
    Email: elressala@videotron.ca    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     Vendredi 15 novembre  2019 العدد 448-23   السنة الثالثة والعشرون   الجمعة 15 نوفمبر        

 بقـلم: فـريد زمكحل 

بدون رتوش

fzemokhol@gmail.com

ال تحكم على اختياراتي إذا لم تعرف أسبابي
وال تحكم على أسبابي ألنك لم تعش حياتي!

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

لبنان ما بني التحصيص والتصحيح!!
الوقت  حان  قد  أنه  أعتقد    
لتوصيف الوضع اللبناني المتأزم 
منذ حوالي الشهر بين الشعب 
و »ما  لبنان،  يحكم  من  وبين 
أكثرهم« منذ عقود طويلة بال 
تورية وبدون رتوش، خاصة وما 
يقع من حراك شعبي قد تجاوز 
إلى ما هو أخطر  الثورة  ى  مسمَّ
بكثير إلى ما يُعرف بالعصيان 
المدني، وهو درجة من درجات 
نتيجة  الجماعي«  »االنتحار 
الُمفرط من عدم  اليأس الشعبي 
قدراتهم على إسقاط حكم الفوضى 
والفساد والمحسوبية في جميع 
القطاعات والمؤسسات الحزبية 
الدولة والمحكومة  الحاكمة لهذه 
من عدة أسر من عقائد وطوائف 
مختلفة الذين يتقاسمون إدارة 
الدولة والشعب  السلطة وثروات 
اللبناني فيما بينهم دون رقيب 
كنا مازلنا  إذا  أو حسيب! هذا 
بمفهوم  التمسك  على  نصر 
الدولة الغائبة بالفعل عن التمسك 
بمفهوم الوطن الحاضر والسابق 
والالحق للجميع، سواء للحاكم 
ولألسف  الذي  المحكوم،  أو 
الشديد اعتمد فيه البعض على 
فكر التحصيص بديالً عن فكر 
ينشده كل من  الذي  التصحيح 
الشارع على  تواجد ويتواجد في 
أمل وضع الوطن على الطريق 

الصحيح طريق التصحيح.

التحصيص  فكرة  وأن  خاصة 
الواحدة  الدولة  بفكرة  تذهب 
إلى فكرة الال دولة والال عودة 
الذي تم ارتكابه منذ  عن الخطأ 
تأسيس الدولة على هذا الفكر 
التصحيح  فكرة  بينما  المدمر، 
تصحيح  إلى  وتهدف  تسعى 
الدولة  أركان  لتثبيت  المسار 
والنهوض بها من خالل النهوض 
العاملة  الخدمية  القطاعات  بكافة 
فيها من أجل الشعب بعيداً عن 
الفساد والمحسوبية والطائفية 
الال  لبنان في خانة  التي وضعت 
دولة أو ما يتطلبه مفهوم الدولة 
من مقومات ضرورية لتحقيق 
والرخاء  واالستقرار  األمن 

واألزدهار.
هنا وهنا فقط يكمن الحل .. وهنا 
وهنا فقط من الممكن أن يعود 
ثرواته  وتعود  للبنانيين  لبنان 
المنهوبة ألهله للنهوض بكافة 
القطاعات الخدمية الضرورية 
الشعب  تخدم  التي  بالصورة 
اللبناني ككل وليس لفئة محدودة 

من العائالت الحاكمة له.
لبنان األرض والوطن  قلبي مع 
والشعب الواحد بشرط أن يعي 

الجميع مفهوم كلمة وطن!!
مع أطيب أمنياتي للبنان جديد ال 
ينتمي للتحصيص بقدر ما ينتمي 

للتصحيح!
 

5 سياسـة

year

سيبقى الوضع اللبناني المتأزم بال حل، ألننا ال نتحدث 
عن دولة »والبقاء هلل« وإنما عن دويالت طائفية جميعها 
تتحدث عن لبنان وبإسم لبنان وأصحابها ال ينتمون له 
وال يحبونه كوطن وال يعترفون به كدولة، ويتعاملون 

معه كإقطاعيات خاصة.. وال عزاء للشرفاء!
فريد زمكحل
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Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

ترامب يطلب من احملكمة العليا محاية إقراره الضرييب

“جمموعة سوريا” تؤكد رفض التغيريات الدميوغرافية القسرية

باسيل: الصفدي وافق على رئاسة 
احلكومة اللبنانية املقبلة

األسد: الوجود األمريكي بسوريا 
سيؤدي لـ »مقاومة مسلحة«

الفلبني تسجل أول إصابة مرتبطة 
بـ »السجائر اإللكرتونية«

أوكرانيا تعلن اعتقال قيادي 
يف تنظيم داعش

  قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل 
وزير  إن  الجمعة  يوم  إم.تي.في  لتلفزيون 
المال السابق محمد الصفدي وافق على تولي 
رئاسة الحكومة المقبلة ”في حال حظي اسمه 
بموافقة القوى السياسية األساسية المشاركة 
تبدأ  أن  ”يفترض  مضيفا  الحكومة“،  في 

االستشارات يوم االثنين“.

وأضاف باسيل ”أؤكد أننا تواصلنا مع الوزير 
الصفدي وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة“.

ومضى يقول ”إذا سارت األمور بشكل طبيعي 
االثنين  يوم  االستشارات  تبدأ  أن  يفترض 
سنبقى  وإال  ختامها،  في  الصفدي  لُيسمى 
على  االتفاق  بانتظار  المراوحة  دائرة  في 

اسم رئيس الحكومة“.

أول  عن  الجمعة،  الفلبين،  أعلنت    
اإللكتروني،  بالتدخين  مرتبطة  إصابة 
حيث أعربت السلطات الصحية عن قلقها 
من  تمنعها  التي  المحكمة  أوامر  إزاء 
تنظيم استخدام هذا النوع من السجائر.
واألمراض  الوفيات  من  موجة  وأثارت 
التدخين  منتجات  ببعض  المرتبطة 
اإللكتروني في بعض البلدان القلق بشأن 
التي  اإللكترونية  السجائر  تزايد شعبية 
التبغ،  من  أقل ضررا  أنها  على  تروج 
علما أن الهند وبعض الواليات األميركية 

قد حظرت السجائر اإللكترونية.
اكتشاف السبب المحتمل لوفيات »الفايب«

وفي وسط الفلبين، أدخلت شابة تبلغ من 
السجائر  استخدمت  عاما،   16 العمر 

اإللكترونية لستة أشهر إلى المستشفى 
التنفس وعوارض  إثر ضيق شديد في 
أخرى مرتبطة بتأثير التدخين اإللكتروني 
على الرئة، وفق ما قالت وزارة الصحة.

وقد طلبت وزارة الصحة الشهر الماضي 
الحاالت  بتوثيق  المستشفيات  من 
ووضع  اإللكتروني  بالتدخين  المتعلقة 
قواعد تنظيمية، لكن أقيمت دعوى على 

التي  القواعد  بسبب  الوزارة 
وضعت، ما منع الحكومة من 
تنفيذها أثناء وجود القضية 
في المحكمة، وفق ما ذكرت 

»فرانس برس«.

في  الدولة  أمن  جهاز  قال    
اعتقل  إنه  الجمعة،  اليوم  أوكرانيا، 
البراء الشيشاني وهو قيادي بارز في 
بصورة  البالد  ودخل  داعش  تنظيم 

غير شرعية العام الماضي.
يحمل جنسية  المعتقل  أن  وأضاف 
عمر  ألبو  مساعدا  وكان  جورجيا 

الشيشاني الذي وصفته وزارة الدفاع 
”وزير  بأنه  )البنتاجون(  األمريكية 

الحرب“ في داعش.
وتابع في بيان ”أثبت فحص الشكل 
أن األجنبي المعتقل هو بالفعل أحد 

قادة داعش المطلوبين“.

إن  األسد،  بشار  السوري  الرئيس  قال    
يؤدي  سوف  بالده،  في  األميركي  الوجود 
إلى ما وصفه بـ«المقاومة المسلحة« التي 
النهاية على  في  األميركية  القوات  ستجبر 

الرحيل من سوريا.
وأضاف األسد، في تصريحات لوسائل إعالم 
يتذكروا  أن  األميركيين  على  أن  روسية، 
وأفغانستان،  العراق  من  كل  في  خسائرهم 
مشيرا إلى أن سوريا لن تكون استثناًء من ذلك.

وكان مسؤولون أميركيون قالوا إن واشنطن 
سوريا  في  جندي   600 نحو  تترك  سوف 

لمكافحة تنظيم داعش.
وفي مقابلة مع تلفزيون »روسيا 24« ووكالة 
روسيا سيغودنيا لألنباء والتي بثت الجمعة، 
قال األسد: »لقد قلت دائما إن المحتل ال 
يمكنه احتالل قطعة أرض بدون وجود عمالء 
في ذلك البلد، ألنه سيكون من الصعب عليه 

العيش في بيئة معادية تماما«.
وأضاف األسد قائال: »الوجود األميركي في 
سوريا سيولد مقاومة عسكرية ستكبد األميركيين 
خسائر، وبالتالي ستجبرهم على الرحيل«.

وتابع: »بالطبع، نحن ال نفكر في مواجهة 

روسية أميركية، وهذا أمر بديهي وال يخدم 
مصالحنا وال الروس وال االستقرار الدولي.. 

إنه أمر خطير«.
وتنفذ روسيا، التي لديها ثالث قواعد عسكرية 
في سوريا، وتركيا دوريات مشتركة على طول 
اتفاق  إطار  تركيا في  السورية مع  الحدود 
أبرمه الرئيس الروسي فالديمير بوتن ونظيره 

التركي رجب طيب أردوغان.
وبموجب هذا االتفاق، انسحبت القوات الكردية 
السورية من الحدود الشمالية الشرقية بأكملها 
تقريبا من نهر الفرات إلى الحدود العراقية.

وتعليقا على ذلك، قال األسد إنه يجب تنفيذ 
االتفاق الروسي التركي بشأن انسحاب قوات 

سوريا الديمقراطية التي يقودها األكراد.
ينسحبوا  أن  »ينبغي  قائال:  األسد  ومضى 
لتنفيذ خطتهم،  ذريعة  لألتراك  قدموا  ألنهم 
التي ظلوا يحلمون بها منذ بداية الحرب« 

في سوريا قبل ثمانية أعوام.
كما انتقد األسد الجماعات الكردية التي تسعى 
داخل  الذاتي  بالحكم  تتمتع  منطقة  إلقامة 
سوريا، قائال: »لن نقبل أبدا أي مقترحات 
انفصالية تحت أي ظرف من الظروف«.  

حكمة العدد

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

عون: معاجلة اخللل االقتصادي ستكون من 
أوىل اهتمامات احلكومة اجلديدة

الخميس،  ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  التمس    
على  الحصول  من  عام  مدع  منع  العليا  المحكمة  من 
إقراره الضريبي، مصرا على أنه يتمتع بحصانة شاملة 

بصفته رئيسا.
ويعد ترامب أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون ال 
لعملية  يخضع  أنه  إلى  مشيرا  الضريبي،  إقراره  يكشف 

مراجعة من قبل دائرة اإليرادات الداخلية.
ولجأ ديمقراطيون معارضون إلى المحاكم إلجبار الرئيس 
مهما  اختبارا  تعد  قضية  في  البيانات  هذه  نشر  على 

لفصل السلطات.
وفي حال قررت المحكمة العليا - حيث يحظى القضاة 
المحافظون باألغلبية - توّلي القضية، فسيخضع قرارهم 

لتدقيق مطول.
وطلب المدعي العام في دائرة مانهاتن سايروس فانس 

ترامب  إلقرار  مستندات  على  بالحصول  ديمقراطي،  وهو  جونيور، 
الضريبي من العام 2011 في إطار تحقيق بشأن عمليات الدفع التي 
قام بها مايكل كوهين - المحامي الشخصي السابق للرئيس - للممثلة 
اإلباحية ستورمي دانيالز التي تّدعي بأنها أقامت عالقة جنسية مع 

ترامب قبل ترشحه للرئاسة في 2016.
وقضت محكمة استئناف اتحادية، األسبوع الماضي، بأن على ترامب 

تسليم الوثائق.
لكن محامي الرئيس يصرون على أنه يتمتع بحصانة من المالحقة 

القضائية ومن أي إجراءات تحقيق.

ونقلت وسائل إعالم أميركية عن جاي سيكولو، أحد محامي ترامب، 
قوله: »ألول مرة في تاريخ بلدنا، أطلق مدعي والية أو مدع محلي تحقيقا 
جنائيا بحق رئيس الواليات المتحدة، وأخضعه إلجراءات جنائية قسرية«.

وتابع: »تعد مذكرات االستدعاء المدفوعة سياسيا كهذه مثاال نموذجيا 
للسبب الذي يوجب منح حصانة قاطعة للرئيس من اإلجراءات الجنائية 

للواليات«.
وفي جلسة استماع على صلة بالقضية عقدت في 23 أكتوبر، ذهب 
أحد محامي ترامب أبعد من ذلك ليشير إلى أن على الرئيس أن يحظى 

بحصانة، حتى ولو أطلق النار على شخص في الشارع.

  أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، أن 
معالجة أوجه الخلل االقتصادي التي تسببت في اندالع 
االحتجاجات الشعبية الراهنة في لبنان، ستكون في مقدمة 

أولويات واهتمامات الحكومة الجديدة المرتقبة.
اإليطالي  الدفاع  لوزير  عون  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
لورنزو جيريني والوفد المرافق له، ظهر اليوم، في قصر 
اللبنانية  الصداقة  بعالقات  نوه  حيث  الجمهوري،  بعبدا 
اإليطالية، السيما في المجال االقتصادي وذلك انطالقا 

من الصداقة التي تربط بين شعبي البلدين.
وقال الرئيس اللبناني إن الوضع االقتصادي الذي تعاني 
منه بالده، ناتج عن سنوات عديدة من الخلل في االقتصاد 
الوطني والذي كان “اقتصادا ريعيا”، الفتا إلى أن بداية 
ورقة  بنود  تنفيذ  خالل  من  ستكون  الخلل  هذا  معالجة 

العمل االقتصادية التي أقرتها الحكومة المستقيلة، والتي تركز على 
أهمية قطاعات اإلنتاج.

لبنان، معربا عن  النازحين السوريين داخل  وتطرق عون إلى ملف 
الطلبات  مع  الدولي  المجتمع  تجاوب  “عدم  وصفه  مما  امتعاضه 
اللبنانية المتكررة إلعادة النازحين إلى وطنهم”، مجددا رفض لبنان 
االقتراح الذي ُقدم إلى البرلمان األوروبي لتحقيق دمج النازحين في 

المجتمعات المضيفة.
للبنان،  بالده  حكومة  دعم  اإليطالي  الدفاع  وزير  أكد  جانبه،  من 
خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، ومشددا على 

أهمية دور القوات اإليطالية العاملة ضمن قوات حفظ السالم الدولية 
العاملة في الجنوب اللبناني )يونيفيل( وتواصلها الدائم مع أبناء البلدات 

الجنوبية التي تنتشر فيها.
وشدد الوزير اإليطالي على رغبة بالده في تطوير العالقات اللبنانية 
– اإليطالية والدفع بها إلى األمام في كافة المجاالت، مركزا على 
أهمية دور لبنان في محيطه والعالم والحرص على استقالله واستقراره.

وأشار إلى أن إيطاليا تتفهم موقف لبنان من قضية النازحين السوريين، 
هذه  تتركها  التي  التداعيات  تجاوز  على  لمساعدته  جهودا  وستبذل 

القضية على الدولة اللبنانية ومجتمعها.

الوزاري  االجتماع  خلص    
للمجموعة المصغرة حول سوريا، 
الذي انعقد في العاصمة األميركية، 
إلى دعم كل من ألمانيا ومصر 
وفرنسا واألردن والسعودية وبريطانيا 
والواليات المتحدة، تنفيذ قرار مجلس 
األمن الدولي رقم 2254، ورفض 
التغييرات الديموغرافية القسرية في 

شمال شرق البالد.
وذكر بيان صادر عن الخارجية 
وزراء  أن  الجمعة،  الفرنسية، 
وفرنسا  ومصر  ألمانيا  خارجية 
وبريطانيا  والسعودية  واألردن 
بقوة  “يدعمون  المتحدة  والواليات 
عمل األمين العام لألمم المتحدة 
واألمم المتحدة، والمبعوث الخاص 

غير بيدرسن في تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 2254”.
وأضاف “في األسابيع األخيرة، مهدت األمم المتحدة الطريق للتقدم 
في العملية السياسية بإطالق اللجنة الدستورية والتي يمكن أن تكون 
خطوة أولى نحو حل سياسي. بعد أكثر من ثماني سنوات من العنف، 

ال يمكن ألي حل عسكري استعادة االستقرار في سوريا”.
وتابع “ما زلنا ملتزمين بدعم سيادة سوريا ووحدتها وسالمتها اإلقليمية 
ونعارض التغييرات الديموغرافية القسرية. على وجه الخصوص، ندعو 
فوري  وقف  تنفيذ  إلى  الشرقي  الشمال  في  الفاعلة  األطراف  جميع 

إلطالق النار ووقف جميع الهجمات العسكرية”.
في  العدائية  لألعمال  وحقيقي  فوري  وقف  “إلى  المجموعة  ودعت 
إدلب، بما في ذلك الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين. باإلضافة 
إلى ذلك، نؤكد على الحاجة إلى التصدي بفعالية للتهديد اإلرهابي 

الناشئ من إدلب وشمال غرب سوريا”.

كما دعت “المجتمع الدولي إلى المشاركة في دعم األمم المتحدة لتنفيذ 
جميع جوانب قرار مجلس األمن 2254، بما في ذلك وقف إطالق 
النار، وصياغة دستور سوري تمثيلي بحق، واإلفراج الجماعي عن 
وذات مصداقية  ونزيهة  انتخابات حرة  وإجراء  السياسيين،  السجناء 

تحت إشراف األمم المتحدة”.
وجاء في البيان “يجب أن يكون المشردون والالجئون والمهاجرون 
قادرين على المشاركة في هذه االنتخابات في بيئة آمنة ومحايدة. 
التعرف على جميع مرتكبي  المبذولة لضمان  الجهود  نواصل دعم 
الدولي لحقوق اإلنسان  الدولي والقانون  القانون اإلنساني  انتهاكات 

في سوريا ومسؤوليتهم”.
كما شجع البيان “المجتمع الدولي على تقديم المساعدة اإلنسانية إلى 

سوريا ككل بدعم من وكاالت األمم المتحدة”.
وأعربت المجموعة عن التزامها بالعمل من أجل “هزيمة دائمة لداعش 

وغيرها من المنظمات اإلرهابية التي حددتها األمم المتحدة”.

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334
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  لقد مضى شهر على الحراك الشعبي في لبنان والذي يشّكل بحجمه 
جزءاً من الوطن ال يُستهان به، ويعتبر تطلّعات الجيل الجديد الذي فقد 
الثقة بالسلطة القائمة ركيزته األساسيّة. لقد صّمم الحراك على إسقاط 
الوزارة الحاليّة واستبدالها بحكومٍة بصالحيّات تشريعيّة إستثنائيّة، 
وزراؤها متخّصصون وذوو خبرة في كافّة المجاالت. وبوعيٍ غير 
الفاسدة  السلطة  التي أرادت  الطائقيّة والمذهبية  مسبوق وببُعٍد عن 
لسياسة »فّرق تُسد«، يقوم الحراك بتحليل الوضع  ترسيخها دعماً 
القائم بالعمق والجدّية واإلحترافيّة المطلوبة من أجل صياغة مطالبهم 
وطرح بعض الحلول العمليّة التصحيحيّة للوضع الراهن والخطير، 
وبالتالي إثبات حقيقة أنه لدى الشعب رؤيا واضحة تتبلور حول كيفيّة 
تشكيل البديل لسلطة الفساد وتحّمل المسؤولية تجاه الوطن وأبنائه. 

صرخة وجع كّل اللبنانيين انبثقت من قلب الحراك، صرخة رفٍض 
لسياسة القمع والتخويف التي تمارسها الدولة ومؤّسساتها بحق الشباب 
له. في صرخته عتٌب كبير على  المثقّف الذي يرى الثورة امتيازاً 
األهل والكبار ألنهم تحّملوا القمع مدة ثالثين عاٍم ولم يقفوا وقفة اليوم 
وسكتوا عن الفساد بشتّى أشكاله إلى أن استشرى. في صرخته تحدٍّ 
بأن األرض التي أنجبت جبران خليل جبران وغيره ستشهد والدة 
اآلالف من جبران الذين ما إن ينالوا شهاداتهم حتى يرحلوا إلى بالد 
اإلغتراب إن لم يستطيعوا إنزال السلطة الجاهلة من عليائها، السلطة  
التي ال تعرف أن في الحراك أناس ضليعون بكل اإلختصاصات وال 
تفهم  أن حّجة حماية األديان أسلوب نحج مع أجدادهم لكنّه لن ينجح 
ليست ثورة عقائد وال ثورة  لبنان اآلن  لهم، ثورة  فبالنسبة  معهم. 
أحزاب وال ثورة طوائف. هي ثورة شاملة ألناٍس مثقّفين شرفاء 
من كّل هذه اإلتجاهات يريدون إسقاط السلطة القائمة التي ال تصون 

أبسط حقوق اإلنسان! 
صرخة وجعٍ أخرى أتت من قِبل المعارضة من قلب المجلس النيابي 
لتدعم الحراك باألسباب الموِجبة لقيامه. فالمعارضة وبرغم التحدّيات 
الجّمة التي تواجهها ترى الحراك محقّاً، رائداً في تفكيره، منّظماً في 
قيادة وإشراف متخصصين وخبراء في كل  تحت  قيادته، منضوياً 
المجاالت، وبالتالي سيؤدي لقيام دولة المؤسسات. والسؤال أين كانت 
هذه المعارضة من قبل التي أعلنت في يوم وليلة عن نيتها عن مقاطعة 
الجلسة التشريعيّة )التي أبطلها الحراك الشعبي( يوم الثالثاء الماضي 

١٢ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٩ لعدّة أسباٍب أهّمها: 
ـ إدراج قانون العفو العام على جدول الجلسة، وهو فّخ والمقصود منه 
خلق شارع مؤيّد للقانون ألنه مستفيد منه وشارعٍ آخر يطالب بإصالح 
النظام القائم ويدافع عن حقوق ومطالب الشعب ككّل. وللحقيقة أّن الدولة 
ال تريد إقرار القانون وإنّما ضرب مطالب الحراك الوطني المحقّة. 
ـ قانون ضمان الشيخوخة هو فخٌّ آخر لعدم وجود أموال في خزينة 
الدوله إلقراره. وفي حال إقراره، سيكون بمثابة شيك بدون رصيد.

ـ عدم إعطاء األولويّة  لسبعِة قوانين مِحقّة من أصل ١٦ ُمدرجة على 
جدول أعمال المجلس منذ حوالي العام، ومن بينها الدعوة إلستقاللية 

القضاء وشفافيّته. 
ـ تأجيل بحث قانون اإلثراء غير المشروع بعد إدخال تعديالت عليه 
وجعله قانوناً قابالً للتطبيق بشكٍل يؤدي إلى إعادة األموال المنهوبة 

إذا كان القضاء مستقالً. 
ـ تطيير قانون رفع السرية المصرفية بعد أن تم تعديله وتقديمه للمجلس 
النيابي، ففي تطبيقه تلبية لحاجات الناس وتأكيد على ضرورة  إستماع 

الطبقة الحاكمة لمطالب الشعب دون القيام بقمعه.
ـ عدم إلتزام رئيس الجمهورية بالدستور الذي أقسَم أن يحميه والذي 
بالدعوة لإلستشارات  قيام رئيس الجمهورية  قانونيّاً على  ينص 
النيابية لتأليف حكومة يليها تكليف رئيس للوزارة وليس العكس. فما 
يحصل فعليّاً هو تشكيل حكومة بالتراضي فيما بين النواب وتقاسم 
واضح للحصص بدالً من أن يتّم نقاشها مع النواب أنفسهم ومن ثّم 

التصويت عليها. 
الثالثاء ١٢  الرئيس ميشال عون  مساء يوم  الحوار الصحفي مع 
نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٩  لن يقدّم بل يؤّخر ألنه لم يأِت بجديد. 
بتلبية مطالبهم،   الشعبي  لن يعطي أي وعٍد للحراك  أنهّ  ليؤّكد  جاء 
وليؤّكد عدم إمكانيّة أن تكون التشكيلة الحكومية تشكيلة تكنوقراط 
ألنها برأيه ال تستطيع إدارة سياسات الدولة، وليشترط نيل ثقة الشعب 
بكالمه وتراجعهم من الشارع ليتمّكن من السير في خّطته اإلصالحيّة 
الفاقدة للوضوح أساساً. يبدو أنه ال يرى أن أساس المشكلة هو السلطة 
الفاسدة وإال لما قال »إن الشعب الذي ال يرى أحداً آدميّا في السلطة 
ما عليه إال أن يهاجر« وأن استمرار الحراك يعني أن النكبة قادمة. 
الحراك من  الشعب وأّجج  اللبناني أحبط  بالشعب  هذا اإلستخفاف 
جديد فكان النزول إلى الشارع فوراً وإعالن اإلضراٍب العام. هذا 
األمر فتح الباب أمام الذين يتصيّدون في الماء العِكر وأول عناوينه 
كان مقتل شخص في الشارع  بدون أي خلفيّة سياسيّة أو سبب. لتلك 
للسلطة نقول، إن كنتم تعّولون على عامل الوقت، ستنجحون بزيادة 
الّضرر الذي سببتموه أصالً. وعوا جيّداً أن السلطة ال ولن تقوم على 

أطالل بلدنا الحبيب لبنان.

الحكومة األمريكية     تعتزم 
مواصلة القتال ضد عناصر تنظيم 
داعش وتعزيز منع ظهوره في 
العالم، وذلك  أجزاء أخرى من 
عقب قتل زعيم التنظيم اإلرهابي، 

أبوبكر البغدادي.
صرح بذلك وزير الخارجية 
األمريكي مايك بومبيو خالل 
مؤتمر للتحالف الدولي الذي تقوده 

الواليات المتحدة ضد داعش.
وقال: »ال يمكننا اآلن أن نتوقف«، 
مشددا على أن الواليات المتحدة 
ستواصل قيادة المعركة أيضا في 

المستقبل.
وأضاف بومبيو: »يجب أن نتأكد 
من أن تنظيم داعش لن يستعيد 

قوته ثانية أبدا«.
الميليشيات  أن  وأوضح بومبيو 
اإلرهابية تمثل أيضا تهديدا خارج 
كل من سورية والعراق، ويجب أن 
يركز التحالف المناهض لداعش 
على منطقة غرب أفريقيا ومنطقة 
الساحل إلحباط هجمات التنظيم.

وتابع بومبيو: »إن الحرب ضد 
داعش هي فترة اختبار طويلة 
لإلرادات«، مبينا أن هذه الحرب 
تدور بين »الحضارة والهمجية.

في الوقت نفسه دعا بومبيو مجددا 
إلى استرداد  الدوليين  الشركاء 
مقاتلي داعش، الذين ألقي القبض 
عليهم في كل من سورية والعراق، 

المنحدرين من هذه الدول.

    نقلت وسائل إعالم تركية عن الرئيس رجب 
طيب أردوغان قوله إن اقتراح الواليات المتحدة 
على أنقرة التخلص من أنظمة الدفاع الصاروخي 
الروسية إس-4٠٠ التي اشترتها ليس مالئما ويعد 

تدخال في حقوقها السيادية.
الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد حث  كان 
أردوغان خالل اجتماع معه في البيت األبيض 
يوم األربعاء على التخلي عن صفقة شراء أنظمة 
إس-4٠٠ التي وصلت أجزاء منها إلى تركيا في 
الرغم من تهديدات واشنطن  يوليو تموز على 

بفرض عقوبات.
ورد أردوغان بعد االجتماع على سؤال عما إذا 
كانت تركيا ستبحث وقف تفعيل أنظمة إس-4٠٠ 
أنقرة ال يمكنها أن تضر  قائال للصحفيين إن 
عالقاتها بروسيا. لكنه أثار مرة أخرى احتمال 

شراء صواريخ باتريوت األمريكية.

وأضاف ”قلنا إننا نرى اقتراح التخلي عن أنظمة 
إس-4٠٠ بالكامل وشراء الباتريوت تدخال في 
السيادية وبالتأكيد ال نجده مالئما.“  الحقوق 
وأضاف ”هذا هو أكثر العناصر إلزاما: لدينا 
بعض الجهود االستراتيجية مع روسيا“ وتابع 
أن خط أنابيب الغاز الطبيعي ترك ستريم الذي 
يبدأ من روسيا ويمر عبر تركيا سيبدأ قريبا في 

نقل الغاز إلى أوروبا.
ونُقل عنه قوله ”ال يمكنني التخلي عن إس-4٠٠ 
اآلن من أجل الباتريوت. إذا كنتم ستبيعون لنا 

الباتريوت اعطوه لنا“.
وفيما يرجع بدرجة كبيرة إلى العالقات الطيبة 
بين الرئيسين، تمكنت تركيا حتى اآلن من تجنب 
عقوبات أمريكية كانت ستفرض عليها بموجب 
القانون بسبب صفقة أنظمة إس-4٠٠. لكن واشنطن 

منعت بيع مقاتالت إف-35 ألنقرة واستبعدتها من 
برنامج متعدد الجنسيات إلنتاج المقاتلة.

وقال أردوغان إنه لمس توجها أكثر إيجابية بكثير 
من جانب الرئيس األمريكي فيما يتعلق بقضية 

مقاتالت إف-35.

امس   باتريك،  ديفال  السابق،  أعلن حاكم والية ماساتشوستس     
الحزب  الترشح عن  أجل  السباق من  إلى  انضمامه  الخميس، عن 

الديمقراطي النتخابات الرئاسة األمريكية عام ٢٠٢٠.
تاريخ ماساتشوستس  في  السمراء  البشرة  أول حاكم من ذوي  وأكد 
السباق  إلى  االنضمام  قراره  أوباما،  باراك  السابق،  الرئيس  وحليف 
الرئاسي في خطاب مسجل نشره اليوم، قبل وقت قليل من إغالق باب 

المحتملين. المرشحين  تسجيل 
وأشار باتريك في الخطاب إلى أنه ينحدر من عائلة فقيرة من مدينة 

شيكاغو، منتقدا سياسات اإلدارة الحالية إزاء المواطنين العاديين.
وأبدى الحاكم السابق احترامه لمنافسيه الديمقراطيين في السباق من 
أجل الترشح، مشددا في الوقت نفسه على أن السؤال هذه المرة يكمن 

في »ما إذا كانت أمريكا ستحقق وعودها بعد يوم من االنتخابات«.
الشخصات  لدى بعض  قلق واضح  باتريك على خلفية  ترشح  ويأتي 
البارزة في الحزب الديمقراطي بشأن المرشحين المحتملين عن الحزب 

في االنتخابات المقبلة.
وقبل أيام، شرع الملياردير األمريكي مايكل بلومبرغ في اتخاذ خطوات 
تمهيدية لالنضمام أيضا إلى السباق االنتخابي، لكنه وباتريك لن يستطيعا 

على األرجح االنضمام إلى المناظرات بين المرشحين الديمقراطيين 
المحتملين قبل يناير المقبل بسبب المعايير الحزبية.

الذي كان  السابق،  الرئيس  نائب  بايدن،  يواجه جو  نفسه،  الوقت  في 
يعد أصال المرشح األوفر حظا عن الحزب الديمقراطي في االنتخابات 
إليزابيث وارن وبيرني  منافسيه  قبل  متزايدة من  المقبلة، ضغوطا 

ساندرز، اللذين يطالبان بإدخال تغييرات جذرية في اقتصاد البالد.

يا رجال السلطة يف لبنان ... 
إمسعوا وعوا!

بقلم:  
أ.د. ناهدة العاصي

 nahida.assi@gmail.com

أردوغان: االقرتاح األمريكي بالتخلي عن أنظمة دفاع روسية ليس مالئما

ُمنافس جديد يدخل السباق الدميقراطي للرتشح يف 
انتخابات الرئاسة األمريكية

إلعالناتكم يف الرسـالة
Tel: 514 961 0777   

 450 972 1414    
fzemokhol@gmail.com

elressalanews@gmail.com    
www.el-ressala.com

  قالت كوريا الشمالية، يوم الخميس، إنها تلقت 
عرضا لعقد اجتماع جديد مع الواليات المتحدة 
لكنها غير مهتمة بإجراء المزيد من المحادثات 
التي وصفتها بأنها تهدف ”السترضائنا“ قبل 
حلول الموعد النهائي لمهلة حددتها بيونجيانج 
لواشنطن تنتهي بحلول نهاية العام إلظهار المرونة 

في التفاوض معها.
وقال المفاوض الكوري الشمالي كيم ميونج جيل 
في تقرير نشرته وسائل إعالم رسمية في بالده 
إن نظيره األمريكي ستيفن بيجون، الذي شارك 
في قيادة محادثات في ستوكهولم الشهر الماضي 
أخفقت في إحراز تقدم فيما يتعلق بنزع السالح 
النووي، عرض عبر دولة ثالثة االجتماع مجددا.
وبثت وكالة األنباء المركزية الكورية بيانا قال 
فيه كيم كيونج جيل ”إذا كان من الممكن التوصل 
مستعدون  فنحن  للقضايا  التفاوض  عبر  لحل 
للقاء الواليات المتحدة في أي مكان وأي وقت“ 
ووصف اقتراح بيجون بأنه يهدف ”السترضائنا 
في محاولة لتخطي“ الموعد النهائي الذي حددته 
بيونجيانج بنهاية العام وأضاف ”ليس لدينا استعداد 

إلجراء مثل تلك المفاوضات“.
جاءت تصريحات المفاوض النووي الكوري 

الشمالي بعد أن أكد الجنرال مارك ميلي رئيس 
هيئة األركان األمريكية المشتركة يوم الخميس 
أن الواليات المتحدة على استعداد الستخدام 
قدراتها ”كاملة“ للدفاع عن كوريا الجنوبية 

ضد أي هجوم.
ويشارك مسؤولون عسكريون أمريكيون كبار 
في سول في اجتماعات سنوية في وقت تواجه 
فيه الدولتان تهديدات مكثفة من كوريا الشمالية 
لوقف تدريباتهما العسكرية المشتركة ولتغير 
المتحدة نهجها في محادثات نزع  الواليات 

السالح النووي.
وتسعى الواليات المتحدة كذلك إلى مساهمة 
مالية أكبر من كوريا الجنوبية الستضافة قوات 
أمريكية بينما تحث سول على سحب قرارها 

الخاص بإلغاء اتفاق تبادل معلومات المخابرات 
مع اليابان، والذي تخشى واشنطن من أن يقوض 

التعاون الثالثي.
واجتمع الجنرال ميلي مع نظيره الكوري الجنوبي 
الجنرال بارك هان-كي في إطار االجتماع السنوي 

للجنة العسكرية يوم الخميس.
ُسبُل  بحثا  الجانبين  إن  المشترك  البيان  وقال 
الحفاظ على وضع دفاعي قوي والنقل المزمع 

إلدارة العمليات وقت الحرب إلى كوريا الجنوبية، 
حتى بعد أن قلصا التدريبات المشتركة لتسريع 

وتيرة المفاوضات مع كوريا الشمالية.
وأضاف البيان أن ميلي أكد ”االلتزام المستمر 
بتوفير ردع موسع“. وتابع ”شدد على أن الواليات 
المتحدة ما زالت مستعدة للرد على أي هجوم 
المدى  باستخدام  الكورية،  الجزيرة  على شبه 

الكامل للقدرات العسكرية األمريكية“.
ويزور وزير الدفاع األمريكي مارك إسبر سول 

في وقت الحق يوم الخميس قبل اجتماعه يوم 
الجمعة مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج 
كيونج دو في إطار االجتماع التشاوري األمني، 

الذي يعقد سنويا.
وقال إسبر يوم األربعاء إنه منفتح إلجراء تغييرات 
بخصوص النشاط العسكري األمريكي في كوريا 
الجنوبية إذا كان ذلك سيساعد الدبلوماسيين في 
محاولتهم الستئناف المحادثات المتوقفة مع كوريا 

الشمالية.
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أمريكا: القتال ضد تنظيم 
داعش مستمر

كوريا الشمالية ترفض عرضا من أمريكا بإجراء حمادثات يف ديسمرب

هونج كونج تواجه الشلل التام لليوم الرابع بسبب املظاهرات

زلزال بشدة 7.4 يضرب 
سواحل إندونيسيا

  ما زالت هونج كونج تواجه حالة من الشلل، 
تحركات  بسبب  التوالي  الرابع على  لليوم 
السلطات  تتهمهم  معارضين  متظاهرين 

الشرطة. بإطالق سهام على 
المدينة  الطرق األساسية في  وكانت محاور 
من  بحواجز صنعت  مغلقة  الخميس  صباح 
الخيزران والحجارة وأكوام من أشياء أخرى.
للسيارات  أنفاق  ثالثة  واحد من  كان  كما 
أمام  مغلقا  كونج،  هونج  مرفأ  بعبور  يسمح 
من محطات  العديد  من  كغيره  السير  حركة 
المترو وخطوط الحافالت، ما أدى إلى شلل 
شبه كامل للمدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 

7,5 ماليين نسمة.
وبقيت المدارس والجامعات مغلقة بينما أرجأت 
المستشفيات العمليات الجراحية غير العاجلة، 

التجارية مغلقا. المحالت  العديد من  وبقي 
وقال مكتب التعليم في هونج كونج، إنه سيتم 

تعليق الدراسة في جميع المدارس اعتبارا من 
الجمعة حتى يوم األحد بسبب مشكالت  يوم 

والمواصالت. بالنقل  تتعلق 
وأصدر المكتب هذا اإلعالن في بيان وحث 

الطالب على االبتعاد عن العنف.

وطلبت حكومة هونج كونج من أرباب العمل 
إبداء مرونة مع الموظفين الذين ال يستطيعون 
الوصول إلى أماكن عملهم بسبب صعوبات 
في حركة النقل المشترك األساسي للتنقالت 

المدينة. في 

  ضرب زلزال تبلغ شدته 7.4 على سلم ريختر السواحل 
إلندونيسيا، وفقا لما أفادت به دائرة المسح الجيولوجي بالواليات 
المتحدة. وأضافت دائرة المسح الجيولوجي أن مركز الزلزال 
يبعد بـ ١34 كيلومتر شمال غرب جزر مولوكاس، ويصل 

عمقه إلى ٦٢ كيلومتر.

Vendredi 15 novembre 2019
الجمعة 15 نوفمبر 2019

األسد: ال ميكن إنهاء احلرب يف سوريا عرب اللجنة الدستورية
  اعتبر الرئيس السوري، بشار األسد، أنه ال 
يمكن إنهاء الحرب المستمرة في سوريا عبر 
النزاع  أن  الدستورية، موضحا  اللجنة  عمل 
المسلح في بالده اندلع بسبب اإلرهاب وليس 

لخالفات حول الدستور.
وأفادت الرئاسة السورية، في بيان، بأن األسد 
األمن  لجنة  رئيس  الخميس،  يوم  استقبل، 
الوطني والسياسة الخارجية في مجلس الشورى 
اإلسالمي اإليراني، مجتبى ذو النوري، والوفد 

المرافق له.
وقال األسد لذو النوري، حسب البيان، إن “أهم 
عناصر قوة محور مكافحة اإلرهاب هو تمسكه 
بالثوابت والمبادئ التي ال يمكن أن تتغير”، 
مضيفا: “صراعنا، نحن وأصدقاؤنا، مستمر 
في مواجهة أطماع الغرب ودوله االستعمارية، 
بدأوا  الذين  عبر ضرب عمالئه ومرتزقته 

باالندحار في أكثر من مكان”.
وتابع الرئيس السوري: “هناك محاوالت تجري 
حاليا لإليحاء بأن الحل للحرب يمكن أن يحصل 
من خالل اللجنة الدستورية، وهذا غير صحيح 

ألن الحرب في سوريا لم تنشأ بسبب 
خالف أو انقسام على الدستور، بل 
بدأت ألن هناك إرهابا بدأ بالقتل 
فالحرب  والتخريب،  والترهيب 
تنتهي فقط عندما ينتهي اإلرهاب”.

من جانبه، هنأ البرلماني اإليراني 
الرفيع، حسب البيان، سوريا “قيادة 
وشعبا باالنتصارات التي تحققت 
حتى اآلن ضد اإلرهاب”، قائال: 
وسوريا  إيران  بين  يجمع  “ما 
هو أبعد من قضايا تكتيكية على 
واحد،  بل هو مصير  األرض، 

وتاريخ مشترك مشرف”.
وأردف ذو النوري قائال: “الحرب 
اليوم  السوريون  التي يخوضها 
ثورتها،  منذ  إيران  فيها  مرت 
تعدد  انتصرت حينها رغم  وقد 

جبهاتها، وسوريا ستنتصر أيضا رغم كل ما 
تواجهه من صعوبات”.

اللقاء “تناول  أن  السورية  الرئاسة  وذكرت 

آخر التطورات التي شهدتها المنطقة، حيث أكد 
الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق في 
مكافحة اإلرهاب حتى القضاء عليه بما ينعكس 
إيجابا على أمن واستقرار دول المنطقة بأكملها”.

كما بحث األسد وذو النوري، حسب البيان، 
وإيران  بين سوريا  العالقات  “سبل تطوير 
المجال  المجاالت وعلى رأسها  في مختلف 

االقتصادي”.

“مجعة الصمود” تنطلق 
بالعراق.. والسيستاني حيذر 

من التدخل اخلارجي
  تعيش المدن العراقية يوما جديدا من االحتجاجات تحت 
عنوان “جمعة الصمود” بعد ليلة ُقتل فيها أربعة مظاهرين 
وأصيب العشرات، خالل اشتباكات في وسط بغداد، حسبما 

أفادت مصادر عراقية.
العاصمة  في  المتظاهرين  من  كبير  عدد  احتشد  وقد  هذا 

العراقية، بغداد، اليوم.
التواصل،  مواقع  على  نشرت  مصورة  مقاطع  وأظهرت 
قيام عدد من المتظاهرين الغاضبين بإسقاط جدار إسمنتي 

وضع في ساحة الخالني من أجل إعاقة تقدم المحتجين.
قنابل  األمنية  القوات  بإطالق  إخبارية  تقارير  أفادت  كما 

الغاز المسيل للدموع.
األعلى  الشيعي  الديني  المرجع  أكد  الجمعة،  خطبة  وفي 
في العراق علي السيستاني أن االحتجاجات التي تشهدها 
البالد ستشكل انعطافة كبيرة، بعد أكثر من شهر ونصف 
على انطالق تظاهرات مطالبة بـ”إسقاط” النظام في بغداد 

ومدن جنوبية عدة.
وقال السيستاني في الخطبة التي تالها ممثله السيد أحمد الصافي 
في كربالء، والتي تعد األعلى نبرة منذ بدء االحتجاجات: 
“إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أن بإمكانهم التهرب من 
فإنهم  بالتسويف والمماطلة  الحقيقي  استحقاقات اإلصالح 
كان  كما  االحتجاجات  هذه  بعد  ما  يكون  لن  إذ  واهمون، 

قبلها في كل األحوال، فليتنبهوا إلى ذلك”.
وأشار إلى أن “التدخالت الخارجية تنذر بتحويل العراق إلى 
ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين قوى دولية وإقليمية”.
وتابع “ال يجوز السماح ألي طرف خارجي بالتدخل في 
معركة اإلصالح الداخلية التي يخوضها الشعب العراقي”.

ودعا لمحاسبة الفاسدين بالقول “عدم وجود إجراءات جدية 
لمالحقة الفاسدين يثير شكوكا حول قدرة القوى السياسية 

العراقية على تنفيذ مطالب المتظاهرين”.
وأدان “االعتداء على المتظاهرين العراقيين بالقتل أو الخطف 
أو الترويع، كما ندين االعتداء على قوات األمن والممتلكات 

العامة والخاصة”.
ومنذ األول من أكتوبر الماضي، أسفرت االحتجاجات الدامية 
المطالبة بـ”إسقاط النظام” عن مقتل 319 شخصا، بحسب 

أرقام رسمية.
ويأتي ذلك في ظل مطالبة متظاهرين ومنظمات من المجتمع 
المدني بالتحقيق الفوري عن الجهة التي استوردت أو زودت 
القوات األمنية العراقية بقنابل الغاز المسيل للدموع، بعد 
تصريح وزير الدفاع العراقي بأن الحكومة لم تكن الطرف 

المستورد لهذا النوع القاتل من القنابل.



وزير الدفاع: أزمة لبنان “خطرية” 
وتعيد لألذهان بدايات احلرب األهلية

أمري الكويت يقبل استقالة احلكومة ويكلفها بتسيري األعمال

السعودية تبحث هدنة اليمن يف حمادثات غري رمسية مع احلوثيني امتناع بريطانيا عن تسمية مفوض جديد يربك 
املؤسسات األوروبية

اجليش السوري يستكمل انتشاره على احلدود مع 
تركيا بطول 200 كيلو مرت

    قال وزير الدفاع اللبناني، يوم الخميس، 
إن البالد في ”وضع خطير“ للغاية وقارن 
بين االضطرابات التي شهدتها البالد في 
األيام القليلة الماضية وبين بدايات الحرب 
األهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 

و1990.
وبعد شهر من اندالع االحتجاجات في أنحاء 
البالد، يعاني لبنان من اضطرابات سياسية 
واقتصادية خطيرة وال توجد مؤشرات 
جديدة  حكومة  على  زعمائه  اتفاق  عن 
تحل محل حكومة رئيس الوزراء سعد 

الحريري الذي استقال في 29 أكتوبر.
األزمة  ضخامة  من  الرغم  وعلى 
الحرب،  منذ  األكبر  وهي  االقتصادية، 
لم يتفق زعماء لبنان على حكومة جديدة كما 
لم يتمكنوا من عالج شكاوى المتظاهرين 
الذين يقولون إن السياسيين دمروا البالد 

بسبب الفساد والمحسوبية الطائفية.
وقال الوزير إلياس بو صعب إن التوتر في 
الشارع وإغالق الطرق يعيد إلى األذهان 
الحرب األهلية التي وقعت في عام 1975 

واصفا الوضع بأنه ”خطير“ للغاية.
محاولة  منها  عدة  حوادث  إلى  وأشار 
محتجين إقامة جدران على طريق سريع 

ساحلي رئيسي.

