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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

اللبيب يفهم باإلشارة .. 
ما تفرضه مصاحل التجارة!!

  هل للحادث المأساوي الذي 
النفط » كوكوكا  ناقلتي  استهدف 
التير« في  كاريدجس« و »فرانت 
خليج عمان أمس الخميس، أي 
بالتوتر  عالقة من قريب أو بعيد 
العالقات  يسود  الذي  المحموم 
العربية واإليرانية –  اإليرانية – 
أنه مجرد رسالة  أم  األمريكية؟ 
ضمنية لما سيكون عليه الوضع 
في هذه المنطقة في حال استمرار 
اإلصرار األمريكي بتشديد الحصار 
االقتصادي على إيران وتهديدها 
المستمر بإمكانية توجيه ضربة 

عسكرية موجعة لها؟
بعض  من  أخير  تحذير  أنه  أم 
العسكرية  المليشيات والفصائل 
أوجهة  دولة  من  ألكثر  التابعة 
مغبَّة  من  العرب  َّم  الحكا لبعض 
القرن«  تمرير ما يسمى »بصفقة 
على حساب القضية الفلسطينية 

والشعب الفلسطيني؟
أم أنه من تخطيط وتنفيذ جهات 
أخرى بهدف إشعال الحرب في هذه 
البقعة الحساسة من العالم لتحقيق 
سواء  الخاصة  المصالح  بعض 
على المستوى المحلي أو اإلقليمي 
التشابك  الدولي في ظل هذا  أو 
المخيف والمختلط والمتقاطع أفقياً 
لمصالح كل هذه الجهات  ورأسياً 
أو اقليمياً  مجتمعة سواء محلياً 

أو دولياً؟
كتبته  لما  بي  يعود  الذي  األمر 
الرسالة«،  العدد 437 من »  في 
وقلت فيه بأن المنطقة ستشهد 
المسبوقة  من الحروب غير  نوعاً 
والتي ستنعكس نتائجها السيئة 
على كافة األصعدة والمستويات 
المحلية واإلقليمية والدولية والتي 
ستؤثر  على المصالح الحيوية 
العالم شرقاً  لجميع دول وشعوب 
وغرباً، خاصة لو عرفنا بأن الناقلة 
 Kokuka Courageous
التي استهدفت في خليج عمان 

بقذيفة صاروخية مملوكة لشركة  
 Kokuka Courageous
اليابانية وكانت تحمل علم بنما.. 
الناقلة األخرى  بينما تتبع ملكية 
التي أصيبت بطوربيد والمعروفة 
لشركة   Front Altair باسم 
نرويجية وكانت تحمل علم جزر 

مارشال.
فيه  قامت  التي  الوقت  في  هذا 
الفلسطينية  التحرير  منظمة 
بعض  ضد  حاد  بيان  بأصدار 
الدول الخليجية والعربية ودعت 
الواسعة  للمشاركة  الجميع  فيه 
في الفعاليات الرافضة »لصفقة 
البحرين«  »لورشة  أو  القرن« 
التي ستعم كل األراضي الفلسطينية 
بما  انعقادها،  عشية  المحتلة 
اللجوء والشتات..  فيها مخيمات 
التنفيذية  اللجنة  والتي أكدت فيه 
الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
خالل اجتماعها التشاوري أمس 
موقفها  هللا  رام  في  الخميس 
التي  البحرين  لورشة  الرافض 
لعقدها في  دعت اإلدارة األمريكية 

المنامة.
العوامل  وفي تقديري أن كل هذه 
المأساوي  الحادث  مشتركة وراء 
الذي استهدف ناقلتي النفط في 
خليج عمان باألمس وذلك الذي 
منذ  للنفط  ناقالت   4 استهدف 
في ميناء الفجيرة  الشهر تقريباً 
اإلماراتي، واللبيب يفهم باإلشارة 
.. ما تفرضه علينا مصالح التجارة 

الدولية!!
أطراف  مازالت  وهناك  خاصة 
خفية سوف تعلن عنها األحداث 
المأساوية القادمة في هذه المنطقة 
أعلنت  قد  السعودية  كانت  وإن 
الواليات  مع  تتفق  بأنها  بالفعل 
المتحدة األمريكية في تحميل إيران 
النفط  مسئولية استهداف ناقلتي 

في مضيق هرمز.
والبقية تأتي !!

5 سياسـة

year

     موافقة مجلس النواب المصري على منح الجنسية 
المصرية لكل من يدفع عشرة آالف دوالر كحد أدنى 
للحصول على الجنسية المصرية .. ارجو أال يشتمل 
هذا القرار على حق تجنيس األخوة الفلسطينيين وحتى 
التتهم اإلدارة المصرية بمحاولة تمرير صفقة القرن 
من خالل هذا التشريع وبالتالي ضياع الهوية والقضية 

الفلسطينية إلى ما ال نهاية !!
فرافيرو
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اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

استعداد مصري  إلطالق املسح السيزمي يف منطقيت 
البحر األمحر وغرب املتوسط

تسجيل أمريكي مصّور  تدعي أنه للجيش اإليراني وهو يزيل 
لغما من الناقلة اليابانية

شنغهاي : استمرار التعاون يف مسائل نزع السالح 
النووي ومراقبة عدم انتشاره

تركيا: سنرد إذا فرضت أمريكا عقوبات بسبب صفقة إس -400 الروسية

   وافقت لجنة الدفاع واألمن القومي في البرلمان 
المصري، مساء األحد، على تعديالت قانونية تسمح 
بمنح الجنسية لألجانب مقابل االستثمار، وذلك قبيل 

لمناقشتها،  للبرلمان  العامة  الجلسة  على  عرضها 
والتصويت عليها.

وأوضحت صحيفة الشروق المصرية، نقال عن رئيس 
لجنة الدفاع واألمن القومي في البرلمان، كمال عامر، 
القانون حددت شروط  الثانية من مشروع  المادة  أن 

منح الجنسية.
ونصت هذه المادة علي سلطة رئيس مجلس الوزراء 
منح الجنسية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة 
أو لغيرها من األشخاص االعتبارية العامة، أو أنشأ 
مشروعا استثماريا، وفقا ألحكام قانون االستثمار أو 
أودع مبلغا ماليا بالعملة األجنبية، وذلك علي النحو 
الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقال عامر إن مشروع القانون نص في مادته الثالثة 

طلبات  تفحص  الوزراء  بمجلس  وحدة  تأسيس  على 
الُمقدمة، على أن يصدر بتشكيلها قرار من  التجنس 
رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين 

عن وزارات الخارجية والداخلية واالستثمار والتعاون 
الدولي والجهات األمنية المعنية.

وتنص المادة علي تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة 
أو علي موقعها اإللكتروني، بعد سداد مبلغ 10 آالف 
دوالر أو ما يعادلها بالجنيه المصري، وتفحص الوحدة 
الطلب في موعد أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ تقديمه، 

مع مراعاة اعتبارات األمن القومي.
وفي حالة الموافقة المبدئية علي طلب رئيس مجلس 
الوزراء يُمنح طالب التجنس اإلقامة الموقتة في مصر 
لمدة 6 أشهر الستكمال اإلجراءات والبيانات المطلوبة.

وأشار عامر إلي أن المادة الرابعة تقضي بإلغاء المادة 
10 المتعلقة بتعريف األجانب ذات اإلقامة بوديعة، أما 

المادة الخامسة واألخيرة متعلقة باإلصدار.

    قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، 
طارق المال، إن بالده تسعى الستعادة دورها الريادي 

في تعزيز التعاون اإلقليمي والعالمي، وإطالق 
المسح السيزمي في البحرين األحمر والمتوسط.

وأضاف أن ذلك سيتم من خالل تنفيذ مشروعها 
القومي لتصبح مركزا إقليميا للطاقة عن طريق 
3 محاور عمل رئيسية، سواء على المستوى 

الداخلي أو السياسي أو الفني والتجاري.
وبحسب المال تتضمن تلك المحاور إصدار 
التشريعات الداعمة لالستثمار في مجاالت 
الغاز والبترول، حيث تم إصدار قانون تنظيم 
أنشطة سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيمي 
مستقل، مشيرا إلى أن مصر تمتلك البنية 

التحتية والتسهيالت الالزمة، من مصانع إسالة الغاز 
ومعامل التكرير ومستودعات التخزين إلى أرصفة 

الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول 
والغاز.

وأضاف أن مصر اتخذت خطوات 
الدول  مع  إقليمي  تعاون  إلقامة 
المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة 
شرق المتوسط، فضال عن شراكة 
مع االتحاد األوروبي في مجال 
الطاقة لتحقيق أقصى استفادة من 
المكتشفة  الطبيعي  الغاز  ثروات 
والمتوقع اكتشافها مستقبال، مشيرا 
إلى أنه تم تأسيس أول منتدى لدول 
غاز شرق المتوسط يضم الدول 
المنطقة،  هذه  في  للغاز  المنتجة 
يهدف إلى دعم التعاون من خالل 
حوار منظم ومستمر بين الدول 

المنتجة والمستهلكة واألطراف التي تقوم بنقل الغاز.
وخالل الجلسة قال المال، إنه قد تم إطالق مشروعين 

رئيسيين إلجراء المسح السيزمي في منطقتي البحر 
األحمر وغرب المتوسط.

  قال وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو اليوم الجمعة إن أنقرة 
”سترد بالمثل“ إذا فرضت الواليات 
المتحدة عقوبات عليها بسبب شراء 
أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 

الروسية.
وقال الوزير خالل مقابلة بثها التلفزيون 

التركي ردا على سؤال بشأن العقوبات 
األمريكية المحتملة ”إذا اتخذت الواليات 
نحونا  سلبية  إجراءات  أي  المتحدة 

فسوف نرد بالمثل“.
ونشب خالف علني بين أنقرة وواشنطن 
منذ شهور بسبب شراء تركيا أنظمة 
إس-400 التي من المتوقع أن تتسلمها 

الشهر المقبل.
وقالت واشنطن إن هذا سيؤدي لفرض 
عقوبات أمريكية على تركيا وأرسلت 
أنها ستستبعد  فيه من  تحذر  خطابا 
أنقرة من برنامج طائرات إف-35.

وتراجعت الليرة التركية أمام الدوالر 
التصريح  بعد هذا  ليرة  إلى 5.93 
وهو أدنى مستوى لها في أسبوعين.

وقال جاويش أوغلو ”نحن مصرون 
فيما يتصل بمسألة أنظمة إس-400. 
لن نتراجع خطوة بغض النظر عن 
المستحيل  من  أنه  مضيفا  النتائج“ 

إلغاء الصفقة.
وال تالئم أنظمة إس-400 األنظمة 
الدفاعية لحلف شمال األطلسي وتقول 
للخطر  ستعرض  إنها  واشنطن 
طائرات إف-35 التي تعتزم تركيا 

أيضا شراءها.

 أكد قادة منظمة شنغهاي، اليوم الجمعة، 
استمرار التعاون في مسائل نزع السالح 

النووي ومراقبة عدم انتشاره.
وقال البيان الختامي للقمة، التي عقدت 
في بشكيك عاصمة قيرغيزستان، “الدول 
األعضاء مستمرة في التعاون في مسائل 
نزع السالح النووي ومراقبة عدم انتشاره 
واالستعمال السلمي للطاقة الذرية والردود 
السياسية والدبلوماسية للتحديات اإلقليمية 

التي تواجه أنظمة عدم االنتشار”.
وأوضح البيان الختامي “زعماء الدول 
قائما  يؤكدون موقفا موحدا  األعضاء 

احترام  أساس  الحوار على  أن  على 
سيادة واستقالل ووحدة أراضي سوريا 

هو السبيل الوحيد للتسوية”.
وتضم منظمة شنغهاي للتعاون 8 دول، 
هي روسيا والصين وكازاخستان والهند 
وباكستان وطاجكستان وأوزبكستان 
وقرغيزستان، وهناك 4 دول أخرى 
تتمتع بصفة مراقب في المنظمة، وهي 
إيران ومنغوليا وأفغانستان وبيالروسيا.
وقال بوتين في وقت سابق من اليوم، 
خالل كلمة ألقها بالقمة، “لقد تم تحقيق 
نتائج حقيقية في الحرب ضد اإلرهاب 

الدولي في سوريا. وقد تمت هزيمة 
الروسية  المساعدة  بفضل  اإلرهابيين 
الشاملة للحكومة السورية الشرعية”.

وأضاف بوتين “عملية التسوية السياسية 
اللجنة  لتشكيل  والعمل جار  تقدم،  في 
الدستورية. المهمة ذات األولوية اآلن 
هي ضمان القضاء التام على المراكز 
تزال موجودة في  التي ال  اإلرهابية 
 ، إدلب  في  األول  المقام  سوريا، وفي 
وبالتوازي — زيادة حجم المساعدات 
اإلنسانية ودعم المجتمع الدولي إلعادة 

اإلعمار االقتصادي في سوريا”.

  نشر الجيش األمريكي في وقت متأخر الخميس تسجيال مصورا قال 
إنه يظهر الحرس الثوري اإليراني يزيل لغما لم ينفجر من أحد جوانب 
ناقلة نفط يابانية وذلك في وقت تحمل فيه واشنطن إيران المسؤولية بشأن 

هجمات هزت أسواق النفط العالمية.
ونشرت القيادة المركزية للجيش األمريكي أيضا صورا تظهر ما يبدو 
أنه اللغم المثبت مغناطيسيا على جانب الناقلة قبل إزالته في وقت الحق 

من ذلك اليوم.
وال يتم عادة الكشف عن مثل هذه الصور ويبدو أن نشرها يظهر الجهود 
الهجمات على  إيران عن  بمسؤولية  الدولي  المجتمع  األمريكية إلقناع 
الناقلة اليابانية كوكوكا كاريدجس والناقلة النرويجية فرنت ألتير. ونفت 

إيران بصورة قاطعة االتهامات ضدها.
ووقعت انفجارات في الناقلتين أجبرت أفراد الطاقمين على تركهما في 

المياه بين دول الخليج العربية وإيران.
وقال بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش األمريكي إنه لوحظ 
اقتراب زورق تابع للحرس الثوري اإليراني من الناقلة اليابانية في الساعة 
4:10 مساء بالتوقيت المحلي. وأضاف في بيان ”جرت مالحظة وتسجيل 

إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس )مرفق التسجيل المصور(“.
ونشرت القيادة المركزية األمريكية أيضا تسلسال مفصال لألحداث ابتداء 
من تلقي قوات البحرية األمريكية نداء استغاثة من فرنت ألتير في الساعة 
السادسة و12 دقيقة صباحا ونداء مماثال من كوكوكا كاريدجس في الساعة 

السابعة صباحا.
األحداث  تسلسل  من  كثيرا  لكن 
اإليرانية  السفن  تركز على تحرك 
المركزية  القيادة  قالت  القريبة وما 
األمريكية إنه أمر إيراني بالسيطرة 
على بحارة الناقلة فرنت ألتير الذين 

جرى إنقاذهم.
وقال أوربان إنه بعد حوالي ساعة من 
نداء االستغاثة من كوكوكا كاريدجس 
الحظت طائرة أمريكية قارب دورية 
وعدة  هنديجان  من طراز  إيرانيا 
زوارق هجومية سريعة تابعة للحرس 

الثوري بالقرب من فرنت ألتير.
وأضاف أنه في الساعة التاسعة و26 

دقيقة طلبت القوات اإليرانية من سفينة أنقذت بحارة من فرنت ألتير ”نقل 
أفراد الطاقم إلى )زوارق الهجوم السريع( اإليرانية“.

وقال أوربان ”انصاعت السفينة هيونداي دبي للطلب ونقلت أفراد طاقم 
فرنت ألتير إلى )السفن( اإليرانية“.

وفي بيان صدر مساء يوم الخميس قالت البعثة اإليرانية في األمم المتحدة 
إن ”إيران ترفض بشكل قاطع الزعم األمريكي الذي ال أساس له فيما 

يتعلق بحوادث 13 يونيو وتدينه بأشد العبارات“.
ذلك  في  بما  المنطقة،  في  وحلفاءها  المتحدة  الواليات  إيران  واتهمت 

السعودية واإلمارات ”بدق طبول الحرب“.
وقال أوربان إن الواليات المتحدة ستدافع عن مصالحها محذرا من أن 

هجمات يوم الخميس هي تهديد لحرية المالحة الدولية وحرية التجارة.
وأضاف ”ليس لدينا مصلحة في خوض صراع جديد في الشرق األوسط“. 

وتابع ”مع ذلك سندافع عن مصالحنا“.

»النواب« يكشف حقيقة منح اجلنسية 
املصرية مقابل 10 آالف دوالر

قيل:
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بقلم:  رفاه السعد

  لم يخلو العراق يوما من االحداث 
بما فيها السياسية واالقتصادية واالمنية 
..اخرها حرائق كبيرة تلتهم محاصيل 
القمح والشعير بالتحديد أالف الدونمات 
ُحرقت والفاعل مجهول فيما اختلفت 
الحكومة على تسميتهم من ارهابيين 
الى ثأر عشائري الى تماس كهربائي 
الواقع  لكن  أو رمي عقب سيجارة، 
فالحريق ممنهج  ذلك  يقول عكس 
وأصبح يومي ولم يمر مرور الكرام، 
المحافظات توسعت وشملت محافظات 
والموصل  الدين  وصالح  ديالى 
لثروة  استهداف ممهنج   ، وكركوك 
البالد الوطنية رغم استمرار التحقيقات 

الفاعل. لمعرفة 
الحرائق جاءت بعد أن توقعت  هذه 
وزارة الزراعة ان يكون الموسم الحالي 
موسم اكتفاء ذاتي من محصول الحنطة 
وللمرة األولى منذ عقود لكن الفرحة لم 
تكتمل وقد ضاعت المحاصيل وتضرر 
المزارعون الذين يعتاشون عليها ففي 
كل موسم ينتظر الفالح الفرصة لبيع هذه 
المحاصيل والحصول على الربح الوفير 
ليكفيه وعائلته عام كامل، الفيديوهات 
المصورة من مزارع الحنطة والشعير 
اظهرت الهلع والبكاء والصراخ الذي 
انتاب المزارعون اثناء الحريق وهم 
يبكون حسرة على محاصيلهم فمنهم 
من يبيع منزله واخر سيارته ليكمل هذا 
االنجاز  وما إن ضاعت المحاصيل 

فهذا يعني ضياع حياته ..
الموضوع هو  في  المبكي  المضحك 
الوزراء عادل عبد  تصريح رئيس 

المهدي قائال لماذا نضخم االمور »هي 
ناسيا معاناة  ألف دونم«  كلها ٤٠  
المزارعين وعائلتهم، في حين دعى 
الحكومة  المنكوبة  المحافظات  نواب 
العراقية، إلى إعالن حالة الطوارئ 
في  المحافظة لمواجهة موجة الحرائق 
وطالبوا بإرسال المزيد من التعزيزات 
للحد من  الدين  إلى محافظة صالح 
انتشار ألسنة اللهب إال انه حتى االن 

لم تصل اي اعانات تذكر.
التصريحات اختلفت والمسئولين يخشون 
الجهات  من ذكر اسماءهم خوفا من 
الفاعلة فقد ذكر مسئول في وزارة 
الزراعة رافضا الكشف عن اسمه إن 
جميع حرائق حقول القمح والشعير بفعل 
فاعل ومن جهة واحدة، والتحقيقات 
تشير إلى تورط جهات منتفعة من بقاء 

العراق مستورداً لهذه المادة.
وأن خسائر الفالحين والدولة من تلك 
الدنانير،  مئات ماليين  بلغ  الحرائق 
إذ قدمت الحكومة للمزارعين قروضاً 
ومحفزات قبل الموسم، كما أنها ستكون 

ملزمة بتعويضهم أيضاً.
اما الخبراء االمنيين في الحرائق ومن 
العبيدي  أحمد  المتقاعد  العقيد  بينهم 
الحوادث  له إن هذه  لقاء  ذكر خالل 
بأنها مدبرة  يمكن وصفها سوى  ال 
فاعل الن نشوب حرائق في  بفعل 
المحافظات  بعدد من  مواقع عديدة 
في أوقات متقاربة أمر طبيعي، لكن 
من غير الطبيعي، أن تطال الحرائق 
المحاصيل مثل  من  متشابهاً  نوعاً 

القمح والشعير.

    قد يدهشك عزيزي القارئ أنّه من ضمن األبحاث العلميّة 
الموثّقة، هناك ٣٥٠٠ شخص تّم عالجهم وشفاؤهم من أمراض 
غير قابلة للشفاء مثل سرطانات الدرجة الرابعة، فيروس نقص 
المناعة، أمراض القلب، الفشل الكلوي، السّكري، ارتفاع ضعط 
الدم، أمراض الغدة الدرقية وأمراض المناعة وذلك نتيجةً الستعمال 
البالسيبو )placebo(. البالسيبو هو دواء وهمي عبارة عن حبّة 
دواء )حبوب سّكر مغلّفة( أو إجراء غير ضار أو حتّى عمليّة 
أو إرضاء  لتهدئة  تدبير مصّمم  جراحيّة مزيّفة. هو باختصار 

المريض نفسيّاً.
مثال على مدى فعاليّة البالسيبو

في عام ١٩٥٧ أصيب السيد رايت )Wright( بسرطان الغدد 
إلى نشوء أورام كبيرة في جميع  أدّت  اللّمفاوية بدرجٍة متقدمة 

أنحاء جسمه. –
ـ تمسُّكه بالحياة دفعهُ للتفتيش عن وإيجاد  الدواء واإلصرار على 

طبيبه د. وايت أن يِصفه له في حين كان الدواء قيد التّجربة.
ـ  ظنّاً منه أّن المريض ميّت ال محالة وأنّه لن يراه ثانيةً، وافق 

الطبيب على وصف الدّواء.
إلى  تقلّصت األورام  الدواء  ـ في غضون أسبوع من استعمال 

نصف حجمها، وبعد عشرة أيام اختفت كلّياً.
ـ لكن صدور أّول تقرير عن الدواء واإلشارة إلى كونه غير فعّال 
أدّى إلى إصابة المريض بحالة إكتئاب شديدة وبالتالي عودة كّل 

أعراض السرطان الّسابقة. 
ـ هذه المّرة وألسباب بحثيّة فقط، أخبر الطبيب المريض أن الدواء 
األصلي لم يكن جيداً وأنّه حصل على دواء آخر شديد التركيز. ومن 
 .)Placebo( ثم حقن السيد رايت بمحلول ملحّي، أي لجأ إلى ال
ـ مّرةً أخرى اختفت األورام واختفى السائل الذي كان يمأل رئتي 

المريض والذي وجب سحبه عادةً باستعمال األدوية. 
ـ لكن بعد فترة صدر التقرير النهائّي الذي أشار إلى أن الدواء لم 

يكن مفيداّ على اإلطالق. بعدها بيومين توفي المريض.
الخالصة:

.)Placebo( ـ ذهاب األورام كان مثاالً على تأثير الدواء الوهمي
ـ عندما يُعطى المريض عالجاً وهميّاً سيشعر بتحسن من ١٨٪ 
إلى ٨٠٪ من المرات: وهذا الشعور يزيد من تفاؤل المريض، 

األمرالذي يمكن قياسه حسبما تشير األبحاث.
ـ ماذا يحصل إن أعطيت هذا  العالج الوهمي لمرضى السرطان 
وأخبرتهم أن هذا عالج كيميائي؟ سيتقيّأون ويفقدون شعرهم. وهذا 

ما يسّمى )nocebo( أي النتائج السلبيّة للدواء الوهمي.
ـ ماذا يحصل إن قال الطبيب للمريض أنه يعاني من مرض عضال 
بالسرطان  أنّه مصاب  أو  لبقية حياته  الدواء  تناول  إلى  ويحتاج 
  !)nocebo( الحياة؟ أيضاً  قيد  للبقاء على  ولديه خمس سنوات 
أال يعلم الطبيب أّن المباالته أو كالمه السلبي عن حالة صّحيّة 
يؤدّي إلى عدم إستجابه المريض للعالج؟ أم أنه يلّمح للمريض 

بأن يكتَب وصيّته في أقرب وقت؟
ما هو سر الشفاء؟

قد نتساءل أيّها أهّم، البالسيبو أم إيجابية التفكير أم الّرعاية الّطبيّة؟ 
لقد ثبت أّن أيجابيّة التفكيرعنصٌر أساسّي للشفاء ألّن التصميم على 
أمٍر ما يزيد من قدرة اإلنسان على المثابرة. لكن األكثر أهّميّة 
منها واألكثر فعاليّة هو الرعاية الصّحية الُمقدّمة من قّبل أصحاب 
أو األخّصائي اإلجتماعي(.  الممّرض  أو  اإلختصاص )الطبيب 
وال عجب أن بعض اإلبحاث تصف الطبيب على أنّه هو الدواء 
الوهمي. وخير مثاٍل على ذلك هو حين يخبر األطبّاء مرضاهم 
أنهم يعطونهم العالج الوهمي )Placebo(، وبالرغم من ذلك، 
الّشرط األساسي لتسهيل  تستمّر ظروفهم الصحية بالتحسُّن. إذاً 
ل آليّة  عمليّة الشفاء هو التعامل مع المريض بإيجابيّة وهذا ما يُفعِّ
لغياب  المؤّشر األكيد  الذاتي. لكن   الفطرية لإلصالح  اإلنسان 
هذه الرعاية هو ارتفاع نسبة مبيع العقاقير المهدّئة ومن ضمنها 

الباالسيبو بنسبة ٢٠٪ في عام واحد. 
كيف نستغني عن البالسيبو حسب العلوم الحديثة؟

بالنسبة ل Lissa Rankin، العافية ال تكون بمجّرد غياب التوتر 
فتمتُّع اإلنسان بالعافية يعني حصوله على رعاية صحية كاملة التي 
هي أكثر من مجرد اتباع نظاٍم غذائي معيّن أو برنامج تمارين 
أوامر  اتّباع  أو  النوم  أو الحصول على قسط كاف من  منتظمة 
الطبيب. نحن بحاجة إلى عالقات صّحيّة، وحياة مهنيّة صّحيّة، 
وحياة إبداعيّة صحيّة، وحياة روحيّة صّحيّة, وحياة جنسيّه صّحيّة، 
وحياة ماليّة صّحيّة, وبيئة صّحيّة. في جوهرها، نحن بحاجة إلى 
العقل الّسليم. وبالنسبة ل Bruce Lipton نحن بحاجة إلى الحياة 
والحب والسعادة. فالعالقات اإلجتماعيّة اإلنسانيّة الجيّدة  تقلّل من 
اإلصابة بأمراض القلب واألزمات الصّحيّة بنسبة ٥٠٪. وحضور 
الطقوس الدينيّة والحصول على حياة زوجيّة ناجحة وأخذ عطلة 

سنويّة يقلّل من اإلصابة بأمراض القلب بنسبة ٤٠٪. 
كيف يمكن للوزارات المختّصة أن تساعد في هذا المجال؟

واقع أّن نظام الرعاية الصحية في كيبيك متصدّع بسبب الروتين 
الطبّي البطئ جدّاً والنقص في عدد أطبّاء العائلة، يستوجب أن 
يتوقّف المرضى عن التفكير أن أجسامهم ليست من أعمالهم. هم 
بحاجة إلى التواصل مع أجسادهم واإلقتناع أنه بإمكان اإلنسان 
أن يساعد نفسه على الّشفاء. أّما الدّولة فواجبها تجاه الشعب كبير 

وال يمكن المساومة عليه أو التساهل معه. على الدولة 
ـ أن تسعى إلى تخريج أعداد كافية من األطبّاء بحيث يصبح بمستطاع 
المريض الوصول إلى طبيبه بشكل أسرع والطبيب إعطاء الوقت 

الكافي لمريضه والعمل في ظروٍف أقّل إجهاداً وأكثر أيجابيّة. 
لتحديث  بالتخطيط  تقوم  إلى مساعدي األطبّاء حين  ـ أن ترجع 
اإلجراءات الروتينية في المستشفيات وذلك بهدف اإلستفادة من 

خبراتهم ال تهميشهم كما يحصل حاليّاً.
ـ أن تطّور البرامج التعليميّة في جميع المراحل وخاّصةً الجامعيّة 
منها بناء على نتائج الدّراسات واألبحاث الحديثة وأن تدِخل مواضيع 
حياتيّة تساعد اإلنسان على تخّطي مشاكله للقيام بدوره الطبيعّي 

في الحياة على أكمل وجه. 
ـ أن تجد الحلول للتخفيف من حدّة التنافس في مجال القبول في 
كلّيات جامعيّة ذات صلة بمجال الطّب وأن تسعى لزيادة فُرص 

العمل وخفض نسبة البطالة. 
ـ أن تخّطط لتفعيل عمليّة اإلندماج اإليجابية في المجتمع ليببتعد 
المهاجر عن خلق كانتونات خاّصة بالعرقيّات المختلفة بحّجة أنّها 

توفّر له األمان وتخفّف من شعوره بالغربة. 
للقائمة تتّمة .... وللحديث تتّمة 

ضاعت احلنطة والشعير 

روسيا: مقاتلون سوريون هامجوا نقطة 
مراقبة تركية وليس اجليش السوري

رئيس برملان »طربق«: ال حمادثات سالم 
قبل حترير طرابلس

جونسون حيقق فوزا عريضا يف 
اجلولة األوىل من اختيار خليفة ماي

   قال الجيش الروسي الخميس إن مقاتلي المعارضة السورية هاجموا نقطة 
مراقبة تركية في محافظة إدلب وذلك في رواية مغايرة لما قالت أنقرة إنه هجوم 

شنه الجيش السوري.
وذكرت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق يوم الخميس أن القوات الحكومية 
السورية نفذت ما قدرت أنه هجوم متعمد أطلقت خالله ٣٥ قذيفة مورتر على أحد 
مواقع المراقبة التركية مما أسفر عن إصابة ثالثة جنود أتراك وألحق أضرارا 

بالعتاد والمنشآت.
لكن وزارة الدفاع الروسية في بيان لها ألقت باللوم في الهجوم على ”إرهابيين“ 
يتمركزون في إدلب وقالت إن الجيش التركي طلب من موسكو ضمان سالمة 

أفراده وقصف مواقع المسلحين.
وقالت وزارة الدفاع إنه نتيجة لذلك شنت طائرات حربية روسية أربع ضربات 

جوية على أهداف وفقا إلحداثيات مقدمة من الجيش التركي.
وقالت إن الضربات أسفرت عن القضاء على عدد كبير من المسلحين وتدمير 

الكثير من قطع المدفعية.

الليبي، عقيلة صالح،  النواب  استبعد رئيس مجلس     
إمكانية عقد أي محادثات سالم في بالده قبل بسط »الجيش 
الوطني الليبي«، بقيادة المشير خليفة حفتر، سيطرته على 

العاصمة طرابلس.
متأخر من مساء  مقابلة مع »رويترز«، في وقت  وفي 
األربعاء، شدد صالح على »صعوبة« العملية التي بدأتها 
لـ«تحرير«  الماضي،  أبريل  قوات حفتر، مطلع شهر 
طرابلس، مشيرا إلى أن المجموعات المسلحة التي تسيطر 
مليونين من سكانها  أكثر من  العاصمة تستخدم  على 

»دروعا بشرية«.
وأوضح أن سبب تأخر تحرير المدينة هو سعي »الجيش 
الوطني« للحفاظ على أرواح المدنيين. وذكر أن الجيش 
ال يستخدم أسلحة ثقيلة لتفادي إلحاق األضرار بممتلكات 

الليبيين. المواطنين 
مدينة  يعقد جلساته في  )الذي  البرلمان  ورفض رئيس 

طبرق شرقي ليبيا( مقترحات موجهة 
إلى القوات التابعة لحفتر باالنسحاب 
إلى مواقعها السابقة على بدء الهجوم 
وقبول وقف إلطالق النار، قائال إن 
العملية العسكرية ال بد من حسمها، 

وأن أي حل سلمي لن يكون ممكنا قبل »تحرير« العاصمة 
إذا نجح  ثكناته  إلى  الجيش سيعود  أن  الليبية. وأردف 
طرف ما في حمل »المجموعات المسلحة« على الجالء 

من طرابلس بطريقة سلمية.
ويوم ٤ أبريل، أعلن حفتر عن بدء الهجوم باتجاه طرابلس 
من أجل تحرير العاصمة مما يسميه »المليشيات اإلرهابية«، 
التي يحملها المسؤولية عن الفوضى في البالد منذ اإلطاحة 

بحكم الزعيم الليبي، معمر القذافي، عام ٢٠١١.
الرئاسي في حكومة  المجلس  من جهته، أصدر رئيس 
الوفاق، فايز السراج، أمرا للقوات التابعة لحكومته، ببدء 

ما عرف الحقا بحملة »بركان الغضب« ضد »العدوان« 
على العاصمة.

وبحسب منتقدي حفتر فإن القائد األعلى لـ »الجيش الوطني 
السلطة غصبا، وتصرفاته  االستيالء على  يريد  الليبي« 
تؤدي إلى تفاقم النزاع بين حكومة الوفاق )المعترف بها 
دوليا( والسلطات الحاكمة على المناطق الشرقية من البالد 

والمعتمدة على قوات حفتر.
وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد أسفرت المعارك، منذ 
بدء القتال في ضواحي طرابلس، عن سقوط 6٥٣ قتيال، 
ألف  أكثر من ٣.٥  إلى إصابة  مدنيا، إضافة  بينهم ٤١ 

شخص وتشريد ما يفوق ٩٣ ألف شخص.

   يلتقي رئيس الوزراء الكندي جستن 
دونالد  األمريكي  الرئيس  مع  ترودو، 
ترامب، في البيت األبيض يوم ٢٠ يونيو 
الجاري للحصول على مساعدة الواليات 
المتحدة في الضغط على الصين لإلفراج 
منذ  بكين  في  المحتجزين  الكنديين  عن 
ديسمبر الماضي، والتنسيق معه للمصادقة 
على اتفاق التجارة الحرة الجديد ألمريكا 
الشمالية، وفقا لصحيفة “جلوب اند ميل” 

الكندية.
وأوضحت الصحيفة أن ترودو يأمل أيضا 
بينج  الصيني تشي جين  الرئيس  لقاء  في 
خالل قمة العرشين القادمة في اليابان بنهاية 
الشهر الجاري، بجانب رغبته في التنسيق 
القضايا  الرئيس األمريكي بخصوص  مع 

التي سيتم اثارتها خالل القمة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي بارز 

قوله إن األولوية خالل لقاء ترودو وترامب هو المساعدة في الضغط على الرئيس 
السابق  الكنديين رجل األعمال مايكل سبافور، والدبلوماسي  الصيني لإلفراج عن 

مايكل كوفريج.

واعتقلت الصين الثنائي الكندي في شهر ديسمبر حيث وجهت لهما اتهامات بالتجسس، 
حيث أبقت عليهما قيد الحجز االنفرادي، وتقول الحكومة الكندية إن اعتقالهما جاء 
كعمل انتقامي بعد اعتقال كندا للمديرة التنفيذية لشركة هاواوي الصينية في مقاطعة 

بريتش كولومبيا بالغرب الكندي بناء على مذكرة اعتقال من الواليات المتحدة.

    اقترب وزير الخارجية البريطاني 
السابق بوريس جونسون أكثر من تولي 
منصب رئيس الوزراء، بتحقيقه فوزا 
األولى من  الجولة  في  منافسيه  على 
اختيار حزب المحافظين زعيما جديدا 

خلفا لتيريزا ماي.
وتمكن جونسون أمس الخميس من تحقيق 
فوز عريض في التصويت الذي جرى 
بفارق  متقدما  المحافظين  النواب  بين 
آخرين ال  كبير على ستة مرشحين 
يزالون في السباق بعد استبعاد ثالثة.

وحصل جونسون أثناء التصويت على 
١١٤ من أصل ٣١٣ صوتا، تاله وزير 
الخارجية الحالي جيريمي هانت بـ٤٣ 
صوتا، وحل وزير البيئة مايكل جوف 
ثم  بـ٣٧ صوتا،  الثالثة  المرتبة  في 
وزير بريكست السابق دومينيك راب 
)بـ٢٧ صوتا( ووزير الداخلية ساجد 
جاويد )بـ٢٣ صوتا( ووزير الصحة 
)بـ٢٠ صوتا( ووزير  مات هانكوك 
التنمية الدولية الحالي روري ستيوارت 

)بـ١٩ صوتا(.
السباق  وخرج ثالثة مرشحين من 

بعد أن أخفقوا في الحصول على الحد 
الالزم من األصوات )١٧  األدنى 
وإيستر  ليدسوم  أندريا  صوتا(، وهم 

مكفي ومارك هاربر.
وستواصل عملية االختبار الستكمال 
استبعاد المرشحين يوم الثالثاء المقبل، 
إذ هذه العملية تجري على مرحلتين، 
أوال  المحافظين  النواب  بتصويت 
للمرشحين في سلسلة عمليات تصويت 
باستبعاد  تسمح  السري  باالقتراع 
أن  إلى  تلو اآلخر،  المرشحين واحدا 
يبقى منهم اثنان، ثم سيصوت أعضاء 
حزب المحافظين البالغ عددهم ١6٠ 
ألفا للمرشحين االثنين األخيرين بحلول 

يوليو.
الجديد  المحافظين  وسيتولى زعيم 
منصب رئيس الوزراء، المتالك حزبه 

أكثرية برلمانية كافية للحكم.
وسبق أن تعهد جونسون في حال توليه 
الحكم بإخراج بريطانيا في ٣١ أكتوبر 
األوروبي، بغض  االتحاد  المقبل من 
النظر عما إذا كان الطرفان سيتمكنان 

من االتفاق على شروط االنسحاب.

 ... )Placebo( الدواء الوهمي
حّل بديّل يف ظّل نظام طّب متعّثر؟ 

بقلم:  
أ.د. ناهدة العاصي

 nahida.assi@gmail.com

  يستكمل مساعد وزير الخارجية األمريكي 
ديفيد ساترفيلد، مشاوراته مع المسؤولين 
اللبنانيين، وسط حديث عن قرب موعد 
إطالق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل 

حول ملف ترسيم الحدود.
وقالت وسائل إعالم لبنانية، إن »حصر 
عقبة  يعد  لم  أشهر،   6 بـ  المفاوضات 
إنه  القول  يمكن  بل  المفاوضات،  أمام 
ما  أخرى  »مسألة  أن  إال  تجاوزه،  تم 
زالت قيد العالج، تتعلق ببرج المراقبة 
الحديدي الذي ثبتته إسرائيل فوق الجدار 
اإلسمنتي قبالة الطريق التي تربط منطقي 
»بوابة فاطمة« و«سهل الخيام«، مجهزا 

بأجهزة تجسس«. 
اللبنانية  الطاقة  وزيرة  تصريح  ورغم 
ساترفيلد  مع  اللقاء  بأن  البستاني  ندى 
كان إيجابيا، إال أن اإلعالم اللبناني لفت 
إلى أن »جولة الموفد األمريكي لم تحمل 
عوامل إيجابية هذه المرة، إذ بدا أنه جاء 

بأفكار إسرائيلية ال يوافق عليها لبنان، كما حمل أفكارا لبنانية ثابتة ال توافق 
إسرائيل على بعضها«.

وشملت لقاءات ساترفيلد األربعاء، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس 
العماد  الجيش  وقائد  بستاني،  ندى  الطاقة  وزيرة  الحريري،  الحكومة سعد 

جوزف عون، وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة.
وجاء في بيان صادر عن بري أنه »تم استكمال البحث في موضوع الحدود 
البحرية والبرية، حيث وصلت األمور إلى دقائقها ودقتها في الحفاظ على 

كامل الحقوق اللبنانية.« 
ووفق اإلعالم اللبناني، فإن زيارة ساترفيلد إلى لبنان، قد تكون األخيرة، إذ 
أنه سيتخلى عن منصبه في الخارجية األمريكية لديفيد شينكر، ويتسلم منصبه 

الجديد سفيرا لبالده في تركيا.
ومن المتوقع أن يستكمل ساترفيلد جولته في المنطقة، إذ سيتوجه في الساعات 

المقبلة إلى تل أبيب لمتابعة المباحثات.
وكان مسؤول إسرائيلي توقع في وقت سابق، أن تبدأ المفاوضات بين بيروت 

وتل أبيب، في غضون أسابيع.

   قال الفريق شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس 
العسكري االنتقالي في السودان، إن المجلس أحبط أكثر من 
محاولة انقالبية في الفترة الماضية، مشيًرا إلى أن السلطات 
العسكريين كانوا  تتحفظ على مجموعتين من  الخرطوم  في 
يخططون لمحاوالت انقالبية، فيما أوضح الفريق ياسر العطا 
عضو المجلس أن المحاولتين إحداهما قام بها مؤيدون لنظام 
الرئيس السابق عمر البشير واألخرى خطط لها عسكريون 

داعمون للحراك االحتجاجي.
وأعلن عضوا المجلس العسكري االنتقالي، في المؤتمر الصحفي 
الذي عقد مساء الخميس، في العاصمة السودانية الخرطوم، 
عدم القبول بلجنة تحقيق دولية في أحداث فض اعتصام القيادة 
العامة للجيش، والذي أسفر عن مقتل ما يتجاوز ١٠٠ شخص، 
الحرية والتغيير  الذي كان حددته قوى إعالن  الشرط  وهو 

الداعية لالحتجاجات في السودان، الستكمال المفاوضات مع 
المجلس العسكري.

وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، 
أن نقاط االختالف مع قوى إعالن الحرية والتغيير تتمثل 
في نسب المشاركة بالمجلس السيادي، رغم االتفاق على 
صالحيات أعضاء المجلس، مشيًرا إلى أن قوى »الحرية 
والتغيير« طلبت نقل المفاوضات غير المباشرة برعاية 

إثيوبية إلى أديس أبابا وهو ما يرفضه المجلس.
أنه لمس في مفاوضات  العطا،  ياسر  الفريق  وأضاف 
المجلس مع قوى إعالن الحرية والتغيير، »روًحا 
تفكيك  إقصائية« و«ديكتاتورية مدنية« و«رغبة في 

المنظومة األمنية«، على حد وصفه.
قال  التحقيق في أحداث فض االعتصام،  نتائج  وحول 

المتحدث باسم المجلس العسكري االنتقالي، إن التحقيق انتهى 
وستعلن نتائجه السبت المقبل.  

