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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

اللهم إني قد بلّغت أللهم فأشهد
في  الليبرالي  الحزب  فوز    
االنتخابات التشريعية التي انتهت 
الموافق 21  مساء يوم األثنين 
اكتوبر الجاري بعدد من المقاعد 
حكومة  لتشكيل  تؤهله  التي 
من األقلية، ال ينفي تقدم حزب 
من  وفوزه،  عليه  المحافظين 
بنسبة  الشعبي  التأييد  حيث 
أصوات  من  بالمائة   34.4
بالمائة   33 مقابل  الناخبين، 
خسر  الذي  الليبرالي  للحزب 
المقاطعات  المقاعد في  من  عدداً 
الشرق األطلسية وفي مقاطعة 
كيبيك، في الوقت الذي نجح فيه 
حزب المحافظين الحفاظ على 
شعبيته في مقاطعات البراري في 
وسط الغرب الكندي، والذي بعث 
زعيمه السيد أندرو شير برسالة 
الحزب  صريحة وواضحة لزعيم 
ترودو،  جوستان  الليبرالي 
لتولي  جاهزون  أنهم  مفادها 
السلطة عندما تسقط حكومته بعد 
تراجع التأييد الشعبي له وللحزب 

الليبرالي.
كلمته،  السيد شير في  وأضاف 
حكومة  تحويل  في  نجحنا  لقد 
في  باألكثرية  تتمتع  كانت 
أقلية  واليتها األولى إلى حكومة 
في  والدعم  المقاعد  وحصدنا 
البالد وأصبحنا في  انحاء  سائر 
الطليعة من حيث تأييد الناخبين.

للموقف  الشخصي  وتقديري 
الكندي في ظل تشكيل  السياسي 
الليبراليين  من  أقلية  حكومة 
التي وقع  تؤكد حجم األخطاء 
أثناء  ترودو  السيد  فيها 
واليته األولى في ظل حكومة 
سلباً  وأثرت  األغلبية  من 
له  الشعبي  التأييد  نسبة  على 
الليبرالي بشكل كبير،  ولحزبه 
مأزق  في  بالفعل  وضعه  ما 
لن  األقلية  تشكيل حكومة من 
تتمتع بحرية تمرير تشريعات 
القوانين بسهولة رغما عن أنف 
الحال  المعارضة كما كان عليه 
تتمتع  حكومته  كانت  عندما 

باألغلبية في واليته األولى... 
بأن  يتوقع من اآلن  أن  بل عليه 
األمور ستتجه نحو األسوأ في 
فازت  قوية  ظل وجود معارضة 
الشعبي  التأييد  بأعلى نسبة من 
الحزب  فوز  رغم  كندا  في 
التي  المقاعد  بعدد  الليبرالي 
تؤهله من تشكيل حكومة من 
األقلية في الوقت الراهن، والذي 
منه  ستخلق  إما  بأنها  اعتقد 
أو ستقضى عليه  حقيقياً  زعيماً 
الليبرالي  الحزب  وعلى شعبية 
المحافظين  حزب  لصالح 

لسنوات عديدة قادمة.
والسؤال األهم ويفرض نفسه 
ترودو  السيد  تعلّم  هل  بقوة 
الدرس الذي حّوله من رئيس 
حكومة أغلبية إلى رئيس حكومة 

أقلية؟ 
األيام  تُجيب عنه  هذا ما سوف 
القليلة  والشهور  واألسابيع 
حجم  تفاقم  ظل  في  القادمة 
المعيشة  وغالء  العام،  الدين 
المفروضة  العامة  والضرائب 
الكنديين  المواطنين  على كاهل 
أنواع  مع نقص وتراجع كافة 
المقدمة  االجتماعية  الخدمات 
المستويات  كافة  على  لهم 
سياسية  بعواقب  تنذر  والتي 
واجتماعية على مستوى كبير 
من الخطورة إن لم يتم التصدي 
قبل هذه  لها من  الجاد والحاسم 
لها عدم  أتوقع  التي  الحكومة 
النجاح واالستمرارية في ظل 
وجود معارضة قوية وممثلين 
أقوياء ألحزاب سياسية كندية 
سياسات  مع  تتفق  ال  اخرى 
السياسات  أو  الحكومة  هذه 
إن  ترودو،  للسيد  السابقة 
الجديدة في  لم توفق حكومته 
لكل هذه  المناسبة  الحلول  ايجاد 
المزيد من  القاء  المشاكل دون 
المواطنين  الضغوط على كاهل 
النهاية ال  البسطاء، ألنه وفي 

يصح إال الصحيح.
اللهم إني قد بلغت اللهم فأشهد !!

5 سياسـة

year

إذا استطاع الشعب اللبناني السمو فوق النعرات الطائفية 
التغيير  آفاق  إلى  بلبنان  بالعبور  سينجح  والحزبية، 

المنشود »الدين هلل والوطن للجميع«.
ألن لبنان في البداية والنهاية فوق الجميع ووحدة الشعب 

اللبناني ستنجح في إثبات ذلك وإن كره الكارهون!!
فريد
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Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

اشتباك بني األمن وموالني حلزب اهلل 
مع استمرار االحتجاجات يف لبنان 

جملس النواب يدين التدخل “غري املقبول” من الربملان األوروبي 
يف الشــأن املصـــري

عبد املهدي : استقالة احلكومة دون 
بديل دستورى يعرض البالد إىل الفوضي

هيئة األرصاد تناشد املصريني: ال خترجوا 
اجلمعة إال للضرورة

  انطلقت صباح اليوم احتجاجات 
عنيفة في ساحة التحرير وسط بغداد، 
الشوارع  إلى  بالنزول  دعوات  بعد 
مجددا، الجمعة، فيما حاول اآلالف 

اقتحام المنطقة الخضراء.
وأفادت مصادر أمنية أن قوات األمن 
العراقية أطلقت الغاز المسيل للدموع 
واستخدمت قنابل الصوت، لتفريق 
المتظاهرين من الساحة، فيما رصدت 
العشرات من حاالت االختناق من 

جراء التعامل األمني.
كان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد 
الجمعة  تظاهرات  استبق  المهدي، 
بخطاب للشعب العراقي، أشار فيه 
الحكومة تضع على رأس  أن  إلى 
واألمن  الحريات  ضمان  أولوياتها 
واالستقرار، وتوفير أفضل الخدمات 
للمواطنين، وتحقيق  العمل  وفرص 

النمو االقتصادي للبالد.
سيتم  أنه  المهدي  عبد  وأوضح 
عن  بعيدة  وزارية  تعديالت  إجراء 
العمل  جانب  إلى  المحاصصة، 

خارج  سالح  أي  وجود  منع  على 
إطار الدولة.

رفض  على  الحكومة  رئيس  وشدد 
وجود أي قوات أجنبية دون موافقة 
السلطات العراقية، مضيفا أنه يجري 
إلبعاد  إقليمي  مؤتمر  لعقد  العمل 
العراق عن الصراعات بالمنطقة، فضال 
للمجموعات  يسمح  ال  تشريع  عن 

المسلحة بتشكيل أحزاب.
وقال عبد المهدي في خطابه: “ندعم 
تشكيل مجلس القضاء األعلى لمالحقة 
الفاسدين، وتقليص رواتب المسؤولين 

العراقيين إلى النصف”.
وفيما يتعلق بالدعوات للتظاهر، أشار 
عبد المهدي إلى أن “التظاهر حق 
شرعي للعراقيين”، مؤكدا على ضرورة 
أن تكون التظاهرات “مرخصة من 

قبل الدولة لحمايتها”.
ودعا عبد المهدي المتظاهرين للتعبير 
عن آرائهم بطريقة سلمية، مشيرا إلى 
أن استقالة الحكومة من دون بديل 
دستوري يعني ترك البلد للفوضى.

الجوية  األرصاد  هيئة  ناشدت    
المصرية المواطنين بعدم الخروج إال 
في حالة الضرورة القصوى، بسبب 
حالة عدم االستقرار في األحوال الجوية 
التي ستستمر حتى السبت، وستبلغ 

ذروتها الجمعة.
بيان  في  األرصاد،  هيئة  وذكرت 
المنخفضة  السحب  تكاثر  أن  لها، 
والمتوسطة سيؤدي إلى سقوط أمطار 
غزيرة ورعدية على محافظات السواحل 
الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال 

ووسط سيناء.
بينما ستكون األمطار »متوسطة الشدة 
على القاهرة ومناطق في شمال الصعيد 
وجنوبا على مدينتي حاليب وشالتين«.

الهيئة  »تناشد  البيان:  في  وجاء 

المواطنين بعدم التواجد في األماكن 
الجمعة،  غزيرة،  أمطار  بها  التي 
بقدر اإلمكان إال في حالة الضرورة 
القصوى )..( منعا للتكدسات المروية، 
ولمساعدة الجهات المعنية في إزالة 
الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط 

األمطار«.
وكانت أمطار غزيرة سقطت، الثالثاء، 
على أجزاء من مصر. وقررت الحكومة 
إغالق المدارس والجامعات في ثالث 
محافظات، من بينها القاهرة، األربعاء، 

نتيجة تنبؤات بأمطار أكثر غزارة.
كما تسببت األمطار الغزيرة في محافظة 
السويس )شرقي القاهرة( في إغالق 
حركة  أمام  السويس  القاهرة  طريق 

المرور.

وزارة  في  رفيع  مسؤول  أعلن    
عن  “البنتاجون”،  األمريكية  الدفاع 
خطط إلرسال فرق قتالية وعشرات 
الدبابات من نوع “أبرامز” األمريكية 
على  الحفاظ  أجل  من  سوريا  إلى 

حقول النفط هناك.
وقال المسؤول في تصريحات صحفية 
أوردتها قناة “العربية” اإلخبارية، اليوم 
الجمعة، إن الواليات المتحدة تسعى 
إلى نشر نصف كتيبة قتالية من أحد 
األلوية المدرعة بالجيش، تضم أكثر 
من 30 دبابة من طراز “أبرامز”، إلى 
جانب مئات الجنود إلى شرق سوريا، 

حيث توجد حقول نفط مربحة تحت 
سيطرة القوات الكردية المشاركة في 
القتال بقيادة الواليات المتحدة ضد 
تنظيم”داعش”، الفتا إلى أن تلك القوات 
الكردية ستواصل مشاركتها في تأمين 

هذه الحقول.
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
اقترح، األربعاء، أنه سيبقي قواته في 
المنطقة الجنوبية الغربية الصغيرة في 
منطقة التنف، وكذلك حول حقول النفط 
الحيوية التي استولى عليها “داعش”، قبل 
أن تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية 

المدعومة من الواليات المتحدة.

حكمة العدد

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

البنتاجون: إرسال عشرات الدبابات 
ومئات اجلنود األمريكيني لسوريا

  وقع اشتباك اليوم الجمعة في 
ساحة االعتصام الرئيسية في بيروت 
بين متظاهرين وموالين لحزب هللا، 
تبعته اشتباكات بين األمن اللبناني 

وعناصر حزب هللا.
وقد تم اختراق عدد من أنصار حزب 
هللا للمحتجين مرددين شعارات موالية 
لنصرهللا، وبوقوع اشتباك بينهم وبين 
محتجين في ساحة رياض الصلح 
ببيروت. وتدخلت قوة من مكافحة 
الشغب لتفريق الطرفين. كما قامت 
قوات مكافحة الشغب بإقفال مداخل 

ساحة الشهداء في وسط بيروت.
واشتبك األمن اللبناني مع مؤيدين 
لحزب هللا في وسط بيروت واعتقل 
وسط  التوتر،  مثيري  من  عددًا 
استفزاز بعض العناصر للقوى األمنية 
إلى  األنباء  وتشير  والمتظاهرين. 
وقوع إصابات في هذه االشتباكات.

في سياق متصل، اعتدى موالون لحزب هللا 
على وسائل اإلعالم في ساحة االعتصام في 

وسط بيروت.
وكان عدد من اللبنانيين قد بدأوا بالتوافد اليوم 
الجمعة إلى مختلف ساحات االحتجاج عبر 

البالد لليوم التاسع على التوالي.
ونصب مئات المحتجين اللبنانيين الخيام وأعاقوا 
حركة المرور في الطرق الرئيسية وناموا في 
الساحات العامة لفرض حملة العصيان المدني 

ومواصلة الضغط على الحكومة للتنحي.
وظلت البنوك والجامعات والمدارس مغلقة اليوم 

الجمعة، وهو بالعادة يوم عمل في لبنان.
وجيزة  لفترة  متظاهرون  أغلق  أيضًا،  واليوم 
الطريق السريع الذي يربط مدينة صيدا الجنوبية 
ببيروت، وأحرقوا إطارات وعرقلوا حركة المرور. 
وفيما بعد، أزال الجيش اإلطارات وأعاد فتح 

هذه الطريق.
كما أقام متظاهرون خيامًا على الطريق السريع 
الرئيسي الذي يربط شرق بيروت بغربها، وال 
يسمح إال بمرور سيارات اإلسعاف والمركبات 
العسكرية. كما اعتصم آخرون على المدخل 

الشرقي لبيروت.
وقد أغلق الجيش اللبناني الطرق المؤدية إلى 
القصر الرئاسي في بعبدا بعد دعوات للتظاهر 

هناك.
وفي بيان لها اليوم، حّذرت قيادة الجيش اللبناني 
من الممارسات المسيئة والمخالفة للقانون من 
قبل المعتصمين، كما اعتبرت أن حرية التعبير 
إلى  دعت  لكنها  دستوريًا  مصانة  والتظاهر 

»احترام حرية التنقل«.
وخالل الـ8 أيام الماضية، انتشرت احتجاجات 
اللبنانيين من الشمال إلى الجنوب مرورًا ببيروت. 
وعلى الرغم من وعود الحكومة ورئيس الجمهورية 
باإلصالح، يواصل المحتجون حراكهم، قائلين 
فاسدون  البالد  في  الحاليين  المسؤولين  إن 

ويجب أن يرحلوا.
في سياق متصل، أيدت البطريركية المارونية 
مصغرة  حكومة  بتشكيل  المتظاهرين  مطلب 
أن  وذّكرت  والتكتالت،  األحزاب  خارج  من 
»الشعب هو مصدر السلطات وفق الدستور«. 
وأضافت: »ليعلم المسؤولون في الدولة أنهم 
مسؤولون عن الخسائر بماليين الدوالرات«.

أما أمين عام حزب هللا، حسن نصرهللا، فاعتبر 
في كلمة له اليوم أن »لبنان يمر بمرحلة حساسة 
وخطيرة«، مؤكدًا أن ورقة اإلصالحات التي 
اعتمدتها الحكومة »خطوة أولى لكنها ال تلبي 

الطموحات«.
الشعبي،  الحراك  »يحترم«  أنه  نصرهللا  وأكد 
مدعيًا أنه لم يشارك بالحراك إلبعاد الصبغة 

السياسية والحزبية عنه. وقال نصرهللا إنه لم يهدد 
المتظاهرين متراجعًا عما قاله سابقًا، معتبرًا أن 
»ما يجري يجب أن ُيوظف لمصلحة البالد«.

ورأى نصرهللا أن الحراك حقق إيجابيات في أيامه 
األولى، حيث فرض على الحكومة إنجاز ميزانية 
خالية من العجز والضرائب. وانتقد نصرهللا من 
»سّخف« ورقة اإلصالحات الحكومية، التي 

وصفها بـ«غير المسبوقة«.
وأشاد نصرهللا بخطاب رئيس الجمهورية ودعوته 
ناشطي الحراك للحوار، محّذرًا من الفراغ الذي 
ينادي به البعض. كما اعتبر نصرهللا أن »البعض 

يحضر لحرب أهلية« في لبنان.
وتابع نصرهللا: »الفراغ في لبنان قد يؤدي إلى 
فوضى وانهيار.. ومن مسؤولية حزب هللا حماية 

لبنان في الداخل أيضًا«.
ورفض نصرهللا الدعوات النتخابات مبكرة مبررًا 
انتخابي  قانون  على  اتفاق  وجود  بعدم  ذلك 
جديد. كما رفض إسقاط أو استقالة الحكومة.

يذكر أن أنصار ميليشيا حزب هللا حاولوا أمس 
الخميس التشويش على المحتجين ولجأوا إلى 
أسلوب بث الشعارات الطائفية المؤيدة لخامنئي.

وقوع  أكدت  و«الحدث«  »العربية«  مصادر 
العديد من اإلصابات في صفوف المتظاهرين 
بعد عراك باأليدي اتهمت عناصر من حزب 
هللا بافتعاله، انفض بعد تدخل األجهزة األمنية.

  أدان مجلس النواب بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان األوروبي 
وتفصيال،  جملة  القرار  رفضه  وأعلن  مصر،  في  اإلنسان  حقوق  حالة  عن 
باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل 
استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي ال يعيرها مجلس النواب 

أو الشعب المصري أي اعتبار.
وذكر مجلس النواب، في بيان اليوم الجمعة، “ال يعلم البرلمان المصري من 
أين أعطى البرلمان األوروبي نفسه الحق تقييم اآلخرين، بينما كان األولى به 
أن يركز اهتمامه على دول االتحاد األوروبي وما يشوب حالة حقوق اإلنسان 
فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على 
ازدواجية  عن  ينبئ  بما  ذاتها،  األوروبية  فيها  بما  المختلفة  اإلعالم  وسائل 
واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي 

عالقة بحقوق اإلنسان”.
وأضاف البيان “وإذ يأسف مجلس النواب المصري لهذا النهج الهدام والمغرض، 
ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول في الشئون الداخلية لمصر، فإنه 
يدين بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات وأكاذيب وتجعله غير ذي قيمة، 
كما تجعله والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافيا 

واإلقليمي، وال يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة”.
وتابع: “كان مجلس النواب المصري يتوقع من البرلمان األوروبي أن يكون 
عند مستوى المسئولية التي تفرضها المصالح المشتركة والعالقات االستراتيجية 
التي تجمع بين االتحاد األوروبي ومصر، وأن يتبنى مدخال بناء لخلق أرضية 
االتحاد  بين  الشراكة  أهداف  بتحقيق  يسمح  مشترك  وتعاون  لحوار  مشتركة 
األوروبي ومصر، إال أن البرلمان األوروبي اختار أن يسير في فلك أطراف 
مغرضة معروفة بعدائها ألي تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دؤوبة 
مخططاتهم  لتنفيذ  أو  ضيقة  مصالح  لتحقيق  العالقات  هذه  وتسميم  إلفساد 

العدائية ضد الدولة المصرية.
ورفض مجلس النواب، بكل قوة، أي تدخل في الشأن الداخلي لمصر، وأي 
إساءة للسلطة القضائية المصرية، كما يدين الروح االستعالئية التي كشف عنها 
القرار المذكور والتي ال تشجع على أي تفاعل أو حوار بناء بين المؤسستين 
وأمام تحقيق قوة دفع في االتجاه الصحيح في العالقات بين البرلمان األوروبي 

ومجلس النواب المصري.

وأكد المجلس أنه ينظر لما جاء في هذا القرار المعيب على أنه كالم مرسل 
عار عن الدليل واإلثباتات وأنها مغالطات وادعاءات ال أساس لها من الصحة، 
تنم عن انحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر، معربا عن أسفه ألن يصبح 
البرلمان األوروبي مطية في أيدى عدد من األطراف والمنظمات غير الحكومية 

ذات األهداف المشبوهة واالرتباط بتنظيمات إرهابية معروفة للكافة.
وأوضح مجلس النواب أن مصر ستستمر في جهودها الوطنية لتعزيز حقوق 
اإلنسان، ولن تثنيها عن ذلك أي أصوات مغرضة، وأنه من المعلوم أن مصر 
ستتقدم في األسابيع القليلة المقبلة بتقريرها الوطني لجلسة االستعراض الدوري 
الشامل لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف تستعرض فيه بكل شفافية ومصداقية 
وفي إطار روح التعاون البناءة مع مختلف الشركاء الدوليين ما حققته مصر 
خالل السنوات األربع الماضية من إنجازات وما واجهته من صعوبات وآمالها 

بالنسبة للمستقبل.
وشدد المجلس على أن ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير حقوق اإلنسان 
لم يكن يوما مدفوعا برأي هذا الطرف األجنبي أو ذاك، وأن مصر ليست في 
حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان األوروبي، 
فما تقوم به الدولة المصرية من خطوات إنما ينبع عن إرادة سياسية ووطنية 
أكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق اإلنسان جزء ال يتجزأ من عملية التنمية 
الشاملة، ولذا فإنها حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب 
االتفاقيات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان وكذا االلتزامات الدستورية بموجب 
2014 وما تضمنه من طفرة في مجال حماية  الصادر عام  البالد  دستور 

الحقوق والحريات وتأكيد على دولة سيادة القانون.

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

Tél.: (514) 744-0203
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Seta Marachian    
5855, Gouin Ouest
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Tél.: (514) 334-8641
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Tania Kanou     
740, Côte Vertu
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Tél.: (514) 744-2555
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خدمة توصيل الدواء جماناً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian



بقلم:  رفاه السعد

  حضرت قبل ايام مهرجان تورنتو السينمائي ألفالم الشرق 
االوسط وشمال افريقيا..اعجبت بالمهرجان كثيرا وتعرفت 
على نخبة من االعالميين والفنانين والمخرجين والمنتجين…

شاهدت الفرح واالبتسامة المرسومة على وجوه الحاضرين 
افتخارا واعتزازا بانجازات المغتربين العرب..خاصة وانه 
اول مهرجان سينمائي عربي ينظم في كندا وليس عرض 
االفالم فقط بل مناقشة مواضيع االفالم وتقنياتها وتقييمها 

من خالل مختصين.
المهرجان الذي اطلق عليه اسم “MENA” نظمه مجموعة 
من الفنانين واإلعالميين العراقيين على رأسهم الفنان جبار 
الجنابي والمخرج صائب غازي والفنان ناصر طه المقيم 
في أميركا ،وكل واحد منهم له تاريخه االعالمي والفني 
يقول رئيس المهرجان الفنان جبار الجنابي ان السنوات 
القادمة ستشهد دورات وحلقات نقاشية لألفالم ومعالجتها 
وطريقة صناعتها فيما اقتصرت الدورة الحالية للمهرجان 

على العروض ومناقشاتها مع صانعي األفالم 
لفتني في المهرجان ان اغلب االفالم التي عرضت تحمل 
في طياتها معاناة واأللم العالم العربي وهذا اكبر دليل على 
ان المهاجر او المغترب مهما بعدته المسافات عن بلده االم 

يبقى يحمل حزن ومعاناة بلده. 
 افالم روائية ووثائقية من العراق وسوريا وتونس وفلسطين 
واألردن وإيران وتركيا ولبنان عرضت على قاعة متحف 
أغا خان بمدينة تورنتو، كان هناك ثالثة افالم عراقية تميزت 

بمحاكاتها للواقع،،الفيلم االول كان للمخرجة سما وهام 
حيث دفعها الحنين إلى العراق إنجاز فيلم وثائقي بعنوان 
“غني لي” يتناول قصة عائلة هاجرت واضطرت إلى ترك 
وطنها، ويتطرق إلى موضوع الهوية والغربة والشتات من 

وجهة كما يتحدث عن طائفة الصابئة المندائيين.
الثاني فكان يحمل عنوان “قرارات  العراقي  الفيلم  اما 
حمقاء” للمخرج صائب غازي وبطولة رئيس المهرجان 
الفنان جبار الجنابي والذي يتناول حروب العالم عبر التاريخ 
بطريقة مزجْت بين األخباري والتوثيقي واالنطباعي 
اعتمد الفيلم على األرشيف التاريخي الذي يتضمن وقائع 
الحروب باألرقام؛ من حيث عدد الضحايا وتواريخ تلك 

الحروب وما آلت اليه.
للمخرج هادي  الثالث  العراقي  الفيلم  سوق صفوان هو 
ماهود والحائز على جائزة قناة BBC البريطانية  لألفالم 

الوثائقية العربية.
هناك ايضا فيلم لبناني نقل الواقع الذي يعيشه لبنان للمخرجة 
مونيا عقل والذي اختصر معاناة لبنان وثورة شعبه اليوم 

كما انه عرض ايضا في مهرجان تورنتو السينمائي.

  ليل٢١ أكتوبر / تشرين األول، صدرت نتائج اإلنتخابات التشريعيّة 
للعام الحالي حيث مارس ٦٢٪  من الناخبين الكنديّين قناعاتهم في 
التصويت. الحزبان اللذان تصدّرا النتائج هما الحزب الليبرالي بقيادة 
رئيس الوزراء جوستين ترودو وحزب المحافظين بقيادة أندرو شير. 
من المهّم أن نعلم إن التفاوت ما بين نسبة اإلقتراع وعدد المقاعد 
التي يحصل عليها كّل حزب مرتبط بعدد المقاعد المخصص أصالً 

لكّل دائرة أو منطقة إنتخابيّة.
الحزب الليبرالي حصل على نسبة ٣٣،٠٥٪ من األصوات وحصد 

١١٠ مقاعد، بخسارة ٢٠ مقعٍد عن عام ٢٠١٥. 
أما حزب المحافظين فحصل على ٣٤،٤١٪ من األصوات وحصد 

٧٩ مقعداً فقط، وانتزع ٢٦ مقعداً إضافيّاً عن عام ٢٠١٥.
هذه األرقام تشير إلى أن اإلنتخابات التشريعيّة انتهت بفوز الحزب 
الليبرالي بحكومة أقلّية، وهذه النتائح ُمرضيةٌ نسبيّاً لعدّة أسباب أهّمها:
ـ أن الشعب لم يكن هوائيّاً في خياراته بدليل أن النتائج لم تؤدِّ إلى 
ل من وزارة أكثرية ليبراليّة إلى وزارة أكثرية محافِظة، فالمعادلة  التحوُّ

ال تقوم على وجود نقيضين فقط. 
ـ إن الشعب يمشي باتجاه مطالعٍة أفضل للبرامج اإلنتخابية وتعّمٍق 
في قراءة المقترحات المقدّمة من قِبل األحزاب المرّشحة، لكن ينقصه 

الدراية بطبيعة النظام اإلنتخابي وكيفيّة حصد المقاعد.
ـ إّن الشعب سيُسِقط من حساباته مقولة أّن الحزب الذي حصد أكثريّة 

المقاعد هو َمن يحاِسب وليس العكس.
ـ إّن الشعب لن يقبل حّجة أن المعارضة قد تتسبّب بتعطيل أو تأخير 
عمل الوزارة إن كانت الحكومة حكومة أقلّية. المعارضة فقط ستقيّد 
المستقبلية بعد أن كانت مطلقة، وستلعب  الحاكم  الحزب  قدرات 
دوراً أساسيّاً من حيث التدقيق في مشاريع القوانين المقترحة من قِبل 
الوزارة ودرسها بشكل معّمق قبل تمريرها، األمر الذي كنا نفتقده 

في الحكومة السابقة.
ـ الشعب لن يرضى بأقّل مما وعد به الرئيس جوستين ترودو في خطابه 
بعد صدور نتائج اإلنتخابات: تحّمله المسؤوليّة الكبيرة والحكم لجميع 
الكنديين وليس فقط لناخبيه، والعمل بجدّ من أجل مستقبل الجميع،. 
والعمل على توحيد كافّة أطياف المجتمع في سبيل توحيد األهداف 
لكندا األقوى  المشتركة، والتركيز على رؤية مشتركة  والتطلعات 
وجعلها حقيققة واقعة. فخبرته في المعترك السياسّي من المفترض 

أن تمّكنه من تحقيق كل ما يعد به.
التحدّيات اآلن هي  

ـ أن تتحّمل كل األحزاب مسؤولياتها كاملةً وأن يكون أداؤها مدروساً 
وذلك بغية تحقيق النتائج التي كانت هي تسعى لتحقيقها في حال وصلت 
إلى السلطة وبالتالي التحضير لنتائج أفضل في اإلنتخابات القادمة.

التي وضعت  القوانين  باتجاه مراجعة كل  المعارضة  ـ أن تدفع 
حيّز التنفيد واتضح أنّها ال تفيد المجتمع، ال بل وتّضر به، كتشريع 
الماريجوانا، تعليم الجنس في سّن مبّكرة، حسابات الربح والخسارة 

على خزينة الدولة، نظام الضرائب، وغيرها. 
ـ أن تدفع الوزارة الجديدة في اتجاه تحسين األداء التربوي على كافّة 

المستويات، التعليمية واإلدارية والتدريبيّة، إلخ. 
ـ أن تتم مراقبة وتصويب أداء العاملين في قطاعات عدة، منها استقبال 
المهاجرين الجدد وتوجيههم ومدى التزام المؤسسات التربوية بمعايير 
التقييم وتلبية الحاجات، مراقبة أعمال دور الحضانة من ناحية اإلهتمام 

الصّحي والتربوي باألطفال، وغيرها من المواضيع الحياتيّة. 
نتائج اإلنتخابات في  نتمنّى أن تصّب  النهاية ال يسعنا إال أن  في 
مصلحة المواطن وتحسين مستوى معيشته، أّما نحن فسنكون العين 

الساهرة للتأّكد من سير األمور كما يجب.  

ملغتربني  مهرجان MENA.. أفالم 
يحملون هموم بلدانهم 

   أعلنت وزارة الدفاع السعودية 
مشاركتها في أضخم مناورات 
بحرية في العالم تقودها الواليات 
المتحدة األميركية وعشرات الدول 
الصديقة بهدف ردع األخطار عن 
حرية المالحة والتدفق الحر للتجارة 

البحرية في الخليج.
الدفاع السعودية  وقالت وزارة 
في بيان – أوردته قناة ” العربية 
اإلخبارية” – إن القوات البحرية 
الملكية السعودية تشارك في أكبر 
مناورات بحرية في العالم، وهو 
التمرين البحري الدولي المختلط 
 )١٩  IMX( الجنسيات متعدد 
بالقيادة البحرية المركزية األمريكية 

في كل من شمال الخليج العربي 
وخليج عمان وبحر العرب وسواحل 
العقبة  جمهورية جيبوتي وخليج 
بمشاركة ٥٦ دولة و٦ منظمات 

دولية.
التمرين األكثر شموال في  ويعد 
العالم، ويهدف إلى تعزيز العالقات 
وقابلية العمل المشترك بين القوى 
الداعمة وعمليات األمن البحري 
من خالل العمل سويا بين القوات 
المشاركة، بهدف ردع األخطار 
التي تهدد حرية المالحة، إضافة 
إلى إظهار العزم العالمي للحفاظ 
على حرية المالحة والتدفق الحر 

للتجارة البحرية.

   قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
تركيا ستستخدم حقها في  إن  الخميس  يوم 
سحق مقاتلين أكراد لم ينسحبوا من ”المنطقة 
اآلمنة“ في شمال سوريا بموجب اتفاق هدنة 

مع الواليات المتحدة.
وفي وقت سابق أمس الخميس اتهمت قوات 
سوريا الديمقراطية التي يقودها األكراد تركيا 
استهدف ثالث قرى في شمال  بشن هجوم 

قالت  لكن روسيا  الهدنة  شرق سوريا رغم 
إن االتفاق المبرم هذا األسبوع ينفذ بسالسة.
إن تركيا ستنفذ خططها من  أردوغان  وقال 
الهجوم إذا لم تنسحب وحدات حماية الشعب 
الكردية من منطقة الحدود وفقا التفاق مع روسيا. 
وانتقد زعماء العالم الذين يجتمعون مع قادة 
وحدات حماية الشعب الكردية قائال إن مثل 
هذه الخطوات تعطل الحرب ضد اإلرهاب.

الديمقراطية، مظلوم  قائد قوات سوريا  أعلن     
عبدي، أن الهجمات التركية على شمال سوريا مستمرة 
حتى اآلن، الفتاً إلى أن »أنقرة استخدمت قيادات من 

النصرة وداعش في حربها ضدنا«.
وقال عبدي خالل مؤتمر صحافي الخميس: »أبلغنا 
موسكو تحفظنا على العديد من بنود اتفاقية سوتشي«، 
مشيراً: »نحن موافقون على وقف إطالق النار لكننا 

متحفظون على باقي البنود«.
كما أكد أن »الرئيس األميركي دونالد ترمب ابلغني 
ببقاء قواته فترة طويلة وندرس الخطوات المقبلة«.
وأضاف: »قواتنا مسؤولة عن ملف معتقلي داعش 
ومستمرون في محاربة اإلرهاب«، موضحاً: »قواتنا 
واإلدارة الذاتية ستديران معبر سيمالكا وال تنازل عنه«.
وفي وقت سابق الخميس، قال عبدي إن تركيا 
لها مستمرة في شن هجمات  الموالية  والفصائل 
على الجبهة الشرقية لمنطقة رأس العين رغم إعالن 

األتراك انتهاء العمليات العسكرية.
كما طالب الجهات الضامنة )روسيا وأميركا( لوقف 
القيام بمسؤولياتها في لجم األتراك  النار،  إطالق 

وإيقاف عملياتهم.
كذلك طالبت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أميركا 
بالتدخل لوقف العدوان، مؤكدة أن تركيا ووكالؤها 
ما زالوا ينتهكون وقف إطالق النار، شمال سوريا.
إلى استعداد  من جهته، أشار مسؤول في »قسد« 
»سوريا الديمقراطية« لبحث االنضمام لجيش النظام 

السوري بعد تسوية األزمة سياسياً.
قد أعلن،  السوري لحقوق اإلنسان  المرصد  وكان 
الخميس، أن اشتباكات متقطعة وقعت بين الفصائل 
الموالية لتركيا و«قسد« في ريفي رأس العين وتل 
النسبي والحذر في منطقة  الهدوء  أبيض، قاطعة 

شرق الفرات.
إلى أن اشتباكات عنيفة  كما أشار في وقت سابق 
دارت بين مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية 
وفصائل موالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي.
لتركيا  الموالية  الفصائل  وذكر أن ٤ عناصر من 
اثنان خالل عملية تسلل لقوات  قتلوا، وأصيب 
سوريا الديمقراطية على جبهة كفر كلبين في ريف 

حلب الشمالي.

اإلنتخابات التشريعّية الكندية لعام 
٢٠١٩ ... ماذا هلا وماذا عليها؟

بقلم:  
أ.د. ناهدة العاصي

 nahida.assi@gmail.com

رئيس وزراء بريطانيا يدعو الربملان للموافقة 
على إجراء انتخابات يف 12 ديسمرب

أردوغان: تركيا ستسحق املسلحني األكراد 
املتبقني يف املنطقة اآلمنة بسوريا

»قسد«: تركيا استخدمت قيادات من 
النصرة وداعش ضدنا

بوريس  بريطانيا  وزراء  رئيس  قال     
جونسون، يوم الخميس، إنه يطلب من البرلمان 
الموافقة على إجراء انتخابات عامة يوم 12 
ديسمبر في إطار مساعيه لضمان انسحاب 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وقال جونسون في بيان بثه التلفزيون ”طريقة 

إنجاز االنسحاب في رأيي هي التعامل بشكل 
منطقي مع البرلمان… إذا كانوا يريدون حقا 
مزيدا من الوقت لدراسة هذا االتفاق الممتاز 
فسيحصلون على ذلك لكن عليهم أن يوافقوا 
على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر. 

هذا هو السبيل للمضي قدما“.

امس  الشرعية،  دعم  تحالف  بطيران  مسنودة  اليمني،  الجيش  قوات  شنت    
الصفراء  مديرية  في  الحوثي  ميليشيات  مواقع  على  مباغتا  هجوماً  الخميس، 

بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات أقصى شمال البالد.
وذكر المركز اإلعالمي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان اليوم، أن قوات الجيش 
الوطني باغتت عناصر الميليشيات في جبهة النقعة وجبال عار بهجوم خاطف 

من ثالثة محاور قتالية.
حرب  لواء  قائد  عن  المركز  ونقل 
واحد العميد جبر الغنيمي قوله إن فرق 

االستطالع باللواء كانت قد رصدت منذ يومين، قيام الحوثيين بالتحضير لهجوم 
ضد قوات الجيش، مؤكدا أن عملية الجيش ال تزال مستمرة، تزامناً مع التقدم 

المستمر لوحدات الجيش وفرار الميليشيات.
ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر 

من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات صعدة.

LR Lotfi, Rafla & Associates
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أخبـار

السناتور جراهام: البنتاجون 
يعد خطة الحتواء داعش وتأمني 

النفط يف سوريا

السعودية تشارك يف أكرب 
مناورة حبرية أمريكية لردع 

تهديدات املالحة باخلليج

أملانيا تطرح خطة إلقامة منطقة أمنية يف سوريا

اجليش اليمين يشن هجوما على مواقع احلوثيني يف صعدة

نائب الرئيس األمريكي يدعم حمتجي هونج كونج 
يف خطاب موجه للصني

  طرحت وزيرة الدفاع األلمانية على حلف شمال األطلسي اقتراحا 
إلقامة منطقة أمنية في شمال سوريا يوم الخميس وهي خطة حظيت 
بدعم تركيا والواليات المتحدة لكن األمين العام للحلف أشار إلى 

أنها قد تتطلب مشاركة األمم المتحدة.
وقال دبلوماسيون إن الوزيرة أنيجريت كرامب كارينباور أبلغت 
حلفاء بالدها بأن إقامة منطقة تتم السيطرة عليها دوليا يتطلب أيضا 
مشاركة روسيا، القوة المهيمنة حاليا في سوريا، حتى يتسنى بذلك 

حماية المدنيين النازحين وضمان استمرار قتال تنظيم داعش.
لكنها أصرت في اجتماع لوزراء دفاع دول حلف شمال األطلسي 
في بروكسل على أن مهمة تنفيذ دوريات على الحدود التركية 
السورية ال يمكن أن تترك لموسكو وأنقرة فحسب وقالت للصحفيين 

”الوضع الحالي غير مرض“.
ويرى دبلوماسيون أن طرح الفكرة، وهي المرة األولى التي تقترح 
فيها برلين مهمة عسكرية في الشرق األوسط، أدى إلى عودة التماسك 
للحلف بعد أن تعرض لهزة عنيفة إثر قرار الرئيس األمريكي دونالد 

ترامب سحب القوات من سوريا مما أفسح المجال لبدء تركيا للعملية 
العسكرية على شمال شرق سوريا في التاسع من أكتوبر تشرين األول.

وأثارت العملية العسكرية التركية عبر الحدود قلق أوروبا مع استهدافها 
للقوات الكردية التي قاتلت الدولة اإلسالمية مع واشنطن. وعلقت حكومات 
عدة دول في االتحاد األوروبي مبيعات األسلحة لتركيا احتجاجا على 

العملية العسكرية.
وقال وزير الدفاع األمريكي مارك إسبر في بروكسل يوم الخميس إن 

التوغل التركي ”لم يكن مبررا“.
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه يوم الثالثاء بين روسيا وتركيا في منتجع 

سوتشي الروسي على البحر األسود وافقت أنقرة على الحد من عملياتها 
العسكرية في شمال سوريا لكن حلفاء تركيا األوروبيين ال يزالون قلقين 
من خطط أنقرة لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية مع 

أسلحتهم بعيدا عن الحدود.
ودعم حلفاء أوروبيون لفترة طويلة جهود منح األكراد حقوقا ثقافية أكبر 

وحكما ذاتيا أوسع نطاقا في األماكن التي يشكلون فيها أغلبية السكان.
وقالت كرامب كارينباور إنها تلقت تطمينات من أنقرة بأن العمليات العسكرية 

التركية لن تسفر عن إعادة توطين جماعية للسكان أو تطهير عرقي.
وأضافت للصحفيين ”اتفاق سوتشي لم يجلب السالم وال يوفر أساسا 
لحل سياسي على المدى الطويل. نبحث عن حل يشمل المجتمع الدولي“.

  قال السناتور الجمهوري لينزي 
قادة  الخميس، إن  جراهام، يوم 
عسكريين أمريكيين يعدون خطة 
من شأنها منع تنظيم داعش من 
العودة للظهور في سوريا ومنع 
أيدي  النفط السوري في  وقوع 

إيران أو التنظيم المتشدد.
وأضاف جراهام للصحفيين بعد أن 
تلقى إفادة من رئيس هيئة األركان 
المشتركة في البيت األبيض ”هناك 

خطة قيد اإلعداد من هيئة األركان 
المشتركة أعتقد أنها قد تنجح.. قد 
يمكنا ذلك مما نريد لمنع داعش 
إيران  للظهور ومنع  العودة  من 
من االستيالء على النفط وداعش 

من االستيالء على النفط“.
وتابع قائال ”أشعر إلى حد ما بأن 
خطة يجري إعدادها ستلبي أهدافنا 

الجوهرية في سوريا“.

األمريكي  الرئيس  نائب  بنس  مايك  اتهم    
يوم الخميس الصين بالتضييق على ”الحقوق 
والحريات“ في هونج كونج وانتقد شركة نايكي 
الرياضية العمالقة واالتحاد الوطني لكرة السلة 
لتأييدهما بكين في خالف بشأن حرية التعبير.
الصين  بشأن  السياسة  وفي خطاب مهم عن 
قبل محادثات مع بكين تهدف إلى تخفيف حدة 
الحرب التجارية، قال بنس إن الواليات المتحدة 
ال تسعى للمواجهة أو االنفصال عن منافستها 

الرئيسية. االقتصادية 
لكنه انتقد الصين بسبب تعاملها مع االحتجاجات 
المؤيدة للديمقراطية التي تجتاح هونج كونج 

ألكثر من أربعة أشهر.

يمكن  ما  مثال حي على  وقال ”هونج كونج 
أن يحدث عندما تتبنى الصين الحرية... ولكن 
الماضية، زادت  القليلة  السنوات  على مدى 
تدخلها في هونج كونج وأقدمت على  بكين 
أفعال تضيق على الحقوق والحريات المكفولة 
لسكان هونج كونج بموجب اتفاق دولي ملزم“.

وأضاف أن الواليات المتحدة تقف مع المحتجين 
في هونج كونج الذي خرج الماليين منهم إلى 
الشوارع في احتجاجات شابها العنف في بعض 
األحيان على ما يرونه تشديدا للقبضة الصينية.
أبحاث  ألقاها في مركز  كلمة  في  بنس  وقال 
في واشنطن ”نحن نقف معكم وأنتم تلهموننا. 
السير على طريق  إلى مواصلة  ندعوكم 

االحتجاج الخالي من العنف“.
ووجه نائب الرئيس األمريكي انتقادات حادة 
بإقليم  الويغور  لتعاملها مع مسلمي  للصين 

شينجيانغ.
انتقاداته لشركة  أشد  كما وجه بعضا من 
الوطني  العمالقة واالتحاد  الرياضية  نايكي 
لكرة السلة، اللذين اتهمهما باالنحياز للحزب 
التعبير  بحرية  يتعلق  فيما  الصيني  الشيوعي 

في هونج كونج.
وقال إن الشركة واالتحاد فشال في الدفاع عن 
مدير فريق هيوستون روكتس داريل موري 
بعد أن كتب تغريدات على موقع تويتر دعما 

للمحتجين في هونج كونج هذا الشهر.

