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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

بادة الأرمن من جديد!

إ

ل�.. ل�
إقليم  في  الدائرة  الحرب   
ناجورنو كاراباخ بين أذربيجان 
الدور  تؤكد  أرمينيا،  ودولة 
التركي إلبادة األرمن،  السياسي 
والذي يتبلور في الدعم التركي 
الكامل ألذربيجان التي استقبلت 
كبيرة من  على أراضيها  اعداداً 
القادمين من الشرق  اإلرهابيين 
األوسط بواسطة تركيا مؤخراً، 
القوات  القتال ضد  للمشاركة في 
األرمينية وهم مقاتلون متطرفون 
للجيش  دعماً  سوريا  من  أتوا 
األذربيجاني والذي نعتهم الرئيس 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
»باالرهابيين« مؤكداً على تجاوز 

تركيا للخط األحمر!
التصريح  الذي يتماشى مع  األمر 
الوزراء  رئيس  به  أدلى  الذي 
باشينيان ألحد  نيكول  األرميني 
وكاالت األخبار الفرنسية الشهيرة 
سوى  ليست  الحرب  هذه  بأن 
»استمرار للسياسة التركية في 
إبادة األرمن«، مؤكداً على عودة 
لتحقيق هذا  القوقاز  تركيا لجنوب 
الهدف في إشارة ضمنية لما حدث 
أثناء  العثمانية  في عهد السلطنة 
العالمية األولى من قتلها  الحرب 
لنحو مليون ونصف مليون أرمني.
تعتبر  بالده  بأن  وبشدة  مؤكداً 
التمدد  أمام  األخير«  »الحاجز 
.. وإذا  الكريه في أوروبا  التركي 
على  قادرة  غير  أوروبا  كانت 
تسمية هذا الوضع باسمه الصحيح 
انتظار  سوى  أمامها  فليس 
في  فيينا  لقلب  التركي  الزحف 
إلى سيطرة  إشارة ضمنية أخرى 
العاصمة  العثمانية على  السلطنة 

السابع  القرن  في  النمساوية 
عشر، مبدياً ثقته بالتدخل الروسي 
المباشر لمساعدة بالده في حال 
تعرض أرمينيا لهجوم مباشر على 
التحالف  بمعاهدة  إلتزاماً  أراضيها 

العسكري القائم بين البلدين.
وال أحد يعرف مّن الذي يقف وراء 
التركية  العسكرية  المغامرات 
التي تقوم  هنا وهناك، أو الجهة 
بالمال والسالح، خاصة  بتدعيمها 
المتدهور  الموقف  وكلنا يعرف 
السنوات  في  التركي  لالقتصاد 
الرئيس  أحالم  بسبب  األخيرة 
أردوغان  طيب  رجب  التركي 
العثمانية  الخالفة  دولة  بإحياء 
»اإلسالمية« مرة أخرى أحياناً 
للواليات  ابتزازه  طريق  عن 
المتحدة ودول أوروبا من خالل 
مزعوم  روسي  تركي  تقارب 
أردوغان  فكر  إذا  يتهاوى  قد 
في توجيه أي ضربات مباشرة 

لألراضي األرمينية.
التركية  للتحركات  الجيد  والمتابع 
في اآلونة األخيرة يكتشف سعي 
إقليمية  لبناء قوة  التركي  الرئيس 
في هذه المنطقة من العالم مستغالً 
الحالية  إنشغال اإلدارة األمريكية 
القادمة  الرئاسية  باالنتخابات 
والتبعيات السلبية التي نجمت عن 
ثورات الربيع العربي في بعض 

الدول المجاورة لها.
وإن كنت أعتقد بأن ثالثة أرباع 
عن  عبارة  السياسي  المشهد 
قوالب  في  تراجيدية  مشاهد 
تتأثر بوجود كوفيد  كوميدية ال 
... واللبيُب  19 من عدم وجوده 

باالشارة يفهم!!
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5 سياسـة
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علييف: طائرات دون طيار أذربيجانية دمرت 
معدات أرمنية بقيمة مليار دول�ر في كاراباخ

بعد إثبات بنوتها لأبيه .. ملك بلجيكا يلتقي 
بأخته غير الشقيقة لأول مرة

  أعلن الرئيس األذربيجاني إلهام 
علييف، الخميس، أن الطائرات دون 
معدات  دمرت  األذربيجانية  طيار 
مليار دوالر  بقيمة  أرمنية  عسكرية 

في ناجورنو كاراباخ.
مقابلة صحفية  وقال علييف، خالل 
نشرت اليوم، “دمرنا ما قيمته أكثر من 
1 مليار دوالر من المعدات العسكرية 
للعدو باستخدام طائرات بدون طيار 

الهجومية وحدها”.
يذكر أنه في فجر الـ 10 من أكتوبر، 
أعلنت موسكو عن توصل وزيري 
الخارجية األذربيجاني واألرمني عقب 

محادثات استمرت 10 ساعات إلى اتفاق 
يقضي بوقف إطالق النار في كاراباخ 
وتبادل األسرى وجثامين القتلى، إال أنه 
عقب وقت قصير من بدء سريان وقف 
إطالق النار، تبادلت أرمينيا وأذربيجان 

االتهامات بخرق االتفاق.
الماضي  سبتمبر   27 في  واندلعت 
اشتباكات مسلحة على خط التماس بين 
القوات األذربيجانية واألرمنية في إقليم 
ناجورنو كاراباخ والمناطق المتاخمة، 
في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر 
من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة 
ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.

بلجيكا،  فيليب عاهل  الملك  التقى    
بأخته غير الشقيقة دلفين ألول مرة بعد 
أن ربحت معركة قضائية استمرت سنوات 
ألبرت  السابق  الملك  ابنة  أنها  إلثبات 
الثاني وتحصل بعد ذلك على لقب أميرة
وقالت العائلة الملكية اليوم الخميس إن 
الملك التقى بأخته يوم الجمعة الماضية في 
القصر الملكي بإحدى ضواحي بروكسل
وقال الملك فيليب وأخته األميرة دلفين 
في بيان مشترك: »كان اللقاء حميما، 
أتيحت لنا الفرصة للتعرف على بعضنا 
خالل حديث طويل وثري، وتحدثنا عن 

حياتنا ومصالحنا المشتركة«

وخاضت دلفين، وهي فنانة بلجيكية، 
معركة قضائية استمرت سبع سنوات 
من أجل إثبات أن الملك السابق ألبرت 
عام  العرش  عن  تنازل  الذي  الثاني، 

2013، هو والدها الحقيقي
وبعد أن أظهر فحص للحمض النووي 
أن الملك ألبرت )86 عاما( هو والدها، 
أميرة في وقت  لقب  المحكمة  منحتها 

سابق من الشهر الحالي
وحتى ذلك الحين، قالت دلفين إن والدها 
وإخوتها، ومن بينهم الملك فيليب، رفضوا 
التواصل معها وإنها لم تكن تنتظر منهم 
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البالد جمددا مهما كانت الظروف                      نغلق  لن  األمريكي:  الرئيس 
  أكد الرئيس األميركي دونالد ترمب 
بعمليات  تقوم  لن  إدارته  أن  الخميس 
إغالق جديدة حتى مع ارتفاع اإلصابات 

بفيروس كورونا في البالد.
كما كرر في مقابلة مع شبكة فوكس 
بيزنس، نشر مقاطع منها على حسابه 
على تويتر، أن البالد تشهد فعال بعض 
الطفرات، إال أن الحكومة تتعامل بشكل 

جيد مع الوباء.
إلى ذلك، لفت إلى أن السلطات تعلمت 
المزيد عن الفيروس المستجد، مضيفا 
بنسبة  يتمتعون  والشباب  الصغار  أن 

عالية من المناعة.
الرئيس  أكد  متصل  صعيد  وعلى 
األميركي الذي دأب على انتقاد الصين 
منذ انتشار الوباء، أنه لم يتحدث مع 
نظيره الصيني شي جين بينغ منذ فترة 
إلى  مشيرا  ذلك،  في  يرغب  ال  وأنه 
مخاوفه من تعامل الصين مع فيروس 
كورونا. وتابع قائاًل »لم أتحدث معه 
منذ فترة ألنني ال أريد التحدث معه«. 

وأضاف أن الصين     تواصل طلب بضائع أميركية 
بموجب االتفاق التجاري الموقع بين البلدين في يناير.
الصيني  الرئيس  كان  إذا  عما  سؤال  على  وردا 

قد حاول االتصال به، أحجم ترمب عن التعليق.
تأتي تصريحات ترمب في وقت أظهر مؤشر الطلبات 
الجديدة للعاطلين عن العمل في الواليات المتحدة 
للحصول على إعانات ارتفاعا غير متوقع األسبوع 
الماضي وصل إلى 898 ألف طلب، وفق بيانات 

وزارة العمل األميركية الخميس.
وتمثّل الزيادة البالغة 53 ألف طلب مقارنة باألسبوع 
الماضي االرتفاع األكثر حدة للطلبات األولية المعّدلة 
موسميا منذ أسبوع 15 آب/أغسطس، في الوقت الذي 
التعافي من موجات  المتحدة  الواليات  تحاول فيه 
الصرف الجماعي للعمال بسبب إجراءات اإلغالق 

لوقف انتشار كوفيد19-.
وأعادت هذه القفزة مستويات الطلبات األولية إلى ما 
كانت عليه أواخر آب/أغسطس، حيث بقيت أعلى 

من معدالت أسوأ أسبوع خالل األزمة المالية بين 
اقتصادي  تدهور  2010-2008، وهو آخر  عامي 

شهدته البالد.
للحصول  بطلبات  آخر  372,891 شخصا  وتقّدم 
على إعانات بموجب برنامج خاص لمساعدة العمال 
الذين خسروا وظائفهم بسبب الجائحة لكنهم غير 
بنحو  أقل  أي  مساعدات،  على  للحصول  مؤهلين 
األرقام  وفق  السابق،  باألسبوع  مقارنة  ألفا   91

غير المعدلة.

 أعرب وزير الخارجية السعودي، 
فيصل بن فرحان بن عبد هللا، عن أمله 
في التوصل “قريبا” إلى حل األزمة 
والبحرين  واإلمارات  السعودية  بين 
ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى
وقال بن فرحان، في حديث إلى معهد 
واشنطن لسياسة الشرق األدنى، اليوم 
الخميس: “نأمل... أن نتمكن من إيجاد 
سبيل للمضي قدما لمعالجة المخاوف 
األمنية المشروعة... التي دفعتنا إلى 

اتخاذ القرارات التي اتخذناها”
ثمة  أن  فرحان: “أعتقد  بن  وأضاف 
طريقا صوب ذلك ونأمل في أن نتمكن 
من العثور عليه في المستقبل القريب”

وردا على سؤال عن موعد التوصل 
الخارجية  قال وزير  الحل،  هذا  إلى 
بأعلم  لمسؤول  ا “ليس  لسعودي:  ا

من السائل”
ويستمر في منطقة الخليج، منذ 5 يوليو 
قطع  خلفية  كبير على  توتر   ،2017
كل من السعودية واإلمارات والبحرين 
ووقف  قطر،  مع  عالقاتها  ومصر 
الحركة البحرية والبرية والجوية مع 
اإلمارة التي اتهمتها الدول الـ4 بـ”دعم 
اإلرهاب” والتحول عن المحيط العربي 
نحو إيران، ما أدى إلى نشوب أزمة 
المذكورة  البلدان  بين  حادة  سياسية 
باإلضافة إلى حرب إعالمية واسعة

وزير الخارجية السعودي وحل 
»قريب« للأزمة القطرية

خوان في مصر 

إ

رسائل كلينتون تكشف عن لقاءات مكثفة مع ال�

السودان يعلن حالة الطوارئ في ول�ية كسلا مع عودة الهدوء
السودانية  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  أعلن    
لمدينة  الهدوء  الخميس، عودة  فيصل محمد صالح، 
فيها وراح ضحيتها  التي وقعت  بعد األحداث  كسال 

ثمانية أشخاص بمن فيهم أحد أفراد القوات النظامية.
تم إعالن  أنه  وذكر فيصل، في تصريحات صحفية، 
حالة الطوارئ في والية كسال لمدة ثالثة أيام يتوقع فيها 

أن تعود األمور لنصابها.
الوالي  إقالة  إعالن  بعد  األحداث تطورت  أن  وأوضح 
تمت  للقرار مسيرة  الرافضين  وتسيير مجموعات من 

مخاطبتها في ميدان الجمهورية.
االحتفاظ  - مع  التجمع  ينفض  أن  االتفاق  وتابع »كان 
واالحترام لحق الجمهور في التجمع والتظاهر السلمي- 
إال أن بعض المتظاهرين اتجهوا نحو رئاسة الحكومة 

الحتاللها واحتالل وتتريس الكبري في مدينة كسال«.
الشرطة  من  أن »قوة مشتركة  إلى  فيصل  وأشار 
هذه  حماية  تتولى  كانت  السريع  والدعم  والجيش 
اشتباكات  المجموعات في  المنشآت دخلت معها هذه 
ومع األسف الشديد راح ضحيتها حوالى 8 اشخاص في 
كسال سبعة من األشخاص مدنيين وقتل واحد من أفراد 

قتل  المشتركة..  القوة 
أطلق  بالرصاص.. 
من  الرصاص  عليه 

مكان ما«.
تنفصل األحداث  وال 
التي تشهدها  الحالية 
عن  كسال  مدينة 
وصراعات  أحداث 
قبلية مركبة في العديد 
السودان  من مناطق 
واندلعت  األخرى. 
الماضي  الشهر 
في  مشابهة  أحداث 
بورتسودان  مدينة 

القتلى والجرحى  دارفور راح ضحيتها مئات  وإقليم 
المدنيين، وتواصلت األحداث خالل األسبوعين  من 
لتشمل مناطق في جنوب كردفان وشرق  الماضيين 

السودان.
السلطة في  تسلمت  التي  االنتقالية  الحكومة  وورثت 

أعقاب اإلطاحة بنظام المعزول عمر البشير في أبريل 
2019، مشكالت تاريخية أزمت واقع الحياة في معظم 
التي  القبلية  النزاعات  السودان، وعلى رأسها  مناطق 
نتاج هجرات  أكثر  السابق وتأزمت  النظام  أججها 
نتج عنها صراع  السوداني  الداخل  في  كبيرة  بشرية 

حول األرض.

  كشفت رسائل البريد اإللكتروني لوزيرة الخارجية 
لقاءات  عن  كلينتون،  هيالري  السابقة  األميركية 
ومراسالت مكثفة لمسؤولين في الخارجية األميركية مع 

أعضاء في تنظيم اإلخوان.
وتشير بعض هذه الرسائل إلى لقاءات عدة جرت قبيل 
االنتخابات الرئاسية عام 2012 في مصر، والتي أسفرت 
عن وصول مرشح تنظيم اإلخوان محمد مرسي إلى 

الرئاسة.
وكانت مصر في ربيع عام 2012 تمر بأدق مراحل 
التحول السياسي بعد عهد الرئيس األسبق محمد حسني 
مبارك، حيث شهدت البالد فراغا في رأس السلطة 
ووضعا اقتصاديا بالغ الصعوبة، إضافة إلى غليان في 
الشارع وفصيل يتربص ويلعب بكل األوراق لتحقيق حلم 
انتظره ألكثر من 7 عقود، وهذا ما كشفت عنه مراسالت 

وزيرة الخارجية األميركية السابقة هيالري كلينتون.
وذكرت رسالة صادرة من بريد هيالري كلينتون في4  
أبريل 2012 مكونة من سطر واحد إلى كبار مساعديها، 
تسأل فيها »من سوف يقابلهم؟ في إشارة لوفد من التنظيم 

يزور واشنطن«.
ثم توالت الردود على هيالري من كبار مساعديها. رسالة 
من مساعدها جيفري فيلتمان يبلغها فيها عن لقاء موسع له 

مع أعضاء من التنظيم.
وفي التفاصيل يقول فيلتمان، إنه التقى بأعضاء من 
اإلخوان، وأن مساعد وزيرة الخارجية بيل بيرنز التقى 

مع عناصر إخوانية من تونس والمغرب ومصر.
والتقى كل من بوب هورماتس، مساعد وزيرة الخارجية 
للشؤون االقتصادية، والدبلوماسي بوب تايلور، مع إخوان 

مصر. كما ذهبوا إلى مجلس األمن القومي األميركي.

وتقول إحدى الرسائل ما نصه: »السيدة الوزيرة، التقيت 
بهم أمس. ويلتقي بيل بيرنز اليوم مع طيف واسع من 
اإلسالميين من تونس والمغرب ومصر. وسيلتقي بوب 
هورماتس وبيل تايلور مع أعضاء التنظيم من مصر. 
ذهبوا إلى مجلس األمن القومي الليلة الماضية. لكنني لم 

أطلع بعد على ما دار«.
رسالة ثانية من مساعدها وليام بيرنز، يكشف فيها عن لقاء 
جمعه بأعضاء من التنظيم. وفي رسالته يقول بيرنز، أنه 
سوف يذكر أعضاء التنظيم باالستفادة من تجارب العدالة 
االنتقالية التي طبقتها بعض الدول، ضاربا المثل بجنوب 

أفريقيا.
ويكشف بيرنز عن لقاء جمعه بسفير جنوب أفريقيا في 
واشنطن، ويصفه بأنه ناشط إسالمي سبق له زيارة مصر 

تلبية لدعوة من تنظيم اإلخوان للتعرف على تجربة بالده 
في تحقيق العدالة االنتقالية.

وينصح بيرنز بتشجيع جنوب أفريقيا وتركيا ودول أخرى 
اللقاءات مع اإلخوان، إضافة للدور الذي  على مواصلة 

تقوم به الواليات المتحدة.
وبهذا الدعم واإلعداد األميركي في عهد إدارة الرئيس 
السابق باراك أوباما، لم يكن مستغربا أن يصل مرشح 
التنظيم محمد مرسي للرئاسة في مصر في االنتخابات 

التي جرت بعد شهر من هذه اللقاءات والمراسالت.
وما تكشف عن رسائل كلينتون، حتى اآلن يبدو أنه 
جزء من جبل الجليد، لمخطط واسع النطاق، كان قائما 
على التمكين للتنظيم، ليس في مصر فقط، بل في عموم 

المنطقة.

  مّن كان في رأيك األقوى أثناء وجودك في اتحاد الكرة 
األهلي أم اتحاد الكرة أم الزمالك؟

هذا هو السؤال الذي طرحه اإلعالمي الرياضي ابراهيم فايق يوم 
الثالثاء 13/10 على الحكم وعضو االتحاد المصري السابق لكرة 
القدم لمدة 8 سنوات عصام عبد الفتاح، والذي جاء رده كالتالي : 

األهلي ثم اتحاد الكرة ثم الزمالك ...
ر سبب فوز األهلي بالدوري العام من خالل تدعيم اتحاد  وهو ما ُيفّسِ
الكرة المصري الذي ُيعّيِن الحكام له بصورة متتالية... ما أدى إلى 

فشل المنظومة الرياضية في مصر ... تحياتي!

فريد زمكحل

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

حكمـة العـدد

ال تعطي أكثر من الالزم، 
حتى ال تخسر أكثر 

من الالزم

ونتسون تشرشل
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إلعالناتكم في الرسـالة
Tel: 514 961 0777  / 450 972 1414 

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

R Lotfi, Rafla & Associates
35 years of expertise

in accounting, audition and tax consultant

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

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

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

* Estate
- Financial statements; Tax planning & Return

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

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

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

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

Call us now

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

   اتهمت فرنسا وألمانيا، اليوم 
الخميس، تركيا بمواصلة استفزاز 
االتحاد األوروبي بتحركاتها في 
المتوسط،  البحر  منطقة شرق 
ومنحتاها أسبوعا لتوضيح موقفها.
الفرنسي  الخارجية  وقال وزير 
جان إيف لودريان، في مؤتمر 
األلماني  صحفي مع نظيريه 
لنا أن  الجلي  والبولندي، ”من 
استفزازية  بأعمال  تقوم  تركيا 
بشكل دائم، وهو أمر غير مقبول“.
الكرة في ملعب  أن  وأضاف 
االتحاد األوروبي  لكن  أنقرة، 
إذا  القوى  ميزان  لتغيير  مستعد 

لم تعد تركيا إلى الحوار.
تركيا  قرار  إن  األلماني هايكو ماس،  الخارجية  وقال وزير 

إعادة السفينة إلى البحر المتوسط ”غير مقبول“.
وردا على سؤال بخصوص إمكانية فرض االتحاد األوروبي 
قرار  اتخاذ  قبل  أسبوعا  ”التكتل سينتظر  إن  قال  عقوبات، 

بشأن كيفية التصرف“.
وأضاف ”لم تنعقد المناقشات المتوقعة لمرتين وال نعلم متى 
تقدم خالل  إن كان هناك  لنرى  ننتظر  أن  ستنعقد، ويتعين 
ينبغي لالتحاد  الذي  الموقف  ما  أسبوع، وعندها سنرى 

األوروبي اتخاذه“.
وانتقد لودريان دور تركيا في النزاع المتعلق بإقليم ناجورنو 
قوات من  أذربيجان في مواجهة  أنقرة  تدعم  كاراباخ، حيث 

أصل أرميني.
األزمة،  أي نصر عسكري في هذه  يكون هناك  وقال ”لن 
لذلك يتعين تطبيق وقف إطالق النار. وما نراه اليوم هو أن 
يدعو الحترام وقف إطالق  الذي ال  الوحيد  البلد  تركيا هي 

النار، وهذا ضار“.
وأعلنت تركيا، أمس األربعاء، استئناف عمليات سفينة مسح 
األوروبي، في  لالتحاد  قمة  في  أُبرم  اتفاق  الرغم من  على 
التنقيب عن  بوقف  أنقرة  يهدف إلقناع  أكتوبر،  الثاني من 

الغاز الطبيعي في مياه متنازع عليها مع اليونان وقبرص.
االتحاد  قمة  قبيل  الماضي،  الشهر  تركيا سفينتها  وسحبت 
األوروبي التي ناقشت فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، 

ثم أرسلتها مجددا، يوم اإلثنين.

    قال كبير المفاوضين البريطانيين حول ملف بريكست ديفيد 
فروست، يوم الخميس، إن بلده يشعر بخيبة أمل إزاء ما انتهت 
إليه القمة األوروبية حول المفاوضات التجارية لما بعد بريكست.

التواصل االجتماعي ” تويتر”  وأضاف فروست على موقع 
بالعمل  لم يعد ملتزًما  أنه متفاجئ من أن االتحاد األوروبي 
المكثّف للوصول إلى اتفاق، ومن طلب دول التكتل أن تبذل 

لندن جهودا إضافية.
بريكست  األوروبي في ملف  االتحاد  كبير مفاوضي  وأفاد 
البريطاني  بأنه دعا نظيره  الخميس،  يوم  بارنييه،  ميشال 

إلى استئناف المفاوضات األسبوع المقبل، رغم تهديد رئيس 
الوزراء بوريس جونسون باالنسحاب منها.

وقال بارنييه اعتباًرا من الغد سأتحدث مع نظيري ديفيد فروست. 
سنكون في لندن يوم االثنين لكامل األسبوع، بما في ذلك نهاية 

األسبوع إن اقتضى األمر. واألسبوع التالي في بروكسل.
وأضاف هذا ما اقترحته على الفريق البريطاني حتى نتفاوض 
في الوقت الوجيز المتبقي لنا، ليتسنى لنا التفاوض حول االتفاق 
حتى نهاية أكتوبر الجاري، ونصل إلى االتفاق الذي نريده، 

هذا ما طلبته الدول األعضاء .

   أقر الكنيست اإلسرائيلي، الخميس، معاهدة 
السالم مع اإلمارات بأغلبية ساحقة، وذلك 

بإجماع الحكومة والمعارضة.
الحكومة  من  إجماعا  المعاهدة  ولقيت 
والمعارضة وذلك »ألهمية االتفاقية التاريخية 

للبلدين والمنطقة عموما«.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو في الكنيست، إن »هذا هو 
يوم لم تكن أيام كثيرة مثله في تاريخ دولة 
إسرائيل وفيه تعرض اتفاقية سالم مع دولة 
عربية على الكنيست للمصادقة عليها. أود 
أن أشكر الرئيس ترامب وفريقه وولي عهد 
اإلمارات الشيخ محمد بن زايد وهو قائد 
شجاع ورائد وصديق ولكل من ساعد على 
مر السنين دفع السالم التاريخي الذي نحييه 

هنا اليوم قدما«.
وأضاف: »نطرح اتفاقية سالم. ليست فيها 
رسائل خطية جانبية ومالحق سرية. نعزز 
عالقاتنا مع اإلمارات ونقوم بذلك بموازاة 

كفاحنا غير المتوقف ضد كورونا«.
وتابع: »أيها النواب، منذ بداية تاريخ الحركة 
الصهيونية يدنا تمسك سالح الدفاع ويدنا 
األخرى ممدودة للسالم لكل من يريد السالم. 
يقولون إن السالم يصنع مع العدو. ال. السالم 
يصنع مع من لم يعد عدوا. السالم يصنع مع 
من يريد السالم وليس من ال يزال ملتزما 

بتدميرك«.
وأردف قائال: »على سبيل المثال، طالما واصل 
حزب هللا حكم لبنان فعليا، ال يمكن تحقيق 
السالم الحقيقي مع هذه الدولة. ولكننا بدأنا 
أمس محادثات حول ترسيم الحدود البحرية 
مع لبنان ولذلك تداعيات اقتصادية محتملة 
هائلة، بالنسبة لهم ولنا على حد سواء. أدعو 
الحكومة اللبنانية إلى مواصلة هذه المحادثات 
واستكمالها وربما هذا سيكون عالمة على 

التوصل يوما ما إلى سالم حقيقي«.
وأوضح نتنياهو أن »إسرائيل التي كانت 
النظرة إليها خالل عشرات السنين كأنها 

عدو، ينظر إليها اليوم كحليفة متينة وربما 
حيوية. نقطة التحول األكبر كانت معارضة 
أبرمت  التي  الخطيرة  النووية  االتفاقية 
قدتها. وقفت في وجه  التي  إيران  مع 
األحيان في  العالم، وفي بعض  كل في 
وجه بعض المسؤولين هنا. وحذرت من 
األسلحة  إيران  بحيازة  المتمثل  الكابوس 
النووية. وألقيت كلمة حول هذا األمر 
قدما،  األميركي ودفعت  الكونغرس  أمام 
إلى حال دون  آخرين، سياسة سعت  مع 
إيران من التموضع عسكريا في سوريا. 
الزعماء، خاصة  إلي سّرا بعض  وتوجه 
إنهم  وقالوا  الكونغرس,  أمام  كلمتي  بعد 
يرحبون بهذه السياسة وتدريجيا إنهم عبروا 

عن استعدادهم لتوطيد عالقاتهم معنا«.
وأبرمت اإلمارات وإسرائيل في سبتمبر 
التاريخية، وذلك  الماضي معاهدة السالم 
بواشنطن، بحضور  األبيض  البيت  في 
نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.
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مسافر زاُده الحذر

أفكار  المطار.  إلى     في طريقك 
كثيرة تتنازعك. فّكرت كثيرا قبل أن 
تأخذ القرار. هل ألنك ال تحب السفر؟ 
إطالقا، فالسفر من المتع التي تستهويك. 
َمْن ِمنّا ال يحب السفر؟ لكن السفر لم 
يعْد متعة في الزمن الذي تسافر فيه. 
كنت تحرص على شراء تذكرتك وحجز 
السفر.  مقعدك قبل شهور من موعد 
الجائحة اشتريت تذكرتك  في زمن 
وحجزت مقعدك قبل يومين فقط من 
موعد سفرك. موظفة مركز االتصال 
التي ستسافر عليها قدمت  الناقلة  في 
لك نصائح وفرت عليك مبالغ كبيرة 
كنت تدفعها سابقا. نقلتك من درجة إلى 
درجة بمبلغ لم يكن يخطر ببالك. قالت 
لك إنك تستطيع تغيير موعد سفرك أكثر 
من مرة خالل شهرين من اآلن دون 
أن تدفع رسوما. هذا لم يحدث خالل 

أسفارك السابقة كلها.
في طريقك إلى المطار كنت ترتدي قناعا 
يغطي نصف وجهك مخفيا معالمه. في 
الذاكرة وجوه لخاطفي طائرات كانوا 
يرتدون أقنعة ليخفوا وجوههم. انتهت 
الطائرات  منذ سنوات موجة خطف 
التي كانوا يسمونها عملياٍت فدائية. 
أصبح الفدائيون رؤساء منظمات وقادة 
فصائل ورجال أعمال يتاجرون بكل 
شيء حتى قضايا أوطانهم. تضحك 
في سرك؛ هل أصبحت مناضال، أنت 
الذي كانوا يسمونك برجوازيا، وأصبح 
المناضلون هم البرجوازيين؟ لو كان 
كارل ماركس حيا لكفر بكل النظريات 
التي وضعها وتأسست عليها دول عظمى 
انهارت وتفككت قبل اكتمال سبعة 
عقود على تأسيسها. تعود من أفكارك 
إلى  ينبهك  السائق  هذه على صوت 
أنكم قد وصلتم المطار. خارج المطار 
يستقبلك حاملو الحقائب يرتدون أقنعة 
مثلك. تطمئن إلى أنك لست إرهابيا، 
لكنها قوانين الجائحة التي فرضت على 

الجميع ارتداء األقنعة.
الطائرة تمر  إلى ركوب  في طريقك 
بإجراءات السفر المعتادة، تحاول أن 
تخفف من قلقك، فموظفة شركة الطيران 
التي تنهي لك اإلجراءات تتعامل معك 
بشكل طبيعي، وإن كان من خلف قناع 
الجوازات  أيضا. صحيح أن موظف 
فيها  تتعهد  توّقع ورقة  طلب منك أن 
لم تكن تتعهد بها سابقا لكن  بأشياء 
هذا إجراء لحمايتك، وموظفو األمن 
الذين يفحصون الحقائب التي يحملها 
المسافرون معهم داخل الطائرة اكتفوا 

بفحص حقيبتك عبر األجهزة ولم يطلبوا 
منك فتحها مثل مرات كثيرة. ربما 
الدرجة  بدت لك استراحة مسافري 
أقل  األولى ودرجة رجال األعمال 
ازدحاما، لكن هذا يحدث في بعض 
المواسم حتى قبل انتشار الجائحة. عند 
البوابة المخصصة للرحلة التي ستسافر 
عليها كان موظفو شركة الطيران في 
انتظارك. اختفى ذلك الزحام الذي كنت 
تضطر معه إلى االنتظار حتى يدخل 
كل المسافرين لتكون المسافر األخير 

الذي يدخل الطائرة.
يتملكك شعور غريب  الطائرة  داخل 
يتجاوز القلق. هل هو الخوف أم ماذا؟ 
تستعيد كل ما قرأته وسمعته عن مخاطر 
الجائحة.  بالطائرات في زمن  السفر 
التي ظلت  الطائرات  تستعيد مناظر 
جاثمة على مدارج المطارات شهورا. 
لكن هذه الصورة تبدلت وعادت الحركة 
إلى المطارت مرة أخرى. تطرق رأسك 
فكرة الفدائي الذي تمارس دوره هذه 
المرة بركوب طائرة في زمن الجائحة. 
تطرد الفكرة متسلحا بإيمانك واإلجراءات 
الوقائية المشددة التي تتخذها شركات 
الطيران لحماية طواقمها والمسافرين 
على متن طائراتها. تجلس على مقعدك 
وقليل من القلق ما زال يخالجك. تسألك 
المضيفة إن كنت تريد أن تتناول وجبة 
اإلفطار بعد اإلقالع فتشكرها مبديا عدم 
رغبتك. أين ذهبت شهيتك التي كانت 
تنفتح في الطائرات رغم عدم جاذبية 
الطعام المقدم غالبا؟ تردد دعاء السفر 
التي تحفظها والطائرة  وكل األدعية 
تأخذ طريقها على مدرج المطار قبل 
أن تقلع متخذة طريقها إلى البلد الذي 
لم يعد هناك مجال  إليه.  أنت ذاهب 

للتفكير في إلغاء السفر.
سبع ساعات تقريبا كان زمن الرحلة 
تدريجيا رباطة  تستعيد خاللها  التي 
جأشك. تطلب من المضيفة قبل الوصول 
أن  في  تفكر  التي كنت  الغداء  وجبة 
الرحلة.  بداية  في  أيضا  تمنتع عنها 
الوجبة مختزلة في طبق واحد  تبدو 
تكترث  الطعام وقطعة كيك. ال  من 
تتمتم  الطعام أو جودته.  لكمية  كثيرا 
بينك وبين نفسك وأنت تربط الحزام 
استعدادا للهبوط: »قل لن يصيبنا إال 
ما كتب هللا لنا«. تستعد للخروح من 
بعد هبوطها. هل اجتزت  الطائرة 
السفر في زمن  الخوف من  حاجز 
لن تكون  أنك  يعني  الجائحة؟ هذا ال 

مسافرا على حذر.

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار
بومبيو يحث السعودية على بحث تطبيع العلاقات مع إسرائيل

بومبيو  مايك  األمريكي  الخارجية  وزير  حث    
يوم األربعاء على بحث موضوع تطبيع  السعودية 

العالقات مع إسرائيل.
جاء ذلك خالل اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي، 
وقال أيضا إن واشنطن تدعم “برنامجا قويا لمبيعات 

للمملكة. األسلحة” 
أضاف بومبيو أنه أثار ما يسمى باتفاقات أبراهام، 
العالقات  لتطبيع  أمريكية  بوساطة  اتفاقات  وهي 
الدبلوماسية مع إسرائيل، مع وزير الخارجية السعودي 
األمير فيصل بن فرحان آل سعود في اجتماع بمقر 

وزارة الخارجية األمريكية.
مسألة  في  السعودية  تنظر  أن  “نأمل  بومبيو  وقال 
تطبيع عالقاتها مع إسرائيل أيضا، ونود أن نشكرهم 
أبراهام  اتفاقات  لنجاح  التي قدموها  المساعدة  على 
المملكة  أن تشجع  في  يأمل  أنه  حتى اآلن” مضيفا 
القادة الفلسطينيين أو السلطة الفلسطينية على العودة 

للمفاوضات مع إسرائيل.
ومملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ووقعت 

العالقات  لتطبيع  اتفاقيتين  الماضي  الشهر  البحرين 
مع إسرائيل في إعادة تنسيق استراتيجي لدول الشرق 

األوسط في مواجهة إيران.
وقال بومبيو “إنها تعكس ديناميكية متغيرة في المنطقة 
إقليمي من  لتعاون  الحاجة  الدول بحق  حيث تدرك 

أجل التصدي للنفوذ اإليراني وتحقيق الرخاء”.
وتسعى الواليات المتحدة إلقناع مزيد من دول الخليج 
ما  إسرائيل، على غرار  مماثلة مع  اتفاقات  إلبرام 
فعلت اإلمارات والبحرين في احتفال أقيم في واشنطن 

يوم 15 سبتمبر أيلول.
ولم تبد الرياض ممانعة التفاقي اإلمارات والبحرين، 
إقرارهما،  حد  إلى  تصل  لم  أنها  من  الرغم  على 
وأشارت إلى أنها غير مستعدة التخاذ إجراء مماثل.
مبادرة عرضت   2002 عام  السعودية  وطرحت 
بموجبها الدول العربية تطبيع العالقات مع إسرائيل 
لهم  دولة  إلقامة  الفلسطينيين  مع  اتفاق  مقابل  في 
وانسحاب إسرائيلي كامل من األراضي التي احتلتها 

عام 1967.

لندن تعرب عن “خيبة أمل” إزاء ما انتهت 
وبية في ملف بريكست إليه القمة الأور

فرنسا وألمانيا تطالبان تركيا بوقف 
الاستفزازات في شرق المتوسط

بالأغلبية معاهدة  يقر  الكنيست  إسرائيل.. 
مارات

إ

السلام مع الا
الأرمنية: اشتباكات عنيفة  الدفاع 

في جنوب كاراباخ
  أعلنت وزارة الدفاع األرمنية أن 
مواجهات عنيفة ال تزال مستمرة في 
منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع 
إنسانية  هدنة  إعالن  رغم  عليها، 
متفق عليها بين يريفان وباكو فيها.
باسم  الرسمي  المتحدث  وذكر 
الوزارة، أرتسرون أوفانيسيان، على 
صفحته في “فيسبوك” أن “معارك 
عنيفة وشرسة” تدور اآلن في القطاع 
الجنوبي من خط التماس بين القوات 
األرمنية واألذربيجانية في كاراباخ .

وأعلنت وزارة الدفاع األرمنية عن 
تدمير قاذفة من طراز “سو25-” 
تابعة لسالح الجو األذربيجانية في 

أجواء المنطقة.
األذربيجانية  الدفاع  وزارة  ونفت 

صحة هذا الخبر، مشددة على أنها 
لم تستخدم طائرات حربية من هذا 

الطراز في عملياتها اليوم.
وأفاد مركز اإلعالم الموحد التابع 
للحكومة األرمنية في وقت سابق من 
اليوم بأن خسائر الجانب األذربيجاني 
منذ بداية جولة التصعيد الحالية في 
كاراباخ بلغت 5839 عسكريا و546 
دبابة وأربع راجمات صواريخ و20 
طائرة حربية و16 مروحية و180 

طائرة
ونشر الجانب األرمني قائمة تضم 
أسماء 49 عسكريا آخرين قتلوا جراء 
كاراباخ،  في  العسكري  التصعيد 

لترتفع خسائره اإلجمالية بذلك إلى 
604 قتلى.

بأن  أرمنية  إعالم  وسائل  وأفادت 
عاصمة جمهروية كاراباخ المعلنة 
ذاتيا والمدعومة من يريفان، مدينة 
تتعرض  )خانكندي(  ستيبانكيرت 
حاليا لقصف مكثف، مؤكدة سماع 

عشر انفجارات في المدينة.
الدفاع  وزارة  اتهمت  جانبها،  من 
األذربيجانية القوات األرمنية بقصف 
بلدات وقرى في مقاطعات ترتر وآقدام 
وغورانبوي وآقجبدي مجددا، مشيرة 
إلى أن الوضع عند خط القتال في 
محوري فضولي-هادروت-جبرائيل 
وآقدام-مارتاكرت كان مستمرا طيلة 

الليل الماضي.

وذكرت الوزارة “حاولت وحدات 
الماضية  الليلة  األرمنية  القوات 
مهاجمة مواقع الجيش األذربيجاني في 
أكثر من محور، وتكبد العدو نتيجة 
للتصرفات الناجحة لقواتنا خسائر 
ملموسة واضطر إلى التراجع في 

محاور مختلفة”.
وذكرت وزارة الدفاع األذربيجانية 
أن القوات األرمنية خسرت كثيرا 
من العسكريين ودبابتين من طراز 
“تي72-” ومنظومة “تور” للدفاع 
الجوي وأربع راجمات صواريخ من 
طراز “جراد” وغيرها من المعدات 
الحربية منها عدة طائرات مسيرة.

  أظهر إحصاء نشر الخميس، أن أكثر من 38.57 مليون 
شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، 
في حين وصل إجمالي عدد حاالت الوفاة جراء اإلصابة به 

إلى مليون و92173.
دول   210 من  أكثر  في  بالفيروس  إصابات  تسجيل  وتم 
ومناطق منذ اكتشاف أولى حاالت اإلصابة في الصين في 

ديسمبر 2019.
الوفيات  عدد  حيث  من  دول  عشر  بأول  قائمة  يلي  وفيما 

واإلصابات:
اإلصابات   ،)216868( الوفيات  المتحدة:  **الواليات 

.)7946733(

**الهند: الوفيات )111266(، اإلصابات )7307097(
**البرازيل: الوفيات )151747(، اإلصابات )5140863(
**روسيا: الوفيات )23205(، اإلصابات )1340409(

**األرجنتين: الوفيات )24921(، اإلصابات )931967(
**كولومبيا: الوفيات )28306(، اإلصابات )930159(

**إسبانيا: الوفيات )33413(، اإلصابات )908056(
**بيرو: الوفيات )33512(، اإلصابات )856951(

**المكسيك: الوفيات )84898(، اإلصابات )829396(
**فرنسا: الوفيات )33046(، اإلصابات )779063(

**جنوب إفريقيا: الوفيات )18151(، اإلصابات )696414(

  بقلم: علي عبيد الهاملي
)كاتب إماراتي(

العالم  في  ونا  بكور 38.57 مليون مصاب  أكثر من 
وفاة ومليون و92173 



الحكومة  لرئاسة  أحدا  يرشح  لن  إنه  يقول  جعجع 
الجديدة اللبنانية 

 أكدت حركة “سالم اآلن” الحقوقية 
صادقت  اإلسرائيلية  الحكومة  أن 
وحدة   2.7 نحو  بناء  على  الخميس 
األراضي  في  جديدة  استيطانية 

الفلسطينية المحتلة.
الوحدات  وارتفع بذلك إجمالي عدد 
االستيطانية التي وافقت لجنة التخطيط 
اإلسرائيلية  المدنية  لإلدارة  العليا 
بنائها  على  الدفاع(  لوزارة  )التابعة 
خالل اليومين الماضيين إلى 4948.

ولفتت الحركة المعنية بمتابعة األنشطة 
االستيطانية إلى أن جميع هذه الوحدات 
تقريبا ستنشأ في المناطق التي كانت 
إسرائيل ستضطر إلى إخالئها في حال 
تسوية النزاع بناء على حل الدولتين 

وفقا للقرارات الدولية.
عدد  إجمالي  أن  الحركة  وذكرت 
وافقت  التي  االستيطانية  الوحدات 
بنائها  على  اإلسرائيلية  الحكومة 
منذ مطلع العام الجاري أصبح بذلك 
عام  منذ  مؤشر  أكبر  أي   ،12159

2012 على األقل.
الوحدات  حزمة  أولى  ذلك  ويعد 
الحكومة  وافقت  التي  االستيطانية 
تولي  منذ  بنائها  على  اإلسرائيلية 
زعيم تحالف “أزرق-أبيض” بيني 
قبل  الدفاع  وزير  منصب  غانتس 
ثمانية أشهر وتوقيع إسرائيل اتفاق 
السالم مع اإلمارات والبحرين في 

. سبتمبر

  قال السياسي اللبناني سمير جعجع يوم األربعاء إنه لن 
يرشح أحدا لرئاسة الحكومة الجديدة خالل مشاورات رسمية 

لشغل المنصب.
سعد  السني  الزعيم  عقد  أن  بعد  جعجع  تصريحات  جاءت 
الحريري اجتماعات مع الكتل السياسية اللبنانية حول تشكيل 
حكومة جديدة ستضطلع بتنفيذ خارطة طريق فرنسية النتشال 

البالد من أزمة مالية غير مسبوقة.
ويمثل حزب القوات اللبنانية الذي يتزعمه جعجع ثاني أكبر 

كتلة مسيحية في البرلمان.

   أكد مصدر مسئول برئاسة 
الجمهورية اللبنانية، الخميس، أن 
قرار رئيس البالد ميشال عون 
بإرجاء االستشارات النيابية الملزمة 
لتسمية رئيس وزراء جديد للبالد 
وتكليفه تشكيل الحكومة، ال تقف 
وراءه أية أسباب شخصية أو موانع 
ضد أحد، وإنما كان دافعه الحرص 
على عدم حدوث إخفاق في مسار 
االستحقاق الحكومي يؤدي إلى 
تكليف من دون تأليف أو تأليف 

بدون ثقة نيابية.
وينص الدستور اللبناني على أن 
يقوم أعضاء المجلس النيابي، سواء 
كنواب أفراد أو تكتالت نيابية، 
رئاسة  لتولي  شخصية  بتسمية 
ليقوم في أعقاب ذلك  الوزراء، 
رئيس الجمهورية، وبعد التشاور 
مع رئيس مجلس النواب، بتكليف 
من يحظى بأغلبية أصوات النواب 
بترؤس الوزراء وتشكيل الحكومة 
الجديدة ليبدأ في أعقاب ذلك مسار 

تأليف الحكومة.
المصدر، في تصريح  وأوضح 

من  عددا  أمس  تلقى  الجمهورية  رئيس  أن  اليوم، 
االتصاالت من رؤساء تكتالت نيابية تطلب منه تأجيل 
االستشارات النيابية، وأنه ارتأى بعد دراسة الموقف 
التأجيل بما يوفر فرصة إيجابية تعزز تشكيل حكومة 
جديدة فاعلة على نحو سريع وعدم وقوع البالد في 
فخ تصريف األعمال المطول، مشيرا إلى أن بعض 
ردود الفعل )االنتقادات( صدرت من دون الوقوف 
على األسباب الحقيقية للتأجيل ودون معلومات واقعية.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس اللبناني يحرص على 
توفير أكبر عدد من تأييد النواب والتكتالت النيابية السم 

الشخص الذي سيقع عليه االختيار لترؤس وتشكيل 
الحكومة، السيما وأن الحكومة المنتظرة ستقع على 
عاتقها أعباء كبيرة ودقيقة تتطلب توافقا وطنيا واسعا.

