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يتساقط األصدقاء عاماً بعد عام
بعضهم يسقط من القلب، وبعضهم من الذاكرة، والبعض 
األخر يسقط من العين ، حينها ندرك بأن السعادة ليست 

في عدد األصدقاء بل في قيمتهم

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

االنتخابات الكندية ... 
حيث ُيكرم املرء أو ُيهان

  دولة بحجم كندا بحاجة لزعيم 
افتخار  بكل  إليه  يشار  حقيقي 
واعتزاز وهو ما لم ينجح زعيم 
الحزب الليبرالي الحاكم جوستان 
في حقيقة  تجسيده  في  ترودو 
األمر طوال فترة حكمه وشغله 
لمنصب رئيس الوزراء، خاصة 
وهو لم يأِت بجديد أو مفيد لهذا 
الوطن منذ توليه للسلطة وحتى 
جهل  عن  وأطاح  هذا،  يومنا 
وسوء إدارة ، وتصرفات معيبة 
بكل ما كان يتطلع إليه المواطن 
الكندي ويتمناه لنفسه وألوالده 
وأحفاده في المستقبل القريب أو 
البعيد في مجاالت الصحة، التعليم، 

واألمن االجتماعي واألخالقي.
يكون  أن  في  ترودو  فشل  نعم 
بحجم المنصب وما يحمله من 
أعباء ملموسة شعر ويشعر بها 
صغار السن، وكبار السن على 

حٍد سواء.
فال يمكن وال يجوز القبول بزعامة 
شكلية طفيلية بعد اآلن يتصرف 
صاحبها كطفل ال كرئيس وزراء 

لدولة بهذا الحجم.
يكون  أن  في  ترودو  فشل  نعم 
رجل الدولة المنشود طوال فترة 
حكمه وظهر كطفٍل دائم األخطاء 
ودائم البكاء واالعتذار عنها في 
وقٍت ال ينفع فيه الندم وال يُقبل، 
فتارة نجده بالثياب الهندية وتارة 
أخرى في صورة عاكسة ألحقر 
صور العنصرية، وأخيراً في ثياب 
التخلف والتطرف الديني ضارباً 
عرض الحائط بكل ما تنص عليه 
مواد الدستور الكندي حتى أصبح 
وزير دفاعه السيخي أقرب لوزير 
الدفاع الهندي عن كونه وزيراً 
بخالف  هذا  كندا،  في  للدفاع 
ومقدسات  لمشاعر  إزدرائه 
الغالبية العظمى من المواطنين 
بقيامه  الكنديين  المسيحيين 
بارتداء »تي شيرت« مع بعض 
أعضاء حكومته عليها صورة 
العشاء السري أو  العشاء األخير 

للسيد المسيح مع تالميذه مستبدالً 
رؤوسهم برؤوس »المهرجين 
في  نراهم  الذين  والجواكر« 
اللعب«  اوراق  وفي  السيرك 
الكوتشينة« مع ابتسامته البلهاء 

المعتادة.
يكون  أن  في  ترودو  فشل  نعم 
يسعى  الذي  المنشود  الزعيم 
القانون  وتنفيذ  العدل  القرار 
القانوني  لالستخدام  بالسماح 
التي  والماريجوانا  للمخدرات 
يجب على أي حكومة محترمة 
تحريم شرائها وتجريمه وتجريم 
األمن  على  حفاظاً  استخدامها 
القومي لهذا البلد وعلى مستقبل 
شبابه الذين يُفترض بأنهم عماد 

مستقبل هذا الوطن.
نعم فشل ترودو عندما أقر الفساد 
واستمرار الفساد عن محاربته 
والقضاء عليه بالقانون عندما قرر 
االطاحة بوزيرة العدل السابقة في 
حكومته السيدة جودي ويلسون 
التي رفضت أن تخضع له وأبت 
أن تخالف القانون لتحقيق مصالح 
إحدى الشركات الهندسية الكندية 

الكبرى العاملة على اراضيها.
سمح  عندما  ترودو  فشل  نعم 
لوزيرة خارجيته بأن تتدخل في 
الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة 
بحجم المملكة العربية السعودية 
مما أفقد الخزينة العامة للدولة 
من  دوالر  مليار   14 حوالي 

االستثمارات السعودية في كندا.
نعم فشل ترودو عندما استهان 
المصالح  تتطلبه  فيما  وتهاون 
الكندية في السياسة الخارجية مع 
بعض الدول حفاظاً على المصالح 
والمواطن  للوطن  االقتصادية 
الكندي الذي سيقول ال وفق إرادته 
الحرة المستقلة الستمرار مثل هذا 
الرجل ومثل هذا الحزب على سدة 

الحكم مرة أخرى.
نعم فشل ترودو وحزبه الحاكم في 
كل هذا وحان وقت الحساب حيث 

يُكرم المرء أو يُهان. 

5 سياسـة

year

نجح المقاول محمد علي في تصريحاته األخيرة ضد الرئيس عبد 
الفتاح السيسي في هدم كل ما كان متبقياً للجماعة المحظورة 
في قلوب بعض المصريين، في نفس الوقت الذي أعاد فيه ثقة 
وإلتفاف الشعب المصري حول قيادته السياسية وقواته المسلحة 

وشرطته الباسلة لتبقى مصر هي مصر... 
شكراً محمد على وننتظر المزيد مما ال ولن يفيدكم ويفيد وحدة 

الشعب وتجديد ثقته بقيادته الواعية األمينة.
فرافيرو

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

3030, boul. Curé-Labelle Chomedey
entre Ste Elzear et la 440 côté Ouest

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

www.jeankaram.com
jeank@remax2001.net  /  jeankaram@remax2001.net

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

الرئيس السيسي: ال ميكن خداع املصريني والشعب 
أصبح أكثر وعيا وال داع للقلق

عون: لن أترك لبنان يسقط..
والبد من تعاون اجلميع ملعاجلة 

األوضاع االقتصادية القائمة

  قال الرئيس اإليراني حسن روحاني يوم الجمعة عبر موقعه اإللكتروني 
الرسمي إن الواليات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على 

طهران مقابل إجراء محادثات.
وأورد الموقع هذا التصريح لدى عودة روحاني إلى طهران من اجتماعات 

الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك.
وأضاف ”المستشارة األلمانية ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس فرنسا كانوا 
في نيويورك وأصروا جميعا على عقد هذا االجتماع. وأمريكا تقول إنها 

سترفع العقوبات“.
ومضى روحاني قائال ”العقوبات التي سترفع ستكون محل نقاش وقد قالوا 

بوضوح إنهم سيرفعون جميع العقوبات“.
وأضاف ”لكن هذه الخطوة لم تجر بطريقة مقبولة مما يعني أنه في ظل 
مناخ العقوبات واستمرار العقوبات واألجواء المسمومة لسياسة الضغوط 
القصوى فإننا حتى لو أردنا التفاوض مع األمريكيين في إطار خمسة زائد 

واحد فإنه ال يمكن التكهن بالنتيجة النهائية لهذه المفاوضات“.

  نقلت محطة تلفزيونية عن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان قوله اليوم الجمعة إن استعدادات تركيا 
والواليات المتحدة إلنشاء ”منطقة آمنة“ لالجئين في 
شمال شرق سوريا تمضي وفق الجدول المحدد، وذلك 
بعدما كان قد اتهم واشنطن في السابق بالمماطلة.

وبدأ البلدان دوريات برية وجوية مشتركة على طول 
جزء من الحدود بين سوريا وتركيا. وتريد أنقرة 
من واشنطن إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية 
السورية عن منطقة حدودية بطول 480 كيلومترا، 
وحذر أردوغان من أن بالده ستتحرك بمفردها إذا 

لم يتم إبعاد الوحدات من المنطقة.
لوحدات حماية  المتحدة  الواليات  دعم  وأغضب 
الشعب، وهي حليف رئيسي لها ضد تنظيم داعش 
في سوريا، تركيا التي تعتبر الوحدات منظمة إرهابية.

قوله  أردوغان  عن  )إن.تي.في(  تلفزيون  ونقل 
للصحفيين في رحلة العودة من الجمعية العامة 
لألمم المتحدة في نيويورك ”الجهود تمضي وفق 
استعداداتنا  كل  أيضا  اكتملت  الزمني.  الجدول 

على طول الحدود“.
سنجري  تركيا(،  )إلى  العودة  ”عند  وأضاف 
تقييما… بخصوص الخطوات التي ينبغي اتخاذها 

وتنفيذها…“.
وقال جيمس جيفري المبعوث األمريكي الخاص 
بسوريا للصحفيين على هامش الجمعية العامة لألمم 
المتحدة إن واشنطن تمضي بإخالص وبأسرع ما 
يمكن، وحذر من أي عمل أحادي في المنطقة.

وقال جيفري ”أوضحنا األمر لتركيا على جميع 
المستويات بأن أي عملية من جانب واحد لن تؤدي 
إلى تحسن أمن أحد… لدى األتراك بالطبع خيار 

التحرك عسكريا“.
وأضاف ”لقد طورنا مقترحا إلنشاء منطقة آمنة مع 
كل المعنيين، يشمل سحب وحدات حماية الشعب 
قواتها وأسلحتها الثقيلة لمسافات مختلفة وفقا للموقع 
أيضا  الوحدات ستزيل  إن  النشاط“، وقال  ونوع 

تحصيناتها في مناطق معينة.
تتصدرها  التي  الديمقراطية  سوريا  قوات  وقالت 
وحدات حماية الشعب إنها ستنسحب لمسافة تصل 
إلى 14 كيلومترا في بعض المناطق، لكن تركيا 
تقول إن الواليات المتحدة وافقت على أنه ينبغي 
أن تمتد المنطقة اآلمنة لمسافة 30 كيلومترا في 
سوريا. وقال أردوغان إن من الممكن أن يعود نحو 

مليوني الجئ سوري إلى تلك المنطقة.
وفي تصريحات صحفية قبل الزيارة، قال أردوغان 
ترامب  دونالد  األمريكي  نظيره  مع  سيبحث  إنه 
أثناء وجوده باألمم المتحدة مسألة المنطقة اآلمنة 
وإمكانية شراء أنظمة باتريوت الدفاعية األمريكية.

وقال أردوغان يوم الجمعة إنهما أجريا بدال من 
ذلك اتصاال هاتفيا األسبوع الماضي والتقيا خالل 
حفل استقبال في نيويورك يوم األربعاء، لكنه لم 

يذكر تفاصيل.
توترت العالقات بين أنقرة وواشنطن بسبب عدد 
من القضايا منها تضارب السياسات في سوريا 
والتهديد بعقوبات أمريكية بسبب قرار أنقرة شراء 

أنظمة إس400- الروسية للدفاع الصاروخي.
واستبعدت واشنطن تركيا من برنامج الطائرة المقاتلة 
األمريكية إف35- بسبب الصفقة الروسية ولم 
تستبعد فرض عقوبات برغم تصريحات من ترامب 

أبدى فيها تعاطفه مع أنقرة.
وقال أردوغان اليوم إنه اقترح على ترامب شراء 
أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية األمريكية بشروط 

مشابهة لصفقة إس400- الروسية.
وقال ”ال يمكن أن نقول إنه تمت تسوية قضية 
الطائرة إف35- بشكل كامل حتى اآلن، لكني 

قدمت اقتراحي إليهم“.
وأضاف ”قلت للسيد ترامب، ’يمكننا شراء أنظمة 
باتريوت منكم إلى جانب إس400-… إذا كنت 

جادا، فلنعمل على هذا‘. قدمت عرضا جادا“.
وذكر أردوغان أيضا أن من المستحيل بالنسبة 
لتركيا التوقف عن شراء النفط والغاز الطبيعي من 
إيران برغم تهديد العقوبات األمريكية، وأضاف أن 

التجارة بين البلدين ستستمر.
قال إن تركيا ال تخشى العقوبات األمريكية.

حكمة العدد

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

الرئيس اإليراني: أمريكا عرضت 
رفع مجيع العقوبات يف مقابل 

إجراء حمادثات

أردوغان: العمل يسري وفق اجلدول مع أمريكا إلنشاء 
منطقة آمنة بسوريا

اليوم  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  أكد    
الجمعة، أنه ال يمكن خداع الشعب المصري 
للقلق، مشيرا إلى أن الشعب أصبح  وال داع 

أكثر وعيا وأن مصر قوية بالمصريين.
وقال الرئيس السيسي، في تصريحات تلفزيونية 
عقب عودته إلى أرض الوطن بعد مشاركته 
في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
إن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا وأنه ال 
يمكن تزييف الواقع. وأضاف “الزم تعرفوا كلكم 
إن الشعب المصري بقى واعي أوى… في إن 
الصورة تترسم إزاي عشان يزيفوا الواقع ويخدعوا 
الناس ويضحكوا عليهم، والكالم دا المصريين 
بقوا أكثر وعيا منه بكثير واللي اتعمل قبل كدا 
مينفعش يتعمل تانى.. ليه عشان ربنا وعشان 

أنتم فال تقلقوا من أي شئ”.

وعن صورة مصر الجديدة في نظر العالم ، 
حاجة  وكل  الفل  “زي  السيسي  الرئيس  قال 
ماشية كويس أوي.. يعني أنتم تسمعوا كالمهم 
وتصدقوه وتتعاملوا معاه على أنه حقيقة.. أنا 
شايف كدا ، بس الموضوع مش كدا خالص”. 
وتابع قائال “دي صورة بتترسم زي ما اتعمل 
قبل كده عبارة عن كذب وافتراء وتشويه وكتائب 
إلكترونية وإعالم يشتغل عشان يقدموا صورة 
مش حقيقية ، وأنتم الزم تكونوا واعيين لكده 
، احنا جامدين أوي إن شاء هللا والبلد جامدة 

أوي بيكم”.
وحول رسالة سيادته للمصريين حول دعوات 
الرئيس  قال   .. للتظاهر  اإلرهابية  الجماعة 
في  أسبوع  من  بنتكلم  لسه  احنا   ” السيسي 
الموضوع ده قبل ما أسافر .. وقلت يامصريين 

خلي بالكم مش هيسبوكم تنجحوا وال تتهنوا على 
حاجة .. دي حرب بينا وبينهم .. مجموعة 

صغيرة في مقابل الشعب كله” .
؟”،  تصديقهم  يتم  “كيف  الرئيس  وتساءل 
وقال “إن اإلعالم عليه دور كبير في توعية 
المواطنين والتصدي للشائعات واألكاذيب .. 
الناس البسطاء طيبين أوي أوي وهما فاهمين 
كويس .. مصر مكانتها كبيرة أوى بشعبها “.

وردا على سؤال حول شعوره إزاء حفاوة استقباله 
عقب عودته من األمم المتحدة ، قال الرئيس 
السيسي،” أنا بقول للمصريين يوم ما اطلب 
يوليو  في  التفويض  يوم  زي  المصريين  من 
الماليين  هينزل  كله  للعالم  رسالة   ،  2013

مش أقل من كده ” .

  أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، 
أنه ليس هناك أي خطر يتهدد لبنان 
الدوالر  توافر  بمدى  يتعلق  ما  في 
األمريكي، مشددا على ضرورة تكاتف 
الجميع لتنفيذ اإلصالحات لمعالجة 
األوضاع المالية واالقتصادية القائمة.

وقال الرئيس اللبناني في تصريحات 
لدى عودته صباح اليوم إلى بيروت 
عقب مشاركته في أعمال الجمعية 
العامة لألمم المتحدة في نيويورك: 
“لن أدع لبنان يسقط.. هناك 3 أمور 
ال أكشفها وهي نقاط ضعفي، ونقاط 

قوتي، وما أنوي فعله”.
وشدد على أن الرأي العام اللبناني 
يجب أن يساعد في تحقيق اإلصالحات 
المنشودة. مضيفا: “رئيس الجمهورية 
ال يمكنه وحده أن يحقق كل ما يريده 

وال بد من تعاون الجميع”.
أي  إطالق  قبل  التريث  إلى  ودعا 
موقف في ما يتعلق بوجود ضغوط 
خارجية ُتمارس على لبنان من الناحية 
االقتصادية، مشيرا إلى أن بعض هذه 
الضغوط ليست جديدة، وأنه ينبغي 
لتبيان  الخصوص  هذا  في  التروي 
الحقيقة، ال سيما في ما يتعلق بأزمة 

الدوالر في األسواق”.
وأوضح أن الورقة االقتصادية التي 
تم التوافق عليها قبل عدة أسابيع في 
االجتماع الذي كان قد دعا إليه وحضره 
قادة القوى السياسية اللبنانية، تضم 
الموازنة  بندا في شأن مشروع   49
الجديدة لعام 2020 ، وأنها تحمل 
تحسين  أجل  صيغة إصالحية من 

الوضع االقتصادي في البالد، وإال 
فإن الوضع سيتفاقم بصورة أكبر مما 

هو عليه حاليا.
ولفت إلى ضرورة أن يكون اإلعالم 
اللبناني في موقف المساند والمساعد 
تناول  في  المسئولية  مستوى  وعلى 
القضايا المالية واالقتصادية، محذرا 
من خطورة نشر الشائعات وما تتسبب 

فيه من ضغط على الرأي العام.
وقال عون: “اإلعالم له دور كبير 
في المساعدة، ومع األسف ُأطلقت 
شائعات كثيرة حول الوضع المالي 
والناس تفاعلت معها في إطار الخوف 
رغم التطمينات.. إن األزمة األخيرة 
العمل  وسيتم  معالجة  إلى  تحتاج 

عليها سريعا”.
وكشف الرئيس اللبناني عن أنه سيعمل 
على توسيع إطار التحرك في سبيل 
الذين  السوريين  النازحين  حل أزمة 
يتواجدون داخل األراضي اللبنانية، 
في ضوء ما تمثله هذه األزمة من 

ضغوط على لبنان.
وأكد أن اللقاءات التي عقدها مع عدد 
من رؤساء الدول على هامش أعمال 
الجمعية العامة لألمم المتحدة، أظهرت 
لبنان، وأن  بها  يتمتع  التي  المكانة 
تلك الدول أبدت حرصا كامال على 
دعم لبنان في سبيل المحافظة على 
استقراره، وكذلك المساعدة النهوض 
باالقتصاد اللبناني من جديد من خالل 
برنامج العمل الذي تعتمده الحكومة 
وتجسده في مشروع موازنة 2020 

بما يحقق طموح اللبنانيين.

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

فرص استثمار صلبة 1٠٠٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 
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يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:

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

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

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

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

Seta Marachian    
5855, Gouin Ouest
Montréal, Qc. H4J 1E5

Tél.: (514) 334-8641
Fax:  (514) 334-6909

Tania Kanou     
740, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5C8

Tél.: (514) 744-2555
Fax:  (514) 744-9423

خدمة توصيل الدواء جماناً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian



بقلم:  رفاه السعد

  لم ترف عين وزارة التعليم وال حتى الحكومة 
الشهادات  الذي نظمه ذوي  باالعتصام  العراقية 
يشفي  المعتصمون على رد  ولم يحصل   .. العليا 
غليلهم رغم تعرضهم لالضطهاد وفتحت خراطيم 
المياه لتفريقهم وتعرض بعضهم لحادثة الدهس التي 
أصابت عدداً من المعتصمين امام مقر الوزارة.. 
المعتصمون يؤكدون ان مطالبهم مشروعة فالتوظيف 
حق من حقوقهم ليستطيعوا اعالة انفسهم واسرهم.. 
اعتصامهم  يوم على  مئة  اكثر من  مرت حوالي 
وال من مجيب  لمطالبهم..وال من مفاوض يخرج 
الحصول على  ويناقش مطالبهم وهي حق في 
وظيفة في الوزارة أو الجامعات التابعة لها أسوة 
الدكتوراه  أنهم حصلوا على  باآلخرين، مؤكدين 
والماجستير منذ سنوات لكن الوزارة تتذرع بعدم 
وجود تخصيصات لقبول أساتذة أو موظفين جدد.
االمنية ماحدث  والقوات  التعليم  وتبرر وزارة 
ابلغتهم  بانها  للمعتصمين  من اضطهاد ودهس 
ان اعتصامهم في قارعة الطريق أمر قد يعرض 
أنهم أصروا  متوقعة، مؤكدة  أمنهم ألخطار غير 

على مواصلة اعتصامهم في الطريق.
المعتصمون حملوا وزارة التعليم التي تمثل دور 
االخرس في الرد على مطالبهم مسؤولية اوضاعهم 
المأساوية وأكد مسؤول تنسيقيات اعتصامات حملة 
الشهادات العليا حيدر خشان، أن وزارة التعليم العالي 
منزعجة من مطالبهم، موضحا في مقابلة متلفزة أن 
االجتماعات مع مسؤولي الوزارة لم تأت بنتيجة.
والتعليم  التربية  ناشطون وزارتي  اتهم  ولطالما 
بانهما من بين أفشل الوزارات في العراق، وهناك 
أخطاء فادحة ترتكب، منها التغيير المتكرر للمناهج 
أثبتت فشلها  أهلية  الدراسية، وافتتاح مدارس 
الذريع، وعدم معالجة ظاهرة ضرب الطلبة التي 
يشعر  والطالب  األخيرة،  السنوات  في  استفحلت 
بعدم أهمية التعليم، وربما يحاول من خالل تمزيق 
إدارة  المدرسين، ومن طريقة  االنتقام من  الكتب 
ناهيك عن حوادث  التعليم...  لمنظومة  الحكومة 
المدرسين  بسبب معاملة  المستمرة  الطلبة  انتحار 

او بسبب فشلهم الدراسي.
النيابية  العالي  التعليم  لجنة  ان  اذكر  ان  اود  هنا 
النواب  قرار مجلس  تطبيق  الى  الوزارات  دعت 
القاضي بتخصيص 5% من التعيينات في الوزارات 
الفساد  العليا حصًرا..لكن  الشهادات  ألصحاب 
والمنسوبية حالت دون  والمحسوبية  المستشري 

تطبيق مثل هذا القرار.
 كما يظهر الفساد بشكل واضح وعلني من خالل 
تعيين العاطلين مقابل دفع الرشى او انها ال تتم إال 

باالنتماء إلى قوى متنفذة،.
 

    لقد تطّرفت سابقاً للحديث عن المشاكل التي يواجهها قطاع 
التطوير واإلصالح  الصّحة في كيبيك حيث تغيب إستراتيجية 
المطلوبين. كما تطّرقت لقطاع التربية وكيفيّة التعاطي مع المواضيع 
الحساسة كالتربية الجنسيّة المبّكرة. وها أنا أعود ثانيةً ألؤكد على 
ضرورة اإللتفات إلى هذه الملفّات بجدّيٍة أكبر، ذلك أّن خوف الناس 

من تبِعات ما يختبرونه في هذين القطاعين يدّق ناقوس الخطر.
ما يحصل في قطاع الصحة ال ينذر بالخير إطالقاً. إحدى السيّدات 
ذهبت مؤّخراً إلى الطبيب بسبب طنين في أذنيها. بعد الفحص، 
أعطاها ورقة تحويل وختمها باسم الطبيب اإلختصاصّي الذي تّم 
تحويلها إليه، وأخبرها أن عليها أن تدفع ٣٠٠ دوالر للطبيب ليقوم  
بعمله معلاّلً ذلك بأنّها إن لم تدفع المبلغ ستضطّر لإلنتظار مدّة سنة 
لتحصل على موعٍد للمعاينة المجانيّة. وفي موقٍف شبيه، ُطلَب من 
سيدة بحاجة إلى صورة صوتيّة أن تدفع ٢٠٠ دوالر للحصول 
تّم  الذي  الطبيب  على موعد فوري. والغريب في األمر هو أن 
تحويلها إليه اتصل بها مطاِلباً إياها عن سبب عدم تأكيد الموعد.

خوف هؤالء المرضى وسؤالهم هو، ماذا إن قرروا إنتظار الموعد 
المتأخر  ألسباٍب متعلّقة بوضعهم المادّي؟ هل سيتّم تحويلهم لنفس 
فعله؟ هل من مبّرر  المتِصل الحقاً؟ وماذا سيكون ردّ  الطبيب 
المريض ال  لسلوك األطبّاء؟ هل هذا اعتراف ضمني أن حالة 
تحتمل التأجيل؟ أم أن هناك مافيا تتحّرك وفقاً للمعطيات المتعلّقة 
بالخلل القائم لتحقق أكبر استفادة مادية بعيداً عن إهتمام الدّولة أو 

أجهزتها الرقابيّة؟
أّما في موضوع التربية، فقد تبيّن أن األساتذة ما زالوا غير مرتاحين 
للقيام بتدريس برنامج الجنس. فالمناهج  بالنسبة لهم كانت ُمرتجلة 
ولم يتّم التحضير لها كفاية قبل أن   تُفرَض عليهم. باإلضافة إلى 
التدريب، وبالتالي واجهوا  الكافي من  القسط  ينالوا  لم  ذلك، هم 
وسيواجهون مصاعب كثيرة في الردّ على أسئلة التالمذة الصعبة. 
تقوم  من أن  بالنسبة لألهل، فهم يستغربون أمرين: أوالً، بدالً 
المدرسة بتقييم تلك المناهح وتعديلها، هي تستمّر وتسترسُل بطرح 
موضوع تحديد الجنس وفي وقٍت مبّكٍر جدّا. األساتذة يخبرون 
الطفل أنّه في سنّه المبّكرة ليس ذكراً وال أنثى. هو ليس أّيٍ منها 
إلى أن يقرر هو بنفسه ما سيكون، ذكراً أو أنثى، مثليّاً أو غير 
مثلّي. ثانياً، األهل يشتكون من إصرار المدرسة على التواصل 
معهم باللغة الفرنسيّة حتى وإن كانوا يجهلونها، األمر الذي يشّكل 
حجر عثرة أمامهم في التعبير عن آرائهم أو  تقديم اقتراحاتهم أو 
طرح أسئلتهم، والذي يجعلهم يتردّدون ألف مّرة قبل إقرار استمرار 
التواصل مع المدرسة. واألغرب من كّل ذلك هو أنه بالرغم من 
كّل هذه التحفّظات من قِبل  األهل واألساتذة، هذا الملّف لم يلَق 

آذاناً صاغية حتّى الّساعة. 
أخيراً، ال يسعنا إال رفع بعض األسئلة ووضعها برسم اإلجابة 

من للمسؤولين: 
ـ هل هكذا يتم التعاطي مع المهاجرين الذين تركوا أوطانهم سعيا 

وراء األمن اإلجتماعي؟ 
البلد  ثقافة  المهاجرة في  الجاليات  ـ هل هكذا تسهل عملية دمج 
الواحد الموّحد؟ أم  تشتيتها لتعيش كل واحدة منها مأساة جديدة 

أكبر من التي هربت منها؟
والسؤال األهم الذي يطرح نفسه هو كيف يصبح مقبوال أن تكون 
القوانين  الفدراليّة على مستوى  السلطة  أقوى من  سلطة كيبيك 

اإلجرائية وتطبيقها؟ أم أن هذه خطوة إلرجاء فكرة اإلنفصال؟
أّي دولٍة تريد أخي المواطن؟ ال تدع الفرصة تفوتك دون القيام 

بدورك في األنتخابات المقبلة! 

مصير مجهول حلملة 
الشهادات العليا في العراق

   دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس 
تعقد األسبوع  بتهم فساد،  إلى بث جلسة تمهيدية لمحاكمته 
المقبل، على الهواء مباشرة، قائال ”حان الوقت ليسمع الناس 

كل شيء، بما في ذلك جانبي من الرواية“.
وبعد انتخابات أجريت يوم 17 سبتمبر أيلول ولم تؤد إلى نتيجة 
حاسمة، يبذل نتنياهو قصارى جهده للفوز بوالية خامسة قد 
تمنحه حصانة قانونية في ثالث قضايا يصفها بأنها بال أساس 

ومالحقة لها دوافع سياسية.
ويقول النائب العام اإلسرائيلي أفيخاي ماندلبليت إنه يعتزم 
توجيه تهمتي االحتيال وخيانة األمانة إلى نتنياهو، بناء على 

نتائج الجلسة التمهيدية.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو على مواقع التواصل االجتماعي 
التسريبات اإلعالمية  ”بعد سيل استمر ثالث سنوات من 
المغرضة المتحيزة، حان الوقت ليسمع الناس كل شيء، بما 

في ذلك جانبي من الرواية“.
الجلسة  بالسماح ببث  العام  النائب  وأضاف ”بالتالي أطالب 
على الهواء مباشرة... تعلمون أن الشفافية تكشف الحقيقة“.

ولم يرد مكتب ماندلبليت على المقطع.
الحكومة  بتشكيل  المحافظ يوم األربعاء  نتنياهو  تكليف  وتم 
االئتالفية المقبلة بعد أن حشد دعم عدد أكبر بقليل من النواب 
بيني  الوسط  لتيار  المنتمي  مقارنة بخصمه في االنتخابات 

جانتس. وال يحظى أي منهما بأغلبية برلمانية صريحة.

   توفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك أمس 
الخميس عن عمر ناهز 86 عاما، كما نقلت وكالة 
الفرنسية عن عائلته. وتفقد فرنسا برحيل  األنباء 
شيراك واحدا من أبرز وجوهها السياسية الحديثة، 
السياسي على مدار نصف قرن من  امتد مشواره 
الزمن. وكان شيراك يتمتع بشعبية كبيرة في فرنسا 
والعالم العربي نظرا لمواقفه الشجاعة حيال قضايا 

الشرق األوسط.
وعرف شيراك بوضعه الصحي الجيد لكنه تعرض 
في أيلول/سبتمبر ٢٠٠5 أثناء واليته الرئاسية الثانية 
لجلطة دماغية، وخلف ذلك آثارا على صحته التي 
تدهورت، ويعود آخر ظهور علني له في حفل رسمي 

إلى نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠14.
كان شيراك أحد أبرز وجوه الحياة السياسية الفرنسية 
القرن  السياسي في ستينيات  بدأ مشواره  الحديثة، 
فينتهي في  ليمتد على مدى 4٠ عاما،  العشرين 
٢٠٠7 بعد 1٢ عاما قضاها في قصر اإلليزيه. 
وبعد انسحابه السياسي، واصل نضاله اإلنساني من 

خالل »مؤسسة شيراك« الناشطة من أجل السالم.
السياسي في 1965 عندما  انطلق نضال شيراك 
بلدية  كسب معركته األولى وأصبح مستشارا في 
البالد(. وفي  سانت فيريول بمنطقة كوريز )وسط 
1967 استمرت إنجازاته بفوزه بمقعد في البرلمان 

عن المنطقة ذاتها.
وكانت تلك بداية عهد مميز بالنسبة إلى هذا الرجل، 
لمبادئ  أنفاسه األخيرة وفيا  لفظ  والذي ظل حتى 
الروحي  التي أسسها زعيمه  الخامسة  الجمهورية 

شارل ديغول في مايو/أيار 1958.
تمتع شيراك بشعبية كبيرة في فرنسا والعالم العربي 
نظرا لمواقفه الشجاعة حيال قضايا الشرق األوسط، 
أبرزها رفضه مشاركة بالده في غزو العراق إلى 
بقيادة جورج بوش االبن  المتحدة  الواليات  جانب 
بلير، ما  الوزراء توني  وبريطانيا بزعامة رئيس 

أعطاه مكانة كبيرة لدى المجتمع الدولي.
انتخب شيراك رئيسا للجمهورية لواليتين متتاليتين 
في العامين 1995 و٢٠٠٢ بعد مواجهة غير مسبوقة 

مع حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، فبقي 
الذي  الرئيس  منه  ما جعل  1٢ عاما في منصبه 

االشتراكي  بعد سلفه  فترة رئاسية  يقضي أطول 
فرانسوا ميتران.

كيبيك … فساد؟ 
أم إهمال امللفات العالقة؟! 

بقلم:  
أ.د. ناهدة العاصي

 nahida.assi@gmail.com

نتنياهو يدعو لبث حي جللسة متهيدية حملاكمته

وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شرياك عن 86 عاما

إلعالناتكم يف الرسـالة
Tel: 514 961 0777   

 450 972 1414    

الكوجنرس يكشف عن تقرير تسريب عن ترامب واوكرانيا
   زعم تقرير تسريب كشف النقاب عنه يوم 
الخميس أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
استغل مكتبه لطلب تدخل أوكرانيا في االنتخابات 
الرئاسية المقررة عام 2020 مما يهدد األمن 

القومي األمريكي.
النواب  بمجلس  المخابرات  لجنة  وكشفت 
النقاب  الديمقراطيون  يقوده  الذي  األمريكي 
عن نسخة رفعت عنها صفة السرية من تقرير 
التسريب الذي أثار جدال استمر أسابيع ودفع 
رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى بدء 

إجراء رسمي لمساءلة الرئيس الجمهوري.
وجاء في التقرير الذي أعده ُمبلغ عن الواقعة 
”أشعر بقلق بالغ من أن تكون األفعال المذكورة 
أدناه تنطوي على   ‘  مشكلة خطيرة أو فاضحة 
تتجاوز  تنفيذي  ‘  “  لقانون أو ألمر  انتهاك  أو 
الخالف في وجهات النظر بشأن أمور السياسة 

العامة وتتسق مع تعريف ”األمر الملح“.
وأفاد ملخص االتصال الهاتفي الذي أصدرته 
إدارة ترامب يوم األربعاء بأن ترامب ضغط 
على الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي من 
أجل التحقيق مع جو بايدن، منافسه الديمقراطي 
وزير  مع  بالتنسيق  الرئاسة،  االنتخابات  في 
ترامب  ومحامي  بار  وليام  األمريكي  العدل 

الخاص رودي جولياني.
التقرير  النقاب عن  من كشف  لحظات  وبعد 
بدأت اللجنة جلسة يدلي فيها جوزيف ماجوير 
القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية بشهادته 
عن التقرير بعد أن رفض على مدى أسابيع 

إطالع الكونجرس عليه.
وقال التقرير إن أكثر من ستة مسؤولين بالبيت 
األبيض أجروا اتصاالت بشأن مكالمة ترامب 
مع زيلينسكي وأشار إلى مخاوف من أن تشكل 
جهود ممارسة ضغوط على أوكرانيا ”مخاطر 
على األمن القومي األمريكي“ مما يقوض جهود 
”منع التدخل األجنبي في االنتخابات األمريكية“.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفة.
ويقضي القانون بإرسال التقرير للمشرعين بعد 
أن قرر مفتش عام أنه عاجل وجدير بالتصديق.
النائب  أعلن  الجلسة  من  وجيزة  فترة  وقبل 
الديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة المخابرات 
بمجلس النواب تلقيه نسخة رفعت عنها صفة 

السرية من التقرير وكشف النقاب عنها.
وقال شيف في بيان ”هذه الشكوى ما كان يتعين 
أن تحجب عن الكونجرس. فهي تكشف عن 
مخالفة خطيرة ووجد المفتش العام أنها مقلقة 

للغاية وجديرة بالتصديق“.
وتتعلق شكوى الُمبلغ باتصال هاتفي يوم 25 
يوليو تموز ضغط فيه ترامب على زيلينسكي 
للتحقيق مع بايدن وابنه هانتر الذي كان يعمل 

لدى شركة تنقب عن الغاز في أوكرانيا.
وقال التقرير إن جولياني محامي الرئيس كان 
شخصية محورية في جهود التدخل المزعومة 

وإن بار وزير العدل بدا متورطا.
وأضاف أن العديد من المسؤولين األمريكيين 
قالوا إن زعماء أوكرانيا باتوا يعتقدون بأن ترامب 
لن يتحدث مع زيلينسكي ما لم ”يعمل معه“.

وسارع ترامب إلى شجب التقرير وكتب على 
تدمير  يحاولون  ”الديمقراطيون  يقول  تويتر 
يمثله“ وأضاف  الجمهوري وكل ما  الحزب 
”أيها الجمهوريون اتحدوا وتماسكوا والعبوا 
اللعبة معا وحاربوا بقوة. بلدنا على المحك“.

ويقضي الدستور األمريكي بأن لمجلس النواب 
والجنح  ”الجرائم  في  الرئيس  سلطة مساءلة 
الكبرى“. ولم يعزل رئيس أمريكي قط عن 
الجمهوريون على  المساءلة. ويهيمن  طريق 

مجلس الشيوخ.
عسكرية  مساعدات  المتحدة  الواليات  وتقدم 
ألوكرانيا منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة 
تبلغ  التي  والمساعدات   .2014 في  القرم 

بالجدل  تتعلق  دوالر  مليون   391.5 قيمتها 
أوكرانيا  لمساعدة  الكونجرس  وأقرها  الدائر 
في التعامل مع تمرد انفصاليين مدعومين من 

روسيا في شرق البالد.
وأثارت تفاصيل االتصال الهاتفي ردود فعل 
غاضبة من الديمقراطيين الذين اتهموا ترامب 
بطلب مساعدة أوكرانيا لوصم بايدن المتقدم في 
استطالعات الرأي بين المرشحين الديمقراطيين 
الساعين لمنافسة ترامب في االنتخابات المقررة 

في نوفمبر تشرين الثاني عام 2020.
بوقف  ترامب  أمر  أن  بعد  االتصال  وجرى 
صرف المساعدات األمريكية ألوكرانيا والتي 
وافقت اإلدارة على صرفها في وقت الحق.

LR Lotfi, Rafla & Associates
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أخبـار

رئيس الربملان الربيطاني: ال ميكن إجراء انتخابات قبل 31 أكتوبر

اجليش اإلسرائيلي يتدرب على احتالل قرية لبنانية

الخميس إن  البريطاني أمس  العموم    قال جون بيركو رئيس مجلس 
القواعد التنظيمية القائمة ال تسمح بإجراء انتخابات عامة قبل الموعد المقرر 

النسحاب البالد من االتحاد األوروبي في نهاية أكتوبر تشرين األول.
وكان ريتشارد بيرجون، وهو نائب من حزب العمال المعارض، قد سأل 

المطلوب، بموجب  الوقت  إذا كان  بيركو عما 
القواعد المتبعة حاليا، للترتيب إلجراء انتخابات 
عامة يجعل أقرب موعد ممكن إلجرائها الخامس 

من نوفمبر.
وقال بيركو ”أستطيع أن أؤكد أن ما أعرفه 
الزمني االنتخابي بموجب  الجدول  عن 
إطار العمل المتبع حاليا مثل ما يعرفه“.
وطلب رئيس الوزراء بوريس جونسون 
مرتين من البرلمان الموافقة على إجراء 
انتخابات مبكرة لكن أحزاب المعارضة 
تقول إنها ال تريد الموافقة على ذلك لحين 
زوال خطر االنسحاب من التكتل دون اتفاق.

  نشر المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، 
أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو يظهر تمرينا 
نفذته قوات الجيش البرية لمحاكاة احتالل 

قرية لبنانية مؤيدة لـ »حزب هللا«.
أن  الدفاع اإلسرائيلية  وأكدت وزارة 
قاعدة  يوم األربعاء في  نفذ  التمرين 
للمدرعات، حيث  العسكرية  سيزافون 
جرت عملية محاكاة الحتالل قرية 
أمام  استعراض عسكري  لبنانية في 

ضباط الكلية الحربية.
شارك في التمرين نائب رئيس األركان 
قادة  إيال زامير وكبار  الميجر جنرال 
قتال  التمرين  البرية.لقد حاكى  القوات 
لبنانية  قرية  داخل  في مناطق مأهولة 

مؤيدة لحزب هللا

فإن  اإلسرائيلية،  الدفاع  لوزارة  ووفقا 
التمرين ركز على المهارات التي اكتسبها 

ضباط الكلية الحربية والتي تدمج قدرات 
من أسلحة قتالية مختلفة تحت قيادة واحدة.
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عباس أمام اجلمعية العامة: من حقنا الدفاع عن 
حقوقنا بالوسائل املتاحة مهما كانت النتائج

 أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
اليوم الخميس، أن من حق الفلسطينيين 
الدفاع عن حقوقهم بالوسائل المتاحة 
مهما كانت النتائج، وأنه متمسك بحل 
الدولتين وفق الشرعية الدولية ويرفض 

مشروع الدولة الواحدة.
وقال عباس، في كلمته التي ألقها اليوم 
المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  أمام 
“سنبقى ملتزمين فقط بالشرعية الدولية 
آن األوان  ومحاربة اإلرهاب، وإنه 

الدولي ولو قرارا  ينفذ المجتمع  ألن 
واحدا من القرارات المتخذة مسبقا”.
وأضاف أن “إسرائيل لم تحترم أي 
اتفاقات وعليكم تحمل مسؤولية حماية 
السالم والقانون الدولي، وأنها تفعل 
دينية  إلى حرب  للوصول  كل شيء 

وعلينا تفادي هذا األمر”.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أنه وعلى 
الرغم من االحتالل اإلسرائيلي ومن 
يقف خلفه، فقد حصلت فلسطين على 

اعتراف 140 دولة في العالم.
حال  “في  أنه  على  عباس،  وشدد 
مناطق  على ضم  إسرائيل  أقدمت 
اتفاقاتنا معها”،  جديدة فسنلغي كافة 
واشنطن  “أن  من  أسفه  معربا عن 
تساند العدوان ضدنا وخاصة اعترافها 

بالقدس عاصمة إلسرائيل”.
وكرر الرئيس الفلسطيني القول “القدس 
عاصمة أبدية لفلسطين شاء من شاء 

وأبى من أبى”.

