع ضامني عملية آستانا للتسوية 
بسوريا”. وأضاف “هذا اللقاء سيكون في 

أنقرة، والرئيس سيتوجه إلى هناك. طبعا 
ستكون لقاءات ثنائية أيضا مع أردوغان 

وروحاني”.
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وكان 
أكد، في وقت سابق، أنه سيزور أنقرة في 
منتصف سبتمبر الجاري، في إطار قمة 
الدول الضامنة لعملية أستانة )روسيا وتركيا 

وإيران( بشأن التسوية السورية.

  أعربت 5 دول أوروبية، هى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا 
وبريطانيا، في بيان مشترك اليوم الجمعة، عن قلقها من إعالن 
احتمال ضم  نتنياهو عن  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 

مناطق في الضفة الغربية، منها غور األردن.
واعتبرت الدول الـ5 في بيانها أن هذه الخطوة تمثل في حال 

تنفيذها انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
وأوضحت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا أنها ستواصل 
القانون  التي تخالف  للنأي عن األفعال  دعوة كل األطراف 

الدولي وتقوض حل الدولتين.
وكان نتنياهو أعلن أنه في حال فوزه في االنتخابات المرتقبة 
في إسرائيل فإنه سيضم غور األردن ومستوطنات في الضفة 

المحتلة لم يكشف ما هي.
يذكر أن إعالن نتنياهو القى إدانات واسعة، حيث نددت الدول 
العربية واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة باإلعالن الذي اعُتبر 

في إسرائيل بأنه “دعاية انتخابية”.
وقال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان “مثل هذه 

اإلجراءات ستشكل، إذا ُنفذت، انتهاكا جسيما للقانون الدولي”.
وأضاف “ستكون مدمرة إلمكانية إحياء المفاوضات وللسالم اإلقليمي”.

  اشتبك جو بايدن األوفر حظا 
لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي 
الرئاسة  انتخابات  لخوض 
األمريكية مع منافسيه التقدميين 
إليزابيث وارين وبيرني ساندرز 
بسبب موضوع الرعاية الصحية 
خالل مناظرة جرت الخميس 
ودافع عن برنامج )أوباما كير( 
وحثهما على التحلي بالصدق 

بشأن تكلفة خططهما.
مرشحين  أهم عشرة  واعتلى 
المناظرة  منصة  ديمقراطيين 
ألول مرة، وركزوا بشكل أكبر 
المشتركة  معارضتهم  على 
دونالد  الجمهوري  للرئيس 

ترامب.
السابقتين، عندما  المناظرتين  أكثر حدة وعدوانية من  بايدن  وكان 
والعدالة  العرقية  القضايا  في  سجله  بسبب  متكرر  لهجوم  تعرض 

الجنائية خالل فترة عمله الطويلة في مجلس الشيوخ األمريكي.
ولكن على غرار ما حدث في المناظرتين السابقتين، سارع الديمقراطيون 
التي  القضية  وهي  الصحية،  بالرعاية  المتعلقة  للمعركة  القفز  إلى 
الحزب  مرشح  اختيار  حملة  في  سخونة  األكثر  الخالفات  أشعلت 

لمواجهة ترامب في االنتخابات التي تجري في نوفمبر 2020.
وقال بايدن، الذي شغل منصب نائب الرئيس لمدة ثماني سنوات في 
عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إنه سيعتمد على قانون الرعاية 
الصحية لعام 2010، المعروف باسم أوباما كير. واتهم وارين وساندرز 
بالرغبة في التخلص من البرنامج لصالح برنامج )ميديكير فور أول( 

وهو برنامج مقترح ستديره الحكومة من شأنه أن يلغي التأمين الخاص.
وحاول المرشحون اإلشادة بتراث أوباما، بعد أن واجهوا انتقادات 
لمهاجمتهم  األخيرة  المناظرة  أعقاب  في  الديمقراطيين  بعض  من 

سياساته المتعلقة بالرعاية الصحية والهجرة.
لصالح  الشيوخ  مجلس  في  كعضو  بايدن  تصويت  ساندرز  وهاجم 
الموافقة على غزو الواليات المتحدة للعراق. وقال ”لم أصدق مطلقا“ 
حجج الرئيس جورج دبليو. بوش أو نائبه ديك تشيني لتبرير الغزو.
وبينما كانت تدور المناظرة، تحدث ترامب إلى النواب الجمهوريين 

وقال إن الديمقراطيين يؤكدون الحاجة إلى إعادة انتخابه.
وقال ترامب ”يتحتم عليكم انتخابي. سواء أعجبكم أم ال، ال يشكل ذلك 
فرقا ألن بالدنا ستذهب إلى الجحيم إذا جاء أي من هؤالء األشخاص“.

  قال الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إن القيادة اإليرانية ترغب في عقد لقاء مع 
لما ذكرت وكالة  اإلدارة األميركية، وفقا 

»فرانس برس«
وقال الرئيس األميركي قبيل توّجهه إلى 
مدينة بالتيمور القريبة من واشنطن: »يمكنني 

القول إن إيران تريد عقد لقاء معنا«.
وفي سياق متصل، قال وزير الخزانة األميركي 
ستيفن منوتشين إن واشنطن ال تزال ماضية 
في حملة »الضغوط القصوى« على إيران. 
شبكة  مع  مقابلة  في  منوتشين  وأضاف 
)سي.إن.بي.سي( التلفزيونية أنه ال توجد 
ترامب  بين  لقاء  لعقد  خطط  اآلن  حتى 
ونظيره اإليراني حسن روحاني على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
نيويورك هذا الشهر، لكنه كرر أن ترامب 

منفتح على لقاء روحاني دون شروط مسبقة.
وقال إن باقي أعضاء فريق األمن القومي 
في إدارة ترامب »ينفذون استراتيجية الضغوط 

القصوى على إيران«.
وأضاف منوتشين، الذي تقوم وزارته بدور 
رئيسي في تنفيذ السياسة األميركية تجاه 
العقوبات االقتصادية،  إيران عبر فرض 

»ال شك في أنها تحقق نتائج«.
وقال إن العقوبات على إيران فعالة وقد 
وزعمائها  إيران  على  الضغط  في  تسهم 
للتفاوض مع ترامب، مردفا:  »قطعنا عنهم 
التمويل ولهذا السبب... فإنهم سيعودون«.

الرئيس  بوسع  كان  »إذا  قائال:  ومضى 
إبرام االتفاق الصحيح الذي تحدث عنه، 
فإننا سنتفاوض مع إيران. وإال فسنواصل 

حملة الضغوط القصوى«.

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
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بقلم:  رفاه السعد

  اختير بالتوافق بين االحزاب والكتل السياسية…
عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي.. عندما 
ان  العراقيون  توقع  الوزارة  تسلم منصب رئاسة 
لهم وهو من سيحل مشاكلهم  قادم  المغوار  الفارس 
الفاسدين ويقضي على  وسيخرج سيفه ويحارب 

والوصوليين. المسلحين 
القناع وخضع  اال وسقط  تمِض سنة على حكمه  لم 
عبد المهدي للضغوطات التي تعرض لها غيره من 
والمنصب مغري  كانت غليضة  فالعصا  السابقين.. 

والكرسي هو حلم يسعى وراءه الجميع..
 وعد عادل بتطبيق خّطة مدتها خمس سنوات، تحدّد 
أنشطة حكومته، ببنوٍد استراتيجية مهّمة..لكنها على 

ارض الواقع وهمية..
فاصبحت الخدمات التي يحتاجها المواطن وينادي بها 
منذ سنوات ال تتحقق بل وال حتى تم وضع خطط لها..

الكهرباء،الماء، الصحة، الزراعة، الصناعة وغيرها.  
االخفاق والفشل الذي تحدث عنه المتابعين والخبراء 
تحييد  في  فقد فشل  اداء حكومته   في  كان واضحا 
هيمنة القوى واألحزاب السياسية ولم يستطع فرض 
إرادته، كي تكون حكومته مستقلة وبعيدة عن الحيتان .
اما الملف االهم واالخطر هو ملف الفساد الذي يعد 
تتعدى بخطورتها ملف اإلرهاب،  آفة خطيرة  اكبر 
الدولة ومؤسساتها  تغلغله في جميع مفاصل  بسبب 

على جميع المستويات.
كخطوة أولى لمحاربة الفساد اعلنت رئاسة الوزراء 
تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد ومحاربة الفلسدين 

وذلك )29 يناير 2019(.
المجلس يجتمع كل اسبوع ويتخذ جملة من القرارات 
ويناقش ملفات لكن من دون جدوى وكان من المؤّمل 
أن يبدأ باجتثاث الفساد وضرب بنيته وشبكاته، من 
األعلى الى األدنى، ومحاكمة الفاسدين علناً، وإجراء 

تحقيقات واسعة، . لكن عبد المهدي لم يفعل.
الفشل الذريع الذي لفت انظار حتى الشارع العراقي هو 
انتشار االسلحة فالميليشيات تمتلك اسلحة قال بعضهم 
ان الجيش لم يمتلك مثلها ولديه مخازن ومستودعات 
في كل مكان.. ولطالما ناشد العراقيون الحكومة برفع 
المآهولة  المناطق  بين  والمخازن من  المستودعات 
التي طالت  الحرائق واالنفجارات  بعد  بالسكان 
المستودعات وأثرت على  بعض المنازل وجرحت 
باالسلحة  المدججة  العشائر  ناهيك عن  مدنيين هذا 
بعيدا  بنفسها  والتي تحل مشاكلها  والثقيلة  الخفيفة 
عن القضاء والقانون..ولم يستطع عبد المهدي الذي 
انتشار  الحد من  انهم قرروا  اسبوعيا ويعلن  يجتمع 

السالح وحصره بيد الدولة.        
فشل عبد المهدي في تحييد العراق وتطبيق االستقاللية 
والعمل على فك االرتباط السياسي غير الرسمي لبعض 
الفصائل المسلحة، وزعماء بعض القوى، مع إيران، 
الدبلوماسية العراقية في مجاالتها المختلفة،  وتفعيل 

ووضع مصلحة العراق اوالً. 
هـذه االخفاقات جعلت حكومة عببد المهدي قاب قوسين 
المطالبة  .. فاألصوات  التغيير واإلقالة  ادنى من  او 
باستقالته تعالت والفشل اصبح واضحاً…ونحن بانتظار 
االيام المقبلة فهي حبلى باالحداث فإما تقديم استقالته 

برضاه آو التصويت على إقالته.. 

 

    الكتابة باللغة العربية بطبيعتها لولبيّة، أي إّن كاتَب رسالٍة ما 
قد يتحدّث عن عدة نقاط قبل أن يدخل في صلب موضوع الّرسالة 
األساس. أما قارئ الرسالة فيفهم طبيعة الكتابةً ويعرف مكنوناتها 
األميركي واألوروبي  الكتابة  أسلوب  بينما  األمر.  وال يزعجه 
هو عكس العربي فهو مباشٌر ويدخل في صلب الموضوع وكأنّه 
يرسم أقصر خّط بين نقطتين، وهذا هو المطلوب في عصرنا، 
أقصر وقت ممكن  في  الحاجة  تلبية  السرعة وضرورة  عصر 

وإال فالخسارة واقعة.
كيف تتعاطى الفئة المتعلّمة والمثقّفة والناشطة من الجالية العربية 
كتابيّاً؟ دعونا نفترض أن هذه الفئة تودّ أن تقوم بنشاط جاليوّي 
تهدف، كما تقول، من ورائه إلى توسيع مدارك الحضور وتوطيد 
أواصر العالقات ما بينهم. أسهل وسيلة للتواصل هو باستعمال 

التطبيقات الشائعة: الواتسأب والَمِسنجر. ماذا نالحظ؟ 
الموضوع وبعض  الدعوة مؤلّف من 21 سطراً:  ـ مضمون 
العناوين األساسيّة التي ال تخلو من اإلطالة، ومن ثّم أسم ُملقي 
المحاضرة والمشاركين فيها والعديد من األدوار األخرى: َمن 
الندوة وغيرها من  يفتتح  النّدوة وَمن  يقدّم  الحوار وَمن  يدير 

التفاصيل األخرى. 
الحضور مرتبطاً  نفسها هنا: هل كان  التي تطرح  األسئلة 
أن  مديريها ومقدّميها؟ وهل يجب  بألقاب  أم   الندوة  بموضوع 
تصبح هذه التطبيقات مدفوعة لكي تُختصر الدعوة  لتتماشى مع 
األقّل  تأثيرا هي  األكثر  الرسالة  أليست  العصر؟  هذا  متطلّبات 

كالماً واألكثر منطقاً؟ 
ـ طريقة تلقّي الرسائل: هناك َمن يقرأ الرسالة وال يُبدي أّي ردّ 
بإرسال  الدّعوة  فيقوم مرسل  ثِقله.  يبيّن  إنه هكذا  منه  فعل ظنّاً 
التذكير تلو التذكير طالباً من المدعوين تأكيد حضورهم. أيضاً، 
ال حياة لمن تنادي. إذاً من البديهي أن ينزعج مرسل الدعوة. وإن 
تكرر هذا التصّرف، يجد نفسه مجبراً على الردّ بالمثل فتصبح 
العمليّة عمليّة شدّ حبال كيديّة. في النهاية، َمن هو بحاجة لآلخر 

هو الذي يرضخ أوالً ويلبّي دعوةً. 
األسئلة التي تطرح نفسها هنا: كيف يمكن للعمل الثقافي أن يحقّق 
أهدافه إن تأثر بالكيديّة وكباش العضالت؟ أليس من األجدى أن 
تُقام ندوات حول السلوك اإلجتماعي واإلندماج وكيفيّة اإلستفادة 
من خبرات اآلخرين في مجال التطّور قبل أي موضوع آخر؟

في النهاية، قد ال يقف أسلوب الكتابة باللغة العربية حجر عثرة 
أمام تواصلنا مع المجتمع المحيط بنا. لكن ما يحول دونها بالتأكيد 
ألحظهما من  لم  اللذان  األمران  اإلحترام،  وقلّة  اإلستهتاًر  هما 
قبل، في الشعب اللبناني على األقّل. وبالطبع هذا األمر يدّل على 
أن سلوكنا ينقصه العقل المؤّسساتي والِحرفيّة المهنيّة. بدونهما 
سنميل دائماً لتفضيل العمل بانفراديّة، وإن صدف وعملنا ضمن 
فريق، يكون ذلك بهدف الوصول لغايٍة محدّدة وآنيّة. وبما أن 
هذا ال ينفع في المدى القريب وال البعيد، ما علينا إاّل أن نندمج 
ما  ولنكتسب  اآلخر ويتعّرف علينا  لنتعّرف على  المجتمع  في 

ينقصنا من مهارات.

حكومة عبد املهدي قاب 
قوسني آو ادنى 

   دعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر،  كافة 
المواطنين إلى ممارسة حقهم وواجبهم بالمشاركة الفعالة 

والمكثفة في االستحقاقات االنتخابية المقبلة.
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان امس أن 
الناصر أكد، خالل كلمة ألقاها اليوم بمناسبة افتتاح المركز 
باالنتخابات  الخاص  المستقلة  العليا  للهيئة  اإلعالمي 
المقبلة، أن هذه االنتخابات هي  الرئاسية والتشريعية 
إقرار بسلطة الشعب، ونتائج هذا االقتراع يمثل تعبيرا 
عن إرادته وعن طموحاته في تحسين ظروف معيشته 

في الحاضر وتأمين مستقبل أبنائه.
وقال “إن المسئولية األولى في هذه االنتخابات تعود إلى 
المواطنين، وإلى وعيهم بدقة المرحلة وبأفاق المستقبل، 
واالنتصار األول في هذه االنتخابات هو انتصار 

المشاركة المكثفة التي تعكس مدى ثقة الشعب في دولته 
ومؤسساتها”، داعيا المرشحين في هذه االنتخابات إلى 
التحلي بروح المسئولية العالية في كل أعمالهم ومواقفهم 
حتى يكون االقتراع حرا ونزيها وشفافا، وحتى تكون 
هذه االنتخابات تكريسا إلرادة الشعب وفق مقتضيات 

القانون والدستور.
ونوه الناصر إلى أنه إلى جانب أن الهدف من االنتخابات 
هو التداول الديمقراطي والقانوني للسلطة، فإن مصداقية 
نتائجه تعزز مصداقية الدولة.. مشددا على ضرورة توفير 

كل شروط نزاهة وشفافية االقتراع ونتائجه.
يذكر أنه من المقرر إجراء الجولة األولى من االنتخابات 
بينما ستجرى االنتخابات  المقبل،  الرئاسية يوم األحد 

التشريعية 6 أكتوبر المقبل.

   أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، 
أن الرئيس فالديمير بوتين اتفق مع رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مواصلة وتكثيف 

الحوار بين العسكريين بشأن سوريا.
الرئيس  المباحثات بين  وقال الفروف في ختام 
الروسي ورئيس الوزراء اإلسرائيلي في سوتشي، 
أمس الخميس: »أما القضايا الدولية، فأعرنا االهتمام 
الرئيس للوضع في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

مع التركيز على التسوية السورية«.
اللقاء، »اتفقنا على مواصلة  أنه خالل  وأضاف 
العسكرية«، مؤكدا  القنوات  الحوار عبر  وتكثيف 

أن هذا الحوار »يتطور جيدا«.
وأشار الفروف إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي تحدث 
بالتفصيل عن »األخطار التي تهدد أمن إسرائيل«. 
وأضاف الفروف: »أكدنا بشكل خاص على ضرورة 
ضمان احترام حقيقي... لسيادة ووحدة أراضي سوريا، 

واإلسرائيليون متفقون بالكامل معنا بهذا الشأن«.
وتابع قائال إن الرئيس بوتين أشار خالل اللقاء إلى 

أن العقوبات األمريكية واألوروبية 
المفروضة على الحكومة الشرعية 

السورية غير بناءة.
الثنائية  العالقات  وفي ما يخص 
بين روسيا وإسرائيل، أكد الفروف 
أن موسكو تنتظر حضور القيادة 
االحتفال  لمراسم  اإلسرائيلية 
للنصر على  الـ 75  بالذكرى 
النازية في موسكو، يوم 9 مايو 
من العام المقبل، وأن بوتين ونتنياهو 
بحثا التحضير لعقد اجتماع جديد 
للجنة الحكومية المشتركة للتعاون 
التجاري واالقتصادي قبل نهاية 

العام الحالي.
وتجدر اإلشارة إلى أن لقاء بوتين 
مع نتنياهو في سوتشي استمر نحو 
3 ساعات. وشارك في المباحثات 

عن الجانب الروسي وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان 
سيرغي الفروف وسيرغي شويغو، ونائب رئيس 
الوزراء مكسيم أكيموف، ومساعد الرئيس الروسي 

إلى  الروسي  الرئيس  يوري أوشاكوف، ومبعوث 
سوريا، ألكسندر الفرينتييف.

اجلالية العربية ...هل مفهومها لـ 
»التواصل الكتابّي« يفي بالغرض؟

بقلم:  
أ.د. ناهدة العاصي

 nahida.assi@gmail.com

الرئيس التونسي املؤقت يدعو الشعب للمشاركة بكثافة يف االستحقاقات االنتخابية املقبلة

الفروف: بوتني ونتنياهو اتفقا على تكثيف احلوار بني 
العسكريني بشأن سوريا

قائد: البحرية الربيطانية ساهمت يف استقرار املالحة يف مضيق هرمز
  قال مسؤول كبير في البحرية البريطانية، امس 
الخميس، إن قرار بالده إرسال سفن حربية إلى 
مضيق هرمز ساهم في استقرار حركة المالحة 
التجارية في هذا الممر الحساس بعد أسابيع من 

احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا.
واحتجزت قوات الحرس الثوري اإليراني الناقلة 
ستينا إمبيرو في مضيق هرمز يوم 19 يوليو بزعم 
ارتكابها انتهاكات بحرية، وذلك بعد أسبوعين 
من احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل 

طارق، جرى اإلفراج عنها في أغسطس.
أسطول  قائد  كيد  األميرال جيري  نائب  وقال 
البحرية الملكية إنها ”خصصت عددا قليال إلى 
حد ما من السفن والطائرات وغيرها من العتاد 

لمنطقة مضيق هرمز ألنها مسألة حيوية“.
وأضاف على هامش مؤتمر دولي في لندن معني 

بالمالحة ”نشرنا عتادا من أجل االستقرار“.
وقال ”أنا واثق حقيقة من أننا في وضع جيد. 

نواصل العمل بعناية وحذر“.

وقالت البحرية الملكية األسبوع الماضي 
إن قطعها البحرية رافقت بأمان نحو 90 
سفينة تجارية بريطانية، محملة بما يقرب 
من ستة ماليين طن من البضائع عبر مضيق 

هرمز، على مدى الشهرين الماضيين.
وأضافت أن الفرقاطة )مونتروز( اضطرت 
 12 من  أكثر  في  قنابل ضوئية  إلطالق 

مناسبة لتحذير قوات إيرانية.
وقال كيد، المسؤول عن قيادة كل عناصر 
عمليات البحرية الملكية، ”نحن هناك لضمان 
احترام القانون والنظام الدوليين وسنبقى 

هناك قطعا ما دام األمر يتطلب ذلك“.
وأضاف ”نحن البحرية الملكية البريطانية 

ونعمل على دعم وحماية سفننا“.
وتعرضت عدة سفن تجارية دولية للهجوم في 

الخليج هذا العام في حوادث هزت أسواق تجارة 
السلع العالمية. وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية 

عن تلك الهجمات، لكن طهران تنفي ذلك.

ورغم أن القيادة المركزية للجيش األمريكي لم 
تتهم إيران مباشرة، فقد قالت الشهر الماضي إن 
سفنا أبلغت عن وقائع تشويش على أجهزة نظام 
تحديد المواقع العالمي )جي.بي.إس( المالحية 

لدى إبحارها في مضيق هرمز.
وقال كيد إن هناك ”تهديدا شديدا ألمن المالحة“ 
في  )جي.بي.إس(  أجهزة  على  التشويش  من 
مناطق مثل الخليج والبحر المتوسط والبلطيق.

LR Lotfi, Rafla & Associates
35 years of expertise

in accounting, audition and tax consultant

Count on us and sit back and relax.  
whatever your accounting needs are, we can deliver.

Our accounting services
* CORPORATE
- Bookkeeping, sales tax, payroll
- Review and Audit Financial statements
- Corporation income tax
- Tax audit & Tax planning
- Incorporation & Business evaluation
- Financing & Business Plan

* PERSONAL
- Tax return, for Canadian, Non-Resident and US tax return
- Income Tax Planning

* Estate
- Financial statements; Tax planning & Return

* PROFESSIONAL
- Special full accounting service for Professional,    
   Doctors and pharmacies

You like to maximize your wealth in a small 
business corporation?

Ontario Branch:
7030 Woodbine Ave.
Markham, Ontario L3R 6G2
Tell: +1-905-943-9653
Fax: +1-905-946-8971

Montreal Branch:
9900 Cavendish Boul.
Montreal, Qc. H4M 2V2
Tell: +1-514-935-0303
Fax: +1-514-935-0005

Call us now

Email: Info@lr-ca.ca    www.lotfiRafla.ca

أخبـار

حماكمة شقيق بوتفليقة وثالثة مسئولي استخبارات 
سابقني يف 23 سبتمرب

  أعلن أحد وكالء الدفاع عن سعيد بوتفليقة، 
شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، 
وعن مسؤولين سابقين لالستخبارات وزعيمة 
حزب سياسي، أن محاكمتهم ستبدأ في 23 

سبتمبر الجاري.
ونقلت وكالة »فرانس برس« عن المحامي، 
ميلود إبراهيمي، قوله إن سعيد بوتفليقة ومحمد 
مدين مدير سابق ألجهزة االستخبارات طوال 
25 عاما، وخلفه عثمان طرطاق المنسق السابق 
ألجهزة االستخبارات، وزعيمة حزب العمال 
لويزة حنون، سيمثلون »في 23 سبتمبر أمام 

المحكمة العسكرية في البليدة«.
وأوضح إبراهيمي وهو محامي الدفاع عن 
أنه  الملقب »توفيق«  بوتفليقة ومدين  سعيد 
»تم إبالغنا بموعد المحاكمة. القضاء أنهى 

التحقيق في الخامس من سبتمبر«.
وأوقف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في 
الخامس من مايو. ووضعت حنون قيد الحبس 

االحتياطي في التاسع من الشهر نفسه.
واتهمهم القضاء العسكري بـ »التآمر على 
سلطتي الجيش والدولة« في تهمتين يواجهان 

عقوبة  بسببها 
بالسجن من خمس 
إلى عشر سنوات، 
قانون  بحسب 
القضاء العسكري.

أن  الدفاع  وأقر 
حنون شاركت في 
اجتماع مع سعيد 
بوتفليقة و«توفيق«، 
في 27 مارس، غداة 
لرئيس  تصريح 
الجيش  أركان 
قايد  الفريق أحمد 

صالح، طلب خالله علنا استقالة بوتفليقة.
وبعد بضعة أيام، اتهم الفريق قايد صالح سعيد 
بوتفليقة ومدني وطرطاق، من دون تسميتهم، 

باالجتماع للتآمر ضد الجيش.
وخالل جلسة عقدت في 14 مايو في إطار 
التحقيق الذي يستهدف شقيق الرئيس السابق، 
تم االستماع إلى خالد نزار وهو الرجل القوي 
القرن  إبان تسعينيات  الجزائر  السابق في 

الماضي، كشاهد في القضية.
إنه  له  وكشف نزار أن سعيد بوتفليقة قال 
يعتزم عزل الفريق قايد صالح بهدف وضع 

حد لحركة االحتجاج ضد شقيقه.
بـ »التآمر«، وأصدرت  ونزار أيضا متهم 
المحكمة العسكرية في البليدة مذكرة توقيف 

دولية بحقه في السادس من أغسطس.
وذكرت وسائل إعالم جزائرية، أنه فر إلى 

إسبانيا في بداية فصل الصيف.
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السنيورة: موقف نتنياهو استهانة كربى باحلقوق العربية

 أعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن استنكاره “الشديد للموقف 
الذي أعلنه رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو عن نيته 
ضم اراض من الضفة الغربية الى السيادة االسرائيلية، وهي 

االراضي المعروفة بغور االردن”.
واعتبر الرئيس السنيورة في بيان، ان هذا “الموقف العدواني 
االسرائيلي يضاف الى المواقف العدوانية المتعددة التي لطالما 
األميركي  الرئيس  منذ وصول  إسرائيل، وال سيما  انتهجتها 

دونالد ترامب الى البيت االبيض”.
واعتبر “ان هذه االستهانة الكبرى بالحقوق العربية تأتي إضافة 
الى استمرار جريمة االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين واعتراف 
وبعدها  إسرائيل،  لدولة  بالقدس عاصمة  األميركية  اإلدارة 
لجريمة ضم إسرائيل لمرتفعات الجوالن وما تبعها أيضا لجهة 
االعتراف بيهودية دولة إسرائيل. وليأتي نتنياهو بعد ذلك كله 
ليعلن، أنه وفي حال تم فوزه في االنتخابات باألكثرية المطلوبة، 

عن عزمه على ضم منطقة غور األردن الى 
السيادة اإلسرائيلية، وكل ذلك على مسمع 
ونظر العالم، كل العالم وال سيما األعضاء 
الدائمين في مجلس األمن. وكل ذلك وما من 
المستهينة  الجرائم  تلك  أحد يتحرك لوقف 
بحق الشعب الفلسطيني وبالحقوق العربية 

وباإلنسان العربي أينما كان”.
وقال: “لقد أصبح واضحا أن إسرائيل تستند 
في ما تتمادى به إلى الرعاية األميركية وإلى 
ما يجري على ضفتي الخليج العربي وفي 
مياهه من محاوالت لحرف الصراع العربي 
لصالح صراعات  وتهميشه  اإلسرائيلي 
العرب واستنزافهم  أخرى، وذلك إلشغال 
تستفيد  المحصلة  وفي  جبهات  عدة  على 

منها اسرائيل”.
إليه  آلت  ما  أن  شك  من  “ما  وأضاف: 
أحوال األمة العربية من تراجع وتباعد وانقسام وتفرق واقتتال 
واستنزاف بين مكوناتها ودولها تشجع أعداء األمة وفي مقدمها 

إسرائيل على ارتكاب هذه الجرائم المتمادية”.
وأشار “إلى أنه ما من شك أيضا، أنه طالما استمر هذا االنقسام 
ارتكاب  األمة على  أعداء  يتجرأ  والتخاصم فسوف  والتباعد 
المزيد من تلك الجرائم والتعديات، وبالتالي فإنه ولوقف هذا 
االنهيار في الصف العربي وللحؤول دون المزيد من التدهور، 
العرب  استنفار  إلى  لكي يصار  باتت ماسة جدا  الحاجة  فإن 
وعلى أعلى مستوى لمعالجة قضاياهم بموقف واحد موحد ضد 

إسرائيل، والتي تمثل الخطر األساس على األمة العربية”.
مواجهة  في  وقوي  حازم  عربي  موقف  “اتخاذ  الى  ودعا 
الغطرسة االسرائيلية تمهيدا لصياغة موقف دولي في مجلس 
يشكل  أن  أمل  اإلسرائيلي، وعلى  العدوان  هذا  االمن إلدانة 

ذلك منطلقا لترميم الصف العربي بما يمكن األمة من استعادة 
تماسكها ونهوضها واحترامها لدى مواطنيها وفي العالم”. اجلامعة العربية تدين 

اعتداءات إسرائيل 
بالطائرات املسرية

  أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تبني الجامعة العربية 
مشروع قرار عراقيا يدين اعتداءات إسرائيل على بعض 

الدول العربية بالطائرات المسيرة.
وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، 
أحمد الصحاف، يوم الخميس، أن “مجلس الجامعة العربية 
في الدورة الـ 152 العادية على المستوى الوزاري يعتمد 
باإلجماع قرارا عراقيا يدين اعتداءات الكيان الصهيوني 

بالطائرات المسيرة على بعض الدول العربية”.
مجلس الجامعة العربية في الدورة 152 العادية على المستوى 
وأضاف البيان أن القرار يدعم جميع الخطوات واإلجراءات 
التي تتخذها الدول العربية “للحفاظ على سيادتها الوطنية”.
األمن  مجلس  في  العربي  العضو  من  القرار  يطلب  كما 
لدعم  “التحرك  المتحدة  األمم  في  العربية  والمجموعة 

وتنفيذ القرار”.

فـرص للعمـل
مطلوب فوراً مضيفين ومضيفات 
بدوام كامل من سكان الفال يُحبذ 

إجادة اللغة الفرنسية 
للعمل فوراً في أحد المطاعم 

العربية الشهيرة في مدينة الفال.

لمزيد من المعلومات الرجاء 
االتصال بالسيد/ نبيل 

تليفون رقم: 
450-937-4064



نتنياهو يواصل محلته االنتخابية بالتهديد حبرب يف غزة 
وزيارة روسيا

   هدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو يوم الخميس بحرب في غزة ثم توجه 
إلى روسيا ليبحث مع الرئيس فالديمير بوتين 
حرية إسرائيل في العمل في سوريا في الوقت 
الذي يقترب فيه سباق االنتخابات المحموم 

من نهايته.
وقبل انطالق نتنياهو في رحلته إلى منتجع 
البحر األسود لمقابلة  سوتشي المطل على 
أعلنها  التي  بالخطة  موسكو  نددت  بوتين، 
نتنياهو لضم غور األردن في الضفة الغربية 
المحتلة بعد االنتخابات التي تشهدها إسرائيل 

يوم الثالثاء.
وفي مقابلة مع راديو كان العام في إسرائيل 
تلقى نتنياهو أسئلة عن استمرار الهجمات 
الصاروخية التي يشنها متشددون فلسطينيون 
تشير  فيما  اتهمه خصومه،  وقد  من غزة. 
انتخابي  أنه سباق  إلى  الرأي  استطالعات 
صعب، بالتقاعس عن بذل جهد كاف إلنهاء 

الهجمات على جنوب إسرائيل.
وقال نتنياهو ”على األرجح سنضطر، ولن 
يكون ثمة خيار، أن ندخل حملة، حربا، في 

غزة“.
لكنه قال إنه ال يخاطر بأرواح الجنود والمدنيين 
”لمجرد الحصول على التصفيق“ واتسم كالمه 
بالغموض فيما يتعلق بموعد بدء أي حرب 

هجومية من هذا النوع.
وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات بعد يومين من 
انطالق صفارات اإلنذار من صواريخ قادمة 
من قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة 
أجبره  مما  )حماس(  الفلسطينية  اإلسالمية 
على مغادرة المنصة في لقاء انتخابي بجنوب 

إسرائيل.
وترد إسرائيل على مثل هذه الهجمات بشن 
ضربات جوية تستهدف منشآت تخص حركة 
حماس. وفي حين تظهر استطالعات الرأي أن 
حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو يتساوى 
مع حزب أزرق أبيض المنتمي للوسط فإن 
زيارة روسيا قد تفيده في تعزيز ظهوره في 
صورة رجل الدولة التي سعى لترويجها خالل 

الحملة االنتخابية.
فقد ظهر في ملصقات الحملة االنتخابية وهو 
يصافح بوتين والرئيس األمريكي دونالد ترامب.

وفي إشارة إلى الجيش الروسي في سوريا 
والقوات اإلسرائيلية التي تهاجم أهدافا ذات 
”أعتقد  نتنياهو  قال  هناك  إيرانية  صالت 
أن المواطنين اإلسرائيليين يعلمون أنه لوال 
صالتي واجتماعاتي كل ثالثة أشهر )مع بوتين( 

لتصادمنا كثيرا“. وأضاف في المقابلة اإلذاعية 
”الجيش الروسي والجيش اإلسرائيلي وقواتنا 
الجوية على مسافات التالمس... والمشكلة 
الكبرى هي النجاح في الحفاظ على حريتنا 
في العمل في مثل هذه المنطقة المزدحمة“.

elressala@videotron.ca  / elressalanews@gmail.com
fzemokhol@gmail.com      www.el-ressala.com

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

االنتخابات األمريكية 
أخطاء دونالد ترامب

 ستكون االنتخابات األمريكية الرئاسية المقرر إجراؤها 
الرئاسية  االنتخابات  هي   2020 عام  من  نوفمبر   3
األمريكية الـ 59 التي تجرى كل أربع سنوات ومن المؤكد 
نفسه  ترشيح  سيعيد  الحالي  الرئيس  ترامب  دونالد  أن 
المقال  هذا  وفي  الجمهوري  الحزب  طبعاً عن  للرئاسة 
سأذكر بعضاً من أخطاء أرتكبها دونالد ترامب منذ توليه 
الحكم قد تعوق انتخابه مرة أخرى ففي يناير 2018 وخالل 
الشيوخ وصف  أعضاء مجلس  مع  الهجرة  اجتماع حول 
ترامب دول العالم الثالث بالدول القذرة وكان ترامب على 
الدول  الخصوص ذكر هايتي والسلفادور وعدد من  وجه 
واسعة ضده  فعل  وردود  أثار ضجة  ما  وهو  األفريقية 
وأستمر ترامب في عنفه فكتب تدوينات كثيرة على تويتر 
تحمل هجوماً حاداً على مسئولين سابقين وصف بعضهم 
ثم  الحصان  بوجه  دانيالز  الممثلة ستورمي  بالكلب وشبه 
السي  بمدير  الخاصة  األمنية  التصريحات  ترامب  الغى 
بطريقة  سلطته  واستخدامه  برنيان  السابق جون  إيه  آي 
أثارت انتقادات واسعة خالل حديثه مع مراسل سي إن إن 
جيم أكوستا في البيت األبيض، والمعروف أن العالقة بين 
ترامب وسي إن إن مضطربة فقد سبق أن أتهمها ترامب 
إخفاء عدم حبه  ترامب  يستطع  ولم   ، والتضليل  بالكذب 
وفاته  مع  يتعامل  أن  عليه  يجب  كان  ولكن  ماكين  لجون 
المتحدة  للواليات  تناسب منصبه كرئيس  بطريقة مشرفة 
األمريكيين  يعتبره  الذي  مكين  مكانة  وتناسب  األمريكية 
بها  تعامل  التي  الطريقة  البعض  يعتقد  كذلك  أبطالهم  أحد 
بأنها أضرت  السعودي جمال خاشقجي  اغتيال  مع قضية 
يتزايد  ترامب  بدأ عنف  الوقت  ومع   . األمريكية  بالقيم 
فأعلن الحرب التجارية على الصين بعد أن فرض بعض 
الصين  فردت  الصينية  السلع  على  والرسوم  الضرائب 
االقتصاد  على  الحرب  هذه  أثرت  وقد  األسلوب  بنفس 
العالمي، وقد تتسبب تلك الحرب في فقدان الثقة بالشركات 
األمريكية الصغيرة وإعاقة األعمال التجارية بين العمالقة 
يقوم  التي  المصانع  نشاط  ويتضرر  آسيا  في  الصناعيين 
ومنذ   ، األوروبية  الدول  في  التصدير  أساساً على  عملها 
فترة وجيزة فرضت الواليات المتحدة رسوماً جديدة بنسبة 
%15 على السلع الصينية بما في ذلك المالبس واألدوات 
واإللكترونيات مما جعل الصين تتقدم بشكوى إلى منظمة 
التجارة العالمية بشأن هذه الرسوم ، ناهيك عن المناوشات 
مع الرئيس الفرنسي وفرض ضرائب على النبيذ الفرنسي 
 ، وفيسبوك  فرنسا ضريبة على جوجل  رداً على فرض 
أما مناوشات ترامب مع ألمانيا فالقائمة طويلة من القضايا 
العالقة بين البلدين منها على سبيل المثال ال الحصر حجم 
إيران  من  موقفها  إلى  باإلضافة  الدفاعي أللمانيا  األنفاق 
2 مع روسيا وغيرها  نورد ستريم  أنابيب  لخط  ودعمها 

من الموضوعات .    

youssef.zemokhol@yahoo.com
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ألعالناتكم يف الرسالة
Tel.: (514) 961-0777   (450) 972-1414 

بقلم: تيماء الجيوش

العنف القانوني 
و محاية اجلرائم الرببرية. 