ترودو يلتقي ترامب يف البيت األبيض للضغط على الصني

لبنان.. ال موعد لبدء مفاوضات ترسيم احلدود مع إسرائيل

اجمللس العسكري يف السودان: أحبطنا حماوالت انقالبية وحنتجز منفذيها

إلعالناتكم يف الرسـالة
Tel: 514 961 0777   

 450 972 1414    
elressala@videotron.ca  /  

الرئيس اللبناني: يناشد بريطانيا وفرنسا باملساعدة 
يف إعادة الالجئني السوريني إىل وطنهم

   ناشد الرئيس اللبناني، ميشال عون، بريطانيا وفرنسا المساعدة 
على عودة الالجئين السوريين في أراضي بالده، الى وطنهم، بعدما 

أصبح أغلب سوريا آمنا.
وأثناء استقباله، امس الخميس، األميرة صوفي هيلين ريس جونس، 
زوجة األمير إدوارد )أصغر أبناء الملكة البريطانية إليزابيث الثانية(، 
أشار عون إلى أن عدد النازحين السوريين في بالده بلغ مليونا 
ونصف المليون، وذلك في الوقت الذي يبلغ فيه عدد سكان لبنان 

نفسه 4 ماليين ونصف مليون نسمة.
وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية، 
أن الرئيس عون تمنى أن تساعد بريطانيا ودول أخرى لبنان كي 

يتمكن من مواجهة أعباء هذه المشكلة.
وبحسب البيان، فقد تناول الرئيس عون قضية النازحين السوريين 
أيضا خالل لقاء جمعه في قصر بعبدا، الخميس، مع رئيس مقاطعة 
األلب- الكوت دازور الفرنسية، رينو موسولييه. وردا على سؤال 
حول تعثر إعادة النازحين إلى سوريا، لفت الرئيس اللبناني إلى أنه ال 
يجوز انتظار الحل السياسي لألزمة السورية الذي قد تطول، وبالتالي 

على الدول التجاوب مع رغبة لبنان في عودة هؤالء النازحين.



إدارة ترامب حتذر من هجمات جديدة على ناقالت النفط 
وتناقش اخليارات يف مضيق هرمز مع حلفائها

   أعلن مسؤوالن من اإلدارة األمريكية أنها تتشاور مع 
حلفائها حول اإلجراءات، التي يمكن اتخاذها لحماية المالحة 
الدولي في خليج عمان، محذرين من احتمال وقوع هجمات 

جديدة على ناقالت النفط.
ونقلت وكالة »رويترز« عمن وصفتهما بـ »المسؤولين الكبيرين« 
في إدارة الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، قولهما في تصريح 
لبعض وسائل اإلعالم، إن الواليات المتحدة تبحث مع حلفائها 
»خيارات مختلفة« لضمان حرية المالحة في خليج عمان، 
على خلفية حادث استهداف ناقلتي النفط في المنطقة فجر اليوم 
الخميس والذي حملت الحكومة األمريكية، على لسان وزير 
خارجيتها، مايك بومبيو، السلطات اإليرانية المسؤولية عنه.
وأوضح المسؤوالن، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن 
المالحة  تريد ضمان حرية  المتحدة  الواليات  أن  هويتهما، 
البحرية في مضيق هرمز ومنع عدم تقويض التجارة الدولية.
واعتبر المسؤوالن أن هجوم اليوم لن يكون األخير من نوعه 
في المنطقة، وقال أحدهما، ردا على سؤال حول احتمال تكرار 

مثل هذه الحوادث: »ال نعتقد أن ذلك نهاية«.
وتابع المسؤول: »نناقش اآلن وسنناقش الحقا مع شركائنا وحلفائنا 

كيفية  حول  المقترحات 
مشتركة  خطوات  اتخاذنا 
أننا، أوال، نحمي  لضمان 
نسمح  وال  المالحة  حرية 
الدولية،  التجارة  بتقويض 
وثانيا، أننا نحمي مصالح 
التجارية  وأصولنا  قواتنا 
والتابعة لشركائنا وحلفائنا«.  
أن  المسؤول  ورجح 
استهداف ناقلتي النفط اليوم 
قد يكون الغرض منه إثارة 
تداعيات سياسية وتقويض 
الوزراء  رئيس  زيارة 
الياباني، شينزو آبي، إلى 
طهران، مضيفا: »نعتزم أن 
نقدر بصورة دقيقة وجودنا 

في المنطقة والتهديد المتزايد التخاذ قرارات الحقة«.
وختم بالقول: »علينا النظر في التهديد بالنسبة إلى كوادرنا 

وقواتنا، كما نقوم بذلك دائما، وإنما كذلك التهديد بالنسبة إلى 
هذه النقطة الحيوية االستراتيجية. وهناك حجم كبير للتجارة 

التي تمر عبر مضيق هرمز يوميا«.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

كوريا الشمالية – فنزويال – 
إيران والصداع األمريكي 

 اصبحت أمريكا هي مصدر اإلزعاج الوحيد لهذا العالم 
بكثرة تصريحاتها وتهديدتها اليومية التي تتوعد وتهدد بها 
التصريحات  وتخرج  وإيران،  وفنزويال  الشمالية  كوريا 
األمريكية بين الحين واآلخر فمثاًل تقول عن مركز ابحاث 
في كوريا  نووي  بمجمع  أنشطة  أنه جرى رصد  أمريكي 
الشمالية ما يشير إلحتمالية استئناف بيونغ يانغ ألنشطتها 
النووية بعد فشل القمة األمريكية الكورية في شهر فبراير 
الماضي ، ثم تخرج التصريحات األمريكية التي تفيد بأن 
 ، هانوي  قمة  فشل  بسبب  5 مسئولين  أعدمت  يانغ  بيونغ 
وأمريكا مبدعة في تشويه صورة أي رئيس دولة تختلف 
افتراء وال  معه إعالمياً من خالل تصريحات من محض 

أساس لها من الصحة .
لتتوجه بتصريحاتها إلى أمريكا الالتينية فتعلن عن دعمها 
لمحاولة زعيم المعارضة في فنزويال خوان غوايدو الذي 
يحاول أن يطيح برئيسها الشرعي مادورو وينصب نفسه 
وزير  أعلن  الماضي  أبريل  وفي  منه  بداًل  للبالد  رئيساً 
الرئيس خوان غوايدو  بأن  بومبيو  مايك  أمريكا  خارجية 
بدأ عملية التحرير والحكومة األمريكية تدعم سعي الشعب 
هزيمة  يمكن  وال  والديمقراطية  الحرية  لنيل  الفنزويلي 
الديمقراطية كما دعا مستشار األمن القومي جون بولتون 
هذه  في  الشعب  جانب  إلى  للوقوف  الفنزويلي  الجيش 
العملية ، وكان الرئيس المنقلب غوايدو الذي نصب نفسه 
العاصمة كاراكاس محاطاً  إلى شوارع  نزل  للبالد  رئيساً 
بداية  وأعلن  المسلحة  القوات  وآليات  بأعداد من عناصر 
اليوم  تعبيره ولكن حتى  السلطة على حد  اغتصاب  نهاية 
موقف غوايدو يتارجح حيث أن الدعم الشعبي له ضعيف 
مادورو  الشرعي  للرئيس  داعم  فهو  الجيش  كذلك موقف 
بال  األمريكية  والتصريحات  األمريكي  الموقف  ويصبح 

نتائج ملموسة لها ومجرد فقاعات هواء . 
ثم تتجه البوصلة األمريكية نحو دولة الفرس فتهدد وتتوعد 
النظام الماللي بما ال يحمد عقباه وهي تتهم إيران بانتهاكها 
األتفاق النووي لكنها عبرت مجدداً عن أستعدادها إلجراء 
على  عقوبات  أمريكا  فرضت  ثم  مع طهران  محادثات 
فتناولت حبوب  إيران  أما  إيران  في  بتروكيماويات  أكبر 
أمريكا  سلوك  تغيير  تشترط  بأنها  الشجاعة وصرحت 
الخارجية  بومبيو وزير  التفاوض ويصرح  للموافقة على 
إيران من  للحوار مع  ويقول مستعدون  األمريكي مؤخراً 
ترى  أن  إلى  بحاجة  واشنطن  ولكن  مسبقة  دون شروط 
قوم  عند  قوم  . ومصائب  عادية  كدولة  تتصرف  إيران 
بين  العالقات  تصعيد  يدعمون  وإسرائيل  فالخليج  فوائد 
أمريكا وإيران ولكني أرى في النهاية أن ترامب ال يريد 
أن يحارب ال كوريا الشمالية وال فنزويال وال حتى إيران 
األموال  بجمع  أعمال مشغول  بطبيعته رجل  ترامب  ألن 
الحصول  مع  أمريكا  هبة  جاهداً على فرض  يعمل  وهو 
على أموال من هنا وهناك وخاصة أموال الخليج العربي 

لألسف .
youssef.zemokhol@yahoo.com
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ألعالناتكم يف الرسالة

بقلم: تيماء الجيوش

املرأة السورية 
وجرمية االجتار باألشخاص !!

    تم دولياً تعريف جريمة االتجار باألشخاص و وضع بروتوكول 
دولي على وجه الخصوص لحماية حقوق النساء و االطفال من هذه 
الجريمة منذ عقدين تقريباً. و جريمة االتجار باألشخاص هو انتهاك 
امام ممارسة حقوق أساسية و  خطير لحقوق االنسان و يقف عائقاً 
أصيلة مثل حق الحماية من العبودية و التعذيب و العنف الجسدي و 

حرية التنقل و العيش الكريم و حق الطفل في حماية خاصة. 
هذا األسبوع ضجت وسائل االعالم الكندية ال سيما CBC  بالخبر 
تم  التي  باالتجار باألشخاص و قصة فيكتوريا موريسون  المتعلق 
إجبارها من قبل رجل على المغادرة  من ويندسور في أونتاريو الى 
وينيباغ و كيف قام بحبسها في منزل و تعذيبها بالحرق و الكهرباء  
المتاجرة بجسدها  و الحبس في ثالجة  واستغاللها جنسيًا عبر 
والتهديد بإيذائها و ايذاء أهلها إن لم تفعل. استطاعت فيكتوريا الهرب 
الجاني )بافو( بجرمه اال هو االتجار  أقر   . الشرطة  الى  واللجوء 
باألشخاص وُحِكَم عليه بالسجن لمدة ثمانية أعوام. يحدث هذا الجرم 
للسلم او  في المجتمعات كافة و في االزمنة المختلفة ان كانت زمناً 

للحرب.. 
ولعلنا هنا عندما نورد في سياق نقاٍش ما او أبحاث أو مقاالٍت تحلياًل 
فإننا ال نجافي  الثورات والحروب والكوارث  او اشارًة عن أزمنة 
الحقيقة بالقول أن الكثير من التغييرات ذات النتائج المباشرة و غير 
المباشرة تطرأ على المجتمعات في هذه االزمنة. و هذه االخيرة أي 
النتائج غير المباشرة يصُعب احياناً حصرها  لكنها تتضح بمعالمها 
المتكاملة و بقوة بمرور الزمن. و من المنطقي واإلنساني ان يتجه 
النصيب  له  الحال  الحديث عن الضحايا وأعدادهم و هو بطبيعة 
األكبر من االهتمام الشعبي و اإلعالمي. . والمرأة هنا لها النصيب 
يقع منها و يفيض ألنها الطرف  النتائج و مما  المضاعف من هذه 

األضعف غير المحمي . 
على صعيد القانون الدولي و حقوق االنسان فإن االتجار باألشخاص 
تم ذكره بوضوح و بشكٍل شديد الصلة في كٍل من معاهدتي مناهضة 
العنف ضد المرأة في المادة ٦ )CEDAW, article 06( و اتفاقية 

)CRC, article 35( حماية حقوق الطفل في المادة ٣٥
على الصعيد المحلي السوري، كان االتجار باألشخاص محاًل للبحث 
العربية  البلدان  العديد من  التشريع في سوريا مثلها مثل  القانوني و 
الجرم  الى خطورة هذا  المجتمعات  تنبهت  الثانية.  بداية األلفية  منذ 
الفئات األضعف اجتماعيًا على وجه  نيله من  و اتساع نطاقه و 
الخصوص المرأة و االطفال و تأثيره العميق و نتائجه على المدى 

البعيد . 
وضمن إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة االتجار 
العربية بسن قوانين  البلدان  العربي  قامت معظم  العالم  بالبشر في 
لمعاقبة هذه الجريمة و منها سوريا التي من حيث النتيجة صدر فيها 
المرسوم التشريعي رقم ٣ للعام ٢٠١٠ و الذي كان هدفه الرئيسي 
الدولي  التعاون  هو مكافحة جريمة االتجار باألشخاص و تعزيز 
في هذا اإلطار النه يقع غالبًا في اكثر من دولة و توجيه عناية 
خاصة مباشرة لحماية ضحاياها من نساٍء و أطفال مع التأكيد على 
يتم اعتبار  النساء واألطفال وال  أي  قانوناً  او عقابهم  عدم تجريمهم 
الوسائل  ُتقَدم  موافقتهم مطلقًا او االعتداد بها بل عوضًا عن ذلك 
الجرمي في  الوصف  اندماجهم االجتماعي. وتناول  الممكنة إلعادة 
المرسوم االستغالل و الجهل و اإلقناع و استخدام القوة في ممارسة 
لمدة سبع  الحبس  الى ان عقوبتها هو  االتجار باألشخاص و خلَُص 
النساء و االطفال و  ُتشدد في حال  وقوعها على  سنوات على ان 
استخدام السالح او السلطة الوظيفية او صلة الدم .......الخ. على أية 
حال لم يذكر الدستور السوري للعام ٢٠١٢ هذه الجريمة بل اكتفى 
بما نص عليه المرسوم رقم ٣ المذكور آنفاً و هو بهذا يشابه أيضاً كل 
الدساتير العربية باستثناء الدستور المصري للعام ٢٠١٤ و الدستور 
الذين نّصا و بوضوح على حظٍر دستوري  للعام ٢٠٠٥  العراقي 
فيما يتعلق باالتجار بالبشر وليس االتجار باألشخاص . هنا ال بد من 
المبدأ  بالبشر. من حيث  بين االتجار باألشخاص و االتجار  التمييز 
فكالهما ينصب على االستغالل لكن االتجار بالبشر هو أعم وأشمل  
ألنه يتناول العمل و تجارة الرقيق و التجنيد ولمن يريد التوسع فهناك 
القانون العربي النموذجي لمكافحة االتجار بالبشر بنصه الكامل  و 

الذي يُّشكل  أساساً قانونياً مفيداً لمعالجة هذا الجرم.
للحدود،  العابرة  النساء  اليوم مع اكتشاف شبكات دعارة االطفال و 
و مع كل ما وقع ويقع من عنٍف غير مسبوق في اكثر من بلد ناهيك 
بد من ان يشمل  انه ال  نقول  ثماٍن عجاف  عن سوريا عبر سنواٍت 
الدستور و القانون الجزائي بشكٍل مواٍز وصفاً اعم و ادق لهذا الجرم 
أو   ، العبودية جنسية، تجنيــد االطفال  يُذكر كتوصيٍف جرمي  كأن 
االنتقال من بلٍد الى بلد بتوجيه التهديـد باستخدام العنف او القوة  أو 
القـمع أو االختطـاف، أو إساءة استعمال  بـأي شـكل مـن اشكال 
السـلطة، أو بإغراءات مادية من تقديم مبالـغ ماليـة أو مزايـا بهدف 
نيل موافقـة شـخص من قبل شـخص آخر بقصد االسـتغالل. و مثاله 
العمـل بـدون أجـر مادي او راتب ، أو العمـل أو الخدمـات بال مقابل 
، و كل ما يشابه ذلك من ممارسات ، او االتجار  باألعضـاء البشرية 
مقابل ربـح مـادي، أو اسـتغالل النساء و االطفال في جرم دعـارة . 
قد يثور سؤااًل مشروعاً هنا كيف لنا ان ننادي بالمساواة ثم نعود لنشدد 
العقوبة  أليس من األجدى ان تكون  المرأة ؟  يقع على  عقوبة جرم 
الجرم ؟ هذا  لهذا  المرأة ضحية  واحدة و ال نشددها لمجرد كّون 
التمييز هنا  لصالح المرأة هو تمييز إيجابي و صحته تأتي من دونية 
المرأة ووقوعها فريسًة لضعف مكانتها االجتماعية و االقتصادية 
و السياسية في العديد من المجتمعات العربية أو التي تعاني ظروفاً 

قاهرة استثنائية مثل سوريا، اليمن، ليبيا، العراق ...الخ
وفقاً للعديد من التقارير اإلعالمية باتت سوريا من بلدن منشأ االتجار 
باألشخاص و بلغت نسبة الضحايا من النساء و القاصرات في هذه 
الجريمة ٦٥٪ .  الرقم محزن لكنه واقعي جداً بتصاعده في ظل 
الذي  القانون  التهجير و  في ظل غياب دور  الخراب و  الدمار و 
المجموعات  الديمقراطية و في ظل سطوة  المجتمعات  تتمايز به 
المسلحة و لعل في مقدمتها داعش و سباياها و ما قامت به من احياء 
ألسواق النخاسة و الرقيق و العبودية للمرأة . و ما يدمي القلب هو 
بالقوة في  للنساء و االطفال  المتطرفة  المسلحة  الجماعات  استخدام 
ناهيك عن الصور االخرى من  العسكرية كخٍط أول ،  مواجهتهم 

زواج القاصرات و السفر و الهجرة و عقود العمل الواهية . 
: )تفيد  المتحدة  العام لألمم  في اجتماٍع لمجلس األمن قال األمين 
القسري واالستغالل  العمل  بأن عدد ضحايا  الدولية  العمل  منظمة 
السنوية  العالم. وُتقّدر األرباح  أنحاء  21 مليون ضحية في  يبلغ 
150 مليار دوالر. وبعيًدا عن األرقام، هناك  بـ  الممارسات  لتلك 
ق مجتمعات، وتُرتكب  تكلفة بشرية؛ إذ يلقى أشخاص حتفهم، وتمزَّ

انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي(. 
القانوني ليس هناك من  النص  في ظل غياب او صعوبة تطبيق 
الى معالجتها من منظور استراتيجي لالجئين و  العودة  حل سوى 
أقترح  الدولي فهو ضرورة ملحة و  التعاون  بد من  . ال  النازحين 

التالي: . 
الجزائية تعريف  القوانين  الدساتير و  بد من تضمين كاًل من  ١-ال 

و عقوبات واضحة لجرائم االتجار باألشخاص و االتجار بالبشر. 
٢-ال بد من آلياٍت دولية وتنسيق للحد من هذه الجرائم  وتبنِّي معايير 

حقوق االنسان والقانون الدولي. 
٣- ال بد من إبداء اهتماٍم أعمق وأشمل أفقياً وشمولياً بمسألة الالجئين 

والنازحين اللذين باتوا هدفاً مستباحاً لهذه الجرائم. 
٤- ال بد من مبادرة عربية / دولية تحمل على عاتقها البنود الثالثة 
العربية االولى كانت ناجحة وأسفرت عن سن  المبادرة  السابقة. 
قوانين هامة في الوطن العربي. فلما ال تكون التالية شبيهتها و بمثل 
نجاحها و احتوائها لكل النتائج المباشرة و غير المباشرة التي تولدت 

في المنطقة العربية في العقد الماضي؟ 
قادٍر  بإيذاء طرٍف ضعيف او غير  يقبل  ال يمكن لضميٍر حي ان 
المعاقين و اصحاب  الالجئين و  على حماية نفسه/ها كاألطفال و 
االحتياجات الخاصة و النساء في زمن السلم ناهيك عن زمن الحرب، 

عماًل بقوله تعالى »ولكم في القصاص حياة يا أولى األلباب«.
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

هجوم على سفينتني أحبرتا من اإلمارات والسعودية ببحر ُعمان

بوتني يقول العالقات الروسية األمريكية تسوء أكثر فأكثر

روسيا حتذر من حتميل إيران 
املسؤولية عن استهداف ناقليت 

النفط يف خليج عمان

خامنئي يقول لرئيس وزراء اليابان إن ترامب »ال يستحق« الرد على رسالته

  استهدف هجوم جديد، ناقلتا نفط قادمتان 
من السعودية واإلمارات في مياه بحر ُعمان، 
صباح امس الخميس، ما أدى إلى حدوث 

انفجارين كبيرين بهما.
وأعلنت وكالة “رويترز”،  وفق مصادر، عن 
إصابة ناقلة نفط بطوربيد، ونقلت عن أربعة 
مصادر في الشحن البحري والتجارة، نبأ إخالء 
ناقلتين في خليج ُعمان، وبينت أن “الطاقم آمن”.
البحري والتجارة  بالشحن  أفاد مصدر  فيما 
للوكالة، أن “النيران ال تزال مشتعلة في 
النفط بعد حادث خليج عمان”، مبيناً  ناقلتي 
الناقلتين ترفع علم جرز مارشال  أن “إحدى 

والثانية ترفع علم بنما”.
التابع  البحرية  التجارة  وقال مركز عمليات 
إنه على علم  البريطاني  الملكي  لألسطول 
الساحل  بحادث شحن في خليج عمان قرب 
اإليراني، وأضاف المركز: “تتحرى المملكة 

المتحدة وشركاؤها األمر حالياً”.
بينت وكالة “بلومبيرج” األمريكية، أن  كما 
بالنفط  الحريق حملت  فيها  التي شب  السفينة 
البحر وفقاً  إلى  أبو ظبي قبل االنطالق  من 

لبيانات أولية.

النفط من  تنقل  وذكرت أن سفينة 
السعودية إلى سنغافورة “تعرضت 
ألضرار نتيجة هجوم محتمل” في 
بحر عمان، كما نشرت صورة 

لموقع الهجوم.
كما نقلت “بلومبيرج” عن األسطول 
األمريكي الخامس قوله إن “ناقلتي 
نفط تعرضتا ألضرار في حادث 
تخريب قبالة بحر عمان”، وإن 
“مشغلي إحدى ناقلتي النفط وصفوا 

الحادث بأنه بفعل هجوم”.
أفادت وكالة  السياق نفسه،  وفي 
“أسوشييتد برس” بأن هيئة السالمة 
البحرية البريطانية أصدرت تحذيراً 
من حادث غير محدد وقع في خليج 

ُعمان.
ونشر موقع عمليات التجارة البحرية بالمملكة 

المتحدة إحداثيات الهجوم في بحر ُعمان.
المفترض وفق ما نشره موقع  الهجوم  موقع 
عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة 
النفط  ناقالت  التي طالت  بشأن االنفجارات 

في بحر ُعمان.

وكانت أوردت وسائل إعالم إيرانية، اليوم، دويَّ 
انفجارين كبيرين بصورة متتالية ُسمع داخل مياه 
بحر ُعمان، مشيرة إلى أن المعلومات األولية 

تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.
وأوضحت أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا 
من الناقالت العمالقة التي كانت تحمل النفط 

الخام من منطقة الخليج.
كما تلقت موانئ في باكستان وُعمان نداءات 

استغاثة من ناقلتين نفطيتين ببحر ُعمان بعد 
انفجارين طالهما، وفق األنباء المتداولة.

ويأتي هذا الهجوم عقب هجوم سابق في ١٢ 
نفط سعوديتين  ناقلتي  به  استهدفت  مايو، 
ميناء  نرويجية في  وناقلة  إماراتية  وسفينة 
الفجيرة اإلماراتي، دون أن تؤدي إلى سقوط 

ضحايا، وأثارت قلقاً في المنطقة.

   قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين في مقابلة نُشرت أمس 
فأكثر،  أكثر  بين موسكو وواشنطن تسوء  العالقات  الخميس إن 
مشيرا إلى أن اإلدارة األمريكية الحالية فرضت عشرات العقوبات 

على روسيا.
وأعلن بوتين تقييمه المتشائم للعالقات قبيل قمة مجموعة العشرين 
في اليابان هذا الشهر والتي قد يجتمع خاللها مع نظيره األمريكي 

دونالد ترامب.
وظلت العالقات بين البلدين متوترة بسبب جميع القضايا من سوريا 
السياسة  إلى جانب مزاعم بشأن تدخل روسيا في  إلى أوكرانيا 

األمريكية وهو ما تنفيه موسكو.
وفي نص نشره الكرملين قال بوتين لتلفزيون )مير( ”إنها )العالقات( 

تتدهور، وتسوء أكثر فأكثر“.
وأضاف ”أرى أن اإلدارة الحالية أقرت عشرات القرارات بشأن 

فرض عقوبات على روسيا في األعوام القليلة الماضية“.
وقارن الرئيس الروسي عالقات بلده المضطربة مع واشنطن بما 
وصفها بعالقاتها المزدهرة مع الصين، وهي صداقة استراتيجية 

تثير قلق بعض صناع القرار في الواليات المتحدة.
وقال ترامب للصحفيين يوم األربعاء إنه سيجتمع مع بوتين خالل 
قمة مجموعة العشرين في اليابان. لكن الكرملين أعلن قبل ذلك 
بيوم أن فكرة االجتماع ”غير محسومة“ ولم تجر أي مناقشات 

بشأن التفاصيل بعد.

وعبر ترامب يوم األربعاء 
عن أمله في أن تكون 
للواليات المتحدة ”عالقات 
عظيمة مع روسيا“ لكنه 
تعهد بنشر ألف جندي 
أمريكي في بولندا وهي 
خطوة جاءت بطلب من 
وارسو لردع أي عدوان 

محتمل من روسيا.
وفي خطوة أخرى ستثير 
قطعا غضب موسكو قال 
ترامب يوم األربعاء إنه 
يبحث فرض عقوبات على 
مشروع خط أنابيب الغاز 
الطبيعي نورد ستريم ٢ 
ألمانيا  الروسي وحذر 
من االعتماد على روسيا 

للحصول على الطاقة.
وأشاد بوتين خالل المقابلة بالصين في حربها التجارية الراهنة 
مع الواليات المتحدة وقال إنه يأمل في عالقات أكثر سالسة مع 

واشنطن على الرغم من الصدع الحالي في العالقات.

وأضاف ”نأمل حقا أن يسود المنطق السليم في النهاية“.
التوصل مع جميع شركائنا، بما في ذلك  واستكمل ”يمكننا... 
العشرين  القرارات في إطار قمة مجموعة  األمريكيون لبعض 
المقبلة التي ستكون بناءة وستهيئ األوضاع المستقرة الضرورية 

للتعاون االقتصادي“.
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تعليق منها على األنباء  الروسية، في أول  الخارجية    حذرت 
عن استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان، اليوم الخميس، من أي 

محاوالت لتحميل إيران المسؤولية عن الحادث.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في تصريح 
صحفي: "أود االستفادة من هذه الفرصة للتحذير من االستنتاجات 
المستعجلة ومحاوالت تحميل الطرف غير الموالي لعدد من الدول 

المعروفة".
وأضاف ريابكوف: "تابعنا في اآلونة األخيرة حملة مشددة للضغط 
النفسي السياسي والعسكري على إيران. ومن غير المرجو أن تستغل 
األحداث المأساوية، التي حصلت اآلن وهزت سوق النفط العالمية، 

بغرض التأجيج الالحق للتوتر في سياق معاد إليران".
وشدد نائب وزير الخارجية الروسي على ضرورة "تقييم تداعيات 

الحادث السياسية وغيرها الحقا".
وأفادت تقارير إعالمية متعددة في وقت سابق من الهجوم على ناقلتي 
النفط "Front Altair" و"Kokuka Courageos" في مياه خليج 
عمان، ما أدى لغرق السفينة األولى، فيما أعلنت إيران عن إنقاذ ٤٤ 
شخصا من طاقمي السفينتين ونقلتهم إلى ميناء جاسك جنوبي البالد.

ويأتي هذا الحادث بعد أن استهداف ٤ سفن شحن )اثنتان سعوديتان، 
وإماراتية ونرويجية( قرب مياه اإلمارات في خليج عمان يوم ١٢ 
مايو، فيما اتهمت الواليات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم.

آية هللا علي خامنئي  الزعيم اإليراني األعلى    قال 
إنه  الخميس  يوم  آبي  شينزو  الياباني  الوزراء  لرئيس 
إلى  آبي  حملها  رسالة  على  الرد  من  حتى  جدوى  ال 
طهران من الرئيس األمريكي دونالد ترامب، في زيارة 
تهدف لتحقيق السالم لكن هجمات على ناقلتين في خليج 

عمان ألقت بظاللها عليها.
)إلى  خامنئي  علي  هللا  آية  األعلى  اإليراني  الزعيم 
يلتقيان  آبي  شينزو  الياباني  الوزراء  ورئيس  اليمين( 
حصلت  لرويترز  صورة  الخميس.  يوم  طهران  في 
عليها من الموقع الرسمي لخامنئي. )يحظر إعادة بيع 

الصورة أو االحتفاظ بها في أرشيف(.
وتشكل الهجمات على ناقلتي النفط أحدث واقعة تصعد 
من المواجهة بين الواليات المتحدة وإيران بعد أسابيع 

شهدت تشديد العقوبات األمريكية وحربا كالمية.
يابانية،  الهجوم  في  أصيبتا  اللتين  الناقلتين  وإحدى 
ظريف  جواد  محمد  اإليراني  الخارجية  وزير  وكتب 
على تويتر أن وقوع الهجوم أثناء زيارة آبي لطهران 

أمر ”مريب“.
وكانت اليابان من المشترين الرئيسيين للنفط اإليراني 
جميع  واشنطن  طالبت  عندما  الماضي  الشهر  حتى 
الدول بوقف كل واردات النفط اإليراني وإال واجهت 

عقوبات.
األعلى  الزعيم  لكن  ترامب  من  برسالة  آبي  وجاء 

اإليراني آية هللا علي خامنئي رفضها.
ونقلت وسائل إعالم رسمية إيرانية عن خامنئي قوله 
لتبادل  أهال  ترامب  أعتبر  ”ال  اليابان  وزراء  لرئيس 

الرسائل وليس لدي أي رد له اآلن أو في المستقبل“.
وعبر حلفاء واشنطن في أوروبا وآسيا مرارا عن قلقهم 
من أن التوتر بين الواليات المتحدة وإيران قد يتصاعد 
بعد  األربعاء  يوم  آبي  وحذر  حرب.  إلى  ليتحول 
اجتماعه مع الرئيس اإليراني حسن روحاني من وقوع 

اشتباكات غير مقصودة في منطقة الشرق األوسط.
في  المنطقة  إلى  إضافية  قوات  واشنطن  وأرسلت 
بتهديد  طهران  اتهامها  بعد  الماضية  القليلة  األسابيع 
هجمات  عن  المسؤولية  إيران  وتنفي  هناك.  المالحة 

على سفن.
أن  تويتر  على  ظريف  وذكر 
ناقلتي  على  الخميس  يوم  هجمات 
النفط ”المرتبطتين باليابان“ مريب 
الذي  اليوم  في  جاءت  أنها  خاصة 

التقي فيه آبي وخامنئي.
قطعه  تعهدا  إن  خامنئي  وقال 
بعدم  األخيره  اآلونة  في  ترامب 
إيران  في  النظام  لتغيير  السعي 

”كذبة“.
الجمهورية  تثق  ”ال  وأضاف 
اإلسالمية اإليرانية مطلقا في أمريكا 
المفاوضات  أبدا تجربة  ولن تكرر 
في  أمريكا  مع  المريرة  السابقة 
إطار خطة العمل المشتركة الشاملة 

)االتفاق النووي(“.
وتابع قائال ”لن تقبل أمة حكيمة وأبية التفاوض تحت 

الضغوط“.
أن  أكد  خامنئي  إن  طهران  في  للصحفيين  آبي  وقال 

إيران ليست لديها نية السعي المتالك أسلحة نووية.
الماضي  الشهر  لليابان  زيارة  خالل  ترامب  ورحب 

بمساعدة آبي في التعامل مع إيران.
وألغت واشنطن الشهر الماضي إعفاءات من العقوبات 
كانت تسمح لبعض الدول، بما في ذلك اليابان، بشراء 

النفط اإليراني.
وفي أحدث تحرك لها، منعت وزارة الخزانة األمريكية 
يوم الجمعة الشركات من إبرام أي تعامالت مع أكبر 
مجموعة إيرانية للبتروكيماويات استنادا إلى الصالت 

التي تربطها بالحرس الثوري اإليراني.
بعد  األمريكي،  الرئيس  ”فرض  آلبي  خامنئي  وقال 
اجتماعه معك والمباحثات بشأن إيران... عقوبات على 
قطاع البتروكيماويات. هل هذه رسالة تعكس الصدق؟ 

هل تظهر سعيه لمفاوضات صادقة؟“.
وأضاف ”اليابان بلد آسيوي مهم وإذا كان يريد توسيع 
نطاق العالقات مع إيران فعليه إبداء موقف حازم كما 
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ثبتت الرؤية
          في الوقت الذي كانت فيه 
أنظار المسلمين في كل أقطار العالم 
تتجه إلى السماء لتحري هالل شهر 
شوال لتبدأ العيد بعد الصيام، كانت 
الرؤية قد ثبتت حول ما يحدث في 
المنطقة، بعد أن دعا خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
عاهل المملكة العربية السعودية إلى 
المكرمة، يومي  ثالث قمم في مكة 
الخميس والجمعة األخيرين من شهر 
رمضان المبارك، خرجت بما يؤكد 
وحدة وتكاتف قادة دول مجلس التعاون 
الخليجي والدول العربية واإلسالمية 
الذين حضروا القمم الثالث، ووقوفهم 
التدخالت اإليرانية، وتأييدهم  ضد 
السعودية  العربية  المملكة  لموقف 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة تجاه 
الميليشيات  بها  التي قامت  األعمال 
الحوثية اإلرهابية المدعومة من إيران، 
من الهجوم بالطائرات المسيرة على 
محطتين لضخ النفط وسط المملكة، 
واألعمال التخريبية التي طالت أربع 
المياه االقتصادية  سفن تجارية في 

لدولة اإلمارات.
      لقد كان خادم الحرمين الشريفين 
واضحا وصريحا عندما قال في الكلمة 
االفتتاحية للقمة الخليجية الطارئة »إن 
ما يقوم به النظام اإليراني من تدخٍل 
في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، 
وتطويِر برامجه النوويِة والصاروخية، 
وتهديدِه لحريِة المالحة العالمية بما 
يهدد إمداداِت النفط للعالم. يُعد تحدياً 
سافراً لمواثيِق ومبادِئ وقوانين األمِم 
المتحدة لحفِظ السلم واألمن الدوليين. 
أربعِة  كما أن دعَمه لإلرهاِب عبر 
عقوٍد وتهديده لألمِن واالستقرار 
بهدف توسيِع النفوذ والهيمنِة هو عمٌل 
ترفُضه األعراُف والمواثيق الدولية«، 
التي  مؤكدا أن األعماَل اإلجرامية 
باستهداِف أحِد أهم  حدثت مؤخراً 
طرِق التجارة العالمية بعمٍل تخريبي 
تستدعي منا جميعاً العمَل بشكل جاد 
أمِن ومكتسبات دوِل  للحفاِظ على 

مجلِس التعاون.
     هذا الموقف الصريح والواضح 
التدخالت اإليرانية في شؤون  من 
الذين  المنطقة، من خالل وكالئها 
بأمن  بأوامرها، ويعبثون  يأتمرون 
بلدانها واستقرارها، دعمته تصريحات 
أنفسهم، فقد  السؤولين اإليرانيين 
اعترف علي فدوي، نائب قائد الحرس 
الثوري، غداة انعقاد القمتين الخليجية 
والعربية، بأن إيران تدعم الحوثيين 
في اليمن بكل ما تستطيع، شارحاً أن 

ما يمنع إرسال قوات إيرانية إلى اليمن 
كما يحصل في سوريا هو الحصار 
المفروض على اليمن، حسب تعبيره. 
وقال فدوي، في مقابلة مع القناة الثالثة 
الخميس  للتلفزيون اإليراني مساء 
الماضي »إن مساعدة الحوثيين بكل 
الطرق فرض علينا وفقا للقرآن، وإننا 
نقوم بهذا الواجب«، حسب تعبيره. 
وهو يأتي بعد أن ثبت أن إيران تقف 
خلف األعمال التخريبية، التي أكد وزير 
الخارجية األمريكي مايك بومبيو أن 
إيران كانت تُحاول من خاللها رفع 
أسعار النّفط من خالل استهداف ناقالٍت 
نفطيّة قبالة سواحل اإلمارات. وجاء 
تصريح بومبيو متزامنا مع تصريح 
آَخر لجون بولتون، مستشار األمن 
القومي للرئيس األمريكي، اعتبر فيه 
أنَّ من شبه المؤّكد أّن إيران تقف وراء 
قبالة  السفن األربع  عملية تخريب 
سواحل اإلمارات، قائال إن الواليات 
المتحدة ستقدم أدلة إلى مجلس األمن 
الدولي بأن إيران كانت وراء الهجوم. 
تبعث  الثالث كي  القمم  لهذا جاءت 
رسائل واضحة وحازمة لكل من 
أو يتعرض  الخليج  يتدخل في أمن 
للمملكة العربية السعودية واإلمارات 

العربية المتحدة.
     هذا الموقف الواضح والصريح من 
التدخالت اإليرانية في الشأن الداخلي 
الجانب  يقابله على  العربية،  للدول 
اآلخر موقف متخاذل ومريب من 
أطراف أخرى تدعي العروبة، لكنها 
تدافع دفاعا مستميتا عن إيران. هذه 
األطراف ال يخفي بعضها موقفه، بل 
يعلنه متخذا االصطفاف إلى الجانب 
اإليراني، بينما يحاول البعض الدوران 
إيران  بادعاء أن  الموضوع،  حول 

جارة ومسلمة.
     هذه األطراف تحاول من خالل 
وسائل إعالمها، التي أصبح دورها 
معروفا ومكشوفا، أن تبرْي إيران 
واإليرانيين من األعمال التخريبية 
التي يعرف الجميع أن إيران تقف 
خلفها، باالعتراف الصريح والضمني 
من قبل مسؤوليها. هذه األطراف لم 
يعد هناك مجال للمزيد من أكاذيبها، 
التي  الرؤية، واألكاذيب  ثبتت  فقد 
أجهزة إعالمها أصبحت  تروجها 
مكشوفة للجميع. لذلك فإن أنصاف 
المواقف أصبحت مرفوضة، وعلى 
يتحمل مسؤوليته، فال  أن  الجميع 
حجة ألحد بعد أن ثبتت الرؤية ولم 
يعد هناك مجال للمراوغة والمواقف 

الملتوية.
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الداخلية: اإلفراج بالعفو عن 149من نزالء 
السجون واإلفراج الشرطى عن 536 سجينًا

 اجتماع عسكري لبحث تطورات 
األوضاع يف خليج عمان

رئيس هيئة الرقابة اإلدارية: الفساد هو العدو األكرب لشعوب 
القارة األفريقية

بقلم: محمد منسي قنديل

خبيئة الدير البحري

 القاهرة/ فرج جريس:   
الفتاح  عبد  الرئيس  لقرار  تنفيذاً 
السيسي- رقم “″269/2019 الصادر 
بشأن اإلفراج بالعفو عن باقى مدة 
المحكوم  لبعض  بالنسبة  العقوبة 
عليهم الذين إستوفوا شروط العفو 
الفطر  بعيد   ” اإلحتفال  بمناسبة 
المبارك ” لسنة 2019 .. فقد عقد 
قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية 
اللجان لفحص ملفات نزالء السجون 
على مستوى الجمهورية ، لتحديد 
باقى  بالعفو عن  اإلفراج  مستحقى 
أعمال  إنتهت  حيث  العقوبة..  مدة 
على  القرار  إنطباق  إلى  اللجان 

“149” نزياًل ممن يستحقون اإلفراج 
عنهم بالعفو .

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص 
حاالت مستحقى اإلفراج الشرطى 
لبعض المحكوم عليهم .. حيث إنتهت 
 ”536“ اإلفراج عن  إلى  أعمالها 

نزياًل إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة 
الداخلية على تطبيق السياسة العقابية 
أوجه  وتوفير   ، الحديث  بمفهومها 
الرعاية المختلفة للنزالء ، وتفعيل 
اإلفراج  ألساليب  التنفيذى  الدور 
عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم 

لإلنخراط فى المجتمع.

 القاهرة/ فرج جريس:   
الدين  سيف  شريف  الوزير  أكد 
أن  اإلدارية،  الرقابة  هيئة  رئيس 
لشعوب  األكبر  العدو  هو  الفساد 
القارة األفريقية وإدراكنا بأن الفساد 
يمثل تحديا هائال أمام جهود التحول 
االستقرار  وتحقيق  الديمقراطي 
وبناء دول قوية قادرة على اختيار 
مقدراتها ومحاسبة المتورطين في 

إعاقة تقدمها.
كلمته  في   – الدين  سيف  وقال 
للمنتدى  الختامية  الجلسة  خالل 
الفساد  لمكافحة  األول  األفريقي 
بشرم الشيخ – إنه “خالل جلسات 
المنتدى استمعنا الكثير من الكلمات 
ووجهات النظر المختلفة، وتابعنا 

نقاشات جادة ترغب في الوصول 
إلى آليات حاسمة لمواجهة الفساد 
الكل  فقد عرض  عليه،  والقضاء 
رؤيته واستفاد الجميع من األخر”.

وأضاف: “نحن هنا في مصر نجدد 
دعم  في  االستمرار  على  العهد 
وتعزيز قدرات الكوادر األفريقية 
سواء بالمنح التدريبية أو بالتعاون 
اللقاءات  في  والمشاركة  الدولي 

والمنتديات”.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة اإلدارية، 
أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ 250 
منحة تدريبية للكثير من العاملين 
باألجهزة الرقابية وعقد عدة دورات 
في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة 
الفساد للعاملين بالبورصات واألجهزة 

الرقابية األفريقية والعديد من كبار 
قادة الدول األفريقية.. مؤكدا الحرص 
على إطالع المتدربين على أفضل 

للحد  الحديثة  الممارسات  أساليب 
وسبل  الفساد  انتشار  ظاهرة  من 

مكافحته ومنع حدوثه.

