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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

ترامب – ترودو – بن سلمان
الرئيس  تصريح  كشف    
يوم  ترامب  دونالد  األمريكي 
الخالف  النقاب عن  األربعاء، 
الشريك  بين كندا وبين  الكبير 
لها  واألقرب  الكبير  التجاري 
رفض  إلى  أدت  التي  للدرجة 
مقابلة رئيس  األمريكي  الرئيس 
جوستان  الكندية  الحكومة 
به،  االجتماع  حتى  أو  ترودو 
الجمركية  التعريفة  بسبب 
كندا  تفرضها  التي  المرتفعة 
األمريكية  المنتجات  على 
الواليات  بمعاملة  إياها  متهما 
المتحدة األمريكية بشكل سيئ 
ُمعربا عن عدم  تجاريا  للغاية 
يراها  التي  نافتا  حبه التفاقية 
وللمكسيك،  لكندا  جداً  جيدة 
غاية  في  العكس  هي  بينما 
المتحدة  للواليات  السوء 
بوضوح  مهدداً  األمريكية، 
لم توقع  إذا  بأنه  الشك  يقبل  ال 
الذي  الجديد  النص  على  كندا 
ستقوم  بالفعل  المكسيك  قبلته 
األمريكية  المتحدة  الواليات 
أفضل  جديدة  صفقة  بعقد 
بكثير مع فرض ضرائب على 
استيرادها  التي سيتم  السيارات 
المتحدة  الواليات  إلى  كندا  من 
الرئيس  أكد  األمريكية، والذي 
تعود  سوف  بأنها  األمريكي 
الواليات  لخزينة  بالمليارات 
التي  الوقت  في  هذا  المتحدة، 
رئيس  تصريحات  فيه  جاءت 
هذه  على  الكندي  الوزراء 
ينفع وال  باهتا ال  التصريحات 
أنه  الخميس  قال  يشفع، حيث 
صعوبة  األمريكيون  وجد  إذا 
اتفاقية  في مفاوضات اصالح 
فذلك  نافتا  في  الحرة  التجارة 
الجيد  الكندي  المفاوض  بفضل 
الموقف  يفسَّر  ما  وهو  جداً، 
الخالف  تجاه  السلبي  األمريكي 
العربية  المملكة  بين  الذي وقع 
الحكومة  وبين  السعودية 
تقريباً،  الشهر  منذ  الكندية 
العربية  المملكة  قيام  إلى  وأدَّى 
سفيرها  باستدعاء  السعودية 
من العاصمة اوتاوا واتخاذ عدة 

اقتصادية قوية ستؤثر  قرارات 
االقتصاد  على  أو ال حقاً  عاجالً 
بالسلب، سواء داخلياً  الكندي 
دول  في  خاصة  خارجياً،  أو 
التصريح  إثر  العربي  الخليج 
عن  صدر  الذي  الالئق  غير 
فريالند وزيرة  السيدة كريستينا 
حق  في  الكندية  الخارجية 
احترام  السعودية، ويمس مبدأ 
التدخل في  الدول وعدم  سيادة 
دفع  مما  الداخلية،  شئونها 
المملكة التخاذ حزمة قرارات 
الكندية،  الحكومة  شديدة ضد 
أغسطس/  في  جمدت  حيث 
االتفاقيات  كل  المنصرم  آب 
واوقفت  كندا،  مع  التجارية 
قيامها بطرد  القمح مع  واردات 
أراضيها مع  الكندي من  السفير 
السعوديين  الطلبة  سحب جميع 
للوطن..  وعودتهم  كندا  من 
أوتاوا  أن دعت  بعد  وجاء هذا 
المملكة  ممثلة بحكومة ترودو 
الفوري عن  االفراج  بضرورة 
اراضيها  نشطاء معتقلين على 
تتعلق  أمنية وسياسية  ألسباب 
السعودي،  القومي  باألمن 
المملكة  رفضته  الذي  األمر 
االعتذار  كندا بضرورة  وطالبت 
السعودية  العالقات  لعودة  عنه 
وهو  عهدها،  لسابق  الكندية 
الكندية  الحكومة  تريد  ال  ما 
هذا  كان  ولو  حتى  به،  القيام 
الكندي  االقتصاد  حساب  على 
الكندية  المصالح  بكافة  ضاربة 
عرض  والشعبية  الرسمية 
المملكة  الحائط مع دولة بحجم 
الكبير على كافة  تأثيرها  وبحجم 

المستويات إقليميا ودولياً.
تتجاهله  أو  تدركه  ما ال  وهو 
ما  ترودو على  السيد  حكومة 
إدارة  في  فشلت  التي  يبدو 
داخلياً  تقديري  البالد في  شئون 
في  ويتضح هذا جلياً  وخارجياً 
كم القرارات العشوائية الصادرة 
المصالح  تخدم  وال  عنها 
الكندي  كما  للمجتمع  الداخلية 
الخارجية  المصالح  تراعي  ال 

لكندا.
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جدول حافل من اللقاءات والزيارات 
للبطريرك الراعي أثناء 

زيارته إىل كندا

التحقيقات مستمرة فى »مقتل إبيفانيوس«
والدفاع يطالب »اجلنايات« حبضور سكرتري البابا 

أردوغان يدعو أملانيا لرتحيل أنصار 
فتح اهلل جولن

  زعم  رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
وجود  مستودع نووي سري في طهران واتهم أوروبا 
باسترضاء إيران مع سعيه لحشد التأييد للعقوبات 

األمريكية على إيران .
جاء ذلك خالل  كلمتة أمام الجمعية العامة لألمم 
المتحدة، كما عرض نتنياهو صورة التقطت من الجو 
للعاصمة اإليرانية يشير فيها سهم أحمر إلى ما قال 

إنه مستودع سري سابق لتخزين المواد النووية.
وقال نتنياهو إن ذلك يظهر أن إيران ال تزال تسعى 
للحصول على أسلحة نووية رغم االتفاق النووي 
المبرم في 2015 مع القوى العالمية للحد من برنامجها 

النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وتحدث نتنياهو بعد أربعة أشهر ونصف من انسحاب 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب من االتفاق قائال إنه لم 
يفعل شيئا يذكر لكبح طموحات طهران النووية وأعاد 
فرض العقوبات االقتصادية األمريكية على إيران.
وقال نتنياهو إن الموقع يحوي نحو 15 كيلوجراما 

من المواد المشعة جرى نقلها ودعا الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية التابعة لألمم المتحدة إلى التوجه للموقع 
على الفور. وأضاف نتنياهو ”اليوم أكشف ألول مرة 
في طهران،  آخر  سريا  مستودعا  تملك  إيران  أن 
مستودعا لتخزين كميات هائلة من المعدات والمواد 

من برنامج إيران النووي السري“.
ونقلت وكالة فارس لألنباء عن المتحدث باسم وزارة 
العالم  إن  قوله  قاسمي  بهرام  اإليرانية  الخارجية 
سيضحك على مزاعم رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
نتنياهو بشأن وجود مستودع سري سابق  بنيامين 
لتخزين المواد النووية في طهران خالل كلمة في 

األمم المتحدة يوم الخميس.
وقال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف 
إنه ينبغي أن يخضع برنامج إسرائيل النووي لمزيد 

من التدقيق.
ولم يحدد نتنياهو المادة التي تحدث عنها ولم يشر 

إلى أن إيران تنتهك االتفاق النووي.
ودعا مسؤول بوزارة الخارجية األمريكية الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية إلى التحقيق في مزاعم نتنياهو.

وأضاف المسؤول في بيان ”من الضروري قطعا أن 
تمارس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطاتها كاملة 
إلعطاء المجتمع الدولي ثقة في أنه ال توجد مواد أو 

أنشطة نووية غير معلنة في إيران“.
ونتنياهو معارض بشدة لالتفاق وسبق أن أطلق مزاعم 
بشأن أنشطة إيران النووية يصعب أو يستحيل التحقق 
منها، بما في ذلك عرض صورة توضيحية لقنبلة 
في الجمعية العامة في عام 2012 محذرا من مدى 

اقتراب طهران من إنتاج سالح نووي.
وفي أبريل نيسان، قدم نتنياهو ما قال إنه دليل على 
أكبر أرشيف سري للوثائق المرتبطة ببرنامج األسلحة 
النووية اإليراني السري في موقع آخر في طهران.

وقال إن عمالء إسرائيليين نقلوا كميات هائلة من 
الوثائق من هذا الموقع. في ذلك الوقت، قالت إيران 

إن الوثائق مزورة.
وفي خطابه الذي لم يذكر فيه شيئا يذكر عن جهود 
تحقيق السالم مع الفلسطينيين، قال نتنياهو إن إيران 
بدأت منذ ذلك الحين في نقل المواد من الموقع الثاني.
وقال نتنياهو ”منذ أن حصلنا على األرشيف الذري 
كانوا مشغولين بتطهير المستودع الذري. فقط في 
الشهر الماضي نقلوا 15 كيلوجراما من المواد المشعة. 

تعرفون ماذا فعلوا بها؟“.
في  ونشروها حول طهران  ”نقلوها  قائال  وأجاب 

محاولة إلخفاء الدليل“.
تطهير  في  بدأوا  اإليرانيين  المسؤولين  إن  وقال 
المستودع لكن ال يزال أمامهم الكثير من العمل ألن 
”لديهم ما ال يقل عن 15 حاوية شحن، إنها ضخمة، 
15 حاوية مليئة بالمعدات والمواد المرتبطة بالنشاط 

النووي مخزنة“ في الموقع الثاني.
وأضاف ”هذا يعني أن هذا الموقع يحوي ما يصل 

إلى 300 طن من المواد والمعدات النووية“.
النووي المبرم بين إيران وست  وبموجب االتفاق 
قوى هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا 
والواليات المتحدة، وافقت طهران على كبح برنامجها 
النووي مقابل تخفيف العقوبات األمريكية والعقوبات 

االقتصادية األخرى.
وطالما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران 
تلتزم بتعهداتها في االتفاق الذي يسمى خطة العمل 
الشاملة المشتركة بما في ذلك في وثيقة أطلعت عليها 

رويترز في 30 أغسطس .
وتمسكت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا 
باالتفاق النووي وتعهدت بإنقاذه رغم قيام الواليات 
المتحدة بإعادة فرض العقوبات على إيران، وناقشت 
تسمح إليران  أن  تأمل  مقايضة  آلية  األسبوع  هذا 

بالتحايل على اإلجراءات األمريكية.
نبرة  مستخدما  ذلك  بسبب  أوروبا  نتنياهو  وانتقد 
حادة على نحو غير معتاد وأشار إلى تقاعس الدول 
األوروبية في البداية عن مواجهة ألمانيا النازية في 

ثالثينيات القرن الماضي.
وقال نتنياهو ”بينما تواجه الواليات المتحدة إيران 
بعقوبات جديدة، تسترضي أوروبا وآخرون إيران 
العقوبات  تلك  على  لاللتفاف  مساعدتها  بمحاولة 

الجديدة“.
إن  اسمه  نشر  عدم  طلب  أمريكي  مسؤول  وقال 
أعلنها  التي  بالمنشأة  المتحدة على دراية  الواليات 
نتنياهو ووصفها بأنها ”مستودع“ استخدم في تخزين 
”سجالت وأرشيف“ من البرنامج النووي اإليراني.

ووصف مسؤول مخابرات أمريكي ثان تصريحات 
نتنياهو بأنها ”مضللة بعض الشيء. أوال، عرفنا بأمر 
هذه المنشأة منذ فترة وهي مليئة بالملفات والورق 
ال بأنابيب ألومنيوم ألجهزة الطرد المركزي، وثانيا 
حتى اآلن، على حد علم الجميع، ال يوجد شيء فيها 
من شأنه أن يسمح إليران بالخروج من خطة العمل 

الشاملة المشتركة بأسرع مما يمكن أن يحدث“.
وانتقد نتنياهو أيضا نشاط الصواريخ الباليستية اإليراني 
وحدد ثالثة مواقع قرب مطار بيروت قال إن حزب 

هللا يقوم فيها بجعل الصواريخ دقيقة التوجيه.
وقال ”في لبنان، توجه إيران حزب هللا لبناء مواقع 
سرية لتحويل المقذوفات غير الدقيقة إلى صواريخ 
دقيقة التوجيه، صواريخ يمكن توجيهها ألهداف في 

عمق إسرائيل بمستوى دقة عشرة أمتار“.
ولم يتسن الوصول للوكالة الدولية للطاقة الذرية أو 

إليران أو لحزب هللا للحصول على تعقيب.
وبعد فترة وجيزة من خطاب نتنياهو، نشر الجيش 
اإلسرائيلي مقطع فيديو وصورا لما قال إنها مواقع 

بناء صواريخ لجماعة حزب هللا في لبنان.

  قام غبطة البطريرك مار بشارة 
بطرس الراعي بمناسبة زيارته لكندا 
بإجراء العديد من اللقاءات الخاصة 
والمتميزة، حيث قام غبطته بزيارة 
للقنصلية اللبنانية في كندا وااللتقاء 
بقنصلها الفخري السيد وديع فارس 
وسام  بتقليده  غبطته  قام  الذي 

البطريركية للقديس مارون.
ممثلي  جميع  بلقاء  غبطته  قام  كما 
األحزاب السياسية والجمعيات اللبنانية 
في مونتريال حيث اتسم اللقاء بروح 
المحبة واألخوة واالحترام، كما قام 
غبطته بعقد عدد من اللقاءات الخاصة 
أثناء انعقاد الجلسة الدورية لمجلس 
أساقفة كندا الكاثوليك، حيث قام بإلقاء 

الدولية  األوضاع  فيها  تناول  كلمة 
والوضع اللبناني بصفة خاصة نالت 
إعجاب واستحسان جميع الحضور.
كما حضر وترأس غبطته احتفالية 
القداس اإللهي الذي أقيم مساء أول 
أيلول  سبتمبر/   26 األربعاء  أمس 
أنطونيوس  مار  دير  في  المنصرم 

الكبير في األوترومون .
غبطة  قام  أخراً  وليس  وأخيراً 
خاصة  بزيارة  الراعي  البطريرك 
أمس الخميس 9/27 لمقر البرلمان 
حيث  أوتاوا  العاصمة  في  الكندي 
الكنديين  المسئولين  من  بعدد  التقى 
باإلضافة للفيف كبير من أبناء الطائفة 

المارونية .

  دعا الرئيس التركي رجب طيب 
قال  ما  ترحيل  إلى  ألمانيا  أردوغان 
إنهم مئات من أنصار رجل الدين فتح 

هللا جولن المقيمين فيها.
أدلى أردوغان بهذا التعليق أثناء مؤتمر 
صحفي مشترك مع المستشارة األلمانية 

أنجيال ميركل.
وكان أردوغان قد وصل إلى ألمانيا يوم 
الخميس في زيارة مدتها ثالثة أيام يسعى 
خاللها لتحسين العالقات مع أكبر اقتصاد 
إلنعاش  استثمارات  وتأمين  أوروبي 

االقتصاد التركي المتعثر.
ألمانيا أيضا إلعالن  ودعا أردوغان 
شبكة جولن، الذي يتهمه بالمسؤولية 

عن محاولة االنقالب في عام 2016، 
جماعة إرهابية.

وقالت ميركل إن ألمانيا تحتاج المزيد 
شبكة  ستصنف  كانت  إن  األدلة  من 

جولن كمنظمة ”إرهابية“.
وقالت خالل المؤتمر الصحفي المشترك 
إن ألمانيا تسعى للوصول إلى أشخاص 
تطالب تركيا بتسلمهم بسبب تهم تتعلق 
باإلرهاب لكنها غير متأكدة من وجودهم 

داخل البالد.
وأضافت ”نأخذ األدلة التي قدمتها تركيا 
بجدية شديدة لكن هناك حاجة لمزيد من 
المواد إن كنا سنصنفها )شبكة كولن( 
كما صنفنا حزب العمال الكردستاني“.

لجنة  تشكيل  دمنهور  جنايات  محكمة  قررت    
ثالثية من الطب الشرعى لفحص الحالة الصحية 
إمكانية  مدى  وبيان  المقارى،  فلتاؤوس  للراهب 
األنبا  بقتل  المتهمين  محاكمة  جلسات  حضوره 
إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير األنبا مقار بوادى 
من  للمحكمة خطاب  بعدما ورد  وذلك  النطرون، 
يؤكد  الفرنساوى  الشرعى  الطب  مستشفى  مدير 
أنه ال يزال يعانى من كسر فى الفقرات والركبة 
مستقرة،  غير  وحالته  واأليسر،  األيمن  والكاحل 

ويتعذر حضور ِجلسة المحاكمة.
المحاكمة،  أثناء  »فلتاؤوس«،  محامى  وطلب 
على  عرضه  موكله،  حضور  لطلب  والمؤجلة 
النفسية  لبيان الصحة  الطبى  القومسيون  لجنة من 

له، وبيان تحّمله المسؤولية الجنائية من عدمه.
أكتوبر   27 إلى  القضية  نظر  المحكمة،  وأجلت 

المقبل للسبب السابق، والستدعاء الرهبان )شهود 
اإلثبات( لمناقشتهم، والتصريح لدفاع المتهم الثانى 

)فلتاؤوس( بمقابلته.
»سابقًا«،  المقارى،  أشعياء  األول،  المتهم  حضر 
للمّرة  الثانى  المتهم  تغيّب  بينما  المحاكمة،  ِجلسة 

الثانية عن الحضور.
وطلب المستشار إيهاب سدرة، محامى المتهم األول، 
حضور القس أنجيلوس، سكرتير البابا تواضروس، 
والذى انتقل إلى الدير عقب علمه بالحادث لمناقشته 
فى أقواله، كما طلب صورة رسمية من التحقيقات 
زينون  الراهب  وفاة  عن  الشرعى  الطب  وتقرير 
المقارى، أب االعتراف للمشلوح أشعياء المقارى، 
والمشتبه فى انتحاره بدير المحرق بأسيوط، وانضم 

له محامى المتهم الثانى فى الطلبين.
كما طلب »سدرة« التصريح باستخراج شهادة من 

شركات االتصاالت األربع عن المكالمات الصادرة 
والواردة من األرقام الخاصة بالمتهمين، أيام »28 
و29 و30 يوليو الماضى«، وكذلك طلب التصريح 
بعرض األداة المستخدمة فى الواقعة أمام المحكمة 

ومناظرتها مع الدفاع.
أبومقار، فجر  فى سياق متصل، شيّع رهبان دير 
أمس، جثمان الراهب زينون المقارى، وأقام الدير، 
أمس، صلوات الجنازة على الراهب بالكنيسة األثرية 
إلى  جنازته  الرهبان  من  عدد  رافق  بالدير، حيث 
»طافوس الدير« أو المقبرة التى يُدفن بها الرهبان.

وحمل رهبان دير أبومقار الصلبان المغطاة بالورود 
يحمل  الذى  الصندوق  حول  ووضعوها  البيضاء، 
مع  الجنازة  تزامنت  فيما  المتنيح،  الراهب  جثمان 
قداس عيد الصليب، الذى تحتفل به جميع الكنائس 

واألديرة القبطية.

خالل كلمتة أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة .. 
نتنياهو واتهامات غري موثقة بوجود موقع نووي إيراني سري

اليابان تتأهب الستقبال اإلعصار ترامي 
يف جزيرتها الرئيسية

اخلارجية اللبنانية تدين تصرحيات إسرائيل بشأن حزب اهلل

  تستعد اليابان لرياح قوية وأمطار غزيرة مع قدوم 
في  نائية  جزرا  واجتياحه  الشمالية  للمناطق  إعصار 
البالد  أنحاء  بقية  صوب  يتجه  أن  قبل  البحار  أعالي 
ويعصف بأكبر الجزر اليابانية في عطلة نهاية األسبوع.
اليابان  يجتاح  إعصار  أحدث  هو  ترامي  واإلعصار 
في عام شهد عددا غير معتاد من الكوارث الطبيعية 
شملت ارتفاعا شديدا لدرجات الحرارة وأمطارا غزيرة 

أرضية. وانهيارات 
واجتاحت أمواج عاتية الجزر النائية في سلسلة أوكيناوا 
على بعد نحو ألف كيلومتر جنوب غربي طوكيو قبل 
يومين من انتخابات محلية مما اضطر بعض المناطق 

إلجراء انتخابات مبكرة. وفتحت الحكومة المركزية 
اإلعصار. للتعامل مع  للطوارئ  مكتبا 

واإلعصار ترامي على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب 
سرعتها  تصل  رياحا  ويحمل  مياكو  جزيرة  شرقي 

القصوى إلى 216 كيلومترا في الساعة.
السبت  يوم  أوكيناوا  عبر  شماال  اإلعصار  ويتحرك 
ومن المتوقع أن يمر عبر جزر كيوشو وعبر جزيرة 
الذي  المسار  يوم األحد، وهو نفس  الرئيسية  هونشو 

قطعه اإلعصار جيبي في مطلع سبتمبر.
وفي حين تتأهب العاصمة طوكيو لهطول أمطار غزيرة، 
تشير التوقعات الحالية إلى أنها ستنجو من ضربة مباشرة.

  دانت الخارجية اللبنانية تصريحات رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي 
قال فيها إن إسرائيل »ستكافح« إيران في 

لبنان، في إشارة لـ »حزب هللا« اللبناني.
وقال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، 
لتبّرر  الذرائع  مجدداً  تختلق  إسرائيل  إن 
االعتداء، ومن على منبر الشرعية الدولية 
أن  متناسية  الدول،  سيادة  النتهاك  تحضر 
لبنان دحرها وهزم عدوانها، على حد قوله.
مواقع  باستهداف  لوحت  أبيب  تل  وكانت 
الجيش  إعالن  بيروت، مع  في  لحزب هللا 

للحزب  تابعة  مصانع  رصده  اإلسرائيلي 
في قلب العاصمة تصنع صواريخ دقيقة.

العامة لألمم  الجمعية  أمام  وخالل خطابه 
الوزراء  رئيس  اتهم  الخميس،  المتحدة، 
هللا  حزب  نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي، 
بتعريض حياة المدنيين في بيروت للخطر، 
واتخاذهم كدروع بشرية. وكشف نتنياهو 
عن وجود مصانع للصواريخ تابعة لحزب 
هللا في محيط مطار بيروت الدولي، وهدد 
بأن إسرائيل لن تسمح لحزب هللا باإلفالت 

من دون عقاب.
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يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:

Nelly Kanou  
237, Côte Vertu
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Tél.: (514) 331-2134
Fax: (514) 331-1421

Nelly & Tania Kanou 
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Tél.: (514) 744-0203
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Seta Marachian    
5855, Gouin Ouest
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Tél.: (514) 334-8641
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Tania Kanou     
740, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5C8

Tél.: (514) 744-2555
Fax:  (514) 744-9423

خدمة توصيل الدواء جماناً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian

 ترقبوا التخفيضات على
المنتجات كل اسبوع
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بقلم:  رفاه السعد

  التدخل االيراني في العراق يعرقل 
تشكيل الحكومة العراقية فقد مرت اكثر 
من اربعة اشهر على اجراء االنتخابات 
وال تزال الكتل واألحزاب تجتمع الختيار 
رئيس الوزراء لكن دون جدوى والسبب 
فوز سائرون الكتلة التي يتزعمها زعيم 
الذي  التيار الصدري مقتدى الصدر 
يختلف مع الجارة ايران ويرفض تدخلها 
في شؤون العراق.. ومن هنا تأتي عرقلة 
طهران الختيار رئيس الوزراء فهي تدعم 
كتلة الفتح التي يتزعمها هادي العامري 
التي يترأسها  القانون  وائتالف دولة 
..والصدر يرفض اي  المالكي  نوري 
تحالف يكون فيه المالكي حليف ايران 
الوفي ومن جهتها ايران ترفض اختيار 
رئيس وزراء من كتلة لم تسيطر عليها 

وتمرر سياستها عن طريقها 
وبحسب صحف اميركية فان قائد فيلق 
القدس قاسم سليماني يتواجد في العراق 
الماضي اي موعد  منذ ١٢ من مايو 
اجراء االنتخابات ..ويجتمع بكتل وأحزاب 

تتوافق مع سياسته ..
وعلى مايبدو ان الحكومة لم تتشكل اال 
اذا باركتها ايران ووضع رئيس الوزراء 
الجديد يده بيد المرشد االعلى علي خامنئي 

ويأخذ الرضا من سليماني!! 
فوز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان كان 
دليل واضح على التدخل االيراني فبعد 
انضمام تحالف المحور الوطني برئاسة 
جمال الكربولي إلى الفتح والقانون اختير 
رئيسا للبرلمان ليكتسح بفوزه المرشح عن 
ائتالف النصر خالد العبيدي على اثرها 
غرد قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل 
الحق والقيادي في فتح قائال »انا واخوي 
على الغريب« كنت اتمنى انا اساله من 
هو الغريب وماهو تعريف كلمة الغريب 
التغريدة كانت اشارة  له طبعا  بالنسبة 

الى النصر التي خسر مرشحها رئاسة 
البرلمان امام الحلبوسي 

والمرشحان عراقيان لكن بنظر الخزعلي 
من يكون الى جانبه قريبه والباقي غرباء 
حلبة المصارعة ال تزال مفتوحة والصراع 
الكتل مستمر حول كرسي رئاسة  بين 

الوزراء 
امام هذا الصراع الشيعي الشعي على 
كرسي رئاسة الحكومة بدء صراع كردي 
كردي على منصب رئاسة الجمهورية 
يعلن  الكردستاني  الوطني  االتحاد 
لتولي منصب  ترشحيه لبرهم صالح 
الديمقراطي  رئاسة الجمهورية فيما 
الكردستاني يرشح فؤاد حسين والحزبان 
باتا يتصارعان على منصب رئاسة 
الدستور فهو  الجمهورية طبعا بحسب 
للكرد ورئاسة الوزراء للشيعة والبرلمان 

من حق السنة 
االنباء المسربة والمتداولة عن اجتماعات 
االحزاب حول المناصب تفيد بصفقات 
حزبية وعروض لشراء المناصب بماليين 
الدوالرات على حساب شعب يعاني 
االمرين ولم يحصل على ابسط حقوقه.. 
شعب يتظاهر ليال ونهارا وال من مجيب.. 
اما البصرة الفيحاء فسكانها ينادون إلنقاذهم 
من المياه الملوثة والمالحة وحاالت التسمم 
مستمرة وقد وصلت اعداد المصابين الى 

اكثر من تسعين الف حالة..
لم  وعود وعهود كلها حبر على ورق 
السياسيين  فانشغال  تنفذ على االرض 
بالمناصب وتشكيل الحكومة يمنعهم 
انهم منشغلين  يقال  التفكير بشعبهم..!! 
بتشكيل حكومة وحدة وطنية لكنها حتى 
االن ال تمثل اي وطنية في مالمحها هذا 
الى جانب ان من يتحدث عن الوطنية هم 
ذاتهم المتورطين بملفات الفساد وملطخة 

ايديهم بدماء االبرياء!!   

 تشكيل احلكومة العراقية
بني ايران والصدر

اإلستشاري للطباعة والدعاية والتسويق  
يسعده ان يضع خبرته الطويلة في خدمتكم في اجملاالت اآلتية :

تصميم وطباعة كروتك الشخصية أو التجارية بأفضل اخلامات وارخص األسعار 
تصميم طباعة جميع إحتياجاتك الضرورية من فواتير وخطابات وأظرف وخالفه 

تصميم وطباعة كافة منشوراتك الدعائية من واحد لون إلى أربعة ألوان 
مع جاهزيتنا التامة للطباعة احلريرية )البصمة( بالذهبي أو الفضي 

أو أي لون تختاره 
على كافة هداياك اإلعالنية أو مقتنياتك الشخصية 

جمع وطباعة الكتب األدبية والسياسية والثقافية واإلجتماعية 
تصميم وإخراج أغلفة الكتب اخلارجية ، تصميم وطباعة وإخراج الفصول 

الداخلية للكتب 
للمزيد من املعلومات، االتصال بالسيد يوسف فؤاد على الرقم التالي: 

Tél.: 438.989.1056

الرئيس الفلسطيين أمام األمم املتحدة: قضية القدس ليست 
للبيع وحقوق الشعب الفلسطيين ليست للمساومة

وزير اخلارجية السعودي يطالب كندا باالعتذار ويقول 
وزير الدفاع اإلسرائيلي: مستعدون »لسنا مجهورية موز«

إلعادة فتح معرب اجلوالن مع سوريا

الداخلية: مصرع إثنني من العناصر 
اإلجرامية األشد خطورة بأسوان 

محاس: السلطة الفلسطينية 
اعتقلت عشرات من كوادر وأنصار 

احلركة يف الضفة

  أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
اليوم الخميس، أن قضية القدس ليست للبيع 
وحقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة، 
مشيرا إلى أن الجيش اإلسرائيلي يمارس 
باستمرار انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني 

وبمقدساته.
وقال عباس، في كلمته أمام الجمعية العامة 
لألمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، إن إسرائيل 
أقرت قانون القومية العنصري الذي يقود 
حتما إلى قيام دولة واحدة عنصرية ويلغي 
حل الدولتين ويشكل وصمة عار آخرى في 
جبين إسرائيل وفي جبين من يصمت عنه، 
مشددا على أن قانون القومية يشكل خطأ 
باعتباره  الدولي  المجتمع  فادحا، ونطالب 

قانونا عنصريا وغير شرعي.
وأشار إلى أن منظمة التحرير اتخذت قرارا 
الموقعة مع  النظر في االتفاقات  بإعادة 
الحكومة اإلسرائيلية، مضيفا: “سنواصل 
مد أيدينا من أجل السالم ولم نرفض يوما 

المفاوضات مع إسرائيل”.
قال عباس، في كلمته، إن هناك اتفاقات مع 
إسرائيل وقد نقضتها جميعاً، فإما أن تلتزم 
بها، أو نخلي طرفنا منها جميعاً، وعليها 

أن تتحمل مسؤولية ونتائج ذلك.
وأضاف أن إسرائيل لم تنفذ قرارا واحدا من 
مئات القرارات التي أصدرها مجلس األمن 
العامة  القرار ٢334، والجمعية  وآخرها 
لألمم المتحدة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، 
)86 قرارا لمجلس األمن و705 قرارات 

للجمعية العامة(.
وتساءل عباس “هل يجوز أن تبقى إسرائيل 
بدون مساءلة أو حساب؟، وهل يجوز أن 
تبقى دولة فوق القانون؟، ولماذا ال يمارس 
الدولي صالحياته إلجبار  مجلس األمن 
إسرائيل على االمتثال للقانون الدولي وإنهاء 

احتاللها لدولة فلسطين؟”.
وتابع “أننا لن نقبل بعد اليوم برعاية أمريكية 
منفردة لعملية السالم، ألن اإلدارة األمريكية 
فقدت بقراراتها األخيرة أهليتها لذلك، كما 
نقضت كافة االتفاقات بيننا، فإما أن تلتزم 

بما عليها، وإال فإننا لن نلتزم 
بأي اتفاق”.

للرئيس  الدعوة  وجدد 
األمريكي دونالد ترامب 
إللغاء قراراته وإمالءاته 
والالجئين  القدس  بشأن 
واالستيطان التي تتعارض 
مع القانون الدولي وقرارات 
الشرعية الدولية، من أجل 
إنقاذ عملية السالم وتحقيق 
األمن واالستقرار لألجيال 

المقبلة في المنطقة.
وقال الرئيس الفلسطيني “إن 
المجلس الوطني )البرلمان 
الفلسطيني(، اتخذ قرارات 
هامة تُلزمني بإعادة النظر 

في االتفاقات الموقعة مع الحكومة اإلسرائيلية، 
السياسية واالقتصادية واألمنية على حد سواء، 
وفي مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية التي 
أصبحت دون سلطة، وتعليق االعتراف 
إلى حين اعتراف  الفلسطيني بإسرائيل، 
إسرائيل بدولة فلسطين، على حدود الرابع من 
يونيو عام ١967، والتوجه للمحاكم الدولية 
)بما فيها المحكمة الجنائية الدولية(، للنظر 
في انتهاكات الحكومة اإلسرائيلية لالتفاقات 
الموقعة، وانتهاكات االحتالل ومستوطنيه 

بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”.
وأضاف أن قانون القومية للشعب اليهودي 
إلى قيام دولة واحدة عنصرية  يقود حتما 
)دولة أبرتهايد( ويلغي حل الدولتين، ويشكل 
الناحيتين  خطأ فادحا وخطرا محققا من 
السياسية والقانونية، ويعيد إلى الذاكرة دولة 
التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، مطالبا 
المجتمع الدولي برفضه وإدانته، واعتباره 

قانونا عنصريا باطال وغير شرعي.
وأعرب عباس عن أمله بأن تتبنى الجمعية 
العامة لألمم المتحدة، المبادرة التي ُطرحت 
في جلسة لمجلس األمن الدولي خالل شهر 
فبراير الماضي، وتدعو لعقد مؤتمر دولي 
الدولية،  للسالم، يستند لقرارات الشرعية 

والمرجعيات المجمع عليها أمميا، بمشاركة 
دولية واسعة تشمل األطراف اإلقليمية 
الفاعلة، وعلى رأسها أعضاء  والدولية 
مجلس األمن الدائمون والرباعية الدولية.

الفلسطيني “إننا لسنا ضد  الرئيس  وقال 
المفاوضات ولم نرفضها يوماً، وسنواصل 
مد أيدينا من أجل السالم، وإننا لن نلجأ إلى 
العنف واإلرهاب مهما كانت الظروف”، 
مطالبا برفع مستوى عضوية دولة فلسطين 
في الجمعية العامة لألمم المتحدة، حتى تتمكن 
المتعلقة برئاسة مجموعة  المهام  أداء  من 
الـ77 التي تضم في عضويتها ١34 دولة 
على أكمل وجه، مشددا على ضرورة وضع 
الدولية  الحماية  لتنفيذ قرار  آليات محددة 
للشعب الفلسطيني، في أسرع وقت ممكن.
وأضاف “نحن شعب غير زائد على وجه 
الكرة األرضية، بل متجذر فيها منذ 5 
آالف سنة”، مجددا رفضه بأن يكون 
الدعم االقتصادي واإلنساني المقدم للشعب 
الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
بديالً للحل السياسي القائم على إنهاء االحتالل 
وتجسيد استقالل دولة فلسطين على األرض، 
وبديالً عن رفع الحصار اإلسرائيلي وإنهاء 

االنقسام القائم في قطاع غزة.
الجهود  الفلسطيني مواصلة  الرئيس  وأكد 

الصادقة والحثيثة إلنهاء االنقسام وتحقيق 
المصالحة، معربا عن تقديره لألشقاء العرب 
ولمصر على وجه التحديد، لما تقوم به من 

جهود إلنهاء هذا االنقسام.
الوفاق  وجدد استعداد حكومته )حكومة 
الوطني(، لتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع 
غزة، بعد تمكينها من ممارسة صالحياتها 
كاملة، في إطار النظام السياسي الفلسطيني 
الواحد، والسلطة الشرعية الواحدة، والقانون 

الواحد، والسالح الشرعي الواحد.
وقال “إن هناك اتفاقات مع حركة حماس، 
وآخرها اتفاق ٢0١7، فإما أن تنفذها بالكامل، 
أو إجراءات  اتفاقات  أو نكون خارج أي 
أية مسؤولية،  بعيدا عنا، ولن نتحمل  تتم 
وسنواجه بكل حزم المشاريع الهادفة إلى 
فصل قطاع غزة الحبيب عن دولتنا تحت 

مسميات مختلفة”.
ودعا عباس، في ختام كلمته، الجمعية العامة 
لألمم المتحدة بأن تجعل دعم وكالة األمم 
المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
“األونروا” التزاماً دولياً ثابتاً، مشيرا إلى أن 
الوكالة تأسست بقرار من الجمعية العامة 
عام ١949 وتم تفويضها بتقديم المساعدة 
لالجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل 

لحل دائم لقضيتهم.

  طلب وزير الخارجية السعودية من كندا االعتذار عن 
مطالبتها بإطالق سراح نشطاء مدافعين عن حقوق المرأة 
والتوقف عن معاملة المملكة باعتبارها ”جمهورية موز“ 

إذا كانت تريد حل أزمة دبلوماسية بين البلدين.
التجارية  التعامالت  الماضي  الشهر  السعودية  وجمدت 
الجديدة مع كندا وأوقفت وارداتها من الحبوب وطردت 
السفير الكندي وأمرت جميع الطالب السعوديين بالعودة 
لبالدهم بعد أن دعت أوتاوا إلطالق سراح نشطاء اعتقلوا 

لمطالبتهم بحقوق أكبر للمرأة.
يوم  الكندية  الخارجية  وقالت كريستيا فريالند وزيرة 
الجبير  السعودي عادل  نظيرها  لقاء  تأمل  إنها  الثالثاء 
األسبوع الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة 

لألمم المتحدة.
وقال الجبير في مجلس العالقات الخارجية في نيويورك 
مساء األربعاء ”أمر شائن من منظورنا أن تجلس دولة 
هناك وتلقي علينا محاضرات ومطالبات... نحن نطالب 
باإلفراج الفوري واالستقالل )إلقليم( كيبيك وبحقوق متساوية 
للكنديين من أصل هندي. ما هذا الذي تتحدثون عنه؟“.

وأضاف الجبير ”يمكنكم أن تنتقدونا بشأن حقوق اإلنسان 
أو حقوق المرأة... آخرون يفعلون ذلك وهذا حقكم. يمكنكم 
الجلوس والحديث عن هذا األمر لكن أن تطالبوا بإفراج 
فوري؟ ما هذا ... هل نحن جمهورية موز؟ هل تقبل أي 

دولة ذلك؟ ال ! نحن ال نقبل“.

إثر  وتفجرت األزمة 
انتقاد كندا العتقاالت 
بدوي  سمر  شملت 
في  البارزة  الناشطة 
الدفاع عن حقوق المرأة. 
وشقيقها رائف بدوي 
وهو مدون معروف 
بالسجن  يقضي حكما 
عشر سنوات وتعرض 
للجلد علنا لتعبيره عن 
على  معارضة  آراء 
وتحمل  االنترنت. 
زوجته وأطفاله الجنسية 
الكندية ويقيمون في كندا.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق اإلنسان إن حملة حكومية 
في األشهر القليلة الماضية استهدفت عددا من المدافعين 
عن حقوق المرأة شنوا حملة من أجل حق المرأة في قيادة 

السيارة ومن أجل إنهاء نظام والية الرجل في المملكة.
وقال الجبير ”ال نريد ان نكون كرة تتقاذفها أقدام السياسيين 
ابحثوا عن كرة أخرى  الكندية.  الداخلية  السياسة  في 
باالعتذار  للغاية. عليهم  األمر سهل  بها. إصالح  تلهون 

واإلقرار بالخطأ“.
وقالت فريالند يوم الثالثاء إن كندا لن تغير موقفها األساسي.

وأضافت ”كندا ستدافع دائما عن حقوق اإلنسان... نشعر 
بالتزام خاص تجاه النساء الالئي يناضلن من أجل حقوقهن 
في أنحاء العالم“. وتابعت ”كما نشعر بالتزام خاص تجاه 

األشخاص الذين تربطهم صلة شخصية بكندا“.
األسبوع  والسعودية في وقت سابق هذا  ألمانيا  واتفقت 
على إنهاء خالف دبلوماسي. ونشب الخالف في نوفمبر 
األلماني في  الخارجية  أدان وزير  الثاني عندما  تشرين 
ذلك الوقت زيجمار جابريل ”التهور“ في الشرق األوسط 
في تصريحات اعتبرت هجوما على السياسات السعودية 

خاصة في اليمن.

العام  القنصل  السفيرة/ أمل سالمة  السيدة   شاركت 
العربية في مونتريال وأعضاء  لجمهورية مصر 
القنصلية العامة في مونتريال يوم ٢5 سبتمبر ٢0١8 
، في ندوة تحت مسمي l’Egypte ésotérique مصر 
الجميلة ، نظمها مركز دراسات البحر االبيض المتوسط 
 Instiute D’etudes Mediteraneenes ،بمونتريال
De Montreal ، وشارك في التنظيم المكتب الثقافي 

المصري.
- رحب مدير مركز دراسات البحر المتوسط بمشاركة  
الفعالية، حيث تضمنت  بتلك  العام  القنصل  السيدة 
 Jean Ravez/الفعالية محاضرة للسيد األستاذ الدكتور
أستاذ المصريات في جامعة مونتريال، إذ تناول سرد 
المصريات، وتحدث عن  بعلم  الخاصة  للمصطلحات 
عمارة األهرامات ، واإلعجاز الهندسي الذي تم رصده 
في القياسات واألبعاد الخاصة بالمعابد المصرية القديمة 
، وأشار إلي تطور الرموز في اللغة الهيروغلوفية علي 

مدار التاريخ الفرعوني .
-أعقب المحاضرة عرض موسيقي للموسيقي الشرقية ،  
 Mozart“ تحت مسمي ،Nizar Tabcharani لفرقة

l’Egyptien” تضمن مقطوعات ألم كلثوم وعبد الوهاب 
وسيد درويش ، مما أضفي استحساناً لدي الحضور.

