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اأما اآن الآوان
2لنهو�ض هذه الأمة!!
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نعته ال�سفارة الأمريكية وبيل غيت�ض 
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النظر  ووجهات  والآراء  البيانات  جميع 
واملحللني  الُكتاب  خمتلف  يكتبها  التي 
ومعتقدات  اآراء  تعك�س  ل  وامل�شاركني 
جريدة اأيام كندية ول النا�شرين. اأيام 
املطالبات  عن  م�ش�ؤولة  لي�شت  كندية 
والبيانات والآراء ول الكتاب املتط�عني، 
مبا يف ذلك اأي منتج اأو اإعالن اأو معل�مة 

تن�شر على �شفحاتها

فكر

Founder and Editor-in-Chief
Moutaz Abu kalam

غريبة  �إ�شكالية  تنه�ض!!  ال  لكنها  �لنهو�ض  مقومات  كل  لديها  �أمة 
ولعلها موؤ�مرة مبيته. ال �شك �أن �لعيب لي�ض يف �شباب هذه �الأمة فما 
�شيبها من خربة وجالدة  �شبابها من وعي وحما�شة وما لدى  لدى 

كفيل باأن ي�شنع نه�شة حقيقية ال تقل عن �لنه�شة �لغربية ب�شيئ. 

بالثو�بت  �لتقيد  على  �لقارئ  الأحث  �إن�شائيًا  كالمًا  �أكتب  لن 
و�لقو��شم �مل�شرتكة، ولن �أحم�ض �ل�شباب ملزيد من �لتدين و�لتكلف، 
فاالأمة متدينة مبا يكفي وكل هذ� لي�ض من �لعو�مل �لرئي�شية لنه�شة 

�الأمم،

�لتعليم  �أولهما  �أ�شا�شيتني  ركيزتني  على  يبنى  �أمة  �أي  نه�شة  �إن 
�الأمم  تزدهر  فبالعلم  �لعليا.  �الإن�شانية  بالقيم  �لتحلي  وثانيهما 
وباالأخالق �لرفيعة تتجمل. و�لتح�شيل �لعلمي و�ملعريف م�شوؤولية كل 
فرد و�ملعرفة ال تقت�شر على جمال دون غريه بل ت�شمل �شتى جماالت 
�حلياة �بتد�ءً� من �إتقان �حلرف �لب�شيطة حتى �أدق �لتخ�ش�شات 
و�لعلوم. �إن �أي نه�شة ال ت�شمى نه�شة مامل ي�شاهم جل �أفر�دها يف 
ت�شكيلها ور�شم معاملها، �إذ هي لي�شت م�شوؤولية فرد بعينه مهما كان 
�شعبيًا  بطاًل  �أو  خمل�شًا  حاكمًا  �أو  عاملًا  كان  �شو�ء  ومنزلته،  �شاأنه 
مغو�رً� وهي لي�شت م�شوؤولية فئة من �لعلماء و�لعباقرة فح�شب، بل 
هي مهمة ُمرّكبة جمزئة تقع تفا�شيل حتقيقها على عاتق كل فرد 
�ملتفوق يف مدر�شته  فالطالب  �ملجتمع.  دوره يف  �أو كرب  مهما �شغر 
يف  �ملجد  و�لعامل  مادته،  من  و�ملتمكن  �ملخل�ض  و�ملعلم  وجامعته، 
مكان عمله، و�لطبيب �ملتمر�ض، و�ملهند�ض �ملبتكر، و�لفنان �ملبدع، 
و�مل�شوؤول �ملوؤمتن، �أ�شف �إىل ذلك وجود �لد�شاتري و�لقو�نني �لعادلة 
و�أخريً� ولي�ض �أخرً� وجود �حلاكم �لغيور على �شعبه وبلده كل �ولئك 
�أي نه�شة كما يدفع �ملحرك وعجالت  ي�شاهمو� يف دفع عجلة  معًا 

�لقطار مق�شور�تها.

