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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

بدء العد التنازلي لالنتخابات 
الكندية الرئيسية

  أيام قليلة قادمة باتت تفصلنا 
عن بداية نهاية االنتخابات الكندية 
التي أتوقع أن تحمل في طياتها 
الكثير والكثير على شكل الحكم 
وطبيعة وشخصية منَّ سيتولى 
مقاليد الحكم للسنوات  القليلة 
االحزاب  رؤساء  من  القادمة 
الكندية المتنافسة للوصول إلى 
سدة الحكم للعبور بكندا من كنف 
التخبط السياسي المشهود إلى 
جادة الطريق لتصحيح األمور 
نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً 
ورفاهية يشعر به المواطن الكندي 

العادي ويسعد به.
وقد قلُت ومازلُت أقول بأن رياح 
التغيير آتية ال محال بكل قوة من 
للمواطن  خالل الوعي السياسي 
يُوقن  بأنه  أوقن  الذي  الكندي 
متى ولمن سيقول نعم ولماذا؟ 
من خالل انتخابات ديمقراطية 
تكون  أن  لها  أتوقع  أو  نزيهة 
صفحة  فتح  في  للبدء  كذلك 
جديدة من مرحلة سياسية جديدة 
للفائز بها أن يكون على  أتمنى 
الممنوحة  المسئولية والثقة  قدر 
الناخبين في جميع  له من قبل 
عامالً  الكندية..  المحافظات 
أمالهم وطموحاتهم  على تحقيق 

لتجاوز كافة هواجسهم السابقة 
بالشعور بعدم الرضا وعدم اآلمان 
التي اختزنته الذاكرة طيلة سنوات 
حكم الحزب الليبرالي تحت قيادة 
جاستن ترودو وسياساته غير 
الحكيمة والخاطئة في معالجة 
اعترضت  التي  المشاكل  كافة 
مسيرة استقرار الوطن والمواطن 
الكندي على كافة األصعدة وجميع 

المستويات. 
نعم .. حان وقت التغيير الحقيقي 
بأن نصَّر على أن نقول »نعم« 
واألقدر  األجدر  بأنه  نثق  لمن 
واألنسب لقيادة هذا البلد للحفاظ 
على طموحاتنا وأمالنا بمستقبل 
آمن لنا وألوالدنا وأحفادنا بعيداً 
القيم  وغياب  المخدرات  عن 

والفساد.
نعم حان وقت التغيير فـلنحرص 
على اإلدالء بأصواتنا من اآلن 
بما يرضى هللا والوطن الغالي 
كندا، وبما نتمناه ألنفسنا وألوالدنا 

وأحفادنا.
وعلينا  التغيير  وقت  حان  نعم 
أن نشارك في تحقيقه من  جميعاً 

خالل صناديق االقتراع.
 اللهم إني قد بلغَّت اللهم فأشهد!!

مع خالص تحياتي 

5 سياسـة

year

بعد التأكيد على فشل المفاوضات الثالثية بين مصر 
والسودان وأثيوبيا حول موضوع سد النهضة نتيجة 
التعنت الواضح من الجانب األثيوبي .. يؤسفني بأن 
أقول وبكل وضوح للصبر حدود .. وقد أعذر من أنذر!!  

ألن ما أُخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة !! 
فريد
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تكاليف التسجيل مدفوعة

قتال على احلدود مع استمرار احلملة 
الرتكية يف مشال سوريا

ناشطون لبنانيون يقتحمون 
مبنى الربملان بالعاصمة بريوت

اإليطالي  الوزراء  رئيس  قال    
جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، إن 
على االتحاد األوروبي أال يذعن 
ماليين  بإرسال  تركيا  لتهديدات 
الالجئين السوريين لدول االتحاد، 
عملياتها  بوقف  أنقرة  وطالب 

العسكرية بشمال سوريا فورا.

”االتحاد  للصحفيين  وقال كونتي 
هذا  يقبل  أن  يمكن  ال  األوروبي 
االبتزاز. المساعي التركية الستقبال 
أن  يمكن  ال  السوريين  الالجئين 
تصبح أداة ابتزاز من أجل بادرة 
عسكرية ال يمكننا قبولها وال بد أن 

تتوقف فورا“.

األوروبية،  المفوضية  أعلنت    
اليوم الجمعة، أن االتحاد األوروبي 
والمملكة المتحدة اتفقا على تكثيف 
بريطانيا  بشأن خروج  المباحثات 
من التكتل )بريكست( خالل األيام 
المقبلة، في محاولة لتأمين اتفاق 
قبيل الـ31 من أكتوبر الجاري وهو 
بريطانيا  لمغادرة  المحدد  الموعد 

للتكتل.
كان كبير مفاوضي االتحاد األوروبي 

لشئون الـ”بريكست” ميشال بارنييه قد 
قال إنه عقد اليوم الجمعة “اجتماعا 
بناًء” مع الوزير البريطاني لشئون 
بريكست ستيفن باركلي في بروكسل.

المجلس  رئيس  صرح  بدوره، 
األوروبي دونالد توسك – في وقت 
سابق اليوم – بأنه تلقى “رسائل 
إيجابية” بإمكانية التوصل إلى اتفاق 
بشأن خروج المملكة المتحدة من 

االتحاد األوروبي )بريكست(.

  انضم الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب إلى منصة تويتش التابعة 
لشركة أمازون وظهر حسابه الذي 
منصة  على  منه  التحقق  جرى 
فيديو البث المباشر بينما يسعى 
لخوض سباق االنتخابات الرئاسية 

.2020
مسيرة  بشأن  رسالة  وظهرت 
لترامب في مدينة منيابوليس بوالية 
مينيسوتا على قناته، التي حظت 
متابع  آالف   7 على  يزيد  بما 
والمنصة  الجمعة.  يوم  بحلول 
التي تضم 15 مليون مستخدم 

باألساس  ألعاب  منصة  هي 
ولكنها تضم كذلك قنوات رياضية 

وموسيقية وسياسية.
وسبق ترامب إلى المنصة في وقت 
سابق من العام السناتور بيرني 
ساندرز الذي يحدوه أمل الترشح 
أوكاسيو- وألكساندريا  للرئاسة 
كورتيز عضو مجلس النواب.

وينشط ترامب على تويتر وهناك 
ما يزيد على 65 مليون شخص 
يتابعون منشوراته بشأن الرسوم 
الجمركية في الحرب التجارية مع 
الصين وقرارات سياسية أخرى.

  قالت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاجون( 
يوم الجمعة إن وزير الدفاع مارك إسبر 
أبلغ نظيره التركي بأنهما بحاجة إليجاد 
وسيلة لتهدئة الوضع في شمال شرق 
سوريا ”قبل أن يتعذر إصالحه“ محذرا 
من أن التوغل التركي يحمل مخاطر 

عواقب وخيمة على أنقرة.
وذكر بيان للبنتاجون أن إسبر قال لنظيره 
التركي خلوصي أكار ”على الرغم من أن 
الوزير أكد على تقديرنا لعالقتنا الثنائية 

االستراتيجية إال أن هذا التوغل يخاطر 
بمواجهة تركيا عواقب وخيمة“ مضيفا 
بالجنود  تضر  قد  تركيا  تصرفات  أن 

األمريكيين في سوريا.
المكالمة حث  إطار  ”في  إسبر  وقال 
الوزير األمريكي تركيا بقوة على التوقف 
عن إجراءاتها في شمال شرق سوريا من 
أجل زيادة احتماالت توصل الواليات 
المتحدة وتركيا وشركائنا لسبيل مشترك 
الهاتفية جرت يوم الخميس.وأشار بيان البنتاجون إلى أن المكالمة لتهدئة الوضع قبل أن يتعذر إصالحه“.

الرسمي  اإليراني  التلفزيون  ذكر    
اليوم الجمعة أن وزارة الخارجية أكدت 
في  لهجوم  إيرانية  نفط  ناقلة  تعرض 
البحر األحمر مما ألحق بها أضرارا.

باسم  المتحدث  وقال عباس موسوي 
الوزارة للتلفزيون اإليراني ”منفذو الهجوم 
المغامرة  هذه  تبعات  عن  مسؤولون 
البيئي  التلوث  ذلك  في  بما  الخطيرة 

الخطير الناتج عنها“.
وكان التلفزيون الرسمي نقل في وقت 
سابق عن شركة ناقالت النفط الوطنية 
اإليرانية أن إحدى ناقالتها تعرضت 
لهجوم بصاروخين في البحر األحمر 
قبالة سواحل السعودية اليوم الجمعة.

اإلسالمية  الجمهورية  وكالة  وقالت 
الرسمية لألنباء إن الناقلة سابيتي، التي 
اشتعلت بها النار، تعرضت لضرر بالغ 
وتسرب منها النفط بعد الهجوم الذي وقع 
صباحا على بعد نحو 96 كيلومترا قبالة 
مدينة جدة الساحلية السعودية، مشيرة 
إلى أن التسرب أصبح تحت السيطرة.

والهجوم المزعوم، هو األحدث ضمن 

حوادث تعرضت لها ناقالت نفط في 
ومن  الخليج  ومنطقة  األحمر  البحر 

لتصاعد  يؤدي  أن  المرجح 
التوترات بين إيران والسعودية، 

الخصمين اإلقليميين.
والبحر األحمر ممر مالحي 
دولي للنفط وغيره من السلع 
المحيط  بين  يربط  حيث 
الهندي والبحر المتوسط عبر 
قناة السويس. وقفزت أسعار 
الخام بعد نبأ الهجوم وقالت 
قد  إنه  القطاع  مصادر في 
الشحن  تكاليف  أيضا  يزيد 

المرتفعة بالفعل.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
كما لم تصدر السعودية أي 

تعليق.
وذكر األسطول الخامس األمريكي الذي 
باألنباء  علم  أنه  المنطقة  في  يعمل 
المتعلقة بالناقلة اإليرانية لكن ليس لديه 

المزيد من المعلومات.
وأظهرت بيانات رفينيتيف لرصد السفن 

إن الناقلة اإليرانية سابيتي في البحر 
األحمر وتتجه جنوبا باستخدام محركها 

إلى جزيرة الرك قبالة الساحل الجنوبي 
إليران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن مصدر 
إن الناقلة تعرضت لهجوم ”إرهابي“.

أن  الرسمي  التلفزيون اإليراني  وذكر 
تعرضا  الناقلة  متن  صهريجين على 

لتلفيات.
وقالت وكالة نور اإلخبارية المقربة من 

الحرس الثوري اإليراني إن الطاقم بخير.
جاء هذا الحادث بعد هجوم على منشأتي 
نفط في المملكة يوم 14 سبتمبر أيلول 
وهجمات على ناقالت نفط في الخليج في 
يونيو ويوليو. واتهمت الواليات المتحدة 
إيران بالمسؤولية وهو ما تنفيه طهران.

حكمة العدد

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

رئيس وزراء إيطاليا: االحتاد 
األوروبي ال ميكن أن يقبل 

“االبتزاز” الرتكي

اخلارجية اإليرانية تؤكد تعرض ناقلة هلجوم يف البحر األمحر

ترامب ينضم إىل منصة الفيديو 
»تويتش« ضمن مساعي 

إعادة انتخابه

البنتاجون: ينبغي تهدئة الوضع يف مشال شرق سوريا 
»قبل أن يتعذر إصالحه«

  كثفت تركيا ضرباتها الجوية وقصف المدفعية 
على مقاتلين أكراد في شمال شرق سوريا اليوم الجمعة 
في تصعيد لهجوم أثار تحذيرات من كارثة إنسانية 
وأدى النقالب الجمهوريين ضد الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب.
وفتح التوغل، الذي بدأ بعدما سحب ترامب القوات 
األمريكية التي كانت تقاتل تنظيم الدولة اإلسالمية 
جنبا إلى جنب مع المقاتلين األكراد، جبهة جديدة 
منذ  المستعرة  السورية  األهلية  الحرب  في  للقتال 
أكثر من ثمانية أعوام وأثار انتقادات عالمية شديدة.

وفي واشنطن رفض ترامب االتهامات بالتخلي عن 
األكراد حلفاء الواليات المتحدة وقال إن من الممكن 
أن تتوسط واشنطن في الصراع وطرح احتمال فرض 

عقوبات على تركيا.
وقصفت طائرات حربية ومدفعية تركية يوم الجمعة 
مناطق حول بلدة رأس العين السورية، وهي واحدة 
من بلدتين حدوديتين يتركز فيهما الهجوم. وسمع 
بينار دوي  بلدة جيالن  صحفيون من رويترز في 

طلقات النار داخل البلدة.
من  مقاتلين  تقل  مدرعة   20 تضم  قافلة  ودخلت 
المعارضة السورية من جيالن بينار يوم الجمعة إلى 
النصر  بعالمة  البعض  السورية. وأشار  األراضي 
بينما كبر البعض اآلخر ولوحوا بأعالم المعارضة 

فيما تقدموا صوب رأس العين.
وعلى بعد 120 كيلومترا غربا قال شاهد إن مدافع 
هاوتزر التركية واصلت قصف بلدة تل أبيض السورية.

سوريا  قوات  باسم  المتحدث  قامشلو  مروان  وقال 
الديمقراطية التي يقودها األكراد إن في الوقت الحالي 
تشهد تل أبيض أكثر المعارك حدة في ثالثة أيام.

وأضاف أن اشتباكات اندلعت خالل الليل في عدة 
الحدود  على  ديوار  عين  من  الحدود  على  نقاط 
العراقية حتى عين العرب )كوباني( على بعد أكثر 

من 400 كيلومتر غربا.
وقال إن القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية 

تبادلت القصف في القامشلي ومناطق أخرى.
ومضى قائال أن القتال دار على طول الحدود.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان إن القوات التركية استولت على تسع قرى 

بالقرب من رأس العين وتل أبيض.
وأضاف أن ما ال يقل عن 32 من مقاتلي قوات سوريا 
الديمقراطية و34 من مقاتلي المعارضة السورية قتلوا 
خالل االشتباكات إضافة إلى مقتل عشرة مدنيين.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن 22 من مقاتليها 
قتلوا يومي األربعاء والخميس.

قوات  مقاتلي  من  المئات  قتلت  إنها  تركيا  وتقول 
سوريا الديمقراطية في العملية بينما لقي جندي تركي 

واحد مصرعه.
وذكرت محطة )سي.إن.إن ترك( أن في بلدة الباب 
السورية على بعد نحو 150 كيلومترا إلى الغرب من 
المنطقة التي تشهد الهجوم يستعد نحو 500 من 
المقاتلين السوريين المدعومين من أنقرة للذهاب إلى 
تركيا لالنضمام للعملية. ونشرت المحطة تسجيال 
مصورا لهم وهم يصلون مرتدين مالبس عسكرية 

قبل التوجه إلى تركيا.
تقول أنقرة إن الهدف من الهجوم هو هزيمة وحدات 
حماية الشعب الكردية التي تعتبرها عدوا نظرا لصالتها 
بالمتمردين األكراد في تركيا. وأوضحت أنها تسعى 
توطين  داخل سوريا إلعادة  آمنة“  ”منطقة  إلقامة 

أكثر من 3.6 مليون الجئ تستضيفهم.
وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوروبا 
لتقاعسها عن دعم الهجوم التركي وهدد بإرسال الالجئين 

إلى أوروبا ما لم تحصل أنقرة على دعم أوروبي.
ورد رئيس المجلس األوروبي دونالد توسك يوم الجمعة 

بانتقاد أردوغان لتوجيه هذا التهديد.
وقال ”يتعين على تركيا أن تفهم أن مصدر قلقنا 
الرئيسي هو احتمال أن تؤدي تحركاتها إلى كارثة 

إنسانية أخرى“.
وقالت لجنة اإلنقاذ الدولية إن 64 ألف شخص في 

سوريا فروا في األيام األولى للحملة.
وقالت اإلدارة التي يقودها األكراد في شمال شرق 
من  أكثر  يؤوي  مخيم  إخالء  سيجري  إنه  سوريا 
بينما  البالد  شمال  في  النازحين  من  آالف  سبعة 
ألف   13 يؤوي  آخر  مخيم  لنقل  محادثات  تجرى 
شخص منهم عائالت لمقاتلي الدولة اإلسالمية بعد 

تعرضهما للقصف.
وذكرت منظمة أطباء بال حدود أن مستشفى في 
تل أبيض أغلق بعدما فر معظم العاملين به بسبب 

القصف في الساعات األربع والعشرين الماضية.
في  التركي  للهجوم  الغربية  الدول  رفض  وتسبب 
شقاق داخل حلف شمال األطلسي الذي تنتمي له 
أنقرة. وقال ينس ستولتنبرج األمين العام للحلف بعد 
محادثات مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو في اسطنبول إنه يتوقع أن تتحلى تركيا بضبط 
النفس في سوريا بينما قال جاويش أوغلو إن أنقرة 

تتوقع ”تضامنا قويا“ من الحلف.
يتعين على  أنه  أيضا  الصحفيين  وأبلغ ستولتنبرج 
المجتمع الدولي أن يجد حال دائما لسجناء الدولة 

اإلسالمية في سوريا.
وقالت وزيرة شؤون االتحاد األوروبي الفرنسية إن 
قمة االتحاد التي تعقد في األسبوع المقبل ستناقش 
فرض عقوبات على تركيا بسبب تحركاتها في سوريا.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن الرئيس الروسي فالديمير 
قد  الدولة اإلسالمية  أن مقاتلي  بوتين تحذيره من 

يفرون من السجون نتيجة الهجوم التركي.

  اقتحم عدد من الناشطين في لبنان، 
قاعة مجلس النواب وسط العاصمة 
على  احتجاجية  خطوة  في  بيروت 
الوضع االقتصادي واالجتماعي في 

البالد، تم توقيف بعضهم.
التواصل  مواقع  عبر  وانتشرت 
االجتماعي، مقاطع فيديو لناشطين 
من »حزب سبعة«، وهو مجموعة 
من الناشطين المدنيين، وهم يدخلون 
إلى قاعة مجلس النواب، حيث تدخل 
حرس المجلس، واعتقل بعضهم وأجبر 

البعض اآلخر على الخروج.
واغتنم الناشطون فرصة الدخول إلى 
البرلمان إليصال رسالة إلى المسؤولين 
اللبنانيين، حيث قالت العضو في الهيئة 
بارعة  سبعة«  في »حزب  التنفيذية 
األحمر، إنه »تم خرق الدستور تحت 
قبة هذا البرلمان عشرات المرات عبر 
إقرار موازنات من دون قطع حساب، 
كما تم إخفاء أهم القوانين ومنها قانون 

استعادة األموال المسروقة«.
مدد  السقف  هذا  »تحت  وأضافت: 
وانتخبوا  5 سنوات  النواب ألنفسهم 
رئيسا غير شرعي للجمهورية، في وقت 
ما زال رئيس هذا المجلس يحكمنا 
لعشرات السنين )في إشارة إلى رئيس 
البرلمان نبيه بري الذي تولى منصبه 

في العام 1992(«، كما تم هنا تشكيل 
أسوأ حكومات المحاصصة الطائفية 
التي أوصلت البالد إلى اإلنهيار«.

وأعلنت المتحدثة »إطالق »المقاومة 
المدنية« الوطنية ضد النظام الفاسد 
والفاشل الذي خرب أجمل وطن في 
هذه المنطقة«، وفق تعبيرها، داعية 
المواطنين إلى »االنضمام إلى هذه 

المقاومة«.
من جهة أخرى، أصدرت قيادة شرطة 
مجلس النواب بيانا أوضحت فيه أن 
»بعض األفراد المندسين بين مجموعة 
من المتدربين واإلعالميين الحائزين 
على إذن للدخول إلى قاعة المجلس، 
قاموا بأعمال شغب وإطالق هتافات 
داخل القاعة العامة حيث تم توقيفهم 
وإخراجهم من القاعة من قبل عناصر 

الشرطة«.
ولفت البيان إلى أنه »فور إبالغ رئيس 
مجلس النواب نبيه بري بمالبسات 
لقيادة  تعليماته  أعطى  الحادث، 
وإطالق  بالتنبيه  االكتفاء  الشرطة 

سراح الناشطين فورا«.
ويشهد لبنان أزمة تتعلق بشح سيولة 
الدوالر في السوق، ما أدى إلى تأثر 
قطاع المحروقات والخبز وغيرهما، 

في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
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بقلم:  رفاه السعد

  اتابع بشكل يومي بل على مرور الساعات اخبار العراق فانا 
شخص متعلق بمتابعة االخبار السياسية خاصة فيما يخص وطني، 
في االسابيع الماضية كنت اتابع قضية مهمة نفذتها الحكومة وهي 
الحكومية  الممتلكات  العامة وعن  التجاوزات عن االماكن  رفع 
المتجاوز عليها. متمثلة بخطاب رسمي حكومي يقول انها ممتلكات 
الدولة ويجب عدم التجاوز عليها كما يجب اعادة منظر االماكن 
العامة الى طبيعتها ..طبعا انا اتفق مع قرار رفع التجاوزات.. )هذه 
التجاوزات حدثت بعد عام ٢٠٠٣ حيث اخذت عوائل متعففة وفقيرة 
في بعض المناطق مساحات فارغة وبنت عليها غرف للعيش لتأويها 
من برودة الشتاء وحر الصيف بدون ملكية رسمية ( ومرت على 
هذه القضية ١٦ عاما يعني اذا كان الطفل في هذه العائلة عمره 

عام واحد فهو االن بعمر الـ ١٧ عاما شاب يافع..
ذات يوم فاقت الحكومة من سباتها العميق وقررت رفع التجاوزات 
مثلما ذكرت في االسطر السابقة ومن دون سابق انذار اشتغلت 
الجرافات وبدأت بجرف المنازل ورمي السكان في الشارع من 
دون تجهيز اي بديل لهم وبحسب وزارة االسكان فان المتجاوزين 
الحكاية وانتشرت  بدأت  اكثر من مليون شخص ، وهنا  عددهم 
الفقيرة  التواصل تظهر حالة هذه االسر  الفيديوهات على مواقع 
التي ال تملك شيئا وهم يفترشون االرض مقابل اكوام من البناء 
المهدم الذي جرفته الحكومة.. و الى جانبهم مئات الشباب يفترشون 
االرض معتصمين منذ اكثر من مئة يوم امام البرلمان العراقي وهم 
من ذوي الشهادات العليا يطالبون الحكومة بتوفير فرص عمل لهم 
وعلى الجانب االخر مئات من الشباب معتصمين لعشرات االيام 
امام وزارة النفط وهم من خريجي الهندسة يبحثون ايضا عن فرص 
بلدان اخرى فهم احق واولى بخدمة  الوافدين من  عمل بدال من 
بلدهم..هناك ايضا شباب وسط اسواق بغداد يعملون كعتالين يحملون 
شهادات جامعية وهناك من يصطفون للبحث عن عمل بآجر يومي 
وهناك المتسولين والمتسوالت كل هؤالء لم ينظر اليهم احد من 
البرلمان اقرار بند واحد يخص  المسؤولين ولم يخطر على بال 
العاطلين او الخريجيين او حل ازمة العوائل التي اصبح مكانها 

الشارع بعد هدم منازلهم بدون تحضير البديل.    
فلم يكن بوسع هؤالء المظلومين إلى ان ينتفضوا بوجه الظلم.. وأصبح 
العراقيون يوم االول من اكتوبر على انتفاضة شباب يطالبون بحقهم 
المشروع..اهم مطالبهم كانت ايجاد فرص عمل توفير الخدمات 

ومحاربة الفساد والفاسدين..ومنع التدخالت الخارجية..
 فكان الرد سريعا ...السرعة التي لجأت إليها حكومة رئيس الوزراء 
عادل عبد المهدي هي إطالق النار على المتظاهرين العزل، وقطع 
الى  شبكة اإلنترنيت والتي صاحبها هجمات ترهيبية باإلضافة 
تدخل مسلحين ملثمين لم تعترف الحكومة حتى االن بأنهم الى أي 
جهة يتبعون قاموا بحملة ضد مكاتب الفضائيات المحلية والعربية 
المعتمدة في العراق ألنها عرضت على شاشاتها التظاهرات المطالبة 
بالحقوق المشروعة،،اذا  الدولة الديمقراطية التي جاءت بعد سقوط 
الديكتاتور صدام حسين عطلت شبكة اإلنترنت وعزلت المتظاهرين 
عن العالم وانفردت بهم بعيدا عن االعالم بل وحاصرتهم واستخدمت 
المئات بأسلوب عنيف ومتوحش  المفرطة بحقهم واعتقلت  القوة 
الى ان جعلت المتظاهرين يرفعون شعارات يطالبون فيها الحكومة 
باالستقالة ألنها لم تحترم مطالبهم بل قمعتهم..وعلى مدى ستة ايام 
من التظاهرات والمواجهات واستهداف المتظاهرين بأنواع مختلفة 
من االسلحة نطقت المرجعية الدينية العليا ونددت باستخدام القوة 
وطالبت الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لحل مشاكل الشباب..ثم 
بعدها بدأت تظهر الرؤوس التي غطت نفسها طوال فترة 
القمع وإسكات صوت الحق لتقول نحن هنا سنلبي طلباتكم 
وأصدرت رئاسة الوزراء جملة من القرارات لتهدئة الشارع 
والفساد..وتراجعت  الخدمات  الفقر وسوء  يغلي من  الذي 
بشكل قليل التظاهرات ليتابع المتظاهرون مصداقية الحكومة 
التي لطالما نكرت وعودها فهي محترفة بالحقن المخدرة 
الطويلة االمد لكن في نظري هذه المرة حقنهم ان لن تشفي 
فلن تنفع وسيعود الشباب هذه المرة بغضب عارم سيحرق 

لهيبه األخضر واليابس.

    على عتبة اإلنتخابات، تذّكر أيّها المواطن أنك إنساٌن مسؤول 
وستتحّمل تبِعات قرارك اإلنتخابي لمدّة أربع سنوات متتالية. لذلك 

ـ استعمل مهاراتك التحليليّة في قراءة ما يقدّمه المرّشحون من 
برامج إنتخابية كي ال تضطّر يوماً إلى التحّرك احتجاجاً في الشارع!  
ـ تابِع جيّداً ما يطرحونه من حلوٍل للمواضيع الحياتيّة الحّساسة إن 
كان على صفحات الجرائد، في البرامج المتلفزة، أوعلى وسائل 
اللقاءات  أما في  المتابعة.  التواصل اإلجتماعي. ال تضجر من 
العاّمة، فما يقدّمه المرّشح أهم بكثير من عدد الحضور والمصفّقين.
ـ ال تحسب أّن معرفتك المحدودة في المواضيع اإلنتخابية مدعاةً 
التعلُّم. إنضم  يتوقّف عن  الواعي والمثقّف ال  للحرج. فاإلنسان 
إلى منتديات ونوادي تعنى بالشأن العام، إطرح أسئلتك، واحصل 

على إجابات ممن هم على دراية أكثر منك في تلك المواضيع. 
ـ تحلّى بالجرأة واللباقة معاً في طرح مطالبك وآرائك أمام َمن 
تعرف أنّهم ال يتّفقعون معك في المواقف. ثق بقدرتك على التأثير 

في الغير. 
ـ ال تُسلِّم بأن المرشح الذي خاض معترك اإلنتخابات سابقاً هو 
أفضل من أي مرّشح آخر. فقرارك اإلنتخابي يجب أن يكون نتاج 

تراكم وعيٍك ويُبنى عليه. 
ـ ال تغّرنّك العناوين والشعارات. فكل األحزاب تعرف نقاط ضعف 

الناخبين وتعرف من أين تؤكل الكتِف.
ـ قرر خلف َمن ستركض، الفريق الذي ينال شعبيّةً أكثر مثالً؟ حلّل 
سلوك كل المرّشحين واشترط أن تكون ممارسة اللعبة الديمقراطيّة 

شرط انضمام كل مرّشح لفريقه الحزبي. 
ـ ُكن موضوعيّا وال تدع المذهب أو الطائفة أو الخلفية الديموغرافية 

تحدّد موقفك.
ـ أهم من كّل ذلك، ال تظّن أن صوتك ال يقدّم وال يؤّخر. فعلى الذين 
يعتقدون ذلك أن يصدّقوا أّن مجمل أصواتهم هو الذي يرّجح الكفّة. 
تفوتك  الفرصة  المواطن وال تدع  فقط حدّد أي دولة تريد أخي 

دون القيام بدورك. 

أنتم أيّها المرّشحون، كي ال تُتّهموا بخيانة الوطن:
ـ إنضموا إلى أّي الئحٍة تريدون، لكن تحلّوا بالوعي والتصميم 
الحزب.   يتّخذها  قد  للوقوف في وجه قرارات خاطئة  الكافيين 
فعمليّة التصويب مطلوبةٌ في المديين القريب والبعيد لمصلحتكم 

أنتم وأوالدكم وأحفادكم والشعب والوطن. 
ـ أنظروا إلى المصلحة العاّمة من أكثر من زاوية. طالبوا الحزب 
بتشريعات وقوانين ترونها ملّحة في سبيل تحسين أحوال الشعب 
في مناطقكم، فأنتم أدرى الناس بما يحصل على أرض الواقع في 

منطاقكم الجغرافية المحدّدة. 
ـ تحلّوا بالجرأة على المطالبة ليس فقط بسّن قوانين جديدة وإنّما 

بإلغاء قوانين أثبتت فشلها بعد البحث والتدقيق. 
ـ خذوا قراراتكم بناء على أبحاٍث جدّية ودراسات عملية.  

ـ حافظوا على خطوط التواصل مع الشعب واستقوا المعلومات 
الالزمة لتشكيل تصّوٍر ألي قرار مستقبلّي. 

ـ إياكم أن تقبلوا سياسة »نفّذ ثّم اعترض«، فهي وسيلة رؤساء 
األحزاب لجعلكم تألفوا تداول ما هو غير مقبول. 

باختصار، فّكروا بعائالتكم وأطفالكم وأحفادكم قبل اتخاذ أي قرار. 
نريدكم أن تكونوا قادةً حقيقيين تسعون لمستقبٍل واعٍد لألجيال القادمة.

العراق .. 
بني األمس واليوم والغد!!

السلطات  أنباء األناضول أن     ذكرت وكالة 
التركية بدأت أمس الخميس التحقيق مع زعيمين 
من المعارضة المؤيدة لألكراد واعتقلت ٢١ شخصا 
النتقادهم الهجوم الذي يشنه الجيش على المقاتلين 

األكراد في شمال شرق سوريا.
التوغل في سوريا  األربعاء  يوم  تركيا  وبدأت 
مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية بعد انسحاب 
للوحدات.  التي كانت حليفة  األمريكية  القوات 
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية 
لصلتها بمسلحي حزب العمال الكردستاني الذين 

يخوضون تمردا منذ عقود في تركيا.
التركية عن  المعارضة  أحزاب  وعبرت معظم 
تأييدها للعملية، لكن حزب الشعوب الديمقراطي 
إنه  قائال  الهجوم  لوقف  دعا  لألكراد  المؤيد 

”محاولة غزو“.
للحزب  المشارك  الزعيم  تيميلي  وقال سيزاي 
إن العملية محاولة من الحكومة لحشد الدعم بعد 

تراجع التأييد الشعبي.

وذكرت وكالة األناضول أن االدعاء فتح تحقيقا 
ضد تيميلي والزعيمة المشاركة للحزب بروين 

بولدان بسبب تصريحاتهما عن الهجوم.
”بتنفيذ  تيميلي وبولدان متهمان  أن  وأضافت 
للحكومة  إرهابية“ و“اإلساءة  لمنظمة  دعاية 
التركية علنا“. وقالت إن ثالثة نواب آخرين من 
الحزب يخضعون لتحقيق يتعلق باتهامات مشابهة.
وأفات بأن السلطات فتحت أيضا تحقيقات بعد 
ساعات من بدء العملية العسكرية يوم األربعاء 
الهجوم على وسائل  انتقدوا  ضد ٧8 شخصا 

التواصل االجتماعي.
واعتقلت السلطات ٢١ شخصا في إقليم ماردين 
البالد بسبب منشورات على مواقع  بجنوب 

التواصل االجتماعي.
وذكرت الوكالة أن المشتبه بهم متهمون ”بإثارة 
الكراهية والعداء“ و“القيام بحملة دعائية لتنظيم 

إرهابي“.
مشابهة  تحقيقات  التركية  السلطات  وأجرت 

الحدود في  بعد عمليتين سابقتين عبر 
سوريا، واعتقلت أكثر من ٣٠٠ شخص 
بسبب منشورات على مواقع التواصل 
االجتماعي تنتقد هجوم تركيا في شمال 

سوريا في يناير ٢٠١8.

   رفضت الواليات المتحدة وروسيا، مساء 
أمس الخميس، مقترحا في مجلس األمن الدولي 
إلدانة عملية “نبع السالم” التركية في الشمال 

السوري، شرق الفرات.
وجاء رفض الواليات المتحدة وروسيا، المقترح 
االتحاد  به 5 دول أعضاء في  تقدمت  الذي 
األمن  لمجلس  األوروبي، خالل جلسة مغلقة 

الدولي، حسبما أفادت تقارير إخبارية.
الخمس، عقدت  الدول  التقارير أن  وأوضحت 
جلسة لمناقشة المستجدات شمال شرقي سوريا، 
الفرات،  التركية شرق  السالم”  وعملية “نبع 

في اجتماع مغلق.
وأدانت ألمانيا العملية “بشدة”، واقترحت بعض 
“نبع  لعملية  الدولي  األمن  إدانة مجلس  الدول 

السالم”، بحسب مصادر دبلوماسية.
توافقا  لم  المتحدة وروسيا  الواليات  أن  غير 

البلدين  المقترح، ولم يستخدم كال  على 
عبارة “إدانة” في تصريحهما في مجلس 

األمن الدولي.
وبعد انتهاء االجتماع، أدلت الممثلة األمريكية 
الدائمة لدى األمم المتحدة، كيلي كرافت، 
بالدها  إن  فيه  قالت  للصحفيين،  بتصريح 

ال تدعم العملية التركية.
وقالت إن تركيا مسؤولة عن حماية األقليات 
المسيحيين واألكراد  فيهم  في سوريا بمن 

وعدم وقوع أزمة إنسانية في سوريا.
وأضافت كرافت أن “تركيا مسؤولة اآلن عن 
عدم هروب أي مقاتل من داعش محتجز، 
وعدم إعادة نشاطه بأي شكل من األشكال”.
وألمانيا  بريطانيا  أدلت  وبعد االجتماع، 

وفرنسا وبلجيكا وبولندا، ببيان مشترك، أعربت 
فيه عن “القلق العميق” من العملية العسكرية 

التركية في سوريا.
وطالبت تركيا “بإنهاء العملية األحادية الجانب”، 
وبينت أن خطة تركيا في إقامة منطقة آمنة في 

سوريا لتأمين عودة الالجئين إليها “قد ال تفي 
بالمعايير الدولية التي حددتها المفوضية السامية 

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين”.

اإلنتخابات الكندّية ... 
بني احلقوق والواجبات

بقلم:  
أ.د. ناهدة العاصي

 nahida.assi@gmail.com

تركيا حتقق مع زعيمني كرديني وتعتقل 21 انتقدوا هجومها يف سوريا

أمريكا وروسيا ترفضان مشروع قرار يف جملس األمن الدولي إلدانة 
العملية الرتكية يف سوريا

النرويج تعلق تصدير 
األسلحة إىل تركيا

في  العضو  النرويج،  أعلنت     
حلف شمال األطلسي، امس الخميس، 
تعليق تصدير أي شحنة أسلحة جديدة 
ألنقرة بعد بدء الهجوم التركي في 

شمال شرق سوريا.
يذكر أن مجلس األمن قرر عقد جلسة 

طارئة لبحث العدوان التركي على 
سوريا.

وقال دبلوماسيون إن مجلس األمن 
على  بناء  السوري  الملف  سيبحث 
طلب أعضاء أوروبيين بعد بدء أنقرة 
عملية عسكرية في شمال شرق سوريا.

LR Lotfi, Rafla & Associates
35 years of expertise

in accounting, audition and tax consultant

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

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

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

* Estate
- Financial statements; Tax planning & Return

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

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

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

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

Call us now

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

أخبـار

تشكيل جملس األمن والدفاع يف السودان 
برئاسة الربهان

  أصدر مجلس السيادة االنتقالي 
في السودان، أمس الخميس، مرسوما 
جمهوريا قضى بتشكيل مجلس 
األمن والدفاع، برئاسة الفريق أول 
الفتاح البرهان رئيس  ركن عبد 

مجلس السيادة.
وذكر بيان صحفي وزعه عضو 
مجلس السيادة الناطق باسم المجلس 
محمد الفكي سليمان أن المجلس 
يضم في عضويته كل أعضاء 
مجلس السيادة االنتقالي )يتكون من 
١١ عضوا بينهم رئيسه(، إضافة 
إلى رئيس الوزراء، والقائد العام 

للقوات المسلحة، ووزراء الدفاع، والداخلية، 
والخارجية، والعدل، والمالية والتخطيط 

االقتصادي.
ويختص المجلس بإعداد سياسات الدفاع 
واألمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة 
لكل أجهزة الدولة، فيما يتعلق بأمن ووحدة 

جمهورية السودان وسالمة أراضيها.

كما يصدر المجلس توجيهات وثيقة السياسات 
الدفاعية، ومتابعة وإصدار توجيهات التخطيط 
لبناء وتطوير واإليفاء باحتياجات وتأمين 
موارد القوات النظامية واألجهزة األخرى.
المحافظة  السياسات  المجلس  ويتبنى 
والقوات  للشعب،  المعنوية  الروح  على 
يوافق  النظامية واألجهزة األخرى، كما 
العالقة  ذات  المعاهدات واالتفاقيات  على 

باألمن الوطني، ويعمل على توجيه السياسات 
الخارجية والتعاون الدولي بما يتوافق مع 

اهتمام الدفاع واألمن.
ومن ضمن مهامه، التوصية لمجلس السيادة 
االنتقالي، بإعالن التعبئة الكاملة أو الجزئية، 
والتوصية لمجلس السيادة بإعالن الحرب، 
للفترة  الدستورية  الوثيقة  ألحكام  وفقا 

االنتقالية لسنة ٢٠١9.
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ترامب: الوساطة بني تركيا واألكراد أحد ثالثة خيارات 
أمام واشنطن

وساطة  إن  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  قال    
اميركية بين أنقرة واألكراد هي واحدة من ثالثة خيارات 
امام الواليات المتحدة، وذلك بعد أن شنت تركيا هجوما 
كانت  كردية  جماعات  شمال سوريا ضد  في  عسكريا 

واشنطن تقدم الدعم لها.
قائاًل: “لدينا واحد  الرئيس األميركي عبر تويتر  وغرد 
القوات وتحقيق نصر  االف  إرسال  ثالثة خيارات:  من 
عسكري، توجيه ضربة مالية شديدة لتركيا وعبر )فرض( 
عقوبات، أو التوسط اليجاد اتفاق بين تركيا واألكراد!”.

ولم يقدم ترامب مزيدا من التفاصيل بشأن الخيار األخير، 
كما لم يحدد ما إذا كان الدبلوماسيون األميركيون قد بدأوا 

بالفعل القيام بوساطة كهذه.
وأطلقت تركيا األربعاء هجوما بعد ساعات على إعالن 
المنطقة  غادروا”  أميركيا  جنديا  “خمسين  أن  ترامب 
السورية الحدودية مع تركيا، ما بدا انه بمثابة تراجع عن 

دعم األكراد الذين تعتبرهم أنقرة تهديدا لها.
ووجد ترامب نفسه تحت وابل من االنتقادات من مقاتلين 
قدامى في الجيش األميركي لـ”تخليه” عن األكراد، حلفاء 
أميركا، بسحب قواته من شمال سوريا، ما فسح المجال 

ألنقرة لشن هجوم عليهم.
لكّن الرئيس األميركي شدد في وقت سابق على أنه سيفرض 

عقوبات على تركيا في 
العملية  تجاوزت  حال 
في  التركية  العسكرية 
سوريا “حدودها”، من 
دون أن يحدد أي “خط 

احمر”.
وردا على سؤال الخميس 
الموضوع،  هذا  حول 
رفَض وزير الخارجية 
األميركي مايك بومبيو 
في مقابلة عبر برنامج 
برس”  كورت  “فول 
تبث االحد أن “يصف 
بشكل محدد” هذا الخط 
بومبيو  وقال  االحمر. 
من  مقتطفات  بحسب 

اؤكد  ان  استطيع  “لكنني  اعالم  نشرتها وسائل  مقابلته 
لكم ان القادة االتراك يدركون االمر بشكل جيد جدا”.

