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ماء  وبال  دقائق  بضع  هواء  بال  يعيشوا  أن  الناس  يستطيع 
أسبوعين وبال طعام حوالي شهرين وبال أفكار سنوات ال حصر 

لها.
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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

االنتخابات الكندية والغباء السياسي!!
المجلس  أعضاء  أخطأ    
التنفيذي للحزب الليبرالي الكندي 
)حزب األحرار(، بعدم سحب الثقة 
من رئيس الحزب الحالي ورئيس 
الكندية  الفيدرالية  الحكومة 
جاستين ترودو بعد تورطه في 
فعل غير أخالقي ومخالف للقانون 
والترصد  اإلصرار  سبق  مع 
 SNS Lavalin لحماية شركة
لها  الموجهة  االتهامات  من 
باالحتيال ودفع الرشاوي لدرجة 
من  العديد  بممارسة  قيامه 
الضغوط الثابتة والمتواصلة على 
العامة  العدل والمدعية  وزيرة 
الكندية السابقة جودي ويلسون، 
للتغاضي وإسقاط التهم الموجهة 
 SNS Lavalin شركة  عن 
مونتريال،  ومقرها  الهندسية، 
والذي لم يتوقف عند هذا الحد، 
بل قام بإقالة السيدة ويلسون من 
منصبها كوزيرة للعدل وبتعينها 
المحاربين  شئون  وزارة  في 
النهاية  القدامى، ما دفعها في 
الحكومة  من  استقالتها  لتقديم 
االتحادية في فبراير الماضي بعد 
أيام من صدور تقرير صحيفة 
 The Globe and time
فبراير  السابع من  في  الكندية 
الصحيفة  فيه  أوضَّحت  والذي 
التفاصيل الخفية وراء اإلطاحة 
بوزيرة العدل في دائرة الضوء 
وعلى مرمى من أعين الكنديين 

جميعهم.
المجلس  أعضاء  أخطأ  أقول 
التنفيذي األعلى للحزب الليبرالي 
الثقة من  قيامهم بسحب  بعدم 
بعد  ترودو  جاستين  زعيمهم 
االخالقية  غير  الفضيحة  هذه 

التي تجاوزته للنيل من اخالقيات 
في  ومبادئه  وقيمه  الحزب 
ظل صمت غير مقبول  فسَّره 
أنه موافقة ضمنية  البعض على 
التابعين  من الحزب ومن النواب 
له على ما قام به السيد ترودو 
من مخالفات أخالقية وقانونية 
تُشير بتسرب الفساد للحزب الذي 
تُشير آخر استطالعات  الرأي 
لمعهد »أنجوس ريد« الكندي 
إلى أن حوالي 66% من الكنديين 
»فضيحة  بوجود  يعتقدون 
أعمق« في اروقة مكتب رئيس 
الوقت  في  الكندي،  الوزراء 
الذي صَّوت فيه حوالي %63 
من الكنديين لضرورة االستمرار 
الفالين  شركة  مقاضاة  في 
بشكل جنائي حتى النهاية، ما 
أدى وفقاً الستطالع الرأي إلى 
يُعّد  تراجع شعبية الحزب الذي 
األقدم من حيث التأسيس للمرتبة 
المحافظين  حزب  أمام  الثانية 
بزعامة »أندرو شير« والذي 
استقالته  بتقديم  ترودو  طالب 
الفضيحة..  هذه  خلفية  على 
في الوقت الذي لم يتحرك فيه 
الحزب الليبرالي لتصحيح مساره 
بعزل السيد ترودو من رئاسة 
الحزب وإعالن مساندته للسيدة 
جودي ويلسون وترشحيها خلفاً 
ألمانتها  الحزب تقديراً  لقيادة  له 
للفساد وهو ما يسمى  ورفضها 
بالغباء السياسي، وهو الخطأ 
بالحزب وبإمكانية  الذي سيطيح 
بقائه في سدة الحكم لفترة جديدة 
في تقديري وفي تقدير كل مواطن 
كندي شريف ال يقبل بالفساد وال 

يُشارك فيه.
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2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

إمرباطور اليابان يستقبل الرئيس 
السيسي بالقصر اإلمرباطوري يف طوكيو

دعم التحالف املصري السعودي أبرز أسباب 
جناح »اسرتاتيجية ترامب«

احلوثيون جيددون قصفهم لألحياء السكنية ومواقع القوات املشرتكة يف احلديدة موجرييين ترحب بأي تقدم ميثل بناء على االتفاق النووي اإليراني

بريطانيا تدعو إىل دعم واسع ملواجهة املخاطر على الشحن البحري يف اخلليج

  قالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية 
باالتحاد األوروبي اليوم الجمعة إن االتحاد األوروبي 
سيواصل العمل للحفاظ على االتفاق النووي المبرم 
مع إيران عام 2015 لكنه يرحب بأي تقدم يتخطى 

هذا االتفاق.
وقالت للصحفيين خالل اجتماع مع وزراء خارجية 
االتحاد األوروبي في هلسنكي ”دوري… هو الحفاظ 
على تنفيذ االتفاقات القائمة تنفيذا كامال. مرة أخرى، 
إذا أمكن بناء أي شيء آخر عليه، فسيكون هذا 

محل ترحيب ودعم من االتحاد األوروبي“.
عالمية  وقوى  إيران  إليه  توصلت  الذي  واالتفاق 
انسحبت  منذ  االنهيار  يواجه خطر   2015 عام 
منه الواليات المتحدة العام الماضي وأعادت فرض 
عقوبات اقتصادية قاسية على إيران سعيا لدفعها 
على  قيودا  تتضمن  أوسع  أمنية  تنازالت  لتقديم 

برنامجها للصواريخ الباليستية.

  سيطلب وزير الخارجية البريطاني دومينيك 
راب مزيدا من الدعم الدولي لحماية الشحن في 
مضيق هرمز عندما يلتقي بنظيريه الفرنسي 
واأللماني في وقت الحق يوم الجمعة إلجراء 

محادثات بشأن إيران.
وفي الشهر الماضي، احتجزت إيران ناقلة 
نفط ترفع العلم البريطاني في المضيق، وهو 
منفذ الخليج إلى البحار المفتوحة، ردا فيما 
يبدو على احتجاز بريطانيا لسفينة إيرانية في 
جبل طارق متهمة إياها بانتهاك العقوبات 

األوروبية بنقل النفط إلى سوريا.
وانضمت بريطانيا إلى مهمة تقودها الواليات 
المتحدة لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق 

ألمانيا  هرمز في بداية أغسطس آب، لكن 
وفرنسا رفضتا المشاركة وسط مخاوف من 
احتمال أن تزيد فرصة حدوث صراع مفتوح 
مع إيران. وقال راب في بيان قبل حضور 
اجتماع لوزراء الخارجية األوروبيين في هلسنكي 
”نحتاج إلى أوسع دعم دولي ممكن للتصدي 
للتهديدات التي تواجه المالحة الدولية في 

مضيق هرمز“.
ميركل  أنجيال  األلمانية  المستشارة  وقالت 
إن الوزراء سيناقشون احتمال تدشين عملية 
دفاع بحري أوروبية منفصلة خالل اجتماع 
هايكو  خارجيتها  وزير  أن  رغم  هلسنكي، 
بأنها ستستغرق  ماس أقر في وقت سابق 

وقتا طويال.
وفي األسبوع الماضي، قال الرئيس اإليراني 
حسن روحاني إن الممرات المائية الدولية 
ستكون أقل أمانا إذا ُفرضت عقوبات كاملة 

صادرات بالده من النفط.
وكرر راب التزام بريطانيا، إلى جانب ألمانيا 
وفرنسا، باالتفاق النووي لعام 2015 الذي 
انسحب منه الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
العام الماضي، وأعاد فرض العقوبات على 
إيران. وقال راب ”االتفاق النووي هو االتفاق 
من  إيران  يمنع  الذي  الطاولة  على  الوحيد 
الحصول على سالح نووي وسنواصل العمل معا 
لتشجيع إيران على االلتزام باالتفاق بالكامل“.

  جددت ميليشيات الحوثي، اليوم الجمعة، 
عمليات القصف لألحياء السكنية ومواقع 
القوات المشتركة في الحديدة غربي اليمن، 
المدنيين،  في صفوف  إصابات  وأوقعت 
في الوقت الذي طالب فيه مجلس األمن 
الحديدة، وضرورة  اتفاق  بتحريك  الدولي 
دعم  وبعثة  المراقبين  فريق  عمل  تفعيل 

االتفاق والتسريع بانتشارها الكامل.
وقالت مصادر محلية إن 4 يمنيين أصيبوا 
بإصابات متفاوتة وصفت بالخطيرة، جراء 
منازل  على  العشوائي  الحوثي  القصف 
المواطنين في مديرية حيس جنوبي الحديدة.

مواقع  إن  عسكري  مصدر  قال  فيما 
القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب 
الحديدة تعرضت إلطالق القذائف الحوثية 
مشيرا   ، المختلفة  باألسلحة  واالستهداف 
إلى أن ميليشيات الحوثي تقصف المواقع 
بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 82 وبقذائف 

مدفع B10 بشكل عنيف.
نيران  فتحت  الميليشيات  أن  وأضاف 
أسلحتها الرشاشة على مواقع أخرى شمال 
من  الثقيلة  األسلحة  مستخدمة  التحيتا 
عيار 23 واألسلحة الرشاشة المتوسطة 
من عيار 14.5 بشكل مكثف وعنيف.
يأتي هذا التصعيد الحوثي، بالتزامن مع 
تكرار مجلس األمن الدولي دعوته األطراف 
اليمنية إلى مواصلة توسيع نطاق تنفيذ 
اتفاقات “ستوكهولم” ، وضرورة تحرك 
بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة 

صوب تحقيق انتشارها الكامل.
اليمن  إلى  المتحدة  األمم  مبعوث  وكان 
مارتن جريفيث أعلن موافقة الحكومة اليمنية 
والحوثيين على مقترحه حول تطبيق اتفاق 
الحديدة استنادا إلى اتفاق “ستوكهولم” ، 
المزيد  سيناقشان  الطرفين  أن  إلى  الفتا 
إعادة  تنسيق  للجنة  القادم  االجتماع  في 

االنتشار التي ترأسها بعثة األمم المتحدة 
لدعم اتفاق الحديدة.

يشار إلى أن الحكومة اليمنية والحوثيين 
توصال إلى اتفاق الحديدة في إطار اتفاق 
ستوكهولم في ديسمبر عام 2018، وتعذر 
عراقيل  نتيجة  حينه  من  االتفاق  تنفيذ 

عن  فضاًل  الحوثي،  ميليشيات  وضعتها 
لجوء الميليشيات لخطوات أحادية لتمثيل 
انسحابها من الموانئ عبر سحب عناصرها 
بالزي الشعبي وإحالل عناصر أخرى تابعين 
لها بزي قوات خفر السواحل وهو ما رفضته 
الحكومة الشرعية واعتبرته “مسرحية هزلية”.

اليوم  ناروهيتو  اليابان  إمبراطور  استقبل    
الجمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقصر 

اإلمبراطوري بالعاصمة اليابانية طوكيو.

رئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  بذلك  صرح 
الجمهورية السفير بسام راضي.

حكمة العدد

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

اجليش السوري يوقف إطالق النار من جانب 
تعليقا على نبأ توجه الناقلة اإليرانية إىل سواحله.. واحد يف إدلب غدا

لبنان يقول إنه ال يشرتي النفط اخلام
  قالت وزارة الدفاع الروسية، 
اليوم الجمعة، إن وقف إطالق 
النار في إدلب شمالي سوريا 

سوف يبدأ غًدا السبت.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن 
سوري،  عسكري  مصدر  فيه 
قوات  سيطرة  الخميس،  أمس 
الجيش على أغلب بلدة التمانعة 
بريف إدلب بعد معارك عنيفة 
مع اإلرهابيين التابعين لحركة 
هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة 
المتحالفة  اإلرهابية  والفصائل 

معها.
الماضية  الفترة  حقق  السوري  الجيش  أن  يذكر 
كبيرا  عددا  وحاصر  األرض،  على  واسعا  تقدما 
من الحركات اإلرهابية التي تدعمها تركيا باألخص 

في منطقة إدلب.
فيما بدأ مجلس األمن الدولي بمبادرة من عدة دول، 
بينها ألمانيا، مناقشات بين أعضاء في مجلس األمن 

الدولي لوقف إطالق النار في إدلب.

 Spitzer Space« ناسا  تلسكوب  التقط    
Telescope« صورة لنجم متجول يرسل موجات 
370 سنة ضوئية من  عبر الفضاء، على بعد 
6 أضعاف من شمسنا، وأثقل 20  األرض، أكبر بـ
مرة، وأكثر إشراًقا بمقدار 80،000 مرة، وبسرعة 
ال تصدق تبلغ 54000 ميل في الساعة أو 24 كم 
في الثانية، حسبما قال موقع إكسبرس البريطاني.

اسم«  العمالقة  النجمة  على  ناسا  أطلقت  فيما 
»تسير  وهي  تم رصدها  حيث  أوفيوتشي«  زيتا 
في الفضاء« مخلفة وراءها رياحا أثناء طيرانها، 

كما قالت ناسا »إذا كانت غيوم الغاز ال تحجب 
األشياء  ألمع  فستكون واحدة من  الكبير،  النجم 

في سماء الليل«.
ناسا:  أضافت  كما 
»بالنسبة للعين المجردة، 
ستكون موجات الصدمة 
للنجمة غير مرئية، لكن 
تلسكوب سبيتزر سيالحظ 
النجمة عن طريق ضوء 
األشعة تحت الحمراء«.

البستاني،أن  اللبنانية، ندى  الطاقة    أعلنت وزيرة 
البالد ال تشتري النفط الخام من أي بلد ولبنان ال يملك 
مصفاة للنفط الخام، كما ال يوجد أي طلب لدخول ناقلة 

النفط لموانئه.
وردا على تواتر أنباء عن توجه ناقلة النفط اإليراني 
»أدريان داريا 1« إلى الموانئ اللبنانية، غّردت وزيرة 
الطاقة ندى بستاني عبر حسابها الخاص على »تويتر«، 
قائلة: »وزارة الطاقة ال تشتري النفط الخام من أي بلد 
ولبنان ال يملك مصفاة للنفط الخام. كما ال يوجد أي 
طلب لدخول ناقلة النفط »أدريان داريا 1« إلى لبنان«.
وكانت وزارة المال اللبنانية قد أكدت اليوم الجمعة، 
»أدريان  اإليرانية  النفط  ناقلة  أن  يتبلغ  لم  لبنان  أن 

داريا1« ستتوجه إلى لبنان.
ويأتي ذلك تعليقا على تصريح وزير الخارجية التركي مولود 

تشاووش أوغلو، الذي قال إن ناقلة النفط »أدريان داريا1« 
ستتوجه إلى لبنان، ونفيه أت تكون في طريقها إلى تركيا.

  أكدت صحيفة »نيويورك بوست« األمريكية، 
من  عزز  ترامب  دونالد  الرئيس  فريق  أن 
استراتيجيته في منطقة الشرق األوسط، فعلى 
الرغم من أن خطابه السياسي يمثل منافسة 
كبرى بين الكارهين والمعجبين به، إال أنه في 
الوقت نفسه حسن من البيئة الخارجية للواليات 

المتحدة كثيرًا.
وأضافت أن ترامب أيقن تماًما أنه يجب الحفاظ 
بقوى  واالحتفاظ  كبيرة  بصورة  الحلفاء  على 
عسكرية عظمى لردع أي هجوم قد تتعرض 

له البالد.
وأشارت إلى أن الحرب الباردة كانت بمثابة 
فصل جديد في العبقرية االستراتيجية، حيث 
قام الفريق المكون من الضابط السابق جيمس 

روزفلت وترومان وأيزنهاور وجورج مارشال ودوجالس ماك آرثر 
وآخرون بتصميم سياسة احتواء دفاعية قوية.

وأوضحت انه في السنوات التالية للحرب شن المتطرفون هجمات 
إرهابية متعددة وأصبح من الصعب نسبها لدولة بعينها، وحقق 
اليسار الدولي عودة جزئية وصعدت الصين كقوة رأسمالية كبيرة 

وأصبحت تمثل تهديًدا الستراتيجية الغرب.
وتابعت أنه في ظل هذه االستراتيجية التاريخية اتخذت إدارة 
ترامب عدد من المبادرات الهامة حتى لو كان التفسير العلني 
لها غير مكتمل إال أنها في النهاية تصب في مصلحة الجميع.

وأضافت أن ترامب على علم تام بالتعديات التركية واإليرانية 

الواليات  حلفاء  أبرز  بدعم  قراره  واتخذ  العربي،  العالم  على 
المتحدة وهم مصر والسعودية ضد الهيمنة التركية واإليرانية 
على الرغم من التحالف العسكري األمريكي التركي، إال أنه يعلم 
جيًدا بالعالقات التركية المشوشة مع الغرب وخصوًصا الرفض 
األوروبي للسياسة التركية الخارجية وعالقاتها الوطيدة مع إيران.

لدى  الموجود  روسيا،  رهاب  تجنب  ترامب  أن  إلى  وأشارت 
الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، ولم يعد يجمد الحديث عنها 

كما كان من قبل.
القضية  في  اآلن  ترامب حتى  به  ينجح  لم  ما  أن  وأوضحت 
يجب  التي  القضايا  وأخطر  أبرز  من  تعد  والتي  الفلسطينية 

التعامل معها، حتى ال يخسر ترامب حلفاءه العرب.

Lotfi, Rafla & Associates  
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100% Return on Investment
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بقلم:  رفاه السعد

تسعى  .. حيث  العراق  ايران من  ماتريده    هذا 
القحامه في ازماتها مثلما ما فعلت في سوريا ولبنان 
فيها  ناقة الحد  وادخلتهم في حرب مع إسرائيل ال 
وال جمل... لكن الشارع العراقي أبعد ما يكون عن 
دخول حرب باإلنابة حتى وان فتى فيها مرجع ديني 
اليها تاجر سياسي النع عانى االمرين وال  او دعا 

طاقة لديه لخسارة ابناءه فداءا للجارة ايران.
ايران  بسبب  العراق  لها  يتعرض  التي  االضرار 
القصف  تعد وال تحصى اخرها  وتصرفاتها ال 
االسرائيلي الذي تعرض له العراق واعترفت اسرائيل 
داخل  إيرانية  قواعد عسكرية  بتنفيذه وقصف  علنا 
الى  .باإلضافة  ايرانية  العراق وأسلحة وصواريخ 
قصفها مخازن لألسلحة تابعة للحشد الشعبي تزوده 
المواقف اضعفت حكومة عادل  به طهران.. هذه 
عبد المهدي التي تعاني من االنكسارات وانتقصت 

من سيادة العراق .. 
مصادر عراقية اشارت الى أن ايران نقلت اسلحة 
وصواريخ الى العراق خوفا من استهدافها ,لكن بعد 
علمت اسرائيل بهذه الخططرات سارعت باستهدافها, 
وقال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو في 
اإلسرائيلي،  للتلفزيون  القناة »التاسعة«  مقابلة مع 
إن بالده لن تعطي إيران حصانة في أي مكان تقيم 
فيه قواعدها الموجهة ضد إسرائيل، أكان ذلك في 

العراق أو اليمن أو سوريا أو لبنان.
اما الرئاسات الثالث في العراق فقد رفضت سياسة 
الدائر  الجدل  الحسابات، وسط  المحاور وتصفية 
حول طبيعة التفجيرات األخيرة التي استهدفت مقارَّ 

الشعبي. الحشد 
الحرب  مبدأ  الثالث رفض  الرئاسات  بيان  وأعلن 
أو دولي جر  إقليمي  بالوكالة، ومحاولة أي طرف 
العراق إلى حرب وصراعات وحسمت موقف بغداد 
والتقدم  والتنمية  السالم  أجل  كدور محوري من 

والتعاون ما بين الجميع.
المهدي  لحكومة عبد  االنتقادات  انهالت  االثناء  في 
الحشد وليس  مقار  استهداف  الهزيلة وصمتها من 
الحكومي كان واضحا حتى  فالصمت  هذا فحسب 
التي  االسلحة  الحرائق في مستودعات  عند نشوب 
بالسكان  المأهولة  المناطق  الحشد وسط  وضعها 
اخرها الحريق الذي شّب في مستودع كبير للذخيرة 
تابع إلحدى الفصائل في جنوب بغداد، ما أدى إلى 
إطالق القذائف وهروب السكان من منازلهم طبعا 
هذا الحادث هو واحد من عدة انفجارات كبرى كما 
أنه يأتي في أعقاب التعرض مؤّخراً لمخاطر أخرى 
إيران،  المدعومة من  بالجماعات  مباشرةً  مرتبطة 
اآلن على  قدرتها حتى  الحكومة عدم  أثبتت  حيث 
ضبط أصغر فصيل عسكري تابع للحشد او غيره 
وإن التأثير السلبي للجماعات المسلحة غير الخاضعة 
للرقابة والمدعومة من الخارج يتزايد خطره حتى 
الشعبي  الحشد  ان  يذكر  العراقيين..  المدنيين  على 
بدمجهم  الوزراء  اتخذه رئيس  الذي  القرار  ينفذ  لم 
مع الجيش ليكونوا في مؤسسة امنية ودفاعية واحدة 
.. بل تطاولت فصائل هذه الميليشيات على الجيش 
ووصفته بالمرتزقة مطالبين بحله وان يكون الحشد 
قوة امنية بديلة عنه...وحتى بعد هذا التصريح لم تتخذ 
لذلك نسمع   .. الحكومة اي اجراء لردع ما يحدث 
الحكومة  بإقالة  االيام مطالبة  تتعالى هذه  اصوات 
التي لم تنفذ وعدا من وعودها ولم تثبت انها قادرة 

على ادارة البالد سياسياً أو امنيا.

    هناك خطوط حمراء يجب أن تقف عندها وأن توقِف من 
يتخّطاها:

ـ ُكن محترماً. لكن إن جاءك َمن يفهُم اإلحتراَم على أنّه ضعٌف، 
ما عليك إال أن ترفع الّسقف وتشّن الهجوم المناسب، فيقف عند 
تتعلّم  فأنت ال  حدّه. هي مّرة واحدة! مّرتان على األكثر! وإالّ 

من أخطائك!
ـ ُكن كريماً لكن ابتعد عن َمن يعتقد أنّك بكرِمك  تشتري محبّته أو 
رضاه. وإيّاك أن تجعله يظّن أّن كرمك حّق من حقوقه المكتسبة.

ـ ُكن صادقاً مع ذاتك وفي توصيف نفسك لآلخرين ألن الوضوح 
فقط ينقذك من المآزق، وإاّل فاستعدّ لردود فعٍل لم تكن بحسبانك. 
ـ ُكن ذكيّاً وتصّرف بذكاء قدر استطاعتك، لكن إيّاك أن تستخّف 
بذكاء اآلخر ألنه يمقت اإلستخفاف وقد يشّن حربه الباردة عليك.

ـ إن أردت أن تَضَع نفسك مكان شخٍص آخر لكي تفهَمه وتتعامل 
عن طفولته،  تعرف شيئاً  أن  إاّل  ما عليَك  معه بشكل صحيح، 

فالطفولة هي المفتاح والدليل.
بعد  بالمسامحة  تبيّن محبّتك:  يدلّك كيف  قلبك  ودع  ُكن محبّاً  ـ 
إذا كان هللا في  بزيادته؟  أم  العيار؟  بتقليل  أم  عتب وقصاص؟ 

قلبك، ال تَخف، فهو سيدلّك! 
ـ دع أملك باهلل كبيراً وفي نفس الوقت ال تتأّمل خيراً ممن يضُع 

العثرات على جميع سبُل المحبّة. إنساه!
يشبع من شتم  إذا غضب ال  الحياة.  بحاقٍد على  تثق  أن  إيّاك  ـ 
النّاس أمامك، فهو لن يشبع من شتِمك أمامهم لسبٍب قد يبتدعه!
ففي  بِعناد.  أحداٍث  أو  أشخاٍص  أحكامك على  تمّرر  أن  إيّاك  ـ 
كثير من األحيان تظّن أنّك قد أحطت بالموضوعٍ لكن في الحقيقة 

غابتك بعض المالبسات.
التحليليّة.  بقدراتهم  تثق  َمن  وناقشها مع  قراءاتك  ع  ونّوِ إقرأ  ـ 
ستنتهي بتعلُّم قراءة ما بين الّسطور وبالتالي صناعة المواقف.  
أبداً. ال تظّن أن  به  الناس أمر ال يستهان  أن محبّة  أكيداً  ـ ُكن 
ِخسارة شخٍص محّب لن تقدّم ولن تؤّخر. تلك الخسارة تعني أنّك 
قد غيّرت نهَجك في الحياة وعليَك بالتالي حصد خسائر متالحقةً.

 
هذا فيض من غيض من خبرتي المتواضعة التي أعتّز بمشاركتكم 
إيّاها على صفحات جريدة الرسالة المتميّزة والتي تسمو بسمّو 

ع مشاربهم ورقّي نفوسهم.   كتّابها وتنوُّ
 
 

حرب باإلنابة عنها 

   جددت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل التأكيد للرئيس الفلسطيني محمود 
عباس على دعم بالدها لحل الدولتين سبيال وحيدا لتسوية النزاع الشرق أوسطي.

وأشارت ميركل أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع عباس في برلين الخميس، إلى أن 
أي تسوية سياسية بين طرفي النزاع يجب أن تخدم هدف التعايش بسالم وأمان بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين، وأنه ال يمكن تحقيق ذلك إال عن طريق حل الدولتين، 

»حتى إذا بدا أن تحقيق هذه المهمة يزداد صعوبة«.
وأقرت ميركل بحق الفلسطينيين في حياة مزدهرة اقتصاديا واجتماعيا، الفتة إلى 

أن ضمان آفاق للتنمية االقتصادية يعد عنصرا رئيسيا في هذه العملية.
وشددت على أن برلين ستواصل العمل إليجاد حل الدولتين، »حتى مع اإلدراك 

أن هذا سيكون طريقا طويال ومتعثرا«.
الماضي 110 ماليين يورو  العام  التي منحت  ألمانيا  أن  إلى  وأشارت ميركل 

للسلطة الفلسطينية تعد اليوم أكبر جهة مانحة للفلسطينيين.
من جانبه، شكر عباس ميركل على موقفها، منتقدا نهج اإلدارة األمريكية تجاه 
الفلسطينيين، ومشيرا إلى أن واشنطن ال تساعد في تحقيق السالم واألمن اإلقليميين 
ورفعت ملفات القدس والالجئين الفلسطينيين والحدود واالستيطان واألمن عن 

طاولة المفاوضات.
ودعا عباس الدول األوروبية التي تؤمن بحل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين 
إلى االعتراف بها، مشيرا إلى أن هذا اإلجراء ال يتناقض مع مفاوضات السالم بل 
»سيعطي األمل ويرسي قواعد العدل، ويدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها«.

   أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن بالده 
ستحافظ على وجودها العسكري في أفغانستان حتى 
بعد التوصل إلى اتفاق سالم مع حركة »طالبان«، 

وستبقي هناك 8600 عسكري أمريكي.
وقال ترامب في حديث إلذاعة »فوكس نيوز« امس 
الخميس: »نعم، يجب الحفاظ على الوجود.. نعتزم 
الحفاظ على وجودنا هناك«، حسب ما نقلته وكالة 
المتحدة  الواليات  »رويترز«. وتابع موضحا أن 
البالغ 14 ألف  أفغانستان  ستقلص عدد قواتها في 
عسكري حاليا، بـ«شكل كبير« ليبقى 8600 عنصر، 
مؤكدا: »من ثم نتخذ قرارا )بشأن تقليص الحق( 
لدينا  حسب تطور الوضع«. وأضاف: »سيكون 
وجود في أفغانستان دائما«، مشيرا إلى أن واشنطن 
الحفاظ على قدراتها االستخباراتية في  إلى  تسعى 

أفغانستان على مستوى عال.
ثانية، كشفت مجلة »فورين بوليسي«  ناحية  من 
نقال عن مصادر دبلوماسية في مقال نشر أمس، أن 

المبعوث األمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي 
خليل زاد، الذي يرأس فريق المفاوضين األمريكيين 
في مباحثات سالم مع »طالبان«، يسعى إلى الحصول 
على موافقة األطراف األفغانية بشأن االتفاق قبل 
أفغانستان  الرئاسية في  حلول موعد االنتخابات 

المقررة في الـ28 سبتمبر المقبل.
وذكرت المجلة أن االتفاق النهائي يشمل وقف إطالق 
النار في أفغانستان، والسحب التدريجي للقوات األمريكية 
من البالد في غضون 15-18 شهرا، و«ضمانات 
مفصلة يمكن التحقق منها« بأن »طالبان« لن تسمح 
للتنظيمات اإلرهابية وعلى رأسها »القاعدة« و 
»داعش«، باستمرار وجودها في األراضي الخاضعة 
لسيطرة الحركة، فضال عن تحديد موعد للمحادثات 

بين األطراف األفغانية في أوسلو.
وفي حال التوصل إلى االتفاق ستعقد الواليات المتحدة 
مراسم التوقيع مع »طالبان« في الدوحة، بحضور 
ممثلين عن القوى األساسية على مستويي المنطقة 

والعالم، بما فيها االتحاد األوروبي، »وربما الصين 
وروسيا«، حسب المجلة.

لـ«فورين بوليسي« أن فريقا  وأكدت المصادر 

إلى  بالفعل  العلماء والدبلوماسيين قد وصل  من 
أوسلو، ترقبا لالتفاق المنتظر وبغية تهيئة األرضية 

للمحادثات األفغانية. 

اخلطوط احلمراء .. 
حـذاِر مـن ختّطيهــا!

بقلم:  
أ.د. ناهدة العاصي

 nahida.assi@gmail.com

مريكل لعباس: ال طريق للسالم إال عرب حل الدولتني

ترامب: سنبقي على 8600 عسكري أمريكي يف أفغانستان بعد 
التوصل إىل اتفاق مع طالبان

إسرائيل تكشف مشروع صواريخ حزب اهلل الدقيقة بقيادة إيران
  كشف الجيش اإلسرائيلي، الخميس، عن تفاصيل مشروع 
الصواريخ الدقيقة التابع لميليشيات حزب هللا اللبناني بقيادة إيران، 
ونشر صور وأسماء القائمين عليه من شخصيات لبنانية وإيرانية.

وجاء في تقرير مصور نشره المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، 
أفيخاي أدرعي، على حساباته في وسائل التواصل االجتماعي، 
أن إيران بدأت محاوالت نقل صواريخ دقيقة جاهزة لالستخدام 
إلى حزب هللا في لبنان عبر سوريا بين عامي 2013-2015.

ويحمل الصاروخ الدقيق أجهزة توجيه بإمكانها إصابة األهداف 
ورأس  متفجرات  حمل  بإمكانه  كما  معدودة.  أمتار  بعد  على 
تعتمد على  الصواريخ في ترسانة حزب هللا  حربي. ومعظم 

أسلحة غير دقيقة لألبعاد المختلفة.
المحاوالت  تم احباط معظم هذه  أنه  الجيش اإلسرائيلي  وأكد 
اللبناني من  تمكن حزب هللا  دون  في ضربات جوية، حالت 

الحصول على الصواريخ.
تغيير  2016 إحداث  إيران في  لهذا اإلخفاق، قررت  ونظرا 
جوهري في طرق عملها، من خالل عدم نقل صواريخ كاملة، 
وإنما االنتقال إلى تحويل صواريخ قائمة إلى صواريخ دقيقة 

على األراضي اللبنانية.
وفي إطار هذه الخطوة، تم نقل مواد تدقيق من إيران، باإلضافة 
إلى صواريخ من معهد األبحاث العلمية في سوريا إلى األراضي 

اللبنانية لصالح حزب هللا.
العاصمة  فيها  بما  لبنان،  داخل  مواقع  بتأهيل  وبدأ حزب هللا 
بيروت، بتعاون مع جهات إيرانية، على رأسها محمد حسين 
زادة حجازي قائد قوة لبنان في فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني.

وذكر الجيش اإلسرائيلي أنه تم نقل المواد من خالل 3 محاور: 
األول بري من سوريا إلى لبنان عبر المعابر الرسمية للدولة 

اللبنانية، مثل معبر المصنع.
والثاني جوا من خالل رحالت مدنية تهبط 
بيروت.  الدولي في  الحريري  في مطار 
أما الثالث بحري من خالل مرفأ بيروت.
2018-2016 واجهت  السنوات  وخالل 
تطبيق  في  صعوبات  هللا  وحزب  إيران 
خطة تحويل الصواريخ، وأخفقتا في تحقيق 

الهدف المنشود.
وفي الفترة األخيرة تسعى إيران وحزب هللا 
إلى تسريع مشروع الصواريخ الدقيقة من 
خالل محاولة إنشاء مواقع إنتاج وتحويل 

على األراضي اللبنانية في عدة مناطق.
وأعلن الجيش اإلسرائيلي عن شخصيات 
الصواريخ  مشروع  في  متورطة  بارزة 
الدقيقة من بينهم العميد محمد حسين زادة 

مشروع  يقود  الذي  القدس  فيلق  في  لبنان  قوة  قائد  حجازي 
الصواريخ الدقيقة.

ومن بين الشخصيات العقيد مجيد نواب، المسؤول التكنولوجي 
للمشروع، والذي يعمل تحت توجيهات فيلق القدس بقيادة قاسم 
سليماني. ويعتبر مهندسا خبيرا في مجال صواريخ أرض أرض 

ويشرف على الجوانب التكنولوجية للمشروع.
وقال الجيش اإلسرائيلي إن العميد علي أصغر نوروزي، رئيس 

الهيئة اللوجستية في الحرس الثوري، كان المسؤول عن نقل 
المواد والمعدات اللوجستية من إيران إلى سوريا ومن هناك 

إلى مواقع الصواريخ الدقيقة في لبنان.
أما فؤاد شكر، وهو من كبار قادة حزب هللا، فهو يقود مشروع 
الصواريخ الدقيقة. ويعتبر شكر مستشارا كبيرا لألمين العام 

LR Lotfi, Rafla & Associates
35 years of expertise

in accounting, audition and tax consultant

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

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

* PERSONAL
- Tax return, for Canadian, Non-Resident and US tax return
- Income Tax Planning
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- Financial statements; Tax planning & Return

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

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

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

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

Call us now

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

أخبـار

الصني جتري عملية إحالل ومناوبة لقواتها يف هونج كونج
  أجرت الصين عملية إحالل ومناوبة لقواتها في حامية جيش التحرير 
الشعبي في هونج كونج يوم الخميس قبل أيام من مسيرة مزمعة للمطالبة 

بالديمقراطية الكاملة للمدينة الخاضعة للحكم الصيني.
الساعات  القوات في  الرسمية تحرك  الصينية  ووصفت وسائل اإلعالم 
الخطوة متوقعة من قبل  بأنه روتيني، وكانت  اليوم  األولى من صباح 
التحرير  يتابعون تحركات قوات جيش  دبلوماسيين آسيويين وغربيين 

الشعبي في المستعمرة البريطانية السابقة.
التوتر في  لكن حتى وإن كان اإلجراء روتينيا، فمن المرجح أن يؤجج 
”منطقة هونج كونج اإلدارية الخاصة“ التي عادت لحكم الصين عام 1997 

والتي تشهد مظاهرات منذ ثالثة أشهر اتسم بعضها بالعنف.
ونقلت وكالة شينخوا لألنباء عن حامية جيش التحرير الشعبي في المدينة 
الحفاظ على رخاء هونج  قولها إن جيش الصين سيعزز إسهاماته في 

كونج واستقرارها.
وقالت الوكالة إن الجيش أتم عملية تناوب روتينية للقوات الجوية والبرية 
والبحرية. ونشرت الوكالة وصحيفة الشعب اليومية صورا وتغطية لرتل من 
حامالت الجند المدرعة يتحرك في هونج كونج قبل الفجر وأنواره تومض.
ويقدر مراقبون العدد في حامية هونج كونج بما بين ثمانية وعشرة آالف 

جندي مقسمين على قواعد في جنوب الصين وشبكة من ثكنات الجيش 
البريطاني السابقة في هونج كونج.

البيضاء  بقفازاتهم  الشعبي  التحرير  وكانت حافالت مليئة بجنود جيش 
قد تدفقت على هونج كونج في غضون ساعات من تسليمها للصين عام 
1997 مما أثار تساؤالت عن دورهم. وهم يجرون تدريبات من آن آلخر 

لكن نادرا ما يظهرون خارج قواعدهم.
وقالت شينخوا إن عملية التبديل واإلحالل التي جرت يوم الخميس  

 مسألة روتينية.
وأضافت ”أجرت حامية جيش التحرير الشعبي الصيني في هونج 
كونج في الساعات األولى من الخميس عملية التناوب الثانية والعشرين 

ألعضائها منذ بدأت الوجود في هونج كونج عام 1997“.
ومضت قائلة ”الخطوة وافقت عليها المفوضية العسكرية المركزية، 
قانون جمهورية  يتماشى مع  تناوب سنوي روتيني معتاد  وهي 
القوات في منطقة هونج كونج  الشعبية الخاص بوجود  الصين 
الخاصة والذي ينص على أن حامية هونج كونج ستنفذ  اإلدارية 

نظام تناوب ألعضائها“.
ويمثل القمر الصناعي، الذي تم إطالقه يوم الخميس بتكلفة 1.1 

مليار دوالر، المهمة الرابعة والسبعين التي تطلقها الشركة لصالح وزارة 
الدفاع األمريكية وهو خامس مركبة فضاء لالتصاالت اآلمنة بالمجموعة 
الجديدة التابعة للقوات الجوية يجري توظيفها لالتصاالت البرية والبحرية 

والجوية للقوات األمريكية وأيضا كندا وبريطانيا وأستراليا وهولندا.
ومن المقرر إطالق القمر الصناعي األخير في المجموعة في مارس 2020.
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تعديل دستوري يف كوريا الشمالية يغري »وضع الزعيم«

 قالت وسائل اإلعالم الحكومية 
في كوريا الشمالية، الخميس، إن 
البرلمان أقر تغييرات دستورية 
لتعزيز دور الزعيم كيم جونغ 

أون كرئيس للدولة.
يأتي ذلك التحرك بعد تسمية 
كيم رسميا رئيسا للدولة وقائدا 
أعلى للجيش في دستور جديد 
إنه  يقول محللون  يوليو،  في 

ربما يستهدف اإلعداد لمعاهدة 
سالم مع الواليات المتحدة.

منذ  الشمالية  كوريا  وتدعو 
اتفاق سالم  إلى  وقت طويل 
لتطبيع  المتحدة  الواليات  مع 
العالقات وإنهاء حالة الحرب 
الناحية  من  بينهما  القائمة 
النظرية ألن الحرب الكورية، 
 1950 بين  استمرت  التي 

و1953، انتهت بهدنة وليس 
معاهدة سالم.

ونقلت وكالة األنباء المركزية 
ريونغ  تشوي  عن  الكورية 
هاي رئيس هيئة رئاسة مجلس 
)بالبرلمان(  األعلى  الشعب 
قوله إنه تم تعزيز وضع كيم 
القانوني “كممثل لدولتنا وذلك 
تنفيذ  بقوة  يضمن  نحو  على 

توجيهات الزعيم األعلى في 
كل شؤون الدولة”.

الرئاسية هي  الهيئة  وكانت 
التي تسمي رئيس الدولة. لكن 
الدستور الجديد قال إن كيم 
لجنة شؤون  رئيس  بصفته 
الدولة، وهي كيان حاكم جديد 
تم استحداثه في 2016، هو 
الممثل األعلى لجميع الكوريين 
وهو ما يعني رئاسة الدولة 
وكذلك القائد األعلى للجيش.
يسمي  سابقا  دستورا  وكان 
كيم “الزعيم األعلى” الذي 
يقود “القوة العسكرية” للبالد.
تؤكد  الخميس،  وتعديالت، 
فيما يبدو أن النظام القانوني 
سيعترف  الشمالية  لكوريا 

اآلن بكيم رئيسا للدولة.
وقالت وكالة األنباء المركزية 
الجديد  الدستور  إن  الكورية 
يخول لكيم إصدار التشريعات 
واتخاذ  الرئيسية  والمراسيم 
المبعوثين  وتعيين  القرارات 
الدبلوماسيين لدى الدول األجنبية 

واستدعاءهم.

جملس األمن يبحث تقليص 
»اليونيفيل« يف لبنان

  أفادت صحيفة “نيويورك 
تايمز” بأن مجلس األمن الدولي 
سيبحث ألول مرة منذ سنوات 
سبل  السنوي  اجتماعه  في 
تمديد مهمة قوة حفظ السالم 
تقليص  وإمكانية  لبنان  في 

قوامها وميزانيتها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين 
االتفاق  مسودة  أن  تأكيدهم 
يعقدها  التي  للجلسة  النهائي 
اليوم الخميس تضم  المجلس 
البعثة  تقليص  إمكانية  بحث 
األممية “اليونيفيل” وميزانيتها، 
على  المسألة  هذه  وستطرح 
تنازال  يعد  ما  التصويت، 
لصالح الدبلوماسيين األمريكيين 
واإلسرائيليين الذين على مدى 
سنوات يطالبون البعثة بتشديد 

موقفها إزاء “حزب هللا”.
في مجلس  دبلوماسي  وذكر 
األمن للصحيفة أن الواليات 
المتحدة تطلب أن يشدد أفراد 
في  تحقيقاتهم  السالم  حفظ 
“تهديدات حزب هللا من جنوب 

لبنان”، ويتحققوا من أن الحزب 
ال ينتهك حظر التسلح األممي.