وهو  �خللية  بناء  يف  �لنحل  كدور  هو  باالأفر�د  �ملنوط  �لدور  �إن 
ي�شبه حبات �ملطر حني تتكاثف وتتجمع مع بع�شها �لبع�ض لت�شكل 
�ملحيطات �لو��شعة و�لينابيع �لعذبة، وي�شبه قطر�ت �لندى تتقاطر 
�ليانعة.  �لثمار  منها  لتخرج  تغذيها  و�ل�شجر  �لنباتات  �أور�ق  فوق 
�ل�شعوب  �أكرث  من  هي  عمومًا  �لعربية  و�ل�شعوب  �ل�شرق  بالد  ولعل 
�الإن�شانية قدميًا  بناء �حل�شارة  وب�شمتها يف  �لنه�شة  لبناء  قابلية 
للقو��شم  فباالإ�شافة  ُتن�شى،  ال  �لتاريخ  ذ�كرة  يف  ر��شخة  تز�ل  ما 
�لتي  �الأزمات  �لنظر عن  وبغ�ض  �ل�شعوب،  بني هذه  فيما  �مل�شرتكة 
تع�شف بها الأ�شباب تعرفونها وال جمال لذكرها �الآن، جتدها �شعوب 
حتمل بع�شها بع�شًا. ومثال على ذلك �ل�شعب �ل�شوري، �إذ ترى يف 
�لعامل  فيه  جتد  مثيله،  ندر  وتكافاًل  تكاماًل  �لعريق  �ل�شعب  هذ� 
و�لفالح و�ملعلم و�ملهند�ض و�لطبيب و�ل�شيديل و�لبيطري و�خلباز 
و�للحام و�لنجار و�ل�شكري و�حللو�ين �مليكانيكي  و�حلد�د و�لدهان 
و�لعلوم  �لتقنيات  جمال  يف  �أبدع  من  وهناك  و�ل�شباك،  و�ل�شباغ 
�حلديثة و�لدقيقة وتو�بعها وجتد يف هذ� �ل�شعب �حلي، �لذي �خرتع 
�أحدنا  �أن يخطر على بال  "لنب �لع�شفور"، كل ما ميكن  م�شطلح 
من فنون وعلوم �شتى وعن �لتجارة و�ل�شناعة حدث وال حرج. ولعل 
�أن  بها  كهذه حري  �شعوب  و�أعتقد  كذلك،  �لعربية  �ل�شعوب  معظم 

ت�شاهم مب�شك دفة �حل�شارة يد بيد مع �ل�شعوب �ملتقدمة

�الأخرى، فلماذ� �إذً� حرمت هذه �ل�شعوب من �الإ�شهام يف هذ� �لدور 
�لنبيل وهذ� �لو�جب �الإن�شاين �مل�شرف؟؟ 

نوليها  مل  هامة  م�شائل  يف  تكمن  �مل�شكلة  �أن  جتد  متو��شعة  بروؤية 
مر�كز  و�شح  �لتعليمية  �ملنظومة  ك�شوء  �لكافية،  و�لعناية  �الإهتمام 
�ل�شباب وجلم  �لتفكري �الإبد�عي لدى  �لعلمي وعدم حتفيز  �لبحث 
�لتخطيط  �شوء  هو  �أي�شًا  �لتاأخر  �أ�شباب  �أهم  ولعل  �حلريات، 
و�الإد�رة، وكل ما ذكر هو م�شوؤولية م�شرتكة تقع على عاتق �الأفر�د 
وجه  على  �ل�شعوب  هذه  مبقدر�ت  �ملتحكمني  عاتق  وعلى  باملجمل 
و�ملتبلدة  �خلمولة  فال�شعوب  �إنعكا�شية،  هي  و�مل�شاألة  �خل�شو�ض، 
�أن  خارجي  حمرك  �أي  ي�شتطيع  لن  يحركها  د�فع  الأي  و�لفاقدة 
يدفعها �إىل �الأمام مهما كان �ملحرك عبقريًا �أو وطنيًا. ومن ناحية 
ثانية، �ل�شعوب �لتي �شمرت حرياتها �لفكرية و�الإبد�عية ومل ُي�شمح 
دور  لها  يكون  �أن  مبكان  �ل�شعب  من  �لدميقر�طية،  مبمار�شة  لها 
ون�شاء  رجال  يبنيها  ال  �لتي  فاحل�شارة  ح�شارة.  �أي  بناء  يف  بارز 

�أحر�ر حتمًا �شتنتج لنا ح�شارة م�شوهة ال ت�شلح �إال للعبيد.  