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



إسرائيل.. نتنياهو يبدأ حماولة تشكيل حكومة ائتالفيةإسرائيل.. نتنياهو يبدأ حماولة تشكيل حكومة ائتالفية
   بدأ رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، المهمة الشاقة للسعي نحو تشكيل 
مأزقا  إسرائيل  وتواجه  ائتالفية.  حكومة 
سياسيا أفرزته نتائج االنتخابات التي جرت 
هذا الشهر للمرة الثانية هذا العام والتي لم 

يظهر فيها أي فائز واضح.
ولدى نتنياهو ما يصل إلى 6 أسابيع سعيا 
تبدو فرصه  لكن  السياسي،  المأزق  لحل 
ضئيلة. وحتى بدعم من حلفاء أصغر، فإن 
الرئيسي زعيم  نتنياهو ومنافسه  كال من 
السابق  الجيش  قائد  أبيض  أزرق  حزب 
بيني غانتس، يفتقران إلى الدعم من أجل 
األغلبية البرلمانية المطلوبة المكونة من 61 
مقعدا الالزمة لتشكيل الحكومة، يتضمن 
ذلك دعم حلفاء نتنياهو التقليديين المتشددين 

والقوميين الدينيين.
 كان الطرفان يتنافسان قبل اجتماع مخطط 
لفرقهما التفاوضية في اليوم التالي، حيث 
ينحي كل منهما بالالئمة على الطرف اآلخر 

بشأن الجمود.
وقال زئيف إلكين عضو البرلمان عن حزب 
الليكود بزعامة نتنياهو: »ال توجد أرانب 
في القبعة. ال توجد حيل. ال يوجد خيار« 

غير الوحدة.
وقال لراديو الجيش اإلسرائيلي إنه إذا استمر 
»أزرق أبيض« في استبعاد نتنياهو على 
بعض  استبعاد  وواصل  شخصي  أساس 
األحزاب من الجلوس في حكومة الوحدة 
ذاتها، في النهاية، قد نتوجه إلى انتخابات 

للمرة الثالثة.
ويريد حزب أزرق أبيض أن يقود غانتس 
أي حكومة وحدة وطنية ويرفض الجلوس 
في ائتالف مع نتنياهو طالما يواجه اتهاما 

محتمال بشأن سلسلة من فضائح الفساد.
ويعترض حزب أزرق أبيض أيضا على 
الجلوس مع الكتلة اليمينية والكتلة الدينية 
التي يقول نتنياهو إنه ملتزم بإدخالها في 

أي حكومة يشكلها.
واختار الرئيس روفين ريفلين، نتنياهو، 
األربعاء، كمرشح لديه أفضل فرصة لتشكيل 
حكومة. جاءت هذه الخطوة بعد فشل ريفلين 
في التوسط في حكومة وحدة بين نتنياهو 

وغانتس في األيام األخيرة.
الخيار المفضل هو حكومة وحدة  ويبدو 
المنافس  غانتس  السابق  الجيش  قائد  مع 
الحزبين ما زاال  لكن  لنتنياهو،  الرئيسي 

على طرفي نقيض، الخميس.
ووفقا للنتائج الرسمية النهائية النتخابات 17 
سبتمبر/ أيلول، احتل حزب أزرق أبيض 
المرتبة األولى بـ 33 مقعدا في الكنيست 
المؤلف من 120 مقعدا، متقدماً بفارق ضئيل 

على ليكود بزعامة نتنياهو بـ32 مقعدا.
ال يمكن ألي من الطرفين تشكيل حكومة 
بدون المقاعد الثمانية التي يشغلها وزير 
الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، الذي يدعم 

ضم الحزبين الرئيسيين في حكومة وحدة لكن 
من دون حلفاء نتنياهو التقليديين. ورحب 
على  أصر  لكنه  وحدة،  بحكومة  نتنياهو 

حكومة تضم هؤالء الشركاء.
وإذا أخفق نتنياهو في تحقيق مسعاه، يمكن أن 
يطلب الرئيس ريفلين من غانتس المحاولة. 
وإذا لم ينجح أيضا فإنه يمكن للرئيس اختيار 
مشرع آخر أو يمكن أن يدعو النتخابات 

ثالثة غير مسبوقة.

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

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

مصر العصيَّة

ترامب  الرئيس  السابق عن  مقالي  أكمل  أن  اود  كنت   
ولكن قررت أن أكمله في العدد القادم إن شاء هللا وقررت 
لهجمة  تتعرض  التي  اليوم عن مصر  مقالي  أكتب  أن 
تدفع  التي  الدول  الخونة وبعض  أبنائها  شرسة من بعض 
بتحريض  ويقومون  إسقاط مصر  أجل  من  بالدوالر  لهم 
المصريين حتى يثوروا على رئيسهم . استيقظنا يوماً من 
النوم لنجد أشخاصاً هم أقل من أن نذكر أسمائهم مصابون 
أجل  من  دوالرات  بعدة  للشيطان  أنفسهم  باعوا  بالجنون 
تدمير بالدهم عن طريق اإلساءة للرئيس السيسي وأسرته 
أليام  للوراء  أخرى  مرة  تعود  لن  الساعة  عقارب  أن   .
صعبة عاشتها مصر واستطاعت بفضل جيشها المخلص 
الذي خطط  اللعين  المخطط  هذا  يفسدا  أن  األبي  وشعبها 
 .. العربي  بالربيع  يسمى  ما  في  بأكملها  المنطقة  لتدمير 
وللرجل  للتاريخ  أنصافاً  ولكنها  تطبياًل  ليست  وكلمة حق 
إسقاط  أجل  يده من  أسرته على  حياته وحياة  الذي حمل 
جماعة كادت أن تحول مصر إلى عراق آخر أو ليبيا التي 
تحكمها ميلشيات مسلحة في بعض من أراضيها ، جماعة 
يجلس على كرسي  كان  الذي  الرئيس  أما  يحكمها مرشد 
الرئاسة كان ُدمية تحركه أصابع المرشد محمد بديع ونائبه 
لدولة  ليعلن رفضه  فأنتفض شعب مصر  الشاطر  خيرت 
دينية  وإن مسلمين ومسيحيين مصر هما عنصري األمة 
فعاًل متساويين في كل الحقوق ولن يسمحا بقيام دولة دينية 
ووقف الجيش وقتها بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي في 
وجه هذا الطاغوت ، ثم أختار الشعب المشير عبد الفتاح 
بناء وطن  في  ميل  األلف  لتبدأ رحلة  له  رئيساً  السيسي 
وبعد سنوات من حكم السيسي أصبحت مصر اليوم رئيساً 
للجنة مكافحة اإلرهاب بمجلس  األفريقي ورئيساً  لالتحاد 
األمن وجيشها اليوم من أقوى تسع جيوش في العالم وثالث 
للطاقة  اإلقتصادى ومصدرة  النمو  نسبة  رفع  في  دولة 
اإلقليمي خالل  للغاز  مركزاً  تكون  ان  والغاز ومرشحة 

السنوات القليلة المقبلة .
أصبحت  الحياة  وأن  األسعار  ارتفاع  ينكر  أحد  ال   
ولكن كل هذا ضريبة اإلصالح  الجنيه  تعويم  بعد  صعبة 
إن  القادم  العام  من  بدءاً  ثماره  سيأتي  الذي  اإلقتصادي 
شاء هللا بعد افتتاح كثير من المشروعات ومنها على سيبل 
ذهبي  ومثلث  الكبير  والمتحف  اإلدارية  العاصمة  المثال 
بالصعيد وجيل جديد من المدن خارج الوادي وغيرها من 
المشروعات التي ستنقل مصر نقلة حضارية  كبيرة . وبما 
أخشى  البعض  تثير حفيظة  كبيرة  تتقدم بخطى  أن مصر 
تركيا وقطر وغيرها  مثل  المكائد  لها  يدبرون  الذين  من 
استمرت مصر  وإذا  أبنائها  الخونة من  ناهيك عن بعض 
في تقدمها السريع ال أستبعد أن يجبروها على دخول حرب 
جديدة تستنزف كل ما تملك حفاظاً على كرامتها وعزتها 
ووجودها ولك هللا  يا مصر يرعاك ويحفظك إن شاء هللا 

وتحيا مصر . 
youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 
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من اجل امرأة حرة 
    جاء صوتها متهدجاً متعباً تارة غاضباً تارة و كأن ذاك الحديث 
الهاتفي الذي لم يزد عن عشر دقائق قد ُقّدر له أن يحمل انفعاالٍت 
شتى . كانت تسأل صديقتها و محاميتها بأن تشرح لها ما معنى ما 
ولديها  ام ال؟ صوت  االن  ُمطلقة  قانوناً و هل هي حقاً  لها  يحدث 
ُمدركين آلالم  احياناً على صوتها الهين و غير  يعلو  الصغيرين  
أمهما . أخبرت محاميتها ان زوجها ألقى عليها يمين الطالق منذ 
ايّام و قد وقع هذا نتيجة لخالٍف حاٍد بينهما. ثم قال صارخاً مهدداً و 
متوعداً بان عليها و االطفال الرحيل من المنزل. ثم أردفت الزوجة 
بأنها أدركت منذ زمن ان زوجها قد ذهب بعيد في خيانته لها مع 
نساء اخريات ، ليصل حدود ذلك معارفها او زميالتها بالعمل . قام 
محبوها و بكل ود بالهمس لها ان ما يجري هو إهانة لها و يجرح 
كرامتها كامرأة  فزوجها ال يخفي خيانته و هو ال يخشى معرفتها 
بهذا االمر فهي مشغولة بأمومتها و توأمها و هذا تماماً ما اشترطه 
و  بعملها  تمسكت  . رفضت و  العمل  اتركي  أن  بمجرد زواجهما 
كيف ال و هي ذات الخبرة و اللياقة العملية المشهود لها. لكن واقعها 
التفرغ  التزامات مختلفة. فرض عليها  كأم فرض عليها  الجديد 
مؤقتاً لتربيتهم و عاد هذا بفائدة جانبية و اعطى الزوج بذات الوقت 
المجال الرحب لمزاولة ما يراه حقاً له. و هكذا كان خيانة ، خالف 
حاد، و من ثم طالق و دهشة وقحة من زوجها لجرأتها كامرأة  في 
مسائلته و كيف لها ذلك ؟ و هو الذي منَّ عليها بالزواج به. هكذا 
كان يرى نفسه إمبراطوراً غير متوج . يحق له ما ال يحق لغيره 
،و ليس الحد ان يسائله او يحاسبه . هو المثقف الذي يقرأ األدب 
العالمي مساًء و ينصت للموسيقى و يناقش السياسة و ال يغفل ان 

يستثمر دونية النساء في الصباح التالي. 
اعتبرها وقحًة بالسؤال عن خيانته و ليس من واجبه الرد او التبرير 

و اردف ذلك كله بكلمتين : انت طالق. 
لم تصدق ما سمعته التوأم لم يتجاوزا أربعة أعوام و هي زينت سنين 
اداء مسؤولياتها  يوماً عن  تتوانى  لم  و  زواجهما جمااًل وإخالصاً 
وواجباتها ، أحبته و ما كانت لتفقد األمل في حياتهما و عائلتهما. 
احست بسذاجة موقفها و عدم واقعيته ، دخلت  في حالة من الخدر 
التام ، فما عاشته هي كقيٍم و أخالق و بناء عائلة ما كان حقيقًة إال 
فرصًة لخيانتها من قبل زوجها و زاده هذا اإليمان الواهي برجٍل 
تعريفه للرجولة يقع في خانة رقمية ذكورية . فكلما زادت خيانته 
لزوجته زادت سعادته. غادر  المنزل طالباً منها ان تجمع أشيائها و 
ترحل مع الطفلين فال مشكلة لديه في ذلك. مضت ايّام عدة و هي في 
حالة صدمة و ال اتصال بينهما  الى ان حضر و معه محاٍم و دون 
ان يتوجه لها بكلمة وكأنها  غير مرئية مطلقاً بات يتحدث معه عن 
تفاصيل الطالق و كيفية إرسال وثيقة الطالق من المحكمة الشرعية 
الى هذا العنوان وكم من الوقت سيتطلب ذلك. كان نوعاً من البشر 
المغلوبة  الزوجة  ُتدخل  ألعاباً  يمارس   ، بذلك  يتلذذ  و  يتنمر  الذي 
على امرها في حالة من السؤال و الحيرة و الرعب المتواصل . لم 
يرأف بحالها كزوجة ، كأم ، كإنسانة . هو يعرف تفاصيل حياتها 
و انغماسها في أمومتها ، يعرف االوتار التي يتالعب بها ، و هي 
لو ارادت حرباً معه فوالؤها االول هو لرعاية التوأم . هي ببساطة 
أم . هو لم يشرح و لم يعتذر عن الخيانة بل أمعن في العقاب الذي 
يراه فال داعي الحتراٍم او تقديٍر او تهذيب فهي زوجته ، هي جزء 
من ملكيته الخاصة إن شاء أبقاها و إن شاء طلقها، إن شاء طردها، 
ليس من  الرجال  نسبًة من  بسلوكه  يختصر  . هو  وإن شاء عنفها 
ان  أيضاً  الذكاء  ننفي وجودهم من  ان  اإلنساني  المهني و  الذكاء 
نقول القانون قد انصف المرأة،  بل القانون يقوم بتعنيف المرأة في 
، هو امر  مواضع متعددة. الطالق ليس كلمة بسيطة و ليس لغواً 
قانوني تنعكس مفاعيله على أسٍر بأكملها و تأثيره ليس آني بل يمتد 
لسنين عديدة على ُصعٍد إنسانية و اجتماعية و اقتصادية بل و ثقافية 
. شرحت المحامية للسيدة الحقاً ان هذا الزواج قد انتهى بالطالق و 
بقول الزوج لزوجته انت طالق و هو طالق رجعي اَي له اَي الزوج 
بائناً بصدوره  ثابتاً و  بالفعل و هو يصبح  بالقول او  ان يعود عنه 
كقراٍر من المحكمة الشرعية و هكذا كان . ما كان يؤرق هذه السيدة 
و سيداٍت عدة مثيالتها ، أنهن بال دعٍم او سنٍد قانوني يمكنهن من 
معرفة حقوقهن أواًل و ممارستها و الدفاع عنها الحقاً في حال وقوع 
أذًى ما. ما يؤرق هذه السيدة سذاجتها و انها أفرطت في منح الثقة 
لمن هو ليس بمحٍل لها. ما يؤرق هذه السيدة ان هناك أنواعاً عديدة 
من العنف الممارس ضدها و ال قانون او مجتمع او مؤسسة تجد به 
غضاضة. وزد على ذلك ان نسبة معينة من النساء و بذكورية حادة 
ال تجدن به غضاضة أيضاً . كل الذي احتاجه زوجها هو قول انت 
طالق لها و استطاع بذلك ان ينهي عقد زواج بارادته المنفردة ، لم 
يحتاج الى موافقة منها او تفسيٍر لها . بالنسبة له هي ليست شريكة 
او فريقاً مساوياً له في عقد الزواج ، فهو صاحب العصمة و حتى لو 
تنازل عن عصمته لوجدت من يقف مدافعاً و بشراسٍة عن عصمته 
وواليته على نسائه، هو اشبه بناٍد تهاون احد منتسبيه يعني ضرراً 
قد يزعزع من ذكورية مجتمٍع باكمله . لو عكسنا الصورة و أرادت 
هي الطالق ، لهّد كاهلها السعي لذلك و ألهدرت سنيناً من العمر و 
الطاقة سعياً السترداد كرامتها و حريتها من عقد زواٍج ال يكرمها 

بقدر ما يعنفها و هذا ليس مبالغة و لكنه واقع قانوني . 
ربما هي قصة تحدث كل يوم ، ربما عدد النساء ممن وقعن ضحية 
نحتاج في  كبيراً، ربما ال زلنا  يزال  انت طالق ال  جملة صغيرة 
األقطار العربية الى الكثير من العمل المضني لالرتقاء المجتمعي و 
الثقافي و القانوني و اإلنساني، ربما تطوراً تشريعياً ما قد يحدث، و 
لربما الغد أفضل للمرأة و االعتراف بحقوقها ، ربما هناك أصوات 
ستعي ان تقدم المجتمعات هو من تقدم نسائها. ربما يوماً ما سيصبح 
العنف ضد المرأة تاريخاً . حتى حينه لنعمل جميعاً من اجل امرأة 

حرة . اسبوع سعيد لكم جميعا

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

جملس السيادة بالسودان يقرر إغالق احلدود مع ليبيا وافريقيا الوسطى اخلارجية الفلسطينية: حراك دبلوماسي متواصل 
يف أروقة األمم املتحدة حلماية األقصى

قوات سوريا الدميقراطية تعلن 
مقتل قيادي بارز من داعش

ميليشيا احلوثي متنع دخول قافلة مساعدات لربنامج األغذية العاملي إىل الدريهمي

مصر تقدم احتجاجا لألمم املتحدة بسبب حديث إردوغان حول وفاة مرسي

   أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، 
أمس الخميس، مقتل العضو البارز بتنظيم داعش اإلرهابي 

أبو عمر السوري، في مداهمة لقوات سوريا الديمقراطية.
وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، في تغريدة على 
موقع التواصل االجتماعي “تويتر”، “إن أبو عمر السوري 
كان المسؤول عن تسليح ونقل الخاليا النائمة في المنطقة”.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، في مارس الماضي، أن 
الباغوز  في  النهائية في جيب  بالهزيمة  تنظيم داعش مني 
شرق سوريا، بما ينهي دولة “الخالفة” التي أعلنها التنظيم 
ثلث  إلى  األوقات على مساحة تصل  وامتدت في وقت من 

العراق وسوريا.

   منعت ميليشيات الحوثي االنقالبية، اليوم الخميس، دخول قافلة مساعدات إنسانية لبرنامج 
األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة، إلى مدينة الدريهمي جنوب الحديدة، غرب اليمن.
الحوثي منعت منظمة  ميليشيات  أن  بيان،  العمالقة، في  المركز اإلعالمي أللوية  وذكر 

الغذاء العالمي من إدخال المساعدات الغذائية للسكان المحاصرين في الدريهمي.
األلغام من طريق مرور  إزالة  أو  الطريق  فتح  الحوثي رفضت  ميليشيات  أن  وأكد 
المساعدات، بعد أن تم االتفاق على أن تقوم القوات المشتركة وميليشيات الحوثي بالتعاون 

مع المنظمة إلدخال المساعدات اإلنسانية إلى سكان الدريهمي.
وأضاف البيان أن هذه هي المرة الرابعة منذ اتفاق السويد، التي تعرقل فيها الميليشيات 

الحوثية دروعا  الميليشيات  تتخذها  لـ )40 أسرة(  إنسانية مخصصة  الحوثية مساعدات 
بشرية في األحياء السكنية التي ال تزال تحت سيطرتها في الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

وكان برنامج األغذية العالمي أوقف توزيع المساعدات في صنعاء، يوم 20 يونيو، إثر 
خالفات مع الحوثيين على خلفية سرقتهم مساعدات وتحويل مسارها لصالح مسلحيها، 
بعيداً عن الجوعى المستهدفين، قبل أن يعلن مؤخرا أنه تم التوصل التفاق يستأنف بموجبه 
توزيع المساعدات على نحو 850 ألف شخص في العاصمة اليمنية )صنعاء( الخاضعة 

لسيطرة الحوثيين، وفق نظام البطاقة الذكية التي سبق أن رفضتها الميليشيات.

  وجه مجلس السيادة في السودان بإغالق الحدود 
الوسطى “لما  أفريقيا  ليبيا وجمهورية  فورا مع 
أمنية واقتصادية، وذلك في  تشكله من مخاطر 
اجتماع مشترك عقده مجلس السيادة، مع حكومة 
والية جنوب دارفور )جنوب غرب السودان(، في 

مدينة نياال عاصمة الوالية، يوم الخميس.
ليبيا من جهة والية شمال  وللسودان حدود مع 
افريقيا  السودان(، ومع  دارفور )شمال غرب 
الوسطى، من جهة واليتي جنوب ووسط دارفور.

وذكر مجلس السيادة، في بيان، أن االجتماع وجه 
الوقود  دارفور من  بزيادة حصة والية جنوب 
والدقيق، ومراجعة حصتها من السلعتين، لتتناسب 

مع الزيادة فى عدد السكان، التى شهدتها الوالية، والتأكد من وجود 
مخزون استراتيجي لمواجهة األزمات.

وأوضح عضو مجلس السيادة الناطق الرسمى باسم المجلس محمد 
الفكى سليمان، فى تصريحات صحفية، أن االجتماع ناقش عددا من 

القضايا التي تهم الوالية، وفي مقدمتها معالجة األوضاع األمنية 
وقضية المياه في مدينة نياال.

وأضاف أن االجتماع وجه بحسن “التفلتات األمنية”، من خالل 
تفعيل العمل المشترك بين القوات النظامية في الوالية، بالتعاون 

مع بعضها البعض، في عمليات جمع السالح.

الفلسطينية، يوم  الخارجية والمغتربين    ذكرت وزارة 
الخميس، أن أروقة األمم المتحدة في نيويورك تشهد حراكا 
سياسيا ودبلوماسيا متواصال وبتنسيق فلسطيني أردني وإسالمي، 
من أجل توفير الحماية للمسجد األقصى المبارك في مواجهة 
ما يتعرض له من مخاطر التقسيم الزماني والمكاني، وبهدف 
حث المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية واألخالقية 
ضد محاوالت االحتالل المتواصلة لتغيير الواقع التاريخي 
والقانوني القائم في األقصى، ومطالبته بتوفير الحماية الدولية 

للشعب الفلسطيني ومقدساته.
اليوم، أن سلطات االحتالل  بيان  الوزارة، في  وأوضحت 
اليهودية لتحقيق  اإلسرائيلي اعتادت استغالل فترة األعياد 
أغراض سياسية استعمارية على حساب الحقوق المشروعة 
الفلسطيني، خاصة حقه في مقدساته المسيحية  للشعب 
إليها، وأنه مع اقتراب موعد  واإلسالمية وحرية الوصول 
اليهودية المتطرفة بما  المنظمات  اليهودية صعدت  األعياد 
تنفيذ برامج تهويدية  المزعوم من  )الهيكل(  فيها منظمات 
واقتحامات واسعة النطاق للمسجد األقصى بالتنسيق الكامل 
مع شرطة االحتالل وأجهزته المختلفة، هذا باإلضافة لتصعيد 

االقتحامات اليومية لباحات االقصى والتي كان آخرها قيام 
رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست، افي ديختر، على 

رأس 132 مستوطنا باقتحامه عشية رأس السنة العبرية.
ونوهت الوزارة بأن هذه الفترة من كل عام تشهد تصعيدا 
التنكيلية بحق  ملحوظا في حجم االعتداءات والتضييقات 
المواطنين المقدسيين والمصلين، موضحة أن إسرائيل تستبق 
أعيادها بتحويل المدينة المحتلة ومحيط المسجد األقصى على 
وجه الخصوص، إلى ثكنة عسكرية بما يرافقها من تكثيف 
نشر الحواجز على مداخل األحياء المقدسية واألقصى لمنع 
المقدسة وتفتيشهم  إلى أماكنهم  المواطنين من الوصول 

واحتجاز هوياتهم وإرهابهم.
وأضافت الوزارة أنه تزامنا مع ذلك، تشن سلطات االحتالل 
المواطنين،  حملة اعتقاالت عشوائية واسعة في صفوف 
وإبعاد أعداد منهم عن مناطق بذرائع واهية، وهو ما حدث 
باألمس في العيسوية بالقدس المحتلة، باإلضافة العتداءات 
المتواصلة على رجاالت األوقاف اإلسالمية من  االحتالل 
ضرب وإبعادات عن األقصى، ومحاولة سرقة صالحياتهم 

ومصادرتها.

   وجهت بعثة مصر لدى األمم المتحدة في نيويورك، 
قوياً  الخارجية سامح شكري، رداً  بتعليمات من وزير 
 24 يوم  إردوغان  التركي  الرئيس  ببيان  جاء  ما  على 
سبتمبر 2019 في افتتاح الدورة رقم ٧4 للجمعية العامة 
لألمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي.
وتضمن الرد الذي صدر في شكل خطاب رسمي موجه 
إلى كل من رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام األمم 
المتحدة، إعراب وفد جمهورية مصر العربية عن بالغ 
االستغراب واالستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على 
مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة، التي تأتي في ظاهرها 
باطنها  بينما تعكس في  العدالة،  ِقَيْم  الدفاع عن  بمظهر 
مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي ال يكن 

سوى كل التقدير للشعب التركي.
وشدد كتاب البعثة على أنه من المفارقات الساخرة أن تأتي 
تلك االدعاءات من شخص مثل الرئيس التركي، على ضوء 
رعايته لإلرهاب في المنطقة، فضاًل عما يرتكبه نظامه من 
انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق، حيث 

يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة.
وأضاف إن إدعاءات الرئيس التركي ضد مصر ال تعدو 
كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع 
نظامه، والخسائر الُمتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى 
الِحزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية.
وعكس الكتاب عدداً من الحقائق التي تمثل الدليل على 
عبثية حديث الرئيس التركي عن العدالة، وما تذهب إليه 
التقديرات بشأن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الرئيس 

التركي ونظامه والتي تتضمن:
وجود ما يزيد عن 75 ألف ُمعتقاًل سياسياً في تركيا بين 
مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم 
به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون 

الجديدة مؤخراً.
وقوع عشرات حاالت وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف 
مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء األوضاع 

السيئة داخل السجون التركية.
فصل أكثر من 130 ألف موظفاً تعسفياً من وظائفهم الحكومية.

ُمصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية 
مع فصل آالف األكاديميين.

من  المئات  وسجن  حبس 
الصحفيين والعاملين بالمجال 
أصبحت  حيث  اإلعالمي، 
تركيا أكثر دول العالم سجناً 
للصحفيين واإلعالميين وفقاً 
للعديد من التقارير الدولية.
من  اآلالف  فرار عشرات 
إلى  األتراك  المواطنين 
الحمالت  نتيجة  الخارج 

القمعية في البالد.
انه  على  الكتاب  وأكد 
المشبوه  بالدور  اتصااًل 
في دعم ورعاية اإلرهاب 
تعّددت  فقد  المنطقة،  في 
الممارسات الخبيثة للرئيس 
التركي على النحو الذي يبدو 

جلياً أمام الجميع من خالل احتضانه لجماعة اإلخوان 
اإلرهابية وعناصرها في تركيا، وتوفير الدعم السياسي 
والمنصات اإلعالمية لعناصرها اإلرهابيين بهدف استمرار 
الترويج ألفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها، 
فضاًل عن رعايته لإلرهاب في سوريا مما أسفر عن 
طول أمد صراع راح ضحيته مئات اآلالف من أبناء 
الشعب السوري الشقيق، وتعمد استهداف األكراد بعينهم 
بالقمع والقتل واإلبادة وهو ما يدخل في مصاف الجرائم 
ضد اإلنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي ال تسقط 
العناصر اإلرهابية  بالتقادم، فضاًل عن تسهيل مرور 
دول  إلى  للنفاذ  لهم  الدعم  وتقديم  األجانب  والُمقاتلين 
المنطقة وأوروبا وأفريقيا وآسيا لزعزعة االستقرار بها 
والترويج للفكر المتطرف وانتشاره، واستخدام اإلرهاب 
في محاولة لتحقيق أغراضه وأحالمه الزائفة في التوسع 

وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده.
كما ال يمكن إغفال مواصلته دعم الجماعات اإلرهابية 
والمتطرفة والميليشيات الُمسلحة في ليبيا، عبر توفير 
أسلحة ومعدات؛  واللوجيستي من  السياسي  الدعم  كل 
كل ذلك في سياسة ُممنهجة تنطوي على استمرار الدعم 
بقاع أُخرى في  إلى  للعناصر اإلرهابية بحيث امتدت 

المنطقة والعالم، ومنها عدد من مناطق القارة األفريقية 
وغيرها.

وأشار الكتاب كذلك إلى أن مصر طالما أدانت استمرار 
داعمة  دول  مع  التواطؤ  التركي، ومن خالل  الرئيس 
الشئون  في  التدُخل  في  الُمتطرف،  والفكر  لإلرهاب 
الداخلية لعدٍد من دول المنطقة بهدف تهديد استقرارها 
الداخلي والسعي اليائس لفرض الهيمنة والنفوذ عليها.

وأكد الكتاب في نهايته على أن مثل هذا المسلك الذي 
يستمر الرئيس التركي في إتباعه ال َينُم سوى عن عدم 
مصر  تجاه  الدفين  الحقد  مشاعر  إخفاء  على  القدرة 
محاوالته  مواصلة  على  وإصراره  المستمر،  وتقدمها 
نشر الخراب والدمار في المنطقة، وان وفد مصر يرى انه 
من المستهجن قيام الرئيس التركي بتنصيب نفسه ُمدافعاً 
عن قيّم الحرية والعدالة، وهو في الحقيقة ال يُدافع سوى 
عن فكره المتطرف وأمثاله من اإلرهابيين، مؤكدا على 
أنه إذا كان الرئيس التركي يبغى بشكل حقيقي تحقيق 
العدالة، فإنه يتعين من هذا المنطلق قيام المجتمع الدولي 
بمحاسبة الرئيس التركي على جميع جرائمه خاصًة دعمه 
لإلرهاب وإمداده بالسالح وإيوائه لإلرهابيين وتوفير 
المالذ اآلمن لهم انتهاكاً لقرارات مجلس األمن، فضاًل 

عن جرائمه ضد شعبه وضد األكراد.

أخبـار



متالزمة ملكة النحل
          توصل العلماء إلى دليل 
بين  المعروفة  الظاهرة  أن  على 
باسم »متالزمة  العامالت  النساء 
ملكة النحل« موجودة بالفعل. وأكدت 
دراسة أجراها مجموعة من العلماء 
في جامعة »أريزونا« أن النساء أكثر 
البعض في  إلى كره بعضهن  ميال 
الذكور.  بزمالئهن  مقارنة  العمل، 
ووجدت الدراسة أن اإلناث اللواتي 
يرغبن في الحصول على مناصب 
عليا في العمل، يملن إلى استهداف 
النساء األخريات اللواتي يعملن معهن. 
لمعرفة  الدراسة  العلماء  وأجرى 
من األكثر إزعاجا للنساء في مكان 
العمل، حيث أجاب الرجال والنساء، 
الذين يعملون بدوام كامل، عن أسئلة 
حول »مقدار التحمل« الذي عانوا 
النساء  أن  العمل. ووجدوا  في  منه 
ما  الدوام،  يستهدفن غيرهن على 
التقليدية  النمطية  القوالب  يخرب 
أكثر  الرجال  بينما كان  الجنسية، 
تهذيبا مع اآلخرين. وقالت أليسون 
المساعدة في  غابرييل، األستاذة 
بالجامعة: »أردنا  اإلدارة والتنظيم 
بشكل  النساء  يستهدف  معرفة من 
ثابتة  أدلة  مباشر وفظيع، ووجدنا 
على تسجيل النساء لمستويات أعلى 
من التحمل تجاه غيرهن من النساء 
مقارنة بالذكور«. يذكر أن متالزمة 
»ملكة النحل« نشأت من الدراسات 
أكثر من  قبل  أجريت  التي  النفسية 
أربعة عقود، حيث تصف المرأة في 
موقع السلطة، على أنها تنظر أو تعامل 
بشكل حازم  والمرؤوسين  الزمالء 
ومهين، في حال كانوا من اإلناث، 
وفقا لعالم النفس أودري نيلسون، وقد 
للدراسة في  الكاملة  النتائج  نشرت 

مجلة علم النفس التطبيقي.
     ربما تجد هذه الدراسة هوى لدى 
بعض الرجال الذين يشغلون مناصب 
إدارية، وربما يصل هذا الهوى درجة 
يشغلن  اللواتي  النساء  التشفي من 
مناصب مثلهم، باعتبار أن الرضا 
الوظيفي واحد من أهم عناصر نجاح 
القيادات في المناصب اإلدارية. كما 
أن الدراسة ستجد هوى لدى النساء 
العامالت تحت إدارة نساء مثلهن، 
لتأخر  فيها مبررا  حيث سيجدن 
ترقياتهن وجمود وضعهن الوظيفي، 
خاصة إذا كن من النوع الذي يؤمن 
بنظرية المؤامرة، وهو أكثر أنواع 
النظريات انتشارا بين الموظفين من 
الجنسين على حد سواء. هذا إذا أخذنا 
نتائج الدراسة على أنها أمر مسلم به، 
لكن المنطق ربما يقول شيئا آخر، أو 

يشير إلى أن هذه النظرية مشكوك 
في قطعيتها حتى تثبت صحتها أو 
بطالنها، أو في أحسن األحوال يجب 
أن ال تؤخذ على عالتها. وسيظهر 
لنا من يقول إن  لكل قاعدة شواذ، 
الوظائف ال يخضع  أن عالم  أو 
لنظريات جامدة، فهو قابل للتحول 
لتطور  تبعا  أخرى  إلى  نظرية  من 
تبعا  أو  البشرية،  الموارد  قوانين 
النظرية،  تطبق عليها  التي  للحالة 
والدرجة الوظيفية والمنصب الذي 
والمكانة  الموظفون،  يتنافس عليه 
يتصارعون منذ عهد  التي عليها 

آدم عليه السالم. 
     نعود إلى »متالزمة ملكة النحل« 
إن هناك   فنقول  بدأنا منها،  التي 
متالزمة أخرى يمكن أن نطلق عليها 
»متالزمة ملك الغابة«. وهي ظاهرة 
نستطيع أن نالحظها في كل مواقع 
العمل، بغض النظر عن الذين يشغلون 
المواقع الوظيفية، وما إذا كانوا من 
المتالزمة  النساء. هذه  أو  الرجال 
تتمثل في إحساس من يشغل هذه 
دائرة  قد خرجت من  أنها  المواقع 
الملكية العامة، التي تمثلها الحكومة 
أو المؤسسة أو الشركة، ودخلت دائرة 
الملكية الخاصة التي يمثلها شاغل 
الوظيفة، أيا كانت درجته التي تبدأ 
المتعارف  الوظيفة  الساللم  حسب 
إلى عالم  الدخول  العتبة  عليها من 
الوظائف، وتتدرج حتى تصل أعلى 
درجات السلم الوظيفي في الموقع الذي 
يعمل فيه شاغل الوظيفة. وانطالقا 
من هذا اإلحساس يبدأ شاغل الوظيفة 
في ممارسة عقده على كل من يقع 
تحت سلطته بشتى الطرق والوسائل، 
وتمتد ممارسة هذه العقد والتنفيس 
عنها إلى المتعاملين مع الجهة التي 
يعمل فيها، وهذا هو أسوأ أعراض 
هذه المتالزمة التي نتمنى أن يتصدى 
فربما  األفاضل،  لدراستها علماؤنا 
استطاعوا التوصل إلى عالج لها، 
وتخليصنا من المصابين بها، وهم 
ليسوا قلة في مواقع العمل المختلفة، 
التي  تلك  الخصوص  وعلى وجه 
تتركز فيها حاجات الناس ومعامالتهم 

ومصالحهم.
     ما بين »متالزمة ملكة النحل« 
و«متالزمة ملك الغابة« حبل سري 
يجب أن نقطعه كي نخلق بيئات عمل 
صحية جاذبة، تتساوى فيها ملكات 
النحل وملوك الغابة مع الجميع، وال 
يعود لدينا ما ينغص على الموظفين 
وجمهور المتعاملين حياتهم، ويطفيء 

شمعة األمل في نفوسهم.

aliobaid4000@yahoo.com
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جملس الوزراء يوافق على تعديل مشروع قانون محاية اآلثار

وزارة اخلارجية حتيط السفراء مبوقف مصر حول 
مفاوضات سد النهضة

أبو الغيط : التدخالت اإليرانية 
يف اليمن أطالت أمد الصراع

بقلم: محمد منسي قنديل

مرة أخرى.. سد النهضة

 القاهرة/ فرج جريس: وافق مجلس الوزراء 
على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية اآلثار.

وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، 
الُمشدد،  بالسجن  يُعاقب  أن  األولى تنص على 
وبغرامة ال تقل عن مليون جنيه، وال تزيد على 
عشرة ماليين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو 
باع أثراً أو جزًءا من أثر خارج حدود جمهورية 
مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي 
يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم 

فضاًل عن ذلك بمصادرة األثر محل الجريمة.
وتنص المادة الثانية على أن يُعاقب بالحبس مدة 
تقل عن عشرة  تقل عن شهر، وبغرامة ال  ال 
أو  ألف جنيه  مائة  تزيد عن  آالف جنيه، وال 
بأي من  قام  العقوبتين، كل من  هاتين  بإحدى 
الفعلين اآلتيين: من ُوجد بأحد المواقع األثرية أو 
المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من 
تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع 
مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعالن المشار إليهما 

بفعل ُمخالف لآلداب العامة، أو اإلساءة للبالد.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس 
الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 341,80 
فدان، تعادل )1435886,24م2( من األراضي 

المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس، 
المتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزارة  لصالح 
الستخدامها في إقامة محطتي توليد كهرباء شمال 

غرب خليج السويس.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس 
بعض  تخصيص  إعادة  بشأن  الجمهورية، 
المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح 
محافظات: قنا، والوادي الجديد، وشمال سيناء، 
واألقصر؛ وذلك الستخدامها في إقامة مشروعات 

اإلنتاج الداجني.
تعديل قرار رئيس  الوزراء على  وافق مجلس 
الجمهورية الصادر بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة، 
وذلك بإعادة تخصيص مساحة 7211,35 فدان 
تعادل 30293719 م2 من األراضي المملوكة 
الدقهلية،  محافظة  ناحية  ملكية خاصة  للدولة 
لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك 
الستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد “مدينة 

المنصورة الجديدة”.