كما تريد إدارة الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب وإسرائيل من 
بعثة حفظ السالم تقديم مزيد 
من المعلومات حول عملياتها.
الخارجية  وذكر مسؤول في 
على  يتعين  أنه  األمريكية، 
البعثة األممية “بحث وإجراء 
نجاحها  تعزز  مراجعات 
في  بما  بإخفاقاتها”،  تقر  أو 
الذي  الخطر  “مواجهة  ذلك 
تشكله إعادة التسلح العدواني 
لـ”حزب هللا” وتسليم المسؤولية 
عن حماية لبنان إلى القوات 
ذلك  على  القادرة  الحكومية 

وذات المصداقية”.
من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي 
إنه من غير المرجح أن يعزز 
تصويت اليوم بشكل ملحوظ قوة 
البعثة األممية، غير أن إسرائيل 
قد تنضم إلى الواليات المتحدة 
في مطالبها بشأن خفض تعداد 

قوة حفظ السالم.



بيدرسون يضع اللمسات األخرية على تشكيلة اللجنة 
الدستورية السورية

   كشف المبعوث األممي الخاص 
إلى سوريا غير بيدرسون، أنه يضع 
اللمسات األخيرة في عملية تشكيل 
السوري،  الدستور  مناقشة  لجنة 
تماشيا مع القرار الدولي رقم 2254.

ونشرت البعثة األممية صورا من لقاء 
بيدرسون مع مندوب سوريا الدائم 
لدى األمم المتحدة بشار الجعفري في 
نيويورك، وأشارت إلى أنه سيجري 

اجتماعات أخرى مقبلة.
وكانت البعثة نشرت عبر حسابها 
على “تويتر” في 21 من الشهر 
سيعاود  بيدرسون  أن  الجاري، 
تواصله مع جميع األطراف المعنية 
بالملف السوري من أجل مستقبل 
أفضل لكل السوريين، مؤكدة أنه 
استأنف نشاطه بشكل كامل بسبب 

المرض.
األممي  المبعوث  وتعرض 
لطارئ  إلى سوريا  الخاص 
أصاب عينه ما أدى إلى توقفه 
عن أداء مهامه المتعلقة بالملف 
السوري خالل الفترة الماضية.
وفي 13 من الشهر الجاري 
الرئيس  باسم  المتحدث  قال 
الروسي دميتري بيسكوف: 
“على الرغم من أن العمل على 
وشك االنتهاء، فإننا في الواقع 
من  واحدة  خطوة  بعد  على 
وضع اللمسات األخيرة على 
صياغة اللجنة الدستورية”.

الرئيس  أكد  األول  وأمس 
الروسي فالديمير بوتين خالل 

مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان في 
موسكو، استمرار العمل على تشكيل 

السوري،  الدستور  مناقشة  لجنة 
معربا عن أمله في انطالق أعمالها 

في جنيف قريبا.

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

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

  جمموعة السبعة الكبار
بيارتيز  الماضي وفي مدينة  السبت  انطلقت في فرنسا   
الكبار  السبع  لمجموعة  الثالثة واألربعون  القمة  الساحلية 
يوم  حتى  اجتماعاتها  استمرت  حيث  ايام   3 مدى  على 
منظمة  هي  السبعة  ومجموعة   . الجاري  أغسطس   26
تتكون من أكبر 7 دول اقتصادية على مستوى العالم وهي 
المتحدة  والمملكة  واليابان  وإيطاليا  وألمانيا  وفرنسا  كندا 
عام  الكيان  لهذا  قمة  أول  أقيمت  وقد  المتحدة  والواليات 
والحلول  األفكار  لتبادل  دول   6 اجتمعت  عندما   1976
المحتملة ألزمة االقتصاد العالمي وفي العام التالي انضمت 
السبع  الدول  مجموعة  وكانت   . المجموعة  لهذه  كندا 
تم  لكن   1998 عام  منذ  تضم روسيا  الكبرى  الصناعية 
استبعادها عام 2014 بسبب تدخلها في األزمة األوكرانية 
دول  من  دولة  كل  وتتولى   . القرم  جزيرة  تضم  التي 
وتتولى  بالتناوب  لعام واحد  الكيان  المجموعة رئاسة هذا 
التي  القمة  هذه  رئاسة  المجموعة  تستضيف  التي  الدولة 
المفاجئ  والتغيير  الطاقة  وتحتل سياسات   . ليومين  تمتد 
كثيرة  أخرى  قضايا  بين  بارزاً  مكاناً  العالمي  واألمن 
تناقشها القمة ثم يصدر عن هذه القمة بيان ختامي يوضح 
ما تم االتفاق عليه . حققت مجموعة السبع الصناعية بعض 
أمراض  لمكافحة  دولي  إنشاء صندوق  أبرزها  النجاحات 
 27 حياة  أنقذ  إنه  تقول  والتي  والمالريا  والسل  االيدز 
السبع  أن مجموعة  كما   ،  2002 منذ عام  مليون شخص 
المناخ  إتفاقية  تفعيل  المحركة وراء  الرئيسية  القوة  كانت 
الواليات  تقديم  مع  2016 حتى  عام  باريس  في  الموقعة 
الوقت  ذلك  في  االتفاقية  من  االنسحاب  طلب  المتحدة 
من حيث  العالم  في  األكبر  الدولة  الصين  أن  .والغريب 
ثرواتها  ُتعد  العالم  في  اقتصاد  أكبر  وثاني  السكان  عدد 
أقل نسبياً من أعضاء مجموعة الدول السبع وفقاً لحساب 
نصيب الفرد من ثروات البالد لذا ال تعتبر الصين من دول 
االقتصاديات المتقدمة بحسب مقياس دول المجموعة على 
الرغم من عضويتها في مجموعة العشرين واحتوائها مدناً 
ضخمة حديثة مثل مدينة شنغهاي . وقد حضر هذه القمة 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصفته رئيساً لالتحاد 
األفريقي بعد أن وجه له الدعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل 
ماكرون . وأخيرا أظهر قادة مجموعة السبع وحدة نادرة 
بشأن  تصالحياً  مياًل  ترامب  الرئيس  أبدى  ما  بعد  بينهم 
العديد من نقاط الخالف تتضمن الملف التجاري واإليراني 
في  الحرائق  أشتعال  لمكافحة  أقروا مساعدة طارئة  كما 
تأمين جو  في  ماكرون  الرئيس  ونجح  األمازون  غابات 
توافقي عبر قيامه بمبادرات عدة ، أما الرئيس ترامب أشاد 
قادة  بين  العظيمة  الصف  يوم من وحدة  بيومين ونصف 
استعداد  أنه على  فجأة على  وأعلن  الكبرى  السبع  الدول 
للقاء الرئيس اإليراني حسن روحاني بعد محادثات مكثفة 
مفاجئة  زيارة  تخللتها  القمة  أثناء  الموضوع  هذا  حول 
لفرنسا  جواد ظريف  محمد  اإليراني  الخارجية  لوزير 
ورحب الجميع بهذه النتائج التي ممكن أن تؤدي في النهاية 

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

بقلم: تيماء الجيوش

السودان امُلشرق و حقوق املرأة
    في األقطار العربية اليوم معظم المهتم بالشأن العام و المتغيرات 
السياسية، القانونية، الدستورية و االجتماعية يرقُب ما يحدث هنا او 

هناك على امتداد هذه األقطار  و ال سيما في السودان مؤخراً. 
و عندما نذكر السودان يتبادر الى الذهن صور عديدة جميلة له ومنها  
النيل إن كان االبيض او األزرق و أهراماته الجميلة توأم اهرامات 
الزراعة  الخيرات و  العربي من حيث  الوطن  انه سلة  مصر ، و 
الحاضرة  اما الصورة  ُنبلهم.  ابنائه و  التحديد ، وأصالُة  على وجه 
االهم فهي تناثر األخبار المحلية و الدولية عن توصل قوى الحرية 
و التغيير من جهة و المجلس العسكري من جهة اخرى في السودان 
الى اتفاٍق بعد مخاٍض عسير و شهوٍر من حالة الترقب و التفاوض . 
المعارضة  بين قوى  بالتاريخي ما  البعض  الذي وصفه  هذا االتفاق 
المدنية و المجلس العسكري و الذي ينص على تقاسم السلطة و توقيع 
وثيقة دستورية تؤكدُه. ما يعني سياسياً وقانونياً اإليذان ببدء المرحلة 

الديمقراطية والحكم المدني في السودان . 
هذه الوثيقة الدستورية تشدد على دور القانون ، و تحدد و بوضوح 
قانوني يتماشى مع معايير حقوق االنسان ماهية دولة السودان . فهو 
وفقاً للوثيقة: )دولة مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية، برلمانية، تعددية، 
ال مركزية تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون 
تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع 
أو الوضع االجتماعي أو االقتصادي أو الرأي السياسي أو اإلعاقة 
أو االنتماء الجهوي أو غيرها من األسباب(. هي إذاً حقبة سودانية 
جديدة معززًة باالحترام في الحقوق و المساواة بين جميع المواطنين .

سؤالنا كنسوياٍت هنا هو : المرأة السودانية ما هو موقعها من هذا كله؟ 
و ماذا يعني تعريف السودان الجديد كدولة ؟ ماذا يعني هذا تشريعياً 
ووقعه على المرأة و حقوقها و كدولة تُعنى بالمساواة و ال تميز بين 

أفرادها على أساس العرق او الدين او الثقافة او الجنس ...الخ? 
سنكتفي بمواٍد محددة أساسية تتناسب مع هدف المقال و االضاءة على 
حقوق المرأة و احترام القانون الدولي و المعايير الدولية وان مساحته 
أي مساحة المقال مختلفة عن مساحة أي بحث قانوني حجماً و نوعاً. 
بدايًة قامت الوثيقة الدستورية بإلغاء القوانين التمييزية التي تنال من 
المجلس  الموزعة في  النسب  المرأة كما ونصت مؤكدًة ان  مساواة 
التشريعي ستكون %67من نصيب قوى التغيير على ان تبلغ نسبة 

الحد األدنى لمشاركة النساء بها 40%. 
44 من  المادة  الثانية من  الفقرة  تلتها بمواد عديدة لعل من أهمها 
الوثيقة الدستورية التي نصت جازمًة : أن لكل مولود من اٍم او اٍب 
سوداني حق ال ينتقص في التمتع بالجنسية و المواطنة السودانية. و 
هذا بحق إنجاٌز عظيم يُنصف حق المرأة في منحها الجنسية البنائها و 
الذي ال يزال من المحظورات الُمطلقة في معظم التشريعات العربية.
الحقوق و  تناول  الذي  الوثيقة و  الرابع عشر من  الفصل  أما في 
الحريات فقد جاءت المادة 48 من الوثيقة الدستورية لتؤكد أن حقوق 
المرأة جزء اصيل ال يتجزأ من حقوق االنسان و هذا من األهمية 
بمكان ، فهي تتناول حقوق المرأة و تنص على وجه التحديد بما يلي: 
الدولية و  المرأة كما وردت في االتفاقيات  الدولة حقوق  -1 تحمي 

اإلقليمية التي صادق عليها السودان. 
التمتع بكل  المتساوي في  الحق  النساء  للرجال و  الدولة  ٢- تكفل 
الحقوق المدنية و السياسية و االجتماعية و الثقافية و االقتصادية بما 
فيها الحق في األجر المتساوي للعمل المتساوي و المزايا الوظيفية 

االخرى. 
٣-تضمن الدولة حقوق المرأة في كافة المجاالت و تعززها من خالل 

التمييز اإليجابي. 
٤- تعمل الدولة على محاربة العادات و التقاليد الضارة التي تنال من 

كرامة المرأة ووضعيتها. 
المرأة  العنف ضد  مناهضة  اتفاقية  من   16 المادة  مع  مقارنًة 
الدستورية متفقًة  السودان  48 من وثيقة  المادة  ُتعدُّ   .  CEDAW
تماماً مع االلتزام الدولي بحقوق االنسان و عهداً جديداً وواعداً للمرأة 
السودانية . ال ننسى هنا فالمادة 16 نالها تحفظاً من العديد من الدول 
ألنها نصت و بوضوح على المساواة بين الرجل و المرأة في الحياة 
الزوجية و المادة 02 التي تتعلق بعدم التمييز ضد المرأة عموماً أيضاً 
نالها ما نالها من التحفظ بالرغم من ان التوصيات العامة باالتفاقية 
و في التوصية رقم 28 تحديداً قد منعت التحفظ على المادة 02 لكن 
التحفظ وقع من قبل عدة دول و هذا هو الواقع المرير لحقوق المرأة ، 
ممارسًة و نصاً، يقع التحفظ بالرغم من النصح األممي بعدم القيام به 
لكنه يقع على أية حال و تقوم الدول بإبداء التحفظ على هذه المادة او 
تلك و ينال هذا االمر من النص بل و يقوم بإضعافه في احياٍن كثيرة . 
هذا التحفظ الذي كان وال يزال يجد دوماً للتفسير االحادي و للرفض 
الديني و االجتماعي المحافظ ركيزة أساسية و أرضاً خصبة له بل و 

. CEDAW للتعنت بخصوص تطبيق اتفاقية
و يدفع بمقولة ان اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة تفرض و بشكٍل 
فوقي معايير ليبرالية و نسوية على بلداٍن معينة ال تحتاجها ووالئها 
االول هو القيم و التقاليد االنسانية الراسخة و التي ال تشوبها شائبة 

بحسب رأيهم. 
التفسيرات  الُعقد وهذه  السودان بوثيقته هذه  أية حال تجاوز  على 
االحادية التي تدفع بمزيد من العنف ضد المرأة و عدم احترام لمبدأ 
 . تتقدمه نسائه و رجاله بكرامة و أصالة  اليوم  السودان  المساواة. 

السودان اليوم هو للجميع، لجميع بناته و ابنائه. 
تم تعيين رئيس للوزراء في السودان في يوم  20 اب 2019 و في 
يوم 28 اب / اغسطس للعام  2019 سيتم اعالن اسماء الوزراء في 
السودانية فهناك  تداولته وسائل االعالم  لما  الجديدة ووفقاً  الحكومة 
نسبة جيدة  للمرأة في تشكيل الحكومة المرتقبة . ما هي الحقائب التي 

ستُمنح لهن؟ ال احد يدري بعد . 
بالرغم من ان هناك مناطق نزاع و فصائل سودانية متنازعة  و 
الدستورية ، و اعتبرت  الوثيقة  او  الدستوري  تحفظت على االتفاق 
ان هذا االتفاق لربما هو بوابة لبقاء العسكر في السلطة و بالرغم من 
ان هناك اولوية في ارساء السالم بداية اال ان هذا لم يثِن الفرقاء في 

السودان عن اعتبار المساواة أساساً تشريعياً. 
القبعات  له  ُترفع  اليوم جلياًل و يجب ان  السودان  قام به  لهذا ما 

احتراماً. 
التاريخي سيكون  القادم و  التغيير  قانونية هذا ال يعني ان  بواقعية 
في السودان من حيث التطبيق ال سيما فيما يتعلق  ُقدماً  و  تصاعدياً 
بحقوق المرأة لكن األساس التشريعي قد ُدشن هناك. سنتابع و بكل 
التغيير على قانون االحوال  الوثيقة ان تُحِدث  الود كيف يمكن لهذه 
الشخصية في السودان ، على قانون العمل ، على قانون الجنسية ، 
هل ستتمكن المرأة عملياً من ممارسة حقوقها االساسية دون انتقاص؟ 

الحق في العمل ، حق الجنسية، حق الطالق ، حق التعليم . 
النظام القضائي كيف سيتوائم مع التغيير التشريعي؟ 

. كل عاٍم و  أبهى  السودان  لديها اإلجابة. كل عاٍم و  القادمة  األيام 
حقوق المرأة الى االمام .

 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

اجليش اللبناني يعلن التصدي لـ 3 طائرات مسرية 
إسرائيلية »خرقت« احلدود اجلنوبية

إيطاليا.. تكليف جوزييب كونيت بتشكيل حكومة جديدة

موسكو:عودة 1540 الجئا سوريا إىل بلدهم خالل الـ 24 ساعة املاضية

عشرات الفلسطينيني يعتصمون يف رام اهلل دعما لألسرى املضربني عن الطعام بسجون االحتالل

إرجاء اإلعالن عن تشكيلة احلكومة السودانية اجلديدة بسبب تواصل 
املشاورات الختيار الوزراء

اللبناني، مساء يوم   أعلن الجيش 
األربعاء، أن قواته تصدت لـ ٣ طائرات 
مسيرة إسرائيلية قالت إنها خرقت الحدود 

الجنوبية للبنان.
وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، 
في بيان، إن »طائرة استطالع تابعة للعدو 
اإلسرائيلي مسيرة آتية من األراضي 
الفلسطينية المحتلة، خرقت األجواء 
اللبنانية عند الساعة 19:٣5 وحلقت فوق 
أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة«.

وأضاف البيان: »وقد تصدى لها الجيش 
وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرها 

للعودة من حيث أتت«.
وتابع: »كما قامت طائرة استطالع ثانية بالتحليق فوق منطقة 
كفركال لبعض الوقت وما لبثت أن غادرت األجواء اللبنانية 
باتجاه األراضي المحتلة. كذلك، حلقت طائرة ثالثة فوق المركز 

نفسه وأطلقنا النار مجددا في اتجاهها فعادت أدراجها«.
فيما أوضحت وسائل إعالم لبنانية أخرى، استنادا إلى مصادرها، 
النار على الدرونات جاءت »على خلفية  أن عملية إطالق 
قرار سابق للجيش اللبناني باستهداف الطائرات المسيرة فور 
رؤيتها بالعين المجردة، نظرا ألنه ال يمتلك رادارات ترصد 

هذه الطائرات«.
بينما ذكر مصدر أمني لوكالة »رويترز« أن العسكريين 

.»16-M« اللبنانيين أطلقوا النار بأعيرة نارية من بنادق
ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن »حزب هللا« اللبناني، فجر 
٢5 أغسطس، أن طائرة استطالع مسيرة إسرائيلية سقطت في 
ضواحي بيروت، التي تعد معقال له، فيما انفجرت أخرى في 
أجواء المنطقة نفسها، وأكدت حكومة البالد الحقا وقوع الحادث، 

معتبرة أنه اعتداء سافر من قبل إسرائيل على سيادة لبنان.

وفي خطاب ألقاه عقب الحادث، قال األمين العام لـ »حزب 
هللا«، حسن نصر هللا، إن األمر يمثل أول عدوان من نوعه 
ضد لبنان من قبل إسرائيل، قائال في تطرقه إلى المعلومات 
األولية إن الطائرة األولى كانت مهمتها استطالعية إلعطاء 
صورة دقيقة للهدف الذي خططت لضربه الطائرة الثانية، 

واصفا ما حصل بـ »الهجوم اإلسرائيلي«.
لكن الحقا، قال »حزب هللا« اللبناني إن الطائرة الثانية أيضا كانت 
مفخخة بمتفجرات وتعطلت فوق بيروت، فيما نشر صورة لها.

وبعد يوم من ذلك أفادت مصادر لبنانية عدة بأن القوات اإلسرائيلية 
وجهت ٣ ضربات جوية بواسطة طائرات مسيرة على مركز 
عسكري لتنظيم »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« واقع في 
بلدة قوسايا على الحدود مع سوريا، ما تسبب في أضرار مادية 

بالموقع لكن دون سقوط مصابين.
أكد المجلس األعلى للدفاع في لبنان، والذي يضم كال من 
الرئيس، ميشال عون، ورئيس الوزراء، سعد الحريري، على 
خلفية هذين االعتداءين، على حق البالد في الدفاع عن النفس 

»بكل الوسائل« في وجه أي عدوان.

الروسى بين  المصالحة  أعلن مركز     
األطراف المتحاربة ورصد تحركات الالجئين 
السوريين، أن 15٤0 الجئا سوريا عادوا 
خالل الـ ٢٤ ساعة األخيرة إلى األراضى 
السورية، من بينهم ٤78 الجئا )1٤٣ امرأة 
لبنان عن طريق  و٢٤٣ طفال( عادوا من 
معبرى )جديدة يابوس( و)تلكلخ(، و106٢ 
الجئا )٣19 امرأة و5٤٢ طفال( عادوا من 

األردن عبر معبر )نصيب(.
وأشار بيان لمركز المصالحة الروسى، اليوم 
الخميس، إلى أن إجمالى عدد الالجئين الذين 
عادوا إلى سوريا من أراضى الدول األخرى 
منذ 18 يوليو ٢018 بلغ ٣75 ألفا و609 
أفراد، منهم حوالى 119 ألفا من لبنان، وأكثر 

من ٢56 ألفا من األردن.
البيان، أن وحدات  فى سياق متصل، ذكر 
سالح المهندسيين السورى قامت خالل الـ 

٢٤ ساعة األخيرة بتطهير األراضى من 
األلغام على مساحة ٢.٢ هكتار، الفتا إلى أنه 
تم اكتشاف وتدمير ٣٣ عبوة قابلة لالنفجار.

   اعتصم عشرات المواطنين الفلسطينيين،  
أمام مقر منظمة الصليب األحمر الدولي، في 
مدينة البيرة بمحافظة رام هللا، دعما وإسنادا 
الطعام في سجون  المضربين عن  لألسرى 
االحتالل اإلسرائيلي، رفضا العتقالهم اإلداري.

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شئون األسرى 
االعتصام  أمين شومان، خالل  والمحررين 
الهيئة وهيئة شئون األسرى  له  الذي دعت 
إن األسرى  والمحررين ونادي األسير، 
ليسوا وحدهم، وسنساندهم في هذه المعركة 
المتواصلة حتى نهايتها، وحتى يحققوا أهدافهم 

العادلة واإلنسانية.
وأكد شومان أن إدارة مصلحة السجون تستفرد 
الطعام، وتتجاهل  المضربين عن  باألسرى 

العادلة واإلنسانية، وتحديد سقف  حقوقهم 
زمني لإلفراج عنهم من االعتقال اإلداري، 
لهم االعتقال عدة مرات على  يجدد  حيث 
التوالي، األمر الذي أوصلهم إلى خوض هذه 

المتواصلة. المعركة 
ولفت إلى أن تسعة أسرى يخوضون إضرابا 
مفتوحا عن الطعام، أقدمهم األسيران حذيفة 
الكريم غنام  يوما(، وأحمد عبد  حلبية )60 
)٤5 يوما(، وهما يعانيان من مرض السرطان.

بدوره، قال رئيس نادي األسير قدورة فارس، 
إن االعتصام يأتي بالتزامن مع اعتصامات 
أخرى في مناطق مختلفة من محافظات الوطن، 
لمساندة األسرى المضربين عن الطعام، في 
الموروث  اإلداري  االعتقال  قانون  مواجهة 

عن االنتداب البريطاني، مشيرا إلى أن هذا 
القانون جائر وعنصري، وال يستهدف فقط 

من هم اآلن قيد االعتقال، إنما يستهدف كل 
فلسطيني.

   كلف الرئيس اإليطالي سيرجو 
ماتاريال رئيس الوزراء جوزيبي 
كونتي يوم الخميس بتشكيل حكومة 
جديدة بعد اتفاق لتجنب انتخابات 
مبكرة، حسبما أعلن متحدث باسم 

الرئاسة.
لقاء  وقال كونتي للصحفيين بعد 
الرئاسي  القصر  مع ماتاريال في 
إنه قبل بهذا التكليف وأنه سيعود 
القادمة  الرئيس خالل األيام  إلى 
لتقديم اقتراحاته بشأن المرشحين 

للمناصب الوزارية.
وأعلن زعيم »حركة 5 نجوم« 
لويجي دي مايو أن االتفاق مع 
الحزب الديمقراطي يجب أن يوافق 
عليه أعضاء الحزب في تصويت 
إلكتروني سيجري في عطلة نهاية 

األسبوع.
إيطاليا منذ ثالثة أسابيع  وتعيش 
أزمة سياسية عميقة بعدما تسبب 
ماتيو سالفيني وزير الداخلية السابق 
بانهيار  الثامن من أغسطس،  في 

االئتالف الذي شكله مع »حركة 5 
نجوم«، ثم استقالة كونتي في ٢0 
من الشهر متهما سالفيني بـ«تمرير 
مصالحه االنتخابية الخاصة« قبل 

مصالح البالد.
حل  إليجاد  ماتاريال  ويسعى 
لالزمة السياسية خصوصا وأن 
ويتعين  إيطاليا ضخمة  ديون 
في  الموازنة  إقرار  البالد  على 

المقبلة. األشهر 

 اتفق رئيس الوزراء السوداني 
عبد هللا حمدوك، مع قوى الحرية 
إعالن  تأجيل  على  والتغيير، 
الحكومة االنتقالية لمدة 48 ساعة، 
بعد أن أعاد حمدوك قائمة بأسماء 
مناصب  لتقلد  المرشحين  بعض 
تحالف  إلى  وزراية في حكومته 

قوى التغيير.
في  الوزراء  رئيس  مكتب  وأفاد 
تصريح مقتضب الليلة الماضية، 
بأنه تم “االتفاق مع قوى إعالن 
الحرية والتغيير على مراجعة قوائم 
الوزارية  للمناصب  المرشحين 
والمجالس المتخصصة وفق جدول 

زمني محدد”.
المتفق  الزمنية  للمصفوفة  وطبقاً 
العسكري  المجلس  بين  عليها 
وقوى الحرية والتغيير، كان من 
الجديدة  الحكومة  إعالن  المقرر 
أمس، على أن تنعقد أولى جلسات 
مجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة 

مطلع سبتمبر .
ونقل موقع “سودان تريبيون”، عن 

القيادي بتحالف قوى إعالن 
الحرية والتغيير، نور الدين 
صالح الدين، أن التأخير تم 
بطلب من رئيس الوزراء الذي 
قال إنه بحاجة لمزيد من الوقت 

لدراسة قوائم الترشيحات.
الحرية  قوى  أن  وأوضح 
والتغيير دفعت بقائمة كبيرة 
من الكفاءات لشغل المناصب 
المرحلة  خالل  الوزارية 
االنتقالية، ومن المهم أن يعكف 
رئيس الوزراء على دراستها 

والمفاضلة بينها.
رئيس  أن  “أعتقد  وأضاف 
الوزراء أبدى تحفظات على 
بوزارتين على  تتعلق  قوائم 
أحد  إلى  باإلضافة  األقل، 

تعكف  أن  يعني  وهذا  المجالس، 
قوى الحرية والتغيير على تقديم 
مرشحين آخرين أو االستماع إلى 
مرشحين من رئيس الوزراء إن 
هذه  في  ترشيحات  ثمة  له  كان 

المناصب”.

ولفت صالح الدين إلى أن “رئيس 
الوزراء يريد فريق عمل متجانس 
وعلى قدر عال من الكفاءة والقدرة 
التي  الشاقة  الملفات  إدارة  على 
الفترة  خالل  حكومته  ستواجه 
التأخير  أن  إلى  المقبلة”، مشيراً 
في إعالن التشكيل استناداً على تلك 

المعطيات ال يبعث على القلق”.
وتابع :”ال أعتقد أن التأخير سيستمر 
طويال ألنه ال توجد خالفات بين 
قوى التغيير ورئيس الوزراء، إنما 
هي فقط عملية بحث عن أفضل ما 
يمكن تقديمه كحكومة إلى الشعب 

السوداني”.

األول  أمس  تسلم  حمدوك  وكان 
الثالثاء قوائم ترشيحات الوزراء 
المقدمة من “قوى إعالن الحرية 
والتغيير”، وأوضح أنها تضم 49 
مرشحاً ومرشحة لـ14 وزارة، و16 
مرشحاً ومرشحة لخمسة مجالس 

وزارية متخصصة.

أخبـار



ال تقطع أذنك
        تقول الحكاية إن أحد الملوك 
تأخرْت زوجته في إنجاب ولي العهد، 
فأرسل في أثر األطباء من كل أرجاء 
المملكة. وشاء هللا أن يُجري شفاء 
بولي  أيديهم فحملْت  الملكة على 
بذلك فرحًا،  الملك  العهد، وطار 
وأخذ يعّد األيام لمقدم األمير، ولكن 
عندما وضعت الملكة وليدها كانت 
دهشة الجميع كبيرة، فقد كان المولود 

بأذن واحدة! 
     انزعج الملك لهذا، وخشي أن 
الصغير عقدة  األمير  لدى  يصبح 
نفسية تحول بينه وبين كرسّي الحكم، 
فجمع وزراءه ومستشاريه وعرض 
عليهم األمر، فقام أحد المستشارين 
الملك.  أيها  بسيط  األمر  له:  وقال 
اقطع أذن كل المواليد الجدد، وبذلك 
يتشابهون مع سمو األمير! أُعجب 
بالفكرة، وصارت عادة تلك  الملك 
البالد أنه كلما ُولد مولود قطعوا له 
أُذنا. وبعد عشرات السنين غدا أفراد 

المجتمع كلهم بأذن واحدة. 
     وحدث أن شاباً حضر إلى المملكة 
من بالد أخرى، وكانت له أذنان، كما 
هو األصل في البشر كلهم، فاستغرب 
سكان المملكة من هذا الوافد الجديد، 
وجعلوه محط سخريتهم، وكانوا 
ينادونه بذي األذنين، حتى ضاق بهم 
ذرعا، وقرر أن يقطع أذنه ليصير 

واحداً منهم.
إجماع الناس على شيء ال يجعل من 
هذا الشيء صوابا، فالخطأ يبقى خطأ 
ولو فعله كل الناس، والصواب يبقى 
تقطع  أحد. ال  يفعله  لم  صواًبا ولو 
أُذنك. هذه هي النتيجة أو الحكمة التي 
تخلص إليها الحكاية، ولكن إلى أي 
الحكاية  تحدث هذه  أن  يمكن  مدى 
على أرض الواقع في مجتمعاتنا، أو 

تتشابه معها حكايات أخرى؟ 
الذي نطرحه  السؤال      هذا هو 
هنا، ونحاول أن نبحث له عن إجابة. 
واإلجابة ربما نجدها في كثير من 
بها في حياتنا،  نمر  التي  المواقف 
كأن يذهب أحدنا إلى دائرة حكومية، 
أو وزارة من الوزارات، أو شركة 
من الشركات، بغرض إنجاز معاملة 
ما، فيرى أمامه طابورا طويال من 
المراجعين، وألنه في عجلة من أمره، 
بتخطي  يقوم  فإنه  كعادتنا جميعا، 
البحث عن  إلى  يلجأ  أو  الطابور، 
»واسطة« تساعده في إنجاز معاملته 

دون المرور بفترة االنتظار التي من 
المفروض أن يمر بها احتراما للذين 
جاؤوا إلنجاز معامالهم قبله، وعندما 
تسأله: لماذا تفعل هذا؟ يجيبك: أكثر 

الناس يفعلون ذلك!
تعني  الناس« هذه ال       »أكثر 
الصواب على  يفعلونه هو  ما  أن 
المطلق. بل  العكس ربما يكون هو 
لم  الناس«  فكلمة »أكثر  الصحيح، 
وتبعتها  إال  الكريم  القران  في  تأت 
يعلمون..  يعقلون.. ال  كلمات »ال 
اليشكرون.. ال يفقهون.. ال يؤمنون«. 
هكذا تقرر الحكاية، وهو تقرير له 
وجاهته. سياسة القطيع هذه هي التي 
أقواما، وقوضت ممالك،  أهلكت 
وأبادت حضارات سادت وهيمنت 
على مواقع القرار في الكرة األرضية 
قرونا عدة، لكن أهلها انساقوا إلى 
تبرير الخطأ على قاعدة أن »أكثر 
الناس« يفعلون ذلك، فانتكسوا وكان 

الزوال والدمار مآلهم.
     هل تذكرون حكاية جحا وابنه 
كانوا  الذين  الناس،  والحمار مع 
يطلقون ألسنتهم انتقادا طوال الطريق 
الذي كانوا يسلكونه من قريتهم إلى 
لم  يقصدونها؟  كانوا  التي  المدينة 
يعجبهم جحا وابنه عندما ركبا على 
الحمار سويا، واعتبروها  ظهر 
قسوة من األب وابنه على الحيوان 
ابنه  أنزل جحا  المسكين. وعندما 
وركب هو وحده اعتبروا ذلك ظلما 
من األب البنه الصغير، وقسوة عليه. 
وعندما نزل هو وأركب ابنه وحده 
احترام  ذلك عقوقا وعدم  اعتبروا 
ابنه  أنزل  اإلبن ألبيه. وعندما  من 
بينما كان  المدينة راجلين،  ودخال 
الحمار يمشي خلفهما، متخففا من أي 
حمولة، اعتبروهما أحمقين، يمشيان 
على اٌقدامهما ويتركان وسيلة ركوب 
متاحة لهما تسير خلفهما متبخترة. 
لهذا قال جحا البنه مقولته الشهيرة 
الناس  التي ذهبت مثال: »إرضاء 

غاية ال تُدَرك«.
     ال تقطع أذنك لمجرد أن »أكثر 
الناس« آذانهم مقطوعة. حاول أن 
تعرف الحقيقة، فليس »أكثر الناس« 
غالبا هم الذين يفعلون الصواب، ولو 
كان هذا صحيحا لما بعث هللا األنبياء 
يهدوهم  الناس كي  إلى  والرسل 
إلى الصواب، و »لكن أكثر الناس 

اليعلمون«.
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على هامش الـ »تيكاد 7« .. السيسي يبحث مع نظريه 
األوغندي دعم تنمية دول حوض النيل

مصر.. عملية أمنية يف الفيوم 
والبحث عن 80 هاربا

وزير اخلارجية ونظريه الياباني يبحثان تعزيز العالقات 
الثنائية والقضايا حمل االهتمام امُلشرتك

بقلم: محمد منسي قنديل

اهم اكتشاف 
يف تاريخ املسيحية )4-4(

قال  فرج جريس:  القاهرة/   
المتحدث  السفير بسام راضي، 
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، 
السيسي،  الرئيس عبدالفتاح  إن 
األوغندي  نظيره  اليوم،  التقى 

يوري موسيفيني.
وقال راضي إنه تم التوافق خالل 
اللقاء علي دعم المسار التنموي 
لدول حوض النيل وجهود تعزيز 
في جميع  بينها  فيما  العالقات 
المجاالت التنموية، علي نحو يحقق 
المصالح المشتركة لهم ويتجنب 

اإلضرار بأي طرف .
بسام راضي،  السفير  وصرح 
باسم رئاسة  الرسمي  المتحدث 
الجمهورية، بأن السيد الرئيس أشاد 
خالل اللقاء بالدور الحيوي الذي 

يقوم به الرئيس موسيفيني كأحد القيادات الحكيمة في 
أفريقيا، وجهوده لتعزيز األمن واالستقرار بالقارة، 
موكداً سيادته متانة العالقات التاريخية التي تجمع 
بين الشعبين والبلدين الصديقين، وحرص مصر 

على تعزيز تلك العالقات على كافة األصعدة.
من جانبه؛ أكد الرئيس “موسيفيني” عمق العالقات 
الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وتطلع بالده لالرتقاء 
بالتعاون الثنائي مع مصر في كافة المجاالت، خاصًة 
في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر على 
الصعيد اإلقليمي، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود 

آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين في العديد 
من المجاالت، السيما على الصعيد االقتصادي، 
ومشيداً في هذا اإلطار بنشاط الشركات المصرية 
التنمية، فضاًل  في أوغندا ومساهمتها في جهود 
عن اإلعراب عن التقدير لما تقدمه مصر لبالده 
من دعم فني في مجال بناء القدرات على مدار 

السنوات الماضية.
وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات بين الرئيسين 
الثنائية، فضاًل عن  العالقات  تناولت سبل دفع 
الخاصة باألوضاع  التطورات  استعراض آخر 
في القارة األفريقية، باإلضافة إلى جهود مكافحة 

اإلرهاب باعتباره أحد أكبر التحديات التي تواجه 
أفريقيا، حيث تم الترحيب بتوافق الرؤي القائم بين 
البلدين إزاء مختلف الملفات السياسية، باإلضافة 
إلى التوافق حول أهمية تعزيز التكامل بين الدول 
األفريقية، خاصًة في المجاالت االقتصادية والتجارية 

وتطوير البنية التحتية.
كما تناولت المباحثات ملف مياه النيل، حيث تم 
التوافق علي دعم المسار التنموي لدول حوض 
النيل وجهود تعزيز العالقات فيما بينها في جميع 
المصالح  يحقق  نحو  التنموية، علي  المجاالت 

المشتركة لهم ويتجنب اإلضرار بأي طرف.

بقلم: علي عبيد الهاملي

السيسي جلوترييش : الشراكة بني االحتاد األفريقي واألمم 
املتحدة على رأس األولويات املصرية

  الف صور فوتوغرافية، غير 
مندثرة،  بلغة  واضحة، مكتوبة 
تخفي سطورا  سطور واضحة 
مطموسة، اكتشاف ال أحد يعرف 
تملكه  أم ال،  قيمة  له  كانت  إن 
اختان ليس لهما أي درجة علمية 
وال يعترف بهما أحد،  هذه كانت 
وليلة،  يوما  األربعين  حصيلة 
وهكذا عادتا إلى لندن، ال تدريان 
كيف تتصرفان بها، كانا في حاجة 
لمن يفحص هذه الصور ويفتح 
لهما الطريق لألوساط العلمية، 
الطريق لجامعة كمبريدج، كانتا 
قد تعرفا على البروفيسور راندل 
هاريس المتخصص في دراسات 
االنجيل عن طريق زوج األخت 
نصحهما  الذي  وهو  الراحل، 
بزيارة الدير، لكنه كان في رحلة 
ألمريكا، أرسلت اجنيس إليه خطابا 
مطوال، وألنه لم يكن متخصصا 
في اللغة السريانية فقد نصحهما 
باالتصال بروبرت بنسلي اكبر 
متخصص في الدراسات الشرقية 
ولكنه  كامبردج،  جامعة  في 
مؤتمرات  االنشغال،  دائم  كان 
وفي  وسفريات،  ومحاضرات 
أي جدوى  يرى  يكن  لم  الواقع 
اعتاب  على  اختين  مقابلة  في 
الخمسينات من العمر، تبدو عليهما 
مالمح الهوس بالشرق، وشعرت 
االختان باليأس، ولكن تجربتهما 
في الحياة والسفر علمتهما معنى 
اإلصرار،  البد من البحث عن 

صلة وصل.
 في صباح يوم أحد ذهبتا إلى الكنيسة 
التي تصلي فيها  الزوجة “مسز 
بنتلي”، ومعهن بعض الصفحات 
المصورة، توسلتا لها حتى تدع 
زوجها يلقى فقط نظرة على هذه 
الصور، اخذت الزوجة األوراق 
ولم تعد بشيء، لم تكن قادرة على 
التنبؤ بمزاج زوجها، فقط وعدت 
القادم،  االحد  في  بالرد عليهما 
االختان محبطتان،  وانصرفت 
امامهما أسبوع كامل من االنتظار، 
ولكن لم يمر عليهما اال سواد الليل 
المبكر  الصباح  في  تلقيا  حتى 
البروفيسور  من  رسالة عاجلة 
بنتلي، كان يستأذنهما في القدوم 
لمقابلتهما هو ومساعده البرفيسور 
فرانسيس بيركيت، ادركتا أنهما 
قد أصابتا الوتر، وأنهما  تملكان، 
رغم غموض األمر، اثرا حقيقيا،  
وفي الميعاد المحدد بالضبط جاء 
األستاذ ومساعده الشاب، لم يلتفتا 
للشاي والكعك، كان همهما الوحيد 
مراجعة الصور بأكملها، معرفة 
من أين حصال عليها، التأكد ان 
كل شيء حقيقي، أخذا يسأالن عن 
ادق التفاصيل، كانوا على اعتاب 
اهم  يكون  اكتشاف جديد، ربما 
واقدم من انجيل تشندروف، المهم 
آال يتحدثا الحد حول هذا االمر،  
ألنه لو شاع سيتدفق العشرات من 
كل انحاء العالم على دير سانت 
كاترين، لم يكن يعرف السر خارج 
البروفيسور راندل  إال  دائرتهم 
 ، تعددت االجتماعات  هاريس، 
فحصا كل صورة، كانت هناك 
صفحات شديدة الوضوح بحيث 
استطاعا قراءة أجزاء من انجيل 
متى، وبعد مناقشات لم تدم طويال 
قرر االستاذان أنه البد من رؤية 
النسخة االصلية والعمل عليها.