وأضاف أن إرجاء االستشارات يعطي فرصة إضافية 
لالتفاق مع رئيس الوزراء الذي سيتم تكليفه، بما يعزز 
المبادرة التي أطلقتها فرنسا لدعم لبنان ومساندته، 
مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يدعم المبادرة الفرنسية 
ويحرص على أن توضع موضع التنفيذ سريعا، وذلك 
من خالل تهيئة أجواء تسهل تشكيل حكومة جديدة 
تكون قادرة وفاعلة وتنال ثقة البرلمان بما يمكنها من 

تنفيذ اإلصالحات المطلوبة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أصدر مساء 
أمس قرارا بإرجاء االستشارات النيابية، وذلك لمدة 
أسبوع بدال من الموعد الذي كان مقررا لها اليوم، 
مشيرا إلى أن التأجيل جاء بناء على طلب من بعض 
التكتالت النيابية في ضوء بروز صعوبات تستوجب 
العمل على حلها، غير أن القرار قوبل بانتقاد واسع 
من معظم القوى السياسية التي اعتبرت أن التأجيل 
جاء بإيعاز وضغط من رئيس التيار الوطني الحر 
النائب جبران باسيل، قطعا للطريق على عودة زعيم 
تيار المستقبل سعد الحريري لترؤس الحكومة في 

إطار الكيدية السياسية.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

إيميالت هيالري كلينتون 
أبعاد  التي تكشف  تظهر من حين آلخر األدلة والبراهين   
المؤامرة التي حاكتها إدارة الرئيس األمريكي السابق باراك 
أوباما ووزيرة خارجيته آنذاك هيالري كلينتون باألتفاق مع 
قطر وجماعة اإلخوان المسلمين لنشر الفوضى غير الخالقة 
في المنطقة العربية بأختالق ثورات الربيع العربي ومحاولة 
تمكين جماعة اإلخوان المسلمين من الحكم في بلدان المنطقة 
لخدمة  لها  المخطط  الفوضوية  األجندة  تخدم  لكي  العربية 
تزال  والتي لألسف ال  ثانياً  أمريكا  أواًل ومصالح  إسرائيل 
أمنها وأستقرارها  من  باهظاً  ثمنها  تدفع  المنطقة  بعض دول 

حتى يومنا هذا .
أصدر  والتي  كلينتون  لهيالري  المهمة  اإليميالت  وبعض 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب مؤخراً قراراً بالسماح بنشر 
المتحدة هي  للواليات  تفاصيلها بعد عدة سنوات من رئاسته 
الحيَّة  بسياسة  تشبه  أمريكية  قيادة  تدل على سياسة  إيميالت 
المناسب  التخطيط  أن تخطط  بعد  لألنقضاض على فريستها 
قادرة على  وتجعلها غير  أن تضعفها  بعد  فريستها  إللتهام 
أن  عن  يكشف  اإليميالت  هذه  وأهم   ، نفسها  عن  الدفاع 
النظام القطري قام بتمويل تنظيم اإلخوان اإلرهابي لتأسيس 
مؤسسات إعالمية بأستثمارات قيمتها ماليين الدوالرات وكان 
من المخطط تأسيس مؤسسة  إعالمية كبرى ومركز أبحاث 
بشراكة قطرية وكشفت أيضاً أن مكتب األرشاد قرر في أحد 
أجتماعاته تفويض القيادي خيرت الشاطر بالسفر إلى الدوحة 
يرافقه وفد يضم  المشروع مع مستثمرين هناك  لتوقيع عقد 
أعضاء مكتب األرشاد محمود غزالن وحسام أبو بكر وأفادت 
الرسالة أن المؤسسة اإلعالمية رأس مالها 100 مليون دوالر 

وتشمل قناة فضائية أخبارية عالمية وصحيفة يومية مستقلة.
التي  والصراعات  األهلية  الحروب  الرسائل  كشفت  كما 
اإلرهابية  والجماعات  عربي  بلد  من  أكثر  في  أنتشرت 
الفوضوية  والمليشيات  المسلحة  والتنظيمات  والمتطرفة 
التي أنتشرت بسرعة في كل ربوع دول المنطقة ولوال وقفة 
المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات الحاسمة وأنضمام 
هذه  وجه  في  اإلخوان  حكم  من  تخلصها  بعد  لهما  مصر 

المؤامرة لكانت المنطقة بالكامل ذهبت إلى الهاوية .
ومن ضمن الرسائل التي كشفت عن موقف السعودية القوي 
والمساند للبحرين هو رسالة كشفت عن غلق الراحل األمير 
الفترة  تلك  في  السعودي  الخارجية  وزير  الفيصل  سعود 
بعد  كلينتون  هيالري  األمريكية  الوزيرة  وجه  في  الهاتف 
البحرين  إلى  الرياض عدم إرسال قوات سعودية  طلبها من 

خالل أحداث 2011 . 
ليس كشف  اإليميالت  هذه  الكشف عن  األن من  والغرض 
الرئيس  كلينتون في عهد  الخارجية هيالري  سياسة وزيرة 
أوباما وال الغرض منها كشف سياسة أوباما إنما الغرض منها 
هو تحذير الشعب األمريكي من إنتخابهم للسيد جو بايدن الذي 
كان يعمل نائباً ألوباما والذي في حال إنتخابه  سيكون أمتداداً 
لتلك السياسات التي أدت إلى زعزعة أستقرار بلدان الشرق 

األوسط .. قمة الذكاء يا ترامب .

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

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
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بقلم: محمد منسي قنديل

الصـدى طاـئر 
      منذ عدة سنوات عندما كنت 
اعمل في الكويت، تعرفت على 
مستشار قضائي جاء للعمل معارا 
من وزارة العدل المصرية، تعرفنا 
في المطار، ووصلنا للكويت في 
الطائرة نفسها، ، واتفقنا على اللقاء 
عندما تستقر بنا األحوال، وبدا أن 
احواله قد استقرت سريعا بطريقة 
أفضل مني بكثير، ففي الوقت الذي 
للحصول على  فيه  اجاهد  كنت 
رخصة قيادة شاهدته وهو يتجول 
في الشوارع راكبا سيارة مرسيدس 
من الطراز االحدث، وعندما سألته 
لماذا تعجل هكذا ولم نكد نستقر، 
قال لي انها كانت أمنية حياته أن 
يركب المرسيدس ولم يجد داعيا 
لتأجيلها أكثر من ذلك، وتعددت 
اللقاء وكان من الممتع أن اسمع 
مالحظاته عن االختالف بين نوعية 
المتهمين الذين يقابلهم في الكويت 
التي تحتوي على أكثر من 120 
جنسية  عنهم من مصر، وكيف 
يبدو المتهم األوربي متعاليا وغير 
مبال بما يمكن أن يحدث له وكيف 
يدافع عن نفسه واثقا أنه سيفلت من 
العقاب مهما كان الذنب الذي ارتكبه،  
في الوقت الذي ينهار فيه المتهم 
المصري حتى ولو كان بريئا في 
مواجهة أي سلطة رسمية، فنحن 
نمتلك نفسية هشة قابلة لتلقي العقاب 
سواء بسبب أو دون سبب، جميعنا 
نشبه شخصية المواطن “ك” في 
رواية كافكا الشهيرة المحاكمة عندما 
يدور التحقيق معه حول تهمة غير 
معروفة ولكنه يشعر أنه مدان دون 
أن يدري ماهي جريمته بالضبط، 
نحن نشعر دائما أننا مدانون أمام 

عدالة ال تتحقق أبدا.
لم يكن الحوار معه ينتهي، كنت 
نتحدث عن االرض الجديدة التي 
نعيش فيها دون أن ننسى االرض 
القديمة التي جئنا منها، الرابضة 
في داخلنا دون مغادرة، خلف كل 
المليء  المتحضر  الحديث  هذا 
باإلشارات الثقافية كان هناك جانب 
بدائي في شخصيته، تعرفت عليه 
بالمصادفة حين عرفت أنه يذهب 
بانتظام لمنطقة خيطان المزدحمة 
بالعمال من الصعايدة االجراء، 
واحدة من أفقر االماكن بالكويت 
واكثرها ازدحاما بالعمالة المؤقتة 
ويتعطلون  يوما  يعملون  الذين 
عشرة، واستمعت إليه وأنا غير 
مصدق وهو يحدثني عن عائلته، 
عن جذوره التي تمتد إلى الصعيد 
الجواني، حيث ال تستطيع عائلته أن 
ترفع رأسها على حد تعبيره، رغم 
أن فيها الكثير من المتعلمين الذين 
ارتقوا وأصبحوا يشغلون مناصب 
يشعرون  جميعا  ولكنهم  هامة، 
بالدونية ازاء العائالت األقل منهم 
تعليما ومكانة، كل هذا ألن لديهم 
ثأر لم يظفروا به، أحدى العائالت 
المنافسة قتلت منهم اثنين دون أن 
يستطيعوا الرد بالمثل، نظرت إليه 
حائرا، سألته: وماذا فعل القانون 
مع القتلة؟ كنت ادرك انني اخاطب 
رجال من اقطاب القانون، ولكنه 
رد بال اهتمام في جرائم الثأر ال 
أيضا،  قانون، وال عدالة  يوجد 
كل شيء يقف عاجزا أمام صمت 
الشهود من الجانبين، ال أحد يريد 
اتدخل السلطات، ليس ألحد الحق 
في الظفر به سوى أصحابه حتى 
يتخلصوا من عار الخنوع، ثم باح 
لي بسره الخطير، الخطوة الثانية 
بعد المرسيدس هي مساعدة اسرته 
على استعادة كرامتها والحصول 
على السالح الالزم، وعندما رأى 
ليس  لي  أنه  أكد  فزعي  درجة 
وحده في هذا األمر، هناك اطباء 
يعملون  ومدرسون ومحاسبون 
في الكويت وخارجها يشاركونه 
في الهدف نفسه، ولذا فهو على 
تواصل مع بقية اقاربه ومعارفه من 
الصعايدة االجراء الذين يسكنون 

في منطقة “خيطان”
الثأر هو الدم، كما هو معناه في 
بدائي من زمن  قديم  أثر  اللغة، 
القبائل، طقس مقدس يساوي بين 
قتل القاتل وبعث الحياة في نفس 

القتيل، وكان العرب يعتقدون انه 
إذا سقط أحدهم قتيال يخرج من 
رأسه طائر يدعى طائر الصدى، 
والصدى هو العطش، يظل يحلق 
اهله وهو يصيح:  فوق رؤوس 
يدرك  اسقوني، حتى  اسقوني.. 
الصياح،  فيكف عن  الثأر  اهله 
ولكن االسالم جاء برؤيا مغايرة، 
جاء بفكرة القصاص الذي يقوم به 
ولي األمر، اصبح هناك بديال عن 
قوانين الصحراء المطلقة، ولكن 
فكرة القبيلة لم تنته تماما، ظلت 
كامنة في روح البلدان المتخلفة، 
طائر الصدى مازال يحلق فوق 
البيوت الطينية في في صعيد مصر 
حيث بقايا القبائل العربية القديمة 
التي استقرت في هذه المنطقة، ال 
يوازيها في قوة الدافع إلى الثأر إال 
قبائل اليمن التي توازيها جنوب 
البحر األحمر، وكالهما من بقايا 
العرب العاربة، عندما كنت اعمل 
طبيبا في الصعيد جلس مع أحد 
شيوخ القرية، كان رجال حكيما 
انسابه  لي  يعدد  وأخذ  ومتعلما 
القديمة، ظل يعود للوراء حتى اتي 
على ذكر اسالفه القدامى من بني 
مزينة، كنت مندهشا ألن االنساب 
العربية ال زالت حية ومحفوظة 
يحتقرون كل من ال  اهلها  وأن 
نسب لهم، كانوا يمتلكون ذاكرة 
عنيدة، لم ينسوا عاداتهم القديمة 

حتى ولو كانت دموية.
لقد اهملنا الصعيد منذ عهود طويلة، 
ليس على مستوى البنية األساسية 
والخدمات فقط، ولكن على مستوى 
التعليم والتمدن، مصر كلها متخلفة، 
ولكن الصعيد هو أكثر اهلها تخلفا 
حاال  منه  افضل  لسنا  وبدائية، 
ولكنه غارق في دم الثأر، يدرك 
أن الدولة المركزية ال تعطيه شيئا، 
وأن اجهزتها اعجز من أن ترسي 
سالما حقيقيا، كلها أطر فارغة تقوم 
بتمثيليات للصلح شبيهة بما يحدث 
في االفالم، اجتماع مع كبار العائلة، 
قراءة الفاتحة، وشخصا ما يحمل 
كفنه ، وتعهدات بالصلح يوقعها 
الطرفان، ويظل ما في القلب من 
ضغائن على حاله، في أي مناسبة 
يبرز العنف الكامن في النفوس، 
تتأجج هرمونات التخلف وتستعر 
داخل االجساد التي ال تعرف سبيال 
لرفع رأسها عاليا إال عبر مزيد 
من الجثث، الظروف االقتصادية 
الصعبة التي يعيشها الصعيد ال 
تجعل الصراع ال يهدأ حول أي 
شبر من االرض، يتكاثر البشر على 
رقعة غاية في الضيق، محاصرة 
تمتد  وخلفها  والجبل  النهر  بين 
صحراء تسكنها الضباع المسعورة، 
صراع الفقراء الذي ال يهدأ على 
الفتات ومع ذلك ال يعدمون من 

يمدهم بالسالح.
لقد تباعدت المسافات بيني وبين 
هذا المستشار، ولكني استيقظت 
مفزوعا على أخبار معركة دامية 
من معارك الثأر في الصعيد، مقتلة 
هائلة ترصد فيها افراد أحدى العائالت 
بعائلة أخرى وابادوهم، استخدموا 
فيها أحدث البنادق وكمية هائلة من 
الرصاص، في قرى ال يتوفر فيها 
القوت الهلها، واعترف أحد الذين 
التحريض  أن  القبض عليهم  تم 
والتمويل جاء من ابناء العائلة الذين 
يعملون في الكويت، هكذا تم نشر 
االسم في كل صحف الصباح، ولم 
اعرف أن كان األمر يخص اسرة 
هذا المستشار أم غيرها، فجراثيم 
الحقد والضغينة منتشرة إلى حد 
مفزع، لكنهم استخدموا األموال 
لتحويل بعض  لهم  التي توفرت 
الفالحين الفقراء إلى ادوات للقتل، 
غذت مشاعر االستعالء والغرور 
المشاعر  الزائفة وكل  والكرامة 
البدائية المنحطة، وطغت على كل 
ما تعلموه، لم تستطع الشهادات وال 
المناصب وال االنتقال إلى بلد آخر 
أن تغير ما في نفوسهم خاصة وهم 
يستغلون اآلخرين لتنفيذ مأربهم 
الشخصية وارضاء الجوع الهمجي 
في داخلهم ومازال طائر الصدى 

يعاني من العطش للدم. 

�ـأجيل استشارات الحكومة جاء حرصا على عدم 
�شكيلها في  خفاق 

إ

ال�

�عزيزا لفرص السلام.. طرفا الحرب في اليمن يبدأن �بادل الأسرى

إسرائيل �وافق على بناء 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

  قلعت طائرات تقل أسرى تبادلها طرفا 
الحرب في اليمن من ثالثة مطارات الخميس 
في عملية إلعادة حوالي ألف رجل إلى ديارهم 
والمساعدة في بناء الثقة في سبيل أن تفضي 

محادثات جديدة إلى إنهاء حرب مدمرة.
واتفق التحالف العسكري بقيادة السعودية 
وحركة الحوثي اليمنية الشهر الماضي في 
سويسرا على تبادل 1081 أسيرا، بينهم 15 
سعوديا، في أكبر عملية تبادل في الحرب 

المستمرة منذ خمسة أعوام.
وفي عملية أدارتها اللجنة الدولية للصليب 
األحمر، أفاد شاهد من رويترز بأن ثالث 
طائرات تقل المحررين من أفراد التحالف 
أقلعت من مطار في العاصمة صنعاء التي 

يسيطر عليها الحوثيون.
وقال فابريزيو كاربوني المدير اإلقليمي 
للشرق األوسط في اللجنة الدولية للصليب 
األحمر لرويترز “هذه العملية التي تعني 

الكثير ألسر كثيرة تمضي قدما”.
يقومان  ألنهما  جدا  رائع  “هذا  وأضاف 
بذلك في الوقت الذي ال يزال فيه الصراع 

مستعرا”.
وكانت إحدى الطائرات تقل أسرى سعوديين 
أما  المملكة.  إلى  وتوجهت  وسودانيين 
مطار  إلى  فتوجهتا  األخريان  الطائرتان 

سيئون في محافظة حضرموت التي تسيطر 
عليها الحكومة.

وقال شاهد آخر من رويترز ومصادر إن 
طائرتين تقالن الحوثيين الذين أفرج عنهم 
وصلت  بينما  سيئون  من  أقلعتا  التحالف 
طائرة أخرى من مطار أبها في السعودية.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب 
األحمر روث هيذرينجتون إنه جرت مبادلة 
أكثر من 700 أسير يوم الخميس في سبع 
رحالت جوية من سيئون وصنعاء وأبها. 
وقالت وكالة اإلغاثة إنه من المقرر إجراء 
المزيد من الرحالت الجوية خالل اليومين 

المقبلين.
وبموجب االتفاق، ستطلق جماعة الحوثي 
المتحالفة مع إيران سراح نحو 400 بينما 
سيفرج التحالف عن 681 من مقاتلي الحوثي.

قال المتحدث باسم حركة الحوثي محمد عبد 
السالم إن المبادلة تجلب األمل لصنع السالم.

وشدد التحالف في بيان على “اهتمام القيادة 
السياسية والعسكرية بالتحالف بعودة كافة 
األسرى والمحتجزين”، مؤكدا أن الطائرة 
سودانيين  وأربعة  سعوديا   15 تقل  التي 

هبطت في قاعدة جوية بالرياض.
في  اتفقا  قد  المتحاربان  الطرفان  وكان 
محادثات السالم عام 2018 على مبادلة 
نحو 15 ألف معتقل من الجانبين 
في إطار إجراءات بناء الثقة لتمهيد 

الطريق لمفاوضات سياسية إلنهاء 
يُحرز سوى  لم  لكن  الصراع، 
تقدم بطيء بشأن تنفيذ االتفاق.
وقال مبعوث األمم المتحدة إلى 
لمجلس  جريفيث  مارتن  اليمن 
األمن إن المبادلة “جسر جوي 
لألمل”، مضيفا أن كال الطرفين 
وقف  على  يتفاوضان  زاال  ما 

دائم إلطالق النار.
وكان قد عبر في بيان عن أمله 
في أن يجتمع الطرفان من جديد 
قريبا تحت رعاية األمم المتحدة 
جميع  سراح  إطالق  لمناقشة 
الذين كان  األسرى والمعتقلين 

العتقالهم صلة بالحرب.
وفي مكان آخر في اليمن، اندلعت 
اشتباكات في مدينة تعز. وذكرت 
منظمة أطباء بال حدود أن فردا 

قتل وأصيب 38.
أطاح  أن  منذ  صراع  في  اليمن  ودخل 
دوليا  بها  المعترف  بالحكومة  الحوثيون 
من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، 
مما دفع التحالف المدعوم من الغرب إلى 

التدخل في مارس آذار 2015.
وكان الصراع، الذي يُنظر إليه في المنطقة 
على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، 
دخل حالة جمود عسكري منذ سنوات في 

على  الحوثيون  فيه  يسيطر  الذي  الوقت 
صنعاء ومعظم المراكز الحضرية الكبرى.
وأودت الحرب بحياة أكثر من 100 ألف 
األمم  تصفها  ما  عن  وتمخضت  شخص 
المتحدة بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وقال كاربوني إنه مع اشتداد آثار الصراع 
كوفيد19-،  واآلن  الكوليرا  تفشي  بسبب 
يحتاج نحو 24 مليون يمني، أي نحو 80 
في المئة من السكان، إلى المساعدة بينما 

الغذائية  اإلمدادات  إلى  مليونا   20 يفتقر 
الكافية والمياه النظيفة.

وسيطا  بصفته  األحمر،  الصليب  ونشر 
ومتطوعا  موظفا   70 من  أكثر  محايدا، 
أجروا فحوصا طبية، شملت توفير المعدات 
الوقائية وغيرها من التدابير للحماية من 
خطر اإلصابة بفيروس كورونا، وأجرى 
مقابالت فردية للتأكد من رغبة المحتجزين 

في عودتهم لبيوتهم.

أخبــار
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ا مَعَ الْمَِسيِح ذَاَك َأفَْضُل ِجّدً

ب الموت الصديق والأخ العزيز َّ في السابع من شهر أكتوبر )تشرين أول( الجاري 2020 غي

اللواء أركان حرب/ صربي بولس

رئيس مجلس إدارة مجموعة أميرة للمنتوجات الغذائية في كندا

والراحل اللكبير يُعّد واحداً من أهم ركائز الجالية العربية عموماً والجالية المصرية خصوصاً في بلاد 

الإغتراب كندا، لما قدمه لهم ولأوطانهم الأم في كندا طيلة مسيرته الظافرة مع شريكة حياته ورفيقة 

دربه زوجته الفاضلة السيدة رجاء كامل.

يُعّد الراحل اللكبير أول مّن أدخل المنتجات الغذائية المصرية إلى كندا ولا يمكن لإنسان أن يتنكّر  و

لما قام به هذا الرجل وقدمه لكل قادم جديد للعيش في هذا البلد الجميل كندا من نصائح إيجابية 

ومساندة فعلية ساعدت اللكثير منهم على التألق والتأقلم والنجاح.

رحل صبري بولس ... وفي الحقيقة لم يرحل ... لأن ذكرى الصّديق تدوم للأبد .

بإسمي وبإسم أسرة تحرير جريدة الرسالة أتقدم من زوجته الفاضلة السيدة رجاء ومن نجله الأستاذ/ 

ية الناجحة مع  عادل بولس الامتداد الطبيعي والأمل الواعد في استكمال مسيرة والده الوطنية والتجار

ية وكندا، ومن  يمة في القاهرة والاسكندر شقيقته الفاضلة السيدة أميرة ومن جميع أفراد الأسرة اللكر

ية بخالص تعازينا القلبية سائلين الرب الإله أن يتغمد الراحل القدير بفسيح جناته مع القديسين والأبرار، وأن  جميع الأصدقاء والعاملين في مجموعة أميرة التجار

ية القلوب. يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان وتعز
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In the morning of October 
7th, 2020, as I was heading 
to the kitchen to make 

myself a cup of coffee, my mother, without taking her 
shocked eyes off of her laptop screen, read, to my father 
and I, sad news: the great Sabry Boulos had passed away. 
For many people, Sabry Boulos is known as the founder 
and president of Amira Enterprises. However, the 
86-year-old entrepreneur was more than that. To his 
family, he was a caring husband, father, grandfather, 
brother, and uncle. To some people, he was an employer, 
a colleague, a mentor, a guide, and a skilled businessman. 
To others, he was a true friend. In general, he was a 
hardworking leader with an impeccable work ethic. Not 
only was he known in the Coptic community, but he was 
also present in various groups in Canada, in Egypt, and 
in countries all over the world. He built an unforgettable 
empire.
Mr. Boulos was born in 1934 in the beautiful city of 
Alexandria in Egypt. I like to believe he was born at the 
right time as an Egyptian: he was fortunate to see Om El 
Donia shining in one of her most prosperous times, which 
have certainly become lovely memories to him, memories 

he carried throughout his life. I am saying so because I 
have personally heard him speak so highly of his country, 
his roots, his culture, and most importantly his Christian 
faith. He was always informed of Egypt’s latest news and 
would share them with the interested. These memories 
have possibly given him the idea of founding Amira. In 
fact, he had a desire to share his experience in Egyptian 
food with Canadians. There is no doubt Egypt had an 
important place in his heart. 
He went on to serve his country and became an Army 
Brigadier General. In 1964, he married his dear wife 
Ragaa Fahmy Kamel and in 1978, they immigrated to 
Canada with their children, Adel and Amira Boulos. The 
next year, Sabry and Ragaa started planning the Amira 
enterprise. The rest is history. 
Family was extremely important for Sabry Boulos. In 
fact, his wife Ragaa, with whom he spent 57 years of 
marriage, was his business partner for Amira Enterprises. 
He named his company after his daughter’s name. He 
inspired his children to follow his path thanks to how 
passionate he was about the work he accomplished. You 
can tell he included family members in everything he did. 
I can also see traces of his leadership in his grandkids. 

Take Jasmine Attara for example, daughter of Amira. She 
always gets creative ideas and I see her becoming a clever 
businesswoman one day.  
Nonetheless, Sabry Boulos’ legacy does not stop at 
business skills. As a matter of fact, every single member 
of the Boulos family has inherited his smile, his kindness, 
his good sense of humour, his generosity, his hospitality, 
his service in church, and his willingness to help others, 
especially those in need. He was a big-hearted man 
creating employment opportunities for many new arrivals 
to Canada, irrespective of their background, origin, or 
beliefs.
Likewise, friendship was significant to Sabry Boulos. 
Anyone who knew him would agree that he was a man 
of his word. He greeted everyone with a wide smile and 
befriended anyone he met. On some occasions, I saw him 
be the life of the party. The crowd would cheer differently 
for Mr. Boulos when taking over the dancefloor: he made 
everyone around him smile, enjoy their time, and dance 
happily. 
On that autumn grey morning, I was surprised to see 
the number of posts and the number of comments per 
post on my Facebook feed concerning Sabry Boulos’ 

departure. The number of people who have commented 
and shared his picture has no importance. What matters 
is that the legendary businessman had a positive impact 
on every single one of these people. That impact was so 
strong that now it hurts to say goodbye. 
I believe Sabry Boulos used his work and talent to bring 
people together, directly or indirectly. Whether we knew 
him personally or simply bought Amira products, we felt 
like we were part of the same strong culture. As Copts, 
we took pride in supporting a church member’s business. 
I won’t deny having bragged about knowing the brain 
behind Amira Enterprises to my colleagues at work 
because I was simply honoured to have known such a 
great man.
Finally, we cannot deny that the most important aspect 
of Sabry Boulos’ life was his faith. No matter what stage 
he was in during his life, his belief and trust in Christ 
remained the same, if not, had strengthened overtime. 
This is the lesson I want to remember from Uncle Boulos: 
whether you’re racing against difficulty, or swimming in 
a sea of blessings, always give praise to God. General 
Sabry Boulos, you will forever be remembered and deeply 
missed. 

A Tribute to Sabry Boulos, Founder of Amira Enterprises

Written by Maria Magdeleina Lotfi
Journalist & Writer
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إلعالناتكم في الرسـاله

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الهولندي 
سبل تطوير العلاقات الثنائية

الفصائل  من  قادة  بينهم  أشخاص   5 مقتل 
درعا شمال  المعارضة 

قناة السويس الجديدة تشهد العبور الأول لثاني أكبر سفينة 
حاويات بالعالم

 القاهرة/ فرج جريس:   
أصدر الرئيس عبدالفتاح 
السيسى، أمس الخميس، 3 
قرارات جمهورية، نشرت 

فى الجريدة الرسمية.
شمل القرار األول برقم 
362 لسنة 2020، الموافقة 
لفرعى  ا ق  التفا ا على 
المصرية  الحكومة  بين 
تنفيذ  ن  بشأ  ، ية لكند ا و
مشروع “معالجة الفجوات 
ق  لحقو ا و لصحة  ا فى 
مصر”،  فى  بية  اإلنجا
والموقع فى مدينة القاهرة 

17 مارس الماضى.
كما أقر الرئيس السيسى مذكرة تفاهم بين مصر ومجلس 
أمناء الجامعة األمريكية بالقاهرة، بقرار رقم 426 لسنة 

البروتوكول  من  السادسة  المادة  تعديل  بشأن   ،2020
عن   1975 نوفمبر   13 بتاريخ  الطرفين  بين  الموقع 
والموقعة  بالقاهرة  األمريكية  الجامعة  وتنظيم  وضع 

بمايو الماضى.

 القاهرة/ فرج جريس:  شهد الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، الخميس، حفل تخريج دفعة من طلبة 
أكاديمية الشرطة  كلية الشرطة، وذلك في مقر 

فى القاهرة الجديدة.
مدبولى  مصطفى  الدكتور  االحتفال  وحضر 
توفيق  واللواء محمود  الوزراء،  رئيس مجلس 
الدكتور علي  البرلمان  الداخلية، ورئيس  وزير 
عبدالعال، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
الرئيس  االحتفال عقب وصول  وبدأت مراسم 
الموسيقى  األكاديمية، بعزف  إلى مقر  السيسي 

العسكرية السالم الوطني.
ووجه اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية 
الداخلية  الشكر لوزير  الشرطة  أكاديمية  رئيس 
محمود توفيق قائد مسيرة األمن والذي شهدت 
المجاالت  كافة  ارتقاء في  األكاديمية في عهده 
العلمية والتدريبية والبحثية لتواكب المستجدات 
من  مكنها  مما  األمنية  الساحة  بها  تموج  التي 
المضي قدما لتصبح منارة في مجال إعداد أجيال 
من ضباط الشرطة قادرة على حمل األمانة مؤمنة 

بشرف الرسالة .
الشرطة  أكاديمية  رئيس  قدم  كلمته  نهاية  وفي 
هدية تذكرية للرئيس عبد الفتاح السيسي خالل 
كلية  طلبة  من  جديدة  دفعة  بتخريج  االحتفال 

الشرطة لعام 2020.
الرياضية بعرض  العروض  بدأت  ذلك  وعقب 
طلبة  من  كوكبة  به  وقام   ، الهوائية  الدرجات 
الهوائية، وهى  الثانية مستقلين دراجاتهم  السنة 
التي تساعد على تحسين جميع  الرياضات  من 
وظائف الجسم وتقوية عضالت القلب والدورة 
الروح  والحيوية ورفع  النشاط  الدموية وزيادة 
المعنوية كما تساعد على الحفاظ على اللياقة البدنية.
الخريجين  الثانية زمالئهم  السنة  وشارك طلبة 
يوم تخرجهم، وقاموا باالنتشار في ارجاء ساحة 
العرض مستقلين دراجاتهم الهوائية في صورة 
تظهر القدرة التدريبية واللياقة البدنية في تشكيالت 

دائرية عكسية ومزدوجة.
وظهرت مجموعة أخرى من الطلبة في ساحة 
في  الهوائية  دراجاتهم  يستقلون  وهم  العرض 
بتشكيل  ذلك  عقب  وقاموا  متداخلة،  تشكيالت 

منظم بأجسادهم علم مصر الحبيبة.
وأدت مجموعات من طلبة السنة األولى وطلبة 
الكلية من خريجي كليات الحقوق عروض القوى 
البدنية والدفاع عن النفس وهي نماذج من تدريباتهم 
والدفاع عن  واالشتباك  الكاراتيه  في  المتقدمة 
النفس، والتي تظهر كيفية التعامل مع أكثر من 
خصم في آن واحد وتفيد في المواقف التي يمكن 
أن تصادف رجل الشرطة أثناء أداء عمله ، كما 
تستهدف هذه التدريبات االرتقاء بالمستوى التكويني 
لطلبة كلية الشرطة واكسابهم القوة واللياقة البدنية 

العالية وسرعة المواجهة.
كما تم استعراض عروض المرونة والقوة من 
طلبة الكلية والطلبة خريجي كليات الحقوق، وذلك 

بتكسير األهداف المتصاعدة والمتتابعة 
تعكس مدى  ارتفاعات مختلفة  من 
إليها  التي وصل  واللياقة  المرونة 
 ، بالكلية  تدريباتهم  أثناء  الطالب 
كما تم تقديم عروض الكفاءة القتالية 
وكمال األجسام وميدان الجبال، والتي 
بدأت بنزول طلبة الكلية بالهرنس من 
أعلى ) مجسم مرتفع يشبه البناية يبلغ 
ارتفاعه 28 مترا ( باألوضاع المختلفة 
بهدف الوصول إلي المناطق المراد 
اقتحامها بكفاءة عالية، باإلضافة إلي 
نزول الطلبة بالحبال من أعلى بناية 
في وضع االشتباك، وذلك في مهارة 
تساعد على اقتحام األوكار اإلجرامية 
للعناصر  المفاجأة  وتحقيق عنصر 

الخارجة عن القانون .
وقدم الطلبة عروض كمال االجسام، 
قتالية أوضحت  لوحة  بتقديم  وذلك 
متطلبات  لمواجهة  تأهيلهم  كيفية 
العمل الشرطي ، وبعض المهارات 
حلقات  خالل  من  بالقفز  الخاصة 
النيران، والتي شاركهم بها عدد من 
الطلبة الوافدين من الدول اإلفريقية 

التدريبات  هذه  وتعد  الفرنسية،  باللغة  الناطقة 
هامة ألنها تنمى لدى الطلبة القوة البدنية العالية 
العقبات  التحديات وتخطى  واالستعداد الجتياز 

التي قد تواجههم أثناء العمليات.
وشهد الحفل تقديم العروض الرياضية الباركور 
لخدمة  تطويعها  تم  والتي   ، األصل  الفرنسية 
العمل األمني وتدريب طلبة الكلية عليها، حيث 
استعرضت مجموعة من الطلبة مهارات التسلق 
تمكنهم  والتي  المباني،  واعتالء  الجدران  على 
االقتحام، كما استعرضت مجموعة  أعمال  من 
اخرى من الطلبة قفزات خطرة من أعلى مجسم 
بارتفاع يبلغ 5 أمتار، يعكس مدى اللياقة البدنية 
التي وصل إليها طلبة الكلية ، وأظهرت مجموعة 
المتحركة  الموانع  اجتياز  الطالب مهارات  من 
باحترافية عالية، والذي يظهر المستوى التدريبي 

الرفيع الذي وصل إليه الطالب .
الشرطة على االرتقاء  كلية  وفي إطار حرص 
تدريب  تم   ، الكلية  لطلبة  التدريبي  بالمستوى 
الطلبة على اجتياز موانع ضخمة مستخدمين فنون 
الباركور الستعراض مهاراتهم، حيث  رياضة 
قامت مجموعة من الطالب باستخدام 4 سيارت 
مختلفة االرتفاعات كمانع يقوم الطلبة باجتيازه 
باحترافية عالية، فضال عن قيامهم بموجات متتالية 
من السقطات األمامية من أعلى السيارات ويؤديها 

الطلبة بلياقة بدنية عالية.
وعن تدريب السقطات الهوائية متدرجة الصعوبة، 
تقدمت مجموعات من طلبة الكلية من أسفل يمين 
ويسار المنصة، يحملون حواجز وموانع مختلفة 
متدرجة  الخطرة  الموانع  اجتياز  الستعراض 

التي  والقوة  الشجاعة  على  ليبرهنوا  الصعوبة 
بالقفز من داخل  الطلبة  قام  يتمتعون بها، حيث 
الحلقة المسمارية ومن أعلى أسنة اثني عشر رمحا 
حتى القفز من أعلى أسنة 36 رمحا وذلك تحديا 

للصعاب بقلب ال يهاب المخاطر.
كما استعرض الطالب كيفية التعامل مع الهجوم 
المسلح من قبل 3 سيارات يستقلها مسلحون، على 
أحد التمركزات األمنية، حيث تحول تدريب الطلبة 
من موقف الدفاع إلى المبادرة بالهجوم بمشاركة 
كافة القوات ، حيث استعرض الطالب مهاراتهم 
التدريبة باستخدام فنون رياضة الباركور في القفز 
الحركة  أثناء  النارية  السيارات والدراجات  من 
واعتالء سقف ومقدمة السيارة والسيطرة على 
السيارة الهاربة وضبط العناصر المتواجدون بها 
، تلى ذلك عرض فيلما تسجيليا يوضح الجهود 
الكلية  طلبة  قدرات  لرفع  المخلصة  التدريبية 
لمواجهة المواقف والصعاب، حيث تناول الفيلم 
تدريبات الطلبة على التحرك التكتيكي بالسالح 
داخل األماكن المغلقة، كما تم استعراض طريقة 
أداء الطالب للعمليات في القرية التدريبية للكلية.
الطلبة ، قامت مجموعات  وفي إطار عروض 
لرصد  حاسمة  مواقع  اتخذت  التي  االستطالع 
تحركات عناصر خلية إرهابية، حيث تبين قيام 
بعض العناصر بنقل أسلحة وعبوات ناسفة إلخفاها 
تمهيدا للقيام بعملية عدائية، حيث تم التنسيق مع 
القوات المسلحة إلعداد مأمورية مشتركة القتحام 
يشارك  إجرامية  عناصر  تأوي  التي  األماكن 
في محاكاتها طلبة كلية الشرطة وطلبة خريجو 
كليات الحقوق تخصص األمن المركزي مع طلبة 
الكلية الحربية، حيث اعتمد الهجوم على تكتيك 

تدريبي تم التدريب عليه أثناء التدريب المشترك 
الحربية، والتعامل مع عناصر  الكلية  مع طلبة 
الخلية وتصفيتهم فضال عن إبطال مفعول عبوة 
ناسفة من قبل رجل التعامل مع المفرقعات من 

طلبة تخصص الحماية المدنية.
كما نظم مجموعة من الطلبة عرضا لمهارات التخفي 
التي درسوها داخل كلية الشرطة وتضمنت التخفي 
في المناطق الصحراوية والزراعية والطينية ، 
كما نظم مجموعة من الطالب الخريجين عرضا 
بعربات تجر لنشات بحرية حيث اعتالها الطالب 

ذوي القدرات الجسمانية الفتية.
واستعرض أيضا طابور العرض مجموعة من 
المهام  تستخدم في  التي  المركبات والمدرعات 
الخاصة تقدمتهم ناقلة قوات انضمت حديثا لقطاع 

األمن المركزي .
وبمجرد انتهاء هذا االستعراض تقدم قائد طابور 
العرض العقيد محمد أبو الخير لالستئذان في بدء 
العرض ليوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعطي 
أمر البدء ، وعقب ذلك نظم الطالب الخريجين 
مجموعة من التشكيالت .. ورفع الطالب الخريجون 
مجموعة من أعالم بعض الدول العربية واإلفريقية 

التي لها بعثات داخل الكلية.
وشارك مجموعة من طالب الكلية الحربية في 

احتفاالت التخرج بتنظيم طابور عرض أيضا.
وكتب طالب أكاديمية الشرطة في ساحة العرض 
بأجسادهم كلمات “أملك رسالة لشعبك مكانة في 

قلبي يامصر” .
وبعد ذلك استعرضت كلية الشرطة كلمة سابقة 
للرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نشر العلم المصري 

على أحد المباني بساحتها.

وجاء في نص الكلمة “رجال الشرطة البواسل، 
إن ما تقومون به من حرب شرسة بالتعاون مع 
أقرانكم من رجال القوات المسلحة البواسل، ضد 
اإلرهاب األسود سيظل محل تقدير واعتزاز مني 

وجميع أفراد الشعب المصري العظيم”.
وتابع “أن المهام المقدسة والتحديات الجسام ال 
يستطيع حمل أمانتها إال رجال أشداء، يدركون 
جيدا قيمة االنتماء الوطني، أنتم أبناؤه األوفياء 
ومصدر فخره وعزته ومصر تتطلع إليكم وإلى 

دوركم الرائد في حماية الوطن من كل شر”.
السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  ذلك شهد  وعقب 
الطلبة  بتخريج دفعة جديدة من  خالل االحتفال 
لعام 2020، وذلك بمقر األكاديمية في القاهرة 
الجديدة، مراسم تسليم وتسلم القيادة لخريجي دفعة 

كلية الشرطة لعام 2020.
وعقب ذلك، صدق وزير الداخلية محمود توفيق 
على منح خريجي كلية الشرطة درجة الليسانس 
ملزم  برتبة  تعينيهم  مع  والشرطة  القانون  في 
منح خريجي  على  كما صدق  االختبار،  تحت 
وطلبة  المتخصصين  الضباط  قسم  وخريجات 
دبلوم علوم  الحقوق  كليات  الكلية من خريجي 
الشرطة مع تعينيهم في رتبة مالزم أول تحت 

االختبار بهيئة الشرطة.
بالوقوف اجالال ألرواح شهداء  الحضور  وقام 
الشرطة والقوات المسلحة، وتزامن مع ذلك تقديم 

تحية عسكرية واجبة لشهداء الوطن.
وفي ختام االحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة 
كلية الشرطة لعام 2020 بمقر أكاديمية الشرطة 
بالقاهرة الجديدة عزفت الموسيقى السالم الوطني 

لجمهورية مصر العربية.

 القاهرة/ فرج جريس:  
بحث وزير الخارجية سامح 
شكرى، خالل اتصال هاتفي 
خارجية  وزير  من  تلقاه 
بلوك”،  “ستيف  هولندا 
لعالقات  ا تطوير  فاق  آ
في  الدولتيّن  بين  الثنائية 

شتى المجاالت.
 وصرح الُمتحدث الرسمي 
الخارجية  وزارة  باسم 
أحمد حافظ بأن الوزيرين 
“شكري” و”بلوك” أعربا 
للتطور  ارتياحهما  عن 
مختلف  في  مي  لمتنا ا
جوانب العالقات الثنائية، 
وأكدا رغبتهما في االرتقاء 

بالعالقات االقتصادية والتجارية آلفاق 
أرحب، بما في ذلك سرعة إتمام زيارة 
والتنمية  الخارجية  التجارة  وزيرة 
الهولندية على رأس وفد من الشركات 
الهولندية وذلك للتعرف على فرص 

االستثمار في مصر.
واتصااًل بمجال السياحة، أعرب شكري 
ضمن  تكون  ألن  مصر  تطلع  عن 
أولى الدول خارج االتحاد األوروبي 
التي تستقبل السياحة الهولندية خالل 
التدابير  على ضوء  القادمة،  الفترة 

تطبقها  التي  الصارمة  االحترازية 
الدولة في المقاصد السياحية المختلفة.
ن  أ سمي  لر ا ث  لمتحد ا ف  ضا أ و
الجانبين تناقشا حول عدد من القضايا 
بينها  ومن  الُمشترك،  االهتمام  ذات 

موضوعات الهجرة والالجئين.
الوزير شكري رؤية  كما استعرض 
مصر حيال الملفات اإلقليمية، وعلى 
رأسها التطورات الخاصة بعملية السالم، 
حيث أكد موقف مصر الثابت من دعم 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
الُمستقلة،  دولته  إقامة  إلى  وصواًل 

الدولتين ووفقاً  إلى مبدأ حل  استناداً 
لمقررات الشرعية الدولية.

وفيما يتعلق بُمستجدات األوضاع على 
أشار شكري  الليبية،  الساحة  صعيد 
إلى أن مصر تؤكد منذ بداية األزمة 
على ضرورة التوصل لتسوية سياسية 
ووضع خريطة طريق للمستقبل بغية 
والسالم  واالستقرار  األمن  تحقيق 
التصدي  على  العمل  مع  ليبيا،  في 
ألي تدخالت خارجية والقضاء التام 

على اإلرهاب.

  أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان، الخميس بمقتل 5 
أشخاص بينهم 3 من قيادات الفصائل المعارضة العسكرية 
السابقة في سوريا، إثر استهداف سيارة كانت تقلهم عند 
مفرق تبنة قرب مدينة إزرع شمال درعا من قبل مسلحين 

مجهولين.
وذكر المرصد، أن أدهم أكراد، وهو من بين المستهدفين، 

من أبرز قادة المعارضة في محافظة درعا.
يذكر أن المنطقة تسيطر عليها قوات النظام وتبسط قبضتها 

األمنية عليها بشكل كامل.
وشهدت درعا خالل سبتمبر الماضي، أكثر من 21 حادثة 
النظام  لقوات  ينتمون  أفرادا  استهدف  معظمها  اغتيال، 
وأجهزته األمنية، وبلغت أعداد الهجمات ومحاوالت االغتيال 
في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام 
وآليات مفخخة وإطالق نار نفذتها خاليا مسلحة خالل الفترة 
الممتدة من يونيو 2019 وحتى أواخر سبتمبر 2020 أكثر 

من 698 هجوما واغتياال.

 القاهرة/ فرج جريس:  قال الفريق أسامة ربيع، 
رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة المالحة بالقناة، 
اليوم الخميس، شهدت عبور سفينة الحاويات العمالقة 
HMM ST.PETERSBURG ثاني أكبر سفينة 
حاويات في العالم في أولى رحالتها البحرية ضمن 
قافلة الجنوب بالمجرى المالحي الجديد للقناة، قادمة 

من السعودية ومتجهة إلى هولندا.
 HMM ST.PETERSBURG وتعد سفينة الحاويات
التي ترفع علم بنما هى السفينة الثانية عشرة واألخيرة 
ضمن سلسلة من السفن العمالقة تتبع الخط المالحي 
التصميم واألبعاد  وتتماثل من حيث  “هيونداي”  
والنوعية والحجم وتتسع لحمل 24 ألف حاوية مكافئة.

ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61.5 متر، فيما يبلغ 
بـ23.820  االستيعابية  طاقتها  وتقدر  متر،   14.8 غاطسها 
ألف حاوية مكافئة، بحمولة كلية قدرها 232 ألف طن، ويقوم 
بأعمال الوكيل المالحي للخط في مصر شركة كادمار للمالحة.
ووّجه الفريق أسامة ربيع بتوفير كافة الخدمات والمساعدات 
المالحية وتعيين مجموعة من كبار المرشدين لضمان عبور 

السفينة بأمان وسالمة.
وتفعيال للبروتوكول المتبع من قبل الهيئة في التعامل مع السفن 
العمالقة التي تعبر القناة ألول مرة أناب الفريق أسامة ربيع رئيس 
الهيئة، الربان جالل غنيم  كبير مرشدين ممتاز، والربان خيري 
محمد  كبير مرشدين ممتاز للصعود على السفينة والترحيب 

بطاقمها، وتسليم درع القناة الجديدة لربان السفينة.
وبدأت رحلة عبور سلسلة السفن العمالقة في 25 مايو الماضي 
بعبور سفينة الحاويات HMM ALGECIRAS أكبر سفينة 
حاويات في العالم وتال ذلك عبور السفن الشقيقة تباعاً خالل 

رحلة الذهاب والعودة من آسيا إلى أوروبا والعكس.
سفينة  عبور  اليوم،  السويس  قناة  شهدت  السياق،  ذات  في 
الحاويات العمالقة HMM HELSINKI خالل رحلة العودة 

ضمن قافلة الشمال قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورة.
وأكد الفريق ربيع على جاهزية قناة السويس الستقبال األجيال 
الحالية والمستقبلية من سفن الحاويات العمالقة ذات الغواطس 
الكبيرة والتي يتطلب عبورها اتخاذ إجراءات خاصة وتقديم حزمة 
من الخدمات المالحية والتسهيالت الالزمة لضمان العبور اآلمن 
بما يكفل الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة لتظل القناة االختيار 

األول لحركة التجارة العالمية المارة من الشرق إلى الغرب.

وأوضح رئيس الهيئة أن عبور سلسلة السفن العمالقة التابعة 
للخط المالحي الكوري HMM يعد تتويًجا لنجاح السياسات 
التسويقية والتسعيرية المرنة التي تنتهجها الهيئة في جذب الخطوط 
وامتداًدا الستراتيجية  القناة  تنافسية  على  والحفاظ  المالحية 
الهيئة القائمة على فتح آفاقاً جديدة للتعامل مع العمالء وشركاء 
النجاح والتعامل بمرونة وحرفية مع كافة المتغيرات المحيطة 

بصناعة النقل البحري.

     Jeudi 15 octobre 2020
الخميس 15 أكتوبر 2020

بقلم: تيماء الجيوش

نساء الثورة في السودان 
     يُعدُّ وادي النيل مهداً لحضارة كوش التي ماثلت الحضارة المصرية 
و تداخلت معها قبل أربعة آالف سنة و تمركزت جغرافياً في منطقة 
النوبة و وصلت الى درجٍة بعيدة من االزدهار و الرقي حيث وصل 
عدد اهراماتها الى ما ينوف عن المائتين. وصفها بعض علماء العالم 
القديم »ببيرمنغهام افريقيا القديمة ..«  حكمت المرأة في كوش و في 
التاريخ تعود كلمة كنداكة الى لقٍب صاحَب الملكات او زوجات الملوك 
في تلك المنطقة في إشارٍة الى تمتعهن بالقوة و العظمة و لعل أهمهن 
تاريخياً هي الملكة اماني رينا التي أوقفت تقدم الرومان بعد اجتياحهم 
لمصر و حافظت على مملكة كوش بعيداً عن حكمهم. لم يقتصر حكم 
ملكات كوش ) الكنداكة( عند منع الغزو و القوة بل كان حكماً عادالً و 
منصفاً حيث تمتعت مجتمعاتهم بالثراء و رغد العيش. قفز اللقب مع 
أبعاده التاريخية و داللته حين تّسمر معظمنا أمام األخبار و ووسائل 
االتصال االجتماعي يتابع ما يحدث في السودان و ينصت طوياًل الى 
) حبوبتي كنداكة( . كان هذا منذ العامين تقريباً أي في  ديسمبر ٢٠١٨ 
حين خرج المتظاهرون تتقدمهم النساء مطالبين بالديمقراطية و دولٍة و 
مجتمٍع ال مكان فيهما لحكٍم سلطوي وإنهاء حكم البشير . كانت نسبة 
مشاركة النساء في التظاهر تفوق ٧٠٪ أحياناً . حضرت كنداكة 
النيل المعاصرة و هي تُشّكُل امتداداً مدينياً لتلك  التي كانت في كوش. 
حضرت كنداكة المعاصرة لتترأس لجان االحياء و تنظم التظاهر و 
تحدد مساراته في شوارع السودان. لم تعد المرأة السودانية تقبل بأقل من 
إسقاط النظام و رئيسه و هي تعلم يقيناً أنها قد تُجلد أو تُحبس أو تُضرب 
أو تتعرض للعنف اللفظي و الجسدي بما فيه االغتصاب و تكون 
محاًل  للعديد من القوانين المهينة تشريعياً و إنسانياً. أطلق هذا الحضور 
المختلف كماً و نوعاً عما سبقه توٌق مجتمعي في إستعادة أمجاد المرأة 
السودانية و طرح الصور النمطية بعيدا عنها حدث هذا في لحظٍة 
فاصلة و أمام القيادة العامة للجيش السوداني حيث كانت آالء صالح أو 
كنداكة العصر الحديث  تُحرك الجموع و هي تنادي بالثورة التي يريدها 
الشعب و تُلقي بالشعر في أحياٍن اخرى . تلقف المتظاهرون ما يحدث 
في حراكهم السياسي ليعلنوا أن الثورة السودانية أنثى. و لكنه أيضاً في 
المنطق السياسي  كان مؤشراً حيوياً حول المشاركة الحقيقية للمرأة على 
الساحة السياسية و نبذها الحاد لكل االقصاء و التعنيف الذي وقع عليها 
عبر ثالثة عقود من ملبسها الى ممارسة حقوقها أجمع، تقدمت النساء 
و الفتيات  التظاهر ات لم تعد تُخيفهن أعمال الضرب و العنف و الجلد. 

حفيدات النيل لم يعدن يرتضين بقوانين تحدُّ من حريتهن. 
نجحت الثورة و تحقق الحلم الديمقراطي و ليُعقد مجلس االمن في 
المرأة و األمن و  في معرض اجتماعاته عن  المتحدة الحقاً  االمم 
السالم في العام ٢٠١٩  و بحضورٍ  هام  من قبل ناشطاٍت سودانيات 
السودانية و  المرأة  ناقشن حقوق  على رأسهن آالء صالح حيث 
امام مجلس  . كلمة آالء صالح  السياسية مستقباًل  آفاق مشاركتها 
االمن تمركزت حول محورين هامين االول أال و هو حقوق المرأة 
الجديد و  السودان  السياسية في  السودانية و حمايتها و مشاركتها 
المصالحة في  المسائلة و  ثانيهما هو نزع السالح و اعتماد مبدأ 
الوطن بعد سنين من جرائم الحرب و اإلبادة الجماعية و جرائم ضد 
بين حلمها و احالم  لم تفصل  اإلنسانية. آالء قدمت نفسها كإمرأة 
السوداني/ة و  لم تفصل حلمها عن  بها كل يوم  من كان يحيطون 
هم يبحثون عن لقمة العيش و يحاربون الفقر بال هوادة ثم يتعالى 
بالديمقراطية و حقوق االنسان في تحٍد شجاع  صوتهم مطالبين 
التعذيب  للدموع و االعتقال و  المسيلة  القنابل  الحي و  للرصاص 
لم يوقفهم هذا كله من مطالبة الديكتاتورية بالرحيل و هم على علٍم 
تام بأن ال حماية قانونية لهم فالتشريع السوداني كان قد ُصمم كما 
هو الحال في العديد من الدول العربية  لمعاقبة المعارضة السياسية 
السجون دون  إلقاء من يعارض في غياهب  تحت حجٍج واهية و 
محاكمة أو دفاٍع يتسق و قواعد العدالة بل ما كان يُطبق آنذاك هو 
احكام قانون الطوارئ و لقمع النساء تحديداً و إبعادهن عن الشأن 
العام او المشاركة الفاعلة في الدولة و مؤسساتها فالحكمة لدى النظم 
السلطوية في الشرق هنا أن تُهّمش و تُبِعَد المرأة عن العمل السياسي 
يعني ضمان صمت نصف المجتمع و تغييبه. لدى آالء مسيرتها ما 
هي إال مسيرة متممة لمن سبقها من نساء السودان فهي لم تأتي من 
فراغ بل من إرٍث جميل موغل في القدم  و حضارٍة تسابقت النساء 
الثورة كان ُمخيبًا لألمل  للمشاركة بإعادتها حيًة نابضة. بنجاح 
أن تعود المرأة لموقٍع غير مؤثر و بعيد عن صنع القرار و لُتعقد 
جلسات التفاوض مع العسكر بعيداً عن الحضور النسوي فقط إمرأة 
واحدة كانت هناك كان هذا أبعد ما يكون عن المشاركة و المناصفة 
بها التي نودي بهما في الثورة السودانية.  األكثر ألماً تعقيدات إدارية 
و تنفيذية بما يناقض حقوق المرأة ككل و كجزء و استمرار إثارة 
النساء . في متابعة كلمتها ربطت آالء و بشكٍل دقيق  الرعب لدى 
الواقع بمجمله ووجود تشريٍع  بين هذا  وواضح بل و حقيقي تماماً 
المرأة  و احترام حقوقها و بين  تقليدي محافظ بعيد عن مساواة 
استمرار العنف و عدم االستقرار و بتقديرها أن المسائلة و العدالة 
السوداني ككل و ليس فقط  للمجتمع  الكفاية لرد االعتبار  هما من 
نسائه. و اعتبرت أن سر قوة مجتمعها هو بتنوعه و تعدده االثني 
و العرقي و الديني و الجندري. انتهت كلمة آالء و الزالت أحرفها 
تتردد فيما يعايشه السودان اليوم. ال زال السودان ما بعد الثورة يبني 
في دولته الديمقراطية الحديثة و ال زالت هناك العديد من القضايا 
المطروحة للنقاش و المطالب الشرعية البناء السودان أنفسهم كيف 

يرون وطنهم و نظامه و مؤسساته مستقباًل.
لتتبلور و  بناء ديمقراطية حقة و ستأخذ وقتاً  النيل االن يعيش  بلد 
ترسخ . ستبدأ ببناء برلمانات حقيقية تمثل السودان بأكمله ، انتخابات 
النزاهة و حقوق االنسان  بآليات  ُتعنى  ابنائه سواسية و  حرة لكل 
الدستور .  تبني منظومة تشريعية-قانونية لعل اهمها  مترافقة مع 
السياسية  الحياة  العام و  الشأن  المرأة في  و االهم تعزيز مشاركة 
الجنساني و إن  المفهوم  التشريعية.  مراعاة  الهيئات  ال سيما في 
فقط تتقدم به الحكومات و الدول  شئت الجندري الذي لم يُعد رقماً 
لتُسجل نقاطاً سياسية واهية او غير صحيحة على صعيد المؤسسات  
الدولية. المفهوم الجندري او الجنساني أصبح ركيزًة لمقومات مبدأ 
المساواة و الذي هو من اهم المبادئ التي تدعو اليها ديمقراطيات 
العالم و منظماته الدولية. الديمقراطية ال تتحول الى حقيقة واقعة إال 
بإحترام حرية التعبير و حرية التجمع و االنتخابات الحرة النزيهة 
التي تمثل الشعب بأكمله و كل ما نصت عليه المواد ١٩، ٢١، ٢٢، 
العهود و  بقية  السياسية و  المدنية و  للحقوق  الدولي  العهد  ٢٥ من 
من حياتنا  الديمقراطية تصبح جزءاً   . الدولية.  المواثيق  المواد و 
اليومية عندما يعيش الكل في ظل احترام مبدأ المساواة. . حتى تحين 
الهامة كالعدالة و  النقاط  العديد من  التي يتم فيها حسم  تلك اللحظة 
المحاسبة و المصالحة و المساواة و احترام حقوق المرأة لنا جميعاً 
أن نرفع قبعاتنا تحية لنساء السودان العظيم. كل عام و ثورة السودان 

بالف خير. تحية لكنداكة النيل و زمن الديمقراطية القادم. 
اسبوع سعيد لكم جميعاً

»صالون سعيد« في عنوانه الجديد
Esthétique Antoinette للسيدات و Salon Said Habouri يسعد إدارة

أن تستقبل عمالئها الكرام طوال أيام األسبوع ما عدا األثنين على عنوانها الجديد الكائن في:
345, boul. Chomedey, Local - 3, Laval Qc. H7V 3S7

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 

أخبــار

الرئيس السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة
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 بقلم: كلودين كرمة

اإلنسانى  الوجود  اهمية 

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

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

السبعة! الطيف  وب  در على 

أشواق ال تغرب مع 
.. الشمس 

بقلم: عادل عطية

شعر: نسرين حبيب

- الشر فيه من الوقاحة ما يجعله يذهب حتى جدار الكعبة ليعلن أنه خير . 
- للشيخ رداء واحد نعرفه ، وللشيطان ألف رداء ال نعرفه وربما كان إحداها هو رداء 

الشيخ نفسه . 
- األشرار يتعاركون ، واألخيار يتنافسون . 

- يكاد يصاب المرء بالجنون وهو يرى التلويح بالجنة يشعل جحيما على األرض . 
- الشيطان يجمع بين رجل الرياضيات وعازف الموسيقى ، فهو يعرض مقدمات منطقية 

ويعزف جيدا على أذن الضحية . 
- أنظر إلى كل هذه التجاعيد على وجهي لتعرف أن هذا الزمن خطاط رديء .  

يحدد  ما  هو  الحياة  فى  اإلنسان  دور  إن     
يعود على  الذى  النفع  اهميته وقيمته من خالل 
المجاالت  مختلف  فى  خالله  من  اإلنسانية 
والتاثير اإليجابى على المجتمع وهو الدافع إلى 
النجاحات  العقبات وتحقيق  التقدم والتغلب على 
فى  اخرى  لمحاوالت  الطريق  تفسح  التى 
التطور  دفع عملية  تعمل على  مجاالت مختلفة 
وتتيح فرص إلكتشافات وتجارب متعددة تعود 
الذى هو  البشرى  الجنس  بالنفع وتحمى وجود 
السيد  فهو  اهم عنصر على وجه هذه األرض 
ابدع  ..فإن  الكوكب  هذا  فى مصير  والمتحكم 
فبئس  أخفق  وإن  السيادة  بالفعل  يستحق  فهو 
ومخترعين  وأطباء  علماء  من  كم  المصير. 
وفالسفة اضافوا إلى العلم والمنطق وكانوا سببا 
متطورة  اساليب  واستحداث  الفكر  تطوير  فى 
الحضارة  ولدعم  اإلنسان  لخير  معا  تعمل  كلها 
لسياسى  ا الصعيد  على  ة  لحيا ا وإلزدهار 
إلى  والفنى  والطبى  والصناعى  واإلقتصادى 
إنما يخضع كل األشياء  الخالق  آخره.. والعقل 
إلرادته وبشكل صحيح للقضاء على كل ما هو 
ضار واإلصرار على اإلستفادة من كل ما هو 

متاح لثبيت قواعد الخير والسالمة..
ولكن عندما يتحول هذا اإلنسان إلى كائن يدعم 
من  كان  إن  فيه ألى سبب  إال  يفكر  الشر وال 
التهديد واإلبتزاز  المال عن طريق  أجل كسب 
او الشهادة الزور أو السرقة والقتل أو الترهيب 
وباإلنتقال إلى ما هو أسوأ مثل إرتكاب جريمة 
ومن   .. الجسوسية  وإحتراف  العظمى  الخيانة 
أمثلة الفساد وهى سلسة ال تنهتى مثل الرشوة ، 
وإخفاء الحقيقة بغرض اإلساءة والحاق الضرر 
بالغير إلى آخره من الصفات غير الممدوحة مثل 
إدمان المخدرات والتى تسلبه إرادته وتدفعه إلى 
إرتكاب الجرائم بل و يستحل ما للغير . فإنه هذا 
الكائن بالتأكيد تنزع من قلبه الرحمة و يحل محلها 
القسوة والجحود فهو أوال وأخيرا عدو نفسه ؛ و 
العدالة خاسرا حياته  ينفذ فيه حكم  البد يوما أن 
وابديته إذ كان على الدوام شخصاً مكروهاً وعدواً 
لمجتمع تفنن فى تعذيب الضعفاء وال يشفى آنينه 
إال وقد يرى دم األبرياء يسيل وأرواحهم تزهق 
أمام عينه فيشفى غليله و تهدأ ثورته ، إلى حين ، 
حتى يعاود نشاطه الخبيث وينشر األزى والحزن 
اللعانات  والخراب وال يذكر زمانه إال وتالحقه 
وال تذكر أفعاله دون أن تقشعر لها األبدان و يدعى 

زمانه زمان اإلنتحاب .
إلبرام صفقات  نافع  فإنه  المخلوق  لهذا  فعجبا 
الصفقات  عقد  كذلك  و   ، وللوفاق  السالم 

الكثير  و  اإلتحاد  على  والعمل   ، اإلقتصادية 
اإلنسان  للمحافضة على حقوق  الجمعيات  من 
للدعم  األنشطة وصناديق  متعددة  المنظمات  و 
األسلحة  تجارة  يبيح  المخلوق  هذا  ..ونفس 
الفتاكة ويدعم تصنيعها ، ويبيح غسيل األموال 
يكل عن  و ال  الكرامة  ويهين  الحقوق  وينتهك 
التفريق بين العباد فى العر ق والدين ، ويدخل 
تجارة  لزمن  بنا  ويرجع  تجارات مشبوهة  فى 
العبيد واإلستعباد عن طريق بث األفكار السامة 
والعمل على أن تبقى بعض البالد ، المتفق عليها 
مسبقا وخفية ، بالجهل والمرض والفقر فيستغلوا 
ضعفهم وإحتياجهم اسوأ إستغالل..!!!  فعال لقد 
 .. اإللحاد  أو  فاأليمان   ، اإلنسان حرا  خلق هللا 
ولكن ال دين هذا وال عرف يسمح له ان يشابه 
ويفجر  ويحرق  ويهلك  ويفسد  فى شره  إبليس 
اشرس  تسلكه  ويسلك سلوكا ال  ويكذب  ويقتل 
الحيوانات وأبشعها... فمن غير المعقول أن يدفع 
اناس أرواحهم دفاعا عن الحق والشرف حماية 
تاركين  المساوة  حد  على  والمواطنين  لوطن 
من  يعانون  وابناء  زوجات  و  أمهات  خلفهم 
فراقهم و تدمى قلوبهم على الغدر بهم بينما يوجد 
ما  يهدمون  فاسدون ومفسدون حاقدون  آخرين 
بناه الشرفاء ويحرقون ما زرعته ايادى النبالء 
بالعلم  الشرفاء ويستيهنون  ، ويشوهون صورة 
والعلماء إذ يدعون للتخلف بقلوب يائسة ووجوه 
عابسة مرسوم عليها غضب هللا .. واالخطر من 
ولكنهم  القوم  أنهم من علية  يدعون  هؤالء من 
المجتمع  فى  نتهم  مكا يستغلون  الحقيقة  في 
وكذلك مناصبهم تتحول لمراكز قوة يقمعون بها 
فى  فهم  والقلم  الفكر  يحجرون على  و  اإلرادة 
الليل خفافيش الظالم ولكن تتغير صورتهم امام 
الناس فى الصباح يشبهون المالئكة ويتسربلون 
المالبس  يبدلوا  الليل  فى  والعفاف  بالطهارة 
اياديهم  وتمتد  السواد  فيظهر  البياض  الناصعة 
فى  اإلجرام  الظالم إلتمام عمليات  فى  الدنسة 
الكتمان.  مسكين هو اإلنسان لعبة فى يد الزمان 
وحسب الظروف واإلحتياج يتغير بين آن وآن و 
طبقا لألحداث يميل يمينا او يسرا ، فهو فى نهاية 
الكبرياء يخشى  األمر عبد عاجز يعانى مرض 
ان يعترف بضعفه فيتوارى خلف مركز أو مال 
إال حسنها  الدنيا  يبغى من  . وسعيد هو من ال 
ومن األنهار إال خيرها ومن الناس إال حبهم ومن 
لتحقيق  التميز  اإل  العمل  الكفاف ومن  إال  النعم 
الذات ومن التفوق إال إفادة األجيال بكل مقومات 
النجاح ، فيكون نبراسا يذكر إسمه العطر تسبقه 

األلقاب وتلحقه التحية والسالم .
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 عند نهاية المطر الغزير، يظهر في رحاب السحب 
الجمال،  الرائعة  السبعة  أجنحته  ناشراً  الممتدة، 

ممنطقاً السماء بالمجد والبهاء!
 يُذّكرنا في كل طلّة، بالميثاق األبدي الذي خطه هللا 

مع الناس، بأنه: ال يهلكهم بطوفان آخر!
لكننا أطلقنا على ألوان قوس قزح، صفات مخيفة: حمرة 
الموت، وخضرة  الدماء، وصفرة المرض، وزرقة 

السموم، وبنفسجية  الحزن، وبرتقالية النار!
األلوان التي ُخلقت بهجة للعين؛ لنرى فيها: ابتسامات 
الزهور، واشراقات السماء الصافية، وعيون الربيع 
واشارات  للخوف،  عالمات  جعلناها  الباسمة.. 

للخطر، ودالالت للشر:
 فاللون األحمر، يقول: قف!

واألصفر، يقول: توتر واستعد!
واألخضر، يقول: اسرع قبل ضياع الفرصة!

باقية   ،- المتعمدة  القزح - رغم تشويهاتنا  ألوان  إن 
اإللهي  العهد  مع   - لنا  تحمل  الكون،  في  ببهائها 
فقد  اإلنسان؛  ببني  تأثيرات عناية هللا   ،- بالطمأنينة 
الزاهية  األلوان  أن  العلمية  التجارب  بعض  أثبتت 

لألطفال،  الذكاء  من  أعلى  نسبة  تضفي  المبهجة، 
وتبرز فيهم ملكات الخلق واإلبداع!

واللون األصفر - األخضر، يهديء ضربات القلب، 
ويساعد على تحسين الدورة الدموية! 

واللون األخضر، يقلل احساسنا بالضجيج، والشكوى 
منه!

كما أن الطبقة الحمراء في الشفتين، تعد حصناً لداخل 
الجسم، يقتل كل ميكروب يالمسه!

...،...،...،   
ليجد  -؛  المقدسة  بثالثيته   - ليحمل كل منا موشوره 
الطيف كما أوجده هللا، ونعيد النظر في لون الحياة.. 
المكتب، وفي  المنزل، وفي  النفس، وفي  في  لونها 

المدرسة، وفي الطريق!
يجعل  أن   - العجيب  بقرصه   - نيوتن  استطاع  لقد 
الحب،  لون  األبيض؛  بالضوء  تشع  الطيف  ألوان 
والنقاء، والسالم، فهل نحمل  والطهارة، والعذوبة، 
هدى  على  ونسير  ونقائه،  بأصالته  الموشور  هذا 
دروب الطيف السبعة لنعيش معنى السالم، والجمال 

الذي يعلنه هللا للبشر؟!...

     رفعت وزارة العدل األميركية دعوى بحق مساعدة سابقة 
السيدة  تفاصيل عن  يتناول  كتاب  خلفية  على  ترامب  لميالنيا 

األميركية األولى.
كتاب  مؤلفة  ولكوف،  وينستون  ستيفاني  إن  الوزارة  وقالت 
الماضي  الشهر  نشر  الذي  وأنا(  )ميالنيا  مي”  آند  “ميالنيا 
بزوجة  تتعلق  معلومات  عن  الكشف  عدم  تعهدت  قد  كانت 
الرئيس دونالد ترامب، جمعتها خالل عملها متطوعة في البيت 

األبيض.
وعملت ولكوف من دون أجر لحساب ميالنيا في الفترة -2017
الدعوى  أنها بحسب  إال  فيدرالية  لم تكن موظفة  2018، وفيما 

وقعت “عقدا” ملزما فيدراليا يعرف باتفاقية خدمات مجانية.
وبموجب االتفاقية كان “ممنوع عليها تحديدا نشر أو إعادة إنتاج 
كيان غير  أو  أي شخص  إلى  معلومات مشابهة  إي  إفشاء  أو 

مصرح له كليا أو جزئيا”.
كما كان محظور عليها التربح مما تعلمته في البيت األبيض، من 

دون موافقة محامي البيت األبيض، بحسب الدعوى.
وسقوط  وأنا: صعود  “ميالنيا  عنوان  يحمل  الذي  والكتاب 
صداقتي مع السيدة األولى” يقول إنه يكشف النقاب عن عارضة 
األزياء السابقة السلوفينية األصل والتي أصبحت الزوجة الثالثة 

لقطب العقارات الملياردير الذي تولى الرئاسة.
ويرسم الكتاب صورة عن ميالنيا أكثر حيوية وحزما من المفهوم 
إيفانكا، إذ تصفها  العام، ويصورها منافسة لدودة إلبنة الرئيس 

مع زوجها جارد كوشنر بـ”األفاعي”.
وتقول الدعوى إن ولكوف لم تتحرر من التزاماتها التي تفرض 
عليها عرض الكتاب أمام ميالنيا ترامب ومحامي البيت األبيض 

بعد توقفها عن العمل هناك.
وفيما حذرت وزارة العدل ولكوف وناشرها سايمون اند شاستر 
لم تتخذ أي خطوة حتى  في يوليو من احتمال خرقها لالتفاقية، 
نشر الكتاب، وتطلب الدعوى الحصول على كل أرباح ولكوف 

من الكتاب.

     مع الخيط األول للنهار ينطلق، حيدرا 
المصرية  بواحة سيوة  المزارع  شحوت، 
إلى أرضه. ينهمك في حصاد البلح بجميع 
على  لتوزيعه  جاهًزا  ليصبح  أنواعه، 

التجار داخل وخارج مصر.
لكن شحوت يرفض بيع أصناف بعينها من 
الواحة، ولديهم  أهالي  التمور، مثل جميع 

أسباب تدفعهم لهذا القرار.
يقول شحوت بينما يتحرك بين العمال في 
أبناء  إن  الحصاد،  مزرعته خالل موسم 
سيوة توارثوا منذ عقود عديدة عن أجدادهم 
ضرورة االحتفاظ بعدد من أصناف البلح، 

وعدم إتاحتها في األسواق.
وتشتهر واحة سيوة التي تبعد عن القاهرة 
إنتاًجا  األكثر  بكونها  مترا،  كيلو   820
أكثر من  تمتلك  للتمور في مصر، حيث 
700 ألف نخلة تنتشر على مساحة 5600 

فدانا.
ألف طن   84 نحو  إنتاج  في  ويساهم هذا 
العامة  للهيئة  وفقا  سنويا،  التمور  من 

لالستعالمات.
وتعتبر منظمة األغذية والزراعة العالمية 
)الفاو(، واحة سيوة منطقة تراث زراعي 
النظم  على  لحفاظها  عالمية  أهمية  ذات 
النخيل،  زراعة  في  والتراثية  لبيئية  ا
مهرجان  سنويا  أرضها  على  ُيقام  فيما 
في  ُيعقد  المصرية،  للتمور  مخصص 

أواخر شهر أكتوبر من ُكل عام.
لعشرات  سيوة  مزارعي  توفير  ورغم 
األصناف من البلح في األسواق، ال يمكنهم 
المساس بأنواع محددة، كما يؤكد شحوت 
لموقع “سكاي نيوز عربية”، ومن أشهرها 
“طقطقت” و” امينزوه” و”إرغم غزال”.

ويضيف الرجل األربعيني: “هي أصناف 
نادرة، وذات قيمة عالية من الجودة، لذلك 
نستخدمها فقط كهدايا للمقربين واألعزاء، 
التي  العادات  من  كجزء  لضيوفنا  وُتقدم 

تربينا عليها”
مثل  األنواع  تلك  قيمة  شحوت  ويسرد 
“طقطقت” قائاًل: “بلح رطب يمتاز بنسبة 
سكر عالية، يُطرح في نخيل يزيد عمرها 
في  محدودة  وأعدادها  عاما،   150 عن 

واحة سيوة”.
في  والتمور  البلح  نخيل  أطلس  وبحسب 
األغذية  منظمة  عن  الصادر  مصر، 
فإن  “فاو”  المتحدة  لألمم  والزراعة 
للبلح،  النادرة  األنواع  من  “طقطقت” 
شهر  منتصف  من  بداية  حصاده  ويتم 
نحو  منه  ُينتج  أكتوبر،   15 سبتمبر حتى 
70 كيلوجرام فقط سنوًيا، ويتطلب رطوبة 

ودرجة حرارة متوسطة.
أكبر من ذلك، وفقا  إنتاج كميات  يصعب 
لعادل منصور، مهندس زراعي من سيوة، 
ُمشيًرا إلى أن نخيل “طقطقت” ال يُزرع 
إال في بساتين قليلة بالواحة، كما أن النخلة 

الواحدة ال تطرح ثمرات كثيرة.
العديد  أسرتي  “تمتلك  منصور   ويتابع 
يوجد  لكن ال  الواحة،  في  األراضي  من 
لبلح  فقط  نخالت   3 مزارعنا سوى  في 

“طقطقت”.
يباع  الذي ال  البلح  من  خلف كل صنف 
حكاية، وفقا لمنصور، حيث يتميز بلح “ 
امينزوه” بطرحه مبكًرا عن كافة األنواع 
األخرى، وتحديدا في أواخر شهر يونيو، 
 3 بـنحو  االعتيادي  الحصاد  موسم  قبل 

شهور.

النخيل،  من  امينزوه”   “ جني  عند 
يتحرك المزارعون حاملين البلح في 
منازل  كبيرة، ويمرون على  سالت 
المحيطة  والجيران  األسرة  أفراد 
بالعائلة أو المزرعة لتوزيعها عليهم 
أهالي  عن  مشهورة  طيبة  لفتة  في 

الواحة، كما يقولو منصور.
إلى  بتحوله  امينزوه”   “ بلح  ويتسم 
اكتمال  عند  الداكن  األسود  اللون 
إلى   40 من  إنتاجه  ويتراوح  نموه، 

70 كيلو غرام في العام الواحد.
ويؤكد محمد عمران جيري، مسؤول 
الحضاري  التراث  توثيق  بمركز 
المزارعين  أن  بسيوة،   والطبيعي 
النادرة من  يتركون أحياًنا األصناف 

البلح “مشاع” حتى يحصل عليه المارة.
ويُشير جيري إلى أن سيوة ال تبخل على 
أصناف  ُتنتج  حيث  ببلحها،  األسواق 
البلح السيوي الذي يُطلق عليه  مهمة مثل 
“الفريحي”  ُيسمى  وآخر  “الصعيدي” 
فضاًل عن “العزاوي” الذي يندرج أسفله 

عشرات األنواع.
الواحة  أهالي  أن  إلى  المسؤول  وينوه 
على  النادرة  األصناف  توزيع  يعتبرون 
الكرم  على  دليل  بيعها  من  بداًل  األحباء 
بأنواع غير منتشرة في  والجود، واحتفاء 

أي مكان آخر.
ويشدد في حديثه على وجود أنواع مهددة 
باالنقراض مثل “إرغم غزال” الذي يُزرع 
على نطاق ضيق بالواحة، ويتطلب رطوبة 
كميته  كما تصل  مرتفعة،  قليلة وحرارة 

سنوًيا إلى ما يقارب 60 كيلو غرام.
التمور  إقامة مهرجان  إن  ويعتقد جيري 

تحسين  على  ساعد  الفائتة  السنوات  في 
معامالت  وإدخال  المزارعين  مستوى 
النادرة  األصناف  لحماية  زراعية جديدة 
بقدر  اإلنتاج  االندثار ومحاولة زيادة  من 

اإلمكان.
بتدشين معمل  لدينا حلم  ويضيف جيري: 
من  الواحة،  أرض  على  النخيل  إلكثار 
بجودة  البلح  وكميات  أنواع  زيادة  أجل 
عالية، والوقاية من األمراض التي تُصيب 

األراضي وتُفسد الثمرات.
للتمور  مدير مصنع  الفتاح،  عبد  يوسف 
التعامل مع  يتوقع اختالف في  بسيوة، ال 
في  أصناف مثل “طقطقت” و”امنزوه” 
حالة زيادة المعروض منها، موضحا لموقع 
“سكاي نيوز عربية” صعوبة التخلي عن 

المكانة المميزة التي وضعت فيها.
مجال  في  يعمل  الذي  الرجل  ويستطرد 
تخزين وتصنيع التمور منذ صغره: “يعلم 
الجميع خصوصية تلك األنواع من البلح، 

لذلك ال يطلبها أحد من التجار، خاصة مع 
وجود عشرات البدائل التي نقدمها بُطرق 

متنوعة”.
للتمور  10 مصانع  على  سيوة  وتحتوي 
يُصدر  الذي  الفتاح،  بينها مصنع عبد  من 
العالم  أنحاء  في  إلى دول عديدة  منتجاته 
مثل بريطانيا وإيطاليا واستراليا وألمانيا، 
والسودان  والمغرب  اإلمارات  بجانب 

وإندونيسيا وماليزيا.
الدولة األولى عالميا في  وتعد مصر هي 
من   % 21 بـ  ُتقدر  بنسبة  التمور  إنتاج 
اإلنتاج العالمي، من خالل توفير ما يزيد 
عن 1.7 مليون طن سنوًيا من 15 مليون 

نخلة، وفقا لوزارة الزراعة المصرية.
داخل  يتحرك  بينما  لفتاح  ا عبد  يقول 
يمكن  ُملقًيا نظرة على بضاعته:  مصنعه 
لنا إنتاج وتصدير كافة أنواع التمور، لكن 
النادرة،  األصناف  من  االقتراب  ممنوع 

من يحبها يحصل عليها فقط كهدية.

كتاب عن ميالنيا ترامب يثري اجلدل.. ودعوى حبق املؤلفة

)ليست للبيع(.. سر متور )ال تقدر بثمن( يف واحة سيوة املصرية

َمشبوَهة َقناعات 

عنَد الّثاِنَية َفجًرا رنَّ الهاتُف
َرَمْيُت ِكتاًبا أَْحِملُُه َفوَق الُكُتب

َوَصلَْتني ِرسالٌَة َغريَبٌة ِمن َفْحِو َكالِمَك َوَصْوِتَك الُمثيِر
احَتْرُت في َتحليِل َمعناها عن َكَثب

خاَبْرَتني َتعِرُض َعليَّ َعالَقًة ُثالِثيًَّة َمْشبوَهًة
ِبَشَغٍف حاَدْثَتني، ِبَنَغٍم ُمَتَهّدٍج، َكَمن اْكَتَشَف َخفايا َكوكب
َسِمْعُت ِمْنَك كالًما َعجيًبا، َكالًما ُمريًبا، ُتحاِوُل إِقناعي

ِبلَِعِب الَكالِم.. لِساُنَك في َفِمَك أَراُه َيدوُر َكلَْولَب
لََمْسُت ُجْرأًَة.. َوما َعِهْدُتَك َجريًئا ِمن َقْبُل

َنَقاُر َخَشٍب اسَتْفَرَد ِبِجذٍع َنِضٍر.. َتَخيَّْلُتَك َنّقاَر َخَشب
ُتْتِحُفني ِبَكالٍم َغير َمفهوٍم.. َتْحِدُفني َصوَب الَمْنِطِق حينا
ْغَبِة أَحيانا.. َكُعصفوٍر جاِئٍع لَِقَي َحبََّة ِعَنب َوَصوَب الرَّ

ن أََخْذَت ااِلْذَن؟! َعن أُْخرى َتحكيني َكأَّني أَْعِرُفها، أَْدَخْلَتها َبْيَننا، َحلَّْلَتها، ِممَّ
َهْنَدْسَت َعالَقًة على َمقاِسَك.. َرْأُس َهَرِمها ُثالِثيُّ الِقَبب

ريَعِة ما َوَجب أن َتطوَف بي َمّكَة والُقْدَس َوِجباَل الِهَماليا ا، َوفي الشَّ ْعَتها حقًّ َشرَّ
َبب .. ِمن دوِن ُسؤاٍل أو َفْهِم السَّ ُمْرِغًما إِّياَي.. أن أَرضى الَحجَّ

ُكلُّ َشْيٍء ُمباٌح في الَعالقاِت أَْخَبْرَتني، َطَرًفا في َعالَقٍة َمشبوَهٍة َجَعْلَتني
اْصُمْت َصْمًتا قاِطًعا.. إن كاَن َكالُمَك ِمن َفّضة، فُسكوُتَك أَثَمن ِمَن الذََّهب

ْرَتني، في َدّواَمٍة ِمَن الُعْتِه والفسِق أَْدَخْلَتني َحيَّْرَتني، َجنَّْنَتني َكفَّ
ْخَتني حّتى ما عدُت أَُمّيُز َشعباَن ِمن َرَجب.. َدوَّ

ماضَي يسجنني ومستقبلي الشبق ..
رميِت بي لحظة في نار القلق ..
عشقِك ألقاني في سجن عْينْيك

إن دارت الدنيا من دونك فإنها تدور بالعكس
أريد أن يكون اسُمِك هو المهموس في أذني
ال يمكنني أن أكتب ذكريات جميلة بحبر كاذب

لكنَّني قلم حبره ينهال من ماء العشق
ربما أخفف من قلقك أو أزيد منه ..

ال يمكن أن تكوني في الحب أسيرة ..
بل أنت فيه السيدة األميرة .. 
أنت أنا في طفولتي وشبابي ..

أنت الذكرى في حضوري وغيابي ..
والطيف في مخيلتي وانسيابي ..

والَجمال الذي َيْهُزُر فتنة أحبابي ..
***

رذاذ المطر يغمرني في كل جسدي ..
ال تطلبي مني العودة إلى الداخل .. 

لن أعود حتى يأتيني الرد من الطير ..
ومن الشجر والزهر والنخل والربيع ..

داُء سري ودواؤه عندكم سيدتي ..
حرائق نفسي ال تنطفئ ..

لو تعلم الشمس حبي لكم ألشرقت 
في غير وقتها وأكدته ووثََّقْت ..

العين رأت .. والقلب عشق ما رأت .. 
فال تكوني كالشمس إن غابت وأفلَْت ..

بل كوني كاألشواق إذا حضرْت .. 
غاب الزمان فعانقْت وانتصرت ..
فهل تكون جوارحي قد أذنبْت .. 

رْت في عشقِك أو أهملْت ..  أو قصَّ
قطعًة من العذاب فيك أو أغفلْت ..

فأنت من أطربت نفسي وغردت .. 
كلماٌت كتبُتها بدم القلب فنَظَمْت ..
أشعار باقِة ورٍد تفتَّقْت وأزهرت ..

إليك وحدك من دون النساء أسحرْت .. 

بقلم : خالد بنيصغي 

لكل من يهمه األمر!
يُسعد إدارة جريدة الرسالة اإلعالن عن إنشاء قسم 

خاص لترجمة الكتب األدبية أو البحوث العلمية 
من اللغة العربية إلى الفرنسية والعكس، من خالل 

مترجمين متخصصين 
على أعلى مستوى من الدقة والحرفية..

لمزيد من االستعالم االتصال على :

أخبار ومقاالت



  حالة مرضية تنتج عن انحراف إبهام القدم 
باتجاه االصابع األربعة المجاورة، في منطقة 
تمفصل سالمية اإلصبع مع عظم المشط االول 
. ويعد من اكثر تشوهات القدم شيوعا عند 

لهذا  أكثر عرضة  البالغين، والنساء 
المرض من الرجال، وتدل الدراسات 
ان  %10 من النساء البالغات يعانين 
من هذه المشكلة ولكن بدرجات متفاوتة، 
وغالبا يشمل القدمين معا، وهذا التشوه 
يؤثر على الناحية الجمالية لالقدام، مما 
قد يؤدي  إلى  مشاكل  نفسية واجتماعية 

السيما لدى النساء .  
االسباب  :

- اسباب وراثية، فقد اظهرت الدراسات 
أن التشوه قد ينتقل  من جيل إلى آخر في 
العائلة الواحدة، ويرجع البعض انتقال 

الحالة إلى االبناء من خالل االم
- الجنس نسبة اصابة االناث إلى الذكور  

9  إلى 1 يرجع البعض ذلك إلى انتقاله في 
االناث كصفة سائدة من خالل الكروموسومات 

الجنسية . 
مرض  مثل  الروماتزمية  االمراض   -

الروماتويد
- ارتداء األحذية الضيقة ذات المقدمة الضيقة 

والكعب العالي  
- كسور ورضوض بالقدم  .
- بعض االمراض العصبية  

-  ارتداء أحذية ال تترك مجااًل لحركة األصابع 
بسبب ضيقها عند بداية مشط القدم، وكذلك 
أحذية الكعب العالي بسبب ضغط ثقل الجسم 

على القسم األمامي  من القدم أثناء المشي 
-  تسطح القدم ; المصابون بتسطح االقدام 
القدم اكثر من  معرضون إلنحراف ابهام 
غيرهم وذلك بسبب تعرض مفصل إبهام 
القدم مع عظم المشط االول إلى قوى داخلية 
باتجاه  االبهام  دفع  على  تعمل  وخارجية 

االصابع االخرى . 
- االبهام الطويل في القدم قد يتعرض لضغوط 

من الحذاء تؤدي إلى انحرافه . 
أالعراض  والعالمات :

تبدأ األعراض بألم في الجهة الداخلية لمفصل 
إبهام القدم عند ارتداء االحذية الضيقة، وكذلك 
ذات الكعب العالي، مع إحمرار وتورم، ومع 
اإلستمرار في ارتداء هذه األنواع من األحذية 
يحدث انحراف في اإلصبع مما يؤدي لبروز 
عظم رأس المشط األول للقدم، ونتيجة لذلك 
يزداد احتكاك مفصل اإلصبع بالحذاء، فيصبح 
األلم اشد، وارتداء الحذاء أكثر صعوبة، كما قد 
القدم األربعة بسبب  يحصل تشوه في أصابع 
الضغط الناجم عن انحراف اإلبهام، ويشكو  
المريض من تصلب وتحدد في حركة مفصل 
اإلبهام بسبب تأكل الغضاريف التي تغطي 

راس المشط االول .
تشخيص االنحراف :

يتم  التشخيص من خالل  القصة المرضية 
والفحص السريري للقدم وقد يحتاج إلى فحص 
العمود الفقري واالطراف السفلى للتأكد من 
عدم وجود حالة مرضية عامة لها عالقة 
مباشرة باالنحراف . ومن ثم يطلب الطبيب 

اشعة سينية للقدمين بوضعية الوقوف للتأكد من 
التشوه ودرجة االنحراف وكذلك حالة مفصل 
االبهام ومدى استقراره وفيما اذا كان هناك 

تآكل في المفصل  . 

العالج  :
العالج التحفظي :

ينصح بهذا النوع من العالج للحاالت البسيطة 
عند البالغين، وكذلك االقدام التي لم يكتمل نمو 

العظام فيها بعد . 
-  االمتناع عن لبس االحذية ذات المقدمة 
الحذاء  واختيار  العالي،  والكعب  الضيقة 
بكعب منخفض ومقدمة عريضة وجلد طري 

وارضية مصنعة من مادة لينة ومرنة .
- استعمال المساند يساعد على الحد من سرعة 
تطور االنحراف، وهي قطعة مصنعة من 
مادة طرية غالبا من السيليكون  توضع بين 
االبهام واالصبع الثاني لغرض حفظ المسافة 

بين االصبعين .
- استعمال دعامات تعمل على شد االبهام إلى 
الداخل بعيدا عن االصبع الثاني والمحافظة 
عليه في هذا الوضع، وعادة تستعمل  اثناء 

النوم . 
- عالج التهابات االنسجة والجلد في منطقة 
النتوء العظمي، حيث ينصح بالراحة واستعمال 
االحذية المفتوحة أو الصندل، ووضع كمادات 
باردة، واستعمال االدوية المسكنة والمضادة 

لاللتهابات .
العالج الجراحي :

في الحاالت المتقدمة يكون العالج الجراحي 
هو الحل المناسب ويجب على الجراح االخذ 
في اإلعتبار عمر المريض و درجة التشوه في 

القدم ، وهناك ثالث انواع للعمليات ؛
 - النوع االول من العمليات يجرى على 
االنسجة الرخوة مثل االربطة والعضالت 
والمحفظة المفصلية، وهي تجرى في السن 

المبكرة قبل اكتمال نمؤ العظام .
تجرى على  العمليات  الثاني من  النوع   -
االنسجة الرخوة وعلى العظام وهي عمليات 

تجرى بعد اكتمال النمو .
- النوع الثالث من العمليات تجرى على كبار 
السن نتيجة وجود التغيرات العظمية وتآكل  
الغضروف. وهي عمليات تثبيت عظمي 

مفصل اصبع إبهام القدم .
إن الهدف من  العمليات الجراحية هو  تخفيف 

االلم  والتخلص من التشوه في القدم ..!!