واضاف “ندرك أن لتركيا مصالح امنية مشروعة” في 
فإّن “لها  مواجهة “منظمات صنّفتها إرهابية” وبالتالي 
الحق في الدفاع عن نفسها” ولكن “نحن لن نتخلّى عن 

األكراد”.
واردف بومبيو “اذا ما ارتُكبت مذبحة بحق االكراد او اذا 
ما كان هناك تصرف ال يتوافق مع ما وعد به اردوغان 
الرئيس ترامب” فإن الرئيس االميركي “سيلجأ إلى العقوبات 
االقتصادية والى كل الوسائل الدبلوماسية االميركية من 

اجل محاولة اقناع االكراد بان عليهم ان يتوقفوا”.

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

إجادة اللغة الفرنسية 
للعمل فوراً في أحد المطاعم 

العربية الشهيرة في مدينة الفال.

لمزيد من المعلومات الرجاء 
االتصال بالسيد/ نبيل 

تليفون رقم: 
450-937-4064

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



تركيا تواصل هجومها على مشال شرق سوريا.. واجليش يطوق 
بلدتني ختضعان للقوات الكردية

نتنياهو: مستعدون ملواجهة أي تهديد دفاعا أو هجوما

   واصلت تركيا هجومها العسكري على مقاتلين أكراد 
حلفاء للواليات المتحدة في شمال شرق سوريا وقصفت 
بلدات وأهدافا من البر والجو في عملية أجبرت اآلالف 
على الفرار من ديارهم، فيما طوقت القوات التركية اآلن 
بلدتين حدوديتين في شمال شرق سوريا تخضعان لسيطرة 

قوات كردية.
وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان إن ما ال يقل عن 
23 مقاتال من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها األكراد 

وثمانية مدنيين بينهم إداريان في هذه القوات قتلوا.
ولم تكشف قوات سوريا الديمقراطية عن عدد الضحايا، 
وقتل ستة مقاتلين من جماعات معارضة سورية مدعومة 

من تركيا.
وأضاف المرصد أن أكثر من 60 ألف شخص فروا منذ 
بدء الهجوم. وباتت بلدتا رأس العين والدرباسية، على بعد 
نحو 60 كيلومترا إلى الشرق، مهجورتين إلى حد كبير 

بسبب الهجوم.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألعضاء 
من حزبه العدالة والتنمية في أنقرة إن 109 مسلحين قتلوا 
إلى اآلن خالل يومين من القتال، بينما قال األكراد إنهم 

يقاومون الهجوم.
وأفاد مسؤول أمني تركي كبير بأن الجيش التركي قصف 
مستودعات لألسلحة والذخيرة ومواقع أسلحة وقناصة وأنفاقا 

وقواعد عسكرية.
ونفذت مقاتالت عمليات في عمق يصل إلى 30 كيلومترا 
داخل سوريا، ورأى شاهد من رويترز قذائف تنفجر على 

مشارف بلدة تل أبيض.
وقال أردوغان في كلمته ”العملية مستمرة حاليا بمشاركة 

جميع وحداتنا… 109 إرهابيين قتلوا حتى اآلن“.   
كانت تركيا، العضو في حلف شمال األطلسي، قد قالت إنها 
تعتزم إقامة ”منطقة آمنة“ من أجل إعادة ماليين الالجئين 
الهجوم  يؤدي  أن  العالمية تخشى  القوى  لكن  السوريين، 
سنوات  ثماني  منذ  سوريا  في  الدائر  الصراع  تفاقم  إلى 

ويزيد من مخاطر هروب أسرى تنظيم الدولة اإلسالمية 
من المعسكرات التي يحتجزون بها وسط الفوضى.

وقال أردوغان، مستهدفا االتحاد األوروبي والسعودية ومصر 
التي أبدت معارضتها للعملية، إن المعترضين على ما تقوم 

به تركيا ”ليسوا صادقين“.
وهدد بالسماح لالجئين السوريين في تركيا بالتحرك إلى 
أوروبا إذا وصفت دول االتحاد األوروبي تحرك قواته بأنه 
احتالل. وتستضيف تركيا نحو 3.6 مليون شخص فروا 

من الصراع في سوريا.
وقال ألعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم بأنقرة عن منتقدي 
تركيا وخص منهم السعودية ومصر ”ليسوا صادقين، هم 
هو  وهذا  بأفعال  نقوم  لكننا  كلمات وحسب…  يصيغون 

الفارق بيننا“.
وبدأت العملية التركية بعد أيام من تراجع القوات األمريكية بعيدا 
عن الحدود، وأدان أعضاء بارزون في الحزب الجمهوري 
األمريكي الرئيس دونالد ترامب لفتحه الطريق أمام التوغل 

التركي. ووجهت انتقادات واسعة النطاق إلى قراره باعتباره 
تخليا عن أكراد سوريا الذين كانوا حلفاء أوفياء للواليات 

المتحدة في قتال تنظيم داعش بسوريا.
ياتي هذا فيما، قال متحدث من المعارضة السورية اليوم 
إن القوات التركية تطوق اآلن بلدتين حدوديتين في شمال 

شرق سوريا تخضعان لسيطرة قوات كردية.
وقال الرائد يوسف حمود إن بلدتي راس العين وتل أبيض 
باتتا تحت الحصار اآلن بعدما سيطر الجيش التركي على 

عدة قرى حولهما.
هدف  عربية  قبائل  سكانهما  على  يغلب  اللتان  والبلدتان 
مقاتلين  لطرد  الرامية  التركية  العسكرية  للحملة  رئيسي 
أكراد يسيطرون على المنطقة التي تقول أنقرة أنها ترغب 

في إقامة منطقة آمنة بها.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس األمن التابع لألمم المتحدة اليوم 
لبحث الوضع في سوريا بناء على طلب الدول األوروبية 
الخمس األعضاء: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.
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بقلم: 
يوسف زمكحل

سد النهضة وماذا بعد! 

 أن الموقف المصري من أزمة سد النهضة هو موقف 
أعلنت عن  التي  هي  أن مصر  من  الرغم  على  مشرف 
األثيوبي  الجانب  مع  النهضة  المباحثات حول سد  توقف 
إال أنها رحبت بالقرار األمريكي بالتدخل لحل األزمة بين 
الدولتين ، وأقول انه موقف مشرف من جانب مصر رغم 
لها هو موضوع وجود وحياة  بالنسبة  الموضوع  هذا  أن 
لم تهتز ولم تفقد عقلها أمام استفزازات أثيوبيا بل تدرس 
األمر بكل عناية حتى تستطيع أن تخرج من هذه األزمة 
دون خسائر فمصر طالبت بتفعيل المادة العاشرة من إتفاق 
في  دولي  بمشاركة طرف  تقضي  التي  المبادئ  إعالن 
المفاوضات للتوسط بين مصر والسودان وأثيوبيا وتقريب 
وجهات النظر للمساعدة على التوصل ألتفاق يحفظ حقوق 
ألنه  العسكري  الحل  تفضل  ال  . ومصر  الثالث  الدول 
سيجلب مشاكل هي في غنى عنها ولكنها من المؤكد أنها 
تضع هذا الخيار في حساباتها إذا وصلت كل األمور إلى 

طريق مسدود. 
وال شك أن مصر لن تتهاون عن حقها المائي وهذا ما جاء 
أن  أؤكد  قال  السيسي حين  الفتاح  لسان رئيسها عبد  على 
الحقوق  بحماية  ملتزمة  بكل مؤسساتها  المصرية  الدولة 
اتخاذ  في  ومستمرة   ، النيل  مياه  في  المصرية  المائية 
إطار  وفي  السياسي  الصعيد  إجراءات على  من  يلزم  ما 

محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق . 
بشأن  األبيض  البيت  ببيان  قليلة رحبت مصر  أيام  ومنذ 
المفاوضات حول السد الذي طالبت فيه الواليات المتحدة 
أتفاق  إلى  للتوصل  النية  بإبداء حسن  الثالثة  األطراف 
كل  بموجبه  يحترم  ذاته  الوقت  وفي  الحق  على  يحافظ 

طرف حقوق الطرف اآلخر في مياه النيل . 
تتطلع  أن مصر  الجمهورية  رئاسة  باسم  المتحدث  وقال 
لقيام الواليات المتحدة  بدور فعال في هذا الصدد خاصة 
إلى  الثالث  الدول  بين  المفاوضات  على ضوء وصول 
من  سنوات  أربع  من  أكثر  مرور  بعد  مسدود  طريق 
إعالن  اتفاق  على  التوقيع  منذ  المباشرة  المفاوضات 
الفرصة  انتهزت  أثيوبيا  أن  ويبدو   .  2015 المبادئ عام 
كل  في  الفوضى  وانتشار  يناير   25 ثورة  قامت  عندما 
الكبير  النهضة األثيوبي  البالد لتعلن عن إنشاء سد  أنحاء 
أربعة مليارات  يقرب من  تبلغ مصاريف تشييده ما  الذي 
مساعي  في  الزاوية  حجر  ليكون  تصميمه  وتم  دوالر 
أفريقيا من  في  للطاقة  دولة مصدرة  أكبر  لتصبح  أثيوبيا 
6000 ميجاوات  أكثر من  إلى  توليد كهرباء تصل  خالل 
مليون مصري  مائة  أن  تعرف  أن  أثيوبيا  على  وأخيراً   .
أنها  رت  فكَّ دولة  يحاربون  لكي  السالح  لحمل  مستعدون 
يعيد  لمن  مليون مصري.. وتحتاج   100 قتل  قادرة على 

لها ذاكرة التاريخ . 

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 
بقلم: تيماء الجيوش

تعدد الزوجات 
يف التشريع العربي ويف كندا 

    لم يكن شيخ األزهر احمد الطيب هو االول و لن يكون األخير 
الذي أوضح ان تعدد الزوجات ليس االصل في الشريعة اإلسالمية 
»فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة«. و انه من المفيد التعمق في شروطه 
وقيوده الشرعية بل وأضاف انه ظلم . أعقب ذلك الموقف من الشيخ 
االزهري توضيحاً رسمياً من األزهر الشريف بان الشيخ احمد الطيب 
لم يحّرم إطالقاً تعدد الزوجات . بل لعل موقفه كما موقف العديد من 
رجال الدين و الخبراء القانونين و المنخرطين في الشأن العام يُبرز ان 
فوضى تعدد الزوجات ال بد ان تنتهي بكل تطبيقاتها االجتماعية و ما 

نتج عنها من آثاٍر بالغة األذى للمرأة و لألسرة . 
تتبناه معظم  نعلم أن تعدد الزوجات هو موضوٌع شرعي . و قانوناً 
القوانين العربية و تبيحه و قد تنص المواد هنا او هناك في بعض 
قوانين االحوال الشخصية العربية على  وجوب إذن او رضا الزوجة 
االولى غير ان هذا بقي حبراً على ورق و غير مطبق عملياً وقانونياً 

منذ عقوٍد عدة. 
و البعض اآلخر من قوانين االحوال  في بعض البلدان العربية كان اكثر 
جرأًة و مدنيًة حين منع تعدد الزوجات كالقانون التونسي ، الذي اكد 
ان التعدد ليس فيه من اإللزام الشرعي بشيء و ان الشرع أساساً يدعو 
للحفاظ على الكرامة و الحقوق االنسانية . و بالنتيجة فالنص القانوني 
التونسي يمنع عقد زواج قانوني في المحكمة الشرعية ان كان هناك 
النافذة بقيت مشرعًة لتعدد  زوجة أولى غير ُمّطلقة او متوفاة ، لكن 
الزوجات عبر الزواج الشرعي الذي يتم عقده من قبل رجل دين )شيخ( 
و شهود و توفر اإليجاب و القبول . و هكذا يتم االلتفاف على القانون و 

اختراقه ومخالفة احكامه. 
وعلى ذات المنوال كان قانون االحوال الشخصية السوري عند 
صدوره في العام ١٩٥٣ فقد نصت المادة ١٧ منه بالقول :«يحق 
للقاضي أاّل يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إال إذا كان لديه 
و  مسوغ شرعي، مع توافر القدرة لديه على إعالة أسرتين.«  إذاً 
تعدد الزوجات هو استثناء لقاعدة عامة يقتضي توفر شرطين  قانوناً 
لها  أولهما وجود المبرر و ثانيهما توفر المقدرة المالية، المقدرة على 
اإلنفاق.  اردف ذلك المواد ٣٧، ٦٧، ٦٨ بأحكام معينة تتعلق بتعدد 
الزوجات منها ان تتأكد المحكمة و القاضي من معايير مادية من حيث 
توفر السكن لكال الزوجتين ووفرة الموارد المالية التي تدعم احتياجات 
و متطلبات الزوجات . لكن هذا أيضاً بقي أمراً نظرياً ال تطبيق له في 

اروقة المحاكم السورية. 
جديٌر بالذكر أن نسبة الرجال المتزوجين من امرأتين بلغت في سوريا 

٤٠٪ في األعوام الماضية. 
في التعديل األخير لقانون االحوال الشخصية السوري للعام ٢٠١٩ 
ُطِرحت مسألة تعدد الزوجات باعتبار  ان العقد هو شريعة المتعاقدين 
وان للزوجة ان ترفض تعدد الزوجات و زواج زوجها من امرأٍة ثانية 

كما لها ان ترفض ان تشاركها السكن . 
القانوني ُمجدي ؟ هل يستطيع ان يمنع تعدد  السؤال هنا هل التعديل 

الزوجات؟ 
الجواب هو نعم ان كان القانون واضحاً و ال لبس فيه . . لكن ان تأتي 
التعديالت و من ثم تُقّيد بعدم مخالفة الشرع  فهذا لن يضع حداً و لن 
يحل المسالة . ألنه يُمكن للزوج ان يعقد زواجاً شرعياً خارج المحكمة 
و دون الحاجة لرضا الزوجة االولى او عدمه و هو بهذا ال يخالف 
فثنائية العقود الشرعية للزواج و العقود  الشرع بل كما  ذكرنا آنفاً 
القانونية المعمول بها في كافة األقطار العربية  دون استثناء ال تغلق 
الباب تماماً في وجه تعدد الزوجات. فالزواج الشرعي هو عقد زواج 
القبول و المهر و اإلشهار . و  مكتمل األركان من حيث اإليجاب و 
الفرق الوحيد بين العقد الشرعي و العقد القانوني هو ان  األخير يتم 

تسجيله رسمياً في سجالت المحاكم و دوائر االحوال المدنية. 
في معرض الدفاع عن نظاٍم تقليدي اجتماعي و موروث ثقافي بعيد 
ان يُعدد  عن المدنية ، يحاول البعض اجتماعياً، ثقافياً و اقتصادياً 
األسباب و المبررات التي تدعم بقاء نظام تعدد الزوجات و منها مثاًل 
ازدياد نسبة اإلناث الى الذكور في المجتمعات التي تتأثر بالكوارث و 

الحروب ...الخ 
و ال يخفى على الباحثين أن تعدد الزوجات ينتشر في المحيط 
االجتماعي المتخلف  الذي ال يحظى بنصيٍب كاٍف من المدنية ، و تسود 
فيه النظرة الدونية للمرأة ، حيث نجد المثنى و الثالث و الرباع ، كما 
انه مرتبط باألحوال المادية الطيبة و القدرة على اإلنفاق  التي تُمّكن 

الرجل من اتخاذ اكثر من زوجة. 
كما ال يخفى على الباحثين في شؤون المرأة و األسرة ما يعكسه تعدد 
الزوجات من صورة تنميٍط ثقافي للمرأة و خضوٍع ألعراف و تقاليد و 
نظاٍم اجتماعي عفا عليه الزمن. بل انه صورة وقحة و اعتداء صارخ 
على حريات و حقوق المرأة و عدم المساواة و االستغالل في ذروته . 
هذا االستغالل الذي استهدف المرأة في ظل اللجوء على سبيل المثال 
ال الحصر و الذي بنتيجته باتت فريسًة سائغة لنظام تعدد الزوجات ، 
معظمنا اطلع على تقارير منظمات االمم المتحدة المعنية بالمرأة و التي 
اشارت الى استغالل المرأة السورية على مدى السنين الثمانية الماضية 
الفقر و  و ووقوعها في مطب تعدد الزوجات  و الذي عززته حالة 
الحاجة  بسبب النزوح و اللجوء ، حيث بات لمن دخله محدود ان 
يتزوج امراًة الجئة ألنها ال تُّكلف  الكثير من المال  و هي ستقبل بهذا 
الزواج تحت ضغط الحاجة و العوز و فك قيد مخيمات اللجوء. ومهما 
تعددت األسباب المبررة او تنوعت الصور فهذا ال يغير من حقيقة 
هامة أال و هي ان العالقات االجتماعية االنسانية قد  تضررت من تعدد 
الزوجات و كيف ال وهو سبب من أسباب تفكك األسر . الحقيقة الهامة 
االخرى ان العدل الواجب توفره في نظام تعدد الزوجات ال يتحقق بل 

يثير الكثير من االنقسام و األمراض االجتماعية المزمنة.
عبر األعوام االخيرة لم يكن ُمستغرباً ان تتوالى اإلحصائيات و األرقام 
التي تتصاعد و تدل على ان المرأة العربية و اآلراء النسوية عموماً 
رافضة و بقوة لنظام تعدد الزوجات . فاآلراء النسوية  أوضحت انها 
تراه أمراً ضاراً باألسرة و حقوقها  ناهيك عن تمييزه و انتهاكه لحقوق 
المرأة التي يُفترض انها مصانة تشريعياً، دستورياً و في مختلف فروع 
القانون ال سيما قانون االحوال الشخصية. . غير ان هذا الرفض لم 
الى تغيير قانوني يُنهي و بحزم فوضى تعدد الزوجات  يترجم واقعياً 
. فال زالت القوانين العربية على ما هي عليه تبيح زواج الرجل اربع 

زوجات في وقت واحد.
لكن القوانين في الدول المتقدمة ما هو موقفها من تعدد الزوجات؟ 

في كندا النموذج ، جاء الدستور الكندي او ميثاق الحريات مؤكداً 
على المساواة كمبدأ أساسي ال سيما المساواة بين المرأة و الرجل كما 
وأكد ومن باب االلتزام المطلق باحترام حقوق االنسان مبدأين اخرين 
ال يقالن اهميًة عن مبدأ المساواة أال و هما احترام العلمانية التي هي 

النسيج األساسي للمجتمع الكندي و  احترام الحريات الدينية . 
هنا لفهم روح التشريع الكندي  ولعل األخير يستوجب إيضاحاً واجباً 
. فالمشرع الكندي ان كان على الصعيد االتحادي ام على صعيد 
المقاطعات ال يميز او يقبل باي انتهاٍك ينال من الحريات الدينية ، 
فاألفراد لهم الحرية المطلقة في حياتهم الروحية و خياراتهم الدينية 
هنا هي حقوق أساسية مصانًة بالقوانين كافًة ، لكن الحرية الدينية هي 
امٌر منفصٌل تماماً عن الممارسات الدينية و التي يمنع بعضها الدستور 
و المؤسسة القانونية ، ال سيما إن جاءت هذه الممارسات مخالفًة  او 
كان من شأنها أن تُناقض روح التشريع الكندي و االلتزامات الدولية 
بحقوق اآلخرين. نذكر من هذه  و المحلية لكندا أو أن تُلِحق ضرراً 
باتاً في كندا تعدد  الممارسات الدينية المحظورة والممنوعة منعاً 

الزوجات . 
المحكمة العليا اقرت بعدم مشروعية او دستورية تعدد الزوجات و 
، حيث ذهب  بل و  معاقب عليه قانوناً  اعتبرته غير دستوري بتاتاً 
القانون الجزائي االتحادي الكندي في المادة ٢٩٣ منه الى ان عقوبة 
هذا الزواج إن وقع تصل الى خمس سنوات سجن لمرتكبه. تجريم 
تعدد الزوجات يأتي من أنه انتهاك صارخ لحقوق المرأة و الطفل و 
المنصوص عليها تباعاً في كٍل من اتفاقيتي مناهضة العنف ضد المرأة 
CEDAW, و اتفاقية حماية حقوق الطفل. و كالهما وقعت وصادقت 

عليهما حكومة كندا. 
نعلم تمام العلم انه في األقطار العربية هناك سياق تاريخي و ثقافي لتعدد 
الزوجات . لكن اما آن األوان كي تنعم المرأة العربية بقانوٍن يصون 

كرامتها ؟ يحد من امتهانها و يُنهي هذه الفوضى؟ 
اسبوع سعيد لكم جميعاً.

 

 

 

ترامب يقول إنه سيمحو االقتصاد الرتكي إذا قضى األتراك على أكراد سوريا
   قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب يوم األربعاء إنه 
سيدمر اقتصاد تركيا إذا قضى التوغل التركي في سوريا 

على السكان األكراد بالمنطقة.
وفي رده على سؤال ألحد الصحفيين عما إذا كان يخشى 
من أن يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 
إذا  القضاء على األكراد، قال ترامب ”سأمحو اقتصاده 

حدث ذلك“.
وأضاف قائال ”فعلت ذلك بالفعل من قبل مع القس برانسون“ 
أمريكية على تركيا بشأن  إلى عقوبات  وذلك في إشارة 
احتجاز مواطن أمريكي. وقال الرئيس األمريكي ”أتمنى 

أن يتصرف بعقالنية“.

أخبـار

وجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
أمس الخميس، رسالة إلى إيران، قائال إن الجيش، 
مستعد لمواجهة أي تهديد، سواء من خالل الدفاع 

أو الهجوم.
وقال في مراسم أقامها الجيش اإلسرائيلي في القدس 
الغربية” إن المركز الذي تنطلق منه حاليًا األعمال 
العدوانية في الشرق األوسط هو النظام اإليراني 
في طهران، بحيث تسعى إيران لتشديد قبضتها 
والعراق  وسوريا  لبنان  من  كل  على  وهيمنتها 

واليمن وقطاع غزة”.
وأضاف “إنها تتزود دون هوادة بمزيد من األسلحة 
كما هي تزود وكالءها بأسلحة خطيرة، وتهاجم 

حرية المالحة في ممرات المالحة 
الدولية، وقد أسقطت طائرة مسيّرة 
أمريكية كبيرة الحجم، وشنت هجوًما 
سافًرا وغير مسبوق على حقول النقط 

السعودية، وهي تتجاوز سقف جرأتها باستمرار”.
وتابع نتنياهو “إيران تتوعد بإزالتنا عن الخارطة، 
وتقول علنا إن إسرائيل ستزول، فهي تحاول المرة 
تلو األخرى الهجوم علينا، لذا يتعين علينا التأهب 

للدفاع عن أنفسنا من هذا الخطر”.
وأشاد نتنياهو بالدعم األمريكي إلسرائيل، الذي قال 
إنه “شهد ازديادا ملموسا خالل السنوات األخيرة”، 
كما ثّمن “الضغط االقتصادي الهائل الذي تمارسه 

واشنطن على إيران”.
واستدرك قائال ” ومع ذلك، إننا نبقي في أذهاننا 
به،  الذي نسترشد  المبدأ األساسي  دائًما  ونطبق 
بقدراتها  نفسها  عن  ستدافع  إسرائيل  أن  ومفاده 

الذاتية ضد أي تهديد كان”.
وأضاف نتنياهو” إن الجيش اإلسرائيلي مستعد 
أو  الدفاع  خالل  من  سواء  تهديد،  أي  لمواجهة 
الهجوم، وهو يملك قوة ساحقة وترسانة هائلة من 

األسلحة وروح قوية”.
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أصبحت أتفاءل بلقائك يا دكتور
       في 24 سبتمبر 2014 التقيت في مركز األخبار، 
التابع لمؤسسة دبي لإلعالم، عالم الفضاء العربي الشهير 
الدكتور فاروق باز. كان الدكتور الباز وقتها يزور دولة 
افتتاح  الثقافة والعلوم بدبي في  اإلمارات بدعوة من ندوة 
موسمها الثقافي، إللقاء محاضرة عن دخول اإلمارات عصر 
الفضاء، بعد إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، عن إنشاء وكالة اإلمارات للفضاء. 
وقتها رأينا في مركز األخبار أن نستغل زيارة الدكتور الباز، 
فسجلنا معه حلقة خاصة من برنامج »قابل للنقاش« حول 
دخول اإلمارات بشكل رسمي عصر الفضاء، وخلفيات هذا 
القرار التاريخي. وكان الدكتور الباز كان قد قابل الشيخ زايد، 
عليه رحمة هللا، عام 1974 عندما كان في زيارة إلى دولة 
اإلمارات بتكليف من الحكومة األمريكية لتصفية األجواء 
مع الدول العربية، والخليجية منها على وجه الخصوص، 
أثر  الغربية، على  الدول  بينها وبين  العالقات  بعد فتور 
قرار قطع النفط عن الغرب خالل حرب أكتوبر 1973. 
ثم قابله مرة ثانية عام 1976 عندما زار دولة اإلمارات، 
مع مجموعة من رواد الفضاء األمريكيين، لشرح برنامج 
الفضاء األمريكي، وجهود وكالة الفضاء األمريكية »ناسا« 

في هذا المجال.
 ويوم الثالثاء 24 من شهر سبتمبر الماضي، التقيت الدكتور 
الباز في مركز األخبار أيضا، وهو يحل ضيفا على المركز 
هذه المرة، للمشاركة في التغطية التلفزيونية الضخمة، التي 
أعدها ونفذها مركز األخبار التابع لمؤسسة دبي لإلعالم، 
إلطالق رائد الفضاء اإلماراتي هزاع المنصوري، الذي 
دخل التاريخ يوم األربعاء 25 سبتمبر 2019 بتسجيل اسمه 
أول رائد فضاء إماراتي، حملته المركبة الروسية »سيوز 
أم إس 15« إلى المحطة الدولية، في إنجاز تاريخي يسجل 
ألبناء اإلمارات، الذين يوقدون شموع األمل في هذا الزمن 
الذي يطبق الظالم فيه على أرجاء واسعة من العالم العربي، 
ويريد الظالميون فيه إعادتنا مئات األعوام إلى الوراء، عبر 
الشباب،  الجديدة من  بين األجيال  التي ينشرونها  األوهام 
مستغلين مشاعر الناس الدينية، وتطلعاتهم إلى عصر جديد 
تقوى فيه شوكة األمة، كما يروجون، وتستعيد فيه مجدها 
التليد على أيديهم، غير مدركين أن هذه األيدي ملطخة بدماء 
األبرياء من أبناء أمتهم، وأبناء األمم األخرى التي يحاربونها 
المخدوعين بهم، لكنها أوضح  بحجج باطلة، تنطلي على 
من قرص الشمس أمام الذين يدركون ويتفكرون ويعقلون.

  كانت جلسة يوم الثالثاء 25 سبتمبر 2019 مع الدكتور 
الباز طويلة وممتعة. استعاد خاللها ذكرياته عن زيارتيه 
الشيخ زايد،  األولى والثانية لدولة اإلمارات، وحديثه مع 
عليه رحمة هللا، مؤكدا أنه من بين كل القادة العرب الذين 
التقاهم خالل الجولتين، كان الشيخ زايد، عليه رحمة هللا، 
بالفضاء وبرامجه. حيث كان  اهتماما  أبدى  الذي  الوحيد 

لم  يستفسر عن كل صغيرة وكبيرة، ويسأل أسئلة دقيقة 
تكن تخطر على بال رواد الفضاء عن حياتهم في الفضاء، 
وكيف يتدبرون شؤونها اليومية مثلما كانوا يعيشونها على 
األرض. ويتذكر الدكتور الباز كيف أنه حّضر نفسه والرواد 
يفاجئهم سؤال  للرد على هذه األسئلة، كي ال  األمريكيين 
ال يملكون إجابته، ورغم هذا فقد كانت بعض أسئلة الشيخ 

زايد، عليه رحمة هللا، غير متوقعة.
تلك  التي تمت خالل  الحوارات  الباز  الدكتور    يستذكر 
اللقاءات، ويحاول أن يربط بينها وبين ما تحقق على أرض 
دولة اإلمارات خالل أقل من نصف قرن من الزمان، وهي 
فترة بمقياس أعمار الشعوب قصيرة، لكن ما تحقق خاللها 
على أرض اإلمارات، كما يقول الدكتور الباز، كبير وكثير 
بكل المقاييس. وعندما نتحدث عن هذا الذي تحقق فنحن 
إلى  العمرانية فقط، وتحويل الصحراء  النهضة  ال نقصد 
مدن حديثة، وإنما نقصد النهضة العلمية، التي نقلت إنسان 
اإلمارات من األمية التي كانت سائدة في زمن ما قبل قيام 
إلى  المتقدمة والحديثة،  العلوم  إلى دراسة وإتقان  الدولة، 
الكبرى  الدول  تنافس  التي جعلت دولة اإلمارات  الدرجة 
الفضاء، بدءا من  إلى  العلوم، وتنطلق معها  في مجال 
تصنيع القمر االصطناعي »خليفة سات« بأيدي مهندسين 
إماراتيين %100 عام 2018، إلى إرسال أول رائد فضاء 
عربي إلى محطة أبحاث فضائية هذا العام، وليس انتهاء 
بالتخطيط للوصول إلى المريخ مع احتفال دولة اإلمارات 
الذي سيكون أول  الذهبي، عبر »مسبار األمل«  بيوبيلها 
مسبار عربي يصل إلى المريخ عام 2021 إن شاء هللا تعالى.

يتساءل البعض: هل ارتياد الفضاء ترف نحن في غنى عنه، 
في ظل التكاليف العالية التي تتطلبها رحالت الفضاء؟ ويجيب 
الدكتور الباز: »الجهلة ال يقدرون أهمية دراسات الفضاء. 
وتكفي اإلشارة إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت أن كل دوالر 
تم إنفاقه في الواليات المتحدة األمريكية على مجال أبحاث 
الفضاء دّر دخال قيمته 142 ضعفا«. ويتابع: »لم يكن من 
الحديثة دون هذه  بثمار االختراعات  الممكن أن نستمتع 
الدراسات المرتبطة بالفضاء. ولن تكون هناك وسيلة لنقل 
الصوت أو الصورة بين قارات العالم المختلفة في اللحظة 
ذاتها، وغيرها من منجزات التكنولوجيا المعاصرة في حال 

غياب تلك الدراسات«.
 يوم 24 سبتمبر 2014 كان لقائي مع الصديق العزيز الدكتور 
الباز في مركز األخبار، وكانت المناسبة دخول اإلمارات 
بشكل رسمي عصر الفضاء. ويوم 24 سبتمبر 2019 تكرر 
اللقاء بالدكتور الباز في المكان نفسه، وكانت المناسبة قفزة 

جديدة يحققها أبناء اإلمارات في مجال ارتياد الفضاء. 
  أصبحت أتفاءل بلقائك  وبهذا التاريخ يا دكتور.

aliobaid4000@yahoo.com

Vendredi 11 octobre 2019
الجمعة 11 اكتوبر 2019

بقلم: محمد منسي قنديل

أشعب هذا الزمان

بقلم: علي عبيد الهاملي
قمة مصرية أردنية االحتادية.. والرئيس 

السيسي يؤكد رفض مصر للعدوان الرتكي على 
سيادة وأراضي سوريا

    كان في باب بيته فتحة، إذا 
نام مد يده من خاللها ، لعل أي 
مار في الشارع يعطيه شيئا، كان 
حريصا على التسول حتى وهو 
نائم، أنه أشعب المتطفل األعظم  
دميم  التراث،  كتب  كما تصف 
الهيئة ولكن جميل الصوت، ولكن 
ليسمع صوته؟  يتمهل  الذي  من 
داء  داخله  في  زرعت طفولته 
منها،  براء  ال  بطريقة  التطفل 
اللبن  مباشرة جف  فبعد والدته 
في صدر أمه، ولم تجد له غذاء، 
لم تكن  تملك ماال لتدفع به أجرا 
لمرضعه ، و ظلت تطوف على 
األمهات اللواتي يرضعن اطفالهن، 
لتشحذ كل وجبة من وجباته، لم 
يكن األمر ينجح دائما، لكن أشعب 
الطفل تشبث بالحياة، كان يعتبر 
كل امرأة هي فرصته للنجاة، لم 
يبك إذا جاع، بل يظل هادًئا حتى 
تأت الفرصة ويثب إليها، وما أن 
امرأة على ارضاعه  توافق أي 
بنهم  ثديها  في  فمه  ينشب  حتى 
غير عادي وال يتركه إال فارغا 
وممصوصا، هكذا رضع أصول 
الشحاذة  من كل الصدور، وتعود 
الموائد، وأن  يأكل على كل  أن 
ينافق كل السادة، ويحفظ  العديد 
من ابيات الشعر  ليثير اعجاب 
الحاضرين، يلح في السؤال، ويبالغ 
في التذلل، ويبكي خشية الرفض، 
ويكون ممتنا دوًما، شاكًرا أبدا، 
مطيعا لألصاغر، ملبيا إلشارات 
األصابع، ينتعش ويحكي النكات 
إذا حضر الطعام، ويجود القرآن 

إذا سحر الليل..
كان طماعا وجشعا، ولكنه يرى 
أن اآلخرين هم أكثر نهما منه، 
فهو ال يتطلع إال للطعام فقط، بينما 
ال يكفون هم عن التهام كل ما يقع 
تحت أيديهم من أراض عقارات 
وأموال، يلتهمون حتى اللحم الحي، 
يروى أنه مر بقوم يأكلون، فلما 
سلم عليهم ردوا سالمه بجفاء، 
قالوا:   تأكلون؟،  ماذا   : سألهم 
يقول:  وهو  بينهم  فجلس  سًما، 
مرة  ذات  بعدكم حرام،  الحياة 
جلس مع قوم يأكلون . وبعد قليل 
شرع في البكاء، سألوه: لم تبك، 
قال : الطعام ساخن، قالوا: دعه 
حتى يبرد، قال أنتم لن تدعونه، 
سألوه: كم يساوي اثنين في اثنين، 
قال: اربعة أرغفة، وسأل صديقا 
له ذات مرة: لماذا ال تدعوني أبدا 
الى طعامك، قال الصديق: ألنك 
ما  البلع،  المضغ، سريع  شديد 
أن تفرغ من لقمة حتى تكون قد 
هيأت ماهو اكبر منها، قال اشعب: 
أتريد أن اصلي ركعتين بين كل 
لقمة وأخرى، ومر ذات يوم على 
قوم غرباء وهم يأكلون: فقال لهم: 
سالما أيها القوم اللئام، قالوا: وهللا 
بل كرام، فجلس بينهم وبدأ يلتهم 
الطعام بسرعة وهو يقول: اللهم 
الصادقين واجعلني  اجعلهم من 
من الكاذبين، وعندما رأوه يأكل 
اتعرف  أحدهم:  سأله  بشراهة، 
أحد منا، اشار للطعام وهو يقوب: 

اعرف هذا.
كان إذا بدأ في االكل ال يتوقف 
انتابه مغص شديد، ال  لو  حتى 
أنه  يريد أن تحسب عليه سابقة 
أبقى على شيء، كانت الشراهة 
هي الجزء المعتم بداخله والذي 
 ، الجميع  إخفائه عن  يحاول  ال 
فهو يعلن عن  نزواته الصغيرة، 
ويطالب بحق معدتي في صراحة، 
سفلت،  مهما  له  يكتم رغبة  ال 
بينما اآلخرون أشد جبنا وخجال، 
يجاهدون طوال أعمارهم لخنق 
رغباتهم الخفية،  ولكنه ذات يوم 
ضاق بنفسه، كره الطريقة التي 
يراه بها الجميع، ذهب إلى البيت 
الحرام وتعلق بأستار الكعبة ودعا 

هللا: اللهم اذهب عني الطمع والجشع 
وذل الطلب واإللحاح، ومر بعد 
يعطه  فلم  قريش  بقوم من  ذلك 
أحدهم شيئا، وعاد إلى أمه خائًبا 
خال اليدين، وعندما عرفت بما 
فعله صاحت فيه: ال وهللا، ال تدخل 
من الباب حتى ترجع فتستقيل من 
ربك، وترجع عن دعائك، وظلت 
الكعبة  إلى  تلح عليه حتى عاد 
وتعلق في استارها ودعا هللا أن 
السابق، ويقال  يعفيه من دعائه 
أنه لم يمر بمجلس من المجالس 

إال وهبه أحدهم شيًئا.. 
اشعب ليس حالة مفردة في التاريخ، 
فالتطفل لم يبدأ ولم ينته بموته، 
فقط  المتطفلون عددا  يزدد  ولم 
ولكنهم ازدادوا وقاحة أيضا، فهم 
يمزجون الطمع بالنفاق ويمتلكون 
من الوسائل االعالمية ما يجعلهم 
تأثيرا وتوغال في حياتنا،  أكثر 
وهم يتنقلون بين الموائد، ويمدون 
إلى كل نظام،  المتوسلة  اياديهم 
ويحصلون على المناصب بأكثر 
مما يستحقون، في ظل االنظمة 
السياسية المتحجرة في مصر، نجح 
المتطفلون في جمع ثروات هائلة  
ال تخطر ببال أشعب المسكين، لم 
يكن الالعبون الرئيسيون يتغيرون 
كثيرا، وال الجوقة التي تتبعهم من 
الطفليين، ومعظم مازالوا متواجدين 
حتى اآلن، يرددون كلمات المديح 
ذاتها، ويسعون خلف  والتزلف 
رجال السلطة حتى بعد تغيرت 
اسمائهم، سنوات طويلة ونحن 
ديمقراطية  في خضم   غرقى  
لم تتحقق، وتنمية ال تزيد إال من 
تتغير موائد  لم  فقرنا وضعفنا، 
المتطفلين في عهد مبارك كثيرا، 
انحرفت فقط من األب إلى األبن، 
ورغم  تهليلهم لرئيس المستقبل 
قاسيا ومتعاليا محتقرا  بدا  الذي 
من رجال  لصفوة  إال  للجميع، 
األعمال المتطفلين الخاصين به.
 ولكن الثورة قلبت الموائد على 
اصحابها،  وبعد ان صمد النظام 
السابق كل هذه السنوات، لم تعد 
إال  تصمد  تبعته  التي  األنظمة 
لشهور وربما أليام قليلة، لم تعد 
إليها  يثب  جاهزة  موائد  هناك 
المتطفلون، أخذوا يغرون أعضاء 
باالستيالء  العسكري  المجلس 
المطلق على السلطة رغم عنفهم 
وافتقارهم للحنكة السياسية، دون 
الذين سقطوا،  بالشهداء  مباالة 
وال بضحايا االعتقاالت، ثم جاء 
اإلخوان أكثر المتطفلين شراهة، 
من  “اشعب”  ايقظوا  قد  كأنهم 
قبره، انقضوا على الحكم بلحاهم 
وشراهتهم، دود جائع يأكل صفحات 
اننا  الحظ  التاريخ، ومن حسن 

تخلصنا منهم سريعا.
سنوات طويلة ومصر ال يحكمها 
سوى المتطفلون، متطفلون على 
الشعب وتاريخه وارضه، كل حاكم 
يأتي بنزواته المريضة، وعلينا أن 
االنظمة  أن  الثمن، ورغم  ندفع 
المستفيدون منها  أن  تموت، إال 
يبقون، يتجمعون دائما تحت مظلة 
التأييد،   فقد أدمنوا جميعا تأييد 
كل نظام مهما كان بلغت درجة 
قمعه ومعاداته للناس، معظم هؤالء 
المتطفلون ال يؤيد النظام الحالي 
لكنهم فقط تعودوا ان يؤيدوا أي 
نظام، ان يسألوا وأن يلفحوا في 
لهم،  النظام  ينتبه  هل  السؤال، 
هل يمكن أن يبذل جهدا للتعرف 
ماضيهم الحافل بالتطفل والنفاق؟ 
هل يستطيع الفرز بين الصادق 
حتى وإن خالفه الرأي، وبين من 
لكل األنظمة  هو زائف ومتذلل 
على طول الخط، آمل ذلك، ألن 
اشعب لن يموت وسيظل يلحف 
يظفر  والتذلل حتى  الطلب  في 

بمكان له على المائدة.

استقبل  فرج جريس:  القاهرة/   
الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة 
قرينته بمطار القاهرة، يوم الخميس، 
جاللة الملك عبد هللا الثاني عاهل 
األردن وجاللة الملكة رانيا العبد هللا.