�لتي  �لهائلة  و�ملعلوماتيه  �لرقمية  �لثورة  وبعد  ثانية،  ناحية  ومن 
�لقبلية  و�ل�شعار�ت  �لدو�فع  كل  جنم  �أفل  يوم،  كل  �لعامل  ي�شهدها 
دو�فع  حملها  وحلت  رجعه  بال  و�ل�شمولية  و�لقومية  و�لقطرية 
�الأهد�ف  هذه  نبل  مدى  عن  �لنظر  بغ�ض  �شخ�شية  وطموحات 
وغاياتها. وما �أريد �أن �أ�شل �إليه هو �أن �ملحرك �لرئي�شي لالإن�شان يف 
�لع�شر �حلديث �إمنا يكمن يف دو�فعه ورغباته وتطلعاته �ل�شخ�شية 
تطلعات  فاإن  وبالتايل  باملجمل،  م�شتقبله  مالمح  حتدد  �لتي  وهي 
ههذه �ل�شعوب �شتحدد ب�شكل �أو باأخر م�شتقبل بلد�نها خريً� كان �أم 
�شرً�، علمًا كان �أم جهاًل، تقدمًا كان �أم تخلفا. ومثال ب�شيط على 
ذلك، �ل�شعوب �لتي د�أبت على �لتح�شيل و�الإبد�ع �لعلمي و�ملعريف 
�شتنتج لنا بلدً� مثل �ليابان وكوريا �جلنوبية، بينما �ل�شعوب �لتي ال 
تبايل برمي �ملهمالت يف �لطرقات ت�شاهم معًا يف حتويل طرقاتها 
�إىل مذ�بل وق�ض على ذلك، ولكي نتقي ونقلم �الأع�شاب �ل�شارة يف 
�أي جمتمع ولكي نقطف �لثمار �لطيبة و�ل�شاحلة فيه، ال بد �أن يكون 
هي  �لعامة  �مل�شلحة  على  و�لغرية  �لعليا  و�الأخالق  و�لتعليم  �لعلم 

ديدن �ل�شعوب ومر�مها على �لدو�م. 

ومعطاءة  حية  �شعوب  هي  و�لعربية  �ل�شرقية  �ل�شعوب  �إن  ختامًا 
بفطرتها. ولكنها تخلفت ردحًا من �لزمن وال �شبيل �أمامها للعودة 
�إىل ركب �حل�شارة من جديد �إال من خالل ما ذكر �أنفًا ولن نعول 
كثريً� على حكام �ل�شعوب يف �إر�شاء �أي نه�شة �أو تقدم فكما يبدو هم 

توؤرقهم هموم �أكرب من هموم �شعوبهم.

بقلم رئي�س التحرير

معتز اأب�كالم  
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�لو�قع  �إال  ترى  ال  وبعنٍي  كبريٍة،  بب�شاطٍة  �لنا�ض  من  بع�ٌض  يتحدث 
و��شعٍة،  بعنٍي  �الأحد�ث  �أن ترى  �الآنية، وال حتاول  و�للحظة  �ملعا�ض، 
ترى �ل�شورة �لكاملة، عنيٍ عميقة �لروؤية، ز�ويتها متتد من �ملا�شي 
�مل�شتقبل،  ��شت�شر�ف  �إىل  لتتجاوزه  باحلا�شر،  مرورً�  و�لتاريخ، 
فيظنون �أن ما حدث من ثور�ت، �أو رف�ٍض عميٍق للو�قع، قد �نتهى، 
�أو �أدى �ىل �نهيار�ت يف �ملجتمع، كان من �الأف�شل �حلفاظ عليها، 
ومن هنا بد�أت �لتاأويالت �لكثرية فمنها من يرد هذه �إىل موؤ�مرة 
خارجية، هدفها تدمري �ملجتمع، ومنها من يردها �إىل عذ�ب رباين، 
�شبحانه  �هلل  �أو�مر  �لتز�م  وعدم  �مل�شتقيم،  �لطريق  عن  البتعادنا 
لذكرها  كثرية ال جمال  �أخرى  �ملتاأول{-وتاأويالت  ير�ها  كما   {-

�الآن . 