   ملخص العدد السابق 
وينهي دراسته بالكلية العملية التي التحق بها على مضض 
منه ويلتحق بمعهد من المعاهد الفنية يتفوق فيه في دراسته 
في الثالث سنوات األولى منه فكان أول دفعته التي تتكون من 

حوالي خمسة وثالثين طالباً وطالبة .
وما أن يقبل العام الرابع بالمعهد ، وهو عام التخرج حتى يلوح 
الحاقدون عليه من بعض الطالب أو من أكثرهم ، بل ومع األسف 
من بعض األساتذة أما حقد الطالب فقد كان سهاًل وهيناً عليه ، فلم 
يحفل به ولم يأبه له ، ولكنه كان يراه في عيونهم أما حقد األساتذة 
فكان مختلفاً ، والغريب او الحقيقي معاً أن هؤالء األساتذة كانوا 
في قسم غير القسم الذي يدرس به ، وكأنما صيته قد سّمع خارجه 
، وكانوا ثالثة قد حصلوا على درجة الدكتوراة من روسيا عندما 
كان يذهب إليها البعض فيدرسون هناك فترة تطول أو تقصر 
فيأتون ثانية وقد حملوا هذه األجازة أو ما يطلق عليها الشهادة 
التي تتيح لهم العمل في المجال الذي يناسبها أحياناً أو في غيره 
أحياناً ثانية أو باألصح في المجال الذي يناسبونه هم بل ال يرتقون 
إليه ، واليقوون على بلوغ مكانته ، فهم أقل منه بل وأضعف . أما 
أولهم فهو الدكتور شوقي ، والحق قد كان أقلهم حقداً ، ولم يكن 
واضحاً عليه ولكنه يغلفه بغالف يخفيه يبدو خلفه في سلوكه معه 
وفي حديثه إليه ، فما أن يراه يوماً بمكان المعهد حتى يتندر معه 
فيما ال مجال للتندر فيه ، ويمزح معه فيما ال يستوعبه المزاح ، 
ويحاوره فيما ال يضارع الحوار الراقي ، فيتحدث إليه في ذلك 
بلهجة منكرة هي أقرب إلى السوقية منها إلى الرقي وأدنى من 
الشعبية منها إلى التحضر ، فيرى ويسمع منه ذلك ، فيستسخف 
مما يراه سلوكه ، ويستقبح فيما يتحدث به حديثه فيسمع وينصت 
على مضض منه ، وقد يومئ له في ال مباالة أو يتطلع إليه رغماً 
عنه وكأنما ينفر ويشمئز مما يبديه بل وكأنما يزدري ما يقول ، 
ولكنه لم يكن يرغب في أن يجاريه فيما يبدي أو يعقب على ما 
يقول حتى ال يثير مشكلة يقتنصها هذا الدكتور يعرف هو نتيجتها 

، ويخشى ما يخفيه منها .
أما ثانيهم وهو الدكتور إبراهيم فقد كان أكثرهم حقداً وضغينة 
، وأكثرهم تحيزاً وعنصرية ، بل وأقبحهم خسة وغاًل فما فعله 
بل يزيد . فإذا هو يراقب  معه ال يقل عن تلك النقائص شيئاً 
سلوكه ، ويتفحص حركاته ، بل ويسعى دائماً وفي أي وقت إلى 
إرهابه وتهديده بل وإلى ايذائه ، ثم أخذ يفعل ما ليس في حقه ، 
ولم يستطع في كل ذلك أن يخفي ما يضمره .  كان يقيد حريته 
ويمنع تطلعه ، فيقول له في لهجة آمرة ال تحدث هذا والتتكلم 
مع هذه . والتجلس هكذا بمقصف المعهد ، وال تتجول هكذا 
بانحائه ، فإذا رآه بمكان ما يسأله في غضب ماذا تفعل هنا ، فإذا 
أجابه يعارضه بل يمنع هدفه على الرغم من احترامه هو للمعهد 
وقوانينه ، فلم يسئ قط إلى شخص ما ، ولم يشُك منه طالب أو 
طالبة أو غيرهما من األساتذة ، فلم يشاغب طالباً أو أستاذاً وما 
تسيب يوماً في سلوكه . وما تجاوز مرة في أفعاله فال يصيح في 
حديثه مثلما يفعل غيره . ال يتندر كما يفعل الكثيرون ، واليهرج 
وال يثير الجلبة مثلما يتسلى بهما بعض الطالب ولكنه ينتظم في 
حضوره وحضور الدروس ويسمو بسلوكه وأفعاله ، فيتحدث في 

هدوء وأدب إلى كل من يراه ويجلس إليه ، ويحترم ويقدر قيمة 
العلم ومن يقدمونه من األساتذة ، فإذا ضحك فضحكه خافت ال 
غلظ  فيه ، وإذا مرح فمرحه هين ال فظاظة به . وأكبر الظن أن 
هذا الدكتور كان يراقب سلوكه ويترصد حركاته ويقيد حريته ، 
ويفرض عليه ما يفعل وما ال يفعل رغبة منه في شيئين أولهما 
هو أن يثير فيه ما يغضبه فينفعل وال يتمالك نفسه فتحدث مشكلة 
يقتنصها فيضره لها ، ولكنه كان يدرك ذلك منه فيتماسك على 
مضض منه ، ويتحكم في نفسه رغماً عنه ، وهذا من غير شك ما 
كان يزيده توتراً ، فكأنما هو في حيرة مما يفعله معه ، أما األمر 
الثاني فهو أن يدفعه إلى كره المعهد والنفور من حضوره ، فيؤثر 
ذلك على إستيعابه من الدروس التي تلقى عليه ثم معهما أو قبلهما 
أو بعدهما هما الضغينة والحقد اللذان يتملكانه وهما الغل والتحيز 
اللذان يغمران نفسه ولكنه كان رغم ضيقه يتحمل وال يتأثر فهو 
يعرف ما بنفس هذا األستاذ وما يلوح عليه من العنصرية وكره 
تفوقه في المعهد ولكنه لم يكره المعهد بل ظل يحبه وتستهويه 
لع  موضعاته ودروسه فلم يهتز إستيعابه بل كان يقرأ ما عليه ويطَّ
على ما ليس عليه من الكتب والمراجع ليستزيد منهما ما ال يفعله 
أغلب الطالب بل كلهم . ولم يكتف هذا الدكتور بذلك بل تعداه إلى 
أكثر منه ، فقد كانت هناك فتاة التحقت بالمعهد بعد التحاقه بعامين 
عرفت بعد أن تعرفت عليه كفاءته وتفوقه في دراسته وأحست 
معهما بثقافته وطيبته وذوقه وأدبه معاه ففرحت  وأغتبطت عندما 
رأت حصوله على درجاته التي أهلته ألن يكون أول دفعته ، 
فكانت تستأذنه في أن يشرح لها ما يلتبس عليها من دروسها ، 
وما ال تستوعبه منها ، فلم يبخل عليها بشئ فكانت تجلس إليه 
بمقصف المعهد يفسر لها ما تحتاج منها إلى إستيعابه بل كان 
يعطي لها دفاتره التي كان يحضر فيها دروسه من المحاضرات 
ويضيف عليها من المراجع ومن ثقافته ما يقويها ، وعلى الرغم 
من احتفاظه بها فلم يكن يضن عليها بها فيقدمها لها في ترحيب 
تشكره عليه وتهنأ بها وكأنما قد حصلت منه على هدية ثمينة ، 
ويفرح هو مثلها بعطائه الذي ال يبخل به . وعندما كان يشرح 
لها درساً من الدروس يوضحه ويبسطه لها في سهولة ودقة معاً 
، فقد كان يعرف ما يتعثر الطالب في فهمه ، فيفصح لها عنه 
بأسلوب يذلل هذا التعثر ويزيد الفهم فكانت حينذاك تبتسم إليه 
وتبتهج وتقول له في سعادة أن شرحه أفضل من شرح األساتذة 
الذين يدرسون لدفعتها وهي تستوعب منه أفضل مما تفهمه منهم 
وفي محاضراتهم بل ومن الكتب التي تقرؤها فأضحت دفاتره 
إليه .  التي يعطيها إليها ما يفسره لها هما المرجع الذي ترجع 
وذات يوم تنتهي محاضرة من محاضراته ، فما أن يتجه إلى 
صالة المعهد حتى يقبل إليه ساع من السعاة يقول له أن الدكتور 
إبراهيم يرغب في أن يراه بمكتبه ، فيذهب إليه في توجس وفي 
حذر ، فما أن يدنو منه حتى يتطلع إليه وقد بدا عليه غضب لم 
يستطع إخفاءه أحس معه هو أن هناك مشكلة يسعى إليها فيسأله 
على الفور وفي شدة وكأنما قد حضر سؤاله من قبل : لماذا تحدث 
هذه الفتاة ؟ فيسأله أية فتاة ؟ فيقول له : ال تدعي الغباء ، الفتاة 
التي تجلس معها دائماً -سميرة - وينطق إسمها في حذر فينبئه 
أن ذلك لمساعدتها ، فهي تستأذنه في أن يشرح لها من الدروس 

ما يخفي عليها وما ال تستطيع أن تستوعبه منها فلم يتأخر عنها ، 
ولم ينتظر منه أكثر مما أوضحه له ، ولم يقَو على أن يستفسره 
أو يناقشه وكأنما قد أضمر في نفسه ما سيحدثه به فيقول له في 
ضغينة وغل وفي شدة وزجر معاً بل وفيما يشبه األمر ، أو كأنما 
هو األمر : ال تحدثها وال تشرح لها وال تساعدها فهي كفيلة بأن 
تساعد نفسها وتهتم بشئونها ، فيرنو هو إلى عينيه ولكنه لم يفعل 
شيئاً فهو يعرف أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مشكلة يسعى إليها هذا 
الدكتور . وينصرف من أمامه وهو يجز عل أسنانه وفي نفسه 
غصة من ذلك األستاذ وسلوكه القمئ ، ولم يستطع أن يفصح 
لسميرة عما حدث منه ، بل خجل من ذلك فأخفاه عنها ولكنه في 
نفس الوقت لم يقَو على أن يبخل عنها بعطائه الذي تحتاج إليه ثم 
رأت هي بعد فترة قصيرة أن جلوسهما معاً ال يكفيها والسيما في 
فلم  العطلة التي تسبق األمتحانات فكانت تدعوه إلى بيتها دائماً 
يتأخر عنها ، فكان يشرح لها بين ذويها ما تحتاج إلى فهمه من 
دروسها في أسلوب بسيط ودقيق معاً يسهالن أستيعابها . وتبدأ 
أمتحاناتها فإذا هو يسألها بعد كل أمتحان تؤديه كيف أجابت بل 
كان ينتظرها بعده وكأنما ينتظر نتيجة عمله هو كما لو هي تلميذة 
من تلميذاته ، فما أن تنتهي منه وتتجه إلى صالة المعهد ، وما 
أن تراه ويراها وقد نات عنه حتى تبتسم إليه فيفرح ألبتسامتها 
ويعرف منها أجابتها فإذا دنت منه أفصحت له باشة مغتبطة 
أن أسئلة األمتحانات كانت كلها فيما شرحه لها وتحدث إليها 
فيه . ويظل معها هكذا حتى نجحت فما أن تعرف نجاحها حتى 
تدنو منه وقد تملكتها سعادة غامرة معه ال تقل عن سعادته التي 
يرى بها نتيجة عمله وإذا هي تشكره وتفصح له في أغتباط أن 
دروسها التي شرحها لها هي المبرر لنجاحها .  ومع كل ذلك لم 
يكتف هذا الدكتور فسعى إلى شئ ينم عن سخفه وبالهته مع تلك 
النقائص التي تمأل نفسه ، كان ذلك أثناء أمتحان من أمتحانات 
هذا العام الرابع ، وقد أخذ يجيب في تركيز على أسئلة األمتحان 
‘ فاذأ الدكتور إبراهيم يتجه إلى صالة األمتحانات ، فال يتفحصها 
وال يتحدث إلى الطالب ، وإنما يدنو على الفور منه ويجلس 
على كرسي أمامه ، وكان هو يكتب بيده اليمنى ويده اليسرى 
مضمومة قلياًل فيقول له أن يفتح يده لعله يرى بها شيئاً ما ، فيفتح 
كفه ويريها له فإذا هي فارغة فيرنو هو إليه ويقول له في تحد 
وفيما يشبه الهجوم عليه . » أنا أعرف أكثر مما نأخذه من دروس 
المعهد وليس بي حاجة إلى أن أغش وأنا األول على دفعتي 
واألول ال يمكن أن يغش وأنت تعرف ذلك »وقد كان متأكداً أن 
ما يفعله هذا الدكتور قد يضطره إلى أن ينفعل عليه رغماً عنه 
فتحدث مشكلة يأخذها عليه فيضره بها أو يهدف منها إلى أن 
يؤذيه بقدر ما يستطيع ففشل في ما يبتغيه ولكنه لم يتأثر بل ويظل 
متماسكاً ورزيناً وفي نفسه غصة منه ثم قد يكون سعيه إلى ذلك 
رغبة منه في أن يربكه ويشتت أنتباهه فيؤثران على أستيعابه 
في أجابته وعلى التركيز فيها ولكنه لم يأبه لسعيه فظل يكتب 
في أستيعاب وتركيز فما أن يسمع منه ما حدثه به في تحد حتى 
يومئ له في  صمت وينتصب من مقعده يكاد يخفي خجله وخزيه 
ويبطن معهما الخسف والزلل وما هو في كل ذلك إال الحقد والغل 

اللذان يغمران نفس هذا الدكتور بل ويغمرانه غمراً .

أما ثالث هؤالء األساتذة وهو الدكتور مصطفى فكان لألسف 
عميد المعهد ، ولكنه لم يحصل على هذا المنصب وتلك الترقية 
يراه غريباً في  إال عندما كان هو في السنة الرابعة وكان نوبياً 
منصبه فلم يعرف كيف أستطاع أن يلتحق بالمعهد ويحصل على  
درجة الدكتوراة من تلك البلد التي أوفد إليها مع زمالئه فيضحى 
، ولكنه يعرف أن بعض هذه المناصب تكون  ثم عميداً  أستاذاً 
بالقدم وليست بالكفاءة أو تعطى ألهل الثقة وليست ألهل الخبرة 
وهذه الثقة غالباً ما ال تكون في قوة الفهم والمعرفة أو رقي الشأن 
والمكانة وإنما هي في أشياء غيرها يعرفها الكثيرون . ومع 
ذلك أو برغم ذلك فقد كان يلحظ فيه ضعف علمه وثقافته وسوء 
خلقه وسلوكه معاً ، أما حقده فكان مختلفاً عن أولهم ومختلفاً عن 
ثانيهم ، كان خفياً خبيثاً يضمره اضمراً ولكنه يبدو في عينيه ، 
فكلما رأه إذا هو يتطلع إليه في صمت وتجهم معاً وكأنما هو في 
حيرة منه تكاد تعتصر نفسه عصراً . وفي يوم حدث شيئ غريب 
قلما يحدث وكان في أمتحان من األمتحانات الشفوية ففي ذلك 
اليوم لم يحضر األستاذ الخارجي الذي يرافق الممتحن فحضر 
الدكتور بداًل منه . وأتجه هو إلى الصالة المجهزة بذلك أخر 
الطالب كما يفعل دائماً ، وكان الدكتور مصطفى يدرس للطالب 
بقسم غير القسم الذي يدرس فيه هو فما أن يجلس أمامهما حتى 
يسأله سؤااًل صعباً وكأنما يتحداه به وهو أن يوضح العالقة بين 
القسمين وهذه هي صعوبته فيرنو إلى عينيه في دقة وفي تهجم 
وكأنما يتوقع منه إجابة خاطئة ويتأني هو وقد أستغرب من هذا 
السؤال وأدرك مع ذلك هدفه فالطالب ال يستطيع في سهولة أن 
يجيب عن هذا السؤال إال إذا كان يدرس في القسمين وهذا ما لم 
يحدث ويتطلع إليه األستاذ الثاني وكأنما يشفق عليه من إجابة هذا 
السؤال ويدهش منه أما هو فيستدني قراءاته واطالعاته فال يرى 
فيه صعوبة فيسترسل ويوضح له هذه العالقة ويشرحها له في 
الثاني ويؤكدها هو ببعض المصطلحات  دقة يبتسم لها األستاذ 
اإلنجليزية والفرنسية التي يعرف أن هذا الدكتور ال يفهم منها 
شيئاً والتي تزداد أبتسامة األستاذ الثاني لها فما أن يسمع الدكتور 
مصطفى منه إجابته حتى يومئ له في صمت وتجهم فيأذن له 
أن ينصرف وكأنما قد تملكه الغيظ . وعلى الرغم من حبه لهذه 
األمتحانات الشفوية التي يسعى فيها للحصول على الدرجة 
النهائية فقد كان يخشاها ألن حيثيات اإلجابة فيها ال تكون مكتوبة 
فهي رقم يدون أمام الممتحن وال يعرف كيف يوضع في أوراق 
إجابته والسيما عندما عرف أن هذا الدكتور مع الدكتور إبراهيم 
هما المسئوالن عن رصد درجات طالب المعهد ووضعها في 
نتائجهم بحجرة التفتيش أو المراقبة أو ما يطلق عليها ذلك اللفظ 
الذي يؤخذ من الفرنسية أو اإلنجيلزية وهو )الكنترول( والتي 
البد وأن تكون سرية وصحيحة أو ال تكون سرية وصحيحة فال 
يحافظ عليها وال يتالعب فيها وال يضع نتائجها كما هي إال من 
يمتلك نفساً طيبة وراقية يراعي بها ضميره وتبيحها أخالقه .                                      

البقية في العدد القادم .

الحـــاقدون )3(

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

سألته من أنت

شعر: صباح غريب

لم استطع لها صد
ولم ...تتمكن من إيقافها.. يد

والليل يسري بأوصالي
لفراق ليس منه بد

وأنا من فرط اشتياقي 
يراعي يمأل الصفحات وجد
فاهدئي يا خلجات قلبي 

فأنا ما بي برد!!!
ولكن الشوق يؤرقني 

حتى يطلع الفجر 
وما زلت بين جزر ومد 

فيا سويعات الليالي قولي 

اجيبي 
متى يتحول الخذالن مجد !!
ومر العلقم يستحيل شهد !
فهذه أحالمنا.. ال تنام ..

تقض مضجعنا على مدار 
حياتنا 

من مهد إلى لحد ..
تعطينا دفئاً

ال نقاومها ..
وال نبذل لذلك جهد ..

فلذا ...قشعريرة هزت األوصال 
ولم أستطع لها صد 

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

انحراف إصبع القدم الكبير      
)  إبهام القدم األفحج  (

Hallux  Valgus

يا وليدي ما ببالك ؟
وأنت سارح في خيالك
والعرا كان افتراشك
والهوا كان التحافك

 كان كتاب الحب منك
واّل مّني ؟!

 يحكي عنك 
يحكي عني 

والتمني يحكي
عن حلمك وحلمي

يحكي وتطول الحكايا
أّنه كان حلو النوايا
كدب تاني فى لُغايا

هات كتابك 
واقرا ليَّا

لم األبية صفحة الظُّ
هات كتابك 
فى جبيني

سّودوا بالليل سنيني
كنت عايش فى بنايتي

بس ماعجبت حكايتي
هات كتابك 
واحكي عني

واللي هّمه فى مثل ِسّنِي
هات كتابك 

يوجعوني الكلمتين لّما يقولولي
إن ابن الّسبعة شاب

لّما عاش اللي حكولي

يوسف زمكحل   همسـات
تحب  أن  في  ليست  العبقرية   -
ولكن في أن تجعل هذا الحب يدوم 

ويستمر 
يحوم  كالحاكم  الجميلة  المرأة   -

حولها الكثيرون 
- الرجال الُُعظماء ليسوا في حاجة 

إلى ألقاب فأسمائهم تكفي 
ولكنها  أبتسامتك لن تكلفك شيئاً   -

تعطي األمل لآلخرين 
- الخيانة هي العدو ألي حب وأي 

عالقة 
- ال تغضب وال تحزن وال تخاف .. 
كل  ليست  والعواصف  الزوابع  إن 

ما في الحياة 

لكى  ماضيك  مع  سعيدأ  عش   -
التفسد حاضرك 

لمنع  األكيدة  الوسيلة  هي  القبلة   -
المرأة من الكالم 

- إذا شكا لك رجل عن قسوة إمرأة 
فأعلم أن قلبه بين يديها )شكسبير(
 : الشابي  القاسم  ابو  أشعار  من   -
ويمأُل   .. الحياٌة  لدىَّ  فتحلو  أراِك 
وتنمو  األمل..  صباُح  نفسي 
وتحنو   .. ِعذاُب  ُوُروُد  بصدري 
على قلبي المشتِعل .. ويفِتُننى فيِك 
باُب الوديُع  فيُض الحياِة.. وذاك الشَّ
تلَِك الشفاُه  الثَِّمل .. ويفِتُنني ِسحُر 

.. ترفرف من َحولهنَّ الُقَبل .

قصة بقلم :  
نعمة هللا رياض

بقلم: إدوار ثابت

قشعريرة هزت األوصال 

يا وليـدي

     Jeudi 15 octobre 2020
الخميس 15 أكتوبر 2020

قال – أنا الذي جئت الى هذا العالم ال بارادتي , بل مجبرا و قضيت حياتي 
في هذا العالم و عرفت الظالم و المظلوم , و شربت الكأس الحلو و المر . و 

عاشرت األصيل و الفصيل , و مشيت في الليل و النهار . 
و لم أصل و لم أرضى و لم أشيع و لم أرضى فقررت الرحيل  .

ال بارادتي بل مجبرا نعم مجبرا ال بارادتي , سألته من أنت .
قال : أنا االنسان أنا المحبة أنا العطاء أنا الحكمة أنا الوفاء أنا الخير و الشر 

سألته من أنت . قال : أنا الذي أحببت كل العالم
و نبزت من كل العالم 

سألته من أنت . قال : ال تسألني من أنا ، ألني أنا ذاتي ال أعلم من أكون 
وكيف سأكون .

أدب وثـقافة

 غادر الفتي سمهاري، وعمره ثمانية عشر 
عاما«، بلدته إلي العاصمة منف ليتلقي تعليما 
عاليا« يؤهله أن يصبح من الحكماء في مجال 
التطبيب والتحنيط أو تشييد المباني والمعابد التابعة 

لفرعون.
 كان والد سمهاري يدرك أن إبنه الذي يتمتع 
بالوسامة وحسن الخلق، يتمتع أيضا بالذكاء 
والطموح. فلم يمانع في إرسالة للعاصمة للتعلم، 
بالرغم من حاجته الماسة لمساعدة إبنه في زراعة 
قطعة األرض الخصبة التي يملكها علي ضفة 
النيل، وهكذا حمل سمهاري متاعه وإصطحب 
معه كلبه األليف في سفر إستغرق أسبوعا« علي 

ظهر سفينة تنقل البضائع في النيل.
العلم  لطالبي  مجانية  دار  في  أقام  منف  في 
فرعون  كهنة  بعض  يديرها  المغتربين، 
ومساعديهم. كان رئيس الدار الكاهن شيال من 
المتزمتين الذين يحظرون علي الساكنين من 
الطلبة مباهج الحياة من عالقات صداقة مع الجنس 
اآلخر أو شرب الجعة  أو حضور الحفالت 
تحمل  ذلك.  وما شابه   , الفرعونية  الراقصة 
سماهري هذا النمط في الحياه تحت إدارة الكاهن 

شيال علي أمل أن ينهي دراسته في اقصر وقت.
أصبح سمهاري من المتفوقين علي زمالئه في 
البناء، بفضل مثابرته في المذاكرة  دراسة علوم 
ومواظبته علي الحضور، مما أثار إعجاب معلميه 
خاصة معلمه شابكتا الذي إستراح له سمهاري 
ألرائه المتحررة، وكانا يقضيان وقتا بعد إنتهاء 
اليوم الدراسي يناقشان فيه مختلف الموضوعات. 

ذات يوم، زارت فتاة مجلسهما، فقام شابكتا 
لتحيتها، وطبع قبلة علي جبينها وأشار إليها 

لتتعرف علي سمهاري:
- أعرفك يا إبنتي بسماهري وهو من أنبغ طالبي 

العلم عندي.
وأعرفك بمهالينا إبنة رئيس الكهنة، وقد أرسلها 
ألعلمها القراءة والكتابة الفرعونية وأشرح لها 

تاريخ الدولة الفرعونية.. 
نظر إليها سماهري وبهره جمالها اآلخاذ، كانت 
ترتدي تنوره فاخرة، وهي قطعة مستطيلة من 
قماش الكتان المصبوغ، ملفوفه حول وسطها، 
ويتدلي طرفها من األمام حتي أسفل الركبه، كذلك 

غطاء لألكتاف مطرز بالخرز الملون.
في هذا اليوم تغيرت حياة سماهري وأصبح 

يستعجل الوقت لينتهي اليوم الدراسي ويري 
مهالينا ويصطحبها بعد درسها حتي باب منزلها. 
هي أيضا« كانت معجبة للغايه به. وفي إحدي 
ليتعرف علي  منزلها  لدخول  دعته  المرات، 
والديها، كان والدها، رئيس الكهنة، جالسا في 
صدر القاعة بجسمه الضخم، يلبس زيا من التيل 

الملون وفوقه جلد نمر طبيعي، سأل سماهري:
- قل لي، ماذا يعمل والدك؟ 

- عند أبي مزرعة علي ضفة النيل. 
- وماذا تبغي من صداقتك لمهالينا؟ 

- سيدي، أنا أحب مهالينا، وأتمني أن تكون 
زوجتي.

نظر اليه بحدة وقال: 
- إياك أن تفكر في هذا! فإبنتي لن تتزوج إبن 

مزارع من طبقة العمال. 
إنصرف سماهري حزينا«، ولكنه أبقي علي 
صداقته المتناميه مع مهالينا. شكا سماهري لمعلمه 

شابكتا ما حدث فقال له:
- إعلم يا ولدي أن مصر يحكمها فرعون، وكثير 
من أوجه النشاط بها يحكمها بالتالي فراعنة صغار 
يتحكمون في مصائر مرؤوسيهم. وهكذا يكون 
رئيس الكهنة فرعونا في بيته وفي عمله وكلمته 
مطاعه. فإذا سألته من فرعنك يرد قائال لم أجد 

من يعارضني! 
في يوم مر رئيس الدار شيال علي غرفة سماهري 

وقال له: 
- ماذا تدرس يا سماهري؟ 

- أدرس يا سيدي فن بناء المباني والمعابد.
- هذا عظيم. أنا أتوسم فيك الذكاء والتفوق، لذلك 
جئت إلعرض عليك أن نؤهلك لتصبح كاهنا« 

تابعا« لفرعون.
- ولكني علي وشك اإلنتهاء من دراستي في فن 

بناء االبنية والمعابد، وانا أحب هذه المهنة. 
- كثيرون غيرك يا سمهاري يعملون في هذا 
المجال، فلتكمل دراستك لترضي ذاتك، وبعدها 
سنحتفل بإختيارك كاهنا من كهنة فرعون, وأمامك 
فرصة لتترقي في العلوم وتصبح في زمرة سحرة 
فرعون ..أنا ال أختار سوي المميزين من طالب 
العلم ليشغلوا هذا المنصب. سيكون لك مكانة 
إجتماعية مميزة، وسيمتلئ بيتك من خيرات 

القرابين والتقدمات.
- إسمح لي يا سيدي بقليل من الوقت إلعلمك 

بقراري.
- ال. يجب أن تقرر اآلن، هل ستلبي رغبة اإلله؟ 

أم ال ؟.. 
- ال يا سيدي ارجو إعفائي من ذلك. غضب شيال 

من رده للغايه وقال:
- إذا« ال مكان لك في الدار، إبحث عن مكان 

آخر فورا«! 
ذهب سمهاري لمعلمه شابكتا وسأله: 

- عرض علي شيال رئيس الدار أن أصبح كاهنا« 
لفرعون ورفضت، فطردني من الدار.. فضال 
إشرح لي، كيف يتعامل معي رجل دين بهذه 

التعنت والتعالي والعجرفه ؟ 
- إعلم يا ولدي، أن شعب مصر متدين بطبعه، 
منذ إستوطن الوادي، وقد عبد آلهة كثيرة وقد 
وحد الفرعون إخناتون اإلله آتون إله أوحد ممثال 
بقرص الشمس باشعة تنتهي بيد أدمية تمسك 

عالمة الحياة. سأله سمهاري: 
- وماذا عن اإلله رع؟ 

- اإلله رع أخذ صورة إنسان وعبد، كخالق للعالم 
منذ األزل، يسافر في مركبه عبر السماء في النهار 
ويعبر العالم اآلخر في الليل. وقد تم دمجه مع اإلله 

آمون تحت إسم اإلله آمون رع. 
- لكنهم في القري والكور البعيدة عن العاصمة، 
ما زالوا يعتقدون في أسطورة أإللهة إيزيس 
ويقدسونها بإعتبار انها  أم اإلله حورس الذي 
ولدته من زوجها اإلله أوزوريس , وعندما كبر 

حورس هزم إله الشر )ست(!! 
- هذه مهمة كهنة فرعون يا ولدي، أن يدعوا 
ويبشروا باإلله الواحد، فهل ينكر أحد أن الشمس 
موجودة منذ األزل، وبدونها ال توجد حياة. ال 
فرعون  كهنة  تحول  لقد  ضرع.  وال  زرع 
إلي مؤسسة راسخة وقوية تضاهي المؤسسة 
العسكرية، وكلتاهما تدينان بالوالء التام لفرعون، 
وهنا تحولت المؤسسة الدينية آلداة ترسخ اإليمان 
بأن فرعون وكهنته هما الوسيلة الوحيدة لنوال 
البركة في الحياة الدنيا والحياة األخري. وهكذا 
إنقيادا« أعمي  أصبح العامة من الشعب ينقادون 
لكهنة فرعون، بإعتبارهم ممثلين لفرعون، ومن 
ثم لإلله الواحد.فيفرضون علي الشعب كيف 
يصلي ومواعيد الصالة عند بزوغ الفجر وفي 
منتصف النهار وعندما يختفي اله الشمس رع 
األدعية  له  ويؤلفون  ليال«.  اآلخر  العالم  في 

الدينية ويفرضون ما هو الحالل والحرام من 
مأكل ومشرب وما يلبسونه من رداء، وما المباح 
والمحظور من العادات والعالقات اإلجتماعية.. 

عرفت اآلن لماذا يتعنت معك الكاهن شيال؟! 
إستمرت عالقة سماهري بمهالينا عدة أعوام، 
توطد الحب بينهما وفي يوم، إقترب منها. نظر إلي 
وجهها الفاتن الذي طالما خلب لبه، وبدون تردد 
إحتضنها وقبلها. ابتسمت بعذوبة وبادلته القبالت 

واألحضان. وتكفل نداء الطبيعة بالباقي. 
الحميمة,  عالقتهما  علي  أشهر  ستة  مرت 
وأصبحت بطنها منتفخة وظاهرة للعيان بالرغم 
من المالبس الفضفاضة التي كانت ترتديها، 
وخشي سمهاري أن يعلم والدها فيقتلهما، فقرر أن 

يهرب مع مهالينا. قال لها: 
- سنهرب معا« إلي واحة سيوة وهناك سنكمل 

الرحلة إلي ميناء    
  اإلسكندرية، ومنه قد نعبر البحر الكبير إلي 

الشاطئ اآلخر. 
- أنا لم أسمع عن واحة سيوة هذه أو اإلسكندرية! 

- كيف ال تعرفين شيئا« عن اإلسكندرية؟ لقد إحتل 
اإلسكندر المقدوني،   

  الملقب باإلسكندر األكبر، مصر منذ زمن قريب 
بدون مقاومة تذكر، ألن 

  المصريين كرهوا حكم الفرس، وفي طريق 
عودته ذهب لواحة سيوة حيث 

  نصب نفسه إبنا« لإلله رع، ثم أكمل إلي موقع 
علي البحر الكبير أنشأه 

  ميناءا« سماه بإسمه.
- ٍسأذهب معك يا سمهاري آلخر المسكونة، 

وليحرسنا اإلله آمون رع. 
- أنا أعرف دربا مختصرا« في الصحراء سنسلكه 

إلي واحة سيوة خالل ثالثة أيام علي األكثر.
 إشتري سمهاري بغال« قويا« وطعاما« من اللحم 
المقدد والسمك المملح وخبزا« محمص وكميه 
كافية من التمر والمياة , وكان الطعام والشراب 

يكفيهما في تقديرة ألكثر من أسبوع. 
باكرا« في صباح يوم من أيام الصيف، ركبت 
مهالينا البغل، ووضعت امامها المتاع والطعام، 
بينما سار سمهاري بجانبها مع كلبه وهو يحمل 
قرب المياه علي كتفه ويمسك عصا« يستند عليها.. 
في اليوم االول غادر الركب حدود العاصمة منف 
متوغال« في الدرب المؤدي لواحة سيوة. كانوا 

يستريحون في الخيمة ساعات الظهيرة الحارة، 
ويستأنفون الرحلة عصرا« , وفي الليل يهتدي 
سمهاري بالنجوم حسبما تعلم من علوم الفلك. 
حرص سمهاري أن يدون مذكراته علي ورق 
البردي، يصف فيها ما القاه من تعسف كهنة 
فرعون كذلك وصفه أحداث كل يوم من أيام 

الرحلة للواحة. 
سارت الرحلة علي ما يرام لثالثة أيام، لكن 
علي غير المتوقع، هبت عاصفة رملية هوجاء 
إنعدمت فيها الرؤية واستمرت لثالثة أيام أخري، 
وإضطروا فيها لإلحتماء في الخيمة، وقارب علي 

اإلنتهاء مخزونهم من المياه.
 كانت الشمس ساطعة في كبد السماء، ترسل 
لهيبا« تتلظي منه حبات الرمال في الصحراء 
المترامية األطراف، عندما إرتمي علي الرمال 
البغل الذي حملهم مع متاعهم الفظا« أنفاسه، 
تبعه الكلب الوفي الذي لم يفارقهم لحظة. نظر 
سمهاري إلي حبيبته التي تنازع الموت وأعطاها 
آخر جرعتين في قنينة الماء. أغمض عينيه بعد 
أن نظر طويال إلي وجهها الشاحب المجهد.كانت 
مهالينا آخر من فارق الحياه، هي وجنينها الذي 

لم يري النور. 
ومن مفارقات القدر, إنهم ماتوا من العطش علي 
بعد مسيرة نصف يوم فقط من بئر مياة محفورة 

بجانب الطريق! 
مضت أسابيع عندما مرت قافلة من التجار 
البردي  الجثث، وقرأوا أوراق  الرحل ووجدوا 
التي كتبها سماهري وكانت يده متشبسة بها 
الواحة حيث  إلي  نقلوا جثثهم  وعرفوا قصتهم. 
دفنوهم في مقبرة واحدة حسبما طلب سماهري، 
ومعهم أوراق البردي. وقد اكتشفت المقبرة 
بعد ذلك بآالف السنين، ونشرت قصتهم كوثيقه 

تاريخية. 
قال الجميع إنهم ضحايا للحب. ولم يقل أحد قط، 

انهم ضحايا لفرعون!!
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تعرفي على أبرز  فوائد الشاي لجمال 
العيون والرموش

الموز ُيقّدم حلوله لأصعب مشاكل البشرة والشعر

سبب ظهور الحبوب في الوجه بشكل مفاجئ

أعراض سرطان الثدي المبكر والكشف 
الطبي عنه

الكثير من  إلى  العينان    تتعرض 
األعضاء  من  تُعد  حيث  المشاكل، 
إحدى  الجسم، وعند ظهور  في  الحساسة 
إلى  البعض  يلجأ  الجمالية  مشاكلها 
المشاكل بشكل طبيعي، وذلك  تلك  حل 
المنزل،  في  المتوفرة  المكونات  باستخدام 
الطبيعية وأشهرها  المواد  أبرز  ومن 
بأنواعه، حيث  الّشاي  للعين  استعماًل 
فيما  بفوائد عديدة سنعرفك عليها  يتميز 

يلي؛ لتعززي من جمالك به.
فوائد الشاي للرموش

أبرز عالمات  العين هي من  رموش 
المرأة، وذلك بتطويلها  جمال عيون 

وتكثيفها، وألن بعض النساء يواجهن مشكلة ضعف الرموش وتساقطها 
إلى نقص كثافتها بشكل ملحوظ، خاصة مع الستخدام  باإلضافة 
اليومي للماسكارا، ننصحك باستخدام الشاي، الذي سيساهم في حل هذه 
الشاي األخضر غير  في  قطنية  المشاكل، وذلك من خالل غمس كرة 
الجذور حتى األطراف، وتركه  الرموش من  الُمَحلَّى، ووضعها على 
البارد، وبهذا سوف  بالماء  ثم شطفه  دقيقة،  لمدة عشر أو خمس عشرة 
نمو  المسام، مما يسمح بحدوث  تنظيف  الشاي نموها ويساعد في  يحفز 
أكبر للرموش، خاصة أن الشاي األخضر يحتوي على مادة الفالفونويد 
يوميًّا  أو مرة واحدة  ذلك مرتين  فعل  الرموش، ويمكن  نمو  تحفز  التي 
اخلطي شاي  الرموش  نمو  فعالية في  أكثر  أشهر، ولخليط  ثالثة  لمدة 
بأكملها،  الرموش  ثم ضعيه على  اللوز األصلي،  العسل مع زيت 
للحصول على أفضل نتيجة خالل أيام، كما يمكنك استخدام وصفة الشاي 
األخضر وزيت الجوجوبا للحصول على نتائج أفضل، ولتطبيقها اخلطي 
ملعقتين من زيت الجوجوبا مع ثمن كوب من الشاي األخضر، وبعدما 

يبرد ضعيه على الرموش لمدة ل تتجاوز عشر دقائق.

فوائد الشاي للعيون
يحتوي الشاي على العديد من الفوائد الطبيعيّة للعين، ومنها تقليل انتفاخ 
إلى جانب  الدقيقة،  الترهل والخطوط  التجاعيد وإزالة  العيون ومحاربة 
الطويل  العمل  العينين بعد  الجفاف وتخفيف إجهاد  العين ومنع  ترطيب 
والمساعدة على الشفاء من اللتهابات التي تحدث تحت العين، باإلضافة 
الهالت  المكياج، وإخفاء  التي يسببها  الكيماوية  المواد  بقايا  إلى إزالة 
العين وُحْمَرتها، وذلك من خالل مضادات  التهاب  السوداء ومعالجة 
األكسدة الموجودة في الشاي، ولتطبيق الشاي على العينين قومي بوضع 
أكياس الشاي في الثالجة لُمدّة 30 دقيقة، ثم ضعي األكياس الباردة على 
أو استخدمي  اليوم،  لمدة عشر دقائق لمرتين في  الجفون وهي ُمغمضة 
العينين، وذلك بوضع كيس شاي في ماء ساخن  الشاي على  كمادات 
العينين وتركه عشر دقائق، ويمكنك دهن تحت  وتبريده ثم وضعه على 
الوجه  العين بنصف ملعقة عسل لمدة عشر دقائق، وبعد ذلك يغسل 
العينين ومعالجة كدماتها وآلمها يمكنك  فاتر، ولترطيب  بماء  والعينين 

استخدام الطرق السابقة باستخدام شاي البابونج أو الالفندر.

  يندرج الموز ضمن أكثر الفاكهة استهالكاً في العالم، فطعمه اللذيذ يُغري 
الكبار والصغار على السواء. ولكن هل تعلمون أن غناه بالمعادن والفيتامينات 
يجعل منه مفيداً جداً في مجال العناية بالبشرة والشعر لدى إدراجه في الروتين 

التجميلي األسبوعي؟
تُساهم فاكهة الموز في تغذية وترطيب الجلد، فغناها بالفيتامينA يُعّزز 

رطوبته ويحميه من الجفاف كما يمدّه بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها.
تلعب هذه الفاكهة أيضاً دوراً فعالً في مجال تقشير البشرة وضبط إفرازاتها 
الزهميّة، أما غناها بمضادات األكسدة فيجعل منها أشبه ببوتوكس طبيعي 
يحمي من تكّون الخطوط الرقيقة والتجاعيد. كما أن غنى الموز بالعناصر 
المضادة لاللتهابات مثل الزنك، والمنغنيز، والفيتامينA يجعله مفيداً في تفتيح 

لون البشرة ومعالجة حب الشباب.
قناع مغٍذّ لبشرة الوجه ومعّزز لشبابها:

للعناية بالبشرة الفاقدة للحيوية يُنصح بهرس حبة ناضجة من الموز ثم خلطها 
ببضع قطرات من زيت األفوكادو للحصول على عجينة يسهل تطبيقها كقناع 
على الوجه. يمكن لقوام هذا القناع أن يكون سائالً، لذلك يُنصح بالتمدد بعد 

وضعه وتركه على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.
قشور الموز لمحاربة الزيوان:

الناتج عن زيادة اإلفرازات الزهميّة  إنها أسهل حيلة للتخلّص من الزيوان 
وتكدّسها داخل مسام البشرة. يكفي تمرير الجانب الداخلي من قشور الموز 

على مناطق ظهور الزيوان يومياً للتخلص من هذه المشكلة.

مقّشر الموز لبشرة ناعمة ومخمليّة:
عند خلط الموز الناضج المهروس مع السكر تحصلون على مقّشر 
طبيعي فعّال جداً على البشرة. فهو يخلّصها من الخاليا الميتة 
المتراكمة على سطحها ويغذّيها في الوقت نفسه، كما يرطبها 
ويتركها ناعمة الملمس. يُطبّق هذا الخليط بحركات دائريّة على بشرة 
الوجه ويُدلّك لبضع دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر ثم البارد. يُنصح 

بتطبيقه مرة أسبوعياً للحفاظ على بشرة في منتهى النعومة.
فوائد الموز للعناية بالشعر:

البكتيريا يجعل منه  إن غنى الموز بمضادات األكسدة ومضادات 
مفيداً في عالج القشرة الناتجة عن الجفاف واإلصابات الفطريّة أو 
البكتيريّة. وهو يلعب دوراً أساسياً في ترطيب فروة الرأس وتنعيم 

الشعر بفضل غناه بالبوتاسيوم والكالسيوم والفيتامينات. وهي جميعها عناصر 
تساهم في تغذية الشعر ومدّه بالنعومة واللمعان. كما تساهم مضادات األكسدة 
الموجودة في الموز بتقوية الشعر وتعزيز نمّوه. وهي تخفّف من اإلجهاد 

التأكسدي الذي يشّكل سبباً أساسياً للشعر الفاقد للحيوية.
قناع مرطب للشعر ومعّزز لنمّوه:

لتحضير هذا القناع، يكفي هرس حبة ناضجة من الموز وخلطها بالقليل من 
الحليب السائل وملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو. يُطبّق هذا القناع على الشعر 
ويُترك لفرة تتراوح بين 20 و30 دقيقة. يُغلّف الشعر بعد تطبيقه بمنشفة 
دافئة على أن يتّم شطفه جيداً بالماء الدافئ قبل غسل الشعر بالشامبو الذي 

لترطيب الشعر وتعزيز  تستعملونه عادةً. يُستعمل هذا القناع مرة أسبوعياً 
نعومته ولمعانه.

قناع مغٍذّ ومقٍوّ للشعر:
يعمل هذا القناع على العناية بالشعر المتعب ومدّه بالحيوية، كما يساهم في 
تغذيته وترطيبه. لتحضيره يكفي خلط مقدار فنجان من الماء وربع فنجان من 
خل التفاح مع حبة من البيض، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، نصف حبة 
من الموز، ونصف حبة من األفوكادو. يُطبّق هذا القناع على فروة الرأس ثم 
يُسّرح الشعر بمشط عريض يساهم في توزيعه من جذور الشعر حتى أطرافه. 
وهو يُترك عليه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء الدافئ وغسله بالشامبو 

الذي تستعملونه عادةً.

  يقولون إن الفحص الطبي لسرطان الثدي يرفع من سرعة 
انتشار األورام، وإن كشف الماموجرام مؤلم ويضغط على الثدي 
بشدة، ويطلقون العديد من الشائعات التي تُرهب السيدات من الكشف 

المبكر الدوري، علماً بأّن جميع هذه األقاويل غير صحيحة.
تعرفي في اآلتي، وخطوة بخطوة، على إجراءات الفحص الطبي 
لسرطان الثدي، بحسب الختصاصية في جراحة أورام سرطان 

الثدي الدكتورة نوف محمود:
أعراض سرطان الثدي التي تعني أنِك بحاجة لكشف طبي

- الشعور بكتلة في الثدي.
- احمرار في الثدي.

- نزول إفرازات من الحلمة.
- الشعور بنتوء خارج من الجلد.

- وجود نغزة غائرة في الثدي.
- جفاف تغير جلد الثدي إلى شكل قشرة البرتقالة.

المبدئي  الطبي  الكشف  ليتم  للطبيب؛  التوجه فوراً  الحالة، عليِك  في هذه 
وتحديد مدى خطورة األعراض من عدمها. وفي أغلب األحيان تكون 

أسباب الكتل تغيرات هرمونية، ول تحتاج إلى أي تدخل طبي.
علماً بأّن الطبيب سيقوم بطلب إجراء أشعة سونار وماموجرام معاً؛ ألنَّهما 

مهمتان في الكشف المبكر عن أصغر تكتالت في الثدي.
أهمية أشعة الماموجرام )الصورة الشعاعية(

أشعة الماموجرام هي عبارة عن جهاز مكّون من شريحتين، يصار إلى 

إطباقهما على الثدي، ألخذ صورة دقيقة لما بداخله. وهذا اإلجراء مهم جداً 
الخاليا  فيها  التي تكون  الحالة  في كشف مرحلة ما قبل السرطان، وهي 

نشطة، ولم تصل بعد إلى مرحلة السرطان.
أخذ عينة )خزعة(

الورم، وهي  الطبي عن  الكشف  النهائية في مراحل  المرحلة  هذه هي 
الفاصلة في تحديد خطة العالج القادمة، ويُستدل منها على اآلتي:

- نوع الورم.
- مرحلة اإلصابة.