Vendredi 25 octobre 2019
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البنتاغون قلق لعمق التنسيق الروسي الرتكي
  أعرب وزير الدفاع األمريكي مارك إسبر، 
عن قلقه لعمق التقارب الروسي التركي، وأكد 
على ضرورة “توجيه” أنقرة نحو مسار آخر.
أمس  إسبر  “بلومبرغ” عن  وكالة  ونقلت 
الخميس قوله: “نرى كيف تقترب أكثر من 
مدار روسيا. نحتاج إلى أن تكون تركيا قوية 

وحليفا ثابتا، مثلما كانت في السابق”.
وتعليقا على عملية “نبع السالم” التي أطلقتها 
تركيا ضد الفصائل الكردية شمالي سوريا، 
في  جميعا  “تركيا وضعتنا  إن  إسبر  قال 

وضع معقد”.
وأوضح وزير الدفاع األمريكي أن السياسة 
التركية اختارت اتجاها غير صحيح، مؤكدا 
أن أنقرة قررت اجتياح سوريا بقطع النظر 
عما إذا كان ستوجد في تلك المناطق قوات 

أمريكية أم ال.

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من توقيع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره 
الروسي فالديمير بوتين، اتفاق سوتشي لوقف 

عملية “نبع السالم” شمال شرقي سوريا.
ونص االتفاق على انسحاب وحدات حماية 
الشعب الكردية إلى مسافة 32 كيلومترا داخل 
الوضع  والحفاظ على  السورية  األراضي 

الراهن في منطقة عملية التركية.
وقررت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
سحب قواتها من مناطق شمال شرقي سوريا، 
التاسع من  التركية في  العملية  انطالق  قبل 

الشهر الجاري.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات حادة من داخل 
السيناتور  األمريكية حيث وصف  اإلدارة 
بلومنتال  ريتشارد  الديمقراطي  األمريكي 

هذه الخطوة بـ”الخيانة البغيضة” لألكراد.



الزعيم الدرزي اللبناني جنبالط يدعو 
لإلسراع بالتعديل احلكومي

احلريري: أرحب بإعادة النظر يف واقع 
احلكومة »من خالل آليات الدستور 

املعمول بها«

احملتجون يستهزؤون خبطاب عون وعناصر حزب اهلل تعتدي عليهم

آالف يف غينيا يشاركون يف مسريات احتجاجا على مساعي 
الرئيس للرتشح لوالية ثالثة

أكراد سوريا املقاتلون 
ينسحبون من شريط على 

حدود تركيا

    قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبالط 
إن أفضل حل إلنهاء االحتجاجات الشعبية 
التي أثارتها األزمة االقتصادية في البالد 
اقترح  كما  حكومي  بتعديل  اإلسراع  هو 

الرئيس ميشال عون.
وكتب جنبالط على تويتر ”بعد سماع كلمة 
الرئيس عون وبما أننا في نفس هذا المركب 
من  الخوف  نشاطره  وكون  يغرق  الذي 
االنهيار االقتصادي، نجد أن أفضل حل 
التعديل الحكومي  يكمن في اإلسراع في 
وفق  نيابية  انتخابات  إلى  الحقا  والدعوة 

قانون عصري ال طائفي“.
الحزب  رئيس  جنبالط  وليد  ووصف 
خطة  لبنان،  في  التقدمي  االشتراكي 
حكومة الحريري لإلصالح االقتصادي، 

والتي أعلنها، االثنين، لتهدئة االحتجاجات 
المستمرة منذ 6 أيام، وصفها بـ »مخدرات 
واهية لبعض الوقت«، كما عبر عن رفضه 
واعتبره  العام«،  القطاع  »بيع  سماه  لما 

»جريمة«، على حد وصفه.
وكتب جنبالط في تغريدة له على تويتر، 
الثالثاء، موجًها حديثه إلى رئيس الحكومة 
سعد  شيخ  يا  متى  »إلى  الحريري،  سعد 
العهد  الذي دمر  التفاهم  ستبقى على هذا 
ويكلفنا من رصيدنا في كل يوم .أليس أفضل 
تعديل الحكومة وإخراج رموز االستبداد 

والفساد منها«.
واختتم جنبالط تغريدته بالتأكيد على أن 

»التعرض للمتظاهرين خط أحمر«.

بـ  اللبناني،  الوزراء  رئيس      رحب 
من  الحكومي،  بالواقع  النظر  »إعادة 
خالل اآلليات الدستورية المعمول بها«، 
لبنان  تعيشها  التي  لالزمة  الحلول  كأحد 
على خلفية المظاهرات المستمرة منذ نحو 
أسبوع للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية.

وتعني تصريحات الحريري التي أعلنها 
في تغريدة في حسابه الرسمي على تويتر، 
الخميس، أنه ربما يرحب بتعديل حكومي، 

لبنان، وذلك في  لتهدئة االحتجاجات في 
ميشال  اللبناني  الرئيس  خطاب  أعقاب 
عون الذي أعلن رئيس الوزراء اللبناني 

تواصله معه.
وكان الرئيس اللبناني أكد أن »تغيير النظام 
ال يكون في الساحات بل عبر المؤسسات 
صرخة  أن  إلى  مشيًرا  الدستورية«، 
تشهدها  التي  المظاهرات  في  المحتجين 

بالده »وصلت«، على حد تعبيره.

الخميس نقال عن  الروسية امس  قالت وكالة اإلعالم      
من  األكراد  إن  الديمقراطية  سوريا  قوات  بفصيل  مسؤول 
أفراد الفصيل انسحبوا مسافة 32 كيلومترا بعيدا عن الحدود 

السورية مع تركيا.
وقال المسؤول إن األكراد من أعضاء قوات سوريا الديمقراطية 
على استعداد لبحث االنضمام للجيش السوري بمجرد تسوية 

األزمة في سوريا سياسيا.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين قال 
بدأت االنسحاب من مناطق في سوريا  الكردية  القوات  إن 
قرب الحدود التركية وذلك في أعقاب االتفاق الذي توصلت 
إليه موسكو وأنقرة وأنهى العملية العسكرية التركية في شمال 

شرق سوريا.
ويقضي االتفاق الذي توصل إليه الرئيسان فالديمير بوتين 
ورجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية بأن تتولى 
إبعاد  السوري  الحدود  الروسية وحرس  العسكرية  الشرطة 
كل قوات وحدات حماية الشعب الكردية مسافة 30 كيلومترا 

عن الحدود خالل ستة أيام تقريبا.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب تنظيما إرهابيا له صالت 

بمتمردين أكراد يعملون في جنوب شرق تركيا.
ونقلت الوكالة عن فيرشينين قوله ”نشعر بالرضا لما نالحظه 
من تنفيذ االتفاقات التي تم التوصل إليها في مدينة سوتشي 

)في جنوب روسيا(“. وأضاف ”كل شيء يُنفذ“.
اليوم  سابق  وقت  في  قالت  الروسية  اإلعالم  وكالة  وكانت 
إن موسكو سترسل قوات إضافية قوامها 276 من الشرطة 
العسكرية و33 وحدة من العتاد العسكري إلى سوريا خالل 

أسبوع للمساعدة في تنفيذ االتفاق.
ووصلت الدفعة األولى من الشرطة العسكرية الروسية إلى 

مدينة كوباني الشمالية السورية يوم األربعاء.
القادم تسيير  الثالثاء  يوم  الروسية والتركية  القوات  وستبدأ 
دوريات في شريط بعمق عشرة كيلومترات في شمال شرق 
سوريا حيث ظلت قوات أمريكية تعمل لسنوات مع حلفائها 

األكراد السابقين.

    جدد عناصر من مليشيات حزب هللا 
الموالية اليران اعتداءها على المتظاهرين 
في لبنان واقدمو على التهجم على وسائل 
اعالم تغطي الحدث في ساحة رياض الصلح 
في االاثناء رفض المحتجون في مختلف 
الساحات  إخالء  بلبنان  االعتصام  ميادين 
ودعوته  الجمهورية  رئيس  خطاب  بعد 
ممثلين عنهم لالستماع إلى مطالبهم وفتح 
حوار بناء، وأكدوا إصرارهم على إسقاط 

الحكومة والنظام.
وقالت الوكالة الوطنية الرسمية لإلعالم، إن 
المحتجين بعد سماع كلمة رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون، جددوا تأكيدهم على 
»مواصلة التحرك، ودعوا الجميع للخروج 

من السلطة«.
وذكرت أن هتافات المعتصمين المنددة على 

أتوستراد زوق مصبح - جونيه، تصاعدت 
لدى سماعهم الكلمة الرئاسية.

وأفادت الوكالة بأنه فور انتهاء كلمة رئيس 
المتظاهرون في ساحة  الجمهورية أطلق 
رياض الصلح وسط العاصمة بيروت، هتافات 

منها: »كلن يعني كلن وليسقط النظام«.
وعلق عضو تكتل »الجمهورية القوية« النائب 
فادي سعد على كلمة رئيس الجمهورية قائال 
عبر حسابه على »تويتر«: »من المؤسف 
جدا أن يطل رئيس الجمهورية بعد 8 أيام من 
الثورة بكلمة ال عالقة لها بما يجري، وكأنها 
تنتمي إلى زمان آخر. يبدو أنهم لم يخبروه 
أن نصف الشعب اللبناني في الشارع. آن 
األوان أن يعرف فخامته أن مليوني لبناني 
على الطرق وتحت المطر يطالبون برحيل 

الحكومة وليس أقل من ذلك«.

  نزل آالف المواطنين 
إلى الشوارع في غينيا يوم 
الخميس في أكبر سلسلة 
من المظاهرات احتجاجا 
ألفا  الرئيس  سعي  على 
كوندي للبقاء في السلطة 
لوالية ثالثة مما أدى لسجن 
السياسيين  من   12 نحو 
والشخصيات المعارضة.

وفي طريقهم ألكبر استاد 
كوناكري  العاصمة  في 
هتافات  المحتجون  ردد 
يحدث«  »لن  منها 
و«افرجوا عن المعتقلين«.
االحتجاجات  ونظمت 
الجبهة الوطنية للدفاع عن 
الدستور، وهي ائتالف من 

السياسيين والنشطاء المعارضين لتعديل الدستور بما يسمح 
لكوندي بالترشح لوالية ثالثة.

وشهدت مدن أخرى في أنحاء غينيا احتجاجات مماثلة 
اتسمت بالسلمية وبوجود مكثف للشرطة.

أن  )كوندي(  »نريده  لرويترز  المتظاهرين  أحد  وقال 

يفرج عن القياديين المعتقلين قبل بدء أي مفاوضات. ثم 
سيكون عليه القول إنه لن يترشح«.

وتنتهي الوالية الرئاسية الثانية واألخيرة لكوندي )81 
االنتخابات  خوض  يستبعد  لم  لكنه  المقبل  العام  عاما( 
في  النظر  الماضي  الشهر  حكومته  من  وطلب  مجددا 

وضع دستور جديد.

Vendredi 25 octobre  2019
الجمعة 25 اكتوبر 2019

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

 لبنــان 

 دائماً أقول أن لبنان على صفيح ساخن وسيظل على 
صفيح ساخن لكثرة الطائفية التي تحكم العمل السياسي 
في لبنان ولقب دولة الرئيس الذي تعبنا من أعداد الذين 
يحملون هذا اللقب ، والسؤال الذي ال أجد له إجابة من 
أم سماحة  العماد عون  اليوم هل هو  لبنان  يحكم  الذي 
الشاشات؟   دائماً عبر  يتكلم  الذي  السيد حسن نصر هللا 
اللبنانيون  كان  ؟  لبنان  في  القرار  هو صاحب  من 
يحكمون  الذين  الفاحش وثروات  الغالء  يصرخون من 
 ، يسمعون   أو  يرون  وكأنهم ال  يتحرك  أحد  يكن  ولم 
فكان البد من الثورة على كل هذه األوضاع ، فخرجت 
كل الطوائف تهاجم الطائفية التي مألت كل أرجاء لبنان 
من شمالها إلى جنوبها ، خرجت النساء وخرج الرجال 
الحريري  سعد  إعالن  ورغم   ، والشباب  والشيوخ  
في  مازالوا  المتظاهرين  أن  إال  عن حزمة إصالحات 

الطرقات . ؟ 
الحريري  بقرارات  يقبلوا  بأن  اللبنانيين  أنصح  وأنا 
الخروج من  أجل  أخرى من  لحكومته فرصة  ويعطوا 
هذه األزمة حتى ال يدخل لبنان في أزمة أكثر صعوبة  
ألن هذه الوزارة قد تم تشكيلها  بعد انتظار عام كامل، 
ملتهباً وعلى صفيح ساخن خوفأ  فعاًل  الوضع  ومازال 
من أن يدخل لبنان في حرب أهلية أخرى ممكن أن تزيد 

األمر تعقيداً . 
الحقيقة أن االقتصاد اللبناني هو اقتصاد حر يعتمد على 
المبادرة الفردية وانفتاح على العالم الخارجي والقطاع 
أجمالي  من   % 75 من  أكثر  على  يستحوذ  الخاص 
والمحلي  اإلقليمي  الوضع  وبسبب   ، االقتصاد  أعمال 
 2006 منذ  التباطؤ  بعض  اللبناني  االقتصاد  واجه 
والرأسمال  االستهالك  انخفاض  بسبب  النمو  وانكمش 

المستثمر فيه . 
واليوم لبنان ممكن أن يخرج من هذا النفق بأن يتخلص 
من الطائفية وأن يعمل بمقولة الدين هلل والوطن للجميع، 
والدموع شاهد على  بالدم  الملئ  القريب  لبنان  وتاريخ 
ما عاناه  لبنان ، وال شك أننا نحمل له نحن المصريون 
الكثير من الحب في قلوبنا ، لهذا البلد الجميل والعريق 
وشعبها المتحضر الذي يجب عليه ان يعي الدرس بأن 

الحروب األهلية الخاسر الوحيد فيها هو الوطن . 

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 
بقلم: تيماء الجيوش

ملاذا تكتبني عن املرأة ؟ 
    نظرت الي وهي تتسائل لماذا؟ انت لست امراًة معنفة بالمطلق، 

لماذا تكتبين عن العنف ضد المرأة إذاً؟ 
انا اليوم أدين بشرٍح واٍف لألصدقاء و القراء و كل من هو معني 
لماذا اكتب عن المرأة و تعنيفها و حقوقها ؟ و هل علينا عندما نحمل 
هّم قضيًة ما ال بد ان نكون ضحايا أواًل لها كي نُعبّر عنها و ندافع 
عنها؟ الجواب أواًل ال و ليس بالضرورة. اسميحكم بهذه المساحة 
الشخصية المختصرة و لتعدوها شهادة امرأة ، محامية و باحثة 
نسوية أشارككم بها أصدقاء اعزاء و قراء. هذا حقيقي، انا لم أعاني 
كإمرأة من العنف بالمعنى االجتماعي االقتصادي أو الثقافي حصراً. 
، ) يحلو للبعض بان يقول عنها  أنا اتيت من عائلة رغيدة مادياً 
برجوازية و الاعتراض لدي فانا احترم الرأي اآلخر( ذات مستوى 
ثقافي و فكري عاٍل. أقول هذا تواضعاً و من باب اإلقرار بالحقيقة. 
واالكثر اهميًة من ذلك ، أن عائلتي كانت نسويًة جداً، كانت وال 
زالت عائلة تؤمن بالعلمانية السياسية و المساواة . أبي هو من كان 
يدفع أمي الى األمام و يدافع عنها و كانت هي وسامُه الذي يضعه 
التعبير من مقال كنده جيوش(حياتهما  على صدره، ) أستعير هذا 
كانت شراكة متساوية مناصفة ، يحترم رايها و فكرها وكل ما تعبر 
عنه و تقف بثباٍت ورائه ، و بالمقابل كانت أمي التي لم تقبل  يوماً 
باقل من المساواة المطلقة لها و لغيرها من النساء. كانت المرأة 
النسوية الحقة االولى في حياتي ، التي ترى ان االعتراف بحقوقها 
وممارستها قواًل و عماًل هو اضعف اإليمان . كانت قوتها تكمن في 
كونها امرأة تعيش في مجتمٍع له تقاليده و عاداته و ثقافته و بشكٍل 
استثنائي احتفى مجتمعها بها وعّدها »أخت الرجال« . قد يعترض 
البعض على هذا التعبير ولنا عودًة له في مساحاٍت اخرى قادمة . 
لكن هذا كان واقع الحال في تلك الزاوية الشمالية الشرقية في سوريا. 
أتّم تأثير هذه الحلقة في حياتي شقيقي األكبر الذي حرص ان تكون 
هدية نجاحي كطالبة ثالثون كتاباً عن المرأة. لعل أعمقها كانت كتب 

بدر الدين السباعي و سيمون دي بوفوار. 
لم يكن عالمي في حقل المحاماة سوى المرتكز الذي جعلني اكثر 
التزامًا بالمساواة وما تعانيه المرأة  العربية من عنٍف قانوني 
على وجه الدقة.  ان أكون امرأًة حرة مستقلة سياسياً و اجتماعياً 
، تؤمن بشدة بحقوقها كجزٍء من حقوق االنسان ، هو  و اقتصادياً 
سبٌب هام لدي الن ادافع عن حقوق األخريات ، السؤال الذي لم 
يبارحني ، لما ال يكون لكل النساء ذات الظروف و ذات االحترام 
المتأصل للمساواة؟ ما الذي يمنع ان تكون كل عائلة عائلًة نسوية 

في المقام االول؟ 
يقابل هذا التساؤل نساء توليت ملفاتهن امام المحاكم الشرعية و لعل 
بعض تفاصيل من هذه الدعاوى سأجلبها هنا ، قد تُبين جزءاً من 
العنف القانوني و االجتماعي الذي تعيشه المرأة يومياً و الذي ال يجد 

فيه المجتمع أية غضاضة و ال يُحرك التشريع بخصوصه ساكناً. 
 االولى: كانت من امرأٍة وجب عليها ان تقبل بزواٍج 

ُمّدبر عائلياً ، لم تشفع شهادتها الجامعية بأن تختار او تفرض رأيها 
في زواجها بل كان عليها كأنثى واجب الطاعة و الحفاظ على ماء 
وجه والدها الذي وعد ووفى بوعده و هكذا كان . هي المرأة التي 
يقع على عاتقها شرف وقيم ووفاء وعود عائلٍة بأكملها . الحقاً و عند 
وفاة زوجها باتت المعيل األساسي ألطفالها وكم كان سهاًل ان تجد 
حقوق ميراثها تُقضم من قبل عائلة زوجها و الصمت الُمطبق يلف 
الجميع من باب التضامن و المساندة و مقام العائلة المجتمعي التي 
حاشا لنسائها ان يطرقن باب المحاكم و لو كان لرد الظلم و احقاق 
الحق فكل المعايير تصبح استثنائية و مشبعًة بالغرابة عند وصولها 
لحقوق المرأة. و قيل لها بعدسنين من االلم ان تذهب للمحاكم و 
ترضخ الحكام القانون فهو الفصل . كم كان صادماً لها ان تجد ان 
بنود القانون ال تدعمها بل تدفع بها الى الصفوف الخلفية فال والية 
لها على أطفالها ، وال ماٍل سيكون من الهين الحصول عليه . و لما 
الحقوق المادية ما دامت النساء ال يعرفن كيف يحافظن على المال 
بل الرجال هم من يفعل فهم القوامون أليس كذلك؟ و هكذا كان وقفت 
امام محراب تمييٍز ذكوري يرعاه القانون و يحافظ عليه بضراوة. 

الثانية : كانت مع صبية تعشق الحياة لم تنعم بالكثير من العلم و 
رغماً عن ذلك طرقت باب العمل بشهادٍة علمية متواضعة لتحقق 
ذاتها . كان ذهابها للعمل يومياً هو رئتها التي تتنفس بها. لم تعلم 
انها ستكون موضوع رهاٍن و انتقاٍم من مرضى اجتماعيين بامتياز. 
و كانت األداة عقد زواج . تقدم للزواج منها كي ينتقم من عائلتها 
لخالٍف مادي كبير سابق معهم، تقدم بالمصالحة و عززها بطلب 
المصاهرة، و كي تذل خصومك في الشرق العربي السعيد عليك ان 
تستهدف النساء . ألقى عليها يمين الطالق بعد سبعة و عشرين يوماً 
بالتمام و الكمال من زواجهما ، امرأة تعود الى دار والدها مطلقة ال 
حول لها وال قوة و عليها في كل حركاتها و سكناتها ان تثبت انها 
الراعية األمينة لسمعة العائلة، لم ينظر احدهم الى الظلم الذي وقع 
عليها كضحية واداة لالنتقام ، بل كان التساؤل ماذا فعلت ؟ والخطأ 
ال بد ان يكون من جانبها . لم يلق احدهم باللوم على طليقها الذي 
اتخذ من عقد الزواج لعباً و هزواً و ليس عليه من ضرر فهو محمٌي 
بالقانون و الشرع حلل له هذا و ذاك . أضف على ذلك ال مهر 
النفقة عبارة عن مبلغ بسيط ُمخجل ) بالسوري  بالكامل سيدفع و 
العتيق نقول كم ليرة( ال يوازي الحالة المادية الممتازة للزوج و 
الزوجة ليس لها سوى الصمت ، حتى لو تقدمت و ادعت بالطالق 
التعسفي و حتى ولو تم بناء قرار المحكمة عليه ، فهو سيأخذ سنيناً 
من العمر.  أذكر انني في جلسة دعواها و امام القاضي كنت حادًة 
جداً مع محامي طليقها الذي وقف منتصباً وبكل فخر الى جانب 
الحقوق القانونية و الشرعية لموكله و الذي لم يبذل جهداً كبيراً ، و 
لما سيبذل اَي جهد و هو كله ثقة من ان فقرات القانون جاءت لتطبق 
افواه النساء و تُفرغ النصوص  من محتواها .بنهاية الجلسة كان 
ضيفي الباحث الذي رافقني الى المحكمة ينظر و قد فغر فاهه قائاًل 
:« أي كارثًة هذا الذي يُدعى قانون لديكم و تظن المرأة أن لها حقوقاً 
مصانًة به؟«. و أظن انه طوال الطريق كان يدفع بالماء الى ريقه كي 
يستوعب تلك اللحظة السريالية أو الصدمة الثقافية التي مرت أمامه 
و هو القادم من بلٍد عريق فيه التشريع  يحترم معايير حقوق االنسان 

و ال سيما المرأة و يعدها معياراً لتقدمه الحضاري و المجتمعي. 
الثالثة: اذكر ان هذه المرأة صراخها مأل جدران المحكمة ، هي 
المرأة الصبية التي تبدأ ثالثينات عمرها بصراٍخ و عويل و حبيسة 
زواٍج ال تريده و طالق لم تحصل عليه من عشر سنين. عليها ان 
تتقدم و تُبرز البينة تلو البينة و الدليل بعد الدليل كي تنال الطالق 
الذي ال زالت المحكمة تنظر فيه و ربما تقره او ال . المها يأتي ان 
العمر يرحل و هي ال تستطيع ان تعيش عمرها ، ال تستطيع  ان 
تنهي زواجاً و ربما تبدأ حياة جديدة مع زوج اخر . بالجهة المقابلة 
زوجها أبقاها على ذمته و تزوج و انجب من اخرى ، ال يقبل ان 
يطلقها بل عليها ان تقبل بشروطه، عليها ان تقبل بتهديده، ستصرفين 
العمر باكمله في اروقة المحاكم ، عليها ان تقبل ما يقرره لحياتها 
هي ومستقبلها، اَي احتباٍس هذا؟ اَي ارتهاٍن هذا؟ ، اَي عدٍل تقبل به 

المجتمعات على هذه الشاكلة من التمييز؟ 
االخيرة : هو سنوات عجاف من حرٍب أهلية كان اول ضحاياها 
المراة و االطفال ، المرأة السلعة أُضيف اليها الطفلة السلعة ، بات 
، بات مصدراً لالستقرار المادي للعائلة و  زواج االطفال رائجاً 
الحجة هي الحفاظ على الطفالت من التشرد و الضياع بعقود زواٍج 
تصونهن. إن كان القصد هو الصون ألم يكن من األجدى صون 
هاتيك الطفالت بالتعليم و المزيد من المعرفة؟ اقف عند الحد و 
ان العنف ليس وليد اللحظة و لم يكن  التاكيد دوماً  اكتفي به . مع 
يوماً ُمقتصراً على هذا المجتمع دون ذاك . لكنه بالتاكيد يشتد عمقاً و 

يتنوع بصوره على اختالف المجتمعات و تطورها. 
االلتزام بقضية ال يستوجب ان تكوني ضحية. االلتزام بقضية يعني 
ان نفهم مقدماتها، اسبابها ، نتائجها ، ابعادها ، كيفية معالجتها و 

إنهائها . 
ما ذكرته أعاله من ملفات النساء هو غيٌض من فيض. هو صفحات 
من حياة نساء ينتظرن من القانون و المجتمع عداًل و مساواة ترد 
بعضاً من كرامٍة ُمستلبة . لتكن العقود القادمة هي عقود المساواة و 
النسوية في عالمنا العربي. الى الماء يلجأُ من يُغّص بلقمٍة.. الى من 

يلجأُ من يُغّص بالماِء. 
اسبوع سعيد لكم جميعاً.

Parapsychologie 
DANS L'astrologie :

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

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

Mail :jackleblond888@yahoo.com

رئيس لبنان يدعو احملتجني للحوار.. واملتظاهرون يرفضون
   أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم 
الخميس، استعداده للحوار مع المحتجين 
للوصول إلى أفضل الحلول إلنقاذ البالد 
من االنهيار المالي إثر أيام من المظاهرات 
المناهضة للنخبة الحاكمة ملمحا إلى أن 
على  مطروحة  الحكومي  التعديل  فكرة 

الطاولة.
واجتاحت لبنان مظاهرات غير مسبوقة 
أصابت البالد بالشلل على مدى أسبوع 
يعتبرونهم  سياسيين  على  احتجاجا 
وللمطالبة  والهدر  الفساد  مسؤولين عن 
باستقالة الحكومة على الرغم من إعالنها 
عن عدد من اإلصالحات التي تهدف إلى 
تهدئة المحتجين وإرضاء مانحين غربيين 
تعهدوا بمساعدات مالية لبنان في أمس 

الحاجة إليها.
نقلتها  األمة  إلى  كلمة  في  عون  ووعد 
شاشات التلفزيون بالتصدي للفساد ممتثال 

لمطلب مئات اآلالف من المحتجين.
وقال عون ”المشهد الذي نراه يؤكد أن 
الشعب اللبناني هو شعب حي قادر على 
صوته..  وإيصال  والتغيير  االنتفاض 
الفساد  ونخرنا  حطمتنا،  الطائفية  ولكن 
حتى العظم، وقد تركنا من أوصل البلد 
إلى الهاوية بدون محاسبة“. وتابع قائال 

”صرختكم لن تذهب سدى“.
وخاطب عون المعتصمين في الشوارع 
قائال ”أنا حاضر أن ألتقي ممثلين عنكم 
يحملون هواجسكم ونسمع مطالبكم وتحديد 
ما هي، وأنتم تسمعون منا عن مخاوفنا من 

االنهيار االقتصادي وماذا يجب أن 
نعمل سويا لكي نحقق أهدافكم من 
دون أن نسبب االنهيار والفوضى 
ونفتح حوارا بناء يوصل إلى نتيجة 
عملية تحديد الخيارات التي توصلنا 
هو  فالحوار  النتائج،  أفضل  إلى 
دائما هو الطريق األفضل لإلنقاذ 

وأنا ناطركم“.
وتضم االحتجاجات كل الطوائف 
والتيارات واتسمت بشكل عام بعدم 
وجود زعامات واضحة لها بالتالي 
لم يتضح بعد إذا كان هناك ممثلون 

عنها للقاء عون.
وقال عون في كلمته ”ألن اإلصالح 
هو عمل سياسي بامتياز صار من 
بالواقع  النظر  إعادة  الضروري 
الحكومي الحالي حتى تتمكن السلطة 

وطبعا  مسؤولياتها  متابعة  من  التنفيذية 
المعمول  الدستورية  من خالل األصول 
فيها“. في إشارة محتملة لتعديل وزاري 
لن  النظام  أن  من  المحتجين  حذر  لكنه 
يتغير باالحتشاد في األماكن العامة وقال 
”لكن النظام، أيها الشباب، ال يتغير في 

الساحات“.
بشكل  بالسلمية  االحتجاجات  واتسمت 
منع  في  صعوبات  الجيش  وواجه  عام 
وتعهد  الطرق  إغالق  من  المتظاهرين 
بعدم استخدام القوة إلعادة فتحها. وبقيت 

المدارس في لبنان مغلقة اليوم.
وقال عون ”كل من سرق المال العام يجب 

عنه  تدافع  ال  أن  المهم  لكن  يحاسب  أن 
طائفته… فلنكشف كل حسابات المسؤولين 

ونترك القضاء يحاسب“.
وتابع عون في كلمته ”يجب أن تعرفوا أنه 
يوجد في مجلس النواب عدد من اقتراحات 
القوانين وهناك اقتراح قانون إلنشاء محكمة 
خاصة بالجرائم الواقعة على المال العام 
قدمته أنا شخصيا… واقتراح قانون عن 
استرداد الدولة لألموال المنهوبة واقتراح 
عن رفع السرية المصرفية عن الرؤساء 
والوزراء والنواب وموظفي الفئة األولى 
الحاليين والسابقين… ورفع الحصانات 

عن الوزراء والنواب الحاليين“.
ورفض المحتجون الذين نزلوا إلى الشوارع 

لليوم الثامن خطاب عون وأكدوا على عدم 
التراجع وقالوا إن مطلبهم األساسي هو 

استقالة الحكومة.
ستقنع  اإلصالحات  أن  في  لبنان  ويأمل 
مانحين غربيين بتزويده بنحو 11 مليار 
دوالر هي قيمة تعهدات في مؤتمر عقد 
العام الماضي مشروطة باإلصالحات التي 

طال انتظارها.
وشملت اإلجراءات التي أعلنتها الحكومة 
هذا األسبوع خفض رواتب الوزراء لنحو 
النصف وفرض ضرائب على المصارف 
تلك  لكن  الكهرباء  قطاع  هيكلة  وإعادة 
الغضب  تهدئة  في  أخفقت  اإلجراءات 

الشعبي وفي إقناع الدول المانحة.

أخبـار



بغداد 
يا أرض املسرّات واألوجاع

       ترتبط بغداد في ذاكرتي الحسية 
برائحة »المسكوف« في الحفالت التي 
كان يقيمها لنا مضيفونا العراقيون 
األكارم على ضاف نهر دجلة في 
أمسيات ال تنمحي من الذاكرة، خالل 
المرات التي زرت فيها هذه المدينة 
التاريخ. كانت  التي تعبق برائحة 
الحرب وقتها مشتعلة على الحدود 
العراقية اإليرانية، وكان العراقيون 
اليومية،  يمارسون طقوس حياتهم 
غير مكترثين بما كان يجري هناك 
على الجبهات، كأنهم خلقوا للمواءمة 
بين الفرح والحزن، وكأن بغداد خلقت 

للمسّرات واألوجاع. 
أما في الذاكرة الوجدانية فتتمدد بغداد 
في قلوب الماليين لتحتل منها مساحات 
شاسعة، منذ أن اتخذ الخليفة المنصور 
من بغداد في القرن الثامن الميالدي 
عاصة للخالفة العباسية، إلى أن جعل 
منها هارون الرشيد مركزا لإلشعاع 
العلمي والفني واألدبي والحضاري، 
وتوج ذلك ببيت الحكمة الذي عاش 
المامون.  الذهبي في عهد  عصره 
تاريخها ظلمة،  أيام  حتى في أشد 
المغول بغداد، فلم  عندما استباح 
يرحم جنود هوالكو فيها شيخا وال 
امرأة وال طفال، منهين بذلك خمسة 
التي  العباسية  قرون من الخالفة 
بلغت فيها بغداد أوج مجدها، حتى 
المظلمة  التاريخية  الحقبة  في هذه 
ظلت بغداد شامخة، وكان أفول شمس 
العباسيين نهاية لعصر مزدهر من 
تاريخ العراق، حيث ذكرت بعض 
الجند  القتلى من  المصادر أن عدد 
والمدنيين بلغ وقتها مليوني شخص، 
باللون  وأن مياه دجلة اصطبغت 
األسود لكثرة ما ُرِمي فيها من كتب 
مكتابتها التي أُحِرقت. أِفلت شمس 
الخالفة العباسية، لكن شمس بغداد 
لم تغب.. كبرت بغداد على الجرح 

ولم تنكسر.
ترتبط بغداد في ذاكرتي الحسية 
والوجدانية بكل هذا وأكثر، وترتبط 
شوارعها بذاكرة ماليين العرب، من 
عاش منهم في بغداد ومن لم يعش فيها. 
عرفنا تفاصيلها كما نعرف تفاصيل 
مدننا.. حفظنا أسماء شوارعها كما 
بين  تنقلنا  نحفظ أسماء شوارعنا.. 
شوارع الرشيد والمتنبي وأبونواس 
والسعدون.. وشربنا الشاي العراقي 
»السنكين« في مقاهيها العتيقة.. أسرتنا 
المها بين الرصافة والجسر  عيون 
البدوي  مثلما أسرت قلب شاعرنا 
علي بن الجهم وجلبن له الهوى من 

حيث يدري وال يدري. 
القديم  إلى تاريخ بغداد  من ينظر 
والحديث يجده سلسلة من »المسرات 
واألوجاع« التي اختارها ابن بغداد 
التكرلي« عنوانا لروايته  »فؤاد 
الشهيرة تلك، وإن كانت تختلف 
عن مسرات وأوجاع بطل الرواية 
»توفيق«. ومن يستقصي أوجاع 
تبدأ من حيث تمكنت  بغداد يجدها 
من حكامها نزواتهم السلطوية، وال 
تنتهي بالدمار الذي يحل ببغداد بعد 
كل نزوة أو فعل طائش يرتكبه أحد 
إلى هاوية  الحكام فيقودها  هؤالء 
يصعب الخروج منها. لقد عانت بغداد 
من أطماع الصفويين والعثمانيين 
أكثر من أربعة قرون،  والمماليك 
حتى سقطت في يد البريطانيين في 
القرن العشرين، وخضعت لالنتداب 

البريطاني الذي ورث الحكم العثماني. 
وبعد أن حصل العراق على استقالله 
بدأت سلسلة من االنقالبات العسكرية 
إلى ما نراه  العراق وشعبه  قادت 
اليوم من دمار وتشرذم، وحولت 
هذا البلد الغنّي الجميل إلى خرائب 

وطوائف متناحرة.
لقد سيطر الصفويون على بغداد في 
أوائل القرن السادس عشر الميالدي، 
ثم انتزعها منهم العثمانيون، وعادوا 
إلى احتاللها في نهاية الربع األول 
السابع عشر، قبل أن  القرن  من 
فينتزعونها منهم  العثمانيون  يعود 
مرة أخرى. ومنذ ذلك التاريخ ظلت 
بغداد حلما يداعب صحو ومنام 
الصفويين القدامى والجدد دون أن 
يتمكنوا من تحقيقه. ورغم حرب 
الخليج األولى التي استمرت ثماني 
سنوات، إال أن إيران فشلت في 
تحقيق حلمها باالستيالء على بغداد، 
وخرج البلدان من الحرب منهكين. 
لكن الوضع تغير بعد حرب الخليج 
الثالثة وسقوط بغداد في يد القوات 
األمريكية، حيث وجدت إيران الطريق 
أمامها ممهدا للسيطرة على هذا البلد 
العربي األصيل، واستطاعت التحكم 
في قرار بغداد عبر أعوانها ووكالئها 
وممثليها، وأغرقت العراق كله في 
لها دون  الفساد والفوضى، فتحقق 
حرب ما عجزت عن تحقيقه خالل 
حرب السنوات الثمان، بعد أن قدم 
االحتالل األمريكي العراق لها على 

طبق من ذهب. 
لقد غرق العراق في الفساد والفوضى 
ستة عشر عاما، استبيحت خاللها 
أراضيه، ونُِهبت  ثرواته، وتم زرع 
الفرقة بين فئات شعبه وطوائفه 
وأعراقه ودياناته. واليوم عندما 
العراقي ضد هذا  الشعب  ينتفض 
الواقع المر، ويطالب بطرد محتليه 
وعمالئهم من أرضه، ويقدم أرواح 
أبنائه ودماءهم، فهو إنما يفعل ذلك 
من أجل استعادة كرامته التي عمل 
على سلبها منه مجموعة من العمالء 
محسوبون عليه، يتاجرون بكرامة 
العراقي األصيل وتاريخه  الشعب 
الهائلة، ويتركون  المجيد وثرواته 

للشعب الفتات.
ال تستهينوا بالشعوب عندما تنتفض، 
أو محاولة  قمعها  أن  وال تظنوا 
لألبد،  رشوتها سيسكت صوتها 
فهي ربما ترجع إلى الوراء خطوة 
لكنها  أنفاسها،  تتوقف اللتقاط  أو 
تعود لتتقدم إلى األمام خطوات. وما 
يحدث في العراق هذه األيام متسق 
مع حركة التاريخ وطبيعة الشعوب 
المدلسون  ما يحاول  أما  الحرة. 
ينطلي على  فربما  لنا  يمرروه  أن 
المخدوعين، لكنه ال يغير من حقيقة 
أن معدن الشعب العراقي األصيل 
الزيف  بدأ يكشف عن نفسه، وأن 
الذي حاول العمالء أن يغلفوه به قد 
انكشف، وأن مصير هذا الزيف إلى 
زوال، تماما كما يحدث عندما ينزل 
المطر فيزيل الغبار المتراكم على 
أوراق الشجر، وتعود هذه األشجار 

لتزهر من جديد.
لك هللا يا بغداد وأنت تنتفضين ضد 
من يحاول تشويه تاريخك المجيد.. 
لك هللا وأنت تتقلبين بين المسرات 
واألوجاع، وتكبرين على جرحك 

الجديد.

aliobaid4000@yahoo.com

Vendredi 25 octobre 2019
الجمعة 25 اكتوبر 2019

بقلم: محمد منسي قنديل

عقدة الكاتب

بقلم: علي عبيد الهاملي

السيسي: الشعوب األفريقية والشعب الروسي يربطهم 
الكثري من ركائز التعاون

وزير التجارة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع روسيا 
300 مليون دوالر باستثمارات تصل 

بوتني: الرئيس السيسي لعب دورا كبريا يف اإلعداد ملنتدى 
)روسيا/أفريقيا( كرئيس لالحتاد األفريقي

الطويل  الكتابة     في طريق 
يسقط الكثير من رفاق القلم، ينتابهم 
صمت قاتم بعد أن كانوا ال يكفون 
عن الكالم، وتتوقف أناملهم التي 
لم تكن تطيق التوقف عن الكتابة، 
في هذه المهنة الصعبة، ندرك أن 
الكتابة هي دائما أكبر الكاتب، كلما 
واجه صفحة خالية بدا وكأنه يتحدى 
المطلق، يحاول مأل فراغ السطور 
بالمعنى، ولكن األمر ال يستمر بهذه 

الوتيرة، يتوقف الكثيرون 
أو  الطريق،  في منتصف 
بعد البداية بقليل، يتركون 
فقط أثرا واعدا، وحلما يبغي 
االكتمال،  تنطفئ لمعة القلق 
التي كانت تضيئ العيون، 
وتبقى اسئلة الحرية والحياة 
والمصير بال جواب، أنها 
 Writer’s الكاتب  عقدة 
block ، حالة من الجدب 
والرعب من الورقة البيضاء، 
بهذه  نفسي  أنا  مررت 
لعدة سنوات، ال  التجربة 
ادري متى بدأت وال كيف 
انتهت، ولكنها كانت أكثر 
فترات حياتي سوءا، ربما 
بمرحلة  التي عجلت  هي 

الشيخوخة، ففيها نفقد الكثير من 
مادة الحياة، وتجف بعضا من 

خاليا االبداع، اتذكر قول الشاعر 
االلماني “رلكة”: إذا كنت قادرا 
فال  تكتب  أن  العيش دون  على 
تكتب، نوع من التساؤل الممض، 
للكتابة  في حاجة  داخليا  فنحن 
الذات، مشكلتنا  وتحدي  جفاف 
الحقيقية أن الكتابة ليست مصدرا 
للرزق، هي فقط مصدرا للبهجة 
نفقدها تضيع  الداخلية، وعندما 
بهجة الحياة، لذا على الكاتب أن 
يقوم بأمرين في آن واحد، يدبر 
مصدرا لرزقه، ويعمل على تجويد 
البعض  الوقت نفسه،  كتابته في 
ال يجيد ذلك، ال يستطيع أن يجد 
سبيال لصنع هذا التوازن، واحيانا 
وربما دائما، تنتصر ضروريات 
الظروف  قسوة  ترغمه  الحياة، 
او على  التوقف،  الحياتية على 
االقل يقدم انتاجا شحيحا ال يتناسب 
مع طاقته أو موهبته، هذه مأساة 
الكاتب في عالمنا، عقدة الكاتب 
ال تأت من فراغ، وال من مرض 
أماكن  في  يحدث  كما  عضال 
أخرى، ولكنه نتيجة لظروف الحياة 
القاسية، رغم أن المرض النفسي 
ليس مستبعدا، ولكن تخيلوا هذه 
االزدواجية، فرغم مسيرة الكاتب 
االبداعية يظل هاويا، يناضل في 
للحصول على قوت  مكان آخر 
يومه، دون فرصة لتجويد عمله 
أو التوقف قليال قبل السقوط في 

هوة “عقدة الكاتب”.
 لم يظهر مصطلح “عقدة الكاتب” 
إال مؤخرا، في االربعينات من 
إلى  ادخله  الماضي،   القرن 
الدراسات األدبية طبيب األمراض 
فقد  برجلر”،  “ادموند  النفسية 
ظل يدرس على مدى عقدين من 
الزمن اعراض الموانع العصبية 
التي تحد من انتاج الكاتب، كان 
يريد أن يعرف لماذا لم يعد يملك 
بعد  االبداع  القدرة على  الكتاب 
أن كانوا يتمتعون بالموهبة، وهل 
هناك عالج لهذه الظاهرة؟ وبعد 
مقابالت عديدة واختبارات نفسية 
أجراها على أكثر من كاتب، توصل 
لعدة نظريات اصبحت شائعة بعد 
ذلك، فعقدة الكاتب ال تعود لجفاف 
قريحته أو لشعوره باإلجهاد، وال 
الفتقاده للدوافع الخارجية، او قلة 
الموهبة، او الكسل أو الملل، فماذا 
هو السبب إذن؟ وألن “برجلر” 
ينتمي في خلفيته إلى مدرسة التحليل 
فقد  فرويد،  اقرها  التي  النفسي 
توصل إلى أن العديد من  الكتاب 
نفسية،  يعانون من اضطرابات 
النفسي من  الدعم  ويبحثون عن 
خالل عملية الكتابة، وازدياد العبء 
النفسي عليهم  هو سبب فشلهم في 
االستمرار، أي أن “عقدة الكاتب” 
هي عرض نفسي باألساس يحتاج 
للعالج، واذا استطعنا أن نزيل هذا 
المرض سوف تحل العقدة بالتأكيد، 
حل بسيط ولكنه غامض ويعتمد 
يمكن  االفتراضات، كيف  على 
اثبات أن الكاتب يلجأ للكتابة كنوع 
من الدعم؟ وكيف نعرف أن اصل 
كل هذه المشاكل هي عقد نفسية، 

وماهي العقد النفسية أصال؟
لمزيد من  الباب  فتح “برجلر” 
البحث في هذه المنطقة الغامضة، 
واجرى االطباء النفسيون المزيد 
من االبحاث على عينات من الكتاب 
الكتابة،  المتوقفين في كل انواع 
للتصميم  يفتقدون  أنهم  ووجدوا 
المبدئي الذي يدفعهم للكتابة، فهم 
يشعرون أنهم ال يحققون تقدما في كل 
مشروع يعملون عليه، وهم جميعا 
غير سعداء، يعانون من حاالت 
االكتئاب والقلق، وهناك مجموعة 
منهم تعاني من ارتفاع درجة النقد 
الذاتي بداخلهم، وانخفاض درجة 
االثارة واالعتزاز بما يقومون به 

من اعمال، يضاف إلى ذلك بعض 
اعراض الوسواس القهري، مثل 
النفس،  الثقة في  التكرار، فقدان 
تسويف األعمال والمماطلة، البحث 
عن كمال ال يوجد، ولكن العرض 
المرضي الذي يعزز عقدة الكاتب 
بالفعل هو النفور من العزلة، وهو 
سلوك معاكس لعملية االبداع التي 
بالنفس ألوقات  لالنفراد  تحتاج 
طويلة، وليس كل الكتاب متشابهين 

في عقدهم واعراضهم المرضية، 
انواع  إلى  تقسيمهم  ولكن يمكن 
التي  األولى  المجموعة  اربعة، 
يسيطر القلق والتوتر عليها، اكبر 
العوائق عندها هو االضطراب 
المتعة  وفقدان  العميق  العاطفي 
التي تحدثها عملية الكتابة، وفي 
المجموعة الثانية تبدو اعراض عدم 
السعادة وكأنها أمر غير شخصي، 
فالكاتب يبدى الغضب والتوتر من 
افعال اآلخرين ولكنه اليقترب من 
ذاته، وتضم المجموعة الثالثة غير 
الذين يحرصون على  المبالين، 
بينما  بأي شيء،  االرتباط  عدم 
يميل افراد المجموعة الرابعة إلى 
الغضب والعدائية والسخط على كل 
شيء، ال يتوقفون عند درجة الحزن 
العادي، ولكن نشاطهم العاطفي كله 
يأخذ طابعا سلبيا، ورغم اختالف 
األنواع فكلها اعراض مترابطة 
منطقيا، وهم يتشاركون جميعا في 
انخفاض مستوى دوافعهم ، فهم 
اقل طموحا، واقل استمتاعا بعملية 
الكتابة، واقل ابداعا بطبيعة الحال، 
الصور  تكوين  قدرة على  واقل 
التي  داخل مخيلتهم، والصورة 
أنهم ال  بل  اقل حياة،  يكونونها 
يستغرقون حتى في احالم النهار.
هل يمكن أن يتغلب الكاتب على 

عقدته ويستعيد حيوية خياله؟
    أريد التوقف قليال عند تجربة 
الشهير جرهام جرين،  الكاتب 
وأنا من عشاقه ، وهو من أكثر 
الكتاب اإلنجليز غزارة في االنتاج، 
ووصفه البعض بأنه اشبه بنبي، 
لذا فمن من  متواضع ومدهش، 
الصعب التصور أن رجال كتب 
الروايات وهو يطوف  كل هذه 
وعمل  العالم،  بلدان  مختلف 
الحرب،  اثناء  لبالده  جاسوسا 
لسيراليون  الفعلي  الحاكم  وكان 
الكاتب،  بعقدة  أن يصاب  يمكن 
وهو في الخمسين من عمره، في 
قمة مجده، ولكن إذا عدنا قليال إلى 
التي  الصبا  إلى مرحلة  الوراء، 
شكلت مالمح شخصيته، فسندرك 
كيف امتلك القدرة على المقاومة،  
في عام1920 قرر جرهام جرين 
وهو في السادسة عشر من عمره 
أنه بعد 104 اسبوعا من الرتابة، 
واالهانة، واالجهاد العقلي آال يبقى 
بعد ذلك في بركامستيد  حيث كان 
طالبا مدرستها الثانوية، فر منها 
تاركا خلفه مذكرة  لوالديه،  وكان 
ابوها هو ناظر المدرسة، وكان 
يعامله بقسوة وتزمت، وقد سبب 
هذا الهرب اضطرابا لعائلته، ولكنه 
كان امرا مفرحا لجرين، لقد حصل 
على اجازة من المدرسة التي كان 
يكرهها ويخشى أن يغادرها، ترك 
جديدة  عادة  واكتسب  الدروس 
سوف تؤثر في حياته ككاتب، ظل 
يحتفظ بدفتر يوميات، يكتب فيه 
كل يوم، ينفس في سطوره عن 
التي كان يعاني منها،  الضغوط 
عقدة  يواجه  أن  استطاع  لذلك 
الكاتب بشكل إيجابي، لقد منعته 
العقدة من تطوير اي قصة يفكر 
فيها، ومنعته حتى من التفكير في 
بداية كتابتها، ولكن عادته كتابة 
مذكراته اليومية انقذته من ذلك، 
كان جرين يرى أنه ال أحد يرى 
احالمه سواه،  وال يمكن الحد 
يمكن أن يقاضيه أو يعترض على 
ترد  التي  األكاذيب  أو  الحقائق 
فيها، لقد واصل الكتابة بدأب في 
مذكراته، احالمه، ووقائع حياته 
العادية، والنميمة التي يسمعها من 
جيرانه، وفي النهاية اختار منها 
عدة مقاالت لينشرها في كتاب” 
عالم من ملكي”، لقد عالج نفسه 
بنفسه، بفضل نوع واحد من الدواء 

هو االصرار. 