وقال الوزير للصحفيين إن اللوم ال يقع 
على عاتق ”الحراك“ الديمقراطي وإن 
االحتجاج  في  الحق  لهم  المتظاهرين 

والحماية.
لكنه أضاف أن الجيش وأجهزة األمن ال 
يمكنها قبول أي شخص يفكر في ارتكاب 

أعمال عنف.
وقال الرئيس عون إنه يأمل في تشكيل 
حكومة في األيام المقبلة لتلبية أحد مطالب 

المحتجين.
لكن معظم لبنان يشهد جمودا ويقول التجار 
واردات  أموال  دفع  عن  يعجزون  إنهم 

السلع الضرورية.
وظلت المدارس والمصارف وكثير من 
المتاجر مغلقة لليوم الثالث على التوالي. 
وفتحت السلطات بعض الطرق الرئيسية 
محتجون  أغلقها  التي  العاصمة  حول 
مناهضون للحكومة لكن التوتر ما زال 

يهيمن على الساحة السياسية.
وظلت البنوك، التي أغلقت أبوابها طوال 
هذا  العمل  عن  متوقفة  أكتوبر،  نصف 
األسبوع مجددا بسبب مخاوف على سالمة 
الموظفين. واستمر وقف معظم التحويالت 
للخارج. وفي ظل ندرة الدوالر، تراجعت 

الليرة اللبنانية في السوق السوداء.

الخارجية  وزير  حث      
يوم  بومبيو  مايك  األمريكي 
الخميس الدول األعضاء في 
تنظيم  يقاتل  الذي  التحالف 
الدولة اإلسالمية على استعادة 
المتشددين األجانب وتعزيز 
إعادة  في  للمساعدة  التمويل 
بناء البنية التحتية في العراق 
وسوريا التي تضررت بشدة 

بسبب الصراع.
وقال بومبيو في كلمة ألقاها 
خالل افتتاح اجتماع لوزراء 
خارجية الدول األعضاء في 
التحالف الدولي لمحاربة تنظيم 
الدولة اإلسالمية ”يتعين على 
أعضاء التحالف استعادة آالف 
المقاتلين اإلرهابيين األجانب 
ومحاسبتهم  المحتجزين 
على األعمال الوحشية التي 

ارتكبوها“.
وخسر تنظيم الدولة اإلسالمية كل األراضي 
تقريبا التي سيطر عليها في سوريا والعراق. 
وُقتل زعيمه السابق أبو بكر البغدادي في 
غارة أمريكية الشهر الماضي لكن التنظيم ما 
زال يشكل تهديدا أمنيا في سوريا وخارجها.

وما زال نحو عشرة آالف من أعضاء التنظيم 
وعشرات األلوف من أفراد أسرهم محتجزين 
في مخيمات في شمال شرق سوريا تحرسها 
قوات كردية سورية متحالفة مع الواليات 
المتحدة. وتضغط واشنطن على دول أوروبية 

الستعادة مواطنيها لكنها تتخاذل حتى اآلن 
على القيام بذلك.

وطلب بومبيو من أعضاء التحالف كذلك سد 
الفجوة في تمويل إعادة الخدمات األساسية 
الحيوية في  البنية األساسية  وإعادة إعمار 
النازحين.  ماليين  عودة  لتسهيل  العراق 
وأضاف أن مساعدات مماثلة ستكون مطلوبة 

كذلك في شمال شرق سوريا.
قال إن هناك قلقا متزايدا من تهديد تنظيم الدولة 
اإلسالمية خارج العراق وسوريا وأضاف 
أنه يتعين على التحالف التركيز على منطقة 

غرب أفريقيا والساحل األفريقي.

    أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي 
المزرم،  للحكومة طارق  الرسمي  الناطق 
األحمد  صباح  الشيخ  الكويت  أمير  قبول 

الجابر الصباح، استقالة الحكومة.
يوم  صحفي  بيان  في  المزرم-  وأضاف 
باستمرار  أمر  الكويت  أمير  أن  الخميس- 
تشكيل  لحين  األعمال  تسيير  في  الوزارة 

الوزارة الجديدة.
كان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق 
الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، 
قد أعلن في وقت سابق اليوم، تقدم رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك باستقالة 
الحكومة إلى أمير الكويت الشيخ صباح األحمد 
الجابر الصباح، ليتسنى إعادة ترتيب العمل 

الوزاري حسب تعبيره.
ويذكر، أن وزيرة األشغال الكويتية جنان 
بوشهري، قد تقدمت باستقالتها يوم الثالثاء 
الماضي، بعد تعرضها الستجواب عاصف 
بمجلس األمة الكويتي، وتقدم 22 نائبا بطلب 
لطرح الثقة بها باإلضافة إلى تقدم 13 نائبا 
بطلب لطرح الثقة في نائب رئيس الوزراء 

وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

    قالت مصادر مطلعة إن السعودية تكثف محادثات غير رسمية مع 
جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بشأن وقف إلطالق النار في اليمن.
وقالت ثالثة مصادر إن المحادثات بدأت في أواخر سبتمبر أيلول 
في األردن في الوقت الذي تتحمل فيه الرياض بمفردها مسؤولية 
الجهود العسكرية للتحالف العربي الذي يقاتل في اليمن بعد خروج 
اإلمارات حليفتها الرئيسية. وأضافت المصادر أن المحادثات بدأت 
الصواريخ وشن هجمات  إطالق  وقف  الحوثيون  أن عرض  بعد 
بطائرات مسيرة عبر الحدود على مدن سعودية إذا أنهى التحالف 

الذي تقوده السعودية ضرباته الجوية على اليمن.
وقال مصدر رابع ”المحادثات بشأن استكمال االتفاق األمني تتحرك 
بسرعة كبيرة اآلن عبر عدة قنوات“ لكن الرياض ما زال لديها 

مخاوف بشأن حدودها.
وقال مسؤول سعودي ”لدينا قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ 2016. 

ونواصل هذه االتصاالت إلقرار السالم في اليمن“.
وأكد مسؤول من الحوثيين طلب عدم نشر اسمه أن الجماعة تبحث 
”وقف إطالق نار موسع“ مع الرياض وأضاف ”لكن صبرنا يوشك 

على النفاد“.
وتأمل األمم المتحدة كذلك أن تُستأنف المفاوضات بين الحكومة اليمنية المدعومة 
أنها حرب  نطاق واسع  يُعتقد على  ما  الحوثيين إلنهاء  وبين  السعودية  من 
بالوكالة بين السعودية وإيران. وقال مبعوث األمم المتحدة لليمن إنه يأمل في 

إنهاء الصراع خالل األشهر األولى من عام 2020.
وتدخل التحالف السني في اليمن في مارس آذار 2015 بعد أن أخرج الحوثيون 

حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء.
وأودت الحرب بحياة نحو مئة ألف شخص ودفعت الماليين إلى شفا مجاعة وفقا 
لمشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة وهو منظمة غير حكومية.
يقاتلون  إنهم  المدن  الذين يسيطرون على صنعاء وأغلب  الحوثيون  ويقول 

نظاما فاسدا.
قال دبلوماسيون إن الرياض تأمل في االستفادة من نجاح اتفاق توسطت فيه هذا 
الشهر بين حكومة هادي وانفصاليين جنوبيين مدعومين من اإلمارات إلنهاء 
صراع على السلطة في عدن ومحافظات جنوبية أخرى تعتبر معقل التحالف.
ويهدف االتفاق إلى منع فتح جبهة جديدة في الحرب وتوحيد صفوف أعضاء 

التحالف الذين انقلبوا على بعضهم البعض. وسيضمن االتفاق انضمام االنفصاليين 
الجنوبيين لحكومة هادي.

مع  اتفاق  صياغة  األمر  نهاية  في  الرياض  ”تريد  غربي  دبلوماسي  وقال 
الحوثيين إلى جانب االتفاق مع الجنوبيين... لحشد الزخم للتوصل إلى حل 

سياسي ينهي الحرب“.
وسيطرت القوات السعودية على ميناء عدن وأبين ومحافظتي شبوة وحضرموت 

المنتجتين للنفط في حين انسحبت قوات اإلمارات.
الغربية وتصاعد  ونأت أبوظبي بنفسها عن الصراع وسط تزايد الضغوط 
التوترات مع إيران مما أثار مخاوف من اندالع حرب خليجية. لكن مصادر 
عسكرية قالت إن القوات اإلماراتية ما زالت في ميناء للغاز الطبيعي المسال 
في بلحاف بمحافظة شبوة وميناء الضبة النفطي في حضرموت وفي المكال.

وقال جراهام جريفيث المحلل في منظمة كونترول ريسك ميدل إيست ”أعتقد 
أن أكثر النتائج تفاؤال التي يمكن التوصل إليها هي وقف للقتال يمكن الحفاظ 
تسوية  إلى  تقود  أن  المستبعد  المطولة  المفاوضات  من  ومجموعات  عليه 

واضحة وشاملة“.

  وصفت المفوضية األوروبية وضعها المؤسساتي 
بروكسل  تلقي  بعد  والمعقد«  بـ«االستثنائي  الحالي 
رسالة من لندن تمتنع فيها عن تسمية مفوض أوروبي 

جديد للفترة 2019 - 2024.
المتحدثة  سبينانت  دانا  وأكدت 
الجديدة،  المفوضية  رئيسة  باسم 
أورسوال فون دير الين، أن الدوائر 
المعنية تعمل على معاينة الرسالة 
البريطانية وتدرس إمكانية التعامل 

مع نتائجها.
والحظت دانا سبينانت أن الرسالة 
البريطانية تؤكد على نية لندن عدم 
عرقلة عمل المؤسسات ورغبتها 
بالتعاون بوصفها عضوا في التكتل 

الموحد.
وأقرت سبينانت بأن امتناع دولة 
عضو عن تسمية مرشح للمفوضية 
قالت:  حيث  مسبوق،  غير  أمر 

»ندرس كافة الخيارات مع باقي المؤسسات ويبقى 
هدفنا هو إطالق المفوضية الجديدة بداية الشهر القادم«.
بروكسل  إن  القائلة  المالحظات  المتحدثة  وتجاهلت 
كانت على علم مسبق بأن القوانين البريطانية ال تسمح 
لسلطات البالد بتسمية أي مرشح لمنصب دولي أو 
التشريعية، ما يعني  أوروبي قبل موعد االنتخابات 

اتهاما مبطنا لفون دير الين بعدم وضوح الرؤية.
هذا ولم توضح سبينانت ما إذا كانت فون دير الين 
الدول األعضاء اإلجماع على  بالفعل من  قد طلبت 
إطالق  من  لتمكينها  المفوضية  أعضاء  عدد  تعديل 

العمل رسميا في الموعد المقرر.
وتنص القوانين األوروبية على تسمية مفوض واحد 

للدول األعضاء  لكل دولة عضو، مع إعطاء الحق 
باالتفاق باإلجماع على تعديل هذا األمر لو اقتضت 

الضرورة.
وكان من المقرر أن ينطلق عمل فون دير الين وفريقها 

في بداية شهر نوفمبر الحالي، إال أن رفض البرلمان 
لبعض المرشحين ومماطلة بريطانيا في توضيح موقفها 

أدى إلى تأجيل األمر.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، 
وعدم  للمفوضية  بالده  عن  مرشح  بتسمية  تعهد  قد 
عرقلة العمل المؤسساتي األوروبي، بعد أن منحته 
من  بالده  انسحاب  لعملية  إضافيا  تأجيال  بروكسل 

التكتل )بريكست(.
االتحاد  من  بريطانيا  تنسحب  أن  المقرر  ومن  هذا 
بحلول، يوم 31 يناير 2020، ما لم تحمل االنتخابات 
التشريعية البريطانية المقررة في 12 الشهر المقبل 

مفاجآت جديدة.

Vendredi 15 novembre  2019
الجمعة 15 نوفمبر 2019

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

مصر تستعد لثورة يف 
الطاقة املتجددة 

 الشك أن اإلنجازات في عصر الرئيس السيسي باتت 
كبيرة وعمالقة وغير  جداً ألنها مشروعات  ملحوظة 
في  تاريخ مصر وخصوصاً   مسبوقة ربما على مدى 
مشروعات الطاقة، حيث قرأت على موقع أويل برايس 
أن مصر   ، العالم  في  والطاقة  النفط  بأخبار  المعني 
تستعد لثورة في مجال الطاقة المتجددة . وذكر الموقع 
في تقريره عن بناء محطة “بنيان” للطاقة الشمسية التي 

سيتم افتتاحها في الشهر الجاري . 
في محافظة  الموجودة  المحطة  أن  أيضاً  الموقع  وقال 
دوالر  ملياري  بحوالي  استثمارات  جذبت  قد  اسوان 
حيث أسست حوالي 30 شركة بالفعل مشروعات للطاقة 
دولية  وهناك شركات   ، الموقع  في  تجارية  وعمليات 
األلمانية  فوجت  وإيب  النرويجية  مثل سكاتيك سوالر 
الجوانب  أحد  أن  إلى  الموقع  وأشار  الفرنسية  وفولتايا 
الحكومة بشراء  التزام  المشروع هو  لنجاح هذا  الهامة 
الكهرباء المنتجة من الموقع على مدار 25 سنة القادمة 
وهو ما ساعد على تحفيز الشركات األجنبية وفي مقدمة 
من  أكثر  المشروع  األجنبية شمل  االستثمارات  جذب 
100 شركة مصرية ووفر 640 وظيفة دائمة و18 ألف 
التقرير أن اإلعالن عن  فرصة عمل مؤقتة . وأوضح 
موعد افتتاح “محطة بنيان” يأتي في الوقت الذي تتسع 
فيه مشروعات أخرى للطاقة المتجددة ففي 14 أكتوبر 
رياح  في مزرعة  البناء رسمياً  أعمال  بدأت  الماضي 
والموجودة على  ميجاوات   250 تنتج  التي  بكر  غرب 
غارب  رأس  مدينة  شمال غرب  كيلومتر   30 مسافة 
وسيتم إنشاء 96 من التوريبنات في الموقع والتي ستنتج 
أن  بمجرد  منزل  ألف   350 احتياجات  تكفي  كهرباء 
التقرير  وأكد   2021 عام  في  كامل  بشكل  تشغيلها  يتم 
من  يمثل جزءاً  الرياح  في محطات وطاقة  التوسع  أن 
بشكل  بالتوسع  الطاقة  لتنويع مزيد من  الحكومة  خطط 
أوبل  وأشار  للبالط  المتجددة  الطاقة  قدرات  في  سريع 
برايس إلى أنه باإلضافة إلى بناء توفير قدرات إضافية 
جهودها  في  البالد  يساعد  التوسع  هذا  فأن  لمصر 
أن تصبح  قادرة على  المالي ويجعلها  لتحسين وضعها 
مركزاً حقيقيا للطاقة . ونشرت صحيفة فاينانشيال تايمز 
فيه  أكد  الذي  الدولية  الطاقة  لوكالة  تقريراً  البريطانية 
تلبية  القدرة على  لديها  البحرية  الرياح  أن طاقة  كاتبه 
مجلس  قام  وقد   . الكهرباء  من  العالم  احتياجات  كافة 
لتنفيذ  األلمانية  التعاقد مع شركة سيمنز  الوزراء على 
بقدرة  الرياح  طاقة  من  الكهربائي  التوليد  مشروعات 
500 ميجاوات بنظام )بي أو أو( . ومن المتوقع أن تبلغ 
والثانية   ، ميجاوات   180 األولى  الرياح  قدرة محطة 
الطاقة  في  . وإستراتيجية مصر  ميجاوات   320 بقدرة 
تستهدف %20 من الشبكة القومية للكهرباء من الطاقة 
المتجددة بحلول عام 2022 ، ويبلغ إجمالي قدرة الشبكة 

الكهربائية 56 الف ميجاوات .  

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 
بقلم: تيماء الجيوش

ناهضوا العنف ضد املرأة
باليوم  العالم  العديد منا في مجتمعات مختلفة حول      يحتفل 
العام  اَي  العام  العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة . و لهذا هذا 
٢٠١٩ سيكون اللون البرتقالي ملوناً العديد من المباني و النصب 
لهذا  الفعاليات  للعديد من  العنوان  العالم و سيكون  التذكارية في 

العام » العالم البرتقالي: جيل مساواة يقف ضد االغتصاب«. 
يقع  المرأة  العنف ضد  لمناهضة  العالمي  اليوم  يعلم ان  معظمنا 
الثاني/ نوفمبر من كل  الخامس والعشرين من شهر تشرين  في 
عام . وهو يُقام احتفاءاً و تخليداً لحياة االخوات الثالث ميرابال. 
كانوا   العام و أيضاً  هّن ناشطاٍت سياسيات و عامالٍت في الشأن 
مناهضات لحكم الديكتاتور تروخيلو في جمهورية الدومينيكان . 
صفعت وبشدة احدى االخوات ميرابال واسمها مينيرفا الديكتاتور 
التحرش بها في  تروخيلو على وجهه عندما حاول هذا األخير 
احدى المناسبات العامة . تال  حادثة التحرش تلك تأسيسهن لحركة 
أطلقوا عليها أسم » حركة الرابع عشر من يونيو » و التي ضمت 
التوتاليتاري  فكان هذا سبباً  للحكم  المعارضين  مجموعة من 
 . ليُفرج عنهن الحقاً  السجن و  التعسف ضدهن في  العتقالهن و 
كان زمالئهن قد اختاروا لهن لقب الفراشات لحيويتهن و عملهن 
الدؤوب . على أية حال لم ينتهي االمر عند حد االعتقال  التعسفي 
فقد اصدر تروخيلو حينها اوامره باغتيالهن و بوحشيٍة متناهية في 
الخامس و العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ١٩٦٠. لم 
يكن هذا غريباً على تروخيلو الذي احكم قبضته على الدومينيكان 
من خالل حكٍم عسكري تحالف مع القوى الدينية و األرستقراطية 
المحلية الذي مكنه من ان يعدم آالفاً من معارضيه . كان اغتيال 
االخوات ميرابال من األسباب القريبة التي أدت الى سقوط نظام 

رافائيل تروخيلو بذات العام اَي في العام ١٩٦٠. 
لذكرى االخوات  العام  ١٩٩٩ و تخليداً  المتحدة في  قامت االمم 
ميرابال بإعالن هذا التاريخ يوماً دولياً لمناهضة العنف ضد المرأة 
العالمي  باليوم  تنتهي  الستة عشر والتي  بداية حملة األيام  و هو 
العاشر من ديسمبر/ كانون االول من كل  لحقوق االنسان في 
عام لرفع الوعي العام حول اهمية مناهضة العنف ضد المرأة و 
خطورته و تأثيره على المجتمعات حيث يُعد الخرق األكثر فداحة 

و تواصاًل لحقوق االنسان مهما اختلف الزمن سلماً أم حرباً. 
تناسق اعتماد هذا اليوم مع الحملة الالحقة لألمم المتحدة في العام 
٢٠٠٩ وعنوانها »اتحدوا قل ال« و هدفها كان اصطفاف المجتمع 
العام  المتحدة وأمينها  المدني والنشطاء والدول مع حملة االمم 
إلنهاء العنف ضد المرأة متحدين و مجتمعين  أفراداً و دواًل. لم 
يتوانى من انخرط في الحملة فقد ارتدى العديد اللون البرتقالي في 
رمزيٍة ُمشرقة و تضامناً أصياًل مع المرأة و احترام مبدأ المساواة .

الجمعية العامة لألمم المتحدة في إعالنها القضاء على العنف ضد 
المرأة في العام ١٩٩٣ عّرفت العنف ضد المرأة بأنه: »أي فعل 
عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب 
عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية 
أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو 
الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة 

أو الخاصة.«
للعنف هو  الرئيسي  السبب  التعريف ان  ولنا ان نستنج من هذا 
التمييز ضد المرأة و الدونية التي تعانيها . ناهيك عن الحروب و 
الحروب األهلية و الصراعات المختلفة و الظروف غير المستقرة 
الوضع  المرأة وزادت  العنف ضد  فاقمت  التي  الدول  للعديد من 
سوءاً . وفي األزمات االنسانية يبرز و بوحشية  التمييز القائم على 
يستلزم  الذي يتزايد بوتيرة سريعة و عميقة ممثاًل شرخاً  الجنس 

آليات حداثوية غير تقليدية . 
بأرقام حقيقية صادرة عن االمم  المفيد هنا ان نتزود  ولعل من 
الواحد و  القرن  الثاني من  العقد  للمرأة في  المتحدة عما يحدث 

العشرين: 
-1 جرائم القتل بما فيها جرائم الشرف: امرأة من اثنتين ُقِتلت على 

يد زوجها او احد أفراد اسرتها في العام ٢٠١٧. 
-2   في جرائم االتجار باألشخاص :٧١٪ من ضحايا االتجار 
فتيات  النساء. و ثالثة من أربعة نساء او  باألشخاص هن من 

يتعرضن لالستغالل الجنسي. 
-3 الزواج المبكر: ٧٥٠ مليون امرأة و فتاة تزوجن قبل بلوغهن 
الثامنة  الثامنة عشر. واحدة من كل ثالثة تزوجت قبل سن  سن 
عشر وواحدة من تسعة تزوجت قبل بلوغها سن الخامسة عشر. 

هذا الرقم هو عدد ضحايا الزواج المبكر حول العالم قاطبة. 
العنف  الى  -4   تتعرض واحدة من كل ثالثة نساء و فتيات 

الجسدي في حياتها من قبل الزوج او احد أفراد العائلة. 
-5  ٥٢ ٪ من النساء المتزوجات هن فقط من يتخذن القرار  

بشأن اإلنجاب و الرعاية الصحية. 
-6 العنف هو سبب أساسي للوفاة و العجز لدى النساء حول العالم.

لماذا هذا االهتمام المتزايد بالعنف ضد المرأة ؟ 
المجتمع  الدولي و هيئاته و هيئات  المجتمع  قبل  تم اإلجماع من 
إنهاء  المستدامة ال يمكن تحقيقها دون  التنمية  المدني ان أهداف 
التنمية ان  المساواة و  المرأة . ال يمكن للسالم و  العنف ضد 
تمضي قُدماً دون ان تُحترم حقوق المرأة كجزٍء اصيل من حقوق 
االنسان. على اختالف هذه الحقوق السياسية، االقتصادية، الثقافية، 

االجتماعية، المدنية . 
هذا اإلجماع الدولي أخذ تماماً بعين االعتبار فشل العديد من دول 
العالم في احترام حقوق االنسان و حماية المرأة من العنف و إنهاءه 
الدفاع عن  ثقافة الصمت و عدم  الى  النساء  بالكثير من  ما ادى 
حقوقهن االساسية و كرامتهن ناهيك عن مساواتهن . هذا الصمت 
الحداثة و تعود في أحكامها  الى  سانده تشريعات ال تمت بصلة 
الى قرون مضت. لن نتطرق الى دور القانون هنا لكن ان تكون 
المرأة و من يرعاها و يحرسها هو نظام  القوانين مجحفًة بحق 
تقليدي اجتماعي أبوي يحرص تمام الحرص على استبعاد تغيير 
جذري في التشريعات هو بحق من أبلغ الصور عن هذا العنف. 
النسوية و  الحركات  تعّوُل عليه  الذي  الدولي  القانون  يبقى هناك 
االطار القانوني األمثل في التشريع الدولي الحديث اال وهو اتفاقية 

. CEDAW
ما الذي تقوم به بلدنا كندا لحماية المرأة؟ 

تتبع كندا مساراً واحداً هو احترام حقوق االنسان و بناًء عليه فان 
الحماية الدستورية و التعليم و المؤسسات و البحث المجتمعي لها 
هدٌف أوحد اال و هو القضاء على التمييز ضد المرأة. كما تعتمد 
كندا الكثير من التدابير التشريعية لتعزز هذه الحماية و تُكّرس مبدأ 

المساواة بين الجنسين من األمثلة التي تحضرنا هنا : 
النساء و االطفال  بالبشر من  الرعاية االنسانية لضحايا االتجار 
و فرض عقوباٍت على جريمة االتجار باألشخاص تصل للسجن 

مدى الحياة و غرامة تصل الى مليون دوالر 
الى  العمل بشكٍل صارم على عدم ادخال أطفال متاجر بهم  و 

األراضي الكندية.
العنف  العنف بالمطلق، لمناهضة  بيد لمناهضة  يداً   لنقف جميعاً 

ضد المرأة. نحو غٍد برتقالي مشرق نمضي.

اسبوع سعيد لكم جميعاً.

Parapsychologie 
DANS L'astrologie :

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

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

Mail :jackleblond888@yahoo.com

وزير الدفاع العراقي يقدم أدلة عن وجود طرف ثالث 
يطلق النار على املتظاهرين

بومبيو حيث دول التحالف على استعادة 
مقاتلي الدولة اإلسالمية األجانب

   كشف وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، 
امس الخميس، أن القنابل التي أكتشفت في جثث 
المتظاهرين ورؤوسهم دخلت البالد دون علم السلطات.
البندقية  وقال في تصريحات صحفية إن »مدى 
القوات األمنية إلطالق قنابل  التي تستخدمها 
الغاز، يتراوح بين ٧٥ – ١٠٠ متر«، مشيراً إلى 
أن »العتاد الذي أطلقته القوات األمنية يستخدم في 

جميع أنحاء العالم«.
وأشار إلى أن »الغريب هو اكتشاف حاالت قتل 

بقنابل الغاز، طالت المتظاهرين على بعد ٣٠٠ متر 
عن القوات األمنية المسؤولة عن تفريق المحتجين«.
وأضاف أن »المقذوفات التي اكتشفت في رؤوس 
وأجساد المتظاهرين خالل الفحوصات وعمليات 
التشريح داخل الطب العدلي، لم تُستورد من قبل 

الحكومة العراقية أو أي جهة رسمية عراقية«.
المقذوفات  العراقي أن »تلك  الدفاع  وتابع وزير 
دخلت العراق بصورة غامضة، ويبلغ وزنها ثالثة 

أضعاف المقذوف المستخدم رسميا«.

   استكملت قوات الجيش السوري انتشارها 
على الحدود مع تركيا في محافظة الحسكة بدءا 
بلدة  إلى  العين غربا وصوال  من ريف رأس 
أكثر  المالكية شرقا بطول  بريف  ديوار  عين 

من ٢٠٠ كيلو متر.
الخميس  يوم  إخبارية نشرت  تقارير  وأفادت 
بأن وحدات الجيش بدأت عملية انتشار جديدة 
استكماال للتحرك الذي انطلق في محافظة الحسكة 

والجزيرة السورية في ١٣ أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن عمليات انتشار الجيش السوري 
شملت مناطق واسعة من محافظة الحسكة والرقة 
لمواجهة  الشرقي وذلك  الشمالي  وريف حلب 
لهم  الحماية  وتأمين  األهالي  اعتداء على  أي 

تحت العلم الوطني.
بلدة  انطلقت من  االنتشار  أن عملية  وذكرت 
الحسكة  بريف محافظة  المالكية  إلى  الجوادية 
باتجاه الشمال الشرقي، حيث انتشرت وحدات 
من قوات حرس الحدود في ٦ نقاط هي قرى 
المريجات والبستان وسويدية غربية وشمسية 
الشمال  أقصى  في  ديوار  الهوى وعين  وحب 
انتشارها  استكملت  قد  تكون  الشرقي، وبذلك 
بدءا من ريف رأس  تركيا  الحدود مع  على 
العين الشمالي الشرقي في الغرب، وصوال إلى 
بلدة عين ديوار بريف المالكية بطول أكثر من 

٢٠٠ كيلو متر.

أخبـار



محدوك 
يشهر سيفه

        أعجبني العنوان الذي وضعته 
صحيفة »البيان« اإلماراتية قبل أيام 
لخبر بدء الحكومة االنتقالية في 
السودان حملتها لتفكيك دولة اإلخوان، 
التي ظلت متحكمة في كل مفاصل 
الدولة، ومتغلغلة في جميع المؤسسات 
العامة عبر الكوادر الموالية لها، دون 
النظر إلى كفاءة هذه الكوادر لشغل 
المناصب التي أسندت إليها. »حمدوك 
يشهر سيفه لتفكيك دولة اإلخوان في 
العنوان. وحين  السودان« كان هو 
نقول »دولة اإلخوان« فنحن نعني 
ما نقول، ألن اإلخوان درجوا على 
تكوين دولة لهم داخل الدولة. حدث 
هذا في مصر، عندما تأسس التنظيم 
قبل أكثر من ثمانين عاما، ليتغلغل 
في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها 
التعليمية، حيث تصنع  المؤسسة 
أجيال المستقبل التي ستتسلم الراية 
من جيل اآلباء واألجداد، وزرع أفكار 
التنظيم بين الناشئة كي يشبوا عليها 
منذ الصغر، وتصبح هي الموجهات 
األساسية والرئيسة لهم في مراحل 
حياتهم المختلفة. كما حدث في غيرها 
من الدول التي نجح التنظيم في التسلل 
إلى مؤسساتها المختلفة، عدا مؤسستي 
الجيش واألمن اللتين ظلتا عصيتين 
التنظيم في أغلب الدول. وقد  على 
شكلت السودان استثناًء من هذه 
السلطة،  القاعدة، حيث كان رأس 
الرئيس السابق المشير عمر البشير، 
خاضعا لهذا الفكر الذي كان يمثله 
في السودان الدكتور حسن الترابي، 
الحكم عام  إلى  بالبشير  أتى  الذي 
انقالب عسكري  1989 من خالل 
التي كانت منتخبة  الحكومة  على 
ديمقراطيا، وكان يرؤسها الصادق 
المهدي، قبل أن ينقلب البشير على 
الترابي، الذي انفصل عن »حزب 
المؤتمر الوطني« الحاكم، الذي ظل 
مسيطرا على مفاصل الحكم والحياة 
في السودان، حتى تم إقصاء البشير 
السلطة في ثورة  شعبية تعد  عن 
الثورات  بين  األكثر نموذجية من 

العربية المعاصرة.
لهذا أشهرت الحكومة االنتقالية في 
السودان برئاسة عبدهللا حمدوك 
التي  لتفكيك دولة اإلخوان  سيفها 
الدولة  ظلت متحكمة في مفاصل 
النظر إلى  الموالين لها، دون  عبر 
كفاءاتهم لشغل المناصب. وهي مهمة 
ال نعتقد أنها سهلة، بدليل أن مصر ما 
زالت تعاني من آثار استئثار اإلخوان 
بالسلطة لمدة عام واحد فقط، فما بالك 
بإخوان السودان الذين سيطروا على 
مفاصل السلطة طوال ثالثين عاما، 
حتى أزاحتهم قوى الحرية والتغيير 
عبر ثورة شعبية رجح كفتها وقوف 
الجيش السوداني إلى جانبها، األمر 
الذي يؤكد أن سيطرة اإلخوان على 
المشير  المتمثل في  السلطة،  رأس 
عمر البشير، لم تساعدهم على التسلل 

إلى قيادات الجيش كلها.
إلى أي مدى سينجح رئيس الوزراء 
السوداني في تفكيك الدولة اإلخوانية 
التي  العقبات  هي  وما  العميقة، 
ستواجهه قبل أن يتمكن من تفكيكها؟ 
اإلجابة عن ذلك مرهونة بقوة السيف 

الذي أشهره حمدوك، وإلى متانة 
الترس الذي يحمله. وقد قرر حمدوك 
استخدام سيف القانون لتفكيك النظام 
المخلوع، وهو سالح ربما تكون 
نتائجه بطيئة إلى حد ما، لكنه أكثر 
نجاعة، ألنه يجنب البالد الدخول في 
دوامة العنف التي يصعب الخروج 
منها. وقد عانت بلدان عديدة من هذه 
الدوامة، ونزفت دماء كثيرة نتيجة 
تمسك الجماعة بالمواقع التي تعتبرها 
بدأ حمدوك  لهذا  لها.  حقا مكتسبا 
بإبعاد عدد كبير من عناصر النظام 
المخلوع، وإقالة منسوبيه من على 
رأس بعض المؤسسات الحكومية، 
الكفاءات بهم،  واستبدال أصحاب 
الدولة،  وإعادة هيكلة مؤسسات 
باعتبار ذلك استحقاقا نصت عليه 
الوثيقة الدستورية. أما ترس حمدوك 
فهو الشارع السوداني الذي استقبل 
هذه القرارات بارتياح كبير، في حين 
اعتبر مراقبون قرارات حمدوك بإقالة 
منسوبي النظام المخلوع من على رأس 
تلك المؤسسات خطوة متقدمة في سبيل 
إنفاذ مهام الفترة االنتقالية الواردة في 
الوثيقة الدستورية، والمتعلقة بتفكيك 
بنية التمكين للنظام المعزول وبناء 

دولة القانون والمؤسسات.
أثبت الشارع خالل الشهور  لقد 
الماضية في كل من السودان والجزائر 
ولبنان والعراق أنه قوة ال يستهان بها، 
استطاعت أن تفرض إرادتها على 
أنظمة وحكومات كان من الصعب 
ناهيك عن  االقتراب من رمزها، 
الرموز. وهذه مسألة  إسقاط هذه 
تستحق االلتفات إليها من قبل الطرفين؛ 
طرف الحكومات التي تظن أنها فوق 
المساءلة، وأن الفساد وانتهاك حقوق 
إلى ما  الشعوب يمكن أن يستمرا 
ال نهاية، وأن فرض سياسة األمر 
الواقع على الشعوب، واستخدام القوة 
لمواجهة احتجاجات الشارع يمكن 
أن تثمر عن نتيجة، كما أنها تستحق 
لم  التي  الشعوب  االلتفات من قبل 
يعد التهديد واستخدام القوة المفرطة 
يجدي معها. وأفضل مثالين على ذلك 
الشعبان العراقي واللبناني، ففي حين 
تعرض الشعب العراقي المنتفض إلى 
إفراط في استخدام القوة معه، وسقط 
منه شهداء ومصابون كثر، تعرض 
الشعب اللبناني المنتفض إلى تهديدات 
من زعماء وقادة األحزاب والقوى 
المختلفة، وحاول عدد من أعضاء هذه 
القوى وميليشياتها إرهاب الثائرين في 
الشارع من خالل مطاردتهم وإحراق 
خيامهم ومقراتهم. ومع هذا ما زال 
العراقيون يتظاهرون في الشوارع، 
يتصدون للرصاص الحي بصدورهم 
العارية، ويرعبون حكامهم الموالين 
إليران، بل يرعبون إيران نفسها، 
بينما أسقط اللبنانيون حكومتهم، وما 

زالوا يرفعون سقف مطالبهم.
يبدوان هما  سيف حمدوك وترسه 
الوسيلة األنجع لتفكيك دول أصحاب 
األفكار الهدامة والمفسدين وناهبي 
تقدمه  العامة. وهو درس  األموال 
الثورة السودانية لكل الشعوب التي 
تعاني من فساد حكامها، وتغلغل 
الموالين لهم إلى مؤسساتها وأجهزتها.

aliobaid4000@yahoo.com
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بقلم: محمد منسي قنديل

البومة 
اخالقية أيضا

بقلم: علي عبيد الهاملي

بـ20 مليار دوالر .. مصر 
واإلمارات تؤسسان منصة 

استثمارية مشرتكة

أديس أبابا تستضيف جولة جديدة من اجتماعات “سد النهضة”

بوساطة مصرية.. اتفاق لوقف إطالق النار يف غزة بني حركة اجلهاد وإسرائيل

23 نوفمرب موعد اإلعالن عن  »اآلثار«: 
كشف سقارة اجلديد

وزير اخلارجية يشارك يف االجتماع الوزاري للمجموعة املصغرة لالئتالف 
الدولي ملكافحة داعش يف واشنطن

مراسم استقبال رمسية للرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر 
الوطن يف “أبو ظيب” ومنح الرئيس السيسي “وسام زايد”

         لألسف أنا بومة، الليل هو 
موطني االصلي، اظل ساهرا معظم 
ساعته، وال استيقظ إال متأخرا، 
البومة  أملك سمع  أنني ال  رغم 
المرهف، وال حدقتيها المستدرتين 
اللتين تجعلها تخترق حجب الظالم، 
لكن افكاري ال تصفو ، وال تكف 
عن التشتت إال في أوقاته، حتى 
جهدي العقلي ال يكتمل، كل األشياء 
التي ال افهمها في النهار، ال تضح 
العكس  على  ليال،  إال  معالمها 
يشبهون  الذين  الناس  تماما من 
تبكيرا  الطيور  اشد  “القبرة”، 
واكثرها نشاطا، ما أن يستيقظ هذا 
العصفور الصغير حتى  يبدأ في 
الغناء المتواصل ليستيقظ الكون 
كله، وينبعث في عروقه نبضات 
الحياة، إلى هذا الصنف من الناس 
تنسب كل الفضائل، ارسطو هو 
الذين يستيقظون قبل  قال:  الذي 
بزوغ الضوء هم القادة،  ومؤخرا 
للعمل  الذهاب  بدأ االلحاح على 
مبكرا، واصبح إفطار العمل بديال 
عن عشاء العمل، وعقد المؤتمرات 

في النهار المبكر.
     أنا مثل كثيرين غيري من 
الكتاب العرب أكتب في ساعات 
اكتب  أن  جاهدا  احاول  الليل، 
شيئا ذا معنى اثناء النهار ولكني 
ال أنجح دوما، عمنا الكبير نجيب 
محفوظ رحمه هللا، كان له موعد 
ثابت للكتابة في مساء كل يوم، من 
السادسة  حتى التاسعة، مع اجازة 
شهرين كل عام بسبب حساسيته 
للرمد الحبيبي،  ورغم ذلك فقد صنع 
المؤلفات  المتميز من  الهرم  هذا 
في هذه الساعات الثالث، ولكن 
العكس من ذلك مع  األمر على 
بقية المؤلفين في الغرب، النهار 
عندهم دائما للعمل، والليل للراحة 
والمتعة والنوم، جون شتيانبك، 
األديب األمريكي األشهر، كان 
“قبرة” اصيلة يستيقظ مع الضوء 
للنهار، ويأخذ في بري  األول  
اقالم  الرصاص، عشرة  اقالم 
الرسائل،  بكتابة  يوم، ويبدأ  كل 
عشرات الرسائل لكل من يعرفهم، 
ولمن اليعرفهم إال بشكل عابر، 
الرسائل، ربما  ترك خلفه آالف 
اكثر من صفحات الروايات التي 
ألفها، سقطته الكبرى حين خالف 
يتغزل  ضميره االخالقي وأخذ 
في جنود الجيش االمريكي الذين 
كانوا يحرقون قرى فيتنام  بالنابالم 
وهو  ماركيز  أما  كل صباح،  
ادباء عصرنا،  واحد من اعظم 
كان يجلس إلى مكتبه كل يوم من 
الثامنة صباحا إلى الثانية ظهرا، 
حتى في أيام اآلحاد، الكتابة عمل 
مقدس، واالنضباط يخلق االبداع، 
كنت اتمنى أن اكون من هذا النوع 
المنضبط من الكتاب،  كنت اتمنى 
اقمع نزواتي أكثر من ذلك،  أن 
نجيب محفوظ ليس وحده األديب 
المنضبط، جابر عصفور بانتاجه 
الفكري الضخم، كان يكتب أيضا 
مع الضوء األول لساعات النهار، 
لم يكن يهبط إلى عمله إال بعد ان 
ألنه  الكتابة،  من  ينهي حصته 
يرى في هذه الساعات لحظات ال 
تعوض من الصفاء، أنيس منصور 
كان كذلك، يستيقظ ليكتب مباشرة 
ثم يتناول فطوره فيما بعد، ولمن 
نجيب محفوظ كان ينتقده ويقول عنه 
أنه يكتب كثيرا لذلك ال يملك وقتا 
ليفكر، صديقي محمد المخزنجي 
من الناس المبكرين أيضا، وهو 
في  ينحت  كأنه  الكلمات  ينحت 
بينما غيره كمن يغرف  صخر، 
الكفراوي ايضا  من بحر، سعيد 
من رواد الكتابة النهارية، وكان 
يمتلك ميزة عنا، فهو منذ بدايته وهو 

يكتب مباشرة على اآللة الكاتبة، 
كالكتاب األمريكيين، يوم كنا ال 
نملك سوى الورق والقلم، االمثلة 
ال تنهي وكلها في صالح القبرات،  
فالذكاء والعبقرية وسرعة االنتاج 
من نصيبهم، وال يبقى للبومة غير 
مساحة صغيرة من عتمة الليل، 
ويقال أننا نحن البوم ال نملك من 
أمرنا شيئا، فهما حاولنا يبقى قدرنا 
معلقا بهذا الجزء المعتم من اليوم، 
الساعة البيولوجية  داخل اجسامنا، 
هي نظام خاص  يخضع لتقلبات 
الضوء ومستوى الهرمونات وحركة 
في  القمر  والجزر ومسار  المد 
مدارجه، نظام يربط جسم االنسان 
بالحركة العامة للكون ودينامكيته 
المختلفة، نحن مجرد ذرة ضئيلة في 
هذا الكون، ولكننا أيضا جزء من 
مكون اعظم، والساعة البيولوجية  
هى مؤشر احساسنا بالزمن، وهي 
التي تحدد لكل واحد منا األوقات 
التي يسكن فيها للنوم، واالوقات 
األخرى التي تمأل اجسادنا بالنشاط 
وتدفعه لليقظة، وهي التي تحدد 
الشبع، وتجعل  الجوع من  حالة 
تنخفض  اجسادنا  درجة حرارة 
ليال بمقدار درجة واحدة وتعيدها 
إلى حالتها في النهار، وهي ليست 
مجرد ساعة افتراضية ولكن لها 
وجودها المادي داخل الجسم، فهي 
مجموعة من الخاليا العصبية تقع 
المخ ويطلق  في اسفل منتصف 
 supra عليها النواة التصالبية العليا
التي  chiasm nucleus  هي 
تتحكم في ايقاع الجسم على مدار 
اليوم، وتنظم حركة بقية الخاليا 
العصبية داخل الجسم، وألنها تقع 
بالقرب من العصب البصري فهي 
تتأثر كثيرا بحركة الضوء، ويبدو 
لم يعد وحده هو جهاز  المخ  أن 
الساعة، فخاليا  التحكم في هذه 
الكلى وبعض الخاليا األخرى تفرز 
بعض البروتينات ليال تدفع الجسم 
لالسترخاء، ويقل افرازها نهارا 
أو عند التعرض للضوء، وهناك 
جينات لليل وأخرى للنهار داخل 
كل خلية من الجسم، أي اننا لسنا 
بوما بإرادتنا ، ولكننا نخضع لنظام 
فسيولوجي يحكم اجسادنا في دورة 

زمنية ال تتغير.
      ولم يمنع هذا بعض الباحثين 
من دراسة الجانب االخالقي للساعة 
البيولوجية، فقد نشرت مجلة العلوم 
السيكولوجية الباحثة مريام كوشاكي 
وايزاك سميث وهما باحثان في 
جامعة جورج تاون نظريتهما حول 
التأثير األخالقي للصباح، فالناس 
يتصرفون بشكل جيد في بداية اليوم، 
ولكنهم يميلون للعشوائية وتغليب 
المصالح الشخصية في نهايته، وقد 
لفتت هذه النظرية أنظار “سونيتا 
ساه” استاذة العلوم السلوكية في 
جامعة جورج تاون، وعلى مدى 
خمس سنوات عكفت الباحثة على 
التي  المختلفة  دراسة األوضاع 
تؤثر على قيم الفرد وسلوكه، وقد 
خالفت القول الشائع أن الصباح 
للفضالء والليل لألشرار، الذي ينام 
مبكرا يستيقظ مبكرا، ويصبح اكثر 
تمسكا بالقيم واألخالق، وقد قامت 
الباحثة بالبحث طوال اليوم ومختلف 
ساعات النهار حول الطالب الذين 
يغشون في االمتحانات، وسماسمرة 
البورصة الذين يتالعبون باألسهم، 
والوسطاء العقاريون الذين يعتمدون 
الزبائن، وخرجت  خداع  على 
من هذا كله أن التوجد اي فروق 
والبوم،  القبرات  بين  اخالقية 
احيانا  يتعاملون بصدق  االثنان 
بالدرجة نفسها،  ويغشون أحيانا 
اخيرا أدركنا نحن اليوم أننا لسنا 

اشرارا لهذه الدرجة.

 القاهرة/ فرج جريس: 
المتحدث  بسام راضى  السفير  صرح 
بأن  الجمهورية  باسم رئاسة  الرسمي 
منصة  تؤسسان  ومصر  اإلمارات 
بقيمة  استراتيجية مشتركة  استثمارية 
المشترك  مليار دوالر لالستثمار   ٢٠
القطاعات  من  متنوعة  مجموعة  في 

والمجاالت واألصول، وذلك عبر 
شركة أبوظبي التنموية القابضة و 

صندوق مصر السيادي .
لتأسيس مشاريع  الشراكة  هذه  تهدف 
استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق 
متخصصة أو ادوات استثمارية ، لالستثمار 
الصناعات  أبرزها  قطاعات  في عدة 

التحويلية ، والطاقة التقليدية والمتجددة 
، والتكنولوجيا ، واألغذية والعقارات ، 
والسياحة ، والرعاية الصحية ، والخدمات 
اللوجستية ، والخدمات المالية ، والبنية 

التحتية وغيرها.

 القاهرة/ فرج جريس: 
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أنه من المقرر 
عقد االجتماع األول من االجتماعات األربعة المقرر 
عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود 
الفنية من الدول الثالث، وبمشاركة ممثلى الواليات 
الدولى الستئناف مفاوضات سد  المتحدة والبنك 
بالعاصمة  السبت،  الجمعة وغداً  اليوم  النهضة، 

اإلثيوبية أديس أبابا.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي الخميس، أن ذلك 
االجتماع يأتى في ضوء مخرجات اجتماع وزراء 
خارجية الدول الثالث مصر والسودان وإثيوبيا في 
العاصمة األمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الحالي، 

وبرعاية وزير الخزانة األمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.
وأضاف البيان أنه من المقرر أن تناقش االجتماعات على مدار 

اليومين قواعد ملء وتشغيل »سد النهضة«، بهدف الوصول 
إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقا للبيان المشترك 

الجتماع وزراء الخارجية بواشنطن.

