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قام د .غسان فؤاد ساكا رئيس منظمة المجموعة العراقية الكندية وسفير النوايا الحسنة بزيارة سريعة إلى
بلده األم العراق وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين كندا والعراق والذي تسعى المنظمة
الى تعزيزه في كافة المجاالت الممكنة.
أولى المحطات كانت في مدينة النجف األشرف حيث التقى السيد ساكا نهار الجمعة الموافق 11
اكتوبر  2019بالمرجع الديني الكبير سماحة آية هللا العظمى الشيخ بشير حسين النجفي (دام ظله) كما
التقى المرجع الديني الكبير سماحة آية هللا العظمى السيد محمد سعيد الحكيم وكان من ضمن الحضور
النائب حسين اليساري رئيس لجنة االوقاف النيابية ,حيث بحث في هذين اللقاءين موضوع الديانات
السماوية وأساليب التعايش المشترك بين أبناء البشرية جمعاء على اختالف دياناتهم وضرورة مشاركة
أبناء الوطن الواحد في إعادة اعمار الوطن وتحسين الوضع االجتماعي من خالل االهتمام بالتعاليم
التربوية وتفعيل دور االعالم النظيف لما له من أهمية وتأثير مباشر في نشر مفهوم نبذ الطائفية
والتصدي للمحاوالت الرامية الى تأجيجها وسفك دماء األبرياء من البشر.
كما التقى السيد ساكا باألستاذ لؤي الياسري محافظ النجف األشرف وكان محور الحديث يدور في فلك
االقتصاد وضرورة اعطاء الشركات والقطاع الخاص دو اًر أكبر في مزاولة النشاطات وتشجيعها من
خالل المعارض والندوات المفتوحة.

3

المحطة الثانية كانت من نصيب مدينة الموصل حيث زار السيد غسان فؤاد ساكا غرفة تجارة الموصل
وكان باستقباله عدد من رجال األعمال وأعضاء الهيئة االدارية للغرفة حيث أثمر اللقاء على اتفاق
يضمن العمل المشترك ووضع الخطوات االولى إلقامة معرض في الموصل للمنتوجات واالعمال
الكندية.
وعلى صعيد آخر وضمن البرامج الخيرية التي تسعى المنظمة دوماً إلى إدراجها في جدول أعمالها
ونشاطاتها فقد قامت منظمة المجموعة العراقية الكندية بشراء وتوزيع حقائب مدرسية لألطفال اليتامى
في مدينة الموصل المنكوبة وتحديداً في مركز فعل الخيرات إليواء األرامل واأليتام وبالتنسيق مع
الدكتور ليث الطعان رئيس مركز الرشد المجتمعي واألستاذ سعد الصائغ حيث تضمنت كل حقيبة
المستلزمات الدراسية المطلوبة من اقالم وقرطاسية والتي تم تأمينها من األسواق الموصلية بمساعدة
عدد من الشباب العراقي المتطوعين.
هذا وقد انهى السيد ساكا رحلته وعاد الى كندا حيث بدأ العمل التنفيذي لكل االتفاقات التي تمت في
رحلته والبداية كانت لقاء مع رئيس الغرفة الكندية للتجارة لبدء التنسيق لألعمال والمقترحات ضمن
خطة الغرفة الكندية العراقية التجارية .

وكان للسيد غسان فؤاد ساكا شرف قبول دعوة االستاذ حيدر حمودي العذاري رئيس غرفة تجارة النجف
االشرف على الغداء بحضور كل من االستاذ مكي شاكر الفحام عضو الهيئة االدارية ورجل االعمال
العراقي السيد قاسم الشبلي واألستاذ طه صبحي.

For Advertisment on The Ambassador Newspaper please contact us via (519) 254 -2000 or icgo.media@outlook.com
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اونتاريو تحظر اعالنات السجائر االلكترونية

فورد  ...اإليجار بغرض االستمالك

تتخذ أونتاريو إجراءات عاجلة لمعالجة قضية
تزايد استخدام السجائر األلكترونية بين الشبان في
المقاطعة وذلك من خالل حظر اإلعالن والترويج
لمنتجاتها في المتاجر ومحطات الوقود.
فقد صرحت وزيرة الصحة في مقاطعة أونتاريو،
كريستين إليوت ،أنه بدءاً من  1كانون الثاني
(يناير)  ، 2020لن ُيسمح بالترويج لمنتجات
السجائر األلكترونية إال في متاجر vape
القنب بالتجزئة ،وهي
المتخصصة ومحالت بيع ّ
مفتوحة فقط لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 19
عاماً أو أكثر.
بهذا اإلجراء تنضم مقاطعة أونتاريو اآلن إلى سبع
مقاطعات كندية أخرى فرضت قيوداً مماثلة على ترويج منتجات السجائر األلكترونية.
هذا وقد وأشارت وزيرة الصحة الى أن تقييد الترويج لمنتجات السجائر األلكترونية في متاجر البيع
تعرض الشباب لتأثير االعالنات في أماكن البيع بالتجزئة والتأثر بها ,كما
بالتجزئة سيساعد في منع ّ
أشارت الى أن هذا اإلجراء هو الخطوة االولى للحد من الزيادة المقلقة من انتشار السجائر األلكترونية
وخاصة بين المراهقين وستعمل الو ازرة على التواصل مع الخبراء واألسر لتحديد المزيد من اإلجراءات
التي يمكن اتخاذها لحماية الشباب في اونتاريو
هذا وقد بدأت السلطات الصحية في كندا تراقب عن كثب التقارير المتعلقة بأمراض الجهاز التنفسي
التي ُيحتمل أن تكون مرتبطة بالسجائر األلكترونية .وأشارت و ازرة الصحة الكندية إنها تنطوي على
مخاطركثيرة وأن اآلثار طويلة األجل ال تزال مجهولة.

ألمح رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد خالل
دردشة مباشرة مع CD Howe Institute
إلى أن حكومته قد تسعى الى تنفيذ برنامج
“ إيجار بغرض االستمالك “ ضمن برنامج
اإلسكان االجتماعي .وهو البرنامج الذي
سيتيح للمستأجرين دفع اإليجار مقابل الملكية
في نهاية المطاف.
“قال فورد“ :الجميع يتحدث عن اإلسكان
الميسور وهو أمر مهم للغاية – اما أنا فأتحدث
عن ملكية بأسعار معقولة” “ ،هناك فرق”.
هذا وقد أشار فورد الى وجود أكثر من
 1400وحدة سكنية مملوكة لشركة Toronto
 Community Housingفارغة ،على الرغم من الحاجة الماسة إلى مساكن بأسعار معقولة في
المدينة .وترجع محافظة المدينة السبب الى عمليات الهدم المعلقة بسبب التحسين وإعادة التطوير
إضافة الى الحجم الهائل لإلصالحات المطلوبة في بعض الوحدات والتي تم إغالقها أو بيعها في هذه
األثناء.
فورد يرى ان منح قاطني الوحدات السكنية الفرصة المتالك منزل خاص بهم سيدفعهم الى رعايته
واالهتمام به  ،وعلى مدار  20عاماً ،يمكنهم الحصول على الملكية الكاملة له .
قالت المتحدثة باسم فورد إيفانا ييليتش إن الحكومة أعلنت عن إستراتيجية تجديد الوحدات السكنية وبناء
المزيد من المنازل لمواجهة نقص اإلسكان بأسعار معقولة  -باإلضافة إلى مواجهة مشاكل أخرى في
السوق  ،بما في ذلك فترات االنتظار الطويلة للحصول على موافقة على الرهن العقاري.

“المبادرة الذكية”

عذرًا ليس لديك خبرة كندية ...
عقدة القادم الجديد إلى كندا في الحصول على العمل
بقلم :اإلعالمية ماريشا الزهر

تسعى مقاطعة أونتاريو الى تحقيق استراتيجية
“المبادرة الذكية” “  “ Smart Initiativeمن
خالل توفير المزيد من الخدمات الحكومية عبر
اإلنترنيت تحقيقاً لنظام مالي حديث ومستدام
وقادر على مواكبة تطورات وابتكارات الشركات
الحديثة.
فقد أشارت حكومة أونتاريو الى سعيها لتعزيز
وتحسين أفضل عشر خدمات تقدمه ا �Servi
 ceOntarioعبر اإلنترنت لجعلها أسهل واكثر
كفاءة في تلبية حاجات المستخدمين ،مؤكدة
ان هذا التغيير سيؤدي حتماً إلى توفير الوقت
والمال الحكومي ،دون أن تقدم أي جدول زمني
للوقت الذي سيتم فيه تنفيذ هذه التغييرات.
كما أشارت الحكومة الى أن  % 30فقط من
أعمال  ServiceOntarioقد اكتملت عبر
اإلنترنت حالياً وذلك بعد ان تم ادراج عمليات
شراء ملصق لوحة ترخيص ServiceOntario
وتجديد رخصة القيادة وتجديد البطاقة الصحية
بين أفضل الخدمات التي تقدمها.

إن مؤهالتك رائعة وخبراتك ممتازة وشهادتك جيدة ..لكن ليس لديك “الخبرة
متقدم إلى
الكندية” تلك الجملة الشهيرة واألولى التي تواجه أي قادم جديد ّ
وظيفة ما في كندا ضمن أغلب المقاطعات لتأتي أيضاً وتهدم اعتقاد األغلبية
أن معظم الشركات في الدول الغربية تحترم المؤهالت واإلمكانيات العلمية
والعملية لدى الفرد وخاصة هنا في مدينة ويندزور ضمن مقاطعة اونتاريو
حيث أن حوالي  80%من الوظائف تتم عن طريق العالقات العامة والشخصية
على حد سواء حسبما جاء على لسان أحد األساتذة ضمن هذا المجال.
تعج بالدورات الخاصة للطالب والقادمين الجدد
على الرغم من أن المدارس ّ
حول مقابلة العمل وقواعدها والمحظورات إال أنك تتعرض للصدمة الكبرى
حين تمارس ذلك على أرض الواقع فال وجود لشيء يذكر سوى العالقات
وكلما كانت دائرة العالقات الخاصة بك أكبر كلما زادت فرص حصولك على
الوظيفة أو حتى المعرفة بها قبل أوانها.
ق
ن
وبذلك يصبح معدل التنازالت لديك أكبر عندما تكو أغلب طر الحصول
على الوظيفة التي تستحقها مغلقة ،فعلى سبيل المثال إن كنت جامعياً ولديك
خبرة في مجال دراستك تفوق عشر السنوات عليك أن تعمل أي شيء للحصول
على الخبرة الكندية حتى لو كان ذلك خارج اهتماماتك أو دراستك كأن تعمل
في قهوة مثالً أو مطعم.
هل منطقي أن تسأل أي قادم جديد إذا كان لديه خبرة كندية في العمل؟ دون
ٌ
األم ،كيف لبلد مثل
االهتمام أو األخذ بعين االعتبار خبرته العملية في بلده ّ
كندا يفاخر بكونه بلد الثقافات المتعددة أن تضع مثل هذا الشرط التعجيزي
التقدم إلى الوظيفة  ...لماذا ال نقيم اعتبا اًر للخبرات القادمة إلى كندا
أثناء ّ
ق
ويسرع عملية االندماج في المجتمع.
العمل،
سو
في
ا
تنوع
تضيف
كونها
ً
ّ
هذا العبء يثقل كاهل القادم الجديد فتراه يعمل بنظام “الكاش” في معظم
فيتعرض لظلم واستغالل أصحاب العمل وتراه يعاني الضيق واإلحباط
األحيان ّ

وبعض المشاكل االجتماعية نتيجة عدم االنخراط بسوق العمل مبك اًر.
لماذا ال تتيح الدولة الكندية الفرصة أمام العديد من القادمين الجدد لكي
يصبحوا جزءاً من سوق العمل أفضل من دفعهم بطريقة غير مباشرة للتسجيل
في برنامج  welfareومن جانب آخر إن وصل الشخص إلى طريق مغلقة ال
يجد أمامه سوى “العمل التطوعي” المجاني وغير المدفوع لدى بعض الشركات
لمدة من الوقت من أجل الحصول على الخبرة الكندية وتطول هذه الفترة أو
تقصر حسب مزاج صاحب العمل االمر الذي يعود بنا إلى استغالل القادم
الجديد من دون وجه حق في ذلك.
الطنان أنها بلد المهاجر ذو الثقافات المتنوعة
على المأل تحمل كندا الشعار ّ
ق
لكن ينطوي خلف ذلك أسالك شائكة من التعقيدات خاصة في سو العمل
يعكس الوجه النرجسي لبلد يسمي نفسه بلد المهجر ليبقى السؤال إلى متى
سيتم التعامل مع المهاجر أنه غريب جملة وتفصيالً؟! وهل سيأتي وقت يتم
زجهم في
فيه إنصاف حاملي الشهادات والمثقفين واحترام خبراتهم بدالً من ّ
سوق العمل من دون طوق نجاة يتمسكون به حين الغرق؟!
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بقلم طارق داود