- حساسية الورم للهرمونات.
- حاجة المريضة للعالج الموّجه من عدمه.

  تنزعج الكثيرات من النساء من ظهور حبوب مفاجئة في بشرتهن، ول 
سيما إن كان لديهن موعد أو مناسبة، وألنها ل تختفي على الفور فال بد من 
فك فيما  تطبيقك لبعض الخطوات والحيل لتخفيف حجمها أو إخفائها، لذا سنعّرِ

يلي على أسباب الحبوب المفاجئة مع طرق لعالجها.
من أكثر األسباب شيوًعا لظهور الحبوب المفاجئِة وضُع الهاتف الذكي في 
أماكن مختلفة، واإلمساك به واليد حاملة للجراثيم، ألنه وسيلة لنقل البكتيريا 
إلى الوجه عند استخدامه في إجراء المكالمات، ولذلك يجب الحفاظ على 
نظافة الهاتف الذكي بقدر المستطاع، وتطهيره من البكتيريا من خالل المواد 
المخصصة لذلك، كما يؤدي التعّرق إلى انسداد مسام الوجه، مما يسبّب 
ظهور البثور بشكل فجائي، ول سيما إن قمِت بالتمارين الرياضية، فعليك 
غسل وجهِك على الفور بعد أن تنتهي منها، كما يمكن أن يؤدي اتّباع نظام 
غذائي غني بالدهون والسكريات إلى ظهور البثور بشكل فجائي، وهذا ل 
يعني عدم تناول مختلف األطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية عديدة؛ 
فعدم الحصول على حاجة الجسم من الفيتامينات والمعادن يمكن أن يؤدي إلى 
مشكالت صحية، ومن ضمنها الحبوب في البشرة، باإلضافة إلى الوراثة؛ 
فقد يكون ظهور الحبوب المفاجئة نتيجةً للجينات الوراثية؛ ألنها تُحدد مدى 
حساسية الجلد للتغيرات الهرمونية، وكمية إنتاج الزهم للبشرة أو الهرمونات، 
فنالحظ ظهور حب الشباب المفاجئ بكثرةٍ خالل فترة البلوغ والحمل، وذلك 
يعود لحدوث تغيرات بمستوى هرموني اإلستروجين والتستوستيرون، مما 
يؤدي إلى ظهور حب الشباب، كما يساعد التوتر واإلجهاد والكتئاب على 
ظهور الحبوب بشكل كبير، من خالل تغير الهرمونات، إلى جانب التدخين؛ 
فهو يُقلل تدفق األكسجين إلى خاليا الجلد، وبالتالي يُحدث خلاًل في التوازن 
الهرموني، ويُبطئ سرعة الشفاء، ومن أبسط األسباب التي يغفل عنها الكثير 
هي عدم تنظيف فراشي المكياج على الرغم من حملها لبكتيريا وجراثيم 
عديدة، وننصحك بغسلها مرة أسبوعيًّا، وذلك بنقعها في ماء دافئ وصابون 

مخصص لها. واإلفراط في تنظيف الوجه وتقشيره هو أمر خاطئ؛ ألن تقشير 
البشرة بإفراط يسبِّب التهابات في المسام المسدودة، كما أن استخدام المنظفات 
التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة على البشرة سوف تؤدي لظهور 

الحبوب، وخاصةً في البشرة الحساسة، كما تتراكم البكتيريا والجراثيم على 
ة مع الوقت، ولذلك يجب غسلها جيدًا بماء ساخن، وتعريضها  أغطية األِسرَّ
ألشعة الشمس؛ حتى تصبح نظيفة وخالية من أي بكتيريا، وينطبق هذا على 
غطاء الوسائد أيًضا، ألنها األكثر تعرًضا لكل أنواع الجراثيم؛ بسبب الشعر 

ق، وقد تنقل البكتيريا والجراثيم إلى الوجه أثناء النوم. وزيوت الوجه والتعرُّ
التخلص من الحبوب المفاجئة

م لِك بعض الطرق التي تساعدك على التخلص من الحبوب  قبل أن نقدِّ
رك بأن محاولت فرك الحبوب والضغط عليها للتخلص منها  المفاجئة، نذّكِ
هي طريقة لنشر المزيد من الحبوب في الوجه؛ حيث إن فركها يمكن أن يسبب 
انتقال المادة الموجودة بها إلى مكان آخر، ولذلك ل يُنصح بلمس الحبوب 

باليد، واألفضل هو تركها حتى تتالشى تدريجيًّا، أو استخدام المستحضرات 
الطبية أو الوصفات الطبيعية التي تسرع من القضاء على الحبوب. وللتخلص 
في بشرتك بواسطة غسول الوجه المناسب لنوع بشرتِك؛ من  من الحبوب نّظِ
أجل إزالة كل األوساخ العالقة، ثم جفّفي بشرتك بمنشفة 
ناعمة بالتربيت، ومّرري مكعب الثلج على البثرة من دون 
أن تضغطي عليها بقّوة، مما يساعد في التخفيف من حمرتها، 
وطبقي مستحضًرا مضادًّا لاللتهابات للتخلص منها، وتحديدًا 
الكريم الغني ببيروكسيد البنزويل أو حمض الساليسليك، 
اللذين يتميّزان بتركيبتهما المضادة لاللتهابات، والتي تقتل 

البكتيريا، مما يخفّف من ِحدَّة وحجم البثرة.
خلطات طبيعية

المفاجئة خلطة  الحبوب  للتخلص من  الخلطات  من أفضل 
األسبرين والعسل، ولتطبيقها ضعي حبّة األسبرين في 
المياه حتى تذوب بالكامل، واستعيني بعود القطن لتطبيق 
القليل من  ليجّف، ثم ضعي  البثور، ودعيه  المزيج على 
البثرة، حيث إن األسبرين والعسل يحتويان على مواد  العسل على مكان 
مضادة لاللتهابات التي تساعد في قتل البكتيريا المسبّبة للبثور، أو استعملي 
التفاح، من خالل مزج ملعقة صغيرة منه مع ملعقة صغيرة  خلطة خل 
من ماء الورد وملعقة صغيرة من النّشا والقليل من الحليب، وقومي بدهن 
المزيج على الوجه لمدة ثالثين دقيقة وفركه قلياًل قبل شطفه، ويمكن تكرار 
لعدم اإلكثار  إلى مرتين يوميًّا، مع ضرورة النتباه  العملية من مرة  هذه 
أو استخدمي  الحساسة،  البشرة  منه؛ ألنه قد يسبِّب حروقًا وتهيًجا على 
خلطة الكركم والليمون من خالل مزج ملعقتين صغيرتين من الكركم مع 
عصير نصف حبّة من الليمون، وطبّقي المزيج على وجهِك بالكامل لمدّة 

30 دقيقة، ثم اغسليه بالمياه.

هل هناك فوائد لليمون المغلي؟
  الليمون من الفواكه الحمضية التي تحتوي 
فيتامين »ج« واأللياف،  نسبة عالية من  على 
فوائد  تقدم  التي  المفيدة  العناصر  وغيرها من 
المقال،  للجسم، في هذا  العامة  للصحة  هائلة 

نجيب عن أسئلتِك: 
هل فوائد الليمون المغلي لمقاومة نزلت البرد 

وإنقاص الوزن صحيحة أم ل؟ 
الليمون بطريقة صحية؟  يمكن شرب  وكيف 

هل هناك فوائد لليمون المغلي؟ 
فيتامين »ج«  باحتوائه على  الليمون  يشتهر 
الكثير  يتكلم  فوائد عديدة، ولذلك  له من  وما 
الدافئ على  بالماء  من األشخاص عن شربه 
الريق في الصباح وعلى مدار اليوم، ولكن ما 
يتضرر  فيتامين »ج«  أن  الكثيرون  يعرفه  ل 
أنه ل  يعني  ما  الغذائية،  قيمته  فيفقد  بالحرارة 
المغلي، ولكن  الليمون  فائدة من شرب  يوجد 
الليمون والحصول على  لالستفادة من شرب 
الفاتر،  بالماء  الليمون  فوائده عليِك شرب 
لتستفيدي بفيتامين »ج« واأللياف التي يحتوي 

الليمون.  عليها 
فوائد ماء الليمون 

الليمون بعصر حبة من  ماء  يمكنك تحضير 
الفاتر،  الماء  لتر من  الليمون على نصف 
اليوم، والمواظبة على  وشربها على مدار 
الليمون يجعلِك تحصلين على  شرب ماء 

هذه الفوائد: 
تقوية المناعة: يحتوي ماء الليمون على نسبة 
غنية من فيتامين »ج«، مما يساعد على تقوية 
الجهاز  أمراض  والوقاية من  المناعي  الجهاز 

التنفسي وأمراض الكبد. 
الليمون  بالبوتاسيوم: يحتوي  الجسم  إمداد 
يحافظ  الذي  البوتاسيوم  نسبة عالية من  على 
على صحة القلب والدماغ والوظائف العصبية. 
الليمون  ماء  يساعد  الهضم:  المساعدة على 
على تحسين الهضم وتخليص الجهاز الهضمي 
من السموم وعالج بعض األعراض المرتبطة 
التجشؤ  الحموضة و  الهضم، مثل  بسوء 

والنتفاخ. 
الليمون على  السموم: يساعد  التخلص من 
الجسم والمحافظة على  التخلص من سموم 
الكبد.  إنزيمات  بتعزيز وظائف  الكبد  صحة 
الليمون على  ماء  يساعد  الفم:  تعطير رائحة 
التي تسبب  اللثة  معالجة آلم األسنان والتهاب 
الكريهة، لكن ننصحك بغسل  الفم  رائحة 

تناوله، ألن حمض  بعد  بالفرشاة  األسنان 
الستريك قد يضعف مينا األسنان. 

الليمون  يساعد  البشرة:  التخلص من عيوب 
البشرة وعالمات  التخلص من عيوب  على 
التجاعيد، كما  العمر ويقلل من  تقدمها في 

الكولجين  إنتاج  فيتامين »ج« على  يساعد 
للجلد.  ن  المكّوِ البروتين األساسي  وهو 
ألياف  الليمون على  الوزن: يحتوي  تقليل 
بالمتالء  الشعور  التي تساعد على  البكتين 
الوزن.  تقليل  لفترة طويلة، ما يساعد على 
الليمون  يعد  الكلى:  التخلص من حصوات 
المحتوية على  الحمضية  الفواكه  أكثر  من 
الذي يساعد على منع تكون  الستريك،  حمض 

حصوات الكلى. 
فائدة  أكبر  كيف تحصلين على  تعرفي على: 

من تناول الليمون؟ 
الليمون  أضرار اإلكثار من شرب ماء 
األسنان وزيادة حساسيتها عند  مينا  إضعاف 

تناول األطعمة الحارة أو الباردة. 
ألًما وحرقة  التي تسبب  بالحموضة  الشعور 

في الصدر. 
بالجفاف، ولتفادي  البول والشعور  إدرار 
التي  الليمون  بتقليل كمية ماء  ذلك ننصحك 

تشربينها. 
للبشرة:  الليمون فوائد  لقشر  فوائد مذهلة 
فيتامين »ج«  يحتوي على نسبة عالية من 
إلى مضادات  وحمض األسكوربيك، إضافة 
السموم من  إزالة  التي تساعد على  األكسدة 
للبشرة، مثل  فوائد عديدة  الجسم، مما يحقق 
السن  تقدم  الحبوب وتأخير عالمات  مقاومة 

والتغلب على التجاعيد. 
إنقاص الوزن: يحتوي على مضادات األكسدة 
ألياف  الغذائية مثل  العناصر  كبير من  وعدد 

البكتين التي تساعد في مقاومة السمنة. 
نسبة عالية  يحتوي على  العظام:  تقوية صحة 

الغذائية الرئيسية  الكالسيوم، أحد العناصر  من 
العظام.  لتقوية 

السرطان: يحتوي على عدد من  مقاومة 
المكونات مثل الفالفونويدات التي تساعد على 
تقليل خطر اإلصابة بمرض السرطان. الوقاية 

من أمراض القلب: 
الوقاية من أمراض األوعية  يساعد على 
السكري وخفض نسبة  الدموية ومرض 
احتوائه  إلى  الدم، ونظًرا  الكوليسترول في 
البوتاسيوم يسهم في  على نسبة جيدة من 

تحسين الدورة الدموية. 
الهضم:  المرارة وتحسين  عالج حصوات 
يساعد على عالج  الذي  البكتين  يحتوي على 
اإلفرازات  الهضم و زيادة  اإلمساك وسوء 
الهضم،  إلى تحسين  يؤدي  البنكرياسية، مما 
التخلص من حصوات  كما يساعد على 

المرارة. 
الليمون  بتناولها من قشر  المسموح  الكمية 
الليمون على  احتواء قشر  الرغم من  على 
المفيدة،  ولكن ل  الغذائية  العناصر  عدد من 
لتجنب األضرار  تناوله،  في  العتدال  بد من 
قد يسببها كثرة استخدامه، فال يزيد  التي 
ليمونتين كل  الليمون عن  استهالكك لعصير 
يوم، كما ننصح بتجنب تناوله في أثناء الحمل 

الطبيعية. والرضاعة 

لموسم ربيع  باريس  الموضة في  أسبوع  أنتهى  أن  بعد    
وصيف 2021 في الحقيقة خطفت أنظارنا الكثير من موديالت 
تقديم بعض  فاجتمع بعض دور األزياء على  الفساتين، 
بين  المقدمة  الفساتين  تنوعت موديالت  بعينها. وقد  موديالت 
السواريه والكاجوال التي يمكن أن تساعدك في الحصول على 

مظهر رائع بمختلف األوقات والمناسبات. 
 undefined موديالت الفساتين ذات األكمام المنسدلة

الصيحات  أبرز  المسندلة من  الفساتين ذات األكمام  تعتبر 
تم  والتي  بأنتظارك في ربيع وصيف 2021.  التي  الرائجة 
مثل  باريس  في  الموضة  أسبوع  بقوة ضمن عروض  تقديمها 
Chanel وغيرها سواء مع  Giambattista Valli وشانيل 
الفساتين القصيرة أو الطويلة لضمان أن تكون اختيارك بطرق 

متنوعة وبمختلف األوقات.
موديالت فساتين ذات األكمام المنفوخة 

الفساتين  باريسundefined أصبحت  الموضة في  بأسبوع 
ذات األكمام المنفوخة من أكثر الموديالت روًجا بين إطاللت 
الصباحية  الموضة سواء في اإلطاللة  النجمات ومدوني 
أجل  اختيارك من  يكون  أن  لهذا يجب  السهرة.  أو حتى في 
الحصول على إطاللة عصرية مواكبة ألحدث صيحات 
الموضة. فقدمت الكثير من دور األزياء العالمية أشكال مختلفة 
أند روسو  المنفوخة مثل رالف  الفساتين ذات األكمام  من 
فيتون Louis Vuitton.أفضل  Ralph & Russo ولويس 

أماكن لشراء السوفت برا وطرق تسوقها أونالينموديالت 
باريس  الموضة في  أسبوع  تتصدر  التموجات  ذات  الفساتين 

 undefined
الـ Ruffles رائجة  التموجات  ذات  الفساتين  لزالت موضة 
بصيف 2021 والتي تم تقديمها مع فساتين السهرة الكالسيكية 
والعصرية بطرق متنوعة سواء مع الفساتين الطويلة أو الميدي 
انتبهي  فقط  باريس.  الموضة في  أسبوع  القصيرة خالل  أو 
لختيار موديالت فساتين السهرة ذات التموجات التي يمكن أن 

تخفي أي منطقة ممتلئة بالقوام ول تبرزها بشكل كبير.
لك  اختيار  أفضل  بالترتر هي  المطرزة  الفساتين  موديالت 

 undefined
التي تحضر حفالت زفاف ومناسبات  الفتيات  إن كنت من 
بالترتر.  المطرزة  الفساتين  بمواكبة موضة  فأنصحك  كثيًرا 
والتي تم تقديمها على منصة عروض األزياء بأسبوع الموضة 
الموديل  اختيار  يمكنك  كما  باريس ربيع وصيف 2021.  في 
يتوافق  الذي  بالشكل  القصير  أو  الطويل  لك سواء  المناسب 

مع قوامك.
هل انت من محبي الستايل الفساتين الجريئة؟ إذن عليك مواكبة 
التي   Cut out الـ  الفتحات بطريقة  الفساتين ذات  موضة 
يمكن أن تكشف عن البطن أو الجوانب بطريقة عصرية غير 
 Miu ميو  أزياء ميو  والتي ظهرت خالل عروض  تقليدية. 
Miu وايزابيل مارانت Isabel Marant. فيمكنك تجربة بين 

الستايل الكالسيكي للفستان أو الطابع العصري القصير.
الشفافة موضة تسيطرة على أسبوع  الفساتين  موديالت 
باريس undefined تظهر كل عام موضة  الموضة في 
تمنحك مظهر  أن  يمكن  التي  باقمشة مختلفة  الشفافة  الفساتين 
غير تقليدي. فتم تقديمها مع الفساتين الكاجوال البسيطة بأقمشة 
بسيطة أما في السهرة فظهرت مع الفساتين التل والشيفون مع 
عروض أزياء شانيل Chanel وديور Dior. فال تترددي من 
تقليدية بصيف  للحصول على إطاللة عصرية غير  ارتدائها 

.2021

أحدث موديلات فساتين تصدرت أسبوع الموضة في باريس 
ربيع وصيف 2021



أنوشكا تحيي حفل افتتاح ملتقى »أوالدنا«

وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما

شيماء سيف توجه رسالة للمنتقدين: »طز«

هل ينافس نجل أحمد السقا والده في رمضان مع 
نيللي كريم؟..

هنا الزاهد تبدأ تصوير »حلوة الدنيا سكر«
خالد الصاوي يسافر األسكندرية »لاليجار«

محمود الليثي يعلن إصابته بكورونا: »أمي ومراتي 
حالتهم غير مستقرة«

  يشارك الفنان صبري فواز في أحداث مسلسل 
اللبنانية  الفنانة  تقوم ببطولته  الذي  »إسود فاتح«، 
.vip هيفاء وهبي، ويعرض حاليا عبر منصة شاهد
التعاون  العمل شهد  إن هذا  فواز  وقال صبري 
قال  الذي  العدل،  بينه وبين مخرجه كريم  األول 
بإنه عينه  إياه  له، ووصف  إنه مكسب حقيقي  عنه 

حلوة للغاية.
إن شخصية »أشرف  وأكد  فواز  وأضاف صبرى 
المسلسل  أحداث  الذي جسدها ضمن  المحامى«، 
إن هذا  إلى  السيناريو، مشيرا  قراءة  جذبته منذ 

األمر الذي جعله يوافق فورا على تجسيده.
»إسود فاتح« يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة 
هيفاء وهبى والفنان صبري فواز كال من الفنانين، 
فهمى، ومعتصم  شريف سالمة، وروجينا، وأحمد 
السعيد، وفراس سعيد، ورانيا  النهار، وعمر 
منصور، وحسام الجندى، وحنان سليمان، وناصر 
الدين، وآخرين، والعمل أشرف  سيف، ونبيل نور 
أمين جمال، وسيناريو وحوار شريف  كتابته  على 
التايه، وإخراج  يسرى وإبراهيم ربيع وحمدى 

كريم العدل.

الليثي عن  الفنان محمود    كشف 
بفيروس  اصابته ووالدته وزوجته 
أن حالته  أيام، مؤكدًا  كورونا منذ 10 

مستقرة بينما حالتهما غير مستقرة.
بـ«فيس  وكتب »الليثي«، عبر حسابه 
بوك«، قائاًل: »عندي كورونا بقالي أكتر 

من 10 أيام وحالتي مستقرة الحمد هلل«.
وأضاف: »طالب من كل حد يشوف 
البوست يدعي المي وزوجتي ألن حالتهم 
لو  غير مستقرة ومحتاجين دعاء وأسف 

حد اتصل ومردتش«.
الليثي مؤخرا  أخر، شارك  على جانب 
في مسلسل »مملكة إبليس«، بطولة غادة 
عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد 
أمين راضي، ومن  تأليف محمد  داود، 

إخراج أحمد خالد موسى.

شيماء  الفنانة  وجهت     
المنتقدين  إلى  سيف، رسالة 
الشخصية  من خالل صفحتها 
التواصل االجتماعي  بموقع 

»فيسبوك«.
وكتبت شيماء:«ابعد فورا عن 
الناس الى طول الوقت عايزينك 
مجهود  وتبذل  حاجة  تثبت 
تثبت حسن  مضاعف عشان 
نفس  لو فى  انهم  لمجرد  نواياك 
بدماغهم  اتصرفو  كانو  موقفك 
تفكيرهم  يحاسبوك على  فيبدؤو 

هما وطباعهم«.
الى شايف  وأضافت:«يعنى 
انك  يتهمك  تتغر  الزم  انك 
مغرور والى لو كان مكانك كان 
نجم ومحدش عارف  فيها  عمل 

يقولك ال  فموقفك مكنش راح  لو كان  والى  بيتنجم  ده  يقولك  يوصله 
فين  انت  يقولك اصل  الناس درجات  والى شايف  ماانت مش هتيجى 

وهما فين

نفسك تحت ضغط ولو علشان  اوعى تحط  وتابعت: »الخالاااااااصة 
مين وطززززز فى اى حد«.

يذكر أن شيماء سيف، ظهرت كضيفة شرف في مسلسل »جمجوم وبم 
بم«، بطولة الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ »توتا«، ومحمد سالم.

  بدأت الفنانة هنا الزاهد تصوير أولى حلقات 
مسلسلها الجديد، الذي يحمل عنوان »حلوة الدنيا 

سكر«، في أحد األستديوهات.
مسلسل »حلوة الدنيا سكر« يعد أولى بطوالت الفنانة 
هنا الزاهد المطلقة في الدراما، وتقوم فكرته على 
مجموعة من الحكايات، حيث إن العمل يقدم 9 حكايات 
في 45 حلقة، كل حكاية يتم تقديمها في 5 حلقات، وكل 

حكاية يقوم بكتابتها مؤلف مختلف.
الفنانة هنا الزاهد في تصوير حكاية  وبدأت 
»المتخصصة«، التي تتعاون خاللها مع المؤلف 
إيهاب بليبل، والعمل يتولى إخراج جميع حكاياته 

المخرج خالد الحلفاوي.
وتتعاون هنا الزاهد في المسلسل مع كال من المؤلفين، 
إيهاب بليبل، ومحمد ضياء، وإياد صالح، وفيدرا، 
وأحمد المصري، وهشام إسماعيل، وهند فايد، ومحمد 
جالل، وأيمن الشايب، ومن ضمن هذه الحكايات، 
حكاية »الجريمة ال تفيد«، وحكاية »9 خطوات لقلب 

الرجل«.
للفنانة هنا الزاهد على  يذكر إن أخر إطاللة درامية 
جمهورها كانت من خالل مسلسل »الواد سيد 
الشحات«، الذي تعاونت فيه مع زوجها الفنان أحمد 
فهمي، وعرض في المارثون الرمضاني لعام 2019.

إلى  للسفر  الصاوي  الفنان خالد  يستعد    
المقبلة،  القليلة  األيام  األسكندرية خالل  مدينة 
الخارجية  المشاهد  بتصوير  وذلك إلرتباطه 
لفيلمه الجديد، الذي يحمل عنوان »لإليجار«.

العمل شخصية  الصاوي في  ويجسد خالد 
قبطان بحري متقاعد ويعيش في مدينة 
إطار  أحداثه في  تدور  والعمل  األسكندرية، 
كوميدي، وتجمع العديد من المشاهد الكوميدية 
الفنان محمد  العمل  الصاوي وبطل  بين خالد 
المشاهد هي كوميديا  يميز هذه  سالم، وما 

فيلم »للإليجار«  فريق عمل  وانتهى  الموقف. 
له،  الداخلية  المشاهد  من تصوير جميع 
التي تجمعهم في مدينة  الخارجية  والمشاهد 
تدور  العمل  أحداث  أغلب  أن  القاهرة، حيث 

في مدينة األسكندرية.
فيلم » لإليجار« يشارك في بطولته إلى جوار 
والفنان محمد سالم كال  الصاوي  الفنان خالد 
الفنانين، جيهان خليل، وهايدي رفعت،  من 
والعمل من  السقا،  الطوبجي، وعصام  وياسر 

تأليف واخراج إسالم بالل.

األقاويل خالل  ترددت    
منافسة  الماضية حول  األيام 
النجم  السقا، نجل  ياسين 
في  والده  السقا،  أحمد 
المقبل  الرمضاني  الماراثون 
نيللي كريم في  النجمة  مع 

مسلسلها.
لقائه مع  السقا خالل  وقال 
 The insider« برنامج
انا سمعت  بالعربي«:« وهللا 
زيي زيكوا«، مضيفًا أن ابنه 
فيلم ميكنج ويصنع  يدرس 

األفالم الخاصة بالدراسة«.
وتابع: »السوشيال ميديا 
عملوا ضجة حواليه بقى 
معروفة،  شبه  شخصية 
لسه شاب صغير  ابني  بس 
بيدرس ولسه عنده جيش، 

وربنا يوفقه في حياته العملية وكل ما اتمناه من ربنا سبحانه وتعالة أن 
ابني يطلع راجل صالح ال أكثر وال أقل يعمل اللي يعملوا بس يتجنب 

العيوب ويمسك في المميزات وربنا يجعله من الصالحين.
على جانب آخر يخوض أحمد السقا وأمير كرارة الماراثون الرمضاني 
المقبل بمسلسل تحت عنوان »نسل األغراب«، من إخراج محمد سامي.

السقا وأمير  النجمين أحمد  »نسل األغراب«، مسلسل صعيدى، يجمع 
في فيلمي »هروب  الدراما ألول مرة، بعد تعاونهما سوياً  كرارة، في 

اضطرارى« الذى عاد به كرارة إلى السينما بعد غياب سنوات.
والذي  الجديد »العنكبوت«،  فيلمه  تحديد موعد عرض  السقا  وينتظر 
اللوزي، وريم  العابدين، ويسرا  يشاركه بطولته منى زكي، وظافر 

مصطفى، وغيرهم.
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اختارت إدارة مهرجان    
ألفالم  الدولي  أسوان 
إلهام شاهين  الفنانة  المرأة، 
الخامسة  الدورة  لتكريمها في 
المقرر  التي من  للمهرجان، 
عقدها في شهر فبراير المقبل، 
جائزة  منحها  سيتم  حيث 
»إيزيس لإلنجاز«، وذلك 
تقديرا لمشوارها السينمائي 
الطويل، الذي قدمت خالله 
التي  المهمة  عشرات األفالم 
عبرت عن قضايا المرأة 

بصدق وواقعية.
ميرفت  السفيرة  وقالت 
التالوي رئيس مجلس أمناء 
إلهام شاهين  المهرجان، إن 
واحدة من أهم نجمات السينما 
المصرية الالتي عبرن عن 
المرأة المصرية في  مشاكل 
مجموعة كبيرة من األفالم 

تتعلق  السابع، حيث طرحت قضايا  الفن  التي ستبقى طويال في ذاكرة 
بنماذج مختلفة للمرأة من كافة الطبقات والشرائح االجتماعية.

التي  الموهوبة  للنجمة  إلهام شاهين تعتبر نموذجا  التالوي:  وأضافت 
المجتمع، وتحرص على  ثقافة  التأثير على  السينما في  تدرك أهمية 
مواصلة العطاء على الشاشة الفضية رغم الظروف الصعبة التي تواجه 
الصناعة، كما أنها تخوض في كثير من األحيان مغامرات إنتاجية تغرد 
بها خارج تيار السينما السائد، فهي ال تبحث عن المكسب المادي بقدر ما 

تسعى لتقديم أعماال ذات قيمة فنية رفيعة.
وأشارت رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان إلى أن إلهام شاهين، تعتبر 
امتدادا لجيل الممثالت الرائدات في السينما المصرية، فهي تشبههن في 

تبنيها لطرح قضايا اجتماعية تمس شريحة كبيرة من المصريين.
أنها كانت  التالوي: كما يحسب إللهام شاهين  السفيرة ميرفت  وقالت 

صاحبة مواقف جريئة في مواجهة قوى الظالم وتيارات اإلسالم 
السياسي التي حاولت أن تعبث بالفن والثقافة.

الثقافة  ويعقد مهرجان أسوان الدولي ألفالم المرأة، بدعم من وزارتي 
والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة 

السينمائيين.
يذكر أن إلهام شاهين كانت الرئيس الشرفي لمهرجان أسوان الدولي ألفالم 
المرأة في دورته األولى، وحصدت عبر مشوارها السينمائي الطويل 
العديد من الجوائز، وقدمت أفالما مهمة من أبرزها »البرئ« و«الهلفوت« 
و«موعد مع الرئيس« و«يا دنيا يا غرامي« و«سوق المتعة« و«لحم 
رخيص« و«واحد صفر« و«خالي من الكوليسترول« و »يوم للستات«، 
الرسمية  فيما تنتظر عرض أحدث أفالمها »حظر تجول« في المسابقة 

لمهرجان القاهرة السينمائي .

صبري فواز: مكسبي الحقيقي من 
»إسود فاتح« هو ومخرجه

ميرنا حنا تغني للعراق الجريح وسط 
آهات المغتربين

تكريم إلهام شاهين في مهرجان »أسوان« ومنحها 
جائزة »إيزيس لإلنجاز«

  تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تفتتح 
في الثامن عشر من أكتوبر فعاليات الدورة الرابعة لملتقي أوالدنا لفنون 
ذوي القدرات الخاصة برئاسة األستاذة سهير عبدالقادر، التي أعلنت أن 
الفنانة أنوشكا سوف تحيي الحفل المقرر إقامتة بدار األوبرا المصرية، 
بأغنية من تأليف الشاعر أمير طعيمة بمشاركة هديل ماجد وخالد عمار 

من ذوي القدرات الخاصة.
الغنائي عندما اشتركت في مسابقة  قد بدأت مشوارها  أنوشكا  يذكر أن 
المصريين وتقدمت  العالمية مع بعض  الفيدوف  عالمية تنظمها منظمة 
في المسابقة بأغنية فرنسية وقد فازت اغنيتها بالمركز األول – وكان من 
شروط المهرجان ان من ينجح في المهرجان تعتمده اإلذاعة والتليفزيون 
– وبناء عليه سجلت أولى أغانيها للتليفزيون بأغنية لبرنامج لتعليم اللغة 
للغناء – ففى  العالمية  المهرجانات  ثم بدأت في االشتراك في  العربية 
عامى 1987 – 1988 اشتركت في مهرجانات فنلندية وتشيكوسلوفاكية 
الثالثة في  الجائزة  الالتينية – وحصلت على  وبلغارية وتركية وأمريكا 
بالجائزة  بأغنية )حبيتك( – وفي فرنسا فازت  مهرجان تركيا لألغنية 
تلحينها واغنية  الفرانكفونية عن أغنية )ياحبيبى( من  األولى بمهرجان 

)ياليل( .
القدم عام  العالم تحت 17 سنة لكرة  افتتاح كأس  أنها احيت حفل  كما 
1997 – وحفل ختام كأس العالم لكرة اليد – وحفل افتتاح كأس العالم 
لأللواح الشراعية وندسورف عام 2000. وتم تكريمها من وزارة 
التي تنظم مهرجان األغنية لمجهوداتها في توصيل األغنية  السياحة 

العربية للساحات العالمية.
وبذلك فأن أحيائها لهذا الحفل بعد طول غياب يعد خبر سار لجميع محبيها 

ودعمآ منها ألوالدنا من ذوي القدرات الخاصة.

وأكدت سهير عبدالقادر أن الملتقى سيتم وفق إجراءات 
احترازية مشددة لمكافحة فيروس كرونا حرصا 

على سالمة المشاركين.
الملتقي  يساهم بشكل كبير في  إلى أن  وأشارت 
الخيري  العمل  التفاؤل والحب وكذلك دعم  نشر 
والتشجيع عليه  في المجتمع.. وكذلك الدور 
الترويجي للسياحة المصرية حيث األحتفاء 
أيجابية   المشاركة ونشر صورة  بالوفود األجنبية 

وتصدير الصورة المناسبة التي تليق بمصر.
لفنون  بالذكر أن ملتقي »أوالدنا 2020«  الجدير 

ذوى القدرات الخاصة ، يقيم هذا العام دورته الرابعة، 
تحت شعار »وحشتونا« برعايه كل من السفيرة نبيلة 

بالخارج,  الهجرة وشؤون المصريين  مكرم  وزيرة 
القباج وزيرة التضامن اإلجتماعي  الدكتورة نيفين 

،الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة 
أيناس عبد الدايم  وزيرة الثقافة ، الدكتور خالد العناني وزير 

السياحة واالثار ، ،الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
المشاركات اإلبداعية لذوي  الملتقى مجموعة من  ويتضمن 
الروائية  الخاصة وذلك في مجاالت عروض األفالم  القدرات 
واألفالم التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، 
لتأهيل ذوي  التدريبية  العمل  تنفيذ مجموعة من ورش  فضالً عن 
التكنولوجيا، والتصوير والعروض  الخاصة في استخدام  القدرات 
الفاعليات  ألول مرة في حي  االستعراضية. ويقام جزء  من 

األسمرات.

الساعات األولى من صباح يوم  الفنان محمود ياسين، في  توفي    
األربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده عبر حسابه الرسمي على موقع 
التواصل االجتماعي “فيسبوك”.

الفنان  تعالى والدي  الي رحمة هللا  ياسين: “توفي  وكتب عمرو محمود 

محمود ياسين إنا هلل وإنا إليه 
راجعون أسألكم الدعاء”.

الفنانة  محمود ياسين متزوج من 
الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا 
ياسين  محمود  عمرو  الممثل 
والممثلة رانيا محمود ياسين والتي 
الممثل المصري محمد  تزوجت 

رياض.
له تاريخ  الراحل  والفنان المصري 
طويل من األعمال الفنية في السينما 

والمسرح والتليفزيون واإلذاعة.
ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز 
التعليق  اللغة العربية تولى  في 
المناسبات الوطنية  والرواية في 
والرسمية، كما أدى أدوارا قوية في 

المسلسالت الدينية والتاريخية.
ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق  ولد محمود فؤاد محمود 
المسرح(  المرحلة اإلعدادية من خالل )نادي  بالمسرح منذ أن كان في 
في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح 
بالجامعة وتخرج في كلية  القاهرة لاللتحاق  إلى  انتقل  إلى أن  القومي، 

الحقوق.
المسارح  الذي قدم عليه وعلى  القومي  للمسرح  حقق حلمه باالنضمام 
)ليلى والمجنون( و)الخديوي(  المميزة مثل  األخرى عشرات األعمال 
و)حدث في أكتوبر( و)عودة الغائب( و)الزيارة انتهت( و)بداية ونهاية( 

و)البهلوان(.
وقدم في السينما أدوارا صغيرة في نهاية حقبة الستينات إلى أن جاءت 
الشوك( مع شادية عام 1970  فيلم )نحن ال نزرع  الكبيرة في  فرصته 
وتوالت األفالم بعد ذلك فكان من بينها )الخيط الرفيع( أمام فاتن حمامة 
نادية  أمام  المدينة(  أمام ماجدة الصباحي و)قاع  و)أنف وثالث عيون( 
أمام  المطربة عفاف راضي و)اذكريني(  أمام  يا دنيا(  لطفي و)مولد 
نجالء فتحي و)الباطنية( أمام نادية الجندي و)الجلسة سرية( أمام يسرا 

و)الحرافيش( أمام صفية العمري.
تتفتح  المسلسالت منها )الدوامة( و)غدا  التلفزيون قدم عشرات  وفي 
البنات( و)اليقين(  الثاني( و)أخو  الزهور( و)مذكرات زوج( و)اللقاء 
التيار(  و)العصيان( و)سوق العصر( و)وعد ومش مكتوب( و)ضد 

و)رياح الشرق( و)أبو حنيفة النعمان(.
منحه التقدم في العمر مساحة أكبر للعب أدوار مميزة في السينما وقف 
النجوم فشارك في )الجزيرة( مع أحمد  التالية من  فيها بجانب األجيال 
آدم( مع أحمد عزمي وماجد  السقا و)الوعد( مع آسر ياسين و)عزبة 

الكدواني و)جدو حبيبي( مع بشرى وأحمد فهمي.

العراقيين من مختلف  الفنانين  اجتمع نخبة من 
دول العالم على ملحمة وطنية أقل ما قيل عنها أنها 
لوحة سومرية مطّرزة بخيوط كلكامش الذهبية بقالب 

وطني غنائي يجسد صورة العراق المشرقة. 
اوبريت وطني مشترك من وحي سومر بعنوان 
»قل عراقي« من كلمات الشاعر رعد بندر وألحان 
الكبير فاروق هالل يحمل رسالة سالم  الموسيقار 
أبناء  بين  الوحدة  والتكاتف  لتعزيز روح  ومحبة 
المذاهب والطوائف  الشعب العراقي رغم إختالف 

واألعراق.  
العمل: اسماعيل فاضل  شارك في غناء هذا 
الفروجي من  ، فريدة من هولندا، اسماعيل 

اربيل، قاسم السلطان من عمان ،احمد 
االسطى من تركيا، سيف شاهين من 

دبي، ميرنا حنا من كندا، بشار حنا 
نادين   ، من استراليا، احمد حداد 
عامر، هزار وهال بسام من بغداد 
، علي بدر من االردن، كاديا من 
لندن و  سدني، علي عدنان من 

ليث برنوطي من استراليا.
الفنانة ميرنا  »أميرة بابل« 
تقديم  التي ال تتوانى عن  حنا 
الوطنية  الغنائية  األعمال 
ضربت مثاالً ناصعاً للمشاركة 

اإلنسانية ونالت إعجاب الجميع 
العذب وإحساسها  بصوتها 

المرهف والتي غنت من قلبها 
العراق »دجلة أمي  النابض بحب 

والفرات أبي«  
الفنان عن قضايا مجتمعه تكون  هكذا عندما يعبر 
الرسالة التي يحملها الفن والفنان في أسمى معانيها، 
وما أجمل الفنان حينما يحمل رسالة سامية يجسد من 
خاللها المشاعر واألحاسيس التي يحملها، هنا تتخلد 

الذي يتسع  الواحد  الوطن  اإلنسانية هنا يكون حس 
لنا جميعا على اختالف دياناتنا وقومياتنا وتتحقق 
التجاوب  تتمثل في ذلك  التي  الوجدانية  المشاركة 

اإلنساني في أنبل مالمحها وأجمل سماتها



  أطلقت في األشهر األخيرة، سبع 
مقاطعات كندية بالتعاون مع الحكومة 
الفدرالية تطبيًقا على الهواتف الذكية 
لتقّصي ومتبّع انتشار مرض كوفيد 19 
الذي يُسبّبه فيروس كورونا المستجّد.

أعلى/أسفل  األسهم  مفاتيح  استخدم 
لزيادة أو خفض مستوى الصوت.

نيوبرنزويك  و  مانيتوبا  فبعد 
وأونتاريو  والبرادور  ونيوفاوندالد 
وجزيرة األمير إدوارد وساسكاتشوان، 
كانت كيبيك آخر هذه المقاطعات في 

إطالق التطبيق.
وكأّي تطبيق على الهاتف  المحمول، 
أثار تطبيق )Covid Alert( تساؤالت 
حول مدى سالمته وحمايته للبيانات 

الخاصة .
ويقول ُمراد دبّابي، عميد كلية الهندسة 
واإلعالم اآللي في جامعة كونكورديا 
لألمن  الوطنية  المجموعة  وعضو 
السيبراني في كندا إّن التطبيق اآلمن هو 
كّل تطبيق :«يحمي البيانات المجّمعة 
أو المخّزنة على الهاتف. وكذلك هو 
كّل تطبيق يؤّمن جميع عمليات التبادل 
مع الهواتف األخرى وله القدرة على 
صّد الهجمات اآلتية من الهاتف نفسة 

أو من الخارج.«
 10 ضمن  اإلرشادات  هذه  وتدخل 
توجيهات وضعتها المجموعة الوطنية 
لألمن السيبراني لكّل من يريد إنشاء 

تطبيق آمن في كندا.

سؤال  وحول 
سالمة  مدى  عن 
التطبيق الذي يعتمد 
تكنولوجيا  على 
شركتي »غوغل« 
مراد  أّكد  وأبل« 
دبّاب في حوار مع 
راديو كندا الدولي 
»التطبيق   : أّن 
يحترم الخصوصية 

إلى مدى بعيد.«
»أنا   : وأضاف 
أعرف جيّدا فرق 

األمن اإللكتروني للشركتين وقد عملت 
لمّدة أربع سنوات مع فرق غوغل. 
وأعلم علًما يقينًا أّن لها خبرة كبيرة في 
هذا المجال. وعندما تفّحصت ملّفات 
التطبيق، وجدته محكًما من جانب االمن 
اإللكتروني واحترام الخصوصية.«

ووفًقا لمراد دبّابي الذي هو أَيا عضو 
في اللجنة االستشارية لألمن السيبراني 
قد  التطبيق  فإّن  كيبيك  مقاطعة  في 
خضع أيضا للفحص من قبل خبراء 
المركز الكندي للألمن السيبراني، وهو 
المجال  هذا  في  هيئة حكومية  أكبر 
في كندا. وأصدر هذا األخير إشعاًرا 

بأّن التطبيق آمن.
ويعتمد التطبيق على تقنية »بلوتوث« 
)Bluetooth( الالسلكية التي تمّكن 
على  البيانات  تبادل  من  الهواتف 

مسافات قصيرة.
وباستعمال التطبيق، تتبادل الهواتف 
فيما بينها أرقاًما أو مفاتيح عشوائية ال 
تحمل أيّة داللة على هوية المستخدمين 
كلّما كانوا على مسافة مترين تقريًبا.  
ويُحّمل التطبيق يوميًّا األرقام التي تدّل 
على المصابين )دون تحديد هويتهم( 
ويستعملها لمعرفة ما إذا اقترب صاحب 

الهاتف من شخص مصاب أم ال.
وفي حالة حصول اقتراب، يُطلب من 
صاحب الهاتف غير المصاب بإجراء 

كشف كوفيد 19.
ولمأل قاعدة البيانات بمفاتيخ األشخاص 
المصابين، يُدخل الشخص المصاب في 
هاتفه رقًما يُعطى له من قبل مصالح 

الصحة العامة في مقاطعته.
التطبيق  أنّه حّمل  دبّابي  وأّكد مراد 

على هاتفه الشخصي.

الوطني  المعهد  إرشادات  رغم    
لمواجهة  كيبيك  في  العامة  للصحة 
جائحة كوفيد 19، قّررت، األسبوع 
باإلبقاء  المقاطعة  حكومة  الماضي، 
على العدد نفسه لتالميذ كّل فصل من 
فصول الرابعة والخامسة من التعليم 
الثانوي، حسب تقرير لهيئة اإلذاعة 

الكندية.
وفرضت حينها الحكومة نموذًجا هجينًا 
لهذه الصفوف حيث يدرس الطالب 
يوما في المدرسة واليوم التالي عبر 
االنترنت في المناطق التي أُعلنت فيها 
)المناطق  القصوى  الطوارئ  حالة 

الحمراء(.
وأوصى المعهد بخفض عدد التالميذ 
في الصف إلى النصف، األمر الذي 

لم تقم به الحكومة.
وأوضح وزير التربية في كيبيك، جان 
فرانسوا روبيرج، لراديو كندا أنه اتّبع 
توصيات هوراسيو أرودا، مدير الصحة 
ماسيه  وريشار  كيبيك،  في  العامة 
مديرالصحة العامة في وزارة الصحة.

قال جان فرانسوا روبيرج » أؤكد أن 
وزارة التربية تتبع توصيات الصحة 
العامة. بالطبع، نحن نناقش لنفهم. وقد 

نفذنا العديد من التوصيات.«، 
وأثارتقرير راديو كندا استياء المركزية 
النقابية في كيبيك )CSQ(  التي تمثل 

أكثر من 100.000 معلم وموظف دعم 
ومتخصصين في التعليم.