 لم يكن في استطاعت األستاذان 
أن يصحبا معهما سيدتين وحيدتين 
في رحلة للصحراء، لذلك قرر كل 
واحد منهما أن يحضر زوجته، 
راندل  البرفيسور  عاد  وعندما 
هاريس من أمريكا اصرت االختان 
ان يأتي هو أيضا معهم، وهكذا 
تكونت بعثة من سبعة اشخاص 
تعتزم التوجه لمصر الستكمال 
على  جميعا  وحافظوا  البحث، 
رحلتهم  بأمر  يفشوا  لم  السر، 
ألحد حتى ال يسبقهم أحد للدير، 
ولم تنس انجيس أن تذهب إلى 
قد  كانت  البريطاني،  المتحف 
سمعت عن مادة كيمائية جديدة 
تحت التجريب يستخدمها المتحف 
إلزالة االوساخ عن اللوحات القديمة 
دون ان تؤثر في الوانها االصلية، 
اخذت زجاجة منهم وحملتها في 
حنان كأنها تحمل طفال، وتجمع 
افراد الرحلة في القاهرة من طرق 

مختلفة،  كانت السكة الحديد قد 
امتدت نحو السويس، ومنها اخذوا 
إلى عيون موسى،  وبعد  قاربا 
الصعب وصلوا  السير  أيام من 
الوادي  في  الرابض  الدير  إلى 
السحيق، وخرج الرهبان يرحبون 
بهم خاصة االب جالكتون الذي 
سعى للترحيب بانجيس، قال لها 
حين عرف بالمهمة أنه ال يعرف 
اآلخرين ولن يتعامل مع احد منهم 
غيرها،  نصبوا خيامهم في حديقة 
الدير، وسمح له االسقف بالتعامل 
مع المخطوط شريطة آال يحاولوا 

أخذها خارج اسوار الدير.
بدؤا العمل، كان المخطوط اصغر 
مما بدا في الصور، وصفحاته أكثر 
هشاشة، ظلوا يتأملونه محاولين 
أن يحددوا زمنها، ولكن اإلضاءة 
داخل مكتبة الدير كانت ضعيفة، 
وسمح لهم جالكتون أن يأخذوها 
للخارج، ثم كبادرة طيبة منه سمح 
لهم أن يحتفظوا به داخل معسكرهم 
على أن تتولى انجيس حراستها، 
وهكذا كان عملهم يبدأ مع شروق 
المخطوطة كان  الشمس، وألن 
صغيرة فلم  يسمحوا إال لشخص 
واحد باالطالع عليه في الوقت 
وقد  بينهم  الوقت  قسموا  نفسه، 
ادركوا أنهم امام اهم اكتشاف في 
تاريخ الديانة المسيحية،  وكانوا في 
انتظار المعجزة التي تظهر النص 
المخفي، أظهرت له انجيس المادة 
الكيمائية التي اخذتها من المتحف 
البريطاني ولكن بنتلي حذرها من 
استخدامها ألنها اتلفت مخطوطا 
نادرا في باريس، كانوا يحاولون ان 
يظهروا النص بواسطة خليط من 
المواد الطبيعية، وسوائل التنظيف 
ولكن األمر لم ينجح، وتشاغلت 
اجنس ومرجريت داخل مكتبة الدير 
إلعداد فهارس بالكتب الموجودة 
بها وإعادة ترتيبها، وعندما حان 
دورها في العمل في المخطوط،  
الفرشاة  امسكت  مرتعدة  وبيد 
المحلول  في زجاجة  وغمستها 
ثم مرت بها بنعومة على احدى 
السطور، وفوجئت بالطبقة األولى 
من الكتابة وهي  تمحي، وتظهر 
من خلفها سطورا أخرى، خط 
لونه زيتوني  وكلمات  مختلف 
انجيس  أيضا، صاحت  مختلفة 
في دهشة وانبهار، وسمع الجميع 
صيحتها، خرج الطباخ من خيمته، 
واطل الكهنة من نوافذهم الصغيرة،  
وجاء الترجمان جريا، واسرعت 
مرجريت إليها واحتضنتها، أشارت 
اجنيس إلى السطر النحيل الذي بدا 
واضحا، بدأ االنجيل القديم يعلن 
عن نفسه ببطء،  امسكوا بالمحلول 
مثل كنز ثمين، والسطور تذهب 
تباعا، يظهر انجيل وراء انجيل، 
متى ولوقا ومرقص ويوحنا، على 
مدى األيام ولدت سطور االنجيل 
من جديد، واضحة وزاهية كأنها 
كتبت للتو،  تخرج من عمق الزمن، 
أربعون يوما من العمل بدأب حذر 
الجديدة  المادة  يستخدمون  وهم 
على الصفحات القديمة، والرهبان 
يراقبونهم من بعيد، ماعدا األب 
جالكيتون الذي اقترح عليهم كأمين 
مكتبة محترف أن يبقوا في كل 
صفحة على السطرين اآلخرين من 
الكاتب السابق،  وكشف االنجيل 
عن  سره في الصفحة األخيرة، 
ظهر التاريخ الذي كتب فيه واسم 
الشخص الذي كتبه، كان قد كتب 
في القرن الثاني من مولد المسيح، 
وهو بذلك يعد اقدم وثيقة تم العثور 
عليها في أي دين من  األديان، تم 
تصوير المخطوط تمهيدا لنشره، 
وتعهد الرهبان بالمحافظة عليه كما 
حفظوه طوال السنوات الماضية، 
بالغ  بحزن  االختان  وشعرت 
تفارقان  سيناء،  تغادران  وهما 

حلم عمرها.
اين مصير هذا االنجيل اآلن؟

بثمن  يقدر  ال  الذي  األثر  هذا 
مازال  هل  له؟   ماذا حدث   ..
لفت  وت تحلل  هل   ، موجودا
أوراقه، هل تمكن الرهاب من 
أنه سرق  ام  عليهن  المحافظة 
استولت  بطريقة غامضة، هل 
احتلت  عندما  اسرائيل  عليه 
موجودة  كلها  االسرار  سيناء، 
خلف اسوار دير سانت كاترين.

 القاهرة/ فرج جريس: التقى الرئيس 
عبد الفتاح السيسي أمس الخميس مع 
عام  سكرتير  جوتيريش،  أنطونيو 
هامش  على  وذلك  المتحدة،  األمم 
بمدينة  للتيكاد  السابعة  القمة  انعقاد 

يوكوهاما اليابانية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث 
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن 
السيد الرئيس أكد تطلع مصر لمواصلة 
التعاون والتنسيق مع المنظمة األممية 
لتعزيز دورها األساسي في معالجة 
الملفات ذات األولوية للدول النامية، 
التنمية  أجندة  تطبيق  تمويل  وكذا 

المستدامة 2030.
ومن جانبه، أشاد سكرتير عام األمم 
المتحدة من جانبه بمكانة مصر المتميزة 

في منظومة العمل الدولي، معرباً عن تقديره للتعاون 
والمشاركة  المتحدة،  بين مصر واألمم  الممتد 

المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة.
المصرية  الجهود  الي  أشار “جوتيريش”  كما 
الناجحة في رئاسة االتحاد األفريقي هذا العام، 
تعزيز  المتحدة على  األمم  معرباً عن حرص 
ودعم التعاون مع مصر إلرساء أسس السالم 
اإلقليمي،  المستوى  والتنمية على  واالستقرار 
السيما في ضوء دور مصر المحوري فى إفريقيا 
والشرق األوسط، ودعمها المستمر لمبادرات 
إصالح األمم المتحدة في مختلف المسارات، إلى 
جانب المساهمة المصرية الكبيرة في عمليات 

حفظ السالم األممية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول جهود 
تعزيز التعاون والتنسيق بين االتحاد األفريقي 
واألمم المتحدة، حيث أكد السيد الرئيس أن هدف 
تعميق الشراكة االستراتيجية بين االتحاد األفريقي 
واألمم المتحدة يأتي على رأس أولويات الرئاسة 
المصرية الحالية لالتحاد األفريقي، السيما في 
إطار جهود الرئاسة المصرية لتحقيق تقدم في 
مجال إعادة اإلعمار والتنمية ما بعد النزاعات 
في أفريقيا، وبما يسهم في تحقيق األهداف على 
صعيد مبادرة االتحاد اإلفريقي إلسكات البنادق 
واألمن  السلم  بنية  وتعزيز  واستكمال   2020
األفريقية لالرتقاء بقدرات وآليات القارة للحفاظ 
على أمنها واستقرارها، وكذلك تحقيق خطوات 
ملموسة على مسار تطبيق أجندة أفريقيا 2063، 

ومواصلة التقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية 
2030 في إفريقيا.

شهد  اللقاء  أن  الرسمي  المتحدث  وأضاف 
على صعيد  المستجدات  آخر  بشأن  التباحث 
تم  اإلقليمية، حيث  الملفات والقضايا  عدد من 
التوافق بشأن أهمية مواصلة التنسيق والتشاور 
المكثف في هذا الخصوص خالل الفترة القادمة 
يتعلق  ما  المتحدة، خاصة  واألمم  بين مصر 
بتطورات األوضاع في كل من ليبيا وسوريا، 
واستعرض المسئول األممي الجهود التي تقوم 
بها األمم المتحدة للتوصل لحلول سياسية لتلك 
القضايا، مشيراً إلى حرص المنظمة األممية على 
تعزيز التعاون مع مصر لصون السلم واألمن 
اإلقليميين في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.

بإقليم تارودانت جنوب  أدت فيضانات شهدتها إحدى القرى    
المغرب إلى مقتل سبعة أشخاص على األقل، كانوا يتابعون مباراة 
محلية في كرة القدم. وذكرت السلطات المغربية أنه تم فتح تحقيق 
“تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف ومالبسات هذا الحادث 

وتحديد المسؤوليات”.
قتل سبعة أشخاص على األقل في فيضانات جارفة ضربت يوم 
األربعاء بلدة في إقليم تارودانت بجنوب المغرب، نتيجة األمطار 

الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة.
وقالت السلطات المحلية لوكالة األنباء الفرنسية إن األمطار الغزيرة 
التي شهدتها المنطقة مساء األربعاء أدت إلى حدوث فيضانات في 
قرية تيزرت في ضواحي تارودانت، وأودت بحياة الضحايا السبع، 

وهم شاب يبلغ 17 عاما وستة مسنين.
وتم العثور على شخص مسن مصاب بجروح متفاوتة الخطورة تم 
نقله إلى المستشفى، بينما ما زال البحث جاريا عن “شخص واحد 

يعتبر في عداد المفقودين”، وفق نفس المصدر.
وذكرت السلطات المحلية أنها تبحث، بمساعدة السكان المحليين، 
عن ناجين محتملين وأنها “ستطلع الرأي العام الوطني على آخر 

المستجدات”.
وكانت مقاطع مصورة قد انتشرت عبر مواقع التواصل االجتماعي 

يظهر فيها أشخاص يتابعون مباراة في كرة القدم قبل أن يخرج نهر 
عن سريره ويفيض على الملعب وسط صراخ األهالي.

وقال شاهد عيان إن السيول جرفت ملعبا لكرة القدم في قرية تيزرت 
للهواة. وأضاف  تقام مباراة في إطار دوري محلي  حيث كانت 
“تحصن شبان في بناية صغيرة تتخذ مستودعا للمالبس لكن السيول 
جرفتهم إنها كارثة”. وأعرب عن خشيته من أن تكون السيول قد 

أودت بحياة ضحايا آخرين في القرى المجاورة.
وأكدت السلطات المحلية أن الضحايا السبع كانوا من متابعي تلك 
المباراة، مشيرة إلى فتح تحقيق “تحت إشراف النيابة العامة حول 

ظروف ومالبسات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات”.
وحذرت مديرية األرصاد الجوية في نشرة إنذارية من “زخات 
رعدية قوية” بعد ظهر األربعاء والخميس في عدد من المناطق 

جنوب المملكة، من بينها مدينة تارودانت ونواحيها.
وأشارت إلى أن هذه األمطار يحتمل أن تكون مصحوبة بالبرد 
إلى أن األمطار  ورياح عاصفة. وأشارت وسائل إعالم محلية 

المنهمرة بغزارة، أعقبت موجة جفاف كبيرة.
وتعود آخر فيضانات شهدها المغرب إلى نهاية يوليو الماضي في 
جنوب مراكش، قتل فيها 15 شخصا إثر انهيار في التربة بسبب 

فيضانات.

 القاهرة/ فرج جريس: بحث وزير الخارجية 
سامح شكري أمس الخميس بمدينة “يوكوهاما” 
اليابانية، مع نظيره الياباني تارو كونو ُسبل 
البلدين، وتبادل  بين  الثنائية  العالقات  تعزيز 
الرؤى حول عدد من القضايا اإلقليمية والدولية 

محل االهتمام الُمشترك.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي 
بأن جانًبا من جلسة  الخارجية،  باسم وزارة 
المباحثات بين الوزيرين قد َرّكز على التنسيق 
الُمشترك حول أعمال القمة الجارية لمؤتمر 
طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “التيكاد”، 
“يوكوهاما”  بمدينة  أعمالها  انطلقت  والتي 
اليابانية أمس األربعاء وتستمر لمدة ثالثة أيام 
تحت الرئاسة المشتركة لكل من الرئيس عبد 
الفتاح السيسي الرئيس الحالي لالتحاد األفريقي 

ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي.
أن وزير  الخارجية  باسم  المتحدث  وأوضح 
الخارجية ونظيره الياباني استعرضا ُسبل تعزيز 
العالقات الثنائية الُمتميزة بين البلدين، فضاًل 
عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا 

اإلقليمية والدولية محل االهتمام الُمشترك.

  القاهرة/ فرج جريس: ألقت قوات األمن 
المصرية، الخميس، القبض على أحد أفراد 
تابعة لحركة حسم اإلخوانية  خلية إرهابية 

بإحدى قرى محافظة الفيوم جنوبي البالد.
على  العثور  مصري  أمني  مصدر  وأكد 
متفجرات وأسلحة وذخيرة بحوزة العنصر 
حماد  منزل،  مداهمة  بعد  عليه  المقبوض 
محمد الشافعي )25 عاما( في قرية سنوفار 
في محافظة الفيوم، وهو أحد كوادر تنظيم 
اإلخوان اإلرهابي وسبق القبض عليه مرتين 

في تظاهرات وأعمال عنف.
وأشار المصدر إلى فرار باقي أفراد التنظيم 

دعا  ما  للقرية،  مجاورة  نائية  منطقة  في 
القرية بأعداد كبيرة من  القوات لمحاصرة 
المركزي ومكافحة  الشرطة واألمن  قوات 
اإلرهاب للبحث عن المتهمين، الذين تم تحديد 
هويتهم ويبلغ عددهم 80 عنصرا مطلوبين 

لقوات األمن.
مسؤولية  حسم  جماعة  السلطات  وحملت 
في وقت سابق  وقع  الذي  الهائل  االنفجار 
من هذا الشهر في القاهرة، عندما انفجرت 
سيارة ملغومة خارج معهد األورام بمنطقة 
20 شخصا  مقتل  أسفر عن  ما  التحرير، 

على األقل.

أخبــار

 كشف مسؤول عراقي يووم األربعاء، عن تأجيل إعادة فتح معبر “البوكمال – القائم” 
الحدودي بين سوريا والعراق، حتى السابع من سبتمبر المقبل ألسباب لوجستية ستحسم قريبا.

المنفذ  العراقي أحمد جديان إن “العمل على إعادة تأهيل  القائم  وقال قائم مقام قضاء 
الحدودي مع سوريا، يتم بوتيرة عالية وتم توفير الكرفانات والمخازن، وكان من المؤمل 
افتتاحه في 1 سبتمبر المقبل، حسب االتفاق مع هيئة المنافذ الحدودية العراقية لكن المهلة 
ستمتد إلى يوم أو يومين من الموعد، أو إلى السابع من الشهر المقبل، لحين االنتهاء من 

الترتيبات اللوجستية من توفير الطاقة الكهربائية والمياه”.
وأكد جديان “أن دائرة المشرف على المنفذ والمدير وغرف الجوازات والنقل البري، 
كلها جاهزة في المنفذ، وما بقي هو قضايا بسيطة”، مشيرا إلى وجود “ضغوط كبيرة 

الفتتاح المنفذ الحدودي بين البلدين، ألجل عودة النشاط التجاري وحركة المسافرين بعد 
انقطاع دام سنوات”.

وأجرت قيادات عسكرية من الجيش السوري ومن الجيش العراقي في وقت سابق جولة 
اطالعية على الحدود بين البلدين تمهيدا إلعادة فتح المعبر.

وتربط سوريا والعراق ثالثة معابر وهي معبر “اليعربية” الذي يقابله على الجانب 
الجانب  لسيطرة “قسد”، ومعبر “الوليد” على  العراقي معبر ربيعة، وهو خاضع 
العراقي الذي يقابله معبر “التنف”، ومعبر “القائم” على الجانب العراقي الذي يقابله 
“البوكمال” والخاضع لسيطرة الدولة السورية منذ تحرير المنطقة من تنظيم “داعش” 

اإلرهابي نهاية 2017.

تأجيل فتح معرب “البوكمال-القائم” على احلدود السورية العراقية

مصرع 7 أشخاص على األقل يف فيضانات جنوب املغرب
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خدمة توصيل الدواء جماناً وخدمات أخرى كثرية
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    يحتفل الشعب المصري في شهر أغسطس بعيد 
وفاء النيل من كل عام، والمقصود بـ “وفاء النيل” 
النيل وفي للمصريين بالخير من طمي  هو أن نهر 
كبيرا  احتفاال  له  النيل وجعلوا  قدسوا  لذلك  ومياه، 
( من كل عام، وهو  / أغسطس  بؤونة  في شهر) 
والماء  بالطمي  الفيضان محمال  يأتي  الذي  الشهر 
فيه، وكانوا يلقون عروسة من الخشب للنيل في حفل 
عظيم يتقدمه الملك وكبار رجال الدولة، دليال منهم 

على العرفان بالجميل لهذا النيل العظيم.
 ، النيل  وفاء  بعيد  المرتبطة  األساطير  أهم  ومن 
 “ للنيل  يقدمون  كانوا  القدماء  المصريين  أن  هي 
اإلله حعبي “ في عيده فتاة جميلة وكان يتم تزيينها 
وإلقاؤها فى النيل كقربان له ، وتتزوج الفتاة باإلله 
السنين  أنه في إحدى  إال  العالم اآلخر  “حعبي” في 
الفتيات سوى بنت الملك الجميلة فحزن  لم يبق من 
الملك حزنا شديدا على ابنته ، ولكن خادمتها أخفتها 
وصنعت عروسة من الخشب تشبهها ، وفي الحفل 
ألقتها فى النيل دون أن يتحقق أحد من األمر، وبعد 
الشديد  الحزن  الذي أصابه  الملك  إلى  أعادتها  ذلك 

والمرض على فراق ابنته.
 ووفقا لألسطورة، جرت العادة على إلقاء عروسة 
خشبية إلى إله الفيضان كل عام في عيد وفاء النيل، 
التاريخ يروي  أنه ال يوجد نص صريح في  مؤكدا 
أن المصري القديم كان يقدم قربانا بشريا “عروس 
أسطورة  أنها  ويعتقد  النيل،  بوفاء  احتفاال  النيل” 
منه  تقديرا  القديم  للمصري  المبدع  الخيال  نسجها 
لمكانة النيل ، ورغم ذلك عاشت تلك األسطورة في 
المصريين وتناولها األدباء والكتاب  خيال ووجدان 

والسينما، وما زالت تتردد حتى اآلن كواقع.
المصري  استقرار  في  السبب  النيل  نهر  وكان   
بالزراعة، حيث أصبح  القديم على ضفافه وعمله 
العلم  إنتاج قوته ، ثم انطلق إلى ميادين  قادرا على 
والمعرفة والتقدم الهائل ، ولذلك كان نهر النيل سببا 
العظيمة وبناء األهرامات  الحضارة  مهما في هذه 
الشامخة وبقائها حتى اآلن ، موضًحا أنه لوال النيل 
لكانت مصر صحراء بال نبات وال ماء وال استقرار، 
وحول  كاملة  زراعية  دورة  لمصر  فالنيل جعل 

األرض السوداء إلى أرض خضراء مثمرة.
 وقدر القدماء المصريين نهر النيل وأدركوا أهميته 
ولذلك قدسوا فيضانه وجعلوا له إله، و تخيلوه على 
بطن  و  بارز  له صدر  و  قوى  هيئة رجل جسمه 
ضخمه كرمز إلخصابه ، موضحا أنه لذلك سميت 
الشمال  إلى أرض  النيل قسمها  مصر “تاوي” ألن 

الملك  ألقاب  أهم  فإن من  ، ولذلك  الجنوب  وأرض 
األرضين  سيد  وتعني   “ تاوى  نب   “ المصري 

الشمال والجنوب .
القديمة  المصرية  الحضارة  في  النيل  نهر   وذكر 
والرسوم  النقوش  من  العديد  وهناك  كثيرا، 
وموجودة  تقدسه  التي  األثرية  والقطع  المصورة 
مصور  “أوستراكا  منها  المصري  بالمتحف 
الشهير  الملك خفرع  وتمثال  المعبود حعبي  عليها 
الموجود عليه صورة “ سما تاوي” ومعناه موحد 
المراكب  إلى جانب   ، النيل  به  األرضيين ويقصد 
ونقل  والسفر  والحرب  للصيد  تستخدم  كانت  التي 
مهما  عامال  النيل  كان  حيث  وغيرها،  الحجارة 
للنقل  كوسيلة  المصرية  السياسية  الدبلوماسية  في 
بين مصر  الثقافي والحضاري  والترحال والتبادل 

والدول األخرى.
والنبات في عقيدة  للنيل والشمس  الفضل   ويرجع 
البعث عند الموت لدى المصري القديم، حيث شاهد 
والنبات  يفيض من جديد  ثم  يفيض ويغيض  النيل 
ينمو ثم يموت ثم ينمو من جديد والشمس تشرق ثم 
القديم  المصري  فأدرك  ثم تشرق من جديد  تغرب 
تشكيل  فى  فكان سببا مهما  الموت  بعد  ما  بالبعث 

وترسيخ العقيدة لديه.
النيل في حساب  القدماء على  المصريين   واعتمد 
نجم  شروق  توافق  مع  وبدأوها  الشمسية  السنة 
والشروق  الفيضان،  مع ظهور  اليمنية  الشعري 
الشرقي مع  األفق  النجم في  ذلك  يعني ظهور  هنا 
السنة ثالثة فصول وقسموا  الشمس ، حيث قسموا 
الفصل أربعة أشهر وسموا الفصول )الفيضان،البذر 
ثالثين  وكان شهرهم  الحصاد(  واإلنماء،وفصل 
يوما وسنتهم 360 يوًما مضاف إليها 5 أيام هي أيام 
النسئ وهي األيام التي فيها األعياد اإللهية الرئيسية 

الخمسة.
نواحي  المصريين في جميع  اعتماد   وبالرغم من 
البالد على النيل، إال أنهم جهلوا منابع النيل فرددوا 
نتيجة سقوط  أنه  اعتقدوا  السماء، كما  أنه آت من 
فقدان زوجها  بكت على  فيه عندما  إيزيس  دموع 
كانوا  الجفاف  وقت  أنهم  إلى  الفتا  أوزوريس، 
عليهم  يعود  حتى  حعبي  لإلله  القرابين  يقدمون 
المجاعة في جزيرة  بالفيضان مثلما جاء في لوحة 
العصر  في  لوحة سجلت  وهي   ، بأسوان  سهيل 
بمصر،  الذي حل  القحط  وتتحدث على  البطلمي 
ولذلك قدم المصري القديم لإلله “حاعبي” القرابين، 

حتى ينعم عليه باالستقرار والخير والنماء.

 بقلم: كلودين كرمة
بقلم : على أبودشيش 

المصرية اآلثار  خبير 

        ابحثوا معى عن السالم لعل احدا يجده فيدلنا 
على سبيله... تشتاق نفسى اليه وتنشده.. نعم تعبت 
من االضطراب والقلق والخوف ؛ وانكسرت من 
؛ وتشوش فكرى من خداع  الظلم  أمواج  عنف 
 . المخادعين  المنتفعين ونفاق  األحباب ومكيدة 
فنادر ان بقى حب بال ألم ، أو ذكرى دون دموع، 
الذهن  أو معزة دون جرح ؛ ويستحيل ان يشرد 
لقد اختلط  القلب..  او يدمى  العين  دون أن تدمع 
الصالح بالطالح واختلطت البهجة باألسي والجمال 

بالقبح والسعادة بالشقاء و السرور بالشجن.. 
فأين لى أن أجد للصفاء مقرا وللنقاء قلبا وللمسرة 
مالمح وللبسمة شفاه وللغبطة قلب وللنشوة عيونا 
تاقت نفسى واشتاق فؤادى  لقد  وللبشاشة وجها. 
المقصد  النية ووضوح  المشاعر وصفاء  لصدق 
؛ أين الرفعة والنبل أين التضحية والبذل ؟ فتشت 
فى  أبيات وسطور  فى  كلمات  إال  أجدهم  فلم 
اطرافها من  وتناثرت  لونها  قد تحول  صفحات 
قدم الزمن ولم يعد لها مقام وال معنى فأصبحت 
من وحى الخيال يحكى عن اساطير ال وجود لها 
إال فى ذهن من نثرها. كيف لنا أن ننادى بالسالم 
واالستقرار ونطلبه من قلوب قد تحجرت ونفوس 
لها  ماليس  تشتهى  قاسية  قد تحولت و نظارات 
إال  تمتد  وأيادى خاطفة ال  لغيرها  فيما  وتطمع 
لتأخذ وتبخل بالعطاء !؟ إن نقمة البخل أصبحت 
ان  الموازين وبدال من  وانقلبت  السائدة  الصفة 
لتكبر اصبحنا نخشى مشاركتها  الفرحة  نتقاسم 
الناس تحزنا  بعيدا وكأن سعادة  تذهب عنا  لئال 
، وأصبحنا  يفقرنا  تمرضنا وغناهم  وصحتهم 
نضن حتى بالمجامالت والكالم الطيب والبسمة 
نشد  بها من سقط وال  لنرفع  أيد حانية  نمد  وال 
الزمن وظلمته األيام وتخلى  أزر من جار عليه 
عنه الخالن. ويل لمن يعطش وال يجد من يرويه 
وال نبع يسقيه فيجف قلبه ويفقد رجاؤه و يضعف 
الجروح  يدواى  فمن  ؛  روحه  وتيأس  عزمه 
ويبعث الروح؟ وكل العجب أن نرفض من قبلنا 
الينا ، و  ، و نحول وجوهنا عن من حن ونظر 
فى وقت ضعفنا شددنا وأخذ بيدنا، ووقت شدتنا 

 ! فياله من شقاء  النجاة..  وألبسنا طوق  انتشلنا 
تعيس من أعطى من قلبه حتى نضب نبعه وعند 
احتياجه فلم يكن من يهتم او يلتفت إليه ! واألعجب 
تنهال عليه االتهامات  العطاء  عندما يتوقف عن 
وتدور حوله التساؤالت وترصده العيون بغضب 
وتتهكم عليه األلسنة.. وكأن محبته وعطاؤه كان 
فرضا وليس على سبيل حب الخير للغير وشهوة 
اسعاد اآلخرين حتى ترتاح نفسه اذ أصبح عونا 
الحياة ‘ أخذ وعطاء ‘ فال بد  وسندا. يقولون أن 
من التبادل فى المشاعر مثل الماديات ولو لم يكن 
هذا التبادل بنفس القدر من الطرفين ، ولكنه يعزز 
الشعور بالرضى والحب ويدعم العالقات ويظهر 
المصدقية فى أبهى صورها فيطمئن المرء وتهدأ 
نفسه فينعم بالسالم فيمتأل محيطه بالسعادة وتزداد 
الثقة ويستمر بالعطاء عن رضى .. ويعمل الجميع 
على تحقيق األهداف بمنتهى الدقة واألمانة فيتغير 
إنسان عن مصلحة  يبحث كل  اذ  وجه مجتمعنا 
اآلخر أيضا وعندئذ ال يشعر أحد بالخوف أو القلق 
على غده ، ويكون آمنا على نفسه وذويه فيبتعد عن 
السلوكيات البغيضة مثل الرشوة والسرقة والظلم 

والبخل الخ.... 
عندما يسعد اإلنسان و يستشعر االهتمام والمحبة 
اقدامه فى طريق  تثبت  الوعود  يختبر صدق  و 
اكثر  الحق ويتطلق بخطى واسعة نحو مستقبل 
بجد وإخالص حتى  العمل  اشراقا عازما على 
القدرة  له  ان  يتيقن  اإلنسانيه حين  بقيمته  يشعر 
مجاله  فى  كل  النجاح  تحقيق  و  اإلنتاج  على 
وأيضا له دور فعال فى التطوير ، فهذا من شأنه 

ان يدفعه إلى االبتكار و االبداع. 
ومن هنا تبدأ انطالقة جديدة لمجتمع يحى ماضيه 
بفخر ، ويعيش حاضره بصدق ، ويبنى مستقبله 
بعزم وإصرار. “ قم بواجبك وأكثر قليال وسيأتى 
المستقبل من تلقاء نفسه “. فهل هذا حلم يصعب 
تحقيقه ؟ الصدق والعمل والمودة ويسودهم العدل 
لنعيم  المؤدية  الطرق  ابسط  الرحمة هم من  مع 
السالم فى عالمنا. “سالم  الحياة ولتثبيت اركان 

لكم ونعمة تفيض بخيرها عليكم”

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت

عيد وفاء النيل 

احبثوا معى عن السالم
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العالناتكم في الرسالة

الدراسة الطويلة نسبياً إلى  تذكير: ال تهدف هذه 
تخوين أوإتهام أحد بالمسؤولية عن ماحدث ويحدث 

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

خالصة الجزءالسابق (رقم ٦):
أهم  السابق عن  العدد  تحدثنا في   
خصائص العهد العثماني؛ كما قرأنا 
في سياق المقاالت السابقة أن الصراع 
والتدخل في شؤون المنطقة بدأ في 
بواكير العهد العثماني، وتحديداً في 
النصف الثاني من القرن السادس عشر. 
كالعادة كانت الدبلوماسية البريطانيا 
أول من شعر بضرورة عمل شيء ما 
من قبل الدول اإلستعمارية للسيطرة 
على المنطقة. بناء على ذلك، قام رئيس 

وزرائها “كامبل بانيرمان” في عام ١٩٠٧ بتشكيل 
بريطانيا وفرنسا  لجنة خبراء في عدة حقول، من 
وبلجيكا وهولندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا، مهمتها 
دراسة أحوال الدول األوروبية، خاصة اإلستعمارية 
منها، والتي قاربت حسب رأيه حافة الزوال. وكانت 
نتيجة تقرير تلك اللجنه أن الخطر األهم في سرعة 
يقطنه  الذي  العربي،  العالم  يكمن في  زوال دولهم 
أناس يتكلمون لغة واحدة، وغالبيتهم يدينون بديانة 
هائلة من  كميات  تحتوي على  وأراضيهم  واحدة، 
الموارد الطبيعية المتنوعة وال يفصل بينهم فاصل 
جغرافي، وقد بدأوا يصحون من سبات طال أمده، 
وال يحتاجون إال إلى قيادة قوية حكيمة ليقيموا دولة 
قوية على أهم بقاع األرض استراتيجياً والتي ستتمدد 

بعدها حكماً باتجاه أوروبا. 
الالفت بتشكيل هذه اللجنه عدم توجيه دعوة مماثله 
هذا  ولكن  معرفتها  من  اتمكن  لم  اللمانيا السباب 
ذلك  منذ  باعتبارها،  إال  تفسيره  يمكن  ال  الغياب 
الحين، وكأنها دوله ‘تغرد’ خارج السرب االوروبي 

وبالتالي عزلها عنه.
أوصت اللجنة باإلجراءات التالية:

وتقسيم  وتفريق  تفتيت  على  المستمر  العمل   .١
هؤالء العرب. 

تحت سيطرة  تكون  كيانات مصطنعة  تأسيس   .٢
الدول اإلستعمارية. 

٣. محاربة أي نوع من أنواع الوحدة بينهم، سواء 
كانت جغرافية أو ثقافية أو دينية أو تاريخية والعمل 

على تقسيم المناطق المأهولة من أراضيهم. 
س  ٤. إلتمام ذلك )ما جاء في الفقرة ٣( اقتُِرح أن تؤسَّ
في فلسطين دولة “فاصلة” مأهولة من أناس غرباء 

أقوياء، معادين لجيرانهم ، أصدقاء للدول األوروربية، 
حريصون على مصالحها. 

وهكذا كانت إتفاقية سايكس - پيكو، 
ووعد بلفور ثم قيام دولة إسرائيل،. 
أما لماذا اختاروا فلسطين بالتحديد؟؟؟؟ 
فألنها تشكل فاصاًل جغرافياً كاماًل 
أفريقيا.  وعرب  آسيا  عرب  بين 
الواليات  أن  بعد  فيما  وسنرى 
المتحدة األميريكيه تبنت توصيات 
تلك اللجنه بعد خروجها من الحرب 
العالمية الثانية كأقوى إمبراطورية 
التاريخ وبدأت بملئ  عسكرية في 
إنسحاب  تركها  التي  الفراغات 
من  التقليدية  اإلستعمارية  الدول 
الدول الُمْسَتْعَمَرة التي خرجت من 
الحرب بإقتصادات شبه منهارة.  

مما الشك فيه أن الواليات المتحدة 
األميريكية قائدة الدول الغربية التي 
ال يمكنها الخروج عن طاعتها خاصة 
في الشؤون الخارجية، وبالتالي تعتبر 
الالعب والمقرر الرئيسي بمصير سورية، منذ اليوم 

األول لبداية الحراك.  
لهذا السبب سأحاول تقسيم العدد القادم إلى قسمين. 
األول يتضمن مصالح الواليات المتحدة في سورية 
والقسم الثاني ماهي أهدافها النهائية فيها والقرارت 
واإلجراءات التي اتخذتها لتحقيقها، حسب مراكز 
السياسيين  والمستشارين  واألبحاث  الدراسات 
عامة  اإلدارات  يزودون  الذين  واإلستراتيجيين 
وإدارتي أوباما وترامپ خاصة باألفكار والخطط 
السياسية واالستراتيجية بالنسبة للموضوع السوري. 
من الجدير بالذكر، أنه تزامن مع انتشار التيارات 
األحزاب  صعود  الغرب  في  القومية  الفكرية 
في  اإلستقالل  بداية  مع  في سورية  اإليديولوجية 
منتصف أربعينيات القرن الماضي كحزب البعث 
الشيوعي  السوري والحزب  والقومي اإلجتماعي 
التي بدأت صراعات إيديولوجية بين بعضها البعض 
من جهة ومع جماعة )حزب( اإلخوان المسلمين، 
تلك  ونشاط  سلوك  اتسم  “ولقد  أخرى.  جهة  من 
الدوغمائيه...... بالعقلية  اإليديولوجية  األحزاب 
ونظر كل حزب إلى الحزب اآلخر كمنافس على 
اكتساب ثقة الشعب وكعدو. “هذه العقلية المحدودة 
كانت ضد  فيه ألن خالفاتها  مانحن  إلى  أوصلتنا 
مصلحة الوطن، عن غير قصد، بداًل من اإلتفاق 
على تداول السلطه والعمل على مصلحته لكان”ربما 

الوضع مختلف.”
ساجاول انهاء سلسلة المقاالت هذه في العدد القادم 
مع ذكر بعض النصائح المقتبسة وفي نهايته أذكر 
التي  المعلومات  منها  استقيت  التي  المراجع  أهم 

نقلتها لكم 

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

بقلم: سليم خليلصدق أو ال تصدق... »الدوالر ستور«  جيتاح مشال أمريكا باملقابل  ختسر املتاجر الكبرية األسواق
الدوالر ويشترون سلعا أحيانا ال  الشعب يتسوقون أسبوعيا من محالت  المواطنين ومن كافة شرائح  كافة     
يحتاجونها نظرا لرخص قيمتها وأشكالها الجديدة وال يهم إذا كانت ذات السلعة موجودة في البيت لكن منظرها وشكلها 

يوحي بأنها أصبحت قديمة مقارنة مع الشكل الجديد المعروض .
األسعار الزهيدة  تجلب الزبائن ؛  بدأت  محالت  الدوالر  بتشكيلة سلع عديدة   وتوسعت لنجد فيها المواد الغذائية 

المعلبة  واأللبسة وأدوات التنظيف  والمكتب  والتجميل  وألعاب األطفال   إلخ  إلخ  … 
حاليا يوجد في الواليات المتحدة ثالثين ألف  متجرا  -٣٠٠٠٠- .  منذ عشر سنوات كان العدد عشرين ألفا.  تملك 

شركة Wallmart العمالقة  ٤٧٠٠  متجرا  وتعتبر  أكبر شركة  مبيع  بالمفرق  في شمال أميركا .
تفتتح شركات الدوالر ستور محالتها في مناطق ذوي الدخل المحدود واألدنى  وبذلك  يصعب على شركات - 
السوبر ماركت - المتواجدة في األرياف الحفاظ على حجم مبيعات معين يساعدها على تأمين العمل لما لديها من 
عمال وبذلك تُجَبر على تخفيض ساعات العمل لعمالها أو إغالق األبواب ؛ لذلك  بدأت بعض المدن منع انتشار 

هذه المحالت حفاظا على استمرار المحالت الكبيرة بنشاطها وضمان العمل لعمالها .
المصنعة والمعلبة  الغذائية  المواد  الدوالر تشكيلة كبيرة من  تبيع اآلن محالت  العاملة  اليد  إلى مشاكل  باإلضافة 

الرخيصة يشتريها ذوي الدخل المحدود واألدنى لرخصها دون االهتمام بما فيها من غذاء ضروري للصحة كما أنها 
أكدتها دوائر الصحة في  تقارير  المأكوالت الطازجة والخضار والفواكه الضرورية والمفيدة للصحة؛ هذه  تبيع  ال 
الواليات المتحدة التي باشر العمل على إيجاد حلول لهذه  القضية  بمنع  الترخيص  لمحالت  الدوالر ستور وتشجيع 

متاجر بيع الخضار والفواكه والمأكوالت الطازجة.
تتحكم اآلن باألسواق  لتحتكر األسواق وتبين أن ثالث شركات  الشركات الصغيرة  الكبيرة  الدوالر  تبتلع شركات 
وتخطط لفتح خمسة وعشرين ألف متجرا أكثرها في المناطق الريفية حيث دخل الفرد السنوي يقدر بعشرين ألف 

دوالر. 
منذ ثالثة عقود  بدأت محالت الدوالر باالنتشار وتؤكد اإلحصائيات أن التوسع السريع بدأ بعد االنهيار االقتصادي 

عام - ٢٠٠٨- الذي أجبر أكثر السكان على شد الحزام والتفتيش على السلع الرخيصة.
تتحدث التقارير عن أن المساحة الضرورية لمحل دوالر -٧٠٠٠- قدم مربع أما محالت بيع المواد الغذائية والخضار 
إلى بضعة عمال  الدوالر تحتاج  إلى  - ٤٠٠٠٠ - قدم مربع؛ كما  أن محالت  المواد األخرى تحتاج  والفاكهة مع 
العمال يوميا لتحضير الخضار والفاكهة والمأكوالت  إلى عدد كبير من  المحالت األخرى تحتاج  بينما  إلدارتها 

الطازجة باإلضافة إلى غرف التبريد والثالجات لحفظها؛ كما ثبت أن المحالت 
الكبيرة تنخفض  أرقام مبيعاتها فور افتتاح  دوالر ستور  في  جوارها وتخسر 
كافة المبيعات باستثناء الخضار والفواكه التي ال تتعامل بها محالت الدوالر 
والتي ال تباع إال طازجة وهي عرضة  للتلف  وبذلك تخسر بيع المواد األخرى 

التي  تؤًمن ربحا  مضمونا  .
انتشار محالت  للحد من  العامة  الحفاظ على الصحة  نتيجة ضغوط منظمات 
الخضار والفاكهة  ببيع  بالوعود  الدوالر   إدارات  شركات  الدوالر  باشرت 

والمأكوالت الطازجة في محالتها .
ًتعتبر  فروعا   العاملة  في  كندا  المتحدة وأكثر  الشركات   الكندية شبيهة بأسواق الواليات  التجارية  إن  األسواق 
للشركات األميركية ؛ وتربط  البلدين  معاهدات تجارية  تُخضع األسواق لشروط  موحدة  وتعاني أسواقنا  من ذات 
الصعوبات  وهذا ما نشاهد في إغالق أبواب محالت كبيرة وشركات تملك مئات المتاجر الكبيرة   - سوبر ماركت - 

وخسارة العمل آلالف العمال والموظفين. 
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قلب  دعي 
سرائره عليه  فاضت  من 

سرائرْه      عليه  فاضت  من  قلب  دعي 

بدا          م��ا  غير  ل��ي  ح��ب  ال  تلومينني 

َع��ا             أو  ُذّم  مل��ن  ب��ي��ٌد  ُم���ت���رٌع  أن���ا 

فمي         رابَهم  ُم��ْذ  األح��زاِن  كاظم  أنا 

جرى          مبا  العليَم  لسَت  عاذلي  أي��ا 

تلوُمُه            لسَت  ال��ي��مِّ  ف��ي  يُلق  وَم��ن 

اجلوى         وتثِقلني  عّني  الِبلى  أزي��ُح 

جنى       ملا  معصمنِي  ذي  يكْن  لْم  ولو 

ألنّني       فارفْق  العذِل  قسر  ذقَت  فإْن 

فشٍل         ِم��ن  ال��ي��وَم  اعتراني  ما  رأوا 

سيدري األلى ألقوا على َمطمعي اخلنا 

الُعا       مدخِل  في  األج��داث  كانِت  إذا 

دروْا     وما  فخرا  القوَم  سأعطي  فإني 

أنهْم              يُ��ب��ِد  حل��ُظ��ه��ْم  ع��ب��اٌد  حل��ان��ي 

مثاٌ           احلشا  يلقى  ل��م  ال��ن��اُس  وذا 

لهْم           فتى  واب��ت��ان��ي  إَل��ه��ي  ب��ران��ي 

مضيَفهْم        غيري  الرحماُن  لقَي  فما 

وغايتي      دمعي  األن��ظ��ارِ  ع��ِن  أص��وُن 

الّسنا         لُه  أطفي  البدرَ  أناجي  وملّ��ا 

َديْننا           تدفُع  األش��ج��اُن  ه��ِل  أنيسي 

عمرنا        تُرجُع  األم��راُس  ه��ِل  أنيسي 

سيُفُه          وارت��دَّ  الِغطريُف  أجفَل  لقد 

ع��اذرُْه الوجد  في  واس��اه  ملن  وطوبى 

فاطُرْه للحسن  املِعتاق  وما  لَطرفي 

ن��اظ��ُرْه ويُ���ع���ذُل  ٍر  َش����زْ ن��ظ��ٍر  وذو 

عشائُرْه ف��اُه  تْسق  لم  شاعر  أن��ا 

يُشاِورُْه ال  يشتهي  إن  الفتى  ف��ؤاد 

جت��اورُْه وْه��ي  النجاَء  يبصر  كمن 

أس��اورُْه املعصمنِي  ذي  أثقلْت  كما 

بواتُرْه كّلْت  الهيجاء،  نفسه  على 

تُ���ن���ارُ ض��م��ائ��ُرْه ال  ل��ق��وٍم  ص��ب��يٌّ 

تعايُرْه حني  كالِغمِد  أنني  نسوا  وقْد 

أغ���ادرُْه ال  امل���دى  ف��ي  مقيم  ب��أن��ي 

داب��ُرْه فُيقطُع  يأتي  الفتى  وك��ان 

آخ���ُرْه ال��ل��ي��ِل  م��ن  يغفو  ال���ذي  أّن 

ن��اص��ُرْه واهلل  أي��دي��ِه  صنعْت  كمن 

دواِئ��ُرْه وقومي  دهر  أنني  سوى  لهْم 

جرائُرْه عنُه  تنجلي  ال  يجترْم  ومن 

مقابُرْه إال  ال��ق��وَم  تضيُف  وليس 

مضافُرْه يُثاُب  يسعلى  للعا  ومن 

ب��وادرُْه دمعي  أض��راِس  ِم��ن  وتُسبُق 

مصادرُْه الّنواَح  تكفي  أم  النوِم  ِمَن 

غدائُرْه اجل��واَد  تُنجي  أم  املهِد  إلى 

تسايُرْه واجل����واُء  ميشي  ع��اَد  وم��ا 

شعر: السنمار محمد علي الكناوي      

بقلم: سونيا الحداد

» نظفوا داركم قبل أن يقضي 
عليكم طاعونكم!«

الدينية  بقيمكم  فلقتونا  العرب  ايها  وهللا   
والثقافية واإلنسانية  وكل ما هو على وزن 
النيّة هذا.... منذ قرن وأنتم تملكون اكبر ثروة 
الجوامع  تشيدون  بها؟  فعلتم  ماذا  العالم،  في 
المدارس األصولية  األثمان وتنشؤون  بأبهظ 
تحت شعار المدارس الدينية،. رمال تذرى في 
بينما تخرجون دواعش ُصعقت  العباد،  عيون 
والتفرقة  والشر  والحقد  القتل  ينشرون  عقولهم 
حيثما حلوا.  تمولون بالماليين هؤالء الشياطين 
يثوروا ويخربوا  دولة كي  لكم في كل  عمالء 
دولهم، يقسموا مجتمعاتهم النشاء دول إسالمية 
قلب دول مستقلة… تطضهدون وتقتلوا  في 
التفكير  يتجرأ على حتى  المفكرين وكل من 
بسره… كل هذا والفقر المدقع ينتشر في جميع 
أطنابها،  ما زالت تضرب  اراضيكم، واألمية 
تمّنون  الطرقات،  يملؤون  والفقراء  واليتامى 
عليهم بأعمالكم الخيرية الواهية مقابل ثرواتكم 
الهائلة المسروقة من أفواه شعوبكم ومن أموال 
الدين  باسم  كلي  باستبداد  تحكمون  الحجاج… 
ما هو عجب.   والحسب وكل  والنسب  والقبيلة 
التي  الفلسطينية  بالقضية  تتاجرون  وأنتم  قرن 
تعتبرونها مقدسة وأنتم في الخفاء احقر العمالء 
المقدسات اال وهي  اقدس  تبيعون وتشتروا 
الطيب  العربي  االنسان  اإلنسان، هذا  كرامة 
الذي يضع كل ثقته بحيتان ألمال والسلطة خوفا 