    الجرائم البربرية ، جرائم الشرف من الممكن ان تقع في أي 
الجغرافية  البقعة  في  أوسطي فال فرق هناك  او شرق  بلٍد عربي 
لهذه الجريمة سواء في األردن، سوريا، مصر، العراق، الجزائر 
ُقِتلَْت  القائمة . تجد المرأة نفسها و قد  ليبيا الى اخر  ، السعودية ، 
على يد اسرتها ، أقربائها و ال غرابة في ذلك ما دامت الذكورية 
العار  القبلية متجذرة وال بد من محو  المجتمعات  المطلقة في هذه 
وإال فليس هناك من شرٍف للعائلة تتباهى به في محيطها االجتماعي 
أكتافها هذا  تحمل على  الشرف و هي من  هنا هو  المرأة  و جسد 
العبء. تحدثت عن هذه الجريمة في مقاٍل سابق منذ ثالثة شهور 
و على ما يبدو كلما انتهت جريمة تبعتها اخرى ال تقل عنها دمويًة 
و عنفاً تحتل زوايا األخبار و يتداولها االعالم ليتلوها ، ثم محاولًة 
هنا و محاولًة هناك من قبل البعض لبعثرة الحقائق و التفاصيل و 
اجتماعياً  تبريرها  يتم  بأنها حقاً جريمة  الرعب  و  الحزن  يثير  ما 
وقانونياً لهذا كانت عقوبتها الجزائية منخفضة، قد يستنكرها العديد 
من أفراد المجتمع لكنهم يجدون لها العذر  و التبرير و بالتالي و 
بحسب رأي من يساند ارتكاب هذه الجريمة ال تستحق عقوبًة قاسية 
يهمهم عدد  بل ال  قتٍل عن سابق إصراٍر و ترصد.  تعادل جريمة 
الضحايا من النساء و خسارة ارواٍح بريئة و ال يهمهم إن كان هذا 
يُعدُّ وجهاً  يتنافى مع ابسط قواعد األخالق و القيم. وهذا بحد ذاته 

فاضحاً لذكوريٍة مطلقة.
المرأة سواء كان  التحكم بجسد  لديهم هو  ما يهم في حقيقة االمر  
بالشرف،  تعريف خاص  او  اجتماعية،  او  ثقافية،  هذا العتباراٍت 
قناة االضطهاد و  اعتبارات غير حضارية فجميعها يصبُّ في  او 
العنف ضد المرأة حيث شّكل جسد المرأة موقعاً لنزاٍل سياسي بين 
فرقاٍء عدة مما نبه المرأة / النسوية في مراحل متأخرة الى حتمية 
استرجاع  السيادة على الجسد و بالتالي مناهضة العنف في صورته 

األكثر دمويًة أي جرائم الشرف. 
وما يدعوني للعودة و الحديث عن جرائم الشرف  هو ما تعرضت 
بانها  يُشتبه  التي  و  الفلسطينية  بيت ساحور  ابنة  إسراء غريب  له 
ليست  إسراء  بان  ان معظمكم سمع  بد  ضحية جريمة شرف. وال 
سوى شابًة فلسطينية كزهرٍة من زهور بيسان، خرجت الى مكان 
بالقتل على  لتعود و تجد من يعاقبها  لتلتقي خطيبها و شقيقته  عام 
ذلك ، هكذا تم تداول القصة في وسائل التواصل االجتماعي ودون 
أُعلن عنه  ما  القانونية و  الناحية  ، سأبدأ من  اكثر  تفاصيل  سرد 
بيانها ألنه حجر األساس :«  الفلسطينية في  العامة  النيابة  من قبل 
المشكل  التحقيق  فريق  قبل  ما زالت مستمرة من  التحقيقات   إن 
العنف ونيابة الجرائم  نيابة بيت لحم ونيابة حماية األسرة من  من 

اإللكترونية«.
و أضاف البيان أنه »تم إنجاز تقدم كبير في التحقيق، حيث تم سماع 
تربطهم  الذين  أقوال كل األشخاص  الشهود وتدوين  العشرات من 
االستفادة من  امكانية  النيابة  الذين رأت  بالمرحومة، خاصة  صلة 

أقوالهم وشهاداتهم«.
لم  النهائي  الشرعي  الطب  إن »تقرير  الفلسطينية  النيابة  وقالت 

يصدر بعد، ويتم العمل على إعداده من قبل المختصين«.
تال ذلك البيان إيقاف ثالثة أشخاص في بيت ساحور للتحقيق معهم 
لها  التي تعرضت  إسراء و اإلصابات  ما جرى ل  تفاصيل  حول 

الى حين وفاتها. 
بعد ذلك بأيام  قررت الحكومة الفلسطينية في جلستها األسبوعية ، 
الشروع بمراجعة قانون العقوبات بشكل جدي وفّعال، لتوفير أعلى 

الضمانات للمحافظة على أمن المجتمع والممتلكات.«
كما ذكرت في بدء المقال اول من تداول القصة هو وسائل التواصل 
التعليقات  فيه و من  تجد  منبراً ُمصغراً  االجتماعي و كان هذا 
المتناثرة شرحاً و تبريراً و تعاطفاً مضمراً مع جريمة الشرف بل 
و محاولة اسباغ تفسيٍر مختلف يستخف بالعقول و بعيداً كل البعد 
عن ادنى درجات المنطق و العلم بل و بلغت الحماسة لدى البعض 
للحديث عن الثقافات و اختالفها و مقارنة ارقام الضحايا بين الشرق 
و الغرب و النعم التي ترفل بها نساء الشرق . وال يدعي أحداً ان 
العربية  الدول  فمعظم  الغير  أفضل من  قانونياً عربياً  نظاماً  لديه 
تغض الطرف عن جرائم الشرف و تبقيها قانوناً تحت مظلة التبرير 

و األعذار المحلية. 
قضية اسراء تعود لتدفع الى وجه الحدث مستنقع الشرق باكمله ، 
قضية المساواة و تسامح القانون مع العنف الدامي الموجه و بشكل 
ان مجتمعاتنا  القضية  أبرزت هذه   . المرأة  منتظم ضد  مستمر و 
العربية القبلية و تعاطيها مع حقوق المرأة خارج نطاق التغيير او 

التطور او الحداثة وأنها ال زالت رهينة كهوٍف ُمظلمة. 
ها هو الشرف القبائلي مرة تلو المرة يستدعي الخوف من التغيير 
و المزيد من التحكم و اعتبار السلوك المخالف لسرب هذا التحكم 
ما هو إال جريمة تقتضي العقاب و ليس صعباً بمكان ان تعود لتجد 
القاتل  يمنح  اجتهاٍد شرعي  و  بل  االجتماعية  الثقافية و  المبررات 
رخصًة للقتل العمد دون اَي اعتباٍر لمبادئ العدالة. ترسيخ قواعد 
اجتماعية تمنح رخصًة في واقع االمر لمن يخضع لها عبر احتراٍم 
التجريم من  يعكسه هذا  ما  يخافها مع كل  تجريم من  مجتمعي و 

رعٍب من االجساد الجندرية . 
 . للتحقيق  فيه  الفصل  القول  ماتت سيكون  او  ُقِتلت  اسراء غريب 
ما يهم ان هذه القضية اثارت و بعمق قضية التغيير القانوني ، فال 
بد من التغيير و سن قوانين جديدة و منها قانون حماية المرأة من 
ليس  و  العربية  األقطار  العقوبات في كل  قانون  تعديل  و  العنف 
في دولة فلسطين العربية فقط و اعتبار انه ال عذر مبرر لجريمة 
العقاب.  المرأة هو جريمة مقصودة تستحق اقصى  الشرف و قتل 
واالهم تغيير قانون االحوال الشخصية على مستوى البلدان العربية 

اجمع. 
التغيير  انه إلحداث  العلم   تمام  يعلمون  العربية   المنطقة  خبراء 
المرأة في  ادراج موضوع حقوق  بد من  المطلوب ال  و  الجذري 
ان  المرأة و  لمكانة  أيضًا  بد  للحكومات و ال  السياسية  البرامج 
يتماشى مع  مكاناً  لها  و  الدولة و خططها  تماماً مع مشاريع  تتفق 
سياساتها . خبراء المنطقة ويعون تماماً العالقة الجدلية بين القانون 
و المجتمع و من منهما يؤثر أواًل باآلخر و من تعريف القانون هو: 
»الذي يعنــي النظـــــام، ويقصــد بــه تكــرار أمـر معيــن علــى 
لنظــام  األمـــر خـاضعـا  هــذا  يعتبــر  واحـــــدة، حيــث  وتيــرة 
تُّمكن  ثابـت معلـــوم.« و ينطوي القانون على قواعد و إجراءات 
استقرار النظام مما يؤدي الى االستقرار و الضبط االجتماعي الذي 
بدوره يقوم على اسٍس من التعاون و التضامن في اَي مجتمع لكن 
االستقرار ال يعني الجمود بل يدفع الى المزيد من الحداثة و  ومن 
التغيير االجتماعي و الذي هو تعريفاً : »التغير االجتماعي ظاهرة 
 ، الشك  تقبل  ، وحقيقة ال   )Social phenomenon( اجتماعية 
فالمجتمع بطبيعته متغير , فهو يأخذ من الجيل السابق جوانب ثقافية 
ويضيف عليها تمشياً مع واقعه االجتماعي ومتطلباته المستجدة .«

الفوري  القانوني  التغيير  المطلوب هو  المرحلة  االن في هذه  إذاً 
في قوانين العقوبات و االحوال الشخصية العربية و احترام حقوق 
القانوني  التشريعي و  التغيير  يتم  المرأة النها حقوق إنسان. إن لم 
بم يتماشى مع مراحل الواقع االجتماعي و تغيره ، سيكون السؤال 
دولية  اتفاقية  نوقع على  لماذا  ؟  القانون  في  االزدواجية  لماذا هذه 
فيها  بما  الدولة  المجتمع و  إن كان   CEDAW المرأة  تحمي 
المؤسسات القضائية ال تستطيع توفير هذه الحماية بل تمنح رخصة 
بالقتل عبر إثارة ذرائع ثقافية وممارسات متخلفة مغرقًة بالدماء عفا 
عليها الزمن؟ لماذا يوجد القانون إن كان القتل و الذبح مباحاً؟ لماذا 
الحديث عن الحداثة و الجرائم البربرية تُدعى جرائم شرف؟ لماذا 

كل هذا العنف القانوني ضد المرأة؟ 
الشرف.  البربرية جرائم  الجرائم  برداً ألرواح ضحايا  سالمًا و 

سالماً و برداً لروحك اسراء غريب.
 ومن كان منكم بال خطيئة فليرمها بحجر.

 He that is without sin among you, let him first 
cast a stone at her
 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

جونسون ينفي كذبه على امللكة إليزابيث بشأن تعليق الربملان خبصوص الربيكست

اخلارجية الروسية: االشتباكات مستمرة بني العرب والفصائل الكردية يف مشال سوريا

منوتشني: واشنطن ال تزال مستمرة يف محلة “الضغوط 
القصوى” على إيران

خالل اتصال هاتفي.. امللك سلمان يؤكد للرئيس الفلسطيين على 
املوقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية

البريطاني بوريس  الوزراء     نفى رئيس 
إليزابيث  جونسون كذبه على ملكة بريطانيا 
الثانية بشأن النصيحة التي أعطاها لها فيما يتعلق 
بتعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع.. مؤكدا أن 

هذه المزاعم “غير صحيحة على اإلطالق”.
وذكرت صحيفة “اإلندبندنت” البريطانية -على 
موقعها اإللكتروني يوم الخميس- أن جونسون يقع 
تحت الضغط مجددا من أجل استدعاء البرلمان 
لالنعقاد، بعدما كشفت وثائق )يلو هامر( حجم 
مشكالت “غير مسبوق” من شأن بريطانيا أن 
تواجهه إذا ما انسحبت من االتحاد األوروبي 

“بريكست” بدون اتفاق.

يلو هامر” اسم يطلق على  يذكر أن “عملية 
وثائق رسمية نشرت الليلة الماضية، وأظهرت 
أن بريطانيا قد تواجه نقصا في األدوية والمواد 
انسحب من االتحاد األوروبي  إذا ما  الغذائية 

“بريكست” بدون اتفاق.
بحزب  المتمرد  العضو  اتهم  جانبه،  من 
البريطاني دومينيك جريف  “المحافظين” 
الحكومة بـ “تحطيم الدستور” برفضها استعادة 
البرلمان لالنعقاد، فيما قال عضو آخر بحزب 
“العمال” البريطاني إن الملف المقترح إلتمام 
اتفاق يظهر “كارثة” على  “بريكست” دون 

وشك الحدوث.

   قال وزير الخزانة األمريكي ستيفن منوتشين يوم 
الخميس إن الواليات المتحدة ال تزال مستمرة في حملة 
”الضغوط القصوى“ على إيران، وذلك بعد أيام من 
مغادرة جون بولتون، مستشار األمن القومي للرئيس 

دونالد ترامب، البيت األبيض.
مقابلة مع شبكة )سي.إن.بي. في  منوتشين  وأضاف 

لعقد  اآلن خطط  توجد حتى  أنه ال  التلفزيونية  سي( 
لقاء بين ترامب ونظيره اإليراني حسن روحاني على 
في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  هامش 
نيويورك هذا الشهر، لكنه كرر أن ترامب منفتح على 

لقاء روحاني دون شروط مسبقة.

  قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، 
ماريا زاخاروفا، إن اشتباكات بين المسلحين األكراد 
والسكان العرب مستمرة في شمال سوريا وأدت إلى 

مقتل عشرات األكراد في أغسطس الماضي.
وجاء في تصريح أدلت به زاخاروفا خالل مؤتمر 
صحفي عقدته اليوم الخميس، أن »اشتباكات مستمرة 
بين الفصائل الكردية والعرب الذين يحتجون على 
الخصوص  الكردية، وعلى وجه  اإلدارات  تسلط 
على الخدمة العسكرية اإللزامية في صفوف قوات 

الديمقراطية«. سوريا 
وأشارت زاخاروفا إلى أن شمال سوريا شهد، في 
أغسطس الماضي وحده، أكثر من 60 حالة اشتباك 
بين األكراد والعرب، أسفرت عن مقتل 60 كرديا 

وإصابة 70 آخرين.
ولدى تطرقها إلى الوضع في منطقة إدلب، أضافت 
زاخاروفا أن مسلحين من تنظيم »هيئة تحرير الشام« 
للقوات  يواصلون قصف مواقع  إدلب  في  ناشطين 

قاعدة حميميم  المنطقة، ومهاجمة  الحكومية من 
الجوية الروسية في ريف الالذقية بواسطة طائرات 
مسيرة هجومية، في خرق لنظام وقف إطالق النار 
الذي أعلنه الجيش السوري اعتبارا من 31 أغسطس. 
وشن إرهابيون من »هيئة تحرير الشام« أكثر من 
300 هجوم خالل األيام العشرة األولى من سبتمبر 
الجاري، فضال عن أنهم حاولوا مجددا االعتداء على 
قاعدة حميميم باستخدام طائرتين مسيرتين في الثالث 
من سبتمبر، حسب المتحدثة باسم الخارجية الروسية.

وشددت زاخاروفا على أن هجمات إرهابية كهذه تتسبب 
بسقوط ضحايا بين المدنيين في القرى والبلدات في 
محيط منطقة إدلب وبين أفراد من الجيش السوري.

وقالت إن هجمات إرهابيي »تحرير الشام« أسفرت 
عن مقتل 150 عنصرا من الجيش السوري وأكثر من 
470 مدنيا، إضافة إلى إصابة أكثر من 100 شخص.   
تلك  مثل  أن ضربات جوية  إلى  ولفتت زاخاروفا 
التي شنها طيران التحالف الدولي في 31 أغسطس، 

بالتزامن مع بدء سريان وقف إطالق النار في إدلب، 
اإلرهابي واسع  الوجود  تحل »مشكلة  أن  يمكن  ال 
الجهود  تقويض  إلى  تؤدي  قد  بل  النطاق« هناك، 
التي  المنطقة،  إلى إحالل االستقرار في  الرامية 
يسيطر عليها »نحو 50 ألف إرهابي مدجج بالسالح 

ولديهم الخبرة القتالية«.
وأعربت زاخاروفا عن قناعة الجانب الروسي بأن 
»تحقيق االستقرار واألمن على المدى الطويل في 
إدلب يمكن فقط من خالل العودة إلى التنفيذ الكامل 

لمذكرة سوتشي
الموقعة في 17 سبتمبر 2018، والتي تنص على 
السالح حول منطقة خفض  إنشاء منطقة منزوعة 

التصعيد، والتصدي للخطر اإلرهابي«.

عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  أكد     
العزيز أن اإلعالن اإلسرائيلي بضم األراضي الفلسطينية 
يشدد  بيانا  المملكة أصدرت  أن  إلى  باطل والغ، مشيرا 
الدولي،  للقانون  وانتهاك  خرق  من  يمثله  لما  ذلك  على 
وأن أية محاولة لفرض األمر الواقع على حساب الشعب 

الفلسطيني ستكون مرفوضة.
الرئيس  مع  هاتفي  اتصال  في   – سلمان  الملك  وجدد 
الداعم  السعودي  الموقف   – عباس  محمود  الفلسطيني 
معا  ونحن  معكم،  نقف  “إننا  قائال  الفلسطينية  للقضية 
سنتجاوز هذه األزمة، بقيادتكم الحكيمة، والسعودية لم ولن 
تغير مواقفها الثابتة والمبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني 

وقضيته العادلة”.
بدوره، أعرب الرئيس عباس عن شكره لخادم الحرمين 
فلسطين  تجاه  الثابتة  السعودية  المواقف  على  الشريفين 
ومقدساتها والتي لم ولن تتغير، مؤكدا أن السعودية تقف 
تاريخيا إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة دوما، والشعب 
الفلسطيني لن ينسى هذه المواقف الداعمة لفلسطين والقدس.
وتوجه الرئيس عباس بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، 
على دعوة السعودية لوزراء خارجية دول منظمة التعاون 

خالل  المكرمة  مكة  في  عاجل  اجتماع  لعقد  اإلسالمي، 
أيام، لمواجهة هذه التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وقال الرئيس “لن ننسى أبدا موقفكم في قمة الظهران التي 

سميت بقمة القدس نصرة لفلسطين والقدس، ونحن متأكدون 
من المواقف السعودية التي نعتز بها، وتدعم صمود شعبنا 

الفلسطيني على أرضه”.

أخبـار



التنمر اإللكرتوني 
     أعلنت »إنستغرام« عن طرح 
وسائل جديدة للتصدي لظاهرة التنمر 
اإللكتروني، ترتكز على فهم عميق 
للطرق التي يتم بها التنمر، وكيفية 
استجابة األفراد له، بما يعد خطوتين 
جديدتين في مشوارها الطويل لمكافحة 
هذه الظاهرة. وقالت »إنستغرام« إن 
منصتها تستخدم منذ سنوات عدة تقنية 
الذكاء االصطناعي لتقصي محاوالت 
أي محتوًى  أو  اإللكتروني  التنمر 
بمستخدميه،  األذى  يهدف إللحاق 
سواء كان ذلك من خالل التعليقات 
أو الصور أو مقاطع الفيديو، وإنها 
بدأت في طرح خاصية جديدة مدعومة 
بتقنية الذكاء االصطناعي تقوم بتنبيه 
المستخدمين إلى أن تعليقهم يُعتبر مهيناً 
أو غير الئق، وذلك قبل نشره. ويتيح 
هذا التدخل لمستخدمي »إنستغرام« 
تعليق  التراجع عن وضع  فرصة 
غير الئق، كما يمنع وصول إشعار 
للمتلقي. وقد أظهرت  التعليق  هذا 
االختبارات أّن هذه الخاصية قد شجعت 
بعض األشخاص على التراجع عن 
المسيئة ومشاركة شيء  تعليقاتهم 
آخر غير مسيء بمجرد أن أعادوا 

التفكير في تعليقاتهم.
     إعالن »إنستغرام« عن طرح 
التنمر  لظاهرة  جديدة  وسائل 
قد  الظاهرة  أن  يعني  اإللكتروني 
قلقا،  استشرت وأصبحت تسبب 
ليس لمستخدمي منصات التواصل 
االجتماعي فقط، وإنما للجهات التي 
تملك هذه المنصات وتديرها. األمر 
للحد من هذه  الذي يستدعي تدخال 
الظاهرة، ومنع استغالل المنصات في 
اإلساءة إلى أفراد المجتمع، باعتبار 
العظمى من مستخدمي  الغالبية  أن 
المنصات هي من األفراد، وإن كانت 
والهيئات والوزارات  المؤسسات 
والدوائر، وحتى وسائل اإلعالم 
التقليدية، قد اتجهت خالل السنوات 
األخيرة إلى استخدام هذه المنصات 
للتواصل مع جمهورها، والترويج 

ألخبارها وبضائعها عبرها.
     آدم موسيري، رئيس انستغرام، 
قال تعليقا على األدوات الجديدة التي 
سيستخدمونها: »يتمثل دورنا في ربط 
باألشخاص واألشياء  المستخدمين 
التي يحبونها، ولن يتم ذلك إال في 
حال شعر الناس باالرتياح في التعبير 
إنستغرام. ونحن  أنفسهم عبر  عن 
منه  يعاني  تحٍد  التنّمر هو  أن  نعلم 
الكثيرون، وخاصة الشباب. لذلك نحن 
ملتزمون بأن يكون لنا دور ريادي 
في مكافحة التنمر اإللكتروني، ونحن 
نراقب باستمرار التجربة التي يقدمها 
انستغرام  للوفاء بهذا االلتزام. من 
مسؤوليتنا خلق بيئة آمنة للتواصل 

على إنستغرام«.

      »إنستغرام« اآلن بصّدد تقديم 
خاصية جديدة تتيح لألشخاص استخدام 
منصته دون وصول إشعار لشخص 
متنمراً. وسيبدأ  يكون  أن  محتمل 
التفاعل،  تقييد  اختبار خاصية  في 
لحماية حسابات مستخدميه  وذلك 
من التفاعالت غير المرغوب فيها. 
وبمجرد تقييد المستخدم لتفاعل شخص 
ما، ستكون تعليقات ذلك الشخص على 
مشاركاته مرئية لصاحب الحساب 
فقط. ويمكن لصاحب الحساب اختيار 
المقيد  الشخص  تعليقات  أن تصبح 
مرئية لآلخرين عن طريق الموافقة 
يتمكن  التعليق. ولن  إظهار  على 
األشخاص المقيدون من رؤية وقت 
انستغرام،  المستخدم على  نشاط 
المباشرة.  تقرأ رسائلهم  أو عندما 
والمنطق وراء خاصية التقييد الجديدة 
هو تردد الشباب في منع أو مطاردة 
أو اإلبالغ عن المتنمرين، خوفاً من 
أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الموقف، 
خاصة إذا كانوا يتعاملون مع المتنمر 

على أرض الواقع.
أن مثل هذه األخبار       رغم 
في  الطمأنينة  من  القليل  تبعث 
نفوس مستخدمي منصات التواصل 
االجتماعي، إال أنها تثير في الوقت 
نفسه  الكثير من القلق حول ما يمكن 
أن تسببه التكنولوجيا من أذى ألفراد 
األطفال  فئة  المجتمع، خاصة من 
والشباب الذين هم أكثر فئات المجتمع 
استخداما لهذه المنصات، وأكثرها 
تفاعال معها في عصرنا هذا. وإذا كان 
التنمر قد بدأ يأخذ مساحة أكبر على 
المجتمع، خاصة  الواقع في  أرض 
في المدارس، التي هي أكثر البيئات 
المهيأة النتشار حاالت التنمر، نظرا 
لصغر سن األطفال، وضعف الرقابة 
الحاالت،  الكثير من  في  المدرسية 
الحاالت  السيطرة على هذه  إال أن 
لسهولة  أسهل، نظرا  تكون  ربما 
الذين هم  المتنمرين  إلى  الوصول 
تحديدهم  يمكن  أشخاص حقيقيون، 
أما  مباشر.  والتعامل معهم بشكل 
فتكمن صعوبة  اإللكتروني  التنمر 
أنه  في  منها  والحد  معالجة حاالته 
يحدث في الواقع االفتراضي، حيث 
يمكن التخفي خلف أسماء مستعارة، 
وإعطاء معلومات غير صحيحة، 
والتعامل مع وسائل الكشف عن التخفي 
بوسائل مضادة، األمر الذي يجعل 
من الوصول إلى المتنمرين من قبل 
األفراد العاديين مهمة صعبة، لكن 
الوصول إليهم بالتأكيد سيكون أسهل، 
إذا عملت الجهات التي تدير منصات 
المتنمرين،  التواصل على كشف 
لتؤذي  تمتد  أن  قبل  أيديهم،  وكف 

مستخدمي هذه المنصات.
aliobaid4000@yahoo.com
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الرئيس السيسي يتسلم رسالة من رئيس جيبوتي تتعلق 
بالتعاون املشرتك

األردن يطالب اجملتمع الدولي بالتحرك ضد عزم 
نتنياهو ضم أراض فلسطينية

االحتالل اإلسرائيلي يعتقل 10 
فلسطينيني من الضفة الغربية

بقلم: محمد منسي قنديل

ليس اغتصابا.. ولكنه اقصاء

استقبل  جريس:  فرج  القاهرة/   
يوم  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
الخميس، محمود علي يوسف، وزير 
الدولي  والتعاون  الخارجية  الشئون 
لجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور 
إلى  الخارجية،  سامح شكري وزير 

جانب سفير جيبوتي بالقاهرة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث 
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن 
الرئيس رحب بزيارة وزير الخارجية 
الجيبوتي إلى مصر، طالباً سيادته نقل 
تحياته إلى أخيه الرئيس “إسماعيل عمر 
التاريخية  بالعالقات  جيله”، ومشيداً 
واألخوية التي تربط بين البلدين، والتي 
تتجلى في توافق الرؤى والمواقف في 
العديد من القضايا العربية واألفريقية 

والدولية.
الرئيس حرص مصر على مواصلة  أكد  كما 
إلى  يرتقي  بما  البلدين  بين  العالقات  تعزيز 
الشراكة االستراتيجية، وذلك في ظل  مستوى 
رؤية مصر لجيبوتي كشريك رئيسي بالمنطقة، 
بالنظر إلى دورها في تحقيق األهداف المتعلقة 
بالتنمية االقتصادية واألمن واالستقرار في منطقة 

القرن األفريقي والبحر األحمر.
الشئون  وزير  أن،  الرسمي  المتحدث  وذكر 
الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي، 
سلم الرئيس السيسي رسالة من الرئيس الجيبوتي، 
حيث ثمن الرئيس “جيله” تميز عالقات الصداقة 
والروابط األخوية التي تجمع بين البلدين، معرباً 
عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومشيراً 
إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العالقات وتعزيز 

أطر التعاون المشترك بين مصر وجيبوتي على 
شتى األصعدة.

كما تضمنت الرسالة اإلعراب عن تقدير الرئيس 
الجيبوتي للقيادة الحكيمة للرئيس لالتحاد األفريقي، 
أطر  تعزيز  في  نجاح مصر  في  ثقته  مؤكداً 
المشترك خالل فترة رئاستها  العمل األفريقي 
لالتحاد على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية 
المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، ال سيما 
القاري،  والتكامل  االندماج  تحقيق  من خالل 
باإلضافة إلى دفع الجهود الحثيثة لصون السلم 

واألمن في أفريقيا.
تطرق  اللقاء  أن  الرسمي،  المتحدث  وأضاف 
إلى التباحث حول سبل تعزيز أوجه العالقات 
الثنائية القائمة بين البلدين، ال سيما في المجاالت 
االقتصادية والتجارية واألمنية؛ حيث تم اإلعراب 
في هذا الصدد عن التطلع لعقد اجتماعات الدورة 

الخامسة للجنة المشتركة بين مصر وجيبوتي 
في أقرب وقت، باإلضافة إلى اإلشادة بالدور 
المتواصل للوكالة المصرية للشراكة من أجل 
التنمية في تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين 
من خالل توفير المساعدات الطبية والدورات 
التدريبية لبناء قدرات الكوادر الجيبوتية في مختلف 
المجاالت، وذلك في إطار حرص مصر على 
تلبية االحتياجات التنموية لألشقاء في جيبوتي.
الملفات  من  عدد  تطورات  اللقاء  تناول  كما 
المتعلقة باالتحاد األفريقي والقضايا اإلقليمية، 
خاصًة المستجدات التي تشهدها منطقة القرن 
األفريقي وتأثيراتها على حالة السلم واالستقرار في 
المنطقة، باإلضافة إلى مناقشة التنسيق المشترك 
بين البلدين في المحافل الدولية واإلقليمية، إلى 
جانب ملف أمن البحر األحمر والدور القيادي 

للدول المشاطئة في هذا الخصوص.

بقلم: علي عبيد الهاملي

الرئيس السيسي يتابع جهود إنشاء احملطة النووية لتوليد 
الكهرباء بالضبعة مع اجلانب الروسي

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

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

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

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

استقبل  فرج جريس:  القاهرة/   
الرئيس عبد الفتاح السيسي أليكسي 
ليخاتشوف مدير عام شركة “روس 
بحضور  وذلك  الروسية،  أتوم” 
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء 
أمجد  والدكتور  المتجددة،  والطاقة 
الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية 
لتوليد الكهرباء، وعدد من مسئولي 

الشركة الروسية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث 
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن 
اللقاء يأتي في إطار متابعة الجهود 
النووية  المحطة  إلنشاء  الجارية 
لتوليد الكهرباء بالضبعة مع الجانب 
تطلع  الرئيس  أكد  الروسي، حيث 
مصر لمواصلة التعاون بين الجانبين 

العالمية  المعايير  وفقاً ألعلى  المحطة  إلنشاء 
سواء على الصعيد الفني أو على صعيد السالمة 
واألمن النوويين، ليصبح المشروع رمزاً جديداً 

للصداقة التاريخية بين مصر وروسيا.

ومن جانبه، أعرب رئيس الشركة الروسية عن 
مجال  في  مع مصر  الجاري  للتعاون  تقديره 
إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، مثمناً قوة 
وتميز العالقات التاريخية التي تجمع بين مصر 
وروسيا، ومؤكداً حرص الشركة على تسخير 

أفضل إمكاناتها وبذل أقصى ما لديها من جهد 
لتنفيذ المشروع على الوجه األكمل، وإنهاء كافة 
الجوانب المتعلقة بالتحضير إلنجاز المشروع، 
الذي يعد صرحاً إضافياً في تاريخ العالقات بين 

البلدين والشعبين الصديقين.

 12 الخميس  لـ »رويترز«،  محاٍم  قال    
اإلعالم  رجل  إن   ،2019 سبتمبر/أيلول 
التونسي نبيل القروي وأحد المرشحين البارزين 
للفوز بانتخابات الرئاسة التي تجرى األحد 
15 سبتمبر/أيلول، بدأ إضراباً مفتوحاً عن 
تسمح  السلطات كي  للضغط على  الطعام، 

له بالتصويت.
تلفزيون  مالك  هو  عاماً(،   56( والقروي 
المرشحين  أبرز  من  الخاص وواحد  نسمة 
في االنتخابات، واعتقلته السلطات منذ ثالثة 
أسابيع بتهمة التهرب الضريبي وغسل األموال.
لـ  القروي،  محامي  بلحاج،  رضا  وقال 
»رويترز«: »القروي دخل في إضراب جوع 
مفتوح منذ أمس األربعاء، للمطالبة بحقه في 
الحصول  يتسنَّ  ولم  األحد«.  يوم  االنتخاب 

على تعليق فوري من السلطات.
وستنظر محكمة استئناف، غداً الجمعة، طلب 
القروي اإلفراج عنه إلى حين صدور حكم 
 26 بين  من  والقروي  القضية.  في  نهائي 
مرشحاً يتنافسون في السباق الرئاسي، الذي 

تنعقد جولته األولى األحد المقبل. 
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة 23 
أغسطس/آب 2019، توقيف مرشح انتخابات 
تنفيذاً ألمر قضائي  القروي؛  نبيل  الرئاسة 

صادر بحقه.
»تنفيذاً  بيان:  في  التونسية  الداخلية  وقالت 
دوائر  إحدى  عن  الصادرة  الجلب  لبطاقة 
محكمة االستئناف بتونس ضد نبيل القروي، 
تولّى فريق تابع لإلدارة العامة لألمن الوطني 

الجمعة )..( إيقاف المعنّي باألمر«.
وأضاف البيان أن التوقيف تم »بعد االستظهار 
ببطاقة اإليداع المذكورة بناًء على طلب منه 
وامتثل  عليها  اّطلع  القروي(، حيث  )نبيل 
للوحدات األمنية التي تولّت تطبيق اإلجراءات 
القانونية المعمول بها في مثل هذه الحاالت، 
وإيداعه السجن المدني بـ)مدينة( المرناقية«.
على  القبض  تم  إنَّه  نسمة  تلفزيون  وقال 
إلى  للعودة  في طريقه  كان  عندما  القروي 

العاصمة تونس.
عن  نقاًل  األناضول،  وكالة  ذكرت  بينما 

مصدر في حملة القروي االنتخابية، أنَّ األمن 
التونسي اعتقل مرشح الرئاسة نبيل القروي 
على الطريق بين محافظة باجة والعاصمة.

وقالت سلوى سماوي، زوجة القروي، في كلمة 
خالل اجتماع إطالق الحملة االنتخابية والذي 
حضره مراسل األناضول: »نبيل القروي في 
بالسجن،  ليس وحده  )السجن(، هو  الحبس 
فالصحة في السجن، والتعليم بالسجن )في 
إشارة إلى تدهور الصحة والتعليم( والُمَفّقرون 
)من تم تحويلهم إلى فقراء( في السجن، بسبب 

السياسات الخاطئة للحكومة«. 
وأضافت السماوي: »حتى نرفع الظلم عن 
المفقّرين يجب أن نتوجه يوم 15 سبتمبر/أيلول 
بكثافة، والتصويت لمرّشح )قلب تونس(«. 
وقبل كلمة السماوي أعلن رئيس قائمة حزب 
»قلب تونس«، سفيان طوبال، عن انطالق 
الحملة بصفة رسمية، في كلمة موجزة توّجه 

بها إلى الحاضرين. 
لـ  2014 مرشحاً  في  كان  وسفيان طوبال 
وفازت  قفصة،  دائرة  عن  تونس«  »نداء 

بالتساوي مع حزب حركة  بمقعدين  قائمته 
للرئاسة  النهضة. وشبَّه »طوبال« مرشحه 

نبيل القروي بـ »نيلسون مانديال«، معتبراً 
إياه أول سجين سياسي بعد الثورة. 

مواطنين  الخميس، عشرة  يوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  اعتقلت    
فلسطينيين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأوضح نادي األسير، في بيان له اليوم، أن قوات االحتالل اقتحمت منزل 
الخليل،  محافظة  في  الظاهرية  مدينة  من  أبو عالن  عادل عطا  الشهيد 

واعتقلت زوجته ونجله وابن عمه.
بيت  محافظة  من  مواطنين  أربعة  اعتقل  االحتالل  أن  النادي  وأضاف 
لحم، ومواطنين اثنين من محافظة رام هللا والبيرة، عالوة على شاب من 

مدينة القدس.
من ناحية أخرى، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم، مكتب 

الجبهة الديمقراطية في مدينة رام هللا واستولت على بعض محتوياته.
ووقعت مواجهات عنيفة في المدينة عقب االقتحام، أطلق جنود االحتالل 
خاللها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
رام هللا،  مدينة  اليوم،  فجر  االحتالل  قوات  اقتحمت  ذاته،  السياق  وفي 

واستولت على تسجيالت كاميرات مراقبة من أحد المحاالت التجارية.
إن  الديمقراطية  للجبهة  المركزية  القيادة  وقال عاطف جرادات عضو 
المكاتب التي جرى اقتحامها وتخريبها وسرقة ما فيها، تستخدم كمقرات 
إدارية للعمل النقابي والجماهيري وخاصة لكتلة الوحدة العمالية، ولجان 

المعلمين الديمقراطيين.
وأضاف جرادات أن االستباحة المتكررة، شبه اليومية، للمدن الفلسطينية 
بجميع  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  قبل  رًدا سياسًيا وميدانيا من  تتطلب 
ودورات  الفلسطيني  الوطني  المجلس  قرارات  تنفيذ  من  بدًءا  فصائلها، 
المجلس المركزي، والتحرر من قيود اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس 
تنظيم لجان حماية وحراسة شعبية  إلى  التنسيق األمني، وصواًل  ووقف 

للتصدي لقوات االحتالل والمستوطنين.

  أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين األردني 
تحرك  الخميس، ضرورة  أمس  الصفدي،  أيمن 
إعالن  فاعل وسريع ضد  بشكل  الدولي  المجتمع 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم 
المستوطنات اإلسرائيلية الالشرعية في األراضي 
الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة اإلسرائيلية على 

منطقة غور األردن وشمال البحر الميت .
جاء ذلك خالل لقاء الوزير األردني، سفراء الدول 
الدولي  األمن  العضوية في مجلس  دائمة  الخمس 
المعتمدين لدى األردن، وفقا لوكالة األنباء األردنية.
وشدد الصفدي، خالل اللقاء، على ضرورة اتخاذ 
مجلس األمن والمجتمع الدولي برمته موقفا واضحا 
الخرق  هذا  ورفض  اإلعالن،  إلدانة  وصريحا 
الفاضح للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، 
باعتباره تصعيدا خطيرا ينسف األسس التي قامت 

عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع .
ووضع الصفدي سفراء هذه الدول في صورة التداعيات الكارثية لإلعالن 
اإلسرائيلي على جهود تحقيق السالم الدائم في المنطقة، مؤكدا أن اإلعالن 
إذا نفذ سيقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع وسينهي 
اليأس ستتفجر غضبا وعنفا سيهدد  بيئة من  ما سيكرس  السلمية،  العملية 

السلم واألمن في المنطقة برمتها .
وحث الصفدي الدول دائمة العضوية في مجلس األمن على اتخاذ الخطوات 
القانونية  األحادية غير  اإلجراءات  اإلعالن ومواجهة  تنفيذ  لمنع  الالزمة 
التي تقوم بها إسرائيل، حماية للقانون الدولي ولحق شعوب المنطقة جميعها 

العيش بأمن وسالم.
ودعا وزير خارجية األردن إلى التحرك إلطالق جهد حقيقي لحل الصراع 
المستقلة  الفلسطينية  الدولة  قيام  يضمن  الذي  الدولتين  حل  أساس  على 
وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 سبيال وحيد 

لتحقيق السالم.
وأكد الصفدي أن هذا اإلعالن اإلسرائيلي وغيره من الخطوات األحادية التي 
تشمل توسعة االستيطان الالشرعي وانتهاكات سلطات االحتالل للمقدسات 
في القدس الشريف تمثل خطرا جسيما على األمن والسلم في المنطقة والعالم 
ويستوجب موقفا دوليا حاسما وواضحا يتصدى لكل ما تقوم به إسرائيل من 

تقويض للعملية السلمية وتهديد لألمن والسالم.