ولكن �لباحث و�لقارئ لالأحد�ث باملنهج �لعلمي و�ل�شنن �لتاريخية 
يقول غري ذلك، فاأواًل ميكننا تعريف �لثورة: باأنها �لتغيري �جلذري، 
�الجتماعية،  �لبنى  لكل  �لثورية{،  و�ملتتابع}�ملوجات  و�لكامل، 
و�ل�شيا�شية، و�القت�شادية، �لتي �أدت �إىل حالة �لف�شاد �لعام و�خلا�ض 
،و�لوهن �ملجتمعي، و�ل�شقوط �الأخالقي، و�لرتدي �لقيمي و�لثقايف، 
�ملنافقة  و�ل�شلوكيات  �مل�شطربة،  و�لعالقات  �القت�شادي،  و�لف�شل 
حلوال  وتطرح  للم�شكلة   ت�شورً�  متلك  ثورية  جديدة  بنى  و�إبد�لها 
�لثورية{ وتطرح خارطة طريق مدرو�شة  �لفكرية  ًلها} �لنظريات 

لتطبيقها}فكر ��شرت�تيجي+ تخطيط وتنفيذ ��شرت�تيجي{ 

الأهميته  و�ي�شاح  بحث  �ىل  يحتاج  �ل�شابق  �لتعريف  من  جزء  وكل 
يف �إدر�ك �حلال �لتي نعي�شها و��شت�شر�ف �مل�شتقبل وكيفية �مل�شاهمة 

فيه. 

-�أواًل: نبد�أ بجملة �أن �لثورة هي تغيرٌي جذري وكامل متتابع )�ملوجات 
�لثورية(: ندرك �أن �لثورة، وح�شب �ل�شنن �لتاريخية للثور�ت، تنت�شر 
�الجتماعية،  �لفئات  كل  يف  تنت�شر  �أنها  مبعنى  وعاموديًا،  �أفقيًا 
و�ملكونات �ملختلفة للمجتمع، وكذلك تعمل يف كل �لعو�مل �لتي تخ�ض 
�ملجتمع من فكر وثقافة و�شلوك و�قت�شاد و�شيا�شة، لتن�شاأ عالقات 
جديدة، وبنى ومكونات خمتلفة وثورية، وهذ� ال يكون دفعة و�حدة 
بل عرب ما ميكننا ت�شميته )�ملوجات �لثورية �ملتالحقة( و�لتي تعرب 

كل موجة فيها عن مرحلة معينة. 

بالظلم  �ل�شعور  عن  ناجتة  موجة  وهي  �الأوىل:  �لثورية  �ملوجة   -١
وتعطي  وقيمته  �الن�شان  كر�مة  عن  تعرب  �لتي  �لهوية  �ىل  و�حلاجة 
�أو  رقم،  يبقى جمرد  �أن  �ملقبول  من  يعد  فلم  ومعنى  �أهمية  وجوده 
�شريبة، م�شلوب �الإد�رة، مينع عليه �لتفكري �أو �لتعبري �أو حتى �حللم 

بذلك، وي�شبح �إن�شانًا ه�شًا �شعيفًا، تتالعب به �الأهو�ء �لفا�شدة. 

�الأول  �مل�شوؤول  وهي  �لفكري(  )�ملو�ت  بحالة  �ملرحلة  هذه  وتت�شف 
عن �لف�شاد �ملجتمعي، وباأنها عنيفة دموية، يحركها �الأمل و�لعو�طف، 
ت�شري خبط ع�شو�ء، بال  لذلك  تفكر،  �أو  تعقل  ال  �لكامن،  و�لغ�شب 
�ال�شكال  من  �ملجتمعية  �لردة  ي�شمى  مبا  فتو�جه  و�ن�شباط،  هدى 
وبالتايل  وعقلها،  خرب�تها  متلك  تز�ل  ال  و�لتي  �لقدمية  �ل�شائدة 
خططها، مبقابل �ملوجة �لثورية �الويل �لتي متلك �لعاطفة، وتفتقر 
�ىل �لتعقل ومن هنا تبد�أ �لتاأويالت �لب�شيطة �لتي ترى �أن �لثور�ت 
ف�شلت، ولكن �حلقيقة �أن �ملوجة �الأوىل قد حققت �أهد�فها )ولو كان 
�لثمن باهظًا( �نتهت من حالة �ملو�ت و�لقبورية وحلت مكانها حالة 

من �حليوية و�حلركة لتبد�أ �ملوجة �لثورية �لثانية تتجهز لالإقالع. 