 القاهرة/ فرج جريس: 
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
الروسي  اإلفريقي  التعاون  أن 
قطع أشواطا طويلة منذ منتصف 
القرن الماضي الذي شهد تضامن 
اإلفريقية في  الدول  روسيا مع 
كفاحها ضد االستعمار وإسهاما 
ماديا ولوجيستيا ومعنويا دعما 
لحركات التحرر اإلفريقي علي 

امتداد القارة.
جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي 
ألقاها خالل أعمال الجلسة العامة 
األولي لفعاليات اليوم الثاني بمنتدي 
)إفريقيا- روسيا( ، فيما يلي نصها :
“بسم هللا الرحمن الرحيم ، السيد 
رئيس روسيا  بوتين  فالديمير 
الجاللة  أصحاب  االتحادية، 
والفخامة والمعالي، رؤساء الدول 
والحكومات اإلفريقية، السيد موسي 

فقيه محمد رئيس مفوضية االتحاد 
أود  السيدات والسادات،  اإلفريقي، 
البداية أن أعرب عن االمتنان  في 
بوتين  فالديمير  للرئيس  والتقدير 
الصديق  االتحادية  ولشعب روسيا 
ولمدينة سوتشي الرائعة علي حفاوة 
الضيافة وحسن التنظيم الذي لمسته 
جميع الوفود اإلفريقية منذ وصولها 

إلي روسيا”.
“كما أتوجه بالشكر لجميع الجهات 
المتميز وما  المنظمة علي اإلعداد 
بذل من جهد إلطالق النسخة األولي 
من قمة )إفريقيا -روسيا( التي ندشن 

أعمالها اليوم”.
“إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث 
اليوم في هذا المحفل المهم ، وأمام 
هذا الجمع المتميز علي أرض روسيا 

الفاعلين علي  أهم  أحد  االتحادية، 
الدولية، وأحد أهم أصدقاء  الساحة 
التعاون  لقد قطع  اإلفريقية،  قارتنا 
اإلفريقي الروسي أشواطا طويلة منذ 
القرن الماضي الذي شهد  منتصف 
تضامن روسيا مع الدول اإلفريقية في 
كفاحها ضد االستعمار وإسهاما ماديا 
ولوجيستيا ومعنويا دعما لحركات 
التحرر اإلفريقي علي امتداد القارة”.
السنوات أن  “ولقد ثبت علي مدار 
الشعوب اإلفريقية والشعب الروسي 
التعاون  الكثير من ركائز  يربطهما 
التطلعات  العديد من  ويتماثالن في 
وكذلك التحديات، األمر الذي يؤكد 
صواب رؤية إطالق تعاون إفريقي 
روسي أوسع وأرحب وأشمل، يعكس 
أكبر  التطلعات ويوفر مساحة  تلك 
للتنسيق ارتباطا بالتحديات المتسارعة 

التي نواجهها في إطار عالم ديناميكي 
ومتغير”.

“نجتمع اليوم في أول قمة تضم دول 
االتحادية  اإلفريقية وروسيا  قارتنا 
تحت شعار )من أجل السلم واألمن 
والتنمية( بعد انقضاء قرابة 3 أشهر 
علي القمة االستثنائية لالتحاد اإلفريقي 
التي استضافتها نيامي في السابع من 
2019 والتي شهدت إطالق  يوليو 
التجارة  التنفيذية التفاقية  األدوات 
القارية اإلفريقية بعد دخول  الحرة 

االتفاقية حيز النفاذ”.
“وتعد هذه االتفاقية إحدي أهم ركائز 
األجندة التنموية لالتحاد اإلفريقي 2063 
، حيث تسعي إلي تعزيز جهود االندماج 
اإلقليمي وزيادة تنافسية القارة اإلفريقية 
علي المستوي العالمي وتحفيز وجذب 
االستثمارات األجنبية في القطاعات 

ذات األولوية للدول اإلفريقية وعلي 
رأسها الصناعة والطاقة وتكنولوجيا 

االتصاالت والمعلومات”.
“وتسعى دول االتحاد األفريقي كذلك 
للبناء على ما شهدته القارة من نمو 
اقتصادي ملموس خالل السنوات العشر 
األخير خاصة من خالل المضي قدما 
لتحقيق التكامل على طريق استكمال 
المشروعات القارية التي تهدف إلى 
االندماج اإلقليمي كما تضطلع الدول 
األفريقية بجهد كبير لوضع اطر حاكمة 
لحوكمة الشركات األسواق المالية بما 
يزيد من استقرار أسواقها و جاذبيتها 

للمستثمرين الخارجيين .
السيدات والسادة :

“إننا نعي التحديات التي تواجه جهود 
ترسيخ االستقرار في القارة األفريقية 
الطموحة إلسكات  ولعل خطتنا   ،
البنادق بحلول 2020 تعد إحدي أهم 
الخطوات لتحقيق هذا الهدف األسمى 
، وهو الموضوع الذي سيكون على 
القادة األفارقة  رأس أولوياتنا عمل 
القادم في ضوء أهميته  العام  خالل 
الشعوب اإلفريقية  لتحقيق تطلعات 

في العيش في سالم ورخاء ” .

 القاهرة/ فرج جريس: 
شهد المهندس عمرو نصار وزير 
التجارة والصناعة، والمهندس 
المنطقة  رئيس  يحيى زكى، 
االقتصادية لقناة السويس، توقيع 
مذكرة تفاهم بين الشركة ” المتحدة 
لتجهيز وتعبئة الزيوت” وشركة 
الروسية لتصنيع   ”EFKO“
الزيوت إلنشاء مشروع استثمارى 
ضخم في السوق المصرى في 
الزيوت  مجال تصنيع وتعبئة 
النباتية باستثمارات باستثمارات 

تصل إلى   300   مليون دوالر وبحجم اعمال متوقع يصل 
الى حوالى  1.5  مليار دوالر خالل 5 سنوات.

حضر التوقيع النائب األول لوزير التنمية االقتصادية الروسى 
ونائبة وزير الزراعة الروسى والوزير مفوض تجارى 
ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو.

 القاهرة/ فرج جريس: 
أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن الرئيس 
عبد الفتاح السيسي لعب دورا كبيرا في اإلعداد 
لمنتدى )روسيا/أفريقيا( كرئيس لالتحاد االفريقي.
الجلسة  الروسي، خالل كلمة في  الرئيس  وقدم 
العامة األولي للقمة )الروسية/األفريقية(، التحية 
للرئيس السيسي وجميع رؤساء الدول والحكومات 
اإلقليمية  للمنظمات  التنفيذية  الجهات  ورؤساء 
المكرسة  قمة سوتشي  إلى  للحضور  األفريقية 

للتعاون بين روسيا وافريقيا.
وبدأت أعمال الجلسة العامة األولي لفعاليات اليوم 
الثاني بمنتدي )روسيا/أفريقيا(، برئاسة مشتركة 
للرئيس الروسي فالديمير بويتن ونظيره المصري 

عبد الفتاح السيسي في مدينة سوتشي.
وقال الرئيس الروسي: “اجتمع ممثلو كل الدول 
األفريقية 54 وأهم المنظمات اإلقليمية وهي حقيقة 
أول قمة في هذا النطاق، الفتا إلى أن هناك رغبة 
في تعزيز التعاون بين روسيا وأفريقيا في مختلف 
المجاالت وتعزيز هذه الشراكة المتعددة االبعاد”.
وشدد الرئيس الروسي على أن الرئيس السيسي 
لعب دورا هاما في إعداد منتدى )روسيا/أفريقيا( 
كان  االفريقي،  لالتحاد  الحالي  الرئيس  كونه 
متواجدا معنا طوال العملية التمهيدية، الفتا إلى 
أن األصدقاء في مصر ساعدونا في تمهيد برنامج 
القمة،  اللقاءات في إطار هذه  األعمال وترتيب 
الرئيس  الجلسة مع  “اترأس هذه  أن  وأتشرف 

السيسي اليوم”.
وأوضح الرئيس الروسي أن روسيا تربطها مع 
أفريقيا عالقات ودية فكان بلدنا يدعم بشكل متتابع 
األفريقية  للشعوب  التحررية  القومية  الحركة 
االفريقية وتطوير  الدول  وأسهمت في نهوض 

اقتصادها وتأسيس القوات المسلحة لها.
بوتين، خالل  الروسي فالديمير  الرئيس  وشدد 
كلمة في الجلسة العامة األولي للقمة )الروسية/

األفريقية(، على ضرورة تطوير العالقات الروسية 
اإلقليمية، الفتا  القارة األفريقية والمنظمات  مع 
اقتصاديا  تكتسب وزنا  األفريقية  الدول  أن  إلى 
وسياسيا، حيث إنها تشارك في صياغ القرارات 
المتعلقة بجدول األعمال اإلقليمي والعالمي، الفتا 
إلى أن كثيرا من الملفات مواقفنا قريبة ومتشابهه 
بيئة خصبة  يوفر  الدول األفريقية، وهو ما  مع 

للتعاون داخل األمم المتحدة والمحافل الدولية.
والتعاون  التنسيق  مواصلة  على  بوتين  وأكد 
والمشاورات داخل األمم المتحدة لترسيخ العالقات 
مع البعثات الدائمة لدى الدول األفريقية باإلضافة 
إلى التنسيق مع األعضاء غير الدائمين، وهو ما 
يسهم في تضافر الجهود لتوفير نموذج عمل جيد.

وأشار بوتين إلى مواصلة بالده ترسيخ االستقرار 
واألمن في أفريقيا وتأمين األمن االقليمي، مشيدا 

التصويت خالل األزمات  األفريقي في  بالدور 
والنزاعات باألمم المتحدة وأهمية الحلول األفريقي 
للقضايا األفريقية ونؤيد الطرح األفريقي في مسألة 

الدعم المالي لجهودهم في حفظ السالم.
وأعرب عن قلقه من عدم استقرار األوضاع في 
أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك عددا من النزاعات 
القائمة على أزمات سياسية واقتصادية  القومية 
واجتماعية، كما تواجه القارة األفريقية اإلرهاب 
واأليديولوجيا المتطرفة واإلجرام العابر للحدود 

والقرصنة.
وأضاف أن عددا من بلدان القارة األفريقية تواجه 
عواقب ما يسمى “بالربيع العربي”، والذي أدى 
إلى  أفريقيا، مشيرا  إلى عدم االستقرار بشمال 
أنه في منطقة الساحل والصحراء وبحيرة تشاد 
نشهد أنشطة لعدد كبير من اإلرهابيين بما في ذلك 
داعش والقاعدة وبوكو حرام والشباب، ومن هذا 
المنطلق نعتزم تعزيز جهودنا المشتركة لمكافحة 
اإلرهاب بما في ذلك التنسيق المتواصل بين أجهزة 

الشرطة والجهات المختصة األخرى.
وأعرب عن عزمه على مواصلة تدريب العسكريين 
وعناصر أجهزة الشرطة األفريقية بالمؤسسات 
أن هناك  المختصة، مضيفا  الروسية  التعليمية 
عناصر من 20 دولة أفريقية يتعلمون في معاهد 
تابعة لوزارة الدفاع الروسية بهدف تعزيز القدرات 
القتالية للقوات المسلحة الوطنية الخاصة بالبلدان 

األفريقية.
وأوضح أن روسيا تعاقدت مع أكثر من 30 دولة 
باإلضافة  واألسلحة،  بالعتاد  لتزويدها  أفريقيا 
إلى مشاركة األفارقة في المناورات ومعارض 
والمنتديات العسكرية للتعارف على النماذج الحديثة 

من األسلحة والعتاد.
ولفت إلى أن بالده تعير أهمية قصوى لتطوير 
القارة  دول  والتجاري مع  االقتصادي  التعاون 
األفريقية؛ حيث إن عام 2018 بلغ حجم التبادل 

التجاري مع القارة أكثر من 20 مليار دوالر.
وقال الرئيس الروسي فالديمير بوتين، خالل كلمته 
)الروسية/ القمة  في  األولى  العامة  الجلسة  في 
في  تعمل  الروسية  الشركات  إن   – األفريقية( 
القارة األفريقية خالل مدة طويلة بشكل خاص 
في تنقيب واستخراج الموارد الطبيعية في مجال 
النفط والغاز وتخطو خطوات معينة فيما يخص 

إقامة التعاون في التقنيات الحديثة.
وتابع قائال “إن العديد من الحضور شاركوا في 
الملتقى االقتصادي الروسي/األفريقي، وتم خاللها 
طرح عدد كبير من األفكار الجديدة واالقتراحات 
تهدف إلى تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري”.
األهلية  الكوادر  تدريب  أهمية  بوتين  وأوضح 
ألف   17 أكثر من  أن هناك  إلى  والتعليم، الفتا 
السنوية  والحصة  في روسيا  يتعلمون  أفريقي 
لقبول الطلبة األفارقة هي 1800 منحة و سندرس 

امكانية توسيع هذه الحصة.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن هناك آفاقا واعدة 
وجيدة للتعاون في مجال الصحة والرعاية الصحية، 
حيث يعمل في جمهورية غينيا مركز الدراسات 
واألبحاث والوقاية من األمراض المعدية، وهناك 
دراسة إلمكانية فتح مركز آخر في القارة االفريقية.

وشدد على أنه من المهم دراسة توسيع التعاون في 
المجال الصناعي عن طريق إقامة اتصاالت مع 
المنظمات االفريقية المختلفة، الفتا إلى أنه سيتم 
اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة االقتصادية 

“االوراسية” ومفوضية االتحاد االفريقي.
واختتم كلمته قائال “كلنا مهتمون بإعطاء طابع 
منتظم ومتكامل للتعاون الروسي االفريقي وبشكل 
أولي قد تم مناقشة تأسيس منتدى شراكة روسية 
أفريقية، كما ناقشنا أمس مع بعض الزمالء خالل 
مأدبة العشاء في إطار هذا المنتدى بشكل منتظم 
دوري على سبيل المثال مرة كل ثالث سنوات 
من الممكن انعقاد قمة على مستوى رؤساء دول”.

أخبــار

مطلوب للعمل فورًا

مطلوب للعمل في جريدة الرسالة الصادرة من كندا/ مونتريال  
محرر رياضي يجيد االنجليزية والعربية بطالقة، متخصص في أخبار 

كرة القدم بشرط وجود 7 سنوات خبرة على أقل تقدير في المجال.

قادر على القيام بالتالي:
- تغطية األحداث الرياضية عربياً ودولياً مع تحليل األحداث

- إصدار تقارير نصف شهرية منها.
- تنظيم الندوات وورش العمل الخاصة باإلعالم الرياضي داخلياً وخارجياً 

مع الشخصيات الرياضية البارزة.
- تمثيل الجريدة في المؤتمرات، الندوات، ورش العمل بالخارج السيما في 

المنطقة العربية.
-  أن يمتلك مهارات عالية بالكتابة والتحرير باللغتين العربية واالنجليزية.
فترة  في غضون  الطارئة  اإلعالمية  للمتطلبات  االستجابة  على  القدرة   -

زمنية قصيرة.
elressalanews@gmail.com  :لالتصال

في الخمسين من العمر استطاع جرهام جرين 
التغلب على عقدة الكاتب التي اجتاحته
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المصرية  الحضارة  زلت  ما      
كل  في  أجمع  العالم  تبهر  الفرعونية 

المجاالت 
وهناك برديات فرعونية في متاحف العالم 
الفرعوني،  الطب  براعة  أثبتت  المختلفة، 
لعين صناعية،  زرع  إلي  وصل  الذي 
نوع  أطراف اصطناعية ومعرفة  وزرع 
إلى معرفة  باإلضافة  قبل والدته،  الجنين 
العصبية  الصدمات  وعالج  التخدير، 

والنفسية.
قام  التي  العلوم  أسس  الفراعنة   ووضع 
انشأوا  إنهم  حيث  الطب،  مبادئ  عليها 
العالم، والتي كانوا يسمونها  أول جامعات 
ملك  الملك قورش  أن  الحياة، الفًتا  بيوت 
الفرس أرسل إلى فراعنة مصر يتوسل لهم 
ليعملوا في قصور  أن يرسلوا له األطباء، 

فارس “إيران حالًيا”.
وكان يؤمنون بأن الوقاية خير من العالج، 
الغسيل  في  الصودا  يستعملون  وكانوا 
بدورة  بيوتهم مزوده  وكانت  والتنظيف، 
مياه، مما أثار دهشة هيرودوت أبو التاريخ 
المصريين،  حياة  الكثير عن  دون  الذي 
جميع  عن  عادتهم  في  يختلفون  وأنهم 

الشعوب.
إنهم  المصريين،  عن  هيردوت  وذكر 
أن  يكن ألحد،  فلم  بتعقل  الطب  يعطون 
يتدخل في غير ما تخصص له، حيث كان 
القديمة مكانة مرموقة  لألطباء في مصر 
وكان ايمحوتب هو إله الطب عند الفراعنة، 
يأتي سالًما معافى  الذى  ومعنى االسم هو 
الثالثة  امحوتب في عصر األسرة  وعاش 

حوالي 3000 ق.م .
القديمة  التحنيط في مصر  وأدت ممارسة 
للجسم  إلى زيادة اإلبصار ورؤية األطباء 
الداخلية،  الداخل وطبيعته ومحتوياته  من 
الشعوب  عن  المجال  هذا  في  فتفوقوا 
أو  الجثث،  تحرق  كانت  التي  األخرى 
تقوم بدفنها وكان التحنيط من أهم العوامل 
الطب  في  بارعين  الفراعنة  التي جعلت 

ومجاالته وتخصصاته.
التخدير  استخدموا  من  الفراعنة،  وكان 
الصينية،  باإلبر  اآلن  المعروف  بالوخز 
الشرايين  التشريح  حيث عرفوا من خالل 
)ميتو(  لقب  عليها  وأطلقوا  واألوردة 
بقولهم )أن  النبض، وعبروا عنه  وعرفوا 
القلب يتكلم عن طريق الشرايين (، وتمكنوا 
من معرفة مواقع النبض المختلفة في الجسم 
بالمرض  وربطه  به  اإلحساس  وكيفية 

وأيًضا تمكنوا من إحصائه.
و عرفوا كافة أجزاء الجسم الداخلية، حتى 
بين  والربط  العصبي  الجهاز  إلى  وصلوا 
المتصلة  الجسم  العصبية وأجزاء  الخاليا 
بكل خلية واستغلوا هذا في تخدير األجزاء 
هذه  بوخز  وذلك  بكل عضو،  المتصلة 
أو  تنميل  آثارها  من  يكون  بإبرة  الخاليا 

تخدير الجسم المتصل به.
بردية  أقدم  إدوين سميث  بردية  وأوصت 
النفسية  بالصدمات  خاصة  جراحية 
وتركيب الفك السفلي، وجد بها نص يتعلق 
إلى  السفلى  الفك  مفصلي  إعادة  بكيفية 
مكانها، وكيفية التعامل مع الحالة، وتطابق 

هذه  الحديثة عن عالج  الطبية  المراجع 
لتحضير  أيًضا وصفات  الحاالت، وتضم 
خراج  وعالج  وغرغرة،  للفم  غسول 
األسنان واللثة، ووصفات حشو “مؤقت”، 
استخدمها  التي  الوصفات  من  وغيرها 

الفراعنة قديًما .
السنة  بحشو  “ايبرس” أوصت  برديه  أن 
المراهم  واستخدام  الصمغ  من  بخليط 
تركب  كانت  والتي  اللثة،  تقيح  فى عالج 
الجاف،  والخروب  والثلج،  اللبن،  من 
أن  إلى  الفًتا  الجميز،  وثمار  والينسون، 
في  أول طبيب  كان  الطبيب حسي رع، 

مجال طب األسنان في التاريخ .
بأجزاء  الفراعنة على دراية كبيرة  وكان  
العين الداخلية، وكانوا يسمون الحدقة)الفتاة 
اسمها  وهو  وهذا  العين(،  داخل  التي 
فتاة  تسمى  حيث  الحديث،  العصر  في 

العين.
كافة  لها  العثور على عين صناعية،  وتم 
الحافة كان  الحقيقة وحتى  العيون  تفاصيل 
ومن  البشرية،  العين  اتجاهات  نفس  لها 
عين  هي  العين  هذه  تكون  أن  المرجح 
صناعية قام الفراعنة بزراعتها مكان إحدى 

العيون التي أصابها المرض .
ميراث  من  إنه  بل  حديًثا،  ليس  التخدير 
ق.م،  سنة   4000 حوالى  من  الفراعة 
وهى  باإلبر  الوخز  طريقة  وليست 
فحسب،  لديهم  للتخدير  الوحيدة  الطرقة 
البنج وكانوا يسمونه  بل كانوا يستخدمون 

)ممفتيش(.
الرخام،  حجر  سحق  عن  عبارة  وكان 
ومزجه بالخل، ويستعملونه كمخدر ، حتى 
ويكوى  يقطع  كان  المصري  الطبيب  أن 
واثبتت  ألم،  غير  من  الجروح  ويداوى 
التي  الطريقة  الحديثة  والدراسات  العلوم 
المزج هذه،  التخدير من عملية  إلى  تؤدى 
كربونات  من  مركب  الرخام  إن  حيث 

الكالسيوم.
أن  الحديثة،  الدراسات واألبحاث  واثبتت  
أول من شخصوا  كانوا  المصريين  قدماء 
نوع الجنين عند المرأة الحامل عن طريق 

فحص البول.
فقد عثر على بردية في متحف برلين يرجع 
تاريخها إلى عام 1350ق.م، وسجل عليها 
بعًضا  تبلل  الفراعنة كانت  المرأة عند  إن 
البول  ماء  من  بقليل  الشعير  حبات  من 

الخاص بها.
خالل  أيام  خالل  وحدة  الشعير  نما  إذا 
عدة أيام كان الجنين ذكرا، وإذا نما القمح 
وحدة كان الجنين أنثى، وإذا لم ينم الشعير 
الحمل كاذب  أن  دليل على  فهذا  القمح  أو 
كانت تجرى هذه الطريقة، كما يؤكد علي 
الحمل،  أبودشيش في األسابيع األولى من 
ولذلك فأنهم كانوا يحددون نوع الجنين في 

المرحلة المبكرة.
و استخدم المصري القديم الحقن، وهى من 
المحنطون  الكهنة  الفراعنة، وكان  اختراع 
يستعملونها إلدخال السوائل في الرأس وفى 
استخدموا  بالجثة، كما  الخاص  التجاويف 
يلتئم  الجراحة حتى  في عمليات  الخيوط 

الجرح.

 بقلم: كلودين كرمة
بقلم : على أبودشيش 

المصرية اآلثار  خبير 

تعد  لم  احقا   .. الكلمات معناها  فقدت  أحقا        
الضحكات صداها  فقدت  هل  ؛  قيمة  للحروف 
أضاعت  وهل  ؛  التعبير  عن  الدموع  وعجزت 
تاهت عن مسارها ؛  تأثيرها والنظرات  المشاعر 
تاهت عن  قد  النفس  تكون حتى  ان  المعقول  أمن 
عديدة  أوجه  لإلنسان  أصبح  بالحقيقة  ؛  اعماقها 
ومشاعر متضاربة وضحكات تخفى ورائها حسرة 
و أحزان ودموع تجامل حنى نفوز باالستحسان ، و 
عناق تغيب عنه المودة واإلحترام وكذلك نظرات 
مبهمة تحتاج إلى ترجمان، وماذا أقول عن معسول 
الكلمات و كل حرف فيها مكر وخداع . وهذا نسميه 
إال  ، وما هو  نلبسه ردأ وردى  بالمجامالت حتى 

درب من دروب اإلحتيال.
النوايا وهى  فى  البحث  من  وتعبت  تتألم  نفسي 
نصل  له  قاع  وال  ومبهم  مخيف  العميق  كالبئر 
األحزان  عمق  فى  فنغرق  األقدام  وتثبت  إليه 
نريد مخرجا ومالذا  ؛  ونزداد حيرة وتكثر اآلالم 
ونبغى االطمئنان نريد شطا نرسي عليه ونستريح 
منا  تسرق  فيالها من حيرة  اإلمواج..  تخبط  من 
إلى  المرارة  وتتسرب  واألمان  بالثقة  اإلحساس 
من  الضياع؟  من  ينتشلها  ومن  فتغرقها  نفوسنا 
يدلنى ويرشدنى الى الصواب .. هل على اإلحساس 
أعتمد أم على التحليل والبرهان.. لم أعد أميز بين 
الصدق والنفاق ، او بين الصديق الصدوق وصديق 
يقر له زعم كذوب ، وأحتار فى المعانى والدالئل 
والنظرات والهمسات واالبتسامات، فهى تحاوطنى 
األحالم  من  االختناق  على  وشرفت  قرب  عن 
أناس ظننتهم  واالنهزام من  المخذولة  والمواعيد 

سندى فى يوم من األيام.  
، وال  لألحزان  يستسلم  القوى ال  اإلنسان  لكن  و 
تستكين  ، وال  الشرود واالضطراب  عقله  يعتاد 
نفسه وتحمل على رياح الضياع ؛ كال فإنه صعب 
االنقياد ذو مبدأ وفكر ، لديه تصميم ورؤية يتميز 
اليقين  على  وفؤاده  الوجدان  وثبات  بالصالبة 
والشرف قد تأصل والحق فيه استبان..فينهض بقوة 
قدارته ورجاحة عقلة  فى  واثق  الهوان  ويرفض 
على االستبيان ، يمضى قدما فى طريق وقد حفر 

فيه لوضع األساس، على أرض صلبة يزينها العلم 
والتمحيص وحسن  الصبر  يحميها  و  واإلطالع 
اإلختيار فال يتخطاها إنسان إال بشروط واستئذان ؛ 
فالنفس غالية ومترفعه ال يدنو منها إال من يقدرها 
فهذه هى  ؛  للنفاق  فال مجال  تعامله  فى  ويصدق 
للهجران.  يتعرض  وإال سوف  االقتراب  شروط 
فالدفاع عن النفس شرف يحتاج إلى شجاعة وبأس 
المرء  يعيش  بها واجب حتمى حتى  ، واالعتزاز 
وال  هو  يختاره  مجتمع  فى   ، استعباد  دون  سيد 

يفرض عليه الخضوع لكائن من كان.  
السالم  على  وعثر  اإلخالص  وجد  لقلب  فهنيئا 
يلتف   ، األصدقاء  بوجود  وسعد  الحب  اقتنى  و 
فى  ويقفون  يقدرونه  األمناء  المحبون  حوله 
وعدم  الطبائع  إختالف  رغم  ويدعمونه  صفه 
واإلختالف  األراء  فى  والتباين  الصفات  تتطابق 
اي  المجرد من  الحب  فهذا  ؛  النظر  فى وجهات 
الذى  المشروط  غير  المطلق  الحب  هو  غاية 
يدعم النجاح ، ويقوى وقت الضعف، ويرفع عند 
أو  الصداقة  التطابق من شروط  فليس  ؛  السقوط 
التوافق المتناهى أحد دعائم العالقات الناجحة؛ بل 
ولكن دون خالف   ، مفيد  اإلختالف  فإن  بالعكس 
األحباب  فيفرق   ، األمور رأسا على عقب  يقلب 
ويبعد أقرب األقربين - فإن اإلختالف فى الرأى ال 
يجب أن يفسد للود قضية - فإن اإلرتباط بالطبيعة 
- مثال - يجعل اإلنسان يهتم بها ويحافظ عليها و 
هذا دون أن يلقنه أحد بأهمية العناية بها فهذا أمر 
طبيعى أزرع فأنتظر الثمر ، وهذا يتطلب الكثير 
يهتم  من  وكذلك  ؛  والعمل  والتعب  الرعاية  من 
ألمر شخص ما فال يجب أن يسمح للصعوبات وال 
للمشاكل أن تفرق بينهم بل يجب أن يعمل بجد بل 
أن يواجه بكل ما أوتى من قوة أى رياح تعصف 
أيضا  فهذا  ؛  يُحبه  بمن  يهتم  كان  اذ  العالقة  بهذه 
بديهى وال يحتاج إلرشاد بل يحتاج لصدق ووعى 
وطول أناة والكثير من الحب . وعلى قدر بساطة 
الحل تكون صعوبة التنفيذ ؛ ألنه يحتاج لتضحيات 
وتنازالت ولكن ليس للكل أن يقبل بهذا دائما انما 

فقط “مّن يهمه األمر.”

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت

الفراعنة والتخدير 
واالطراف الصناعية

وما الدنيا إال متاهة كبرية .. 

رسالة قصرية إىل الرسالة

(514) 961-0777 /  (450) 972-1414 
 elressalanews@gmail.ca / fzemokhol@gmail.com  

 www.el-ressala.com
إلعالناتكم يف الرسـالة

  بعد أقل من عقدين من الزمن بالكتابة في صحيفة 
الرسالة الغراء هذه، قررت أن أتوقف ليس ألسباب 

أخرى سوى قراري بالتقاعد من أي 
تجاهها  أو معنوية  أدبية  التزامات 
وتجاه السيدات والسادة القراء الذين 
تفضلوا  سواء  أكتب،  ما  تابعوا 
بالموافقة على رأيي أو اختلفوا معه، 
فاإلختالف اليفسد للود قضية، بل 
بحاجة  نحن   ، هو ظاهرة صحية 

إليها في عالمنا العربي. 
توجيه  من  المناسبة  بهذه  لي  البد 
شكري وتقديري واحترامي للقائمين 
على هذه الصحيفة وخاصة السيد 
رئيس مجلس إدارتها ورئيس تحريرها 
األستاذ فريد زمكحل لسببين. األول 
أنه شجعني على الكتابة بعد أول لقاء 
إجتماعية  بمناسبة  معه  لقاءين  أو 
أنني لست صحفياً وال أمتلك  رغم 
مثل هذه الموهبة أو الخلفية ولكنه 
كان على قناعة بأن لدي ما أقوله. 

السبب الثاني أنه، رغم اختالفنا بوجهات النظر في 
بعض األحيان إال أنه كان يقبل كل ما أكتب وال أذكر 
أنه قام ولو لمرة واحدة بتعديل أو شطب كلمة أو 
جملة أو رفض نشر أي موضوع تطرقت له. وقد 
قبل مشكورا في آخر المطاف اعتذاري عن الكتابة.
المتابعون يعلمون أنني خالل العقدين المنصرمين 

ناقشت مواضيع عديدة سياسية وإقتصادية وتاريخية 
إلى  بآخر  أو  بشكل  تطرقت جميعها  وإجتماعية، 
الوطن  في  بالدنا  همومنا وهموم 
مع  الشائكة  وعالقاتها  العربي، 

الدول األخرى. 
حاولت دائماً في كتاباتي تبني اإلعتدال 
بالتطرق ألي موضوع ألن هدفي 
التوعية  كان  الكتابة  من  الرئيسي 
ولفت النظر إلى مايدور حولنا. كنت 
أتجنب وال أزال إثارة أي جهة على 
اختالف مع وجهات نظري. ألنني 
كنت أدعو إلى اإللتزام بأدب الحوار 
وقبول الرأي اآلخر. وهذا ما نفتقده 
بكل أسف في عالمنا العربي. ألننا 
ننقل الحوار إلى العالقة الشخصية 
مباشرة والمخالف لرأينا ننظر إليه 
على أنه عدونا، وكنت أرجع دائماً 
الثقافي  الموروث  إلى  ذلك  أسباب 
الذي لم نستطع الخروج من عباءته 
حتى اليوم، رغم تطور األمم األخرى 
التي تخلصت من العصور الوسطى التي نعاني منها 

حالياً في كافة البالد العربية.  
جميعاً  إليكم  أتقدم  القصيرة،  الكلمة  هذه  بنهاية 
كتاباً ومحررين ومراسلين وقراء بالشكر الجزيل 
وموفور  والتوفيق  بالنجاح  التمنيات  وبأخلص 

الصحة والسعادة.  

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

أحالم رمادية ..
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بقلم : خالد بنيصغي 

بقلم: السيد الهادي

Vendredi 25 octobre  2019
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عّل الذي بيين وبينك عابر

غافُر  ل��َي  ال��ه��وى  وط��ن  ي��ا  أن��ِت  م��ا 

جانٍح    ص��بٍّ  ط���رُف  ق��ل��ٍب  ك��ل  ف��ي 

غيوُمها      ال��س��م��اَء  أن  تعلمي  ل��و 

ي��ع��َل��ْم��َن أن����ي ن���ائ���ب مب���رارت���ي        

ليلة       بُ��ع��ي��دِك  ع��ٌن  ل��ي  تَ��ْغ��ُف  ل��م 

ِبوصاِلهْم      غ��ف��ْوا  ق��د  األح��ب��ِة  ك��لُّ 

فعرفتُه    الهوى  قبُل  من  ذق��ُت  قد 

شوُقُه     الصبابِة  ل��ذي  يزيد  كيما 

فإنُه         ال��ق��ن��وُط  ع��ن��ِك  يُثِنني  ل��م 

أنّني     ق��ص��ي��ِدِك  على  ق���رأُت  ل��ك��ْن 

ِن��ف��اق��ُه          ي��ب��َن  أن  لقلبي  ح��اش��ا 

ي��ُزْل      فلم  ال��ه��ي��اُم  ف��ّي  َن��ا  أن  ُم��ذ 

ب��ش��ّرِه        أت����اِك  إْن  خ��ي��اال  ف��دع��ي 

َليلٍة        ف��ي  لها  َط��ْي��ٌف  أت��ى  ول��ق��د 

بأنّني       ال��ّس��م��اِء  ف��ي  ب���درٌ  أي��ق��ول 

لقد   حتى  جى  الدُّ ُنُ��ِم  َمْع  وَظِلْلُت 

ن���ظ���روا إل����ّي ب��ل��وع��ٍة وك��أن��ه��ْم        

ن��ظ��روا إل���ى دم���ٍع ص��ب��ي��ٍب ب���ارٍق    

بتجاهٍل      الفتى  ك��ف��َر  حتسبي  ال 

بنعمٍة         ع��ل��ّي  ربّ����ي  أت���ى  ول��ق��د 

ف��إّن��ا     اجل��ف��اِء  ب���ذي  ك��ره��ِت  وإذا 

بيننا     ال��ن��واظ��ِر  َذُوو  ي��ري��د  ال  ك��ي 

ع��ه��دي ب��ِك م��ن ق��ب��ُل ف��ي��ِك ت��ك��ّرٌم     

ف��م��راُده��ا      ق��ص��ي��دت��ي  ق����رأِت  وإذا 

ص��اب��ُر ج��ف��ائ��ِك  ع��ل��ى  احمل����بَّ  إن 

ن��اظ��ُر ل��غ��ي��رِك  م���ا  ف�����ؤادي  إاّل 

مسافُر النحيِب  ص��وت  من  فيهّن 

ف��َت��َن��ّه��دي رع���ٌد ودم��ع��ي م��اط��ُر

محاجُر تضيق  ف��ل��ن  أت��ي��ِت  وإذا 

س��اه��ُر احل��ب��ي��ب��ُة  أت����ِت  إذا  وأن����ا 

تهاجُر فينا  اخل��ي��ر  أّن  وع��رف��ُت 

وي�����زوَل ع��ّن��ي ح��اس��دي ف��ي��غ��ادرُ

م��ا ص��اب��ن��ي َم��ل��ٌل ووص��ل��ِك ن���ادرُ

ناصُر ِلسقمِك  ال  ِك  ِلضمِّ ط��ِم��ٌع 

ُمتكاِشُر ال���َورى  أش���راِف  وكثيُر 

ضامُر الغِد  في  ليس  أن��ُه  وع��رف��ُت 

ال��ع��اِش��ُر ال��ِوص��اِل  ع��ي��ُد  جنى  مم��ا 

واِف���ُر وح��ّب��ي  عينيها  ف���أس���رُت 

ن��اك��ُر ه��و  أم  ب��ال��ّش��وِق  زيّ��ن��ُت��ُه 

شاعُر بأني  َمساِمُعهم  َنطقْت 

ُم��ت��ن��اث��ِر ال��ُع��ا  س��ف��ِح  ع��ل��ى  ُدرٌّ 

وامل�����رُء ب��ي��ن��ه��ُم ودم���ع���ي ح��ائ��ُر

ك��اف��ُر ب��ح��ب��ِك  م���ا  إن����ي  واهلل 

ظافُر ويُنِكُر  النُّعمى  يجحُد  هل 

ِع��ل��م��ي ب���آِن وص��ال��ن��ا ل���َي ع���اِذرُ

وي��ك��ون ه��ذا ال��ي��وُم ع��ن��دن��ا آِخ��ُر

ف��دع��ي امل��ام��َة وال��ك��رميُ ال��غ��اِف��ُر

ع��اِب��ُر وب��ي��ن��ِك  ب��ي��ن��ي  ال����ذي  أّن 

شعر: السنمار محمد علي الكناوي      

خبيٌث  سرطاٌن  الصهيونية 
اإلنسانية.. جسد  يف 

بقلم/ أسماء أبو بكر

** الحب هو الجاذبية الثانية لألرض .

** وطن بال عدالة .. جسد بال مناعة .
** نصف الحقيقة يصنع نصف الجريمة .

** الجريمة تختبئ بين مقدمات جذابة وحلم .
** اثنان ال يتعبان أبدا في الحصول على وظيفة .. رجل الدين والشيطان .

** أسوأ اللحظات عندما تتولد لدينا القناعة بأن الخطيئة هي الحل األمثل للمشكلة .
** إذا لم تجد مبررات كافية لتمرير أخطائك ، توقف يا أحمق ، وإال ستخجل من 

نفسك مرتين .
** الفضيلة ال تأخذ أبدا اسما مستعارا ، الرذيلة وحدها تفعل ذلك .

** ليس الجاني وحده يستحق العقاب ، الضحية تستحق ذلك أحيانا .
** التعب أعلى ثمن ندفعه مقابل الحصول على أغلى شيء .. الراحة .