أخبــار

املرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي يدخل إضرابا عن الطعام يف حمبسه
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عن  الزوجين  انفصال  هو  الطالق      
الطرفين  البعض، ويستأنف كال من  بعضهما 
المصري  ولقد عرف  أخري،  حياة زوجية 
حاالت  هناك  أن  العصور  أقدم  منذ  القديم 
يستحيل فيها االستمرار بين الطرفين ، عندئذ 

يكون الطالق هو الحل.
طوال  بعبارة صريحة  يقع  الطالق  وكان 
البطلمي  العصر  وحتى  الفرعوني  العصر 
هذا  وردت  ولقد  الزوجة”  “هجر  وهي 
ويوجد نص  الوسطي  الدولة  منذ  المصطلح 
يعترف  الحديثة حيث  الدولة  غير مكتمل من 
رجل انه تسرع فى تصرفه مع زوجته فسلك 

سلوك نافذ الصبر عندما طلق زوجته.
من خالل  القديمة  فى مصر  الطالق  وكان 
 ، األمر  هذا  في  الحق  فهو صاحب  الزوج 
وكان الزوج في بعض األحيان يعطي زوجته 
في  يعرف  ما  وهو  منه  نفسها  تطليق  حق 
ذلك في  بالتفويض وكان  الشريعة اإلسالمية 
مصر القديمة ، وذلك بان تحرر وثيقة بعد عقد 
الزواج يثبت فهيا أنها تزوجت، وانا لها الحق 

في أن تهجر زوجها أو تطلق منه.
وفي هذه الحالة ال تعوض زوجها، كما يعوض 
هو زوجته إذا طلقها ، ولكن عليها ان ترد له 
تسلمته وتتنازل عن  الذي  المهر  قيمة  نصف 

حقها في أمالك زوجها .
ويوجد نص باللغة المصرية القديمة يقول “إذا 
تردي  ان  فعليك  وتركتنني زوجا  هجرتني 
إلي نصف المهر الذي أعطيتك إياه والمسمي 

أعاله.
يقول”في  هناك نص  البطلمي  العصر  وفى 
الذي تريدين فيه ان  الذي أطلقك فيه أو  اليوم 
بإرادتك فسأعطيك جهازك  بيتي  تخرجي من 

المذكور أعاله.
كان  ولكن  الزوج بطالق زوجته  يكتف  ولم 
حريتها  تؤكد  مكتوبة  وثيقة طالق  يسلمها 

وأقدم وثيقة طالق  الزوجية،  العالقة  وانتهاء 
الثاني مكتوبة  الملك أحمس  ترجع إلى عصر 
الوثائق على  بالديموطيقي، وتدلنا هذه  بالخط 
الذي كان  الطالق وعواقبه واألسلوب  قوانين 
والموقعين  الطالق  وثيقة  تحرير  في  متبعا 

عليها من الشهود 4أشخاص
هكذا نري ان القانون المصري القديم حرص 
على مرعاه حقوق المرأة، وكان من حقها ان 
المسيئة  القضاء تصرفات زوجها  إلى  تشكو 

لها، مما جعلها تتميز عن نساء العالم القديم.
الدكتور حسين  المصرية  االثار  ويؤكد عالم 
الطالق  ان  مقالته  أحدي  في  البصير  عبد 
لعدة أسباب  الفرعونية  به في مصر  مسموحا 
من بينها الكراهية أو إذا ارتكب أحد الزوجين 
قادرا على  الزوج  يكن  لم  وإذا  الزنا.  خطيئة 
الطالق مع  الزوجة طلب  اإلنجاب، فمن حق 

طلب تعويض لها. 
القديمة  المصرية  الحضارة  ووضعت 
التشريعات التى تنظم حقوق وواجبات المرأة 
فى حالة الطالق، وما يترتب عليه من حقوق 
تعويض مادى مناسب.  أو  للمرأة،  اقتصادية 
كثيرة  فرض شروط  تم  الطالق  من  وللحد 
للطالق. ولم يكتِف الزوج فى مصر الفرعونية 
هجرتك  لقد  بقوله  شفاهه  زوجته  بتطليق 
بصفتك زوجتى، بل كان يسلمها وثيقة طالق 
مكتوبة تؤكد حريتها وانتهاء العالقة الزوجية 

بينهما، وتمكنها من الزواج بآخر إذا أرادت. 
وكان الشهود يوقعون على وثيقة الطالق، كما 
كان يتم التوقيع على وثيقة الزواج، غير أنهم 
كانوا فى وثيقة الطالق أربعة شهود، بينما فى 
كانوا ستة عشر شاهدا ، وكانت  الزواج  عقد 
الطالق كاآلتى: “لقد هجرتك كزوجة  صيغة 
على  مطلب  لي  وليس  أفارقك،  وإننى  لى، 
تتخذى  أن  لِك  يحل  أنه  أبلغك  كما  اإلطالق، 

لنفسك زوجا آخر متى شئِت”

 بقلم: كلودين كرمة
بقلم : على أبودشيش 

المصرية اآلثار  خبير 

   لالنفصال اوجه كثيرة وطرق عديدة منها النافع 
ومنها الضار ، منها الحتمى ومنها اإلختيارى ، 
منها الشافى ومنها الجارح ايضا ؛ ولكن فى نهاية 
ينبغى أن يكون هناك نوعا من االنفصال  األمر 
بدرجة ما حتى تستقيم األمور ونستطيع أن نستكمل 
الظاهرة نجدها فى صور  الحياة. و هذه  مسيرة 
متباينة وبمسميات مختلفة مثل السفر ، الرحيل ، 
البعد ، الهجرة ، دواعى الحياة ، ظروف العمل ، 
فض الشراكة ، الهجران ، الطالق ؛ الموت ...إلخ 
الوقت ،  قلة  اسبابه التحصى ومنها  ... وكذلك 
المشغوليات ، سوء األحوال الصحية أو المالية ، 
اختالف المفاهيم والطباع ، المشاجرات ، الطمع ، 
الخبث والغش ، اإلحساس بإنعدام الثقة واألمان ، 
البحث عن فرص جديدة مع أناس ذو فكر جديد فى 
مجتمع مختلف حتى نحصل على ما ننشده من حياة 
أغنى بالحب وأسعد بالثبات ، للشعور باالستقرار 
وهروبا من آالم الماضى و ما سببته لنا من عقد 
أصبحت هى قوانين لحياتنا ومنبع التشريع والحكم 
الخاطئ - إن جاز القول -على كل من أو ما نقابله 
. ويجب علينا أن نضع فى اإلعتبار االختالف بين 
الشخصيات وكيفية قبول هذا التغير وتأثيره على 
سالمة الفكر و صدق المشاعر واستقامة األحوال 
و اعتدال السلوك؛ فإن كان الغرض من االنفصال 
بد منه حتى  فإذا ال  الغايات  هو تحقيق كل هذه 
نعود إلى انفسنا مرة أخرى ويصبح الكائن وحدة 
واحدة ال تفكك فيها وال إعوجاج يصيبها بالتشوه 
الذى يصعب تجميله فيما بعد والذى يفقدها إيمانها 
بنفسها وبقدرتها على إدارة دفة حياتها والتصدى 

‘للرياح التى تأتى بما ال تشتهيه السفن.’ 
وإن كان هذا االنفصال سيزيد األمور سوءا فعند 
الحسابات  بد من وقفة حاسمة ومراجعة  اذا ال 
التساؤالت حول صالحية  العديد.من  وطرح 
النفس  هذه الخطوة ، فليس من الحكمة إن تلحق 
البشرية بنفسها المزيد من األسى واآلالم الذى ال 
شفاء منهما فتكون قد خسرت ماضيها و ضحت 
أنه  اقترحنا  بحاضرها وحطمت مستقبلها ..وكما 
ينبغى توخى الحذر والدقة والعمل على تعويض 

الخسارة السابقة ولو جزئيا وهذا نوع من الفطنة 
نفسه  تدمير  اإلنسان من  تحمى  التى  والحكمة 
النفسية  بالهلوسة واألمراض  بالكلية مما يصيبه 
أو  المكسب كان   : الحالتين  . وفى كلتا  المزمنة 
الخسارة ؛ فهناك مرارة تكمن بذرتها فى عمق 
أعماق النفس ؛ ألن هذا االنفصال كإقتالع جذور 
واستقرت  لسنين طويلة  توغلت  وثابتة  قوية 
والعقل  النفس  بداخل  بالكامل  وأخذت وضعها 
أن عند  فالبد  القلب  والوجدان ومست  والفكر 
نزعها تحدث ألم بالغ الصعوبة ال نستطيع تشبيه أو 
تصنيفه ، عند حدوث النزيف بسبب هذا اإلقتالع 
؛  الكامل  باالنهيار  النفس  الذى يصيب  العنيف 
فهو نزيف يحمل معه كل اآلمال و األفراح التى 
كانت تلوح لنا فى األفق ببريقها المضئ وتوعدنا 
بالبقاء حتى نحصل عليها و تمتلكها ايادينا وتستقر 
أقدامنا  يثبت  الذى  الثقل  اعماقنا وكأنها هى  فى 
الثابت  اإلتزان. ولكن من  بالتوافق و  ويشعرنا 
إنسان على وجه األرض  لم يسلم  انه  والواضح 
من ألم االنفصال ولم تنج نفس من تذوق مرارته 
.. فياله من بحر خضم يجب علينا اعتالء أمواجه 
.. فإن فزنا فلنا الحياة وكأننا خلقنا من جديد وإن 
انهزمنا فليس باإلمكان إال أن نرضى أن نعيش 
على الفتات ونعيش فى عالم من نسج خيالنا نسعد 
انفسنا بداخله ولكن  فيه بالمعانى السامية ونحمى 
مع اصرارنا أن نجد من يشبهنا من أناس تثق فى 
حسن النوايا وصدق المشاعر حتى نجدهم ونسعد 
بصحبتهم وال نصبح فريسة ابدا لليأس وال عرضة 
التى  النفسية والعقلية ؛ ومن األمور  لألمراض 
أنه ليس هناك إنسان كامل وال  يجب أن ندركها 
نحيا مع مالئكة فلكل مخلوق نقاط ضعف وذلة ما 
؛ فإن لم نتوهم الخير المطلق والصالح إلال متناهى 
العنيفة ويكون  لهذه األزمات  سوف ال نتعرض 
لدينا حجة ونجد عزرا لمن أخطأ الينا ومن هنا فقط 
التعايش مع مختلف الشخصيات ونتقبل  نستطيع 
يمكننا خوض  ، حتى  إلى حد  أخطاء اآلخرين 
انتقام  المختلفة وتحقيق االنتصار دون  المعارك 

وسفك دماء من يظنون إنهم أبرياء.

أخبار ومقاالت

الطالق عند الفراعنة 

االنفصال و توابعه

اآلثار: ١٩٤ مليون جنيه لرتميم وتطوير قصر حممد علي بشربا

الفاتيكان حيتضن أوىل اجتماعات جلنة تطبيق 
مبادىء وثيقة »األخّوة اإلنسانية«

بقلم: سليم خليلصدق أو ال تصدق... أول مدينة جتارة عاملية يف التاريخ احلديث مدينة بوتوزي يف بوليفيا يف القرن السادس عشر

   تعتبر بالد بوليفيا حاليا من البالد الفقيرة في وسط أميركا الجنوبية 
القرن السادس والسابع عشر مركز تجاري عالمي  ؛ لكنها كانت في 
البحر  في   المرتفعة  ٤٠٠٠  متر عن سطح  وكانت مدينة بوتوزي 
. زٌودت هذه  العالم  التجارية  في  المراكز   جبال األنديز من أشهر 
الرئيسي لصك  المعدن  بالفضة   ، العالم  الفضة،  بمناجم  الغنية  المدينة 

العمالت المعدنية .
يحدثنا التاريخ عن  -األب الياس الموصلي-   كاهن من الموصل في 
العراق أنه طلب السماح من ملكة أسبانيا - ماريانا من أصل نمساوي 
- للذهاب إلى مدينة  بوتوزي  في بوليفيا  - المستعمرة األسبانية  في 
حينه -  حيث تواجد أكبر أثرياء تجار العالم ؛  لجمع تبرعات وحسنات  
يستعملها  لشراء أسلحة تحمي طائفته المسيحية من صراع السيطرة 
البالد.  استعمل  السنة والشيعة سكان  المسلمين  الحكام األتراك  بين 
الطائفة  الشيعة وكانت  الحديثة االختراع لقصف  المدافع  األتراك 
الفاصلة بين طرفي  المنطقة  السريانية - متواجدة في   / –اآلشورية 
الكاثوليكية ألن طائفته  الملكة  السماح من  الكاهن  الصراع.  طلب 
وكنيسته – اآلشورية/ السريانية - لم تكن مرتبطة بالكنيسة الكاثوليكية 

األسبانية التابعة للبابا في روما – إيطاليا.

المستعمرة األسبانية  عام ١٥٤٥  بوليفيا  التنقيب واإلستثمار في  بدأ 
وكانت جيوش العمال من السكان األصليين - األندييان - يعملون في 
الكوكا . عندما  وصل  البيرة وورق  الغذاء ومشروب  لقاء  المناجم 
إلى  بولوزي  بعد مئة عام  من مباشرة  الموصلي  إلياس  الكاهن 
االستثمار  كانت المنطقة  في أوج ازدهارها  وكانت  مناجم المنطقة 
تزود العالم أجمع بنصف ما يحتاجه من الفضة ؛ وفي ذات الوقت كانت 

تصك العمالت  الفضية  للكثير  من البلدان.
كانت األسواق التجارية في بوتوزي مزدهرة وزاخرة بالبضائع الثمينة 
الحرير والكتان؛ واألواني الصينية  الملبوسات من  أنواع  مثل أرقى 
من البرسالن الزجاج من  فينيسيا / إيطاليا؛ األحذية والبضائع الجلدية 
الفنية من هولندا  اللوحات  ؛  اليابان  أدوات مختلفة من  من روسيا ؛ 
وبلجيكا؛ مجموعات من الكتب الثقافية من  مختلف المصادر ؛ والعاج 
المجوهرات  ؛  المحفور برسوم خالبة منحوتة في الصين والفيليبين 
المرجان من بورما والزمُرد من  الهند ،  المرصعة  باأللماس من 
كولومبيا واللؤلؤ من  جزر الكاريبي ؛ البهارات المختلفة من  الجزر 
العديدة  في المحيطات ؛ أما الحلويات من اللوز المسحوق  والمطًعم  
بمختلف النكهات  فكان من أسبانبا .  كانت هذه  السلع  تشحن  بحرا 

عبر الباسيفيك واألطلسي إلى الشواطئ ثم  تنقلها إلى بوتوزي عربات 
تجرها بغال إلى جبال بوليفيا المرتفعة وأسواقها المزدهرة  التي زارتها 
بالذهب  المرصعة  الحريرية وأحذيتها  بألبستها   العالم   أثرى نساء 

والفضة واألحجار الثمية .
مقابل هذا االزدهار كانت العبودية اليد العاملة المنتجة  في صهر الفضة 
وتنقيتها  بالزئبق من المكسيك  ولم يكن هناك أي حدود  للتلوث والحفاظ 
البيئة  فانتشرت السموم في األنهار والغازات السامة  في فضاء  على 
المنطقة وأصبح التلوث خطيرا على صحة الجميع؛ كما أن غابات بكاملها 
قطعت  لصهر الفضة وصك العمالت المعدنية  فتصحرت المنطقة 
وهاجر من  بقي على  قيد الحياة من السكان األصليين القاطنين في 

الغابات ومناطق المناجم ليصبحوا الجئين في الجوار .
في تلك المرحلة كانت اسبانيا اإلمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس .
المنطقة   الثاني بتطوير  في عام ١٥٧٥ أمر اإلمبراطور  فيليب  
القصر  لتزويد  أقنية   السدود وشبكة  بناء  الفضة وتم  إنتاج  وتطوير 
اإلمبراطوري بالطاقة المائية واستقطبت هذه المشاريع  العمال والتجار 
والمغامرين العصابات والمقامرين وتجار الجنس من كافة أقطار 
المسكونة ؛ وهذا ما شجع القس إلياس الموصلي ليغادر العراق  إلى 

بوليفيا ليجمع التبرعات لشراء وسائل دفاع ليحمي طائفته اآلشورية / 
السريانية من الفناء .

من االزدهار إلى االنهيار.. انتشرت الجريمة وتهريب الفضة والفساد 
بالمعادن األخرى للعمالت  والتالعب في عيارات خلط الفضة  
فأخذت الدول ترفض استالم طلباتها من العمالت المعدنية ولم  يعط 
اإلمبراطور االهتمام الكافي بالنظام ألن أسبانيا كانت في حروب دائمة 
للتوسع وإلخماد الثورات وعلى جبهات كافة المستعمرات التي ال تغيب 
بناء مكلفة  عنها الشمس؛ كما أن  اإلمبراطورية  دخلت في مشاريع 

وغير منتجة .
لم يمر وقت طويل  حتى بدأت  المنافسة االستعمارية من بريطانيا 
وفرنسا ودول أوروبية أخرى ومعها توسع اإلمبراطورية العثمانية في 
آسيا وشرق أوروبا وشمال أفريقيا  ؛ ثم استقالل الواليات المتحدة عن 
بريطانيا العظمى وانتزاع عدد من الواليات من أسبانيا مثل كاليفورنيا 
وفلوريدا وغيرها ؛ ولم  يمر فترة  طويلة  في نهاية القرن الثامن عشر 
عندما اجتاحت جيوش  نابليون  بونابرت الفرنسية أسبانيا؛  ثم في مطلع 
القرن التاسع  عشر عام -١٨٠٥- تحالفت بريطانيا والواليات المتحدة 
ضد أسبانيا  وحربهم البحرية الشهيرة - ترافالغار  -  التي دمرت 

األسطول البحري الحربي 
والتجاري األسباني . 

الهائلة  الخسائر  هذه  بعد 
اإلمبراطورية  انهارت 
أكثر  وانتقلت  األسبانية 
المستعمرات إلى  سيطرت 
الواليات المتحدة وبريطانيا 

العظمى التي اشتهرت بأن الشمس التغيب عن ممتلكاتها  . 
أما مصير بوليفيا وأكثر بالد أميركا الجنوبية؛  بقيت تتراوح بين 
االستقالل الكامل وضغوط سيطرة الواليات المتحدة حتى اآلن واندلعت 
ثورات عديدة أخمدتها الواليات المتحدة وكانت النتيجة إنعام وجود 
حكومات  مستقرة  ومستقلة  تضع  برامج تنمية لرفع مستوى حياة 
سكانها وهذا ما نراه اآلن في زحف مئات اآلالف من السكان الجياع 
باتجاه الشمال إلى الواليات المتحدة  بحثا عن الغذاء والعمل  ومقابل 
هذا الزحف  البشري  تقوم الواليات المتحدة ببناء آالف الكيلومترات 
من الجدران  لمنع دخولهم إلى أراضيها حيث القوانين المدنية واإلنسانية  
تمنح  كل من  يدخل أراضيها نوعا من الحصانة وحق اللجوء واإلقامة .

Vendredi 13 septembre 2019
الجمعة 13 سبتمبر 2019

د جدوده إنسان لجمِ ميجد 

ن���واِدبَ���ا        اجل���م���وَع  رّد  مب��ا  ذك����رُت 

واملُنى   املطامَع  الدهُر  ج��َرَح  َفكْم 

مب��خ��ال��ٍب أذرٌع  ح��ي��ات��ي  ك����أّن 

ُم���راَدُه        ي��ن��اُل  يسعى  ال��ذي  وق��ي��َل 

ال��ورى   طلِب  في  أي��ِديَّ  َع��س��َرْت  إذا 

ِل��َن��واظ��ري      تُ��ري  ل��م  ُدن��ي��اً   
ُ
اهلل َل��ى 

ُظُلماتِهْم        طَغْت  قد  ِلقوٍم  َف��ويْ��ٌل 

إليِهِم        َن��ظ��رَت  ل��و  ول��ك��ْن  ِع��ظ��اٌم 

ِبُصنِعِه       يَشيُخ  فيما  الفتى  وع��زُّ 

َف��ِع��زٌّ ِب��ُص��ن��ِع امل���رِء دْف���ٌع ِل��س��رٍة      

ُيَ���ّج���ُد إن���س���اٌن ِل����ِد ُج�����دوِدِه           

مِلُعِدٍم  وج��ٌه  َوجهاِن،  ال��ورى  ِلبعِض 

حياِتِه       عنَد  وج��ه��ْ�ِ  ذا  يَ��ُك  وَم��ن 

قوِمِه       ِل��ُذؤب��اِن  ذئباً  يكْن  لم  وَم��ن 

معاُشنا       وط��اَل  الّدنيا  طالِت  إذا 

َجنباِتهْم        في  ال��ّذمِّ  أه��َل  ويلقوَن 

لي     يَ��ج��دوَن  ال  األش���راِف  أن��ا س��ّي��ُد 

بعيدٌة        عّني  ال��ص��ف��واُء  أي��ا  ف���داِك 

ُح���دوَدُه       ألقى  لسُت  ُهيامي  وإنَّ 

مِبُهيَجتي      األذى  أل��ق��ى  ف��ت��ًى  وأيُّ 

ذائَبا ب��ع��دُه  القلُب  يظلُّ  ح��دي��ٌث 

ُمعاِقَبا ي���زاُل  ال  ِل��وج��ٍه  فُقبحاً 

امَلاِلَبا منها  النُّضِج  في  أَملي  يرى 

َمكاِسَبا يُذقني  لم  سعِيي  ولكنَّ 

ُمطاِلَبا كنُت  أس��ري��ُت  إذا  ف��ربّ��ي 

نواِئَبا َسقْتُه  ُعمٍر  س��وى  ُس���رورا 

َغياِهَبا ال��ط��ام��ح��َ�  ن��ور  يَ�����ُرّدوَن 

َمثاِلَبا اخِل��ص��اِل  ك��ّل  لهْم  تصيُر 

أق��اربَ��ا ال�����ّرزّاُق ك���اَن  ِم��ن ال���ِد ال 

خاِئَبا ِبفقدِه  أمسى  ذا  غير  ول��و 

أبَ��ا وال  أّم��ا  ِللفحِل  ي��َدح��وا  ول��م 

صاحَبا امل��اُل  ِب��ِه  يرضى  مِل��ْن  ووج��ٌه 

ي����وُت ب���ا وج����ٍه يَ�������ُرّدُه آِئ��َب��ا

راغَبا العيِش  في  القوِم  ب�  يُك  فا 

واملَ��راِت��َب��ا واملنتهى  الُعا  سألقى 

ساِلَبا وللحق  م��ّن��اع��اً  وللظلِم 

ناِئَبا املَ��دي��ن��ِة  ه��ذي  م��ن  أْخ���ُل  إذا 

جت��اُذبَ��ا إال  اإلب���ع���اُد  زادن����ا  وم���ا 

ذاِه��َب��ا املَ��ف��ازِة  ح��دِّ  إل��ى  ظلُت  ول��و 

ش��ارِبَ��ا املَ��ِن��يَّ��ِة  ك��أِس  م��ن  جعلُتُه 

شعر: السنمار محمد علي الكناوي       بقلم: سونيا الحداد

لبنان ليس دارا من دياركم!
 نحن لبنانيون ونفتخر.  نحن مسيحيون ونفتخر. نحن سكان 
لبنان حرا  يبقى  لكي  الشهداء  بدماء  ارتوت  التي  هذه األرض 
مستقال من نير العثمانيين، سالطين الدماء والخيانة ومجرمي 

اإلنسانية ونير كل من طغى، خان  وذبح أهله.  
نعم نحن سكان هذه األرض ندافع عنها بأية وسيلة ممكنة حتى 
لو تحالفنا مع الشيطان لنحمي أنفسنا من شياطينكم، وهذا شرف 
كبير لنا.  فيا ليتكم ايها العرب تعتذرون عن جرائمكم في حقنا 
التي  اللعنة  اليوم. أصبحنا  ما نحن عليه  الى  والتي أوصلتنا 
اليوم.  ال بل  لغاية  تدركوا هذا األمر  تحل على رؤوسكم ولم 
بفحشكم واستبدادكم ووعيدكم ومؤامراتكم، جاهلين  تستمرون 
أنكم تحفرون قبوركم بأيديكم، ولبنان كان دائما لعنة ومقبرة لكل 

من خانه، باعه واحتله… 
المسلمين وسنعمل  ديار  لسنا جزءا من  اننا  أقولها علنا  نعم 

تدور  األيام  المزمن هذا.   ننجو من حلمكم  المستحيل كي 
والمصالح معها تدور أيضا، وسنعمل على اإلستفادة منها كي 
ال تتحقق أمنيتكم. لسنا ألننا خونة بل العكس، نحن شعب يعرف 
بأن يعود استعماره  يقبل بعد اآلن  الحرية والكرامة وال  معنى 
لبنان واحة  نريد  ذمة.   أهل  منه  يجعلون  الخالفة  من مجانين 
للعيش المشترك، يعيش فيها اإلنسان ضمن عائلة واحدة مهما 
كانت انتماءاته الدينية، كما كانت عليه الحال قبل خيانتكم له، 
يحمل في طياته  ما  العصر وكل  يواكب  متميزا  متقدما،  حرا 
من جماليات نضحي بالغالي من أجلها، ألننا بلد أعطى للعالم 
العلمي  الفكر  للحقوق وآباء  اول مدرسة  األبجدية، عرف 
والفلسفي والالئحة طويلة، ألننا البلد الذي لعب موارنته دورا 
رئيسيا في الحفاظ على لغتكم العربية من التتريك.   ألننا لبنان، 
ولبنان ليس كبقية الدول، إنه األرض المقدسة وأرض القديسين. 

ديار  إنه  واللبان،  العسل  أرض 
األرز وسيبقى الى األبد. 

ولسنا  الضحية  نحن  نعم 
التاريخ شاهد مهما  األدوار ألن  قلب  ابدا  تحاولوا  فال  القاتل، 
بعيدا  يعيشون بسالم  لبنان وشعبه  اتركوا  الحقائق.   حورت 
عن أطماعكم الدينية والمادية، ودعوه يلملم أشالءه بعيدا عنكم 
الشياطين.   المسلمين، وعمالء  العثمانيين وخالفاء  يا مسوخ 
اياكم اتهامنا بالعمالة والخيانة، نحن ابطال تعلموا عبر مجازر 
التاريخ كيف يقفون مرفوعي الرأس وسط أطنان من العداوة… 
الوطن  منه حب  تعلموا  أسطورتنا….  بشيرنا هو عزتنا وهو 
واإلنسان وكيفية عبادة لبنان،  وأسجدوا خشوعا أمام دارنا، دار 

شهداء لبناننا المقدس!

 قال الدكتور مصطفى وزيري األمين العام للمجلس األعلى 
لآلثار، إن التكلفة اإلجمالية لمشروع ترميم وتطوير قصر محمد 
أنه  إلى  الخيمة، حوالي ١٩٤ مليون جنيه، مشيرا  علي بشبرا 
حتى اآلن تم إنفاق حوالي 155 مليون جنيه ، وتم ترميم مبنى 

كشك الفسقية، ومبنى كشك الجبالية بـ 39 مليون جنيه.
افتتاح مبنى كشك الجبالية  المقرر  أنه من  وأشار وزيري إلى 
في نوفمبر القادم ، بينما سيتم استكمال أعمال ترميم مبنى كشك 
2020، موضحا أن  ليكون جاهزا لالفتتاح فى يونيو  الفسقية 

أعمال التطوير ستمتد للمنطقة المحيطة بالقصر أيضا.
بين  يجمع  بطراز معماري  تم تصميمه  القصر  أن  وأوضح 
فدانا   59 إلى  بمساحة تصل  العناصر اإلسالمية واألوروبية 
تتولى أعمال  المسلحة  للقوات  الهندسية  الهيئة  أن  الى  ، الفتا 
الترميم، ومن المقرر إقامة مرسى سياحي للبواخر السياحية حتى 

يمكن للسائحين زيارة القصر عن طريق الرحالت النيلية.
ترميم  العزيز مدير عام  أحمد عبد  الدكتور  قال  من جانبه.. 

القصر، إنه تم عمل توثيق فوتوغرافي للقصر قبل وبعد بدء 
عملية الترميم، باإلضافة إلى أخذ عينات من اللون األصلى 

للحفاظ على الصبغة األثرية للقصر .
درجة  ألوان  بنفس  بطانة  طبقة  عمل  تم  أنه  وأضاف 
التشطيب، و طبقة دهان نهائية بدرجة مماثلة لألصل األثري 
، وتم توثيق كل القطع الخشبية فوتوغرافيا، قبل نزعها، وتم 
إجراء التنظيف الميكانيكي قبل عملية الترميم، وإزالة األتربة 

واالتساخات المتراكمة.
يذكر أن متحف قصر محمد علي بشبرا الخيمة مغلق منذ عام 
2012 ، نظرا للحالة المتردية التي وصل إليها المبنى، كما 
حدث له أضرار بالغة جراء الحادث اإلرهابي الذي تعرض 

له مبنى األمن القومي خالل عام 2015.
والقصر شيده محمد على باشا الكبير مؤسس األسرة العلوية 
بين أعوام 1223 و 1237 هـ / 1808 و 1821م، بغرض 

السكن وإقامة االحتفاالت الخاصة به.

البرجين  هجوم  على  عاًما   18 مرور  بعد    
التوأمين في نيويورك، اجتمعت اللجنة المكّونة من 
ورد  ما  تطبيق  على  تشرف  والتي  أعضاء،  سبعة 
في وثيقة ’األخّوة اإلنسانية من أجل السالم العالمي 

والعيش المشترك‘، للمّرة األولى في الفاتيكان.
الرسولي،  للكرسي  التابع  الصحفي  المكتب  وأشار 
إلى أنه تم اختيار 11 سبتمبر “كإشارة على الرغبة 
اآلخرون  يزرع  حيث  واألخّوة  الحياة  بناء  في 
أعضاء  فرنسيس  البابا  واستقبل  والدمار”.  الموت 
أعضائها  من  لكل  وقّدم  االثنين،  اللجنة، صباح 
امتنانه  عن  كلمة  في  وعّبر  الوثيقة.  من  نسخة 
آماًل أن تخرج  وتشجيعه لهؤالء “صنّاع األخّوة”، 
الممدودة”  “األيدي  تجّسد  ال  بسياسات  اللجنة 

فحسب، إنما “القلوب المفتوحة” أيًضا.
اللجنة كل من رئيس  في  الرسولي  الكرسي  ويمثّل 
المجلس البابوي للحوار بين األديان المطران ميغيل 
أنخيل أيوسو غويكسوت، وسكرتير البابا الشخصي 
المونسنيور يؤانس لحظي جيد. ويمثّل األزهر كل 
محمد  الدكتور  األستاذ  األزهر  جامعة  رئيس  من 
والقاضي  المحرصاوي،  حسن  عبدالعزيز  حسين 
محمود  محمد  األزهر  لشيخ  السابق  والمستشار 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ويمثل  عبدالسالم. 
الشيخ  أبوظبي  في  والسياحة  الثقافة  دائرة  رئيس 
محمد خليفة المبارك، واألمين العام لمجلس حكماء 
المسلمين الدكتور سلطان فيصل الرميثي، والكاتب 
واإلعالمي اإلماراتي السيد ياسر حارب المهيري.

وبعد لقاء رئيس سكرتاريا حاضرة الفاتيكان رئيس 
األساقفة إدغار بينا بارا، بدأت اللجنة العليا أعمالها 
رئيس  بتعيين  العمل  وبدأ  مرتا.  القديسة  بيت  في 
اللجنة المطران أيوسو، وأمين السر محمد محمود 
المونسنيور  التنفيذي  المكتب  وأعضاء  عبدالسالم، 
المهيري،  حارب  وياسر  جيد،  لحظي  يؤانس 
في  الشروع  تم  كما  الرميثي.  فيصل  وسلطان 
صياغة النظام األساسي الذي سيحكم نشاط اللجنة.

وحددت اللجنة أيًضا العديد من المبادرات الملموسة 
لبدء نشاطها: اقتراح موّجه إلى األمم المتحدة يُعلن 
3 و5 شباط من كل عام، يوًما  فيه تاريًخا، ما بين 
ممثلي  بدعوة  آخر  ومقترًحا  اإلنسانية،  لإلخّوة 
الديانات العالمية األخرى للمشاركة في اللجنة. وتم 
القادم  المقبل موعد االجتماع  أيلول   20 يوم  تحديد 

للجنة، وذلك في مدينة نيويورك.
يذكر أنه قام كل من البابا فرنسيس واإلمام األكبر 
اإلنسانية  ’األخّوة  وثيقة  على  بالتوقيع  لألزهر 
المشترك‘ خالل  والعيش  العالمي  السالم  أجل  من 
العاصمة  اإلنسانية في  مؤتمر عالمّي حول األخّوة 
وشّكلت   .2019 شباط   4 في  أبوظبي،  اإلماراتية 
آب،   18 في  لجنة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
عبّر  الوقت،  ذلك  وفي  المبادرة.  تنفيذ  على  تعمل 
المبادرة،  بمعرفة  سروره  عن  فرنسيس  البابا 
ووصفها بأن جزء من “غمر خفي من الخير الذي 
أخّوة  “عالم  بناء  اإلمكان  في  يجعل  مما  ينمو” 

وسالم”.

اكتشاف جممع مقابر يعود تارخيه إىل ألفي سنة بوسط الصني
اكتشاف  الصين  مقاطعة خنان وسط  أعلنت سلطات   
مجمع كبير من المقابر يعود تاريخه إلى حوالي 2000 سنة 

في مدينة “سانمنشيا” بالمقاطعة.
عليه  العثور  تم  الموقع  أن  المقاطعة   وذكرت سلطات 
هان  أسرة  إلى  ينتمي  الموقع  وأن  بناء طريق،  أثناء 

اإلمبراطورية )202 ق.م. – 220 م(.
قديمة تضم  مقبرة   76 من  يتكون  المجمع  أن  وأضافت 

العديد من المقابر العائلية، حيث تم اكتشاف أكثر من 720 
قطعة أثرية مثل البرونز والفخار والحديد، إلى جانب ختم 

نادر لمالك المقبرة.
في  االكتشافات  أكبر  من  واحداً  االكتشاف  هذا  ويعد 
المنطقة، ومن شأنه المساهمة في دراسة السياسة والثقافة 

واالقتصاد في عهد أسرة هان.



فريد زمكحل
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افتتاح معرض “طباعة احلرف العربي” مبكتبة اإلسكندرية

من جريدة ميم )ثقافة(

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

  النشأة
هو مصطفى كمال محمود حسين آل محفوظ 
ينتهى نسبة إلى األشراف ولِد في 27 ديسمبر 
1921 بمركز شبين الكوم -المنوفية مصر , 
حملة فيه امه مدة 7 أشهر واثناء الوالدة توفى 
شقيقة التوءم، و توفى والده عام 1939 بعد 
7 سنوات من الشلل . كان مصطفى محمود 
منذ الصغر محب للعلوم فكان يمتلك في بيت 
والده معماًل صغيراً وبدأ يصنع مبيدات يقتل 
وكانت  بتشريحها  ويقوم  الصراصير،  بها 
على  فيعمل  الصغر  منذ  الحشرات  تستهويه 

تشريحها .
التعليم

تلقى تعليمه األولي بمدينة طنطا وفي األثناء 
في  وهو  العربية  اللغة  مدرس  مع  تشاجر 
لتركه  هذا  ادى  و  األبتدائي  األول  الصف 
للمدرسة مدة 3 سنوات إلى ان ترك الُمدرس 
المدرسة ، التحق بكلية الطب في جامعة فؤاد 
بـ  أشتهر  (و  حالياً  القاهرة  جامعة   ( األول 
اليوم  طوال  لوقوفه  نظرا   ، »المشرحجي« 
أمام أجساد الموتى ؛ طارحا التساؤالت حول 
سر الحياة والموت وما بعدهما. أعتل وهو في 
الفرقة الثالثة مما أدى الي إلزامه العالج مدة 
يُكّون  ان  استطاع  الكلية  سنتين ترك خاللها 
شخصية المفكر عن طريق القراءة ، تخرج 
من الكلية عام 1953 وُعين طبيباً لألمراض 
الصدرية في مستشفى أم المصريين وأصبح 
المخ  جراحة  في  ذلك  بعد  متخصصاً 
البحث  و  للكتابة  تفرغ  لكنه  و  واألعصاب، 

عام 1960.
تفكيره في وجود هللا

مصطفى  دكتور  ذهن  يشغل  كان  ما  كثيراً 
عن ماهية الكون ووجود هللا , فأقترب كثيراً 
في  ظهر  الذى  الوجودية  الفلسفة  تيار  من 
الكثير  لقراءة  منه  احتاج  والذى  الستينيات، 
البراهمية،  البوذية،  ديكارت،  فلسفة  عن 
المعاناة  الزرادشتية،وقضى ثالثين عاما من 
والشك بحثاً عن هللا، وكان لهذه التجربة أثرها 
محمود  مصطفى  الدينى  المفكر  صنع  في 
الذي أدت في النهاية إلى كتبه القيمة العميقة .