وقد اصطحب الرئيس السيسي جاللة 
الجمهورية  إلى مقر رئاسة  الملك 
إجراء  تم  االتحادية، حيث  بقصر 
مراسم االستقبال الرسمي وعزف 
واستعراض  الوطنيين  السالمين 

حرس الشرف.
باسم  الرسمي  المتحدث  وصرح 
راضي،  بسام  السفير  الرئاسة 
انتهاء مراسم  أنه عقب  بيان،  في 
السيسي  الرئيس  عقد  االستقبال، 
العاهل  مع  ثنائية  مباحثات  جلسة 
األردني، تلتها جلسة مباحثات موسعة 
ضمت وفدى البلدين، حيث رحب 
الرئيس بالعاهل األردني في وطنه 
به  تتمتع  بما  الثاني مصر، مشيداً 
البلدان من روابط تاريخية وطيدة 
المستويين  على  أخوية  وعالقات 
عن  ومعرباً  والشعبي،  الرسمي 
االرتياح لمستوى ووتيرة التنسيق 
تطابق وجهات  البلدين، وكذا  بين 
النظر والرؤى تجاه الملفات والقضايا 

اإلقليمية.
األردني  العاهل  أكد  جانبه،  ومن 
اعتزاز بالده بالعالقات التاريخية 

البلدين  بين  تجمع  التي  واألخوية 
والشعبين الشقيقين، مشيداً بالمستوى 
المتميز للعالقات الثنائية بين مصر 
واألردن، ومعرباً عن الحرص على 
مواصلة توسيع التعاون في مختلف 
االقتصادية  المجاالت خصوصاً 
وكذا  واالستثمارية،  والتجارية 
إزاء  والتشاور  التنسيق  مواصلة 
االهتمام  ذات  القضايا  مختلف 
المشترك، بما يحقق مصالح البلدين 

ويعزز العمل العربي المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء 
تناول سبل تعزيز العالقات الثنائية 
في  المجاالت، وذلك  في عدد من 
إطار النجاح المتميز للدورة األخيرة 
للجنة العليا المشتركة التي عقدت في 
القاهرة مطلع يوليو الماضي، حيث 
المتواصل  بالعمل  الزعيمان  أشاد 
لتعزيز العالقات االقتصادية وزيادة 
التبادل التجاري بما يرقي إلى مستوى 
العالقات السياسية والروابط التاريخية 

التي تجمع الشعبين.
تطورات  المباحثات  تناولت  كما 
األوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها 
القضية الفلسطينية، حيث تم تأكيد 
دعم األشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم 
المشروعة واستئناف المفاوضات وفقاً 
للمرجعيات الدولية ومبادرة السالم 
العربية، وعلى أساس حل الدولتين، 

وإقامة دولة فلسطينية على حدود 
الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها 
القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة 
االستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة 
الشرق األوسط ولشعوب المنطقة . 
األوضاع  المباحثات  تناولت  كما 
التوافق علي  في سوريا، حيث تم 
ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية 
شاملة تنهي معاناة الشعب السوري 
الشقيق وتحفظ وحدة وتماسك سوريا.

وفي هذا اإلطار، أكد الرئيس السيسي 
رفض مصر للعدوان التركي على 
سيادة وأراضي سوريا، الذي يتنافى 
الدولي وقواعد  القانون  مع قواعد 
سيادته  محذراً  الدولية،  الشرعية 
السلبية على وحدة  التداعيات  من 
اإلقليمية وعلى  سوريا وسالمتها 
مسار العملية السياسية في سوريا 
وفقاً لقرار مجلس األمن رقم 2254، 
في  واألمن  االستقرار  على  وكذا 

المنطقة بأسرها.
آخر  كذلك  المباحثات  وتناولت 
مستجدات الجهود الجارية للتوصل 
لحلول سياسية لألزمات التي تمر 
بها المنطقة، وكذا الجهود اإلقليمية 
والدولية في الحرب على اإلرهاب، 
تستهدف قطع  مقاربة شاملة  وفق 

جذور اإلرهاب من منابعها.

أخبــار

الداخلية: اإلفراج عن 399 سجينا 
مبناسبة انتصارات 6 أكتوبر

جملس الوزراء يستعرض تقريرًا بشأن 
متابعة برنامج اإلصالح اهليكلي لتطوير 

قطاع السياحة

 القاهرة/ فرج جريس:  استعرض مجلس الوزراء خالل اجتماعه امس الخميس، برئاسة 
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عرضته الدكتورة رانيا المشاط ، 
وزيرة السياحة بشأن متابعة برنامج اإلصالح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وأعربت عن 
سعادتها بما تم تحقيقه، الفتة إلى أن إطالق الوزارة لهذا البرنامج، جاء بهدف تحديد أطر 
للسياسات العامة ، قبل البدء في تنفيذ أي خطة عمل، باعتبار ذلك مسألة غاية في األهمية 

وأساساً لتحقيق األهداف المرجوة بل ولتخطيها إلى أكثر من ذلك.
وقالت وزيرة السياحة أنه بعد عشرة أشهر من العمل المتواصل بالتعاون والتنسيق مع كافة 
الجهات ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والشركاء من المؤسسات الدولية ، استطاعت 
الوزارة أن تنفذ اإلجراءات التي أدت إلى تحقيق العديد من أهداف محاور اإلصالح، مشيرة 
إلى أنه في سبتمبر ٢٠١٩ تم إطالق تقرير المتابعة األول لبرنامج اإلصالح الهيكلي لتطوير 
قطاع السياحة حتي يتسنى لكافة األطراف ذات الصلة وشركائنا االطالع على ما تم في كل 
محور من محاور اإلصالح الهيكلي ، ويستطيع الجميع متابعة اإلجراءات التنفيذية بكل شفافية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه في نوفمبر ٢٠١٨ أطلقت وزارة السياحة برنامج 
اإلصالح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي تمت صياغته بالتعاون مع كافة األطراف 
تنفيذية محددة  أهدافا واضحة وإجراءات  العامة يتضمن  للسياسات  الصلة، كإطار  ذات 
لتحقيقها، وذلك لتنفيذ رؤية البرنامج وهي “تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خالل صياغة 
وتنفيذ إصالحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع االتجاهات 
العالمية”، وصوال الى الهدف األشمل وهو “توظيف واحد على األقل من كل أسرة مصرية 
في قطاع السياحة واألنشطة المرتبطة به”، الفتة الى أنه قد تم نشر برنامج اإلصالح الهيكلي 
لتطوير قطاع السياحة إلكترونيا باللغتين العربية واإلنجليزية على موقع الوزارة تحقيقا لمبدأ 

الشفافية والمتابعة.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج اإلصالح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يرتكز على خمسة 
محاور رئيسية لإلصالح الهيكلي، وهي اإلصالح المؤسسي، واإلصالح التشريعي، وتطوير 
البنية التحتية واالستثمار، والترويج والتنشيط، ومواكبة االتجاهات الحديثة عالميا، وقد قمنا 
بوضع مصفوفة تنفيذية لتحقيق األهداف المرجوة من كل محور من المحاور الخمسة وذلك 
بالتنسيق مع األطراف المعنية إلنجاحها، فقمنا بالعمل مع الوزارات المختلفة، ومع القطاع 

الخاص الذي كان وال يزال شريكنا في النجاح.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن صياغة إطار للسياسات العامة ليس كالما نظريا بل منهجا 
قاباًل للتنفيذ، وقالت إن تبني وتنفيذ إصالحات هيكلية من شأنه أن يطلق الطاقات الكامنة بهذا 
القطاع الحيوي، الذي يمثل أكثر من ١٥% من الناتج المحلي اإلجمالي لجمهورية مصر العربية.

وأشارت إلى أن الجهود المبذولة لتطوير قطاع السياحة انعكست في العديد من التقارير العالمية 
عن قطاع السياحة، فقد حققت مصر رابع أعلى نمو في األداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر 
والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى االقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 
 )World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report(

الذي صدر في سبتمبر الماضي.
كما تقدمت مصر من المركز 60 إلى المركز 5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي، 
 Bloom كما جاءت مصر فى موقع الصدارة على مستوى أفريقيا في التقرير الذي نشرته
Consulting “بلوم لالستشارات” المتخصصة في تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج 
السياحي للدول )العالمة التجارية للدول( في سبتمبر 2019 حيث احتلت مصر المركز األول 

وذلك ألول مرة منذ عام 2013 .

الجمهورية الصادر  السيد/ رئيس  لقرار  تنفيذاً   القاهرة/ فرج جريس:  
المحكوم عليهم  لبعض  بالنسبة  العقوبة  باقى مدة  بالعفو عن  اإلفراج  بشأن 
الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة اإلحتفال )بإنتصار السادس من أكتوبر(.
السجون على مستوى  لفحص ملفات نزالء  اللجان  السجون  فقد عقد قطاع 
.. حيث  العقوبة  باقى مدة  بالعفو عن  لتحديد مستحقى اإلفراج  الجمهورية، 
نزياًل ممن يستحقون  القرار على )119(  إنطباق  إلى  اللجان  إنتهت أعمال 

اإلفراج عنهم بالعفو .
الشرطى  اإلفراج  للعفو فحص حاالت مستحقى  العليا  اللجنة  باشرت  كما 
لبعض المحكوم عليهم .. حيث إنتهت أعمالها إلى اإلفراج عن )280( نزياًل 

إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها 
التنفيذى  الدور  ، وتفعيل  للنزالء  المختلفة  الرعاية  أوجه  ، وتوفير  الحديث 
ألساليب اإلفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم لإلنخراط فى المجتمع.
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الموافق  األثنين  يوم  مساء  مونتريال  في  مارون  مار  أبراشية  أقامت    
7 أكتوبر/تشرين األول الجاري،  حفل عشاء على شرف الدكتور سمير 
جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية وعقيلته النائبة ستريدا جعجع، حضره 
لبنان  قنصل  وسعادة   ، كندا  في  لبنان  سفير  زيادة  فادي  األستاذ  سعادة 
العام في مونتريال األستاذ أنطوان عيد باإلضافة للفيف من رجال الدين 
في  اللبنانية  السياسية  األحزاب  ممثلي  من  وعدداً  واإلسالمي  المسيحي 
المهجر ، وبحضور رجل المال واألعمال المعروف األستاذ جميل شعيب 

وبعض رؤساء تحرير الصحف المهجرية المعروفة.
أعقبهما  اللبناني والكندي  الوطني  النشيد  الحفل بعزف كل من  أفتتح  وقد 
كلمة لصاحب الدعوة سيادة المطران بول مروان ثابت راعي األبراشية 

الجزيل اإلحترام قال فيها التالي : 

والسيدة  اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  جعجع،  سمير  الدكتور  حضرة 
عقيلته، سعادة النائب ستريدا جعجع المحترمين.

سعادة سفير لبنان في كندا االستاذ فادي زيادة المحترم.
سعادة قنل لبنان العام في مونتريال االستاذ انطوان عيد المحترم.

اصحاب السعادة
اآلباء االجالء

اصحاب المقامات والقّيمين على شؤون جاليتنا اللبنانية وأهل الرأي.

احتفاًء  كندا  أبرشية مار مارون –  مائدة  المساء على  اللقاء هذا  نتشارك 
بزيارتكم هذا البلد الجميل: كندا، بلدنا الثاني الذي استقبل ابناَءنا ويستقبلهم 
ذاتهم  ليحّققوا  للبنانيين وسواهم  أعطت فرصة جديدة  التي  كندا  يوم.  كل 
وقد  لبنان،  تكّون  التي  الروحية  العائالت  كل  الميامين، من  من  ثلّة  وهنا 
حّققوا ما لم يعطهم إياه بلدهم األم: منهم السياسي والمسؤول في الشأن العام 

واألخّصائي  والمصرفي  االعمال  ورجل  والقانوني  والمهندس  والطبيب 
واالستاذ الجامعي والمدرسي، واإلداري والحرفي والمياوم وأيضاً السيدة 

المالِزمة بيتها تربّي األوالد واألحفاد.
إلتقينا كلّنا، عائلة واحدة مظّهرين جمال جاليتنا في مونتريال ومدى وحدتها 

واهتمامها حول موضوع باٍق في صلب وجدان أبنائها: لبنان.
إلتقينا حفاوًة بكما، والتقينا ألن كلنا نريد أن نسمع أكثر وأكثر عّما يجري 
في وطن األرز، وكل كلمة ترتبط بجذر كلمة: سأل، تخطر على بالنا: نريد 
أن نسأل ونُساءل ونتساَءل ونسول ألننا الوطن يعنينا، وبقي منا جزء فيه، 

وأتينا الى هنا وهو باٍق فينا.
في كندا، نعمل كل يوم نحو المزيد من الحرص أن تبقى وتستمر وحدة 
في  ونحن  لبنان.  احتياجات  حيال  اللبنانية  الجالية  في  والموقف  الكلمة 
االبرشية نتفاعل َنّدياً وبكل محبة وموّدة مع المرجعيات الدينية والسياسية 
لتأتي  والتشاور  والِحَرفي  المباشر  الحوار  عبر  واالجتماعية  والثقافية 
مواقفنا منّسقة ومتناسقة وهادفة لخدمة لبنان وكندا وموحدة في نبذ دعوات 

التشرذم والتشتّت والكيدية.
واللقاء  الحوار  تعميق  أجل  من  تهاون  أو  ملل  دون  جهدنا  نبذل  نحن 
الحياة  فلسفة  قواعد  على  وذلك  العلماني  والحضور  المسيحي-االسالمي 
التطّرف وقطع  أهواء  به  لنصّد  األهلي،  لسلمها  سة  المؤّسِ وقيمها  الكندية 
لتدعيم  جهد  كل  نبذل  أننا  كما  والعنصرية.  للعنف  الديني  التبرير  دابر 

الوحدة المسكونية المسيحية بين كنائسنا المشرقية. نتكاتف لتبديد ما علق 
في أذهان البعض من تصورات سلبية حول االيمان وتعاليم الدين بسبب 
المسيحية  عقائدنا  الى  زوراً  وتنسب  ِقلّة  من  تُرتكُب  شنيعة  عنف  أفعال 

واالسالمية.
اللبناني وأن  أخيه  البلد مسؤواًل عن  هذا  في  لبناني  يكون كل  نسعى كي 
للدولة وشرعات  والوالء  الوطنية  الرابطة  عبر  كندا  الى  انتماؤنا  يتوّطد 

حقوق االنسان وما توفره  من ضمانات للمواطن الكندي.
ومن اجل هذا، قناعتنا مشتركة حول أهمية أن يكون لنا الموقع المعتبر في 
دوائر القرار الكندي والصيت الطيب  في الرأي العام وهذا طريقه التشاور 

العقالني لما فيه صالح جاليتنا ومنفعتها.
نشارككم  الكبير  لبنان  دولة  لوالدة  المئوية  الذكرى  ونحن اآلن في سياق 
األجداد  أراده  الذي  اللبناني  الوطن  أحوال  إليه  آلت  فيما  والتأّمل  التفكير 
في  حرية  رسالة  وصاحب  المدنية  الرابطة  على  مرتفعاً  والمؤّسسون 
المشرق والجوار. ولبنانا يواجه أزمة وجودية ناشبة تهّدد ما تعاهدنا عليه 
من معنى لبنان والحال ان وطننا على شفير منطقة تضربها القالقل وتجتاز 

منعطفات حادة وهو معرض ليواجه ِمحن الدهر مرة تلو المرة.
كما يحدونا القلق العميق بسبب ما نعرف وما يتناهى الينا في هذه اآلونة 
لقوت  والمهّددة  االقتصادية  األزمة  وتفاقم  والقالقل  االضطراب  الشديدة 
اللبنانيين ولقمة عيشهم، وما يعنيه ذلك من مخاطر ومن ضعف ملحوظ 

في بيئة الحوكمة، لذلك نتطلّع الى وقفة وطنية جامعة من كل القادة وأهل 
الرأي والمسؤولية من أجل إخراج لبنان من هذه الحالة المستجدة وإبعاده 

عن السقوط، ال سمح هللا، في الهاوية والتالشي.
حضرة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور جعجع،

احبائي،
 نناشدكم كما كل الزعامات أن تضاعفوا جهودكم مع كل المسؤولين في 
لبنان من تدمير ذاتي  الدولة، مواالة ومعارضة، أضعافاً مضاعفة إلنقاذ 
األمم  لعبة  عن  مجّدداً  وتحييده  شّراً  له  تُبِطن  تدخالت  من  مناعته  ودرء 
الجارية على أرضه وفي جواره اذ أن هناك َمن يحرس هذه األزمة بل 

ويسعى حتى الى تفتيت إرادة الصمود اللبنانية.
الوطنية  ذاكرتنا  مراجعة  العارفين،  مقدم  في  وأنتم  كلّنا،  منّا  هذا  يتطلّب 
التي ما زالت تحمل ذيول ما عصفت بها حروبنا وصراعاتنا وهي ذاكرة 
شعباً  منا  تجعل  علّها  العمق،  في  الى مصالحة  وتحتاج  وثكلى  مجروحة 

يغتني ويفرح بتعّدديته ال أن يشقى ويتشرذم بسببها.
مسؤوليتنا كلّنا كبيرة المرجعيات الروحية تحمل مسؤولية، والمسؤولون 
عن الشأن العام، يحملون مسؤولية أيضاً، إنّما مسؤولية الزعماء السياسيين 
اليوم قد تكون األكبر إذ هناك يكمن القرار التاريخي: إما االنقاذ وإما متابعة 

التعثّر.
قال هيغل: " إن الرجال العظام هم الذين لبّوا نداء التاريخ".
وهنا، حيث لبنان هو معني، نحن أمام نداء تاريخي جديد..

بعٌض منا فقد األمل، لكن يبقى الرجاء وهي فضيلة عظمى إذ ينظر االنسان 
من خاللها الى ما بعد ما هو منظور ويتّكل على العناية اإللهية.

لم  ورجاؤنا  وأملنا  اإللهية  العناية  الى  لبنان  في  زعمائنا  كل  اليوم  نوكل 
ينضب.

أهاًل وسهاًل بك دكتور، أهاًل سعادة النائب.

Le 22 septembre il faisait beau, 
dehors et dans les cœurs. C’était 
le cocktail annuel en l’honneur des 
Bénévoles de l’Entraide Bois-de-

Boulogne et les gens venaient tout heureux 
de se retrouver. 
Le conseil d’administration : Fathi Hamod, 
Amal Elkouri, Rachad Hajjar, Gemma 
Hamoui, Magda Boulos, Solange Bassal, 
Henri Salloum, Claudie Ayas, Jina Haffar 
Wakil, Wagdi Khoury.

Après le cocktail dinatoire Mme Claudie 
Ayas a livré le mot de la présidente:
‘’En 1986, je fus nommée, avec une dizaine 
d’autres personnes, par Mgr Georges 
Coriaty, Gouverneure à vie de la SAIMOC. 
En ce temps-là, la SAIMOC s’occupait uni-
quement de l’accueil et de l’intégration des 
nouveaux immigrants. J’étais jeune maman 
au foyer et je donnais quelques heures de 
mon temps pour aider les 2 religieuses de 
la Congrégation des Sœurs de la Providence 
qui s’occupaient de l’organisme.
En 1998 en acceptant la présidence de la 
SAIMOC je n’avais jamais pensé que 21 
ans plus tard je serais là devant vous à fêter 

notre 55ième anniversaire. 
Le Comité organisateur : Gemma Hamoui, 
Rosy Scandar, Malak Elias, Dalal Chef-
teshy, Christiane Geargeoura, Tania Kabrita, 
Claudie Ayas, Liliane Habib, Afaf Attalla.

 En fait, cette année-là en 1998, tout était à 
recommencer. En 1999 M. Antoine Khalo, 
membre du C.A., a suggéré que l’on se 
penche sur la 2e et 3e générations nées ici. 
Ont vu le jour cette année-là les Colloques 

Jeunesse de 
l’Entraide Bois-
de-Boulogne: 
La parole est 
vous! 
S.E. Hossam 
M o h a r a m , 
consul général 

d’Égypte et Natalie Cho-
quette
Depuis 20 ans nous orga-
nisons des déjeuner-cau-
series, des conférences, 
des sorties en autobus 
pour découvrir le riche 
patrimoine du Québec, 
des café-rencontres, des parties de cartes, 
des cocktails pour nos Gouverneurs et nos 
membres, des fêtes à l’Halloween, à Noël et 
à Pâques, bref, une activité par semaine, par-
fois même deux.. 
Parallèlement, nous nous occupons de nos 
aînées et des familles dans le besoin. Des 

visites régulières se font dans les foyers où 
se trouvent nos ainés. Les familles qui ont 
besoin reçoivent à Noël et à Pâques des 
paniers bien garnis.Grâce au Forum des 
femmes professionnelles, des centaines de 
femmes sur le marché du travail ont pu com-
muniquer entre elles, faire du réseautage. 
En 2015, le Canada ouvrait les vannes pour 
accommoder les réfugiés de la guerre de 
Syrie et nous avons répondu à un défi de 
taille. Nos bénévoles furent mobilisés pour 
répondre à cette immense charge. Plus de 
300 familles se sont inscrites à l’Entraide et 
elles ont reçu ce dont elles avaient besoin au 
meilleur de nos moyens, même des cours de 
francisation et des cours d’informatique. 
Le maître de cérémonie Raymond Ayas a pré-
senté ensuite Mme Natalie Choquette, Prési-
dente d’honneur de l’évènement : une star de 

la scène québécoise, la Diva comme on l’ap-
pelle, une soprano célèbre, une personne sen-
sible et douce. Mère de trois enfants, sa fille 
ainée nous la connaissons tous : Florence K.    
Une fois sur le podium, Mme Natalie Cho-
quette a remercié l’Entraide pour l’avoir invi-
tée à chapeauter cette belle rencontre. Elle a 

dit sa joie à retrouver des amis de longue date. 
Elle aussi venait au Québec dans les années 
soixante-dix, après de multiples séjours à 
l’étranger comme fille de diplomate, se sen-

tait comme une immigrante dans son propre 
pays. Elle a parlé de sa joie de connaître Hani 
Khoriaty, la chaleur de se sentir chez elle dans 
la communauté de la Paroisse Saint-Sauveur, 
du Centre communautaire Bois-de-Boulogne. 
Ceci a facilité son retour chez elle, elle en est 
reconnaissante, en garde le meilleur souvenir. 

Amal Elkouri a introduit les lauréats 
-nommés Gouverneurs à vie de l’Entraide- 
en reconnaissance de leur apport à la société 
d’accueil et à l’Entraide Bois-de-Boulogne : 

Mme Christiane Geargeoura, M. Jean Khou-
gaz, Mme Liliane Tewfik Habib, Mme Tania 
Kabrita, Dr. Magdi Sami, M. Samir Saul. 
Pour terminer la soirée nous avons pris quel-
ques belles photos de famille.

Cocktail annuel des bénévoles de l’Entraide

مأدبة عشاء على شرف الدكتور مسري جعجع 
وعقيلته النائب سرتيدا

  قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس إنه 
من المقرر طرح فكرة نقل مومياء توت عنخ آمون 
الموجودة حاليا فى مقبرته رقم ٦٢ بوادي الملوك 
للمناقشة  الكبير،  المصري  للمتحف  باألقصر 

والدراسة خالل المؤتمر الدولي للمصريات، والذي 
تستضيفه القاهرة ،فى نوفمبر القادم بمشاركة جميع 
األثريين وخبراء المصريات من جميع أنحاء العالم 
وأشار حواس  خالل زيارته لمقبرة توت عنخ آمون 

باالقصر،إلى أن نقل تابوت الملك توت عنخ آمون 
من مقبرته مؤخرا إلى المتحف الكبير لترميمه كان 
تلف  مظاهرة  من  يعانى  كان  حيث  إنقاذه  بهدف 
شديدة خاصة وأنه لم يرمم منذ اكتشافه عام 1922 

على يد العالم البريطاني هوارد كارتر.
الكبير  المصري  المتحف  المقرر أن يعرض  ومن 
مرة  ألول  كاملة  آمون  عنخ  توت  الملك  مقتنيات 
والبالغ عددها اكثر من ٥ آالف قطعة عند افتتاحه 

نهاية عام ٢٠٢٠.

زاهى حواس : حبث قرار نقل مومياء توت 
عنخ آمون من األقصر للمتحف الكبري



السياسية واالجتماعية المصرية،  الروائية والمحللة   حصلت 
أهداف سويف، على جائزة األميرة مارغريت من مؤسسة الثقافة 

األوربية للعام 2019.
وقد نال الجائزة أيضا مهرجان "مدينة النساء" بمدينة 
ليوبليانا عاصمة جمهورية سلوفينيا، وذلك المتالكهما رؤية 
متفائلة للديمقراطية من خالل إعادة تعريف فهم الثقافة، 
وقدرتها على تطوير الواقع االجتماعي األوروبي المشترك.
وقد دأبت سويف على مدار 20 عاما مضت في المزج بين 
األدب والمشاركة الفعالة في المجتمع والسياسة بشجاعة، 
الخيال األدبي والصحافة  وصنعت هيكال راسخا من 
الملتزمة وقف أمام موروث طويل للتدخل األوروبي في 

نزاعات خارج الحدود اإلقليمية.
وتعتبر أحد األعضاء المؤسسين لمهرجان فلسطين لألدب 
2008 وحتى اآلن(، والذي طرح شكال جديدا من  )من 
الدولي، كما أسهمت معارضة  الثقافي  التعاون  أشكال 

إلهام  لكافة أشكال االستبداد واالستعمار، في  المستمرة  سويف 
أجيال جديدة من األصوات الناقدة في جميع أنحاء أوروبا والمناطق 

المجاورة لها.
المهنية، كانت سويف دائما معارضا وسيطا  وطوال حياتها 
إيجاد أرضية  الشرق والغرب، وتعمل دائما على  بين 

مشتركة لمستقبل أكثر ديمقراطية.
Mezza� الوس ط أرض  على  الحياة  أصبحت   ققد 
التي  الوحيدة  أنها األرض  terra مؤلمة، فنحن نعلم 
نعلم كيف يمكن أن يكون على  باحترام.  يمكن سكناها 
أرض الوس ط متسع للجميع، لكن القوة ترفضها. تسعى 

لتهميشها وتدميرها.
المبادرة، في  التعاطف، في  اليوم أمال في  لكننا نرى 
لتوسيع مساحة  رؤية من يؤمنون ويعيشون ويسعون 
أرض الوس ط، حيث يوجد متسع للجميع. أهداف سويف

وتمنح جائزة األميرة مارغاريت سنويا لشخصيات 
ألوروبا  جديدة  سبل  تخيل  يستطيعون  ومؤسسات 

بشجاعة وقوة إبداعية.

نفوذ  العباسية تحت  الخالفة  الثاني، وقعت   خالل أواخر عصرها 
المستكفي باهلل،  الخليفة عبد هللا  الفرس، حيث يصّنف  البويهيين 
الثاني  العصر  بلقب »المستكفي باهلل« كآخر خلفاء  أكثر  والمعروف 

الذين قبعوا تحت نفوذ الترك.
وقد جاء تنصيب المستكفي باهلل سنة 944، قبل أكثر من ألف سنة، 
أمير األمراء  العباسية فقد كان  الخالفة  أثناء فترة تميزت بضعف 
الخليفة وتعويضه بآخر خالل فترة  والحاشية قادرين على عزل 
وجيزة. وبناء على ذلك، حّل المستكفي باهلل بهذا المنصب خلفاً للمتقي 

هلل الذي خلعه أمير األمراء توزون التركي بعد أن سمل عينيه.
في األثناء، عرفت هذه الفترة تعدياً واضحاً على سلطة الخليفة ومكانته 
الدينية في نفوس رعيّته حيث اجتمعت السلطة وإدارة شؤون البالد في 
يد أمير األمراء فأصبح هو المسيّر وصاحب القرار، بينما قلّص شأن 
له على  الدينية فق ط فدعي  فاقتصر على األمور  الخليفة بشكل كبير 
المنابر وسّكت العملة باسمه، ليكون بذلك وجوده صورياً وبدون قيمة 
للهروب نحو معسكر  المكائد اضطر األخير  بقائه وتجنّب  ولضمان 

أحد األمراء اآلخرين وقد دفعه يأسه لالستنجاد بالبويهيين إلنقاذه.
وخالل أول عهد المستكفي باهلل، فارق توزون الحياة فخلفه أبو جعفر 
البالد في دوامة صراع بين األمراء زادت من  لتدخل  ابن شيراز 
معاناة أهالي بغداد خاصة مع اقتراب البويهيين وحصارهم للمنطقة، 

حيث أجبر أهالي المدينة على أكل الكالب والقط ط بسبب النقص 
الفادح في الغذاء ومصادرة الجنود للمحاصيل، كما أقدم كثيرون 

على مغادرتها ولجؤوا للبصرة.
وينحدر البويهيون من أعالي جبال الديلم وينسبون أنفسهم لساللة 
أبو شجاع بويه. وقد  الساسانيين، واستمدوا اسمهم من  الملوك 
رفض هؤالء االعتراف بسيادة الخليفة العباسي فسعوا للحصول 

على السلطة المطلقة بالعراق.
البويهيون على بغداد وقّدموا  وبمساعدة حاكم واس ط، زحف 
الذي أجبر على  المستكفي باهلل  العباسي  للخليفة  شروط الصلح 
قبولها وقد كان أبو الحسن أحمد بن بويه الديلمي أول السالطين 
أمير األمراء فحمل لقب معز  بالعراق، ونال منزلة  البويهيين 
الدولة البويهي واتجه لمقارعة سلطة الخليفة العباسي المستكفي 
النقود ودعي  الخليفة على  باهلل، فأصبح اسمه يضرب مع اسم 

لهما معا بالجوامع.
الخليفة  للتخلص من  البويهي  الدولة  ومع تزايد نفوذه، اتجه معز 
الذي لطالما تخوف منه فعرف بذلك األخير  المستكفي باهلل  العباسي 

سنة 946 نهاية شبيهة بتلك التي عرفها سلفه المتقي هلل.
الخليفة  الديلم على  اثنان من  السيوطي، دخل  وعلى حسب ما رواه 
المستكفي باهلل فجذباه من سريره وطرحاه أرضا وجّراه بعمامته 

وتزامن ذلك مع قيام عدد آخرين من أتباع معز الدولة البويهي بنهب 
المستكفي باهلل لتسمل عيناه ويعزل من  ممتلكات القصر. واقتيد 
الفضل بن  البويهي  الدولة  أوامر معز  السلطة، ويعّين مكانه حسب 

جعفر المقتدر المعروف بالمطيع هلل.
المستكفي باهلل بعد نحو عام  العباسي  الخليفة  البويهيون  وبذلك عزل 
وأربعة أشهر قضاها بالحكم، وقد ظل األخير بالسجن بضع سنوات 

قبل أن يفارق الحياة سنة 949.

العديد  الغربى على  البر  يحتوى      
القديمة،  الفرعونية  والمقابر  اآلثار  من 
والتى يرجع معظمها إلى األسرة الثامنة 
عشر من الدولة الفرعونية الحديثة، حيث 
لمدينة طيبة  الغربى  الوادى  يمثل  كان 
“األقصر حاليا”، عاصمة الدولة آنذاك، 
الوادى الشرقى  إلى  ينقسم  الغربى  والبر 
“وادى  بـ  والمسمى  الغربى  والوادى 

القرود”.
األثرية  البعثة  فتره،  منذ  وبدأت، 
المصرية برئاسة الدكتور زاهى حواس 
العاملين  األثريين  من  عدد  وعضوية 
بوزارة اآلثار، أعمال الحفائر فى منطقة 
باألقصر،  الغربى  بالبر  القرود  وادى 
تعود  التى  المقابر  إحدى  عن  للبحث 

لعصر األسرة الثامنة عشر.
القرنة  بجبل  مغلق  واد  القرود  ووادى 
وادى  يشبه  األقصر،  مدينة  غربى 
وجغرافيته،  تضاريسه،  فى  الملوك 
الجنوب  من  جبلية  به سالسل  وتحي ط 
وادى  عليه  ويطلق  والغرب،  والشرق 

القرود، أو الوادى الغربى.
الوادى  على  يطلق  االسم  هذا  وأصبح 
آى،  الملك  مقبرة  اكتشاف  بعد  الغربى، 
“جيوفانى  يد  على  اكتشفاها  تم  حيث 
بحفر  قام  والذى   ،1817 بلزونى” عام 
اسمه على باب المقبرة وتاريخ اكتشافها 
وعندما  اكتشفه،  بما  الفخر  من  كنوع 
أطلق  الدفن  المقبرة ودخل غرفة  دخل 
“مقبرة  اسم  المقبرة  على  عماله  أحد 
الرسومات  بسبب  وذلك  القرود”، 
اثنى  بها  والتى  الحوائ ط  المنقوشة على 
3 صفوف، ومن  فى  قردا مرتبة  عشر 
يتمكن من  لم  الملك “آى”  أن  الواضح 
لمقبرته  قدر  ما  نصف  إال  استكمال 
على  مناظرها  نفذت  وقد  تخطي ط  من 
استعجال فوق طبقة خشنة غير مستوية 

من الجص.
 ورغم احتواء وادى الملوك على العديد 
من مقابر الملوك والنبالء فى ذلك الوقت 
إال أن أغلبها يتركز فى الوادى الشرقى، 
أو “وادى  الغربى  الوادى  يحتوى  بينما 
القرود” على أربعة مقابر فق ط، أشهرها 
األسرة  ملوك  أحد  الثالث  أمنحتب  لـ 
خپر خپرو رع  ومقبرة  الثامنة عشرة 
الثامنة  لألسرة   13 رقم  الملك  “آى” 
عشر أيضا وهى المقبرة الوحيدة المتاحة 

للزوار بالوادى كله.
وتعتبر المقبرة الوحيدة بالبر الغربى التى 
وجدت أجزاء منها كاملة، رغم تعرضها 
وتحوى  النهب،  عمليات  من  للعديد 
المقبرة نقوشا مماثلة لتلك المنقوشة على 
)مقبرة  آمون  توت عنخ  مقبرة  جدران 
للمتوفى  نقوشا  تظهر  أنها  إال   ،)62
أخرى  ونقوش  مستنقع  وس ط  خائضا 
األسماك وهى  لمشاهد من رحلة لصيد 
المقبرة الملكية الوحيدة التى تظهر مشاهد 
المصريات  عالم  والتى وصفها  كهذه 
ويلكينسون  جاردنر  جون  البريطانى 
بأنها “تفتقد الوقار” )مع العلم أنها مشاهد 
العصر(،  هذا  نبالء  مقابر  متكررة من 
التى تصور  بنقوشها  المقبرة  كما تشتهر 
رحلة صيد ملكية الصطياد حيوان فرس 

النهر.
األولى  أخرى  مقابر  اكتشف ثالث  كما 
إلخناتون،  الملكية  المقبرة  أنها  يعتقد 
بناؤها،  يستكمل  لم تستخدم ولم  أنها  إال 
التخزين  حجرة  أنها  يرجح  والثانية 
ثالث،  ل ا أمنحتب  بمقبرة  الخاصة 
واألخيرة يعتقد أنه أعيد استخدام المقبرة 
فى عصر األسرة الثانية والعشرين حيث 
وجد خمسة مومياوات ألشخاص من هذا 
العصر واستمر استخدامها حتى العصر 

القبطى.

 بقلم: كلودين كرمة
بقلم : على أبودشيش 

المصرية اآلثار  خبير 

..أريد أن  الحياة بكل معانيها        نعم أريد ان أحيا 
أتحكم فى ظروفى فأطوعها وال تعاندنى، أريد أن أحكم 
أشعر  أن  أريد   ، وتضيع سدى  منى  تنفرط  فال  أيامى 
بكل معانى السعادة واإلستمتاع بما وهبه هللا لى من نعم 
حياتى  فى  حققته  ما  بكل  افخر  أن  أريد   ، أكثرها  وما 
، عظم شأنها  أو كثرت  قلت   ، إنجازات ونجاحات  من 
حياتى  فى  باإليجاب  أثرت  بالطبع  ولكنها   ، أو صغر 
وحياة من حولى..أريد أن أفتخر بأصدقائي الذى تطلب 
الفكر  ترويض  من  الكثير  عديدة  لسنين  بهم  اإلحتفاظ 
 ، اإلفتراق  شبح  ابدا  نخشى  وال  نتالقى  حتى  والطبع 
مواجهة  فى  بها  يستهان  ال  قوة  و  الحياة  فى  سند  فهم 
األيام. أبغى بشدة أن انتصر على الصعاب وأتغلب على 
الخوف إذا هاجمنى و اإلحباط إذا صوب سهامه نحوى 
، وأقوى على األمرض و أقاوم اليأس وأطوى األحزان 
ما  بكل  وادافع عنها  نفسى  , وأنصف  النسيان  بحر  فى 

أوتيت من حكمة. 
اتمنى أن يمحى الظلم والظالم ويحل مكانهما الحق والنور 
، وأن يفنى البغض واأللم و تحتل المحبة واألمل نفوس 
الحرب والعدوان  النبالء ، وأن يختفى وأن تمحى فكرة 
وأن يكف االبداع عن خدمة الفناء و أن يشتهى البشر دعم 
البقاء. نعم اتمنى الخير والصالح وأرفض الشر والفجور 
والفساد ، نعم ينبغى أن ال نمد أيدينا إال للعطاء واإلحسان 
ونزع  الحقوق  لألذى وسلب  أبدا  تمتد  والمساعدة وال 
الطمأنينة من القلوب وتحطيم الرغبات فى مهدها و سلب 
األحالم وتشويهها. كم وكم من قادة وساسة وعلماء وفقهاء 
وعظماء ورجال إقتصاد والزلنا نعانى من كوارث الحياة 
السلطة  واستغالل  الحكم  وقسوة  االنسان ألخيه  وظلم 
المكسب بدال  لجانب  الفوضى والوقوف  المفرط وشيوع 

من نصرة الحق و دعم المبادئ ..
الزلنا نقاسي ما تفشي األمراض واألوبئة ونصرخ من 
األعماق فى وجه المجاعات والفقر ؛ فإن الجفاف تسرب 
و  األراضى  كما خرب  ودمرها  والعقول  النفوس  إلى 
الحياة وزاد من  مباهج  العوز واالحتياج ضيع  مزقها.. 
قسوتها فإن ذهبنا يمينا أو شماال يتجلى بوضوح صورة 
األرض العطشانة إلى االهتمام واآليادى المرفوعة التى 
واإلهتمام  العناية  من  والكثير  بالكثير  يجود  تنتظر من 
يهدفون الى إثرائهم بالعلم و فرص العمل ..نعم إنهم ال 
يمدون أيديهم لإلستعطاء وطلب اإلحسان ، إنما بغرض 
نوال الفرص المتاحة لحياة كريمة. وليس صحيحا مطلقا 
ال  المواطن  إن   - األعذار  خلق  سبيل  على   - يقال  ما 
التثقيف  إلى  يتوق  العمل وال  يستصعب  و  السعى  يريد 
..ونرفض رفضا تاما إلصاق التهم واإلدعاءات الكاذبة 
.. فإن كان هناك اعماال فنية هابطة أو برامج تافه فإن 
الذى  هو  والمشاهد  المستمع  وأن  يكون ظالما  التعقيب 

يبغى ذلك النوع من اإلسفاف مما يؤدى إلى الكثير من 
اإلسفاف واالستهتار وانتشار أفكار سوداء وألفاظ نابية 
وكأنه منهج لالنحطاط بالمجتمع وإقناع العامة بأن هذا 
هو الوقع األليم الذى يفرض نفسه بقوة فيسود المزيد من 
االضطراب وتعم ويسكن الحزن النفوس ويسطر الظالم 

على العقول ومن سئ الى أسوأ ويالها من بلية ..
هو  والفكر  الفكر،  عن  تعبير  إال  هى  ما  الكلمة  فإن   
ناتج المستوى الثقافى وحصاد للمبادئ والتعليم والرقى 
..الكلمة مسئولية وعنوانا للحكمة ودليل للنفس فى طرق 
الجهات  الحياة..فهى تستحق االهتمام والدعم من جميع 
المعنية. لألسف لقد تشوهت أوجه الحياة : فأصبح الهواء 
اختلت  و  األخالق  تشوهت  وكذلك  ملوثة  والمياه  ساما 
الموازين وانقلبت الدنيا رأسا على عقب وأصبح للخطأ 
القوانين دهاء ، واالعتداء على حقوق  حجة ، و خرق 
الغير جرءاه ، وعدم االحترام والتقدير أصبح سائدا .. 
فهل هذه الظواهر و الصفات يمكن أن تلد أوالدا أقوياء 
حقوق  من  حقا  أليس  المستوى؟.  رفيع  لوطن  أعزاء 
مقاالت  لها  وينشر  الجمعيات  لها  تقام  التى   - اإلنسان 
وتشرع لها قوانين وتصدر عنها تصريحات - أن يعيش 
اإلنسان فى كرامة بعيدا عن الهوان ؟ أليس من حقه أن 
ينعم بالهدوء ويتنعم بالجمال ويعيش فى بيئة نظيفة تخلو 
ينال  أن  أليس من حقه  ؟  للحواس  مؤذ  هو  ما  كل  من 
يتحقق  أن  لهذا  وكيف  ؟  واالحترام  واالهتمام  الرعاية 
ونحن مازلنا نتمسك بقوانين ليست لهذا الزمان وبعادات 
ومفاهيم مضى عليا الوقت وفات ؟ حدثنى كيف أدرس 
بعض المواد وأبحث فى مواضيع وهى عبارة عن أوهام 
وسائل  فى  عناوين عريضة  ولكنها  للتطور  يدعون  ؟ 
إلى مستقبل  يسعون  ؟  االستحسان  لتنال مجرد  اإلعالم 
أفضل ولكن واأسفاه مكتوفى اليدين و معصوبى العينين!
ينقصهم الحل العملى والنزول على أرض الواقع ومعالجة 
تتزحزح  أن  األقدار  وإن شاءت  األساس.  المشاكل من 
اآلنام  لتستقر وس ط  األوراق  من على  الرسومات  هذه 
فال تسعد إال فئة قليلة ؛ لماذا ؟؟والرد على السؤال هو 
إال  تستقيم  األمور ال  بد من ضحايا وشهداء وكأن  : ال 
على األحزان ألناس مطحونين دائما ما تكون ظهورهم 
فى  الناس  وباقى  أحيا..إنا  أن  وأريد  أحلم  نعم  مداس. 
شأن  من  ويرفع  اإلحساس  يقدر  المستوى  راقى  عالم 
الذليل ويأخذ بيد المحتاج ونحقق سويا حياة رائعة ، معا 
فتنفتح  األساس؛  فى وضع  نشترك  و كل حسب طاقته 
باإلستقرار  وينعمون  والسالم  الخير  أوالدنا على  أعين 
ويسعون   ، بديال  عنه  يقبلون  واال  الحب  فيعتنقون   ،
لمحو الظالم ويسرعون لإلنصاف وال يمدون أيديهم إال 
باإلحسان وال يفكرون بالحروب لحل األزمات فيكونون 

أكثر وعيا وذكاءاً ألن هذا ما يسحقه “اإلنسان”.