بقلم: علي عبيد الهاملي

مميش: قوة القارة األفريقية يف وحدتها والتكامل بني دوهلا

الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر كافة أشكال التدخالت 
اخلارجية يف الشأن الداخلي الليبيضاع اإلقليمية

البحتة  المصادفة  بفعل      
قرية  من  الرعاة  أحد  اكتشف 
“القرنة” ضياع ماعز صغيرة 
بالقرب  من قطيعه، كان يرعى 
الضفة  في  البحري  الدير  من 
في أرض طيبة  للنيل،  الغربية 
القديمة، مكان مليء بالمرتفعات 
الصخرية، تحيط بالمعبد الذي لم 
يكن شهيرا بعد تالل من الرمال 
توشك ان تغرقه، تسلق الراعي 
المرتفعات دون أن يجد أثرا ظاهرا 
الصمت  ولكنه وسط  للماعز،  
المخيم استطاع ان يسمع صوتها 
ضعيفا واهنا، واصل البحث حتى 
إلى  تؤدي  فتحة صغيرة  وجد 
حفرة عميقة وسط الصخور، وفي 
العتمة لمح عنزته الصغيرة، كان 
يمكن أن يتركها، ولكنه خشي أن 
يخصم صاحب القطيع ثمنها من 
أجره الضئيل، عاد للقرية سريعا 
واحضر حبال طويال، ربطه حول 
صخرة ونزل للحفرة، وهناك لم 
يجد العنزة فقط، ولكنه وجد سردابا 
بالتوابيت  مليئا  طويال وممتدا، 
الرخامية الضخمة، أدرك أنه قد 
وصل إلى خبيئة مهمة، ولكن ما 
يراه كان فوق قدراته، وعليه أن 
يلجأ طالبا للمعونة من أفراد عائلته  
“آل عبد الرسول”، أشهر تجار 

اآلثار  المسروقة في األقصر.
  مع الظالم انزلق افراد العائلة 
إلى الحفرة، كشفوا أغطية التوابيت 
للمرة األولى منذ ثالثة آالف سنة، 
كانت كثيرة ولكن األخ األكبر أدرك 
بخبرته أن بينها على األقل ثالثة 
عشرة تابوتا ملكيا، كل مومياء فيها 
تقبض بكفها على صولجان من 
ذهب، لم يجرؤ أحد من القرويين 
أن يمد يده  ليأخذ اي قطعة من 
الحلي رغم أنها كانت تتألق تحت 
ضوء المشاعل، ولكن األخ الكبير 
أمرهم في حزم ان يخرجوا جميعا، 
وأن يضعوا على الفتحة صخرة 
تحريكها،  الصعب  ضخمة من 
الرسول  البيت أخرج عبد  وفي 
المصحف وجعلهم يقسمون على 
عدم البوح بسر الخبيئة حتى ولو 
األرض،  السماء على  انطبقت 
وجرى االتفاق على خطة لتقسيم 
دفعة  يستخرجوها  لن  الغنائم، 
واحدة، فقط  قطعة أو اثنين في 
كل مرة ، وستباع لشخص موثوق 
آغا”،  القنصل “يوسف  به هو 
كان هذا الرجل ظاهريا قنصال 
أوربا، وفعليا كان  لبعض دول 
لآلثار،  صالته  ماهرا  مهربا 
وثيقة بأشهر متاحف العالم مثل 
اللوفر والمتروبوليتان، وباألثرياء 
الذين يهوون العاديات المصرية.

 وهكذا بدأت عملية النهب المنظم 
لخبيئة الدير البحري، واستمرت 
لشهور طويلة، تدفقت األموال على 
األسرة الفقيرة، كان لألخوة عبد 
الرسول النصيب األكبر، ولم يشك 
حراس اآلثار باألقصر في شيء، 
ولكن الشك جاء من مكان بعيد، 
فقد كان “جاستون ماسبيرو” مدير 
اآلثار المصرية يقضى الصيف 
كعادته في أوربا، وفوجئ بظهور 
األثرية  الحلى  من  كبيرة  كمية 
النادرة في األسواق وفي واجهات 
المتاحف، كانت قطعا فريدة من 
نوعها، ال يوجد لها نظير إال في 
األساطير القديمة، حين تفحص 
نقوشها وجدها تنتمي للكثير من 
القيمة  الملوك والملكات، عالية 
بطريقة مدهشة، وادرك ماسبيرو 
تم  قد  أكثر  أو  مقبرة  هناك  أن 
لم  اكتشافها سرا، مقابر عذراء 
يتم فتحها من قبل ومحتشدة بكل 
هذه الحلي القيمة، عاد إلى مصر 
سريعا، لكنه لم يذهب إلى  األقصر 
حتى ال ينتبه اللصوص لوجوده، 
“أميل  مساعده  يرسل  أن  قرر 
بروجش” أو برغش باشا  دون 
صفه رسمية، حتى أن المسئولين 
األقصر  في  اآلثار  حماية  عن 
أنفسهم لم يكن يعرفون بوجوده، 
اآلثار  يهوى جمع  مجرد سائح 
ويدفع أي ثمن في مقابلها، ولفت 
هذا أنظار التجار واللصوص في 
الوقت نفسه، ولكنه ظل يتجول على 
مدى شهر في البر الغربي دون ان 
يصل لشيء، ثم أوقعته المصادفة 
على واحد من فالحي “الجرنة”، 
عرض عليه عدة لفائف أصلية من 
البردى، ودفع له “بروجش” ثمنا 
مجزيا، ولكنه طلب منه شيئا أكثر 
أكثر، كانت  له  يدفع  قيمة حتى 
الحلي الثمينة تحت أمرة االخوين 

عبد الرسول، ولكن الفالح ظفر 
بتمثال جنائزي استطاع أن يخبئه 
في ثيابه وهو يتجول معهما في 
السرداب، كان هذا هو الخيط الذي 
يبحث عنه “بروجش” ، وقادته 
تحرياته إلى  الحبل السري الذي 
يربط بين األخوين عبد الرسول 
والقنصل يوسف آغا والذي عن 
طريقه تتدفق القطع األثرية إلى 
أوربا، المشكلة أنه لم يكن يستطيع 
القبض على األخير بسبب حصانته 
الدبلوماسية، ولكن بمساعدة حاكم 
قنا “داود باشا”  استطاع القبض 
على األخوين عبد الرسول، وكان 
الباشا تركيا عنيفا، عرض األخوين 
لشتى صنوف التعذيب ليعترفا، 
أخضع كل رجال القرية للتحقيق، 
ولكنهما شهدا في صالح األخوين، 
وأكتشف الباشا ان االخ األصغر 
يمكن أن يكون هو الحلقة األضعف، 
فأفرج عن األكبر وابقاه، ومارس 
ضده دورة اخرى من التعذيب، 
لدرجة أنه كان يطلق النار تحت 
قدميه، ولكنه األخ األصغر ظل 
صامدا، وأفرج عنه أخيرا ولكنه 
خرج من السجن محطما، يرى 
الباشا في كوابيسه طوال الليل، 
وكان غريبا أن يرى اخوه األكبر 
يمارسون  القرية  اهل  وبقية 
رحالت السرقة بشكل عادي، ال 
أحد يقدر تضحيته  وال األلم الذي 
تحمله حتى ال يشي بأحد منهم،  
التعويض طلب من  وكنوع من 
أخيه حصة أكبر من عائد البيع، 
فالعيون  رفض،  األكبر  ولكن 
انخفض  قد  والدخل  تترصدهما 
كثيرا، واستعر الخالف عنيفا بين 
األخوين، ودماغ كل واحد منهما 
أنشف من اآلخر، ووجد األصغر 
نفسه يسير بقدميه إلى قنا، حيث 
يالحقه  كان  الذي  الباشا  يوجد 
في كوابيسه ويعترف بكل شيء.

 أنفضح سر الخبيئة أخيرا، وتدفقت 
قوات األمن على المكان يتقدمهم 
“بروجش” ، هبط إلى السرداب 
الصخري ليجد التوابيت متراصة، 
محفور على كل غطاء اسم الملك 
بداخله، أعظم ملوك  الذي يرقد 
التاريخ ، أحمس محرر مصر من 
الهكسوس، رمسيس الثاني مؤسس 
أكبر امبراطورية، تحتمس الفرعون 
االسطورة، سيتي األول صاحب 
المسالت، أهينوا كلهم ، سرقت 
قالئدهم ونزعت الصولجانات من 
أكفهم، وفصلت رؤوس البعض 
عن أجسادها، ولكن بروجش ظل 
مذهوال، يرى الملوك الذين كانوا 
مجرد نقوش على الجدران وقد 
المقبرة  كانت  أمامهم،  تجسدوا 
تخص الفرعون أمنحوتب الثاني، 
قد جمعوا كل  الكهنة  أن  والبد 
مقبرته خوفا  في  األجساد  هذه 
من اقتحام اللصوص، خاصة في 
زمن االضطراب عندما خرج ابنه 
اخناتون عن دين اسالفه وتوجه 
للشمس كإله أوحد، أخرج العمال 
التوابيت من خالل الفتحة الضيقة، 
ورست دهبية الحكومة “المنشية” 
في النهر أمام الدير البحري وتم 
مشهد  في  إليها  التوابيت  نقل 
جنائزي مهيب، تراصت أجساد 
بجانب  الثالثة عشرة  والملوك 
بعضها إضافة إلى 39 تابوتا لم 
يحدد من فيها بعد، خرج أهالي 
النساء  القرية جميعا، واتشحت 
الذهبية  أطلقت  بالسواد، وحين 
صفارة الرحيل ارتفعت أصوات 
كانوا يودعون  العويل والبكاء، 
ملوكهم ومصدر رزقهم في الوقت 
نفسه، وواصلت الذهبية طريقها 

للقاهرة إلى المتحف المصري.
لماذا نتذكر هذه القصة اآلن رغم 
 ،  1853 عام  في  حدثت  أنها 
ومنها استوحى شادي عبد السالم 
“المومياء”، أهم فيلم في تاريخ 
نتذكرها ألن  العربية،  السينما 
سرقة االثار لم تتوقف حتى اآلن،  
وألنها زادت عن حدها الطبيعي 
واصبح كل من له عالقة باآلثار 
متهما فيها، بدءا من الوزير حتى 
الغفير، إلى حرم رئيس الجمهورية 
السابق، وألن اليونسكو أعربت عن 
قلقها من ارتفاع وتيرة السرقة لحد 
يهدد هذا التراث اإلنساني بالتلف، 
وطالبت اليونسكو الدولة المصرية 
لتقوم بدورها من أجل حماية هذه 
الدولة وتفعل  تفيق  اآلثار، فهل 
تستسلم ألصوات  أنها  أم  ذلك، 
الذين   السلف  المتعصبين  حفنة 

يرفضون هذا التراث؟

عبد  الرئيس  أعرب  فرج جريس:  القاهرة/   
الفتاح السيسي، أمس الخميس، عن استعداد مصر 
لتقديم كافة اإلمكانات الضرورية من أجل مساعدة 
األشقاء الليبيين على تسوية األزمة الليبية، انطالقاً 
من مبادئ السياسة المصرية القائمة على التعاون 
والبناء والتنمية وتحقيق مصلحة الشعوب واألجيال 

القادمة واحترام قيم ومبادئ حسن الجوار.
بقصر  السيسي  الرئيس  استقبال  ذلك خالل  جاء 
االتحادية عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، 
وذلك بحضور كٍل من علي عبد العال رئيس مجلس 
النواب، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

السفير  الرئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  وصرح 
بسام راضي، في بيان، بأن الرئيس السيسي رحب 
برئيس مجلس النواب الليبي، مشيراً إلى األولوية 
القصوى التي توليها مصر لعودة االستقرار إلى 
الشقيقة ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً 
موقف مصر  اإلطار  هذا  في  ومؤكداً  ودولياً، 

الجيش  دعم  تجاه  يتغير  ولن  لم  الذي  الثابت 
الليبي في حملته للقضاء على العناصر  الوطني 
الليبية  السيادة  واحترام  اإلرهابية،  والتنظيمات 
تماسك  وتعزيز  أراضيها،  وحدة  والحفاظ على 
مؤسساتها الوطنية وحماية مقدرات الشعب الليبي 
الشقيق، ورفض كافة أشكال التدخالت الخارجية 

في الشأن الداخلي الليبي.
كما أكد الرئيس السيسي تقدير مصر ودعمها لدور 
المصدر  باعتباره  النواب  عقيلة صالح ومجلس 
الرئيسي للشرعية الفعلية في ليبيا، مشدداً في هذا 
الليبي هي اإلرادة  الصدد على أن إرادة الشعب 
المقدرة والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، 
ومعرباً عن ثقته في قدرة الشعب الليبي الشقيق على 
التغلب على التحدي الكبير الذي يواجهه والمتمثل 
في إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء 

دعائم األمن واالستقرار في كافة أنحاء ليبيا.
وأوضح المتحدث الرسمي أن عقيلة صالح أطلع 

األوضاع على  السيسي على مستجدات  الرئيس 
الساحة الليبية، معرباً عن تقديره للدور المصري 
في  واالستقرار  السلم  تثبيت  في  األهمية  البالغ 
ليبيا، وذلك في ظل العالقات األخوية والتاريخية 
التي تربط بين البلدين، ال سيما فيما يتعلق بالدعم 
في  الليبية  العسكرية  المؤسسة  لجهود  المصري 
مكافحة اإلرهاب والجماعات والمليشيات المتطرفة 
في ليبيا، سعياً نحو تهيئة المناخ المطلوب للتوصل 
إلى حلول سياسية وتنفيذ االستحقاقات الدستورية، 
بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة اآلمنة 

والكريمة.
وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أكد 
الدور المحوري المهم لمجلس النواب الليبي وكافة 
المؤسسات الوطنية الليبية إلعالء المصلحة العليا 
لدولة ليبيا والحفاظ على وحدة ترابها الوطني، ال 
سيما من خالل تسخير نقاط القوة والمميزات النسبية 

التي تتمتع بها ليبيا من موارد طبيعية وبشرية.

بالغ للنائب العام بشأن عرض 32 قطعة أثرية 
للبيع يف لندن

 القاهرة/ فرج جريس:  قال رئيس هيئة قناة السويس 
ورئيس الهيئة العامة االقتصادية لمنطقة القناة الفريق مهاب 
مميش، إن قوة القارة اإلفريقية في وحدتها وإحداث التكامل 
الالزم بين دولها وتعزيز قطاع النقل والبنية التحتية لتحقيق 

مزيد من النمو والتقدم.
جاء ذلك في ختام فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم لدول 
حوض النيل أمس الخميس، والذي نظمته وزارة الموارد 
المائية والري خالل الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري 
بعنوان )المالحة المائية الداخلية.. الفرص والتحديات(، 
بحضور وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد 
العاطي، والفريق مهاب مميش، وسفراء عدد من دول 
حوض النيل ودول الكوميسا، ورئيس هيئة النقل النهري 
وممثل وزارة النقل اللواء ياسر جالل، وممثلي مجموعة 
التنمية اإلفريقي وعدد من قيادات  دول الكوميسا وبنك 
هيئة القناة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع 

للهيئة في اإلسماعيلية.
وأضاف مميش – في كلمته خالل ختام الفعاليات – أن من 
بين أوجه هذا التكامل اإلفريقي البرنامج التدريبي الحالي، 
والذي يعد خطوة مهمة في طريق تبادل الخبرات وبناء 
الكوادر البشرية وزيادة التبادل التجاري بين الدول، مؤكًدا 
أن إفريقيا هي مستقبل التنمية واالستثمار عالميا، حيث أنها 

تضم العديد من الدول واألسواق الواعدة.
من جهته.. وجه وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد 
عبد العاطي شكره لهيئة القناة وقطاع نهر النيل بوزارة 
الري على الجهد المبذول في تنظيم البرنامج التدريبي، 
متمنيًا أن تصب الخبرة المعرفية التي تم اكتسابها ضمن 
هذا البرنامج في تأهيل الكوادر البشرية الالزمة لضمان 

نجاح المشروع الواعد.
وقال عبد العاطي: “إن إنشاء ممر مالحي بين بحيرة 
فيكتوريا والبحر المتوسط يعد حلًما لتحقيق التنمية واالزدهار 
لشعوب القارة السمراء؛ لتحظى بمستقبل أفضل لألجيال 
الحالية والمستقبلية، من خالل تعظيم االستفادة من نهر النيل 
وتحويله من مجرد نهر مائي إلى محور للتنمية يعود بالنفع 
على دول حوض النيل من خالل خفض تكلفة النقل وتقديم 
تسهيالت تجارية ومحلية وإقليمية بما يدعم حركة التجارة 
والسياحة بين الدول المشاركة وبين دول العالم، وهو ما 
سيسهم في تسهيل الوصول إلى األسواق اإلقليمية والعالمية، 

ودعم وضع المنطقة في النظام االقتصادي العالمي”.
ووجه شكره لـ)الكوميسا( على دورها الكبير في التنسيق 
بين الدول المشاركة في المشروع، كما تقدم بشكره للبنك 

اإلفريقي للتنمية لموافقته على تمويل المرحلة األولى من 
المشروع وهي مرحلة دراسات الجدوى،متمنيًا استمرار 
دعمه للمشروع في مرحلته الثانية، مؤكًدا أنه المشروع 

الصحيح لالستثمار.
وبدوره،أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل 
النهري ياسر جالل – في كلمته التي ألقاها نيابة عن 
وزير النقل كامل الوزير – عن سعادته بتواجد األشقاء 
األفارقة في هيئة قناة السويس رمز التحدي والتصميم 
التدريب  لتلقي  األنسب  المكان  واإلرادة، مما جعلها 
وتبادل الرؤى السيما في ظل المكانة الدولية الرائدة التي 
تحظى بها القناة في حركة التجارة الدولية، متمنًيا أن 
يحظى نهر النيل بهذا الدور لتوثيق العالقات والروابط 

بين دول حوض النيل.

  القاهرة/ فرج جريس: أبدت اللجنة الدائمة لآلثار المصرية، برئاسة الدكتور مصطفي 
وزيري األمين العام للمجلس األعلى لآلثار، في اجتماعها اليوم األربعاء، اعتراضها 

الشديد علي قيام صالة المزادات كريستيز بلندن بعرض 32 قطعة أثرية تنتمي 
للحضارة المصرية، من ضمنها رأس تمثال من الحجر منسوبة إلى الملك 

توت عنخ آمون للمزاد العلني يومي 3و 4 يوليو المقبل.
وطالبت اللجنة، التي تضم في عضويتها خبراء من وزارة اآلثار 
بيان أصدرته، بضرورة وقف  بالجامعات، في  اآلثار  وأساتذة 

البيع وعودة كل القطع التي خرجت بطريقة غير شرعية إلى مصر.
وكانت وزارة اآلثار قد خاطبت صالة مزادات كريستيز بلندن ومنظمة 

اليونيسكو لوقف إجراءات بيع رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون 
يوم ٤ يوليو المقبل، وطالبت بالحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة 

األثرية، وبأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
البريطانية وصالة  الخارجية  بمخاطبة وزارة  لندن  المصرية في  السفارة  قامت  كما 

المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ علي رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، ومطالبة 
الجانب البريطاني بوقف بيع باقي القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستيز.

يأتي ذلك في إطار حرص كل من وزارتي الخارجية واآلثار نحو التنسيق بصورة متواصلة الستعادة اآلثار 
الفترة في استعادة العديد من اآلثار المصرية المهربة من الخارج، حيث تكللت تلك الجهود بالنجاح  في  المصرية 

األخيرة كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

  ذكرت قناة “الحرة” األمريكية أن 
اجتماعا عسكريا ُعقد أمس الخميس على 
مستوى القيادة الوسطى ورئاسة األركان 
األمريكية لبحث تطورات األوضاع في 

خليج عمان .
وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع األمريكية 
اجتماعا عسكريا  بأن  “البنتاجون”، 
ُعقد، أمس الخميس على مستوى القيادة 
الوسطى ورئاسة األركان لبحث تطورات 

األوضاع في خليج عمان .
وقال المسؤول إن االجتماع ركز على 

مراجعة خطط الطوارئ .
في  أكد مسؤول  متصل،  سياق  وفي 
مجلس األمن القومي بالبيت األبيض، أن 
واشنطن تقدم المساعدات في التحقيقات 
الجارية لمعرفة من يقف خلف الهجوم 

على السفينتين في خليج عمان.



    اتخذ الفراعنة السنة النجمية لقياس 
السنة  رأس  بعيد  واحتفلوا  الزمن، 
يوم 11 سبتمبر من كل عام، وكانت 
الشهور القبطية أسماء آللهة فرعونية، 
وهذه األحداث المهمة ليست في تاريخ 
الحضارة المصرية القديمة فحسب بل 
في تاريخ البشرية جميعا، وكان هذا 
الحدث قبل قيام األسرة األولى، أي في 
الثالث واألربعين قبل الميالد،  القرن 
حيث كانت معظم دول العالم تعيش في 
ظالم الجهل الذي يخيم على عقولهم 

وأفكارهم.
واستخدم المصريون القدماء تقويما فلكيا 
منذ أقدم العصور، وتوصلوا إلى اختراع 
السنة، ويدل هذا على أنهم اهتموا بدراسة 
حركة الشمس الظاهرية وسط النجوم 
الثابتة، واستنبطوا ذلك من طول السنة 
النجمية، واحتفلوا بعيد رأس السنة أول 
القديمة  المصرية  للسنة  توت، كبداية 
المحتسبة وفًقا لظهور نجم   )6256(
الشعر اليمانية مرة واحدة في السنة، وهو 
كذلك مؤشر لقدوم الفيضان، وقد كان 
اختراع هذا النظام أو التقويم استجابة 
الزراعة،  الفيضان وظروف  لنظام 
األولى  الوهلة  كانت مصر من  فلقد 
حضارة زراعية بسبب الفيضان الذي 
أدى إلى خصوبة تلك األرض وأطلق 
المصري القديم على هذه األرض اسم 
“كيمت” أي األرض الكاملة التي بها 
كل شيء كالشمس والقمر واألرض 
والحياة والعالم اآلخر، وإن دل ذلك 
فيدل على مدى وعى المصري القديم 
ونضوج فكرة المستنير في ذلك العهد 
القديم، وعلى قيامه بمشاهدات منتظمة 
البد من تسجيلها بنوع من الكتابة ولو 

في مراحلها األولى.
والحظ المصريون القدماء، أن الفيضان 
ظاهرة سنوية تتكرر بانتظام، وأن نجمة 
الشعرى اليمانية تظهر في األفق مع 
الذي  اليوم  نفس  في  الشمس  شروق 
منف  مدينة  إلى  الفيضان  فيه  يصل 
عاصمة مصر حين ذاك، حيث كان 
الفلكيون المصريون “المتطلعون إلى 
السماء”، وأن الفيضان هذا هو دموع 
ايزيس ببكائها على زوجها ازوريس 
كما هو معروفه في الديانة واألساطير 

المصرية القديمة 
العمليات  رتبوا  هذا  أساس  وعلى 
والزراعية وتمكنوا من اختراع السنة 
المكونة من 365 يوما، وتقسيم السنة 
إلى اثنى عشر شهرا، وكذلك الشهر 
إلى ثالثين يوما مقسما إلى 3 أسابيع 
لكل أسبوع عشرة أيام وكذلك قسموا 

اليوم إلى ساعات.
واتحذ المصريون القدماء السنة النجمية 
وحدة أساسية في قياس الزمن وصناعة 
الزمنية  الفترة  التقويم، وقياسهم هذه 
دقة،  بكل  يوم  365 وربع  ومقدارها 
وبذلك يكون الفراعنة هم أصحاب أول 
أجمع، وتم  العالم  تقويم عرفه  وأقدم 
اكتشافه على جدران المعابد في مصر 
القديمة وهو 1 توت 6256 فرعوني 
وكانت السنة المصرية في أول شهر 
توت الموافق 11 سبتمبر من كل سنة 
12 سبتمبر من كل  ويوافق  عادية، 

سنة كبيسة.

وحتى اآلن نجد أن الشهور القبطية ما 
زالت تحمل أسماء آللهة فرعونية وهي:

توت
وبالهيروغليفية تعنى )تهوب( وسماه 
المتأخرون )إله العلم( وكانوا يحتفلون 
به في جميع أنحاء القطر لمدة أسبوع، 
اآلن  به  يحتفلون  األقباط  يزال  وال 

ويسمونه عيد النيروز.
بابه

)بى ثب وت(  بالهيروغليفية  وتعنى 
وهو إله الزراعة، حيث كانت األرض 

تغطى بالمحاصيل الزراعية.
هاتور

الجمال ألن في هذا  إله  الزهرة  اسم 
الشهر تتزين وجه األرض بالمزروعات، 
وينسب أيضا إلى حتحور )هاتور( في 
القبطية إله الحب والعطاء، ألنها تعطى 

األرض جمالها.
كيهك

وبالهيروغليفية )كا_ها_كا( وهو إله 
الخير أو الثور المقدس.

طوبة
)طوبيا( أي األعلى أو األسمى، وكان 
يطلق على إله المطر ومن اسمه اشتق 

اسم طيبة.
أمشير

إشارة إلى عيد يرتبط باإلله “مخير” 
العواصف  المسئول عن  اإلله  وهو 
وتعنى  مخير  جعابيب  والزوابع، 
بهذا  ألنه  وتطلق  أمشير،  عواصف 
الشهر العواصف والتغيرات المستمرة.

برمهات
أي  )بامونت(  تعنى  وبالهيروغليفية 
المحاصيل  فيه  وتنضج  الحرارة، 

الزراعية نظرا لحرارة الجو.
برمودة

)باراهاموت(  تعنى  وبالهيروغليفية 
وهو إله الموتى أو الفناء ألن فيه تنتهى 
المزروعات بعد جنى الثمار، ويدل أيضا 
على عيد الحصاد الفرعوني )رنودة(.

بشنس
وبالهيروغليفية تعنى )با خنسو( أي إله 
الظالم العتقادهم أنه يساعد على إزالة 
الظالم، ولهذا يكون في شهرة النهار 

أطول من الليل.
بؤونة

وبالهيروغليفية )با أونى( إله المعادن 
ألن فيه تستوى المعادن واألحجار ولذلك 

يسميه العامة بؤونة الحجر.
أبيب

الفراعنة كانوا  أي فرح السماء، ألن 
إله  فيه لزعمهم أن هوديس  يفرحون 
الشمس انتقم فيه ألبيه أوزوريس أي 

النيل من عدوه أيفون أي التحاريق.
مسرى

وبالهيروغليفية )مسو رع( أي والدة 
رع أو)سا رع( ابن الشمس.

أما عن الخمسة أيام الباقية من السنة، 
فسميت بالشهر الصغير، وهي أعياد 
اإللهة “إيزيس، وأوزوريس، وست، 
استخدم  وهكذا  ونفتيس، وحورس” 
المصريون القدماء أول تقويم فلكي منذ 
أقدم العصور، وتوصلوا إلى اختراع 
اهتموا  أنهم  على  يدل  وهذا  السنة، 
بدراسة حركة الشمس الظاهرية وسط 

النجوم الثابتة.

 بقلم: كلودين كرمة

بقلم : على أبودشيش 
المصرية اآلثار  خبير 

فأصبحت  قويا  كنت  ؛  كبيرا  فغدوت  كنت صغيرا    
هادئا فصرت  ؛ كنت  فبدوت مهموما  ضعيفا؛ كنت سعيدا 
مرتعدا ؛ كنت شجاعا مقداما ولكنى اآلن أحتسب لخطواتى؛ 
مدبرا  كنت  ؛  معين  إلى  أحتاج  فأمسيت  قويا  سندا  كنت 
لسائر األمور ولكن اآلن تابعا للظروف ؛ كان صوتى عاليا 
وصارخا فى وجه الشر ولكنى بديت اتحاشى المواجهات؛ 
وماال!  وأوفر حكمة  بأسا  واشد  خبرة  اكثر  اآلن  انى  مع 
ولكن يبدو ان ما اكتسبته على مر الزمان هو سبب حيرتى 
اصادق  ال  أصبحت   ، خبرة  اكثر  أصبحت  النى  وقلقى. 
الكثيرين ؛ وال أصادق إال بحذر ، وال أصدق كل ما يقال ، 
وال اعتمد على العهود والوعود ؛ ألن فى كثير من االحيان 
تنتهى  وحين  الظروف  فرضتها   ، اللحظة  وليدة  تكون 
 ... ويختفى صاحبها  بل  الوعود  تلك  معها  تنتهى  اللحظة 
ويبتعد  انسانا يحرص على حاله  منى  الحكمة جعلت  وأما 
عما يضره ، وأصبحت أكثر حذرا وحتى أصدق القول ، ال 
أجازف حتى ال أخسر ما خسرت من اجله أجمل أيامى و 
ضحيت فى سبيله بالكثير من متع الحياة و بهجة الشباب.. 
فى الصغر كنت أرفض الخيال وأتشبث بالواقع بما يحتويه 
حلوا كان أم مرا ، أما فى كبري فصرت انسج لنفسى نسيج 
جميل من وحى خيالى ألنى لم اعد احتمل ثقل األحزان. فى 
األصدقاء  األيام وخيانة  قسوة  أخشى  كنت ال  زمن مضى 
وهجر األحباب أما فى زمانى هذا ال احتمل حتى مشاهدة 
وأحاول  الصعاب  اتحدى  كنت  والغدر..  الخيانة  لقطات 
اكتفيت  ثم  والتميز ومن  النجاح  الذات وأصر على  إثبات 
أتحاكى  وأظل  أحرزته  بما  فاكتفيت  القدرة  لدى  يعد  فلم 
و  والتحزب  التعصب  أرفض وأشجب  كنت   .. وأفتخر  به 
 .. العاقبة  الفساد على األقل فى ميدانى وال أخشى  أحارب 
فلم  الفتن  من  والخوف  الفساد  لتفشى   ، األيام  هذه  فى  أما 

اعد اهتم فالشر ساد وعمت الفوضى.. وما الحل و الوضع 
أصابها  واالستقامة  انحدار  فى  فاألخالق   : مأسوى  أصبح 
مرض عضال ، والشرف أصبح له مقاييس مخلة ، والنجاح 
فاألمر وعكسه كل سواء  واالنضباط..  بالشرف  يتحلى  ال 
!! والعبرة بالنتائج ، والغاية تبرر الوسيلة ، وسيطر قانون 
أصبحت ردود  وكلها  العقل  الحق وغاب  ، وغاب  الغاب 
، ظالم  الظالم  سادها  فى طرقات  يتخبط  والكل   ، أفعال 
الفكر وتخلف المعتقد وجمود النظريات. يا لى من مخلوق 
بائس أمضى أياما وأياما يضع حجر األساس وقد شخت ولم 
يكتمل بعد البناء. لقد خارت قوتى وهبطت عزيمتى من ويل 

ما لقيت ومما رأت عيناى. 
ام سيشمت  ؟  بدأت  ما  أكمل  بقية حتى  العمر  فى  لى  وهل 
الشامتون بى ويستهزئ من اتبع االعوجاج وإعتلى الجبال 
وتحصن بها من اهوال هذا الزمان. ومع كل هذا يتبقى لدى 
قليل من األمل يكفى ليحمينى من شر الزمان ، والكثير من 
ابقى  بأن  قلبي حب طاهر ووعد صادق  يُحيى فى  اإليمان 
مادمت حيا إلحياء  وأسعى  األهواء  أنتصر على  و  إنسان 
القيم وإلنجاز المهام.. من يساندنى فله كل التقدير واالحترام 
ومن يتبرأ منى و يجد الف حجة ليبتعد ومن يستنكر األخالق 
وليذهب كل فى طريقه ألنه  فليبتعد   .. دينى  ولى  دينه  فله 
مهما احاط بى الظالم فسأظل شمعة تضيئ بنورها البسيط 
المعاندون  اتعبنى  ومهما  الصغار  يتعثر  ال  الطريق حتى 
فلن اميل عن الحق ولن استجيب إال لنداءات السالم .. “فما 
اوسع وأرحب الطريق الذى يؤدى الى الهالك “.. و “ماذا 

ينتفع اإلنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه.”
 أنا وإن كنت من زمن مضى ، لكنى افتخر بأنى أنتمى إليه، 
يغطى  ، ومازال جماله  األجواء  فى  ينتشر  ومازال عبيره 

قبح هذا الزمان.

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 14 juin 2019
الجمعة 14 يونيو 2019

شهور السنة القبطية عند الفراعنة

كنت... فأصبحت !! 
الصراع على سورية 

وأسباب حتوله إىل صراع سوري - سوري )3(
  تذكير: ال تهدف هذه الدراسة الطويلة نسبياً 
إلى تخوين أواتهام أحد بالمسؤولية عن ماحدث 

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

حديثاً إلى الجزائر والسودان. 
أود قبل أن أستأنف الحديث عن 
العصور اإلسالمية أن ألفت كريم 
نظر السيدات والسادة القراء إلى 
إيالء أهمية كبرى على خصائص 
الحكم األموي ألنني شخصياً أعتبر 
أنه أسس لمبادئ حكم ينطبق بشكل 
مانعانيه  كامل على  بشكل  أو  ما 
على  البعض  يعترض  قد  اليوم. 
صفات الحكم األموي التي ذكرت 

أدناه ألنه ظالم، وأن األمويين لم يكونوا كذلك. هذا 
صحيح، فلديهم بالمقابل من النقاط اإليجابيه الكثير 
الضوء بصورة  إلقاء  يهمنا هنا  ما  أيضا، ولكن 
أساسية على األسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن 

عليه اليوم من صراعات.  
أ( العصر األموي: 

بدأت التغيرات الجذرية بأساليب الحكم ومفاهيمه في 
عهد معاوية بن أبي سفيان الذي رسم معالم مراحله 
القادمه المستمرة حتى يومنا هذا، باستثناء فترة حكم 

عمر بن عبدالعزيز.
استلم معاوية الحكم بعد إعالن العصيان على الخليفة 

المنتخب. كان من أهم صفات حكمه أنه: 
١. اغتصب الحكم فكانت شرعيته مبنية على قوة 
السالح، وليس على توافق أكثرية المسلمين على 

اختياره بدون إكراه.   
٢. تصرف ببيت مال المسلمين وكأنه ماله الخاص 

خارجاً مرة أخرى عن األطر الشرعية. 
٣. أحدث نظام التوريث بالخالفة. 

بين  الموجودة أصاًل،  القبلية،  العصبية  ٤. شجع 
القيسية واليمانية واعتمدها وسيلة لتثبيت حكمه، هادماً 
جهد الرسول )ص( والخلفاء الراشدين بمحاربتها، 
امتدت  والتي  اإلسالمية،  الدولة  مفهوم  واعتماد 

جذورها - القبلية - حتى يومنا هذا. 
٥. قام فقهاء السلطان الذي اشترى فتاويهم بالمال 
بإضفاء الطابع الشرعي على قراراته وأفعاله. وقد 
وضعت كثير من األحاديث المنسوبة إلى الرسول 

)ص( في تلك الفترة. 
٦. بدأت في هذا العصر أيضاً عسكرة األنظمة من 
التي  الواسعة  الصالحيات  خالل 
منحت لعمالهم في مختلف األمصار.  
٧. لم تعد الحروب بعد اآلن غايتها 
الدفاع عن الدين أو نشره. إنما أصبحت 
حروباً غايتها الفتح والكسب المادي 

أو السياسي. 
٨. أصبحت الروح القبلية من جديد 

أساس شرعية الملك.  
ب( العصر العباسي: 

١. ثبت أبو العباس السفّاح )عام ١٣٢ 
العباسيين بمساعدة  هجرية( حكم 
أبي مسلم الخراساني الذي قتله أبو 

جعفر المنصور. 
٢. اعتمد المنصور على والء والته 
للبيت العباسي ماساعده على السيطرة 
والتخلص من اللعبة العشائرية التي 

كانت أساس الحكم األموي. 
٣. وصلت الدوله العباسية أوجها في 
عهد هارون الرشيد وكانت القوة العظمى في العالم 
وازدهرت بغداد وعرفت نهضة ثقافية وعمرانية كبيرة. 
٤. تزوج هارون إبنة عمه زبيدة حفيدة المنصور 
الفارسية  األمين، كما تزوج مراجل  له  وأنجبت 

وأنجبت له المأمون. 
٥. خالف األمين وصية والده وجعل إبنه ولياً للعهد 
فأعلن المأمون العصيان وقام رجاله بقتل أخيه فنقل 

عاصمته إلى مرو في خراسان. 
٦. أوعز إلى أخيه وولي عهده المعتصم بجلب 
العسكر التركي كمرتزقة واإلعتماد عليهم لتثبيت 

شرعيته. 
٧. نتيجة الحرب األهلية بين األخوين زالت البقية 
الباقية من هيبة الحكم وتتالت الثورات ونشأت على 
األطراف الغربية للدولة إمارات وراثية، قبل أن 

تسقط بغداد بيد هوالكو عام ٦٥٦. 
خالصة اليوم: أوضح الجزء األول مفاهيم وأسس 
لهم فضل  العباسيون كان  الحكم حتى يومنا هذا. 
السماح بالتدخل التركي والفارسي في الشؤون الداخلية 
للدولة والمنطقة قبل بداية الحروب الصليبية والتي 

نراها تتكرر اليوم. 
في العدد القادم سنلقي نظرة سريعة على اإلمارات 
التي تشكلت في عصر اإلنحطاط  والحروب الصليبية 
ونتوسع ما أمكن بفترة الحكم العثماني وتداعياته على 
المنطقة عامة وبالد الشام خاصة التي كان يطلق عليها 
أيضاً إسم سورية الطبيعية أو سورية الكبرى،التي 

الشك أن المنطقة تعاني منها حتى اليوم. 

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

الرهان على جناح »الكان« مبصر 
واملنتخب املغربي جدير 

باللقب  بالفوز 

عشق خيال 

شعر: إدوارد 

بقلم : خالد بنيصغي 

بقلم: سونيا الحداد

   اياكم ثم اياكم الثورة على الجهل والتعصب الذي ينخر 
انتشار  اياكم اإلعالن عن  ثم  اياكم  التحتية.   في أسسكم 
بيوتكم  الداخل في  يأكلكم من  بدأ  بينكم والذي  السرطان 
ومجتمعاتكم وحيثما تواجدتم.  إياكم ثم إياكم التحرك، في 
سبيل نشر الدعوة ونور الهدى في ربوعكم وربوع العالم 
النور حرق وتدمير كل شيء في  الكافر ولو كلّف هذا 

طريقه، سواء بالسلم او بالسيف….
إياكم أن تتحركوا ابدا في سبيل مواجهة امراضكم الخبيثة 
بناء امبراطوريات اسالمية سلفية ترتدي  الى  وتفّرغوا 
التي تجنيها من  الماليين  ربطة عنق عصرية وتتداول 
المتاجرة في الدين ولوازمه ومتطلباته في سبيل اإلرتقاء 
المقابل من مسوخ  ينتظركم في  الجنة، غافلين عما  الى 
ستنسيكم حليب امهاتكم الذي رضعتمونه يوما، ولكن هذا 
غير مهم آلنه سيكون هذا قدر من الخالق يشائه وله السمع 

والطاعة! 
الحرية وادعاء االشتراكية  الكتابة عن  اياكم  ثم  اياكم 
والسلفيه  للقوى اإلسالمية  تهللِّون ضمنيا  بالحقيقة  وأنتم 
فارغة  بكلمات  والعصرية  التاريخية  فتوحاتهم  وتهللون 
لئيمة ان دلت على شيء تدّل على انفصام في الشخصية 
استعباد  بين  تائهة  حائرة،  عاجزة  شعوب  وعلى 
اخوتهم  تنتظرهم مع  ام جنة   جنة األرض وخيراتها 
النصر، حاملين  لهم طريق  يمهدون  الذين  اإلسالميين 

العار لهم ولألنسانية...
اياكم ثم اياكم اإلدعاء بأنكم ابرياء اتقياء وأنتم في داخلكم 

تعرفون الحقيقة ولكن تتغافلون عنها، صامتون بانتظار 
األبرياء  بدماء  تتفوهون وتكتبون  المناسب كي  الوقت 
شهادة غزوات جديدة في رياض هللا الواسعة وقد تعددت 
لو  لها حتى  تفرحون  التي  الغزوات  وأنواع هذه  الوان 
فتحت  والكراهية في مجتمعات  األنشقاق  بذور  زرعت 
لكم ابوابها ومدت اليكم يدها، فقطعها ليس أهم من نشر 

نور الهدى! 
األندماج  في  الدفينة  برغبتكم  اإلدعاء  إياكم  ثم  إياكم 
الدولية، وأنتم تمجدون  العالم  واألنصهار في مجتمعات 
اسلمته وتعملون على كل األصعدة في سبيل تحقيق 
الرسالة، دون أي اعتبار لهذه المجتمعات وقوانينها 
وعاداتها وتقاليدها آل بل تحتقرونها وتنعتوها بأبشع 
النعوت الهمجية.  لم يعد شيئا بخافيا على أحد وقد فضخت 
الدفينة والتي يدفع  التواصل العصرية خباياكم  وسائل 
للحياة قبل غيرهم،  المسالمين والمحبين  المسلمون  ثمنها 
اليوم وليس الغد، والغد سيكون أبشع ألنكم آل تدرون بأنكم 
تحفرون قبوركم بأيديكم … هللِّوا هللِّوا فالجنة منكم أكثر 

وأكثر تقترب! 
للمسلمين واألسالم ألنني  اتهامي بكرهي  أياكم  ثم  أياكم 
نفوسهم  الذين بسبب جهلهم وظآلم  الجهلة  التافهين  أكره 
كثرت  وقد  ألوان،   والنحر  ابناءهم،  خيرة  ينحرون 
النعوش؛ يدمرون مجتمعاتهم، يقسمون العائالت والدول، 
الهدى بعيدون  في سبيل غرائزهم ومصالحهم وهم عن 

اآلف السنوات الضوئية... هللِّوا هللِّوا! 
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تنطلق فعاليات كأس األمم اإلفريقية األسبوع المقبل إن 
شاء هللا تعالى على أرض مصر 
العربية ، النسخة التي يراهن كل 
األفارقة على أنها ستكون األفضل 
على مر تاريخ هذه الكأس الغالية 
، وإذ نثق في قدرة مصر على 
إنجاح هذه الدورة فإننا نثمن ذلك 
الجتماع عدة عناصر نوردها على 

الشكل التالي : 
- البنية التحتية الهامة التي تتوفر 
عليها دولة مصر خاصة المالعب 
التي أصبحت جاهزة في األسبوع 
المنصرم بعد الترميمات التي لحقتها 
على مستوى العشب والكراسي 
الصحافيين  وشرفة  والمنصة 
.. دون  والمستودعات وغيرها 

أن ننسى الفنادق المصنفة في النجمة 4 والنجمة 5 ، 
إضافة إلى الوسائل اللوجيستيكية من طرق وحافالت 

وقطارات مكيفة .... 
- حب المصريين لكرة القدم بشكل ملفت للنظر ، مما 
التي ستلج  الجماهير  قياسية من  سيضمن مستويات 
المالعب ، ليس فقط لمساندة منتخبها المصري ، ولكن 
أيضا لمشاهدة مباريات جميلة في فن كرة القدم والتي 
يعشقها الجمهور المصري للفرجة التي تضمنها في 
اللعبة سواء  العريق في  لتاريخها  مبارياتها وكذلك 
على المستوى العالمي أو اإلفريقي ومن بينها منتخبات 
)المغرب – الجزائر – تونس – الكامرون – كوت 
ديفوار – نيجيريا – السينغال – غانا ( في انتظار أي 
مفاجأة من منتخبات أخرى كجنوب إفريقيا ومالي ... 
- رفع عدد المنتخبات المشاركة من 16 سابقا إلى 24 
حاليا وألول مرة سمح بتواجد أقوى المنتخبات دون 
أي غياب يذكر ، اللهم إذا استثنينا منتخب ليبيا الذي 
كنا نرجو أن يكون متواجدا في هذه الكأس ليرفع عدد 

المنتخبات العربية المشاركة 
- نقل تاريخ كأس األمم اإلفريقية من فصل الشتاء إلى 
فصل الصيف أيضا يساعد على نجاح هذه الدورة ، 
ألن ذلك سيسمح بتواجد جل الالعبين المحترفين إن 
لم نقل كل الالعبين ، فيما كان هناك صعوبات كبيرة 
في حضورهم ، والبطوالت األوربية أوغيرها لم تكن 
تصل إال لمرحلة الذهاب أو بداية اإلياب ، فيما يغيِّب 
هذا المعطى بعض المحترفين عن منتخباتها ألسباب 
مختلفة .. فقط هناك مشكل الحرارة التي تكون مفرطة 
في فصل الصيف بمصر وفي العديد من البلدان اإلفريقية 
، ونتمنى أن تتلطف األجواء من هللا رب العالمين ، 
ثم اختيار التوقيت المناسب إلجراء المباريات في آخر 

ليال  أو  المساء  أوقات 
الالعبون  يتغلب  حتى 

نسبيا على مشكل الحرارة ، وقد الحظنا اتجاه الكاف 

في جدول المباريات إلى هذا المنحى .. 
أمر  الكنانة  إلى أرض  اإلفريقية  الجماهير  تنقل   -
محسوم بإذن هللا تعالى ، وخصوصا جماهير المغرب 
العربي التي نراهن على أنها ستحج بكثرة عبر تنظيم 
التي ستحتضن  المالعب  إلى  الغرض  لهذا  رحالت 
مباريات منتخباتها ) المغرب – الجزائر – تونس ( 
من أجل تشجيعها والتمتع بمشاهدة أهرامات مصر 

ونهر النيل العظيم ..
نراهن على نجاح هذه الدورة إن شاء هللا على أرض 
مصر ، وسيكون النجاح مكتمل األطراف بالنسبة لنا 
المغربي بهذه  المنتخب  يفوز  على الخصوص حين 
الكأس الغالية التي غابت عنه لعقود طويلة لسوء الحظ 
حينا ، أو لسوء التحكيم أحيانا كثيرة ، بالرغم من توفره 
على منتخبات قوية جدا في جل الدورات السابقة والتي 
كانت دائما مرشحة للظفر بها من جل وسائل اإلعالم 
الرياضي العالمي والعربي واإلفريقي ، تماما مثلما يحدث 
في دورة مصر التي ستنطلق في أقل من أسبوع من 
اآلن ، وهو المرشح بقوة لما أبان عليه أسود األطلس 

في كأس العالم األخيرة ) روسيا 2018 (..
في الختام أجد في نفسي رغبة جامحة لمقاطعة سوء 
الحظ ، ونرجو أن يبتسم هذه المرة في وجه المنتخب 
المغربي على أرض األشقاء المصريين ويظفر بها 
إن شاء هللا تعالى ،  وفي انتظار ذلك فإنني أرشح إلى 
جانب أسود األطلس منتخبْين مؤهلْين بقوة للمنافسة 
الشرسة أيضا من أجل اللقب وهما : المنتخب المصري 
صاحب األرض والجمهور والعبيه المتمرسين والذين 
يقودهم المتألق “ صالح “ ثم المنتخب السينغالي الذي 
ظهر بشكل ملفت للنظر في هذا الموسم الكروي .. 