من هللا وخوفا من الغير يحلم بيوم أفضل! 
شعوب ال تعرف معنى كرامة اإلنسان والحرية 
أفكار  بل  المحلية  ثقافتها  من  ليست  ألنها 
الكفار ويحاولون طمسها  بلد  مستوردة من 
تنتقد من  بها. شعوب  ينادي  قتل كل من  أو 
باإلسالميين األصوليين ومسوخهم وتعمل  يذم 
بلد  الشيطانية في  فلسفتهم  لنشر  ما بوسعها 
القيم  يهتدون، ويحدثونك عن  لعلهم  الكفار 
والنشامة  واألصالة والحضارة وكل هراء 

هراء هراء.....
المستحيل  الغرب وتعملون  بلدان  الى  تهربون 
من أجل قبولكم فيها طلبا للحرية والعدل وكل 
ما يميزها عنكم، ثم وبكل وقاحة تبدأون بنشر 
خالياكم المسمة في إرجائها، سرا وعلنا وبكل 
وتتهمونهم  بازدراء  اليهم  تنظرون  وقاحة 
والتعصب،  والتفاهة  بالنجاسة  الرحمة،  بعدم 
بها من أجل  تنعمون  التي  الحرية  مستغلين 

أما  بينهم…  لنشر سمومكم  قوانينهم  استغالل 
والثقافة  العلم  أهل  أنفسهم من  يعتبرون  من 
فائدة منهم ترجى في أي  الغرب،  فال  هنا في 
نوع من  أي  التمهيد إليجاد  في  يسمح  قد  عمل 
الحلول ألية قضية سواء إجتماعية ام فكرية أم 
سياسية تعاني منها بلدانهم والتي كانت السبب 
الرئيسي في هجرتهم، بل األسوأ أنهم يتباهون 
بقيمهم السامية التي لم يصل اليها الغرب بعد. 
المبكية المضحكة،  بالنسبة لقضية فلسطين  أما 
بكاء  والمقاالت واألدب  القصائد  يكتبون  فهم 
على األطالل، ويصفقون كل أصولي هدفه 
الخارطة… كالم  إسرائيل عن  الوحيد محي 
يقال  بما  ايمان  او حتى  دون فحوى وال جدية 

ولكنه وسيلة إعالمية لبيع إنتاجاتهم العقيمة.
فلقتونا وأنتم تحدثوننا عن فضلكم في نشر العلوم 
وأنتم ال فضل  بسببكم  الحالي  العالم  وتطور 
الحضارات  اجمل  احتليتم  أنكم  أكثر من  لكم 
بالسيف واإلرهاب وأخذتم علومها وأساليب 
عيشها وعلمائها تستفيدون منهم وأكثرهم قتلوا 
بأشنع الطرق.  وها ان الغرب الذي تضحكون 
الوسطى  العصور  بانه كان وسخا في  عليه 
الذهبي قد سبقكم  جاهال يوم كنتم في عصركم 
ضوئية  سنوات  قصيرة،  زمنية  فترة  وفي 
المتمدنة والسهلة  الحياة  اليوم  تعيشون  وبتم 
والبكاء  المقارنة  كفوا عن مهزلة هذه  بفضله. 
بيوتكم من  بتنظيف  على األطالل واهتموا 
األصوليين، هذا الطاعون الذي سيقضي عليكم  
أمة  الوسطى!  العصور  الى  انتم  ويعيدكم  أوال 
مريضة جدا وبحاجة الى عالج مكثف وفوري، 
ال ادري كيف طالما هناك خطوط حمرعلى كل 
شيء!!!! وعدم تقبل االخر المختلف على قدم 

المساواة تطبيقا لشريعة هللا!!! 
ايتها األمة النائمة على وسادة الجهل والتعصب 
الدماء  انهر  إيقاف  والحقد اصحي وحاولي 
انهم  اال  لهم  ذنب  ابرياء ال  دماء  تسيل.   التي 
ولدوا بينكم وبجواركم ... تبا لكم متى ستتحرك 
القبلية،  بعيدا عن روح  االنسان   فيكم كرامة 
للكرامة طعما!!!! عويل  تعرفون  يا من ال 
اليتامى واألرامل واألطفال الجياع لعنة عليكم  
ووصمة عار!... اياكم ثم اياكم ان تحدثونا عن 
الغدر  فأنتم رفعتم كاس  الغرب وجرائمه  ظلم 

والعمالة عاليا وسبقتم جميع االمم!!! 

العراق يودع األمني العام الحتاد األدباء 
والكتاب إبراهيم اخلياط

يوم  بغداد  ودعت    
الخميس الشاعر والكاتب 
األمين  الخياط  إبراهيم 
العام  لالتحاد  العام 
في  والكتاب  لألدباء 
ليل  توفي  الذي  العراق 
األربعاء إثر حادث سير.
وكان الخياط )59 عاما( 
في طريقه من محافظة 
العاصمة  إلى  دهوك 
المتحدث  برفقة  بغداد 
الشاعر  االتحاد  باسم 
عندما  السراي  عمر 
التي  السيارة  تعرضت 

تقلهما لحادث مروري توفي الخياط على أثره وأصيب السراي بإصابات بسيطة.
وانطلقت جنازة الخياط بعد ظهر يوم الخميس من مقر االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق بوسط بغداد.
وقالت وزارة الثقافة في بيان إن الخياط ”لعب أدوارا محورية بنشاطات االتحاد العام وفعالياته المتعددة، 
كما كان شاعرا أثرى مكتبة األدب بالعديد من الكتب والمقاالت التي ستخلد اسمه بالجمال واإلبداع والفكر 

القويم“.
ورثاه رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني وعدد من 
المؤسسات الثقافية المحلية والعربية منها االتحاد العام للصحفيين العرب الذي قال في بيان إن نبأ رحيله 
”ترك وقعا مؤلما على الوسط األدبي في العراق والعالم العربي لما عرف عنه من تواضع وإصرار على 

العمل من أجل خدمة زمالئه األدباء والكتاب العراقيين في جميع المحافل األدبية“.
ولد الخياط في محافظة ديالى عام 1960 وتقلد العديد من المناصب منها مدير اإلعالم في وزارة الثقافة 

والمتحدث باسم االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق.
من أبرز دواوينه الشعرية )جمهورية البرتقال( كما كان يكتب عمودا أسبوعيا بصحيفة طريق الشعب التي 

تصدر عن الحزب الشيوعي العراقي.
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من جريدة ميم )ثقافة(

بقلم: الدكتور غازي الفنوش
إلى  متوجها  السفينة  على  مبحرا  األسقف  كان    
هناك  كان  السفينة  نفس  على  ـُْره،  َدي بها  التي  المدينة 
لزيارة  المدينة  لنفس  متوجهين  الحجاج  من  مجموعة 
مواتية  الريح  سهلة،  كانت  الرحلة  المقدسة.  أماكنها 
السفينة  ظهر  على  الحجاج  تجمع  مناسب.  الجو  و 
أيضا صعد  الحديث، األسقف  يتبادلون  أو  يأكلون  إما 
الحظ  حوله،  ما  متفقدا  سيره  أثناء  السفينة،  لسطح 
مجموعة من الرجال قرب مقدمة السفينة ملتفين حول 
البحر، توقف األسقف  إلى  صياد كان يحادثهم مشيرا 
و نظر إلى المكان الذي يشير الصياد إليه، لكنه لم ير 
شيئا مميزا سوى بريق مياه البحر تحت أشعة الشمس. 
إقترب األسقف من الصياد و ممن حوله، لكن الصياد 
عندما رآه توقف عن الكالم و خلع قبعته إحتراما، باقي 

المتجمعين أيضا خلعوا قبعاتهم و انحنوا برئوسهم. 
تفعلون  كنتم  ما  أقاطع  أن  أريد  ال  األسقف:  لهم  قال 
أصدقائي، حضرت فقط ألستمع لما يقوله هذا الرجل 

الطيب.
رد أحدهم قائال: الصياد كان يحكي لنا عن النـُساك.

السفينة و يجلس  إلى جانب  يتجه  سأل األسقف و هو 
أن  يهمني  عنهم،  إخبرني  نـُساك؟  أي  على صندوق: 

أسمع حكايتهم، ما الذي كنت تشير إليه؟
أجاب الصياد مشيرا إلى نقطة على بعد و إلى اليمين 

قليال: هذه الجزيرة الصغيرة هناك.
أضاف: هذه هي الجزيرة حيث يقيم النـُساك كي يبلغوا 

خالص أرواحهم.   
سأله األسقف: أين الجزيرة؟ ال أرى شيئا!

أجاب الصياد: هناك على بعد، أنظر لو سمحت حيث 
أشير، هل ترى هذه السحابة الصغيرة؟ أسفل منها و 

إلى اليسار قليال تجد الجزيرة.
أمعن األسقف النظر لكن عينيه الغير مدربتين لم تريا 

سوى الماء يبرق تحت أشعة الشمس.
ـ ال أستطيع رؤيتها. لكن من هم النـُساك الذين يعيشون 

عليها؟
أجاب الصياد: إنهم رجال مقدسون، لقد سمعت عنهم 
السنة قبل  تتح لي فرصة لرؤياهم حتى  لم  كثيرا لكن 

الماضية.
حكى الصياد كيف أنه أثناء خروجه في البحر ليصطاد 
الليل و لم يعرف أين  عـُِزل على هذه الجزيرة خالل 
كوخا  شاهد  الجزيرة  يتفقد  هو  بينما  الصباح  في  هو، 
طينيا و بجواره رجل، بعدها ظهر إثنان آخران، بعدما 
أطعموه و عاونوه على تجفيف أغراضه ساعدوه على 

إصالح قاربه. 
سأله األسقف: و كيف كانوا يبدون؟

يرتدي  الظهر،  منحني  الحجم،  أحدهم رجل صغير  ـ 
مالبس الكهنة، أكيد عمره أكثر من المئة سنة لدرجة 
دائم  لكنه  االخضرار،  بعض  يشوبه  ذقنه  بياض  أن 
االبتسام. الثاني أطول منه لكنه هو أيضا عجوز جدا، 
لونها  ذقنه عريضة  يرتدي مالبس مزارعين ممزقة، 
رمادي يميل لإلصفرار، هو رجل قوي، قبل أن أتمكن 
من مساعدته إلصالح قاربي قلب القارب بمفرده كأنه 
طويل  الثالث  مبتهجا.  و  عطوفا  يبدو  أيضا  هو  دلو، 
و تصل  الجليد  مثل  بيضاء  ذقنه  و  ملحوظة،  بطريقة 
يرتدي  ال  غزيرين،  بحاجبين  جاد،  هو  ركبتيه،  حتى 
على  مربوطة  القماش  من  قطعة  سوى  مالبس  أي 

وسطه.
سأله األسقف: هل تحدثوا معك؟ 

حتى  قليل  حديثهم  و  صامتين،  كانوا  الوقت  أغلب  ـ 
اآلخران  يفهمها  نظرة  ينظر  قد  أحدهم  بينهم.  فيما 
بدون حديث. سألت أطولهم إذا كانوا قد عاشوا في هذا 

المكان زمنا طويال، فعبس و تمتم بشيء كما لو كان 
غاضبا، الناسك العجوز ربت على يده و إبتسم فهدأ، ثم 
قال لي »فلتنزل رحمة هللا علينا« ثم إبتسم مرة أخرى.
الجزيرة،  السفينة من  إقتربت  يتكلم  الصياد  بينما كان 
أحد الركاب قال و هو يشير بيده: ها هي تبدو واضحة 

يا صاحب القداسة إذا أردت أن تراها.
نظر األسقف فعال و رأى الجزيرة حيث أشار الرجل. 
بعد أن حملق فيها برهة ترك األسقف مقدمة السفينة و 
إتجه إلى مؤخرتها، سأل البحار المنوط بالدفة: ما إسم 

هذه الجزيرة؟ هذه، هناك.
ـ ال إسم لها، هناك العديد مثلها في البحر بدون إسم.

يعيشون عليها بغرض تطهير  ـ هل هناك فعال نساك 
أرواحهم؟

ـ هذا ما يقولون يا صاحب القداسة، لكن ال أدري إذا 
لكن  أنهم رأوهم،  يقولون  الصيادون  ذلك حقيقة،  كان 

بالطبع قد يكونون كذابين.
هؤالء  أرى  و  الجزيرة  هذه  على  نرسي  أن  أود  ـ 

الرجال. كيف يمكنني ذلك؟ 
ـ السفينة ال يمكنها أاالقتراب من الجزيرة، لكن يمكنك 
أن تأخذ قاربا لهناك. من األفضل الحديث مع القبطان.
هؤالء  أرى  أن  أود  األسقف:  له  فقال  القبطان  حضر 

النـُساك، هل يمكن أخذي بقارب إلى الجزيرة؟
حاول القبطان إثناءه فقال: بالطبع يمكن لكننا سنخسر 
الكثير من الوقت، ثم بعد إذن قداستك الرجال الهرمون 
أنهم رجال عجائز  لقد سمعت  ال يستأهلون إهتمامك، 
كأنهم سمك  و  يتحدثون  يفهمون شيئا و ال  مخابيل ال 

البحر.
أجاب األسقف: أرغب في أن أراهم و سأدفع لك مقابل 

مجهودك و الوقت الذي ستخسره.
و على  الطلب  هذا  للتخلص من  هناك طريقة  يكن  لم 
مقعدا  أحضروا  الجزيرة.  تجاه  السفينة  تحركت  ذلك 
جميع  لألمام،  ينظر  المقدمة  في  جلس  و  لألسقف 
اخذوا  و  المقدمة  في  اآلخرون  هم  تجمعوا  الركاب 
بالبصر  يتمتعون  الذين  الجزيرة، هؤالء  يحملقون في 
صخور  تفاصيل  يروا  أن  اآلن  بإمكانهم  كان  الحاد 
رأى  الركاب  أحد  أخيرا  الطيني،  الكوخ  ثم  الجزيرة 
و  مكبرا  منظارا  أخذ  القبطان  أنفسهم.  الثالثة  النساك 
هناك  فعال  قال:  ثم  لألسقف  أعطاه  خالله  النظر  بعد 
يمين  على  هناك  الشاطيء،  على  يقفون  رجال  ثالثة 

الصخرة الكبيرة. 
أخذ األسقف المنظار، وجهه و تمكن من رؤية الثالث 
ثالث  ثم  منه،  أقصر  اآلخر  و  طويل  أحدهم  رجال، 
الشاطيء  على  واقفين  كانوا  منحني،  و ظهره  ضئيل 

يمسكون بأيدي بعضهم البعض.
يمكنها  ال  السفينة  قال:  و  لألسقف  إلتفت  القبطان 
اإلقتراب أكثر من ذلك يا صاحب القداسة، إذا رغبت 
في الذهاب يجب أن تستقل قارب بينما نرسو نحن هنا.
األشرعة  بالمرساة و طويت  الممسكة  الحبال  أرخيت 
سيقومون  الذين  البحارة  داخله  قفز  قارب،  أنِزل  ثم 
جانب  على  سلم  على  األسقف  نزل  بينما  بالتجديف 
السفينة و أخذ مقعده داخل القارب. جدف البحارة بقوة 
و أسرع القارب نحو الجزيرة. عندما إقتربوا شاهدوا 
الثالثة رجال العجائز، رجل طويل يرتدي فقط قطعة 
الطول  متوسط  آخر  وسطه،  عند  مثبتة  القماش  من 
جدا  عجوز  الثالث  مهلهلة،  مزارعين  مالبس  يرتدي 
الثالثة  بالي،  قامته و يرتدي رداء كاهن  العمر  أحنى 

يقفون ممسكين بيد بعض.
نزل  بينما  الشاطيء  على  القارب  البحارة  أرسى 
أحنوا  العجائز  رجال  الثالثة  الجزيرة.  إلى  األسقف 
رءوسهم لألسقف فأعطاهم بركاته، عندها إنحنوا أكثر 

فبدأ األسقف يتحدث إليهم:
ـ لقد سمعت يا رجال الرب أنكم تعيشون هنا لخالص 
أرواحكم و تصلون للرب من أجل اإلنسانية، أنا خادم 
و  أرعى  أن  الرب  بواسطة  أُمرت  المتواضع،  يسوع 
أعلم عباده، لذلك رغبت في رؤيتكم يا خدام الرب و 

أن أفعل ما في وسعي كي أعلمكم.
ظلوا  لكنهم  إبتسموا  و  لبعض  نظروا  الثالثة  الرجال 

صامتين، األسقف أكمل حديثه:
أرواحكم؟ و كيف  لهداية  تفعلونه  الذي  ما  لي  قولوا  ـ 

تخدمون الرب على هذه الجزيرة؟
و  جدا  العجوز  رفيقه  إلى  نظر  و  تنهد  الثاني  الناسك 

الذي إبتسم لألسقف و قال:
ـ ال ندري كيف نخدم الرب، نحن نخدم و نساعد أنفسنا 

فقط.
سألهم األسقف: لكن كيف تصلون للرب. 

ـ نحن نصلي بهذه الطريقة
ثم أنشد »أنت ثالثة و نحن ثالثة فأنعم علينا برحمتك« 
للسماء  أنظارهم  ثالثتهم  ذلك رفع  العجوز  قال  عندما 
علينا  فأنعم  ثالثة  نحن  و  ثالثة  »أنت  معا  رددوا  و 

برحمتك«. األسقف إبتسم و قال:
لكنكم  المقدس،  الثالوث  عن  شيئا  سمعتم  أنتم  أكيد  ـ 
حبي  على  حزتم  لقد  المناسبة.  بالطريقة  تصلون  ال 
لكنكم ال  الرب،  إسعاد  تحاولون  أنتم  الرب،  يا رجال 
الصالة،  طريقة  ليست  فهذه  تعبدونه،  كيف  تعرفون 
و  أنا  صلواتي  ليست  أعلمكم،  سوف  و  لي  إستمعوا 
تعاليمه  في  الرب  بها  أمر  كما  الصالة  طريقة  لكنها 

المقدسة لكل البشرية. 
تجلى  الرب  أن  كيف  للنساك  الشرح  في  األسقف  بدأ 
و  اإلبن  الرب  و  األب  الرب  عن  أخبرهم  لإلنسان، 

الرب الروح القدس. قال لهم:
علمنا  قد  و  أرواحنا،  ينقذ  كي  لنا  نزل  اإلبن  الرب  ـ 

كيف نصلي، إنصتوا و كرروا بعدي:
و  »أبانا«  األسقف  بعد  ردد  األول  العجوز  »أبانا«، 
قال »أبانا«. »يا من في  الثالث  و  قال »أبانا«  الثاني 
السماوات« أكمل األسقف، الناسك األول ردد »يا من 
فقد أخطأ في قول  الثاني  الناسك  أما  السماوات«،  في 
ترديد  يستطع  لم  أيضا  الطويل  الناسك  بينما  العبارة، 
يستطع  فلم  فمه  على  شعره  سقط  لقد  الكلمات،  هذه 
فمه  جدا ألن  العجوز  الناسك  حتى  بوضوح،  الحديث 
خالي من األسنان عندما حاول تكرار الكلمات خرجت 
كأنها همهمة غير مفهومة. كرر األسقف العبارة مرة 
جلس  بعده،  تكرارها  الثالثة  الرجال  حاول  و  أخرى 
األسقف على حجر بينما العجائز واقفين أمامه يراقبون 
فمه ينطق الكلمات و يكررون ما يسمعونه. خالل اليوم 
بطوله األسقف عمل جاهدا مكررا كل كلمة عشرون، 
بعده،  يكررون  الثالثة  الرجال  و  مرة  مئة  ثالثون، 
أخطأوا فصحح لهم أخطاءهم و جعلهم يعيدونها مرات 

و مرات.
يقولون  كيف  علمهم  حتى  الجزيرة  األسقف  يغادر  لم 
صالة الرب، لم يكتف بأنهم يرددون بعده لكنه علمهم 
الوسط  الرجل  مساعدته.  دون  بأنفسهم  يقولونها  كيف 
كان أول من تعلم و ردد الصالة كاملة بمفرده، األسفق 
جعله يكررها مرات و مرات و أخيرا تمكن اآلخران 

أيضا من تالوتها.
بدأت الدنيا تظلم و ظهر القمر فوق البحر، عندها قام 
أمامه  إنحنوا  غادرهم  عندما  للسفينة،  ليعود  األسقف 
إحتراما و تقديرا حتى المسوا األرض. رفعهم األسقف 
أن  منهم  طالبا  منهم  واحد  كل  قـَبـَل  و  ركوعهم  من 
يصلوا كما علمهم، ثم إستقل القارب في طريقه للسفينة. 
سمع  يجدفون  البحارة  و  القارب  في  جالس  هو  بينما 

الثالثة  النساك 
لهم،  علمها  كما  الرب  صالة  عاٍل  بصوت  يرددون 
أصواتهم  ضعفت  السفينة  من  القارب  إقترب  عندما 
رؤيتهم  الممكن  من  كان  لكن  مسموعة  تعد  لم  حتى 
الشاطيء،  على  تركهم  كما  واقفين  القمر  أشعة  تحت 
على  الطويل  بينما  المنتصف  في  الضئيل  العجوز 

اليمين و متوسط الطول على الشمال.
و  توا  المرساة  ُرِفَعت  للسفينة  األسقف  وصل  عندما 
في  السفينة  أبحرت  و  الريح  فمألها  األشرعة  ُفِرَدت 
طريقها. جلس األسقف على مقعد في مؤخرة السفينة 
ناظرا إلى الجزيرة، لبعض الوقت كان يستطيع رؤية 
يمكن  مازالت  الجزيرة  أن  رغم  إختفوا  ثم  النساك 
إال  يبق  لم  و  أيضا  الجزيرة  إختفت  أخيرا  و  رؤيتها، 

مياه البحر تخفق تحت أشعة القمر.
الحجاج أووا لمضاجعهم كي يناموا، و السكون شمل 
من  لكن  النوم  في  األسقف  يرغب  لم  السفينة.  سطح 
حيث  البحر  إلى  يرنو  أخذ  السفينة  مؤخرة  في  مقعده 
الجزيرة لم تعد مرئية، أخذ يفكر في الرجال العجائز 
الصالحين، إستعاد كيف كانت سعادتهم لتعلمهم صالة 
الرب، شكر األسقف ربه ألنه أرسله لمساعدة و تعليم 
هؤالء الصالحين. هكذا جلس يفكر و يحملق في مياه 
أبيضا  القمر. فجأة شاهد شيئا  تلمع تحت أشعة  البحر 
على  القمر  يلقيه  الذي  المضيء  الشريط  على  المعا 
مياه البحر، هل كان ذلك طائر نورس أو شراع قارب 
الشيء  هذا  ناظريه على  األسقف  براق، ركز  صغير 
بنا  أكيد سيلحق  يتبع سفينتنا  قارب  لعله  و هو يخمن. 
سريعا لقد كان بعيدا جدا من لحظات لكنه اآلن أقرب 
شراعا،  له  أرى  ال  ألني  قاربا  هذا  ليس  ال،  بكثير، 
و  يتبعنا  فهو  الشيء  هذا  هو  عما  النظر  بغض  لكن 
هو  ما  على  االستدالل  يستطع  لم  سريعا.  بنا  سيلحق 
هذا الشيء، إنه ليس قاربا و ليس طائرا و ال سمكة، 
هو أكبر من أن يكون رجال باإلضافة إلى أن رجال ال 
يمكنه أن يكون في منتصف البحر هكذا. وقف األسقف 
و قال للبحار الذي يتحكم في دفة السفينة: أنظر هنا، 
ما هذا يا صديقي؟ ما هذا؟ كرر األسقف سؤاله رغم 
الثالثة  النساك  الشيء،  هذا  هو  ما  بوضوح  رأى  أنه 
يجرون فوق سطح الماء، لونهم أبيض براق، ذقونهم 
بسرعة  السفينة  من  يقتربون  تلمع،  الرمادية  الطويلة 
ترك  و  نظر  البحار  تتحرك.  ال  السفينة  كانت  لو  كما 
الدفة من رعبه صائحا: يا إلهي، النـُساك يعدون خلفنا 

فوق سطح الماء كما لو كانوا يعدون على األرض.
عندما سمعه الركاب قفزوا من فراشهم و تجمعوا عند 
مؤخرة السفينة، عندها رأوا النساك يقتربون ممسكين 
بأيدي بعض و هم يشيرون للسفينة كي تتوقف. الثالثة 
كانوا يتزحلقون على سطح الماء دون تحريك أقدامهم. 
النـُساك،  بها  لحق  الوقوف  السفينة من  تتمكن  أن  قبل 

رفعوا رءوسهم ثم قال ثالثتهم بصوت واحد:
نردد  كنا  عندما  الرب،  خادم  يا  تعاليمك  نسينا  لقد  ـ 
تالوتها  عن  توقفنا  عندما  لكن  نتذكرها،  كنا  الصالة 
لفترة سقطت منا كلمة ثم كلمة أخرى ثم نسينا الصالة 

بكاملها، علمها لنا مرة أخرى.
حافة  على  إنحنى  ثم  الصليب  عالمة  األسقف  رسم 

السفينة و قال:
ـ صالتكم القديمة »أنت ثالثة و نحن ثالثة فأنعم علينا 
برحمتك« سوف تصل للرب يا رجال الرب، ليس لي 

أن أعلمكم من جديد، فصلوا لنا نحن الخطائين. 
إنحنى األسقف راكعا أمام الرجال العجائز فاستداروا 

راجعين فوق سطح الماء.
كان هناك نور سماوي يسطع على النقطة التي إختفوا 

فيها عن األنظار حتى طلع نور الفجر.

تأليف: ليو تولوستوي
ترجمة: شريف رفعت الُنـسـاْك الثالثة

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

اليوم بلدي 

اليـوم بلـدي تصــلب  
                      اليــوم بلـــدي تحــــرق

اليـوم بلـدي تغــرق 
                      اليوم اطفال بلدي تمزق

اليـوم بلـدي تصرخ  
                      تصـرخ وال تستجـــاب

 
اليوم دماء سخية تروي تراب بالدي

اليوم صقور من فوق الصخور تنادي يا بالدي
اليوم شيب وشباب تهجر من بالدي

اليوم قذائف كزخات المطر فوق بالدي ترمى
اليوم النور غاب وظالم دامس يعم بالدي

اليوم ال ماء وال دواء تجده في بالدي 
اليوم حلت الجرذان تهلل في بالدي

اليوم النساء واالطفال تنادي ارحموا بالدي
اليوم قامات من السنديان تترامى فوق تراب بالدي

اليوم العربان جائت وصارت غربان في بالدي
اطفال بالدي تنادي متى سترجعي لي كما عهدتك

يا بالدي
واليوم اقول وانادي : 

ال بد لليل ان يندثر ، وال بد للظلم ان ينقهر

شعر: 
صباح غريب

صة  قصـا
عبثا حتاول ورق

إغراق مركيب

تنتابني اآلالم تكاد ال تفارقني
تعذبني ..عبثا تحاول..

إغراق مركبي وشراعي 
فأنا الطائر الفينيق 
ال يأس في قاموسه

وال استسالم 
مهما تعدد السحار
وازدادت األفاعي 

فأنا فوق السحاب مسكني وبقاعي...
فيها الحدائق واألزهار ...

فيها المراعي ..
سأكتب الحروف والقصيد

ولن يمل يراعي 
سأكتب حتى ترى الدنيا عدال 

وحينها يتم سماعي 
أنا الشعب المرابط 
لن أنتظر أحدا... 

وسآخذ حقي بذراعي 
وسأبقى عصيا على األعداء 

نتطلع الحالم بنيناها 
في أرواحنا هرما ...
من دم الشهداء ...

فهذا الشعب لن يهزم..
بإذن الواحد الباقي ..
عبثا تحاول اآلالم 

إغراق مركبي وشراعي 

شعر : عباس شعبان

وحيوية  نِشطة  أعضاء  العظام  إن    
ومتجددة، فهي تمر بعمليّات هدم واعادة بناء 
الوقت. هنا تكمن أهّمية نوعين من  طوال 
النوع األول الذي  المتخّصصة:  خاليا العظم 
بناء  يدعى اوستيوبالست وهو يعمل على 
العظام الجديدة. أما  النوع الثاني الذي يدعى 
اوستيوكالست فيقوم بهدم وإزالة العظام 
بناء  القديمة.  تجدر اإلشارة هنا إن عملية 
العظام تكون أسرع  من عملية هدمها  في 
بداية العشرينيات من العمر وتؤدي إلى زيادة 
البناء حتى  العظام. وتستمر عملية  في كثافة 
سن الثالثين بحيث تكون العظام قد أصبحت 
المرحلة األكثر قوة وصالبة. لكن بعد  في 
باإلنخفاض  العظم  تبدأ صالبة  سن األربعين 
العمر.  تقدم  تدريجيا ويزداد انخفاضها مع 
 3% النساء  العظام لدى  فمثاًل تنقص كثافة 
  1% إلى  النسبة  بينما تنخفض هذه  سنويا  

عند الرجال .
هشاشة  أو ترقق أو  وهن العظام هي حالة 
ٍ في كثافة  مرضية تحدث نتيجة انخفاض 
الّنسيج العظمي الذي  يؤدي بدوره  إلى 
ضعف في قوة ومتانة العظام وبالتالي سهولة 
. يعد هذا المرض من  للكسور  تعّرضها 
التي يصعب اكتشافها  األمراض الصامتة 
المريض في مراحلها األولى وهو  ِقبل  من 
قد يصيب البشر من كافة األعمار  )الرجال 
اكثر  النساء  والنساء واالطفال احياناً(. لكن 
عرضة لهذا المرض السيما في فترة سن 
بأن هناك  اليأس. وقد اظهرت االحصائيات 
المرض في  بهذا  53 مليون شخص مصاب 

أمريكا.
أسباب هشاشة العظام :

- قلّة تناول المشتقات اللبنية التي تحتوي على 
لبناء  الكالسيوم الضروري  نسبة عالية من 

وتقوية العظام.
- قلة ممارسة التمارين الرياضية.

الشمس الضرورية  التعرض الشعة  - عدم 
لتزويد الجسم بفيتامين »د«  الذي يساعد على 

امتصاص الكالسيوم من الجسم.
- تناول الكحول.

- التدخين.
الغازية  - االفراط في تناول المشروبات 
الكافيين  والقهوة والشاي  فهي تحتوي على 

الذي يعيق عملية امتصاص الكالسيوم.
مثل  األدوية  أنواع  بعض  تناول   -
التي تسّبب  الكورتيزونات وأدوية الصرع 

هشاشة العظام .
- زيادة نشاط الغدة الدرقية والسكري والفشل 

الكلوي.
الجنسية  الهرمونات  مستوى  انخفاض   -
النساء  كاإلستروجين والتستوستيرون عند 

والرجال مع تقدم العمر.
تشخيص اإلصابة بهشاشة العظام :

العظام من  يتم تشخيص اإلصابة بهشاشة 
 )DXA العظم )  خالل إجراء فحص كثافة 

لمنطقتي الحوض وأسفل الظهر، وإجراء 
فيتامين  فحوصاٍت مخبرية كفحص تركيز 
الغدة  »د« والكالسيوم والفوسفور وهرمون 

الدرقية في الدم.
أعراض هشاشة العظام :

في مراحله  المرض صامتاً  عادة يكون هذا 
األولى، لكن مع تقدم المرض يعاني المريض 
من آ الم في المفاصل والعضالت، وألم  في 
ناجم  عن كسور  في  الظهر غالبا ما يكون 
إلى تحدب في  الفقري والتي تؤدي  العمود 
الظهر، ونقص في طول القامة قد يصل إلى 

2.5  سم.
هناك العديد من الخطوات الوقائية التي يمكن 
العظام، نذكر  اتخاذها لمنع حدوث هشاشة 

منها :
الكالسيوم يوميا،  تناول مقادير كافية من   -
للنساء والرجال دون  1000 ملغ  ما يعادل 
الذين  للرجال  سن الخمسين، و1200 ملغ 
تجاوزوا  السبعين من العمر وللنساء الحوامل 

أو اللواتي تجاوزن الخمسين من العمر. 
الكالسيوم   الغنّية بعنصر  - تناول األغذية 
كمشتقات  األلبان  والخضراوات الخضراء 

كالسبانخ والخس.
فيتامين  - الحصول على مقادير كافية من 
»د« وذلك بالتعرض ألشعة الشمس، وتناول 
فيتامين »د« يوميا بمقدار  IU 600 )وحدة 
الذي بدوره يساعد على امتصاص  دولية( 

الكالسيوم من الجسم.
الّنقص  الرياضة ألنها تحد من  - ممارسة 
العظام وُينصح بممارستها نصف  في كثافة 

ساعة يوميا .
- القيام بإجراءات  روتيتيّة بهدف المحافظة 
العمل، مثل  البيت ومكان  السالمة في  على 
المحافظة على  المالئمة،  توفير اإلضاءة 
سالمة الدرج، وتثبيت األرضيات غير المثبتة 

لتفادي اإلنزالق والسقوط وحدوث الكسور.
العظام فيكون  الّدوائي لهشاشة  أما العالج 
عادًة بعد تشخيص المرض سريريا ومخبريا 
وشعاعيا، وبناًء عليه، تعطى األدوية حسب 
درجة وشدة الحالة. فباإلضافة لفيتامين »د« 
بالهرمونات  المعالجة  هناك  والكالسيوم، 
التي تتضّمن هرمون االستروجين وهرمون  
الكالسيتونين ) Calcitonin( الذي يستخرج 
من اسماك السلمون ويساعد على زيادة كثافة 
العظام. وفي حال عدم استجابة المريض 
للعالجات الدوائيّة المذكورة سابقا يعطى دواء 
الجلد  )دينوسوماب( على شكل حفنة تحت 

مّرًة كّل ستّة شهور.
الخطير  المرض  الوقاية من هذا  الريب إن 
ومنع حدوثه هي هدف أساسّي. لذلك من 
الضروري إجراء الفحص السريري الّدوري 
واجراء فحوص مخبرية سنويا  خاّصة بعد 
سن الخمسين، واتباع نظام غذائي صحي 
الرياضية بشكل منتظم  التمارين  وممارسة 

ومستمر. حفظكم هللا من كّل شّر.

هشاشة العظام.. 
املرض الصامت 

مقدرش« »أنا 
أنا مقدرش

أكون ليكي كما المعشوق
أنا مقدرش

أكون نسمة هوا مخنوق
أنا مقدرش أكون َهيّه
ولحن ف غنوة منسيّة
تغنّيها فى ليل الّشوق

أنا مقدرش أكون ع الشط
ع الهامش

أنا مقدرش أكون عايش
ومش عايش

يا أكون ليكي بطل مغوار 
يشّق الّشوق

يا تبقي ليّا حلم قديم
وذكرى جميلة منسية

!! ترامب  األمريكى على كف  احللم 
  ترددت كثيًرا قبل كتابة هذا المقال؛ 
عقل  في  يدور  ما  معرفة  بالتأكيد  ألنه 
زعيم العالم وبالد العم سام أمٌر في غاية 
للغثيان  مثيرة  الخطورة؛فتصريحاته 
وتصرفاته غريبة ، وقراراته أغرب منها 
بكثير، ومقالي هذا مجرد محاولة واضحة 
للوصول إلى ما يدور في خلده وعقله نحو 

العالم .. 
سنبني جداًرا على حدودنا مع المكسيك، 
وسنجبرهم على دفع تكلفة البناء!! هكذا 
بدأ الرئيس »ترامب« خطبه الدعائية أثناء 
فترة ترشحه لرئاسة  »الواليات المتحدة 
األمريكية« ومن يدري؟! ربما ظن الكثيرون 
أنها مجرد خطب رنانة فقط ؛ وأنه يثرثر من 
أجل جذب أنظار الجماهير، لكنه في حقيقة 
األمر كان واعًيا لما يقوله في خطبه منذ بداية 
ترشحه للرئاسة؛ فدائما كان يردد شعاره 
الذي يشبه صافرة الكلب »أمريكا أواًل« 
مقدًما مصلحته الشخصية فقط على الجميع، 

وهذا ليس شيئًا جديًدا على اإلطالق..
ومع صعود ترامب تغيرت معظم  المفاهيم 
التي ظلت عالقة في أذهان الكثيرين عن 
الواليات المتحدة، وعن الحلم األمريكي الذي 
ما زال يطارد أسماعنا،بالتأكيد الشديد هو 
الذي وضع« الواليات المتحدة األمريكية في 
منزلٍة عالية؛ فهي أرض األحالم والفرص، 
وفيها تتحقق العدالة اإلنسانية، ومن خاللها 
تستطيع أن تصعد سلم المجد، وتحقق أهدافك 
التى تصبو إليها، هكذا ظلت أمريكا تنشر 
صورتها في شتى بقاع األرض، ولكن في 
اآلونة األخيرة أصبح هذا الحلم مهدًدا على 
يد آخر زعماء الواليات المتحدة األمريكية 
؛إنه الزعيم األكبر لهم  » دونالد ترامب« 
بكل صراحة ووضوح أرى أنه يستحق 
بال منافس أن يحصل على لقب »الرئيس 
األغرب في العالم « فكلماته العنصرية، 
وسياسته التي تحمل في طياتها الكثير من 
السلبيات، وقراراته الغريبة وتصريحاته 
المثيرة التى تصدر بين الحين واآلخر ، كل 
ذلك ينذر بخطٍر قريب جًدا، فلم يكتِف بتنفيذ 
جملته التي استهللت بها مقالى، ولكنه بدأ 
في تنفيذ سياسات أخرى عنيفة وقاسية ضد 
المهاجرين إلى« الواليات المتحدة » وصار 
يخاطب معارضيه بلهجة صاحب الدار وهم 
النزالء غير المرغوب فيهم؛ فقد أصبح 

األمر مخيبًا بما فيه الكفاية.
في الحقيقة لم تلتفت أنظار الرئيس ترامب 
فقط إلى المهاجرين، لكنه سلط الضوء أيًضا 
على كل مواطن يراه مختلًفا مع توجهاته 
وميوله الشخصية، فقد يكون ذلك بسبب 
لونه، أو دينه، أو عرقه؛ بات يحاكم الجميع 
وفًقا لرأيه الشخصي فقط، وكأنه ملك البالد 
والعباد، ولم يخجل أبًدا من اإلعالن عن 

نواياه أمام المأل؛ فقد وجد أرًضا خصبًة لذلك 
في نفوس أتباعه، وخاصة أولئك الذين يتبنون 
مواقف عنصرية. . أما بالنسبة لما يحدث مع 
النائبتين في الكونجرس األمريكي فهو خير 
دليٍل على ذلك ؛ »فإلهان عمر« المواطنة 
األمريكية ذات األصول الصومالية، والتي 
تشغل حالًيا منصب نائب في« الكونجرس 
األمريكي«، لم تسلم من تصريحات ترامب؛ 
الذي خاطبها بلهجٍة عنيفة في مواقف عديدة، 
والتي جعلت جماعة من أتباع الرئيس يهتفوا 
ضدها بالعودة إلى وطنها األصلى ،والنائبة 
الثانية التي تنحدر من جذور فلسطينية؛ لم 
تسلم هى األخرى من تصريحات ترامب؛ 
الذي تدخل بصورٍة غير مباشرة للتأثير 
على القرار اإلسرائيلي بشأن زيارة »رشيدة 

طليب« لألراضي المحتلة.
ربما كان كل ما ذكرته مجرد إرهاصات 
لسياسة ستؤثر بشكٍل أو بآخر على مستقبل 
الحلم األمريكي؛ الذي يسعى إليه الكثيرون 
حول العالم؛ فأمريكا تعد الجهة األكثر طلبًا 
للهجرة؛ طمًعا في حياٍة كريمة، ومستقبٍل 
مشرق، لكن مع إدارة الرئيس ترامب انقلب 
األمر رأًسا على عقب، بهذه الصراعات 
التي بدأت تظهر بصورٍة واضحة، ربما 
ستجعل الراغبين في الهجرة يفكرون كثيرا 
قبل اإلقدام على الذهاب إلى الواليات المتحدة 
األمريكية؛ فأرض األحالم لم تعد كسابق 
أبوابه  يفتح  كان  الذي  والوطن  عهدها، 
للجميع، بات ينتقي من يشاء لنيل شرف 
اإلقامة في بالد الحرية، هكذا زين ترامب 
الواليات  تكون  أن  حلًما جديًدا،  ألتباعه 
المتحدة األمريكية، وطنًا للمبدعين فقط، أما 
الفقراء ،أو أصحاب األحالم والطموحات، 
أو من يرى أنهم غير صالحين؛ فال مكان 
لهم في أمريكا ترامب؛ التي ال تتسع سوى 
ألصحاب المواهب، والثروات، ومن دون 

ذلك فال بواكي لهم فيها..
بدأ يظهر ذلك  أنه  األغرب من كل هذا 
قليلة  أياٍم  فمنذ  خجل؛  دون  المأل  على 
أعلنت إدارة ترامب عن الئحة جديدة تُعني 
بإقامة المهاجرين الجدد؛ والتي تُحدد بناًء 
على وضعهم المادي؛ إذ أن الالئحة من 
المقرر تطبيقها في منتصف أكتوبر المقبل، 
تنص الالئحة أن طلبات اإلقامة المؤقتة أو 
الدائمة التي يقدمها من ال يستوفون المعايير 
سترفض على الفور، والمعايير التي حددها 
واضعو الالئحة تتعلق بمستوى الدخل؛ فمن 
يتلقون مساعدات من الدولة، مثل: الدعم 
والمساعدات  العام،  واإلسكان  المادي، 
الطبية..وبإيجاٍز شديد على المهاجرين أن 
يحققوا االكتفاء الذاتي وال يعتمدوا على 

موارد الدولة  ..
ربما ينظر البعض إلى هذا القرار نظرًة 

إيجابية؛ فالدولة تسعى لتوفير حياة كريمة 
لمواطنيها، وصرف الضرائب فيما يعود 
بالنفع عليهم، وال يجب أن يستوي في ذلك 
من ال يقدم نفًعا للمجتمع، ولكن هناك عدد 
ال بأس به من طالبي الهجرة، يفرون من 
الموت طلبًا لحياة كريمة، وهربا من أوطانهم 
التى باتت كوحوش ضارية؛ ال يفلت أحٌد 
من فكيها؛ فلماذا لم تنظر إليهم إدارة ترامب 

بعين الرحمة ؟!
األمر الذي بات مقلًقا للجميع، ودفع بعض 
بنود  النتقاد  المهاجرين  حقوق  منظمات 
هذه الالئحة ووصفوها أنها أقسى إجراءات 
إدارة ترامب في إطار السياسة المناهضة 
ترامب  الرئيس  يتبناها  التي  للمهاجرين 
منذ توليه الحكم،فالخطر الحقيقي ال يهدد 
فقط الراغبين في دخول الواليات المتحدة 
األمريكية، ولكن يهدد حوالي 22 مليون 
شخص على أراضي أمريكا، هم المهاجرون 
الشرعيون المقيمون دون الحصول على 
الالئحة  عليهم  ستؤثر  وبالتأكيد  جنسية، 
الجديدة تأثيًرا سلبيًا، ويظهر ذلك جليًا عند 

تمديد إقامتهم. 
أعتقد أن إدارة ترامب إذا تمادت  في التشديد 
على المهاجرين؛ فلن يكون الضرر على 
ناٍس  بال  فاألرض  فقط؛  الهجرة  راغبي 
يعمروها خراٌب ال قيمة لها، وأمريكا ما 
قامت إال على أكتاف المهاجرين، شأنها 
الناشئة  البلدان  من  الكثير  شان  ذلك  في 
الحديثة؛ فسياسة ترامب ستجعل الدول ذات 
النظرة العقالنية تيسر باب الهجرة للراغبين 
لتستفيد من األيدي الماهرة، وتوظيف المزيد 
من الموارد البشرية، وألمانيا خير مثاٍل 
على ذلك؛ فبحكمة قيادتها فتحت أبوابها 
إليهم بعين  أمام المهاجرين، ومازالت تنظر 
اإلعتبار على الرغم من وجود معارضة، 
ووجود بعض السلبيات التي سببتها الهجرة، 
لكن يبقى الجانب اإليجابي صاحب الكفة 

الراجحة..
خالصة األمر ..مستقبل الحلم األمريكي؛ 
أعتقد انه سيختفي في الفترة القادمة؛ فأمريكا 
على الرغم من أنها تحتاج إلى المهاجرين؛ 
فمساحتها الكبيرة ما زالت في أمس الحاجة 
إلى الموارد البشرية، لكن إدارة ترامب تنظر 
من ناحيتها فقط، وكأنها بذلك تكسب ود 
أولئك المناهضين للمهاجرين، وربما يجدد 
ذلك ثوران بركان العنصرية ضد العرقيات 
األخرى من غير البيض، وسيصير األمر 
أكثَر وضوًحا في األيام المقبلة ،وبذلك فإن 
الحديث عن ترامب ودوره فى تحديد مصير 
الحلم األمريكى يطول  ومن الصعب أن 

يُكتب له كلمة نهاية..