- يأتي هذا في إطار حرص القنصلية العامة الدائم علي 

الثقافية  الفعاليات  كافة  الفعالة في  التواجد والمشاركة 
لجمهورية  الوافدة  السياحة  المصرية وتشجيع حركة 

مصر العربية.

   قال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيجدور 
على  إسرائيل  إن  الخميس  يوم  ليبرمان 
الشطر  مع  معبر  فتح  استعداد إلعادة 
هضبة  من  سوريا  لسيطرة  الخاضع 
الجوالن بعد أن استعادت قوات الحكومة 
المنطقة من  تلك  السيطرة على  السورية 

المعارضة. مقاتلي 
لكن ليبرمان الذي كان يزور الشطر الذي 
تسيطر عليه إسرائيل من معبر القنيطرة 
يعتمد  المعبر  في  العمل  استئناف  إن  قال 

على سوريا.
وقال للصحفيين ”حقيقة أننا جئنا هنا إلى 
المتحدة بدأت  ألفا وأن قوات األمم  بوابة 
تعمل وتقوم بدوريات بمساعدة من الجيش 
اإلسرائيلي، تشير إلى أننا مستعدون إلعادة 

فتح المعبر“.
وكان ليبرمان يشير إلى قوة األمم المتحدة 

لمراقبة فض االشتباك، التي تعطل عملها 
في مراقبة منطقة منزوعة السالح أقيمت 
عام ١974 بين الشطر الذي تحتله إسرائيل 
السوري، بسبب  الجوالن والجانب  من 

الحرب األهلية السورية.
وقال ليبرمان ”في الوقت الراهن، الكرة 

في ملعب سوريا“.
وتراقب الشرطة العسكرية الروسية الجانب 
ليبرمان  القنيطرة حيث قال  السوري من 
إن الشرطة السورية ومسؤولي الجمارك 

موجودون أيضا.
وذكر ليبرمان أنه في السابق كانت حركة 
المرور عبر القنيطرة تتشكل باألساس من 
شحنات تدخل سوريا من التفاح الذي ينتجه 
المزارعون الدروز في الشطر الذي تسيطر 
عليه إسرائيل من الجوالن وعبور عرائس 

ألزواج من الجانبين على خط الهدنة.

ندوة قيمة حبضور السفرية سالمة حتت مسمى
L'Égypte ésotérique

العناصر اإلجرامية  إثنين من  قتل    
شديدة الخطورة بقرية المنصورية دائرة 
مركز شرطة دراو بمحافظة أسوان، 
قامت  أمنية مكبرة  إطار حملة  في  وذلك 
األمن  بقطاع  الجنائي  البحث  أجهزة  بها 
العام  بالتعاون مع إدارة البحث بمديرية 
و  المركزي،  األمن  أسوان وقوات  أمن 
تلك  أوكار  األمنية    الحملة  استهدفت 
فى  إجرامياً  نشاطاً  لمزاولتهما  العناصر 

والذخائر غير  النارية  باألسلحة  اإلتجار 
المرخصة والمواد المخدرة، كما تم فرض 

السيطرة بمنطقة سكنهم .
المتهمان  بادر  القوات  وحال وصول 
النارية  األعيرة  من  كثيفاً  وابالً  بإطالق 
تجاهها ، فبادلتهما على الفور بالمثل، تم 
إتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيال 
التى  النيابة  ، والعرض على  الواقعة 

باشرت التحقيق .

  قالت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( يوم الخميس إن السلطة الفلسطينية اعتقلت 
أثناء الليل العشرات من كوادرها وأنصارها في الضفة الغربية.

األربعاء  منذ مساء  السلطة  أجهزة  ”اقتحمت  الرسمي  الحركة على موقعها  وأضافت 
وحتى فجر اليوم الخميس عشرات المنازل الخاصة بنشطاء وأسرى محررين وعاثت 

في منازلهم فسادا واعتدت على الكثير منهم بالضرب“.
وأوضحت الحركة أن ”حملة االعتقاالت شملت أكثر من 67 أسيرا )محررا( وطالبا 

جامعيا... من مختلف مناطق الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها“.

وشككت األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة بعدد المعتقلين الذي قدمته حماس.
وقال اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم األجهزة األمنية لرويترز ”هذا الرقم )67( 
غير صحيح ونحن ليس لدينا أي اعتقاالت على خلفية االنتماء السياسي أو حرية الرأي“.
وأضاف أن ”مراكزنا مفتوحة أمام مؤسسات حقوق اإلنسان لتتفضل وترى أن جميع 

االعتقاالت التي نقوم بها تأتي في إطار القانون“.
في  العشرات من كوادرها واالعتداء عليهم  باعتقال  اتهمت حماس  فتح  كانت حركة 

قطاع غزة خالل األيام الماضية.

بقلم: تيماء الجيوش

أسبوع مساواة اجلندر يف كندا ... 
تذى به  كندا النموذج الذي يحُ

Canada as role model. Happy Gender
 Equality Week. 

التمييز ضد النساء، و عدم المساواة و 
العنف ضدهن الى جانب التغييب الكامل 
احياناً للفرص المتاحة للمرأة، هو  ظاهرة 
تمتد  على صعيد عدٍد كبير من الدول 
يقابلها مجموعة من الدول الديمقراطية  
التي قد منحت نسائها حقوقاً و حريات 
عديدة متناسقة و منسجمة مع تعهداتها 
التشريعية و احترام حقوق  الدولية و 
االنسان إال ان التحديات ال تزال تلقي 
بكاهلها في هذا المنحى او ذاك من حيث 
التطبيق  و تعيق من مسيرة المرأة نحو 

المساواة في عالمنا المعاصر. 
فالحكاية مختلفة  العربي  و في عالمنا 
الى حٍد ما حيث ال نزال نجد  التمييز 
واضحاً في القوانين المختلفة من قانون 
مدني الى جزائي الى احوال شخصية 
، و في السياسات  التشريعية ، و يعد 
المثال االبرز  قانوناً على هذا التمييز  و 
الذي نأخذه هنا منح األسباب التبريرية 
لجرائم  بعينها بل و عدم فرض عقوبة  
عليها بالرغم من انها جرائم عنف  ونعني 
بهذا هنا جرائم الشرف  ما دفع الباحثين 
و المهتمين السيما في في مجال حقوق 
االنسان إلى استنتاج أن المرأة و أوضاعها 
السياسية و االجتماعية و االقتصادية و 
السياسية و التشريعية هي من اهم  عقبات  
التنمية التي ال بد من التعامل معها. و 

مع بدء األلفية الثانية و ربما ابعد من ذلك 
بات لدى العديد من النساء العربيات رؤيا 
تتمثل بالوصول الى الشراكة الحقيقية و 
األصيلة للنساء على االصعدة السياسية 
و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و 
بما يتوائم مع العهود و المواثيق الدولية 
التي وقعت و صادقت عليها معظم الدول 
العربية و السيما العهد الدولي لحقوق 
االنسان و اتفاقية مناهضة العنف ضد 

المرأة....الخ.
وال بد من ان نذكر هنا ان النضال من 
اجل هذه الرؤية لم يكن خالياً من العنف 
العنف  التوغل في  و االضطهاد بل و 
الباحثات  النسويات و  الناشطات  ضد 
المرأة منعاً من  المتهمات بحقوق  و 
الوصول الى تحقيق أهدافهم و رؤيتهم  في 
الشراكة الحقيقية وزاد على ذلك ال سيما 
في األعوام الماضية  ظهور الجماعات 
الراديكالية المتطرفة التي مارست عنفاً 
ضد المرأة بشكٍل غير مسبوق و صادم 
ونجد من جراء هذا  قانونياً  و  انسانياً 
التطّرف وصول العنف  ضد المرأة الى 
ابسط  يتنافى مع  أقبح صوره و بشكٍل 
حقاً وال  القيم. كان مرعباً  المبادئ و 
يزال وجود هذه الممارسات المتطرفة 
التي دفعت بالنساء الى سوق النخاسة و 
العبودية و صور اخرى من االستغالل 
الجنسي و االجتماعي و االقتصادي و 
أكد في مواضع عديدة بحثية  لعل هذا 
و سياسية و اجتماعية  ان المرأة  في 
المسلحة تتحمل  النزاعات  الحرب و 
أوزارها مضاعفة و ما إعالن حماية 
إقرار دولي بهذا  النساء واألطفال إال 

الحمل الثقيل على كاهل المرأة.  
من يدرس تاريخ المرأة العربية سيجدها 
انها ال تقل جدارة من حيث قيادتها للتغيير 

الجذري  في مجتمعها و ما تحتاجه حقاً 
المرأة العربية و كبداية هو التغيير القانوني 
و بناء التشريع الحديث في البلدان العربية 
بما يتفق تماماً مع مساواة الجندر . بمعنى 
ان يكون  اولوية أساسية و هذا اول ما 
يبدأ يبدأ بالتغيير الدستوري . العديد منا 
كباحثين و عاملين في حقوق االنسان 
نعلم ان معظم الدول التي اعتمدت شرعة 
حقوق االنسان اللبنة االساسية لقوانينها و 
دساتيرها استندت الى مساواة الجندر و 
اكدته لما له من أهمية في حفظ  المواطنة 
الكرامة لدى الشرائح االجتماعية  و 
المختلفة. تبرز هنا كندا كدولة و نموذج 

لبقية الدول في هذا المضمار. 
ففي كندا وللمرة االولى تم االحتفاء 
بأسبوع مساواة الجندر و بالتعريف نجد 

ان مساواة الجندر هي:"
بين النوع أو مساواة جندرية )باإلنجليزية: 
Gender equality( هي المساواة بين 
األنواع االجتماعية المختلفة في الحقوق 
للنوع  التمييز وفقًا  والمعامالت وعدم 
الفرص  االجتماعي. وعليه ال تعتمد 
للنساء والرجال على كونهم  المتاحة 

ولدوا ذكوًرا أو اناثاً". )١(. 
أيلول ٢0١8 و في خطاٍب  و في ٢3 
مباشر من سعادة رئيس وزراء كندا 
جستين ترودو و وزيرة شؤون المرأة 
مريم منصف)٢( تم اعتباره اَي مساواة 
الجندر  فرصة للنظر فيما حققته كندا 
الذي يجب فعله  الشأن و ما  في هذا 
لفائدة المجتمع  الن مساواة الجندر هو 
بأكمله و ال يقتصر على شريحٍة بعينها.  
و كيف يمكن لمساواة الجندر ان تكون 
لمشاكل عدة ان كانت  اساسياً  مفتاحاً 
بيئية سياسية أم اقتصادية بل تكون أساساً 
البداعٍ اكثر و فرص عمل و االهم هو 
صناعة القرار و أضاف ترودو و "لدينا 
في كندا ١50 بليون سبب لنقوم بذلك ". 
ثم شرح كيف يمكن للطبقة الوسطى ان 
اقتصادية معينة  بتفعيل قطاعات  تقوم 
،اي الربط المباشر و الوثيق بين العامل 
الجندر و  االقتصادي االجتماعي  مع 
بإطار عالقة متكاملة ما بين  دور اليد 
العاملة و هذه القطاعات التي يجب ان 
تكون من المرونة لقبول و احتواء هذه 
اليد  العاملة و بهذا يستفيد المجتمع ككل 
ما يوضح عالقة جدلية و بامتياز . ثم 
الفردية  المسؤولية  عرج ترودو على 
و مساواة الجندر التي تتأتى من خالل 
جعلها اَي مساواة الجندر جزءاً اصيالً 

في حياة كل أسرة . 
ثم دعا ترودو الجميع للتفكير فيما يمكن 
من جعل  مساواة الجندر اقرب ألننا جميعاً 
نستطيع القيام بهذا التغيير . إذاً االقتصادي 
االجتماعي الثقافي كٌل يَْصب في مساٍر 
واحد مزيٍد من الحريات و المساواة و 
احترام حقوق االنسان . هكذا هي كندا 

دوماً رائدة ونموذجاً يُحتذى به. 
و لكم جميعاً  نساًء و رجاالً و أطفاالً شيباً 
و شباباً  في كندا و كل الوطن العربي 

أسبوع مساواة جندرة سعيدة. 
Happy Gender Equality 
Week.  

فرصة عظيمة لراغبي االستثمار المضمون
دعوة مفتوحة ألصحاب الحيثية المالية للمشاركة واالستثمار في مشروع انشاء جامعة دولية 
بمدينة برج العرب الجديدة في محافظة االسكندرية تتمتع الجامعة بتنوع كلياتها حيث تصل 
إلى أكثر من 10 كليات مع 6 مراكز بحثية متخصصة مع الصناعة وبمشاركة مباشرة مع 

أكبر ثالث جامعات في فلندا وثالث من أكبر جماعات الواليات المتحدة األمريكية.

لمزيد من المعلومات حول المشروع، 
الرجاء االتصال باألستاذ/ فريد زمكحل رئيس تحرير جريدة الرسالة

 514 961 0777



رئيس فنزويال يعلن يف األمم 
املتحدة استعداده للقاء ترمب

بريطانيا تبلغ إيران أنها لن تدع قضية 
موظفة اإلغاثة احملتجزة تهدأ

مقتل 40 عنصرا من 
تنظيم داعش بصحراء 

األنبار العراقية

    أعلن الرئيس الفنزويلي نيكوالس_
مادورو،أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة 
أنه مستعّد للقاء نظيره األميركي دونالد 
ترمب على الرغم من »االختالفات العميقة« 

التي تفصل بين البلدين.
وقال مادورو من على منبر األمم المتحدة 
في نيويورك: »أنا على استعداد ألن أصافح 
رئيس الواليات المتحدة، وأن أناقش معه 

خالفاتنا الثنائية ومشاكل منطقتنا«.
وأضاف في خطاب مطّول استغرق 50 
دقيقة، في حين أن الوقت المخّصص لكل 
رئيس دولة ال يزيد عن 15 دقيقة، أنه مستعد 
للقاء ترمب »على الرغم من »الخالفات 
العميقة« التي تباعد بين الواليات المتحدة 

وفنزويال.
وكان ترمب أعلن في وقت سابق األربعاء أن 

»جميع الخيارات« مطروحة على الطاولة 
بالنسبة إلى فنزويال، بما فيها األكثر »قوة«.
وصرح للصحافيين على هامش الجمعية 
العامة السنوية لألمم المتحدة في نيويورك 
بأّن »كّل الخيارات مطروحة على الطاولة 

بالنسبة إلى فنزويال«.
وكان الرئيس األميركي قال الثالثاء إن 
مادورو يمكن أن »يطيح به الجيش سريعاً 

إذا قّرر العسكريون القيام بذلك«.
وأعلنت الواليات المتحدة الثالثاء أيضا 
فرض عقوبات مالية جديدة على أربعة 
أفراد من المقربين من مادورو بينهم زوجته 
سيسيليا فلوريس ونائبته ديلسي رودريغيز.

واألربعاء رّدت كراكاس على ترمب متهمة 
إيّاه بالتشجيع على »تمّرد عسكري« في 

فنزويال.

    أعلن القيادي بالحشد الشعبي العراقي قطري العبيدي، 
مناطق  شهدتها  التي  العسكرية  العملية  انتهاء  الخميس،  يوم 
صحراء األنبار الغربية، التي تربط محافظتي نينوى وصالح 
من  عنصرا   40 مقتل  عن  أسفرت  أنها  إلى  مشيرا  الدين، 

تنظيم “داعش”.
العراقية،  “اإلخبارية”  لقناة  تصريحات  في  العبيدي،  وقال 
كافة  وعودة  أهدافها،  تحقيق  بعد  انتهت  األمنية  “الحملة  إن 
الوحدات العسكرية إلى مواقعها دون وقوع أي إصابات في 

صفوف القوات األمنية”.
وأضاف أن “القوات األمنية قتلت 40 داعشيا واعتقلت عددا 
من المطلوبين، وأبطلت مفعول العشرات من العبوات الناسفة، 
فضال عن االستيالء على أسلحة ومركبات مختلفة لداعش، فيما 
دمر طيران الجيش العراقي عشرات األنفاق السرية ومخابئ 
لألسلحة والذخائر”، موضحا أن الحملة األمنية حققت أهدافها.

يذكر أن القوات األمنية شرعت بعملية أمنية استباقية استهدفت 
صحراء األنبار الغربية الممتدة بين محافظتي نينوى وصالح 

الدين، وصوال إلى الشريط الحدودي مع سوريا.

الرئيس  أن  األمريكية  جورنال”  ستريت  “وول  صحيفة  ذكرت      
األمريكي دونالد ترامب سعى إلى حشد تأييد دولي بشأن موقفه الخاص 

بإيران، لكنه لم يجد سوى القليل من الدعم.
وأشارت الصحيفة إلى موقف أعضاء مجلس األمن الدولي من السياسة 
األمريكية تجاه إيران خالل الجلسة التي ترأسها ترامب الليلة الماضية، 
وأوضحت أن ترامب سعى لكسب التأييد الدولي لسياسته، لكن أعضاء 
المجلس تعهدوا باإلجماع على تأييد االتفاق النووي اإليراني الذي انسحبت 

منه الواليات المتحدة في مايو الماضي.
وقالت الصحيفة، في تقرير على موقعها اإللكتروني اليوم الخميس، إن 
ترامب من منصته مترأسا للمرة األولى جلسة مجلس األمن التابع لألمم 
المتحدة، استمع لألعضاء وهم يتعهدون باإلجماع بتأييد االتفاق النووي 
اإليراني المبرم عام 2015 ويمتدحونه باعتباره إنجازا للدبلوماسية الدولية.

وبدأ ترامب الجلسة قائال إن االتفاق النووي كان “بشعا” وأن النظام اإليراني 
“يصدر العنف واإلرهاب والفوضى”، داعيا أعضاء مجلس األمن، ومن 
بينهم بعض الحلفاء األوروبيين الرئيسيين لبالده، إلى االنضمام للواليات 

المتحدة في جهودها لعزل إيران.
غير أن قادة الدول ووزراء خارجيتها كانوا أبعد ما يكون عن الوقوف في 
صف الواليات المتحدة في موقفها بشأن السياسة تجاه إيران، بل رفضوها، 
كما لم يتفق أي من ممثلي الدول األعضاء في مجلس األمن مع ترامب.

جانبه  من  اإليراني حسن روحاني  الرئيس  أن  إلى  الصحيفة،  وأشارت 
علق على جلسة مجلس األمن في مؤتمر صحفي أمس قائال إنها أظهرت 
أن الواليات المتحدة هي من تقف بمفردها وليس إيران، وأكد أن بالده 

ستظل ملتزمة باالتفاق النووي.
وأضاف “ليست لدينا أي نية للدخول في حرب مع القوات األمريكية أو 

استهدافها في المنطقة، وال نرغب في تصعيد التوتر مع الواليات المتحدة 
ونود من الواليات المتحدة احترام القانون”.

ولفتت الصحيفة إلى أن مجلس األمن هو الهيئة الدولية الوحيدة القادرة 
على فرض عقوبات اقتصادية ملزمة ضد أي دولة، لذا يرى خبراء في 
شؤون العقوبات على إيران والسياسة األمريكية أن جلسة المجلس أبرزت 
المعركة الشاقة التي يواجهها ترامب فيما يخص نهجه الداعي إلى ممارسة 

أقصى ضغوط على إيران.
ونقلت عن داريل كيمبال المدير التنفيذي لرابطة الحد من التسلح -مجموعة 
مقرها واشنطن وأيدت االتفاق النووي اإليراني- قوله: “اعتقد أن ما شاهدناه 
في الجلسة هو توضيح لمدى العزلة التي أصبحت فيها إدارة ترامب فيما 
يتعلق بسياستها تجاه إيران وخاصة تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة 

)االسم الرسمي لالتفاق النووي اإليراني(”.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

كلمة الرئيس يف األمم 
املتحدة 

ُتلقي  السيسي  الرئيس  في عهد  دائماً  أن مصر    ال شك 
لديها  أن مصر  وتثبت  الدولية  المجتمعات  كل  في  بظاللها 
من الوعي ما هو يكفي إليجاد الحلول لمعالجة كل المشاكل 
نزاع  أي  في حل  للحوار  باللجوء  تؤمن  دائماً  الدولية وهي 
الرئيس  كلمة  استطاعت من خالل  داخلي ومصر  أو  دولي 
التي  القضايا  كل  في  ورأيها  رؤيتها  توضح  ان  السيسي 
تظهر على سطح السياسة وال شك أن مصر أصبح لديها من 
المتوازنة  بالدولة  توصف  دولة  ما جعلها  والخبرة  الحكمة 
التي ال تتدخل في شئون الدول األخرى أو تطمع في احتالل 
تذوقها من  بعد  بالسلم  تؤمن  فهي  االعتداء على جيرانها  أو 
أبنائها  خيرة  وخسارة  الحروب  لمرارة  السنين  عشرات 
مكافحة  دخلت حرب  كانت مصر  وإن  الحروب  لهذه  ثمناً 
الخسارة  تعد  ولم  الكثير  منه  فهي عانت  اإلرهاب مضطرة 
الخسارة  أصبحت  ولكن  فقط  األبرار  أبنائها  خسارة  منه 
أفقدتها  بشفقة  العالم  إليها  نظر  أن  بعد  الوطن  خسارة سمعة 
نتيجة  االقتصادية  ناهيك عن خسائرها  االحترام  من  كثير 
الحرب  هذه  دخلت  اليوم  أن مصر   . األسود  اإلرهاب  لهذا 
ألنها تريد أن تتقدم وكيف تتقدم ويد اإلرهاب تقتلع كل أسس 
التقدم فأخذت على نفسها عهداً أن تبني بيد وتحارب اإلرهاب 
بيٍد أخرى فخططت للعملية العسكرية الشاملة لسيناء 2018 
اإلرهاب وال شك  تماماً على  تقضي  حتى  وبحراً  وجواً  براً 
بؤر  على  تقضي  أن  فاستطاعت  ممتازة  نتائج  حققت  أنها 
إرهابية خطيرة لم تكن قد وصلت إليها من قبل وقضت على 
في  بالخطورة واإلجرام  يتسمون  الذين  اإلرهابيين  عشرات 
أشد صوره ولم تكن هذه الحرب بالسهلة حيث خسرت الكثير 
من أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة من أجل 
أن تبقى مصر وهامة مصر مرتفعة في السماء شامخة شموخ 
األهرامات منذ آالف السنين وكنت أتمنى في هذه المناسبة أن 
يعلن العالم وقوفه بجانب مصر في محاربتها لإلرهاب ليس 
تعلن  التي  المتحدة  الواليات  بالفعل وخصوصاً  إنما  بالكالم 
محاربتها لإلرهاب ثم نراها تقيم العالقات مع زعماء أياديهم 
مازالت ملوثة باإلرهاب أمثال األمير تميم والرئيس أردوغان 
وتستضيفهم على أراضيها بداًل من أن تفرض عليهم عقوبات 
اقتصادية أو عسكرية كما فعلت من قبل فى العراق وكوريا 
الشمالية  وتفعل اليوم مع إيران . أن الواليات المتحدة بقوتها 
ممكن أن تكون القاضي العادل بداًل من أن تجعل من نفسها  
الشرطي الذي يفرض سلطته وقوته عنوة ويتدخل في ما ال 
يعنيه وأنا على يقين إنها لو فعلت ذلك ستربح أكثر من مما 
تربحه اليوم . أن السالم يمكن أن يعم العالم واإلرهاب ممكن 

أن يختفي لو أرادت أمريكا هذا وخلصت نواياها . !
               youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 
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ترامب لألمريكيني: لوالي لقامت حرب عاملية والصني حترتم 
عقلي »الكبري جًدا«

وول سرتيت جورنال: ترامب سعى لكسب تأييد دولي حول إيران 
لكنه مل جيد سوى القليل

   قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب، أثناء مؤتمر 
صحفي عقده، مساء األربعاء، لمدة ساعة من الزمن، 
إنه يتمتع بعالقة جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم 
يونج أون، كما أوضح أن دولة الصين تحترمه بسبب 

»عقله الكبير جًدا جًدا«.
الكوري  الزعيم  عن  حديثه  في  »ترامب«  وأوضح 
الشمالي: »هو معجب بي وأنا معجب به، نحن متفاهمان، 
هو يريد عقد صفقة وأنا كذلك، إذا لم أنتخب لكنتم اآلن 
نفسه،  الشئ  قال  أوباما  )باراك(  الرئيس  في حرب، 
ماليين البشر، وليس آالف، كانوا سيقتلون، كان يمكن 
أن تكون حرًبا عالمية، الرئيس أوباما اعتقد أنه عليكم 
دخول حرب، تعلمون كم كان قريًبا من ضغط الزناد«.

ومن كوريا الشمالية إلى الصين، تحدث الرئيس األمريكي 
قائاًل: »إذا نظرتم إلى السيد )مايكل( بيلسبيري، رئيس 
كان ضيًفا  الصينية،  لالستراتيجيات  هادسون  معهد 
على برنامج جيد، لن أذكر اسم البرنامج، وكان يقول 

إن الصين لديها احترام كامل لدونالد ترامب ولعقل دونالد ترامب الكبير 
جًدا جًدا«. وعلق »ترامب« على ضحك الجمعية العمومية لألمم المتحدة 

قائاًل: »لم يضحكوا على كانوا يضحكون معي،  الثالثاء،  أثناء خطابه، 
كنا نفعل ذلك مًعا، حظينا بوقت جيد، هم يحترمون ما قمت به، الواليات 

المتحدة أصبحت تحترم مجدًدا«.

 Enjoy your time with us in our trip to space
while you still on earth

عالم : �ز واالس�ت لل��ج

www.galaxa.ca
www.spacexrestaurant.com

514 - 419-8739
INFO@GALAXA.CA
151 ST-CATHERINE E. MONTREAL (QC) H2X 1K8

استمتع معنا بتناول أشهى المأكوالت 
في أول مطعم يجوب بك في الفضاء 

وأنت على األرض

 Galaxa لراغبي االستثمار في سلسلة مطاعم  
 FRANCHISE  DISPONIBLE 

Watch “RESTAURANT GALAXA, 
FIRST SPACE THEMED RESTAURANT” on YouTube

https://youtu.be/VMHc949C0BI قال الجيش األمريكي، يوم الخميس، إن ما يربو على 
1100 مدني قتلوا في ضربات بقيادة الواليات المتحدة 
أن  منذ  العراق وسوريا  في  داعش  لتنظيم  أهداف  على 

بدأت العملية في 2014.
إنه  بيان  في  داعش  يقاتل مسحلي  الذي  التحالف  وقال 
حدد خالل شهر أغسطس أن 53 مدنيا إضافيا قتلوا دون 
منذ  األقل  مدنيا على   1114 إلى  اإلجمالي  ليصل  قصد 

أغسطس 2014.
والرقم الرسمي الذي أصدره الجيش األمريكي أقل كثيرا 
من أرقام المنظمات األخرى. وتقول جماعة أيرورز إن 

ما ال يقل 6575 مدنيا قتلوا في ضربات التحالف.

البنتاجون: املعركة 
بقيادة أمريكا ضد تنظيم 

داعش قتلت 1114 مدنيا

  قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس إنه أجرى محادثات 
صريحة للغاية مع نظيره اإليراني حول موظفة اإلغاثة البريطانية من أصل 
إيراني المحتجزة نازانين زغاري راتكليف، مضيفا أنه لن يدع الموضوع يهدأ.
وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت يتحدث في اجتماع بمجلس األمن في 

نيويورك يوم 23 أغسطس آب 2018. تصوير. لوكاس جاكسون - رويترز
وقال ”أجريت محادثات صريحة جدا مع وزير الخارجية اإليراني... وأوضحت 
بشدة أن سياستنا تجاه إيران لم تهدأ وأنه ستكون هناك عواقب إذا واصلوا التفكير 

في أن هذه أداة للدبلوماسية“.
وألقت إيران القبض على زغاري راتكليف، وهي مديرة مشروع في مؤسسة 
تومسون رويترز، في أبريل نيسان 2016 في مطار بطهران عندما كانت في 

طريق عودتها إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة عائلية.



(514) 961-0777      (450) 972-1414
elressala@videotron.ca   elressalanews@gmail.com

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

إلعالناتكم 

يف الرسـالة

سيكون لك يا بيّن وطن
      »عمي وطن إحنا ما عندنا.. وهللا ما عندنا وطن« هكذا أطلقها 
العراقية  باللهجة  الرابعة عشرة من عمره،  طفل عراقي صغير في 
المحببة، من خالل إحدى القنوات التلفزيونية العراقية المحلية، وسط 
المناظر حوله تعبر عن الخراب  سوق شعبي في بغداد، بينما كانت 
الذي أصاب هذه المدينة العريقة. قال إنه ما زال صغيرا، لكنه يشعر 
أنه ال يعيش في بلد. قال إن العراق كان عظيما، وإن أهله أخبروه أن 
بغداد كانت عظيمة وجميلة، فأين هذا اآلن؟ وأهل البصرة، ما ذنبهم 
أهل البصرة كي يشربوا مياها وسخة ذات رائحة قذرة؟ قال الصبي 
الصغير، وأضاف: »أبويه كان يقول لي إنهم كانوا عايشين، بعد كنا 
نقدر حتى بره نروح. ال أحد يحجي ويانا، ال أحد يتكلم ويانا. منّا لهنا 
ما نقدر نوصل وهللا. بغداد هّسه وين صايرة، بغداد شوفوا هالخرايب 
واالنفجارات. ما نقدر نطلع منّا لهنا، ما نقدر نستمتع بحياتنا، وأنا بعدني 
صغير وهللا مو حاس بالدنيا«. ثم يوجه حديثه للسياسيين قائال: »هسه 
أقول لهم: البرلمان خل يبوقون. عمي بوقوا، بس نريد نحس بوطن. إلى 
متى نحن نظل هيجي؟ عمي العراق كله طلع. عمي اشسووا ببغداد؟ هللا 
ينتقم من عندكم وهللا يا السياسيين. أنا بعدني صغير، بعدني ما شايف 
حياتي وهيجي شفتكم. حتى ماي فيه خير كفيلك هللا ما كو نشرب. وين 
كان العراق عمي، وين كان؟«. هكذا ختم الطفل حديثه العفوي قبل أن 
تنهمر دموعه. سأله المذيع وسط الحديث عن عمره، فأجاب إنه من 
مواليد عام 2004. هذا يعني أنه ُولَد بعد االحتالل األميركي للعراق بسنة 
واحدة. لم ير إال الخراب والدمار، ولم يسمع إال أصوات االنفجارات. 
هذا الطفل العراقي الصغير ال يمثل نفسه، وإنما يمثل جيال كامال من 
األطفال العرب، ُولَدوا وسط الدمار والخراب الذي حاق بعواصم ومدن 

عربية كانت ذات يوم عواصم الدول وحواضرها، ومراكز القرار.
نعم يا بني، كان العراق عظيما، وكانت بغداد جميلة، تماما كما أخبرك 
يقولوا لك من فعل هذا  لم  يا بني، لكنهم ربما  لم يكذبك أهلك  أهلك. 
بالعراق وعاصمته الجميلة. لم يقولوا لك إن المغامرات غير المحسوبة 
هي التي تؤدي إلى انهيار البلدان وزوال الحضارات ودمار المدن. 
كان العراق عظيما وكانت بغداد جميلة، وكانت اآلمال مزدهرة، تعد 
بنهضة وحضارة ال تقل عن تلك التي أسسها »بيت الحكمة« ببغداد، 
لكن التهور والحسابات الخاطئة قضت على تلك اآلمال ووأدتها في 
مهدها. خاض العراق على مدى سنوات ثماٍن حربا مع إيران قضت 
على األخضر واليابس، لكنها لم تمكن اإليرانيين من احتالل شبر واحد 
من أرض العراق. ثم كانت المأساة الكبرى عندما غزا العراق جارته 
العراق تحت  الكبير، ويصبح  ليبدأ بعدها االنهيار  الكويت،  العربية 
الحصار ثم االحتالل. ما عجز عن تحقيقه الفرس في حرب السنوات 
الثماني ُقّدم إليهم على طبق من ذهب بعد احتالل العراق. من يومها 
أصبح العراق نهبا لإليرانيين وأذنابهم وعمالئهم والالعقين ألحذيتهم. 
من يومها يا بني لم يعد العراق عراقا واحًدا كما كان، ال تعرف سنته 
من شيعته، وال مسلميه من مسيحييه ويهوده وإيزيدييه وصابئته، وال 
أكراده من عربه. من يومها أصبح العراق نهبا ألولئك الذي استباحوا 
ماله فصادروا ثرواته وأمواله وخيراته حتى خوت خزائنه. من يومها 
أصبح أهله ال يجدون ماًء نظيفا يشربونه، وهو الذي طالما تغنى شعراؤه 
بفراته ودجلته. من يومها لم يعد أهله يستطيعون االنتقال من حي إلى 
حي في مدنه دون أن يوقفهم حاجز هنا أو هناك، أو يحصد أرواحهم 
انفجار ال يعرفون من خطط له ونفذه. من يومها لم يعد العراق آمنا 
للساهرين  الذي طالما كانت شوارعه عامرة، وأنهاره مشرعة  وهو 
على ضفافها، يلوذ بها الخالن والعاشقون لألوطان. من يومها والعراق 
مقسوم بين سنة وشيعة ومسلمين ومسيحيين ويهود وإيزيديين وصابئة، 
يسعى كل أصحاب مذهب وديانة منهم إلى حماية نفسه من أخيه الذي 
كان. من يومها عاث أصحاب الضمائر الميتة فسادا فيه، فأصبح أهله 
فاسدا،  بائسا، ويتنفسون هواء  يشربون مياها آسنة، ويأكلون طعاما 
ويصرخون أمام الكاميرات وخلف المايكروفونات، فلعل صرختك هذه 
تصل إلى أولئك الذين حرموك أن تعيش حياتك، كي يشعروا بفداحة 

ما فعلوه بك وأقرانك، وما أظنهم سيفعلون.
أنت صغير يا بني على هذا الهم، لكنك كبير بهذه الروح التي تحملها 
في داخلك، وهذه الغيرة التي تتحدث بها عن وطنك، وهذا الوعي الذي 
يجعلك تنصرف عن اللعب، كما يفعل من هم في مثل سنك، لتنشغل 
بهموم وطنك. أمثالك هم الذين يعطوننا األمل بعودة العراق العظيم، 
ونهوض بغداد الجميلة، فاألوطان العظيمة تنهض بالشرفاء أمثالك، 
حتى لو كانوا صغارا، مهما فسد الكبار وأغرتهم طموحاتهم الشخصية 
ببيع أوطانهم للغرباء بدافع المال، أو العصبية المذهبية، أو التطلع إلى 
المناصب والوظائف العليا، فكم من صغير مثلك قدم  دروسا يعجز 
الكبار عن تقديمها، وكم من كبار مثلهم سقطوا في األوحال وباعوا 

أوطانهم من أجل حفنة من المال.
لقد كان العراق يا بني عظيما، وسيعود عظيما بأبنائه المخلصين أمثالك، 
وكانت بغداد جميلة وستبقى جميلة بكم أنتم الشرفاء من أهلها، حتى 
لو شوهت صورتها االنفجارات. سيكون لك يا بني وطن هو أجمل 

األوطان وأعظمها.
aliobaid4000@yahoo.com
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الرئيس السيسي يفتتح أعمال اجتماع جمموعة 
الـ »77 والصني« بنيويورك

  افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس 
أعمال االجتماع الـ 42 لوزراء خارجية مجموعة 
دول الـ”77 والصين” في نيويورك، على هامش 
اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة باألمم المتحدة .
واستعرض الرئيس السيسي في كلمته االفتتاحية – 
قبيل تسليم رئاسة المجموعة إلى فلسطين في دورتها 
القادمة- الدور المصري في دعم أنشطة المجموعة 
منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي، مما ساهم 
بشكل فعال في تعزيز مسيرة ودور المجموعة في 

إطار التعاون فيما بين دول الجنوب.
ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية كلمته 
بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والسيدة 
رئيسة الجمعية العامة، والسكرتير العام لألمم المتحدة، 
والسادة الوزراء والوفود، والحضور الكريم، وقال ” 
أسمحو لي بداية أن أرحب بكم، وأعلن افتتاح االجتماع 
الـ42 لوزراء خارجية مجموعة الـ77 ، وأثق أنه 
بتعاونكم ودعمكم سيكون بإمكان الدول األعضاء 
إنجاز المأمول من اجتماعنا اليوم ، ومطروح على 

سيادتكم جدول أعمال اجتماع اليوم.
وفيما يلي نص كلمة سيادته أمام االجتماع

السادة الزمالء،
السيد رئيس جمهورية مصر  فيما يلى نص كلمة 
العربية أمام االجتماع السنوي الـ42 لوزراء خارجية 

دول مجموعة الـ77:
“السيد الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين،

السيدة ماريا اسبينوزا، رئيسة الجمعية العامة،
السيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام األمم المتحدة،

السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الوفود،
االجتماع رفيع  في هذا  بكم  أرحب  أن  أود  بدايًة 
المستوى لمجموعة السبعة والسبعين التي تشرف 
مصر برئاستها هذا العام، وللمرة الثالثة في تاريخ 
المجموعة …. وبينما اضطلعت مصر بدور ريادي 
لتأسيس هذه المجموعة في منتصف عقد الستينيات من 
القرن الماضي، مازالت بعد نصف قرن من الزمان 
في طليعة الداعمين للحركة …. فمبادئ السياسة 
الخارجية المصرية تشمل تعزيز التعاون فيما بين 
دول الجنوب بهدف جعل النظام الدولي أكثر إنصافاً 
وعدالة، وأن تظل أولوية القضاء على الفقر بمثابة 
الهدف األسمى الذي تتجه إليه جهودنا المشتركة من 
أجل رفعة شأن اإلنسان والعبور بمواطنينا لتخطي 
منزلق العوز والحاجة إلى آفاق التنمية المستدامة 

القائمة على المساواة.
الحضور الكريم،

السياسية واالقتصادية والتقنية ذات  التحوالت  إن 
الوتيرة المتسارعة وتأثيرها على مختلف مناح الحياة 
تمثل منعطفاً مفصلياً ستكون لتبعاته أثار ستغير من 
نمط الحياة فى عالمنا المعاصر، وعلى دولنا وشعوبنا 
التي تمثل %80 من سكان هذا العالم، وأحد أهم أوجه 
هذه التحوالت هي “التكنولوجيا البازغة” وأثرها 

على فرص العمل …. في هذا السياق، نالحظ جميعاً 
المحمول من مجال  والهاتف  االنترنت  أتاحه  ما 
للتواصل ونمو التجارة وما ترتب عليهما من نشأة 
خدمات وفرص عمل جديدة، ولكننا نعي جميعاً أن 
النفاذ لتلك التقنيات – التي أضحت أساسية – ليس 
متساوياً، فضاًل عن أن النفاذ للتقنيات البازغة مثل 
يعد  والبيوتكنولوجي  والنانو  الذكاء االصطناعي 
أكثر صعوبة، وهو ما يطرح بضرورة التعامل مع 
الفجوة التكنولوجية القائمة فيما بين الشمال والجنوب 

من جهة وداخل الدولة الواحدة من جهة أخرى.
السيدات والسادة،

البازغة على تشغيل الشباب  التكنولوجيا  أثار  تأتي 
والقدرات اإلنتاجية كأحد أهم التحديات أمام الدول 
للشباب في  العمل  النامية حيث يمثل توفير فرص 
القطاعات اإلنتاجية تحدياً لغالبية الدول النامية خاصًة 
مع تنامى دور التكنولوجيا البازغة وآثرها على سوق 
العمل، ومن ثَم فإنه يتعين على المجموعة تحديد رؤية 
مشتركة إزاء تلك القضية بما يُمكن من تناولها بالمحافل 
الدولية المعنية بشكل يتسق مع مصالح الدول النامية، 
أخذاً في االعتبار التداعيات االقتصادية واالجتماعية 

للبطالة وخاصًة لفئة الشباب.
لذا، أولت الرئاسة المصرية للمجموعة خالل الفترة 
الماضية اهتماماً بموضوع التكنولوجيا البازغة وكيفية 
التنمية. وقد استهدف ذلك دفع  تسخيرها ألغراض 
المجموعة لمناقشة تلك الموضوعات والتعامل معها، 
فضاًل عن بحث سبل ضمان أال تستغل التكنولوجيا 
لترسيخ عدم المساواة بين الشعوب أو داخل المجتمعات، 
وإنما تساعد على تصحيح تلك االختالالت، بما يعاوننا 
جميعاً على تحقيق التنمية المستدامة لشعوبنا. وتأمل 
مصر في أن تستمر المجموعة خالل الفترة المقبلة 

في أن تولي أهمية خاصة بتلك الموضوعات.
إذاً، دعونا نتفق في هذا الصدد على أن ننطلق من 
أولوياتنا وما نحتاج إليه من تنمية في قطاعات أساسية 
كالصحة، والتعليم، والغذاء، والمياه والطاقة، بحيث 
نبحث سوياً في كيفية تشجيع التطبيقات التكنولوجية 
السابق  المجالت  في  الواقع  المؤثرة على أرض 
على  الحرص  كل  نحرص  أن  وينبغي  ذكرها. 
تفضيل تلك التقنيات التي توفر فرص عمل جديدة 
أن منهجاً  قائمة. والشك  تقضي على فرص  وال 
تعاونياً يقوم على تبادل الخبرات بين الدول النامية 
البحثية، وشركاتنا  بين مراكزنا  التعاون  وتيسير 
التنمية سيضمن  لمواجهة تحديات  أعمالنا  ورواد 
المستدامة،  التنمية  للتكنولوجيا ألغراض  تسخيراً 
العمل  لفرص  لطاقاتنا االنتاجية وتوفيراً  وتعزيزاً 

خاصة فيما بين الشباب.
الحضور الكريم،

مثلما قدمت مجموعتنا في السنوات الماضية إسهاماتها 
التي نتج عنها اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة 
في عام 2015 لخطة التنمية المستدامة 2030، بما 

تضمنته من أهداف وغايات طموحة وواسعة النطاق، 
تأكيداً على محورية التنمية وعلى ضرورة تعزيز 
جهود المجتمع الدولي نحو استكمال مسيرة األهداف 
اإلنمائية لأللفية وإنجاز ما لم يتحقق في إطارها، 
الـ77 مرة أخرى بزمام  فيجب أن تأخذ مجموعة 
المبادرة والتعاون مع الجهات الفاعلة األخرى للبدء 
في التناول المنهجي للتعامل مع قضايا التكنولوجيا 

البازغة في عالم ما بعد أجندة التنمية 2030.
المناخ  تغير  إلى قضية  أشير  أن  يفوتني  ال  كما 
تنفيذ  النامية في  الدول  يواجه  تحد  تمثله من  وما 
بصفتها  وتقوم مصر  المستدامة،  التنمية  أجندة 
رئيس مجموعة السبعة والسبعين بالتفاوض باسم 
الدول النامية خالل مؤتمر الدول األطراف الرابع 
لتغير  المتحدة اإلطارية  األمم  والعشرين التفاقية 
المناخ ونبذل مساعينا من أجل دفع الجهود الدولية 
لتنفيذ بنود اتفاقية باريس لتغير المناخ، خاصة تلك 
المتصلة بحشد موارد التمويل الالزمة لدعم جهود 
الدول النامية في مواجهة تحديات تغير المناخ، وبناء 
القدرات، ونقل التكنولوجيا. وأنوه هنا إلى استضافة 
مصر لمؤتمر الدول األطراف الرابع عشر التفاقية 
البيولوجي في مدينة “شرم  للتنوع  المتحدة  األمم 
الشيخ” في نوفمبر المقبل لتناول جهود تنفيذ أجندة 

التنمية المستدامة.
السيد والسادة،

لقد حرصنا خالل رئاستنا الحالية للمجموعة على 
التنموية  المنظومة  الرامية إلصالح  الجهود  دفع 
للمتطلبات  أكبر  بشكل  لالستجابة  المتحدة  لألمم 
أن  إال  األعضاء،  للدول  التنموية  واالحتياجات 
جهودنا المشتركة في العمل الجماعي الدولي نحو 
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لن تنجح سوى من 
الدولي  المناخ  التمويل الالزم وتهيئة  خالل توفير 
المالئم لتدفق الموارد الالزمة للتنمية وخاصًة للدول 
النامية، من خالل معالجة المشكالت الهيكلية القائمة 
بالمنظومة االقتصادية والمالية والتجارية العالمية، 
وهو ما ينسحب بطبيعة الحال على جهود التعامل 
مع تحديات التكنولوجيا البازغة وأثارها المختلفة.