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت

تعرف علي اسرار 
وادي القرود بالرب الغربي  باألقصر 

أريد أن أحيا...

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

سورية  البحث  هذا  من  المقصود  ليس  تذكير: 
كان  ما  يشمل  ألنه  الحالية  الجغرافية  بحدودها 

بالد  أو  الطبيعية  بسورية  يعرف 
الشام. بنفس الوقت ال تهدف هذه 
الدراسة الطويلة نسبياً إلى تخوين 
أواتهام أحد بالمسؤولية عن ماحدث 
ويحدث في منطقة الشرق األوسط 
وسورية  عامة  العربي  والعالم 
إلقاء  إلى  تهدف  ولكنها  خاصة. 
نظرة موضوعية عن أسباب هذه 
المستمر حتى  األزمات وتطورها 
من  إليه  وصلت  ما  إلى  وصلت 
تدهور وتفرقة وتمزق شمل جزءاً 

كبيراً من العالم العربي.
مصالح روسيا:

الشك أن قاعدة طرطوس البحرية 
وقاعدة حميميم الجوية تعنيان الكثير 
لروسيا التي تتطلع إلى الوصول إلى 
القياصرة،  منذ عهد  الدافئة  المياه 
إلى  يضاف  بذلك.  حلمها  فتحقق 
هذه الحقيقة أن هاتين القاعدتان هما 

الوحيدتان لروسيا خارج أراضيها. هذا من الناحية 
السياسية اإلستراتيجية. أما من الناحية اإلقتصاديه، 
وهي األهم فهناك السيطرة على أعمال التنقيب عن 
واستثمارهما  وبحراً  براً  السوريين  والغاز  النف ط 
بموجب اإلتفاقية التي وقعتها مع الحكومة السورية 
أواخر عام ٢٠١٤ والتي تمتد لفترة ٢٥ عاماً قادمة، 
فقطعت بذلك الطريق عن أي جهة خارجية للفوز 
بهذه الغنيمة. واألهم من كل هذا منع تمديد أي خ ط 
إلى أوروبا  الغاز من قطر و/أوإيران  لنقل  أنابيب 
عبر سورية وتركيا لتلبية حاجات أوروبا التي تعتمد 
حالياً على الغاز الروسي، مايعني، في حال حصولة 

خسارة كبيرة في دخلها القومي، قد التحتملها.
مصالح تركيا:

القديمة  العثمانية  الدولة  ال يخفى على أحد مطامع 
والحديثة باألراضي السورية. فضمت قديماً والية 
ماردين بكاملها وتالها ضم لواء اسكندرون. وحديثاً، 
أعلن السلطان أردوغان أن سكان جبل التركمان في 
شمال غرب سورية بأنهم أتراك بإشارة إلى ضمه ولو 
أنه يرنو إذا حصل التقسيم باإلستيالء على الشري ط 

الحدودي وربما محافظة حلب.
خاتمة:

في الحقيقة ترددت كثيراً في المنشور السابق قبل 
ترنو  الذي  في سورية  الحكم  نظام  تفاصيل  ذكر 
إليه الواليات المتحدة من خالل العمل على إصدار 
قرارات من مجلس األمن وتحميه قوة دولية لسببين، 
األول أن المصدر هو من مراكز األبحاث والدراسات 
السياسة واالستراتيجية، وليس هناك ما يؤكدها من 
البيت األبيض. أما السبب الثاني فهو حرصي على 
عدم إخافة كل وطني ليس سورياً فق ط بل عربياً من 
هكذا مصير الذي سيسبب حزناً شديداً النزال بغنى 

عن معرفته على األقل في الوقت الحالي. 
أود أن أختم هذه الدراسة بجزء مما ختم به صديقي 
المفكر واألديب األستاذ أسامة كامل أبو شقرا في 
كتابه المذكور مع المراجع األخرى في نهاية هذه 
المقالة. طبعاً تم اإلنتقاء بما يتماشى مع الموضوع 

وأوضاع المنطقة. 
يقول األستاذ أبو شقرا: “.....وعندما يتوفر السالح 
والذخائر “بسخاء” من الدول ذات المصالح لتحقيق 
غاياتها، باإلضافة إلى جهل العامة بمصالح بالدهم 
وبما يحاك لهم، فستتحول تلك األرض بسهوله إلى 
ساحة لحروب، قد تشعلها أتفه األسباب، أهلية في 

ظاهرها، بينما هي في حقيقتها لخدمة مصالح تلك 
الواحد، فيجبل ترابه  الوطن  أبناء  الدول، جيوشها 
أم  منهم  المقاتلين  سواًء  بدمائهم، 
األبرياء صغاراً وكباراً، رجااًل ونساًء. 
في  أمامنا  ماثلة  تزل  لم  واألمثلة 
ما جرى في لبنان القرن الماضي 
وليبيا  العراق  في  يجري  ومازال 

وسورية واليمن. 
التاسع  القرن  أحداث  كانت  وكما 
عشر في لبنان مقدمة لما حصل بعد 
الحرب العالمية األولى من تقسيم 
للبالد العربية جمعاء واقتطاع أجزاء 
اليهود  إلى  فلسطين  منها، فوهبت 
)وديار بكر وماردين وأورفة وعنتاب 
في شمال سورية( واسكندرون إلى 
تركيا. فما يجري في أيامنا هذه، من 
تفتيت لتلك البلدان ال ندري نهايته، 
أيضاً  رأينا،  مقدمته، حسب  كانت 
لبنان من  ما جرى من أحداث في 

العام ١٩٧٥. 
َفلَو كان حكام البالد العربية اليوم 
على مستوى المسؤولية ألدركوا أن ما يجري حالياً 
هو أكبر بكثير من أن يكون مؤامرات على كراسيهم 
أوعلى أنظمتهم الزائلة، لبذلوا الغالي قبل الرخيص، 
ولضحوا بأنفسهم وأوالدهم قبل كراسيهم، في سبيل 

سالمة شعوبهم وبالدهم. 
من  أبنائها  من  المثقفين  تبرئة  أيضاً  اليمكننا  كما 
مسؤولية تردي أوضاع أوطانهم على جميع الصعد، 
يقودهم  الذين  العامة  لتقاعسهم عن توجيه وتوعية 
جهلهم، إنقياد الغنم لرعاتها، لمن يستغلون األديان 
والمذاهب والعصبيات العرقية، الذين نصبوا أنفسهم 
الواقع  في  هم  بينما  الطوائف  تلك  لمصالح  حماة 
الوالء  فأصبح  الخاصة،  لمصالحهم  إال  يأبهون  ال 
واإلنتماء إلى الطائفة ال إلى الوطن، وتفرق الشعب 
ن  شيعاً وتفتََّت جماعات متناحرة ال ثقة بينها، تَُخّوِ
بعضها بعضاً، فيصبح اختراق صفوفهم في غاية 
السهولة، وتتحول البالد ساحاٍت لحروب اآلخرين، 
جنودهم أبناء الوطن الواحد، يتذابحون ‘بإخالص 
وحماسة’ تبعاً ألوامر الغرباء ومصالحهم، وقد يكون 

أحد هؤالء عدواً.”
مراجع البحث:

١. صفحة األيب والشاعر والمؤرخ األستاذ محمد 
قجة، رئيس جمعية العاديات بحلب 

٢. عودة إلى أسباب أحداث القرن التاسع عشر في 
جبل لبنان، األديب الكاتب والمؤرخ األستاذ أسامة 

كامل أبوشقرا 
٣. األمويون والعباسيون – المهندس مأمون علي 

أديب )دراسه غير منشوره(
٤. السياسه األميريكية تجاه الثورة السورية، دراسة 
للدكتور بالعلوم السياسية قصي غريب، مركز الشرق 
العربي للدراسات الحضارية واالستراتيجية بلندن 
٥. سورية من اإلستقالل إلى الثوره - إنطباعات، 

بادية األتاسي
٦. كوارث العثمانيين في تاريخ العرب والمسلمين

٧. تذكير بالحصاد العثماني في العالم العربي، مقالة 
لعوني فرسخ

الشكر  بكل  وكتاباً  إدارة  الرسالة  جريدة  تتوجه 
التي  الفترة  السباعي عن  هيثم  الزميل  للمهندس 
قضاها في الكتابة فيها  حتى هذا العدد الذي قرر 

فيه اعتزال الكتابة بدءاً من العدد القادم.
اطيب االمنيات بدوام التوفيق والـتألق.

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

كاتبة مصرية حتصل على جائزة األمرية مارغريت للثقافة لعام 2019

قبل ألف سنة.. »انقالب إيراني« يف بغداد وسحل خليفة!

Vendredi 11 octobre  2019
الجمعة 11 اكتوبر 2019

شديد عذاب النفس

الذكرى    ألم  من  النفس  عذاب  شديد 

أب���ان ل��ن��ا ب��األم��س ط��ي��را م��غ��رّدا         

بنابِه      ال��وص��ال  ث��وب  على  وع���ّض 

التي          م��ف��ارق��ة  م��ن  لهيبا  وأب��ق��ى 

ل��وع��ًة           أه����دأ  ال  أن  وع��اه��دت��ه��ا 

بها         أت���ى  وال���زم���ان  ري��ح��ا  ول��ك��ن 

الهوى  عن  أتوب  أن  أبغي  كنت  وما 

بدونها     هيامي  أرع��ى  أن  وي��ف��رض 

وي��أخ��ذن��ي مل���ا أغ�����ادر م��ه��ج��ري         

ساعًة          ث��م  ساعة  عليِه  جلست 

عشيًة        سبقت  أو  ليال  جئِت  فما 

حجٌة          وع��ن��دي  أي���أس  ل��م  ف���واهلل 

غيرها        أزرع  اآلم����ال  م��ات��ت  إذا 

بعدها            ي��ط��ل��ع  ال��ب��در  أن  ت��ب��ش��ر 

كسادها         ق��ري��ب  ي��وآم��ال��ي  وم���ال 

أض��رُه        عشق  اإلن��س��اَن  سكن  إذا 

فيظنُه        بسمة  يبدي  ال��ده��ر  ى  ي��ر 

يخونُه    اخلبيث  الدهر  صحب  وم��ن 

بعقلِه       لقيت  قد  ما  في  جال  ومن 

كما   رحلتي  في  الصحراء  من  لقيت 

أتى      إذا  الشمال  فيها  ت��رى  ب��الدي 

ألن��ه��م               أو  أع����داؤه����م  ك��أن��ه��ُم 

منا       ف��إن  ح��دٌّ  ال��ن��اس  جلهل  م��ا  أال 

ت��ك��ب��راً         إال  اإلق��ص��اء  زادن����ي  وم���ا 

ف��ف��اخ��رُت ح��ت��ى ص��ار ك��ل م��ذن��بٍّ       

مفاخراً      أك��ون  أن  ظني  ك��ان  وم��ا 

 

مكَرا خبثه  من  الدهر  أب��ان  ما  إذا 

النسَرا بالطائر  فتك  كي  وأرس��ل 

نشَرا ب��ه  العضاض  بعد  لينشره 

الِفطَرا يعلن  كي  ب��ان  كهالل  أت��ت 

اجلمَرا أبقَي  وأن  تغلي  كم  النار  من 

صفَرا ن��اره  من  القلب  وص��ار  أزال��ت 

العسَرا يفرض  حاسد  دهري  ولكن 

السكَرا ُح��ِرم  إذا  كسكران  وحالي 

ق��ط��َرا ب��ه  أف��ي��ض  ح��ت��ى  ملوطننا 

أم��َرا ل��ي  ي��ح��دث  اهلل  لعل  وأخ���رى 

فجَرا أو  الظهيرة  في  أو  غ��دوة  وال 

شهَرا حالتي  على  صبارا  ظلت  فقد 

وفي كل يوم تنبت الشمس لي عشَرا

قفَرا عرضت  قد  الليل  لسماء  فما 

تُشرى وال  تباع  ال  إذ  نفعها  وم��ا 

وأس��ق��م��ُه ح��ت��ى ي���زور ب��ه ال��ق��ب��َرا

ا السرَّ يفضح  ال  اخِل��ّل  مثل  صديقه 

الدهَرا يصحب  لم  األيام  فهَم  ومن 

العذرَا ويلتمس  أحزاني  سيفهم 

الُقطَرا هجر  إن  ال��دار  غريب  يالقي 

اجلمَرا تسقيهم  الصحراء  إلى  بنوه 

قفَرا بهم  فصرن  الصحاري  أب��ادوا 

عرى والشِّ اجلو  يخرق  حتى  يطاول 

نصَرا بعدِه  من  أُسَق  أن  على  وعزما 

الشبَرا يبلغ  فلن  يوما  بي  قيس  إذا 

الفخَرا عّلمني  الناس  ظلم  ولكن 

شعر: السنمار محمد علي الكناوي      

بقلم: سونيا الحداد

ديـن ام طـائفة؟

  »دع ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل«!... حكمة نورانية بّشر 
بها معلم المحبة والسالم يسوع منذ ألفين سنة.  حكمة عميقة من 
ضمن تعاليمه السامية التي أثبتت عبر التاريخ وفي أي مجتمع 
كان، بأنها صحيحة وأنها وحدها هي الطريق في سبيل االرتقاء 
الدنيوية وما  والتحديات  الماديات  المجرد عن  الروحي  الذاتي 
الصعيد  البشر من مصائب وويالت سواء على  الى  تجلبه 
تبنى هذه  الروحي. كل من  الصعيد  أو  والدولي  اإلجتماعي 
الحكمة عبر جميع العصور والحضارات عرف أسمى درجات 

االرتقاء حتى القداسة.
التاريخ  الماليين من األرواح عبر  دمرت حضارات وأزهقت 
الدين بطريقة مبرمجة  يوم سّيس  والتعسف،  الظلم  نير  تحت 
المختلف  الشعب  أفراد  بين  والحكم  القوانين  وبات هو مصدر 
باسم  اآلمر  الدين هو  يوم أصبح رجل  ثقافة ودينا وعادات.  
أهواءه  له، يحرم ويحلل ما يشاء ويالئم  هللا والممثل والمفسر 

النقاش وال حتى  يقبل  منزاًل ال  منه كالًما  ليجعل  ومصالحه، 
التفكير به أو تحليله.  المأساة األكبر هي في استمرارية، ال بل 
تغذية، هذا الفكر في يومنا الحاضر وإعادته الى الحياة بعد أن 
مرت البشرية بجحيم من الظالم دفعت ثمنه غاليا للتحرر منه.   
ثرواتها  األحرار وجميع  وابنائها  مجتمعات خسرت مفكريها 
وإنجازاتها وتبنت العلمنة منهاجا لها يقيها مجانين هللا ويحررها 
والتعصب  التفرقة  يبني جدار  الذي  العقيم  الجهل  من سراويل 
بين األخوة في اإلنسانية والحياة.  هذا التعصب الذي يؤدى الى 
ليمهد  البناء ألي مجتمع  بأسس  ويتملك  ينتشر  تعصب مماثل 
طريق الشقاق والحروب والمصائب  باسم اله ال يجب أن يكون 
تجنًبا ألن يصبح  لإلنسان  الفردية  الذات  أبعد من  أي دور  له 
المجتمع  دينا.  طائفة تشكل خطًرا على سالمة  طائفة وليس 
والبالد والعالم بأسره، خاصة وأن الفضائيات تعمل على إلغاء 
أم  إيجابية  األحداث سواء  أثر  يجعل  مما  الشعوب  بين  الحدود 

سلبية،  أكبر وأشمل.
يتعامل  الذي  اليوم  العالم 
ويدخل  الكوني  الفضآء  مع 

مداراته، ليس بحاجة الى دين بل الى نور يشمله ويضمه تحت 
جناح المحبة واآلخاء والمساواة.  نور ال لون، ألشكل وآل صفة 
الفردي،  الصعيد  يهدينا على  الذي  الروحي  االرتقاء  له سوى 
بالنسبة  آلتي نختارها والتي قد ال تعني أي شيء  الطريق  الى 
لآلخر ألنها ليست طريقه، والروح منازلها ودروبها عديدة ال 
لنا  بآي  لنا نحن البشر أن نحدد معالمها ونحن ال دراية  يحق 

من معالمها.
بالنهاية نحن جميعنا  قيصر،  الى  والدنيا  الى هللا  الدين  دعوا 
آلتي  الوسائل  نحمل جميع  الحياة وفي جعبتنا  في هذه  رحالة  
المهلك…  الطائفة  قواعد  بعيًدا عن  النور  البحث عن  تخولنا 

قواعد القيصر!
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  عندما يكتب الكاتب قصة أو رواية 
يحكمه فيهما أمران ، يحققان له ما يكتبه 
‘ وهما اإلحساس والصنعة ، فاإلحساس 
يتضمن أبعاد الشخصيات المختلفة ، التي 
ويضمنه   ، وأهدافها  سلوكها  في  تؤثر 
أحداث القصة وتطورها ، اللذين تنتهيان 
بالمضمون والمغزى الذين يحمالنها ، 
أما الصنعة فتبدو في أسلوب الكاتب ، 
وانتقاء الفاظه ، وتوظيفها لتوضيح هذا 
المضمون وذلك المغزى . والكاتب في 
كل ما يكتبه ، ال ينقل الواقع كما هو ، 
وإنما قد يضيف إليه ما البد منه ، وقد 
يحذف منه ما الداعي له ، ولكن يلوح 
فيما يكتبه ويعرضه اعتقاده ورؤيته ، 
أو   ، مختفيين  يكونان غامضين  اللذان 
واضحين جليين ، وقد يضطر معهما إلى 
الرمز ، يستخدمه في المواقف واألحداث 
، أو في الحوار والحديث ، إذا رأى من 
التقاليد أو الذوق ما يمنعه عن الكشف 
واإلفصاح . كان منذ صغره يهوى البحر 
، ويهوى اكثر مما يسبح في مياهه ، أن 
يجلس أمام الشاطئ يتطلع إلى األفق ، 
وكأنما يستدني ما وراءه ، فيشعر بتلك 
 ، النفس  تهدئ  التي   ، الصافية  المتعة 
وتريح الجسم ، وتجلب إلى البعض النعاس 
أو الغفوة .وكان ما يستهويه في شواطئ 
مصر شاطئ اإلسكندرية ، يوم أن كانت 
وكانا هادئين ، ال تحجب البحر تلك المباني 
الشاهقة التي شيدت أمامه بال وعي ، إال 
من الشوارع العمودية عليه ، فكان ينتظر 
الفترة التي يمضيها في الصيف مع عائلته 
باإلسكندرية وغالباً ما كانوا يمضونها 
بشاطئ المندرة ، ذلك الشاطئ الذي كان 
بمساكنه هادئاً وراقياً في مستواه بعض 
الشئ ، فهو أقرب إلى شرق اإلسكندرية 
، وهو يالحق شاطئ المنتزه الذي كان 
المصيف الرئيسي للعائلة المالكة حتى 
عصر الملك فاروق الذي كان ملكاً على 
مصر ، وتحيط بالشاطئ أو تضمه حدائق 
المنتزه الملكية العريقة التي كانت ملكاً 
تحوى  والتي   ، عامة  العلوية  لألسرة 
جميلة  وأزهاراً   ، بهية  زاهية  اشجاراً 
المنظر ، ذكية الرائحة ، تحيط بقصر 
المنتزه الملكي الذي يأخذ الطابع األوروبي 
في طرازه ، وقصر السالملك الذي أنشئ 
به فندق من الفنادق الفاخرة بعد حركة 
يوليو عام 1952 ، وهو السالملك باالس 
، وقصر الحراملك الذي كان قصراً من 
قصور رئاسة الجمهورية في ذلك الوقت 

، ثم أنشئ بعد ذلك فندق يتميز بالفخامة 
الذي يطل  فلسطين  فندق  والرقي وهو 
هذه  عن  كثيراً  تنأى  وال  البحر  على 
الحدائق وتلك الفنادق منارة السفن التي 
يضاء نورها لياًل اتعرف السفن التي نبحر 
بالليل مقرها ورسوها . وكان أحياناً يذهب 
فيقضون   ، المكان  هذا  إلى  عائلته  مع 
بعض النهار به ، يتجولون في استمتاع 
بهذه الحدائق وقتاً منه ، ويجلسون على 
شاطئ البحر ، ويسبحون في مياهه وقتاً 
بجمال  معهم  ويشعر  فيشعرون   ، ثانياً 
ويلي   . الراقية  وعراقتها  المنطقة  هذه 
المنتزه من ناحية الشرق شاطئ المعمورة 
، الذي كان من قبل منطقة مهجورة ، 
تملؤها وتحجبها العيدان واألشجار اليابسة 
 ، الفيالت  بها  وأنشئت   ، نظمت  ثم   ،
والشاليهات التي يملكها الوجهاء ، وبعض 
الفنانون  ويسكنها   ، الحكم  رجال 
المشهورون ، فكان أحياناً يذهب إليها 
مع قريب له وصديق ، عندما يأتيان في 
 ، اإلسكندرية  إلى  العائلة  مع  الصيف 
فيتنزهون بأنحائها التي كانت هادئة متألقة 
، يتحولون على شاطئ البحر ، ويسبحون 
فيه في بهجة وسالسة ، قبل أن تضحي 
بالسكان  تمتلئ   ، مزدحمة  صاخبة 
والمصافين ، وتغط بالشباب الذين يغمرون 
شوارعها وضواحيها ، فيلعبون ويمرحون 
مدن  من  يقل    ال  ومزاحاً  لعباً   ، بها 
المالهي ن او سوق من األسواق العامة 
. وال تبتعد المندرة كثيراً عن شاطئ أبي 
قير ، أقصى شرق اإلسكندرية ، وهو 
متواضع المستوى يتجه إلى االصطياف 
به العامة والبسطاء ، ولكن به ميزتين 
الشاطئ آمن ال  أولهما أن  رئيسيتين ، 
تسير بمحاذاته السيارات والمركبات غير 
الباعة الجوالين ، الذين يطوفون بأنحائه 
وعلى أطرافه ، يحملون بضائعهم على 
 ، بأسمائها  يصيحون  وهم   ، أكتافهم 
ويعرضونها على المصطافين . أما ثانيهما 
فهو أن أبي قير تشتهر بحلبة األسماك ، 
المقر الرئيسي للصيادين الذين يصطادون 
األسماك المختلفة بسفنهم وقاربهم أثناء 
الليل ، ثم يعرضونها في الغد بسوق الحلبة 
على مناضدهم التي تمأل أنحاء السوق 
، فإذا هي حديثة طازجة تجذب الناس 
وتحفزهم إلى شرائها . وغير أن الشاطئ 
، وحلبة األسماك في مصيف أبي قير ، 
مطعم من أشهر مطاعم األسماك يطل 
الذي كان  البحر ، هو زيفيريون  على 

 ، والبالد  المطعم  ترك   ، يونانياً  مالكه 
واشتراه منه مصري لم يغير من شهرته 
ما كان يسمى به ، فكان كثيراً ما يذهب 
مع عائلته بسيارتهم إلى هناك فيشترون 
من حلبة األسماك ما ينتقيه ابوه وأمه ، 
 ، أمهم  لهم  فتطهوها   ، لهم  يروق  وما 
فيأكلونها في شهية وتلذذ ، وأحياناً يتجهون 
إلى هذا المطعم ، فيأكلون ما يستهويهم 
 ، المقلية  أو  المشوية  األسماك  من 
يستمتعون ويستمتع معها برؤية البحر 
.وفي  المنعش  وهوائه  الذكية  ورائحته 
شهرة حلبة األسماك وهذا المطعم بأبي 
قير ، فأغلب من يصطاف اإلسكندرية 
، إذا رغب في أن يشتري ما يحبه من 
األسماك المختلفة ، يذهب إلى شرائها 
من هذا السوق ، فإذا رغب في أن يأكلها 
على شاطئ البحر ، فيتجه إلى ذلك المطعم 
في أقصى شرق اإلسكندرية . كان يحب 
وعائلته المندرة ، فهي تالصق المنتزه 
، وتقترب من المعمورة وال تنأى كثيراً 
عن أبى قير ، ومن كثرة ما كانوا يذهبون 
إليها في فترة الصيف ، عرفهم المؤجرون 
في  يستقبلونهم  فكانوا   ، الشقق  ومالك 
ترحاب ‘ فيستأجرون منهم الشقق التي 
تروق لهم ن والتي كان أكثر ما يحبه 
فيها ، أن تطل على البحر حتى يجلس 
البحر  إلى  يتطلع  النهار  أثناء  بشرفتها 
إليه  ويرنو   ، وهوائه  برؤيته  فيستمتع 
أثناء الليل فال يلمح في تلك الفترة غير 
المصابيح التي تتناثر بأنحائه والتي تضئ 
السفن التي يبحر بها الصيادون ليصطادوا 
األسماك المختلفة ، يعرضونها ويبيعونها 
أثناء النهار بأسواقهم ومتاجرهم . وفي 
أكثر ما يميز الشقق باإلسكندرية ، أن 
فالمؤجرون   ، البحر  على  الشقة  تطل 
 ، بهذا  عنها  فيعلنون  بها  يفتخرون 
ويتحدثون إلى المستأجرين فيقولون لهم 
تلك الجملة التي تميزها ، وهي أن الشقة 
ترى البحر . وفي يوم حدث ما أثار في 
نفسه الضحك والسخرية معاَ ، من تلك 
الجملة التي يفتخر بها المؤجرون فمن 
 ، بالمندرة  عائلته  مع  يسكن  ما  ككثرة 
رغبوا في عام أن يغيروا الشاطئ إلى 
غيره ، فاتجهوا إلى شاطئ ميامي بمنطقة 
سيدي بشر ، وبحثوا عن شقة يمضون 
بها فترة الصيف فأخذهم إليها من يؤجرها 
ليفحصوها ، وكانت الشقة راقية نظيفة 
الجملة  تلك  مفتخرا  الرجل  لهم  فقال   ،
 ، البحر  ترى  الشقة  أن   : تميزها  التي 

فبحث هو عن البحر فلم يره ، فسأله في 
بحث : أين البحر ؟فمد له الرجل ذراعه 
وقال له أن يدنو منه ، فتقدم إليه فاقترب 
بيده  له  الشقة وأشار  الرجل من شرفة 
إلى بعيد وقال : هذا هو البحر ، فتطلع 
فرأى جزءاً صغيراً من البحر يلوح من 
بين المباني التي تحجبه ، فنظر إليه مبتسماً 
ساخراً ، فحجب الرجل ابتسامته حتى 
ال يؤكد سخريته . وتركوا الشقة وذهبوا 
ثانية إلى المندرة ، فسكنوا بشقة من الشقق 
التي تطل على البحر ، والتي يعرفونها 
من المالك الذي يؤجرونها ، أو ممن لهم 
السلطة في تأجيرها .لم يكن ينتظر تلك 
الفترة التي يقضيها مع عائلته في صيف 
كل عام باإلسكندرية فحسب بل وعندما 
كبر إذا شعر يوماً بالرغبة في ان يرفه 
عن نفسه وفي اي وقت ، كثيراً ما يتجه 
فيشتري   ، الحديدية  السكة  محطة  إلى 
بقطار  اإلسكندرية  إلى  ليذهب  تذكرة 
جابر  سيدي  بمحطة  فينزل   ، الديزل 
ويستقل سيارة من سيارات األجرة إلى 
شاطئ رشدي أو الشاطبي ، فيجلس بمقهى 
اليومية  الجريدة  يقرأ  البحر  يطل على 
 ، ثانية  تارة  البحر  إلى  ، ويتطلع  تارة 
بارداً  أو  ساخناً  شرااً  معهما  ويحتسي 
فيستمتع بهواء البحر وبرائحته ن فيظل 
ساعة أو ساعتين ثم يستقل القطار إلى 
القاهرة . وذات مساء كان ينظم قصيدة 
من قصائده ، تعثرت عليه ألفاظها وتناثر 
بها مضمونها ، فيقرر أن يذهب إلى شاطئ 
البحر ،فإذا هو في الغد بمحطة السكة 
الحديدية ، يتجه منها إلى تلك الديزل ، 
وقد أمسك بيده الجريدة اليومية ، فيسير 
بممر العربة ، يتلفت إلى أرقام المقاعد 
يبحث فيها عن مقعده ويرى مكانه فإذا 
فتاة متوسطة العمر تجلس بمحاذاة النافذة 
على المقعد المالصق له فيجلس إلى جانبها 
في جريدته  فينظر  القطار  ويتحرك  ز 
يقرأ ما بها من موضوعات فما أن يسير 
القطار منطلقاً على الطريق ، حتى ينظر 
المزروعة  األراضي  نحو  النافذة  إلى 
بها  تتناثر  التي  الشاسعة  والمساحات 
االشجار والنباتات فتلتفت إليه الفتاة وكأنما 
تشاركه رؤيته فيومئ لها وتومئ له فيبتسم 
لها ابتسامة خافتة وتبتسم له بمثلها ، فما 
هو إال قليل حتى ينشأ بينهما حديث عام 
يتبادالنه ثم يزداد إلى حوار ، تسأله فيه 
حبه  عن  لها  فيفصح   ، ويسألها   ،
لإلسكندرية ، وبشاطئ البحر ، وذهابه 

إليها وإليه كلما رغب في ذلك ، فتوضح 
له هي اهتمامها بجو هذه البلدة تلجأ إليها 
مع عائلتها لالصطياف عندما يتاح لها 
الوقت . ويستمر الحديث بينهما ، فيعرفها 
بنفسه ، وتعرفه بنفسها . ويمر إلى جانبه 
والشراب  الطعام  يحضر  الذي  الرجل 
من  مطعم القطار إلى من يرغبون فيهما 
شراب  في  فيستأذنها   ، الركاب  من 
يتناوالنه معاً ، فتمتنع قلياًل ، ثم تخضع 
له ، فيحتسيان كوبين من الشاي الساخن 
ال يتوقف أثناءهما حديثهما ، فإذا هي قد 
إليه ، فتسأله كثيراً  بدا عليها االرتياح 
وتستوضحه ، وكأنما ترغب في أن تتوطد 
المعرفة بينهما أما هو فقد شعر بانجذاب 
إليها ن فأخذ يتفحص وجهها ، فإذا عيناها 
براقتان موحيتان ، وإذا ابتسامتها قد بدت 
متألقة مثيرة ، فرق حديثهما فبدا حانيا 
لم يعرف إن كان حقيقياً ام متكلفاً ، ولكن 
ما الحظه فيه أنه به شيئاً من البهجة حيناً 
، وشيئاً من األسى حيناً ثانية ، فيشعر 
باالستمتاع من بهجتها ، وبالحنو عليها 
 ، البهجة  تلك  فيشاركها   ، أساها  من 
، ويخفف عنها  فيتضاحكان ويمزحان 
ذلك األسى فتومئ له في اقتناع او بغيره 
. وما أن يقترب القطار من اإلسكندرية 
، حتى تدعوه إلى بيتها ، وتفصح له عن 
عنوانه ، فينتابه من ذلك شيئاً من التأرجح 
عليه  يبد  لم  ولكن   ، الرهبة  بعض  به 
بمحطة  ويفترقان  اإلذعان  أو  الرفض 
سيدي جابر ، وقبل ان يتركها تصر على 
دعوتها ، فيومئ لها ويشير إليها وتشير 
 . حانية  ولمحة  رقيقة  ابتسامة  في  إليه 
ويتجه إلى مقهى شاطئ الشاطبي ، يتطلع 
إلى البحر حيناً ‘ فيستمتع بهوائه ورائحته 
، ويقرأ بجريدته حيناً ثانية ، ولكنه فيهما 
فيها  يفكر  فأخذ   ، إليها  بانجذاب  يشعر 
ملكة  نفسه  في  فأثارت   ، وجهها  وفي 
الشعر ، فأوحت له عيناها بقصيدة ، بدا 
ابياتها األولى هناك على شاطئ البحر 
، بل سهلت له هيأتها وشخصيتها ، تلك 
ن  باألمس  عليه  تعثرت  التي  القصيدة 
فدللتا له ألفاظها ، وخضع له محتواها ، 
ولكنه مع ذلك أخذ يفكر كثيراً في دعوتها 
التي اصرت عليها ، فتساءل : هل يذهب 
إلى بيتها ام ال ، وأخذ يسترجع عنوانها 
 ، به  أخبرته  والذي   ، به  تقطن  الذي 
وأوضحت عن مكانه بإسهاب وتركيز 

 .
التكملة في العدد القادم

هـي وأختـها ....!!!

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

حكون طب وقولىّ 

شعر: 
صباح غريب

صة  قصـا
ورق

الروح تعلو

شعر : 
عباس شعبان

  هنالك عدة مصادر واشكال للطاقة، منها 
الكيميائّية والحرارية والكهربائية  الطاقة 
التي  الكهرومغناطيسّية  وكذلك األرضّية 
للقياس تسمى  قابلة  ترّددات وموجات   لها 

موجات شومان.
الساعة حالّياً  التي هي حديث  الطاقة  أما 
فهي الطاقة الكونية التي تعتبر القوة الدافعة 
والمحفزة للعقل والنفس، وهي تسري داخل 
الجسم وخارجه كما وتكّون حوله هالة. 
للتحول  التطور وقابلة   دائمة  الطاقة  هذه 
إلى آخر،  والتغير، واإلنسياب من جسٍم 
كما  اإليجابية  المشاعر  تحفيز  والعمل على 

والتخلص من المشاعر السلبيّة .
المعالجة  أن  يومنا هذا  المعروف حّتى  من 
بواسطة  الجسد  تقوم على معالجة  التقليدية 
في  تأخذ  وال  فقط،  والجراحة  األدوية 
إنما  فقط جسد  ليس  اإلنسان  أن  اإلعتبار 
جسد ونفس وروح ومشاعر وعواطف. لذلك 
أخذ كل هذه  ينبغي  العالج شامال،  ليكون 

النواحي بعين اإلعتبار. 
يستفيد  وكيف  جسمنا؟  يحتاج  طاقة  أّي 
الكونية  الطاقة  إلى  تحتاج  منها؟ اجسامنا 
تمتّص  الكهرومغناطيسية.  وطاقة األرض 
الطاقتين من خالل سبعة  أجسامنها هاتين 
منها  يطلق على كل واحدة  للطاقة،  مراكز 
وتختلف  »مركز«،  أو  »شاكرا«  اسم 
الطيف  ألوان  باختالف  ألوان »المراكز« 
السبعة. فالشاكرا األولى »القاعدية« تقع في 
أحمر، ومهّمتها هي  الظهر، ولونها  أسفل 
الثانية  الشاكرا  الطاقة األرضية.  اسستقبال 
»الجذريّة« تقع عند السرة، ولونها برتقالي، 
وهي مستودع المشاعر والعواطف المتعلقة 
الثالثة »الشمسية«  الشاكرا  أما  بالماضي. 
الحاجز، ولونها أصفر،  الحجاب  فتقع عند 
وهي مركز تقوية اإلرادة. والشاكرا الرابعة 
القلب، ولونها أخضر  تقع عند  »القلبية« 
الخامسة  والشاكرا  الذات.  وهي مركز حب 
ولونها  الحنجرة،  عند  تقع  »الحنجرة« 
العالقات مع  تترّكز على  أزرق ومهمتها 
تقع  السادسة »الجبين«  والشاكرا  اآلخرين. 
ولها عالقة  بنفسجي  ولونها  الحاجبين،  بين 
السابعة »التاجّية«،  بالبصيرة.  والشاكرة 

ومكانها أعلى الرأس ولونها ذهبي.
هذه الشاكرات تساعد الجسم على امتصاص 
لكافة  بإيصالها  تقوم  ثّم  الكونية ومن  الطاقة 
أنحاء الجسم. وعند انسداد هذه المسارات أو 
والجسدية.  النفسية  األمراض  تنشأ  المراكز 
بهدف  بالطاقة   المعالجة  يأتي دور  وهنا 

للجسم  الداخلية  الطاقة  بين  التوازن  تحقيق 
والطاقة  الخارجية الكونيّة.  

من  بعدد  الكونية  الطاقة  الجسم   يستمد 
الطرق  تلك   الوسائل والتدريبات. ومن 
اتباعها، نظام »الماكروبيوتيك«  يتم  التي 
وهو نظام غذائي يعتمدعلى موازنة السالب 
في  الطاقة  موازنة  أجل  من  والموجب 
ياباني  النظام عالم  الجسم وقد أسس هذا 
عام ٢٠١٦م . كما يستمّد الطاقة عن طريق 
استخدمه  علم  وهو  »الريكي«  تدريبات 
التدريب  ففكرة  بالطاقة.  للمعالجة  اليابانيون 
تكمن  في معالجة االمراض بواسطة انتقال  
إلى جسم  المعالج  يد  االيجابية  من  الطاقة 
تدريبات »التشي  أما  بالمالمسة.  المريض 
كونغ« فهي نظام تدريبي يقوي آليات تحفيز 
السلبية في  والتخلص من  اإليجابية  الطاقة 

جسم اإلنسان.
التدريبات  المجموعة من  ومن ضمن هذه 
هناك ما يسّمى بجلسات التأمل واالسترخاء 
المشي على  إليها  اليوغا. يضاف  ورياضة 
القدمين  العشب االخضر حافي  أو  الرمل 
والذي يؤدي إلى زيادة الحيوية والنشاط آلن 
الطاقة  ذات  االليكترونات  تمتص  االرض 
توازٍن في طاقة  إلى  تؤدي  السلبية وبالتالي 

الحسم.
انتقال  الشائعة على  هناك بعض األمثلة 
آخر، وتتجلى عندما   إلى  الطاقة من جسم 
نزور صديق في المستشفى. فإننا نشعر بأن 
طاقتنا قد ضعفت وقلّت لدرجة نشعر بعدها 
المريض  أن طاقة  ذلك  بالتعب واإلرهاق، 
المنخفضة تسحب من طاقتنا لترتفع ويشعر 

المريض بالتحّسن.
توازن  أي خلل في  إن  األمر هي  خالصة 
طاقة الجسم  يؤدي إلى ردة فعل في الجسم  
تظهر بشكل أعراض مرضية عضوّية. 
وكما سبق وذكرت، فإن مراكز أو عجالت 
الجسم  بجهاز  الطاقة متصلة  أو  شاكرات 
في  انسداد  أي  يحدث  الهرمونى، وحين 
أو    »energy blocks« الطاقة مجرى 
  »chakra« الطاقة في عجلة من عجالت 

يؤدي إلى إصابة الجسم بالمرض .
االفكار  بتخزين  علينا  أنفسنا،  لنساعد 
االيجابية داخل عفولنا، ومجالسة المتفائلين، 
وتنظيم منازلنا وأماكن عملنا بطريقة تبعث 
وتبعد عنا  االيجابية  الطاقات  البهجة وتبث 

المشاعر السلبية..!!
زودنا آهلل وإياكم بالطاقة االيجابية...  وجعل 

أيامنا وأيامكم  سعيدة وهنيّة.