 القاهرة/ فرج جريس: 
أكد وزير اآلثار عقد مؤتمر صحفي، 
السبت المقبل؛ لإلعالن عن تفاصيل 
الكشف األثري الجديد بمنطقة جبانة 
إليه  األثرية، والذي توّصلت  سقارة 
أعمال حفائر البعثة األثرية المصرية 

العاملة بالمنطقة.
اآلثار،  وزير  تفقد  ذلك خالل  جاء 
األثري؛  الكشف  موقع  الخميس، 
للوقوف على آخر مستجدات األعمال 
بمشروع ترميم هرم زوسر المدرج، 

تمهيًدا الفتتاحه الوشيك.
وأشار الوزير إلى أن البعثة المصرية 
عثرت على مجموعة كبيرة من اللُّقى 
المتنوعة والتي تشمل عدًدا  األثرية 
بعضها  المحنطة،  القطط  كبيًرا من 

بحجم كبير.
أوضح  المدرج،  وعن هرم زوسر 
وزير اآلثار أن أعمال مشروع ترميمه 
بدأت منذ العام 2006، وسيتم افتتاحه 
عقب االنتهاء من أعمال الترميم خالل 

األسابيع القليلة المقبلة.

 القاهرة/ فرج جريس: 
وافقت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، يوم الخميس، على 
اتفاق وقف إطالق، بوساطة مصرية، ينهي تصعيدا مستمرا منذ 

يومين من التصعيد الذي أودى بحياة 32 فلسطينيا.
وأفاد تقارير إخبارية في قطاع غزة، أن الفصائل بما فيها حركة 
الجهاد وافقت على المقترح المصري بالوقف  الفوري إلطالق النار.

ويشمل االتفاق الحفاظ على سلمية مسيرات العودة السلمية على الحدود 
مع إسرائيل، على أن توافق األخيرة على وقف سياسة االغتياالت، 

وكذلك وقف إطالق النار تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة.
بالتوقيت  التهدئة في غزة عند الساعة 5:30 فجرا  وبدأ سريان 

المحلي في غزة.
وجاءت التهدئة بعد ليلة شهدت غارات إسرائيلية مكثفة أدت إحداها 

إلى استشهاد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة.
وبدأ التصعيد بعد أن اغتالت تل أبيب القيادي في حركة الجهاد بهاء 
أبو العطا، في قصف استهدف منزله شرقي مدينة غزة، وقتلت 

في الغارة أيضا زوجته.

 القاهرة/ فرج جريس: 
بدأ في العاصمة األمريكية واشنطن، ، 
االجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة 
لدول االئتالف الدولي لمكافحة داعش 
على مستوى وزراء الخارجية، بمشاركة 

سامح شكري وزير الخارجية.
   وكان المستشار أحمد حافظ المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح 
أن االجتماع سيُناقش دور االئتالف 
وجهوده ذات الصلة بمكافحة التنظيم 
اإلرهابي، وكذا تقييم الموقف والتحركات 
الدولية المستقبلية، على ضوء التطورات 

األخيرة بشمال شرق سوريا.
   كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن 
وزير الخارجية سيشارك أيًضا بواشنطن 

في االجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، وذلك لبحث آخر 
مستجدات األوضاع على الساحة السورية، وُسبل الدفع قدًما بالتسوية السياسية 

لألزمة والعمل على إنهاء الصراع حفاًظا على وحدة سوريا وسالمة، واستقرار 
أراضيها وشعبها الشقيق.

 القاهرة/ فرج جريس: 
أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح 
السيسي، أمس /الخميس/ في قصر الوطن في “أبو 
ظبي”، وذلك خالل زيارة رسمية بدأها الرئيس 

السيسي األربعاء، وتستغرق يومين.
ووصل موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط 
مجموعة من الخيول التي يحمل فرسانها العلمين 

المصري واإلماراتي، حتى قصر الوطن.
اإلماراتية  الوطنية  الموسيقية  الفرق  وعزفت 

معزوفات شعبية، ترحيبا بالرئيس السيسي.
وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله 
نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  القصر،  أمام 
للقوات  القائد األعلى  نائب  أبوظبي،  ولي عهد 
المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة 

في اإلمارات.
وفور دخول الرئيس السيسي قصر الوطن، استقبله 
الحضور والوفود حاملين األعالم المصرية واإلماراتية 
ترحيبا به، ثم صافح الرئيس السيسي عددا من 
وزراء الحكومة اإلماراتية وكبار رجال الدولة.

وعقب ذلك، استعرض الرئيس السيسي والشيخ 
محمد بن زايد حرس الشرف، وعزفت الموسيقي 
العسكرية السالم الوطني لجمهورية مصر العربية، 
والسالم الوطني لدولة اإلمارات، وأطلقت المدفعية 

طلقات نارية.
وتم التقاط صور تذكارية للرئيس السيسي والشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، داخل قصر الوطن، ثم 
صافحا عددا من كبار رجال الدولة والمسؤولين 

بدولة اإلمارات.
جلسة  بدأت  االستقبال،  مراسم  انتهاء  وعقب 
مباحثات ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي 
والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.
وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد 
بن زايد توقيع وتبادل اتفاقات ومذكرات تفاهم في 
مجاالت القوى العاملة والضرائب والتأمين بين 

مصرواإلمارات ” .
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي 

باسم رئاسة الجمهورية .

وصرح ايضا السفير بسام راضى المتحدث الرسمي 
بن  الشيخ محمد  بمنح  الجمهورية  باسم رئاسة 
زايد ” وسام زايد ” للرئيس عبد الفتاح السيسي، 
الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة اإلمارات لملوك 
للعالقات  تقديراً  وذلك  الدول،  وقادة  ورؤساء 
التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، 
وتثميناً لدور الرئيس السيسي في دعم وترسيخ 

تلك العالقات على كافة األصعدة.
وقد ختم الرئيس عبد الفتاح السيسي جولته في 
معرض أبو ظبي الدولي للبترول “أديبك”، وذلك 

في ختام زيارته إلى العاصمة اإلماراتية .

الرسمي  المتحدث  بسام راضي  السفير  وذكر 
باسم رئاسة الجمهورية ، في تصريح صحفي،أن 
المعرض يعد واحداً من أكبر ثالثة معارض ضمن 
قطاع النفط والغاز في العالم، واألكبر في منطقة 
كونه  أفريقيا، بخالف  األوسط وشمال  الشرق 
منصة عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات 
والتي من شأنها تمكين الخبراء والمختصين في 
قطاع النفط العالمي من تبادل المعلومات واألفكار 
التي تساهم في رسم مالمح مستقبل قطاع الطاقة 
في العالم، كما يضم المعرض هذا العام حوالي 

30 جناحاً دولياً وأكثر من 100 ألف مشارك.

أخبــار

مطلوب للعمل فورًا

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

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

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

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

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

السيما في المنطقة العربية.
العربية  باللغتين  والتحرير  بالكتابة  عالية  مهارات  يمتلك  أن    -

واالنجليزية.
- القدرة على االستجابة للمتطلبات اإلعالمية الطارئة في غضون 

فترة زمنية قصيرة.

elressalanews@gmail.com  :لالتصال



بجبل  وادًيا مغلًقا  القرود  يعد وادى      
القرنة غربي مدينة األقصر، ويشبه وادى 
الملوك في تضاريسه، وجغرافيته، وتحيط 
والشرق  الجنوب  من  جبلية  به سالسل 
والغرب، ويطلق عليه “وادى القرود”، أو 

“الوادي الغربي”.
من  العديد  على  الغربي  البر  ويحتوي 
والتي  القديمة،  الفرعونية  والمقابر  اآلثار 
الثامنة عشرة  األسرة  إلى  يرجع معظمها 
كان  الحديثة، حيث  الفرعونية  الدولة  من 
يمثل الوادي الغربي لمدينة طيبة “األقصر 
حاليا”، عاصمة الدولة آنذاك، موضحا أن 
الشرقي،  الوادي  إلى  ينقسم  الغربي  البر 
بـ”وادى  ،والمسمى  الغربي  والوادي 

القرود”.
وكتب أحد مهندسي بعثة نابليون بونابرت 
البعثة عن  تعليقاً على كشف   1799 عام 
كنا  قائاًل: عندما  الثالث«  مقبرة »أمنحتب 
أنا وجوليز  الملوك دخلنا  نبحث في وادي 
إلى واٍد ثاٍن وعثرنا على مقبرة لم يسجلها 

أحد.
الكبيرة،  المقابر  من  المقبرة  هذه  وتعتبر 
بئر  تليه  طويل  هابط  بممر  تبدأ  حيث 
للفرعون  بمناظر  مزخرفة  حوائطها 
نجد حجرة  ذلك  وبعد  اآلخر؛  العالم  في 
غاية  ملونة  بمناظر  مرسومة  ثم صالة 
إلى حجرة  ذلك نصل  وبعد  الجمال؛  في 
والحجرات  الممرات  من  بعد عدد  الدفن 

الجانبية.
بمناظر  مزينة  الدفن  حجرة  وجدران 
كتاب »ما  باسم  المعروف  الموتى  كتاب 
وداخل  اآلخر«  العالم  في  موجود  هو 
حجرة الدفن يوجد التابوت الذي عثر على 
جامعة  بعثة  وقامت  منه  بسيطة  أجزاء 
عدد  ويوجد  باستكماله،  اليابانية  واسيدا 
باإلضافة  الحجرة،  حول  المخازن  من 
إلى حجرتين لدفن الملكتين »تي« و»ست 

آمون«.
مفقودة  المقبرة  داخل  المناظر  وأغلب 
الحماية! حيث  أو ربات  الملك  مثل رأس 
اللوفر  سرقت لألسف ومعروضة بمتحف 
متراً   60 نحو  بعد  وعلى  باريس!  في 
العالم  الثالث« عثر  »أمنحتب  مقبرة  من 
أخرى  مقبرة  على  لبسيوس  األلماني 
صغيرة عام 1845، وأعطى للمقبرة الرقم 

األواني  لتخزين  أنها حجرة  )A(. وأعتقد 
الملك »أمنحتب  بمقبرة  الخاصة  الجنائزية 
بالوادي  الوحيدة  المقبرة  الثالث«، وهي 
الجبانة  أختام  بها على  التي عثر  الغربي 

سليمة.
بعد  جاء  الذي  »آي«  الفرعون  أما عن 
الذهبي »توت عنخ آمون« عثر  الفرعون 
له على مناظر داخل مقبرة توت وهو يقوم 
بعمل طقسة »فتحة الفم«؛ وهي عبارة عن 
اآلخر  للعالم  المتوفى  تعيد مومياء  طقسة 
كي يأكل ويسمع ويرى، وقد عثر المغامر 
مقبرة »آي« عام  بلزوني على  اإليطالي 

  1816
فتره  منذ   ، الوادي  في  الحفائر   وبدأت 
برئاسة  المصرية  األثرية  البعثة  يد  علي 
الدكتور زاهي حواس، باإلضافة إلى عدد 
اآلثار، وأن  العاملين بوزارة  من األثريين 
القرود  وادى  منطقة  في  الحفائر  أعمال 
الرئيس  هدفها  باألقصر،  الغربي  بالبر 
البحث عن إحدى المقابر التي تعود لعصر 
أسفرت  والتي  عشرة  الثامنة  األسرة 
األثاث  لتصنيع  30 ورشة  اكتشاف  عن 
الكثير عن حياة  الجنائزي، حيث تضيف 

بناة مقابر وادي الملوك..
بعد  الغربي،  الوادي  االسم على  وأطلق 
تم  حيث  “آى”،  الملك  مقبرة  اكتشاف 
بلزونى” عام  يد “جيوفانى  اكتشفاها على 
باب  اسمه على  بحفر  قام  والذي   ،1817
المقبرة وتاريخ اكتشافها كنوع من الفخر بما 
المقبرة ودخل غرفة  اكتشفه، وعندما دخل 
اسم  المقبرة  أحد عماله على  أطلق  الدفن 
الرسومات  القرود”، وذلك بسبب  “مقبرة 
المنقوشة على الحوائط والتي بها اثنا عشر 

قردا مرتبة في 3 صفوف.
والجدير بالذكر أن منطقة “وادى الملوك” 
الملوك  مقابر  من  العديد  على  تحتوي 
أغلبها  أن  إال  الوقت،  ذلك  في  والنبالء 
يحتوى  بينما  الشرقي،  الوادي  في  يتركز 
القرود”  “وادى  أو  الغربي”  “الوادي 
على أربع مقابر فقط، أشهرها لـ “أمنحتب 
الثامنة عشرة  األسرة  ملوك  أحد  الثالث” 
الملك  ومقبرة “خپر خپرو رع “، “آى” 
رقم 13 لألسرة الثامنة عشرة أيًضا، وهى 
بالوادي  للزوار  المتاحة  الوحيدة  المقبرة 

كله.

 بقلم: كلودين كرمة
بقلم : على أبودشيش 

المصرية اآلثار  خبير 

على  يعلو صوته  آنين  القلب  وفى  نفرح      
نبضه و ضرباته ؛ نضحك وفى العيون تترقرق 
دموع نفشل فى حجبها حتى عن محبينا ؛ نريد أن 
نجرى ونبعد عن ما يزعجنا ولكن تثقلنا خطواتنا 
؛  ال  و  نعم  بين  المعذبة  بأعماقنا  بشدة  وتربطنا 
بين  ؛ حيرة  ويأس  بين طموح  ؛  بين شد وجذب 
ما  بين  ؛  والباطل  الحق  بين  ؛  والخطأ  الصواب 
بين  ممزقة  نفوسنا  حقا.  نريده  ما  و  فعله  يجب 
حب مضى و بهجة ولت ووعود تهاوت ونظرات 
قد تحولت عنا ، وانصرفت الى ما هو اكثر نفعا 
، وحب  للحظة صادقة  مشتاقة  نفوس  ؛  وبريقا 
صادق ، وقلب ثابت ال تحوله األقاويل أو األهواء 
، وفكر ثاقب تتغلغل أنامله إلى األعماق ، فتفسر 
الكرب.  ويفرج  الهم  ويزيل  يصعب شرحه  ما 
القلوب  فى  البهجة  فتستقر  العيون  لتالقى  نشتاق 
ما  التى طالما  االنهزام  أثار  الروح  تجلى عن   ،
تشدنا  الهموم.  ، وتراكم  ثقلها  الظهور من  احنت 
أحرف من نور تجاه األمل المنشود ، فى استعادة 
سنوات مضت ، ولكنها كانت لنا كل الحياة وعلى 
الحياة.  ماء  نستقى  بهجتها  ومن   ، نحيا  ذكرها 
نتذكر أشخاصا كانوا اقرب فى طبائعهم للمالئكة 
وال ينتمون الى سائر البشر فلديهم من الكنوز ما 
يثرى العقل ويغنى األلباب ، يزيد إشعاعه إشراقا 
ويجتذب  البعيد  المدى  إلى  فيصل   ، وانتشارا 
الغريب رغم عنه ، و بجماله يأسره فيرغب فى 
اقتناؤه ، ويتخلى عن كل ما هو بغيض، ويترفع 
عن األهواء حتى يتوخ بذات األكاليل !. أشخاص 
نبع  وللحب  عنوان  وللرقى  آيات  للجمال  كانوا 
يلينوا  الصوان ال  كالحجر  الحق  ولنصرة  فياض 
السماء  يلمسوا  أن  كادوا   ، المراد  يحققون  حتى 
األفاق،  فى  تتألأل  أحالم  نجومها  من  وينسجون 
معنى  لهم هى  بالنسبة  جديدة  أهداف  إلى  تشير 
الحياة و متعة تحقيق الذات وإثبات وجودهم وترك 

بصمة اناملهم فى إحياء وبناء حضارة البالد. 
من  نحن  نعد  فلم   ، األيام  هذه  فى  لنا  ويل  إنما 
 ، الخدام  القائدة ونحن  بل أصبحت هى  يصنعها 
تغلق  أبواب  الفتات.  ندرك  لعلنا  إثرها  فى  نلهث 
وأخرى تتوارب وجديد يفسح لنا المجال وال ندرى 
أى األبواب نختار أو على من نطرق على األقارب 
أم األغراب ؟ أسوار تعلو فتحجب الرؤية ويصعب 
التمييز واإلنتقاء ؛ كنا فى زمن مضى  مع علوها 

نملك  اآلن فال  أما  الصعاب  الطرق ونعتلى  نمهد 
إال ‘اللف والدوران ‘ لتجنب األهوال ؛ و بمهارة 
كانت  أن  بعد   ، اإلنسان  يتباهى  المراوغة أصبح 
؛  الصدارة واإلكرام  لها  طرق محرمة أصبحت 
وكل الحوارات ممنهجة حسب الشرع واألحكام ، 
ترتدى ثوب البراءة و فى الحقيقة ما هى إال شراك 
وقد نصبت بإحكام. تارة تصيب وتارة تخيب ظنونا 
أو تهكمات ولوم  أفعال  ؛ وكثيرا نصدم من ردود 
اننا كنا فى غفلة  واستهزاء ، وأسوأ ما فى األمر 
النجاة والمالذ  لنا  الزمان نؤمن أن هؤالء هم  من 
اذا هوت بنا الدنيا فى يوم من األيام وألقت بنا فى 
بالشرود  نحن  ونتهم  الظالم.  دامسة  هوة عميقة 
تمسكنا  بدعوى  الجموع  والهذيان..وتشاور علينا 
على  منفصلة  أصبحت حروف  وقد  بالمثاليات 
ولكننا مع األسف  الذكريات.   اوراق ممزقة من 
لهؤالء نحن عباد نعيش على أنقاض نسعى ونفتش 
عن إثبات إننا كنا من أغلى األحباب حتى ال نصاب 
الحب  من  بين شعور  االنفصام  أو  بالجنون  حقا 
باالمتعاض ورفض  األعماق و شعور  فى  كامن 
الهجران .. نحاول ان نجد خيطا رفيعا يمنعنا من 
المودة واالحترام  تعود  يوم  ، ربما فى  االنفصال 
وأن لم يكن على مستو ي الحب األمل واالحترام 
أرفع من  إنما هو  التواصل  الحرص على  فإن   ،
الحرص على امتالك األشياء ..انما للتعاطف زمن 
ينتهى ولو  انه ال   ، الزمان  لقوانين هذا  ال يخضع 
انتهت بنا األيام، فسيظل عبيره يفوح فى األنحاء ، 
بهذا فقط يمكن أن تحيا  بالمحبة، و  القلوب  فيعمر 

األنام. 
وعدم  بالغربة  نشعر  لماذا  نتعجب  النهاية  وفى 
بداخلنا اإلحساس باإلضراب و  االمتنان ؟ ويكمن 
المزيد من االرتباك  بعدم األمان ؟ ويسيطر علينا 

وترفض عقولنا االستيعاب ؟! 
و مهما أطاح بنا الزمان لن نقبل الخداع ، وسنقاوم 
االنسياق فى إثر األهواء ، وال ولن تغرقنا أمواج 
النفاق ، ولن نستسلم لسؤ الظن ولن نسعى لالنتقام 
أن  يجب  ألننا  هذا   .. البيان  والحجة واضحة   ..
لجنس “اإلنسان”  ننتمى  نتشبث فى كوننا عقالء 
التمييز ونمتلك مهارة االستبيان  القدرة على  لدينا 
بكرامة وشرف مرفوعى  العيش  الحق فى  ولنا   ،
األذهان ونترفع  تغزوا  أن  للحكمة  بد  الرأس وال 

ونعتلى العرش ونتزين بالتيجان.

أخبار ومقاالت

اكتشافات 
وادي القرود 

الفـرح املـزيف !!

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

 www.el-ressala.com
إلعالناتكم يف الرسـالة

العمومية  املستشفيات 
واألبناك املغربية يف 
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الورقـــاء

َذَه���َب ال��ّدج��ى وان��زاَح��ِت األْس��ت��ارُ     

َنسيَمُه        السعيُد  بُح  الصُّ وتَنّفسَّ 

ِوصاِلنا     بعد  ال��ك��وِن  ُوج���وُه  َوبَ���دْت 

قسى       م��ا  م��ّن��ي  ��ف��واِء  ل��ل��صَّ وازورَّ 

ُمْهَجتي        ِب��ش��ارُة  ِمنها  أت��ْت  ولقد 

ِعّلتي     َعجائُب  رََحلْت  ما  بعِد  من 

ما           ُمَتَبسِّ رَدَّه����ا  أت��ل��و  وَط��ِف��ق��ُت 

َسواِكبا       اجل��ارِي��اُت  م��وُع  ال��دُّ أبَ���ِت 

ُدم��وَع��ُه��ْم     ال��رِّج��اِل  ع��ارَ  رَأوْا  وإذا 

فاْعَلمي     ِمّني  فواُء  الصَّ َوَلَتْعَجُب 

ف��َل��ِئ��ْن َذرَف����ُت َف��ل��ي��َس ُح��زْن��اً إّن��ا        

أشَعٍث        خ��دٍّ  ك��رميَ  م��وُع  ال��دُّ َسقِت 

َدْت ج��ف��َن��ّي َس��ْب��ُع َوالئ���ٍد          ق��د س����وَّ

َسَينالُه          يَ��ِج��ْد  ل��م  م��ا  اْم���ِرٍئ  ُك��لُّ 

يَ��ن��ك��رَن��ن��ي وغ���دا يَ���ِف���ْدَن َن��واِدب��اً          

وَل��ق��د َن��س��ي��ُت َج���ف���اَءُه���نَّ وق��د            

كما     َوْص���ٍل  ف��ي  األش���واُق  تُ��ذَك��ُر  ال 

ينقضي       ليلي  ط��اَل  مهما  أيقنُت 

َص����َدَق اإلل���ُه احُل��ْل��َم ف��ي أيّ��اِم��ن��ا        

َمشيَئٌة         اجَل��ل��ي��ِل  ِع��ن��َد  م��ا  وَلَ��ي��ُر 

َمكارِمي  ُكلُّ  الصفواُء  لها  َخَضَعْت 

ِت األق��ط��ارُ ق��ل��ب��ي َغ��ف��ا وازْه�������رَّ

وتَ��َب��ّل��َج��ْت ِم���ن ن��ورِن��ا األس��ح��ارُ

بَ��ل��ج��اَء، ل��ي��س حِلُ��س��ِن��ه��ا إدب���ارُ

ق��ل��ُب ال��ِع��دى وال���ّص���ارُِم ال��ب��ّت��ارُ

��ن��م��ارُ وج����واُب رَيْ��ب��ي أن��ّن��ي ال��سِّ

وِح�����داُد ق��ل��ب��ي واجَل�����وى وال���ّن���ارُ

��ْي��ُل ِع��ن��د َم��داِم��ع��ي ِم����ْدرارُ وال��سَّ

ال��َع��ارُ وَيْ��ض��ي  ال��َع��ْب��رى  تَ��ْه��ُج��َر  أن 

اجل����ارُ يَ������راُه  ال  ب�����اٍك  َف����َل����ُربَّ 

يُ��ْب��ك��ي املَ���داِم���َع َغ���ي���ُرُه اإلْم����رارُ

األم��ط��ارُ ال��ث��رى  َج���فَّ  إذا  ت��أت��ي 

ِم���ن َج��ه��ِل��ه��ا األيّ�����اُم واألق�����دارُ

يَ��ن��ُك��رَْن��ن��ي وَل���ن���ا َغ����ٌد غ����ّدارُ

���ف���واُء واألن���ص���ارُ وأن����ا ِل����َي ال���صَّ

األْع����ذارُ تَ��ش��ف��ُع  ال  يَ����وِم م��ا  ف��ي 

َص��ف��واُء أي���َن ال��َع��ق��ُل وال��ّت��ذك��ارُ

األن���وارُ َح��لَّ��ِت  إْن  ج��ى  ال��دُّ يُنسى 

نهارُ بُ��َع��ْي��َد  حتماً  َوَس��َي��ْن��َج��ل��ي 

اجَلّبارُ اقتضى  كما  القلوَب  َجَمَع 

أط����وارُ ح��ال��ه��ا  املَ��ش��ي��َئ��ة  إّن 

وال��ق��ل��ُب واألْح�������داُق واألش���ع���ارُ

شعر: السنمار محمد علي الكناوي      

املرجفني..  حروب 
سيٌف يف يِد اجلبناء

بقلم/ أسماء أبو بكر

** طالما ينبش العرب في قبورهم فهناك ضحايا جدد .
** إذا تحاور ثالثة من العرب ، أصبح عدد المختلفين أربعة .

سيئاتهم  بأن  مهوسون  هم  كما  تماما  عليهم  المؤامرة  بنظرية  مهوسون  العرب   **
من الشياطين ، ولو هم نصبوا ألخطائهم تمثاال يضربونه باألحذية والحجارة لتغير 

المشهد .
** إذا أردت أن تعرف كيف تضحك الشياطين ، أنظر كيف يصرخ العرب .

إلى  إلى قبور أجدادهم ، والذين ينظرون  الماضي ينظرون  إلى  الذين ينظرون   **
المستقبل ينظرون إلى حدائق أحفادهم .

** من تحكمهم قبورهم يستحقون الدفن فيها .
** الماء والتراب والحجر وأطالل الهيكل هي بال قداسة ، ماء وتراب وأطالل هيكل.

** في الظالم تختفي المالمح وتتشابه .
** المغلوب أكثر ضجيجا من الفائز .

** من يأت بالجمهور يضمن التصفيق .
 

 إن شرف الخصومة ال تعرف له إسرائيل طريق؛ فكل 
من انتسب إلى هذه الدائرة يستبيح كل الوسائل للوصول 
إلى أغراضه الدنيئة، وحروبهم وإن كانت غير مباشرة 
في السنوات الغابرة من تاريخهم األسود، إال أنها كانت 
سبًبا لدمار الكثيرين حول العالم، لكن البد أن تمس النار 
حاملها، وإن طال الزمان به، فالماهر البد له من سقطة، 

وكما يقولون لكل جواٍد كبوة..
اكتمال فكرة  السابق عند  المقال  المطاف في  بنا  إنتهى 
وطٍن قومٍى في أذهان اليهود، إلى أن أستقر بهم الحال 
الحيل  الميعاد،وكذلك  لتكون أرض  فلسطين؛  الختيار 
التي لجأوا إليها حتى وضعوا أقدامهم على أرض المسجد 
األقصى، وحينها تمكنت مخالب الصهيونية من انتزاع 
بل ومن  فقط  أهلها  من  ليس  العزيزة  فلسطين  أرض 
التخاذل واضًحا  بات  والمسلمين جميًعا؛ حتى  العرب 
استسالٌم وخضوع؛  فكأنها رواية كل فصولها  للجميع 
وها نحن نسير خطوة بخطوة لننظر في حاضرنا بعين 
الباحث عن حقيقة الحال، ونسأل أنفسنا هل تسير األمور 
إلى نصابها؟؟! وإلى  الذي سيعيد األمور  الطريق  على 
الرابحة في  أي مدى ستستمر هذه الحركة في جوالتها 
بلدان العالم بداية من الشرق إلى أوربا والواليات المتحدة 

األمريكية؟!!
فإجابة األسئلة السابقة تنحصر في تقييم الوضع الحالي 

بموضوعيٍة كاملة؛ فليس معنى
أحد  يخفي على  فال  قيمتهم؛  من  نقلل  أن  أعداء  أنهم 
اليهود أال أن لهم عقٌل  أنه على الرغم من قلة عدد  منا 
مدبٌر يقود األعداد الغفيرة في العالم نحو الهاوية برضا 
العربي وما حدث مثل دمار  تام، فما يحدث في عالمنا 
العراق، وسوريا، ومجاعات اليمن، وتهديد أمن المملكة، 
إثيوبيا كقوة مؤثرة في  الليبي، وظهور  المجد  وضياع 
القارة السمراء، والصراعات حول مياه النيل،وسيطرتها 
على االقتصاد العالمي واألمريكي واألوروبي،واألذرع 
داء  النفط وبورصتها؛إنها  آبار  في  تتحكم  التي  الخفية 
خبيث تفشى في جسد العالم وما زالت سمموه تنفث قي 
بالدنا مثل الغزو الفكري، ونشر الرذائل وتبقى دولتهم 

المزعومة في جنتها الزائفة.
أخالقي  وانهيار  واقتتال  أن كل خراب  حالًيا  نراه  ما 
أكثر ما  الدولة، وما  الدول وراءه هذه  لهذه  واقتصادي 
لم  ..فهم  كله  العالم  في  قادتها  يقال عنها وعن دسائس 
يخلصوا في طاعة نبي قط من عهد إبراهيم الخليل إلى 
السالم واختالفه  المسيح عليه  عهد موسى،حتى ظهور 
مع ميولهم للتسلط على الشعوب؛إلى أن حاربوه وجعلوه 

عدًوا ال صلح معه..
من  تاريٍخ  ثمار  يجنون  فهم  يحصد  يزرع  من  وألن 
لهم شموس  أشرقت  فقد  المستمر؛  والعمل  التخطيط 
بلفور  وعد  بعد  السياسي  العمل  في  ودخلوا  األمل 
تلك  في  فلسطين؛  إلدارة  العظمى  بريطانيا  وانتداب 
القطبية،  التعددية  يعيش مرحلة  كله  العالم  األثناء كان 
تغيب  ال  التى  اإلمبراطورية  آنذاك  بريطانيا  وكانت 
عالقات  ونسج  إليها،  هرتزل  توجه  الشمس،  عنها 

اإلنجليز، وعلى رأسهم  البرلمانيين والساسة  وثيقة مع 
تشامبرلين”وتعاطف  المستعمرات “جوزيف  وزير 
مع قضيته بينهم وفي نفس الوقت كان حاييم وايزمان، 
رئيس المنظمة الصهيونية العالمية، يتقرب من الحاشية 
بلفور”فى  “تصريح  انتزاع  استطاع  حتى  الملكية، 
أثرياء  لدعم  بريطانيا  احتياج  مستغاًل  نوفمبر1917، 
اليهود، في خضم الحرب العالمية األولى، ومؤسسا بذلك 
فلسطين،  في  الصهيوني  للمشروع  قوية  مظلة حماية 
وعلى إثر ذلك تدفقت أفواج المهاجرين اليهود إلى أرض 
الحرب  في  منهم  اآلالف  المزعومة، وشارك  الميعاد 
منه  البريطاني، وحصلوا  الجيش  العالمية في صفوف 
اليهودي  بالفيلق  ُعرف  فيما  والتسليح،  التدريب  على 
أوالكتيبة العبرية التي تم حلها فيما بعد الحرب، وانضم 

مقاتلوها للعصابات اليهودية المدنسة في فلسطين..
وكما توقع ذئابهم سارت األمور وفق خططهم، وتولى 
لثورة  دعم مخططاتهم، وتصدوا  مهمة  البريطانيون 
فلسطين الكبرى، التي استمرت من عام 1936 حتى عام 
1939، رغم أن مطالب الثورة في األساس كانت تركز 
على الوجود اليهودي وليس البريطاني،ولكن مع اقتراب 
تخوض  أن  بريطانيا  الثانية خشيت  العالمية  الحرب 
أمام هجمات  ألمانيا، وظهرها مكشوف  الحرب ضد 
الصهاينة  في عداوة  األلمان  يشاركون  الذين  العرب 
الكتاب  البريطانية  الحكومة  فأصدرت  مًعا،  واإلنجليز 
إنشاء دولة  1939، والذي نص على  األبيض في عام 
فلسطينية في غضون عشر سنوات، وفرض قيود على 
لألجانب،  األراضي  وبيع  لفلسطين،  اليهودية  الهجرة 
وغيرها من اإلجراءات التي اعتبرتها الحركة المتطرفة 

تخلًيا عمليًّا عن وعد بلفور، ومن ثم عارضتها بشدة..
إلى عصابات  وتحولت  الحركة  تطورت  ذلك  بعد 
القرن  وأوائل  التاسع عشر  القرن  أواخر  وشخصيات 
أمثال: إسحاق رابين وشارون وجولدا ماءير  العشرين 
العرب  على  انقضوا  الذين  من  شاكلتهم  على  ومن 
الفلسطينيين ونفذوا فيهم مذابح دمويًة مثل صبرا وشاتيال 
التى جعلت من اليهود قوًة وساندهم في ذلك قرار األمم 
المتحدة عام 47 بتقسيم فلسطين إلى دولتين” فلسطينية 
نكراء  العرب هزيمًة  48 وهزيمة  ثم حرب  ويهودية” 
أرض  بالفعل  اإلسرائيلية  الدوله  قيام  نتيجتها  كانت 
نحو  قادتها  اتجاه  ..وتحول  وعلم  وحكومة  وشعب 
التى كانت  انجلترا  الجديدة حيث ذهبت  العظمى  القوة 
حربين  بعد  أمريكا  الشمس وظهرت  عنها  تغيب  ال 
عالميتين األولى عام 1919 والثانية عام 1938 وكانت 

الصهيونيه هي السبب في إشعال وقود هذين الحربين..
ما زلنا نعيش في هذا التدبير الذي ال يعلي قيمًة لإلنسانية 
كل شيء،  على  التي طغت  للمادة  قيمة  فقط  ويعلي 
فالدماء تسيل في كل أرجاء المعمورة، والعالم ال يبكي 
أدوارهم  يلعبون  بارعون  يريد، وكأنهم ممثلون  لما  إال 
باحتراف، فاألمس كانت جماعات المرجفين تحاول أن 
تقيم لنفسها وزًنا واليوم يحملون سيوًفا في أيديهم، لكنها 

سيوٌف في يد الجبناء..

ِدَماٌء َعلَى َبَراِثن ِصْهُيون

 صورة قاتمة ترسمها وأنت تدخل المستشفيات العمومية المغربية بشكل الفت و سريع، لن 
تصدق نفسك إن كنت فعال دخلت مستشفى يداوي المرضى أم  يعمق جراحهم وأمراضهم؟؟ 
ر وتنفعل ، ثم تبكي بحرقة وألم على الحقوق  تتذمَّ لن يتطلب منك األمر وقتاً طوياًل لكي 
المرضى  تكدس   ، والغثيان  القيء  تثير  المرضى  المغربي ، حجرات  للمواطن  الضائعة 
ة في منظر يدعو إلى الدهشة  حيث يصل عددهم في الحجرة الواحدة إلى ثمان أو عشر أَِسرَّ
والشفقة ، مع غياب شبه تام لألدوية والتي يشتريها أغلب المرضى لعدم توفرها بالمستشفى، 
وهنا أتحدث عن مستشفى محمد الخامس بمكناس ، وَحّدِْث وال حرج في معظم المستشفيات 
المغربية في المدن األخرى ، ولم يتوقف األمر عند هذا الحد بل وكأنك ال ترى أي عالمة 
على وجود طاقم طبي ، نعم بالتأكيد هناك أطبة وممرضين وإداريين ، ولكنك أنت من تدخل 
ُة المرضى فهي  المستشفى ال ترى ممرض أو ممرضة إال بعد وقت ليس بالقصير ، أما أَِسرَّ
مرقمة بقلم جاف أسود من نوع ) بيك (؟؟.. قلت في نفسي ألم ير مدير المستشفى هذا العبث 
؟؟ أم أن المستشفى بدون إدارة وبدون مراقبة وبدون وزارة ؟؟ ألم يكن من األجدر أن تكون 
هناك على األقل ملصقات تحمل أرقاماً بدل هذا المنظر المخجل لمغرب التحديات ؟؟ األمر 
َرْيِهَمات للمستشفى األساسي والضروري لمدينة مكناس ونواحيها  لن يتطلب إال بعض الدُّ
والتي تفوق اآلن ساكنتها المليون نسمة ؟؟ ما هذا العبث ؟؟ هل المغرب عاجز إلى هذا الحد 
؟؟ الجواب : طبعا ال .. فكفى من تطاحن األحزاب السياسة بين حكومة مغلوبة ومعارضة 
وا  تُشلُّ جل القطاعات بموظفيها وُمَدرائها في جل القطاعات تقريبا ، كفانا " لوبيات " َدكُّ
األرض المحروثة من أجل مصالحهم الشخصية وعلى حساب الوطن ، كفانا سوء التدبير 
واختالس أموال الشعب ؟؟ كفانا مهرجانات الفسق والعري والمجون ؟؟ ولننظر إلى كرامة 
المواطن المغربي الذي له الحق وكل الحق أن يعيش هذه الكرامة التي نزعت منه ؟؟ كفى 

فاليوم دنيا وغدا حساب عسير أمام هللا عز وجل .

 أردت سحب مبلغ من حسابي في الخارج باعتباري مواطن مغربي من الجالية المغربية كما 
يحلو لهم تسميتُنا بذلك ، فإذا بالشباك اآللي يخبرني كتابيا وقبل تنفيد العملة أنه سيتم اقتطاع 
مبلغ 30 درهما ) ما يزيد عن 4 دوالر كندي ( واألسوأ أن المبلغ األقصى للسحب قليل وال 
يفي بالغرض ، مما يتطلب أن تكرر العملية حتى أربع أو خمس مرات ؟؟ أَْلَغْيُت العملية 
ودخلت البنك ألستفسر عن األمر الجديد ، لكنني لم أجد أي جواب مقنع سوى نظرات تائهة 

والمطالبة بتهدئة الزبائن ؟؟ 
سألت المديرة إن كان البد أن يربح البنك في عملية البيع وبالثمن الذي يحدده هو ؟؟ ثم يأخذ 
مبلغا آخر على خدمة سيئة للغاية ؟؟ بل وفيها غش للزبائن ، ألنه كان المبلغ من قبل مضاعفاً 
عند السحب ، ليصير إلى النصف وذلك فقط لالقتطاع في كل سحب مقابل مبلغ هزيل ؟؟ 
ثم سألت المديرة إن كانت تستطيع أن تعدد لي الخدمات البنكية التي يقدمها لنا هذا البنك ؟؟ 
بل ولو خدمة واحدة ؟؟ لم أر جوابا منها ألنه وبالفعل أغلب الزباائن ال يستفيدون أي شيء، 
فكل الخدمات مؤدى عنها بمقابل مرتفع ومبالغ فيه ؟؟ وال يقدم البنك أي خدمة تحسب له . 
وإذا أردت شراء سيارة مثال أو منزاًل ، فإنهم يعترضون طلبك بكل وسائل التعجيز، فقط 
ُجون للقروض التشاركية )اإلسالمية(  يُلَبُّون طلبك إذا كان قرضاً ِرَبوياً  ؟؟ مع العلم أنهم يَُرّوِ
إال في ظل  يمكن حله  العقار ال  اقتصادي في قطاع  أن هناك كساد  األمر  والغريب في 

القروض التشاركية ، وال يصح إال الصحيح .. دمتم بود

بقلم : شريف رفعت

أقنعــة
و  العمال  الورشة وسط  في  يقف  يوم عمل عادي،    
بل  نفسي  هناك رضا  عمله،  في  تماما  منهمك  اآلالت 
لكنها موجودة  تكون مستترة  قد  تحتويه،  سعادة غامرة 
للورشة،  كمهندس رئيس  بوظيفته  بقوة غالبة، سعادته 
إدمانه.  و  مرفأه  قوته،  حياته،  له هي  بالنسبة  الورشة 
يتعامل مع المشاكل بمهارة و يتأكد أن اإلنتاج يسير كما 
في  الورشة  بهذه  إلتحق  الجامعة  منذ تخرجه من  يجب. 
هذه الشركة و خالل عشرة سنوات أصبح رئيسا للورشة 
العمال. عالقته  و عشرات  مهندسين  عدة  له  يعمل  و 
بالعمال و بمالحظين الورشة يشوبها التقدير و االحترام 
المتبادل، هو بالنسبة لهم المسئول األول و حلقة الوصل 

بينهم و بين إدارة الشركة.
الورشة،  في  يجب  كما  يسير  العمل  أن  إطمأن  عندما 
لمديري  إجتماع  هناك  اإلدارة حيث  مكاتب  إلى  توجه 
الشركة و رؤساء الورش. رئيسه المباشر مدير اإلنتاج و 
باقي المهندسين و المديرين يعرفون قدره، هناك صداقة 

عمل جميلة تربطه بهم.
بعد إنتهاء يوم العمل إستقل مع ثالثة من المديرين عربة 
يفعل  كما  الطريق  في  لمنازلهم،  تحملهم  التي  الشركة 
كل يوم تبادل معهم الحديث، أوال عن ظروف و أخبار 
سياسية  عامة  مواضيع  إلى  الحديث  تطرق  ثم  الشركة 
و رياضية و إجتماعية، يتكلم معهم بطالقة ، يبحر من 
موضوع آلخر، أراءه دائما صائبة و مقنعة، رغم صغر 
سنه بالنسبة لهم إال أنه من يقود النقاش بتلقائية و كياسة 

و يجعل المشوار محتمل بل ممتع.
يصل للمنزل، يغير مالبسه و يغسل يديه و يجلس على 
مأدبة الغذاء مع أمه و أبيه، األب هاديء صامت أغلب 

ينصت  لكنه  تهمه،  في مواضيع ال  األم كالمها  الوقت، 
لو  كما  المواضيع معها  يناقش  و  باهتمام مصطنع  إليها 
إهتمام.  غير  من  يراقبهما  األب  تهمه،  مواضيع  كانت 
ينتهي من تناول الطعام، يشكر األم على جودة طبيخها 
ويطبع قبلة على خدها، يظهر الرضا على وجهها، ترفع 

يديها داعية له:
إللي  الحالل  لبنت  يهديك  و  يوفقك  و  ينصرك  ربنا  ـ 

تسعدك.
"بنت الحالل إللي تسعدك" تمر بخاطره ذكراها رغم أنه 
العذب  الهاديء، صوتها  أبدا. رقتها، جمالها  ينساها  لم 
و شخصيتها الوديعة. كي ينتشل نفسه من موجة الشجن 

التي إحتوته تماما يخاطب أمه بصوت عال مهذار:
بأدور على واحدة زيك،  إني  إيه؟  أنا مشكلتي  تعرفي  ـ 
جمالك عقلك طيبتك طبيخك، إنما مش القي، واضح إن 
كده مش القي  القالب، عشان  كسر  خلقك  ما  بعد  ربنا 

واحدة زيك.
تجيبه أمه:

بتجبر بخاطري، إن شاء  ـ ربنا يجبر بخاطرك زي ما 
هللا تالقي أحسن مني.

يرد:
باقول لك مافيش واحدة زيك يبقى إزاي أالقي أحسن  ـ 

منك.
حزينة  رزينة  إبتسامة  يبتسم  أباه  عينه  بطرف  يلمح 

مجاملة من موقف تكرر من قبل عدة مرات.
يدخل حجرته،  ينصرف،  له  دعائها  في  أمه مستمرة  و 
سقف  في  يحملق  فراشه،  على  يستلقي  الباب،  يغلق 

الحجرة و يجهش في البكاء.
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بقلم: الدكتور غازي الفنوش   قابلها بالقطار المتجه لإلسكندرية وتحدثا 
وتعارفا وأنجذب إليها فدعته إلى بيتها وتنزها 
معاً فأحس بعد فترة باشتياقه إليها ثم بحب 
يسيطر عليه فأخذ يكتب الشعر عنها ويدونه 
فتستمتع  به  تحتفظ  كانت  صغير  دفتر  في 
بقراءته فتنظر إليه بما يغريه وأخذته إلى 
قريب لها قالت أن بينهما عالقة مالية أما 
أختها التي عرفته بها عندما ذهب إلى بيتها 
فكانت تتجسس عليهما لتسمع ماذا يقوالن 
وتراقبهما عندما يخرجان معاً وذهب معها 
يوماً لتشتري حبوباً للعصافير وعندما أستفسر 
عنها قالت له أن لها صديقة تركت بيتها لفترة 
وأحثتها على أن تذهب إلى بيتها لتطعمها 
ولكنها تغيرت وتغير سلوكها ولكنها تغيرت 
في  وكأنما هي  عليها  وبدا  وتغير سلوكها 

صراع ال تستطيع التنصل منه. 
أقبل اليوم األول ، وكان معهما بالبيت ، فإذا هي 
قد اتجهت إلى حجرتها ، وأغلقت الباب ، وبعد 
دقائق خرجت وقد غيرت مال بسها ، ووضعت 
المساحيق على وجهها ، فينظر إليها متسائاًل  
فتستأذنه في أن تذهب إلى عملها ، وتطلب أن 
ينتظرها مع أختها ، فلن تتأخر كثيراً ، فما أن 
تخرج ويغلق الباب ، حتى ينتصب في مكانه 
لينصرف ، فتحاول الفتاة أن تمنعه ، فيبعدها 
عنه في رفق ولكنها تتصدره ، وتلصق ظهرها 
بالباب ، فتدفعه برفق وهي تتفكه     في دعابة 
ومزاح ، تحثه بهما على أن ينتظر ، فيعرف في 
ذلك الحين خشيتها من أن ينزل خلفها ، ويرى 
ماذا ستفعل ، وعندما ينحرف عنها لتتركه ، 
تقول له ، وكأنما قد اضمرت شيئاً ما .                                           
– أنتظر أرغب في أتحدث معك في أمر مهم 
. ويسألها في سرعة وضيق                                                  

- ما هو؟
فتلتفت إلى حجرة بالبيت بها أختها المخطوبة                                                                               
- لن ينفع هنا حتى ال تسمعنا                                                                                            

- أين أذن ؟
- إلي أي مكان يمكننا أن نتحدث فيه

ولم يمتنع ، فقد أضمر شيئاً سيفعله ، ال يهمه 
فيه لو نزل في ذلك الوقت أو بعده ، ولم يمتنع 
. وينزالن  به  ماذا ستحدثه  منها  حتى يسمع 
معاً فتقول له                                                                                            
لي  يتاح  حتى  النيل  شاطئ  إلى  فلنذهب   -
إلى  ويأخذها   . منه  البد  عما  لك  أفصح  أن 
الطريق،  على  سيارته  فيوقف   ، هناك 
الشاطئ  سور  إلى  وتتجه  منها  فتنزل 
الحديدي ، فما أن تدنو منه حتى تلتفت إليه، 
إلى  يضحي  حتى  بطيئة  خطى  في  فيتبعها 
هدوء                                                                في  لها  ويقول  نحوها  وينظر  جانبها، 
على  أوشكت  قد  الشمس  وكانت  تحدثي    -
الغروب ، فينحني قلياًل ويسند ذراعيه على 
في  االثنان  فإذا  مثله  وتفعل   ، السور  اطار 
انحنائهما يتطلعان أمامهما إلى صفحة النيل، 
وقد انعكست عليها ظالل المباني العامة على 

الضفة المواجهة لهما . وتنتظر فيحثها ثانية 
على الحديث .

– تحدثي وتتلعثم قلياًل ثم تقول له في هدوء 
سأحدثك بصراحة                                                             

- تفضلي وتتنهد ، ثم تشتد وكأنما تستمد منها 
الجرأة فيما ستقول فتسأله : أتحبه؟                                         

- من؟
- هي

- لماذا تسألين ؟                                                                                                                
- ال أعرف

- وماذا يهمك في أن تعرفي                                                                                                   
- فتلتفت إلى وجهه وتقول 

- وهل تهمك مصلحتي ؟
- نعم

- أذن أوضحي لي
- هي ال تصلح لك !! 