.. األم��������س  ح������زن  ف�����ي  ال����ع����رب����ي  اإلن������س������ان  زال  ال 
  .. ال���ش���م���س  ق������رص  غ���ف���ل���ة  ف����ي  س������رق  م����ن  ي�������دري  ال 
.. وال����رف����س  ب���ال���رك���ل  األم����ان����ي  س���ح���ق  م����ن  ي���ع���رف  ال 
.. وال�����دح�����س  ب���ال���س���ح���ل  ال����وط����ن  روح  ع���ل���ى  وداس 
.. ل���م ي��ع��د ف���ي ب�����ادي أم����ن ف��ق��د م����ات اجل���ن���د وال���ع���س���س 
.. ال�������درس  أح����ض����ان  ف����ي  ال���ع���ل���م  وم������ات   ، اجل���ه���ل  زاد 

 .. ال���ف���رس  ص���ه���وة  م���ن  ال����ف����ارس  س��ق��ط   ، ال��ب��ط��ل  م����ات 
.. ال�����ق�����دس  ض������اع  ح�����ن  ال����ع����رب����ي  ال�����ش�����رف  ض������اع 
.. ال����ف����رس  ودي������ن  ال����ع����رب  ب����ن إس������ام  امل���س���ل���م  وض������اع 
.. واحل�������دس  احُل�����ْل�����ُم  وم������ات  ال���ع���رب���ي  ال���غ���ض���ب  م�����ات 
 .. األُن������س  ل��ي��ال��ي  امل���ي���وع���ة ك��لَّ��ه��ا ف���ي  ال���ن���س���اُء  رق����ص 
.. ال���ن���ف���س  أخ�������اق  ق���ت���ل���ت  ل���غ���ة  اجل�����س�����ُد  َث  وحت����������دَّ

؟؟  ال���َغ���َن���س  ووداع  ال���ل���ي���ل  ع���ت���م���ِة  ف����ي  ���ى  تَ���َب���قَّ م�����اذا 
ال���ي���أس ؟؟ ل��ل��ع��رب��ي م���ن أم����ل ب���ع���د ه����ذا  ���ى  تَ���َب���قَّ م�����اذا 
؟؟   أوال�����غ�����رس  ال�������زرع  ف����ي  رج�������اٌء  األرض  م�����وت  أب���ع���د 
؟؟ ال���ن���ح���س  ل����ط����رد  ورديٌّ  ح���ل���م  ال����ك����اب����وس  وب����ع����د 
ال��ش��م��س ؟؟  ال���ع���رب���ي اس���ت���رج���اع ق����رص  ف��م��ت��ى ي��س��ت��ط��ي��ع 

؟؟ احل������رب  ال����ع����رب  ج����ل  ي��ع��ي��ش  أن  �����َدِف  ال�����صُّ م����ن  ه����ل 
؟؟   وال��ن��ه��ب  وال��س��ل��َب  ال��ظ��ل��َم  ي��ح��ي��ى  أن  ����َدِف  ال����صُّ م���ن  ه���ل 
؟؟ ال��ق��ل��ب  ص��م��ي��م  م���ن  ب��ع��ض��ن��ا  ن��ك��ره  أن  ال��ع��ج��ب  م���ن  وه���ل 
؟؟ ال���ُغ���ل���ب  ع����رب  ي���ا  وال���ش���ه���ام���ة  ال�����ود  أي����ن   ، احل����ب  أي����ن 
؟؟ واألدب  وامل����ق����ام   وال���ع���ل���م  وش���ع���رن���ا  ت���اري���خ���ن���ا  أي����ن 
؟؟ ال��س��ب��ب  ع��ن��ا  غ����اب  أم  األمم  أح���س���ن  ك��ن��ا  أن  أن��ن��س��ى 
؟؟ ال������درب  ن���ص���ل  ك���ي���ف  ن����رى  ول����م  ض���ل  ط��ري��ق��ن��ا  أن  أم 
؟؟ ال���ع���رب  ف���ي  ح���ق  أو  ش��ي��م  م���ن  ش����يء  ك����ان  إن  ن���س���أل 
.. ن��ع��ي��ش غ����دا ب��ح��س��رة ع��م��ن ب����اع ال���وط���ن وب����اع ال��ش��ع��ب 
؟؟   وال��غ��ض��ب  ب���احل���زن  ق��امت��ة  ال���ص���ورة  رس��م��ن��ا  ك��ي��ف  ن����دري  ال 
وك��ي��ف ت��س��م��رن��ا م��ك��ان��ن��ا ن��ع��ش��ق اجل��ه��ل وال��ل��ع��ن وال��س��ب ؟؟ 
.. ح��ال��ن��ا ي��ب��ك��ي ون��ح��ن ص��ام��ت��ون ك��اظ��م��وا ال��غ��ي��ظ وال���ك���رب 

وال��ت��اري��خ ي��س��ج��ل أن��ن��ا أس���وأ ال��ع��رب ف��ي األزم����ان واحِل���ق���ب .. 
.. وال��ل��ع��ب  ال��ل��ه��و  ف��ي  نحنا  وال   ، ف��خ��را  اجِل���دِّ  ف��ي  نسجل  ول��م 

 .. ال��ك��ذب  م��ن  وب��ك��ي��ن��ا   ، م��ن��ا  ال��غ��رب  أح��وال��ن��ا وس��خ��ر  س���اءت 
 .. وال��ع��ج��ب  ال��ده��ش��ة  م��ن  أمم  خ��ب��ث��ه��ا  م��ن  ض��ح��ك��ت  أم���ة  ف��ي��ا 

االختراق الصهيوني على أشده ..هل نفيق؟!
مخطٌئ من يظن أن الحديث عن الحركات والتنظيمات 
ذات األفكار الصهيونيه المسمومة، والخطط المشبوهة 
من باب الترف الذهني؛ فعالمنا اليوم يعيش تحت وطأة 
مخططاٍت ُوضعت منذ أكثر من قرٍن مضى، وكل ما 
طبع على األوراق من حبر، بات واقًعا نلمسه في كل 

بقاع األرض.
إن مقالي هذا ليس األول في سلسلة تاريخ الصهيونية 
حلقاٌت  فهناك  األخير؛  سيكون  أحسبه  وال  المشؤوم، 
وتزييفها  الصهيونية  ماهية  لكم  كثيرة ستكشف  أخرى 
أسراَر  أيًضا  وستكشف  الباطلة،  ودعواها  للحقائق 
الخفية،فهم  الحكومات  هذه  ومؤمراِت  وخياناِت، 
يثيرون الفتن والدسائس في العالم كله وهذا دأبهم؛ فقد 
تعالى:  قوله  الكريم أصدق وصٍف في  القرآن  وصفهم 
لَِك  » َبْأُسُهم َبْيَنُهْم َشِديٌدۚ  َتْحَسبُُهْم َجِميًعا َوُقلُوبُُهْم َشتَّٰىۚ  َذٰ

ِبأَنَُّهْم َقْوٌم الَّ َيْعِقلُوَن )14(« الحشر.
من دون مقدمات طويلة،ٍ وتحليالت وثرثرة كثيرة ُقتلت 
بحًثا، نعبر جسًرا تاريخًيا نسبر من خالله أغوار ذلك 
العالم المظلم الخفي؛ لنعى وندرك جيًدا حقيقة ما يحاك 
تخريب  وراء  سعًيا  والقالقل؛  الفتن  إثارة  من  حولنا 
فالحرب  دعائم األخالق واألديان،  العالم وهدم  ودمار 
تعلمون!،  لو  فقط  والسالح  العتاد  ليست حرب  اليوم 
ولكنها حرب الوعى والفكر، واليد الخفية باتت تعلنها 
أو هى  واحًدا،  فكرًيا  قالًبا  كلنا  نكون  أن  إما  صريحًة 
حرٌب ضروس؛ فعالمنا ال يقبل االختالف إطالًقا، ولما 
فكرة  العالم  أن محاربة  األفكار  تزعموا هذه  رأى من 

مستحيلة، لجأوا إلى الخداع والحيلة طوال الوقت.
معرفة  أن  للجميع  واضًحا  بات  سبق  ما  ومن خالل 
األجيال الحالية والقادمة الحقائق التي تدور في عالمنا 
الثغر وينشأ  ليقفوا على هذا  أمٌر حيوٌي ال غنى عنه؛ 
مستقبل  تؤثر على  التي  بالقضايا  اإليمان  نفوسهم  في 
مهما  فالعدو  ؛  ووحدتنا.  وتمس حضارتنا  منطقتنا 
تلون سيظل عدو،حتى وإن بات في عقر دارنا، وألن 
اقتالعه بسهولٍة اآلن،  داٌء خبيٌث ال يمكننا  الصهيونية 
أفكاره  ومن  منه  الوقاية  سبل  أبناءنا  نخبر  أن  علينا 
يحمل مشاعل  فيه جيٌل  يوم ويخرج  ليأتي  المسمومة؛ 
أوثان ودسائس  للوطن ويهدم  والوالء واالنتماء  الفكر 

هذه الحركة المشؤومة..
"الصهيونية بين الميالد والبحث عن وطن"

في الواقع الصهيوينة الحديثة وليدة السياسة والساسة، 
قامت عليه دعوى االضطهاد، وظهور  التي  وأساسها 
فكرة القومية، ومطامع االستعمار؛ ولهذا السبب نشأت 
أول األمر في أوربا الشرقية وأوروبا الوسطى، حيث 
بدأ الضغط الشديد على اليهود في القرن التاسع عشر.
وإذا كانت الحركة الصهيوينة القت نجاًحا في تاريخها 
الصهاينة  معرفة  الى  ذلك  يرجع  فإنما  المعاصر؛ 
العرب وعاداتهم  بأحوال  الصهيونية  والمسؤولين عن 
فيه  جهل  الذي  الوقت  نفس  في  وثقافتهم،  وتقاليدهم 
الصهاينه وفكرهم وأحوالهم.أما  العرب كل شيء عن 
النهضة  قبل عصر  تنشأ  فلم  القومى"  الوطن  "فكرة 
القومية، وقبل أن تشتبك الصهيونية والمطامع الدولية، 
بين  ويالئموا  مراكزهم  يصححوا  أن  لليهود  َخَطَر 

بأساليب  الحديث  العصر  وبين  وعاداتهم،  أفكارهم 
لم  إليها  ينتسبون  أرض  امتالك  نحوا  متعددة.والسعي 
أنشأوا  إذ  المطاف،  نهاية  في  إال  بال  لهم على  تخطر 
جماعة »هسكاال« في ألمانيا؛ لتجديد العقيدة والتوفيق 
بين التربية الدينية والتربية العصرية، وجماعة "حلوقة 
الجماعات،  والعديد من  القديمة  الجامعة  "على غرار 
القومى  الوطن  بفكرة  اليهود  يقتنع  لم  الوقت  هذا  وفي 
الدولة  فكرة  إلى  واندفعوا  والتعمير  السكنى  لمجرد 
اليهودية،ولكنهم -حتى في هذه المرحلة- لبثوا مترددين 
إقليم من  أفريقيا ،و  أوغندا في  بين  الموقع  اختيار  في 
روسيا  بين  أو  المتحدة  الواليات  في  الخالية  األقاليم 
اليهودية  الدولة  أو  القومية  فكرة  وظلت  والبلقان 
كالسحاب الذي يتشكل حسب أوهام الناظرين إليه حتى 
يستقروا  أن  ينتهى دون  أن  التاسع عشر  القرن  أوشك 
على وضع محدود، ثم تبلورت الفكرة في مؤتمر بازل 
الوضع  على  تشكيلها  وتم   ،1897 عام  في سويسرا 

األخير بوعد بلفور بعد عشرين عام.
"هرتزل األب الروحي "

هذا  في  العالمية  الصهيونية  الحركة  قيام  إعالن  منذ 
الروحي  األب  هرتزل"،-  تيودور  أدرك"  المؤتمر 
للدولة اليهودية -أهمية حصول الحركة على دعم إحدى 
القوى الكبرى في العالم من أجل قيام واستمرارية دولته 
المزعومة.وبالطبع كان المقصد األول له هى إسطنبول، 
حيث كانت فلسطين تابعة للسلطنة العثمانية الغارقة في 
أزماتها وديونها، ولكن فشل هرتزل في إقناع السلطان 
عبد الحميد الثاني بالسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين 
مقابل تسديد ديون السلطنة، بل تزويد الخزينة العثمانية 
إغراء  شدة  من  الرغم  على  مال،  من  يطلبونه  بما 
العرض، وإمعاًنا في التصدي لهذا المخطط الصهيونى 
لتشديد اإلجراءات  المراسيم؛  السلطان عدًدا من  أصدر 
األمنية في فلسطين، لمنع هجرة اليهود، مدفوًعا بعقيدته 
إسالمًيا ال يجوز  وقًفا  المنطقة  تلك  تعتبر  التي  الدينية 
التفريط فيه مهما كان الثمن.لم يزدد هرتزل إال إصراًرا 
تعتبر  التى  الدينية  بقناعاته  مدفوًعا  مخططه،  على 
المقدس،  الكتاب  بها  بشر  التى  الميعاد  فلسطين أرض 
تركيا  أذنابها في  الصهيونية عبر  الحركة  واستطاعت 
فيما  السلطان عن عرشه،  لخلع  ناجح،  انقالب  تدبير 
العقبة  عرف بواقعة 31 مارت »مارس« وبذلك زالت 
ثم توجه  اليهودية، ومن  الدولة  قيام  األولى في طريق 

التركيز إلى القوى األوروبية لتتبنى إحداها المشروع.
نفكر من  يجعلنا  لفكٍر خبيٍث مثل هذا  أن عداءنا  أظن 
زاويٍة أخرى، إنهم وإن كانوا ألد أعدائنا، إال أن العبرة 
الرغم من  أنه على  فنرى  بالمثابرة والعزيمة والعمل؛ 
أصحاب عزيمة  كانوا  فإنهم  الملتوية؛  الطرق  اتخاذ 
أن  علينا  ينبغى  الشيطاني.لذلك  غرضهم  لتحقيق 
نستخلص الدروس والعبر من التاريخ، وإال سنكون مثل 
القصاصين الذين يروون للناس حكايات األدب الشعبي 
على أنغام الربابة، والمتتبع ألحداث التاريخ يجده معلًما 
للبشرية يعطيهم إشاراٍت لمستقبلهم قبل وقوع الكوارث؛ 
لربما  البصيرة؛  بعين  األمر  إلى  ننظر  أن  بنا  فحرٌي 
خرج من بيننا من يغير خريطة العالم من جديد، ويعيد 

الحق ألهله..

ِدَماٌء َعلَى َبَراِثن ِصْهُيون
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بقلم: الدكتور غازي الفنوش
  كان منذ صغره يحب األسكندرية ويحب 
ان يذهب إليها في الصيف بل في كل وقت 
يرغب فيه الذهاب إليها وفي يوم يستقل 
قطار الديزل فيجلس بعربة القطار المتجه 
إلى اإلسكندرية إلى جانب فتاة في منتصف 
العمر وما أن يتحرك القطار حتى يتحدثان 
فينجذب إليها ويتعارفان فتدعوه إلى بيتها. 
ينطلق بسيارته بحي شبرا ، وينحرف إلى 
شارع خلوصي ، يبحث عن الشارع الذي 
قالت له عن عنوانه وعن البييت الذي تسكن 
به ، فما أن يسير قلياًل حتى يلمح الشارع 
ثم يرى البيت ، فيوقف سيارته إلى جانبه 
، ويتطلع إلى الطابق الثالث كما أخبرته ، 
ويطرق الباب فتفتح له فتاة شابة، يحييها 
فتحييه ، وقبل أن يستفسر منها عنها ، تقبل 
هي من حجرة بالبيت ، تنظر فتراه ، فتبتسم 
له باشة  فرحة ، وتدعوه بالتفضل وترحب 
به فتعرفه على أختها الصغيرة التي فتحت 
له الباب ثم يعرف بعد أيام من ذهابه إلى 
البيت أن لها أخوة وأخوات هذه األخت ، 
لم يرهم كثيراً ، فمنهم من له زوجة يعيش 
معها ، ومنهم من ال يقطن بالبيت ، دائماً 
يحضر إليه بين الحين والحين ، وفتاة ثانية 
مخطوبة إلى خطيب ، يقبل إلى البيت في 
أوقات مختلفة ليراها ، فينزويان في حجرة 
من حجراته ، يتحدثان في صمت ال يسمع 
منه شيئاً . ويعرف بعدها أن أختها الصغيرة 
قد أنهت دراستها ، وأخذت تبحث عن عمل 
بمجاالت مختلفة ، فتعمل تارة ، وتتوقف 
من  بشركة  فتعمل  هي  أما   ، ثانية  تارة 
شركات السياحة، ولهذا تأخرت دراستها 
وال   ، إليها  تنتسب  فهي   ، اآلداب  بكلية 
ما  تقرأ  وإنما   ، بالكلية  الدروس  تحضر 
عليها من الكتب ، والتذهب إليها إال في 

أوقات األمتحانات . 
ويتكرر ذهابه إلى بيتها ، فتتوطد العالقة 
بينهما ، فكان ال يبخل عليها بشئ ، ويحقق 
لها بقدر ما يستطيع ما تحتاج إليه ، ويأخذها 
بسيارته إلى أي مكان ترغب في أن تذهب 
إليه . وفي يوم من األيام ، كانت معه فبدا 
عليها بعض الضيق واألسى ، فيسألها عنهما 
أن  له غير  فلم توضح   ، يبررهما  وعما 
المبرر لهما هي المشاكل العامة ، فيرغب 
في ان يرفه عنها فيستأذنها في أن يصحبها 
يوماً إلى مكان خلوي ، يقضيان به وقتاً 
لعله يخفف عنها ما تشعر به من ضيق ، فلم 
تمتنع فيأخذها بسيارته إلى القناطر الخيرية 
، فيلوح على وجهها وحركاتها ما يوحي 
باألمس واألطمئنان ، فيشعر منها بالسعادة 
وبالحنو عليها . وهناك يمضيان جزءاً من 
النهار ، يتحدثان حديثاً رقيقاً ، يتنزهان 

به بأنحاء المكان ، فيسيران بمحازاة انهر 
 ، بعرضه  الممتدة  القناطر  إلى  ينظران 
ويتطلعان إلى النباتات واألشجار . ويجلسان 
فيفترشان العشب األخضر ، وقد معه بعض 
األطعمة ، يأكالن منها في شهية وتلذذ ، وإذا 
هي في جلستها قد أسندت ظهرها ورأسها 
ساقيها  وبسطت   ، النخيل  من  نخلة  إلى 
أمامها وتنهدت وكأنما تزيل أو تقاوم ما 
تشعر به من أسى ، فينظر إلى عينيها وقد 
جلس يواجهها ، فتبتسم له أبتسامة هادئة ، 
فيبادلها بمثلها ، فتغمض عينيها في هدوء 
ورقة . ويسألها عن إحساسها بتلك النزهة 
، فتبدي له سعادتها بها ، ثم يسألها عما 
يؤرقها ، فلم تقل له مبرره ، ولكنها تفصح 
له عن أحتياجها إلى إنسان مخلص يكون 
إلى جانبها ، فقلما ترى اإلخالص في إنسان 
‘ فيثير فيه حديثها وهيأتها نزعة العطاء 
التي جذبته  بها إليها . وينتهي النهار ، فإذا 
هي قد مست قلبه بإحساس أخذ يتسلل إليه ، 
لم يعرف إن كان عطاًء أم حنواً ، أم حباً ، 
أم رغبة في أرتباط . ولكنه بعد أيام يشعر 
باألشتياق إلى رؤيتها ، أشتياقاً ملك على قلبه 
، وسيطر على كيانه ، ويشعر منه بالحنين 
إلى التحدث إليها وبالسعادة وهو معها ، 
من غير أن يتأكد أو يعرف ما بنفسها ، 
وهل هي تشعر بمثل هذه األحساسيس ، أم 
هي ال يمسها شئ منها . لم يصارحها بما 
في نفسه فكتم عنها ما بها ، ولكنها أوحت 
له بالشعر ، فظل في تلك الفترة ال يكتب 
وجمالها  فتنتها   وعن  عنها  إال  القصائد 
ما  فيها  يبثها  لها  واال   ، يأسرانه  اللذين 
يشعر به نحوها ، وما تثيره فيه من الرغبة  
واألشتياق ، والوصل والحرمان . وكان 
يكتب القصائد في دفتر صغير ، يريه لها 
، فتقرأ القصيدة منها وهي تنظر إليه أثناء 
قرأتها تبتسم له في حنو يثير فيه البهجة 
واإليقاع معاً فما أن تقرأها حتى تستأذنه 
في أن يترك لها الدفتر حتى تقرأ القصيدة 
مرة ثانية عندما تنصرف إلى نفسها ، فلم 
يمتنع بل كان يبتهج له فهي ستقرأ مشاعره 
وتستزيدها ، فيعطيها الدفتر فتضعه في 
صوان بحجرة من حجرات البيت سعيدة 
باشة . لم يصارحها في حديث بينهما عن 
حبه ، فقد كان ال يزال يخجل من ذلك ، ولم 
يلحظ منها تشجيعاً له إال سعادتها بقراءة 
شعره ، أو لعلها تخجل مثله من األفصاح أو 
البوح ، فترك لها القصائد هي التي تفصح 
لها عما يثور في نفسه ، وقد تشجعها فتزيل 
عنها ما يمنعها عن المصارحة واألقدام ، 
ولكنها تقول له يوماً جملة لم ينسها قط ، 
بل رأى فيها أو أعتقد منها شيئاً يشبه هذا 

أو يؤكده ، فقد قالت له في حنو : 
أن كل حب ال بد وأن يكون له صدى . 

 ، منها  عكس  على  فكانت   ، أختها  أما 
كثيرة المزاح ، وكان مزاحها ثقياًل عليه، 
ال يستسيغه، بل كثيراً ما ينفر منه ، تستأذنه 
أحياناً في أن يأخذها بسيارته لشراء شئ 
فيه ، فتحثه هي على أن يأخذها  ترغب 
إليه ، فليحظ بعده أن ما ترغب فيه ليس 
إليه حتى  أفتعال ، تسعى  شراء ، ولكنه 

تتنزه معه بسيارته . 
وكانت من ناحية ثانية ، غالباً  ما تتلصص 
عليهما إذا تحدثا معاً ، وتحاول أن تسمع ما 
يهمس به إليها ، وما تهمس إليه ، تنزوي 
في ركن من أركان البيت تنصت إلى ما 
يقوالن ، فيبدو عليها الترقب واألستفسار ، 
أو بعض الضيق ، تحجبه بمزاحها وتهكمها 
– أما هي فكانت إذا ما قال لها مدحاً أو 
غزاًل ، ال يهمها في أن تسمع أختها ، وال 
تراعي إن ترقبت أو استفسرت ، أو شعرت 
بالضيق ، فحجبته بالمزاح والتهكم . وكان 
يوم أستأذنته هي في أن يأخذها بسيارته 
إلى صديق ، أو قريب من أقرباء العائلة ، 
بينهما أرتباط مالي ، ترغب في أن تتأكد 
من حسابه ، ولن تظل وقتاً كثيراً ، ألن 
بشركة  عملها  إلى  بعده  تذهب  أن  عليها 
السياحة التي تعمل بها ، فلم يمتنع ، ولم 
يستفسر عن نمط الحساب ، أو عن تلك 
الرابطة المالية التي بينهما ، فتخبره بمكانه 
وعنوانه ، فإذا هو بشارع طوسون الذي 
ال يبعد كثيراً عن بيتها ، فيتجه بسيارته 
إلى الشارع ، وينحرف إليه ، فتشير له إلى 
البيت ، فيوقف سيارته إلى جانبه ، وتنزل 
منها ، فتسأله في أن يأتي معها ، فيبدو عليه 
شئ من التأرجح ولكنها تحثه في إصرار 
... ويستقبلهما ذلك القريب ، فتعرفه به ، 
فيرحب بتفضله ، فيجلس على مقعد من 
مقاعد الصالة ، اليهتم بما يقولون ، فقد كان 
حديثهما مقتضباً ال يزيد عن أرقام مالية 
يتبادالنها فيما بينهما ، لم يفهم منها شيئاً ، 
ترغب بعده في أن تنصرف فينتصب من 
مقعده ، فيحثهما الرجل بال رغبة قوية على 
أن ينتظرا حتى يحتسيا شيئاً من الشراب  
ولكنها تمتنع ويمتنع مثلها ، فيصر على 
أن ينزل معهما إلى الشارع . ويفتح لها 
باب سيارته ، فتنزلق إليها وكأنما تتبختر ، 
ويستدير فيجلس على مقعده ، فتربت على 
كتفه ، تحثه على القيادة في لفظ متصنع، 
الرجل  إلى  ثم تشير  ال يخلو من دالل ، 
الرجل  فيحييهما   ، مثلها  بالتحية، ويفعل 
وقد بدت على وجهه غيرة ، ابتسم معها 
حتى يخفيها . الحظ أن أختها ترغب في 

أن تتنزه معه بسيارته بعدما قالت لها : لقد 
نسينا طعام العصافير . فتقول هي فيما يشبه 
التأكيد : مازال هناك الكثير !!                        

 - اليكفى
-هل هل أنٍت متأكدة ؟ 

- نعم .. أأذهب إلى شرائه ؟
- اآلن !   

- نعم وتتأفف ، ويبدو عليها الضيق ، وكأنما 
أحست بما يثقل عليها . ويستمع إليهما في 
شئ من الدهشة ، فيسألهما : - ما هذا ؟ 
أعنديكم عصافير ؟ فتقول له هي : ليست 
لنا ، وإنما هي لصديقة ، سافرت ، وطلبت 
إلينا أن نتجه كل فترة إلى شقتها الطعام 
عصافيرها التي تركتها بها . وتستأذنه في 
أن يأخذها إلى شرائه ، فتدنو إلى حجرة من 
حجرات البيت ، وتقبل فتعطي ألختها مفتاحاً 
صغيراً ، وبعض النقود فما أن تأخذهما 
منها حتى تقول لها محذرة – وأحرصي 
على المفتاح ، ال تضيعيه . وينطلق بسيارته 
، والفتاة إلى جانبه ، فتبدو عليها غبطة 
أثارت فيها المرح ، ويتجه كما أخبرته إلى 
وسط البلد ، فتشتري حبوباً ، ثم تقبل إليه 
باشة فرحة ، فيقود سيارته بمحازاة نهر 

النيل فإذا هي تسأله في تدلل
 – أال تدعوني إلى شئ ، فأنا عطشى

- أين ؟ 
على  يستقر   ، إلى كشك  وتشير   ، هنا   -
الطوار أمام النيل ، فيتوقف بسيارته إلى 
جانبه ، وينزالن ، فيشتري زجاجتين من 
وهما   ، منهما  يحتسيان   ، مثلج  شراب 
الفتاة إلى  يتحركان في مكانهما ، فتتقدم 
إلى  وتنظر   ، إليه  وتستند   ، النيل  سور 
أرتباك  من  يخلو  ال  أستمتاع  في  النهير 
يمران  وفتاة  فتي  فإذا   ، تلتفت  ولكنها   ،
فتنظر  يداهما  تشابكت  وقد  جانبهما  إلى 
فيبتسم   . كالعشاق  - شكلنا   : وتقول  إليه 
له في جرأة وحنو  ، وتقول  في المباالة 
أستمدتهما فجأة ، وهي تتطلع إلى صفحة 
النيل تتحاشى به النظر إليه . ثم تقول له لو 
نحن هكذا أم ال ، فأنا أشعر بالسعادة وأنا 
معك . فيشكرها في هدوء ، فتقول له في 
تهكم غلفته بالمزاح – ما هذا الشكر الذي 
ليس له طعم ؟! فيحاول أن ينهي الحديث 
بينهما فيحثها على األنصراف – هيا حى 
ال نتأخر ويتجه إلى السيارة ، ويأخذها إلى 
بيت الصديقة حتى تضع الطعام للعصافير 
فإذا البيت من طابق فقط ، له باب صغير ما 
أن تدنو منه حتى تمتنع وتقبل إليه وتفصح 
له عن قلقها من أال تعرف كيف تنظم هذه 
ثم  لها  األمر  تترك  أن  ففضلت  الحبوب 
في  ببصره  فيتجول   ، البيت  إلى  يأخذها 

أنحاء الشقة فلم يرها ن فتسأل الفتاة أختها 
المخطوبة عنها فتقول لها : لقد ذهبت إلى 

العمل ، فعندها فترة مسائية . 
يمر شهران على حضوره إلى بيتها ، ولم 
يفصح لها في صراحة عن حبه ، وعن 
نيته في أرتباط يقرب ما بينهما ، وإذا هو 
يشعر باألشتياق إليها ، وبرغبة في أن يبثها 
ما يشعر به ، فيجلس أماما يوماً ، ويمد 
يمهد  يدها حتى  فيمسك   ، نحوها  ذراعه 
لنفسه ما يبتغيه ، فتجذب يدها من يده في 
فزع وكأنما قد شكها شئ ، فينظر إليها ، 
فتنأى بوجهها في هدوء عنه ، تتحاشى به 
النظر إليه ، فيمتنع عن التحدث إليها وقد 
وتلمحهما   ، ينم عن ضيقه  ما  عليه  الح 
أختها ، وتتفحص حركتهما ، فيظل قلياًل 

في صمت ثم ينصرف غاضباً . 
ويتساءل: ما هذا الذي فعلته ، وما ذلك الفزع 
الذي مسها عندما أمسك يدها هي من غير 
شك ال تشعر بما يشعر به من حب نحوها 
ن ولكنه يصرف شكه بأن هناك ما منعها 
ينتظر،  لم  يقتنع  ال  ولكنه  اإلفصاح  عن 
فيقبل في اليوم التالي إلى البيت ، فيدنو 
منها ويستاذنها وقد بدا عليه االضطراب 
من ان تعطيه الدفتر الذي كتب فيه أشعاره، 
فترفض وهي تنظر إلى عينيه وتبتسم في 
تدلل وحنو . وأكبر الظن أن رفضها قد كان 
أحساساً منها بالخوف من أن يأخذ الدفتر 
ويذهب وال يحضر ثانية إلى البيت، وال 
سيما بعد أن جذبت باألمس يدها من يده 
.ولكن من الحق أن رغبته في أن يأخذه ثم 
يترك البيت واليحضر بعده لم تكن حقيقية 
، وأنما كانت افتعاال منه ، يهددها به كي 
ترضخ إليه ، وترق في عالقتها به . ولكنها 
تغيرت ، وتغير سلوكها وتصرفها معه ، 
ولم يعرف إن كان قد أحس بهما حينذاك أم 
كانا من قبل ، فتفائل عنهما ، أم غابا عن 
ادراكه ، فلم يشعر بهما إال بعد أن رأى 
ما حدث منها عندما أمسك يدها ليبثها حبه 

واشتياقه اللذين يبديان رغبته فيها . 
 ، فيهما  سلوكها  تشابه   ، يومان  وجاء 
واختلفت النتيجة بينهما ، فجاء اليوم األول 
، بدأ بعده الشك فيها يثور في قلبه ، وتاله 
اليوم الثاني ، أدرك فيه صبوتها واحتياجها 
، وعرف فيه رغبتها واشتياقها ، وأيقن 
معهما خوفها من أن تفصح له عن ذلك ، 
الصراع ثار في نفسها ففعلت شيئاً لم تقَو 

على أن تمتنع عنه .            

التكملة في العدد القادم

***************************

هـي وأختـها ....!!!

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

لإلجيـار

من انت ؟...

شعر: صباح غريب
ورق قصـاصة 

أسري يف الدروب

شعر : 
عباس شعبان

   بينما يطل علينا فصل الخريف هنا في 
مونتريال بروعة وجمال الوvان االشجار 
وتناسقها، االمر الذي يعكس الحياة النابضة 

ويبعث البهجة في النفوس . 
هو ايضا يحمل بين طياته امراضا موسمية 
تنتشر مع بدايته نتيجة تغير المنظومة المناخية 
، لذلك تكثر حاالت الزكام ونزالت البرد 
واالنفلونزا ويزداد طلب اإلجازات المرضية 

وبالتالي يتاثر اقتصاد البلد بشكل سلبي .
نزالت البرد والزكام هي االكثر شيوعا ، 
وغالبا يستمر  المرض من سبعة إلى عشرة 
أيام يتعافى المريض بعدها  ،، أما في حاالت 
وطأة  أشد  األعراض  فتكون  اإلنفلونزا 
وخطورة ، ألنها  قد تتطور من حالة اعتيادية 
إلى حالة  اسعافية تستدعي بقاء المريض  في 
المستشفى لتلقي المعالجة المكثفة والمراقبة 
الفعالة ، لذا يتوجب علينا  تجنب تلك   الطبية 
األمراض  والوقاية منها قدر المستطاع ، 
وفي هذا الخصوص اعلنت  وزارة الصحة 
عن البدء بتنفيذ حملة وطنية للتطعيم ضد 
اإلنفلونزا الموسمية ابتداء من ١٤ أكتوبر 
٢٠١٩ ووجهت دعوتها لكافة أفراد المجتمع 
إلى المبادرة للحصول على تطعيم األنفلونزا 
، وتأتي هذه األنشطة  استمراًرا للجهود التي 
تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة 

وسالمة المجتمع ، وتعزيزالوعي الصحي...
 RNA ان فيروسات اإلنفلونزا هي من  فئة
وتنقسم لثالثة سالالت A ، B ، C . والغالبية 
 A  العظمى من األعراض تسببها الساللتان
 A وتنقسم فيروسات اإلنفلونزا ساللة . ، B
إلى العديد من األنواع الفرعية ، ولكن عادة ما 
ينتشر نوعان فرعيان على نحو أوسع خالل 
الموسم الواحد . و تسمى لقاحات اإلنفلونزا 
لقاحات ثالثية الساللة ؛ ألنها تحتوي نوعين 
فرعيين من فيروسات اإلنفلونزا A ونوع 

واحد من فيروس اإلنفلونزا B فقط.
تتميز فيروسات اإلنفلونزا بالطفرات المتعددة 
، أي تستطيع  تلك الطفرات ان تتسبب في 
تغيير شكل الفيروس مما يمكنها من التغلب 
على الجهاز المناعي لإلنسان ، ولمواكبة 
القائمين على  هذا  التغير في الطفرات ، فإن 
تحضير لقاح اإلنفلونزا يعملون على تغيير 
لقاحات اإلنفلونزا الموسمية سنويّا لتتناسب 
مع السالالت المنتشرة كل شتاء  هذا وقد 
بينت إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن 
اإلنفلونزا الموسمية تصيب سنويًّا حوالي 600 
مليون شخص ، ويموت بسببها ما يصل إلى 
500,000 نسمة ، وتتراوح فترة حضانة 
فيروس اإلنفلونزا بين 1 - 4 أيام . وتبدأ 
عادة األعراض في الظهور في اليوم الثاني 
من العدوى . يتميز مرض اإلنفلونزا بحمى 
مفاجئة ، وقشعريرة والتهاب في الحلق ، مع 
صداع شديد ، وألم عضلي ، وشعور بتعب 

شديد وإرهاق  ...
طريق   عن  الموسمية   اإلنفلونزا  تنتشر 
استنشاق حبيبات الرذاذ الحامل للفيروسات 
والمتطاير في الهواء من الشخص المصاب 
عند السعال أو العطاس ، كما يمكن للفيروس 
االنتشار عن طريق لمس األسطح الملوثة  
بفيروس اإلنفلونزا ومن ثم لمس العينين  أو 

األنف أو الفم . 
وللوقاية من العدوى ينبغي اتباع آداب السعال 
والعطاس )تغطية األنف والفم عند السعال أو 
العطاس( والمداومة على غسل اليدين بانتظام.
ولكن الطريقة األفضل للوقاية من اإلنفلونزا 
ومضاعفاتها الخطيرة هي بالحصول على لقاح 

اإلنفلونزا كل عام .
هناك نوعان من لقاح اإلنفلونزا :

 - لقاح اإلنفلونزا عن طريق الحقن: وهو عبارة 
Inac- )نن لقاح يحتوي على فيروس ُمعطل 

tivated vaccine(، يُعطى عن طريق الحقن 
لألشخاص من عمر 6 أشهر وأكثر بما في ذلك 
األشخاص البالغين األصحاء والنساء الحوامل 

ومن يعانون أمراًضا مزمنة. 
 - لقاح اإلنفلونزا باألنف عن طريق الرذاذ ) 
Nasal-spray flu vaccine( ويحتوي هذا 
اللقاح على فيروس حي ُمضّعف ال يتسبب في 
مرض اإلنفلونزا. ويعطى من سن 2 - 49 
سنة وال يعطى للنساء الحوامل واألطفال دون 

السنتين وكبار السن فوق 65 سنة.
بعد أخذ اللقاح يقوم الجهاز المناعي بإنتاج 
األجسام المضادة للفيروس والتي قد تستغرق 
أسبوعين ، يكتسب بعدها الجسم المناعة الواقية 

من العدوى بفيروساتاإلنفلونزا ،،،!!
ويتم إنتاج لقاحات اإلنفلونزا باستخدام بيض 
الّدجاج حيث  يُحَقن الفيروس داخل البيض ، 
اللقاح بعد ذلك عبر  ويترك يتكاثر  ثم يمرر 

عمليَّة كيميائيَّة تؤدي إلى موته ..
ينصح بعدم  تناول حقنة لقاح اإلنفلونزا لدى 
األشخاص الذين يعانون من حساسية ضد 
البيض ،  ألن  معظم أنواع لقاحات اإلنفلونزا 
تحتوي على كمية صغيرة من بروتين البيض 
اللقاح للشخص الذي  . كما يفضل عدم أخذ  
حصل عنده رد فعل حاد بعد تناول  اللقاح 

سابقا .
مضاعفات  تزداد  أخرى  ناحية  ومن  هذا 
اإلنفلونزا لدى مرضى الربو ، وكذلك مرض 
السرطان وداء السكري ، ومرضى نقص 
المناعة اإليدز )AIDS( وأمراض الكلى 

والكبد . 
وقدأظهرت دراسة بريطانية حديثة أن جنس 
التعافي  المريض قد يلعب دورا مهما في 
بسرعة عند اإلصابة باإلنفلونزا ، وأشارت 
تلك الدراسة إلى أن الرجال قد يتماثلون للشفاء 
بسرعة من اإلنفلونزا مقارنة بالنساء . حيث 
أكدت بأن جسم الرجل يمكنه إنتاج كمية كبيرة 
من بروتين »أمفيريغولين« الذي يعمل على 
ترميم األنسجة والمساهمة في تماثل الرئتين 

للشفاء بشكل سريع  ..!!
الريب أن اإلنفلونزا من األمراض الوبائية 
التي تهدد العالم بأسره ، وال تستثني جنسا أو 
عمرا ،، وللوقاية من عدواها علينا التركيز 
على الغذاء الصحي وتناول المكمالت الغذائية 
 C -و فيتامين  D -التي تحتوي على فيتامين
,  وكذلك تناول عصير الليمون مع الزنجبيل 
 ، السوائل  تناول  من  واالكثار   ، والعسل 
والحفاظ  على النظافة العامة ، وغسل اليدين 
بإستمرار ، والحرص على أخذ اللقاح إذا 

انتشرت اإلنفلونزا على شكل وبائي ،،!!
خذ اللقاح ... ونم قرير العين 

االنفلونزا ... وسبل 
الوقاية منها 

قلب تاني لأليجار
مّرة قلبي عاش في واحد 

يومها كان الجّو نار
كنت فرحانة انّه بارد

كان في عينه األنبهار 
قلبي أصله كان صغار
في البداية كنت فاكرة

إن برده دا جدار
بس ياخسارة المشاعر 
كانت أبرد م الجدار 

يومها حسيت أنى عارفة
أني خايفة م المواجهة والمرار

مّرة يفرح .. مّرة يجرج
مّرة يعند باقتدار

مّرة يهدي.. مّرة يرضي
مّرة يلعن دا القرار

مّره يقدر حتى يكسر
جوا مني األنكسار 
والزمن جوايا حاكم
والزمن جوايا نار

كان ضرورى أنى أبعد 
هو دا كان القرار

كان قراري : أنفجار
يومها كان حرب ساحقة

جوا ساحة م الدمار
كان قراري أختيار

عارفة انى خسرت عمرى جوا 
عتمة االنتظار

إني أكسب بس قلبى 
ويّاروحي واللى باقي
من سنينى دا انتصار
أنت جاى تانى تقولي:
قلب جاهز لإليجار؟
أنه قلب لإليجار؟!

يوم ما تلقي معاك خليلك 
وبأمانه راح يجيلك
أديهوله هدية منك

وقتها يصونك كإنّك
حتّة منه حتّة منك 

والهوى سلطان قرار
قلب ملكي مش إيجار
خلي فى قلوبنا العمار

من انت ألشرب الخمرة من يديك 

من انت ألحلم دوما« بالشوق اليك

من انت ألتمنى قبلة من وجنتيك 

مــن انــت ألجني الزهور واهديها اليك

بيديك  السوط  حاملة  يا 

عينيك  زرقة  بالريشة  ألرسم 

اليك الرمال  فوق  ألزحف 

يديك تخطه  ما  ألعرف 

من انت يا من سلبتني النوم بعينيك

نهديك  بنسمة  الكسور  جابرة  يا 

يوسف زمكحل   همسـات
شيئان ال يستطيع اإلنسان أخفائهما 

الحب واإلنفلونزا 

عذاب أن تحب وعذاب أن ال تحب 

نعيش حياة مضاعفة عندما نعيشها 
لآلخرين 

الحب ال يٌقسم إال على أثنين

األستثمار  أنواع  أفضل  هو  الحب 
وأرباحه مضمونة !

ال تتعلق بوعود اآلخرين 

أصعب شئ أن ينساك من أحببتهم 
على الدوام 

أجمل ما في األيام التي ستأتي أنها 
لم تأِت بعد ..! 

نولد  حين  والقدر  القضاء  مع  أننا 
)عباس  نموت  وحين  نحب  وحين 

محمود العقاد(

المالك  دور  مثلتي   : كلماتي  من 
بالحب   .. رقته  حتى  مثلثي   ..
عرفتي  بالحب   .. تضحكي  عرفتي 
تخدعي .. يا حبيبتي بكرة حتندمي 
انتهت   .. قوته  حترجع  ولقلبي   ..
قال  وقلبي   .. الحكاية  حبيبتي  يا 
كلمته .. قال خالص نسيتك .. مش 

حتوقفي تاني في سكته . 

بقلم: سليم خليلصدق أو ال تصدق...

سيدتي اجلميلة حافظي على وقار عدد السنني

بقلم: إدوار ثابت

أسير في الدروب لعله
يختارني دربي 
على هدى الشمس
ونجمي القطبي 

أحاول تفادي الخطب 
اكتب ذي الحروف
أبحث عن جواب 

فيما يقوله صحبي! 
ترى !

تشتتت المسالك في المنافي !؟
أم لم يزل

عهد الوفا ...عنوان شعبي 
سئمت سكوتا على نفاق 

فما ُجٌل ما نحياه 

إال كذبا بكذب 
يا ناشد الحق إجهر برأيك 

ال تخشى من ضرر 
فالظلم... كل الظلم 

إخفاء نور زاده الشهب 
فالحر حر ولو ضاقت مسالكه ...

او شٌد الزمان عليه كرب 
هو القلب بعد العقل 
ليس لك سواه يفتيك
عما احترت به ...