السادة الحضور،
أعرب مجدداً عن خالص التقدير لجهودكم من أجل 
نصرة مبادئ مجموعة السبعة والسبعين، ودعمكم 
للرئاسة المصرية، وسنظل من جانبنا أوفياء للوعد 
وللمبادئ التي أسسناها سوياً وعملنا على تحقيقها 

على مدار خمسة عقود منذ إنشاء المجموعة.
وختاماً …. أهنئكم أخى الرئيس محمود عباس …. 
على تولي فلسطين لرئاسة مجموعة الـ77 خالل العام 
القادم، وأؤكد لكم أن مصر، وجميع الدول األعضاء 
بالمجموعة ستكون داعمة لكم ولرئاستكم، التي نثق 
في اضطالعكم بها بحكمة، واقتدار، ومسئولية تجاه 

مصالح كل الدول األعضاء.
شكرا.”.

بقلم: محمد منسي قنديل

بساط الريح

السيسي لنتنياهو : تسوية القضية الفلسطينية ختلق واقعا 
جديدا بالشرق األوسط

أعلن  القاهرة/ فرج جريس:   
البيت األبيض، اليوم األربعاء، أن 
السيدة األولى ميالنيا قرينة الرئيس 
األمريكى دونالد ترامب، ستزور 
مصر أوائل الشهر القادم، ضمن 
أيضا  أفريقية تشمل  إطار جولة 

غانا وماالوي وكينيا.
وأضاف بيان البيت األبيض -حسبما 
أمريكا( في  ذكر راديو )صوت 
نشرته باللغة اإلنجليزية- أن »ميالنيا 
ستزور الدول اإلفريقية األربع في 
إطار أول جولة خارجية تقوم بها 
بمفردها وذلك خالل األسبوع األول 

من شهر أكتوبر المقبل«.
أمريكا  »سيدة  البيان:  وتابع 

األولى سوف تركز خالل جولتها 
اإلفريقية القادمة على بحث سبل 
الرعاية لألمهات وحديثي  توفير 
المستشفيات وتعزيز  الوالدة في 

تعليم األطفال«.
كانت قرينة الرئيس األمريكى قد 
أقيم في  أعلنت في حفل استقبال 
وقت سابق في نيويورك على هامش 
أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
أن األول من أكتوبر سوف يمثل 
بداية جولتها في أربع دول إفريقية، 
وأنها ستسعى خالل هذه الجولة إلى 
تعزيز مبادرتها لتحسين أوضاع 
األطفال؛ وهي المبادرة التي تحمل 

اسم »كن أفضل«.

في  كرمة:  كلودين  القاهرة/   
المصرية  الحكومة  إطار حرص 
على حماية مصالح مواطنيها في 
الخارج والحفاظ على سالمتهم، 
نجحت وزارة الخارجية في إعادة 
78 مواطناً بسالم إلى أرض الوطن 
من ليبيا، وذلك بعد تلقي الوزارة 
إخطاراً من مكتب المنظمة الدولية 
للهجرة في تونس عبر مكتب المنظمة 
في القاهرة يفيد بإحتجاز ما يقرب 
من 115 مواطناً مصرياً لدخولهم 

بشكل غير شرعي إلى البالد.

وقد قامت وزارة الخارجية على 
الفور ببذل جهودها لتحديد أماكن 
بالتنسيق مع مكتب  المحتجزين، 
بالقاهرة  للهجرة  الدولية  المنظمة 
وكريمة  آمنة  عودة  لضمان 
للمواطنين المصريين إلى أرض 
اآلن  تم حتى  بأنه  علما  الوطن، 
من  تسيير عدة طائرات شارتر 
المواطنين  عودة  أجل  من  ليبيا 
خالل الشهرين األخيرين، ومازالت 
الجهود مستمرة لضمان عودة باقي 

المواطنين المحتجزين.

 القاهرة/ فرج جريس: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بمقر إقامته بنيويورك رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي 
ان اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية السالم، حيث أكد الرئيس 
السيسي أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني 
واإلسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية 
الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى 
الفلسطينية  للقضية  النهائية والعادلة  التسوية  ما ستسهم به 
في توفير واقع جديد بالشرق األوسط تنعم فيه جميع شعوب 

المنطقة باالستقرار واألمن والتنمية.
وأضاف راضي أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي أعرب من 
الهام في  لدور مصر  تقديره  اللقاء – عن  جانبه – خالل 
الشرق األوسط وجهودها في مكافحة اإلرهاب وإرساء دعائم 

االستقرار والسالم في المنطقة”.

شقة للبيع يف القاهرة
شقة 100 متر مربع في الدور الثالث 

)مصعد( بوسط البلد بمدينة القاهرة
المطلوب نهائي 80 ألف دوالر تصلح 
سكن أو مكتب تجاري أو عيادة لطبيب

لمزيد من المعلومات االتصال 
بالسيد يوسف فؤاد

438 989 1056

بقلم: علي عبيد الهاملي

وزارة اخلارجية تنجح يف إعادة جمموعة من املواطنني احملتجزين يف ليبيا

القديمة  األطرش  فريد  أغنية    
والشجية، عمرها 64 عاما، ظهرت 
فيلم  “آخر كدبة”، وقد كتبها  في 
واحد من أعظم شعراء العامية بيرم 
التونسي، وشاركته في الغناء مطربة 
تنال حظها  أن  كثيرا دون  عملت 
الشهرة هي “عصمت عبد العليم”، 
ورقصت عليها سامية جمال، التي 
كانت تعشق فريد وعرضت عليه 
كانت  ولكنه رفض ألنها  الزواج 
فالحة وهو أمير ال يليق به الزواج 
إال من اميرة مثله، ولذلك مات دون 
زواج، ورغم أن فريد كان مطربا 
حزينا بوجه عام إال أن هذه الفترة 
فتراته مرحا وابداعا،  أكثر  كانت 
ويبدو أن كثرة االفالم الغنائية الخفيفة 
كانت محاولة لتخفيف الواقع المرير، 
على المستوى الشخصي بعد موت 
اخته اسمهان، وعلى المستوى العام 
بعد هزيمة الجيوش العربية وضياع 
الشطر األكبر من فلسطين، األغنية 
جاءت كنوع من رد الفعل على هذه 
النكبة، لم يع العرب وقتها أن عالمهم 
قد تغير إلى األبد، ولن يقدر لهم أن 
يمتلكوا مصائرهم ويقرروا تاريخهم 
بعد ذلك، كانوا فقط فرحين بقرب 
األولى  البذور  وتكوين  استقاللهم 
والمدن  العربية،  الوطنية  للدولة 
التي كان يطوف بها البساط، كانت 
ماتزال غضة، لحمها مكشوف لسنابك 
والفرنسي  البريطاني  االحتالل 
العالم  أيضا، ولكن  الصهيوني  ثم 
العربي كان اكثر تماسكا وإحساسا 
فقد كان  باالرتباط عما هو اآلن، 
يعاني من محنة االحتالل المشتركة، 
ولم تكن الحروب العربية – العربية 
قد استعرت بهذا القدر من الشراسة، 
وسقط كل هذا العدد من الضحايا، 
وجاء بساط فريد األطرش في وقته 
المناسب، فهو مريح و” كله أمان 
وال البولمان” واألخير هو القطار 
السريع الذي كان قد دخل إلى مصر 
حديثا، ولم يكن يتعرض لقطع الطريق 
أو حوادث المزلقانات أو أن يحترق 
احد  اآلن  القطار  اصبح  بركابه، 
بؤر الخطر في حياتنا، وزادت أيام 
التعطل عن ايام العمل، لم يستخدم 
في رحلته  القطار  فريد األطرش 
للشام ألن اسرائيل كانت قد اوقفت 
نهائيا القطار الذي كان يعبر سيناء 
ويصل القاهرة بالقدس، وتجسدت 
والشام  بين مصر  البرية  القطيعة 
التي  الموحدة  الدولة  حلم  وضاع 
لحظة من  ذات  الصليبين  هزمت 

مجد غابر.
سوريا  إلى  أوال  البساط  رحل   
ولبنان، إلى كتلة جغرافية واحدة، 
أقوى  الدم  من  أواصر  تجمعها 
البلدين  الطبيعة، حدود  من وهاد 
غارقة اآلن في الدماء، تدور في 
بعض المدن السورية أشد المعارك 
شراسة في حرب األهل، ووصل 
األمر إلى أن ضحايا هذه المعارك 
اصبحوا أكثر بكثير ممن تساقطوا 
يعد  لم  الشام  نسيم  اسرائيل،  أمام 
شفاء األرواح كما يتغنى به فريد، 
المتعفنة  الجثث  رائحة  خليط من 
وحرائق ال تنطفئ وشكوك حول 
فسد  الكيمائية،  االسلحة  استخدام 
النسيم وماتت البهجة ودمرت المدن 
اهلها، حلب  بيد  الحبيبة  السورية 
التي كانت مدينة الطرب، ولها نمط 
غنائي خاص هو “القدود الحلبية” 
التي برع فيها صباح فخري، وعندما 
ذهب محمد عبد الوهاب للغناء في 
المدينة، وكان وقتها مطرب  هذه 
له  يسمحوا  لم  واألمراء،  الملوك 
بالغناء مباشرة، جعلوه يغني أوال 
في حفلة خاصة لم يحضرها سوى 
في  “السميعة”  أكبر  من  ثالثة 
حلب وعندما رضوا عنه سمحوا 
وكان  عام،  حفل  في  بالغناء  له 
نجاحه مدويا ألنه استطاع بذكائه 
ان يفهم ذوق أهلها في الغناء من 
خالل هؤالء “السميعة”، تحولت 
القدود الحلبية اآلن إلى صرخات 

استغاثة دون مغيث.
 ويواصل البساط الرحيل إلى بغداد، 
وهي ايضا تمر اآلن بلحظات تعيسة 
من تاريخها، فالسيارات المفخخة 
ال تتوقف، ينصبها غرماء الوطن 

من الشيعة والسنة لبعضهم البعض، 
رحل األمريكان وتركوا نار الفتنة 
مشتعلة، ال يستطيع فريد األطرش أن 
يهتف بنفس حماسه القديم: “نروح 
يا بساط على بغداد.. بالد خيرات 
بالد أمجاد”، فال أحد يدري من أين 
تأتي الضربة القادمة، وقد تسبب 
هذه  إذاعة  منع  في  المقطع   هذا 
االغنية في جميع وسائل االعالم 
مع  ازمتها  فترة  طوال  الكويتية 
نظام صدام حسين، وال أدري إن 
أم  اآلن  االفراج عنها  تم  قد  كان 
ال، ولكن من الصعب علينا  عدم 
التغني لبغداد، حتى وهي في هذه 
الحالة التي يرثى لها، “يا دجلة أنا 
عطشان ما اقدر ارتوي”، هكذا تقول 
األغنية، فقد تركنا نهرها عطشى 
وهو الذي روى ازهى أيام التاريخ، 
وقد قتلت منذ أيام واحدة من ملكات 
بالرصاص  رميا  العراق  جمال 
المكان  في  العيش  اختارت  ألنها 
الخاطئ، كانت “أم كلثوم” زائرة 
العهد  أيام  في  المدينة  لهذه  دائمة 
الملكي، في كل عام تأتي إليها لتقيم 
حفلة في قصر الملك لتصبح هي 
الحدث الفني لمدة عام ، وقد قابلت 
في الكويت أحد المعجبين القدامى 
مجموعة  يمتلك  كان  كلثوم،  ألم 
تسجيالتها كاملة من إذاعة بغداد 
التي  والمجالت  للجرائد  اضافة 
زيارتها،  وقت  في  تصدر  كانت 
نادرة  التسجيالت  هذه  واصبحت 
وال يوجد لها اصول في اي إذاعة 
الرجل من  وبنى  بغداد،  فيها  بما 
ومحصنة  مصفحة  غرفة  أجلها 
منه  الحريق، وعندما طلبت  ضد 
إذاعة الكويت بعض هذه التسجيالت 
أشترط أن يأتوا إليه وتتم التسجيالت 
بدقائق  إال  يسمح  ولم  عينيه  أمام 
محدودة، كان حريصا على كنزه 

كبخيل ايرلندي.
 ويقفز البساط من مشرق العرب 
إلى مغربهم، من بغداد إلى مراكش 
وتونس، ومراكش مازال يطلق على 
المغرب كله في اللغات األوربية، 
“بالد الحوت والغلة والزيتون”، 
كما في األغنية، ألنها اكبر البالد 
وهي  لألسماك،  انتاجا  العربية 
التي نقلت شجرة الزيتون لألندلس 
القديمة، ولكن الحديث عن تونس 
هو أجمل المقاطع في هذه األغنية، 
الشاعر  كبد  يحرق  إليها  فالحنين 
بيرم التونسي، خاصة وهو يتذكر 
في  تتجول  التي  البيض  غزالنها 
لم  الوادي،  وحلق  المرسى  مدن 
فالثورة  للغزالن،  أمان  يعد هناك 
التي أهدتنا بها تونس جاءت على 
الفن  نتوقع، تونس مدينة  غير ما 
والمهرجانات صعدت فيها القوى 
جاء  ولو  والغناء،  للفن  المعادية 
فريد إليها اآلن ببساط الريح ألصبح 
مطاردا، فهذه األنظمة أحرص ما 
تكون على قتل روح البهجة، عندما 
كنت في تونس منذ سنوات عرض 
الخالية”  فيلم “الوسادة  التلفزيون 
ربما للمرة المائة، ولدهشتي سهرت 
تتابعه، وكان هو  بأكملها  المدينة 
محور حديثها في الصباح، وقالت لي 
سيدة تونسية عندما احست بدهشتي: 
“انتم تعتقدون أن عبد الحليم حافظ 
قد مات بينما هو مازال حيا عندنا”.
يختم  أن  يجب  كان  النهاية   وفي 
“أنا  مصر،  في  رحلته  البساط 
يا  عليَّ  البعد  ولقيت  كثير  لّفيت 
مصر طويل”، المعنى نفسه الذي 
رافق “بيرم” في سنوات المنفى، 
خاصة واالزمة االقتصادية مازالت 
مستحكمة، لحسن الحظ لم تسقط  في 
فخ الحرب األهلية، وافلتت بمعجزة 
من القيضة الدينية، ولكنها مازالت 
السكاني  االنفجار  مخاطر  توجه 
واالدارة  المتواضعة  والموارد 
قد نصب  فخ  هناك  كأن  السيئة، 
بالحرية  حلمت  التي  المدن  لكل 
الكرامة،  واستعادة  واالستقالل 
بعد أن كانت تحكمها فيالق العسكر 
االجنبية اصبحت تتحكم فيها سندات 
الديون وقروض البنوك الدولية، لن 
يستطيع بساط الريح أن يحط في 
أي المدن العربية، فحتى اآلن ال 

يوجد له مكان آمن .

ميالنيا ترامب تزور مصر الشهر املقبل



   إن الطب في مصر القديمة كان له 
شأن عظيم كما كان لفنون الحكمة والكتابة 
الشفاء  أنهم مبتدعو فن  المصرية حيث 
ومكتشفو الطرق التي قام عليها العالم بعد 
ذلك في مبادئ الطب، ويكفيهم فخرا أنهم 
العالم والتي كانوا  أنشئوا أول جامعات 
يسمونها بيوت الحياة »بر عنخ«، وكان 
المصريون القدماء يعطون الطب بتعقل، فلم 
يكن ألحد أن يتدخل في غير ما تخصص 
كلمة  إن  أساتذة حتى  له وكانوا جميعا 
الكيمياء اشتقت من االسم   chemistry
القديم لمصر وهو kemi باللغة المصرية 
التحنيط في  القديمة. وأدت أن ممارسة 
إلى زيادة اإلبصار  أدت  القديمة  مصر 
ورؤية األطباء للجسم من الداخل وطبيعته 
ومحتوياته الداخلية فتفوقوا في هذا المجال 
عن الشعوب األخرى التي كانت تحرق 
الجثث أو تقوم بدفنها وكان التحنيط من أهم 
العوامل التي جعلت الفراعنة بارعين في 
الطب ومجاالته وتخصصاته، وإيمحوتب 
أله الطب عند الفراعنة وحسي رع أول 

طبيب أسنان في التاريخ. التشريح 
وكان المصريون القدماء اول من عرفوا 
الشرايين واألوردة  التشريح  من خالل 
وأطلقوا عليها لقب »ميتو« وعرفوا النبض 
وعبروا عنه بقولهم »أن القلب يتكلم عن 
الشرايين«، وتمكنوا من معرفة  طريق 
مواقع النبض المختلفة في الجسم وكيفية 
وأيضا  بالمرض  به وربطه  اإلحساس 
تمكنوا من إحصائه كما عرف الفراعنة 
كافة أجزاء الجسم الداخلية حتى وصلوا 
إلى الجهاز العصبي والربط بين الخاليا 
العصبية وأجزاء الجسم المتصلة بكل خلية 
واستغلوا هذا في تخدير األجزاء المتصلة 
بكل خلية وذلك بوخز هذه الخاليا بإبرة 
يكون من آثارها تنميل أو تخدير الجسم 
المتصل به وهذا ما يعرف في عصرنا 

الحالي باإلبر الصينية. 
الجراحة وطب اإلنسان

 أجروا أخطر العمليات الجراحية وأهمها 
عمليات الجراحة التعويضية فهم أول من 
أجروا عمليات زراعة األعضاء في هذا 
المجال، وكان حسي رع أول طبيب في 
التاريخ، وأول  مجال طب األسنان في 
عملية جراحة تعويضية في تاريخ طب 
المومياوات  إحدى  وبدراسة  األسنان. 
الفرعوني  الطبيب  إن  الفرعونية وجد 
بسلك  بربطهما  معا  سنتين  بتثبيت  قام 
إلى  إحدى األسنان  ذهبي وذلك إلعادة 
وهذا  السقوط  من  فيه  مكانها وحفظها 
ما نعرفه اآلن في الطب الحديث بإعادة 
الزرع وأيضا قاموا بعمليات لتصريف 
الخراريج وذلك بواسطة تربنه صغيرة 
في عظم الفك، هذا باإلضافة إلى ما ورد 
في برديه ايبرس في توصيته بحشو السنة 
بخليط من المال خيط والصمغ واستخدام 
المراهم في عالج تقيح اللثة والتي كانت 

تركب من اللبن والثلج والخروب الجاف 
بالنسبة  الجميز، هذا  واألنيسون وثمار 
التي قد يكون إجراءها  لزراعة األسنان 
لزراعة عضو  بالنسبة  عمليات بسيطة 
آخر حساس. ومن أهم البرديات في هذا 
التخصص بردية “إدوين سميث” ووجد 
بها نص يتعلق بكيفية إعادة مفصلي الفك 
التعامل مع  إلى مكانهما وكيفية  السفلى 
الحديثة  الطبية  المراجع  الحالة وتطابق 
أيضا  وتضم  الحاالت  هذه  عن عالج 
وصفات لتحضير غسول للفم وغرغرة، 
وعالج خراج األسنان واللثة، ووصفات 
حشو “مؤقت” وغيرها من الوصفات التي 
استخدمها الفراعنة قديما. الحقــن استخدم 

المصري القديم.
 الحقن

 وهي من اختراع الفراعنة وكان الكهنة 
السوائل  المحنطون يستعملونها إلدخال 
في الرأس وفى التجاويف الخاص بالجثة 
للبرديات أنهم استخدموا  وأثبت الدراسة 
الحقن الشرجية واقتبسها المصر من طائر 
ابى قردان الذي كان يأخذ الماء بمنقاره 

ويدفعه في مؤخرته في حالة اإلمساك. 
الخيوط الجراحية

 استخدموا الخيوط في عمليات الجراحة 
حتى يلتأم الجرح ويظهر هذا بوضوح في 
بطن إحدى المومياء وتظهر بها الفتحة التي 
يتم منها استخراج األحشاء الداخلية واغلقت 
بعد ذلك بالخيوط الجراحية وعندما يعود 
المتوفى بعد ذلك للحياة يكون سليم معافى 
فضال عن استخدام المشارط والكالبات 
الكي ولكل منها استخدام خاص  وآالت 
فعمل المصري القديم بنظام شديد وبحكمة 
كبيرة في هذا المجال الذي تميز به المصري 

القديم عن غيرة من الشعوب.
الختان 

 كان الختان عادة فرعونية لها طقوسها 
الدينية وكانت سبيل من سبل التطهير، إن 
الذين مارسوا الختان منذ أقدم العصور هم 
المصريين واآلشوريين، إما غير ذلك فقد 
عرفوه من المصريين )هيرودوت( وكانت 
الختان تجرى غالبا لألوالد في  عملية 
سن السادسة إلى سن الثانية عشر وكانت 
تجرى في المعابد وكان يقوم بها الكاهن 
ويدعى الكاهن المختن وكان ال تدخل في 

تخصصات الطبيب العادي. 
العيون 

الفراعنة على دراية كبيرة بأجزاء  كان 
العين الداخلية وكانوا يسمون الحدقة “الفتاة 
التي داخل العين” وهذا وهو اسمها في 
العصر الحديث حيث تسمى فتاة العين وتم 
العثور على عين صناعية لها كافة تفاصيل 
العيون الحقيقة وحتى الحافة كان لها نفس 
اتجاهات العين البشرية ومن المرجح أن 
قام  العين هي عين صناعية  تكون هذه 
العيون  الفراعنة بزراعتها مكان إحدى 

التي أصابها المرض.

  كلودين كرمة
بقلم : على أبودشيش 

المصرية اآلثار  خبير 

   اشتاق الى الزمن الجميل الذى كان يتسم بالرقى والجمال و 
السمو و النقاء والجدية وااللتزام والمرح والحب.

الى  اشتاق  بها،  فحيينا  فينا  عاشت  معانى  الى  أشتاق  نعم 
ميزت جيل مضى  اخالق  والى   ، حياة  عليها  بنيت  مبادئ 

..واحسراتاه....
انى ابحث عن علم ذو منفعة وال ضرر او اذى..ابحث عن حب 

يفيض من القلب كما تفيض المياه من الينوع دون حساب...
قلق واآلمان دون خوف..والبسمة دون  الراحة دون  اجد  اين 

حزن؟؟
التنعم بوسائل  فيها  التى ندعى   - األيام  هل هناك احد فى هذه 
التكنولوجى- يستشعر  بالتقدم  التى ال تحصى  ونسعد  الراحة 
ثابتة راسخة  فتبقى  بالسالم  النفس  تمأل  التى  الحقيقة  السعادة 
ال تهاب وال تخشي اى شئ وتبقى ثابتة بل وتسند من ضعف 

وتعين من ليس له معين..؟؟
االجابة بنعم ستكون مجاملة او وهم ننسجه بخيالنا حتى نعيش 
فى افق بعيد نكاد ال نراه ويصعب علينا ان نتحقق من وجوده..
لها  كالعملة  وأصبحت  مغلوطة..  باتت  المشاعر  لألسف 
وجهان..فنرى ان الحب يمتزج معه الكره والضحكة معها دمعة 

والثقة ال تخلو من الشك. 
النفس  فتضطرب  االفكار   ترتبك  المشاعر   اختالط  ومع 
بل  به  والمحيطين  باإلنسان  فقط  ليس  قائما  الصراع  ويصبح 
بينه وبين نفسه ايضا ؛ فلم يعد يستطيع ان يجزم بشكل قاطع 
ان كان يريد هذا ويرفضه او انه يريد االقتراب ام يفضل البعد 

والهجران
يد اإلحجام..هل هو  ير  ام  يريد االستمرار فى مجاله  او هل 

راض عن حياته ام مستاء..هل يبغى التغير ام الثبات..
نفسه، وبينه وبين  بين وبين  ونرى االنسان يعيش فى صراع 
مجتمعه فال يعود ذلك عليه بالخير من اى جهة ؛ فيرتبك تفكيره 
وتهتز مالمح شخصيته فال يأمن له من يتعامل معه فيزيد .ذلك 
ان نشبهها  لنا  يتثنى  او  فيها  ندور  دائرة  من االمر سوأ..فهى 
آمن  او طريق  العقل عن مخرج  فيها  يبحث  التى  بالمتاهة 
انه مازال يوجد  النفس االمل  يبعث فى  للخروج محققا نجاحا 
هناك محاوالت تبؤ بالنجاح ولو على المستوى الشخصى وان 
كان ذلك يحتاج الكثير من الوقت حتى ينتقل من الشخص ذاته 

الى المحيطين به..
اشتاق ايضا الى الجمال بكل معانيه..الجمال الخارجى والداخلى 
الداخلى هو  والتأنق والجمال  الهندام  الخارجى هو  ..فالجمال 
االفكار  وانتقاء  النفس  وتعفف  الذهن  وارتقاء  الروح  صفاء 
والمروءة  واللين  التعامل  فى  والبساطة  بالمشاعر  والرقى 
المئات من  نسرد  ان  والتعقل ونستطيع  الشجاعة والصبر  و 
االنسانية  النفس  بها  تتزين  ان  يمكن  التى  الحميدة  الصفات 
فتظهر جليا فى العيون وتصبح عيوننا جميلة ، نظراتها ثاقبة 

وصادقة تتميز بالذكاء و تخلو من الخبث والدهاء والشر.

فال يضع  فى كل من حوله  يراه  ان  يسعى  للجمال  فالعاشق 
عيوبهم امام عينه ويهاجمهم وقد يصل االمر الى اإلضرار بهم 
..فالذكى  فيمدحهم ويكسب ودهم   الحميدة  الخصال  ..انما يره 
الناس  بقدر االمكان يسالم جميع  هو من يكثر من اصدقاؤه و 
فال يكون هناك اعداء له فينعم واياهم بنوع من السالم الذى ينبذ 

العنف ويندد به ويقينا شر عواقبه.
وايضا يجب ان نرى الجمال فى كل ما يحيط بنا من امكنة سواء 
فى بيوتنا او شوارعنا ..فيلزم علينا ان نحافظ على جمال بيئتنا 
ونحميها ..فكم تسر العين وتبتهج النفس برؤية الطبيعة الخالبة 

كما خلقها هللا سبحانه وتعالى بدون تلوث ..  
فكم من القوانين تشرع لحماية الفرد والبيئة ولكن الى وقتنا هذا 
ال نزال نعانى من نقص فى هذان المجاالن .فالكثير من الشعوب 
مازال يعانى افراد مجتمعها من الفقر والذل والمرض والتميز 
بأدنى حقوقهم فى  يتمتعون  الدينى وال  العنصرى واالضطهاد 
التعليم والعالج والزال ما يتقاضون ما يأمن لهم العيش الكريم

ويمنحهم نوع من االكتفاء الذاتى وعزة النفس.
القاء  بسبب  البيئة  االعتداء على  يستمر وبوضوح  وأيضا 

المخلفات باختالف انواعها فى البر والبحر والنهر!!!
وإذا اردنا ان نكون علي قدر من المسئولية فيجب ان نتخذ 
خطوات ايجابية ضد التلوث السمعى والبصرى الذى يعود 
االنسان وبالتالى يظهر جليا فى ردود  نفيسة  بالسلب على 
النفس وهو ال  له ان يكون مبتسما وراضى  ..فكيف  افعاله 
اقصد   - المؤذيات  اماكن خالية من  ان يخطو فى  يستطيع 
الكالب الضالة والخطرة فى بعض األحيان.. وأيضا القمامة 
التى تعكر صوفه وتكون سببا مباشرا فى مرضه وأوالده 
بقواعد  االلتزام  لعدم  نتيجة  االنتقال  ناهيك عن صعوبة    -
المرور  والطرق الغير ممهدة وذلك يكون سببا مباشرا فى 

حوادث الطرق مما بهدد امنه.
الفرد محروم حتى  .. فأصبح  الهواء  تلوث  وماذا قول عن 
الكافية  بنسبة االكسجين  الذى   النقى  الهواء   استنشاق  من 

لصحة ذهنه وبدنه.
آمنا فى وطنه معززا مكرما مدام  ان يعيش  اليس لإلنسان 
اعباء  ما عليه من ضرائب ويتحمل  بواجباته ويسدد  يقوم 
يعيش  ان  االنسان   الظلم - وضد حقوق  الغالء..اليس من 

ذليال على ارضه.
استغالل  فى  ايضا  انما  االستعمار  فى  فقط  ليست  فالمذلة 
المواقف لمصلحة البعض على حساب اآلخر .. وان بنصف 

واحد رغم ادانته و يحكم على آخر رغم براءته.
وفى النهاية احب ان اذكركم بانى كنت عن الجمال اتحدث 
تكتمل  ال  وانه  كثيرة  للجمال وجوه  ان  معى  تتفقون  فال 
الصورة إال وأصبحت بكل تفاصليها تعبر عن سعادة اسمى 

ما فى هذه الحياة وهو االنسان. 

هرطقات سياسية
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الفراعنة والطب 
والعقاقري

اشتاق اىل ......
ترامب واألعدقاء

  نستأنف اليوم ما بدأناه في العدد الماضي 
بالحديث عن سيد البيت األبيض وطريقة إتخاذه 
المراقبون ألدائه وعالقاته  القرارت وتقييم 

بالحلفاء وبقية دول العالم. 
منذ اليوم األول لدخوله البيت 
بدأ  بقليل  بعده  أو  األبيض 
بالهجوم على  أشبه  بانتقاد 
أقرب حلفاء بالده عبر المحيط 
الشمالية  األطلسي وجارته 
كندا. اشتركوا جميعهم بتهمة 
المتحده  الواليات  إستغالل 
مادياً وعسكرياً وطالبهم بزيادة 
الدفاعية وطالب  ميزانياتهم 
ألمانيا بدفع مبلغ ٣٥٠ مليار 
دوالر قيمة فاتورة الدفاع عنها. 
كما كان همه األول القضاء 
سلفه  إنجازات  على جميع 

أوباما. هاجم  الرئيس باراك 
ولم  والصحافة  الصحفيين 
إلى جانبه سوى محطة  يبق 
تنقلب عليه من  التي  فوكس 

وقت آلخر. 
لم يسبق لرئيس أميريكي أن أدلى بتصريحات 
أو أقوال عبر تغريدات ينشرها صباحاً من 
غرفة نومه قبل مغادرة سريره كما فعل ويفعل 
هو. أحصى المراقبون أنه خالل ٥٨٨ يوماً 
بما معدله  أدلى  بالبيت األبيض  من وجوده 

٧,٣ تصريحاً أو نبأً كاذباً باليوم الواحد. 
اهتمامه  بعدم  يُدهش مستشاروه ومعاونوه 
باألمور الخطيرة. انسحب من اإلتفاق النووي 
اإليراني دون أخذ رأي مستشاريه ضارباً 
عرض الحائط بتوقيع حلفائه بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا باإلشتراك مع الصين وروسيا. ويقال 
على ذمة الرواة أنه فعل ذلك بعد تلقيه رسالة 
بهذا المضمون من رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

بينيامين نيتينياهو. 
تصاعدت في عهده جرائم الكراهية والعنصرية 
الجنوبيين  واألميريكيين  األفريقيين  ضد 
األسلحة  انتشار  بعد  األخرى  والجنسيات 
الالجئين  الثانوية. ترك  المدارس  حتى في 
إنسانية غير  المكسيك بظروف  على حدود 
مقبولة وفصل األطفال عن آبائهم وأمهاتهم 
البلدين  بين  يفصل  جدار  بناء  إلى  ودعا 
بأنه جدار عنصري شبيه  مايقال عنه  أقل 
بينها  إسرائيل  تبنيها  التي  الفصل  بجدران 
وبين األراضي الفلسطينية المحتلة، وحديثاً 
نصح إسبانيا ببناء جدار مشابه في صحراء 

صحارى إليقاف موجات الهجرة األفريقية 
باتجاه أوروپا. 

فرض ضرائب جديدة على الفوالذ واأللومنيوم 
بنسبة تراوحت  المستورده 
إلى ٢٥٪  وحديثاً  من ١٠ 
فرض ضريبة على بضائع 
مستورده من الصين بمبلغ 
مليار دوالر تعهدت   ٢٠٠
مماثله.  بإجراءات  بالرد 
قرارته  أشعلت  باختصار 
حرباً تجارية دولية ستنعكس 
تأثيراتها على العالم بأسره.  
صدر حتى اآلن أربعة كتب 
عن أدائه، أهمها كتاب بوب 
وودوورد الصحفي المخضرم 
الذي كشف فضيحة ووترغيت 
الرئيس  بعهد  أودت  التي 
نيكسون.  األسبق ريتشارد 
“خوف:  الكتاب  عنوان 
ترامپ في البيت األبيض.” 
يبدو أن أغلب محتوياته تم 
نقلها عن مسؤولين قريبين 

جداً من دائرة الرئيس المغلقة. 
الرئيس طلب من وزير  أن  فيه  أهم ماجاء 
دفاعه جيمس ماتيس اغتيال الرئيس السوري 
باألسلحة  بالهجوم  اتهامه  بعد  األسد  بشار 
الكيميائية على خان شيخون في نيسان/أبريل 
٢٠١٧.  أما الرعب الفعلي فقد وقع عندما 
خط مشروع رسالة موجهه إلى وزارة الدفاع 
يطلب فيها سحب عائالت الجنود األميريكيين 
الجنوبية ألن وصول مضمونها  من كوريا 
إلى كوريا الشمالية سيؤكد أن الحرب عليها 

واقعه، ال محاله.  
يصفه معاونوه بأن مداركه ال تتعدى مدارك 
طالب في الصف الخامس أو السادس اإلبتدائي 
وآخر يصفه بالغبي وآخر يقول بأنه يسحب 
بعض الوثائق من مكتبه ويخفيها خوفاً من 
توقيعها الذي قد يتسبب بأزمة داخلية أو دولية. 
سأكتفي بهذا القدر ألنه ال يزال هناك الكثير 
لذكره ولكنه باختصار يعيش بكابوس في البيت 
األبيض لعدم وقوف أحد إلى جانبه ويتوقع 
المراقبون أن يفقد الجمهوريون األكثرية في 
مجلسي النواب )الكونغرس( والشيوخ بسببه 
وذلك في اإلنتخابات النصفية التي ستجري 
القادم.   يضاف  الثاني/نوڤمبر  في تشرين 
إلى ذلك أن تهديد عزله سيبقى دائماً السيف 

المسلط فوق رأسه.  