حظ سعيد للمنتخب المغربي .. ودمتم بود .

هللوا هللوا … 
اجلنة منكم أكثر وأكثر تقرتب!

صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

   يف االنتخابات األمريكية  الواليات الصغرية  ترِجح  
جناح مرشح  الرئاسة

الدوالر يعزز مكاسبه عاملياً مع تراجع اليورو واإلسرتليين

  في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام القادم ٢٠٢٠ 
الجمهورية األميركية  إنتخابات رئاسة  ستجري   
النواب - الكونجريس-  وثلث   ونصف عدد مجلس 
لم ولن تنجو    ، السينيت -   - الشيوخ   عدد مجلس 

الحمالت 
انتقاد أسلوب   المستقبل من  السابقة وفي  االنتخابية 
المرشحين  كافة ومن  ونظام االنتخابات سواء من 
السياسيين ومتابعي تطورات الحمالت  المعلقين 
الناخبين  أكبر عدد من  الحائز على  االنتخابية ألن 
ال يتسلم كرسي الرئاسة ،  لكن الناجح  في الرئاسة 
المندوبين -  هو من يحصل على أكبر عدد من 

إيليكتورال كوليج-.
إتحاد  المندوبين في مرحلة تأسيس   وضع نظام  
الواليات  وعندما كانت وسائل االتصاالت محدودة 
النائية معرفة حقيقة ما  المناطق  ويصعب  على 
يجري  في العاصمة والمدن الكبيرة ؛  تقرر تعيين 

مندوبين عن كل
منطقة نائية من أصحاب المعرفة فيها لينتخبوا عن 
المرشح  قناعتهم ومعلوماتهم عن  مناطقهم حسب 
. بعد إتحاد الشمال والجنوب ولتشجيع  األفضل 

الواليات الصغيرة  لالنضمام  إلى الوحدة  ولتشعر  
الكبيرة تقرر أن  الواليات  المساواة مع  بنوع من 
تعطى كل والية  كبيرة أم صغيرة مركزين  أثنين  
في مجلس الشيوخ  وعدد  نواب بنسبة عدد السكان 
؛ أما تمثيل الواليات  في  المندوبين - اإليليكتورال 
كوليج  - يكون  لكل عضو في  مجلس  شيوخ 
الوالية مندوب  ولكل  عضو في الكونجرس مندوب 
التوزيع يكون لكل والية ثالث مندوبين حد  بهذا  ؛ 
أدنى، بوجود خمسين  والية  يمثل  مجلس  الشيوخ 
أما عن  في -اإليليكتورال كوليج - مئة مندوب ؛ 
يمثلهم    - نائبا  الكونجرس ٤٣٥   - النواب   مجلس 
٤٣٥ مندوبا  ؛  بذلك  يكون مجموع عدد المندوبين 

   . -٥٣٥-
الذي يحصل على ٢٦٨ مندوبا  الرئاسة  إن مرشح 
-أكثر من النصف-  يربح كرسي رئاسة الجمهورية 

األميركية .
 بهذا التوزيع تتمتع الواليات الصغيرة - عدد سكان 
البعض منها نصف مليون  فقط -  بمندوبين  أثنين 
أثنين في مجلس الشيوخ مثلها مثل والية   عن  
الشيوخ  يمثلها مندوبان عن مجلس  بخمسين مليون 

أيضا . أما المندوبون عن النواب 
الكونجرس يكون عددهم  أعضاء 

الذين ينتخبون  الكونجرس  يساوي عدد أعضاء 
بحسب عدد السكان . 

الواليات الصغيرة مأتي  المندوب في  حسابيا يمثل 
المندوب في الواليات  بينما  ألف شخص تقريبا 
الكبيرة يمثل  ما ال يقل عن  ثمانمائة ألف شخص .

انتخاب أعلى  بقوة  الواليات الصغيرة  تتمتع  لذلك 
المندوبين في  -  الكبيرة في عدد  من الواليات 
اإلليكتورال كوليج -  ومن هنا  نستمع في أخبار 
كفة  الصغيرة رجحت  الواليات  أن  االنتخابات 

النصر في نتائج انتخابات الرئيس .
 في عدد من االنتخابات السابقة هناك ثالث واليات 
جنوبية – فلوريدا وثاوث كاروالينا ولويزيانا  -  
أرسلت نتائج مختلطة  نجح فيها مرشح جمهوري  ثم 
أرسلت  نتائج  مخالفة نجح  فيها مرشح  ديمقراطي 
؛ ثم أعيد تعداد الناخبين وتأخر إعالن المنتصر في 

انتخابات الرئاسة.
أما السر يوم تعداد األصوات  يبقى لماذا يتم تعداد 

أصوات الناخبين في الواليات الكبيرة  قبل تعداد أ

الواليات الصغيرة وتنعكس بشكل  ناخبي  أصوات 
فجائي نتائج االنتخاب .

الرئيس جورج  بوش  العقدين األخيرين نجح  في  
الحزب  الجمهوري ضد مرشح  الحزب  اإلبن  من 
أكبر  بالحصول على عدد  الديمقراطي - آل غور- 
بينما حصل آل  -إيليكتورال كوليج-  المندوبين  من 

غور على 
الحالة ذاتها في  الناخبين وتكررت  عدد أكبر من 
الحالي دونالد  الرئيس  السابقة ونجح  االنتخابات  
ترامب  من الحزب الجمهوري أيضا في الحصول 
على عدد أكبر من المندوبين في الوقت الذي حصلت 
الديمقراطي  السيدة هيالري كلينتون من الحزب 

على عدد أكبر من الناخبين .
أكثر المعلقين  الصحفيين وصفوا  طريقة االنتخابات 
األميركية بمعجزة يصعب فهمها وآمل أن تكون 
التفاصيل أعاله كافية وهي معلومات مترجمة عن 
عدد من وثائق ومقاالت في  الصحافة األميركية.  

  وسع الدوالر األمريكي مكاسبه أمام العمالت 
الرئيسية، خالل تعامالت يوم األربعاء، رغم 
المخيبة  المتحدة  الواليات  بيانات التضخم في 

لآلمال، مع تراجع اليورو واإلسترليني.
التضخم في  بيانات رسمية، فإن معدل  وبحسب 
الواليات المتحدة سجل تراجعاً خالل شهر مايو 
الماضي على أساس شهري وسنوي بالتزامن مع 

تراجع أسعار البنزين.

وجاء صعود الدوالر مع خسائر ملحوظة لعملتي 
اليورو واإلسترليني في ظل تحذيرات من قبل 
رئيس المركزي األوروبي ومديرة صندوق النقد 

من تصعيد الحرب التجارية العالمية.
الرئيس األمريكي دونالد  ومن جانبه، صرح 
إلى  التوصل  أنه يمكن  بأنه يشعر  اليوم  ترامب 
المتحدة والصين  الواليات  صفقة تجارية بين 
الجمركية  الرسوم  ولكنه هدد مرة أخرى بزيادة 

على السلع الصينية إذا لم يتم إبرام صفقة.
الجاري  الرئيس األمريكي في األسبوع  ووجه 
إلى أن بكين  لعملة اليوان الصيني مشيراً  اتهاماً 

تتالعب بعملتها.
اليورو في تغريدة على موقع  انتقد ضعف  كما 
التواصل االجتماعي “تويتر” وعلق على مقال 
بلومبرج األمريكية تتساءل كيف  نشرته وكالة 
السياح؟  المعالم األوروبية من  يمكن أن تحرم 

قائاًل: “هذا بسبب أن اليورو وغيره من العمالت 
يتم تخفيض قيمتها أمام الدوالر”.

بتوقيت جرينتش،  4:55 مساًء  الساعة  وبحلول 
ارتفع الدوالر أمام اليورو بنحو 0.3 بالمئة لتهبط 
العملة األوروبية إلى 1.1296 دوالر، فيما 

استقر أمام الين عند 108.50 ين.
الجنيه  أمام  األمريكية  العملة  ارتفعت  كما 
عملة  لترتفع  بالمئة   0.3 بنحو  اإلسترليني 

زادت  فيما  دوالر،   1.2687 إلى  بريطانيا 
بالمئة عند   0.3 السويسري بنسبة  الفرنك  أمام 

0.9952 فرنك.
وخالل تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدوالر الرئيسي 
6 عمالت رئيسية  أمام  العملة  أداء  الذي يقيس 
بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 96.975، وذلك بعد 
أدنى  96.459 وهو  أن كان قريب من مستوى 

رقم منذ نهاية مارس الماضي.



ملخص ما سبق
بورشته  الزائد  إهتمامه  عمله،  في  متفاني  الورشة  مهندس 
إلدارة  إجتماع  يحضر  أحببها.  لمن  خطبته  فشل  في  يتسبب 
الشركة حيث يختلف مع رئيس مجلس اإلدارة و يعبر عن رأيه 

بطريقة تفهم على أنها تحدي لإلدارة.
يحدث تقارب بينه و بين »تريز« المهندسة الجديدة في الورشة، 
إعتاد أن يوصلها لمنزلها في عربته بعد ساعات عملهما. في 
إجتماع آخر لإلدارة يبدي مالحظات سلبية على إسلوب رئيس 
رئيسه  يستدعيه  االجتماع،  من  بطرده  ينتهي  اإلدارة  مجلس 
يحذره من  و  الصدامي  إسلوبه  بنتقد  و  اإلنتاج  مدير  المباشر 

عواقب سلوكه.
الفصل الثالث و األخير

كافيتريا  إلى  توجه  للورشة،  العودة  في  بالرغبة  يشعر  لم 
الشركة، الكافيتريا كبيرة و لها واجهة زجاجية تطل على الممر 
الخارجي، إختار مكانا في ركن الكافيتريا و بدأ يسترجع أحداث 
األيام السابقة، هل هناك شيء من الصحة في كالم مديره، هل 
هو ال يعرف كيف يتصرف، هل شعوره بقوة موقفه في ورشته 
و بتفوقه في عمله أعطياه شعورا بأن من حقه أن ينتقد ما ال 
أمر  الخطأ  و  الصواب  أن  قوله  في  مخطيء  الرجل  يعجبه، 
أموره  تعقدت  لماذا  خطأ،  الخطأ  و  صواب  الصواب  نسبي، 
بالطبع  الشخصية،  الرجل عن تصرفاته  تلميح  ثم  فجأة هكذا، 
يقصد توصيله المتكرر لتريز في عربته، هل هذا أمر يشينه أو 
يضايق أحدا، ثم ما هذا التهديد بأن اإلدارة يمكنها أن تضره؟ 
ماذا سيفعلون به، هل سينقلونه إلى وظيفة أخرى ال عالقة لها 
باإلنتاج، هل يستطيعون اإلقدام على  لها  بورشته و ال عالقة 
في  برغبة  شعر  و  التحدي  على  مقدرته  فقد  مرة  ألول  ذلك؟ 
العثور على  التعقيدات، فكر في  االنسحاب، في ترك كل هذه 
مختلفة عن  مواقع  في  له زمالء  البترول،  بالد  أحد  في  عمل 
طريقهم يمكنه العثور على عمل عائده المادي أضعاف مرتبه 

الحالي و في الغالب يحتاج لجهد و حرق دم أقل.  
يدخل مدير اإلنتاج إلى الكافيتريا، يتوجه له و يقول:

ـ أخبارك إيه إنت تمام؟ 
يستغرب من سؤال الرجل، يرد:

ـ تمام، متشكر على سؤالك، سيادتك بتسأل ليه.
يتجاهل الرجل سؤاله و يقول له: 

ـ إيه رأيك تاخذ لك أجازة إسبوع تستريح فيها.
ـ ال أعتقد أني أحتاج لها، ثم إن هناك أمور كثيرة في الورشة 

تحتاج لوجودي. 
ينصرف الرجل و يستمر هو في تفكيره، هل كان يفكر بصوت 
عالي؟ يحدث نفسه فلمحه الرجل و جاء لإلطمئنان عليه؟ حدث 
من قبل عندما يمعن في التفكير أن يتحول تفكيره إلى كالم مع 

نفسه، هل حدث هذا اآلن. و هل ظن الرجل به الظنون.
تسيطر  آخر  بلد  في  العمل  فكرة  و  لورشته  متوجها  ينصرف 
عليه. يدخل الورشة، شعر بحب غريب لها، طاف بين اآلالت 
لمجرد الطواف، كي يتأكد أن اآلالت مازالت في مكانها و أنه 
مازال مسئوال عنها، نظر إلى العمال كٍل على آلته، هؤالء هم 
القادر أكبر  له أن يطلق عليهم، هذا هو عبد  رجاله كما يحلو 
العمال سنا و أكثرهم إلتزاما و مهارة، يعمل دائما في صمت، و 
تعطى له دائما األعمال الصعبة، بجواره على الفريزة حسين، 
يسميه زمالؤه حسين حركات، يحضر للعمل على موتوسيكل، 
چاكت  من  بدال  الشمسية،  بنظارته  و  بموتوسيكله  هو  فخور 
األوڨـرأول يرتدي فانلة ضيقة تظهر عضالته، هذا حنفي ملك 
الشكوى، يشكو دائما ضيق الحال و مصاريف العيال، يتطلع 
دائما إلى العمل ساعات إضافية كي يُزيد مرتبه. كم يحبهم هؤالء 
البسطاء الطيبين، رجاله الذين يعتني بهم و يستمد منهم قوته، 

بالتأكيد إذا ذهب إلى بلد بترولي للعمل ستكون العمالة أسيوية، 
ليس بينهم عبد القادر و حنفي و حسين حركات.

له  يقول  اآلالت،  بين  بجواره  يسير  الورشة،  مالحظ  يقابله 
مبتسما:

مجلس  رئيس  محاضرة  على  تعليقك  عرفت  كلها  الشركة  ـ 
اإلدارة، و كلهم بيقدروا جدعنتك.

يبتسم إبتسامة مجاملة حزينة و ال يعلق، يالحظ الرجل شروده 
فيسأله:

ـ في حاجة مضايقاك.
إن  فهمني  و  تصرفاتي  بعض  إنتقد  اإلنتاج،  مدير  طلبني  ـ 
من  نقلي  عن  يتكلم  أنه  أعتقد  تضرني،  أن  يمكنها  اإلدارة 

الورشة.
ـ مش معقول و هللا ما يقدروا يعملوها. 

عربة  هناك  الورشة،  مؤخرة  إلى  توجه  و  المالحظ  ترك   
عمالء  إلى  تنقلها  منها،  الورشة  إنتهت  مشغوالت  تنقل  نقل 
ل المشغوالت الثقيلة المنتهية على عربة  الشركة، الرافعة تَُحّمِ
النقل، يقف يراقب المنظر كأنه يراه ألول مرة، منظر رائع 
منتجات الورشة المنتهية تنقل للعمالء، يسأل نفسه أليس هذا 
تخطيط  المنتج،  لهذا  ُسِخروا  الجهد  و  العمل  من  كم  جميال، 
تنفيذ  المناسبين،  الفنيين  و  اآلالت  إختيار  التشغيل،  عملية 
اإلنتاج  جودة  أخصائي  تفتيش  اآلالت،  على  التشغيل  عملية 
منظم  مجهود  للمواصفات،  مطابقته  لضمان  المنتج  على 
مخطط مدروس، ترى كم موقع إنتاجي في البلد له مثل قدرات 
ورشته، إنتابه شعور يعرف أنه ساذج بأن ال أحد في البلد عاد 
ينتج و أن عليه هو و ورشته أن يعوضا ذلك و ينتجوا بدال 

من البلد كلها. نسى موضوع البحث عن عمل في بلد آخر.
حان وقت إنصرافه، أخذ تريز معه و استقل عربته، فكر مرة 
هل  الشخصية،  تصرفاته  عن  اإلنتاج  مدير  كالم  في  أخرى 
أصبح توصيله لها إلى منزلها مصدر إشاعات في الشركة؟ 
الشركة  تكن  لم  إذا  األمر  بهذا  اإلنتاج  مدير  عرف  كيف 
تأثير ذلك على تريز  كلها تتحدث عنه، هو ال يهتم، لكن ما 
المسكينة و هل تدرك أن الشركة تتحدث عنهما. الحظت هي 

صمته على غير العادة. سألته:
ـ مالك في حاجة مضايقاك.

ـ ممكن لو عندك وقت نقعد في كافيتريا نتكلم.
ـ طبعا.

دخال كافيتريا في طريقهما، جلسا في ركن هادئ، سأل نفسه إذا 
كان يتصرف بحكمة، هل الحديث مع مهندسة جديدة خبراتها 

و  محدودة  الحياة  في  و  العمل  في 
تصغره بحوالي عشر سنوات سيفيد 
التحدث معها  أنه يود  بشيء، أدرك 
إنما  نصيحة  أو  رأي  أجل  من  ليس 
لمجرد أن يحكي ان يجد من يشاركه 
مشاكله، هو ال يحب أن يتحدث عن 
مشاكل العمل مع أحد في أسرته، و 
يحكي  كي  مقربين  أصدقاء  له  ليس 
لهم عن همومه، و كما لو كانت هذه 
له أصدقاء  ليس  أول مّرة يدرك أن 
بسبب إنشغاله التام في عمله. سألته 

و على وجهها إبتسامة مشجعة:
ـ خير.

و  الورشة  في  تصرفاتي  تفتكري  ـ 
في الشركة عموما عادية، شايفة إن 

فيه حاجة غلط في تصرفاتي؟
فكرت قلياًل ثم قالت:

و  مجهودك  ينتقد  يقدر  حد  مافيش  و صعب،  كبير  سؤال  ده  ـ 
نجاحك في الورشة، لكنك ساعات بتتصرف بطريقة غير تقليدية.

ـ زي إيه.
راح  و  الورشة  من  زوغ  إللي  الجديد  الصغير  العامل  مثال  ـ 
يتمشى بين مباني الشركة، بدل ما تعطيه ِجزا إنت زعقت فيه 
ثم ضربته  دي  الغلطة  كرر  لو  رقبته  حتكسر  إنك  له  قلت  و 
في  المعلمين  إسلوب  ده  يتهيألي  العمال،  باقي  قدام  بالشلوط 
شركة  في  ورشة  في  مهندس  إسلوب  مش  الصغيرة  الورش 

كبيرة.
ـ مش كده أحسن له من خصم يومين من مرتبه؟

تقليدية،  أوحش، مجرد طريقة غير  أو  أحسن  بقولش  ما  أنا  ـ 
حاجة ثانية الساعات الطوال إللي بتقضيها في الورشة بتوحي 
إن ما لكش حياة خاصة و دي البعض يبص لها على إنها حاجة 

غريبة. 
علشان  الورشة؟  في  وقت طويل  بقضي  أنا  ليه  عارفة  إنت  ـ 
عندي شعور يمكن يكون ساذج ـ في الواقع هو ساذج ـ إن ما 
البلد بيشتغل ما حدش بيهتم بعمله و بياخده بجدية،  حدش في 
ماليين  تهريج  و  كسل  و  تسيب  أعوض  علشان  بشتغل  فأنا 
الشركة  إدارة  إن  توقعي  المهم هنا هو  الموضوع  المصريين. 
حتضرني، عندي شعور إنهم ممكن ينقلوني من الورشة نتيجة 
إني بانتقد تصرفاتهم، أكيد بيبصولي على إني متهور و أحمق 

و جايز مجنون.
ـ إنت تعرف »ڨـان جوخ«

ـ سمعت عنه كان رسام، إيه عالقته بكالمنا.
منتهى  في  أعماله  الرسامين،  أمهر  و  أشهر  من  واحد  كان  ـ 
إعتبره  البعض  و  يفهموه  لم  حواليه  إللي  الناس  لكن  الجمال، 

مجنونا و إنتهى به األمر إنه إنتحر. 
إبتسم قائال:

فيه حد مش  أنا مش حنتحر، و ما أعتقدش إن  ـ ما تخافيش، 
فاهمني، الناس إللي في اإلدارة فاهمني كويس إنما مش عاجبهم 

إعتراضي على تصرفاتهم.
ـ و حتعمل إيه في موضوع نقلك من الورشة.

ـ مش عارف، بأسأل نفسي هل هم من الغباء إنهم ينقلوني و 
يثيروا غضب العمال.

في نفس الوقت الزم يعملوا مني مثل ألي واحد يتحدى سيادة 
اللواء رئيس مجلس اإلدارة. 

ـ أنا شايفة إن هناك نوع من المثالية و الرومانسية في 
تصرفاتك، خليك زي ما إنت ألنك لن تتغير، لو تغيرت حتبقى 

مش إنت.
قبل أن ينصرفا قال لها: 

ـ متشكر على سماعك لِيّه، أنا كنت محتاج أتكلم مع حد. على 
فكرة وجودك في الورشة أضاف حاجة جميلة و رقيقة كانت 

بتنقص الورشة.
صباح اليوم التالي ذهب لمبنى اإلدارة لقضاء بعض األعمال 

اإلدارية، عندما عاد
قابله مالحظ الورشة كان منفعال، قال له:

ـ و إنت مش موجود مدير اإلنتاج دخل الورشة و معاه المهندس 
الجديد إللي إتنقل للشركة من كذا شهر و إللي بيشتغل في اإلدارة، 
حسوا  العمال  فيها،  ما  له  يشرح  و  الورشة  على  بيفرجه  كان 
الورشة  في  بيدي جولة  اإلنتاج  مدير  إن  الموضوع غريب  إن 
رئيسا  ده  المهندس  حيعينوا  إنهم  معناها  اإلدارة،  من  لمهندس 

للورشة بدل منك.
قاطعه:

ـ و إيه عّرف العمال باحتمال إن اإلدارة تنقلني؟
ـ أنا، لما إنت قلت لي على الموضوع ده إتكلمت فيه مع بعض 
العمال و أعتقد إن الورشة كلها دلوقِت عارفة، المهم إن أثناء 
ما اإلثنين ماشيين بين اآلالت واحد من العمال زعق »مافيش 
تغيير في إدارة الورشة« واحد تاني رد عليه »مهندسنا حيفضل 
معانا«، كان فيه نوع من الغضب المكتوم بين العمال لكن أكيد 
مدير اإلنتاج شعر بالغضب ده، فقطع الجولة بسرعة و خرج 

مع المهندس إللي معاه.
رد بحزم على المالحظ:

العمال  إنصراف  في  سبب  يكون  ده  الموضوع  عاوز  مش  ـ 
الشغالنة  على  يركز  و  عادي  يشتغل  واحد  كل  أعمالهم.  عن 

إللي معاه.
صعد لمكتبه، حاول أال يشغل باله بزيارة مدير اإلنتاج للورشة، 

دخل عليه واحد من مهندسيه و قال له:
فيه  اإلدارة،  مجلس  رئيس  سكرتيرة  بي  إتصلت  دقائق  من  ـ 
إجتماع دلوقت في مبنى اإلدارة و مش عارف ليه طلبت مني أنا 

إني أحضره ممثال لورشتنا.
صدمه الخبر، اإلدارة كشرت له على أنيابها و تريد أن تهمش 

دوره، تعمد أال يظهر غضبه، بهدوء قال للمهندس: 
ـ ماشي، روح إحضر االجتماع، أعتقد إنك عارف موقف األشغال 

المهمة إللي في الورشة و تقدر ترد على كل االستفسارات.

بقلة  و  بالضيق  شعر 
للورشة  نزل  الحيلة، 
بعيدا  أفكاره  يأخذ  كي 

عن المشاعر السلبية التي إنتابته، أمضى ما يقرب من ساعتين 
بين اآلالت و العمال، يتحدث معهم، يراجع األعمال المهمة التي 
ستشحن للعمالء غدا، بعضهم قالوا له عبارات التأييد و أنه سيظل 
محور  الموضوع  هذا  يكون  أن  في  يرغب  لم  مهندسهم،  دائما 

كالمه معهم.
شعر باإلرهاق و بصداع يشتد مع الوقت، توجه إلى مكتبه، زاد 
األمر سوًء و شعر بتنميل في ذراعه، إتصل بممرضة الشركة 
التي حضرت لمكتبه، تحدثت معه فوجدت أن حديثه بدأ يصبح 
لسكتة  يتعرض  أنه  أدركت  بخبرتها  مشوش.  و  مفهوم  غير 
دماغية خفيفة، حادثت مدير اإلنتاج هاتفيا لتخبره أنها ستطلب 
عربة اإلسعاف، قال لها أنه سيقوم بذلك، بعد حوالي ربع ساعة 
حضرت عربة نزل منها شخصان أحدهما طبيب يرتدي معطفه 
األبيض و يمسك في يده حقيبة جلدية، قابلهما مدير اإلنتاج على 
باب الورشة و تحدث للطبيب حديثا قصيرا ثم إنصرف، صعد 
الطبيب إلى المكتب، تحدث مع ممرضة الشركة التي أخبرته 
حقنه  مشوش.  المهندس  كالم  أن  و  جدا  عالي  الدم  أن ضغط 
يدور  لما  هو  نظر  مسترخيا.  يجعله  و  الضغط  يخفض  بدواء 

حوله نظرة مغيبة مستسلمة.
الرجل  للمستشفى،  إصطحابه  تستدعي  الحالة  أن  الطبيب  قال 
عدوانية  حزم  مالمح  وجهه  على  و  ضخم  للطبيب  المرافق 
العربة  إلى  مكتبه  من  وقاده  المريض  ذراع  على  يده  وضع 

المنتظرة أمام الورشة.
تريز منفعلة، طلبوها في مبنى اإلدارة و أخبروها بأنها ستنقل 
بذلك،  يفيد  اإلدارة  من  خطاب  أعطوها  و  اآلالت  ورشة  من 
شاهدته يخرج من مبنى الورشة، توجهت إليه لتخبره و تشكي 
له لكنها الحظت مرافقيه، الطبيب و اآلخر الذي يضع يده على 
لها  أفكاره و يركز، قال  ذراعه، نظر لها، حاول أن يستجمع 

بصوت ضعيف مرهق:
حتخلص  بكرة  تتِشِحن  مفروض  اللي  األعمال  أن  تأكدي  ـ 

النهاردة، شغلي العمال ساعات إضافية لو إحتجتي.
الطبيب  ركب  بحزم،  المستشفى  سيارة  داخل  مرافقه  دفعه 
بجانبه، إنطلقت السيارة. قرأت تريز على جانب السيارة العبارة 

»المستشفى العام لألمراض النفسية و العقلية«.

أدب وثقافة Vendredi 14 juin 2019
الجمعة 14 يونيو 2019

بقلم: شريف رفعت

يوسف زمكحل   همسـات
أحلى ما سمعته : ال تخاف من أي 

شئ سوى هللا 
لن  الذي  الوحيد  القلب  هو  قلبك 

يخونك 
البعض مبدعين في القيل والقال 

ال تجادل األغبياء 
بعض الخسائر ارباح 

يرتكبون كل الحماقات ثم يتعجبون 
من رد فعلك 

و  أوكسجين  بدون  عالم  يوجد  ال 
غباء 

معقول  ال  عالم  في  العقل  فائدة  ما 
)نجيب محفوظ(

فيها  شوفت  عينيك  كلماتي:  من 
بياض   .. كثيرة  حلوة  معاني   ..
عايشة  وقلوب   .. سواد  بيحضن 
أسيرة .. ورموش بتداري شوق .. 
الحب  بتأكد   .. الجفون  بين  ساكن 

عندك .. حقيقة مش ظنون  

بقلم: إدوار ثابت حبرية المارتني 

الورشـــجي

 بقلم: جــاك قرانـطـة

مــاردين

مات اهلي في ماردين
مات اهلي من اجل الصليب

ماتوا ورؤوسهم ممدودة نحو الشرق والغرب .
وعيونهم محدقة الى سواد الفضاء ، 

ماتوا صامتين .
ألن آذانهم قطعت قبل صراخهم .

ماتوا ألنهم احبوا اعدائهم كما طلب منهم السيد المسيح 
ولم يكرهوا محبيهم كالجاحدين

ماتوا النهم كانوا مسالمين
ماتوا النهم لم يظلموا الظالمين
ماتوا النهم كانوا مسيحيين 

نعم ماتوا ظلما« النهم مسيحيين 
ماتوا جوعا« في االرض التي تدر لبنا« وعسال«

هكذا مات اجدادنا ظلما وعدوانا«

  ملخص العدد الماضي 
العراقي  الدكتور  شعراً  المارتين  الفرنسي  للشاعر  البحيرة  قصيدة  ترجم  وقد 
بهجت عباس ، وهي فيها بعض أحساسيس المارتين ، ولكن فيها تلك الصعوبة 
التي تفصح مفرادتها عن مفردات القصيدة الرئيسية لألختالف بين قواعد الشعر 
الفرنسي وقواعد الشعر العربي وهي قوية في بنائها وألفاظها ولكن بها بعض 
المضمون  في  التناقض  من  وشئ  الترجمة  في  واألختالف  اللغة  في  القصور 
تتماشى  بها فال  ما  القصيدة مع  قوة هذه  الشعرية ورغم  الصور  والشطط في 
ترجمة القصيدة الشعرية من لغة إلى لغة شعراً فهي قد تفسد أو تفقد منها الكثير 
أو تصضيف إليها ما ليس بها فكأنما الشاعر في مثل تلك الترجمة يترجم مضمون 

النص وليس النص كما هو موضوع إن صح أن تكون الترجمة للمضمون . 
اما قصيدة الدكتور نقوال فياض التي ترجمها نقوال فياض فهي كقصيدة بهجت 
عباس من بحر البسيط والتزم فيها بقافية واحدة هي الياء والنون المقصورة 
 ، والمقفي  الموزون  العمودي  الشعر  كتابة  على  الشاعر  قدرة  فيها  وتبدو   ،
ولكنها ال تخلو من ذلك األختالف في الترجمة من مفرادتها ومفردات قصيدة 
المارتين ، وال تخلو معه في التضارب بينهما في المضمون بل والتغاضي 
أو سهراً عن صحة ألفاظ اللغة العربية بل والزلل فيه  أو الشطط أضطراراً 
. فأنظر إليه في ذلك الجزء الذي يقول فيه ال مارتين للبحيرة وكأنما يشهدها 

على ما كان فيه وبين حبيبته : 
عندما كنت تنسابين تحت هذه الصخور العميقة 

 وتنكسرين على جوانبها المفتتة وتطرح الرياح رغوة أمواجك على قدميها 
المعشوقين 
فإذا الدكتور نقوال فياض يقول في قصيدته 

وفوق شاطئك األمواج ما برحت       تالطم الصخر حينا والهوا حينا 
وتحت أقدامها يا طالما طرحت         من رغوة الماء كف الريح تأمينا 

يقوله المارتين ولكنهما  يقتربان شكال مما  البيتين  أن هذين  الرغم من  فعلى 
بل  بينهما  الشعرية  الصورة  في  عنه  ويختلفان  المضمون  في  عنه  يختلفان 
يتناقضان – فهو يقول في البيت األول أن األمواج تالطم الصخر والهواء ، 
فالهواء الذي يلطم الموج وليس العكس كما يقول علماء الطبيعة – ثم يصحح 
ذلك في البيت الثاني فيتناقض في تصحيحه ويقول أن الريح وهي الهواء الذي 
ناحية  أما من   ، األمواج  بها  تأتي  التي  الماء  التي تطرح رغوة  يتحرك هي 
ألفاظ البيتين فال غضاضة في أن يزيل الهمزة من لفظة الهواء – أما التالطم 
فهو يوحي بالعنف مما لم يكن بقصيدة ال مارتين الذي يوضح انسياب موج 
الماء تحت  الريح رغوة  أن  يقول  ثم  البحيرة في رقة تحت هذه الصخور – 
أقدامها كما يوضح المارتين ولن يغير  أقدامها وكان األفضل أن يقول فوق 
أو  أمرين  الثاني  البيت  في  فيظل  ذلك  قال  لو  وحتى   ، البيت  وزن  من  ذلك 
ثالثة بهم شئ في الخلط في الشكل واللغة والقافية أما األول فهو عندما يقول 
تحت أقدامها ، فالفتاة ككل الناس لها قدمان فقط وليس اقدام ، والثاني يقول 
فيه طرحت من رغوة الماء فكان األولى به أن يقول طرحت رغوة الماء أو 
برغوة الماء فطرح الشئ أو به اي ألقاه ، والثانية لن تغير في أوزان البيت ثم 
لفظ تأميناً الذي أنهى به البيت زائد ال يضيف شيئاً أضطر إليه الشاعر حتى 
يلتزم بالقافية التي وضعها للقصيدة فكان األجمل ان يقول مثاًل تزيينا ليوضح 

أن رغوة الماء  على قدميها تزينهما ، ثم بعد كل ذلك ينسى الشاعر التغزل في 
قدميها اللتين يعشقهما المارتين فيقول عنهما المعشوقنين ، وغزل المارتين 
يوضح هيامه بمحبوبته وبكل جزء فيها وهذا ما لم يبرزه الشاعر عندما ترجم 

القصيدة . ويستفيض الدكتور نقوال فياض في قصيدته فيقول في بيت منها :
             والبر والبحر واألفالك         معنا فال شئ يليها ويلهينا 

حديثه  وإنما  يلمح  ولم  عنه  يتحدث  لم  فهو  المارتين  قصيدة  في  البحر  فاين 
عن البحيرة وما حولها إال إذا كان الدكتور فياض ال يهمه الفرق بين البحيرة 
ن العين في لفظة معنا في الشطر الثاني من البيت ،  والبحر ، ثم إذا هو يُسكَّ
وهو أستخدام نادر وقليل وال سيما في العصر الحديث ، فهي غالباً منصوبة 
العين وتسكينها لغة لبني ربيعة وتميم كما يقول لسان العرب وهم من القبائل 
الجزيرة  إنحاء  في  تفرقوا  ثم  الحجاز  يسكنون  كانوا  ربيعة  فبنو   ، العربية 
في  أنتشروا  ثم  واليمامة  والبصرة  بنجد  منازلهم  فكانت  تميم  أما   – العربية 

أنحاء نجد والعراق وغيرهما من البالد العربية . 
ويقول في جزء ثان من القصيدة يستجدي فيه الزمن 

   خذ الشقي وخذ معه تعاسته      وخلنا فهناء الحب يكفينا
وهذا فيه أختالف بعض الشئ عما يقول المارتين من ناحية ، وفيه تطابق معه 
من ناحية ثانية ، فالمارتين يستجدي الزمن وساعاته يلقي عليها حديث هكذا : 
يكفي التعساء على األرض يتوسلون إليك ، ما جرى وأجرى عنهم من أجلهم 
الذي  الذي  فالجزء  السعداء  وأنسى   ، تطحنهم  التي  اآلالم  أيامهم  مع  وخذي 
ن فيه العين في )معه( كلفه بني  يقول فيه الشاعر خذ معه تعاسته والذي يَُسكَّ
ربيعة وتميم ينطبق على ما يقوله المارتين أما خذ الشقي ففيه هذا األختالف 
فه غامض ال يفهم منه أين يأخذ الشقي وكيف يأخذه وماذا يفعل به ولماذا ؟ 
كما أن ذلك ال ينطبق على المضمون الذي يفصح عنه المارتين في قصيدته . 
ثم ينهي الدكتور نقوال فياض قصيدته فيقلب نهايتها قلباً يختلف بل يتناقض مع 
المارتين الذي يقول : فليقل كل ما يسمع ويرى ويستنشق : لقد تحابا أو كانا 
عاشقين ، فإذا المترجم يضرب بذلك عرض الحائط كما يمثل به البعض فيبرز 
بروزاً جلياً أن األثنين قد لقيا حتفهما فأنظر إلى بيت قصيدته األخير يقول فيه :

          أحبها وأحبته وما سلما         من الردى رحم هللا المحبينا 
المارتين  بقصيدة  عما  وينأى  فيعرض  عنده  من  ذلك  يقول  وكأنما  هو  فإذا 
بنائها  في  القصيدة  هذه  قوة  برغم  أرأيت   . معها  ويتناقض  عنها  يختلف  بل 
ترجمة  والتصح  تتواءم  ال  كيف  السابقة  القصيدة  في  رأيت  مثلما  وتراكيبها 
القصيدة الشعرية من لغة إلى لغة بالشعر ، فهي قد تفسد وتفقد منها الكثير من 
الشاعر في مثل تلك  ثانية فكأنما  إليها ما ليس بها من ناحية  ناحية وتضيف 
الترجمة كما فعل من قبله ينشئ قصيدة من نفسه أو يسعى فيترجم مضمون 
النص وليس النص مثلما هو في القصيدة الرئيسية إن صح أن تكون الترجمة 
وقد   ، نثراً  ومثلها  القصيدة  هذه  تترجم  أن  نفضل  نحن  ولهذا   . للمضمون 
تونس وهناك  ترجمها من  فهناك من  القصيدة  لهذه  البعض  ترجمه  ما  قرأت 
الكاتب  فهو  تونس  من  هو  من  اما   . مصر  ومن  المغرب  من  ترجمها  من 
هيأتها  في  المارتين  قصيدة  شاكل  جيدة  وترجمته  ن  الجندوبي  محمد  سعيد 
 ، قصيدته  المارتين  يضع  مثلما  أجزاء  أو  مقاطع  هيئة  على  وضعها  فقد   ،
وترجم كل جزء منها بما بماثله فيها . والترجمة جيدة في لغتها وفي أسلوبها 