و�ملو�جهة، مر�جعة  �ملر�جعة  وهي موجة  �لثانية:  �لثورية  ٢-�ملوجة 
كل �لتفا�شيل يف �ملوجة �الأوىل من �أخطاء و�أ�شخا�ض وقياد�ت و�أفكار 
للمجتمع  �لثورية  �لبديلة  �لت�شور�ت  �أو  �لثورية  للنظريات  و�فتقار 
�لثورية(    )�خلارطة  �ال�شرت�تيجي  و�لتخطيط  للفكر  وكذلك 
وتت�شف هذه �ملوجة باملو�جهة و�ل�شجاعة �الأدبية و�لفكرية، �ملو�جهة 
هذ�  مكونات  بكل  �النحطاط  عن  �مل�شوؤول  �لتقليدي  �لنموذج  بني 
�لثوري �حلديث، و�لذي يبد�أ وعيه  �لنموذج، وبني �لنموذج �ملتمرد 
يتميز  فكريًا  تيارً�  لت�شكل  بالتالقي،  وفروعه  و�أطر�فه  بالت�شكل، 
بالعمق و�لوعي و�ل�شالبة، ويبد�أ �ل�شلوك �الأخالقي، و�لوعي �لذ�تي 
مهمة،  مفاهيم  تظهر  وبالتايل  �لهوية،  لي�شكل  �لعامودي،  باالجتاه 
ت�شكل جزءً� من �لهوية، كمفهوم �لهم و�لو�جب �لعام  وتتقل�ض �الأنا 
�لفردية على ح�شاب �أنا �جلماعة و�لكل، لتبد�أ �ملوجة �لثورية �لثالثة 
عنها  �شنتكلم  و�النت�شار(و�لتي  �لثورية  �لد�خلية  �ملو�جهة  )موجة 

الحقًا يف �ملقاالت �لقادمة باإذن �هلل.

كتبها الباحث عمار مرعي
نقلها لالإنكليزية معتز اأب�كالم 

املوجات الثورية 

رغمًا  �لذهب  من  بلري�ت  فمه  ومالأ  حمـــارً�  �ملحتالني  �حد  ��شرتى 
عنه ، و�أخذه �إىل حيث تزدحم �الأقد�م يف �ل�شوق

فنهق �حلمار فت�شاقطت �لنقود من فمه ..

نهق  كلما  �حلمــار  �أن  �أخربهم  �لذي  �ملحتال  حول  �لنا�ض  فتجمع 
بيع  حول  �ملفاو�شات  بد�أت  تفكري�  بدون  فمه  من  �لنقود  تت�شاقط 

�حلمــار ..

و��شرت�ه كبري �لتجار مببلغ كبري لكنه �كت�شف بعد �شاعات باأنه وقع 
�شحية عملية ن�شب غبية ..

�لباب  وطرقو�  �ملحتال  بيت  �إىل  فورً�  �ملدينة  �أهل  مع  فانطلق 
و�شوف  �لكلب  �شرت�شـــل  لكنها   !! موجود  غري  �أنه  زوجته  فاأجابتهم 

يح�شره فــــــور� .

�شيء  على  يلوي  ال  فهـــرب  حمبو�شا  كان  �لذي  �لكلب  �أطلقت  فعاًل 
�لذي  �لكلب  ي�شبه متاما  كلب  وبرفقته  قليل  بعد  لكن زوجها عاد   ،

هرب .