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

ه��������ي ق�����ص�����ي�����دت�����ي ه��������ي ح���ب���ي���ب���ت���ي                  

ح�����ب�����ر ق����ل����م����ي م�������ن ع�������ذوب�������ة دم�����ي                

وم�������ك�������ان ع����ش����ق����ه����ا ل�����ي�����س ب����ع����ي����داً                  

س������أت������رج������م أغ�����ن�����ي�����ة ط�����ي�����ر ع����ان����ق                 

وأُداع����������������ب ذك������ري������ات������ي ك����ال����ف����راش               

وح������ي������ن س�����أل�����ق�����اه�����ا س�����أن�����ادي�����ه�����ا                    

وف�����������ي ج�������م�������ال ع����ي����ن����ي����ه����ا ف������أن                     

ف����م����ن ت�����ك�����ون ت����ل����ك ال�������م�������رأة ال���ت���ي                

ه������ي ع����ش����ق ع�����م�����ري ه������ي أغ���ن���ي���ت���ي             

إن���ه���ا ت�����وأم روح�����ي وم��ل��ه��م��ت��ي ب���ا ح���دود      

إن�������ه�������ا ف��������ي ع������ي������ون������ي ك�����ال�����ن�����ور 

ف����إن����ي دائ�����م�����اً أن����ادي����ه����ا وم�����ا أج��م��ل��ه��ا             

ف���ل���ت���ع���ل���م ال�����دن�����ي�����ا ب������أن������ي أح���ب���ه���ا                    

ف����ه����ل أن��������ا م����ج����ن����ون ب����ه����ا ك����ث����ي����راً                  

م��ع��ي               ق���ل���ب���ه���ا  ألن  ب���ي���ن���ن���ا  ف�������رق  ف�����ا 

أق�����رأه�����ا   ذاك�������رت�������ي  ف������ي  دائ�������م�������اً   

ل���ه���ا   م�������ره�������ون  ك����ت����اب����ت����ي  وورق 

م�����ن ه����ن����ا ق���ل���ب���ه���ا وإن��������ي م����ت����ي����ُم ب��ه��ا  

زرق�������������ة ال������س������م������اء م��������ن أج����ل����ه����ا  

ك������ي أط�����ي�����ر ب�����ع�����ي�����داً أف�����ت�����ش ع��ن��ه��ا  

س�����أط�����ارده�����ا ك����ال����ظ����ل إلن������ي أع��ش��ق��ه��ا  

لها   ش��ع��ر  دي����وان  أص��ب��ح��ت  ق��ص��ائ��دي  ج��م��ي��ع 

س��ك��ن��ت ك���ي���ان���ي وع����ش����ُت دائ����م����اً أح��ب��ه��ا  

ال����ت����ي ع���ش���ق���ت���ه���ا وس����ح����رن����ي ص����داه����ا 

إن���ه���ا ف���رح���ت���ي وأب���ت���س���ام���ت���ي ح���ي���ن أراه����ا  

وأي������ن������م������ا ك�����ن�����ت أن���������ا أخ����اط����ب����ه����ا  

أج���ل���ه���ا   م������ن  إال  ع����ش����ت  م������ا  وأن����������ا 

س�������واه�������ا   إالّ  أت�������م�������ن�������ى  وال 

ج���ن���ون���ه���ا   أه�����دت�����ن�����ي  ال�����ت�����ي  ه������ي  أم 

وق���ل���ب���ي ل���ي���س ب���ع���ي���داً ع��ن��ه��ا إلن�����ه م��ع��ه��ا 

م����ت����ى َس����َت����ْع����رف����ي����ن َك��������ْم أه��������واِك
خ�����ب�����أُت ع����ن����ِك ل����وع����ت����ي أع�����وام�����اً
َم����أت����ن����ي ف�����ي ُب�������ع�������ِدِك أش����ج����ان����اً
ف���ي���اٌض وال�����ه�����وى  اش���ت���ي���اق���ي  زاد 
ي�����ا غ���اي���ت���ي ظ���م���ئ���ُت م�����ن ح����رم����اٍن
أح����ام����ي ف������ي  أراِك  ل����ط����ال����م����ا 
أص���ح���و وق�����د غ����دوِت����ي ف����ي أف���ك���اري
ع��ْق��ل��ي  ف����ي  أرى  م��ه��م��ا  ال���ت���ي  أن������ِت 
أح������ب������ك أق������ول������ه������ا م��������ن ق���ل���ب���ي
ف����ل����ي����س غ�������ي�������ُرِك ت��������رى ع����ي����ن����اَي
أن�����ِت ب�����دي�����ًا  ع�����ن�����ِك  أرت�����ض�����ي  ال 
ف�����ك�����لُّ م������ا ع����ل����ي����ِك ي���س���ت���ه���وي���ن���ي
ك���ت���م���اٍن ع���ل���ى  أق�������وى  ال  أض����ح����ي����ُت 
ب���ال���ش���ك���وى أب�����������وَح  أْن  أخ���������اف 
ف����ب����ي����ن����ن����ا ك������ح������اج������ٍز م�������ْس�������دوٍد
أْس�����������راْر ح���ب���ي ِم�����ْل�����ُؤه�����ا ن���ج���واي���ا
أْح�����������اُم ن���ف���س���ي ك���ل���ه���ا ُت���غ���ري���ن���ي
إل������ه������اُم ش�����ع�����ري أس���ت���ق���ي���ه م���ن���ِك
أل������ت������اُع وج���������داً م�����ن س����ن����ا خ����دي����ِك
ف��ي��ه م����ا  أدري  ل���س���ُت  َق��������واٍم  وم�����ن 
أرن����������و إل������ي������ِك ُك�����لَّ�����م�����ا أق����ب����ل����ِت
ال���ط���اغ���ي ال����غ����ل����ي����َل  أروي  ح����ت����ى 
ث����ي����اب����ِك ب���������دْت ب�������ِك م�����ن ع��ش��ق��ي
ف���م���ن ُي���س���اق���ي���ن���ي وأن��������ا ع���ط���ش���اُن
وم�������اذا ُي����ج����دي وال�����ج�����وى أض���ن���ان���ي
م����ا ب����ي س�����وى ال���خ���ي���ال ت��س��ت��رض��ي��ن��ي
ت����واع����دي����ن����ي ف������ي ل������ق������اٍء ي����وم����اً
أْس����ع����ى إل����ي����ِك ف����ي اش����ت����ي����اٍق م��ن��ِك
ف���ت���ن���ظ���ري���ن ل����ي ب����أل����ح����اٍظ ن���اع���س���اٍت
وَت����ْه����م����س����ي����ن ل�����ي ب�����ص�����وٍت ح�����اٍن
آه�������ات�������ِك ت������ْن������س������اُب ف������ي أذن������ي
وي���م���ض���ي وق�������ٌت وْج������ُدن������ا ي���ن���س���اُه
ال����وج����ِه م���س���اح���ي���ق  أرى  وأس�����ت�����وى 
ي����ِك خ����دَّ ع����ل����ى  ل����وُن����ه����ا  ذاَب  ق�����د 
����ْت أص���ب���اُغ���ُه ����ف����اِه ج����فَّ وأْح����م����ُر ال����ّشِ
واْن�������ف�������كَّ ش�����ع�����رِك ع����ل����ى ك���ت���ف���ي���ِك
وَه���������ْدَه���������دْت أن�������اُت�������ِك رْم����ش����ي����ِك
ف����ه����ْل خ����ي����اُل ال����ِع����ش����ِق ي��ك��ف��ي��ن��ي ال

وَك���������ْم ب�����ي ش��������وٌق إل������ى َم���������رواِك
َم�����رع�����اِك إل������ى  أه����ف����و  أزْل  ول������م 
وي�����ق�����وى وج��������دي ع����ن����دم����ا أل����ق����اِك
إدراِك ب������ا  َن�������َم�������ْت  وَغ�����ل�����ت�����ي 
وس���ي���ل���ت���ي َت����ْص����ب����و إل�������ى رؤي��������اِك
وف�������ي ال�����ن�����ه�����اِر ن���ف���س���ي َت����غ����ش����اِك
وغ����ف����وت����ي ع����ل����ى ه����������واِك ال��������ذاِك
وف������ي ال����ن����س����اء أن�������ِت م�����ن أه�������واِك
ي���ن���س���اِك وال  ي�����ك�����ذْب  ل�����م  وال����ق����ل����ُب 
ول���ي���س ف����ي ال�����وج�����دان م����ن ض���اه���اِك
ال�����ب�����دي�����ُل ي���ك���ف���ي���ن���ي ب�����ه ف�����ح�����واِك
م�����ن أْس������ف������ِل ال������ق������ّدِ إل������ى أع������اِك
م����ث����واِك ع�����ن  ال����ص����ب����َر  أط�����ي�����ُق  وال 
أْخ�����ش�����اِك ك�����م  آه  ب����ْت����ن����ي  ع����ذَّ ح���ت���ى 
م�����ن ْه�����ه�����ره ع�����ن م�����رف�����أي أق���ص���اك
ن����ج����واِك أرى  ي�����وم�����اً  ل���ي���ت���ن���ي  ي�����ا 
ِك إالَّ ب������ه  م������ا  ق����ل����ب����ي  إي������م������ان 
ي����ط����غ����اِك زاُدُه  ح����ن����ي����ن  وم��������ن 
وم��������ن ش������ف������اٍه ط����ي����ُب����ه����ا زك��������اِك
أْدراِك وم�������ا  أّغ�������وان�������ي  ح����ت����ى 
ف�����ي خ���ف���ي���ة أي������ن ان���ث���ن���ي َم�����ْج�����راِك
ريَّ����������اِك م������ن  إال  وي  ي�����������رَّ ول��������ن 
����ل����ِت����ه����ا أغ������راُه������م������ا ن������ْه������داِك ج����مَّ
ك���������م ت��������روق��������ن��������ي ُس�������ق�������ي�������اِك
َي�����ْس�����اِك وال  م������أس������وٌر  وال����ق����ل����ُب 
أخ��������اُل ف���ي���ه ال������ُق������رَب م����ن م���ن���ح���اِك
ت���������ذوُق م�����ن ه�����وان�����ا م�����ا أرض��������اِك
وأْس������ب������ُق ال����ُخ����ط����ى إل������ى َم����ْس����ع����اِك
وت�����ْس�����ت�����وي�����َن ف������ي ح����ن����ي����ٍن ح������اِك
ف�����ي ب�����ح�����ٍة ت���ش���ج���و ك����ل����ح����ٍن ش����اك
م����ا أح���ل���ى األه�����ازي�����َج ال���ت���ي ت���ْص���اِك
ُض ال����ع����ْش����َق ال������ذي أْض����ن����اِك ُن�����������رّوِ
م�������ا رأي��������������ُت م����ث����ل����ه����ا ل����������والِك
ه�����ا ع��ي��ن��اِك �������ْت م����ن َح�����ّرِ واغ�������رْورقَّ
ف��������رّق��������ع��������ْت ص���������ف���������اًء ف���������اِك
اِك وأْح�����م�����رَّ م����ن ل���ظ���ى ال����ج����وى خ������دَّ
وف�������ي ُس����ب����ات����ه����ا ع����ف����ى ج����ْف����ن����اِك
ف����م����ا ُي�����رس�����ي�����ه س��������وى م�����رس�����اِك

شعر: جاك سمير جرجوس 

 – معها  قليب 
معها وقليب 

    ليس سهاًل أن أخوض تجربة الكتابة في موضوع 
الرغم  العربي، على  الهوية في وطننا  الشباب وإشكالية 
من تروضي على التفكير مراًرا في موضوع ال أعلم كيف 
يكون منه الَمخرج، فقد تكون الكتابات عن الهوية متعددة، 
ومازالت أقالم من تمردوا على الثوابت وآثروا الخوض 

فيها؛ لم تجف حتى اليوم..
فقد إحتل موضوع الشباب العربي وهويتهم حيًّزا كبيًرا 
إلى ما شهدته قضية  المعاصر؛ نظًرا  العربي  الفكر  في 
الهوية  في الفضاء الثقافي  من تحديات عصيبة فرضها 
والدينية،والجهوية  والمذهبية  اإلثنية  االنتماءات  تعدد 
والوطنية،وغير ذلك كثرة التحذيرات من االنسياق وراء كل 
ما يصدر عن الغرب -تحديًدا- من أفكار وآراء ومعتقدات، 
يُنذر بخطر شديد فيما يخص هويتنا  إال أّن واقعنا اليوم 
الهوية  أزمة  يعاني اآلن من  العربي  فالشباب  العربية،  
التي يرجع سببها إلى وجود الشباب في ظل  واالنتماء، 
كيانات اجتماعية متعددة ومتعارضة، تبدأ بالقبيلة والطائفة 
حينًا، وتنتهي بالدين والقومية أحياناً أخرى؛ فالوطن العربى 
كيان معقد تتداخل فيه عناصر الوالءات المحلية بالوالءات 
الوطنية، وال تتطابق فيه حدود الجغرافيا مع حدود المشاعر، 
فإّن تعددية  فبالتالي  السياسة مع حدود األمة؛  وال حدود 
االنتماء وتناقضاته تؤدي إلى حالة من االنشطار في الهوية 
االجتماعية، وإلى حالة من التمزق الوجداني عند الشباب 
العربي الذي تتخاطفه مشاعر انتماء اجتماعية متعارضة 
ومتنافرة في مختلف المستويات، فمن الواضح أن إشكالية 
الهوية في عالمنا العربي باتت أمًرا يوضح مدى تعقد إمكان 
والخصوصيات  الحيثيات  تكتنف  منتصرة  وجود هوية 
والتنوعات في العالم العربي؛ فاألزمة السياسة التاريخية 
اآلن تقودنا إلى اإلحباط الشديد، وإلى فقدان الثقة بالذات، 
وهذه األزمة عينها أثبتت أّن ثقافة الهوية في مجتمعنا هي 
ثقافة جماعة غالبة من البشر ينضمون تحت لواء مذهب، 

أو طائفة، أو عرق أو عقيدة فكرية،ويتلبسون كل ذلك.
إّن الهوية العربية ال تنفصل عن الثقافة التي تتغذى منها، 
بمعنى أنّه في الوقت الذي تتعرض فيه األمة العربية للغزو 
للتأكيد  بحاجة ملحة  أننا  عسكرًيا،وثقافًيا وإعالمًيا،يبدو 
على الهوية،والخصوصية الثقافية ألمتنا العربية،خاصة 
نلمسه من  ما  وبعد  المعاصر،  الحضاري  الموقف  بعد 
خطر يحدق بها،ويتمثل في تهديد هويتها وطمس معالم 
شخصيتها الوطنية، والخطر في سطوة وسيطرة العولمة، 
ولكنها ليست شًرا إذا توجهنا إليها، وإنما الشر فيما تحمله 
من خطر، فهي تشمل اإلنسانية جمعاء، وتتيح لإلنسان 
الذات،وفرص  تحقيق  من  ذلك  التميز، وغير  في  حقه 
التمتع باإلنجازات و المزايا العالمية، إال أّن هذه القيم في 
أسمى معانيها ال تتحقق من خالل ما تبشر به بعض الدول 
الغربية، وما تجنده من  إجراءات سياسية، واقتصادية، 
وثقافية، وإعالمية و تربوية وغيرها، فإنّها تحاول فرضها 
كنظام سياسي اقتصادي ثقافي على العالم كله، فنحن اليوم 
نريد أن َيحظى كل منا بهويته في ظل التحديات الجديدة، 
وفي ظل سيادة العولمة، فهناك من يعتقد أّن أزمة الهوية 
ليست حقيقة، وإنّما هي أزمة مفتعلة توجد في الذهن أكثر 
من تواجدها في الواقع؛وذلك نتييجة التغيرات التي يشهدها 
العالم المعاصر، وخاصة مع نظام العولمة،فاألزمة ليست 
في الهوية كما يقولون، ولكن في العقل الذي وجد صعوبة 
المتغيرات وإنتاج عقل  استيعاب  القدرة على  كبيرة في 

جديد وثقافة جديدة..
في الحقيقة الشباب هم مرحلة اكتشاف للذات التى تدرك 
أزمة الهوية،  والتي يكتنفها شعور باإلغتراب االجتماعي، 
واالقتصادي، والسياسي أيًضا داخل أوطانهم،بأخذ صورة 
الثورة، والرفض ألغلب القوانين واألنظمة القائمة على 
بالنفس،  للثقة  الشباب من إحباط وفقدان  أثر ما يصادفه 
الرغبة في  بين  ما  الذاتي  بالتناقض  يزيد شعورهم  مما 
االستقالل،وضرورة االعتماد على اآلخرين، وما بين رغبة 
في اإلنغالق على مفردات الهوية،والحاجة لتكسير كل ما 

من شأنه أن يعترض انطالق الطاقة الشبابية، وتحررها.
ومن خالل ذلك يمكن أن نلقي ضوء على اللغة، التى هي 
أقدم تجليات الهوية، وهي التي صاغت أول هوية لجماعة 
في تاريخ اإلنسان، إّن اللسان هو الوحيد الذي جعل من 
ذات هوية مستقلة،  الناس -جماعة واحدة-  فئة من  كل 
الحديث  ويُشيع  مًعا،  باللغة والهوية  ويُزيد من االهتمام 
عنهما في المفاصل التاريخية في حياة كل الجماعات، وال 
مراء في أن اللغة العربية تعتبر بحق أعظم كنز، وأعظم 
للتفكير  أداة  تُعتبر  الخالد،كما  القديم  تراثنا  لحفظ  وعاء 
والتعبير في آن واحد، وال نستطيع أن نتخلى في التربية 
التي تتطلبها حياتنا الحاضرة عن تلك األداة اللغوية،التي 
المختلفة،ففي  الميادين  في  أهدافنا،وأوضاعنا  توضح 
الحقيقة نجد أّن تربية الشباب تحتاج في كثير من الحاالت 
إلى تعبئة القوى، وإيقاظ العواطف، وتنبيه القلوب، فاللغة 
القومية بما تمتلكه من تعبير مؤثر، وتصوير بارع مثير، 
بإستطاعتها أن تحقق هذه الغايات المختلفة ،ما نلحظه اليوم 
من ظواهر سلبية،التى هي أهم األسباب في ضعف قوة هذه 
اللغة،ففى الواقع نجد أّن هذا الضعف يأتي لصالح لغات 
ولهجات أخرى، ومن ذلك اإلعالم الذي باتت العربية فيه 
تشكو إلى ربها النسيان، وايضا ظاهرة االختالط ،فذلك 
كله يعتبر سالًحا قوًيا يقتل جمالية اللغة العربية وتراثها 
العظيم، ومن المؤسف حقا انه اليزال في عالمنا العربي 
في  األجنبية  المستعمر  لغات  يعتمد على  َمن  المعاصر 
مخاطباتهم؛ مما يزيد الهوة اتساًعا كبيًرا، ويكرس حالة 
من االستالب الحضاري، مع الوقت سيؤكد أّن المغلوب 
مولًعا بتقليد الغالب،ولعل من مظاهر هذا االنحدار ما نراه 
من مصارعات لألسر العربية؛ لتسجيل أبنائها في المدارس 
األجنبية، اعتقاًدا منهم أّن هذه هي الوحدة التي تمنح التميز 
والتفوق ألوالدهم في المستقبل؛ حتى يصير الشباب فيما 
بعد التخرج فاقًدا لهويته اللغوية وغريًبا عنها،وعن قيمها 

الحضارية والدينية والثقافية باالستلزام..
إن العالم العربي اليوم َيمر بموجة شديدة جًدا،من صعود 
مصالح  في  الدين  يوظف  أنه  السياسي؛فنجد  اإلسالم 
سياسية خاصة، ولكن الشباب العربي ال يقبل بهذا الوضع 
حقيقة  نستحضر  أن  بد  نتحدث عنهم ال  إطالًقا،فعندما 
تتباين  الهوية  أّن مواقف بعض عناصر  واضحة، وهي 
الطبقي  التعليمية،والثقافية،ووضعها  المستويات  بحسب 
والمهني، وأيًضا الوضع  الجغرافي، غير أّن هذه التفاوتات 
ال تمنعنا من أن نُقرر اتجاهات عامة تسعف في فهم بعض 
الظواهر الغامضة، فال يمكن أن يحقق أى إنسان كائًنا من 

كان توازنه من غير دين..
تلك  الحقيقه، فهي  المبدعة  النماذج  نتحدث عن  وعندما 
التي تنطلق من نسيج الهوية، ال تلك التي تبحث بعيًدا عن 
الحقيقة، فمن رغب أن يكون حداثًيا، فإنّه ينبغي أن يحذر 
من تقليد الغرب، فإن موضوع الشباب وإشكاليات الهوية، 
والحفاظ عليها في أََمس الحاجة إلى جهود ضخمة، وال 
يسع هذا المقال إلى حصرها، لكنى سأذكر رؤوس أقالم 
للمحافظة على هويتنا ؛ فالبد من غاية وتحليل واستنباط 
العقل  الهزيمة، والتأمل في قصور  أو  النصر  العبر من 
البشري، فاالنتصار والنجاح سيظل دائًما موضوع فخر 
وعزة لألجيال المتعاقبة إلى األبد، والهزيمة ستبقي محل 
أن يرث هللا األرض ومن  إلى  المتوالية  القرون  أعتبار 
إليه  الذي وصلنا  الحضارى  الفراغ  عليها، واألهم ملئ 
بترسيخ معارفنا،والعمل على استيعاب القديم بعقل متفتح 
ثقافتهم ، وال بأس بعد ذلك من االنفتاح على  يعزز من 
الثقافات اآلخرى؛ لإلستفادة من علومهم ومعارفهم، وال 
بد من تعزيز األعتزاز بالذات عن طريق تنمية الثقة لدى 
الشباب في أمته، وحضارته، وثقافته؛ فاألمة التي ال تثق 
بقدرتها، وال تقدر ذاتها حق قدرها، ال يمكن إلى أن تكون 
على الدوام مجرد ظاًل خفيًفا لآلخرين يعتمد عليهم، ويتبع 
لهم في كل شئ، ومن المؤسف أّن هذا يمثل قمة الفشل 

واالستسالم أمام الصعوبات التي نواجهها..

يتأرجح  واهلاوية  اهلوية  »بني 
ذاته« عن  حبثًا  شبابنا 

بقلم/ أسماء أبو بكر

عشق خيال 

شعر: إدوارد ثابت
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بقلم: شريف رفعت الشخصـي و  العـام 

- 

يوسف زمكحل   همسـات
الواقع  في  والتذوب  الواقع  تنسى  ال  ولكن  أحلم 

فتنسى أحالمك 

إذا عرفت نفسك فلن يضرك ما قيل فيك 

أكبر إساءة للحب هو أن تتجاهله

ال تغضب وال تحزن وال تخاف فالعواصف ليست 
كل ما في الحياة 

ما اشقى أن يكون اإلنسان في الشرق إمرأة 

الزواج هو أول مشوار الحب وليس آخره 

األم هي أول وطن نعرفه في حضنها 

إذا أستضعفت القلوب عاش الحب وإذا قويت مات 
الحب 

ال قانون ، ال حسابات ، ال منطق في الحب 

من كلماتي : أول ما عرفتك عرفت الحب ولقيت 
الفرح بيحوم حواليك .. وشوفت الدنيا قايدة شموع 
وقلبي سمعته بينادي عليك .. وجوه عينيا حتلمح 
أنت  ما   .. أيديك  ملك  حياتي  وروحي  صورتك 
خللتيني أعيش العمر بتمنى أشوفك وأعيش لياليك 
.. ليه بتقول مش عايز حب والشوق مرسوم باين 
في عينيك .. رافض ليه تعيش وياه وتخللي حنينه 

يجي إليك ..

العالناتكم يف الرسالة
514- 961-0777
450- 972-1414

Email: elressala@videotron.ca
fzemokhol@gmail.com

www.el-ressala.com

العرُب  منهم:  وأنا  كثيرون،  قال    
واجتماعًيا  سياسًيا  ومتخلِّفون  َجهلٌة 
يعيُش  العربي  واإلنساُن  واقتصادًيا، 
في بالِده مقموًعا ومحروًما من أبسِط 
حقوِق اإلنساِن. والديمقراطيُة ال وجوَد 
لها إاّل في الكتِب التي ال يقرأُونها. بينما 

أهُل الغرِب ينعمون بكّلِ ذلك.
أهُل  اكتشَف  لقد  وقالوا، وقلت معهم: 
الغرِب واخترُعوا كلَّ ما من شأِنِه خدمُة 
البشِر،  بني  ِعيشَة  وتسهيُل  وتحسيُن 
بينما يعمُل العرُب على نشِر اإلرهاِب 
والتفريِق والكراهيِة بين األدياِن والمذاِهِب؛ 
أخاه  األُخ  أوطاَنهم، ويذبُح  ويُدمرون 
باسِم الديِن، ويعيثون في األرِض فساًدا.
وهَجَر كثيرون “جحيَم” بالِد العرِب، 
الغرِب،  بالِد  “نعيِم”  إلى  منهم،  وأنا 
إليه  بما وصلت  ذرًعا  ألنّهم ضاقوا 
أحواُل بالدهم، إْذ ال حول لهم وال قوة.

ولكن، هل أهُل الغرِب مالئكٌة أْم ِمثاليُّون؟ 
أليسوا هُم الذين اخترُعوا األنواَع الُمختلفَة 
من األسلَحِة األشّدِ فتًكا بالبشِر والحجِر؟ 
وهل كان العرُب أو المسلمون هُم الذيَن 
القرِن  في  العالِميتين  الحربين  أشعلوا 
الماِضي، واللَتْين أُزِهَقْت فيِهما مالييُن 

َرْت بُلداٌن عديدٌة؟  األرواِح وُدّمِ
ثمَّ، هل كاَن العرُب أو المسلمون، هُم 
زاكي  وناكا  هيروشيما  دّمُروا  الَّذين 
وقتلوا مئاِت اآلالِف في دقائق معدودات 

من دوِن أن يهتزَّ لهم جفٌن؟
وهل كاَن العرُب أو المسلمون هُم الَّذين 
َتين، األميركيِة واألستراليِة،  غَزوا القارَّ
ُسكاِنها األصليّين  الماليين من  وقتلوا 
ُح مسؤولوها بأنها  ُسوا ُدواًل، يتبجَّ ليؤّسِ
والديمقراطيِة وحقوِق  للحريِة  معاقُل 

اإلنساِن؟ 
إفريقيا  إنساٍن من  مليوَن  ومن خطَف 
وساَقُهم ُمقيِدين، وَشَحَنُهم في البواخِر 
كما تُْشَحُن الحيواناُت الضاريُة والكريهُة، 
ليقضَي منهم مئاُت اآلالِف في البحِر، 
بناِء  في  روا  ويَُسخَّ الباقون  وليُستعَبَد 
الوالياِت المتحدِة األميركيِة، أقوى تلك 
الدوِل؟؟؟ ومن أعطى مسؤوليها حقَّ 
دوٍل  العقوباِت، مزاجًيا، على  فرِض 
معنويين، من  أو  ماديين  وأشخاٍص، 
غيِر مواطنيها، وإرغاِم الدوِل الضعيفِة، 
على أن تكشَف لهم عن بياناِت مواطنيها 
وأموالِهم  أمالِكهم  وعن  الشخصيِة 
فتبتّزونهم ويسلبونها؟؟؟ اليس هذا شأُن 
العصابات؟؟؟ وكم من دولة صادروا 
أموالَها المودعَة في بنوِكهم؟؟؟ اال يُعدُّ 

هذا ِخياَنة األماَنِة؟؟ والالئحة طويلة.
ولكّلِ  هفوٌة  عالٍم  “لكّلِ  قيل:  قديًما 
جواٍد كبوٌة”، وأضيف: “ولكّلِ شعٍب 
هم  غفوٌة”. فيوم كان العرُب في أوِج عّزِ
وحضارِتهم، كان أهُل الغرِب يعيُشون 
في جهٍل ُمطَبٍق. ومع الزمن، وَحْسَب 
عوِب، هبُطوا  قوانين وُسنِن حَيَواِت الشُّ
من علياِئهم وأصبحوا محكومين من 
شعوٍب أخرى، ودخلوا في ُسباِت نوٍم 
ا بدأوا يستيقظون  نين. ولمَّ عميٍق لمئاِت الّسِ
لهم الضربَة  َيكيلون  الغرِب  أهُل  راَح 
ِتلَو األخرى ليبَقوا غائبين عن الوعي. 
تقولُُهم رجاًل اعتدْت عليه ِعصابُة أشقياٍء 
فأفقُدوه ُرْشَده، وكلما فتَح عيَنيِه ليستعيَد 
أعاَدْتُه  أحُدهم بضربٍة  عاَجلَُه  وعَيُه، 

إلى الغيبوبِة.
فيوَم شعَر أهُل الغرِب أنَّ محمَد علي 

باشا، إثَر احتاللِه سوريا في ثالثيناِت 
القرِن التاسِع عشر، أصبَح بصدِد تأسيِس 
دولٍة عربيٍة قويٍة، قد تتمّكُن من وراَثِة 
الّسلطنِة العثمانيِة، حشدْت دوُل أوروبَّا 
االستعماريُة، وبقيادِة بريطانيا، الُقوى 
العالِي السترداِد  الباِب  بحجِة مساندِة 
“الغازي  ذلك  فطردْت  “ممتلكاِته”. 
والًيا  تحجيَمه  وأعادْت  المغتصِب” 
بريطانيا  ُعّماُل  راَح  ثمَّ  على مصر. 
وفرنسا يبثُّون االنشقاَق والِحقَد والُكرَه 
نيَن بوئاٍم  في نفوِس من عاشوا مئاِت الّسِ
تاّمٍ بينهم، مستغلِّيَن اختالَف معتقداِتهم 
الدينيِة لتشتعَل الِفتُن الطائفية في جبِل 
لبناَن وتمتدَّ إلى دمشق. وهذا تحضيًرا 
لما ستنفَذانه في بدايِة القرِن العشرين، 
من تقسيماِت سايكس – بيكو إلى وعِد 
قلِب  طيَبَة  بريطانيا  وتستغلُّ  بلفور؛ 
الّسلطنِة  فيثوُر على  الشريِف حسيِن 
الوقِت عينه،  في  العثمانيِة، وتساعُد، 
على  سيطرِتهم  بسِط  في  سعود  آَل 
ُدِحَر  أن  فكان  العربيِة؛  الجزيرِة  ِشبِه 
“الشريُف” وُقِضَي عليه وعلى ُحلِمه، 
دولٍة عربيٍة  تأسيِس  في  هو ورفاقه، 

على أراضي العرِب.
إثر  وإبَّان استعمار بريطانيا وفرنسا، 
الحرب العالمية األولى، لتلك الدويالت 
التي اصطنعتها اتفاقية سايكس – بيكو، 
أبواَب  “العظمى”،  بريطانيا  فتحت 
فلسطين واسِعًة أماَم ِهجرِة اليهوِد إليها 
من جميِع أنحاِء العالِم؛ ليقوَم هؤالء في 
العام 1948، بإعالن “دولتهم” وبطرِد 
أراضيهم  من  فلسطين  شعِب  نصَف 
وبيوتِهم، وأمام أعيُِن وبمباركِة أهِل الغرِب 
قاطبًة؛ في حين كانت تلَك “الدويالت” 
ضعيفَة الُقوى هزيلَة السالِح، منها ما 
لم يكن قد مضى على استقاللها، عن 
ذلك االستعماِر، ِبضُع سنيَن أو لم تُكْن 

قد استقلَّْت بعد.
لبنان، وبمساهمٍة  َة في  الكرَّ ثم أعادوا 
بتأجيج  “دولِة صهيوَن”،  من  فّعالٍة 
ألبُسوها ثوَب “الطائفية”، في  حرٍب، 
الّربِع األخيِر من القرِن العشرين، لتتوقَف 
كي تبدأ الحرُب األولى على العراِق في 
الُحريِة  بقيادِة “راعيِة   ،1990 العاِم 
والديمقراطيِة وحقوِق اإلنساِن”. ثم تُتبُِعها 
َعت  بحرٍب تدميريٍة في العام 2003، قطَّ
الماليين من  أوَصالَُه وهّجَرْت وقتلت 
أبنائِه، أطفااًل ونساًء وُشيوًخا. وال ننسى 
سعَي ودوَر بريطانيا والواليات المتحدة 
الفكِر اإلسالِمي  تأجيِج  األميركية في 
ِف، بِخدَعِة “الجهاِد المقدَِّس”،  الُمتطّرِ
بدًءا من أفغانستان إلى العراق ثم إلى 
َي “بالربيع العربي”، إلى  دوِل ما ُسّمِ
ما أصاَب ويصيُب ليبيا واليمن سوريا، 
من دماٍر وقتِل وتشريِد الماليين. كلُّ هذا 
في سبيِل تحقيِق غاياِتهما ومصالِحهما 
ولست  العرِب.  بالِد  ثرواِت  وسرَقِة 
بعد إعالِن “دولة  لنا  يَُخبَّأُ  أدري ماذا 

اليهود القومية”.
ومع هذا، ال أنكر أبًدا تقاُعَس، بل غياَب 
ون “قادة الدول العربية”  وتخلَّف، من يسمَّ
عن القياِم بواجَباِتهم في توِعيِة شعوبهم 
وتوحيِد الُقوى لعلَّنا ننجو من هذا التشرُذِم 
القاتِل، فتصبح بالُدنا قويًة وقادرًة على 
التصّدي لما تواِجُهُه من أخطار. راجًيا 
هللا أاّل يكون ألّيٍ منهم دوٌر فيما حصَل 

أو ما يحصل. وهللا أعلم.

املؤسسة املصرية - الروسية للثقافة والعلوم تصدر 
»احلب يف طوكيو« حلسني عبد البصري

ليس دفاًعا عن 
العرب

أسامه كامل أبو شقرا

نعم وغاب عام آخر ، ونحن في هذا الحال
الويل لك يا اخي الويل لك لما بتقول ) آ خ ( من سيشفع لك 

يا من كنت اخاً وأصبحت وحشاً . يفتك ويذبح ويدمر .
يا لك من اخ ، من جار ، من عربي شجاع . 

 ، تبخرت  ام   ، ، والمروءة موجودة في جعبتك  الشهامة  هل ما زالت 
وطارت مع الربيع العربي .

إنتظر إذا ، ذهب الكثير وبقي القليل ، سترى من انت ، وكيف ، ومن 
ستكون . 

نعم وكيف ستكون ، ومن سيشفع لحالك .
 . الباسل ، في نومك وفي يقظتك  السوري  الجندي  انتظر ، سترى  إذاً 

ستراه قابعاً بانتظارك .
ال لن تعيش طوياًل ..! إنك في اللحظات االخيرة ، ال تستشهد ألن الشهادة 

بريئة منك 
واعلم بأن سيف العدل سيأخذ مجراه آجاًل ام عاجاًل. 

آه منك يا اخي العربي .
ستبقى سوريا حرة أبية ، حرة أبية  ....   عاشت سوريا .

وغاب نهار آخر

 بقلم: جــاك قرانـطـة

  كتب- علي أبو دشيش 
أصدرت المؤسسة المصرية-الروسية للثقافة والعلوم بالقاهرة 
المجموعة القصصية الجديدة "الحب في طوكيو" لعالم 
اآلثار والروائي والكاتب الدكتور حسين عبد البصير. 
المؤسسة  الشافعي رئيس  الدكتور حسين  وأضاف 
الكتاب يضم  أن  للثقافة والعلوم  المصرية-الروسية 
14 قصة قصيرة وهي: الحب في طوكيو، وثلوج 
وبالتيمور،  قديم،  عاشق  واعترافات  كانازاوا، 
هاربر،  اإلنر  في  ومعك  الليل،  في  وبالتيمور 
وعيد الحب في بالتيمور، وجلجلة، وشاي مع عم 
أصالن، والعائش في الوهم، والهبوٌط إلى النهر، 
ومينا موحد القطرين، والملك زوسر والعبقري 

إيمحتب، وتوتو.
ويقول عبد البصير إن هذا الكتاب هو حصيلة 
معايشات وكتابات قام بكتابتها عن اليابان التي 

زارها مرتين وعاش فيها لمدة قصيرة وتأثرها بها كثيًرا، 
وعن مصر الفرعونية التي يعشقها بشدة، وعن بعض 
التي عبر  المعاصرة  األجواء والشخصيات من مصر 

عنها بشغف بالغ. 
يلي:  ما  نقرأ  "الحب في طوكيو"،  أجواء قصة  ومن 
"يقترب وجه نعومي من وجهي أكثر. أغوص في سحر 
لتين  عينيها الدافئتين القادمتين من الشرق األقصى والمحمَّ
بروعته وغموضه، ولمسة الغرب أيًضا. أنظر في عينيها 
أكثر. أتأملها. ألوم نفسي على هجرها وعدم اإلقدام على 
تلك الخطوة. هربت منها كثيًرا. لم أقدر على اتخاذ هذا 
القرار بالزواج منها. لماذا لم أضع حًدا لهذه العالقة مع 
أن  أريد  الحياة من دونها! ال  المرأة؟! ال أستطيع  هذه 
أرتبط بها. أخشى أن يذهب حبي لها في سلة الذكريات! 
يضيء وجهها البيضاوي األبيض الصغير وسط شعرها 
بيننا. نتحدى  القصير. نبوح بحب كبير عائش  األسود 
السنين. تشع عيناها وسط إضاءة المطعم الخافتة. بريق 

عينيها يأخذني إلى عالم آخر غير أنا الذي فيه".

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور حسين عبد البصير هو عالم 
آثار وروائي وكاتب مصري، حصل على درجة 
الليسانس في اآلثار المصرية 

القديمة في كلية اآلثار في 
جامعة القاهرة، وحصل على درجتي الماجستير 

القديمة وتاريخ وآثار  المصرية  اآلثار  والدكتوراه في 
الشرق األدنى القديم في جامعة جونز هوبكنز بالواليات 
والمقاالت  الكتب  وألف عدًدا من  األمريكية.  المتحدة 
في  المناصب  من  العديد  والروايات. وشغل  العلمية 

الداخل والخارج.
وأشرف وأدار العمل األثري بالمتحف القومي للحضارة 
المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير بالجيزة، 
ومنطقة أهرامات الجيزة، والمقتنيات األثرية، والمنظمات 
الدولية واليونسكو، وإدارة النشر العلمي، بوزارة اآلثار، 
س في جامعة جونز هوبكنز وجامعة أريزونا  وغيرها. ودرَّ
بالواليات المتحدة األمريكية والجامعة الفرنسية )السربون 
4( وغيرها، ويشغل اآلن منصب مدير متحف اآلثار 
والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات 

بمكتبة اإلسكندرية. 

  شعور غامر بالرضا يحتويها، سعيدة هي و تدرك و 
تقدر مدى سعادتها. تقود سيارتها متجهة لعملها، بهدوء 
و باستمتاع تطوف بمخيلتها على مقومات حياتها، جميلة 
هي، سنوات عمرها األربعون ال تبدو عليها، صحتها 
جيدة، حالتها المادية أكثر من جيدة، زوجها رجل األعمال 
الناجح الوسيم يحبها و يحترمها، أوالدها الثالثة غاية في 
الجمال و األدب و التفوق الدراسي، ناجحة هي مهنيا 
المدينة.  في  النفسيين  األطباء  أشهر  و  أمهر  فهي من 
واحدة من  القاهرة،  الجديدة حول  المدن  أحد  في  تقيم 
هذه المجتمعات المغلقة الُمَسَوَرة. مكتبها غير بعيد عن 
سكنها و بذلك تتجنب مشاكل التنقل و زحام الطرقات 

و التأخير السخيف.
تفكر في تغيير سيارتها باخرى أحدث و أفخم و بالتالي 
أغلى، سيارتها الحالية معقولة و في حالة جيدة ال تسبب 
لها أي مشاكل، لكنها تؤمن بأن المقتنيات المادية ـ مثل 
السيارة ـ هي عالمة على نجاح اإلنسان، مقياس لمستواه 
المادي و االجتماعي، ال عيب في ذلك، تخيلت نفسها تقود 
سيارة سبور مكشوفة بسرعة و الهواء يداعب شعرها 
الطويل الجميل. البعض قد يعتبر أفكارها هذه مبالغة 
في المادية و المظهرية، لكنها ال تهتم بأراء الغير، هي 

صريحة مع نفسها و تسمي األشياء بمسمياتها.
تفكر أيضا في أداء بعض األعمال التطوعية، أليس ذلك 
دليال على حسها اإلنساني المرهف؟ هناك ملجأ للسيدات 
تزورهم  أن  عليهم  األسرية ستعرض  المشاكل  ذوات 
ساعة كل إسبوع تساعد فيها النزيالت و تناقش معهن 
مشاكلهن. سيفيدها هذا أيضا مهنيا حيث سيكون إضافة 
في  له  تحتاج  قد  التي  الذاتية  في سجل سيرتها  جديدة 
مشوار طموحها المهني. ذكرها هذا بحماسها لألعمال 
التطوعية أثناء دراستها في كلية الطب، تذكرت مشاركتها 
في الحمالت الصحية التي كانت تزور العشوائيات و 

القرى الفقيرة لمساعدة المعدمين.  
تصل لمكتبها، يوم عملها عادي. بطيء بعض الشيء. 
قد تستطيع االنصراف مبكرا حيث آخر ساعة في جدول 

زوارها خالية. 
يجلس هو في حجرة االنتظار الملحقة بمكتبها، لجأ لها 
لشهرتها كواحدة من أشهر من يمارسون الطب النفسي 
المدينة، عندما حان دوره دخل مكتبها، كان آخر  في 
يبعثه  اإلسترخاء  و  الراحة  من  جو  هناك  الحاالت. 
المكان. صافحها، تبادال بعض العبارات الروتينية. قيدت 
في الملف الذي فتحته له معلوماته التقليدية، قادته إلى 
أريكة مريحة استلقى عليها، جلست على مقعد بجواره 
معها دفتر لكتابة مالحظاتها. سألته عن سبب الزيارة.

بدأ: تبدو مشكلتي غريبة، أحيانا أشعر أنها سخيفة، ال 
أدري و ال أتذكر متى بدأت معاناتي، مشكلتي باختصار 
هي عدم مقدرتي على التفريق أو التمييز بين العام و 
الشخصي، هذه المعاناة تكاد تدفعني للجنون، في الواقع 
هي ال تكاد و لكن أحيانا أشعر أنها دفعتني فعال للجنون، 
كيف حدث ذلك؟ كيف يحدث إلنسان مثلي متعلم مثقف 

ناضج متقدم في السن له تجارب حياتية ثرية عديدة أن 
أيرجع  الخاصة تماما،  العام يحتوي حياته  الشأن  يدع 
ذلك إلى مدى مأساوية الشأن العام الذي يحيط بنا، أم 
هو الفراغ الذي أعيشه بعد تقاعدي؟ أم هو تقدمي في 
السن و الذي أضعف مناعتي المعنوية؟ أم هو كل هذه 
العوامل مجتمعة؟ ال شك أن وسائل االتصال و التواصل 
االجتماعي المهيمنة لها دخل، فواقعنا المأساوي األليم 
أراه أينما شاهدت التلفاز أو فتحت اإلنترنت، مؤامرات 
خاطئ  فهم  تعصب،  فساد،  مذابح،  الشعوب،  على 
للدين. أرى ذلك في كل لحظة. حتى في األوقات التي 
اإلنترنت شبح  مع  أتعامل  ال  و  التلفاز  فيها  أشاهد  ال 
هذا الواقع يطاردني. حاولت مقاطعة مصادر األخبار 
لكني ال أستطيع، أرجع لها مثل المدمن، أعلم أن هذا 
مثل شخص يستعذب جلد النفس، لكن هذا هو واقعي. 
أبسط األشياء التي إعتدت في الماضي أن أستمتع بها 
أو  بمفردي  الشارع  في  التمشية  أو  كتاب  قراءة  مثل 
الجلوس في حديقة عامة أتأمل الطبيعة أو جلسة عائلية 
مع زوجتي و األوالد و األحفاد كل هذه األشياء حرمت 
من االستمتاع بها فالشأن العربي العام المأساوي األليم 
دائما حاضر بقوة، دائما فارض نفسه على واقعي على 
حياتي. حاولت أن أقاوم هذه الظاهرة المدمرة بأن أركز 
على التفكير في أفكار إيجابية، حاولت أيضا اللجوء إلى 
الدين، لكن كل هذا فشل و استمر الشأن العام المأساوي 

يخيم على حياتي باستمرار و تصميم.
أخذ يضرب لها األمثلة على معاناته. هي تسجل بعض 
تركته  إنفعال،  أي  عليه  يبدو  ال  المالحظات. وجهها 

يتكلم و لم تقاطعه.
في النهاية قال لها: ال أدري إذا كانت هذه المعاناة دليال 
على رقة مشاعري أم على خيبتي، في الواقع ال تهمني 
اإلجابة، ما يهمني هو التخلص من هذه المعاناة، أسوأ 
ما حدث أن ليلة األمس أثناء مضاجعتي لزوجتي كان 
الشأن العام العفن المجرم يسيطر على تفكيري، تخيلي 
هذا. الموضوع زاد عن حده ال أستطيع تحمله، أكره 
أن أقول هذا فأنا رجل مسلم و أعلم حرمة ما سأقوله، 
لكن سيدتي بدأت أفكر في االنتحار للهروب مما أنا فيه. 