من كل أمر ..
كنت تظنه صعب ...
أسير في الدروب 

لعله يختارني..دربي 

  ترددت في كتابة هذه األسطر آلن هذا الموضوع ذات أهمية خاصة بالنسبة لصحة ومظهر سيداتنا 
الجميالت وألن الحفاظ على الجمال ذات حساسية كبرى وأساسية لسيداتنا اللواتي نعتبرهن نبع الجمال 
والحياة.  المثير لالنتباه أن الكثيرات ال تفكرن بالمستقبل عندما تقررن  إجراء  عمليات  تجميل  
أو  حقن  البوتكس  في الوجه إلزالة تجاعيد عدد السنين ،  أو تصحيح  ما  تسمعن  من  مالحظات  
في اإلجتماعات  أو السهرات  حيث  تتبادلن الحديث  عن أهم  شيء في حياتهن  - جمــال الوجه 

والمظهر  - ومالحظات اآلخرين .
لقد  حذر الكثير  من  األطباء  وعلماء  الصحة من  مستقبل  عمليات التجميل وتصحيح الشكل بحقن 
البوتوكس ومع ذلك يتضاعف سنويا عدد السيدات  في  عيادات  أطباء التجميل الذين  أجبروا في شمال 
أميركا على كتابة وتوضيح المحاذير والمخاطر بالتفاصيل الكاملة  على صفحاتهم االليكترونية  مثل  : 

- إضطراب في نبضات القلب نتيجة جلطات في الدم .
 -  ضرر  وعطل في وظائف األعصاب.

 -   شلل  في حركات الوجه .
 -   إلتهابات  ونزيف داخلي  نتائجه خطيرة جدا .

يحذر  التقرير  من  حقن  البوتكس في  عيادات  غير  مختصة  آلن األخطار تكون مضاعفة  .
علق أحد األطباء بعد معالجة سيدة أصيبت بشلل جزئي في حركات الوجه  قائال :  إذا لم  تستطيعي 

الضحك واالبتسامة  إذرفي الدموع وإبكي  آلن ما حدث هو رغبتك الشخصية   !
تحدثت األنباء عن الممثلة - بريتني مورفي - أنها توفيت من اإلسراف في  تناول المسِكنات  لتخفيف  
اآلالم  الناتجة  بعد  عمليات  تجميل بالستيكية كما أن ملكة جمال األرجنتين - سوالنج ماغنانو 

-  توفيت نتيجة  جلطات في الدم  على أثر حقن البوتاكس  !!!
وردت أنباء عن المطرب العالمي - كني روجر -  أنه رغب بإزالة تجاعيد في الوجه ،  بعد مرور 
سنة ونصف على  العملية  كانت النتيجة  تغيير كامل في شكل  وجهه  وتقلًص حجم  عينيه  وغضب  

من التغيير في مظهره  وكان له تأثير كبير على مستقبله  الفني  .
علينا أن نتذكر ما حدث للمغني العالمي  الشهير - مايكل جاكسون -الذي رغب في تغيير حجم  وشكل 

أنه عانى  طيلة حياته  النتيجة  أنفه وتبييض لونه األسود !! كانت 
من إشتراكات وعمليات جراحية مستمرة  لترميم األضرار  إلنقاذ 
شهرته الفنية  ؛ والنتيجة كانت كما يعرف الجميع  - االنتحار بتناول 

المسكنات ألوجاعه المستمرة  -.
تهم  أخبارهم  ألن  المشاهير  عن  واإلعالم  الصحافة  تتحدث  طبعا 

الجميع؛ هناك ماليين من المتضررين يأتي ذكرهم بالعدد فقط.  
ال مجال هنا للحديث عن عمليات تجميل بالستيكية لزرع السيليكون لتكبير حجم الصدر والسرطانات 
الناتجة من رفض الجسد للمادة الغريبة  وآالف القضايا الحقوقية وماليين الدوالرات المدفوعة  من 
الشركات المنتجة  تعويضا للمتضررات ؛  وبالرغم من كافة المحاذير ما تزال عمليات تكبير الصدر 

بزرع السيليكو  مستمرة .
يتحدث اللبنانيون  بشكل هزلي عن عمليات التجميل وحقن البوتكس وعن المذيعات والمذيعين في 
محطات التلفزيون  وأن نجوم التلفزيون بعد  سن األربعين  يصبحون  متشابهين  بشكل الوجه  الذي 
يتغير تماما  نتيجة  تقويم التجاعيد  الكريهة  والغير مقبولة  في تصوير البرامج والظهور على الشاشة 

وكأنهم مروا في معمل تقويم وتجليس ذات  قوالب  موحدة . 
المشكلة التي يصعب  تحملها   قادمة  لجميع  من  أجرى  عمليات تجميل  أو حقن  بوتكس  وبدون  
استثناء  كما  يقول األخصائيين؛ وهي  التغيير الكامل  والغير  مقبول  للوجه  كما  أن  االستمرار 
بالتصحيح  له  أخطار  تتعاظم  مع  المستقبل  مثل  الشلل  في حركات الوجه  وارتخاء في عضالت 
الخدود  فيصبح الوجه متحجرا وال يمكن القول  إن  هذا الوجه لصورة  ذالك الشاب أو تلك الفتاة .  
قيل - ليت الشباب يعود يوما- وهذا يعني أننا جميعا متعرضون للتغيير وعلينا أن نكون مقتنعين بأن 
عدد السنين له أثر على الجميع جسديا ومظهرا وأن عدد السنين له وقار ومظهر واحترام؛ إذا لم 
نحافظ على صحة مظهرنا بالوسائل الطبيعية المتوارثة والنصائح الطبية العلمية المخلصة نخسر 

هذا الوقار والهيبة الناتجة من عدد السنين. 

الجزء الثاني
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فوائد البطاطا املسلوقة للحامل

قّص الشعر لتعزيز منّوه.. واقع أم خيال؟

فوائد الذرة الصفراء: قائمة بأهمها!

12 نصيحة من اخلرباء لعناية مثالّية بالبشرة يف اخلريف

هذه هي األلوان األكثر رواجاً هذا اخلريف

للتجاعيد، وصفات معّززة لإلشراق، ووسائل عناية تخفي  تدليك مضاد     
للحفاظ على  الخريف  البشرة خالل فصل  التعب...هذا ما تحتاجه  عالمات 

نضارتها وإشراقها.
1- اختاري مصالً غنياً بمضادات األكسدة:

الحرة، مما  الجذيرات  البشرة من  بقدرة على حماية  تتمتع مضادات األكسدة 
يؤّخر ظهور التجاعيد ويحمي من البقع الداكنة. وقد أثبتت الدراسات مفعولها 
المبكرة والمصّحح لعالماتها. استعيني بمصل غنّي  الشيخوخة  الوقائي من 

بمضادات األكسدة تطبّقينه كل صباح على بشرتِك قبل كريم النهار.
2- دلّكي شفاهِك:

احرصي على تبنّي عادة تدليك الشفاه يومياً. قومي بقرص شفاهِك بين إصبعيِك 
من زاوية إلى أخرى، فمن شأن التدليك أن يحيي لون الشفاه ويجعلها أكثر اكتنازاً.

3- استعيني بقناع يملّس البشرة:
يُشّكل الترطيب أول وسيلة لمكافحة شيخوخة البشرة، ولذلك ننصحك باختيار 
إذا كنِت تستعملين  أما  يناسب نوع بشرتك تستعملينه يومياً.  كريم مرّطب 
الترهل، فمن الضروري أن  البشرة تحميها من  لمتانة  مستحضرات معّززة 

تستعيني بقناع مملّس للبشرة يعيد االكتناز إليها ويحميها من أي جفاف.
4- عّززي متانة بشرتِك:

إن تعزيز متانة البشرة ال يعتمد فقط على استعمال كريمات وأمصال مضادة 
للترهل، ولكنه يقوم أيضاً على تدليك البشرة بحركات قرص بسيطة دون شدّها 
لتجنّب إضعاف األلياف الداعمة لمتانتها. قومي بهذا التمرين على بشرة الجبين، 

والصدغين، والوجنتين، والخدين، وعلى محيط الوجه أيضاً.
5- ابتسمي عند تطبيق كريم النهار:

تذّكري أن ترسمي على وجهِك ابتسامة كبيرة أثناء تطبيق كريم النهار، فهذا 
التمرين يقّوي األنسجة والعضالت الموجودة تحت البشرة مما يساهم في الحفاظ 

على متانتها.
6- ال تتركي ماء ميسيلير على بشرتِك:

بقيت  البشرة في حال  أنواع ماء ميسيلير تترك عناصر منّظفة تخنق  بعض 

عليها. ولذلك ننصحِك بتبنّي خطوة تمرير قطنة مبللة بماء األزهار على بشرتِك 
بعد تنظيفها بماء ميسيلير. يمكنِك اختيار ماء الورد، ماء الزهر، أو ماء الالفندر 

إلنعاش بشرتِك وتخليصها من البقايا التي يمكن أن تكون موجودة عليها.
7- تبنّي عادة التنظيف المزدوج:

للماكياج يكون بصيغة  ابدأي بتنظيف بشرتِك بواسطة مستحضر منّظف 
الزيت أو البلسم للتخلّص من آثار مستحضرات التجميل، والغبار، واإلفرازات 
المتراكمة عليها. كرري العمليّة نفسها مرة أخرى مع تدليك بشرتِك بأصابعِك 
الذقن واتجهي نحو  ابدأي من  الدمويّة.  الدورة  لتنشيطها وتسريع  الخمس 

األذنين، الخدّين، بين الحاجبين، وأخيراً الجبين.
8- اختاري المقّشر المناسب:

يساعد التقشير في تنشيط البشرة وإعادة الحيوية إليها كما أنه يزيد من فعالية 

الميكانيكيّة على حبيبات  التقشير  المستعملة. تحتوي مستحضرات  الكريمات 
الكيميائيّة فتكون  التقشير  أما مستحضرات  المختلطة  البشرات  تناسب  مقّشرة 
الميتة. وهي تناسب  التي تزيل الخاليا  الفاكهة  غنيّة باألنزيمات أو بحوامض 
التقشير  البشرة من  البشرات الجافة والحساسة كونها أكثر نعومة على 

الميكانيكي.
9- اصغي إلى الساعة البيولوجيّة:

لها جسمنا، وتكون حاجاتها  التي يخضع  البيولوجيّة  للساعة  تخضع بشرتنا 
متنّوعة باختالف ساعات الليل والنهار. فإذا كانت في النهار تعمل على حماية 
نفسها من االعتداءات الخارجيّة، فهي تقوم في الليل بترميم وتجديد نفسها. ولكن 
يبدو أن ليالينا أصبحت أقصر بساعتين في السنوات السبعين األخيرة مما يعني 
أن البشرة فقدت هذا الوقت من ساعات ترميم نفسها. وهي تحتاج إلى مساعدتنا 

عبر تطبيق كريم ليلي يعّزز قدرتها على تجديد نفسها.
10- خفّفي من التعّرض للضوء األزرق:

الذكيّة، وهو متهم  الكومبيوتر والهواتف  يصدر الضوء األزرق عن شاشات 
الكريمات  العديد من  للبشرة. ولذلك تم تزويد  المبكرة  بالشيخوخة  بالتسبب 

بعناصر تبطل مفعول هذا الضوء على البشرة فال تترددي في استعمالها.
11- حّضري خلطة مضادة للشوائب:

الشوائب  للتخلّص من  الفعّالة  بالزيوت األساسيّة  الغنيّة  الخلطة  بهذه  استعيني 
التي تظهر على بشرتِك. اخلطي 5 ملليلترات من زيت الحبة السوداء مع 6نقاط 
من زين شجرة الشاي، 10 نقاط من زيت الالفندر، و3نقاط من زيت النعناع 
بعد تنظيف بشرتِك وال تنسي  الشوائب مساًء  الخليط على  الفلفلي. طبّقي هذا 

غسلها في صباح اليوم التالي خاصةً إذا كنِت ستتعرضين مباشرةً للشمس.
12- دللي بشرتِك بماء الورد:

بعد مرحلة المراهقة، تحتاج البشرات المختلطة إلى أن نؤّمن لها التوازن الذي 
بالبشرة  الخاصة  التنظيف  إليه. رّكزي على استعمال مستحضرات  تحتاج 
المرّطب  الورد لالستفادة من مفعوله  العاديّة وطبّقي على بشرتِك بعدها ماء 

والمنعش.

نلجأ  أن  الشعر  نمو  بتعزيز  اعتدنا عندما نرغب    
الحيلة واقعيّة فعالً  إلى قّص أطرافه، ولكن هل هذه 
بدل  أقصر  يبدو  الشعر  إلى جعل  تؤدي  أنها  أم  ومفيدة، 

أن تعّزز نمّوه؟
الشعر عندما  لقص  التجميل  إلى صالون  الذهاب  يُعتبر 
نرغب بتعزيز نمّوه من المعتقدات الشائعة التي يلجأ إليها 
يفقد من طوله، في حين  الشعر  أنها تجعل  معظمنا رغم 
نريد له أن يصبح أكثر طوالً. ويبدو أن هذا المعتقد عاٍر 
الذين  بالشعر  العناية  يؤّكده خبراء  ما  الصحة، هذا  من 
يعتبرون أن هذه الحيلة ال تعّزز نمّو الشعر ولكنها تؤّمن 

له نمواً صحياً فقط.
- شعر جميل وصّحي:

يجعله  منتظم ال  بشكل  الشعر  أطراف  قّص  إن 
له مظهراً صحياً.  يؤّمن  ينمو بشكل أسرع، ولكنه 
أو حتى خمسة  أو ثالثة،  فالتخلّص من سنتيمترين، 

بإزالة  الشعر يسمح  من أطراف 
المتقّصف ويحول دون زيادة  القسم 
التقّصف ووصوله إلى الجذور حيث 
الشعر.  إنقاذ  يصبح من الصعب 
يحميه من  الشعر  قّص أطراف  وإن 
التلف، ولكنه ال يعّزز نمّوه بأي حالة 
من الحاالت، أما لتعزيز نمّو الشعر 
تناول  أبرزها  فهناك حلول أخرى 
للشعر  المقّوية  الغذائيّة  المكّمالت 
بالزيوت  الشعر  واألظافر وتدليك 

األساسيّة.
لنمّو  المعّززة  الزيوت األساسيّة   -

الشعر:
تعزيز  كبيرة في مجال  بفعالية  األساسيّة  الزيوت  تتمتع 
باستعمالها  يُنصح  التي  الزيوت  أبرز  أما  الشعر،  نمّو 

في هذا المجال:
• زيت الالفندر:

أظهرت الدراسات فعالية زيت الالفندر في مجال تعزيز 
نمّو الشعر ومحاربة البكتيريا والفطريّات التي يمكن أن 
تغزو فروة الرأس. وهو يساعد أيضاً في محاربة جفاف 
البشرة والشعر، باإلضافة إلى التخفيف من اإلجهاد الذي 

يزيد من تساقط الشعر.
ملعقة  اخلطي نصف  الشعر  لنمّو  قناع معّزز  لتحضير 
كبيرة من زيت  ملعقة  الالفندر، نصف  كبيرة من زيت 
العنب،  بذور  كبيرة من زيت  ملعقة  الجوجوبا، نصف 
وقطرتين من زيت الزعتر األساسي. طبّقي الخليط على 
فروة الرأس مع التدليك لمدة 10دقائق، ثّم غّطي رأسِك 

بمنشفة رطبة دافئة لمدة نصف ساعة قبل غسله بالشامبو 
أسبوعياً  العمليّة مرة  تستعملينه عادةً. كرري هذه  الذي 

للحصول على النتائج المرجّوة.
• زيت إكليل الجبل:

ينّشط  الشعر كونه  لنمّو  المعّززة  الزيوت  أهم  هو من 
عمل الخاليا. وقد أثبتت الدراسات التي أجريت عليه أن 
أكثر  فعالية »المينو كسيديل«، وهو من  توازي  فعاليته 
الشعر.  تساقط  استعماالً في مجال محاربة  العالجات 
يعمل هذا الزيت أيضاً رعلى محاربة الصلع والشيب كما 

يعالج القشرة وجفاف فروة الرأس.
الكميّة  الجبل مع  إكليل  نقاط من زيت   5 اخلطي حوالى 
نفسها من زيت الزيتون، ثّم دلّكي هذا الخليط على فروة 
الرأس واتركيه لمدة ساعتين قبل غسل شعرِك بالطريقة 
لتعزيز  أسبوعياً  الخلطة مرة  استعملي هذه  االعتياديّة. 

نمّو الشعر.
• زيت البابونج:

للشعر  واللمعان  الرأس  لفروة  النعومة  الزيت  يؤّمن هذا 
كما أنه يساعد في تفتيح لونه أيضاً. اخلطي 5 نقاط من 
البحري و60  الملح  كبيرة من  ملعقة  البابونج مع  زيت 
الماء  القليل من  الصودا. أضيفي  بيكربونات  من  غراماً 
كقناع  تطبيقها  يسهل  للحصول على عجينة رخوة  الفاتر 
الخليط  بهذا  الرأس  الشعر وفروة  دلّكي  الشعر.  على 
بهذا  استعيني  قبل شطفه.  لمدة نصف ساعة  واتركيه 

القناع مرة أسبوعياً لتعزيز نمّو شعرِك.
• زيت خشب األرز:

الشعر  تنشيط عمل جذور  يساعد زيت خشب األرز في 
مما  الرأس  فروة  في  الصغريّة  الدمويّة  الدورة  وتسريع 

يحدّ من تساقط الشعر ويعّزز نمّوه. كما أنه يحّسن نوعيّة 
الزيت  يمكن تطبيق هذا  أكثر سماكة.  الشعر ويجعله 
أو خلطه مع زيوت  الرأس  فروة  بشكل موضعّي على 
نباتية حاملة  أو زيوت  الالفندر  ناعمة كزيت  أخرى 

للزيوت األساسيّة مثل زيت جوز الهند.
• زيت المريميّة:

التهابات  الزيت على عناصر تخفّف من  يحتوي هذا 
إفرازاتها  تنظيم  يساعد على  كما  الرأس،  البشرة وفروة 
اإلجهاد  للتخفيف من  أيضاً  يستعمل  أن  الزهميّة. ويمكن 
من  الحدّ  نتيجة  الصلع  يحارب  مما  الهرمونات،  وضبط 
المريميّة  يمكن خلط زيت  الكورتيزول.  إنتاج هرمون 
التخفيف من  يساعدان على  فاالثنان  الجوجوبا  مع زيت 
الشعر وتساقطه  اختناق  تسبب  التي  الزهميّة  اإلفرازات 

مما يحول دون نمّوه.
• زيت الليمون:

للروائح  بمفعول منّظف، ومزيل  الزيت  يتمتع هذا 
يغذّي جريبات  الرأس،  يهدئ فروة  أنه  الكريهة كما 
تتراوح  فترة  في  القشرة  الزيت على  يقضي هذا  الشعر. 
تّمت  إذا  الشعر  نمّو  يعّزز  أسبوع وأسبوعين، وهو  بين 
الذي  المنّشط  الشامبو  إلى  إضافة بضع قطرات منه 

تستعملينه عادةً.
• زيت النعناع:

القشرة بفضل  الرأس ويعالج  الزيت فروة  ينّشط هذا 
مفعوله المطّهر. كما أن تطبيقه بشكل يومي على الشعر 
التي  االختبارات  تؤّكده  ما  نمّوه. هذا  يعّزز  لمدة شهر 
الرأس  فروة  يزيد سماكة  المجال كونه  أجريت في هذا 

وعدد البصيالت المنتجة للشعر.

 في استقبال كل موسم تطالعنا ألوان محدّدة تطغى على موضة األزياء 
مجموعاتهم  في  استعمالها  على  المصممون  ويجمع  واألكسسوارات. 
تصاميم  في  استعمالها  تكرر  التي  األلوان  على  يلي  فيما  تعّرفوا  الجديدة. 

هذا الخريف.
الخبر السار هو أن األسود ليس من األلوان األساسيّة هذا الخريف، رغم 
كونه من األلوان التي ال تبطل موضتها في المجموعات الخريفيّة والشتويّة 
عادةً. كما أن اللون الرمادي خّف استعماله بشدّة ليحّل مكانه اللون الفّضي 
Courreges حيث زيّن  آخر. فقد رصدناه لدى  واللّماع حيناً  الكامد حيناً 

تزيّنت  التي   Alexander McQueenتصاميم في  الجلديّة،  السترات 
كما  الداكن.  بالمعدني  تلّون  حيث   Altuzarra لدى  البّراقة،  بالشراريب 
 Pacoو  ،Balenciaga مجموعات  في  العصريّة  التصاميم  يزيّن  رأيناه 

.Rabanne
اللون األزرق الفاتح ظهر بكثافة في المجموعات الشتويّة، مضيفاً لمساته 
كما   Louis Vuitton دار  لدى  رصدناه  وقد  اإلطالالت.  على  المشرقة 
رأيناه لدى Paco Rabanne وJacquemus حيث زيّن بأناقته المنعشة 

الخريفيّة. الفساتين 

اإلطالالت  من  العديد  على  الحيادّي  طابعه  أضفى  العاري  البيج  اللون 
الجوخ. وقد رصدناه لدى  المطر ومعاطف  الواقية من  المعاطف  وخاصةً 
لدى  األثواب  يزيّن  رأيناه  كما   Max Maraو  Chloeو  Burberry
لدى  الجلديّة  والتنانير   Gucci لدى  والبدالت   Stella McCartney

.Hermes
زيّن  وقد  اإلطالالت.  من  العديد  على  دفئه  نشر  الداكن  األحمر  اللون 
السترات والسراويل الجلديّة لدى Altuzarra واألثواب المزيّنة بالكشاكش 

.Chanel كما رأيناه يزيّن المعاطف لدى Elie Saab لدى

رغم  الشتويّة  المجموعات  في  أيضاً  حّصة  له  كان  الفاتح  الزهري  اللون 
مجموعات  في  أثواب  شكل  على  رأيناه  وقد  بامتياز.  ربيعياً  لوناً  كونه 
 Alberta وعلى شكل بدالت لدى Stella McCartneyو Givenchy

.Ferretti
من  العديد  على  المشرقة  لمساته  أضفى  المنعش  األخضر  اللون 
بالتطريز،  تزيّن  حيث   Gucci لدى  رصدناه  وقد  الشتوية.  المجموعات 
تزيّن  حيث   Givenchy ولدى  بالريش،  تزيّن  حيث   Roksanda ولدى 

باألزهار.

  ثمرة البطاطا إحدى أنواع الخضروات التي تدخل في البرنامج 
الغذائي بشكل شبه اليومي، وكثيًرا ما يتم تحضير منها أنواع مختلفة 
من األطعمة منذ قديم الزمان، حيث لجأ نسبة كبيرة من األشخاص إلى 
تناول البطاطا بغرض العالج من بعض مشاكل المعدة، وهذا األمر 
يشير إلى أنه للبطاطا فائدة طبيّة وعالجيّة مهمة يجب توضيحها، كما 
يجدر الذكر أن هذا النوع من الخضار هو أهم أنواع المصادر الغذائية 
للنشا والكربوهيدرات، وسيتم في هذا المقال توضيح أهم المعلومات 
حول فائدة البطاطا بشكل عام وفوائد البطاطا المسلوقة للحامل وذكر 
الحامل خالل فترة  التي يحتاجها جسم  أنواع األطعمة  أهم وأفضل 

الحمل للحفاظ على صحتها وصحة جنينها.
]1[ فوائد البطاطا واستخداماتها 

البطاطا عن طريق تحضير وصفات  تناول  يمكن 
تناولها  مختلفة منها، كقليّها مثاًل أو عن طريق 
مسلوقة، حيث تحتوي على نسبة عالية من 
المركبات الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والمواد 
المضادة لألكسدة، لهذا يجب التعرف أكثر حول هذا 
النوع من الخضروات، وفيما يأتي أكثر استخدامات 

هذه الثمرة الصحيّة: ]2[ فوائد تناول البطاطا: 
المعدة. لعالج  ألم اضطرابات  لعالج والحد من 
مشكلة البدانة، حيث يتّم إدخالها في برنامج الحميّة 

ولكن بنسب قليلة ومعينة. 
فوائد تطبيق البطاطا على الجلد: 

عالج التهاب المفاصل. االلتهابات الجلد والحد من الحساسية والحكة. 
بالذكر  الجدير  الحروق وآالمها.  للتخفيف من مضاعفات  الدمامل. 
لذا  الدم،  الثمرة تحتوي على مادة كيميائية تعمل على تخثر  أن هذه 
تناول  عند  تناول كميّات محدودة منها، خاصةً  يجب الحرص على 
األدوية التي تعمل على إذابة جلطات الدم أي األدوية المميعة للدم، 
الحالة ستزيد احتماليّة حدوث نزيف داخلي وظهور  حيث في هذه 

كدمات تحت الجلد. 
اآلثار الجانبيّة لتناول البطاطا إن تناول البطاطا الطازجة والخالية من 
الشوائب وغير المتضررة التي تحتوي على البراعم الصغيرة والتي 
يطلق عليها البطاطس المتدرنة، يؤدي إلى اإلصابة بالصداع واإلسهال 
والغثيان وحدوث اضطرابات بالمعدة أو الشعور بعطش مستمر 
واألرق، وفي بعض األحيان قد تصل الحالة المرضية إلى الوفاة، وذلك 
ألن الثمرة المتضررة تحتوي على مواد سامة ال يمكن التخلص منها 
بعد الطهي إن كان قليًا أو سلقًا، ومن جهة أخرى ال يوجد معلومات 
مؤكدة أن استعمال هذه الثمرة نيئة آمن على الجلد كنوع من أنواع 
العالج ألمراض أخرى غير التي ذُكرت سابقًا. من جهة أخرى، فإن 
تناول الحامل أو المرضع لهذه الثمرة الناضجة غير المتضررة آمن، 
شرط أن تكون الكميّة ضمن المعقول، وال يُنصح بأن تستخدم البطاطس 
كنوع من أنواع العالج ألي مشكلة صحية دون أن يكون هناك استشارة 
طبيّة، أو تناول كميّات أكبر من المسموح بها، حيث قد يُعرض هذا 

األمر صحة الجنين أو الطفل إلى الخطر. 
أما بالنسبة لمرضى السكري، فيجب تناول البطاطس بكمية محدودة، 
فهي ثمرة غنيّة بالكربوهيدرات التي قد تؤثر سلبًا على معدل السكر في 

الدم، كغيرها من األطعمة التي تحتوي على نسبة نشا عالية كاألرز.
]3[ فوائد البطاطا المسلوقة للحامل 

إن حصول الحامل على برنامج غذائي صحّي هو أمر مهم، فالمرأة 
التي تحتوي على  تناول األطعمة  إلى  تحتاج  الحمل  فترة  خالل 
البطاطا  لها ولجنينها، ولكن هل  الضرورية  والمعادن  الفيتامينات 
الحامل معرفته حول  ما يجب على  واحدة من هذه األطعمة، هذا 
بشكل عام، حيث يجب  البطاطا  أو  للحامل  المسلوقة  البطاطا  فوائد 
يحتاجه  ما  الجنين على  اتباع حميّة غذائيّة لضمان حصول  عليها 
والمثالي، ويجدر  الصحي  الوزن  إلى  نموه ووصول وزنه  ليكتمل 
الحمل هو  فترة  للجنين خالل  الرئيس  الطاقة  أن مصدر  الذكر 
الجلوكوز الموجود في األطعمة الكربوهيدراتية والتي تعد البطاطا 
واحدة من هذه األطعمة، باإلضافة إلى األرز والمعكرونة والخبز، 
إعدادها  يتم  التي  األطباق  أنواع  نوٌع من  المسلوقة هي  والبطاطا 
أهميّة  للحامل عن  المسلوقة  البطاطا  أهميّة  تقل  البطاطا، وال  من 
بكميات  تناولها  إلى ضرورة  االنتباه  بشكل عام، مع  البطاطا  ثمرة 

محدودة، كما أن ما يُميّز البطاطا المسلوقة للحامل هو عدم احتوائها 
على نسب عالية من الزيوت والدهون الضارة بصحة األم وجنينها 

مقارنةً بالبطاطا المطبوخة أو المقلية.
]4[ أفضل األطعمة للحامل 

يحتاج الجسم إلى عناصر مهمة خالل فترة الحمل ويمكن الحصول 
عليها عن طريق اتباع برنامج غذائي يحتوي على سعرات حرارية 
الجنين، واالبتعاد  وفيتامينات ومعادن ومغذيات مهمة لضمان نمو 
الجنين، وصحة األم وتحميها من  التي تضر بصحة  عن األطعمة 
خطر اإلصابة بمرض سكر الحمل أو التسبب مضاعفات صحية أثناء 

الوالدة، ومن أفضل أنواع األطعمة للحامل هي ما يأتي:
]5[ منتجات األلبان: 

بالبروتين  للحامل، فهي تمدها  المثالي  الخيار  الحليب ومشتاقاته هو 
الحليب يحتوي على  بالذكر أن  الكالسيوم، والجدير  الالزم وعنصر 
البروبيوتيك يحمي األم من تعرضها لمشاكل ومضاعفات  مركب 

خالل شهور الحمل. 
الفوليك  البقوليات: تحتوي على مصادر غذائية متعددة مثل حمض 
للتشوهات  التعرض  الجنين من خطر  الحمل، ليحمي  الهام خالل 
الخلفية، باإلضافة إلى األلياف التي تحمي الحامل من خطر اإلصابة 

باإلمساك. 
البيتا كاروتين  الحلوة على عنصر  البطاطا  تحتوي  الحلوة:  البطاطا 
A، والذي بدوره يساعد على نمو خاليا  فيتامين  إلى  الذي يتحول 

جسم الجنين. 
سمك السلمون: يحتوي سمك السلمون على األوميغا 3 -األحماض 
الدهنية- المهمة لنمو دماغ الجنين وعيونه، كما أنه يعد مصدًرا طبيعيًا 

.D لحصول الجسم على فيتامين
الجنين ونموه، الحتوائه على  فهو مهم جدًا لصحة دماغ  البيض: 

مادة الكولين. 
القرنبيط والخضار الورقية: يحتوي هذا النوع من الخضار على نسبة 
عالية من األلياف التي تساعد في الوقاية من اإلمساك والعالج منه في 

حال تمت إصابة الحامل به. 
اللحوم الحمراء: وهي اللحوم الخالية من الدهون، وهي مصدر مهم 

بالبروتين وعنصر الحديد والفيتامينات والكولين المهمة للحامل. 
زيت كبد السمك: ينصح بتناول ملعقة صغيرة من زيت كبد السمك 

للحامل خاصةً للنساء اللواتي ال يأكلن السمك. 
التوت: تحتوي هذه الفاكهة على نسبة عالية من الماء والكربوهيدرات 
فيتامين C والمواد المضادة لألكسدة  واأللياف والفيتامينات وخاصةً 
المغذية من الطعام  المواد  التي تساعد الحامل على امتصاص 

واالستفادة منها. 
الحبوب الكاملة: هذه الحبوب تحتوي على األلياف والمركبات النباتية 

والفيتامينات التي تحتاجها الحامل خالل الحمل. 
األفوكادو: تحتوي هذه الفاكهة من الفواكه الغنيّة باألحماض الدهنية 
الحفاظ على صحة  تلعب دوًرا مهًما في  والمعادن واأللياف والتي 
الظهر والساق عند  التي تصيب  التشنجات  الجنين والتقليل من حدة 

الحامل. 
السكر وغنية  قليلة  بتناولها فهي  الحامل  المجففة: يُنصح  الفواكه 

بالمواد الغذائية. 
الجلد ومنع  المحافظة على ترطيب  الماء يساعد في  شرب  الماء: 

اإلصابة باإلمساك ويحمي الجهاز التناسلي من اإلصابة باألمراض.

 لطالما ظلمت الذرة الصفراء باعتبارها من النشويات 
يتجنبها ويفوت  البعض  السمنة، ما جعل  التي قد تسبب 

فوائدها. فما هي أشهر فوائد الذرة الصفراء لجسمك؟
فوائد الذرة الصفراء: قائمة بأهمها!

للعديد من دول  الرئيسي  الغذاء  الذرة الصفراء  تشكل 
لها، وتستخدم  أكبر منتج  المتحدة  الواليات  العالم، وتعد 
الذرة في انتاج زيت الذرة والنشا وطحين الذرة وتدخل في 

العديد من الصناعات ومجاالت انتاج الطاقة.
فوائد الذرة الصفراء

الذرة الصفراء للصحة عديدة جداً، وهذا يعود  إن فوائد 
المفيدة، وإليكم  الغذائية  بالعناصر  الغني  على محتواها 

التفاصيل:
1- تعزيز صحة القلب والشرايين

الدهنية  الغني باالحماض  الذرة  للدراسات فإن زيت  تبعاً 
االحادية وغير المشبعة والضرورية لتعزيز صحة القلب 

والشرايين )مثل االوميغا 3( قد يساعد في:

الدم،  LDL في  الكولسترول الضار  خفض مستويات 
وذلك عن طريق الحد من امتصاصه في الجسم.

تقليل فرص انسداد الالوعية الدموية وتقليل ضغط الدم.
القلبية والسكتات  الشرايين والجلطات  الوقاية من تصلب 

الدماغية.
ويحتوي زيت الذرة حوالي 60 % من مكوناته دهون غير 
مشبعة و25 - 30% دهون احادية غير مشبعة ، وحوالي 

10 الى 15% من الدهون المشبعة.
المهم  البوتاسيوم  الذرة مصدر غني بعنصر  كما وان 
اتزان  الحفاظ على  الدم والمسؤول عن  تنظيم ضغط  في 
الذرة تحوي ما  الجسم، فكل 100 غم من  السوائل في 

يقارب 270 ملغم من البوتاسيوم.
2- الحماية من فقر الدم

للحديد وحمض  الذرة الصفراء مصدراً  بسبب كون 
الوقاية من االنيميا  في  فعاالً  الفوليك، فإن لها دوراً 
الدم  يعتبرالحديد مكون اساسي في كريات  اذ  الدم،  وفقر 

الحمراء.
الذرة الصفراء بشكل خاص للحوامل  وينصح بتناول 

وذلك لألسباب التالية:
تعتبر الذرة الصفراء وجبة خفيفة سهلة الهضم تساعد في 

امداد الحامل بما تحتاجه من عناصر غذائية مهمة.
بسبب غنى الذرة بحمض الفوليك، فإنها تساعد في الوقاية 
العصبي عند االجنة وتقلل فرص  من تشوهات االنبوب 

والدة اطفال بوزن منخفض.
3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

من فوائد الذرة الصفراء أنها أحد االغذية الغنية بااللياف 
الهضمي،  الجهاز  التي تساعد في تعزيز صحة  الغذائية 

إذ أنها:
تلين البراز.

تساعد على الوقاية من االمساك والبواسير.
تعمل على تخفيف أعراض القولون العصبي.

وتمدنا كل 100 غم من الذرة الصفراء النيئة بما يقارب 

3 غم من االلياف الغذائية.
بتناول كمية  ويوصى عادة 
الغذائية  يومية من االلياف 
 30-  25 عن   تقل  ال 
غرام. ولألسف فإن أغلب 
يتناولون هذه  االشخاص ال 
الكميات أغلب األيام، مما قد ينتج عنه االصابة بالتلبكات 

المعوية واإلمساك. 
4- امداد الجسم بالطاقة

بالنشويات والسعرات  العالية  الذرة من الخضار  تعتبر   
الحرارية، حيث كل 100 غم منها تمدنا بما يقارب 86 
سعر حراري، وبهذا قد تدخل الذرة الصفراء في حميات 

زيادة الوزن وعالج النحافة.
5- لصحة البشرة والعيون

بما ان الذرة هي مصدر غني بفيتامين A  والبيتا كاروتين 
ومضادات االكسدة الالزمة لتحييد الجذور الحرة، فإن من 

فوائد الذرة الصفراء أن تناولها يساعد على:
السن والتجاعيد  الشيخوخة والتقدم في  مكافحة عالمات 
بشكل خاص، وتعزيز صحة البشرة ونضارتها واشراقها.
الحفاظ على صحة العين و سالمة النظر ومكافحة التكنس 

البقعي الذي قد يرتبط بامع التقدم بالعمر!

والذرة الصفراء غنية بفيتامين C وفيتامين E، ويعتبران 
الحفاظ  القوية والمهمة في  من أشهر مضادات االكسدة 

على خاليا الجسم المختلفة.
وكل 100 غم من الذرة الصفراء النيئة تحوي ما يقارب 
187 وحدة دولية من فيتامين A ، و 6.8 ملغم من فيتامين 

.E و0.1 ملغم من فيتامين ، C
6- تعزيز المناعة والوقاية من السرطانات

الذرة على كميات عالية من مضادات  بسبب احتواء 
الفينول والبيتا كاروتين  الفعالة مثل  االكسدة  والمركبات 
الذرة  C واأللياف، فإن من فوائد  E  وفيتامين  وفيتامين 

أنها:
المناعة وتحييد الجذور الحرة  فعالة جدا في تعزيز 

ومكافحة االلتهابات المختلفة.
تساعد على مكافحة بعض أنواع السرطانات:

الفينول مثال دور في مقاومة كل من  فقد وجد لمركبات 
سرطان الثدي وسرطان الكبد. 

تساعد األلياف في الوقاية من سرطان المستقيم وسرطان 
القولون.

أما وجود فيتامين A  واللوتين والبيتا كاروتين فيلعب دور 
مهم في الوقاية من سرطان الرئة وسرطانات الفم.

7- فوائد أخرى

قد ال تقتصر فوائد الذرة على ما تم ذكره سابقاً فقط ، فهي:
قد تكون مهمة جدا لتقوية العظام واالسنان، بغناها بالعديد 
من المعادن المهمة، مثل: الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم 

والنحاس.
الحفاظ على سالمة االعصاب، وعمل  تعتبر مهمة في 
للعناصر  الغذائي  التمثيل  االنزيمات، وتنظيم عمليات 

المختلفة في الجسم.
العديد من  الوقاية من  الذرة بمحتواها  في  قد تساعد 
التي قد تنتج عن نقص بعض  االمراض واالعراض 

الفيتامينات الضرورية، مثل مرض البالغرا.
الدم  الحفاظ على مستويات السكر في  قد تساعد على 

تحت السيطرة.
كما وتعتبر الذرة خالية من الغلوتين مما قد يجعلها خيار 
مميز لمن يعانون من حساسية القمح والداء الزالقي، وبهذا 
لوجبة  نجد ان فوائد الذرة للجسم عديدة، وقد تكون مثاالً 

خفيفة غنية ورائعة.
محاذير ومخاطر

رغم فوائد الذرة الصفراء العديدة، إال أن األمر ال يخلو من 
بعض المحاذير التي عليك إدراكها أوالً بخصوص الذرة 

ومنتجاتها، وهذه أهمها:
المشتقة  السكريات  أنواع  الدراسات أحد  العديد من  تربط 

من نشا الذرة بمرض السكري.
لذا  الوزن،  الذرة بزيادة في  تناول  قد يسبب اإلفراط في 

يجب تناول الذرة باعتدال.
الذرة  إذ أن  قبل بلعها،  الذرة جيداً  حاول دوماً مضغ 
التي قد  الصفراء تحتوي على نوع معين من األلياف 

يصعب على الجسم هضمها وتفتيتها.
الذرة مع أي دهون إضافية )مثل  تناول  حاول تجنب 
الزبدة أو الزيت(، كي ال تحوله من وجبة خفيفة إلى وجبة 

دسمة وضارة.
القيمة الغذائية للذرة الصفراء

بالنشويات  الذرة الصفراء مصدر غني ليس فقط  تعد 
والسعرات الحرارية، وانما مصدر غني لما يلي:

 E A ، وفيتامين  فيتامين  الفيتامينات، مثل:  العديد من 
وفيتامينات B مثل النياسين والثيامين.

الحديد والمغنيسيوم والنحاس  المعادن، مثل:  العديد من 
والفسفور والزنك.

المفيدة جدا في تعزيز صحة الجهاز  الغذائية  االلياف 
الهضمي والوقاية من بعض مشاكله كاالمساك والبواسير 

وسرطان القولون والمستقيم.
الوقاية من  لها دور في  قد يكون  التي  مضادات االكسدة 

الزهايمر وبعض انواع السرطانات.
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جينيفر لورانس جتهز حلفل زفافها بقصر 
مسكون باألشباح..
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  الناقدة أحالم األسيوطي

  نشر الفنان سيد رجب، عبر حسابه الرسمي بموقع »إنستجرام«، البوستر الرسمي 
للفيلم القصير »حبيب«.

القصير )حبيب(، يعرض  للفيلم  الرسمي  قائالً: »البوستر  علق رجب على الصورة، 
ألول مرة عالميًا ضمن المسابقة الرسمية لألفالم القصيرة بمهرجان قرطاج 

السينمائي«، في الفترة من 26 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل.
الستينيات من عمره، يعمل  أواخر  الفيلم عن »حبيب«، وهو حالق في  تدور أحداث 
بصالون الحالقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من 

زوجته، وخالل رحلته يتضح العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها.
»حبيب« بطولة سيد رجب، وسلوى محمد علي، وعلى صبحي. وهو عمل من إنتاج 
مشترك بين شركتي ريد ستار لإلنتاج الفني وS Productions وتأليف وإخراج شادي 

فؤاد، مدير التصوير جوزيف كرم، مونتاج محمد عيد، موسيقى أحمد الصاوي.

نادي احترام المشاهد:

كارمن سليمان تنشر بوسرت 
أغنيتها اخلليجية اجلديدة.. 

بعد نيلها جنمة دبي: منى زكي تستعد 
لـ)الصندوق األسود(

سيد رجب ينشر البوسرت 
الرمسي لـ »حبيب«

لبلبة: تعلمت اإلخالص للفن من أنور وجدي

الحاصلة على  األمريكية  الممثلة  و  النجمة   عقدت 
العمر  البالغة من  لورانس،  األوسكار جينيفر  جائزة 
البالغ  قرانها على حبيبها كوك ماروني،  29 عاًما، 
أكتوبر، وذلك  السبت 19  يوم  العمر 34 عاًما،  من 
أفراد عائلتها  إليه  ضمن حفل زفاف حميمي، دعت 
إلى صفوة عالم  باإلضافة  المقربين،  وأصدقاءها 
الـ  الزفاف  يتجاوز عدد ضيوف  لم  هوليوود، حيث 

150 شخصا.
لورانس فستان زفاف من عالمة  وارتدت جينيفر 
تكشف  لم  “بيبول”،  ما كشفته مجلة  “ديور”، بحسب 
عنه للعلن بعد، باستثناء بعض الصور غير الواضحة 

التي التقطتها لها عدسات المصورين.
قلعة  إقامة حفل زفافهما في  العروسان  واختار 
بوالية رود  نيوبورت  مدينة  الواقعة في  “بيلكورت” 

آيالند األمريكية، والتي كانت تمتلك سمعة في الماضي 
إلى  ملكيتها  تعود  بطاقة شريرة”،  بكونها “مسكونة 
 Alex“ المجوهرات واالكسسوارات مالكة شركة 
إليها  أعادت  and Ani” كارولين رافليان، والتي 

بريقها عندما ابتاعتها في عام 2012.
الحميمي، عدد من صفوة مجتمع  الزفاف  وشهد حفل 
هوليوود، أمثال كريس جينر، وأديل، وكاميرون دياز، 

وإيما ستون، ونيكول ريتشي، وغيرهم.
قد  أن حفل زفاف جينيفر وكوك،  بالذكر  والجدير 
القلعة،  داخل  إلى  ففي طريقهم  تميز بصغره وبذخه، 
الداخل  الحطب، وفي  الشواء على  تم تحضير مراكز 
تمتعوا بحفلة كوكتيل مدة ساعة كاملة قبيل بدء مراسم 
تقديم وجبة عشاء  تم  المسائية،  السهرة  الزفاف، وفي 

.”Ruckus“ فاخرة على أنغام الفرقة الموسيقية

الفنانة  المصرية سهير رمزي،    كرمت الكاتبة منى رجب، 
بمهرجان اإلبداع المصري، عن مجمل مشوارها الفني.