بقلم: علي عبيد الهاملي

الرئيس السيسي يلتقي جمموعة من الشخصيات املؤثرة 
باجملتمع األمريكى 

       أخيرا اضيف لالتهامات 
العديدة التي توجه لثورة 25 يناير 
تهمة جديدة، المدير اعلن رئيس 
التي  الثورة هي  هذه  أن  البالد 
دفعت اثيوبيا لبناء سد النهضة، 
كانتا في حالة من  وكأن مصر 
االغماء الفعلي على مدى سنوات 
الثورة وبعدها، ففكرة السد  قبل 
كانت دائما موجودة، ولكن النظام 
المصري الذي كان دائما يتحكم 
فيه العسكريون لم يحسن التعامل 
معها، وما يفعله الرئيس هو القاء 
عبء المسئولية التي يتحملها هو 
الثورة  ابناء  ورفاقه على عاتق 
الذين لم يحكموا ولو ليوم واحد،  
ومهما حاول النظام التنصل من كل 
التبعات فإن سيف العطش مازال 
مسلطا على رقابنا، مباحثات كثيرة 
ولقاءات قمة متعددة، وأياد ترتفع 
بعالمات االنتصار، لكن كل هذا 
لم يحرز أي نوع من التقدم، بل أن 
الرئيس نفسه قام بحركة مسرحية 
وجعل رئيس وزراء اثيوبيا يقسم 
أمام عدسات التصوبر أن السد لن 
يضر بمصر واطاعه الضيف باسما 
وهو يدرك أن هذا أكبر اعالن عن 
الفشل المصري في إدارة االزمة 
والعجز عن القيام بأي فعل،  وهذه 
هي الصورة النهائية، مسئولون 
مصريون عاجزون عن فعل على 
كالموتى،  راضخين  األرض، 
ومسؤولون اثيوبيون  يتالعبون 
أي  ازدراء  في  يرفضون  بهم، 
إليهم، ويواصلون  يتقدم  اقتراح 
بناء سد النهضة بسرعة تحسدهم 
عليها الدول المتقدمة،  وفي كل 
المطالب  سقف  ينخفض  مرة 
نطالب  كنا  أن  المصرية، وبعد 
أمامنا  يبق  اصبحنا نرجو، ولم 
إال أن نتوسل حتى يستجيبوا ولو 
لرجاء واحد،  فكيف وصلت بنا 

درجة الضعف إلى هذا الحد؟
أننا  لدرجة  لقد اصبحنا ضعفاء 
الحفاظ على مصدر  ال نستطيع 
الحياة الوحيد بالنسبة لنا، ورغم 
أننا أول أمه في التاريخ أكتشفت 
الزراعة  فإنني نستخذي في خجل 
أمام اثيوبيا التي تؤنبنا ألننا نسرف 
في استخدام المياه، وال نستطيع 
تطوير أساليب الزراعة القديمة 
وليس  الغمر  على  تعتمد  التي 
التنقيط، وفي الواقع فإننا نعيش 
في شح مائي منذ سنوات طويلة، 
استسلمنا لبوار األرض وعطش 
القرى دون أن نفعل شيئا يزيد من 
ثروتنا المائية، طلبنا من اثيوبيا 
في ضعف أن نتشارك معها في 
تنفيذ السد ورفضت، طلبنا منها 
أن تمأل خزان السد في 15 عاما، 
وتراجعنا إلى ثمان سنوات ، ثم 
إلى ست ولكنها واصلت الرفض 
واصرت على ثالث سنوات، األمر 
الذي سيقضي على زراعة األرز 
بالجفاف،  الدلتا  ويصيب ارض 
ورغم أن هذا المطلب كان الهدف 
الرئيسي للمفاوضات األخيرة في 
اثيوبيا ، وكان يمكن أن يحل جزءا 
كبيرا من التوتر ولكن المسئولين 
المصريين فشلوا في هذا أيضا، 
ورغم أن هذا الفشل مصيبة داهمه 
إال أننا خرجنا لنعبر عن سعادتنا 
به واعلن مسئول مصري رفيع 
في ثقة ال توجد ازمة من األساس.
ولكن توجد ازمة بالفعل، ونحن 
اخوتنا في  فيها وحدنا لألسف، 
على  واعزاء  اشقاء  السودان 
ليست  مصالحهم  ولكن  القلب 
معنا، فالسد مفيد لهم بقدر ماهو 
ضار بنا، النهر خلف السد العالي 
متقلب، يفيض أحيانا فيغرق القرى 
والبلدات الصغيرة، ويغيض أحيانا 
فيصيبها بالجفاف والموت، ولكن 
سد النهضة الموجود بالقرب من 
حدودها الجنوبية سوف يوفر لها 
الطين  النهر، وسيمنع  استقرار 
الذي تحملها مياهه من الترسب 
على جدران سدودها، واألهم من 

ذلك كله أنه سيمنحها كهرباء غاية 
السد كما هو  الرخص، هذا  في 
اكبر مصدر  له سيكون  مخطط 
للطاقة النظيفة افريقيا، وسيصل 
سعر الكيلو وات إلى نصف ماهو 
عليه تقريبا، لذا سيقف السودان 
المشروع،  هذا  مع  بكل طاقته 
ولن يكون في مقدورنا أن نقف 
ضده، والحل الوحيد هو أن نجد 

مشروعا بديال.
موقف السودان هذا سيمنعنا من 
استخدام أي حل عسكري، ال يمكن 
أن نقوم بأي عمل من هذا النوع إال 
بمعونته، ألنه مانع طبيعي وضخم 
يقف بيننا وبين اثيوبيا، يقف بيننا 
في الجغرافيا وفي المصلحة أيضا، 
وسيكون ضدنا على طول الخط، 
ولكنه ربما يساعدنا في مشاريع 
أخرى فال اريد أن نسيء الظن 
بهذا البلد الشقيق لنا، ولكن هذا 
ما تفرضه علينا تباعد المصالح، 
وعلينا أن نفكر بعيدا عن العنف 
والحروب، خاصة بعد أن هددت 
سدها  قصفنا  لو  بأننا  اثيوبيا 
السد  بقصف  ترد علينا  فسوف 
العالي، وساعتها سوف تجد من 
يزودها بالصواريخ الالزمة، بل 
ان اسرائيل “الصديق” اللدود قد 
ساعدتها بتركيب منظومة مضادة 

للصواريخ..
 المشروع البديل موجود وليس 
فرضا خياليا، فالماء ال يأتي من 
افريقيا،  قلب  ولكن من  السماء 
ولكنه لن يأتي إال بعد أن نهيئ له 
المسالك الالزمة، وكان من الممكن 
أن نبدأ في مشروع تعديل النيل 
تعديل  نبدأ في مشروع  أن  قبل 
فهو مجرد ممر  السويس،  قناة 
مائي، ولكن بدال من أن نحفره في 
الشمال لنضيف وصلة بين البحر 
األبيض واألحمر هي موجودة 
بعد،  بعائدها  تأت  ولم  بالفعل، 
الممر  هذا  نحفر  أن  علينا  كان 
في جنوب السودان لنصنع منفذا 
للنيل األبيض إلى مجرى النهر 
القادم إلى مصر، أننا نعيش في 
عطش دائم بينما في الجنوب منا 
يوجد أكبر خزان للمياه العذبة في 
البحيرات الكبرى، خزان ال ينفد 
مهما استهلكنا منه، ومع األسف 
األبيض  فالنيل  منه،  نستفيد  ال 
عندما يصل إلى جنوب السودان 
يتفرع إلى مئات االفرع، يتحول 
إلى منطقة شاسعة من المستنقعات 
غير الصالحة للزراعة أو الحياة، 
ال يستوطنها إال ذبابة “التس تسي” 
التي تجلب مرض النوم، منطقة 
الموت،  تنبت سوى  ال  خطرة 
وال يكاد يصل لمصر شيء من 
قناة  مشروع  ويسعى  مياهه، 
تستدير  قناة  إلى عمل  جونجلي 
خارج منطقة المستنقعات بحيث 
يصل النيل األبيض بكل ما فيه 
من مياه غزيرة إلى مجرى النهر 
الرئيسي ويحمل لمصر حجما من 
المياه ضعف الحجم القديم، امل 
جديد يطفئ عطش األنفس الظامئة 
والصحراوات الجافة، بعث يعيد 
لمصر رقعتها الزراعية المفقودة، 
مشروع صعب في منطقة بعيدة 
بعض الشيء، وقد بدأ مبارك في 
تنفيذه باالستعانة بشركة فرنسية 
لوال أن الحرب األهلية التي اشتعلت 
المشروع،  أوقفت  الجنوب  في 
وهي مازالت موجودة إلى حد ما، 
لذلك فاألمر يتطلب جهدا سياسيا 
المستحيل  نبذل  أن  ودبلوماسيا، 
ألن مستقبل مصر وحياتها في 

هذا المكان النائي.
أوالدنا تحت  يكون  أن  نريد  ال 
يستأهل  والمستقبل  أحد،  رحمة 
عمال جادا، االبتسامات والوعود 
الغامضة ال تكفي وإذا كانت اإلدارة 
المصرية قد فشلت في إدارة ازمة 
سد النهضة فأننا نأمل أن تسرع 
بالبحث عن الحل البديل حتى ال 
تتحول مصر إلى صحراء جافة.

 القاهرة/ فرج جريس: عقد الرئيس 
عبدالفتاح السيسى امس بنيويورك 
لقاًء مع مجموعة من الشخصيات 
المؤثرة بالمجتمع األمريكى، والتى 
تضم مسئولين سابقين، وعدد من 
قيادات  إلى  إضافة  الصحفيين، 
الفكر  ودوائر  األبحاث  مراكز 

بالواليات المتحدة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث 
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، 
اللقاء  استهل  الرئيس  السيد  بأن 
بالترحيب بلقاء هذه النخبة المنتقاة 
من الشخصيات األمريكية، والتي 
طالما أسهمت فى تشكيل توجه دوائر 
صنع القرار األمريكى المختلفة إزاء 
األمن  تمس  التى  القضايا  مختلف 
القومى األمريكى، ال سيما مصالح 

الواليات المتحدة فى منطقة الشرق األوسط.
وقد أكد السيد الرئيس أهمية العالقات االستراتيجية 
بين مصر والواليات المتحدة، وضرورة العمل 
على تعزيزها في كافة محاورها المتعددة، بما 
البلدين،  لكال  القومى  األمن  فى صالح  يصب 
مشيراً سيادته إلى أن السياسة المصرية تتسم 
مع  الجاد  االنخراط  والحرص على  بالتوازن 

دوائر ُصنع القرار األمريكى المختلفة.
كما أشار السيد الرئيس إلى التطلع لدعم الواليات 
المتحدة للتجربة التنموية المصرية وطموحها في 
تحقيق نهضة اقتصادية شاملة، والتي من شأنها 
أن توفر فرصاً أمام زيادة وتنمية االستثمارات 
متبادلة  لمنافع  تحقيقاً  مصر،  في  األمريكية 
تُعد  المصرية  السوق  للجانبين، فضاًل عن أن 
مدخاًل أساسياً أمام الشركات والمصالح االقتصادية 

األمريكية في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً 
مفتوحاً مع الحضور، حيث عقب السيد الرئيس 
على عدد من األسئلة المتعلقة باألوضاع على 

الساحتين الداخلية واإلقليمية.
وبالنسبة لموضوع مكافحة اإلرهاب؛ أكد السيد 
الرئيس أن أحد أهم مالمح العالقات االستراتيجية 
بين مصر والواليات المتحدة هو محاربة العدو 
المشترك المتمثل في اإلرهاب، مشيراً سيادته 
إلى اإلنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في 
العسكرية  المستويات  اإلرهاب على  مواجهة 
التهديدات  في ظل  والفكرية، وذلك  والتنموية 
األمنية غير المسبوقة التي باتت تواجه منطقة 
الشرق األوسط بسبب انتشار اإلرهاب والجماعات 
اإلرهابية، وكذا قيام بعض الدول بالمنطقة بدعم 
لها  اآلمنة  المالذات  وتوفير  الجماعات  تلك 

وإمدادهم بالتمويل واألسلحة والممرات اآلمنة.
وفيما يتعلق بأهم الملفات اإلقليمية؛ أكد السيد 
الرئيس في هذا الصدد أن الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي ال يزال يمثل أحد أهم مسببات عدم 
شأن  ومن  المنطقة،  في  السياسي  االستقرار 
التوصل إلى سالم عادل وشامل يستند إلى قرارات 
الشرعية الدولية وحل الدولتين، أن يسمح لدول 
المنطقة بتحقيق االستقرار، ويفتح آفاق التنمية 
واالرتقاء باألوضاع المعيشية لشعوب المنطقة، 

ويسهم كذلك في تجفيف منابع اإلرهاب.
كما أشار السيد الرئيس إلى أهمية تكاتف أطراف 
المجتمع الدولي لدعم المؤسسات الوطنية وكذا 
تنفيذ أطر الحل السياسي الشامل لعدد من األزمات 
بالمنطقة، وتجنب الحلول العسكرية التي طالما 
أدت إلى تداعيات شديدة السلبية تمتد آثارها على 

كافة المستويات.

وزير  نائب  لوزا،  سند  السفير حمدي  عقد    
و25   23 يومّي  األفريقية،  للشئون  الخارجية 
الخارجية  بوزارة  اجتماعين  الجاري  سبتمبر 
مع كل من سفراء الدول العربية وسفراء الدول 
األفريقية المعتمدين لدى القاهرة، وذلك إلحاطتهم 
علماً بمستجدات المفاوضات بين مصر وإثيوبيا 
والسودان على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، 
جولة  أن  الخارجية  وزير  نائب  أوضح  حيث 
المفاوضات األخيرة التي ُعقدت بالقاهرة يومّي 
15 و16 سبتمبر على مستوى وزراء المياه بالدول 
الثالث لم تحرز أي تقدم ولم تشهد أي نقاشات فنية 
بسبب رفض إثيوبيا النظر في الرؤية المصرية 
لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وإصرارها على 
قد  إثيوبيا  كانت  التي  الورقة  النقاش على  قصر 

تقدمت بها في 25 سبتمبر 2018.
واستعرض نائب وزير الخارجية مجمل الموقف 
الطرح  وعناصر  المفاوضات  من  المصري 
المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة والذي 
يعد طرحاً عاداًل ومتوازناً ويمكن أثيوبيا من تحقيق 
الكهرباء،  توليد  النهضة، وهو  الغرض من سد 
دون اإلضرار بالمصالح المائية لدول المصب، 

وخاصًة مصر التي تعتمد بشكل كامل على النيل 
لتلبية احتياجاتها المائية.

بيان  في  ورد  ما  الخارجية  وزير  نائب  وأبرز 
أمام  الرئيس 
الجمعية العامة 
المتحدة  لألمم 
مؤخراً، والذي 
تأكيد  تضمن 
ى  ل ع ر  ص م
على  حرصها 
تعميق أواصر 
التعاون مع دول 
لنيل  ا حوض 
لقيام  وتفهمها 
دول،  ل ا ك  ل ت
إثيوبيا،  ومنها 
ببناء مشروعات 

على نهر النيل لخدمة خططها التنموية، إال أن ذلك 
يجب أن يتم دون اإلضرار بمصالح مصر والتي 
يمثل النيل بالنسبة لها مسألة حياة وقضية وجود.
لالنخراط  إثيوبيا  لوزا  السفير حمدي سند  ودعا 

خالل االجتماع المزمع عقده مطلع األسبوع المقبل 
بالخرطوم للجنة الفنية المعنية بملف سد النهضة، 
في مفاوضات فنية جادة تتناول الطرح المصري 

لقواعد ملء وشغيل السد وأية أفكار وأطروحات 
أخرى قد تساهم في تقريب وجهات النظر، وتساعد 
ويراعي  ومنصف  عادل  التفاق  التوصل  على 

مصالح الدول الثالث.

  التقى السيد أحمد أبو الغيط، األمين العام لجامعة الدول العربية، 
السيد/ مارتين جريفيث، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية 

العامة لألمم المتحدة.
وصرح مصدر مسئول باألمانة العامة لجامعة الدول العربية ان اللقاء 
تناول آخر مستجدات األزمة اليمنية مع التركيز على الجهود الجارية 
السالم  واستعادة  التصعيد  السياسية وخفض  العملية  إحياء  أجل  من 

والشرعية لليمن.
وأضاف المصدر أن أبو الغيط شرح للمبعوث األممي خالل اللقاء موقف 
الجامعة المتمثل في قرار مجلس الجامعة الذي اعتمد في ١٠ سبتمبر 
وتكامله  اليمني  التراب  ايضا وحدة  يدعم  الذي  الثابت  الموقف  وهو 
اإلقليمي، وأهمية استعادة المؤسسات الشرعية بالدولة والحيلولة دون 

تحول اليمن لمنصة تهديد لجيرانه.
األممي آلخر  المبعوث  من  استمع  الغيط  أبو  أن  المصدر  وأوضح 
مستجدات جهوده في الوساطة، خاصة في ضوء العرض احادي الجانب 
ينطوي  قد  السعودية، وما  الهجمات ضد  بوقف  الحوثيين  من طرف 
عليه هذا االمر من فرص إلحالل السالم في اليمن. ونقل المصدر عن 
األمين العام قوله ان من الضروري اختبار كل فرصة للسالم، وأن ما 

يهم في هذا للصدد هو افعال الحوثيين ال أقوالهم.
به  تقوم  ما  اللقاء خطورة  أكّد خالل  الغيط  أبو  أن  المصدر  وأضاف 
إيران باستخدام الميلشيات الحوثية كورقة إلدارة صراعها مع الواليات 
المتحدة، موضحاً أن التدخالت اإليرانية في اليمن أطالت أمد الصراع 
وجعلته أكثر استعصاء على الحل، ُمحماًل إيران والحوثيين المسئولية 
االساسية عن تفاقم معاناة الشعب اليمني وتعميق األزمة اإلنسانية هناك.

  عقد السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية 
للشئون األفريقية، يومّي 23 و25 سبتمبر الجاري 
الخارجية مع كل من سفراء  بوزارة  اجتماعين 
الدول العربية وسفراء الدول األفريقية المعتمدين 
بمستجدات  علماً  وذلك إلحاطتهم  القاهرة،  لدى 
والسودان على  وإثيوبيا  بين مصر  المفاوضات 
قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، حيث أوضح نائب 
وزير الخارجية أن جولة المفاوضات األخيرة التي 
ُعقدت بالقاهرة يومّي 15 و16 سبتمبر على مستوى 
وزراء المياه بالدول الثالث لم تحرز أي تقدم ولم 
تشهد أي نقاشات فنية بسبب رفض إثيوبيا النظر في 
الرؤية المصرية لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة 
التي  الورقة  النقاش على  وإصرارها على قصر 
كانت إثيوبيا قد تقدمت بها في 25 سبتمبر 2018.
واستعرض نائب وزير الخارجية مجمل الموقف 
الطرح  وعناصر  المفاوضات  من  المصري 
المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة والذي 
يعد طرحاً عاداًل ومتوازناً ويمكن أثيوبيا من تحقيق 
الكهرباء،  توليد  النهضة، وهو  الغرض من سد 
دون اإلضرار بالمصالح المائية لدول المصب، 
وخاصًة مصر التي تعتمد بشكل كامل على النيل 

لتلبية احتياجاتها المائية.

بيان  في  ورد  ما  الخارجية  وزير  نائب  وأبرز 
الرئيس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة مؤخراً، 
والذي تضمن تأكيد مصر على حرصها على تعميق 
أواصر التعاون مع دول حوض النيل وتفهمها لقيام 
تلك الدول، ومنها إثيوبيا، ببناء مشروعات على 
ذلك  أن  إال  التنموية،  لخدمة خططها  النيل  نهر 
يجب أن يتم دون اإلضرار بمصالح مصر والتي 
يمثل النيل بالنسبة لها مسألة حياة وقضية وجود.

لالنخراط  إثيوبيا  لوزا  السفير حمدي سند  ودعا 
خالل االجتماع المزمع عقده مطلع األسبوع المقبل 
بالخرطوم للجنة الفنية المعنية بملف سد النهضة، 
في مفاوضات فنية جادة تتناول الطرح المصري 
لقواعد ملء وشغيل السد وأية أفكار وأطروحات 
أخرى قد تساهم في تقريب وجهات النظر، وتساعد 
ويراعي  ومنصف  عادل  التفاق  التوصل  على 

مصالح الدول الثالث.

أخبــار

نائب وزير اخلارجية للشئون األفريقية يعقد اجتماعني حول 
مستجدات املفاوضات بشأن سد النهضة الداخلية: اإلفراج عن 146 من نزالء 

السجون وعن 257 إفراج شرطي

 عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزالء السجون على مستوى الجمهورية، 
لتحديد مستحقى اإلفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان 

إلى إنطباق القرار على 146 نزياًل ممن يستحقون اإلفراج عنهم بالعفو .
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حاالت مستحقي اإلفراج الشرطى لبعض 
المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى اإلفراج عن 257 نزياًل إفراجاً شرطياً.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها 
الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزالء، وتفعيل الدور التنفيذي ألساليب 

اإلفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم لإلنخراط في المجتمع.
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  واصلت البورصة المصرية تعويض خسائرها لدى إغالق تعامالت أمس /الخميس/ – نهاية 
تداوالت األسبوع – مدعومة بعمليات شراء واسعة من قبل المستثمرين األجانب والعرب في 
قطاعات السوق المختلفة على رأسها البنوك واالستثمار والعقارات والقطاع الصحي والخدمات 
اتجهت  فيما  المقبل،  األسبوع  القوي  تعافيها  بمواصلة  توقعات  وسط  والتكنولوجيا،  المالية 
تعامالت المستثمرين المصريين بفئتيها )المؤسسات – األفراد( نحو البيع لتحقيق أرباح سريعة.
وحقق رأس المال السوقي ألسهم الشركات المقيدة بالبورصة لدى إغالق اليوم مكاسب قدرها 
2ر7 مليار جنيه؛ ليرفع مكاسبه في جلستي اليوم وأمس /األربعاء/ إلى 6ر23 مليار جنيه، منهًيا 
تعامالت األسبوع عند مستوى 7ر695 مليار جنيه بعد تداوالت كلية بلغت 1ر1 مليار جنيه 

تركزت الغالبية العظمى منها في سوق األسهم.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي )إيجي إكس 30( عند إغالق اليوم مكاسب قدرها 93ر1% 
لينهي التعامالت عند مستوى 12ر13857 نقطة، كما ارتفع مؤشر األسهم الصغيرة والمتوسطة 

)إيجي إكس 70( بنسبة 75ر%0 لينهي تعامالت األسبوع عند مستوى 82ر499 نقطة.
وامتدت الموجة القوية لتعويض الخسائر إلى مؤشر البورصة المصرية األوسع نطاًقا )إيجي 
إكس 100( والذي استرد نحو 87ر%0 من قيمته لينهي األسبوع عند مستوى 86ر1338 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق األوسط اليوم /الخميس/ 
– : “إن تعافي السوق جاء استكمااًل لموجة االرتداد الصعودية القوية التي بدأتها أمس، وتعكس 
المصري،  االقتصاد  بأداء  والعرب  األجانب  خاصة  المستثمرين  جموع  لدى  االطمئنان  حالة 
والتفاؤل بالنتائج اإليجابية لبرنامج اإلصالح الذي تطبقه الحكومة منذ سنوات وبدأ يؤتي ثماره 
على صعيد أرقام االقتصاد الكلي سواء ارتفاع االحتياطي النقدي ألكثر من 45 مليار دوالر 
ألول مرة أو تراجع البطالة إلى قرابة %9 والتضخم إلى مستوى قياسي أقل من %7، فضاًل 
عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة ألول مرة منذ عقود وغيرها من المؤشرات 

اإليجابية”.
من جهته.. قال محمد عسران العضو المنتدب بإحدى شركات تداول األوراق المالية: “إن ما 
القائمين  جانب  من  عميقة  تحليلية  دراسة  يتطلب  الحالية  الفترة  المصيرية  بالبورصة  يحدث 

يستفيدوا من سلوك  أن  عليهم  يجب  الذين  المصرية،  االستثمار  المؤسسات وصناديق  على 
المستثمرين األجانب الذين أظهروا ثقة أكبر في االقتصاد المصري والحكومة المصرية، 
الحادة وغير  الهبوط  المصرية خالل جلسات  بعمليات شراء واسعة على األسهم  وقاموا 

المبررة في مطلع هذا األسبوع”.
حالة  من  كبيرة  استفادة  استفادوا  والعرب  األجانب  المستثمرين  “أن  عسران:  وأضاف 
المستثمرين المصريين، وأدت إلى هبوط السوق بشكل غير  التي سيطرت على  االرتباك 
بعدما  اتزاًنا  ثمار قراراتهم االستثمارية األكثر  أن األجانب يجنون اآلن  إلى  مبرر”، الفًتا 
حققوا في يومين فقط في البورصة المصرية مكاسب تجاوزت %30 في العديد من األسهم، 
حساب  على  ذلك  وجاء  الكبرى،  العالمية  البورصات  في  كامل  عام  مكاسب  تعادل  وهي 
للشائعات  فريسة  وكانوا  االستثماري  القرار  في  يتريثوا  لم  الذين  المصريين  المستثمرين 

والمحرضين.
وأكد أن البورصة المصرية لديها فرصة كبيرة لمعاودة الصعود القوي خالل الفترة المقبلة، 
يؤكد وعي  بما  الوطن،  بأمن  تمس  أحداث  دون  األسبوع  هذا  تنتهي عطالت  أن  بعد  خاصة 
فيهم  بما  الجميع  من  تتطلب  خارجية  مؤامرات  من  بوطنه  يحاك  ما  تجاه  المصري  الشعب 

المستثمرين في البورصة المصرية االلتفاف حول قيادة الدولة لسحق هذه المؤامرات.
وبدوره.. قال حسني السيد محلل أسواق المال: “إن صعود البورصة كان انتقائًيا في بداية 
جلسة التداول قبل أن تعم موجة االرتفاعات لتشمل الغالبية العظمى من أسهم السوق”، مشيًرا 

إلى أن كل األنباء االقتصادية إيجابية وتدعم صعود السوق وهو ما جعل المستثمرين أكثر 
عقالنية في قراراتهم خاصة في جلسات نهاية األسبوع بعدما تخلصوا من تأثير حالة 

الضغط والعشوائية في القرارات التي ظهرت عليهم في بداية األسبوع.

أية  قوي ضد  حائط صد  منها  تجعل  المصري  لالقتصاد  المتينة  االقتصادية  األسس  أن  وأكد 
محاولة سواء من الداخل أو خارج؛ للتأثير على مسار اإلصالح االقتصادي، والذي بدأ ينعكس 

على مؤشرات االقتصاد وأداء الشركات ونتائج أعمالها.

    الشك فيه ان المصرين القدماء مثلهم مثل 
العديد من الحضارات والشعوب تخيلوا السماء 
آلهين  اساس كونهما زوجين  واألرض على 

لهم مالمح بشرية. 
ء  ا سم ا بعض  عن  وم  ي ل ا حدث   ت ن و

السماء 
بها  يسكن  التى  العلوية حرية وهى  *السماء 
هذه  فى  الشمس  وتكون  فقط  الكبرى  اآللهه 

السماء وتم تقسيمها الى 3 مراحل
-1 خبرى

مكان  وهو  السماء  من  االول  الثلث  وهى 
المقدسة  الحقول  فيه  وتقع  الشمس  اشراق 
الجنة  تعادل  التى  االياروا(  الخصبة )حقول 
هذا  وفى  للسماء  الشرقى  الركن  فى  وتكون 
الخالئق  ارزاق كل  االله  يقسم ويقدر  المكان 
وانزل هذا  البشر  ارزاق  بخلق  االله  ويكلف 

الرزق اليهم فى االرض
-2 رع

منتصف  فى  الشمس  وتكون  االوسط  الجزء 
اعدائه  االله  يحارب  الجزء  السماء وفى هذا 
مثل  والخوف  والضرر  للظالم  المسببين 
)االمراض والعواصف والغيوم واألعاصير( 
االعداء  فيحارب  لإلله  اعداء  ذلك  كل  فأن 
نشعر  ولذلك  الضياء  وينشر  االله  وينتصر 
بشدة حرارة  النهار  من  االوسط  الثلث  فى 
يحارب  ذالك  حين  االله  وذلك الن  الشمس 
اعدائه وتكون الشمس اكثر حرارة وقوة وفى 

عز مجدها.
-3 اتوم

الثلث االخير من النهار بعد صالة العصر الى 
الغروب

العالم  الى  االله  يذهب  الغروب  وبعد مرحلة 
العالم  ويرتدى زى  ويتوج  يستعد  و  السرى 
الموتى  االموات إلحياء  عالم  ليدخل  االخر 
من  الموتى  عظام  بجمع  االله  هنا  ويقوم 

لتعود مرة اخرى  الحياة  فيها  التراب ويبعث 
تجاوزت  الشمس  وتكون  االخر  العالم  فى 
الصحراء  الى  وتدخل  الزراعية  االراضى 
التى يوجد بها قبور اموتى فتقوم بجمع العظام 

إلحيائها.
*السماء المجهولة )خمت(

تماما  اعلى سماء وتكون مضلمة  فوق  وتقع 
وأبعادها مفتوحة ال يعرف ابعادها احد ولذلك 
المجموعة  حدود  ادركوا  المصرين  فأن 
للمجرة وال  الشمسيه وعرفوا ان هناك نطاق 
توجد بها اى حياة وانها خارج مجرى ادراك 

البشر.
*السماء المعكوسة )غرت(

وإنها  االرض  اسفل  تقع  التى  السماء  وهى 
عكس السماء فالسماء لدينا تشرق من الشرق 
ذلك  السماء عكس  هذه  وفى  الغروب  الى 
نولد  ولدينا  الشرق  الى  الغرب  من  فتخرج 
يولدون  السماء  هذه  وفى  الكبر  الى  صغارا 

كبارا ويخرجون صغارا.
ساعات  بعدد  مرحلة   12 الى  وقسمت 

الليل
فى كل ساعة مجموعة من االموات يرقدون 
فى التوابيت على قدر اعمالهم فى الدنيا وقدر 
درجاتهم فى االخرة وتمر عليهم الشمس ساعة 
لهؤالء  تضئ  الساعة  هذه  وفى  ساعة  تلو 
بالحياة ويشعرون  قبورهم ويشعرون  الموتى 
ويتملون  الدنيا  الحياة  فى  وأهلهم  بصلواتهم 
فيرجعون  الشمس  تغيب  الكون وعندما  هذا 
الشمس  الموتى وتستمر  الى عالم  مرة اخرى 
وهكذا  الحياة  لهم  لتهب  السرية  فى رحلتها 
 12 مرور  وبعد  ساعة  لمدة  متوفى  لكل 
اخرى  الى عالمنا مرة  الشمس  ساعة تخرج 
الطريقة تصور  بالضياء وبهذه  الكون  لتضئ 
والسرية  والنجوم  السماء  القديم  المصرى 

ورحلة الشمس فى مصر القديمة.

 بقلم: كلودين كرمة
بقلم : على أبودشيش 

المصرية اآلثار  خبير 

بين  القلب والعقل اى  بين      صراع مستمر 
العين والشعور... دائما ما تكون هناك فجوة بينهما 
إن اتسعت أو ضاقت فهما ال يمكن ان يتطابقا وإال 
التحفظ  لما يولد إحساس غامض ودائم بالريبة و 
اإلنسانية  العالقات  إن   . االلم  توقع  القلق و  مع 
معقدة إلى أبعد الحدود .. عند اللقاء سعادة وبسمة 
وتفاؤل يصحبهم نوع من الخوف إما من الحرمان 
من هذه السعادة إما من تحول النفوس أو تتطرف 
األفكار أو تعارض المصالح فى مرحلة ما من هذه 
العالقة وفى هذه المرحلة يبدأ الصراع مع النفس 
هل أضحى بصديق العمر أو أخى إو زوجى أم 
أضحى بما يسمى- المصلحة- إن كانت مادية او 
طمعا فى منصب أو فرصة ال تعوض من شأنها 

أن تغير مسار الحياة. 
وهناك ايضا صراعات بين اإلنسان ونفسه وتتمثل 
فى االختيار بين راحة باله واستقراره النفسى إما 
له االستمرار  اذ يحققان  العمل والكفاح  مواصلة 
إلى  ، والتطلع  فى زيادة األموال زيادة مطردة 
التواصل مع من هم فى السلطة حتى يتغلب على 
التى يمكن ان تعترضه ، وهذا  المصاعب  كافة 
تحت ضغط عصبى  نفسه  يحنى  أن  شأنه  من 
الكلمات  شديد اذ عليه دائما توخى الحذر وانتقاء 
العمل حتى ال  إختيار “أصدقاء”  والتدقيق فى 
يستغل احدا ذلة لسان أو نقطة ضعف حتى يهدم 
مابناه ويحظى هذا األخير بمكانة أعظم كانت تتوق 
نفسه للحصول عليها. وعلى صعيد أخر ؛ وفيما 
يخص كينونة اإلنسان وعواطفه و أحاسيسه ، فهى 
لألسف تخضع لهذا الصراع عينه ، صراع مابين 
القلب والعقل ، فما يشعر تجاهه بانجذاب ليس من 
الضرورى أن يكون فى مصلحته ؛ ومن يسبقه 
قلبه اليه ليس بالضرورة أن يكون هذا هو الشخص 
المناسب له؛ فهي مسألة - حسابية -فى غاية التعقيد 
، النها تمس روح الشخص ونفسه وكذلك أعماقه 
وهى فى رأيى ميزان حياته ، فإن فشلت نتائجها 
فإنها تسلبه معنى الحياة وبهجتها ونراه يجر أذيال 
البحر مع  خيبته ، وتأخذ روحه منه كما يسحب 
رجوع أمواجه ما قبله على الشاطئ فتغوص فى 
العثور عليها مرة أخرى  األعماق وال نستطيع 
النفس و عالمة غائرة ال  فى  بالغا  أثرا  فتترك 

يمكن للزمان أن يداويها وتحدث تغيّر بيّن وواضح 
فى شخصيته وسلوكه وحكمه على األمور غالبا 
المريرة فيصدر حكما  ما يكون مرهونا لتجربته 
قاسيا على نفسه وغيره وكأنه ينزل العقاب على 
من حوله ويجلد نفسه لسوء اختياره.  وإذا فى يوم 
من األيام أراد أن يمحو هذه اآلثار ويداوى غدر 
الزمان من صديق أو حبيب ، فإنه من الصعب أو 
من المستحيل أن يتخلى عن حذره فدائما أبدا يضع 
الغدر ويتوقع  أو  التعرض لإلساءة  فى حسبانه 
األسوأ ؛ فالمحاولة للبداية من جديد كأنه يلجأ إلى 
يبقى فى دفين  الزمان ولذلك  لقبح  عملية تجميل 
نفسه ذكرى أليمة ولكنها ال تظهر أبدا لمن حوله 
إذ يحاول بمهارة إخفائها ومحاولة إقناع نفسه أنه 

مجرد سؤ حظ أو عدم خبرة .
ُيخضع  أنه  واحدة  النتيجة  النهاية  فى  ولكن   .
ولكن  المجرد  التفكير  أو  لعقله  ليس  مشاعره 
المكتسبة  لحسابات خاصة توائم ظروفه وسماته 
الحياتية .. وال ننكر أن هذا مطلوب  من تجاربه 
في بعض األحيان حتى اليصير اإلنسان فريسة 
البشر ؛ ولكن الخطورة  لمن تسوله نفسه لخداع 
المشاعر  الشديد فى  بالبخل  تكمن فى أن يصاب 
و االهتمام ويكون غضبه كهطول األمطار بقسوة 
على من ال يستحق ، اذا تساوره الشكوك ويتعقبه 
الخوف فيحاول أن يحصن نفسه فى قلعة يصعب 
الذى ال  بالحب  الفوز  قلبه و  الى  معها الوصول 
ينتابه الريبة وصفاء النفس التى ال تشوبها شائبة ، 
فدائما يعيش ما بين وبين ،غير محدد المالمح تائه 
فى حصنه ، يبغى االندفاع فى مشاعره والتعبير 
عن حبه بكل ما أوتى من قوة ولكن شيئا ما بداخله 
الرغبة فى إعالن شوقه  تلك  تعادل  بقوة  يمنعه 
بما تصرخ  النطق  لسانه عن  فيعجز  تفوقها  بل 
به أعماقه ؛ وتظل صورة الحب باهته تنتظر أن 
المياه وقوع  تنتظر  تستعيد ضيائها وبهائها كما 
أشعة الشمس عليها ، التى برغم قساوتها إال إنها 
تحول سطحها إلى حبات من األلماس تبهر من يقع 
إنه ال يستطيع بسهولة تحويل  نظره عليها حتى 
فى  الخالب  منظرها  يطبع  وكأنه  عنها  عينيه 
ذاكرته حتى كلما حل الظالم يسترجع تلك الصورة 

البهية التى تمحى قسوة األيام .

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت

رحلة الشمس يف مصر 
القدمية 

صراع بني القلب والعقل

الصراع على سورية 
وأسباب حتوله إىل صراع سوري - سوري  )8 من 9(

تذكير: ليس المقصود من هذا البحث سورية بحدودها 
ما  يشمل  ألنه  الحالية  الجغرافية 
أو  الطبيعية  بسورية  يعرف  كان 
بالد الشام. بنفس الوقت ال تهدف 
إلى  نسبياً  الطويلة  الدراسة  هذه 
بالمسؤولية  أحد  أواتهام  تخوين 
منطقة  في  ويحدث  ماحدث  عن 
الشرق األوسط والعالم العربي عامة 
وسورية خاصة. ولكنها تهدف إلى 
إلقاء نظرة موضوعية عن أسباب 
المستمر  وتطورها  األزمات  هذه 
حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من 
تدهور وتفرقة وتمزق شمل جزءاً 

كبيراً من العالم العربي.
إنهاء  اعتذر عن عدم تمكني من 
اليوم ألنني  هذا  المقاالت  سلسلة 
إلى  أنني سأحتاج  متأخراً  أدركت 
ألذكر  األقل  على  أخرى  مقالة 
األخرى  الدول  مصالح  بإختصار 
إلى جانب الواليات المتحدة. إذ من 

المعلوم أن في سورية اليوم قوات تركية وروسيه 
أن توغلت في  بعد  الحدود  تراقب عبر  وإسرائيل 
األراضي السورية منزوعة السالح مسافة ٨٠٠ 
متراً على مرأى من الجميع ونقلت سورها الحدودي 

إلى الموقع الجديد. 
مصالح الواليات المتحده في سورية:

له  استراتيجي  جغرافي  بموقع  سورية  تتمتع   .١
يقود  مهمة ومن  إسالمية وعربية  إعتبارية  مكانة 
بدأت  عليه.  السيطرة  من  له  البد  األوسط  الشرق 
سيطرة الواليات المتحدة هذه بوقوفها وراء اإلعداد 
وفي  فيها  قام  عسكري  إنقالب  ألول  والتخطيط 

المنطقة عام ١٩٤٩.
٢. برأيها أن أي تغيير في سورية سيكون له إرتدادات 
اإلستراتيجية  مصالحها  وخاصة  المنطقة،  على 
وانعكاسه  واستقرارها  إسرائيل  أمن  مقدمتها  وفي 
على الجوالن وفلسطين ماتعتبره الواليات المتحدة 
دولة  أي  بقيام  تسمح  لن  وبالتالي  المحرمات  من 
ديموقراطية أو دولة مواطنه، ليس في سورية فقط 

ولكن في المنطقة كلها. 
٣. منع انتشار األسلحة النووية. 
٤. ضمان استمرار تدفق النقط 

٥. دعم الحلفاء والشركاء. 
األكثر  اإليراني  النظام  يفيد  األسد  بقاء  برأيها   .٦
خطورة في المنطقة ولكن انتصار المتمردين سيعزز 
إلى  بسرعة  تتحول  التي  التركية  الحكومة  كثيراً 
القتال  فاستمرار  الجهاديين  ويقوي  مارقه  حكومة 
يسبب ضرراً أقل للمصالح الغربية، وعملت على 
تأجيج صراع الشيعة والسنه والعمل على منع فوز 
أي طرف، واليوم السعيد برأي أحد اإلنجبيليين الجدد 
وأنقره  الثوار  إيران واألسد  فيه  تحارب  الذي  هو 

حتى يستهلكوا بعضهم بعضا.  
٧. يجب تنفيذ كل هذا دون الدخول بحرب جديدة 
بسبب خسارتها البشرية والمادية الكبيرة في حربي 
أفغانستان والعراق )حرب بالتكلفة الصفرية، حسب 
رأي المفكر والفيلسوف الفرنسي روچيه غارودي.(  

٨. إستمرار الصراع ألطول مدة ممكنه. 
٩. شكلت أو كانت وراء تشكيل الجماعات والتنظيمات 
الجهادية المتطرفة كجزء من إزدواجية المعايير في 

سياستها الخارجية، بهدف:
سانحة  كفرصة  السورية  الساحة  إستخدام   .١٠

الستنزاف كافة الخصوم بدون تقديم أي خسائر.  
تمهيداً  اتخذتها  التي  اإلجراءات 

لتحقيق أهدافها:
بتحقيق  المتحدة  الواليات  اتبعت 
أهدافها السياسة الناعمة باتباع سياسة 
مخابراتية  وأساليب  وديبلوماسية 
المشاغلة  باب  في  جميعها  تدخل 
األميريكية  فالسياسة  واإلعالم، 
للحصول  اإللهاء  مبدأ  على  تقوم 
على أهدافها وتختاره ويتماهى مع 
استراتيجيتها. يمكن اختصار هذه 

اإلجراءات بما يلي:
باستخدام  التسويف  ديبلوماسية  أ( 

العقوبات ضد النظام ٢٠١١ 
ب( العمل على تشجيع المؤتمرات 

 ٢٠١٢
ج( طلب توحيد المعارضة ٢٠١٣ 
د( اإلدعاء بتدريب قوات المعارضة 
والتي   ٢٠١٤-٢٠١٥ المعتدلة 
تخلت عنها بعد تحقيق الهدف من 

تشكيلها وعملها.
ذ( شجعت دخول الميليشيات الشيعية من لبنان والعراق 
وغيرهما من الموالين للولي الفقيه لخلق رد فعل سني 
معاكس لجذب الجهاديين وتحويل سورية إلى مركز 
جذب جهادي على غرار أفغانستان القرن الماضي.   