وينظر إلى وجهها فيسألها في تعجب : لماذا؟! 
ثم يتطلع امامه فتنظر ثانية نحو صفحة النيل 
، وتتعثر قلياًل ثم تقول : ألنها متزوجة فيلتفت 
نحوها ويرنو إلى عينيها ويسألها في دهشة : 
متزوجة ؟! فتنظر إلى عينيه وتقول في سرعة 
كأنما لم تملك مفراً عن اإلفصاح : نعم ، وهي 
منفصلة عن زوجها وتعيش معنا بالبيت حتى 
تنتهي من قضية الطالق التي رفعتها ضده . 
ويبتسم في سخرية ، ويصمت ليعطي لها الوقت 
في أن تسهب في حديثها فتقول له : لقد أحضرتك 
إلى البيت حتى تتعرف علىَّ أنا ، ولكنها لم 
تعطني الفرصة ، وقد أنبتها على ذلك ، بل 
 ، معك  تصرفها  الحظت  عندما  وزجرتها 
وغوايتها لك عندما تحدثها فتتثنى في اغراء 
فقالت لي : لقد أعطيتك الفرصة لتتعرفي عليه 
إذن   لها  فقلت  تقتنصيها  أن  تستطيعي  ولم   ،
 ، الخيرية  القناطر  إلى  معه  ذهبت  فلماذا 
قد  لقد كنت   : فقالت   . النهار معاً  وأمضيتما 
عرفته عليك عندما حضر إلى البيت ، ولم يَر 
فيك ما يعجبه أو يشده إليك ، فلعله للوهلة األولى 
كان سيتركنا ، وال يأتي ثانية ، ولهذا رغبت 
في أوطد العالقة بينه وبيننا قلت لها في معارضة 
: توطدين العالقة بينه وبيننا ، ام بينه وبينك ، 
قالت : ماذا تقصدين ، وماذا كنت سأفعل ؟ قلت 
لها في تهكم : لم تفعِل شيئاً ، تستمتعين وتبدين 
له سعادتك عندما يريك ما يكتبه لك من الشعر 
، فتقرئينه في تلهف وعذوبة وأنت تنظرين 
المشتاقة إلى شئ تضمرينه ، بل  إليه نظرة 
 ، تخفينها  رغبة  وبك  جسمه  إلى  وتتطلعين 
فتهربت من حديثي هذا وما ألمح لها وكأنما لم 
تسمعه وقالت في التفاف : وهل كنت ازحره 
أو كنت أذمه على ما يكتب ، كنت أمتدحه كما 
يمتدح أي إنسان شعراً يطلع عليه ، قلت لها 
في حذق ليس األمر يرتبط بالشعر وبهجتك به 
ولهفتك إلى قراءته . قالت : ليس هناك غير 
ذلك ، لقد أحضرته إلى البيت ليتعرف عليك 
وتتعرفين عليه ، فلم أتمالك نفسي من مواربتها 

فقلت لها في غضب صحت في وجهها . أعرف 
ذلك ، ولكن عندما توطدت عالقتكما طمعت 
فيه أنت فرغبت فيه كعاشق يحقق ذلك رغبتك 
 ، عنك  أعرفها  والتي   ، إليها  تتوقين  التي 
والترغبين في شئ غيرها ولكنك خجلت مني 
.. فصفعتني على وجهي . ويسمع منها ما قالت 
في صمت يفكر فيه ، فإذا هي تندفع ال تسعى 
منه إال في أن تفصح له عما تشعر به وترغب 
فيه فتقول له فيما يشبه الغيظ : أنت التدرك من 
الذي يحبك . ويلتفت إليها فتستمر في جرأة 
ثم تضعف   .. أنا   : مفراً  منها  كأنما ال ترى 
لهجتها .. دائماً أشعر بالسعادة كلما أتيت إلى 
البيت ، أنا أحبك . وكل يوم يزداد حبي واشتياقي 
. ويغمض عينيه ، فينتهز ويهز رأسه ، فيحرك 
يدها في رفق  ، ويربت على  ذراعه نحوها 
فتمسك يده وكأنما تعتصرها ، فيجذب ذراعه 
إليه في هدوء ، ويحثها على االنصراف ، فيتجه 
إلي سيارته وهي تحاول أن تلتصق به فيستقل 
السيارة تجلس بها إلى جانبه من غير أن يتحدث 
ومن غير أن تتحدث . ويأخذها إلى البيت ، 
بسيارته  ينطلق  الباب حتى  من  تدنو  أن  فما 
يسعى إلى ما أضمره بعد أن أستأذنته في أن 
تذهب إلى عملها ،وأن يظل مع أختها ينتظرها 
. ولكنه لم ينتظر فيتجه إلى شركة السياحة التي 
تعمل بها ويسأل عنها امرأة تجلس خلف منضدة 
عريضة فتقول له في رقة : ال لم تحضر . فهي 
اليوم في أجازة .  في ذلك اليوم ، بدأ يشك فيها 
، وأخذ يفكر فيما كان بينهما ، منذ أن قابلها 
بالقطار ، فبدا عليها األرتياح إليه ، وبعد أن 
، فتوطدت عالقتهما وأحس  بيتها  إلى  ذهب 
برغبتها في رؤيته دائماً ، وأخذ يتساءل : عن 
السعادة التي كانت تلوح عليها وهي معه بالقناطر 
الخيرية ، أتراها غمرتها فحرمت نفسها منها 
، أو تغاضت عنها مرغمة ، حتى ال تغضب 
أختها التي أحضرته إلى البيت حتى يتعرف 
عليها ، وعن رغبتها في أن يظل إلى جانبها  
لتشعر بارتباطها بإنسان مخلص قلما تراه في 
فصار   ، العطاء  نزعة  فيه  فأثارت   ، الناس 
يحقق لها كل ما تحتاج إليه ، أتراها حرمت 
نفسها ضد العطاء مثلما حرمت نفسها من السعادة 
خوفاً  من أختها . وأخذ يتخيل أبتهاجاً عندما 
تقرأ قصيرة من قصائده التي يكتبها عنها ولها 
، فتبتسم إليه وهي تتصفحها ، وتنظر إليه في 
حنو وفي كل سطر تتطلع إليه ، أترى كانت 
تمتدحه فقط لتسترضيه ، أم كان يمسها ذلك 
المرأة ، عندما ترى  به  الذي تشعر  الغرور 
نفسها الموحية للشاعر الذي ينظم لها قصائد 
الحب والغزل ، وهل احتفاظها بدفتر الشعر 
هو تعويض لها عما تشعر به من أسى ، وكأنما 
ما به يخففه عنها ، وإال لماذا تمتنع عن أن 
تعطيه له وتنظر إليه في تلك االبتسامة ، وذلك 
الحنو ، وكأنما يقول له أن يترك لها ما يرضيها 
ويمتعها ، ام تراها كانت تمس قلبها حقاً تلك 

القصائد ، فتصبو إلى أن تبوح له عما بقلبها 
من أحساس بالحب يضارع إحساسه ولكنها 
امتنعت مراعاة ألختها . بل لماذا قالت له تلك 
الجملة التي لم ينسها قط : أن كل حب ال بد 
وأن يكون له صدى ، فهل كانت تقول فقط 
جملة بليغة عامة بال وعي أو شعور لتشابه بها 
بالغة شعره فتصنعتها وتكلفتها ، ام تفصح لها 
بها أن حبه لها في قلبها مثله ، فثار في نفسها 
صراع بين رغبتها في اإلفصاح عنه صراحة 
وبين معارضة أختها ، فلم تستطع إال أن تفصح 
عنه هكذا ، كحل توفيقي أو تلفيقي كما يقول 
العالم النفسي )فرويد(. ولكنه ينحي فجأة هذا 
التساؤل ، عندما يفكر في النقاش الذي حكت 
له أختها عنه عندما كانا معاً على شاطئ النيل 
، والذي هاجمتها فيه فقالت أنها غاضبة : لقد 
رغبت فيه كعاشق يحقق لك رغبتك التي تتوقين 
إليها والتي ال ترغبين في شئ غيرها ، ولكنك 
خجلت مني ، فصفعتها على وجهها وإذا هو 
في تلك اللحظة التي أتي باله فيها ما قالت لها 
أختها يتخيل جسمها ، هو بض فوار مستنفر 
صاٍد عطش ، يلوح عليه كأنما هو حار متأجج 
شره جائع إلى من يشبعه، وكأنما هي به تتوق 
إلى حب مستنفر صاِد شهي جامح ، يحقق لها 
ما تصبو إليه ، فيتساءل في عمق : أتراها حقاً 
التي تحرقها  الرغبة  كانت تشعر نحوه بهذه 
الرغبة  بين  الصراع  ذلك  فمنها   ، وتؤرقها 
عنها  فامتنعت   ، فرويد  يقول  كما  ونقيضها 
مرغمة صادية ، وركزت هذا الصراع في 
حبها لشعره واشتياقها إلى قراءته وكأنما هو 
يحقق لها هذه الرغبة التي لم تقدر أن تفصح 
له عنها خجاًل من أختها ، هذا ما أخذ يفكر فيه 
، بعد أن ذهب إلى الشركة التي تعمل بها ، 
وعرف أن ذلك اليوم هو أجازة لها ال تعمل 
فيه ، ولكنه يتغاضى في هذا الوقت عنه ، إال 
 ، الغامض  سلوكها  يبرره  الذي  الشك  ذلك 
وتصرفها الخفي . وتمر فترة قليلة لم يذهب 
فيها إلى بيته ، ولكنه يرغب في أن يأخذ منها 
دفتر الشعر الذي لها فيه ما يشعر به نحوها . 
ويظل ال يعرف ، هل يأخذه منها ويتركها وال 
يذهب إليها ثانية حتى يهدئ من نفسه من تلك 
الصراع والشك ، ام هو ال يزال يهددها فقط 
حتى تتغير . ويذهب إلى البيت ، ويستأذنها 
الدفتر ،  التوتر في أن تعطيه  وقد الح عليه 
وتنظر إليهما أختها في ترقب ، ولكنها تمتنع 
وهي تنظر إليه في ذلك الدالل الذي يضنيه ، 
وبتلك االبتسامة المغرية القهارة التي ال تزال 
تؤثر فيه كما لم تؤثر فيه ابتسامة من قبل فتقول 
له في حنو أن به بعض القصائد الرقيقة ، ترغب 
في أن تقرأها مرة ثانية . ويقبل اليوم الثاني ، 
الذي يشبه ما فعلته في اليوم األول ، ويختلف 
في نتيجته . تزينت وغيرت مالبسها واستأذنته 
في أن تذهب إلى عملها، وأن يظل مع أختها، 
وقالت له في تدلل أن ينتظرها فلن تتأخر كثيراً 

ا  م ف
ينتصب من  . حتى  الباب  أن تخرج وتنطق 
مقعده لينصرف ، فتمنعه أختها ، وكان منعها 
هذه المدة في قوة ، فقد تصدرت الباب ، فينزوي 
عنها ، ولكنها تصده بذراعيها في بأس لتنأى 
عنه وتقول له أن ينتظر ، فيضغط بكفه على 
كتفها في شئ من القوة ويدفعها عنه في سهولة 
فإذا هي تمسك يده وتشدها إليها فيتنصل منها 
. ويفتح الباب ، وينزل جرياً على ساللم البيت 
، فلم يستقل سيارته .، وإنما يجري بالشارع 
نحو الطريق العمودية عليه ، فما ان ينحرف 
إليها حتى يراها .. تدخل بيت الصديقة التي 
تركت لها شقتها لتطعم عصافيرها فيتساءل 
في دهشة ، ويشك في نفس الوقت ، هل ستذهب 
إلى عملها ام ستطعم العصافير ؟! ويتجه إلي 
سيارته حتى يأتي بها قريباً من البيت ، ويظل 
بها ليرى ويعرف ماذا ستفعل حينذاك .فيخطو 
قلياًل نحوها ، ولكنه يغير رأيه ، ويلتفت فإذا 
مقهى صغير أمام البيت يمكنه أن يبصر مدخله 
إذا جلس به . وأن يراها إذا خرجت ، فيدنو 
منه ويجلس على مقعد به ، ويحتسي شرابا لم 
يتذوق طعمه ويظل هكذا ما يقرب من الساعة 
، ال ينأى بصره عن مدخل البيت ، وقد تملكه 
القلق والشك ، ولكنه بعدها ينظر ، فيرى شخصاً 
يخرج منه ، فيدقق في مالمحه وهيأته ، فإذا 
هو ذلك القريب الذي أخذته إليه بشارع طوسون 
يسير مبتعداً وقد أبتل شعر رأسه ، فما أن تمر 
دقائق حتى تخرج هي وقد بدا تزينها حديثا 
تغيرت به مساحيق وجهها كما لو كانت للوقت 
قد صبغتها . وتتلفت حولها وكأنما تطمئن على 
نفسها . فتلمحه ، فيرنو إلى عينيها في دقة ، 
فتنأى ببصرها سريعاً ، وتنظر إلى الشئ ، 
فتسير في سرعة إلى طريق غير الطريق التي 
تذهب منه إلى بيتها . ويتجه إلى سيارته في 
البيت ،  قلياًل عن  تعثر ، فيستقلها ويحركها 
ينظر منها إلى مدخله في ترقب ، فما أن يمر 
وقت ليس بالكثير حتى يراها تقبل في خطى 
التوتر  عليها  بدا  وقد  البيت  فتدخل  بطيئة 
واالرتباك . وينتظر دقائق ، ينزل بعدها من 
سيارته ، ويطرق الباب فتفتح له أختها فيؤمى 
لها وكأنما يحييها ويتلفت فيراها بحجرتها تنظم 
مالبسها ، وتتطلع إليهما أختها في صمت . 
وتطل هي تعبث بمالبسها ثم تلتفت إليه في 
ترقب فينظر إلى عينيها ، فتغض بصرها ، 
ويحمر وجهها وكانت هي المرة األولى التي 
يرى فيها احمرار وجهها . ويستأذنها في هدوء 
في أن تعطيه دفتر الشعر ، وتنظر إليها أختها 
فتنتظر ماذا ستفعل ، ولكنها لم تمتنع كما امتنعت 
من قبل ، ولم تبتسم له تلك االبتسامة الحانية 
فتفتح صوان  حينذاك  إليه  تبديها  كانت  التي 
المالبس وقد غمره األسى والخجل فتمد ذراعها 
بالدفتر إليه وتقربه له من غير أن تقول شيئاً 
ويأخذ الدفتر .. ويفر هارباً منها ومن أختها .                                                     

هـي وأختـها ....!!!

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

عمري يا   : يقول  بيناديين 

وتبكي  تشكي  كانت 
كانت

شعر: صباح غريب
ورق قصـاصة 

صامتـــون 

شعر : 
عباس شعبان

   الفالج هو نوبة مفاجئة وشديدة يحدث 
خاللها انسداد أو تمزق في وعاء دموّي دماغّي 
فتتوقف التروية الدموية للمنطقة التي يغذيها 
ذلك الوعاء وينقطع معها االوكسجين والمواد 
الغذائية التي يحملها له الدم في الحالة الطبيعية. 
فينجم عن ذلك شلل وخلل في الوظيفة التي 

يقوم بها الدماغ.
أعراض الجلطة الدماغّية:

تظهر النوبة بشكل مفاجئ وتتطّور غالباً خالل 
ساعات لتؤدي إلى نتائج غير محمودة. بسبب  
خطورة هذه  الحالة، يعمل األطباء والعلماء 
حول العالم على نشر التوعية بين الناس حول 
بعض المؤشرات والعالمات التحذيرية التي 
تنذر بقرب وقوع السكتة الدماغية، وحثهم على 
سرعة التوجه الى اقرب مستشفى في الثالث 
او األربع ساعات األولى من حدوث الجلطة 
لما لذلك من دور بالغ األهمية في إنقاذ حياة 

المريض، والتقليل من المضاعفات. 
عند مالحظة بعض المؤشرات وللتأّكد من 
أن الشخص مصاب بالجلطة الدماغية، يمكن 
استخدام ما يُسمى باختبار FAST المكون 
من األحرف األولى ألربع كلمات باإلنجليزية 

ويمثّل األجزاء التي يعتمد عليها اإلختبار:
Face وجه

Arms ذراعان
Speech نطق

Time وقت
اإلختبار بسيط وسريع ويمكن ألي شخص 
القيام به إن الحظ بعض األعراض األولية 

للجلطة الدماغية:  
الوجه: يُطلب من الشخص أن يبتسم، فإذا كانت 
االبتسامة على جانب واحد من الفم فقط، فذلك 

يشير إلى اإلصابة بالشلل النصفي.
الذراعان: يُطلب من الشخص أن يمد ذراعيه 
إلى األمام، ففي حالة اإلصابة بالسكتة الدماغية 
لن يستطيع المصاب رفع ذراعيه أو خفضهما 

معا.
النطق: يُطلب من الشخص أن يردد جملة 
ما، فإذا عجز عن ذلك أو كان صوته واهناً 
أو أهمل لفظ بعض الكلمات فاألمر يشير إلى 

اإلصابة بالشلل النصفي.
الوقت: إذا عجز الشخص عن القيام بأحد 
االختبارات الثالثة السابقة الذكر، يجب طلب 
اإلسعاف فوراً ووصف األعراض  ووقت 

ظهورها فعامل الوقت أساسي.
ومن المهم هنا عدم تقديم الطعام أو الشراب 
للشخص الذي يُشبته بإصابته بجلطة دماغية، 
ألن ذلك قد يؤدي الختناقه بسبب عجزه عن 

البلع.
هناك عوامل كثيرة تزيد من فرص اإلصابة 
بالسكتة الدماغية منها السمنة، زيادة الوزن، 
قلة النشاط البدني، عدم ممارسة الرياضة، 
اإلفراط في شرب الكحول، التدخين، تناول 
حبوب منع الحمل، داء السكري، وارتفاع نسبة 

الكوليسترول في الدم.
الدماغية وطريقة  السكتة  أنواع وأسباب 

عالجها:
السكتة الدماغية التي تحدث نتيجة النسداد 

شريان تُسّمى )سكتة دماغية إقفارية( والتي 
تحدث نتيجة تمزق أحد األوعية الدموية أو 
انفجارها تُسّمى )سكتة دماغية نزفية( أما التي 
تحدث نتيجة انخفاض مؤقت في تدفُّق الدم 
إلى الدماغ فتسّمى )النوبة اإلقفارية العابرة 

.)TIA أو
السكتة اإلقفارية:

الدماغية.  السكتات  من  بالمئة   80 ل  ُتَشّكِ
تمد  التي  الشرايين  تصبح  عندما  وتحدث 
الدماغ بالدم ضيقة أو مسدودة ، مما يتسبب 
في انخفاض شديد في تدفق الدم )اإلقفار( ، 
وتحدث حين تتكون جلطة دموية )الخثرة( في 
أحد الشرايين التي تمد الدماغ بالدم، أو  بسبب 
تراكمات دهنية في الشرايين تسبب انخفاض 
جريان الدم ونقص في التروية الدموية للدماغ 
. وعالجها يكمن في استخدام أدوية لتفتيت 
الجلطات، وعادة يَحقن منشط البالسمينوجين 
النسيجي )TPA( في الوريد كعالج رئيسي، 
هذا وقد يضطر الطبيب الزالة الخثرة بواسطة 

القثطرة.
السكتة الدماغية النزفية:

في  الدموية  االوعية  تتمزق  عندما  تحدث 
الدماغ نتييجة ارتفاع ضغط الدم، أو زيادة 
في جرعة العالج بمميعات الدم، كما تحدث 
بسبب وجود نقاط ضعف في جدران االوعية 
الدموية المشوهة خالل فترة التشكل الجنيني 
داخل الرحم. عالج هذه الجلطة يكون بالتركيز 
على السيطرة على النزيف وتخفيف الضغط 

على الدماغ.
: )TIA( النوبة اإلقفارية العابرة أو المصغرة

الخاصة  األعراض  تلك  ُتشِبه  األعراض 
بالسكتة الدماغية لكنّها تحدث لفترة قصيرة من 
الوقت، وتنجم عن انخفاض مؤقَّت في إمداد 
الدم لجزء من المخ والتي قد تستمرُّ لعدة دقائق. 
لكن وإن بدأت األعراض في االختفاء، فإن 
الشخص يكون أكثر عرضة لإلصابة بسكتة 

دماغية كاملة في المستقبل  .
تشخيص السكتة :

يتم ذلك بالفحص السريري والقصة المرضية، 
وكذلك بالتصوير الطبقي المحوري للدماغ، 
والتصوير بالرنين المغناطيسي لتكوين صورة 
لة للمخ بهدف الكشَف عن أنسجة المخ  ُمفصَّ

المتضررة بسبب السكتة الدماغية.
العالج  :

وقت  كان  كلما  بانه  العلمية  االبحاث  تدل 
أفضل  النتائج  كانت  كلما  مبكرا  المعالجة 
ومن االهمية بمكان أن يتلقى المريض عالجاً 
فيزيائيّاً ووظيفياً بعد اصابته بالسكتة الدماغية  
لمساعدته على اإلعتماد على نفسه خالل 
حياته اليومية. كما ويُنصح ان يجري فحوص 

مخبرية منتظمة لمتابعة درجة تميع الدم.
وللوقاية من هذا المرض ينبغي على كل منا 
معرفة عوامل الخطر لديه، كما يتوّجب عليه 
ضبط ضغط الدم الُمرتفع وممارسة الرياضة، 
التُّوتر، والمحافظة على وزن  وحسن إدارة 

صحي، وخفض مقدار الكوليسترول.

في سرعة العالج أفضل النتائج 

 الفاجل  )السكتة / 
اجللطة الدماغّية( .. 

أعراضه ... عالجه

بينادينى يقول : ياعمرى 
أنّه دايما تحت أمري

وانّه شمسي وانّه قمري
وانّه ليلي وانّه سهري 
وانّه أرضي وانّه وطني

وانّه ساكن جوا قلبي
أنّه بالنسبه لى أيه ؟

أنّه نوري وانّه قمري
أنّه مالي كّل قلبي 
أنّه أجمل حاجه فيّا

وانّه دايما نور عينيا 
وانه ساكن فى جفوني 
أنه بالنسبه لى أيه؟ 

وان عشقه بحر صافي
جي بيرويلى جفافي 
جي يفتح لى ورودي 
جي يحمر لى خدودي 
بعد ما نسيت كنت أيه 
جي يقولى أنتي املي 

وفى سعادتك كل عمري

أنتي أنتي كّل حلمي
والهوا اللي بعيش عليه 

أنَت بالنّسبة لى أيه ؟
أنَت أجمل شىء يا روحي
بلسمي من نار جروحي 
أنَت نوري وأنَت فجري 

أنَت أجمل حاجة فيا
وأنَت دايما نور عينيا

قولي أعيش إزاي
في بعدك وأعمل أيه ؟

يوسف زمكحل   همسـات
ضعف  في  تكمن  النساء  قوة   -  

الرجال 

- في خيال الشاعر تعيش ألف إمرأة 

- يقولون أن النساء يتغيرن أكثر من 

الوقت 

- أقوى من تسونامي دموع المرأة 

- البكاء هو شيم األسوياء 

بال  جميلة  زهور  توجد  ما  مثل   -

جميالت  نساء  كذلك  توجد  رائحة  
بال طعم

عصر  في  يريدون  من  هناك   -
بمنع  وغيرهم  والفيسبوك  اإلنترنت 

النساء عن الكالم

- لو حكمت النساء ألختفت الحروب 
الجدال  من  طويلة  ساعات  إال   ،

والثرثرة )روبين ويليامز(

- من كلماتي : مين غيرك يا حبيبي 
 .. عيونه  وتسحرني  تشغلني   ..
ويحافظ على حبي ويصونه .. وعلى 
عهده يفضل دايماً .. وعمره أبداً ما 

يخونه .  

بقلم: إدوار ثابت

صامتون صمت القبور 
وكأنهم من غابر العصور 
خائفون من الديناصور 

هكذا هي األمور ..
انفضوا عنكم غبار السنين 

والجبال لن تموت 
ستدور ..تدور ..

و يعود الحق ألصحابه 
ويقام العدل ..ويسطع النور ..

بالتين والزيتون أقسمنا اليمين 
كما أقسم رب العالمين 
سنعود لوطننا فلسطين 

مهما طالت السنين 
وينتهي الليل الديجور 
قبل أن يفور التنور 

بإذن هللا ..التواب الغفور
لن ينفعكم صمتكم. .
فلم أنتم صامتون !!
صمت القبور ؟؟!
ولكنني أعذركم..

أنتم من غابر العصور 
فتابعوا صمتكم ..

وما أنتم . إال
من سكان القبور. ..

الجزء الثالث واألخير

رأيتها تهذي على قارعة الطريق كانت 
حافية القدمين حزينة كانت 
صبية فارعة الطول كانت

ممزق ثوبها اطرافه بالية كانت 
شاحبة الوجه عيناها غائرتين كانت 

تحمل سلة بالية بعض الزهور فيها كانت 
يرمى لها بعض القروش كانت 

تمسح بين اهدابها دمعة سخية كانت 
رأيتها على هذي الحال تشكي حالها للزمن كانت 

وشعرها المبلول يتهادى فوق اكتافها كانت
وصوتها الناعم يدغدغ االفئدة كانت

مزرقة العينين مخضرة القدمين كانت
في مهب الريح رأيتها تمشي كانت

تتراقص فوق الشوك دامية القدمين كانت
صبية لم تبلغ القمة من انوثتها كانت

تدمدم كلمات وهي تمشي كانت
وفي عقر دارها رماد يغطي االعشاب كانت
تابعت خطواتها الدامية وهي تترنح كانت
اسيرة امام العاصفة ال تعي شيئا" كانت

جنت عليها االيام وهي تشكي كانت
حمامة بيضاء حطت على كتفها تطلب لها الرحمة كانت 

شعرها االسود المبلول يغطي اكتافها السمراء كانت
جالسة على قارعة الطريق تبكي كانت 

سألتها عن اسمها قالت : 
كان لي اسم واليوم صار اسمي : اثمي

رأيتها ويا ليتني لم ارها .

اجليزاوي  خليل  للكاتب املصري  جديد  رواية  بغداد(  أيام   (
بالقاهرة املعارف  دار  عن 

مكتب القاهرة / مجدي بكري
صدرت رواية أيام بغداد للكاتب الروائي خليل الجيزاوي 
التي تصدر عن دار  المعارف  عن سلسلة روايات 
أيام بغداد  بالقاهرة، ورواية  للنشر والتوزيع  المعارف 
القدوس  الجائزة األولى في مسابقة إحسان عبد  حازت 
السادسة في مشروع  الرواية  2019، وهي  للرواية 
268 صفحة  الرواية في  الروائي، وجاءت  الجيزاوي 
العراقي  للفنان  المتوسط، ولوحة الغالف  القطع  من 
للفنانة هاجر علي،   محمود فهمي، وتصميم الغالف 
الغالف األخير قدم دكتور يوسف نوفل أستاذ  وعلى 
النقد األدبي كلية البنات جامعة عين شمس الرواية بكلمة 
يأخُذ بتالبيب  نقدية جاء فيها: رواية ذات سرد سلس 
بداية مدخل فني ونص مواز، هو اإلهداء  المتلقي من 
القافز إلى أعماق السرد ونهاياته، ووسط تفاعل اإلنسان 
أنماط من الشخصيات  أمام  نقُف  الزمان والمكان،  مع 
بالهزيمة، بل تسكُنَها  التي تشعُر  المقهورة  المطحونة 
الهزيمة، والمنطلقة والفارة من شظف العيش إلى مرارة 

النفسية،  االغتراب والشقاء والمعاناة والقهر والهزيمة 
في مغامرة البحث عن الرزق في بلد تكتوي بنار 
أبنائها في فوهات  فقدان  الهوجاء، وُتعاني من  الحرب 
المدافع، وأتون المعارك، فتحاوُل االستعاضة عن أبنائها 
ُتعاني الضعف  بلد  بأبناء غيرها، ومن ناحية أخرى 
االقتصادي، فتضحي بأبنائها، وتلقي بهم "بدائل" عّمن 
لقمة سائغة في براثن  العراق،  ألتهمتهم الحرب في 
الموت، وهذه المقايضة غير العادلة، وغير األمينة تزداُد 

مأساويتها حين نرى آثارها السوداء تحصُد البشر. 
الجيزاوي روائي مصري،  بالذكر أن خليل  الجدير 
العامة التحاد كتاب مصر،  النقابة  إدارة  عضو مجلس 
القاهرة،  بالقاهرة، ودار األدباء، وأتيلييه  القصة  ونادي 
أصدر خمس روايات وثالث مجموعات قصصية 
وكتابان في النقد األدبي، شارك بالكثير من المؤتمرات 
المؤتمرات  بالعديد من  المصرية، وَمّثَل مصر  األدبية 
العربية مثل مهرجان الُعجيلي لإلبداع الروائي في مدينِة 
العربي  للسرد  الشارقة  2010، وملتقى  الُسورّية  الِرّقِة 

2015، وملتقى  باإلمارات 
عشر  الخامس  الشارقة 
بمدينة  العربي  للسرد 
المغرب  في  الرباط 
على  وحصل   ،2018
الجوائز  من  العديد 
جائزتي  مثل  األدبية 
بالقاهرة  القصة  نادي 
القصيرة  القصة  في 
وجائزة  والرواية، 
محمود تيمور في 
القصيرة  القصة 
المجلس  من 
للثقافة،  األعلى 
الطبع  وله تحت 
خالتي  رواية 

بهيّة.

برئاسة  للمهرجانات  العليا  اللجنة    وافقت 
الدايم، على  إيناس عبد  الدكتورة  الثقافة  وزيرة 
إقامة مهرجان اإلسكندرية للسينما الفرانكوفونية، 
الدورة  الفنان سمير صبري، وتنطلق  برئاسة 
يعد  2020 والذي  يونيو  للمهرجان في  األولى 
المنطقة  في  الفرانكوفونية  للسينما  أول مهرجان 

العربية.
وقال الفنان سمير صبري،  إن مكتبة اإلسكندرية 
المختلفة،  المهرجان  فعاليات  سوف تستضيف 

الدول  منظمة  مع  بالتعاون  سيقام  والذي 
باليوبيل  المقبل  العام  تحتفل  التي  الفرانكوفونية 

الذهبي ومرور 50 عاما على إنشائها.
المهرجان  أن هناك مشاورات إلدراج  وأوضح 
المنظمة  احتفاالت  فعاليات  أجندة  وفعالياته على 
 ،2020 الذهبي والتي تستمر طوال  باليوبيل 
الرئاسة  تتولى  ليلى علوي  الفنانة  أن  إلى  مشيرا 
الشرفية للمهرجان فيما تضم لجنته العليا نخبة من 
الكاتبين الكبيرين  كبار األدباء والسينمائيين منهم 

إلى  الشوباشي، إضافة  محمد سلماي، وشريف 
أنور  والدكتور  العزيز،  لبنى عبد  الكبيرة  الفنانة 
وسلمى  منصور  سناء  واإلعالميتين  مغيث، 
الشماع. وأشار صبري إلى أن المهرجان بدأ في 
األولى، وأن  المشاركة في دورته  األفالم  تلقي 
المكرمين؛  أسماء  استقرت على  المهرجان  إدارة 
بارزة  3 شخصيات سينمائية  تكريم  تقرر  بعدما 
عربية  واألخرى  مصرية  شخصية  إحداها 

واألخيرة فرنسية.

للسينما  عربي  مهرجان  أول  تستضيف  اإلسكندرية  مكتبة 
2020 يونيو  يف  الفرانكوفونية 
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فوائد اليقطني ال حتصى.. صديق للبشرة والشعر

8 حيل سريعة التطبيق إلخفاء تعب 
حميط العينني

بدون محية غذائية.. هذه 6 حيل لفقدان 
الوزن الزائد

8 حتذيرات للحفاظ على 
صحة جيدة

ليمونة ورشة ملح.. احلل السحري ملنزل 
خاٍل من اجلراثيم!

هلذا السبب.. عليكم إضافة ملعقة من السكر إىل الشامبو

حلم اليقظة حيّوله »فالنتينو« واقعاً يف بكني الصينية

   هل تعرفون أن فروة الرأس تحتاج إلى المساعدة للتخلّص من الخاليا الميتة 
المتراكمة على سطحها؟ وأن ملعقة من السكر قادرة على تقشيرها والمساعدة 

في تجديد خالياها، مما يساهم في الحصول على شعر حيوّي وصّحي.
العناية بفروة الرأس ضروريّة للحفاظ على حيويّة الشعر، ولكن  إن 
هذه العناية تتطلّب وقتاً وجهداً. وبعد الشامبو، والبلسم، والقناع ال يبقى 
الوقت الستعمال مستحضرات أخرى تكون  الكثير من  لدى معظمنا 
مغذّية أو مقّشرة. لذلك، يكفي في هذه الحالة االستعانة بمكّون موجود 

في مطابخنا لالستفادة من خصائصه المقّشرة في هذا المجال.
- التقشير بالسكر:

لتحضير مقّشر للشعر سريع المفعول وغير مكلف، يكفي أن نضيف 
ملعقة كبيرة من السكر إلى كميّة الشامبو التي نستعملها لغسل الشعر. 
فنحصل بذلك على شامبو مقّشر يتمتع بمفعول منّظف ومجدّد للخاليا 

في الوقت نفسه.
إن تدليك هذا الخليط على الشعر الرطب يساهم في إزالة الخاليا الميتة 
أما شطفه فسهل  التنفّس بشكل طبيعي،  الرأس من  التي تمنع فروة 
وسريع أيضاً. وهو يسمح للبلسم ومستحضرات العناية التي تطبّق بعده 

أن تصل بسهولة إلى فروة الرأس وتصبح أكثر فعالية.
المقّشر كل غسلتين أو ثالثة لالستفادة  الشامبو  يكفي استعمال هذا 

من خصائصه المقّشرة دون أن يتسبّب بأي تحّسس في فروة الرأس.
- خلطات مقّشرة فعّالة جداً:

للجمع بين المفعول المقّشر للسكر والخصائص المغذّية لمكّونات أخرى، جّربوا 
الخلطات الطبيعيّة التالية:

• مقّشر السكر األبيض والزيوت األساسيّة: لتحضيره يكفي خلط بضع قطرات 

السكر للحصول  القليل من  الخزامى مع  أو  الياسمين،  أو  الالفندر،  من زيت 
على قناع مقّشر يُفرك على فروة الرأس ثّم يُترك لمدة ربع ساعة قبل شطفه 
بالماء الفاتر وغسل الشعر بالشامبو. تساعد هذه الزيوت على ترطيب وتغذية 

المتراكمة على سطح  الميتة  الخاليا  بإزالة  السكر  يقوم  بالعمق بعد أن  الشعر 
فروة الرأس.

لتحضيره يكفي خلط كميّة مماثلة من  الزيتون:  البني وزيت  السكر  • مقّشر 

السكر البني وزيت الزيتون، على أن يتّم تدليك فروة الرأس بهذا الخليط وتركه 
على الشعر لمدة ربع ساعة قبل شطفه بالماء الفاتر وغسل الشعر بشامبو ناعم. 
يساهم المفعول المرّطب لزيت الزيتون في حماية الشعر من الجفاف وإكسابه 

لمعاناً فورياً.
• مقّشر السكر البني وبيكربونات الصوديوم: لتحضيره يكفي خلط 
ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم وملعقة صغيرة من السكر 
البني مع ملعقة كبيرة من الشامبو و3 قطرات من زيت شجرة الشاي 
األساسي. يُدلّك هذا الخليط على فروة الرأس ويُترك لمدة ربع ساعة 
قبل شطفه بالماء الفاتر وغسل الشعر بشامبو ناعم. وهو يُستخدم مرة 

واحدة في الشهر إلزالة البكتيريا ومعالجة القشرة.
يكفي خلط  لتحضيره  الجوجوبا:  البني وزيت  السكر  • مقّشر 
ملعقتين من السكر البني، وملعقتين من عصير الليمون، وملعقتين 
بتدليك  يُنصح  البحري.  الملح  الجوجوبا، وملعقة من  من زيت 
لمدة ربع ساعة  الشعر  تركها على  ثّم  الخلطة  بهذه  الرأس  فروة 
يُعالج هذا  ناعم.  بشامبو  الشعر  الفاتر وغسل  بالماء  قبل شطفها 
له حماية  ويؤّمن  بالعمق  الشعر  يرّطب  كما  الشعر  تساقط  المقّشر 

من أشعة الشمس.
لتحضيره يكفي خلط ملعقتين  البني والشوفان:  • مقّشر السكر 
البني، وملعقتين من الشوفان المطحون،  كبيرتين من السكر 
وملعقتين من البلسم. يتّم فرك فروة الرأس بهذا المزيج ثّم تركه على 
الشعر لمدة ربع ساعة قبل غسله بالشامبو. تعمل هذه الخلطة على تجديد فروة 
للحفاظ  باستعمالها مرة كل أسبوعين  بالعمق، ولذلك يُنصح  الرأس وترطيبها 

على شعر نظيف وحيوّي.

  لمعالجة مشكلتي انتفاخ العينين والهاالت 
باللجوء إلى هذه  الداكنة يوصي الخبراء 
القادرة على إخفاء  السريعة والفعّالة  الحيل 
التي تطال منطقة محيط  التعب  عالمات 

العينين بشكل فورّي.
طبقي المستحضرات بـ »أصابع باردة«

العينين، ضعي  انتفاخ  للتخفيف من حدّة 
الباردة قبل استعمالها  المياه  أصابعِك في 
لتطبيق مستحضرات العناية وماكياج 
العينين. فتبريد األصابع سوف يساعد 
العينين وتصريف  انتفاخ  التخفيف من  في 

السوائل المحتبسة في هذه المنطقة.
استعيني بمكّونات تنّشط الدورة الدمويّة

ابحثي في مستحضرات العناية بمحيط 
الدمويّة  الدورة  تنّشط  العينين عن مكّونات 
مثل الكافيين ذات المفعول المصّرف للسوائل 
الذي يخفف من  الهندي  المحتبسة والليمون 

الهاالت الداكنة كما يزيل احتقان الجفون.
دلّكي محيط عينيِك

احرصي على تدليك محيط عينيِك وأنت 
الخاصة بهذه  العناية  تطبّقين مستحضرات 
للعين  الداخلية  الزاوية  ابدئي من  المنطقة. 
ثم قومي بحركات  الخارجية  الزاوية  باتجاه 
تربيت على الجفون العلوية والسفلية 
للمساعدة في تصريف السوائل المحتبسة في 
المنطقة. وال تنسي منطقة أسفل عظمة  هذه 

الحاجب التي تحتاج أيضاً إلى التدليك.
استعملي الالصقات الجاهزة

أنواعاً  تتوفر في األسواق 
الالصقات  من  مختلفة 
الجاهزة لالستعمال، والتي 
تُطبّق كقناع على منطقة 
العينين. تكون هذه  محيط 
الالصقات معّززة بمواد 
المنطقة وتخفي  تنعش هذه 
التي تظهر  التعب  عالمات 
عليها، فال تترددي في 
تدعو  عندما  استعمالها 

الحاجة.
عّززي مفعول »خافي 

العيوب«
ال تُكثري من استعمال 

الماكياج إلخفاء تعب العينين حتى ال تحصلي 
يُثقل النظرات بدل  على مفعول عكسّي 
اتبعي نصائح الخبراء بخلط  أن ينعشها. 
القليل من  الكونسيلر الذي تستعملينه مع 
يُعّزز مفعوله في  العينين مما  كريم محيط 
تأمين التغطية الشفّافة وإنعاش هذه المنطقة. 
الكونسيلر عند  القليل من  وال تنسي تطبيق 
التي تظهر عليها  للعين  الداخليّة  الزاوية 

عالمات التعب قبل سواها.
استعيني بقلم برتقالي

الداكنة، استعيني  الهاالت  للتخفيف من حدّة 
البرتقالي تطبّقينه على  باللون  بقلم تصحيح 
محيط العينين قبل الكونسيلر. اختاري اللون 
البرتقالي  الفاتحة،  للبشرة  الهادئ  البرتقالي 

القوي  الكامدة، والبرتقالي  للبشرة  المتوّسط 
للبشرة الداكنة.

حّددي داخل عينيِك باللون البيج
يلجأ  التعب،  العينين من جّراء  عند احمرار 
الخبراء إلى االستعانة بقلم كحل باللون البيج 
السفليّة فمن شأن ذلك  الجفون  لتحديد  الفاتح 
لتبدو  العينين،  ينعكس صفاًء على داخل  أن 

بذلك النظرات مرتاحة.
رّكزي على شفاهِك

إلبعاد التركيز عن عالمات التعب التي تظهر 
على منطقة محيط العينين، اختاري لوناً مشرقاً 
تزيّنين به شفاهِك. جّربي األحمر القوي إذا 
كنِت سمراء، واألحمر المائل إلى البرتقالي إذا 
كنِت شقراء. واختاري أحمر الشفاه الكرزّي 

إذا كان شعرِك كستنائياً أو أسود.

تصاميم  في  اإليطالية  بالنفحة  الصينيّة  الثقافة  من  لمسات  امتزجت   
تقديمها في مدينة بكين الصينية  تّم  التي  الفاخرة  Valentino من األزياء 
التي  المجموعة  هذه  حملت  وقد  للعالمة.  جديد  متجر  افتتاح  بمناسبة 
 ،Daydream اسم »حلم اليقظة« أو Summer Place ُعرضت في معبد
لتشّكل إحدى أفخم مجموعات الخياطة الراقية التي تم عرضها خالل العام 

.2019

الغازار،  التفتا،  خامات  عليها  طغت  إطاللة   45 العرض  هذا  تضّمن 
وقد  البّراقة.  واألقمشة  البروكارد،  دوشيس،  ساتان  الحريري،  المخمل 
إلى طبعات أخرى  باإلضافة  النافرة  أو  المطبّعة  بالعقد، واألزهار  تزيّنت 
تدّرجات  عليها  طغت  التي  اللونيّة  وخلطاتها  الكبيرة  بأحجامها  تميّزت 

الوردي، واألخضر، واألحمر، والذهبي، واألبيض، واألسود.
الهدف  كان  التي  بكين  لفعاليات  كعنوان  اليقظة«  »حلم  عبارة  واختيرت 

منها تسليط الضوء على الوجه الشمولي لدار Valentino. وقد أرادت هذه 
الذي يضّم مجموعات  الصين،  الجديد في  افتتاح متجرها  الدار من خالل 
فيما استعرضت من  الرقمي،  العالم  إلى جيل  تتوجه  أن  الجاهزة،  األزياء 
خالل عرض أزياء مجموعتها الراقية جذور الدار العريقة وموقعها المفعم 

باإلبداع والحرفيّة العالية في التنفيذ.
جاء  المجموعة  هذه  في  واإليطاليّة  الصينيّة  الثقافتين  بين  المذهل  اللقاء 

واأللوان  والزخارف،  الرموز،  فيه  اندمجت  يقظة  بحلم  أشبه 
األساطير  عالم  فخامة  مع  النهضة  لعصر  اإليطالية  الروح  لتلتقي 
الصينية. وقد برعت الدار في الجمع بين التفاصيل الكالسيكية في 
التي  الضخمة  العقد، والكشاكش، واألحجام  الحفالت وبين  أثواب 

أضفت بعداً درامياً على اإلطالالت.
والجدير ذكره أن بعض هذه األثواب تطلّب تنفيذه بين 350 و600 
متر من القماش وأكثر من 1300 ساعة من العمل لكل قطعة. وقد صّرح 
المجال:  هذا  في   Valentino لدار  اإلبداعي  المدير  بيتشولي  بيرباولو 
فمن  تفاصيلها،  كل  في  اإليطالية  الراقية  الخياطة  تختصر  »إنها مجموعة 
جديد  عالم  إلى  ثقافتنا  نحمل  عندما  خاصةً  هويّتنا  عل  نحافظ  أن  المهم 

التنّوع«. لتعزيز  ونستعملها 

يبدأ موسم  الخريف،  بداية فصل    مع 
الموائد،  على  الذي يحل ضيفاً  اليقطين 
النوع  ولكن كثر ال يعرفون أن هذا 
يتمتع بخصائص تجميليّة  الخضار  من 
متنّوعة في مجال العناية بالوجه، والجسم، 

والشعر.
تعّرفوا عليها فيما يلي:

فئة  بالفيتامينات من  بغناه  اليقطين  يتميّز 
المعادن  إلى  A، وK، وC باإلضافة 
الزنك، والنحاس، والمغنيزيوم،  مثل 
والبوتاسيوم. وهي جميعها مواد مغذّية 
تعتني بالبشرات الجافة وتنّشط الشعر. أما 
لونه  اليقطين  يُكسب  الذي  البيتا كاروتين 
البرتقالي فهو أحد أنواع مضادات األكسدة 

الذي يؤّمن حماية من الشمس والشيخوخة. اكتشفوا فيما يلي أفضل 
الخلطات السريعة التحضير، والتي تسمح للبشرة والشعر باالستفادة 

من خصائص اليقطين التجميليّة.
- مقّشر اليقطين للوجه

البشرة دون أن يتسبب بتحسسها.  المقشر على تجديد  يعمل هذا 
المقّشر والمهروس  اليقطين  لتحضيره اخلطي نصف فنجان من 
بالخالّط الكهربائي، القليل من عصير التفاح، وحبة بيض مخفوقة مع 
القليل من العسل. مدّي هذا الخليط على بشرة الوجه واتركيه يجّف 
انقباض  البشرة ويساعد على  تدليك، فهو يجدّد  إزالته بحركات  قبل 

مسامها في الوقت نفسه.
- قناع اليقطين الخاص بالوجه

البشرات. لتحضيره اخلطي محتوى  أنواع  القناع كافة  يناسب هذا 
فنجان من هريس اليقطين، ملعقتين كبيرتين من السكر البنّي، ملعقة 
الزبادي. ضعي طبقة رقيقة  العسل، ونصف فنجان من  كبيرة من 
من هذا القناع على بشرة الوجه واتركيه لمدة 10 دقائق. سوف يقوم 
المتراكمة على سطح  الميتة  الخاليا  بتقشير  البني والزبادي  السكر 
الجو ويرّطب  الموجودة في  الرطوبة  العسل فسيمتص  أما  البشرة، 
التي تحتاجها  العناية والحماية  لها  البشرة بشكل طبيعي مما يؤّمن 

خاصةً في فصل الخريف.
مقّشر اليقطين للجسم

يساعد هذا المقّشر في تنظيف السموم المتراكمة في مسام البشرة كما 
ينّشط عمل الغدد اللمفاوية. لتحضيره اخلطي هريسة اليقطين مع حفنة 
من السكر األسمر. ضعي الخليط على ليفة تدلّكين بها بشرة جسمك 

الرطبة قبل االستحمام. وستفاجئِك نعومة الجلد التي تحصلين عليها.
قناع اليقطين المرّطب للجسم

القناع بقدرة ترطيب عالية. لتحضيره اخلطي محتوى  يتمتع هذا 
فنجان من اليقطين المهروس مع القليل من زيت جوز الهند وبودرة 
ليّنة تمدّينها على بشرة الجسم قبل  القرفة للحصول على عجينة 
دقائق من االستحمام وأنِت تحت الدّش ثّم اشطفي بشرتِك جيداً بالماء 

وستتفاجئين بنعومتها.
قناع اليقطين الخاص بالشعر

المتقّصفة. لتحضيره  الجاف واألطراف  بالشعر  القناع  يعتني هذا 
المهروس، نصف فنجان من  اليقطين  اخلطي محتوى فنجان من 
الزبادي، وملعقتين كبيرتين من العسل. طبّقي هذا الخليط على الشعر 
بقبعة حّمام بالستيكيّة  الجذور حتى األطراف ثم غّطي شعرِك  من 
بين 15 و20 دقيقة قبل شطفه جيداً وغسل  تتراوح  لمدة  وانتظري 

الشعر بالشامبو والبلسم الذي تستملينه عادةً.