منى رجب، قدمت درع التكريم للفنانة سهير رمزي، ووجهت لها 
كل التحية وقالت في كلمتها، إنها جميلة السينما المصرية وفنانة 

قديرة لها أدوار متعددة وعالمات مميزة في األفالم المصرية.
بالتكريم  الفنانة سهير رمزي، عن سعادتها  بدورها أعربت 
المصممين  بمشاركة  المصري  اإلبداع  وحضورها مهرجان 

والمبدعين المصريين.
الفنانة سهير رمزي،  المهرجان هو ظهور  الالفت خالل  وكان 
بدون حجاب والذي تخلت عنه تماًما رغم كونه مهرجان مختلط، 
وليس هذا الظهور االول لها بدونه، خاصة في الفترات األخيرة.

الفنانة المصرية كانت قد دافعت عن خلعها للحجاب هي والفنانة 
لهما وحضورهما ورشة لصناعة  شهيرة، في أخر ظهور 
تكونا بشعرها  بباروكة ولما  أنهما ظهرتا  البواريك، مؤكدة 

الحقيقي.
سهير رمزي، كانت قد دافعت عن ظهورها بشعرها كاماًل خالل 
إحدى المعارض الخيرية مؤكدة أنه كان قاصًرا على النساء فقط 
رغم التقاطهما صور تذكارية مع مصمم األزياء هاني البحيري 
وهما بدون حجابن وأثار هذا الظهور حالة جدل واسعة للنجمتين.

 تستعد النجمة منى زكي لفيلم جديد بعنوان )الصندوق 
األسود(، من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود 
كامل، والفيلم ينتمي لنوعية اإلثارة والتشويق، ويشارك 
منى زكي مجموعة من النجوم يتم اإلفصاح عنهم خالل 

الفترة المقبلة،
ومن ناحية أخرى تستأنف منى زكي بعد اسبوع تصوير 
مشاهدها في فيلم )العنكبوت( مع النجم أحمد السقا، في 
الديكورات الخاصة بالعمل، للمخرج أحمد نادر جالل 
وتأليف محمد ناير، ويشاركهم البطولة النجم ظافر 

العابدين، وتدور أحداثه في إطار من اإلثارة والتشويق، 
وهي عادة السقا في أفالمه، فضالً عن مشاهد األكشن 

الخطرة التي يؤديها بنفسه بدون االستعانة بدوبلير.
وتعيش منى زكى حالة من السعادة بعد فوزها بنجمة دبي 
وحجز مكانها في ممرالمشاهير في منطقة داون تاون دبي 
والذي تم افتتاحه أمس األحد، حيث يضم الممر في بدايته 
400 نجمة، تمنح لمختلف  الشخصيات  العامة المؤثرة، 
في المجاالت العلمية والفنية والرياضية واالجتماعية 

وغيرها.

الشابة كارمن سليمان، عبر  الفنانة    نشرت 
حسابها الشخصي بموقع »إنستجرام« بوستر 

أغنيتها الخليجية الجديدة »تفنن«.
وكتبت كارمن: »استنوا أغنيتي الجديدة )تِفَنَّْن(، بكرا 
في قناتي الرسمية على اليوتيوب، من كلمات خالد 

بن سعود الكبير، وألحان مقرن القحطاني، وتوزيع 
هشام السكران، وهندسة صوت جاسم محمد«.

وتستعد كارمن سليمان إلحياء حفالً غنائيًا، يوم 11 
نوفمبر المقبل، في مهرجان الموسيقى العربية في 

دورته الـ28، بدار األوبرا المصرية.

  استطاع  الفنان المصري أبو  ان يحقق نجاحا كبيرا بأغنيته 
الجديدة » حبيبي يا ليل « التي صورها على طريقة الفيديو كليب 
وطرحها على قناته الرسمية على يوتيوب، اذ ان الكليب تخطى 

الـ 8 ماليين مشاهدة.
األغنية من كلمات وألحان أبو، توزيع روبرت كمال، والكليب 
من إخراج مريم أبو عوف، وشارك في الكليب الممثلة المصرية 

تارا عماد، والتي قدّمت بعض المشاهد التمثيلية.
وكان أبو طرح في شهر آب/أغسطس الماضي فيديو كليب أغنية 
»عيش يا قلبي«، عبر قناته الرسمية على »يوتيوب«، من كلمات 
ألحان وتوزيع مينو، والكليب من إخراج  أبو ومحمد سرحان، 
اللبناني رفيق على  الممثل  الكليب  فادي حداد، وقد شارك في 

أحمد والممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا.

ديمي مور  األمريكية  الممثلة  انتقدت    
لقيامه  كوتشر  آشتون  النجم  السابق  زوجها 
لها وهي  بعدما شارك صورة  “بفضحها” 
عام  أثناء زواجهما  في  الداخلية  بمالبسها 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  2009 على 
كما حثت جمهورها ومتابعيها، على توبيخه، 

بتوضيح حقيقة ما فعله.
مؤخًرا  فجرت  قد  عاما،   56 الممثلة،  كانت 
موجات من الصدمة، بعد اإلعالن عن نشر 
الكتاب،  في   ،Inside Out الذاتية  سيرتها 
لـ  أشتون  السابق  انتقدت زوجها  حيث 
“فضحها” من خالل مشاركته صورة لها في 

المالبس الداخلية في عام 2009.
بينما اعترفت، بأن ما فعله الممثل البالغ من 
من  المزاح،  تحت  اندرج  عاًما،   41 العمر 

خالل نشر اللقطة الحميمة على تويتر قبل عقد من الزمن، هذا إلى جانب 
أيًضا، حاول إذاللها عن  الكحول وكيف أن آشتون  إدمان  معركتها مع 

طريق نشر صور لها وهي في حالة سكر.
وبشيء من التفصيل، اضطر كوتشر نجم Butterfly Butterfly في 
عام 2009، للدفاع عن نفسه عندما تلقى رد فعل عنيف بعد نشر صورة 
إلى  مبطنًا  انتقادًا  ووجه   ،Twitter على  بيكيني،  في   Demi ديمي  لـ 
 - عائلته  أجل  من  “المزيد”  نشر  في  التمادي  قاوم  أنه  وادعى  ديمي، 

زوجته ميال كونيس وأطفالهما
قال الممثل في ذلك الوقت قال للجماهير عن الصورة التي تعرض من 
وليس مالبس  بيكيني،  كان  قلياًل،  نتراجع  دعونا   ” لالنتقادات،  خالل 
داخلية، هذا يبدو غريبًا، لكننا كنا على الشاطئ وكانت ترتدي بيكني، 

التقطت صورة لها وسألتها قبل أن أخرجها للعالم، ثم نشرتها”.
مجلة “وول ستريت  إلى  حديثها  ديمي خالل  قالت  ادعاءاتها،  ورغم 
قبل ست  انفصالهما  بعد  ما زاال “ودودين”  واشتون  جورنال”إنها 

سنوات.

   احتل فيلم »Maleficent: Mistress of Evil« للممثلة األمريكيّة 
أنجلينا جولي، المركز األول بالبوكس أوفيس برصيد إيرادات 36 مليون 
دوالر، ألول مرة منذ عرضه يوم 16 أكتوبر الجاري، وبذلك أصبح فيلم 
»Joker« في المركز الثاني بعد استمراره في الصدارة لمدة ثالثة أسابيع 
منذ بدء عرضه، وحقق في أسبوعها الثالث إيرادات وصلت 29.2 مليون 

دوالر.

أنجلينا جولى،  فيلم »Maleficent: Mistress of Evil« من بطولة 
تيريزا ماهونى، هاريس  إيجيوفور،  فايفر، تشيويتيل  فانينج، ميشيل  إيلي 
ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن 
بلو، نوح هاربستر،  فيتزرمان  تأليف ميخا  إخراج يواكيم رونينج، ومن 

ليندا وولفرين.

   فيلم 
يتصدر البوكس أوفيس

أشتون كوتشر يفضح زوجته السابقة النجمة 
دميي مور

   قالت النجمة لبلبة، إن بداية معرفتها بالراحل أنور 
فيلم  في  للظهور  يبحث عن طفلة  كان  وجدي، عندما 
»4 بنات وضابط«، فذهب متخفيًا وهو يرتدي البيريه 
كثيًرا، ومضت  بها  فأعجب  الفنانين  تقلد  ليراها وهي 

العقد في نفس اليوم.
وأضافت »لبلبة« أن »وجدي« جاء لها بعروسة لعبة 
لبلبة  لمشهد صعب، وروت  تأديتها  مقابل  كبيرة في 
الموقف »كان هناك مشهد يقتضي بامساكها لمسدس، 

وال ينفع أن يُعاد بل يتم تصويره على مرة واحدة فقط، 
وطلب منها أنور التركيز جيدًا حتى ال تحطم الديكور، 

وبالفعل جسدت المشهد وحطمت الديكور كله«.
بالفعل  العروسة  أنور وجدي أعطاها  أن   وتابعت 
إلى  الكبير، مشيرة  بجمالها وحجمها  منبهرة  وكانت 
تمتلكها في حياتها، وظلت  أول عروسة  أنها كانت 
تعلمت اإلخالص  إنها  اآلن، مؤكدةً  بها حتى  محتفظة 

للفن منه.

أبو يتخطى الـ 8 ماليني مشاهدة بـ »حبييب يا ليل«

تكريم سهري رمزي 
مبهرجان اإلبداع..

سماء كندا ابداع واعجاز 
سبحان هللا

صورة وتعليق

«Maleficent: Mistress of  Evil»
نقد فيلم : 

ضحك ولعب وجد وحب
“ الحب يدفع اإلنسان إلى األمام “

“ غادة الكاميليا بمفهوم 
عصري”

  الموضوع: عائشة أو إش إش )يسرا( سيدة أعمال تقطن أمام مدرسة ثانوية، 
تعجب بأدهم )عمرو دياب( الذي ترك الدراسة منذ 12 سنة، يتحول اإلعجاب إلى 
حب مما يزعج والده ذو النفوذ )عمر الشريف(. يحاول هذا األخير تهديد عائشة 
حل  في  أدهم  زمالء  عائشة  تساعد  أمرها.  يفضح  سوف  أو  ابنه  عن  باالبتعاد 

مشاكلهم وبالتالي يقفون بجانبها وبجانب أدهم.
طارق  قصة  والنقد:  التحليل 
وحوار  سيناريو   – التلمساني 
مجدي أحمد علي – القصة موحاه 
للكاتب   “ الكاميليا  غادة   “ من 
الفرنسي الشهير )الكسندر دوماس 
الخالد:  للثالوث  وقصته  االبن( 
التائبة  والعاهرة  واإلبن  األب 
لحبها لالبن وتضحيتها بهذا الحب 
السيئة،  السمعة  من  حبيبها  النقاذ 
يديه  بين  السل  بمرض  تموت  ثم 
– هنا تناول السيناريو نفس الفكرة 
ملهاه  كانت  النهاية  ولكن  للثالوث 
تراجيدية.  مأساة  وليست  كوميدية 
الفيلم  أحداث  يعرض  والسيناريو 
في القاهرة سنة 1968 عندما ثار 
طلبة المدارس على النظم المتزمتة 
وذلك  وضربها  الطلبة  بإهانة 
متمثلة في ناظر المدرسة. وأظهر 
الثورة  هذه  خالل  من  السيناريو 
المدرسة  في  الشباب  من  أربعة 

ومشاكلهم داخلها وداخل منزلهم. وكان أدهم أهم شخصية في األربعة، فأدهم : 
من الناحية الفسيولوجية )العضلية( قوى، مفتول العضالت، يطرح أعدائه أرضاً 
ويدافع عن أصدقائه. أما من الناحية االجتماعية، فهو يعيش في صراع دائم مع 
والده هذا الصراع يتكون في ظاهرة من قوتين متعارضتين، وفي باطنه كان نتيجة 
لظروف معقدة متشابكة بين األب واالبن في تسلسل زمني متتابع، بحيث جعل 
التوتر بالغاً الغاية من المد والجزر فكان البد من االنتهاء باالنفجار. فأدهم يكره 
والده باعتباره السبب في موت أمه بعد أن طلقها، كذلك في فقدان شقيقته )سلوى( 
فسبب ذلك أزمة كبيرة فأبى أن يستمع إليه، ووقف ضد رغبته حتى لو كان ذلك 
الصراع صاعداً  فكان  من عاهرة،  الزواج  وأراد  دراسته،  فأهمل  في صالحه، 
بينهما حتى وصل إلى الذروة بسرقة أدهم لنقود والده. فأصبحت النتيجة محتومة 
بإنهيار األب في صمت مما جعل أدهم يشعر بالذنب واستمع لوالده ألول مرة وندم 
على عدم إدراكه الفعلي لتصرفات الوالد واالعتذار له. )عمرو دياب( كان الئقا 
في الدور في البعدين العضوي والنفسي خاصة تعبيراته الهادئة في سرد تاريخ 

حياته لعائشة. فهو يشعر بالكلمة ويحسها، وألحانه مليئة بالحيوية.
عائشة : شخصية قوية اإلرادة، ذات قوام متماسك، ال تستسلم بسهولة للقدر ولكنها 
عندما  حياتها  بداية  ففي  اإلنسانية،  مواقفها  لها  جانب  إلى  لها ضعفها،  كإنسانة 
وجدت أن والدتها في إدمان دائم ال تسد احتياجاتها اندفعت لطريق الدعارة لتستقل 
بنفسها حتى نجحت وأصبحت سيدة أعمال. وهي أحبت أدهم ولكنها لم تستسلم 
له. أراد أن يفرض عضالته عليها، فاستخدمت الدهاء بحبسه في الحمام وارهبته 
بانقطاع المياه ) وإن كان هذا المشهد مأخوذاً من المسلسل األمريكي نوتس الندنج 
( ولكن السيناريست وظفه حسب الموقف في الفيلم، وهي كإنسانة ضعفت أمام 
تهديد الوالد لها )ذو المركز القوي( باالبتعاد عن أدهم. وعندما تزوجته، تحدث 
النقود هل سيفتحان كشك  انتهاء  الوالد معها بطريقة منطقية )كيف يعيشان بعد 
تعيد  بأن  تفكر  فجعلها  العملية.  لحياتها  قوي  تنبيها  حديثه  من  اتخذت  سجائر؟( 
حساباتها وتدفع أدهم في المدرسة لحل مشاكلهم مثل الذهاب إلى الناظر لعودتهم 
يقضي  كاد  الذي  الحمل  من  باجهاضها  ومها  فريد  مشكلة  حل  المدرسة،  إلى  
عليهما… ألخ .. )يسرا( أضفت على الشخصية ابعاد إنسانية نجدها في تعبيرات 

الوجه خاصة اللقطات الصامتة .. وهي ممثلة جيدة تستحق التقدير.
األب: شخصية األب تحمل في داخلها نقيضها، ففي ظاهرة نجد رجال ذو مركز 
قوي، ثري ال يقف في طريقه شيئاً. وفي باطنه أب حنون عطوف محب البنه 
وألسرته. فهو كرجل ذو خبرة يحاول إنقاذ ابنه أدهم من الفشل المتواصل دون 
إال  بينهما  ما  حسم  يمكن  ال  حتى  القوة  بالغة  لألضداد  وحدة  في  فهما  جدوى. 
أدهم  إبعاد عائشة عن  أراد  الوالد عندما  فعله  ما  أحدهما اآلخر. وهذا  أنهك  إذا 
فاستعمل سلطته بالبحث عن ماضيها وهددها بافضاحها أو ترك ابنه. ولكن أدهم 
هدده بابالغ السلطات العليا لتطبيق قانون من أين لك هذا. ينهار األب ويخرج 
ما بداخله عن حب وحنان ألدهم ويشرح له )للجمهور( أن ثروته قد ورثها من 
أبيه وأنه لم يتخلى عن أمه أو شقيقته فكانتا حبه األوحد. مما جعل أدهم يندم  على 
تصرفه. نجد أن دور األب كان مهما جداً في توطيد العالقة بين أدهم وعائشة على 
أساس منطقي وعملي في الحياة. )عمر الشريف( أستاذاً في تجسيده لهذا الدور 
دون افتعال أو مبالغة – والنبرات الهادئة لصوته جعلتنا نقتنع بكل كلمة يقولها 
ألدهم أو عائشة. ورغم صغر حجم الدور لكنه طبق مقولة “ يوسف بك وهبى 
“ الممثل الجيد بتجسيده للدور وليس بحجمه “ فيستحق بجدارة جائزة أوسكار. 
تناول ايضا السيناريو مشاكل الطلبة مثل حسن المضطهد في  داخل المنزل من 
أمه، وفي المدرسة من الناظر كذلك مشكلة فريد ومها وتورطهما واللجوء إلى 

عائشة لوجود الحل.
مظاهرات  مثل:  أخرى  ألفالم  كالشيهات  مشاهد  نرى  السيناريو:  على  يؤخذ 
على  البندقية  الطلبة  يعلم  الذي  الشاويش  المدرسة  في  الناظر  تزمت   – الطلبة 
طريقة عهد علي الكسار – حل مشكلة مها بسرعة فائقة – المشهد األخير ليس 
له ما يبرره وليس له مدلول، فنحن ال نعرف كيف أن أدهم ينهزم من خصم ليس 
في مستوى قوته ثم ينقلب ذلك إلى مأساة مع أغنية ذكريات، وفوتو مونتاج للفيلم 
بأكمله ال مبرر له ثم تأتي عائشة وتحتضن أدهم لتكتمل النهاية السعيدة. المبرر 

الوحيد هو محاولة إثارة التعاطف في نفوس المشاهدين للمطرب المحبوب.
ان اسم الفيلم ضحك ولعب وجد وحب )وهو اغنية عبد الحليم حافظ( ال يتمشي مع 

احداث الفيلم وال يمت له بصلة. الفيلم في اعماقه يوحي بالسذاجة.
الممثل  مثل  للدور  المناسب  الممثل  اختيار  في  التلمساني وفق  اإلخراج: طارق 
العالمي عمر الشريف، الفنانة اإلصيلة يسرا، كذلك عمرو دياب الذي لمع في دور 
أدهم، كما وفق في اختيار مجموعة كبير من الوجوه الجديدة مثل هشام المليجي 
الشربيني،  حسين  مثل  الفيلم  ضيوف  من  كبيرة  ومجموعة  التهامي  محمد  في 
حنان ترك، صالح عبد هللا… ألخ. وكان تقطيع السيناريو من المخرج مع مدير 
الشريف  عمر  من  لكل  والمكبرة  المعبرة  اللقطات  توصيل  في  وفقاً  التصوير 
ويسرا، وعمر الشريف وعمرو دياب، كما أن مشاهد مظاهرات الطلبة كانت ال 
بأس بها. فقط األغاني للزفاف وذكريات كانت بها لقطات متكررة الداعي لها. 
أما رسالة الفيلم فقد حرص المخرج على توصيلها وهي أن الحب يدفع اإلنسان 

لألمام. في غادة الكاميليا بمفهوم عصري.



  يزمع خمسة عشر شابا كنديا 
تقديم دعوى قضائية ضّد الحكومة 
الفدرالية ويتهمونها بمسؤوليتها عن 
» المستويات المرتفعة النبعاثات 
الحراري  واالحتباس  الغاز 
الخطيرة  المناخية  والتغييرات 
التي لها تأثيرها السلبي على جيل 

الشباب.«
وتأتي هذه الخطوة لمجموعة الشباب 
ومن  كندية  مقاطعات  ثماني  من 
األقاليم الشمالية الغربية في كندا 
لمناسبة الزيارة المرتقبة يوم بعد 
غد الجمعة للناشطة البيئية السويدية 
مدينة  إلى  تونبرغ  غريتا  الشابة 

فانكوفر في مقاطعة بريتيش كولومبيا في 
الغرب الكندي ومشاركتها في المسيرة 

من أجل المناخ.
وتدعم هذه الخطوة لمجموعة الشباب 
سوزوكي  ديفيد  مؤسسة  الكنديين 
 »Sustainabiliteens« ومجموعة
لنشطاء البيئة من الشباب ومّقرها في 

فانكوفر.
الشابة  الكندية  البيئية  الناشطة  تقول 
تكون  أن  في  نرغب  لين:  سمانتا 
اولوياتنا  في  المناخية  التغييرات 

بتحميل  لذلك  وسيلتنا  هي  والدعوى 
الحكومة المسؤولية.

شابا  عشر  الخمسة  مجموعة  وتؤكد 
وصبية في بيان بأنهم » يعانون من 

آثار التغييرات المناخية«.
وتضيف الناشطة لين: إننا ماضون كل 
للحكومة  لإلظهار  الخاصة  بطريقته 
كيف تؤثّر التحديات المناخية في حياتنا.

وجاء في بيان الناشطين البيئيين:  »إنه 
للسلوك  حد  وضع  كندا  على  يتعيّن 
الذي ينتهك شرعة الحقوق والحريات 
ووجوب تنفيذ خطة للتقليل من انبعاثات 

الغازات الدفيئة وفقا ألفضل المعطيات 
العلمية المتاحة.«

خلصت إلى القول الناشطة البيئية الكندية 
الشابة سامنتا لين »هدفنا في النهاية 
هو حمل الحكومة على التوقف عن 
تقويض هذه الحقوق واتخاذ التدابير 
للتخفيف من آثار التغييرات المناخية.« 
هذا وأفيد إنه سيتم رفع الدعوى القضائية 
رسميا اليوم الجمعة على هامش مظاهرة 
المناخ التي ستشهدها مدينة فانكوفر في 
إطار الحراك الدولي  تحت عنوان »يوم 

جمعة من أجل المستقبل«.

  رأى رئيس اتحاد الجاليات الفرنكوفونية واألكادية في 
الكيبيكة  الكتلة  زعيم  أن  جونسون  جان   )FCFA( كندا 
)BQ( إيف فرانسوا بالنشيه قد يكون حليفاً هاماً للكنديين 

الناطقين بالفرنسية المقيمين خارج مقاطعة كيبيك.
وكان بالنشيه قد أعرب عن دعمه للمواطنين الفرنكوفونيين 
المقيمين خارج مقاطعة كيبيك في الحملة االنتخابية، مطالباً 
بأن يتمتعوا بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الناطقون باإلنكليزية 

المقيمون في هذه المقاطعة.
اللغتْين  كما وعد بالنشيه بالعمل من أجل تحديث قانون 

الرسميتْين، وهذا مطلب رئيسي التحاد الجاليات الفرنكوفونية 
الذي يرأسه جونسون والواقع مقره في العاصمة الفدرالية 

أوتاوا. ولغتا كندا الرسميتان هما الفرنسية واإلنكليزية.
وكانت حكومة جوستان ترودو الليبرالية قد أجرت سلسلة 
استشارات عامة حول تحديث هذا القانون خالل واليتها 

السابقة.
لكن جونسون يشكو مما يعتبره بطئاً في هذا الملف، وقال 
في حديث إذاعي مع راديو كندا أنه سيجري متابعًة للملف 
هذا األسبوع مع ترودو ويطلب منه تقديم مشروع القانون 
الجديد حول اللغتْين الرسميتْين إلى مجلس العموم »خالل 

األشهر الستة المقبلة«.
وحققت الكتلة الكيبيكية نتيجة باهرة في االنتخابات الفدرالية 
بنيلها 32 مقعداً من أصل الـ78 مقعداً المخصصة لمقاطعة 
كيبيك في مجلس العموم الكندي، مقارنًة بـ10 مقاعد فقط 
حصلت عليها في االنتخابات الفدرالية السابقة في تشرين 

األول )أكتوبر( 2015.
وبما أن الكتلة الكيبيكية تدعو الستقالل كيبيك عن االتحادية 
الكندية فهي ال تقّدم مرشحين سوى في هذه المقاطعة، الوحيدة 
ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية بين مقاطعات كندا العشر.

السكان  من  مرّشحين  عشرة  فاز    
التشريعية  االنتخابات  في  األصليين 
التي جرت أمس اإلثنين في كندا. وهو 

العدد نفسه مقارنة بعام 2015.
الليبرالي و  وينتمي ستّة منهم للحزب 
إثنان للديمقراطي الجديد و واحد لحزب 

المحافظين ومرّشحة مستقلّة.
بلغ عدد  الكندي،  التراب  وعلى كامل 
 62 األصليين  السكان  من  المرّشحين 
مرشًحا من بينهم 40 مرشًحا يتنافسون 
الفيدرالية  األحزاب  أحد  راية  تحت 
الرئيسية األربعة، الحزب الليبرالي الكندي 
الحزب   ، الكندي  المحافظين  ، حزب 

الديمقراطي الجديد و حزب الخضر.
المرشحة  الـ43،  الكندية  االنتخابات  في  الفائزين  وأبرز 
المستقلة جودي ويلسون - ريبولد التي حافطت على مقعدها 
في دائرة فانكوفر-غرانفيل في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

وفيما سبق، أعربت جودي ويلسون-ريبولد عن أملها في أن 
يقوم الناخبون بدعمها. وقد حصلت على ثقتهم مرة أخرى. 

وكانت المنافسة شديدة بين ثالثة مرشحين.
وتقول :» الليلة أظهرنا ألوتاوا أن لألصوات المستقلة وزن.«
وحصلت المرشحة المستقلة  على ٪32,3 من األصوات. 
وفي االنتخابات الفيدرالية لعام 2015 ، فازت بنسبة 44 

٪ من األصوات في الدائرة نفسها.

وكان وزيرة العدل الفيدرالية السابقة تتنافس مع المرشح 
الليبرالي تاليد نورحاميد الذي قال إنه ال يخشى منافستها. 
واحتل  هذا األخير المرتبة الثانية بنسبة ٪26,6 من األصوات.

ولإلشارة فقد تقلّدت الوزيرة الليبرالية السابقة عدة مناصب 
من بينها وزارة شؤون المحاربين القدامى. وتّم نقلها إلى هذه 
الوزارة بعد رفضها طلب مكتب جوستان ترودو تجنيب 
 )SNC LAVALIN( الفاالن«  سي  أن  »أس  شركة 
المحاكمة في قضية رشاوى في ليبيا. األمر الذي اعتبرته 

تدّخال في القضاء.
وبعد ذلك، استقالت من منصبها. وتّم طردها من الحزب 

الليبرالي.

قال رئيس حكومة مقاطعة كيبيك فرانسوا لوغو إن الحفاظ على وحدة 
 )PLC – LPC( كندا هو من مسؤوليات زعيم الحزب الليبرالي الكندي

جوستان ترودو.
وكان رئيس حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك )»كاك« - CAQ( يرد 
على أسئلة الصحافة حول المنحى االنفصالي في مقاطعات الغرب الكندي، 
السيما في ألبرتا وساسكاتشيوان حيث لم يفز الحزب الليبرالي، الذي وصل 

إلى الحكم في أوتاوا بقيادة ترودو عام 2015، بأّيٍ من المقاعد الـ48 لهاتْين 
المقاطعتْين في مجلس العموم في االنتخابات العامة يوم االثنين.

ودعا لوغو زعيَم الحزب الليبرالي الذي فاز بحكومة أقلية لمنح المزيد 
الجدد  القادمين  اختيار  مجال  في  السيما  للمقاطعات،  الصالحيات  من 
إليها، مشيراً إلى أن كيبيك ليست المقاطعة الوحيدة التي تطالب بمزيد 

من االستقاللية داخل االتحادية الكندية.
قال لوغو :»هي مسؤولية هامة يضطلع بها رئيس حكومة كندا بأن يحافظ 
على وحدة البلد ويضمن أن يكون رؤساء حكومات مختلف المقاطعات 
مسرورين«، مضيفاً أن »على رئيس الحكومة منح مزيد من االستقاللية 
لكل مقاطعة« ومحاججاً بأن ذلك يساهم في »الحفاظ على وحدة البلد«.

وهناك شعور متزايد باالغتراب في ألبرتا وساسكاتشيوان بسبب المصاعب 
المقاطعتْين،  لهاتْين  النفطية  الصادرات  زيادة  تعترض  التي  والعقبات 
على التوالي أكبر مقاطعتْين كنديتْين من حيث حجم اإلنتاج النفطي. وهذا 

الشعور يعبّر عنه المسؤولون السياسيون والمواطنون على حد سواء.
ومن هنا يرى لوغو أن ترودو يواجه وضعاً »صعباً«، لكنه ال يعتقد أن 
ألبرتا تحديداً، سيتعزز، ويشير في  المنحى االنفصالي في الغرب، في 
هذا الصدد إلى أن رئيس حكومة المقاطعة جايسن كيني، زعيَم حزب 

المحافظين المتحد )UCP(، ال يدعم االنفصال.

قال فرانسوا لوغو رئيس حكومة كيبيك، يوم الثالثاء، 
إن  ليبرالية،  أقلية  لحكومة  الكنديين  انتخاب  غداة 
جوستان ترودو ال يتمتع بشرعية تمّكنه من الطعن 

في قانون علمانية الدولة.
مؤتمر  خالل  لوغو  فرانسوا  وأوضح 
الكتلة  حققته  الذي  الفوز  أن  صحفي 
الكيبيكية  التي ضاعفت عدد مقاعدها 
ثالث مرات في مجلس العموم، يؤّكد 
اختيار الناخبين في كيبيك للنهج القومي.

وعلى الرغم من أنه ال يزال عدد النواب 
الكتلة  نواب  عدد  من  أكبر  الليبراليين 
الكيبيكية، يقول فرانسوا لوغو إن »هذه 
رسالة قوية لم يتم إرسالها إلى ترودو 
فحسب ، بل إلى جميع األحزاب الفيدرالية 

أيًضا.«.
»يجب على األحزاب الفيدرالية أن تفهم 
أن الغالبية العظمى في كيبيك تؤيّد حظر 
الرموز الدينية على األشخاص في وضع 

سلطة. لذا يجب على هذه األحزاب احترام الغالبية.« 
وأضاف فرانسوا أنه يعتقد أن جوستان ترودو فهم 
الرسالة فيما يتعلّق بقانون علمانية الدولة المعروف 
بالقانون 21. واستدّل بما قاله ترودو ليلة أمس في 
خطاب النصر حيث أّكد أنه »سمع رسالة الكيبيكيين.«
بيد أن رسالة جوستان ترودو كانت غامضة. إذ لم 
القضائي  الطعن  في  التدخل  سيتخلى عن  إنه  يقل 

لقانون العلمانية، كما أّكد أثناء الحملة االنتخابية.

رسالتكم.  سمعت  لقد  كيبيك،  في  »أعّزائي   : قال 
أنتم ترغبون في االستمرار في المضي قدماً معنا، 
كيبيك  أن صوت  التأكد من  أيًضا  تريدون  ولكنك 

أنا و  أنني  أتعّهد أمامكم  سيكون أقوى في أوتاوا. 
فريقي سنقف إلى جانبكم.«

وقال فرانسوا لوغو إنه تحدث بصراحة عن هذه 
المسألة في محادثة هاتفية ودية للغاية أجراها صباح 
اليوم الثالثاء مع نظيره الفيدرالي. وقال إنه اغتنم 
في  معه  والتحدث  للحضور  لدعوته  الفرصة  هذه 

مدينة كيبيك.
ومع ذلك ، لم يذكر رئيس حكومة كيبيك ما إذا كان 

جوستان ترودو مستعًدا لقليل من الليونة في موقفه 
كانوا  الذين  للصحفيين  وقال  العلمانية.  قانون  من 
يحاولون معرفة المزيد، »اطرحوا عليه السؤال.«

ومن جانبه وفي حديثه للصحافة ، كرر 
زعيم الكتلة الكيبيكية، إيف فرانسوا 
بالنشيه، أنه سيدافع عن قانون العلمانية 

في العلمانية في مجلس العموم.
أوضح : »قانون العلمانية  ليس من 
اختصاص الحكومة الفدرالية. تجنّبوا 
الكيبيكيين   وموارد  أموال  استعمال 
للطعن في قانون يسانده الكيبيكيون.« 
ومع ذلك، لم يوّد هذا األخير أن يؤّكد 
أن حزبه سيقترح تصويتا بالثقة السقاط 
على الحكومة إذا تدّخلت في قانون 

العلمانية.
الوطنية  الجمعية  أن  : »أظّن  وقال 
في كيبيك وعدد كبير من الكيبيكيين 
قانون  عن  ندافع  أن  منّا  ينتظرون 
علمانية الدولة ونقف في وجه كّل من يعارضه. ولن 
أفصح اليوم عن السبل البرلمانية التي سنستخدمها.«

ورغم ذلك، صّرح لوغو بأنه واثق من أنه يمكن أن 
يواصل إبرام اتفاقات مع حكومة ترودو، كما فعل 
من قبل في ملفات العمل والتوظيف والبنية التحتية.

وقال إنه يسعى للمزيد من االتفاقيات في البنية التحتية 
و العمال األجانب المؤقتين وخدمة اإلنترنت عالي 

التدفق في مناطق  كيبيك.

يعدها: رزق هللا زرزور
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االنتخابات التشريعّية تسفر عن فوز احلزب الليربالي حبكومة أقلّية

خروج احلزب الليربالي من ألربتا وساسكاتشيوان

  جّدد الكنديّون ثقتهم بالحزب الليبرالي بزعامة 
التي  التشريعيّة  االنتخابات  في  ترودو  جوستان 
جرت يوم االثنين  21 أكتوبر الجاري  في كندا.
ولكّن ترودو فاز بحكومة أقليّة بعد حملة انتخابيّة 

استمّرت 40 يوما.
وفاز الليبراليّون بـ157 من أصل 338 مقعدا في 
مجلس العموم الكندي، أي اقّل من الـ170 مقعدا 

الضروريّة لتشكيل حكومة أكثريّة.
وفاز  حزب المحافظين بزعامة أندرو شير  بـ121 
إلى  الداعي  الكيبيكيّة  الكتلة  مقعدا، ونال حزب 
استقالل  كيبيك عن االتّحاديّة الكنديّة  والذي يقّدم 
مرّشحيه في هذه المقاطعة دون سواها بـ32 مقعدا، 
ونال الحزب الديمقراطي الجديد 24 مقعدا، وحزب 

الخضر 3 مقاعد. 
وإذا كان الحزب الليبرالي متقّدما في عدد المقاعد، 
إاّل أّن حزب المحافظين تقّدم من حيث التأييد الشعبي 
ونال 34,4 بالمئة من أصوات الناخبين، مقابل 

33 بالمئة للحزب الليبرالي.
ونجح الحزب الليبرالي في الحفاظ على شعبيّته 
في مقاطعة أونتاريو، وخسر بعض المقاعد في 
مقاطعات الشرق األطلسيّة، وفقد بعض المقاعد في 
مقاطعة كيبيك ، في حين حافظ حزب المحافظين 
وسط  في  البراري  مقاطعات  في  شعبيّته  على 

الغرب الكندي.
وفاز كاّفة زعماء األحزاب في دوائرهم االنتخابيّة 
باستثناء  ماكسيم برنييه زعيم حزب الشعب في 
الذي خسر  المحافظين  المنشّق عن حزب  كندا 
في دائرة بوس في كيبيك امام مرّشح المحافظين 

ريشار لوهو.
وألقى جوستان ترودو بعد صدور النتائج كلمة شكر 
فيها مؤيّديه وأعضاء فريقه، مشيرا إلى أّن الكنديّين 

من شرق البالد إلى غربها رفضوا االنقسامات 
زعيم المحافظين أندرو شير والسلبيّة، ورفضوا 
االقتطاعات والتقشف وصّوتوا لصالح أجندا تقدميّة 

وعمل قوي في مجال التغيّر المناخي. 
المقبلة   الحكومة  ورئيس  الليبراليّين  زعيم  قال 
جوستان ترودو »لقد سمعنا صوتكم أيّها األصدقاء. 
لقد أعدتم فريق عملنا الليبرالي للعمل مجّددا في 
أوتاوا، في مهّمة واضحة، و سنجعل كلفة حياتكم 
معقولة أكثر، ونستمّر في مكافحة التغيّر المناخي، 
ونُخرج األسلحة من شوارعنا، ونواصل االستثمار 

في الكنديّين« . 
ويشير المراقبون إلى أّن األيّام المقبلة لن تكون 
للحسابات السياسيّة والقرارات فحسب وإنّما أيضا 
ليلتقي الزعماء والسياسيّون مع أعضاء فريقهم 

في نهاية حملة انتخابيّة أرهقت الجميع. 
ولم يتجاهل ترودو في كلمته حالة االنقسام في 
وال  إليهم،  أصغى  أنّه  للمواطنين  وأّكد  البالد، 
البراري في وسط  سيّما في كيبيك ومقاطعات 
أن  يمكن  أن يوضح كيف  ولكن دون  الغرب، 

تتأثّر قراراته بذلك.
وقد يكون مضطّرا القامة تحالفات وفق كّل حالة 
بمفردها، مع هذا الحزب أو ذاك، ولن يكون ذلك 

باألمر السهل بالنسبة له.
من جهة أخرى، شكر زعيم المحافظين أندرو شير 
في كلمته كّل مؤيّديه، وكّل المتطّوعين الذين شاركوا 
في حملته االنتخابيّة، مشيرا إلى أّن الديمقراطيّة 
االقتراع  في صناديق  األصوات  بعدد  تقاس  ال 
فحسب وإنّما أيضا بطريقة عملها وتحّركها بعد 

فرز األصوات.
وأضاف شير بأّن المحافظين وّجهوا اشعارا لجوستان 
ترودو مفاده أنّهم جاهزون عندما تسقط حكومته، 

مشيرا إلى أّن تراجع التأييد للزعيم الليبرالي في 
مختلف أنحاء البالد. 

وقال زعيم المحافظين أندرو شير »لقد أنجزنا 
اليوم ما نجح في انجازه  حزبان فقط من قبل، 
وهو أنّنا حّولنا حكومة كانت تتمتّع باألكثريّة في 
واليتها األولى إلى حكومة أقليّة. وحصدنا المقاعد 
والدعم في سائر أنحاء البالد، واآلن وأنا اتحّدث 
إليكم، نحن في الطليعة من حيث تأييد الناخبين« .
زعيم الكتلة الكيبيكيّة ايف فرانسوا بالنشيه قال 
في كلمته إّن  ما من حزب استطاع أن يحصل 
على األكثريّة في مجلس العموم، وحزبه مستعّد 

للتعاون مع اآلخرين داخل مجلس العموم. 
ويشار إلى أّن الكتلة الكيبيكيّة ضاعفت عدد نّوابعا 
االنتخابات  في  10أعضاء  من    ، مّرات  ثالث 
األخيرة عام   2015  10 إلى 32 عضوا في 

انتخابات األمس. 
حزب  زعيم  بالنشيت  فرانسوا  ايف  اعرب  ثم 
الكتلة الكيبيكيّة »ال تريد الكتلة الكيبيكيّة تشكيل 
حكومة وال المشاركة في أيّة حكومة. بالمقابل، 
يمكن للكتلة الكيبيكيّة، أن تتعاون مع أيّة حكومة. 
ويمكنكم االتّكال علينا في حال كانت مقترحات 

الحكومة مفيدة لكيبيك« .  
وأجرى جاغميت سينغ زعيم الديمقراطيّين الجدد 
اتّصاال هاتفيّا برئيس الحكومة المقبل جوستان ترودو 
بعد صدور النتائج، لم يتّم الكشف عن مضمونه.

وأشار في كلمته إلى أّن  حزبه سيلعب دورا بنّاء 
وايجابيّا في البرلمان الجديد، المنبثق عن االنتخابات.
جاغميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطي الجديد 
قال »أوّد أن تعرفوا أنّنا عندما سنعود إلى أوتاوا، 
سنعمل كّل يوم على أن تكون حياتكم أفضل، وأن 
تكون حياة الكنديّين أفضل. وأوّد أن اهنّئ زعماء 

األحزاب الكنديّة األخرى لفوزهم« .
وأّكدت اليزابيث ماي زعيمة حزب الخضر أّن 
النضال مستمّر وأّن حكومة أقليّة هي أفضل من 

حكومة أكثريّة حسب رأيها.
ولوحظ خالل االنتخابات الحاليّة فوز عدد كبير 

من المرّشحات من مختلف األحزاب.
فقد فازت 57 مرّشحة ليبراليّة من أصل 157 
مرّشحا ليبراليّا حصدوا مقاعد في مجلس العموم.

وأوصل حزب المحافظين 22 سيّدة من بين  121 
مرّشحا فائزا لديه، وفازت 9 نساء عن الحزب 
إلى  نائبا   24 أوصل  الذي  الجديد  الديمقراطي 
مجلس العموم، و وفازت 12 مرّشحة من أصل 
الكيبيكيّة،  الكتلة  فائزا عن حزب  مرّشحا   32
واثنتان من أصل ثالثة عن حزب الخضر، كما 
فازت المرّشحة المستقلّة جودي ولسون رايبولد، 
لتحتّل النساء بذلك 96 من أصل 338 مقعدا في 

مجلس العموم الكندي.

 PLC( فاز الحزب الليبرالي الكندي  
LPC –( بقيادة رئيس الحكومة الفدرالية 
بحكومة  ترودو  جوستان  الخارجة 
أقلية يوم االثنين الماضي، لكنه خرج 
ألبرتا  مقاطعتْي  من  الوفاض  خالي 

وساسكاتشيوان في غرب كندا.
فالحزب الليبرالي لم يحصل على أّيٍ من 
مقاعد ألبرتا الـ34 ومقاعد ساسكاتشيوان 
إذ  الكندي،  العموم  مجلس  في  الـ14 
 PCC( حصد حزب المحافظين الكندي
CPC –( كافة هذه المقاعد باستثناء 
واحد منها في وسط إدمونتون، عاصمة 
ألبرتا، فاز به الحزب الديمقراطي الجديد 

)NPD – NDP( اليساري التوجه.
وتعتبر ألبرتا وساسكاتشيوان حصنْين 
لحزب  إن  للمحافظين،  تاريخيْين 
المحافظين الكندي أو لألحزاب المحافظة 
التي سبقته كالحزب التقدمي الُمحافظ 
)PPC – PPC( وحزب التحالف الكندي 
)Canadian Alliance( اللذين اندمجا 
عام 2003 لتشكيل حزب المحافظين 

الحالي.
حصل  أن  عديدة  مرات  حدث  لكن 
الليبراليون على مقاعد معدودة في هاتْين 
المقاطعتْين. ففي االنتخابات العامة السابقة 
في تشرين األول )أكتوبر( 2015 فاز 
الليبراليون بقيادة ترودو بأربعة مقاعد 
في ألبرتا وبمقعٍد واحد في ساسكاتشيوان 
كان من نصيب رالف غوديل، وزير 
السالمة العامة في الحكومة الخارجة.

وهذه الدائرة التي فاز بها غوديل تحت 
راية الليبراليين عام 2015، »ريجاينا – 
واسكانا«، تقع في مسقط رأسه ريجاينا، 
عاصمة ساسكاتشيوان. ومثّل غوديل 
بصورة  الدائرة  هذه  في  الليبراليين 
متواصلة منذ عام 1993 إلى أن فقد 
مقعدها أمام مرشح المحافظين مايكل 
كرام الذي حصد %49,6 من أصوات 
المقترعين مقابل %33,5 منها لغوديل.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في الحرم 
الجامعي سان جان التابع لجامعة ألبرتا 
في إدمونتون البروفيسور فريديريك 
بوالي أن تحديات كبيرة تنتظر حكومة 
على  بالضريبة  بدءاً  المقبلة،  ترودو 
الكربون التي وعدت حكومة ترودو 
السابقة بفرضها على مقاطعة ألبرتا 
ابتداًء من اليوم األول من العام المقبل 
بسبب إلغاء حكومة جايسن كيني في 

إدمونتون هذه الضريبة في حزيران 
)يونيو( الفائت.