األهداف النهائية التي تسعى للوصول إليها:
١. كما أسلفنا فقد نجحت الواليات المتحدة بتحويل 
أهداف الثورة بعد وقت قليل من بدايتها وحولتها إلى 
نزاع أهلي طائفي مع تأكيدها المستمر على إستحالة 

الحل العسكري، أي لن يكون هناك أي منتصر. 
وإبعاده عن  لسورية  األساسي  المكون  تهميش   .٢
القرار السياسي بهدف إضعاف وتفكيك الدولة من 
خالل سعيها للترويج والتسويق اإلعالمي لشبح التقسيم 
الذي أصبح له معطيات واضحة على أرض الواقع. 
القومية  التعددية  على  يعتمد  حكم  نظام  إقامة   .٣
لميليشيات  دعمها  من خالل  السياسية  والطائفيه 
قوات حماية الشعب الكردية بالسيطرة والتمدد على 

مساحات شاسعة من شرق وشمال شرق سورية. 
٤. إقامة دولة ضعيفة مفككة قائمة على المحاصصة 
القومية والطائفية بتوافق سياسي يستند على تطبيق ما 
يسمى بالديموقراطية التوافقية التي تقوم على مايلي:
١.٤. حكومة إئتالفية تجمع األكثرية واألقليات في 

الدولة وال قيمة لمن يفوز باإلنتخابات النيابية. 
٢.٤. المحاصصة القومية والطائفية من خالل تطبيق 
مبدأ التمثيل النسبي في كل مؤسسات الدولة وليس في 
مجال اإلنتخابات فقط بحيث يُْشغل المكان بناء على 
اإلنتماء القومي والطائفي وليس على أساس الكفاءة. 
٣.٤. حق النقض لألقليات واألكثرية بداًل من إتخاذ 

القرارات باألغلبية السياسية. 
٤.٤. حق كل قومية وطائفة بإدارة نفسها. 

يحتاج تطبيق هذا النوع من نظام الحكم إلى قرار 
مجلس األمن وتوفير ضمانات دولية وقوة عسكرية 

دولية لتأمين تطبيقها
في العدد القادم سنختتم سلسلة المقاالت هذه بلمحة 
موجزه عن مصالح تركيا وروسيا باعتبار أن مصالح 
معه.  وتتقاطع  المتحدة  الواليات  تتوالها  إسرائيل 
حتى موعدنا القادم، أتمنى للجميع أسعد األوقات. 

نقلتها لكم 
حتى موعدنا القادم، أتمنى للجميع أسعد األوقات.  

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

عرض آثار مصر يف روسيا

البورصة تسرتد 2ر7 مليار جنيه جديدة ومؤشرها يربح 93ر%1

Vendredi 27 septembre 2019
الجمعة 27 سبتمبر 2٠19

وقارا حتملن  ال 

الَقلُم    ينُظُم  ما  لي  يُبِق  هاتٌف  لي 

عاقبة ش��رَّ  ك��ره��ون��ي  األُل���ى  ن��ال 

بَِخبوا األُل��ى  القوِم  ع��ِن  رحلُت  ل��ْو 

ُعِرفوا ما  قبِل  ِمن  عاشرْتُُه  الشْعُر 

منزلتي واألق����اُم  يعلُم  وال��ل��ْي��ُل 

ودرْت َح��ْوب��اؤُه  ك��ِره��ْت  من  ويْ��َل  يا 

ِبِهْم  بُليَت  ق��وٌم  إذا  املعاِش  صعب 

وَمرتِعها الّدنيا  عِن  بي  َشَغلُتهْم 

ُشِغلوا فلْو  ضاعْت  َحسًدا  أيّامهْم 

بَساَلِتِهْم في  نقص  الفخَر  لَي  كفى 

َحَسٍد  ف��ي  ب��اَت  أَغ���رٍّ  وك��لُّ  ل��ي  م��ا 

بأشَبِهِه  منهْم  اخلنا  ردْدُت  وم��ا 

صاِحُبهْم  باخُلْلِق  كُرموا  مِلَ��ن  إن��ي 

مقدرتي         َضْعَف  سكوتي  أب��اَن  وم��ا 

ُمعاملتي في  ُحسناً  يُ��اق��وَن  ول��ْو 

ِشَيمي أنكروا  قْد  األُل��ى  ِع��داُد  وكْم 

ي����ُدُه  ل���ل���ذي  وق�����ارا  حت��م��ل��ّن  ال 

معِرفتي بعَد  َغ��ي��ورا  ع��ْذلْ��ُت  وم��ا 

َسَقٌم ه��وًى  من  ف��ؤادي  أص��اَب  وم��ا 

أُك��ل��م��ا ج���اَء ي��أت��ي ب��ل��َس��ٌم َم��َع��ُه 

َوَصٍب   في  رِْت  عمَّ كم  الناس  أصدق  يا 

يْدَفُعُه  ليَس  َديْناً  للقلِب  أبقْيِت 

اكَتَنفوا إذا  بعدي  ملْن  تركِت  م��اذا 

بَدا القصيِد  بعَض  لها  نظْمُت  ولْو 

َكِلفاً بها  َن��أٍي  من  داَم  ال��ذي  ُدم��ُت 

زَعموا ال��ذي  بعد  َن��َدم��اً  أذي��ُق��ه��ْم 

خبِثِهُم غيُر  لِلقاها  ساقهْم  ما 

وال��نِّ��َع��ُم اآلث���ارُ  ستذكرني  عني 

السأَُم نالُه  حتى  بالبيِت  وِظلُت 

ُختموا ما  ْجُب  النُّ َعراُء  الشُّ قْبلَي  ِمن 

َعَلُم ام��رٌؤ  أنّ��ي  جْهلْت  ما  بعِد  ِمن 

َكتموا الذي  واخُلبِث  والشرِّ  باحلقِد 

ندُم زُهدهْم  ِم��ْن  بهْم  َلصاَب  حتى 

متََّهُم س���اَع���ْدُت  مب��ا  وإنّ���ي  عني 

تلتِثُم اجلمَع  حضرُْت  إن  أفواُههْم 

ويْلَتِئُم َمحسوداً  ْبُح  الصُّ تَفتََّق 

َيُم الشِّ رْسمَي  من  تَُزْل  لم  الذي  أنا 

ملُ��ن��َص��ِرُم تَ��ه��دي  ال  وع���ْن خ��اِئ��َق 

يَ��ْن��ه��ِزُم ال��ثَّ��ْغ��ِر  ِب��َس��دِّ  اخلبيَث  إن 

ف���ذاَك بُ��خ��ٌل وظ��ن��وا أن���ُه ال��َك��َرُم

َوِه��م��وا ال��ذي  ذاَك  م��ن   
ّ

ب��الل أع���وُذ 

َظَلموا وَم��ن  وزن��اً  ق��ْول��ِه  من  أخ��فُّ 

ع��َدُم َل��ه��ا  م��ا  ِب���ُف���ؤاٍد  اجل���وى  أّن 

ل��ك��نَّ��ُه أل���ٌم ِم���ْن ب��ع��دِه َس��َق��ُم

األل��ُم ب��ِه  يبقى  ال  ِلصفواَء  َطيٌف 

حكموا لو  احلّكاِم  أجنَح  ويا  زُْه��داً 

َمُ ال����ذِّ ف��رِْط��ه��ا  م��ن  ل��ن��ا  تُ����ردُّ  وال 

الِقَمُم ش��أِوِك  عْن  عِجزْت  وقْد  حّبا 

والقَسُم األق��واُل  تكذُب  وق��ْد  لْغواَ 

ُمعَتِصُم داَم  ما  ُمعتِصماً  احلبِّ  في 

شعر: السنمار محمد علي الكناوي      

بقلم: سونيا الحداد
التحول قادم ال حمال!

اميركا وكندا،  إذاعة عرب  قبل  إلغائه من  تّم  التالي  تعليقي   
المأساة  إبراز  أجل  أذكرها من  اسمها هنا، ولكني  أقول  لن 
الكرة األرضية  العالم في جهة من  يعيشها هذا  التي  الحقيقية 
حيث حرية التفكير مقدسة وهي التي لعبت الدور األساسي في 
تقدمها الحالي، تقدم يعيشون من خيراته ويشتمون به. صاحب 
البرنامج ولكنني  أكون ضيفة على  اإلذاعة،حتى دعاني كي 
فضلت التريث ومشاهدة الحلقة أوال، وخيرا فعلت بعد ان خذلت 
بالسابق من العديد من التجمعات العربية الكاذبة الواهية، تحت 
عناوين كبيرة طنانة وفارغة.  اشتركت بالتعليق على سؤال وتم 

حذفه اليوم التالي او بعد كم ساعة! وهو التالي:
في  النور  التي عرفت  اإلنجازات  اهم  من  »الفيسبوك هو 
الواحد  القرن  استقبال  الى  العشرين وحّضرت  القرن  نهاية 
والعشرين  بطريقة تناسب التغيرات العالمية الحاصلة والتي 
اليوم  العالم  ان  معناه  بما  كليا…   القديم  العالم  اركان  تهز 
لوالدة  المستويات  نظرا  تحول جذرية على كل  نقطة  يعيش 
مثلها  الوقت  مع  الدولية  الحدود  حضارة جديدة  ستمحي 

مع  سنتعلم  عالميا …  منبرا  أصبحت  التي  الفضائيات  مثل  
وأوالدنا  الجديد  العالم  هذا  مع  والتأقلم  التعامل  كيفية  الوقت 
االجتماعية  المفاهيم  كل  العالم ككل.    ابناء  سيصبحون 
الفايسبوك غيّر  والدينية  ستتغير والمستقبل هو فضائي …. 
حياة الماليين الى االفضل وفضح الماليين من النصابين الذين 
واإليجابي  السلبي  بين  التوازن  ابدا.   تدوم  ال  أقنعة  ارتدوا 
سيتواجد دوما ولكن تحيا الحرية النها تسمح لنا بفرد أجنحتنا 

أبعد من السماء وتعلمنا كيفية الطيران!«
قادم آل  التحول سيكلف دماء كثيرة ومآسي عديدة ولكنه  هذا 
محال.  ألن الزمن ال يعود الى الوراء ومن شاهد النور ولعب 
مع الكواكب والنجوم، من كشف أعماق البحار وحلق في عالم 
المرأة  تعريف  في  يتقبل عقول مسجونة  لن  الكمومية  الطاقة 
والرجل، العار والشرف، الكافر والمؤمن، النجس والطاهر، 
كل شواذ ال  األثمان، ألن  بأغلى  ولو  النهاية  في  وسيلفظها 

يدوم.  وكما قال األديب والمفكر اللبناني خليل جبران:
»والدكم ليسوا لكم إنهم أبناء الحياة المشتاقة الى نفسها«

تمنحوهم  أن  تستطيعون 
أن  تقدرون  ولكنكم ال  محبتكم، 
أفكاركم،  بذور  فيهم  تغرسوا 

ألن لهم أفكارأً خاصًة بهم.
نفوسهم  المساكن ألجسادكم ولكن  أن تصنعوا  وفي طاقتكم 
الذي ال  الغد،  تقطن في مسكن  تقطن في مساكنكم. فهي  ال 

تستطيعون أن تزوروه حتى وال في أحالمكم.
لها اإلقامة في منزل  تلّذ  الوراء، وال  إلى  الحياة ال ترجع  ألن 

األمس«
كالم حكيم من فيلسوف نوراني يا ليت العالم العربي يستمد منه 
الحكمة واإللهام بدل اتهامه، لغاية اليوم من قبل أناس هنا في 
المهجر اعتبرتهم يوما مثقفين، بانه كافر يخرب البيوت العربية 
اللغة  الى جمال  وأمثاله  النهضة  أساء  بحركة  الشريفة، وقد 

العربية وقواعدها!!! 
لن أشهد على هذا التحول في أيامي ولكني سأعمل بكل وجداني 

على التمهيد له وهو قادم آل محال!

للمستنسخات  العام معرضا  أواخر هذا  الروسية    تستضيف مدينة سان بطرسبورغ 
األثرية المصرية من وحدة إنتاج النماذج األثرية بوزارة اآلثار في 

مصر، لتعريف الشعب الروسي بالحضارة المصرية القديمة.
األثرية  النماذج  إنتاج  لوحدة  التنفيذي  المدير  وأوضح 
بوزارة اآلثار المصرية عمرو الطيبي، أن هذا المعرض 
الروس  المواطنين  من  واسع  وإقبال  اهتمام  وسط  يأتي 
القديمة، مما يسهم في  المصرية  الحضارة  للتعرف على 
معالمها  على  والتعرف  مصر  لزيارة  والتسويق  الترويج 

األثرية والسياحية.
المدن  المعرض سوف يطوف عددا من  أن هذا  إلى  وأشار 
من  عدد  أكبر  أمام  الفرصة  إتاحة  بهدف  المختلفة  الروسية 
المعرض  لزيارة  األطفال  وخاصة  الروسي  الشعب  جمهور 
مشاهدة  خالل  من  القديمة  المصرية  الحضارة  علي  والتعرف 

عدد من أهم نماذج كنوز اآلثار المصرية.
المصرية،  اآلثار  نماذج  من  أثريا  نموذجا   77 المعرض  ويضم 
من بينها رأس للملك إخناتون من الحجر الجيري يبلغ ارتفاعها 
حوالي 1,5 متر، والتمثال النصفي للملكة نفرتيتي وعدد من 
النماذج المتميزة من مجموعة الملك توت عنخ آمون منها 
كرسي العرش، والعجلة الحربية، والقناع الذهبي المطعم 
باألحجار شبه الكريمة، باإلضافة إلى بعض أدوات الصيد 
ومن أهمها علبة الصيد والتي تحمل رسومات ومناظر 

رائعة للصيد.
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العالناتكم في »الرسالة«

بقلم: الدكتور غازي الفنوش اإلجتماعي،  التواصل  مواقع  إشتعلت    
األلكترونية  الصحف  عناوين  وتصدرت 
ونشرات األخبار في الراديو والتلفزيون خبر 
العثور علي كبسولة بها إنسان متجمد في مكان 
مهجور بالمركز السابق لتجميد الموتي بوالية 
أريزونا، فقد توقف العمل فيه منذ فترة طويله، 
وتقرر إخالئه وهدمه، وكان قد تم التخلص 
من جميع كبسوالت التجميد األخري في وقت 

سابق يتعدي المائة عام. 
في شيكاجو  أبحاث  لمعهد  الكبسولة  نقل  تم 
متخصص في اإلنعاش، كانت بيانات البطاقة 
المثبته علي الكبسولة تفيد بأن الجسم المتجمد 
لرجل إسمه عامر عمران وهو طبيب مصري 
في العقد الخامس من عمره، مقيم في أمريكا، 
توفي عام 2008، بسبب إصابته بالسرطان 

ووصوله لمرحله متأخرة من المرض.
 خالل أيام قليلة نجح المختصون في إعادة 
الوظائف الحيوية للجسم وأليام قليلة أخري، 
أعادوا تأهيله لممارسة حياته العادية. طغت 
أخبار عامر عمران علي جميع وسائل اإلعالم 
وحاز علي إهتمام الجماهير ليس في الواليات 
المتحدة وحسب، بل في العالم كله، ولم ال؟ 
فهو إنسان قادم من القرن الواحد والعشرين. 

منذ أكثر من خمسمائة عام!
 تنافست القنوات الفضائية في تغطية أخبار 
عامر عمران، وفازت إحداها بإحتكار عقد 
ندوات تلفزيونية معه. في إولي هذه الندوات 
التي جمعت خبراء في الطب والهندسة والعلوم 

اإلجتماعية، سأله المذيع:
 - حدثنا عن ظروف تجميدك كل هذه السنوات. 
حالتي  وتدهورت  بالسرطان،  لقد أصبت   -
بسرعه وأحسست بالموت يقترب مني، علمت 
أنه يمكن تجميد اإلنسان بعد موته ألي زمن 
يشاء بغرض إنعاشه وإعادته للحياة ومعالجته، 
إذا تم التوصل إلي عالج لمرضه العضال، لكن 
الخبراء في مركز تجميد الموتي صارحوني 
أنه لم يتوصل العلماء بعد إلي تقنية إلنعاش 
الجسم المتجمد وإعادته للحياة، قبلت مع ذلك 
عرضهم وسددت مليون ونصف مليون دوالر 
هم كل مدخراتي من المستشفي التي أعمل بها 

وعيادتي الخاصة.
- وكيف كانت عملية التجميد؟

 - لقد شرح لي الخبراء بأنه سيتم تجهيزي 
للتجميد بمجرد موتي، قبل أن تتلف خاليا المخ 
واألعضاء األخري، ويتم سحب الدم وإستبداله 
بسائل مضاد للتجمد، وتنقل الجثة إلي مغطس 
من النيتروجين السائل ويتم تخزينها في كبسولة 

إسطوانية في درجة 197 تحت الصفر. 
علق الخبير الطبي، ضيف الندوة، علي ذلك 

قائال:
- األن لقد تم إكتشاف كيفية اإلنعاش بإستخدام 
تقنية الخاليا الجذعيه، وطبقت عليك، كما تطبق 
كذلك اآلن علي رواد الفضاء في رحالتهم 
الطويلة حتي ال تصيبهم الشيخوخة، كذلك تم 
عالجك من السرطان بإستخدام تقنية تعديل 
أجزاء من الحمض النووي وتمكين بعض انواع 
البكتريا من إزالة التسلسل الجيني الفيروسي، 
ويمكنك األن أن تتمتع بالحياة لفترة طويلة 

أخري! 
سأل عامر عمران الخبير الهندسي: 

- وما هو التقدم الذي حدث في المجال الهندسي؟
- نحن نعيش اآلن في عالم من الوفرة، بفضل 
تقنية أحدثت ثورة علي مستوي العالم , في 
فالمواد  جديد،  مجسم  أي  علي  الحصول 
المستعملة يجري تدويرها عن طريق الطابعات 
من  األشياء،  كل  تنتج  التي  األبعاد  الثالثية 
اإللكترونيات االستهالكية، إلى الطعام ومواد 
البناء، مرورا بمختلف قطع الغيار واألعضاء 
المركبة، فالتقدم الحاصل في الهندسة الجزيئية، 
المواد،  ننتج كل األشياء من مختلف  جعلنا 
عن طريق إعادة صياغة الجزيئات من مادة 
وتحويلها إلى مادة أخرى، ففي مقدورنا اآلن 
إنتاج اللحوم والخضروات والفواكه وبنفس 
المعروفة صناعيا. وبالمناسبه أنت  أشكالها 
تتناول في الفندق الذي تقيم فيه جميع األطعمة 
والمشروبات مصنعة بهذه التقنية، وقد تكون 

مصنعة أصال« من أوراق األشجار!
 - وما هي الطباعة ثالثية األبعاد التي ذكرتها؟ 
- هي التقنية التي يتم من خاللها بناء مجسم 
ملموس من نموذج رقمي ثالثي األبعاد، يمكن 

الحصول عليه من خالل ماسح ضوئي ثالثي 
األبعاد، ويتم تشكيل هذا النموذج عن طريق 
طباعة مجموعة من الطبقات المتتالية بعضها 
الشكل  الحصول على  يتم  فوق اآلخر حتى 
النهائي المماثل تماما لألصل وبأي مادة أخري 

نختارها!
- وهل حدث تقدم طبي في محاربة الشيخوخة؟
- نعم، لقد وجد العلماء إمكانية إبطاء عملية 
النانو  تكنولوجيا  بتطبيق  وذلك  الشيخوخة، 
واآلالت الذكية متناهية الصغر وتساهم من 
خالل السفر عبر األوردة والشرايين والخاليا 
في تدمير مسببات األمراض وعكس عملية 
الشيخوخة وتصحيح أخطاء األحماض النووية. 
في  البشري  العقل  »تحميل«  بمقدورنا  بل 
»عائل« مختلف إذا فقدنا القدرة على حفظ 
الجسم. وتكنولوجيا النانو تتطور مع الوقت 
واستبدال  إصالح  على  قدرة  أكثر  لتصبح 
التكنولوجيا  أجسامنا.  من  كاملة  أجزاء 
الحيوية بمقدورها تشغيل وإيقاف اإلنزيمات 
فمن المعروف أن اإلنزيمات عامل هام في 
عملية الشيخوخة، وذلك بالقضاء على أمراض 
مزمنة مختلفة، ومن خالل تطوير هذه التقنيات 

نعمل علي إطالة حياة البشر.
 - هل لي أن اسأل الخبير اإلجتماعي عن 

وضع األديان في هذا العصر؟ 
- لقد ساد السالم في العالم نتيجة تطور األفكار 
وطرق التربية وتفهم الناس لجوهر أديانهم. 
العالمي،  اإلقتصادي  الرخاء  الي  باإلضافة 
الطائفية  الحروب  كافة  تماما«  فإختفت 
والنزاعات الدينية، منذ أكثر من قرنين من 

الزمان، وتفرغ البشر للعمل واإلنتاج.
- وما هو وضع األسرة وعالقة الرجل والمرأة 

في عصركم هذا؟ 
- لقد إختفت تقريبا« معظم الجرائم والمشاكل 
الجنسية، وذلك بفضل تصنيع روبوتات بمختلف 
متناول  في  باسعار  وبيعها  الذكاء،  درجات 
سواء  الجنسية  الرغبات  ترضي  الجميع، 
للرجل أو المرأة، وهكذا تم الفصل بين اإلشباع 
الجنسي واإلنجاب، الذي يتم فيه اإلخصاب 
المرأة، وذلك  للمتزوجين خارج رحم  حتي 

مستوي  لضمان  دقيق  طبي  إشراف  تحت 
سالمة النسل. 

هنا سأل المذيع عامر عمران: 
أثناء حياتك  العاطفية  - وماذا عن عالقاتك 

األولي؟ هل كانت لك زوجه أو صديقه؟
مرضي  ثم  بعملي  فانشغالي  لألسف  ال   -
من  منعني  جسدي  علي  يزحف  كان  الذي 
أخري  ناحية  من  ولكن  بحياتي،  اإلستمتاع 
كنت من المعجبين لحد الهوس بممثلة أمريكية 
مشهوره بأدوار اإلغراء، إسمها مارلين مونرو. 

لقد تابعت كل أفالمها بدون إستثناء. 
- ولماذا كنت مهووسا« بها لهذه الدرجة؟

- ليس فقط إلنها كانت نجمة اإلغراء واألنوثة 
وشعرها  المثير  الناعم  بصوتها  الصارخة، 
األشقر البالتيني، لكني تعاطفت معها، إلنها 
كانت تعيسة في حياتها الحقيقية. لقد فشلت في 
عدة زيجات، وأجهضت عدة مرات ولم تنجب، 

وانتحرت وعمرها 36 سنة فقط! 
موافاتنا  المركزي  األرشيف  - سنطلب من 
بمعلومات مفصلة عنها... ها هي بياناتها تظهر 

علي الشاشة امامنا:
 مارلين مونرو: الطول 152 سم، الوزن 53 
كجم، دوران الصدر 93 سم، محيط الخصر 
59 سم , دوران األرداف 95 سم وصورة 
المشهور )البعض يفضلونها  فيلمها  لها من 
ساخنة(.. الخ، هل تقبل يا سيدي هدية علي 

نفقة البرنامج؟
 - وما هي؟ 

ألي  كامل  مجسم  علي  الحصول  يمكننا   -
إنسان أو حيوان وبأي مقاسات وأوزان من 
بالكمبيوتر،  أبعاده  نعدل  خالل نموزج عام 
وهكذا يمكن أن نصنع لك خالل ساعتين فقط 
من الزمن روبوتا«، لن تستطيع تميزه عن 
اإلنسان العادي لمارلين مونرو ترتدي ردائها 
األحمر المشهور، وبمستوي ذكاء تفاعلي من 
أعلي درجة , ويمكنها التحدث معك في أدق 
تفاصيل حياتكما!, ويمكنك أن تصحبها من 
األستديو لمسكنك لتعيش معك ألي وقت تشاء. 
- هل حقا يمكنكم تصنيع روبوت للزوج أو 

الزوجة أو اإلبن إذا رحلوا؟ 

- بالتأكيد، ويمكننا أيضا تصنيع روبوت لحيوان 
أليف كالقطة أو الكلب مطابق تماما للحيوان 
الحقيقي، وهو ال يأكل وال يشرب وليست له 
وكما  بالكهرباء،  فقط  يشحن  بل   , مخلفات 
استبدلنا  بالسيارات،  الجياد  أسالفنا  إستبدل 

اآلن الحيوانات األليفة بالروبوتات! 
بعد انتهاء البرنامج، إنهالت علي شركة تصنيع 
الروبوتات وفروعها في مختلف الدول، اآلف 
الطلبات لشراء أيقونة اإلغراء مارلين مونرو 
بمختلف درجات ذكائها التفاعلي. وأصبحت 
جميع  تمأل  مونرو  مارلين  روبوت  صورة 
بإعتبارها موضة ألحدث  اإلعالن،  وسائل 
نسخة روبوتية. مارلين مونرو عام 2538!. 
مضي شهران فقط منذ تم إنعاشه، أحس خاللهما 
بالغربة المخيفة، يعيش في عصر غير عصره. 
وأناس غير الذين تعود التعامل معهم في حياته 
السابقة، وفجوة رهيبة في التكنولوجيا ونمط 
الحياة بين ما يراه اليوم، وبين ما كان يعيش فيه 
سابقا«. كان من الصعب عليه تماما إستيعاب 
تتوالي  التي  واإلختراعات  التطورات  هذه 
بسرعة هائلة، حتي صديقته الروبوت مارلين 
مونرو، التي تشبه لحد التطابق البشر بحركاتها 
الطبيعية , وبشرتها الملساء، وشعرها البالتيني، 
وصوتها الجذاب، بل وبعطرها المميز، كان 
إمتالكه. اال هو  فيها شيئ ال تستطيع  يفتقد 

الروح التي خلقها هللا في اإلنسان.
 إتصل برئيس القناة التلفزيونية التي تتولي 
أخباره،  المقابل  في  الصرف عليه وتحتكر 
وأبلغه بعزمه علي التخلص من حياته. إندهش 
رئيس القناه للغاية، لكنه أخبره إن من حقه 
التخلص من حياته طبقا« للقوانين السارية، 
لكن يلزم عليه ملئ نمازج الكترونية مختصة 

بذلك إلتخاذ الالزم.
إبتسم وقال لنفسة في سخرية: حتي اإلنتحار 
أصبح له قواعد وتعليمات في عصر كهذا !!!..

بقلم : شريف رفعت

!!!.... 2538 مارلني مونرو – نسخة 

على الكورنيش

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

سوداء عمامة 

»طب كنت فني ؟«

 ، الفجر  بزوغ  وقبل  اليوم،    
بأحاسيس  لي  حدث  ما  ادري  ال 
 ، ومخيلتي  عروقي  في  تجري 
وفجأة  مذعور  شبه  صحوت   ، نعم 
رأيت قلمي في يدي بدأ ينساب فوق 
االسطر الصامتة، امامي صوته يرن 
مع  امامي  يمتثل  وخياله  اذني  في 
السحاب يجر اذياله قادم من غرب، 
شد الرحال الى شرقنا باجازة هوجاء 
وكم  العربي  الربيع  باسم  جائتنا 
مقدمين  المستعربين  بعض  له  هللوا 
اجمل الهدايا مستبشرين بخير دامي 
والدمار  الموت  اهازيج  مرنمين 

بشرقنا الغالي الحبيب ، 
ندفع  وشبابا  شيبا«  اليوم  نحن  وها 
ثمن هذه االخطاء كفارة عن بالدي ، 

الى اين انت ذاهب بنا وببالدنا 
منذ  شريرة  ارواح  فيه  نفخت  بوق 
على  لنا  بعثت  واخطبوط  عقود 
سحابة سوداء تتقدمها عمامة سوداء 
بدماء شهداء  وفوقها عكال مضفور 

بالدي 
هذا ما ارادوه وخططوا له منذ عقود 

مع اوالد بالدي
هذه  سدد  ومن  خطط  من  ترى  يا 
ان  الحوافر  لهذه  مهد  ومن  الفواتير 
تنشب مخالبها في بلدي اآلمن الوديع
الجاني  ايها  ربك  استغفر  عليك  باهلل 
بقي  ان  ضميرك  الى  وارجع  االثيم 
لقيصر  لقيصر  ما  واعط  شيء  منه 
معك  وموعدنا   ، هللا  لـ  هللا  لـ  وما 

لقريب 

شعر: 
صباح غريب

صة  قصـا
ورق

 تنذر العواصف
تنذر العواصف والرياح ..بالهبوب
في كل اتجاه..من الشمال والجنوب
بعدما أصبح كل ما نرى. مقلوب

وأصبح اإلنسان قيمته
بمقدار ما في الجيوب
وأصبحت المبادىء

كيسا من الماء تملؤه الثقوب
أين الطيوب

لم يبق في العالم
سوى العيوب

تنذر العواصف والرياح بالهبوب

وبعدما تهدأ الريح
ستنبت األزهار والريحان والعكوب

وتعود الطيور إلى أوطانها
ويعود الشموخ للنخيل والزيتون

وأشجار الخروب

شعر : 
عباس شعبان

  الوجبات التي نتناولها التخلو من الملح 
فالملح يعطي  والسكر، وال غنى عنهما. 
الطعام مذاقا لذيذا؛ اما السكر  فيضفي نكهة 
الناس، صغارا  حلوة مرغوبة من معظم 
فوائد  والملح  للسكر  بان  نعلم  كلنا  وكبارا. 
بمقادير  تناولهما  فقط عند  للجسم  عديدة 
معتدلة،  ويشكالن خطرا على الصحة عند 

تناولهما بشكل مفرط.
التي  الطاقة  للسكر إلنتاج  الجسم  يحتاج   
تساعد خالياه على القيام بوظائفها، وخاصة 
الخاليا العضلية. فسكر الجلوكوز هو مصدر 
الطاقة األساسي للدماغ الذي يستهلك 20% 
تشير   يوميا، والذي  المستهلك   السكر  من 
جمعية القلب األمريكية إلى أن الحد األقصى 

اليومي منه للبالغين هو  37.5 غرام .
أضرار االفراط بتناول السكر / السكرّيات:

- يؤدي لإلصابة بداء السكري.

- يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
- يؤدي إلى ارتفاٍع في الكوليسترول السيء  
الكوليسترول  (  وإنخفاٍض في   LDL  (

. ) HDL ( الحميد
وبالتالي  الكبد  الشحوم في  تراكم  - يسبب 

عه. حدوث تشمُّ
- يحّفز  مراكز المتعة والسعادة  في الدماغ 
و  الدوبامين   ( كيماوية  مواد  فرز  على 
الشخص  يدمن  التي  المواد   ،) األوبيويد 
المخدرات،  في  الحال  تماماً كما هو  عليها، 
حالته  لتعديل  لها  طلبه  يزداد  وبالتالي 

المزاجية.
بالجوع ويسّبب خلاًل في  الشعور  يزيد   -
إرسال رسائل تنذر  الدماغ بالشبع، وتكون 

النتيجة حدوث السمنة.
الدراسات  تشير  اإلكتئاب حسبما  يسّبب   -

العلمية. 
للجلد عاّمًة،  المبكرة  الشيخوخة  - يسبب 
السكر  نسبة  فزيادة  الوجه خاّصة.   وجلد 
بالدم تؤدي إلى تكون بروتينات ضارة تعمل 
على تخريب الكوالجين الذي يسهم عادة في 

المحافظة على مرونة البشرة .
إلى  الجروح ويؤدي  إلتئام  تأخر  يسّبب   -

تقيّحها.
- يسبّب تسّوس األسنان

العلمية، هناك عالقة  - وحسب االبحاث 
القلبية  واالفات  السكري  داء  بين  وثيقة 

والسكتة الدماغية.

اما السم االبيض الثاني فهو  الملح )المركب 
والكلوريد   40% الصوديوم  من عنصري 
المواد  وأكثرها   أهم  %60( ويعتبر من 
المطبوخة،  استخداماً في تحضير األطعمة 
وإضافته إلى المأكوالت تعطي طعماً  لذيذاً 
يضّر  بتناوله  اإلفراط  أن  إال  ومتوازنًا. 
بصحة  اإلنسان وجسمه ويؤدي إلى إصابته 
أمراض تشكل خطورة على حياته.  بعدة 
وقد حذّرت منظمة الصحة والغذاء العالمية 
القلب من  والجمعية األمريكية ألمراض 
مضار اإلكثار منه، وأكدت على أن ال تزيد 

الكمية المتناولة منه يومياً عن )2(غرام.

أضرار االفراط بتناول الملح:
نسبة  إرتفاع  الدم بسبب  إرتفاع ضغط   -
على  تعمل  والتي  الجسم  في  الصوديوم 
الذي  الدم  فيه وزيادةحجم  السوائل  احتباس 
القلب وإرتفاعًا في  إجهاداً لعضلة  يسبب 
حدوث  إحتمال   مع  الشرياني  الضغط 

الجلطات القلبية والسكتة الدماغية .
- التأثير سلباً على وظيفة الكلى في إخراج 
تكوين  إلى  يؤدي  الجسم مما  السموم من 

حصيات الكلى.
- يحدث جفافاً بالفم وشعوراً زائداً ومتكرراً 

بالعطش، وجفافاً وخشونًة بالبشرة .
وبالتالي  بالجسم  السوائل  انحباس  يسبب   -

توّرم القدمين.
- يؤثر سلبا على عمل األعصاب، كما يسبب 

تشنّجاً عضلياً.
يؤدي  وبالتالي  الكالسيوم  امتصاص  يثبط   -

إلى هشاشة في  العظام .
الجسم،  الصوديوم في  اما زيادة نسبة   -
الذاكرة  تؤثر على  أنها   الباحثون  فتيشير 
اإلنسان عرضة لإلصابة بمرض  وتجعل 

الزهايمر.
المعدة  إلى سرطان  يؤدي  أن  الممكن  - من 
الحديثة  الدراسات  تشير   وتقرحها حسبما 

حول الموضوع.
الملح والسكر  إن مادتي  فيه،  مما ال شك 
لكن  للجسم،  مادتان مهمتان وضروريتان 

ينبغي االعتدال في تناولهما.
وقد صدق القول إّن كل مازاد عن حّده انقلب 

إلى ضّده.

لتعيشوا بأمان .. إياكم واألبيضان!!

إحذروا السموم 
البيضاء:  امللح والسكر

أنا كنت فين؟!!
أنا كنت تايهة فى سّكتى

ا اللى كان ويّ
والعمر ضاع في غربتى

ا الزمان ويّ
وورود سنينى اتبعترت

وال عمري صان
طب كنت فين ؟

أيام وفاتت فى الشقا
عر شاب والشَّ

وشهور وبحلم بالّرضا
ا العتاب ويّ

وسنين وانا متحيرة
من غير جواب
أنا كنت فين ؟!

متقولش تانى كنت فين
أنا اللي في بعادي اللقا

مات من سنين

يوسف زمكحل   همسـات
األهتمام هو مفتاح السعادة 

الزواج ليس قسمة ونصيب بل أنه قسمة وضرب وطرح 
أرضاً 

المرأة الجميلة خالصة هذا الكون 

قوة المرأة هي ميزة غير مستحبة عند الرجل أحياناً 

تكون محظوظاً عندما تكون األول في حياة حبيبتك 

فراق األحباء هو موت مع إيقاف التنفيذ 

لوال األمل والمثابرة ما كانت الدنيا تقدمت 

األمن قبل الخبز دائماً 

أنت أيضاً بحاجة إلى األهتمام والحنان 

من كلماتي : وأسامحك تاني وقلبي يلين .. وتملى حياتي 
 .. بتضيع  أالقيها  قربك  في  وأيامي   .. وآهات  دموع 
أنا ياحبيبي سلمتك قلبي   .. وعذابي وياك يطول لسنين 
كنت  ياما  وجروحك   .. راضيين  حنكون  معاك  وقلنا   ..

أداريها .. وأقول يارب حشكي لمين .

  أقود سيارة األجرة على مهل باحثا عن زبون، الوقت 
بعد منتصف الليل، ليل سبتمبر الجميل في اإلسكندرية، 
الساعة  ترى هل هناك من سيطلب خدماتي في هذه 
و في هذه المنطقة الغير مزدحمة، المنتزه في شرق 
اإلسكندرية عند أول طريق الكورنيش. أراه واقفا على 
الرصيف يشير لي، أتوقف له، يدخل السيارة، يحيني 

و يجلس، ثم يقول لي: 
ـ راس التين يا أسطى.

أنطلق بالسيارة على طريق الكورنيش، أخفض صوت 
المذياع و أسأله:

كبيرة  كستات  مجموعة  عندي  أغاني؟  تسمع  تحب  ـ 
حتعجبك.

ـ سمعنا حاجة للست.
أخرج عدة كاستات أختار منها أغنية "أنساك يا سالم" 
و أضعها في الجهاز، ينطلق صوت ثومة جميال قويا 
و شاجيا، مزيج الكلمات و اللحن و الصوت رائعا، 
السيارة نوافذها مفتوحة، يدخل منها نسيم ليلي عليل 
مختلطا برائحة البحر، السماء صافية مرصعة بآالف 
الساحر  ثومة  خاِل، صوت  شبه  الطريق  النجمات، 
يجعلني أنا و الزبون في حالة إنسجام و نشوة كاملتين. 

يقول لي الراكب:
ـ على مهلك يا أسطى إحنا مش مستعجلين. 

فعال أبطيء السرعة و أنظر في المرآة للرجل، يبدو 
في الستينيات، مالمح وجهه تظهر إنسجامه الكامل مع 
األغنية. تشدو أم كلثوم "إن كنت أقدر أحب تاني، أحبك 
إنت"، تتدلع في "أحبك إنت" فيصيح الجمهور إنسجاما 
و يتأوه الراكب طربا. عيناه تلمعان في ضوء السيارة 
الخافت، هل هي دموع عالقة بالعينين يحاول منعها ألنه 
رجل و الرجال أغبياء ال يجب أن يظهروا مشاعرهم؟ 
تستمر الرحلة آخر مزاج، المشوار المفروض قطعه 
في خمسة عشرة دقيقة أخذ مني نصف ساعة، وصلنا 
رأس التين قبل السراية بعدة شوارع، قال لي الرجل:

ـ الشارع إللي على شمالك يا أسطى. 
بالسيارة و أبطيء السرعة كي أدخل الشارع،  أدور 

لكنه يقول لي:
ـ ال، نزلني هنا، كام الحساب؟

قبل أن أرد يضيف:
ـ وال أقولك، إرجع بينا تاني على المنتزه.

أتردد لحظة، أنظر له متمعنا للتأكد أنه ليس سكرانا و 
ال محشش. يكرر مؤكدا:

ـ أيوه إرجع بينا.
تمر بي في عملي كسائق سيارة أجرة العديد من النماذج 
الغريبة، لن يكون هذا الزبون أغربها. أنطلق بالسيارة 

عائدا فيضيف:
ـ َوقــَف بينا عند عّزة.

عزة محل چــيالتي مشهور في حي بحري، أقف عنده، 
يسألني:

ـ عاوز چــيالتي إيه؟
أفكر في الرفض، فليس من عادتي أن أقبل أطعمة من 
الزبائن، لكن جو اإلنسجام الذي يحتوي الليلة يدفعني 

للقبول، يكرر سؤاله:
ـ أنا سآخذ ڨـانيليا و فزدق، آجيب لك إيه؟

أرد: 

ـ ألف شكر يا بيه، آخذ زيك.
ينزل من السيارة، أنزل معه ذوقيا حتى ال يحمل لي 
الچــيالتي و أنا في العربة، واضح أنه صاحب مزاج و 
أنه أيضا زبون للمحل ألن البائع يحييه بود. نعود أنا و 
هو للعربة و كل منا يحمل قمع الچــيالتي الخاص به، 
تبدأ رحلة الرجوع، نفس الجو الجميل و الصوت الجميل 
يضاف لهما اآلن مذاق جميل. تنتهي أغنية الست، أسأله:

ـ تسمع إيه تاني؟
يرد:

ـ نفس األغنية.
أعيد تحميلها في جهاز التسجيل. قيادة سيارة أجرة في 
اإلسكندرية ليست بالوظيفة السهلة، المنغصات كثيرة و 
المجهود العصبي أحيانا غير محتمل، لكن هذا المشوار 
من أمتع مشاويري. أنظر في المرآة ألشاهد االنفعاالت 
على وجه الرجل، ال شك أن في حياته قصة حب ملحمية. 
نصل على مهلنا إلى المنتزه، نفس النقطة التي إلتقطه 

منها، يفوق صاحبنا من إنسجامه ويقول:
ـ عال، إرجع بينا تاني على راس التين.