 يمكن أن يكون مصطلح »الحمية 
الغذائية« تعبيرا غير مستساغ لدى 
البعض، إذ بمجرد سماع البعض كلمات 
»فقدان الوزن« و«اتباع حمية«، تنتابهم 
مشاعر الضيق والشعور بالذنب، ولكن 
 My Fitness Pal وفقا لما نقله موقع
التغذية  عن ماغي دورتي، أخصائية 
المتحدة ومالكة  الواليات  المعتمدة في 
مؤسسة دورتي نيوتريشن، فإن التخلص 
من الوزن الزائد ال يقتصر على فرض 
قاسية وإنما  قيود واتباع حمية غذائية 
هناك الكثير، في الواقع، مما يمكن القيام 
به للتخسيس بدون حمية غذائية. ويورد 
الموقع 6 حيل سهلة وممتعة لفقد الوزن 

الزائد بدون اتباع حمية غذائية:
1- قائمة الدوافع

تنصح أودرا ويلسون، أخصائية التغذية 
المعتمدة في مستشفى  البدانة  وعالج 
قائمة  بوضع  األميركية،  ديلنور 
الشخص يرغب  التي تجعل  باألسباب 
إنقاص وزنه، كأن يكون بصحة  في 
جيدة من أجل مستقبل عائلته، وتعزيز 
يفعله  لم  بما  للقيام  التحمل  قدرته على 
قبل. وعندما تصبح األمور صعبة  من 
الوزن  إنقاص  تتطلب  إلى حالة  وتصل 
بالضرورة(،  السيئ  باألمر  ليس  )وهذا 
للرغبة في  بالدوافع  قائمة  فإن وجود 
التخسيس ستساعد كثيرا على تحقيق 

الهدف.
2- قائمة وجبات أسبوعية

يقول ريان ماسيل، خبير معتمد في 
إن »أحد  البدنية:  اللياقة  تدريبات 
البعض  الكبرى وراء فشل  األسباب 
أنهم  أكل صحية هو  االلتزام بخطة  في 
لذلك«. وينصح ماسيل  غير مستعدين 
بتخصيص وقت معين كل أسبوع 

الطعام على مدار  لوضع خطة وجبات 
األسبوع. إن وضع خطة محددة مع 
المطلوبة لذلك،  البقالة  تدوين قائمة 
الوجبات  يناسب  انتقاء ما  يساعد على 

األسبوعية ويجعل األمر 
سهل المنال.

قبل  الماء  شرب   -3
الوجبات

يقول إليوت أبتون، مدرب 
شخصي  بدنية  لياقة 
الحيل  معتمد: إن »من 
التي يمكن ألي  المفيدة 
استخدامها شرب  شخص 
الماء  أو كوبين من  كوب 
تناول  دقائق من  قبل 10 
الطريقة،  وجبة«. وبهذه 
العطش  لن يخطئ ويظن 
فإن  جوعا، وبشكل عام، 
يدعم  المناسب  الترطيب 
أن  كما  الوزن.  فقدان 

الماء سوف  »شرب كمية كافية من 
بالشبع، وتجنب  الشعور  يساعد على 
تناول  اإلفراط في  الجوع، ويمنع من 

الطعام«، وفقا لنصائح أبتون.
4- حرق السعرات الحرارية

السعرات  التي تحرق  األنشطة،  تشمل 
الحرارية دون ممارسة تمرينات 
العطالت  المنزل وخالل  في  رياضية، 
المصعد  بدال من  الدرج  يمكن صعود 
أو اللعب مع األطفال أو تنظيف المنزل 
التخلص  أو  القديمة  األوراق  تقطيع  أو 
المهملة، وفي مكان  المتعلقات  من 
إلى مكتب زميل  الذهاب  يمكن  العمل 
إلكتروني،  بريد  إرسال  من  بدالً  آخر 
يقوله ويلسون، حيث »إن  ما  بحسب 
يكون هذا  أن  كل خطوة مهمة ويمكن 

النشاط مؤثرا عندما يتعلق األمر بفقدان 
الوزن«.

5- غسل األسنان
يقول داني سينجر، ومدير برنامج 

بالتيمور  في  التأهيلي   Fit2Go
األسنان  تنظيف  »إن  بميريالند: 
العشاء بدال من  بعد وجبة  بالفرشاة 
موعد ما قبل النوم يعد قرارا مثاليا ألي 
الحصول على وجبة  لديه عادة  شخص 

خفيفة في وقت متأخر من الليل«.
6- موعد الخلود للنوم

الوزن  بين  توجد عالقة سببية واضحة 
والنوم، إذ إنه عندما ال يحصل الشخص 
على وقت كاف من النوم، فإنه يؤثر سلبًا 
على الهرمونات التي تتحكم في الشهية، 
النهار  أثناء  بالجوع  الشعور  وتغذي 
الطعام.  تناول  وبالتالي اإلفراط في 
ولهذا يؤكد أبتون على أهمية »أن يكون 
تحسين جودة النوم ومدته حجر الزاوية 

في أي برنامج إلنقاص الوزن«.

الكبد والشعر والبشرة  العديدة لصحة   فضالً عن فوائده الصحية 
الليمون يمكنه  إلى أن  والجسم بشكل عام، خلص خبراء الصحة 
القضاء على البكتيريا والجراثيم التي تتواجد بشكل كبير على أسطح 

المطابخ والحمامات.
إلى 4 أجزاء دون  ليمونة حامضة  القيام به هو قطع  وكل ما عليكم 
الملح عليها ووضعها في  فصلها كلياً عن بعضها، مع نثر بعض 

المطبخ أو الحمام أو في المكان المراد تنقيته من البكتيريا والجراثيم.
الكريهة،  الروائح  القضاء على  الحل السحري سيساعدكم في  فهذا 
 E- Coliوالبكتيريا والجراثيم، كما يساعد في القضاء على بكتيريا الـ
الضارة التي تتواجد عادة في المطبخ، حسب ما جاء في تقرير نشره 

موقع »ديلي هيلث بوست« المعني بالصحة.
الحامض إلعداد معقم قوي، وكل ما  الليمون  كما يمكنكم استعمال 

عليكم هو عصر 3 ليمونات حامضة في زجاجة صغيرة وخلطها مع 
البحر، واستعمالها في تنظيف أسطح  السائل وملح  بعض الصابون 
المنزل والحضانات بعد رجها جيدا للقضاء على البكتيريا والفيروسات 

والجراثيم.
يمنحكم هذا المعقم الطبيعي القوي نتائج رائعة بمنتجات طبيعية بديلة 

عن المواد الكيميائية التقليدية المستعملة في التنظيف.
وكانت دراسة أجرتها إدارة الغذاء والدواء األميركية على المطهرات 
يقتل  الليمون  الستريك من عصير  الطبيعية، قد وجدت أن حامض 
الجراثيم المنزلية الشائعة بشكل فعال، خاصة عندما يسمح له بالبقاء 
على األسطح لمدة 30 دقيقة على األقل، هذا فضالً عن قدرته الفائقة 

في القضاء على فيروس الكوليرا.

الثالثين، يصبح جسم اإلنسان  بعد بلوغ سن   
الجاهزة  الوجبات  أقل قدرة على تحمل  تدريجياً 
بالفعل أن بعض  البعض  والسريعة. وربما الحظ 
األطعمة قد أصبحت تزعجهم أكثر مما كانوا 
 Food« معتادين عليه. وبحسب ما نشره موقع
Eat Safe«، يجب أن يبدأ اإلنسان في التفكير فيما 
العمر  اقتراب منتصف  يتناوله من مأكوالت مع 
حيث يزداد خطر اإلصابة بأمراض معينة. كما 
أن النظام الغذائي يلعب دوراً هائالً في الوقاية من 
السرطان والسكري وأمراض القلب. ويورد الموقع 
العادات والقرارات  للتخلص من بعض  8 نصائح 
الثالثيني  بقاء الشخص  السيئة، لزيادة احتماالت 

بصحة جيدة:
1. زبادي بنكهة

غالبًا ما يحتفظ الكثيرون باللبن الزبادي في البراد 
كخيار صحي، لكن لسوء الحظ، تحتوي بعض 
النكهة على نسبة من السكر في  األصناف ذات 
كل وجبة - بقدر 47 غراما من حجمها! ويعد هذا 
أكثر مما يجب أن  المضاف،  السكر  الرقم لوزن 
يتناوله أي شخص في يوم كامل. تحدد جمعية القلب 
التوجيهية الجرعة  المبادئ  األميركية في كتيب 
بـ 38 غرام/يوم للرجال و25 غرام /  المناسبة 

يوم للنساء.
واعتبارا من سن 30 عاما، ينصح الخبراء بتناول 
الفواكه  يوناني ويمكن خلطه مع  أو  زبادي عادي 

الطازجة أو المجففة في المنزل.
2. فول الصويا

المفترض أن يكون  وهذا أيضا عنصر آخر من 
الواقع ليس أفضل حاال من  صحيًا، ولكنه في 
به. وبالنسبة  البعض استبدالها  التي يحاول  اللحوم 
لمن بدأوا حديثا بتناول فول الصويا، يجب العلم بأنه 
يتم تعديل فول الصويا وراثيا بشكل كبير، ومازال 
غير معروف ما هي اآلثار طويلة المدى لذلك. أما 
على المدى القصير، فربما يؤدي الصويا إلى زيادة 
يتعارض مع وظائف  أو قد  الجسم،  االلتهابات في 

الغدة الدرقية.
كما أن هناك مشكلة أخرى فيما يتعلق بفول الصويا 
الذي يحاكي  النباتي  وتدور حول األستروجين 
ينبغي  السبب، ال  الجسم. ولهذا  األستروجين في 
إعطاء الصويا بشكل خاص لألطفال الذين ما زالوا 

في مرحلة النمو.
3. شفاطات العصائر

يجب أيضا التوقف عن تناول أي مشروبات 
باستخدام الشفاطات لتجنب تكوين خطوط وتجاعيد 
حول الفم، بسبب حركة المتابعة المطلوبة 

المتصاص السوائل.
بعد سن 25 عاًما، يبدأ الكوالجين الموجود في جلد 
التراجع، وتؤدي أي حركات متكررة  الوجه في 
إلى ظهور التجاعيد. بالطبع ال يوجد حتى اآلن ما 
تأخير  التجاعيد ولكن يمكن  يمكن أن يمنع ظهور 

ظهورها أو تخفيفها.
4. سمك المزارع

المتوافرة  إن ما يصل إلى 70% من األسماك 

المستورد منها هي  المحلية خاصة  في األسواق 
إنتاج مشروعات االستزراع. ويجد بعض  من 
المعارضين بشكل عام لمشروعات االستزراع 
السمكي أن خطورتها تكمن في أن بعض األسماك 
تتغذى على براز بعضها بعضا. كما أنه يتم تربية 
بالمضادات  وتسمين األسماك بنظام غذائي مليء 
اللحوم  لتلوين  الحيوية، وطعام مصبوغ خصيًصا 

بطريقة تجعلها تبدو صحية.
5. الخبز األبيض

السكر في  الدقيق األبيض في زيادة نسبة  يتسبب 
الدم، وال يحتوي على أي من الفيتامينات والمعادن 
الكامل. كما يحتوي الخبز  القمح  الموجودة في 
األبيض على ألياف أقل من القمح الكامل. ويشكل 
المشكلة حيث ال يحتوي على مواد  الكعك نفس 
ألياف بل يشتمل على نسبة عالية من  مغذية أو 
التغذية بضرورة عدم  الصوديوم. وينصح خبراء 
اليوم،  تناول أكثر 2300 ملليغرام صوديم في 
في حين أن رغيف خبز واحد من الدقيق األبيض 
أكثر من ربع ما  يحتوي على 565 ملليغرام، أي 

هو مسموح به يوميا.
6. عصير الفاكهة

الفاكهة، يخسر  يتم استخراج العصير من  عندما 
المشروب كل األلياف المفيدة. تساعد األلياف على 
تخفيف المعدل الذي يتم فيه إلقاء السكر في مجرى 
إلى  الخالي من األلياف  العصير  لذلك يؤدي  الدم، 

زيادة نسبة السكر بالدم في الحال.
إليها  التجارية مضاف  كما أن معظم العصائر 
يتجاوز بكثير ما هو موجود في  السكر، وهو ما 
الفاكهة نفسها. وغالبًا ما يتم تبخيرها، مما يعني أن 
أي عناصر غذائية حساسة للحرارة يتم تدميرها قبل 

أن يصل المنتج إلى يد المستهلك.
7. المخبوزات الجاهزة

إن المخبوزات المصنوعة في المنزل أفضل بكثير 
من التي يتم شراؤها من المتجر، التي يضاف إليها 
بالضرورة مواد حافظة كيميائية. وال يعني ذلك 
للغاية، ولكن  المنزلية الصنع صحية  أن األطعمة 
السلع المخبوزة المنتجة تجاريًا تعتمد على الزيوت 
المهدرجة للحفاظ عليها في حالة طازجة ألسابيع. 
الدهون  بتدوين  المتاجر  إلزام على  وال يوجد أي 
الضارة على الملصق ما لم تكن المنتجات تحتوي 

على أكثر من 0.5% من المنتج.
8. الفشار بالزبدة في الميكروويف

مع التقدم في العمر، يبدأ اإلنسان بشكل طبيعي في 
التفكير في كيفية حماية نفسه من التدهور المعرفي. 
وكشفت الدراسات العلمية أن أحد األطعمة المدمرة 
للمخ بشكل خاص هو الفشار الذي يتم تجهيزه في 
الفشار  المتحولة في  الدهون  الميكروويف. تؤثر 
سلبا على الذاكرة، وتعمل حرفيا على تدمير الخاليا 
المخ. عالوة على أن أحد  وزيادة االلتهابات في 
المكونات المعينة في الدهون المتحولة وهو تحديدا 
»ثنائي األسيتيل«، يعد مادة مسرطنة معروفة. 
كما يتسبب الكيس البالستيكي المستخدم في 

الميكروويف في اإلصابة بالسرطان.
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ريهام حجاج تتّحول لسوزان جنم الدين 
يف آخر إطاللة

سلوى عثمان تكشف سبب جناح حكاية 
»حبيبيت من ختون« ومسلسل »حبر«

450 972 1414  /  514 961 0777

  الناقدة أحالم األسيوطي

أدوار غير  لتقديم  إيهاب  الشاب حازم  الفنان    يسعي 
تقليدية تحقق له نقالت فنية، ويعتبر »حازم« أن تواجده 

في فيلم« العارف« خطوة متميزة.
وقال إن مشاركته بفيلم العارف مع النجم أحمد عز إضافة 
انطالقة  التجربة  أن هذه  إلى  له في مشواره، مشيرا 

فنية له.
أمني  يعمل في جهاز  أنه يجسد شخصية شاب  وأضاف 

يحارب الهاكرز والدور به كوميديا خفيفة.
»العارف.. عودة يونس«، بطولة، أحمد عز، أحمد 
فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، 
الذين يظهرون كضيوف  الفنانين  ركين سعد، وعدد من 
أحمد عالء  بشير وإخراج  تأليف محمد سيد  شرف، من 
الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتدور أحداث الفيلم 
المعاصر، السيما حرب  وقتنا  فى  الحروب  حول قضية 
العقول التى تتعرض لها الشعوب، وما يتعلق من سيطرة 

القراصنة.

الفنانة تارا عماد،    تشارك 
الدين  »عالء  مسرحية  فى 
النجم أحمد عز،  والعفريت«، مع 
و من المقرر عرضها ضمن 
فعاليات موسم الرياض، وهى من 
تأليف ورشة كتابية تضم حسن 
المهدي، محمد جالل، محمد 
طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد، 

من إخراج مجدي الهوارى.
قالت »عماد«  إن العرض يتضمن 
اللوحات االستعراضية  العديد من 
إنها ستقوم  إلى  الغنائية، مشيرة 
بتقديم أغاني العرض بنفسها، 
التدريب  على  تقوم حالياً  أنها  كما 
المدرب عمرو  على رقصات مع 

باترك.
وأوضحت أن شخصية األميرة 
»ياسمين« التي تقدمها خالل 
أحداث المسرحية بعيدة عنها 
العمل  أن  إلى  الفتا  تماماً، 
الدين«  سيعرض قصة »عالء 
بشكل جديد بتناسب مع طبيعة 

المجتمع المصري.
جدير بالذكر أن مسرحية »عالء الدين«، بطولة: 

أحمد عز، تارا عماد، هشام إسماعيل، محمد 
ثروت، وإسالم إبراهيم، سامي مغاوري، آخرون. 

نادي احترام المشاهد:

آسر ياسني يواصل تصوير مشاهده يف »صاحب املقام«

هيفاء وهيب تفاِجئ اجلمهور 
بالشعر األشقر

حازم إيهاب حيارب اهلاكرز فى »العارف«

تارا عماد تستعد ملسرحية 
»عالء الدين والعفريت«

حفل عيد ميالد مفاجئ لسوسن بدر 
يف كواليس مسلسلها اجلديد

 صدمت الفنانة المصرية ريهام حجاج متابعيها على 
أن  فبعد  الجديدة،  إنستغرام بشكلها وإطاللتها  موقع 
اعتاد الجمهور على رؤيتها بالشعر الناعم  المسدول، 
قررت تغيير شكل شعرها تماًما وحولته إلى تسريحة 
الكثير من اإلعجابات  الـ »كيرلي«، وحصدت 

واإلشادات على الصورة.
الجديدة  بالتسريحة  وعلقت حجاج على صورتها 
الي شعرهم كيرلي  البنات  وقالت: »في حب كل 
الشبه  لألنظار هو  ما كان الفتًا  قمراااااات«، ولكن 
الفنانة  الجديد مع  بين ريهام حجاج ومظهرها  الكبير 

أن في وقت من  الدين، حتى  نجم  السورية سوزان 
لتتأكد من االسم  الصورة  تنظر ألعلى  قد  األوقات 
والسبب هو أنك للوهلة األولى تراها سوزان نجم الدين 

وليس ريهام حجاج.
العام  نهاية  قد خطفت األضواء  وكانت ريهام حجاج 
األعمال محمد  بعد قصة زواجها من رجل  الماضي 
وأثارت  العزيز،  ياسمين عبد  الفنانة  حالوة وطليق 
الجدل بشكل كبير وتعرضت النتقادات كثيرة حيث أن 
الجمهور وقتها اتهمها بأنها خطفت زوج ياسمين منها 

بعد زواج دام بينهما لمدة 15 عام.

نجاح حكاية  عثمان، سبب  الفنانة سلوى   كشفت 
»حبيبتي من تخون« في مسلسل نصيبي وقسمتك.

وقالت سلوى، خالل استضافتها في برنامج »الستات 
إن   ،cbc المذاع على شاشة  يكدبوا«،  يعرفوش  ما 
كتابة سيناريو وحوار حكاية حبيبتي من تخون كانت 
السيناريست  ألفها  والذي  نجاحها،  أسباب  أهم  من 

عمرو محمود ياسين.
نسبة مشاهدة  إن  قالت سلوى  بحر،  وعن مسلسل 
مؤكدة  كثيرة وسريعة،  أحداثه  عالية؛ ألن  المسلسل 
أن مشهد موت ابنتها في المسلسل أرهقها ألنها كانت 

تريد تقديمه بشكل حقيقي وليس مجرد تمثيل.

الصاوي، تصوير مشاهده فى  الفنان خالد  يواصل    
للمؤلف محمود حمدان، والمخرج  فيلم »شريط ٦« 
محمد سالمة، ويشاركه في البطولة عدد كبير من النجوم 
أنور وتارا عماد و  أحمد خالد صالح وخالد  أبرزهم 

نانسى صالح.
المخرج محمد سالمة، صورة من كواليس  و نشر 
العمل، و علق عليها:  فيها صناع  التصوير ظهر 

»شريط٦.. الغلط بفوره«.
نفسية مهتم  أمراض  تدور حول طبيب  الفيلم  أحداث 
مثير  إطار  أحداثه في  الشباب، وتدور  بمعالجة قضايا 
الشباب  الجديد من  الجيل  يوميات  يناقش  ومشوق، حيث 

والمواقف التي يتعرضون لها خالل حياتهم اليومية. 

 فاجأت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها عبر »انستغرام« 
بإطاللتها الفريدة بالشعر األشقر. حيث نشرت صورة 
تجمعها بالفنان مصطفى خاطر خالل كواليس تصوير 
أوروبا«.  الذي يحمل عنوان »أشباح  الجديد  فيلمه 
أوروبا  أشباح  بالعامية: »اتنين من  وعلقت كاتبة 
بيخطط  التالت  المطعم!! شبحنا  بيخططوا لصاحب 
لمصيبة تانية في مكان تاني«. ما يشير لدور مافيوي 

ستلعبه في هذا العمل.
أحمد  يجمعها في بطولته مع  الفيلم  أن  الجدير ذكره 
الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، وهو من 
أمين جمال  فاروق وسيناريو وحوار  تأليف كريم 
السعد وشريف يسري، وإخراج محمد  أبو    ومحمد 

حماقي في أولى تجاربه اإلخراجية.

  يواصل الممثل المصري  آسر ياسين  تصوير مشاهده 
في فيلم » صاحب المقام »، في جامع الحسين بمصر.

أحد مواقع  الخاصة على  ياسين عبر صفحته  ونشر 
الجامع وعلّق:  التواصل اإلجتماعي، صورة من 

»تصوير فيلم صاحب المقام، مدد الحسين«.
الفيلم من بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي 
تأليف  أمين، من  الغفور، ونسرين  فؤاد، ريهام عبد 

إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.
تعاقد على بطولة مسلسل جديد، من  ياسين  أن  يُذكر 
نوعية الـ 45 حلقة، يتولى إخراجه المخرج محمد شاكر 
خضير، على أن يبدأ ياسين التحضيرات الخاصة بالعمل 
باقي األعمال  التنسيق مع  بعد  المقبلة،  الفترة  خالل 

المرتبط بها في الوقت الحالي.

  كشفت الفنانة يسرا اللوزي، عن تفاصيل دورها في فيلم 
السقا، ومنى زكي، وظافر  »العنكبوت«، بمشاركة أحمد 

العابدين، من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جالل.
وقالت »اللوزي« خالل لقاء خاص ببرنامج »عرب 
يتمحور حول مافيا تجارة  الفيلم  إن  بقناة »روتانا«،  وود« 

المخدرات وما يحدث بين عصاباتها.
وعن طبيعة دورها الشرير في الفيلم، قالت اللوزي: »مش 
بشوف الحياة بالبساطة دي، أبيض وأسود، الخير عنده نقط 
سودة، والشرير عنده نقط بيضة، وأنا دوري مركب مرتبط 
بالمخدرات«، مشيرةإلى أنها تميل دائما إلى البساطة على 

السجادة الحمراء في أي مهرجان. 

مسلسل »ممالك  بطولة  فى  حاتم،  محمد  الفنان  يشارك    
النار«، المقرر عرضه ابتداًء من يوم 1٧ نوفمبر القادم، على 
شبكة قنوات mbc، ويتكون العمل 14 حلقة، من تأليف محمد 
سليمان عبد الملك وإخراج المخرج البريطاني »بيتر ويبر«.
فى  أحداثه  تدور  و  إنتاج ضخم،  العمل  إن  قال »حاتم«   و 
فترة  آخر  و هى  تاريخ مصر،   من   مهمة  تاريخية  فترة 
حكم المماليك و دخول العثمانيين، مشيرا إلى إنه يجسد دور 
التي  الحسيني«  الكريم  عائلة »عبد  ابن  الكاتب«  »جمال 
يتعرف عليها السلطان »طومان باي« عند دخوله مصر، و 
من  الشخصية  هذه  أن  أوضح  و  بينهما عالقة صداقه،  تنشأ 

وحي خيال المؤلف.
يشار إلى أن »ممالك النار«، يشارك في بطولته عدد كبير من 
الفنانين العرب، منهم خالد النبوي الذي يجسد دور »طومان 
منى  حنا،  كندة  عبدالمنعم عمايري،  باي«، ورشيد عساف، 
بيك،  تحسين  ندين  قمرة،  بن  ياسين  نجم،  واصف، عاكف 

يارا قاسم، نضال نجم، خالد نجم، يون السيد، فتحى الهداوي، سهير بن 
ويبر،  بيتر  البريطاني  وإخراج  الملك،  عبد  محمد  تأليف  ومن  عمارة، 

وياسين بن قمرة، عبد الرحيم حسن، محمد حاتم، خالد كمال.

السورية أصالة، حفاًل غنائيًا كبيًرا ضمن  الفنانة     أحيت 
الـ 28 وسط  العربية في دورته  الموسيقى  فعاليات مهرجان 

حضور عدد كبير من الجمهور.
الحفل بفستان أزرق، وزاد من جمالها  أصالة، أطلت خالل 

وأناقتها تسريحة شعرها وماكياجها الهادئ.
بها بمهرحان  وعبر أحد من جمهور حفل أصالة عن إعجابه 
الموسيقي العربية، قائاًل: “أحلى صوال في الدنيا”، لترد عليه 

قائلة: “حبيبي مفيش غير صوال واحدة بس”.
أصالة افتتحت الحفل بأغنية “صندوق صغير”، كلمات فادى 
إنها مرعوبة، وإن  الفردان، وقالت  دانة  أحمد رفاعي وألحان 
أول أغنية تقدمها على المسرح دائما كأنها أول مرة تغنيها ألنها 
لذلك تكون مرتبكة، وطلبت من  تقل بنظر محبيها،  تخاف أن 

الجمهور مساعدتها، قائلة: “علشان ننبسط كلنا”.
كما قدمت أغنية “بعدك عني”، كلمات أحمد شتا، وألحان زياد 
الطويل، وأغنية “مبقاش سر” كلمات أمير طعيمة، وألحان 
أحمد زعيم، و”الحقيقة”، كلمات بهاء الدين محمد وألحان وليد 
سعد، و”بناء على رغباتك” كلمات أحمد على موسى، وألحان 
الحباك، وألحان  تامر على، و”أنا حبك” كلمات عبدالحميد 
إيهاب عبدالواحد، و”حاجة متخصكش”، كلمات ناصر الجيل، 

وألحان آدم حسين .

أصالة تسحر عيون حمبيها بإطاللتها يف مهرجان 
املوسيقى العربية

حممد حامت: »ممالك النار« يتناول فرتة تارخيية 
مهمة فى تاريخ مصر

بحفل عيد  بدر  المصرية سوسن  الفنانة  فوجئت     
الجديد  لها صناع عمل مسلسلها  أقامه  ميالد مميز 

“بخط اإليد”، في الكواليس.
بمكالمة هاتفية مع  تنشغل  المصرية كانت  الفنانة 
العمل  أبطال  كبير من  ابنتها، حين دخل عليها عدد 
أغاني عيد  لها  تورتة صغير، ويغنون  قالب  حاملين 
الميالد، وكان من بينهم الفنان أحمد رزق، والمخرجة 

شيرين عادل.
المفاجأة،  بهذه  الكبيرة  سوسن عبرت عن سعادتها 
الحفل، على  فيديو من  بمقطع  وشاركت جمهورها 

حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.
يوم ميالدها،  أنه  تتذكر  تكن  لم  أنها  أكدت  الفنانة 
بقولها: “مش النهاردة طلع عيد ميالدي وأنا ناسية في 
التصوير، بس زمايلي عملولي مفاجأة تجنن، كل سنة 

واحنا كلنا طيبين”.
أحمد رزق، يسرا  اإليد” من بطولة  مسلسل “بخط 
الزغندي،  هالة  تأليف  العاصي، ومن  إيمان  اللوزي، 
يكون عدد  أن  المقرر  وإخراج  شيرين عادل، ومن 

حلقاته 45 حلقة. 
وكانت الفنانة المصرية سوسن بدر قد أعلنت مؤخرا 
تعافيها بشكل كامل من وعكتها الصحية التي ألمت بها، 

وخضعت على إثرها لجراحة في قدمها.

الشخصي على موقع  سوسن كتبت عبر حسابها 
تاني  للشغل  تاني رجعنا  تاني  »أنستجرام«: »وتاني 
يارب بروفات مسلسل جديد  ليك  ألف حمد وشكر 

يسرا اللوزي تكشف تفاصيل دورها يف »العنكبوت«

خالد الصاوي مع صناع »شريط ٦«

حتى الطيور تهاجر )سبحان هللا(

صورة وتعليق

الموضوع: آدم )هاني سالمة( طالب من عائلة غنية يدرس اإلرهاب الديني في 
أمريكا يعود للوطن مصر ويتقابل مع الصحفية حنان )حنان ترك( يقع في حبها 
األمريكية  وأمه  أعمال،  )محمود حميدة( رجل  والده خليل عمارة  ويتزوجها، 
مارجريت )نبيلة عبيد( تحبه وتخشى عليه من حنان، التي تكشف في مقالها الصحفي 

عن المشروع الوهمي 
في  األديان  لمجمع 
يثير  مما  سيناء. 
غضب رجال األعمال 
تبحث  ومارجريت. 
هذه األخيرة في أشياء 
وتعلم  الخاصة  حنان 
إرهابي،  أخ  لها  أن 
معه  وتتفق  به  تتصل 
أن يبعد حنان عن آدم 
لدخوله  تأشيرة  مقابل 
آدم  يحاول  أمريكا. 
يد  من  حنان  إنقاذ 
ولكن  اإلرهابيين 

يموت بجانبها.
التحليل والنقد:

ليوسف  السيناريو 
شاهين وخالد يوسف، 
موضوعاً  شاهين  قدم 
مليئاً  متشابكاً 
الحية  بالشخصيات 
والمتناقضة  النابضة 
الوقت  نفس  في 

وأظهر مدى العالقة القوية التي تربط بينهم من قوة وتماسك أو ضعف وتخاذل.
القوة والتماسك في الحب الذي يجمع بين حنان وآدم وبين حنان وأمها،  فنجد 
 “ على   “ و  خليل،  وزوجها  مارجريت  بين  العالقة  في  والتخاذل  والضعف 

)شقيق حنان اإلرهابي( وعالقته الفاترة معها ومع أمه.
-1 أطماع أمريكا لثروات مصر .   عرض شاهين موضوعي العصر وهما : 
-2 تسلط الجماعة اإلرهابية تحت ستار الدين في كل مكان. وأظهر في فيلمه 
اإلرهاب في )الجزائر(. وقد مهد شاهين لمجزرة صديق آدم في الجزائر عندما 
كانا يدرسان الدوافع لإلرهاب الديني في أمريكا، وتعاطف الجزائري وحنينه 
للمجزرة  العينية  بالرؤية  الجمهور  تعاطف  وقد  مصرعه  فلقى  لوطنه  للعودة 
من الوحوش اآلدمية. أما أطماع أمريكا لثروات مصر فقد جسدها شاهين في 

مجموعة رجال األعمال وخاصة مارجريت.
وهن:  فيلمه  موضوع  لتقديم  رئيسية  شخصيات  ثالث  على  شاهين  ركز  وقد 
)روميو  مثل  وهو  فطرياً  نمواً  تنمو  : شخصية  فأدم  ومارجريت.  وحنان  آدم 
ولكنه  غنية(  )عائلة  من  أنه  فرغم  واندفاع.  تهور  فيه  مترفع  شاب  لشكسبير( 
تزوج حنان )الفقيرة( لقوة شخصيتها فهي تقف نداً له في تصرفاتها. وحبه لها 
لم يكن  جعله متهوراً ال يتردد في أن يعارض أمه مارجريت. وأن أي رجاًل 
يستطيع مواجهة المخاطر التي تجلبها له مارجريت حتى لو كانت أمه، ولكن آدم 
مندفعاً في حبه حتى أنه حقر من نفسه بالسكن معها في منزل والدتها مستنكراً 

ألصله، وال يسترخص أي ثمن لمحبوبته فقدم حياته ثمنا لها.
أما حنان : شخصية قوية اإلرادة حبها آلدم اتخذت منه قوة يدفعها لألمام، فهي 
شخصية راغبة في إثارة المعارك من أجل إثبات وجودها فهي تكشف أسرار 
األديان  مجمع  ومشروعه  عوف(  أبو  )عزت  عصام  د.  خاصة  القوة  مراكز 
الوهمي دون التراجع عن مبدئها، فهي تقف نداً ليس فقط آلدم بل لمارجريت 

نفسها.
وتدفع  الصراع  تخلق  التي  المحورية  الشخصية  فهي   : مارجريت  شخصية  أما 
حاسم  قرار  إلى  تصل  الفيلم  بدء  فقبل  تريد.  ماذا  تعرف  األمام،  إلى  باألحداث 
بتخطيطها للسيطرة على المال في أمريكا ومصر خاصة بعد فقدانها للعواطف مع 
الفيلم ظهرت حنان في حياة آدم  زوجها. فركزت كل حبها البنها آدم، ومع بداية 
مركزها  فرغم  حنان.  قبل  من  يهددها  الذي  والخطر  بالضيق  مارجريت  فشعرت 
المتين، إال أن حنان استطاعت سحب البساط من تحتها، بتحول حب آدم لها من 
الناحية العاطفية، وبكشف مؤامرة مجمع األديان الوهمي من الناحية العملية، فأخلت 
الشيطان  مع  فتحالفت  دون شفقة وال رحمة  لالنتقام  مارجريت  دفع  مما  توازنها، 
)علي اإلرهابي( إلبعاد حنان عن آدم، فإذا بها تدمره وتدمر معه العاطفة الوحيدة 

التي تعيش من أجلها.
قدم شاهين شخصية ايجابية واحدة وهي شخصية د. ماهر )حسن عن الحميد( 
األستاذ الكبير الذي يساعد المهندسين الناشئين، ويرفض مبلغ 10 مليون جنيه 

كسكوته على المؤامرة التي تجري لتحقيق المصالح الشخصية.
لعب الحوار دوراً كبيراً في إظهار الشخصيات وتفكيرها وأطماعها وطموحاتها.
اختار شاهين أسماء الشخصيات الرئيسية معبرة مثل آدم دليل على قدم المصري 

األصيل، حنان: وهو حنان مصر ودفئها، مارجريت : رمز لألجنبية.
فقط: مغادرة آدم لمنزل أهله ومعارضته ألمه مارجريت والتقرب الم حنان، 
الموقف  في  حنان  أم  أن  أهلهم خاصة  احترام  عدم  في  يقلدونه  النشىء  يجعل 
الصعب فضلت رؤية ابنها “ علي “ اإلرهابي وعارضة آدم في ذلك الذي لم 

يفعله هو مع أمه مارجريت.
اإلخراج: يوسف شاهين – اقترن اسمه “ بالسينما تفكر “ تخصص في األعمال 
الجادة التي تفوز يالجوائز العالمية داخل وخارج مصر. واخرج موضوعاً شائكاً 
تستطيع كل فكرة منه أن تكون موضوعاً لفيلماً مستقال. قدم “ نبيلة عبيد “ في 
تجسيد مارجريت فأعطت كل ثقلها وخبرتها برقي واضح وبساطة في األداء. 
حنان ترك بها حيوية وتلقائية وهاني سالمة ابذل مجهوداً- وكانت أغنية احبك 
محسن  كاميرا  وتنقلك  الفيلم.  ألحداث  معبرة  هاني  بصوت  حافظ  الحليم  لعبد 
نصر في سيناء وباريس وأمريكا ويبهرك تصوير موت الجزائري. وكان مشهد 
)مثل  وحنان  آدم  من  الخالصة  والتضحية  الفيلم  في  المشاهد  أبرع  من  النهاية 
بطالها  رحال  التي  شكسبير  قصة  من  أعمق  اعتبرهما  بل  وجولييت(  روميو 
أما آدم وحنان فقد رحال بسبب قضية عالم  بسبب خالف عائلتيهما منذ زمن. 

المصالح والمنفعة الذاتية واالرتفاع على أشالء اآلخرين. 
لذلك عزيزي القارئ أفالم يوسف شاهين تجعلك تفكر وكيف ال وهو الذي قدم 

لك:
“ آدم وحنان “ وقصتهما األعمق من “ روميو وجولييت “ . 

نقد فيلم : اآلخر
آدم وحنان أعمق من 

روميو وجوليت
أفالم يوسف شاهين 

تجعلك تفكر



  عقد الزعيم الليبرالي ورئيس الحكومة المقبلة 
جوستان ترودو اجتماعا يوم الثالثاء مع نظيره سكوت 

مو رئيس حكومة سسكتشوان.
وبحث المسؤوالن في عدد من القضايا، وال سيّما  
ضريبة الكربون وأنابيب النفط والتحويالت الماليّة 
من أوتاوا للمقاطعات، والتي تشّكل أولويّات بالنسبة  
لهذه المقاطعة الواقعة في وسط الغرب الكندي، علما 
أّن الليبراليّين لم يفوزوا بأّي مقعد نيابي في مقاطعتي 

ألبرتا وسسكتشوان.
ويأتي االجتماع في وقت يستعّد فيه جوستان ترودو 
لتشكيل حكومته، والتي ستكون هذه المّرة حكومة 
أقليّة، بعد أن فاز الليبراليّون بالسلطة لوالية ثانية  
تشرين  في  جرت  التي  التشريعيّة  االنتخابات  في 

األّول اكتوبر الفائت.

ويندرج االجتماع بين ترودو وسكوت مو في إطار 
سلسلة من اللقاءات يعقدها الزعيم الليبرالي مع عدد 
من رؤساء حكومات المقاطعات وزعماء أحزاب 
باشرها   ، الكندي،  العموم  مجلس  في  المعارضة 
باألمس بلقاء مع زعيم المحافظين الكندي أندرو شير.
وكان سكوت مو قد طلب الشهر الماضي االجتماع 
بترودو للبحث في مسألة التحويالت الماليّة من أوتاوا 
 ، Equalization Payments  ،إلى المقاطعات
وضريبة الكربون التي فرضتها أوتاوا على المقاطعات 
التي لم تضع خّطة خاصة بها لخفض انبعاثات الغازات 

الدفيئة، فضال عن ملّف أنابيب النفط.
واعرب رئيس حكومة سسكتشوان في حديث لسي 
بي سي هيئة االذاعة الكنديّة عن خيبة أمله في أعقاب 
اللقاء، ألنّه لم يسمع أّي التزام من قبل رئيس الحكومة 

بشأن القضايا الرئيسيّة التي تهّم المقاطعة.
ويقول سكوت مو إّن ترودو أّكد في أعقاب االنتخابات 
التشريعيّة عزمه على دعم أبناء الغرب الكندي وأبناء 

سسكتشوان الذين يشعرون باإلحباط.
أقواله  ليقرن ترودو  »كانت هنالك فرصة سانحة 
باألفعال بشأن ثالثة أمور، والتعاون مع المقاطعة 
تقليص  بيئيّة تساهم في  التقّدم بشأن خّطة  لتحقيق 
االنبعاثات دون أن تلحق الضرر باالقتصاد، وبشأن 
برنامج »مدفوعات المساواة«، والتأّكد من أّن مشروع 
أنبوب ترانس ماونتن لن يكون األخير الذي يتّم تحقيقه«.

الكنديّة  الحكومة  وقد طلب سكوت مو من رئيس 
تعليق ضريبة  الكربون لمّدة سنة ليتسنّى للمقاطعة 
أن تضع سياستها الخاّصة بخفض االنبعاثات الملّوثة،  
على  الضرائب  فرض  تقوم على  ال  سياسة  وهي 
كاهل العاملين بجّد وعلى أبناء سسكتشوان كما قال 

مو، ولكنّه لم يلق تجاوبا من قبل جوستان ترودو
»واقع األمر أّن رئيس الحكومة غير مستعّد للتعاون 
حول هذه النقاط الثالث مع أبناء المقاطعة، وغير 
مستعّد لتعليق سياسته المتعلّقة بضريبة الكربون وهي 

سياسة مؤذية«.
وكانت المقاطعة قد احتكمت إلى القضاء في خالفها مع 
أوتاوا بشأن ضريبة الكربون التي تقول سسكتشوان 
إنّها مخالفة للدستور، ومن المتوّقع أن تنظر محكمة 
كندا العليا في القضيّة في كانون الثاني يناير المقبل.
ودعا سكوت مو رئيس الحكومة الكنديّة جوستان 
ترودو لاللتزام ببناء أنابيب نفط أخرى غير أنبوب 

ترانس ماونتن الذي تّمت الموافقة عليه.
الحزب  زعيم  ميلي  رايان  أّن  إلى  أخيرا  ونشير 
الديمقراطي الجديد المحلّي المعارض في سسكتشوان 
انتقد سكوت مو و سياسته الخطيرة  كما قال ميلي 
المقاطعة  أبناء  التي تحيي آماال خاطئة في نفوس 

ومن شأنها أن تؤذي االقتصاد.

  حّذر تقرير أصدرته لجنة من الخبراء 
مقاومة مضاّدات  الكنديّين من خطر 

الجراثيم على صّحة المواطنين.
ومن المحتمل وفق ما ورد في التقرير 
، أن تتسبّب مقاومة مضاّدات الجراثيم 
في وفاة نحو من 400 ألف كندي وأن 
تكلّف االقتصاد نحوا من 400 مليار 
دوالر من اجمالي الناتج المحلّي على 

مدى الثالثين سنة المقبلة.
دراسة  على  الخبراء  لجنة  وعكفت 
المضادات  تفشل  »عندما  بعنوان: 
لمقاومة  المتنامية  التكلفة  الحيويّة، 

مضاّدات الجراثيم في كندا ».
وحّذرت اللجنة من أّن نسبة االصابات 
البكتيريّة المقاومة للعالج سترتفع من 
26 بالمئة عام 2018 إلى 40 بالمئة 

بحلول العام 2050.
المستشفيات  تتحّمل  أن  المتوّقع  ومن 
في كندا نتيجة ذلك كلفة تقارب الـ120 
مليار دوالر على مدى العقود الثالثة 

المقبلة حسب التقرير.

األهميّة  من  نفسه  القدر  على  »إنّها 
كالتغيّر المناخي إن لم تكن أهّم ألنّها 
الناس. والمعطيات  تؤثّر مباشرة في 
أستاذ علم  فينلي  بريت  مذهلة« وفق 
األحياء المجهريّة في جامعة بريتيش 
التي  الخبراء  لجنة  ورئيس  كولومبيا 

أعّدت الدراسة.
وال يوجد في كندا نظام محلّي  على 
صعيد المقاطعات أو وطني شامل لمراقبة 
مقاومة مضاّدات الجراثيم واستخدامها، 
الحكومة  يوصي  الذي  التقرير  وفق 
الفدراليّة بأن تستثمر 120 مليون دوالر 
في البحث واالبتكار و150 مليون دوالر 
العدوى  التعليم واالشراف على  في  
و مكافحتها، بالتنسيق مع المقاطعات 

واألقاليم.
مضاّدات  مقاومة  أّن  إلى  ويشار 
الميكروبات تحدث عندما تنمو كائنات 
والفيروسات  كالجراثيم  حيّة صغيرة 
والفطريّات ، وتكون  مقاِومة لمضاّدات 

الميكروبات التي عادة ما تقتلها.

  أعرب رئيس مجلس العموم السابق، عضو المجلس 
عن الحزب الليبرالي الكندي، جيف ريغان عن رغبته 

بتبّوء هذا المنصب مجدداً.
وانتُخب ريغان رئيساً لمجلس العموم في 3 كانون األول 
)ديسمبر( 2015، بعد فوز الحزب الليبرالي بقيادة 
جوستان ترودو بحكومة أكثرية في االنتخابات الفدرالية 
العامة في 19 تشرين األول )أكتوبر( من ذاك العام. 
وظل ريغان في منصبه حتى حّل المجلس في 11 أيلول 
)سبتمبر( الفائت وانطالق الحملة االنتخابية األخيرة.

ويرغب ريغان بلعب دور الحكم مجدداً في مجلس العموم 
الذي يبدأ دورة جديدة في 5 كانون األول )ديسمبر( 
المقبل، مع فارق أساسي هو أن الليبراليين ال يشكلون 
األكثرية في المجلس الجديد، إذ فازوا بحكومة أقلية، 

وبقيادة ترودو دوماً، في االنتخابات العامة األخيرة 
في 21 تشرين األول )أكتوبر( الفائت.

 )Halifax West( ويُمثل ريغان دائرة غرب هاليفاكس
في مجلس العموم منذ عام 2000 بصورة متواصلة 
بفضل فوزه بمقعد هذه الدائرة الواقعة في عاصمة مقاطعة 
نوفا سكوشا األطلسية في سبعة انتخابات عامة متتالية. 
لكّن ريغان ليس النائب الوحيد الطامح لرئاسة مجلس 
العموم، فهناك ثالثة نواب آخرين أعلنوا عن رغبتهم 
بخالفته في هذا المنصب: بروس ستانتون من حزب 
المحافظين الكندي الفائز لمرة خامسة على التوالي 
 )Simcoe North( »بمقعد دائرة »سيمكو نورث
في مقاطعة أونتاريو والذي كان نائب رئيس المجلس 
السابق، والليبرالي أنتوني روتا الفائز لمرة خامسة 

 Nipissing( »بمقعد دائرة »نيبيسينغ – تيميسكامينغ
Timiskaming –( في أونتاريو أيضاً والذي كان 
مساعد نائب رئيس المجلس السابق، وعضوة الحزب 
الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، كارول هيوز 
الفائزة لمرة رابعة على التوالي بمقعد دائرة »ألغوما 
Algoma – Mani� )  مانيتولين – كابوسكاسينغ« 
toulin – Kapuskasing( في أونتاريو أيضاً.  