أنواع الطاقة...  وأثرها 
على جسم اإلنسان

ليه بتضحك؟؟
ليه بتضحك 

ضحك بيدارى العذاب ؟!
شلت فين الدمع لّما 
بسمتك ليها كتاب 

طب وقولّى 
ليه بتسكت

لّما بتدارى اكتئاب 
فين كالمك؟

فين صراخك؟
وال راح فين العتاب ؟

طب وقولّى
ليه تكون شايل همومك 
لو ف يومك راح تشيلك 

ترفعك وسط النجوم 
خطى فوقها 
تلقى نفسك 
تلقى ذاتك

رفرفت فوق السحاب

حكون ليكى
كما العابد فى محرابه

يصون ترنيمه فى كتابه
ويقفل كل يوم بابه

ولو جالس في أعتابه
حورية تسحر األلباب

حكون ليكى
ككلمة شوق فاغنيّة
وهمسة حلوة منسيّة

وصرخه شوق مدويّة
حكون ليكى

كما العاشق فى عز الليل
وعايش فى الضنى والويل

بيغزلك خيوط الفجر
تنورلك ضالم الليل

ويهديكى ورود الصبُّح
تعّطرلك مناديلك

وأناديلك
حكون لك أحلى أغنيّة

وبّس ياريت تصارحينى
حتبقى أنتي أيه ليّا

يوسف زمكحل   همسـات
أبتسامتك تحييك وربما تحيي آخرين 

كلنا خريجين مدرسة الحياة 

اإلصرار أول الطريق للنجاح 

ال تقلق عندما يكون معك المال ستجد الجميع 
حولك 

األمل هو البوابة للحياة 

التنتظر أحداً بل أجعلهم هم الذين ينتظروك 

إن عشت فعش حراً 

كن أنت وال تكن غير أنت 

ال تتوقف عن الحلم 

 .. الحكاية  حبيبتي  يا  أنتهت   : كلماتي  من 
 .. نسيتك  خالص  قال   .. كلمته  قال  وقلبي 
اللي  قلبي   .. سكته  في  تاني  حتوقفي  مش 
وأسمك   .. فرحته  أنتي  قال   .. حبك  ما  يوم 
أصبح تملَّي .. عايش يقوله في دقته .. كان 

بس ليه تغدري .. وتطفي نور شمعته .

بقلم: إدوار ثابت

الروح تعلو محلقة في السموات 
سابحة فوق الغيوم 

تتحرر من جسد يشدها إلى تراب 
وهي تأبى إال أن تكون حرة 

من أي قيود ..ومن كل الهموم ..
ما همها ذاك الجسد ..

ناقصا..كامال كان ..أم تمأله السموم ..
هكذا الروح دوما تقاتل 
لتبق ما بين النجوم .....

تطير فوق العواصف واألمواج 
تتطلع إلى عدل يرفع الظلم 

عن كل مظلوم 
وتجود بكل العطايا 
للسائل والمحروم..

الروح تعلو محلقة في السموات 
سابحة فوق الغيوم 

جلسة أولية للنظر يف قضية حاكم دبي واألمرية هيا وبدء 
املعركة القانونية يف 11 نوفمرب

اكتشاف مضاد حيوي زراعي يف تربة غابة 
مكسيكية 

بنت  هيا  األردنية،  األميرة  مثلت    
الحسين، زوجة حاكم دبي، الشيخ محمد 
أمام  الثالثاء،  يوم  مكتوم،  آل  راشد  بن 
المحكمة العليا في لندن في أحدث جولة 
من المعركة القانونية بشأن رعاية ولديهما.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن األميرة هيا 
حضرت الجلسة األولية، بينما غاب عنها 
الشيخ محمد، ومثل مصالحه بالنيابة عنه 
المحامين في بريطانيا، ديفيد  أحد أكبر 

بانيك.
وأبلغ القاضي الصحفيين، حسب الوكالة، 
أن بوسعهم القول إن الجلسة األولية حدثت 
الثالثاء، لكن ال يسمح لهم بالكشف عن 

تفاصيل المرافعات القانونية.
في  كاملة  جلسة  تنعقد  أن  المقرر  ومن 
القضية بين حاكم دبي وزوجته، ابنة العاهل 

األردني الراحل، الملك حسين، واألخت غير الشقيقة لعاهل المملكة 
الحالي، الملك عبد هللا الثاني، يوم 11 نوفمبر، ومن المتوقع أن 

تستغرق خمسة أيام.
وخالل جلسة انعقدت في أواخر يوليو الماضي، طلبت األميرة هيا، 
في أول ظهور علني لها منذ مغادرتها اإلمارات قبل شهر من ذلك، 
طلبت من المحكمة حماية أحد ولديها من الزواج القسري، كما دعت 
إلصدار أمر "بعدم التعرض" يحمي من المضايقة أو التهديدات.

وقال الطرفان في بيان آنذاك إن المعركة القانونية تتعلق برعاية 
الطفلين جليلة )11 عاما( وزايد )7 أعوام(، وال تخص طالقا أو 

أمورا مالية.
وتزوج الشيخ محمد البالغ 70 عاما من عمره والذي يتولى أيضا 
منصب نائب رئيس اإلمارات ورئيس مجلس وزرائها، األميرة هيا، 
البالغة 45 عاما والتي سبق أن عملت عضوا في اللجنة األولمبية 
الدولية، في عام 2004، بينما كان يعتقد أنها الزيجة السادسة له، 

وأنجب الشيخ محمد أكثر من 20 ابنا من زيجات مختلفة.

  اكتشف العلماء مضادا حيويا جديدا 
تماما في تربة الغابات االستوائية المطيرة، 
يمكن لخصائصه الفريدة أن تتيح استخدامه 
في الزراعة لتصبح النباتات أكثر صحة.

وُعثر على المركب غير المعروف سابقا 
الغابات االستوائية في لوس  في أعماق 
توكستالس بالمكسيك، والذي أطلق عليه 
.)phazolicin( »اسم » الفازوليكولين

والكيمياء  الجزيئية  ويقول عالم األحياء 
الحيوية في جامعة روتغرز-نيو برونزويك، 
مقاومة  »إن  سيفيرينوف:  كونستانتين 
المضادات الحيوية تعد مشكلة كبيرة في 
الطب والزراعة، والبحث المستمر عن 
للغاية  مهم  أمر  جديدة  حيوية  مضادات 
مضادة  عوامل  إلى  يؤدي  قد  أنه  حيث 

للبكتيريا في المستقبل«.
وعثر على المضادات الحيوية الجديدة، في تربة وجذور الفاصوليا 
البرية المسماة Phaseolus vulgaris، ومن هنا حصلت على 

اسم phazolicin )الفازوليكولين(.
الببتيدات  من  فئة  هو  »الفازوليكولين«  أن  إلى  العلماء  ويشير 
المنتجة داخل »الريبوسوم )أحد المراكز المهمة في عملية تحويل 
المعلومات الوراثية إلى بروتينات مشفرة ضمن الصيغة الوراثية(، 
وباستخدام الكمبيوتر وتحليل المعلومات البيولوجية، أكد العلماء وجود 

»الفازوليكولين«، وكشفوا عن التركيب الذري للمضاد الحيوي.
يحتمل  التي  البكتيريا  يمنع  »الفازوليكولين«  إن  العلماء  ويقول 
أن تكون ضارة، من النمو في نظام جذور النباتات ذات األهمية 
الزراعية، وبالتالي فإنه سيساعد النباتات على النمو بشكل أقوى 

وأكثر صحة.
ويمكن في نهاية المطاف، خلط »الفازوليكولين« مع األسمدة في 
التربة، من أجل حماية البقوليات الفول والبازالء والحمص والعدس 
والفول السوداني وفول الصويا من البكتيريا الضارة، ما يزيد من 

إنتاجية هذه النباتات وقدرتها على مقاومة اآلفات.
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خلطات مبفعول سحري لتبييض الوجه والرقبة

عالج الشيب من دون صبغات

صحة قلبك من طعامك.. هذه األطعمة تغنيك عن الطبيب

رجيم صحي خلسارة الوزن من دون حرمان

زيت اجلوجوبا وفوائده للبشرة

بيـال حديـد يف عروض أسابيع املوضة.. جرأة وعصرية

الجوجوبا على مكّونات طبيعية تساعد في عالج    يحتوي زيت 
الكثير من مشاكل البشرة أبرزها مشكلة الجفاف التي تهدّد نضارتها 
وتفسح المجال أمام ظهور التجاعيد المبكرة. ويمتاز زيت الجوجوبا 
البشرة من  يساعد في ترطيب  ما  له،  البشرة  امتصاص  بسرعة 
الجوجوبا على خصائص مضادة  األعماق. كذلك يحتوي زيت 
لاللتهابات تحمي البشرة من التهيّجات واالحمرار الناجم عن بعض 
فوائد  مناسبةومن  استخدام مستحضرات غير  أو  الصحيّة  العوامل 
البشرة ما يحميها  انه يساعد في تجديد خاليا  أيضاً  الجوجوبا  زيت 
من أعراض الشيخوخة المبكرة. كما أنه يعالج مشكلة ظهور حبوب 

الوجه التي تفقد البشرة مظهرها المتجانس والنضر.
في ما يأتي بعض الخلطات الطبيعية التي يدخل زيت 

الجوجوبا الى تركيبتها:
كريم لتقشير البشرة

لتحضير هذا الكريم أنت بحاجة إلى كوب من السكر 
الناعم وثالث مالعق من المياه المعدنية وربع كوب 
الخالط  المكّونات في  الجوجوبا. ضعي  من زيت 
المزج على  ثم طبّقي  تمتزج جيداً  الكهربائي حتى 
قبل  دقيقتين  لمدة  التدليك  بشرة نظيفة ورطبة مع 

غسل الوجه بالماء الفاتر .
الوجه من األعماق  تنظيف  الخليط في  يساعد هذا 
العملية مرة  تكرار  بإمكانك  الميّت.  الجلد  وإزالة 

كل عشرة أيام.
كريم لتنظيف البشرة

الشوفان  كبيرتين من  ملعقتين  إلى  بحاجة  أنت  الكريم  لتحضير هذا 

الطبيعي وملعقة صغيرة من  العسل  ملعقة من  المطحون ونصف 
المكّونات جيداً  اخلطي  الورد.  ماء  القليل من  الجوجوبا مع  زيت 
كقناع على بشرة  حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه 

نظيفة لمدة نصف ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر.
اعتماده  يمكنك  البشرة وتطهيرها،  تنظيف  الخليط على  يعمل هذا 

مرة أو مرتين في األسبوع.
كريم لـ ترطيب البشرة

الشيا  إلى نصف كوب من زبدة  بحاجة  أنت  الوصفة  لتحضير هذه 
كبيرة من زيت  الهند وملعقة  كبيرة من زيت جوز  الذائبة وملعقة 
المكّونات  اخلطي  الالفندر.  الجوجوبا مع بضع قطرات من زيت 

جيداً ووّزعي المزيج على بشرة نظيفة واتركيها منقوعة لمدة نصف 
الوصفة  تكرار هذه  يمكنك  الفاتر جيداً.  بالماء  قبل غسلها  ساعة 

بأنّها »عمليّة، تتراكم  العالميَّة« السمنة،  ة  ف »منظَّمة الصحَّ    تُعرَّ
بالعديد من  فيها الدهون بشكل كبير ومفرط، ما قد يؤدي إلى اإلصابة 
القلب، وبعض  الدم، والمشكالت في  السّكري وضغط  األمراض، ومنها: 
أنواع السرطانات«. وتشير إحصائيَّات عالميَّة إلى أّن نسبة السمنة تزداد في 

المجتمعات العربيّة والغربيّة على السواء، عاًما بعد عام.
ر كتلة الجسم، أحد الوسائل السريعة الحتساب مستوى السمنة لدى الفرد،  مؤّشِ
)بالمتر  الطول  )بالكيلوغرام(/  الوزن  وذلك من خالل عمليَّة حسابيَّة بسيطة: 
المربّع(. إذا تجاوز الحاصل الرقمي 25 كغ/م2، فهذا يتطلَّب حتًما االنتباه إلى 
الفرد ال يمارس  إذا كان  باتّباع رجيم غذائّي صحّي، بخاّصة  الوزن، والبدء 

الرياضة.
من القواعد األساسيَّة لخسارة الوزن، أن ال يكون النظام الغذائي المتّبع قاسيًّا، 
ي يُساعد متتبعه في خسارة كيلوغرام  س الصّحِ علًما بأنَّ النظام الغذائي المخّسِ
بأثر  اتّباع حمية غذائيّة غير صحيّة تعود  بالُمقابل، يعود  فأكثر، كلَّ أسبوع. 
سلبي على جسم متتبعها، خصوًصا إذا كان صغير السّن، أو ُمصابًا بالسكَّري. 
وعلى الرغم من أّن أّي فرد يحصل على مراده في خسارة كيلوغرامات كثيرة، 
خالل وقت قصير من خالل هذه الحمية، بيد أّن الخسارة الفعليَّة، هي: مستوى 
الدهون. لكنَّ  للغاية من  الكتلة العضليّة، والماء من الجسم، ونسبة ضئيلة 
س الناجح، هي: ضمان خسارة الدهون، األمر  أساسيَّات النظام الغذائي المخّسِ
الذي يتطلَّب التحلِّي بالصبر، والتغيير الفعلي لنمط الحياة، وتحويله إلى نظام 

أكثر صّحة لضمان الحصول على النتائج المستدامة.
نصائح لخسارة الوزن بطريقة صحيّة

تنصح اختصاصيَّة التغذية سكينة القاضي األفراد الراغبين في خسارة أوزانهم 
بطريقة صحيَّة باتّباع النصائح اآلتية:

ة، فهي تزيد الشعور بالنشاط، وتجعلنا شبعانين  • الفطور: وجبة الفطور مهمَّ
نة من النشويات، والبروتينات،  ألطول وقت ممكن خالل النهار، إذا كانت مكوَّ
الفطور الصحيَّة قطعةً من  ن وجبة  والخضروات، والدهون الصحيَّة. تتضمَّ
الخبز المصنوع من القمح الكامل، وبعض األجبان البيضاء )أو اللبنة أو حبَّة 
من البيض المسلوق(، مع الخضروات، وبضع حبَّات من الزيتون )أو ملعقة 

صغيرة من زيت الزيتون(.
اليوم أمر ضروري  الوجبات على مدار ساعات  الوجبات: تقسيم  • تقسيم 
ط  لخسارة الوزن، فمن شأن التدبير المذكور أن يجعل المرء شبعانًا، وأن يُنّشِ
عمليَّة األيض خالل النهار. لذا، يُفضَّل تقسيم الطعام على ثالث وجبات أساسيَّة 

)الفطور والغداء والعشاء(، مع وجبتين خفيفتين )سناك(.
اليوميَّة من  المستهلكة: تختلف االحتياجات  الحراريَّة  السعرات  التقليل من   •
إلى الجنس، والعمر،  إلى آخر، ويرجع ذلك  الحراريَّة من فرد  السعرات 
الرغبين  باألفراد  لذا، يجدر  اليوم.  الحركة خالل  والوزن، والطول، وُمعدَّل 
في إنقاص أوزانهم، االنتباه الى السعرات الحراريَّة المستهلكة طوال فترة الـ 

»رجيم«.
الغذائي  النظام  للماء في إنجاح  الوافر  الماء بوفر: يُساعد االستهالك  • شرب 
بالشبع،  الشعوِر  بّثِ  إلى  ن مستوى األيض، باإلضافة  يُحّسِ س، فهو  المخّسِ
اليوم. كما أنَّ شرب  المستهلَكة خالل  التقليل من السعرات الحراريَّة  وبالتالي 

الماء قبل البدء بكّل وجبة أمر مستحب، لكونه يُساهم في إنقاص كم الطعام.
لبدء  الُمفضَّل  الغذائي  الشوربة الصنف  تعدُّ  الغداء:  • تراتب صنوف وجبة 
دة األلوان،  الغداء، لما تحتوي عليه من فوائد غذائيَّة، يليها طبق من السلطة متعدِّ

فالطبق الرئيس.
• زيادة األلياف المستهلكة: تشمل األلياف، 
والخضروات والفواكه والبقول، وهي تساهم في 

الشعور بالشبع لوقت أطول.
الرئيسة: يُفضَّل أن يحتوي ربع  الوجبة  • تقسيم 
النشويات بطيئة االمتصاص، والربع  الوجبة على 
اآلخر على لحوم قليلة الدهون، والنصف الباقي من 

الوجبة على الخضروات.
• التقليل من الدهون المشبّعة والسّكريات المستهلكة: 
التقليل من تناول  النظام الصحي،  من خطوات 
بالسّكريات،  الغنيَّة  السريعة، والعصائر  الوجبات 

والدهون المشبّعة.
تناول األطعمة  التقليل من  الطبخ: يجب  تقنيَّات   •
أو  المأكوالت عبر شيِّها أو سلقها  المقليَّة، وطهو 

تحميصها.
الغذائيّة على األطعمة  الملصقات  • االنتباه الى 
التي تحتوي  المأكوالت  المعلّبة: يُستحسن اختيار 
على نسبة دهون وسكريّات وصوديوم أقّل، وألياف 

أكثر، في الحصَّة.
• التخطيط المسبّق: يساهم التخطيط المسبق للوجبة 

في التقليل من فرص تناول الوجبات السريعة.
• التقليل من استهالك الملح: يشكو بعض األفراد البدينين من احتباس السوائل 
في أجسامهم، وهو ما يستدعي التقليل من الملح المستخدم في الطبخ، أو حتَّى 
من مصادره المخفيّة )المعلّبات وغيرها(، باإلضافة إلى زيادة الماء المستهلك، 

واستبدال الملح، باألعشاب والبهارات، إلضافة نكهات لذيذة إلى الوجبات.
• زيادة النشاط البدني المبذول: نصف ساعة من المشي، يوميًّا، كاٍف في هذا 

اإلطار.
معلوٌم أنَّ استشارة اختصاصّي التغذية ضروري، بغية تحديد البرنامج الغذائي 
المناسب لكّلِ فرد، وكّم السعرات الحراريَّة خالل النهار، ولو أنَّ النموذج اآلتي 
من اختصاصيَّة التغذية سكينة القاضي عامٌّ، ومناسب لألفراد الذين ال يشكون 
من أّي أمراض مزمنة، أو يرغبون في خفض كيلوغرامات قليلة من أوزانهم.

نموذج عن يوم من النظام الغذائي:

  ال نبالغ إن قلنا أن أكثر ما يثير حزن المرأة هو ظهور 
الشيب  المرأة أن  إذ ترى  خصالت بيضاء في شعرها، 
الجميلة ويساهم في إظهارها إمرأة  إلى إطاللتها  يسيء 
لذا سوف نوضح أسباب  كبيرة وغير معتنية بجمالها، 
ظهور الشعر األبيض غير التقدم في العمر وكيفية إخفائه 

بالطرق الطبيعية.
أسباب ظهور الشيب

نقص في فيتامين B12 والحديد والنحاس.
الضغوطات النفسية المتعلقة بالعمل أو العاطفة.

التدخين يتسبب في نمو الشعر األبيض أسرع بكثير.
الليزر قد يسبب  الوجه بواسطة  التعرض لعالج شعر 

الشيب المبكر.
 طريقة الزنجبيل إلخفاء الشيب

المكونات المطلوبة
كمية من الزنجبيل المبشور

القليل من الحليب

طريقة اإلعداد والتطبيق:
اخلطي الزنجبيل المبشور مع الحليب جيداً، حتى تتجانس 

المكونات.
طبقي الخليط على الشعر من الجذور لألطراف مع فرك 

الشعر جيداً.
اتركي الخليط على شعرك لمدة خمس عشرة دقيقة.

اغسلي شعرك جيداً وفروة الرأس بعد االنتهاء من النقطة 
المحددة.

خلطة زهرة الكركديه وزيت جوز الهند
المكونات المطلوبة: 3 مالعق كركديه مطحون

2 ملعقة زيت جوز الهند
طريقة اإلعداد والتطبيق:

اخلطي الكركديه مع زيت جوز الهند.
اتركيه لساعة ثم قومي باستعماله.

لمدة دقيقتين  التدليك  الرأس مع  الخليط على فروة  ضعي 
على األقل.

الخليط على شعرك  اتركي 
بعد التدليك لمدة 25 دقيقة.

بالشامبو  اغسلي شعرك جيداً 
والبلسم.

طريقة الريحان واكليل الجبل
المكونات المطلوبة:

أوراق  من  كوب  نصف 
الريحان المجففة

ملعقة كبيرة من إكليل الجبل
2 كوب من الماء الساخن
طريقة اإلعداد والتطبيق:

أحضري وعاء مناسباً ثم ضعيه على نار هادئة.
اخلطي الريحان مع إكليل الجبل والماء الساخن مع 

التقليب الجيد.
النار واتركيه  الوعاء ثم ضعيه على  الخليط في  أضيفي 

حتى تمام الغليان.

الغلق وضعي بداخلها  أحضري علبة زجاجية محكمة 
الخليط.

اغسلي فروة رأسك بالبلسم والشامبو.
جففي شعرك جيداً ثم طبقي الخليط على شعرك واتركيه 

حتى يجف.
احرصي على تكرار الوصفة حتى تالحظي الفرق.

األزياء  أكثر عارضات  من  كواحدة  اليوم  Bella Hadid تصنف  بيال حديد   
تشارك  كل موسم  وفي  العروض،  منصات  طلبًا على  واألكثر  العالم،  في  شهرة 
وباريس، وفي  لندن وميالنو  إلى  نيويورك  من  الموضة،  أسابيع  في  في مختلف 
عروض موسم ربيع وصيف 2020 شاهدنا بيال حديد في أسابيع الموضة تتألق 
والجريئة،  الشبابية  العصرية  التنسيقات  بين  تنوعت  التي  االطالالت،  بأجمل 

بالسهرات. الخاصة  الرسمية  والتنسيقات 
على منصات عروض أسابيع الموضة لموسم ربيع وصيف 2020، شاهدنا بيال 
السهرة  فساتين  في  منها  مميزة  اطالالت  في  تألقت  وقد   Bella Hadid حديد 
 Alberta فيريتي  ألبيرتا  من  كّل  مثل عرض  الرسمية  التصميمات  أو  الفاخرة، 
Ferretti، والنفان Lanvin، وأوف وايت Off White، ومنها في االطالالت 

 ،Brandon Maxwell ماكسويل  براندو  عروض  مثل  الكاجوال  الشبابية 
مثل  المألوف  عن  الخارجة  الغريبة  االطالالت  في  ومنها   ،Fendi وفندي 
عروض موسكينو Moschino، ومارك جايكوبس Marc Jacobs، وأيًضا في 
 ،Versace فيرساتشي  لدى كل من  والجريء،  األنثوي  الطابع  ذات  االطالالت 

.Mugler وموغلر 

للتبييض تساعدك على توحيد لون    وصفات مجربة و فعالة 
اتبعيها  الى نصائح  الوجه باالضافة  الرقبة و  جسمك و خاصة 
لجمال دائم تعرفي عليها حصريا على مجلة رجيم االولى عربيا 

في عالم الرشاقة الصحة و الجمال عبر المقال التالي.
أسرع 5 خلطات تبييض الرقبه و الوجه

الخلطة االولى:
ملعقة عسل طبيعى + 4 قطرات حليب .

الوجه ونفركه بعد 10 دقائق.  الخليط على  نخلط جيدا ونفرد 
نشطف بعدها بالماء البارد ونمرر مكعب ثلج على المكان.

ستالحظين بياضا ورطوبة خارقه للعادة. أ ضف لذلك هذا الخليط 
مغذ للبشرة لشد التجاعيد.

الخلطة الثانية:
الستريك وهو  الليمون يحتوي على حامض   : الليمون  عصير 
عامل تبييض طبيعي , و أيضا فيتامين C الموجودة في الليمون 
. وبالتالي،  البشرة  الميتة وتفتيح لون  الخاليا  إزالة  يساعد على 
العنق او  الداكنة من منطقة  البشرة  لتفتيح  الليمون  يمكن استخدام 

الرقبة .
الطريقة :

الليمون على الرقبة باستخدام  وضع عصير 
كرات القطن , و إذا كان لديك حساسية في الجلد 
بالماء , ويترك لمدة  الليمون  ، يخفف عصير 
. والتأكد من  البارد  بالماء  20 دقيقة ثم يغسل 
عدم تعريض الرقبة ألشعة الشمس المباشرة بعد 

وضع عصير الليمون .
ثمة خيار آخر هو مزج أجزاء متساوية من 
عصير الليمون وماء الورد ووضعه على جميع 

أنحاء منطقة الرقبة قبل الذهاب إلى السرير .
يكرر يوميا لمدة شهر تقريبا لرؤية نتائج 

ملموسة .
الخلطة الثالثة:

البيض وزيت الزيتون: مقادير الخلطة : 2 صفار بيضة + بعض 
النقاط من زيت الزيتون + ماء أكسجين + صبغة جاوي.

الزيتون وصبغة  البيض مع زيت  طريقة االستخدام : يمزج 
لمدة 20  الرقبة  الخليط علي  ثم يوضع  الجاوي بشكل جيد ومن 
الخلطة باستخدام قطنه مشبعة بماء األكسجين.  ثم تمسح  دقيقة 

وتستخدم هذه الطريقة مرتين باألسبوع.
الخلطة الرابعة:

الدقيق واللبن: مقادير الخلطة : حليب + 2 ملعقة دقيق + عصير 
ليمونة.

المقادير بشكل جيد بحيث  يتم خلط جميع   : طريقة االستخدام 
يضاف الحليب إلي الدقيق أوالً ومن ثم يتم إضافة عصير الليمونة. 
بعد ذلك تفرد الخلطة علي الرقبة وتترك لمدة 20 دقيقة ثم تشطف 

الرقبة بماء الورد. وتستخدم هذه الوصفة مرتين في األسبوع.
الخلطة الخامسة:

صودا الخبز : صودا الخبز يعمل كمقشر طبيعي ويطهر البشرة 
ويزيل السواد ، والبقع , وقد ثبت أن مزيج صودا الخبز مع الماء 

فعال جدا في إزالة فرط التصبغ التي يتشكل حول الرقبة .
الطريقة :

لتكوين  الماء  الخبز مع ملعقة من  مزج ثالثة مالعق من صودا 
عجينة سميكة . وضع المعجون على الرقبة وتركها حتى تجف . 

غسله بعد بضع دقائق .
الرقبة في غضون  لتعزيز بشرة  بذلك مرتين في األسبوع  القيام 

أسابيع قليلة .
باالضافة الى الوصفات التالية لتبييض الوجه:

الخلطة األولى : المكونات:
كمية من البقدونس . كمية من البابونج .

الطريقة:
نضعها في ماء ونغليها معاً، ونتركها حتى تبرد قليالً .

بأخذ قطع منه، وتغميسها في مغلي  نأتي بقطن نظيف، ونبدأ  ثمَّ 
البقدونس والبابونج، ونمسح الوجه بها عدة مرات، ومن ثمَّ نغسل 

الوجه .
هذِه الوصفة مفيدة لتفتيح البشرة، وللتخلص من الدهون الزائدة في 

الوجه؛ لذلك تُستعمل كعالج لحب الشباب .
الخلطة الثانية : المكونات:

القليل من زيت الترمس . القليل من زيت الخروع .القليل من زيت 
اللوز الحلو . القليل من زيت الورد .

الطريقة:
بها، وتركها على  ثمَّ عمل مساج   . السابقة  المكونات  نقوم بخلط 

الوجه .

تستعمل هذِه الخلطة ليالً، وهي مفيدة لتفتيح وشد البشرة .
الخلطة الثالثة : الطريقة:

نحضر حبة خيار، ونقوم ببرشها، ثمَّ نضربها في الخالط، بعد ذلك 
نقوم بتصفية الخليط من الشوائب .

نخلط العصير الناتج بكمية من بودرة األطفال .
ثمَّ نأخذ كمية من الخليط السابق، ونعمل فيه مساج للوجه، ومن ثمَّ 

نزيل الشوائب الزائدة .
الخلطة الرابعة : المكونات:

الجاف . وكمية من  الحليب  نحضر كوب شمينت . وكمية من 
الترمس المطحون .

الطريقة:
نخلط المكونات السابقة، ونضعها على الوجه حتى تجف .

ثمَّ نقوم بفركها وإزالة الزوائد .
الخلطة الخامسة : المكونات:

. ملعقة  المطحون  الرز  المطحونة . كمية من  الحلبة  كمية من 
صغيرة طحين . ملعقة صغيرة نشا .ملعقة صغيرة حليب جاف . 

كمية من ماء الورد للعجن .
الطريقة:

الوجه بعد تنظيفه جيداً،  السابقة، ونفردها على  المكونات  نخلط 
نتركها مدة عشرين دقيقة .

نالحْظ أنها جفت على البشرة، نقوم بفركها بلطف، ثمَّ نغسل الوجه 
بماء بارد . هذِه الخلطة فعالة في تقشير وتفتيح وتنعيم البشرة .

 النظام الغذائي المتوازن من أبرز السبل الصحية التي تضمن الحفاظ على صحة القلب، والوقاية من تعرضه 
للعديد من األمراض الخطيرة التي قد تشكل تهديداً حقيقياً على حياة اإلنسان، بما في ذلك ارتفاع الكوليسترول 

الضار، وما يرافقه من تصلب في الشرايين، وانسداد في األوعية 
القلبية، مما يستدعي  بالجلطات والسكتات  الدموية، واإلصابة 
المخاطر، وعلى  التي تحد من هذه  البحث عن األطعمة  ضرورة 

رأسها الفواكه والخضراوات الغنية بالعناصر األساسية.
المفيدة  الفاكهة والخضراوات  أنواع  يلي سنستعرض بعض  وفيما 

للقلب وما القيمة الغذائية لكل نوع:
التفــاح

بأمراض  يقي من اإلصابة  تفاحة يومياً  الدراسات أن أكل  أثبتت 
القلب ويعمل على تخفيض نسبة الكولسترول في الجسم.

وهذا ما توصلت إليه دراسة طبية أجريت في واشنطن على 160 
سيدة تم اختيارهن لتناول التفاح بشكل كبير خالل فترة 12 شهرا، 
الدم قد  الكلية في  الكولسترول  المدة ُوجد أن نسبة  وبعد مرور 
انخفضت بمقدار 14% وكذلك انخفضت نسبة الكولسترول الضار 
LDL بمقدار 23%، حيث يعمل التفاح على تنظيم مستوى السكر 

في الدم، كما أنه يقلل فرص اإلصابة بالسرطان ويحمى الرئتين.
كما أن قشر التفاح يحتوي على مواد مضادة لألكسدة لذا فتناوله يقي 

الكوليسترول  التي تقلل من امتصاص  الغذائية  بالسرطان، باإلضافة إلى احتوائه على األلياف  من اإلصابة 
من األمعاء والجهاز الهضمي فهو بمثابة مضاد لألكسدة تقيك من اإلصابة بجلطات األوعية الدموية وجلطات 

القلب.

المــوز
يعمل الموز على تعديل مستوى السكر في الدم إلى المستويات الطبيعية، كما أنه يساعد على فقد الوزن عن 

طريق إبطاء عملية تفريغ المعدة من الطعام لذا فهو يقلل الشهية.
القلب وهو  ويحتوي الموز أيضاً على عنصر مهم لصحة عضلة 
البوتاسيوم، فهو يعمل على المحافظة على ضربات القلب بصورة 
طبيعية، ومد عضلة القلب بالدم المحمل باألوكسجين بصورة كافية.

الخضراوات الخضراء الورقية
بأنواعها  السبانخ والجرجير والفجل والبروكلي والخس  من  بدءاً 
الدراسات أن  أثبتت  كلها خضراوات خفيفة السعرات، حيث 
يقلل من خطورة اإلصابة  الغذائي  وجودها بكثرة في نظامك 
القلب باألخص؛ وذلك ألنها مليئة  القلب وسرطان  بأمراض 

بالبوتاسيوم وحمض الفوليك.
الورقية في  تلك الخضراوات  فحصة واحدة يومياً على األقل من 
القلب بنسبة  يقلل من فرص إصابتك بأمراض  الغذائي  نظامك 

.%11
الطمــاطم

الطماطم غنية بالفيتامينات باإلضافة ألنها تعتبر منقية للدم فتناولها 
طازجة بدون طهي أفضل لقلبك.

األوميجــا 3
تناول الطعمة الغنية باألوميجا 3 كاألفوكادو والتونة والسلمون والبيض والخرشوف يقلل من خطورة اإلصابة 

بالسكتات القلبية المفاجئة لذا احرص على تناولها دائماً.
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»املمر« املصري يعود للصدارة 
بذكرى 6 أكتوبر

  الناقدة أحالم األسيوطي

  بدأ النجمان أحمد فهمى وأكرم حسنى، 
التحضير لمسلسل جديد يخوضان به 
المقبل، ليعودان به  السباق الرمضانى 
الدراما بعد عامين من  فى  للعمل سوياً 
تقديمهما »ريح المدام« فى شهر رمضان 

.2017
واستقروا على سيناريو »تيمون وبومبا« 
للسيناريست أيمن وتار، وسيكون من 
إنتاج شركة  الجندى ومن  إخراج أحمد 
سينرجى،سيعتمد العمل على الحلقات 

المنفصلة المتصلة.
يشار إلى أن أحمد فهمى، شارك في 
السباق الرمضانى الماضى بمسلسل »الواد 

سيد الشحات« من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم 
خطاب، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى، وجمع »فهمى« وهنا 

الزاهد للمرة األولى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن »توتا«.

الماضى بعدما قدم آخر  الدراما فى رمضان  أما أكرم حسنى فغاب عن 
أيمن وتار، ومصطفى حلمى، وإخراج  تأليف  أعماله مسلسل »الوصية« 
أمين، وريم مصطفى، وبيومى  الحلفاوى، وشارك فى بطولته أحمد  خالد 

فؤاد وعارفة عبد الرسول وعدد من ضيوف الشرف خالل الحلقات.

نادي احترام المشاهد:

يامسني صربي: »قررت اهلجرة 
وسأعتزل الفن قريًبا 

حممد فراج: حققت حلمي مع شريف عرفة 
وكنت بقوة 10 أسود خالل تصوير »املمر«

أمحد فهمى وأكرم حسنى يعودان 
بـ »تيمـون وبـومبا« يف رمضـان 2020

الفنان الذي اثر يف الشعب 

 تصدر فيلم »الممر« شاشات العرض بمناسبة ذكرى 
التواصل  تفاعل معه رواد  6 أكتوبر في مصر. كما 
ثاني أعلى  الترند. وحقق  قائمة  االجتماعي متصدرا 

إيرادات في موسم عرضه في عيد الفطر 2019.
ويوثق فيلم »الممر« مرحلة من تاريخ مصر، تبدأ من 
القوات  أعقاب نكسة 1967، حيث يؤرخ الستعادة 
تنفيذ  الثقة في رجالها، والبدء في  المسلحة المصرية 
عمليات موجهة ضد اإلسرائيليين في سيناء، والتي 
العدو  التي سعت الستنزاف  عرفت بحرب االستنزاف 
اإلسرائيلي قبل توجيه ضربة قاضية له في حرب 

أكتوبر 1973.
إنه قدم شخصية الضابط، وهي  الفنان أحمد عز  قال 
الفيلم واجبا وطنيا، ألن كل  شخصية درامية، واعتبر 
فنان له دور في حياة وطنه، والفن أكثر طريقة تعبر عن 

أي حقيقة بمنتهى السهولة.
الفيلم  التي شجعتني في  العوامل  أنه »من أهم  وأضاف 
المخرج شريف عرفة  الفنية، حيث استخدم  التقنيات 
أحدث تقنيات في المعارك والتفجيرات والصورة وكل 
بتقتنيات  الحرب  فيلما عن  أننا قدمنا  شيء، وهذا يعني 

2019 وهذا شيء غير مسبوق«.

الـ 49،  بـ عيد ميالده  ديمون   العالمى مات  الممثل  احتفل مؤخراً    
حيث ولد في 8 أكتوبر من 1970، بـ كامبريدج، فى والية ماساتشوستس 
األمريكية، واشتهر ديمون بإدواره في العديد من األفالم العالمية المختلفة، 
أو  بافتا  أو  أوسكار،  المختلفة سواء  الجوائز  العديد من  إلى  باإلضافة 

غيرهم.
وينتظر ديمون طرح فيلمه الجديد  Ford v Ferrari، الذى يقوم ببطولته 
جنبا إلى جنب مع  كريستيان بيل ومارك ويلبيرج، جنبا إلى جنب باقى 
نوح  لوكاس،  برنثال، جوش  بالفي، جون  كايتريونا  العمل وهم  فريق 
إيان هاردينج، واالس  ليتس،  تريسي  فيلد،  ماكينون، ج  جوبي، راي 
الثالثى  الفيلم من إخراج جيمس مانجولد، وتأليف  ناش،  النجهام، وايت 
جيز بتروورث، جون هنري بتروورث، جيسون كيلر. ومن المقررطرح 
الفيلم الجديد في دور العرض في 15 نوفمبر القادم، ويسرد الفيلم قصة 
حياة دامون كارول شيلبي، السائق األمريكي األسطورى، الذى كان يعمل 
لحساب شركة فورد فى تلك الفترة لتصنيع سيارة تتغلب على فيراري فى 
سباق السيارات الشهير لومان عام 1966، ويشاركه على الجانب األخر 
كين مايلز الذى يجسد شخصيته »بيل« وهو سائق بريطانى متمرد يقود 
سيارة فيراري ويسطرعلى السباق، ومن المتوقع أن يحصل الفيلم الجديد 

على العديد من الجوائزأهمها جوائز األوسكار.
وكان قد كشف الممثل األمريكي مات ديمون أن المخرج جيمس كاميرون 
عرض عليه دور البطولة في سلسلة أفالم Avatar، باإلضافة إلى ٪10 
مليون دوالر حالياً  الـ 250  والتى تصل حوالى  الفيلم  إيرادات من  من 
المشاركة في  ديمون رفض  أن  إال  الدور،  وذلك فى حالة موافقته على 

.»metro« العمل، وبالتالي فإنه اآلن يشعر بالندم، حسبما نشر موقع
وقال ديمون إنه أكثراألشخاص خسارة على األطالق، حيث أنه كان من 

الممكن أن يجنى 250 مليون دوالر من وراء السلسلة.
وتصدر فيلم Avatar صدارة األفالم األعلى ربحاً على مستوى العالم ، 
حتى طرح الجزء الرابع واألخير من Avengers الذى طرح تحت اسم 

.Avatar  وذلك بعد 10 سنوات من طرح ،Avengers: Endgame

المصري محمد فراج، إن مشاركته في  الفنان  قال   
قلبه وأنه يعتبره  فيلم “الممر”، له مكانة خاصة في 
إنجاز قومي، مثل محمد صالح بعد أن أدخل مصر 

كاس العالم.
وأضاف، خالل مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار”، 
مع اإلعالمي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية “النهار”: 
“إذا كان هناك أي إشادة بالفيلم فإن السبب فيه هوشريف 
عرفة، والمنتج هشام عبدالخالق، النهما سبب خروج 
الفيلم بهذه الروعة ألنهم يحبون شغلهم جدًا ومصدقين به 

ولو كان هناك أشخاص غيرهما فما كان هذا النجاح”.

وتابع: “اشتغلت على الشخصية مع أستاذ شريف، 
العمل معه  ووافقت عليها دون معرفة تفاصيلها ألن 
كان حلم لي منذ الطفولة والحمد هلل تحقق حلمي، ولدي 
انتابني  أصول صعيدية، وألول مرة أمثل صعيدي، 
فالكل كان  الناس بال استثناء،  أنا وكل  قوة 10 أسود، 

مستميت حتى يخرج هذا الفيلم بهذا الشكل”.
واستطرد: “إن الفنان األردني إياد نصار، نجح في دوره 
بشخصية اإلسرائيلي بشكل كبير وذلك بسبب أنه لديه 
خلفية كبيرة بالتاريخ وذلك بسبب األردن وقربها من 

اإلسرائيلين”.