أتردد لحظة، لكن أكل العيش ليس فيه تردد أو خجل، 
ألتفت للرجل و أقول:

المشوارين  ثمن  لي  تدفع  إذن حضرتك  بعد  ممكن  ـ 
إللي عملتهم.

يخرج الرجل محفظته، أخبره عن المبلغ، يضيف إليه 
ثمن الرجوع لرأس التين و يقول:

ـ أديني بادفع لك مقدما كمان ثمن الرجوع.
آخذ النقود و أشكره، أبدأ رحلة العودة و تستمر المتعة، 
أغنية  و  جميل  جو  سماء صافية،  خال،  شبه  طريق 
رائعة، أقود السيارة ببطأ نسبي و أتمنى أن تستمر هذه 

الرحلة لألبد.
نصل للشارع الجانبي المفروض أن به وجهته، أنتظر 

أن يهبط لكنه يصمت برهة ثم يقول:
ـ معلش يا أسطى إرجع بينا على المنتزه.

أشعر بأن الموضوع زاد عن حده، يجب ان أتخذ موقفا 
حازما، قلت له بأدب:

يوم شغل طويل و عاوز  بعد  تعبان  أنا  بيه  يا  ـ وهللا 
أَرَوح أستريح.

يتردد برهة ثم ينزل متثاقال، يقف على الرصيف بينما 
أنطلق أنا بالسيارة، أراه في المرآة الخلفية مازال واقفا 
يحملق في السيارة. قدت السيارة عدة أمتار، سألت نفسي 
هل كان غباء و أنانية مني أني إعتذرت للزبون و أنزلته 
من العربة. بدون تفكير أعكس إتجاه العربة و اعود 
للنقطة التي نزل عندها الرجل، كان قد إختفى فدخلت في 
الشارع الجانبي الذي دخل فيه لكني لم أجده، كان هناك 

منزل على اليمين وقفت بالسيارة أمام بابه و صحت:
ـ يا أستاذ يا أستاذ.

لم يأتني ردا، تحركت عدة أمتار إلى مدخل منزل آخر 
على الشمال، إقتربت من باب المدخل و صحت مرة 
أخرى مناديا على الرجل لكن ال من مجيب، أستسلم 
لألمر الواقع، أقود السيارة عائدا إلى طريق الكورنيش. 
الجو جميل، نسمة هواء منعشة محملة برائحة البحرتدخل 
من نوافذ السيارة، الطريق شبه خاٍل، السماء صافية و أم 
كلثوم تصدح بغنائها. لكن ال أدري لماذا لم أكن مستمتعا 

و ال سعيدا كما كنت من قبل.

بقلم: سليم خليلصدق أو ال تصدق...

حتويل  مياه اجملارير إىل مياه صاحلة لإلستعمال مبعاجلات  طبيعية

   تبقى عملية تصريف المجارير من 
القضايا والمشاكل التي يصعب على الكثير 
من الدول أن تجد  لها حلوال  وتنتهي هذه 
المجارير في البحار والمحيطات  حيث  
تلوث البيئة البحرية  بدال من إعادتها إلى 
اليابسة  لإلستفادة من  محتوياتها المفيدة .

كانت اسكوتالندا البريطانية السباقة في 
معالجة مشكلة المجارير بإبتكار عملية 
تكرير طبيعية وبأسلوب عبقري وجميل ؛ 
ال حاجة إلى استعمال كيماويات  يصعب  
تصريفها ؛ إنها عملية  طبيعية بكاملها 
؛ إكتشف وابتكر هذه المعالجة الطبيعية 
علماء  في اسكوتالندا وأخذت تنتشر في 

العالم  .
أطلق على هذه العملية إسم  - الماكينات  
واطسون   آالن   - العالم  قال   - الحية 
فاذرستون - مؤسس الجمعية الخيرية  
مياه  بتحويل   ، إننا   - للحياة  شجرة    - 
نحرم  المحيطات  إلى  المراحيض  
األرض من مغِذياتها ؛  نتعامل مع  هذا 
الكوكب  وكأنه  سوبر ماركيت  نتسوق  
منها  حاجاتنا  ثم  نلقيها  بعد استعمالها .  
إذاعالجنا النفايات بشكل  مخبري لن يكون 

قمامة على األرض . 
لقد بدأنا محاولتنا الناجحة منذ عشرين عاما 
في قرية عدد سكانها - ٤٠٠ - وبمجموعة  

إختبارات طبيعية وهندسة مدنية وبدون 
عقبات .  أنشأ العلماء مجموعة خزانات  
تمر فيها  مياه المجارير خارج   بلدة  - 
موراي في اسكوتالندا  -  ؛ في  تلك 
البكتيريات  من  مجموعات  الخزانات 
المختلفة واألسماك والحلزون والبزاق 
تعمل على  تنقية  المياه الملوثة والملونة  . 
تمر المياه بخزانات أخرى مغطاة بحشائش 
مائية  -  آزوال – تحجب أشعة  الشمس  
المياه  تعالج  ثم  الطفيليات  نمو  لمنع 

باألكسيجين لقتل البكتيريات  . 
في مدينة لندن العاصمة البريطانية  تم 
بناء خزانات لمعالجة المياه خارج  بعض 

المجمعات  بعض  وخارج   الجامعات 
السكنية ؛  كما أن بالد الهند أخذت تستعمل 

هذا األسلوب لتنقية مياه األقنية .
في مدينة شيكاغو تم إنشاء مشروع يعالج 
جزءا من مياه المجارير وتُستعمل المياه 
المكررة  في ري حقول البندورة والخيار 

والكوسا .
أخذت عملية التكرير هذه تنتشر بعد أن 
دعي الناشط العالمي في مجال الحفاظ 
على البيئة  - جوناتان بوريت -  لتدشين 
أحد المشاريع  وتحدث عنها في كتابه  - 

العالم الذي صنعنا  ٢٠١٥- 
أن  مشاريع  مماثلة   الكاتب  ويتخيل  

ستنتشر في  العالم  وأن محطات  تكرير  
الصغيرة   المجتمعات  في  حتى  ستبنى 
؛ ويقول الناشط جوناتان بوريت  : ال 
يمكن أن تستمر الخليقة بإستهالك مواردنا 
الطبيعية بالشكل الحالي وعلينا أن نجد 
الحلول الالزمة وتحدث بالتفصيل عن 
المشروع الجديد - الماكينة الحية - متمنيا 
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٦ فوائد للزيوت العطرية ننصحك مبعرفتها

الكينوة: 10فوائد صحية مذهلة مثبتة علميًّا

احذر.. الوقوف أو اجللوس اخلاطئ 
لفرتات طويلة يصيبك بأمراض خطرية

خلطات لتجاعيد الوجه..سهلة وفعالة

جمموعة إمبوريو أرماني لربيع 2020 من أسبوع املوضة يف ميالن

اكتشفي أسباب اصفرار بشرِتك

   لكل من تعاني ترّهلاً ببشرة الوجه، وتبحث عن خلطات طبيعية منزلية 
التي تغزو  الشيخوخة  المبّكرة، وخطوط  التجاعيد  تلك  التحضير الستهداف 
الكيميائي  التقشير  البوتكس وعلجات  بعيداًا عن حقن  العينين،  منطقة محيط 
البشرة  الوصفات وأكثرها فاعلية في شدّ  يلي نمدِّك بأجمل  المكلفة، في ما 

والتخلص من مظهر تجاعيد الوجه، ومسح الخطوط العميقة والخفيفة.
المفرط  التعرض  أبرزها  للتجاعيد بسبب عوامل كثيرة،  البشرة  قد تتعرض 
ألشعة الشمس من دون تأمين الوقاية الكافية لصدّ تلك األشعة فوق البنفسجية 
المضرة بالبشرة، ما يحرض من نشاط الشوارد الحرة المسببة للتجاعيد المبّكرة 
وتسريع عملية الشيخوخة، وظهور البقع والكلف. لذا فإّن مدّ البشرة بعلجات 
المزيد من  إنتاج  ا من تحفيز  طبيعية غنية بمضادات األكسدة، يعزز كثيراً
تنعيم  للشيخوخة، وبالتالي  المسببة  الحرة  الشوارد  لتلك  المحارب  الكوالجين 
ملمس البشرة بخاصة مع استخدام الخلطات وكريمات الرتينول المجددة للبشرة 

والمحاربة للتجاعيد بمختلف أنواعها.
إليِك أجمل وأكثر الخلطات الطبيعية فاعلية في مهاجمة التجاعيد ومحو آثارها 

على البشرة
خلطة الزبادي والعسل والموز

اخلطي مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة من العسل النقي ونصف حبة 

موز طازجة جدًّا مهروسة، ويضاف إليها القليل من عصير البرتقال، وتُخلط 
المكونات جيداًا ثم توزع على كامل بشرة الوجه والرقبة واليدين، مع ضرورة 
االسترخاء لمدة 15 دقيقة، ألّن ذلك يعزز من طرد التوتر، وبالتالي التسريع 

من مفعول مكونات القناع على البشرة.
ا بعد يوم. كرري القناع مرة في كل يوم وستنعمين بـ بشرة أكثر شباباًا وقوةاً يوماً

E خلطة بياض البيض والليمون وفيتامين
البقع والهاالت  الوجه والتخلص من  ا على شد  الليمون كثيراً يساعد عصير 
البشرة  البيض من شد  بياض  الكوالجين، كما يعزز  السوداء، وإعادة تكوين 
بشكل ملحوظ وواضح. فقط اخلطي بياض بيضة كاملة مع عصير ملعقة كبيرة 
من الليمون وكبسولتين من فيتامينE، ثم وزعي القناع على بشرتِك لمدة 10 
دقائق، وبعد غسله بالماء الفاتر والبارد، رطبي بشرتِك كالمعتاد وكرري القناع 

مرتين في األسبوع للحصول على النتائج المرجوة في خلل شهرين فقط.
قناع األفوكادو مع الحلبة

للبشرة ومحفزة إلنتاج  يحتوي األفوكادو على زيوت طبيعية مقوية ومنشطة 
المزيد من الكوالجين، لتجديد الخليا. فقط اهرسي نصف حبة أفوكادو وأضيفي 
إليها القليل من العسل النقي مع ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة، التي ثبت 
علميًّا أنها فعالة في محاربة علمات التقدم في السن، وامسحي بها على كامل 

البشرة وتلشي  بنعومة  القناع لمدة 20 دقيقة، حيث تشعرين  اتركي  بشرتِك. 
الخطوط الرقيقة والعميقة مرة تلو األخرى. ويمكنِك تكرار هذا الماسك مرتين 

إلى 3 مرات في األسبوع للحصول على نتائج سريعة.
التجاعيد،  الوجه ومهاجمة  الطبيعية لشد بشرة  الخلطات  واظبي على هذه 
الشمس، والحرص  التعرض ألشعة  الماء، وعدم  المزيد من  مع أهمية شرب 
بالبروتين والمعادن والفيتامينات، وتجنب  تناول وجبات غذائية غنية  على 
األطعمة الدهنية والغنية بالسكر والمواد الحافظة والمكررة، وال تنسي أهمية 
الرياضة التي تسمح بضّخ الخليا بكميات وفيرة من األكسجين، ما يسرع من 
بالشباب  البشرة وشدها، والحصول على بشرة تنبض  الخليا وإنعاش  تجديد 
المرعبة والمخيفة والمهددة  التجميلية  العمليات  والحيوية بعيداًا عن هاجس 

لجمالِك الطبيعي.

العالم. فهي  الكينوا، من األطعمة الصحية األكثر شهرة حول  أو  الكينوة    
التي  النادرة  النباتية  بالبروتينات، ومن األطعمة  الغلوتين وغنية  خالية من 

تحتوي على 9 أحماض أمينية أساسية.
B والبوتاسيوم  باأللياف والمغنيسيوم وفيتامينات »بي«  الكينوا غنية  أّن  كما 
E ومضادات أكسدة مختلفة مفيدة  والكالسيوم والفسفور، والفيتامين »إي« 

للجسم.
اكتشفي في ما يلي 10 فوائد صحية للكينوة:

الكينوا مغذية جدًّا
كانت الكينوا تُستهلك منذ آالف السنين في أمريكا الجنوبية، وقد أصبحت تُعتبر 

منذ بضع سنين من األطعمة »فائقة القوة«.
المصنوعة منها في كل  الكينوا والمنتجات  إيجاد  فيمكنِك  أيامنا هذه،  أما في 
ا في المتاجر الكبرى والمطاعم التي تركز على  مكان حول العالم، وخصوصاً

األطعمة الطبيعية.
ويوجد ثلثة أنواع رئيسية من الكينوا: البيضاء والحمراء والسوداء.

ا(  التي يحتويها كوب واحد )حوالى 185 غراماً المغذية  العناصر  يلي  في ما 
من الكينوا المطبوخة:

• البروتينات: 8 غرامات.
• األلياف: 5 غرامات.

• المنجنيز: 58 في المئة من الحصة اليومية التي يُنصح بتناولها.
• المغنيسيوم: 30 في المئة من الحصة اليومية التي يُنصح بتناولها.

• الفسفور: 28 في المئة من الحصة اليومية التي يُنصح بتناولها.

• الفوالت: 19 في المئة من الحصة اليومية التي يُنصح بتناولها.
• النحاس: 18 في المئة من الحصة اليومية التي يُنصح بتناولها.
• الحديد: 15 في المئة من الحصة اليومية التي يُنصح بتناولها.
• الزنك: 13 في المئة من الحصة اليومية التي يُنصح بتناولها.

• البوتاسيوم: 9 في المئة من الحصة اليومية التي يُنصح بتناولها.
لتناول  بها  التي يُنصح  اليومية  المئة من الحصة  • وأكثر من نسبة 10 في 

.B6 و ،B2 و B1 الفيتامينات
• وتحتوي كذلك على كميات صغيرة من الكالسيوم، وفيتامين B3 )أو نياسين( 

. E والفيتامين
ا على  • يأتي كل ذلك مع مجموعه 222 سعرة حرارية. كما تحتوي الكينوا أيضاً

كمية صغيرة من األحماض الدهنية واألوميجا 3.
والكينوا خالية من المواد المعدلة وراثيًّا، وخالية من الجلوتين وتُزرع بطريقة 

الزراعة العضوية بشكل عام.
وقد درسها علماء ناسا كنوع من المزروعات التي يمكن زرعها في الفضاء 
بشكل أساسي، بسبب محتواها العالي من العناصر المغذية وسهولة استخدامها 

وزراعتها ونموها.
الكينوا تحتوي على مركبات نباتية وعلى الفالفونويدات

الكينوة غنية بمضادات األكسدة
التي نعرفها  المعدنية  الفيتامينات والعناصر  للكينوا يتجاوز  األثر الصحي 

جميعها.
يوجد فيها آثار لآلالف من العناصر الغذائية وبعضها صحي للغاية.

وتشمل هذه جزيئات مهمة جدًّا تسمى الفلفونويدات، والتي هي من مضادات 
األكسدة النباتية التي وجد أنها قادرة على توفير جميع اآلثار المفيدة للصحة.

الكينوا بشكل خاص، وهما  الفلفونويدات في  وقد تمت دراسة نوعين من 
كيرسيتين وكيمبفيرول، وهذان النوعان موجودان بكميات كبيرة في الكينوا.

وفي الواقع فإّن محتوى الكينوا من كيرسيتين، أعلى بكثير مما تحتويه األطعمة 
النموذجية المعروف غناها بالكيرسيتين مثل التوت البري.

المهمة، تمتلك خصاص مضادّة  أّن هذه الجزيئيات  تمَّ الكشف عن  وقد 
لللتهابات ومضادّة للفيروسات ومضادّة للسرطان، ولها تأثير مضادّ للكتئاب 

وذلك ضمن تجارب أُجريت على الحيوانات.
ا باأللياف، أكثر بكثير من معظم الحبوب الكينوا غنية جدًّ

 في دراسة أُجريت على 4 أنواع من الكينوا، وجدت أّن كل 100 غرام من 
ا من األلياف. وهذا يكافيء من  الكينوا يحتوي على ما بين 10 إلى 16 غراماً
ا لكل كوب من الكينوا، وهذه كمية عالية، أعلى بمرتين من  17 إلى 27 غراماً
أقل من  المطبوخة تحتوي على كمية  الحبوب. والكينوا  العظمى من  الغالبية 

األلياف ألنها تمتص الكثير من الماء.
لسوء الحظ، فإّن الغالبية العظمى من األلياف هي غير قابلة للذوبان، ولكّن ذلك 

ا مثل األلياف القابلة للذوبان.  ال يمنع في ذات الوقت فوائدها على الصحة، تماماً
إلى حوالى  للذوبان يصل  القابلة  الكينوا من اآللياف  فإّن محتوى  وبناءاً عليه 
2.5 غرامات لكل كوب )أو 1.5 غرامات لكل 100 غرام من الكينوا( وهذه 

كمية جيدة رغم ذلك.
هناك العديد من الدراسات التي أثبتت أّن األلياف القابلة للذوبان، قد تساعد على 
تقليل مستويات السكر في الدم، وتخفّض الكولسترول، وتزيد مستوى الشعور 

بالشبع واالمتلء، وبالتالي تساعد على فقدان الوزن.
الكينوا خالية من الجلوتين

وفقاًا لمسح استقصائي تمَّ إجراؤه في عام 2013، فإنَّ حوالى ثلث السكان في 
الواليات المتحدة األمريكية، يحاولون تقليل أو تجنّب تناول الجلوتين. والنظام 
الغذائي الخالي من الجلوتين قد يكون جيداًا للصحة، طالما انه يعتمد على تناول 

الجلوتين  الخالية من  األطعمة 
بشكل طبيعي.

المشكلة عندما يستهلك  وتنشأ 
األشخاص األطعمة الخالية 
من الجلوتين، التي تعتمد على 
يتم تكريره بدالاً  الذي  المنشأ 

من ذلك.
الباحثين  واعتبر العديد من 
النظام  الكينوا كطعام بديل في 
الجلوتين،  الخالي من  الغذائي 
الذين ال يمكنهم  لألشخاص 
االستغناء عن األطعمة مثل 

الخبز والباستا.
 الكينوا غنية جدًّا بالبروتينات، 
وتحتوي على جميع األحماض 

األمينية األساسية
البروتينات هي في األساس 
تتكّون من األحماض األمينية، 
وبعضها يدعى األحماض 
ألنَّ  األساسية،  األمينية 
أجسامنا ال تنتجها ونحصل 

عليها من الطعام الذي يشتمل عليه نظامنا الغذائي.
يُعتبر  فإنه  الطعام يحتوي على جميع األحماض األمينية األساسية،  وإذا كان 

وكأنه بروتين »كامل«.
أنواع  ينقصها بعض  نباتي،  العديد من األطعمة من أصل  أّن  والمشكلة هي 

األحماض األمينية األساسية مثل الليسين.
الكينوا استثناء من ذلك، ألنها تحتوي على جميع األحماض األمينية  أّن  غير 

األساسية. ولهذا السبب فإّن الكينوا مصدر رائع للبروتينات.
ومع كل 8 غرامات من البروتينات ذات النوعية الجيدة لكل كوب من الكينوا، 
الذين  بالنسبة لألشخاص  نباتي  التي من أساس  للبروتينات  فإنها مصدر رائع 

ا غذائيًّا نباتيًّا. يتبعون نظاماً
الكينوا منخفضة مؤشر السكر وبالتالي فهي جيدة لضبط مؤشر السكر في الدم

مؤشر نسبة السكر يسمح بقياس السرعة التي تزيد بها األطعمة مستوى السكر 
في الدم.

ومن المعروف أّن أكل األطعمة التي يكون مؤشر نسبة السكر فيها مرتفعاًا، قد 
تحفّز الشعور بالجوع وتساهم بالتالي في السمنة.

التي  المزمنة،  العظمى من األمراض  بالغالبية  وهذه األطعمة ترتبط كذلك 
يعانيها العالم العربي في أيامنا هذه، مثل السكري من النوع الثاني وأمراض 

القلب.
ا. على الرغم  ا تماماً مؤشر نسبة السكر في الكينوا هو 53 وهذا يُعتبر منخفضاً
من ذلك فمن المهم أن نأخذ حذرنا، ألّن الكينوا تحتوي على كميات عالية من 
ا جيداًا لألشخاص الذين يتبعون  المواد الكربوهيدراتية، وبالتالي فلن تكون خياراً

ا غذائيًّا منخفض نسبة الكربوهيدرات. نظاماً
الكينوا غنية بالعناصر المعدنية المهمة مثل الحديد والمغنيسيوم

ا من العناصر المغذية المهمة.  يميل نظامنا الغذائي الحديث إلى أّن يكون ناقصاً
المغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك  المهمة بشكل خاص، هي  العناصر  وهذه 

والحديد )بالنسبة إلى النساء(.
المعدنية  العناصر  بهذه  الكينوا غنية جدًّا  أّن  المثير للهتمام، هو  ولكّن األمر 
األربعة المهمة. والكينوا غنية بشكل خاص بالمغنيسيوم، إذ يحتوي كوب من 

الكينوا على نسبة 30 في المئة من الحصة اليومية التي يُنصح بتناولها.
ا على مادة تدعى حمض الفيتيك،  غير أّن المشكلة هي أّن الكينوا تحتوي أيضاً
والتي ترتبط بهذه العناصر المعدنية وتقلل امتصاصها. على الرغم من ذلك إذا 
أنبتنا أو نقنعا الكينوا قبل الطبخ، فيمكن تقليل محتوى الكينوا من هذه األحماض 

النباتية وجعل هذه العناصر متوافرة حيويًّا.
ا باألكساالت، والتي تخفّض امتصاص الكالسيوم وقد تسبب  والكينوا غنية أيضاً

مشاكل لبعض األشخاص الذين يعانون حصى في الكلى.
 للكينوا تأثير مفيد لصحة التمثيل الغذائي

 بالنظر إلى الكميات الكبيرة من العناصر الغذائية المفيدة في الكينوا، فإنه من 

المنطقي أن تؤدي الكينوا إلى تحسين صحة التمثيل الغذائي.
وعلى الرغم من أنه ينبغي دراسة هذا التأثير بشكل أعمق، إال أّن هناك دراستان 
المفيدة  الفئران( عملتا على دراسة اآلثار  البشر والثانية على  )واحدة على 

للكينوا على صحة التمثيل الغذائي.
أثبتت الدراسة التي أُجريت على البشر، أّن أكل الكينوا بدالاً من الخبز والباستا 
الدم  السكر في  يقلل بشكل كبير مستوى نسبة  الغلوتين،  الخالية نموذجيًّا من 

واألنسولين والدهون الثلثية.
أما الدراسة التي أُجريت على الفئران، فقد وجدت أّن إضافة الكينوا إلى النظام 

الغذائي الغني بالفركتوز، قد يؤدي إلى تثبيط اآلثار السلبية الكاملة للفركتوز.
الكينوا غنية جدًّا بمضادات األكسدة

الكينوا غنية جدًّا بمضادات األكسدة. ومضادات األكسدة هي مواد تحيّد عمل 
الجذور الحّرة، وتساعد بالتالي على محاربة الشيخوخة والعديد من األمراض.

وفي دراسة أُجريت على مضادات األكسدة الموجودة في 10 أطعمة: منها 5 
أنواع من الحبوب، و3 أنواع من شبه الحبوب، ونوعان من البقوليات، وجدت 
أّن محتوى الكينوا من مضادات األكسدة أعلى بكثير من هذه األطعمة العشرة.

الكينوا قد تساعد على فقدان الوزن
تلك  أقل من  تناول سعرات حرارية  إلى  الوزن نحن بحاجة  فقدان  من أجل 

التي نحرقها.
من المعروف أّن خصائص بعض األطعمة قد تسّهل عملية فقدان الوزن، سواء 
الحرارية( أو عن طريق  السعرات  عن طريق زيادة األيض )بزيادة حرق 

تخفيض أو كبح الشهية )وبالتالي تقليل أخذ السعرات الحرارية(.
الكينوا تمتاز بكل هذه الخصائص. فهي غنية  فإّن  المثير للهتمام،  واألمر 
بالبروتينات األمر الذي قد يزيد األيض ويقلل الشهية بشكل كبير. والمحتوى 
العالي من األلياف سوف يساهم كذلك بزيادة الشعور بالشبع، الذي من شأنه أن 

ا من السعرات الحرارية. يجعلك تأكلين كمية أقل عموماً

البشرة األكثر    تعدّ مشكلة اصفرار 
ا بين السيدات، وإذا كنِت تعانين  رواجاً
اصفرار بشرتِك وتبحثين عن األسباب 
النصائح  الحالة، وبعض  المرتبطة بهذه 

المثالية للتخلص منها، واستعادة 
جاذبية بشرتِك ولونها الطبيعي.

اصفرار بشرتِك
· تؤثّر التغذية السيئة على صعيدي 
النوعية والكمية، بشكل سلبي جدًّا 
على لون البشرة ونضارتها، وغالباًا 
ما تحفّز اصفرارها، وتحدّ من 

جاذبيتها وشبابها.
التعب الجسدي واإلرهاق  يُعتبر   ·
التي  الشديدان، من أهّم األسباب 
البشرة  إلى اصفرار  تؤدي إجماالاً 

بشكل ملحوظ.
· يلعب التعرض الدائم للضغوط النفسية، 
ا رئيسيًّا  المستمر، دوراً القلق  إلى  إضافة 
في تحفيز اصفرار البشرة والحد من 

نضارتها.
· يشكل نقص الحديد في الدم، أحد األسباب 
التي قد تؤدي إلى اصفرار البشرة وظهور 

علمات اإلرهاق بوضوح عليها.
السوائل في الجسم  قلة نسبة  · قد تعزز 
وجفافه، اصفرار البشرة وجفافها في 

الوقت عينه.

الجسم،  الدموية في  الدورة  · يساهم بطء 
ا. بجعل البشرة تبدو أكثر اصفراراً

عالجي اصفرار بشرتِك
المرحلة األولى على  ، احرصي في  أوالاً

بعد استشارة  المناسبة،  للتحاليل  الخضوع 
التأكد من  العامة، بغية  طبيب الصحة 
المشاكل  أو غيره من  الدم،  بفقر  إصابتِك 
الصحية التي قد تؤدي إلى اصفرار 

البشرة.
ا غذائيًّا صحيًّا ومتوازناًا،  ثانياًا، اتّبعي نظاماً
يرتكز على المأكوالت الغنية بالفيتامينات، 
إضافة إلى الفواكه والخضروات، والتزمي 
بشرب كمية كافية من الماء ال تقّل عن 8 

أكواب يوميًّا.

التمارين  ثالثاًا، ال تترددي في ممارسة 
الرياضية 3 مرات أسبوعيًّا على األقّل، 
الدورة  إذ تساعد الرياضة على تنشيط 
الدموية، ما ينعكس إيجاباًا على صحة 

بشرتِك ولونها.
المرطب ذات  الكريم  رابعاًا، طبّقي 
لنوعية  والمناسبة  المغذية  التركيبة 
الرطوبة  لها  يوفّر  يوميًّا، ما  بشرتِك 
على  الحفاظ  في  ويساهم  اللزمة، 

نضارتها ولونها الطبيعي.
ا لطيفاًا لبشرتِك  خامساًا، طبّقي يوميًّا مّساجاً
قبل الخلود إلى النوم، إذ تنّشط هذه النقطة 
الدورة الدموية في هذه المنطقة تحديداًا، ما 

يحدّ بشكل ملحوظ من اصفرار بشرتِك.

 ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلن، التي بدأت في 17 
من شهر سبتمبر/أيلول الجاري وانتهت في 23 منه، عرضت 
لربيع  مجموعتها   Emporio Armani أرماني  إمبوريو  دار 
2020 . وسيطر اللون الرمادي بشكل واضح على المجموعة، 

مع وجود للعديد من ألوان الباستيل الهادئة المتنوعة .
وضمت التصميمات مجموعة كاملة من البدالت، حيث تنوعت 
المميزة  العصرية  الفساتين  إلى  إضافة  والعملية،  الرسمية  بين 

والتنانير الواسعة.

بالبشرة  العناية  العطرية أمر شائع من أجل  الزيوت     استخدام 
والشعر. ولكن ماال تعرفينه، أن الزيوت العطرية لها فوائد كثيرة في 
علج العديد من األمراض. وتسمى طرق العلج بها، بالطب البديل. 
الماضي، لعلج  الطبيعية في  الزيوت  يتم استخدام  خاصة وأنه كان 
الجلدية والنفسية وغيرها. واليوم قررنا أن نحدثك  عن  األمراض 
أنك  يقين  العطرية في علج األمراض، ونحن على  الزيوت  فوائد 

لن تتخلي عنها بعد معرفة 
فوائدها...

لعالج  العطرية  الزيوت 
التوتر والقلق

العطرية أحد  الزيوت  تعتبر 
الحلول المجربة التي تساعد 
التوتر من خلل  تقليل  في 
البشرة. حيث  تدليكها على 
العطرية  الزيوت  تتميز 
تأثير قوي على  لها  بروائح 
الهرمون المسئول عن زيادة 
التوتر. ومن  أو  القلق  معدل 
أبرز الزيوت التي يمكن 

الورد ويمكن  النعناع وزيت  اللفندر وزيت  استخدامها، هو زيت 
تطبيق نقطتين على الرسغ يومياًا قبل النوم، أو استنشاق هذه الزيوت.

الزيوت العطرية لعالج الصداع 
 العديد من األشخاص يعانون من الصداع الكلي والنصفي، والذي 
يدفعهم لتناول المسكنات لتقليل نسبة اآللم. إال أن لدراسات الحديثة 
النعناع  أو زيت  السمسم والبابونج  بأنه عند مزج زيت  أثبتت 
واللفندر وتطبيقه على الجبهة، يساعد في التقليل من حدة الصداع 
الزيوت  أو من خلل مزج نوعين من  بطريقة سهلة وبسيطة. 
يتم  كان  التي  الشهيرة  التقليدية  الطرق  تعد من  أنها  كما  مع بعض 

استخدامها في الماضي.
الزيوت العطرية لعالج األرق

التخلص من  أنه من الصعب  الكثير من األشخاص يعتقدون  هناك 

األرق والنوم بسهولة دون مواجهة أي صعوبات. إال أن زيت اللفندر 
بالتحديد، يعد هو أفضل علج لكل من يعاني من األرق سواء السيدات 
بعد الوالدة أو من يعانون من أمراض في القلب ألن هؤالء هم األكثر 
الزيت لعلج األرق من  عرضة لإلصابة باألرق. ويتم استخدام 

خلل استنشاقه.
الزيوت العطرية لعالج إلتهاب والبكتريا 

الزيوت العطرية حل  تعتبر 
التهاب  فعال في علج أي 
أو تورم في الجسم، وذلك 
باستخدام زيت الزنجبيل على 
البشرة. كما يمكنك استخدام 
العطرية  الزيوت  بعض 
البكتيريا  األخرى في علج 
أو الفطريات، سواء على 
البشرة أو األظافر. كما يمكن 
الشاي،  استخدام زيت شجرة 
ألنه يحتوي على خصائص 
للبكتيريا ويتم تطبيقه  مضادة 
على أماكن اإلصابة ولكن 

ابتعدي على استخدامه على منطقة العين.
الزيوت العطرية لعالج الجروح والحروق 

العديد من  التي تساهم في علج  هناك بعض الزيوت العطرية 
لما تحتويه على مواد مضادة  الحروق. وذلك  أو  الجلدية  األمراض 
الناتج عن بعض  التخلص األلم  البشرة في  لألسكدة والتي تساعد 
األمراض مثل الصدفية. فل تترددي من تجربة زيت اللفندر 
والبابونج على البشرة على أماكن تواجد اإللتهاب أو األلم أو الحروق.

الزيوت العطرية لعلج مشاكل البرد 
يعد استنشاق بعض أنواع الزيوت العطرية حل فعال لمشاكل التنفس 
خاصة في أوقات نزالت البرد. حيث يعتبر زيت األوكالبتوس أكثر 
أنواع الزيوت العطرية التي تساعد في علج انسداد األنف، ويساهم 
الهوائية. ولكن ال ينصح باستخدامه لمن  الشعب  في فتح ممرات 

أو  الوقوف  إلى  اً    جمعينا نضطر أحيانا
الجلوس ألوقات وفترات طويلة، سواء 
بحكم أعمالنا على المكاتب أو األعمال في 
ميادين عمل مفتوحة تحتاج منا إلى الوقوف 
لفترة طويلة، ولكن احذروا من ذلك فقد 

تكون له مضاعفات كبيرة.
السليمة في  الوقوف  أو  الجلوس  وطريقة 
تقلل من اإلجهاد على  ذاتها يمكنها أن  حد 
الرئتين  ظهرك؛ ما يتيج إمكانية توسيع 
وتقليصهما بشكل كامل عند الشهيق 

ينتج  الذي  المؤقت  الدم  والزفير، والحماية من ارتفاع ضغط 
اً،  العادة يكون مؤقتا الخاطئة، ولكنه في  الجلوس  عن طريقة 
ولكن يكون خطيرااً على من يعانون من مرض ارتفاع ضغط 

الدم المزمن.
التخلص من زيادة الوزن

وقد تؤدي طريقة الجلوس الخاطئة أو الجلوس لفترات طويلة 
اً  اً إلى زيادة الوزن ويودي إلى اكتساب دهون كثيرة، وأيضا أيضا
اً في آالم الظهر  قد يكون وقوفك بشكل خاطئ لفترة طويلة سببا
وخاصة المنطقة السفلية منه، في حين يؤدي الجلوس الخاطئ 
لفترة طويلة إلى الضغط على األقراص الموجودة في العمود 

الفقري.
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  الناقدة أحالم األسيوطي

  تعرضت الفنانة المصرية  هنا الزاهد ألزمة صحية شديدة مؤخرا تسببت في دخولها أحد 
المستشفيات في سنغافورة، وذلك أثناء قضائها شهر العسل هناك برفقها عريسهاالفنان أحمد 

فهمي.
والدة هنا كشفت تفاصيل حالتها الصحية، حيث قالت إن هنا أصيبت بميكروب في معدتها بعد 
تناولها إحدى األكالت في مطاعم سنغافورة، وهو ما استدعى نقلها الى المستشفى ووضعها 

األطباء تحت المالحظة.
الفنانة المصرية أضافت ، في  والدة 
تصريحات صحفية، أن مرض هنا منعها 
لذلك فهي تعيش  الطعام  تناول  تماما من 

حالياً على المحاليل الطبية.
وكان أحمد فهمي قد صدم جمهوره 
بنشره صورة لعروسه الفنانة هنا الزاهد، 
وهي راقدة على سرير المرض بأحد 
المستشفيات، وذلك خالل قضائهما شهر 
العسل، كاشفا أنها تعاني من أزمة صحية 

شديدة قد تتطلب خضوعها لجراحة.
الفنان طلعت زكريا، تفاصيل  وكشف 
إنها عانت من مغص  بقوله  مرض هنا، 
بالمعدة، وارتفاع شديد في درجة  شديد 
حرارتها، ودخلت في مرحلة شديدة 

من القيء.
انها أصيبت  وأضاف أن األطباء أكدوا 
للعالج،  بـ”فيرس” والحمد هللا خضعت 
وخرجت من المستشفى بعد تحسن 
حالتها، واالطمئنان على حالتها الصحية 

بالكامل.
وطمأن طلعت زكريا جمهور هنا على 

حالتها حاليا، حيث قال في تصريحات صحفية: “الحمد هللا هنا بقت كويسة، وخرجت من المستشفى واطمنا عليها”.

نادي احترام المشاهد:

دينا الشربيين تنتهى من عضويتها 
بلجنة حتكيم 

»مهرجان سال« 
باملغرب

مينا مسعود يف حوار مع أمينة خليل: 
أمتنى املشاركة يف السينما املصرية

هنا الزاهد ممنوعة من تناول الطعام.. 
ووالدتها تكشف املزيد من التفاصيل عن مرضها

دميي مور تصدم مجهورها بكشفها دور 
والدتها املشني يف اغتصابها بسن املراهقة

الشربيني من دورها  دينا  الفنانة  انتهت 
الرسمية  المسابقة  تحكيم  لجنة  في عضوية 
بالمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسال بالمغرب 
فيلم  لتبدأ تصوير دورها في  بدورته 13، 
أمام  للمأذون مرتين«  يذهب  »البعض ال 

الفنان كريم عبدالعزيز.
لي »إيه  قال  دياب  الشربيني: عمرو  دينا 
الحالوة ديه« بسبب مشهدين في »زي 

الشمس«
لمصر  الشربيني  وستعود 
المقبلة  األيام  خالل 
فيلمها  بتصوير  لاللتحاق 
الجديد والذي بدأ تصويره 
خالل األيام الماضية وهو 
وتار  أيمن  تأليف  من 

وإنتاج وائل عبدهللا.

  أدلى الممثل العالمي من أصول مصرية مينا مسعود 
بتصريحات صحفية خاصة للنجمة المصرية أمينة خليل 
حول رغبته في المشاركة ببعض أفالم السينما المصرية، 
مؤكدا أنه يتمنى أن يساهم في وصول الفيلم المحلي إلى 

العالمية.
تصريحات مينا مسعود الخاصة للنشرة اإلعالمية 
لمهرجان الجونة في دورته الثالثة أكدت أن اللغة العربية 
ال تعد عائقا كبيرا أمامه للمشاركة في أفالم مصرية، وقال 
مسعود أنه يتمنى العمل في األفالم المصرية، ويرغب أن 
تشارك السينما المصرية دائًما في أكبر المحافل السينمائية 

الكبرى وحصولها على جوائز األوسكار.
أشار مينا إلى أن زيارته األخيرة إلى مصر كانت منذ 
عشر سنوات وزار فيها مدينة الغردقة، وأبدى انبهاره 
بمدينة الجونة الفتا إلى النجاح الكبير لحفل افتتاح 
المهرجان في دورته الثالثة، كما جدد إعالن إعجابه 

بالفنانة منى زكي مؤكدا أنها نجمته المفضلة.
وتابع مؤكدا ان مؤسسته الخاصة لدعم السينما تطمح إلى 
أن تتحول مع الوقت إلى تجمع للممثلين لدعم قضاياهم 
المهنية، الفتا إلى أنه يدرك أن هذا التطور سيحتاج إلى 

الكثير من الوقت والجهد.

  بدأ صناع فيلم »أوقات فراغ«  للتحضير للجزء الثانى من الفيلم، وذلك بعد مرور 13 عاًما على عرض الجزء 
األول، عام 2006.

وقال »حاتم« أن الفيلم فى مراحلة األخيرة من كتابة السيناريو، وأنهم فى انتظار التعاقد مع مخرج لتنفيذه حتى ينطلق 
التصوير، وأوضح انهم يتمنوا 
نفس  الثاني  الجزء  يحقق  أن 
الجزء  الذي حققه  التأثير 

األول.
الجزء األول من  أن  يذكر 
فراغ«، كان بطولة  »أوقات 
أحمد حاتم، عمرو عابد، كريم 
قاسم، أحمد حداد، صفا، راندا 
التلمساني،  البحيري، طارق 
تأليف  سلوى محمد علي، 
عمر جمال، إخراج محمد 
مصطفى، وإنتاج حسين القال.

  طرح فريق واما أحدث كليباته بعنوان »شمس 
بحر«، وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب، وهى 
من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع 
نادر حمدى، وإخراج جون بيريز، وتم تصويره فى 

مدينة إبيزا اإلسبانية.
ابتدى« يضم 10 أغنيات، وهى:  ألبوم »الصيف 
»شمس بحر«، و«هللا ع الجمال«، و«على 
فكرة«، و«كترت حكاياتى«، و«يال نرقص«، 
إيه«، و«بنتهرب«،  و«بتحبى نفسك«، و«اسمها 
و«فطومة«، وهو إنتاج مشترك بين »نجوم 

ريكوردز« و«هاى واى«.
وتم التعاون فى األلبوم مع مجموعة من الشعراء، 
مثل: تامر حسين، نادر عبد هللا، أمير طعيمة، 
أيمن بهجت قمر، هانى رجب، جمال الخولى، أما 
تامر عاشور، مديح حسين،  الملحنون خالد عز، 

إيهاب عبد الواحد، رامى جمال، أحمد فهمى، محمد يحيى، بينما التوزيع الموسيقى فكان من نصيب أمين نبيل، توما، إيهاب فاروق، ونادر حمدى.