وبها ففيهما مواضع قيمة ، ولكن بها ما نتحفظ فيه بعض الشئ . أما المواقع 
القيمة فمنها عندما يقول المارتين : ايها الزمن عطل سرقتك أو عدوك يقول 
المترجم : أيا دهر رويدك ، وهي جملة رقيقة توحي اشد اإليحاء بما يرغب 
يكفي   : المارتين  يقول  وعندما  الزمن  على  الكاتب  يلقيه  أن  في  الكاتب  منه 
وخذي   ، أجلهم  من  وأجري  اجرى   ، إليك  فيتوسلون  األرض  على  التعساء 
على  جيد  بشكل  المترجم  يقول  السعداء  وأنس  تلهمهم  التي  اآلالم  أيامهم  مع 
الرغم من أن حديثه يلقيه على الدهر فيضع المخاطب مذكراً بينما المارتين 
يلقي حديثه على ساعات الزمن وهي مؤنثة ، فإذا هو يقول : كم من البؤساء 
في هذه األرض يستجدونك ، أطلق عنانك من أجلهم ، خذ مع أيامهم مآسيهم 
البحيرة  إلى  يتحدث المارتين  وعندما   . السعداء  وأنس   ، تنهشهم  باتت  التي 
وإلى ما حولها فيحثهم ويقول : أحفظوا من هذه الليلة وأحفظها ايتها الطبيعة 
الجميلة على األقل التذكار ، في صفائك وفي عواصفك وتاللك الضاحكة .... 
يقول المترجم في أسلوب رصين : أحفظي أيتها الطبيعة الغنَّاء ، على األقل 
الجميلة وفي  البحيرة  أيتها  لتكن في عواصفك  لتكن في سكونك ،  الذكرى ، 
منظرتاللك الضاحكات ، ولكنه يقول عن الطبيعة غنَّاء ، وهذا ليس عيباً في 
فال  المارتين  أما   ، به  يخصها  والمترجم  للطبيعة  كثيراً  ويستخدم  الترجمة 
يربطها بالغناء ، وإنما يقول عنها الجميلة ، والجمال يشمل أشياء كثيرة ، أما 
الغناء فهو يشمل التطريب فقط . وعلى الرغم من أن هذه الترجمة قد رآها 
الدكتور إبراهيم عوض وحققها إال أن هناك فيها بعض ما نتحفظ منه .فبينما 
يقول المارتين في قصيدته يحاكي به البحيرة : أترين ، لقد جئت األن وحدي 
أجلس على هذه الصخرة التي رايتها تجلس عليها يكتب المترجم وأنظري ، 
ها أنا اليوم جئت وحيداً ألجلس على تلك الصخرة التي طالما رايتها جالسة 
عليها ، ولفظه طالما تعطي اإليحاء بمدة زمنية طويلة أو بفترات وهذا ما لم 
يبدو في القصيدة ثم وضع المترجم الم التعليل قبل الفعل )أجلس( فقال جئت 
ألجلس على تلك الصخرة ، فالشاعر لم يذهب إلى البحيرة حتى يجلس على 
الصخرة فقط وإنما يذهب ليستدني منها ومما حولها ما كان بينه وبين حبيبته 
. وجملة أجلس على هذه الصخرة تتضمن حال الشاعر ومن أنماط الحال أن 
وكأنما  البحيرة  المارتين  ويحاكي   . التعليل  والتتضمن   – فعلية  جملة  يكون 
الممزقة  العميقة  الصخور  تتدفقين على جوانب  كنت  : عندما  فيقول  يناجيها 
والرياح تلقي رغوة أمواجك على قدميها المعشوقتين ، فإذا الكاتب يترجم هذا 
الجزء من القصيدة ويقول : هكذا كنت تتحطمين على جنوبها الممزقة ، هكذا 
كانت الريح تلقي بزبد أمواجك على ساقيها المحبوبتين ، والتحطيم يكون غالباً 
لألشياء الصلبة أو الجامدة ويتفق معها إذا أتسم بها ، ولكن األسلوب الفرنسي 
 Tu يختلف عن العربية فاللفظ الذي وضعه المارتين ترجمته كنت تنكسرين
Les vagues se bri� تقول  كأن  األسلوب  يناسب هذا  te brisais  وهو 

sent sur les rochers اي األمواج تنكسر على الصخور ، أما في العربية 
الذي  ساقيها  لفظ  أما   . المياه  تحطيم  أو  تكسير  معه  يتواءم  ال  أختالف  ففيها 
وضعه المترجم فمن الغريب أن يضعه بداًل من قدميها ، فالساق غير القدم ثم 
تكرار )هكذا( رغم التزام الشاعر بها في النص الفرنسي Ainsi  ففيه زيادة 
ويقول   . بالواو  باإلضافة  ويستعيض عنها  يتغاضاها  أن  للمترجم  يمكن  كان 
هل   : معشوقته  وبين  بينه  كان  ما  على  البحيرة  يشهد  هو  وكأنما  المارتين 

تذكرين ذلك المساء وكنا نسبح في صمت 
وتحت  الموج  فوق  البعد  على  نسمع  وال 
السماء غير غيقاع المجاديف تحف مياهك 
المنغمة ، فعلى الرغم من أن الشاعر يضع 

لفظ )صوت Bruit( وينسبه إلى من يالعبون المياه بمجاديفهم فالمترجم يقول 
في ذلك : ولم يكن يصلنا من هناك من بعيد فوق الموج وتحت السماوات غير 
صخب المجدفين ، والصخب هو الجلبة والصياح أو علو األصوات وأختالطها 
والذي  وحبيبته  الشاعر  يضم  كان  الذي  المرهف  اإلحساس  مع  يتناقض  وهذا 
يستبينه في حديثه . وفي جزء من القصيدة يستجدي فيه الشاعر الزمن أن يترفق 
الموج  إليه وقد أصغى  الحبيب  الصوت  أنبرت من  قد  بألفاظ يشعر وكأنما  به 
الشاطئ فيستخدم جملة  نبرات رجعها الصدى من  فيقول أن هذه األلفاظ  إليها 
مألوفة في الفرنسية هي Laissa tomber ces mots أي أنهمرت بال وعي ‘ 
فإذا المترجم يقول / فأفض الموج ومن الصوت الحبيب تناثرت الكلمات ، ولفظ 
تناثر أي تفرق يتعارض مع الصوت الذي يبدو كالصدى فكان األولى  به أن 
يضع لفظاً غيرها كانبرت أو رجعها الصدى مع ضبطه . ويقول الكاتب بعد ذلك 
: عجلة الزمن تدور ونحن نمضي ، فيترك الجملة هكذا ناقصة ، ومضمونها 
الشاعر  أن  والسيما  خلفها(  أو  )معها  عليها  اضاف  إن  األفضل  فمن   ، مبهماً 
يصرح ذلك تصريحاً جلياً فيقول الزمن ليس له شاطئ فهو يجري ونحن نتبعه . 
وعندما يتحدث المارتين عن الساعات الهنيئة التي يمنحها الزمن لإلنسان يقول 
المنفي  السؤال  ذلك صيغة  في  فيستخدم  جديد  من  إلينا(  يعيدها  )أفلن  المترجم 
)أفلن( فحتى لو أن الهدف من التساؤل هو التأنيب أو األنكار فهو يختلف عن 
الشاعر الذي يوضح ذلك في تقرير ال يتضمن الشك فيقول : لن يعطيها لنا ثانية 
. فإذا تحدث الشاعر عن التذكار الذي يستجديه من البحيرة في أن تحفظ ما كان 
بينه وبين حبيبته فيقول أن تحفظه في اصوات شواطئها فيضع اللفظ الفرنسي 
فهو  ولهذا   ، الصمت  مع  ويتعارض  يسمع  ما  كل  الفرنسية  في  وهو   Bruits
يحتمل الوشوشة مثاًل ، ولكن المترجم يقول في لفظ ضفافك فعلى الرغم من أن 
لفظة ضفافك عربية رقيقة أجاد فيها أما اللفظ فهو الجلبة والصخب مما يتناقض 
مع اإلحساس الذي يبثه الشاعر إلى البحيرة ويحدثها به ، كان األفضل له أن 
يستخدم هذه الوشوشة فيقول وشوشة ضفافك أو شواطئك أو غيرها مما يتواءم 
التي  الجملة  بتلك  ترجمته  الجندوبي  محمد  سيد  الكاتب  ينهي  ثم   . والمضمون 
وضعها معه بعض ممن ترجموا هذه القصيدة والتي يحاكي فيها الشاعر الطبيعة 
حول البحيرة في أن تقر أن الحب كان يربط بينه وبين حبيبته فيقول المترجم 
 Ils ont ليقل كل الوجود : لقد أحبا فعلى الرغم من أن الجملة حرفية للفرنسية
القصيدة  بيت  وزن  على  ليحافظ  إليها  أضطر  الشاعر  أن  منها  يتضح   aime
والقافية من ناحية ، وهي معهما ليس فيها القصور في األسلوب من ناحية ثانية 
، ولكنها في اللغة العربية تبدو قصيرة مقتضبة ال تعطي اإليحاء بتلك الرابطة 
القوية التي ربطت بين العاشق ومعشوقته وال يؤكدها ما يسمى أو يطلق عليه 
التوظيف األدبي أو اللغوي الذي يعكس اإلحساس بها وال سيما إن وضعت في 
نهاية النص الذي البد في أن يكون له تأثير يضطر به المترجم إلى أن يقول : 

لقد كانا عاشقين أو حبيبين .
البقية في العدد القادم 

الجزء الثالث

بقلم: 
صباح غريب

صة  قصـا
ورق

أنا ممكن أسمع كده
إنك خالص ماشى
إنى حكون خايفه
إنك تقولى كده

وعينيه ليك شايفه
إنى خالص راح اكون

فى خانه الذكرى
إن مافيش مواعيد

إن مفيش بكره
إنك أمل وخيال
أووهم أو فكره
باهلل لوحاصل

خليك كمان طيب
وماتنساليش ذكرى
لو يوم تكون دابح
خليك كده حنين

وسن سكينك
إمسكها بيمينك

وادبحني وبسرعه
إوعى كمان تنسى

تسمى وتهلل

مددت يدي

مددت يدي عاليا 
ألخطف قليال من الفرح 

من تلك النجمات 
تبث األفراح 
فوق الغيمات

أحيله نورا يضيء 
ما يحيط بنا ..من ظلمات 

وأعود كرة ْأخرى 
أبعثر الغيمات 
ألستعيد قمري 

الذي غيبته اآلالم 
واآلهات 
مددت يدي

أخطف قليال من الفرح 
من تلك الغيمات 

شعر : عباس شعبان

الفصل الثالث:



قدرات شوربة الدجاج العالجية ليست أسطورة، العلم يؤكد!

رسومات أظافر الفواكه 
موضة هلذا الصيف

Vendredi 14 juin 2019
الجمعة  14 يونيو 2019

بقدرات وصفة  الخاص   هل كنت تشكك بكالم جدتك 
التي كانت تصنعها خصيصاً  الدجاج السحرية  شوربة 
لعالجك من البرد واألمراض؟ العلم يثبت أن جدتك كانت 

على حق.
أظهرت دراسات قام بها باحثون مؤخراً أن شوربة الدجاج 
الساخنة قد تكون أفضل عالج لك في مواجهة نزالت برد 
فصل الشتاء. ووجدت الدراسة أن لشوربة الدجاج القدرة 
على التخفيف من حدة أعراض نزالت البرد التي تصيب 
لما  التنفسي وتبدو واضحة على الشخص، وذلك  الجهاز 

لهذه الشوربة من خصائص مضادة لاللتهابات.
وقام الباحثون المسؤولون عن الدراسة في جامعة نبراسكا 
)The University of Nebraska( في الواليات 
المتحدة األمريكية بوضع ثالث وصفات مختلفة لشوربة 
الدجاج  الدراسة. واحتوت وصفات شوربة  الدجاج تحت 
التي تمت دراستها على المكونات التالية: قطع من الدجاج، 
بصل، بطاطا حلوة، جزر، لفت أبيض، كرفس، بقدونس، 

وملح وبهارات.
الدجاج على سرعة  تأثير شوربة  الباحثون بمراقبة  وقام 
الجسم  ينتجه  البيضاء،  الدم  حركة نوع معين من خاليا 
إذا كانت حركة هذا  ليختبروا ما  العدوى،  عادة لمحاربة 
تناول  تقل مع  أم  تزداد سرعة  الخاليا تحديداً  النوع من 
الباحثين يعتقدون أن سرعة  شوربة الدجاج، خاصة وأن 
العامل المسؤول عن ظهور  حركة هذه الخاليا هو 

أعراض البرد.
وبالفعل، وجد الباحثون أن شوربة الدجاج تبطئ من وتيرة 
وسرعة حركة النوع المذكور من خاليا الدم البيضاء، ما 
يقلل من أعراض المرض الظاهرة على النصف العلوي 

من الجهاز التنفسي.
إذ أن  الباحثون كذلك وجود عامل مهم اخر،  كما رجح 
الدواء  البالسيبو، أو حبة  تأثير  الدجاج  لتناول شوربة 
تناولها قد يعمل على شفاء المصاب  المزيفة، فمجرد 

بالزكام بشكل أسرع!

ناهيك عن أن الجسم يحتاج 
لتعويض السوائل التي 
المرض، وهو  أثناء  يفقدها 
ما توفره شوربة الدجاج 

للمريض بكل تأكيد.
قديمة  دراسة  وكانت 
يتجاوز عمرها 40 عاماً قد 
أظهرت أن رائحة الشوربة 
والبهارات التي تستخدم 
في تحضيره، تساعد بشكل 
كبير على تخفيف احتقان 

الحلق والمجاري التنفسية وتليين المخاط المتحشر، والذي 
عادة ما يرافق الزكام أو نزلة البرد.

وكانت وصفة شوربة الدجاج في مواجهة الزكام ونزالت 
البرد قد ذكرت تاريخياً في العديد من النصوص لفالسفة 
ومعالجين قدماء، وإلى اليوم كان يعتقد أن فوائدها ال تعدو 

كونها شائعات، األمر الذي بدأت الدراسات الحديثة تنفيه، 
لتؤكد بالفعل على فوائد شوربة الدجاج الصحية.

تأثير  العلماء في حيرة من أمرهم عن سبب  وال زال 
شوربة الدجاج اإليجابي في عالج الزكام، ولكنهم 
يرجحون أنه مزيج مثالي بين مجموعة من المكونات ال 

زالت قيد البحث!

الفجل األمحر حيمي القلب 
واألوعية الدموية

وصفات طبيعية جلمال 
شرب املاء أثناء الطعام بني الفائدة والضرر!القدمني يف الربيع

ودعي البشرة الداكنة مع وصفات لتفتيح البشرة!

أبرز موديالت األزياء بلون األورانج اجلذاب

  رسومات أظافر الفواكه هي أفضل طريقة يمكنك اللجوء إليها للحصول 
بالحيوية خالل األجواء الصيفية. فهي أحد صيحات  على أصابع مليئة 
طالء األظافر الرائجة بشكل كبير لصيف 2019. والتي يمكن أن تتناسب 
بألوان  تتميز  الموضة  الشاطئية بشكل كبير. خاصة وأن هذه  مع مالبسك 

زاهية وجذابة.
البطيخ والتفاح والليمون  الفاكهة بين  فتنوعت رسومات طالء األظافر 
ألوانها ورسوماتها على  أنعكست  والكيوي والفراولة واألناناس. والتي 
تترددي في تطبيقها خالل األجواء  لهذا ال  األظافر بشكل عصري مميز. 

الصيفية خاصة وأنها سوف تمنحك أصابعك بدرجات زاهية 
بأكثر من طريقة. سواء  بتطبيق هذه الصيحة  التجميل  وقد اعتنت مدوني 
من خالل عمل رسومات متنوعة من الفواكه على كل ظافر وذلك للحصول 
المرأة  تتناسب مع  الطريقة يمكن أن  على أظافر متعددة األلوان. وتلك 
أما إن كنِت  التي تفضل استخدام األلوان بشكل كبير.  أو  الجريئة  صاحبة 
الفواكه  أنواع  العديد من األلوان يمكن اختيار أحد  تخجلين من تطبيق 

وتطبيق اللون على اثنين من األظافر فقط.

مشروب بارد ولذيذ لتخسيس الوزن
تناول  الناجح ليس فقط االقالل من  الوزن  إنقاص  السر في     
الغازية  فالمشروبات  المشروبات،  الى  الطعام ولكن أيضا االنتباه 

الطاقة  والعصائر ومشروبات 
تحتوي على كميات كبيرة من 
الذي يقضي على فكرة  السكر 
إنقاص الوزن من أساسها. 
واليك بعض المشروبات اللذيذة 
وفي نفس الوقت تساعد على 

انقاص الوزن
1-الماء البارد

الماء البارد هو أفضل مشروب 
على اإلطالق وهو االختيار 
الوزن. عليك  االفضل إلنقاص 
الماء  جعل مشروبك األول هو 
البارد، ويمكنك إضافة عصره 

من الليمون اليه أو بعض شرائح الخيار أو الطماطم ليضيف بعض 
النكهة بدون سعرات حرارية زائدة.

2-عصير الخضروات
البيت هو أفضل  عصير الخضروات سواء معلب أو مصنوع في 
اثناء  التي يحتاجها الجسم  طريقة للحصول على االلياف والمغذيات 

عملية انقاص الوزن وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.
3-الشاي األخضر

الشاي االخضر بدون سكر يساعد على حرق الدهون ويسرع من عملية 
التمثيل الغذائي، ويمكنك تناوله بارداً أو ساخناً ويفضل تحليته بإضافة 

القليل من عسل النحل والشاي األحمر كذلك يعطي نفس التأثير.
4-القهوة السوداء

الدهون ألنها تحتوي على  القهوة في الصباح تساعد على حرق 
الي طاقة، يمكنك وضع  الدهون  الذي يساعد على تحويل  الكافيين 

بعض اللبن منزوع الدسم على القهوة.
5-الحليب منزوع الدسم

الدسم مصدر  الحليب منزوع 
 D جيد للبروتين والفيتامين
بتجنب  عليك  والكالسيوم، 
الحليب كامل الدسم ألنه يحتوي 
التي قد ال تساعد  الدهون  على 
في عملية إنقاص الوزن، يمكنك 
الداكن للحصول  الكاكاو  اضافة 
ومنعش  لذيذ  مخلوط  على 
ومقوي للعضالت كذلك بعد 

التمرينات الرياضية.
6-الزنجبيل

الزنجبيل مع الشاي االخضر 
مع الكمون والنعناع هي وصفة 
عربية قديمة للقضاء على الدهون وتساعد على التخلص من الوزن 
الزائد بسرعة. اخلطي معلقة صغيرة من كل من المكونات واغليها 
المشروب  لمدة عشر دقائق. بردي  التقليب  الماء مع  مع كوبين من 
وقومي بتصفيته،  ثم يُشرب قبل الوجبات الثالث بنصف ساعة يمكنك 

التجربة لمدة 15 يوما وستشعرين بالفرق.
7-االناناس والكيوي

الوصفة  العربية وهذه  الوصفات  الوصفة لمن ال يفضلون طعم  هذه 
طعمها لذيذ ومنعش وتعطي نتائج في خالل 15 يوما وتساعدك على 
فقدان ما يقرب من 10 كيلو جرام وطبعاً هذه النتائج تكون أفضل مع 

نظام غذائي ونظام تمارين رياضية.
هذه الوصفة عبارة عن 5 شرائح من االناناس مع قطعتين من الكيوى 
وملعقة من السكر، توضع المكونات في خالط العصير مع كوب ماء 

ويتم تناول العصير يومياً بدالً من وجبة الغداء.

  هل تحب تناول الفجل أم تتجنبه لطعمه 
الالذع؟ هل تعرف أن له العديد من الفوائد 
الصحية؟ إليك ما كشفته هذه الدراسة حوله.

بينت نتائج دراسة جديدة نشرت في المجلة 
 Journal of Agricultural( العلمية
تناول  أن   )and Food Chemistry
أن يعزز صحة  الفجل األحمر من شأنه 
الدموية ويقلل من خطر  القلب واألوعية 

اإلصابة بأمراض القلب والشرايين.
حيث يعرف الفجل باحتواءه على مستويات 
التي تساهم  عالية من مضادات األكسدة 
القلبية  بالنوبة  في خفض خطر اإلصابة 
الدماغ  تدفق  الدماغية وتعزز من  والسكتة 

في األوعية الدموية.
واهتم فريق الباحثين في هذه الدراسة على 
النيتريك  أكسيد  انتاج  الفجل على  أثر  بحث 
هاًما  دوًرا  يلعب  الذي   )Nitric Oxide(

في تنظيم عمل األوعية الدموية.
تنتج  الدموية،  التي تبطن األوعية  فالخاليا 
إلى مجرى  النيتريك، وعندما يخرج  أكسيد 
الدموية  الدم يساهم في استرخاء األوعية 

وبالتالي تقليل الضغط عليها.
النيتريك في خفض خطر  أكسيد  يساهم  إذا 

الدموية  القلب واألوعية  بأمراض  اإلصابة 
بأكثر من طريقة، ومن بينها منع التجلطات 

الدموية أيًضا.

إلى هذه  التوصل  الباحثون من  وتمكن 
النتائج عن طريق دراسة عدة خاليا 

ومراقبة ردة أفعالها.
فوائد الفجل الصحية

الفجل  أهم فوائد  تتمثل  بسياق متصل، 
الصحية فيما يلي:

الجسم وتبريده  الحفاظ على رطوبة   -
وباألخص في األيام الحارة

المختلفة مثل  والمعادن  بالفيتامينات  - غني 
فيتامين C والزنك والفسفور

- يعمل على تهدئة التهاب الحلق والتخلص 
من المخاط الزائد فيه

- يساعد في تعزيز عمل الجهاز المناعي
- يساهم في التخلص من السموم والفضالت 

المتراكمة في الجسم
للبول  باعتباره مدر  الكلى  يعزز صحة   -

بشكل طبيعي
- ينظم مستويات ضغط الدم في الجسم

الجهاز  يساعد في تعزيز عمل وكفاءة 
الهضمي.

  كثيرات منا أغرتهن في يوم ما منتجات كثيرة تعد بالبشرة المثالية، 
أو  المرجوة  الفائدة  الرخيص، دون الحصول على  الباهظ ومنها  منها 
كانت عليه!  ما  إلى  البشرة  بعدها  لتعود  لفترة مؤقتة  الحصول عليها 
مثل:  المختلفة  البشرة  لعيوب  الحل  لديها  يكون  قد  األم  الطبيعة  ولكن 

التصبغات الجلدية و البشرة الداكنة!
أوالً، ما الذي قد يسبب ظهور البقع الداكنة المزعجة في الوجه؟

في  إال فرط  الواقع  في  ما هي  البشرة  التي تظهر على  الداكنة  البقع 
التعرض  من  ينتج غالباً   ،)Hyperpigmentation( الجلد  تصبغ 
الميالنين  بالعادة إلنتاج صبغة  الجلد  يميل  إذ  للشمس دون حماية، 
ولفترات طويلة  المباشرة  الشمس  تعرضه ألشعة  كبيرة عند  بكميات 

ليحمي نفسه من أي ضرر قد تلحقه به.
وصفات لتفتيح البشرة الداكنة

هنالك العديد من الوصفات لتفتيح البشرة والتي من الممكن استخدامها 
لتفتيح الوجه أو أماكن معينة أخرى من الجسم، مثل:

وصفات لتفتيح البشرة بالليمون
فيتامين سي  الليمون على كل من  يحتوي عصير 
 Ascorbic( وحمض األسكوربيك )Vitamin c(
المكونين بخصائص تجعل  acid(، ويتميز كال هذين 
لتفتيح  الوصفات  العديد من  منهما عاملين مهمين في 

البشرة. ويمكن استخدام الليمون بعدة طرق، منها:
لنصفين  الليمونة  قسم  يتم  هنا  أية إضافات:  الليمون دون 
بلطف، ويترك  المقسوم  بالسطح  الوجه  يتم فرك  ثم  ومن 
تكرار هذه  دقيقة.  تقارب 20  لفترة  البشرة  الليمون على 

العملية يومياً أو يوماً بعد يوم سيساعد في تفتيح البشرة.
اللبن  القيام بمزج بعض  الممكن  من  الليمون واللبن: 
لمدة 20  الوجه  المزيج على  ثم وضع  والليمون، ومن 
دقيقة مرة واحدة يومياً. وهذا المزيج يعمل كمفتح متوسط 

للبشرة. المفعول 
عن طريق مزج كميات متساوية من  والبيض:  الليمون 
الناتج  المزيج  بتسخين  القيام  ثم  والليمون،  البيض  بياض 
في مقالة على النار إلى أن يصبح كثيفاً ومتجانساً، ويمكن 

االحتفاظ بالمزيج الناتج في مرطبان في الثالجة. يوضع المزيج على 
يومياً  الوصفة  تكرار هذه  قبل غسله، ويفضل  دقيقة  لمدة 15  البشرة 

للحصول على أفضل النتائج.
عن طريق مزج مقدار ملعقة شاي من عصير  الليمون والعسل: 

الليمون ببعض العسل فللعسل تأثير ملطف على البشرة كما أنه يحتوي 
لتفتيح  مثالياً  المزيج  يجعل هذا  ما  البكتيريا،  تحارب  على خصائص 
البشرة. يوضع المزيج على البشرة بحركات تدليك خفيفة، ويترك لمدة 

20 دقيقة قبل غسله.
تنويه قبل استخدام وصفات تحتوي على الليمون:

بالماء  بتخفيفه  ينصح  لذا  البشرة،  الليمون تحسس واحمرار  يسبب  قد 
بنسب متساوية أو حسب درجة تحمل البشرة.

إذا كانت البشرة جافة قد يزيد الليمون الوضع سوءاً، لذا ينصح بتجنب 
الليمون ألصحاب البشرة الجافة أو خلطه بالعسل أو اتباعه بمرطب بشرة 

مناسب، وإذا كانت البشرة دهنية ينصح بمزج الليمون بعصير الخيار.
استخدام أي وصفة تحتوي على  قبل  أوالً  الطبيب  استشارة  يجب 
فتفاعالت وصفات  للبشرة،  إذا كنت تستعمل عالجاً موضعياً  الليمون 

الليمون مع المركبات الطبية قد تكون وخيمة العواقب.
ينصح باستخدام وصفات الليمون كل يومين بدالً من استخدامها يومياً 
حتى يكتشف الشخص مدى تقبل بشرته لليمون، إذ أن استعمالها يومياً 

قد يجفف البشرة.
تحتوي  استخدام وصفات  أثناء  الشمس  التعرض ألشعة  تجنب  يجب 
قد  البشرة  الليمون على  أثناء وجود  للشمس  فالتعرض  الليمون،  على 

يسبب حروق.

إمرأة  كل  تحتاج    
بقدميها، وخاصةً  لإلعتناء 
الربيع والصيف،  في موسم 
بالتشقق  تصاب  حيث 
الشتاء، ومن  في موسم 
الوصفات  بعض  خالل 
القضاء على هذه  يمكن 

المشكالت.
لجمال  وصفات طبيعية 

الربيع في  القدمين 
تفضل  الربيع،  في موسم 

يزيد من  ما  المفتوحة، وهو  إرتداء األحذية  النساء  كثير من 
بعد  لتبدو جميلة، وخاصةً  بأقدامهن  العناية  حرصهن على 

بالجفاف والتشقق. القدم  الذي يصيب  الشتاء  موسم 
أن  يمكن  الطبيعية،  والوصفات  الخطوات  بعض  ومن خالل 

الربيع. أقدامك أكثر جاذبية في موسم  تجعلي 
الميت الجلد  القدمين من  1-تخليص 

قبل القيام بتطبيق أي وصفة لتنعيم القدمين، ينصح بالتخلص 

الميتة. الجلد  من خاليا 
ويمكن فعل هذا بأكثر من طريقة.

ضعي القدمين في ماء دافئ مضاف له عصير ليمون وقليل 
المصنوع من مكونات طبيعية. من سائل االستحمام 

إنتظري لمدة 5 إلى 10 دقائق قبل أن تقوم بشطف القدمين، 
الميتة. الجلد  القضاء على خاليا  فذلك يساعد في 

في  بتكرار هذا مرتين  ينصح  أفضل،  نتيجة  ولتحقيق 
األسبوع ولمدة أسبوعين على األقل.

التخلص من  النصيحة األولى لمن يريد    
الماء بعد تناول  الكرش، هي تجنب شرب 
الطعام مباشرة. لكن هناك نصائح ودراسات 

خالفت ذلك.
في برامج األطعمة الصحية، اعتدنا على 
تناول الطعام  إنه يحظر  سماع الخبراء يقولون 
والشراب في الوقت نفسه، ويعلل بعضهم األمر 
لدينا«، في  المعدة  بأن »الماء يضعف حمض 
حين يعتقد آخرون بأن القيام بذلك »يجعلنا نزداد 
Bright Side قرر  الوزن«، لكن موقع  في 
أثناء  المياه  تأثير شرب  اكتشاف حقيقة  حديثاً 

األكل، وحسم هذا الجدل.
ماذا يحدث للطعام والماء في المعدة؟

تبدأ عملية الهضم منذ اللحظة التي نفكر فيها في 
الوجبة المستقبلية، إذ يتم إنتاج اللعاب في الفم، 
وعندما نمضغ الطعام، نخلطه مع اللعاب الذي 
يحتوي على اإلنزيمات الالزمة للهضم. بعد 
المخففة في معدتنا  الغذائية  المواد  ذلك، تدخل 
المتوسط،  المعدة. في  يتم خلطها مع حمض  إذ 

تحتاج المعدة إلى 4 ساعات لهضم الطعام قبل 
إلى األمعاء حيث  إلى سائل وإرساله  تحويله 

يعطي جميع العناصر الغذائية للجسم.
الماء ال يبقى في المعدة لفترة طويلة، إذ تحتاج 
أوقيات منها.  لتمرير 10  إلى 10 دقائق فقط، 
لذا إذا كنت تشرب أثناء األكل، فالمياه ال تشكل 
بحيرات في معدتك، بل يمر على الطعام بسرعة 

فائقة، يرطبه ويترك المعدة.
السوائل ال تقلل من الحموضة

جسدنا نظام معقد، لكنه جيد التنظيم، إذا شعرت 
المعدة بأنها ال تستطيع هضم شيء ما، فإنها تنتج 
المزيد من اإلنزيمات وتزيد من حموضة السائل 
في الداخل. حتى إذا كنت تشرب نصف جالون 
من الماء، فلن يؤثر ذلك على مستوى الحموضة. 
أظهرت الدراسات أن بعض المواد الغذائية يمكن 
أن تقلل من مستويات الحموضة في بطوننا، لكنها 

تعود إلى طبيعتها بسرعة كبيرة.
السوائل ال تؤثر على سرعة الهضم

بأن  الخاطئ  تثبت االعتقاد  ال توجد دراسات 

إلى األمعاء قبل  الطعام الصلب  السائل يدفع 
هضمه بالكامل. يدعي العلماء أن السائل يترك 
لكنه ال يؤثر  الطعام الصلب  الجسم أسرع من 
على سرعة الهضم.. مع ذلك هل يمكننا أن 
إذا كنت تفعل ذلك، فلن  أثناء األكل؟  نشرب 
تتسبب في أي ضرر، بل على العكس، سيساعد 
الماء على تليين الطعام الصلب. لكن ال تشرب 
إذ يجب أن يكون هناك  الطعام،  تبتلع  قبل أن 
كمية كافية من اللعاب في الطعام، ألنه يحتوي 

على اإلنزيمات الضرورية.
ماذا عن الشاي

الطعام  الشاي مع  إذا كنت معتادًا على شرب 
إذ  أيًضا.  الماء، فال حرج من ذلك  بدالً من 
تظهر األبحاث أنه ال يوجد فرق في مستويات 
الحموضة بعد شرب الشاي أو الماء. وال تؤثر 
الذي تشربه على سرعة  الماء  درجة حرارة 
تتلقاها.  التي  الغذائية  العناصر  الهضم أو عدد 
يمكن للمعدة تسخين أو تبريد الطعام إلى 

المستوى الالزم.

 أكثر األلوان الجاذبة هذا الموسم هو اللون األورانج والتي كانت من ابرز عروض األزياء العالمية لربيع وصيف 2019 . اخترنا منها مجموعة من 
ابرز األزياء بمختلف درجات األورانج  لصاحبات الستايل الراقي واألنيق بلمسات كالسيكية بعيدة عن األسلوب الصاخب.

اختار لك مصممي األزياء هذا اللون بدرجاته لهذا الصيف منها الفساتين والجونالت والبلوزات الواسعة  ومنها ايضا المشجر بنقشات ودرجات مختلفة 
من اللون األورانج.
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صور منة شليب عروس وتعليق عمتها 
املفاجئ على فستان زفافها يثري اجلدل!

دينا الشربيين تتحدث على املكشوف عن 
طبيعة عالقتها بعمرو دياب

أمحد عز يناقش حرب العقول 
»فى »العارف

روجينا تعود بـ »أحلى من األيام«

مصطفى قمر يطرح »يا جدع وراح«

  الناقدة أحالم األسيوطي

والكاتب  المخرج  قدم   
اعتذاره لصناع  السلكا،  باسم 
كتابة  مسلسل “الهيبة”، عن 
المسلسل،  الرابع من  الجزء 
الجزء  تعاونه مع   بعد  وذلك 
األول كمخرج، وكاتبًا للجزأين 
والثاني “العودة” والثالث 

“الحصاد”.
السلكا في تصريحاته  وقال 
اللبنانية:  المجالت  إلحدى 
للشركة  اعتذاري  “قدمت 
المنتجة عن كتابة الجزء الرابع 
انسحابي من  وتم  به  العمل  أو 
المشروع بشكل ودي وبكل 

تفاهم من الطرفين”.
أن  أكد  انسحابه  أسباب  وعن 
الكتابة كان دخياًل  موضوع 

يتحول من  أن  األخيرة وكاد  بالفترة  اإلخراج  على مشروع 
هواية إلى مهنة وأن يطيح باسمي كمخرج لدرجة أن أغلب 
الصحفيين والنقاد وحتى مواقع البحث عبر االنترنت أقرنوا 
اسمي بصفة كاتب في حين أني أشق طريقي كمخرج منذ عام 

2007، وحتى اللحظة.
وبعد انسحاب باسم السلكا، لم يتم اإلعالن عن مؤلف الجزء 

بسبب  تيم حسن في ورطة  الذي وضع  األمر  للعمل  الرابع 
الجزء الرابع للعمل.

»الهيبة«، بطولة كل من تيم حسن، و سيرين عبدالنور، ومنى 
واصف، أوويس مخلالتي، وعبدو شاهين، ومن إخراج سامر 
البرقاوي، وشاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، بطولة الجزء 
الثاني  الجزء  بطولة  نيكول سابا  الفنانة  األول، كما شاركت 

من المسلسل.
 فاجأ الفنان المصري أحمد مكي جمهوره بنشره صورة حديثة 

له، ظهر فيها بلوك جديد.
مكي ظهر في الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على 

موقع “انستجرام”، وهو جالسا على 
بينما أطال  البحر،  جسر خشبي على 
شاربه ولحيته، وربط رأسه برابطة 

حمراء، مما أظهره بلوك مختلف تماما.
المصري عبروا عن  الفنان  جمهور 
إن  الجديد، وتسائلوا  اللوك  تعجبهم من 
بعد  فني جديد  لعمل  كان مكي يستعد 

غياب طويل عن الساحة الفنية.
فنان مصري من مواليد  وأحمد مكي 
عام 1978، شارك في عدة أعمال 
انت، ال تراجع  ناجحة ومنها: »طير 
وال استسالم«، وتغيب لفترة عن الشاشة 
له  نادر سبب  فيروس  إليه  انتقل  أن  بعد 
خمول ولم يكن له أي عالج، وقال الفنان 
إن مرضه جعله يعرف معادن أشخاص 

كانوا يدعون صداقتهم له.
أحمد مكي  الفنان  أعمال  آخر  أن  يُذكر 

الفنان هشام ماجد،  بشياكة«، مع  الدرامية مسلسل »خلصانة 
أعماله  آخر  بينما كانت  الشربيني، وملك قورة،  دينا  شيكو، 

السينمائية فيلم “سمير أبو النيل” عام 2013.

 قررت الشركة المنتجة لمسلسل » أحلى 
المقبلة،  الفترة  األيام« عرضه في  من 
ان يعرض في  المقرر  ان كان من  بعد 
بعدة  تقوم حاليا  الرمضاني، وهي  الموسم 

مفاوضات مع عدد من القنوات الفضائية.
الجدير ذكره ان مسلسل أحلى من االيام من 
إخراج سيف  الممثلة  روجينا  ومن  بطولة 

الشيخ نجيب.
كان  أعمال روجينا  آخر  أن  ذكره  الجدير 
مشاركتها في مسلسل »ضد مجهول« إلى 
الممثلين مثل غادة عبد  نخبة من  جانب 

الرازق، وفراس سعيد، وأحمد سعيد، وحنان مطاوع، وغيرهم، والعمل من إخراج طارق رفعت.

  يستعد الفنان أحمد عز لتصوير فيلم العارف فى األيام 
بعد توقف طوال شهر رمضان بسبب  المقبلة،  القليلة 
الممر، والذى يعرض فى سباق  فيلم  بتصوير  انشغاله 
موسم عيد الفطر الحالى، واحتل المركز الثانى فى شباك 

تذاكر اإليرادات.
العارف  فيلم  أن  بشير  السيناريست محمد سيد  وكشف 
المعاصر السيما حرب  وقتنا  الحروب فى  يناقش قضية 
الفيلم  أن  إلى  الشعوب، مشيراً  لها  تتعرض  التى  العقول 

سيكون مفاجأة للجمهور.
ومن المقرر أن يسافر الفنان أحمد عز وأحمد فهمى وباقى 
فريق العمل الستئناف التصوير خارج مصر، حيث تجمعهم 

العديد من المشاهد فى أوروبا والمملكة العربية السعودية.
أحمد فهمى،  أحمد عز،  »العارف« من بطولة بطولة 
أحمد خالد  محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، 
أحمد عالء  بشير، وإخراج  تأليف محمد سيد  صالح، من 

الديب.

الشديد من  استيائه  ياسر جالل عن  النجم    أعرب 
المختلفة،  ميديا  السوشيال  اسمه عبر صفحات  إستخدام 
بالجمهور، موضحا فى تصريحاته ل »اليوم  والتالعب 
اسمه تجرى  أنه فوجئ بصفحة مزورة تحمل  السابع«، 
للجمهور  بتوجيه سؤال  األخيرة،  استفتاء على مسلسالته 
عن اختيار المسلسل األفضل فى أعماله، وهو مالم يحدث 
أعماله  بكل  يعتز بشدة  أنه  إلى  على اإلطالق، مشيراً 
وباألخص مسلسالته الثالثة األخيرة »ظل الرئيس ورحيم 

ولمس أكتاف«، وال يفضل عمال عن األخر.
وأضاف جالل أيضا ، أنه لم يجرى أى مسابقات الختيار 
وجوه جديدة، ومن المحال أن يقبل على هذه الخطوة ألنه 
ليس منتجا أو مخرجا بحسب تعبيره، الفتا إلى أنه فوجئ 
ميديا  السوشيال  اسمه على  تحمل  أخرى مزورة  بصفحة 

تجرى هذه المسابقة الوهمية. 

المواقع  أن هناك بعض  بشدة،  أحزنه  ما  أن  وأكد جالل   
المزورة رغم  الصفحات  األخبار من  نقلت هذه  الصحفية 
يملك أى صفحات على  بأنه ال  تأكيده مرارا وتكرارا، 
وسائل السوشيال ميديا المختلفة، معلقا : »أتمنى من السادة 
أى تصريحات على  نشر  الحذر وعدم  توخى  الصحفيين 
لسانى عبر أى صفحات على السوشيال ميديا سواء فيس 
كاذبة  أخبار  يتناقلوا  تويتر حتى ال  أو  إنستجرام  أو  بوك 

تفقدهم مصداقيتهم«.
 يذكر أن النجم ياسر جالل خاض سباق رمضان المنقضى 
فتحى  النجوم  البطولة  أكتاف«، وشاركه  بمسلسل »لمس 
العاصى ومحمد عز  وإيمان  الوهاب وحنان مطاوع  عبد 
وشريف الدسوقى، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة 

سينرجى، وإخراج حسين المنباوى.

نادي احترام المشاهد:

  خطفت الفنانة منة شلبي األنظار إليها بصورها 
ناعم، في أحدث جلسة تصوير  بفستان زفاف 
تعليق  ليأتي  المجالت،  إحدى  لها لصالح  خضعت 

عمتها اإلعالمية بوسي شلبي ليثير موجة جدل.
انستقرام  منة شلبي نشرت مجموعة صور على 
وهي عروس في أحدث جلسة تصوير، فجاء تعليق 
عمتها بوسي شلبي ليثير الجدل بقولها: »ايه يا حلوة 

ناوية تتجوزي؟
انهالت التعليقات على كالم بوسي شلبي لمنة شلبي، 
تعليقها غير مناسب خاصة وأنها  فالبعض وجد أن 

ذكرت بنفسها أن الصور من جلسة تصوير لمجلة.
لم يخل األمر من دفاع آخرين عن بوسي شلبي 
مشيرين إلى أنها عمتها، وتعليقها ال يخرج عن نطاق 

المزاح بينهما ورغبتها في أن تراها عروس قريباً.
صور منة شلبي بفستان العروس جعلت التعليقات عليها تنهال، 
من محبيها الذين أكدوا لها أنهم يتمنون أن تحظى قريباً بشريك 

الحياة وأن ترتدي الفستان في الحقيقة.

برنامج »صاحبة  لقائها في  أكدت في  أن منة شلبي  يذكر 
الشديدة في  لرغبتها  يعود  الزواج  تأخرها في  أن  السعادة«، 
االرتباط برجل تحبه وترغب في العيش معه أيام حياتها، فهي ال 

ترغب في الزواج لمجرد الزواج وإنجاب األطفال.

الشربيني ألول مرة  دينا  الفنانة  تحدثت    
بالنجم  بشكل مباشر عن طبيعة عالقتها 
عمرو دياب، وذلك خالل وجودها ضيفة مع 
برنامج  الشمس« في  فريق مسلسلها »زي 

»الحكاية«.
داعم  دياب  أن عمرو  الشربيني  دينا  أكدت 
أو  العملي  المستوى  لها سواء على  كبير 
متابع جيد  أنه كان  إلى  الشخصي، مشيرة 
لمسلسلها »زي الشمس« قائلة: »عمرو كان 
مننا،  أكتر  المسلسل  ليا، وحافظ  داعم جدا 

شكرا أوي يا عمرو«.
وأضافت دينا الشربيني أن عمرو دياب سعيد 
للغاية بنجاح مسلسل »زي الشمس«، وعندما 
كانت تشعر بالتعب من التصوير كان يقول لها: 

»قولي الحمد هللا المسلسل مكسر الدنيا«.
وتابعت دينا الشربيني حديثها عن عمرو دياب 
بخجل قائلة: »عمرو بطبعه إنسان جدع وبيحب 

الشغل الحلو وبيحب الناس الناجحة والمجتهدة، وكان حاسس فعال 
إن فريق عمل مسلسل زي الشمس، عمل مجهود فظيع«.

الجدل بشكل مستمر،  تثير  الشربيني  عالقة عمرو دياب ودينا 

خاصة مع ظهورهما المستمر في العديد من المناسبات، دون أن 
يكشفا عن طبيعة عالقتهما بشكل صريح ومباشر للجمهور.