يوسف زمكحل   همسـات
رحلة الحب تبدأ بكلمة واحدة 

خيراً أن تخسر قلباً احببته من أن تخسر كرامتك 

المرأة الجميلة تختار صديقاتها أقل منها جمااًل لتصبح ملكة عليهن 

بعض الخسائر أرباح 

اكثر الصفعات ألماً هي التي تأتي بال مقدمات 

الحب يصنع من المستحيل حقيقة 

الحب عند البعض هات وهات وهات وال تأخذ !

دموعك كنز تهديه لمن ال يستحق 

هناك أشخاص عندما تقترب منهم تدرك أن األشياء من بعيد أجمل 
)جورج برناردو شو(

من كلماتي : سلم لي يا قمر على حبيبي اللي هاجرني .. وقول له أني بحبه وقول 
كمان وحشني .. خلليه يبطل قسية وقوله بقى يرحمني .. أيام وليالي سهران 
بناجي حبيبي .. يمكن يحن عليا ويبعتلي من الود نصيبي .. كنت عادل في حبه 

ليه هو  يظلمني ؟ .. سلم لي ياقمر على حبيبي اللي هاجرني .

بقلم/ أسماء أبو بكر



 

نصائح تساعدك يف تنظيم مواعيد أبنائك قبل بدء الدراسة

Vendredi 30 août 2019
الجمعة  30 اغسطس 2019

 مع اقتراب موعد بدء العام الدراسى الجديد، تبدأ األمهات حاليا في ضبط 
مواعيد نوم األبناء لمساعدتهم على التركيز والنشاط أثناء اليوم الدراسى، ما 

يساعد في تفوقهم.
النوم قبل  وتقول والء يحيى استشارى نفسى واسرى، أن ضبط مواعيد 
إثنان، بل إسبوعين على األقل قبل بدء الدراسة،  الدراسة ال يتم في يوم أو 
حتى يعتاد الجسم على النوم مبكرا واإلستيقاظ مبكرا، لذا على األمهات أن 
تبدأ خالل هذه األيام بضبط مواعيد نوم األبناء، بعد السهر الذي اعتادوا عليه 
في إجازة الصيف، وهناك 5 نصائح تساعد األمهات في ضبط مواعيد نوم 

األبناء قبل بدء الدراسة، منها:-
المعتاد في  الطفل قبل معاده بنحو 4 ساعات، على غير  إيقاظ  1- محاول 

االجازة.
2- عدم السماح له بالنوم أثناء النهار، حتى يستطيع النوم ليال.

الكوال والمنبهات والشيكوالتة مع  تناول مشروبات  3- منع 
اقتراب موعد النوم، ألنها مواد منبهه للمخ.

بدنى،  أو  تفريغ طاقة األبناء في أي نشاط رياضى  4- يجب 
سواء في الخروج أو النادي، حتى يعود الطفل إلى المنزل في 

المساء منهكا، ويخلد إلى النوم مبكرا.
النوم تقديم وجبة العشاء للصغار،  5- يفضل قبل موعد 
وإحمامهم بالماء الدافئ، ثم تهدئه أنوار الغرفة ومنع أي مصدر 

للضوضاء والصوت سواء تلفاز أو هاتف أو تابلت.

10حيل لتكبري العينني باملكياج... اخلطوة 
الثالثة هي األهم

البديل احلقيقي للكرميات والزيوت.. 6 أطعمة لوقف تساقط الشعر

مرض الزهامير: هل ُيعقل أن تكون بدايته من الكبد ؟!

صحة العيون يف فصل الصيف أولوية... 
6 نصائح للحفاظ عليها

فساتني سهرة سوداء موضة خريف 2019

تنحيف البطن يف 5 أيام
   تنحيف البطن والتخلُّص من الدهون المتراكمة فيه يقضي باستخدام خلطات طبيعيَّة، علًما بأنَّ بروز البطن مشكلة 
ه شكل الجسم، وهي ترجع إلى اتباع رجيم غذائي غير سليم، واالمتناع عن الحركة أو البعد عن المداومة في  شائعة تُشّوِ

ممارسة الرياضة لضيق الوقت. وفي اآلتي، خلطات فعَّالة تُساهم في تنحيف البطن في 5 أيَّام.
1. خلطة الزنجبيل والخّل

نات: كوب من الماء، وملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور الطازج، وملعقتان صغيرتان من ماء الورد، وملعقتان  • المكّوِ
كبيرتان من خّلِ التفَّاح األبيض.

تنحيف البطن
خلطة الزنجبيل والخل تُساعد في تنحيف البطن 

 • طريقة التحضير: يُصبُّ الماء في قدر على النار، ويُضاف الزنجبيل. وبعد انقضاء سبع دقائق، يوضع الخليط جانبًا 
جة. يدهن  كي يبرد، فيُصفَّى بعد ذلك. ثمَّ، يُضاف ماء الورد وخّل التفاح إليه، مع التحريك جيِّدًا. ويحفظ المزيج في الثالَّ

كمٌّ منه على منطقة البطن، يوميًّا.
2. خلطة الزنجبيل والقرفة

نات: كوب من الماء، وملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور، وملعقة صغيرة من القرفة. • المكّوِ
تنحيف البطن بمزيج الزنجبيل والقرفة

 • طريقة التحضير: يُصبُّ الماء في قدر على النار، حتَّى يغلي. عندئذ، يُضاف كلٌّ من الزنجبيل والقرفة، مع إيداع 
نين لخمس دقائق، حتَّى يطهيا. يُصفَّى المزيج، ويُدع حتَّى يبرد. يُشرب كوٌب من هذا المزيج، يوميًّا، بعد الوجبات  المكّوِ

الرئيسة.
 3. خلطة الزنجبيل وزيت الزيتون

نات: كوب من زيت الزيتون البكر، وملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور. • المكّوِ
• طريقة التحضير: يُضاف زيت الزيتون والزنجبيل المبشور إلى قدر صغيرة على النار، وذلك حتَّى نضوج الزنجبيل. 

ثمَّ، يُدع المزيج حتَّى يبرد. يُدهن الجسم به، يوميًّا.
4. خلطة الزنجبيل والنعناع

نات: كوب من الماء، وخمس أوراق من النعناع األخضر، وخمس أوراق من الشاي األخضر، وملعقة كبيرة  • المكّوِ
ان المطحون. من الزنجبيل الطازج المبشور، وملعقة كبيرة من قشر الرمَّ

ز عمليَّة الهضم شرب مزيج مؤلَّف من الزنجبيل والنعناع يُعّزِ
 • طريقة التحضير: 

نات، مع إيداع الخليط لخمس دقائق على  يُصبُّ كوب الماء في قدر على النار، وذلك حتَّى يغلي. عندئذ، تُضاف المكّوِ
النار. وعندما يبرد، يُصفَّى جيِّدًا. يُشرب كوب من الخليط، يوميًّا، وتحديدًا قبل تناول وجبة الفطور. علًما بأنَّ المزيج 

يُساعد في تنحيف البطن، والتخلُّص من سموم الجسم أيًضا.
فوائد الزنجبيل في التنحيف

يُعدُّ الزنجبيل من التوابل األكثر استخداًما لغرض التنحيف، وهو يُساهم في إحرق دهون الجسم، ويُحقِّق لُمتناوله الشبع 
ا يُقلِّل من كّمِ الطعام الُمستهلك، خصوًصا أنَّه فقير في السعرات الحراريَّة. علًما بأنَّ شرب الزنجبيل الساخن  طوياًل، ممَّ

بعد الوجبة مباشرةً، يزيد من فعاليَّة هذا التابل في إحراق الدهون.

  يعد تساقط الشعر من المشكالت التي تواجه الجميع في 
الكثير من  النساء، وهناك  أو  الرجال  المختلفة، سواء  العمر  مراحل 
بالشعر من كريمات وزيوت متخصصة لعالج  العناية  مستحضرات 
تساقط الشعر، إال أن مفعولها ليس أكيدا، مما يصيب الكثيرين باليٍاس 

من إمكانية عالج هذه المشكلة.
أنه يمكن  العالجية  التغذية  وتؤكد دكتورة هدى مدحت اختصاصية 
تناول بعض  التركيز على  الشعر، من خالل  مواجهة مشكلة تساقط 

األطعمة، التي توضحها في السطور التالية.
السبانخ

الرئيسي  السبب  الحاالت يمكن أن يكون  الحديد في كثير من  نقص 
الحديد، ولكنه  الشعر. والسبانخ ليس فقط مصدرا كبيرا من  لتساقط 
يحتوي أيضا على »الزهم« الذي يعمل كمرطب طبيعي للشعر، كما 
أن السبانخ سيجعل شعرك يبدو المع ألنه يوفر لك أحماض أوميجا 3 
والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس التي تساعد كلها في منع 

تساقط الشعر.
البيض

  يحتوي البيض على فيتامين ب، والذي يسمى 
»البيوتين«، وهو يحارب تساقط الشعر.

المكسرات
 تحتوي على الزيوت التي تضيف عنصر »اإليالستين« 
الشعر  تحافظ على  التي  المواد  إلى شعرك، وهو من 
احتوائها  أن  التساقط، كما  الشعر وتحميه من  نعومة 
تساقط  لمحاربة  تجعلها األفضل  األكسدة  على مضادات 

الشعر.
الجزر

فيتامين )أ(؛ وهو مضاد لألكسدة  الجزر على   يحتوي 
يحسن نمو الشعر.

البطاطا 
تحتوي على الـ«بيتا كاروتين« الذي يتحول إلى فيتامين )أ( في الجسم، 

وهذا يحمي الشعر الجاف، ويحارب التساقط.
األسماك الزيتية

فهي مصادر ممتازة من الفيتامينات B تحتوي أيضا على البروتين. كما 

أنها غنية باألحماض الدهنية أوميجا 3 التي تساعد في محاربة تساقط 
الشعرت، وتعزز نمو الشعر. 

القلب واألوعية  الدماغ ونظام  وعالوة على ذلك، فهي مفيدة لصحة 
الدموية.

وبشكل خاص؛ سمك السلمون والماكريل والرنجة والتونة.

تأثيًرا على  الشيخوخة األشدّ  الزهايمر واحد من أمراض    مرض 
العلمية ال تتوقف لمعرفة  المحيطين به. واألبحاث  المصاب وعلى 
المرض. ومن أجل فهم منشأ أو أصل مرض  أسباب اإلصابة بهذا 

الزهايمر، قام فريق من الباحثين بدراسة الصلة بين الدماغ والكبد.
ففي الوقت الذي أعلن فيه الباحثون من جامعة ميسوري في الواليات 
للدم يسمح بالكشف عن  أنهم طوروا اختباًرا  المتحدة األمريكية، 
العالمات األولى لمرض الزهايمر، قبل 20 عاًما من ظهوره، هناك 
باحثون آخرون من جامعة أنديانا يتّبعون طرقًا أخرى إليجاد العنصر 
الذي يحفّز أو يُطلق المرض. وقرر هؤالء الباحثون البدء بالعمل على 

وظيفة الكبد، بسبب دوره في عملية التمثيل الغذائي في الجسم.
أقرَّ   JAMA Network التي نُشرت على شبكة جاما  في دراستهم 

الباحثون أّن »المزيد من اإلثباتات تشير إلى أّن المرضى الذين 
يعانون مرض الزهايمر، يعانون في الوقت ذاته شكاًل ما من 
التمثيل الغذائي«. وأضافوا،  أشكال الخلل الوظيفي في عملية 
بأنَّ »هذا من شأنه أن يبرهن على أهمية الكبد في الخصائص 

الفيزيولوجية المرضية لمرض الزهايمر«.
قام الباحثون بتقييم أكثر من 1500 مشارك على مدى عامين، 
التي تقيس األنزيمات  الكبد  نتائج فحوص وظائف  وقارنوا 
المعرفية  الكبد، مع االضطرابات  الرئيسية الموجودة في 
الدكتور  الزهايمر. وأّكد  التي تشير إلى مرض  والعالمات 
قائاًل: »تمثّل هذه  للدراسة  الرئيسي  المؤلف  أندرو سايكين، 

الدراسة موجة جديدة من البحث حول مرض الزهايمر.

بالعيون، خصوصاً  االعتناء  يغفل األشخاص  ما    غالباً 
الصيف، حيث درجات  في فصل 
والتلوث  والغبار  المرتفعة  الحرارة 
العين  بالتهابات  تتسبب باإلصابة 
األمراض مثل  للعديد من  وتعّرضها 
الحروق، االلتهابات، األلم، الجفاف، 
فرط الحساسية تجاه الضوء، الدموع، 

ضبابية الرؤية، الحكة وسواها.
الدكتور  في ما يلي 6 نصائح يقدمها 
إستشاري طب  نمير كافل حسين، 
عيون األطفال في مستشفى مورفيلدز 
الحفاظ على  أجل  للعيون، من  دبي 
صحة العيون لدى البالغين واألطفال:
المزّودة  الشمسية  النظارات  - وضع 
الكاملة من األشعة  الحماية  بعدسات 
فالتعرض ألشعة  البنفسجية.  فوق 

الشمس وكذلك التعّرض لفترات طويلة لألشعة فوق البنفسجية 
ألم  العين يصاحبها  شديدة لسطح  قد يسبب حروقاً  الشديدة، 

شديد، حكة وإحمرار مع ضبابية الرؤية.
السباحة  واقية في حوض  الحرص على وضع نظارات   -
يمكن  الهيدروكلوريك والكلور، والذي  الحتوائه على حمض 
أن يؤدي إلى تطوير التهابات العين، تهيج القرنية وزيادة في 

إفرازات الدموع.
- تطبيق بدائل الدموع أو قطرات العين؛ حيث يؤدي التعّرض 
العين  بجفاف  إلى اإلحساس  الشمس  لفترات طويلة ألشعة 
الضروري  فإنه من  لذا،  الدمع.  تبخر  نتيجة زيادة معدل 
للحفاظ على عيون  العين،  أو قطرات  الدموع  بدائل  استخدام 

رطبة خالل فترة الصيف.
أو  المسبح  في  السالمة، سواء  تعاليم  اتباع  الحرص على   -
ارتفاع درجات  مع  الشاطىء، خصوصاً  أو على  الملعب 
العين مع ممارسة  الحرارة. حيث يزيد معدل إصابات 

األنشطة في الهواء الطلق كالركض والبستنة. فاحرصوا دوماً 

أثناء  الواقية  النظارات  أو  الشمسية  النظارات  ارتداء  على 
ممارسة مثل هذه األنشطة.

- اتباع حمية غذائية متوازنة وسليمة. فهو أمر أساسي للحفاظ 
النظر. لذا،  على الصحة عموماً، بما في ذلك صحة وسالمة 
والفيتامينات  بالمعادن  الغنية  تناول األطعمة  الضروري  من 
لتعزيز صحة العين. فهناك العديد من األطعمة الغنية بالموارد 
الغذائية والتي تقلل من فرص إصابتك بأمراض العيون مثل: 

الجزر، البروكلي، السبانخ، األسماك والفواكه.
إتبعوا نظاماً غذائياً غنياً بالخضروات والفواكه لتعزيز صحة 

العيون 
ما يحذر األطباء من أخطار  التدخين. عادة  التوقف عن   -
التدخين على صحة الجسم، بما في ذلك سالمة العينين. يمكن 
قد  بالعين  إلى مشكالت وأمراض عديدة  السجائر  تؤدي  أن 
العين،  إعتام عدسة  البقعي،  بالضمور  إلى اإلصابة  تصل 

ارتفاع ضغط الدم والسكري.

يعتبر  األسود  السهرة  فستان  أن   ال خالف على 
من أساسيات خزانة كل سيدة أنيقة، لذا تتسابق دور 
تقديم موديالت مبتكرة  األزياء في كل موسم على 

وفخمة.
فاخرة  تشكيلة  العالمية  األزياء  دور  وأدرجت 
مجموعاتها  ضمن  السوداء  السهرة  فساتين  من 

  2019 خريف  موضة  الجاهزة  لألزياء  الجديدة 
أسابيع  من  األولى  األيام  عنها خالل  والتي كشفت 

الموضة.
آخر  اليوم  لِك  جلبناها  التي  المجموعة  تعكس 
أكتشفيها  القادم،  الشتوي  للموسم  الموضة  صيحات 

وأنتقي منها ما يناسبك.

فساتين  تقديم  إلى  الماركات  من  عدد  اتجهت   -
منصات  فأكتظت  المستقيمة،  بالقصة  السهرة 
العروض بهذا التصميم األنيق والمثالي لصاحبات 
بتوقيع  الموديالت  أجمل  طالعي  الممشوقة،  القامة 
لورين  رالف   ،Tadashi Shoji شوجي  تاداشي 
.Tory Burch وتوري بورش Ralph Lauren

مكانتها  على  المنفوشة  السهرة  فساتين  حافظت   -
مثل  ماركات  وبرعت  الموضة،  صيحات  ضمن 
Adeam وباميال روالند Pamella Roland في 
تقديمها بقصات شديدة األناقة، السيما فستان باميال 
الركبة  يغطي  الذي  القصير  بطوله  المميز  روالند 

بالكاد والمغطى بالكامل بالتطريز.

فساتين  إدراج  على  شهيرة  ماركات  حرصت   -
يعني  ما  عروضها،  ضمن  الطويل  بالكم  السهرة 
والمحجبات  المحتشمات  تالئم  منوعة  خيارات 
وفضفاضة  طويلة  موديالت  بتوفر  خاصة 
ماكسويل  براندون  من  الموقعة  القطع  مثل 
 Brock وبروك كولكشن Brandon Maxwell

.Collection
سيريانو  كريستيان  مثل  كثيرة  ماركات  أعادت   -
 Monique ومونيك لولييه Christian Siriano
Lhuillier الفستان بالكتف الواحد أو بالكم الواحد 
مستقيمة  بتنورة  إما  وقدمته  الموضة،  مشهد  إلى 

القصة أو منفوشة.

بتوسيعهما،  العينين الصغيرتين وترغبين  إذا كنِت من ذوات     
لتكبير  المكياج  بقليل من حيل  يمكنِك فعل ذلك 
اتباع الخطوات  العينين، كل ما عليِك فعله هو 

التالية لتكبير العينين بالمكياج
السوداء بكونسيلر  الهاالت  الحيلة األولى: اخفي 

أفتح من لون بشرتِك بدرجة مضيء
من المعروف أّن األلوان الغامقة تأكل من المساحة 
حيث تحل، لذلك على سبيل المثال تعمد بعذ النساء 
الزائد والعكس  الوزن  إلى ارتداء األسود إلخفاء 
لذا  أيضاً  المكياج  القاعدة تسير على  صحيح، هذه 
فإّن أي لون داكن حول العين سيجعلها تبدو أصغر 
المضيء إلخفاء  الكونسيلر  بإستخدام  لذلك قومي 
الهاالت السوداء بدرجة أفتح قليالً من لون بشرتك.
الثانية: إستخدمي األبيض في الزوايا  الحيلة 

الداخلية للعين
واحدة من أساسيات توسيع العين بالمكياج هو إستخدام اللون األبيض 
بالمناطق  الداكنة فإجعليها  أما األلوان  للعين،  الداخلية  الزوايا  في 

المجعدة أعلى العين.
الحيلة الثالثة: طي الرموش إلى األعلى وتكثيفها بالماسكرا

بتكثيف رموشك، فهذه الخطوة هامة للحصول على  إهتمي جيداً 
العين، إستخدمي  .. ألن طيها ألعلى يزيد من مساحة  عينين أوسع 
اآللة المخصصة لطي الرموش وعند الحصول على الطلة المطلوبة 

إذهبي للخطوة التالية.
الحيلة الرابعة: طبقي الماسكرا على الرموش السفلية

ال تهملي وضع الماسكرا على الرموش السفلية، فهي ال تقل أهمية عن 
الرموش العلوية، ولكن تكون كثافتها أقل قليالً، ومن األفضل استخدام 

الماسكرا ذات اللون البني الداكن بدال من الماسكرا السوداء.
الحيلة الخامسة: طبّقي األيالينر الداكن

كلما كان محدد العين داكناً كلما برزت الرموش، وهي خطوة هامة 
تساعد في إظهار العين أكثر وسعاً، البد أال يكون هناك لون يفصل 

بين الماسكرا واأليالينر الداكن.
ً الحيلة السادسة: ال تهملي المحدد أسفل العين أيضا

سواء إستخدمتي اآليالينر السائل أو القلم أوي أي نوع فالبد أن تطبقيه 

أسفل العين أيضاً، فمن المهم وجود خط بسيط أسفل العين يمكن تمديده 

بأداة القطن الخاصة باألذن.
الحيلة السابعة: طبقي الظل بالطريقة المثالية لزيادة وسع العين

الزوايا  العين وفي  وهي وضع الظل األغمق على منطقة عظمة 
الخارجية وحتى تصلين ألفتح درجة الزوايا الداخلية.

 الحيلة الثامنة: اختاري األلوان الصحيحة
الداخلي ستكون مثالية لعيون أوسع،  النصف  الفاتحة في  األلوان 
 .. الداكنة هو األفضل  الخارجية  الزاوية  الفضي في  اللون  وكذلك 
إستخدمي في النصف الداخلي درجة السيمون .. الالفندر أو األزرق 

الفاتح.
الحيلة التاسعة: أضيفي لمسة براقة لعينيِك

لذلك البد من  وتبدو متألألة  البراقة ستعطي عينيِك وسعاً  اللمسة 
إضافتها بشكل يضيف لسحر مكياجك، وخاصة عند إختيار المكياج 

السموكي ستكوني رائعة.
الحيلة العاشرة: حددي حاجبيِك ببساطة وال تجعليها سميكة

إذا كنِت تفضلين الحواجب الرفيعة فستحبين هذه الخطوة كثيراً، حيث 
تبدو أصغر والعكس صحيح،  السميكة ستجعل عينيِك  الحواجب  أن 
لذلك ال يفضل أن تحددي حاجبيِك بشكل سميك إذا أردت الحصول 

على عيون واسعة.
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إدوارد: هلذا السبب أشارك يف بطولة 
»حواديت الشانزليزيه«

زيـاد بـرجي يكشـف الستـار عن أغنيته اجلديدة

نادين الراسي تعلن عودتها يف أول عمل درامي بعد انقطاع طويل 

إهلام شاهني: مسلسل »إضطراب عاطفي« 
متوقف وال أعرف مصريه

تطورات جديدة على احلالة الصحية 
للفنان حممود ياسني

  الناقدة أحالم األسيوطي

أنه  الممثل المصري  أحمد عز  عن    كشف 
الجديد  فيلمه  يصور عددا من مشاهد األكشن في 
بلغاريا،  العارف.. عودة يونس » في  بعنوان » 

واصفاً بأنها تجربة جديدة ومختلفة.
وأضاف عز في حديث مع صحيفة »الوطن« 
المشاهد تجمعه بكل من أحمد  المصرية، أن هذه 
فهمي ومصطفي خاطر وكارمن بصيبص. ولفت 
اإلنتباه إلى أن معدالت التصوير تسير بشكل جيد، 
وأكد أنه من المقرر عودة أسرة الفيلم إلى القاهرة 
المقبل، من أجل استكمال  أيلول  في 8 سبتمبر/ 

التصوير حتى نهاية الشهر نفسه.
الجدير بالذكر أنه يشارك في بطولة الفيلم محمود 
تأليف محمد سيد  حميدة وركين سعد، وهو من 

بشير وإخراج أحمد عالء.

نادي احترام المشاهد:

   على ما يبدو أن حفل محمد رمضان األخير في بورتو مارينا في 
تقدم  الموسيقيين في مصر، حيث  لنقابة  الشمالي تسبب بأزمة  الساحل 
الموسيقيين ممثلة  نقابة  العام ضد  للنائب  أيمن محفوظ ببالغ  المحامي 

برئيسها الفنان هاني شاكر بسبب السماح بإقامة حفل لرمضان.
واستعرض المحامي في البالغ بعض النقاط حول هيمنة محمد رمضان 
على النقابة وأنه فوق القانون وال يتأثر بالقرارات كما يحدث مع باقي 
فناني المهرجانات وقال: » ولكن ألن رمضان فوق كل قانون وتنهار 
أمامه كل القرارت والتي ال تنفذ إال على الضعفاء من صغار مطربي 
أو قوانين، رغم  الفنان األسطورة فال توقفه قرارت  أما  المهرجانات، 

أن قرار النقابة بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات جاء وفق سند من 
القانون رقم 35 لسنة 1978«. وتابع: »وعليه يعاقب بالحبس والغرامة 
أو إحدى العقوبتين كل من زاول عماًل من األعمال الموسيقية ولم يكن 
من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة ما لم يكن 

حاصالً على تصريح بذلك«.
الحفل ومن  التي حصلت خالل  المواقف  أيًضا بعض  البالغ  وأضاف 
الذي  العدد الضخم  التي حدثت بسبب  الجمهور والمشاكل  تدافع  بينها 
تواجد هناك، باإلضافة إلى تعري محمد رمضان على المسرح وهو ما 

تم انتقاده من قبل في حفالت سابقة له.

في  الصحية  اللجنة  نهال عنبر رئيسة  الفنانة     كشفت 
التطورات على  آخر  التمثيلية في مصر عن  المهن  نقابة 
الوضع الصحي الخاص بالفنان محمود ياسين، وذلك عقب 
مروره في األونة األخيرة في وعكة صحية جعلت محبيه 

ومتابعيه في حالة من القلق والترقب.
الصحفية، صرحت  المواقع  وفي تصريح خاص إلحدى 
بدأت  ياسين  للفنان محمود  الصحية  الحالة  أن  نهال عنبر 
الفنانة شهيرة زوجته  تتابع مع  أنها  وقالت  االستقرار  في 

وابنه عمرو للبقاء على اضطالع في حال احتاج لنقله إلى 
مستشفى أو ال، إالاّ أن عائلة الفنان فضلت أن يتلقى العالج 

في منزله حتى تعافى وأصبح بحال أفضل.
الجدير ذكره أن الفنان المصري محمود ياسين يبلغ اليوم 
الـ78 من عمره، وكان قد ابتعد عن الوسط الفني والتمثيل 
في عام 2012 بعد آخر أعماله السيمائية »جدو حبيبي« 
فهمي  النجوم في مصر مثل بشرى وأحمد  مع عدد من 

وعبدهللا مشرف وسامي مغاوري ونجالء بدر وغيرهم.

رمسًيا: منة شليب تودع العزوبية قريًبا

براد بيت يستعد إلطالق فيلمه اجلديد يف إيطاليا

يطري أمحد عـز اىل بلغـاريا من أجل 
»العـارف.. عـودة يـونس«

بالغ للنائب العام ضد هاني شاكر ونقابة املوسيقيني بسبب حفل حممد رمضان..
   نقد فيلم : النوم في العسل 

»تهاون اإلنسان في 
حقوقه األولية ، يؤدي به 
فقدان حقوقه الجوهرية«

صرخة قوية )لصيحة الشعب 
المصري( من: »وحيد حامد – شريف عرفة – عادل امام«

األخذ والعطاء...

الفنان إدوارد،    يواصل 
أحداث  تصوير مشاهده ضمن 
مسلسل »حواديت الشانزليزيه«، 
والذى انتهي من تصوير 25 % 
والمقرر  العمل،  من حلقاته فى 

عرضه خالل الفترة المقبلة.
السبب  أن  وأضاف »إدوارد«، 
أنه  العمل هو  فى موافقته على 
أعجب بالسنياريو وبالقصة التى 
الخمسينات، مؤكدا  تدور فى 
التصوير ممتعه  أن كواليس 
العمل متعاون ومتفاهم  وفريق 

مع بعض.
يذكر أن »حواديت الشانزليزيه« 

الزمنية، وهو  الحقبة  الخمسينات والحياة االجتماعية في هذه  الـ45 حلقة، وتدور أحداثه في فترة  لنوعية أعمال  ينتمي 
بطولة إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفى، إنجي المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أماني كمال، سارة 

عادل، هاجر الشرنوبي، منة جالل، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد.

طرح الفنان اللبناني  زياد برجي  البوستر الدعائي ألغنيته المنفردة الجديدة بعنوان » لعيونك الحلوين 
كلماته وألحانه وتوزيع  أن األغنية من  المقبلة، والجدير ذكره  القليلة  الفترة  » والمقرر طرحها خالل 

هادي شرارة.
وصرح برجي أنه يعمل مع المخرج  فادي حداد  حالياً على وضع اللمسات النهائية، على كليب األغنية 

الجديدو والرومانسية. واعتبر أنه يستمع فقط الى المقربين منه ويأخذ برأيهم.
وتأتي هذا ااإلصدار بعدما حقق زياد برجي النجاحات من خالل أغنية »خسرنا بعض« والذي تعاون 

فيها مع الفنانة مايا دياب وحققا ماليين المشاهدات عبر يوتيوب.

الفنانة منة شلبي من وداع    اقتربت 
العزوبية أخيرا، بعدما وجدت فارس 
الفني، وحسب  الوسط  أحالمها من خارج 
المقرر ان تعلن منة  مصدر مقرب من 
الجاري،  الخبر رسميا قبل نهاية الصيف 
على أن يتم الزفاف بعد االنتهاء من تصوير 
مسلسالت ماراثون دراما رمضان 2020.

وأضاف المصدر أن الفنانة زيزي مصطفى 
والدة منة شلبي رحبت للغاية بخطوة 
يلقى قبوالً  الذي  الشاب،  خطوبتها من هذا 

لديها عن باقي عالقات ابنتها السابقة. 
وكانت منة قد ارتبطت بالفعل بعالقة 
غرامية مع شخص من خارج الوسط الفني 
في الفترة األخيرة، وفضلت إعالن االرتباط 
التفاصيل خاصة  رسميا عقب مناقشة كل 
المخرج  لها تجربة خطوبة واحدة مع  وان 
انتهت سريعا دون اإلعالن  خالد يوسف 
عن أسباب، ورفضت الحقا مشروعات 

الزواج األخرى.

  انشغل الممثل االميركي »براد بيت« بالترويج 
 Once Upon A Time In لفيلمه األخير
تلقى  Hollywood في اآلونة األخيرة، والذي 

ردود فعل إيجابية عالميًا.
ه براد بيت )55 عاًما( إلى إيطاليا للمشاركة  وتوجَّ
البندقية لألفالم بدورته الـ76،  في مهرجان 
والتقطت له هناك عدسات المصورين لحظت 
وصوله وركوبه قارب أجرة برفقة سيدة شقراء 

وثالث أشخاص آخرين.
أنيقة، ارتدى فيها  واختار بيت إطاللة كاجوال 
T-shirt باللون الكحلي البسيط وفوقه سترة باللون 
قيمته نحوبقيمة 60 جنيه استرليني،  البيج بلغت 
ببنطال بيج، واعتمر قبعة زيتية، مغطياً  نسَّقها 

عينيه بنظارات شمسية.
ووفق ما نقله موقع »ديلي ميل« البريطاني، يستعد 
براد بيت إلطالق فيلمه الجديد تحت إطار الخيال 

العلمي Ad Astra في إيطاليا.

الفنية،  نشاطاتها  لممارسة  الراسي عن عودتها  نادين  اللبنانية  الفنانة    كشفت 
توقيعها على عقد  إنستغرام صورتين من لحظة  وشاركت جمهورها عبر موقع 
المشاركة في عمل درامي لم تكشف الكثير من تفاصيله، ويأتي ذلك بعد غياب طويل 
حيث مرت في العديد من المشاكل التي تسببت لها بإحباط كبير دفعتها لالنتحار في 

وقت من األوقات.
العودة،  أجمل من  وقالت: » »ال شيء  نشرتهم  التي  الصور  الراسي على  وعلقت 
إلى  خصوصا عندما يخالج شعور باالحباط وأنك على وشك الخسارة. احتاج دائماً 

صلواتكم«، طالبة الدعاء لها بالتوفيق.

هت فيه إلى  كما نشرت مقطع فيديو في خاصية »الستوري« عبر »إنستغرام« توجاّ
جمهورها وأصدقائها بالقول: »إلى كل من شاركني حزني وفي حلاّ مشاكلي وصلاّى 
الجلي ووقف بجانبي، أحببت مشاركتكم دموع الفرحة وإخباركم بأنني عدت، أتمنى 

أن أكون عند حسن ظنكم، وأفضل مما كنت«.
الجدير ذكره، أنه كان قد تم اتهام نادين الراسي خالل فترة مرضها واكتئابها بأنها 
لم تأخذ أي نوع من  أنها  أثبتت  أنها خضعت لفحوص  المخدرة، إالاّ  المواد  تتعاطى 
كانت  التي  المهدئات  اوقفت جميع  االنتحار  بعد محاولتها  أنها  المخدرات، وأكدت 

تتناولها.

  كشفت الممثلة المصرية  
أنها منشغلة  إلهام شاهين  
بالتحضير  الحالي  بالوقت 
هما  سينمائيين  لعملين 
»حظر تجول« و »أهل 

العيب«.
الموسم  وعن مشاركتها في 
الرمضاني  الدرامي 
الى  اشارت شاهين  المقبل 
لم تحدد موقفها من  أنها 
أنها ال  الموضوع، مؤكدة 
تعرف بعد مصير مسلسلها 
عاطفي«  »إضطراب 
خاصة أن تحضيرات العمل 
توقفت بشكل مفاجئ ولم 
يحصل اي جديد فيما يخص 

هذا الموضوع.
يذكر أن فيلم »أهل العيب« 

إلهام شاهين سيكون من بطولتها الى جانب  الذي ستشارك به 
منة شلبي ومحمد ممدوح وإياد نصار ومن إخراج محمد 

ياسين، وتأليف تامر حبيب، وسيبصر النور في عام 2020.