** تعييــن أبــو إبراهيــم الهاشــمي القرشــي خليفــة
للمســلمين وزعيم ـاً لتنظيــم الدولــة اإلســامية يطــوي
الفصــل األخيــر مــن رحلــة أبــو بكــر البغــدادي الــذي
لــم تطــل كثي ـ ار لكنهــا كانــت كافيــة لنشــر الرعــب فــي
أرجــاء المعمــورة ،كمــا كانــت كافيــة لتشــكيل غطــاء
سياســي لــإدارات األميركيــة للتدخــل فــي الشــأن
الســوري واســتباحة أراضيهــا وســيادتها .جــاء اغتيــال
البغــدادي فــي وقــت كانــت واشــنطن قــد خلطــت فيــه
أوراق األزمــة الســورية والمنطقــة بإعالنهــا االنســحاب
مــن شــمال ســوريا وتحديــداً منطقــة الحــدود الســورية/
التركيــة .بغــض النظــر عــن حقيقــة أســباب هــذا
االنســحاب وهــل هــي مرتبطــة بالسياســة الداخليــة
إلدارة ت ارمــب أو لتجنــب المواجهــة مــع األت ـراك،
إال ّأنــه كان ضربــة قاضيــة للحلــم الكــردي بدولتــه
المنشــودة ،وضــوء أخضــر ألنق ـرة لتحقيــق هدفهــا
األساســي منــذ بــدء األزمــة الســورية أال وهــو اقتطــاع
أراض ٍسورية جديدة .خلط واشنطن ألوراق المنطقة،
دفــع موســكو الســتغالل الفرصــة ومحاولــة تطبيــق
مفهومهــا الخــاص ل ـ “مبــدأ أيزنهــاور” لمــلء الف ـراغ

مــن خــال الدخــول علــى خــط دمشــق-أنقرة .اســتطاع
ســيد الكرمليــن فالديميــر بوتيــن مــن تفريــغ االنســحاب
األميركــي مــن تداعياتــه الخطي ـرة علــى ســوريا مــن
خــال إعــان سوتشــي وهــو حصيلــة لقــاء بوتيــن مــع
نظي ـره التركــي رجــب طيــب أردوغــان .ينــص االتفــاق
علــى ضمــان موســكو إلبعــاد الق ـوات الكرديــة عــن
الحــدود مــن خــال اســتالم الجيــش الســوري للمنطقــة
والســماح لتركيــا بتســيير دوريــات داخــل اال ارضــي
الســورية .جائ ـزة الترضيــة الروســية ألنق ـرة كانــت
الســماح للمعارضين الســوريين المحســوبين على أنقرة
بالهيمنة على حصة المعارضة من اللجنة الدستورية
المكلفــة بتشــكيل دســتور ســوري جديــد والتــي بــدأت
اجتماعاتهــا فــي مدينــة جنيــف السويسـرية .المكاســب
التي حققتها موســكو دفعت بصقور االدارة االميركية
للضغــط علــى الرئيــس دونالــد ت ارمــب إلعــادة صياغــة
ق ـ ارره باالنســحاب مــن ســوريا ،وهــو مــا تجلــى بوقــف
حــدود تطبيــق ق ـرار االنســحاب األميركــي عنــد آبــار
النفــط الســورية والتــي رأت فيهــا واشــنطن ورقــة ضغــط
قويــة تبتــز بهــا دمشــق لمــا تشــكله مــن مصــدر دخــل
أساســي .وفــي هــذا الســياق قــال مايــك بينــس ،نائــب
الرئيــس األمريكــي ،أن الق ـوات األمريكيــة ســتبقى فــي
ســوريا ،مضيف ـاً“ :ســنعمل بشــكل وثيــق للغايــة مــع
حلفائنــا األكـراد لضمــان أال تذهــب عائــدات هــذا النفــط
إلــى أيــدي إي ـران ،وحتــى ال تقــع فــي أيــدي النظــام،
أو فــي أيــدي روســيا ”.فــي ظــل هــذه التطــورات تأتــي
عمليــة اغتيــال البغــدادي فــي مــكان معقــد اســتراتيجياً
نظـ اًر لوقوعــه فــي محافظــة إدلــب القريبــة مــن الحــدود
التركيــة وتخضــع إلشـراف عســكري واســتخباري تركــي
دقيــق ،باإلضافــة إلــى أنهــا تحــت الســيطرة الجويــة
الروســية وأعيــن راداراتهــا .كل هــذه المعطيــات تحتــاج

لحظــة تأمــل مــع تقديــم ت ارمــب الشــكر لــكل مــن
“روســيا والعـراق وتركيــا وســوريا واالكـراد” ,الالفــت أن
الجميــع باســتثناء األكـراد لــم يعلقـوا علــى العمليــة حتــى
إن البعــض نفــى دوره ،باســتثناء األكـراد الذيــن تباهـوا
ّ
بدورهــم لدرجــة أنهــم ادعـوا حصولهــم علــى “الســروال
الداخلــي للبغــدادي” لرفــع رصيدهــم فــي واشــنطن علــى
أمــل الحصــول علــى جائ ـزة ترضيــة مــن االميركــي.
مــن خــال اغتيالهــا البغــدادي طــوت واشــنطن صفحــة
“الدولــة االســامية” ككيــان قائــم ،لكنهــا فــي المقابــل
وضعــت تركــة وميـراث هــذه الدولــة فــي المـزاد العلنــي
علــى أمــل بيعهــا لمــن يدفــع أكثــر.
** وصلــت حصيلــة ضحايــا االحتجاجــات فــي
العـراق خــال شــهر اكتوبر/تشـرين االول إلــى 250
قتيـاً وآالف الجرحــى ،هــذا الكــم الهائــل مــن الضحايــا
أن محــاوالت الحكومــة العراقيــة بإصــاح
يشــير إلــى ّ
ذات البيــن مــع المتظاهريــن لــم تجــد نفعـاً .كل الجهــود
الحكوميــة إلقنــاع المتظاهريــن بأنهــا ماضيــة فــي
القضــاء علــى الفســاد ورفــع ســوية معيشــة المواطــن
الع ارقــي بــاءت باإلخفــاق .التخبــط الحكومــي بالتعامــل
مــع المظاهـرات يتوضــح مــن خــال تضــارب مواقــف
المســؤولين العراقييــن ،فبينمــا أمــر رئيــس الــوزراء
الع ارقــي عــادل عبــد المهــدي ق ـوات خاصــة لمكافحــة
اإلرهــاب باالنتشــار فــي ش ـوارع بغــداد واســتخدام
كل الوســائل الضروريــة إلنهــاء االحتجاجــات فــي
العاصمة ،دعا وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري
المتظاهريــن إلــى ســلمية الح ـراك مؤكــداً أن هــدف

القـوات األمنيــة هــو حمايتهــم .مكمــن االســتعصاء فــي
الحالــة العراقيــة هــو غيــاب رؤيــة واضحــة ألصحــاب
الق ـرار فــي ايجــاد طريقــة إلعــادة إنتــاج نظــام الحكــم
فــي الع ـراق لضمــان توفيــر حيــاة كريمــة لمواطنــي
إحــدى أغنــى دول العالــم .مشــاركة رئيــس أكبــر كتلــة
فــي البرلمــان الع ارقــي مقتــدى الصــدر بالمظاه ـرات،
دفعــت برئيــس الــوزراء الع ارقــي عــادل عبــد المهــدي
إلــى الموافقــة علــى تقديــم اســتقالته لكنــه اشــترط علــى
“االلتزام بالســياقات الدســتورية والقانونية شــرط تجنب
أي ف ـراغ دســتوري” ,أي أنــه اعــاد الك ـرة إلــى ملعــب
الكتــل البرلمانيــة للتوافــق علــى بديــل.
** مشــهد عــدم قــدرة الطبقــة الحاكمــة علــى إعــادة
انتــاج نظــام حكــم جديــد يؤمــن رفــع ســوية معيشــة
المواطنيــن يتكــرر فــي لبنــان .الشــارع اللبنانــي الــذي
انتفــض فــي وجــه حكومتــه ووجــد دعمـاً “مبدئيـاً” مــن
مختلــف األح ـزاب السياســية تحــول إلــى هــدف لهــذه
االح ـزاب التــي تحــاول اســتثماره لتســجيل نقــاط فــي
مرمــى الخصــم .إطــاق المحتجيــن شــعار “كلــن
يعنــي كلــن” يكشــف غيــاب رؤيــة واضحــة أو معرفــة
مكامــن الخلــل فــي التركيبــة البنيويــة لهيــكل الــدول

اللبنانيــة ،فالحكومــة اللبنانيــة مشــكلة مــن قبــل الكتــل
السياســية فــي البرلمــان الــذي هــو أصـاً منتخــب مــن
قبــل الشــعب .وأمــام اســتقالة رئيــس الحكومــة ســعد
الحريــري ،وبقــاء رئيــس الجمهوريــة ميشــيل عــون
وحيــدا فــي مواجهــة الشــارع ،لــم يجــد الرئيــس عــون

ســوى قلــب الطاولــة علــى الطبقــة السياســية وبنيــان
الدولــة اللبنانيــة مــن خــال المطالبــة باالنتقــال إلــى
“نظــام مدنــي” بــدل “النظــام الطائفــي” القائــم حاليــا.
األميــن العــام ل ـ “حــزب هللا” حســن نصــر هللا حــذر
مــن االقتتــال الداخلــي ،مؤكــدا إنــه “بفعــل الوعــي
والصبــر واالنضبــاط تجنــب اللبنانيــون الوقــوع فيمــا
كان يخطــط لــه البعــض مــن الفوضــى .مــن جهتــه
هاجــم رئيــس الــوزراء اللبنانــي األســبق ف ـؤاد الســنيورة
األميــن العــام ل ـ “حــزب هللا” معتب ـ اًر إيــاه يتصــرف
وكأنــه “مرشــد” للنظــام اللبنانــي ،مضيف ـاً أن حــزب
هللا يســتطيع “فــرض ســيطرته علــى لبنــان ،لكنــه لــن
يســتطيع تقديــم رغيــف خبــز للمواطنيــن ،ألنــه يريــد
تطبيــق النمــوذج اإلي ارنــي”.
** تأديــة الرئيــس التونســي المنتخــب قيــس ســعيد
اليميــن الدســتورية طــوت صفحــة الص ـراع السياســي
على ســدة الرئاســة التي لم تشــهد حالة من االســتقرار
منــذ ســقوط حكــم الرئيــس الســابق زيــن العابديــن بــن
علــي ،باســتثناء فتـرة قصيـرة شــكل ضمانتهــا الرئيــس
األســبق الباجــي قايــد السبســي .فــي المقابــل يشــهد
البرلمــان التونســي حـراكاً سياســياً علــى خلفيــة تشــكيل
كتــل برلمانيــة جديــدة عقــب االنتخابــات التش ـريعية
التــي شــهدتها البــاد ،وفــي هــذا الســياق قــرر 15
نائبــا تأســيس كتلــة جديــدة فــي البرلمــان ،وتأتــي أهميــة
هــذه الخطــوة عقــب التصريحــات التــي تطلقهــا حركــة
النهضــة عــن تشــبثها “بحقهــا الدســتوري” بتــرؤس
الحكومــة القادمــة كونهــا صاحبــة الكتلــة االكبــر فــي
البرلمــان التونســي .فــي هــذه األثنــاء أثــارت زيــارة
رئيــس حركــة النهضــة ارشــد الغنوشــي إلــى تركيــا

ولقــاؤه الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان انتبــاه
المراقبيــن خاصــة أن الزيــارة تت ازمــن مــع اقت ـراب
تشــكيل الحكومــة التونســية الجديــدة وكــون الغنوشــي
هــو المرشــح األقــوى لتولــي منصــب رئاســة الحكومــة.
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** ننتقــل إلــى الشــأن اليمنــي حيــث أفضــت
التطــورات التــي شــهدها الجنــوب إلــى ت ارجــع دور
الق ـوات اليمنيــة المتحالفــة مــع التحالــف العربــي
بقيــادة الســعودية ،حيــث أثــار دعــم اإلمــارات للق ـوات
االنفصاليــة الجنوبيــة إلــى ضعضعــة أركان حكومــة
الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي .الخــاف الداخلــي
فــي حكومــة عــدن اســتدعى رداً ســعودياً علــى دعــم
اإلمــارات لالنفصالييــن الجنوبييــن مــن خــال إعــان
التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية عــن إعــادة نشــر
قواتــه فــي محافظــة عــدن جنــوب اليمــن “لتكــون بقيــادة
المملكــة” .وجــاء هــذا اإلعــان بعــد أيــام مــن توقيــع

الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي والمجلــس
االنتقالــي الجنوبــي فــي الريــاض المســودة األولــى مــن
االتفاق الذي تم تنســيقه بوســاطة الرياض لوضع حد
للنـزاع بيــن الطرفيــن .فــي المقابــل أعــرب وزيــر داخليــة
حكومــة الرئيــس هــادي أحمــد الميســري عــن رفضــه
لمســودة اتفــاق الريــاض ،مشــددا علــى أنــه يرفــض
حكومــة تتحكــم بهــا الســعودية واإلمــارات .ووجــه
الميســري انتقــادات شــديدة إلــى أبــو ظبــي ،مشــي ار إلــى
أن االشــتباكات التــي شــهدها الجنــوب هــو “مشــروع
إما ارتــي قــد ســقط”.
** نختــم أخبارنــا مــن مصــر ،حيــث أصــدرت أبرشــية
قبطيــة فــي بنــي ســويف بجنــوب القاه ـرة فــي مصــر،
أول قامــوس فــي الشــرق األوســط للغــة اإلشــارة،
الخاصــة بالصــم والبكــم ،وهــو أيضــا األكبــر مــن حيــث
عــدد الكلمــات واإلشــارات .وقــال القــس بولــس حليــم
المتحــدث باســم الكنيســة عبــر صفحتــه علــى موقــع
“فيســبوك” أن األبرشــية قــررت ،منــح كل طالــب مــن
طالب مدارس الصم والبكم على مســتوى الجمهورية
نســخة مــن القامــوس .ووقــع نيافــة األنبــا إســطفانوس
أســقف األبرشــية ،بروتوك ـوالً بهــذا الخصــوص مــع
وزيــر التربيــة والتعليــم طــارق شــوقي .واســتغرق العمــل
فــي إعــداد القامــوس ثــاث ســنوات ،وشــارك نحــو
 300باحــث متخصــص فــي لغــة اإلشــارة فــي إعــداده.
وجهــت
** نختــم أخبارنــا مــن الخرطــوم ،حيــث ّ
الحكومة السودانية نداء إلى اليهود السودانيين الذين
أجبــروا علــى مغــادرة بالدهــم إلــى العــودة والمشــاركة
فــي إعمارهــا .وأكــد وزيــر الشــؤون الدينيــة واألوقــاف
الســوداني نصــر الديــن مفــرح فــي حديــث صحفــي
أن اليهــود الســودانيين تعرضـوا لضغــوط كبيـرة عــاوة
علــى الكبــت الــذي مــورس عليهــم مــن قبــل الحكومــات
العســكرية ،مــا دفــع كثيريــن منهــم إلــى الهج ـرة .كمــا
تطــرق مفــرح إلــى موضــوع المســيحيين الســودانيين،
مشــي ار إلــى أن “هـؤالء ال يمكــن وصفهــم أقليــة ،ألنهــم
ـماوية ولهــا قيمهــا وعقائدهــا،
ســودانيون وديانتهــم سـ ّ
وأقــر بــأن المســيحيين واجه ـوا اضطهــاداً وممارســات
ســيئة جــداً فــي عهــد الرئيــس المعــزول عمــر البشــير،
بمــا فــي ذلــك مصــادرة ممتلكاتهــم وأراضيهــم.
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المذبحة

بقلم :رحمن خضير عباس

يقول الشاعر الراحل أمل دنقل
“تُرى :
أثبت جوهرتين مكانهما
ثم
،
عينيك
أفقأ
حين
ُ
َ
هل تَرى؟
هي أشياء ال تُشترى“
نعم أن السلطة في العراق قد سملت عيوننا ،بهذه الطريقة البربرية
التي قابلت بها أبناءنا وبناتنا من المحتجين والمتظاهرين ،لقد صفعتنا
اإلهانة وأغرقنا الذل .نحن نرى أجساد شبابنا تتساقط ،ورصاص
األوغاد يطاردهم في األزقة والدروب والساحات.
يصوبون بنادق الكراهية إلى الصدور والوجوه والشباب
القناصة
ّ
ّ
يركضون بين زخات الموت ،ليداروا جروحهم ،ويحملوا األجساد
التي يحصدها المجرمون .شباب وأطفال غير آبهين بالموت الذي
ينصب عليهم كالمطر .صور القتل التي نقلت جزءاً من الحقيقة ،التي
ّ
صفعتنا وأجهضت حلمنا بوطن ينهض من الموت.
يظهر المسؤول األول  -من الناحية القانونية -عن المجازر التي
ارتكبت ( السيد عادل عبد المهدي) بوصفه القائد العام للقوات
المسلحة ،إضافة إلى كونه رئيس مجلس الوزراء ،ليقدم لنا حزمة من
اإلجراءات التي ال مجال لمناقشتها اآلن ،ألنها كاذبة ،وكأنه يريد
سمل عيون شبيبتنا والتعويض بهدايا رخيصة!
مثل مقايضة الدم الذي نزف حتى الموت من شبيبتنا ،بقطع أراض
وهمية ،ووظائف وهمية ،وتحقيقات عن قاتل وهمي بشكل وهمي !
لقد ساوى سيادته بين سارة التي تلقت ثالث رصاصات في شقتها
في البصرة ،وزوجها الذي تلقى رصاصات سبعاً ،من قبل مسلحين
يعودون للسلطة أو الميليشيات وبين شرطة قيل بأنهم ُجرحوا في
المواجهات!

تعهد السيد رئيس الوزراء – مشكو اًر  -بعالج الجرحى على
كما ّ
يحية وأي كرم حاتمي؟
ر
أ
أي
!
الدولة
حساب
ّ
هل تعتقد يا رئيس الوزراء أن الجماهير خرجت لتعرض صدورها
للنار ،كي تتفضل عليها حكومتكم الفاسدة بالدواء والعالج؟ هل
المشكلة هي أن اننا نتداوى قبيل الموت؟ هل هذا هو المطلب ،وهل
هذا هو الحل؟
لقد وصل الوجع إلى العظم ،لقد طغيتم ياسيد عبد المهدي -أنت ومن
التشيع  -وأغرقتم البلد في عبث أسطوري.
تمثلهم من أحزاب التأسلم و ّ
تحولت المليارات من دوالرات نفط الجائعين ،التي أنفقتموها في
بحيث ّ
كذب أصفر غبي .أحرق األخضر واليابس ،وجعلنا نستدين من البنك
أن ما أنفقه الشهرستاني فقط ،على الكهرباء ،يكفينا أن
الدولي ،بحيث ّ
نعيش طول حياتنا في بحبوحة من السعادة والهناء .فبعد أربعة دورات
ابتداء بالجعفري والمالكي والعبادي
تسيدها (دعاة) المظلومية
و ازرية ّ
ً
ثم أنت ،وكانت النتيجة بأنكم يا سيادة الرئيس قد أفقرتم البالد والعباد.
واستعبدتم فقراء الشيعة وجعلتموهم ال يعرفون سوى اللطم .وأذللتم
فقراء السنة وجعلتموهم غرباء عن الوطن .وجعلتم الكرد يكفرون بدولة
ويتمنون الخروج من كيان اسمه العراق .
العراق
ّ
هل هذه هي إنجازاتكم المذهبية ؟ حيث جعلتم العراق الكبير كيان ًا
هزيالً تابعاً إليران .وتناسيتم بأن سياسيي الماللي اإليرانيين الذين
أصبحوا أسيادكم بأنهم عاملوا العراقيين بازدراء شديد وباحتقار ،حتى
لم تشفع للبعض أن يصوبوا بنادقهم من أجل إيران ضد العراق ،ومنهم
منظمة بدر التي تتسيد الموقف ممثلة بزعيمها العامري!.
اإليرانيون محبون لفارسيتهم ولوطنيتهم ،وهم يحتقرونكم في السر
ويعتبرونكم أغبياء وذيوالً لهم .لذا ال نلوم ظريف وزير الخارجية
حينما يتدخل بشأن عراقي ويكون ضد التظاهر .ألنه يعتبر دولة
العراق تابعة لو ازرته! وال نلوم شمخاني حينما يأمر الفياض بأن يقتل
المتظاهرين باسم الدفاع عن مذهب اخترعوه وجعلوه ملكاً لخامنئي.
سيد عبد المهدي أنت تعرف الداء الذي جعل الدم العراقي يسيل بغ ازرة
انه ليس ما تفضلت به عن الوظائف والمساعدات والكهرباء والسكن،
ّإنه أبعد من ذلك ،إنك غير قادر أن تراه.

ّ
ّ
اللبنانية
العراقية
ذروة الغضب والتظاهرات

بقلم :كريم شعالن

وقوات
بصدور عارية واجه شبان العراق ولبنان القوات
ّ
الحكوميةّ ،
المتعددة ،دون
مكافحة الشغب ومسّلحي الميليشيات بتشكيالتها
ّ
خوف ودون حساب لما سيترتّب على ذلك من وسائل القمع التي قد
وسقطت األيدي اآلثمة
فاضت األرواح للسماء
تصل للموت .وفعالً
ْ
ْ
ّ
ممن
ار
ر
األح
بقمع
ا
و
باشر
الذين
قة
ز
ت
ر
الم
و
المجرمين
بشخوصها من
ّ
يبحثون عن العيش بسالم وكرامة.
العزل يواجهون الرصاص ،البد أن تكون
األسباب التي تجعل الشبان ّ
أسباب عظيمة لها عالقة بالوطن وكرامة المواطن وطلب الحياة
الخالية من الظلم واالستحواذ والتهميش والفساد العلني الذي صار
ّ
يسيطر على مظاهر وجود هذين البلدين ،حيث أصبح العراق واحداً
التردي في الخدمات والتعليم
من الدول التي
تتصدر قوائم الفساد و ّ
ّ
أقل وطأة مما
بما
ر
بشكل
لبنان
وكذلك
ة،
ر
المعاص
الحياة
وكل مفاصل
ّ
ّ
ّ
وصل اليه العراق بحكوماته المتالحقة منذ عام  2003وحتى اآلن.
تستخف األنظمة بالشعب وتنسى أن الشعوب التندحر
عندما
ّ
والتنتهي ،وتبقى هذه األنظمة ُمستهترة ،غير آبهة بآالم الناس ،هنا
تحدث الذروة ( ذروة الغضب الشعبي ) التي اليمكن إيقافها واليمكن
السيطرة عليها أبدا
لقد ضرب شبان التظاهرات في العراق ولبنان مثالً واعداً ومختلفاً عن
الكثير من المواجهات التي أبدتها شعوب بعض الدول العر ّبية في
بدت هذه التظاهرات وكأنها أزرة األسد
ثورات (الربيع العربي) ،حيث ْ
قرر أن ينتقم لنفسه وأن يأخذ بثأره من عصابات الفساد
الجريح الذي ّ
أهمية لغضب الشعب الذي
تعر
لم
التي
ة
الغبي
السياسة
ومافيات
ّ
ّ
يكتسح كل تصوراتهم الرعناء.

رأينا عبر الشاشات المواقف العجيبة في شجاعتها للشبان الثائرين
وهمجيتها من قبل
العزل ،كذلك رأينا ردود األفعال العجيبة في قسوتها
ّ
ّ
فقدت السيطرة على مجريات األمور ،ولجأت
أذرع الحكومات التي
ْ
للعنف الذي هو طريق نهاية تلك الحكومات.
من خالل تحليل بعض المتابعين ،تظهر في الصورة روابط مشتركة
بين تظاهرات لبنان والعراق ،وتشترك بمفردات تظهر من خالل
يرددها المتظاهرون ،وهي رفض
شعارات التنديد واألهازيج التي ّ
التدخل األجنبي ورفض وجود المسؤولين الموالين لهذا األجنبي،
الحصة الكبيرة من عبارات الرفض من قبل المتظاهرين،
وكان إليران
ّ
استنكر الشعبان العراقي واللبناني الوجود اإليراني والمسؤولين
حيث
ّ
اإليرانيين بمحاوالت هيمنتهم على البلدين من خالل ميليشيات تابعة
لهم تنّفذ أجنداتهم بطرق مختلفة ،غير ملتزمة بسيادة البلدين.
وطبعاً هنالك تنديد بالوجود األمريكي ،والشعارات التي تفضح السياسة
يكية وماتقوم به من خداع وتمويه في عدم إظهار توجهاتها بشكل
األمر ّ
واضح.
أن ما يحدث في العراق ال يختلف كثي اًر عما
الوقائع
و
الحقائق
أثبتت
ْ
ّ
يحدث في لبنان ،فهي ذروة غضب بيضاء خالية من الدسائس التي
حاول أن يسيء لها إعالم الحكومات ،وأن يتّهمها بالعمالة لألجنبي
المسميات ،لكن األمور واضحة بالنسبة لمن
والصهاينة وغيرها من
ّ
اإلنسانية ،فإن ذروة
و
العدالة
ح
وبرو
المنطق
يرى األشياء بعين
ّ
التلقائية ،وصرخة األسد الجريح  ،ومايقوم به شبان العراق
الغضب
ّ
جداً .
يبا
ر
وق
الفساد،
حكومات
ال
و
ز
امل
و
ع
ها
ل
ك
ولبنان،
ّ
ّ