  على ما يبدو أن الفنانة المصرية ياسمين صبري 
تحرص في اآلونة على األخيرة على التواصل مع 
جمهورها بطريقة أقرب من السابق، حيث فتحت 
المجال مؤخًرا لمتابعيها لطرح األسئلة التي تجول 
في خاطرهم حول حياتها ومسيرتها الفنية في مصر 

وذلك من خالل حسابها على إنستجرام.
ومن خالل إجاباتها على أسئلة متابعيها، كشفت 
تفكر في ترك مصر  أنها  النجمة ياسمين صبري 
أنها  قريبًا وتنوي االستقرار في بريطانيا، حيث 

تسافر كثيًرا إلى لندن وهي من ضمن المدن األحب 
التمثيل في  أنها ستترك  إلى  قلبها، باإلضافة  إلى 
العائلية وإنجاب  الحياة  وقت مناسب والسبب أن 

األطفال أهم لديها من النجومية والشهرة.
ياسمين صبري مسلسل  إلى أن آخر أعمال  يشار 
»حكايتي« والذي خاضت فيه سباق رمضان 
الماضي 2019، وشاركها في العمل كل من وفاء 
الوسط  النجوم في  عامر وأحمد بدير وعدد من 

الفني المصري.

  أقلقت الفنانة المصرية سوسن بدر محبيها خالل الفترة الماضية، وذلك بعد اعتذارها 
لعملية جراحية  العام بسبب إجرائها  لهذا  السينمائي  الجونة  المشاركة في مهرجان  عن 

دقيقة في ركبتها، وهو ما تطلب منها أن تحصل على استراحة لمدة كافية حتى تتعافى.
التواصل عن تحسن حالتها الصحية  النجمة سوسن بدر لجمهورها على مواقع  كشفت 
وأعلنت عودتها للعمل من جديد حيث أنها تشارك في تصوير مشاهد لها في أحد األعمال 
الجديدة، فعلقت قائلة: » تاني تاني رجعنا للشغل تاني، ألف حمد وشكر ليك يارب بروفات 

مسلسل جديد ادعولنا«.
وكانت سوسن بدر قد شاركت في موسم رمضان 2019 من خالل مسلسل »زي الشمس« 
والمقرر أن تشارك في جزئه الثاني للموسم القادم، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، 

ريهام عبد الغفور، أحمد السعدني، جمال سليمان وغيرهم من النجوم.

باسم سمرة  يظهرالفنان    
أحداث  كضيف شرف خالل 
فيلم »أشباح أوروبا« مع النجمة 
هيفاء وهبى، حيث  اللبنانية 
العمل  فى  مشاهده  صور سمرة 
قبل يومين، فيما يواصل أبطال 
بشكل  الفيلم تصويرالمشاهد 
مكثف لعرضه فى موسم إجازة 
منتصف العام الدراسى 2020.
الثالث  التعاون  الفيلم  ويسجل 
وباسم سمرة  هيفاء وهبى  بين 
فيلم »حالوة  قدما سوياً  بعدما 
إخراج  روح« عام 2014 
العزيز، ومسلسل  سامح عبد 
»مولد وصاحبه غايب« عام 

2015 بمشاركة فيفى عبده وحسن الرداد وإخراج شيرين عادل.
اسم »عقد  يحمل  كان  بعدما  للفيلم  النهائى  االسم  أوروبا«  »أشباح 
فاروق وسيناريو  كريم  االسكندر«، وهو قصة  الخواجة« و«حجر 
محمد  وإخراج  يسرى  السعد وشريف  أبو  أمين جمال ومحمد  وحوار 
أحمد  البطولة  فى  االخراجية، ويشارك  تجاربه  أولى  فى  حماقى 
الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة والسورى معتصم النهاروعدد 

من ضيوف الشرف.
 5 بعد غياب  السينما  إلى  أوروبا«  »أشباح  بفيلم  وهبى  هيفاء  وتعود 
سنوات منذ تقديمها فيلم »حالوة روح« مع المخرج سامح عبد العزيز 
فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم »خير وبركة« مع على ربيع ومحمد 
أيضاً  مشاركتها  إلى  إضافة  الماضى،  قبل  العام  »توتا«  الرحمن  عبد 
كضيفة شرف خالل حلقتين من مسلسل »الواد سيد الشحات« مع أحمد 

فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.

   توفي الفنان طلعت زكريا، مساء يوم 
الثالثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر 
يناهز 59 عاما، إثر تدهور حالته الصحية 

ودخوله أحدى مستشفيات 6 اكتوبر.
وقد تم تشييع جثمانه يوم األربعاء من 
مسجد العمري بمنطقة العطارين في 

محافظة االسكندرية.         
ولد الفنان الراحل طلعت زكريا في مدينة 
اإلسكندرية عام 1960، وأصيب عام 
2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ 
لكنه تعافى  إلى إصابته بغيبوبة  مما أدى 

منها الحقا.
ومن أشهر األعمال السينمائية التي 
الفيل  الراحل، أفالم،  الفنان  شارك فيها 
الحي  الريس، وقصة  المنديل، وطباخ  في 

العاطفي، وحاحا وتفاحة،  الحب، وحريم كريم، وسيد  الشعبي، وكالم في 
فيه، وإوعى  العربي وصل، وأبو علي، وعوكل، وغبي منه  أبو  والسيد 

وشك، وحرامية في تايالند.
وكان آخر أعمال طلعت زكريا السينمائية فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” 

والذي تم طرحه في دور العرض السينمائي في ديسمبر 2017، وشارك 
في بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد، 
فيلم جديد  انتهى طلعت مؤخرا من تصوير  وإخراج محمد سعيد، كما 
بعنوان “الموقف” بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج 

ممدوح زكى.

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع املرض 
عن 59 عاما

باسم مسرة ضيف شرف هيفاء وهبى فى فيلم 
»أشباح أوروبا«

  القاهرة: على أبو دشيش: 
 منذ أن انطلق العرض الخاص بفليم الممر الذي يجسد 
الوطني  العمل  بهذا  الجميع  ملحمه وطنيه حقيقة؛ أشاد 

الذي يقدم فتره هامه في التاريخ المصري العريق 
أبهار الشعب المصري  الممر  فيلم  ابطال   واستطاع 
الذي يستحق جائزة االوسكار  العمل  جميعا في هذا 

بكل جدارة.
المتميز أحمد فاروق فلوكس  الممثل  واستطاع 
العاشق  الوطني  المصري  الضابط  ان يجسد دور 
إلي  المصري  الشعب  يؤثر في جموع  لبالده؛ وأن 
مباشره  الفليم  بعد عرض  الجميع  البكاء؛ وحدثني  حد 
الفيلم  ابطال  اداء وتألق  المصري عن  التلفزيون  علي 

وخاصه النجم المتألق أحمد فاروق فلوكس؛ وانا اري 
يستطعون بحق  العالمي  الطراز  لدينا نجوم علي  ان 
لهم  اإلمكانيات  توفير  القمه والبد من  الي  الوصول 
لتحقيق اكبر قدر من التألق الن لديهم الموهبه الحقيقه 
النجوم  فلوكس وغيره من  أحمد  المتميز  النجم  مثل 

المصريين 
وهو ابن الفنان الكبير فاروق فلوكس والذي تخرج من 
كلية اإلعالم في جامعة القاهرة واتجه إلى التمثيل الذي 
أحبه منذ طفولته؛ ولم يعتمد على عالقات والده بالوسط 

الفني بل حاول شق طريقه بنفسه. 
أثر وابكي الشعب  التمثيل فنان  أحمد فلوكس دينامو 

المصري.

سوسن بدر تطمئن حمبيها وتعلن عودتها للعمل بعد 
إجرائها جراحة دقيقة يف ركبتها 

 28/9/1970 الناصر في  الرئيس جمال عبد  الفيلم بوفاة  يبدأ  الموضوع: 
وتعين السادات )أحمد زكي( نائبه خلفاً له. 

 – الجيش  في  كضابط  شبابه  ثم  طفولته  السادات  يتذكر   “ باك  فالش   “
ومقاومته ضد الفساد واإلنجليز واشتراكه مع الضباط األحرار لطرد الملك، 
ثم كيف كانت الصراعات الصغيرة بين الضباط لالستيالء على أي شئ 
يحصلون عليه – ثم أحداث تأميم القناة والعدوان الثالثي ثم نكسة 1967، ثم 

وتولية  ناصر  وفاة 
للرئاسة  السادات 
على  والقضاء   –
 – القوى  مراكز 
لحرب  وتخطيط 
أكتوبر، االنتصار، 
السالم  معاهدة 
 – إسرائيل  بزيارة 
دافيد  كامب  اتفاقية 
– موقفه تجاه الشاه 

ثم وفاة السادات.
والنقد:  التحليل 
مأخوذة  القصة 
عن  البحث   “ من 
للرئيس   “ الذات 
 “ و  السادات  أنور 
مصر”  من  سيدة 
السادات  لجيهان 
وحوار  وسيناريو 
بهجت  أحمد 
زكي  أحمد  إنتاج 
التليفزيون  مع 
أحى   – المصري 
في  عمل  من  كل 

مثل  كبيرة  بشخصية  ويليق  المصرية  للسينما  فيلم مشرف  فهو  الفيلم  هذا 
الرئيس أنور السادات وتحية خاصة ألحمد زكي إلنتاج عمل ضخم وجاد 
القيام ببطولته وجسد الدور بصدق  على هذا المستوى من االتقان وأيضا 
السادات  الممثل أحمد زكي  وتعيش داخل شخصية  تنسى  وأمانة فجعلك 
جديداً  رصيداً  فأضاف  الممثل.  وظيفة  هي  وهذه  االقتناع  إلى  يؤدي  مما 
إلى أعماله. وقد لعب من قبل دور عبد الناصر في “ ناصر 56 “ اخراج 
يحى العلمي. فهو الممثل المصري الذي خلد الرئيسين ابطال ثورة يوليو 

وخلد بهما.
وقد قسم السيناريو الفيلم إلى ثالث مراحل: أواًل السادات في شبابه قبل ثورة 
يوليو وصراعه مع االنجليز وحلفائهم مثل )أمين عثمان(. وكفاحه المرير 
من أجل البقاء. ثانياً: زواجه من جيهان التي احبته رغم الظروف الصعبة 
ثم اشتراكه مع الضباط األحرار لطرد الملك. ثالثا: توليه الحكم بعد وفاة عبد 
الناصر. وفي الثالث مراحل نجد شخصية السادات شخصية قوية اإلرادة 
ذات قوام متماسك، صلبة تسير بالمعركة إلى نهايتها المنطقة المعقولة – 
وقد أطهر السيناريو السادات بصورة واقعية أكثر منها مثالية ، فهو يكافح 
من أجل مبدأ ويدخل السجن في زنزانة 54 )حبس انفرادي( التي اتاحة له 
التفكير. فهو وإن كان بسيطاً في تصرفاته ولكنه عميق في تفكيره – وهو 
يعلم بالصراع الكبير الذي يواجه، وهو لبعد نظره، يمسك زمام المواقف 
الصغيرة  الصراعات   1-  : مثل  ادراكه  حوله  من  يستطيع  ال  ما  ويدرك 
الوقت  في  بينهم  من  وانسحابه  األزمة   له  سببت  التي  األحرار  للضباط 
فاستعمل  الحكم،  توليه  بعد  الناصر  لعبد  لحبه  الشعب  تهدئة   2- المناسب. 
السادات الحكمة بطلب وقوف كل الناس دقيقة حداداً عليه وفي وسط خطابه 
قال: “ كلنا عبد الناصر الذي لم يمت “ فكسب الشعب في صفه. -3 كان 
رؤيته   4- استقالتهم.  على  والموافقة  القوى  مراكز  تفعله  بما  وعي  على 
البعيدة لتحضير حرب أكتوبر ووصل للذروة في التخطيط للداخل والخارج 
للتمويه بشئ والفعل على شئ آخر وهو الالحرب والال سلم. -5 ثم اتخاذ 
القرار بالقيام بحرب أكتوبر وعبور القناة حتى تم النصر. -6 ولم يكتفي 
بهذا ووجد أن الحل القرار السالم هو ذهابه آلخر العالم ويقصد إلى قلب 
إسرائيل بدال من اتخاذ وسيط بينهما. 7 – وبحكمة السادات أعاد أراضي 

مصر كلها مثل ما كانت قبل 1967.
نجد في شخصية السادات رجال حكيماً متنوراً سبق جيل الرواد. وأتمنى أن 
يرى هذا الفيلم المسئولون في األراضي المحتلة حتى يتعلموا من السادات 
ويتخذوه قدوة للنجاح )إذا أرادوا فعال السالم(. فقط: شخصية جيهان كانت 

باهتة وهامشية لم نرى أي فعل إيجابي لها.
اإلخراج: لمحمد خان تحية لهذا المخرج الذي أخذ على عاتقه اخراج فيلما 
مشرفاً موضوعاً وانتاجاً وتمثياًل واخراجاً. وقد قدم مجموعة كبيرة تمثل 
األحداث  لتدعيم  التسجيلية  المواد  مزج  وقد  للجيل.  المختلفة  الشخصيات 
كاتب  مع  الفيلم  اخراج  تطلب  وقد  واحداً.  نسيجاً  أصبحا  حتى  الدرامية 
التاريخية  واألحداث  الوقائع  عن  البحث  في  كبيراً  مجهوداً  السيناريو 
الدرامي  السيناريو  نسيج  في  ادخالها  ثم  وتنظيمها  وتخطيطها  واعدادها 
طرد   – هتلر   – تشرشل  المثال  سبيل  على  وتأخذ  متكامال  كال  لتصبح 
الملك فاروق – وفاة عبد الناصر – مساندة الشاه الذي ساعدنا في اكتوبر 
بتقديم البترول لنا – توقيع معاهدة السالم مع كارتر ومناحم بيجين – ألخ 
... وظهرت هنا دقة المونتاج خاصة في خطاب السادات في الكنيست – 
الماضي  القرن  في  مصر  مراحل  التلمساني  طارق  كاميرا  واستعرضت 
والديكورات  والقصور  المعسكرات  ولقطات   – للسادات  مكبرة  بكادرات 
لموت  األخيرة  اللقطات  وكانت   – الفيلم  وموضوع  يتالئم  بما  المتوسطة 
السادات بالتصوير البطئ من أجمل ما عبرت الكاميرا من معنى بليغ أن 
بأن  الفيلم  اكملت رسالة  الحرب والسالم وبذلك  الرئيس يسقط في ذكرى 

فداء الروح كان ثمن السالم.

نقد فيلم: أيام السادات  
)في ذكرى انتصارات أكتوبر(
فداء الروح كان ثمن السالم
تحية لكل العاملين لهذا الفيلم

»مات دميون« ينتظر عرض فيلمه اجلديد 
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لو لم يأِت الخريف فما 
عرفنا قيمة الربيع

صورة وتعليق



 )SPVMٍ( منعت يوم اإلثنين ، شرطة مونتريال  
عضو مجلس البلدية ، عبد الحق صاري، من حضور 
الندوة الصحفية التي أعقبت نشر تقرير كشف أن 
السود والسكان األصليين والشباب العرب يعانون 
النظامي بسب االنتماء العرقي« من  من »التحيز 

قبل أعوان شرطة المدينة.
وقال عضو مجلس بلدية مونتريال إن الشرطي منعه 
من الدخول بحجة أنه ليس صحفيا. وفي مقابلة أجريتها 
معه عبر الهاتف أّكد عبد الحق صاري أنه »ليس 
هناك أي أمر بمنع عضو في المجلس البلدي من 

الحضور. وهذا أمر غير مقبول.«
أّن في ذلك مفارقة، كون  المراقبين  ويرى بعض 
عبد الحق صاري المغربي األصل، يشغل منصب 
نائب رئيس لجنة السالمة العامة في مدينة مونتريال. 
 Ensemble وهوينتمي لحزب المعارضة في البلدية

.Montreal
وتمّكن صحفي من هيئة اإلذاعة الكندية من تسجيل 
المالسنة التي وقعت بين عبد الحق صاري وأحد 

أعوان الشرطة. وتفاعل رواد موقع التواصل 
اإلجتماعي على تويتر وفيسبوك مع فيديو 

الحادثة.
»إذا كنتم تريدون القيام بعمل حول التنميط 
العنصري، فقد أخطأتم هدفكم!«، عبد الحق 
صاري متحّدثا إلى الشرطة التي منعته من 

دخول القاعة
ورفضت شرطة مونتريال التعليق على 

الحادث إلى اآلن.
في  اإلثنين  نُشرت  التي  الدراسة  وتُشير 
مقّر شرطة مونتريال بأنه فيفي حين زادت 
االستجوابات بشكل عام بنسبة 143 ٪ خالل 
هذه الفترة )من 19.000 إلى 45.000( ، 

ارتفع بشكل أكبر عدد تلك التي تستهدف غير البيض.
ويشمل ربع هذه االعتقاالت أشخاًصا سود، بينما 

يمثلون أقل من ٪10 من سكان مونتريال.
وفيما يخص الشباب العرب الذين تتراوح أعمارهم 
بين 15 و 24 سنة،  فهم أكثر عرضة لالستجواب 

بأربعة أضعاف من الشباب البيض، وفقا للتقرير.
ويقول عبد الحق: »طلبي الوحيد هو اإلعتذار، ليس 
لشخصي بل للمواطنين الذين انتخبوني وألعضاء 
المجلس البلدي. ألن ما وقع قد يحدث ألي عضو 
آخر. هذا أمر خطير واألخطر منه هو التقرير الذي 

كشف عن تعامل الشرطة مع المواطنين.«

  تعّهد عمداء شبكة المدن  المعروفة 
مدنهم  تكون  بأن    »40 باسم »سي 

»مدن التغذية السليمة«.
وتعّهد عمداء هذه المدن، ومن بينها 
ولوس  وطوكيو  وباريس  تورونتو 
استهالك  بتقليص  وليما،  انجلوس 
اللحوم و وتبذير الطعام، فضال عن 

تسهيل الحصول على أغذية نباتيّة.
لمواجهة  االجراءات  هذه  وتأتي 
أزمة التغيّر المناخي وتراجع التنّوع 
البيولوجي، ولتحسين صّحة السّكان 

في هذه المدن.
وفي العام 2015، مثّل انفاق األسر 
والمشروبات  األغذية  على  الكنديّة 
ربع االنبعاثات غير المباشرة، كما أنّه 
يشّكل أحد المصادر الرئيسيّة النبعاثات 
الغازات الدفيئة بعد استهالك الطاقة في 
المنازل،  وفق  هيئة االحصاء الكنديّة.

وجاء االعالن  عن مدن التغذية السليمة 

خالل قّمة عمداء المدن C40  التي 
تعّهد  حيث  كوبنهاغن،  استضافتها 
العمداء بأن تتماشى سياستهم المتعلّقة 
بشراء األغذية مع نظام غذائي متوازن 

بحلول العام 2030. 
وفي تورونتو، رّحبت منّظمة غرينبيس 
البيئيّة بالتزام العمدة جون توري في أن 
تكون مدينته أكثر صّحة واستدامة، وفق 
ما قالته ياسمين بير الناطقة باسم »حملة 

الطبيعة والتغذية« لدى غرينبيس.
ورأت أّن تطبيق هذا االعالن الطموح 
يشّكل واحدا من الطرق األكثر فعاليّة 
أزمة  لمواجهة  تورونتو  مثل  لمدينة 

التغيّر المناخي.
وفي مونتريال، قالت ماري جوزيه 
بيليفو، المتحّدثة باسم حملة الطبيعة 
والتغذية لدى غرينبيس، إنّه يتعيّن أن 
تحذو مونتريال حذو تورونتو بأسرع 

وقت.  

حزب  الماضي،  االثنين  أعلن    
المحافظين الموّحد )UCP(  الحاكم 
في ألبرتا عن عزمه إدخال لوائح جديدة 
للحد من وقت النقاشات في الجمعية 
التشريعية . وقالت المعارضة الرسمية 
السبل  في  تبحث  إنها  الثالثاء  أمس 

القانونية لمنع ذلك.
زعيمة  نوتلي،  راتشيل  وأّكدت 
المعارضة: »إنها محاولة فظة للحد 
من المناقشات والديمقراطية وتقويض 
المساءلة«. وعلى هامش انطالق الدورة 
التشريعية ، شجبت إرادة الحزب الحاكم 
في فرض وقت نقاش محدد سلًفا لكل 
مشروع قانون قبل عملية التصويت.

وقال جيسون نيكسون، رئيس مجموعة 
حزب المحافظين الموّحد في الجمعية 
اعتماد  في  يرغب  إنه   ، التشريعية 
سسكتشوان  في  التشريعية  الجمعية 
حيث ال تتجاوز مّدة المناقشات العادية 

20 ساعة.
وففي ألبرتا ، تميزت الدورة التشريعية 
األخيرة بمناقشات طويلة بشكل غير 
عادي، بما في ذلك مناقشة حول قانون 

جمعيات المثليين وغير المثليين، والتي 
أسفرت عن جلسة استغرقت أكثر من 

45 ساعة.
هذا  فإن  نيكسون،  لجيسون  ووفًقا 
النوع من اإلطالة باهظ التكلفة بالنسبة 
لدافعي الضرائب ويبطئ عمل الجمعية 
التشريعية. غير أنه يؤكد أن حكومته ال 
تعتزم تقويض حق المناقشة للمعارضة 

الرسمية.
ومع ذلك ، يعتقد الحزب الديمقراطي 
لديها  الحكومة  أن   )NDP( الجديد 
أدوات كافية للحد من الوقت المخصص 

للنقاش.
وال يُعرف لحّد اآلن المحتوى الدقيق 
سيقترحها  التي  الجديدة  للوائح 

المحافظون.
وفي مقاطعة سسكتشوان، يتّم، عادة، 
التصويت على مشاريع القوانين بعد 20 
ساعة كحد أقصى. وفي حاالت نادرة 
، إذا كان هذا اإلجراء مثيًرا للجدل ، 
تتفق المعارضة والحزب الحاكم على 

الوقت المخصص للمناقشة.

حّددت هيئة االنتخابات الكنديّة موعد التصويت المبّكر في االنتخابات التشريعيّة 
المقبلة بين 11 و14 تشرين األّول / اكتوبر الجاري.

وبإمكان الناخبين الذين يرغبون في ممارسة حّقهم في التصويت أن يتوّجهوا 
إلى مركز االقتراع  في  دائرتهم االنتخابيّة  اعتبارا من يوم غد الجمعة.

ويختار البعض التصويت قبل يوم االنتخابات المحّدد موعدها في 21 تشرين 
األّول اكتوبر الجاري، لتجنّب االنتظار في صفوف طويلة، أو ألنّه يتعّذر 

عليهم التصويت في الموعد المحّدد.
وتفتح مراكز االقتراع أبوابها من التاسعة صباحا حتّى التاسعة مساء طوال 

األيّام األربعة.
هيئة  من  بطاقة  آخرون  وتلّقى  أسماءهم،  الناخبين  من  العديد  سّجل  وقد 

االنتخابات تتضّمن معلومات حول مركز االقتراع وموعد التصويت.
ويتعيّن على الناخب أن يبرز وثيقتين تثبتان هويّته وعنوان سكنه، كبطاقة 

الهويّة ورخصة القيادة.
ومن الوثائق األخرى المقبولة التي حّددتها هيئة االنتخابات، البطاقة الصحيّة 

وجواز السفر الكندي ووثيقة الوالدة ووثيقة االنتماء إلى أحد شعوب السّكان األصليّين.
نسبة  بلغت   ،2015 عام  جرت  التي  األخيرة  التشريعيّة  االنتخابات  وخالل 

المشاركين في التصويت المبّكر 20،8 بالمئة، لتفوق التوّقعات.
مراكز  فتحت  عندما  أحيانا، خصوصا  طويلة  في صفوف  الناخبون  ووقف 
االقتراع أبوابها، ما دفع بهيئة االنتخابات الكنديّة إلى زيادة عدد المراكز وإطالة 

ساعات عملها هذه السنة.

ومن الممكن التصويت بواسطة بطاقة انتخابيّة خاّصة يتّم ارسالها بالبريد ، أو 
من حرم الجامعة أو من داخل المستشفى ومن داخل السجن، كما يصّوت الجنود 

الكنديّون في مراكز اقتراع عسكريّة خاّصة بهم.
وخالفا لبطاقة التصويت العاديّة التي تحمل أسماء المرّشحين في كّل دائرة، 
يتلّقى الناخبون الذين يختارون التصويت المبّكر بطاقة بيضاء يسّجلون عليها 
اسم المرّشح الذي يصّوتون له ، وتُعتبر البطاقة الغية في حال سّجلوا اسم 

الحزب الذي ينتمي إليه مرّشحهم.

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا
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استطالع ما بعد املناظرة باإلجنليزية: حكومة أقلية للمحافظني

20 ألف زوج جوارب للمشردين يف وينيبيج 

“إذا كنت يف سن الشرب، فأنت يف سن االقرتاع”

  أفاد استطالع أُجري بعد بّث المناظرة باللغة 
اإلنجليزية مساء االثنين أن حزب المحافظين الكندي 
)CPC – PCC( بقيادة أندرو شير يسبق الحزب 
الليبرالي الكندي )PLC – LPC( بقيادة رئيس 
الحكومة الخارجة جوستان ترودو بـ7 نقاط مئوية، 
وأن هذا الفارق معطوفاً على تقّدم الكتلة الكيبيكية 
)BQ( بقيادة إيف فرانسوا بالنشيه في مقاطعة 
كيبيك قد يؤّمن للمحافظين حكومة أقلية في أوتاوا.
وشمل االستطالع الذي أجرته مؤسسة »فوروم 
ريسيرتش« )Forum Research( على الهاتف 
ليل االثنين ويوم الثالثاء 1013 ناخباً كندياً، وأظهر 
حصول حزب المحافظين على %35 من نوايا 
التصويت والحزب الليبرالي على %28 منها، 
 )NPD – NDP( والحزب الديمقراطي الجديد
اليساري التوجه بقيادة جاغميت سينغ على 13% 
 Green Party –( الكندي  األخضر  والحزب 
 12% إليزابيث ماي على  بقيادة   )Parti vert
الشعب في  %7 وحزب  الكيبيكية على  والكتلة 
كندا )PPC( بقيادة ماكسيم برنييه على %3 منها.

وهذه النسب المئوية تُتَرجم بـ152 مقعداً للمحافظين 
في مجلس العموم الذي يضم 338 مقعداً، وبـ117 
مقعداً لليبراليين و36 مقعداً للكتلة الكيبيكية و29 

مقعداً للديمقراطيين الجدد و4 مقاعد للخضر.
وتجدر اإلشارة إلى أن الكتلة الكيبيكية ال تقّدم 
مرشحين سوى في مقاطعة كيبيك، بما أنها تدعو 
الستقالل هذه المقاطعة، الوحيدة في كندا ذات غالبية 
ناطقة بالفرنسية. ونسبة الـ%7 على مستوى كل 
كندا تُتَرجم بـ36 مقعداً للكتلة في هذه المقاطعة من 
أصل 78 مقعداً هي حصتها في مجلس العموم.

وفي تعليق له على هذه األرقام قال رئيس »فوروم 
ريسيرتش« لورن بوزينوف، في مقابلة مع صحيفة 
»ذي غازيت« الصادرة باإلنكليزية في مونتريال، 
إن ارتفاع الدعم الشعبي للكتلة الكيبيكية في مقاطعة 
قد  التي  المقاعد  عدد  سلباً على  ينعكس  كيبيك 
ينالها الليبراليون في المقاطعة، وإن ذلك يتزامن 
مع ارتفاع بسيط في الدعم الشعبي للمحافظين 

في سائر كندا.
كما أفاد استطالع »فوروم ريسيرتش« أن 23% 

من المستطلَعين رأوا أن زعيم المحافظين أندرو 
في  الستة  الزعماء  بين  األول  الفائز  كان  شير 
مناظرة مساء االثنين، فيما رأى %21 منهم أن 
الفوز كان لزعيم الديمقراطيين الجدد جاغميت 
الليبرالي  للزعيم  أنه كان  سينغ، و%15 منهم 
جوستان ترودو، و%7 منهم أنه كان من نصيب 
زعيم الكتلة الكيبيكة إيف فرانسوا بالنشيه، و5% 

منهم أنه كان لزعيمة الخضر إليزابيث ماي.
ويبلغ هامش الخطأ في هذا االستطالع 3%، 19 

مرة من أصل 20.
وكان استطالع أجرته »فوروم ريسيرتش« نفسها 
قبل أسبوع قد أظهر حصول الليبراليين على 34% 
من نوايا التصويت مقابل %31منها للمحافظين 
والخضر  الجدد  الديمقراطيين  من  لكّلٍ  و12% 

و%6 للكتلة الكيبيكية.
وتُرجمت هذه النسب المئوية في حينه بـ168 مقعداً 
مقعداً  و21  للمحافظين  مقعداً  و130  لليبراليين 
للكتلة الكيبيكية  للديمقراطيين الجدد و15 مقعداً 

و4 مقاعد للخضر.

  استفاق سكان جنوب غرب مقاطعة مانيتوبا يوم األربعاء الماضي على 
بياض الثلوج. وتراوحت الكمية المتساقطة في هذه الباكورة بين 12 و15 

سنتيمتراً.
وقد يضفي هذا التساقط المبكر للثلوج جواً حلواً رومنسياً على الكثيرين، لكنه 

نذير فصل شتاء طويل وقاٍس للكثيرين أيضاً، السيما لمن هم دون مأوى.
وشعوراً منها باحتياجات المشردين في شوارع وينيبيغ، عاصمة مانيتوبا، 
أطلقت جمعية »مين ستريت بروجيكت« )Main Street Project( حملة 

لجمع 20 ألف زوج جوارب للبالغين لتوزعها على من هم دون مأوى.

  أطلقت مجموعة تضم 23 حانًة ومصنعاً صغيراً 
للِجعة في مختلف أنحاء مقاطعة كيبيك حملًة لتشجيع 
الفدرالية  االنتخابات  في  االقتراع  على  الشباب 
العامة بعنوان »إذا كنت في سن الشرب، فأنت 
قررت  المجموعة  أن  حتى  االقتراع«.  سن  في 
إعادة تسمية إحدى ماركات الجعة بـ »أنا أقترع« 

.)Moi, j’vote(
وسن االنتخاب في كندا هي 18 عاماً، أسوًة بالسن 
القانونية لتناول المشروبات الكحولية في مقاطعة 

كيبيك.
وتحقق الحملة نجاحاً واسعاً على مواقع التواصل 
االجتماعي منذ يومها األول. وأصدرت المجموعة 
»وضع  تريد  إنها  فيه  قالت  بياناً  أطلقتها  التي 
الديمقراطية في الواجهة خالل األسبوعْين المقبلْين«.

وأضافت المجموعة في بيانها أن حملتها 
ال تهدف لدعم حزب معيّن في االنتخابات، 
وأن أعضاءها يرغبون بَِحّث زبائنهم على 
متابعة الشؤون السياسية واالستعالم عنها 
لإلدالء  االقتراع  مراكز  إلى  والذهاب 

بأصواتهم.
وأشارت المجموعة إلى أن حملتها تهدف 
تحديداً لـ«مكافحة االستخفاف بالسياسة 

في  االنتخابات(  )في  المتدنية  المشاركة  ونسبة 
أوساط الشباب«.

ووضعت المجموعة قائمًة بأسماء الحانات التي 
ستبّث مساء غٍد المناظرة التلفزيونية باللغة الفرنسية 
مجلس  في  الممثلة  الستة  األحزاب  زعماء  بين 

العموم الخارج.

ويتوجه الكنديون إلى صناديق االقتراع في 21 
تشرين األول )أكتوبر( الجاري النتخاب ممثليهم 

الـ338 في مجلس العموم.
المشروبات  لتناول  القانونية  السن  إلى أن  يُشار 
الكحولية في كندا هي 18 عاماً في ثالث مقاطعات 
هي ألبرتا ومانيتوبا إضافًة إلى كيبيك، و19 عاماً 

في المقاطعات السبع اأُلخرى واألقاليم الثالثة.

حتديد موعد التصويت املبّكر يف االنتخابات التشريعّية الكندّية

َمْنع عضو عربي االصل يف بلدية مونرتيال من حضور ندوة صحفية حول…التمييز

احملامي األستاذ توم بونتافونتاس Tom Pentefountas ...  واإلنتخابات 
الفيدرالّية للمحافظني يف الفال  

 عند السابعة من مساء يوم الثالثاء ٨ أكتوبر/ 
بونتافونتس  توم  المحامي  التقى  األول،  تشرين 
Tom Pentefountas  المرّشح في اإلنتخابات 
الفيدراليّة عن حزب المحافظين في منطقة الفال، 
ليزيل،  Laval-Les-Îles  بحضور لفيٍف كبير من 
سكان المناطق وكان من ضمن الحضور الصحفي 
الشاعر األستاذ  فريد زمكحل، رئيس تحرير جريدة 
الرسالة، واألستاذة الدكتورة ناهدة العاصي، نائب 
رئيس التحرير والصحافي األستاذ يوسف زمكحل 
نائب رئيس مجلس إدارتها والعديد من المتخًصصين 
قاعة  في  وذلك  واألهالي  والمهندسين  التربويّين 

الجالية األرمنيّة. 
امتّد اللقاء لحوالي الساعة والنصف وقد ألقى المحامي 
Tom خاللها كلمٌة تناول فيها عّدة  األستاذ توم  
مواضيع حياتيّة أهّمها: تشريع الماريجوانا، البيئة، 
الضرائب،  العمل،  ُفرص  التكنولوجيا،  الهجرة، 
األطفال والمسنّين، اإلنفتاح على العالم )الصين، 
والهند، والواليات المتحدة( وبناء العالقات السليمة 
التجاري،  التعامل  نطاق  توسيع  إلى  تؤدي  التي 
بشكليه من إستيراد وتصدير، وتخفيض نسبة الدين 

العاّم ورفع نسبة النمّو اإلقتصادي. 
وقد انتهز المحامي األستاذ توم  Tom الفرصة ليبيّن 
ما يجب أن تتّصف به  الوزارة التي تكون على قدر 
المسؤوليّة للقيام بالمهمات الصعبة التي ستواجهها 
الملّفات  التعاطي مع  تنجح في  أن  يمكنها  وكيف 
الساخنة وأن تصّب في توجيه بوصلة اإلقتصاد 
في البلد للتخفيف من حجم الخسائر المتراكمة التي 
تكبّدها القطاع اإلقتصادي بسبب أخطاء الوزارة 
الحاليّة. كما وأشار إلى أهّمية أن يتميّز رئيس الوزراء 
بالرؤيا واإلدراك الالزمين ليتمّكن من بناء تصّوٍر 

حول مدى اإلرتباط  الوثيق لهذه المواضيع 
الحامية ببعضها البعض. وشرح بأمثلة من 
التكنولوجيا  موضوع  ارتباط  كيفية  الواقع 
بتطوير القطاع الصناعي الذي بدوره يفسح 
المجال أمام تبادل الخبرات مع الدول الصناعيّة 
األخرى مما يؤدي إلى فرص عمل جديدة 
وبالتالي رفع عدد الوظائف. كما وبيّن تأثير 
هذه السياسة على خفض نسبة التلّوث والكلفة 
العالجيّة المرتفعة في الملّف الصّحي. وقد 
أكد المحامي توم على أن الهدف من معالجة 
هذه الملفات هو في النهاية تنمية الدخل الفردي 
للمواطن وليس زيادة الضرائب على كاهله 

المرَهق أصاًل.  
Tom ، قام  إلى جانب المحامي توم 

 Vicken  األستاذ فيكن داراكجيان
على  بالتعقيب   Darakjian
وبالتأكيد على  قيل  ما  مضمون 
أهمية تركيز الدولة على إعطاء 
لألقلّيات،  األهمية  من  المزيد 
األرمنية وغيرها. ومن ثّم تناول 
أسئلة الحضور لإلجابة عليها.

وقد اختتم المحامي توم  Tom اللقاء بالتعبير عن 
فخره لكونه من عائلة تنحدر من الطبقة الوسطى 
التي تتمتع بحّب التواصل واإلنفتاح على اآلخر، 
ووعد بأن يتّبع سياسة الباب المفتوح طوال فترة تولّيه 
منصبه البرلماني في حال انتخابه بهدف الوصول 
إلى معاناة الناس على أرض الواقع والعمل على 
تلبية حاجاتهم. وفي هذا السياق وعد بترتيب لقاءات 
فصليّة مع عاّمة الناس لتمتين العمل الثقافي الجاليوي 
وتطوير العالقات الثقافية في بالد المهجر في نفس 

الوقت. وقد القى هذا الطرح ترحيباً مميّزاً من قبل 
الحضور في هذا اللقاء وكّل اللقاءات التي سبقته. 
إنه فعاًل مرّشح واعد يبّشر بإحداث التغيير المنشود. 
هذا وقد أبدى العديد من الحضور استعدادهم للمشاركة 
كمتطوعين للمساعدة في الترتيبات الالزمة لمراقبة 
نزاهة العمليّة اإلنتخابية، العمل الذي سبق وأبدى 
العديد منهم استياءهم من مشاهد التزوير في العملية 
اإلنتخابيّة، األمر الذي لم يؤّدِ إلى أي تغيير حقيقي.  

أ.د. ناهدة العاصي

حكومة ألربتا تعتزم احلّد من مّدة املناقشات يف اجلمعية التشريعية

  تورونتو ستكون مدينة “التغذية 
السليمة” 



السياحة العاملية

اعداد : مايك انجلو

          Vendredi 11 octobre 2019
الجمعة  11 أكتوبر  2019

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

نافورة تريفي التارخيية
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 ،Fontana di Trevi : نافورة تريفي )باإليطالي  
فونتانا دي تريفي( هي أكبر نافورة باروكية في روما 
وواحدة من أشهر النوافير في العالم. و يبلغ ارتفاعها 
. يقصدها  20 متراً  إلى  26 مترا، ويصل اتساعها 

ماليين السياح سنويا أمال منهم 
بأن تتحقق أمنياتهم وفقا لألسطورة 
القديمة . وقد قام بتصميمها المعماري 
نيكوال سالفي )-1697 اإليطالي  

Nicola salvi )1751 بأمر من 
لكنه  الثاني عشر ،  البابا كليمنت 
توفي قبل أن ينهي عمله ، فأكملها 

. Giuseppe Pannini النحات
لمحة تاريخية عن نافورة تريفي

بنيت نافورة تريفي في القرن التاسع 
عشر قبل الميالد ، على نبع حكيت 
حوله أسطورة تحقيق األمنيات . 
ويروي التاريخ اإليطالي القديم أن 
عذراوات روما كن يأتين إلى النبع 
وهن معتقدات أن أمنياتهن بالزواج 

ستتحقق ، ومن هنا ارتبطت به كلمة تريفي التي تعني 
“عذراء”  في اللغة اإليطالية . كما كانت تقصد النبع 
النساء المتزوجات الراغبات في اإلنجاب حتى تحضين 

بتحقق حلم األمومة لديهن .
الرمزية الفنية لنافورة تريفي

اختير مكان نافورة تريفي  كونها تقع 
في تقاطع الطرق الثالث والتي فيها 
قناة أكوا فيرجو )وهي واحدة من 
القنوات التي كانت تزود روما القديمة 
بالمياه في القرن التاسع عشر ( . وجاء 
موقع تريفي تحت قصر ضخم عتيق 
تماثيله من الحجر والمرمر، تعكس 
مظهرا من مظاهر الحضارة الهندسية 
، والثقافية والمهنية التي كانت سائدة 
القرون الوسطى  في روما خالل 
الذي يجسد  نبتون  حيث يمثل مثال 
إله البحر نبتون عند الرومان وسط 

النافورة على عربة يجرها حصانان و محاطا بعذراوات 
األسطورة الالتينية الثالث في رمزية للخصوبة والنقاء، 
فيما ترمز البركة إلى المحيطات ودائرتها البيضاء إلى 

الفصول األربعة .
اسباب رمي العملة بنافورة تريفي

يعتقد اإليطاليون أنه إذا أعطى شخص ما ظهره للنافورة 
ثم قام برمي  قطعة نقدية في النافورة مستخدما ذراعه 
اليمنى فوق اليسرى فإن أمنيته ستتحقق، وأنه سيحضى 
القطعة  اذا نجح في استعادة  إلى روما  بزيارة أخرى 
النقدية  القطع  الجارية . تصل قيمة  المياه  من داخل 
2 مليون  إلى مايقارب  نافورة تريفي  التي تقذف في 
يورو سنويا . يقوم المشرفون بتنظيف النافورة كل ليلة 

اثنين حيث تجمع النقود وتذهب المبالغ لصالح صندوق 
الصليب األحمر الدولي لمعالجة المرضى أو متضرري 
الحروب كما يخصص جزء منها لدعم المحالت التجارية 

للمحتاجين في روما .