النقابة   رئيسة  إيثييه،  وقالت صونيا 
»هذه إهانة بقدر ما هي غير مقبولة.«.  
طالبت بنشر اإلرشادات التي وصلت 
إلى الصحة العامة منذ بداية األزمة 

في أسرع وقت ممكن.
في  التالميذ  عدد  من  الحّد  وفكرة 
الفصل ليست جديدة. ففي أونتاريو، 
قامت الحكومة بذلك و جعلت الحضور 
إلى الفصل اختياريًا مع السماح بالدراسة 
عبر اإلنترنت للدورة.  وقامت بذلك 

نيو برونزويك  أيًضا.
وعلى المستوى الدولي، قامت دول 
مثل  التالميذ  عدد  من  بالحد  أخرى 

الدنمارك والنمسا وإيطاليا.
أعلن  الماضي  األسبوع  بداية  وفي 
جان فرانسوا روبرج، وزير التعليم 
في المقاطعة أن األقنعة ستكون إلزامية 
للطالب في بعض المدارس الثانوية 
الثانية  الموجة   من  للحّد  كيبيك  في 

لكوفيد 19.
فيها حالة  أُعلنت  التي  المناطق  ففي 
الطوارئ القصوى )المناطق الحمراء(  
الثانوية  المدارس  يجب على طالب 
ارتداء القناع في جميع األوقات في 
أو في  الفصل  ، سواء في  المدرسة 

أي مكان من المؤسسة.

  أعادت الحكومة الفدرالية طرح 
فكرة فرض معايير وطنية لمراكز 
مختلف  في  األمد  الطويلة  الرعاية 

أنحاء البالد.
فقد أعرب رئيس الحكومة الليبرالية 
جوستان ترودو عن نيته بإثارة هذا 
 15 الخميس  غٍد  بعد  الموضوع 
أكتوبر الجاري  في المؤتمر الهاتفي 
حكومات  رؤساء  مع  األسبوعي 

المقاطعات.
مسنّين  أشخاصاً  نرى  أاّل  »يجب 
محميين بشكل أفضل أو أقّل جودة 
منطقة  في  هم  مّما  ما  منطقة  في 
معاً  نعمل  أن  جميعاً  علينا  أُخرى، 
من أجل ضمان رعاية ذات جودة 
لجميع المسنّين، وبالتأكيد سأتناول هذا 
األمر مع المقاطعات«، قال ترودو في 
مؤتمر صحفي حول جائحة »كوفيد 
- 19« عقده قبل ظهر يوم  الثالثاء 
العاصمة  في  الجاري  أكتوبر   13

الفدرالية أوتاوا.
ويأتي كالم ترودو في وقت تحيط 
الجائحة  من  ثانية  موجٍة  مخاطر 
بمراكز الرعاية الطويلة األمد، وهي 
مراكز تأوي أشخاصاً مسنّين غير 
قادرين على تدبـير شؤونهم بأنفسهم 
ويحتاجون بسبب أوضاعهم الصحية 

لرعاية ورقابة متواصلتْين.
زيادة  عن  ترودو  ُسئل  وعندما 
إلى  الفدرالية  المالية  التحويالت 
المقاطعات لدعم قطاع الصحة فيها، 
آثر التركيز على الوضع في مراكز 
»ال  حيث  األمد  الطويلة  الرعاية 
الكثير من اإلصابات«  يزال هناك 
المسبّب  المستجّد  بفيروس كورونا 

لداء »كوفيد - 19«.
المراكز »ال  أّن هذه  ويرى ترودو 

تزال، مع األسف، تواجه تحديات هائلة، 
بالرغم من كافة الجهود التي قمنا بها 
في الربيع لدعم المقاطعات، مع الجيش 

الكندي ومع الصليب األحمر«.  
من جهته لم يستسغ رئيس حكومة 
رئيس  كالَم  لوغو  فرانسوا  كيبيك 
أّن  أعتقد  »أنا  الفدرالية.  الحكومة 
السيد ترودو يلعب بالنار«، قال لوغو.

وذّكر رئيس حكومة حزب التحالف 
)»كاك«  كيبيك  مستقبل  أجل  من 

CAQ( أّن كافة المقاطعات تطالب 
بزيادة التحويالت الفدرالية المخصصة 

للصحة.
»أنا ال أعتقد أّن على الحكومة الفدرالية 
التدّخل في شؤون إدارة مراكز الرعاية 
الطويلة األمد. أعتقد أّن السيّد ترودو 
إجراءات  باقتراح  خطأً  يرتكب 
مركزية«، أضاف لوغو الذي ذّكر 
بأّن شؤون الصحة تندرج »بوضوح 
في نطاق صالحيات المقاطعات«.  
يُشار إلى أّن رئيس الحكومة الفدرالية 
أعلن أّن موظفين من مؤسسة الصليب 
األحمر الكندي سينتشرون مجدداً في 
عّدة مراكز للرعاية الطويلة األمد.

قد  العامة  السالمة  وزارة  وكانت 
قالت يوم األحد 11  أكتوبر الجاري  
إّن الصليب األحمر يقوم بـ«تثبيت 
الوضع« في سبعة مراكز للرعاية 
الطويلة األمد في أوتاوا بطلب من 
أّن  إلى  يُشار  أونتاريو.  حكومة 
العاصمة الفدرالية  أوتاوا  تقع ضمن 

مقاطعة أونتاريو.
ر أن  وفي مقاطعة كيبيك من المقرَّ
في  األحمر  الصليب  مهمة  تنتهي 
مراكز الرعاية الطويلة األمد في نهاية 
تشرين األول )أكتوبر( الجاري، إاّل 
إذا طلبت حكومة كيبيك تمديد المهمة. 
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كندا: الشركة الجوية ويست جيت تعلق رحلاتها إلى الشرق الكندي ومدينة كيبيك
  أعلنت شركة الطيران الكنديّة ويست جيت عن 
الكندي  الشرق  إلى عدد من مدن  تعليق رحالتها 

بسبب  األزمة التي أّدت إليها جائحة كوفيد19-.
وسوف تلغي ويست جيت 100 رحلة ، أي ما يمثّل 

80 بالمئة من خدماتها من وإلى الشرق الكندي.
وأعلنت الشركة التي يقع مقّرها في كالغاري في 
مقاطعة ألبرتا، عن تعليق رحالتها إلى أجل غير 
مسّمى نحو مونكتون و فريدريكتون في نيو برنزويك، 
وسيدني في نوفا سكوشا، و شارلوتاون عاصمة 

جزيرة برنس إدوارد.
كما أعلنت عن تعليق رحالتها من تورونتو نحو 
مدينة كيبيك عاصمة المقاطعة التي تحمل االسم نفسه.

وقّررت الشركة تقليص خدماتها نحو كّل من مدينة 
سانت  ومدينة   ، سكوشا  نوفا  عاصمة  هاليفاكس 
جونز عاصمة مقاطعة نيوفاوندالند والبرادور.  

تواصل الشركة تسيير بعض رحالتها نحو هاليفاكس 
وسانت جونز من تورونتو وكالغاري، و يبدأ تطبيق 
القرار الذي يؤّدي إلى تسريح 100 موّظف، اعتبارا 

من الثاني من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.   
»لم يعد من الممكن خدمة هذه األسواق. وقد سعينا 
منذ بداية الجائحة، للحفاظ على الخدمات الجويّة 
الرئيسيّة في كّل مطاراتنا المحليّة. غير أّن الطلب 
على السفر يواجه سياسات تقييديّة شديدة، وزيادة 

الدعم  لغياب  نظرا  المدارج  عن  أبعدتنا  الرسوم 
للقطاع الجّوي«: إد سميث الرئيس التنفيذي لشركة 

ويست جيت للطيران.  
مارس  آذار  في  جيت  ويست  أعلنت  أن  وسبق   
الفائت، عن  تسريح 6900 موّظف يعملون لديها 

بسبب جائحة فيروس كورونا المستجّد.
ولدى الشركة عادة مليونا عميل على متن رحالتها 
الجائحة،  بداية  منذ  بحّدة  العدد  وتراجع  شهريّا، 
وباعت الشركة مليون بطاقة سفر فحسب منذ آذار 

مارس الفائت .
وقد اشترى الصندوق االستثماري الكندي »اونكس« 
شركة ويست جيت في أيّار مايو من العام 2019 
بخمسة مليارات دوالر، ولكّن الجائحة قضت على 

ميزانيّات العديد من الشركات الجويّة.  
 وأعلنت شركة الخطوط الجويّة »إير ترانزات« في 
آذار مارس الفائت، تسريح 3600 موّظف بشكل 

مؤّقت، يمثّلون 70 بالمئة من إجمالي موّظفيها .
كندا«  »إير  الكنديّة  الجويّة  الخطوط  أعلنت  كما 
المضيفين  من   5150 تسريح  نفسها،  الفترة  في 

والمضيفات الجويّين بسبب الجائحة.
كما أعلنت عن إلغاء 30 من رحالتها الجويّة نحو 
وجهات في المقاطعات األطلسيّة في شرق البالد.
وأرخت جائحة فيروس كورونا المستجّد  بظاللها 

القيود  العالم، بسبب  الطيران حول  على شركات 
المتشّددة التي فرضتها الحكومات على المسافرين 

الواصلين إليها.
العالم  الطيران  حول  العديد من شركات  أّن  كما 
عملت بقدرات استيعابيّة أقّل من المعتاد، في إطار 
االلتزام بإرشادات الوقاية والتباعد الجسدي التي 

فرضتها السلطات الصحيّة.
ويشار إلى أّن مقاطعات الشرق الكندي تستمّر في 
فرض فقاعة السفر التي تفرض الحجر الصّحي مّدة 
14 يوما على كّل الواصلين إليها من خارج المنطقة.
الصناعيّة  الدول  لمجموعة  خالفا  كندا،  تقّدم  ولم 
األخرى، مساعدات ماليّة لقطاع الطيران، واكتفت 
باإلجراءات التي اتّخذتها من خالل برنامج اإلعانة 

الطارئة لألجور.
وفي أّول رّد فعل على قرار ويست جيت، أعلن 
إدوارد  برنس  جزيرة  حكومة  رئيس  كينغ  دنيس 
في بيان عن خيبته الشديدة، ودعا الحكومة الكنديّة 
للتحّرك على نحو طارئ من أجل دعم الوصول 

جّوا إلى المقاطعة.
ويتطلّع كينغ، حسب البيان، لمناقشة المسألة مع وزير 
العالقات بين الحكومات دومينيك لوبالن، وكيفيّة 
والوصول  السياحة  بدعم  الكنديّة  الحكومة  التزام 

جّوا إلى جزيرة برنس إدوارد.  

  استبعد فرانسوا لوغو، رئيس حكومة كيبيك، 
أن يخلص تقرير مجموعة العمل ضّد العنصرية 
التي تشكلت في يونيو حزيران الماضي والمعروفة 
أيًضا تحت باسم »مجموعة السبعة« إلى وجود 

عنصرية ممنهجة  في المقاطعة.  
وجاء ذلك في إجابته على سؤال أحد الصحفيين في 
مؤتمر صحفي عقده أمس الثالثاء في في مونتريال.

وأوضح أنّه تحّدث مع أعضاء المجموعة ما جعله 
يقول إنّه ال يتوقع أن تتوصل المجموعة إلى وجود 

عنصرية ممنهجة في كيبيك.
وتّم تشكيل مجموعة العمل ضد العنصرية من قبل 
حكومة لوغو في أعقاب وفاة اإلفريقي األمريكي 
جورج فلويد على يد شرطة مدينة منيابوليس في 

والية مينيسوتا األمريكية.
ويترأس المجموعة كل من وليونيل كارمان الوزير 
المفوض للصحة والخدمات االجتماعية ونادين 

جيرو، زيرة العالقات الدولية والفرانكفونية.
وهي مكونة من مجمعة من النواب التابعين لحزب 
التحالف من أجل مستقبل كيبيك )»الكاك«( الحاكم.  
ورفض فرانسوا لوغو استخدام مصطلح »العنصرية 
الممنهجة«. وليست هذه المرة األولى التي يرفض 
فيها ذلك. وقال إّن »جزًءا كبيًرا من سكان كيبيك 

غير مرتاح مع هذا التعبير.«

حكومة  رئيس  »بصفتي 
في  دوري  يتمثّل  كيبيك، 
الجمع بين المواطنين واتخاذ 
اإلجراءات ، والعمل لمحاربة 
العنصرية ، بما في ذلك في 
الشرطة والمستشفيات.« في 
إشارة منه إلى  وفاة جويس 
إيتشاكوان، المرأة من السكان 
األصليين، في مستشفى بعد 

تعّرضها لعنصرية بعض الممّرضات.
وأضاف أأنه من الخطأ  »تنفير جزء كبير من سكان 
كيبيك الذين يعتقدون أنه ال يوجد نظام عنصري في 
كيبيك ، على النحو الذي اقترحه السيد ترودو.«

وفي مقابلة مع القسم الفرنسي لهيئة اإلذاعة الكندية 
قال الوزير ليونيل كارمان إن مجموعة العمل ضد 
العنصرية بصدد استكمال مقابالتها قبل تحرير 

التقرير الذي ستقدمه لرئيس الحكومة.
وأوضح أنّه في األشهر األخيرة، استمعت اللجنة  
لخبراء تحدثوا عن عنصرية الدولة و العنصرية 

البنيوية و العنصرية الممنهجية أيًضا.
العنصرية،  لمواجهة  حلول  إيجاد  هو  هدفنا   «
لدفع كيبيك إلى األمام ، وأعتقد أن الجميع سيفخر 
بالمقترحات التي سنقدمها لرئيس الحكومة.، كما 

قال الوزير كارمان.
مصطلح  »تزّكي«  ال  حكومته  أن  أّكد  ولكنّه 

»العنصرية الممنهجة«.  
وفي وقت سابق من أمس الثالثاء، دعا جوستان 
ترودو، رئيس الحكومة الكندية من أوتاوا »كل 
شخص في مناصب السلطة ، بما في ذلك رجال 
بحقيقة  االعتراف  إلى  المجتمع،  وقادة  األعمال 
العنصرية الممنهجة والمشاركة في محاربة هذا 

الظلم الذي طال أمده في بالدنا.«
نعلم   ، الفيدرالية  الحكومة  مستوى  وقال:«على 
أن االعتراف بالعنصرية الممنهجة هو الخطوة 
األولى الضرورية للسير على طريق المصالحة 
غالًبا  الذي  والعنف  الحقيقية  الحواجز  وإلزالة 
الظاهرة  بالسكان األصليين واألقليات  يُلحق  ما 

األخرى أيًضا.«    

  »الدبلوماسية القسرية« التي تستخدمها الصين مع 
عدد من الدول ومقاربتها لملف حقوق اإلنسان تؤديان إلى 
نتائج عكسية، قال يوم الثالثاء 13 أكتوبر الجاري  رئيس 
الحكومة الكندية جوستان ترودو بالتزامن مع الذكرى 

السنوية الـ50 للعالقات الدبلوماسية الكندية الصينية.
ونّدد رئيس الحكومة الليبرالية مّرة جديدة باالعتقال 
»التعسفي« للكنديْين مايكل كوفريغ ومايكل سبافور 
وألشخاص من جنسيات أُخرى في الصين، معتبراً 
أّن هذه االعتقاالت هي ثمرة »دبلوماسية قسرية« 

و«تكتيك« غير مقبولْين من قبل كندا وحلفائها.
وانتقد ترودو مقاربة الصين »لحقوق اإلنسان، إن 

بالنسبة لإليغور أو لمواطني هونغ كونغ«.
وأصدر وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبان 
بياناً  يوم الثالثاء 13 أكتوبر الجاري بمناسبة الذكرى 
الخمسين إلقامة كندا عالقات دبلوماسية مع جمهورية 
الصين الشعبية ذّكر فيه بأّن كندا كانت »قائداً دولياً« 
في إقامة عالقات دبلوماسية مع الصين في 13 تشرين 

األول )أكتوبر( 1970.
بيار  كان  آنذاك  الكندية  الحكومة  رئيس  أّن  يُذكر 
الحالي  الحكومة  رئيس  والد  وهو  ترودو،  إليوت 

وتوفي عام 2000.
وسبقت كندا الواليات المتحدة بستة عشر شهراً في 

إقامة عالقات دبلوماسية مع الصين الشيوعية.  
وأضاف شامبان في بيانه المنشور على موقع وزارة 
الشؤون العالمية، »نظّل نؤمن دوماً بأهمية العالقة 
بيننا«، لكنّه رأى أّن »من غير المقبول« أن يظّل 
كوفريغ وسبافور معتقلْين في الصين »بشكل تعسفي«، 
مشيراً إلى أّن »اللجوء إلى الدبلوماسية القسرية )من 
قبل الصين( يقود كندا إلى إعادة النظر في مقاربتها«.
الحوار  »ستواصل  كندا  أّن  شامبان  الوزير  وأّكد 
والتعاون« مع الصين »عندما تقتضي الحكمة القيام 

بذلك«.
وسبافور  كوفريغ  أوقفت  بكين  سلطات  أّن  يُذكر 
المقيمْين في الصين في 10 كانون األول )ديسمبر( 
2018، بعد تسعة أيام على توقيف السلطات الكندية 
المديرَة المالية لعمالق االتصاالت الصيني »هواوي 

بناًء على طلٍب  فانكوفر  مدينة  في  وانتشو«  مينغ 
من السلطات األميركية التي تتهمها بااللتفاف على 

العقوبات األميركية المفروضة على إيران.
وتخضع »مينغ« لإلقامة الجبرية في منزل تملكه 
في فانكوفر، وبدأ المسار القانوني لتسليمها للسلطات 

األميركية.
أّما كوفريغ وسبافور فأدانهما القضاء الصيني في 
حزيران )يونيو( الماضي بالتجسس على أمن الصين 

القومي لصالح جهات أجنبية.
وأُتيح لسفير كندا في الصين دومينيك بارتون التواصل 
افتراضياً، عن طريق اإلنترنت، مع كوفريغ وسبافور 
يوم السبت الفائت. وكان ذاك أّول اتصال بين دبلوماسي 
كندي والمعتقلْين الكنديْين تسمح به الصين منذ كانون 

الثاني )يناير( الفائت.
ويرى ترودو أّن اعتقال كوفريغ وسبافور »مارس 
ضغوطاً شديدة على العالقات بين كندا والصين«، 

كما قال أمس في مؤتمر صحفي.
»سنواصل العمل مع حلفائنا في كّل أنحاء العالم لكي 
تفهم الصين أّن مقاربتها للشؤون الداخلية وللشؤون 

الخارجية ليست بوجٍه خاص ُمنِتجة، إن كان بالنسبة 
لها أو لنا جميعاً«، قال ترودو.

ويسود اعتقاد على نطاق واسع في كندا وسائر دول 
الغرب بأّن اعتقال كوفريغ وسبافور في الصين جاء 

رداً على توقيف مينغ في كندا.  
ونفت الصين أكثر من مرة أن تكون اعتقلت الكنديْين 
رداً على توقيف مواطنتها في كندا، بالرغم من تحميلها 
كندا مسؤولية ترّدي العالقات بينهما بسبب توقيفها 

مينغ استجابًة لطلب أميركي.
»تصرفات كندا في قضية مينغ وانتشو هي التي تشكل 
حالة نموذجية من االعتقال التعسفي والدبلوماسية 
الجاري   أكتوبر   14 األربعاء  يوم  قال  القسرية » 
من جهته المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية 

جاو ليجيان.
تمارس  كندا  إّن  الصيني  الرسمي  الناطق  وقال 
تسلّم  لم  بأنها  الكندية  السلطات  واتهم  »الرياء«، 
وكالء الدفاع عن »مينغ« مئات الوثائق بشأن وجود 
مؤامرة محتَملة بين الحكومتْين الكندية واألميركية 
ضّد سيدة األعمال الصينية  »هواوي مينغ وانتشو« 

تقرير جلنة  املمنهجة( من  )العنصرية  رئيس حكومة كيبيك يستبعد 
العنصرية  حول 

ع كوفيد 19 وحتديات محاية البيانات اخلاصة تطبيقات تتبُّ

كوفيد 19: حكومة كيبيك مل تّتبع إرشادات 
املعهد الوطني للصحة العمومية

ترودو يرغب بفرض معايري وطنية ملراكز الرعاية الطويلة األمد يف كل كندا  
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أسرة تحرير جريدة الرسالة تتقدم 
بخالص الشكر لمؤسسة 
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للخدمة المتميزة التي تقوم بها 
السيدة/ دينا سالم لخدمة عمالء 

المكتب بأسهل وأفضل صورة ممكنة



مؤامرات النساء في البالط الفرعوني
كانت مصر القديمة كأي مجتمع إنساني تمور بحياة عارمة تتأرجح فيها 
حياة المرء بين المجد الذي ال يُضاهى والضعف اإلنساني الموجود لدى 

البشر العاديين أجمعين.
حياة  تجاهل  أو  إغفال  يمكن  ال  المتنوع،  الحضاري  السياق  هذا  وفى 
والمقربين  عائلته  أفراد  مع  الملك  فيه  يعيش  كان  الذي  الملكي-  القصر 
إلى  ارتفع بعضها  أحداث جسام  به من  تعج  كانت  ما  بكل  من حاشيته- 
درجات عظمى وانحط بعضها إلى منازل دنيا من الخيانة والخسة والدناءة. 
وغلبت الغيرة والطموحات والمؤامرات حياة القصور الملكية المصرية 
ملء  كانت  -التي  القصور  تلك  وامتألت  المناسبات،  بعض  في  القديمة 
البصر- بصراعات محمومة ال حدود لها، كانت أحياًنا معروفة للجميع 
الصراع والتآمر  أهمها  السطح. وكان من  وأحياًنا أخرى مكتومة تحت 
العهود  الملكيات أمهات أولياء  على العرش والملك نفسه بين الزوجات 
الشرعيين وبين الزوجات الثانويات وأبنائهن الطامحين لحكم مصر بعد 

رحيل الملك األب وصعود روحه إلى مملكة السماء واتحاده باألبدية.

وعلى الرغم من أن الوثائق الرسمية لم تكن تميل إلى تسجيل تلك الوقائع 
التي لم تكن تتناسب مع جالل وعظمة الملكية المقدسة في مصر القديمة، 
وتتناقض تماًما مع الصورة المثالية التي كانت العائلة الملكية تتوق دوًما 
االستثنائية  الوقائع  تلك  من  بعض  استنتاج  يمكن  عليها،  نفسها  إلظهار 
التي وصلت إلينا في عدد محدود من الوثائق المصرية القديمة مثل بعض 
الطعن  األحداث عرًضا  تلك  ذكر  الهدف من  يكن  لم  التي  الذاتية  السير 
في الملكية المصرية المقدسة بقدر التأكيد على رغبة صاحبها في إظهار 

أهميته واستخدام الواقعة المذكورة دلياًل على تلك األهمية المزعومة.
القصر  حريم  في  عادي  غير  أمر  حدوث  إلى  اإلشارات  أوائل  ومن 
من  السادسة  األسرة  من  »وني«،  الموظف  سيرة  في  جاء  ما  الملكي، 
ضمن  يروى،  وفيها  األهرام«.  »بناة  عصر  أو  القديمة  الدولة  عصر 
األفضال الملكية التي أنعم جاللة الملك »بيبي األول« بها عليه كشخص 
الملكي ضد  الحريم  في  سرية  قضية  هناك  كانت  »عندما  فيه:  موثوق 
الملكة...، جعلني جاللته أذهب كي أحقق )فيها( وحدي. ولم يكن هناك 
 ... أنا وحدي؛  فقط  يكن هناك مسؤول،  الوزير، ولم  القضاة وال  كبير 
ولم يحدث أبًدا من قبل أن حقق أحد مثلي في أمر من أمور حريم الملك؛ 

غير أن جاللته جعلني أحقق فيها«.
وال نعرف على وجه اليقين التهم التي ُوجهت إلى تلك الملكة؛ فلم يذكر 
»ونى« أكثر مما قاله ربما حفاًظا منه على هيبة الملكية المصرية المقدسة في 
ذلك العصر المبكر، وترك األمر غامًضا يثير لعاب المفسرين للنص لألبد.
وقد يكون الوزير شارك الملكة في التهمة المنسوبة إليها، ولعلها خانت 
الملك، أو أنها كانت تتآمر ضد إحدى زوجاته المحبوبات، أو ضد أحد 
أبناء زوجاته لمنعه من بلوغ عرش مصر، أو ضد الملك نفسه. وقطًعا 
للشك، أمر الملك »بيبي األول« الموظف »ونى« بأن يحقق في الواقعة 
منفرًدا ويرفع النتيجة إليه، ولم نعرف ما فعله الملك مع الملكة المتهمة.
وفي عصر الدولة الحديثة، عصر اإلمبراطورية المصرية العظيمة في 
آسيا وأفريقيا، وتحديًدا في األسرة العشرين وُقرب نهايتها، تآمر بعض 

آخر  قتل  وتم  الثالث،  الملك رمسيس  الملكي وآخرون ضد  الحريم  من 
فراعنة مصر العظام، في أواخر حياته.

ونعلم عن تلك المؤامرة من المحاكمات التي تمت للمتهمين، وشارك في 
المؤامرة عدد من حريم القصر الملكي وبعض سقاة البالط وحرسه وخدمه. 
ولم يعرف هدف هؤالء المتآمرين. ولعل السبب الرئيس لتلك المؤامرة 
بالتعاون مع بعض  الثانويات، وتدعى »تي«،  الملك  أن إحدى زوجات 
نساء القصر، خططت الغتيال الملك كي تضع ولدها »بنتاورت« على 
عرش مصر بداًل من ولى العهد الشرعي )الملك رمسيس الرابع بعد ذلك(.
وتم اغتيال الفرعون. وانكشفت المؤامرة. وُحقق فيها بأمر من الفرعون 
اإلعدام  بين  تتراوح  بأحكام  المتهمين  على  المحكمة  وحكمت  الالحق، 
واالنتحار والجلد والسجن وقطع األنف وصلم األذن والبراءة، كل وفًقا 

المشينة. المؤامرة  تلك  لدوره وجريمته في 
الوثائق  من  المثيرة  الواقعة  تلك  يذكر  الذي  الفريد  النص  هذا  ويجيء 
المقدسة  الملكية  مفهوم  في  حدث  كبير  تغير  إلى  يشير  وهذا  الرسمية. 
التي أصبحت هنا تميل إلى تصوير الفرعون في صورة بشرية إنسانية 
به ضعف، مثله في ذلك مثل باقي البشر العاديين، ولم يعد 
نيابة  األرض  على  يحكم  إله  أنه  على  الفرعون  إلى  ينظر 

المقدسين في أعلى عليين. آبائه اآللهة  عن 
الموشومة المرأة  مومياء 

مومياء  على  الشرقية  لآلثار  الفرنسي  المعهد  بعثة  عثرت 
األقصر.  لمدينة  الغربي  بالبر  المدينة  دير  منطقة  في  امرأة 
وتعد واحدة من النماذج القليلة والنادرة في هذا الشأن. ويعتبر 
هذ االكتشاف مهما جدا، وسوف يضيف الكثير في دراستنا 
للمومياوات المصرية القديمة، ويطلعنا نحن علماء المصريات 

على العديد من الدالالت الدينية التي وجدت 
المميزة. المومياء  على جسم هذه 

ومنذ أكثر من ثالثة آالف عام، قامت هذه المرأة 
المصرية القديمة بوشم جسدها بالعشرات من 
الرموز بما في ذلك أزهار اللوتس واألبقار 
مرتبطة  تكون  قد  والتي  اإللهية  والعيون 
ممارسة  على  تدل  قد  أو  الديني  بمركزها 
تخص  قد  التي  الدينية  للطقوس  المرأة  هذه 
القديمة  في مصر  الدينية  الحياة  في  وظيفتها 
في ذلك العصر. والجميل في األمر أن هذه 
ما  ومنها  مذهلة،  بتفاصيل  محفوظة  الوشوم 
هو مرسوم على جذعها المحنط. وتمثل هذه 
عن  والمعروفة  الباقية  الوحيدة  األمثلة  الوشوم 
الوشم المصري القديم على أجساد المومياوات المصرية 
القديمة وتظهر لنا صوًرا مميزة للغاية، بداًل من التصاميم 
المجردة التي كان المعتاد رسمها على المومياوات المصرية 

الغالب. في  القديمة 
تم  المومياء عندما  لهذه  المثير  الكشف  هذا  بداية  وكانت 

فحص البقايا البشرية في دير المدينة التي كشفتها هذه البعثة، 
وعندها وجد فريق عمل البعثة، ألول مرة، عالمات غير عادية على رقبة 
مومياء هذه السيدة. وكان االعتقاد في البداية أن هذه العالمات الموجودة 
تمثل بعض التمائم على جسم مومياء هذه السيدة. وكان وضع التمائم حول 
القديمة  الدفن ممارسة شائعة في مصر  إتمام مراسم  المومياء قبل  رقبة 
تم اكتشاف  المومياء،  لهذه  الدراسة  المزيد من  الوقت. لكن مع  في ذلك 
أن هذه الرسوم التوضيحية القديمة ــ وغيرها على الجسم ــ كانت وشوما 
وكان  الوشوم،  من  العشرات  وتم حصر  المومياء.  على جسم  مرسومة 
لعدد منها أهمية دينية كبيرة. وعلى سبيل المثال، فإن وشوم األبقار كانت 
ترتبط عادة باإللهة حتحور، مثل األبقار ذات القالئد الخاصة، ووجدت 
ـ وكانت  ـ مثل الثعابين الموضوعة على الذراعين العلويينـ  وشوم أخرىـ 
ترتبط أيضا باإللهات في مصر القديمة. وتم تزيين رقبة المومياء والظهر 
والكتفين بصور عيون األودجات – وهي عيون إلهية مرتبطة بالحماية، 
مع وضع وشم على الحلق. ومن أية زاوية تنظر إلى هذه المرأة، ترى 

زوجا من العيون اإللهية ينظر إليك. 
وكانت هذه العاملة في منطقة دير المدينة بالبر الغربي لمدينة األقصر قد 
أنهت أعمال الدراسات التي تجريها على المومياء المعروفة باسم »المرأة 
ذات الوشم«، والتي عثر عليها أثناء أعمال الحفائر الخاصة بتلك البعثة 
في قرية العمال بدير المدينة بالبر الغربي بمدينة األقصر منذ عدة أعوام 

وتحديًدا في عام 2014. 
والشيء المثير في أمر مومياء هذه السيدة أنها تتفرد بأن هذه المومياء 
اللغة  في  معروف  هو  كما  »تاتو«  أو  وشًما،  ثالثين  نحو  على  تحتوي 

اإلنجليزية، موجود على أجزاء متفرقة من جسد هذه السيدة المهمة في 
مجتمع العمال والفنانين بقرية دير المدينة بالبر الغربي لمدينة األقصر، 
ومنها، على سبيل المثال، على الرقبة، والظهر، والكتف والذراعين. وقد 
كشفت الدراسات األنثروبولوجية التي قامت البعثة بإجرائها على مومياء 
هذه السيدة أنها كانت تخص امرأة يرجح أنها عاشت خالل عصر الرعامسة 
وتحديدا في عصر األسرة التاسعة عشرة في الفترة ما بين عامي 1300 
و1070 قبل الميالد، وكان يبلغ عمرها عند الوفاة ما بين 25 و34 عاًما. 
ومن الالفت للنظر أنه لم يتم التوصل إلى اآلن إلى اسم هذه المرأة المهمة، 
أو حتى إلى وظيفتها على وجه التحديد. غير أنه يرجح أنها كانت ذات 
شأن كبير بسبب أن هناك تنوعا كبيرا ومدهشا في الوشوم التي رسمت 
على جسدها، فضال عن اختالف أشكال هذه الوشوم ما بين صور لزهور 
عين  وصور  البابون،  لقردة  وصور  ألبقار،  وصور  الشهيرة،  اللوتس 
األودجات ذات القيمة الدينية الكبيرة. وأغلب الظن أن تنوع هذه الوشوم 
ووجودها بكثرة على جسد هذه المرأة كان بسبب الرغبة في إظهار الدور 
الديني الرفيع الذي ربما كانت تتواله هذه المرأة أثناء حياتها األولى. ومن 
أخرى  العثور عليها على مومياوات  تم  التي  الوشوم  أن  بالذكر  الجدير 
كانت عبارة عن نقاط بسيطة أو خطوط صغيرة للغاية فقط، ولكن هذه 
مومياء هذه المرأة تتميز بوجود رسومات لكائنات حقيقية مصورة بشكل لم 
يسبق له مثيل في التصوير لمثل هذا النوع من الوشوم في مصر القديمة.
وقد استخدم فريق عمل البعثة أحدث التقنيات من األشعة تحت الحمراء، 
اآلن  المرأة  هذه  مومياء  حفظ  ويتم  الوشوم،  هذه  تفاصيل  عن  للكشف 
في المقبرة رقم TT 291 بالبر الغربي لمدينة األقصر؛ وذلك حتى يتم 
منذ  بها  المحيطة  البيئية  الظروف  نفس  في  المومياء  هذه  على  الحفاظ 

دفنها قبل 3300 عام. 
وتم اكتشاف هذه الوشوم المعقدة على المومياء في إبريل 2016، وشعر 
المكتشفون بالصدمة عندما رأوا هذه البقع السوداء أو »الوشوم« موجودة 

على جسد هذه السيدة منذ 3300 عام إلى اآلن، حتى أنهم بكوا من روعة 
المفاجأة وعظمة االكتشاف الذي أدخل على قلبهم السرور والفرحة. 

ونجح فريق عمل البعثة بفضل البرمجيات الحديثة للتصوير في فحص جلد 
المومياء حتى يشاهدوا الوشوم الالفتة للنظر، ومع مسح جسد المومياء 
بكاميرا أشعة تحت الحمراء، وجد الفريق وشوما لم تكن حتى مرئية بالعين 
المجردة، وكانت بعض أجزاء الجسد سوداء ومغطاة بمادة التحنيط، وكان 
كي  الحمراء  تحت  األشعة  استخدام  تم  لذلك  الجلد،  المستحيل رؤية  من 

يتمكن فريق عمل البعثة من الرؤية من خالل طبقات الجلد.
ويعتبر هذا االكتشاف جديًدا من نوعه؛ ألنه ينفى ما كان يعتقد فيه العديد 
كن  القديمة  في مصر  الكاهنات  أن  من  السابقين  المصريات  علماء  من 
يرسمن على أجسامهن صورا حيوانية، وليس صوًرا لوشوم كاملة كما 
في حالة مومياء هذه السيدة المتفردة. ومن الجدير بالذكر أنه بداخل بعض 
مقابر المصريين القدماء الخاصة بنبالء القوم مناظر مصورة على جدران 
هذه المقابر ومزينة بمناظر وصور لنساء تحمل أجسادهن عالمات مماثلة 
لتلك التي على مومياء هذه السيدة الموشومة، وهذا يثبت أن المصريين 
النوع من هذه الوشوم على مومياوات  القدماء مارسوا الرسم لمثل هذا 
الفراعنة كما مارسوا الرسم على جدران مقابرهم الجميلة التي تشع بهاء 
وجماال يعكس ثقافة المصريين القدماء العظيمة والمحبة للجمال، ويوضح 
بوابتهم  كان  الذى  للموت  عشقهم  مثل  للحياة  القدماء  المصريين  عشق 
للحياة الخالدة واألبدية في حقول »إيارو«، أو جنات النعيم، التي ال تبلى 

أو تفنى بمرور األزمان وتعاقب السنين واأليام.

أدب وثقافة
من كتاب:  أسرار اآلثار 

توت عنخ آمون واألهرامات والمومياوات
البصير بقلم: د. حسين عبد 

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

بقلم: سونيا الحداد

وجُهِك وطٌن لذاكرتي 

     Jeudi 15 octobre 2020
الخميس 15 أكتوبر 2020

تتويج رمسيس الثالث من ِقبل اإلله ست واإلله حورس

مومياء المرأة الموشومة

بات الحلم هو حقيقتي!

ن 
انطالق مركبة روسية تقل رائدين روسي�ي

ورائدة أمريكية إىل محطة الفضاء

عمره 1100 سنة.. اكتشاف موقع معبد ملكى 
قديم شمال الصين

  تكملة للعدد الماضي: 

سأرحُل التي  الى  فرٌح  بي 
ضوِئها  في 

الخالِد هللاِ  نوَر  يا 
ذاكرتي في 

الزهوِر   وطَن  يا   ... الفقراِء  وطَن  يا 
غريباً  أكوُن  كيَف 

حديَقتِك في 
الياسمين وردَة  تقُطفيَن  وأنِت 

الليلك   زهوُر  شذاِك 
قلبي  ُر  أَمرِّ
أصابعِك بيَن 

الدافئ القمِر  وضوِء 
جَسدي يشعُل 

الصحراء طرِق  في 
وحشٌة الغربُة 

يقظتي من  تئُن  الثلِج  وليالي 
كآبَتَها تلبُس  الشوارُع 

البرَد تخشى 
شفاهي جففَّ  الصيُف 

الفجِر عند 
أيَقَظني رضاُبَها 

***
السماِء في  معلقًة  وردًة  أرى 

الماِء الى  ُتوِصلُِنْي  كيف 
الوحشِة في  صعٌب  السفُر 

وجهي الخوُف  يغسُل 
القلِب خارَج  الحزُن  ينحدُر 

لذاكرتي  وطٌن  وجُهِك 
فرُحها ُيبللُني  العصافيُر 

الليلك بزهوِر  جَسدي  ُتَعطُِّر 
القبيلِة أبواِب  خلَف  ُمحاَصٌر  العاِشُق 

الدمِع من  يحتمي 
الصحراِء غباِر  من 

الناِر في  ينكسُر 
الوحشُة تجاورُه 

زهرٍة عن  يسأُل  لكنُه 
الليِل غسِق  عنَد  َرَحلَْت 

الصبِح ندى  لُتعاِنَق  ربما 
وداع دوَن  ويفتقُدها 

***
أنا  ُمطارٌد 

الريح في  منهكٍة  غيمٍة  مثَل 
المرافئ في  وجهي  يغرُق 

امرأٍة صوَب  أيامي  وتهاجُر 
المجروح المطِر  في  تركَض  أْن  اختارْت 

الوحشِة نافذَة  وُتْغلُِق 
الهمجية..... الغابِة  وبواباِت 

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الثالث 
) ترسُمني لُغزاً (

 دخلت هذه السنة وألول مرة في حياتي، في 
الى  الفكري والروحي، دفعني  الفراغ  حالة من 
اإلنسحاب التام لمدة أشهر، عن هذا العالم واالتجاه 

الى عالم خيالي بات هو حلمي وحقيقتي.  
سنة اعتبرها نقطة تحّول أساسية بالنسبة لي، على 
جميع المستويات، ال عودة فيها الى الوراء. إنها 

التي تجبرك على أن تنتصر على  الحالة  هذه 
الموت بالحياة، أن تختار بين الخير والشر، أن 
تجد بصيص النور وسط سواد الظلمات الكاحل، 
أن تجعل من يأس فراغك واحة تزرعها انت 
وحدك بكل ما يمّكنك من الوقوف ثانية أمام الحقيقة 
التي تجلّت ساعة ُشق الحجاب وسقطت جميع 
االقنعة مدوية دوي الصاعقة في ليل تشريني 

طويل ولم يبق سوى الصمت.
صمت فكري وروحي عميق وثقيل. أشعر وكأنني 
ممّددة حية في قبر مظلم ال أريد الخروج منه 
الى عالم لم أعد أعرفه وال أؤمن به. عالم مبني 
على النفاق والشر وقد نشأت على تعاليم الخير 
العبوديّة  على  قائم  عالم  والمساواة.   والمحبة 
الكرامة  طعم  عرفت  وقد  األبرياء  واستغالل 
والحرية.  عالم يحكمه اله يرتعد من بطشه وظلمه 
وساديته حتى الشيطان.  عالم قيل لي أن االبطال 
فيه تنتصر والحقيقة هي أن القوي يأكل الضعيف 
وأن الحامي هو الحرامي، واألبطال يموتون لنجعل 
الحقيقة  منهم اسطورة تحيا في خيالنا هربا من 

التي ال نريد القبول بها.  صمت ثقيل على قلبي 
كيف أتحرر منه؟  كيف أستمر وأنا بت أرى العالم 
صحراء أمشي في سرابها؟ انا عمري لم اكتب 
كلمة أحضرها سابقا بل روحي هي التي تكتب 
دائما وبكل عفوية. حياتي كلها كانت عفوية. كنت 
أعتبر نفسي محظوظة في هذه الدنيا أنني أحافظ 
دائما على عفوية األطفال في قلبي ونمط حياتي.  
كم تتوق نفسي العودة الى هذا الزمن ولكنني هنا 
كيف  العمل؟  فما  الصمت  هذا  ظالم  في  مكبلة 
الهروب وانا ال يمكنني الهروب؟  أسئلة عديدة 
تضاربت في رأسي.  أريد أن أؤمن بشيء، أن 

أحلم، أن أرى الجمال، أن، أن، أن… 
استمريت على هذا المنوال الى أن أتى اليوم الذي 
ذاتي ورسم عالمي حسب  النظر في  به  قررت 
ألواني.  أن أعانق أحالمي وأبحث عن مصدر يلبي 
ندائي. أن أحترم صمتي وأتماشى معه حتى النهاية.  
يومها رأيت رابطا على النت يحدثني عن الفلسفة 
والميثولوجيا الصينية واآلسيوية بلغة مختلفة. لغة 
االفالم والتعرف على الحياة اليومية لحضارات ال 

نعرف عنها الكثير 
بهذا التفصيل، ولكن 

العالم االفتراضي فتح لنا األبواب لكي ننهل من 
خيراته.  هنا حصلت نقطة التحول في مساري.  
ومن خالل هذا الرابط انطلقت في رحلة أعادتني 
التجاري.  الجدي وليس  الطاقة  الى عالم  مجددا 
الى عالم الحكماء وليس النفاق، وكل ما يحمله 
به وسأعود  أحلق  يوما  من سحر وإدراك كنت 
حتما.  عالم وجدت فيه أجوبة عديدة تمكنني من 

إنقاذ روحي  واالستمرار.
عدت الى الكتابة ولو ببطء، بدأت أخرج من صمتي 
ولو بتدرج. اليوم أرى الوان القزح مجددا وأعرف 
بأنني سأرقص مع هاالته يوما كما في السابق. 
أعرف أن العزلة مفيدة والعودة أجمل دائما. أعرف 
أن ما آمنت به سابقا هو الصحيح وأن األعمال 
الصالحة ال تموت.  أعرف أن الروح تحصد ما 
تزرع.  أعرف أن الزهور، الفراشات والطيور 
منا في هذه  إنها رحلتي ولكل  ستمأل حديقتي.  

الدنيا رحلته والخيار هو خيارنا!

 أظهرت لقطات مباشرة بثتها وكالة 
روسكوسموس،  الروسية  الفضاء 
من  روسية  فضائية  مركبة  انطالق 
طراز سويوز، وعلى متنها رائدة أميركية 
ورائدان روسيان من قاعدة بايكونور في 
إلى  ووصولها  األربعاء،  كازاخستان، 

مدارها بنجاح.
إلى  المتجهون  الثالثة  الفضاء  ورواد 
من  روبينز  كيت  هم:  الفضاء  محطة 
األميركية  والفضاء  الطيران  إدارة 
وسيرغي  ريغيكوف  وسيرغي  )ناسا( 

كود-سفيرتشكوف.
وهذه آخر رحلة روسية مقررة لنقل طاقم 
يكون أحد أفراده من الواليات المتحدة.
ومنذ انتهاء برنامج مكوك الفضاء عام 
2011 اعتمدت ناسا على روسيا لنقل 
روادها إلى محطة الفضاء، وهي مختبر 
يدور حول األرض على بعد حوالي 400 
كيلومتر وتتواتر عليه أطقم دولية من 
رواد الفضاء على نحو مستمر منذ قرابة 

20 عاما.
وفي 2014، أبرمت ناسا عقدا مع شركة 

التي أسسها ويرأسها  »سبيس إكس«، 
شركة  ومع  ماسك،  إيلون  الملياردير 
بوينغ، وذلك لتصنيع كبسوالت فضاء 
منافسة سعيا لعودة ناسا إلى االستقالل 

برحالتها.
وبفضل الصفقة التي بلغت قيمتها ثمانية 
مليارات دوالر، أرسلت »سبيس إكس« 
الفضاء  إلى محطة  مأهولة  أول رحلة 
الدولية في مايو لتصبح أول رحلة تنطلق 
من األراضي األميركية منذ قرابة عقد.

وقالت روبينز في مقابلة من مدينة النجوم 
في روسيا قبل انطالق رحلتها: »تربطنا 
شراكة رائعة وسنواصل تدريب األطقم 
مركز  إلى  الفضاء  رواد  وسيأتي  هنا 

جونسون للفضاء للتدريب«.
وتعهدت ناسا وروسكوسموس بمواصلة 
الشراكة في إطالق الرحالت الجوية، 
وتجريان محادثات لنقل رواد فضاء روس 
على متن مركبات أميركية ونقل رواد 
أميركيين على متن صواريخ روسية عند 
الحاجة، حسبما قال متحدث باسم وكالة 

الفضاء الروسية لرويترز.

 اكتشف علماء آثار صينيون موقع معبد ملكياً عمره 
نحو 1100 سنة فى منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم 

بشمالى الصين.
وقال قائد الفريق األثرى دونج شين لين، فى تصريح، 
يوم األربعاء، إنه تم اكتشاف المعبد فى منطقة مرتفعات 
فى أطالل مدينة شانغجينغ الصينية، التى كانت مركزاً 
سياسياً واقتصادياً وثقافياً لعهد أسرة “لياو” اإلمبراطورية 

)1125-907 م(.
وأوضح لين، أن المعبد ضخم الحجم ويحتل المرتبة 
الثانية بعد مجمع مدينة شانغجينغ فى المنطقة وأنه أكبر 
معبد أكتشف فى شانغجينغ، مشيرا إلى أن الكشف يظهر 
أن السلطات فى عهد أسرة جين )1234-1115( أعادت 
بناء المعبد بعد انتهاء عهد أسرة لياو، ما يشير إلى أن 

المعبد ظل قيد االستخدام فى عهد أسرة جين.