مؤلفاته ونشاطاته
القصة  بين  تتراوح  كتابا   89 ألف  وقد 
العلمية  الكتب  إلى  الصغيرة  والرواية 
إضافة  والسياسية  واالجتماعية  والفلسفية 
إلى الفكر الديني و التصوف و مرورا بأدب 
والخيال  القصصية  والمجموعات  الرحالت 
تفسير  إلي  إتجه  السبعينيات  في  و   ، العلمى 

القرآن الكريم .
الروايات ومنها: »المستحيل«، »األفيون«، 
التابوت«  من  »الخروج  »العنكبوت«، 

و»رجل تحت الصفر« .
عيش«،  »أكل   : القصصية  المجموعات 
»عنبر 7«، »شلة األنس«، »رائحة الدم«، 
رسائل  من  »قصص  الغليان«،  »نقطة 
و  لي«، »مشكلة حب«  »اعترفوا  القراء«، 

»إعترافات عشاق« .
: »الزلزال«، »اإلسكندر  المسرحيات منها 
يسكن  و»الشيطان  »الطوفان«  األكبر«، 

بيتنا« . 
محاطاً  محمود  الدكتور  منزل  واليزال  هذا 
11 عاماً، وقد  يقارب  ما  أمنية منذ  بحراسة 
وقتها  المصرية  الداخلية  وزارة  له  وضعتها 
بعض  بسبب  حياته  على  خوفاً  اليوم،  حتى 
حيث  يكتبها،  كان  التي  المشاكسة  المقاالت 
ست  كل  يتناوبون  الحراسة  ضباط  مازال 
ساعات على مدخل العمارة للتأكد من هوية 

الزوار للمبنى .
برنامجه العلم واإليمان

البرنامج  صاحب  محمود  مصطفى  دكتور 
الذي كان يتابعة الماليين من العالم العربي

من  حلقة   400 دكتور مصطفى حوالي  قدم 
واإليمان  العلم  الشهير  التلفزيوني  برنامجه 
الذي تحدث فيه عن معجزات هللا في الكون 
مساء  دورية  بصورة  يُذاع  كان  الذي  و 
على  مساءاً  التاسعة  الساعة  في  اإلثنين  يوم 
عدة  على  اُذاع  انه  كما  المصري  التلفزيون 
عام  منذ  واستمر   , أخرى  عربية  قنوات 
دكتور  وفاة  وبعد   .1997 عام  حتى   1971
مصطفى أعلن أبنه أدهم ضغوط من القيادات 
توبيخ  رساالت  وأرسال  عليه  المصرية 
لبرنامجه  إنتقاد  وتوجيه  إليه  اللهجة  شديدة 
شديداً  حزناً  والده  حزن  في  السبب  كان 
كان  إسرائيل  وأن   , الصحيه  وتدهور حالته 
البرنامج  توقف عرض  في  رئيسياً  دور  لها 
لها  يسببه  ما  بسبب  األرضية  القنوات  على 
في  مقاالته  في  لحقيقتها  وكشف  إحراج  من 
مصطفى  الدكتور  وقام   . األهرام  جريدة 
محمود بإنشاء مسجد في حي المهندسين في 
شارع جامعة الدول العربية في القاهرة باسمه 
 1979 عام  محمود«  مصطفى  »مسجد  هو 
والتي  الخيرية«  محمود  »جمعية  له  ويتبع 
محمود  »مركز  محمود«و  »مستشفى  تضم 
إلى  إضافة  أخرى  طبية  ومراكز  للعيون« 
لألحياء  وآخر  للچيولوچيا  متحف  و  مكتبة 

المائية ومركز فلكي.
مؤلفاته: كتب

اإلسالم في خندق، أخبار اليوم
زيارة للجنة والنار، أخبار اليوم

عظماء الدنيا وعظماء اآلخرة، أخبار اليوم
علم نفس قرآني جديد، أخبار اليوم

اإلسالم السياسي والمعركة القادمة، 
أخبار اليوم

المؤامرة الكبرى، أخبار اليوم
عالم األسرار، أخبار اليوم

على حافة االنتحار، أخبار اليوم
هللا واإلنسان، دار المعارف

أكل العيش، دار المعارف
عنبر 7، دار المعارف

شلة األنس، دار المعارف
رائحة الدم، دار المعارف

إبليس، دار المعارف
لغز الموت، دار المعارف
لغز الحياة، دار المعارف

األحالم، دار المعارف
أينشتين والنسبية، دار المعارف
في الحب والحياة، دار المعارف

يوميات نص الليل، دار المعارف
المستحيل، دار المعارف
العنكبوت، دار المعارف

الخروج من التابوت، دار المعارف
رجل تحت الصفر، دار المعارف

اإلسكندر األكبر، دار المعارف
الزلزال، دار المعارف

اإلنسان والظل، دار المعارف
غوما، دار المعارف

الشيطان يسكن في بيتنا، دار المعارف
الغابة، دار المعارف

مغامرات في الصحراء، دار المعارف(
المدينة )أو حكاية مسافر(، دار المعارف(

اعترفوا لي، دار المعارف
55 مشكلة حب، دار المعارف

اعترافات عشاق، دار المعارف
القرآن محاولة لفهم عصري، دار المعارف
رحلتي من الشك إلى اإليمان، دار المعارف

الطريق إلى الكعبة، دار المعارف
هللا، دار المعارف

التوراة، دار المعارف
الشيطان يحكم، دار المعارف

رأيت هللا، دار المعارف
الروح والجسد، دار المعارف

حوار مع صديقي الملحد، دار المعارف
ُمحمد، دار المعارف

السر األعظم، دار المعارف
الطوفان، دار المعارف
األفيون، دار المعارف

الوجود والعدم، دار المعارف
من أسرار القرآن، دار المعارف

لماذا رفضت الماركسية، دار المعارف
نقطة الغليان، دار المعارف

عصر القرود، دار المعارف
القرآن كائن حي، دار المعارف

أكذوبة اليسار اإلسالمي، دار المعارف
نار تحت الرماد، دار المعارف

أناشيد اإلثم والبراءة، دار المعارف
جهنم الصغرى، دار المعارف

من أمريكا إلى الشاطئ اآلخر، دار المعارف
أيها السادة اخلعوا األقنعة، دار المعارف

اإلسالم..ما هو، دار المعارف
هل هو عصر الجنون، دار المعارف

وبدأ العد التنازلي، دار المعارف
حقيقة البهائية، دار المعارف
السؤال الحائر، دار المعارف
سقوط اليسار، دار المعارف
قراءة للمستقبل، أخبار اليوم

ألعاب السيرك السياسي، أخبار اليوم

على خط النار، دار المعارف
كلمة السر، أخبار اليوم

الشفاعة، أخبار اليوم
الطريق إلى جهنم، أخبار اليوم

الذين ضحكوا حتى البكاء، أخبار اليوم
دار  ومواقفي،  آرائي   .. وفكري  حياتي 

المعارف
المسيخ الدجال، دار المعارف
سواح في دنيا هللا )أخبار اليوم

إسرائيل البداية والنهاية، أخبار اليوم
ماذا وراء بوابة الموت، أخبار اليوم

الغد المشتعل، أخبار اليوم
قصائد

يا صاحبي ما آخر الترحال
وأين ما مضي من سالف الليال
أين الصباح وأين رنة الضحك

ذابت...؟
كأنها رسم علي الماء
أو نقش علي الرمال

كأنها لم تكن كأنها خيال
أيقتل الناس بعضهم البعض علي خيال

علي متاع كله زوال
علي مسلسل األيام والليال

في شاشة الوهم ومرآة المحال
إلهي يا خالق الوجد..

من نكون
من نحن ..من همو..ومن أنا

وما الذي يجري أمامنا
وما الزمان والوجود والفنا
وما الخلق واألكوان والدنا

ومن هناك..من هنا
أصابني البهت والجنون

ما عدت أدري وما عاد يعبر المقال
جوائز وتكريمات

الدولة  جائزة  على  دكتور مصطفى  حصل 
االثنين  بتاريخ   1995 عام  التقديرية 
فيصل  السعودي  الشاعر  كتب   2/6/2008
اإلصدار   - )الثقافية(  في  مقااًل  أكرم 
بعنوان  )الجزيرة(  لصحيفة  األسبوعي 
اسمها  ذاكرة  الحياة..  لغز  اسمها  )ذاكرة 
الصحيفة  وطالب  محمود(  مصطفى 
مصطفى  عن  خاص(  )عدد  ملف  بإصدار 
تاريخ  في  وبالفعل..  له،  تكريماً   - محمود 
الخاص  العدد  صدر   7/7/2008 االثنين 
الغالف  من  وكان  الثقافية(  )الجزيرة  من 
ضم  محمود،  مصطفى  عن  الغالف  إلى 
الملف كتابات لثالثين مثقفاً عربياً من محبي 
د. غازي  أبرزهم:  مصطفى محمود، ومن 
إبراهيم  د.  النجار،  زغلول  د.  القصيبي، 
من  وغيرهم  الجميل..  سيّار  د.  عوض، 
األدباء والمفكرين واألكاديميين والمبدعين، 
الذي  أكرم  فيصل  الشاعر  إلى  باإلضافة 
بصورة  وتقديمه  كاماًل  الملف  بإعداد  قام 

استثنائية. 
صوراً  الخاص،  العدد   - الملف  ضم  كما 

محمود  مصطفى  يد  بخط  وكلمة  خاصة 
وأخرى بخط ابنته أمل.

أجرى دكتور مصطفى خالل السنوات العشر 
والقلب  المعدة  في  عمليات  عدة  األخيرة 
والدماغ وأصيب في عام 2003 بنزيف في 
بالزهايمر  دكتور مصطفى  ولم يصب  المخ 
ويتابع  القراءة  يمارس  وكان  يُشاع  كما 
المهتمي  من  مجموعة  مع  الفلكية  القضايا 

بالفلك في مركزة الفلكي مرة أسبوعيا.
وفاته

توفى الدكتور مصطفى محمود صباح السبت 
12 ذو القعدة 1430 هـ الموافق 31 أكتوبر 
2009 في الساعة الثامنة عن عمر يناهز الـ 
التي  بسبب تدهور الحالة الصحية  88 عاماً 
المركزة بعد رحلة  العناية  إثرها  أدخل على 

صراع مع المرض امتد لعدة سنوات .
حياته العائلية

وانتهى   1961 األولى عام   ، تتزوج مرتين 
بولدين  ُرزق   ،1973 عام  بالطالق  الزواج 
ثانية عام  ثم تزوج مرة  »أمل« و »أدهم«، 
1983، ولكن هذا الزواج لم يستمر طوياًل، 

حيث انتهى أيضاً بالطالق عام 1987 .
الزوجة الثانية للدكتور مصطفى محمود هي 
التشكيلي  الفنان  كريمة  حمدي  زينب  السيدة 
أربع  منه  زواجها  دام  والتي  حسين حمدي، 
عام  نهاية  في  تزوجها  فقد  فقط،  سنوات 
1982. وقد نشرت ‘اليوم السابع’ األسبوعية 
أنني  ‘رغم  فيه:  قالت  لها،  حديثا  المستقلة 
يحب  كان  مصطفى  فإن  بشدة،  ناصرية 
أحببت  وأنا  السادات،  أنور  الراحل  الرئيس 
فيه حبه الطاغي للرئيس السادات، دائما كان 
يقول لي ‘عبدالناصر زعيم’، لكنني أحب في 
السادات خفة دمه، وذكاءه السياسي، وخبث 

الفالحين.
لديه عيب ربما يكون عند الكثيرين إال أنني 
لم أستطع تغييره ألنه قد وصل الى السن التي 
يصعب فيها التغيير بل التأقلم فقط، وهي إذا 
اتخذ قرار حتى ولو كان خطأ، فال يعود عن 
مميزاته  عن  أما  النتائج،  كانت  مهما  قراره 
المميزات  من  امتلك  مصطفى  فالدكتور 
كيف  علمني  ومعلمي،  أستاذي  فهو  الكثير، 
من  حياته  اإلنسان  يفني  وكيف  الحياة  تكون 

أجل هدف نبيل.

مصطفى حممود

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

إرمحوا من يف األرض

أيها  أنت  من  البعيد،  القريب  أيها  أنت،  من    
الماضي، أيها الحاضر المجيد .
أنت، أتعلم من أنت، نعم أنت .

أنت صرح ، أنت علم ، أنت شاطيء األمان ، أنت 
وطني الغالي .

حبيبي وطني ، حبيبتي سوريا .
أتغنى بإسمك وطني ، أترنم بإسمك يا وطني .

وطني الغالي ، لك مني كل حبي وهيامي ، وأشواقي 
وسالمي

صيفك ، نار حارقة ، كان .
شتاؤك ، برد قارس ، كان .

ربيعك ، أزهار يانعة ، كانت .
خريفك ، أوراقه الصفراء تشتكي وهي تتهادى فوق 

ترابك الدامي .
 ، تبكي  وهي  الرحمة  تنتظر  فكأنها   ، سماؤك  أما 

بدموع سخية ، وتطلب من سبحانه تعالى وتقول :
 ، األرض  في  من  إرحموا   ، إرحموا   ، وتقول  نعم 

يرحمكم من في السماء .
 

شعر: 
صباح غريب

صة  قصـا
ورق نعيش ونفنى 

يف ظاللك

وإن غادرنا الشباب ..
نفارق عمرنا ..ولكن لن نفارق 

وإن طال العذاب
فأنت الروح إن فارقتنا ..
وما الجسم إال من تراب 

يريدون نزع أرواحنا منا !!
خسئوا ...والذل فوق رؤوسهم 

والحق مهما تمادوا ...
إنه هو الغالب 

فقد روينا ترابك بدمائنا 
وتشهد لنا النجوم..

فوق السحاب 
والزيتون يشهد ووريقاته 
المضيئة ببريقها الجذاب 

سنعود يوما إلى تلك الرحاب 
ويعود زماننا لمجده ...

فالزمن قالب 
وترتفع أعالمنا على المآذن والكنائس

على كل الهضاب ...
ويرحل األنجاس عنك 

وتصفوا لنا األيام 
ويطيب المطاب 
ونحن بدورنا..
لن نفارق ....

وإن طال العذاب 

شعر : عباس شعبان

المفاصل  التهابات  أنواع  نوع من    هو 
ينجم عن زيادة في مستوى حمض اليوريك 
في الجسم  بسبب االفراط في تناول اللحوم 
عامًة،  والحمراء منها خاّصًة والتي تحتوي 

على كميات كبيرة من البروتينات.
ينتقل  معتدل،  بشكل  اللحوم  تناول  عند 
الكلى  إلى  الدم  اليوريك من مجرى  حمض 
ليتم طرحه مع البول. لكن في حال اإلفراط 
اللحوم، تصبح كميات حمض  تناول  في 
الكلى  بحيث التستطيع  اليوريك عالية جدا 
تصفيتة، األمر الذي يؤدي في مراحل الحقة 
لترسب هذا الحمض في المفاصل على شكل 
بلّورات كريستالية إبرية الشكل تسبّب آالماً  
شديدة وحادة تظهر بصفة رئيسة في مفصل 
إبهام القدم  مع احتمال ظهورها في المفاصل 
األخرى في المراحل المتقّدمة من المرض.

لكن  والنساء،  الرجال  النقرس يصيب  داء 
أكثر  الرجال هم  أّن  إلى  الدراسات تشير 
الملوك ألنه  بداء  له.  وقد سّمَي  عرضة 
أكثر شيوعا بين الطبقات الغنية المترفة التي 
تتناول كميات كبيرة من اللحوم وتمتاز بقلة 

النشاط والحركة.
اسباب داء النقرس :

اللحوم إلحتوائها على  تناول  في  اإلفراط   -
كميات كبيرة من البروتين .

- تعاطي الكحول .
المزمنة مثل  ببعض األمراض  - االصابة 
السكري وارتفاع الضغط الشرياني، خاصًة 

عندما ال يتّم عالجها بشكل صحيح.
منة. - السُّ

أفراد  أحد  )إصابة  الوراثي  اإلستعداد   -
األسرة بهذا المرض(.
أعراض داء الملوك :

المرض  بشكل  تظهر عالمات وأعراض 
لياًل، وهي  مفاجئ و في معظم األحيان 
القدم  إبهام  ألم شديد في مفصل  عبارة عن 
عادًة  وقد يصيب أي مفصل آخر من الجسم، 
والمرفقين.  والركبتين  الكاحلين   كمفاصل 
إحمرار وتورم  يرافق هذه األعراض  كما 
المفصل المصاب وارتفاع في حرارة الجسم 
المفصل  تيبُّس وتباطؤ في حركة  وبالتالي 
المرض، يصبح  تقدم  لإللتهاب.  مع  نتيجًة 
المهام  المريض  غير قادر على أداء أبسط 

اليومية.
تشخيص المرض :

ويتم تشخيص داء النقرس من خالل الفحص 
اليوريك  السريري، وقياس نسبة حمض 

للسائل  المجهري   بالفحص  بالدم، وكذاك 
الزاللي المستحصل عليه من المفصل حيث 
اليوريك على شكل  ترسبات حمض  ُتشاهد 

بللورات ابرية الشكل.
الوقاية :

- شرب كميات كافية من الماء، تتراوح بين 
ليترين إلى أربعة ليترات يوميا.

- اإلبتعاد عن تناول الكحول .
يشمل  متوازن  صحّي  غذاء  تناول   -
الكاملة  والحبوب  والفواكه  الخضروات 
الخالية  أو  الدسم  القليلة  الحليب  ومنتجات 

منه.
- التقليل من تناول اللحوم وخاصة الحمراء .
السمنة والمحافظة على وزن  -  محاربة 

صحي .
- ممارسة االنشطة الرياضيّة .

- تناول االغذية التي تحتوي على فيتامين - 
C  وتناول الكرز فقد اشارت الدراسات انه 

يخفض نسبة حمض اليوريك.
عالج مرض النقرس :

يُعتَبر مرض النقرس من األمراض المزمنة. 
عمل األطباء حالياً يقتصر على إيقاف تقّدم 
الحالة المرضية ومحاولة مداواة األعراض 

والتخفيف من حدتها قدَر اإلمكان، وذلك
- بوصف مسكنات  لآلالم  .

المفصل لخفض  ثلج على  اكياس  - وضع 
التخفيف من  فيها وبالتالي  الجسم  حرارة 

حدة األلم  .
- التوصية بشرب كميات كبيرة من السوائل 
اليوريك  حمض  كميات  من  للتخلص 

المتراكمة في الجسم .
- وصف مضادات االلتهاب لتخفيف التوّرم 

واإلحمرار .
- استخدام دواء الكولشيسين .

تعد  لم  في حال  الكوريتزون  استخدام   -
اآلالم  تخفيف  في  ُمجدية  العادية  المسكنات 

في المفاصل .
المتطورة  الجراحية  الوسائل  استخدام   -
كلّي  أو  بشكل جزئّي  المفصل  بتبديل  للقيام 
المرض  المتقدمة من  الحاالت   وذلك في 

حيث  يتخرب ويتآكل فيها المفصل .
والمتوازن  الصحي  الغذاء  بأن  الريب 
وتجنب  البدنّية  اللياقة  على  والمحافظة 
لها  كبيرة  بكميات  السوائل  السمنة وشرب 

دور هام في تجنب  مرض النقرس.
الداء ... ومنح المصابين  وقاكم آهلل من هذا 

به الشفاء !!

داء النقرس... 
داء امللوك

أنا إن تراني وكلي ابتسام 
فقلبي كسير أسير الغرام 
فال يخدعْنك بريق الكالم 

فبين الحروف تالقى المالم 
فحرف يثور وحرف ينام 
وهجر وبعد وصد الهيام 

فال تحك عني اذا لم تزرني 
فبين القوافي تالقي انسجام 
أنا بنت قوم تطول المحال 
فال يعتليك غرور المقام 
وال يغوينك جميل السالم 
أنا لست إال طبيب األنام 
اجوب الحياة بسحر الخيال

 اصوغ الكالم وابغي السالم 
أنا إن رأيت عزيز المقام 
وهبت فؤادا عزيز المرام

ُأكل  ُأكلُت يوم  حتى ال نقول 
!! األبيض  الثور 

  ماذا عن مملكة الجبل األصفر -المملكة 
المزعومة- التى فرضت نفسها كدولة جديدة 
المملكة قاعدة  علينا !؟ وهل ستكون هذه 
أمريكية جديدة إضافة لقواعدها في المنطقة 
المقدرات  السيطرة على  العربية لضمان 
إستمرار  ولضمان  واإلسالمية  العربية 
العربي اإلسالمى لقرن كامل؟!!  التفكك 
البد من وجود هدف وراء أي دعوى حتى 
تتعلق  بالك بقضية  فما  ولو كانت صغيرة؛ 
بإقامة دولٍة جديدة، بين دولتين كبيرتين في 
المنطقة مثل« مصر والسودان«، إن األمر 
الخبيثة من  المؤامرة  ال يخلو من نظرية 

دون مبالغة..
أظن أن خريطُة العالم ليست ثابتًة والدول 
يسقط  بين عشيٍة وضحاها  فالعالم  كذلك؛ 
من  الرغم  وعلى  أخرى،  ويقيم  دواًل 
أن عاصفًة  إال  أحياًنا،  الطويل  السكون 
لحظة،ففي  أي  في  تحدث  قد  هوجاء 
أخباٌر   الساحة  أثيرت على  الماضية  األيام 
تتحدث عن ميالد  شكلت جداًل  واسًعا؛ 
دولٍة عربيٍة إسالمية جديدة تقع بين مصر 
التي ال  بئر طويل؛المنطقة  والسودان، 
تعترف أيُّ دولة في العالم بالسيادة عليها؛ 
مبالغ  ليست  أحد مساحٌة  فهي ال تغري 
فيها، وشحيحة الموارد تقريًبا، إن لم تكن 
؟!  ال  إًذا  الجديد  ما  لكن  بالمرة؛  معدمة 
تظن أن األحداث التي تجري حولنا تحدث 
العالم  متغيرات  أن  أو  بصورٍة فوضوية، 
نراه  ما  أن  بل  البحتة،  للصدفة  متروٌك 
أمام أعيننا في أيامنا تلك، ربما ُدبر له منذ 
فقط عصر  نعيش  فنحن ال  سنواٍت خلت، 
النفوذ  لبسط  إلى دويالت  الدول  تفتيت 
الدول  نحيا عصر ميالد  أننا  بل  عليها، 

الناشئة بل والدويالت أيًضا !!
أثارت مؤامرٌة ومخطٌط شيطانى صهيونيٌّ 
إنها  العالم كله، بل  كبيٌر جداًل واسًعا في 
المصرية  الحدود  على  لها  ُيعد  كارثٌة 
الجليِد - لكل من  السودانية، فخلَف قمِة 
يهمه األمر - تحدث مؤامرٌة كبرى تحاك 
بين مصَر   الفتنَة  لبث  بأيٍد شيطانيٍة خبيثة؛ 
الخالفات  فخ  في  والوقوع  والسودان، 
النيران  وإشعال  البلدين  بين  الحدودية 
..في  في ملف حاليب وشالتين من جديد 
العربية  الدول  الحقيقة تعجبت لدعم بعض 
لم  الهراء؛  لهذا  واألوربية  واإلسالمية 

يتعظوا بعد؟!!
إقامة دولة عربية  يأتى  والسؤال هنا.. هل 
مقتطعة من دول عربية بصناعة صهيو 
أركان  لتثبيت  وبتمويل عربي  أمريكية 
الدولة اليهودية على أرض فلسطين ؟!وهل 
حقا ما يحدث فيها بداية لشرق أوسط جديد!؟ 
إن قضية الشرق األوسط الجديد قضية 
مثارة على الساحة منذ سنوات طويلة، 
وهم يتحدثون عنها من جانٍب إيجابي كأنه 
رؤية جديدة، على الرغم من ظهور النيات 
الهدم والتدمير،  التي تحمل معاول  الخبيثة 

الدويلة شوكٌة  وال نستبعد أن تكون هذه 
في حلق مصر والسودان؛ لتكون بداية 
نيرانها؛وقد يحدث  لنزاعاٍت خمدت  جديدة 
أنها ربما تكون دولًة  قائاًل،  أحدهم نفسه 
ذات أهداف سامية تسير وفق منهٍج ال 
لماذا في هذا  الغير!!  ولكن  يتعدى على 
بالتحديد في ظل عدم استقراٍر  التوقيت 
التي  المنطقة؛ فالدول  تشهده معظم دول 
تخلو من نزاعاٍت خارجية، تسقط تحت 
الداخلي ولكي تظهر معالم  التطرف  وطأة 
الجدلية يجب أن نجد إجاباٍت  المسألة  هذه 
شافية لهذه األسئلة، وعند ذلك يمكن أن 
األقاويل  النيات من وراء هذه  نستشف 
التي لم تتعد –حتى اآلن- حدود الحبر على 
العالم ليست  الورق: هل هناك مناطق في 
العالم سيعترف  تحت أى سيادة !؟وهل 
بمثل هذه الدولة !؟ وهل حقا ظهرت دولٌة 
ذات سيادٍة بين مصر والسودان !؟ وهل 
بالفعل توجد أرض ال تخضع لسيادة أى 
منهما؟! وأين رد الخارجية المصرية على 
هذه العجوز الشمطاء التى تقول أنها رئيسة 
العامه  المخابرات  الكيان وأين  وزراء هذا 
السياسية  ؟! وهل  والعسكرية والقيادات 
ستنجح مخططات االستهداف االستعمارى 

ألمة العرب ومقدراتها؟!
هو  الموضوع  في  ما  أخطر  أن  أتوقع 
الدويلة المزعومة،  ما يتعلق بموقع هذه 
المحامية األمريكية »نادرة  ووفًقا لزعامة 
ناصيف« فهى تقع على مساحة أرض 
بالقرب من منطقة  بين مصر والسودان 
حاليب ،وتصفها إنها أرض تصنف ضمن 
التى ال تخضع لسيادة  المباحة  األراضي 
أى دولة منهما؛ كيف ذلك؟! وهل يوجد 
تخضع  ال  أرٌض  والسودان  مصر  بين 
المؤامرة  لسيادة أى منهما؟!أم أن هذه هى 

الصهيونية!؟
»نادرة  الشمطاء   هذه  أن  الحقيقة  في 
ناصيف« تحاول إستغالل ما حدث سابًقا 
من خالف تاريخي بين مصر والسودان 
حول حاليب وشالتين وبشكٍل عام حول 
بينهما،وما ترتب عليه من  الحدود  ترسيم 
وجود »جيب« من األراضي أسفل خط 
انه يدخل ضمن  22 تقول مصر  عرض 
حدود السودان بينما يراه السودانيون أرضا 
المحامية هي  مصرية ،وهكذا تعتبر هذه 
والذين يحركونها من خلف الصورة أن 
هذه األرض ليست مصرية وال سودانية 
وكل من البلدين ال تراها خاضعة لسيادته، 
فمن الطبيعي األن أن تتحرك سلطات مصر 
والسودان إليضاح الوضعية الجغرافية لهذا 
الجيب الحدودي  وأعتقد أن هذا في حد ذاته 
الشديد  بالتأكيد  لهم،  بالنسبة  المطلوب  هو 
سيترتب على ذلك  فتح الملف الحدودي بين 
البلدين بشكل كامل بما في ذلك ملف حاليب 
الدولتين  وشالتين ليستفحل الخالف بين 
ويتطور إلى نزاع دولي كبير وهذا هو 

هدفهم الخبيث وهنا تكمن الخطورة في 
ظل األوضاع السياسية الحالية في السودان 
الشقيق وفي مرحلة تأسيس دولة ما بعد 
الخطر  الحرية والتغيير« ذلك هو  »ثورة 
الكبير  الذي نحذر من الوقوع في فخه أو 
التراخي في مواجهته أو االستخفاف به، 
األمر يتطلب تحركا فوريا وجادا من قيادتي 
الدولتين إلحباط هذا المخطط الماكر ووأده 

في مهده قبل فوات األوان .. 
إلى الصراع  كل هذه االدعاءات  تأخذنا 
على  وصربيا  كرواتيا  بين  دار  الذي 
المتنازع عليها، وتركهم  بعض األراضي 
لمجموعة أراضي ال يرغبون في فرض 
أحد  دفع  الذي  األمر  عليها،  السيادة 
األشخاص ويدعى Vit Jedlicka بإعالن 
هذه المنطقة دولة وأطلق عليها »جمهورية 
بالطبع ال توجد مقومات  ليبر الند« لكن 
أيًضا لكن األخير  البقعة  الدولة في هذه 
صدق حلمه وبات يجمع األموال ويرسل 
الدعوات من أجل وضع دولته الوليدة على 
خريطة العالم، ومن يدري ربما تصبح دولة 

حقيقية في األيام القادمة..
ترابط خيوط  من خالل ما سبق، ومع 
إلى األصابع  األحداث  تشير كل  القضية، 
الخفية، ولست ممن تسلب عقولهم نظرية 
فيه، ال يجب  نعيش  واقٌع  لكنه  المؤامرة، 
ليس  أكبر من حجمه، وكذلك  نعطيه  أن 
عاجزين  ألننا  ننكره  أن  الحكمة  من 
الماسونية  أن  أوكد  لذلك  عن مواجهته، 
والصهوينه وراء تمويل إنشاء هذه الدولة؛ 
المقال سينتهي دون  أنَّ  يعتقد  مخطٌئ من 
ذكر الماسونية والصهوينة، فال يوجد أمٌر 
كله  والعالم  العربية  المنطقة  في  غامٌض 
المنظمات خلفه،  اليوم إال وتكون هذه 
لما ال وهدفهم األول تفتيت الدول الكبرى 
إلى دويالت يسهل السيطرة عليها، وبسط 

نفوذهم؛ الستنزاف ثروات الشعوب..
ولنا في التاريخ العبر؛ فالمنظمات السرية 
المبالغة  من ضروب  ليست  العالم  في 
رهن  أنفسنا  جعلنا  إذا  لكن  الحمقاء، 
أخذ خطوة لألمام هذا   المؤامرات دون 
تحليل  إلى  أشير  بعينه.. ولن  الحمق  هو 
األمر تحلياًل رمزًيا وغير ذلك من األمور 
التي باتت مهضومة لدى الجميع، لكن من 
الغصِة في حلق  المستفيد من وضع هذه 

بلدين كبيرين مثل مصر والسودان؟!
خالصة القول ..»كل لبيٍب باإلشارة يفهُم « 
كل  في  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  ويبقى 
الرايات  نرفع  هل  بعد؟!  ماذا  َجلَْل  حدث 
الرمل  في  ندس رؤوسنا  أم  البيضاء، 
لحم  نهش  ونشارك عدونا  النعام،  مثل 
العامة  المخابرات  اناشد  ؛ولذلك  إخواننا 
بسرعة  في مصر  السياسية  والقيادات 
هذا  مثل  لوقف  إجراءات صارمة  إتخاذ 
العبث حتى ال نقول بعد ذلك: »أُكلُت يوم 

أُكل الثور األبيض«..

يوسف زمكحل   همسـات
الشخص المهم في حياتك هو الذي تشعر بغيابه وليس بوجوده فقط 

ليس هناك أجمل من وطن رائع وإمراة فاضلة 

الحب هو رفيق كل العصور 

أِحب ولكن ال تكن عبداً له 

أول الحب خفقان في القلب ولمعان في العين يصحابهما تفكير مستمر 

النساء كالصحف كالهما ينشر األخبار 

كن منفرداً في حبك والتكن نسخة من اآلخرين 

ليست كل النهايات سعيدة كبدايتها 

الناس نوعان : احدهم يراك طيب فيحبك وآخر يراك طيب فيأكلك 
)جورج برنارد شو(

من كلماتي : مش عايزة قلبك مش عايزة حبك .. مش عايزة شئ يربطني بيك 
.. أخدت نصيبي من العذاب .. بعد ما وهبت حياتي ليك .. كانت عينيا مش شايفة 

غيرك .. وقلبي عايش روحه فيك .. 

بقلم/ أسماء أبو بكر

  افتتح الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة اإلسكندرية، وجانينا هيريرا 
القنصل العام الفرنسي باإلسكندرية، معرض “طباعة الحرف العربي”، الذي 
تنظمه إدارة المعارض والمقتنيات الفنية ومركز الخطوط بمكتبة اإلسكندرية، 
الثقافي  بالعام  الفرنسي بمصر، في إطار االحتفال  المعهد  باالشتراك مع 

“المصري-الفرنسي”.
وقال الدكتور مصطفى الفقي إن لغة أي أمة تدل على شخصيتها، وأن ثراء 
اللغة العربية يضيف للعرب قيمة تاريخية عظيمة؛ مشيًرا إلى أن مصر على 
الذين رسموا لوحات  الخطاطين  وجه خاص اشتهرت بمجموعة كبيرة من 

فنية بديعة تبرز جمال الخط العربي ورونقه.

الحروف  العربي وتاريخ  الخط  إبداعات فن  الفقي على أن عرض  وشدد 
التي تهتم بنشر  المكتبة  يأتي في صميم رسالة  المعرض  العربية في هذا 

اإلبداع والحفاظ على التراث.
من جانبها، تقدمت جانينا هيريرا بالشكر لمكتبة اإلسكندرية والمعهد الفرنسي 
العربي،  الخط  المهم، مؤكدة اعتزازها بفن  المعرض  لتنظيم هذا  بمصر 
وأضافت: “اكتشفت تنوع هذا الفن وعشقته، وأرى أنه يجب أن يكون على 

قائمة اليونسكو للتراث غير المادي”.
لبيروت  الجزائر  المعرض من  المقدمة في  الفنانين  أبحاث  إلى أن  ولفتت 
تؤكد أن أنماط الخطوط أسهمت في تشكيل وتحديد المنطقة العربية، والوعي 

السياسي بالعديد من القضايا العربية.
وشددت على أن رسالة المعرض هي التأكيد على أن االنفتاح الفكري على كل 

اللغات والثقافات األخرى هو أساس التقدم واالزدهار، وأن مدينة اإلسكندرية 
هي خير مثال على ذلك.

جدير بالذكر أن المعرض يغطي عدة قرون من إبداع فن الخط العربي في 
شكله المطبوع، مبرزا تاريخ الحروف العربية المطبوعة منذ بدايات القرن 

السادس عشر وتطورها، وصوال إلى القرن الحالي.
ويعرض المعرض عدًدا من الملصقات من عدة دول عربية، باإلضافة إلى 
إلى  لفنانين معاصرين،  إبداعات خطية  عرض مجموعة مختارة بعناية من 
جانب ذلك يتم عرض مختارات من وثائق المجموعة االستثنائية المحفوظة 
بالمكتبة، ومجموعة أخرى من  المخطوطات  النادرة بمتحف  الكتب  بقسم 

مقتنيات مركز دراسات الخطوط بمكتبة اإلسكندرية.



 

Vendredi 13 septembre 2019
الجمعة  13 سبتمبر 2019

الوجبات اخلفيفة عالية الربوتني قبل النوم 
ال تضر بالنساء

السجائر اإللكرتونية تضر خبصوبة النساء املدخنات

خطوات العناية بالبشرة عالج حرقة املعدة طبيعيا
قبل النوم شرب الشاي أو القهوة أثناء احلمل يقلل 

من حجم الطفل

أسباب تدفعك لتنظيف فراشي املكياج يوميًا

الربتقال لصحة البشرة ويقلل من ظهور 
التجاعيد

فساتني منفوشة ختفي عيوب اجلسم

خلطات طبيعية لتكثيف احلواجب اخلفيفة

  ينصح خبراء التجميل بإجراء تنظيف روتيني لفراشي التجميل 
بشكل يومي، وذلك لألضرار التي يمكن أن تنجم عن تراكم المساحيق 

والمواد التجميلية عليها.
التجميل بشكل منتظم  فيما يلي 4 أسباب تستوجب غسل فراشي 

والحفاظ على نظافتها باستمرار:
1-الفراشي بيئة خصبة للجراثيم

فإنها تصبح  لفترة طويلة،  التجميل  يتم إهمال تنظيف فراشي  عندما 
المحيطة بها، وهذا قد  البيئة  للبكتريا واألوساخ من  أرضاً خصبة 

يؤدي إلى إصابة البشرة بااللتهابات ونشوء البثور وحب الشباب.
2-فراشي التجميل المتسخة غير فعالة

عادة ما يتم استخدام فراشي التجميل لتحقيق مظهر خاٍل من العيوب، 
فإذا كان  المتسخة تجعل من الصعب تحقيق ذلك،  الفراشي  فإن  لذا 

الذي  اللون  فإنه سيؤثر سلباً على  الفراشي  المكياج متراكماً على 
ترغبين في وضعه على وجهك. كما أن هذا األمر يؤثر على المظهر 

العام للمكياج الذي سيبدو غير مكتمل.
3-تراكم البكتريا على الفراشي يؤثر على جودة منتجات التجميل

البكتريا  التجميل لفترة طويلة، فإن  إن أهملت تنظيف فراشي 
والجراثيم التي تتراكم داخلها يمكن أن تنتقل إلى منتج التجميل أثناء 

استخدامه، وبالتالي فإن هذه البكتريا تؤثر سلباً على فاعلية المنتج، 
األمر الذي قد يؤدي إلى ظهور الطفح الجلدي أو حب الشباب.

التجميل  بأن إهمال تنظيف فراشي  المعروف  المال: من  4-توفير 
إلى فسادها وعدم فاعليتها، ويصبح من الضروري شراء  يؤدي 
الفراشي بشكل منتظم، يحافظ عليها  لذا فإن تنظيف  فراٍش جديدة، 

ألطول فترة ممكنة ويوفر عليك نفقات شراء فراٍش جديدة.

الحواجب  يعانين من  اللّواتي  الفتيات  لها  الحواجب غاية تطمح     تكثيف 
لما  بالحصول على حواجب كثيفة وممتلئة  الخفيفة والفارغة، وهّن يرغبن 

تعكسه هذه الموضة من إطاللة شابة ومظهر عفوي وطبيعي وجذاب.
هناك الكثير من الّطرق والخلطات الطبيعية لتكثيف الحواجب دون الحاجة إلى 

تاتو أو زراعة الّشعر، إليِك أبرزها:
الثّوم وزيت الّزيتون:

الثّوم وابرشيه مع ملعقة من  من  خذي فّصاً 
الحواجب به من مّرة  الزيتون، وادهني  زيت 

إلى مّرتين في اليوم مدّة أسبوع.
عصير البصل:

يساعدك عصير البصل على تحفيز نمو الّشعر 
في الحاجبين أو غيرهما، استخدمي قطعة من 
الجلد  البصل وافركي  الُمشبعة بعصير  القطن 

أسفل الحاجبين برفق. تعطي هذه الّطريقة منظراً أجمل للحواجب الخفيفة.
البيض:

يفيد صفار البيض في تقوية بصيالت الّشعر بسرعة سواء على شعر الّراس أو 
الحواجب، اخفقي صفار البيض وضعيه على حاجبيك، واتركيه مدّة 20 دقيقة 

ثّم اغسليه بالماء البارد.
الّصبار

اطحني بضع أوراق الّصبار ببطء لتستخرجي عصيره ثّم دلكي حاجبيِك به، 
اتركيه عليهما أطول فترة ممكنة، فللّصبارالقدرة على شفاء ونمو الجلد إن كان 

الحاجبان خفيفين بسبب حساسيّة فيه. طريقة رسم الحواجب بالقلم.

نصائح للحصول على حاجبين صحيين:
الدّم تعتمد على كّمية  فقّوة  الحديد؛  1- تأكدي من حصولك على ما يكفي من 

الحديد لنقل األوكسجين إلى بصيالت الشعر.
2- يساعد فيتامين ب 6 في المحافظة على صّحة األظافر والّشعر، فإذا كنِت ال 

بإمكانك االستعانة بحبوب  الغذاء،  تحصلين على ما يكفي منه عن طريق 
الفيتامينات.

3- تتكّون الحواجب أساساً من البروتين، لذلك أكثري من تتناول اللّحوم، 
أما إذا كنت نباتية، فتستطيعين الحصول على المقدار الذي تحتاجينه عن 
أو الخضار كالقرنبيط، أو من خبز  البقوليّات كالفاصوليا،  تناول  طريق 

القمح.
الّطبيعي،  بشكل حاجبيِك واتركيهما بشكلهما  تغيّري كثيراً  4- حاولي أال 
الحاجب  الشعر من أصل شكل  الحاجبين يجب عدم أخذ  فعند نزع شعر 
بل االكتفاء بتنظيف الشعر حولهما وذلك يساعد على إعطاء مظهر كثيف 

وطبيعي.
الحاجب لملء فراغاته فهو مضر جدًا ويتسبب فى  قلم  5- تجنب استخدام 
سقوط الشعر على المدى الطويل، ويمكن استبداله بلون ظل عيون قريب من 

لون الحاجب.