الترميمات التي تمت على نافورة تريفي
إلى عملية ترميم واحدة سنة  نافورة تريفي  خضعت 
1988 حيث تضررت بعض القطع بسبب التلوث ، ثم 

1998 حيث أخليت  ثانية سنة  لعملية ترميم  خضعت 
تماما من الحجارة وتم إصالح جميع التشققات والشروخ 
النافورة بمضخات إعادة التدوير .  ، كما أعيد تجهيز 
وفي يناير 2013 تم اإلعالن عن عملية ترميم جديدة 
بتمويل من دار األزياء فيندي FENDI بالتنسيق مع 
سلطات روما . وشملت عملية التجديد ، التي كلفت ما 
النافورة بمضخات  2,2 مليون أورو ، تزويد  يقارب 
جديدة للمياه ونظام إلكتروني إلبعاد الحمام عن حوافها 
كما تم تركيب أكثر من 100 ألف مصباح LED لتحسين 
الرؤية الليلية للنافورة . بدأت عملية الترميم في يناير 
2014 وانتهت في نوفمبر 2015 ، وافتتح في احتفال 

رسمي مساء 3 من نوفمبر 2015 .

الكلمــات املتقاطعة 
افقيا:

أصل  من  راحل  فنان  لقب   1-
سوداني 

-2 نلعب – للتخيير 
يعلم   – )معكوسة(  خصم   3-

ويعرف 
نصف   – )مبعثرة(  ناولهم   4-

)رامي( 
األسم   – باإلنجليزية  اآلن   5-

األول لفنانة مصرية راحلة 
-6 صوت األلم – في الحمام 

 – األفالم  فيه  تعرض  مكان   7-
لحد 

-8 ينوب )مبعثرة( – جاهل 
-9 في الجبر – يلقي – دار حول 

نفسه 
-10 والية امريكية 

رأسيا:  
-1 بلد اسيوي 

-2 لبنان )مبعثرة( – أحد األنبياء 
-3 قط )مبعثرة( – مسلسل لبناني 

سوري – متشابهان 
التيار  قياس  وحدة   – للتفسير   4-

الكهربائي 
-5 أسرتها – هز 

-6 لقب أطلق على محمد صالح 
– والدتي 

إنجلترا  وزراء  رئيسة  لقب   7-
المستقيلة – قصة لمصطفى أمين 

– للسؤال عن الشخص 
-8 فاكهة – أرمي 

 – قطبي  حيوان   – شاطئ   9-
للتعريف )معكوسة( 

-10 ممثل مصري راحل 
 

حل الكلمات المتقاطعة
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Les proverbes en français et arabe
- La raison du plus fort est toujours la meilleure

- حكم القوي على الضعيف
- Nul n’est infaillible

- لكل حصان كبوة ولكل عالم سهوه

البدري يعلن قائمة املنتخب ملعسكر أكتوبر
لمنتخب  الفني  المدير  البدري  أعلن حسام      
إلى  المختارين لالنضام  الالعبين  قائمة  مصر 
معسكر الفراعنة المقرر إنطالقه يوم االثنين المقبل.
 وضمت القائمة 19 العب من الدوري المصري 
النني وأحمد  المحترف محمد  الرباعي  بجانب  
تريزيجيه وأحمد حسن  حجازي ومحمود حسن 
كوكا علماً بأن البدري قد قرر إراحة محمد صالح 

نجم ليفربول االنجليزي.
 وجاءت القائمة على النحو التالي:

الشناوي - محمد عواد  المرمى: محمد   حراسة 
- محمد بسام

بكار - محمود  فتحي - رجب  أحمد  الدفاع:   
عالء - باهر المحمدي - أيمن أشرف - عبد هللا 

جمعة - محمد حمدي - أحمد حجازي

السولية  - عمرو  الوسط:الوسط: طارق حامد   
- حمدي فتحي - عبد هللا السعيد - محمد مجدي 
- محمد  الشحات - عمر جابر  أفشة - حسين 

النني- محمود حسن تريزيجيه
 الهجوم: حسام حسن - عمر السعيد - أحمد كوكا

 ويستعد منتخب مصر لخوض أولى تجاربه الودية 
مع المدير الفني الجديد حسام البدري أمام بتسوانا 

في الرابع عشر من أكتوبر المقبل.
 ويواجه المنتخب المصري كال من كينيا وجزر 
القمر يومي 11 و19 نوفمبر المقبل ضمن تصفيات 

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

األهلي يواجه النجم والهالل.. ومازميبي ينتظر 
الزمالك بدوري األبطال

الثانية لمرحلة      األهلي يقع ضمن المجموعة 
مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بينما الزمالك سيتواجد 
بالمجموعة األولى حال تجاوز جينيراسيون السنغالي.

واقيمت- يوم األربعاء- مراسم قرعة دور المجموعات 
لدوري أبطال أفريقيا، بأحد الفنادق في مدينة السادس 

من أكتوبر.
جاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة األولى: مازيمبي الكونغولي – الفائز من 
)الزمالك وجينيراسيون( – زيسكو الزامبي – أول 

أغسطس األنجولي.
المجموعة الثانية: األهلي- النجم الساحلي التونسي – 

الهالل السوداني – بالتنيوم الزيمبابوي.
المجموعة الثالثة: الوداد المغربي – صنداونز 
الجنوب أفريقي – اتحاد العاصمة الجزائري – بترو 

أتلتيكو األنجولي.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي – الرجاء المغربي 
– فيتا كلوب الكونغولي – شبيبة القبائل الجزائري.

ووفقا لما أعلنه “كاف” في وقت سابق، كان تصنيف 
األندية على النحو التالي:

المستوى األول: األهلي والترجي التونسي، والوداد 
المغربي ومازيمبي الكونغولي.

المستوى الثاني: النجم الساحلي التونسي وصندوانز 
الجنوب أفريقي والرجاء المغربي والفائز من الزمالك 

وجينراسيون السنغالي.
الزامبي واتحاد  الثالث: زيسكو يونايتد  المستوى 
العاصمة الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي والهالل 

السوداني.
الرابع: أول أغسطس األنجولي وبيترو  المستوى 
أتلتيكو األنجولي وشبيبة القبائل الجزائري وبالتنيوم 

الزيمبابوي.

جعفر: متنيت تولي شحاتة أو حسام حسن تدريب املنتخب
    يرى فاروق جعفر المدير الفني السابق للزمالك 
أن حسن شحاتة أو حسام حسن كانا الخيار األفضل 

لتدريب المنتخب خالل الفترة المقبلة.
 وأوضح جعفر في تصريحاته لموقع »كوورة« 
أن شحاتة حقق إنجازات كبيرة مع المنتخب من 
منتخب  ناجحة مع  تجربة  يملك حسام  فيما  قبل 
إكتشاف العبين  لقدرته على  باإلضافة  األردن 

جدد وتقديمهم للجماهير.
 وشدد مدرب الزمالك السابق على مساندته التامة 
للجهاز الفني الحالي بقيادة حسام البدري من أجل 

االنجازات عقب  لتحقيق  المصرية  الكرة  قيادة 
اإلخفاق األخير في كأس االمم اإلفريقية.

البدري على عدد من  يعتمد  أن   وتوقع جعفر 
العناصر الجديدة الراغبة في إثبات ذاتها بداًل من 

بعض الالعبين الذي أصابهم التشبع.
 ويواجه المنتخب المصري كال من كينيا وجزر 
القمر يومي 11 و19 نوفمبر المقبل ضمن تصفيات 

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

لوف يحسم اجلدل حول حراسة مرمى أملانيا
    أعلن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا 
أن تير شتيجن حارس مرمى برشلونة االسباني 
سيدافع عن عرين المانشافت في مباراته الودية 

القادمة أمام األرجنتين.
وأوضح لوف في تصريحاته للصحفيين أنه قرر 
مشاركة تير شتيجن أمام األرجنتين فيما سيقوم مانويل 
نوير حارس مرمى بايرن ميونخ بحراسة مرمى 
األلماني في لقاء إستونيا بتصفيات يورو 2020 
مؤكداً تشاوره مع ثنائي حراسة المرمى بذلك الشأن.

وكان مركز حراسة المرمى قد أثار جداًل كبيراً في 
الكرة األلمانية باألسابيع األخيرة بعدما صرح أولي 
هوينز رئيس بايرن ميونخ نيته عدم إرسال أي العب 
من فريقه لتمثيل المنتخب األلماني في حال االعتماد 

على تير شتيجن بشكل أساسي.
ويشغل نوير البالغ من العمر 33 عاماً مركز حراسة 
المرمى في المنتخب األلماني بشكل أساسي منذ 
مونديال 2010 حيث ساهم في تتويج الماكينات 

بلقب مونديال 2014.

األهلي يواصل تدريباته استعداد ملواجهة 
الزمالك

 ركز رينيه فايلر المدير الفني للفريق األول لكرة 
القدم بالنادي األهلي ، على تدريبات الكرة خالل 
األربعاء-  اليوم  أقيم مساء-  الذي  الفريق  مران 
لمواجهة  التحضير  إطار  في  التتش،  ملعب  على 
الدوري  توقف مسابقة  بعد  ما  الزمالك ومرحلة 

بسبب األجندة الدولية.
وحرص فايلر، على إجراء تقسيمة في منتصف 
الملعب، وأوقف المران والحديث مع الالعبين في 
وجود المترجم، لتصويب بعض األخطاء ومطالبتهم 

بتنفيذ بعض التعليمات الخاصة بالجانب الفني.
ويواصل فريق األهلي مرانه اليومي على ملعب 
التتش ، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني 
بقيادة رينيه فايلر، ويتضمن راحة لمدة 48 ساعة 

يومي الجمعة والسبت ، قبل خوض المباراة الودية 
يوم االثنين المقبل.

وبدأ مروان محسن، مهاجم الفريق في تنفيذ برنامجه 
التأهيلي في ملعب التتش، بعد تعرضه إلصابة في 
أقيمت  التي  أمام سموحة  الوجه خالل مشاركته 
األولى من  الجولة  في  العرب،  برج  استاد  على 

بطولة الدوري العام.
ويؤدي مروان تدريبات خفيفة ضمن المرحلة األولى 
من التأهيل بما ال يؤثر على منطقة الوجه، على أن يبدأ 
مرحلة جديدة من البرنامج بعد االطمئنان على حالته.
وبدأ  الوجه،  في  أجرى جراحة  قد  وكان مروان 
فى تنفيذ مرحلة من التأهيل بالجري حول الملعب 

وبعض الفقرات داخل صالة الجيم.

املنتخب يعلن مواعيد مواجهة كينيا وجزر القمر 
في تصفيات أمم إفريقيا 2021

   أعلن محمد بركات مدير المنتخب عن مواعيد 
مباراتي الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم 

إفريقيا 2021 أمام كينيا وجزر القمر.
وسيبدأ المنتخب مشواره األفريقي في التصفيات 

بمالقاة كينيا في الـ14 من شهر نوفمبر المقبل.
وسيسافر المنتخب بعد ذلك إلى جزر القمر لمالقاة 

منتخبها في الـ18 من الشهر ذاته في الجولة الثانية.
ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة 

كل من كينيا وجزر القمر وتوجو.
ويخوض الفراعنة مباراة ودية في الـ14 من شهر 
لقاءات  أمام بوتسوانا في أولى  الجاري  أكتوبر 
المنتخب تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام البدري.
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Qualifié par ses principaux adversaires de politi-
cien climatosceptique d’extrême droite, Maxime 
Bernier, chef  du Parti populaire du Canada 

(PPC), se défend vivement de ces accusations et assure 
être le chef  politique le plus « vert » au pays.
Élu haut la main depuis 2006 dans son château fort de 
la Beauce, Maxime Bernier est rentré, mardi, à Saint-
Georges, au lendemain du débat des chefs en anglais.
Après avoir sillonné le Canada durant la première 
moitié de la campagne électorale, il dit désormais vou-
loir se concentrer sur sa circonscription où ses pancar-
tes électorales sont d’ailleurs omniprésentes.
En Beauce, les conservateurs lui opposent Richard 
Lehoux, vedette locale, ancien maire de Saint-Elzéar et 
ex-président de la Fédération québécoise des municipa-
lités (FQM).
Ravi de la division attendue du vote conservateur, le libéral 
Adam Veilleux espère se faufiler entre ces deux poids lourds 
de la scène politique beauceronne. À moins de deux semai-
nes du scrutin, une lutte à trois se profile à l’horizon.
« Le même gars »
« Les Beaucerons sont des gens terre-à-terre. Je leur 
demande d’appuyer un candidat qui a des solutions concrè-
tes pour la Beauce et pour l’environnement. Je suis le même 
gars. Je suis toujours visible, disponible et accessible aux 
Beaucerons », a lancé M. Bernier, mardi, en jouant de nou-
veau la carte de l’enfant du pays.
Dénonçant « l’alarmisme climatique », l’homme de 56 
ans affirme qu’il va « rapatrier les 2,6 milliards $ que M. 
Trudeau donne à des pays africains pour lutter contre les 
changements climatiques. Croyez-vous réellement que les 
dictatures africaines vont utiliser cet argent pour ça ? J’en 
doute ».
Selon lui, l’argent ainsi épargné permettra à Environne-
ment Canada de mieux documenter des enjeux primordiaux 
comme la qualité de l’eau et de l’air.
Maxime Bernier pense que l’immigration constituera « la 
question de l’urne ». Là-dessus, il insiste pour dire qu’il 

défend des positions semblables à celles du premier minis-
tre du Québec.
Certes, il veut que le Canada accueille moins d’immigrants 
et de réfugiés. Par contre, la proportion d’immigrants éco-
nomiques doit augmenter pour lutter contre la pénurie de 
main-d’œuvre qui frappe, particulièrement en Beauce où le 
taux de chômage est d’à peine 2,6 %, insiste-t-il.
« Je ne veux pas qu’on ait des problèmes comme dans cer-
tains pays d’Europe pour l’intégration de nos immigrants. 
Je ne veux pas qu’on ait, au Canada, des places où on ne peut 
pas aller parce que c’est trop dangereux, avance-t-il. C’est 
le temps de faire le débat maintenant pour s’assurer que les 
gens qui viennent ici partagent nos valeurs. »
Des politiques de division
Ce genre de propos inquiète le conservateur Richard Lehoux 
que Le Journal a rencontré mardi alors qu’il serrait des mains 
dans une résidence pour personnes âgées à Saint-Georges.
« C’est de l’extrême droite, estime-t-il. Quand on dit : “non 
à l’immigration de masse”, on manque d’ouverture. Il veut 
mettre des murs. C’est la mouvance de Trump. »
Raisonnement semblable du côté du libéral Adam Veilleux. 
« Les gens ne se reconnaissent plus dans Maxime Bernier. 
Sa grande caractéristique est de diviser la population. »

Québec solidaire s’est défendu d’encourager la déso-
béissance civile en ne condamnant pas les gestes 
des militants qui ont grimpé dans le pont Jacques-

Cartier mardi, après avoir essuyé des critiques du gouver-
nement Legault.
«Quand le sage pointe la lune, l’idiot regarde le doigt», 
a déclaré mercredi le co-porte-parole de Québec solidaire 
(QS), Gabriel Nadeau-Dubois, à l’endroit de ceux qui cri-
tiquent la position de son parti, dont le ministre de l’Envi-
ronnement, Benoît Charette.
«Je vous laisse deviner qui est Benoit Charette dans cette 
métaphore», a-t-il dit par la suite en ajoutant que «la 
planète est en train de cramer, mais la priorité de Benoit 

Charette et de François Legault, c’est l’attitude de Québec 
solidaire».
Selon Gabriel-Nadeau-Dubois, les critiques de Québec 
solidaire devraient plutôt mettre leur énergie à proposer 
des mesures pour prévenir les effets des changements cli-
matiques.
Il a aussi défendu le droit des membres de QS à expri-
mer leurs propres opinions. Selon lui, les militants arrêtés 
mardi après le coup d’éclat pourront rester au sein du parti 
malgré le fait qu’ils seront accusés au criminel.
Une des militantes du groupe Extinction Rebellion à l’ori-
gine de l’action de perturbation de mardi a été membre du 
comité de coordination de Québec solidaire dans Hoche-

laga-Maisonneuve. Le député solidaire de cette cir-
conscription, Alexandre Leduc, a aussi admis qu’il 

s’agissait d’une de ses amies.
«Je ne sais pas si Québec solidaire est de connivence avec 
les activistes, mais au-delà de tout ça, de condamner ce 
geste était la seule chose à faire, on ne bloque pas des 
ponts», a indiqué le ministre des Transports, François 
Bonnardel.
Selon le ministre Benoît Charette, Québec solidaire cau-
tionne les discours alarmistes de certains militants en 
refusant de dénoncer de telles actions de visibilité.
«Je suis dans le milieu environnemental depuis quel-
ques mois à côtoyer les acteurs des politiques publiques 
environnementales et plusieurs organismes environne-
mentaux commencent à s’inquiéter de ce discours-là éga-
lement», a-t-il affirmé en point de presse.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

Ces trois institutions spécialisées en écono-
mie mondiale ne sont pas les seules à mettre 
en évidence le progrès de l’économie égyp-

tienne alors que bien d’autres ont fait l’éloge de 
l’économie égyptienne grâce aux réformes écono-
miques entreprises par le gouvernement égyptien 
en 2016.
Tout d’abord, on a la Banque Mondiale qui qualifie 
l’économie égyptienne d’une économie forte alors 
qu’on constate en Égypte une expansion dans le 
secteur de la construction et une grande amélio-
ration des revenus du tourisme, qui, à ce propos, 
ont atteint en 2018 -2019 près de 12.6 milliards de  
dollars une augmentation annuelle de 28% soit la 
plus grande depuis des années.
De son côté, le fond monétaire mondial vient de 
publier un rapport sur l’économie égyptienne qui 
s’est grandement améliorée grâce aux reformes 

économiques entreprises par le gouvernement lui 
permettant ainsi de réduire graduellement la dette 
publique.
D’autre part, la banque Morgan Stanley, prévoit 
dans un récent rapport, que l’économie égyptienne, 
enregistrera une croissance de 6% en 2020 malgré 
le ralentissement de l’économie mondiale.
Enfin, la banque « Goldenman Sax » et « Financial 
Time » rapportent que c’est grâce à la croissance 
de l’économie égyptienne de 5.6% que la confiance 
des investisseurs étrangers dans l’économie égyp-
tienne a augmenté à tel point que les bons du trésor 
lancés sur le marché mondial de 2.5 milliards de 
livres égyptiennes, à moyens-termes (10 ans) et 
à longs termes (15 ans ), ont été vite achetés par 
des investisseurs étrangers alors que la demande 
d’achat avait atteint 9 milliards de livres pour ce 
genre de bons du trésor.

1- Merchant Bank : L’Égypte est le meilleur pays en 
Afrique pour l’investissement
2- Bloomberg : L’Égypte enregistre la plus rapide 
croissance économique au Moyen-Orient
3- Harvard University : L’économie égyptienne 
enregistre la seconde plus rapide croissance au 
monde (6.8%) en 2027

Scheer promet d’investir dans le prolongement 
du métro de Toronto

Maxime Bernier assure être le plus «vert» des chefs

Extinction Rebellion : Québec solidaire défend sa position

Environnement: le Bloc ne peut pas; les conservateurs ne 
veulent pas, dit Trudeau

Le chef  conservateur Andrew Scheer a promis mardi 
un coup de pouce du fédéral pour financer deux projets 
chers à son allié ontarien Doug Ford: la ligne Ontario et 
le prolongement du métro Yonge dans la grande région 

de Toronto.
«La ligne Ontario et le prolongement du métro Yonge sont deux 
excellents exemples de projets qui réduisent les temps de déplace-
ment et la congestion routière de Canadiens qui travaillent fort», 
a dit Andrew Scheer.
Grâce au prolongement du métro Yonge de 7,4 kilomètres, 
Toronto sera reliée à ses banlieues de Markham, Vaughan et 
Richmond Hill. Le coût de ce projet annoncé en avril par le gou-
vernement conservateur ontarien de Doug Ford est estimé à 
environ 5,6 milliards $.
Celui de la ligne Ontario est évalué à près de 10,9 milliards $. 
Opérationnelle d’ici 2027, cette ligne de 15 kilomètres vise à sou-
lager les autres lignes du métro de Toronto. Ce projet rappelle 
celui de la ligne rose à Montréal, qui vise à désengorger la ligne 
orange, en plus de desservir des secteurs comme Montréal-Nord 
et Lachine.
Aux côtés des maires de Markham et de Richmond Hill, Andrew 
Scheer a critiqué vigoureusement Justin Trudeau, soutenant que 
son rival a échoué.
«Justin Trudeau a été élu en promettant d’investir dans les infras-

tructures et de réaliser ce type de projets. Quatre ans plus tard, il 
a dépensé l’argent, mais n’a rien produit», a-t-il ajouté.
L’annonce d’Andrew Scheer fait partie de son engagement de 
réduire les temps de déplacement au pays. Les conservateurs ont 
aussi promis de remplacer le tunnel George Massey à Vancouver 
et d’investir dans le troisième lien entre Lévis et Québec.
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Salah EL ACHKAR 

La Nostalgie,

 
Il est vrai qu’on s’habitue aux voyages
Il est aussi vrai que notre découverte se compte au  millage
Il reste quant même les habitudes et les environnements
Auxquels notre rythme s’est conformé depuis notre bas âge
 
Les déplacements instructifs forment les humains 
Par les contacts, rencontres et  les entretiens,
En particulier avec les autochtones de chaque Pays 
Se mettre à leurs tables, pour déguster leurs mets et leurs vins

Nous tissons des relations par un fil de chaine en longitude 
Nous les confirmons par la navette en trame par certitude
Pour sortir une étoffe de belle qualité remarquable
Et charmer la population par un geste d’exactitude

Etre avec soi, c’est un art de la solitude
Se communiquer, s’échanger des sujets en prélude
Examiner, analyser, prendre des précautions
Se faire aimer, s’effondrer seul, se redresser en multitude    

Quitter un milieu, quitter son entourage et les habitudes
Déraciner l’être comme une unique plante, en vertu de
Pouvoir que la vie entière lui à conférée 
Soit par alliance, ou par aventure ou par un coup de tête rude

Ne vous attachez  pas par des tubercules enracinés
Embrasser les instances, caressez les obstinés
Créez-vous des relations pour attirer le monde
Par votre sagesse, votre délicatesse raffinée

Les surprises et les obstacles nous apprennent des leçons
Que nous vivons, malgré bon gré, sans entêtement
C’est un choix de toute les personnes dans le savoir vivre
C’est un facteur positif  basé sur des bons éléments

Qui savent faire la différence entre le bien et le mal
Qui savent diriger ceux qui mènent une vie infernale
Les guider pour sortir de leurs maladies respectives,
Leur montrer le meilleur chemin dans le sens vertical  

S’attaquant au Bloc québécois, le 
chef  libéral Justin Trudeau a 
demandé mercredi aux Québécois 

de lui donner suffisamment de députés 
pour mettre en œuvre son plan de lutte 
contre les changements climatiques.
«Les Québécois sont encore plus que 
beaucoup d’autres Canadiens préoccu-
pés par l’environnement, a-t-il dit lors 
d’un point de presse, en Ontario. La 
réalité, c’est que même s’il y a plusieurs 
partis qui sont d’accord qu’il faut en 
faire plus sur l’environnement, dont le 
Parti libéral, le Bloc ne peut pas mener 
un plan pancanadien contre les change-
ments climatiques, et les conservateurs 
ne veulent pas mener.»
Selon M. Trudeau, lorsque les Québé-
cois ont voté pour des partis qui ont 
été dans l’opposition, ils ont permis à 
«Stephen Harper de continuer à couper 
dans les services, à ne rien faire pour 

lutter contre les change-
ments climatiques».
«On a besoin de Québé-
cois forts dans un gou-
vernement qui va lutter 
contre Doug Ford, contre 
Jason Kenney, contre les 
pétrolières», a ajouté M. 
Trudeau, qui annonçait 
à Markham, où la course 
est très serrée avec les 
conservateurs et le NPD 
que sa première décision 
sera de baisser les impôts 
des Canadiens, particu-
lièrement pour la classe 
moyenne.
Interrogé sur la possibilité 
d’un gouvernement minoritaire, le chef  
libéral a dit qu’il ne tenait rien pour 
acquis dans cette campagne électorale.
«Il reste une semaine et demie dans 

cette campagne, a-t-il dit. Je vais conti-
nuer de rencontrer les gens à travers 
le pays pour parler du choix important 
qu’ils ont à faire.»
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     يعتبر الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون أشهر ملوك 
الفراعنة في العالم كله، ومنذ اكتشاف مقبرته على يد هيوارد كارتر 
عام 1922، انتشر الولع بالملك وآثاره في جميع أنحاء العالم، ومن 

األشياء المثيرة في حياة الملك توت سر وفاته.
وعثر كارتر على دليل يؤكد أن مومياء توت عنخ آمون لم تكن 
محفوظة جيًدا، وفحص العلماء مومياء الملك، وأثبتوا أن طول توت 
عنخ آمون كان 170 سم وأن جمجمته تشبه جمجمة والده أخناتون.
وفحص اإلنجليزي هاريسون المومياء واكتشف أن بعض أجزاء 
فقد واحًدا من أصابع  آمون  تمزقت، وأن توت عنخ  الملك  جسم 
اإلبهام وقضيبه، وأكد أن عمر الملك عند الموت كان ما بين 18 
إلى 20 عاًما، وأكد أنه يوجد تشابه بين جمجمة توت عنخ آمون 

وجمجمة مومياء المقبرة 55 في وادي الملوك.
وأعتقد البعض أن الملك تلقى ضربة قاتلة على رأسه. وجاء األمريكي 
جيمس هاريس إلى مصر لعمل أشعة إضافية على رأس الملك، 

واعتقد أن الملك مات ما بين عمر 23 و27 عاًما.
ورفض علماء المصريات وفاة الملك في هذه السن! وتبين أن الملك 
توفى وعمره 19 عاًما، وكان بصحة جيدة، ولم يكن يوجد أي دليل 
علي وجود ضربة على الرأس، وما حدث في رأسه كان لوضع 

مواد التحنيط من خالل الجمجمة.
ولم يظهر أي دليل علي أن الملك تلقى أية إصابة في صدره، ورغم 
كل هذه األضرار التي لحقت بالرأس والصدر التي تم تشريحهما، 
كشفت األشعة عن إصابة محتملة تعرض لها الملك قبل وفاته بفترة 
طويلة، فعظمة الفخذ األيسر في الجزء السفلي للملك تم كسرها، 
ويمكن أن يكون عظم الفخذ ُكسر أثناء التحنيط، وهناك احتمالية 
أيام، ولكن  قبل وفاته ببضعة  الحياة  قيد  أن هذا حدث وهو على 
أثبت أطباء األشعة أن الكسر الذي يوجد في الرجل اليسرى ناتج 

عن حادث وقع قبل وفاة توت عنخ آمون ببضع ساعات، ولكنها لم 
تكن السبب في موته.

ويؤكد الدكتور زاهي حواس من خالل دراسته لمومياء 
الفرعون الذهبي، أن أشعة المسح الضوئي واالختبارات 
الحديثة كشفت أن العمود الفقري لتوت عنخ آمون كان 
قلياًل،  مقوسة  كانت  اليمني  قدمه  وأن  قلياًل،  منحنًيا 
وكانت قدمه اليسرى مشوهة تماًما، ولم يُقتل الملك. 
ومن خالل فحص المومياء، ال توجد أية عالمة عن أي 
إصابة تلقاها الملك خالل حياته في الرأس أو الصدر. 
وكان لدى الملك العديد من االضطرابات في قدمه، 
وربما تكون الحادثة هي سقوطه من عربته الحربية 
مما أدى إلى كسر في رجله. وكان أيًضا مصاًبا بمرض 
المالريا. ومن الممكن أن االلتهابات المستمرة تكون قد 
أضعفت من جهازه المناعي مما جعله يصاب بعدوى 
المالريا القاتلة. وال شيء من هذا وحده أدى إلى وفاته، 
بل كل هذه االضطرابات واألمراض تراكمت وأدت 

إلى وفاته وبسبب ضعفه لم يُنقذ.
وتعرض إلى حادثة قبل وفاته بساعات. ومن الممكن أن 
تكون هذه الحادثة حدثت عندما كان يصيد الحيوانات 
البرية في عربته الحربية في الصحراء بالقرب من 
منف. وبسبب ضعفه وإعاقته، استسلم الفرعون الذهبي 
وفاته  إلى  أدى  مما  لجراحه  آمون  عنخ  توت  الملك 
وصعود روحه إلى السماء والتحامه باألبدية مع آبائه 

الخالدين من ملوك مصر العظام.
توت  األشهر  الملك  الذهبي  الفرعون  نهاية  هذه هي 

عنخ آمون!

كيف دخلت السجن 
بسبب خمالفة سري
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سـر وفاة توت عنخ آمون!
بقلم: د. حسين عبد البصير

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

عوارف معرفية من التصوف وأدبه يف املغرب 
للدكتور عبد الوهاب الفياللي

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

المسيح تتجاوز حدود كل ما قيل  السيد  المؤكدة أللوهية  الدالئل  بأن  أقول  قلُت والزلت    
عكس ذلك أو تتناقض معها خاصة وما يؤيد ذلك فاق ويتفوق على كل ما قاله العلماء والفالسفة 
الآلهوتي  الفكر  والحكماء في هذا الخصوص بعد تفحيص وتمحيص دقيق من كبار علماء 
المنتشرين في كل بقاع المعمورة، وهو ما يظهر جلياً في أقوال البابا كيرلس اإلسكندري والبابا 

أثناسيوس ويوضح المعاني اآلتية:
-1 بأن االبن هو الصورة المعبِّرة لشخص هللا اآلب

-2 وبأن األبن هو الصورة الدقيقة لالب التي تُعبّر عنه وتعلن عنه
-3 وبأن االبن هو الصورة التي فيها يُرى االب ويُعرف من خاللها

وألن صورة هللا هي صورة حقيقية وطبيعية فهي متغيرة مع اآليام وكما قال القديس اثناسيوس 
الرسولي في رسالته األولى ضد األريوسيين: »فإن كان االب غير متغير ويبقى هكذا دائما كما 

هو .. فمن الضروري أيضاً أن تبقى صورته كما هي ولن تتغير«.
كما قال في نفس الرسالة : إن صورة هللا غير المتغير )آقنوم األبن( ينبغى أن تكون ثابتة غير 

متغيرة »ألن يسوع المسيح وببساطة هو هو أمساً واليوم وإلى األبد« عب 13:8.
وداود في المزامير يقول عنه: أنت يا رب منذ البدء أسست األرض، والسموات عمل يديك .. هي 
ستتالشى وأنت ستبقى وكلها كثوب ستبلى وكرداء تطويها فتتغير .. ولكن أنت أنت وسنوك لن 

تنتهي« مز 102: 28-26 ، عب 1: 10-12.
وهو ما يعني أن أقنوم االبن هو صورة هللا غير المتغير، وهو بهاء مجد اآلب ورسم جوهره 
ويثبت ذلك قول السيد المسيح لتالميذه : »الذي رآني فقد رأى اآلب« وهو ما يعنى بأن لالبن نفس 
نور االب فهو يشع بنفس نوره وليس بنور آخر، وهذا ما قاله القديس بولس الرسول عن السيد 

المسيح بوصفه له »بأنه بهاء مجده ورسم جوهره« ويقصد بذلك »هللا اآلب«.
ويقول القديس أثناسيوس عنه : هو رسم جوهر »أقنوم« االب .. نور من نور وهو قوة وصورة 
حقيقية لجوهر االب ويتماشى مع قول السيد المسيح »الذي رآنى فقد رأى االب«، ويقول نيافة 
األنبا بيشوى : »منَّ كان يستطيع أن يُظهر هللا غير المنظور إال كلمة هللا  »اإلبن« الذي ظهر 
المسيح له نفس الجوهر والطبيعة  السيد  الحقيقية«. وهو ما يؤكد بأن  أبوة هللا  ُمعلناً  في الجسد 
والالهوت مع االبن. وهو ما ذكره أيضا القديس كيرلس االسكندري في قوله: »بأن وحدة الجوهر 
هي وحدها التي تجعل االب يُرى في االبن واالبن يُرى في االب... وبما أنه ليس هناك سوى 
ألوهة واحدة في االب واالبن والروح القدس لذلك نقول إن االب يُرى في االبن واالبن يُرى في 

اآلب« وهو ما يعنى بأن السيد المسيح هو:
-1 الصورة الحقيقية والطبيعية لآلب

-2 الصورة الحية والمماثلة لآلب
-3 الصورة المعبّرة والدقيقة

-4 الصورة غير المتغيرة لآلب
-5 وانه بهاء مجد اآلب ورسم جوهره

-6 وله نفس الجوهر والطبيعة والآلهوت مع اآلب
إلى هنا أتوقف عزيزي القارئ راجياً أماًل أن تتأمل بعمق فيما أوضحته من نقاط في غاية األهمية 
عن شخص السيد المسيح والهوته في وحدة اآلب واألبن والروح القدس.. وحتى نلتقى لكم مني 

كل التحية والسالم في بركة اآلب واألبن والروح القدس اإلله الواحد ... أمين 

هل املسيح هو اهلل؟؟

بقلم: بشــير القــّزي

بقلم:  االب / فريدريك اليسوعي

  تعودت منذ حداثة سني ان احترم قوانين اي 
بلد أزوره قدر ما كنت على علم بتلك القوانين.

 كنت قد امضيت زهاء سنتين في مدينة الرياض 
عندما حدثت لي تلك الواقعة. ُمذ عقد قراني 
قبل أشهر كنت اسكن مع زوجتي شقًة في 
منطقة العليّا تقع في الطابق السابع من مبنى 
ابيض كان يُعرف ببناية البنك األمريكي نظراً 
لتواجد الفرع الرئيسي في طابقه األرضي. 
بشبابيكها  تتميّز  العمارة  وكانت واجهات 
ونتوءاتها المعمارية لتذكر الرائي بكرتونة 
البيض. ولم يكن من الصعب الداللة عليها.

ِخضّمِ  في  المدينة  كانت  الزمن  ذلك  في   
نشأتها وكانت الشوارع الجديدة تُعبّد بسرعة 
ال تسمح بالبحث عن اسماء لها. فكانت تسّمى 
مثاًل “بشارع الستّين” او “شارع األربعين” 
او “الثالثين” وذلك تكنّياً باألمتار التي كان 

عرض الشارع يأخذها !
 ذات يوٍم وِفي حوالي الساعة الواحدة بعد 
الظهر، كنت في طريقي الى مسكني حيث 
كانت زوجتي تعد الدقائق في انتظاري لتناول 
وجبة الغذاء. كنت أخالها وقد أعّدت المائدة 
على طاولة السفرة المستديرة بينما الوجبة 
الرئيسيّة ما زالت في الطنجرة تُطهى على 

نار هادئة.
 وإذ كنت في الميل األخير لرحلتي كان عليَّ 
ان انعطف من شارع الثالثين نحو اليسار على 
إشارة ضوئية ثالثية اإلتجاهات. إال انه لدى 
وصولي للتقاطع، فوجئت، كما فوجئ غيري، 
بشرطي يشير لنا باتِّباع الطريق ويمنعنا من 
اليسار. اكملت الطريق باتجاه  اإلتجاه نحو 
الى ان وصلت بعد نحو  السليمانية  منطقة 
اإلتجاهات  ثالثية  إشارة ضوئية  الى  كلم 
لألولى. وكانت  بشكل معاكس  إنما  أيضاً 
السيارات التي لم تفلح مثلي في أخذ المفرق 
السابق تنتظر دورها لالنعطاف نحو اليسار 
والعودة باإلتجاه المعاكس. وكانت السيارات 
تأخذ منحاها بااللتفاف بأرتال مكونة من نحو 
من عشر سيارات او أكثر كلما أستضاءت 

اإلشارة بالنور األخضر.
 ما ان جاء دوري وانعطفت بالسيارة وإذ 
بي أفاجأ بحاجز شرطة مؤلف من شرطيْين 
باإلتجاه نحو  السيارات  الى  اثنين يشيران 
فسحة ترابية كبيرة غير منتظمة على يمين 
الطريق بينما كان أفراد آخرون من الشرطة 
ك  يطلبون من السائقين إيقاف سياراتهم: “بّرِ

السيارة ِهنا واصعد في الباص”.
تنتظر جموع   كانت ثالث حافالت كبيرة 
الموقوفين. تم إعالمنا ان مخالفة اإللتفاف الى 
اليسار عقابها ثالثة ايّام حبس. وكانت إشارة 
التقاطع  اللون موجودة على  مرور مبرّشة 
تشير الى عدم السماح باإللتفاف. صعدت الى 
احدى الحافالت واخذت احّدق بمن تواجد. 
كانوا جميعاً من غير المحلّيّين. أما ابن البلد 
الذي كان يعرف من لباسه األبيض وكفيّته 
وعقاله فكان ال يكف عن مجادلة الشرطي 
بانفعال وهو ينفض يده اليمنى المفتوحة من 
أعلى الى أسفل حتى يخرجه الشرطي من 

الحافلة ويتوارى عن انظارنا.
بعد نحو  السجن.  الحافالت نحو  انطلقت   
توقفت  باحته.  الى  ساعة وصلنا  نصف 
الباصات. صعد الى حافلتنا مذيع تلفزيوني مع 
ميكروفونه ومرافقه الذي كان يصور بكاميرته 
تحقيقاً لألخبار المحلية. أخذ يسأل الموقوفين 
عن شعورهم وعواطفهم تجاه تطبيق قوانين 
السير! أخذت انظر جانباً محاواًل ان اختبئ 

عن أنظاره. ماذا أجيبه لو سألني؟
امام كشك حارس   وقفنا في صّفٍ طويل 
المدخل. كان كل منا يسلم حذاءه وسير الخصر 
وأي قلم حبر كان يحمله. كان كل قلم يرمى 

في علبة كرتونية قديمة لألحذية بينما كانت 
األحذية واألحزمة توضع على ارف خشبية 
باخ لونها من كثرة االستعمال. في زمن لم 
الخلويات، سألت  فيه بعد  تكن قد تواجدت 
بعائلتي العالمها عن  عن كيفية االتصال 
مكان وجودي وكنت أفكر بزوجتي القابعة 
في انتظاري. أجابني الحارس بوجود هاتف 
داخل السجن. سألني عن اسمي االول ودّونه 
على دفتر عادي كالذي كنت استعمله في 

المدرسة ايّام زمان.
 دخلت وراء الواجهة ذات القضبان الحديدية 
عبر باب من نفس التصميم. كان الداخل عبارة 
عن صالة كبيرة غير منتظمة الجوانب بحيث 
انه، من ناحية اليمين األمامية، كان يتواجد 
ممر بعرض نحو من مترين ونصف وطول 
الى باب حديدي مغلق  خمسة أمتار يؤدي 
على الدوام تختفي وراءه حجرة الموقوفين 
الخطرين. اما من ناحية اليسار الخلفية فكان 
يوجد ممّر يؤدي الى غرفة صغيرة يستعملها 

بائع الشاي داخل السجن.
الهاتف المعلق على الحائط   أسرعت نحو 
ز على مستوى عاٍل. تساءلت :  وكان قد ُرّكِ
ماذا يفعل قصيرو القامة ؟ وبدا لي ان الجهاز 
كان قد عانى األمّرين في ما مضى وقد تغيّر 
لونه مع الزمن إذ خلت انه كان في األصل 
ابيض اللون. كانت األرقام من النوع الذي 
تضغط بإصبعك على كل رقم تطلبه. حاولت 
طلب رقم المنزل ولم أفلح ألن احد األرقام 

لم يكن ليعمل!
 رجعت نحو الواجهة الحديدية وإذ بي أرى 
الخارج عشرات األشخاص مصطّفين  في 
أناس  لتفقد  أنهم جاؤوا  إلينا. يبدو  ينظرون 
يعرفونهم وقد تم سجنهم. وبينما كنت أحّدق 
أعرفه.  بينهم شخصاً  الوجوه وجدت  في 
صرخت له وطلبت منه اإلتصال بزوجتي 
إلخبارها بوضعي وبإرسال طعام لي وغطاء 
للنوم )كانت الوسادات ممنوعة داخل السجن(.