إنه الوطن الذي ضاع من هذا الشباب العراقي الذي قدم أعز ما لديه.
إنه الوطن العراقي الذي يفوق أحالمنا ،بتأريخه وبتنوعه وبأوضاعه.
تغنى
وأنت يا عبد المهدي ال تفهم معنى أن يكون الوطن ُمستلباً كما ّ
المتظاهرون.
وعودك في خطابك األخير هشة وتافهة ،وال ترتقي ألبسط مطالب
الضحايا .وعودك عسيرة التحقيق .الن المافيات المحيطة بك هي
أصل الداء .الشعب يريد إسقاط النظام .ال ألنه بطران ويحب
العنتريات .ولكن نظامكم قائم على فساد القضاء والو ازرات التي
أصبحت عصابات للربح السريع .والمحافظات واألقضية التي وجدت
الوصول إلى السلطة ,يعني الوصول إلى الثراء عن طريق االبتزاز
حل سوى سقوطكم.
والرشوة .لذلك ال ّ
لقد قال الشعب كلمته في تغيير النظام الذي ُبني على باطل .فال
يمكن أن يكون راتب النائب أكثر خمسين مرة من راتب الشخص
مكرسة لألحزاب واألتباع التي
العادي .واليمكن أن تكون الوظائف ّ
تحكم البلد .واليمكن أن تكون المستشفيات مسالخ للموت غير الرحيم.
واليمكن النعدام الطاقة في بلد الطاقة .إن النهب الحقيقي الذي تعرفه
أنت أكثر مني بأن المشاريع تأتي عن طريق مقاولي األحزاب والحشد
الحكومي ومقاولي السلطة.
قدم أغلى ما لديه – أبناء بعمر
الذي
الشعب
لقد بلغ السيل الزبى.
ّ
الزهور – ال يمكن أن يقبل بما( تفضلت) به من رشوة لغوية رخيصة،
كي يستبدلوا بدماء أبنائهم وعودك الرخيصة.
الشعب يريد إسقاط النظام .وال يعني على طريقتك المؤامراتية العنيفة،
كنت في الحرس القومي في ستينات القرن الماضي .وإنما
حينما َ
اإلسقاط على الطريقة الشرعية والقانونية.
كنت حقيقياً ووطنياً ياعادل عبد المهدي ،فقف مع جماهيرك
إذا َ
العراقية الجائعة وقفة حقيقية ،وحارب الميليشيات والعصائب
والنجائب والفضيلة والحكمة وكل األسماء التي ال تُشبه مسمياتها.
سيكون الشعب معك وسنقدمهم لقضاء عادل.
أيمكن أن تدخل التأريخ يا عادل عبد المهدي ،وأن تخرج من هذا
أشك في ذلك.
الجحر الذي أدخلت نفسك فيه ؟ ّ

سوالف عراقية

تظاهرات ساحة التحرير
عباس
بقلم :االعالمي مفيد ّ

بالدعش وصلنا اني وصديقي دكتور طريف لساحة التحرير للمشاركة
في تظاهرات اليوم وسجلنا مشاهدات عديدة.
أوالً _ اعمار المتظاهرين الفاعلين تتراوح بين  18و  25سنة مع أقلية
بأعمار مختلفة.
ثانياً_ حضور نسائي قليل نسبياً لكنه شجاع ومميز ،السيما الفتاة التي
رفضت أن تتراجع بعد توسل الشباب بها خوفاً عليها من اإلصابة،
وأصرت على أن تبقى وسطهم وكأن الخنساء بعثت من جديد.
ثالثاً_ شجاعة الشباب في الكر واستقبال القنابل المسيلة للدموع
وتعاملهم معها بخبرة كأنهم يتظاهرون منذ عقود  ..وسرعتهم في الفر
الفتة.
رابعاً _ قوات الجيش والشرطة الموجودة في مداخل الشوارع وبالقرب
من المتظاهرين كان تعاملهم اخوي ومساند للمتظاهرين ،وأن من
اعطي واجب حماية المنطقة الخضراء من على جسر الجمهورية
هم من قوات معينة هم قوات أخرى أساءت التعامل مع المتظاهرين
وبطريقة إطالق الغاز المسيل للدموع.
خامساً_ كان الصحاب التكتك دو اًر مشرفاً وعظيماً في نقل المصابين
من الجسر ومقترباته إلى ساحة التحرير.
ال
جي
خلقت
ات
ر
التظاه
هذه
أن
كثيرة هي المالحظات  ،لكن أبرزها هو
ً
شجاعاً سوف لن يسكت على ضيم الحقاً.
أمنياتي أن يستمر الشباب بسلميتهم ،واالعتصام المدني طويل االمد
في ساحة التحرير سيجنبنا الخسائر ويقوي جذور الحراك  ..فدماؤكم
غالية  ..وكلكم عيوني
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األثرياء عاطفيًا

بيت بيوت
بقلم :رفيف تركي

بقلم :ايمان الشريف

قدر بعض األشخاص أن ترحل ُج َّل سنواتها من
البيت الكبير إلى البيت الصغير..
تترك ما تترك وتأخذ ما تأخذ أمالً في أن يصبح
البيت الصغير يوماً ما بيتاً كبي اًر..
فيضم الجميع!
ويبقى السؤال يراودهم ما ارتحلوا تُرى كيف نصنع
من البيت الصغير بيتاً كبي اًر؟
وكيف يمكن لمكان كان ُمنذ فترة وجيزة بال هوية
أن تستنسخ منه مكاناً يليق بهويتك؟
بكل جذورك وامتداداتك وبحورك وأنهارك ؟
هل بصحن فضي مدموغ باسم الوطن مدقوق
بطريقة الجفت تحتله خيوط فضية مبهرة جمعتها
ٍ
أياد مقدسة هرب من كل الحروب ووجد طريقه
عبر كل البوابات والمطارات فتربع على منضدة
بائسة بال تاريخ في إحدى زواياك الجديدة؟
أم بسجادة عريقة وقف عليها من وقف ومشى
عليها من مشى  ،ذهبوا كلهم وبقيت هي شامخة
برغم انبطاحها بخيوطها العريقة وحكاياها
المجدولة وحزنها الراقي بال دمعات وال آهات وال
حتى عيون ..
أو بخيوط الصرما المبعثرة هنا وهناك تحيط
بتاريخك ويحيط بها حاضرك كرسائل دافنشية
كتبت بخيوط بارزة من ذهب ،ممحية بأدب ،ال
يعرف فك شيفرتها إال قلة نادرة تعرف تماماً كيف
يكون توارث األسرار..
أم بصورة عائلية تداعب خيال جدار مسكين
بضحكات حقيقية وعيون قد يرهق لمعانها بريق
الشمس؟
أم بكيس بهار تغتال رائحته كل الروائح طحنوه
وغّلفوه بأيديهم المباركة وابتعثوه كموفد
حبة حبة َ
دبلوماسي يجيد كل اللغات ؟
أم تراهُ كتاباً مقدساً بجانب سريرك حجز مقعداً
فاخ اًر بجانبك على كل الطائرات ،ومسبحة عقيق
مرت من فوق جسورها كل األزمات والمطبات
فباتت وحدها تردد التسبيحات عن ظهر قلب؟
أم هو صندوق خشب الورد بال ورد يطبق بوابته
الملكية على حفنة حبات مشمش مجفف ملكي
تنازل عن عرشه ُمذ غادر غوطته  ،ال تؤنسه في
غربته سوى أصابع اللوز التي تجثو بجانبه عامرة
بعد أن غادرت هي األخرى كل ممالكها ؟
كيف يمكن لمكان كان مجرد جدران وسقف و
رقم في مبنى على ناصية شارع آخر تقاطع في
المدينة بأن يصبح مكانك ؟
يصبح ببضعة تفاصيل أو بدونها وطناً بعلم
يرفرف فوقه ،ونشيد وطني ُي َغَّنى على بابه،
وخارطة وحدود وعسكر ،وثروات طبيعية وأطماع
خارجية ،ونكهات وألوان ،وحتى عملة نقدية..
وطن كامل بال شعب!
وطن إذا أصابته سهام تكسرت النصال على
ِ
النصال!
ق
وطن يتقن أبناؤه الزحف فو الكرامة وتحتها وعلى
جانبيها بحرفية وتؤدة ودون أن يمسوا بجاللتها..
وبعض الفرار نصر عظيم !!

أخذت مني هذه الجملة مأخذ الرضا ومكافأة النفس عوضاً عن لومها ومحاولة
تغيير ما بداخلي من جمال.
نعم أنا سيدة جميلة الروح ولي أن أفخر بذلك ّأيما فخر وأعلنه وال أخجل من
حياء أو خوفاً من االتهام بالنرجسية.
التصريح به ً
دائما كنت أتساءل لماذا تحدث األشياء السيئة للطيبين؟؟
والطيب هنا ال اقصد به الشخص الضعيف ،بل أقصد جميل الروح الذي
يختار دائماً جانب التسامح رغم القدرة الجهنمية على رد األذى.
ال
إجال
و
ا
ام
ر
احت
هذا الذي حباه المولى َح ْبك وإحكام خطط تقف له األبالسة
ً
ً
إلبداعه إذا ما قرر اللعب مع األشرار ..لرد كيدهم.
ومع القراءات المتعددة والمتنوعة والكثير الكثير من تأمل تكرار مواقف
يتعرض لها أصحاب النفوس القوية عاطفياً توصلت لآلتي.
الخذالن التي ّ
اإلنسان الثري عاطفياً يقدر ما لديه من عطاء أو عاطفة ومشاعر .وتقديره
ينمي تلك العطاءات والعمل عليها لتنمو وتزدهر أوالً ليستمتع بها
هذا يجعله ّ
وثانياً للحفاظ على استم ارريتها.
فلو أنك تحب نوعاً ما من الزهور مثالً وقررت أن تزرعها لتستثمر فيها حبك
وتستمتع بها وهي تنمو وتزدهر أمامك تنشر عليك من أريجها نسيماً لطيفاً،
وتمأل عينيك ألوان ربيع ،فسيتحتّم عليك العناية بها والسهر عليها.
التفهم
و
بالعناية
كذلك العطاءات لن تستمر وحدها فالبد من أن تسهر عليها
ّ
والصبر وبذل ذاتك فيها.
لذا فعطاء الثري نفسياً عطاء عميق ،صادق ،حقيقي.
يستمتع بكل تفاصيله من الشعور الداخلي إلى كل أنواع التعبير عنه ..حتى
أيضاً االستمتاع بالمعاناة في سبيل الحفاظ على مثل تلك المشاعر الراقية.
لذا نجد أن من أصعب أصعب الق اررات عليهم ..قرار الرحيل.
المكون من كل أنواع المشاعر أكثرها
تاركين وراءهم تاريخاً من الخليط الجلل
ّ
أمر من العلقم.
حلو سلسبيل وأعمقها ّ
هؤالء األثرياء ليسوا ضعفاء وال قليلي الحيلة.
وال حتى ستتقطع سبل الحياة بهم من فرص أصدق ومشاركات حقيقية.
هم فقط يتميزون بصدق ما بداخلهم ،يعلمون حقيقة جمال ما بذلوه.
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لذا تجدهم يحاولون م ار اًر وتك ار اًر تفادي الخسارات.
عكس المزيفين ،المزيف ال يعطي شيئاً حقيقياً ،لذا فهو يستغني فو اًر..
ويدعي أنها قوة ...وأن ذاته أهم من أهم شيء أو أحد.
تماماً كالفرق بين شخص زرع نوعاً من الزهور وسهر عليه بالرعاية والعناية
وآخر اشترى زهو اًر صناعية.
أيهما أقرب إلى رمي زهوره واالستغناء عنها ،واإلتيان بنوع أو انواع أخرى؟؟
فيا أيها الثري..
افخر بروحك الجميلة وعطاءاتك الصادقة..
فأكاد أجزم وبرب األرزاق ...أننا رزق الصادقين.
نعمه لمن أنعم عليه رب النعم.
والنعم تزول لمن ال يصونها ...هذا عدل السماء وطبيعة األشياء.
وكما أقول لك أخبر نفسي ..ال تخجل أبداً من اختيارك الحر والقوي بجانب
الخير منك.
وافخر وازهو بروحك المناضلة لعدم االنسياق لجانب الشر منك.
واذكركم واذكر نفسي ..لمن حبته الطبيعة روح محبة وقلباً ينبض نبض حياة،
ال تسمح لروحك الغرق في بئر غب الندم وظلمة قاع الغدر.
واصعد لمكانك في السماء ...فنحن نجوم الحياة نمألها فيض نور محبة..
يهدي الحائرين.
نحن وتد أرض اإلنسانية حتى ال يتزلزل أصحاب األرواح الهشة التي ما لبثت
تحبو في طريق الحياة.
نحن دواعم ثقة اإلنسان في إنسانية اإلنسان.
نحن المجال اآلمن للمرور من إنسان الغابة إلى اإلنسانية الحقة.
نحن نادرون جداً يا رفيقي..
نحن أنبياء هذه األجيال الغارقة في المادية وإثبات قوة وهمية.
نحن األقوياء الحقيقيون على هذه األرض.
تذوق الحياة.
نحن هؤالء القادرون على ّ
نحن المحظوظون باالستمتاع بالمشاعر والحب والمشاركة.
حتى في الرحيل ..نحمل داخلنا ذكريات جميلة نقدرها ونستمتع بها.
نحن أصحاب القلوب النابضة مشاعر حلوة تتسع وتتسع وال تترك بداخلها
مجاالً لمشاعر سلبية.
فقلوبنا عزيزي أكوان ال يدخلها إال المطهرون.
دمتم أثرياء عاطفياً وانسانياً.
ودمت أنا كذلك.