وسيكون انتخاب رئيس لمجلس العموم البند األول 
على جدول أعمال أول جلسة للمجلس الجديد في 5 
كانون األول )ديسمبر(. ويُعتبر كّل عضو في المجلس 
مرشحاً لهذا المنصب إاّل إذا أعلن عدم ترشحه له. ويتم 

انتخاب الرئيس الجديد باالقتراع التفضيلي.  

قال زعيُم الحزب الليبرالي الكندي جوستان ترودو 
الفائز بوالية حكومية جديدة إن العمل في مجلس 
العموم سيُستأنف في 5 كانون األول )ديسمبر( المقبل، 
بعد مشاركته في الثالث والرابع من الشهر المذكور 
في قمة زعماء الدول األعضاء في منظمة حلف شمال 
األطلسي )»ناتو«( في العاصمة البريطانية لندن.

وأعلن ترودو ذلك في العاصمة الفدرالية أوتاوا قبل 
اجتماعه بزعيم حزب المحافظين الكندي أندرو شير 
الذي كان قد دعاه أمس الستئناف العمل التشريعي 
في 25 تشرين الثاني )نوفمبر( الجاري، أي بعد 
خمسة أيام من الموعد المقرر إلعالن ترودو تشكيلته 

الحكومية الجديدة.
وفاز الليبراليون بوالية حكومية ثانية على التوالي 
في االنتخابات الفدرالية العامة في 21 تشرين األول 
)أكتوبر( الفائت، لكنها حكومة أقلية، خالفاً لحكومتهم 
السابقة، بما أنهم لم يحصلوا على أكثرية المقاعد 

157 مقعداً.  نالوا  إذ  العموم،  الـ338 في مجلس 
وعاد المحافظون بقيادة شير إلى موقع المعارضة 
المرتبة  في  حلوا  أنهم  بما  المجلس  في  الرسمية 

الثانية بنيلهم 121 مقعداً.
قال ترودو للصحفيين قبل بدء االجتماع األول مع 
زعيم المحافضين منذ االنتخابات األخيرة »الشهر 
الفائت انتخب الكنديون برلماناً جديداً وهم يتوقعون 
منا أن نعمل معاً كي نخدمهم جيداً، وهذا تحديداً ما 
أنتظره وما سأتعهد بالقيام به. وستتركز أولوياتنا على 
تكاليف المعيشة والنمو للطبقة المتوسطة ومكافحة 
في هذه  التباحث  إلى  وأتوق  المناخية،  التغيرات 

المواضيع مع السيد شير«.
وبعد اجتماع دام نصف ساعة لم يتحدث ترودو 
مجدداً إلى وسائل اإلعالم، فيما توّجه شير مجدداً 

للصحفيين.
العرش،  له ما نرغب بأن يتضمنه خطاب  »قلنا 

الدعم الذي حصل  إلى  قلنا له ما ننتظره استناداً 
عليه حزبنا في االنتخابات األخيرة والحاجة الحقيقية 

للمساعدة على لّم شمل هذا البلد«.
وحّث شير مجدداً رئيس الحكومة الليبرالية المقبلة 
على االستجابة لشكاوى مقاطعات الغرب حيث حقق 
المحافظون أفضل نتائجهم ولم يحقق الليبراليون نتائج 
جيدة، السيما في ألبرتا وساسكاتشيوان، على التوالي 
أغنى مقاطعتْين بالنفط واللتْين لم يحصل الليبراليون 
على أّي واحد من مقاعدهما الـ48 في مجلس العموم.
وأشار شير إلى أن سكان الغرب »يريدون رؤية 
تقّدم في )تنفيذ( المشاريع الكبيرة في مجال الطاقة«، 
مطالباً في هذا الصدد بخارطة طريق جديدة لمشروع 
Trans Moun� )ووسيع أنبوب »ترانس ماونتن« 

tain( لنقل النفط.
وكان ترودو قد ذّكر الشهر الفائت أنه ينوي السير 
ُقدماً في تنفيذ مشروع توسيع أنبوب »ترانس ماونتن« 
يومياً  النفط  من  برميل  ألف   890 نقل  يتيح  الذي 
من مقاطعة ألبرتا إلى فانكوفر الكبرى على ساحل 
المحيط الهادي بداًل من الـ300 ألف برميل التي ينقلها 
األنبوب حالياً، كي تبيع كندا المزيد من نفطها في 
األسواق العالمية بسعر أفضل من الذي تحُصل عليه 
في سوق الواليات المتحدة، جارتها البرية الوحيدة.

وكانت حكومة ترودو األولى قد اشترت هذا األنبوب 
مورغان«  »كيندر  شركة  من  توسيعه  ومشروع 
بقيمة  الفائت  )يناير(  الثاني  كانون  في  األميركية 

4,5 مليارات دوالر.
التفاهم« مع  إنه وجد »بعض مجاالت  وقال شير 
ترودو، كـ«التخفيضات الضريبية لألهل الجدد«، 
لكنه لم يذكر ما إذا كان حزبه سيدعم خطاب العرش 
الجديدة والذي  الذي يشكل برنامج عمل الحكومة 
في  بالثقة  لتصويت  الحكومة  تخضع  أساسه  على 

مجلس العموم.

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا
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تغيري قانون اهلجرة يف كيبيك : الوزير جوالن - باريت يعرتف خبطئه 
  اعترف سيمون جوالن باريت، وزير الهجرة 
الجدل  في  ومسؤولية  »خطئه«  بـ  كيبيك،  في 
الدائر حول التعديل األخير لقانون الهجرة والذي 

استهدف الطالب األجانب والعمال المؤقتين.
وقال وزير الهجرة، بعد أربعة أيام من تعليق 
تعديل برنامج »تجربة كيبيك )PEQ(  »: أتحمل 
المسؤولية الكاملة عن األخطاء التي ارتُكبت«.

وجاء التعليق يوم الجمعة الماضي بعد ساعات 
قليلة من نشر تقرير لهيئة اإلذاعة الكندية، كشف 
مجاالت  قائمة  في  التناقضات  من  سلسلة  عن 
الهجرة  من أجل  التي قدمتها وزارة  التدريب 

االستفادة من هذا البرنامج.
وأضاف الوزير:  »أردت أن أسرع. لكن كان 
يجب علّي أن آخذ المزيد من الوقت للتشاور مع 
الناس«. واعترف »بغموض« هذه القائمة، حيث 
ُوجدت فيها  تدريبات لم تعد مقّدمة في الجامعات 

والمعاهد في كيبيك.
»هذه القائمة لم تكن مثالية. كان فيها العديد من 
التدريبات والبرامج غير المتوفرة حاليا. وأعتقد 
أن على جميع اإلدارات إعادة فحص عملها ».، 

كما قال سيمون جوالن باريت.  
»كان ينبغي علي التشاور أكثر مع مختلف الشركاء 
القطاعات االقتصادية والتعليمية. وهذا ما  في 
سأفعله خالل األسابيع القليلة المقبلة.«، سيمون 

جوالن باريت ، وزير الهجرة في كيبيك . 
وبينما كان يستحضر أحداث األسبوع »الصعب 
والحافل باألحداث«  والذي تميّز بتعليقات عديدة 

األكاديمي  العالم  من 
في  الفاعلة  والجهات 
ناهيك  األعمال،  عالم 
عن المحامين والخبراء 
في الذكاء االصطناعي، 
هذا  يفهموا  لم  الذين 
اإلصالح، تعّهد سيمون 
بأن  باريت   � جوالن 
في  انتباهاً  أكثر  يكون 

المستقبل.
وقال هذا األخير : »نعم 
القيام بهذه  ، كان علي 
أفضل.  بشكل  األمور 

في المرة القادمة ، سوف أتحسن. هذا الخطأ لن 
يحدث مرة اخرى«.  وأّكد انه لم يقّدم استقالته 

لرئيس الحكومة.
ولم يقّدم اعتذارا للطلبة المستهدفين بهذه التدابير، 
لكنه قّدمه لجميع الكيبيكيين. وقال: »ما إن علمت 
فيها بواقع الطالب األجانب، تراجعت في صباح 
اليوم التالي«، في إشارة منه إلى جملة من الحقوق 
المكتسبة تم اإلعالن عنها بعد صدور شهادات 
عشرات الطالب األجانب والعمال المؤقتين في 

الجمعية الوطنية.
التضامن  وحزب  الليبراليين  دعوة  على  ورداً 
الكيبيكي في وقت سابق من اليوم لنزع حقيبة 
الهجرة من سيمون جزالن باريت البالغ من العمر 
32 عاما وفرض عقوبات عليه، دافع عنه رئيس 

الحكومة فرانسوا لوغو.
»تحلم جميع األحزاب بأن يكون في صفوفها شاب 
موهوب مثل وزير الهجرة.«، فرانسوا لوغو .

وقال بيار أركان، الزعيم المؤقت للحزب الليبرالي 
في كيبيك )PLQ( ، هناك شكوك جدية حول 
قدرة وزير الهجرة على أداء مهامه ، مستنكًرا 

»بعض األخطاء التي قام بها« وزير الهجرة.
وفي نظره، يجب أن ال يتغاض فرانسوا لوغو 
عن أخطاء الوزير خاصة إذا تذّكر قرار المحكمة 
جوالن  الوزير  أراد  أن  بعد  كيبيك،  في  العليا 
باريت إلغاء ما يقرب من 18.000 ملف للهجرة 

كان عالقا، وذلك قبل المصادقة على القانون. 
»فقد سيمون جوالن�باريت المصداقية لمواصلة 
العمل.«،  بيار أركان، الزعيم المؤقت للحزب 

الليبرالي في كيبيك .

داخل  متباينة  فعل  ردود  أُثيرت    
البلدة الريفية النائية فال ريتا�هارتي 
في شمال مقاطعة أونتاريو على تحويل 
كنيسة البلدة القديمة إلى مصنع للقنّب.

ولم يترك قرار تحويل مكان كان مكرسا 
للصالة إلى مركز لزراعة الحشيشة 
ألهداف طبية، سكان القرية غير مبالين.

فال زال لدى العديد منهم ارتباط عميق 
بالمبنى الذي شّكل في الماضي مكانا 
لعبادة هللا وإلقامة الصلوات والذبائح 

اإللهية لدى الطوائف المسيحية.
وتقول السيدة مادلين باريل التي تقيم 
في البلدة بأن اإلعالن عن المشروع 
الجديد الذي سيأخذ له مقرا في الكنيسة 
شكل مفاجأة كبرى بالنسبة إليها  »ولم 

نكن نأمل إطالقا بحدوث ذلك«.
ولكن هذه المتحدثة أكدت على ثقتها 
بالمجلس البلدي الذي سيكون مسؤوال 
عّما سيجري داخل مركز زراعة القنّب 

الجديد.

وتطمئن السيدة باريل إلى أن »الحكومة 
تحكم السيطرة على زراعة القنّب وال 
شيء جديد في هذا اإلطار طالما أن 
المكان لن يتحّول إلى مّكب للنفايات.«
سرورها  عن  السيدة  هذه  وأعربت 
بالحفاظ  التزم  المشتري  أن  لمعرفة 
على المظهر الخارجي لمبنى الكنيسة 
نظرا إلى أنه ال يزال يحمل قيمة رمزية 
بالنسبة إلى العديد من سكان المنطقة. 
كان زواجي في تلك الكنيسة وعمادة 
في  األربعة جرت مراسمها  أوالدي 
هذه الكنيسة أيضا وثالثة منهم عقدوا 
قرانهم فيها وأحفادي األثنا عشر عدا 
واحد منهم فقط تعمدوا في هذه الكنيسة 
أيضا، لدينا ذكريات كثيرة حلوة داخل 
أعمدة ذلك المبنى. أحدث هذا التحويل 
للرمز الذي تشكله الكنيسة بالنسبة إلينا 
غصة ولكن في أي حال من األحوال 
فإن ذلك المبنى لم يعد مأهوال وال شيء 

كان يحدث داخله.

من جهتها رأت السيدة لورانس موراي 
المقيمة في البلدة أيضا أن المصير الذي 
هو  المهجور  الكنيسة  مبنى  سيشهده 

أفضل بكثير من الهدم والتدمير.
في النهاية تقول هذه السيدة، كان من 
غير المجدي هدمه، فماذا كان باإلمكان 

أن نفعل به؟
وتعرب سيدة أخرى من أهالي البلدة عن 
اغتباطها بأن البلدية قد وجدت أخيرا 
طريقة لالستفادة من الكنيسة القديمة 

لتحفيز االقتصاد وتوفير الوظائف.
تقول السيدة ميالني بريفو إنه بمجرد 
حدوث أي نشاط في قرية صغيرة مثل 
تتبع  أن  عليك  جيد.  أمر  فهذا  قريتنا 
متفتح  عقل  لديك  يكون  وأن  القانون 
وال ضارة في استهالك االشياء بطريقة 

جيدة.
إلى  الكنيسة  تحويل  خبر  وأثار  هذا 
مصنع للقنّب في تلك البلدة ردود فعل 
عبر مواقع التواصل االجتماعي أيضا.

وتندد السيدة مارلين بيلنجيه عبر فيس 
بوك بالمهمة الجديدة داخل مبنى الكنيسة 

القديمة وهي كتبت تقول:
لقد جهد آباؤنا بّكٍد وتعب من أجل بناء 
اجعلوا  ماليا.  ودعمها  الكنائس  هذه 
ليس  أو متاحف ولكن  منها مسارحا 

مستودعات وال مصانع للقنّب.
على خالف هذا الكالم، رحبّت صوفي 
ديجاردين من جهتها بوصول شركة 
تصنيع القنب إلى بلدتها وكتبت تقول:

إنّه باعتقادي استثمار جيد جدا لضمان 
استمرارية هذا المجتمع الصغير الجميل 

وهو مصدر دخل ممتاز.
تجدر اإلشارة إلى أن مركز صناعة 
 600 بزراعة  سيقوم  الجديد  القنب 
كيلوغراما من القنب بحد أقصى سنويا. 
وينتظر أن تعمد البلدية إلى تغيير نشاط 
هذه المنطقة التي تقع فيها الكنيسة قبل 
أن تبدأ المؤسسة الجديدة نشاطها الخاص 

بتصنيع القنّب ألغراض طبية. 

أول اجتماع بني ترودو وشري بعد االنتخابات وجملس العموم يستأنف عمله يف 5 ديسمرب

مقاومة مضاّدات اجلراثيم وخطرها 
على الصّحة

رئيس حكومة سسكتشوان سكوت مو: “اللقاء مع ترودو خمّيب لآلمال”
جيف ريغان يرغب بالبقاء رئيساً جمللس العموم واالنتخاُب يف اجللسة األوىل 

ردود فعل متباينة على حتويل كنيسة كندية قدمية إىل مصنع للقّنب 

 ينّص مشروع قانون جديد في ألبرتا على أن تنتقل المقاطعة من نظام 
الموافقة الصريحة إلى نظام الموافقة المفترضة للتبرع باألعضاء.

المجلس  أعضاء  الماضي،   األربعاء  صادق،  أولى،  قراءة  وفي 
التشريعي في ألبرتا على مشروع القانون الذي يحمل الرقم 205 

والذي اقترحه النائب عن حزب المحافظين الموحد.
وسيجعل هذا القانون كل شخص بالغ متبرًعا »تلقائي« بأعضائه 

وأنسجته عند الوفاة.
ولإلشارة، فقد تبنت نوفا سكوشا والعديد من الدول األوروبية مبدأ 
الموافقة المفترضة على التبرع.  وقد تصبح ألبرتا المقاطعة الكندية 

الثانية التي تنضم إلى هذه الحركة.
وسيكون لألشخاص الذين ال يودون التبرع بأعضائهم خيار عدم 

السماح بذلك.
من   ٪  80 من  أكثر  أن  الرأي  استطالعات  من  العديد  وتظهر 

الكنديين على استعداد للتبرع بأعضائهم ، ولكن في ألبرتا ، فإن معدل 
المشاركة في البرنامج ال تتعدى 19 ٪ ، وفقا للمقاطعة.  

أعضاء  بإمكان  أنه  ألبرتا،  في  الصحة  وزير  شاندرو،  تايلر  ويرى 
حزبه التصويت بحرية على مشروع القانون ، ولكن وزارة الصحة 
»إن  شاندرو  وقال  التشريعية.  المبادرة  هذه  صياغة  في  تشارك  لم 
أقرتها  إذا  لكن   ، إدارتي  أولويات  من  ليست  المفترضة  الموافقة 

الجمعية ، فسأعمل على تنفيذها«.
ويمكن لكل شخص مانح إنقاذ ما يصل إلى ثمانية أشخاص وتحسين 
نوعية حياة 75 شخًصا ، وفًقا للحكومة الكندية. وفي العام الماضي، 

توفي 23 شخًصا وهم ينتظرون عملية زراعة لألعضاء في ألبرتا.
تنطبق  مدتها سنتان. وال  انتقالية  فترة  القانون على  وينص مشروع 
الموافقة المفترضة على األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما 

أو الذين كانوا يقيمون في ألبرتا منذ أقل من عام عند وفاتهم.  

األعياد  فترة  االستهالك خالل  أنماط  تختلف   
لدى الكيبيكيين عّما هي عليه لدى سائر الكنديين 
وفق ما كشفته نتائج استطالع نشرها يوم   الثالثاء 
لتجارة  الكندي  المجلس  الجاري  نوفمبر   12

.Retail Council of Canada التجزئة
مؤسسة  أجرته  الذي  االستطالع  أظهر  فقد 
الرأي  استطالعات  في  المتخصصة  »ليجيه« 
ودراسات السوق لحساب المجلس أن الكيبيكيين 
دوالرات   503 معدله  ما  تخصيص  ينوون 
لنفقات أعياد نهاية السنة مقارنًة بـ792 دوالراً 
خارج  الكندي  أن  أي  الكنديين،  سائر  لدى 
مقاطعة كيبيك سينفق بنسبة %57,5 أكثر مما 
سينفقه الكندي من سكان هذه المقاطعة، الوحيدة 

في كندا ذات غالبية ناطقة بالفرنسية.
من  أكثر   17% بنسبة  ينفقون  الكيبيكيين  لكن 
الكحولية  المشروبات  على  الكنديين  سائر 
الكتب  على  أكثر   15% وبنحو  واألغذية 

والموسيقى.
الكيبيكيين المستطلَعين قالوا  كما أن %51 من 
إنهم ال يشعرون بضغط شديد خالل التسوق في 
فترة األعياد فيما قال %57 من سائر الكنديين 
وقٌت  هو  السنة  من  الفترة  هذه  في  التسوق  إن 

عصيب بالنسبة لهم.
يتأخرون  الكيبيكيين  أن  االستطالع  أظهر  كما 
قد  فـ%6 منهم فقط كانوا  التسوق لألعياد،  في 
مقارنًة  االستطالع،  إجراء  عند  التسوق  بدأوا 

بـ%28 في أوساط سائر الكنديين.
يقومون  إنهم  الكيبيكيين  من   34% وقال 
بالتسّوق  يُعرف  ما  ضمن  تندرج  بمشتريات 

القهري مقارنًة بـ%41 لدى سائر الكنديين.  
 7 بين  االستطالع  »ليجيه«  مؤسسة  وأجرت 
وشمل  الفائت،  )أكتوبر(  األول  تشرين  و21 
2507 أشخاص في مختلف أنحاء كندا، ويبلغ 
هامش الخطأ فيه %2، 19 مرة من أصل 20. 

مشرتيات األعياد: أمناط استهالك خمتلفة بني جديد يف جمال الترّبع باألعضاء يف ألربتا
الكيبيكيني وسائر الكنديني  



    أسامة التوزاني تلميذ من المغرب، يدرس في السنة األولى إعدادي، بإحدى 
الرائعة، وقد سبق أن  الكتب وخاصة القصص  مدارس مدينة فاس، يحب قراءة 
الشاي  الشعر، اختار قصة: حور تشرب  القصة وإبداع  لكتابة  أنجز محاوالت 
الفائزة بجائزة  القصة  الدكتور جمال بوطيب، وهي  المغربي  للكاتب  القمر،  مع 
المغرب للكتاب للعام 2018، هذه القصة أثارت انتباه العديد من أطفال المدارس، 

وبعضهم قرر دراستها ومناقشة أحداثها، ومنهم التلميذ أسامة التوزاني.
التوزاني حوالي عشر صفحات في مناقشة قصة: حور تشرب   كتب أسامة 
الشاي مع القمر، من خالل ثمانية عناوين كبرى، وهي المقدمة وملخص القصة، 

ودراسة الزمان والمكان، واستخراج الشخصيات 
واستخالص  األحداث،  وترتيب  وأوصافها، 

العبرة، ودراسة الغالف.
القصة  باختيار هذه  لقد قمُت  المقدمة:  يقول في 
القراءة عند األطفال،  رغبًة في تحسين أسلوب 
وعدم خوضهم في أمور ال تنفعهم مثل األلعاب 
اإللكترونية وألعاب الشارع التي تزعج الجيران.. 
وألن هذه القصة قد فازت بجائزة المغرب للكتاب 
عام 2018، وقامت بعض المدارس الخاصة في 
فاس بإدراجها ضمن الكتب المقّررة، وإن مؤلف 
هذه القصة هو الدكتور جمال بوطيب أحد أشهر 
المغاربة، لهذا أدعو كافة  الكتاب والمبدعين 
القصة واكتشاف أحداثها  األطفال لقراءة هذه 
اللعب  الوقت في  المثيرة والمفيدة، بدل إضاعة 
واللهو، إن أول آية نزلت في القرآن الكريم هي 
الَِّذي  َرِبَّك  ِباْسِم  العلق، قال تعالى«اْقَرْأ  سورة 
َخلََق، َخلََق اإْلِْنَساَن ِمْن َعلٍَق، اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم، 
الَِّذي َعلََّم ِباْلَقلَِم، َعلََّم اإْلِْنَساَن َما لَْم َيْعلَْم«، حيث 

تؤكد هذه السورة الكريمة ضرورة القراءة.
تدعى  القصة عن طفلة  تتحدث  التوزاني:  أسامة  فقد كتب  القصة،  أما ملخص 
القمر ال يصاحب  أنَّ  لها  قال  والدها  القمر، ولكن  نور، وترغب في مصاحبة 
األخير  والدها، عبر عدة محاوالت، وفي  إقناع  بالغة حاولت  أحداً، وبصعوبة 
اكتشفت مقصود والدها، وقد كانت فرحتها كبيرة جداً.  كانت حور تقرأ الكتب 
حول القمر، فمن عادتها قراءة كتاب قبل النوم، وقد وجدت كتاباً مهما عند أختها 
يحمل عنوان: كل شيء عن القمر، فقرأته بلهفة، واكتشفت من خالله أن القمر 
يصادق وال يصادق في الوقت نفسه، فقررت أن تسهر في الصيف هي وأختها 
يزور األرض  القمر سوف  أنَّ  األيام، حلم األب  أحد  لمشاهدته، وفي صباح 
األخبار،  إلى نشرة  قد وصل  الموضوع  بوجود  تأكد  ابنته حور، وقد  بفضل 
ولكنه استيقظ على نداء أم حور التي أيقظته من نومه، وقد وجد حور مسرورة 

بالمعلومات التي اكتشفتها من خالل قراءة الكتب.
ومباشرة بعد تلخيص القصة، قام التلميذ أسامة باستخالص العبرة من أحداثها، 

حيث يقول:
إذا أردت أن تصادق أحداً يجب أن تكون مثله أو أفضل منه، مثلها فعلت حور 
في نهاية القصة، وال ينبغي أن تُصاحب َمْن هو أقل منك أخالقاً وعلماً وأدباً. ثم 
ضرورة ُحسن االستماع لألشخاص األكبر سنا، ألنهم عاشوا الكثير من التجارب 
الكثير من األخطاء.  مفيد في تجنب  إليهم  فاإلنصات  الحياة،  والخبرات في 
وأيضاً: إذا أردت أن تكون ذكيا، يجب أن تقول في ذهنك: أنا أقوى من التمرين، 

أنا ناجح بإصرار، أنا قوي بمحاوالتي المتكررة، لن أستسلم أبداً وسوف أعيد 
المحاولة حتى أنجح في المهمة. وأخيراً إنَّ األشياء الصحيحة ندركها بالجلوس 

طويال للقراءة والبحث واالكتشاف، فالقراءة هي مفتاح العلم والنبوغ والتميّز.
الزمان  لدراسة  التوزاني  أسامة  ينتقل  والعبرة،  القصة  تحديد ملخص  وبعد 
والمكان في قصة: حور تشرب الشاي مع القمر، فيستخرج األلفاظ الدالة على 
الدالة على  األلفاظ  ثم  الليلة.  الظالم،  السهر،  نهاراً،  الزمان، وهي:  صباحاً، 

الرواية في منزل  أحداث  تدور  المكان، حيث 
توجد غرفة حور  األسرة، وغرفتها وحديقتها؛ 

باالستمتاع  تسمح  التي  والحديقة  الوالدين،  ونور، وغرفة 
بمنظر السماء وخاصة في الليل حيث القمر المضيء.

التلميذ أسامة لتحديد  وألنَّ المكان يضم الشخصيات المحّركة لألحداث، ينتقل 
تريد مصاحبة  التي  القصة وهي حور  ببطلة  ويبدأ  كل شخصية وأوصافها، 
القمر.  المعرفة، ومصادقة  القراءة والرغبة في  القمر، ومن أوصافها حّب 
تفكيرهم،  الكسالى واألغبياء ويمقت  يكره  المطالعة،  ثم شخصية األب: يحب 
الغضب. أما شخصية األم: حنون، مشجعة، متفّهمة.  كثيرا، سريع  الكتب  يحب 
وشخصية الجدة: تدافع دائما على حور وتقول أنها ذكية ومجتهدة. أما الجد: يتحدث 
عن طفولة ولده ويحاول إقناعه. والشخصية األخيرة هي نور: أخت حور، تحب 
بينها قرابة دموية،  أنها شخصيات تربط  دائما. ويستنتج  المطالعة، تساعد أختها 

حيث ينتمون جميعاً إلى أسرة واحدة.
بعد ذلك، ينتقل أسامة لترتيب أحداث القصة للوقوق على طريقة الحكي:

- رغبة حور في مصادقة القمر.
- رفض األب رغبة حور

- وقوف الجدة إلى جانب حفيدتها حور
- انتظار تغيير رأي األب

- تدخل األم وتحدثها عن األب
- تشجيع األم لحور
- نصح األب لحور

- مدح الجدة لحفيدتها حور
بالرفق  الجد  مع  األب  تحدث   -

وخفض الصوت
- موافقة األب وحسن إنصاته لكالم الجد
- قراءة حور الكتب عن مصادقة القمر

- وجود كتاب عن القمر عند نور
- أخذ الكتاب وقراءته وتقييد المعلومات في دفتر خاص

- أثناء الصيف قامت حور بمشاهدة القمر والسهر معه
- اكتشاف أنَّ القمر يوجد في نفسك

التلميذ أسامة أن أحداث القصة شائقة  وقد الحظ 
القارئ ال يغادر القصة حتى يكملها إلى  وتجعل 
النهاية، حيث ترابط األحداث، وتسلسلها، وأيضا 
سهولة اللغة ووضوحها، وانسجامها مع عقل األطفال 

ووجدانهم.
حور  قصة  دراسة غالف  أسامة  اختار  وأخيرا 
تشرب الشاي مع القمر، فيقول: جاء الغالف األمامي 
الغالف،  باأللوان، ويضم لوحة تشكيلية، في أعلى 
المؤلف وهو جمال بوطيب بخط عربي  كتب اسم 
جميل، ولون أبيض، وعن يمين االسم رمز مؤسسة 
اليسار  الكتاب، وفي  التي نشرت  مقاربات وهي 
عبارة : قصة لألطفال، كتبت بخط عربي جميل 

بلون أصفر.
ثم في وسط الغالف لوحة جميلة تضم فتاة تبدو كأنها 
القصة، وتجلس فوق سريرها، تشاهد  حور، بطلة 
القمر الذي يوجد خلف النافذة، وبجانبها كوب شاي، 

ويدل مظهرها على االستمتاع بمشاهدة القمر.
وفي أسف الغالف عنوان القصة، وهو حور تشرب 
الشاي مع القمر وقد كتبت بخط واضح وكبير وخاصة 

كلمة: حور باألبيض وباقي العنوان باألصفر.
للطفل والفتيان والشباب،  الموجه  الكتاب  فيه، جائزة      ويوجد مستطيل كتب 
2018، أما الغالف الخلفي، فيضم لوحة الغالف األمامي مصغرة، وفي األسفل 
الكتاب، والثاني يمثل رمز  توجد ثالثة أشكال ورموز مختلفة؛ األول يضم ثمن 
الهاتف  إلى موقع مؤسسة مقاربات عند استعمال جهاز  القارئ  ينقل  إلكتروني 

وشبكة االنترنيت، والرمز الثالث يمثل شعار مؤسسة مقاربات.
يتجاوز  تلميذ ال  التوزاني وهو  أسامة  أنجزها  التي  القراءة  فإنَّ هذه    هكذا، 
عمره أحد عشرة عاماً، يمكن تنميتها من خالل دفع التلميذ إلى المزيد من تأمل 
والتعّمق  القصة  بفهم  تتعلق  أخرى  األسئلة واستدعاء عناصر  القصة وطرح 
في دراستها، مثل التعليق على الرسوم الداخلية وعالقة مؤلف القصة بالكتب، 
اهتمام  توجيه  في  األسئلة  تساعد هذه  أن  يمكن  بحيث  للطفل،  الكتابة  وأهداف 
الطفل وخلق ميول قرائية لديه، تجعله متابعاً لكل إصدار جديد، ومواكباً للثقافة 
واإلبداع، بدل االقتصار فقط على دراسة الكتب المدرسية المقّررة في المدرسة، 
يؤّهل صاحبه  وثقافي  تكوين علمي  نحو  الحرة هي سبيل مختصر  فالقراءة 
المتالك ثقافة موسوعية شاملة، وال يتأتى ذلك إال بالمواظبة على قراءة الكتب 
الحديث حول  بين األطفال، وتبادل  الكتب  تبادل  وتلخيصها ودراستها، وأيضا 

محتواها ومضمونها.
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عندما ُيبدُع األطفال يف قراءة القصص
أسامة التوزاني قارئاً ودارساً لقصة: حور تشرب الشاي مع القمر

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم: بشــير القــّزي

  وصلت مساء الخامس من كانون الثاني 
بغداد على متن احدى  الى  سنة ١٩٧٧ 
طائرات طيران الشرق األوسط. اضطررنا 
للبقاء داخل الطائرة اكثر من ساعة حتى 
صعد على متنها احد أفراد المخابرات للتأكد 
من هويّة كّلٍ من المسافرين.  كان ضخم 
الجثة تغّطي رأسه قبعة سوداء من الفرو 
مستطيلة كراكولية الشكل من النوع الذي 
يُرتدى من الخلف الى االمام. اما معطفه 
القاتم اللون فكان من الجوخ الكثيف وكان 
يلفُّ شااًل بيجياً حول عنقه يكاد يخفي قبّة 
قميصه البيضاء وربطة عنقه. اما وجهه 
المكفهر فكانت معالمه ال تُخطئ في الداللة 
بعينيه  العراقية وباألخص  على اصوله 
الكبيرتين وشاربيه الكثيفين اللذين يأخذان 

شكل فرشاة.
أخذ  الى جانبه  متأهٍب  وبرفقة شرطي 
رجل المخابرات يتفّرس بكل جواز سفر 
ثم يحِدّق بعيوٍن ثاقبة  لثواٍن تكاد ال تنتهي 
في وجه حامله. ما ان أتى دوري حتى 
شعرت بنوٍع من االمتعاض وبدأ جبيني 
يفرز عرقاً. أعاد لي جوازي ثم انتقل الى 
من تبقى من الركاب إلكمال جولته. بعد 
ذلك أفرج عن المسافرين فاتجه كلٌّ ألخذ 

حقيبته وتكملة مشواره.
الى  تقلُّني  التي كانت  في سيارة األجرة 
المنزل الذي كان بمثابة محطة لموظفي 
الشركة التي كنت اعمل لديها، بدأت أسترجع 
بذهني توصيتين اثنتين خّصني بهما احد 
رؤسائي: “ال تتكلّم بالسياسة وتجنب أية 

عالقة مع الفتيات العراقيات”.
مكثت عدة ايّام في بغداد حيث كنت انام 
لياًل في المنزل الذي كان يقع في منطقة 
مسماة “َعَرصات هندية” بينما كنت امضي 
نهاري في العمل في مكتب الشركة الذي 
وكان  الجمهورية.  في شارع  يقع  كان 
مشروع بناء مصنع إطارات الديوانية الذي 
أوفدت للعمل فيه يتواجد على نحو ٢٠٠ كلم 
جنوب بغداد. اما عقد تنفيذه فكان بتعاوٍن 
مشترك بين شركة كتّانة اللبنانية وشركة 
“ديكورهوف اند ڤيدمان” األلمانية. اما عن 
بغداد فقد فوجئت خالل مكوثي فيها بحدائقها 
الجميلة ومنازلها المكسيّة بالطوب األحمر 
الغامق والمبنية بتنسيق جيّد على شوارع 
أُحسن تفريعها. اما مطاعمها فكانت على 
درجة ال بأس بها خصوصاً اذا ما قورنت 

بباقي العواصم العربية.
وصلت الى مركز عملي في الديوانية وكان 
المشروع يبعد نحواً من ١٠ كلم عن المنزل 
اثنين من موظفي  أقطنه مع  الذي كنت 
الشركة التي كانت تحرص على إسكان كل 
فريق مع أهله. وكان المنزل يحوي ثالث 
كبيراً وغرفة طعام  غرف نوم وصالوناً 
ومطبخاً وحمامين وباحة خارجية محاطة 
بسوٍر عاٍل من ناحية الطريق تعلوه نباتات 
متسلّقة خضارها غامق وأزهارها حمراء. 
اما المدخل الخارجي للباحة فكان حديدياً 

ُدهَن بأسود تقلّش مع الزمن.
ما ان كنت في مسائي الثاني في المنزل 
في  الموجود  الوحيد  التلفون  رّن  حتى 
الرواق فهممت ألخذ المخابرة اذ كان كلٌّ 
الهاتف. ما ان  من صاحبّي بعيدين عن 
ناعم  بادرني صوت  أجبت “آلو” حتى 
فقالت  أنا بشير”  أنَت؟”. أجبت “  “من 
“بشير من؟” فأجبت: “ أنا مهندس جديد 
وقد وصلت منذ يومين. مع من أتكلم؟”. 
قالت “أنا أحالم” فأجبت “ تشرفنا. بماذا 
يمكنني ان أساعدِك؟”. قالت “أين آسيا؟” 
قلت “آسيا من؟” سألت “ أنت لبناني وال 
تعرف آسيا؟” قلت “بلغت هذا العمر ولم 
يحمل هذا اإلسم!”  عندئٍذ  اعرف أحداً 
قالت: “ال أستطيع العيش بدون آسيا وال 
طعم للحياة بدونه! سأقتل نفسي، سأنتحر! 
ستقرأ الخبر في صحف نهار غد! انت آخر 
من أتكلم معه!” صعقت بالخبر واخذت 
احاول دون جدوى إقناعها بالعدول عّما 
هي عازمة عليه اآل أني لم أفلح! بعد زهاء 
الساعة من الكالم أقفلت السماعة ولم تعطني 

اي انطباع بأنها ستحجم عن قتل نفسها!
بعد المخابرة التي خّضت مشاعري سألت 
رفيقّي عن آسيا. أجابا انه كان مسؤواًل عن 
الكانتين التي كانت تقوم بإطعام مجمل عمال 
وموظفي الشركة وكان عددهم بالمئات وانه 
قرر الرحيل فجأة ولن يعود! وانه كان على 

عالقة حميمة مع احالم!
بعد يومين تلقيت مخابرة ثانية من أحالم. 
في البدء كنت سعيداً من انها لم تقترف ما 
انها ثابرت بترديد ما  ال تحمد عقباه اال 
تنوي فعله وأنها ال تستطيع العيش بدون 
آسيا! ظللت أحاول ثني عزيمتها قائاًل انه 
العالم يستحق ان  ال يوجد رجل في هذا 
تموت فتاة من أجله اذا فارقها... إال أني 

كنت وكأني أتكلم مع جدار!
توالت المكالمات وهي تزيد من تهديدها 
بإنهاء حياتها الى ان قلت لها أني سأسافر 
في نهاية األسبوع الى بغداد. واذ كنت شبه 
واثق بأني سأتمكن من إقناعها عندما القاها 
وجهاً لوجه بان تُحجم عّما عزمت عليه 
كنت في نفس الوقت مرتعباً من ان أخفق 
في مهمتي وسألوم نفسي أذا هي أقدمت 

على اإلنتحار.
كانت السيارة التي وضعت تحت تصرفي 
من نوع ڤولكس ڤاكن “الخنفساء” بيضاء 
اللون برازيلية الصنع. ومع انها لم تكن 
قلة  ان  الخدمة اال  قد تجاوزت سنة من 
اهتمام التقنيين األلمان الذين كانوا يعملون 
في كراج الشركة كانت السبب الرئيسي 
التي كانت  الميكانيكية  لبعض األعطال 

تحصل من وقت آلخر.
واذ كان نهار الجمعة يمثل نهار العطلة 
األسبوعية استقللت السيارة نهار الخميس 
باتجاه بغداد وذلك بعد انتهاء اعمال النهار. 
واذ كنّا في فصل الشتاء والشمس تغيب 
باكراً، وسأضطّر لقيادة السيارة في الظالم 
وإذ كانت الڤولس ڤاكن مجهزة ببطارية 6  
فولت فال أستطيع القيادة بسرعة تزيد عن 
السيارة  الساعة الن سرعة  ٦٠ كلم في 
كانت تتجاوز ما تنيره المصابيح األمامية. 
لذا كانت تستغرق الرحلة اكثر من ثالث 
ساعات! اما الطريق فكانت مستقيمة لدرجة 
آنه بمجرد رؤية ضوء سيارة آتية من الجهة 
المقابلة كنت انتظر نحواً من عشر دقائق 

قبل التقائها.
اتصلت  بغداد حتى  الى  ان وصلت  ما 
بأحالم لمالقاتي للعشاء في احد المطاعم. 
حضرت وكان برفقتها ابن شقيقها الذي لم 
يكن قد وصل الى الثامنة عشرة من العمر. 
قّدرت مجيئه خصوصاً ألني كنت في صدد 

مساعدة الفتاة.
القامة،  فكانت شقراء، طويلة  اما هي 
تمشي وهي  المقاسات  متوازن  جسمها 
واثقة من أنوثتها، بيضاء البشرة ولها وجه 
فيه ما يكفي من الجمال ويزيد من إشراقه 
لون عينيها العسليتين. وكانت متمدنة في 
ملبسها من حذاء الكعب العالي الى التنورة 
الكحلية التي ال تخفي ركبتيها الى القميص 
الحريري الملّون برسوم أزهار والذي كانت 
ازراره امامية تخفي جسمها فيما عدا ما 
تحت رقبتها الممدودة أِذ كانت تلبس أيقونة 

معلقة بسلسلة ذهبية.
جلست بجانبي بينما جلس ابن أخيها في 
المقابل. ما ان وضعنا طلبية األكل حتى 
بدأت تروي لي قصة آالمها. كانت عيناها 
تغرورقان بالدمع طوال الحديث فاحتسينا 
الشورباء وهي تردد ما كانت تقوله لي في 
المخابرات الهاتفية بينما كنت أحاول بشكل 
متجدد إقناعها بان األمور ستتحسن وان 
الحياة أمامها وال داٍع لذرف الدموع على 

من ال يستحقها.
ما ان حضر الطبق الرئيسي وكان “ستيك” 
مع البطاطا والخضار المسلوقة حتى بدأت 
تنفرج أساريرها وبدأت مالمح االسى تختفي 
من وجهها. وما هي اال دقائق حتى رأيتها 
تقتطع بشوكتها وسكينها قطعة صغيرة من 
اللحم في صحنها وترفعها بالشوكة نحوي 
وهي تحرك رموش عينيها وكأنها تطلب 
مني ان افتح فمي. تلقمت القطعة وأخذت 
امضغها على مهل وانا أسائل نفسي: هل 
من واجبي ان أبادلها بالمثل؟ أال يقتصر 
هكذا تصرف على العشاق؟ أم ان للعراقيين 

عادات ال توجد عند سواهم!
لم أعد الى بغداد اال بعد ثالثة أسابيع. لم 
تنقطع اإلتصاالت الهاتفية وكنت اواسيها 
في كل مرة على ما فقدت. ما ان التقينا على 
الغذاء في احد المطاعم حتى بادرتني بقبلة 
على خدي. كانت ابتسامة عريضة تزيّن 
وجهها. بعد ان تناولنا الطعام صعدت الى 
جانبي في السيارة وطلبت مني ايصالها الى 
منزل اختها وأخذت تدلّني على الطريق. وما 
ان وصلنا الى منطقة الكرادة حتى تطلعت 
نحوي بعينين متدبّلتين وبادرتني بصوت 
لقد تكلّمت مع والدي  كله نعومة قائلًة:” 
فيما يتعلّق بعالقتي معك”. واذ كانت قد 
أعلمتني ان والدها ضابط كبير في الجيش 
فقد سّكت ركبتاي وبدأ جسمي يفرز عرقاً. 
قالته لي واسأل نفسي  أفكر فيما  أنا  وما 
هل أنا في حلم أم في واقع حتى دخلنا في 
مستديرة كبيرة لم أَر مثياًل له من قبل. كان 
يتّسع لخمس او ست سيارات دفعة واحدة. 
أبطأت سيارة امامي ففرملت. اال ان محرك 
سيارتي انطفأ. حاولت إشعاله مجدداً دون 
جدوى. فكان علي ادفع السيارة من الوراء 
إلعادة تشغيل المحرك. سألتها “هل تحسنين 
القيادة؟” أجابت “نعم”. نزلت من ناحيتها 
السيارة لتجلس مكاني.  ودارت من امام 
الثانية ثم  الڤيتاس على السرعة  وضعت 
شرحت لها انه يجب عليها ان تبقي الضغط 
برجلها اليسارعلى دعسة الدبرياج  حتى 
اصرخ لها فترفع رجلها فإذا دار المحرك 
الدبرياج حتى ادخل  تعود لدعس دعسة 
السيارة واضع الڤيتاس على المحايد واستلم 
المقود. واذ كانت تجهل القيادة، حاولت دفع 
السيارة خمس او ست مرات اال ان المحرك 

كان ينطفئ مجدداً.
بد ان  لم يتوقف احد لمساعدتنا. كان ال 
أنا وراء  اجلس  بينما  السيارة  تدفع هي 
السيارة وكانت  المقود. نزلت احالم من 
ترتدي فستاناً لونه  أحمر ساطع يصل الى 
ما فوق الركبة، ضيق على الخصر بينما 
يتسع في أسفله بشكل جرس. ما ان انحنت 
لتدفع السيارة حتى ارتفع أسفل الثوب من 
الوراء وظهر للقادمين من ورائنا ساقان 
أّخاذ. خالل ثواٍن دّوى  ببياض  جميلتان 
توقفت  التي  السيارات  إطارات  صرير 
وعال صوت الزمامير. بعد لحظات وصلت 

الشرطة واقتادتني مع الفتاة الى المخفر.
كان يغيظ أفراد الشرطة ان يكون اجنبي 
فتاة عراقية. شرحت لهم أني  يصطحب 
ليس  منزلها  الى  ايصالها  بصدد  كنت 
التي رجعت الى  اال. افرجوا عن أحالم 
بيتها في سيارة أجرة بينما أطالوا التحقيق 
معي ثم افرجوا عني بدون السيارة التي 
اضطررت للمجيء بعد يومين مع أوراق 

إثباتية إضافية الستعادتها.
بعد تلك الحادثة تحاشيت التواصل مع احالم 

وال ادري ما حصل لها.                  