 بعد ان اطمأننت ان زوجتي ستعلم بما حصل 
لي أخذت أفتّش عن مكان أقبع فيه. تربعت 
قرب الحائط الخارجي في الممر القريب من 
ركن السجناء المتهمين بذنوب أكثر خطورة. 
أخذت أحّدق بما حولي. كانت االرض مغطاة 
بسجادة بنيّة اللون من نوع الموكيت الرخيص 
بينما  الوسط  الذي بِرش تحت االرجل في 
مألت البقع المختلفة والمتنوعة الحجم بقيّة 
المساحات. بعد ان حيّاني جلس بجانبي احد 
الموقوفين وأخذنا نتحّدث. أعلمني ان بعض 
“النزالء” لهم أكثر من أسبوع ألن كفالءهم 

لم يحضروا إلخراجهم!
 كان تعداد الموقوفين يزداد مع الوقت وكلّما 
وصلت حافالت جديدة. وقد استرعى انتباهي 
وصول عاملين من أصل يمني يبدو أنهما 
كانا يعمالن على معدات ثقب الصخور. كان 
الغبار األبيض يغّطي جسميهما كافًة من شعر 
بالحواجب والرموش انتهاء  الرأس مروراً 

بكعب ارجلهما.
ان  لدرجة  بالمساجين  القاعة  امتالء   زاد 
ناحية واُخرى اصبح بصعوبة  بين  التنقل 
بمكان. افترشت مكاناً لجسدي على األرض 
بالغطاءين اللذين كانت قد أرسلتهما لي زوجتي 
غير عابئ بما كان تحتي من بقع! وإلفساح 
المجال لآلخرين اضطررنا للنوم رأساً وعقباً!
 ال يمكنني ان أنسى تلك الليلة التي تميزت 
بتنويع من الروائح النتنة وسمفونيات شخير 

نابعة من أجسام مرهقة!
السجن الن  ذلك  في  ايّام  ثالثة  أمكث  لم   
اإلتصاالت ساعدتني للخروج منه بعد ظهر 
اليوم الثاني. وعندما خرجت  لم أتمالك نفسي 

من ذرف الدموع...

   صدر لألكاديمي المغربي الدكتور عبد 
الفياللي كتاب عوارف معرفية من  الوهاب 
التصوف وأدبه في المغرب عن دار الرشاد 
المغرب، ويضم  البيضاء –  بالدار  الحديثة 
بالمغرب،  الصوفي  دراسات حول األدب 
سبق للمؤلف أن شارك بها في ندوات فكرية، 
1995 و2008م،  ونشر معظمها بين سنتي 
في مجالت علمية محكمة مثل)دعوة الحق( 

و)المناهل( و)اإلحياء(.
ويمكن تعرف فصول هذا الكتاب من خالل 

اآلتي:
-1 لذة اللغة عند الصوفية: أصول وتجليات 

وبواعث
قصد المؤلف بلذة اللغة عند الصوفية الوقوف 
على أصول لذة التجربة الصوفية وبواعثها 
اللغة. وقد حاول  وتجلياتها على صفحة 
الباحث تتبع ظاهرة اللذة في اللغة من خالل 
النص، وبواعثها  في  تجلياتها  أو  مظاهرها 
اعتمد  الغاية  المتلقي، ولتحقيق هذه  عند 
تقوم على رصد مكونات  تحليلية  مقاربة 
اللغوية  )العناصر  الداخلية  الصوفي  النص 
والفنية والجمالية( والخارجية )األصول 
والروافد(. تلك المكونات ماهي إال مظاهر 

للذة في اللغة عند الصوفية.
من  مجموعة  إلى  الدراسة  خلصت 

االستنتاجات منها ما يلي:
في  وإبداعية  لذيذة  الصوفية  اللغة عند   -

المعتمدة على  الوجدانية  الذوقية  أصولها 
الروح.. كما  الخيال والمتفاعلة مع  ملكة 
الداخلية من معجم  لذيذة في مكوناتها  أنها 
إذ  وإيقاع، وأساليب،  ومصطلح، وتركيب، 
كلها تحمل داللة رمزية وتشير إلى أحـوال 
السلوكية، كما  الصوفية  التجربة  ومقامات 
في  التصاعدي  المقامي  بمسارها  تتميز 
لطبيعة  هذه  التركيب والمصطلح موازاة 

التجربة.
اللذة األخالقية ملمح من مالمح ظاهرة   -
تتجلى في  الصوفية،  اللغة عند  اللذة في 
الجمالي  الفكرة وقدسيتها وبعدها  بالغة 

األخالقي.
- تأكيد ارتباط لذة اللغة عند الصوفية بالتلقي 
والمتلقي، فضال عن اإلرسال والمرسل، 
فعل  المعنى  بناء  في  القارئ  إسهام  أن  ذلك 
حين  خاصة  الصوفي،  اإلنتاج  في  قائم 
التفسير،  إلى مرحلة  الفهم  تتجاوز مرحلة 
أي لذة التذوق واالستهالك إلى لذة المشاركة 
في اإلبداع وإنتاج معنى اللغة عند الصوفية 
أن  ذلك  معنى  والمتميز.  المثير  ببنائها 
التجاوب بين النص ومتلقيه خطوة ال محيد 
عنها إلنتاج المعنى ولذة اللغة عند الصوفية.
-2  جوانب من تجربة التوجيه التربوي في 

شعر التصوف المغربي
بتعريف  الدراسة  هذه  المؤلف  افتتح 
ذوقية  خلقية  تجربة  باعتباره  التصوف 
الشخصية  بناء  تستهدف  وروحية وعملية 
الخلقية. فتجربة التوجيه التربوي من صميم 

العمل الصوفي وبناء الشخصية الصوفية. 
التربوي  التوجيه  شعر  ألهمية  نظرا 
المقامات  أو كل  الصوفي حيث طرق جل 
من  الكثير  وتضمن  الصوفية  واألحوال 
المؤلف مالحقة  فقد حاول  وآدابها،  أخالقها 
التوجيهية كما تضمنها شعر  بعض جوانبه 
بنماذج من  له  المغرب ممثال  في  التصوف 
ومقاربة  الميالدي،  عشر  التاسع  القرن 
تجاوز  أو  لتقريب  المعتمدة  لغته وأساليبها 
المسافة الفاصلة بين لسان الدعوة )الباث أو 
المرسل( وروح المتلقي المقصود )المرسل 
إليه المريد(، وذلك في مسار تصاعدي يمتح 
كيانه من المسار المقامي للتجربة الصوفية، 
بدءا بالدعوة إلى التصوف ممارسة وسلوكا 

بالدعوة  وآدابه، ومرورا  له أخالقه  عمليا 
إلى التعلق بالشيخ الصوفي وتحديد شروطه 
الدعوة  إلى  وانتهاء  تجاهه،  المريد  وآداب 
إلى محبة هللا والرسول. وذلك من أجل نشر 
التجربة الصوفية وإرشاد المريدين المبتدئين 

الصحيح  المسار  إلى  والمتصوفة 
المؤدي إلى الصفاء والكمال.

أهم خصائص  إلى  المؤلف  خلص 
شعر  في  التربوي  التوجيه  تجربة 
التصوف المغربي، نذكر منها ما يلي:
الخلقي في  التوجيه  - تجمع تجربة 
األدب الصوفي بين الدعوة إلى 

وسلوكا  ممارسة  التصوف 
عمليا، والدعوة إلى اتخاذ شيخ مرب والتأدب 
التعلق باهلل ورسوله  بآدابه، والدعوة إلى 
ومحبتهما لذاتهما، هكذا، في مسار تصاعدي 
المقامي،  التجربة الصوفية  مناسب لمسار 

حيث لكل مقام أخالقه وآدابه التي تناسبه.
- تتميز لغة أدب التوجيه الخلقي بالبساطة، 
البعيد  التقريري  الخطابي  األسلوب  وسيادة 
لطبيعة  والمراعي  والرمز  اإليحاء  عن 
والتربية  اإلبالغ واإلقناع  المتلقي ووظيفة 
والتعليم. كما تهيمن عليه الوظيفة اإلفهامية.

-3  البعد الخلقي في شعر الحسن اليوسي: 
نماذج وتجليات

بتحديد مدلول  الدراسة  المؤلف هذه  افتتح     
النفسية  المعاني  الخلقي باعتباره تلك  البعد 
البعد  الباطنة في صورة اإلنسان, وبيَّن أن 
يعد  الصوفي  الشعر  في  الواقعي  الخلقي 
بقوة  العلوية، حضر  الدولة  ظاهرة في فجر 
المؤلف رصد  اليوسي. فحاول  إبداع  في 
الخلقي من خالل تحليل  البعد  تجليات هذا 
المنتقاة من شعر  النماذج الشعرية  بعض 
الدراسة على  اليوسي، حيث ركزت  الحسن 
التجلي الغرضي الموضوعي، والتجلي الفني 
والجمالي. مما مكن الباحث من التوصل إلى 

استنتاجات دقيقة، نذكر منها ما يلي:
- تعدد تجليات البعد الخلقي في شعر اليوسي 
التواصل  المبنى والمعنى مع  وتنوعها في 
والتفاعل. وقد حضرت في المعجم، والصورة 
الشعرية الصغرى والكبرى، فكانت حينا 
مساعدا و مقربا للمعنى، وأحيانا هي المعنى 
المراد. وطبيعة هذا الحضور أنه ذو بعدين: 

أولهما خلقي جاللي، والثاني خلقي جمالي.
بواعث  اليوسي  ديوان  في  األخالق   -
الشعـري وغايات  للقول  وأهداف؛ محفزات 

في اآلن نفسه.
- إن شعر اليوسي، استنادا إلى البعد الخلقي 
فيه، يجمع بين الرؤية النفعية والمتعة الفنية، 
وفي ذلك مزاوجة تفاعلية بين الخلقي والفني، 
الفكـرة، والعبارة، واإلشارة. وفي  وبالغة 
هذا تفعيل النفتاح الخلق واستمرار إبداعــه، 
على  معه  يحافظ  لجالله  وتعميق شعري 
التوليف السليم والفعال بين الوجدان والعقيدة 

واإليمان.
-4  عبد الرحمان بن محمد بن عبد الهادي 

السجلماسي: شاعر المحبة المحمدية
الدراسة على الحفر في ذاكرة   تقوم هذه 
المغربي عموما وباألدب الصوفي  التراث 

بأحد  التعريف  منه بصفة خاصة، من خالل 
القرن  فترة  المغمورين وإنتاجه، في  أعالمه 

التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
الرحمن بن محمد بن عبد  بعبد  يتعلق األمر 
 ،1914 المتوفي سنة  الهادي السجلماسي 
فعلى الرغم من حداثة الفترة التي عاش فيها، 
إال أنه ظل مجهوال حيث لم يعثر المؤلف على 
ترجمة له أو إشارة إليه في ما وقف عليه من 
كتب التراجم والمناقب والطبقات المخطوطة 
والمطبوعة. وإلعداد ترجمة له اعتمد الباحث 
على مؤلفات الرجل، ومما كتبه عنه »محمد 

عبد الحي الكتاني«. 
الرحمان بن  المغمور هو عبد  هذا الصوفي 
محمد بن عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي 
الميم( ابن قاسم  بن أحمد بن محمد )بفتح 
الشريف بن  الميم( بن علي  بن محمد )بفتح 
أبناء  الحسن بن محمد بن الحسن...، أحد 
إلى فاس واستقروا  الذين نزحوا  سجلماسة 
1333هـ/1914م. وقد  المنية سنة  بها. وافته 
التأليف  بين  الطريقة، جمع  كان درقاوي 
والنظم وبراعة اإلنشاد والقدح المعلى في فن 
السماع. أما شيوخه في العلم فال يُعرف منهم 
إال الشيخ أبا العال إدريس بن عبد الهادي بن 
عبد هللا الحسني الشاكري السجلماسي الفاسي. 
وقد خلف- حسب ما وقف عليه الباحث- سبعة 
المنثور والمنظوم،  مؤلفات جمع فيها بين 
وكلها مخطوطة بقسم الوثائق بالخزانة العامة 

بالرباط.
المؤلف في دراسته على  يقتصر عمل  لم 
التعريف بعبد الرحمان السجلماسي فحسب، 
بل سعى لالقتراب من بعض إنتاجه من خالل 
تحليل نماذج من منثور كالمه ومنظومه، مع 
النثرية في  التركيز على مسار بناء الصلوات 
مؤلفاته وتحديد طبيعتها، وتتبع موضوعة 
»المحبة المحمدية« في شعره، باعتباره شاعر 

المحبة المحمدية. 
إنتاج  نماذج من  الباحث عبر تحليل   توصل 
النفس  أن  إلى  السجلماسي  الرحمان  عبد 
القوة  بين  يتراوح  الشاعر  الشعري عند هذا 
إلى آخر  الفنيين، سواء من نص  والضعف 
الوهاب  الواحد، يقول عبد  النص  أو داخل 
أننا نجد من نظمه ما ال  الفياللي: »حتى 
أن نسميه  الشعر، ويكفي  إلى مقام  يرقى 
نظما، خاصة حين يغرق في سرد الصلوات 

أننا  الرسول صلى هللا عليه وسلم، كما  على 
نصادف مرات متعددة أشعارا لها حظها من 
اإلبداع الفني، خاصة حين يفصح عن تجربته 
في الحب والشوق والتشوف إلى مقام الرسول 

ويعبر عن معاناته في ذلك كله«.
الباحث في األخير على  وقف 
إذا كان  ملحوظة هامة مفادها: 
عبد الرحمان السجلماسي قد 
هذا  إلى  عندنا  مجهوال  ظل 
أبناء األمس  الحين، وهو من 
القريب، فهناك حتما عدد آخر 
الذين ال  من األدباء والشعراء 
نعرف  أو  نعرف عنهم شيئا 
المعلومات  أسماءهم أو بعض 
عن حياتهم دون أن نقف على 
إنتاجاتهم األدبية. مما يفرض 
العلمي  البحث  ضرورة تعميق 
والفكري  األدبي  تراثنا  في 
توثيقا وتحقيقا ونشرا وتحليال 

وتأويال..
األنفاس«:   -5 كتاب » سلوة 
هويته  مظاهر  من  بعض 

الصوفية
الوهاب  الدكتور عبد  يحاول 
الدراسة  هذه  في  الفياللي 
مظاهر  بعض  عن  الكشف 
األنفاس  »سلوة  لكتاب  الصوفية  الهوية 
العلماء  من  أقبر  بمن  األكياس  ومحادثة 
والصلحاء بفاس« لصاحبه »محمد بن جعفر 
الكتاني«، من خالل محاورة  إدريس  بن 
الكتاب »الموازي« و«الرئيس««  لنصي 
Le Paratexte et le texte princi-(

.)pale
كتاب »السلوة«  الموازي« في  إن »النص 
مكوناته:  بكل  صوفية  هوية  ذو  نص 
والمحقق،  والمؤلف،  والمقدمات،  العنوان، 
والناشر...، كذلك هو شأن »النص الرئيس« 
تراجم األعالم،  متنه نصوص  الذي تشكل 
من  الكثير  تصوف  في  صوفيته  وتكمن 
األثر  تخلو من  التي ال  لغته  أعالمه، وفي 
معجما  أو  وتعبيرا  مصطلحا  الصوفي، 

وعبارة. 
الفياللي كتاب  الوهاب  الدكتور عبد  شبه 
الحي«، كما شبه  »السلوة« ب »لضريح 
»النص الموازي« ب »باب الضريح« حيث 
يقول: »إن ممعن النظر في النص الموازي 
يجده مناسبا جدا للنص الرئيس ومتآلفا معه، 
إذ هو بفضل صوفيته وتآلف عناصره بمثابة 
دفينه،  المترجمون  الضريح، واألعالم  باب 
بالمزور  التبرك  إلى  والمتلقي زائر يسعى 
إلى هللا من خالل زيارته«. وهو  والدعاء 
الصوفي  السلوة من رتبة  بمؤلف  يرقى  ما 
لموضوع  المتذوق جماليا  إلى درجة  العالم 

علمه وعمله.
تحليل  إلى  الدراسة  الباحث في هذه  عمد 
»السلوة«،  كتاب  لعنوان  تذوقي  جمالي 
قراءة  أهمية »الذوق« في  بين من خالله 
فيها،  الجمال  النصوص وكشف تجليات 
للمتون. وهو  التلقي »الجمالي«  وضرورة 
ما ال يتاح إال لقارئ جمع بين الذوق والعلم 

والخبرة.
الحضور  مكامن  بعض  إلى  أيضًا  أشار 
الصوفي في الكتاب من وجهة أخرى، غير 
النص الموازي، حيث ذكر ثماني مكونات؛ 
أو  المقصد  وصوفية  الباعث،  صوفية 
والشاهد، صوفية  المصدر  الهدف، صوفية 
والمنهج، صوفية  البناء  الموضوع، صوفية 
المكان، صوفية المصطلح والعبارة، صوفية 

الباث مؤلفا وناقدا.
الصوفي  األدب  تراث  في  البحث   6-

المغربي: أسس وآفاق
الفياللي مؤلفه  الوهاب  الدكتور عبد  ختم 
عنوان:  تحت  منفتحة  تركيبية  بخالصة 
المغربي:  الصوفي  األدب  تراث  في  البحث 
أسس وآفاق. تمثل في الواقع خالصة تجربة 
والفكرية،  العلمية  الباحث في مسار حياته 
إليه في هذا  لما توصل  استنتاجات  وليس 
الخاتمة مجموعة  الكتاب فحسب. تضمنت 
أو األسس واآلفاق تخص  االستنتاجات  من 
إبان  المغرب  الصوفي في  تراث األدب 
المغرب  العلوي خاصة، وتاريخ  العصر 

على العموم، نذكر منها اآلتي:.
بتعدد  المغرب  الصوفي في  األدب  تميز   -
أنواعه، وضخامة كمه، واتساع مجاالتـه 
الخلقي  الروحي  بين  وموضوعاته، وجمعه 
نصوصه  واتحاد  اإليحائي،  والرمزي 
وأنواعه وموضوعاته ومضامينه ووسائل 
وآليات تصويرها ضمن موضوعة  أدائها 

»الحب« التي هي أساس السلوك الصوفي.
- إسهام الصوفيين في اإلبداع األدبي مرتين 
بفعل التوجه الطرقي؛ مرة مبدعين، وأخرى 
مثلما  لإلبداع،  ذواتا مرجعية وموضوعات 
إلى شيوخ  والتوسل  الولوي  الحب  أدب  في 

التصوف وطرقه ومدحهم.
االكتراث  القائم على  األدب  - غلبة مفهوم 
النفعية  والرؤية  الصياغة،  قبل  للفكرة 
الفنية، مع وجود كم مهم من  المتعة  قبل 
التي نجح أصحابها  اإلبداعية  النصوص 
الصوفي  الخلقي  الذوق  بين  المزاوجة  في 

والذوق الفني.
أدبائنا  بين  الواضح  التواصل  يكرس   -
الصوفي في األفكار  الصوفيين والسلف 
التجربة  قاعدة وحدة  والتجربة واإلبداع 
العمق، وتجاوزها  الصوفية اإلسالمية في 
الزمانية، ويعكس  والقيود  المكانية  للحدود 
أسمى  بلوغ  في  الصوفي  األديب  رغبة 
مدارج التكمل ومظاهره في اإلنسان واللغة 

والتعبير.
دنيوي  أدب  المغربي  األدب  إن  - وأخيرا، 
وللشق  ديني، صوفي وغير صوفي،  وأدب 
تلك هي  بارز في غيره،  أثر  منه  الصوفي 
فتراته.  أغلب  المغربي في  حقيقة األدب 
الرسمي  األدب  الديني هو  البعد  ذو  واألدب 
اإلنتاج وتنوعه،  ما راعينا كم  إذا  الحقيقي 
المهيمن  الديني  الواسع، والبعد  وانتشاره 
في المغرب، وتضمن هذا األدب العديد من 
الخصائص وأسرار الهوية الثقافية المغربية.
المؤلف  يعرض  االستنتاجات،  هذه  بعد 
لجملة من  الفياللي  الوهاب  الدكتور عبد 
ينبغي  التي  والفكرية  المنهجية  الضرورات 
األدب  في  البحث  االعتبار عند  بعين  أخذها 
المزاوجة  المغرب؛ كضرورة  في  الصوفي 
المنهجية بين الكم والكيف في دراسة تراثنا، 
المغرب،  في  العام  الواقع  بسياق  وااللتزام 
في  الطرقي خاصة،  الصوفي  وبالسياق 
الصوفي، وضرورة مراجعة  األدب  دراسة 
والصنعة،  والتقليد،  الضعف،  نعوت 
والتكلف، واالجترار... وغيرها مما نعت 
به األدب المغربي-كله أو بعضه- في العديد 
الضرورات  ذلك من  إلى غير  فتراته.  من 
آفاق جديدة  فتح  المؤلف من  التي مكنت 
الباحثين والغيورين على  أمام  لالشتغال 

األدب المغربي الصوفي.
للمصادر  بفهرس مفصل  الكتاب  ثم ذيل 
والمراجع بالعربية والفرنسية يمكن اعتباره 
باحث في  لكل  ببليوغرافيا ال غنى عنها 
العلمي في  البحث  يتلمس طريق  المجال 

األدب الصوفي في المغرب.

الجزء الحادي عشر
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أبو حجاج

 جمرد كلمة
بمناسبة فشل دعوة الشعب المصري للنزول ضد رئيسهم 

عبد الفتاح السيسي : 
الخائن محمد على وشركائه : لقد أستوعب الشعب  المقاول  إلى 

المصري الدرس أيها األغبياء .! 

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

أخطـل صـغري!!

طليقة ملك ماليزيا 
السابق تبيع خامت زواجها 

لسداد فواتري طبية!

الفائز جبائزة نوبل للكيمياء: سأساعد يف حل قضايا املناخ

اكتشاف خريطة 
اجلحيم يف تابوت 

مصري قديم!

اكتشاف معبد من العصر البطلمي عمره 2200 عام

40 ألف دمية تسلط الضوء على حمنة احملاربني 
املصابني فى بريطانيا

اكتشاف حفريات ألقدام ديناصورات 
تعود ملائة مليون سنة شرقي الصني

  شابة صغيرة اسمها »سما« هي من المتفوقين في جامعتها في مصر ولكنها مختلفة في 
بعض األمور عن بقية زمالئها. وحالة متالزمة داون تجعلها تعيش في سمة عالية من النقاء 

البشري! 
اختيرت لتكون سفيرة للنوايا الحسنة واختيرت كذلك كملكة جمال من عدة جهات! 

تتحدث ببطء ولكن بكثير من الثقة والجمال والحب! 
سما أصبحت سفيرة للنوايا الحسنة ألنها تمكنت من خالل نشاطها ومثابرتها لتقنع المختصين 
المدرسية.  الكتب  المغولي« من  إلغاء تعبير »البله  يتم  التعليم المصرية ان  في وزارة 
المفردة  لتصبح متالزمة داون  الجامعة، وتغيير  وتسعى »سما« كذلك إللغائها من كتب 

)downsyndrom( كما هو متعارف عليها باالسم العلمي ويتم تداولها حول العالم. 
وسما تقول لبرنامج سفرة الذي تقدمه قناة مصرية »احنا متالزمة الحب والسعادة« و »احنا 

بس مختلفين«.
ومن األشخاص من يعيش مع متالزمة داون - وله درجات من القوي الى الخفيف حيث يؤثر 
تماما وبعضهم ال  الوعي والذكاء واإلدراك - يمكن ان يكون مستقال  بنسب متفاوتة على 
يستطيع ذلك ويبقى معتمداً على األهل او األقرباء، ولكنهم معروفين بالطيبة والمحبة وروح 

المرح ومرحلة عالية من النقاء البشري. 
ومن مصر و »سما« الى اخوة لم تعرفهم في مونتريال ممن يعيشون مع متالزمة داون حيث 
يجتهد المجتمع ومؤسساته بدعمهم بأشكال متنوعة ودرجات متفاوتة حيث ال زالت الجهود 

قائمة لتطوير الخدمات هنا وفِي العالم.  
 »Regroupement pour la Trisomie 21« ومنها مثال ما قامت به المؤسسة
  Waterloo Regional Downsyndrom Society وكذلك TASA ومجموعة 
بالتعاون مع مطعم شيف اون كول »Chef on Call« على شارع بارك   WRDSS
»Parc« من مبادرة لمساعدة والتعريف بحال االطفال والشبان ممن يعيشون مع متالزمة 

داون.
وذهب مجموعة من هؤالء الشبان والشابات »النعم التي تمشي على األرض« وهم معروفين 

بحبهم للطعام وحس عالي بالتذوق الى المطعم - ومنهم اختي الجميلة البتول -.
وعملوا في يوم العطلة مع الطباخين. وتم وضعهم في المطبخ مع مكونات غذائية 
الهمبرغر  للسندويشات وقام كل منهم باختراعات مختلفة جديدة شكلوا منها سندويشات 

اللذيذة. 
الجاري وهو شهر  أكتوبر تشرين االول  المطعم طوال شهر  السندويشات ستباع في  هذه 

التعريف بمتالزمة داون. 
وجزء من السعر الذي ندفعه )دوالرين من ثمن كل سندويشة( سوف يذهب كتبرع لمساعدة 

الجمعيات التي تعنى بمن يعيش مع متالزمة داون في مناطق مختلفة في كندا!
دمتم ودام الخير بيننا في مصر وكندا واإلنسانية جمعاء. 

الرابط للقاء »سما« مع رضوى الشربيني 
https://www.facebook.com/650362515145994/

posts/1449937765188461?sfns=mo
الرابط للتجمع في مونتريال 

https://www.facebook.com/272026505097/
posts/10156691917930098?sfns=mo

الصغار ... الكبار 
شهر التوعية واجلمال أكتوبر 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

التي    كشفت حفائر اإلنقاذ 
أثرية من وزارة  بعثة  بها  قامت 
بمدينة  بمنطقة كوم شقاو  اآلثار 
طما، شمال محافظة سوهاج، عن 
الرابع  بطليموس  للملك  بقايا معبد 
تم  وعمره 2200 عام، والتي 
أحجاره صدفة  الكشف عن بعض 
بإمداد  الخاصة  الحفر  أعمال  أثناء 
بالقرية  الصحي  للصرف  خطوط 

في أوائل سبتمبر 2019.
وأوضح د. مصطفى وزيري، 
األعلى  للمجلس  العام  األمين 
الفور توقف  تم على  أنه  لآلثار، 
مواسير  إلمداد  الحفر  أعمال 
البقعة،  تلك  الصحي في  الصرف 
فريق عمل من وزارة  تكليف  وتم 

اآلثار إلجراء حفائر إنقاذ.
وأشار محمد عبدالبديع، رئيس 

المركزية آلثار مصر  اإلدارة 
بدأت أعمالها  البعثة  أن  العليا، 
الجنوب  إلى  الواقعة  المنطقة  في 
أعمال  أثناء  الُمكتشف  الجدار  من 
الصحي، وفي  الصرف  مشروع 
الجانبية كشفت  الشوارع  أحد 
الغربي  الجنوبي  الركن  البعثة عن 
الُمتجه  الجدار  المعبد وباقي  من 
الجنوب، وعليه  إلى  الشمال  من 
لـ«حابي«  بقايا مناظر متكررة 
القدماء  النيل عند  يُمثل  الذي كان 
القرابين  المصريين، وهو يحمل 
الحيوانات  من  العديد  برفقته 
الزهور  المختلفة وبعض  والطيور 
تحتوي على  بقايا نصوص  وأمامه 

اسم الملك بطليموس الرابع.
بقايا جدار  البعثة على  كما عثرت 
إلى  يتجه  الجيري  الحجر  آخر من 

الغرب وتغطي أرضيته بالطات 
الحجر الجيري.

اإلقليم  وتعتبر كوم شقاو عاصمة 
العليا،  أقاليم مصر  العاشر من 
غرب مدينة طما وأُطلق عليها 
وأقدم  »واجيت«،  اسم  قديماً 
المدينة كان في األسرة  لهذه  ذكر 
الرابعة، وكانت معبودتها حتحور 
»أفروديت عند اإلغريق« ومن 
أما  أفروديتوبوليس،  هنا أسموها 

اسمها القبطي فكان »شكو«.
الرابع حكم  بطليموس  أن  ويُذكر 
مصر عام 221 قبل الميالد، وكان 
باألعمال  يهتمون  الذين  الُحكام  من 
بالسلب  أثر  الفنية بشكل كبير، مما 
اهتمامه  لعدم  على فترة حكمه 

بالحكم بقدر اهتمامه بالفن.

الزل�������ُت أس���ت���ل���ه���م م���ن���ِك ال��ك��ث��ي��ر

خ����ل����ْف ق���ض���ب���اِن���ك ق����اب����ع أس���ي���ر

راض�������ي ب����ع����ذاب����ي ك����أِن����ك م��ص��ي��ر

يَ���ف���رض ح���ض���ورِك ف���ي وح����ي ال��غ��زي��ر

وأن������ِت ف����ي م���س���ائ���ي ب�����دري املُ��ن��ي��ر

البكير ق��دوم��ه��ا  ف��ي  ال��ف��ج��ر  ون��س��م��ة 

ي����ا روع������ة احُل����س����ْن ون���ب���ع ال��غ��دي��ر

ف���أُك���م���ل ص���ات���ي ب���ش���ك���ِر ال��ق��دي��ر

ب���أِن���ك ف���ي ع���م���ري م���اك���ي ال��ب��ش��ي��ر

وأن������ي ف����ي ق���ل���ِب���ك وح������دي اجل���دي���ر

ب��ن��ش��وة ج��ن��وِن��ك ف���ي ه��م��س��ه املُ��ث��ي��ر

وب���خ���اف اجل���ن���ون يَ��ج��م��ُع��ن��ا ال��ك��ث��ي��ر

م�����ذاُق ال���ع���ذاب ف���ي ال��ش��ه��ِد امل��ري��ر

العسير احل��ل��ِم  ف��ي  اآلم���ان���ي  وخ��ي��وط 

وأن�����ِت ف���ي ح��ض��ن��ي وال���َش���ع���ر احل��ري��ر

يُ����ام����س ب���ش���وق���ه ال���ع���ب���د ال��ف��ق��ي��ر

يُ����داع����ب ك���ي���ان���ي مب���رح���ه ال��ش��ه��ي��ر

ف����ي ن����ش����ِوة ش��ه��ي��ق يُ���ع���ان���ق زف��ي��ر

وم���ش���اع���ر ج����ن����ون ش����اع����ر خ��ط��ي��ر

العبير رح��ي��ق  ح��ض��ن��ه  ف���ي  أن��ف��اِس��ك 

ف���أش���ع���ر ب���أن���ي ف���ي ح���ص���ِن���ك ج��ري��ر

صغير أخ���ط���ل  أو  زم���ان���ي  ف���ي  ي��ح��ي��ا 

كبير ك��ش��اع��ر  ع��ش��ِق��ك  ف���ي  ف��أك��ُت��ب 

نظير حل��س��ِن��ك  ع��م��ره  ف���ي  ي��ل��م��ح  ل���م 

ف���ي واق�����ع يَ���ف���وق خ��ي��ال��ي ال��ض��ري��ر

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

بقلم: كنده الجيوش

  قالت أوكسانا فوفودينا، طليقة ملك 
ماليزيا السابق محمد الخامس لصحيفة 
»ديلي ميل« البريطانية، إنها باعت 

خاتم زواجها الملكي بسبب العوز.
لعام 2015  ملكة جمال موسكو  وقالت 
لبيع خاتم زفافها،  إنها اضطرت 
الطبية في  الفواتير  تكلفة  لتسديد 
عيادة سويسرية، حيث خضعت 

للمتابعة الطبية أثناء فترة حملها.
هذا  في  السابق  ماليزيا  ملك  وقالت طليقة 

تقاضيته  الذي  بالسعر  البوح  يمكنني  الشأن: »ال 
بثالثة أضعاف من سعره  أقل  لكنه  الخاتم  نظير 
يتجاوز 16  أنه  الصحيفة  تقول  الذي  األصلي«، 

مليون روبل.
وكانت فويفودينا قد ذكرت في وقت سابق أن زواجها 
الحمل،  الرابع من  انهار حين كانت في شهرها 
اإلنترنت،  اكتشفت ذلك من  خالل  أنها  إلى  مشيرة 
ولم يتصل بها أحد بشكل مباشر، وتصر على أنها 
الذي  لم تستلم أي وثائق رسمية بخصوص طالقها 

تم كما تناهى بصورة قطعية »وبالثالثة«.

السابقة  ملكة جمال موسكو  أن زفاف  يذكر 
الخامس جرى في تشرين  والسلطان محمد 
أوكسانا اإلسالم  الثاني عام 2018، واعتنقت 
إلى  الجاري، وأضافت  العام  نيسان من  في 

اسمها األصلي آخر هو ريحانة.
الملكي،  الزفاف  الشهر من  وبعد شهر ونصف 
فيما  العرش فجأة،  الخامس عن  تنازل محمد 
ربطت وسائل إعالم األمر بضغوط مارسها مجلس 
للبالد كل  انتخاب ملك  يتولى  الذي  ماليزيا  حكام 

5 سنوات.

   قال أكيرا يوشينو، الحائز على جائزة نوبل في 
الكيمياء،  إن بطاريات الليثيوم أيون ال غنى عنها 
إلنشاء مجتمع منخفض الكربون مدعوم بطاقات 
متجددة حتى يتمكن العالم من خفض انبعاثات 

الكربون.
أنه يمكن استخدام  واضاف خالل مداخلة هاتفية، 
المركبات الكهربائية التي تحمل بطاريات 
الليثيوم أيون لتخزين الكهرباء، ويمكن أن تساعد 
المتجددة  للطاقة  المستدام  في تعزيز االستخدام 
الناتجة من الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة 
الرياح، وفقا لوكالة  النظيفة، مثل طاقة  األخرى 

أسوشيتد برس اإلخبارية.
وتابع أن استخدام بطاريات الليثيوم أيون يعد أمر 
هام بالنسبة للسيارات الكهربائية، موضحا أنه 
عندما يتم استخدام السيارات الكهربائية على نطاق 
واسع، فإن ذلك يتطلب إنشاء مخازن عمالقة لتوليد 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذا سيساهم في 

بيئة أفضل.
وأشار في حديثه إلى 
قضية المناخ العالية، 
حيث قال أنه عند توليد 
الكهرباء من مصادر 
الطاقة المتجددة فذلك 
حل  في  سياسهم 

مشكلة تغير المناخ.
و فاز العلماء جون 
ب.جودنوف، ومان 
ستانلي ويتنجهام، 
وأكيرا يوشينو، بجائزة 
مجال  في  نوبل 
الكيمياء لعام 2019، 

بسبب تطوير بطاريات الليثيوم أيون.
وقالت لجنة نوبل: »لقد أحدثت بطاريات الليثيوم 
أيون ثورة في حياتنا وتستخدم في كل شيء من 

الهواتف المحمولة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة 
الكهربائية من خالل عملهم، وضع  والسيارات 
العام األساس لمجتمع  بالكيمياء لهذا  الفائزون 

السلكي خاٍل من الوقود األحفوري«.

   عثر باحثون على اكتشاف مذهل أطلقوا عليه 
تابوت مصري قديم عمره  الجحيم« في  اسم »خريطة 
الشعار  البحث إن رسومات  4 آالف عام. وقال فريق 
المبتكرة القديمة ُصممت لمساعدة الموتى في الوصول 
العقبات  الحياة اآلخرة، من خالل توجيههم عبر  إلى 
المحفوفة بالمخاطر في العالم السفلي. واكتُشف التابوت 
واألعمال الفنية المرتبطة به في موقع دفن ضمن مقبرة 
»دير البرشا« المصرية. وقام علماء اآلثار بترميم نقش 
موجود على لوحين خشبيين، يأتي عبارة عن مزيج من 
الهيروغليفية والرموز المعروفة لدى المصريين القدماء 

.The Book of Two Ways باسم
ويصّور الكتاب أو الخريطة خطين متعرجين يفّصالن 
طريقين يمكن للموتى استخدامهما للوصول إلى 

الحياة  القديم- في  المصري  الموتى  إله  »أوزوريس«- 
اآلخرة، وفقا لما جاء في موقع »ذي صن« البريطاني. 
الميت على درء  النص لمساعدة  وُكتبت تعويذات في 
الخطيرة. وفي حديثه مع  الشياطين، في رحلته  خطر 
الدكتور فوي سكالف، وهو خبير  قال   ،The Times
في حضارة مصر القديمة من جامعة »شيكاغو«: »من 
نواح كثيرة، يمكن وصف الكتاب بأنه أول كتاب مصور 
في التاريخ. إنه يقدم أول دليل مصور لجغرافيا مقدسة«. 
وُكتب الدليل أو الخريطة في داخل تابوت امرأة رفيعة 
المستوى تدعى »عنخ«. ويعد أحد القطع األثرية القليلة 

المقابر  نهبها لصوص  المقبرة، والتي  الموجودة داخل 
خالل فترات متعددة منذ قرون.

وقال علماء اآلثار إن تاريخ القبر ومحتوياته يعود إلى 
نحو 4 آالف عام، بناء على نقوش منحوتة في الداخل. 
الكتاب جزءا من مجموعة ضخمة من األعمال  ويعد 
أكثر  التابوت«، والتي تتضمن  باسم »نصوص  تعرف 
من 1000 تعبير وكتاب ديني عن الحياة اآلخرة. ويأمل 
المزيد  العلماء في استخدام االكتشاف األخير لمعرفة 
الدراسة في »مجلة اآلثار  النص. ونُشرت  من أسرار 

المصرية«.

    تسلط 40 ألف دمية مصغرة على هيئة جنود معروضة 
إنجلترا  على لوحة في مركز تجاري في مانشستر بشمال 
الضوء على محنة يواجهها كثير من الجنود البريطانيين إذا 

انتهت خدمتهم بإصابة.
وتمثل األشكال البالستيكية الصغيرة الخضراء عدد 
الخدمة على مدى  الذين تقرر تسريحهم من  المحاربين 
السنوات العشرين األخيرة ويقول منظمو الحملة إنه ينبغي 

بذل المزيد لمساعدتهم.
اللوحة  وسبعة من األشكال التي وضعت في صدارة 
المعروضة في مركز آرنديل في مانشستر هي نماذج 
بُترت أطرافهم أو أصبحوا مقعدين بعد  لمحاربين حقيقيين 

أن خدموا في القوات المسلحة.
وقال ميل ووترز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة هلب فور هيروز 

)مساعدة األبطال(، في بيان ”اإلصابات أنهت مستقبل 40 ألف جندي في 
20 عاما ويزداد هذا الرقم كل يوم. وكثير منهم يخبروننا بأن التحول الذي 

طرأ على حياتهم أثر بشدة على صحتهم وحالتهم العامة وأسرتهم“.
التسريح من الخدمة ألسباب طبية تخذل بقوة من  وأضاف ”عملية 
تأمر بمراجعة  الحكومة أن  نناشد  لذا  الدعم،  يلمسون اختالفا كبيرا في 

مستقلة لهذه العملية من أجل سد تلك الثغرات“.
وخدم جنود بريطانيون في بلدان مثل العراق وأفغانستان وسيراليون على 

مدى السنوات العشرين الماضية.

وتقول مؤسسة هلب فور هيروز إنه تقرر تسريح ما يزيد عن عشرة آالف 
جندي وجندية ألسباب طبية منذ انتهاء العمليات الحربية في أفغانستان 
في عام 2014، رغم أن القوات البريطانية لم تكن مشاركة في قتال نشط 

في تلك الفترة.
ووجد مسح أجري لصالح المؤسسة أن 70 بالمئة من المسرَّحين يرون أن 

االنتقال إلى الحياة المدنية تجربة سلبية.
لم تكن  الفترة االنتقالية  إن  المسح  بالمئة من 403 شملهم  وقال نحو 40 
كافية، بينما قال ما يقرب من النصف إنه تقرر إخراجهم من الخدمة دون 

تشخيص كامل إلصابتهم أو علتهم.

في  حفريات  علماء  اكتشف    
الحفريات ألقدام  الصين مجموعة من 
إلى 100  تاريخها  ديناصورات يرجع 
تشجيانغ  مقاطعة  في  مليون سنة، وذلك 

شرقي الصين.
وقال “شينغ لي دا” األستاذ بجامعة 
تم  إنه  الجيولوجية   للعلوم  الصين 
أثرا ألقدام  اكتشاف ما يزيد عن 20 
بمدينة النشي  ديناصورات في قرية 
يتراوح طول هذه  تشجيانغ،  مقاطعة  في 

اآلثار بين 7ر22 سم و 82 سم، ما يرجح 
الديناصورات كان  تلك  أجسام  أن طول 

بين 8ر3 إلى 14 مترا.
المكتشفة  األقدام  آثار  تاريخ  أن  وأضاف 
الكريتاسي  العصر  إلى  يرجع 
إلى أن عددا  )الطباشيري(، ما يشير 
نشيطة  كانت  الصوروبوديات  كبيرا من 
في هذه المنطقة التي كانت غنية بموارد 

الماء والعشب في ذلك الوقت.