أحكي يا نيل
بقلم :االعالمي رأفت صادق
أحكي يا نيل ..نهر النيل مصدر الخير والرخاء لمصر والمصريين منذ آالف
السنين اختلط اسمه بكل شيء في حياتنا بتراثنا الشعبي وحكايات األجداد عنه
وعن الخير الذى نعيش فيه من سر ذلك النهر العظيم ,ولعل نهر النيل قد
اقترن بشخصيتي منذ طفولتي ودراستي بالمراحل التعليمية المختلفة ,فأول ما
بدأت حكايات النهر العظيم وأس ارره عندما حدث جفاف نهر النيل في عهد
الصحابي الجليل عمرو بن العاص وكان من العادات القديمة عند المصريين
أن يلقوا فتاة حسناء في النيل حتى يفيض ,فبعث عمرو ببن العاص رسالة
إلى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة وكان رد الرسالة من عمر أمير
المؤمنين إلى نيل مصر ان كنت تجري من عندك فال حاجة لنا بك ,وان كنت
تجري بأمر هللا ,فاللهم بارك لنا .
واقترن نهر النيل بالتراث الشعبي والقصص الشعبية والروايات المصرية
ألشهر كتاب مصر ومبدعيها ومنهم الكاتبة نعمات احمد فؤاد والتي لقبت
ب”عروس النيل “ وقد قامت بتأليف كتابها الشهير “النيل في االدب الشعبي
“ وما زلت أحتفظ به حتى اآلن ليعيد إلى أذهاننا ويجدد طاقة الحب والفخر
بنهر النيل العظيم .
وأيضاً قد نالت العديد من األعمال السينمائية التي تتحدث عن نهر النيل
وارتباطه الوثيق بالبيئة المصرية على مر العصور المختلفة ،وقد حملت
العديد من األعمال السينمائية منها “ صراع في النيل “ و “عروس النيل “
ان الكتب والمؤلفات ال تسع سطورها وصفحاتها قيمة نهر النيل وعظمته عند

المصريين لكونه س اًر من أسرار مصر الغالية ،وسيبقي دائماً وابداً بإذن هللا
يمد مصر بالخير والرخاء.
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ثقافة وفن

تشرين االول  - 2019العدد 10

منعًا من اللبس

قنـاديل ...

بقلم :د .داليا حمامي

بقلم :د .خالد طلعت

الحــرام
ما هو الحرام حقاً؟
من هم الزناة حقاً؟
لماذا أفقر وأدنى طبقات المجتمع هي التي تدفع الثمن؟
لم المرأة دائماً وأبداً من يبدأ عندها كل شيء ،رغماً عنها أو
برضاها ،وينتهي لديها كل شيء؟
رائعة من روائع الكاتب المصري يوسف إدريس ،تؤكد لنا مجدداً
أن العبرة ليست في ضخامة الرواية ،فهي ال تتجاوز مئة
الصفحات ،ومع ذلك تتكثف فيها المشاعر والظلم والرمزية،
إلى حدود ال معقولة من العبقرية ،تعرض لنا صورة حقيقية
بأدق التفاصيل عن مجتمع تنخره العنصرية والطبقية وازدواجية
المعايير األخالقية.
سرد جذاب مشوق بمفردات بسيطة عميقة ،لغة ال تعلى ،وأفكار
وإشارات تجعلك تدرك أن الكاتب إنما أراد إيصال فكرة معينة
فأحب أن يحكيها كقصة ،كاألم التي تريد تحذير طفلها المتمرد
من خطر أفعاله ،وما سيبنى عليها في المستقبل ،فتخبره بحكاية
تغلف بها حكمتها ،ونصائحها وآرائها بذكاء حاد ،لكن إن
كشطت حوا اًر ما أو جملة ما ،فسيظهر تحتها جوهر القصة
َ
وهدفها ..أذكر هنا على سبيل المثال فرحة أهالي القرية بمعرفة
من هي والدة الطفل الحرام الذي وجد ميتاً ،وعودة إيمانهم
ببراءة وعّفة نسائهم:
(فأن يعود للناس إيمانهم شيء ضروري ،فإن لم يعد على هيئة
حقيقة فليعد شبه حقيقة ،إذ أن اإليمان سوف يتكفل بها و
يجعل منها حقيقة ،والناس تريد اإليمان على أية صورة ،فإن لم
تجد ما تؤمن به في الواقع ،آمنت به في الحكايات)
تقنية السرد المختارة ذكية ومناسبة لطبيعة الرواية ،فالراوي
العليم الذي يعرف خبايا وأسرار كل شخصية ،وما تنويه في
المستقبل وفعلته في ماضيها ،يعطينا تصو اًر واضحاً كامالً عن
كل الشخصيات وطريقة تفكيرها ،وتقلل من الحوارات ،وتبرز
براعة الكاتب في سرد أفكاره ،وإيصاله لمبتغاه.
المرأة في هذا النص أم مغلوبة على أمرها ،أو قوية ذات إرادة
صلبة حديدية تعرف كيف تصل ألهدافها بدقة وحنكة وخبرة:
(فأم إبراهيم كانت قد دخلت إليها من باب ال يخيب ،باب
الرجال و أسرارهم ،الرجال ...ذلك العالم المغلق البعيد كل
البعد عن ليندا ومسامعها ،بدأت أم ابراهيم تحدثها عنهم ،بل
عن أخص خصائصهم ،حديث العالمة الخبيرة ،حديث الجسد
الذي ال يقوله الرجال أبداً إلى النساء ،وأم إبراهيم ترقبها
في دهاء الصائد الماهر ،الذي ينتظر بصبر ،إلى أن تبتلع
ضحيته الطعم ،ثم يبدأ يجذب برفق و هوادة ،و دون أن يفزع
يروعها ،إلحاح أم ابراهيم كان ال بد أن يتغلب على
الضحية أو ّ
خجل ليندا ،ويفتح أذنها البكر ،إلحاح خبيرة ،من تعرف كيف
تتكلم ،ثم تصمت حين يبلغ حب االستطالع بسامعتها أشده،
وكيف تقطع الحديث فجأة إذا رأت الخوف الحقيقي ،الذي يعقبه
الرفض ،يتسرب إلى سامعتها من هول ما تقول ،تاركة لأليام
والساعات والتأمل المنفرد ،والتطلع إلى الشيء المحرم الجديد،
أن تفعل فعلها ،وتلين الحديد ،وتجعل من الممجوج ،مقبوالً
ومعقوالً ومرغوباً).
أما الرجل في الرواية ،فهو المتحكم في كل شيء ،وكل رجل
يجد رجالً آخر يتحكم به ويفرض سلطته عليه ،في دائرة تنتهي

دائماً عند المرأة ،وقد أشار الكاتب لهذا بطريقة ممتازة في قوله:
(خلع جلبابه وأخذ منها الفأس ،ثم انتقى مكاناً ما لبث أن راح
ينهال بالفأس عليه ،و”عزيزة” قد جلست غير بعيد ترقبه،
وتقارن بين حفرها وحفره ،والفأس في يدها هي أقوى منها وأثقل،
والفأس في يده هو ،هو القابض عليها..هو المتحكم فيها..هو
الرجل ..يلهث ،ليس لهث المتعب ،ولكنه لهث الرجل حين
يعمل ،لهث منتظم قوي وقور)
والحرام ..هو محور الحياة ومحركها الخفي ،االقتراب منه،
االبتعاد عنه ،تعريفه في كل مجتمع ،االتفاق عليه أو
االختالف ،هو ما يحدد معايير وأخالقيات الناس ،هو وعلى
حد تعبير الكاتب في أحد المقاطع:
(هلل األوالد القتراح زميلهم موافقين ،مع علم كل منهم أنه
شيء عيب ال تصح الموافقة عليه ،وحين تبينوا أنهم جميعاً
موافقون متحمسون ،ازدادوا خفة وحماسة لتنفيذ االقتراح ،وكأنه
لم يعد حراماً ،وكأن الشيء الحرام إذا وافق عليه الجميع ،أصبح
حالالً ،ال شك فيه)
طر ويحدد نظرة الفرد لنفسه ،وللناس حوله،
الحرام الذي يؤ ّ
وخاصة النساء والزوجات والبنات والمطلقات واألرامل ،إن كن
يرتكبن الحرام الذي يرتضيه هو لنفسه أم ال:
(ترى كيف تكون فاعلة ذلك الحرام؟ أو على وجه الدقة ..كيف
تكون الزانية؟ ما من مرة ُذكرت أمامه الكلمة إال واقشعر بدنه،
مع أنه كان له مثلما لمعظم الناس ،عالقات قبل أن يتزوج
وحتى بعد أن تزوج ،ولكن كأنما كان يستبعد أن توجد نساء في
العالم يخطئن مثلما تخطئ النساء معه ،وكأنما من أخطأن معه
لسن زانيات ،الزانيات هن من يخطئن مع غيره)
الشخصيات متعددة نابضة بالحياة ..الحياة بكل مطامعها،
بكل جشعها ،بكل لؤمها وظلمها ،تعرض لنا حكاية قرية تحت
النظام اإلقطاعي ،يأتيها من خارجها عمال لقطف المواسم لقاء
قروش قليلة ،لكنهم في نظر األهالي ليسوا أكثر من حثالة أو
زبالة بشرية ،ال يمكن أن يصدر الحرام إال من نسائهم ،متناسين
دور الرجل فيه ،الذي ال يظهر في الرواية إال عند الفعل ،وال
يطاله أي جرم أو عقاب ،فيقع عليها كل االحتقار والتعذيب
والمهانة ،لتعيد تمثيل مشهد الحرام الذي أخفته عن الجميع ،في
نهاية مفجعة ستبقى في ذاكرة القارئ طويالً.

متعمد احياناً  -في أذهان العامة بين مفاهيم
هناك خلط وتداخل كبير -
ّ
مثل العلمانية والليبرالية واإللحاد ،ولذا لزم تبديد اللبس حول العلمانية
وتوضيح مبدأ فصل الدين عن الدولة.
مبدئياً ال تطرح العلمانية نفسها كبديل عن األديان بل كوسيلة للتعايش
السلمي المشترك “والمنتج” بين معتنقي “أو غير معتنقي” األديان المختلفة
تأسيساً على المبدأ البسيط الزاعم بأنك ال يمكنك أن تجبر اآلخرين من
أصحاب هذه الديانات والمذاهب والتوجهات العقائدية والفكرية المختلفة
من أبناء مجتمعك على اتباع عقيدتك (مهما كانت رائعة ومهما كانت شدة
إيمانك بها وحبك لها) وأن عليك إن كنت تريدهم أن يكونوا عناصر فعالة
في هذا المجتمع أن تحترم أفكارهم وعقائدهم وأن توليهم واياها نفس القدر
من االهتمام والرعاية اللذين تعطيهما ألهلك وعشيرتك!
وهذا بالمناسبة هو العدل واإلنصاف فهذا هو جوهر كل األديان أو يجب
تظن أن ذلك يخالف تعاليم دينك فهذا يعني فقط أنك
أن يكون ،فإن كنت ّ
تؤمن أن دينك ال يحض على العدل واإلنصاف ،وحتى في هذه الحالة
عليك ان تدرك بعد كل ما شهدته منطقه مثل الشرق األوسط من حروب
وويالت على مر العصور أن زمان قمع مخالفيك في العقيدة وإخضاعهم
لحكمك وإرادتك قد وّلى!
ما ذكر آنفاً هو التماس الوحيد بين العلمانية واألديان ،فالعلمانية ال تحشر
نفسها في حوار األديان اال لتنسيق العالقة بينها ولتمنع تغول أحدها على
اآلخر أو اآلخرين!
لذلك فمن الضروري ان ندرك الفرق بين العلمانية وبين الليبرالية التي هي
توجه سياسي وأخالقي تزيد شدته أو تنقص من شخص آلخر ومن مجتمع
لمجتمع ،لذا يصح االدعاء بأن بعض البشر يكونون من متطرفي الليبرالية
أي يؤمنون بالحرية المطلقة وبأقل قدر من الحدود والضوابط ،وبالمقابل
يصح أيضاً االدعاء أن البعض شحيحو الليبرالية أو بمعنى آخر متزمت
اجتماعياً أو دينياً ،أو قد يكون المرء اي شيء في المنتصف بين هذا
وذاك فيؤمن ببعض الحريات زادت أو نقصت وينكر الباقي فيظل ليبراليا
بدرجة ما!
أما العلمانية فليست توجه سياسي أو أخالقي وال هي تنظر لشيء وال
تبشر أيضاً بشيء بل هي مجرد مظّلة عامة توّفر لك ولغيرك الفرصة في
ّ
الحماية والعمل المشترك في ظلها ،فإما أن تستظل بها وتنتمي اليها أو ال
تنتمي ،فال توجد فيها درجات وال وجود لعلماني نص نص ،وال عالقة لها
كذلك بانتمائك الديني أو عدمه بل بتركيبة شخصيتك وأسلوبك في التفكير،
فقد تكون مسيحياً أو مسلماً تقياً ورعاً وفي الوقت نفسه مؤمناً بأن فصل
الدين عن الدولة بما يوفره لك ولغيرك من فرص للتعاون والعمل المشترك
هو لمصلحتك انت باألساس ومصلحة أهلك بل ودينك نفسه فتكون بذلك
مسيحياً أو مسلماً علمانياً ،أو أن تكون مؤمناً بالعكس من ذلك أي بحتمية
الحكم المستمد من الدين ومباركاً لفرض أفكارك وعقيدتك على اآلخرين
بكل الوسائل المتاحة فتدخل معهم في حروب ونزاعات ،فال العلمانية في
الحالة االولى انتقصت من تدينك وال نبذها والتنصل منها في الثانية هو
دليل إيمانك ،وأما الفيصل فهو قدرة كال النظامين على توفير سبل النجاح
للمجتمع!
وأخي اًر بالنسبة إلى موضوع عالقة العلمانية باإللحاد ،مرة أخرى العالقة
والتماس الوحيد للعلمانية باألديان وكذلك باإللحاد (أو الالدينية في العموم)
هو فقط كون العلمانية كالمظّلة التي ذكرنا سابقاً كيف تشمل الجميع
(مسيحيين ومسلمين ارثوذوكس وبروتستانت سنة وشيعة متدينين أو
غير متدينين الخ) بحمايتها ،وكيف تضمن لكل انسان حقه في االتفاق
أو االختالف مع األغلبية ،كما تضمن حقه الطبيعي في الوصول الى
قناعاته الخاصه وفهمه الدقيق للفضيلة ولألخالق والنابع من وعيه وضميره
الشخصي بال اضطرار لممارسة تقية أو نفاق أو مجاراة لمجتمع ،وهو
بالمناسبة ما يحتاجه حقاً كل واحد منا مؤمنين كنا أو غير مؤمنين!
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دروب ...
بقلم :دياب عواد