  حذرت دراسة طبية من أن السجائر اإللكترونية قد تضعف مستويات 

الخصوبة بين المدخنات الشابات.
النساء الشابات والحوامل  العديد من  وتستخدم 
السجائر اإللكترونية كبديل أكثر أماناً عن التدخين، 
الخصوبة  آثارها على  الكثير عن  ولكن ال يُعرف 

ونتائج الحمل.
الدكتورة كاثلين كارون األستاذ فى جامعة  وقالت 
نورث كارولينا:” وجدنا أن تدخين السجائر 
إلى تأخير كبير في  الحمل أدى  اإللكترونية قبل 
الرحم، وبالتالي تأخير  زرع جنين مخصب في 
الفئران”.. وأضافت :”  وتقليل الخصوبة في 
أن استخدام السجائر اإللكترونية  اكتشفنا أيضاً 

طوال فترة الحمل غيّر صحة األيض لدى النساء على المدى الطويل “.
نتائجها فى عدد سبتمبر من مجلة  التى نشرت  الحالية،  الدراسة  وفى 
للفأرة لفحص ما  الباحثون نموذجاً  الطبية، استخدم  “الغدد الصماء” 
للسجائر اإللكترونية يضعف الخصوبة ويؤثر على  التعرض  إذا كان 
الفئران  السجائر اإللكترونية، أظهرت  لبخار  التعرض  الصحة.. وبعد 
األنثى انخفاضاً في غرس الجنين وتأخراً كبيراً في بداية الحمل .. كما أن 
ذرية اإلناث المعرضات للسجائر اإللكترونية في الرحم لم تنجح أيضاً 

في زيادة وزن فئران التحكم.
وشدد الباحثون على أن هذه النتائج هامة جدا ألنها تغير وجهات نظر 
االنسان بشأن السالمة المتصورة للسجائر اإللكترونية كبدائل للسجائر 

التقليدية قبل وأثناء الحمل”.

  توصلت دراسة إلى أن النساء الالتي 
أثناء الحمل أكثر  القهوة  يشربن الشاي أو 

عرضة إلنجاب أطفال صغار الحجم.
وقد لوحظ أن النساء الالتي يشربن حوالي 
الذوبان أو 3  القهوة سريعة  فنجانين من 
أكواب من الشاي – هن أكثر عرضة 
لخطر انخفاض الوزن عند الوالدة أو 

الوالدة المبكرة.
ويعتقد الباحثون من جامعة كوليدج 
إلى  الدم  يقيد تدفق  الكافيين  في دبلن أن 

المشيمة؛ مما يؤثر على نمو الرضع.
التي قادها الطبيب  الدراسة –  ونظرت 
إلى 941 من األمهات  لينج وي تشن – 
الشاي  أيرلندا، كان  واألطفال ولدوا في 
يليه   ، للكافيين )%48(  الرئيسي  المصدر 

البن )%38(.
أنه مقابل كل 100  إلى  النتائج  وأشارت 
مللجم إضافي من الكافيين – حوالي نصف 
فنجان قهوة – يستهلك يوميا خالل األشهر 

الحمل، ينخفض وزن  الثالثة األولى من 
المواليد بمقدار 0.5 رطل )72 جم(، كما 
الكافيين من طول  الكمية من  قللت هذه 
ومحيط رأس الطفل، وكذلك عمر الحمل، 

الذي يقيس طول الحمل.
المرأة  العالمية  وتوصي منظمة الصحة 
باستهالك أقل من 300 مللجم من الكافيين 
يوميا خالل فترة الحمل، في حين أن 

الوطنية والكلية  الخدمات الصحية  هيئة 
األمريكية ألطباء التوليد وأمراض النساء 
بأكثر من 200 مللجم..ومع  ال تنصحان 
ذلك، فإن أحدث األبحاث تشير إلى أن 
الدكتور  لما ذكره  للغاية، وفقًا  هذا مرتفع 
دي كون لي وهو عالم في قسم أبحاث 
الشمالية  كايزر بيرماننتي في كاليفورنيا 

في أوكالند.

  يمكن أن يلعب النظام الغذائي 
الجلد،  في تحسين صحة  دوراً 
نتناوله،  الذى  للطعام  الماء  من 
الطعام  أنواع  الكثير من  فهناك 
فى  البشرة،  تأثير على  له  يكون 
أبرز األطعمة  نقدم  التقرير  هذا 
وفقاً  البشرة،  التى تحسن صحة 

.”cooking light ” لموقع
أفضل األطعمة لصحة البشرة

التوت
الجذور  تحمي من  التى  األكسدة،  بمضادات  التوت غني جدًا 
الحرة وتمنع األضرار المؤكسدة للخاليا التي يمكن أن تؤدي، 
مع مرور الوقت ، إلى طفرات جينية وشيخوخة أكثر سرعة 

وربما أمراض مثل السرطان.
الفراولة

للحصول على بشرة المعة  واحدة من أفضل األطعمة 
مقارنة  الماء  أعلى كميات من  تحتوي على  ومتوهجة، ألنها 

بغيرها من الفواكه، حيث إنها تتكون بنسبة 92% من الماء.
البشرة، وبصرف  للحفاظ على نعومة  والماء ضروري 
الفواكه  فإن إضافة  اليوم،  مدار  الماء على  النظر عن شرب 
والخضروات الطازجة إلى وجباتك الغذائية يساعد على زيادة 

إجمالي كمية الماء التى تتناولها.
المكسرات

الخفيفة  الوجبات  تناول  أو تحب  اللوز  تختار  أكنت  سواء 

أجل  المكسرات من  تناول  يمكنك  السودانى،  أو  البندق  مع 
بشرتك، فالمكسرات غنية بفيتامين هـ ، أحد مضادات األكسدة 

للبشرة. المهمة 
المكسرات أحماض دهنية  تقدم  األفوكادو والسمك،  ومثل 
الجفاف وااللتهابات،  تقليل  في  تلعب دوراً  قد  “أوميجا 3” 

وبالتالى يعالج حب الشباب.
البيض

تحسين  تساعد على  التى  البيوتين،  مادة  البيض على  يحتوي 
صحة الجلد،وقد ربطت الدراسات بين المغذيات التى يحتوى 
الصدفية  )فيتامين B7( وتخفيف أعراض  البيض  عليها 
وتهدئة الطفح الجلدي، كما أنه يحفز الخاليا على التجدد، مما 
الخاليا  أن تحل محل  يمكن  توهًجا  األكثر  الخاليا  أن  يعني 

الجافة والتالفة.
البرتقال

أنه غنى  كما  األكسدة،  لمضادات  آخر  قويًا  البرتقال مصدًرا 
بفيتامين )ج( –  الغنية  والفواكه والخضروات  بفيتامين سى، 
في  تساعد  والطماطم-  الرومى  والفلفل  البرتقال  ذلك  في  بما 

تخليق الكوالجين، وتجديد الخاليا لصحة جيدة للبشرة.

 تسعى العديد من السيدات في كل إطاللة 
من  خالي  وقوام  أنيق  بشكل  للظهور  لهن 
الكثيرات  نرى  ذلك  سبيل  وفي  العيوب، 
الفساتين  إلى  األحيان  أغلب  في  يلجأن 

المنفوشة.
ال  مكانة  المنفوشة  السهرة  فساتين  تحتل 
أزياء  مجموعات  ضمن  تجاهلها  يمكن 
أعرق  عروض  فتصدرت  كوتور،  الهوت 
أحدث  عن  فكرة  خذي  العالمية،  الدور 
قامتك  يجمل  ما  منها  وأنتقي  الموديالت 
ويخفي عيوبها. يبدو أن صاحبات األكتاف 
هذا  األوفر  الحظ  صاحبات  هن  النحيفة 
شكل  تخدم  عديدة  موديالت  بوجود  العام 
قامتهن مثل فساتين السهرة المزودة بكابات 

 Elie Saab مطرزة من توقيع إيلي صعب
توقيع  من  النافرة  األكمام  ذات  الفساتين  أو 

.Patrick Pham باتريك فام
المنفوشة  السوداء  السهرة  فساتين  لِك  تكفل 
منطقة  وتخفي  قامتك  تنحف  فخمة  إطاللة 
صاحبة  منها  تعاني  التي  الممتلئة  األفخاذ 
وننصحك  الكمثرى،  شكل  على  القامة 
 Dior ديور  تصاميم  بين  باإلختيار 
فوتييه  وألكسندر   Givenchy وجيفنشي 

.Alexandre Vauthier
المصممة  المنفوشة  السهرة  فساتين  تساهم 
بألوان باستيلية فاتحة في منح جسمك شكل 
النحافة  من  تعانين  كنِت  اذا  إمتالًءا  أكثر 
الزائدة، تجدين أجمل الموديالت لدى رالف 

جورج   ،Ralph & Russo روسو  آند 
وجورجيو   Georges Chakra شقرا 

.Giorgio Armani أرماني
ننصحك  األكتاف  عريضة  كنِت  اذا 
الديكولتيه التي  باإلستعانة بإحدى التصاميم 
 Alexis مابي  ألكسيس  مجموعات  زينت 
 ،Rami Kadi قاضي  ورامي   Mabille

نسقيها مع قالدات ناعمة.
ينتهي  التي  المنفوشة  السهرة  تفادي فساتين 
الموديل  مثل  الساق  منتصف  عند  طولها 
 Rami Al العلي  توقيع رامي  األحمر من 
تقسم  ال  حتى  القامة  قصيرة  كنِت  اذا   Ali
مما  أقصر  بصور  وتظهرك  ساقيِك  طول 

أنِت عليه.

الباحثين األمريكيين     توصل فريق من 
إلى أن استهالك البروتين قبل النوم ال يعرقل 
بالكامل ،  الدهون فى الجسم  عملية حرق 

مقارنة باستهالك الدهون خالل اليوم .
التي نشرت في  الدراسة –  نتائج  وتتحدى 
المفاهيم  )التغذية( –  عدد أغسطس من مجلة 
الخاطئة واسعة النطاق حول العالقة بين تناول 
الغذائي،  الوزن والتمثيل  ليال وزيادة  الطعام 

خاصة عند النساء.
وقال الدكتور “مايكل أورمسبى”، األستاذ في 
 )FSU( كلية العلوم والمدير المشارك لمعهد

في الواليات المتحدة “لفترة طويلة جدًا، ظل الناس يؤمنون بأن تناول 
النوم يسبب اضطرابات في الحرق وسيجعلهم يكتسبون  الطعام قبل 
البيانات ال تدعم هذا ببساطة  الدهون”، مضيفا “ومع ذلك، فإن 
عندما يكون الطعام الذي نختار تناوله قبل النوم قائًما على البروتين 

وصغير الحجم”.
يأتي ذلك في الوقت الذى كشفت فيه األبحاث السابقة عن فوائد كبيرة 
الحالية حول هذا  الليلي، فإن معظم األبحاث  البروتين  الستهالك 

الموضوع تركز حصرياً على الرجال.

  هل تعانين حرقة المعدة؟ وتسبب لِك هذه الحالة نوًعا من 
اإلزعاج؟ تابعي نصائح اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، 
المعدة  لـ عالج حرقة   ،Diet of the Town من عيادة ، 

طبيعيًّا، في اآلتي:
التي تحتوي على مواد  الغازية  المشروبات  حاولي تجنّب 
المعدة. استبدليها  بالحموضة والحرقة في  كربونية، وتتسبب 

بالشاي األخضر.
يتوجب عليِك الحفاظ على وزن مثالي وتفادي زيادة الوزن، 
إلى  البطن، يمكن أن تؤدي  التي تتراكم حول  الدهون  ألنَّ 

بالحرقة. خففي قدر اإلمكان من  الشعور 
النشويات ومن الحلويات، والمأكوالت 
الغنية بالدهون، مثل المقالي، مارسي القليل 
من الرياضة في اليوم )نصف ساعة( 
وستالحظين أّن وزنِك قد انخفض شيئًا فشيئًا.
تجنّبي األطعمة التي تزيد من كمية األحماض 
بالحرقة، مثل  الشعور  المعدة، وتسبب  في 
المقلية، والثوم  الكاكاو والقهوة، واألطعمة 
الغنية  المطهّوين، واألطعمة  والبصل غير 
بالتوابل والطماطم والحمضيات والفلفل 
الحاّر، ومشتقات األلبان. وبالطبع سوف 

تشعرين بتحسن ملموس.
حذاِر أن تفرطي في تناول الطعام، ألّن 
اإلكثار من كمية الطعام بإمكانه أن يُضعف 
عضلة المعدة، ويسّهل مرور محتويات المعدة، مثل األحماض 

التي تتسبب بحرقة المعدة.
النوم بعد تناول وجبة الطعام مباشرة، بل  ال تخلدي إلى 
حاولي دائًما تناول وجبة العشاء قبل ساعتين من موعد نومِك 

المسائي.
الذكر،  آنفة  النصائح  إذا قمِت بتطبيق  نصيحة اختصاصية: 
ستشعرين من دون أدنى شك بتحّسن واضح، وهكذا تتجنبين 

تناول األدوية التي تعالج حرقة المعدة.

  من المعروف أن البشرة تحتاج 
الخلود  قبل  المستمّرة، خصوصاً  للعناية 
النوم، ما يساعدها بشكل ملحوظ في  إلى 

الحفاظ على نضارتها وشبابها.
لذا نعرض لك مجموعة من النصائح 
والخطوات التي ستسهل عليك االهتمام 
ببشرتك قبل النوم، للتركيز عليها وتطبيقها:
- احرصي، في المرحلة األولى، على 
إزالة المكياج عن بشرتك مستخدمة 
ما يؤدي تطبيق  مزيل المكياج، إذ غالباً 
المكياج لساعات طويلة إلى سدّ مسام 
البشرة والتأثير على صحتها ونضارتها 

بشكل سلبي.
الغسول  نّظفي بشرتك بعمق مستخدمة   -
ذا التركيبة اللطيفة والمثالية لنوعية 
بشرتك. وتساعدك هذه الخطوة على 
التخلّص من األوساخ والدهون ورواسب 
المكياج المكدسة على بشرتك والتي 

تسدّ مسامها وتؤثّر سلباً على نضارتها 
وصحتها.

- طبّقي القليل من التونر على بشرتك قبل 
الحفاظ على  إذ يساهم في  للنوم،  خلودك 
درجة حموضتها المتوازنة ويساعد على 

تحسين نسيج الجلد.
- ال تنسي تطبيق الكريم المخصص 
العينين، والذي يساهم  لمنطقة تحت 
الحفاظ على رطوبة هذه  في 
الحساسة ويحدّ  المنطقة 
بشكل ملحوظ من إمكانية 
التجاعيد  ظهور 
ت  ال لها ا و

السوداء.
- ال تترددي في تقشير بشرتك مّرة كّل 
أسبوعين على األقّل قبل خلودك إلى 
النوم مستخدمة المقشر ذا التركيبة اللطيفة 
والمناسبة لنوعية بشرتك، ما يساعدك 
الميت  الجلد  التخلص من طبقات  على 
والشوائب المكدسة على البشرة. وينصح 
إجماالً بتطبيق هذه الخطوة قبل النوم، إذ 
ترميم نفسها  البشرة إجماالً  يسهل على 

خالل فترة الليل.
- طبّقي في المرحلة األخيرة الكريم 
المرطب بتركيبته المناسبة لنوعية 
بشرتك، ما يوفّر لها الرطوبة التي 
الجفاف والتشقق  تحتاجها ويحميها من 
اللذين يؤثّران بشكل سلبي جداً على 

نضارتها وجاذبيتها.
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جلسات مكثفة بني أمري كرارة وبيرت 
ميمى استعدادا لـ »بطل روما«..

  الناقدة أحالم األسيوطي

إمام، عن كواليس  الفنان محمد    كشف 
تصوير أصعب مشهد تعرض له، في فيلمه 

الجديد »لص بغداد«.
وكتب »إمام«، عبر حسابه الشخصي على 
تبادل الصور »انستجرام«: »أكتر  موقع 
مشهد أكشن متعب صورته في حياتي.. 
الميا.. على عمق 6  يومين تصوير تحت 
متر.. من غير أكسجين وال نضارة وال بدلة 
بايظة، مناخيري مسدودة..  غطس.. وداني 

زوري واجعني، ومش شايف وال حاجة«.
و تابع: »بس بالرغم من كل دا مبسوط إني 
عملتلكم مشهد متعملش حاجة زيه قبل كدة.. 
هيبقى اول مرة تشوفوا أكشن بالطريقة دي 
بإذن هللا.. كل هدفي  المصرية  السينما  في 
أقدملكم حاجات جديدة ماشفناش زيها عندنا.. 

إن شاء هللا الفيلم يعجبكم جداً«.
»لص بغداد« بطولة محمد إمام، فتحى 
أمينة خليل،  الوهاب، ياسمين رئيس،  عبد 

السينما، محمد عبد الرحمن توتة، صالح عبد هللا، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر  بينهما فى  إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون 
وإنتاج سينرجى فيلمز.

نادي احترام المشاهد:

باسم مسرة يكشف تفاصيل دوره فى 
فيلم »صندوق الدنيا«

خمرج »فالنتينو«: االنتهاء من تصويره نهاية 2019

..»وداني بايظة ومناخريي مسدودة«
 حممد إمام يكشف عن أصعب مشهد يف »لص بغداد«

خالد سليم خيسر وزنه ويظهر بإطاللة تسائل فيها 
الكثري من اجلمهور

غروب... و شروق

أمير كرارة  النجم  يعقد   
بيتر ميمى جلسات  ومخرجه 
عمل مكثفة حاليا، من أجل 
الوقوف على التفاصيل المبدئية 
الجديد »بطل روما«،  لفيلمه 
الفنان محمود  يكتبه  الذى 
المقرر طرحه  البزاوى، ومن 
السينمائى فى  العرض  بدور 

عيد الفطر المقبل 2020.
لتصوير  كرارة  يستعد  إذ 
المقبلة،  الفترة  الفيلم خالل 
بدنية  لتدريبات  حيث يخضع 
أجل  من  المستوى  عالية 
أقوى  الذى يعد من  الفيلم، 
الجديد، حيث  الموسم  أفالم 
يسعى كرارة وفريق عمله إلى 
جديدا فى  قياسياً  ليحقق رقماً 
بعدما حقق  السينما، خاصة 
84 مليون جنيه بفيلمه األخير 
»كازابالنكا«، ومن المقرر أن 
كافة  يعلن كرارة وميمى عن 

أسماء  يعلنا عن  المقبلة، كما  الفترة  التفاصيل خالل 
الفيلم حسب المالمح  الممثلين المقرر أن يشاركوا فى 

الرئيسية للشخصيات التى تدور حولها األحداث .
وفى سياق متصل، يحضر الثنائى بيتر ميمى وكرارة 
المنافسة من خالله فى  المقرر  الجديد،  لمسلسلهما 
السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، 

الثالثى كرارة ودويدار  دويدار، وكان  باهر  وتأليف 
بثالثية مسلسل  كبيرة  وشعبية  نجاحاً  وميمى حققوا 

»كلبش«.
فيلم »كازابالنكا« شارك فى بطولته  أن  إلى  يشار 
لبلبة،  إياد نصار، غادة عادل،  أميركرارة،  بجانب 
البزاوى، وأحمد داش،  الجليل، محمود  عمرو عبد 

وأخرون، تأليف هشام هالل، إخراج بيتر ميمى.

  يستعد الفنان باسم سمرة، خالل 
القادمة لتصوير مشاهده  الفتره 
الذي  الدنيا«  فيلم »صندوق  فى 
الي جانب خالد  يشارك في بطولته 
الصاوي، ورانيا يوسف، وعالء 
مرسي، وصالح عبدهللا، والفيلم من 

إخراج عماد البهات.
أنه سيبدأ تصوير  وقال »سمرة « 
الفيلم عقب عودته من مهرجان 
أنه  إلى  السينمائي، مشيًرا  الجونة 
الفيلم شخصيه  أحداث  يجسد خالل 
تتدعي »أبو علي« وأن اكثر 
الطفل رابي  مشاهده ستكون مع 

سعد ابن الفنان عمرو سعد.
الدور مختلف عن  أن  وأضاف 

أعماله السابقه وأنه يحرص دائًما على تقديم أدوار جديدة، 
أما عن سبب مشاركته فى الفيلم قال أنه تجمعه عالقة صداقه 
قويه مع المخرج عماد البهات، وعندما طلب منه المشاركه 

فى الفيلم لم يترد فى قبول الدور.
يذكر أن باسم سمرة شارك فى فيلم »والد رزق 2« بجانب 

داوود وأحمد  أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد  كاًل من 
العريان وتأليف  قاسم، إخراج طارق  الفيشاوى وكريم 
منذ عرضه  إيرادات عالية  الفيلم  الجهينى، وحقق  صالح 
فى السينمات، وظهر باسم سمرة بشخصية »عباس الجن«، 
المشروعة  يتاجر فى جميع األعمال غير  أعمال  رجل 

كتهريب أموال أو تزوير الدوالرات وغيرها.

إنه يسعى  إمام  قال المخرج رامي    
لالنتهاء من تصوير أحداث مسلسله 
الجديد »فالنتينو« مع نهاية العام الجاري 
أنه قرر تكثيف  2019. وأضاف »إمام« 
المقبلة،  ساعات التصوير خالل األيام 
حيث انتهى حتى اآلن من تصوير نصف 
مشاهد العمل، مؤكدًا أن الزعيم عادل إمام 
التصوير لساعات طويلة وبشكل  يواصل 

شبه يومي.
أنه يصور حاليًا عددًا من  وتابع »إمام« 
المشاهد في الديكورات الخارجية بمنطقتي 
المهندسين والشيخ زايد، ليعود إلى 
الجمعة،  مدينة اإلنتاج اإلعالمي بعد غٍد 
الرئيسي  الديكور  التصوير في  لمواصلة 

للمسلسل والذي تم بناؤه خصيًصا للعمل.
كان الزعيم عادل إمام قد استأنف تصوير 

»فالنتينو« مطلع الشهر الجاري، بعد 
المقرر  توقف دام لثالثة أشهر، حيث من 
السباق  بالمسلسل في  الزعيم  ينافس  أن 

الرمضاني المقبل 2020.
الزعيم شخصية صاحب مدارس  ويجسد 
دولية يدعى نور عبدالمجيد »فالنتينو«، 
ويواجه طوال األحداث مشكالت وأزمات 
تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، 

إلى دخوله في قصص عاطفية  باإلضافة 
عديدة، وتتواصل األحداث في إطار 

تشويقي اجتماعي.
»فالنيتنو« تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة 
عادل إمام، دالل عبدالعزيز، رانيا محمود 
ياسين، داليا البحيري، وفاء صادق، 
الميرغني، إخراج  أحمد فريد، وحمدي 

رامي إمام.

  قوبل فيلم »جودي« من بطولة الممثلة األمريكية رينيه 
زيلويجر بحفاوة كبيرة عند عرضه، الثالثاء، في مهرجان 
تورونتو السينمائي، فيما يبدأ عرضه بالواليات المتحدة في 

27 سبتمبر/أيلول.
يحتم  المسؤولية«  إنها شعرت »بنوع من  وقالت زيلويجر 
عليها أداء شخصية المغنية الراحلة جودي جارالند بأقصى 

درجة من درجات الصدق في الفيلم.
ووصفت الممثلة تجسيدها لشخصية جارالند بأنه »نوع من 
االستكشاف المستمر« للعالقة بين الشخصية العامة للممثلة 

والمغنية الشهيرة وتجاربها الخاصة.
فيها  التي ال جدال  الجوانب  وأضافت: »هناك كثير من 
العلنية وكلمات وأشياء جودي  التسجيالت  في  قيلت  والتي 

الخاصة. لذا ينتابك شعور بالمسؤولية تجاه تقديم ذلك بصدق 
قدر اإلمكان«.

الفيلم، روبرت جولد: »كانت رينيه رائعة،  وقال مخرج 
ألنها ممثلة عظيمة، كما أنها تغني أيضا، إنها ظريفة للغاية 

ولديها قلب كبير«.
ويدور الفيلم حول الشهور الستة األخيرة من حياة جارالند 
عندما تصل إلى لندن في 1968 ضمن جولة غنائية كانت 

تهدف إلى تحسين أوضاعها المالية.
وكانت جارالند تعاني من االكتئاب والقلق واإلدمان بسبب 
معركة حضانة صعبة مع زوجها الرابع، وكان يرافقها في 
الجولة زوجها الخامس واألخير ميكي دين الذي جسد دوره 

الممثل فين ويتروك.

العالمي جوناثان  المنتج     كشف 
فيلمه  أغاني  أولى  تفاصيل  جليكمان عن 
  ،»My Family« بعنوان  المقبل 
 The« لفيلم الرسمية  تعد األغنية  وهي 
المقرر  Addams Family«، ومن 
العالمي ميجوس،  الباند  بغنائها  يقوم  أن 
العالمية  الفنانة  الغناء  ويشاركهم في 
كارول جي، و الفنان العالمي سنوب دوج، 

و الباند العالمي روك مافيا.
العالمي جوناثات جليكمان  المنتج  وقرر 
أن أغنية »My Family«، سوف تطرح 
الموافق 13 سبتمبر، وهو  الجمعة  يوم 
يتم  بينما سوف  الفيلم،  يوم عرض  ذات 
طرح أغنية »Haunted Heart«  للفنانة 

العالمية كريستينا أجيليرا، فيما بعد.
 وفيلم »The Addams Family« من 
ليبرمان، وإخراج كل من  تأليف مات 
كونراد فيرنون، و جريج تيرنان، وبطولة 
فين وولفهارد،  ثيرون،  تشارليز  كل من 
كليمنتيف،  بوم  كلوي جرايس موريتز، 
أوهارا، ميكي  كاثرين  أوسكار إسحاق، 
آيمي جارسيا،  أليسون جاني،  ماديسون، 
بيت ميدلر،  نيك كرول، ماجي ويلر، 
ويليامز، جنيفير  مارتن شورت، هارالند 

لويس.
الفيلم حول عائلة جليوية  أحداث  وتدور 
غريبة األطوار، في إطار كوميدي، وهي 
المتحركة من سلسلة  الرسوم  نسخة من 

تشارلز أدامز.

صورة وتعليق

نقد فيلم : أنت عمري 
الحب الحقيقي يكمن في 

التضحية وليست في األنانية، 
عودة لعالم الرومانسية 

الروحاني

الموضوع : 
شمس ) نيللي كريم( راقصة باليه تصا 
ب بسرطان في الدم. تعالج في مستشفى 
د. هشام ) هشام سليم(.  أيضا بالغردقة، 
نجد المهندس يوسف  )هاني سالمة( 

يعيش مع أسرته، زوجته هند ) منة 
شلبي(، ووالده حسن )عبد الرحمن 
أبو زهرة (  وأبنه رامي )علي 
الجزار(.  يصاب يوسف أيضا 
بسرطان في الدم ويعالج مع د. 
هشام . يتعرف يوسف على شمس 
التي تشجعه على العالج لتحقيق 
حلما معينا . فهي تريد الرقص 
يعود  وهو   . البلشوي  فرقة  مع 
ألسرته . يقعان في الحب الذي 
. تكتشف هند  لهما  العالج  كان 
عالقتها وتثور لحياتها. ولكن هشام 
يطالبها بالتضحية لشفاء يوسف. 

وتتوالي االحداث...  
)التحليل والنقد( : قصة” د. محمد 

رفعت” .
السيناريو يعود بنا لرومانسية  )غادة 
الكاميليا( اللكسندر دوماس  االبن  
و” سيرانو دي برجراك “ ألدمون 

رستون وغيرهم ... ليقدم السمو بالمشاعر 
لمرتبة الحب الحقيقي تاركا األنانية. 

المثلث  السيناريست  أوضح  وقد   -
المعروف بين زوج وزوجة والعشيقة 
وهم : يوسف – هند – شمس . أيضا 
مثلث آخر : هشام- شمس – يوسف. 
وهذا المثلث لعب الدور الرئيسي لتقديم 

رومانسية الفيلم . كيف ؟
)الشخصيات( :  

بدأ السيناريو بشمس وهي ترقص على 
المسرح . فنعرف مقومات الشخصية 
بأنها فتاة متعلمة ، مثقفة ، حساسة ، 
ذات مستوى عائلي رفيع وهو واضح 
من منزلها الفاخر ووالدتها مدام ليلي 
) رجاء الجداوي( رغم بساطتها  في 
المالبس والماكياج  أحيي ) نيللي كريم( 
في هذا، وقد جسدت الشخصية باتقان دون 
مبالغة وهذا ليس بغريب علي باليرينا 
التي تدرس الدراما منذ طفولتها - تقع 
المسرح بسبب سرطان  شمس  على 
في الدم  مما جعلها تكتشف حب هشام 
الصادق وأهتمامه بها دون البوح بشئ 
عن حبيبها يوسف في الغردقة الذي لم 

يزورها في المستشفى . 
- أما يوسف : فهو مهندس ناجح مرهف 
الحس مع أبنه وزوجته ووالده – )صراعه( 
في الحياة هو توفير االمان والحماية 
لعائلته. ويشعر)باألزمة( عندما يخبره 
الطبيب أنه ال بد عمل تحاليل في مستشفى 
د. هشام بالقاهرة . ويصل إلي )الذروة( 
: عند علمه بمرضه بالسرطان في الدم. 
)فقرر( االبتعاد عن أسرته والموت وحيدا 
.)هاني سالمة( كان رومنسيا مع شمس، 
وواقعيا في تحمل المسؤلية مع اسرته. 
- الطبيب د.هشام : انسان ناجح مرهف 
الحس . يشعر بأزمة يوسف . وأزمة شمس 
. وعندما وجد أهتمام شمس بيوسف سألها 
ليه األهتمام ده ؟ شمس : ألنه مريض . 
هشام : بس ؟ - شمس : ال طبعا .فعلم 
بحبها له . فأنسحب بهدوء من حياتها 
الذي  المعالج  الطبيب  العاطفية وظل 
ضحي بحبه في سبيل ابقائها في الحياة 
حتى لو كانت تحب غيره .) هشام سليم 
( جسد الشخصية بحرفية لالحاسيس 
رسالة  وعمق  ابعاد  وادراج  الداخلية 
الطبيب تجاه مرضاه )شمس ويوسف (  
فنجح في اقناع هند )ونحن كجمهور(.   
- أما هند : فهي إنسانة محبة للحياة كل 
همها اسعاد أسرتها : يوسف ورامي. 
)منة شلبي( كانت علي المستوي الرفيع 

لنجمة المستقبل
- عالقة الحب بين يوسف وشمس :

- هذه العالقة كانت سوية ومثمرة – 
مليئة بالحماس للحياة – التحدي للمرض 
– األصرار على الشفاء لتحقيق حلما 
معينا – لشمس : أن تكون راقصة باليه 
في البلشوي وتقديم باليه جيزيل . أما 
يوسف فحلمه يعتبر )أزمة( . فهذا معناه 
عودته لزوجته وتركها . أدرك هشام 
أزمتهما ، وأرسلهما إلي أسوان لتكملة 
العالج . هناك نضج وأكتمل الحب . لكن 
أزمتهما وصلت )للذروة( عند ظهور هند 
ورامي واألب في المستشفى . وتحول 
الحلم إلي كابوس . فقررت شمس ترك 

يوسف حفاظا على أسرته.
المثلث  في  )الصراع(  يظهر  وهنا   -
األساسي بين شمس وهند ويوسف .” 
فهند “ متمسكة بحقها كزوجة ولن تتنازل 
عنه ألخرى . وأصبحت النتيجة : القضاء 

على يوسف وشمس بالموت 
)التضحية( : 

يذهب هشام  إلي هند بصفته طبيبا وإنسانا 
أحب شمس في صمت . وعندما وجدها 
تحب يوسف . رحب بهذا الحب إلنقاذ 
حياتها يقول : الحياة لإلنسان هي أسمى 

شئ في الوجود . فطلب من هند التوقف 
عن األنانية  وترك يوسف للشفاء مع 
شمس بدال من الموت بجانبها. فاظهرت 
هند حبها ليوسف بالعودة لشمس رغم 

معانتها النفسية لحبه ألخرى. 

أظهر السنياريو في هذه المثالية، ما اوضحه 
أرسطو في الدراما : ان )التراجيديا( 
تظهر االبطال أسمي وأرفع مما هي 
عليه في الواقع، بينما )الكوميديا( فهي 
هزلية ومبالغ فيها والبطل أدني أخالقا 

عما هو عليه في الواقع. 
 قدم السيناريو باليرينا مصرية في إطار 
حدوتة رومانسية تخفق القلوب لرؤيتها 
خاصة ) نيللي كريم( في “ باليه جزيل“ 
وموسيقى(   ( جوتييه  تيوفيل  قصة   
أدولف أدم )ونريد من الكتاب تقديم أفالما 
إستعراضية للباليهات العالمية حتى ننمي 
في األطفال سمو األحساس والعواطف 
والثقافة العالمية ألرقي الفنون  فن ( 
الباليه  )خاصة نملك باليرينا مصرية 
تعتبر فخر لمصر . وتعيد مجد السينما 
المصرية في 40 من القرن 20 عندما 
قدمت : نيللي مظلوم – كيتي – فيروز 

– نيللي .
- ارتداء هند في عنقها تحمل صورة 
له  تعبيرا عن حبها  يوسف ، أعطت 
. ثم تبديلها في وقت األزمة بصورة 
رامي، والعودة لها في التضحية لتأكيد 

هذا الحب .
)فقط(:

الفيلم كآبة كبيرة عندما  - غلب على 
كثرت الدموع في المواقف المشحونة 
وكان يكفي التعبير عما بداخل اإلنسان 

من أحزان مثلما فعل  )هشام سليم(
- أن حدوتة قبل النوم لطفل عمره سنتين 
مقبولة . أما رامي  6 سنوات ( فهي 

غير مقنعة( .
-) اإلخراج( : “خالد يوسف” 

مثل  راقيا  فيلما  يوسف  خالد  قدم   -  
فيلما  ويعتبر   . شاهين  يوسف  استاذه 
سياحيا لمصر . فالرقي في الموضوع 
الرومانسي – في فن الباليه الذي افتقدناه 
الغردقة  في  الطبيعية  المناظر  في   –
وأسوان – في أختيار األبطال : هاني 
سالمة – نيللي كريم – منة شلبي – هشام 
سليم كانوا على مستوى رفيع – نيللي 
أبدعت في رقصها على أنغام )برهامز( 
تراها في رقصة التتر، )أدولف أدم لباليه 
جزيل( – )عبد الوهاب( ألنت عمري، 

ورقصتها في أسوان .
- كما استعان خالد بجيل الرواد : رجاء 
الجداوي – عبد الرحمن أبو زهرة – 

أحمد خميس 
- وأيضا فريق أوبرا القاهرة تحت رئاسة: 

)عبد المنعم كامل وأرمينيا كامل( .
يهزان  - وقد ساعدت كاميرا( سمير 
)مدير التصوير . على تصوير المناظر 
الخارجية مثل : محافظة البحر األحمر 
– أسوان – التقرب الروحي الرومانسي 
بين يوسف وشمس بأسوان على ضفاف 
النيل – وتصوير الزواية المختلفة للباليهات 
- كذلك جاءت أغنية الحياة معبرة عن 
المواقف والحالة النفسية للحبيبين مع 
الصوت العذب “لريهام عبد الحكيم” 

وتأليف “كوثر مصطفى” 
- وال ننسى مونتاج : )رباب عبد اللطيف( 
واأليقاع المناسب للرومانسية. ونرى 
الجمهور في باليه جيزيل وتركيب وضبط 

الصوت مع الرقص .
خالد  المخرج  ورائه  كان  هذا  كل   -
يوسف الذي أمتعنا برومانسية القرن 
ناحية  من  جريئة  خطوة  وكانت   21
التكاليف واإلنتاج – فهذا الفيلم يحسب 
له – وأرجو أن يكرر التجربة لتقديم 
نيللي كريم في باليهات أخرى . فهو 
إلي جانب أنه أعاد لنا عالم الرومانسية 
الروحاني نجد أنه قدم رسالة سامية وهي) 
أن الحب الحقيقي يكمن في التضحية 

وليست في األنانية( . 
- فتحية مني لك يا .. خالد يوسف . 

فيلم »ريما«،     يواصل فريق عمل 
المقرر  العمل ومن  تصوير أحداث 

التصوير خالل  اإلنتهاء من  يتم  أن 
الفترة المقبلة.

فاخر،  هالة  الفنانة  وتجسد 
شخصية جدة ريما التي تجسدها 
القادر ووالدة  الطفلة ريم عبد 
إيهاب فهمي والتي  الفنان 
تساعد حفيدتها علي القدرات 
الخاصة التي تحملها وترثها 

من والدها.
ويشارك هالة فاخر في 
فيلم »ريما«، كال  بطولة 
إيهاب فهمي، محمد  من 
ثروت، والطفلة ريم عبد 
القادر، فراس سعيد، مها 
نصار، عالء مرسي، أحمد 
كلوديا، منى ثروت،  إمام، 
إخراج  أنور،  أحمد  تأليف 

معتز حسام الدين.

هالـة فاخـر جـدة »رميـــا« 
ووالدة إيهاب فهمي

قبل عرض فيلم 
 تفاصيل أوىل أغانيه اخلاصة

The Addams Family

الكاتبة والسيناريست     نشرت 
إنجي عالء مجموعة صور من 
الجديد “بال دليل”،  كواليس مسلسلها 
والذي يلعب بطولته الفنان خالد سليم.

بنحافة الفتة،  خالد ظهر في الصور 
حيث خسر الكثير من وزنه، وهو ما 
أثار قلق جمهوره بشدة، وتساءلوا 
عن أسباب خسارته لوزنه بهذا 

الشكل الذي غير مالمحه.
المصري  الفنان  جمهور   
يعاني من أي  تساءلوا إن كان 
أمراض تسببت في ذلك، 
فيما تكهن البعض بأنه خسر 
وزنه من أجل دوره في 

المسلسل الجديد.
بطولة  في  ويشارك 
مسلسل “بال دليل” كل 
من خالد سليم، ودرة، 
وحازم سمير، وجمال عبد 
الناصر، وإسالم جمال، 
وأكرم الشرقاوي، وعمر 
الشناوي، وأحمد كرارة 
وإنعام الجريتلي ومها 
هشام  وديانا  نصار 
وشيرين عرفة وجاري 

التعاقد مع باقي األبطال، إخراج 
منال الصيفي وتأليف إنجي عالء 
الفنى فتحى  المنتج  وإنتاج سينرجى، 

إسماعيل.
وكان خالد سليم قد تعرض ألزمة 
صحية شديدة مؤخرا، حيث اكتشف 

إصابته بورم في األحبال الصوتية.
الفترة ووصفها  خالد تحدث عن هذه 
بالقاسية جدا، عندما شعر بآالم شديدة 
الطبيب  له  في أحباله الصوتية، وأكد 
في البداية أنه يعاني من تجمع دموي.