أَخَذت نفسا عميقا ثم قالت له:
ـ إنس موضوع االنتحار، عموما من يقدمون على االنتحار 

ال يهددون به لكنهم يقدمون عليه دون تهديد. 
كانت لهجتها غريبة عليها هي نفسها، بدت كأنها مدرسة 
الحديث  في  إستمرت  تلميذا على سوء سلوكه.  تؤنب 

بطريقة باردة جافة:
ـ سأكتب لك دواء ضد اإلكتئاب، أنصحك بمزاولة الرياضة. 
و أن تشغل نفسك بأي عمل مفيد حتى لو عمل تطوعي.
لم يقتنع تماما بكالمها قال لها باعتراض حرص على أن 

يبقى في حدود اللياقة:
ـ لقد حاولت كثيرا أن أشغل نفسي لكن محاوالتي باءت 
بالفشل. ثم ما تأثير الدواء؟ حيث أعتقد أن حالتي ليست 

حالة إكتئاب عادية.

ردت بحزم مهني:
ـ خذ الدواء و اتبع نصائحي. بعد إسبوعين إذا إستمرت 

الحالة كما هي يمكنني أن أراك مّرة أخرى.
رد عليها:

ـ حالتي صعبة يا دكتورة، أرجو أال يصيبك ما أعاني منه. 
ال تدري لماذا قالها، هل ليؤكد عدم إقتناعه بنتيجة الجلسة؟
أخذت  التي  و  ـ  الحالة  كانت هذه  مقابلتها معه.  أنهت 
وقتا أكثر من المعتاد ـ األخيرة في يوم عملها، استقلت 
تفكر في أي من  العادة ال  لمنزلها. في  سيارتها عائدة 
القاعدة و  لكنها شذت عن هذه  الحاالت خارج مكتبها، 
أخذت تراجع نفسها، تعلم أن ما قالته له بخصوص أن 
يتحدثون عنه ليس سليما  يقدمون على االنتحار ال  من 
تماما، تدرك كطبيبة نفسية أن من في حالة نفسية سيئة 
ال يمكنهم الفرار منها قد يلجئون لإلنتحار، و أن الفكرة 
قد تستحوذ عليهم بطريقة مرضية بحيث يصبح االنتحار 
هو الطريقة الوحيدة للنجاة، يصبح االنتحار بالنسبة لهم 
إنجازا يتشوقون لمواجهته، لكنها قالت له ما قالت كي 
تبعد عنه هذه الفكرة حتى ال تستحوذ على حياته و تنهيها 
بطريقة مأساوية. أيضا هي عاملت حالته كحالة إكتئاب 
عادية و قد كان محقا إلى حد ما عندما ذكر أنها ليست 
كذلك، تمنت أن يفلح الدواء التقليدي الذي كتبته له في 
عالجه. ثم حولت تفكيرها إلى أشياء أخرى تبعث على 

السعادة و الرضى.
في اليوم التالي و على غير عادتها تابعت نشرة األخبار 
في التلفاز، و كما لو كانت مـُـنـَـَومة تصفحت اإلنترنت 
ذلك؟  فعلت  لماذا  العربي.  عالمها  واقع  تقرأ عن  كي 
ال تدري. هل للتأكد أن مريض األمس كان على حق 
في تصويره للواقع العام؟ كان هذا بداية ألمر غريب 
أيام أصبحت هي األخرى مدمنة  عجيب، فخالل عدة 
على تتبع أخبار عالمنا العربي المأساوية، كما لو كانت 
مشكلة مريضها معدية، فمثله أيضا بدأ العام المأساوي 
الكاسح المجرم يطغي على خاِصها الجميل الغني األناني 
بالواقع  اليومية  حياتها  مقارنة  أصبحت  المـُـغـَـيـَـب. 
العربي المؤلم عملية مجنونة جهنمية، تنظر إلى الطعام 
الوفير على مائدتها و تتخيل جوع و حرمان الماليين 
في المناطق المنكوبة، تراقب أوالدها في حمام سباحة 
أنيق و  النادي أصحاء فرحين مرحين في جو نظيف 
تقارنهم بأطفال هاربين من جحيم بالدهم عبر المتوسط 
في زوارق كارثية ينتهي األمر بالكثير منهم إلى الموت 
غرقا، ترقد في فراشها الوثير الدافيء بجوار زوجها 
المستغرق في نوم عميق فتفكر في آالف النساء اآلتي 
فقدن أزواجهن نتيجة الحروب و المجازر و الكوارث. 
تستمر المعاناة، يغذيها ما تشاهده في التلفاز، كم مهول 
من المآسي، أشدها تأثيرا فيها مالمح الرعب على وجوه 
أطفال صغار يحاولون الهرب من الموت و الدمار، و 
نظرات األلم و الفجيعة في أعين أمهات يحاولن حماية 

فلذات أكبادهن. 
لمريضي  النفسية  بالمشكلة  تأثرت  نفسها: كيف  سألت 

الحد؟ هل  الالمهنية هذا  بها  الدرجة؟ هل وصلت  لهذه 
بأنها كانت  يذكرها  لمريضها هذا كي  كانت في حاجة 
معزولة تماما عن الشأن العام بمآسيه و كوارثه؟ أم كانت 
تدرك تماما مدى قسوة واقعنا العربي لكنها أمعنت في 
المريحة كوسيلة لطمس  الخاصة  االنغماس في حياتها 
هذا الواقع، لدفنه و تجاهله، فهل االهتمام المفاجيء اآلن 
هو تكفير من عقلها الباطن على ذلك التجاهل المتعمد؟ 
و هل معاناتها الحالية دليال على رقة مشاعرها أم على 
خيبتها، سلوكها بهذا الخصوص و األسئلة التي تطرحها 
على نفسها غير مهنية بالمرة، لكنها واقع، واقع يجب أن 

تتعامل معه فهل تستطيع؟
تساءلت: ما الفرق بيني و بين مريضي ذاك اللعين؟ رأت 
أن فرص خالصها من األفكار السوداوية هذ مفروض أن 
تكون أفضل من فرصه، فهي أصغر سنا و بالتبعية أقوى 
إرادة، هي تعمل فليس عندها فراغ يتيح ألفكار مريضة 
أن تمأل رأسها، ثم أنها طبيبة نفسية تستطيع أو المفروض 
أن تستطيع أن تجد حال لهذه المشكلة. لقد نصحته بالعمل 
لحالتها يخرجها عن  ناجح  فهل هذا عالج  التطوعي، 
روتينها المعتاد و يجعلها تنغمس كلية في جو آخر مختلف 
و مـَُتَطلب؟ تسمع عن منظمة "أطباء بدون حدود" التي 
تقدم خدماتها الصحية المجانية في األماكن المنكوبة من 
العالم، يا لها من فكرة إنسانية نبيلة، هل تستطيع أن تنضم 
لهم؟ هل بعد خمسة عشر سنة من الطب النفسي تستطيع 
أن تقدم هناك على أرض الواقع أرض المأساة أي عمل 
طبي مفيد؟ هل هناك حاجة للطب النفسي هناك؟ أم أنه 
طب المرفهين المدللين مثلها؟ ثم و هذا هو األهم هل عندها 
الشجاعة لترك حياتها المريحة ـ في الواقع المريحة جدا 

ـ و ترك مكتبها و أسرتها و الذهاب؟ 
في األيام القليلة التالية زادت المشكلة حدة، أصبح الشعور 
بالقنوط و الحزن و اليأس بسبب الشأن العام يسيطر عليها 
لهم  حتى و هي مع مرضاها تسمع مشاكلهم و تعطي 
الحلول. أصبحت حياتها مأساة بكل معنى الكلمة؟ طبيبة 
نفسية تعاني من مشكلة نفسية غالبة صعبة واضح أنها 
أصبحت مزمنة عليها أن تعالج مرضي نفسيين تعتقد أن 

أغلبهم حالتهم أفضل من حالتها.  
بعد إنتهاء يوم عمل مزدحم و إنصراف سكرتيرتها جلست 
إلى مكتبها. لحظة تأمل و هدنة مع أفكارها. بهدوء أخرجت 
إحدى عبوات أقراص ضد اإلكتئاب مما يوزعها مندوبي 
مبيعات األدوية على األطباء. أفرغت الزجاجة أمامها على 
سطح مكتبها، أخذت تنظر لألقراص بتمعن، هناك شيئ 
جميل بخصوص هذه األقراص، لونها، لمعانها، شكلها 
المتجانس،لماذا تراعي شركات األدوية الناحية الجمالية 
في منتجاتها اللعينة؟ أخذت بهدوء ترص األقراص أمامها 
على المكتب في أشكال هندسية، شعرت و هي شبه مغيبة 

براحة نفسية من هذا العمل البسيط.
مريضها حالته لم تتحسن، كان في نيته أن يتصل بها كما 
طلبت منه كي يرتب لزيارة أخرى، لكنه قرأ في الجريدة 

خبر إنتحارها في مكتبها.    

صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

  ترجمة عن صحيفة الجلوب أند ميل
شاركت المذيعة  -  الزيا  كريتزل  في  فانكوفر - مقاطعة  
الالجئين  الكندية - في نشاطات لصالح  بريتيش كولومبيا 
إلى كندا وللترحيب بهم وكتبت قصة  الوافدين  السوريين 
لعائلة من الالجئين السوريين تصف  عن رحلة األمل 
فيها خسارتهم بيت العائلة ومكان عملهم وكل ما يملكون 
وتنقلهم من منطقة سكنية إلى أخرى ثم من مدينة إلى  مدينة 
إلى أن انتهي بهم الترحال إلى مخيم لالجئين ومنه إلى كندا 
البلد المضياف ، ونشرت على صفحتها في شبكة التواصل 
فاتحة ذراعيها  وعلى عنقها  االجتماعي صورة  لسيدة  
الفتة كتب عليها أهال وسهال  بالالجئين السوريين  وأبوابنا 

مفتوحة لكم  .
حدث تالعب في صورة السيدة المرحبة بالالجئين ونشرت 
على ذات الصفحة ذات السيدة  فاتحة ساقاها وعليها الفته 

بعبارة  :

  =  سيقاني مفتوحة لالجئين السوريين = !!!!
المذيعة السيدة الفاضلة - الزيا كريتزل -  قالت إن الصورة 
المعدلة والمشوهة  نشرت من قبل السياسي - نيجل  فاراج  
البريطاني  المستقلين  السابق لحزب  الرئيس  البريطاني   -

والعضو في البرلمان األوروبي .
بالسياسي  الكندية - الزيا كريتزل -  المذيعة   اتصلت  
البريطاني محتجة  على تصرفه وإذا به يؤكد أن الصورة 
عبارة عن أخبار كاذبة  وفي ذات الوقت ألغيت الصورة 
المشوهة عن االنترنت لكن المذيعة أعلمته أن الصورة قد 

حفظت في  ملفاتها .
عادة يقوم شباب مراهقون وغيرهم بتعديل صور منشورة 
أما أن  الوقت ؛  للتسلية وغالبا ما تكون هزلية لتمضية 
يتصرف سياسي ورئيس سابق لحزب بريطاني  وحاليا 
الشكل  فهذا  النيابي األوروبي  بهذا  المجلس  عضو في 

عمل .........!!! 

تالعب يف إعالنات االنرتنت حول الالجئني 
السورين حيطم القيم اإلنسانية



أثبتت العديد من الدراسات واألبحاث العلمية الحديثة أن هناك بعض 
األطعمة والمكونات الغذائية التي تساعد في تحسين الذاكرة بشكل 

كبير وتعمل على تقويتها.
هذه األطعمة الطبيعية تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبي 
مضادات  من  عالية  غذائية  قيمة  على  وتحتوي  عام  بشكل 
الحرة وتؤخر من  الشوارد  تقاوم  التي  األكسدة واألوميجا 3، 
الشيخوخة. كما تساعد في الوقاية من ألزهايمر وتحسن عمل 

الجهاز العصبي. إليِك بعض هذه األطعمة :
1- عين الجمل أو الجوز

عين الجمل أو الجوز يتصدر قائمة األطعمة التي تقوي الذاكرة 
، حيث يعتبر عين الجمل واحدًا من أهم أنواع المكسرات التي 

تزيد من قوة الذاكرة وتحسن االنتباه واالستيعاب بشكل كبير.
 حيث أن حبة عين الجمل تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات 
واأللياف الغذائية التي تحسن القدرات الذهنية وتحد من اإلصابة 
بمرض الزهايمر. كما يحتوي الجوز أو عين الجمل على نسبة 
ممتازة من أحماض األوميجا 3، ومواد مضادة لألكسدة تفيد 

كثيًرا الجهاز العصبي والمراكز المسؤولة عن الذاكرة.
2 - السبانخ

تعزيز  في  كبيًرا  دوًرا  الطازجة  الورقية  الخضروات  تلعب 
القدرة على التذكر والحد من النسيان.

فهي  الداكنة.  األوراق  ذات  السبانخ  الخضروات  هذه  أهم  من   
التي  األوميغا 3  بأحماض  الغنية  الممتازة  الطبيعية  المصادر  من 
تعمل على تغذية المخ وتزيد من قدراته على أداء مهامه الوظيفية، 
وتحتوي السبانخ ايًضا على نسبة عالية من المعادن الرئيسية الهامة 
واألعصاب  المخ  خاليا  تجديد  في  بدوره  يقوم  التي  الحديد  مثل 

وتنشيط الذاكرة بشكل كبير.
3 - الشوكوالتة

يحب  ال  منا  ومن  المذاق،  وحلو  رائع  بطعم  الشوكوالتة  تتمتع 

الشوكوالتة ويعشق طعمها اللذيذ!
فالشوكوالتة تساهم في تقوية الذاكرة وتعمل على تنشيطها بشكل 
كبير. وباألخص الشوكوالتة الداكنة التي تحتوي على نسبة كبيرة 
من المعادن والفيتامينات والفالفونويدات، التي تعزز من تدفق الدم 
إلى خاليا المخ. وبالتالي فهي تعتبر من األغذية الهامة التي تعمل 
على تقوية الذاكرة وتحسن من التركيز واإلنتباه بشكل كبير. قومي 

بإضافة الشوكوالتة الداكنة إلى الوجبات الغذائية خالل اليوم للحد 
من النسيان ولتعزيز التذكر بصفة عامة .

4 - سمك السالمون
الخاليا  وتنشط  الذاكرة  تقوي  التي  اللذيذة  البحرية  المأكوالت  من 

العصبية لدى اإلنسان وجبة سمك السالمون.
يحتوي هذا النوع من السمك على قدر كبير من األحماض الدهنية 
وأحماض األوميغا 3، والتي تقوم بدورها في تقوية الذاكرة وتحد 
من شرود الذهن، وتحسن القدرات العقلية بشكل عام. كما يحتوي 
سمك السلمون على نسبة كبيرة من المواد المضادة لألكسدة التي 
تعمل على تجديد الخاليا العصبية وتقوية أنسجة المخ وإصالح 
التالف منها. وبالتالي فإن وجبة من سمك السلمون على فترات 
على  الزهايمر  بمرض  اإلصابة  من  تحمي  أن  يمكنها  منتظمة 

المدى البعيد.
5 - األفوكادو

االفوكادو من أهم أنواع الفواكه الطبيعية التي تحتوي على المواد 
الغذائية األساسية في تحسين القدرات العقلية، والتي تعمل على 

زيادة التركيز وتنشيط الذاكرة.
المضادة لألكسدة  بالمواد  الغنية  الفواكه  األفوكادو من  أن   كما 
الدماغ،  وظائف  تحسين  فى  خاص  بشكل  فعالة  تعتبر  والتي 
وتحسين الصحة العصبية، وزيادة التركيز واإلنتباه والقدرة على 

االستيعاب واإلدراك.
6 - البنجر

البنجر من أهم األطعمة التي تعزز من قدرة الذاكرة، فهو يتمتع 
بفوائده المذهلة في حماية اإلنسان من التعرض لإلصابة بمرض 

الزهايمر.
فقد أثبت البنجر قدرته الفعالة في تحسين الذاكرة والوقاية من 

فقدانها مع التقدم في العمر، بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من 
المواد المضادة لألكسدة التي تعزز من القدرة على التركيز، 

وتنشيط وظائف الدماغ.

نواة التمر وزيت اخلروع لتقوية 
الرموش وتطويلها يف خالل إسبوعني
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للتساقط والضعف كشعر الرأس     تتعرض الرموش 
العناصر  السليمة متكاملة  التغذية  لعدم  نتيجة  بالضبط، وذلك 
الغذائية، كما أن إستخدام الماسكارا مجهولة المصدر 

والمكونات تسبب جفاف الرموش وتساقطها.

الغذائية  بالعناصر  الغنية  تناول األطعمة  لهذا احرصي على 
المتكاملة التي تساعد على نمو الشعر وتحفز من نمو بصيالته 
البني  الكاملة والفطر والبيض والحليب واألرز  كالحبوب 
والعدس والسبانخ والبروكلي والجزر والموز وغيرها، وال 

تنسي اإلهتمام بصحة الشعر والرموش العامة.
النتيجة  لِك وصفة بسيطة سحرية فعّالة  أقدم  المقال  فى هذا 
التمر  لتقوية رموشك وتطويلها بكل أمان، مكونة من نواة 
الزيتون والذي ال يساعد على تطويل  الخروع وزيت  وزيت 

الرموش وحسب، بل يرطب الرموش ويقويها.
بداية من  النتائج  تابعينا وجربي الوصفة وسوف تالحظين 

ثاني أسبوع.
وصفة نواة التمر وزيت الخروع:

المكونات:
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

15 نواة التمر
2 ملعقة كبيرة زيت خروع

خطوات التحضير:
لمدة ربع  نار هادئة  التمر على  نواة  - في قدر مناسب نضع 
ساعة ثم تطحن حتى تصبح بودرة، ثم أضيفي إلى البودرة زيت 

الخروع وزيت الزيتون وقلبي جيداً.

   صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم من أكثر المواد التي 
تتميز بتعدد استخداماتها المنزلية والصحية والجمالية أيضاً.

يجب التمييز بين صودا الخبز والبيكنج بودر حيث يختلط األمر 
على الكثيرون خاصةً أن كالهما يستخدم في عمل المخبوزات. 
صودا الخبز هي بيكربونات الصوديوم، التي تدخل في صناعة 
البيكينج بودر  أما  التجميل،  العديد من األدوية ومستحضرات 
الخبز  النشا. لصودا  إليها  بيكربونات الصوديوم مضاف  هي 
الكثير من الفوائد الصحية المذهلة! تابعي هذا المقال وتعرفي 

بشكل مفصل عليهم.
يعالج فطريات المهبل لدى السيدات

الكثير  الشائعة لدى  المهبلية من األمور  باإللتهابات  اإلصابة 
التأكد أواًل  الفطريات، وعليِك  السيدات، كنتيجة لعدوى  من 
تمتاز بوجود حكة في  التي  الفطرية،  باإللتهابات  من إصابتك 
المهبل، مع خروج إفرازات بيضاء جامدة كالجبن، مع رائحة 
المصاحبة  المهبلية والحكة  كريهة. وللتخلص من اإللتهابات 
لها، أضيفي ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم إلى لتر من 
الماء الدافئ، و استخدمي الخليط كغسول مهبلي مرتين يومياً، 

ثم قومي بتنظيف المنطقة بالماء الدافىء فقط.
تعالج النقرس

تحدث اإلصابة بالنقرس كنتيجة الرتفاع نسبة حمض اليوريك 
في الجسم، األمر الذي يؤدي إلى تراكمه في المفاصل، مسبباً 
التهابها والشعور باأللم. وللتخلص من نوبات النقرس المؤلمة، 
اخلطي ملعقة من صودا الخبز مع ملعقتين من عصير الليمون. 
اشربي الخليط مرة واحدة يومياً لمدة أسبوع وسوف تالحظين 

إختفاء آالم المفاصل تماماً!
تخلصِك من البرد وأعراض األنفلونزا

بالبرد واألنفلونزا  السيدات من إصابتهن  العديد من  تشتكي 
دون تدخل منا،  تلقائياً  البرد تزول  المزعجة، ومعظم نزالت 
إال أن بعضهم يستمر لمدة طويلة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة 
أيام. يمكنِك عالج وتخفيف أعراض األنفلونزا عن طريق 
 PH الحموضة  التي تساعد على موازنة درجة  الخبز  صودا 
في الدم. استنشقي محلول بيكربونات الصوديوم ليساعدِك على 
التخلص من الزكام والرشح بفاعلية و في وقت قصير. ويمكن 
كغرغرة كل 4  بيكربونات الصوديوم أيضاً  استخدام محلول 

ساعات للتخلص من احتقان الحلق.
تعالج الحموضة وسوء الهضم

يعتبر صودا الخبز من اهم المضادات الطبيعية للحموضة، فهو 

الحمضي،  الهضم  المعدة أو عسر  لتخفيف حرقة  آمن وفعال 
الحموضة واإلنتفاخ وسوء  المعدة. تخلصي من  واضطرابات 
الهضم، خاصةً بعد تناول الوجبات الدسمة، عن طريق تناول 
الخبز  إليه ملعقة صغيرة من صودا  المضاف  الماء  كوب من 

بعد الوجبات.
تعالج الحكة المصاحبة للحساسية ولدغ الحشرات

تتسبب الحكة المصاحبة للحساسية ولدغ الحشرات في شعور 
مزعج خاصةً لألطفال. و لتخفيف الشعور بالحكة والحساسية 
أضيفي 2/1 كوب من بيكربونات الصوديوم إلى حوض 
اإلستحمام المملوء بالماء البارد، و ابقي في الحوض لمدة 2/1 
ساعة. كما يمكنِك عمل كمادات الماء وبيكربونات الصوديوم 
آمنة جداً  الطريقة  بالحكة، وتعد هذه  المصابة  المناطق  على 
لألطفال. تتميز صودا الخبز بخواص مرطبة ومضادة لإللتهاب 
فيمكنِك عمل معجون من الماء وبيكربونات الصوديوم ووضعه 
للتخلص من اإلحمرار  المتورمة والملتهبة  على األماكن 

وتخفيف التورم.
تحافظ على صحة ونظافة األسنان

الخبز في تركيب معظم معاجين األسنان كمادة  تدخل صودا 
لتبييض األسنان  مبيضة ومنظفة، ولعمل معجون منزلي 
الخبز، و3  الملح مع 3 مالعق من صودا  اخلطي ملعقة من 
النعناع وملعقة  الجليسرين و20 قطرة من زيت  مالعق من 
من مسحوق القرفة. اخلطي المكونات وأضيفي إليها الماء حتى 
الحصول على معجون. ضعيه في برطمان نظيف واستخدميه 
في تنظيف األسنان. ويمكن استخدام بيكربونات  يومياً 
للفم، عن  أيًضا في عمل غرغرة منظفة ومنعشة  الصوديوم 
الماء  الخبز مع 2/1 كوب من  طريق خلط ملعقة من صودا 
التخلص من رائحة  الخليط. يساعد هذا على  والغرغرة بهذا 
الفم الكريهة وخاصةً في فترة الصباح، كما يساعد على إزالة 

طبقات الجير المتراكمة على األسنان دون تدمير طبقة المينا.
لتنظيف الفرش و األمشاط من البكتريا

التألق يجب الحفاظ   للحصول على شعر المع مع المزيد من 
على الفرش واألمشاط نظيفة ومعقمة من البكتيريا. يجب إزالة 
الزيت الطبيعي وتراكم بقايا الشعر على األمشاط والفرش عن 
طريق نقعها في محلول به ملعقة صغيرة من صودا الخبز في 
حوض صغير من الماء الدافئ ثم شطفها والسماح لها  لتجف .
استخدمي صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم كعالج منزلي 

سريع المفعول للعديد من الحاالت المرضية.

   هناك بعض السيدات اللواتي تعانين من مشكلة الصدر الصغير، وتسعين بكل 
ثديهن  التي تساعدهن في زيادة حجم  الطبيعية  الطرق  البحث عن  جهودهن في 

وزيادة بروزه.
يعتبر الصدر الكبير للمرأة هو رمز األنوثة والجاذبية لديها، فصدر المرأة بطبيعته 
التي يحدث لها بعض  المترابطة  الدهنية واألنسجة  الغدد  عبارة عن كتل من 
التغييرات خالل فترة الدورة الشهرية، وأثناء مرحلة الحمل، وفترة البلوغ، وبعد 

سن اليأس. ولكن، يوجد بعض النساء اللواتي يتمتعن بصدر ذات حجم صغير وال 

يتغير حجمه حتى بعد الزواج والوالدة، لهذا ترغبن بتجربة بعض الطرق الطبيعية 
التي تساهم في زيادة حجم الصدر وتكبيره. من خالل هذا المقال، سوف نتناول معك 
عزيزتي أهم الوصفات الطبيعية الفعّالة التي تعمل على تكبير الصدر بشكل غير 

متوقع! جربيهم عزيزتي اآلن!
وصفة الحلبة لتكبير الصدر

الحلبة من أهم الوصفات الطبيعية المعالجة للصدر الصغير، حيث أنها تحتوي على 
الفعالة في زيادة حجم الصدر  الطبيعية  الخواص  العديد من 
الحلبة تعمل على تصحيح  بشكل كبير. هذا إلى جانب أن 
بارًزا ومشدودًا. تحتوي  ليبدو  الثدي وتحسين مظهره  شكل 
الهرمونات األنثوية منها هرمون  الحلبة على نسبة عالية من 
المسؤولة  الهرمونات هي  االستروجين والبروجسترون. هذه 

عن زيادة أنوثة المرأة والتي من أهمها ِكبر حجم الصدر.
المكونات

نصف كوب من الحلبة المطحونة
مقدار من الماء

الطريقة
الماء حتى تتكون  الحلبة مع مقدار مناسب من  1- اخلطي 

لديِك عجينة.
بالكامل، ثم اتركيها لمدة ساعة  2- ضعيها على صدرك 

ونصف.
3- اغسلي الصدر جيدًا بالماء الفاتر ثم البارد.

4- كرري الوصفة 3 مرات اسبوعيًا وسوف تالحظين الفرق!
وصفة دقيق القمح

تكبير حجم الصدر وزيادة  التي تساهم في  المذهلة  الطبيعية  الوصفات  من أشهر 

المواد  العديد من  القمح على  القمح. يحتوي دقيق  بروزه، هي وصفة دقيق 
والخصائص الطبيعية الفعالة في زيادة هرمونات األنوثة لدى المرأة، والتي تقوم 
إذا  الخارجي. وخاصة  الثديين وتحسين مظهرهما  الفعال في زيادة حجم  بدورها 
تم مزج دقيق القمح مع قطرات من الخل الغنية بالمركبات الكيميائية الطبيعية في 

تحفيز الهرمونات المسؤولة عن تكبير حجم الصدر فأنت بذلك تسرعين النتائج.
المكونات

ربع كوب من دقيق القمح
ربع كوب من الخل األبيض

الطريقة
1- اخلطي دقيق القمح مع الخل وضعيهم في وعاء صغير.
2- امزجي المكونات جيدًا للحصول على عجينة متماسكة.

3- ابدأي بتدليك الثديين بهذه العجينة الساحرة، واتركيها لمدة ساعة.
4- بعد ذلك، اغسلي صدرك بالماء الدافئ وكرري ذلك ثالث مرات أسبوعيًا.

وصفة الحمص المطحون
المطحون لعالج مشكلة الصدر الصغير  كذلك يمكنك إستخدام وصفة الحمص 

و غير البارز، والتمتع بصدر كبير الحجم وممتلئ يمنحك إطاللة أنثوية جذابة!
المكونات

ملعقتين من الحمص المطحون
ملعقة من قشر البرتقال المبشور

القليل من ماء الورد
الطريقة

1- امزجي الحمص المطحون مع قشر البرتقال المبشور وماء الورد.
2- ضعي الخليط على صدرِك مع تدليكه برفق شديد، واتركيه لمدة ساعتين كاملتين

3- إغسلي صدرك بالماء الدافئ، وكرري تلك الوصفة مرتين في األسبوع.

وصفات طبيعية من الزعرت لتنظيف وتفتيح البشرة

وصفات طبيعية رائعة لتكبري الصدر

طوني ورد يستوحي تصاميم شتاء 2019 من فن الزجاج امللون

6 أطعمة لتعزيز قوة الذاكرة

  عرض المصمم طوني ورد مجموعته لخريف وشتاء 2018-2019 من 
أزياء الكوتور في خالل أسبوع الموضة في باريس، وجاءت مستوحاة من 

الزجاج المعشق أي الزجاج الملّون، ذلك الفن القديم الرائع
أحجام منحوتة ومطرزات ساحرة تكرر األنماط ا لجميلة لنوافذ الزجاج الملون، 
وقد تجسدت بطريقة أخاذة في التصاميم لتخلق صورة رمزية أو نمطاً خاصاً 

في الكوتور

الشفافية كانت المفتاح الرئيس لهذه لمجموعة طوني ورد الجديدة، وقد جاءت 
لتتأرجح بكل سحر عبر المواد الشفافة الممزوجة بأقمشة صلبة فترسم بذلك نوافذ 
جميلة على األجسام الرشيقة، فيما تضفي التفاصيل إحساساً أنثوياً خفيفاً للفساتين

عمد المصمم طوني ورد إلى إستكشاف طرق جديدة وغير معتادة لطي وحياكة 
األقمشة التي استعملها مثل الدانتيل والكريب والتول المطرز. كما أّن لوحة ألوان 
المجموعة جاءت غنية، حديث تطابق مجموعة األلوان الزاهية لنوافذ الزجاج 

الملون عندما تعكس الشمس أشعتها عليها فتضيئها. وقد تراوحت هذه األلوان بين 
األزرق واألزرق الملكي، واألحمر، والذهبي، واألبيض واألسود

هذا وقد تعاون المصمم طوني مع يانا مركوفا إلضافة االكسسوارات الجميلة 
والمميزة على مجموعته التي إستغرقت أكثر من حوالى 600 ساعة لتصّورها 

وتصنيعها

دائًما عن طرق ووصفات  يبحثن  السيدات   معظم 
ومتألقة. نقية ونضرة  إظهارها  و  بشرتهن  لتفتيح  طبيعية 

الطبيعية  الزعتر  أعشاب  من  أفضل  تجدي عزيزتي  لن 
الكثير من  يحتوي على  الزعتر  ببشرتِك، ألن  للعناية 
الفائقة على  بقدرته  يتمتع  فهو  للبشرة  الجمالية  الفوائد 
تفتيح لونها و جعله موحد في وقت قليل جدًا. يقوم بتنظيف 
تنتج  التي  البكتيريا  و  الشوائب  من  خالية  ويجعلها  البشرة 
من آثار الحبوب و التعرض ألشعة الشمس الضارة. يقوم 
باإلضافة  أكثر  وتألق  و حيوية  إشراقة  بمنحها  الزعتر 
مسام  تفتيح  على  أيضاً  الزعتر  يعمل  والنضارة.  للنعومة 
يساعد على  و  بشكل سليم وصحي  تغذيتها  و  البشرة 
الوجه.  على  المتراكمة  الجراثيم  من  تطهيرها  و  ترطيبها 
ويقيها  التجاعيد  شد  البشرة من خالل  شباب  يحفاظ على 
أيًضا من  البشرة  يحمي  السوداء.  بالبثور  اإلصابة  من 
كالجفاف.  الوجه  التي تصيب  الجلدية  بالمشاكل  اإلصابة 
البد أن نذكر أيًضا أن الزعتر يدخل في صناعة الكثير من 
والعناية  البشرة  بتنقية  الخاصة  التجميلية  المستحضرات 
بها. إليِك عدة وصفات غسول طبيعي من الزعتر لتنظيف 

بشرتِك. وتفتيح 
غسول الزعتر و زيت الزيتون

العديد  يحتوي على  فهو  عالية جداً  قيمة  ذات  الزعتر 
الوصفات  في  تدخل  التي  الهامة  العناصر  و  المواد  من 

ونظافتها. تفتيحها  البشرة وخاصة  بجمال  للعناية  الطبيعية 
بإمكانك سيدتي تحضير هذا الغسول بطريقة سهلة للغاية، 
ملعقة  مع  المطحون  الزعتر  كبيرة من  ملعقة  اضيفي 
حتى  جيداً  المقادير  هذه  اخلطي  الزيتون.  زيت  من  كبيرة 
برفق  بشرتِك  بتدليك  قومي  ثم  متماسكة  تصبح عجينة 

أكثر  تكوني  أن  عليِك  دائرية.  عن طريق حركات 
تقل عن  ال  لمدة  البشرة  في عدم مالمسة  دقة 
نصف ساعة تقريبا ثم اشطفي وجهك بالماء 
النتائج  أفضل  تحصلي على  لكي  الدافيء. 
الوصفة  هذه  بتكرار  قومي  وقت قصير  في 

مرة كل يوم لمدة حوالي عشرة أيام.
غسول زيت الزعتر مع زيت الجوجوبا

يمكنِك تحضيره خصيِصا  الغسول  هذا 
من  للتخلص  و  المفتوح  الجلد  مسام  إلغالق 

الشباب. مشكلة حب 
فهو  هذا الغسول بتنظيف البشرة من أيًضا، 

ملعقة  مع  الزعتر  من زيت  نقاط  أربع  أضيفي 
صغيرة من بيكربونات الصودا و ملعقة صغيرة من زيت 
الجوجوبا. امزجيهم جيدا ثم ضعي هذا المزيج على مكان 
اغسلي وجهك  ثم  دقائق   10 اتركيها حوالي  و  الحبوب 
في وقت قصير  مذهلة  نتائج  لكي تحصلي على  جيدًا. 
المساء  في  مرة  و  الصباح  في  مرة  الوصفة  هذه  كرري 

ببشرة  وتتمتعي  الشباب  تماًما من حب  تتخلصي  حتى 
نظيفة وهادئة خالية من أي حبوب. يمكنِك اإلحتفاظ بباقي 

الوصفة في الثالجة لحين إستخدامها في أي وقت آخر.
غسول الزعتر مع أوراق النعناع األخضر

م  يستخد

في  يساهم  للجلد حيث  الطازج كمسكن عام  الزعتر 
القضاء  و  إلتهابها  و عدم  البشرة  التخلص من حساسية 
و  األنف  منطقة  في  تنمو  التي  السوداء  الرؤوس  على 

الوجه.
وناعمة،  نقية  يجعلها  و  البشرة  تنظيف  على  أيًضا  يساعد 

الشوائب  يزيل  و  للبشرة  اإلنتعاش  النعناع  كما يضيف 
مع  الجافة   الزعتر  أوراق  من  انقعي نصف كوب  منها. 
األقل.  لمدة ساعة على  الطازج  النعناع  من  أوراق   10
النقع من خالل وضعه  ماء  استخدمي  و  بتصفيته  قومي 
البشرة  قشري  واتركيه حوالي نصف ساعة.  البشرة  على 
بإستخدام قطعة قماش من القطن و ذلك لكي تقومي بإزالة 

الجلد الميت و القضاء على الخاليا الضارة.
غسول الزعتر مع الشاي األخضر

تفتيحها و جعلها  و  البشرة  تنظيف  نتكلم عن  عندما 
صافية ومتألقة ونضرة فال بد من إستخدام أوراق الشاي 

النقية. الزعتر  األخضر مع أعشاب 
آثار  لعالج  األساسي  بدوره  األخضر معروف  الشاي 
البشرة  تفتيح  مع  البشرة  المتكونة على  والبقع  الحبوب 
الداكنة بطريقة مبهرة. لذلك، حرصنا على اختيار غسول 
احضري  األخضر.  والشاي  الزعتر  من  المكون  الوجه 
ربع  مع  الماء  من  كبير  فيه كوب  نظيف و ضعي  وعاء 
ثالثة مالعق صغيرة من  المطحون مع  الزعتر  كوب من 
واتركيه  هادئة  نار  االخضر. ضعيه على  الشاي  أوراق 
قليالً.  يهدأ  النار واتركيه  ارفعيه من على  ثم  الغليان  حتى 
في  للبشرة  يومي  استخدميه كغسول  و  بتصفيته  قومي 
بالماء جيدًا. كرري هذه  الباكر بعد ذلك، اشطفيه  الصباح 
النتائج. تنبهري من  لمدة أسبوعين وسوف  الوصفة يوميًا 
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نادي احترام المشاهد:

عودة صابرين للغناءبعد غياب عدة سنوات 

جنيفر لوبيز باحتفالية خريية مع إليكس 
رودرجييز

ملاذا رفضت يسرا العمل مع يوسف شاهني 
يف هذا الفيلم؟

بيومي فؤاد 
يبدأ »رئيس 

البيت األبيض«

بعد »تراب املاس« .. إياد نصار بطال لفيلم »رأس 
السنة« مع إجنى املقدم

أمحد فهمي: »الشريط األمحر« حيمل رسالة أمل 
ملرضى السرطان.. 

لوبيز  العالمية جنيفر  النجمة   حرصت 
 Great علي حضور احتفالية خيرية » 
Sports Legends Dinner« لعام 
أقيمت في مدينة نيويورك  2018 والتي 
المتحدة األمريكية، وذلك مع  بالواليات 
إليكس  البيسبول الشهير  صديقها العب 

رودريجيز .
ظهرت جنيفر لوبيز البالغة من العمر ) 49 
عام ( بإطاللة مشرقة وبراقة، حيث ارتدت 
باللون االبيض حمل إمضاء دار  مالبس 

»Sally LaPointe « أزياء
الثنائي لوبيز واليكس إلى العب  وانضم 
الذي  القدم السابق مارك بونيونتي  كرة 
أصيب بالشلل خالل مباراة كرة قدم 
التقطوا معا عدد  وسينثيا هاليالميان ، و 

من الصور .

  قررت الفنانة المصرية صابرين، العودة للغناء مجددًا بعد 
سنوات طويلة من الغياب.

قد قدمت عدد من األغاني االستعراضية  صابرين، كانت 
قد صورتها على  كانت  والتي  التسعينات،  فترة  لألطفال في 

طريقة الفيديو كليب.
وكانت الفنانة المصرية قد قالت في تصريحات صحفية: »إنها 
أغاني جديدة لألطفال ألنهم أصبحوا  فترة وتتمنى عمل  منذ 
منذ  بهم  أغاني خاصة  لهم  تقدم  ولم  الجانب،  مهملين في هذا 

فترة طويلة«.
به  أغنية وتصويرهم  أكثر من  وأضافت: »أنها قررت عمل 
شقاوة ومرح، وخالل األيام المقبلة سيتكون استقرت على بعض 

هذه األغاني وتبدأ في تسجيلهم«.
وتابعت: »أنها ستقوم بطرح 5 أغنيات على فترات متباعدة 
ألبوم جديد  تعمل على  أن  الفترة، على  لألطفال في هذه 
الشعراء  فترة من خالل عقد جلسات عمل مع عدد من  بعد 

والملحنين الختيار كلمات األغاني«.
الثاني  الجزء  تنتظر صابرين، عرض  ناحية أخرى   من 
من مسلسل »أفراح إبليس«، الذي انتهت تصويره منذ فترة 
ويشارك في بطولة العمل جمال سليمان، محمود عبدالمغني، 
منة فضالي وأحمد صفوت وآخرين وإخراج أحمد خالد أمين 
فيلم  في  وتأليف مجدي صابر، كما ظهرت كضيفة شرف 

»تراب الماس« المعروض حاليًا في السينمات.

  تحدثت الفنانة المصرية رانيا 
بعد طالقها  يوسف عن حياتها 
األعمال  الثالث رجل  من زوجها 
المصري طارق عزب، وذلك بعد 

زواج استمر لمدة 6 سنوات.
الفنانة المصرية أكدت على صحة 
استعادت  أنها  يقال عن  ما  كل 
بريقها وتألقها بعد الطالق، حيث 
أنني  أيضا مالحظة  “أنا  قالت: 
بعد  وبريقا  أكثر حالوة  أصبحت 
يطفئوننا  الرجال  غالبا  الطالق، 
والهم والمسؤولية  بالمشاكل 
التي تكون فوق أكتافنا زيادة عن 
اللزوم، من أطفال وبيت، فالنساء 
بعد الطالق يفقن ألنفسهن أكثر”.

للمتزوجات،  ووجهت نصيحة 
خالل استضافتها في برنامج 

أسوأ  استغاللك عاطفيا ألنه  “عرب وود”: “احذري من 
بكثير من االستغالل المادي. لو شعرت للحظة أنك طوال 
الوقت تتنازلين وتفعلين أمورا ال تحبينها البد أن ترحلي”.
قالت:  أخرى،  الحب مرة  في  إمكانية وقوعها  وعن 
“الحب ال يأتي بهذه السهولة، كما أن الدنيا ال تقف على 
الحب، الحب جزء من الحياة، لكن يوجد أشياء كثيرة أهم 

من الحب، مثل عدم الكذب وعدم الخيانة والثقة”.

انفصالها عن زوجها  اعلنت  قد  يوسف  رانيا  وكانت 
ود  “بكل  قالت:  الماضي، حيث  يونيو  في شهر  الثالث 
وبين زوجي طارق  بيني  االنفصال  تم  واحترام  وحب 
عزب بعد زواج استمر 6 سنوات قدر هللا وما شاء فعل”.
 3 اآلن  تزوجت حتى  قد  كانت  يوسف  رانيا  أن  يذكر 
تزوجت  ثم  ابنتيها  والد  مختار  محمد  من  األولى  مرات 
كريم الشبراوي الذي قالت إنه نصب عليها، وكان طارق 

عزب زوجها الثالث.