لم أرغب النسيان بعد .......
ما زال عصياً علي أن أمشي في ذاك الطريق من غير أن أتذكر،
ما زال األلم يلوح لي من رصيف الطريق ،إذا أخذت نظري إلى اليمين أو اليسار،
يجتاحني األلم مثل غصة عنيدة،
رضات،
من
نابني
ما
بضعف
وكأنني ابتلع الرعد ثم أتقيؤه
ّ
وأما أنت فمن الذاكرة كل الذكريات،
أيتها الرصاصة العالقة بشغاف القلب وتتولى مهمة تمزيقه مع الوقت،
ينزف بشدة مثل عصفور ،يطوي جناحيه منتظ اًر قد اًر محتوماً منتظ اًر حتفه الذي ال يرده إال
قضاء وقدر جديدان،
أيتها الوردة النائمة على أزرار قميصي المفتوح على الريح ،والغارقة في عطري المسروق
من ألف غرسة ورد وألف غرسة شوق وألف طعنات من الحنين البارد،
ما أصعب الجراح إن بردت وما أصعبها إذا التأمت،
كنت فقي اًر حينما طرحني الغرام بين يديك،
وكانت أثوابك جميلة جداً ،وكان ثوبي رثّاً،
كنت أستيقظ عندما يصيح الديك األول في قريتنا مخافة أن يسبقني إلى شقائي أحد فيبتلي
ِ
وكنت تواعدين نجوم الظهر لتصنعي لنفسك قهوة الصباح،
مثل بلواي
أكتب لك شع اًر من ألمي إذا افترقنا ،وما أن أنتهي من تالوة قصائدي حتى تسأليني أن كانت
تعجبني تصفيفة شعرك هذه،
ونصف ِشعري مغزول بخصل شعرك المفرود على متنين يلوحان كوسائد لمن داهم الوسن
جفونه،
أجمع ثمن الوردة من قوت يومي،
وأخشى أن يعلق بشوكها بعض من رائحة التعب العالقة بجسدي،
وأنت كل يوم تنضجين وتزداد الفتنة فأغفو حالماً،
دافناً رأسي في سيل هذا الشعر إلهامي مثل ليل جديد،
أو حانياً رأسي بين نهدين تحت غابة لوز وتين،
أو الثماً شفتيك مثلما عودني الحب ال مثلما يقسو الحنين،
أراك في كل التفاصيل،
أرى كيف تبدلين ثوبك من بهي إلى أبهى
وكيف تستسلمين للماء الساخن في حمام بعد تعب،
أرى كل شي ال تراه إال مرآتك وكم أغار من المرآة،
وتنسحبين إلى خلف كل خلف،
وأظل وحيداً بين كل أحالمي،
وأبحث عن حل وتضيع مني الحلول،
فال رغبة لي أن أنسى،
وعالجي أن أشفى..
أن أنسى وتنتهي.

غيفارا العرب
بقلم :ريتا فرنسيس-جبور

أنا غيفا ار العرب أنا أبو الثورات.
أنا ثائر على كل الطغيان ،ثائر على الحكام ثائر على
اإلمام ثائر على الرهبان
الشبان ثائر على ثورة
على
ثائر
ثائر على أم وأب
ّ
يقودها الصبيان!
لو كانت بيدي جميع األديان لعصرتها وأبقيت فيها
على السالم
لو كانت بيدي جميع الزعامات ألفرغتها في سلة
المهمالت
لو كانت الشعوب في يدي لعلمتها كيف يكون العصيان!
الساعة اآلن تمام الثانية فج اًر والناس تفترش الطرقات،
ليس اآلن
وال هنا بل في موطني لبنان...
السماء تملؤها سحابات من الدخان ،طفولة تهشمت
سوية
ولم تعد ّ
ال تخف ليس هنا بل في سوريا...
أناس يملؤون الشوارع ويبدأ العراك والمتنبي والجاحظ
تبعثرت أشعارهم
ليس هنا بل في العراق...
صبية الحي وبناتها يتحايلون على الطفولة ليبنوا
ذكريات بألعاب ليست كاأللعاب
بل من ماء وطين ،اطمئن ليس هنا بل في فلسطين...
الكل يدفع فواتير أهل الطمع وهم غافلون أو نيام.
أنا غيفا ار العرب ،أحل ضيفاً عزي اًز على جميع الثورات
ليست لي مطامع في مناصب وال غايتي جمع الثروات،
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ولدت فقي اًر وهكذا أمضي مثقوب الجيب ناك اًر للذات لكن
لي كرامة وأحب أهل الكرامات!
سرت مع ثوار سوريا ناديت بالحرية لكنها لما تمخضت
أنجبت اللعنات!
انضممت إلى ثورة لبنان وانسحبت عندما تحولت
مطالبنا هتافاً للزعامات!
تسللت إلى العراق وتظاهرت مع المتظاهرين إلى أن
فرقونا بنار وه اروات!
صليت ألطفال فلسطين دون أن أعيش وجعهم ألنهم
محاصرون من جبناء!
يئست من ثوراتنا التي تبدأ بالهتاف وتنتهي بالهتاف،
يئست من ثورات تبدأ بالشعارات والمطالبات وتقع أمام
صخرة االنقسام فينام من ينام وييئس من ييئس ومن
يبقى يعود فينبطح سجادة تطؤها أرجل الزعماء!
أنا وأنت هنا وقلبنا هناك ،عقلنا هناك وجعنا هناك،
نحيا هنا وكل ما فينا هناك! شوارعنا ضجت بنا
وامتألت بشعوبنا الساحات وهم يتربعون على عروش
لوال شعوبهم لسقطوا لكنهم باقون .أصابهم الصم والبكم
والعمى وال”عمى” بهكذا حكام!
صوتي ضعيف رغم تمردي ورغم بعد المسافات لكن
لي كلمة أقولها للجميع من هنا من أرض المساواة“ :
ال تهللوا لهذا وذاك وال تتعاركوا من أجل اسم من هنا
واسم من هناك .اسمعوا صوت ضمائركم وال يهمكم
في ثورتكم سوى المعاش والماء والكهرباء ....ماليين
صرفت في غير موضعها ومكانها جيوب الفقراء.
ُ
زعماؤنا شبعوا وثمنوا وأشبعوا بطونهم وبطون حواشيهم
من لقمة الفقراء ،من تعليم الفقراء ،من إذالل الفقراء!
ثوروا على من في مجالسه ينسى بكاء األمهات ينسى
أنكم أبرياء ينسى بأن له األرض ولكم السماء! ثوروا من
أجل أنفسكم لكر ٍ
امة نهبوها بالرياء!”

تقديس جسد المرأة
عند المصريين القدماء

بقلم :زينب عبد الرحيم
نجد الرقص وخاصة الشرقي منه تجيده العديد من
الفتيات والنساء دون تعليم أو تدريب ولعل السبب هو
ارتباط هذا الرقص بالجسد حيث ان الجسد يلعب دو اًر
تعبر الراقصة عن كل ما تريد
رئيسياً فى الرقص حيث ّ
ان تبوح به من خالل جسدها فتترك الجسد بكل تفاصيله
يعبر ويبوح بكل ما يقال وال يقال .فالجسد يمثل عالمة
فارقة ومهمة فى حياة كل أنثى لذا ال عجب فى أن
نجد كل أنثى بالفطرة قادرة على الرقص وقد تتخذ من
الرقص حرفة لها.
يعبر عنه من
وما
قص
ر
بال
تباطه
ر
ا
و
وعلى ذكر الجسد
ّ
قدس القدماء المصريين جسد
احاسيس وجدانية فقد ّ
المرأه بشكل مبالغ فيه .فقد كان للمرأة مكانتة رفيعة
وكانت شريكة للرجل وكان هناك مساواة حقيقية في
االدوار االجتماعية التى يقوم بها كال الجنسيين فى
مصر القديمة ،ووصل األمر إلى أبعد من ذلك فقد
كانت المرأة آلهة (معبودة) مثل أيزيس آلهة المعرفة
وآلهة الحكمة وكانت تعبد من المصريين وكانت ايضاً
المرأة محاربة وحاكمة كما هو معروف تاريخياً .وكان

مقدس ويعتبر فخر لكل النساء حيث
جسد المرأة ّ
اعتمدت العديد من الرقصات على هز الخصر وتعرف
هذه الرقصة برقصة الخصوبة حيث أن الرحم أعلى
الخصر الذى يعتبر منبع الحياة حيث ولد الرقص على
خصر المرأة الفرعونية وكان مقدساً.
ومن مظاهر تقديس الجسد ايضاً رمز مفتاح الحياة
الحكام والملوك كما
مفتاح (عنخ) الذى كان يحمله
ّ
تصوره لنا الجداريات فى المعابد وعلى األثار المصرية
القديمة حيث كان يشير إلى اتحاد الذكر واألنثى (إيزيس
وأوزوريس) أصل الوجود فى الحياة حيث يعبر مفتاح
الحياة الى رحم المرأة الذى تتكون فيه النواة االولى
لإلنسان حتى يخرج للحياة.
وارتبط الرقص فى مصر الفرعونية كثي أر بالمعبد والرقص
العقائدي والجنائزي وتوجد العديد من الجداريات التي
توضح التنوع فى اشكال الرقصات لدى المصري القديم
ّ
واهتمامه بالموسيقى والغناء واآلالت الموسيقية هذا وقد
وتعددت أنواع وأشكال الرقص فمنها ماهو ذو طابع
ديني وجنائزي واوكروباتي.
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الصفحة الطبية بقلم د .عامر بطرس داود

عضة الصقيع

ترتبط الحاالت األكثر شيوعاً المتعلقة بالصحة العامة والتي يمكن أن
تسبب برودة األطراف بضعف الدورة الدموية أو تلف األعصاب في
اليدين أو األقدام .عضة الصقيع ليست مرضاً وإنما حالة مرضية
تجمد الجلد
ترتبط بالبرد الشديد وهي عبارة عن إصابة تحدث نتيجة ّ
واألنسجة الموجودة أسفله ،في بداية األمر يصبح الجلد بارداً ثم
يتحول إلى اللون األحمر ،ثم يبدأ المريض بالشعور بالخدر ثم
ّ
يتصّلب الجلد مع الشحوب.
وتعتبر لسعة الصقيع من األشكال الخفيفة إلصابات البرد والتي ال
تتسبب في ظهور أي تلف دائم .ويمكن عالج عضة الصقيع من
خالل االسعافات األولية والتي تتضمن تدفئة الجلد المصاب وعادة
ما تتطلب أنواع عضة الصقيع األخرى
التدخل الطبي ألنها تتسبب
ّ
في تلف الجلد واألنسجة والعضالت والعظام وفي حاالت عضة
الصقيع الشديدة تتسبب في حدوث العدوى وتلف األعصاب.
تحدث عضة الصقيع على عدة مراحل:
لسعة الصقيع وتسبب في الشعور المستمر بالخدر في المناطق
المصابة وال تتسبب لسعة الصقيع في حدوث تلف دائم للجلد.
عضة الصقيع في الوجه ويظهر على شكل احمرار في الجلد والذي
يتحول إلى اللون االبيض أو الشاحب وربما تحدث بعض األشكال
ّ
المتورمة التي تشبه الحروق وربما تتكون فقاعة بعد  12-36ساعة