  يقود النجم محمد هنيدي األلعاب 
فريقين  بين  والتحديات  والمسابقات 
برنامج  إنتاج ضخم، في  إطار  في 
 MBCو ،MBC1 الحصن« على«
العربيّة  الصيغة  وهو  العراق. 
الياباني »قلعة  الترفيهي  للبرنامج 
اليابان  أُنتج في  الذي  تاكاشي«، 
الماضي،  القرن  ثمانينيات  خالل 
قدّمت نسخة مدبلجة  ولشدة نجاحه 
منه في التسعينيات. وبعد تقديم نسخ 
إلى  العالم، وصل  منه حول  مختلفة 
ليُنتج في  السعودية  العربية  المملكة 

الرياض.
يتحدى  تشويقيّة مسليّة،  أجواء  وفي 
بعضهما  المتواجهان  الفريقان 
ميدانية ويضفي  ألعاب  البعض في 

األول  يتألف  البسمة والضحكة.  المعهودة  بخفة ظله  هنيدي  عليها 
الكومندر، وهدفه  بقيادة  الجمهور  المشتركين من  المهاجمين-  من 
اجتياز كل الحواجز والتحديات القتحام الحصن. أما الفريق الثاني 
لحماية  األمبراطور  الذين وظفهم  والحراس  المدافعين  فريق  فهو 
متنوعة  الموقع مجموعة  العنيد. يضم  الكومندر  حصنه من جنود 
وغنية من التحديات الفردية والجماعية البرية والمائية الشيقة التي 

تتطلب الشجاعة واإلقدام والمثابرة من قبل المهاجمين.
الحصن من خالل وضع  بحماية  المدافعين  فريق  يقوم  من جهته، 
إتمام عملية  المهاجمين من  والعقبات إلعاقة  والكمائن  الحواجز 

االمبراطور ضيوفه من  يستقبل  الحصن  بنجاح. وداخل  االقتحام 
ليقدموا  فنانين وممثلين وإعالميين وشخصيات عامة مشهورة 
الحصن  كيفية حماية  والمعلومات عن  النصائح واإلرشادات  له 

التاريخي.
البرنامج حظي بشهرة عالمية، وعرض  أن هذا  بالذكر  الجدير 
والدانمارك،  والبرازيل،  أستراليا،  منها  العالم  بصيغ عدة حول 
وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإيطاليا، ووروسيا، وأسبانيا، 
وبريطانيا، وأميركا وغيرها. وتحتضنه في العالم العربي المملكة 
العاصمة  إنتاج ضخم، وتم تصويره في  السعودية في  العربية 

السعودية.

المصرية شيرين عبدالوهاب، رسالة  الفنانة      وجهت 
بالسعودية ضمن  خاصة  لمصر خالل إحيائها حفل غنائي 

فعاليات االحتفال باليوم الوطني السعودي.
اتكلم عن  الحفل: “يا جماعة إسمحولي  قالت خالل  شيرين، 
الوطن علشان إحنا في وطن غالي، واسمحولي أنا مش بعرف 
اتكلم، ورغم إني أخدت عهد على نفسي أني ال أتكلم وال أعبر 

عن رأي، وال أقول أي شيء أنا حاسة بيه”.
وأضافت: “لكن إحنا في وضع البد أن نقول فيه كلمة حق، 
إنه يجي  فيها، وهاستسمحه  ونفسي حسام جوزي يساعدني 

ألنه بيعرف يتكلم، وأحبه يشاركني هذه الكلمة”.

وبدأ حسام حبيب، كلمته بتهنة الشعب السعودي باليوم الوطني 
السعودي، وخص بالذكر الملك سلمان وولي العهد السعودي 
أنه عيد  السعودي، مؤكدًا  األمير محمد بن سلمان والشعب 
السعودية مع مصر  لم ينسوا وقفة  أيًضا والذين  للمصريين 

في أزمتها.
لبلدنا ولرئيسنا عبدالفتاح  اقدم رسالة  وأضاف: “اسمحولي 
السيسي، وبنقولهم إننا في ضهركم ومعاكم وربنا ينصر أهل 

السعودية ودايما في تقدم”.
وأضافت شيرين عبدالوهاب باكية: “اللي ملوش كبير بيشتروا 

له كبير وإحنا عندنا كبير وبنحترمه”.

شريين عبدالوهاب تبكي على املسرح 
وتستعني بزوجها لتوجيه رسالة ملصر

MBC1 حممد هنيدي يقّدم برناجماً يابانياً على
و MBC العراق«

الممثلة األمريكية ديمي مور  فانز     يوجد شبه إجماع من 
Demi Moore من أنها األكثر صراحة وجرأة في عام 2019 

الحالي،بإطالقها كتاب مذكرات قوي وصريح وفاضح جداً .
وكشفت الممثلة األمريكية ديمي مور عن تفاصيل صادمة حول 
تعرضها لالعتداء الجنسي خالل طفولتها في كتاب حديث قامت 

بنشره.
إنها تعرضت  في كتابها،  الـ56 عاماً  وقالت ديمي صاحبة 

لالغتصاب من قبل رجل مسن حين كانت في الخامسة عشرة .
وعقب انفصال والديها، عاشت الطفلة ديمي مع والدتها وزوجها، 

اللذين كانا من مدمني الكحول، حسبما جاء في الكتاب المذكور.
انتباه  للحانات بهدف جذب  ودأبت والدة ديمي على اصطحابها 
الرجال، وفي إحدى المرات، عادت الصغيرة ووجدت رجالً مسناً 

في البيت وهو ينتظرها، ولم يغادر إال بعد االعتداء عليها.
وبعد االنتهاء من اغتصاب الفتاة القاصر، قام الرجل بسؤال ديمي 

مور: »كيف تشعرين وقد باعتك والدتك مقابل 500 دوالر« .
وأضافت ديمي مور في محاولة إليجاد مبرر لوالدتها »في أعماق 
قلبي، ال أعتقد أن األمر كان بمثابة صفقة صريحة بينهما، ومع 
إلّي وذاك ما كان سبباً  بأن يصل  له  ذلك أرى أن أمي سمحت 

إليذائي«.
وكشفت ديمي مور عن أنها قضت مرحلة الطفولة وهي تعتقد أن 
زوج والدتها هو والدها، قبل أن تكتشف الحقيقة وهي في الثالثة 
عشرة من عمرها . وسردت ديمي مور محاولة والدتها االنتحار، 
إال أنها قامت بإنقاذها حيث استخرجت الحبوب التي تناولتها األم 

قبل ابتالعها.
يذكر أنه رغم كل تلك األحداث، تصالحت الممثلة ديمي مور مع 

والدتها قبل وفاتها في عام 1998 .
كما كشفت ديمي في كتابها المثير سر فشل زيجتيها من النجمين 
 Ashton Bruce Willis وأشتون كوتشر  بروس ويليس 

. Kutcher
المتكررة سبب  واتهمت أشتون بخيانتها، وأسندت لخيانة أشتون 

ويبدو من أحداث الكتاب إنها لم تترك سراً إال وكشفته في مذكراتها الحديثة.انفصالهما وليس فارق العمر بينهما الذي يصل إلى 15 عاماً.

أمحد حامت: »أوقات فراغ ٢« فى انتظار خمرج أمحد حامت: »أوقات فراغ ٢« فى انتظار خمرج

الموضوع : 
عزت عبد الحميد( شريف منير    )زوج 
لسلوى(  منى زكي) وأوالدهما سارة 
بأسرته  يهرب من مصر   . ويوسف 
إلي إسرائيل ويخبر سلوى بأنه دانيال 
الفون ضابط المخابرات اإلسرائيلية 
بالموساد وسيظلون في اسرائل . تصدم 
سلوى وال تصدق بأنها لن تعود إلي 

مصر مرة أخرى . يظهر 
في نفس الوقت الضابط 
عبد  كريم  مصطفى( 
العزيز )من المخابرات 
المصرية ويحاول إنقاذها  
مصر  إلي  وعودتها  
مع األوالد . وبعد عدة 
أحداث يصطدم بدانيال 
وتتوالي  ويتشاجران  

االحداث.
التحليل والنقد : قصة “ 
عمرو سمير عاطف “
السيناريو  تناول 
شخصيات درامية مليئة 
وتضع  بالصراعات 
الرواية  عقد  وتخلق 
   . دانيال   مثل   بنفسها 
وقد ركز السيناريو على 
ثالث شخصيات رئيسية 
هن : مصطفى – دانيال 

– سلوى .
مصطفى “ كريم عبد العزيز” 

يبحث عن  الذي  الرئيسي  البطل  هو 
دانيال وأن كان في الحقيقة(  هذا األخير) 
يبحث عنه.  فهو قوي اإلرادة، صلب 
من  المعارك  إثارة  في  رغبة  له   ،
أجل مبدأه . يعرف ماذا يريد ، ويقدر 
الخطورة المقدم عليها. وهو كضابط 
مخابرات يملك روح المجازفة فيذهب 
إلي تل أبيب للقبض على دانيال وإنقاذ 
يتساءل عن  براثنه. وهو  سلوى من 
سلوى  ألخذ  لدانيال  الحقيقي  الدافع 
معه بدال من تركها ؟ فنجده يخوض 
الصعاب باندراجه مع رئيس لألنفار 
أبو زياد(   جرجس جبارة)في تل أبيب 
. ثم عمله مع الصيدلي فيكتور(  كمال 
سليم  )حتى توصل بالفعل لالتصال 
. ولكن مهمته كانت صعبة.  بسلوى 
مما خلق) صراعا داخليا( لمصطفى. 
)االزمة( كيف يقنع سلوى بالقبض على 
عن  أوالدها)والكشف  أبو  عزت(   
؟  إسرائيلي  كجاسوس  دانيال  حقيقة 
. ثم نجده يصل إلي) الذروة( عندما 
وجها  دانيال  ويواجه  الموساد  يدخل 
لوجه فهما قوتان متساويتان متنافستان 
متناقضتان . وكانت اللقطات مشوقة 
المقاتلة  خاصة  ؟  سترجح  من  لكافة 

األخيرة حتى النهاية .
كريم عبد العزيز : أداءا جيدا وقبوال 

حاضرا لبسالة الضابط المصري.
عزت ، دانيال : “ شريف منير “ 

فهي   . بعناية  كتبت  الشخصية  هذه 
ال  بدونها  التي  المحورية  الشخصية 
يوجد فيلم “ أوالد العم “ فعزت أو دانيال 
يتولى القيادة في أي حركة أو قضية . 
وهو يخلق الصراع ويدفع باألحداث 
في  له رغبة جامحة  األمام ألن  إلي 
القبض على شخصيات مصرية ومن 
بينهم مصطفى . لذلك أتى بسلوى معه 
مما جعل الكل يتساءل : لماذا لم يتركها 
في مصر واكتفى بأخذ األوالد ؟ فكانت 
إجابته : لسلوى : أنه يحبها وال يستطيع 
االستغناء عنها . وللموساد : أن العالم 
يرى أن واحدة مصرية مسلمة متزوجة 
من يهودي وعايشة  معاه  كويس . 
فهو انتصار لينا وال يوجد رصاصة 
واحدة . ولمصطفى( : وهنا ظهرت 
الحقيقة ) أن سلوى كانت طعم قيم ما 
أقدرش أسيبها .   فكنت أرمي السنارة 
وكنت  أنت  ظهرت  ما  لحد  واستنى 
أكبر صيد . ومن هنا نرى أن شخصية 
دانيال ليست فقط هي شخصية قوية 
للبطل مصطفى، بل هي ند له وتتحداه 

ومستعدة للقضاء عليه.
“ شريف منير “ أبدع في أداء  كل 
جزئية في الشخصية : عزت الزوج 
الحنون مع سلوى واألوالد ، ودانيال 
اليهودي الذي يتحدث عبري بطالقة 
خاصة مع رجال الدين – والصهيوني 
الذي يريد تدمير العرب والمصريين . 

)تحية مني لك يا شريف منير(.
سلوي “ منى زكي “ 

مستوى  ذات   . هادئة  بسيطة  فتاة 

في هدوء مع زوجها  تعيش  متوسط 
عزت أوالدها سارة ويوسف ولكنها 
تصدم بحقيقة زوجها . مما نجد نقطة 
تحول في شخصيتها فتصبح حاسمة، 
صارمة ال تستسلم لمحاوالت عزت 
لقبولها  باألمر الواقع . وصدمت من 
أمه عندما اكتشفت أن اسم أبنتها سارة 
كان مثل أمه المصرية اليهودية . وكانت 

بحرمانها  للتهديد  وقت ستخضع  في 
من األوالد . فإذا بها تجد مصطفى . 
األمل الجديد . فلم تتردد في مساعدته 

حتى النهاية . 
أعظم  من  يكون  يكاد   : زكي  منى 
أدوارها أداءا . عبرت بصدق شديد 
عن صدمة االكتشاف بالحقيقة المؤلمة 
 . ذلك  الناتج عن  الداخلي  والصراع 
خاصة نقطة احتضان زوجها عزت 
وحنينها للماضي الجميل . ثم بكائها 
وارتمائها على األرض للحقيقة المرة 

التي تعيشها مع دانيال.
عن  معلومات  السيناريست  دعم   -

اليهود : 
-1 خروج دانيال من مصر إلي إسرائيل 
في يوم شم النسيم ، كما أخرج موسى 

اليهود من مصر .
-2 تاريخ أول مايو وذكرى الهولوكوست 
وما فعله هتلر عن مذبحة اليهود . وكان 
مبررا لمصطفى أن يقول لفيكتور : 
هذا ما تفعلوه مع الفلسطينين – فيكتور 

: أنا يهودي مش صهيوني .
دانيال   : اليهودية  األنبياء  أسماء   3-
حسن  استخدام  وسارة  ويوسف 

للشخصيات .
-4 أن اليهود أهل كتاب وهم بالفعل 

أوالد عم المسلمين .
اإلخراج : شريف عرفة 

بالحركة  عرفة  شريف  امتعنا 
األفالم  أصعب  ACTION.وهي 
إخراجا لما تتطلبه من تنفيذ بدقة متناهية 
إلقناع المتفرجين . وهو استطاع أن 
يوظف مجموعة كبيرة من الممثلين : 
انتصار – صبري عبد المنعم – سليم 
على  ياسر   – علوش  كنده   – كالس 
ماهر – كمال سليم – وخاصة إيمان(

والدة دانيال)  التي أعطت ثقل للشخصية 
وتوضيح العالقة بين مصر وإسرائيل في 
التاريخ منذ موسي ، فكان اختيار موفق 
للدور . وكان ديكور فوزي العوامري 
مع تصوير أيمن أبو المكارم ومونتاج 
داليا الناصر وموسيقي عمر خيرت، 
قد ساهموا في إبراز المعارك والسباق 
بالسيارات وانقالبها ثم انفجارها جعلونا 
نشعر بأننا في فيلم  ACTION يتناسب 
في  تكمن  التي  النارية  األحداث  مع 
النفوس بين مصطفى ودانيال من الجهة 
الذاتية، ومخابرات الموساد والمخابرات 

المصرية من جهة السياسية.
وكانت لقطات  احتراق دانيال بالنار 
أعلى  في  الواقفة  سلوى  إلي  ينظر 
الهضبة دليل على انتصارها(   رغم 
أصابتها)وهو مطروحا على األرض 
تأكله النار – نار حقده وخيانته لزوجته 
ما  هذا   . لهدفه  الوصول  في  وفشله 
بفيلم  فأمتعنا  عرفة،  شريف  صنعه 
ملئ باألحداث النابضة والصراعات 
للتنفيس عما  المشحونة وكان وسيلة 
والراحة  الجمهور  صدر  في  يجيش 
لهذه النهاية ألن خيانة القريب مضيعة 
للنفس وبذلك كان فيلما جديرا بالسينما 

المصرية .

نقد فيلم : أوالد العم
خيانة القريب 
مضيعة للنفس 

فيلم جدير بالسينما 
المصرية

صورة وتعليق

الطبيعة مرآة الحياة 
ولغة الوجود



في  أعمالها  وعن  عنها  سمعت   ... الحلو  ريما  السيدة 
يلجأ  لخدمة كل من  الجاد  وتفانيها  العامة  الخدمة  نطاق 
إليها سواء من الكنديين المقيمين أو من المهاجرين الجدد 
. من قبل أن ألتقيها وجها لوجه بمناسبة ترشيحها من ِقبل 
حزب المحافظين لخوض االنتخابات القادمة عن دائرة
الخلوقة  المحترمة  النائبة  تمثلها  كانت  التي    Vimont
إيفا ناصيف قبل أن يقرر السيد ترودو والحزب الليبرالي 
االستغناء عنها في مفاجأة هي األولى من نوعها، تؤكد 

على التخبط الملحوظ للحزب الليبرالي الحاكم 
في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح 

مع المرشح األنسب.
وعليه قررت إدارة الرسالة تقديم الدعم الكلي 
ُمرشحة حزب  الحلو  ريما  الواعدة  للمرشحة 
وهي  خاصة   ،Vimont لدائرة  المحافظين 
امرأة متعلمة ومثقفة وتعرف عن قرب مشاكل 
أساسية.   خدمات  من  تتطلبه  وما  الدائرة  هذه 
وأكثر ما أعجبني بها أنها قالت وبوضوح أنها 
المستوى  االنسان سواء على  لخدمة  ستسعى 
النفسي،  المستوى  أو  المعاش  االنساني 
مازال  الذي  السن  بكبار  يتعلق  فيما  خاصة 
نفسي  قلق  في  يعيش  منهم  األكبر  القطاع 
الحكومية  المالية  الموارد  قلة  نتاج  ومعنوي 
باألطفال  تهتم  سوف  أنها  كما  تصلهم،  التي 
وضرورة الحفاظ على طفولتهم البريئة بعيداً 
المرفوضة  التعليمية  الممارسات  بعض  عن 
على  ستعمل  كما  مصلحتهم،  في  تُصب  وال 
الماريجوانا  استخدام  تشريع  قانون  محاربة 
وبيعها من قبل مراكز حكومية لجميع األعمار 

وخاصة الشباب عماد هذا الوطن ومستقبله.
على  تقديري  في  قادرة  سيدة   .. الحلو  ريما 
دائرة  في  مؤيديها  جميع  به  تعد  ما  كل  تنفيذ 
الحكيمة  والقيادة  المحافظين  Vimont من خالل حزب 

لرئيسه القوى أندرو شيير.
بالتوفيق  لها  الرسالة  جريدة  إدارة  امنيات  أطيب  مع 
على  فاحرصوا  األنسب  هي   ... الحلو  ريما  والنجاح، 

انتخابها وتأييدها حتى النهاية.

																																						فريد	زمكحل	

رئيس وزراء كندا يعتذر لوضعه مستحضرات جتميل ليصبح وجهه أسود
  

ترودو  جاستن  الكندي  الوزراء  رئيس  اعتذر   
الستخدامه مستحضرات تجميل ليصبح وجهه أسود 
اللون في عام 2001 بعد ظهور صورة محرجة 
أسابيع على  أقل من خمسة  قبل  المظهر  بهذا  له 

انتخابات يخوض فيها معركة شرسة.
وتشكل الصورة التي ظهر فيها ترودو عندما كان 
عمره 29 عاما ببشرة سوداء تحديا كبيرا لرئيس 
الوزراء الذي تحدث مرارا عن ضرورة مكافحة 
التمييز العنصري والذي تضم حكومته ثالثة وزراء 

بارزين من أصول هندية.
وقال ترودو )47 عاما( للصحفيين على متن طائرته 
المخصصة للحملة االنتخابية في هاليفاكس بإقليم 
نوفاسكوشيا يوم األربعاء، بعدما نشرت مجلة تايم 
الصورة ”كان ينبغي أن أكون أفضل وعيا حينها، 

لكني لم أكن كذلك وفعلتها وأنا آسف جدا“.
وذكرت المجلة أن رجل األعمال مايكل آدمسون 
وهو من فانكوفر قدم لها الصورة في وقت سابق 
من الشهر. وكان آدمسون ينتمي إلى      مدرسة )وست 
بوينت جراي أكاديمي( التي كان ترودو يعمل بها في 
ذلك الحين وكان عمره 29 عاما. وكانت الصورة في 
الكتاب السنوي لتلك المدرسة الخاصة في فانكوفر.

وقال ترودو بمالمح يكسوها الحزن في تصريحات 
نقلها التلفزيون الكندي على الهواء مباشرة ”ارتديت 
زي شخصية عالء الدين ووضعت مساحيق التجميل. 

أفعل  أن  ينبغي  يكن  لم 
ذلك“.

في  ترودو  ويظهر 
يضع  وهو  الصورة 
رداء  ويرتدي  عمامة 
أبيض بينما طلى وجهه 

باللون األسود.
اإلحصاء  لهيئة  ووفقا 
الكندية فإن واحدا من كل 
خمسة كنديين تقريبا ولد 

خارج البالد.
وأقر ترودو أيضا أمام 
أسئلة الصحفيين بارتدائه 
تنكريا واستخدامه  زيا 
التجميل  مستحضرات 
عندما كان في المدرسة 
أغنية  وغنائه  الثانوية 

)داي أو( وهي أغنية تقليدية في جاميكا تتحدث 
عن أشخاص ينقلون الموز إلى قوارب.

ويخوض ترودو منافسة متقاربة مع زعيم حزب 
المحافظين آندرو شير قبيل االنتخابات االتحادية 

التي تجرى يوم 21 أكتوبر تشرين األول.
جدا  مرتفعة  كانت  التي  ترودو  شعبية  وتأثرت 
بينها حكم صدر  العثرات  بسلسلة من  يوم  ذات 

الشهر الماضي من جهة رقابية كبيرة بأنه خالف 
وزير  على  بالضغط  المهنية  األخالقيات  قواعد 
العدل السابق لضمان تجنب شركة إنشاءات كبيرة 

المحاكمة بسبب فساد.
وقال ترودو ”سأطلب الصفح من الكنديين على 
بالخزي  أشعر  أحمقا.  تصرفا  كان  فعلت...  ما 
من نفسي. أشعر بالغضب من نفسي لما فعلت“.

يعدها:	رزق	هللا	زرزور
نقال	عن	راديو	كندا	الدولي أخـبـــار كـــــندا
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إلغاء مناظرة معهد مونك بسبب غياب جوستان ترودو
 

 ألغى معهد مونك التابع لجامعة تورنتو المناظرة 
التي كان سينظمها بين زعماء األحزاب الكندية 
تشرين  أكتوبر  الـ21  انتخابات  عشية  الرئيسية 

األول المقبل.
م المناظرة يوم الثالثاء  وكان من المقرر أن تُنظَّ
جوستان  الليبرالي،  الزعيم  غياب  لكن  المقبل، 
ترودو، الذي رفض المشاركة ، دفع بالمعهد إلى 

العدول عن تنظيمها.
وقّرر الحزب الليبرالي الكندي االكتفاء بالمناظرتين 
اللتين تنظمهما لجنة مناظرات الزعماء التي شكلتها 
الحكومة.  وستُعقدان يومي 7 و 10 أكتوبر تشرين 
األّول، واحدة باللغة اإلنكليزية والثانية بالفرنسية .

وسيشارك ترودو أيًضا في مناظرة مباشرة بالفرنسية 
على شبكة  TVA ، وهي شبكة خاصة في مقاطعة 

كيبيك، في 2 أكتوبر تشرين األول.
مجلة  استضافت  الجاري،  الشهر  من   12 وفي 
ماكلين وشبكة تلفزيون  مناظرة أخرى شارك فيها 

أندرو شير، زعيم حزب المحافطين  وجاغميت سينغ، زعيم الحزب الديمقراطي 
الجديد  وإليزابيث ماي زعيمة حزب الخضر وغاب عنها جوستان ترودو. 

وترك المنظمون منبره فارغا.
وتأّسف معهد مونك عن إلغائه للمناظرة التي اعتبرها »فرصة لمناقشة السياسة 

الدولية بشكل معّمق«.

وسارع حزب المحافظين إلى انتقاد جوستان ترودو بسبب غيابه، مفترضا أن 
الزعيم الليبرالي يحاول »نسيان سجله في قرارات السياسة الخارجية الكارثية«.
ووفقا لبيان صادر عن حزب المحافظين الكندي فإن  » أسوأ ضربة لسمعة 
كندا الدولية قد يكون تسبّب فيها جوستان ترودو األسبوع الماضي، عند تصّدر 

الصفحات األولى للصحف بعد فضيحة تنّكره كرجل أسود.«

قنصل فخري لسوريا يف مونرتيال: اوتاوا حتسم اجلدل

زعيم الدميقراطّيني اجلدد جاغميت سينغ يتعّهد باالستثمار يف “الوظائف اخلضراء”

 “يلال” تستضيف “احلب والغرية” يف حضور ثقايف متمّيز

  حسمت وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريالند 
الجدل الذي أثير بشأن تعيين وسيم رملي قنصال فخريا 

لسوريا في مونتريال.
وكتبت  فريالند في تغريدة على موقع تويتر أّن »اآلراء 
التي عبّر عنها وسيم رملي علنا للصحافة وعبر مواقع 
التواصل االجتماعي مثيرة للصدمة وغير مقبولة. 
وينبغي أاّل يُسمح من قبل وزارة الشؤون العالميّة ألّي 
شخص يشارك هذه اآلراء أن يتولّى هذا المنصب«.

وتابعت الوزيرة فريالند تقول إنّها بعد مراجعتها قرار 
وزارة الشؤون العالميّة، كلّفت الموّظفين بإلغاء قرار 

اعتماده في المنصب بصورة فوريّة.
و كانت وزيرة الخارجيّة قد قالت باألمس إنّها ستبحث 
في األسباب التي دفعت أوتاوا إلى تعيين وسيم رملي 
المتعاطف مع الرئيس السوري بشار األسد قنصال 

فخريا لسوريا في مونتريال.
»تدين كندا انتهاكات القانون الدولي وحقوق االنسان 
التي ارتكبها بشار األسد ونظامه، بما في ذلك الهجمات 
البشعة باألسلحة الكيميائيّة ضّد المدنيّين« كتبت الوزيرة 

في تغريدتها.
و بعد أن طردت كندا الدبلوماسيّين السوريّين، واستدعت 
الدبلوماسيّين الكنديّين من سوريا، أبقت سوريا على 
منصب القنصل الفخري في موتريال لتقديم الخدمات 
تغريدة  في  كما ورد  كندا،  في  للسوريّين  األساسيّة 

وزيرة الخارجيّة.
وأضافت فريالند أنّه ينبغي أن توافق وزارة الشؤون 
العالميّة على المرّشحين لهذا المنصب، بمن فيهم وسيم 
رملي، وقرار اليوم يعني أنّه ليس بإمكان رملي أن 

يمارس أيّة مهّمة قنصليّة مهما كانت.
وأّكدت الوزيرة أنّها ستواصل البحث عن وسائل لتأمين 

الخدمات األساسيّة والتأشيرات للسوريّين في كندا.
وأثار الخبر ردود فعل عديدة في أوساط الجالية السوريّة، 
وتحّدثُت إلى  البعض منهم  صباح اليوم قبل أن تُصدر 

الوزيرة فريالند قرارها لرصد مواقفهم.
وتقول المحامية السوريّة رهام العظم إّن خبر تعيين 

وسيم رملي  كان محزنا للجالية 
السوريّة ألنّه »ال يمثّلنا نهائيّا« 

كما تقول.
يمثّل   في شخص  والمفروض 
أبناء الجالية أن يمثّل أفكارهم 
وطموحاتهم حسب رأيها، وتعتبر 
أنّه سيكون منحازا في معاملته 
للسوريّين، ال سيّما مع وجود 
أبناء  مؤيّدين ومعارضين من 

الجالية في مونتريال.
وتتخّوف من أن يرسل تقارير 
و أخبارا عن الجالية إلى النظام 
السوري، والسوريّون غادروا 

البالد للتخلّص من عقليّة المخابرات كما تقول المحامية 
السوريّة رهام العظم.

واعتبرت أّن موقف الخارجيّة الكنديّة كان مبهما ولم 
تكن الوزيرة كريستيا فريالند على علم بوجهات النظر 

التي عبّر عنها علنا وسيم رملي.
االعالمي الكندي السوري توفيق يازجي لم يتفاجأ 
بالخبر كما قال، واشار إلى وجود انقسام أفقي عامودي 
في المجتمع السوري، وهو انقسام سياسي بين مواالة 

ومعارضة.
وعندما يتّم تعيين شخص من هذا الطرف أو ذاك، 
سيكون مرفوضا من قبل الطرف اآلخر الذي سيقوم 

بالبحث عن مبّررات لرفض التعيين.
ومن الطبيعي حسب رأيه أن تختار كندا شخصا غير مثير 
للجدل، وال يتعارض مع القيم الكنديّة، ولم يتفاجأ توفيق 
اليازجي كما يقول بموقف وزيرة الخارجيّة كريستيا 
فريالند وكان ينبغي التدقيق أكثر بشأن وسيم رملي.

ويضيف االعالمي توفيق يازجي بأنّه لم يتّم تسريب أّي 
اسم أو ترشيح أّي شخص غير وسيم رملي، ويقترح 
أن تقوم الخارجيّة الكنديّة برصد آراء ابناء الجالية 
حول بعض األسماء المرّشحة للمنصب، وأن تدرس 

بدّقة أّي ترشيح محتمل في حال حصوله .

وتقول فاديا نصر الناشطة االنسانيّة إّن ضّجة كبيرة 
أثيرت بشأن وسيم رملي المقيم  في مونتريال منذ 
العام 1990  حيث تابع دراسته ويعمل هو وزوجته.

وينبغي حسب رأيها التركيز على خدمة الجالية السوريّة، 
والمهّم أن يلبّي الشخص حاجات الجالية وينبغي تجاوز 

هذه التفاهات كما تقول فاديا نصر.
وأبناء الجالية هو مواطنون كنديّون من أصل سوري 
وينبغي أن يتجاوزوا الخالفات التي كانت موجودة في 
الوطن األّم ، واألولويّة هي للخدمات التي يحتاجونها.
وتتساءل فاديا نصر عن الصدمة التي تحّدثت عنها 
وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريالند وتضيف أّن 
وسيم رملي عاش في كندا أكثر مّما عاش في سوريا، 

وخدم كندا أكثر مّما خدم الوطن األّم.
وكان ينبغي على وزيرة الخارجيّة أن تتريّث قبل أن 
تصدر تصريحها والمهّم في األمر أّن ابناء الجالية 
بحاجة لخدمات أساسيّة، والمهّم وجود شخص يقوم بها 

جيّدا كما قالت الناشطة االنسانيّة فاديا نصر.
تجدر االشارة أخيرا إلى أّن وزارة الشؤون العامليّة 
الكنديّة تتولّى إدارة العالقات الدبلوماسيّة و القنصليّة 
الخارجيّة  وزارة   تتولّى  حين  في  الدوليّة  والتنمية 
عالقات كندا الدوليّة، ويرأس وزير الخارجيّة وزارة 

الشؤون العالميّة.

  أّكد زعيم الحزب الديمقراطي الجديد 
جاغميت سينغ في لقاء انتخابي في مدينة 
البيئي،  بالعمل  حزبه  التزام  وينيبيغ، 
في  بيئيّة  مبادرات  في  بقّوة  وباالستثمار 
حال فوزه بالسلطة في االنتخابات التشريعيّة 
التي تجري في الحادي والعشرين من تشرين 

األّول أكتوبر المقبل.
وأشار سينغ إلى أنّه سيستثمر لتوفير 300 
ألف وظيفة خضراء، وسيضع حّدا القتصاد 

الوقود األحفوري.
وأضاف بأنّه سوف ينشئ »بنك مناخ« ، 
ممّوال من  القطاع العام ، وسيرصد 15 
مليار دوالر لتعزيز التدابير الهادفة لتقليص 

االنبعاثات.

وتحّدث سينغ عن أزمة ضخمة واتّهم منافسه 
زعيم الحزب الليبرالي ورئيس الحكومة 
»وعود  بتقديم  ترودو  جوستان  الخارج 
فارغة«، كما وصف منافسه اآلخر زعيم 
المحافظين أندرو شير بأنّه »شخص بالكاد 

يعترف بوجود أزمة مناخ«.
يشّكلها  حكومة  بأّن  سينيغ  وأضاف 
الديمقراطيّون الجدد سوف تضمن إدخال 
األمم األوائل كشركاء متساوين في مكافحة 

التغيّر المناخي.
وتعّهد باالستثمار بقّوة في النقل العام  وفي 
خّطة لكهربة النقل العام بحلول العام 2030 

تتيح توفير آالف فرص العمل.
من المقاطعات،  صالحيّات إضافيّة في وأّكد سينغ استعداده لمنح كيبيك دون سواها 

مجال التقييم البيئي.
وأّكد أنّه سيتعاون مع المدن والمقاطعات 

للتأّكد من أّن األموال متوّفرة ، مشيرا إلى 
أّن االستثمارات في البيئة ستكون ضخمة.

  عند السابعة من مساء أول أمس 
األربعاء الموافق ٢٥ سبتمبر/ أيلول 
المثقفين  من  لفيٌف  التقى  الجاري، 
لبنان  صالة  في  الكنديين  العرب 
لإلستماع لمحاضرة الحّب والغيرة 
في  والمتخّصص  والكاتب  للشاعر 
صالح  األستاذ  النفس  علم  تخاطر 
صالح  األستاذ  استفاض  األشقر. 
إلى  تؤّدي  قد  التي  األسباب  بشرح 
اإلنسانية  العالقات  فشل  أو  نجاح 
حيث استذكر العديد من األمثلة من 
كما  مشاهداته.  ومن  اليومية  حياته 
من  عدداً  المحاضرة  خالل  وألقى 
القصائد باللغة الفرنسيّة ذات الصلة 
بالموضوع.  حضر اللقاء حشٌد من 
العربيّة  الثقافة  بحركة  المهتمين 
من  العديد  ضم  وقد  المهجر،  في 

الشخصيّات اإلعالمية يتقّدمهم 
األستاذ الشاعر الصحفي فريد 
زمكحل، رئيس تحرير جريدة 
الرسالة، ونائبة رئيس التحرير 
ناهدة  الدكتورة  األستاذة 
ألفريد  واألستاذ  العاصي، 
بارود، مدير موقع يلال، الذي 
قام بتقديم الحدث، والصحفي 
من  مراد،  عيد  أحمد  الكبير 
أوتاوا، والصحافي حسين حّب 
هللا رئيس تحرير جريدة صدى 
المشرق، والشاعر القدير وسام 
جرداق، وأستاذ اللغة العربية 
حّسان عبد هللا، والشاعر أحمد 
لولو  الفنانة  دبوق والرّسامة 
من  ولفيف  رمضان،  أبو 
والكتّاب  واألدباء  الشعراء 

والمثقفين. تال المحاضرة حوار بين 
كما  صالح  والمحاِضر  الحضور 
وتالها العديد من المداخالت حيث 
قامت الفنانة التشكيلية رندا حجازي 
بالرسم المباشر إلتمام لوحٍة كانت 
قد بدأتها، كما واختتمت اللقاء بكلمة 
حول أهمية الفنون بشكل عام والرسم 

عن  تعبير  كوسيلة  خاّص   بشكل 
تجارب الفنان الحياتية كما وركزت 
على أهمية تعزيز الثقافة الفنية لدى 
األجيال الصاعدة، وهي اآلن بصدد 
التحضير للمشاركة في معرض دبي 
للرسم. واختتم اللقاء بنخب تكريمي 
تبادل خالله الحضور أطراف الحديث. 

والرسالة إذ تهنئ الزميل ألفريد بارود 
على حسن اإلعداد والتنظيم لتتمنى 
له دوام التوفيق كما وتتمنى لألستاذ 
األشقر والفنانة حجازي كل التوفيق 

والتقّدم والنجاح .

املرشحة رميا احللو .. أمل ُيبشر بكل اخلري زاهية املصري عن احلزب الدميقراطي اجلديد يف خضم االنتخابات 
الكندية لدائرة اهنتسيك – كارتيه فيل

سعدت كثيراً بانخراط بعض من المرشحين الكنديين من اصول عربية لالنضمام 
لعدد من األحزاب الكندية األخرى التي تُنافس الحزب الليبرالي الحاكم حاملة معها 
كل ما هو جديد من فكر بنَّاء وفعُل جاد، ومن أبرز هذه األسماء التي التقيتها كانت 
السيدة زاهية المصري ُمرشحة الحزب الـ N.D.P. الحزب الديموقراطي الجديد 

.Ahuntsic – Cartier ville عن منطقة
والسيدة زاهية المصري )الجئة فلسطينية( ولدت في لبنان ،هاجرت مع أهلها 

إلى كندا في منتصف الثمانينات.
- حاصلة على ماجستير في السياسة واإلدارة العامة ودبلوم في الالهوت 

للدراسات الدينية واألخالقية.
- حاضرة في المشهد السياسي على الساحتين الكيبكية والكندية.

- ترشحت لإلنتخابات الفيدرالية لعام 2008
Arab women's reco-    حائزة على وسام تقدير من   

gnition award
الثقافية  العالقات  مكتب  من  تقدير  وسام  على  حائزة   -

للقنصلية المصرية في مونتريال في 2015
Intercultu-    محاضرة حول الوضع الفلسطيني في 

 ral learning centre in Ottawa
-  شغلت سابقا منصب مديرة تنفيذية في المؤسسة الكندية 

الفلسطينية في كيبك
- ناشطة في مجال العدالة اإلجتماعية والتواصل بين الثقافات 
على  القائم  السالم  عملية  ببناء  يختص  فيما  خاصة  المتعددة 
الفلسطيني وقد عملت على ترويج  الشعب  اإلعتراف بحقوق 
وتطوير عدة مشاريع في هذا المجال كما لها مشاركات في حوار 
الديانات والمؤتمرات المتعلقة بالنقاش حول الهوية و تعدد الثقافات 
والمرأة كان آخرها في النشاط الذي نظمته جمعية BDS بعنوان "نساء 

فلسطينيات يتحدثن" وذلك في إطار اليوم العالمي للمرأة
- عملت في وزارة البيئة الكندية وحازت على تقدير وزير البيئة حينها لمشاركتها في Cop 11 وذلك في 2015

   Thomas مع  إحداها  المعقولة   التسويات  Bouchard Taylor حول  للجنة   مذكرتين   تقديم  و  إعداد  في  - ساهمت  
Mulcair   من الحزب الديمقراطي الجديد

 The FNEEQ, Quebec's teacher's federation, :شاركت في نشاطات الكثير من الجمعيات والمؤسسات منهم -
Oxfam et FIQ  وهذه األخيرة مؤسسة تضم ستون r مختصون في مجال العمل الصحي.

زاهية المصري تعمل في جمعية أهلية تختص في مجال السكن لمختلف الجاليات والمهاجرين، تساعدهم على اإلنخراط 
والتمكن في مجتمعهم  

- مسؤولة لجنة فلسطين المنتدى اإلجتماعي العالمي السنوي الذي في مونتريال من سنة 2016
• عضو الهيئة اإلدارية  CDC Côte Dès    • عضو فعال في النقابات الكيبكية

و "الرسالة" إدارة وكتَّاب تتمنى لها التوفيق وتسأل الجميع مساندتها في خوض هذه التجربة الجديرة بكل تقدير وتشجيع.

د.	ناهدة	العاصي
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 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

 فيرتبو.. مدينة الباباوات واحلمامات 
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  تعد مدينة فيتربو واحدة من أجمل الوجهات اإليطالية التي 
تستحق االستكشاف، فهي مدينة يلتقي فيها الحاضر بالماضي، 

تختلط أحياء القرون الوسطى والمواقع األثرية التاريخية 
فيها بالحياة المعاصرة.