الناشطة التونسية ليلي اهلمامي لـ )الرسالة( : 
- االنتخابات االخرية َزّورت إراده الشعب التونسي وطمست رغبته يف التغيري 

- نبيل القروي كان مرشحا شرعيا وسجينا ومل مينح اال 48 ساعة للقيام حبملته االنتخابية 
- آوقن بأننا كشعب سنستعيد زمام املبادرة لتصحيح املسار واستعادة ما انُتزع منا بالتمويه  

   والرتغيب والرتهيب

الترشح  قررتي  حينما  حدث  ماذا  سألنا  البداية  في 
لرئاسة الجمهورية؟

من  سلسلة  ضمن  منزلي  باحراق  قاموا  لقد  قالت 
والتي  لها  خضعُت  التي  والمضايقات  الضغوطات 
وكان  الرئاسة  سباق  من  ابعادي  الى  تهدف  كانت 
االحزاب  عن  مستقلة  كامراة  خصائصي  ان  واضحا 
بالنسبة  جدا  مزعجا  كان  ومهنيا  اكاديميا  ومقتدرة 
ترشحي ضربا  في  ترى  كانت  التي  االخوان  لحركة 
مباشرا وخطيرا لترشح قيس سعيد خاصة أن سيرته 
الذاتية تعتبر فقيرة نسبيا ومقارنة بالسيرة الذاتية التي 
ماتعرض  وأن  علما  جيدا.  النهضة  حركة  تعرفها 
رغم  السياق  ذات  في  يتنزل  وغيره  القروي  نبيل  له 
اقصاؤه  وقع  مرشح  كل  ومضامين  مالمح  اختالف 
اإلقصاء  أساليب  وجميع  القانون  واستخدام  بالترهيب 

القاهرة .
والالفت لالنتباه ان فقداني لوالدي في حادث غامض 
قبيل فتح باب الترشحات واحراق منزلي بالكامل في 
وتغاضي  مشبوهة  بسيارات  ومطاردتي  الفترة  نفس 
االمن عن تتبع شكاياتي المتكررة والموثقة عنده، كان 
من  االخوان  حركة  انتابت  التي  الهلع  لحالة  ترجمة 
امرأة تتفوق على مرشح االخوان الخفّي لغاية ضمان 
مواجهة  في  لينتصر  يكن  لم  الذي  نجاجه  ظروف 
شخصية مختصة في علوم المال واالعمال واالقتصاد 
والسياسة. تم هذا في اطار صمت غريب من وزارة 
ألي  نتيجة  عن  اليوم  حد  الى  تعلن  لم  التي  الداخلية 

تحقيق في كلتا القضيتين.
قيس  الجديد  التونسي  الرئيس  هو  من  سألنا  وعندما 
له  اليعرف  مغمورة  سعيد شخصية  قيس  قالت  سعيد 
شديد  انه  كما  تماما  علني  او  فعلي  سياسي  نشاط  اي 
القناه  الرغم من ظهوره علي  فعلى  والتكتم  الغموض 
الوطنية في اكتر من مناسبة منذ سقوط النظام السابق 
حول  متمحور  نمطي  خطاب  حدود  فيه  بقي  انه  اال 
من  عامه  وشعارات  الدستوري  القانون  اشكاليات 
صنف االنصياع الرادة الشعب وان الدستور الحقيقي 
هو ارادة شباب الربيع العربي. ويعلم القاصي والداني 
في تونس ان قيس سعيد وجد دعما واسعا وعلنيا من 
التيارات االسالمية ركيزتها االولي التيارات التكفيرية 
وواجهتها حركة النهضة التي يراسها راشد الغنوشي 
لقيس سعيد اال  العام  الراي  ولم يكن دعم شريحة من 
دون  السياسية  للمنظومة  واعي  في سياق عقاب غير 
التفطن الي ان قيس سعيد هو حصان طرواده االخوان 
الفتكاك قصر قرطاج لذلك نتوقع ان يكون قيس سعيد 
مجرد واجهة لدعم االخوان ومجرد اداة لتنفيذ سياستهم 
القدرة  امتالك  عن  البعد  كل  بعيد  فالرجل  الخارجيه 
تشكل  حكم  معادلة  في  شخصيته  لفرض  والمؤهالت 
 )center of gravity(ثقلتها نقطة  النهضة  حركة 
وعليه فان قيس سعيد لن يكون اال اعادة انتاج لرئاسة 

لتونس  الترويكا  حكم  خالل  المرزوقي  المنصف 
تصريحات  فان  تقدم  ما  علي  وبناء   )2011-2013(
انصار قيس سعيد حول مصر او الحرب ضد اسرائيل 
لن تكون بعيدة عن الفكر السياسي الذي يتخفى وراء 

قيس سعيد والذي اشتغل من اجل تمكينه من اجل كسب 
رهان الرئاسه بعدما اخضع منافسه نبيل القروي البشع 
الشخصيات  احتساب  دون  هذا  والتنكيل،  الميز  اشكال 
السياسية التي تم استبعادها من طرف هيئة االنتخابات 
التي تتهم اليوم بخضوعها الجندة حركة النهضة خاصة 
وان النهضة كانت محدده في تعيين اعضاء هذه الهيئة 
كان  مصر  علي  سعيد  قيس  انصار  فتحامل  ورئاستها 
المناصرين  االخوان  قواعد  أساسا  فهم  لدّي  متوقعا 

للجماعة المصرية.
والمجموعات  الرقمية  المنصات  صنيعة  سعيد  قيس 
المغلقة لشبكات التواصل االجتماعي التي تديرها غرف 
مظلمة من خارج تونس إضافة الي كونه صورة باهتة 
سّوقت لها القناة الوطنية الخاضعة لحركة االخوان وقناة 
الجزيرة وقناة الميادين. والواقع ان الرجل بعيد كل البعد 
المتطرفة  االحزاب  من  قرب  أيّما  قريب  الشعب  عن 
الخالفة  بإقامة  ينادي  الذي  السلفي  التحرير  كحزب 
واستبدال الدولة المدنية بالدولة الدينية. لكن الحقيقة ان 
دوائر  انجزته  سري  لعمل  وافرازا  نتاجا  كان  الرجل 

قصة  وليست  طائلة  امواال  ذلك  في  وانفقت  متطرفة 
القهوة وعلبة السيجارة وقارورة الماء ومجالسة الشباب 
استخدمتها  واجهة  مجرد  اال  الشعبية  المقاهي  في 
شكوك  كل  من  لحمايته  له  الداعمة  االطراف 
مايقال  اقل  سلوك  واستهداف: 

فيه انه مشبوه ومريب.
فلم  الفلسطينية  القضية  عن  اما 
خالل  سعيد  قيس  تصريح  يكن 
اال  القروي  نبيل  مع  المناظرة 
تترجم  ال  ومبالغة  مزايدة  مجرد 
حالة وعي حقيقي او التزام فعلي 
الفلسطيني.  الشعب  بمناصرة 
وليس قوله بان تونس في حرب 
عصبية  نوبة  اال  اسرائيل  ضد 
لمراهق ال يفقه شيئا في السياسة 
الدولية، فالشعب التونسي مناصر 
الفلسطينية  للقضية  فعلي  وداعم 
وقّدم الشهداء في صفوف فصائل 
خالل  شهداء  قّدم  كما  المقاومة 
مدينه  على  االسرائيلي  العدوان 
حمام الشاطيء مقر قيادة الراحل 
الثمانينات  مطلع  عرفات  ياسر 
والشعب التونسي يدرك جيدا ان 
دعم  اوال  يحتاج  المقاومة  نهج 
ماديا  الفلسطنية  الوطنية  السلطة 
صفوف  توحيد  ثانيا  ودبلومسيا، 
الفلسطينية  الساحة  مكونات 
فلسطينية  دولة  اقامة  اجل  من 
القدس  وعاصمتها  السيادة  قائمة 
الشرقية وفق مقررات الشرعية الدولية . ويحتاج هذا 
الفعل  نجاعة  لضمان  واسع  اتفاق عربي  الي  التمّشي 
حول  الفلسطنية  الجبهة  صفوف  ولرّص  الدبلوماسي 

وحدة الهدف والمصير.
قيس  الرئيس  تصريح  التونسي  الشعب  واجه  ولقد 
“هل  صنف  من  والسخرية  النقد  من  بالكثير  سعيد 
“متى  او  مثال”  النووي  السالح  باستعمال  سيهددهم 
سيعلن الرئيس رسميا الدخول في حرب مع اسرائيل” 
. على كل، َبْوٌن شاسٌع يفصل رجل الدولة عن عّراب 

األوهام والوعود الزائفة.
الجديد قالت اطلب ان يكون  الرئيس  وعما تطلبه من 
رئيسا فعليا للجمهورية التونسية وان يرعي مصالحها 
في الداخل والخارج وأن يلتزم بتنفيذ إرادة الشعب وأن 
النهضة  حركة  تسعي  التي  الهيمنة  مشاريع  كل  يصّد 
وشركاؤها في الداخل والخارج الى بسطها على كامل 
ودولية  إقليمية  بقوى  الحاقها  لغاية  الدولة  مؤسسات 

معادية لألمن القومي العربي والتونسي
بين  المستقبلية  العالقة  و سألناها عن توقعها لشكل 

تونس ومصر؟
قالت اذا ما اعتبرنا ان إخوان تونس يُناصبون العداء 
للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فإن موقف قيس 
لكنني  وواضح.  مفهوم  ذلك-  على  -بناء  يكون  سعيد 
ان  من  وأمتن  أقوى  الشعبيين  بين  العالقة  أن  أعتبر 
تنقطع او تتأّزم جراء هذه الموقف الطفولية. لكن من 
قد  دبلوماسي  برود  امكانية  من  احّذر  أن  الضروري 
نعارضه  ما  وهو  الشقيقتين  بين  العالقة  هذه  يعتري 
بعالقاتنا  بالتالعب  نسمح  فلن  قوة.  بكل  وسنعارضه 
العربية التي تحظى لدينا بأولوية مطلقة وسنكون من 
أشد معارضي قيس سعيد بصدد هذه المسألة ولن نسمح 
حتى  التونسي  الشعب  علي  إرادتهم  بفرض  لالخوان 

وإن قنّصونا وأحرقوا جميع بيوتنا.
“سعيد”  أنصار  خالل  من  لمصر  اإلساءة  وعن 
البعض قال إنها هتافات ألنصار “النهضة” اإلخوانية 

الداعمين الحقيقيين له، ما تعقيبك؟
قيس  أفكار  بعيدة عن  ليست  النهضة  أنصار  هتافات 
سعيد وكان في إمكانه تصحيح الموقف او الرد عليه 
لكنه فّضل الصمت وفي ذلك قبول وتصديق ماَبعديٌّ 

ح به من انصاره. على ما قيل وما ُصّرِ
لماذا برأيك أعيد إنتاج النظام األسبق الذي حكم من 
قدموا  أناس  عن  نتحدث  هنا  ونحن  أخرى  مرة  قبل 

بصناديق االنتخابات في الوقت ذاته؟
الحركة  والمباشر هو ضعف  الواضح  االول  السبب 
ُدغمائي  طرف  مواجهة  في  وتشتتها  الديموقراطية 
االنتخابية  العملية  اما عن  النهضة.  أي حركة  مغلق 
واإلخالالت  التجاوزات  عن  والغريب  الكثير  فقيل 
وأقلها غياب تام للمالحظين عن اكثر من ثلثي مكاتب 
بكميات  المشبوه  المال  تسّرب  الي  إضافة  االقتراع، 
هائلة الى العملية السياسية. أيضا منافس قيس سعيد 
كان  المافيوزي  بالمرشح  المعروف  القروي  نبيل 
مرشحا شرعيا وسجينا ولم يمنح اال 48 ساعة للقيام 
بحملته االنتخابيه بعد اطالق سراحه من السجن علما 
اجرائيا  خطأ  التعقيب  محكمة  اعتبرته  ايقافه  وان 
غلطة  االنتخابات،  إلغاء  في  التسبب  يمكنه  فادحا 
ارتكبتها تحت ضغط حركة النهضة وشريكها يوسف 

الشاهد رئيس حكومتها المنتنهية عهدتة.
االنتخابات  هذه  ان  جازمة  وأرّكد  شخصيّا  اعتبر 
في  رغبته  وطمست  التونسي  الشعب  إراده  َزّورت 
الشعبي  التأييد  يرّوج من حجم  ما  كل  التغيير، رغم 
تام  انعدام  ظل  في  شيئا  يعني  ال  الذي  سعيد  لقيس 
السباق  من  المنافسين  أهم  وإقصاء  الفرص  لتكافيء 
يقين  علي  وإني  هذا،   . مختلفة  بأساليب  الرئاسي 
المخدوع  التونسي  الشعب  بان  راسخ  وإيمان  تام 
واستعادة  المسار  لتصحيح  المبادرة  زمام  سيستعيد 
ما انتُزع عنه بالتمويه والترغيب والترهيب والتحيل 

والمغالطة.

الدكتورة ليلي الهمامي سيدة تونسية من طراز خاص.. فهي لم تكتف بأنها أستاذة اقتصاد وعلوم سياسية ناجحة في جامعة لندن.. ولم تغتر بجمالها وتتفرغ لالهتمام به.. بل وضعت نصب عينيها 
هموم المرأة التونسية واصبح لديها اصرار شديد علي استعادة حقوقها التي سابها اإلخوان واصرت علي ان تكون قوة محركة النضال من أجل كسب معركة الحرية.

وحين قررت الترشح لرئاسة الجمهورية تعرضت للتهديد والوعيد وقتل والدها في حادث غامض واحرق ا منزلها.. لذلك كان لنا معها هذا الحوار :

أجرى الحوار:
 مجدي بكري /  مكتب القاهرة
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Eisriesenwelt كهف  
الجليدي  العالم   : Eisriesenwelt )األلماني ويعني االسم  يعتبر 
العمالق( هو أكبر كهف جليدي في العالم ، يمتد ألكثر من 42 كم 
Ten� في قسم Hochkogel 26 مياًل( . يقع الكهف داخل جبل(

nengebirge من جبال األلب في النمسا . تم تشكيل هذا الكهف من 
النهر ، والذي يعتبر عن تآكل الممرات في الجبل . تشكلت تكوينات 
الجليد في الكهف عن طريق ذوبان الثلج الذي تم تصريفه في الكهف 

د خالل فصل الشتاء . وَتَجمَّ
كهف رييد فلوت

يقع كهف رييد فلوت المعروف باسم “قصر الفنون الطبيعية” في 

شمال غرب قويلين في جنوب الصين . ووفًقا ألسطورة معروفة ، 
قد لُّقِب كهف رييد فلوت بهذا االسم ألن الناس يعتقدون أن فم الكهف 
يشبه آلة المزمار . يقدم كهف الحجر الجيري شكاًل ساحراً رائعاً من 
الهوابط والصواعد وأعمدة حجرية وستائر حجرية وطيور ونباتات 

وحيوانات بأشكال وألوان رائعة .
كهف البلورات

تم اكتشاف كهف البلورات في عام 2000 بواسطة عمال المناجم 
 . المكسيك  نايكا في شمال  الذين يقومون بحفر نفق جديد لمنجم 

تحتوي المنطقة الرئيسية للكهف على بعض أكبر البلورات الطبيعية 
الموجودة في أي من الكهوف الموجودة تحت األرض حول العالم 
. أكبر كريستال تم العثور عليه حتى اآلن هو 11 مترا )36 قدما( 
في الطول و 4 أمتار )13 قدما( و 55 طًنا في الوزن . أصبحت 
البلورات كبيرة للغاية بسبب درجات الحرارة العالية للغاية داخل 
الكهف ، ووصلت إلى درجة حرارة 58 درجة مئوية )136 درجة 
. والنتيجة  بالتشكل والنمو  بالبلورات  فهرنهايت( ، والتي سمحت 

هي كهف تحت األرض .
بويرتو برنسيسا )نهر تحت األرض(

يقع نهر بويرتو برنسيسا تحت األرض في سلسلة جبال غابة مغطاة 
على الساحل الشمالي لجزيرة باالوان في الفلبين . تم اكتشاف النهرعام 
2007 تحت األرض في شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك ، واشتهر 
نهر بويرتو برينسيسا تحت األرض بأنه أطول نهر تحت األرض 
في العالم وال يزال أطول نهر تحت األرض قابل للمالحة . ويبلغ 
طول النهر الجوفي 8.2 كيلومتر )5 أميال( يمر عبر كهف خالب 

قبل أن يصب في بحر الصين الجنوبي .
كهوف وايتومو

السياحي  الجذب  تعتبر كهوف وايتومو واحدة من أفضل مناطق 
الكهوف  تعد   . الرئيسية  بلدة وايتومو  نيوزيلندا ، وتقع خارج  في 
 Waitomo glowworms لـ  الموجودة تحت األرض موطًنا 
الشهيرة وهي ديدان صغيرة والتي تشع ضوءها اإلنسيابي . توجد 
هذه الديدان المتوهجة حصرًيا في نيوزيلندا وحجمها حوالي حجم 
البعوض المتوسط . منذ أكثر من 30 مليون سنة ، تتميز كهوف 
وايتومو جلوورم بزخارف كهفية رائعة ومزخرفة ، وعمق من 
الحجر الجيري العميق يعرف باسم تومو وكهف الكاثدرائية الرائع 

الذي يشتهر بصدى الصوت الرائعة .
كهف مجلس الجن

العالم ويقع في  السرية في  الكهوف  أكبر  الجن أحد  يعتبر مجلس 
الجن هو غرفة  . مجلس  نائية من هضبة سيلما في ُعمان  منطقة 
كهفية واحدة تبلغ مساحتها حوالي 310 متر في 225 متر )1017 
120 متًرا )393  قدًما في 738 قدًما( ، مع سقف مقبب ارتفاعه 

178 مترا )584 قدًما( تحت  الكهف هو  . أعمق جزء من  قدًما( 
الجزء العلوي . يبلغ الحجم من حيث التشبيه 12 طائرة بوينغ 747 

جامبو داخل غرفة الكهف . الكهف هو فقط للمتسلقين ذوي الخبرة 
على الرغم من وجود بعض الخطط لتطوير مجلس الجن إلى كهف 

سياحي أكثر سهولة .
كهوف سكوتشجان

يتضمن نظام كهف سكوتشجان أعلى قاعة كهف في أوروبا ، ممر 
ضخم تحت األرض ، شالالت وجسر فوق الممر الضيق الذي يشبه 
فيلم Lord of the Rings . الكهوف لها هوابط جميلة والهياكل 
المتصاعدة . كهوف سكوتشجان هي نتاج إلنشاء نهر ريكا . يبقى 

النهر على السطح للجزء األول لكنه يختفي فجأة تحت األرض ، 
حيث يستمر في طريقه عبر الكهوف . يظهر الماء على السطح مرة 
أخرى بعد أن تتدفق تحت األرض لمسافة 34 كيلومتًرا )21 مياًل( .

كهوف كارلسباد
كهوف كارلسباد هي حديقة وطنية تقع بالقرب من كارلسباد ، نيو 
الحجر  . تضم كهوف كارلسباد غرفة كهفية طبيعية من  مكسيكو 

190 متًرا )4000 قدًما ×  1219 متًرا ×  يبلغ طولها  الجيري ، 
625 قدًما( ، وارتفاعها 107 متًرا )350 قدًما( في أعلى نقطة . إنها 
سابع أكبرغرفة كهفية في العالم . تم تصميم الكهوف مع مقرنصات 
، صواعد وأشكال غير مسبوقة من التشكيالت األخرى التي يمكن 

رؤيتها من خالل عدة مسارات يسهل الوصول إليها .
مغارة جعيتا

تتكون مغارة جعيتا من كهفين من الحجر الجيري الكارسي المنفصل 
والمتشابك ، الكهف العلوي والمغارة السفلى . يضم الرواق العلوي 

أكبر هوابط على مستوى العالم ، وهو مستودع معدني يتدلى من 
سقف كهف الحجر الجيري ، أما الرواق السفلي الذي يبلغ طوله 
اإلجمالي 6200 متر )20300 قدم( فيقع على بعد 60 متراً )200 
قدم( أسفل الرواق العلوي . يمر عبر نهر تحت الماء بطريقة سلسة 

في شكل بحيرة .
كهوف مولو

 Borneo الوطني في Gunung Mulu تقع كهوف مولو في متنزه
وهي واحدة من أفضل مناطق الجذب السياحي في ماليزيا . تحتوي 
الحديقة على كهوف رائعة وتشكيالت كارستية في محيط الغابات 
المطيرة االستوائية الجبلية . تبلغ مساحة غرفة ساراواك في أحد 

الكهوف تحت األرض 700 متًرا على ارتفاع 396 متًرا )2300 
قدًما ، و 1300 قدًما( و 70 متًرا على األقل )230 قدًما( وهي أكبر 
غرفة كهف في العالم . لقد قيل إن الغرفة كبيرة لدرجة أنها يمكن أن 
تستوعب حوالي 40 طائرة بوينج 747 ، دون تداخل أجنحتها . وهي 
مستعمرة ضخمة من الخفافيش حيث يسكنون التجاعيد في الكهف 

ويخرجون كل مساء بحًثا عن الطعام في نزوح مذهل .

الكلمــات املتقاطعة 
افقيا:

�1 سندريال الشاشة 
من   – الراشدين  الخلفاء  أحد   2�

يقوم باإلدارة 
التيار  لقياس  تستخدم  وحدة   3�

الكهربائي – من أجلي 
�4 من األجهزة الحديثة 

�5 األسم األول لمطربة مصرية 
راحلة – والدة )معكوسة( – أداة 

أستثناء 
�6 من أجلي – حيوان أطلق عليه 

سفينة الصحراء 
�7 من أدوات النجار 

�8 عالمي – توصيل بين شيئين 
�9 للتفسير – توضع عليه الكتب 

وأشياء أخرى – أعبر
�10 العب مصر في ليفربول 

رأسياً  
�1 مطربة مصرية راحلة 

�2 راية – أغنية لعبد الحليم حافظ 
�3 أبي )مبعثرة( – عملة مصرية 

ملغاة 
�4 عملة اليابان – سوستة 

�5 سخن – قام بالترصيص 
تصيب  التي  األمراض  من   6�
من   – متشابهة  أحرف   – الرئة 

الورود 
-  نصف  )معكوسة(  يطمئن   7�

)لولو( 
�8 ذراع – حقيبة باإلنجليزية – 

أغنية لعبد الحليم حافظ 
صوت   – )مبعثرة(  الملي   9�

فرقعة 
�10 ملك العود 
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Les proverbes en français et arabe
--  Chose promise, chose due     

-  وعد احلر دين عليه  
- C’est la fin qui couronne l’œuvre            

 - العبرة باخلواتيم  

خبير إصابات مالعب يكشف حقيقة إصابة )مو صالح( 
    مكتب القاهرة/ مجدي بكري

علق خبير إصابات المالعب رفيق رضوان، رئيس 
الجهاز الطبي السابق بنادي األهلي السعودي، على 

استبعاد الدولي محمد صالح، نجم 
ليفربول اإلنجليزي عن معسكر 
الفترة  الوطني خالل  المنتخب 

الحالية.
واستبعد المنتخب الوطني الدولي 
محمد صالح، بسبب عدم جاهزيته، 
لها  التي تعرض  بعد اإلصابة 

بإلتواء في الكاحل.
برنامجه  خالل  رفيق  وقال 
التأهيل«، »أشرنا  »أستوديو 
الالعب ستظل معه  أن  مسبقا 
مضاعفات لـ6 أسابيع، ستستدعي 
فترة من الراحة ونوهنا أن الجهاز 

الطبي في ليفربول يجب أن يستمر في البرنامج 
العالجي واستخدام وسائل الوقاية«.

وتابع: »حصل لصالح إجهاد في مباراة توتنهام، 
ثم خرج من مباراة مانشستر سيتي األخيرة بسبب 
تجدد اإلصابة بعد حدوث تدخل قوي مع صالح، 

وجاءت في نفس مكان اإلصابة القديمة«.
وطرح رفيق سؤااًل، »هل الجهاز الطبي في ليفربول 
يستخدم االربطة المثبتة، ورفع مستوي الكاحل؟«.
ووصف إن صالح تعرض لـ»إصابة جديدة من 
إصابة قديمة«، حيث أنها نتجت من مضاعفات 
أكتوبر  اوائل  لها  في  التي تعرض   اإلصابة 

الماضي أمام ليستر سيتي.
وتابع: »تحدثنا مسبًقا عن اإلصابة والمضاعفات 
التي حدثت لها، وبين ان تكرار اإلصابة يحدث 
ُيفرض  الذي  اإللتواء  الزائد و  للمجهود  نتيجة 

عليه خالل المباراة«.
للمنتخب  الفني  وحيا رفيق، الجهازين الطبي و 
إراحة محمد  الوطني، بسبب إصرارهم على 

صالح، واستبعاده من المعسكر.
تكرار  أن  فيزيك  وأكد رفيق مؤسس مراكز 
المضاعفات االي حدثت مؤخرا من المفترض أن 
يتعامل معها الجهاز الطبي كأنها إصابة مستجدة، 
مشيًرا إلى أن اإلصابة الجديدة تحتاج لـ3 أسابيع 
مثبتة، ويقوم  أربطة  أو  سيضع خاللها مثبت 
بتدريبات تأهيلية وبرنامج تأهيلي للعودة من جديد.
وشدد طبيب األهلي السعودي السابق، على أن 
هذه المضاعفات ستواجه صالح عقب الـ3 أسابيع 

حتى تنتهي تماًما بمشئية هللا تعالى.
واختتم رفيق روضوان حديثه، متمنًيا من الجهاز 
الطبي في ليفربول أن يستخدم وسائل الوقاية حتى 
ال يتسبب االجهاد إلصابة جديدة لصالح. الذي 
ينتظر منه المنتخب المصري المشاركة و العطاء 

متمنيا لصالح الشفاء العاجل. 

ماني يقود السنغال للفوز على الكونغو في تصفيات أمم 
إفريقيا 2021

    قاد السنغالي ساديو 
ماني نجم ليفربول مننخب 
بالده لفوز مريح على ضيفه 
الكونغولي بنتيجة 0�2 يوم 

الخميس.
وحل منتخب الكونغو ضيفا 
على السنغال ضمن أولى 
جوالت تصفيات أمم إفريقيا 

.2021
وكانت الشكوك تحوم حول 
مشاركة ماني أمام الكونغو 

بعد تصريحات أليو سيسيه المدير الفني للفريق.
وسجل سيدي سار هدف السنغال األول في الدقيقة 

26 بعد متابعة تسديدة كاليدو كوليبالي.

قابلها حبيبو  ماني عرضية  لعب  بدقيقتين  بعدها 
محمدو ديالو برأسية في الشباك.

اهداف مباراة مصر والكاميرون فى امم افريقيا

الفوز  تحقيق  األولمبي فى  المنتخب  نجح     
مقابل  بهدفين  الكاميرون  علي نظيره منتخب 
هدف في ختام مباريات المجموعة االولي ببطولة 
األمم االفريقية تحت 23 عام، ليتصدر المنتخب 
الوطني المجموعة االولي برصيد 9 نقاط ، بعدما 
حقق الفوز علي كل من مالي وغانا والكاميرون.

أحرز هدفي الفراعنة الصغار مصطفي محمد في 
الدقيقتين 28 و 50 بينما احرز منتخب الكاميرون 

هدفه الوحيد في الدقيقة 39 من عمر المباراة.
بهذة النتيجة يتصدر المنتخب الوطني مجموعته ، 
ويتصدر مصطفي محمد مهاجم الزمالك والمنتخب 
4 أهداف  البطولة برصيد  جدول ترتيب هدافي 

أحرزها في 3 مباريات.

انتهي الشوط األول بالتعادل اإليجابي 1/1 ، بعدما 
احرز مصطفي محمد الهدف األول من عرضية 
ايريك  ، واحرز   28 الدقيقة  في  العراقي  كريم 
هدف الكاميرون في الدقيقة 39 ، وسيطر العبو 

الفراعنة علي مجريات الشوط كامال.
المنتخب  بنشاط من العبي  بدأ  الثاني  الشوط 
األولمبي، ونجح مصطفي محمد في احراز هدف 
50 من رأسية رائعة، ويهدأ  الدقيقة  في  الفوز 
العبو الفراعنة حفاظا علي الفوز، وينشط العبو 
الكاميرون امال في احراز هدف التعادل، اال ان 
دفاع الفراعنة وتألق محمد صبحي حارس المرمي 
منعا الكاميرون من احراز هدف التعادل، ليتأهل 

المنتخب الوطني كأول المجموعة.

منتخب مصر األول لكرة القدم يتعادل مع كينيا 
1-1 في تصفيات كأس األمم اإلفريقية 2021

 استهل منتخب مصر األول لكرة القدم، مشواره 

في التصفيات المؤهلة لكأس األمم اإلفريقية 2021 
بالكاميرون، بالتعادل مع ضيفه منتخب كينيا بهدف 
لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم 
ببرج  المصري  الجيش  الخميس، على ملعب 
الجولة األولى  العرب في اإلسكندرية، في إطار 

من المجموعة السابعة للتصفيات القارية.
42 عبر  الدقيقة  بهدف في  تقدم منتخب مصر 
تعادل  ثم  المنعم “كهربا”،  الالعب محمود عبد 
المنتخب الكيني عن طريق العبه مييكايل أولونجا 

في الدقيقة 67.
التعادل منح كل منتخب نقطة وحيدة، ليحتال المركزين 
الثاني والثالث في المجموعة السابعة، فيما يتصدر 
الترتيب منتخب جزر القمر برصيد ثالث نقاط، 

ويتذيل الترتيب منتخب توجو بدون نقاط.
وفي الجولة الثانية للمجموعة، سيحل منتخب مصر 
ضيفا على منتخب جزر القمر يوم االثنين المقبل، 
فيما سيستضيف منتخب كينيا نظيره منتخب توجو.
لمنتخب مصر،  الفني  المدير  البدري  بدأ حسام 
المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة 
فتحي وأحمد حجازي ومحمود  المرمى، وأحمد 
الدفاع، وطارق حامد  في  عالء وعبد هللا جمعة 
وعمرو السولية ومحمد مجدي “أفشة” ومحمود 
تريزيجيه وحسين الشحات في الوسط، ومحمود 

كهربا في الهجوم.

سيطر المنتخب الوطني على منطقة وسط الملعب 

لكن دون خطورة حقيقية  األول،  الشوط  طوال 
على مرمى المنتخب الكيني، الذي أجرى تغييرا 
اضطراريا بخروج حارس مرماه المصاب باتريك 
ماتينزي في الدقيقة العاشرة، ودخول أيان أوبري 

ميتانو بدال منه.
وفي الدقيقة 42، نجح محمود عبد المنعم “كهربا” 
في تسجيل هدف لمنتخب مصر، بعدما استغل خطأ 
من مدافع المنتخب الكيني الذي أعاد كرة قصيرة 
لحارس مرماه، ليضعها “كهربا” بسهولة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، أجرى البدري تغييرين في الربع 
ساعة األولى بنزول الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمد 
النني بدال من حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، 
أداء  الكرة وتحسين  لالستحواذ على  في محاولة 
وسط الملعب، بعدما تطور أداء المنتخب الكيني 

الذي كان يسعى بجدية لتسجيل هدف التعادل.
وفي الدقيقة 67، تمكن بالفعل المنتخب الكيني من 
ميكاييل  التعادل عن طريق العبه  تسجيل هدف 
البديل  تمريرة خاطئة من  استغل  الذي  أولونجا 

محمد النني.
وحاول العبو منتخب مصر، الضغط الهجومي في 
الـ 20 دقيقة األخيرة للقاء من أجل تسجيل هدف 
التصدي  تمكن من  الكيني  الدفاع  الفوز، ولكن 
لكل المحاوالت المصرية، لينتهي اللقاء بالتعادل 

اإليجابي بهدف لكل منتخب.
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Le Parti libéral du 
Canada (PLC) 
a annoncé mer-

credi que son prochain 
congrès national aura 
lieu à Ottawa du 12 au 15 
novembre 2020.
«Suite à une campagne de 
réélection réussie qui s’est 
appuyée sur la plus vaste 
mobilisation de bénévo-
les de l’histoire de notre 
parti, j’ai hâte d’accueillir 
des libéraux provenant de 
tout le pays au Congrès 
national libéral de 2020 
à Ottawa», a dit la prési-

dente du PLC, Suzanne 
Cowan, par communiqué.
Cet événement sera 
centré sur la mobilisation 
des membres du PLC. 
Des allocutions de confé-
renciers de renom, des 
formations sur les tech-
niques de campagne et 
l’élection des membres du 
conseil national du parti 
seront au menu.
Le dernier congrès natio-
nal des libéraux fédé-
raux a eu lieu à Halifax, 
en Nouvelle-Écosse, en 
2018.

Le nouveau commis-
saire de l’UPAC doit 
expliquer les raisons 

qui l’ont poussé à aban-
donner l’enquête Justesse 
s’il souhaite maintenir la 
confiance des Québécois 
envers son institution, 
estime le premier ministre 
François Legault.
«Moi j’aimerais ça [que le 
commissaire s’explique], 
parce que les Québécois se 
posent des questions et il 
en va de la confiance de la 
population envers l’UPAC. 
Donc, je souhaiterais qu’il 
donne un peu d’explica-
tions. Mais c’est un orga-
nisme indépendant», a 
rappelé M. Legault dans 
les corridors de l’Assem-
blée nationale mercredi.
Le nouveau patron de 
l’UPAC, Frédérick Gau-
dreau, doit tenir une confé-
rence de presse à Québec 
mercredi dans le cadre du 
dépôt du rapport annuel de 

son organisme.
Enquête abandonnée
La semaine dernière, 
l’UPAC a annoncé, dans 
un communiqué laconi-
que, qu’elle abandonne son 
enquête Justesse, en cours 
depuis près de 10 ans. Celle-
ci visait des collecteurs de 
fonds libéraux soupçonnés 
d’avoir commis une fraude 
dans la vente et la location 
d’immeubles appartenant à 
la SIQ.
Les propos de M. Legault 
détonnent de ceux de sa 
ministre de la Sécurité 
publique. Mardi, Geneviève 
Guilbault affirmait plutôt 
faire confiance au commis-
saire et «à son discerne-
ment». «S’il juge qu’il ne 
peut pas donner davantage 
d’informations, on tient 
pour acquis que c’est parce 
que c’est le cas», avait-elle 
commenté.
Mâchurer aussi
Le premier ministre Legault 

aimerait également enten-
dre le commissaire Gau-
dreau sur les délais dans 
l’enquête Mâchurer, qui vise 
l’ancien premier ministre 
Jean Charest et l’ex-grand 
argentier du PLQ, Marc 
Bibeau. «Essayez-vous. Moi 
aussi, je trouve ça long», a 
lancé M. Legault aux jour-
nalistes.
Qui sont les hommes et les 
femmes derrière nos politi-
ciens?
Pour le reste, le premier 
ministre caquiste s’en 
remet au nouveau commis-

saire pour mener à bien les 
nouvelles enquêtes sur la 
collusion et la corruption 
au Québec, et éviter que 
celles-ci tombent à l’eau 
comme Justesse. «Il a les 
mains libres» pour faire les 
modifications nécessaires, 
croit M. Legault.
Est-ce à dire que l’échec 
de Justesse est lié à la 
gestion de l’enquête par 
le précédent commissaire 
de l’UPAC, Robert Lafre-
nière? «Il y a des questions 
sans réponses», convient 
M. Legault.

elressalanews@gmail.com  
fzemokhol@gmail.com   

www. el-ressala.com  

Pour vos annonce au 
Journal El Ressala

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

C’est dans son rapport annuel détaillé que le pres-
tigieux magazine « Global Finance » a annoncé 
le choix de M. Amer gouverneur de la Banque 

Centrale de l’Égypte, meilleur gouverneur de banque 
centrale au monde pour l’an 2019, parmi 94 gouver-
neurs de plus grandes banques centrales du monde.
D’ailleurs cet unique prix mondial n’est pas le premier 
pour M. Amer depuis qu’il est en poste de gouverneur 
de la Banque Centrale d’Égypte en 2015 alors qu’il a 
été choisi en 2017 meilleur gouverneur de banque cen-
trale en Afrique ainsi qu’au Moyen-Orient et meilleur 
gouverneur de banque centrale dans les pays arabes.
Reste à savoir, que c’est M. amer en sa qualité de gou-
verneur de la banque centrale d’Égypte qui a  imposé en 
novembre 2016 des réformes économiques importantes 
à l’économie égyptienne en commençant par libérer la 
livre égyptienne pour avoir un taux de change flottant 
de la livre par rapport aux devises étrangères et sur-
tout par rapport au dollar américain qui, à ce propos, 
a baissé de 18.50 livres en 2016 à 16.08 le 31 octobre 
2019.
D’autre part, le taux de change flottant de la livre 
égyptienne n’est pas le seul point positif  des réformes 
économiques de M. Amer  puisqu’il y a plus d’un sec-
teur de l’économie qui a enregistré des progrès tel que 
l’élimination du marché noir de la livre  égyptienne ce 
qui a fait grimper les sommes transférées par les égyp-

tiens à l’extérieur du pays à 
28.9 milliards de dollars en 
2018 et à 26.5 milliards en 
2019 pour placer l’Égypte 
2 années consécutives au 
5ème rang mondial après, 
la Chine, l’Inde, le Mexi-
que et les Philippines selon 
le classement de la Banque 
Mondiale.
Un autre résultat positif  des réformes économiques, 
c’est celui de la croissance du produit national brut 
(P.N.B.) qui a progressé de 2.5% en 2013 à 5.6% en 
2019 ,  pour ainsi placer l’Égypte au 3ème rang mon-
dial selon le « The Economist » du 13 juillet 2019.
De plus, les exportations ont augmenté de 3% pour, 
atteindre 29 milliards de dollars en 2018 – 2019 pendant 
que les revenus du tourisme ont fait un bond de 28% 
pour arriver à 12.6 milliards de dollars en 2018 -2019.
De son côté, l’inflation a chuté à 2.5%  en 2019 soit le 
plus bas taux d’inflation depuis 9 ans alors que le chô-
mage, montre à son tour, une baisse importante pour se 
placer à 7.5% en 2019 soit le plus bas taux de chômage 
depuis 6 ans.
Enfin, les réserves en devises étrangères de la banque 
centrale d’Égypte ont augmenté de 16 milliards de dol-
lars en 2014 à 45 milliards de dollars en 2019.

Global Finance : Tarek Amer, meilleur gouverneur 
au monde de banque centrale en 2019

Blanchet peu enthousiaste face au mouvement séparatiste 
de l’Ouest

Le congrès national du PLC se tiendra à Ottawa en 
novembre 2020

La «confiance de la population» est à risque, estime 
François Legault

Le NPD prêt à voter contre le discours du trône 
de Trudeau

Le chef  bloquiste Yves-François Blan-
chet a montré peu de sympathie, mer-
credi, pour le «Wexit», ce mouvement 
séparatiste qui se montre de plus en plus 
actif  dans l’Ouest canadien.
«S’ils essayaient de créer un État vert 
dans l’Ouest canadien, j’aurais peut-être 
été tenté de les aider, mais s’ils tentent 
de créer un État pétrolier, ils ne peuvent 
pas s’attendre à un soutien de notre 
part», a commenté M. Blanchet en sor-
tant d’une rencontre avec le premier 
ministre réélu Justin Trudeau à Ottawa.
La colère en provenance des Prairies 
se fait de plus en plus entendre depuis 
l’élection du 21 octobre, qui a chassé les 
libéraux de la carte électorale en Saskat-
chewan et en Alberta. Certains veulent même claquer la 
porte de la fédération canadienne et se sont fait connaître 
comme le mouvement du Wexit (contraction des mots « 
West » et « Exit » inspirée de l’expression « Brexit »).
Le meneur du groupe séparatiste en Alberta, Peter Dow-
ning, a récemment dit vouloir s’inspirer du Bloc qué-
bécois. Or, le leader Yves-François Blanchet a bien peu 
d’«enthousiasme» pour la volonté de l’Ouest canadien de 
trouver des marchés d’exportation à leur pétrole.
«À travers les canaux nationaux ou internationaux, nous 
continuerons à nous battre contre cette idée de vouloir de 
façon obsessionnelle extraire du pétrole du sol et d’ainsi 
contribuer au réchauffement planétaire», a-t-il dit.
M. Blanchet s’est toutefois empressé d’ajouter qu’il n’est 
pas la personne désignée pour dire aux sympathisants du 
Wexit quoi faire.
Rencontre avec Trudeau
Le chef  bloquiste a par ailleurs paru satisfait de sa pre-
mière rencontre avec le premier ministre Justin Trudeau 
depuis sa réélection à tête d’un gouvernement minori-
taire. Il s’est dit confiant qu’il y ait place à la collaboration.

«L’enjeu n’est pas que les libéraux ou le Bloc québécois 
fassent des gains. C’est que les Québécois fassent des 
gains», a-t-il lancé.
M. Blanchet a insisté, au cours de son tête-à-tête avec M. 
Trudeau, sur les indemnisations aux producteurs de lait, 
sur les transferts en santé et sur la bonification des pres-
tations aux aînés.
Il a par ailleurs rappelé que le Bloc souhaite qu’Ottawa 
cesse de verser des subventions aux énergies fossiles. «Le 
pétrole est en enjeu sur lequel un accord [entre nous] est 
difficilement possible, a convenu M. Blanchet. Par contre, 
les progrès en matière de luttes aux changements climati-
ques, c’est quelque chose auquel on peut collaborer.»
Le chef  bloquiste s’attend à ce que le discours du Trône 
du gouvernement libéral minoritaire, qui sera dévoilé le 
5 décembre, insiste sur des éléments consensuels afin de 
rallier l’ensemble des partis représentés à la Chambre des 
communes.
Le chef  bloquiste n’a pas voulu dire s’il avait discuté de la 
loi québécoise sur la laïcité avec M. Trudeau, faisant valoir 
que les détails de leur discussion sont de nature privée.
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Salah EL ACHKAR 

Je pense avec 

mes yeux  

Je pense avec mes yeux
Je vois un être merveilleux
Il dépend de lui-même,
C’est un être gracieux
 
Je pense avec mes yeux
Je construis des châteaux et je formule des vœux
Pour atteindre un objectif
Comme tout Auteur audacieux !

Ton image reste dans ma mémoire
Sans toutes fois perdre espoir
De ton sincère et cordiale amour  
Pour penser à toi avec mes yeux du matin au soir

Jean Paul Sartre avait bien dit
Honorablement je le redis
«  Je pense avec mes yeux  »
Il voyait l’invisible et il rebondit 

Pour décrire mon chagrin d’amour
Qu’il me blessait d’avantage tous les jours,
J’emprunte son agréable chemin.
Avec ma patience j’aurais un recours

Au bon Dieu qui ne laisse pas ses croyants
Puisque l’amour sème à tout vent
Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest
Même aux illettrés et aux Savants  

Si j’avais vu tes beaux yeux  
J’aurais pensé avec tes yeux
En me rendant surement aveugle
Rien que pour toi Mirna l’être merveilleux

Le chef  du Nouveau 
Parti démocratique 
(NPD), Jagmeet 

Singh, se dit prêt à voter 
contre le discours du 
trône de Justin Trudeau, 
prévu le 5 décembre pro-
chain.
«Nous sommes tout à fait 
ouverts à voter contre 
le discours du trône s’il 
n’inclut pas certaines des 
priorités que nous savons 
que les Canadiens ont 
besoin», a-t-il soutenu 
mercredi lors d’un point 
de presse.
Le premier ministre libé-
ral Justin Trudeau convo-
quera le 5 décembre les 
élus à la Chambre des 
communes afin de leur 
faire part des priorités de 

son gouvernement 
minoritaire. Son 
allocution fera par la 
suite l’objet d’un vote 
de confiance.
Jagmeet Singh a indi-
qué qu’il souhaitait 
entendre dans le dis-
cours du trône cer-
taines des priorités 
de son parti, dont 
un engagement pour 
l’assurance-médica-
ments universelle, 
une ouverture à amé-
liorer les soins dentaires 
et l’abandon de l’appel 
fédéral de la décision 
d’indemniser les enfants 
autochtones touchés par 
le système de protection 
de la jeunesse dans les 
réserves.

Le chef  néo-démocrate 
a également exigé des 
actions pour faire face aux 
changements climatiques. 
«Je veux voir dans le dis-
cours des engagements 
pour investir dans les 
énergies renouvelables, 
de cesser les subventions 

pétrolières [...]», a-t-il 
ajouté.
Jagmeet Singh doit ren-
contrer jeudi le premier 
ministre Justin Tru-
deau, qui organise cette 
semaine des face-à-face 
avec les chefs des partis 
d’opposition.

 (514) 961-0777 /  
(450) 972-1414 



     األهرامات المصرية هي سحر اآلثار المصرية 
وقبلة الزوار والسائحين لمصر عبر العصور واألزمان. 
وسحرت األهرامات بعظمتها وجاللها وجمالها األخاذ 
األبصار والعقول وهامت في أسرارها القلوب. وبحث 
الجميع عن أسباب عظمتها وتفردها. وزادت عظمة 
لهم.  تقديًسا وتكريًما وتعظيًما  بنائها  أصحابها بسبب 
غير أن الفضل األول في بناء هذه األهرامات الساحرة 
المعجزة يرجع إلى عبقرية الهندسة المصرية الفريدة 
وعظمة المهندسين المصريين العظام. وال يمكن لنا أن 
ننسى جهد وإبداع وعبقرية المهندسين المصريين القدماء 
العباقرة أمثال إيمحتب وحم إيونو وعنخ حاف. وفي 
السطور التالية، نلقي الضوء على أولئك المهندسين العظام 
الذين شادوا هذه األهرامات الخالدة على وجه الزمان. 

إيمحتب

المهندس العبقري إيمحتب هو أول نسل تلك الساللة 
المباركة من المهندسين المصريين العباقرة. لقد عاش 
الملك  عهد  في  العبقري  المهندس  إيمحتب  المهندس 
زوسر. وقصة حياته مدهشة. وإنجازاته تفوق الوصف. 
وتوضح العالقة القوية بين ذلك الملك وذلك المهندس 
أهمية وجود صالت قوية تربط بين رجل الدولة ورجال 
بالطه العظام. ومن الجدير بالذكر أنه ليس المهم أن 
يكون المرء وحده عظيًما حتى يكون قائًدا ناجًحا فًذا 
يذكره التاريخ أبد الدهر، لكن المهم أن يحيط المرء نفسه 
بعدد من العباقرة الذين يسهرون على تحقيق أحالمه 
النيرة وينفذون خططه  باألفكار  وطموحاته ويمدونه 
غير المسبوقة ويطورون الواقع متجاوزين الممكن إلى 
سماوات المستحيلة الرحيبة والبعيدة. وهكذا كان الحال 
في حالتنا هذه، حينما كتب القدر أن يعيش ذلك المهندس 
العبقري إيمحتب )والذي يعني اسمه »الذي يأتي في 
الملك »زوسر«  األسطوري  ملكنا  في عهد  سالم«( 
العظيم، من أوائل ملوك األسرة الثالثة الفرعونية في 
الذي  المنفي«؛  »العصر  أو  القديمة،  الدولة  عصر 
أُطلق عليه هذا االسم بسبب اتخاذ ملوك هذا العصر 
من العاصمة »منف« الحًقا )»إنب حدج« في زمن 
الملك زوسر( مقًرا لحكمهم، أو ما يعرف بـ«عصر 
بناة األهرام«؛ نظًرا لما بناه ملوك هذا العصر الذهبي 
التقدم  العظام من أهرام ليس لها مثيل ال تشهد على 
الهندسي والفلكي والمعماري فحسب، بل تشهد أيضا على 
عظمة وعبقرية المصري القديم الذي عزف سيمفونية 
رائعة كي يدير منظومة العمل التي ساهمت في بناء 
هذه العجائب المصرية الفريدة باقتدار ما بعده اقتدار.