صورة وتعليق

كريم  العريس  أنتحر   : )الموضوع( 
)ياسر جالل( يوم الصباحية لفشله جنسياً 
العميد  المباحث  رئيس  التحقيق  يبدأ   .
العروسة  مع  امام(  )عادل  نور  مجدي 
ولم  )ماعرفش(  قالت:  إبراهيم(  )هالة 
يصل الى نتيجة. ثم يحقق في جريمة قتل 
الميرغني( لزوجته  الزوج شحته )ضياء 
ثم   . أيضاً  جنسياً  فشل  )ماعرفش(  ألنه 
تحول قسم البوليس إلى أزواج وزوجات 
مجدي  يقول  المشكلة.  نفس  من  يعانون 
غريبة  ظاهرة  فهي  عرفوش(  ما  )ألنهم 

وجديدة .. وتتوالى األحداث . 
)التحليل والنقد( : قصة وسيناريو وحوار 

: “وحيد حامد” 
عزيزي القارئ ، يعتبر هذا الفيلم بصمة 
المصرية(  السينما  )صناعة  في  قوية 
تحت  الشعب  على  السلطة  تأثير  إلظهار 
وعدم  الخوف،  غريزة  القمع،  سياسة 
فالسيناريست   . الشعب  بمشاكل  المباالة 
أن  وهو  وجوهري  بسيط  موضوع  اثار 
األولي  حقه  في  يتهاون  عندما  اإلنسان 

والمناقشة  الرأي-  ابداء  مثل 
 ، شئ  كل  في  الحرة 

يؤدي به الحال إلى 
ممارسة  فقدان 
الجوهري  حقه 

التي تحمل  الجنسية(  )الغريزة  والطبيعي 
ألستمرار  والحب  العاطفة  طياتها  في 
 ، جنسي  ظاهره  والموضوع  البشرية. 
وباطنة نفسي. وقد رمز إليه السيناريست 
في  يستخدم  الذي  )أيديولوجياً(  رمزاً 
الحكاية  حدود  تتجاوز  أفكار  عن  التعبير 
نجح “وحيد حامد”  بها. وقد  ترتبط  التي 
في استخدام كلمة بسيطة )ماعرفش( تدل 
علي معني عميق )العجز الجنسي( حيث 
الموضوع  في  يتحدث  ان  المرء  يستحي 
الي  )األمي  من  الطبقات  فكل  مباشرة. 
المعني المقصود من  العالم( يستطيع فهم 
ماعرفش وهو )العجز الجنسي(، مع أداء 
)عادل امام( الجاد لالستفسار عما يحدث 
)الجمهور(  الي  المراد  فوصل  للرجال، 

في اطار فكاهي ضاحك دون اسفاف. 
)شخصية مجدي( : شخصية لها قوة إرادة 
وله  متزوج  نفسها،  من  واثقة   ، وعزيمة 
)صراعه(  مباحث.  رئيس  يعمل   ، أبنة 
يحقق في جريمتي )انتحار العريس- وقتل 
من  المزيد  في  لطمعها  زوجته(  الزوج 
اصبحت  ثم   . لذلك  الزوج  وفشل  الجنس 
كل  في  المشكلة  نفس  تعيش  بأكملها  البلد 
للجهات  مجدي  يتحرك  )األزمة(   . اسرة 
الداخلية  وزير   : مثل  يهدأ  وال  المسئولة 
شديدة  رغبة  فلديه  وغيره  والصحة   ،
)الزروة(   . السبب  معرفة  إلى  للوصول 
هذا العجز أصاب مجدي شخصياً وأصبح 
داخل  أن  مجدي  شعر  .)القرار(  مثلهم 
إبداء  وعدم  ومشاكلها  بأعبائها  المدينة 
رأيه الصريح مع الوزراء أو المناقشة في 
أمور الحياة والدولة ، اليستطيع اإلنسان 
إلى  فذهب   . الطبيعية  حقوقه  ممارسة 
عبد  :)دالل  إلهام  زوجته  مع  الصحراء 
وعدم  والصفاء  الهدوء  حيث  العزيز( 
فاستطاع تحقيق حقوقه   ، الخوف والقمع 
الجوهرية )الجنس(.)النتيجة( : أستنتج أن 
تهاون اإلنسان في حقوقه األولية )حرية 
الرأي( ، يؤدي به لفقدان حقوقه الجوهرية 
يؤكد  أراد مجدي  . هنا  الغريزة(  )إشباع 
الدكتور  مع  إليه  توصل  لما  استنتاجه 
السيناريست  سخر  وقد  لبيب(.  )لطفي 
مشاهد  أقوى  من  مشهدا  حامد”  “وحيد 
الفيلم يلخص أهمية )المعرفة والعلم( في 
يعتبر  الذي  التوتر(  )لخلق  درامي  حوار 
الجيد  الدرامي  البناء  في  اساسياً  عنصراً 
المتفرج مشدوداً.  مثل : )مجدي(  البقاء 
يحصل إيه لو الناس فقدت قدرتها الجنسية 
مش  الناس  سودة  مصيبة   : )دكتور(  ؟ 
الكون  عواطف  غير  من  تعيش  ممكن  
أسوأ  تعيش  الناس   : )هو(   . يختل  نفسه 
عيشة ؟ )دكتور( : أنزع العاطفة من أي 
أنك تشوف اي  مخلوق خلقه ربنا وتوقع 
الجريمة  معدل   : )هو(   . وحشة  حاجة 
الناس   : )هو(   . طبعاً  )دكتور(  يزيد؟ 
)هو(  بالتأكيد  )دكتور(  ؟  شغل  تبطل 
اإلرادة تموت؟ )دكتور( الرغبة في الحياة 
كمان )هو( : اإلحساس ؟ )دكتور( ميت. 
)هو(  معدومة  )دكتور(  المشاعر  )هو( 

 . فيش  ؟)دكتور(ما  الفعل  على  القدرة 
)هو( الغريزة؟ )دكتور( القتل بس .)هو( 
تقضي  عايزة  معادية  قوة  في  فرض  لو 
على شعب تعمل إيه ؟ )دكتور( اللي أحنا 
قلناه ده يكفي وزيادة . )هو( وأنت شايف 
إيه ؟ )دكتور( : ممكن تكون حالة إحباط 
بتجيب  أحياناً  التلفزيون  برامج   : عامة 
إحباط ، قراية الجرائد بتجيب إحباط- كتر 
طيب  )هو(  إحباط  بيجيب  الكدب  سماع 
زي  ملموس  سبب  في  يكون  ممكن  مش 
وممكن   ، المخ  غير  فيش  ما  ؟  المرض 
)هو(  بالخلل.  تصاب  المخ  وظائف  كل 
والعمل؟ )دكتور( : “ العلم” )ليس أجود 

من هذا الحوار لخلق التوتر( .
يذهب مجدي الي مجلس الشعب ويعرض 
المشكلة علي المسئولين. الرئيس ال يوافق 
علي عرضها ويوحي لالعضاء بالرفض 
ثم يقول )موافقون( قصده علي الرفض(. 
انت  أين  مهزلة(  بعدها  ما  مهزلة  )فعال 
التي  الديمقراطية  يا مصر من  حبيبتنا  يا 
الحق  له  انسان  وكل  كندا  في  نعيشها 
والكل  الرأي  في 
ع  ر ا ص ت ي
لخدمة 
 . ه د ل ب
ن  ي ا
ت   ن ا
ن  م

خيرك  يستغلون  الذين  الجهلة  هوالء 
ان  أحد  اراد  واذا  الشعب.  دون  النفسهم 
يتكتلون  المصريين  وخير  لخيرك  يعمل 
فهم  امرهم.  افتضاح  من  خوفا  ضده 
يتحدون للخراب ويفترقون في المصالح. 
وابنائها  هللا  من  محروسة  مصر  لكن 

)السيسي( يعتمد عليهم.
من  يستقيل   ، باإلحباط  مجدي  يصاب 
الشرطة ويتحمل مسئولية قيادة المواطنين 
بقولهم  في صدورهم  يجيش  عما  للتعبير 
ضد  قوية  صرخة  وهي  -اه(   آه   – )آه 
الظلم وحرمان الشعب من المناقشة وإبداء 
دون  ممتاز  أداء  امام(  )عادل   . الرأي 
الشخصية  بأبعاد  كامل  وعي  مع  مبالغة 
عبد  )دالل  إلهام   . ورسالتها  وخطورتها 
سيف  شيرين   . طبيعية  كانت  العزيز( 
منها  أكثر  أزياء  عارضة  كانت  النصر 

صحفية .
يوم  لمدة  جنسياً  الرجال  فشل  أن  )فقط( 

واحد )اليكفي لتعميم الحالة( . 
)اإلخراج( : “شريف عرفة” 

جنسي  ظاهرها  إنسانياً  مشكلة  تناول 
يكاد  امام  عادل  مع  نفسي  وباطنها 
ذات  لألفالم  مكتمل  دويتو  يصنعون 
في  المخرج  وفق  كما  الرفيع.  المستوى 
مثل  الكبار  النجوم  من  مجموعة  إختيار 
 – الدفراوي  محمد   – شعراوي  نظيم   :
عبد الرحمن أبو زهرة – سامي سرحان 
المؤقت  الجنسي  بعجزهم  مقنعين  فكانوا 
مع  أحمد(  )محسن  جيد  وتصوير   .
مع  القسم  في  الشعبية  للطبقات  المخرج 
الكومبارس  من  كبيرة  مجموعة  إدارة 
تصوير  كذلك  امام.  عادل  الوسط  وفي 
وكان  للسيدات.  الشعبي  والحمام  الحي 
بساطته  رغم  المصورة  المشاهد  أبرز 
عن  يسأله  وهو  ومجدي  الدكتور  مشهد 
مثير  الحدث  إيقاع  فكان   ، سبب األحباط 
والممثل  أمام  عادل  بين  الكبيرة  للقطات 
)عادل  مونتاج  مع  لبيب(  )لطفي  القدير 
فتعطي  اللقطات  لهذه  السريع  منير( 
للمشاهد  المضمون  وتنقل  للحوار  التوتر 
كان  الشعب  مجلس  مشهد  تصوير  أما   .
بسيطاً في تنفيذه عميقاً في رسالته السلبية 
للوقوف  مجدي  يستأذنه  نائما  )عضو 
بجانبه( وكانت انعام سالوسة عظيمة في 
الراهنة.  الحالة  من  المرأة  لتأثر  أدائها 
أما قيادة مجدي للشعب وصرخته )لآله( 
الحقيقي  المغزى  هو  كان  المجلس  أمام 

ألستماع الشعب والثورة على القهر. 
عرفة”  “شريف  ورائه  كان  هذا  كل 
ويدرك  ورسالته  فنه  في  قوياً  مخرجاً 
العلم”   “ وهو  للفيلم  الهدف  أهمية  تماما 
حتى تتحقق الديمقراطية للشعب كله وقدم 
 : وهي  قوية  رسالة  له  جريئاً  موضوعاً 
يؤدي  األولية  حقوقه  في  اإلنسان  تهاون 
به لفقدان حقوقه الجوهرية فكانت صرخة 
قوية لصيحة الشعب المصري من وحيد 
 – امام  عادل   – عرفة  شريف   – حامد 
    . )فتحية مني لكل العاملين في هذا الفيلم( 



األحزاب الكندّية رفعت شعاراتها مع اقرتاب موعد االنتخابات التشريعّية
  

 الكنديّون على موعد مع االنتخابات التشريعيّة الفدراليّة 
التي تجري في الحادي والعشرين من تشرين األّول 

أكتوبر المقبل.
وقد باشرت األحزاب استعداداتها 
للحملة االنتخابيّة وأطلقت شعاراتها 
و اعالناتها المتلفزة التي تتعّهد فيها 

بمستقبل أفضل للكنديّين.
اختاره  شعار  التقّدم«  »اختيار 
الحاكم بزعامة  الليبرالي  الحزب 
بنشره  وباشر  ترودو  جوستان 
على  موقعه االلكتروني ومواقع 
ببّث  وبدأ  االجتماعي  التواصل 

اعالناته المتلفزة.
هو  قدما«  للمضي  األوان  »آن 
حزب  اختاره  الذي  الشعار 
المحافظين الذي يشّكل المعارضة 
الرسميّة في مجلس العموم الكندي 

والذي يتزّعمه أندرو شير.
الجديد  الديمقراطي  الحزب  يكشف  أن  المتوّقع  ومن 
عطلة  بعد  قريبا  شعاره  عن  سينغ  جاغميت  بزعامة 
عيد العمل، في حين اختار حزب الخضر شعارا يقول 

»ال يسار وال يمين، معا إلى األمام«.
أّما حزب الشعب في كندا بزعامة ماكسيم برنييه الذي 
شّكل حزبه بعد أن انشّق عن المحافظين، فقد اختار 

شعارا يقول فيه: »أقوياء وأحرار«.
طبعا بالنسبة للحكومة الليبراليّة التي تسعى للبقاء في 
حزب  يواجه  الذي  ذاك  من  أكبر  فالتحّدي  السلطة، 

المحافظين الذي يدعو الناخبين إلى التغيير.
ويشيد  جوستان ترودو بأداء حكومته، وبكّل ما قّدمته 
سيّما  وال  السلطة،  في  سنوات  أربع   للكنديّين خالل 
التقديمات للطبقة الوسطى، وال يتوانى عن انتقاد حزب 

المحافظين.
وقد ظهر رئيس الحكومة في أحد االعالنات وهو  بين 

السّكان في دائرته االنتخابيّة بابينو في  مدينة مونتريال، 
وظهر في اعالن آخر في باص للنقل العام وسط  الركاب، 

وهو يتحّدث أمام الكاميرا.
يقول جوستان ترودو في إعالن انتخابي للحزب الليبرالي: 
»يحّب المحافظون القول بأنّهم يعملون من أجل الشعب. 
ولكنّهم اقتطعوا من الضرائب عن الميسورين وقطعوا 
الخدمات عن كّل الباقين. وفي تشرين األّول أكتوبر، 
أمامنا خيار. فإّما أن نستمّر في السير نحو األمام وفي 
البناء على التقّدم الذي حّققناه، أو أن نعود إلى سياسات 
عهد رئيس الحكومة السابق ستيفن هاربر. أنا اخترت 

أن أسير إلى األمام من أجل الجميع«.
واختار الليبراليّون التركيز على المحافظين باإلجمال، 
وعلى استهداف أندرو شير من خالل مقارنته برئيس 

و  هاربر،  ستيفن  السابق  الكنديّة  المحافظين  حكومة 
برئيس حكومة المحافظين المحليّة في أونتاريو دوغ 
فورد. ويحّذر الليبراليّون  من سياسة التقّشف 

واالقتطاعات التي اعتمدها دوغ فورد
حزب المحافظين المعارض أطلق هو اآلخر 
حملته االعالنيّة، وتعّهد زعيمه أندرو شير 
بخفض الضرائب عن كاهل الكنديّين، وبإلغاء 
رئيسا  انتخابه  حال  في  الكربون  ضريبة 

للحكومة الكنديّة المقبلة.
في  شير  أندرو  المحافظين  زعيم  ويقول 
الكندي  المحافظين  انتخابي لحزب  إعالن 
»لدّي خّطة لخفض كلفة المعيشة. ولتصبح 
كلفة العيش معقولة أكثر، وإلبقاء المزيد من 
المال في جيوب الكنديّين ألنّه آن األوان لكم 

لكي تسيروا نحو األمام« .
وتعكس شعارات الحملة االعالنيّة نظرة أندرو 
شير االيجابيّة كما قال حزب المحافظين في 
بيان صحفي أشار فيه إلى »حكومة  محافظين 
تعيش ضمن حدود إمكانيّاتها وتضع المزيد من المال 

في جيوب الكنديّين حتّى يتمّكنوا من المضّي قدما«.
وتنتقد حملة المحافظين رئيس الحكومة الليبراليّة جوستان 
ترودو الذي أمضى أربع سنوات في مساعدة الشركات  
الغنيّة التي لديها جماعات ضغط قويّة  والتي حصلت 
الكنديّين  على األموال على حساب دافعي الضرائب 

كما قال المحافظون.
يبقى أن نشير إلى أّن أمام رئيس الحكومة جوستان 
أيلول  سبتمبر/  شهر  منتصف  حتّى  مهلة  ترودو 
المقبل ليطلب من حاكمة كندا العاّمة جولي باييت 
في  االنتخابات  اجراء  ليتسنّى  العموم  مجلس  حّل 
الموعد المقّرر في  الحادي والعشرين من تشرين 

األّول أكتوبر المقبل.

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا
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انبعاثات الغازات الدفيئة: إدمونتون تعلن حالة طوارئ مناخية
مقاطعة  عاصمة  إدمونتون،  بلدية  أعلنت   
مناخية،  حالة طوارئ  كندا،  في غرب  ألبرتا 

للحد  سياستها  معززًة 
الغازات  انبعاثات  من 

الدفيئة.
اإلعالن  هذا  وحظي 
الثالثاء  يوم  الصادر 
بدعم عشرٍة من أعضاء 
فيما  البلدي  المجلس 
عارضه ثالثُة أعضاء. 
وهو يدعو العتماد خطة 
عمل من أجل الحد من 
كوكب  حرارة  ارتفاع 
مستوى  عند  األرض 
1,5 درجة مئوية قياساً 
بما قبل عهد الصناعة، 

انسجاماً مع توصيات اللجنة الدولية للتغيرات 
المناخية.

إن  باكيت  آرون  البلدي  المجلس  وقال عضو 
اإلعالن الصادر »يزيل كل الغموض« المحيط 
بمسألة مكافحة التغيرات المناخية. وباكيت هو 
من قّدم االقتراح بتبني اإلعالن خالل اجتماع 
المجلس البلدي. »انتهى الجدل حول ما إذا كانت 
التغيرات المناخية أمراً حقيقياً«، قال باكيت، 
مضيفاً »هي حقيقة واقعة، والجدل الذي يمكن 

الخوض فيه هو حول ما سنقوم به بشأنها«.
بإعالنها  إدمونتون،  بلدية  أن  باكيت  وأضاف 
الصادر أمس، تنضم إلى واليات قضائية أُخرى 
في كندا سبقتها إلى هذه الخطوة، وهي مقاطعة 

كيبيك وبلديات هاليفاكس، عاصمة مقاطعة نوفا 
سكوشا وكبرى مدن مقاطعات كندا األطلسية 

األربع، وفانكوفر، كبرى مدن مقاطعة بريتيش 
كولومبيا على ساحل الهادي، وكينغستون في 

مقاطعة أونتاريو.
ومن جهته أعرب عمدة إدمونتون دون إيفسون 
عن ارتياحه لتبني المجلس البلدي إعالن حالة 

الطوارئ المناخية.
وأشار إيفسون إلى ما يعتبره إشكالية المصطلحات 
المستخدمة في مجال التغيرات المناخية. فـ«التغيّر 
المناخي« مصطلح مجّرد و«االحترار العالمي« 
مصطلح مضلِّل، جادل عمدة إدمونتون، مضيفاً 
أنه يتفق مع عالٍِم سمعه يقول إنه يجب إطالق 
تسمية »زعزعة االستقرار المناخي العالمي« 

على هذه الظاهرة.

 أعلنت يوم االثنين الماضي  حكومة كيبيك عن استثمار 
بقيمة 54,8 مليون دوالر على مدى عامين لمواجهة النقص 

في العمالة في المقاطعة.
ويعتزم جان بوليه، وزير العمل والتوظيف والتضامن االجتماعي، 
استخدام هذه األموال لتسهيل توظيف واستبقاء األشخاص الذين 

يأتون لالستقرار في المقاطعة.
وستمول حوالي 21 مليون دوالر من هذا المبلغ تدابير للشركات 

التي تسعى إلى توظيف 
عمال أجانب مؤقتين.

ومن بين هذه الحوافز:  
سداد ٪50 من نفقات 
المشاركة في بعثات للتوظيف بالخارج بحد أقصاه 5.000 
دوالر.  باإلضافة إلى ذلك، المساعدة في نقل أثاث الموظفين  

بحد أقصاه 1000 دوالر لكل عامل.
ويعتقد الوزير بوليه أن هذه الخطة يمكن أن تساعد 2.000 
شركة على توظيف العمال على المستوى الدولي. سيتم استخدام 
المبلغ المتبقي وقدره 33,9 مليون دوالر لتحسين إدماج العمال 
األجانب الذين يتم تدريبهم في الخارج بعد تزكيتهم من طرف 

النقابات المهنية.  
وكان رد فعل مجلس أرباب العمل في كيبيك إيجابيا على هذا 
اإلعالن، حيث أن هذا التمويل سوف يقلل من العبئ المالي 
للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للتوظيف من الخارج.

تجدر اإلشارة إلى أن هذه البرامج تسمح بهذه اإلعانة لمدة تصل 
إلى 52 أسبوًعا، اعتماًدا على احتياجات العمال ومتطلبات 

الوظيفة.
وقال الوزير بوليه : »إن توظيف العمال األجانب المؤقتين هو 
خيار يلجأ إليه المزيد والمزيد من الشركات«. وفقا للبيانات 
التي جمعتها وزارته، فإن 42 ٪ من أرباب العمل »قد نظروا 

أو مهتمون« بتعيين الموظفين »خارج أقاليمهم«.  

نيو برونزويك/نوفو برونزويك تنوي مضاعفة عدد املهاجرين 
إليها 3 مّرات

  
 تنوي مقاطعة نيو برونزويك )نوفو 
كندا مضاعفة  في شرق  برونزويك( 
مرات،  ثالث  إليها  المهاجرين  عدد 
7500 قادم جديد سنوياً بحلول  ليبلغ 
عام 2024. ويشكل هذا العدد نحواً من 
%1 من إجمالي عدد سكان المقاطعة 
البالغ 773 ألف نسمة في الربع الثاني 
من العام الحالي حسب تقديرات وكالة 

اإلحصاء الكندية.
هذا ما جاء في االستراتيجية الخمسية 
المتعلقة بالنمو السكاني التي كشفت عنها 
أمس حكومة الحزب التقدمي المحافظ 

برئاسة بلين هيغز في هذه المقاطعة األطلسية.
وشددت االستراتيجية الجديدة وخطة عمل الحكومة 
المرفقة بها على أهمية استبقاء القادمين الجدد ضمن 
المقاطعة، إذ ال تكفي مضاعفة عددهم ثالث مرات. 
وتهدف الحكومة إلى جعل معدل االستبقاء يرتفع إلى 

%85 بحلول عام 2024.
وتؤكد حكومة هيغز أنها تريد جذب العمال المهرة 
في  العمل  سوق  الحتياجات  تلبيًة  األعمال  ورّواد 
المقاطعة، وأنها تريد توفير البيئة المالئمة للقادمين 
الجدد كي يستقروا في المقاطعة وينجحوا في مختلف 

المجاالت فيها.
تريفور  المحافظين  حكومة  في  العمل  وزير  وقال 

هولِدر في هذا الصدد إن النمو السكاني في المقاطعة 
هو عنصر حاسم بالنسبة لمستقبلها.

واستبقاؤهم  جدد  كنديين  جذب  الضروري  »من 
ليساعدونا في زيادة عدد سكان المقاطعة واالستجابة 
الحتياجات أصحاب األعمال لدينا«، قال هولِدر في بيان.

كما تنوي المقاطعة زيادة نسبة الناطقين بالفرنسية في 
أوساط المهاجرين إليها. ويُشكل َمن لغتهم األم هي 
الفرنسية نحواً من ثلث سكان نيو برونزويك )نوفو 
برونزويك(، المقاطعة الوحيدة في كندا التي تعتمد 
لغتْين رسميتْين، هما الفرنسية واإلنكليزية، لغتا كندا 
الرسميتان على المستوى الفدرالي. ويقول ثلث سكان 

المقاطعة إنهم يتحدثون اللغتْين.

وزارة الصّحة الكندّية تدّقق يف منتجات التدخني االلكرتوني
  

 تعتزم السلطات الصحيّة الكنديّة القيام بحملة 
تفتيش على المتاجر التي تبيع منتجات التدخين 
من  ومحتواها  مكّوناتها  لتحليل  االلكتروني 

النيكوتين.
ومن المتوّقع أن يقوم 22 مفتّشا بأعمال التدقيق 
معلومات  وفق  المقبل  الخريف  من  اعتبارا 

حصلت عليها وكالة الصحافة الكنديّة.
وسوف يقوم مفتّشو وزارة الصّحة بالتدقيق في 
منتجات التدخين االلكتروني في 3 آالف من 
محاّلت التجزئة للتحّقق من أنّها تمتثل للقانون 

حول التبغ ومنتجات التدخين االلكتروني.
ومن  صارمة،  عقوبات  المخالفون  ويواجه 
المحتمل أن تُصادر المنتوجات التي يبيعونها 

وأن يتعّرضوا لغرامات ماليّة حسب وزارة الصّحة.
وتحوي منتجات التدخين االلكتروني سائل  غليسيرول و سائل 
بروبيلين غيركول المستخدمين كمخّفف للنيكوتين، فضال عن 
سائل دياسيتيل المستخدم إلضفاء نكهات على هذه المنتجات.

ومن المتوّقع أن تتّخذ وزارة الصّحة اجراءات للحّد من استخدام 
السيجارة االلكترونيّة من قبل الشباب، من بينها فرض المزيد 
من القيود على االعالنات وإطالق حملة توعية حول مضاّر 
التدخين االلكتروني وفرض قيود على عرض منتجات التدخين 

االلكتروني في بعض أرجاء محاّلت التجزئة.
كندا  في  المراهقين  أوساط  في  التدخين  نسبة  ارتفعت  وقد 

للمّرة األولى منذ 30 سنة، وارتفعت نسبة الذين يستخدمون 
السيجارة االلكترونيّة 70 بالمئة في عامي 2017 و2018 

وفق الباحث في جامعة واترلو دافيد هاموند.
وتمنع كّل من كندا والواليات المتّحدة االعالنات للسجائر، 

ولكّن القواعد المتعلّقة بالسجائر االلكترونيّة أقّل تشّددا.
منتجاتهم  بأّن  القول  االلكترونيّة  السجائر  لمنتجي  ويُسمح 
لذيذة المذاق، و يُسمح لهم بعرضها إلى جانب صور للكرز 

والمانجو وفواكه أخرى.
ويحّذر الخبراء من أّن االعالنات المرّوجة للسيجارة االلكترونيّة 
تساهم في ارتفاع االقبال عليها من قبل الشباب والمراهقين.

استهالك املارجيوانا يف كندا : هاليفاكس ومونرتيال يف الطليعة
  

 لتحديد كمية مختلف المخّدرات التي يستهلكها الكنديون، 
قامت هيئة اإلحصاء الكندية بتحليل مياه الصرف في خمس 
مدن رئيسية في جميع أنحاء البالد. وبدا تعاطي القنّب أعلى في 
مونتريال وهاليفاكس منه في فانكوفر وتورونتو وإدمونتون.

وخضعت هذه المراكز الحضرية لمشروع تجريبي مدته عام، 
كان الهدف منه هو تحليل المياه الصادرة عن المراحيض لتقدير 

االستهالك الفعلي للمخّدرات المختلفة.
وإلجراء هذا التحليل، قامت هيئة اإلحصاء الكندية بجمع وتحليل 
عينات المياه عند مدخل محطات المعالجة بين مارس آذار 

2018 وفبراير شباط 2019.
وتغطي هذه المناطق مجتمعة 8,4 مليون كندي، أي حوالي 
%20 من السكان. ومع ذلك، ال يمكن اعتبار التحليل ممثاًل 

لجميع السكان.
والغرض من هذا المشروع التجريبي، حسب هيئة اإلحصاء، 
هو: » قياس االستهالك الكلي لبعض المخدرات بشكل فعال 
ومجهول ولتقدير حجم السوق غير المنظم ». ولإلشارة فقد 
دخل تشريع الماريجوانا حيّز التنفيذ في 17 أكتوبر تشرين 

األول الماضي.
وتشير النتائج إلى أن تعاطي المخدرات الحالي في كندا يختلف 

من مدينة إلى أخرى.
القنب والمخّدرات األخرى اختالًفا كبيًرا  »يختلف استخدام 
من مدينة إلى أخرى.« كارولين بيلتييه ، أخصائية المنهج في 

هيئة اإلحصاء الكندية
فعلى سبيل المثال ، بدا أن تعاطي القنب أعلى في مونتريال 
وهاليفاكس، بينما يرتفع استخدام الميثامفيتامين - غير المشروع 
-  في فانكوفر وإدمونتون. وكانت تركيزات الميثامفيتامين 
منخفضة للغاية في هاليفاكس حيث »كانت ست مرات أقل 

من تورنتو التي سًجلت ثاني أخفض تركيز من هذا المخّدر.«
وبالنسبة الستهالك الكوكايين ، يبدو أنه متشابه في هذه المدن، 
حيث يبلغ متوسطه 340 غراًما لكل مليون شخص في األسبوع.
ولحساب مستويات القنب ، توضح هيئة اإلحصاء الكندية أن 
التحليل يبحث عن تركيز مادة )THC-COOH(  في مياه 
الصرف ألن الجسم ينتجها بعد التدخين أو تناول طعام من 
القنب. وكان متوسط تواجد هذه المادة في مياه الصرف لجميع 
المواقع مجتمعة، 450 غراما لكل مليون شخص في األسبوع.
بمعدل  أعلى  وسجلت كل من مونتريال وهاليفاكس تركيزا 
يتراوح بين 2,5 و 3,8 مرة من فانكوفر وتورونتو وإدمونتون.

وُقّدر استهالك القنب بـ 84 طًنا في جميع مواقع االختبار خالل 
فترة الـ 12 شهًرا.

دقة حيث  أكثر  والميثامفيتامين  الكوكايين  تقديرات  وكانت   
قدر االستهالك الكلي بـ 370 كغ من الكوكايين و 310 كغ 
من الميثامفيتامين. أما بالنسبة ألشباه األفيونيات، فقد واجهت 
هذه الطريقة العديد من العقبات، خاصة وأن هذه المخّدرات 

تتحلل بسرعة في الماء.
وتوضح نتائج االختبار التجريبي أن أخذ عينات مياه الصرف 
قد يساعد في قياس االستهالك الكلي لبعض المخّدرات على 
المستوى البلدي.  ويمكن كذلك استخدام هذا المصدر مع بيانات 

أخرى لتقدير الكمية اإلجمالية للمخّدرات المستهلكة.
ومع ذلك ، فإن للتحليل بعض العيوب. فهو ال يوفر معلومات 
المخّدرات، وال عن  تناولوا هذه  الذين  عن عدد األشخاص 

خصائص هؤالء األفراد ، وال عن كيفية استخدامها.
»ال يمكننا معرفة من هم الذي يستهلكون وكم يستهلكون ؟ هل 
أكثرهم رجال أو نساء؟ وماهي الفئات العمرية ؟ ليس لدينا أي 

فكرة »، كارولين بيليتييه

تقّلص العجز يف موازنة مقاطعة ألربتا

 في أول تحديث اقتصادي لها منذ انتخاب زعيم حزب 
المحافظين الموّحد، جيسون كيني، في 16 أبريل  نيسان 
الماضي رئيسا لحكومة المقاطعة، سجلت ألبرتا انخفاًضا 
قدره 365 مليون دوالر في عجزها في األشهر الثالثة 
األولى من العام الجبائي 2019 بفضل اإليرادات المستقرة 

وانخفاض النفقات.
وأدى انخفاض فرق السعر بين سعر النفط الكندي والنفط 
األمريكي إلى زيادة اإلتاوات من استغالل الرمال الزفتية. 
وازدادت إيرادات الموارد غير المتجددة 164 مليون 

دوالر عن نفس الفترة من 2018.
وساهمت الزيادة في أرباح الشركات ودخل األسر في 

زيادة ضريبة الدخل بمبلغ 166 مليون دوالر. 
وعّوضت هذه الزيادة بشكل كبير انخفاض 
الكربون.  ضريبة  إلغاء  عن  الناجم  الدخل 
وكان هذا اإلجراء واحد من التدابير الرئيسية 

للحكومة الجديدة.
ساهمت الحملة االنتخابية في انخفاض عام 
في اإلنفاق الحكومي بقيمة 364 مليون دوالر 
حيث تّم تأجيل العديد من نفقات البنية التحتية 

حتى الصيف.
ومع ذلك ، تشكو حكومة المحافظين المتحدة 
من ارتفاع نفقات اإلدارة بسبب القرارات التي 
اتخذتها الحكومة السابقة قبل االنتخابات مباشرة.
وفي تحديثها االقتصادي، أشارت الحكومة إلى الزيادة 
في إعانات الدعم القضائي، والتكاليف المرتبطة بتغيير 
برامج رخص القيادة وربط برامج المساعدة االجتماعية 

بالتضخم.
ويحتوي التحديث االقتصادي أيًضا على توقعات ديون 
الحكومة السابقة والتي كانت ستصل إلى ما يقرب من 

120 مليون دوالر في 2023-2024.
ولم يجب تريفيس توز، وزير المالية في مقاطعة ألبرتا، 
مباشرة على سؤال يدور حول امكانية اعتماد الحكومة 
في  لخصم  االستعداد  :«يجب  وقال  تقشف.  لسياسة  

الميزانية المقبلة. يجب علينا تغيير المسار.«.

الليربالي الكندي يتقّدم االستطالعات يف مقاطعات األطلسي
 تمكن الحزب الليبرالي الكندي من وقف تراجعهم في نوايا 
استطالع  آلخر  وفًقا  األطلسية،  المقاطعات  في  التصويت 
 Narrative( ريسرتش«  »ناراتيف  دار  أجرته  للرأي 

.)Research
ترودو  جوستان  ليبراليو  وحصل 
مقارنة   ، الدعم  من   43٪ على 
وتشمل  للمحافظين.   30٪ بـ 
المقاطعات األطلسية كل من نوفا 
والبرادور  ونيوفاوندالند  سكوشا 
نيو برونزويك وجزيرة األمير  و 

إدوارد.
وفي أحدث استطالع للرأي أجري 
انخفض  الماضي،  أيار  مايو  في 
الليبراليون إلى 39 ٪ بعدما كانوا 
قبل  الدعم  من   ٪ بـ47  يحضون 

ثالثة أشهر في فبراير شباط.
هذا  من  المحافظون  استفاد  وقد 
االنخفاض حيث حصلوا على دعم 
٪36 من نوايا التصويت في مايو 

أيار، وهو أعلى بقليل من استطالع فبراير شباط.
وتقول الباحثة مارغريت بريغلي من دار »ناراتيف ريسرتش« 
وصلت  حيث  الليبرالي  للحزب  مهًما  كان  األخير  الربع  إن 

الفجوة بينه وبين المحافظين في نوايا التصويت إلى 13 ٪.
بشكل  زاد  بعدما  للخضر  الدعم  استقّر  أخري،  جهة  ومن 
حاد في المسح األخير حيث يحصلون على 15 ٪ من نوايا 

التصويت ، مقارنة مع 14 ٪ في مايو أيار و 6 ٪ في فبراير 
شباط.

الذي   ، الجديد  الديمقراطي  الحزب  مكان  أخذوا  أنهم  ويبدو 

كان يصل عادة في المرتبة الثالثة في المقاطعات األطلسية. 
أحدث  في   10٪ بلغت  ضئيلة  نسبة  األخير  هذا  وحصل 

استطالع ، وهي نسبة لم تتغير كثيًرا منذ فبراير شباط.
إلى  تموز  يوليو   31 من  الفترة  في  االستطالع  إجراء  وتم 
22 أغسطس آب. وشارك فيه 1.500 شخص. و بلغ هامش 

الخطأ فيه ٪2,5، 95 مرة من أصل 100.

حوالي 55 مليون دوالر لتوظيف العمال املهاجرين يف كيبيك  
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  تكمن قوة المغرب في موقعها المتكامل للتجارة والسياحة 
العديد من  البالد  النحو شهدت  إفريقيا، وعلى هذا  بقية  مع 
التأثيرات التي غرست مع تقاليدها البربرية، ومن الفرنسية 
إلى اإلسبانية وغيرها في ما بينها، وكل المدن المغربية سواء 
الوسطى  العصور  تقليدية من  كانت مدن حضرية أو مدن 

ستكون على استعداد ألكتشافها .
أصيلة 

الجداريات ذات األلوان  مدينة صغيرة متطابقة حيث تزين 
القديمة هي  المحصنة  الساحلية  الجدران، والمدينة  الزاهية 
مكان نابض بالحياة وممتعة حيث تندمج ثقافات كل من إسبانيا 
والمغرب، تجول في المدينة القديمة واكتشف اإلبداع والتقاليد 
النابضة من كل شارع، ويوفر ممشى شاطئ البحر المكان 
المثالي لدواسة بطيئة تتخطى المقاهي الجميلة ومناظر المحيط .

العرائش
فيه  الباردة والمثيرة هي مكان يسير  المدينة الصيفية  هذه 
المحليين خالل أشهر الصيف، ويمر نهر  بالسياح  الزحام 
المدينة، وتقع أطالل  العرائش ببطء عبر  لوكاس في مدينة 
يقال إن حدائق  المذهلة في مكان قريب، حيث  ليكسوس 
هيسبيريديس األسطورية تقع فيها، وال يزال الجزء اإلسباني 
من هذه المدينة على قيد الحياة، وال تفاجأ بالتعثر عبر حانات 

التاباس والكنائس اإلسبانية .
تنغير

معانقة بين جبال األطلس العالية ورمال الصحراء الجميلة، 
تقع مدينة تنغير المذهلة في وسط وادي تودرا، وتنغير هي 
مدينة فرنسية قديمة نمت لتصبح مدينة تفيض بحدائق الزهور 
المزهرة والقصبة الرائعة والشوارع الضيقة الساحرة، وتطل 
على بقايا قصر Glaoui الذي يرجع تاريخه إلى القرن الثامن 
الجبل للحصول على  المشي حتى قمة  عشر، حيث يمكنك 

مناظر رائعة للمناطق المحيطة .
الجديدة

المثالية منتجع سياحي شهيرا  الساحلية  الجديدة  تعد مدينة 
الرملي هنا في  الشاطئ  المغاربة، ويزدحم طول  للمقيمين 
أشهر الصيف، حيث تستمتع العائالت بالراحة معا، والمدينة 
الشخصيات ويمكن استكشافها  لديها ثروة من  ليست  نفسها 
في رحلة يومية سهلة من الدار البيضاء، تجول حول الخزان 
البرتغالي الذي يرجع إلى القرن السادس عشر واذهب إلى 

المواقع من األعلى حتى على األسوار .
شفشاون

تعد شفشاون الساحرة مع المباني الشهيرة العمالقة ذات اللون 
األزرق واألسطح المزينة بالبالط األحمر، واحدة من أجمل 
المدن في المغرب، ومحاط بالجبال المذهلة وتخفي الممرات 
القديمة )وتعني  الساحات والقصبات  المدينة  الضيقة في 
“القالع”( مع الكثير من فرص التقاط الصور في كل زاوية، 
ومع مزيج من التأثيرات المغربية واألندلسية تعد هذه المدينة 
معقال لإلبداع والتنمية، إنه أيضا المكان المثالي لقضاء بضعة 
أيام لالستمتاع بالطعام اللذيذ والدردشة مع السكان المحليين 

والمغامرة في التالل المحيطة .
تطوان

تقع مدينة تطوان الصغيرة، والتي تعرف  البالد  في شمال 
الريف،  المياه” بشكل مذهل عند سفح جبال  باسم “ينابيع 
والمدينة ميناء مهم على البحر األبيض المتوسط   وكانت ذات 
بالمباني  للمغرب اإلسباني، وتمتلئ شوارعها  يوم عاصمة 
المربعة ذات اللون األبيض والمغرية على الطراز األسباني 

والشوارع الواسعة .

الدار البيضاء
يعرف الجميع مدينة الدار البيضاء كموقع استعماري للفيلم 
الرومانسي لعام 1942، لكن مدينة اليوم ال تعكس هذا الشعور 
الحالم والساحر، وبدال من ذلك تعد الدار البيضاء الحديثة قوة 
تجارية، وأهمية المدينة الساحلية تعني أنها المحور االقتصادي 
الدار  التنزه حول وسط مدينة  بإمكانك  للمغرب، وال يزال 
البيضاء القديمة الغريبة الكتشاف ماضيها، وتتغذى العمارة 
المزخرفة باألشكال واألساليب األوروبية، وإذا كنت ترغب 
حقا في العودة إلى األفالم باألبيض واألسود تناول مشروبات 

. Rick’s Cafe في
طنجة

لها ماض  بالنسبة لألوروبيين على األقل  أفريقيا  إلى  بوابة 
غريب وغاضب، وكانت المنطقة الدولية الشهيرة في المدينة 

نقطة جذب لجميع أنواع الشخصيات الغريبة والفضولية، حيث 
اجتذبت العديد من الكتاب والفنانين خالل الخمسينيات والستينيات 
من القرن الماضي، وملهمة العديد من الروايات واألغاني منذ 
ذلك الحين، وال تزال طنجة اليوم متمسكة بماضيها الخيالي، 
الخارجية على جمالية طنجة، ولكن  التأثيرات  وقد أثرت 
مع ازدهار األعمال الجديدة وتدفق األموال، شهدت المدينة 
تطورا كبيرا وأصبحت اآلن عرضا جيدا لمستقبل المغرب .

أغادير
مدينة أغادير الساحلية المزدحمة والصاخبة، هي وجهة لقضاء 
العطالت بحد ذاتها، وبعد أن تم تدمير جزء كبير من أغادير 
في أعقاب الزلزال المدمر الذي حدث في عام 1960 وخاصة 
األجزاء األكثر تاريخية أعيد بناء المدينة، وهي أقل جماال من 
العديد من المدن القديمة المعقدة في المغرب، ولكن أغادير 
الرماد وأصبحت منتجعا ساحليا مزدهرا، ويعد  نهض من 
كورنيش المدينة المريح على شاطئ البحر مثاليا أليام تمضية 

في نزهة والتمتع بالحياة مثل السكان المحليين .
الصويرة

الصويرة هي مدينة ساحلية هادئة ذات طابع أوروبي متميز، 

إلى  الفرنسية والتي أدت  الحماية  وكانت ذات مرة تحت 
الهيبيين  المعمارية، وشهدت  الثقافات واألساليب  مزيج من 
المدينة،  إلى  1960 االنتقال  والموسيقيين والمسافرين من 
ونتيجة لذلك أصبحت معتادة على األجانب وأصبحت اآلن 
مدينة مقصد للمسافرين الذين يريدون قضاء بعض الوقت في 

التجول في المدينة الجميلة .
الرباط

البوريق،  الرباط على ضفاف نهر  المغربية  العاصمة  تقع 

المدينة أيضا  المذهلة، وتتمتع  بالعمارة اإلسالمية  ويشتهر 
بعالقات قوية مع ماضيها الفرنسي، كما أنها تقع على ساحل 
المحيط األطلسي وتتمتع بأجواء مدينة ساحلية أوروبية متميزة، 
ويقع قصبة الرباط في وسط المدينة المحصن، إنها مكان رائع 
للجلوس والتمتع بالجو، قم بنزهة إلى كاتدرائية القديس بطرس 
وتمتع بنمط اآلرت ديكو الغريب والسريالي، ثم استمتع بفنجان 

جميل من الشاي بالنعناع في أحد المقاهي العديدة .
مكناس

يعود تاريخ مدينة مكناس القديمة إلى القرن الحادي عشر، 
وكانت ذات يوم عاصمة المغرب اإلمبراطوري، وقام السلطان 
في ذلك الوقت بتطوير المدينة، وبناء جدران عالية وأبواب 
ضخمة لحمايتها وإنشاء مباني مزخرفة على الطراز المغربي 
اإلسباني، ويمكن رؤية مزيج المدينة التاريخي بين التصميم 
العديدة، كما إن ضريح  األوروبي واإلسالمي في معالمها 
السلطان إسماعيل الذي جعل مكناس عاصمة له هو عرض 

ملكي للسلطة، مع نوافير وحدائق مزخرفة .

الكلمــات املتقاطعة 
افقيا:

-1 قرينة الرئيس حسني مبارك 

-2 سببه – أنثر )معكوسة( 

 – )معكوسة(  للزراعة   3-
يلعبون 

-4 بلياردو )مبعثرة(

-5 قاعة – يحب 

-6 بحر 

-7 أعادهما – والدة )معكوسة( 

-8 يجمع – مفرد سندات  

-9 من الدول السبعة الكبار 

-10 العب قديم بالنادي األهلي 

رأسياً :
-1 ممثل ومذيع مصري 

الرئة  يصيب  مرض   2-
)معكوسة( – قام بتدلليه 

-3 في القميص – يأتي بعدهم 
-4 أرغب فيه – في الجبر 

يعلن   – بالعامية  نسرق   5-
إسالمه 

المكان  للسؤال عن   – متيم   6-
)معكوسة( 

-7 متشابهة – أدعو )مبعثرة( 
حيوان   – هجوما  اوجه   8-

قطبي – بواسطتي 
-9 أحرف متشابهة – نوع من 

الغناء 
في  ماتت  مصرية  فنانة   10-

حادثة طائرة 

حل الكلمات المتقاطعة
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Les proverbes en français et arabe
- Il n’y a pas de fumée son feu

 - ما فيش دخان من غير نار
- L’habit ne fait pas le moine

- املظاهر خداعة

عبد الفتاح يرفض تعيني احلضري مدرباً حلراس املرمى
    أبدى زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى 
تعيين  لفكرة  التام  السابق رفضه  منتخب مصر 

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

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

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

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

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

سبتمبر المقبل.