مع  كبيراً  الشمس« حقق نجاحاً  بالذكر أن مسلسل »زي  الجدير 
عرضه في رمضان 2019.

الفنان المصري   طرح 
أغنية جديدة  قمر   مصطفى 
يا جدع وراح  »  بعنوان » 
الشهداء  إلى  كإهداء منه 
المصريين، وهي من كلمات 
رضا المصري، وألحان 
فهمي، ورؤية محمد  فارس 
فيلم  سراج، واألغنية من 
» قهوة بورصة مصر«  

للمخرج  أحمد نور .
يستعد  أخرى  ناحية  من 
ألبومه  قمر لطرح  مصطفى 
ويتعاون  الصيف  الجديد في 
من  عدد  مع  األلبوم  في 

الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم محمد رحيم وحميد 
الهادي  قمر وعمرو مصطفى ومحمد  بهجت  وأيمن  الشاعري 

ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودي 
سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد عالء 

الدين، وغيرهم.

أمحد مكي يفاجئ مجهوره بلوك جديد 
يف أحدث ظهور له

مؤلف »اهليبة« يضع تيم حسن يف ورطة

ياسر جالل: مل أجرى استفتاء على 
أدوارى.. وصفحات مزورة تتاجر بامسى

منه  يطلب  كفئ  صغير  محامي  امام(  )عادل  نوفل  فتحي   : )الموضوع(    
المحامي الكبير شوكت بك )نظيم شعراوي( تلخيص وإيجاد ثغرات في قضية 
تهم الرأي العام إلسقاطها . يكسب شوكت القضية ويعطي فتحي 200 ألف جنيه 
للدفاع عنها في قضية دعارة . يذهب  الليل سميرة )يسرا( توكل فتحي  فتاة   .
فتحي لزميله الملتحي على الزناتي )رياض الخولي( ليترافع بداًل منه . يحاول 

)علي( ضم فتحي لجماعته اإلسالمية . وتتوالى األحداث . 
)التحليل والنقد( قصة وإنتاج “ وحيد حامد” 

السيناريو قام على ابراز : شخصيتين متناقضتين في طريقهما رغم الصداقة 
بينهما وهما )فتحي وعلى( . 

، من  األمور  في  بُعد نظر  له  لبق،   فتحي طموح، ذكي،   : فتحي(  )شخصية 
عائلة فقيرة . ورغم ذلك أنفق والده )لطفي عبد الحميد( مصاريف الجامعة حتى 
التخرج . ولبعد نظر فتحي ، يعرف كيف يطلب من شوكت بك أتعابه حسب 
القضية .وبذكائه وعلمه للقانون ، ال يخطوة خطوة إال بشرعية مدروسة . طلب 
من زميله وصديقه )على( بالدفاع في قضية سميرة بداًل منه ألن القاضي له لحية 

وسيتعاطف مع )على( وبالفعل حصلت سميرة على البراءة. 
)شخصية علي( انسان إنتهازي من بيئة فقيرة. بعد التخرج من كلية الحقوق، 
 . إليهم  ينضم  أن  فتحي  من  طلب  للثراء.  للوصول  اإلسالمية  للجماعة  أنضم 
بينهما عند مصارحة كل  بدأ  الصاعد(  لكن فتحي ليس هذا طريقه. )الصراع 
)األزمة(   – فين(  )مصلحتك  الحكاية مصلحة  ان  يقول “على”  اآلخر.  منهما 
– يريد )على( انضمام فتحي لجماعته )لجذب أغلبية المدنيين، وهم كثيرون، 
إلى الجماعة لثقتهم لفتحي( . أما فتحي ، يسير في طريقه مع شوكت بك حتى 
العليا . وعن طريق شوكت يتعرف على رشدي  يصل بواسطته إلى المراكز 
ويريد  دائرته  غير  دائرة  في  للوزارة  المرشحين  أحد  راتب(  )جميل  الخيال 
النجاح. فكانت فرصة لفتحي ألستخدام لباقته وذكائه ، إلى جانب علمه بالقانون 
لجذب الشرطة تجاه الحكومة الممثلة في رشدي ضد رجل األعمال عبد الحميد 
السيوفي في قلب دائرته. وبالفعل يهدم فتحي إنسان كفئ لصالح إعالء إنسان 
أما   . الوزير  ، وأصبح فتحي مساعد  غير كفئ . نجح رشدي وأصبح وزيراً 
)على( فيسير في  طريق الجماعة اإلسالمية يعمل اعالنات بالتلفزيون ، ويزور 

سجناء الجماعة في السجن . 
)الذروة( شوكت بك ينبه فتحي بأن له أعداء كثيرة في المجلس يريدون النيل 
منه . أما )على( يعلم أن أفراد من الجماعة قاموا بتفجير وحرق مصانع في البلد 
، وثالثة منهم )فتحي عبد الوهاب( أستطاعوا الهرب واللجوء إلى )على( في 

شقته. فإذا بعلى يطردهم ويقول أنكم عديمي االيمان ، يجب أن ترحلوا االن . 
)القرار( كتب فتحي محله التجاري باسم سميرة – تزوج من سيدة مجتمع راقي 
وأعمال حرة “مدام فايزة شركس” )نهال عنبر( – أقنع فتحي رشدي بزواجه 
ستكون  الزواج  وقسيمة  وشرعي  سليم  لقائهما  يكون  حتى  سميرة  من  عرفياً 
مع فتحي كمحامي لرشدي . أما )على( يحاول الهرب ، فيقبض البوليس عليه 
ويضعه في السجن .)النتيجة( يحقق البوليس مع فتحي فيجد أنه يسير بشرعية 
القانون وينكر عالقته بسميرة سوى أنها زوجة الوزير وصاحبة المحل التجاري 

. فيدخل السجن على ذمة التحقيق . 
ابرز السيناريو، من خالل فتحي، كيف لمست هذه الشخصية السلبيات الموجودة 

في عالم المصالح من بعض الشخصيات في السلطة : 
-1 المحامي الكبير شوكت ، عظيماً بمجهود فتحي وليس بعمله 

-2 القاضي المتشدد يحكم بغرامة 500 جنيه لفتاة بريئة تقبل خالها في الطريق 
، وبالبراءة لعاهرة ألن محاميها ملتحي

الغير  الوزير رشدي  دائرته ، وإعالء  العمل على إسقاط مرشح نزيه في   3-
مناسب.

-4 تحالف فتحي مع ضابط المباحث لتنفيذ اإلنتخابات لصالح مراكز القوة على 
حساب مصلحة الشعب 

-5 تسلل جماعة “على” لمراكز قوية حتى يتم لها السيطرة على الحكم.
-6 إنشاء فتحي شركة إستيراد وتصدير باسم سميرة والعمل من الباطن 

الواعي عن  )الحوار(  فقط. ساعد  للمصلحة  أعمال  فتحي من سيدة  -7 زواج 
يقوم  كما  المستقبل،  في  إليه  أن تصير  بما عسى  واإليحاء  الشخصيات  كشف 

باداء الموضوع وشرحه. 
لم  ألنه  سراحه  سيطلق  بأنه  إلينا  توحي  لفتحي  محددة  الغير  النهاية   : )فقط( 
يترك وراءه اي دليل مادي ضده – وألننا نحب الممثل ونتعاطف معه )خاصة 
أن بطلها عادل امام( تجعلنا هذه النهاية نريد براءته  حتى لو كان تحايل على 

القانون – وهذا منافي للقيم اإلخالقية . 
راسهم  على  الممثلين  من  مجموعة  قدم عرفة   . “ شريف عرفة”  )اإلخراج( 
“عادل امام” ويعتبر من أفضل أدواره : أداءاً وخفة ظل متناهية بما له من قوة 
الخولي”  . “رياض  فكاهية عالية  الرسالة بروح  اقناع، وقدرته على توصيل 

اقنعنا بالمحامي الوصولي . 
رسالة الفيلم :                                                                                                                                                

الصداقة كانت تؤلف بين “على وفتحي” في البداية ومع تعارض مصالحهما نشأ 
الصراع وتحولت الصداقة إلى حرب من أجل البقاء في القمة .)يسرا( ناضجة 
فنياً وأداءاً وتعبيراً . جميل راتب نظيم شعراوي وأحمد راتب )الممثل المناسب 
في المكان المناسب( لطفي عبد الحميد ، وكوثر رمزي : اتقان في األداء . نقل 
عرفة الموضوع بطريقة ملموسة بادياً بالمنزل الريفي الفقير إلى الثراء المادي 
بالمدينة ماراً بمشاهد اإلنتخابات التي كانت أكبر سخرية من سخريات الحياة 
بما فيها من نفاق وغش وخداع خاصة مشهد فتحي يمسك طفاًل قذراً ويطلب من 
رشدي أن يقبله أمام كاميرات التليفزيون فيقول رشدي )ده جربان( فيستطرد 
فتحي )من بقه( مع خفة دم عادل امام فال تستطيع ايها القارئ سوى أن تنفجر 
من الضحك  لكوميديا الموقف وسخرية القدر . وقد ساعدت كاميرا “ محسن 
نصر” على نقل وتجسيد كل كادر في الفيلم لكادرات جمالية ومدروسة سواء 
المشاهد الداخلية أو الخارجية . وكان المخرج هو المايسترو الذي يخرج فيلماً 
في كل متكامل لخدمة الموضوع وقدم رسالة هادفة وهي “امام المصالح تزول 
الصداقة” وتوافر في هذا الفيلم ثالثي النجاح : الكاتب والمنتج )وحيد حامد( .. 

المخرج )شريف عرفة( والممثل )عادل امام( .

نقد فيلم » طيور الظالم«
أمام المصالح تزول الصداقة 
ثالثي النجاح لهذا الفيلم : 
الكاتب ، المخرج ، الممثل

»عادل امام من أفضل ادواره« 



جان كريتيان قد يتوّسط حلل األزمة بني كندا والصني
  

 أّكد المتحّدث السابق باسم جان كريتيان، رئيس 
الحكومة الكندية السابق، أّن هذا األخير مستعد للذهاب 
إلى الصين لتخفيف التوتر بين أوتاوا وبكين إذا طلب 

منه جوستان ترودو ذلك.
وقال بروس هارتلي لـلقسم االنكليزي لهيئة اإلذاعة 
الكندية )CBC( »إذا طلب رئيس الحكومة من السيد 
كريتيان ، فسيكون على استعداد للذهاب إلى الصين 
لخدمة كندا في هذه األوقات الصعبة لمساعدة مزارعينا 

وإعادة كنديينا االثنين إلى الوطن«.
فصل  منذ  الصين  في  سفير  كندا  لدى  يعد  ولم 
جون ماكالوم في يناير كانون الثاني بعد إدالئه 
بتصريحات علنية حول اإلجراءات القضائية ضد 
المديرة المالية لشركة هواوي الصينية لالتصاالت، 

مينغ وانجو.
التعليق على إرسال  ورفضت الحكومة الكندية 
»مفاوضين« كنديين إلى الصين. وقال كاميرون 
أحمد المتحدث باسم جوستان ترودو في تصريح 
لوكالة الصحافة الكندية : »هذه ليست المرة األولى 
نعتزم  ال  لكننا   ، السؤال  هذا  فيها  يُطرح  التي 
على  الشأن  هذا  في  أوقرار  إعالن  أي  اصدار 

المدى القريب«. الصحافة الكندية.
ومنذ اعتزاله الحياة السياسية، استمر جان كريتيان 
في االهتمام بالقضايا المتعلقة بالصين كجزء من عمله 
في مكتب المحاماة دينتونز. وفي أبريل نيسان 2016، 
تصدر عناوين الصحف عندما التقى برئيس مجلس 

الدولة الصيني لي كه تشيانغ.  
ولإلشارة فقد أُلقي القبض على الدبلوماسي السابق 
مايكل كوفريغ والمستشار مايكل سبافور في الصين 
وانتهاك  التجسس  بتهمة  االول  كانون  ديسمبر  في 
المديرة  اعتقال  من  وقت قصير  بعد  القومي  األمن 
مينغ  هواوي،  الصيني  االتصاالت  لعمالق  المالية 

وانجو في كندا.
أن  إلى  والمراقبين  الدبلوماسيين  من  العديد  ويعتقد 
الكنديّْين ضحية انتقام للسلطات الصينية من كندا بعد 
القاء القبض على منغ وانجو بناًء على طلب تسليم من 
القضاء األمريكي. من جانبها ، وصفت كندا سجنهما 

بأنه تعسفي.
وعلّقت  الكندية  الكانوال  صادرات  الصين  ومنعت 
تراخيص االستيراد لمصنعْين لتجهيز لحم الخنزير. 
وُعلم أيًضا هذا األسبوع أن مصالح الجمارك الصينية 
تنوي فتح كل حاوية من لحم الخنزير الكندي والمنتجات 

ذات الصلة.  

شرطة تورنتو تنشر صور املشتبه بهم بإطالق نار داخل حافلة
  

 نشرت شرطة مدينة تورنتو في 
كندا  وسط  في  أونتاريو  مقاطعة 
حادثة  في  بهم  مشتبه  ثالثة  صور 
إطالق النار التي وقعت يوم السبت 
الماضي وأسفرت عن إصابة شخصين 

بجروح بالغة.
ويطلب المحققون في جهاز الشرطة 
من المواطنين التعرف على هؤالء 

المشتبه بهم وهم رجالن وامرأة.
تابعة  داخل حافلة  الحادثة  ووقعت 
للجنة النقل المشترك في مدينة تورنتو 
)CTT( في ساعات الصباح األولى 
من يوم السبت الماضي في غرب 

مدينة تورنتو وكان على متن الحافلة نحو عشرة ركاب.
ووفقا الشرطة، فقد استخدم المشتبه به األول )وهو 
باللون األزرق في الصورة( سالحا ناريا كان موجودا 
في حقيبة يحملها المشتبه به الثاني )وهو باللون األسود 
في الصورة( وفتح النار على راكب آخر على متن 
الحافلة بعد مشادة لفظية بينهما وأصابه بجروح بالغة.
وعندما حاول راكب آخر على متن الحافلة التدخل 
للدفاع عن الضحية التي أصيبت بالطلق الناري، أطلق 
بعد ذلك  الرصاص، ورمى  به األول  المشتبه  عليه 

بسالحه أرضا.
أما الشخص الثالث المشتبه بمشاركته في حادثة إطالق 
النار داخل الحافلة فهي فتاة شابة التقطت السالح من 
األرض قبل أن يلوذ بالفرار مترجلين المشتبه بهم الثالثة.
وقد نقلت الضحيتان إلى المستشفى أما بقية الركاب 
على متن الحافلة فهم بغالبيتهم غادروا المكان قبل 
وصول عناصر الشرطة. وعلى هذا الصعيد طلب 
المحققون من هؤالء األشخاص االتصال بهم لسماع 

شهاداتهم.

يعدها: رزق هللا زرزور
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جوستان ترودو يدافع عن حصيلة واليته 
ليلة  االنتخابات الفدرالية

 قبل أربعة أشهر من االنتخابات 
الفيدرالية التي ستجري في 21 أكتوبر 
تشرين األّول المقبل، دافع جوستان 
ترودو عن حصيلة السنوات األربع 
التي قضاها في الحكم في مقابلة أجرتها 

معه هيئة اإلذاعة الكندية.
وأعلن عن عزم الحكومة على حظر 
االستخدام  ذات  البالستيكية  المواد 
الواحد بحلول عام 2021. قال: »إن 
النهج الذي نسلكه يؤّكد على أن التلوث 
البالستيكي مشكلة حقيقية تحتاج إلى 

معالجة.«
وأوضح أن الحكومة بصدد فحص 
وإجراء  المتوّفرة  التجريبية  األدلة 
أبحاث أخرى لتحديد المنتجات التي 
يجب حظرها. والهدف هو تقديم خطة 
المواد  واستخدام  بيع  لحظر  شاملة 
الواحد  االستخدام  ذات  البالستيكية 

في غضون عامين.
البالستيك  على  اإلعالن  هذا  وبين 
وشراء حكومته لخط خط أنابيب النفط 
Trans Moun�  تترانس ماونتن« 
فنّد  دوالر،  مليار   4.5 بمبلغ   tain
جوستان ترودو المزاعم التي تصفه 
بازدواجية الخطاب في موضوع البيئة.
وقال ايضا: »نحن نعلم أننا يجب أن 
... لكن يجب  البيئة  نتحرك لحماية 
أن ندرك أننا ال نزال مجتمعا يحتاج 

إلى النفط.«
نفطية في  : »لدينا موارد  وأضاف 
كندا، ولكن كما رأينا، لسوء الحظ، 
هناك المزيد من النفط المنقول بالقطار. 
ونحن نعلم أن هذه مشكلة«، دون أن 
يذكر مباشرة مأساة الك-ميغانتيك في 
مقاطعة كيبيك ، حيث انفجر قطار 
يوليو  في  المدينة  وسط  النفط  لنقل 
تّموز 2013. وأودى الحادث بحياة 

47 شخًصا.

وقال جوستان ترودو: »لهذا السبب 
نعرف أن خطوط األنابيب التي يتم 
بناؤها وإدارتها بشكل جيد، مع وجود 
نظام لالستجابة للحوادث، هي أفضل 
طريقة للتقدم على المسار الصحيح«.

وبخصوص حجم الدين العام الكندي، 
عل  عملت  حكومته  أن  ترودو  اّكد 
تقليله سنويا. وانتقد نهج المحافظين، 
الذي يفضل خفض العجز في الموازنة 
الخدمات.  في  االقتطاع  خالل  من 
»أنا أفضل االستثمار في الوظائف 
والتدريب والبنية التحتية حتى يتسنى 
يحافظوا على عملهم في  أن  للناس 

أوقات الشّدة«.، كما أوضح.
وعند سؤاله عن قضية »أس أن سي 
إن  ترودو  جوستان  يقول  الفاالن« 
حكومته »تدرس الخيارات المختلفة، و 
نعلم أنه من المهم الدفاع عن الشركات 
وعن وظائف الكنديين، ولكن يجب 
أن نفعل ذلك بالطريقة الصحيحة مع 
احترام سيادة القانون.  نحن نحترم 

ما تقوم به المحاكم.«
وأضاف : »لفترة طويلة، سعينا للدفاع 
عن هذه الوظائف و سنستمر في البحث 
عن أفضل طريقة للقيام بذلك ، حتى 
كندا،  في  وظائف  خلق  من  نتمكن 
ونحمي الشركات التي تستحق الحماية. 
لكن على الشركات التي تخالف القانون 

أن تتحمل عواقب ذلك.«
وذكر جوستان ترودو أنه يقبل تقرير 
السكان  نساء  حول  التحقيق  لجنة 
المفقودات  أو  المقتوالت  األصليين 
مصطلح  واستخدام   )MMIWG(
»اإلبادة الجماعية« من قبل المفوضين.
الحكومة  رئيس  أوضح  ذلك،  ومع 
أنه أكثر ارتياحا لمصطلح »اإلبادة 
الجماعية الثقافية« الذي تستخدمه لجنة 

الحقيقة والمصالحة في كندا.

كيبيك تتهيأ إلعادة فائض “هيدرو كيبيك” إىل املشرتكني
  

 تتهيأ حكومة فرانسوا لوغو في مقاطعة 
كيبيك إلعادة مبلغ 1,5 مليار دوالر سبق 
 ،)Hydro�Québec( كيبيك«  لـ«هيدرو 
أن  المقاطعة،  في  العامة  الكهرباء  شركة 
استوفته من مشتركيها على امتداد سنوات 

عدة زيادًة عن المستحق.
هذا ما أفادته صحيفة »ال بريس« الصادرة 
في مونتريال، كبرى مدن المقاطعة، وأعاد 

تأكيده موقع راديو كندا اإلخباري.
وتنوي حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل 
في  قانون  مشروع  تقديم   )CAQ( كيبيك 
الجمعية الوطنية يتيح إعادة هذا المبلغ إلى 

مشتركي »هيدرو كيبيك«.
ومن المتوقع أن يُعاد المبلغ إلى المشتركين عن طريق 
تجميد تعرفة الكهرباء خالل عام 2020 واحتساب 
زيادتها في السنوات األربع الالحقة وفقاً لمؤشر تضخم 

األسعار فقط.
واستيفاء »هيدرو كيبيك« مبلغ 1,5 مليار دوالر زيادًة 
عن المستحق عائد لتحقيقها عوائد تفوق ما كانت وكالة 

الطاقة في مقاطعة كيبيك قد سمحت لها به.
وبتقديمها مشروع القانون تكون حكومة لوغو قد أقدمت 
إلى  الزائد  كيبيك«  مال »هيدرو  إعادة  على خطوة 
أصحابه مع نهاية الدورة البرلمانية الحالية، قبل بدء 
العطلة الصيفية، وبعد تسلمها قبل أسبوعْين ونصف 
 Canadian( عريضة من اتحاد دافعي الضرائب الكنديين
Taxpayers Federation( تحمل تواقيع 75 ألف 

مواطن يطالبونها بإعادة المال إلى مشتركي شركة 
الكهرباء العامة.

وكانت حكومة لوغو قد تعرضت أيضاً النتقادات من 
أحزاب المعارضة، السيما من الحزب الليبرالي الكيبيكي 
)PLQ( الذي يشكل المعارضة الرسمية، لتلكؤها في 
اإلقدام على هذه الخطوة، السيما وأن لوغو نفسه عندما 
كان في صفوف المعارضة انتقد بشدة حكومة الليبراليين 
على ما أسماه »الضريبة المستترة«، في إشارة إلى 

استيفاء »هيدرو كيبيك« مبالغ تزيد عن المستحق.
ووصل حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك، المنتمي 
ليمين الوسط، بقيادة لوغو إلى السلطة للمرة األولى 
في تاريخه بموجب انتخابات األول من تشرين األول 
)أكتوبر( الفائت العامة التي فاز فيها بحكومة أكثرية.

  استطالع: احملافظون يف الطليعة، حتى يف كيبيك
 أظهر استطالع جديد أن التراجع الذي أصاب شعبية 
الحزب الليبرالي الحاكم في أوتاوا بقيادة جوستان ترودو 
في مناطق عدة على خلفية قضية »أس أن سي – الفاالن« 
قد بلغ اآلن مقاطعة كيبيك حيث تجاوزه في نوايا االقتراع، 
وإن بنسبة ضئيلة، حزُب المحافظين الذي يشكل المعارضة 

الرسمية في مجلس العموم.
فقد أفاد استطالع أجرته مؤسسة »أنغوس ريد« بين 28 
أيار )مايو( الفائت و4 حزيران )يونيو( الجاري وأعلنت 
نتائجه اليوم، قبل أربعة أشهر ونيّف من موعد االنتخابات 
العامة المقبلة، أنه لو جرت انتخابات تشريعية عامة في 
حينه القترع %37 من المستطلَعين لحزب المحافظين 
الكندي )CPC – PCC( بقيادة أندرو شير مقابل 26% 
منهم للحزب الليبرالي الكندي )LPC – PLC(، و15% 
للحزب الديمقراطي الجديد )NDP – NPD(، اليساري 
التوجه، بقيادة جاغميت سينغ، و%12 للحزب األخضر 
)Green Party – Parti vert( بقيادة إليزابيث ماي.

وشمل االستطالع 4628 كندياً من الذين بلغوا سن الثامنة 
عشرة فما فوق، أي يحق لهم االقتراع، ويبلغ هامش 

الخطأ فيه %2، 19 مرة من أصل 20.
وفي مقاطعة كيبيك، حيث شمل االستطالع 535 ناخباً، 
نال حزب المحافظين %28 من نوايا االقتراع مقابل 26% 
 )BQ( الكيبيكية للكتلة  الليبرالي و%20 منها  للحزب 
الكندية  الداعية الستقالل مقاطعة كيبيك عن االتحادية 
و%13 للحزب الديمقراطي الجديد و%9 للحزب األخضر.

شعبية  األكثر  دوماً  كانوا  ترودو  بقيادة  والليبراليون 
في كيبيك حسب استطالعات الرأي منذ وصولهم إلى 

السلطة في أوتاوا في خريف 2015.
كيبيك  مقاطعة  مدن  كبرى  الكبرى،  مونتريال  وفي 
وعاصمتها االقتصادية، ال يزال الليبراليون في الطليعة، 
وبارتياح، إذ نالوا %37 من نوايا االقتراع مقابل 17% 
للديمقراطيين الجدد و%16 لكل من المحافظين والكتلة 
الكيبيكية. لكن في سائر مناطق المقاطعة نال المحافظون 
%32 من نوايا االقتراع مقابل %22 لكل من الليبراليين 

والكتلة الكيبيكية.
عدد  حيث  من  كندا  مقاطعات  كبرى  أونتاريو،  وفي 
العموم  في مجلس  مقعداً  بـ121  تتمثّل  والتي  السكان 
من أصل 338 مقعداً، نال حزب المحافظين %34 من 

نوايا االقتراع مقابل %32 للحزب الليبرالي.
وبالتالي بات المحافظون يتقدمون على الليبراليين في 
كافة مناطق البالد، وإن كان الفارق في أونتاريو، أسوًة 

بحجمه في كيبيك، يقع ضمن هامش الخطأ.
لكن ما قد يخفف من وطأة هذه األرقام على الليبراليين 
هو أن المستطلَعين الذين أعلنوا أنهم يقترعون للحزب 
الديمقراطي الجديد أو للحزب األخضر قالوا إن خيارهم 

الثاني هو الحزب الليبرالي.
ويتوجه الكنديون إلى صناديق االقتراع في انتخابات 
فدرالية عامة في 21 تشرين األول )أكتوبر( المقبل، 

أو في موعد أبكر إذا ما اختار رئيس الحكومة ذلك.

مائدة إفطار رمضانية النكهة يف أبرشية مار مارون يف كندا

رعـية سيدة البشارة حتتفل بالرسامة الكهنوتية للشماس اإلجنيلي 
راجي )إيلي( صاحل 

  -  في مساء يوم السبت الموافق األول 
من يونيو/ حزيران 2019 في كنيسة سيدة 
الكاثوليك غرب  الملكيين  البشارة للروم 
للسيامة  إحتفالي  قداس  أقيم  مونتريال 
الكهنوتية للشماس اإلنجيلي راجي )إيلي( 
صالح  بوضع يد صاحب السيادة المطران 
إبراهيم ميخائيل إبراهيم  رئيس أساقفة كندا. 
شارك في القداس األب رفيق جريش من 
السـيامة  في  األول  العّراب  وهو  مصر 
راعي  سـمعان  أنطوان  واألرشمندريت 
كنيسة سـيدة البشارة وهو العّراب الثاني في 
السـيامة واألب عيسى معـمـّر من إدمنتون 
. كما شارك األرشمندريت مكاريوس وهبه 
النائب األسـقـفي واألب ربيع أبو زغيب 
راعي كاتدرائية المخلص بمونتريال واألب 
برنار باسط  راعي كنيسة القديس إلياس 

في Laval والشـمامسـة . 
ومن ضيوف الشرف السيد فرانك بـيـلـيـز 

النائب في البرلمان الكندي.
البشارة  سيدة  رعية  أيضا  واحتفلت    -
بالقداس األول للكاهن الجديد راجي يوم 
األحد 2 يونيو / حزيران 2019 الساعة 

الواحدة ظهرا .
هذا ، وشاركت في خدمة هذين القداسين 
جوقة كنيسة سـيدة البشارة وأعضاء من 
الراعي  كنيسة  وجوقة  المخلص  جوقة 
الصالح ببروسار بقيادة السيد إبراهم شـتوي 

قائد جوقة سـيدة البشارة.
-  ونبذة عن كاهننا الجديد : راجي تخّرج 
من المدرسة البطريركة سنة 1990 وحصل 
على بكالوريوس التجارة ومتخصص في 
المحاسبة من كلية التجارة جامعة القاهرة 
سنة 1995. وحصل أيضا على بكالوريوس 
البطاركة  لمجلس  التابع  التربية  معهد 

واألساقفة الكاثوليك بمصر 1995 . 
شغل منصب رئيس المجلس األعلى لشباب 
الروم الكاثوليك بمصر من سنة �1993 
1995. وفي سنة 1996 إلتحق بإكليريكية 
القديسة حنة في لبنان ودرس الالهوت في 
معهد القديس بولس في حريصا . َسـيـّم 
شّماًسا رسائليـًا في يناير/ كانون الثاني سنة 
1998 بوضع يد البطريرك مكسيموس 

الخامس حكيم، وفي 
تزوج   2003 سنة 
داليا  السيدة  من 
بمباركة  شيخاني 
يوسف  المطران 

جول زريعي . 
 2006 يناير  وفي 
ُســيّم شماسا إنجيليا 
بوضع يد البطررك 
غريغوريوس الثالث 
وبحضور  لّحام  

يوسف  المطران  
الذي  زريعي  جول 
قام بتعيينه أمينا لسّر 
الكـنـسـية  المحكمة 
الملكيين  للروم 
بمصر  الكاثوليك 
والسودان سنة 2006 
وبقى في هذا المنصب 

حتى سنة 2017 . 
 2000 سنة  ومن 
كان   2018 وحتى 
الشماس راجي يُدّرس 

مادة الكتاب المقدس بمعهد التربية الدينية 
التابع لمجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك 
في القاهرة وقد تخّرج عن يديه علمانيون 
وشباٌب منهم أصبح كهنة وراهبات. عاون 
قدس اإليكونوموس رفيق جريش مدة 17 
سنة في رعية القديس كيرلس في مصر 
الجديدة  حيث كان الشماس راجي مسؤوال 
عن الشباب وتدريس الكتاب المقدس في 

مركز التكوين بالرعية.
عظة  إبراهم  المطران  سيادة  وألقى    -
الرسامة الكهنوتية قال فيها : أشكر من 
كل قلبي كل الذين تعبوا في تربية الشماس 
راجي وبنوع خاص أشكر والديه جورج 
وإسبرنس  Espérance  صالح اللذين قدماه 
لنا هدية كريمة ال تـثـمن، وأنا أرسل لهما 
التحية والتقدير إذ لم تسمح لهما الظروف 
بأن يكونا معنا اليوم ، ومن مصر الحبيبة 
يتابعانا عبر نقل »إذاعة صوت الرب« 
المباشر مشكورة. كما أشكر شقيقه رامي 

على محبته ودعمه. وبنوع خاص أشكر 
زوجته داليا شيخاني على إيمانها العميق 
براجي وبدعوته ودعمها الدائم له. أشكر 
إبنتاه كالوديا وألكسيا اللتان تركتا مصر 
وتبعتا والديهما إلى هذا البلد المضياف ، 
كندا. وأشكر غبطة البطريرك يوسف عبسي 
الذي أصدر قرارا بطريركيا  يسمح للشماس 
راجي  باإلنتقال قانونيا ونهائيا إلى أبرشية 
المخلص فى كندا. وأشكر األب الحبيب 
رفيق جرييش الذي بكرمه المعهود قّدم لنا 
أعظم هدية حارما نفسه من مساعد أمين 
ونشيط ، وداعما راجي في خطوته الجديدة 

لما فيه خيره وخير عائلته. 
أشكر أبناء هذه الرعية، رعية سيدة البشارة، 
وراعيها المحبوب األرشمندريت أنطوان 
محبتهم  على  النشيط  ومجلسها  سمعان 
سنعاين  وهنا  وعائلته.  لراجي  الصادقة 
الرعية برعاتها في حضن  إتحاد  جمال 
سيدة البشارة ، أّمـنـا العذراء مريم الفائـقـة 

القداسة.  

اقام سيادة المطران بول مروان تابت مطران كندا للموارنة، 
في  مارون  مار  كاتدرائية  صالة  في  رمضاني  إفطار  حفل 
المنصرم،  أيار 2019  مونتريال، وذلك مساء يوم 18 مايو/ 
رئيس  ليبين  كريستيان  المطران  السيادة  صاحب  حضرها 
 Ahuntsic  Cartier مدينة  وعمدة  مونتريال  مدينة  اساقفة 
Ville السيدة Émilie thuillier وممثل دار الفتوى اللبنانية 
المجلس  ممثل  نبيل عباس  السيد  فواز، وسماحة  الشيخ سعيد 
حاطوم  عادل  الشيخ  وفضيلة  األعلى،  الشيعي  االسالمي 
ممثل مشيخة عقل للدروز باإلضافة لعدد من ممثلي األحزاب 

والجمعيات العربية واللبنانية في مونتريال.
كما حضر المأدبة بعض رؤساء تحرير الصحف 
المهجرية في كندا منهم الزمالء األساتذة ابراهيم 
رئيس  زمكحل  فريد  نجم،  رؤوف  الغريب، 
 ، الرسالة  جريدة  تحرير  ورئيس  إدارة  مجلس 
لفيف من رجال األعمال من  الحفل  كما حضر 
المطران  سيادة  قام  حيث  اللبنانية  الجالية  ابناء 
بول مروان تابت بإلقاء كلمة بهذه المناسبة قال 

فيها: 
فرح كبير لنا في أبرشية مار مارون أن نلتقي في 
ليلة رمضانية مباركة، كلٌّ منا على نور ايمانه 
ووفق وجدانه االنساني، جّل مبتغاه خدمُة طالب 
سكينة لنفسه القلقة، سّد حاجة فقير ُمعدم أوإعانة 

مهّمش مقهور أو نصرة صاحب حق مهدور.
هذه من التجلّيات الروحانية في هذا الشهر الفضيل 

الواجب صيامه عند اخوتنا المسلمين، ونحن كمسيحيين نالقيكم 
في حرصكم على إطهار النفس وتزكية الضمائر واإلكثار من 

الصدقات والحسنات والصالحات.
احبائي

أهل  مع  الحوار  تعزيز  في  مرجعياتنا  مبادرات  عالياً  نثّمن 
اإليمان واصحاب النيات الحسنة. فقداسة البابا فرنسيس يحمل 
عصا ترحاله ليعلّم أن محبة هللا هي من محبة القريب. ولشهر 
رمضان هذا العام، حملت رسالته التبريكات للمسلمين وعنوانها 
الغني بالدالالت:« تعزيز االخوة االنسانية الشاملة« وفيها كما 
الى  دعوة  اسالمية،  مرجعيات  مع  توقيعها  جرى  بيانات  في 
إعالء قيم التعارف المتبادل والدفع الى آفاق حضارية واعدة 
والمسيحيين.  المسلمين  بين  والمآل  الحال  وحدة  على  تأكيداً 
البعض  بعضنا  عن  مسؤولون  ومسيحيون،  مسلمون  ونحن، 
أمام هللا وسنقف يوم الحساب لنُسأل عن تقاربنا وتآلفنا والتزامنا 

في نشر صحيح ادياننا وتعاليمنا.
اليهودية  معابدنا،  هي  ها  والتالقي،  الحوار  دعوات  فمع 
دماء  فيها  تُهرُق  مباحة  أهدافاً  تتحّول  واالسالمية  والمسيحية 
الصلوات  يرفعون  هم  وقت  في  أشالؤهم  وتتطاير  المصلّين 

واألدعية الى الخالق عّز وجّل.
وتتوالى فجيعة بعد أخرى وكأن عولمة الحقد والشرور تَجهُض 

عولمة أهل الخير والوفاق من دعاة المحبة وإلفة القلوب. 
نحن وإياكم، نعمل معاً ونتواصل من أجل تحصين كندا وكيبيك 
دعاة  ضد  األنجع  الرّد  إنه  الديمقراطية.  الحياة  نموذج  ليبقيا 
صراع األديان والثقافات. فالبنيان الكندي-الكيبيكي يقوم على 
أولوية الحريات الفردية والجماعية، ودولة المواطنة الحاضنة 
للمساواة في الحقوق والواجبات ودولة تقيم العدل بين المواطنين 
دون فضل وال منّة للواحد على اآلخر وال لجماعة على أخرى.
الكندية-الكيبيكية  الديمقراطية  صرح  يبقى  بأن  نلتزم  ونحن 
قاعدة الدولة المدنية العلمانية التي تصون التعّدد والتنّوع والحق 

في االختالف وتوّطد َعقَدنا االجتماعي كأحرار ومتساوين في 
آن معاً.

بطرس  نصرهللا  مار  البطريرك  غبطة  حكمة  اليوم  نستذكر 
صفير الكلي الطوبى، حارس الذاكرة اللبنانية،. ولو قّدر له أن 

يعيش أشهراً لكان رأى بأّم عينه مصير مئوية لبنان.
 وهو البطريرك المعروف بثباته على الحق

وكان يصّح فيه قول اإلمام علي بن أبي طالب »ال تستوحشنَّ 
طريق الحق من قلّة السائرين عليه«.

 وبقي البطريرك صفير الى الرمق األخير، مدافعاً عن سيادة 

الى  داعياً  البرلماني  الديمقراطي  الجمهوري  والنظام  لبنان 
المواطنة السياسية ال المذهبية، راعياً للمصالحات مؤتمناً على 
واالسالمية  المسيحية  الشخصيات  من  اخوته  مع  لبنان  فرادة 
اغتيال  ويوم  السواء.  وكلمة  الموّدة  تبادل  ومعهم  اللبنانية 
أبواب  صفير  البطريرك  فتح  خالد  حسن  المفتي  المرحوم 

بكركي للتعازي بشهيد لبنان.
في  البطريرك  مقام  من  ينال  ما  الفتنة  ألسنة  رّوجت  ولّما 
حضرة االمام الراحل محمد مهدي شمس الدين رّد عليهم أنّه 
والبطريرك على قلب واحد وزجر المتفّوهين كذباً ونفاقاً. هذا 
ويحفظ له إنجازه للمصالحة في الجبل ليعيد الى النفوس أصالًة 

افتقدناها في ساعات التخلي
دولة  إلعالن  االولى  المئوية  مشارف  على  ونحن  واآلن 
أزمة  من  ونعيشه  نشهده  مما  عميق  قلق  يحدونا  الكبير  لبنان 
وجودية تهّدد ما تعاهدنا عليه من معنى لبنان وما بذله األجداد 
لبنان  غلّب عدد من سياسيّي  لقد  والمؤسسون من تضحيات. 
التناحر على التضامن في تمكين الشأن العام. والحال ان وطننا 
على شفير منطقة تضربها القالقل وتجتاز منعطفات حادة وهو 

معرض ليواجه ِمحن الدهر مرة تلو المرة.
وههنا نذكر مثلث الرحمة البطريرك الياس الحويك والمنشور 
الصادر عنه بعنوان » محبة الوطن« وقد دعانا ملحا ان نقيم 
الدولة على الرابطة المدنية الوطنية ومؤسساتها لتعنى باالنسان 

وحريته المبنية على العدالة والمحبة.
يضعوا  أن  لبنان  في  القرار  أهل  نناشد  أن  جميعا  بنا  وحري 
واجتماعية  اقتصادية  سياسات  سرعة  بأقصى  التنفيذ  موضع 
لبنان  يقع  ال  لكي  العام  الوطني  الوفاق  وتدعيم  وتربوية 
حصننا  وهي  الدولة  واسقاط  التام  العجز  وهو  المحظور  في 
الحصين او ينطبق عليها وصف الدولة الفاشلة وويحكم على 
فنتفرق  االنسان.  الحضاري وهو مهد حضارة  بالفشل  وطننا 

ونتيه جماعات متشرذمة ومتناحرة 
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  هي جزيرة حجرية صغيرة في نورماندي، تبعد 
حوالي كيلومتر عن ساحل فرنسا، وتعتبر القلعة والكنيسة 
المبنية عليها، هي ثالث أكثر األماكن السياحية الموجودة 
في فرنسا، من حيث عدد السياح في فرنسا بعد برج إيفل 

وقصر فرساي.
موقع جبل القديس ميشيل

– عدد سكان الجزيرة التي يقع فيها الجبل 44 شخصاً 
فقط، وقد عقدت هذه الجزيرة تحصينات استراتيجية منذ 

العصور القديمة في القرن الثامن الميالدي.
– يبعد جبل القديس ميشيل حوالي 0.6 ميل عن الساحل 
الشمالي الغربي لفرنسا، عند مصب نهر كويسنو افرانش

– تبلغ مساحة الجبل حوالي 247 فدان.
– هو أحد المعالم األكثر شهرة في فرنسا، ومن ضمن 
قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، ويزوره أكثر من 

3 ماليين سائح سنوياً.
– عند ارتفاع منسوب مياه البحر نتيجة حركة المد، يتحول 
إلى جزيرة كاملة، وتحدث مرتين يومياً في الفترات التي 

تتكرر فيها المد والجزر بكثافة.
القلعة المبنية على جبل القديس 

ميشيل
– قلعة مونت سانت ميشيل من 
أشهر أماكن التراث العالمي 
المسجلة في اليونسكو منذ عام 
لتاريخها القديم  1979 نظراً 

وتاريخ المكان الموجودة به.
– قبل أن تبنى القلعة كانت هناك 
كنيسة قديمة يعود تاريخ بنائها 
لعام 1144م، وكان يعيش بها 
مئات من الرهبان الذين كانوا 
محتجزين من اإلنجليز أثناء 

الحرب مع فرنسا والتي يطلق عليها حرب المائة عام.
– قلعة مونت سانت ميشيل وهي عكس كل القالع الفرنسية 
التي بنيت ألغراض دفاعية في المقام األول، ولكنها بنيت 

من أجل أن تكون ديراً للعبادة.
– مع مرور القرون تغيرت وظيفتها أكثر من مرة حتى 

توقفت تماماً وأصبحت مكاناً للزيارة
– أصبحت مزاراً سياحياً هاماً في فرنسا وتستقطب أربعة 
ماليين سائح سنوياً، وال تجذب أية قلعة فرنسية هذا العدد 

الكبير من السياح.
– تظهر هذه القلعة في األفالم والرسومات وفي ألعاب 

الكمبيوتر عندما يشار إلى فرنسا.
– تم االنتهاء من بناء القلعة سنة 1521 بعد عدة قرون 

من البناء.
– مع حلول القرن السابع عشر كان تأثير األديرة والكنائس 
على مشارف االنتهاء من حياة الناس في أوروبا، خصوصاً 

بعد الثورة الفرنسية.
– تحولت قلعة مونت سانت ميشيل إلى سجن، ومع مرور 

األيام ازدادت حالتها سوءاً.
– في عام 1873 استعادت رونقها من جديد بعد عمل 

بعض الترميمات واإلصالحات بها.
تطورات قلعة مونت سانت ميشيل

– تم نقل الحدائق مؤخراً بعيداً عن الشاطئ للحفاظ على 

قلعة مونت سانت ميشيل في منطقة خاصة.
– تم توصيل الجزيرة إلى البر الرئيسى عن طريق الجسر 
والذي يتم الوصول إليه عن طريق الحافالت من رين و 

بونتورسون.
– أثناء عملية الجزر يظهر الجانب الرملي الطيني 
إلمكانية الوصول سيرا على األقدام ولكن ينصح السياح 

في عدم العبور بسبب المخاطر التي تحدث من قبل المد 
والجزر القوي.