الفنان أحمد فهمي،  عن  كشف 
للمشاركة في  التي جذبته  المعايير 
مسلسل »الشريط األحمر«، والذي 
ُعرض ضمن السباق الرمضاني 

الماضي.
التي جذبتني  وقال فهمي: »المعايير 
إنساني بدرجة كبيرة،  الدور  هي أن 
كما أنني شاركت فيه بشكل شبه 
الدور  تطوعي، باإلضافة إلى أن 
جديد ومختلف والمسلسل كان يحمل 
رسالة أمل لجميع مرضى السرطان، 
أن مهما أزداد المرض فاألمل في 
الشفاء مازال موجود، وجميع فريق 
إيجابية  بيننا روح  العمل كان يوجد 

أثناء التمثيل«.
جدير بالذكر أن المسلسل أحداثه 
كانت تدور حول مجموعة من 

األطفال والشباب تترواح أعمارهم ما بين 13 و25 سنة، 
بينهم، ويطلقون  فيما  بالسرطان يقرروا جمع فريق  مصابون 
عليه اسم »Red Band«، نسبة للشريط األحمر الذي يضعونه 
في أيديهم كونهم نزالء في مستشفى األورام، ويرصد المسلسل 

انتصارات هؤالء الشباب على المرض في حياتهم.
وفي سياق آخر، أعرب عن سعادته بردود األفعال حول دوره 

في مسلسل »أنا شهيرة.. أنا الخائن«، مؤكدًا أنه كان يتابع جميع 
ردود األفعال منذ بداية المسلسل، وصدمة الجمهور عندما علم أن 

شهيرة هي الخائنة وليس العكس.
الخائن« من بطولة: أحمد  أنا  يُذكر أن مسلسل »أنا شهيرة.. 
أبو  الشريف، خالد زكي، أسماء  فهمي، ياسمين رئيس، والء 
اليزيد، محمد عالء، أحمد فؤاد سليم، من تأليف نور عبد المجيد، 

وإخراج أحمد مدحت وكريم العدل.

يبدأ الفنان بيومي فؤاد، تصوير أول مشاهدة 
الكوميدي »رئيس  الكوم  في أحداث الست 
البيت األبيض«، مطلع شهر أكتوبر القادم بعد 
المقرر  بالعمل  الديكور الخاص  االنتهاء من 

الفرعوني  إقامته باالستديو 
بشبرامنت.

وتدور أحداث المسلسل في 
إطار كوميدي ساخر حول 
القيادة  شخصية رجل يحب 
والسيطرة طول الوقت 
ليصنع  أهداف  ويخلق 
بطوالت لنفسه وتتوالي 

المواقف الكوميديه.
البيت األبيض«،  »رئيس 
بطولة بدرية طلبة، محمد 
الرحمنـ  ثروت، محمد عبد 
الشواف  محمد  تأليف 

وإخراج مصطفي فكري .

فيلم  أول مشاهده فى  إياد نصار تصوير  الفنان  ،بدأ 
»رأس السنة« فى مدينة الغردقة، من تأليف محمد حفظى، 
وإخراج محمد صقر، ويستمر التصوير لمدة 4 أيام هناك، 
ثم ينتقل بعدها المخرج إلى ديكور آخر، وكان فريق العمل 
قد صور 48 ساعة فى القاهرة، وتجمع المشاهد كل من إياد 
المقدم، وأحمد مالك، وشيرين رضا، وهدى  نصار وإنجى 
المفتى، وآخرون، والفيلم تدور أحداثه خالل يوم واحد فقط، 

ويتضمن عدة أحداث مثيرة وأزمات بين أبطاله.
فيلم  الوقت  نفس  فى  إياد نصار  أخرى يصور  ناحية  ومن 
وتأليف وإخراج شريف  أحمد عز،  النجم  بطولة  »الممر« 
عرفة، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم ومنهم أحمد 

رزق، هند صبرى، أحمد صالح حسنى، محمد جمعة،.
كما يعرض حاليا إلياد نصار فيلم »تراب الماس« فى دور 
ياسين، شيرين رضا،  آسر  بطولته  فى  منه شلبى، صابرين، ماجد الكدوانى،  إخراج مروان حامد.العرض، ويشارك 

  الناقدة أحالم األسيوطي

رانيا يوسف حتذر املتزوجات وتؤكد جبرأة: 
ازددت مجاالً بعد الطالق..

خالد الصاوي يعود للدراما 
بـ»أبيض غامق«

 من داخل كواليس تحضير 
الجديد  السقا،  مسلسل أحمد 
لرمضان 2019، والذي 
يتم االستقرار علي اسمه  لم 
حتي اآلن قام المخرج محمد 
النجمة  بترشيح  سامي، 
روجينا، للمشاركه في بطولة 

العمل.
تؤدي  أن  المقرر  ومن 
»روجينا«، أحد األدوار 
التي ستكون  الهامة  الرئيسية 
نقله هامة بالنسبة لها من 

وجهة نظر »سامي«.
وحتي اآلن لم يتم االتفاق 
التعاقد بشكل رسمي مع  أو 
»روجينا«، على مسلسل 
والذي  الجديد  »السقا«، 

يشارك في بطولته مي عمر ومن تأليف أيمن سالمة وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح.

الموضوع : الفيلم يقدم شجرة العائلة للسيد أحمد عبد الجواد )يحي شاهين( . ياسين 
األبن األكبر ) عبد المنعم إبراهيم( متزوج من زنوبة )مها صبري( له ابن رضوان 
من زوجته األولى )محمد العربي( وأبنة من زنوبة )بوسي( . خديجة )هدى سلطان( 
متزوجة من إبراهيم شوكت )حسن مصطفى( . أبنائها : عبد المنعم )عبد الرحمن 
علي( وأحمد )حسين حسن اإلمام( . عائشة )زهرة العال( وأبنتها )حياة قنديل( . 

نور   ( األصغر  األبن  كمال  الشريف( فلم يتزوج ويعمل مدرساً أما 
في مدرسة السلحدار األبتدائية. 
أثبات  تحاول  شخصية  كل 

نفسها – وتتوالى األحداث . 
)التحليل والنقد( : قصة »نجيب 
وحوار  سيناريو  محفوظ« 
عزيزي   « الليثي  ممدوح   «
السابقين  العددين  في  القارئ 
من جريدة الرسالة قدمت نقد 
نقد  ثم  القصرين(  )بين  فيلم 
واألن  الشوق(  )قصر  فيلم 
نجيب   « ثالثية  آخر  أقدم 
)السكرية(.  وهي  محفوظ« 
السيناريست  أجاد  لقد 
في  الليثي«  »ممدوح 
للسيد  العائلة  شجرة  إظهار 
وأبنائه  الجواد  عبد  أحمد 
الشخصيات   . وأحفاده 
بالمتناقضات  غنية 
ينشأ  مما  األضداد  ووحدة 
يجعل  الذي  )الصراع( 

الفعل ينتج من شئ، والشئ 
ينتج من غيره ففعل الشخصية ال ينشأ من نفسه ، بل من العوامل التي ينشأ 

هو عنها . وأدعوك عزيزي القارئ لتطبيق هذه العوامل على أفعال الشخصيات : 
والسيناريست مدى سلطة األب  القصة  الجواد( تظهر  أحمد عبد  السيد  )شخصية 
األبناء ال  المناقشة جعل  وعدم  السيطرة  فعامل  حياته  مدى  العائلة  من  وأحترامه 
يجرأون على مواجهته فهو كلمته مسموعة ، أفراد األسرة كلها تقبل يده ، يجلس 
على مائدة الطعام بمفرده وعند األنتهاء تبدأ األسرة تأكل . مخلص ألصدقائه وفي 
داخله إنسان نبيل . يعطف على زبيدة ) السلطانة( »نجوى فؤاد« التي فقدت كل شئ 
فيساعدها بماله. يحترم اآلخرين ولكنه أسد يزأر لمن يتعالى عليه خاصة أبن العامل 
الغني  الحمزاوي )عبد  أبن جميل  الذي يعمل في محله وهو فؤاد )أحمد أجوفي( 
النجدي( يجلس فؤاد ويضع ساق فوق ساق في وجه سي السيد ويقول أنا اآلن وكيل 
نيابة ، ولما أبقى قاضي ساعتها ممكن أتزوج من واحد عظيم . سي السيد )سخرية 
ضاحكا( وليه أل ، وبنت السلطان كمان. يقف، أما أروح المحل، صحيح أبوك واخد 
باله من كل حاجة لكن الواحد الزم يعتمد على نفسه مش على واحد بيشتغل عنده 
» وتركه مخذواًل . يقول سي السيد أنه ال يستطيع الصالة لكن يشعر باتصاله بينه 
وبين اللي فوق . يشتد المرض عليه ويرحل وهو نائماً على سريره. )يحي شاهين( 

أستاذ بال منازع في هذا الدور وال غرابة في ذلك فهو من جيل الرواد.
)شخصية ياسين وعائلته( : )عبد المنعم إبراهيم من جيل الرواد(شخصية ياسين 
نقيضه(  بداخله  اإلنسان  أن   ( »هيجل«  الفيلسوف  قال  .وكما  بالمتناقضات  مليئة 
فهذا ينطبق على ياسين ، فعامل الرهبة والجبروت من سي السيد يجعله ال يخالف 
رغباته في نشأته ، والتحكم في إختيار زوجته ، وعندما تزوج زنوبة )مها صبري(
العالمة، لم يجد الشجاعة الكافية لمواجهته خوفاً وأحتراماً له . ياسين له ابن رضوان 
)محمد العربي( من زوجته األولى ، وأبنة كريمة )بوسي( من »زنوبة« )عالمة 
سابقاً( جعلها عامل الفقر أن تكون إنتهازية ال تضيع أي فرصة لقتناصها – فهي 
أستغلت سي السيد في الماضي وجعلته يكتب كل شئ بأسمها وعندما عارضته في 
أال تكون له إال بالزواج رفض سي السيد وطردها لكنها أوضحت له أن كل شئ 
تملكه فطردته من عوامته . واألبناء فشلوا معها . » فرضوان« )محمد العربي« 
فعل مثل زنوبة وأصبح إنتهازي ال يبالي باألخالق أو الرجولة بل األهم يكون له 
مركز قوي بجانب الباشا فافعاله نتجت من الظروف المتاحة واصبح سكرتير الباشا 
عبد الرحيم زعيم وفدي )محمد المليجي( عن طريق صديقه حلمي)وجدي العربي( 
فعامل اإلنتهازية دفعه إلختيار ما  الباشا ويصبح شاذاً  فلم يتردد ان يكون عشيق 

يناسب مصلحته . 
عامل  من  نشأت  أفعالها   ، زنوبة  والدتها  مثل  جميلة  فتاة  فهي   . )بوسي(  كريمة 
الحاجة للزواج ودفعتها زنوبة أن تعاكس عبد المنعم )عبد الرحمن ‘لي( أبن عمتها 
خديجة حتى تصل إلى الزواج . الجميع أرادوا أن يحلق عبد المنعم ذقنه- ولكنه 
ذقنك   : له  فقالت   . عقله  يتوه  أمها  مثل  تضحك  عندما  كريمة  مع  لكن   – رفض 
بتشوكني فقال : أنا ححلقها حااًل . ونجد هنا أن األنثى نجحت فيما عجز عنه الرجل 

، مثل حواء وآدم ، دليلة وشمشون . 
الدمامة أن تكون  )عائلة خديجة( خديجة شخصية جريئة قوية اإلرادة دفعها عامل 
مهاجمة لمن يغلط في حقها مثل شقيقها ياسين عندما كان يداعبها في السير خلفها 
ظناً منه أنها سيدة أخرى، عندما أكتشف الحقيقة فقال : أنا كنت عايز أجبر بخاطرك 
فقالت بغضب : اتلم يا جوز زنوبة ، يا كهنة ومراتك كركوبة . وهي أيضاً متسلطة 
على زوجها أحمد شوكت )حسن مصطفى( . ففعلها ينتج من شئ عام يمس كرامتها 
فتفقد  الرحمن علي( وأحمد )حسين حسن اإلمام(  المنعم )عبد  أبنائها عبد  أما مع   .
الصراع   ( فينشأ  بشخصيتهم  واستقالل  وثقافتهم  لعلمهم  ولذلك  عليهما  السيطرة 
الصاعد(لشخصيات متناسقة تناسقاً بديعاً أكتملت أبعادها الثالثة : الجسمانية والنفسية 
واألجتماعية وقامت بينها الوحدة على أساس ثابت . والسبب في ذلك وحدة الضداد 
بين األم وأبنائها وشخصيتهم التي يدين أصحابها بأعتقادات قوية ، راسخة صلبة ، 
متمسكة بأرائها )االزمة( فعبد المنعم يحب كريمة )أبنة زنوبة العالمة( وأحمد أحب 
احب  ثم   – فتركها   . ليس من مستواها  بأنه  تعالت عليه  ولكنها  )منى جبر(  علوية 
سوسن )حمدية حمدي( صحفية في مجلة اإلنسان الجديد أبنة الفراش في المجلة . 
. )القرار(  الفراش  أبنة زنوبة وأبنة  أبنائها من  )الذروة( ترفض خديجة أن يتزوج 
يوم  تذهب  سوسن  )النتيجة(   . سوسن  من  وأحمد  كريمة  من  المنعم  عبد  يتزوج   :
الصباحية إلى عملها – وكريمة تنجب أبناً لعبد المنعم . ويكمال األخان طريقهما في 
المصري  الشعب  فينضم  اإلنجليزي  الغزو  من  مصر  كرامة  على  للحفاظ  النضال 

معهما من مسيحيين ومسلمين وتكتمل الوحدة الوطنية ضد اإلنجليز. 
وإلى اللقاء عزيزي القارئ في العدد القادم من الرسالة لتكملة نقد الفيلم : لشخصية 

كمال - وعائشة – طرائف الفيلم - واإلخراج العظيم لحسن االمام.
   

آخر ثالثية نجيب محفوظ 
نقد فيلم :«السكرية«

من ال يملك الكرامة ال يملك حريته 

تفاصيل فيلم »الفارس« لكريم عبد العزيز 
ونيللي كريم

  تعاقد النجم كريم عبد العزيز، مع المنتج محمد السبكي، علي 
نيللي كريم،  فيلم »الفارس«، والذي يشارك في بطولته  بطولة 
وخالد الصاوي، ومحمود حميدة وأنوشكا وهو من تأليف وإخراج 

محمد سامي.

وتدور أحداث الفيلم في عصر قديم ويعتبر من األفالم الضخمة 
إنتاجيًا ومن المنتظر أن يبدأ التصوير خالل شهر من اآلن، نظًرا 
الفيلم والمخرج محمد سامي بأعمال في شهر  أبطال  الرتباط 

رمضان القادم.

جمعت الفنانة المصرية يسرا، عالقة صداقة 
الراحل يوسف شاهين، والتي  بالمخرج  قوية 

أثمرت عن عدد من األعمال الفنية.
يسرا، قالت خالل حفل موسيقى تصويرية 
ألفالمه والتي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان 
بينهما  السينمائي: »إنه حدث خالفا  الجونة 
ذات مرة، إذ كان يريدها للعمل في أحد 
لكنها رفضت وقتها، ولهذا غضب  أفالمه، 

منها بشدة«.
وأضافت: »لن أصرح باسم الفيلم، لكنني أود 
أبدا، وسأظل  لم أغضب منه  أنني  أقول  أن 

أحبه وأكن له معزة خاصة«.
وتابعت: »أن الراحل يوسف شاهين كان 
أهم شخصا بحياتها، وله الفضل الرئيسي في 

نجوميتها وتغير جلدها الفني«.
يسرا شاركت في عدد من األفالم وهي: 

»المهاجر، وإسكندرية كمان كمان، وإسكندرية نيويورك«.
يذكر أنه تم افتتاح معرض ألفيشات أفالم يوسف شاهين في إطار 
المهرجان،  التميمي مديرة  انتشال  المهرجان، بحضور  فعاليات 
وماريان خوري وجابي خوري والمخرج داود عبدالسيد، ولبلبة 

وعدد كبير من الضيوف.
وكانت يسرا قد شاركت في األغنية الرسمية للمهرجان والتي تحمل 
النجوم منهم آسر  اسم “العالم جونة”، وذلك بمشاركة عدد من 
ياسين، وشريف منير، وكندة علوش، ومنى زكي، وجميلة عوض، 

وأحمد مالك، وتامر حبيب، وغيرهم.

ترشيح روجينا للوقوف أمام أمحد السقا 
فى رمضان 2019

التحضير  الصاوى،  خالد  المصري  والممثل  الفنان  بدأ 
من  الذى  و  “أبيض غامق”،  اسم  يحمل  لمسلسل جديد 
المقرر أن يعود به إلى الدراما بعد انقطاع دام لمدة عامين 
في  ويشارك  ودافنشى”،  أعماله مسلسل “هى  آخر  منذ 
السابق  يعرض خارج  أن  المقرر  من  الذى  العمل،  بطولة 
ويتضمن  لطفى،  الفنان طارق   ،2019 المقبل  الرمضانى 

العمل 45 حلقة وجار حاليا، اختيار باقى أبطال العمل.
األخبار  على  رد  قد  الصاوي،  خالد  المصري  الفنان  وكان 
التي نشرت مؤخًرا حول إصابته بورم في المخ، وقال عبر 
المخلصين  »أحبائي  »تويتر«:  بموقع  الشخصية  صفحته 
عن  لكم خطأً  أوصلت  كنت  لو  أعتذر  الحقيقية  وعزوتي 
ثقة نقال  حالتي الصحية عبر صحفي محترم وجريدة محل 
كالمي بشكل خطأ.... الحمد هلل الفحص أثبت أن مخي سليم، 
بس متركب شمال على رأي أمي أحبكم وممتن الهتمامكم«.
“كارما”  فيلم  الصاوى،  خالد  الفنان  أعمال  آخر  وكانت 
للسينما  يوسف  خالد  به  عاد  والذي  يوسف،  خالد  للمخرج 

الماضي،  الفطر  عيد  فى موسم  وتم عرضه  6 سنوات،  بعد غياب 
وشاركه البطولة فيه غادة عبد الرازق وزينة وعمرو سعد وعدد كبير 

من النجوم.



ترودو يرد على ترامب: “املفاوضات صعبة ألن الكنديني هم 
مفاوضون جيدون جدا”

الرئيس  كشف   
األمريكي دونالد ترامب، 
عن  النقاب  األربعاء، 
رئيس  لقاء  رفض  انه 
جاستن  كندا  وزراء 
التعريفات  بسبب  ترودو 
تفرضها  التي  الجمركية 
المنتجات  على  بالده 
والتي وصفها  األمريكية 

بأنها »مرتفعة«.
األمريكي  الرئيس  واتهم 
كندا مرة أخرى »بمعاملة 
بشكل  المتحدة  الواليات 
حيث  من  للغاية«  سيء 
أحب  ال  »أنا  التجارة. 

للواليات  بالنسبة  للغاية  يعجبني ذلك. كان سيئا  لم  نافتا. 
للمكسيك  جداً  جيدة  كانت  لكندا.  جدا  جيد  كان  المتحدة. 
)البلد الشريك الثالث للمعاهدة(. سيء جدا بالنسبة لنا«، 

مشيرا إلى تخفيضات الوظائف في قطاع السيارات.
وذهب دونالد ترامب إلى أنه إذا لم توقع كندا على النص 
الجديد الذي قبلته المكسيك بالفعل ، فإن الواليات المتحدة 
ستجعل »صفقة أفضل بكثير« مع فرض الضرائب على 
الواليات  إلى  كندا  من  استيرادها  سيتم  التي  السيارات 
المتحدة.  والتي سوف تجلب »المليارات والمليارات في 

خزائننا«.

الخميس  يوم  الكندي جاستن ترودو  الوزراء  قال رئيس 
في  المفاوضات«  صعوبة  األمريكيون  وجد  »إذا  إن 
إصالح اتفاقية التجارة الحرة في نافتا »ألن الكنديين هم 

مفاوضون جيدون جدا«. كما يجب أن نكون.
وفي رده على الرئيس دونالد ترامب ، الذي انتقد الفريق 
الكندي يوم األربعاء إعادة التفاوض مع واشنطن ألكثر 
الزعيم  أعاد   ، التجارية  االتفاقية  هذه  على  عام  من 
 ، الجيد  أن »االتفاق  الصحفيين  لبعض  التأكيد  الليبرالي 

هذا عادل ، ممكن جدا.«
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سلسلة:
)18 أخطاؤنا يف اللغة )

أسامه كامل أبو شقرا

 طالبو جلوء يشتكون إحجام دور احلضانة يف كيبيك عن قبول أطفاهلم
  أعربت مجموعة من طالبي اللجوء في مقاطعة كيبيك 
عن استيائها من تعديل يتعلّق بتحديد األمكنة الممولة من 

قبل حكومة كيبيك في دور الحضانة المخصصة 
لعائالت الالجئين وطالبي اللجوء. وقالت هذه 
أطفالهم  قبول  عن  اإلحجام  بأن  المجموعة 
هو شكل من أشكال العنصرية التي تمارسها 

بحقهم سلطات كيبيك.
بمراكز  المتعلّقة  للقوانين  مراجعة  وكانت 
 Centres De la Petite Enfance الطفولة
التي تّمولها حكومة كيبيك دخلت حيز التطبيق 
وبموجبها  الماضي  نيسان/ابريل  شهر  في 
أصبح قبول أطفال العائالت من طالبي اللجوء 
والواصلين حديثا إلى كيبيك محدودا جدا في 

هذه المراكز التي يمّولها القطاع العام.
ويشتكي المئات من الواصلين حديثا من استحالة 
إيجاد مكان ألوالدهم في دور الحضانة هذه مما 
يضيع عليهم فرصة إيجاد التوازن والمصالحة 
بين دورهم كأهل ودورهم كعاملين فاعلين 

في مجتمعهم الجديد.
ويقص طالب اللجوء من هايتي فالديمير ماتيو 
الذي وصل إلى كندا في العام 2017 مع طفلته 
وزوجته بأنه لم يستطع أن يُسجل ابنه الذي 
ولد في مونتريال ويحمل الجنسية الكندية في 
دار حضانة تحظى بالتمويل الحكومي. ويقول 
فالديمير »إن من حق كل شخص حاصل على 
ترخيص بالعمل أن يكون مؤهال لالستفادة من 

الخدمات الحكومية كافة«.  
ليفيك  مونيا  السيدة  تقول  اإلطار  هذا  وفي 
المسؤولة عن إحدى دور الحضانة في مونتريال 
بأن هناك 10 أطفال في مؤسستها من أصل 
41 طفال يتحدرون من عائالت الجئة. ولكن 
انتساب هؤالء إلى دار الحضانة التي تديرها 
يعود تاريخه إلى ما قبل العاشر من نيسان/
ابريل الماضي تاريخ دخول القانون الجديد 

حيز التطبيق.
وتشير السيدة ليفيك إلى أنها مجبرة منذ ذلك 
التاريخ على رفض قبول كل األطفال غير 
تقّدمها  التي  المنحة  لإلستفادة من  المؤهلين 

الحكومة لدار رعاية األطفال التي تديرها.

وقد تقّدمت هذه المجموعة من طالبي اللجوء بشكوى 
رسمية إلى لجنة خقوق االنسان وحقوق الشباب. 

 اوتاوا : أضرار جسيمة تسّبب بها االعصار
   تواصل السلطات في اوتاوا وغاتينو رفع األنقاض 
التي خلّفتها ستّة أعاصير ضربت المدينتين يوم الجمعة 
الفائت وتسبّبت بأضرار جسيمة في المنازل والممتلكات.
اجتماعا   ، الجاري  الثالثاء  يوم  الصليب األحمر  عقد 
في مدينة غاتينو مع المواطنين وخصوصا اولئك الذين 
ال يملكون أّي تأمين على منازلهم.وقال باسكال ماتيو 
نائب رئيس فرع كيبيك للصليب األحمر إّن المؤّسسة 
الذين  للمنكوبين  عاجلة  ماليّة صغيرة  مساعدة  ستقّدم 
دّمر اإلعصار منازلهم  كما ستوّفر لهم برنامجا للبحث 
عن مسكن أو شّقة بديلة.  وأضاف بأّن فنادق المدينة لم 
تعد تتّسع وتّم توجيه بعض أبنائها نحو مدن مجاورة.  

وقد تلّقى مركز الخدمات للمنكوبين طلبات من 1619 
شخصا سّجلوا أسماءهم للحصول على مساعدة.

وفي اوتاوا، اضطرت بنوك الغذاء لرمي آالف األطنان 
من األطعمة القابلة للتلف بسبب استمرار انقطاع التيّار 
الكهربائي في العديد من أحياء عاصمة البالد منذ ما 

يزيد على 48 ساعة.

وأطلق بنك الغذاء في اوتاوا ، وهو بنك الغذاء الرئيسي 
الذي يوّفر األغذية لبنوك الغذاء في مجمل أنحاء المدينة، 
حملة لجمع األغذية والتعويض عن االطعمة التالفة بسبب 
اإلعصار، كما مّددت بعض بنوك الغذاء ساعات العمل 
ليتاح للمنكوبين الوصول إليها والحصول على المساعدة.

ويقوم المفتّشون المختّصون في البناء بالتدقيق في المنازل 
ودّققوا في 200 منزل في عشرات الشوارع وأفيد بأّن 

عشرات المنازل تدّمرت بالكامل.
ومن المتوّقع أن يستمر إقفال بعض المدارس حتّى يوم 
الجمعة، في حين فتحت البعض منها أبوابها يوم األربعاء.
الضريبة  إجراءات لخفض  اوتاوا عن  مدينة  وأعلنت 
العقاريّة  أو الغائها عن بعض المنازل المدّمرة أو تلك 

المصابة باضرار.
كما ببحث  المجلس البلدي أيضا في احتمال إلغاء  الرسوم 
المفروضة على رخص التدمير والبناء وسواها من الرسوم 

لتخفيف العبء عن كاهل العائالت المنكوبة.  

ال يقال: »أفسح في المجال«، بل: »أفسح المجال«: 
َح واْنَفَسَح، وهو َفِسيٌح وُفُسٌح.  عُة؛ َفُسَح المكاُن َفساحًة وَتَفسَّ والُفْسحُة السَّ

وفي حديث علّي:
)اللهم اْفَسْح له ُمْنَفَسًحا* قوله »منفسًحا« ... في َعْدلِك أَي أَوِسع له َسَعًة في 
دار َعْدلك يوم القيامة؛ ويروى: في َعْدِنك، بالنون، يعني جنَة َعْدٍن. وَفَسَح 
ع له. وفي التنزيل: إِذا قيل لكم  ح: َوسَّ له المجلس َيْفَسُح َفْسًحا وُفُسوًحا وَتَفسَّ

ُحوا في المجالس فاْفَسُحوا َيْفَسح هللا لكم؛ )لسان العرب البن منظور(. َتَفسَّ
الُمْلك  ومجال، مصدر ميمي )من جال يجول( واسم مكان والطريق إلى 
المجال.  المجال، أي مقتدر، ونقيضه ضيق  والميدان. ويقال: فالٌن واسع 

)محيط المحيط للبستاني(

خلوي وخليوي: إثر تجهيز لبنان بشبكة الهاتف المحمول، طلع علينا كثيرون 
الفرنسية،   )Cellule( لكلمة إلى خلية وهي تعريب  بكلمة )ِخليوي( نسبة 
فالقاعدة  الخاء والالم،  بفتح  أما الصواب فأن نقول: »خلوي«،  وهذا خطأ. 
النسبة  التأنيث، لتصاغ  تاء  النسبة من خلّية، يقتضي أوال حذف  لصياغة 
عندها من كلمة »خلّي«، والنسبة إلى ما آخره ياء مشددة يسبقها حرفان، 
تصاغ بأن َتحذف الياء األولى وَتفتح ما قبلها، وَتقلب الثانية واًوا، ثم ُتلحق 

بها »ياء« النسبة، نحو »نبّي، نبوي - ُجَدّي، َجَدوّي«. 

سلسلة:    
دقائق لغوية )17(

أدى:

وْا  ُتؤدُّ أَن  َيْأُمُرُكْم  إليه: كما في قوله تعالى: }إِنَّ للّاَ   يقال: أدى 
اأَلَماَناِت إِلَى أَْهلَِها{ )النساء 58(. وال يقال: أّداه الشيء.

وصل: 

(. ففي  يقول كثيرون: )وصلني كتابكم( والصواب أن يقال: )وصل إلّيِ
ل  لسان العرب البن منظور: َوَصَل الشيُء إِلى الشيء ُوُصواًل وَتَوصَّ
إِليه وأَْبلََغُه  أَنهاُه  إِليه وأَْوَصله:  له  إِليه وَبلَغه...  وَوصَّ انتهى  إِليه: 

إِياه.

مأدبة غذاء من املطران تابت للبطريرك اسحق مبناسبة زيارته إىل كندا

املطران ابراهيم وحفل استقبال حافل 
للبطريرك اسحق مبناسبة زيارته إىل كندا

حكومة أونتاريو تلغي زيادة احلد األدنى لألجور املقررة للعام املقبل

  أعلنت حكومة الحزب التقدمي المحافظ في مقاطعة 
أونتاريو أنها ستلغي زيادة الحد األدنى لألجور المقررة 

للعام المقبل.
وقالت وزيرة العمل لوري سكوت إن 
الحد األدنى لألجور سيبقى بالتالي على 
14 دوالراً في الساعة بدل أن يرتفع إلى 

15 دوالراً في الساعة.
وكانت الجمعية التشريعية في مقاطعة 
الثاني  تشرين  في  أقرت  قد  أونتاريو 
)نوفمبر( الفائت خطة إصالحية واسعة 
اقترحتها  والرواتب  العمل  مجال  في 
الحكومة الليبرالية آنذاك برئاسة كاثلين 
وين، وتضمنت الخطة زيادة الحد األدنى 
لألجور من 11,60 دوالراً في الساعة 
ذاك الحين إلى 14 دوالراً في الساعة 
في األول من كانون الثاني 2018، ثم إلى 15 دوالراً في 

الساعة عام 2019.

  قام سيادة المطران ابراهيم ابراهيم 
الملكيين  مطران  االحترام  الكلي 
الكاثوليك في عموم كندا بإقامة حفل 
استقبال على شرف غبطة البطريرك 
ابراهيم اسحق بطريرك االسكندرية 
مجلس  ورئيس  الكاثوليك  لألقباط 
في  الكاثوليك  واألساقفة  البطاركة 
مصر، بمناسبة زيارته المباركة إلى 
كندا ، وذلك بعد ظهر يوم الجمعة 21 
سبتمبر/أيلول الجاري، حضرها لفيف 
من اآلباء الكهنة من الكنيستين باإلضافة 
المدعوين  من  الخمسين  حوالي  إلى 
والمدعوات من أبناء الكنيسة الملكية 

والكنيسة القبطية الكاثوليكية الناشطين 
في الخدمة الرعوية والكنسية، وكان من 
ضمن الحضور االستاذ فريد زمكحل 
تحرير  ورئيس  ادارة  مجلس  رئيس 

جريدة الرسالة والسيدة حرمه.
وقد قام سيادة المطران ابراهيم ابراهيم 
الكلي االحترام بإلقاء كلمة بهذه المناسبة 
لغبطة  الشكر  فيها  ه  وجَّ المباركة 
لحضوره  اسحق  ابراهيم  البطريرك 
وتكلم عن الصداقة التي ربطت فيما 
بينهما عندما كانا معاً في إيطاليا لعدة 
أيام لحضور احدى المناسبات الروحية، 
كما وجه الشكر لجميع الحضور وإلذاعة 

صوت الرب ممثلة باألخت جاكي أبي 
ناصيف ولجريدة "الرسالة" ولكل من 
االحتفالية  لهذه  لإلعداد  وتعب  عمل 

المباركة.
ابراهيم  البطريرك  غبطة  قام  وقد 
فيها  َشَكر  كلمة  بتقديم  بدوره  اسحق 
سيادة المطران ابراهيم ابراهيم على 
هذه الدعوة الكريمة التي تؤكد عمق 
المحبة التي تربط بينهما وبين شعبي 
الكنيستين الملكية الكاثوليكية والقبطية 
الكاثوليكية، كما قام غبطته بتوجيه كل 
الشكر والتقدير لجميع السادة الحضور 
على حفاوة استقبالهم وعمق محبتهم.

  أقام سيادة المطران الكلي االحترام بول مروان تابت 
مطران الطائفة المارونية في عموم كندا، بعد ظهر يوم 
األربعاء 19 سبتمبر الجاري مأدبة غذاء ترحيبا بغبطة 
البطريرك ابراهيم اسحق بطريرك االسكندرية لألقباط 
الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك 
في مصر بمناسبة زيارته الرعوية إلى األرضي الكندية، 
حضرها لفيف من األباء القساوسة من الطائفتين وعدداً من 
المدعوين من أقطاب الجالية المصرية في كندا منهم السادة 
أنطوان مالك وطبيب األسنان د. كميل رفلة ومن االعالميين 
فريد زمكحل رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة 
الرسالة واإلعالمية المعروفة رانيا شربل وزوجها السيد 

روجيه شربل من فريق عمل تيلي ليميار.
وقد اتسم اللقاء بروح األلفة والمحبة واإليمان الذي 
يجمع بين الجميع واقتصر على نقاش بعض األمور 
االيمانية التي تتعلق بالكنيستين، كما تناول الشئون 
الروحية للطائفتين المارونية والقبطية الكاثوليكية في 

بالد المهجر.
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 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

تعرف على اهم مدن »النمسا«

Les proverbes en français et arabe
- Entre l’arbre et l’ecorce, il ne faut 
pas mettre le doigt

 - يا داخل بني البصلة وقشرتها ما ينوبك إال صنتها  

- L’union fait la force
- إيد واحد ما تسقفشي
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 Republik النمسا رسميا جمهورية النمسا، باأللمانية  
Österreich، هي بلد غير ساحلي ألكثر من 8.8 مليون 
شخص في وسط أوروبا، يحدها كال من جمهورية التشيك 

وألمانيا إلى الشمال، والمجر وسلوفاكيا من 
الشرق، وسلوفانيا وإيطاليا من الجنوب، وسويسرا 
النمسا  وليختنشتاين من الغرب، تغطي أراضي 
83879 كيلومتر مربع ) 32.386 ميل مربع (، 
التضاريس الجبلية عالية، تقع داخل جبال األلب، 
فقط 32 % من البالد أقل من 500 م ) 1.640 
قدم (، وأعلى نقطة فيها هي 3.798 م ) 12،461 
قدم (، ويتحدث غالبية السكان باللغات البافارية 
المحلية األلمانية كلغتهم األصلية، واأللمانية في 
شكلها الرسمي هي اللغة الرسمية للبالد، اللغات 
الرسمية المحلية األخرى هي الهنغارية، بورغنالند 

الكرواتية، والسلوفينية .

النمسا جمهورية فيدرالية ذات ديمقراطية برلمانية تمثل تسع 
واليات اتحادية، العاصمة وأكبر مدينة فيها، والتي يزيد 
عدد سكانها عن 1.8 مليون نسمة هي العاصمة النمساوية 
فيينا، المناطق الحضرية الرئيسية األخرى في النمسا تشمل 
غراتس، لينز، سالزبورغ وإنسبروك، وتصنف النمسا على 
الدوام كواحدة من أغنى بلدان العالم حسب نصيب الفرد من 
الناتج المحلي اإلجمالي، ولقد طورت البالد مستوى معيشة 

مرتفًعا، وفي عام 2018 احتلت المرتبة العشرين 
البشرية، وأعلنت  للتنمية  العالم لمؤشرها  في 
السياسية  الشؤون  الدائم في  الجمهورية حيادها 
1955، والنمسا عضو في  الخارجية في عام 
األمم المتحدة منذ عام 1955، وقد انضمت إلى 
االتحاد األوروبي في عام 1995، وهي منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية، كما وقعت النمسا 
1995، واعتمدت  اتفاقية شنغن في عام  على 

عملة اليورو في عام 1999 .
ويشتق االسم األلماني للنمسا، Österreich، من 
األلمانية العليا القديمة Ostarrîchi، والتي تعني ” 
المجال الشرقي “، والتي ظهرت ألول مرة في ” 

وثيقة Ostarrîchi “، وهذه الكلمة هي على األرجح ترجمة 
الوسطى، وتقول نظرية أخرى  القرون  الشرقية في  للغة 
أن هذا االسم مأخوذ من االسم المحلي للجبل الذي يحمل 
اسمه السلوفيني األصلي ” أوسترافيكا ” ) الجبل الحاد (، 
ألنه شديد االنحدار على كال الجانبين، وكانت النمسا والية 
بافاريا التي تم إنشاؤها في 976، ويشارك القطاع السياحي 
في النمسا بنسبة 10 % من اإليرادات في اقتصاد النمسا .

أهم المدن في النمسا
-1  مدينة فيينا

مدينة فيينا هي مدينة بلغ عدد سكانها 1.850.000 
نسمة     ) في عام 2016 ( داخل حدود البلدية، وأكثر 

من 2.600.000 نسمة بما في ذلك الضواحي، وفيينا هي 
الموسيقى  فيها، وهي مدينة  النمسا وأكبر مدينة  عاصمة 
الكالسيكية والمسارح ودور األوبرا والجامعات، وأباطرة 

هابسبورغ واالمبراطورات .
-2 مدينة غراتس

مدينة غراتس هي عاصمة ستيريا وثاني أكبر مدينة 
في النمسا بعد فيينا، في 1 يناير 2018 كان عدد 
سكانها 325.021، تتمتع غراتس بتقاليد عريقة 
كمقر للجامعات، حيث تضم جامعاتها الست حوالي 
60 ألف طالب، ومركزها التاريخي هو واحد من 
أفضل مراكز المدن في أوروبا الوسطى، وفي عام 
1999، تمت إضافة غراتس إلى قائمة اليونسكو 
لمواقع التراث العالمي، وكانت غراتس العاصمة 
الثقافية الوحيدة ألوروبا عام 2003، وأصبحت 

مدينة للطهي في عام 2008 .
-3 مدينة لينز

لينز هي ثالث أكبر مدينة في النمسا وعاصمة والية النمسا 
 30 النمسا، على بعد حوالي  تقع في شمال وسط  العليا، 
كيلومتًرا ) 19 مياًل ( جنوب الحدود التشيكية، على جانبي 
نهر الدانوب، في عام 2009، تم اختيار لينز، جنبا إلى جنب 
مع العاصمة الليتوانية فيلنيوس، عاصمة الثقافة األوروبية.

-4 مدينة سالزبورغ

مدينة سالزبورغ النطق باللغة األلمانية zaltsbʊɐ̯k، حرفيا 
تعني ” قلعة الملح “، هي رابع أكبر مدينة في النمسا وعاصمة 
التاريخي )  والية سالزبورغ، يشتهر مركز سالزبورغ 
ألتشتات ( عالمًيا بهندسته المعمارية الباروكية، ويعد واحًدا 
من أفضل مراكز المدينة المحفوظة، ويضم 27 كنيسة شمال 
جبال األلب، وقد تم إدراجه كموقع للتراث العالمي لليونسكو 
في عام 1996، وتضم المدينة ثالث جامعات وعدد كبير 
من الطالب، والسياح أيضا يقومون بزيارة سالزبورغ للقيام 
بجولة في وسط المدينة التاريخية ومناطق جبال األلب الخالبة 
المحيطة، وكانت سالزبورغ مسقط رأس الملحن 
فولفغانغ أماديوس موزارت في القرن الثامن عشر، 
وفي منتصف القرن العشرين، كانت المدينة هي 
 The المكان المناسب للمسرحية الموسيقية وفيلم

. Sound of Music
-5 مدينة إنسبروك

إنسبروك هي عاصمة والية تيرول في  مدينة 
النمسا،  أكبر مدينة في  النمسا، وخامس  غرب 
وإنسبروك هو مركز رياضي شتاء مشهور عالمياً، 
واستضافت األلعاب األولمبية الشتوية لعامي 1964 
و 1976 باإلضافة إلى األلعاب الشتوية لأللعاب 
األولمبية الشتوية في عامي 1984 و 1988، كما 
استضافت إنسبروك أول دورة األلعاب األولمبية الشتوية 

للشباب في عام 2012 .