تاريخيا باسم مدينة  المعروفة   »Viterbo »فيتربو 
الباباوات تقع وسط إيطاليا، شمال إقليم التسيو، فهي 
حسب موقعي »zingarate« و«siviaggia« اإليطاليين 

كانت المقعد البابوي في القرن الثالث عشر.
الباباوات Palazzo dei Papi أحد  ويعد قصر 
أشهر المعالم التاريخية والسياحية التي يمكن زيارتها 
الدومو  الكاتدرائية ومبنى  إلى  فيتربو، باإلضافة  في 
بنيت  للقديس لورينزو، والتي  المخصص   Duomo

على معبد وثني مخصص لهرقل.
أما الكنيسة الحالية -التي يعود تاريخ بنائها إلى عام 
1200م- تعد مكاناً مثيراً لالهتمام للزيارة في فيتربو، 

 Palazzo dei Papi حيث تقع بجوار قصر الباباوات
مباشرة، وتتميز ببرج الجرس ذي اللونين والمحراب 

الباروكي القديم.
أما األعمال األثرية فيمكن مشاهدتها بداخل متحف 
 Museo del Colle del ديل كولو ديل دومو 
Duomo، الذي يضم األعمال األثرية لفيتربو من 
العصور األترورية، الرومانية، العصور الوسطى، 

الشهادات التاريخية والفنية للباباوات.
ويضم مركز فيتربو التاريخي أحياء القرون الوسطى 
مثل حي سان بيلليجرينو San Pellegrino -الذي 

المدينة- وقصر  المذهلة في  يعد واحدا من أكثر األماكن 
ديليي أليساندر Palazzo degli Alessandri، باإلضافة 

إلى البرج القديم.

تشتهر فيتربو بوجود عديد من النافورات التي تم تصميمها على 
شكل »مغزل« كالسيكي ومصنوع من الحجر األكثر انتشاراً 

.»il peperino محلياً، المعروف باسم »إل بيبيرينو
 Chiesa ال يمكن تفويت زيارة كنيسة سانتا ماريا نوفا
di Santa Maria Nuova، التي تعد واحدة من أقدم 
الكنائس في فيتربو التي تم بناؤها على بقايا معبد مخصص 

لكوكب المشتري.
الباباوات،  تسمية فيتربو ال تقتصر فقط على مدينة 
الحرارية،  الحمامات  باسم مدينة  ولكنها تشتهر أيضا 
التي   Terme dei Papi الباباوات  وأقدمها حمامات 
تدين باسمها للبابا نيكولو الخامس Niccolò V، الذي 
شيد قصرا لالستمتاع بالمزايا الحرارية للمياه الكبريتية، 
وهو عبارة عن منتجع صحي بمستوى 4 نجوم مع حمام 

سباحة، وكهف عالجي ساخن رطب.
وعلى بعد 5 كم خارج وسط فيتربو توجد فيال النتي 
Villa Lante، التي بدأ بناؤها في عام 1511، وتعد 
إحدى أجمل الفيالت في العالم الحتوائها على الحدائق، 
المائية، والنافورة، والشالالت، والتماثيل،  واأللعاب 
ومساكن للصيد مع لوحات جدارية، كل ذلك في مكان 

متناغم بشكل غير عادي.
ويوحد مطبخ فيتربو نكهات 3 ثقافات وهي التسيو، 

 lombrichelli توسكانا وأومبريا، ومن أبرز أطباقه لومبريكيللي
وهو طبق مكون من مكرونة طازجة مصنوعة من الماء فقط 

والدقيق المطبوخ والحار مع السجق المفروم.

الكلمــات املتقاطعة 
افقيا:

ومدرب  أهالوي  قديم  -1 العب 
حاليا

قاما   – المالبس  فيه  تخزن   2-
بالتمديد 

-3 أغنية لعبد الوهاب )معكوسة( 
– صوت األلم – جوهر

-4 أرتدى 
-5 ممثلة مصرية 

-6 نوع من األقفال – ضعف – 
أهز 

-7 تستخدم في الطهي – خاطر – 
في القميص )معكوسة( 

الشئ  بادئ   – فرعوني  إله   8-
بريطانيا  وزراء  رئيسة  لقب   –

السابقة 
-9 يأتي بعد – مشروب – دق 

-10 عاصمة فرعونية – فردوس 

رأسياً: 
-1 فنانة مصرية راحلة 

على  أطلق  لقب   – فاكهة   2-
حسن شحاتة 

-3 أرض مرتفعة – للتعريف – 
عملة يابانية 

-4 متشابهة – ضمير الغائب 
-5 إلهه – حنفية 

-6 حب – جوال )مبعثرة( 
-7 من األقارب – تكلم – للسؤال 

عن الشخص 
شخصية  هو  ملك   – أكتمل   8-

لشكسبير 
في  يستخدم  مدينة سورية –   9-

شد القطارات وغيرها 
 – قديم  غسيل  مسحوق   –  10

ممثلة مصرية 
 

حل الكلمات المتقاطعة
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Les proverbes en français et arabe
-Toute chose défendue est désirée

 - املمنوع مرغوب
- La nuit porte conseil 

 - الصباح رباح  

مدرب حراس األهلى يشبه قمة األهلى والزمالك 
بـ »كالسيكو« الريال وبرشلونة

    أبدى ميشيل ياناكون مدرب حراس 
األهلى سعادته، بعمله كمدرب حراس للنادي 
األهلى، مشدداً أن الجهاز الفني يعمل بكل 
الفريق األحمر  البطوالت مع  قوة لحصد 

خالل الفترة المقبلة.
وقال مدرب حراس األهلى فى تصريحات 
لموقع وال فوت البلجيكي :«الفوز ببطولة 
السوبر سيمنحنا دفعة معنوية كبيرة..األمور 
حتى اآلن تسير بشكل جيد..بطولة الدوري 
ودورى أبطال افريقيا على رأس اهدافنا فى 

الفترة المقبلة«
وشدد ميشيل أن قمة األهلى والزمالك ال 
تقل عن ديربي لاير مدريد وبرشلونة على 
المستوى االفريقي، مؤكداً أن الجماهير فى 
مصر تعشق كرة القدم وتقدم كل الدعم لالعبين.

للمرة الحادية عشر فى تاريخه.كان األهلى هزم الزمالك 2-3 وتوج بالسوبر المحلى 

برشلونة يهزم فياريال 1-2 في الليجا اإلسبانية.. 
وميسي يخرج مصابا

    حقق فريق برشلونة فوزاً صعباً على ضيفه 
فيالاير بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي 
جمعت الفريقين مساء يوم الثالثاء بملعب “كامب 
نو”، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة 

الدوري اإلسباني لكرة القدم “الليجا”.
وجاءت جميع األهداف في الشوط األول، حيث تقدم 
برشلونة عبر المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان 
من خالل رأسية إثر ضربة ركنية نفذها األسطورة 
ليونيل ميسي في الدقيقة 6 ، وجاء الهدف الثاني 
عبر البرازيلي أرثر ميلو فى الدقيقة 15 بعد تسديدة 
صاروخية من قبل منطقة الجزاء، ليفاجئ بها حارس 

الغواصة الصفراء.

وقبل نهاية الشوط األول بدقائق قليلة قلص النجم 
الفارق  المخضرم سانتي كازورال  اإلسباني 
قوية من  تسديدة  الصفراء من خالل  للغواصة 

قبل منطقة الجزاء.
وتعرض أسطورة البارسا ليونيل ميسي إلصابة 
عضلية من جديد، بعد عودته أساسياً في مباراة 
اليوم، خرج على إثرها بين شوطي المباراة، وحل 

بدال منه الفرنسي عثمان ديمبلي.
الرابع  المركز  إلى  النتيجة ارتقى برشلونة  بهذه 
 10 الدوري اإلسباني برصيد  في جدول ترتيب 
نقاط، بينما احتل فيالاير المركز السابع بعد توقف 

رصيده عند 8 نقاط.

موناكو يحقق أول انتصار في الدوري الفرنسي على حساب نيس
1/3، خالل  فاز موناكو على ضيفه نيس      
المباراة التي جمعتهما يوم الثالثاء في الجولة السابعة 
من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي 

شهدت أيضا تعادل مارسيليا مع ديجون سلبيا.
وسجل أهداف موناكو ألكسندر جولوفين )هدفين( 
في الدقيقتين 29 و74 ووسام بن يادر في الدقيقة 
بورنر في  باتريك  نيس  فيما سجل هدف   ،80

الدقيقة 54.
ورفع موناكو رصيده إلى ست نقاط في المركز 
الموسم  األول هذا  انتصاره  السابع عشر محققا 
في  والخسارة  مباريات  في ثالث  التعادل  مقابل 
ثالث مباريات، فيما توقف رصيد نيس عند 12 

األهداف خلف  بفارق  الرابع،  المركز  في  نقطة 
آنجيه ومارسيليا، حيث تلقى هزيمته الثالث هذا 

الموسم مقابل أربعة انتصارات.
وفي المباراة الثانية، سقط فريق مارسيليا في فخ 

التعادل السلبي أمام مضيفه ديجون.
وفشل الفريقان في استغالل كافة الفرص السهلة 
التي سنحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما 

على نقطة.
ورفع مارسيليا رصيده إلى 12 نقطة في المركز 
نيس،  وأمام  آنجيه  األهداف خلف  بفارق  الثالث 
كما رفع ديجون رصيده إلى نقطتين في المركز 

العشرين األخير.

عمرو اجلنايني: خطأ التصويت حملمد صالح “غير 
مقصود” وكل الدعم لالعبينا احملترفني في اخلارج

 قال رئيس اللجنة 
المكلفة بإدارة االتحاد 
المصري لكرة القدم 
عمرو الجنايني، إن 
تواصل مع  االتحاد 
االتحاد الدولي للعبة 
)فيفا( فور إعالن 
نتيجة مسابقة األفضل 
العالم  على مستوى 
اعتماد صوت  دون 

مصر في نتيجتها.
وأوضح الجنايني، في 
بيان يوم األربعاء، أن 
الهدف من التواصل 

معرفة سبب الخطأ اإلداري في اإلجراءات والذي 
أنه  تأكده من  أدى الستبعاد صوت مصر، رغم 
السابقة  التصويت  فترة  خطأ غير مقصود خالل 
على تسلم اللجنة التي يرأسها مهام إدارة االتحاد، 
فضال عن أن الصوت المستبعد كان بكل تأكيد من 

نصيب محمد صالح.
وأكد أن االتحاد المصري استهدف من التحقيقات 
الخلل لعالجه وتصويبه  التي أجراها معرفة 

وضمان عدم تكراره وتحديد المتسبب رغم يقينه 
بأنه لم يكن مقصودا.

وشدد رئيس االتحاد المصري لكرة القدم على أن 
لكل العبي  التقدير واالحترام  يحمل كل  االتحاد 
المنطلق  الخارج، ومن هذا  في  مصر وسفرائها 
للتأكيد على  بمحمد صالح  هاتفيا  اتصاال  أجرى 
المحترفين  له ودعم كل  المصري  االتحاد  دعم 

والعبي مصر بصفة عامة.

تصريح »ناري« من يوفنتوس بعد فوز ميسي 
بجائزة »األفضل«

   أكد المدير الرياضي لنادي يوفنتوس 
اإليطالي، فابيو باراتيتشي، بأن جائزة 
»األفضل« الخاصة بـ«الفيفا«، كان 
يستحقها البرتغالي كريستيانو رونالدو 
وليس النجم األرجنتيني ليونيل ميسي.
وفي تعليق على تتويج نجم برشلونة 
ميسي ألول مرة بالجائزة، قال باراتيتشي 
في تصريحات لصحيفة »كوريري 
ديلو سبورت« اإليطالية: »نشعر 
بخيبة أمل بشأن الفائز بجائزة األفضل 

الليلة الماضية«.
وأضاف: »بينما ال نزال نحترم ميسي 
ونعتبره العبا عظيما، نعتقد أنه بعد 
الفوز بدوري األمم األوروبية والدوري 
اإليطالي وكأس السوبر اإليطالي واللعب 
في دوري األبطال، فإن رونالدو يستحق 

الفوز بالجائزة«.
وحاز ميسي على الجائزة المقدمة من االتحاد الدولي 
لكرة القدم في حفل أقيم بمدينة ميالنو اإليطالية، 
تفوقه على كل من رونالدو  الثالثاء، وذلك بعد 

والهولندي فيرغيل فان دايك.
وتعليقا على الفوز بالجائزة، أكد ميسي أن الفوز 
العالم يعد أمرا جميال،  بجائزة أفضل العب في 
مشيرا في الوقت نفسه أن البطوالت الجماعية أفضل.
التتويج  بعد  وأضاف ميسي، في تصريحات 
بالجائزة، أنه يقدم الشكر لكل من الذين ساهموا 
في أن يحصل على جائزة أفضل العب، مضيفا: 
»أشعر باالمتنان للفوز بتلك الجائزة، لكن الجوائز 
البطوالت  ثانوية وأهم شيء هو  تعد  الفردية 

الجماعية للفريق«.
وأكمل: »إنها ليلة مميزة لي، أنا محظوظ أني أجلس 
بجانب زوجتي ولدي اثنان من أبناني يحضران 
للمرة األولى، تياغو حضر مرة من قبل، لكنه ال 
يتذكر بالطبع، أنا سعيد أنني أراه هنا يتمتع بالليلة 

هذا شيء فريد بالنسبة لي«.
وفاز ميسي مع برشلونة بالدوري اإلسباني لموسم 
2019-2018، كما حصد الميدالية البرونزية مع 

األرجنتين في كوبا أميركا.
وسجل »البرغوث« 51 هدفا وصنع 22 في 50 
المسابقات، خالل  مباراة مع برشلونة في كل 

الموسم الماضي.
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Le Bloc québécois a proposé mercredi un train de mesu-
res qui favoriserait à ses yeux une meilleure protection 
des fleurons économiques du Québec, comme Bombar-
dier.

En présentant ces idées comme autant de raisons pour les Qué-
bécois de faire élire le plus de députés bloquistes possibles au 
scrutin du 21 octobre, le chef  Yves-François Blanchet a notam-
ment insisté sur sa volonté de mettre fin au «projet nocif» de 
commission pancanadienne des valeurs immobilières.
«Les députés du Bloc [...] servent beaucoup plus et beaucoup 
mieux le Québec que des députés qui s’en vont servir les inté-
rêts d’autrui sous prétexte qu’ils sont élus au Québec, mais [qui 
prennent] les ordres d’Ottawa ou de Toronto», a-t-il lancé au 
cours d’un arrêt de campagne dans la municipalité de l’Estrie qui 
a vu naître Bombardier, Valcourt.
Le Bloc croit pouvoir accentuer la pression sur Ottawa pour que 
le fédéral utilise de façon «plus active» la Loi sur Investissement 
Canada afin de protéger des entreprises québécoises comme Air 
Transat.
M. Blanchet n’a pas manqué de rappeler que, dans les dernières 
années, Rona a été achetée par le géant américain Lowe’s et que 
la chaîne de restauration St-Hubert est passée aux mains de pro-
priétaires ontariens.

Entre autres mesures, le Bloc mise sur une modification de la Loi 
sur les sociétés par actions qui permettrait aux entreprises québé-
coises de mieux se prémunir contre une passation à des intérêts 
étrangers.
Les troupes de M. Blanchet ont par ailleurs profité de l’occasion 
pour rappeler qu’ils sont pour un accord de réparation pour le 
géant de l’ingénierie SNC-Lavalin. Les bloquistes promettent de 
maintenir la pression pour un lancement immédiat de négocia-
tions en ce sens.

Le gouvernement Legault a déposé mercredi son projet de 
loi sur un mode de scrutin proportionnel mixte, qui devra 
être avalisé par un référendum lors des élections généra-

les de 2022.
C’est un recul partiel pour François Legault, qui avait promis de 
ne pas faire un Justin Trudeau de lui-même et de modifier le sys-
tème électoral à temps pour les prochaines élections. «L’enga-
gement qu’on a pris, c’est d’avoir un mode mixte dès le premier 
mandat», disait-il juste avant les élections.
Pendant les élections, il affirmait également qu’une «campagne 
électorale est suffisante» pour avoir la légitimité de changer le 
mode de scrutin.
Si les Québécois disent «oui» à la question référendaire qui leur 
sera posée lors des élections générales de 2022, la façon dont 
ils choisissent changera. Les citoyens voteront toujours pour un 
bon vieux député de circonscription, mais également pour un 
parti politique. Ce deuxième suffrage permet l’élection de dépu-
tés provenant de listes présentées par les partis, dans chacune 
des régions. Le mode de scrutin proposé propose 80 députés de 
circonscriptions et 45 députés «de liste».
La mécanique est complexe, mais l’objectif  est plus simple : s’as-
surer que le poids des partis politiques à l’Assemblée nationale 
soit plus représentatif  des votes exprimés lors des élections.
En octobre 2018, la CAQ a récolté 37,4% des voix, mais 74 cir-

conscriptions sur 125, soit près de 60% des sièges de députés. 
Une simulation effectuée par le secrétariat de Mme LeBel en 
donnerait plutôt 60, ce qui lui soufflerait sa majorité.
Deux circonscriptions seront protégées: les Îles-de-la-Made-
leine et Ungava. Pour avoir accès aux députés de «liste»: un parti 
politique devra atteindre la barre des 10 % de voix exprimées.
 Simulation
La Coalition avenir Québec n’aurait pas formé un gouvernement 
majoritaire avec le mode de scrutin proportionnel mixte, indique 
une simulation réalisée par le Secrétariat à l’accès à l’information 
et à la réforme des institutions démocratiques.
Élections 2018
CAQ (37,5 %): Siège 74 : Simulation : 60
PLQ (24,8 %) : Siège 31 : Simulation : 36
PQ (17,1 %) : Siège 10 : Simulation : 15
QS (16,1 %) : Siège : 10 :Simulation 14

Le gouvernement 
du Québec écarte 
pour le moment 
l’idée d’instaurer 

la gratuité des services de 
garde scolaire le midi, mais 
le ministre de l’Éducation 
souhaite un meilleur contrôle 
des frais qui sont facturés aux 
parents.
C’est ce que Jean-François 
Roberge a déclaré mercredi 
en réaction à la sortie d’un 
père indigné de devoir payer 
1400 $ par année même si son 
fils amène son lunch le midi.
Le ministre a admis mercredi 
qu’il s’expliquait mal l’écart 
des frais chargés par les ser-
vices de garde alors que cer-
taines écoles réclament 4 $ 
par jour et d’autres 8 $.
«Les écarts sont trop grands, 
j’ai de la misère à me les expli-
quer. On veut plus d’équité et 
un meilleur contrôle», a indi-
qué l’ex-enseignant. Il est 
prévu par la loi que les servi-
ces de garde soient autofinan-
cés et donc qu’il n’y ait pas de 
surfacturation, a rappelé M. 
Roberge.
Son ministère récolte pré-
sentement des données à 
l’échelle du Québec alors que 
le gouvernement n’a pas de 

données précises sur les frais 
chargés par les différents ser-
vices de garde.
«Cet automne, on fait un état 
des lieux. On a déjà com-
mencé à questionner l’ensem-
ble des écoles et on est en 
train de recueillir les infor-
mations pour voir les fluc-
tuations, les différences d’une 
école à l’autre», a expliqué le 
ministre.
Un père de famille de Sto-
neham-et-Tewkesbury, dans 
la région de Québec, doit 
payer 1440 $ de frais de garde 
pour que son enfant de 9 ans 
mange à l’école le midi avec 
son propre lunch, a rapporté 
le «Journal de Québec» mer-
credi.
De son côté, Québec solidaire 
a demandé au gouvernement 
d’instaurer la gratuité pour 
les services de garde scolaire.
«On est au 21e siècle, la majo-
rité des enfants passe toute 
la journée à l’école, on n’est 
plus à l’époque des mères au 
foyer, donc ça vaut la peine 
de mettre à jour», a déclaré 
la députée de Sherbrooke, 
Christine Labrie.
Cette dernière n’a toutefois 
pas été en mesure de chiffrer 
cet engagement.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est le moins qu’on puisse dire de la nou-
velle ville d’El Alamein située à 110 kms 
d’Alexandrie et à 250 kms du Caire où on 
aura investi près de 100 milliards de livres 

et où travaillent 100 000 ouvriers pour livrer dans 
huit mois une ville touristique de classe mondiale 
après 3 ans de labeur qui ont fait de 24 000 feddans 
désertiques la nouvelle ‘El Alamein’ où l’on devrait 
voir autour de 2 millions d’habitants.
On sait que déjà on y a construit la plus grande 
station au monde de dessalement de l’eau de mer 
avec une production de 150 000 mètres cubes d’eau 
potable par jour.
De plus, il est intéressant de savoir que la nouvelle 
El Alamein se trouve au bord de la méditerranée 
sur une plage où le sable est fin et blanc et l’eau 
de mer est de couleur turquoise sur une longueur 
de 14 kilomètres qu’on a dotée d’une promenade 
‘Board Walk’ (la plus longue du monde), tout le 
long de ses plages.
D’autre part, il reste à mettre les dernières touches 
pour livrer la construction de 15 tours d’habita-

tions, de 30 à 40 étages 
(4500 unités toutes ven-
dues) au bord de la mer en 
plus de 13 000 unités dans 
le quartier ‘Latin’ ayant le style Gréco-romain de 
celui qui ressemble aux  immeubles de centre-ville 
d’Alexandrie.
De plus, on a déjà terminé la 1ere étape de 
construction de deux universités : L’Université 
‘Arab Academy’ qui a ouvert ce mois-ci 4 facultés 
et l’Université internationale d’El Alamein qui 
ouvrira ses portes en Septembre prochaine où l’on 
verra près de 25 000 étudiants.
Autre le quartier Latin on a construit 44 autres 
immeubles dans le ‘Downtown’  de la ville en plus 
d’une salle d’Opéra ainsi qu’un centre de congrès et 
un mini ‘Disneyland’.
En terminant, la nouvelle ville d’El Alamein avec 
tous ses points d’attractions touristiques deviendra 
un grand concurrent à plusieurs villes touristiques 
dans la région telle que Dubai et même à des villes 
européennes.

La nouvelle ‘El Alamein’ : 100 milliards de livres et 
100 000 ouvriers font d’une terre désertique une ville 

touristique de 1ère classe.

Scheer vante son crédit d’impôt sur les rénovations vertes

Le Bloc mise sur une série de mesures pour protéger 
les fleurons québécois

Québec écarte la gratuité pour 
les services de garde le midi

Un référendum sur le mode de scrutin en 2022

Trudeau promet aussi des incitatifs aux rénovations vertes

Le chef  conservateur Andrew Scheer a 
insisté mercredi sur sa promesse d’instau-
rer un crédit d’impôt de 20% sur les réno-
vations d’habitations vertes s’il est porté au 

pouvoir.
M. Scheer a détaillé cet engagement au lendemain 
de celui, ambitieux, des libéraux de se doter d’une 
cible de zéro émission nette de carbone d’ici 2050. 
Face à cela, le chef  conservateur a voulu se présen-
ter comme plus «réaliste».
«Notre plan pour l’environnement a beaucoup de 
détails, de chiffres et de mesures pour montrer com-
ment on va atteindre les cibles [pour 2030] et avec 
le plan de Justin Trudeau, on recule», a-t-il lancé au 
cours d’un arrêt de campagne dans la circonscrip-
tion de Jonquière, à Saguenay.
Le plan environnemental des conservateurs a été 
accueilli avec scepticisme par de nombreux obser-
vateurs lors de son dévoilement en juin, de la même 
façon que l’objectif  2050 des libéraux mardi.
Les conservateurs soutiennent toutefois avoir plus de 
crédibilité sur ce front que leurs rivaux. Avec le crédit 
d’impôt annoncé mercredi, les troupes d’Andrew Scheer 
estiment que les Canadiens pourront économiser jusqu’à 

3800 $ en rénovations chaque année.
Ce crédit pourra s’appliquer à toute rénovation écoéner-
gétique de plus de 1000 $, et ce, jusqu’à concurrence de 
20 000 $.
Selon les chiffres avancés par les conservateurs, les bâti-
ments contribuent pour 12 % des émissions du Canada.
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Salah EL ACHKAR 

Le silence perturbé, 

 
Le silence est un monstre orage
Le calme est une  mer agitée
Dans l’esprit de mixture en pâturage
Où la tempête peut devenir une sérénité
 
Tes idées t’emportent vers l’inconnu
Tes pensés se mélangent dans un grand fût
Où la maturation se fermente comme la mélasse
Gonfle la tête et l’éclate en pièces touffues

Une dépression aigue se prononce
Les nerfs s’étends, le pessimisme s’enfonce
Profondément, les idées noires apparaissent  
Grandissent graduellement et la crise commence 

Déprimé, las des gros et lourds tracas
Essaye de s’en sortir il n’a pas l’embarras
De choix, condamné à perpétuité 
Sauve qui peut, avant que l’amertume suivra 

La solitude se mêle avec le stresse
Aucun pardon, aucune excuse, aucune promesse
Ta destination  lointaine reste inconnue
Ta dégradation dans le milieu fait appel à la détresse

Réveils-toi mon cher ami et regarde devant toi
La vie te sourie rattrape la, ne la lâche pas cette fois
Tu seras le plus heureux des hommes sur terre
Sois heureux et compréhensible, surtout, reviens à toi

Crée une ambiance digne de ta personne
Fréquente des amis, choisie une amie qui raisonne 
Elle te donnera des moments forts agréables  
Elle te sauvera de ta solitude et te couronne

Comme un Roi qui règne sur son Royaume
Avec dignité, fierté c’est la belle qualité d’Homme
Sois prudent et évite les mauvais et les médiocres 
Ton comportement t’élève à la distinction d’un  prud’homme  

Un gouvernement libéral réélu 
fournirait des prêts sans intérêts 
pouvant atteindre 40 000 $ aux 

propriétaires canadiens qui font des rénova-
tions vertes sur leur résidence, a promis le 
premier ministre Justin Trudeau mercredi.
«Vous méritez d’avoir un vrai plan pour 
lutter contre les changements climati-
ques», a lancé le chef  libéral depuis la 
municipalité britanno-colombienne de 
Delta, dans une attaque évidente contre 
les conservateurs d’Andrew Scheer.
Environ une heure plus tôt, le chef  
conservateur dévoilait aussi des détails 
sur sa propre promesse d’incitatifs aux 
rénovations éconénergétiques.
Les prêts proposés par les troupes de 
Justin Trudeau pourraient être rembour-
sés sur 10 ans dans le cadre d’une hypo-
thèque garantie par la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL).
Les Canadiens contractant un tel prêt 
pourraient recevoir un incitatif  variant 
entre 250 $ et 750 $, indiquent les docu-
ments fournis lors de l’annonce.
«Nous donnons plus d’argent dans les 
poches des gens, à l’avance, pour ceux qui 

veulent rénover leur maison [de façon à la 
rendre plus écoénergétique]. Les conser-
vateurs, eux, ne font pas du tout ça», a dit 
M. Trudeau en s’attaquant à la proposi-
tion de M. Scheer au même chapitre.
Les libéraux font le pari qu’ils parvien-
dront à engendrer la rénovation de 1,5 
million de maisons en cinq ans.

Deux politologues consultés par l’Agence 
QMI, mardi, estiment que M. Trudeau 
tente de couper l’herbe sous les pieds de 
M. Scheer sur le plan environnemental. 
Ils dénotent qu’il formule des promesses 
qui ressemblent à celles du chef  conser-
vateur, tout en faisant valoir qu’il propose 
de meilleures avenues.



     مصر القديمة هي هبة اآللهة!
وكان الفراعنة يحكم على األرض نيابة عن آبائهم اآللهة!

وكان القانون هو األساس الذي قامت عليه الحضارة الفرعونية!
وكانت العدالة هي الهدف الذي يصبو إليه الجميع!

وقصة القانون مثيرة جًدا في مصر الفرعونية!
خلق اآللهة مصر. ووضعوا العدالة بين الناس على األرض. وحكم الملوك 
وفًقا وتطبيًقا للعدالة؛ لذا كانت العدالة مهمة جًدا في مصر الفرعونية. 
وكانت جزًءا ال يتجزأ من كل جوانب المجتمع وثقافته. وكان القانون 
جزًءا أساًسا في حياة المصري القديم؛ إذ إن مصر الفرعونية هي التي 
أبدعت القانون. واعتبر المصري القديم أن لقرارات المحكمة أكبر األثر 
القانون، وتقديم  الخارجين على  يتم معاقبة  المجتمع. وكان  على حياة 
المساعدات لألطراف المتضررة. وكان يتم تعيين أفضل الرجال من 
مختلف أنحاء مصر كقضاة يسهرون على تحقيق العدالة وتطبيق القانون.
وكان الملوك الفراعنة مسؤولين عن جميع األمور القانونية في مصر. 
وكانوا يصدرون المراسيم ذات الطابع القضائي. وكان الوزير يعمل تحت 
إمرة الفرعون مباشرة كيده اليمنى. ووضع الفرعون الوزير على رأس 
اإلدارة القوية في مصر الفرعونية. وكان مسؤواًل عن النظام القضائي 
للدولة. وفوض الفرعون والوزير مسؤولياتهم القضائية واإلدارية إلى 

المسؤولين المحليين.
من  مجموعة  قبل  من  تدار  مصر  كانت  القديمة،  الدولة  ومنذ عصر 
المتمثلة  الشاقة  المهمة  الذين اجتازوا  الكتبة  المتعلمين وهم  الموظفين 
في تعلم القراءة والكتابة. وكان لطبقة الكتابة دور أساسي في ازدهار 
مصر وتطورها. وتطور القانون المصري ببطء شديد. وكانت القوانين 

تظل سارية المفعول لفترات طويلة للغاية. 
ومن هذا الوصف الواسع للهيكل اإلداري لمصر الفرعونية، ال يمكننا 
بعد أن نستنتج الطريقة التي كان يمارس بها القانون في الواقع. وعلى 
الرغم من أن الحجم الهائل لمواد المصدر المتاحة لنا، فإنه لم يتم إلى اآلن 
العثور على أي مثال للقانون المصري القديم المقنن قبل 700 قبل الميالد.

وفي ظل غياب قانون مقنن، يجب أن تستند معرفتنا بالقانون المصري إلى 
وثائق أخرى متاحة مثل العقود والوصايا وسجالت المحاكمة والمراسيم 
الملكية. وهذه لألسف لم تصل إلينا بأعداد كبيرة. ولحسن الحظ، يوجد 
استثناء واحد لهذا األمر جاء إلينا من منطقة دير المدينة الخاصة بمجتمع 
العمال في عصر الدولة الحديثة. وعلى مدار قرون عدة، أنتج سكان 
وتمتد  أرشفتها.  تم  التي  الوثائق  المدينة عشرات  بدير  العمال  مجتمع 
الحديثة  الدولة  عصر  مدار  على  الناس  هؤالء  خلفها  التي  السجالت 
في مصر الفرعونية. وتقدم تلك النصوص معلومات مهمة عن الحياة 
بالنظام  معرفتنا  في  كبير  بشكل  العمال. وساهمت  أولئك  اليومية عن 

القضائي المصري القديم.

ومن الصعب - استناداً 
إلى نصوص مثل سجالت المحاكمة - أن نميز القانون الجنائي عن فروع 
ًفا بوضوح داخل النظام  القانون األخرى. ولم يكن القانون الجنائي معرَّ
القضائي المصري القديم. وكانت هناك طريقة أخرى لتحديد القضايا 
الجنائية بوضوح في النصوص القانونية من مجتمع العمال بدير المدينة 
من خالل تقييم العقوبات التي تم تنفيذها في الحاالت المختلفة. وكان من 

الواضح أن كل التجاوزات كانت متساوية في العقوبة.

ويبدو أن السرقة كانت موجودة إلى حد ما في دير المدينة؛ فلدينا في 
السجالت العديد من االتهامات والتحقيقات والعقوبات المفروضة. ومع 
ذلك فإن العقوبات لم تتجاوز العقوبات االقتصادية حيث كان يضطر 
اللص إلى إعادة البضائع المسروقة. وباإلضافة إلى ذلك، يتعين عليه 
دفع تعويض يمكن أن يصل إلى أربعة أضعاف القيمة األصلية للبضائع 
المسروقة. إما إذا كانت البضاعة المسروقة ملًكا للدولة، فتكون العقوبة 
للفرعون، فكان اللص ٌمطالًبا  إذا كان المسروق ملًكا  أما  أثقل بكثير. 
بدفع ثمانين إلى مائة ضعف لألشياء المسروقة، باإلضافة إلى العقاب 

الجسدي مثل الضرب أو في حاالت نادرة تصل إلى اإلعدام.
وكانت النصوص القضائية الصادرة عن مجتمع العمال بدير المدينة 
غير حاسمة بخصوص ما يتعلق بالموقف القانون المصري القديم من 

كان  بالتأكيد،  لكن  واالغتصاب.  الزنا 
المصريون القدماء ينظرون إلى كل من االغتصاب والزنا كسلوك غير 
مشروع. وكان يتم التعامل معهما، في كثير من األحيان، في المحاكم. 
أما فيما يتعلق باألفعال األخرى التي يمكن أن نطلق عليها سوء سلوك 
جنسي مثل المثلية والبغاء، فال يبدو أن هذه كانت من الجرائم الجنائية. 
وكان االعتداء الجسدي بالتأكيد جريمة يُعاقب عليها القانون في المجتمع 
المصري القديم. وهناك بعض الحاالت التي تم فيها إدانة شخص ما إذ 

لقى الجاني عقوبة جسدية من نوع ما. 
والنظام  العدالة  إلهة  »ماعت«  الربة  وكانت 
الكوني مبدأً إرشادًيا داخل المجتمع المصري 
تقوم  الترابطية«  »العدالة  وكانت  القديم. 
وكانت  »ماعت«،  لمبادئ  وفًقا  العيش  على 
الغريب  ثم ليس من  مسؤولية جماعية. ومن 
أن تم اعتبار أهمية نزاهة القضاة المصريين 
القدماء استثنائية. وكان القضاة المصريون القدماء 
مسؤولين حكوميين يمثلون الفرعون في المسائل 
القانونية واإلدارية؛ لذا فإن أي سوء تصرف 
قضائي ينعكس بشكل مباشر على الفرعون؛ 
لذا تم اتخاذ جميع االحتياطات لضمان نزاهة 
مجتمع  نصوص  في  يتضح  وهذا  المحكمة، 

العمال بدير المدينة.
وقرب نهاية عهد الملك رمسيس الثالث حدثت 
أيدي واحدة من  الملك على  مؤامرة الغتيال 
الملكات وعدد من رجال بالط القصر الملكي. 
وشارك المؤامرة العديد من النساء من الحريم 
المكي، فضاًل عن عشرة من مسؤولي الحريم 
اكتشاف  تم  الخطة،  تنفيذ  وقبل  وزوجاتهم. 
خيانة أولئك والقبض على جميع المعنيين، وأمر الفرعون بمالحقتهم 
وتنفيذ العديد من األحكام القضائية الرادعة ضدهم. ونظًرا ألنه ال يمكن 
معالجة قضية بهذا الحجم من قبل محكمة قانونية عادية، فقد تم تعيين 
للتحقيق في  المسؤولين  تتألف من أربعة عشر من كبار  لجنة خاصة 

الجرائم ومعاقبة المذنبين.
وكانت المقابر - خاصة تلك التابعة للطبقة العليا – هدًفا للسرقة، وكان 
ذلك جريمة يُعاقب عليها القانون، ووصلت عقوبة السطو على المقابر 
الملكية إلى اإلعدام. وكانت المحكمة الكبرى التي يرأسها الوزير هي 

التي تحكم بنفسها في حوادث السطو على المقابر الملكية.
هذا بعض من كل أسس وتشريعات النظام القانوني المصري القديم الذي 

يوضح أن مصر الفرعونية هي التي علمت العالم كله. 

ذات يوم أحد
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القانون يف مصر الفرعونية!

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

ماء املوائد رحلة فريدة
بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

المسيح هو هللا، واكد  لها على أن  المصاحبة  الدالئل والمعجزات    تشير كل 
على هذه الحقيقة كيفية تعريف السيد المسيح لنفسه على األرض وماذا قال في هذا 
الصدد، ويؤكد المؤكد على أنه الرب اإلله الخالق لكل شئ في الوجود ، ونجد عليه 
كل الشواهد في العهد الجديد و العهد القديم على حٍد سواء حيث قال السيد المسيح 

عن نفسه في العهد الجديد التالي:
1 - األب ارسلني: 

- األعمال التي أنا أعملها هي تشهُد لي أن اآلب قد أرسلني »يو 5:36« 
- واألب نفسه الذي أرسلني يشهد لي : »يو 5: 37«

- ال يقدر أحد أن يُقبل إليَّ إن لم يجتذبه اآلب الذي أرسلني: »يو 6 : 44«
وهنا أحب التشديد على أن إرسالية االبن من اآلب ال تعنى أن األبن أقل من األب، 
ألن االبن إله من إله له نفس جوهر اآلب وطبيعته وهو مساٍو له في كل شئ وعن 
هذا قال القديس كيرلس األسكندري » ال يمكن لنا بحال من األحوال أن نفكر بأن 
االبن أقل من اآلب لمجرد أنه ُمرسل منه ألنه إله من إله بالطبيعة وبالحق ، وحيث 
أنه حكمة اآلب وقوته فإنه أُرسل كما يُرسل النور من الشمس وذلك لكي يجعل من 

الذي تنقصه الحكمة حكيماً«.
-2 السيد المسيح علَّمنا أنه نزل من السماء:

النبي  إلى تجّسده حيث قال اشعياء  القديم إشارة  العهد  نبوات  وهو أمر جاء في 
النبي في صالته                            64:1 . وقال داوود  السموات وتنزل« إش  ليتك تشُق  هلل » 
المزامير أيضا:  144:5« . وجاء في  »يا رب طأطئ سماواتك وأنزل » مز 
»طأطأ السموات ونزل ضباب تحت رجليه« مز 18:9. وجاء في سفر األمثال: 
»منَّ صعد إلى السماء ونزل. منَّ قبض الريح في حفنتيه. منَّ صر المياه في ثوب. 

منَّ ثبت جميع أطراف األرض. ما أسمه وما اسم ابنه لو عرفت« ، أم 4:30.
الرب يخرج من مكانه وينزل ويمشي على  ذا  النبي: »هو  وجاء في سفر ميخا 
النار«، »مي  أمام  الوديان كالشمِع  الجبال تحته وتنشُق  فتذوب  شوامخ األرض، 

.»1:3،4
كما أن السيد المسيح نسب إلى ذاته أنه نزل من السماء عندما رد على نيقوديموس 
الذي جاء يسأله لياًل عن شخصه وعن تعليمه قائاًل »ليس احد صعد إلى السماء إال 

الذي نزل من السماء ابن االنسان الذي هو في السماء« ، » يو 3:13«.
العرش  السماء عينها حيث  رفة أي  ُمعَّ السماء جاءت هنا  ويالحظ هنا أن كلمة 

اإللهي.
وعن أنواع السموات يقول األنبا موسى أسقف عام الشباب: »نحن نعرف ثالث 

سموات«: 
6:26« ، والمقصود بها  السماء  »مت  إلى طيور  الطيور: انظروا  -1 سماء 

المنطقة القريبة من األرض
يديه«، »مز  ُيخبر بعمل  ُتحّدِث بمجد هللا والفلك  -2 سماء األفالك: »السموات 

»1:19
-3 سماء الفردوس: وهي التي قال عنها القديس بولس »أعرف إنساناً في المسيح 
إلى  يعلم اختطف هذا  الجسد؟ لست أعلم، هللا  أم خارج  الجسد؟ لست أعلم،  آفي 

السماء الثالثة؟؟ »2كو 12:1-4«
-4 سماء السموات : حيث الخلود المقيم مع هللا بعد انتهاء فترة انتظار األرواح 

البارة في الفردوس وتكافأ إلى األبد في اورشليم السمائية .. إنها سماء الملكوت.
وللحديث تتمة بمشيئة األب واألبن والروح القدس اإلله الواحد أمين.

 وحتى نلتقى لكم كل سالم ونعمة.