وإذا نظرنا إلى فترة حكم ذلك الملك زوسر أو »جسر«، 
والذي يعني اسمه »المقدس«، أو »نثري خت« أي 
»مقدس الجسد«، نجد أنه حكم مصر حوالي 21 عاًما 
تقريبا منذ 2648-2667 قبل ميالد السيد المسيح عليه 
السالم. وكان هذا الملك من الملوك القالئل المهمين في 
تاريخ مصر الفرعونية. واستقر به المقام في العاصمة 
»إنب حدج«، وأراد أن يشيد أثًرا مهًما؛ فهداه تفكيره، 
بمعاونة المهندس إيمحتب، إلى بناء الهرم المدرج في 
منطقة سقارة األثرية )جبانة العاصمة المصرية القديمة 
العريقة »منف« الحًقا(، كي يكون أول هرم يُبنى في 
في  واسع  نطاق  على  الحجر  من  بناء  وأكبر  العالم 

تاريخ البشرية. 
وكان السبب في تحقيق وإنجاز ذلك البناء المعماري 
وبدأ  إيمحتب.  العبقري  المعماري  المهندس  المعجز 
الملك العظيم زوسر التفكير في أن بناء أثر معماري 
فريد كي يكون عالمة على عصره وبداية لفترة جديدة 
من تاريخ مصر المبكر وأن يكون رمًزا مميًزا له عبر 
العصور، فدعا في طلب رجل دولته المهندس المعماري 

النابغة إيمحتب.
 وتبدأ القصة في عاصمة 
حكم الملك زوسر، مدينة 
الخالدة،  حدج«  »إنب 
حين جلس الملك زوسر 
في بهو قصره الفخم يفكر 
لياًل، فدخل إليه قائد حرس 
يخبره  الملكي  القصر 
الدولة  رجل  بحضور 
المعماري  المهندس 
إلى  إيمحتب  العبقري 
باب القصر يطلب الدخول إلى حضرة الملك العلية. 
وكان  الملكية.  إلى حضرته  بالدخول  الملك  له  فأذن 
إيمحتب يفكر طوال الوقت منذ أن ترك بيته في األمر 
الوقت  هذا  في  دعوته  على  الملك  حمل  الذي  الجلل 
المتأخر من الليل خصوًصا أنه كان مع الملك طوال 
اليوم يتناقشان في عدد من أمور وفنون إدارة الدولة. 
وما أن دخل إيمحتب إلى حضرة مواله حتى ألقى التحية 
على ملكه المقدس، فأمره صاحب الجاللة بالجلوس ثم 
بدأ في مفاتحته في أمر بناء مقبرة لجاللته تكون معجزة 
ليس لها مثيل من العصور السابقة وكي يسر ويسعد 
بها فؤاد الملك، ويُضرب بها المثل من قبل األجيال 
التالية، وتكون مثار إعجاب الالحقين من أبناء األمة 

المصرية العريقة. 
وأعطى الملك لمهندسه العبقري فترة قصيرة كي يفكر 
ويعرض على جاللته ما توصل إليه من أفكار معمارية 
إيمحتب  الملك زوسر وبعبقرية  بعظمة  تليق  مدهشة 
الفذة. وبعد فترة قصيرة، عاد إيمحتب بفكرة بناء هرم 
مدرج لمواله الملك المعظم. وكانت تلك فكرة لم يسبقه 
أحد إليها، واتخذ من الهرم فكرة للصعود عليه كسلم 
يترقى إلى عالم السماء. ففرح الملك جًدا بهذه الفكرة. 
وأصدر أوامره لكل مؤسسات الدولة بأن توفر للمعماري 
العبقري إيمحتب كل ما يحتاج إليه كي يتمكن من بناء 

ذلك البناء الهرمي الجديد والفريد. 
وبهمة ونشاط ليس لهما مثيل، أشرف المهندس العبقري 
وأجزاء  الملك زوسر  بناء هرم مواله  إيمحتب على 
مجموعته الهرمية المختلفة. واستخدم المهندس العبقري 
إيمحتب الحجر في تلك المجموعة الهرمية المبكرة على 
نطاق واسع لم يستخدمه معماري مصري من قبل. كما 
نجح في تنفيذ عناصر العمارة النباتية واللبنية السابقة 
في العمارة بالحجر على نطاق واسع في مجموعة الملك 
زوسر، فضاًل عن تحويل مقبرة مواله الملك زوسر 
المقدس من مصطبة ذات مصطبة واحدة إلى هرم مدرج 
متعدد الدرجات تبلغ ست درجات من الحجر. واكتملت 
عناصر الهرمية الخاصة بملكنا زوسر، وصارت واحدة 
من أروع المجموعات الهرمية من عصر الدولة القديمة 
وتفهمه  إيمحتب  المعماري  المهندس  عبقرية  بفضل 

ألوامر ورغبات مواله الملك المحبوب زوسر.
وكان من مكارم إيمحتب العديدة التي ال يمكن نسيانها 
أن حدث في العام الثامن من عهد الملك زوسر، أغلب 
الظن، أن عز فيضان نهر النيل العظيم؛ فقلت الحبوب 
والمحاصيل الزراعية، وشعر جميع أهل مصر بوطأة 
وعظم أمر المجاعة التي لحقت بالبالد. وساد الحزن 
القصر الملكي. وأخذ الملك المحبوب في البحث عن 
أسباب ذلك الجوع الذي حل ببالده العظيمة ذات الرخاء 
القديم؛ فدعا إلى حضرته الملكية، أيًضا، رجل الدولة 
إلى  يتعرف  أن  منه  الملك  إيمحتب وطلب  المحبوب 
منابع نهر مصر الخالد واإلله الذي يتحكم فيه؛ فاختلى 
الملك  إلى  وبأوراقه. ورجع  بنفسه  إيمحتب  العبقري 
زوسر وأخبره بأن مدينة إلفنتين )في مواجهة مدينة 
أسوان الحالية في جنوب مصر( هي التي يتجمع عندها 
النهر وتتحكم في مائه. فقام الملك زوسر على الفور 
بتقديم القرابين آللهة وإلهات المنطقة. وحينما نام الملك 
زوسر في تلك الليلة العصيبة، جاء إليه اإلله خنوم، 
سيد منطقة إلفنتين، في المنام قائاًل: »أنا خنوم الذي 
خلقك، أنا الذي أؤيدك، أنا الذي خلق األرض، وأعطيت 
أنا نون العظيم  الناس المعابد...،  األحجار، فبنى بها 
)المحيط األزلي(، أنا الفيضان....«. ولما استيقظ الملك من 
نومه، أدرك عظمة وأهمية منطقة إلفنتين ورب أربابها 
المعبود الخالق، الرب خنوم؛ فأمر الملك بتخصيص عدد 
كبير من أوقاف وخيرات المنطقة لإلله خنوم ومعبده 
وكهنته. وأصدر الملك أمًرا ملكًيا يخاطب فيه المعبود 
خنوم بحدود األوقاف الملكية التي رصدها الملك إللهه 

المبجل الرب خنوم.
ومن أفضال إيمحتب على الديانة الشمسية في عصر 
ازدهرت  أن  القديمة،  الدولة  أو عصر  األهرام،  بناة 
»مدينة  أي  »هليوبوليس«  )أو  أونو  مدينة  كذلك 
الشمس« باللغة اإلغريقية وهي المطرية وعين شمس 
في شرق القاهرة حالًيا( في عهده ملكه المقدس الملك 
زوسر بفضل العبقري إيمحتب الذي حمل لقب »كبير 
الرائيين« أي المتطلعين للسماء لرصد حركة النجوم 
والكواكب واألفالك في مدينة أونو؛ وفي ذلك ما يدل 
على تبحر إيمحتب في علم الفلك أيًضا. وتقلد إيمحتب 
عدة مناصب مهمة في الدولة المصرية القديمة. وكان 
من بينها، مسجل الحوليات، وأمين أختام الوجه البحري، 
الملكي«.  »القصر  أي  العظيم  البيت  والمسؤول عن 
وكان األول لدى الملك والتالي للملك. وحمل عدًدا من 
الكاتب  وكان  الوراثي.  األمير  مثل  الشرفية  األلقاب 

الملكي. وكان المسؤول عن البنائين. 
وهناك قاعدة تمثال للملك زوسر مصنوعة من الحجر 
أنها  إلى  القطعة  هذه  أهمية  وترجع  الملون.  الجيري 
تصور الملك زوسر وهو يطأ بأقدامه األقواس التسعة 
قدم  وأمام  التقليدين،  التسعة  مصر  أعداء  تمثل  التي 
الملك توجد ثالثة من الطيور )»رخيت«( التي ترمز 
إلى الشعب المصري. وكان الغرض من ذلك التصوير 
والمسيطر  القوي  بأنه  زوسر  الملك  إظهار  الرمزي 
بداخل مصر القديمة وخارجها على البالد المجاورة 
لها. أما األهمية الثانية لهذه القطعة فترجع إلى كتابة 
اسم وألقاب إيمحتب جنًبا إلى جنب اسم الملك زوسر. 
وتعد هذه هي المرة األولي التي يُكتب فيها اسم وألقاب 
شخص من عامة الشعب المصري القديم بجوار اسم 
الملك؛ إذ كان جميع ملوك عصر الدولة القديمة مقدسين 
وبمثابة اآللهة على األرض؛ لذا لم يكن مسموًحا ألي 
شخص أن يضع اسمه أو ألقابه على أية قطعة ملكية 

إلى جوار اسم الملك المقدس.
ونظًرا إلعجابه الشديد به باعتباره مثله األعلى والمثل 
األعلى لكل المهندسين المعماريين الفراعنة، شيد المهندس 
المعماري األشهر سننموت، باني معبد الدير البحري 
فوق  إيمحتب  للمهندس  للملكة حتشبسوت، مقصورة 
الدير  معبد  األشهر،  ملكته  لمعبد  العلوي  المسطح 
البحري بالبر الغربي لمدينة األقصر. وكان الطبيب 
العظيم الذي تم تقديسه في العصور المتأخرة. وكان 
المصريون القدماء يفتخرون بمهارة إيمحتب التي ليس 
لها مثيل في الطب واألدب والكتابة والعمارة على مر 
العصور. وانتشرت صناعة التماثيل البرونزية المكرسة 
له في عصور الحضارة المصرية المتأخرة. واُعتبر 
اإلغريق  عند  الطب  لرب  مساوًيا  إيمحتب  المهندس 
اإلله »إسكيلبيوس«. وكان الكتبة والمثقفون في مصر 
القديمة يعتبرون ربهم ومثلهم األعلى؛ لذا كانوا يتمتمون 
باسمه، ثم يهمون بسكب قطرات من الحبر على أوراق 
البردي قبل البدء في عملية الكتابة المقدسة تبرًكا به 

وتخليًدا لذكراه العطرة وسيرته المبجلة.
ولعل خير وأهم آثار إيمحتب اإلبداعية الخالدة دوًما 
وأبًدا هي المجموعة الهرمية الخاصة بالملك العظيم 
زوسر صاحب الهرم المدرج بسقارة وفاتح عصر بناة 
األهرام، ذلك العصر وصل إلى قمة العمارة الهرمية 
الملك األسطوري خوفو وهرمه األكبر في  في عهد 
الباقية من عجائب  الواحدة  العجيبة  الذي يعد  الجيزة 
العالم القديم، وكانت البداية مع الملك زوسر ومهندسه 
العبقري إيمحتب صاحب هذا المتحف المهم والفريد 
من نوعه. وفي النهاية، فإن التحية واجبة للملك زوسر 
والمهندس المعماري العظيم إيمحتب اللذين خلدا اسمهما 
عبر الزمن بعدد من األعمال المميزة التي تشهد على 
عبقرية اإلبداع وروعة األداء بين الملك الحكيم ورجل 

الدولة األمين.
حم أيونو

أشهر  من  واحًدا  إيونو  حم  العبقري  المهندس  يعتبر 
المعماريين في مصر الفرعونية والعالم القديم والتاريخ. 
ويعني اسمه »خادم إيونو« أي »خادم مدينة إيونو« أي 
مدينة هليوبوليس مدينة الشمس، وهي منطقة المطرية 
وعين شمس في محافظة القاهرة، وذلك نظًرا ألهمية 
مدينة الشمس في تلك الفترة من عصر الدولة القديمة 

وعصر بناة األهرام.
وكانت مشاركة حم إيونو في بناء المشروع المعماري 
الجبار، هرم الجيزة األكبر، من أهم إنجازاته المعمارية 
في حياته العملية الطويلة التي ساهم فيها في نهضة 

مصر الفرعونية من الناحية المعمارية. 
ومن الجدير بالذكر أن حم إيونو، كمشرف على األعمال 
الهرم  العظيم، صاحب  الملك خوفو  الملكية في عهد 
األكبر، قد ساهم في بدايات بناء الهرم األكبر، غير أن 
بناء الهرم قد تم على أيدي المهندس المعماري المعروف 

عنخ حاف الذي كان أيًضا المهندس المعماري للهرم 
الثاني بالجيزة الخاص بالملك خفرع، وذلك وفًقا لبرديات 
الذي اعتبره  الذي االكتشاف األثري  وادي الجرف، 

أعظم اكتشاف أثري في القرن الحادي والعشرين.  
وتوجد مقبرة حم إيونو في جبانة الجيزة وهي من أكبر 
وأشهر وأهم وأضخم المقابر الموجودة في هذه الجبانة. 
وحم إيونو هو واحد من أفراد العائلة المالكة، وهو ابن 
األمير نفر ماعت وزوجته »أتات« التي توجد مقبرتهما 

في منطقة ميدوم في بني سويف.   
ويعد تمثال حم إيونو الموجود حاليًا في متحف هلدسايهم 
في ألمانيا واحًدا من أروع اإلبداعات الفنية في مصر 
الفرعونية. وهو تمثال يمثل حم إيونو جالًسا في هيئة 
في  الفنية  العالمات  أهم  كأحد  مترهل  بجسد  طبيعية 
المدرسة الواقعية في فن النحت في مصر الفرعونية 
قاطبة. وسوف يظل اسم المهندس العبقري حم إيونو 
إعجازه  بسبب  كله  والعالم  ذاكرة مصر  في  حاضًرا 
الهندسي والمعماري والعجيبة الوحيدة الباقية من عجائب 

العالم القديم، هرم الجيزة األكبر.  
عنخ حاف

المهندس عنخ حاف هو المهندس الذي أكمل بناء هرم 
لبرديات  وفًقا  إيونو  حم  المهندس  بعد  األكبر  الجيزة 
وادي الجرف. ومن أبرز البرديات المكتشفة في وادي 
الجرف مجموعة قطع يزيد بعضها في عرضه على 
50 سنتيمتًرا، تكتسب نصوصها أهمية كبيرة حيث إنها 
تقرير يومي بأنشطة أحد كبار الموظفين المسؤولين 
من العاصمة منف، وهو مسؤول عن أحد عن فرق 
العمل الفنية في الموقع، وهو المفتش »مرر«، والذي 
كان يقود فريق عمل مكوًنا من عدد كبير من الرجال. 
وأمدت البرديات بمعلومات عن ثالثة أشهر من حياة 
»مرر« الوظيفية، مما جعلنا نعرف الكثير من األمور 
عن حياة الموظفين في عصر األسرة الرابعة، ومنها 
قيام فريق العمل بنقل كتل الحجر الجيري من محاجر 
طرة على الضفة الشرقية للنيل إلى هرم خوفو عبر 

نهر النيل وقنواته.
ونص البردية يظهر فيه الشهر في شكل سطر كبير 
باعتباره عنواًنا، وتحته في أسطر رأسية خطوط تمثل 
خانات تفصل بينها، تبدأ برقم اليوم، وتحته في سطرين 
رأسيين، تقرير بالنشاط الذي أداه فريق »مرر« في 
هذا اليوم. ويشير كثير من األنشطة إلى أعمال مرتبطة 
قطع  وعمليات  األكبر  الهرم  في  اإلنشائية  باألعمال 
أحجار الحجر الجيري الجيد من محاجر طرة والمعصرة 
والتي كانت تستخدم في كسوة الهرم. وتشير اليوميات 
أيضاً لتفصيالت ووصف لعملية نقل الكتل الحجرية 
من موقع المحاجر، »را ستاو الجنوبية« و«راستاو 
الشمالية« لمكان إقامة الهرم عبر نهر النيل والقنوات 
والترع المرتبطة به. وتشير نصوص البردية إلى أن 
هذه الكتل كانت تستغرق عملية تسليمها عدة أيام لمنطقة 

»آخت خوفو«، وهو اسم هرم الملك خوفو. 
وتشير تقارير »مرر« لمرور معظم اإلجراءات التنفيذية 
بمركز إداري هو »را-شي-خوفو« والذي يبدو أنه كان 
مركًزا لوجستًيا تتوقف عنده فرق العمل قبل تسليم ما 
يحملونه في منطقة هضبة الجيزة. وتشير النصوص 
إلى أن هذا المركز اللوجستي كان تحت إشراف أحد 
كبار موظفي الدولة، وهو المهندس العبقري »عنخ- 
وكان  للملك »خوفو«،  شقيق  أخ غير  وهو  حاف«، 
المشرف على كل األعمال الملكية. وتؤكد هذه اليوميات 
أنه ربما كان يقوم بأعمال الوزير والمهندس المسؤول 
عن المشروع القومي إلقامة الهرم في مراحله األخيرة. 
وبالتأكيد كان الهرم في مراحل إنشاءاته األخيرة مع 
اقتراب نهاية حكم الملك »خوفو«. ويبدو أن ما يفسر 
وجود مثل هذه التقارير المهمة في وادي الجرف أن 
نفس فرق العمل التي كانت تعمل في البرامج اإلنشائية 
للمقابر الملكية كانوا مسؤولين عن مشروعات الدولة 
األخرى، ومنها أعمال وادي الجرف. وربما كانت هذه 
الفرق الموجودة في الموقع معنية بإحضار النحاس من 
مناجم النحاس بجنوب سيناء، وهو النحاس المستخدم 
في تصنيع أدوات كانت تستخدم في األعمال اإلنشائية 
بالهرم. ويعد ميناء وادي الجرف من أهم الموانئ في 
مصر القديمة حيث انطلقت منه الرحالت البحرية لنقل 
النحاس والمعادن من سيناء إلى الوادي. وبعد ذلك قام 
ومغاراته  الميناء  موقع  غلق  بعملية  وفريقه  “مرر« 
بكتل حجرية ضخمة. وكان هذا في العام الـ 27 من 
حكم خوفو، وهو تاريخ يرتبط بتوقف أعمال استخراج 
النحاس والفيروز من مناجم جنوب سيناء، وربما يرتبط 

بتاريخ انتهاء األعمال في إنشاء الهرم.
لقد أكمل المهندس عنخ حاف بناء الهرم األكبر ثم انتقل 
إلى بناء هرم الجيزة الثاني الخاص بابن أخيه الملك 
خفرع، فأبدع في تصميمه وتنفيذه مثلما أبدع في بناء 
بتمثال  الجميلة  الفنون  األكبر. ويحتفظ متحف  الهرم 
نصفي للمهندس عنخ حاف يمثله في هيئة طبيعية من 
أروع ما يكون ويكاد ينطق من روعة اإلبداع الفني.

بعدد  األهرامات  عصر  في  الفرعونية  مصر  حفلت 
كبير من المهندسين العباقرة الذين نفذوا تلك األعمال 
المعمارية الخالدة التي أذهلت العالم منذ بنائها، وما تزال 
تذهل العالم كله إلى اآلن. وهذا يوضح حقيقة أن هذه 
هي مصر، أرض الحضارة واإلبداع وفجر الضمير. 

وهذه هي مصر التي علمت العالم كله. 

أدب وثقافة Vendredi 15 novembre 2019
الجمعة  15 نوفمبر 2019

مهندسو األهرامات
بقلم: د. حسين عبد البصير

مدير متحف اآلثار والمشرف على مركز 
د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية   تكلمُت طوال السلسلة الطويلة من المقاالت التي نُشرت في هذا المكان عن الكثير من 

أتناول بعض  اليوم سوف  المسيح بكل وضوح، ولكن  إلوهية  التي تؤكد  الجوهرية  النقاط 
األدلة التي ال يمكن ألي إنسان يريد أن يعرف هللا أن يتجاهلها خاصة بموت وقيامة السيد 

المسيح له كل المجد، ومنها أدلة تاريخية وأخرى أثرية وعقلية وروحية.
-1  أدلة تاريخية:

أ - وجود االعتقاد بقيامة المسيح منذ القرون األولى: حمل التاريخ الحديث إلينا الكثير 
من الكتب التي صدرت في القرون الثالثة األولى والتي ذكر فيها حادثة قيامة السيد 
الذين  المسيحيين  المعرفة لدى جميع  المسيح من األموات وبأنها كانت معروفة كل 

عاشوا في هذه القرون.
الثالث  اليوم  .. وقام في  تألم ألجل خطايانا  المسيح  القديس أغناطيوس »إن  قال  وقد 

ألجل تبريرنا«.
وقال بوليكاربوس »من ينكر قيامة المسيح فهو من اتباع الشيطان« ألن من ينكر موت 
المسيح وقيامته ينكر كفاية كفارته، ومّن ينكر هذا الحدث ال يكون له خالص أو قبول 

أمام هللا.
ب - عيد القيامة: إن الذين اعتنقوا المسيحية من اليهود أهملوا أعيادهم التي امرهم هللا 
باالحتفال بها في العهد القديم واخذوا يحتفلون بداًل منها بعيد القيامة وكانوا يُطلقون عليه 
المسيح من جهة كونه  إلى  لم يكن إال رمزاً  اليهودي  الفصح  الفصح .. ألن عيد  عيد 
فدية عن الذين يؤمنون به إيماناً حقيقياً وكون السيد المسيح قد قام من بين األموات أثناء 

احتفاالت عيد الفصح اليهودي.
-2 أدلة أثرية على قيامة المسيح: ومنها

أ - القبر الفارغ: وجود القبر الفارغ الذي ُدفن فيه السيد المسيح حتى اآلن والذي زاره 
ويزوره الكثير من المسيحيين في كل عام منذ القرون األولى وخلو هذا القبر المذكور 
من جسد المسيح منذ اليوم الثالث لموته وعدم العثور على أثر لهذا الجسد في آي مكان 
على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها كهنة اليهود ورؤساء الرومان في هذا السبيل 
للقضاء على اسم المسيح.. وهو دليل واضح على قيامة السيد المسيح من األموات وعلى 

صعوده بعد ذلك السماء كما جاء في الكتاب المقدس.
ب - ُنسخ الكتاب المقدس األثرية : وهناك الكثير من نُسخ الكتاب المقدس التي يرجع 

تاريخ صدورها ووجودها إلى القرون األولى وأهم هذه النُسخ:
-1النسخة األخميمية: ويرجع تاريخها للقرن الثالث وتم اكتشافها في أخميم )مصر( 

سنة 1945م بواسطة العالَّمة شستر بيتي .. وهي محفوظة حتى اآلن في لندن.
اكتشفتها  الرابع وقد  القرن  قبل  إلى ما  تاريخها  -2 ُنسخة سانت كاترين:  ويرجع 
بعثة أمريكية بمساعدة أساتذة مصريين من جامعة االسكندرية حالياً )فاروق سابقاً( 

سنة 1950م
اكتشفها تشندروف سنة  الرابع وقد  للقرن  تاريخها  السينائية: ويرجع  الُنسخة   3-

1884م وتم إيداعها في مكتبة بطرسبرج ثم بيعت للمتحف البريطاني سنة 1935م
الرابع وكانت محفوظة في مكتبة  للقرن  تاريخها  ويرجع  الفاتيكانية:  الُنسخة   4-
الفاتيكان لكن مع اقتحام نابليون اليطاليا نقل هذه النسخة إلى باريس ليدرسها علماؤه 

هناك.
بالمتحف  الخامس ومودعة اآلن  للقرن  تاريخها  النسخة االسكندرانية: ويرجع   5-

البريطاني 
-6 النسخة االفرائمية: ويرجع تاريخها للقرن الخامس ومودعة في متحف باريس.

وقد قارن كثير من العلماء هذه النُسخ بالكتاب المقدس الموجود بين أيدينا اآلن ولم 
يجدو اختالفاً في موضوع ما األمر الذي يدل على مصداقية حادثة قيامة السيد المسيح 

من الموت الواردة بهذا الكتاب بصورة حقيقية.
هذا بخالف الصور والنقوش األثرية القديمة التي تم العصور عليها ويعود تاريخها للقرنين 

األول والثاني وتدل على قيامة السيد المسيح من بين األموات.
هذا بخالف المعموديات األثرية القديمة والتي يعود تاريخها للقرن األول وما بعده والتي كان 

يغطس في مائها كل من كان يريد اعتناق المسيحية.
إلى هنا عزيزي القارئ أتركك بسالم هللا وحتى العدد القادم من الرسالة الستكمال استعراض 

البقية المتبقية من األدلة اليقينية على قيامة السيد المسيح له كل المجد من بين األموات.

هل املسيح هو اهلل؟؟
بقلم:  االب / فريدريك اليسوعي

الجزء الثالث عشر

بقلم: سونيا الحداد

لبنان… أي قدر لك!

150 عاما  احتفالية ثقافية مبرور 
على افتتاح دار األوبرا

الحلم.  حلم يحمل  ُولدت من رحم     
قلبه وروحه وفكره.   في  الدائمة   شعلته 
حّل.  وحيثما  دياره  في  نورا  ينشرها 
ارضك المقدسة قدرها قدر الفينيق يحلق 
جمااًل الهيا يقبل الشمس، يحترق في نار 
والحرية، ومن  الكمال  الى  توقه وعشقه 
متألقة، أعجوبة  دّرة  يولد  آلجمر  رماد 
اقتنائها.   يودون  الجميع عليها  يتهافت 

ثمنا باهظا يدفعه كل من ولد نصف اله!
وتحاول  تتخبط  وطني،  يا  انت  اليوم 
من  ثورة عطرها  جمر  من  النهوض 
تلّوح فخورة  فينيقية  أميرة  عطراألرز، 
لبنانية، وشاح يسقط جميع  ألوانه  بوشاح 
الدولية والمحلية. يحمله أطفالك،  األقنعة 

بعودة  يحلمون  شبابك ومن شاب رأسهم 
أنشودة النسيم. نسيم الحياة األبدية!

المنتظر.   اليوم  اليوم هو  يا وطني،  نعم 
البصيرة والبصر. تجمعنا  انجالء  يوم 
وحدة الهوية وجذورنا اللبنانية. إنه نقطة 
المخاض  بعدها.   التي ال عودة  التحول 
ولكنك  كبير  الرهان  وخطير،  عسير 
ندرت أن ال تكون مربط خيل ألحد، وال  
إمارة فقيه أو دير أو منتظر.   انت ستولد 
مدنًيا معتوقا متحرًرا من خفافيش  لبنانًيا 
باعوك  الذين  دماءك،  الذين مصوا  الليل 
جثتك.   على  ورقصوا  فضة  بأربعين 
اإليمان ومذهبك وحده  قلبك  ستولد وفي 
بأن  ثقة   انا مؤمنة وكلني  اإلنسان… 

اليوم،  بعد  ابدا  تتوقف  لن  المسيرة  
العذاب  بجمر  اكتووا  الذين  أبناؤك  وأن 
بحكمة  معك  ويتعاملون  سيتوحدون  
تخولهم إيجاد أنجع الحلول وأسلمها التي 
األمان والسالم.  سالم  بر  الى  تقودهم 
بعد  يرحل  يدعوه  لن  يستحقونه وبجدارة 

اليوم. 
جوهرك،  يسلبك  أن  ألحد  يمكن  آل 
تلك  األزلية.  ستبقى  مصيرك ومهمتك 
الشرق والغرب.  تتوسط  التي  المنارة 
الحرية  الى  يتوق  قبلة كل من  ستبقى 
النهاية  انت في  أبوا،  أم  والحياة.  شاءوا 

المنتصر!

 بقلم: الكاتب الصحفي 
مجدي بكري / مكتب القاهرة

 .. قطعة احلجر 
والسر اإلهلى؟!

  لفتت انتباهى قصة رأيتها مصادفة على شبكة التواصل االجتماعى، ربما 
تقول   .. يتأمله  أن  إنسان  يحتاج كل  تكون خيالية ولكنها تحمل معنى عميقا 
القصة: »يوما ما سأل فتى والده: ما قيمة حياتى؟.. وبدال من أن يجيب عليه 
طلب منه أن يأخذ إحدى الصخور التى يمتلكها والده وأن يذهب بها إلى السوق، 
وإذا سأله أحد عن ثمنها فما عليه إال أن يرفع أصبعيه )السبابة والوسطى( وأن 
يعود ليقول له رد الفعل .. فذهب الفتى إلى السوق وطلبت منه سيدة عجوز 
لها  أشار  فلما  لوضعها فى حديقتها،  تحتاجها  إنها  له  وقالت  الصخرة  شراء 
بأصبعيه قالت له: تريد دوالرين ثمنا لها؟ فلم يجبها وعاد إلى والده وقص عليه 
ما حدث... فقال له: إذن اذهب بنفس قطعة الحجر هذه إلى متحف األحجار 
الفتى ولما سألوه عن سعرها رفع أصبعيه  واعرض عليهم شراءها، فذهب 
فقالوا له: تري د مائتى دوالر ثمنا لها؟ فلم يجب وعاد إلى والده وأخبره بما 
حدث فطلب منه أن يذهب إلى أحد التجار الذى يشترى األحجار الثمينة، وأن 
يعرض عليه شراء قطعة الحجر فلما رآها صاحب المتجر وفحصها بعناية 
سأل الفتى عن سعرها فأشار له بأصبعيه فقال له: انها قطعة نادرة .. تريد 
له:  فقال   .. ما حدث  ليفهم  لوالده  وعاد  الفتى  يرد  فلم  لها؟  ثمنا  دوالر  ألفى 
قطعة الحجر هذه عندما عرضت فى مكانها المناسب فانها تم تقديرها بالسعر 
المناسب، باعتبارها قطعة ألماس ولكن عندما عرضت فى المكان الخطأ فقد 

تم تقديرها بأبخس ثمن باعتبارها مجرد قطعة حجرية.
وأنت هكذا.. لديك طاقة جبارة .. وكنز دفين .. ومواهب ال يملكها أحد غيرك 
.. ألننا جميعا مختلفون .. فعندما نفخ هللا من روحه فى بداية الخليقة فى الطين 
فنشأ أبونا آدم عليه السالم، سكنته بعضا من روح هللا .. وتناسل الخلق جيال 
بعد جيل .. وظلت هذه الروح تنتقل من األجداد الى اآلباء الى األحفاد حتى 
وصلتنا وسكنت كال منا .. فهى السر اإللهى الذى احتفظ هللا عز وجل به لنفسه 
ولم يخبر به أحد من خلقه .. هللا أقرب إلينا من حبل الوريد .. ونحن أقرب ما 

نكون اليه ونحن ساجدون .. 
أنت ستكون كما تريد لنفسك .. هل تريد أن تكون قطعة حجر يتقاذفها األطفال 
الناس قدرها وقيمتها وتوضع فى  ألماس يعرف  أن تكون قطعة  .. أن تريد 

مكانها المناسب .. اسع دائما لما تريد.

  قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار األوبرا، إنه بمناسبة مرور 150 
عاما على افتتاح األوبرا الخديوية، تقام احتفالية كبرى مساء الخميس المقبل 
على المسرح الكبير، تكرم خاللها وزيرة الثقافة 12 شخصية من رواد فنون 
األوبرا هم الجيل األول من عارضات الباليه في مصر: سونيا سركيس ــ 
مايا سليم ــ ودود فيظي ــ علية عبدالرازق – الدكتور شريف بهادر العميد 
األسبق للمعهد العالى للباليه – الدكتور عصمت يحيى الرئيس األسبق ألكاديمية 
البلتاجي  جابر  الدكتور  الباريتون  المصريين  األوبرا  مغنيي  ونواة  الفنون، 
أستاذ الغناء األوبرالي بأكاديمية الفنون، والدكتورة نبيلة عريان، والدكتورة 
عواطف الشرقاوي، والدكتور ألفى ميالد، والدكتورة عفاف راضي، ومارسيل 
متي أول عازفة بيانو مصرية وأول رئيس قسم لآللة بمعهد الكونسيرفتوار.

وأشار إلى أن برنامج االحتفالية يتضمن فيلما وثائقيا عن األوبرا الخديوية 
وتاريخها وأهم الفنانين والعروض التي قدمت على مسرحها، إلى جانب فقرات 
فنية يقدمها كل من فرق أوبرا القاهرة، باليه أوبرا القاهرة، كورال إكابيال 
الصعيدي،  أحمد  المايسترو  بقيادة  السيمفوني  القاهرة  أوركسترا  بمصاحبة 

من إخراج حازم طايل، وتضم مقتطفات من أهم األوبرات الكالسيكية العالمية منها 
ريجوليتو، كارمن، دون كيشوت، الترافياتا، إلى جانب عدد من األعمال الموسيقية 

الكالسيكية منها الدانوب األزرق وكارمينا بورانا.
من جانبها، قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن مصر تعد أول دولة فى 

الشرق األوسط وقارة إفريقيا تؤسس دارا لألوبرا )األوبرا الخديوية( والتي جاءت 
انعكاسا لريادة أقدم الحضارات اإلنسانية؛ حيث ظلت أرض الوطن على مر العصور 
ملتقى للتفاعل بين دول العالم ومنارة إشعاع للفكر والثقافة، وأكدت أن األوبرا المصرية 
تعد امتدادا لسابقتها ونجحت من خالل ألوان فنية جادة فى جذب قاعدة جماهيرية 

كبيرة كما ساهمت بإيجابية فى تشكيل وعى المجتمع وبناء اإلنسان.
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أبو حجاج

من أسئلة نهاية العام :  جمرد كلمة
-1 إلي اين تمضي لبنان ؟ 

-2 متى سيتم محاكمة الذين يقومون بتمويل اإلرهاب وهم معروفون للجميع ؟
-3 متى ستتوقف الحرب في سوريا واليمن وليبيا ومتى يفوق العراق من كبوته ؟

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

وطٌن أنِت فيه تأويين!!

روال خلف أول امرأة تتوىل رئاسة حترير 
صحيفة فايننشال تاميز

أمسية شعرّية موسيقّية ممّيزه يف ربوع 
اسمعيني »جريدة الّرسالة«  ال����روح  ت����وأم  ي���ا 

ديني وح��ده  عشقك  واعتنقُت 

يحتويني ح��ض��ن��ك  ووح�����ده 

يقيني م���ّن  ع��ش��ِق��ك  ووح����ده 

وأن������ِت وح�����دك تُ��ع��ّل��م��ي��ن��ي 

يُشجيني والهمس  هواِك  قتيل 

مييني وب��ن  ي��س��اري  ب��ن  وأن���ِت 

حنيني أش��واق  مشاعر  وب��زوغ 

ديني عمري  في  عشِقك  ووحده 

كيني تمَ القلِب  ف��ي  أج���ازِت  إن 

يمَعنيني ع��م��ري  ف��ي  وه����واِك 

أن������ِت ف����ي����ه..  تمَ��ه��وي��ن��ي

حنيني ع��ن  ي��وم��اً  افصحُت  إن 

أع��ذري��ن��ي  .. اك��ث��ر  وف��ع��ل��ُت 

سنيني أي���ام  آه���ات  ب��ع��م��وم 

م���ن ش��ج��ون��ي وم����ن آن��ي��ن��ي

يُرديني وش��ه��ده  ث��غ��رْك  بخمِر 

وتُشعليني حياتي  يا  اكُتب  كيف 

جنيني ميالد  ف��ي  تُشاركيني 

تُ��دف��ئ��ي��ن��ي  .. دوم�����اً  وأن�����ِت 

يمَ��ق��ي��ن��ي أن  ق������ادر  وح������ده 

تمَوطيني ال����روح  ف��ي  وق��ب��ل��ِت 

وط�����ٌن أن�����ِت ف��ي��ه تمَ��أوي��ن��ي

ف���ي ح����دود ن��ب��وغ دواوي���ن���ي

المجيد وتبدأ أسابيع  الميالد    يقترب عيد 
االحتفال والعطاء بأشكال وأساليب متنوعة 
وجميعها مهم ألنها تساعد محتاج في مكان ما.

الفعاليات له اضافة وهي قيمة  وبعض هذه 
العطاء الفنية مثل الحفل الموسيقي الذي 
الفنان السوري مات مارديني على  سيقدمه 
مسرح ريالتو في مدينة مونتريال برعاية 
المركز الثقافي السوري. وتذهب أرباح الحفل 
Centraid Montreal  وعمل  ل سنترايد  

الخير. 
مارديني سيقدم مجموعة من األغاني العالمية 
ألبومه  برؤية وروح جميلة ومنها محتوى 
»هبة« في ٢٧ نوفمبر تشرين الثاني الحالي. 
كم هو رائع ان يكون العطاء هو اولوية رغم 

الظروف. 
وهذا العمل الجميل من المركز الثقافي 
الى  السوري والفنان مات مارديني يأخذاني 
موضوع التطوع وهو موضوع أحب العودة 
التي  المهمة  اليه.. وكانت النصيحة االولى 
تلقاها أغلبنا حين وصلنا كمهاجرين جدد من 
اجل االندماج في سوق العمل أو التعرف على 
المجتمع الحاضن الجديد هي: تطوعوا مع 
المؤسسات والمنظمات االجتماعية الخاصة 
او الحكومية الخيرية التي تقدم مختلف 

الخدمات. 
وأحيانا كثيرة يمكن التطوع مع شركات 
التعرف على جو  خاصة وغيرها من اجل 

العمل والمجتمع وشروطه وطبيعته.
وبعضنا - ليس كلنا- لم يكن يدرك أهمية 
التطوع ألسباب متعددة ولكن جزء منها نابع 
من ان بعض بالدنا ال تنتشر فيها ثقافة التطوع 
بشكل منظم وحثيث. وان كانت بعض الثقافات 
والمفاهيم والقيم االجتماعية للتكافل والتعاون 

تعوض قليال. 
التطوع  الجديد كندا، فان  بلدنا  الى  وبالعودة 
يعتبر من اهم ركائز المجتمع ألنه يرسخ 
فكرة اننا نحس باآلخرين ونرغب بمساعدتهم 

ونعطي المجتمع مثلما نأخذ منه. 
الجدد فهو طريقة مثلى  للمهاجرين  وبالنسبة 
للتعرف على المجتمع الجديد ومفاهيمه 
الفراغ  اللغة وملئ  العمل وتطوير  وأساليب 
المهاجر  إيجابية ومفيدة حيث يحس  بطريقة 
المجتمع،  بأنه عضو فعال ومفيد في  الجديد 
وليس أفضل من هذه الطريقة لمن وصل 
ثقافات جديدة لمهاجرين  ليتعرف على  حديثا 
التي  الجديدة  الكندية  القيم  جدد مثله أو على 
تحكم المجتمع وتثبت إيجابية افراده تجاه 

بعضهم البعض. 
وهناك الكثير من المنظمات والجمعيات 
والمؤسسات التي تسعى دوما الى تسجيل 
متطوعين جدد في مجاالت متعددة مثل 
مساعدة الكبار في السن، مساعدة من 
فقدوا نظرهم أو حركتهم، مساعدة األطفال 
المهاجرين في واجباتهم  المهاجرين أو غير 
المدرسية، الترجمة بشكل طوعي لألهالي في 
اجتماعات المدارس، مساعدة الشبان الصغار 
في تجاوز مراحل عمرية وتجارب صعبة 
القوية  إيجابي وفعال وبناء الشخصية  بشكل 

وغيرها الكثير. 
المنظمات وما يناسب خبرة كل  قائمة هذه 
البلدية في كل  منا طويلة ولكن المؤسسات 
البحث وإعطاء  حي يمكن ان تساعد في هذا 
المنظمات وتفاصيل عناوينهم وأرقام  اسماء 

هواتفهم. 
التطوع قيمة اجتماعية منظمة بشكل جيد في 
كندا وهي طريقة مثلى لنعطي المجتمع مثلما 

نأخذ منه.

تنوع العطاء

من واقعــــنا

Canadian  
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بقلم: كنده الجيوش

تايمز  فايننشال  تتولى رئاسة  أصبحت روال خلف أول امرأة     
منذ بدء إصدار الصحيفة قبل 131 عاما وذلك بعدما أعلن رئيس 
التحرير ليونيل باربر أنه سيترك المنصب في يناير كانون الثاني.

ومنذ انضمامها للصحيفة قبل ٢0 عاما، شغلت روال مناصب نائب 
تحرير  الخارجية ورئيس  الشؤون  تحرير  التحرير ورئيس  رئيس 
شؤون الشرق األوسط. وسعت خالل السنوات القليلة الماضية إلى 

زيادة عدد القراء من النساء وكذلك المحررات في الصحيفة.

فايننشال  لتحرير  تعييني رئيسة  كبير  وقالت روال ”إنه لشرف 
تايمز أعرق مؤسسة صحفية في العالم“.

االستثنائية  باربر  ليونيل  إنجازات  وأضافت ”أتطلع الستكمال 
وأشعر باالمتنان إلرشاداته طوال السنين“.

فاينر  إلى كاثرين  لبنان  التي ولدت في  وبذلك ستنضم روال 
النساء  قلة من  لتكون ضمن  الجارديان  رئيسة تحرير صحيفة 
يتولين رئاسة تحرير صحف كبرى في بريطانيا. وقبل انضمامها 

لصحيفة فايننشال تايمز عام 1995، عملت روال في مجلة فوربس 
في نيويورك وهي حاملة لشهادة الماجيستير من جامعة كولومبيا.
التحرير  توليه رئاسة  المنصب بعد 14 عاما على  باربر  وسيترك 
وبعد 34 عاما على انضمامه لصحيفة فايننشال تايمز التي تطبع 

أوراقها باللون البرتقالي الفاتح.
العام وفاقت نسبة  المليون قارئ هذا  وتجاوزت الصحيفة حد 

المشتركين فيها عبر اإلنترنت ٧5 بالمئة من إجمالي التوزيع.

السفير سعود هاشم، رئيس وفد     بحضور وتشريف سعادة 
العالميّة  المدني  الطيران  السعوديّة في منظمة  العربية  المملكة 
نخبٍة من  )اإليكاو( ووسط حضور جاليوي كبير ومتميّز ضّم 
والفنّانين والمثقفين ألمسية جريدة  األدباء  المجتمع من  رموز 
استهلّت  الثاني ٢019،   نوفمبر/ تشرين  الرسالة  مساء 10 

الكالسيكيّة تالها  الطربيّة  األغاني  لبعض  باإلستماع  األمسية 
فريد زمكحل  األستاذ  الكبير  الّصحفي  الّشاعر  كلمات  أغنية من 
ولحن األستاذ الياس يوسف وغنائه. قدّم الحفل وأعدّ له األستاذة 
واقتدار.  األمسية بوعي  أدارت  التي  العاصي  ناهدة  الدكتورة 
الذين صالوا وجالوا إلمتاع  المهجر  العديد من شعراء  قدّمت 
الوطنيّة منها والعاطفيّة  الّشعريّة،  كتاباتهم  بتنّوع  الحضور 
والوجدانيّة واألدبيّة بدءاً من الشاعرة العراقيّة أروى السمّرائي 
المصري يوسف زمكحل والكاتب  الغنائي  بالشاعر  مروراً 
القدير جان  اللبناني  الزجلّي  والشاعر  قرانطه   السوري جاك 
المصري  السوري جاك جرجوس والشاعر  كرم والشاعر 
إدوارد بشارة وضيفي 
اللبناني  الشاعر  األمسية 
جرداق  وسام  القدير 
الكبير  العراقي  والشاعر 

رّزاق علوان والختام كان مع 
المصري والكاتب  الشاّعر 
فريد  األستاذ  الصحفي 

زمكحل.
أروى  الشاعرة  قامت 
السمرائي بإلقاء ثالث قصائد 

بعد  العراق.  الحبيب  الضوء من خاللها على وطنها  سلطت 
أما  الغنائي يوسف زمكحل قطعنين غنائيّتين.  الّشاعر  قدّم  ذلك 
الحضور  ليتحف  المنبر  اعتلى  فقد  القدير جان كرم  الشاعر 
فلسفيّة وجدانيّة  أفكار  تحمله من  لما  بقصيدته وسط تصفيقهم 
الواقع ووضعها  نقل صورة من  الشاعر على  تُظهر حرص 
الكاتب جاك  المنبر  قالب زجلّي متميّز. تاله على ذات  في 
المليئة  الحضور من خالل قصائده  الذي المس مشاعر  قرنطه 
بالحنين لوطنه سوريا. ومنه انتقلنا إلى الشاعر الرومنسي جاك 
بقصائدهما  أتحفانا  اللذين  بشارة  إدوارد  جرجوس والشاعر 
العائلة  إبن  الشاعر وسام جرداق  بعدهم  تقدّم من  الرومنسيّة. 
التي تعشق وتكتب الشعر بإحساس بالغ وتال قصيدتين غزليّتين، 
األم،  للوطن  بحنينه  أفاض  الذي  القدير رزاق علوان  والشاعر 
بعدها عشرين  قدّم من  قراءة عشر قصائد،  العراق، من خالل 
ديوانه األخير »أقاوم موتي بقصيدة« كعربون  نسخة من 
صداقة لجريدة الرسالة لتقديمها لجانٍب من الحضور. أّما مسك 
الكبير األستاذ فريد  الّصحفي  الّشاعر والكاتب  فكان  الختام 
الحضور  بالسادة  بالترحيب  اللّقاء  افتتح كلمة  الذي  زمكحل 
أعقبه بشكر  السفير سعود هاشم  الخصوص سعادة  وعلى وجه 
وللسيّده حرمه. كما  العاصي  ناهدة  الدكتورة  لألستاذه   خاص 
السباعي وبعض من  هيثم  الزميل  األستاذ  إلى  بالتحيّة  وتوّجه 
أهّميّة  فريد على  األستاذ  أّكد  وقد  الرسالة.  تحرير جريدة  طاقم 
الثقافي وترسيخ  العمل  تعميق  أهّمية في  لها من  لما  اللقاءات 
جذوره في تدعيم التبادل الثقافي بين مختلف الجاليات العربية في 
والثقافيّة.  األدبية  اللقاءات  تستمر  أن  اإلغتراب. كما وتمنّى  بالد 
الوجدان  تاُلعب  التي  العاطفيّة  السبع  بتالوة قصائده  بدأ  ثّم  ومن 
وتهّز المشاعر. ولم تخُل قصيدتي صدّقوِك األغبياء )1 و ٢( من 

روح الدعابة التي تشير إلى الحبيب الذي تعترف له الحبيبة بقدرته 
استماع  الشاعر على ُحسن  استحوذ  لقد  المعجزات.  على صنع 
شاعريةً  لمسةً  للجو  بإعجاب شديد. وقد أضاف  الحضور  الّسادة 
لمقطوعات  المهندس سامي هالل  الموسيقي  الموسوعي  اختيار 
ما  فيروزيّة مميّزة ومقطوعات موسيقيّة كانت كفاصٍل  غنائيّة 
بين الشعراء باإلضافة إلى مشاركة الموسيقي الفنان عازف العود 

الياس يوسف بعزف حّي على العود.   
تكللت األمسية بالنجاح الباهر حيث حازت على إعجاب الحضور 

واُختُتِمت  بعد.  فيما  الممتاز  الصدى  له  الذي كان  واستحسانهم 
األمسية بدعوة الحضور إلى كوكتيل ساده جّو من الودّ واإللفة التي 

جمعت ما بين الحضور في أحاديث ثنائيّة. 

تمنّينا لو كان هناك متّسٌع من الوقت كي نلبّي رغبة 
الحضور  الموجودين ضمن  والموسيقيين  الشعراء 
تقديم  في  المساهمة  في  والذين عبّروا عن رغبتهم 
ما لديهم. لكننا وعدنا بأن نعّوض عن تلك الفرصة 

في لقاءاٍت قريبة. 
بقلم إدوارد بشارة

fzemokhol@gmail.com
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