فرط النشاط عند األطفال

اضطراب فرط النشاط وقلة التركيز واالنتباه هو اضطراب تنموي
سلوكي يعاني منه  3-5%من األطفال في العالم حيث يبدأ بالظهور
قبل سن السابعة ويتميز بسلوك اندفاعي بشكل ثابت مع قلة االنتباه
مع أو بدون فرط النشاط لدى الطفل.
اعتبرت المتالزمة في البداية بمثابة خلل بسيط في الدماغ ،اضطراب
خفيف في وظائف الدماغ مع عسر التعّلم وسمي اضطراب االنتباه
في أواخر الستينات من القرن الماضي ب “ردة فعل حركية مفرطة
في الطفولة”.
وفي منتصف الثمانينات استبدل المصطلح إلى اضطراب فرط
النشاط وقلة التركيز واالنتباه  ADHDحيث ان المتالزمة تشمل
ثالث مجموعات من األعراض:
• قلة التركيز :وعادة ال تكتشف إال عندما يذهب الطفل إلى المدرسة.
• فرط النشاط وتختلف من طفل إلى آخر.
التهور واالندفاع.
• ّ
يشعر الوالدان بالضيق عندما يشخص طفلهما بإصابته بهذه
المتالزمة ويهتمون لمعرفة أحسن الطرق لمساعدة الطفل .يجب
أن يعرف ذوو الطفل المصاب بأنه باإلمكان من ذلك .هناك عدة
طرق واختيارات عالجية لذا يجب أن يكون الوالدان قريبين جداً من
الطبيب والمعالج النفسي والمعلم ومدرب الرياضة وكذلك المنظمات

ويتحول الجلد إلى اللون االبيض أو الرمادي المزرق
من تدفئة الجلد
ّ
وربما تشعر بالخدر وتفقد اإلحساس بالبرودة واأللم وعدم الراحة في
المنطقة المصابة وربما لن تعمل المفاصل والعضالت وربما تتكون
الفقاعات في فترة تتراوح ما بين  24-48من إعادة تدفئة الجلد ومن
ثم تتحول المنطقة للون األسود وتتصّلب وقتاً ثم تموت هذه األنسجة.
متى يجب زيارة الطبيب:
يجب بحث التدخل الطبي العاجل في حالة الشعور باآلتي:
• أعراض وعالمات عضة الصقيع بالوجه أو عضة الصقيع الشديدة.
• زيادة الشعور باأللم والتورم واالحمرار أو خروج اإلف ارزات من
المنطقة المصابة.
• الحمى.
• ظهور أعراض جديدة ليس لها تفسير.
ما يمكنك فعله في هذه األثناء:
التعرض لمزيد من البرد.
من
 .1حماية المنطقة المصابة
ّ
 .2عدم المشي على القدم المصابة.
 .3تقليل األلم عن طريق استخدام المسكنات مثل االيبوبروفين.
الوقاية من عضة الصقيع:
 .1تقليل الوقت الذي تقضيه بالخارج أو في الرطوبة ويجب االنتباه
للجو وتقلباته.
 .2ارتداء العديد من المالبس الدافئة من أجل حماية الجسم والجلد.

المجتمعية لكي يكونوا في تواصل من أجل النجاح في المهمة.
ينقسم عالج المصاب بالمتالزمة إلى قسمين:
 .1العالج السلوكي ويشمل أيضاً تدريب الوالدين.
 .2العالج الدوائي باستعمال األدوية المحفزة وغير المحفزة من قبل
الطبيب وحسب الحالة.
األكاديمية األمريكية لطب األطفال أوصت بطريقتي العالج أعاله
معاً للطفل الذي تجاوز السادسة من العمر ،أما الطفل الذي لم يبلغ
السادسة فقد أوصت األكاديمية باستخدام العالج السلوكي أوالً قبل
التفكير بالعالج الدوائي.
ما العالج السلوكي؟
البحوث أظهرت أن العالج السلوكي هو الجزء المهم في معالجة
الطفل المصاب بمتالزمة ADHD
حيث أن هذا المريض ال يؤثر على انتباه وتركيز الطفل فقط وإنما
يؤثّر أيضاً على عالقته مع العائلة وبقية األطفال والمجتمع .الطفل
المصاب بهذا المرض يكون تأثير سلوكه تخريبياً لآلخرين والعالج
السلوكي هو الخيار المناسب للتقليل من ذلك السلوك.
الهدف من العالج السلوكي هو معرفة وتقوية النقاط الموجبة
الموجودة في سلوك الطفل وتقليل غير المرغوبة ومثيرة المشاكل
في النقاط السلبية من سلوكه .ويشمل العالج السلوكي أيضاً تدريب
الوالدين ويمكن أيضاً االستفادة من المعلمين للتقليل من السلوك
السالب في الصف.
لماذا يجب البدء بالعالج السلوكي قبل العالج الدوائي؟
• العالج السلوكي يمنح الوالدين مهارات واستراتيجيات جديده تساعد
في معالجة طفلهما.
• البحوث أشارت إلى أن العالج السلوكي للطفل الذي لم يبلغ
السادسة من عمره أعطى النتائج التي يعطيها العالج الدوائي نفسها.
• التأثيرات الجانبية لألدوية عديدة في حالة استعمالها لطفل لم يبلغ
السادسة.
نقاط مهمة للوالدين:
• وضع جدول يومي تتم متابعته يومياً منذ النهوض من النوم صباحاً
إلى النوم ليالً.
• تشجيع الطفل ألن يكون منظماً ،أين يضع حقيبته المدرسية،

 .3ارتداء القفازات دون أصابع منفصلة ألنها توفر الحماية.
 .4ارتداء الجوارب والتي تعزل عن البرودة الشديدة.
 .5مراقبة أعراض وعالمات عضة الصقيع وتتضمن حدوث
االحمرار أو شحوب الجلد.
 .6احم نفسك عند السفر للمناطق الباردة.
 .7اشرب الكثير من السوائل.
 .8قم بالحركة حيث تساعد التمارين في الحفاظ على الدفء.
مالبسه ،لعبه في نفس المكان يومياً.
• التقليل من الضوضاء من خالل تحديد وقت التلفزيون ويمكن
تشجيع الطفل من إطالق المهارات الموسيقية.
• مساعدة الطفل في خططه في تجزئة خطته إلى أجزاء مما يحدد
من الشعور بالضيق والضغط والجهد.
• يجب أن يكون الوالدان واضحين عند التحدث مع الطفل.
• خلق فرص إيجابية تشجع الطفل لما يعمل وتبعده عن حالة الضيق
والشعور بالضغط.

إلعالناتكم يف جريدة السفري يرجى التواصل من خالل  )519( 254 - 2000او icgo.media@outlook.com
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بزات فضائية جديدة

ّ
كبســوالت ذكيــة
طور باحثون وأطباء في معهد ماساتشوستس ،الحقن الخاصة
بمرضى السكري ،حيث أن مرضى السكري يعتمدون بشكل
أساسي على حقن األنسولين ،عند ارتفاع معدل الغلوكوز في
الدم ،وذلك ألن الحبوب التي تحتوي على األنسولين غير
قابلة لالستخدام الفموي ،ألن جهاز الهضم يحطم الهرمون
عند مروره فيه ،وبالتالي فإن المريض ال يحقق أي منفعة من
تناوله فموياً ،وقد نشر المعهد في مجلته نيتشر ميدسن ،أن
المطورة هي عبارة عن ثالثة أذرع متشابكة،
الكبسوالت الذكية
ّ
متناهية بالدقة والصغر بطول  ٣٠مليمت اًر ،تقوم على آلية
الحقن المجهري الداخلي لألنسولين ،إذ بعد تحلل الكبسولة
الخارجية ،تخترق األذرع الغشاء الخارجي لألمعاء الدقيقة،

وتفرز األنسولين ،وال يسبب هذا الحقن ّأية آالم بعد التجارب
التي أجريت ،نظ اًر النعدام وجود مستقبالت عصبية لأللم في
األمعاء ،كما يأمل العلماء واألطباء والباحثون تطوير هذه
الكبسوالت الذكية ،لجعلها تشمل عدة أمراض ،وال تنحصر
فقط في مرض السكري ،وذلك لالستغناء عن الحقن نهائياً.

خطر سماعات األذن
إن ارتداء سماعات األذن يسبب بمرور الوقت تراكم الجلد
الميت واالوساخ وحتى الشعر في القناة السمعية القوقعة ،مما
يؤدي إلى التهابات عنيدة وصعبة العالج .حيث أن مكان
استقرار السماعات هو القناة السمعية ،وهو المكان الذي يتم
فيه انتاج الشمع (الصمالخ) ،وإن أي شيء يعيق مسار الشمع
الطبيعي ،أو يقوم بإيقاف إنتاجه أو زيادته أو تغيير مسراه ،كما
هو الحال مع سماعات أو سدادات األذن ،وأدوات تنظيفها،
والتي تعد أدوات شائعة االستعمال ،دون أن يتم التنبيه الكافي
على ضررها الكبير للجهاز السمعي.
الجدير بالذكر أن األذن تتمتع بنظام التنظيف والترطيب

والحماية الذاتي ،ضد األدوات الغريبة ،فتصبح أدوات التنظيف
والسماعات مرتعاً للبكتيريا واألوساخ من التصاق الصمالخ
بها ،إضافة إلى ضررها الجسيم باألذن.

قدمت وكالة ناسا بزاتها الفضائية الجديدة ،التي سيرتديها رواد الفضاء على
سطح القمر بعد أربعة أعوام ،ضمن برنامج أرتيميس الفضائي ،وقد عرضت
البزات لوسائل اإلعالم والجمهور ،في واشنطن في مقر الوكالة ،إال أنها لم
تجرب في الفضاء بعد ،والتزال تحتاج إلى بعض اللمسات النهائية ،ويتوقع
أن يرتديها الرواد عام  ،٢٠٢٣وقد كانت البزات الفضائية األخيرة المستخدمة
هي من مهمات أبولو  ١٩٧٢/ ١٩٦٢وهي المستخدمة حتى اليوم ،أما
البزات الجديدة فهي بمثابة مركبات فضائية مصغرة ،تتحكم بالح اررة الداخلية
وتزود باألوكسجين ،وسيتمتع الرواد بمرونة أكثر بفضل البزات الجديدة،
حيث يمكنهم تحريك أقدامهم وأيديهم ،والتقاط األحجار القمرية دون الوقوع
على سطح القمر ،ومن المقرر أن يعود الرواد إلى الفضاء بمهمة أرتيميس
في العام  ،٢٠٢٤ / ٢٠٢٣وبهذا تكون التكنولوجيا القابلة لالرتداء قد
تمكن الرائد من االتصال بسفينته
وصلت حد األوج ،حيث أن البزات الجديدة ّ
واألرض سوية!

بانتظار نهاية العالم

تمكن واحد من أربعة أبناء ،من الهروب من مزرعتهم الكائنة في ضاحية
من ضواحي هولندا ،الستكشاف العالم الخارجي حسب تعبيره ،وقد هاتف
صاحب المتجر الشرطة عند رؤيته لشعره الطويل ومالبسه ،ظناً منه أنه
متسول أو مدمن ،ولكن المفاجأة كانت عند وصول الشرطة إلى تلك
المزرعة الغامضة ،حيث وجدوا باباً خلف خزانة يقود إلى القبو ،وفي
هذا القبو قضى األبناء األربعة ووالدهم قرابة الثالثين عاماً ،دون االتصال
بالعالم الخارجي ،حتى أنه ال وجود ألسمائهم في سجالت مواليد الدولة،
و قد كان صاحب المزرعة يطعمهم من إنتاج نباتاتها وحيواناتها ،وعند
التحقيق قال الشهود و الجوار أنهم لم يروا إال صاحب المزرعة متردداً
عليها ،وقد احتجزت الشرطة المسبق ذكره واألب ،وتتم معالجة الذكور
األربعة وعرضهم على مختصين وأطباء نفسيين ،والزال الملف الغريب
قيد الدراسة والتحقيق.