للكثير من  الجذابة  التزلج هي واحدة من األنشطة   متعة 
بها من حركة ممتعة ورائعة.  لما   ، الباردة  المناطق  محبي 
المفيدة  النصائح  إليكم في موضوعنا هذا لعدد من  نطرح 
لمحبي التزحلق على الجليد أو لقضاء رحلة مميزة وال تنسى 

على الجليد . التزلج على الجليد والسفر هو أمر مميز 
العديد من وسائل اإلعالم عن  تعلن  بينما   ، للغاية 
األماكن الجديدة للمغامرات المثيرة في جميع أنحاء 
العالم ، وعن كل القوائم والمعلومات المتزايده عن 
األماكن التي ترغب في زيارتها ، من قمم الجبال 
التي تريد نتسلقها .والمشكلة هنا في التنوع في تحديد 
مكان التزلج المراد الذهاب إليه مع إختالف المواسم 
التي قد تزداد صعوبة . نطرح إليكم كل التطلعات 
واألهداف التي غالبا ما ال تتطابق مع األسر . أحيانا 
قد يكون لديك قرار الذهاب إلى مكان ما بينما ال تملك 
الفرصه لتفعل ذلك وحدك ، إال أننا في موضوعنا 
هذا سوف نطرح األماكن الممكن زيارتها بمفردك . 
التزلج المنفرد هو موضوع مثير للجدل ، فقد يفضل 
البعض الذهاب مع أصدقائهم ، إال أن متعة التزلج 
المفرد هي واحدة من األنشطة الممتعة أيضاً . يمكنك 
اإلستمتاع بالتزلج بمفردك مع الخلوة في الجبال ، 

فالعزلة سوف تجعلك تستمتع بتجربة متواضعة بينما تسير 
بين هذه الكتل الضخمة من الصخور والجليد والتي يمكن أن 
تؤثر عليك حقا بعمق التفكير وطرق التصرف . وبصرف 
النظر عن المخاوف التي تتعلق بالسالمة ، فإن رحلتك أيضاً 
مع أصدقائك ال تمثل سوى متعة لما تجمعه الرحلة من المزاح 
الودي الذي يساعد على التعامل مع األخرين بأعصاب هادئه 

قبل أن تتراجع فيه .
وجهات مميزة برحالت الجليد – هناك عدد قليل من أفضل 
الجليد لقضاء بعض  التزلج على  المفضلة لسياحة  األماكن 

الوقت من خالل القيام برحلة ممتعة بين جبال العالم والهواء 
النقي ، لتكون على استعداد على اإلستمتاع ببناء الذكريات 
التي ستدوم معك على مدى الحياة .التزلج على الجليد – إن 
المتزلجين على الجليد هم من يعتقدون بأنهم سوف يذهبوا بعيدا 
، بينما قد تجد أماكن خالبة وقريبة للتزلج على 
الجليد . وفيما يلي أفضل وجهات التزلج على 

الجليد لقضاء رحلة ممتعة .
بكندا – يطلق عليها  ويسلر / بالك كومب ، 
اسم “غالستونبري” وهي واحدة من منتجعات 
التزلج على الجليد والتي تقدم شيء ممتع من 
 99 الجليد ، والتي تمتد لمسافة  التزلج على 
فدانا من أرض الحديقة ، وهي واحدة من أولى 
منتجعات التزلج الرئيسية في أمريكا الشمالية 
والتي تسمح للمتزلجين في تسجيل شريط مميز 
هناك .سنوبيرد ، الواليات المتحدة األمريكية – 
هذا المنتجع يقدم أربعة مواسم للتزلج في والية 
يوتا ، وهو حلم عدد كبير من محبي التزلج . 
تلتهم  الخبرة ، يمكنهم ركوب دراجة  ولذوي 
التضاريس الصعبة المنتشرة على مدى 169 
شوطاً ويخدمها نحو 13 مصعد بما في ذلك ، 

ترام عمودي بإرتفاع 2900 قدم .
الجبل هو أفضل  سيرفينيا ، إيطاليا – هذا 
األماكن للمبتدئين والمميز لقضاء رحلة واسعة 
ولطيفه من خالل اإلستمتاع بالمناظر الرائعة 
في ماترهورن الشهيرة في العالم . ويمكن من 

خالل ركوب الدراجه المتوسطة أيضا إللتقاط بعض 
الصور من حديقة الهندي والتي ترتفع لنحو 3600 
متر . وهناك المصعد الهوائي خالل القمم في موسم 
التزلج على الجليد في سيرفينيا إيطاليا .هوكايدو ، 
اليابان – وهناك الجزيرة الشمالية التي ترتفع عن 
األرض كثيراً ، مع فوائد الشمس التي تعد كواحدة 
من األنظمة العاصفة السيبيرية التي تستقبل الرطوبة 
من بحر اليابان لخلق موسم التزلج األكثر موثوقية في 
العالم . ويتوقف هناك المتزلجين المعجبون بإطاللة 
القرية فى هوكايدو باليابان .فيربير ، سويسرا – هذه 
القرية التي تقع في جبال األلب السويسرية والتي قد 
تكون مالذاً للعرض الخارج للزحلقة في العالم بأكمله 
، وألولئك الذين يبحثون عن المنحدرات الشديدة . 
كما انها أفضل مكان لركوب الخيل : والتي اشتهرت 
في اآلونة األخيرة في عام 2013 بالمنتجع المتاح 
في هذه الظروف المواتية للتزحلج علي الجليد في 

شهر يوليو .
واناكا ، نيوزيلندا – تعتبر واحدة من أكبر التضاريس 
في أستراليا مع بعض الجليد األكثر تنوعا والمناظر 
الطبيعية الخالبة في العالم ، ومن وسط المدينة سوف يكون 
من السهل الوصول إلى جبال كاردرونا ، الذي يمثل ثالثة 
أضعاف المخروط ، مع الثلج والمزرعة والحدائق والتضاريس 

الواسعة النطاق ، والمسارات المفتوحة .
الجاذبه  المناطق  النمسا – وهي واحدة من   ، أنتون  سانت 
للهروب من الثلوج األكثر موثوقية في أوروبا ، والتي تبعد 
بحوالي 305 كيلومتر من منحدرات التزلج الملحوظة لجميع 
مستوياتها ، ولها القدرة علي تحدي المنحدرات خارج الزحلقة 

بإضافية 200 كم أخري لها .

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو
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الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة الفتى 
الذهبي في 2020

  أعلن امس الخميس عن 
قائمة مكونة من 20 العبا 
يتنافسون على جائزة الفتى 
الذهبي ل أفضل العب شاب 

في 2020.
قبل  من  الجائزة  وتقدم 
»الصحفيين الرياضيين« ل 
أفضل العب لم يبلغ الواحدة 

والعشرين من عمره.
وتضم قائمة المرشحين 

العشرين كال من:
البرازيلي رودريجو العب لاير مدريد.

 البرازيلي فينسيوس جونيور العب لاير مدريد.
 الهولندي ريان حرافينبريخ العب أياكس.

  الكندي جوناثان دافيد العب ليل.
 الكندي ألفونسو دافيز العب بايرن ميونيخ.

 اإلنجليزي باكايو ساكو العب أرسنال.
 اإلنجليزي جادون سانشو العب بوروسيا دورتموند.

البرتغالي فابيو سيلفا العب ولفرهامبتون.
 اإلسباني أنسو فاتي العب برشلونة.

 اإلنجليزي فيل فودين العب مانشستر سيتي.
 الفرنسي إدواردو كامافينجا العب رين.

 اإلنجليزي ماسون جرينوود العب مانشستر يونايتد.

 النرويجي إيرالند هاالند العب بوروسيا دورتموند.
 األنجليزي كالوم هودسون العب تشيلسي.

السويدي ديان كلوسوفيسكي العب يوفنتوس.
االمريكي سيرجينو ديست العب برشلونة.

 المجري دومينيك سوزوبوسزالي العب ريد بول 
سالزبورج.

 الهولندي ميشيل باكر العب بلريس سان جيرمان.
  اإليطالي ساندرو تونالي العب ميالن.

 اإلسباني فيران توريس العب مانشستر سيتي.

الجهاز  استبعد    
مدريد،  لريال  الفني 
إدين  البلجيكي  النجم 
الفريق  هازارد العب 
في  المشاركة  من 
»الكالسيكو«  مباراة 
 24 أمام برشلونة، يوم 
الجاري، بسبب  أكتوبر 
تخوفهم من تجدد اإلصابة 

العضلية.
وأكدت صحيفة »ماركا« 
الخميس، أن  اإلسبانية، 
هازارد لن يلحق بقمة 
الشهر،  الكالسيكو هذا 

رغم أنه يؤدي تدريباته العالجية بوتيرة منتظمة 
مؤخرا.

ويخشى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني 
للفريق الملكي، انتكاسة جديدة لالعبه البلجيكي، 
لذلك فإن هازارد سيعود من جديد للمشاركة مطلع 

شهر نوفمبر القادم.
ووفقا لموقع »ديفينسا سينترال« اإلسباني، فإن 
هازارد كان يأمل أن يكون جاهزا بدنيا خالل األيام 
القليلة المقبلة، من أجل خوض مباراة الكالسيكو 
أمام برشلونة. وأضاف التقرير، أن هازارد أخبر 

الطاقم الطبي لريال مدريد برغبته في العودة سريعا 
أمام برشلونة، وقيادة »الميرينغي«  والمشاركة 
لتحقيق الفوز في مشواره للحفاظ على لقب الليغا.

وأوضح التقرير، أن هازارد يعتبر  لقاء »الكالسيكو« 
تحديدا بداية جديدة لمسيرته مع لاير مدريد، ودفعة 
معنوية لتعويض ما فاته منذ انتقاله إلى صفوف 

الفريق الملكي.
يذكر أن إدين هازارد )29 عاما( تعرض ألكثر 
من إصابة خالل تواجده في صفوف لاير مدريد، 
لتؤثر بالسلب على مسيرته مع الفريق، سواء في 

الليغا أو دوري أبطال أوروبا.

الدور نصف  إلى  الجيش  تأهل فريق طالئع    
القدم، بعد فوزه  النهائي لبطولة كأس مصر لكرة 
على فريق بيراميدز بضربات الترجيح بنتيجة 1-3، 
في المباراة التي جمعت بينهما، يوم األربعاء، على 
ملعب ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الدور 

ربع النهائي للمسابقة األعرق في مصر.
انتهى الوقت األصلي واإلضافي للقاء بالتعادل السلبي 
بين الفريقين، ليتم االحتكام إلى ضربات الترجيح 
التي ابتسمت في النهاية لصالح فريق طالئع الجيش 

بنتجية 1-3.
الجيش ثالث ضربات بنجاح عن  وسجل طالئع 
طريق محمد أشرف روقا، وأحمد كابوريا، وعلي 
الفيل، فيما أحرز بيراميدز ركلة واحدة فقط عبر 
العبه دودو الجباس، وأهدر ثالث ركالت عن طريق 

جون أنطوي وعلي جبر ومحمود حمادة.
الجيش في  المنتظر أن يواجه فريق طالئع  ومن 
الدور نصف النهائي لكأس مصر، الفائز من مباراة 

الزمالك ونادي مصر.

  وجه التونسى فرجانى ساسى، العب نادى الزمالك، رسالة لجماهير 
األبيض، بشأن إمكانية لحاقه بمواجهة نصف نهائي دورى األبطال 
أمام الرجاء المغربى، مفادها أنه في طرقه إلى اللحاق ببعثة الزمالك 

إلى المغرب والمشاركة في المباراة المصيرية.
التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط  وكان مهند عون وكيل أعمال 
الزمالك، قد أكد لـ«سوبر كورة« أن الالعب أصبح بحالة جيدة وأنه 

سيغادر تونس متوجها للمغرب فى السادسة من مساء اليوم على أن 
يصل فى الثامنة لالنضمام لمعسكر فريقه الذى يستعد لمواجهة الرجاء 
نهائى دورى  الذهاب لنصف  المقبل فى مباراة  المغربى يوم األحد 

األبطال األفريقى .
كان فرجانى ساسى قد انضم لمعسكر منتخب تونس الذى يخوض لقاءين 
وديين طبقا لألجندة الدولية ، إال أنه قام بعزل نفسه صحيا إلختالطه 

بأحد األشخاص المصابين بفيروس كورونا وهو ما جعله يتأخر عن 
االنضمام لمعسكر الزمالك فى المغرب .

وأضاف عون أن الالعب يرغب فى خوض لقاء الرجاء ، إال أن 
البرتغالى باتشيكو  بقيادة  الفنى  االمر متروك برمته لرؤية الجهاز 
التدريبات  فى  الالعب  اليوم  من  بداية  يرى  بعدما  الفيصل  وهو 

مع زمالئه .

- يا روح ما بعدك روح
- Après moi le déluge 

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

- كل تأخيرة وفيها خيرة
 -Mieux vaut tard que jamais

زيدان يرفض طلب هازارد طالئع الجيش يتأهل لنصف نهائي كأس مصر 
بفوزه على بيراميدز بضربات الترجيح ٣-١

فرجانى ساسى يزف بشرى لجماهير الزمالك قبل مواجهة الرجاء عبر سوبر كورة

إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

    أعلن االتحاد البرتغالي لكرة القدم،  إصابة 
النجم كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا المستجد 
“كوفيد19-” وغيابه عن مباراة منتخب بالده أمام 

السويد في دوري األمم األوروبية.
وشارك رونالدو في مباراتين مع منتخب بالده خالل 
أسبوع أمام إسبانيا وفرنسا، لكنه يعزل نفسه حالياً 

لحين تعافيه من المرض.
ونشر االتحاد البرتغالي لكرة القدم بياناً جاء فيه “تم 
تسريح كريستيانو رونالدو من قائمة المنتخب بعد 
اختبار إيجابي لـفيروس كورونا المستجد، ولن يكون 

ضمن القائمة التي ستواجه السويد”.

وأشار االتحاد البرتغالي إلى أنه أخضع بقية الالعبين 
الذين خالطوا رونالدو إلى فحوصات طبية اليوم 
وجاءت جميعها سلبية، وسيكون بمقدور المدير الفني 
فرناندو سانتوس االعتماد عليهم في مباراة األربعاء.
ويعتبر رونالدو أحدث المصابين بالفيروس سريع 
االنتشار بعد مجموعة من الالعبين أبرزهم باولو 
ديباال زميله األرجنتيني في يوفنتوس، والفرنسي 
بول بوجبا العب مانشستر يونايتد وتياغو ألكانتارا 
متوسط ميدان ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني 
باإلضافة إلى البرازيلي نيمار والمدافع الفرنسي 

لبرشلونة صامويل أومتيتي وغيرهم.
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هل تقديرنا للغرب 
في محله؟

عودة الروح  
استئناف صالة اجلمعة بعد جائحة كورونا

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  منذ صغرنا، نشأنا على ان نضع على 
كرسي عاجّي كّل ما يصلنا من بالد الغرب، 
أكان يتعلّق بالتكنولوجيا أم الطب أم الحقوق 
أم الفلسفة أم العلوم أم حتى المأكل، فبتنا 
الى  يرقى  ناقص ال  نشعر وكأننا شعب 
مستوى تلك الشعوب التي سبقتنا في الكثير 
من المجاالت! فهل نبصم بشكل أعمى على 

كل ما يردنا من تلك البالد ؟
كان كّل تقدم تكنولوجي ننعم به في أيامنا 
هذه مرّده الى الغرب كالكهرباء وجّر المياه 
والجسور  والطرقات  الحديثة  والمنازل 
المعبّدة ووسائل النقل كالسيارات والطائرات 
الذكيّة  والهواتف  والبواخر  والقطارات 
وأجهزة التلفزة والكمبيوتر وإلى ما هنالك 
من اختراعات وقوانين وأنظمة، لم يكن لنا 
دوٌر في ابتكاره إاّل أقل من القليل! إاّل أنه 
يجب أاّل ننسى أن الغرب أيضاً كان وراء 
كل االبتكارات المدّمرة كأسلحة فتّاكة وقاتلة 
وقنابل ومواد متفّجرة، وما جائزة “نوبل” 
ُسّميت باسمه  الذي  لتخفي أن  إاّل  للسالم 
تلك الجائزة “ألفرد نوبل” ما هو إاّل من 
ابتكر الديناميت الذي تسبب بزهق أرواح 

الماليين من الناس األبرياء!
معشرنا، نحن العرب، لم يخترع شيئاً! جّل 
ما فعلناه أننا استفدنا من ابتكارات غيرنا 
وأغدقنا ثرواتنا على شراء األسلحة لنتقاتل 
ونشّرد أطفالنا ونقضي على خيرة شبابنا، 
ونشّوه الكثيرين من مواطنينا ونرّمل العديد 
من نسائنا، ونُيتّم أبناءنا ونقضي على أمٍل 

في مستقبٍل زاخر!
أضيف الى ذلك أننا أصبحنا نقلّد أهل الغرب 
في ملبسهم ونفّضل ما يأكلون ويشربون حسب 
القول العامّي: “كل شي فرنجي، برنجي”.

- تركنا الشروال وارتدينا السروال الضيّق 
لنكتشف بعد عقود أن السروال يؤثّر سلباً  

على الحيوانات المنويّة.
النسائية  النساء األحذية  احتذت معظم   -
ذوات الكعوب العالية مّما أضّر بأرجلهّن 
وسيقانهن وظهورهّن، وكثيرات اضطررن 
الى إجراء عمليات جراحية! ناهيك عن 
صعوبة وخطورة التنقل او الجري بهكذا 

أحذية!
 - اعتمدنا في الماضي شرب المشروبات 
الغازية من ابتكار الغرب وفّضلناها على 
شرابات التوت والجاّلب وغيرها وأصبحنا 
نواظب على استهالكها مع الطعام لنكتشف 
بعد ذلك أنها مضّرة لصّحة اإلمعاء عند 

اإلكثار منها!
-  وصلتنا السجائر المصنوعة في الغرب 
ومزيّنة  وجذابة  أنيقة  بأشكال  والمعلّبة 
باألحمر واألبيض وغير ذلك من ألوان، 

الملونة  فيديوهات اإلعالنات  إلى جانب 
والتي تُظهر راعي البقر وهو يعتلي حصاناً 
جمياًل يمتطيه وسط الغابات الخضراء... 
استهلكنا تلك السجائر بكميات كبيرة قبل 
أن نكتشف أنها أضّر ما يكون للصحة وقد 
جلبت أمراض السرطان للماليين ولم يتّم 
اإلقرار بمضارها إاّل منذ فترات وجيزة، 
وتبين أن محتوى تبغها يتضّمن العشرات 
من المواد المضافة التي نجد بينها ما يحّفز 

المستهلك على اإلدمان!
 - كان انطباعنا في الماضي ان األميركيين 
ال يحسنون الطهي، وإذ بنا نتعلّق بسالسل 
المطاعم التي افتتحوها في شتى أنحاء العالم 
والمشهورة “بالهامبرغر” المرفقة بشرائح 
البطاطس المقلية والكوال الغازيّة، ضمن 
ما يسّمى “بالتريّو” )أي ما يسّمى بالطلب 
المؤلّف من مجموعة من ثالثة( وظننّا أن 
هذا هو األكل الصّحي... لنفاجأ بعد سنين 
أنها أكالت غير صحيّة وقد يكون سندويش 

الشاورما أو الفالفل أفضل منها بكثير!
- هل نتكلم عن قطع الدجاج المقليّة والتي 
وكأنه  ابتكرها  من  اسم وصورة  حملت 
اكتشف البارود؟ أهذه القطع المشبعة بزيت 
القلي تستحق ان تعّد من الوجبات الصحية؟
- أّما عن تلك النقانق الطويلة والتي تسّمى 
“بالهوت دوغ” )لحم الكالب الساخن( وهو 
برأيي أبشع اسم لوجبة نتناولها، كيف ظننا 

أنها أفضل من وجباتنا المحليّة؟
- عندما سافرت في بداية شبابي الى بالد 
االغتراب كنت على قناعة بأن هذه البالد ال 
تحسن صنع القهوة ألن قهوتهم كانت أشبه 
بزوم الزيتون! كان علّي أن أضيف إليها 
السّكر والحليب حتى أتمّكن من ابتالعها، 
وانا الذي ربيت على رؤية الِمحمص الذي 
تفوح منه رائحة البن عند تحميصه، وبعد ذلك 
يتم طحنه في تلك المطحنة اليدوية النحاسية 
الطويلة والنحيفة، ومن ثّم يتم وضع البن في 
الركوة التي تحوي الماء المغلّي...وترتفع 

القشوة على الوجه األعلى...
كيف أصبحنا في عالم يصطّف فيه العشرات 
لشراء  القهوة  أحد سالسل محالت  أمام 
كوب قهوة يدفعون ثمنه غالياً ويحملونه 
وكأنّه كأٌس مقّدس يسيرون وراءه وكأنهم 

يمارسون طقساً دينيّاً؟
الكثير  فيه  فقدنا  فيه،  عالٌم غريب نعيش 
من حسنات ما تربينا عليه، لنتّبع ما ليس 

أفضل منه!
لن أضيف على ما ذكرت وسأترك للقّراء 
التعليقات،  خانة  في  يرتأونه  ما  إضافة 
الكثير  القليل من  إاّل  وذلك ألني لم أذكر 

مما نتحّسر عليه!

  خضعت البضائع اليابانية لرسوم  جمركية أعلى من مثيالتها  في 
األسواق التابعة  للنفوذ الغربي  وتوقف هذا التمييز بعد استقالل الدول من  
اإلستعمار .  لكن الغزو الياباني  لألسواق العالمية بدأ في  الخمسينات 

من  القرن الماضي  مع إختراع  الترانزيستور.
بالرغم  من  أن اإلختراع تم في مختبرات شركة - بل - للهاتف كانت 
اليابان المستفيدة  األولى من  اإلختراع  صناعيا  وتجاريا و غزت 
كافة األسواق العالمية  باألدوات  الكهربائية  مثل  الراديو والمسجالت 
الصوتية  والتلفزيون والكثير الكثير من اآلالت المنزلية والصناعية إلخ…
كانت  هناك  ضجة كبيرة  من الدول المنتجة  لذات  السلع  ضد اليابان 
بدون عقبات  لتصدير  السلع اليابانية ألن أكثر المصانع اليابانية  كانت 
مرتبطة  برؤوس أموال  أميركية  مثل  غيرها في أوروبا بعد الحرب 
العالمية الثانية التي إزدهرت بمشروع مارشال األميركي  إلنعاش العالم 

بعد الدمار الشامل من الحرب  .
يمكن  القول  إن  اإلقتصاد األميركي تضرر مثل  غيره  وعانت أميركا 
من المضاربة والبطالة في اليد العاملة وتبلور هذا الوضع السلبي بعد 
والحملة  الماضي  القرن  الثمانينات من  في  السوفييتي  اإلتحاد  إنهيار 
األميركية  لتشجيع الدول المستفيدة من األسواق األميركية  وخاصة  
اليابان إلستيراد  المنتجات األميركية  بهدف معادلة الميازين التجارية 

التي أَهملت خالل الحرب الباردة لكسب النفوذ والتبعية .
في تلك المرحلة  قام الرئيس األميركي جورج  بوش األب  بزيارة 
اليابان مع وفد إقتصادي  ضمنه أربعة رؤساء شركات سيارات أميركية  
لتشجيع  اليابان  لشراء المنتجات  األميركية  ومعادلة الميزان التجاري 
بين البلدين . هناك أجمعت الصحافة اليابانية على توجيه  كلمة للرئيس 

بوش بما معناه: 
أكثر  يعملوا  أن  إدارة شركاتك  لرؤساء مجالس  قل  الرئيس   -  سيادة 

ويقبضوا أقل .
المعروف أن رواتب المدراء  األميركيين  بالماليين  سواء ربحت  أو 

خسرت الشركة  وإذا  خسرت  الشركة  يكون  سبب الخسارة المضاربة  
اليابانية. أما في اليابان فإذا خسرت الشركة يخسر المدير عمله  ويمكن 
نتائج   لذلك  تكون  تضحيته  لنجاح شركته هائلة ألن   ينتحر  ؛  أن 

إدارته  لمركزه  في الميزان .
في اليابان كما في الصين كلمة إجازة للعمال والموظفين غير موجودة 
وال معروفة وحدثت ضغوط من منظمات حقوق اإلنسان على البلدين 
المضني  العمل  بعد  اإلستراحة  من  بنوع  يتمتعوا  أن  العمال  إلجبار 

والساعات اإلضافية .
في آخر السبعينات والثمانينات من القرن الماضي  نعمت الكرة األرضية 
بإزدهار هائل نتيجة حرب صدام العراق وإيران ؛ بلدان غنية بثروات  
نفطية  وطبيعية  هائلة ؛  وحدثت  تطورات مثيرة عالميا:  إحتالل 
اإلتحاد  إنهيار وتفكك  ؛  إنسحابها  ثم  روسيا ألفغانستان سبع سنوات 
السوفييتي وإنضمام دول أوروبا الشرقية لإلتحاد األوروبي ؛ وقرار 

إعتماد اليورو كعملة موحدة في أوروبا.
نتيجة هذه  التطورات إنعدمت المنافسة على النفوذ  في العالم الذي دخل 
مرحلة حرجة  بمستقبل غامض  وخرج اإلقتصاديون بقرارات العولمة 
اإلقتصادية  وفتح األسواق التي كانت لصالح الصين التي انطلقت ككقوة  
إقتصادية غزت األسواق  بكاملها  الغنية والفقيرة  وبكافة أنواع السلع 
بدون إستثناء ؛  ياإلضافة إلى توقيع إتفاقية السوق الحرة في أميركا 
الشمالية - الواليات المتحدة-كندا-المكسيك  التي كانت لصالح المكسيك 

لرخص اليد العاملة فيها وإنتقال اإلنتاج الصناعي إليها !!!! 
المواجهة  ضد الصين  تختلف  عن المواجهة  ضد  اليابان  !!!   

في اليابان كان وما يزال  للشركات األميركية حصص هامة  في الشركات 
اإلستهالكية  البسيطة  السلع  تصدير  اليابان  عن  وترَفعت  اليابانية  
وتخصصت بالتقنيات الحديثة  والجودة  وواجهت مضاربة من كوريا 
الجنوبية وتايوان وأفلست شركات عالمية يابانية نتيجة المضاربة ؛ بينما 
اإلنتاج الصيني شمل كافة السلع وتحولت الشركات األميركة  لإلستيراد 

من  الصين  مستفيدة من مغريات 
األسعار الزهيدة التي يمكن  وصفها 
-أسعار سياسية-  ألنه ال يوجد رابط 
بين سعر الكلفة وسعر المبيع، حققت 
الشركات أرباح كبيرة  على حساب 

الكثير من المنتجات األميركية المحلية التي أغلقت  مصانعها  نتيجة 
المضاربة الهائلة.  هذه األوضاع شكلت خطرا على كافة األسواق  والبلدان 
في العالم أجمع ؛ وسيستمر الخطر إذا لم تتخذ  الدول  خطوات  جدية  
لحماية إنتاجها المحلي  بمنع  اإلستيراد أو بالرسوم الجمركية المرتفعة 
؛ وهذه خطوات صعبة ألن المستهلك إعتاد على شراء سلع رخيصة 
وهذا يرفع من قيمة العملة المحلية وقوتها  الشرائية ؛ وأي تغيير في 
هذا المجال  يمكن أن يهز األسواق  إلى سلبيات ال تعرف نتائجها !!! 
تعيش الكرة األرضية حاليا هذا اإلضطراب بإتخاذ قرارات  ثم التراجع 

عنها  دون رسم  طريق  واضح  لإلقتصاد العالمي.
تشكل الصين  جزءا من المشكلة  ألن الشركات التجارية  في األسواق 
الحرة  لن تتردد في إيجاد البديل عن الصين إليجاد سلعا جيدة  بأسعار 
إلى  اليابان  الشركات من  يوم تحولت  الصين كما حدث  أرخص من 

كوريا  تايوان وهونغ كونغ وغيرها .
غموض  كبير في األسواق  المالية  واألحوال  اإلقتصادية  !!! يستحيل 
اإلستمرار بالعولمة  وفتح األسواق !!!  بطالة عارمة في كافة البالد  - 
تؤكدها المعارضة في فترة اإلنتخابات - !!!  عجزالدول عن إيجاد حلول  
!!! الحروب األهلية محلية صغيرة لن تحل المشاكل اإلقتصادية !!!!

سؤال :  هل سيفتح - فايروس الكورونا-  أفقا  جديدة  إلنقاذ اإلقتصاد 
العالمي  من اإلفالس ؟  ماذا يخطط علماء اإلقتصاد للمستقبل  خالل  
إغالق  األسواق  وتعطيل  الخدمات  الغير ضرورية والمرافق  العامة 
؟ أسئلة  تنتظر الكرة األرضية الخالص على  يد العلماء  باإلساليب 

السلمية  . 
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       سيظل يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، خالداً في ذاكرة المغاربة، 
ألنه اليوم الذي فتحت المساجد أبوابها ألداء صالة الجمعة، بعد إغالق دام 
عدة شهور، بسبب جائحة كورونا ) كوفيد 19(، التي اجتاحت العالم أواخر 
2019 وطيلة العام 2020، حيث عّطلت الكثير من المصالح واألنشطة، 
وكانت لها أضرار كبيرة على إيقاع الحياة اليومية، سواء المادية أو المعنوية.
    وبعد عدة شهور من غياب التجمعات الدينية الكبرى، ضمن إجراءات 
الحجر الصحي وحالة الطوارئ، تم السماح أخيرا وابتداًء من هذا اليوم 
الجمعة بأداء الصالة في مساجد المغرب، وبذلك تعود الروح لبيوت هللا، 
وتعود الروح لُعّمار هذه البيوت الطاهرة، ليلتقي الحبيب بحبيبه، وتختلط 
دموع الفرح بقطرات ماء الوضوء، وزفرات األلم بطول الحرمان من 
نعمة السجود في بيت هللا، والدعاء بين الخطبتين في أعظم يوم تشرق فيه 
الشمس، يوم الجمعة المبارك، يجلس الناس في هدوء وسكينة، ينصتون 
لخطبة اإلمام، ويتدبرون آيات القرآن العظيم وأحاديث النبي الكريم خير 
خلق هللا، محمد صلى هللا عليه وسلم، وتلهج القلوب قبل األلسنة بالدعاء 
الطويل، وتنهمر الدموع فرحاً باللقاء، وتُشرُق شمس القلوب مجّدداً وقد 
تجّدد اإليمان، وخشعت القلوب واألبصار، وطبع الوجوه صمت مهيب، 
ورحمة وسكينة َحّفت المصلين، فال تسمع إال عبارات نابعة من األعماق: 
أكفها  القبلة رافعة  اتجاه  يا هللا..، وال ترى إال وجوهاً ترنو في  آمين، 
بالدعاء، متضّرعة إلى الرحمان أن يغفر الذنوب ويرفع البالء، ويعّجل 
بالفرج القريب، ويجبر القلوب المنكسرة، ويرحم الشيوخ الّركع، واألطفال 
الّرضع، والبهائم الّرتع، ويُنّزل الغيث، رحمة بالناس أجمعين، فقد طال 
الشوق وبُعد الطريق وأصاب النفوس النصب والقنوط، ولكن في محراب 
الصالة والتوجه إلى خالق البشر، ال نصب وال قنوط، وال يأس وال حزن، 
ويتذكر الناس أحباباً لهم فقدوهم بسبب الوباء، فكانوا من الشهداء، يتجّدد 
الدعاء بالرحمة والمغفرة لهم، وتختلط مرة ثانية دموع الشوق ودموع 
الحنين إلى تلك الوجوه الطيبة التي افتُِقدت، وما عادت تُرى في أماكنها 
داخل المسجد وفي أركانه وجنباته، غادرت إلى ربها، أو غابت بسبب ما.
   لقد كان الحدث األكثر تأثيراً في نفوس المسلمين وغيرهم من أتباع باقي 
الديانات األخرى، هو مشهد إغالق الفضاءات الدينية، وعلى رأسها المساجد 
والكنائس والِبيُع والزوايا والكتاتيب القرآنية، ويبدو أن مشهد الكعبة المشرفة 
وهي خالية من المصلين؛ كانت الصدمة الكبرى لن تنساها البشرية، فقد 
كانت لها آثار نفسية عميقة في نفوس كل َمْن رآها، مسلمين وغير مسلمين، 
إلى جانب تعليق أداء العمرة، وتعليق الصالة في المساجد عموما، ومنع 
صالة الجماعة، تفاديا لالزدحام المفضي إلى انتشار الوباء، وجاء شهر 
رمضان، وغابت صالة التراويح التي كان يشهدها اآلالف من المصلين، 

في ليالي رمضان، ومع استمرار أزمة كورونا، تتزايد مخاوف التأثير في 
الحياة الدينية والروحية. فهل لهذا الوباء أضرار على الروحانيات، أو أنه 
وباء أعاد اإلنسانية إلى التدين، عبر الدعاء والتضرع والصالة في البيوت؟
العبادة له تأثير سيء على األمن       في الظاهر قد يبدو إغالق ُدور 
الروحي، ولكن في العمق هناك فوائد جّمة على الجانب الروحي، ندركها 
من ثالث زوايا للنظر: األولى أنَّ هذا اإلغالق يمثل فرصة لإلنسان ليتأمل 
حاله ويتدبر واقعه مع هللا والناس، ويتأمل الكون والحياة ويعيد التفكير في 
عدد من القضايا الوجودية الكبرى، ويعيد ترتيب أولوياته. ومن زاوية ثانية 
هذه العزلة التي أُجِبَر عليها، تبدو في أحد وجوهها شبيهة بمرحلة التحنث 
والتعبد التي كان يقوم بها بعض األنبياء واألولياء والصلحاء وحتى العلماء 
في مرحلة تحصيل العلم من أجل االرتقاء الروحي والّصفاء الذهني، حيث 
يبتعدون عن الناس ويّقللون من العالقات واللقاءات، من أجل فسح المجال 
للقلب كي يتدبر ويستنير. ومن زاوية ثالثة هذه الخلوة والعزلة نوٌع من 
ا َتَرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر أََحًدا َفُقولِي إِِنّي  الصوم الذي يعني في اللغة: الوقاية، “َفإِمَّ
ِن َصْوًما َفلَْن أَُكلَِّم الْيَْوَم إِنِسيًّا” )سورة مريم: 26(، حيث إنَّ عدم  ْحَمٰ نََذْرُت لِلرَّ
الكالم مع البشر هو وقايٌة من كل األمراض الظاهرة مثل األوبئة، واألمراض 
الباطنة مثل الحسد والكبر والغش والبخل.. ولذلك فإن اإلجراءات المرتبطة 
باإلغالق المؤقت لدور العبادة، والدخول إلى البيت في حجر صحي، لن 
يشكل أّي نكسة روحية، بقدر ما سيوفر فرصة لالرتقاء الروحي، بتقوية 
اإليمان وترسيخ العقيدة، حتى يدرك المتدين، أن اإليمان سّر العبد وربه، 

وليس مباهاة اجتماعية، وأنَّ خيَر 
الدعاء ما كان خفية وتضرعاً، كما 
بََّك ِفي نَْفِسَك  قال تعالى: “َواْذُكر رَّ
ًعا َوِخيَفًة َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن  َتَضرُّ

َن اْلَغاِفلِيَن”، )سورة األعراف: 205(. اْلَقْوِل ِباْلُغُدّوِ َواآْلَصاِل َواَل َتُكن ّمِ
  هكذا، سيتزايد الطلب على الجانب الروحي في العالم، أكثر من ذي قبل، 
وستحتاج هذه الفترة المهمة من تاريخ انتشار جائحة كورونا، في مختلف 
الحياة الروحية والنفسية والثقافية، وفق قواعد  إلى تدبير  العالم،  ربوع 
سليمة، تنقذ ما يمكن إنقاذه، خاصة مع الحجر الصحي الذي قد يطول أمده، 
والمجهول الذي يتربّص بالعالم الدوائر، لكنها مع كل ذلك تظل محنة تحمل 
في طياتها الكثير من المنح والفرص لالرتقاء باإلنسان وتحقيق قفزة روحية 

في سبيل المزيد من القيم اإلنسانية.
   في عّز أزمة وباء كورونا، كان إلحاُح األنظمة السياسية على حماية 
اقتصادها من الكساد والركود واضحاً، بضّخ األموال في صناديق دعم 
المتضّررة،  لألسر  المادية  المساعدات  وتقديم  والشركات،  المقاوالت 
وقد كان المعّول عليه في هذا الشأن هو تبّرع المواطنين األثرياء، وحتى 
بيوم  كالتبرع  لديها،  ما  ببعض  المتوسطة جادت  االجتماعية  الطبقات 
عمل أو أكثر، فاستعاد الجانب الديني الروحي دوره للتأثير في المجتمع، 
بإحياء قيم التضحية والتطوع واإليثار والرحمة واإلحسان إلى الغير، 
فإنَّ  التعبدية كالصالة..،  بالممارسات  الديني مرتبطاً  الجانب  وإذا كان 
النفسية  الحالة  في  وأثرها  الممارسات  تلك  ثمرة  الروحي هو  الجانب 
والعالقات االجتماعية، وهذا يعني أن الجانب الروحي واالجتماعي هو 
غاية الدين، بل أسمى ما فيه، إذ ال فائدة من الركوع والسجود إْن لم يثمر 
تواضعاً ورحمة بالناس، وال فائدة من الصوم إْن لم يثمر الصدق والصبر 
والوفاء، وال فائدة من الحج إن لم يثمر قيم التطوع والتضحية واإليثار، 
وهكذا وراء كل عبادة أثر نفسي في تحقيق االطمئنان والتخلّص من تأنيب 
أفراد  باقي  فوائده  تعّم  هناك سلوك عملي واجتماعي  الضمير، وأيضاً 
المجتمع كالعطاء والجود والمحبة، ودون أن ينتظر صاحبه أي مكافأة 
ُه سلوكه ابتغاء  من الدولة أو الناس أو تحقيق مكانة اجتماعية، وإنما يُوّجِ
مرضاة ربه، وانتظار الجزاء بعد الموت، ولذلك تُْسِهُم تقوية الجوانب 
الثبات واالستقرار  فعااًل في احتواء األزمات وتحقيق  الروحية إسهاماً 
واستمرار الدولة أيضاً، بل وهو ما أظهرته أزمة كورنا في بعض البالد 
العربية التي ازدهرت فيها ثقافة التضامن والتبّرع والتطّوع والرحمة.. 
مما ساعد على حماية وحدة المجتمع واحتواء األزمة على األقل تجنباً 

لما هو كارثي ومدّمر أكثر. 
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من هم السفسطائيون
  من هم السفسطائيون الذين اشتهروا في مدينة أثينا 
اليونانية في القرن الخامس قبل الميالد ، وما هي أبرز 
المبادئ التي قام عليها الفكر السفسطائي ، وكيف تحولت 

داللة كلمة سفسطائي إلى النقيض .
من هم السفسطائيون

 ” Sophistos ” جاءت كلمة السفسطائية من كلمة
اليونانية التي تم اشتقاقها من كلمة ” Sophia ” التي تعني 
 Sophistos ” الحكمة ” ، ويكون المعنى العام لكلمة ”

” هي الشخص الذي يُمارس الحكمة .
كلمة صوفيا تُحدد بعض أنواع الخبرة ، هذا إلى جانب 
تحديدها للحكمة العامة في الحياة وسلوكها ، وأنواع 
الحدس ، والبصيرة الموجودة لدى الشعراء ، واألنبياء 
، والفيزيائيين ، وغيرهم ؛ ولهذا فإن المعنى األصلي 

لكلمة صوفيا هو ” الخبير ” ، أو ” الحكيم ” .
السوفسطائية

ظهر مصطلح السفسطائية في القرن الخامس قبل الميالد 
، مع حفاظه على المعنى األصلي له ، وقد ُطبق على 
نوع جديد من المثقفين ، ونوع جديد آخر من المربين 
الذين يمتلكون قدًرا كبيًرا من الخبرة في طرح التعليم 
وتقديمه في مختلف المواضيع باليونان ، مع تركيزهم 
على مهارات الخطابة ، ومهارات السلوك الناجح للفرد 

، وذلك مقابل أجر محدد .
كامتداد ”  اليوناني  المجتمع  في  المهنة  ظهرت هذه 
للرابسودي المتجول ” ،  وهو قارئ القصائد ، ومن 
الشهير ”  الشاعر اإلغريقي  الرابسودي  أبرز أعالم 

هوميروس ” .
يُعد ظهور هذه المهنة أيًضا استجابًة لكافة مظاهر التطور 
الحادثة في مختلف المجاالت في المجتمع اليوناني في 
ذلك الوقت سواء على الجانب االجتماعي ، أو االقتصادي 

، أو السياسي ، أو الثقافي ، أو غير ذلك .
بعد زيادة ثروة المجتمع اليوناني ، والتطور الفكري 
الكبير الذي اجتاح المدن اليونانية ، وخاصًة في أثينا 
ظهرت الحاجة إلى وجود تعليم عاٍل في البالد ، ويكون 
متخطًيا لحد التعليم األساسي الذي يقوم على محو األمية 
، وتعليم الحساب ، وتعليم الموسيقى ، والتدريبات البدنية 
؛ األمر الذي أدى إلى وجود الكثير من التكهنات العامة 
بشأن العالم المادي ، حتى أنها شملت العديد من المجاالت 

اإلنسانية ، مثل الحضارة ، والتاريخ ، والجغرافيا .
في المجتمع اليوناني كان هناك وجود بارز للديمقراطية 
التي تقوم على مبدأ المشاركة ، وخاصًة داخل المجتمع 
األثيني ؛ مما أدى إلى الحاجة إلى الخطابة الناجحة في 

، والمجاالت  السياسة  مجاالت 
وجود  بهدف  وذلك  ؛  الجنائية 

الحجج إلقناع الجماهير .
فيها  التي ظهرت  الفترة  كانت 
السفسطائية في المجتمع اليوناني 
هي فترة من االزدهار العقلي ، 
والفكري ، وخاصًة في مجاالت 
السلوك ، واألخالق ، والدين ، 
والسياسة ؛ حيث القت إقبااًل شديًدا 
من ِقبَل السفسطائيين ، كما أضافوا 

إليها الكثير .
وبالرغم من هذا فإن الطابع الفردي 
السفسطائيين  الغالب على  كان 
بتشكيل  يهتموا  لم  أنهم  ؛ حيث 

مجموعة خاصة بهم من المعقدات ، أو تشكيل المدارس 
، أو المنظمات التي تجمع أفراد هذه المهنة . 

وفيما بعد في النصف الثاني من القرن الخامس اتخذ 
المصطلح استخداًما ضيق النطاق شمل المعلمين المتخذين 
للفضيلة ، والتميز ، وبالرغم من ذلك فال يجب أن يتسبب 
هذا القصر في إحداث نوع من التمييز بين الفالسفة 
مثل ” سقراط ” ،  والسفسطائيين مثل بروتاجوراس ، 

وجورجياس ، وبروديكوس .
أعالم الفكر السفسطائي

بروتاجوراس
كان بروتاجوراس الذي ينتمي إلى مدينة أبديرا المطلة 
، والتي خضعت  إيجيه  لبحر  الشمالي  الساحل  على 
لإلمبراطورية األثينية أحد أبرز أعالم الفلسفة السفسطائية 
، ومن الشخصيات الرئيسة التي لها أثر كبير في ظهور 
، كما كان  السفسطائي  الفكر  الجديد من  النوع  ذلك 
الفيلسوف ديموقريطس الذي ينتمي إلى مدينة أبديرا 

أحد ُمعلمي بروتاجوراس .
يُفيد فكر بروتاجوراس السفسطائي أن الفلسفة قد تمت 
ممارستها في العصور القديمة من ِقبَل العديد من الشعراء 
، وغيرهم ، كما أن بروتاجوراس هو أول شخص يُعلن 
اتباعه للفكر السفسطائي ، ودعا إلى تعليم الناس مبادئ 
هذا الفكر ، وكان يرى أن تعليم التمييز البشري هو وسيلة 
النجاح في الحياة ، وهي الوسيلة التي ادعاها الشعراء .
ادعى بروتاجوراس أنه يُعلم الناس كيفية إدارة األمور 
الشخصية بطريقة صحيحة ، وأيًضا الطريقة المثلى 
العامة األخرى في  إلدارة شؤون األسرة ، واألمور 
حياتهم ، وتعليمهم كيفية المساهمة الفعالة في المجتمع .