دير جبل القديس ميشيل
– حتى تصل إليه ستضطر إلى صعود 900 درجة ألن 
الدير يقع في قمة القلعة، ولكن بعد هذه المشقة في الصعود 
ستنظر إلى منظر رائع من على القمة وهذا ما يشجع 

السياح على الصعود.
اسعار الدخول إلى جبل القديس ميشيل

– بعد أن أصبحت من أكثر األماكن السياحية جذباً للسياح 
في فرنسا لما تحتويه بداخلها من متاحف ومباني عديدة، 
وهي مفتوحة طوال السنة، ويبلغ سعر التذكرة 10 دوالرات.

وسائل الموصالت لجبل القديس ميشيل
– يعتبر القطار من أفضل الوسائل للوصول إلى قلعة مونت 
سان ميشيل من باريس إلى رينيس، ثم ركوب الحافلة رقم 

15 وفي عشر دقائق تصل للقلعة.
– يدخل الزوار من خالل بوابة صغيرة يطلق عليها 

.Porte de lAvancee بالفرنسية
– بعد الدخول يمكن شراء خريطة تحتوي على جميع 

األماكن التي يمكن زيارتها في القلعة بالتفصيل.
أبرز المعالم داخل القلعة شارع جراند رو

– هو الشارع الوحيد في القلعة التي تحمل مبانيه طابع 
القرون الوسطى.

– مليء بعدد كبير من المحالت السياحية التي تبيع التذكارات 
والهدايا، ويحتوي على جانبيه العديد من المطاعم الرائعة.

– بعد المشي في الشارع ستجد ساللم عند صعودها ستصل 
بك إلى قمة القلعة التي تحتوي على الدير

زيارة قلعة مونت سانت ميشيل من الزيارات المثيرة 
لإلهتمام ، نظراً لجمال إطالالت الجدران التي ترجع إلى 
العصور الوسطى ، ولمشاهدة مدى قوة التحصينات ، مع 
التمتع بمشاهدة القرية الصغيرة التي تضم أقل من 100 
مواطن ، والتي تحتوي على الشوارع التي تصطف مع 
الحدائق والمتاحف والمحالت التجارية والفنادق . في قاعدة 
الدير القديم هناك مجموعة واسعة من المقاهي والمطاعم .

الكلمــات املتقاطعة 

أفقيا:
-1 ملك البحرين

-2 راقصة عاشت في مصر 
األسم   – لبناني  أصل  من 
األول لكاتب مصري راحل 
-3 أحرف متشابهة -  نصف 

كلمة لياليه – علل
-4 يم – نقضي المساء 

-5 أقارب – أحرف متشابهة 
-6 يضعف – دار حول نفسه 

-7 أرجوه – يمسح ويزيل 
موسيقار   – أكتمل   8-

نمساوي
-9 يوحي – من التكنولوجيا 

الحديثة )معكوسة(
-10 منظمة عالمية للطفولة

 رأسياً : 

-1 معشوق – يحضر 
-2 فنانة مصرية راحلة 

أداة   – )معكوسة(  ذراع   3-
جزم – نصف كلمة هانو

-4 زوج – لملم )مبعثرة( 
ضمير   – إليه  نسئ   5-

الغائب 
-6 ألقن شفاهة – وشم على 

الجسم 
-7 متشابهة – يشرع 

بلد   – مشروب  اسم   8-
افريقي 

-9 يفرح – جمع الحارس 
-10 هرب – اعبر بالعامية 

حل الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

Les proverbes en français et arabe
- bien mal acquis ne profite jamais

- المال الحرام يذهب هو وأهله
- Il n’y a pas de fumée sans feu

 - مافيش دخان من غير نار

يوروسبورت: مصر من ضمن 5 مرشحني 
للقب اإلفريقي

    نشر موقع »شبكة يورو سبورت« 
النسخة العربية تقريراً حول بطولة كأس 
األمم اإلفريقية المقرر إنطالقها في الحادي 

والعشرين من يونيو الجاري.
 وسلط التقرير الضوء على خمس منتخبات 
للقب كان في  المرشح األبرز  إعتبرها 
المنتخب المصري صاحب  مقدمتها 
الضيافة. وأشار التقرير أن وجود كوكبة 
من الالعبين المحترفين مثل محمد صالح 

نجم ليفربول االنجليزي، أحمد حجازي 
أفضل العب بوست بروميتش وتريزيجيه 
األفضل في الدوري التركي يعزز بشدة 
من حظوظ إحرازا للقب وسط المؤازرة 

الجماهيرية المتوقعة.
الكاميرون،  التقرير منتخبات  ووضع 
أبرز  السنغال، تونس والمغرب ضمن 
المرشحين للمنافسة على اللقب مع المنتخب 

المصري.

منتخب »الفراعنة« يفوز على تنزانيا استعدادا لكأس إفريقيا 2019
    حقق منتخب مصر فوزا 
التنزاني  معنويا على نظيره 
)0-1(، وذلك ضمن تحضيرات 
األمم  كأس  بطولة  نهائيات 
اإلفريقية، التي تستضيفها مصر، 
خالل الفترة )21 يونيو الجاري 

و19 يوليو 2019(.
ويدين منتخب »الفراعنة« لقائده 
أحمد المحمدي، الذي أحرز هدف 
الفوز الوحيد له، بحلول الدقيقة 
الدولية  المباراة  64 من عمر 
الودية لكرة القدم، التي جمعتهما 
اليوم الخميس، على ملعب برج 

العرب في القاهرة.
أمام غينيا، يوم  وستخوض مصر مباراة ودية أخرى 

األحد المقبل.
وسيلعب منتخب مصر في المجموعة األولى، إلى جانب 

كل من، زمبابوي، جمهورية الكونغو، وأوغندا.   

النسخة  مباريات  منتخب »الفراعنة« شريط  وسيقص 
32 لنهائيات بطولة كأس األمم اإلفريقية 2019، التي 
الزمبابوي، يوم  ستقام على أراضيه، بمواجهة نظيره 

الجمعة 21 يونيو الجاري.

عواد يوجه رسالة للمنتخب بعد إستبعاده
  وجه محمد عواد حارس مرمى الوحدة 
لمنتخب  الفني  للجهاز  السعودي رسالة 
مصر بقيادة خافيير أجيري قبل إنطالق 
منافسات كأس األمم اإلفريقية في الحادي 

والعشرين من يونيو الجاري.
 وكتب عواد عبر صفحته الرسمية على 
موقع »تويتر« أنه يتمنى التوفيق للمنتخب 
المصري في البطولة وزمالئه الحراس.

 وتضم قائمة المنتخب المصري األولية 
4 حراس في الوقت الحالي وهم: محمد 
الشناوي حارس األهلي، جنش حارس 
الزمالك، أحمد الشناوي حارس بيراميدز 
وأبو جبل حارس سموحة علماً بأنه سيتم 
إختيار 3 منهم في القائمة النهائية للبطولة.

 جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيلعب 
في المجموعة األولى بجوار كل من الكونغو 

الديموقراطية، أوغندا وزيمبابوي.

محمد صالح ينضم ملعسكر املنتخب استعداًدا 
ألمم أفريقيا

  انضم محمد صالح نجم مصر 
إلى  ليفربول اإلنجليزي  ونادي 
الوطني لكرة  المنتخب  معسكر 
القدم، يوم األربعاء، استعداًدا 
األمم  كأس  نهائيات  لخوض 
اإلفريقية التي تنظمها مصر بدًءا 

من 21 يونيو الجاري.
وبانضمام صالح تكتمل قائمة الـ23 
العًبا الذين سيخوضون البطولة.

يُذكر أن المنتخب الوطني يخوض 
خالل معسكره مباراتين وديتين مع 
تنزانيا وغينيا، في إطار استعداداته 

النهائية لخوض غمار البطولة.

أجيرى: املنتخب وصل ألعلى 
معدالته الفنية والبدنية

  قال المكسيكي خافيير أجيري المدير 
لكرة  الوطني األول  للمنتخب  الفني 
القدم، إن العبي الفراعنة وصلوا إلى 
والبدنية خالل  الفنية  المعدالت  أعلى 
أنه يسعى  إلي  المعسكر، مشيرا  فترة 
بشكل  تنزانيا وغينيا  الستغالل وديتي 
األمم  منافسات كأس  قبل خوض  جيد 

األفريقية التي تنطلق بعد أيام قليلة.
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي 
عقده- مساء األربعاء- بمعسكر المنتخب 
باإلسكندرية  العرب  في مدينة برج 
للحديث عن استعدادات الفراعنة لمواجهة 
الودية  التجربة  في  التنزاني  المنتخب 
التي من المقرر أن تجمع المنتخبين غدا 
الخميس في إطار استعدادات الفراعنة 

لكأس األمم األفريقية.
وأضاف أجيرى: “قوام المنتخب اكتمل 
اليوم بانضمام محمد صالح جناح الفراعنة 
ونجم ليفربول اإلنجليزي”، مشيًرا إلى 
أن معسكر المنتخب سيستمر باإلسكندرية 
إلى ما بعد ودية غينيا بـ24 ساعة والتي 

من المقرر أن تقام يوم األحد المقبل.
قال  المنتخب،  قائمة  اختيارات  وحول 
“أميل دائما الختيار الالعبين الذين لديهم 
القدرة علي اللعب في أكثر من مركز”.
بمثابة  البطولة ستكون  أن  إلى  وأشار 
المصرية  الكرة  فرصة جيدة إلظهار 
أمام العالم، معربا عن أمله في وصول 
جميع الالعبين ألعلى معدالت التجانس 

واالنسجام.
وكشف أجيرى عن أنه سيخوض مباراتي 
تنزانيا وغينيا بطريقتين مختلفتين للوصول 
للفراعنة في  أفضل شكل ممكن  إلى 

المونديال األفريقي.
وتابع: “هدفي تحقيق نتيجة مميزة في 
مباراة االفتتاح أمام زيمبابوى 21 يونيو 
الجاري حتى تكون دافعا للمنتخب في 
بالبطولة، معربا عن فخره  مشواره 
الفريق علي  مباريات  وإقامة  باللعب 

ملعب استاد القاهرة”.
وقال “هدفي التتويج بلقب كأس األمم 
المصريين، مضيفا  األفريقية إلسعاد 
انه طالب جميع الالعبين بالتركيز في 

المنتخب فقط ونسيان أنديتهم”.
وأضاف أنه رفض إقامة معسكر أوروبي 
للمنتخب استعدادا للمونديال اإلفريقي، 
مؤكًدا ” سنلعب البطولة في مصر وليس 

في أوروبا”.
قائد  المحمدي  أحمد  قال  من جانبه، 
أن هناك حالة من  الوطني،  المنتخب 
التركيز تسود بين جميع عناصر المنتخب 
أن حالة  إلى  المعسكر، مشيرا  خالل 
الفراعنة حظيت  يعيشها  التي  التركيز 
تلك  يعتبر  الفني حيث  المدير  بإشادة 
المنتخب  فتراته مع  أفضل  الفترة من 
الفريق، مطالًبا  قيادة  توليه مهمة  منذ 
أجل  المكثف من  بالحضور  الجماهير 
مساندة المنتخب في مشواره نحو البطولة.

م

م

م م

م

م

ل

ل
ت ت
ت

س

س

س

م

رر
و

و
و

و

ا ا ا

ا

ا

ا

ا

ن

ن

ن
ن

اا

ا

ر

ع
ع

ر

هـ

هـ

هـ

هـ

هـ

ب

ب
ب

ب
س

س

ت

د
د

ل

ل

ل
ك

ل

لل

ف

ف

ف

ي
ي

ي ي

ي

ي
ي

ي

ي ي
ي

ي

ي

ي

ح

ح

ح



Vendredi 14 juin 2019
الجمعة 14 يونيو  2019

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est précisément le 1er juin dans 
la nouvelle capitale administra-
tive que le représentant officiel 
du livre des recorde « Guinness» 

a enregistré dans son livre la réalisation 
de cet exploit unique au monde, du plus 
long buffet au monde de plus de 3 kms 
(3180 mètres exactement) auquel 7000 
invités ont participé à prendre le repas à 
la fin d’une journée de jeûne du mois de 
Ramadan.
D’un autre coté, 17 jours plus tôt soit le 15 
mai, le représentant du livre « Guinness»  
au Moyen-Orient et pour l’Afrique du 
Nord a enregistre dans le livre des records 
la construction du plus large pont sus-
pendu au monde (Tahya masr) cette fois-ci 
à Rod el Farag, au Caire, grâce à ses 67,3 
mètres de largeur, battant le précédent 
record de 65 mètres enregistré en 2012 

pour le pont 
« Portman » en 
Colombie-Bri-
tannique.
De plus, il est 
i n t é r e s s a n t 
d’ajouter que le 
Pont « Tahya Masr » comprend 12 voies 
(6 de chaque coté) ainsi qu’une promenade 
vitrée tout le long de ce pont unique au 
monde construit sur le Nil, un des plus 
fleuves du monde.
Enfin, en début du mois d’Octobre 2018 
la très jeune Rim Achraf  (14 ans) brise 
un record mondial en enregistrant dans 
le livre « Guinness » qu’elle est resté 55 
heures plongée sous l’eau alors que le pré-
cédent record a été celui de l’Australienne  
Christina Quail (38 ans) de 51 heures et 
25 minutes seulement, sous l’eau.

« Le plus long buffet au monde » : Troisième 
record enregistré dans le livre « Guinness » en 

moins de 8 mois en Égypte

Les Québécois ont besoin du pétrole alber-
tain selon Jason Kenney

Trudeau condamne les premiers ministres provinciaux qui 
l’accusent de saper l’unité nationale

Trop-perçus: Hydro-Québec devra rembourser ses clients

La CAQ définit les signes religieux interdits

Roberge forcera le transfert de trois 
écoles anglophones

Le nouveau premier ministre alber-
tain Jason Kenney a un message 
pour le Québec : arrêtez de mettre 

des bâtons dans les roues de l’exporta-
tion du pétrole de l’Alberta.
De passage à la Conférence de Montréal 
du Forum international des Amériques 
mercredi matin, le chef  conservateur 
albertain s’en est pris ouvertement à la 
position anti-pipeline du gouvernement 
Legault.
« J’espère que vous comprenez la frus-
tration des Albertains face aux politi-
ques qui semblent conçues pour miner 
notre principale industrie (et) qui limi-
tent notre capacité de l’exporter », a-t-il 
lancé.
« L’Alberta a apporté 600 milliards de 
dollars nets en transferts au reste du 
Canada ces 50 dernières années. La pro-
vince qui a profité énormément de ça, c’est 
la province de Québec. »
Selon lui, le Canada et le monde ont besoin 
des énergies fossiles albertaines et l’oppo-
sition du Québec à la construction d’oléo-
ducs est irresponsable. Il juge de plus que 
l’énergie consommée au Canada devrait 
provenir du Canada.
Il tend tout de même la main au chef  de la 
Coalition avenir Québec afin de « protéger 
les champs de compétence des provinces 
contre l’ingérence du fédéral ». « J’es-
père renouveler cette relation historique 
(Alberta-Québec) au cœur de la fédération 
canadienne », a-t-il dit.

Après son allocution, l’ex-ministre du gou-
vernement Harper doit se rendre à Québec 
afin de rencontrer le premier ministre 
Legault. Là encore, l’opposition du Québec 
à l’industrie pétrolière et gazière alber-
taine est au menu des discussions.
Or, M. Kenney risque d’être déçu. La posi-
tion de François Legault n’a pas changé 
depuis qu’il a qualifié de « sale » le pétrole 
de l’Alberta. Il s’est tout au plus un peu 
plus ouvert à un éventuel gazoduc.
«Il y a un [gazoduc] qui pourrait passer 
par le Nord, on est prêt à regarder ce pro-
jet-là, pour ce qui est d’un oléoduc pour 
le pétrole, peu importe où il passe, il n’y 
a pas d’acceptabilité sociale au Québec», 
a notamment affirmé en avril le premier 
ministre.

Le premier ministre Justin Trudeau 
condamne le fait que ses homologues 
de cinq provinces et un territoire 

l’accusent de menacer l’unité nationale avec 
son projet de loi de réforme des évaluations 
environnementales.
«Le fait que des premiers ministres conser-
vateurs soient en train de faire des menaces 
à l’unité nationale si on ne leur donne pas ce 
qu’ils veulent est complètement irresponsa-
ble», a dit M. Trudeau mardi avant de s’en-
gouffrer dans la Chambre des communes.
Le premier ministre fédéral répondait à une 
lettre envoyée lundi par ses homologues 
conservateurs de cinq provinces, soit ceux de 
l’Alberta, du Manitoba, de la Saskatchewan, 
de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.
Ceux-ci, appuyés du premier ministre des 
Territoires du Nord-Ouest, somment le 
gouvernement Trudeau d’accepter les quel-
que 200 amendements que propose le Sénat 
au projet de loi C-69, qui réforme le proces-
sus d’évaluation environnementale des pro-
jets énergétiques.

«Si [ces] amendements ne 
sont pas respectés, le projet de 
loi devrait être rejeté puisqu’il 
représentera des obstacles insur-
montables à des projets d’infras-
tructure majeurs au pays et va 
miner la création d’emplois et 
la confiance des investisseurs», 
écrivent-ils dans leur missive.
Ils demandent aussi au gou-
vernement de cesser de tenter 
d’adopter le projet de loi C-48 
visant à restreindre la circula-
tion de pétroliers au large du 
nord de la Colombie-Britannique.
«[Ce dernier] aura des effets néfastes sur 
l’unité nationale et sur l’économie cana-
dienne dans son ensemble», fait-on valoir.
M. Trudeau a indiqué que son gouver-
nement avait l’intention de regarder avec 
attention les amendements proposés par le 
Sénat à C-69 et allait donner son aval à ceux 
qui contribuent à l’améliorer.
La ministre de l’Environnement, Catherine 

McKenna, a toutefois laissé entendre que 
plusieurs des changements demandés par les 
sénateurs font tout le contraire.
«J’ai vu que le parti conservateur d’Andrew 
Scheer a dit qu’il voulait tuer le projet de loi 
C-69, que les sénateurs conservateurs ont 
pris tous leurs amendements de lobbyistes 
du secteur pétrolier [...] Alors des amende-
ments comme ça, on ne va pas en faire, parce 
que ça n’améliore pas le projet de loi », a-t-
elle lancé.

Le gouvernement Legault déposera 
mercredi un projet de loi forçant 
Hydro-Québec à rembourser au cours 

des prochaines années 1,5 milliard $ en trop-
perçus à ses clients.  
Un point de presse a été convié à Québec 
alors que le premier ministre François 
Legault sera présent tout comme son minis-
tre de l’Énergie, Jonatan Julien.  
 «J’ai déjà dit que je voulais qu’Hydro-Qué-
bec fasse un geste pour rembourser les Qué-
bécois qui ont subi durant les deux premières 
années du gouvernement libéral des hausses 
supérieures à l’inflation. Il y a un projet de 
loi qui sera déposé demain (mercredi)», a fait 
savoir mardi le premier ministre lors d’une 
mêlée de presse.  
Gel des tarifs  
Essentiellement, le projet de loi visant à 
simplifier le processus d’établissement des 
tarifs de distribution d’électricité forcera 
Hydro-Québec à geler ses tarifs pour l’année 
2020 (1er avril). «Ce gel des tarifs devrait 
se traduire par des économies d’environ 
500 millions $ pour les clients de la société 
d’État», a précisé mardi une source bien au 
fait du dossier.  

Pour les quatre autres années 
suivantes (2021, 2022, 2023 et 
2024), les hausses tarifaires seront 
«indexées» à l’inflation, permet-
tant de remettre dans les poches 
des clients d’Hydro-Québec un 
montant global de 1,5 milliard $.  
Le gouvernement Legault s’était 
engagé le 19 mars dernier à 
rembourser dorénavant les trop-
perçus aux clients d’Hydro-Qué-
bec après un fort mouvement de 
grogne.  
Le gouvernement était embêté par 
cette question depuis que Le Journal avait 
révélé en février dernier qu’Hydro-Québec 
continuait d’encaisser les trop-perçus (182 
millions $ l’an dernier).  
La CAQ, lorsqu’elle était dans l’opposition, 
a pourtant exigé à de nombreuses reprises 
le remboursement de cette «taxe déguisée».  
Une pétition de 75 000 noms de la Fédé-
ration canadienne des contribuables (FCC) 
demandant le remboursement des trop-
perçus d’Hydro-Québec a également été 
déposée au bureau du premier ministre 
récemment.  

1,7 milliard $ depuis 2005  
Hydro-Québec a engrangé des trop-per-
çus de plus de 1,7 milliard $ depuis 2005, 
dont 1,655 milliard $ entre 2005 et 2017, 
selon un rapport du vérificateur général du 
Québec.  
L’an dernier, Hydro-Québec a été 
contrainte de remettre à ses abonnés 43,4 
millions $ sous forme de rabais, inclus dans 
sa dernière demande tarifaire, devant la 
Régie de l’énergie.  
Cette année, Hydro-Québec prévoyait 
remettre 120 millions $ à ses clients lors de 
sa prochaine demande tarifaire.   

Après s’y être opposé, le gouver-
nement Legault définit les signes 
religieux qui seront interdits aux 

employés de l’État en position d’autorité.  
Le ministre Simon Jolin-Barrette a présenté 
mardi des modifications à son projet de laï-
cité de l’État.  
«Est un signe religieux tout objet, notam-
ment un vêtement, un symbole, un bijou, une 
parure, un accessoire ou un couvre-chef  qui 
est soit porté en lien avec une conviction ou 
une croyance religieuse, soit raisonnable-
ment considéré comme référant à une appar-
tenance religieuse», précise l’amendement 
déposé.  
Le ministre de la Diversité et de l’Inclusion 
a précisé que cette énumération n’est pas 

exhaustive, que d’autres symbo-
les peuvent également exprimer 
une conviction religieuse.  
M. Jolin-Barrette présume de 
la bonne foi des fonctionnaires 
visés pour que cette disposition 
soit respectée. « La personne, 
si elle considère cet objet-là 
[qu’elle porte] comme un signe 
religieux, elle ne le portera pas 
parce qu’elle se conformera à la 
loi », a-t-il insisté.  
La députée libérale Hélène 
David déplore que des « milliers 
» de Québécois qui portent par 
exemple une petite croix au cou 
en souvenir d’un parent devront 

s’en séparer ou changer d’em-
ploi.  
«Cette enseignante de 50 ans qui la porte 
depuis 40 ans cette croix, ou 30 ans, ne 
pourra pas changer de commission sco-
laire si elle n’est pas capable même émo-
tivement de se séparer de sa croix», a 
signalé la députée de Marguerite-Bour-
geoys.  
«Geste d’ouverture»  
Plusieurs groupes réclamaient une défi-
nition claire des symboles religieux qui 
seront bannis dans le cadre du projet de 

loi 21, qui interdira aux juges, policiers, gar-
diens de prison, procureurs de la Couronne 
et enseignants d’afficher leurs convictions 
religieuses.  
Le ministre soutient qu’il s’agit d’un com-
promis de sa part. «Bien que je considère 
qu’il ne soit pas nécessaire de définir ce que 
constitue un signe religieux, dans un geste 
d’ouverture et faisant preuve de sensibilité 
aux arguments soulevés par les collègues 
de l’opposition et par rapport aux gens qui 
sont venus en commission parlementaire», 
a-t-il dit.  

À moins d’une 
entente de der-
nière minute, le 
ministre Jean-

François Roberge forcera, 
par décret, le transfert de 
trois écoles anglophones de 
Montréal vers le réseau fran-
cophone.
Malgré l’ultimatum imposé 
par le ministre, la commis-
sion scolaire anglophone 
English Montreal (EMSB) 
n’est pas arrivée à une 
entente pour céder volontai-
rement ses écoles dépeuplées 
à son pendant francophone 
de l’Est-de-Montréal, la 
Commission scolaire de la 
Pointe-de-l’Île (CSPI).
«C’est triste, mais on 
va devoir enclencher 
aujourd’hui le processus pour 
une prise de décret dans une 
dizaine ou une douzaine de 
jours au Conseil des minis-
tres, a commenté le minis-
tre Roberge mardi. Ceci dit, 
il peut encore y avoir des 
ententes, dans l’intervalle.»

Québec souhaite céder les 
écoles primaires Général 
Vanier et Gerald McShane, 
ainsi que l’école secondaire 
John Paul 1 à la CSPI. Alors 
que les établissements anglo-
phones sont occupés environ 
à 50%, la CSPI aura besoin 
d’environ 3000 places sup-
plémentaires pour la pro-
chaine rentrée scolaire.
«C’est une question de 
faire passer les intérêts des 
élèves avant tout le reste, 
qu’ils soient francophones 
ou anglophones, affirme 
Jean-François Roberge. Une 
classe vide n’est utile à per-
sonne.»
Quatrième école
Si le gouvernement Legault 
va de l’avant, il s’agira de la 
quatrième école anglophone 
cédée au réseau francophone. 
En janvier dernier, le minis-
tre Roberge avait décrété le 
transfert de l’école secon-
daire Riverdale, située à 
Pierrefonds dans l’ouest de 
Montréal, à la commission 

scolaire Marguerite-Bour-
geoys.
Seulement 450 jeunes 
étaient inscrits dans cet 
établissement de langue 
anglaise, qui pouvait en 
accueillir près de 950.
Annonce à la radio
Les relations entre la com-
mission scolaire anglo-
phone English Montreal et 
le ministre Roberge sem-
blent tendues. En mai der-
nier, Jean-François Roberge 
avait déploré que sa lettre 
adressée aux commissaires 
annonçant sa volonté de 
transférer des écoles ait été 
coulée aux médias.
Mardi matin, le ministre a, 
à son tour, soulevé l’ire de 
la EMSB en annonçant sa 
décision dans une entrevue 
accordée au 98,5 FM. Cette 
annonce, faite sur les ondes 
d’une radio francophone, 
a été qualifiée de «cava-
lière» par la présidente de la 
EMSB, Angela Mancini.

Salah EL ACHKAR 

Aimer, est un art 
autrement,

Il n’est pas donné hélas à tous d’aimer
L’amour est un art parfait
Ses méthodes et langages sont différents
Sa sensibilité et raisonnablement raffinée

On peut se tromper d’amour
Croire que ce phénomène nous conduira toujours
Vers la personne dite : âme sœur  de notre moitié
La tromperie en la personne est un mauvais retour

Aimer de loin c’est une admiration
Aimer de près  c’est une adoration 
Aimer par préférence est une appréciation 
Aimer pour le plaisir c’est une exception 

Amour c’est un terme de valeur sacrée
Amour c’est un engagement consacré
Pour la personne qu’on aime 
La haine est un amour massacré

Autant qu’on aime autant qu’on haït
Autant qu’on aime autant qu’on trahit 
L’être humain a perdu sa valeur
Par des personnes qui ne sont pas instruis

L’éducation est une action de noblesse
L’éducation s’apprend par la gentillesse
L’éducation on ne l’achète pas sur le marché, 
L’éducation soulage la personne de sa tristesse

On a beau aimer pour le plaisir
Certains aiment aussi pour le désir
D’autres mérites d’êtres de ce genre
Et d’autres préfèrent êtres loin de ce loisir

Aimer ce n’est pas un amusement
Aimer est quand on prête serment 
Vis-à-vis de la personne qu’on aime
Aimer n’est pas fuir à chaque réaction    



    كان الفرعون رمسيس الثالث، يعيش مع أفراد عائلته 
حياة  وحفلت  الملكى.  القصر  فى  حاشيته  من  والمقربين 
والطموحات  الغيرة  بسبب  األحداث  من  بالعديد  القصر 
أهمها  وكان  كثيرة.  بصراعات  عنها  ونتج  والمؤامرات، 
الصراع على العرش بين الزوجات أمهات أولياء العهود 
فى  الراغبين  وأبنائهن  الثانويات  والزوجات  الشرعيين 
حياة  إلى  التآمر  ووصل  األب.  رحيل  بعد  مصر  الحكم 

الملك نفسه.
زوجة  الثالث  رمسيس  للملك  كانت  أنه  المعروف  ومن 
الفرعون.  حياة  بمؤامرة ضد  وقامت  »تى«.  باسم  ثانوية 
النصوص  تحدثنا  التى  القليلة  المرات  من  هذه  وكانت 

الفرعونية عن شىء كهذا.
للمتهمين  تمت  التى  المحاكمات  من  المؤامرة  عن  ونعلم 
بـ»مؤامرة  المؤامرة  وتعرف  القضائية.  تورين  بردية  من 
القصر  حريم  من  عدد  المؤامرة  فى  وشارك  الحريم«. 
يعرف  ولم  وخدمه.  وحرسه  البالط  سقاة  وبعض  الملكى 
هدف هؤالء المتآمرين. ولعل السبب األساس للمؤامرة أن 
هذه الملكة »تى« بالتعاون مع بعض نساء القصر خططت 

»بنتاورت« على  ولدها  تضع  الملك كى  الغتيال 
الملك  الشرعى،  العهد  ولى  من  بداًل  العرش 

رمسيس الرابع بعد ذلك.
وانكشفت المؤامرة، وُحقق فيها بأمر من الفرعون. 
تتراوح  بأحكام  المتهمين  على  المحكمة  وحكمت 

بين اإلعدام واالنتحار والجلد والسجن وقطع األنف وصلم 
األذن والبراءة، كل وفًقا لدوره وجريمته فى تلك المؤامرة 

المشينة.
ومن المعروف أن هناك مومياء لرجل غير معروف فى 
المتحف المصرى. وتعروف علميًا بـ»مومياء الرجل غير 
المعروف إي«. ويشيع تعريفها بـ»المومياء الصارخة« أو 

»مومياء الرجل الصارخ«.
وأثبتت الدراسات الحديثة التي قام بإجرائها الدكتور زاهي 
حواس وفريقه على مومياء رمسيس الثالث والمومياء غير 
المعروفة أنه تم قطع رقبة الملك من الخلف بسكين حاد، 
أو»المومياء  إي«  المعروف  غير  الرجل  »مومياء  وأن 
الصارخة« أو »مومياء الرجل الصارخ« كانت البن الملك 
بيده من  نفسه  االنتحار وشنق  أُجبر على  الذى  بنتاورت، 

خالل عالمات الحبل الموجودة على رقبته. وتم عقاب هذا 
االبن أشد عقاب بعدم تحنيط جثته ودفن جسده فى جلد الغنم 
الذى كان يعتبر غير طاهر فى مصر القديمة، وبناء على 

ذلك سيذهب إلى الحجيم في اآلخرة.
تم  التى  البالغية  األساليب  صدق  األحداث  هذه  وتؤكد   
أن  إلى  أشار  حين  األدبى  المؤامرة  نص  فى  استخدامها 
القارب الملكى قد انقلب، مما يرمز إلى وفاة رمسيس الثالث 
وصعود روحه إلى السماء. غير أن المؤكد أن المؤامرة قد 
رمسيس،  العهد  وولى  الطبيعى  خليفته  تولى  بدليل  فشلت 
أخيه  من  بداًل  البالد  الحقاً، عرش  الرابع  رمسيس  الملك 

بنتاورت المتآمر.
ضمن  الواقعة  تلك  يذكر  الذى  الفريد  النص  هذا  ويجيء 
تغير كبير حدث فى  إلى  الرسمية. وهذا يشير  النصوص 
مفهوم الملكية التى أصبحت هنا تميل إلى تصوير الفرعون 

فى صورة بشرية إنسانية به ضعف مثله فى ذلك مثل باقى 
البشر، ولم يعد ينظر إلى الفرعون على أنه إله يحكم على 

األرض.
وال نعرف شيئاً عن مصير الخائنة الملكة تى. وإن كان ذكر 
لقتل زوجها  الخائنة ومؤامرتها  الملكة  لقصة هذه  التاريخ 
فاضًحا للغاية وكاشفاً لسيرتها غير المشرفة. ولقد ساهمت 
الغيرة بين نساء القصر الملكى والصراع على العرش فى 

ذلك.
غير أن هذه كانت حاالت قليلة فى مصر القديمة التى كانت 
الحميدة وغير  له من الصفات  له ما  مثل أى مجتمع قديم 

الحميدة. 
هذه مصر الفرعونية المليئة باألسرار!

ذكريات دامورّية
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اغتيال الفرعون رمسيس الثالث!

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

    ) خيال علمي(

مارلني مونرو – نسخة 2538 ....!!!     

  تكلمت في الجزء الثالث من سلسلة مقاالتي السابقة تحت عنوان »هل المسيح هو هللا« عن 
الكثير من األمور التي تُجيب على هذا السؤال المهم بوضوح ال يحتمل الشك، حيث ال اسعى هنا 
لتأكيد المؤكد أو إلثبات صحة االيمان المسيحي من عدمه، مقارنة بما هو معروض ومطروح 
وتقّدِمه العقائد المقابلة للعقيدة المسيحية، ولكن بهدف مساعدة من ال يعرف ويُريد أن يعرف الشئ 
اليسير عن السيد المسيح والعقيدة المسيحية والتي قد ال يعرف البعض من أبنائها الكثير من حقائقها 
اإليمانية المهمة، والتي جاء بعضها في بعض الكتب التاريخية الموثقة وال تمت بصلة من قريٍب 
أو بعيٍد وال أصحابها للعقيدة المسيحية وإن حملت أرائهم وتعليقاتهم حول موضوع إحياء المسيح 

ورفعه بعد موته ومنها على سبيل المثال ال الحصر ماجاء في :
-1 تفسير اإلمام الرازي الجزء الثاني ص 457 و 458 عن أنه قيل : توفي المسيح 7 ساعات 

ثم أحياه هللا ورفعه!
-2 كما قيل أيضا » إن هللا آمات المسيح ثالثة ايام ثم بعثه ثم رفعه« ولكن هذه المرة في )تفسير 

ابن كثير الجزء رقم 1 ص 366(
-3 كما قال إخوان الصفا عن المسيح ما يلي »إنه ظهر للناس )المسيح( وجعل يدعوهم ويعظهم 
حتى أُخذ وُحمل إلى ملك إسرائيل الذي أمر بصلبه، فُصلب وُسّمِرت يداه على خشبتي الصليب 
وبقى مصلوباً من ضحوة النهار إلى العصر. وطلب الماء فُسقي الخل، وُطعن بالحربة في جنبه ثم 
دفن مكان الخشبة ووكل بالقبر ألربعين رجاًل لحراسته. وهذا كله كان بحضرة أصحابه وحوارييه 
وبعد ذلك بثالثة أيام اجتمعوا في الموضع الذي وعدهم أن يترأى لهم فيه، فرأوا تلك العالمة التي 

كانت بينه وبينهم. )إخوان الصفا ج4 ص30(.
-4 كما قال الدكتور فؤاد حسنين في مقالته التي نشرت في أخبار اليوم بتاريخ 25/4/1970 تحت 
عنوان »إلهي إلهي ... لماذا تركتني؟« إن موت المسيح على الصليب ليس معجزة المسيحية 
وإنما العكس هو الصحيح، أعني قيام المسيح من بين الموتى، فقد رفع هللا المسيح إليه بأن أقامه 

بعد موته.
ولو تأملنا كل ما سبق استطيع أن أقول وكلي اطمئنان لما سأقوله ما يلي:

-1 ال يمكن أن يكون أصحاب الرأيين األول والثاني قد نقال ما قااله عن المسيحيين ألنهما قاال إن 
المسيح توفى لـ 7 ساعات أو لثالثة أيام بينما يؤكد المسيحيون بإنه توفى لثالثة أيام، كما أنهما ال 
يقوالن بموِت المسيح مصلوباً وال بأن موته كان كفاَّره عن خطايا البشر. وهذا دليل على أنهما لم 

يعتمدا على ما جاء في االنجيل.
-2 أما أصحاب الرأي الثالث وأقصد بهم إخوان الصفا فقد كانوا من كبار العلماء وفطاحل 
المفكرين في القرن الرابع الهجري وكانوا من أشد أهل زمانهم محافظة على مكارم األخالق 
التام  بالفضائل العالية من اخالص ووفاء وفوق هذا كله اعتقادهم الراسخ واقتناعهم  وتمسكاً 
بعقيدتهم وهو ما يؤكد عدم قيامهم بنقل خبري صلب المسيح وقيامته من اإلنجيل خاصة في 
الجزئية التي تكلموا فيها عن عدد الحراس الذين كلفوا بحراسة قبر المسيح، وبأنهم كانوا أربعين، 
وإن أصحابه وحوارييه كانوا جميعاً حاضرين عند دفنه وهو األمر الذي ليس له أساس وغير 
مذكور في اإلنجيل األمر الذي يرجح اقتباسهم ألرائهم من مصادر تاريخية أخرى كانت متوفرة 

لهم.
-3 أما صاحب الرأي الرابع أو األخير فالمعروف عنه أنه قد نال حظاً كبيراً من الثقافة والبد أنه 
درس الكثير عن قيامة المسيح من الموت وما قيل ضدها.. والغالب أنه انتهى إلى رأيه هذا بعد 

دراسة عقلية مستفيضة اقتنع بصدقها.
وعن هذا وذلك يتضح لك عزيزي القارئ من كل ما سبق حقيقة صلب المسيح وحقيقة موته 
وحقيقة قيامه من الموت وأخيراً حقيقة رفعه إلى السماء.. والخالف الوحيد بين االيمان المسيحي 
وغيره يتمحور حول قبول تعريف المسيح لذاته بأنه الطريق والحق والحياة وبأن كل من يؤمن 
به ولو مات فسيحيا، وكيف ال وهو واهب الحياة وصاحب السلطان األول عليها والمتحكم الوحيد 

فيها؟
وإال فليذكر لي احدكم أي شخص أو إنسان قد مات ودفن ثم قام وعاد إلى الحياة مرة أخرى منذ 

بدء الخليقة وحتى يومنا هذا ليرفع إلى السماء بشهادة الشهود!
القادم مع الجزء الخامس، أترككم بسالم هللا وتحت رعايته مع خالص  وحتى نلتقى في العدد 

محبتي.

هل املسيح هو اهلل؟؟

بقلم: 
بشــير القــّزي

بقلم:  االب / فريدريك اليسوعي

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

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

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

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

والعلوم اإلجتماعية، سأله المذيع:
هذه  كل  تجميدك  عن ظروف  حدثنا   -  

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

وعيادتي الخاصة.
- وكيف كانت عملية التجميد؟

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

197 تحت الصفر. 
الندوة، علي  الطبي، ضيف  الخبير  علق 

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

األن أن تتمتع بالحياة لفترة طويلة أخري! 
سأل عامر عمران الخبير الهندسي: 

المجال  الذي حدث في  التقدم  - وما هو 
الهندسي؟

الوفرة،  من  عالم  في  اآلن  نعيش  نحن   -
مستوي  علي  ثورة  أحدثت  تقنية  بفضل 
العالم، في الحصول علي أي مجسم جديد، 
فالمواد المستعملة يجري تدويرها عن طريق 

كل  تنتج  التي  األبعاد  الثالثية  الطابعات 
األشياء، من اإللكترونيات االستهالكية، إلى 
بمختلف قطع  البناء، مرورا  الطعام ومواد 
الغيار واألعضاء المركبة، فالتقدم الحاصل 
كل  ننتج  جعلنا  الجزيئية،  الهندسة  في 
األشياء من مختلف المواد، عن طريق إعادة 
إلى  مادة وتحويلها  الجزيئات من  صياغة 
مادة أخرى، ففي مقدورنا اآلن إنتاج اللحوم 
أشكالها  وبنفس  والفواكه  والخضروات 
تتناول  أنت  وبالمناسبه  المعروفة صناعيا. 
فيه جميع األطعمة  تقيم  الذي  الفندق  في 
والمشروبات مصنعة بهذه التقنية، وقد تكون 

مصنعة أصال« من أوراق األشجار!
التي  األبعاد  ثالثية  الطباعة  - وما هي   

ذكرتها؟ 
- هي التقنية التي يتم من خاللها بناء مجسم 
األبعاد،  نموذج رقمي ثالثي  ملموس من 
يمكن الحصول عليه من خالل ماسح ضوئي 
ثالثي األبعاد، ويتم تشكيل هذا النموذج عن 
طريق طباعة مجموعة من الطبقات المتتالية 
بعضها فوق اآلخر حتى يتم الحصول على 
تماما لألصل وبأي  المماثل  النهائي  الشكل 

مادة أخري نختارها!
محاربة  في  طبي  تقدم  حدث  وهل   -

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

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

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

واإلنتاج.
الرجل  - وما هو وضع األسرة وعالقة 

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

دقيق لضمان مستوي سالمة النسل. 
هنا سأل المذيع عامر عمران: 

أثناء حياتك  العاطفية  - وماذا عن عالقاتك 
األولي؟ هل كانت لك زوجه أو صديقه؟

ثم مرضي  بعملي  فانشغالي  - ال لألسف 
الذي كان يزحف علي جسدي منعني من 
أخري  ناحية  بحياتي، ولكن من  اإلستمتاع 
بممثلة  الهوس  لحد  المعجبين  من  كنت 
إسمها  بأدوار اإلغراء،  أمريكية مشهوره 
مارلين مونرو. لقد تابعت كل أفالمها بدون 

إستثناء. 
- ولماذا كنت مهووسا« بها لهذه الدرجة؟

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

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

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

نفقة البرنامج؟
 - وما هي؟  

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

ألي وقت تشاء. 
- هل حقا يمكنكم تصنيع روبوت للزوج أو 

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

بالروبوتات! 
إنهالت علي شركة  البرنامج،  انتهاء  بعد 
الروبوتات وفروعها في مختلف  تصنيع 
أيقونة  لشراء  الطلبات  اآلف  الدول، 
بمختلف درجات  اإلغراء مارلين مونرو 
التفاعلي. وأصبحت صورة روبوت  ذكائها 
تمأل جميع وسائل اإلعالن،  مارلين مونرو 
بإعتبارها موضة ألحدث نسخة روبوتية. 