For Advertisment on The Ambassador Newspaper please contact us via (519) 254 -2000 or icgo.media@outlook.com
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•بــرج الحمــــــــــل :تنشــغل باهتمامــات متنوعــة ،تكثــر خاللهــا اللقــاءات اإليجابيــة ،فتحصــد ثمــا اًر طيبــة
وأرباحـاً وفيـرة شــرط معرفــة كيــف ومتــى تتحــرك ،الشـريك ينتظــر أن تفــي بوعــودك.  
•بــرج الثـــــــــــور :تكــون التوظيفــات واالســتثمارات ناجحــة ومثم ـرة ،تأثي ـرات إيجابيــة ومهمــة تطــول
الوضــع العاطفــي الــذي يشــهد نقلــة نوعيــة علــى صعيــد االرتبــاط ،وتنشــط الحيــاة االجتماعيــة لديــك .
•بــرج الجــــــوزاء :تتمســك ببعــض المبــادئ وتواجــه اآلخريــن ،لكــن حــاذر هنــاك توتــر وتشــنج يســودان
األج ـواء .أنــت علــى طريــق تغييــر وانتقــال إلــى جديــد.
•بــرج الســرطان :قــد ترتبــط بقصــة عاطفيــة وتتمتــع بأوقاتــك .تتعــدد المناســبات االجتماعيــة التــي
توصلــك لبعــض األشــخاص المميزيــن ،فتمــارس ســحرك وتلفــت اآلخريــن بشــخصيتك الب ارقــة . 
•بــرج األســــــــــد :تمتلــك مــن المي ـزات مــا يكفــي إلقنــاع زمالئــك بصوابيــة ق ار ارتــك ،لكــن تريــث قبــل
إظهــار كل مخططاتــك أمامهــم .ارحــة البــال هــي عن ـوان المرحلــة المقبلــة مــع الش ـريك.
•بــرج العــــــــذراء :األخطــاء الصغيـرة غالبـاً مــا تكــون مؤشـ اًر لبعــض التســرع ،فحــاول معالجــة الوضــع
سـريعاً .غيـرة الشـريك مبــررة الســيما انــك تبالــغ أحيانـاً فــي رد فعلــك .
•بــرج الميــــــــزان :تتلقــى دعمـاً كبيـ اًر مــن المشـرفين علــى العمــل ،وهــذا يســاعدك لتحقيــق األهــداف التــي
حددتهــا لنفســك منــذ زمــن .تبــادل األفــكار مــع الشـريك يتــرك ارتياحـاً عنــد الجانبيــن.
•بــرج العقــــــرب :عليــك أن تُظهــر ليونــة وإيجابيــة .الشــجاعة مهمــة ،لكــن عليــك توظيفهــا فــي المــكان
المناســب ،عليــك أن تشــارك أقــرب النــاس إليــك فــي كل المناســبات وتتقــرب منهــم.  
يحضــر لــك
ـد
ـ
•بــرج القـــــــوس :ال تحــاول أن تتقــدم فــي عملــك مــن خــال اعتمــاد أســاليب ملتويــة .ق
ّ
الش ـريك مفاجــأة ليســت فــي الحســبان ،لكنهــا ســتكون ســارة وغيــر متوقعــة.
•بــرج الجــــــــدي :قــد يحــاول البعــض التدخــل فــي أعمالــك بشــكل ســافر ،مــا يعرضــك للمشــكالت .لكــن
ال يمنــع مــن أن تباشــر عالقــة خاصــة مــع شــخص يشــاطرك بعــض األهــداف .  
•بــرج الدلـــــــــــو :بعــض ردود الفعــل قــد تفســر فــي غيــر مكانهــا الصحيــح ،وهــذا مــن شــأنه تــرك
تداعيــات ضــدك .الحســم مــع الش ـريك مطلــوب بشــدة كــي تحــدد نوعيــة العالقــة بينكمــا . 
•بــرج الحـــــــوت :قــد تكــون أعصابــك متوت ـرة وتخضــع لتجــارب ثقيلــة تواجــه بعــض القضايــا المربكــة
فتفتقــر إلــى ســامة التواصــل مــع اآلخريــن ،مــا يثيــر غضبــك ويعرضــك للن ازعــات.
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الكلمة المفقودة

ال شئ فى الدنيا أحب لناظري
عاشر أناساً بالذكاء تميزوا
إذا كنت في كل االمور معاتباً

من منظر الخالن واألصحاب
واختر صديقك من ذوي األخالق
صديقك لم تلق الذي ال تعاتبه
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الحـل الســـابق :عباس النوري

األبراج الشهرية

7

6

5

 -1مستشار ألماني سابق
 -2شاعر عباسي  -جاهل
-3نظير  -من الحيوانات
 -4من األحجار الكريمة  -جمع مرجل (معكوسة)
 -5وعود -عاصمة أوروربية
 -6مدينة أمريكية في والية فلوريدا  -ظهر
-7ورد  -نادي كرة قدم أسباني
 -8أنت (باألجنبية)  -حقول
 -9ينسج  -السيدة العذراء
 -10فضة -فيلسوف ألماني
 -11ميلو (مبعثرة)  -يحسم في األمر  -عاش

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

أفقي:
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الحل السابق
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كلمــات متقاطعــة
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11 10

الكلمة المفقودة  :من خمسة عشر حرفًا (رواية ألحالم مستغانمي )
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Goal: Provide awareness for the local community about infant and childcare.
Overview: Improving the well-being of infants and children is an important public health goal. Their well-being determines the health of next generation and can help predict future public health challenges for families,
communities, and the health care system. The objective of this program is
to give attention to a wide range of health conditions and the quality of life
of infants, children, and families.
Determinants of Infant and Child Health:
Environmental and social factors, such as access to health care and early
intervention services, educational and economic opportunities, social support, and the availability of resources to meet the daily needs influence
health behaviors and health status.
Supervisor:
Staff:
Participants:
Mothers will be given lectures about the essential information about infant
and child health, mainly the control and prevention of health problems.
Planning Stages
Identifying the need
Improvement in newborn and child survival is among the most significant achievement in global health during the 21st century.

Define the scope of the work
Lectures will be given including the problems that affect infant and child health.
For example:
• Injury Prevention
• The importance of immunization
• Cleaning, Sanitation, and Disinfecting
• Infections
• Newborn Care
• Nutrition
• Development
• Child Abuse and Neglect
• ADHD
• Choking and Suffocation
• Insect Bites
Needs and Resources
Timeline and Program Schedule
Organizational Policy
We work closely with government, other agencies, civil society, and
collaborate with other programs at the foundation, including Infant
and Child Care.

Why Do We Age?

Explore The Wonders of Egypt with Falcon Travel and Tours
from NOV 30 TO DEC 12 / 2019 (11 DAYS – 10 NIGHTS)

Mina Amer

Gray hair, slow movement, wrinkles, and hearing
decline. Those are what most people know about
aging, the process of getting older, but why do
we age?
Many biologists try to explain the biological basis
of aging. One group of theorists believe that humans are pre-programmed to age because the
levels of hormones start to decline, and errors
(called mutations) start to accumulate in our
bodies. Most importantly, however, is the fact
that the cells fail to divide any further. Every time
the cell divides, a little piece at the end of the
chromosome (where genes are located) gets lost. It reaches a point where
nothing can be lost anymore, and the cell ages. Some scientists are studying
an enzyme (a protein with a specific job) that can renew the lost pieces of
the chromosomes. This enzyme is called Telomerase, and it is the same
enzyme that causes tumor cells to never stop dividing. Scientists are asking
the following question: if we somehow use this enzyme for the normal
cells, could it be the key to immortality? Not surprisingly, this question is
ethically controversial.
Another reason behind aging is actually a normal gene that we all have.
This gene codes for a protein called mTOR, which is very important for
growth when we are young, but it is the key player of aging later in life.
Aging is an inevitable natural process that all people experience during
their lifespan. It has its advantages, such as an increase in skills, experiences, and wisdom, but there are some disadvantages, such as a decrease in
physical abilities and reaction time. Healthy diet and exercise have been
found to diminish the problems that accompany aging

PACKAGE INCLUDES:
•

Professional Tour Guide
Assistance at the Airport upon Arrival
Airport Transfers – Porterage at Airport and Hotels
4 Nights at Aqua Blue Sharm al Sheikh (All Inclusive Resort)

•

4 Nights Cruise: MS Iberotel Crown Emperor Nile Cruise: Luxor, Edfu, and Aswan
(All Inclusive) - Based on Single and Double Cabin only.
(Single supplement USD 180.00)
2 Nights in Cairo: Includes Sightseeing and the Nile Pharaoh Dining Cruise.

•
•
•

•

•
•

Airline Tickets: Toronto – Cairo – Toronto ❖ Domestic Flights:
Cairo – Sharm al Sheikh –
Sharm al Sheikh – Luxor – Aswan – Cairo
Entry Visa to Egypt

Total Price in Canadian Dollars Per Person Based on:
Triple Room
CAD 3,036.20

Double Room
CAD 3,471.80

Single Room
CAD 4,289.90

**Seats are Very Limited**
Please Contact us at 519-971-9444 & 519-254-2000

For Advertisment on The Ambassador Newspaper please contact us via (519) 254 -2000 or icgo.media@outlook.com
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The Ambassador Newspaper & The Iraqi Canadian Group Organization are pleased to send their warm
congratulations to the newly re-elected Prime Minister, Mr. Justin Trudeau, on his victory. We also extend our
well wishes to all Windsor-Essex MPs who were re-elected, or have been elected for the first time, wishing them all a
great success in their respective duties and responsibilities.
icgo.media@outlook.com ) او519( 254 - 2000 إلعالناتكم يف جريدة السفري يرجى التواصل من خالل
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Natasha E. Feghali
For most of the year, the weather dictates what we wear. Steamy temperatures limit us to lightweight skirts and shirts in the summer, and winter’s blustery winds and below-freezing days force
us to wear a parka and snow boots wherever we go.
But fall? Fall is when we can wear what we want, whenever we want. Our outfits aren’t covered by
necessary jackets or drenched in sweat stains the second we leave the house — it’s no secret then
when it comes to style, fall reigns supreme.
Fall/winter has a way of sneaking up, just as you’re enjoying those last beach days and poolside
chill sessions. Suddenly, the frantic search for a cute winter jacket or pair of snow boots leads to
some regrettable last-minute purchases. All that ends today. Snap out of summer mode for a brief
minute and brush up on the fall 2019 fashion trends. Start adding these pieces to your wish list
and you’ll be ahead of the game. When summer comes to a close, it feels like there’s a buzz in
the air about the excitement the new season has to offer; it always feels like a new beginning, and
there’s nothing like that first crisp day where we trade in our sandals for a walk to work in our
most-loved booties.
The runways have spoken, and the ‘90s are back. So are the ‘80s. And the ‘70s. There are also a
couple fashion trends that can’t be traced back to any decade, but are covetable, nonetheless. The
truly autumnal shades in the fall 2019 color trends were a mixture of deep, creamy yellows like
Butterscotch and Dark Cheddar, along with soft,
nutty browns like Sugar Almond and Hazel.
Confusing, I know, but designers like Chanel,
Gucci, and more declared everything from power
shoulders to micro-micro bags a thing, and we’re
convinced we need it all. In full transparency, there were tons of fall 2019 trends that won
trendsetters hearts! While the runway showcases
what’s coming next in fashion, the streets display
not only the future but also what’s on-trend right
now. Have a look around and see what trendies
are wearing and warm yourself up to Fall 2019
styles or just simply create your own.
Here are your top 5 to look for:
•
Animal Instincts. ...
•
Lavender Tones. ...
•
Neo-Gothic. ...
•
Coloured Tartan. ...
Source: Not Your Standard
•
Bucket Hats.

PHOTO: SALLY LAPOINTE/GETTY IMAGES; JIL SANDER/GETTY IMAGES; BEVZA/IMAXTREE
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Louay Alyoussef

Let’s start only once from the end
Could be wise for truth to unfold;
Exhale’s an effect of lungs-lend;
Start’s a cause-end of breath-hold
Old stuff might also be a start;
Great page; flip a coin to get an art;
Thus art is art; never ever be divided;
Parts or into pieces change; let lose beauty;
Blues might be joy, totally be widened
Or turn into a neutral union of sensibility
Like absurd, well-organized arbitrariness
That of nature an’ life start from endlessness;
A miracle circle; in which man’s thrown to live,
For a short time; as much as to tomb arrive!!!
All is an art of an end-start! It must!
Or a start-end; “Ashes an’ dust to dust….”:
Rust’s a must of a new stage for a skeleton
Changing into blue; the outcome’s a silent-tone
Silent with more mute motion is the song!
The same as birth to which the existence belong
A complete perfect united art… A painting
Like honey’s bees production an’ pain-sting!
Thus natural contrast is what makes it great;
Needless to be classified into types an’ a state;
For it’s a union if man’s touch were not there!
Great are the stars being far the dark share….

Have nothing to do now… Alone
Have this sheet of paper I won
Have a pen an’ trembling fingers shown
Have a small heart …. Have hope High
Have feet kicking ground ready fly
Have skin touching sounds hardly heard
Have ghosts of fate I seldom feared!
Have nose, bones, a rose ever smell…
Fly with birds of nature; feel well,
For other times ring bees my bell;
A sign of morning breaking-tell,
Hence soft music of butterflies share…
Methinks I dream; even would be rare!!
Say I woke up… never would a sound hear,
Hence all’s false; for you’re not near!!!
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