الكلمــات املتقاطعة 

افقياً:
-1 رئيس أمريكي أسبق 

-2 أسم مؤنث – صوت فرقعة 
األمراض  من   – سمعة   3-

الصدرية 
 – راحلة  عربية  كاتبة   4-

ضعف )معكوسة( – فات 
وسط  في  تقع  أوربية  دولة   5-

أوربا – أطعن
-6 من األوزان – من األحجار 

الكريمة 
-7 هرب – يجمع – متشابهة 

-8 في الجسم 
-9 ود – عشق شديد 

-10 فج – عملة مصرية قديمة 

رأسياً :

نصف   – الرياضيات  من   1-
كلمة أسهم – للسؤال عن المكان
-2 كف – سئم – من الورود 

-3 محافظة مصرية 
-4 متشابهة – فقد عقله – إله 
-5 كره )مبعثرة( – متشابهة 

-6 جمع الغائبات – ورم صغير 
أداة   – )معكوسة(  إحسان   7-

جزم 
باتأويل  قام   – والدة   – بلح   8-

الكالم 
-9 مدينة هندية – من أجلي 

-10 فنان مصري  

حل الكلمات المتقاطعة
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  شدد هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر على 
أهمية عنصر اإللتزام األخالقي في عملية إختيارات 

الالعبين لقائمة الفراعنة.
وقال رمزي في تصريحاته لقناة 
»صدى البلد« أن الالعب الدولي 
البد أن يكون نموذجاً في إلتزامه 

لكافة الالعبين.
وأوضح رمزي أن الجهاز الفني 
يحرص على متابعة كل مباريات 
الدوري الختيار العناصر المميزة 
في المعسكر المقبل لمنتخب مصر.
للفراعنة  العام  المدرب  وأضاف 
أنه حضر لقاء الزمالك والمقاولون 
العرب األخير من أجل االطمئنان 
الدولي محمود عبد  الثنائي  على 
الرحيم جنش وطارق حامد باإلضافة 
لمتابعة أحمد علي مهاجم المقاولون 
العرب الذي ظهر بشكل جيد في 
الفترة الماضية وكذلك الحال لمحمود 

عالء مدافع الزمالك.
وكان منتخب مصر قد حقق الفوز أمام النيجر بسداسية 

نظيفة ضمن الجولة الثانية من التصفيات ليرفع رصيده 
إلى 3 نقاط محتاًل المركز الثاني بمجموعته خلف تونس.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره سوايزالند في 

الجولة الثالثة من تصفيات كأس األمم االفريقية في الثاني 
عشر من أكتوبر المقبل. 

مجاهد: ال شبهات حول أجيري
  أكد أحمد مجاهد أنه ال صحة 
لما تردد حول صدور قرار بإيقاف 
خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب 
مصر فيما يتعلق بشأن التحقيق معه 

في قضية التالعب بالمباريات.
وكشف مجاهد عن قيام خافيير 
أجيري المدير الفني لمنتخب مصر 
الالعبين  بعقد جلسات مع مدربي 
بالدوري  المصريين المحترفين 
بإنجلترا  أثناء تواجده  االنجليزي 
لحضور حفل جوائز األفضل الذي 
النجم المصري محمد  شارك به 

صالح.
وأوضح مجاهد في تصريحاته لقناة »أون سبورت« أن 
أجيري حريص على متابعة كاقة التفاصيل الخاصة بالالعبين.

وأضاف عضو الجبالية أن أجيري سيحرص على متابعة 

لقاء ليفربول أمام تشيلسي مساء اليوم األربعاء بكأس رابطة 
المحترفين من أجل مشاهدة صالح.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره سوايزالند في 
الجولة الثالثة من تصفيات كأس األمم االفريقية في الثاني 

عشر من أكتوبر المقبل.

وزارة الرياضة تفتح حتقيقاً حول فاتورة فندق املونديال

الشناوي:كنت قريباً من اللعب 
لإلتفاق السعودي

  تلقى اتحاد الكرة خطاباً رسمياً من 
وزارة الرياضة بشأن فواتير فندق إقامة 
المنتخب المصري في روسيا خالل 

المونديال األخير.

وجاء خطاب الوزارة إلى اتحاد الكرة 
بعد تقديم بالغ ضد الجبالية لدى النيابة 
اإلدارية بسبب وجود مخالفة في تكاليف 
إقامة المنتخب بالفنادق خالل منافسات 

المونديال.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري قد 
أقام في مدينتي جروني وسان بطرسبرج 

خالل منافسات المونديال.

  كشف أحمد الشناوي حارس مرمى 
فريق بيراميدز ومنتخب مصر عن إقترابه 
من اللعب في فريق االتفاق السعودي 

خالل فترة اإلنتقاالت األخيرة.
وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية 
أن المستشار تركي آل شيخ وعده باللعب 
اإلتفاق  لفريق  السعودي  الدوري  في 
المصري من  للدوري  يعود  أن  على 
بوابة األهلي في حال رغبته في عدم 

إكمال تجربته اإلحترافية.

األمور  أن  بيراميدز  وأضاف حارس 
آل  قيام تركي  بعد  تمامًا  تغيرت  قد 
شيخ بشراء نادي بيراميدز لينضك إلى 
صفوفه مقابل 60 مليون جنيه إستفاد بها 
نادي الزمالك باإلضافة إلنتقال التونسي 
فرجاني ساسي والتعاقد مع المدير الفني 

كريستيان جروس.
وكان الشناوي قد غاب عن قائمة منتخب 
تعرضه  بعد  للمونديال  النهائية  مصر 
إلصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

رمزي:اإللتزام عنصر ضروري في إختيار الالعبني

  تلفى اتحاد الكرة خطاًبا رسمًيا من 
الجماهير  الجهات األمنية بشأن عدد 
المقرر حضورها مباراة منتخب مصر 
أمام سوايزالند المقرر إقامتها يوم 12 
المقبل ضمن تصفيات كاس  أكتوبر 

األمم االفريقية.
وتضمن خطاب األمن موافقة على 

التي  للمباراة  ألف متفرج   20 حضور 
سيستضيفها ملعب السالم.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز أمام 
الجولة  النيجر بسداسية نظيفة ضمن 
الثانية من التصفيات ليرفع رصيده إلى 
3 نقاط محتاًل المركز الثاني بمجموعته 

خلف تونس.

احتاد الكرة يعلن حضور 20 ألف 
متفرج لقاء سوايزالند
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جروس ينصح بضم مدافع 
الزمالك للمنتخب

  أشاد كريستيان جروس المدير 
الفني للزمالك بالعبه محمود عالء 
قائاًل أنه يستحق التواجد في صفوف 

منتخب مصر بالفترة المقبلة.
وأوضح جروس في تصريحاته لموقع 
الزمالك الرسمي أنه يحفز عالء بشكل 
مستمر ليقدم أفضل ما لديه من أجل 

اإلنضمام للمنتخب.
السويسري  الفني  المدير  وأضاف 
الونش  أن كال من عالء ومحمود 
يقدمان مردوداً طيباً مما يجعله واثقاً 
من تواجدهما في صفوف المنتخب 
المصري السيما مع حرص المدرب 

خافيير أجيري على متابعتهما.
ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر 
نظيره سوايزالند في الجولة الثالثة 
االفريقية  األمم  من تصفيات كأس 
في الثاني عشر من أكتوبر المقبل. 
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est ce qui ressort d’un rapport émis 
récemment par « R. Merchand Bank 
» dans lequel on affirme que les réfor-
mes économiques ont permis de classer 

l’Égypte le meilleur pays en Afrique pour les 
investissements étrangers, alors qu’ils ont été 
près de 10 milliards de dollars en 2018 (9,9 Mil-
liards de dollars très exactement) soit une aug-
mentation de 16% par rapport à l’an dernier et 
que c’est la seconde fois consécutive que l’Égypte 
se classe avant « L’Afrique du Sud » pour les 
investissements étrangers, toujours selon la dite 
banque.
De plus, ce point de vue très positif  de la part 
de « R. Merchand Bank » pour l’investissement 
étranger en Égypte, est partagé par le congrès 
tenu récemment sur le développement et le com-
merce mondial organisé par l’O.N.U.

D’autre part, la banque 
Centrale égyptienne 
vient d’annoncer que 
les transferts d’argent 
des égyptiens vivant à 
l’extérieur du pays ont 
augmenté en 2017 – 
2018 de 44% pour se situer à 26.4 milliards de 
dollars ce qui place l’Égypte au second rang de 
tous les pays du continent africain et du Moyen-
Orient. 
Reste à savoir que les investissements du sec-
teur privé en Égypte ont eux aussi augmenté en 
2017 – 2018 de 24% par rapport à l’an dernier 
pour s’établir à 270,7 milliards de livres répartis 
entre l’installation de nouvelles compagnies et 
des expansions dans des compagnies déjà exis-
tantes. 

L’Égypte : Meilleur pays en Afrique pour l’inves-
tissement étranger pour l’an 2018 selon 

« R. Merchand Bank »

Trudeau ouvert à une conversation sur la 
révocation de la citoyenneté d’honneur 

d’Aung San Suu Kyi

Un faux compte de Régis Labeaume offre des prêts à 1,5%

Le premier minis-
tre Justin Trudeau 
a semblé ouvrir la 

porte à un débat sur la 
révocation de la citoyen-
neté honoraire canadienne 
d’Aung San Suu Kyi, mer-
credi.
«Je pense que c’est une des 
questions sur lesquelles 
le Parlement peut se pen-
cher. C’est le Parlement 
qui a attribué la citoyen-
neté honoraire à Aung San 
Suu Kyi. C’est une conver-
sation que nous pouvons 
certainement avoir», a-t-il 
dit lorsque questionné 
sur le sujet dans un point 
de presse qui visait à faire 
le point sur son passage 
aux Nations Unies, à New 
York.
Devant le traitement 
réservé aux musulmans 
rohingyas dans l’État de 
Rakhine, au Myanmar, 
que plusieurs qualifient 
de nettoyage ethnique, les 
appels à la révocation de la 

citoyenneté 
d ’ h o n n e u r 
canadienne 
à la diri-
geante du 
pays ont été 
n o m b r e u x 
depuis des 
mois.
Dans son 
r a p p o r t 
déposé en 
avril analy-
sant la situa-
tion sur le 
terrain, l’en-
voyé spécial 
du Canada au Myanmar 
Bob Rae a conclu que le 
Canada devait accueillir 
des réfugiés rohingyas.
Il estimait à 600 millions 
$ sur quatre ans l’argent 
qu’Ottawa devrait investir 
pour répondre à la crise.
Le Canada avait déjà offert 
plus de 45 millions $ pour 
venir en aide à des orga-
nismes humanitaires dans 
la région touchée.

«Mais reconnaissons 
qu’Aung San Suu Kyi ait 
ou non une citoyenneté 
honoraire canadienne ne 
va pas avoir un impact 
positif  ou négatif  sur les 
millions de personnes que 
nous voulons aider et qui 
sont victimes de cette crise 
humanitaire», a toutefois 
ajouté le premier ministre 
mercredi.
M. Trudeau a fait la pro-
motion cette semaine de 

la candidature du Canada 
pour obtenir un siège au 
Conseil de sécurité des 
Nations Unies.
Le chef  néo-démocrate, 
Jagmeet Singh, croit aussi 
qu’une «discussion» sur la 
citoyenneté d’honneur de 
Mme Suu Kyi doit avoir 
lieu. En mêlée de presse au 
Parlement, il n’a toutefois 
pas voulu préciser s’il était 
en faveur d’un retrait ce 
titre ou non.

La discussion entre Justin 
Trudeau et Donald 
Trump, mardi, avant que 
ce dernier prononce une 

allocution aux Nations Unies, a été 
«rapide et cordiale», a dit le pre-
mier ministre canadien en point de 
presse mercredi avant-midi.
«Je ne pense pas qu’il y ait quel-
que chose à y décoder», a-t-il dit 
en anglais lorsque questionné par 
un journaliste sur le ton de ses 
quelques échanges récents avec le 
président américain.
M. Trudeau a ajouté qu’il s’agis-
sait d’une «interaction comme bien 
d’autres» qui surviennent dans des 
événements d’envergure interna-
tionale comme l’assemblée géné-
rale des Nations Unies.
Le premier ministre faisait le point 
alors que se termine son séjour 
à New York, au cours duquel il a 
fait campagne pour que le Canada 
puisse obtenir un siège au Conseil 
de sécurité des Nations Unies.
M. Trump s’est adressé à l’Assem-
blée des Nations Unies mardi, sou-
tenant dans son discours que son 
«administration a accompli plus 

que toutes les autres administra-
tions dans l’histoire » des États-
Unis. Plusieurs personnes dans 
l’audience ont laissé échapper des 
rires.
Le président américain a égale-
ment appelé à isoler l’Iran et a 
promis une riposte américaine si 
la Syrie a recours une nouvelle fois 
aux armes chimiques.
Mercredi, M. Trudeau a assuré 
que sa relation avec M. Trump 
continue d’être bonne. Il a ajouté 
qu’il n’avait pas eu l’occasion de lui 

parler davantage cette fois-ci, mais 
que les occasions ne manquaient 
pas.
Au sujet des négociations sur l’Ac-
cord de libre-échange nord-améri-
cain (ALÉNA), le premier ministre 
s’en est tenu à dire que les com-
munications sont «continues et 
constantes» entre les États-Unis 
et le Canada, et qu’il continue de 
penser qu’un accord qui est bon 
pour les trois partenaires, avec le 
Mexique, est possible.

Nations Unies: une interaction «rapide et cor-
diale» entre Trudeau et Trump

Un petit malin a usurpé 
l’identité du maire de 
Québec, Régis Labeaume, 
pour offrir des prêts en 

argent à taux avantageux.
L’arnaque se détecte à un kilomètre à 
la ronde, avec les fautes d’orthogra-
phe dans le message envoyé par le 
biais de l’application de messages de 
Facebook, Messenger, et qui semble 
provenir du compte Facebook du 
maire.
«La banque actualise une promotion 
de prêt finance à toutes personnes 
dans le besoin à un taux d’intérêt de 
1,5 %. (...) Ils octroyons des crédits 
allant de 4000 $ à 900 000 $ et vous 
avez la possibilité de rembourser 
votre crédit dans un délai intervalle 

de 12 mois à 480 
mois (sic)», dit 
l’annonce.
Il s’agit en fait 
d’un faux compte, 
a confirmé le 
p o r t e - p a r o l e 
du maire, Paul-
Christian Nolin. 
«On le regrette, 
mais ça arrive 
malheureusement 
trop souvent, 
encore plus pour des personnalités 
publiques», a-t-il déploré.
Le responsable de la gestion des 
réseaux sociaux d’Équipe Labeaume, 
Frédéric Poitras, est sur le cas et 
essaie de faire retirer le compte frau-

duleux.
M. Nolin assure que le vrai compte de 
M. Labeaume n’est s’est pas fait pira-
ter. «C’est un usurpateur qui a pris la 
photo officielle», a-t-il avisé, mettant 
en garde de ne pas répondre à ces sol-
licitations.

Des élus fédéraux de l’opposi-
tion s’inquiètent de la pos-
sibilité qu’Ottawa cherche à 

acquérir un drone qui s’est avéré coû-
teux et inutilisable pour l’Allemagne.
Le député conservateur Alain Rayes y 
voit le présage d’«une autre dépense 
irresponsable», une impression par-
tagée par le bloquiste Mario Beaulieu.
Transports Canada étudie des systè-
mes d’aéronefs sans pilote pour sur-
veiller le vaste territoire de l’Arctique 
afin de détecter les cas d’incident envi-
ronnemental ou de déversement d’hy-
drocarbures.
«On a un satellite, on a des personnes 
qui peuvent y aller, mais c’est un très 
grand territoire. Alors on explore la 
possibilité d’utiliser des drones qui 
pourraient voler pendant de longues 
heures», a dit le ministre des Trans-
ports, Marc Garneau, avant une 
réunion du caucus libéral, mercredi 
avant-midi.
M. Garneau a confirmé que ce drone 

de l’Allemagne est une des 
possibilités envisagées sans 
toutefois préciser combien 
d’autres le sont.
L’information selon laquelle 
le gouvernement allemand 
entamera des négociations 
avec le Canada pour la vente 
d’un drone qui lui a fait 
perdre plus d’un milliard de 
dollars a commencé à circu-
ler en début de semaine.
Dans une réponse écrite à la question 
d’un député de l’opposition allemand, 
le ministère de la Défense de ce pays 
soutient que Berlin a décidé d’entamer 
de telles discussions avec le seul pays 
identifié comme ayant un intérêt, le 
Canada.
Le gouvernement allemand a déboursé 
plus de 700 millions d’euros (un mil-
liard $) pour développer ce drone Euro 
Hawk, avait rapporté en mai dernier 
le média Netzpolitik. Selon ce site 
d’information, des fonds supplémen-

taires étaient nécessaires pour mener 
de nouveaux vols d’essai. Le projet n’a 
toutefois pas dépassé le stade du pro-
totype avant d’être abandonné.
Aux yeux de M. Rayes, l’épisode ne 
sera pas sans rappeler l’achat souhaité 
par Ottawa de F-18 usagés à l’Aus-
tralie si le Canada se porte réellement 
acquéreur d’un tel drone.
« J’espère que ce ne sera pas comme 
quand le Canada avait acheté des sous-
marins qui n’allaient pas en dessous de 
l’eau, a de son côté dit M. Beaulieu. On 
va voir, mais c’est très préoccupant. »

L’opposition préoccupée que Transports Canada s’intéresse 
à un drone allemand

Opération visant la contrebande de tabac en Outaouais

Plus de 600 cartouches de ciga-
rettes illégales ont été saisies la 
semaine dernière en Outaouais 

dans le cadre d'une opération visant 
à contrer la vente de tabac de contre-
bande.
Les policiers ont frappé simultané-
ment à quatre endroits, jeudi dernier, 

dans le but d'y mener des perquisi-
tions, a annoncé mardi le Service de 
police de la Ville de Gatineau.
Les forces de l'ordre ont ainsi investi 
des résidences des rues Jean-Dallaire, 
Ville-Marie et du Muguet, à Gatineau, 
ainsi qu'une autre située sur le chemin 
de la Promenade, à Val-des-Monts.

Au total, les policiers ont notamment 
saisi 627 cartouches de cigarettes de 
contrebande, six cartouches de petits 
cigares, près de 17 000 $ en argent et 
deux véhicules.
Trois hommes et une femme seront 
également accusés en vertu de la Loi 
de l'impôt sur le tabac.

Selon les premières indications, les 
ventes d’iPhone vont bon train, mais 
ce qui surprend le plus, c’est que le 

modèle XS Max 6,5 pouces se vend trois 
fois plus que le modèle XS.
L’expert et analyste Ming-Chi Kuo bien 
connu pour tout ce qui touche à l’univers 
Apple en a surpris plusieurs en début de 
semaine. Selon ses chiffres, le modèle le 
plus cher et le plus gros, l’iPhone XS Max 
6,5 po, se vend comme des petits pains 
chauds.
Malgré son prix, il se vend mieux que 
prévu, jusqu’à trois à quatre fois plus que 
son jumeau XS 5,8 po depuis son lance-
ment, selon les médias spécialisés qui rap-
portent les informations de M. Kuo.
Plus précisément, ce sont les modèles XS 
Max de couleur or et gris cosmique qui 
emportent les faveurs des acheteurs - en 
revanche, le modèle argent est moins 
populaire.
Du côté des capacités de stockage, le 

modèle 256 Go est préféré aux 64 et 512 
Go. Cela dit, ce dernier subit des retards 
de production en raison des capacités limi-
tées de Samsung à produire les modules 
NAND Flash.
Une des raisons qui justifient le penchant 
pour le 6,5 po au lieu du 5,8 po, c’est que 
l’écart de prix n’est que de 100 $US ou 
140 $CAN selon les prix de la boutique 
Apple Canada. De plus, l’autonomie sera 
meilleure avec la grosse batterie du 6,5 
po. À l’inverse, le nouveau XS 5,8 po ne 
représente pas aux yeux des acheteurs un 
véritable progrès sur le modèle X de l’an 
dernier.
En somme, la demande des XS Max ne 
devrait pas ralentir puisque l’automne et la 
période des Fêtes représentent les meilleu-
res ventes de l’année.
Et ceux qui auront patienter jusqu’à la 
sortie du modèle XR 6,1 po moins cher 
constituera un excellent compromis taille-
poids-autonomie. Celui-ci devrait bien se 

vendre selon les pronostics.
Combien coûte l’iPhone XS Max à fabri-
quer ?
Comme après chaque sortie de nouveaux 
modèles iPhone, des experts démontent 
les téléphones pour en déterminer le coût 
de fabrication.
Comme cobaye, l’iPhone XS Max de 256 
Go vendu 1249 $US aux États-Unis ou 
1519 $CAN chez nous. Dépecé, le total 
de ses composantes est estimé à 443 $US. 
À titre de comparaison, le modèle de l’an 
dernier, l’iPhone X, était évalué à 395 $US. 
L’écran 6,5 po DELO (OLED) vaut à lui 
seul 80,50 $US.
Bref, c’est près de 800 $ de profit que ferait 
Apple sur chaque modèle XS Max vendu. 
Encore une fois, Apple va accaparer à elle 
seule plus de 80 % des profits de toute 
l’industrie. De quoi donner des cauche-
mars à tous les conseils d’administration 
des fabricants de téléphones intelligents 
Android.

Le modèle iPhone le plus cher est aussi celui qui se vend le plus



للثقافة  الروسية  المصرية  المؤسسة  أصدرت      
كتاباً  روسيا  أنباء  نشر  دار  مع  بالتعاون  والعلوم 
جديداً من إصداراتها : »من لينين إلى بوتين: روسيا 
الروسي  للمستشرق  واألدنى«  األوسط  الشرق  في 
آسيا  معهد  يترأس  الذي  فاسيليف  ألكسي  المعروف 
له  وقدم  الروسية،  العلوم  ألكاديمية  التابع  وأفريقيا 
بهاء  »أحمد  المهندس  نقدية  وقراءة  تحليلية  دراسة 
اإلشتراكي  الحزب  ورئيس  الكاتب  شعبان«  الدين 

المصري. 
يعتبر كتاب »من لينين إلى بوتين: روسيا في الشرق 
لنصف  امتد  طويل  تاريخ  ثمرة  واألدنى«  األوسط 
الشرق  منطقتي  دراسة  في  المؤلف  قضاه  قرن 
األوسط واألدنى، وفي إجراء تقييم موضوعي وبعيد 
والوسائل  لألهداف واألساليب  المسبقة  األحكام  عن 
وما  الخارجية،  سياستها  في  موسكو  انتهجتها  التي 
الفشل  لحظات  وكذا  حقيقية،  انجازات  من  حققته 
والخطأ في الحسابات التى ارتكبتها في تلك المنطقة 
بالنسبة لروسيا  الثالث«، شديدة األهمية  من »العالم 

سواء السوفيتية أو ما بعدها. 
وتلك هي المرة األولى في دراسات علم التأريخ التي 
يتم فيها تناول عملية اتخاذ القرارات داخل الكريملين 
والدراسة  بالبحث  األوسط  الشرق  منطقة  تجاه 
والتحليل. ويحتوي الكتاب على معلومات تنشر ألول 
مره حول أزمة السويس 1956م والحروب العربية 
اإلسرائيلية عامي 1967م و1973م وحرب الخليج 
وسياسة  أفغانستان  في  السوفيتي  والتدخل  1991م 

موسكو تجاه إسرائيل. 
كما يتناول الكاتب بالتحليل الخطوات البرجماتية التي 
تنتهجها القيادة الجديدة في روسيا في إطار مكافحه 
اإلرهاب وتدخل قوات التحالف في كل من العراق 
واألزمة  العربي«  »الربيع  تجاه  وكذا  وأفغانستان 
السورية. ويثبت الكاتب باألدلة أنه لم يعد هناك مكان 
أن  كما  الروسية،  السياسة  في  السالم  رسول  لدور 
ليس بال  السياسة  تلك  أيضا في  البراجماتي  المكون 

حدود.
لينين الى بوتين – روسيا في   ويتناول كتاب »من 
للتطور  استعراضا  واألدنى«  األوسط  الشرق  بلدان 
التاريخي للعالقات بين االتحاد السوفيتي ومن بعده 
روسيا والعالم العربي وتركيا وإيران وأفغانستان منذ 

عشرينيات القرن الماضي وحتى اليوم. 
نظرا  كبيرة  أهمية  أيدينا  بين  الذي  الكتاب  يمثل   
الشرق  في  للوضع  جديدة  رؤية  يطرح  لكونه 
األدبيات  في  أن طرحت  يسبق  لم  واألدنى  األوسط 
العربية. وترجع أهمية الكتاب أيضا إلى السمعة التى 
يحظى بها مؤلفه المستشرق الكبير ألكسي فاسيليف 
األكاديمي الكبير وأفضل المستشرقين الروس دراية 
بين  العالقات  لتطور  ومتابع  المنطقة  في  بالوضع 

روسيا وبلدان العالمين العربي اإلسالمي. 
دوائر  من  المقربين  من  يعد  الكتاب  مؤلف  أن  كما 
صنع القرار في روسيا خالل العقود الخمس الماضية 
ولذا تتسم أحكامه واستنتاجاته بالكثير من المصداقية.
تجدر اإلشارة إلى أن ألكسي فاسيليف قد كرس ستين 
منذ  األوسط  الشرق  قضايا  لدراسة  حياته  من  عاما 
التحاقه بمعهد موسكو الحكومي للعالقات الدولية و 
الشرق  منطقة  في  عمله  و  القاهرة  بجامعة  دراسته 
األوسط مراسال صحفيا لصحيفة »برافدا«، عالوة 
التابع  وأفريقيا  آسيا  لمعهد  لعقود  رئاسته  على 

الزيارات  عن  ناهيك   ، الروسية  العلوم  ألكاديمية 
سواء  األخيرة  السنوات  في  للمنطقة  المستمرة 
للوفود  مرافقا  اإلستشارية  بصفته  أو  بشخصه  كان 

الرسمية الحكومية لبالده. 
يبلغ عدد مؤلفات الكاتب أكثر من 40 كتابا و مئات 
المقاالت التى تم ترجمتها الى 15 لغة عالمية. و من 
السعودية« و »إفريقيا  العربية  أهم مؤلفاته »تاريخ 

الحادي  القرن  و و تحديات 
»جسر   ، العشرين« 
»مصر  البوسفور« 
قد  و  المصريون«.  و 
كبار  سياسيون  أثني 
يفجيني  أمثال  من 
األمين  و  بريماكوف 
المتحدة  لألمم  العام 
على  غالي  بطرس 

المؤلف و كتاباته.
تمتد الحقبة التاريخية 
كتابنا  يتناولها  التى 
الى  لينين  »من 
في  روسيا  بوتين. 
األوسط  الشرق 
لمائة  األدنى«  و 
العالقات  من  عام 
و  روسيا  بين 

حيث  المنطقة  هذه 
الرسولية  الرومانسية  من  الروسية  السياسة  تحولت 
 ،1956 السويس  أزمة  الصارمة:  البرجماتية  الى 
 ،1973 و   1967 اإلسرائيلية  العربية  الحروب 
الحرب في الخليج العربي 1991، التدخل السوفيتي 

في أفغانستان و سياسة موسكو تجاه إسرائيل.
تقييما موضوعيا ونزيها لألهداف و  الكاتب  يقدم    
المناهج و السبل التى تستخدمها موسكو في سياستها 
كما  المنطقة.  في  إخفاقاتها  و  وانجازاتها  الخارجية 
الروسية  للقيادة  البرجماتية  الخطوات  بتحليل  يقوم 
مع  التعامل  و  اإلرهاب  مكافحة  إطار  في  الجديدة 
في  حلفائها  و  األمريكية  المتحدة  الواليات  تدخل 
أفغانستان و العراق و تجاه أحداث الربيع العربي و 

األزمة السورية.
من  أي  تطرق  أن  يسبق  لم  إنه  بثقة  القول  ويمكن 
التاريخي  التطور  تتبع  الى  الجانبين  من  الباحثين 
الزمان.  من  قرن  عبر  الروسية  العربية  للعالقات 
الوثائق  من  كثير  أن  الى  ذلك  في  السبب  ويرجع 

واألسرار لم يتم الكشف عنها إال منذ سنوات قليلة. 
 وقد جاء الكتاب في حوالي 750 صفحة ولذا فهو 
يمثل مرجًعا في تاريخ العالقات بين روسيا والشرق 
وهو بذلك يمثل أهمية للباحثين في التاريخ والعلوم 
الثقافة  لدارسي  وكذا  والعرب  الروس  السياسية 

الروسية والمهتمين بالشأن الروسي عموما. 
جذور  عن  الكاتب  يتحدث  األول  الفصل  وفي 
العالقات بين روسيا وبلدان الشرق األوسط واألدنى 
وأسباب اهتمام روسيا بهذا الجزء من العالم. ويتوقف 
أثناء  الجانين  بين  العالقات  تطور  عند  المؤلف 

الحرب العالمية الثانية.
 وفي الفصل الثاني يتتبع الكاتب تطور العالقات في 
في  جديدة  أسرار  عن  ويكشف  خروشوف  عصر 

العالقات بين االتحاد السوفيتي ومصر.

 وفي الفصل الثالث يتناول فاسيليف العالقات الروسية 
الشرق أوسطية في عصر بريجينيف في ظل بوادر 
انهيار االتحاد السوفيتي. وفي الفصل الرابع يتوقف 
المؤلف عند العالقة بين االتحاد السوفيتي والحركات 
في  والشيوعية  اليسارية  واألحزاب  والتنظيمات 

الشرق األوسط واألدنى.
وفي الفصل الخامس يتناول فاسيليف العالقات بين 

االتحاد السوفيتي وبلدان شبه الجزيرة العربية.
يتتبع  السادس  الفصل  وفي   

بين  العالقات  تطور  الكاتب 
واألدنى  األوسط  الشرق  وبلدان  السوفيتي  االتحاد 
في فترة ما بعد بريجينيف وحتى تولي جورباتشوف 

الحكم. 
أزمة  عند  المؤلف  يتوقف  السابع  الفصل  وفي 
وهزيمة  السوفيتي  العسكري  والتدخل  أفغانستان 
اإلمبراطورية  بانهيار  عجلت  التي  السوفيت 

الشيوعية بالكامل.
وفي الفصل الثامن يتحدث الكاتب فاسيليف عن تطور 
وانتهاء  جورباتشوف  ميخائيل  في عصر  العالقات 
عصر الثنائية القطبية وبداية الهيمنة األمريكية على 

العالم. 
وفي الفصل التاسع يتحدث الكاتب عن العالقات بين 
االتحاد السوفيتي وكل من فلسطين وإسرائيل ودور 

موسكو في التسوية الشرق أوسطية. 
شمس  غروب  عن  يتحدث  العاشر  الفصل  وفي 
اإلمبراطورية السوفيتية والدور الذي لعبته في اخر 

أيامها في أزمة الخليج. 
الذي  الضعف  عن  عشر  الحادي  الفصل  ويدور 
على  ذلك  وتأثير  التسعينيات،  في  روسيا  أصاب 
الشرق  منطقة  في  الروسية  الخارجية  السياسة 

األوسط واألدنى. 
عن  فاسيليف  يتحدث  عشر  الثاني  الفصل  وفي 
بداية عودة روسيا الى المنطقة بعد استعادة قدراتها 

االقتصادية ونفوذها السياسي تدريجيا. 
ثورات  المؤلف  يتناول  عشر  الثالث  الفصل  وفي 
الربيع العربي وتعامل موسكو معها ورؤيته الخاصة 

لمستقبل هذه الثورات. 
وفي الفصل الرابع عشر يتحدث الكاتب عن األزمة 
السورية وجذورها والجهود الروسية المبذولة لحلها. 

الصراع  عن  يتحدث  عشر  الخامس  الفصل  وفي 
في  النفوذ  على  والصراع  للسيطرة  حاليا  الدائر 

المنطقة والتدخل العسكري الروسي في سوريا. 
وكحال أي مؤرخ يعمل المؤلف مع األثار والشواهد 
والبيانات   الوثائق  مع  أي  السياسة  في  التاريخية 
و  والبروتوكوالت  واألحاديث  والتصريحات 
االتفاقيات. و قد استفاد من قدرته على الوصول الى 

مصادر المعلومات.
   سيرا على هذا النهج ، إزدان كتاب فاسيليف بمادة 
حوارية غنية ،إذ قام المؤلف بعمل لقاءات صحفية 
العهود  الدولة في  العديد من رجال  مع 
السابقة بوصفهم أحد مستويات الحقيقة، 
في  تبقوا  ممن  بعض  مع  لقاءات  كذا  و 
السلطة، و الذين وافقوا على عقد لقاءات 
مماثله و من هؤالء السيد د.ت.شيبيلوف 
الذي  و  عاما  الثمانين  و  الستة  صاحب 
الشهير  الصاروخي  النووي  التحذير  سلم 
1956م  عام  نوفمبر  من  الخامس  في 
و  فرنسا  و  بريطانيا  من  كل  سفراء  إلى 
السيد  الثالثي و كذا  العدوان  أثناء  إسرائيل 
من  باستقالته  تقدم  الذي  شيفرنادزه  إدوارد 
السوفيتي  االتحاد  خارجية  وزير  منصب 
التسيعينيات.  في لحظة دراماتيكية في نهاية 
من  استقال  بعدها  و  الهيئة  رئاسة  تولى  ثم 
واحد  أصبح  و  السوفيتي  الشيوعي  الحزب 
في  و  الديمقراطي  اإلصالح  حركة  قادة  من 
عام 1992م عاد إلى جورجيا و تولى رئاسة 
اختير  العام  نهاية  في  و  هناك.  الدولة  مجلس 
رئيسا للمجلس األعلى لجورجيا ثم رئيسا لجورجيا. 
كما يتضمن الكتاب حوارات بين المؤلف و يفجيني 
ميخائيل  و  السابق  الوزراء  رئيس  بريماكوف 
الروسي  للرئيس  الشخصي  المبعوث  بوجدانوف 
وزير  ايفانوف  ايجور  و  الخارجية  وزير  نائب  و 

الخارجية االسبق و غيرهم.
بلدان  إلى  المتواصلة  الزيارات  له  أتاحت  قد  و 
المنطقة و اللقاءات مع المسئولين الغربيين و العرب 
يتضمن  إذ   ، السنوات  تلك  نبض  جيدا  يستشعر  أن 
الى  زياراته  عن  االنطباعات  من  الكثير  الكتاب 
مصر و سوريا واإلمارات العربية المتحدة و عمان 

و غيرها.
ويتضمن  األسرار  من  الكثير  عن  الكتاب  ويكشف 
في  قرار  صناع  مع  الصحفية  اللقاءات  من  العديد 

الحكومة ومسؤولين نافذين في الخارجية الروسية.
والكتاب هام للباحثين في الشأن الروسي والمستشرقين 
والعاملين في حقل السياسة الدولية والمهتمين بسياسة 

روسيا في الشرق األوسط واألدنى.
قام بترجمة الكتاب الى اللغة العربية الدكتور محمد 
اللغة  شعبة  ورئيس  األستاذ  الجبالي  الدين  نصر 
العربية عن  بكلية األلسن، وتصدر طبعته  الروسية 
دار نشر أنباء روسيا والمؤسسة المصرية الروسية 
باللغة  الكتاب  صدور  مع  متزامنة  والعلوم  للثقافة 

الروسية .
خصيصا  للقاهرة  حضر  فاسيليف  الكسي  الكاتب 
 49 الدورة  فعاليات  ضمن  كتابه  وتقديم  لعرض 
المؤتمر  فى  مشاركا  للكتاب  القاهرة  لمعرض 
الدولى للتواصل الثقافى العربى الروسي فى دورته 

الثالثة .
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»من لينني إىل بوتني:
روسيا يف الشرق األوسط واألدنى«

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية
  في ليل خميس من أواخر شهر شباط سنة 
وجٍع  أثر  على  رقادي  من  استيقظت   ٢٠٠٨
انتابنىي في أسفل القفص الصدري. كان االلم 
شديداً ومتواصاًل! ظننت في البدء انه يعود الى 
غرفتي  من  فنزلت  المعدة  في  محتقنة  غازات 
واتجهت نحو خزانة في غرفة الطعام نضع فيها 
المشروبات الكحولية. أخذت جرعة »كونياك« 
وعدت الى فراشي. االاّ ان األلم ازداد ولم ينفعه 

أيضاً تناول فنجان من الشاي الساخن!
كانت زوجتي خارج البالد في سفرة تستغرق 
بضعة أيام بينما كانت في ضيافتنا في الطابق 
السفلي ابنة أختها ڤانا التي حضرت من أوروبا 
لتمضية أشهر في إطار برنامج تبادل ثقافي.  

ڤانا  استفاقت  حتى  اآلالم  وطأة  لت  تحمَّ
فأوصلتها الى المدرسة واتجهت نحو مستشفى 
»الساكري كور« القريب. دخلت قسم الطوارئ 
وانتظرت ساعات حتى جاء دوري. بعد اجراء 
وضعوني  الدم  وتحاليل  الالزمة  الفحوصات 
القديم  الطوارئ  قسم  من  زاوية  في  انتظر 
والذي لم يكن قد استحدث بعد. كنت ممدداً على 
برسوم  مبرقعة  قطنية  ستارة  وكانت  الة  حماّ

ازهار باهتة تفصلني عمن كان يجاورني.
بعد نحٍو من ساعة جاءت طبيبة لمالقاتي وقالت 
»المرارة«.  الى  تعود  األآلم  بان  تشك  انها 
تصويري  تم  حيث  األشعة  قسم  الى  لتني  حواّ
تم  بالنتيجة  وتياّة!  الصاّ فوق  الموجات  بواسطة 
المرارة! طلبوا  في  أحمل حصوة  بإناّي  الجزم 
مني ان أبقى في المستشفى حتى نهار االثنين 
كي يتم تصويري بواسطة الرنين المغناطيسي. 
قررت  لوحدها  ڤانا  ترك  بإمكاني  يكن  لم  وإذ 
بي  االتصال  يتم  ان  آماًل  المنزل  الى  العودة 

الحقاً وكان االلم قد خفاّ بعض الشيء!
اسابيع،  ثالثة  خالل  احد  بي  يتصل  لم  وإذ 
األولى.  من  أشد  الم  نوبة  داً  مجداّ انتابتني 
رافقتني زوجتي هذه المرة. بعد إجراء تحاليل 
إجراء  الطبيبة  رت  قراّ واإليكوغرافي  الدم 
ويعبر  الفم  يدخل  منظار  بواسطة  فحص 
يدخل  ثماّ  ومن  اإلمعاء  حتى  ويصل  المريء 
عبر مجرى المرارة لمعرفة ما إذا كانت توجد 

حصوة داخله!
دخلت قسم الفحص وكان الدكتور سابا مسؤواًل 
أجلس  ان  علياّ  كان  المداخلة!  إجراء  عن 
اللاّون  نفس  من  ظهره  ابيض  مقعد  شبه  على 
لولب  رأس  على  المثبت  المنظار  ادخال  ويتم 
مخداّر  مسحوق  رش  بعد  فمي  عبر  كرومي 
نقل  يتم  وملياّن في حلقي. وكانت شاشة كبيرة 
الصورة عليها!  ال اذكر ما حصل بعد ذلك اال 
المقعد  أنسى وجود شعرة سوداء على  اني ال 

بقيت ممن مراّ قبلي!
ي في قسم  بعد انتهاء الفحص أعادوني الى مقراّ
الطوارئ! أعلموني أن مجرى المرارة نظيف 
من أية حصوة. سألت إذا كان بإمكاني العودة 
زهاء  االنتظار  عليك  ال،  قالوا:  المنزل،  الى 

الساعة!
انتابني  حتى  الزمن  من  ساعة  ان مضت  وما 
وجع لم أعرف مثله طوال عمري. كان يمتد في 
اليسار!  أقصى  الى  اليمين  أقصى  وسطي من 
ضة دون  أخذت اصرخ من ألمي وأنادي الممراّ
انها  وقالت  جاءتني  الجرس!  بواسطة  توقف 
تفعله هو  ان  بإمكانها  ما  الطبيب وكل  تجد  ال 

إعطائي حبة »تايالنول« لألطفال! 
بعد مضي نحو من ربع ساعة عانيت فيها كثيراً 
بما  الممرضين وحقنني  أحد  من اآلالم حضر 
المورفين! حتى  نوع  من  انه  بعد  فيما  عرفت 
اعلموني  أوجاعي.  ن  لتسكاّ تكن  لم  الحقنة  تلك 
مالمسة  أثر  على  بالبنكرياتيت  أصبت  اني 

أدوات الفحص للبنكرياس!
والبنكرياس هو الذي يفرز اإلنزيمات الخاصة 
بهضم كل ما يدخل المعدة. لذا أصبحت تغذيتي 
بواسطة المصل ومنعت عن شرب او أكل أي 
معي  ستدوم  متى  الى  أعرف  أكن  ولم  شيء! 