مارلين مونرو عام 2538!. 
إنعاشه، أحس  تم  منذ  فقط  مضي شهران 
يعيش في عصر  المخيفة،  بالغربة  خاللهما 
غير عصره. وأناس غير الذين تعود التعامل 
السابقة، وفجوة رهيبة في  معهم في حياته 
التكنولوجيا ونمط الحياة بين ما يراه اليوم، 
فيه سابقا«. كان من  يعيش  ما كان  وبين 
الصعب عليه تماما إستيعاب هذه التطورات 
تتوالي بسرعة هائلة،  التي  واإلختراعات 
حتي صديقته الروبوت مارلين مونرو، التي 
تشبه لحد التطابق البشر بحركاتها الطبيعية، 
البالتيني،  وشعرها  الملساء،  وبشرتها 
وصوتها الجذاب، بل وبعطرها المميز، كان 
اال هو  إمتالكه.  تستطيع  فيها شيئ ال  يفتقد 

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

الكترونية مختصة بذلك إلتخاذ الالزم.
حتي  سخرية:  في  لنفسة  وقال  إبتسم 
في  وتعليمات  قواعد  له  أصبح  اإلنتحار 

عصر كهذا !!!..

الجزء الرابع

احلقيقة  بني  إسرائيل 
!! ياعرب  والتمين.. 

بقلم/ أسماء أبو بكر

  ماذا عن مستقبل إسرائيل إذا اعترف بها 
حكام العرب!؟ وماذا عن مستقبلنا نحن العرب 
بين مؤامرات واتفاقيات  الذي ضاع  وحلمنا 

الصهاينة ؟!
متى نستفيق ؟!إسرائيل خططت وقررت 
نفذنا بكل غباء ؛بال أي مقدمات أو  ونحن 
ووضوح؛  صراحة  وبكل  كثيرة،  ثرثرة 
العربية حالًيا  المنطقة  وسط كل ما تمر به 
من مؤامرات وخيانات؛ بل براكين مدمرة 
تحرق األخضر منها واليابس، نرى على 
الضفة المواجهة الكيان الصهيوني يبث الفتنة 
الشر واإلرهاب بين مسلمي  والفساد وقوى 
أقولها وبكل جرأة  لذا  العالم كله،  ومسيحيي 
»اللعنة على كل من يسالمهم ويصاحبهم« 
فهم من قتلوا وذبحوا وحرقوا أوالدنا وأخواتنا 
ويتموا أطفالنا ورملوا نسائنا وجعلوا األمهات 
ثكالى على أوالدهم، هم من تسببوا في تدمير 
أما حماس وداعش  العالم،  وخراب كل دول 
والجماعات اإلرهابية المتأسلمة، فهم الخنجر 
لتنفيذ كل  الكيان الصهيوني  الذي يستخدمه 
عملياته اإلجرامية هنا وهناك، فوضي خالقة 
الداخل والخارج ليصلوا الى أهدافهم  في 
إنهم  بالتجسس فماذا يريدون؟!..  اإلرهابية 

دمروا بأفعالهم كل عذر لهم.
العرب  زعماء  ويا  حكام  يا  تخجلوا  أال   
التطبيع  إلى  اليوم  أنفسكم وأنتم تدعون  من 
الصهيوني؟!..  العدو  مع  والمستحيل 
تصريحاتكم مثيرة للغثيان، يا ليتهم يصمتون! 
والقومية  الوطنية  مشاعرهم  جفت  ،فقد 
الكيان الصهيوني بال حياء  وانكفئوا على 
المقاوم  أو خجل، أال يعلمون أن« ظفر« 
الفلسطيني أشرف منهم أجمعين، أال يعلمون 
أن هللا قادر على إيقاف كل ذلك، ولكن فليطبع 
من أراد، إنما هي حكمة هللا إلظهار أصحاب 
بخطاباتها  تخدعنا  التي  المريضة  القلوب 
الزائفة، أال يعلمون أن فلسطين وعد هللا، ولن 
 : قباني عنهم  قالها  ‘نزار  يخلف هللا وعده، 
اليهود من حدودنا، وإنما تسربوا  »لم يدخل 
أقولها وبكل وضوح  كالنمل من عيوبنا«، 
ستفاجئ العرب ذات يوم أننا قد أوصلنا أبناء 

إسرائيل إلى حكم بالدهم بأنفسنا » 
أرادو ففعلوا، خططوا فدبروا، ماذا نحن 
فاعلون؟!.. لنا هللا ، العرب أصابهم من التفتت 
والتقزم والتناحر والفتن ما لم يصب غيرهم، 
حتى ظن معظمهم أنه لم يعد هناك من مخرج 
الدول  الكثير من زعماء ورؤساء  في نظر 
بدولة  واالعتراف  التطبيع  غير  العربية 
إسرائيل، هذا ما كانت تحلم به إسرائيل، 
وقد تحّقق لها فى الفترة الحالية حتى صارت 
العربية وباألخص السعودية  الدول  معظم 
الخليج تسعى سعًيا حثيًثا وتمد خطاها  ودول 
إلقامة العالقات مع الكيان الصهيونى، وتفتح 
الباب على مصراعيه لهم، منجرة دون وعي، 
للعواقب والمخاطر، ومنصاعة  غير مدركة 
القوة والضغط الصهيوني، ونفاجئ  تحت 
جميعاً بأن التطبيع واالعتراف بدولة إسرائيل 
يفرض فرًضا قهرًيا على كل زعماء وحكام 
العرب بل وعلينا كشعوب عربية، فالويل 
الويل لهم ولمن يخالف ويعصي سيدة  كل 
العالم، ومن يفعل ذلك ال يلومن إال نفسه، 
ومن يريد البقاء والخلود على كرسي الحكم ما 
بالتطبيع  الخطى واإلسراع  عليه سوى حس 
الكيان  فإنها -دولة  معاها واالعتراف بها، 
الصهيوني-لن تكون إال بذلك؛ وهذا هو األهم، 
أننا نريد إلسرائيل أال تكون، وتنتكس رايتها، 

وتسقط وينتصر الحق على الباطل، حتى ولو 
بعد حين..

في  الحقيقة كان لليهود استراتيجية دبلوماسية 
السنين  التطبيع،ففي  إلى  غامضة للوصول 
العرب  بالد  من  أجزاء  احتلت  الماضية 
وغيرها، فتحتاج إلى وقت لهضمها ،وفي 
الوقت يخططون إللتهام أجزاء أخرى  نفس 
تبدأ  أن  المعتاد  من  أصبح  فقد  البالد  من 
المندوبين والوسطاء  السرية بين  اتصاالتها 
للترتيب  المسؤولين فالزعماء  إلى  تنتقل  ثم 
للتضليل  العلنية  المفاوضات  إلعالن بداية 
بالتفاوض مع إسرائيل للسالم  وكان ذلك 
تتم عمليه  التطبيع حتي  والتي اصرت علي 
اتفاقيه  كانت  وبالتالي  مصر  مع  السالم 
انتهت  التطبيع وهي قد  كامب ديفيد بدايه 
سرا قبل اإلعالن، وما كشفه موشي ديان في 
العديد  السيف الحكم«وكشفته  كتابه »أيبقي 
اليهود من  الكتب والمذكرات لزعماء  من 
حقائق كثيرة ؛لهو دليل واضح على كل ذلك. 
الشرق  واألهم من كل هذا أن تكوين رابطة 
المنطقة أجمع  بين دول  التي تربط  الوسطية 
للسالم  الشرق األوسط وتنفيذ االنتماء  باسم 
اليهودي«شيمون  العروبة وهذا مشروع  أو 
بيرز« فقد ذكر فيه بأن الشرق األوسط بحاجة 
الجديد  العالم  ليندمج مع  تبني مواقف؛  إلى 
ونصح العرب بتطبيق سياسة اقتصاد السوق 
علما بأن الكيان الصهيوني السوق الذي ينادي 
الكيان  اليسير لسيطرة  الطريق  به بريز هو 
العالمية ورؤوس  الصهيوني والصهيونية 
األموال األمريكية على االقتصاديات العربية 
الطرح مع بعض اإلضافات  ثم استنسخ هذا 
المشروع األمريكي وبدأت  والتعديالت في 
التي كانت بدايات  اللقاءات السرية  بعدها 
الذي  السياسي  التواصل  التطبيع وتمثلت في 
كان يتحرك عبر االتصاالت السرية بين 
بين  العربية والكيان الصهيوني  الدول  بعض 
المغرب والكيان الصهيوني وبين األردن 
1967 وما كشفه كتاب  وبعضها قبل حرب 
فيه  المقصود حيث  بيان  تواطؤ عبر األردن 
التي كانت قائمة بين  توثيق للعالقات السرية 
الدول  الكيان الصهيوني واألردن وبعض 

العربية..
وظهرت  الزائفة  األقنعة  كل  سقطت  لقد 
الحقائق واألسرار وانكشفت عورات كل 
األنظمة والحكام ،وها هم تسابقوا إلى حضن 
أحفاد سايكس بيكو وبلفور علنا بعد أن اخفوه 
أنه ورغم سقوط األقنعة  سنينا طويلة ،إال 
وانتهاء المسرحية وانفضاح كل تفاصيل 
العربية  الشعوب  الكبير،إال أن غباء  الخديعة 
التسحيج  الموقف ، بدليل  ال زال هو سيد 
والوالء والطاعة والتقديس لحكام ووالة األمر 

الذين يأمرونهم فيطيعوهم بكل أسف ..
بين  بالضحية  أشبه  أصبحنا  اننا  أعتقد 
مؤامراتهم واتفاقيتهم ،فلذلك نحن في أمس 
إلى تكاتف وجهود واتفاق كل حكام  الحاجة 
النظر  ورؤساء العرب بال استثناء وإعادة 
البعد  عن  المشروع؛ ألنه بعيد كل  في هذا 
العربية دخيال عليها ؛ فال يمكن  المنطقة 
الكيان الصهيوني ككيان  التعايش مع هذا 
استعمار استيطاني، وكأكبر غيتو يهودي 
عنصري وإرهابي في قلب المنطقة العربية، 
الذل فإن  أقولها لكم : حتى وإن وقعنا في 
الحرية هي غايتنا دائما وأبدا ، وستنتصر 
الكيان الصهيوني وإن  إرادة األمة على هذا 

غدا لناظره قريب.

املوسيقيون األملان.. سفراء العذوبة الكالسيكية للعامل
  تمتلئ الساحة الفنية األلمانية بموسيقيين امتدت 
عذوبة معزوفاتهم بمختلف آالتها إلى آذان العالم 
بأسره فحصدوا جمهورا سيبقى يمجد أعمالهم 

بمختلف أزمنتها.
وتستعرض "العين اإلخبارية" 5 من أبرز الموسيقيين 
الذين ارتفع صيتهم في أنحاء العالم ليبقى بصمة 
ال تمحى من أذهان عشاق الموسيقى: لودفيج فان 
بيتهوفن : ملحن وموسيقار وعازف بيانو وأحد 
الشخصيات البارزة في الحقبة الكالسيكية التي 
تسبق الرومانسية، ولد في الـ17 من ديسمبر عام 
1770 في مدينة بون بألمانيا، وظهرت موهبته 
في الموسيقى منذ صغر سنه، أما في كبره وبعد 
وفاته صنّف على أنه أحد عباقرة الموسيقى في 
جميع العصور وأكثرهم إبداعا وتأثيرا، وتشتمل 
مؤلفاته على 9 سيمفونيات و5 مقطوعات على 
البيانو وواحدة على الكمان، واثنين وثالثين سوناتا 
على البيانو وستة عشر مقطوعة رباعية وترية 

وغيرهم الكثير.
وفي 26 مارس/آذار من كل عام يحتفي العالم 
بذكرى وفاة الموسيقي األشهر، صاحب أشهر 
التاريخ،  خلدها  التي  الكالسيكية  المقطوعات 
والتي لم يمنع إصابته بالصمم من تأليف أعظم 
القطع الموسيقية، بشهادة الكثيرين، كالسيمفونية 
 Ode - التاسعة ومقطوعة “الطريق إلى الفرح

to Joy” وغيرها.
توفي بيتهوفن عام 1827 بعد صراع امتد ألشهر 
مع المرض مما أبقاه طريح الفراش، ودفن بعد 

جنازة حضرها أكثر من 20 ألف شخص.
يوهان سباستيان باخ: يوهان سباستيان باخ، ملّحن 
ألماني األصل، يُعّد من أعظم الملحنين في حقبة 
الباروك، وُخلَّد اسمه عبر التاريخ بأعماٍل تميّزت 

بأسلوب مميٍّز معّقد.
ولد باخ عام 1675 في آينساخ األلمانية، وعزف 
أكبر  أحد  ويعتبر  سنه،  منذ صغر  األورجن 

عباقرة الموسيقى الكالسيكية في التاريخ الغربي، 
الصيغ  أنواع  في جميع  يوهان سباستيان  لّف 
الموسيقية المعروفة في زمنه عدا األوبرا، وله 
المختلفة  الموسيقية  القطع  المئات من  عشرات 
كما كتب ما يقارب الـ50 مغناة دنيوية، وتعتبر 
أشهر أعماله على األورجن والتوكاتا والفوجا. 
األفالم  لموسيقى  المميزة  العالمات  أكثر  من 

المصرية والعربية في بداياتها.
توفي باخ في الـ28 من يوليو عام 1750 بعد أن 
فقد بصره وتدهورت صحته تاركا ورائه إرثا 

موسيقيا كبيرا يمتد إلى وقتنا الحالي.
يوهانس برامس

مؤلف وموسيقي من رواد المدرسة الرومانسية، 
عرف على أنه استمرار للشهير بيتهوفن، ولد في 
هامبورج بألمانيا في الـ7 من مايو عام 1833، تعلم 
العزف على البيانو من نعومة أظافره ونضجت 
موهبته في العزف على البيانو عندما أتم الـ20 

من عمره، اختلف البعض في تقييم أعماله ألن 
مؤلفاته ال تثير اإلعجاب من أول مرة، ولكنها من 
النوع الذي كلما ازداد االستماع إليها ازداد فهمها 
وبالتالي اإلعجاب بها، وحصد برامس جمهورا 
كبيرا في أنحاء أوروبا كلها بعد إبداعاته الكثيرة.

وبعد صراع حاد مع سرطان الكبد رحل برامس 
عن العالم في الـ3 من إبريل عام 1897، وحدادا 
عليه أنزلت سفن هامبورج كلها ألويتها زعال عليه.

أكثر أعمال برامس شعبيه وشهره هي 21 رقصه 
مجرية، التي ألف بعضها وجمع البعض اآلخر من 
التراث الشعبي المجري، وأشهر تلك الرقصات 
هي الرقصة الخامسة والرقصة األولى والثانية، 
الكارتون  أفالم  في  الرقصات  تلك  واستعملت 

وأفالم شارلي شابلن الصامتة.
ريتشارد شتراوس: مؤلف موسيقي ولد في الـ11 
من يونيو عام 1864 في ميونخ بألمانيا، ويعد من 
أول مؤسسي المدرسة الحديثة، كان والده عازف 

الطفل شتراوس  يعلم  فبدأ  “كورنو” مشهورا، 
الموسيقى من سن الرابعة، ثم استمر يدرس العلوم 

الموسيقية والتأليف حتى عام 1880.
قدم شتراوس أول سمفونية له عام 1881 وكانت 
سببا في تقبل المجتمع الموسيقي في ميونخ له، قدم 
أعماال أذهلت المستمعين له فقد كتب خمسة عشر 
أوبرا، وباليهين، وثالثة سيمفونيات، وكونشرتو 
“للفيولينة”، وآخر “للكورنو”، والعديد من األغاني، 

ومؤلفات صغيرة للبيانو وغيرها.
توفي شتراوس في الـ8 من سبتمبر عام 1949 

بعد تدهور صحته عن عمر ناهز 85 سنة.
هانز زيمر: منتج ومؤلف موسيقي ولد في 12 
األلمانية،  1957 في فرانكفورت  ديسمبر عام 
نالت  أفالم  لعدة  التصويرية  بالموسيقى  اشتهر 

نجاحا باهرا.
الموسيقى  بإدخاله أصواتا من  أعماله  تميزت 
اإللكترونية على موسيقى األوركسترا التقليدية 
وحاز على عدة جوائز كبيرة، وهي: أوسكار 
ألفضل موسيقى تصويرية، وجولدن جلوب، 

وجرامي.

تُحِدّث  اللسان  جّدتي "زهيّة" طليقة  كانت 
بلباقة نادرة كلَّ من ُوجد في حضرتها وكانت 
تعرف كيف تنتقي المواضيع والعبارات لتجعل 
الموجودين يستأنسون في مجالستها. أما جّدي 
"أمين" فكان قليل الكالم يومئ برأسه من وقت 
آلخر مع ابتسامة صغيرة للداللة على مشاركته 
بالحديث دون أن يتلفّظ بأية كلمة. لم أرُه يوماً 
غاضباً من أي أمر وكان يذّكرني بمقطع من 
أغنية للراحل "فلمون وهبه":"ِخربِْت ُعمِرْت 
نِْزلِْت ُطلِْعْت حاِدْت عن َضهري…بسيطة!" 
كان فخوراً بعدٍد من الِعصي التي جمعها عبر 
التي  تلك  بينها  يفّضل  أِنّما  الزمن  ُعقوٍد من 
سوادها من ُصلبها ألنها مصنوعة من خشب 
" اإلبينوس" النادر والمتين.  قلّما تعّكز على 
اي منها بل كان كلّما جلس على كرسي يضُع 
يده اليمنى على مقبض العصا أِلسواء تقويصة 
ظهره. أما مجموعة مسابح التسلية التي ملكها 
فحّدث وال حرج عن أنواعها المختلفة وكان 
يفّضل بينها المرجانيّة بلونها األحمر المميّز مع 
شّرابتها الذهبيّة وتلك المصنوعة من حجر اليْسر 
األسود والمطّعمة بالفّضة. وأِذ أن العرف يحلّل 
نوعاً ما االستيالء على مسابح الغير فكان يخشى 
ذلك كثيراً لدرجة أنه ابتكر طريقة للمحافظة 
على مسبحته  فيربطها بمعصمه بواسطة خيط 
نايلون من الذي يستعمل لصيد السمك، فما ان 
يطلب أحدهم استعارتها حتى يمّد له المسبحة  
التي تبقى معلقًة بيده وهكذا يضمن استعادتها!
العشر سنوات اصطحبني عدة  بلوغي  لدى 
مرات في بعٍض من زيارات تفقّده ألرزاقه. 
بعد ان نقطع مشياً على األقدام  المسافة التي 
تفصل المنزل عن طريق صيدا القديم وذلك 
الى  عبر أزّقة وطرقات منحدرة، كنا نصل 
جوار كاراج خالي جورج حيث نستقل أحدى 
بوسطات "الصاوي زنتوت" ونقطع مسافة 
بحدود الكيلومترين ثم ننزل في سهل الدامور 

هل"(. ) وكانوا يسّمونه بالعاميّة "الّسِ
كنا نقطع مسافات عبر بساتين الموز واألكي 
دنيا والليمون وكنا نصدف من وقت آلخر شجرة 
توت. أخبرني أن سهل الدامور كان مزروعاً 
بأكمله بشجر التوت والذي كان يستخدم فيما 
مضى لزراعة دود القز من أجل تجارة الحرير 
وذلك قبل أن تندثر بتوّفر الحرير الصناعي 
واألزمة االقتصادية التي رافقت المجاعة في 
جبل لبنان أيام الحكم العثماني! وأِذ كنا نجاور 
في طريقنا قنوات الرّي الخرسانيّة العريضة 
من أجل الوصول الى بستان جّدي كنا نعّرج 
أمام مبنى قديم تّم تشييده من الحجر الصلب 
تتم في  "الكرخانة" حيث كانت  اسم  يحمل 
الماضي عملية تغطيس الشرانق بالماء الساخن 
من اجل سحب الخيط كاماًل من كل شرنقة قبل 
ان تنخرها الفراشة الموجودة في قلبها. وكانت 
العملية تُميت الحشرة مما يبعث روائح  هذه 
فيما بعد استُعملت كلمة  الجوار!  كريهة في 
الدعارة نظراً  للداللة على بيوت  "كرخانة" 

لقرِفها وقذارتها بالنسبة للمجتع!
هل" والذي كان  بعد زيارة بستان جّدي في "الِسّ
مزروعاً بشجر الموز كنا نعود أدراجنا عبر 
البساتين سالكين نفس الممرات المجاورة لقناة 
المياه حتى نقطع طريق صيدا ونتّجه نحو الجنوب 
ومن ثم نصل الى هضبة مرتفعة تشرف على 
كامل سهل الدامور. وأذكر انه توجد في أحد 
األمكنة مخلَّفات قاعدة مدفع كان يستعمل خالل 
الحرب العالمية الثانية. أما تلك الهضبة التي 
ملكها جّداي فتسّمى بالحصن وتلفظ "الِحْسن" 
ومزروعة بالزيتون وأجمل ما فيها موقع مشرف 

يتيح للّرائي مشاهدة مناظر من مدينتي بيروت 
وصيدا في آٍن معاً. كنت أسأل جدي: "متى 
ستبني بيتاً هنا؟" فيجيبني: "ناطر آخر موديل 
للبيوت". وتُوِفّي بعد عشرات السنوات قبل ان 

يبني منزاًل في ذلك الموقع الجميل!
رافقت مّرة أو أكثر خادمة جّدتي الى الفرن 
الخبَزة في  المنزل. كانت تعجن  القريب من 
المساء في لََكن معدني وتغّطيه بعد ذلك بقماشة 
لينضج مع الخميرة خالل الليل. وِفي الصباح 
تُقّرص العجين بقطٍع مستديرة بحيث ان كّل كتلة 
تكفي لخبز رغيف واحد. كانت بعد ذلك تحمل 
العجنة في اللكن على رأسها وتتجه نحو المخبز. 
قد  الحّي  الفرن فكان رتل من نساء  أما في 
حضرن بَخبزاتهنَّ بينما أحضر البعض اآلخر 
صواني أعددن فيها طبخاتهن وذلك لخبزها 
في الفرن وذلك لعدم توّفر األفران  في الكثير 
من المنازل. كانت النساء يتناولن أخبار البلدة 
وفضائحها في الوقت الذي كّن ال يتوّقفن عن 
رّق أقراص العجين على ألواح خشبيّة طويلة 
يتّسع الواحد منها لنحٍو من عشرة أرغفة ويقّربنها 
حسب دورها من الفّران الذي يدخلها الى آتون 
الفرن المشتعل بالحطب. كان يدخل اللوح الى 
الداخل ويسحبه بحركة سحريّة تجعل األرغفة 
تتوّزع على أرضيّته الحامية وما هي اال لحظات 
حتى نرى العجين ينتفخ بشكل بوالين وما ان 
يحمر وجه األرغفة حتى يقوم بسحبها بواسطة 
مشحاف طويل حديدي ويمسكه بواسطة عصا 

خشبي طويل مثبّت في أّوله.
أما نساء الدامور فكّن يتميّزن ببشرة ناصعة 
البياض يحرصن على ااّل يراها نور الشمش 
خوفاً من أن تسمر! )بعكس أيامنا هذه(. فكّن 
يتمخترن في مشيتهن على طرف الطريق وهن 
يحملن شمسيات ملّونة فوق رؤوسهّن وذلك في 
طريقهن لتمضية ُصبِحيَّة عند أحدى السيدات.
ومن أخبار الدامور تلك التي روتها لي جّدتي 
الواليات  الى  الذي هاجر  عن "مطانيوس" 
المتحدة حيث أمضى عقدين أو أكثر من الزمن 
وهو يعمل بِجد ومثابرة لجمع كل ما أمكنه من 
أموال يرسلها الخيه في الدامور ليشتري له 
هل". وكان  بها أراضَي في البلدة او في "الّسِ
أخوه يبعث له بأخبار شراء عقارات وأراٍض. 
وبعد أن سئم "مطانيوس" من الغربة عاد الى 
بلدته باعتبار أنه جمع من األرزاق ما يكفيه 
آلخرته. وبعد وصوله سأل أخاه عن أمالكه 
وكانت المفاجأة بنكران أخيه لتسلمه أية أموال 
أية أرزاق وهكذا وجد "مطانيوس"  وشراء 

نفسه وقد فقد كل ما جناه!
وِفي صباح يوم أحد وخالل مراسم قّداس كنيسة 
"السيدة" الواقعة فى أعالي البلدة والتي يتردد 
عليها نخبة السكان المقيمين في الدامور جاء 
وقت المناولة. والمناولة للذين ال يعرفون هي 
عندما يقدم الكاهن بفم كل متقدم منه برشانة من 
الخبز تمثّل جسد ودم السيّد المسيح. وأِذ جاء 
دور األخ لتناول القربان أمام المذبح وأِذ كان 
مطانيوس واقفاً في وسط الكنيسة دّوى صوته 
مخاطباً أخاه باسمه:" أزلع يا أبو الياس، أزلع! أِذا 
مال أميركا ما شبّعك، هالبرشانة رح تشبّعك؟"
وأصبحت تلك القصة مثاًل يردده الداموريون 
حول كل شخص يستولي على أموال أقاربه 
عن غير حق وكم في مجتمعنا من أمثال "أبو 
الياس" وقد أثروا بطرق ملتوية ولم يوّفروا أية 
مناسبة تسمح لهم بزيادة أمالكهم مهما كانت 
الطريقة بينما هم يَُصلُّون ويصومون ويركعون 
ويلطمون صدورهم أمام َربَُّهم وهم في الحقيقة 

أبعد الناس عنه!                           
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يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:

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

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

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

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

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

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

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

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

خدمة توصيل الدواء جماناً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian
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أبو حجاج

 جمرد كلمة
يتعرض العمال في قطر الذي يساهمون في بناء المالعب التى 
ستقوم عليها مباريات كأس العالم في عام 2022 للمهانة بل 
للموت وال أحد يتكلم وعند السؤال أين جمعيات حقوق اإلنسان 

قيل أنهم األن يقضون أجازتهم الصيفية في مارينا .!!!!  

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

مجـلة حـلوة!
أملـانيا متنح العامل املصري هاني عازر وسام االسـتحقاق 

من الدرجة األوىل

بلجيكا تفوز باجلائزة الكربى لبينالي القاهرة الدولي

سوريون يروجون لبلدهم بنزهة يف طرطوس

أوبر ختتار ملبورن الختبار خدمة التاكسي الطائر

كنده الجيوش

المصري محمد  القدم  أمثال العب كرة  المشاهير  يتفوق    هل 
ازنافور في  الراحل شارل  الفرنسي األرمني  صالح والمغني 
الجهود  الثقافات واللغات على  العنصرية ونشر  جهود محاربة 

الحكومية! الجواب : نعم!
الغارديان تشير دراسة بريطانية منذ وقت قريب  وحسب صحيفة 
المصري محمد صالح  بريطانيا مثل  المشاهير في  ان بعض  الى 
يمثلونها  التي  الحسنة  بالقدوة  العنصرية  ساهموا في محاربة 

وتفوقوا فيما قدموه احيانا على اإلنجازات الحكومية. 
باستبيان  المعهد  قام  البريطاني  الهجرة  لمعهد سياسة  وفِي دراسة 
شمل ما يزيد عن ٨٠٠٠ آالف شخص من مشجعي نادي ليفربول 
مليون  يقارب ١٥  ما  اليه صالح، وتحليل  انظم  الذي  البريطاني 
تغريدة لمشجعي كرة القدم في بريطانيا لتجد انخفاضا يقارب ٢٠ 
التغريدات  الكراهية وانخفاض كبير في  بالمئة في نسبة جرائم 

العنصرية المعادية لإلسالم. كل ذلك منذ انظمام صالح للنادي. 
يمثلها صالح  التي  الحسنة  القدوة  السبب هو  ان  الدراسة  تفسر 

وكذلك المشاهير في التقريب بين الشعوب والثقافات. 
لتحسين عالقات  انها قدمت  يقال  وناديا حسين طاهية شهيرة 

المسلمين مع بقية البريطانيين أكثر مما قدمته الحكومة. 
هذه النظرية ليست جديدة ولكن تتابع انجازاتها رغم تغير األماكن 

واألزمان والشعوب هو أمر مهم يستحق التوقف عنده. 
الفرنسي من أصول أرمينية  فنحن نعرف مثال ان شارل ازنافور 
العالم ويقول  الفرنسية في  اللغة  الى فرنسا كان صورة  مهاجرة 
المهاجرين من  الفرنسية وتقريب  الثقافة  انه ربما قدم لنشر  الكثير 
الفرنسي  العسكري  القائد  قدمه ربما  ما  يوازي  ما  الفرنسيين  بقية 
الثقافة  نقل  الكثيرة في مجال  بونابرت وحروبه  نابليون  الكبير 

الفرنسية للعالم. 
والزلنا اْليَْوَم مثال نتكئ في سوريا على التاريخ وعلى قدوة حسنة 
المسلمون  اختاره  الذي  المسيحي  الخوري  فارس  الراحل  لنا في 
ليكون وزيرا لألوقاف منذ عقود مضت. والزالت ذكراه توطد 
فارس  البشعة وآالمها.  الحرب  الديني رغم  التسامح  اواصر  من 
النيابي وبعض الوزارات ورئيس مجلس  الخوري ترأس المجلس 
األمن الدولي في ١٩٤٧ وكان ممثل سوريا في األمم وأسس معهد 

الحقوق العربي. 
بينما كان يدرس في الجامعة دخل طالب  انه   ومن القصص عنه 
السبب هو عمل  ان  الخوري  متأخر ويديه سوداء وعندما عرف 
الطالب كفحام ليؤمن مصاريف دراسته، نزل من منصة التدريس 

وقبل يدي الطالب. 
نعم، انها القدوة الخيّرة...  

وكلكم قدوة ألطفالكم.. وأهليكم.. وأصدقاؤكم..  ومجتمعاتكم. 

املشاهري والثقافة والعنصرية

من واقعنا

Canadian  
Realities  

    منحت ألمانيا مستشار رئيس الجمهورية وخبير األنفاق العالمى، 
والرئيس الشرفى لمؤسسة مصر تستطيع، هانى عازر وسام االستحقاق 

من الدرجة األولى تقديًرا إلنجازاته التى شهدتها ألمانيا.
ومن المقرر أن تقيم ألمانيا اليوم احتفال التسليم والمراسم لتكريم عازر، 
أناب  المصريين واأللمان؛ حيث  المسئولين  أبرز  بحضور عدد من 
المحافظ  ماير،  فالتر شتاين  الدكتور  االتحادية  ألمانيا  رئيس جمهورية 
األول لمدينة دورتموند “أولريش سيراو “لتسليمه وسام االستحقاق من 

الطبقة األولى لجمهورية ألمانيا االتحادية.
ألمانيا،  العاطى، سفير مصر فى  بدر عبد  السفير  الحضور  ويضم 
فرانكفورت، وخالد طه، واألنبا ميخائيل أسقف  العام من  والقنصل 
السياسية، وأعضاء  الشخصيات  القبطية، وعدد من كبار  الكنيسة 

البرلمان، والشخصيات العامة

الفنان البلجيكي يورس فان دو مورتل بالجائزة  فاز      
الكبرى ”جائزة النيل“ لبينالي القاهرة الدولي في دورته 
الثالثة عشرة وقيمتها ٢٥٠ ألف جنيه مصري )نحو ١٥ 

ألف دوالر(.
وذهبت الجوائز الخمس األخرى وقيمة كل منها ١٥٠ 
ألف جنيه )نحو تسعة آالف دوالر( إلى العراقي صادق 
الفراجي واألردني أيمن يسري والنمساوية برجيت كوفانس 

والمصري أحمد البدري وكيم هيتشيون من كوريا الجنوبية.
أقيم حفل توزيع الجوائز يوم الثالثاء في المسرح الكبير بدار 
الثقافة إيناس عبد الدايم  األوبرا المصرية بحضور وزيرة 
وعدد كبير من الفنانين والمهتمين بالفنون التشكيلية وبعض 

الدبلوماسيين األجانب والشخصيات العامة.
يشارك هذا العام في البينالي، الذي تأسس عام ١٩٨٤ واستمر 
حتى ٢٠١٠ قبل أن يتوقف ثماني سنوات، نحو ٨٠ فنانا من 

أكثر من ٥٠ دولة.
واختير الفنان الفرنسي جيرار جاروست )٧3 عاما( ضيف 

شرف البينالي في إطار عام مصر-فرنسا ٢٠١٩.
ويستمر البينالي الذي يقام تحت عنوان ”نحو الشرق“ ويشمل 
لوحات ومنحوتات وأعماال تركيبية ومجسمات حتى العاشر 
من أغسطس آب في قصر الفنون ومتحف الفن الحديث بساحة 

األوبرا ومجمع الفنون )قصر عائشة فهمي( بالزمالك.

بقدّاس غير مفتوح    تحتفل كاتدرائية نوتردام في باريس 
أمام العموم مساء السبت ١٥ يونيو الجاري، بعد شهرين على 

الحريق الذي حّل بها، وفق ما أعلنت أبرشية باريس.
المطران  القدّاس سيرأسه أسقف باريس  إّن  وقالت األبرشية 
ميشيل أوبوتي، وسيقام على أحد مذابح الكاتدرائية »بحضور 
عدد محدود من األشخاص، ألسباب أمنية واضحة«، وسيشارك 

فيه عشرون شخصا فقط، بينهم رهبان وكهنة الكاتدرائية.

قلب  في  تمثّل رمزاً  التي  الكاتدرائية  كبير من  وتضرر جزء 
نيسان/ إثر تعرضها لحريق في ١٥  الفرنسية،  العاصمة 

إبريل ٢٠١٩.
الحريق، وسيصادف  منذ وقوع  األول  السبت  قدّاس  وسيكون 
تاريخه في ١6 حزيران/يونيو، ذكرى تكريس مذبح 

الكاتدرائية.
تلفزيونية ستنقل«  أّن »قناة  إلى  نفسه  المصدر  وأشار 

األبرشية  المشاركة«، وقالت  للمسيحيين  بما »يتيح  القدّاس 
الكاتدرائية  أّن  للكاثوليك  إّن »المطران أوبوتي يريد أن يعلن 

هي مكان عبادة«.
المدنية  السلطات  األبرشية جواب  تنتظر  ذلك،  في غضون 
بباريس عن إمكانية فتح باحة المعلم أمام العموم، وفي حال 
الحصول على هذا اإلذن، يمكن وضع مزار مريمي في الباحة 

للكهنة، يؤوي تحت خيمة تمثاال لمريم العذراء.

  اعتذرت شركة »فيديكس« رسميا عن إيصالها 
طرودا هامة تخص »هواوي«، عن طريق الخطأ، 
التي تشن حملة تجارية  المتحدة،  الواليات  إلى 

شرسة ضد الشركة الصينية العمالقة.
لـ  اعتذارها رسميا  الشركة األمريكية  وقدمت 
الطرود  أن  أكدت األخيرة  »هواوي«، في حين 
المتحدة تحتوي على  الواليات  إلى  المنقولة 
»وثائق تجارية هامة« وأن الخطأ قد زعزع ثقتها 

بـ »فيديكس«.
الهامة من  الطرود  أن ترسل  المقرر  وكان من 
بتحويل  لتقوم »فيديكس«  الصين،  إلى  اليابان 
المتحدة، »عن طريق  الواليات  إلى  فجأة  مسارها 
بينما  األمريكية،  الشركة  تعبير  الخطأ«، على حد 
أوقفت »هواوي« إرسال طرود هامة أخرى، من 

فيتنام، حاولت »فيديكس« تحويل مسارها كذلك.
داخلي  أن ما حصل هو مجرد خطأ  وأكد مصدر رسمي في »فيديكس« 
بالحادثة، كما أضاف  ارتباط لجهات خارجية  للشركة، وبعدم وجود أي 

المصدر أن الشركة تعمل حاليا على إعادة الطرود إلى أصحابها.

المتحدة مؤخرا بشن حملة شرسة ضد شركة »هواوي«،  الواليات  بدأت 
الحكومة  الوثيقة مع  تهديدا تجسسيا، بسبب عالقاتها  أنها »تشكل  مدعية 

الصينية«، في حين تنفي »هواوي« تلك االتهامات جملة وتفصيال.

  أعلنت شركة أوبر تكنولوجيز أنها ستستخدم مدينة ملبورن، ثاني 
الطائر  التاكسي  أكبر مدينة أسترالية، كموقع اختبار عالمي لخدمة 

المرتقبة التي تعتزم المجموعة إطالقها.
كانت شركة خدمات نقل الركاب اختارت دبي في البداية كأول موقع 
لكنها أعادت فتح  إير(  المتحدة لخدمة )أوبر  الواليات  اختبار خارج 
الماضي بعدما تأجل اإلطالق في  الشهر  العروض في  أمام  طلبها 

المدينة.
للطائرة  التجريبية  الرحالت  إنها ستبدأ  الثالثاء  يوم  أوبر  وقالت 
انجليس  داالس ولوس  ملبورن ومدينتي  في  بدون طيار  تعمل  التي 
التجارية في عام  العمليات  بدء  قبل  األمريكيتين في عام ٢٠٢٠ 

.٢٠٢3
اإلقليمية ألوبر في أستراليا  المديرة  أندرسون  وقالت سوزان 
اإللكتروني ”تبنت  بالبريد  بيان مرسل  في  آسيا  ونيوزيلندا وشمال 

الجماعي  النقل  بخدمات  يتصل  فيما  تقدميا  أسلوبا  أستراليا  حكومات 
المستقبلي“. النقل  وتكنولوجيا 

لملبورن من حيث  الفريدة  العوامل  إلى  وأضافت ” كل هذا، إضافة 
اإلبداع والتكنولوجيا، يجعلها  المكانية وثقافة  السكان والجغرافيا 

المدينة الثالثة المثالية إلطالق )أوبر إير(“.
الركاب من أحد مراكز ويستفيلد  التجريبية سيُنقل  وخالل الرحالت 
السبعة للتسوق في ملبورن إلى المطار الرئيسي بالمدينة. ومن المتوقع 

التجاري في وسط  الحي  البالغة ١٩ كيلومترا من  الرحلة  أن تستغرق 
للعمالء طلب  المطار ١٠ دقائق جوا مقارنة مع ويمكن  إلى  المدينة 
التاكسي الطائر الكهربائي عبر تطبيق على الهواتف الذكية بنفس طريقة 

طلب خدمات أوبر التي تعمل برا.
المرتقب مركبات كهربائية تعمل  الجوي  أوبر  ويشمل أسطول 
بمحركات نفاثة جزء منها هليكوبتر وجزء طائرة مسيرة وجزء طائرة 
ذات جناح ثابت. وبها عدة تروس صغيرة قادرة على اإلقالع والهبوط 

العمودي والتحليق األفقي السريع.

الشخصية  المقتنيات  دار جوليان مزادا على  تقيم    
المقبل في  بيرت رينولدز، األسبوع  الراحل  للممثل 
آخرين في  لنجوم  مقتنيات  بينما تطرح  بيفرلي هيلز، 

مزاد آخر هذا األسبوع.
دار مزادات جوليان بعضا من األغراض  وتعرض 
الذي رحل عن  الشهير  للممثل  الخصوصية  شديدة 
عالمنا سبتمبر/أيلول ٢٠١٨، وتضم أحذية وأثاثا 

ولوحات.
للدار: »لدينا  التنفيذي  المدير  وقال مارتن نوالن، 
االئتمانية، جوازات سفر  جوازات سفره وبطاقاته 
بالطبع وخزانته وقمصانه، كل هذا  منتهية وقديمة 

مطروح للبيع«. 
المعروضات سيارة  بين  القطعة األغلى  تكون  ربما 

امتلكها رينولدز،  التي  إم،  ترانس  بونتياك  من طراز 
ألف ونصف  بين 3٠٠  يتراوح  بما  تباع  أن  ويتوقع 

مليون دوالر.
بينها  لعدد من نجوم هوليوود،  مقتنيات  المزاد  يشمل 

قالدة لمارلين مونرو.
الريح  فيلم ذهب مع  نوالن: »لدينا سرير من  وأوضح 
ودراجة امتلكها ستيف مكوين، ودراجة نارية لمارلون 

براندو«.
وتابع: »إنه مزاد متنوع يشمل كتب قصص مارفل 

المصورة وأشياء رائعة مثل هذه«. 
ويقام المزاد على مقتنيات نجوم هوليود يومي الخميس 
مقتنيات رينولدز  المزاد على  بينما سيكون  والجمعة، 

يومي السبت واألحد.

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

كاتدرائية نوتردام تقيم 
السبت أول قّداس بعد احلريق

قالت : أتهواني؟
قلت: أهواِك

قالت: أرجوَك إنساني
قلت: كيف أنسى من باتت تعيُش في كياني؟

كيف أنسى من بات في ِعطِرها إدماني؟
أأنت شهواني؟ قالت: 

قلت: كيف وبين ذراعيِك أقمُت معبدي.. وعلى شفتيِك أعلنُت إيماني؟
قالت: ولكني ال أريد أن اراَك من األوهام تعاني؟

ألني أكره العيش على انقاض األماني
فكفاَك يا سيدي عذاُب .. وكفاني!

قلت: كيف وُحبِك يا سيدتي قد أتاني
يرجوني ويسألني بأن أهواه .. ليهواني!

فكيف بات اليوم يَرفُضني؟ .. كيف صار يأباني؟
قالت: أنَت شاعٌر يجيُد تركيَب كلمات األغاني

قلت: وأنِت ُجملةٌ ُحلوة.. ال أدري لماذا لآلن عن إعرابها 
منعاني؟ سيدتي  يا 

أنَت أديٌب يجيُد توظيَف المعاني قالت: 
قلت: أنا لست بجبراٍن في هواك.. ولست يا سيدتي بقباني!

ألني سأقتل الحب.. إذا كان ثمن الحب ضياعي وهواني!
قالت: أنا ال أُِحبَُك.. فلماذا تهواني؟

.. فكيف تقبلني وكيف ترضاني؟ أرفضك 
قلت: ألسباٍب يا سيدتي .. أغلبها إنساني

قالت: أنَت مغروٌر مجنوٌن يا سيدي وأناني
ال تفهم وال تريد .. بأن كل ما عليك هو نسياني!

قلت: ليس قبل أن أفهم
كيف كل ما فيِك وهو يدعوني .. في نفس الوقت يخشاني؟

كيف وكل ما فيِك عليه اسمي ورسمي وعنواني؟
أُحبكَ  قالت: 

قلت: ال يكفي  
قالت: اعشقَُك .. وفي صوتَك بات إدماني

قلت: ال يكفي 
قالت: لك عمري وروحي ونفسي

قلت: ال يكفي .. ألنِك يا سيدتي ال تعرفين بأني إذا قبلتِّك.. 
تنسى! لن  للعمِر  لطعم شفتاي 

فخافي من طموحي في هواِك ومن يأسي!

سيارات وقمصان وأحذية املمثل بريت 
رينولدز يف مزاد