وفي أشهر خطاباته أضاف تقديمه لسرد خاص لتطور 
مبادئ  أن  ليُبرهن عن  وذلك  ؛  اإلنسانية  الحضارة 
الُمواَطنة الصالحة تتكون في ضبط النفس ، والعدالة ؛ 
ألن من طبيعة البشر أن تميل إلى المحافظة على النظم 

االجتماعية ؛ للحفاظ على بقاء النوع . 
جورجياس

كان جورجياس من مدينة لينتوليني ، وكان من أحد 
أهم أعضاء الفكر السفسطائي ، وكان ينفي قدرته على 
التدريس ، وبالرغم من ذلك كان يعمل بشكل أساسي 
على الخطابة ، واستخدام قدراته في إلقاء الحديث المقنع 

للناس ، مع قبوله لألجر .
تجول جورجياس بشكل واسع في جميع المدن اليونانية 
، وقد زار أثينا في عام 427 قبل الميالد ؛ كما حصل 
التي تضمنتها  للدروس  نتيجة  المال  الكثير من  على 

الخطب التي ألقاها .
كما يُصور أفالطون جورجياس بأن خطابه جزء من 
طبيعة المشاهير ؛ فيكون خطابه إما غير مدروس بشكل 
دقيق من حيث وجهات النظر ، واآلثار التي تترتب 
عليه وعلى خبرة جورجياس ، أو أنه يشعر بالحيرة ، 
والتردد لمشاركة الِفَكر مع الناس ، مع إنكار مسئوليته 
حول االستخدام غير الصحيح لخطابه من ِقَبل الطالب .
دائًما ما يُقدم جورجياس نفسه بأنه شخص معتدل إلى 
درجة ما ، وبالرغم من هذا فإن حوار أفالطون يُفيد 
بأن كل من مبدأ “بولس ” الخاص بالدفاع عن الظلم ، 
ومبدأ ” كاليكلز ” الخاص بقوة جاذبية الحق الطبيعي 
يعتمدان بشكل جزئي على مفاهيم ، وأساسيات خطابات 

جورجياس . 

نقد السفسطائية
اتخذت كلمة السفسطائية معنى أخر بعد تعرضها للنقد 
من ِقَبل الفالسفة أمثال أرسطو ، وأفالطون ، وسقراط .
على  يعملون  بأنهم  السفسطائيين  إلى  سقراط  أشار 
تحويل الحجة الواهية إلى حجة قوية بالخطابة والكالم 
؛ فيتمكنون من اإلقناع بالفكرة الخاطئة ، وكأنها الفكرة 
الصحيحة القوية ؛ فهدفهم األساسي هو الدفاع المستميت 
عن رأي ما ، أو منظور ما بغض النظر عن الوسيلة 
التي يتبعونها إلقناع الجمهور بذلك ، سواء كانت وسيلة 

شريفة ، أو غير شريفة . 
وتحولت كلمة السفسطائية من مفهومها األصلي المقبول 
إلى مفهوم المعلم الذي يكتسب المال من خالل العلم سواء 
بالحق ، أو بالباطل ، وبهذا أصبحت السفسطائية ، أو 
السفسطة صفة مذمومة تُشير إلى فساد المنطق ، وإبعاد 
العقل عن الحقائق ، واألوضاع المقبولة ، والتضليل ، 

وتمويه الحقائق .
كانت صلة المجتمع اليوناني بالفلسفة السفسطائية وثيقة 
المجتمع  للغاية ، وهذه العالقة لن تُشهد من قبل في 
اليوناني ؛ وذلك بسبب أن الفكر السفسطائي قد نشأ نتيجة 
لألحوال االجتماعية ، والسياسية في المجتمع ، والتي 
سادت في القرن الخامس قبل الميالد ؛ حيث سخرت 
السفسطة من نظرة الفلسفة المجردة للوجود ، وهدفها 

لتحقيق الخير العام ، والخدمة العامة .
وبالرغم من هذا فإن سقراط اتفق مع السفسطائيين في 
الجانب المتعلق بضرورة الفلسفة للبحث في األخالق ، 
والحياة ؛ فقد اختلف سقراط معهم في المذهب ، وليس 

في الموضوع الرئيس للفلسفة . 

أدب وثقافة

بقلم:   سناء سراج

ذكري ميالد وطن 
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رحيل بال امل  
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وتبدلت االغاني... 
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الجفون.. واالحداق
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فدائي فدائي وان مت
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واسمع وانا على الربابة  
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اصبح ذكري 
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زهرتي الوحيدة  
زهرتي الجميله

في بستان الحياة  
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رحلت رونق الحياة   

وأخذت معها األنفاس
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أي الحياة
تبدلت الذكري 
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غصه في قلبي 
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وامزق ذكرياتي
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كما قال )جويدة (

إلى زمن بال عنوان   
اين انتي يا رونق الحياة

اين انتي .. يامريم



Le premier ministre Justin Trudeau n’est vrai-
semblablement pas chaud à l’idée de la création 
d’un comité spécial anticorruption, souhaitée 
par conservateurs et bloquistes pour revenir sur 

l’affaire WE Charity.
«On est dans une deuxième vague, maintenant, et 
[...] en tant que gouvernement, nous allons continuer 
d’avoir notre «focus» sur la COVID-19. Les conserva-
teurs veulent parler de la petite politique [et de] WE 
Charity», a-t-il soutenu en conférence de presse, mardi.
Durant la longue fin de semaine de l’Action de 
grâce, l’opposition officielle a plaidé pour la création 
d’un comité parlementaire anticorruption afin que 
reprennent les enquêtes sur l’affaire d’apparence de 
conflit d’intérêts impliquant l’organisme WE Charity. 
Le Bloc québécois soutient l’idée.
Pour sa part, le NPD a rejeté la proposition des conser-
vateurs et a plutôt proposé la création d’un comité 
spécial qui aurait le pouvoir d’enquêter sur toutes les 
dépenses liées à la pandémie, incluant le fameux contrat 
accordé à WE Charity. Ce comité aurait le pouvoir d’inter-
roger le premier ministre et devrait rendre son rapport à 
l’hiver 2021.
«Les conservateurs semblent vouloir créer un cirque. 
Nommer un comité qui ressemble à un film policier des 
années 1950 ne nous permettra pas d’obtenir les réponses 
plus rapidement», a pointé le député néodémocrate Char-
lie Angus, assurant malgré tout que son parti veut des 
réponses du premier ministre
Les enquêtes sur l’affaire WE Charity – qui ont maintenu 
les libéraux dans l’embarras cet été – ont été interrompues 
quand le gouvernement Trudeau a prorogé le Parlement 
dans le but, disait-il, de présenter un nouveau discours du 
Trône en phase avec la réalité de la COVID-19.
«Il y a des mois que j’ai comparu en comité, que j’ai 
répondu à des questions, qu’on a fait parvenir des milliers 
de pages de documents [...] Si les conservateurs veulent 
continuer de parler de ça plutôt que de se concentrer sur 
les Canadiens, c’est leur choix», a fait valoir M. Trudeau.
Il a souligné que les comités parlementaires, qui reprennent 
leur travail depuis jeudi dernier, mènent leurs activités de 

façon indépendante.
À quand la réunion sur les transferts en santé?
Par ailleurs, M. Trudeau a assuré que la rencontre qu’il a 
promise avec ses homologues provinciaux sur les trans-
ferts en santé aura bel et bien lieu cet automne, comme 
convenu. Il n’a toutefois toujours pas annoncé de date, 
mardi.
Les premiers ministres provinciaux demandent une 
hausse de 28 milliards $ de la contribution d’Ottawa pour 
couvrir les coûts en santé, par le biais des transferts fédé-
raux.
M. Trudeau a toutefois surtout insisté, mardi, sur la dis-
cussion qu’il souhaite avoir sur les centres de soins de 
longue durée et sur son idée de normes nationales à ce 
chapitre.
«On ne devrait pas voir des aînés mieux protégés ou 
moins bien protégés dans une région ou une autre du 
pays», a-t-il dit, ajoutant qu’il a l’intention de discuter des 
façons d’uniformiser la qualité des soins durant son pro-
chain entretien hebdomadaire avec les premiers ministres 
provinciaux
Le premier ministre québécois François Legault a visible-
ment été piqué au vif par cette remarque, n’hésitant pas à 
dire que M. Trudeau «joue avec le feu».

Le groupe d’action contre le racisme 
dirigé par les ministres Nadine Girault 
et Lionel Carmant n’a pas encore remis 

son rapport que la possibilité d’y reconnaitre 
une forme de racisme systémique au Québec 
est déjà exclue par François Legault.
C’est ce qu’a clairement indiqué le premier 
ministre, lorsque questionné à ce sujet, mardi.
«Je ne m’attends pas à ce que le groupe (d’ac-
tion contre le racisme), pour avoir discuté avec 
eux autres, arrive à cette conclusion-là», a pré-
venu M. Legault.
Lors de l’annonce de la création du comité, en 
juin dernier, le premier ministre avait donné 
trois mois aux sept élus caquistes qui en font 
partie pour suggérer des actions afin de lutter 
contre le racisme.
François Legault, qui avait dès lors cherché 
à éviter de traiter de racisme systémique, s’était 
notamment montré intéressé à s’attaquer au taux 
de chômage trop élevé chez les minorités visibles.
Vérification faite auprès du cabinet du ministre 
délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel 
Carmant, il est toujours prévu que le groupe des 
sept remette son rapport cet automne.
Legault croit avoir «la meilleure approche» 
Malgré ce qu’en pense le premier ministre Justin 
Trudeau, François Legault persiste à croire que 
«ce serait une erreur» de reconnaitre le racisme 
systémique.
«Mon rôle comme premier ministre du Québec, 
c’est de rassembler les Québécois, d’agir enfin», 
a-t-il expliqué.
«Pour moi, c’est ça la meilleure approche», a-t-il 
fait valoir en rappelant que les avis sont partagés 
sur cette question au sein de la population.
«Actuellement, ce ne serait pas une bonne idée d’al-
ler se mettre à dos une bonne partie des Québécois 

qui pensent qu’il n’y a pas de système de racisme 
au Québec, comme le pense M. Trudeau», a-t-il 
affirmé.
LES MEMBRES DU GROUPE D’ACTION 
CONTRE LE RACISME 
Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux 
Services sociaux
Nadine Girault, ministre des Relations internatio-
nales et de la Francophonie
Ian Lafrenière, ex-policier, député de Vachon et 
ministre responsable des Affaires autochtones
Sylvie D’Amours, ex-ministre responsable des 
Affaires autochtones
Denis Lamothe, ex-policier, député d’Ungava et 
adjoint parlementaire du ministre responsable des 
Affaires autochtones
Christopher Skeete, député de Sainte-Rose et 
adjoint parlementaire du premier ministre pour 
les relations avec les Québécois d’expression 
anglaise
Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

Le gouvernement du Québec a octroyé 
une aide de 263 millions $ à la Ville de 
Montréal afin de limiter les impacts 

financiers causés par la pandémie, ce qui per-
mettra notamment de compenser les revenus 
provenant des amendes et des stationnements 
affectés dans les derniers mois.
Cette somme représente le tiers de l’enve-
loppe de 800 millions $ annoncée à la fin 
septembre par le gouvernement provincial 
et destiné aux municipalités du Québec afin 
d’alléger les impacts de la pandémie sur leurs 
finances.
C’est ce qu’ont indiqué mardi en conférence 
de presse la ministre des Affaires munici-
pales et de l’Habitation, Andrée Laforest, et la 
ministre responsable de la Métropole et de la 
région de Montréal, Chantal Rouleau.
La mairesse de Montréal s’est d’ailleurs 
réjouie de cette annonce. «C’est avec bonheur 
et soulagement que nous accueillons l’aide 
financière de 263 millions $ offerte par le gou-
vernement du Québec à la Ville de Montréal 
pour l’aider à pallier les pertes de revenus et 
les coûts supplémentaires importants que la 
métropole a dû assumer cette année et qu’elle 
continue d’assumer alors que la pandémie se 
poursuit», a mentionné Valérie Plante.
Revenus compensés

L’aide finan-
cière annoncée 
par Québec 
permettra à 
l’administra-
tion Plante 
de compenser 
toutes sources 
de revenus 
affectés par 
la pandémie 
comme ceux 
provenant des 
amendes et 
des stationne-
ments.
Les stationne-
ments tarifés 
sur rue n’ont 
rapporté que 
22,6 millions $ à la Ville de Montréal en date 
du 31 août, révèlent des chiffres fournis au 24 
Heures par l’Agence de mobilité durable, l’or-
ganisme qui gère les revenus de stationnement.
Les quelque 18 000 places de stationnements 
rapportaient annuellement près de 60 millions 
$ dans les coffres de la Ville entre 2015 et 2018. 
Ce chiffre sera loin d’être atteint en 2020 si la 
tendance se maintient.

Québec a également annoncé 
une aide financière complémen-
taire de 30,4 millions $ à la Ville 
de Montréal pour remplacer des 
conduites d’eau. Cette somme 
provient du Programme d’in-
frastructures municipales d’eau 
(PRIMEAU), issu du Plan qué-
bécois des infrastructures 2020-
2030 (PQI).
Mesures d’urgence coûteuses
La mairesse Plante a rappelé 

que les mesures d’urgence reliées à la pandé-
mie ont coûté 85 millions $ à l’administration 
montréalaise durant la première vague de la 
pandémie, dont 26 millions $ en matière d’iti-
nérance. Malgré des coupures de l’ordre de 
123 millions $ annoncé ce printemps, la Ville 
anticipe un déficit de 109 à 129 millions $ en 
2020.
Avec l’arrivée de la seconde vague de la 
COVID-19, la majorité des entreprises conti-
nue de privilégier le travail à distance. Seuls 
5% à 10% des quelque 300 000 travailleurs 
étaient de retour dans les tours à bureaux du 
centre-ville de Montréal au début du mois de 
septembre.
Le centre-ville de la métropole demeure pra-
tiquement désert sept mois après le début de 
la pandémie.
De leur côté, les villes de Longueuil et Laval 
se voient respectivement octroyer une aide 
financière de 27 millions $ et 42 millions $ 
par le gouvernement provincial.

Le Canada a demandé à la Tur-
quie de «rester en dehors du 
conflit» au Nagorny Kara-

bakh, a déclaré à l’AFP le ministre 
canadien des Affaires étrangères 
François-Philippe Champagne, en 
marge d’un déplacement à Vienne.
«J’ai dit à mon homologue turc qu’il 
doit rester en dehors de ce conflit», a 
indiqué M. Champagne, qui a récem-
ment appelé Mevlüt Cavusoglu pour 
l’informer du gel des exportations 
d’armes canadiennes vers la Turquie.
Le Canada a pris cette décision le 
temps de mener une enquête sur 
de possibles livraisons de matériel 
militaire canadien par la Turquie en 
Azerbaïdjan.
«On doit éviter que des parties 
externes s’impliquent davantage 
dans ce conflit parce qu’on voit 
que ça empêche le cessez-le-feu de 
prendre forme et je crois qu’on doit 
plutôt s’engager tous à ramener les 
parties au sein de la table des négo-
ciations», a ajouté M. Champagne, 
qui a rencontré mercredi la Secré-
taire générale par intérim de l’Orga-
nisation pour la Coopération et la 
Sécurité en Europe (OSCE), Tuula 
Yrjölä.
Dans le cadre de l’OSCE, dont le 
siège est à Vienne, en Autriche, le 
Groupe de Minsk est un format de 

dialogue actuellement actif  pour 
trouver une solution pacifique au 
conflit du Nagorny Karabakh. Il est 
coprésidé par la France, la Fédéra-
tion de Russie et les États-Unis.
La Turquie a pris fait et cause pour 
l’Azerbaïdjan depuis le début des 
derniers affrontements le 27 sep-
tembre. Avec la Russie, engagée dans 
une alliance militaire avec l’Arménie, 
elle se pose en arbitre du conflit.
Ankara a estimé mardi qu’il était 
«temps de trouver un nouveau méca-
nisme» pour résoudre la question du 
Nagorny Karabakh et «d’organiser 
des pourparlers à quatre», avec la 
Russie, l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la 
Turquie.
De tels pourparlers acteraient l’im-
puissance du Groupe de Minsk, 
médiateur historique du conflit, alors 
qu’une trêve est violée depuis son 
entrée en vigueur samedi.
Le chef  de la diplomatie canadienne 
effectue actuellement une tournée en 
Europe, notamment pour évoquer la 
situation au Bélarus et au Nagorny 
Karabakh.
Il a réitéré auprès de l’AFP mercredi 
son attachement au dialogue au sein 
de l’OSCE, organisation multilaté-
rale où sont représentés le Bélarus, 
l’Azerbaïdjan, l’Arménie, la Turquie 
et la Russie.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

Il s’agit dans ce projet gagnant du prix 
E.N.R. de la construction de la plus 
grande station au monde de traitement 

des eaux usées sur une superficie de 42 000 
mètres carrés qui produit un million de 
mètres cubes par jour d’eau traitée; Une 
quantité suffisante pour l’irrigation de 70 
000 feddans en Sinaï.
Il reste à préciser que le choix du projet « 
El Mahsama » d’Ismaïlia a été fait parmi 
300 autres grands projets réalisés dans 21 
pays à travers le monde.
En terminant, il est intéressant de mention-
ner que le prix du meilleur projet au monde 
remis au projet « El Mahsama »  à Ismaïlia 
vient s’ajouter au certificat (ISO) remis le 

27 févier passé au 
plus grand musée 
d’antiquités au monde, construit au coût 
de 550 millions de dollars à Guizeh non 
loin des Pyramides où l’on expose près 
de 100000  pièces d’antiquités; Ce musée, 
qui a mérité ce certificat grâce à ses quali-
tés supérieures à tout autre musée devient 
ainsi le premier et le seul musée au monde 
ayant obtenu le certificat (ISO).
Un dernier mot, ce grand musée ouvrira ses 
portes l’an prochain au lieu de cette année à 
cause de « Corona » alors qu’on prévoit des 
festivités quelques temps avant l’ouverture 
en grandes pompes du plus grand musée 
d’antiquités au monde.   

Prix « E.N.R. » du magazine américain 
« Engineering News record » pour le meilleur 
projet au monde : Revient pour l’an 2020, à la 

réalisation du projet « El Mahsama » à Ismaïlia

Groupe d’action contre le racisme: Legault 
exclut déjà le racisme systémique

Québec octroie une aide de 263 M$ à Montréal

La Turquie doit «rester en dehors 
du conflit», exhorte Ottawa

Trudeau sur la défensive face à la création possible d’un 
comité anticorruption
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Salah EL ACHKAR 

La communication 
par le regard

La première attirance
Elle la choisit en préférence
La belle vue par l’œil
Qui sera une référence

Elle se fait belle, attire l’attention
La chère Isabelle,  femme de conception
Par un clin d’œil reçoit le message
Elle s’expose au soleil, aucune déception

Elle attend la parole de celui qui ose
Faire la première approche par une cause
Le fixe dans les yeux lui adresse un bonjour
Un sourire, un mot, elle accepte la pause

Une belle parole séduisante
Quelques phrases communicantes
Le rendez-vous est fixé
La joie règne, la vie est excellente 

Savoir communiquer est un art 
Que tous doivent apprendre et les pluparts
Des personnes éduquées et conviviales
Sans complexe, la peur est mise à part

La femme aime les  hommes courageux
Qui n’ont pas de complexe anxieux  
Celui qui fait le premier pas,
Elle s’accroche à lui l’audacieux

L’essentiel de ne pas la décevoir
Par des attitudes dérisoires
Être sérieux et continuer avec tact
Elle accepte l’homme qui la fait croire

Qu’il existe un petit amour
Qui se déclenche sans retour
A l’engagement par une promesse
Que les premières paroles tiennes toujours 
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تأكيدات حول عودة األمير  تقارير صحفية  تناولت    
هاري إلى المملكة المتحدة األسبوع المقبل، بينما ستبقى 
الواليات  االميركية ميغان ماركل في  الممثلة  زوجته 

المتحدة حيث تقيم.
الكثير حول عودة األمير  الواردة  التقارير  لم تكشف 
العودة  تلك  إذا كانت  ما  الملكية،  الحياة  المنسحب من 
الذي جذبت  الوقت  نهائية. هذا في  أو  بشكل مؤقت 
ميغان ماركل واألمير هاري،  أنباء عودة كل من  فيه 

عناوين الصحف مؤخًرا.
يعود  أن  المقرر  الواردة، من  المعلومات  ووفقا ألحدث 

دوق ساسكس إلى الوطن االم في األسبوع المقبل، كما 
ُطلب من الموظفين في القصر االستعداد لوصوله.

أن  تشارليز راي  السابق،  وكشف مراسل صن رويال 
الدوق قد يستعد »لسيل من المواجهة غير السارة« من 
المملكة  إلى  إليزابيث فور عودته مرة أخرى  الملكة 

المتحدة.
أُجريت معه مؤخًرا »من  وقال راي خالل مقابلة 
الواليات  في  يوما   183 أن قضى  بعد  يعود  أن  المقرر 
له  تعليمات  يتم إصدار  يعود، سوف  المتحدة|، وعندما 
برؤية الملكة مباشرة في لقاء صريح حول تناول بعض 

السياسة  الرئيسية حول تدخله وزوجته في  الحقائق 
األميركية.

فيما ادعى الصحفي أن قرار ميغان بالبقاء في الواليات 
بمثابة »صفعة على وجه  الميالد سيكون  لعيد  المتحدة 

الملكة«.
ذا  وفي وقت سابق من هذا األسبوع، ذكرت صحيفة 
صن البريطانية نقاًل عن مصدر: »ان موظفي وندسور 
باالستعداد الحتمال عودة هاري في  أوامر  تلقوا  قد 

غضون أسابيع ولكن لم يذكر اسم ميغان.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
أسئلة ال إجابة لها :

المتوسط   البحر  بحنَّية مع أردوغان رغم تحرشه في  العالم  يتعامل  لماذا   1-
مرتزقة  وأرساله  وليبيا  والعراق  سوريا  في  وتدخالته  وقبرص  باليونان 

ألذربيجان لكي تحارب أرمينيا ؟!
يقضي على  للقاح  أنتاجها  أعلنت  عندما  الوهم  للعالم  باعت روسيا  هل   2-

فيروس كورونا ؟!
-3 متى ستتحد وتتفق كل الفصائل في لبنان ويتم التشكيل الوزاري ؟!

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

فريــد زمكحـل

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

  يقول البعض ممن هاجر الى الواليات 
المتحدة األمريكية في وقت ليس ببعيد، اَي 
انه كان يسمع  الماضي،  القرن  في أواخر 
احيانا سؤال: »هل كنت تذهب الى المدرسة 

على ظهر الجمل؟«. 
السؤال احتمالين احالهما مر: أوال  ولهذا 
ان المقصود به شتيمة لهذا العربي وثقافته 
انه سؤال عفوي  ونوعية تعليمه، والثاني 
وصادق وربما يعبر عن مشكلة حقيقية في 
المتحدة  الثقافة األمريكية والواليات  طبيعة 
التي تعتبر واحدة ان لم يكن احدى اهم دول 

العالم الرائدة في التعليم.
وكلنا نعرف انه توجد فيها ارقى الجامعات 
بالعلم وخاصة فيما يتعلق  وكلنا يدين لها 

بالمعرفة بالعالم االخر البعيد. 
وال أخطئ ربما ان قلت بان مستوى التعليم 
العالي في اَي بلد من بالدنا العربية ال يرقى 
المتحدة.  الواليات  التعليم في  الى مستوى 
ويوجد كذلك في بالدنا بعض الجهلة الذين 
ال يعرفون أين تقع الواليات المتحدة ربما.  
ولكن أيضا لدينا عقول مهمة وجامعات 

عريقة وبالنهاية كل شيئ نسبي. 
ولكي نبقي في إطار حديثنا اليوم، في 
الواليات  الكثيرين على  السابق كان يأخذ 
المتحدة بان شعبها يعيش حالة ثقافية 
الكثير  وراحة مادية وبعد جغرافي تجعل 
العامة وال  بالثقافة  من هذا الشعب ال يعبأ 
لمعرفة الدول االخرى او مشاكلها السياسية 

وغيرها من االمور الخارجية. 
اليوم الحالة مختلفة! هناك حالة معارف 
واسعة وكذلك هناك غنى شديد وفقر شديد 
وطبعا هو ال يقارن بالفقر والويالت ببالدنا. 
هذه الحالة وهذا الفرق الشاسع اصبح واضحا 
ومرئيا وملموسا أكثر مع تطور المعرفة 
ومع وسائل التواصل االجتماعي. وأصبحت 
الشعوب تعرف أكثر عن محيطها المحلي 
والخارجي القريب والبعيد الن كل واحد االن 
لديه مصادره المتعددة لألخبار وهي ليست 

حكر على وسائل االعالم الضخمة. 
العديد  الى  الحالة — باإلضافة طبعا  هذه 
من العوامل االخرى الكثيرة التي تحدد 
القرارات السياسية واالنتخابية - اصبح 
لها دورها الكبير في بعض التجمعات 

األمريكية االنسانية. 
بعض - وليس جميع - هؤوالء األشخاص 
الذين لم يكن لديهم مستوى عالي من الثقافة 
والتعليم وكانت حدود معرفتهم معتمدة على 
الحر ولكن الضخم،  ما يسمعونه باإلعالم 
لديهم آراء شديدة وثابتة مبنية على  اليوم 
معرفة وهمية او غيرة دقيقة فردية متناقلة 

عبر وسائط التواصل االجتماعي.  
وهذا الكالم ليس بالضرورة شتيمة لهذا 
النوع من االعالم الن هناك اسماء عريقة 
المصداقية  وملهمة وعلى درجة عالية من 
الحالة من زاوية  - ولكن هي لرؤية هذه 

وتأثير اخر. 
الواليات المتحدة الدولة العظيمة اليوم 
المثقفين  ونسبة  العريقة  بجامعاتها 
العمالقة  واالقتصاديين  فيها  العالية 
وجمال مؤسساتها ونظمها تواجه تحديا 
اقل معرفة  الذين هم  من األشخاص 
او ذوي معرفة مقتطعة. وكذلك من 
النظم االقتصادية والتعليمية والصحية 

واالجتماعية التي سهلت ازدياد أعدادهم. 
هؤوالء األشخاص اليوم ال يريدون شخصا 
الثقافة والمعرفة يحكمهم  او سياسيا عالى 
ويلقي عليهم خطابا يوحي بجمله وكلماته 
بانه على مستوى عالي من الثقافة وبالتالي 

البعد نوعا ما!! 
ربما ليست ظاهرة كبيرة ولكنها موجودة. 
اليوم يريدون شخصا  هؤوالء األشخاص 
ناجحا وليس بالضرورة سياسيا مثقفا وإنما 
ربما رجل أعمال حاذق - او »حربوق« 
كما نقول بالعامية - شخص قريب من زاوية 
معينة يتحدث لغة يفهمونها ويعكس جزء 
من حالة فكرية ومعرفية ليست بالضرورة 
عالية الثقافة يعيشونها ويعيشها مثلهم 
ويعدهم بانه سيحسن من أحوالهم! ال ينمق 
الكلمات واليتحدث بديبلوماسية. شخص 
يسمي االسماء بمسمياتها-  كما يعتقدون 

ويقولون. وهذا حقهم وخيارهم. 
ولكن يبقى التوازن خير االمور كي ال 
تضيع المكاسب السياسية واإلنسانية 
والمعرفية ووووو التي صنعتها البالد على 

مدى سنوات عديدة .  
الرهان اليوم من سيختارون ! 

المعرفة والخيار 
السياسي 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  افتتحت  هالة بدري، المدير العام لهيئة 
الثقافة والفنون في دبي )دبي للثقافة( رسمياً  
مسرح »ثياتر أوف ديجيتال آرت«، وجهة 
الفن الرقمي والتعليم والترفيه الجديدة كلياً 
في سوق مدينة جميرا، والتي سترحب 
بالضيوف والزوار في 13 أكتوبر/تشرين 
األول الجاري، في خطوة تعكس ُمضي دبي 
نحو حقبة جديدة من تجارب الفنون التفاعلية 

الغامرة وُمتعددة الحواس.
ويمثل »ثياتر أوف ديجيتال آرت« أضخم 
فضاٍء للفنون الرقميّة بدبي، ومن المتوقع أن 
يُسهم افتتاحه في إثراء محفظة معالم الجذب 
عالمية الطراز ضمن سوق مدينة جميرا، 
التي تشتهر بكونها إحدى أبرز الوجهات 

الفنية والثقافية وأكثرها تنوعاً في المدينة.
كما يتفّرد المسرح كوجهة ُمتكاملة للفنون 
والتعليم وتجارب الترفيه الفنية الغامرة 
وُمتعددة الوسائط، تمتد على مساحة 1800 
متر مربع؛ وستُتيح للزوار فرصة االستمتاع 
بتجارب فنية وثقافية وعلمية تفاعلية وشاملة، 
تركز على مزيج فريد من أحدث التقنيات 

الُمتقدمة ووسائل السرد القصصي الذكية.

كما يستضيف المسرح على مدار العام 
برنامجاً متنوعاً من العروض التي تمزج 
بين ثالثة من أنماط الفنون الرقمية، بما يشمل 
معارض الوسائط المتعددة وتجارب الواقع 
االفتراضي والمعارض التفاعلية الُمخصصة 

لألطفال.
ويستوعب مسرح »ثياتر أوف ديجيتال 
آرت« حوالي 500 زائر، ولكنه يستقبل في 
مرحلته التشغيلية األولى 120 زائٍرا كحٍد 
أقصى، التزاماً بتطبيق برامج التعقيم الدورية 
وإرشادات الصحة والسالمة الُمتبعة في 

إمارة دبي.
وباعتبارها الجهة الحكومية المؤتمنة للحفاظ 
على اإلرث الثقافي والفني الفريد في اإلمارة 
ورعاية المواهب اإلبداعية، تُمثل هيئة الثقافة 
والفنون في دبي أحد الداعمين األساسيين 
لمسرح ثياتر أوف ديجيتال آرت المتخصص 

بالعروض الفنية الرقمية واألدائية في دبي.
وقالت هالة بدري: »يُجّسد مسرح ثياتر 
فنياً  أوف ديجيتال آرت في دبي مشروعاً 
وثقافياً غير مسبوق في منطقة الخليج 
العربي؛ حيث سيتفّرد بتقديم تجربة تفاعلية 

وغامرة تمزج بين أحدث التقنيات والفنون 
المسرحية التقليدية، تماشياً مع أهدافنا الشاملة 
في توظيف أفضل االبتكارات والقدرات 
اإلبداعية لبناء ُمستقبل رقمي مزدهر. كما 
سيُشّكل المسرح وجهةً مهمةً لتعزيز وتنويع 
قطاعات الفنون والثقافة في اإلمارة وتمكين 
القطاعات اإلبداعية مما يعزز من موقع 

اإلمارة كوجهة استثنائية لإلبداع واالبتكار«.
ويستهّل المسرح تجاربه المتميزة بالمعرض 
االفتتاحي الذي يستمر لنحو 45 دقيقة، 
إلى أعمال  بدءاً من أعمال مونيه ووصوالً 
كاندينسكي، الفن الجديد كليًا، وهو معرض 
فريد للفنون الكالسيكية يستخدم أدوات رقمية 

ووسائط ُمتعددة.
ويُصّور المعرض أهم الحركات الفنية 
في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين، عبر تسليط الضوء على روائع 
ألبرز أيقونات عالم الفن مثل فنسنت فان 
جوخ وكلود مونيه وفاسيلي كاندينسكي 
وجورج سورا وبول سيزان وإدفارد مونش 
وخوان جريس وروبرت ديلوناي وبول كلي.

بدوره، قال جابرييل أفريم، مدير عام مسرح 

ثياتر أوف ديجيتال آرت وعضو الفريق 
المسؤول عن تقديم التجربة الفنية الفريدة 
للمسرح في دبي: »يُمهد ثياتر أوف ديجيتال 
آرت لُحقبة جديدة من مفاهيم الترفيه والفن 
في دبي؛ حيث سيُقدّم تجارب تفاعلية فريدة 
وجديدة كلياً، تواكب أذواق العائالت وُعشاق 
الثقافة والفن والترفيه في اإلمارة. ونثق أن 
افتتاح المسرح سيسهم في إثراء محفظة 
العروض الثقافية المتنوعة في سوق مدينة 

جميرا«.
ويسلّط المسرح الضوء على مجموعة 
لوحات ُمختارة تصّور ُمختلف حركات 
الفن الُمعاصر مثل الفن االنطباعي وفن ما 
بعد االنطباعية والفن التكعيبي والتنقيطي 
والتعبيري، بما يشمل لوحة الصرخة للرسام 
إدفارت مونش ولوحتَي ليلة النجوم وازدهار 
شجرة اللوز للرسام فان جوخ باإلضافة إلى 

لوحة زنابق الماء للرسام مونيه.
لتجارب الفن ُمتعددة  وباعتباره فضاًء رحباً 
الحواس، سيُركز ثياتر أوف ديجيتال آرت 
على تقديم عروض متنوعة لفنون الواقع 
االفتراضي، تشمل معارض الفن ثالثية 

األبعاد وتجارب الواقع االفتراضي والواقع 
المعزز، فضالً عن مجموعة من األنشطة 
الترفيهية والتعليمية الملهمة، مثل دروس تعلّم 
الرسم التي تُتيح للزوار إعادة إحياء األعمال 
الفنية الشهيرة وتحويلها ألعماٍل فنية فريدة 

وتجارب غامرة.
كما يحتضن المسرح معرضاً تفاعلياً 
لألطفال، يمثل مساحةً فنية ُمتخصصة تتميز 
بمساحات متعددة األبعاد مع ممرات وبوابات 
سرية تتيح الوصول إلى عوالم سحرية مفعمة 
بالغموض. ويمكن لزوار المسرح الدخول 

إلى هذه المساحة مجاناً.
وباعتباره جزءاً من سوق مدينة جميرا 
الذي يسرد لمحة ُمعاصرة عن تاريخ شبه 
الجزيرة العربية عبر تقديم مزيج من تجارب 
الفن والثقافة والترفيه، سيحظى زوار ثياتر 
أوف ديجيتال آرت بفرصة تذّوق مجموعة 
متنوعة من المأكوالت والمشروبات في 
السوق، الذي يحتضن ما يزيد عن 25 مطعماً 
ومقهى، منها مطعم تراتوريا اإليطالي 
المفضل والمتخصص باألطباق المستوحاة 

من عالم الفن.

  أهدت سفارة جمهورية بنجالديش الشعبية 
النادرة إلى  بالقاهرة، مجموعة من الصور 
متحف السادات التابع لقطاع التواصل الثقافى 

بمكتبة اإلسكندرية.
القاهرة ودكا،  العالقات بين  وتجسد الصور 
أنور  الراحل محمد  الرئيس  خالل فترة حكم 
السادات، ورئيس وزراء بنجالديش الشيخ 
الرحمن، والذى تولى منصب رئيس  مجيب 

دولة بنجالديش، ثم منصب رئيس الوزراء.

ووفقا لبيان صادر عن مكتبة اإلسكندرية، يوم 
الثالثاء، أضيفت الصور إلى العرض المتحفى 
داخل المتحف لفترة معينة تكريًما لهذا اإلهداء.

التى اعترفت  وتُعد مصر من أوائل الدول 
بسيادة واستقالل بنجالديش، واستمرت 
بدًءا من تولى  البلدين  بين  المتبادلة  الزيارات 

الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وتعد أول زيارة للرئيس السادات إلى 

بنجالديش فى 25 فبراير 1974.

  كشفت البعثة األثرية المصرية 
بمنطقة آثار الغريفة بتونا الجبل بمحافظة 
المنيا عن مجموعة من التمائم والجعارين 
تابوت  مختلفة األشكال واألحجام داخل 
جحوتي إم حتب، كبير كهنة اإلله جحوتي 
من األسرة 26، والذي عثرت علية البعثة 

األسبوع الماضي داخل بئر للدفن.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري األمين 
العام للمجلس األعلى لآلثار ورئيس 
البعثة، انه أثناء فحص التابوت بعد فتحه 
تم العثور على مجموعة من التمائم عبارة 
عن جعران القلب وجعران مجنح وتميمة 
على هيئة رأس حتحور وتمائم أخري 

تمثل أبناء حورس األربعة.
الحفائر  وأشار إلى أن استمرار أعمال 
العثور على بئر  بالمنطقة أسفرت أيضا 
آخر للدفن بعمق ١٠ آمتار بداخله حجرة 
كبيرة للدفن بها نيشات مقطوعة في 
بألواح حجرية، وسوف  الصخر ومبطنة 
البعثة بإزالة هذه األلواح للكشف  تقوم 

عما ورائها من أسرار.
جدير بالذكر أن حفائر البعثة األثرية 

كشفت  المصرية، 
في  الماضي،  األسبوع 
موسمها الرابع بمنطقة 
الغريفة األثرية بتونا الجبل 
بمحافظة المنيا عن بئر 
للدفن بعمق ٥ أمتار بداخله 
الحجر  تابوت مصنوع من 
الجيري لكبير كهنة االله 
جحوتي، ويدعي جحوتي 
إم حتب من األسرة ال 26، 
وكان يشغل أيضا منصب 
عظيم الخمس والمشرف 
على العروش وأنه ابن 

حرسا إيست الذي كشفت البعثة عن 
التابوت الخاص به في موسم حفائرها 

األول عام 2018.
وقد زين التابوت بمناظر تمثل أوالد 
حورس األربعة في حالة جيدة من الحفظ 
بجانبه مجموعة من تماثيل األوشابتي 

المصنوعة من الفاينس.
كما نجحت البعثة األثرية خالل مواسمها 
الثالثة السابقة فى الكشف عن العديد 

العائلية  المقابر  من 
التى تخص كبار كهنة 
اإلله جحوتى وكبار 
باإلقليم  الموظفين 
من  عشر  الخامس 
العليا  مصر  اقاليم 
وعاصمته األشمونين، 
و ١٩ مقبرة تضم ٧٠ 
تابوتا حجريًا مختلفة 

األحجام واألشكال وأثاث جنائزي، وال 
زالت أعمال الحفائر مستمرة للكشف عن 

المزيد من كنوز الغريفة.

  يعمل فريق من المتخصصين على تجميع مسلة الملك 
رمسيس الثانى، والتى جرى نقلها من منطقة صان الحجر 
إلى المتحف المصرى الكبير، إلقامتها فى مكان عرضها 
بالمتحف لتكون أول مسلة معلقة فى العالم يمكنك 

مشاهدتها من ثالث جوانب والقاعدة.
التواصل  وقال المتحف عبر صفحته الرسمية بموقع 
االجتماعى فيس بوك، إنه سيجرى تجميع وإقامة المسلة 
التأكد من إتمام كافة األبحاث والدراسات  قريبًا، بعد 
الالزمة، وإتمام أعمال  الجيولوجية واألثرية والهندسية 

الترميم للوصالت الثالث للمسلة.
بالتعاون مع إحدى  الكبير –  وقام المتحف المصرى 
للبدء فى عملية  أداء  المتخصصة – بتجربة  الشركات 
الثانى  الملك رمسيس  الثالثة لمسلة  نقل أحد األجزاء 
المتحف،  القادمة من صان الحجر والموجودة بساحة 
بالساحة  الدائم  لتشييدها فى مكان عرضها  وذلك تمهيدًا 

الخارجية للمتحف المصرى الكبير.
المسلة،  الهندسية واألثرية على  الدراسات  وأوضحت 
أن المسلة تم نقلها من منطقة صان الحجر األثرية وهى 
مقسمة إلى ثالث قطع، وقد تم استالم القطع الثالث 
بمحضر رسمى، كما جرى عمل الدراسات العلمية 
واألثرية الدقيقة على المسلة؛ لمعرفة حالة حفظها وفهم 
البدء فى أعمال  المحيطة بها، وذلك قبل  كل الظروف 

الترميم والتركيب .
القاهرة دراسة هندسية  الهندسة جامعة  كما أجرت كلية 
متكاملة على جسم المسلة، فضاًل عن عمل األبحاث 
الدقيقة حول طريقة إقامتها، مع اختيار األسلوب األمثل 

أماكن الوصالت )األنكورز(  للتثبيت والتدعيم، وتحديد 
الخاصة بربط أجزائها، والتى تم استيرادها من الخارج 
خصيًصا لهذا العمل؛ لتصبح مصدر جذب سياحى 
السنين كما كانت  المستقبل، ولتظل آالف  للمتحف فى 

من قبل.
للمتحف  المدخل الرئيس  المعلقة أمام  المسلة  وتتواجد 
المصرى الكبير، وفى البهو الخارجى على مساحه تبلغ 
28 ألف متر مربع، والذى يعد أول ميدان لمسلة معلقة 
فى العالم، حيث تُْوَضع اللمسات النهائية للميدان؛ تمهيدًا 

إلقامة هذه المسلة.
والجدير بالذكر أنه تم نقل مسلة الملك رمسيس الثانى من 
منطقة )صان الحجر( بمحافظة الشرقية فى منتصف عام 
بالقرب من  الكبير  المصرى  بالمتحف  لتعرض  2018؛ 

تمثال الملك رمسيس الثانى.
التصميم األول من نوعه فى مصر والعالم،  و يُعدُّ هذا 
المعروضة فى مصر وخارجها،  المسالت  على كثرة 
و يتيح التصميم الجديد للزائر رؤية فريدة؛ فهو سيقف 
على لوح زجاجى تحت قدميه مستقًرا فوق قاعدة 
فإذا ما رفع  المسلة،  الزائر جسم  المسلة، ويعلو رأس 
النادر  الخرطوش  إلى أعلى، رأى حينئذ  الزائر بصره 
الذى يحمل اسم الملك رمسيس الثانى، والذى يظهر فى 
باطن بدن المسلة، وذلك بعد أن ظل محجوبًا مخفيًّا عن 
التواصل  يأتى  3500 سنة، حينئذ  األنظار ألكثر من 
البصرى الوجدانى بين عين الزائر الواقف فى المسافة 
المرتفع فوق  المسلة على األرض، وبدنها  بين قاعدة 

الرؤوس، وهو إحساس إنسانى فريد يحدث ألول مرة.

حقيقة تعكس رغبتي

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

أول مسلة معلقة فى العامل داخل املتحف املصرى 
الكبري قريبا

 افتتاح مسرح )ثياتر أوف دجييتال آرت( بدبي

بنجالديش تهدى مكتبة 
اإلسكندرية صورا نادرة 
للرئيس الراحل السادات

ــمــا رّب  . . نـــِت  أ ــدري  ــ َت ال 

ــراِب ــس ل ــا ب ــي  ل ــا ــي ْم خ ــا ــ ه

ِح ــجــرا ل ــا ب قــلــبــي  ــاَض  ــ وف

ِخــدعــة ــْي  ــوح ل ا وإطــاللــَة 

عمرِك ظلمي  في  أسرفِت 

نتظاري ا في  َب  لعذا ا أجُد 

ُمــنــتــشــي ــي  ــراح ــج ب فـــرُح 

للقصيدِة عــمــري  ــُت  وهــب

نــــِت مــســكــنــي أ ِك  ووحــــــُد

نــــِت مــوطــنــي  أ ِك  ووحــــــُد

لــخــواطــُر ا فـــيـــِك  ــُر  ــي ــس ت

ــٍة ــل ــوه ل ــه  ــن ع غـــبـــِت  إن 

لــلــحــظــة ــي  ــن ع غــبــِت  إن 

ــدٌق ــ صـ ــَق  ــ ــش ــ ــع ــ ل ا ألن 

فــــؤادي فـــي  ــا  ــم ــك ــل ــم اح

ــاِء صــوُت ــم ــس ل ا ــُي  ــ ووح

فــيــِك ــُر  ــســي َت ــري  ــواطـ وخـ

لنها وا يِة  لبدا ا في  ألنها 

ــدي َمــقــصَّ ُف  ــِر ولــكــّنــي أعـ

ــدي ي ــُت مـــن  ــل ــف َي َد  ــا ــ وكـ

ــدي ــرّق َم َمـــــاؤُه  ِد ُتـــلـــوُن 

ــدي ــ ــرّت ــ َي ــٍم  ــ ــوه ــ ل وهــــو 

ــّتـــدي فـ أ لـــعـــمـــِرك  ــا  ــ نـ وأ

وعلى شفتيِه ابتسامة ُمعّتدي

هــّتــدي أ ــى وجــعــي  ل إ ــا  ن وأ

ــدي ــّت ق أ ــِة  ــمــحــب ل ــا ب ــا  ــ ن وأ

معبدي وجــَهــِك  ووحـــده 

ــتــي ــرب ُغ ــْك أحــيــا  ــ ــ ودوِن

ــُب ُصــحــبــتــي تـــرغـ وهـــي 

لــوعــتــي ــر  ــّس ــف ُي صــمــتــي 

تـــي  أحـــيـــا وحـــشـــة وحـــّد

فكرتي مــحــور  ــمــا  وكــالُك

ــي مــهــجــتــي ــ ف ــا  ــ ــض ــ ي وأ

ثبتي فأ حبيبتي  يا  الهدى 

لرفقتي دومـــاً  ــوِك  ــدُع وَت

رغبتي َتعكُس  حقيقْة  يِة 

الكشف عن متائم وجعارين داخل تابوت كبري كهنة 
جحوتي مبنطقة آثار الغريفة بتونا اجلبل باملنيا

عودة األمري هاري إىل اململكة 
املتحدة دون ميغان ماركل 

األسبوع املقبل