الزمالك يهزم املقاصة بهدف ويتأهل للدور قبل 
النهائي للكأس

 نجح فريق الزمالك فى الفوز على مصر المقاصة 
بهدف مقابل لالشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد 
برج العرب ضمن فاعليات دور الثمانية لكأس مصر، 
السكندرى  ليواجه اإلتحاد  النهائى  قبل  للدور  ليتأهل 

األحد المقبل باستاد اإلسماعيلية .
العاشرة من  الدقيقة  الهدف عبد هللا جمعة فى  أحرز 
عمر اللقاء من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء 
أخطأ أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى المقاصة 
الهدف  اليمنى معلنة عن  الزاوية  فى تقديرها لتسكن 

األول للزمالك .
واصل العبو الزمالك سيطرتهم على مجريات المباراة 
فى الربع ساعة الثانية من اللقاء ورغم تقدمهم بهدف 
إال انهم رفضوا اإلرتكان للدفاع واستمروا فى الهجوم 
وبالفعل فى الدقيقة 23 أضاع المغربى أشرف بن شرقى 
صانع ألعاب الزمالك فرصة الهدف الثانى لفريقه عندما 
استلم كرة عن طريق الخطأ من عصام صبحى ظهير 
أيمن المقاصة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية 

بجانب مرمى المقاصة .
المباراة  25 أشهر محمد معروف حكم  الدقيقة  وفى 
الكارت األصفر فى وجه االوغندى خالد اوتشو مدافع 
وسط المقاصة ، فى الوقت الذى هدا فيه إيقاع الملعب 
بعدها ومن الدقيقة 26 حاول شيكاباال استغالل مهارته 
الشخصية لبناء الهجمات وشن هجمتين خطيرتين على 

مرمى المقاصة .
حاول مصر المقاصة بداية من الدقيقة 30 الضغط على 
العبى الزمالك بغية شن بعض الهجمات على محمد 
عواد حارس مرمى الزمالك وبالفعل حدثت انفعاالت 
بين الالعبين وهو ما دفع محمد معروف اشهار الكارت 
األصفر فى مناسبتين على محمد إبراهيم وصالح ريكو 
العبا المقاصة فى الدقيقتين 33 و 34 للخشونة المتعمدة 
الملعب  النرفزة داخل  وهو ما أدى لوجود حالة من 

انتقلت سريعا للجهاز الفنى للمقاصة .
وفى الدقيقة 38 يشهر الحكم الكارت األصفر الرابع 
فى وجه التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك، 
وتمر الدقائق المتبقية فى هدوء بعيدا عن مرمى الفريقين 

بعدما انحصرت الكرة فى وسط الملعب وفى الدقيقة 
األولى من الوقت بدل الضائع يقوم أشرف بن شرقى 
بهجمة عنترية وتصل الكرة لحمدى النقاز من انفراد 
المرمى ويطلق بعدها محمد  بها خارج  كامل يطيح 
بتقدم  معروف صافرته معلنا نهاية الشوط األول 

الزمالك على المقاصة.
بدأ مصر المقاصة الشوط الثانى بإجراء التغيير األول 
باولن فوافى وخروج موسيس ، إال أن هذا  بنزول 
التغيير لم يأتى بجديد واستمر الزمالك فى محاوالته 
وفى الدقيقة 51 يقود شيكاباال بهجمة عنترية ويسدد 
كرة قوية بجانب القائم األيسر للمقاصة ، وفى الدقيقة 
57 يجرى الزمالك تغييره األول بإشراك أمام عاشور 
بدال من شبكاباال ، بعدها بدقيقة يشهر الحكم الكارت 

األصفر فى وجه صالح أمين مهاجم المقاصة .
جاءت أحداث الربع ساعة الثانية من الشوط الثانى 
الفريقين وخاصة من العبى  حماسية من جانب 
بشتى  التعادل  إدراك هدف  الذين حاولوا  المقاصة 
الطرق وبالفعل سنحت لهم اخطر الفرص مع البديل 
مدافع  الغنى  الذى تخطى محمد عبد  عمرو مرعى 
الزمالك الذى قام بعرقلة الالعب إال أن الحكم أمر 

باستكمال اللعب.
وفى الدقيقة 75 أجرى الزمالك التغيير الثانى بنزول 
محمد عبد الشافى وخروج المغربى محمد بوناجم غير 
الموفق والذى ظهر عليه عدم تأقلمه مع الفريق تماما

فى الدقيقة 77 يجرى المقاصة تغييره الثالث بإشراك 
الفاعلية  لزيادة  صالح عاشور بدال من خالد اوتشو 
الهجومية وبالفعل يمتلك العبو المقاصة مجريات األمور 
تماما ، وينجح محمد عواد حارس مرمى الزمالك فى 
التصدى لبعض الكرات الخطرة وفى الدقيقة 83 يجرى 
الزمالك تغييره النزول بإشراك محمود عبد العزيز بدال 

من عمر السعيد .
ويحاول العبو الزمالك فى الدقائق المتبقية امتصاص 
حماس العبى المقاصة بغلق المساحات وتجميد الكرة 
المباراة صافرته  الملعب حتى اطلق حكم  فى وسط 

معلنا نهاية المباراة .

مصر ترفع رصيدها إلى 179 ميدالية في صدارة 
دورة األلعاب اإلفريقية

  رفعت بعثة مصر المشاركة في دورة األلعاب 
بالمغرب،  الرباط  بمدينة  المقامة  الـ12  اإلفريقية 
المنافسين  أقرب  البطولة عن  الفارق في صدارة 
جنوب إفريقيا، حيث رفعت بعثة مصر رصيدها 
إلى 179 ميدالية بينها 59 ذهبية و74 فضية و46 
إفريقيا صاحبة  بفارق كبير عن جنوب  برونزية 

المركز الثاني.
جاء رصيد جنوب إفريقيا برصيد 66 ميدالية بينها 
27 ذهبية و21 فضية و18 برونزية ، وقفزت 
نيجيريا للمركز الثالث برصيد 63 ميدالية بواقع 
24 ذهبية و19 فضية و20 برونزية، وتراجعت 
المغرب للمركز الرابع برصيد 77 ميدالية بواقع 

23 ذهبية و22 فضية و32 برونزية.
الذهبية لمصر كال من رمضان  الميداليات  حقق 

درويش وعلي حازم ومحمد عبدالرحمن وعلي 
حازم في الجودو ، وأحمد أكرم ذهبيتين وهانيا 
مورو أربعة ذهبيات ونور الجندي ومروان القماش 
وعلي خلف هللا ومحمد سامي وفريدة عثمان ذهبيتان 
وعبد الرحمن العربي وذهبية 200 متر متنوع في 
السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات 
والذي مثل المنتخب فيه كال من فريدة العسقالني 
ودعاء الغباشي، وهدايا مالك وميسون طلبه في 
التايكوندو ، وذهبية الزوجي المختلط 1000 متر 
الطاولة رجال وذهبية  تنس  ، وذهبية  للتجديف 
تنس الطاولة سيدات وتنس الطاولة مختلط عمر 
السالموني في  عصر ودينا مشرف، وبسملة 
الثالثي “الترايثلون” ، الشطرنج مختلط وأحمد 
عدلي فردي رجال شطرنج وشوق وفا ذهبيتين 
فردي سيدات شطرنج وباسم سمير، وأحمد شهاب 
في ألعاب القوى، وأحمد قمر وماجي عشماوي 
والزوجي المختلط أحمد قمر وأميرة بهاء أبوشقة 
في الرماية ، وأحمد سعد ثالث ذهبيات رانيا محمود 
ثالث ذهبيات ومحمد إيهاب ثالث ذهبيات وكريم 
كحلة ثالث ذهبيات في رفع األثقال ، وياسمين 
حمدي ومالك سالمة في الكاراتيه ، وفرح أحمد 
نناسي طمان جمباز  القاسم  أبو  ذهبيتين وعلي 
وفريق الجمباز العام سيدات ، وعالء أبو القاسم 
السالح، وهيثم محمود ومحمد  في  وندى حافظ 
إبراهيم السيد وعبداللطيف أحمد في المصارعة.
الفضية كال من، جنتان  الميداليات  بينما أحرز 
العسكري في البلياردو، وعبدالخالق البنا ميداليتن 
ودارين حجازي ميداليتن وأحمد خالد عبدالخالق 
التجديف، وفريدة عثمان فضيتين ويوسف  في 
القماش وعلي  القماش ثالث ميداليات ومروان 
خلف هللا ميداليتين ومحمد سامي وياسين الشماع 
 100 التتابع سباحة  السباحة، وفضية فرق  في 

متر حرة رجال وفضية 100 متر حرة سيدات ، 
وفضية 200 متر حرة سيدات ، 100 متر حرة 
تتابع مختلط ، و400 متر حرة رجال وسيدات 
وفضية رجال 100 متر متنوع ، وفضية 100 
متنوع سيدات وعبدالرحمن درويش  تتابع  متر 
الدين خيري ونور عبدالسالم ومعاذ  وصالح 
عزت وسيف عيسى وعبدالرحمن وائل ورضوى 
ندا وروان رفاعي في التايكوندو ، وفضية الفرق 
للفروسية ، وعبدالرحمن هريدي فضية بلياردو 
، تنس الطاولة المختلط أحمد صالح وفرح حسن 
وتنس طاولة زوجي رجال أحمد صالح ومحمد 
البيلي ، وهبة أحمد فضيتين وبسمة إبراهيم ثالث 
فضيات ومصطفى إبراهيم ثالث فضيات وإسراء 
أحمد ونعمة سعيد وأحمد السيد فضيتين وفي رفع 

األثقاق ، ومنتخب رجال كرة السلة 3×3 ، ومعتز 
مدحت ونهى هاني وسارة نونو ونور محمد وأحمد 
، وسارة عاصم وأحمد شوقي  السالح  في  سيد 
ورضوى سيد وعبدهللا ممدوح وفريال أشرف 
كاتا  كاتا رجال والفرق  ومنه شعبان والفرق 
سيدات.، وجمباز فردي سيدات لفرح سيد فضيتين 
زينة إبراهيم ، ومحمد مجدي ومصطفى رمضان 
وفاطمة البنداري في ألعاب القوى وباسم إبراهيم 
وأحمد عدلي وشاهنده وفا في الشطرنج ، فضية 
رجال الجمباز ، ومحمد ايهاب خليل ونور الدين 

هاني حسن في المصارعة.
، محمد  البرونزية كال من  الميداليات  وأحرز 
عبدالموجود وعبدهللا عثمان وكاريمان كامل ولمياء 
محمد حسن في الجودو، ومريم عبداللطيف ميداليتان 
ومحمد قوطة في التجديف ، ومحمد حسن وياسين 
الشماع ميداليتان وأحمد سالم ميداليتان ومروان 
القماش برونزيتين وسارة سليمان وروان الدماطي 
وأحمد أكرم في السباحة ، وبرونزية الفرق رجال 
في البلياردو ، ومنة هللا عبدهللا في التايكوندو ، 
الريشة الطائرة المختلط وفريق تنس الطاولة زوجي 
البيلي وفريق زوجي  مختلط ريم خالد ومحمد 
السيدات تنس طاولة دينا مشرف ويسرا حلمي ، 
وفريق المختلط الترايثلون ، ومهاب سمير ويارا 
الشرقاوي ومحمد عاشور وناردين إيهاب ولبنى 
محمود ومحمد ياسين في السالح ، وطه طارق 
وعلي إسماعيل وجيانا فاروق ومنتخب الكوميتيه 
في الكاراتيه بسنت حميده ودينا الطباع في ألعاب 
القوى ، وإسراء أحمد ونعمة سيد ميداليتن في رفع 
إلهامي ميداليتين في الجمباز،  األثقال ، ومحمد 
أحمد البديوي وعمرو أبوزيد في الكانوي ، وأحمد 
حسام ويوسف كرار في المالكمة، ومحمد مصطفى 

متولي في المصارعة .
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La ministre fédérale du 
Tourisme Mélanie Joly 
était de passage à Québec 

mercredi matin pour annoncer 
l’octroi de 2 millions $ à l’indus-
trie touristique de Québec pour 
le développement des marchés 
internationaux.
La ministre Joly a confirmé un 
investissement de 1 920 000 
$ sur une période de trois ans 
pour «la mise en oeuvre du 
plan de commercialisation hors 
Québec de l’Office du tourisme 

de Québec».
«Les entrepreneurs font preuve 
d’audace et d’originalité pour 
réussir à bâtir un secteur fort qui 
fait rayonner la Vieille Capitale. 
L’investissement que j’annonce 
aujourd’hui aidera à mettre en 
valeur tous ces attraits pour 
que la ville puisse faire croître 
le secteur davantage, dévelop-
per de nouveaux produits et 
créer de bons emplois pour la 
classe moyenne», a souligné 
Mme Joly.

Le député solidaire Sol 
Zanetti a quitté son 
siège à la commission 

spéciale sur la Direction de 
la protection de la jeunesse 
(DPJ) présidée par Régine 
Laurent.
Sol Zanetti a pris cette déci-
sion, car il voulait conserver 
ses dossiers au parlement, lui 
qui est porte-parole de son 
parti en matière de santé et 
de services sociaux.
Le député de Jean-Lesage est 
donc remplacé à la commis-
sion par le solidaire Andrés 
Fontecilla, qui est lui-même 
travailleur communautaire. 
M. Zanetti a assuré qu’il n’y 
avait pas de bisbille au sein 
de la commission.
«On s’est rendu compte en 
cours de processus que le 
poste de porte-parole en 
santé et services sociaux 
n’était pas compatible avec 
la fonction de commissaire 

pour des raisons de confiden-
tialité», a-t-il expliqué lors 
d’une mêlée de presse.
Le lancement de cette com-
mission avait été annoncé le 
30 mai dernier.
Début houleux pour la com-
mission sur la jeunesse : 
entrevue avec Régine Lau-
rent
La présidente de la com-
mission, Régine Laurent, a 
confirmé que le député soli-
daire a pris la décision appro-
priée pour lui.
En entrevue à LCN, elle 
a parlé de l’ambiance qui 
régnait. «C’est la première 
fois qu’on ce type de com-
mission, tout le monde est en 
train de chercher ses repè-
res, de bien comprendre», a 
expliqué Régine Laurent.
Elle assure qu’il y a eu des 
discussions longues et pas-
sionnées, mais que tout s’est 
toujours fait dans le respect.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est le 9 du mois courant, dans la nouvelle   
«El Alamein », que la super star américaine, 
a chanté et dansé, à guichet fermé, devant 20 

000 de ses admirateurs, jeunes et moins jeunes, qui 
ont déboursé entre 2000 et 4000 livres égyptiennes 
le billet (V.I.P.).
La soirée en Égypte de la super star américaine 
Jennifer Lopez, originaire de l’Amérique Latine, 
fait partie d’une grande tournée qu’elle a décidé 
de faire à l’occasion de son 50éme anniversaire de 
naissance.
Quant au choix de l’emplacement de la soirée dans 
la nouvelle « El Alamein », c’est le responsable 
de la compagnie qui l’a organisée en Égypte, qui 
précise que c’est grâce à la beauté de cette ville au 
bord de la mer où l’eau est de couleur turquoise et 
le sable aussi fin et blanc que la poudre et où l’on a 
aménagé la plus longue promenade (bord walk) au 
monde de 14 kilomètres avec une section réservée 
aux personnes handicapées.

En terminant, il est inté-
ressant de savoir que 
qu’avec son passage en 
Égypte Jennifer Lopez a 
frappé d’une pierre deux 
coups; d’un côté, elle a 
fait plaisir à son fils qui la 
talonnait pour qu’elle l’emmène en Égypte et d’un 
autre côté, elle a célébré son 50ème anniversaire de 
naissance d’une façon unique en se photographiant 
près des pyramides, des monuments vieux de 5000 
ans.
Reste à dire un dernier mot sur la nouvelle « El 
Alamein » qui promet de devenir, une fois qu’on 
aura achevé de construire ses grands immeubles à 
résidences au bord de la mer, ses deux nouvelles 
universités étrangers ainsi que son mini « Disney 
Land » une ville qui fera la concurrence à des villes 
touristiques telles que Dubai et à bien d’autres 
villes en Europe.

Jennifer Lopez : Chante à « El Alamein » devant  20 000 de ses 
admirateurs qui ont payé entre 2000 et 4000 livres le billet

Le déficit des régimes de retraite est de 65 M$

Ottawa octroie 2 M$ pour le tourisme à Québec

Sol Zanetti quitte son 
siège à la commission sur 

la DPJ

Protection des données personnelles: l’opposition 
accuse la CAQ de politiser l’enjeu

Avenir des médias: «portez vos culottes et agissez!»

Le déficit des régimes de retraite de Groupe 
Capitales Médias oscillant actuellement 
autour de 65 M$, le ou les futurs repre-

neurs auront un lourd fardeau à assumer, recon-
nait le pdg des six quotidiens régionaux au bord 
de faillite, Claude Gagnon.
«Il faudrait être aveugle pour ne pas le recon-
naitre», a avoué M. Gagnon, lors d’une mêlée de 
presse en marge de la commission parlementaire 
sur l’avenir des médias.
Interrogé à ce sujet lors de son audition par le 
député péquiste Sylvain Gaudreault, M. Gagnon 
a révélé que le taux de solvabilité des régimes de 
retraite du groupe varie en ce moment entre 75 et 
78 %, selon le régime.
«L’éléphant dans la pièce»
Selon le député de Jonquière, il s’agit de «l’élé-
phant dans la pièce», de «l’angle mort» de la crise 
actuelle chez Capitales Médias.
«C’est un passif  qui est important pour tout éventuel 
acquéreur. Je pense que c’est important de le men-
tionner», a souligné le député de Jonquière, devant la 
presse parlementaire.
Comme il y a de moins en moins de cotisants et de 
plus en plus de retraités, ces derniers ont raison de 
craindre pour leurs prestations, croit M. Gaudreault.
L’élu péquiste cherche maintenant savoir dans quel 
état se trouvaient ces régimes lorsque la famille Des-
marais s’est départie des quotidiens Le Soleil, La Tri-
bune, Le Droit, La Tribune, La Voix de l’Est et Le 
Quotidien–Progrès Dimanche, il y a quatre ans.
Power Corporation montré du doigt

«Est-ce que le groupe Power Corporation autrement 
dit, en cédant à Groupes Capitales Médias les six 
journaux, s’est ainsi déchargé d’un poids important 
qui était les régimes de retraite», a soulevé M. Gau-
dreault.
Considérant que Power Corporation a renfloué les 
régimes de retraite de La Presse avant de créer un 
OBNL, les retraités des quotidiens de GCM se retrou-
vent dans une classe à part, regrette M. Gaudreault.
«C’est un passif  important (65 M$) et en 2015, on 
doit se poser la question : est-ce que Power Corpora-
tion s’en est ainsi lavé les mains en laissant les choses 
au sein de Groupe Capitales Médias et de M. Cau-
chon», a-t-il ajouté.

L’opposition et le gouvernement Legault ne 
s’entendent pas sur la portée de la commis-
sion parlementaire sur la protection des don-

nées personnelles.
«Devant nous, nous avons une partie gouvernemen-
tale qui a choisi de politiser cet enjeu-là», s’est désolé 
mercredi le député libéral Carlos Leitao.
Un constat que partage le Parti québécois. «Je suis un 
peu déboussolé», a admis le député péquiste Martin 
Ouellet, au sortir d’une rencontre qui avait lieu entre 
les différentes formations politiques à l’Assemblée 
nationale pour tracer les contours de la consultation 
qui fait suite au vol de données personnelles chez 
Desjardins.
Les élus de l’opposition souhaitent que la commis-
sion parlementaire ne se contente pas de convoquer les 
patrons de la coopérative québécoise, comme le veut la 
CAQ.
Péquistes et libéraux désirent également entendre les 

hauts dirigeants de Revenu Québec et de Capital One, qui 
ont également fait l’objet d’une fuite de données durant 
l’été, de même que des experts du domaine. L’opposition 
réclame une autre rencontre pour débattre de l’utilité d’un 
mandat élargi.
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Salah EL ACHKAR 

Est-il Fidel, je peu lui faire confiance ?
Est-il sincère, garde t il la cadence ?
De maintenir sa promesse, homme de parole
Ou bien un farfelu, coureur de jupon est sa préférence
Des cœurs qui souffrent à cause de ces attitudes
Des jeunesses suicidaires dérogent leurs habitudes
Bruler les étapes, fuir la réalité est une monnaie courante
Se précipiter à la hâte pour briser l’exactitude
  
Le langage d’amour sensibilise les affectueux
Un langage universel  qui rend tous les malheureux
Rêveurs,  Joyeux pour avoir choisir et aimer
Un partenaire, un copain ou bien un amoureux
 
La femme s’accroche souvent d’avantage
Elle préfère se libérer de l’esclavage
Elle choisie d’être sincère et loyale
Tant que son partenaire respecte son mariage
 
Le mauvais jeu commence lors d’un bal d’un soir
Où le coup de foudre sa manifeste  dans un couloir
Là où la rencontre surprise à eu lieue
Avec un tiers prétendant  Don juan de parloir 
 
Le piège est tendu, l’amoureuse est tombée
Dans le filet de l’individu adorablement flambée   
Il l’aveugle par ses belles paroles et flatteries
La proie  se laisse aller par des fantasmes, puis  succombée  
  
Le couple doit respecter son engagement
L’un vis-à-vis de l’autre sans déchirement
Sauvegarder, le mariage pour le bien et pour le pire
Amoureux comme le premier jour et constamment
 
De nos jours la liberté se donne sans limite
Sans éducation, sans prévision, elle est fortuite
Le contrôle se dissimule entre le mensonge et la réalité
Chacun joue son rôle dans une pièce de théâtre de tout azimute

La fidélité détruite, 

Les maires de différentes régions 
du Québec se sont présentés à 
la commission parlementaire 

sur l’avenir des médias à Québec, où 
ils ont fait part de leurs inquiétudes, 
mais également de l’importance de 
l’information locale pour leur muni-
cipalité. 
«Il faut aller de l’avant avec des chan-
gements, des nouveaux modèles, il 
faut une restructuration complète», 
a lancé le maire de Sherbrooke Steve 
Lussier, qui a ajouté en avoir appris 
beaucoup lors des consultations. 
Questionné sur le fait que l’ensemble 
des municipalités avait retiré leurs 
avis publics des journaux locaux et 
qu’elles n’avaient pas l’intention d’y 
retourner, le maire de Sherbrooke 
explique qu’il évaluait la situation 
pour sa ville. 
«On a eu des discussions ensemble 
avec le comité exécutif  de la Ville de 
Sherbrooke, je sais que ça se parler 
aussi dans plusieurs régions. On est 
à revoir aussi notre modèle d’affai-
res. Est-ce qu’on va s’asseoir avec les 
propriétaires de nos journaux locaux 
pour voir ce qu’on pourrait faire 
ensemble pour que ça soit facile, pour 
que tout le monde puisse lire les avis 
publics. Moins de 10% des gens, mais 
j’exagère je crois que c’est moins que 
ça, connaissent réellement les avis 
publics et comment ça se lit et sur-
tout, à quoi ça sert», détaille Steve 

Lussier. 
Le maire de 
Trois-Rivières, 
Jean Lamarche 
s’est aussi dit pré-
occupé par l’es-
pace de diffusion 
de l’information 
régionale. 
«De notre côté ce 
qu’on veut signa-
ler c’est le besoin 
de préserver 
l’espace médiati-
que régional, un 
espace de diffu-
sion de l’informa-
tion, mais aussi 
un espace de dialogue, et c’est ce que 
nous procurent les quotidiens, mais 
l’ensemble des médias régionaux», 
explique-t-il. 
 Il faut aller plus loin que le simple»
 .placement publicitaire», ajoute-t-il
 «Portez vos culottes»
La mairesse de Saguenay, Josée 
Néron, a de plus souligné l’impor-
tance d’avoir des journalistes qui 
habitent et vivent dans la région où 
ils travaillent. 
«C’est essentiel pour assurer une 
information diversifiée. Plus vous 
enlevez de joueurs, plus vous affectez 
la qualité, la diversité de l’informa-
tion à nos populations», insiste Mme 
Néron. 

Elle dit croire à une forme de taxation 
imposée aux géants du web, les GAFA, 
sujet qui a été discuté au sommet du 
G7 au cours de la fin de semaine. 
«C’est non seulement au niveau des 
médias écrits qu’il y a un impact, c’est 
également au niveau de toute notre 
fiscalité de notre ville, notre province. 
Ce sont des revenus dont on se prive 
comme société. C’est cette année qu’on 
doit prendre position», martèle la mai-
resse. 
«Portez vos culottes et agissez», 
ajoute-t-elle en s’adressant directe-
ment aux politiciens fédéraux, actuel-
lement en précampagne électorale, en 
concluant que les avis publics étaient 
toujours diffusés dans les journaux à 
Saguenay.



    تعتبر منطقة أهرامات الجيزة من أهم المناطق األثرية والسياحية 
فى العالم كله، إن لم تكن أهمها. وال يوجد إنسان على وجه األرض 
ال يحلم بزيارة األهرام سواء أكان طفاًل صغيًرا أو امرأة أو شاًبا 
أو شابة أو رجاًل كبيرا أو امرأة مسنة. ويحضرنى فى هذا المقام 
ما قاله لى رئيس المجلس األوروبى ورئيس وزراء بولندا السابق 
السيد دونالد تاسك فى زيارته األخيرة ألهرام الجيزة بأنه كان يحلم 
بزيارة المنطقة منذ أن كان طفاًل صغيًرا. وكذلك عبر لى أعضاء 
وفد الكونجرس وزوجاتهم فى زيارتهم األخيرة ألهرام الجيزة بعد 
يحلمون  كانوا  بأنهم  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  السيد  مع  لقائهم 
بزيارة المنطقة منذ زمن بعيد وأنهم سوف يأتون قريًبا إلى مصر 
بلد األمن واألمان بصحبة أحفادهم هذه المرة لزيارة أهرام مصر 
الخالدة وتمثال »أبو الهول« الشهير والتمتع برؤية آثارها الساحرة. 
نتفاءل بما يحدث فى مصر من  الحالية لألمور تجعلنا  والنظرة 
اهتمام غير مسبوق باآلثار ومشروعاتها الكبرى. وتحظى منطقة 
أهرام الجيزة - باعتبارها نافذة مصر على العالم ومقصد الزوار 
من المصريين والعرب واألجانب - باهتمام كبير ومستمر ومتزايد 
والسياحة  اآلثار  مثل  المعنية  ووزاراتها  الدولة  أجهزة  كل  من 
والتنمية المحلية والداخلية وغيرها وكل قياداتها كى تعود منطقة 
أهرام الجيزة إلى سابق عهدها وتحتل المكانة المناسبة التى تليق 
مصر  دخل  من  وتزيد  العالمية،  السياحة  قبلة  منها  وتجعل  بها 
من السياحة التى سوف تساهم فى دفع عجلة االقتصاد المصرى 
المصريين مما يساهم فى تحقيق برامج  وتحسين معيشة ودخل 
التنمية التى تضعها الحكومة كى تحقق معدالت نمو غير مسبوق 

فى زمن قياسى. 
ويعد مشروع تطوير هضبة أهرام الجيزة هو المشروع األكثر 
طموحا فى اآلثار واألقرب لالفتتاح حالًيا بعد أن بدأ منذ سنوات 
عدة ولم ينته بعد. وبدأ المشروع منذ يناير ٢٠٠٩ وكان المقرر 
االنتهاء منه فى يناير ٢٠١٢ غير أنه توقف فى يناير ٢٠١١ بسبب 
أحداث ثورة 25 يناير. وعاد العمل فى المشروع مع بدايات يناير 
المشروع  ويتكون  األهرام«.  بـ«عام  المسمى  العام   2016 عام 
ويضم  التراث«  »نطاق  هو  األول  والنطاق  نطاقات.  ثالثة  من 
قلب المنطقة األثرية مثل األهرام وأبو الهول والمقابر والمعابد 
الخاصة بها والمناطق الحفائر األثرية. والنطاق الثانى هو المنطقة 
العازلة بين المنطقة األثرية ومنطقة الخدمات. والنطاق الثالث هو 
منطقة الخدمات والتى تشمل مناطق االستقبال واألنشطة الخدمية 

والسياحية والترفيهية وغيرها. 
ومن أهم معالم المشروع مركز الزوار الواقع على طريق مصر-
إليها  والخروج  والدخول  منه  المنطقة  زيارة  تتم  وسوف  الفيوم، 
ومنها عن طريق هذا المبنى مما يجعل زيارة وتأمين المنطقة فى 
سهولة ويسر. ويعتبر مركز الزوار هو المدخل الرئيس إلى المنطقة 
األثرية حيث سوف تكون العالقة بين األثر والبشر فقط. وسوف 
يستخدم الزوار وسائل نقل خفيف لزيارة المعالم األثرية المختلفة 
فى المنطقة وصوال إلى منطقة الهرم الثانى الخاص بالملك خفرع 
يتم  المقرر أن  المنطقة متعة حقيقية. ومن  مما يجعل من زيارة 
مد وسائل النقل الخفيفة تلك إلى موقع المتحف المصرى الكبير. 
وسوف يتم منع السيارات من دخول المنطقة األثرية تماًما للحفاظ 
على اآلثار من التلوث ومن حركة السيارات المؤثرة على اآلثار. 
وأمام مبنى الزوار توجد ساحة كبيرة النتظار السيارات وأتوبيسات 

المدارس والحافالت السياحية. ويوجد بمركز الزوار مكان كبير 
للبازارات بفهومها السياحى الحديث، وأماكن لتذاكر الدخول، ومكان 
المنطقة األثرية وتاريخها، وقاعة سينما  مخصص لشرح معالم 

لعرض األفالم الوثائقية عن اآلثار واألهرام ومصر الفرعونية، 
ومنه يتم الوصول إلى ساحة انتظار وسيلة النقل الخفيف. ومركز 
الزوار عبارة عن مبٍن مكون من دور واحد على مساحة أربعة 
آالف متر مسطح، ويتكون من منطقة الدخول التي تحتوى على 
ساحة الدخول ومنافذ بيع التذاكر وفناء الدخول واالستعالمات، 
فضاًل عن مكاتب إدارة المبنى، وخدمات الزوار، وعيادة طبية، 
وحمامات، ومكتب للشرطة. وسوف يتم تخصيص المدخل الحالى 
بالقرب من فندق مينا هاوس لكبار الزوار وسوف يتم استخدام 

مدخل أبو الهول الحالى كمخرج للطوارىء. 
وبجانب مركز الزوار، تم إنشاء مبنى التنمية الثقافية والذى سوف 
يخصص لطلبة المدارس والجامعات وهو فى حقيقة األمر مدرسة 
لنشر الوعى األثرى بين الطلبة ويتكون  من دورين ويشمل منطقة 
االستقبال وقاعة محاضرات وقاعة عرض سينمائى وتراس بانوراما 
األهرام وصالة ورش عمل للطلبة ومكاتب إدارية وخدمات ومنطقة 

تدريب على أعمال الحفائر األثرية بمفهومها الحديث.
الثالثة  التى تطل على األهرام  البانوراما األولى   وعالوة على 
التسعة  األهرام  على  تطل  التى  الثانية  والبانوراما  الغرب،  من 
من الجنوب، سوف تكون هناك بانوراما ثالثة غرب هرم الملك 
خفرع بجوار مهبط الطائرات القديم، وأخرى رابعة وسط الظهير 
البانورامات التى تطل على األهرام فى  الصحراوى. وتعد هذه 
مشهد بصرى جميل جذابة للغاية للزائرين، وسوف يتم استغاللها 

لزيادة موارد وزارة اآلثار والترويج السياحى 
لمصر فى الداخل والخارج. وبالمشروع مهبط كبير للطائرات يسع 
البانوراما األولى،  أربع طائرات، ويقع إلى الجنوب من منطقة 
لزيارة  تأتى  التى  المهمة  الشخصيات  استعدادا الستضافة  وذلك 
وتم  المعمورة.  أنحاء  جميع  من  واألهرام  مصر 
بناء مبنى جديد يليق بعظمة أهرام مصر الفريدة 
إلدارة المنطقة األثرية ويقع على يمين الداخل إلى 
المنطقة مدخل فندق مينا هاوس بالقرب مع المخزن 

المتحفى لمنطقة أهرام الجيزة. 
ومن المقرر أن يتم إزالة كل المبانى الخدمية داخل 
المنطقة األثرية مثل مبنى إلدارة الهندسية وملحقاتها 
من ورش ومخازن. وتم بالفعل بناء مبانى لإلدارة 
السياحة  وشرطة  والورش  والمخازن  الهندسية 
إلى مدخل  الداخل  يمين  واآلثار والمطافىء على 
المنطقة الجديد من طريق مصر-الفيوم. وهذه المبانى 
معزولة ومفصولة عن مسار الزائرين ومجال رؤيتهم. 
ويتضمن المشروع الجديد أيضا مبانى مخصصة 
للهجانة ولإلسطبالت والخدمات البيطرية المرتبطة 
بها عند منطقة كفر الجبل. وسوف يستخدم الخيالة 
والجمالة وأصحاب الكارتات مدخل المنطقة عند 
منطقة كفر الجبل إلى الجنوب الشرقى لهضبة األهرام. 
وتم تخصيص منطقة للتريض وسط الظهير الصحراوى وتقع إلى 
الجنوب من المنطقة األثرية وبعيدة عن اآلثار تمام وتمتد من الشرق 
إلى الغرب وسوف يتوقف الطفطف بها ويقوم الزائرين بركوب 
الخيول والجمال والكارتات هناك دون الدخول إلى المنطقة األثرية. 
ويتم حاليا دراسة تخصيص أماكن خارج النطاق األثرى لتنظيم 
الفعاليات واألنشطة الثقافية المختلفة وأماكن التريض باإلضافة 
إلى تنظيم سباقات الخيل والهجن. وكذلك سوف يتم تنمية وتصميم 
القبلى  الجبل  حفائر  منطقة  فوق  حاليا  القديم  للنادى  بديل  موقع 
ونقله إلى مكان آخر فى منطقة كفر الجبل إلى الجنوب الشرقى 

لمنطقة أهرام الجيزة. 
وعند افتتاح هذا المشروع فى الفترة القادمة إن شاء هللا، سوف 
تختلف الخريطة السياحية ومسار الزيارة للمنطقة كلية، وسوف 
يشعر الزائرون للمنطقة بروعة وعظمة المنطقة أكثر وأكثر. وبهذ 
المشروع العمالق تدخل منطقة أهرام الجيزة فى نطاقات السياحات 

العالمية المستعدة الستقبال عدد كبير من الزائرين بجدارة. 
إن الحلم الذى كان بعيًدا سوف يتحقق قريًبا فى هضبة أهرام الجيزة 
الخالدة ليشهد التاريخ على عظمة المصريين المحدثين كما شهد 
على عظمة المصريين القدماء الذين شادوا حضارة يتحاكى بها 
القدماء والمعاصرون من زوار مصر من كل بقاع المعمورة من 

الشرق والغرب على حد سواء.  

بوسطة عني الرمانة

أدب وثقافة Vendredi 30 août 2019
الجمعة  30 اغسطس 2019

تطوير أهرامات اجليزة

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

رحلة يف أدب الرحالت: اجلغرافيا يف عيون األدباء

بقلم: د. خالد التوزاني 
)حائز على جائزة ابن بطوطة في أدب الرحلة(

الُمَثقَّف الَعربّي:

  استكمااًل لما سبق وتحدثت عنه ويختص بما قاله 
اثناء وجوده على األرض  نفسه  المسيح عن  السيد 
الرسل  جميع  عن  القدوس  شخصه  به  وينفرد 

واألنبياء قوله :
-1 انا واآلب واحد : وذلك عندما احاط به اليهود في 
رواق سليمان بهيكل أورشليم في احد أعياد اليهود 
وكان عبارة عن رد مباشر له عن سؤال مباشر 
وجه له حول حقيقة شخصه )ببشارة القديس يوحنا 

اإلصحاح العشر( . 
 King وقد جاءت هذه االية في الترجمة اإلنجليزية
 I and my father  : james version كالتالي 
are one  وهو ما يعني )أنا واألب نكون واحداً( 
اي أن كينونة اآلب واألبن هي كينونة واحدة غير 
.. وهو ما يعني  بالحقيقة وليس مجازاً  منفصلة 
الطبيعة وفي  الجوهر وفي  أنهم واحد في  بالتبعية 
الالهوت ، وحيث أن هللا واالبن واحد وهللا روح 
24:4« بسيط ال ينقسم وال يتجزأ لهذا فإن  »يو 
انقسام ، وهو ما  اآلب واألبن الهوت واحد بغير 
يعني بأنه واآلب إله واحد وليس إلهين . مع التمايز 
إبن  في الصفة األقنومية حيث األب أب ، واالبن 
أقنوم وقد ظهر ذلك بوضوح في  لتمييز كل  فقط 
مناجاة السيد المسيح لألب قبل الفصح األخير والذي 
ايها األب : مجد أسمك فجاء صوت من  فيها:  قال 
السماء: مجدت وأمجد ايضاً » يوحنا«28:12 وفي 
أيها األب  ليلة آالمه : مجدني أنت  مناجاته لألب 
الذي كان لي عندك قبل كون  بالمجد  عند ذاتك 
العالم » يوحنا 5:17« وفي قوله : ايها األب أريد 

ان هؤالء الذين أعطيتني يكونون معي حيث اكون 
انا لينظروا مجدي الذي اعطيتني ألنك أحببتني قبل 

إنشاء العالم .
أبتاه إن أمكن  يا  » يوحنا 24-26:17: وفي قوله 
. وكلماته   »39:26 الكأس »مت  فلتعبر عني هذه 
على الصليب : يا ابتاه في يديك استودع روحي » 
السيد  لو46:23« كذلك ظهر ذلك جلياً في حديث 
المسيح عن الروح القدس : وأما متى جاء ذاك روح 
الحق.. ذلك يمجدني  إلى جميع  الحق فهو يرشدكم 
ألنه يأخذ مما لي ويخبركم » يو13:14:16«. وفي 
: أذهبوا  القيامة  كالمه لتالميذه ورسالته لهم بعد 
وتلمذوا جميع األمم وعمدوهم باسم األب واالبن 
20:19:28«كما يتضح هذا  القدس »مت  والروح 

التمايز بين األقانيم في الموقفين اآلتيين:  
أ - في عماد السيد المسيح حيث السموات قد انفتحت 
نازاًل مثل حمامة وآتيًا عليه ،  له فرأى روح هللا 
وصوت من السموات يقول : هذا هو أبني الحبيب 

الذي به سررت » مت 16:17:3 :«
ب - وعلى جبل التجلي : عندما تغيرت هيئة السيد 
المسيح أمام تالميذه على الجبل وأضاء وجهه 
وإذا   . كالنور  بيضاء  ثيابه  كالشمس وصارت 
السحابة يقول :  نيرة ظللتهم وصوت من  بسحابة 
هذا هو أبني الحبيب الذي به سررت.. له اسمعوا. 

»مت 17 :1-8«. 
وإلى هنا اترككم برعاية هللا وسالمه حتى نلتقي في 
الرب عن  السيد  قاله  القادم لنستكمل كل ما  العدد 

ذاته بوضوح ال يقبل الشك .