كما أن مستقبل مشروع توسيع أنبوب 
Trans Moun- )تترانس ماونتن« 
tain( لنقل النفط غير واضح بسبب 
معارضة الحزب الديمقراطي الجديد 
له. وترودو بحاجة لدعم حزب آخر لهذا 
المشروع يضمن له تأييد غالبية نيابية بما 
أنه فاز بحكومة أقلية. وكانت حكومته 
قد اشترت األنبوب ومشروع توسيعه 
من شركة »كيندر مورغان« األميركية 
في كانون الثاني )يناير( الفائت بقيمة 

4,5 مليارات دوالر.
ويتيح المشروع نقل 890 ألف برميل 
من النفط يومياً من ألبرتا إلى فانكوفر 
الهادي  المحيط  ساحل  على  الكبرى 
بداًل من الـ300 ألف برميل التي ينقلها 

األنبوب حالياً.

رئيس حكومة كيبيك حيّذر ترودو من “املساس” بقانون علمانية الدولة

شباب كنديون يريدون مقاضاة احلكومة

لوغو: احلفاظ على وحدة كندا من مسؤوليات ترودو 

انتخاب 10 من السكان األصليني يف جملس العموم الكندي

الكتلة الكيبيكية حليفة الفرنكوفونيني خارج كيبيك حسب أحد ممثليهم

نوفو برونزويك: ارتفاع عدد الطالب األجانب يف CCNB بنحو 60%
مقاطعة  في  األهلي  "المعهد  سّجل    
ارتفاعاً   )CCNB( برونزويك"  نوفو 
بنسبة تزيد عن %10 في عدد طالبه مع 

انطالق العام الدراسي الحالي.
في  حالياً  الدراسة  طالباً   2139 ويتابع 
في  المعهد  يوّفرها  التي  العادية  البرامج 
مقاطعة  في  المنتشرة  الخمسة  فروعه 
في  برونزويك(  )نيو  برونزويك  نوفو 
من  طالباً  بـ199  أكثر  أي  كندا،  شرق 

عدد طالب المعهد العام الماضي.
وهذا االرتفاع في العدد اإلجمالي لطالب 
طالبه  عدد  ارتفاع  إلى  عائد  المعهد 

 405 من  عددهم  ارتفع  إذ  األجانب، 
أي  العام،  هذا   644 إلى  الماضي  العام 
نسبتهم  لتبلغ   ،59,01% نسبتها  بزيادٍة 

%30,11 من إجمالي عدد الطالب.
ويقول مدير "المعهد األهلي في مقاطعة 
نوفو برونزويك" بيار زوندل إن معهده 
طالب  الستقدام  كبيرة  جهوداً  "يبذل 
سواه  عن  يتميز  وإنه  وأجانب"  كنديين 
 27 في  بتواجده  الدولية  الساحة  على 
بمصداقية  فيها  يتمتع  العالم  حول  بلداً 
الطالب  من  "المزيد  يدفع  ما  محترمة، 
األجانب الختياره من أجل متابعة دروس 

يزيد  وهذا  الثانوية"،  بعد  ما  المرحلة 
المعهد فخراً يؤكد زوندل.  

وأقسام الدراسة التي يضم كلٌّ منها أكثر 
هي  أجنبي  أو  كندي  طالب   100 من 
الصحة  وعلوم  طالباً(   443( األعمال 
المجتمعية  والخدمات  طالباً(   366(
المعلومات  وتكنولوجيات  )201 طالب( 
والبناء  طالب(   200( واالتصاالت 
والسكريتاريا  طالباً(   179( والهندسة 
طالباً(   137( والقضاء  طالباً(   166(

والصناعة )119 طالباً(.  
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إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

مدن الريفريا الفرنسية
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  عند النظر إلى خريطة فرنسا نجد أن الريفيرا الفرنسية 
هي منطقة تقع على طول البحر األبيض المتوسط   في 
جنوب فرنسا ، ونظًرا ألن هذه المنطقة غير رسمية ، 
فليس لها حدود رسمية مما يعني أنه ال يوجد تعريف 
دقيق للمكان الذي تبدأ أو تنتهي فيه الريفيرا الفرنسية 
، ومع ذلك ، يعتبر الريفيرا يبدأ على الحدود الفرنسية 

إلى سانت  الشرق وصواًل  اإليطالية في 
تروبيز من الغرب .

هناك عدد كبير من المدن التي تم تضمينها 
في الريفيرا الفرنسية ، وعبر التاريخ أصبحت 
الريفيرا مكانًا أكثر شعبية للسائحين لزيارته 
بسبب مناخه الرائع ، والمناظر الطبيعية 
الجميلة ، والتاريخ الغني والثقافة المذهلة 
المدن والبلدات في  ،ولكن هناك بعض 
الريفيرا الفرنسية التي تحظى بشعبية أكبر 
من غيرها ، ونحن هنا نقدم المدن األكثر 
الفرنسية ، وتعتمد  الريفيرا  شعبية في 
الذين يأتون  السياح  شعبيتها على عدد 

ويزورونها كل عام .
أهم مدن ساحل الريفيرا الفرنسي 

مدينة نيس الفرنسية

تعتبر نيس هي المدينة األكثر شعبية في 
الريفيرا الفرنسية ، باإلضافة إلى أنها أكبر 
مدينة في الريفيرا الفرنسية من حيث عدد 
السكان ، وتعتبر مدينة نيس هي عاصمة 
منطقة ألب ماريتيم وتعتبر عاصمة الريفيرا 
الفرنسية ، وهذا ليس غريباً للغاية حيث 
أنها أكبر مدينة ساحلية فرنسية ، كما يوجد 
بها مطار الريفيرا الفرنسية الذي يعد ثاني 

أكبر مطار في فرنسا .
مدينة كان

يستقطب مهرجان كان كل عام مئات اآلالف 

من السياح ، ويزور المدينة الكثير منهم 
خالل مهرجان كان السينمائي ، وتعتبر 
المدن شهرة في  أكثر  كان واحدة من 
الفرنسية ، وقد ظهرت في  الريفيرا 

العديد من األفالم المشهورة عالمًيا .
مدينة موناكو

يوجد الكثير مما يمكن قوله حول مدينة 
موناكو ، ولكن ألنها فريدة ومختلفة 
بطبيعتها ، فهي مالذ طبيعي خالب 

للسياح ، وتعتبر  تتمتع به من عوامل جذب  لما  نظراً 
موناكو ثاني أصغر دولة ذات كثافة سكانية عالية في 
العالم ، وفي كل عام تحتضن مدينة موناكو واحًدا من 
أكثر سباقات الفورموال 1 الشهيرة والمعروفة ، والتي 

تجذب عشرات اآلالف من األشخاص .
مدينة أنتيب

أنتيب هي مدينة فريدة من نوعها على الريفيرا الفرنسية 
، وتتميز بجدرانها الحجرية الضخمة التي تحمي المدينة 
الخالبة ،  القديمة  المدينة  بقايا  إلى  ، باإلضافة 
ويمكن التمتع بالسفر إلى هذه المدينة الفرنسية 
الساحلية في الوقت المناسب الذي تريده ، وذلك 
القديمة  المدينة  السير في شوارع  عن طريق 
الضيقة ، باإلضافة إلى المناظر الجميلة للبحر 

األبيض المتوسط .
مدينة سان تروبيه

الغنية  النخبة  تشتهر مدينة سان تروبيه بجذب 
والمشهورة من جميع أنحاء العالم ، وقد كانت 

مدينة سان تروبيه في الماضي عبارة عن 
قرية صيد صغيرة ، ولكنها مع مرور الزمان 
تحولت إلى مكان يجذب جميع أثرياء العالم 
، وتعتبر مدينة سانت تروبيه ، على الرغم 
أنها مدينة  من كونها مدينة صغيرة ، إال 
النوادي  فريدة من نوعها من حيث عدد 
المناظر  إلى  الرائعة ، باإلضافة  الشاطئية 
الجميلة وذلك ألنها توفر أجواء  الطبيعية 
ممتعة وهادئة لجميع من يريد االستمتاع 

بالحياة الطبيعية الهادئة .

مدينة مينتو الساحلية
تعتبر مدينة مينتو الساحلية هي أخر مدينة 
فرنسية تقع قبل الحدود اإليطالية ، وكانت 
إيطاليا  الفرنسية تحت حكم  مدينة مينتو 
لعدة سنوات وذلك في أكثر من مرة  ، مما 
يجعلها متأثرة بشكل كبير بإيطاليا وبالحياة 
اإليطالية ، وتجذب مدينة مينتو الكثير من 
السياح كل عام ، كما أن مدينة مينتو معروفة 
بشكل خاص بالعديد من المهرجانات الرائعة 

والمبدعة التس تجذب العديد من السياح .

الكلمــات املتقاطعة 
افقيا:

-1 مؤسس مدينة القاهرة 
-2 نادي مصري 

-3 هز – يتولى الرئاسة 
من   – للتعريف   – ناقش   4-

األسماء الخمسة )معكوسة(
أمكنة   – سورية  مدينة   5-

لإلصالح 
-6 عطشان بلغة األطفال – جنوده 

)معكوسة( 
-7 يعدو – ذهب ومضى 

-8 روضهم )مبعثرة( – بواسطتي 
تنصب   – بالمياه  برشهن  قام   9-

المبتدأ وترفع الخبر 
لقب  -10 مخرج مصري راحل 

بهيتشكوك مصر 
  

رأسياً :
-1 فنان كان أول نقيب للمثلين في 

مصر 
-2 عاصمة بوركينا فاسو 

أعلل   – أرشد   – بني  عكس   3-
)معكوسة( 

يقوم   – جوهر   – للزراعة   4-
بالتهليل 

-5 ابو البشرية – وجع )معكوسة( 
 – اغني   – )معكوسة(  عظم   6-

ظهر والح في األفق 
-7 صوت الحديد عندما يقع على 

بعضه – لرفع السيارات 
-8 غلب وأنتصر – ضعف 

-9 آلة موسيقية – مؤلف موسيقي 
ألماني 

-10 مخرج مصري راحل  

حل الكلمات المتقاطعة
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Les proverbes en français et arabe
- Je m’en fous comme de l’an quarante  

- إلي يعرف ابويا يروح يقوله
 - Qui vivra verra

- اللي يعيش ياما يشوف 

ميدو: أزمة وردة أضرت املنتخب بكأس األمم
    يرى أحمد حسام »ميدو« المدير 
الفني لمصر المقاصة أن أزمة عمرو 
وردة كانت من أهم عوامل إخفاق 
المنتخب المصري في كأس األمم 

اإلفريقية األخيرة.
لقناة   وأوضح ميدو في تصريحاته 
»القاهرة والناس« أن أزمة وردة كانت 
التعامل معها  للغاية حيث تم  خطيرة 
بشكل خاطيء عندما تم إستبعاده من 
المعسكر قبل أن يتراجع اتحاد الكرة 
عن قراره مما إنعكس سلبيًا على 

مسيرة المنتخب.
العديد من  للمقاصة أن  الفني  المدير   وأضاف 
المنتخب  المصرية فقدت تعاطفها مع  الجماهير 
البطولة بسبب أزمة وردة وتدخل زمالئه  خالل 
من أجل عودته للمعسكر مرة أخرى مشدداً أن مثل 

تلك القرارات ال ينبغي الرجوع فيها.
المنتخب عانى  قائاًل أن   وتابع ميدو تصريحاته 

الفني  المدير  الفنية مع  المشاكل  أيضاً من بعض 
خافيير أجيري باإلضافة للعالقة بين الجهاز الفني 

والالعبين.
المنتخب المصري قد ودع كأس األمم   وكان 
أمام جنوب  الخسارة  اإلفريقية على ملعبه  بعد 

إفريقيا بهدف نظيف في دور الـ16.

بركات:املنتخب يخوض ودية مع ليبيريا أو جيبوتي
    كشف محمد بركات مدير منتخب 
مصر عن قيام اتحاد الكرة بمخاطبة 
ليبيريا وجيبوتي  لخوض مواجهة 
الثامن من  في  أي منهما  أمام  ودية 

شهر نوفمبر المقبل.
لقناة  وأوضح بركات في تصريحاته 
»صدى البلد« أن المدير الفني حسام 
البدري يريد خوض مباراة ودية قبل 
األمم  بتصفيات كاس  كينيا  مواجهة 

اإلفريقية.
 وأشار مدير االمنتخب أنه قد يتم تقديم 
المباراة الودية لمدة 24 ساعة في حال 

طلب السلطات األمنية ذلك األمر بسبب توافقه 
مع إفتتاح كأس األمم اإلفريقية للشباب تحت 23 

عام المؤهلة لدورة طوكيو 2020.
بالتأكيد على مساندة  وإختتم بركات تصريحاته 
لألولمبياد  للتأهل  األولمبي في مهمته  المنتخب 
مشيراً إلى أن البدري لديه 40 العب في الوقت 

الحالي لإلختيار فيما بينهم.
 ويواجه المنتخب المصري كال من كينيا وجزر 
القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن تصفيات 

كأس األمم اإلفريقية 2021.
 ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة 
بالتصفيات بجوار كل من كينيا ، توجو ، جزر القمر.

الكاس: املنتخب يعاني من أزمة رأس احلربة
األولمبي  الكأس مهاجم  أحمد  يرى      
يعاني من  المصري  المنتخب  أن  السابق 
أزمة واضحة في مركز رأس الحربة خالل 

السنوات األخيرة.
 وقال الكأس في تصريحاته لموقع »كوورة« 
أن األندية ال تمنح الفرصة الكافية للمهاجمين 
قدراتهم في ظل  للتعبير عن  المصريين 
أجانب في  التعاقد مع العبين  تفضيلها 

ذلك المركز.
 وأضاف مهاجم المنتخب السابق أن األندية 
منذ بضع سنوات  إرتكبت خطأ مماثل  قد 
حين إعتمدت على الحراس األجانب مما أثر 
على الفراعنة سلبياً قبل أن تتعدل األمور 

بإلغاء ذلك األمر.
الفني  المدير  البدري  أن حسام  بالذكر   جدير 
لمنتخب مصر قد إعتمد على الثنائي أحمد حسن 

»كوكا« وحسام حسن لقيادة الهجوم خالل ودية 
بتسوانا األخيرة.

االحتاد األسباني يعلن موعد الكالسيكو اجلديد
   أعلن االتحاد االسباني لكرة القدم تحديد موعد 
جديد للكالسيكو بين برشلونة ولاير مدريد ليقام 

يوم 18 من شهر ديسمبر المقبل.
ونشر االتحاد بياناً عبر موقعه الرسمي أوضح 
خالله موافقة لجنة المسابقات على الموعد الجديد 
جاء بعد تحليل طلبات األيام األخيرة من الناديين 

لإلستقرار على ذلك التاريخ.
وكان الكالسيكو قد تم تأجيله من يوم 26 أكتوبر 

التي  المظاهرات  بسبب  أمنية  لدواعي  الجاري 
إندلعت في إقليم كالتونيا ردا على قرار المحكمة 
العليا ضد تسعة متهمين متمين بالتمرد والعصيان.
الليجا  جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب 
نقطة وحيدة عن لاير  بفارق  نقطة   19 برصيد 
بعد مرور  الثاني وذلك  المركز  مدريد صاحب 

تسع جوالت من عمر الليجا.

إبراهيموفيتش مرشح للعودة للكالتشو من بوابة نابولي
   كشفت جريدة »جازيتا ديللو سبورت« اإليطالية 
عن تفكير نادي نابولي في ضم السويدي المخضرم 

زالتان إبراهيموفيتش لصفوفه في يناير المقبل.
نابولي يسعى إلستغالل  الجريدة أن  وأوضحت 
نهاية عقد إبراهيموفيتش مع جاالكسي  األمريكي 

في ديسمبر المقبل لضمه في صفقة إنتقال حر.
بثقة  إبراهيموفيتش يحظى  الجريدة أن  وأضافت 
لنابولي  الفني  المدير  أنشيلوتي  كبيرة من كارلو 
السيما مع تألقه الالفت مع جاالسكي وتسجيله 30 

هدف خالل 29 مباراة.
وأبرزت الجريدة تصريحات إبراهيموفيتش األخيرة 
العودة للعب في  التي أشار فيها إلى إحتمالية 
الدوريات األوروبية إال أنه ربط األمر بعدة عوامل 

لم يفصح عنها.
جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش البالغ من العمر 38 
عاماً قد سبق له التتويج بلقب الكالتشو في ثالث 
مناسبات مع اإلنتر باإلضافة للقب مع جاره اللدود 

ميالن عام 2011.

الزمالك يتأهل لدور اجملموعات بدوري أبطال 
إفريقيا بفوزه على جينيراسيون السنغالي 

بهدف نظيف

الزمالك  بنادي  القدم  الفريق األول لكرة  تأهل   
إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، 
بعد فوزه على ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي 
بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء 
امس الخميس على ملعب “السالم”، في إياب دور 

الـ 32 للمسابقة القارية.
السنغال  أقيمت في  التي  الذهاب  مباراة  وكانت 
الزمالك  بفوز جينيراسيون فوت على  انتهت  قد 
بنتيجة )2 – 1(، ليتأهل الفارس األبيض إلى دور 
احتساب  قاعدة  تطبيق  المجموعات مستفيدا من 

الهدف خارج األرض بهدفين.
سجل هدف الزمالك واللقاء الوحيد اليوم، الالعب 
بالخطأ  مدافع جينيراسيون فوت  ديوب  دجيبريل 
في مرماه في الدقيقة 19 من زمن الشوط األول؛ 

لينضم الزمالك إلى دور المجموعات لدوري أبطال 
إفريقيا، فيما سيتحول الفريق السنغالي إلى بطولة 
الكونفدرالية لخوض مباراة دور الـ 32 “الثاني” 

أمام فريق إيزاك بطل بنين.
المجموعة  في  الزمالك  يتواجد  أن  المقرر  ومن 
األولى لدوري األبطال إلى جانب فرق “مازيمبي 
الكونغولي، بريميرو دو أوجوستو األنجولي، زيسكو 
الزامبي”، حيث سيفتتح ممثل مصر مشواره في 
دور المجموعات بمواجهة مازيمبي في الكونغو 

يوم 29 نوفمبر المقبل.
جدير بالذكر أن األهلي هو ممثل مصر الثاني في 
بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث أوقعته القرعة 
الساحلي  “النجم  الثانية مع فرق  المجموعة  في 
التونسي، الهالل السوداني، بالتينيوم الزيمبابوي”.

البدري: شارة املنتخب ال تخضع لثوابت

الفني  المدير  البدري  أكد حسام     
قاعدة  أنه ال توجد  لمنتخب مصر 
الالعب صاحب شارة  ثابتة إلختيار 

قيادة الفراعنة.
 وأوضح البدري في تصريحاته لقناة 
أنه ضد منح شارة  اليوم«  »الحدث 
بالنجومية حيث  أو  باألقدمية  القيادة 

تتطلب القيادة مواصفات خاصة.
لمنتخب مصر  الفني  المدير   ونفى 
إتخاذه قرار بمنح شارة القيادة لمحمد 
صالح نجم ليفربول االنجليزي موضحاً 
أن األمر ال يزال في مرحلة الدراسة.

 وكان أحمد فتحي قد حصل على شارة 
قيادة منتخب مصر خالل مباراته الودية 
األخيرة أمام بتسوانا والتي إنتهت بفوز 

الفراعنة بهدف نظيف.
 ويواجه المنتخب المصري كال من كينيا وجزر 
القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن تصفيات 

كأس األمم اإلفريقية 2021.
ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة 
بالتصفيات بجوار كل من كينيا ، توجو ، جزر القمر.
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En ces temps difficiles où le pays est politique-
ment divisé, le premier ministre du Québec 
François Legault demande à Justin Trudeau 

de maintenir l’unité canadienne.
«C’est une importante responsabilité du premier 
ministre canadien de garder le Canada uni, et de s’as-
surer que les premiers ministres provinciaux soient 
contents», a-t-il lancé mercredi avant la période de 
questions.
M. Legault a déjà été souverainiste, mais il se dit 
maintenant fier d’être canadien. Il a remarqué que 
les résultats électoraux témoignent d’importantes 
lignes de fractures. «C’est bleu profond à l’Ouest, et 
rouge et bleu pâle à l’est», a-t-il souligné.
Le politicien nationaliste a toutefois une recette 
tout indiquée qu’il propose à au premier ministre 
du Canada : plus d’autonomie provinciale. «Les résultats 
démontrent qu’il existe d’énormes différences entre les 
provinces, dans leurs priorités et leurs orientations. Je 
pense que le meilleur geste que Justin Trudeau peut poser, 
c’est d’offrir plus d’autonomie à chacune des provinces», 
a-t-il souligné.
«Les provinces veulent plus d’autonomie. Avant on disait 
ça pour le Québec, mais j’ai bien senti en parlant avec les 

autres premiers ministres que c’est une demande dans 
chaque province. Je reviens avec l’immigration : on vou-
drait dans chaque province avoir plus de pouvoir sur le 
choix des immigrants», a-t-il lancé à la presse parlemen-
taire.
Il ne croit toutefois pas que le Wexit, la séparation de l’Al-
berta, soit une réelle possibilité. «On n’est pas rendu là, 
et je ne pense pas que [le premier ministre albertain] M. 
Kenney en soit rendu là», a-t-il ajouté.

Le premier ministre du 
Québec et le ministre 
de l’Économie ont 

tous deux affirmé qu’ils 
préféraient encourager les 
quincailleries québécoises 
plutôt que RONA après 
l’annonce de l’abolition 
d’une soixantaine de postes 
au siège social de l’entre-
prise.
«Je ne veux pas commencer 
à lancer des séries de boy-
cott, [...] Mais moi j’essaie 
d’acheter québécois, dans 
des magasins québécois», a 

indiqué le chef  de la Coali-
tion avenir Québec (CAQ), 
François Legault, lors d’une 
mêlée de presse mercredi.
RONA, qui a été rachetée 
par la compagnie améri-
caine Lowe’s en 2016, a 
annoncé la mise à pieds 60 
employés en comptabilité à 
ses locaux de Boucherville, 
a rapporté TVA Nouvelles 
mardi.
RONA est victime du natio-
nalisme des Québécois qui 
préfèrent magasiner chez 
des entreprises d’ici, a 

affirmé le ministre de l’Éco-
nomie du Québec, Pierre 
Fitzgibbon, après l’annonce 

de suppressions de postes 
au siège social du quin-
caillier.
Selon le ministre de 
l’Économie Pierre Fitz-
gibbon, RONA «a peut-
être payé le prix» de son 
rachat par une entreprise 
américaine même si c’est 
cette dernière qui doit 
en porter le blâme. Il se 
questionne d’ailleurs à 
savoir si Lowe’s respecte 
bel et bien les engage-
ments qu’elle a pris avec 
le gouvernement fédéral 
afin de conclure l’acqui-
sition de RONA. L’entre-
prise américaine s’était 
entre autres engagée à 
conserver le siège social 
canadien de RONA à 
Boucherville.
«On peut conclure qu’ils 
ont eu des difficultés. Au 
Québec, on est très natio-
naliste et on voit beau-
coup de clients quitter 
RONA pour aller chez 
Canac ou chez Patrick 
Morin ou d’autres», a dit 
Pierre Fitzgibbon, mer-
credi matin, en point de 
presse à Québec.
Enjeu fédéral
Le ministre de l’Écono-
mie a d’ailleurs l’intention 
de contacter sous peu le 
prochain ministre fédéral 
qui aura la charge de ce 
dossier. «Je vais l’appe-
ler, c’est un enjeu fédéral. 
Le fédéral a une certaine 
main sur les engage-
ments de Lowes auprès de 
RONA», a-t-il expliqué.
Les 60 emplois abolis chez 
RONA seront transférés 
au siège social américain 
de Lowe’s, à Moores-

ville en Caroline du Nord. 
L’annonce est tombée une 
semaine après que l’entre-
prise eut nié les révélations 
de TVA Nouvelles et du 
«Journal de Montréal» à 
propos de ses plans de délo-
calisation en Inde et aux 
États-Unis.
Le premier ministre Fran-
çois Legault a d’ailleurs 
déploré mercredi que l’en-
treprise n’ait pas révélé ces 
informations plus tôt. «Ça 
veut dire que Lowe’s n’a pas 
donné les bonnes informa-
tions et c’est malheureux, 
car oui il semble y avoir 
une délocalisation», a-t-il 
indiqué en point de presse 
en reprochant au précè-
dent gouvernement libéral 
d’avoir permis la vente de 
RONA au géant américain 
Lowe’s.
Peu après l’arrivée au pou-
voir de la CAQ, le prési-
dent du Conseil du Trésor 
et ex-vice-président de la 
Caisse de dépôts et pla-
cements, Christian Dubé, 
avait pourtant affirmé que 
la vente de RONA à l’améri-
caine Lowe’s était justifiée.
«La Caisse a réussi, dans 
ce dossier, à garder l’équili-
bre entre le développement 
économique du Québec et le 
rendement pour ses dépo-
sants», avait-il indiqué en 
entrevue avec le «Journal 
de Montréal».
Depuis qu’elle a avalé 
RONA, pour 3,2 milliards 
$ en 2016, la multinationale 
américaine tente par tous 
les moyens de rentabiliser 
son acquisition.
Récemment, la valeur de sa 
division canadienne a fondu 
de 1,2 milliard $ en raison 
de résultats financiers déce-
vants.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est le mois dernier que le ministre res-
ponsable a annoncé le début des travaux 
de construction de la plus grande usine au 

monde de filature et de tissage à « El Mahalla El 
Kobra », une ville située à une centaine de kilomè-
tres du Caire.
C’est sur un terrain adjacent à la vieille usine de 
filature et de tissage qui date de 1927, que l’on 
construit ce méga projet qui prendra deux ans pour 
le terminer et où l’on verra 182 000 « Spinners » 
des machines ultra modernes qui transforment le 
coton égyptien en fils prêts pour le tissage ce qui 
coûtera autour de 21 milliards de livres et créera 27 
000 emplois directs.
A ce propos, il est intéressant de savoir, que ce 
méga projet de l’usine de filature et de tissage n’est 
pas le seul en cours de construction actuellement 
en Égypte de cette grandeur.
On a, par exemple, le méga projet en cours de 

construction de 40 000 
serres agricoles,  qui 
seront prêts dans deux ans, 
sur une superficie de 100 
000 feddans, ce qui place 
l’Égypte au second rang mondial après l’Espagne.
Un autre grand projet en étape finale de sa 
construction au Caire, est celui de l’hôpital pour 
enfants malades de cancer, qui, avec ses 350 lits, se 
classe le plus grand hôpital gratuit au monde pour 
enfants malades de cancer.
Enfin, on est en train de mettre les touches fina-
les au plus grand musée d’antiquités au monde à 
Guizeh dont la construction est à 95% terminée, 
qui ouvrira ses portes au public l’année prochaine 
et où l’on verra exposer 100 000 pièces d’antiqui-
tés; Un méga projet qui a coûté 550 000 millions de 
dollars auxquels le Japon a participé en payant la 
moitié sous ferme de prêts à longs termes.

Construction à « El Mahalla » de la plus grande 
usine au monde de filature et de tissage au coût 

de 21 milliards

Un ex-conseiller de Stephen Harper exige la démission 
d’Andrew Scheer

François Legault demande à Justin Trudeau de 
maintenir l’unité canadienne

Legault et Fitzgibbon veulent encourager 
les quincailleries d’ici

Un cabinet paritaire nommé le 20 novembre, 
annonce Trudeau

Un ex-conseiller de l’ancien premier ministre 
du Canada Stephen Harper somme Andrew 
Scheer de démissionner «immédiatement» de 

son poste de chef  du Parti conservateur.
«Je suis très déçu du fait qu’il n’ait pas démissionné», 
a lancé Aron Seal, en direct sur QUB radio, deux jours 
après la défaite des conservateurs aux élections fédéra-
les, mercredi.
«Je crois que ça démontre qu’il n’a rien compris de ce 
qui s’est passé lundi», a ajouté celui qui songe à se pré-
senter à la succession de M. Scheer.
M. Seal ne voit pas en Andrew Scheer les qualités de 
ses prédécesseurs. «Son intérêt, c’est son désir indivi-
duel de devenir premier ministre et ça, ça n’apporte 
rien aux Canadiens.»
En entrevue avec Benoit Dutrizac, l’ex-conseiller du pre-
mier ministre Harper a également reproché aux conserva-
teurs de s’être adressés seulement à leur base et de ne pas 
avoir cherché à intéresser la frange plus jeune de l’élec-
torat.
Ce que les plus jeunes électeurs ne veulent pas, insiste M. 
Seal, ce sont «des politiques socioconservatrices, comme 
les lois contre l’avortement, les lois contre les droits 
de mariage, les lois contre le cannabis et les lois contre 

l’euthanasie».
En renonçant à ce type de politiques et en se concentrant 
uniquement sur des mesures de nature fiscale, le Parti 
conservateur «aurait gagné [les élections] par beaucoup, 
en poursuivant les votes des groupes comme les milléna-
riaux, qui n’auraient jamais considéré les conservateurs 
autrement».
Selon lui, le Parti conservateur compte peu d’adeptes de 
ce conservatisme social, mais ces derniers détiennent trop 
d’influence à l’intérieur du caucus et de la formation poli-
tique.
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Être politicien

 
Être un leader serviteur
Diagnostiquer avec  rigueur 
Arrêter l’hémorragie 
Faire les premiers soins avec honneur 

Planifier un programme quinquennal
Savoir et maitriser selon les annales 
Tracer une feuille de route 
Faire les contacts en biennal 

Projeter selon les besoins
Satisfaire les supporteurs avec témoin
Regarder autour de soi 
Pour sauver leurs chagrins

Travailler 18 heures  par jour
Établir un poste de RP avec bravoure
Convaincre les médias avec des preuves
Satisfaire les électeurs au besoin de tous les jours

Penser à soi en dernier 
Un leader est le serviteur du peuple en premier
Qu’avez-vous réalisé à ce jour?
Avez-vous établi un livre pour les projets réalisés?

Avez-vous fait preuve de votre sérieux
Faites nous une démo courageux
Afin de convaincre les anciens
Et les électeurs nouveaux 

Avec cet élément auspicieux
Vous ferez preuve de sérieux
Vos anciens et nouveaux électeurs
Se serrent les mains ils seront heureux

Puisqu’on réalisant ces points
Vous êtes éligible aujourd’hui et demain 
Nous vous souhaitons tout le  succès
Et une grande réussite dans votre mission 

Justin Trudeau a annoncé mer-
credi qu’il procéderait à l’as-
sermentation de son nouveau 
conseil des ministres, qui sera 

paritaire, le 20 novembre prochain.
Le premier ministre réélu s’adressait 
pour une première fois aux journa-
listes depuis le scrutin de lundi, à 
Ottawa.
Selon lui, les Canadiens s’attendent 
à ce que tous les politiciens, peu 
importe leur allégence, travaillent 
mieux ensemble dans l’avenir.
«Les Canadiens m’ont donné beau-
coup de matière à réflexion lundi. 
Ils nous ont réélus, mais avec l’obli-
gation de travailler avec les autres 
partis. Je vais prendre le temps 
nécessaire pour bien réfléchir à la 
manière de mieux servir les Cana-
diens en travaillant avec les autres 
partis», a-t-il laissé entendre.
Pas question, toutefois, de former 
une coalition avec un autre parti à 
Ottawa.
Se disant «ouvert» à travailler avec 
le Bloc québécois sur certains enjeux 

comme les 
c h a n g e m e n t s 
c l i m a t i q u e s , 
Justin Tru-
deau a réitéré, 
comme il l’avait 
fait en campa-
gne électorale, 
qu’il ne fermait 
pas la porte à 
une éventuelle 
i n t e r ve n t i o n 
du fédéral pour 
contester la loi 
21 devant les 
tribunaux.
Le premier 
ministre François Legault a laissé 
entendre que M. Trudeau n’avait, 
à son avis, pas la légitimité de 
contester sa loi sur la laïcité. Les 
deux hommes ont d’ailleurs eu une 
conversation téléphonique au cours 
des dernières heures, comme ce fut 
le cas avec d’autres premiers minis-
tres du pays.
Un Canada divisé

Regrettant le ton divisif  de la der-
nière campagne électorale, Justin 
Trudeau a insisté sur son intention 
de faire fonctionner ce Parlement 
«pour tous les Canadiens».
«On va s’assurer que tous les coins 
de pays seront représentés dans 
notre gouvernement même si nous 
n’avons pas de députés [en Alberta 
et en Saskatchewan]», a-t-il laissé 
entendre.



     الملك مرنبتاح، أو »محبوب الرب بتاح«، 
هو ابن وولي عهد الملك رمسيس الثاني العظيم. لقد 
كان مرنبتاح هو االبن الثالث عشر للملك رمسيس 
الثاني، والذي خلف أباه المعمر على عرش مصر 
العظيم. وتولى حكم مصر وهو في العقد السابع من 
عمره. وحكم مرنبتاح حوالي عشر سنوات. وتم 
توثيق فترة حكمه في ثالثة نقوش عظيمة: األول 
عبارة عن حوالي ثمانين سطًرا على لوحة في معبد 
اإلله آمون في الكرنك، والثاني عبارة عن لوحة ذات 
35 سطًرا من منطقة أتريب، أو بنها، في الدلتا، 
والثالث هو لوحة االنتصار العظيمة التي وجدها 
عالم اآلثار البريطاني األشهر السير وليم فلندرز 
بتري في عام 1896 في المعبد الجنائزي المدمر 
للملك مرنبتاح في طيبة أو األقصر، والمكونة من 
حمالت  إلى  الثالث  اللوحات  وتشير  سطًرا.   28
مرنبتاح العسكرية وتكمل الواحدة منها األخرى. 
األخيرة  الثاني  الملك رمسيس  وفي سنوات حكم 
ساد السالم والهدوء على الحدود المصرية وبين 
الدول التابعة لمصر، غير أن الزمن قد تغير اآلن 

في عهد الفرعون مرنبتاح. فهب تمرد في جنوب 
قبل  من  عليه  السيطرة  تمت  ما  وسرعان  سوريا 
الفرعون القوي. وتمت مهاجمة حليف مصر الملك 
الشمالية، وحدثت مجاعة في  الحيثي في ممتلكاته 
أرضه؛ نتيجة نقص المحاصيل الزراعية، فأرسل 
الملك المصري مرنبتاح إليه الحبوب؛ ألن مصر 
القديم، كما  الشرق األدنى  لبالد  الغالل  كانت سلة 

تذكر القصة التوراتية. 
وكان هناك عدم استقرار على حدود مصر الغربية 
مع الليبيين الذين انتشروا في الدلتا المصرية في 
مرنبتاح، وحاولوا  الملك  من حكم  الخامس  العام 
غزو مصر وإحداث ثورة في بالد النوبة وواحات 
صحراء مصر الغربية. فقام الملك مرنبتاج بتحرك 
سريع وهجوم شديد وقضى عليهم وذبح منهم ما 
يزيد على ستة آالف فرد. وقام مرنبتاح بإخضاع 
النوبيين بعد القضاء على الليبيين. وعلى الرغم من 
كبر سن مرنبتاح، فإنه لم يتهاون مطلًقا في الدفاع 
بقسوة  أعدائها  وقهر  حدودها  وتأمين  مصر  عن 
وجعل منهم عبرة لمن يعتبر. وعلى لوحة انتصار 

مرنبتاح  المنتصر  الملك  كتب  الكبرى،  مرنبتاح 
يفتخر بالقضاء على كل األعداء. ومن بين ما تمت 
كتابته على تلك اللوحة، جاء الذكر الوحيد إلسرائيل 
في كل اآلثار المصرية القديمة وقال :«تم القضاء 
على إسرائيل، وأختفت بذرتها، وصارت فلسطين 
أرملة لمصر«. وهنا تم تصوير كتابة كقبيلة وليس 
البالد من  له منطقة جفرافية محددة كمعظم  كبلد 
أعداء مصر التقليديين. وهذا ما جعل البعض يعتقد 
أن الملك مرنبتاح هو فرعون الخروج الذي خرج 
في عهده بنو إسرائيل من أرض مصر المباركة، 
غير أن هذا األمر ما يزال محل جدال بين العلماء 

ولم يتم حسمه بعد وإلى اآلن. 
مرنبتاح ملك مصري عظيم هو خير خلف لخير 
أسالفه العظام: أبيه رمسيس الثاني العظيم، وجده 
الملك سيتي األول المحارب العظيم، وجده األعلى 
الملك رمسيس األول. تلك ذرية بعضها من بعض، 
رأسها  ورفع  ومجدها  نهضة مصر  إال  يهمها  ال 

عالية خفاقة بين األمم.   

قصة مايك األمريكي

أدب وثقافة Vendredi 25 octobre 2019
الجمعة  25 اكتوبر 2019

مرنبتــاح
بقلم: د. حسين عبد البصير

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

اإلنسان األخالقي بني الدين والفلسفة

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

  السيد المسيح علمنا أنه واآلب واحد صحيح ال يقبل الطرح أو القسمة، وبأنه كلمة هللا 
المرسلة بصورة فريدة، كما علمنا بأنه نزل من السماء أي أنه كان موجوداً في السماء كا 

إله واحد قبل أن ينزل إلى األرض ويتجسد من السيدة مريم العذراء.
وعقيدة التجّسد اإللهي في المسيحية عقيدة كبرى ذات جوانب عديدة سوف نتناولها من 

خالل النقاط التالية:-
-1  معنى التجسد

-2  أهداف التجسد
-3  كيفية حدوث هذا التجسد اإللهي

والرد على كل هذه التساؤالت الخاصة بعقيدة التجسد بمثابة إجابة على كل المغالطات 
التي يطرحها منكرو آلوهة السيد المسيح:

أ -  معنى التجسد: وفقاً لقول نيافة األنبا موسى أسقف عام الشباب: التجسد في المسيحية 
عقيدة جوهرية خالصية اتحادية:

-1 جوهرية: ألنه ال يمكن التفريط فيها وغيابها إلغاء للمسيحية وغياب لها.
-2 خالصية: ألنها أساسية لخالص اإلنسان من خالل عمل الفداء للسيد المسيح. ألنه ال 

فداء بدون موت وسفك دم.. وال يوجد موت بدون تجسد.
الآلهوت جسدياً، يمهد لسكنى هللا في أجسادنا  اتحادية: بمعنى أن حلول كل ملء   3-
فع الآلهوت عن االتحاد بالناسوت »الجسد البشري« معناه استحالة  البشرية .. ألنه إذا ترَّ
سكناه فينا .. وهو ما يعنى الهالك بعينه .. ألن االتحاد باهلل هو الطريق الوحيد للغفران 

والملكوت واألبدية.
والتجسد اإللهي يعنى أن هللا ملك الملوك ورب األرباب قد أخلى ذاته من صورة المجد 
وأخذ جسداً إنسانياً .. وهنا يقول القديس بولس عن ذلك: » أخلى ذاته أخذا صورة عبد 
صائراً في شبه الناس« في 2:7 . وهو ما يعنى أن هللا غير المنظور ظهر في الجسد 
وفي هذا يقول القديس بولس:« عظيم هو سر التقوى هللا ظهر في  الجسد » أتي 3:16

وهو ما يعنى أيضا »أن كلمة هللا في االبن قد أخذ جسداً إنسانياً وحل ورأيناه« .. وهو ما 
قال عنه القديس يوحنا الحبيب: »والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما 

لوحيد من اآلب مملوءاً نعمة وحقاً« يوا : 14، 15
ب - أهداف التجسد اإللهي: كان البد أن يتجسد هللا ويصير إنساناً لالسباب التالية:

- قول السيد المسيح: »ابن اإلنسان لم يأِت ليُخدم بل ليخِدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين« 
مت 20:28

وكذلك قوله: »ابن االنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك« مت 18:11
وهكذا أعلن السيد المسيح بكل وضوح أنه جاء من أجل فداء اإلنسان بموته عنه وعنا 

جميعاً
4 - تجديد خلقة االنسان:

وقد قال السيد المسيح ذلك بوضوح بقوله:
»أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل » يو 10:10 . حيث الصورة التي خلق 
يقوم  بالسقوط، وكان البد من إصالحها وتجديدها وال يمكن أن  عليها اإلنسان فسدت 
لم يكن ممكنا أن  الرسولي: »  أثناسيوس  القديس  يقول  بذلك إال هللا وحده.. وفي هذا 
يحول الفاسد إلى عدم الفساد إال المخلص نفسه الذي خلق منذ البدء كل شئ من العدم، 
إال ربنا يسوع المسيح الذي  ولم يكن من الممكن أن يصبح اإلنسان المائت غير مائتاً 

هو الحياة ذاتها.
إلى هنا أترككم جميعاً بمخافة هللا ومحبته حتى نلتقى مجدداً في العدد القادم من جريدة 

الرسالة الغراء..