أنه بعد أن عمل  أكد  المصري  الفنان 
أنه مصاب  تبين  الفحوصات  بعض 
أنه ورم حميد  تبين  بورم، وبالتحليل 
في األحبال الصوتية، الفتا إلى إن هذه 
الفترة مرت عليه بصعوبة، حيث ظل 
ممنوع من الكالم، لمدة 20 يوم، وظل 

لفترة ممنوع من الغناء أيضا.
العالج  أثناء فترة  أنه  إلى  خالد أشار 
تعاطى أدوية بها كورتيزون، مما 
تسبب في زيادة كبيرة في وزنه 
الـ120 كيلو، ولذلك عندما  وتجاوز 
لتمارين  انتهت فترة عالجه خضع 
قاسية النقاص وزنه، ومازال يذهب 

إلى الجيم باستمرار.

»تورونتو السينمائي« حيتفي بـ »جودي« لرينيه زيلوجير



رئيس الوزراء الكندي حيل الربملان وإجراء االنتخابات 
يف 21 أكتوبر

  
الكندي  الوزراء  رئيس  أمر   
األربعاء،  يوم  ترودو  جاستن 
لما  وفقا  وذلك  البرلمان  بحل 
أعلنته محطة تلفزيون )سي بي 

سي( الكندية الرسمية.
االنتخابات  موعد  يتحدد  بهذا 
في  متوقع،  هو  كما  البرلمانية، 
أكتوبر  من  والعشرين  الحادي 
المقبل، ولتبدأ المعركة االنتخابية 

رسميا والتي تستمر 40 يوما.
وتظهر نتائج استطالعات الرأي 
تساوي كفتي حزب ترودو الليبرالي 
في الوقت الراهن مع أشرس منافسيه 
الحزب المحافظ بزعامة اندرو شير.

تجدر اإلشارة إلى أن ترودو واجه 
خالل األشهر الماضية فضيحة فساد 
بخصوص تحقيقات ضد شركة )إس 
إن سي الفالين( الكندية في تهم فساد 

ورشاوى.
وقف  بمحاولة  اتهاما  ترودو  ويواجه 
وزيرة  تجريها  كانت  التي  التحقيقات 
العدل السابقة وقدامى المحاربين الُمستقيلة 

من حكومته جودي ويلسون.
من  استقالتها  أعلنت  ويلسون  وكانت 
وجهت  التي  االتهامات  بعد  منصبها 
لها بالخضوع لضغط حكومي لغض 
القضائية  التحقيقات  وتوقف  الطرف 

ضد إحدى الشركات الفاسدة.
وتولت ويلسون منصب وزيرة العدل 

إسناد  يتم  أن  قبل  ترودو  حكومة  في 
منصب وزيرة المحاربين القدامى، ولم 
الرئيسي  السبب  ويلسون عن  تكشف 

وراء استقالتها.
وكانت لجنة قيم قد خلصت في منتصف 
أغسطس الماضي إلى أن ترودو تصرف 

بشكل خاطئ في هذه القضية.

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا
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آثار تطبيق قانون حظر ارتداء احلجاب على املعلّمات يف مدارس كيبيك
 برزت هذه األيام آثار تطبيق قانون علمانية الدولة  في 
مقاطعة كيبيك الذي يحظر ارتداء الرموز الدينية على 
موظفي الدولة بما فيهم المعلمات الالئي يرتدين الحجاب.

ففي منطقة مونتريال، رفضت اللجان المدرسية تعيين ما 
ال يقل عن سبعة مرشحين لشغل منصب تعليمي ألنهم 

رفضوا نزع رموزهم الدينية.
ووفقا للجنة المدرسية في الفال، فإجماال، سّجلت هذه 
األخيرة »خمسة طلبات تتعلق بمرشحين جدد للتدريس 
الدينية.   الثانوية، رفضوا نزع رموزهم  المدارس  في 
وبذلك ال يمكنمهم االستفادة من التدابير االنتقالية ولم 

تُقبل ترشيحاتهم.«
وتقول كاترين بوفيه- سان بيير ، رئيسة تحالف المعلمين 

في مونتريال »نحن أمام وضع محزن حّقا. من الواضح 
أننا نريد تقديم دعمنا ومساعدتنا للمعلمين الذين يعيشون 

هذا الموقف، لكننا مقيّدون بهذا القانون.«  
وفي اللجنة المدرسية  بوانت دو ليل »  CSPI« في مونتريال 
تّم رفض مرشحتين لنفس السبب، وفقًا لرئيسها  ميفيل غودرو. 
وقال هذا األخير :« قلنا لهما إنه إذا أرادتا التعاقد معنا، فعليهما 
نزع رموزهما الدينية )الحجاب(. وفي كلتا الحالتين، رفضتا.«

وأضاف رئيس اللجنة المدرسية أن هذا له تأثير على التوظيف. 
»لقد تقّدم شخصان مؤهالن للتدريس لكن لم يمكننا قبولهما 

ألنهما كانا يرتديان رموزا دينية. نحن نطبّق القانون.«.
ويجب على اللجان المدرسية في كيبيك تطبيق القانون حتى 
وإن كانت في حاجة ماسة للمعلمين في مدارسها.  وترفض 
اللجان المدرسية المتدّربين الذين يرتدون رموزا دينية وإن 

لم ينص القانون على ذلك.
ويقول ميفيل بودرو، رئيس اللجنة المدرسية بوانت دو ليل

»إنها ليست مسألة تمييز.« ويوضح هذا األخير أن لجنته 
المدرسية ترغب في استقبال المتدربين الذين ستكون قادرة 
على توظيفهم في وقت الحق. »احتياجاتنا، على مستوى 
أعضاء هيئة التدريس، كبيرة لدرجة أننا ال نملك ترف فقدان 

شخص. لذلك، إذا كان لدينا خيار بين شخص يرتدي رمزا 
دينيا ظاهرا وآخر ال يرتديه، فسوف نختار الشخص الذي 
ال يرتديه، ألننا نسعى لنكون قادرين على توظيفه في نهاية 

المطاف«.
وذكرت لجنة حقوق اإلنسان وحقوق الشباب في كيبيك على 
أنها، منذ دخول قانون العلمانية حيّز التنفيذ في 16 يونيو 
حزيران الماضي، تلقت شكوى واحدة للتمييز على أساس 

الدين في مجال العمل، و ال تتعلّق بعملية التوظيف.
ومن ناحية سيمون جوالن-باريت ، وزير الهجرة في كيبيك
»الوظيفة المستهدفة هي التدريس. لذلك ال يمكن التدريس 

وارتداء الرموز الدينية.«
وينص قانون علمانية الدولة على أنه يجب على جميع المؤسسات 
البرلمانية والحكومية والقضائية احترام مبدأ الفصل بين الدين 
والدولة والحياد الديني للدولة والمساواة بين جميع المواطنين 

وحرية الضمير والدين.
وينص على حظر ارتداء الرموز الدينية من قبل موظفي 
الدولة في وضع سلطة )القضاة، ضباط الشرطة، المدعون 
العامون، حراس السجون( وغيرهم من موظفي الحكومة، 

وخاصة معلمي المدارس العمومية االبتدائية والثانوية.

املشّردون وحماذير التضليل االعالمي يف احلمالت االنتخابّية
  

  تسعى العديد من المنّظمات لتزويد المشّردين بالمعلومات 
مع بداية الحملة االنتخابيّة، وتجنيبهم األخبار المضلّلة، 
ال سيّما وأّن الكثيرين منهم يجدون صعوبة في الوصول 
إلى المعلومات وليس لديهم  عنوان يقيمون فيه أو إمكانيّة 

الوصول دوما إلى شبكة االنترنت.
وغالبا ما يبحرون في الشبكة لفترات قصيرة  في المكتبات 
العاّمة أو في برامج اتّصال جامعيّة وفق ما تقوله ديون 
تدور  التي  كولومبيا  بريتيش  جامعة  في  الباحثة  بيالن 
أبحاثها حول محو األميّة الرقميّة في إيست سايد فانكوفر.
باستمرار  االنترنت  خدمة  توّفر  عدم  إّن  بيالن  وتقول 
من  تناقله  يتّم  مّما  المعلومات  لجمع  يدفعهم  للمشّردين 

أخبار، غالبا ما يتّم تحويرها لدى نقلها.
ويواجه نحو من 5 آالف مشّرد في مقاطعة ألبرتا هذه 
المشكلة، وقد بلغ 90 بالمئة منهم السّن القانونيّة التي يحّق 
لهم فيها التصويت حسب وكالة االحصاء هوم وارد تراست.

وتقول إحدى المشّردات، ديزي ماكنزي، إنّها تسعى دوما 
ألن تكون على اّطالع على األخبار قبل موعد التصويت 
في االنتخابات التشريعيّة الفدراليّة التي تجري في الحادي 

والعشرين من تشرين األّول أكتوبر المقبل.
وتؤّكد على أهميّة احترام حقوق المشّردين ومشاعرهم 
وأن يحصلوا على المعلومات أسوة بسواهم من المواطنين.

ويسعى مركز ستريت بويل للخدمات للمشّردين في مدينة 
ألبرتا، إلى مساعدة كّل من  ادمنتون، عاصمة مقاطعة 

يلجأ إلى خدماته، في الحصول على المعلومات المتعلّقة 
باالنتخابات والحملة االنتخابيّة.

وأفادت األبحاث أّن األشخاص المتأثّرين بالفقر هم أكثر 

عرضة لألخبار المزيّفة والحمالت المضلّلة.
ويرى إليوت تانتي مسؤول االتّصاالت في مركز بويل 
ستريت للخدمات للمشّردين في إدمنتون، أّن التحّدي األكبر 

يكمن في الوصول إلى صناديق االقتراع.
الفقر  في  يعيشون  الذين  المشّردين  من  العديد  ويشعر 

والتهميش بالحرج من التصويت كما يقول تانتي.
ويضيف بأّن مركز بويل ستريت سيُستخدم كمكتب تصويت 
في  الحال  كانت  كما  المقبلة،  الفدراليّة  االنتخابات  في 

االنتخابات التشريعيّة المحليّة في ألبرتا.

جناح كبري للعرض املسرحي “ها ها ها بالعربي”
  

 كان لي متعة حضور العرض المسرحي الناجح )ستاند 
أب( الذي نظمه المركز الثقافي العربي الكندي بالتعاون 
مع جمعية الطالب السوريين في جامعة كونكورديا مساء 

يوم السبت 7/9/2019 الجاري في تمام الساعة السادسة 
مساًء، تحت عنوان »ها ها ها بالعربي«، والذي استمتعت 
بما قدمه نجومه من الجنسين من فواصل كوميدية متنوعة، 
بدءاً من الفنانة رانيا الحلو الذي تميزت بإطاللتها الخاصة 
والمعبرة في نقل الموقف الكوميدي للسادة الحضور بطالوة 
ويسر، كما كان كذلك هو الحال مع النجم كريم حمدي 
الذي فعل ما يحلو وأسعد  المصري األصل »الشفاط« 

الحضور حد الضحك الهستيري.
ليصطحبنا بعد ذلك الفنان بالفطرة إلياس صدقني الذي 
نجح بتقديم فقرته الكوميدية بسالسة ترتقي لحد االمتاع، 
وكان لضيف شرف هذه الليلة، المسرحية القديرة عايدة 
صبرا حضورها المتميز على خشبة المرسح من حيث 
اللطف والتمكن والتواضع المالزمين لها والمعبرين عن 

قدراتها الفنية في تجسيد المواقف الكوميدية.
كذلك كان الحال مع الفنانة الشابة ساندي البيطار التي تفوقت 
على نفسها وأسعدت الحضور بفنها وقدراتها التعبيرية، 

أما الفنان جوني الحاج ال يسعنى سوى أن أصفه بالفنان 
القادر على التعبير المسرحي حركياً وفكرياً بصورة أكثر 
من رائعة ومحببة للنفس، لنصل في الختام للكوميديان 

وحدث  بوعلي،  مبارك  الكندي  المغربي  الفنان  الكبير 
وال حرج والذي ذكرني بنجم الكوميديا الفنان المصري 
القدير محمد هنيدي، حيث صال وجال كما يحلو له على 
خشبة المسرح في تقديم فاصله الكوميدي المتميز بكل 
ما في معنى الكلمة، والذي اتوقع له أن يكون في القريب 
العاجل واحد من أكبر فنانين الكوميديا في العالم العربي، 

كما أثبت نجاحه على مسرحنا المهجري.
وأخيراً البد وأن نتوجه بكل الشكر والتقدير للسيدة الدكتورة 
UQAM ورئيسة  في جامعة  األستاذة  عقيلة صخري 
المركز الثقافي العربي الكندي ولنائبها المحترم الصديق 
األستاذ عزيز داوني، لكل ما بذاله من جهود تنسيقية لتقديم 
هذا العرض الذي حضره ما يقارب من 170 شخصاً  من 

الكنديين من مختلف األصول العربية.
مع كل التهاني وأطيب األماني بتقديم المزيد والمزيد من 

األعمال الناجحة.
فريد زمكحل

جتمع أكثر من رائع حلزب احملافظني يف الفال بوجود 
رئيس احلزب والعديد من املرشحني

 شهد Centre du Congrès Palace  بالفال اجتماع 
 Andrew من العيار الثقيل لرئيس حزب المحافظين السيد
Scheer وعديد من المرشحين عن الحزب عن عدة دوائر 
انتخابية في االنتخابات الفيدرالية القادمة وسط حضور 
له ولسياساته االنتخابية  المؤيدين  جماهيري كبير من 
المعلنة لخوض االنتخابات التشريعية القادمة ضد الحزب 

الليبرالي الحاكم وزعيمه الحالي جوستان ترودو.
حيث شهد هذا اللقاء الذي أقيم يوم الخميس 5 سبتمبر 
الجاري في تمام الساعة السادسة مساءاً، تناغم كبير بين 
الحزب،  أندرو شيري رئيس  الحضور والسيد  السادة 
الذي تكلم عن االخطاء التي ارتكبها الحزب الليبرالي وال 
تغتفر تحت رعاية جوستان ترودو، وأضرت كل الضرر 
بالمصالح الكندية على مستوى الوطن والمواطن، وتعهد 
في حال فوز حزب المحافظين بالعمل على تصحيح كل 
هذه األخطاء مع محاسبة المسئولين عنها بوضوح وشفافية.
وكان للسيدة ريما الحلو مرشحة حزب المحافظين عن 
دائرة Vimy Laval الدور الكبير في تنظيم هذا اللقاء 
ونجاحه إلى هذا الحد، نظراً لشعبيتها الجارفة ومحبة 
الجنسيات لشفافيتها ومصداقيتها  لها من جميع  الناس 
مستوى  على  االنتخابي  برنامجها  تحقيق  في  المطلقة 
دائرتها االنتخابية بكل نزاهة وأمانة في حال نجاحها 
وانتخابها لشغل هذا المنصب، والتي كانت تشغله النائبة 
الصديقة إيفا ناصيف عن الحزب الليبرالي وقدمت فيه 
الكثير والذي ولألسف قام الحزب الليبرالي بعد كل ذلك 
باستبعادها من قائمة مرشحيه بدون سبب منطقي معروف.
كل الشكر والتقدير لحزب المحافظين ولرئيسه وأيضا 

الحلو  السيدة ريما   Vimy الحالية عن دائرة  لمرشحته 
على هذا اللقاء التوضيحي الهام والذي يُسعدني بصفتي 
الشخصية والمهنية أن أعلن مساندتي لها ولحزبها، وأتمنى 
من كل مواطن كندي شريف أن يحذو حذوى في هذه 

المهمة الوطنية الساعية لتصحيح الكثير من اخطاء الحزب 
الليبرالي وأخطاء رئيسه التي ال تغتفر .
مع أطيب األماني بالنجاح والتوفيق!

فريد زمكحل

أولويات األمم األوائل يف االنتخابات الكندية الناخبون يف مانيتوبا جيّددون ثقتهم 
جمعية حبزب احملافظني يف املقاطعة زعيم  بيليغارد،  بيري  المااضي،  االثنين  قّدم   

األمم األوائل،  قائمة أولوياته لالنتخابات الفيدرالية التي 
ستجري في 21 أكتوبر تشرين األول المقبل.

تمثل  التي   )AFN( األوائل  األمم  جمعية  رفضت  وإن 
سياسي  تشكيل  أي  دعم  كندا،  أنحاء  جميع  من  زعماء 
التعّهد  السياسية  األحزاب  جميع  من  طلبت  فأنها  معين، 

بالتزامات محددة.
التي  االنتخابية  الحملة  خالل   ،2015 عام  في  وللتذكير 
جمعية  طالبت  السلطة،  إلى  ترودو  جوستان  أوصلت 
الفجوة« بين شعوب األمم األولى  بـ »سد  األمم األوائل 

وبقية الكنديين.
كان  ؟  الفجوة  تقلّصت  هل  بيلغارد  بيري  ُسئل  وعندما 
بنعم،  جوابه : ال. وهل كانت هناك تغييرات ؟  فأجاب 

»لكن يجب أن نواصل حركتنا«.
بشأن  إجراءات  اتخاذ  إلى  األوائل  األمم  جمعية  وتدعو 
ضمان  وتريد  الوطنية  األولوية  لتكون  المناخ  تغير 
السياسة  تطوير  في  األوائل  لألمم  المباشرة  المشاركة 
البيئية الفدرالية باإلضافة إلى كيفية إنفاق أموال ضربية 

الكربون .
وتؤّكد الجمعية على ضرورة إحداث »تغيير جذري« في 
مشكلة الوجود المتزايد ألفراد األمم األوائل في السجون 
الكندية.  ففي الفترة ما بين عامي 2017 و 2018، كان 
السجناء من السكان األصليين يمثلون 28 ٪ من إجمالي 

عدد السجناء في السجون الفدرالية، على الرغم من أنهم 
 ، الكنديين  السكان  إجمالي  من   ٪  4,3 يمثلون سوى  ال 

وفقا للتقرير السنوي لمحقق السجون في كندا.
وتدعو جمعية األمم األوائل إلى توفير المزيد من فرص 

التنمية االقتصادية للسكان األصليين ، بما في ذلك برامج 
ريادة أعمال أفضل للنساء والشباب وبنك  للبنية التحتية 

لألمم األوائل.
أفراد  من   61,5٪ صّوت   ،2015 عام  ففي  ولإلشارة، 
العدد  هذا  يرى  أن  بيليغارد  بيري  يوّد  و  األوائل.  األمم 

يتزايد.

احتمال اخنراط رئيس حكومة ألربتا يف احلملة االنتخابية الفيدرالية

  جّدد الناخبون في مانيتوبا ثقتهم برئيس الحكومة وزعيم حزب 
المحافظين المحلّي برايان باليستر في االنتخابات التشريعيّة التي جرت 
يوم الثالثاء في المقاطعة بعد حملة انتخابيّة قصيرة نسبيّا استمّرت 

أربعة أسابيع.
وفاز المحافظون بحكومة أغلبيّة، وأّكد باليستر أّن المحافظين حصلوا 
أن منحهم  بعد  السياسي  برنامجهم  لمواصلة  الضوء األخضر  على 

الناخبون حكومة أغلبيّة لوالية ثانية.
وليس  األمام  نحو  السير  الناخبون  اختار  االنتخابات،  كّل  في  "كما 
التراجع إلى الوراء" قال برايان باليستر في خطابه بعد إعالن النتائج.

وفاز المحافظون بـ36 مقعدا من أصل 57 مقعدا في الجمعيّة التشريعيّة 
التي  األخيرة  االنتخابات  عن  مقاعد  بأربعة  أقّل  أي  المقاطعة،  في 

جرت عام 2016.
بعمل  وتعّهد  حكومته  أداء  في  الضعف  نقاط  ببعض  باليستر  وأقّر 

أفضل في واليته الثانية.
"علينا أن نجري تحسينا في مجال االستراتيجيّات والتواصل مع عّمال 
الخّط األمامي، وفي ما يجري ولماذا يجري بهذه الطريقة" قال رئيس 

حكومة مانيتوبا.
وأضاف بأنّه ال يمكن أن نأخذ على الحكومة أنّها فازت بدعم نصف 

المواطنين في دورتين انتخابيّتين متتاليتين.
المرتبة  المعارض في  المحلّي  الجديد  الديمقراطي  الحزب  وقد حّل 
الثانية وفاز بستّة مقاعد إضافيّة، ليحصل على 18 مقعدا في الجمعيّة 

التشريعيّة، ونال الحزب الليبرالي المحلّي 3 مقاعد.
وأعرب زعيم الديمقراطيّين الجدد واب كينو  عن اعتقاده بأّن حزبه لم 
يُمَنَ بالهزيمة، مشيرا إلى أنّه زاد عدد مقاعده في الجمعيّة التشريعيّة.

وفاز الحزب الليبرالي المحلّي بثالث مقاعد، وأعرب زعيمع دوغالد 
المونت عن ارتياحه للحملة االنتخابيّة التي اجراها حزبه.

ويشار إلى أّن رئيس حكومة مانيتوبا اختار اجراء االنتخابات بعد 3 
سنوات على فوزه بالسلطة ، أي قبل الموعد المحّدد لها في تشرين 

األّول اكتوبر 2020 .

يتوقع الكثيرون من مراقبي الساحة السياسية الكندية 
أن ينخرط رئيس حكومة مقاطعة ألبرتا في غرب 
كندا جايسن كيني في الحملة االنتخابية الفدرالية من 
 )PCC – CPC( أجل دعم حزب المحافظين الكندي
بقيادة أندرو شير في بعض الدوائر االنتخابية، السيما 
في منطقة تورونتو، التي من المتوقع أن تشهد تنافساً 
قوياً بين الحزب المذكور والحزب الليبرالي الكندي 
)PLC – LPC( الذي يقوده رئيس الحكومة الخارجة 

جوستان ترودو.
"من الممكن جداً"، يجيب زعيم حزب المحافظين 
المتحد )UCP( عندما يُسأل ما إذا كان ينوي دعم 
المحافظين في الحملة االنتخابية الفدرالية التي انطلقت 

اليوم بشكل رسمي.
"قد أقوم بمساعدة بعض المرشحين" في مقاطعة 
أونتاريو، "على هامش بعض األسفار"، يوضح 

كيني الذي يستعد للقيام ببعض الرحالت، من بينها واحدة 
إلى الواليات المتحدة األسبوع المقبل.

وستكون هذه المساعدة من كيني لحزب المحافظين الكندي، 
في حال حصولها، مبادرًة غير عادية من ِقبل رئيس حكومة 

مقاطعٍة في حملٍة انتخابيٍة فدرالية.
ويرى كيني أن تشكل إعادة انتخاب حكومة جوستان ترودو 

الليبرالية كارثًة اقتصادية أللبرتا .

وأبرز المواضيع التي يوليها رئيس حكومة أغنى مقاطعات 
الكربون ودعُم  أهميًة هي معارضة ضريبة  بالنفط  كندا 
قطاع الطاقة. ويتفق كيني في هذْين الموضوعْين مع شير.
الفدرالية ليست غريبة على كيني  يُشار إلى أن السياسة 
الذي كان وزيراً في حكومات حزب المحافظين الكندي 
بقيادة ستيفن هاربر. وأبرز الوزارات التي اضطلع كيني 
بمهامها كانت الهجرة والمواطنة، وذلك بين تشرين األول 

)أكتوبر( 2008 وتموز )يوليو( 2013.
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  تعد إسبانيا من أجمل البالد للسياحة وخصوصاً للعوائل، 
حيث تعد من أجمل دول أوروبا وتعد من الوجهات المثالية 
لكي تقضي أنت وعائلتك اإلجازة في هذه الدولة الرائعة، ومن 
السياحية  الوجهات  العديد من  بها  إسبانيا  بالذكر أن  الجدير 
الشاطئية والثقافية حيث تحتوي على  السياحة  الرائعة مثل 
القصور والمتاحف والقالع اإلسالمية والغير  العديد من 
اإلسالمية، السياحة في إسبانيا تتطلب شخص محب للجمال 
وعلى أتم االستعداد لتناول أشهى وأجمل األكالت التي يتميز 

بها المطبخ اإلسباني.
نصائح للمسافرين من العوائل إلى إسبانيا

-على الغير المتوقع فإن أغلب السكان اإلسبان ال يستخدمون 
اإلسبانية كلغة أولي بل كلغة ثانية، 
في كتالونيا يتحدث سكانها اللغة 
أولى وكذلك في  الكتالونية كلغة 
الباسك يتحدثون الجاليكية وغيرها 
من المناطق التي ال يتحدث السكان 
فيها اللغة اإلسبانية كلغة أولي رغم 
أن كل سكان إسبانيا يجيدون اللغة 
اإلسبانية إال أنهم يفضلون استخدام 

لغاتهم األم.
الممكن أن تصل درجات  -من 
الحرارة في قرطبة ومدريد وإشبيلية 
إلى درجات حرارة مرتفعة للغاية 
تصل إلى أربعين درجة في شهر 

أغسطس وشهر يوليو.
-يعد المطبخ اإلسباني من أفضل 
المطابخ عالمياُ، حيث أنه يتمتع 
المتنوعة  بالعديد من األكالت 
والتي تميل وتتأثر بشكل كبير 

بالمطابخ الشرقية.
-ال يتحدث اإلسبان اللغة اإلنجليزية 
بإتقان إال فئة قليلة للغاية، لهذا من 
األفضل أن تتعلم بعض من اللغة 
التعايش  اإلسبانية حتى تستطيع 

ولو قلياًل معهم.
المدن  -تعد برشلونة من أجمل 
الرغم من  اإلسبانية ولكن على 
هذا فهي مشهورة نوعاً ما بالسرقة 
والنشالين، ولكن إذا اتبعت بعض 
االحتياطات فستكون كافية لتضمن 

لك رحلة جميلة.
-كل المناطق في إسبانيا تعد بلد بحد 
ذاتها، حيث أن إسبانيا تنقسم إلى 
17 منطقة أو إقليم ومن أشهرهم 
إقليم كتالونيا الذي تعد عاصمتها 
برشلونة من أشهر المدن اإلسبانية، 
وكل إقليم من هذه األقاليم يتمتع 
بحكم شبه ذاتي، ولكل إقليم ثقافته 

الخاصة التي يعتز بها.
الممكن أن تقضي أجمل  -من 
العطالت في إسبانيا دون القلق 
للرحلة  المحددة  الميزانية  على 
حيث أن إسبانيا من أرخص 
الدول والتي تتمتع بأسعار معقولة 
بالنسبة لكثير من الدول األخرى 

وخصوصاً جنوب إسبانيا.
-من العادات التي يحبها اإلسبان 
لياًل  التنزه لوقت متأخر  هو 
والخروج في األوقات المتأخرة، 
لهذا فإن عادتهم بالنسبة لتناول 
العشاء دائمًا ما تكون  وجبة 

متأخرة أيضاً.
-هناك العديد من المهرجانات التي 
تقام في إسبانيا ويعد أشهر وأكثر 

المهرجانات التي يهتم بها اإلسبان هو مهرجان التراشق بالطماطم 
وكذلك مهرجان البصل األخضر ومهرجان النار وغيرهم.

أشهر المدن السياحية في إسبانيا مدريد
مدريد هي العاصمة اإلسبانية التي تعد من أجمل وأشهر المدن 
في إسبانيا وتشتهر هذه المدن بالعديد من المعالم التاريخية 
والتي تضم المتاحف والقصور التاريخية، كما أن أغلب السياح 
يجعلون من مدريد الوجهة األولى لهم التي تنطلق منها رحلتهم 

إلى باقي أنحاء إسبانيا.
وتعد مدريد معقل واحد من أقوي أندية إسبانيا والعالم، وهو 
نادي لاير مدريد، وتشتهر مدريد بالعديد من الحدائق، كما 
تتمتع بالحياة الليلة التي ال تنقطع واألنشطة الترفيهية الرائعة 
وخصوصاً لألطفال، كما أنها تشتهر بالمقاهي والمطاعم التي 

تتميز برقي تصميمها المعماري الفريد.
برشلونة

هي عاصمة إقليم كتالونيا تقع على البحر المتوسط كما أنها 
محاطة بسلسلة جبال كويسروال، وتتمتع برشلونة بالعديد من 
المعالم التاريخية مثل البلدة القديمة وحي القوطي الذي ما زال 
العصور  ما أشتهر به منذ  دائماً  الذي  القديم  بالطابع  يحتفظ 
الوسطى والعصر الروماني، وتحتوي على شارع الرامبال 
الذي يعد من أشهر الشوارع التجارية ألنه يحتوي على محالت 

تجارية ومطاعم في غاية الفخامة، كما أنها تحتوي على نادي 
برشلونة النادي األشهر في العالم والذي يعد من أقوي وأشهر 

األندية في العالم وفي إسبانيا.
غرناطة

تعد من أجمل وأشهر المدن األندلسية التاريخية التي تبتعد عن 
البحر 700 متر فقط، فهي تقع على أعلى سفوح جبال سييرا 
في نيفادا، ومن أشهر المدن التي تعرف بها المدينة هي قصر 

أو قلعة الحمراء من التراث األندلسي العريق.
اشهر االماكن السياحية في غرناطة:

لنتعرف سويّاً على اهم وجهات السياحة في اسبانيا غرناطة 
والتي يعتبرها الكثيرون شاهداً بارزاً على روعة الحضارة 
التي  العمارة  االسالمية وفن 
الحكم  كانت سائدة في عهد 

االسالمي لالندلس
قصر الحمراء

في  الحمراء  قصر  يعتبر 
االماكن  اهم  من  غرناطة 
السياحية في غرناطة وهو 
قصر اثري يعود تاريخ بناؤه 
الى عام 889 وقد كان في ذلك 
الوقت حصناً منيعاً الى أن تم 
تحويله إلى قصر ملكي من قبل 
سلطان غرناطة يوسف األول .

حي البيازين
من اجمل االماكن السياحية في 
غرناطة وهو حي اندلسي قديم 
مازال يحتفظ بهويته االندلسية، 
يعتبر حي البيازين من اشهر 
وجهات السياحة في غرناطة 
اسبانيا حيث يقصده الكثير من 
السياح لرؤية معالمه التاريخية 
التي تتجسد بشوارعه الضيقة 
وابنيته الجميلة، الحي مصنف 
اليونسكو كأحد  لدى منظمة 

مواقع التراث العالمي
كاتدرائية غرناطة

تعد الكاتدرائية من اشهر معالم 
تمتاز  غرناطة اسبانيا حيث 
المعماري الذي  بتصميمها 
القوطي  يجمع بين الطراز 
والنهضوي، بنيت الكاتدرائية 
فوق مسجد غرناطة الذي بناه 
بنو االحمر وهم أمراء غرناطة 
آنذاك بعد االستيالء على المدينة 
عام 1492، وهي اآلن من اهم 
االماكن السياحية في غرناطة 

منتزه العلوم
العائلة  لنزهة مع  مكان رائع 
المعرفة والترفيه،  بين  يجمع 
العلوم هو عبارة عن  منتزه 
متحف علمي يستقطب الكثير من 
الزوار ومن مختلف االعمار. 
يقع المتحف على مساحة تقدر بـ 
70 الف متر مربع ويعد من اهم 
معالم السياحة في غرناطة وأول 

متحف من نوعه في اسبانيا.
يضم المتحف العديد من االقسام 
الفلكي وقسم  منها المرصد 
الفيزياء والميكانيك وقسم تفاعلي 
مخصص للتجارب التي تناسب 
االطفال وغيرها من االقسام.

متحف غرناطة األثري
المتحف من اهم  يعتبر هذا 
معالم السياحة في غرناطة 
النادرة، يقع متحف  القطع االثرية  الكثير من  حيث يضم 
القرن  الى  تاريخي يعود  مدينة غرناطة االثري في قصر 
16 ميالدي ويتكون من طابقين ويعرض حضارات عديدة 
الرومانية والفينيقية  المنطقة ومن ضمنها الحضارة  حكمت 

والقرطاجية والعربية وغيرها
جنة العريف

القصر االحمر من اجمل  الواقعة داخل  العريف  تعد جنة 
اماكن السياحة في غرناطة اسبانيا حيث تجتذب الكثير من 
المناظر  الهدوء واالسترخاء وسط  الذين ينشدون  الزوار 

الجميلة التي تحتويها
تقع مجموعة الحدائق هذه في مكان مرتفع بحيث يمكن مشاهدتها 

من جميع انحاء مدينة غرناطة 
منتزه سيرا نيفادا الوطني

احد اشهر المنتزهات الوطنية في مدينة غرناطة اسبانيا وهو 
جزء من محمية طبيعية، يضم المنتزه مشاهد طبيعية رائعة 
تتمثل باالنهار والبحيرات والجبال المكسوة بالثلوج كما يحتوي 

العديد من الحيوانات التي تعيش في البيئة الجبلية.
يعتبر المنتزه من اجمل اماكن السياحة في غرناطة اسبانيا 
ويستقطب الكثير من السياح خصوصاً عشاق رياضة التزلج 

على الجليد وتسلق الجبال.

الكلمــات املتقاطعة 
افقيا:

-1 ممثل أمريكي 
قصة   – باإلنجليزية  واحد   2-

وفيلم إلحسان عبد القدوس
صوت   – متشابهان   3-
القلب  في   – )معكوسة(  فرقعة 

)معكوسة( 
-4 بدنه – ما يتصف به الشباب 

أحيانا)معكوسة( 
شادوف   – متشابهان   5-

)مبعثرة( 
-6 يأتي )معكوسة( 

موسيقار   – سئم   – سوستة   7-
ألماني قديم 

-8 للتفسير – للنصب )معكوسة( 
– من الورود 

-9 مسار – أسم الفاعل من يرشو
مدينة   – المخاطب  ضمير   10-

فلسطينيية 

رأسياً :
ليبيريا  جمهورية  رئيس   1-  

والعب كرة سابق 
-2 أحد األحالف – األسم األول 

لالعب زملكاوي سابق 
نصف   – أجلي  من   – دق   3-

كلمة متين 
-4 عمل – هش الذباب 

-5 حيوان أليف – جمع يومي 
 – أمين  لمصطفى  قصة   6-

ضعف )معكوسة( 
-7 زعيم صيني سابق – والدة 

– أهز 
-8 نطالب – مؤذن الرسول 

 – رمضان  مستلزمات  من   9-
ابوح 

مصري  وزراء  رئيس   10-
راحل 

حل الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Les proverbes en français et arabe
- Qui trop embrasse mal étreint 

 - الطمع يقل ما جمع
- après la pluie le beau temps

 - بعد العسر يسر

كوستا: جريزمان حقق حلمه باللعب بجوار ميسي

    أبدى زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى 
تعيين  لفكرة  التام  السابق رفضه  منتخب مصر 

عصام الحضري في جهاز الفراعنة الجديد.
وقال عبد الفتاح في تصريحات صحفية أن فكرة 
للعمل كمدرب حراس مرمى  الحضري  ترشيح 
بمثابة مجاملة  بعد  الجديد  الفني  الجهاز  ضمن 
فاضحة وهراء كبير في ظل عدم إمتالكه المؤهل 

والخبرة الكافية للقيام بذلك الدور.
وأضاف مدرب الحراس السابق أن تعيين الحضري 

المدربين  بكافة  إستهتار واضح  بمثابة  سيكون 
المؤهلين لشغل ذلك المنصب في مصر.

جدير بالذكر أن الحضري قد أعلن إعتزاله اللعب 
الدولي عقب نهاية مشاركة المنتخب المصري في 

مونديال 2018.
ومن المقرر أن تحسم اللجنة المؤقتة إلدارة اتحاد 
الكرة ملف الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر في 

سبتمبر المقبل.

طوالن:  مصطفى محمد مهاجم مصر القادم
    أبدى حلمي طوالن المدير الفني السابق 
لسموحة إعجابه الشديد بمصطفى محمد مهاجم 
الزمالك بعدما رشحه لقيادة منتخب مصر في 

المستقبل القريب.
وقال طوالن في تصريحاته لقناة »صدى البلد« 
باإلضافة  كبيرة  يمتلك موهبة  أن مصطفى 
العالية مما يجعله  القوي وسرعته  لبنيانه 

مصدر إزعاج ألي دفاع.
أن  لسموحة  السابق  الفني  المدير  وأضاف 
مصطفى يجيد التحرك داخل منطقة الجزاء 
بكفاءة عالية مما يساعده على تسجيل األهداف.
ُتوج مؤخراً مع  قد  وكان مصطفى محمد 
تغلبه على  بعد  بلقب كأس مصر  الزمالك 
بيراميدز بثالثية نظيفة في المباراة النهائية.

صالح العب شهر أغسطس فى ليفربول
    فاز الالعب الدولى 
المصرى محمد صالح،  
فى  أفضل العب  بجائزة 
فريق ليفربول اإلنجليزى 
عن شهر أغسطس الماضى.
أهداف   3 وسجل صالح 
ليفربول خالل شهر  مع 
الماضى،  أغسطس 
نوريتش  منهم هدف فى 
األول  األسبوع  فى  سيتى 
للدورى اإلنجليزى الممتاز 
“البريميرليج”، وهدفين فى 
مرمى أرسنال فى المسابقة 
ذاتها، بينما صنع هدفين.

فوزه  وعلق صالح على 
بالجائزة: “أنا سعيد للفوز بالجائزة، لكن أهم شئ 
كما قلت من قبل هو الفوز بالمباريات”، وأوضح: 
الماضى  الشهر  مبارياتنا  فزنا فى جميع  “نحن 
فى الدورى، لذلك نحن بحاجة إلى التركيز على 

مواصلة الفوز”.

فزنا  لقد  وأضاف صالح: “قضينا شهًرا جيًدا، 
الوقت، لذلك  ببطولة السوبر األوروبى فى ذلك 
كان أمًرا ال يصدق بالنسبة لنا كفريق واحد، أظهر 
نلعب  أن  يمكن  التى  والطريقة  إمكانياته  الجميع 

بها، لذلك نحن سعداء بما لدينا اآلن”.

غريب: حققنا إستفادة كبيرة من وديتي 
السعودية

 أبدى شوقي غريب المدير 
األولمبي  للمنتخب  الفني 
رضاه عن تجربتي السعودية 
الوديتين قبل خوض البطولة 

اإلفريقية تحت 23 عاماً.
وقال غريب في تصريحاته 
أنه  لقناة »أون سبورت« 
إستفاد بتجربة كافة عناصر 
المباراتين  المنتخب خالل 
تغيير مراكز  تعمد  حيث 
الالعبين من أجل  بعض 
اإلستعداد ألي ظرف طارئ.