هل املسيح هو اهلل؟؟

بقلم: بشــير القــّزي

بقلم:  االب / فريدريك اليسوعي

  كلُّ امرٍئ يعبر تجارب خالل فترة نشأته تجعله 
أكثر تحّضراً وتأهاًل لمواجهة الحياة المستقبليّة التي 

تنتظره بدروبها الملتوية!
الى صف  التكميلية  دراستي  في  عندما وصلت 
“البريفيه”، وكان ذلك في منتصف الستينات من 
القرن الماضي، قام والدي بتسجيلي  وأخي صالح 
انة الرسميّة والتي كان يديرها  في تكميليّة عين الُرمَّ
األستاذ مخايل داغر المتحّدر من بلدة مجدلونا في 
إقليم الخّروب والذي كان يسعى جاهداً لجعل مستوى 
مدرسته يوازي ما كانت تتميّز به المدارس الخاصة. 
وأذكر ممن قاموا بتعليمي األستاذ “بركات” للّغة 
الفرنسية الذي كان يكتب العربية بيده اليسرى بينما 
كان يكتب الفرنسية باليمنى! أما بالنسبة للرياضيات 
والعلوم فقد كان لالستاذ “حنّا يونس” فضل كبيرفي 
دفعي للتفّوق في هاتين الماّدتين رغم انه كان يلدُغ 

بحرفين او أكثر كلّما تكلّم.
أتذّكر  أن  الحقبة دون  لتلك  أعود  أن  يمكنني  وال 
الكالم.  في  أستعجل  أاّل  علّمتني  واقعًة صغيرة 
فبعد ان تصادقت وأحد تالميذ صّفي وكان يدعى 
أنطوان، كنت برفقته في الملعب خالل فرصة الساعة 
العاشرة. وما كنت استطلع ما كان حولي حتى وقعت 
عيناي على شاب كان يلعب مع رفاقه في احدى 
زوايا الملعب. كان نحيل الجسم، مقّوص الظهر، 
شعره األشقر مكرب المظهر بعد ان معكته الوسادة 
التي كان قد نام عليها. أّما عيناه الزرقاوان فكانتا 
تبدوان أكبر من حجمهما الطبيعي وراء العدستين  
السميكتين المركبتين على إطاٍر بُنّي. اما بشرة وجهه 
با الحمراء  البيضاء فكادت تختفي بين حبيبات الّصِ
المشّققتان  شفتاه  أما  المبعثرة.  الوجه  وشعيرات 
فكانتا تُفرجان عندما يبتسم عن أسنان كبيرة غير 
الى  متناسقة وفيها بعض من اإلصفرار! نظرت 
صديقي بجانبي وقلت له: “ما أبشع هذا الشاب!” 
أجابني وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة تراوحت 
بين االنزعاج واإلستسالم للواقع ثم قال لي:”هذا 
اليوم ال  قال وما زلت حتى  بما  أخي!”. ُصعقت 

أسامح نفسي عّما تفّوه به لساني في تلك اللّحظة!
وإذ كنّا نسكن وسط مدينة بيروت كان علينا االمجيء 
من البلد الى المدرسة في الصباح والعودة في آخر 
النهار. في تلك األيام كان ترام بيروت الشهير قد 
أُحيل على التقاعد ليحّل مكانه أوتوبيس الدولة وكانت 
كلفة الرحلة ١٥قرشاً إال أنه لم يكن يصل الى جوار 
استعمال سيارات  كان  الثاني  والخيار  المدرسة. 
األجرة )تاكسي مشترك( وكانت كلها سيارات من 
نوع مرسيدس ١٨٠ والتي كان لها الفضل األكبر 
في رفع اسم تلك الشركة  في السنين التي تلت من 
نقل  ناحية جودتها ومتانة صناعتها. وكانت كلفة 

الراكب الواحد ٢٥ قرشاً.
اما الخيار الثالث الذي انتقيناه فكان “بوسطة عين 
الرمانة” وهي ال عالقة لها بالبوسطة التي حملت 
نيسان  التي وقعت في  الفاجعة  نفس اإلسم خالل 
١٩٧٥ وكانت الشرارة التي أشعلت الحرب األهلية 
الراكب ١٠ قروش وكان  تكلفة  لبنان. كانت  في 
موقف اإلنطالق يبعد مئات األمتار عن البناية التي 
كنّا نسكنها. واألهم من ذلك ان خّط مسارها كان 
ها.                    يُعّرج من امام المدرسة التي كنّا نؤمُّ

نسكن في شارع  كنّا  مقال سابق  في  اسلفت  كما 
المستشفى الفرنسي الذي تّم بتره بعد ثورة ١٩٥٨ 
بعد  فيما  يت  ُسّمِ والتي  فؤاد شهاب  بإنشاء جادة 
“بالرنغ”. كان أخي صالح يصغرني بثالث سنوات 
وعدة أشهر وكنّا نترافق يومياً الى ومن المدرسة. 
كان والدي يعطيني خمس ليرات كل أسبوع لتغطية 
كلفة تنّقلنا وبعضاً مما كنّا نستحلي شراءه من وقت 
آلخر ككوب ليموناضة او قرن بوظة لكّلٍ منا من 
كان  والذي  المدرسة  من  القريب  الدّكنجي  عند 

زحالوي األصل.
في مدخل البناية التي كنّا نسكنها كان سمكري اسمه 
محّمد لطيفاً جداً ويرتدي  كل يوم لباس عمل لونه 
كحلي.  كان يحتّل نصف المدخل وكان يُصنِّع من 
ألواح التنك أشياء مختلفة بمهارة عالية وكانت تتنّوع 
من أباريق لسقي الزرع، الى إناءات تستعمل لنقع 
الى ما هنالك من أشياء يحتاجها  الغسيل أوغسله 
كل منزل. وكان يعرض منتجاته على الطريق عن 

يمين ويسار المدخل.
ما كنا نخرج من البناية حتى كنّا نتوجه نحو جادة فؤاد 
شهاب عبر ٧ او ٨ درجات تأخذ عرض شارعنا. 
من هناك كنّا نمشي بموازاة الجادة مسافة حوالي 
مئتي متر لنصل الى موقف البوسطة والذي كان 

يقع بالقرب من سينما “الغومون باالس”.
أما البوسطة فكانت من نوع “دودج” وكانت تتّسع لنحو 
١٦ راكباً. كان لونها أحمر تتخلله طبقات أفقيّة بيضاء. 

المقاعد  أما 
فكانت مغلّفة 
البالستيك  ب

األحمر واألبيض. أما باب الصعود والنزول فكان 
في االمام عن يمين السائق ويظل مفتوحاً في اغلب 
األحيان. كانت البوسطة تنتظر زهاء الربع ساعة 
أخرى  لبوسطة  المجال  فيها وتفسح  بمن  لتنطلق 
شارع  في  تنطلق صعوداً  وكانت  مكانها.  تأتي 
بشارة الخوري ثم تنعطف يساراً لتأخذ خط الشام 
الذي يصبح خط فرن الشبّاك حتى تفرق على اليمين 
لتدخل عين الرمانة لتسلك مساراً لولبياً مروراً من 

امام الصنوبرة الشهيرة.
في الطريق كان السائق ينحرف بالباص نحو اليمين 
ليتوقف ويصعد كل من يشير له او لينزل أي راكب 
أينما أراد. لم تكن توجد مواقف ثابتة للباصات وكان 
البوسطة  إليقاف  الحرية  هذه  يستغلّون  الركاب 

حيثما يشاؤون!
وكان مشهد حركة ذراعي السائق من المناظر التي 
ال تُفّوت. فبين اإلمساك بالمقود وإدارته المستمرة من 
اليمين إلى اليسار وتغيير السرعة المتتابع بواسطة 
عصا إختيار السرعة الحديدي والذي كان ملتوي 
استحصال  الى  الكرويّة،  اليد  قبضة  الرأس عند 
التعرفة من كل من ينزل، كان منظره وكأنه بهلواني 

في خضّم عرضه على المسرح.
فوجئت  البوسطة  في  األول لصعودي  اليوم  في 
الدراسة  كان في صف  الذي  احد رفاقي  بوجود 
الفرنسي”. كان  اتعلَّم في “الليسيه  معي مذ كنت 
اربع سنوات خلت. كان اسمه “إدوار”  قبل  ذلك 
وكان يمّت بقرابة لألستاذ الذي كان يعلمنا الدروس 
التقدير الذي  الّم له  باللغة الفرنسية والذي لم أكن 

أكنه لغيره من األساتذة.
جلست بجانب إدوار وأخذنا نتحّدث. علمت انه كان 
يتعلم في مدرسة “السانت فامّي” في عين الرمانة 
والتي كانت قريبة من مدرستي. وإذ كانت مواعيد 
له  قلت  لمدرستينا  الصباح  في  متطابقة  الدراسة 

بسرور: حسناً سنترافق كل يوم.
وإذ هممت بالنزول مع أخي من البوسطة أمام مدخل 
مدرستنا قمت بدفع تعرفة إدوار أيضاً فأومأت له 
بأن الحساب “واصل” فأجابني متشكراً بحركة من 
يده اليمنى. وكانت العادة ان الكثيرين من الركاب 
التعرفة.  قيمة  تسديد  في  بعضهم  بين  يتداورون 
كان  أنه  إال  النزول معي  بإمكان صاحبي  وكان 
يفّضل المكوث في مقعده المسافة المتبّقية لمحّطته 
وكانت ال تزيد عن ثالثين متراً إضافيّة! وهذا كان 

مثااًل للتنبلة اللبنانية!
في اليوم التالي التقيت رفيقي في الباص وكان لحظة 
بينما كنت  الوصول يمكث دون حراك في مكانه 
أسدد التعرفة عند نزولي! وهذا ما حدث خالل ما 

تال من أيام.
بدأت أتساءل: عشرة قروش ليست بالكثير! ويبدو انه 
من عائلة كريمة ويتلقى تعليمه في مدارس خاصة! 
بإمكانه ان يوّفر ما دفعته عنه  هل يعقل ان ليس 

باألمس ليسّدد عني في اليوم التالي!
قلت سأدفع المزيد من جيبي ألتعلم شيئاً في هذه الحياة 
وأرى اليوم الذي يقوم فيه صاحبي بتسديد األجرة. 
إال ان ذاك اليوم لم يأِت! بعد أشهر من اإلستمرار 
في تسديد تعرفته، وإذ كنت جالساً بجانبه، تطلع 
نحوي وقال:” إسمع يا بشير. من اليوم وصاعداً، 

حتى ال نتخانق، كل واحد يدفع عن نفسه!”
وإذ أروي هذه الواقعة وانا ال أدري ان كان درسي 
قد أفادني فعاًل في مجرى حياتي، أذكر ما كان قد 
قّصه لي والدي، رحمه هللا، عن واقعٍة حدثت خالل 
بناء خط السكة الحديدي على الشاطئ اللبناني. كان 
مراقبان، واحد إنكليزي وآخر لبناني يترافقان لتفّقد 
العمل الجاري على الخط. كان اإلنكليزي يرتدي 
لباساً أوروبياً بينما كان اللبناني يرتدي شروااًل تقليدياً 
أسود تزنِّره شملة حريرية سوداء كانت العادة ان 

يخفي فيها نقوده.
كان المراقبان يستقاّلن مركبة يجرها الخيل. وما 
تأدية  يأتي وقت  المسافة حتى  ان يصال الى آخر 
الطويلة  بفك شملته  يبدأ  اللبناني  كان  الحساب، 
ليصل الى النقود. اال ان اإلنكليزي لم تكن تستغرق 
منه لحظة حتى يكون قد سحب الفلوس من جيبه 

وسّدد الحساب.
استمر الوضع على هذه الحال حتى سئم اإلنكليزي 
تفوق  شملة  لنفسه  وأوصى  فراح  الوضع  من 
بطولها تلك التي يتزنّر بها اللبناني. وعند الوصول 
تمّكن  يفكُّ شملته وهكذا  المراقبين  من  كٌل  أخذ 
اإلنكليزي من ان يأخذ بثأره بعد ان قام اللبناني 

بدفع األجرة اخيراً.

أدب  اهتمامي بموضوع       يرجع 
الجامعية في  إلى فترة دراستي  الرحالت 
سلك الدراسات العليا بجامعة سيدي محمد 
للمملكة  العلمية  بالعاصمة  هللا  عبد  بن 
عام  منذ  وذلك  فاس،  مدينة  المغربية، 
لنيل شهادة  2007، حيث كانت رسالتي 
الدكتوراه في اآلداب والعلوم اإلنسانية 
حول موضوع له صلة مباشرة بالرحالت، 
وقد قامت بنشره الرابطة المحمدية للعلماء 
للدراسات  الجنيد  بالرباط، ومركز اإلمام 
المتخصصة بوجدة،  والبحوث الصوفية 
تحت عنوان: جماليات العجيب في الكتابات 
الموائد ألبي سالم  الصوفية؛ رحلة ماء 
ألّفت كتاباً  ثم بعد ذلك  أنموذجاً،  العياشي 
الكتابة  بين  العجيب  الرحلة وفتنة  عنوانه: 
والتلقي، وهو الكتاب الذي حاز جائزة ابن 
بأبوظبي عام  الجغرافي،  بطوطة لألدب 
الرحلة  2017، وهكذا فإن صلتي بأدب 
لم تكن ظرفية أو عابرة، وإنما كانت نابعة 
من إيمان عميق بأهمية الرحلة وضرورتها 
الفردي والمجتمعي، فشعٌب ال  النجاح  في 
ُيعّول عليه، ألنه ال يستفيد من  يرحل ال 
يتقن لغات  الشعوب األخرى، وال  تجارب 
يقدر على  التواصل وال  العالم وال يحسن 
اإلبداع، فالرحلة مدرسة مفتوحة على 
التكوين والخبرة والتثاقف  آفاق رحبة من 
والتواصل المثمر، وضمن هذا السياق فقد 
تقديم قراءة جديدة في  حاولت في كتاباتي 
الّسفر، تنظر للرحلة من زوايا مختلفة عن 
التقليدية،  الدراسات  السائد والمألوف في 
ولعل ذلك راجع للتكوين الموسوعي الذي 
النفس، والتصوف  فقد درسُت علم  تلقيته، 
التربية، فضال عن  واألدب والنقد وعلوم 
التاريخ  مجاالت  في  المتعددة  قراءاتي 
والفيزياء  واالبستيمولوجيا  والفلسفة 
الشرعية، مما جعل رؤيتي ألدب  والعلوم 
الموسوعية،  النظرة  الرحلة تطغى عليه 
العمق  تتجه نحو  المقاربة شمولية،  فتكون 
النصوص  ُتسائل  بالسطح، بل  وال تكتفي 
وتستنطق األحداث والمواقف وتعيد ترتيب 
بعين  يأخذ  جديد  تسلسل  وفق  المشاهد 
العقلية  االعتبار نفسية الرحالة وطبيعة 
أّثرت  وكيف  العصر،  في  سادت  التي 
الرحلية،  الكتابة  العامة في نمط  الظروف 
وهذا األسلوب في التحليل أفضى إلى نتائج 
التي  مهمة دّونها في مؤلفاتي ومقاالتي 
اتخذت من أدب الرحلة موضوعًا لها، 
وسوف أسعى في هذا المقال لتسليط بعض 
الضوء على جوانب أخرى متفّردة في أدب 
الرحلة، تجعل من الّسفر ُمنتجاً ألدب فريد 
المرور  الحياة وخبرة  من نوعه، ولحكمة 
المختلفة في  العوالم  في اآلفاق ومشاهدة 

بقاع األرض.
إنَّ مصدر الجمال في أدب الرحالت يكمن 
في الجمع بين األدب والرحلة، فاألول 
بما هو مفهوم فني جمالي، والثاني بماهو 
الرحلة  تجربة ومغامرة، يجعل من منجز 
للقارئ، وفي  شيئا مغريا وجذابا وآسراً 
الوقت نفسه يزيد البحث في الرحلة صعوبة 
المعرفة  الرحلة ال تكفيه  ومشقة، فقارئ 

بقواعد األدب فحسب، وإنما يحتاج إلى 
العامة، أي يحتاج  حظ وافر من المعارف 
إلى أن يعرف شيئًا عن كل شيء، حتى 

المواقف والمشاهد وطبيعة األشياء  يفهم 
الموصوفة، ويقطف الثمرة؛ ثمرة الرحلة، 
الحياة وتجربة  العميقة في  الخبرة  وهي 
المألوف ومغادرة منطقة  الخروج عن 
الوقوف وجهًا لوجه أمام  األمان، حيث 
المشهد بكل ما فيه من عنف وقوة وبكل 
ما يحمله من مخاطرة أو أمن أو شعور 
بالخطر ثم نجاٍة من الموت، وغير ذلك من 
الرحالة،  التي يمر منها  التجارب الصعبة 
وخاصة نمط الرحلة القديمة في الصحاري 
والجبال والمناطق الوعرة، وأيضا في 
زماننا عندما يقرر بعض األبطال الخروج 
أو على متن دراجة  مشيا على األقدام 
أو حتى سيارة، واالنتقال في رحلة عبر 
الدنيا  الزاد وتضيق  القارات، ينقضي فيها 
بالرحالة في أوقات معينة، ويحتاج إلبداع 
حلول مبتكرة، يؤدي تداولها بين الناس إلى 

رفع الوعي واالرتقاء بجودة الحياة.
القديم  التصور  إذا كان األدب في        
اليوم بكلمة »ثقافة«، أي  يعني ما نعنيه 
المعرفة  سعة االطالع بمختلف ميادين 
السفر، تزيد  فإن تجربة   ، بتنوع مجاالتها 
الثقافة وتعمقها، لتصبح  تلك  من مكونات 
حولها،  من  على  أكثر  منفتحة  الذات 
الفهم يمكن  المختلف، وبهذا  ومتفاعلة مع 
اعتبار الرحلة تجربة »تعلن عن سرد 
بعيدا  الذهاب  األسفار« ، وتتضمن معنى 
عن األوطان، ووصف العمران واألقوام، 
حيث يتم التعبير عن تلك التجربة من خالل 
إلى نوع من االندماج  األدب، مما يؤدي 
تدوينها، اعتمادا  التجربة وزمن  بين زمن 
الذاكرة، ويؤدي  على ما بقي محفورا في 
هذا االندماج، إلى تشكيل نوع من التداخل 
بعينه،  الكاتب  يراه  ما  بين  والتكامل؛ 

للمتلقي، وهو يعكس  الخيال  وما يرسمه 
تواصال من نوع خاص، يحركه دافع بث 
السفر،  الغير وتخليد تجربة  الخير ونفع 

عبر نقل هذا األخير من حيز األشواق 
إلى صفحات األوراق ودقائق  والرقائق، 
الوصف الرائق، حيث يصبح منجز الرحلة 

ا جميال. نصًّ
      يبدو أن معنى الرحلة ال يثير أي مشكلة 
اللغة، فمادة »رحل« تسبح في فلك  في 
االنتقال والظعن والمسير والضرب في 
األرض واالنتشار ، لكن يستعصي تحديد 
معنى »أدب الرحلة« في االصطالح، 
أدبي، ولكن  ألنها ال تتضمن فقط ما هو 
تشتمل أيضا على ما هو تاريخي وجغرافي 
وعلمي.. إلى غير ذلك من حقول المعرفة، 
الرزاق  ولتجاوز هذا االلتباس، يدعو عبد 
جبران  إلى ضرورة التمييز في هذا النوع 
الكتابة بين: كتابة عن رحلة واقعية،  من 
الواقعية  للرحلة  فبالنسبة  وأخرى خيالية، 
بأدوار متعددة، منها عمل  الرحالة  يقوم 
الجغرافي والمؤرخ والسياسي، أما الرحلة 
الخيالية فوجهتها معروفة، »فهي ترتبط 
الروائي مطية  السرد  بالرواية حيث  غالبا 
لغوية لفعل الرحيل« ، بل يمكن اعتبار كل 
انتقال »يقوم به األديب عبر الحلم أو الخيال 
إلى عالم بعيد عن عالمه الواقعي«، رحلة 
خيالية. وال يُفهم من هذه المقارنة نوعا من 
التفاضل، »فالرحالت الخيالية ال تقل أهمية 
تنتهي  الفعلية، ألن كلتيهما  الرحالت  عن 
إلى مقولة؛ »إن المعرفة بالذات تتأصل عن 
طريق المعرفة باآلخر« . والمالحظ أيضاً 
أن الرحلة الخيالية، وإن كانت غير واقعية، 
إال أنها غالبا ما توظف األساليب ذاتها التي 
يستعملها الرحالة في حالة الرحلة الواقعية، 
دقيق،  غير  التمييز  هذا  فإن  ثم،  ومن 
وال يتعلق سوى بمحاولة حصر بعض 
الباحثين  أنواع الرحالت، ولعل اختالف 

الرحلة وفي محاولة  في تجنيس أدب 
الموضوع بما هو  فهمه، يؤكد ارتباط 
ذاتي أكثر مما هو موضوعي، ويجعل 
هذا النمط من الكتابات متأثرا 

والقارئ  الرحالة  نظر  بوجهة 
الخبير  الباحث  وبالطبع  معًا، 
أحيانًا،  مغاير  رأي  له  يكون 
وهذا التنوع في الرؤى يزيد أدب 
الرحلة غنى وريادة بين أجناس 
األدب، ويجعله المجال األكثر 
التباساً ودهشة وإغراء، وفي اآلن 
نفسه المجال األكثر إفادة للقارئ.

الباحثين أدب        حدد بعض 
»مجموعة  باعتباره  الرحالت 
تتناول  التي  األدبية  اآلثار 
المؤلف، عن رحالته  انطباعات 
في بالد مختلفة، وقد يتعرض 
فيها لوصف ما يراه من عادات 
وسلوك وأخالق، وتسجيل دقيق 
التي يشاهدها  الطبيعية،  للمناظر 
أو يسرد مراحل رحلته، مرحلة 
مرحلة، أو يجمع بين كل هذا 
في آن واحد« ، ويبدو أن هذا 
التعريف ينطبق على الرحالت 
الواقعية فقط، وال يدمج غيرها 
الخيال والوهم، مع  من رحالت 
بالواقعية  أنَّ الرحلة مهما كانت توحي 
تّدعي وصف واقع معين، يظل بعُض  أو 
التثبت  فيها، حيث يصعب  الخيال حاضراً 
من كل مروياتها، كما قد تطغى عليها 
المواقف  وخاصة  المبالغات،  بعض 
الرحالة، وبذلك  تأثيرا في  لها  التي كان 
التعبير  في  أمينة  تكون  »قلما  فالرحلة 
البلد، ونفسية ساكنيه، وكثيرا  عن طبيعة 
الحقائق فيها بمزاعم ال أصل  ما تختلط 
لها، أو تأويالت مبالغ فيها، أو بأوهام 
أكثر مما  الكاتب  الرحالة  نفسية  تعبر عن 
إليه  تعبر عن واقع الشعب الذي رحل 
ويتحدث عنه«. ولعل هذا اإلشكال هو 
الرحلة  بين  الجمع  الباحثين  ما دفع بعض 
الواقعية والخيالية، من أجل توسيع مجال 
يكتبه  ما  كل  ليتضمن  الرحالت،  أدب 
البقاع،  الرحالة، سواء َمن سار منهم في 
أو َمن تجول مع األفكار، وأخذ الخيال منه 
كل مأخذ«. على الرغم من صعوبة االتفاق 
الرحلة  على تعريف جامع مانع ألدب 
إلى تحديد  الوصول  عمومًا، وصعوبة 
الرحلة، وشروطها،  اهتمام أدب  مجاالت 
أكثر، وبما  بما هو نفسي  نظرا الرتباطها 
هو معبّر عن األحاسيس والمشاعر، وهذه 
للتأويل، خاصة وأنَّ  الجوانب معرضة 
اللغة األدبية الواصفة لها إمكانات هائلة في 
الشيء  المحتوى،  المعنى واستنطاق  إنتاج 
النمط  لهذا  الولوج  الذي يزيد من صعوبة 

من األدب.
وللخروج من مأزق التحديد المفهومي ألدب 
يقترح  الرحلة وانتمائها االبستيمولوجي، 
التمييز في أدب الرحلة  الباحثين  بعض 
بين اتجاهين اثنين: األول رياضي والثاني 
الرياضي في  وصفي؛ حيث يهتم االتجاه 

المقام األول بعلم األطوال والعروض، 
بالجغرافية  فقد سمي هذا االتجاه  ثم،  ومن 
الرياضية وتقويم البلدان، الذي بلغ تطوره 
وأبي  المغربي  سعيد  ابن  مؤلفات  في 
فيهتم بوصف  الوصفي  أما االتجاه  الفداء. 
المسالك والممالك والعجائب والغرائب، 
ولذا سمي بالجغرافيا الوصفية وقد واصلت 
أن تخلّت  إلى  الجغرافيا تطورها،  هذه 
الهجري عن الوصف  التاسع  القرن  منذ 
الدقيق والتعبير المعقول المقبول، واهتمت 
المزارات واألضرحة  بالتراجم ووصف 
من  بالكثير  أحيطت  التي  والخانقاوات 
األساطير والمعجزات وكرامات األولياء 
الصالحين واألبطال، وتكمن أهمية  وسير 
يقّدم مراحل تطور  التمييز في كونه  هذا 
الرحلة عبر محطات ثالث: أولها االهتمام 
بالمسافات والطرق وتقويم البلدان، وثانيها 
والعجائب،  والممالك  المسالك  وصف 
وثالثها االهتمام بالتراجم والمناقب ووصف 
كرامات األولياء ومناطق وجودهم سواء 
أو أمواتا. وال يمنع ذلك من  كانوا أحياء 
المحطات  وجود رحالت تجمع بين تلك 
جميعا، أو تزيد عليها بسرد النصوص 
النوادر وتتبع  المؤلفات وحشد  وتجميع 

الغرائب واألخبار.
التمييز بين كتب  الرغم من أن      على 
في  يندرج  المسالك،  وكتب  الرحالت 
أنه  الكالم عن رحالت واقعية، إال  سياق 
الرحلة مفادها؛  يبين حقيقة جوهرية في 
الرحالت هو رغبة  تآليف  أن األصل في 
اإلنسان في اختراق اآلفاق ومعرفة البلدان، 
وباألخص غريبها وعجيبها، ونظرا لكون 
أديبا  الرحالة قد يكون في بعض األحيان 
وجماليات  والبالغة  اللغة  من  متمكنا 
إلى  أثر تكوينه األدبي يمتد  التعبير، فإن 
وصف منجز الرحلة بعبارة »المسالك 
العبارة وصفا  والممالك«، باعتبار هذه 
لما شاهده وتفاعٍل  جماليا يدل على تذوٍق 
مع ما رآه، وإحساس مرهف بمظاهر 
االئتالف واالختالف، ليس في مشاهداته 
المحسوسة فحسب، وإنما كذلك في تأثيرات 

تلك المشاهدات على نفسيته وشخصيته.
الرحلة  إلى  نظروا  قد  القدماء  كان  إذا 
علم  أو  والممالك  المسالك  علم  بوصفها 
الجغرافيا، فإن هذا العلم قد ضّم مزيجا 
واألدب  الفكر  من  مشرقة  عناصر  من 
بين رؤية  واإلبداع، وعكس تفاعال رائعاً 
العين وإبصار القلب، ولذلك صيغت تلك 
الرحالت بأسلوب أدبي فائق الجمال؛ بانتقاء 
أعذب األلفاظ وأجزلها، واعتماد أسلوب 
قصصي سلس ومشرق، مما دفع بالكثيرين 
إلى إدخال أدب الرحلة »ضمن فنون األدب 
العربي، عندما تصبح قراءة هذا اللون من 
الكتابة متعة ذهنية ال مثيل لها ، وهذا الطابع 
الجمالي للرحلة يجعلها اليوم تنافس الرواية 
والشعر والقصة، بل تغدو كتابة شاملة لكل 

الفنون واألجناس األخرى.
     

الجزء الثامن



أبو حجاج

 جمرد كلمة
  سؤال بال جواب : 

الدم على  المرور في مصر ويتوقف نزيف  متى سينصلح حال 
األسفلت ؟ 

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

ديـانة وعقـيدة

نقل املومياوات امللكية من املتحف املصري 
بالتحرير ملتحف احلضارة نهاية العام احلالي

رئيس الوزراء ووزير اآلثار يتفقدان أعمال ترميم 
قصر البارون أمبان حبي مصر اجلديدة

قرار نهائي مبنع ظهور ريهام سعيد ملدة عام

دي كابريو و«آبل« يتربعان ملساعدة 
منطقة األمازون

الشهرين. هل  الفيدرالية يوما بعد يوم ونبعد عنها حوالي  الكندية  تقترب االنتخابات    
بدأنا االستعداد وقررنا من سننتخب حتى يمثل مصالحنا وقضايانا المهمة كجالية كندية من 

أصول مهاجرة من عقود قريبة او سنوات قليلة. ربما...
وبغض النظر لمن سنصوت وننتخب في النهاية يجب ان نعي أهمية حق االنتخاب في كندا 
وندرب أنفسنا على ممارسته وكذلك ندرب ابناءنا وبناتنا عليه!! وخاصة ان االنتخاب بين 

ابناء جاليتنا العربية هو أمر قل االعتياد عليه. 
اننا  الكثير من الطرق لنضمن  ونعم ال يضرنا ان نكون خالقين في هذا المجال ونجرب 

وأجيالنا الالحقة الكندية ستمارس حق االنتخاب. 
وبما ان الجالية الكندية العربية يأتي ترتيبها -- حسب احصائيات رئيسية -- خلف غيرها من 
الجاليات المهاجرة بممارسة حق االنتخاب يبدو انه من المهم نشر هذه الرسالة! انتخبوا.. 

انتخبوا... 
ولكم حرية انتخاب من تريدون ومن يمثل قناعاتكم! وخذوا اوالدكم وانتم ذاهبون لالنتخاب 

او على األقل تحدثوا معهم عن أنكم ستنتخبون في هذا اْليَْوَم.
او حتى تعالوا نأخذ بعين االعتبار ان يتطوع ابناءنا وبناتنا وأطفالنا - ممن هم ليسوا في سن 
االنتخاب بعد - في تسهيل العملية االنتخابية بمختلف مجاالتها سواء بمساعدة المرشحين 
في حمالتهم االنتخابية او بتوعية زمالئهم او حتى ببعض من السعي على األقدام .. اَي 
الذهاب -- في عطلة نهاية األسبوع او يوم االنتخاب-- الى األبواب وطرقها وتذكير الناس 
باالنتخابات وحثهم على االنتخاب من اجل مستقبل أفضل لهم .. وهذا سيكون أفضل هدية 

وارث. ... 
التربية وترسيخها وتدريبا لهؤالء الصغار على  وهذا أيضا سيكون من أفضل وسائل 
انهم حين يكبرون سيمارسون هذا الحق  ضرورة ممارسة حق االنتخاب. ومنها نأمل 

ويحافظون عليه. 
وأقول أننا يجب ان نراه واجب وطني وجاليوي وشخصي أيضا حتى نضمن ان تسير بالدنا 

في الطريق الصحيح سواء في سياساتنا االجتماعية او االقتصادية او الخارجية او غيرها.  
يمكن لنا ان نبدأ اْليَْوَم ونحن نبعد مايقارب الشهرين عن الموعد الذي غالبا ما سيقرر لنا من 
سيمثلنا في البرلمان من نواب ومن سيرأس الحكم ورئاسة الوزراء هل هم الليبراليون أم 

المحافظون أم الديمقراطيون.
يليهم  الليبراليين والمحافظين  وطبعا كما نعرف جميعا فإن األرقام حاليا متقاربة بين 
الديمقراطيين. ولكن االنتخابات احيانا تحمل الكثير من المفاجآت في اخر األوقات وقد يأتي 
من ال نتوقعه أبدا.  هذا امر يحصل وبغض النظر عن تنوع االنتخابات سواء المحلية او 

الفيدرالية وفِي كندا او غيرها من البلدان. 
تعالوا نتدرب وننتخب معا ويكون لكل منا صوته المسموع. 

األطفال اليافعني واالنتخابات الكندية !

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

ملكة  بيان صادر عن مجلس مستشاري  قال    
وافقت  إليزابيث  الملكة  إن  األربعاء  يوم  بريطانيا 
على خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتعليق 

عمل البرلمان.

اعتبارا  البرلمان ستتوقف  أعمال  أن  البيان  وأكد 
الثاني عشر  التاسع حتى  الفترة من  في  يوم  من 
من سبتمبر أيلول وحتى 14 أكتوبر تشرين األول.

وقال البيان ”أمرت جاللتها اليوم في المجلس بأن 

التاسع  االثنين  بين  يوم  البرلمان في  يعلق عمل 
من سبتمبر والخميس 12 من سبتمبر 2019 وحتى 

االثنين الرابع عشر من أكتوبر 2019“.

ألِن����ك ي��ا روح����ي ف��ي دروِب�����ك ش��ري��دة

ك���ِل���ك ق���س���اوة وأح���ي���ان���اً ع��ن��ي��دة

حت���اول���ي ص��ي��اغ��ة ن��ه��اي��ة ال��ق��ص��ي��دة

شهيدة أِن���ك  ع��ل��ى  امل��ع��ان��ي  بتصوير 

وأن����ِت اجل��م��ي��ل��ة وف���ي ق��ل��ب��ي األك��ي��دة

احلقيقة وب��خ��اف  الوقائع  عكس  على 

ال��وح��ي��دة وحبيبتي  وح��ي��ات��ي  وروح���ي 

وب���داي���ة ن���ش���وء أح���ام���ي ال��ب��ل��ي��دة

السديدة اللحظة  في  ف��ؤادي  بطعِنْك 

ال��رغ��ي��دة حل��ظ��ات��ي  حضني  ف��ي  وأن����ِت 

ال��ع��دي��دة وق��ب��ات��ي  ش��ج��ون��ي  بصحبة 

أت��ق��بَّ��ل ِوداع�����ك ألح���ام���ي ال��رق��ي��ق��ة

ل��روح��ي وح��ي��ات��ي وأف���اق���ي ال��ب��ع��ي��دة

القصيدة ط��رح  ف��ي  ج���اَء  م��ا  أح��ل��ى  ي��ا 

وأع���ّل���ن ش��ف��اي��ِف��ك دي���ان���ة وع��ق��ي��دة

الرشيدة برسالتي   ُك��ف��ِرك  رغ��م  على 

وك���أِن���ك ي���ه���وذا ب��ص��ورت��ه اجل��دي��دة

يُ��س��لِّ��م م��س��ي��ُح��ه ب��ن��ف��س ال��ط��ري��ق��ة

الشديدة ألوج��اع��ي  روح��ي  ي��ا  محتماً 
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وأن����ِت ف��ي ص���دري أن��ف��اس��ي اجل��ه��ي��دة

روح���ي وح��ي��ات��ي وح��ب��ي��ب��ت��ي ال��وح��ي��دة

وُخ���اص���ة م��ب��ادئ ت��ع��ال��ي��م��ي امل��ف��ي��دة

الرشيقة أب��ي��ات��ي  ف��ي  ج���اَء  م��ا  وك���ل 

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

امللكة إليزابيث توافق 
على تعليق جونسون لعمل 

الربملان

كنده الجيوش

  قال المشرف العام على مشروع 
المتحف القومي للحضارة المصرية 
بالفسطاط الدكتور أحمد الشربيني 
الملكية من  المومياوات  إن عملية نقل 
بالتحرير لمتحف  المتحف المصري 
الحضارة مرتبط بالمشروع الجاري حاليا 
لتطوير بحيرة عين الصيرة والمنطقة 
المحيطة بالمتحف وميدان التحرير، 
موضحا أنه من المتوقع نقلها في موكب 

مهيب نهاية العام الحالي.
العمل  أنه يجرى  إلى  الشربيني   وأشار 
على قدم وساق لالنتهاء من 3 قاعات 
في المرحلة الثالثة بالمتحف خالل شهر 
تنفيذها  تبلغ نسبة  المقبل، والتي  نوفمبر 
96%، وهي )قاعة العرض المركزى 

بمسطح 2570 مترا مربعا، وقاعة عرض المومياوات الملكية بمسطح 2810 أمتار 
مربعة، وقاعة متحف العاصمة بمسطح 910 أمتار مربعة(.

وأكد أن متحف الحضارة ال ينافس المتحف المصري الكبير بل يتكامل معه لتنشيط 

وترويج السياحة لمصر ونشر الوعي األثري والتعريف بعظمة الحضارة المصرية 
القديمة، ويجرى حاليا العمل على إعداد خطة ترويجية لوضعه على خريطة العالم 
السياحية خاصة وانه يتميز بموقع استراتيجى مهم وتحويله إلى أهم نقطة إشعاع 

ثقافي في مصر.

الدكتور مصطفى مدبولى،     تفقد 
رئيس مجلس الوزراء، أعمال ترميم قصر 
البارون أمبان بحي مصر الجديدة، يرافقه 
الدكتور خالد العنانى، وزير اآلثار، 
العام  والدكتور مصطفى وزيرى، األمين 
الهيئة  للمجلس األعلى لآلثار، ومسئولو 
الهندسية للقوات المسلحة، وشركة 

المقاولون العرب.
الجولة أكد وزير اآلثار على أن  وخالل 
تتم وفقاً  بالترميم  الخاصة  كافة األعمال 
العالمية، وبناء  الترميم  ألحدث أساليب 
الوثائق  على دراسات متعمقة لمختلف 
البارون،  التاريخية المتعلقة بقصر 
إلى ما  القصر  العمل على إعادة  بهدف 
التراث  الحفاظ على  كان عليه سابقاً، مع 
لهذا  الفنية  له، والقيمة  النادر  المعمارى 
التى تفرد بها بين قصور تلك  القصر 

الحقبة التاريخية.
ونوه وزير اآلثار إلى أن الوزارة تقوم حاليا 
الجهات  بالتعاون والتنسيق مع عدد من 
المدني،  المعنية، ومؤسسات المجتمع 
لتنفيذ مشروع إعادة توظيف القصر، 
وإقامة معرض يتضمن تاريخ حي مصر 

الجديدة وهليوبوليس عبر العصور.
واستمع رئيس الوزراء، خالل جولته بالقصر إلى شرح حول أعمال الترميم التى تتم 
به، حيث أشار العميد هشام سمير، مساعد وزير اآلثار للشئون الهندسية والمشرف 
المبنى يقع على مسطح  إلى أن  التاريخية،  القاهرة  العام على مشروع تطوير 
4000م2، ويتكون من بدورم وعدد 2 دور )أرضى + أول(، وأن أعمال الترميم تمت 
وفقاً للتوقيتات الزمنية المخططة، حيث وصلت نسبة اإلنجاز حتى االن إلى %85، 

ومن المقرر أن يتم افتتاحه خالل العام الجارى.
التدعيم اإلنشائى ألسقف  تم االنتهاء من أعمال  أنه  وأوضح مساعد وزير اآلثار 
قصر البارون، وترميمها وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية 
النواقص من األبواب والشبابيك ونزع جميع األسقف  به، وكذا استكمال  الموجوده 
والكرانيش الجصية، واالنتهاء من ترميم األعمدة الرخامية واألبواب الخشبية 
والشبابيك المعدنية، وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية 
العام،  بالموقع  الرخامية  الرئيسى، والتماثيل  المدخل  الجدارية أعلى  واللوحة 
مشيراً الي انه تم البدء في أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر و تنسيق الحديقة 

الخاصة به.

وأضاف العميد هشام سمير انه حرصاً من وزارة اآلثار على الحفاظ على معايير 
الحديدية غير  االسوار  إزالة  تم  بالقصر،  الخاصة  الترميم  أعمال  األصالة خالل 
األثرية والتي تم إنشاؤها حول القصر عام 2006، لسوء حالتها كما أنها ال تتواءم 
بدال  بناء سور حجري  يتم  لن  انه  للقصر، مؤكداً  والمعمارية  األثرية  القيمة  مع 
المهندس  قبل  والمنفذة من  للقصر  بالرسومات األصلية  اإلستعانة  تم  وانه  منها 
القديمة،  األثرية  بنفس تصميم األسوار  اسوار  ألكسندر مارسيل، وذلك إلنشاء 
يعلوها  اسفل منسوب سطح األرض،  قاعدة طولية خرسانية  الذي هو عبارة عن 
بقطاع صغير  أعمدة حجرية  الواجهات مع وجود  بانوهات حديدية بطول  اعمدة 
موزعة على مسافات لتثبيت البانوهات الحديدية لالسوار، مؤكداً علي انه لن يتم 
القصر وروعة  بمشاهدة  المارة  ليستمتع  القصر  اًو حجب رؤية  إعاقة  بأي حال 

تصميمه.
وكلف رئيس الوزراء باالنتهاء من األعمال فى التوقيتات المحددة، وأن تتم بكفاءة 
الوقت نفسه  القصر من قيمة عالية، مؤكدا فى  لما يمثله  وجودة عالية، نظرا 
المتاحف  التاريخية واألثرية وكذا  بمبانيها  الحالية  المرحلة  الدولة تهتم فى  أن 

المختلفة.

   أصدر المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم 
الصحافي مكرم  الكاتب  برئاسة  في مصر 
بمنع ظهور اإلعالمية  قراراً  أحمد،  محمد 
ريهام سعيد، على أي وسيلة إعالمية مرئية 

أو مسموعة لمدة عام.
المذيعة  إساءة  القرار على خلفية  ويأتي 
المصرية للسيدات البدينات وتقدم المجلس 

القومي للمرأة بشكوى رسميه ضدها.
قد قررت  قناة »الحياة« في مصر  وكانت 
البرنامج  برنامج »صبايا« ومقدمة  إيقاف 
للسيدات  إساءاتها  بعد  ريهام سعيد، وذلك 

البدينات.
وقالت القناة إن اإليقاف سيستمر إلى حين 
المجلس األعلى لإلعالم  تحقيقات  انتهاء 
البرنامج  يتم إعالن موقف  أن  معها، على 

وفقا لما ينتهي له التحقيق، معلنة احترامها لكافة مشاهديها.
للمجلس األعلى  للمرأة في مصر بشكوى  القومي  المجلس  وتقدم 
فيها عن  برنامجها تحدثت  المذيعة بسبب حلقة من  لإلعالم ضد 

السمنة، وأثارت استياء السيدات المصريات.
احتوت على عبارات وأوصاف غير الئقة،  الحلقة  إن  المجلس  وقال 

مطالبة باتخاذ اإلجراءات الالزمة.
وأثارت ريهام سعيد الغضب في مواقع التواصل االجتماعي في مصر، 
قائلة  السمنة،  يعانين من  لمن  مهينة  وألفاظا  تعبيرات  أن وجهت  بعد 

إنهن عبء على الدولة وإنهن في عداد الموتى.
تلفظت  أنها  المذيعة، مؤكدين  التواصل حملة ضد  وشن رواد مواقع 
تحدثت  كما  والدينية،  المهنية واألخالقية  والمعايير  تتفق  بأوصاف ال 
لكرامتهن وطاعنة  بطريقة مهينة عن سيدات مصر، وبصورة مدمرة 

ألنوثتهن وفيها تحقير لهن.
اعتذار رسمي لهؤالء  بتقديم  الحياة  قناة  إدارة  المغردون  وطالب 
لمقاطعة  برنامج ريهام سعيد، كما هددوا بشن حملة  السيدات، ووقف 

الشركات الراعية للبرنامج والداعمة ماليا للقناة.

  تخصص منظمة EarthAlliance الخيرية التي أسسها الممثل، ليوناردو دي كابريو، 5 
ماليين دوالر لمساعدة سكان منطقة نهر األمازون التي تعاني من حرائق الغابات.

وجاء في بيان نشرته المنظمة على "تويتر" أن األموال ستسلم للسكان المحليين وشركائهم 
الذين يعملون على إنقاذ التنوع األحيائي للمنطقة من حرائق الغابات.

قد أعلن في وقت سابق أن منظمة G7 ستوجه  إيمانويل ماكرون  الفرنسي  الرئيس  وكان 
الغابات في منطقة األمازون  معونات عاجلة بمبلغ 20 مليون يورو بغية إطفاء حرائق 

بالبرازيل. وتعهدت كندا أيضا بتخصيص 15 مليون دوالر لهذا الغرض.
أما رئيس شركة "آبل"، تيم كوك، فأعلن أن شركته تتبرع الستعادة غابات منطقة األمازون 
البيئية في  وقال في مدونته على "تويتر": "إن غابات األمازون تعتبر من أهم األنظمة 
كوكبنا. وتتبرع "آبل" للمساعدة في الحفاظ على التنوع األحيائي واستعادة غابات ال مثيل 

لها في أمريكا الالتينية".
بنسبة  لمدة أسابيع وتزيد مساحتها  المنطقة تستمر  الشديدة في غابات  الحرائق  يذكر أن 
للدراسات  القومي  البرازيلي  المعهد  التي شملتها حرائق عام 2018. وحسب  تلك  82% عن 
الفضائية فإن الخميس والجمعة الماضيين شهدا نشوب 1663 حريقا جديدا. ويعود نصفها 

إلى منطقة األمازون.