هل املسيح هو اهلل؟؟

بقلم: بشــير القــّزي

بقلم:  االب / فريدريك اليسوعي

قد  كانت  الماضي  القرن  بداية  في    
تفّشت المجاعة في جبل لبنان بسبب قساوة 
السلطنة العثمانية. كان الجبل محاصراً  
من كّل النواحي وكان من الصعوبة بمكان 
ادخال اي من المواد الغذائيّة ألي من 
تلك المناطق. واذكر عّمي شاهين كيف 
كان يروي لنا مغامراته عندما كان مازال 
صبيّاً إذ كان يقطع المسافات لياًل وقبل 
الخبز من صيدا  لتهريب  الفجر  بزوغ 

الى الرميلة لتقتات العائلة!
في ذلك الزمن هّج من البالد ّ كل من 
تمّكن طلباً للقمة العيش. كثيرون قصدوا 
العالم الجديد في األميركيتين وكان القليل 
منهم ممن تعلّم القراءة والكتابة في اللغة 
األم ونادراً منهم من عرف التفّوه بأيّة 
كلمٍة أجنبيّة! لم يكن بمقدور العائالت ان 
تهاجر بمجملها لذا كان يتم اختيار احد 
أفرادها فتجمع له العائلة قيمة “الناولون 
“ وهو تكاليف السفرة ويركب البحر في 
بعدها  لإلرساء  أشهراً  تستغرق  رحلة 
في مرفأ مدينة تبدأ فيها حياته الجديدة. 
وكانت العائلة تطمئن ان من سافر من 
بينها سيسلم من اإلضطهاد السائد بينما 

ينقص لديها فم من الواجب إطعامه!
بعد الوصول كان يفتش الواصل الجديد 
عمن يحسن الكتابة بالعربية إلرسال رسالة 
به. وكانت  ألّم  تخبرهم عّما  أهله  الى 
تستغرق  األم  البلد  الى  الرسالة  رحلة 
مدة طويلة وما ان تصل حتى ان يلجأ 

مستلمها الى من يقرأها له...
من بين من سافر من بلدتنا، كان “مخايل”. 
وقد حّط به الرحال في مدينة “بوسطن” 
األمريكية وكان يانعاً في عمره حيث تّم 
تغيير اسمه الى “مايك” لسهولة اللفظ 
اإلنكليزية وهو االسم  باللغة  والمناداة 

الذي الزمه بعد ذلك.
يتزوج “مايك” في بالد اإلغتراب  لم 
يعاشر  ان  الظروف  له  سنحت  وإن 
بعضاً من نسائها. فبعد ان تعب وشقي 
في تلك البالد ولم يتمكن من ان يجمع 
الى  العودة  قرر  متواضعة،  ثروة  اال 
الضيعة لتمضية ما تبقى من حياته بين 

ربعه واهله.
كان في العقد السادس من العمر عندما 
عرفته. كان معتدل القامة، مربوع الجسد، 
يمشي مرفوع الرأس وهو يحافظ خالل 
تنّقله على استقامة ظهره. كان يحمل 
عصاً خشبيًة ال للتعكز عليها بل كان 
من  يمّكنه  بشكل  اليمنى  بيده  يحملها 
استعمالها عند أية زلّة قدم. كان يرتدي 
ثياباً جاء بها من بالد االغتراب غير 
عابئ بأية موضة! فكان سرواله الكاكي 
يحافظ على قطر واحد من أعاله حتى 
أسفله بينما قميصه المنقوش بالمربّعات 
ال يخفي طرازه. وما ميّزه اكثر من أي 
شيء آخر، كان ارتداءه لقبّعة بيج فاتح 

الستينات  بنّي، موديل  بشريط  مزنّرة 
أمريكية ١٠٠٪  وكان يضع على عينيه 
نظارات هيكلها بنّي على شاكلة ما كان 
يرتديه الرئيس االمريكي األسبق “ليندون 

جونسون”.
كنت اعرفه عن بعد وهو يمشي على 
طريق جدرا. وكنت أراه من وقت الى 
بإنتظار  العام  الطريق  على  آخر واقفاً 
مرور بوسطة “الصاوي زنتوت”. كان 
يحب زيارة األقارب برفقة أحد من ذويه. 
وكان كثير اإلصغاء، قليل الكالم، في 
غاية التهذيب، وان تكلم كان ذلك بلكنته 
االمريكية مع التلّفظ كثيراً بكلمات من 
 Yes, Alright, االمريكي:  معجمه 

...Thank you, Nice
وبعد   ١٩٧٥ األحداث سنة  بداية  في 
القتال في  الرمانة، اشتعل  حادثة عين 
قتال  عمليات  وبدأت  بيروت  وسط 
المتواجدة في  الميليشيات  بين  وقنص 
المدينة. وكانت المعارك ما ان تتوقف 
الى حين الى ان تبدأ بشكل أعنف. وكان 
الكثير من األبرياء يموتون بينما كانوا 
يتنقلون من وإلى مركز عملهم. وكانت ال 
تزال الصحف مثابرة على الصدور من 
“النهار” الى “األنوار” الى “السفير” 
الى غيرها... وإذ بِنَا نفاجأ بخبر استرعى 

انتباه الجميع:
“وحيث ان م. ق. كان يمارس الجنس 
مع احدى العامالت في المجال، وذلك 
في السوق العمومي في منطقة الصيفي، 
وإذ به يقضي نحبه بعد ان اصابته نوبة 
المرأة وخرجت عارية  قلبيّة. ذعرت 
ثّم  الشرفة وهي تصرخ وتولول.  الى 
تّم اإلتصال بالشرطة التي حضرت و 
أكملت التحقيق وأصدرت محضراً بذلك”
وإذ تبيّن ان المتوّفي ما كان إال “مايك” 
انتشر الخبر بسرعة البرق وأصبح على 
كل شفة ولسان رغم قلة وسائل اإلتصال 

آنذاك من تلفون وغيره.
أهل  القرية واراد  الى  الجثمان  وصل 
الفقيد القيام بالواجب على أكمل وجه نظراً 
للمكانة التى كان الفقيد يحتلها في قلوبهم. 
نعوا كل االقارب والجيران واالصدقاء 
ودعوا مطران المنطقة لترؤس المراسم.
حضرت الجموع الى الكنيسة وحضر 
الناس  بأقرب  اختلى  الذي  المطران 
للفقيد لسؤالهم عن ماضي الفقيد ليحّضر 
عظته. أخيراً سأل من كان: وكيف مات 

المرحوم؟ فأجيب:”في األسواق”
بعد قراءة اإلنجيل وقف المطران والقى 
عظته عن مزايا الفقيد وتاريخه ثم استطرد 
قائاًل: “...مات شهيداً... مات من أجل 

القضيّة... مات من أجل الوطن...”
يتقهقهون في أحراجهم  الجموع  وأخذ 
يتمنَّْون هكذا  الذين  الرجال  وباألخص 
ميتة ألنفسهم عندما تأتي الساعة!...   

إنسان  بناء         حرصت األديان على 
فاضل وكامل، وخاصة خاتم األديان، دين 
اإلسالم، ورسوله محمد صلى هللا عليه، 
الذي أدَهَش العالََم بالحث على مكارم أخالقه 
الموجودات، مصداقا  وأشكال تعامله مع 
بعثُت ألتمم مكارم  الشريف: »إنما  للحديث 
التتميم لألخالق سبيال  فكان  األخالق«، 
ل  التكمَّ بين  لصناعة »إنسان كامل« يجمع 
الكمال والجمال؛  بأنواع صفات  والتجّمل 
النفس،  لهوى  وُمخالفٍة  وتخلٍُّق  علٍم  من 
النشأة األولى  البشر جميعا في  فإذا اشترك 
َفُهْم وال شك،  للجسد،  المرتبطة بُصنِع هللا 
التفاضل  التكمل ونيل مراتب  اختلفوا في 
الحق، وكانت محاولة  القرب من  ومقامات 
لكثيرمن  موضوعًا  باإلنسان  االرتقاء 
الفلسفات والنظريات والمناهج، ولكننا في 
هذا المقال سنركز على ما له صلة باألديان، 
وتحديداً مدرسة النبي محمد صلى هللا عليه 

وسلم.
إنسان  النبوية في صناعة  المدرسة  نجحت 
لقوله  التقويم، مصداقًا  بعد كمال  كامل، 
تعالى: »لََقْد َخلَْقَنا اإْلِنَساَن ِفي أَْحَسِن َتْقِويٍم« 
إلى  يحتاج  الذي  التقويم  هذا  )التين:4(، 
التكّمل باإليمان والعمل الصالح، كما قال 
َساِفلِيَن،  أَْسَفَل  َرَدْدَناُه  سبحانه وتعالى: »ُثمَّ 
َفلَُهْم  الَِحاِت  الصَّ َوَعِملُوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  إاِلَّ 
6-5(، ولذلك،  َمْمُنوٍن« )التين:  َغْيُر  أَْجٌر 
بينهم ذكر تقويم  البشر فيما  شاع تعريف 
إذا ارتبط  تقويم األبدان، فاألول  األذهان ال 
ل  باإليمان كان تكمال، أما الثاني فمهما تجمَّ
يغادر  ال  فهو  الظاهري  التزّين  بأنواع 
َساِفلِيَن«، ولذلك كان البد  وصف »أَْسَفَل 
من إخضاع »بناء اإلنسان« لمقتضيات 
اإليمان، حتى يستكمل إنسانيته، ويصعد من 
درك السفلية، إلى ُسلَِّم الُخصوصية، وبما أنَّ 
الذي  السلوك هو  فإنَّ  القلب،  اإليمان محلّه 
قّوته،  يكشف عن صدق اإليمان ويختبر 
العمل، وهذا  أقّل  الكالم ولكن ما  أكثر  فما 
التنافر  أو  الداء؛ ازدواجية الخطاب،  بيت 
بالجوارح،  والعمل  باللسان  اإليمان  بين 
ولذلك كان النبي صلى هللا عليه وسلم قرآناً 
يمشي على األرض، لشدة مطابقة سلوكه 
الرباني ومقتضيات  التوجيه  وتصرفاته مع 

السلوك األخالقي الِمثالي.
القدرة على اإلسهام  النبوية  المدرسة  تملك 
متخلقا  إنسانا  اليوم،  إنسان  تكوين  في 
الذي ال يضاهيه  المحمدي  الكمال  بأخالق 
الحاجة  كمال بشري آخر، وذلك في ظل 
المتزايدة لتخليق السلوك وربط اإلنسان 
بالقيم والفضائل، ورده ألصله األّول المتمثل 
في صفاء فطرته ونقاء سريرته، تلك الفطرة 
ُجِبَل عليها، والتي يدرك من خاللها  التي 
الخير والشر ويمّيز الصواب من الخطأ 
النفور  الزكية في  النفس  إلى تجربة  استنادا 
الِفطرّي من الحرام وترك ما ال تملك أو ما 
ال يحق لها أن تتصرف فيه واالشمئزاز من 

ظلم اآلخرين أو االعتداء على الغير.
إن أهمية المدرسة النبوية، تكمن في حماية 
النفسي  البناء  الفطرة، وهي األساس في 
والروحي لإلنسان، وسالمتها عامل مهم 
من عوامل االستقرار والثبات، وأيضا تمثل 
الفطرة أحد أهم أنواع الوازع األخالقي الذي 
ِ الَِّتي  ُخلِق مع اإلنسان، قال تعالى »ِفْطَرَة للاَّ
َذلَِك   ِ لَِخْلِق للاَّ َتْبِديَل  اَل  َعلَْيَها  النَّاَس  َفَطَر 
َيْعلَُمون«  اَل  النَّاِس  أَْكَثَر  َولَِكنَّ  اْلَقّيُِم  يُن  الّدِ
ين  )الروم:30(، حيث تؤكد هذه اآلية أنَّ الّدِ
َفَطَر  التي  ليحافظ على فطرة هللا  القيّم جاء 
للمسخ  ُض نفوسهم  تتعرَّ الناَس عليها، فال 
والتشويه، فيختلط عليها الحق والباطن، 
وهذا توجيه ربانّي ال تبديل له، قال تعالى: 
َتِجَد  َقْبُل، َولَن  الَِّذيَن َخلَْوا ِمن  ِفي   ِ »ُسنََّة للاَّ
َتْبِدياًل« )األحزاب: 62(، وال شك   ِ لُِسنَِّة للاَّ
الكريم  القرآن  التي تحدَّث عنها  الفطرة  أنَّ 
هي نفسها التي تؤكدها المدرسة النبوية في 
قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: »كل 
الفطرة، فأبواه يهودانه  مولود يولد على 
أو ينصرانه أو يمجسانه«، وهكذا، فإنَّ 
المدرسة  هذه  بها  جاءت  التي  اإلضافة 
الفطرة  َبَقاء  التربية، هي ربط  الفريدة في 
األولى بالتنشئة الوالدية، وأيضا جعل الفطرة 
مرادفة لإلسالم، واإلسالم نفسه مرادف 
للقيم واألخالق في قوله صلى هللا عليه 
بُعثت ألتمم مكارم األخالق«،  وسلم: »إنما 
ومعلوٌم أنَّ األخالق تتجلى في السلوك، 
الباطن  يعبّر عن  باعتباره ظاهرا مالَحًظا، 
ا كان الرسول صلى  القلب، ولمَّ أو ما في 
فقد  الكامل،  هللا عليه وسلم نموذجا لإلنسان 
كان سلوكه مطابقا لما في قلبه وفكره، وهذا 
التجانس بين الفكر والسلوك دليل الكمال في 
الصحة النفسية، تبعا لنظرية التنافر المعرفي 
في علم النفس االجتماعي، حيث توجد عالقة 
التصرف،  أو طبيعة  المعرفة والسلوك  بين 
نبيّه المصطفى  ولذلك فقد مدح الحق تعالى 
صلى هللا عليه وسلم بحسن الخلق في قوله 
تعالى: »وإنك لعلى خلق عظيم« )القلم:4(، 
وهو تأكيٌد للتجانس الكلي والتطابق التام بين 
اإليمان والعمل، ولذلك كان خلُقه القرآن، بل 

كان قرآنا يمشي على األرض.
النبوية  المدرسة  لقيمة  االنتباه  لفَت  إن 
ودورها في صناعة إنسان كامل، يمكن 
البشرية  بالتنمية  المهتمين  الباحثين  يفيد  أن 
التنمية  يقتبسون منهج  الذين  أولئك  وخاصة 
أقصى  من  مستوردة  برامج  من  الذاتية 
اللغوية  البرمجة  الشرق أو الغرب، مثل 
العصبية، ومثل فنون أخرى لها صلة بتنمية 
الذات اإلنسانية، ولكنها برامج من  قدرات 
النظر ومحدود األفق  إبداع بشري قاصر 
التي تتضمنها  المخاطر  فضال عن بعض 
وخاصة تأثيرها في جانب العقيدة اإلسالمية 
عندما تؤكد تلك البرامج على قوانين التغيير 
الداخلي، حيث قد تصطدم بما هو موجود في 
بيد  القلوب  إنَّ  المسلمين، حيث  العقيدة عند 

الحديث  يقلّبها كيف يشاء، كما ورد في  هللا 
القلوَب بين أصبعين من  الشريف: » إن 
أصابع الرحمن، يُقلِّبها كيف يشاُء«، فالتغيير 
البشر، ولكن هللا  مرتبط بإرادة هللا وليس 
التغيير  نية  له  إذا كانت  المرء ويوفقه  يعين 
بالمجاهدة  اإليجابي في سلوكه وصاَحبها 
َجاَهُدوا  »َوالَِّذيَن  تعالى:  قال  والمكابدة، 
الُمْحِسِنيَن«  لََمَع  َوإِنَّ هللاَ  ُسبُلََنا  لََنْهِدَينَُّهْم  ِفيَنا 
)العنكبوت: 69(، في حين البرامج التدريبية 
ثقافات بعيدة عن اإلسالم،  المستوحاة من 
الفاعل األول،  العقل باعتباره  تنظر إلى 
الذي يجعلها رّباً  الحّد  إلى  الذات  ُس  وُتقّدِ
ُيعبد بطريقة غير مباشرة، وهذا جزٌء من 
لُيَخلَِّص اإلنساَن  التي جاء اإلسالم  الوثنية 
منها، فال يتعلَُّق إال بالخالق وحده، كما تؤكد 
ذلك تفاصيل السيرة النبوية، وخاصة مشاهد 
الهجرة، في قول النبي صلى هللا عليه وسلم 
ألبي بكر الصديق وهما في الغار وقد اقترب 
أهل قريش منهم: »يا أبا بكر، ما ظنك باثنين 
القرآن  القصة في  ثالثهما«، كما وردت  هللا 
الكريم، فال العقُل وال الِعلُم وال الِحيلة، يمكن 
أن تنفَع اإلنساَن في غياب العناية اإللهية، أو 

كما قال الشاعر:
إذا لم يكن من هللا عوٌن للفتى   فأّوُل ما يجني 

عليه اجتهاُدُه
العقيدة اإلسالمية   من هنا، ندرك أهمية 
بُمَسبِِّب  يتعلق  في تحصين اإلنسان، وجعله 
الذي يؤّدي إلى إحداث  األسباب، الشيء 
التغيير الداخلي لإلنسان بشكل عميق وداّل، 
بمثابة  التي هي  النبوية  السيرة  أنَّ  وال شّك 
المنشود،  الكمال اإلنساني  دليل عملي نحو 
وما أحوج أهل التنمية البشرية لتوظيفها في 

برامجهم ومداخالتهم التحفيزية.
اإلنسان اآلمن والناِشر لألمن      

 توجد عالقة بين اإليمان باهلل وصناعة األمن 
الّسلم، والمدرسة  ونشر األمان وترسيخ 
المجال، وال غرابَة  النبوية رائدة في هذا 
الُم هو تحيُة اإلسالم، ويأمرنا  السَّ أن يكون 
يؤدي  السالم  إفشاء  السالم، ألن  بإفشاء 
المحبة، فيكتمل اإليماُن ويستحُق  إلى نشر 
الرسول صلى هللا  الجنَة، كما قال  المؤمُن 
بيده ال تدخلون  عليه وسلم: »والذي نفسي 
الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابّوا، 
أَو ال أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتهم: 
أفشو السـالَم بينكم«، علما أن إشاعة السالم 
النبي صلى  الّسلم يقتضي كما قال  ونشر 
َمْن  السالم على  تقرأ  هللا عليه وسلم: »أن 
الّسلُم على  لم تعرف«، فيشيُع  َعَرْفَت وَمْن 
العالم ويفيض على كل الموجودات، ولذلك 
حّرم اإلسالَم الهجر والقطيعة ودعا إلى 
المحبة واإلخاء بين الناس، حيث قال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم: »ال يحلُّ لمسلٍم 
يلتقيان  لياٍل،  ثالِث  فوق  أخاُه  يهُجَر  أن 
الذي  فيُْعِرُض هذا ويُعرُض هذا، وخيُرُهما 
الم«، كما أن السالَم هو ما يستقبُل  يبدأُ بالسَّ
العبادة،  الفراغ من  الناَس بعد  المسلم  به 

فيقول بعد الصالة: »اللهَم أنَت السالُم وِمنك 
السالم، تباركَت ذا الجالِل واإلكرام، ويبيّن 
لنا اإلسالم أن األصل في العالقات بين 
المسلمين وغيرهم هو السالُم وليَس الّصداُم، 
لََها  َفاْجَنْح  ْلِم  لِلسَّ َجَنُحوْا  قال تعالى: »َوإِن 
ومن   ،)61 )األنفال:  للّاِ«  َعلَى  ْل  َوَتَوكَّ
صفات عباد الرحمن أنهم يقابلون بهذا االسم 
َمْن يجهُل عليهم، قال تعالى:  السالم(  )أّي 
ْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعلَى اأَلْرِض  »َوِعَباُد الرَّ
َقالُوا َسالًما«  اْلَجاِهلُوَن  َخاَطَبُهُم  َوإَِذا  َهْوًنا 
الكريم عن  القرآن  63(، وينهانا  )الفرقان: 
إلينا السالم، قال  ألقى  حرمان األمان لمن 
إَِذا َضَرْبُتْم ِفي  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  تعالى: »َيا 
إِلَْيُكُم  أَْلَقٰى  لَِمْن  َتُقولُوا  َواَل  َفَتَبيَُّنوا   ِ َسِبيِل للاَّ
اْلَحَياِة  َتْبَتُغوَن َعَرَض  ُمْؤِمًنا  لَْسَت  اَلَم  السَّ
َكِثيَرٌة« )النساء: 94(،  َمَغاِنُم   ِ َفِعنَد للاَّ ْنَيا  الدُّ
الجنُة بدار السالم، قال تعالى  كما ُسّميت 
ِبَما  َولِّيهْم  َوُهَو  َرّبهْم  ِعْند  اَلم  السَّ َدار  »لَُهْم 

َكانُوا َيْعَملُوَن« )األنعام: 127(.
   وإذا كفر اإلنساُن بأنُعم هللا، رفع هللا أمنه 
الجوع والخوف،  لباس  وِستره فسلّط عليه 
َكاَنْت  َقْرَيًة  َمَثاًل  قال تعالى: »َوَضَرَب هللاُ 
ُكِلّ  ِمْن  َرَغًدا  ِرْزُقَها  َيْأِتيَها  ُمْطَمِئنًَّة  آِمَنًة 
لَِباَس  َفَأَذاَقَها هللاُ  ِبَأْنُعِم هللاِ  َفَكَفَرْت  َمَكاٍن 
َيْصَنُعوَن«  َكاُنوا  ِبَما  َواْلَخْوِف  اْلُجوِع 
)النحل:112(،  فلألمن صلة وطيدة باإليمان 
وُشكُر ِنعم الَمنَّان، مع الحرص على نقاء هذا 
اإليمان من كل ُظلٍم، قال تعالى: »الَِّذيَن آََمنُوا 
َولَْم َيْلِبُسوا إِيَماَنُهْم ِبُظْلٍم أُولَِئَك لَُهُم اأْلَْمُن َوُهْم 
أنَّ اإليماَن  ُمْهَتُدوَن« )األنعام:82(، ومع 
أنه يتجلى في عمل  القلب إال  ُمستقّرُه في 
الجوارح ويسري على سائر الجسد ليفيض 
على السلوك، انسجاما مع القاعدة المشهورة 
إليها رسول هللا صلى هللا عليه  التي أشار 
بقوله: »أال وإن في الجسد مضغة،  وسلم 
الجسد كله، وإذا فسدت  إذا صلحت صلح 
القلب«. فنستنتج  الجسد كله، أال وهي  فسد 
الذي يحقق األمن  باهلل هو  أن »اإليمان 
الداخلي ينعكس  الداخلي لإلنسان، واألمن 
على أمن الشخص الخارجي، وبالتالي على 
الفهَم  الخارجي«، ويؤكد هذا  المجتمع  أمن 
قول النبي صلى هللا عليه وسلم: »أال أُخبركم 
أموالهم  على  الناُس  أِمنه  َمْن  بالمؤمن؟ 
المسلمون من  َسلَِم  َمْن  وأنفسهم، والمسلُم 
ليؤسسا  بالّسلم  فيلتقي األمُن  لسانه ويده«. 
معاً جوهر اإلنسان الذي يريده الحق تعالى 

وتعمل السيرة النبوية على تنشئته.
الّسالمِة  اللغِة فيشمل مظاهر  الّسلُم في  أما   
الخارجية، في حين يرتبط األمن بدالالت 
الشريعة  اختارت  ولذلك  نفسية،  داخلية 
للداللة على األفعال  مصطلَح »اإلسالم« 
لفظ »اإليمان«  بينما اختارت  الظاهرة، 
الباطني، وقد َسّمى  التصديق  للداللة على 
الحق تعالى نفَسُه بــ »السالم« و«المؤمن«، 
ُ الَِّذي اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو اْلَملُِك  قال تعالى: »ُهَو للاَّ
اْلَعِزيُز  اْلُمَهْيِمُن  اْلُمْؤِمُن  اَلُم  السَّ وُس  اْلُقدُّ

ُيْشِرُكوَن«  ا  َعمَّ  ِ ُسْبَحاَن للاَّ اْلُمَتَكِبُّر  اْلَجبَّاُر 
المؤمن  تعالى  أما اسمه   ،)23 )الحشر: 
الغّزالي:  أبو حامد  فمعناه كما يقول اإلمام 
»هو الذي يُعزى إليه األمن واألمان بإفادته 
ُر  ُيَتَصوَّ المخاوف، وال  ه طرق  أسباَبه وَسّدِ
أمٌن وأماٌن إال في محّل الخوف، وال خوف 
والهالك،  والنقِص  العدِم  إمكاِن  عند  إال 
الذي ال يتصور أمن  المطلق هو  والمؤمُن 
أمان إال يكون مستفادا من جهته وهو  وال 
هللا سبحانه وتعالى«، والتعلّق بهذا االسم 
الشريف له سبحانه رغبًة ورهبة، وطلباً 
لألمن وثقًة في حصوله، هو من أعظِم 
النفسي  الروحي واالستقرار  أسباِب األمن 
المؤدي إلى أن يصبح المسلم أمانا لمن حوله 
الناس جميعا،  للحب واإلشفاق على  وطاقًة 
َمْن  الخير، وأعظُم  إلى أسباب  لهم  وهدايًة 
تحقق بذلك األنبياء عليهم السالم، وفي هذا 
المعنى يقول اإلمام الغزالي: »حظ العبد من 
الخلُق كلُهم  يأَمَن  هذا االسم والوصف؛ أن 
جاِنَبه، بل يرجو كل خائٍف االعتضاَد به في 
الهالِك عن نفسه في دينه ودنياه، كما  دفِع 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »من 
فلَيْأَمن جاُره  كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر 
بواِئَقه«، وأحّق العباد باسم »المؤمن«؛ َمْن 
بالهداية  العبد من عذاب هللا  كان سببا ألمن 
إلى طريق هللا عز وجل، واإلرشاد إلى سبيل 

النجاة، وهذه ِحرفُة األنبياء والعلماء«.
ُتثمر  التي  المادُة     إن اإليمان باهلل هي 
األمن، وقد عّرف النبي صلى هللا عليه وسلم 
بأنه:  المشهور  اإليمان في حديث جبريَل 
»اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم 
اآلخر والقدر خيره وشره«، ولذلك كان 
اإليمان باهلل حقيقًة مطلقًة ال يمكن لإلنسان أن 
المؤمن في منازل  يترقى  ثم  يستغني عنها، 
السير إلى هللا تعالى حتى يبلغ مقاَم اإلحساِن، 
لم تكن  وهو » أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن 
تراه فإنه يراك«، ليعيش المؤمُن حااًل أكثر 
بالُقرِب، ومظهره  عوُر  الشُّ من األْمِن، وهو 
إتقاُن الحركاِت والسكنات، وصاحبُه يستحُق 
َمْن  أن يكون خليفًة هلل في األرض، ألنُه 
سيتحّمل أمانَة االستخالِف فال َيظلُم وال 
اأَلَماَنَة  َيجهُل، قال تعالى: »إِنَّا َعَرْضَنا 
أَْن  َفأََبْيَن  َواْلِجَباِل  َواأَلْرِض  َماَواِت  السَّ َعلَى 
إِنَُّه  اإِلْنَساُن  َوَحَملََها  ِمْنَها  َوأَْشَفْقَن  َيْحِمْلَنَها 
إذ  َظلُوًما َجُهواًل« )األحزاب: 72(،  َكاَن 
َمْن  العظمى إال  ال يؤّدي حق هذه األمانِة 
كان مؤمنا حّقًا مكتمل اإليمان، أو قل هو 
اإلنسان الكامل الذي نزع من نفسه الرذائل 
البني صلى هللا  قال  بالفضائل، كما  وجّملها 
عليه وسلم: »ال إيمان لمن ال أمانة له«، وقد 
الخيانة، قال  بأداء األمانات وحّرم  أمر هللا 
َتُخوُنوا هللاَ  اَل  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  تعالى: »َيا 
َتْعلَُموَن«  َوأَْنُتْم  أََماَناِتُكْم  َوَتُخوُنوا  ُسوَل  َوالرَّ

)األنفال: 27(.

الجزء الثاني عشر

بقلم: سونيا الحداد ثورة لبنان مرسال حمبة وسالم!

في  مثياًل  العربي  العالم  لها  يعرف  لم  ثورة  اليوم  لبنان  يعيش     
تاريخه.  ينتفض هذا الشعب الذي عانا وما زال أمر الويالت والقهر 
النار ليحلق في سماء  الفينيق يولد مجددا من جمر  والظلم، انتفاضة 

النور والجمال والحرية، هويته األزلية!
والنور،  والعلم  الجمال  الذي عاش حًرا رسول  األبي  لبنان  شعب 
الذي ذبح تحت غطاء الصمت وهجر من ارضه وانتهكت أعراضه 
المهد وال  في  ترحم من  لم  دولية وداخلية  إقليمية،  أجل مصالح  من 
قبل عمالء  الطائفية من  النعرات  تغذية  اللحد. حرب عاشت على 
ابنائها  قلوب  الرعب والحقد في  باعوا األرض والهوية، زرعوا 
يقبضون  بها سيجارهم،  يولعون  تحترق  النار  يتفرجون على  وهم 
يمكن  ما  والهواء وكل  البحر،  األمالك،  ويتقاسمون  الرؤوس  على 
لعقل بشري أن يتفنن به من انتهاكات ستهز ضمير العالم يوم تُكشف 

حقائقها.
٤٦ سنًة من السلب والتآمر باسم هللا ولم يكتفوا، ولم يشفقوا ولم يخشوا 

هللا وال حتى انّبهم ضميرهم، هذا لو تواجد لديهم ما تبقى من ضمير. 
المالئمة،  الحصص  بانتظار  بالنفايات  البالد  يتورعوا عن طمر  لم 
حرموا اجيال بأكملها من ابسط مكونات الحياة، وفتحوا األبواب على 
مصراعيها للمهجرين دون خطة عمل وطنية، ولكل المتعصبين دينا 
يتورعون عن  الطلب وال  الفوضى في رحابه ساعة  يعيثون  وكرها 
شتم شعبه واهانته بكل الطرق والتآمر عليه.  شعب أرادوا له الجنون 

والموت يأسا ولكنهم أخطأوا  الحسابات هذه المرة.
البلبل صقرا  يجعلوا من طير  ان  كافية  العهر كانت  ٤٦ سنًة من 
اليها.   النظر  يتجرأ  النور شعلة تحرق كل من  فراشة  جارحا،  من 
اليوم هذا الشعب هو من يقول كلمته األخيرة.  هو الذي يقرر مصيره، 
الدماء  الحمراء.  هذا شعب عرف طعم  الخطوط  هو من يضع 
والدموع، طعم الموت ولون الكسوف.  من تحت الرجمة ينهض يدا 
ان  اليمين  تحلف  له،  لبنان وحده هوية  تحمل علم  واحدة متشابكة، 
الحق هو الذي سينتصر وجميع الفريسيين سيدفعون الثمن… لم يعد 

للجريمة من مهرب.
انه  ابدا.    تنسوا  لبنان ال  انه  نعم 
المنارة التي تنير العالم ومنابره.  انه 
الحياة وتليق  الذي يستحق  الشعب 
الذي يعرف  العنيد  الشعب  انه  به، 

البالية  القواعد  تكسر جميع  بطولية  الى ملحمة  مأساته  كيف يحول 
التعصب والتخلف، نشيد  الجهل،  التحرر من سراويل  صارخا نشيد 
الفينيقي في  الملك  ابداع وحياة.  من يضاهي هذا  منبع كل  الحرية، 

مساره؟
هنيئا لك لبنان انتفاضتك البطولية هذه نموذًجا لعالم ينؤ تحت عبء 
استعاد  ابدا. متى  تتوقف  المسيرة وال  اكمل  الهمجية!…   العقول 
الفينيق رمق الروح، السماء وحدها هي حدوده… حلق ايها الفينيق 
المحبة والسالم، ارقص رقصة  المقدسة وانشر  في سماء ارضك 

الحرية، رقصة القيامة األزلية!
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أبو حجاج

 جمرد كلمة
إلى جوستان ترودو : 

أختارك الشعب لفترة ثانية ولكن عليك أال تكرر أخطائك مرة 
ثانية ! 

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

حضـور القصيـدة

»سلوكها غري حمرتم«... 
ملك تايلند جيرّد زوجته 

اجلديدة من ألقابها امللكّية

اآلف السائحني يتابعون تعامد الشمس على قدس 
األقداس بأبو مسبل

للبيع.. »حتفة فنية« ألحد تالميذ دا فينشي

مونيكا لوينسكي تنتج فيلما بعنوان 
»15 دقيقة من العار«

ملكة مجال مصر 
للكون

بسبب األمطار.. »لودر« لنقل عامالت 
االستثمار للمصانع يف بورسعيد

السريان  اَهلها هم اآلراميون و اآلشوريون األوائل و  السورية  الجزيرة    انها 
وقبائل عربية عريقة من مسيحيين ومسلمين عرب   والكلدان وطوائف مسيحية 

واالكراد وااليزيديين. 
أيضا األرمن والشراكس  لها  كانوا فخرا  والذين  المخلصين  الجزيرة  اهل  ومن 
السنيين،  الذين سكنوها وكانت منزلهم ووطنهم على مدى عشرات  والشيشان 
حيث جاؤوها والتجؤوا اليها هربا من ظلم ومذابح شردتهم ووجدوا فيها مالذا امنا 

وسكانها أهلوا بهم وكانوا اهلهم. 
السوريين ممن جاؤوا من مختلف  أيضا  الجزيرة  اَهل  ذلك ومن  الى  باإلضافة 

المناطق والمدن السورية. 
وثقافات  متنوعة  تاريخا وحضارات  الجزيرة   المجموعات زرعت ارض  وهذه 
يشهد عليها التاريخ تعود الى آالف السنين وهي شهدت بعضا من أولى التجارب 

والمحاوالت الحضارية لإلنسان. 
ومن المعروف ان الجزيرة هي من أغنى المناطق في سوريا من حيث األراضي 

الخصبة وزراعة القمح والقطن والفاكهة وفوق كل هذا النفط! 
وأقول بان الجزيرة ثرية وغنية بأهلها وتاريخها والشواهد األثرية والثقافية على 
والى  بل  المجاورة  المناطق  الى  ثقافتها  وبنتها ونشرت  التي سكنتها  الحضارات 

العالم. ومن يقرأ التاريخ عنها يعرف أهميتها. 
الجزيرة وعاصمتها الحسكة - مدينتي الجميلة - فيها مجموعة من اقدم الحضارات 
الغربيين والشرقيين واللقى  الباحثين واآلثاريين  اهم  اجتذبت  العالم والتي  في 

االثرية فيها تزين اهم متاحف العالم. 
الجزيرة اليوم جزء ال يتجزأ من سوريا ومن يحكم دمشق العاصمة السورية يحكم 

الحسكة والجزيرة. هذا الن المسالة هنا هي مسالة وحدة أراضي وسيادة وطنية. 
ومن هنا:

المسيحيون وأطيافهم المتنوعة في الجزيرة هم سوريون والجزيرة سورية. 
الجزيرة هم  العريقة وأقسامها جميعا وفروعها وابنائها في  العربية  القبائل 

سوريون والجزيرة سورية. 
المسلمون اوطوائفهم في الجزيرة هم سوريون والجزيرة سورية. 

االكراد في الجزيرة هم سوريون والجزيرة سورية. 
االيزيديون في الجزيرة هم سوريون والجزيرة سورية. 

األرمن في الجزيرة هم سوريون والجزيرة سورية. 
الشركس والشيشان في الجزيرة هم سوريون والجزيرة سورية. 

األتراك واالكراد احبتنا وجزء منهم اهلنا ولكن الجزيرة سورية. سورية. وسورية 
هي ام الجميع. 

ولكم أهلنا أهل الجزيرة وسوريا كل المحبة من مونتريال وكندا.

اجلزيرة السورية

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

في  مزاد  في  للبيع  تعرض    
فنية  تحفة  المقبل،  نوفمبر  منتصف 
للرسام  الخامس عشر  للقرن  تعود 
الذي  لويني،  اإليطالي برناردينو 
فينشي،  دا  ليوناردو  لفترة مع  عمل 
الخبراء لوحة  إليه بعض  وينسب 

»سالفاتور موندي« الشهيرة.
لوفاة  الـ500  بالذكرى  االحتفال  ومع 
دا فينشي وإقامة معرض كبير 
اللوفر اعتبارا من  له في متحف 
التي  اللوحة،  الخميس، تعرض هذه 
تمثل السيدة العذراء مع الطفل يسوع 
والقديس جاورجوس ومالك منشد، 
بين 1.8 مليون  يقدر  للبيع بسعر 

ومليوني يورو.

وكان برناردينو لويني )1480-
أحد تالمذة ومساعدي   )1532

دا فينشي الرئيسيين.
الفنية  وكان جامع األعمال 
الكبير، فرانسيس  البريطاني 
اللوحة  هذه  اشترى  كوك، 
ولوحة »سالفاتور موندي« في 
أنهما من أعمال  1900 على 

لويني.
بيعت »سالفاتور موندي«  وقد 
دا  إلى  المنسوبة  الشهيرة 
بسعر  اآلن، عام 2017  فينشي 
450 مليون دوالر، لكن ال 

يعرف مكان تواجدها راهنا.
لتستعيد وقد خضعت اللوحة المعروضة للبيع  لعمليات ترميم  في مزاد 

ألقها، وكان لويني المعروف بلوحاته 
السادس عشر  القرن  الجدارية في 

أشهر رسامي ميالنو.

لقب ملكة  اقتناص  ديانا حامد في  بين 20 متسابقة، نجحت  من    
جمال مصر للكون لعام 2019 وسط أجواء مفعمة بالسعادة والبهجة، 
السفراء ورجال األعمال  الماسة، وذلك بحضور عديد من  بفندق 

والفنانين والسيدات المهتمين بالموضة واألزياء.
ملكة جمال  لتمثيل مصر في مسابقة  بذلك  وتأهلت »ديانا« 
الوصيفة  لقب  الرازق  آية عبد  الدولية، كما حصدت  الكون 

األولى، في حين فازت ميرنا مكاوي بلقب الوصيفة الثانية.

أُح������اول ِص��ي��اغ��ة ق��ص��ي��دت��ي اجل���دي���دة

ب��رق��ي��ق م��ش��اع��ر أح��اس��ي��س��ي ال��ف��ري��دة

أن���س���ج ه��ي��ام��ي ب��ع��ب��ارات��ي ال��ول��ي��دة

ِل���� س���ْت ال��ن��س��اء ح��ب��ي��ب��ت��ي ال��وح��ي��دة

م���ام���ح ح��ي��ات��ي دواوي����ن����ي ال��ع��دي��دة

الش��هيدة وح���روفي  وظن��ونها  بجن��ونها 

تَ��ع��ِل��ن ح��ض��وره��ا ب��ح��ض��ور ال��ق��ص��ي��دة

العنيدة اجُل��م��ل  ف��ي  امل��ع��ان��ي  وخ��ض��وع 

الس��ديدة اللحظ��ة  في  مك��انها  لتتب��وأ 

اجلريدة ِلصفحاِت  األخ��ي��رة  الصفحة  ف��ي 

ب�����روِح ال��ت��ح��ّدي وخ��واص��ه��ا احل��م��ي��دة

تَ��ع��ِل��ْن وج����ودي ف���ي أب���ي���اِت ال��رش��ي��دة

املفيدة معانيها  ف��ي  وج���وِدك  وحقيقة 

وج���ود احل��ق��ي��ق��ة ف��ي م���دل���وِل ال��ع��ق��ي��دة 

السعيدة اللحظة  ف��ي  الشفايف  ودالل 

ح��ض��ور اجل���م���ال ف���ي أوق�����اِت ال��رغ��ي��دة

ب��ك��ام��ل م��ش��اِع��رْك مب��ا ف��ي��ه��ا ال��ش��ري��دة

احلشيدة مبشاع���ري  حض��وري  تستقبل 

ب���ص���ادق ه��ي��ام��ه��ا وس��ع��ادت��ي األك��ي��دة

وش����وق اب��ت��س��ام��ة تُ��ق��اب��ل��ه��ا ت��ن��ه��ي��دة

ت��ت��خ��ط��ى مب������دادي حل��ظ��ات��ي ال��ب��ل��ي��دة

ال��وح��ي��دة معشوقتي  خل��ي��ال��ي  تستدعي 

ف��أس��ت��رج��ع ب��ق��رِب��ك أح��ام��ي ال��ب��ع��ي��دة

ل��ي��ع��ِل��ن ح���ض���ورِك ح��ض��ور ال��ق��ص��ي��دة

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

بقلم: كنده الجيوش
تناقلته وسائل إعالم    وبحسب إعالن رسمي 
محلية، فقد ُجّردت الممرضة السابقة بالجيش 
الوالء  التايلندي »سينينات« من رتبتها بسبب عدم 
الترقي  إذ »حاولت  للملك وألنها كانت »طموحة« 

بنفسها إلى وضع ملكة«.
البالغة  البيان: »تصرفات »سينينات«،  وأضاف 
للملك وال  تمنح أي شرف  العمر 34 عاًما، ال  من 

تفهم التقاليد الملكية وأن أفعالها تعود بالفائدة على 
تحاول رفع وضعها  كانت  أنها  إلى  نفسها، مشيًرا 

إلى نفس وضع الملكة سوثيدا«.
لنعمة جاللة  يُعتبر غير محترم  وتابع: »سلوكها 
الدين وسوء  بين رجال  انقسامات  الملك، ويسبّب 
الرتب  تم تجريدها من جميع  لذا  الناس،  بين  الفهم 

العسكرية واأللقاب الملكية«.

العمر 67 عاًما  البالغ من  تايالند  أن ملك  يذكر 
تزوج من عشيقته »سينينات« في حفل علني 
فاجيرالونغكورن«،  حضرته زوجته »سوثيدا 
الملك  قام  التايالندية،  الملكية  التقاليد  وحسب 
الماء االحتفالي على رأسها وكانت العروس  بصب 
قدمي  أقل من  على األرض في مستوى  مستلقيةً 

الملك.

السائحين ظاهرة  تابع اآلالف من     
بمعبد  األقداس  الشمس على قدس  تعامد 
يوم  صباح  مصر،  جنوب  أبوسمبل 
تتكرر  نادرة  فلكية  الثالثاء، فى ظاهرة 

مرتين كل عام 22 أكتوبر/فبراير.
أطول  فى  السائحين  واصطف اآلالف من 
منهم  طابور سياحى فى مصر حرصاً 
للملك رمسيس  الكبير  المعبد  إلى  للدخول 
إلى قدس  بأبوسمبل، وصوالً  الثانى 
المعبد  يبلغ عمقه داخل  الذى  األقداس 

60 متراً.
وقدمت فرق الفنون الشعبية البالغ عددهم 
العامة لقصور  للهيئة  تابعة  8 فرق 
وفنانة، وهى:  فنان  بإجمالى 300  الثقافة، 
المحلة  أسوان وتوشكى وبورسيعد وغزل 

الجديد، عروضها  وملوى وقنا وشالتين والوادى 
بساحة المعبد وسط تجاوب اآلالف من الحضور.

آثار  المنعم سعيد، مدير عام  الدكتور عبد  وأكد 
بدأت  الشمس  تعامد  أن ظاهرة  والنوبة  أبوسمبل 

القاهرة  بتوقيت  الساعة 5:49 صباحاً  تمام  فى 
الشمس على  بتعامد  دقيقة،  لمدة 20  واستمرت 
قدس األقداس داخل معبد أبوسمبل الذى تتسلل إلى 
إلى قدس األقداس فى عمق  مدخله الشمس وصوالً 

طوله 60 متراً.

آثار  كبير مفتشى  أحمد مسعود،  األثرى  وأضاف 
أبوسمبل، أنه تقرر فتح أبواب المعبد أمام الزائرين 
الثالثة فجرا،  الساعة  الشمس من  تعامد  لمتابعة 
لمتابعة ومشاهدة  السائحين والزائرين  لدخول 

ظاهرة تعامد الشمس على قدس األقداس.

    تولت، مونيكا لوينسكي، المتورطة في فضيحة جنسية لها عالقة بمحاولة عزل الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون إنتاج فيلم »15 دقيقة 
من العار«.

ويتوقع أن يسلط الفيلم الضوء على أشخاص تعرضوا لإلهانة والنقد 
العلني.

وقالت رئيسة قسم أفالم الفيديو المميز في موقع HBO اإللكتروني 
األمريكي، سارا أوبري، إن مونيكا، بصفتها ناشطة متخصصة في 

مقاومة المطاردة، هي أفضل شخصية الئقة لتحقيق هذا المشروع.
الماضي بأن،  أفادت في أغسطس  العالمية  يذكر أن وسائل اإلعالم 
مونيكا لوينسكي، تولت كذلك إنتاج المسلسل التلفزيوني المستوحى 
التاريخية  القصة  الكبيرة،  من كتاب، جيفري توربين »المؤامرة 
الـ42 بيل  للفضيحة الجنسية ..« عن عزل الرئيس األمريكي 

كلينتون.
يذكر أن الفضيحة الجنسية بشأن العالقة بين بيل كلينتون وعشيقته 
مونيكا لوينسكي اندلعت عام 1998 وكادت أن تؤدي إلى إقالة الرئيس 
الـ42 للواليات المتحدة حيث صوت مجلس النواب األمريكي مع عزل 

الرئيس، لكن مجلس الشيوخ عارض ذلك.

استعانت عامالت بالمنطقة الحرة 
لالستثمار بمحافظة بورسعيد، يوم 
األربعاء، بلودر من المتواجدين بالمنطقة، 
المصانع بسبب غرق منطقة  إلى  لنقلهم 

االستثمار في مياه األمطار.
وكانت شوارع أحياء بورسعيد خاصة 
مدينة بورفؤاد، قد غرقت في مياه األمطار، 

نتيجة سقوط أمطار غزيرة على كافة 
أحياء المدينة الساحلية.

اللواء عادل الغضبان، محافظ  وأصدر 
بورسعيد، قرارًا بتعطيل الدراسة بمدارس 
قرى الجنوب والغرب، ورفع الغياب 

بجميع مدارس المحافظة.

fzemokhol@gmail.com