هل املسيح هو اهلل؟؟

بقلم: بشــير القــّزي

بقلم:  االب / فريدريك اليسوعي

  ذات يوم أحٍد من شهر آذار منذ حوالي ثالث سنوات، قصدُت كنيسة 
الكبير في “أوترمون” في مدينة مونتريال وذلك  دير مار مطانيوس 
للمشاركة بجنّاز األربعين لوفاة والدة أحد أصدقائي. بعد ان أوقفت سيارتي 
بجانب رصيف أحد الشوارع المحيطة بالدير، أخذت أمشي نحو الكنيسة. 
ة الشمس الذهبية كانت تجد لنفسها  زرقة السماء كانت صافية بينما أَِشعَّ
أروقًة تسمح لها بالتسرب عبر األبنية لتطال بعضاً من أغصان الشجر 
المتعّري ومساحات من الطرقات واألزقًّة واألرصفة. رغم ذلك كان برٌد 
قارٌس لم يمنعه معطفي األسود من اختراقه للوصول الى صلب جسمي. 
بعد ان صعدت الدرج الرئيسي فتحت الباب الخشبي الخارجي ومن ثّم 
عبرت الرواق للوصول الى  الباب الداخلي. دخلت قاعة الكنيسة التي 
لليهود وقد تم ترميمه في بداية الثمانينات  كانت في ماٍض خال كنيساً 
الى  ينقسم  الكنيسة  الزوايا. بهو  المسّدسة  النجوم  انتزعت كل  ان  بعد 
أربعة أقسام: الوسط وهو يأخذ القسم األكبر من المساحة وهو مزنّر 
بجناحين واحد من اليمين واآلخر من اليسار يعتلي كلٌّ منهما المنطقة 
الوسطى بنحو ثالث درجات. أما القسم الرابع في صدر القاعة فما هو 
إال المذبح المرمري الجميل الذي يزيده رونقاً الحائط المزيّن برسومات 

فسيفسائيّة والمتواجد خلفه.
الممر األيمن  القداس، دخلت من  تتوافد لحضور  بينما كانت الجموع 
للصالة وجلست على طرف أحد المقاعد الطويلة المصنوعة من خشب 
أفّكر  لوقايتها. ورحت  بفارنيش خاص  والمطلية  الصلب  السنديان 
بعائلة  البالد في زيارة البنتنا في دبي وإذ  الموجودة خارج  بزوجتي 
من ثالثة أشخاص طلب مني احد أفرادها الغوص داخل المقعد إلفساح 

مجال لهم بالجلوس.
أزحت نفسي نحو اليسار حتى وصلت الى جوار سيدة في العقد الثامن 
من العمر كانت قد دخلت من الممر األوسط وكان  يجلس عن يسارها 
التي  المسافة  الممر األوسطي. كانت  األقرب من  المكان  يأخذ  رجل 
تفصلني عنها بمثابة ما كان يأخذه معطفها الذي طوته على المقعد عن 
يمينها والحقيبة الجلدية السوداء التي وضعتها فوقه. كانت ترتدي على 
رأسها مندياًل ابيض عليه رسومات سوداء يغطي معظم شعر رأسها وقد 
تمكنت بصعوبة من ربطه بعقدتين تحت ذقنها. أعادني منظهرها الى ايام 
طفولتي حيث كانت النساء يرتدين مناديل على رؤوسهن عندما يدخلن 
الكنائس! كان لها بعض البدانة في جسمها وكانت ترتدي فستاناً قماشه 
معّرق بألوان مائلة لألزرق  وسترة كحليّة. اما أنفها فكان بحجمه يعطيها 
نوعاً من الوقار وباألخص بالتالولة البارزة على جانبه األيمن. أما عيناها 
فكانتا كبيرتين يكلّلهما حاجبان لم يعبث بهما ملقط شعر منذ زمٍن بعيد!
وما مّر وقت قصير لجلوسي حتى عطست السيدة عطسة دوت الصالة 
بصوتها وكانت قد تلقتها بسرعة البرق بكّفيها كليهما. بعد دقائق تلت 
العطسة األولى عطسة ثانية ثم ثالثة الى ما هنالك.  وكانت مواظبة على 
تلقف العطسات بكفيها كاملة ما خال القليل من الرذاذ الذي كان يفلت 

من بين أصابعها!
لم يكن بإمكاني الهروب من موقعي ال من ناحية اليمين وال من ناحية 
اليسار. جعلت انتظر الفرج او نهاية القداس وكان عمودي الفقري يزداد 

تقويساً نحو اليمين مع كل عطسة!
أن كان وصول “البركة”. وللذين ال يعرفون  بلّة”  وما زاد “الطين 
بالتفصيل كيفيّة إيصال البركة لدى الموارنة الى جميع المصلّين سأحاول 
ان اشرحها باختصار. يُعطي  الكاهن البركة الى عدد من األطفال الذين 
يلبسون اثواباً بيضاء. يتوزع األطفال الصالة أقساماً بحيث يذهب كلٌّ 
البركة للجالس على طرف كل صف وذلك بلمس يده.  منهم إلعطاء 
عندئٍذ على كل من تصله البركة ان يوصلها الى الجالس بجنبه. وطريقة 
اإليصال تتم بأن المستلم يضم كفيه ليتمكن العاطي من ان يطبق بكفيه فوق 
يديه، ثم المستلم يفتح يديه ليعطي بدوره البركة لجاره بنفس الطريقة...

ذرعت لّما جاء دوري. ال مجال للفرار. أطبقُت كفّي وادرت يدّي نحوها 
وأغمضت عينّي. المسألة ال تستغرق أكثر من جزء من الثانية! ...بعد 
اكثر من ثانية كنت مازلت أشعر بيدّي عالقتين بين كّفيها كما كنت أشعر 
بنوع من الرطوبة الالصقة تغطي ما لمست من بشرتي. فتحت عينّي 

ألجدها تبتسم لي وهي تميل رأسها من اليمين الى اليسار! 
انتظرت بفارغ الصبر وقت المناولة ألتمكن من مبارحة مكاني. كنت 
تجهد الختراق جلدي. ذهبت  الجراثيم  بأن  الوقت  ذلك  اشعر طوال 
بأسرع ما يمكن الى الحمام ألغسل يدّي مراراً عديدة. وبعد ان انتهيت 

لم أعد الى مكاني!

الموائد« ألبي  المغربية »ماء  الرحلة  تعد     
سالم العياشي )ت1090هـ( وثيقة ال تقدر بثمن 
في دراسة الحركة الفكرية والروحية بالمغرب 
فهي من »أعظم  العربي،  الوطن  أنحاء  وباقي 
أقبلت  ، حيث  العلمية«  المغرب  أهل  رحالت 
المغرب وخارجه،  في  العلمية  األوساط  عليها 
فتعددت نسخها الخطية  داخل المغرب وخارجه 
 ، منها«  كبير  تخلو خزانة عالم  تكاد  إذ »ال   ،
نظرا الحتفائها بأجواء الحياة في مغرب القرنين 
كثير  في  بل  الهجريين  والحادي عشر  العاشر 
الفترة، خاصة  تلك  إبان  البقاع اإلسالمية  من 
الرحلة  بها هذه  اتصفت  التي  الموسوعية  وأن 
وأحداث  ألخبار  موثوقا  مصدرا  »جعلتها 
الرحلة،  اتبعته  الذي  الخط  العصر على طول 
بوصفها للبالد واألحوال السياسية واالجتماعية 
بنظرة رحالة  ، وذلك  والعلمية«  واالقتصادية 
عالِم صوفي مدرك لرسالته في المجتمع، ومما 
يرفع من قيمة هذه الرحلة كونها تشتمل »زيادة 
الكاتب، على  بها  التي مر  البلدان  على وصف 
تاريخية،  تراجم علماء مشهورين، وإشارات 
، حيث  تخلو من طرافة«  فقهية ال  ومناظرات 
أن  البحث يحاول  أسلوب جديد في  »يظهر 
إلى ذلك  المحدود  المغربي  النطاق  يتجاوز 
األدنى،  الشرق  إلى  يمتد  الذي  الواسع  الفضاء 
ما عنها  نوعًا  الدراسية  المناهج  تختلف  حيث 
التصنيف  تتسم طرائق  المغرب، وحيث  في 
 ، بميزات من طراز جديد  التأليف  ومواضيع 
والتميز،  الرحلة لالختالف  وبذلك دشنت هذه 
ومما يعزز من قيمتها أيضا كون صاحبها »لم 
والتأليف  النظم  فنون  في  قال  يكن مجرد عالم 
واقع  استوعبت  بل كان شخصية  استطاع،  ما 

مجتمعها  قضايا  مع  وتفاعلت   ، عصرها« 
وأسهمت في ترسيخ األمن الروحي للمغاربة.

العياشي،  أبو سالم  الفريدة  الرحلة  مؤلف هذه 
هو عبد هللا بن محمد بن أبي بكر بن يوسف بن 
موسى بن محمد بن يوسف بن عبد هللا العياشي، 
بكنية  اشتهر  آيت عياش.  أو  نسبة آلل عياش 
العياشية  الزاوية  أبرز شيوخ  أبي سالم، من 
المغربي  المالكي،  الدين،  بعفيف  يلقب  ، كان 
بقيت من شهر شعبان  لليلة  اإلدريسي. ولد 
بآيت عياش  1628م(  4 ماي  )1037هـ:  سنة 
بالقرب من قرية تازروفت – على بعض أودية 
أحد روافد واد زيز- التي كان انتقل إليها أجداده 

من قصر ولتدغير من فجيج. 
    تلقى أبو سالم العياشي تعليمه األول على يد 
بكر )ت1067هـ( مؤسس  أبي  بن  والده محمد 
إلى  بعد  فيما  التي تحولت  آيت عياش  زاوية 
اسم زاوية حمزة بن أبي سالم عبد هللا العياشي 
الزاوية  باسم  أيضا  )ت1030هـ(، واشتهرت 
فيه مدارك  نمت  الذي  المكان  العياشية، وهي 
إلى  العلم  أن يرحل في طلب  قبل  أبي سالم، 
بالد درعة حيث الزاوية الناصرية، ثم إلى فاس 
الظروف  له  تتح  القرويين، »ولم  حيث جامعة 
التي عرفها المغرب أواسط القرن الحادي عشر 
الهجري أن يرحل إلى الدالء وال إلى مراكش، 
الودية  بالعالقات  األولى  فاستغنى عن زيارة 
بينه  كانت  التي  العلمية واألدبية  والمراسالت 
كأبي علي  الدالئية  الزاوية  وبين بعض علماء 
الحسن بن مسعود اليوسي... كما لم يزر الثانية 
مكتفيا بصحبة أشهر علمائها أبي بكر بن يوسف 
الحج في  أثناء رجوعه من  السكتاني« ، وذلك 

رحلته األولى سنة 1059هـ.

بين  مكانة مرموقة  العياشي  أبو سالم  احتل     
افتتان  به من  تميز  لما  أبناء عصره، نظرا 
حيثما  العلم  بطلب  وولع  واألسفار،  بالتنقل 
وإنما طالب ذوق  دنيا  يكن طالب  لم  إذ  كان، 
وعلم، مما أسهم في بلورة تجربته، وفي تنوع 
مشاهداته وانطباعاته ، فالرجل أخذ عن األعالم 
الذين أدركهم بالمغرب، حتى بلغ مرتبة التمكين 
السفر  الكبرى، ألن  الرحلة  أهلته لخوض  التي 
كما  التمكين،  بلوغ  بعد  إال  يكون  القوم ال  عند 
السفر ال  أبو سالم في رحلته: »إن  ذلك  نقل 
إذا  للطالب  فينبغي  التفرقة،  إال  للمبتدئ  يورث 
وجد الشيخ أن يكون مالزما لخدمته، وال يفارق 

صحبته إال بعد التمكين« . 
البالد  إلى  الرجل ثالث مرات     هكذا، رحل 
أربابه  العلم في مظانه وعند  ليتتبع  المشرقية 
يترك  فلم  بسهم مصيب مع أصحابه،  ويرمي 
إال  إال قصده وسمع منه، وال متصوفا  عالما 
فأفاد واستفاد، حتى  بما عنده،  زاره وتبرك 
اجتمع له من األسانيد والروايات واإلجازات ما 
 ، بدوا وحضرا  لغيره من معاصريه  لم يجتمع 
و«اتسمت شخصيته باطالعها الوافر على علوم 
فاهتمت في علوم  الحقيقة والشريعة واألدب، 
الحقيقة بالطرق الصوفية والمرويات المسلسلة 
والتبرك، واهتمت في علوم  األوراد  إطار  في 
الشريعة بالعقائد والمعامالت في إطار المذهب 
المالكي والعقيدة األشعرية، واهتمت في األدب 
التعبير عن  النبوي وبجوانب  المديح  بشعر 
 . النقدية«  اآلراء  والمناسبات وبعض  الذات 
ل أبو سالم العياشي »ظاهرة علمية  وبذلك، شكَّ
للتدريس  للتفرغ  أهلته   ، فريدة في عصره« 
مثل  المشرقية  البالد  في بعض  والتأليف سواء 

المدينة المنورة، أو في مراكز العلم المشهورة 
بزاويته في مسقط  بالمغرب مثل فاس، وكذلك 

رأسه بآيت عياش.
الطاعون  بعدوى  العياشي  أبو سالم  توفي      
)1090 هـ:  القعدة سنة  18 ذي  الجمعة  يوم 
1679م(. وشّكل رحيله خسارة كبيرة للتصوف 
آثار علمية  ما تركه من  المغرب، ولعل  في 
نفيسة، تكون عزاء لفقدانه المفاجئ، فإلى جانب 
الرجل خزانة عامرة  ، ترك  الكثيرة  مؤلفاته 
بالكتب، تضمنت نفائس المخطوطات وغرائب 

اآلثار.
والعرفان دورا مهما في  التربية  أهل  لعب    
إحياء األمل في نفوس المغاربة عبر زرع بذور 
الروحية  األدوار  الروحي، من خالل  األمن 
واالجتماعية والعلمية والجهادية التي قاموا بها، 
المغرب  التي عرفها  العصيبة  الظروف  فأمام 
أبو  قرر  الهجري،  الحادي عشر  القرن  خالل 
الحج قصد  إلى  الرحلة  العياشي خوض  سالم 
المثول بين يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص بكرة وعشيا يستشفع 
إلى هللا في دفع األسواء وإزالة األدواء  به 
بلده، وقد كانت األهوال  وإعادة األمن ألهل 
أعظم من  نفع ودفع  يقول: »وأي  إذ  عظيمة، 
بكرة وعشيا، في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يدي  بين  المثول 
التي كانت عليهم، واألهوال  الشدائد  أوقات 
التي صارت لديهم، أستشفع به إلى هللا في دفع 
األسواء، وإزالة األدواء« ، فعندما تشتد المحن 
يفر اإلنسان لخالقه ويقطع العالئق ليتصل برب 
الخلق محمد  بأكمل  إلى هللا  فيستشفع  الخالئق، 
الروحي في رحلة  ملسو هيلع هللا ىلص.  فما هي تجليات األمن 

»ماء الموائد«؟
   طمح الرحالة أبو سالم العياشي إلى االنتماء 

لكل الطرق الصوفية التي سادت زمانه، وتوثيق 
الروابط مع شيوخها، عن طريق »االنتماء 
يستوعب  جعله  ما  ذلك  ولعل  السندي«، 
التي عرفت  الصوفية األربعين  الطرق  كل 
الطريقة  أدخل  أول من  في زمانه، بل كان 
الروحي  الجانب  ليدعم  للمغرب،  النقشبندية 
ح قواعد هذه  واإليماني لصوفية بلده، حيث وضَّ
فيها من  الطريقة وأصولها في رحلته، وذكر 
كالم السادات النقشبندية، ما رأى فيه كفاية في 
لمن وجد مرشدا  إلى سلوك طريقهم  التشويق 
تختلف  الطريقة ال  أن هذه  أو صحبة، ومؤكدا 
يقول: »ومن  الشاذلية، حيث  في جوهرها عن 
تأمل رشحات النقشبندية وحكم الشاذلية لم يجد 
بينهما اختالفا إال بعض االصطالحات الراجعة 
القلبية  الظاهرة، وأما األعمال  إلى األعمال 
. وذلك  العرفانية فال فرق أصال«  والمنازالت 
ما أسهم في تقوية الوازع اإليماني عند المغاربة 

وتثبيت األمن الروحي.
إلى  باالنتماء  العياشي  اهتمام  أن  يبدو       
المغرب والمشرق،  الصوفية في  الطرق  كل 
مفادها عدم   قد حمل في طياته رسالة ضمنية 
تمييز  أو  تفضيل طريقة صوفية على أخرى 
شيخ معين، حيث التركيز على األصل المتمثل 
في االعتصام بالكتاب والسنة، وال يهم بعد ذلك 
إلى هللا  الطرق  فكل  اختالف االصطالحات، 
الفهم،  يعزز هذا  الروحي، ومما  األمن  تخدم 
تتبنى طريقة  تكن  لم  العياشية  الزاوية  كون 
المعاصرة  الزوايا  باقي  صوفية محددة مثل 
كتب  وخزانة  علم  زاوية  كانت  وإنما  لها، 
وحلقات درس ومذاكرة، فكانت عالقة الطالب 
بالشيوخ عالقة علمية صرفة يجمعهم طلب 
بهذه  ونستدل  والوطن،  الدين  وحب  العلم، 
الميزة على »مرونة المدرسة المغربية وانفتاح 
الثقافات«  حمايًة لألمن  أبنائها على مختلف 
األخذ من  إمكانية  له؛ حيث  الروحي وتعزيزا 
اآلخر وإفادته ونفعه، في سياق التبادل اإلنساني 
تجلياته وأبعاده، فال توجد  بكل  »الروحي« 
تقوقع في طريقة معينة،  قبلية وال  أو  عصبية 
الكبرى هي توحيد هللا عز وجل  الغاية  ألن 
قال  بذكر هللا، كما  والطمأنينة  األمن  وتحقيق 

تعالى: ﴿أاََل ِبِذْكِر للّاِ َتْطَمِئنُّ اْلُقلُوُب﴾ .
العياشي في  الرحالة  إسهام  يدل على   ومما 
لم  أنه  للمغاربة كذلك،  الروحي  األمن  ترسيخ 
يؤسس لنفسه طريقة خاصة به وبمريديه، على 
أن  يريد  قدرته على ذلك، وكأنه  الرغم من 
يؤكد أن الحفاظ على الوحدة الروحية للمغاربة 
االعتصام  مقدم على كل عمل؛ حيث ضرورة 
بالكتاب والسنة وال ضرر بعد ذلك من االستفادة 
من كل الطرق الصوفية مادامت تستمد حياتها 
من أصل واحد، هو الوحي اإللهي المتمثل في 
الروحي  القرآن والسنة، وبذلك شّكل األمن 
الزوايا في  األوليات في منهج شيوخ  أولوية 
المغرب، كما ظهر ذلك جليا في الرحلة الفريدة 

»ماء الموائد«.
     

الجزء العاشر

وزير اخلارجية يوقع بروتوكول اسرتداد “التابوت الذهيب للكاهن 
جنم عنخ” من متحف املرتوبوليتان بنيويورك

المصرية  اآلثار  الحثيثة الستعادة  إطار جهود مصر  في    
المصرية ومؤسساتها  الدولة  توليه  بالخارج وما  المهربة 
الحضاري،  تراثها وتاريخها  للحفاظ على  بالغ  اهتمام  من 
والدور الذي تضطلع به وزارتا الخارجية واآلثار في مجال 
استعادة اآلثار المصرية المهربة، وفي إطار التعاون الثنائي 
بين  المبرمة  التفاهم  األمريكية ومذكرة  المتحدة  الواليات  مع 
وزيرّي خارجية البلدين في نوفمبر 2016 بشأن حماية اآلثار 
المصرية من التهريب، فقد نجحت مصر في استرداد القطعة 
نجم  المصري  للكاهن  الذهبي  “التابوت  المصرية  األثرية 
“المتروبوليتان” في  بمتحف  والتي كانت معروضة  عنخ” 
الخارجية في  نيويورك، حيث شارك سامح شكري، وزير 
بوالية  األمريكي  العام  المدعي  بمكتب  التابوت  استالم  حفل 
نيويورك، وقام بتوقيع البروتوكول الخاص باستعادة التابوت 

مع المدعي العام األمريكي في نيويورك.
هذا، وقد جاء استرداد التابوت األثري على إثر التعاون بين 
استمر ألكثر  والذي  المصرية واألمريكية  المعنية  السلطات 

العامة  القنصلية  بين  التنسيق  من عام، خاصة من خالل 
لجمهورية مصر العربية في نيويورك ومكتب المدعي العام 
األمريكي في نيويورك، بالتعاون مع وزارة اآلثار المصرية 
ومكتب النائب العام المصري، وهو التعاون الذي كشف عن 
التحفظ  ثم  األثرية من مصر،  القطعة  عدم شرعية خروج 
للسلطات  تسليمه  لحين  األمريكي  الجانب  التابوت من  على 

المصرية.
الخارجية  أكد وزير  المناسبة،  بهذه  ألقاها  التي  كلمته  وفي 
على أن التعاون والجهد المشترك الذي بذلته سلطات الدولتين 
والذي أسفر عن استعادة القطعة األثرية الهامة، يعكس مدى 
التعاون الوثيق والعالقات القوية بين مصر والواليات المتحدة 
الثقافي  تراثها  األمريكية، مؤكداً حرص مصر على حماية 
أينما وجد، ومشدداً على ضرورة التصدي بكل حزم لحاالت 
تهريب اآلثار والمقتنيات الثقافية، مستعرضاً الجهد الذي تقوم 

به مصر في هذا الخصوص.
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أبو حجاج

 جمرد كلمة
س : أشمعنا مصر هي التي تتعرض لهجوم شرس من كل إتجاه ؟! 

ج:  ألنها إذا ُقويت ُقوي الوطن العربي كله .   

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

وال يـوم أُخونـه!!

بدء التحضري حلفل تعامد 
الشمس على متثال 

رمسيس الثاني

مئات الرجال والنساء 
يسبحون عراة يف حبر الشمال 

مالبس إيفانكا ترامب يف األمم 
املتحدة تثري جدال!

اكتشاف قارة مفقودة غرقت من ماليني السنني

اقتحموا أكرب قصر خاص بفرنسا وسرقوا 
مليوني يورو.. بدون سالح

لوحة يف مطبخ عجوز.. 
قد تباع بـ 6 ماليني دوالر

  الحروب السياسية وما اكثرها هذه األيام وكلها موجهة ضد الحزب الليبرالي. تارة صورة 
الوزراء ومرة اخرى تعيين قنصل فخري لسوريا في مونتريال... وكلها قصص  لرئيس 

اليجب ان تكون جزء رئيسي من الحرب االنتخابية.
ابعاد  له  انه  البعض  الوزراء جاستن ترودو وتصرف يقول  القصة االولى حول رئيس 
يعتقد  . وهذا  تنكرية منذ عدة عقود  باللون االسود في حفالت  عنصرية حيث لون وجهه 
البعض انه فيه عنصرية وسخرية من السود. واعتذر ترودو وقال انه لم يقصد االساءة وان 
نظرته لالمور أصبحت أكثر عمقا وتطورا عما كانت عليه وهو صغير. ورغم كل الظروف 

المحيطة بالصورة فهو يعترف بالمسؤولية ويعتذر.
الكثير من اإلنجازات على المستوى االقتصادي والسياسي  ومنذ ان جاء ترودو حقق 
النسيج  التي تكون  المتنوعة  بين األعراق واالجناس  بالتقريب  واالجتماعي. وكذلك ساهم 
للبالد. واعماله خير دليل على شخصه وحكمه. وارتفعت شعبيته كرجل شاب  الوطني 

ومتواضع يسير بين الناس ويعمل لهم ولبلدهم المشترك كندا.
هذه القصة أصبحت جزء من المعركة االنتخابية والتي يبدو ان الحزب الليبرالي مع برنامجه 
بالدرجة االولى  المحافظين  أمام  يتقدم  َوبل  يقارب  بدأ  االقتصادي واالجتماعي والسياسي 

والديمقراطيين.
وسبب ظهور هذه الصورة هي ان احد المحافظين -- وعندما بدأت شعبية ترودو ترتفع كثيرا 

عن بقية المرشحين -- قرر إرسال الصورة الى مجلة أمريكية كبيرة!!!
التركيز عليها واهمال بقية جوانب  التوقيت لبحث هذه القصة غير سليم حيث اصبح 

االنتخابات وبرامج األحزاب.
اعتقد اننا نواجه مسالة اخالقية وبالتاكيد هذا التدخل بهذا الوقت ليس من مصلحة المحافظين. 
بل وربما الكثير من المحافظين - وهم على مستوى جيد من االخالقية - اليوافقون على هذا 
النوع من االعمال والتدخالت بهذا التوقيت النها تضر بمصالحهم وسمعتهم وعملهم قبل أن 

تضر بالليبراليين.
الشخصية مهمة في الحكم وال يجوز أبدا التساهل مع العنصرية ولم يقصد ترودو االهانة وإنما 
زي تنكري في حفل ولهذا اعتذر وقال بانه سيتابع محاربة العنصرية ودعم الثقافات واالعراق 

المتمثلة بالشخصية الكندية كما يُبين سجله عبر السنوات الطويلة الماضية وسجله بالحكم.
القصة الثانية تدور حول االعتراض لى قبول تعيين قنصل سوري فخري على أساس انه 
مؤيد لحكم الرئيس السوري بشار األسد. كندا عالقاتها الرسمية مقطوعة مع سوريا وقبلت 

بالسابق بقنصل فخري معارض للحكم في سوريا.
وبغض النظر ان ُكنتُم من المؤيدين او المعارضين اليجب ان يصبح السوريين وقصة تعيين 

جانبية جزء رئيسي من معركة ورأس حربة ضد الليبراليين في أوج المعركة االنتخابية.
ودعونا نتذكر بان كندا بزعامة ترودو كانت اول من مد يد العون للسوريين لحمايتهم من 
السياسي مؤيدين او معارضين. اعتقد هنا ان  انتمائهم  النظر عن  الحرب وبغض  ويالت 
للدفاع عن ترودو النه دافع عن جميع  يتقدموا  السوريين مؤيدين او معارضين يجب ان 

السوريين في كندا وخارجها بالمعنى اإلنساني الواسع.
اما االن دعونا نعود الى البرامج  االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئة ومن هو أفضل 

األحزاب لكندا... قرروا بناء على اولوياتكم.

كندا واحلروب السياسية

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

  ذكرت تقارير علمية، أن باحثين 
أسفل  مفقودة  قارة  اكتشفوا  هولنديين 
الضوء على  يسلط  ما  أوروبا، وهو 
الذي شهدته خريطة  التغيير،  حجم 

العالم على مدى العصور.
إن  نقلت شبكة “سي  وبحسب ما 
إلى هذا  اهتدوا  الباحثين  فإن  إن”، 
أثناء إجرائهم دراسة  االكتشاف 
المعقدة  الجيولوجية  التركيبة  على 
األبيض  البحر  للتضاريس في منطقة 

المتوسط.
العظمى”  “أدريا  اسم  وجرى إطالق 
بمساحة  الجديدة، وهي  القارة  على 
الخاضعة  تعادل جزيرة غرينالند 

لسيادة النرويج.
المتوارية  القارة  أن هذه  العلماء  وأورد 
عن األنظار، كانت جزءا من شمال 
أفريقيا، ثم انفصلت عن المنطقة وغرقت 

نحو  قبل  األوروبي،  الجنوب  مياه  تحت 
140 مليون سنة.

التكتونية  علوم  في  الباحث  وقال 
أوتريخت  القديمة في جامعة  والجغرافيا 

إن  فان هينسبيرغن،  الهولندية، داوي 
إجازاتهم  يقضون  الناس  كبيرا من  عددا 
السنوية على جزء من تلك القارة دون أن 

يكونوا على دراية بذلك.

الوحيد  الجزء  أن  وأضاف 
الجزيرة،  تبقى من هذه  الذي 
هو المنطقة الممتدة من تورين 
الحذاء، أي  يشبه  ما  وتشكل 
إلى جبال في  إيطاليا إضافة 

فرنسا واليونان وتركيا.
الهولندي،  العالم  وأوضح 
الجبال في  يدرس  الذي كان 
المتوسط، “أغلب  منطقة 
التي  الجبلية  السالسل 
تعود  للبحث،  أخضعناها 
انفصلت عن شمال  قارة  إلى 
إفريقيا قبل ما يزيد عن مئتي 

مليون سنة”.
واعتمد الباحثون على برنامج 
رقمي خاص، فضال عن بيانات جيولوجية 
المحتملة  الخارطة  يرسموا  مفصلة، حتى 

لما صار يوصف بـ”القارة الثامنة”.

����ك رس���وم���ه ألن�����ي ق�������رأُت ف����ي ك����فِّ

وَع���رف���ُت ب��أن��ي ف���ي ُم��ج��م��ل خ��ط��وط��ه

وأِن�������ْك ف���ي ق��ل��ب��ي ب���ك���ام���ل ح����دوده

إط���ال���ة ال���وح���ي ف���ي حل���ِظ���ة وُص���ول���ه

وروع�����ة خ��ي��ال��ي ب���ح���ض���ورِك ح��ض��وره

ب���ن���ش���وة س���ي���اق���ه ورائ�������ع ق���ُب���ول���ه

ب���ف���رح���ة ع���ط���ائ���ي وواف�������ر ج���ه���وده

وأن�����ِت ف���ي خ��ي��ال��ي ِش���ع���ري وج����ذوره

أس���ب���ح ف����ي ب����ح����ِرك ع������ازم ع���ُب���وره

أُداع������ب خ���ي���اِل���ْك ف���ي حل��ظ��ة ش����روده

وُح�����ِب�����ْك ل��ق��ل��ب��ي ش������رٌف يَ���ن���وُل���ه

أداري������ه ي���ا روح�����ي م���ن ع���ن ح��س��وده

أع����ش����ق ه��������واِك وأص��������ون ع���ه���وده

وق���ل���ب���ك ي����ا روح������ي ح���اف���ظ وع�����وده

ذاك�����ر ه������واِك ف���ي ص���ات���ه وس���ج���وده

ودالل���������ك خ����ي����ال ح���ب���ي���ب ي������زوره

ف���ي ك����ِل ال��ق��ص��ائ��د أب����ي����اْت ت��ق��ول��ه

�����ْك ب���ط���ول���ه ألن�������ي ق����������رأُت ك�����فِّ

ورأي������ُت ب���أن���ي ف���ي ت��ق��اط��ع خ��ط��وط��ه

وأِن������ْك ف���ي ق��ل��ب��ي ب��س��ت��ان��ي وزه����وره

���ْل خ��ل��وده وق��ل��م��ي ب����وج����وِدْك يُ���س���جِّ

ل��وج��وده ق��ي��م��ة  ال  روح����ي  ي���ا  ودوِن������ك 

���ة ال���وح���ي ب���ح���ض���ورِك ح��ض��وره وق���مِّ

وروع������ة خ��ي��ال��ي ف���ي حل��ظ��ة وُص���ول���ه

ح���ال���ف ي����ا روح������ي ل��ل��ع��م��ر أص���ون���ه

أخ��ون��ه  ي��اح��ي��ات��ي  ي���وم  ف���ي  أف���ّك���ر  وال 

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

بقلم: كنده الجيوش

  أعلن أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بدء استعدادات 
الشمس  تعامد  المحافظة مبكًرا النطالق مهرجان 
على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبده الكبير 
أسوان يومي 21  السياحية جنوب  أبوسمبل  بمدينة 

و22 أكتوبر القادم.
المحافظ مساء  الذي عقده  االجتماع  ذلك خالل  جاء 
تعامد  لمهرجان  التحضيرات  لمتابعة  الثالثاء؛  اليوم 
الشمس، وأعطى المحافظ توجيهاته، خالل االجتماع، 
المسبق من اآلن  بالتنسيق  المعنية  الجهات  لكافة 
لالستعداد الجيد الستقبال هذا الحدث العالمي الفريد 

وإنجاح فعالياته المتنوعة على الوجه األكمل.
العام ستشهد مشاركة  احتفاالت هذا  أن  إلى  ولفت 
واسعة من فرق الفنون الشعبية بمختلف المحافظات، 
ترفيهية  أجواء  مباشر في إضفاء  بشكل  تساهم  والتي 
أنها ستقدم عروضها  أهالي أسوان، خاصة  على 
والفلكلورية واالستعراضية في مدن ومراكز  الفنية 

المحافظة.
بقيادة  اآلثار  الكبير من وزارة  بالدعم  إبراهيم  وأشاد 
الدكتور خالد العناني، ووزارة الثقافة بقيادة الدكتورة 
إيناس عبدالدايم، بجانب جهود الهيئة العامة لقصور 

يتكاتف  أحمد عواض، حيث  الدكتور  بإشراف  الثقافة 
أوجه  كافة  لتقدم  الواحد  الفريق  بروح  للعمل  الجميع 

الدعم إلنجاح فعاليات المهرجان.
العام للمحافظة حازم عزت بعقد  كما كلف السكرتير 
الجهات األمنية والتنفيذية  لكافة  تنسيقي  اجتماع 
تنفيذها  الواجب  والتكليفات  المهام  لتحديد  المعنية 
المراكز والمدن  تكليف رؤساء  من كل جهة، مع 
المواقع  لتأهيل  اللوجستية  والمساعدات  الدعم  لتقديم 
بجميع  الشعبية  الفنون  لفرق  التي ستشهد عروضا 
المحافظة، عالوة على رفع درجة االستعداد  أنحاء 
بالمستشفيات وفرق االنتشار السريع لإلسعاف سواء 
أبوسمبل  أسوان  أو على طريق  المعبد  داخل منطقة 

السياحي.
العام حازم عزت  السكرتير  من جهته أوضح 

تعامد  أن فعاليات مهرجان 
الشمس ستشهد مشاركة 8 فرق 
فنون شعبية بإجمالي 300 فنان 
أسوان وتوشكى  وفنانة؛ وهي: 
وبورسيعد وغزل المحلة وملوي 
الجديد؛  والوادي  وقنا وشالتين 

بتقديم عروضها  الفرق  حيث ستقوم هذه 
بمدن  الثقافة  الفنية في مسارح وقصور وبيوت 
النوبة  أمبو ونصر  السباعية والرديسية وكوم 

ودراو، بجانب مركز ومدينة أسوان، وذلك خالل الفترة 
من 16 إلى 18 أكتوبر.

وأشار إلى أن فرق الفنون الشعبية ستتوجه إلى مدينة 
لتقديم عروضها  أكتوبر؛  السياحية في 21  أبوسمبل 
في ليلة تعامد الشمس بصحن معبدي أبوسمبل، عقب 
لتقدم عروضها  تنتقل  ثم  الصوت والضوء  عرض 
أثناء  الفنية  تختتم عروضها  فيما  المدينة،  بوسط 
المعبد وسط  بساحة  الشمس  تعامد  مشاهدة ظاهرة 

اآلالف من السائحين والزائرين المصريين.

والنساء  الرجال  مئات  تعرى     
بحر  مياه  في  بريطانيا، وسبحوا  في 
للصندوق  الباردة، دعما  الشمال 
برعاية  الخاص   Mind الخيري 

النفسية. الصحة 
بأنه   ،Daily Mirror وتفيد صحيفة 
شارك في هذه العملية التي نظمت يوم 
في  وساهم  الجاري،  سبتمبر   22 األحد 
من  أكثر  الخيري،  الصندوق  هذا  دعم 
700 رجل وامرأة، وبعد انتهاء الفعالية 

المشوي. اللحم  تناولوا جميعا 
منظم  أعلن جاكس هيغنسون،  وقد 

كانت على مستوى  بأنها  الفعالية، 
رفيع هذا العام، مشيرا إلى أن من بين 
أشخاص من ذوي  فيها  المشاركين 
و«كانوا جميعا  الخاصة،  االحتياجات 
وكانت  ويتعانقون،  ويبتسمون  فرحين 
تكن  لم  ممتعة جدا.  الوضع  مراقبة 
والتعري،  المالبس  نزع  الفعالية  فكرة 
فيها  المشاركون  الناس  لقد غامر  بل 

وكان لهم نفس الشعور واالحساس«.
الفعالية  في  المشاركات  إحدى  وتقول 
واندمجنا  )41 سنة(، »لقد جازفنا 
بالحياة وكشفنا  واستمتعنا  بالطبيعة، 

الجميع  لعب  لقد  الفريدة.  أجسامنا 
كان  لقد  الماء وصرخوا وضحكوا.  في 

مثيرا«. المشهد 
في  نظمت  مشابهة  فعالية  أن  ويذكر 
شهر يونيو 2019  بإيرلندا شاركت فيها 

 Strip تحت عنوان  فقط  امرأة   1800
لمكافحة  كانت مكرسة   and Dip
 700 أكثر من  السرطان، حيث جمع 
األطفال  لعالج  يورو، خصصت  ألف 

بالسرطان. المصابين 

   أثارت مستشارة الرئيس األمريكي وابنته، إيفانكا ترامب جدال واسعا عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، بسبب إطاللتها في اجتماع عقد ضمن فعاليات الجمعية العامة لألمم المتحدة 

في نيويورك.
وحضرت إيفانكا ترامب ندوة أقيمت في الجمعية العامة لألمم المتحدة حول حرية األديان، 
ضمت عددا من الناشطين في هذا المجال من أنحاء العالم، إال أن إطاللتها أصبحت محل 

انتقاد عدد من رواد مواقع التواصل االجتماعي بسبب قيمصها الشفّاف. 
وقد ارتدت ابنة الرئيس األمريكي قميصا أزرق اللون وتنورة بيضاء زينتها بعض األزهار.

وعلق ناشطو مواقع التواصل، على إطاللة إيفانكا، إذ استذكروا كالما سابقا لوالدها، حين 
انتقد في العام 2011 عضو الكونجرس السابق بارني فرانك، بسبب إطاللة »غير مالئمة«، 

مستخدمين نفس تعبير والدها النتقادها.

القرن     تعرض صاحبا قصر مشيد في 
السابع عشر شمال شرق باريس لالحتجاز، 
مؤخراُ على يد لصوص نجحوا في االستيالء 
على حوالي مليوني يورو )2.2 مليون 
دوالر(، على ما أفادت النيابة العامة المحلية.
في منطقة موالن،  العامة  النيابة  وأوضحت 
أن الوقائع حصلت قبيل الفجر في قصر فو 
لو فيكونت المشيد في القرن السابع عشر.

يكونوا مسلحين.  لم  اللصوص  أن  ويبدو 
تقييد يدي  إلى  وقد عمد ستة رجال ملثمين 
باتريس  الكونت  القصر،  ورجلي صاحبي 
دو فوغ )90 عاماً( والكونتيسة كريستينا 
العنق  )78 عاماً(، باستخدام ربطات 
بأي  أن يصابا  بالكونت، من دون  الخاصة 

جروح، بحسب مصدر في الشرطة.
وأشار المصدر إلى أن اللصوص فتحوا خزنة القصر وسرقوا خصوصاً 

أحجاراً كريمة بينها قطع زمرد.
التحقيق إلى الشرطة القضائية في فرساي  العامة مهمة  النيابة  وأوكلت 

التي كان عناصرها موجودين في الموقع.
ملكية  أكبر  ألف زائر سنوياً، وهو  فيكونت 250  لو  فو  ويستقبل قصر 

خاصة تاريخية في فرنسا مع أراض تمتد على 500 هكتار.
بعد حوالي 60  بين 1656 و1661 على  المشيدة  الهندسية  التحفة  هذه 

الـ14 من  لويس  الملك  أثارت غيرة  باريس،  كيلومترا جنوب شرق 
صاحب القصر نيكوال فوكيه الذي أودع السجن مدى الحياة لهذا السبب.
باذخة على شرفه في  مأدبة  بعد  فوكيه  بتوقيف  أمر  الملك  أن  ويحكى 
فيه واأللعاب  الموجودة  المياه  بنوافير  الـ14  لويس  أبهر  الذي  القصر 
النارية ومأدبة الطعام الفاخر التي ضمت أصنافاً تكفي ألكثر من 1000 

شخص وجودة العروض المقدمة فيه.
وبعد توقيف نيكوال فوكيه، استولى الملك على القصر وأفرغه من أجمل 

القطع الموجودة فيه قبل نقلها إلى اللوفر وفرساي.

منذ وقت  لوحة مفقودة  قيمة    قدرت 
القرن  إيطالي في  فنان  طويل رسمها 
الثالث عشر وعثر عليها في مطبخ 
عجوز فرنسية بما يصل إلى ستة ماليين 

يورو وستباع في مزاد الشهر المقبل.
التي  وترجع لوحة “كرايست موكد” 
أوائل  إلى  الفنان تشيمابوي  رسمها 
إيريك توركا  النهضة وقدرها  عصر 
القدامى في  الفنانين  المتخصص في 
بين أربعة وستة  يتراوح  بما  باريس 
مليون دوالر(وستباع  يورو )6.6  ماليين 
يوم  باريس  الشمال من  إلى  المزاد  في 

27 أكتوبر.
إناء  بالقرب من  اللوحة  ولسنوات علقت 
الفرنسية في  العجوز  للطهي في مطبخ 
الفرنسية.  كومبياني شمالي العاصمة 
لتشيمابوي عندما جاء  اللوحة  وتبين أن 
لتقييم  متخصص من صالة مزادات 

مقتنيات المرأة.
تاريخ  وقال توركا ، “هذا عمل مهم في 
الفن. شيمابوي…انفصل عن النمط 
اليوناني في الرسم دون منظور وقدم 
اإلنسانية في 1280 وكان هذا جديدا تماما، 

لقد كان ثوريا”.