لوجود  األولمبي  للمنتخب  الفني  المدير  وأشار 
بعض العيوب التي سيعمل على إصالحها والتي 
يعد أبرزها إضاعة الفرص السهلة وطغيان الفردية 

على أداء بعض الالعبين.
وأضاف غريب أن بداية الموسم الجديد ستفيد أكثر 
من العب من أجل إكتساب حساسية المباريات التي 

يفتقدوها في الوقت الحالي.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب األولمبي البطولة 
اإلفريقية تجت 23 عاماً في نوفمبر المقبل بالقاهرة 
والتي ستؤهل إلى نهائيات دورة طوكيو األولمبية 

.2020

إجراء قرعة بطولة الدوري املمتاز لكرة القدم 
للموسم اجلديد

  أجريت، يوم الخميس، مراسم قرعة الدوري 
الممتاز لكرة القدم لموسم 2019 – 2020 وذلك 
بأحد فنادق القاهرة بحضور أعضاء اللجنة المؤقتة 
إلدارة االتحاد المصري لكرة القدم ومندوبي الـ18 

ناديا المشاركين في المسابقة.
وستبدأ المسابقة يوم 21 سبتمبر الجاري وستنتهي 
بنهاية شهر مايو المقبل، وقام بسحب القرعة نجوم 

كرة القدم السابقين أحمد حسن وعبدالستار صبري 
ومحمد زيدان.

وأسفرت القرعة عن إقامة مباراة القمة بين األهلي 
والزمالك قطبي الكرة المصرية في األسبوع الرابع 
بالدور األول وفي األسبوع الـ21 في الدور الثاني.

ويلتقي النادي األهلي مع بيراميدز في األسبوع الـ16 
بيراميدز  الزمالك مع  الـ33، وسيلتقي  واألسبوع 

في األسبوع السابع واألسبوع الـ24.
ومن المقرر أن تعلن المواعيد النهائية للمباريات 
خالل أيام قليلة لمراعاة الفرق المصرية المشاركة 

في البطوالت األفريقية.
وحددت لجنة المسابقات في االتحاد المصري لكرة 
القدم، مالعب الدوري الممتاز موسم 2019-2020، 

أثناء القرعة التي أجريت اليوم الخميس .
ومن المقرر أن يخوض األهلي والزمالك مباريات 
الدوري على ملعب استاد القاهرة، واالتحاد السكندري 
وسموحة على ملعب استاد اإلسكندرية ، واإلنتاج 

الحربي ومصر المقاصة على ملعب استاد السالم 
وبيراميدز على استاد الدفاع الجوى.

النادي األهلي في  القرعة عن وقوع  وأسفرت 
مواجهة سموحة في أول مبارياته ، بينما سيلتقي 

نادي الزمالك مع االتحاد السكندري .
وجاءت مباريات األسبوع األول على النحو التالي:
إنبى مع بيراميدز ، المصرى مع حرس الحدود ، 

الجونة مع اإلسماعيلي ، الزمالك مع االتحاد السكندري 
، األهلي مع سموحة ، أسوان مع مصر المقاصة 
العرب ، االنتاج  المقاولون  الجيش مع  ، طالئع 
الحربي مع اف سى مصر ، وادى دجلة مع طنطا.
المسابقات إن  الزناتى مدير لجنة  وقال حسام 
الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس 
الكونفيدرالية سوف تحصل على 4 أيام راحة قبل 

مبارياتها ومثلها بعد انتهاء اللقاءات.
وأضاف أنه في حال وصول أحد الفرق إلى الدور 
الخاصة  النهائي والنهائي سوف تزيد األيام  قبل 

بالراحة إلى 5 أيام .
ويشارك من األندية المصرية في البطوالت األفريقية 
أبطال  الزمالك في دوري  النادي األهلي ونادي 
أفريقيا، وبيراميدز والمصري في كأس الكونفدرالية.

وحضر مراسم القرعة من أعضاء اللجنة الخماسية 
محمد فضل، والدكتورة سحر عبد الحق ، وأحمد 
عبد هللا ونائب الرئيس الدكتور جمال محمد على.
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Le chef  conservateur Andrew Scheer et celui du NPD Jag-
meet Singh ont demandé mercredi au premier ministre 
Justin Trudeau de lever le privilège de confidentialité du 

cabinet, afin de permettre à la police de faire la lumière sur une 
possible entrave à la justice concernant une intrusion politique 
dans une poursuite concernant la firme SNC-Lavalin.
«Justin Trudeau ne veut pas lever le privilège parce qu’il a quel-
que chose à cacher», a dit M. Scheer lors d’un point de presse à 
Ottawa avant de s’envoler au Québec pour lancer sa campagne, 
mercredi matin.
De son côté, le chef  du NPD a réitéré qu’une commission publi-
que d’enquête devrait être mise sur pied pour faire la lumière sur 
cette affaire. «Je suis déçu, a dit Jagmeet Singh lors du lancement 
de sa campagne à London en Ontario. Les Canadiens veulent la 
vérité, mais il y a de plus en plus de barrières mises par le premier 
ministre.»
Enquête de la GRC
Le «Globe and Mail» a révélé mercredi que la Gendarmerie royale 
du Canada mène une enquête concernant une possible entrave à la 
justice concernant le dossier de SNC-Lavalin, mais que ses efforts 
se heurtent au refus du gouvernement Trudeau de permettre à 
des acteurs clés de s’exprimer en raison de la confidentialité des 
délibérations du cabinet.
Ceci veut dire que des gens impliqués dans ce dossier ne peu-
vent pas parler à la police ou remettre des documents en vertu de 
cette règle qui permet aux ministres de discuter de tout sujet de 
manière privée. Par conséquent, toutes les discussions qui ont eu 
lieu au cabinet concernant la firme d’ingénierie montréalaise doi-
vent rester secrètes à la suite de la décision du greffier du Conseil 
privé, a rapporté le quotidien torontois. Le Bureau du premier 
ministre affirme qu’il n’a joué aucun rôle dans cette décision.
Mais le chef  conservateur ne le croit pas du tout.
Le lancement de la campagne d’Andrew Scheer, qui doit avoir lieu 
à Trois-Rivières, a été perturbé par un banc de brouillard qui a 
forcé son équipe à dérouter son avion vers Québec.
«C’est une question d’intégrité, a-t-il ajouté. Il a perdu l’autorité 

morale de gouverner.»
Lors de son enquête sur cette affaire, le commissaire à l’éthique 
Mario Dion s’était aussi heurté à la question du privilège de confi-
dentialité du cabinet.
Appelé à dire s’il avait l’intention de renverser la décision du gref-
fier du Conseil privé quant au secret du cabinet, mercredi, le pre-
mier ministre Trudeau a répondu par la négative après plusieurs 
circonvolutions.
«Nous respectons toujours les décisions faites par notre fonction 
publique et nous respectons la décision du greffier du Conseil 
privé», a-t-il dit.
«Nous avons suspendu le secret du cabinet de façon la plus exten-
sive dans l’histoire du Canada», a-t-il ajouté en faisant référence 
au décret qui a permis à l’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-
Raybould de livrer sa version des faits dans l’affaire SNC-Lavalin.
Mario Dion avait conclu en août que M. Trudeau a contrevenu à 
la Loi sur les conflits d’intérêts en faisant indûment pression sur 
la ministre Jody Wilson-Raybould pour qu’elle intervienne afin 
d’éviter un procès au géant de l’ingénierie SNC-Lavalin.
SNC-Lavalin fait face à la justice pour avoir versé de présumés 
pots-de-vin en Libye durant les années 2000.

Le chef  du Bloc qué-
bécois craint de voir 
le gouvernement de 

Justin Trudeau appuyer la 
contestation de la Loi sur la 
laïcité de l’État devant les tri-
bunaux.
«J’ai trouvé que, de façon très 
claire, le premier ministre 
du Canada a laissé entendre 
sans équivoque que l’argent 
des Québécois va être uti-
lisée pour lutter et rendre 
inopérante une loi adoptée en 
toute légitimé et largement 
consensuelle au Québec», 
a-t-il déclaré lors d’une confé-
rence de presse au Centre des 
congrès de Québec à l’occa-
sion du lancement de la cam-
pagne électorale mercredi.
Plus tôt mercredi, le chef  
du Parti libéral du Canada, 
Justin Trudeau, a déclaré 
qu’il ne comptait pas «pour 
l’instant» intervenir dans 
la contestation judiciaire de 
la Loi sur la laïcité de l’État 
puisque cela serait «contre-
productif». Il a toutefois rap-
pelé qu’il était «contre» la loi.
«C’est totalement inaccepta-
ble», a soutenu Yves-Fran-
çois Blanchet, entouré de sept 
candidats issus de la grande 
région de Québec.
Rappelons que le 16 juin 
dernier, le gouvernement 
Legault a adopté sous bâillon 
la Loi sur la laïcité de l’État, 
qui interdit le port de signes 
religieux aux employés de 
l’État en position d’auto-
rité. La Cour supérieure du 

Québec avait d’abord rejeté 
une demande de suspension 
de la loi controversée adoptée 
avant que cette décision soit 
infirmée par la Cour d’appel.
Souveraineté
Le chef  du Bloc québécois 
(BQ) a affirmé vouloir parler 
de souveraineté lors de la pro-
chaine campagne. Il a notam-
ment énuméré une longue 
liste d’enjeux où, selon lui, 
le gouvernement fédéral «n’a 
pas servi le Québec». Il a 
entre autres cité «la gestion 
de l’offre», «la gestion dou-
teuse de l’accueil des dizaines 
de milliers de demandeurs 
d’asile au chemin Roxham» 
et «les congés de taxe aux 
géants d’internet».
La campagne du BQ sera offi-
ciellement lancée le dimanche 
15 septembre à Boucherville, 
en Montérégie, à l’occasion 
du conseil général du parti. 
La plateforme électorale et 
l’autobus de campagne doi-
vent alors y être dévoilés.
Questionné à savoir pourquoi 
il ne lançait pas sa campa-
gne mercredi comme tous les 
autres partis, Yves-François 
Blanchet a dit souhaiter «ne 
pas être à la merci du pre-
mier ministre». «On va fixer 
notre date à nous, mais on 
sera autant en campagne que 
n’importe qui», a-t-il expli-
qué.
La prochaine élection fédé-
rale aura lieu le 21 octobre 
prochain.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est dans une lettre, publiée le 29 août dans 
le fameux magazine américain « Procee-
dings of  the National Academy of  Sciences 

» (P.N.A.S.) et envoyée au Dr. Mostapha El Sayed 
par le Professeure Noemi Halas, de l’Université 
Arice que aux États-Unis, dans laquelle, elle lui 
annonce la guérison complète de 15 de ses malades 
du cancer de la prostate sans aucun effet secondaire 
grâce au traitement qu’il a découvert après des 
années de recherches dans le domaine de la  nano-
technologie de l’or.
De plus, Dr. Noemi  a précisé, qu’une fois guéri, le 
malade mènera une vie sexuelle très normale.
D’autre part, on sait que le Dr. Mostapha El Sayed 
supervise depuis quelques années, deux équipes de 
recherches dans le domaine du traitant  des cancers 
à l’aide de la nanotechnologie de l’or une aux États-
Unis et l’autre en Égypte.

On sait enfin que les cher-
cheurs égyptiens sont 
arrivés à découvrir un 
traitement qui a donné de 
très bons résultats de gué-
rison des cancers sur des centaines de petites bêtes 
de cobayes et sur de grandes bêtes et qu’il ne res-
tait que le permis pour administrer le traitement du 
Dr. Mostapha El Sayed à des personnes malades de 
cancer en Égypte.
En terminant, il est important de mentionner que 
le Dr. Mostapha El sayed travaille depuis plus de 15 
ans à faire des recherches et dans le domaine et le 
découverte d’un traitement, grâce à la nanotechno-
logie de l’or pour la guérison des cancers et qu’il a 
enregistré son brevet international d’invention en 
2003.

Le magazine américain P.N.A.S. : Guérirons complètes de 15 
malades du cancer de la prostate grâce aux découvertes du Dr. 

Mostapha El sayed dans le domaine de la nanotechnologie de l’or. 

Employés incompétents: Legault en rajoute après 
les excuses de sa ministre

«Justin Trudeau a quelque chose à cacher», selon 
Andrew Scheer

Blanchet craint que Trudeau 
veuille contester la Loi sur 

la laïcité de l’État

C’est officiel, le Canada est en élections

Geneviève Guilbault offre ses excuses à ses ex-employés 
congédiés, mais le premier ministre en remet en affir-
mant qu’elle disait la vérité en parlant d’incompétence.

«Mme Guilbault a voulu apporter des précisions, elle est peut-
être allée un peu fort, mais je pense que c’était pas mal du côté 
de la vérité», a laissé tomber François Legault mercredi à sa 
sortie du conseil des ministres.
Au matin, Geneviève Guilbault a offert ses excuses auprès de 
ses ex-collaborateurs, qu’elle a accusés d’incompétence lundi. 
Elle dit être une patronne respectueuse.
«Les gens qui me connaissent savent que j’ai toujours traité 
mes collègues respectueusement et que je ne suis pas du genre 
à m’exprimer de façon inconvenante à l’endroit de qui que ce 
soit», a dit la ministre de la Sécurité publique.
Mme Guilbault est dans une mauvaise posture depuis lundi, 
lorsqu’elle a affirmé avoir congédié des employés pour incom-
pétence, à la suite d’un reportage du Journal qui mettait en 
lumière le départ de quatre employés, dont son chef  de cabi-
net, au cours des derniers mois.
Une ex-conseillère, Jacqueline Aubé, avait répliqué par la suite 
en soulignant son expérience politique et celle de ses collègues.
Mme Guilbault s’est maintenant repentie. «J’aurais dû 
employer d’autres termes pour décrire la situation, alors je 
m’en excuse aux gens qui ont pu s’en sentir offensé, notam-
ment Mme Aubé», a-t-elle indiqué.
Mais François Legault tenait tout de même à mettre les points 
sur les i. Son gouvernement n’avait jamais été au pouvoir et il 
a embauché des centaines d’attachés politiques. Les ministres 
ont donc fait de «l’essai et erreur».
«On embauche des gens, on voit si ces personnes sont confor-
mes aux plans et aux projets qu’on s’était donnés. Dans le cas 
de Guilbault, des personnes ne répondaient pas à ses attentes. 
Elle a dit elle-même qu’elle regrettait certains mots, mais c’est 

tout à fait normal [de congédier des employés]. Le contraire 
m’inquiéterait», a dit M. Legault.
Il reconnait toutefois qu’il est parfois plus avantageux de s’en-
tendre à l’amiable avec un employé pour qu’il quitte de son 
propre chef. «De là l’expression se faire démissionner», a-t-il 
ajouté.
Guilbault doit perdre la sécurité publique, selon les libéraux
Du côté du Parti libéral, on estime que Geneviève Guilbault ne 
fait pas le travail et devrait perdre son poste de ministre de la 
Sécurité publique. En plus des problèmes de gestion de son cabi-
net, on souligne les lenteurs dans la nomination d’un patron à 
l’UPAQ et l’absence de leadership à la Sureté du Québec.
«Je pense qu’il y a de sérieux problèmes, clairement. Moi, je 
demande ce matin à ce que François Legault reprenne le dos-
sier de la Sécurité publique», a déploré le chef  libéral par inté-
rim Pierre Arcand.

  Vendredi 13 septembre 2019 
الجمعة 13 سبتمبر 2019

Salah EL ACHKAR 

Le Matérialisme,
  

Matériellement hélas vous êtes accepté
Intellectuellement  vous êtes refusé
Dans ce monde pourri de nos jours
Le show off  désormais, est  le produit qui vous donne accès
 
Un passe partout même à l’Eglise
On vous reçoit Grâce au contenue de votre valise
Votre poids d’or vous représente
Quoi qu’on fasse reste une hantise
 
La mondanité est encore pire
On te classe selon votre voiture
Que tu circules avec, le cigare à la main
Où le cellulaire fait parti du décore, cela inspire 
 
Les fausses Dames prétendent la principauté
Pourtant elles ne représentent que la pauvreté
Ses imaginations et ses audaces la conduisent
A escalader l’échelle de la gravité 
 
Dommage que nous sommes arrivés à ce niveau
De comportement  malade qui circule comme un pivot
Menant  ses patients dans tous les sens
Jusqu’à la bassesse et la médiocrité de ci-haut
 
Pallier comme tremplin ou un long perchoir
De cet endroit elles ne voient que le noir
Même si la blancheur de la neige est flagrante
Les yeux constatent ce que l’esprit veut voir
 
Quant aux hommes de la même classe
Ils ne sont jamais et ne seront perspicaces
Ils vivent dans les mensonges et les on dit
Jamais se  respectent, ne connaissent que l’audace
 
L’éducation n’à pas de place dans cette société
Le mélange des profiteurs  perdent la qualité
Humaine pour laquelle nous luttons
Pour sauvegarder une civilisation au moins acceptée
 
  

Le premier ministre Justin Trudeau 
a donné le coup d’envoi à la cam-
pagne électorale fédérale, mercredi 

matin.
Accompagné de son épouse Sophie Gré-
goire-Trudeau, il s’est rendu à Rideau 
Hall, la résidence officielle de la gouver-
neure générale Julie Payette, pour lui 
demander de dissoudre le 42e Parlement.
«En tant que Canadiens, à chaque élection 
nous avons à faire un choix important sur 
l’avenir de notre pays, a ensuite dit en 
anglais le chef  libéral en s’adressant à la 
presse. Nous devons décider quel genre 
de futur nous voulons bâtir ensemble.»
Le premier ministre a profité de son allo-
cution, entouré de citoyens canadiens, 
pour souligner la mémoire des victimes 
des attentats du 11 septembre 2001.
Il a vanté dans son discours le bilan de son 
premier mandat, insistant sur la création 
d’emplois et la réduction de la pauvreté 
par des mesures phares comme l’Alloca-
tion canadienne pour enfants.
«Ce genre de choses font une réelle dif-
férence dans la vie des gens, a-t-il ajouté. 
Cet automne, les Canadiens devront 
encore une fois voter pour le genre de 
Canada dans lequel ils veulent vivre.»
M. Trudeau a brandi la menace des 
coupes dans les services qui pourraient 
survenir si un gouvernement conserva-
teur était porté au pouvoir le 21 octobre, 
jour de scrutin.
Attaques personnelles
Bien que le premier ministre ait déjà dit 
qu’il s’attendait à ce que la présente cam-
pagne électorale soit la plus sournoise et 
agressive jamais vue au pays, il a réitéré 
qu’il s’engageait à ne pas démoniser son 
principal adversaire, le chef  conservateur 
Andrew Scheer.
«Je serai toujours très clair que je ne ferai 
pas d’attaques personnelles, mais je vais 
être très, très pointu sur [nos] différences 

en matière de politiques», a-t-il assuré.
«Nos visions pour le pays sont très dif-
férentes entre l’approche libérale qui 
est positive et inclusive et l’approche 
conservatrice qui veut prôner les coupu-
res et l’austérité», a-t-il ajouté en faisant 
valoir qu’il allait exposer le «contraste 
clair».
C’est officiel, le Canada est en élections. 
Les Canadiennes et Canadiens voteront 
le 21 octobre prochain. Les chefs ont 40 
jours pour convaincre les électeurs.
À partir de mercredi, chaque formation 
politique tentera de s’arracher l’atten-
tion des électeurs en misant sur des 
enjeux qu’ils jugent profitables pour leur 
attirer des votes.
Les thèmes de l’environnement, de la 
relation entre Ottawa et les provinces et 
de l’immigration risquent d’alimenter les 
débats, tout comme l’affaire SNC-Lavalin.
D’ailleurs, le «Globe and Mail» révélait 
au jour un de cette campagne que le gou-

vernement fédéral «a contrecarré» une 
enquête de la Gendarmerie royale du 
Canada pour possible obstruction à la jus-
tice dans l’affaire SNC-Lavalin.
Justin Trudeau espère obtenir un nou-
veau mandat en tant que chef  du Parti 
libéral. Les autres principaux partis qui 
s’affronteront au cours de cette campa-
gne électorale sont le Parti conserva-
teur d’Andrew Scheer, le Nouveau Parti 
démocratique (NPD) de Jagmeet Singh, le 
Bloc québécois d’Yves-François Blanchet, 
le Parti vert d’Elizabeth May et le Parti 
populaire de Maxime Bernier.
À la dissolution de la Chambre des com-
munes, mercredi, le Parti libéral y occu-
pait 177 sièges, le Parti conservateur en 
possédait 95, le NPD avait 39 sièges, le 
Bloc québécois 10, le Parti vert deux, le 
Parti populaire détenait un siège tout 
comme la Fédération du Commonwealth 
coopératif, et huit députés indépendants y 
siégeaient également.



المهمين لكنهم غير  الفراعنة  الملوك       إن هناك عدًدا كبيًرا من 
وحتشبسوت  وأحمس  مينا  أمثال  المعروفين  الملوك  أمثال  مشهورين 
وأخناتون وتوت عنخ آمون ورمسيس الثاني. فهناك على سبيل المثال، 

عدد كبير من الملوك الفراعنة نذكر منهم ما يلي:
الملك سنفرو:

الملك سنفرو هو مؤسس األسرة الرابعة فى عصر الدولة القديمة أو 
عصر بناة األهرام، ووالد الفرعون الشهير الملك خوفو صاحب هرم 
الجيزة األكبر، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب العالم القديم. وحكم 
مصر لفترة زمنية طويلة قدرها البعض بحوالى 24عاًما والبعض بثالثين 
عاًما، بل ذهب البعض وأعطاه فترة حكم تبلغ 48 عاًما، غير أن فترة 
حكم هذا الملك كانت ما بين 30 عاًما ولم تصل إلى 48 عاًما. ومن أهم 

وفى آثاره بناء أربعة أهرام فى منطقة دهشور فى محافظة  الجيزة 
ى منطقة ميدوم فى محافظة بنى سويف وفى منطقة سيال  ف
محافظة الفيوم. ويعد بذلك الملك الوحيد الذى بنى أربعة 
أهرام بين ملوك مصر الفرعونية. وتم فى عهده تقديم 
إبداعات جديدة فى بناء وتصميم األهرامات المصرية. 
وكان من بين أهمها بناء أول هرم كامل فى تاريخ العمارة 
المصرية وهو الهرم الشمالى أو الهرم األحمر فى منطقة 
دهشور والذى سبق بذلك هرم الجيزة األكبر البنه الملك 
خوفو غير أنه كان أقل منه فى االرتفاع. وكان البد 
للفرعون أن يخرج فى حمالت عسكرية خارجية كى 
يجلب ما تحتاجه هذه المبانى المعمارية الضخمة من 
مواد وعمال. فكانت سياسة هذا الفرعون الخارجية 
تقوم فى المقام األول على إمداد منشآته المعمارية بكل 

فريد وضرورى وغير موجود فى األرض. 
الملك بيبى األول: 

قرب  السادسة  األسرة  فى  األول  بيبى  الملك  حكم 
نهاية عصر الدولة القديمة. وقام بيبى األول بانتهاج 
سياسة توسعية فى النوبة وعمل على وصول وتأمين 
طرق التجارة إلى بالد بعيدة عن مصر مثل لبنان 

والصومال.
وفى عهده، تم تكوين أول جيش نظامى فى مصر. 

ومن بين أشهر كبار رجال دولته الموظف الشهير 
ونى األكبر صاحب المقبرة الموجودة فى أبيدوس فى سوهاج.

ومن الجدير بالذكر أنه فى عهد هذا الملك تعرضت الدلتا المصرية لغارات 
عديدة من البدو الموجودين على حدود مصر الشمالية الشرقية والتى 
أطلق عليهم النصوص المصرية »عامو حريو شع« أى »األسيويين 
الموجودين على الرمال«. ومن أجل صد هجماتهم التى لم تفلح الحاميات 
بيبى  قام  لها،  التصدى  فى  المناطق  هذه  فى  العدد  القليلة  العسكرية 
األول بتكليف ونى األكبر بقيادة حمالت عسكرية فى بالد الشام. فتم 
القيام بتأسيس أول جيش نظامى مصرى قوامه العديد من اآلالف من 
المجندين المصريين من جنوب مصر إلى شمالها، فضاًل عن عدد كبير 
من النوبيين والليبيين الموالين لمصر. ونجح ونى األكبر فى قيادة هذا 

الجيش المصرى النظامى الباسل والقضاء على هجمات البدو.
الملك مونتو حتب الثانى:

بعد عصر طويل من االستقرار السياسى، انقسمت البالد، وشهد عصر 
االنتقال األول انهيار الدولة والسلطة المركزية وطغيان سطوة حكام األقاليم 
المصرية وبزوغ نجمهم. وفى النصف الثانى من عصر األسرة الحادية 
عشرة، ظهر الفرعون مونتو حتب الثانى نب حبت رع، ووّحد مصر، 
فأصبح الموحد الثانى لألرض المصرية بعد الملك مينا األول، وأسس 
الدولة الوسطى. وحكم الملك مونتو حتب الثانى حوالي 51 عاماً، ووّحد 
مصر تحت سلطة ملك واحد فى حوالي عام حكمه التاسع والثالثين، ُمنهياً 

االنتقال  عصر  بذلك 
األول، ومؤسساً عصراً 
من االستقرار السياسى 
االقتصادى  والرخاء 
صعد  وعندما  للبالد. 
الثانى  حتب  مونتو 

لحكم البالد فى منطقة طيبة »األقصر الحالية«، كان يحكم جزءاً كبيراً 
من البالد، ورثه عن سابقيه، يبدأ من الجندل األول فى منطقة أسوان 
جنوباً إلى الجنوب من منطقة أبيدوس فى محافظة سوهاج فى صعيد 

مصر شمااًل.
الملك أمنمحات األول:

الفرعون أمنمحات األول هو فرعون قادم 
من الجنوب المصرى العريق. وهو أول 
ملوك األسرة الثانية عشرة التى تعتبر قمة 
مجد عصر الدولة الوسطى، الفترة الذهبية 
الثانية بعد عصر األهرامات فى الدولة 
القديمة. وأغلب الظن أن هذا الملك كان 
الوزير أمنمحات الذى قاد حملة إلى منطقة 
وادى الحمامات فى عهد سلفه مونتو حتب 
الرابع، والذى ربما كان شريكه فى 
أمنمحات األول  ينتمى  الحكم. وال 
إلى الدم الملكى. وهناك عدد من 
األعمال األدبية التى تعتبر دعاية 
سياسية له إلصباغ الشرعية 
على فترة حكمه مثل »نبوءة 
نفرتى« و»تعاليم أمنمحات«. 
وتأثر فى العمارة بأهرامات 
خصوصا  القديمة،  الدولة 
األسرتين  أهرامات 
الخامسة والسادسة. 
وقام بنقل العاصمة 

من العاصمة القديمة طيبة )األقصر الحالية( إلى 
»إثت تاوى« )أى القابضة على األرضين(، وتم 
دفنه فى هرمه فى منطقة اللشت فى الجيزة.

الملك سنوسرت الثالث:
يُعتبر الفرعون سنوسرت الثالث أعظم وأقوى فراعنة األسرة الثانية 
عشرة والدولة الوسطى المحاربين. وحقق فى عهده مجد مصر العسكرى 
والقوة والرخاء كأقصى ما يكون المجد والقوة والرخاء فى ذلك العصر 
البعيد. وأضفت كل هذه األبعاد عليه المسحة األسطورية، وجعلت منه 

رمزاً لجميع المصريين وأيقونة يقلدها كل ملوك مصر الالحقين.
التى  العسكرية  حروبه  وأدت 
تُدرس فى األكاديميات العسكرية 
والسالم  االستقرار  سيادة  إلى 
فى  الوفير  االقتصادى  والرخاء 
م  وحطَّ الطاهرة،  مصر  أرض 
ال  التى  األقاليم  حكام  أسطورة 
مهم ألقصى ما يكون  تُقهر، وحجَّ
بنهضة كبيرة فى  التحجيم، وقام 
األعمال المعمارية والفنية والمالحية 
والزراعية وأعمال الرى لم يسبق 
إليها أحد من قبل. وازدهرت فى 
عهده التجارة ووصلت إلى أقصى 

بالد الجنوب وإلى الشمال مع بالد الشام. 
وازدهرت أعمال المالحة فى عهده، وقام بمد قناة تحمل اسمه تربط 
البحر األحمر بالبحر المتوسط عبر نهر النيل الخالد. وتوسع العمران 
دفعت  المشرفة  الحضارية  المظاهر  هذه  كل  مذهل.  بشكل  فى عهده 
المصريين إلى تقديس الفرعون المقاتل 
سنوسرت الثالث فى حياته، وكان فى 
ذلك من بين الفراعنة المعدودين الذين 
تم تقديسهم وعبادتهم فى حياتهم على 

األرض.
الملك سقنن رع:

الملك سقنن رع تاعو، أو الملك سقنن 
رع جحوتى عا، أو الملك سقنن رع تاعا 
الثانى، هو أحد ملوك األسرة السابعة 
عشرة التى كانت تحكم جنوب مصر 
فقط من منطقة طيبة )األقصر الحالية(. 
العصيبة من حكم مصر،  الفترة  وفى 
كانت البالد تقع تحت احتالل الهكسوس 
البغيض. وكانت هذه هى المرة األولى 
من  كبير  جزء  احتالل  فيها  يتم  التى 
األرض المصرية لفترة زمنية تبلغ القرن 
من الزمان. وكان الهكسوس يسيطرون 
على شمال مصر، وأعنى منطقة الدلتا 
المصرية العريقة، وكان نفوذهم يمتد إلى 
مصر أقاصى الوسطى. وسقط الملك 
سقنن رع تاعا الثانى شهيًدا فى معركة 

كى  والكفاح  الشرف 
يحرر مصر من محنة 
االحتالل الهكسوسى 
وتوضح  البغيض. 
البطل  الملك  مومياء 
الموجودة فى المتحف 
ميدان  فى  المصرى 
التحرير موته متأثًرا 
معركة  فى  بجراحه 

الشرف. 
وتم التأكد من هذا األمر بعد أن تم تجريب بعض 
األسلحة التى استخدمها الهكسوس وتطابقها مع 
معظم الجراح الموجودة بالجمجمة فضاًل عن 
سوء التحنيط الذي تم لهذه المومياء نظًرا لسرعة 

تحنيطه فى ساحة المعركة. 

قّصة الكنـاري 

أدب وثقافة Vendredi 13 septembre 2019
الجمعة  13 سبتمبر 2019

فراعنة غري مشهورين

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

الدين والتدّين يف اململكة املغربية: 
بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

قاله فترة تجسده على  المسيح وعن كل ما  السيد  لما قلت عن    عودة 
«، بأن السيد المسيح  األرض عن نفسه، خاصة قوله »أنا في اآلب واآلب فيَّ

كان يعني من قوله هذا التالي:
-1 بأن كينونة االبن هي بعينها كينونة اآلب
-2 بأن له أي لألبن نفس الجوهر مع اآلب

-3 بأن طبيعة األبن هي طبيعة اآلب
-4 كما أن ألوهة االبن هي ألوهة اآلب

-5 بأن االبن في اآلب واألب في االبن بغير اختالط لألقانيم
-6 بأن االبن ال يمأل فراغ اآلب وال اآلب يمأل فراغ االبن ألنه ليس في االبن 

أو اآلب فراغ يُمأل.
كما قال السيد المسيح بوضوح لمن حوله »الذي رآني فقد رأى اآلب؟ يو 
الرسول أحد  فيلبس  بمثابة رد واضح على طلب  القول  9:14 وكان هذا 
تالميذه للسيد المسيح قائاًل »أرنا اآلب وكفانا«، والذي رد عليه السيد المسيح 
بكل الحسم والوضوح وبصورة قاطعة قائاًل: »أنا معكم زماناً هذه مدته ولم 

تعرفني يا فيلبس، منَّ رأني فقد رأى اآلب فكيف تقول أنت أرنا اآلب؟
كما قال السيد المسيح: »الذي يراني يرى الذي أرسلني« يو 45:12 كما قال 
لشيوخ اليهود »لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. ومن اآلن تعرفونه 

وقد رأيتموه«..
ومن هنا أراد السيد المسيح أن يقول لكل منَّ حوله صراحة بأنه صورة هللا 
غير المنظور.. حيث قال هللا في العهد القديم »االنسان ال  يراني ويعيش« 
خر 20:33 وهذا يعني عدم إمكانية أي إنسان في أن يرى الالهوت ألنه غير 
محدود وال نهائي، ولكن لما تجسد إبن هللا الكلمة وصار إنساناً أخذ ناسوتاً 
كاماًل وأتحد به اتحاداً حقيقياً وبذلك أمكن لإلنسان.. أن يرى هللا غير المرئي.
الحقيقية  السيد المسيح هو الصورة  لنا بأن  وطبقًا لهذا وغيره يتضح 
والطبيعية لألب وليس مجرد صورة شكلية كما أنه صورة طبيعية ألن له 
نفس طبيعة اآلب، وهذا ما قاله أيضا القديس أثناسيوس الرسولي: »االبن 
الحقيقية والطبيعية لالب« كما أن خصائص االب هي  وحده هو الصورة 
بحد ذاتها خصائص االبن من حيث أنه أزلي، غير مائت، قدير، نور، ملك، 

ضابط الكل، إله، رب، خالق، صانع.
أترككم في رعاية هللا وسالمه  الرسالة  القادم من  العدد  نلتقي في  وحتى 

أحبائي األعزاء.

هل املسيح هو اهلل؟؟

بقلم: بشــير القــّزي

بقلم:  االب / فريدريك اليسوعي

  بعد التجربتين الفاشلتين اللتين عشتهما بين البلبل والحّسون يئست 
بعض الشيء من ان انجح يوماً في تربية العصافير!

إاّل ان عّمي شفيق قام بإهدائي فرخ كناري )وكنا نسميه بالعاميّة: كنار(. 
قصدت منزله  القريب الذي كان يقع في قرية وادي الزينة وغرب طريق 
صيدا القديمة. كنا نوقف السيارة بجانب الطريق لننحدر نحو المنزل 
عبر طريق صغيرة تكاد تتسع  لسيارة واحدة وهي معبّدة بتربيعات 
أسمنتية تّم صبّها بشكل ال توازي أضالعها اتجاه االنحدار. وقد تّم زرع 
حصى زلط ضمن البعض منها بشكل مربعات الداما وذلك للمساعدة 
على تجنّب خطر االنزالق. وإذ كانت مسافة ضيقة تفصل بين المربّع 
واآلخر، نبت عشب التيّن األخضر عبر تلك المساحة ليعطي رونقاً 
جّذاباً باإلضافة الى الحوضين الطويلين اللذين يوازيان طريق المدخل 

حيث نمت األزهار والورود تتخلّلها بعض أشجار الّدفلة الصغيرة.
بينما من  ناحية طريق صيدا  المنزل فكان من طابق واحد من  أما 
طابقين من ناحية البحر نظراً لالنحدار الطبيعي لألرض. وكان خّط 
سّكة الحديد يفصل بين موقع المنزل والشاطئ الصخري الذي تُالطم 
أمواج البحر نتوآته ليرتفع في الهواء ومع كّل موجة رذاذ المياه المالحة 
فتنقلها الرياح اآلتية من ناحية القبلة لترّطب األجواء وتعّطر بنكهتها 

كّل من كان يجلس على الشرفة يتأّمل في األفق البعيد!
في ذلك الوقت كان عّمي شفيق مغرماً بتربية عصافير الكناري في 
أقفاصها الموّزعة على مختلف غرف المنزل وكّل منها معلّق في وسط 
السقف في تعليقة حديديّة مخّصصة لحمل ثريّا اإلنارة. أما أصوات 

الزقزقة المرتفعة والمنّوعة فكانت تعطي المنزل جّواً ال يقارن!
من عوارض  مؤلّفة  زواياه  قفٍص  في  الكناري  استلمت عصفور 
خشبيّة  تجمع بينها أسالك معدنيّة متوازية األبعاد. أما ريشه فكان 
من اللون األصفر الجذاب ويعطيه رونقاً أّخاذاً وكأّن الخالق ميّزه 

عن بقيّة العصافير.
وإذ كنا نمضي عطلة نهاية األسبوع في منزل المزرعة القريبة من 
منازل أعمامي، في نهاية تلك العطلة أخذت العصفور معي الى منزلنا 
في بيروت. كنت انتبه الى مأكله ومشربه واخشى عليه من ان ينقصه 

أّي شيء!
لم أرَض أن اتركه يعيش في ذاك القفص البسيط وأردت ان أعّززه. 
قصدت أحد المحال التي تبيع األقفاص ومستلزمات تربية العصافير 

وكان بجوار وزارة المالية القديمة بالقرب من سينما “كابيتول”.
اشتريت له قفصاً معدنياً مطلياً “بالكروم” اللّماع جميل الشكل وأكبر 
بكثير من القفص الصغير الذي استحضرته به. باإلضافة الى معلفي 
كانت  القفص،  ناحية من طرفي  يحتل  منهما  اللذين كان كل  األكل 
أرجوحة معلقة في السقف النصف دائري تُمّكن العصفور من التأرجح 
كلما وقف على الوّقافة الخشبيّة التي تجمع بين طرفيها! اشتريت له 
مشربيّة للماء يدخل فمها بين أسالك القفص بينما يبقى أنبوب زجاجي 

خارجه يغّزي بالماء كلما شرب العصفور حاجته!
باإلضافة الى ذلك تبّضعت المزيد من األشياء كعلبة الفيتامينات التي 
تعلّق داخل القفص ويأخذ منها قدر ما يريد و”لسان البحر” األبيض 
الذي كنّا نصدف منه على الشاطئ والذي يزّوده بالكالسيوم كلما غرس 
منقاره فيه والحّمام البالستيكي الذي هو بشكل غرفة صغيرة تعلّق على 
باب القفص وتوضع في قعرها مياه فتمّكن العصفور من االستحمام فيها!

أما ما استحوذ إعجابي فهي أسطوانة تسجيل ألصوات كناري بلغات 
متعّددة تساعد الفرخ الناشئ على تعلّم التغريد والزقزقة حين يسمع 

اإلنشاد “العصفوري” من أفضل نجومه!  
عنيُت كثيراً بتربية ذاك الكناري وكنت أخشى عليه من أشّعة الشمس 
فال أُفرُط في وضعه كثيراً تحت وطأتها. واظبُت على إسماعه تسجيل 
األسطوانة علّه يتعلّم منها بعض التغريدات! إاّل أنه مّل من سماعها 

بعد فترة وأصبح ينكّب على األكل ما ان أشّغلها له!
كنت انتظر ان أسمع منه زقزقة قصيرة أو حتى تصفيراً إال انه لم 
يفعل. وبعد أكثر من سنة من اهتمامي به أخبرت عّمي باألمر فقال 

لي: “يبدو ان العصفور أنثى. سنضعها مع ذكر علّهما ينجبان!”
أعدُت الكناري لعّمي فوضعه كما وعد مع ذكر وانتظر أشهراً دون 

جدوى. ولما سألته قال ضاحكاً: “هذا “شكر”، ال أنثى وال ذكر! 
بعد فترة قّرر عّمي التخلّص من العصفور. وكان أفكح من بلدة شحيم 
يصّر عليه كي يعطيه أحد العصافير التي بحوزته. لذا أعطاه ذاك 
الكناري الذي كان يمضي وقته باألكل دون منفعة ووضعه له في 

قفص ال يساوي ليرة واحدة.
بعد فترة علمت ان عصفوري بدأ يُنشد بزقزقة لم يعرفها أحد من قبل 
حتى طالت سمعة براعته كّل الجوار.  واستنتجت ان كّل ما تعلّمه 

عندي “باضه” في مكان آخر!
   