هذه الحالة!
تماّ نقلي الى غرفة في الطابق الرابع. وجدت ان 
الذين يقيمون في هذا الطابق ال أحد يدري المدة 
يعيش  قد  ذاك  الجناح!  في  فيها  سيمكث  التي 
أياماً معدودة أما ذلك اآلسيوي الذي يجلس على 
الممر ويصرخ محدثاً  طرف سرير في وسط 

كل ماٍر فقد يعيش سنين طويلة!
كان  انه  يبدو  مسناّ  رجل  مع  الغرفة  تقاسمت 
الشباك  قلبه. كان سريره من ناحية  يعاني من 
لها صوت  باالوكسيجن  ده  تزواّ ماكينة  وكانت 
فيها  مرغوب  غير  بحرارة  وتبصق  مدوي 
خالل  الممرضة  من  اطلب  كنت  اني  لدرجة 

الليل ان تشق الشباك لتغيير الهواء!
الخاص  الهاتف  رناّ  التالي  اليوم  عصر  في 
اعة حتى تأكدت  بسريري. وما ان رفعت السماّ
المتصلة من اسمي وعرفتني بنفسها على انها 
مني  وطلبت  بالمستشفى  االداري  القسم  من 
كل  عن  دوالراً   ١٧٩ مبلغ  بتسديد  أقوم  ان 
يوم امضيه في تلك الغرفة باعتبار انها تُعتبر 
نصف خاصة وهو نصف المبلغ الذي يتماّ دفعه 
عن غرفة خاصة! سألتها: »لَم لم يضعوني في 
غرفة عادية؟« أجابت أنه ال يتوفاّر في الوقت 
العادياّة!  الغرف  في  خاٍل  سرير  أي  الحاضر 
»انا  قائاًل:  وهاجمتها  معي  الكيل  طفح  عندئٍذ 
ضحياّة خطأ طباّي وقد توقفت عن العمل بسببكم 
وال أدري الى متى، وانتم ال تجدون لي سريراً 
خالياً في الغرف العادياّة وتطلبون مني ان أسدد 
الفرق؟ » وهددتها باني سألجأ الى محامياّ وهو 

يعرف كيف يخاطبهم!
غيراعتيادية  حركة  سمعت  التالية  الليلة  وِفي 
يفصل  كان  الذي  الستار  وراء  للممرضات 
الغرفة الى قسمين.ثم توقفت ماكينة األوكسجين 
قضى  قد  جاري  أن  آنئٍذ  علمت  العمل.  عن 
الى خارج  الباكر  بالصباح  إخراجي  تم  نحبه. 
من  االنتهاء  حتى  وقتاً  مكثت  حيث  الغرفة 

عملية التنظيف!
القليل من الطعام  بتناول  بعد يومين وإذ بدأت 
الطبيبات  احدى  لزيارتي  دخلت  السائل، 
مستديرة  البشرة  بيضاء  كانت  المتدربات. 
الوجه شعرها اسود قصير وجسمها مائل الى 
ابيض وِفي جيبها  تلبس مريواًل  البدانة. كانت 
»الطب  نوع:  من  انه  على  يدل  طبي  كتاب 
ما  ان  وقالت  حالتي  عن  طمأنتني  للبسطاء«. 

علي االاّ االنتظار حتى أشفى!
ما ان َخرَجت من الباب حتى سمعت بالمذياع 
وهي  للغرفة ١٦ب  نقااًل  سريراً  يطلبون  انهم 
خطوات  دوياّ  سمعت  لحظات  وبعد  غرفتي. 
مشاة.  فرقة  وكأنه صوت  الرئيسي  الممر  في 
اربع  ورأيت  غرفتي  أمام  الركب  توقاّف 
النقال.  السرير  من  ناحية  كل  من  ممرضات 
إنهن  وأخبرنني  سريري  جانب  الى  حضرن 
رنين  إلجراء صورة  ألخذي  وجئن  متدربات 
األيمن  بذراعي  أحداهن  أمسكت  مغناطيسي. 
بينما أمسكت أخرى بذراعي األيسر وبعامود 
المصل وساعدتاني على الوقوف والمشي نحو 
السرير النقال. اال ان  سطحه كان عاليا بشكل 
يوازي صدري! وأََخْذن يتساءلن: كيف نرفعه 
ذلك  )كان  سلاّماً؟  له  نحضر  الفراش؟ هل  الى 
يستدعي سلَّما كالذي يستعمل للطائرات!( واذ 
بإحدى الممرضات فطنت لوجود دعسات في 
الدعسات  تلك  يجربن  وأََخْذن  السرير.  أسفل 
الخلف  تارًة كان ينخفض من  إلنزال مستواه: 
الوصول  ناّ من  تمكاّ من االمام وأخيراً  وطوراً 
فوق  التمدد  على  ساعدنني  مقبول.  علو  الى 
حتى  ناحية  كل  من  اربع  ورافقنني  السرير 
وكأني  احسست  الجناح.  محطة  الى  وصلت 
أمري  تولى  المحطة  ومن  رئاسي!  بموكب 
ممرض أوحد كان على تمام الخبرة بكيفية جر 

السرير!  

ة … ة تتماّ وللقصاّ

قصة بقلم: بشير القّزي

بقلم: سونيا الحداد

العجيب يف أدب الرحالت
بقلم: د. خالد التوزاني 

       كثيرا ممن درسوا الرحالت، وحاولوا تحليل 
بعض نصوصها، انشغلوا بالعجيب والغريب فيها، 
فهيم بغرائب األطعمة  انشغل حسين محمد  فمثال 
وعادات األكل التي وردت في رحالت؛ البيروني 
وابن  )ت440هـ(، وناصر خسرو )ت481هـ(، 
جبير )ت614هـ(، والبغدادي )ت629هـ(، وابن 
بطوطة )779هـ(، والشدياق )ت1887هـ( . وعلى 
ننتقي وصف  التمثيل ال الحصر، يمكن أن  سبيل 
الرحالة الفارسي “ناصر خسرو” للمائدة السلطانية 
التي شاهدها إبان زيارته للقاهرة عام 439هـ حيث 
يقول: “أما هيئة المائدة السلطانية فتصل حد اإلعجاز، 
تزين المائدة شجرة عمالقة شبيهة بشجرة األترنج، 
وجميع أغصانها الكثيفة وحملها من األترنج عبارة عن 
قطع من السكر، ويحف بالشجرة ويعلوها ويجاورها 
ويرقد بين يديها آالف من الصور والتماثيل الغريبة 
العجيبة وكلها من السكر الخالص، حقا إن هذا لشيء 
عجاب” . وكذلك، أورد أبو سالم العياشي في رحلته 
الغريبة، مثل  الموائد”، بعضا من األكالت  “ماء 
الهريسة، وقد وصف كيفية إعدادها وبيان تأثيرها ، 
كما ذكر ولع أهل المدينة المنورة بأكل اللحم )...( 
“حتى أن من نسائهم من ال يطبخ غذاءا وال عشاءا 
إال أن يكون لحما، ويقلن: نحن ال نعرف الطبخ بال 
لحم، ولو أدى ذلك إلى بقائهم بال عشاء وال غذاء” .
    اهتم محمد بن عبد العزيز الدباغ برصد بعض 
المشاهد الطريفة في رحلة ابن بطوطة ، منها على 
سبيل المثال ما يذكره الرحالة ابن بطوطة من مساوئ 
أهل السودان وهي: “كون الخدم والجواري والبنات 
الصغار يظهرن للناس عرايا باديات العورات، ولقد 
كنت أرى في رمضان كثيرا منهن على تلك الحال، 
ومنها أن كثيرا منهم يأكلون الجيف والكالب والحمير” . 
     اعتبر صالح مغيربي رحلة أبي حامد األندلسي 
)ت565هـ( والمسماة: “تحفة األلباب ونخبة اإلعجاب”, 
“مجموعة عجائب” ، نظرا لما اشتملت عليه من 
وصٍف لعجائب البلدان وما فيها من غرائب الخلق 
والعمران، فقد تضمنت وصفا ألقوام متخيلة مكونة 
من النساء فقط، يحملن عند االتصال بالماء، وال يلدن 
سوى البنات، أو لهم أجسام غريبة، مثل قوم الوبر 
في اليمن، الذين تحولوا إلى أنصاف بشر؛ نصف 

رأس، ويد واحدة، ورجل واحدة .
      إن نظرة سريعة على محتوى بعض الرحالت 
فيها،  العجيب  كثافة حضور  تبين بجالء  المدونة 
والذي يشكل محور األحداث وغاية الوصف، ويمكن 
االستدالل – في هذا السياق- برحلة ابن جبير المسماة: 
“تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار” والتي يرصد 
فيها عددا من األمور العجيبة في رأيه، مثل منار 

اإلسكندرية الذي يعد في نظره من أعظم ما شاهده 
من عجائب اإلسكندرية، حيث “يظهر على أزيد من 
سبعين ميال، ومبناه في غاية العتاقة والوثاقة طوال 
وعرضا، يزاحم الجو سموا وارتفاعا، يقصر عنه 
الوصف وينحسر دونه الطرف، الخبر عنه يضيق 
والمشاهدة له تتسع” . وقد لفت انتباهه بعض المآثر 
العجيبة في مصر والقاهرة، مثل: “رأس الحسين 
بن علي بن أبي طالب، رضي هللا عنهما، وهو في 
تابوت فضة مدفون تحت األرض، قد بني عليه بنيان 
به  الوصف عنه وال يحيط اإلدراك  حفيل يقصر 
)...( فيه من أنواع الرخام المجزع الغريب الصنعة 
المتخيلون وال يلحق  الترصيع ما ال يتخيله  البديع 
أدنى وصفه الواصفون” ، وليس قبر الحسين وحده 
الذي أثار عجب ابن جبير في مصر، وإنما كذلك 
تلك المقبرة المعروفة بالقرافة، والتي يعتبرها “إحدى 
الدنيا لما تحتوي عليه من مشاهد األنبياء  عجائب 
صلوات هللا عليهم، وأهل البيت رضوان هللا عليهم، 
والزهاد واألولياء  والعلماء  والتابعين  والصحابة 
ذوي الكرامات الشهيرة واألنباء الغريبة )...( فهي 
بأسرها روضات بديعة اإلتقان عجيبة البنيان، )...( 

ومنظرها منظر عجيب” .
     المالحظ في عجيب رحلة ابن جبير أنه يركز على 
المشاهد من المدن واألماكن واآلثار، فيصف بديع 
الصنعة فيها وغريب األشكال واأللوان، ويتعجب من 
كيفية بنائها وفق ذلك الجمال والجالل الذي “يحسب 
الناظر استعظاما له، أن عمر الزمان لو ُشغل بترقيشه 
وترصيعه وتزيينه، لضاق عنه” ، فنجده يصف قبة 
جامع المكرم بدمشق، قائال: “فالعجب كل العجب 
من تطليعها إلى ذلك الموضع المفرط السمو، وكيف 
تمكنت القدرة البشرية لذلك، فسبحان من ألهم عباده 
إلى هذه الصنائع العجيبة، ومعينهم على التأتي لما 
ليس موجودا في طبائعهم البشرية” ، ويؤكد الرحالة 
ابن جبير غير ما مرة أن لغته تضيق عن وصف ذلك 
العجيب الفاتن، “فمرآه إحدى عجائب الدنيا التي ال 

يبلغها الوصف وال ينتهي إليها الحد”. 
      قد يشتمل المكان العجيب على عجيب األحداث 
وغريب التفاعالت البشرية، ومن أمثلة ذلك، ما يذكره 
الرحالة ابن جبير حول صحراء عيذاب، حيث يقول: 
“ومن عجيب ما شاهدناه بهذه الصحراء، أنك تلتقي 
الفلفل والقرفة وسائرها من  بقاعة الطريق أحمال 
السلع مطروحة ال حارس لها، تُترك بهذا السبيل، إما 
إلعياء اإلبل الحاملة لها، أو غير ذلك من األعذار، 
وتبقى بموضعها إلى أن ينقلها صاحبها مصونة من 
اآلفات على كثرة المار عليها من أطوار الناس” ، 
وال يقع الخرق من قبل البشر داخل األماكن العجيبة 

فحسب، وإنما قد يحدث الخرق كذلك من قبل غير 
البشر، فهذا جامع المكرم بدمشق، بعد وصف ابن 
جبير لقبتيه العجيبتين، يقول: “ومن جملة عجائب 
ما عايناه في هاتين القبتين أن لم نجد فيهما عنكبوتا 
ناسجا على بعد العهد من التفقد لهما من أحد والتعاهد 
لتنظيف مساحتهما، والعنكبوت في أمثالهما موجود” . 

    يبلغ تعجب الرحالة ابن جبير ذروته ومنتهاه، 
عندما يحاول وصف خيرات مكة المكرمة، حيث نجده 
يُبدي إعجابا بالغا بما في مكة من طيبات وأرزاق، 
فمن ذلك وصفه لفاكهة البطيخ وصفا رائقا وشائقا، 
حيث يقول: “ومن أعجب ما اختبرناه من فواكهها 
البطيخ والسفرجل، وكل فواكهها عجب، لكن للبطيخ 
فيها خاصة من الفضل عجيبة، وذلك ألن رائحته من 
أعطر الروائح وأطيبها، يدخل به الداخل عليك فتجد 
رائحته العبقة قد سبقت إليك، فيكاد يشغلك االستمتاع 
بطيب رياه عن أكلك إياه، حتى إذا ُذقته خيل إليك 
أنه شيب بسكر مذاب أو بجني النحل اللباب، ولعل 
متصفح هذه األحرف يظن أن في الوصف بعض غلو، 
كال لعمر هللا، إنه ألكثر مما وصفت وفوق ما قلت” 
. وإذا كان ذلك وصفه لنوع من الفاكهة ال تختلف 
عن غيرها وتبدو عادية عند كثير من الناس، بل قد 
يوجد ما هو أعجب منها، فما بالك بوصفه ألنواع 
الطيبات األخرى واألمور الغريبة فعال، حيث يقول: 
“وأما لحوم ضأنها فهناك العجب العجيب )...( أنها 
أطيب لحم يؤكل في الدنيا” ، ويوضح خاصية هذا 
اللحم في كونه “هنيئا رخصا يذوب في الفم قبل أن 
ياُلك مضغا، ويسرع لخفته عن المعدة انهضاما” . 
ابن جبير بوصف عجيب  الرحالة  يكتفي      ال 
المشاهدات، بل يتفاعل مع ذلك العجيب بحثا عن 
سببه وكيفية تأثيره، فيرجع سبب طيب خيرات مكة 
وكثرتها، إلى بركة البلد األمين، فيقول: “وما أرى 
البلد األمين  ذلك إال من الخواص الغريبة، وبركة 
الرحالة  . ويستمر  فيه”  بطيبه ال شك  تكفلت  قد 
في وصف أعجب ما شاهده في مكة مثل “العمرة 
الرجبية” ، و”هوادج من يشار إليه من عقائل نساء 
اليمن  لقبائل من  الغريبة  مكة” ، وبعض األحوال 
ل  رو ، “فشأنهم عجيب كله” . ويفصاِّ بالساّ تعرف 
القول في مناسك العمرة والحج وما وقع فيهما من 
األحداث العجيبة واألمور الغريبة، والتي يطول تتبعها 
في هذا السياق، ألن المراد هنا هو التمثيل للعجيب 
فحسب، من خالل عرض مختارات منتقاة من بعض 
إنما قصد من  ابن جبير  الرحالة  الرحالت، ولعل 
وراء رصد العجيب وتعجيب خطابه عبر الوصف 
يَُسباُِّح فيها  المبالغ فيه، هو أن يبلغ بالمتلقي درجة 
للخالق فيزيد إيمانه ويشتعل شوقه إلى زيارة البيت 

العتيق، حيث يوظف عبارات مثل هذه: “فسبحان 
الموجد للعجائب ال إله سواه” ، خاصة إذا عرفنا أن 
الرحالة قديما يكون من العلماء والفقهاء الذين لهم 
وزن وقيمة داخل مجتمعاتهم، وعندما يخوضون 
رحلة ما فإن تدوينها تصبح له دالالت كثيرة؛ ففضال 
الرحلة، يكون ذلك مؤطرا  العجيب في  عن حشد 
بمنهج في الكتابة والتأليف يقوم على تحقيق منافع 
دنيوية وأخروية على اعتبار أن العلم الذي يُنتفع به 
صدقة جارية، ومن ثم نالحظ استحضار كثير من 
ف  كتب العجائب والغرائب لهذا البعد، إذ لم يكن تعراّ
العجيب مقصودا لذاته، وهذا المنهج يفصح عن حقيقة 
التأليف عند العرب المسلمين، عندما تكون الكتابة 
خادمة للدين أو تصبح عمال مقدسا ينال به الكاتب 
الحسنات، كنوع من العبادة، وهذه النظرة التقديسية 
للكتابة جعلت الرحالة المسلمين يولون اهتماما كبيرا 
لغايات العجيب، والذي ينبغي أن يوصل للحق ويجعل 

القارئ يردد دائما “سبحان هللا”.
الرحالت خصوصيات،  لبعض  أن        ال شك 
خاصة عندما يجتمع فيها دافع رغبة االكتشاف مع 
دوافع أخرى وحوافز أكثر قوة وتأثيرا، تجعل من 
الرحلة عمال “مقدسا” أو فعال دينيا وروحيا ترتقي 
من خالله ذات الرحالة، حيث تزيد علومه ويرتفع 
مستوى إيمانه ليحقق درجات راقية من التمياّز داخل 
مجتمعه فينال التقدير واالحترام، لخوضه ما ال يقدر 
عليه إال القلة من الناس، وذلك عندما يتحول السفر 
للترقي ومنافذ لتوسيع الرؤى وتعزيز  إلى مدارج 
القدرات اإلنسانية الالمحدودة، فتصبح الرحلة منهجا 
في الحياة متواصال ومستمرا على الدوام ال ينتهي في 
محطة و ال يتوقف عند بلوغ غاية معينة، وإذا كان 
السفر المحسوس والمألوف غالبا ما ينتهي بالعودة 
إلى الديار فإن بعض األسفار ال تتوقف أبدا، ويظل 
ل دائم من حال إلى  الرحالة في ارتقاء مستمر وتحواّ
حال ومن مقام إلى آخر، في سعي أبدي نحو الكمال 
ال ينتهي، يعكس طموح اإلنسان نحو تحقيق المزيد 
من المكتسبات، ويتعلق األمر برحالت الترقي في 
مدارج السلوك العرفاني، وتحديدا أسفار المتصوفة 

ورحالت الحج.  
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توقفي يا مملكة القمر 
عن عبادة العجول 

املذهبة!

مدركة  تتألم  القمر  ومملكة  يئن  القمر    
أنها، يوما بعد يوم، تبتعد عن ركب القافلة 
الكونية وعنها قد تنفصل وتزول.  يوما بعد 
روحها.  ويتملك  بأرضها  الفساد  يعيث  يوم 
يوما بعد يوم تفرع األحداق من نور قمرها 
وآل يبقى سوى الجماجم تسير في الشوارع 
ينقذها.   نور  عن  تبحث  بالفراغ  تحدق 
أمتها عمياء آل تبصر وصماء  باتت  مملكة 
هللا  من  إما  الخوف  من  وخرساء  تسمع  آل 
أومن عجوله، آل تنبذ بكلمة… ألنها تخلت 
عن هدية العقل التي أنعم بها الكون عليها، 
وقبعت أسيرة في قمقم عآلء الدين المزيف 
اللعين.  هذا القمقم الذي أهداها إياه العجول 
المسمنة باسم الدين،  تقضي بأمرها وترسم 
قدرها.  قمقم يحجمها الى حشرات تعبدهم، 
على  تملقا  سراويلهم  وأطراف  أيديهم  تقبل 
أمل التحنن عليها ببعض الفتات.  حشرات 
عجول  نعال  تحت  ر  يقرَّ مصيرها  بات 
األمة  يهمها   وال  ترى  آل  متخمة  شرهة 
تكاثرت  سواء  احتضرت،  أم  فرحت  سواء 
اندثرت.  آل يهمها أي شيئ آل يراه وال  ام 

يالمسه غرورها اإللهي!!!
عجول متوحشة تعشق شرب الدماء، وخمرة 
تقيم  القبور.   األعناق وحشر  ذبح  الدموع، 
لهم  تمداّ  أسيادها.   للمسوخ  تكريماً  وآلئمها 
السجاد األحمر الملكي على أشالء حشرات 
شنعت،  مهما  عوراتهم  وتستر  لهم  تُطبل 
إيمانا منها بِرفعة عجولها وأحقـياّتهم الربانية 
أو النَسبية بالملك والتملك. حشرات ملبوسة، 

تحتفل كل منها بإآلهها دون توفير أي مناسبة 
ببعضها  وتفتك  وتخون  وتقتل  تذبح  لها.  
تتشدق  عجلها،  وتفوق  بقوة  احتفاال  البعض 
فرحة بمصيرها المقداّر لها، تفتخر باختيارها 
ترى  المظلم.   الحشرات  الى عالم  وانتمائها 
أنوار الكواكب األخرى، تغار منها وتتمناها 
ولكنها تفضل ظالم األحذية على بدر القمر، 
المتألقة  األضواء  جميع  بفساد  منها  ايمانا 
الخروج  الى  تدعوها  والتي  بها  تحيط  التي 
ومواجهة النور والتمتع بدفئه الحقيقي. وهل 

يخفى القمر وبدره؟
تخلاّى  وقد  القمر،  أيها  تئن  آل  أن  لك  كيف 
عنك ابناؤك واختاروا حياة الكهوف وعبادة 
بدرك  تستعيد  أن  لك  يمكن  كيف  العجول؟ 
ومملكتك تطفأ سحر الشموع، تغتال القلوب 
البريئة وتطعمها الى العجول؟  آل، لن يتغياّر 
عن  تتوقفين  يوم  إال  المملكة  أيتها  قدرك 
بقرونها،  والتشبث  المذهبة  العجول  عبادة 
خناجر مسننة تهشم جسدك وتشلع أطرافك 
وليمة لكروشهم وزيتا لنارهم يتدفون به…

ني ملياً في نعال  تمهلي أيها الحشرات وتمعاّ
ذهبية  ليست  أنها  سترين  األحذية،  هذه 
مزيف  بريق  أنها  سترين  نورانية.   وآل 
وداخلها  الخارج،  من  مبياّضة  قبورا  تشبه 
هيا  نجاسة!   وكل  اموات  عظام  مملوءة 
ايتها األمة المغبونة، انفضي غبار الديجور 
نور  فراشات  المكبلة، وحلقي  أجنحتك  عن 
تحتفل بقمر يخطف القلوب واألبصار ساعة 

يتألق بدره...
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التفرد أو االنفراد واالنغماس في    الجاز والمقام رحلة مابين 
االنضباط الجماعي يجمع بين تناقضات تؤدي الى عالم متكامل. ومن 
نظرة تاريخية، انتشرت موسيقى الجاز في الواليات المتحدة االمريكية 
العبودية. واستدرك وأقول ان  انتهى فيها عهد  التي  الفترة  حوالي 
التمييز العنصري الزال يؤرق اجيالنا بأشكال مختلفة وأوجه متلونة 

في بلدان كثيرة حول العالم ومنها عالمنا العربي. 
الجاز هو فكرة  النظر وينعم الروح في عالم موسيقى  ولكن ما يلفت 
الفرقة  الرئيسيين في  العازفين  يتناوب  العزف، حيث  اثناء  االرتجال 
على التناوب باالرتجال في األداء والتجلي. ويحدث هذا على آلة البيانو 
والساكسفون والبيانو وغيرها من االاَلت دوريا، وكل يبدع بطريقته 
ويأخذ النوتة علي نحو مختلف وهدفه في النهاية ربما اضافة نوع من 

التجلي والسمو الفني.
واذكر هنا ان الجاز يقارب مع ما نعرفه في بالدنا بالمقامات. ولطالما 
الموسيقي وعالم األداء  العالم  رأيت شبها جميال بين األداء في هذا 
السياسة في  الديمقراطي.  وتمنيت لو تعلمنا منه في عالم  السياسي 
للحكم حيث  الديمقراطي  بالتطبيق  الذي هو أشبه  الشبه  بالدنا. هذا 
يتناوب العازفين على االمساك ببقعة الضوء واإلبداع في األداء بهدف 
الرقي بالفرقة والعمل الموسيقي الجماعي وكذلك إمتاع الحضور! ويتم 
بأداء احيانا بعيد وأحيانا  التناوب باألداء وكل يحاول مناجاة االخر 

قريب اللحن ولكنه يسعى الى هدف واحد!! 
ومن هنا اذهب قليال الى عالم المقامات. وأكن محبة خاصة للمقام العراقي 
والتركي التي زرعتهما والدتي فينا وعلمتنا تذوقها. وكانت - رحمها هللا 
العلياء الحديدي- تعشق هذا النوع من الموسيقى لجماليته ورقيه وألسباب 
اخرى عديدة منها القرب العائلي والثقافي والجغرافي في مدينتي الحسكة 

في شمال شرق سوريا التي ولدت وولدت والدتي فيها. 
والمقام العراقي هو التراث الغنائي الذي وضعته اليونسكو على الئحة 

التراث العالمي وهو  شيء يندر حصوله. 
الفنية  لها مساحتها  تبقى  المقام األندلسي والمقامات االخرى  وطبعا 
الرائعة ولكني هنا اخص العراقي وذلك ان مقالة جميلة ذكرها األخ 
العراق  الموسيقى في  التكريتي عن  الدكتور موفق  العزيز  والصديق 
اعادته الى دائرة الحنين خاصتي واليكم انقل بعضا مما قال عن هذا 

العالم الجميل والتاريخ العريق، يقول الدكتور موفق التكريتي:
» مقدمه لمحاضرتي  في واشنطن عن المقام العراقي الموسيقى في 

العراق كانت رفيقة الملوك ومناجاة األله وتسمع في المعابد ..
فالقيثارة السومريه التي أدهشت العالم عثر عليها األثاريون في المقابر 
الملكيه السومريه ... أي التصاق بالموسيقى الذي يجعل الملوك 
. »الموسيقى هي تراتيل  العالم األخر  إلى  القيثارة معهم  يصطحبون 
العظيم  العراق  امبراطور  الملك شولكي  قاله   إلهية مقدسة«  هذا ما 

وهو أيضاً  موسيقار اور البارع. نعم موسيقار وإمبراطور..«
في العصر العباسي الذي اشتهر فيه اسحاق وإبراهيم الموصليين .

كان هنالك أمير واميرة مغنيان هما أخوة هارون الرشيد؛ ابراهيم بن 
المهدي وعلياء بنت المهدي . 

الجميلة هو الشريف  الفنون  الحديث كان مؤسس معهد  في العصر 
محيي الدين بن حيدر وهو من العائله المالكة العراقية  وهو نفسه الذي 
يديه جميل بشير ومنير بشير وسلمان شكر وغانم حداد  تدرب على 
وجميل بشير هو نفسه الذي أحيا األغاني الصوفية كفوك النخل التي 

ألفها مال عثمان الموصلي واصل كلماتها .. عالي ألعرش فوق.
هكذا تختلط العباده والغزل بالذات اإللهيه بالموسيقى . 

العراق فاز بالجائزة األولى في مؤتمر الموسيقى العربية  في القاهرة 
مون فيها من أكبر اساتذة الموسيقى في العالم  سنة 1932 وكان المحّكِ
والذي اقتصر العراق فيها على المشاركه بالمقام  العراقي فقط وكان 

القارئ هو األستاذ محمد القبنجي ..
المقام العراقي هو التراث الغنائي الذي وضعته اليونسكو على الئحة 

التراث العالمي وهو  شيء يندر حصوله ..
أعشقك يا عراق واعشق موسيقاك 

موفق التكريتي

أبو حجاج

 جمرد كلمة
في سجل  نور  بحروف من  أسمه  كتب   محمد صالح 

عظماء مصر وأصبح نجماً يتالأل في سماها 

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 

كنده الجيوش
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

الكرواتية، كوليندا جرابار كيتاروفيتش، عبر  الرئيسة     نشرت 
أثناء  لها  التواصل »فيسبوك«، صوًرا  الرسمية على موقع  صفحتها 
مشاركتها في أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها 73 التي 

بدأت يوم السبت الماضي.
وخطفت كيتاروفيتش، كعادتها األنظار بصورها التي نشرتها مع زعماء 

وقادة العالم المشاركين في دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة الـ73.
إليها خالل حدث  تلفت رئيسة كرواتيا األنظار  وهذه ليست أول مرة 
المتحدة، فخالل بطولة مونديال روسيا  عالمي مهم كاجتماعات األمم 
2018 كانت محط أنظار الكثيرين حول العالم، وخاصة بعد أن وصل 

منتخب بلدها لنهائي البطولة.

من واقعنا

اجلاز واملقام 
العراقي والسياسة 

Canadian  Realities  

Appelez Allstate sans tarder
Si vous habitez à Montréal:
Bola Farag
Agence de Montréal Centre
4875, avenue Van Horne
514- 738- 5482 poste 5012
bfarag@allstate.ca

Si vous habitez à Laval:
Elsye Sfeir
Agence de Laval-Est
1040, boulevard Le Corbusier
450- 687- 8490 poste 5014
esfeir@allstate.ca

رئيسة كرواتيا ختطف األنظار من جديد يف اجتماعات 
األمم املتحدة

دوقة سايكس تكسر 
القواعد امللكية من جديد

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

ــيــن ــدف ــِم ال ــحــل ــل ــــوُق أيـــامـــي ل ـــيـــِك ش ـــاُق إل ـــت أش

ــن ــي ــب ــُم ل ــي لــلــوحــي ا ــان ــع ــم ــل شـــــوُق األمــــانــــي ل

الثمين والـــحـــدُث  ـــِت  أن والــحــُب  ـــِت  أن ــشــُق  ــع وال

حين  كـــل  فـــي  تــســطــع  ــُس  ــم ــش ال ـــاِك  ُمـــحـــيَّ وفـــي 

ـــك فــــي قـــصـــيـــدتـــي بــكــلــمــتــيــن ـــف وأهـــــــوى وص

والُبطين حــيــاتــي  ــا  ي ـــؤادي  ف ــي  ف أنـــِت  ــاُن  ــشــري ال

باألمين ــف  ــوَص ُي ُحــضــن  ُحــضــِنــك  مــثــل  والُيــوجــد 

الحنين ُيحيي  والــحــنــان  ــي  أشــواق وتصحى  أنـــاُم 

الرزين« »جنون  وأبكي  أضحك  وأنا  لصدري  أُضمك 

ُجرأة أنامل جالت ُتغامر وعناق الشفايف حواجز كمين

ــات أنــيــن ــآه ــة جــنــونــي ب ــع ــت ُتـــصـــادر حــقــوقــي وُم

النعسانين ــعــيــون  وال والــشــفــايــف  ــدود  ــخ ال عــلــى 

الفطين خياله   ... خيالي  ــشــارك  ُي خــيــال  وجــمــال 

سنين أشـــواق  َضــمــة  والــلــحــظــة  لــصــدري  ــْك  ــِم أُض

رهين والــشــوق  نــاديــة  همسة  يــا  بــاديــة  والبسمة 

ــان ِعـــشـــِقـــْك ســجــيــن ــب ــض ــف ق ــل وحــــي شـــاعـــر خ

ـــن يــقــيــن ـــعـــل َت ـــي  ـــات ــــا حـــي ـــدة ي ـــْب قـــصـــي ـــُت ـــك ي

ــن ــي آم يـــقـــول  ــي  ــت ــب ــي حــب ـــا  ي أهــــــواَك  قـــلـــِت  إن 

ـــل ديــن ـــي ك ـــعـــشـــُق أنـــــِت ف والــــحــــُب أنـــــِت وال

جنـون الرزيـن

اآلثار: اكتشاف مبنى أثري ضخم حبوض الدمرداش مبيت رهينة

ناسا تعثر على مركبة املريخ »الضائعة«.. 
ومفاجأة غري سارة

وزيرة اهلجرة ونظريها األرميين يزوران األهرامات والبطريركية ضمن 
مبادرة احنا املصريني األرمن

الفضاء األميركية    استطاعت وكالة 
الفضائية  المركبة  »ناسا« تحديد موقع 
لشهور  ضاعت  التي  »أوبرتيونيتي« 
المريخ بعد عاصفة ترابية  على سطح 
أفادت صحيفة »ديلي ميل«  ضخمة، حسبما 

البريطانية.
والتقطت مركبة االستطالع »أوربتر« 
بعد  الماضي من على  صورة في األسبوع 
المركبة  فيه  166 ميال )267 كم(، تظهر 

مثل نقطة صغيرة.
وكانت عاصفة غبار قد حجبت ضوء الشمس 
الخاصة  الشمسية  األلواح  إلى  الوصول  من 
االتصال  أوقف  أوبرتيونيتي، مما  بالمركبة 

معها منذ يونيو الماضي.
العاصفة وتحديد  انتهاء  الرغم من  وعلى 
مكانها، إال أن المركبة ال تزال صامته دون 

إرسال أي إشارات.
بالمركبة،  ناسا مرارا االتصال  وحاولت 
يبلغ عمرها  التي  المركبة،  بأن  أقرت  لكنها 
التيار  انقطاع  لم تستطع تجاوز  15 عاما 

الكهربائي لفترة طويلة.

المهمة  المشاركون في  المهندسون  وكان 
اآللي  المريخ  يستيقظ مستكشف  أن  يأملون 
بمجرد أن تهدأ العاصفة. ولكن بعد أشهر من 
الصمت، اعترفوا مؤخرا بفشلهم في إيقاظها.
للحفاظ على معنوياتهم عالية  وفي محاولة 
وإلهام المسبار لالستيقاظ، صاغ الفريق قائمة 
أيام  يوم من  لبدء كل  تشغيل ألغاني جديدة 

المريخ من غرفة التحكم.
بينها«  القائمة 18 أغنية، من  وتتضمن 

أوقظني قبل أن تذهب« و«هنا تأتي الشمس« 
و«ابقى نفسك حيا«.

النائمة  المركبة  إشارة من  ولم تخرج أي 
منذ 10 يونيو، ومن غير الواضح إذا كانت 

ستستيقظ أم ال.
إنه  ناسا  قالت  الماضي،  الشهر  نهاية  وفي 
يوما إضافيا لالتصال  أمامها 45  سيكون 
إلى  أشارت  الفضاء  لكن وكالة  بالمركبة، 

احتمال أال تسترد المركبة نهائيا.

  كسرت دوقة سايكس »ميجان 
الملكية من جديد،  القواعد  ماركل« 
عندما قامت بزيارة  األكاديمية الملكية 
للفنون في لندن، وهي أول زيارة 

فردية تقوم بها منذ زواجها.
وبعد وصولها إلى مكان الحدث، نزلت 
»ماركل« من السيارة، وأغلقت الباب 
بمفردها، في مشهد لم يسبق حدوثه مع 

أي من أفراد قصر كينجستون.
وتصدرت هذه اللقطة عناوين الصحف 

البريطانية، والتي اعتبرها البعض 
تمرد جديد على قوانين العائلة المالكة 

وتواضع لم يشهد له مثيل من قبل.
وبالرغم من أن هذا الموقف ربما 
اليزابث، اال أنه  لن يعجب الملكة 
التواصل  أثار إعجاب رواد مواقع 
اإلجتماعي، الذين أشادوا ببساطة 
الفيديو مع  إلى نشر  ميجان وتهافتوا 

تعليقاتهم.
يذكر أن ميجان ماركل منذ زفافها 

على األمير هاري في مايو الماضي،  
كسرت العديد من التقاليد التي صمدت 
الرغم من  العقود، وعلى  طوال هذه 
الـ  لم تتجاوز  أن حياتها في القصر 
أنها تجاهلت حتى اآلن  5 اشهر، إال 
العديد من القواعد التي لم تُكسر 

من قبل.
لها  وقالت »ميجان« في حديث سابق 
أنها تري العالم أسلوبها الملكي الخاص 

والبعيد عن »التكلف والتصنع«.

ميت رهينة مركز  آثار  بمنطقة  العاملة  المصرية  األثرية  البعثة  نجحت    
بمنطقة حوض  وذلك  أثري ضخم،  مبنى  الكشف عن  في  بالجيزة  البدرشين 
ميت رهينة، حسبما  متحف  م عن شمال   400 تبعد حوالي  التي  الدمرداش 

العام للمجلس األعلى لآلثار. صرح مصطفى وزيري األمين 
للموقع  بتنفيذ خطة حفائر شاملة  قامت  قد  البعثة كانت  أن  إلى  الوزيري  وأشار 
17م  مساحته  تبلغ  مبنى ضخم  الكشف عن  في  نجحت  العام حتى  هذا  خالل 
مبني  للمنطقة، وهو  السكنية  الكتلة  من  يمثل جزءا  أنه  ويرجح  )في(4.5م، 
الجيرية، شيدت  األحجار  من  بكتل ضخمة  المدعمة  اللبن  الطوب  قوالب  من 

أساساته وأسواره الخارجية والدرج الداخلي له بقوالب الطوب األحمر.

والجيزة،  القاهرة  آلثار  المركزية  اإلدارة  رئيس  عادل عكاشة  قال  جانبه،  من 
إنه عثر أيضا على مبنى ملحق به من الناحية الجنوبية الغربية عبارة عن حمام 
والتي  الدينية،  الطقوس  لممارسة  تستخدم  كانت  ربما  كبير، وحجرة  روماني 
بداخلها على حامل  المنزلية، حيث وجد  المقصورات  فكرة وجود  إلى  تشير 
للمعبود  أوجهه رأس  أحد  الجيري مزخرف على  الحجر  من  القرابين  ألواني 
بالتطهير وأعمدة صغيرة  بداخلها على أحواض خاصة  “بس”، كما عثر أيضا 

الجيري. الحجر  من 
وأضاف أن المبنى يضم مدخال من الجهة الشرقية مشيدا من كتل صخرية من 
الحجر الجيري، وعلى يمين المدخل يوجد مدخل آخر يؤدي إلى صالة بعرض 
8م،  70 سم، وبطول 
الجهة  نهايتها من  وفي 
يوجد مدخل  اللشمالية 

بعرض 70 سم يؤدي إلى حجرة بعرض 3.80×3م وإلى الجنوب منها حجرة 
الدينية. الطقوس  لممارسة  استخدمت  مماثلة  أخرى 

الكشف عن  تم  الشرقي  الجدار  داخل  وفي  المبنى  من  الشمال  إلى  أنه  وتابع 
يمينه  106سم وعلى  وارتفاع  112سم،  بعرض  الجيري  الحجر  من  مدخل 
مدخل آخر يؤدي إلى درج مشيد على محورين من الغرب للشرق ومن الجنوب 

للشمال.
وأوضح أنه في أقصى الشمال الشرقي من المبنى تم العثور على حجرة ملحقة 
بها  العثور  تم  ، حيث  للخدم  تستخدم  كانت  ربما  المبنى  من  الخارجي  بالسور 
في  الحديث  العصر  في  تستخدم  كانت  التي  تلك  يشبه  للخبيز  فرن  بالط  على 

المصرية. القرى 
وأكد عكاشة أن البعثة ستستكمل أعمال الحفائر والدراسات في المواسم الالحقة 

المبنى. ملحقات  باقي  للكشف عن 

  زارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين 
بالخارج ، برفقة مخيتار هيرابتيان وزير شئون المغتربين األرميني، 
بطريركية األرمن األرثوذكس الكائنة بمنطقة رمسيس في القاهرة، 
وذلك بحضور آرمين ملكونيان السفير األرميني بالقاهرة والدكتور 
آرمين مظلوميان عضو المجلس المللي األرميني بالقاهرة، في إطار 
مبادرة "إحنا المصريين األرمن" التي أطلقتها وزارة الهجرة لالحتفاء 

بالجالية األرمينية في مصر.
وخالل الزيارة، التقى الوزيران بنيافة مطران األرمن األرثوذكس 
أشود منتكسيان، والذي رحب ترحيبا كبيرا بهما، واصطحبهما في 

جولة داخل البطريركية.
واستمع الوزيران إلى شرح تفصيلي من نيافة المطران حول 
البطريركية وتاريخ بنائها في مصر والذي يرجع إلى عام 1860، كما 
تطرق إلى الحديث عن طرازها المعماري األثري الفريد وتاريخ كافة 

اللوحات المعروضة بها.
وأعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بزيارة الوزير األرميني مخيتار 
هيرابتيان إلى مصر في ضوء مبادرة االحتفاء بالجالية األرمينية التي 
تعيش على أرضها، مشددة على أن ذلك سيسهم في تعزيز التعاون 

وترسيخ أهمية الدبلوماسية الشعبية لدعم جهود التنمية لكال البلدين.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، خالل الزيارة، أن االحتفاء بالجالية 

األرمينية التي عاشت في مصر يأتي لما 
تركته من بصمات مؤثرة في نسيج المجتمع 
المصري على مر العصور، الفتة إلى 
الحرص على الخروج بمبادرة االحتفاء 
والتكريم بالشكل الذي يليق بطبيعة العالقات 

بين الشعبين.
وشددت وزيرة الهجرة على أن تلك المبادرة 
تأتي بمثابة رسالة واضحة مفادها أن مصر 
بلد األمن واألمان وتحتضن الجميع على 
أرضها المباركة، ولم ولن تدخر جهدًا في 

تقديم الدعم والمساندة ألشقائها.
وقد عبر مخيتار هيرابتيان وزير شئون 

المغتربين األرميني، عن سعادته الكبيرة بزيارته إلى مصر، كما 
أعرب عن تقديره لجهود وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم في سبيل 
االرتقاء بالعالقات بين البلدين وتسليط الضوء على الروابط التاريخية 
المميزة بين مصر وأرمينيا لتعريف األجيال الجديدة من الشعبين بها، 
مؤكدًا على ثقته بقدرة تلك الجهود المشتركة على ازدهار التعاون بين 

الدولتين الصديقتين.
كما عبر نيافة مطران األرمن األرثوذكس، خالل لقائه مع الوزيرين، 

عن تقديره وإعجابه بفكرة االحتفاء بالمواطنين المصريين ذوي 
األصول األرمينية، مشيدًا بعالقات الصداقة والتعاون على مختلف 
األصعدة بين مصر وأرمينيا منذ قدم التاريخ والقائمة على أساس 

االحترام المتبادل.
كما زارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة منطقة األهرامات، برفقة 
مخيتار هايرابتيان وزير المغتربين بجمهورية أرمينيا، ، ضمن أسبوع 
"احنا المصريبن األرمن" الذى تنظمه وزارة الهجرة لالحتفاء بالجالية 

المصرية األرمينية.