     ينهل السلوك الديني في المملكة المغربية 
من المذهب المالكي والعقيدة األشعرية وتصوف 
والتي  أهم سماته وخصائصه،  السالك،  الجنيد 
بارزاً  دينيا وحضاريا  قطباً  المغرب  جعلت من 
لما  والعالمي، نظرا  اإلفريقي  الصعيدين  على 
وانفتاح  السلوك من وسطية واعتدال  يطبع هذا 
الشريعة اإلسالمية  انسجاما مع روح  وتسامح، 
والنهل  الحث على مكارم األخالق  في  السمحة 
الرحمة محمد صلى هللا عليه  نبي  من سيرة 
المؤمنين  الرشيدة ألمير  القيادة  وسلم، وتحت 
السادس، حفظه هللا ونصره وأيده،  الملك محمد 
على  القائم  النبوي  السلوك  هذا  أن  والمؤكد 
معرفيا  انًا  َخزَّ يمثل  وتربيتها،  النفس  تزكية 
بفعالية في  وثقافيا ووجدانيا مؤهاًل لإلسهام 
المعاصرة، وتخليق  اإلنسانية  الحضارة  بناء 
السلوك العام، وربطه بجوهر اإلنسان وقداسته، 
إلى جانب ما يمكن أن يقترحه من حلول جديدة 
المصالح  فيه  تختلط  مادي معقد وملتبس  لواقع 
وتتضارب فيه التيارات واآلراء المناقضة أحيانا 
العقل والحكمة والقانون،  للشريعة وسلطان 
السلوك  المغربية من  المملكة  ولذلك فإن رصيد 
الدينية األصيلة في  بالثوابت  الملتزم  الديني 
أمام كل  أمان  قد مّثل صمام  النقية،  منابعها 

انحراف أو تشويه ومسخ.
تدين سليم وسطّي  إلى  إن حاجة عصرنا      
السلوك  تخليق  أجل  ونقي، ضرورة ماسة من 
والتطرف  العنف  ونبذ  التسامح  قيم  ونشر 
التفريط في  والمغاالة، دون  التعصب  ومواجهة 
ذرة واحدة من تعاليم اإلسالم الّسمحة، وال شك 
التدين مرغوب ومطلوب،  النمط من  أن هذا 
للفرد  المجتمعي  إمكانات اإلصالح  فيه من  لما 
التي يمكن  التدين  أنماط  والجماعة، بخالف 
بالغلو  تتَّسُم  والتي  السليمة،  بغير  وصفها 
والتطرف واالنحراف، وتقّدم صورة مشّوهة 
عوائق  من  عائقا  وتغدو  والمتدّينين،  للدين 
فالبحث  ثم  والتنمية والتطوير، ومن  التحديث 
يعد ضرورة علمية وحاجة  السليم  التدين  في 

اجتماعية من أجل تصحيح المفاهيم. 
     إن أهم مدخل لتدين سليم، هو خلق جسور 
قلبيا  عماًل  باعتباره  اإليمان  بين  التواصل 
اإلنساني بوصفه مظهراً  السلوك  داخليا وبين 
المرء في ذهنه من  يحمله  ما  يترجم  خارجيا 
يتحّقق في سلوك  التواصل  أفكار، وسبيُل هذا 
الجنيدي، كما  التصوف  أي  العرفانية،  التزكية 
تدّينهم،  المغاربة منذ قرون في نمط  اعتمده 
نموذجاً  المغرب  دينية، خلقت من  ثوابت  ضمن 
وبّوأته مكانة مرموقة  الوسطية واالعتدال،  في 
اإلقبال  إذا استحضرنا حجم  المجال،  في هذا 
إفريقية  قبل دول  المغربي، من  النموذج  على 

وأوروبية.

التربية الروحية،  للفاعلية التي تميّز      ونظرا 
آثار  النفس، لما لها من  المرتبطة أساساً بتزكية 
األخيرة  اآلونة  فقد كثر في  السلوك،  تقويم  في 
نلحظ وفرة  الصوفية؛ حيث  بالظاهرة  االهتمام 
وتحقيقًا،  دراسًة  المجال  هذا  في  المؤلفات 
وتخصيص مجالت علمية بعض أعدادها لبحث 
الموضوع  نوقش  كما  التصوف،  في  قضايا 
له حضوراً في  في مؤتمرات عالمية، ونجد 
الضوء على  برامج تسلط  اإلعالم من خالل 
وكذلك  الصوفية،  وأعالم  والزوايا  الطرق 
سواء  الجامعية  للدراسات  التصوف  ولوج 
أو من خالل وحدات  الدكتوراه  في مواضيع 
ترميم كثير من  إلى جانب  بحث متخصصة، 
والمدارس  المساجد  الدينية وخاصة  المؤسسات 
والزوايا واألضرحة، كل ذلك يدل على انتعاش 
التصوف في وقتنا الحاضر، الشيء الذي يفرض 
الظاهرة، من  البحث في هذه  تعميق  ضرورة 
فيها، ووضع  الخفية  الجوانب  الكشف عن  أجل 
يمكن  القوة والتميز، والتي  اليد على مواطن 
االنحرافات  بعيدا عن  اإلنسان،  تكوين  تخدم  أن 
والشبهات التي قد تعطل مسار التنمية والتحديث 
وتعيق التجديد في الرؤية والعمل، وكذلك ال بد 
المزايدات  بعيدا عن كل  التصوف  من دراسة 
الضيقة،  اإليديولوجية  والخلفيات  السياسية 
فيكون اإلنسان في جماله وكماله المبتدأ والمنتهى 
السليم غاية سامية ألجل  الديني  السلوك  ويكون 

مجتمع متسامح. 
     على الرغم من أن التصوف قد اكتسح اليوم 
المعاصرة، واستطاع  الحياة  في  مجاالت مهمة 
إليه  يلفت األنظار  أن  بفضل ثورة اإلعالم، 
بعدما عاش طويال في الخفاء مندمجا في السياق 
يتم  التصوف  أنَّ  المجتمعي بشكل ال واعي، إال 
تراثا معزوال عن سياق  باعتباره  إليه  النظر 
أو االستفادة منه  استثماره  يمكن  الواقع وال 
أو  فيه،  ترد  التي  المبالغات  أو  انحرافه  بسبب 
تكنولوجي معقد  تطبيقه في واقع  إمكانية  عدم 
النظرة  هذه  ولعل  بالروحانيات،  يعترف  ال 
المجحفة تجاه التصوف هي التي جعلته مرتبطا 
والضالالت،  والبدع  بالتطرف  البعض  عند 
باعتباره  إليه  النظر  يتم  وفي أحسن األحوال 
ماضيا حضاريا لم يتبق منه إال الجانب الشعبي 
يرقى النتظارات مجتمع  الذي ال  والطقوسي 

اليوم.
ل التصوف عبر التاريخ جانبا معقدا      لقد شكَّ
الفكر اإلسالمي نظرا الحتوائه على عدد  في 
الكرامات  الشائكة والصعبة، مثل  القضايا  من 
كائنا  التصوف  والتي جعلت من  والشطحات، 
باحث وأيضا  يتلون حسب نظرة كل  زئبقيا 
التصوف جانب  ففي  تجربة روحية؛  حسب كل 
إيجابي مشرق يتمثل في اإللحاح على ضرورة 

بالفضائل،  الرذائل، وتحليتها  النفس من  تخلية 
الروح  القلب من األغيار، وتطهير  وتصفية 
من األدران، ليبلغ المرء عبر مداومة ذكر هللا، 
درجة من اليقين واالطمئنان القلبي تؤهله لتذوق 
فيدرك حقيقة  العبادة،  اإليمان وجمال  حالوة 
الكون غير  بالحق فال يرى في  التوحيد ويتعلق 
التقرب  االرتقائي في  المسار  أن هذا  إال  هللا، 
أو  الغلو  أحيانا بعض  قد يطغى عليه  إلى هللا 
ينحرف عن منهج  التطرف، وخاصة عندما 
النفس مثل حب  وُيَحّكم شهوات  والسنة  الكتاب 
الرياسة والجاه والطمع وحب الظهور الذي هو 
قاصم الظهور حسب الصوفية، فيصبح التصوف 
بهذا المعنى، جانبا مظلما يقود إلى االبتعاد عن 
الفلسفية  المذاهب  السليم واالقتراب من  التدين 
إلى شريعة هللا  تستند  التي ال  والعقائد األخرى 
تستمد أصولها ونظرياتها وتطبيقاتها من  وإنما 
إنسانية غريبة  متنوع ألفكار وتصورات  خليط 
الدين والعرف والذوق،  المألوف من  تخرق 
يميلون  للصوفية عندما  المنتسبين  ولعل بعض 
لفت  يريدون  إنما  المجتمع  إلى خرق مألوف 
الكرامات وادعاء  االنتباه وتأكيد صدقهم عبر 
المطلوب إصالح  الوالية والصالح، وقد كان 
النفوس وتكثير  البحث عن كسب  النفس، وليس 

األتباع والمريدين.
    إذا كان سلوك تزكية النفس مكونا من مكونات 
الذي حدده  اإِلحسان  الدين، متمثال في مرتبة 
في  اإِلسالم محمد صلى هللا عليه وسلم  رسول 
تعبد هللا  أن  قال: »اإِلحسان  حديث جبريل حين 
فإن  يراك«،   فإِنه  تراه  تكن  لم  فإِن  تراه،  كأنك 
التصوف جملة  ينبغي رفض  أنه ال  يعني  ذلك 
وتفصيال بسبب كثرة االنحرافات الظاهرة، كما 
ال يجوز قبوله بغثه وسمينه، بل ال بد من غربلته 
مداويا  للناس طاهرا مضيئا،  ليخرج  وتصفيته، 
ألسقام النفس، ومعالجا ألمراض العصر، وهذه 
رؤية علمية منصفة، ترى في التزكية العرفانية 
الواقع، وخاصة في  قدرتها على اإلسهام في 
العالم  يحتاجه  الذي  العقدي واألخالقي  الجانب 

اليوم.
     يمثل التصوف البعد الداخلي للتجربة الدينية، 
إلى  المتدين من اإلسالم شعيرة،  ينتقل  حيث 
وهي  سلوكا،  اإلحسان  إلى  عقيدة،  اإليمان 
القلبي،  الوازع  إلى  المتدين  فيها  يحتاج  مقاماٌت 
ألن رياضة النفس الزمة كرياضة الجسد، ولذلك 
المادة  بين  التوزان  التصوف على خلق  عمل 
والمحبة  الصفاء  نحو  العبور  والروح، وتسهيل 
والتسامح واإلخاء، وخاصة في زمٍن أصبح فيه 
ُيبحث  ما  وأنفس  ُيطلب  ما  أعز  الروحي  األمن 
تربيًة وسلوكاً  باعتباره  التصوف  فكان  عنه، 
منبعاً لتحقيق الّسالم بكل تجلياته وأبعاده، ودفع 
البشرية للعودة إلى المنبع الصافي حيث المحبة 

الشقاق واالفتراق وزرع  الخلق وترك  لكل 
النفوس،  القيم في  محاسن األخالق وفضائل 

والتي بها ترتقي البشرية وتُعّمُر األرض.
التصوف، فإن هذا         عندما نقول: وسطية 
أن هنالك تصوفا  يوهم،  أو  قد يوحي  التعبير 
معتدال يشكل وسطا بين طرفي نقيض: تصوف 
أو متساهل، وحسب  متطرف وآخر متسامح 
التصوف، في حين  أنواع من  الفهم، هناك  هذا 
التصوف  إال تصوفا واحدا؛ وهو  ليس هناك 
مقام »اإلحسان«  يتكئ على  والذي  اإلسالمي، 
تزكية  تتحقق  به  ما  تعاليم اإلسالم  ويقتبس من 
النفوس وترتقي األرواح، وغير هذا النوع يعتبر 
يعول عليه،  تقليدا ال  أو  انحرافا عن األصل 
إلى خطاب  بحاجة  أننا  نقول  أن  ينبغي  ولذلك 
بدال من خطاب صوفي معتدل  صوفي سليم، 
فيه  قد خاض  المجال  مادام  لكن،  أو متطرف.. 
أبو  قال  التصوف، كما  الكثيرون من مدعي 
التصوف: »هذا  الغزالي عندما سئل عن  حامد 
الحاجة أصبحت  فإن  كثير«.  فيه  المدعي  باب 
قبيل؛ تطرف  الشبهات من  لرد بعض  ماسة 
أو  الصوفية وانحرافهم عن وسطية اإلسالم، 
الصوفية  الحكم على كل  أو  انحرافهم،  تعميم 

بالبدع والضالالت.
أو  دليل،  بغير  أحكام عامة  إطالق  إنَّ       
مبرر،  أو  داع  دون  الشخصية  اآلراء  تسخير 
والتدين،  الدين  التصّور حول  أفسد  ما  كثيرا 
وأسهم في ترسيخ التمثل السلبي تجاه كثير من 
الممارسات، أو المواقف واآلراء. ومن ثم، فإنه 
وقضايا  اإلسالمية  الدراسات  في  الباحث  يلزم 
إلى  االنتباه  أيضًا،  واألدب  والثقافة  الهوية 
الحساسية،  بالغة  تعتبر  التي  القضايا  هذه  مثل 
لمقاربة  واالستقصاء،  بالبحث  لها  فيتصدى 
بالعمق  تتسم  متكاملة  الدينية من زوايا  الحقيقة 
ادعاء  أي  دون  ذلك،  أمكن  كلما  والشمول 
بامتالك »الحقيقة المطلقة«، والتي تظل نسبية 
في  يدخل  البحث  دام  ما  األحوال،  في جميع 
لما هو  اإلنسان  وتلقي  »اإلنسانيات«،  نطاق 
روحي مغرق في الذوق، كما أنَّ الباحث أحياناً 
التجربة حتى  معين من  بقدر  يكون مطالبًا 
إعمال  مع  موازاة  الموضوع،  فهم  من  يتمكن 

الفكر والنظر واالستدالل. 
للمملكة  الدينية  التجربة  نجاح  الواقع  يؤكد     
المغربية، فقد استطاع المغرب أن يقّدم درسا في 
منذ عدة  الحضاري  والتواصل  السلمي  التعايش 
قرون مضت، فالمجتمع المغربي مشبع بقيم قيم 
التسامح والحوار ومحبة اآلخر، وقد عاشت في 
أرضه العديد من الديانات والجنسيات المختلفة، 
باألساس  التعايش يرجع  أن سر هذا  وال شك 
بها  تتشبث  التي  الثوابت األصيلة  إلى جملة من 
الديني  السلوك  المغربية وعلى رأسها  المملكة 

ُد حقيقة  ُيجّسِ بالكتاب والسنة، والذي  الملتزم 
التدين السليم، الذي يحرك اإلنسان في دائرة العقل 
المحتكمة  العقالنية  الدينية  والعاطفة  المتوازن، 
للنصوص التأسيسية والمتكيّفة مع الواقع، وحتى 
اللين  المنشودة »وسطية  الوسطية  تكون هذه  ال 
الغرب،  إليها  يتطلع  أو وسطية  والتخاذل«، 
الهوية اإلسالمية في صفائها  َمْن يحارب  أو 
يُطلب من  ونقائها، فإن مفهوم الوسطية البد أن 
األمة،  الصحابة وعلماء  والسنة وعمل  القرآن 
المغاربة، وما  تدين  في  الوسطية  وهي أصول 
دامت هذه الوسطية تتشبث بأصولها ومصادرها 
بدلوها في اإلصالح  فهي مؤهلة إلدالء  األولى 
تبديل  فهو  يهددها  الذي  الخطر  أما  والتغيير، 
والتنازالت  والبساطة  اللين  إلى معاني  معناها 
وهي  واالستالب..،  والخضوع  واالستسالم 
إلى  الذي تحول  المفهوم  معاني دخيلة على هذا 
»وسطيات« بدل وسطية خيرية وعادلة واضحة 
كتابنا:  ذلك في  تناولنا  والدالالت، كما  المعنى 
التصوف اإلسالمي؛ نحو رؤية وسطية، والذي 
للدراسات  العربية  المؤسسة  عن  صدر مؤخراً 

والنشر بلبنان.
الديني عند المغاربة،      من األكيد أن السلوك 
والتسامح  الوسطية واالعتدال  باختياره منهج 
لالختالف، قد استطاع الصمود في وجه  تدبيراً 
األعاصير والرياح العاتية القادمة من الشرق أو 
الملك  المؤمنين جاللة  أمير  قيادة  الغرب، تحت 
محمد السادس، نصره هللا وأيده، باعتباره أعلى 
المغرب، متمثلة في مؤسسة  دينية في  سلطة 
لها دور مهم في حماية  والتي  المؤمنين،  إمارة 
الروحية،  الحياة  وتأصيل  المغربية  الثوابت 
ولعل مصدر قوة الفكر المغربي عموماً، يرجع 
وبين  والحاضر،  التاريخ  بين  التالحم  لهذا 
الثوابت والمتغيرات، في وعي تام بقيمة الوقت 
وضرورة مواكبة جديد العصر، وفي اآلن ذاته 
الوطنية،  والهوية  المحلية  الخصوصية  حماية 
للمغرب،  الممّيزة  العبقرية  من  جانب  وهذا 
واستقرار  الدولة  استمرار  أسرار  من  وِسرٌّ 
بهذه  المغربية  الثقافة  تأثرت  المجتمع، ولذلك 
فاعلة وواقعية  ثقافة  إذ ال  المتفّردة،  السمات 
ُل  ُتَفّعِ إنها  الهوية، حيث  الوسطية وبدون  بدون 
ومجدها،  األمة  وتحمي  االجتماعية  النخب 
اجتماعية  توازنات  الحفاظ على  تسهم في  كما 
إكراه،  أو  أّي عنف  واقتصادية كبيرة، دون 
ناعمة ودبلوماسية موازية سائلة  قوة  فالثقافة 
يزاوج  تأثيرها بشكل ضمني  تمارس  وسائغة، 
تام وتداخل  تناغم  المادي والالمادي في  بين 

يجعل من الالمرئي مؤثِّراً في الواقع المرئي.

الجزء التاسع



أبو حجاج

 جمرد كلمة
والنقد  الهجمات  ازدادت  كلما  نجاحات  ازدادت مصر  كلما    
واإلساءة إليها وإلى قيادتها التي تعمل بكل جد وأمانة من جعل 
مصر فعاًل قد الدنيا                                                                                                      

تحيا مصر األبية . 

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

      
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

أهواِك وأنساب

ترامب وميالنيا يقفان دقيقة 
حداد على ضحايا 11 سبتمرب 

يف ذكراهم الـ18

العلماء يكتشفون املاء يف كوكب قد يصلح للحياة

محلة »مليونية« حلظر السجائر اإللكرتونية املنكهة يف أمريكا

غموض بشأن مكان دفن موغابي.. والسبب خالفات عائلية

410 آالف منزل وشركة تعاني من انقطاع 
الكهرباء بسبب اإلعصار فاكساي

سائقة روسية تطرب الركاب 
بأغانيها

اْليَْوَم من زاوية مختلفة. تقترب االنتخابات    كتبت سابقا عن هذا الموضع واتابع 
الفيدرالية لتقرير من سيرأس البرلمان من األحزاب الرئيسيّة الثالثة الليبراليين والمحافظين 
والديمقراطيين. وكل له قاعدته الشعبية المتنوعة وبرنامجه االنتخابي ولكن الجميع يؤكد 
على هدفه بمساعدة الطبقة الوسطى والمرأة واألطفال والمسنين بالدرجة االولى من خالل 

البرامج االجتماعية واالقتصادية. 
وبعض هذه البرامج يدعو الى زيادة فرص العمل ومساعدة األسر الناشئة والشابة في إيجاد 
او التمكن من شراء المنزل. وتطول قائمة البرامج ومنها مايدعو لتحسين مستوى التعليم 

وبعض اخر يدعو للحفاظ على وتحسين تعويضات العمل والتقاعد. 
وبغض النظر عن من سننتخب في هذه االنتخابات الن كل األحزاب لها نقاط ضعفها ولها 

نقاط قوتها ..  أنتم اعزائي لكم أولوياتكم.  
إنجازات معينة وبنوا جسورا  لهم  المحافظون تعرفونهم وأولوياتهم هي االقتصاد. وكان 
كبيرة إيجابية مع الجاليات الكندية من أصول متنوعة. اما بالنسبة للجالية العربية فمواقفهم 
في السياسة الخارجية يرى البعض انها التاخذ بعين االعتبار هموم الجالية ان لم يكن تسير 

عكسها. 
وبالنسبة للديمقراطيون فهم يساندون قضايا العرب الخارجية وكذلك برامجهم االجتماعية 
مهمة جدا للطبقة الوسطى وافكارهم تساير الشباب الصاعد على تنوع مشاربه، هذا الجيل 
العمل  للحكم ويسعى نحو مجتمع تكثر فيه فرص  القديمة  يتململ من األشكال  بدأ  الذي 

والحياة الكريمة.
اما الحزب الليبرالي الحاكم حاليا فقد كان له إنجازاته االقتصادية واالجتماعية المهمة وهو 

قريب من الجاليات الكندية والثقافات المتنوعة ومنها العربية.
الكثير من الالجئين والمهاجرين وخاصة  انه توجد كلمة حق بإسم  وهنا أيضا اعتقد 
السوريين فيما يتعلق بالحزب الليبرالي. هذا الحزب ساعد الكثير من الالجئين السوريين 
وفتح لهم األبواب الى كندا في احلك الظروف وأسوأ األيام التي مرت على تاريخهم وتاريخ 
بلدهم العريق سوريا وتاريخ االنسانية الذي شهد واحدة من أسوأ األزمات االنسانية وانتهاك 

حقوق االنسان الذي فقد بيته وأرضه ووطنه وكرامته! 
الذين كانوا  الكنديين  المهاجرين  الالجئين وكذلك ساعدت اهلهم  كندا في حينها ساعدت 
وال زالوا يعيشون االلم مع اهلهم في سوريا.  وقالوا لهم أنتم وصلتم الى كندا وهي داركم 

ووطنكم االن وحقوقنا وحقوقكم واحدة ولقمة عيشنا وعيشكم واحدة. 
كندا ساعدت الرجل والمرأة واألطفال واالهم من هذا منحتهم حق الحياة في وقت كانت 
الحياة والنفس والروح في مستقبل وزمن المجهول. كندا منحتهم حق ان يعيشوا دون خوف 

وبغض النظر عن نوع هذا الخوف. 
والزالت لدى البعض طبعا مخاوف وهموم والحياة ليست قليلة والبعض الزال ال يعمل في 

مجاله وووو.. ولكن ال ننسى حق 
لذلك ولَك نفس  او في طريقك  انت االن مواطن كندي  العيش دون خوف!!  الحياة وحق 

الحقوق.
وال اعرف من ستنتخبون ولكن قارنوا االقتصاد والقضايا االجتماعية ومن كان لديه القوة 

والجرأة والقلب الرحيم ليرحم من يعيش على هذه األرض. 
المتنوعة في كندا وليس فقط  الحياة  ولكن ومرة اخرى يجب أن نركز على كل جوانب 
السياسة الخارجية فيمن نختار من  األحزاب. نضع السياسة الداخلية والخارجية الى جانب 

االقتصاد والقضايا االجتماعية وغيرها في الميزان ونقارن. وانتم وأولوياتكم. 
الديمقراطية في  البالد  اهم  لما كنّا من  الديمقراطي  تنوع االّراء وتناغمها باإلطار  ولوال 

العالم.  
واليوم لدينا ثالثة احزاب رئيسية تمثلنا ونحن محظوظين بذلك.  تعالو ننتخب. 

شكًرا كندا

االنتخابات الفيدرالية وحق احلياة 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

  وصل جثمان مؤسس زيمبابوي، روبرت 
البالد،  الرئيسي في  المطار  إلى  موغابي، 
األربعاء، لكن مكان دفنه ال يزال غير معلوم، وسط 

خالف بين بعض أفراد األسرة والحكومة.
إلى مطار روبرت  السابق  الرئيس  ووصل جثمان 
العاصمة هراري،  الدولي في  غابرييل موغابي 

بعد الساعة 13:30 بقليل بتوقيت غرينتش.
االنتباه  العسكري في وضع  الشرف  ووقف حرس 
بالعلم  الطائرة ملفوفا  النعش من  أُخرج  عندما 

الوطني، وبرفقة قادة األمن.
الجاري، عن 95  وتوفي موغابي في 6 سبتمبر 
منذ  العالج  يتلقى  كان  عاما في سنغافورة، حيث 

فترة طويلة.
استقطابا  الشخصيات  أكثر  أحد  وكان موغابي 
التحرر  أفريقيا، وأحد رموز حركات  تاريخ  في 
الوطني في القارة، لكن حكم موغابي الذي دام 37 

الجيش  به  أطاح  نهاية مشينة حينما  انتهى  عاما 
في 2017.

وألقى موغابي، الذي تولى السلطة بعد انتهاء حكم 
باللوم في مشاكل  البيضاء في عام 1980،  األقلية 
زيمبابوي االقتصادية على العقوبات الدولية، وقال 

ذات مرة إنه يريد الحكم مدى الحياة.
نوفمبر  استقالة موغابي في 21  وأدى اإلعالن عن 
البداية دعوات متصاعدة  2017، بعد أن تجاهل في 
إلى احتفاالت واسعة في شوارع  لالنسحاب، 

العاصمة، هراري.
تراجع موغابي في سنواته األخيرة مرتبطا  وكان 

السياسية لزوجته، غريس،  بالطموحات  جزئيا 
التي خسر  لالنقسام  الفارقة والمسببة  الشخصية 
المطاف،  نهاية  الحاكم في  الحزب  فصيلها في 
ونائبه  السلطة مع مؤيدي خليفته  في صراع على 

السابق منانغاغوا، الذي كان قريبا من الجيش.

ي��ا ام����رأًة أحملُ��ه��ا ف��ي ك��ِل دي����واٍن وك��ت��اْب

األل��ب��اْب ك��ْل  وتَ��س��ل��ُب  قبلي  م��ن  َس��َل��َب��ْت 

وأن���س���اْب أه�����واِك   ... أع��ش��ُق��ِك  إن���ي 

ي��ا ام����رأًة تَ��س��ت��ح��وذ ع��ل��ى ك���ِل األل��ق��اْب

وإي��ج��اْب رف���ٍض  ب��ن  وتُشعُلني  تَقتُلني 

األس��ب��اْب وق���ِع  ع��ن  نفسي  اس��ئ��ُل  وأن���ا 

ج���واْب أي  أو  ل��س��ؤال��ي  رٍد  ع��ن  وأب��ح��ُث 

ك��ال��زه��رِة ي��ا روح���ي ف��ي وس���ِط األع��ش��اْب

أع��ج��اْب ن��ظ��رِة  أو  كِلمْة  ع��ن  تبحُث  ح��ن 

ف��ي ح��ض��وٍر م��ع��ظ��م��ه ي��ا روح���ي ِغ��ي��اْب

وإي��اْب ِذه��اٍب  في  وللمشهد  للمعنى  ه  ك��ارِ

يرتاْب وأي��ض��اً  روح��ي  ي��ا  بالعشِق  يؤمن  ال 

اْب ي��أُس��ُرن��ي ف��ي زي���ِف خ��ي��اٍل خ��ام��ل ك���ذَّ

يَ��غ��ت��اُل األح��اس��ي��ْس ف��ي خ��ص��ام وِع��ت��اْب

األل��ع��اْب ك��ْل  يَجِلُبلي  كطفٍل  يُعامُلني 

اْب  ج��ذَّ وج��م��اِل��ْك  ِعشقْك  ع��ن  أك��ت��ُب  وأن��ا 

أه���واُه وه���واِك ي��ا روح���ي م��ن ن���ارْ وع���ذاْب

ي��ق��رُع م��ن أج��ل��ِك وألج��ل��ِك ك��ْل األب���واْب

بإسهاْب العشِق  في  أوقعني  خطٍأ  عن  يتأسف 

وسؤاُله الدائم محتار متى كان على احلِب يُعاْب؟

اْب الوهَّ سبحان  وجماِلْك  املعهود  فوق  ودالِلْك 

غالْب الهوى  وصحيح  بجنوٍن  يُعشق  يُعشْق  لو 

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

كنده الجيوش

الرئيس األمريكى دونالد ترامب، يوم    وقف 
األربعاء، دقيقة حدادا على أرواح قتلى هجوم الحادى 

عشر من سبتمبر، وذلك أمام مبنى البيت األبيض.
الحديقة  في  للحظة صمت  الزوجان رؤوسهم  وأحنى 
بعد 18 سنة من سقوط  األبيض،  بالبيت  الجنوبية 
لجدار  العالمي وسقوط جزئي  التجارة  برجي مركز 

البنتاغون.
وتشبث ترامب بيد ميالنيا عندما دق الجرس 3 مرات 

إرهابي في  بها  مرة واحدة عن كل طائرة اصطدم 
بنيويورك، ومرة أخرى  العالمي  التجارة  برج مركز 
نائب  البنتاغون، وتحدث  في  اختطافها  التي  للطائرة 
احتفال منفصل  في  بينس”  األمريكي “مايك  الرئيس 
بنسلفانيا،  بالقرب من والية  احداث 11 سبتمبر  عن 
استشهدوا على طائرة محكوم عليها  وسيطر ركاب 
المسلحين، وأجبروها على  المقاتلين اإلسالميين  من 

الهبوط بداًل من المخاطرة بضرب البيت األبيض.

األربعاء، قررت  يوم  األولى من صباح  الساعات  ومع 
أرواح  تنكيس األعالم، حدادا على  األمريكية  اإلدارة 
ضحايا هجمات 11 سبتمبر، والتى تحل ذكراها الـ18.
ومن جهة أخري قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
إنه لن ينسى هذه األحداث أبدًا ونشر »ترامب«، عبر 
حسابه الرسمي على موقع »تويتر«، صباح األربعاء، 
صورة تجمعه بزوجته ميالنيا ترامب، وعليها عبارة: 

»لن ننسى أبدًا«.

الفلك من اكتشاف     تمكن علماء 
للمرة األولى في الغالف الجوي  الماء 
لكوكب يدور نجم فيما يعرف بنطاق 

صالح للحياة.
وجاء اإلعالن عن الكشف العلمي الجديد 
في نتائج نشرت في مجلة »نيتشر 

أسترونومي« العلمية.
البعيد  الكوكب  المياه  ويجعل اكتشاف 
الذي يحمل اسم »18b-K2« مرشحا 

معقوال للبحث عن حياة فيه.
ويقول العلماء إن نسبة المياه في 
إلى  الكوكب تصل  بهذا  الجوي  الغالف 

50 في المئة من الغالف.
لكن األمر ليس بهذه السهولة، إذ في 
غضون 10 سنوات، يمكن أن تتمكن 
إذا  الحديثة من تحديد ما  التلسكوبات 

كان الكوكب يحتوي على غازات يمكن 
أن تنتجها الكائنات الحية.

الدراسة،  الرئيسية في  الباحثة  وقالت 
األستاذة في كلية لندن الجامعية، 
جيوفانا تينيتي، إن االكتشاف »مدهش«.
التي  أنها هذه المرة األولى  وأضافت 
نكتشف فيها مياه في كوكب يقع في 
منطقة النطاق الصالح للحياة حول نجم، 
الحرارة في هذه  وعادة ما تكون درجة 

المنطقة متوافقة مع وجود حياة«.
بالنطاق الصالح  الفلك  ويعني علماء 
للحياة، المنطقة التي يكون فيها الكوكب 
على مسافة من نجمه تجعله مؤهال 

لنشوء حياة على سطحه.
ويبعد الكوكب المكتشف حديثا عنا نحو 
111 سنة ضوئية، أي ما يعادل 650 

لذلك من الصعب إرسال  مليون ميل، 
مسبار إليه من أجل استكشافه.

العلماء  أمام  الوحيد  الحل  ولذلك، فإن 
حاليا هو انتظار الجيل القادم من 
التلسكوبات الفضائية التي من المتوقع 

المقبل، ويعول  العقد  ابتكارها خالل 
الغالف  الغازات في  اكتشاف  عليها في 
الكوكب وتنتجها حصرا  الجوي في هذا 

الكائنات الحية.

   أعلن عمدة نيويورك السابق، 
بلومبيرغ عن حملة  الملياردير مايكل 
تبلغ ميزانيتها 160 مليون دوالر لحظر 
السجائر اإللكترونية المنكهة في 
الواليات المتحدة، بعد وفاة خمسة 

مستهلكين لهذه المنتجات على األقل.
وقال بلومبيرغ المعروف بمكافحته 
المطاعم  في  حظره  وقد  التدخين 
والحانات في نيويورك إبان توليه رئاسة 
البلدية في مطلع األلفية »إنها أزمة 
صحية طارئة سببها شركات صناعة 

السجائر«.
ونقلت »فرانس برس« عن بلومبيرغ  في 
مقال نشرته صحيفة »نيويورك تايمز« 
يحمل أيضا توقيع مات مايرز المسؤول 
التدخين،  للتصدي النتشار  عن حملة 
التي تلجأ  »ال تخفى علينا األساليب 
التبغ.  إليها كبرى مجموعات صناعة 
التي نواجهها.  المرة األولى  ليست  وهذه 
وهي تستهدف األطفال وتعرّضهم لخطر 

شديد«.
وندد بلومببرغ بتقاعس الوكالة األميركية 

لألغذية واألدوية »إف دي إيه« المعنية 
التي  الحملة  إلى أن  الشأن، مشيرا  بهذا 
تبلغ ميزانيتها 160 مليون دوالر على 
ثالث سنوات تهدف إلى حظر السجائر 
الواسعة االنتشار  المنكهة  اإللكترونية 
المراهقين، »في  خصوصا في أوساط 

20 مدينة ووالية أميركية على األقل«.
في العام 2018، أكد 20,8 % من تالميذ 
المتحدة  الواليات  السنوية في  المدارس 
أنهم دخنوا سيجارة إلكترونية في الشهر 
األخير، أي تقريبا ضعف ما كانت عليه 
النسبة قبل سنة )الزيادة بلغت 78 %(، 
بحسب مراكز رصد األمراض والوقاية 

منها )سي دي سي(.
وأصبحت سان فرانسيسكو حيث 
العمالقة لصناعة  مقر شركة »غول« 
السجائر اإللكترونية في يونيو، أول 
مدينة أميركية كبرى تمنع السجائر 
الشباب من  اإللكترونية بهدف حماية 

آثار النيكوتين الكارثية.
ودعا رئيس لجنة الصحة في مجلس 
الثالثاء،  ليفين  البلدي مارك  نيويورك 

إلى حظر  المتحدة  الواليات  كبرى مدن 
المنّكهة متحدثا  السجائر اإللكترونية 
عن »وباء »ينتشر في صفوف تالميذ 
الثانوية و«تهديد رئيسي«  المدارس 

لتالميذ المرحلة التكميلية.
وأفادت السلطات الصحية األميركية 
الماضي بأن خمسة أشخاص  الجمعة 
على األقل توفوا بعدما استخدموا سجائر 
المتحدة، فيما  الواليات  إلكترونية في 
تضاعف عدد المصابين بصعوبات 

تنفسية خطرة ليصل إلى 450 في 
أرجاء البالد.

وأوصت مراكز »سي دي سي« احترازا 
عدم استخدام السجائر اإللكترونية 
التحقيقات حول أسباب  نتائج  بانتظار 

هذه المشكالت.
وهددت وكالة األغذية واألدوية بفرض 
عقوبات على »جول« بسبب ممارسات 
في مجال التسويق ال سيما حيال 

الشباب.

أن مئات اآلالف من  األربعاء،  يوم  اليابانية،  السلطات  أعلنت     
الكهربائي في عدد من  التيار  انقطاع  تعاني من  المنازل والشركات 
فاكساي  اجتياح إعصار  أيام من  بعد  بالقرب من طوكيو  األماكن 

للمنطقة.
إتش كيه(  )إن  اليابانية  اإلذاعة  ونقلت هيئة 
تيبكو  الكهربائية  للطاقة  عن شركة طوكيو 
بها  المحيطة  والمناطق  العاصمة  تزود  التي 
كامل  بشكل  الكهرباء  استرجاع  أن  بالكهرباء 
بحلول  إال  ا  يكون ممكنً لن  تشيبا  في محافظة 

بعد غد على أقرب تقدير.
أنها تعمل حتى في ساعات  وأوضحت الشركة 
الكهربائي إال أن  التيار  الليل الستعادة 
الرعدية أخرت عمليات اإلصالح،  العواصف 
حيث ما زال أكثر من 410 آالف منزل وشركة 

بدون كهرباء في محافظة تشيبا.
وعاد التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة 
من اإلعصار في محافظة كاناجاوا، ومن 

وفاة شخصين  في  الكهربائي دور  التيار  يكون النقطاع  أن  المحتمل 
على األقل بسبب درجات الحرارة التي تجاوزت الثالثين درجة.

  يستمتع ركاب الترام في مدينة كازان الروسية باالستماع إلى أغاٍن تؤديها سائقة الترام 
ليزيدا هافيزوفا، أثناء قيادتها للسيارة.

آنا بتروفا  التي تؤديها هافيزوفا، بل إن راكبة تدعى  الترام إعجابهم باألغاني  وأبدى ركاب 
قالت إن هافيزوفا يتعين أن تتقاضى أجرا أعلى من أي سائق عادي للترام، ألنها تقدم عرضا 

ترفيهيا للركاب.
وتقول هافيزوفا )26 عاما( إنها تحب الغناء أثناء عملها وفي كل مكان تذهب إليه، وإنها ال 

تخاف أبدا من الغناء، وتوضح أنها تؤدي أغنيات باللغة التترية.
وتشير السائقة إلى أنها تمارس الغناء منذ أن كانت في الثالثة من عمرها، حيث تقوم بأداء 
أغاٍن شعبية وأغاٍن من التراث الشعبي التتري، كما أنها تؤدي أغاني كتبت كلماتها بنفسها.