طبعًا ، ن�شو� ملاذ� جاوؤو� وفاو�شوه على �شر�ء �لكلب ، و��شرت�ه �أحدهم 
مببلغ كبري ثم ذهب �إىل �لبيت و�أو�شى زوجته �أن تطلقه ليح�شره بعد 

ذلك فاأطلقت �لزوجة �لكلب لكنهم مل يروه بعد ذلك ..

عرف �لتجار �أنهم تعر�شو� للن�شب مرة �أخرى

�شوى  يجــدو�  فلــم  عنوة  �لبيت  ودخلو�  �ملحتال  بيت  �إىل  فانطلقو� 
 ، زوجته  �إىل  ثم  �إليهم  نظر  جاء  وملا  ينتظرونه  فجل�شو�   ، زوجته 

وقــــال لها : ملـــاذ� مل تقومي بو�جبـــات �ل�شيافة لهـــوؤالء �الأكـــارم ؟

فقالت �لزوجة : �إنهم �شيوفك فقم بو�جبهم �أنت .

فتظاهر �لرجل بالغ�شب �ل�شديد و�أخــرج من جيبه �شكينا مزيفا من 
ذلك �لنوع �لذي يدخل فيه �لن�شل باملقب�ض وطعنها يف �ل�شدر حيث 
كان هناك بالونا مليئًا بال�شبغة �حلمر�ء ، فتظاهرت �لزوجة باملوت 

�شار �لرجال يلومونه على هذ� �لتهور

فقال لهم :

ال تقلقو� ... فقد قتلتها �أكرث من مرة و�أ�شتطيع �أعادتها للحياة مرة 
�أخرى وفور� �خرج مزمارً� من جيبه وبد�أ يعزف فقامت �لزوجة على 

�لفور �أكرث حيوية ون�شاطا ..

و�نطلقت لت�شنع �لقهوة للرجال �ملدهو�شني !!

حتى  �ملزمار  على  يفاو�شونه  و�شارو�   ، جاءو�  ملاذ�  �لرجال  ن�شى 
��شرتوه منه مببلغ كبري جدً�

فلم  �شاعات  فوقها  يعزف  و�شار  زوجته  وطعن  به  فاز  �لذي  وعاد 
ت�شحو

ويف �ل�شباح �شاأله �لتجار عما ح�شل معه فخاف �ن يقول لهم �نه 
�إحياء  �إعادة  من  متكن  و�نه  يعمل  �ملزمار  �ن  فادعى  زوجته  قتل 

زوجته ، فا�شتعاره �لتجار منه .... وقتل كل منهم زوجتًه

وبعد �أن طفح �لكيل مع �لتجار ، ذهبو� �إىل بيت �ملحتال وو�شعوه يف 
كي�ض و�أخذوه ليلقوه بالبحر ..

�شارو� حتى تعبو� فجل�شو� للـــر�حة فنــامو� .

�شار �ملحتال ي�شرخ من د�خل �لكي�ض ، فجاءه ر�عي غنم و�شاأله عن 
�شبب وجوده د�خل �لكي�ض وهوؤالء نيام فقال له :

باأنهم يريدون تزويجه من بنت كبري �لتجار يف �الإمارة لكنه يع�شق 
�بنة عمه وال يريد بنت �لرجل �لرثي ..

طبعًا �أقنع �شاحبنا �لر�عي باأن يحل مكانه يف �لكي�ض طمعا بالزو�ج 
من �بنة كبري �لتجار ، فدخل مكانه بينما �أخذ �ملحتال �أغنامه وعاد 

للمدينة ..

للمدينة  وعادو�  بالبحر  �لكي�ض  و�ألقو�  ذهبو�  �لتجار  نه�ض  وملا 
مرتاحني ..

لكنهم وجدو� �ملحتال �أمامهم ومعه 300 ر�أ�ض من �لغنم ...

وتلقته  حورية  خرجت  بالبحر  �ألقوه  ملا  باأنهم  فاأخربهم  ف�شاألوه 
رموه  لو  باأنهم  و�أخربته  لل�شاطيء  و�أو�شلته  وغنما  ذهبا  و�أعطته 
كانت  �لتي  ثر�ء  �الأكرث  �أختها  الأنقذته  �ل�شاطيء  عن  �أبعد  مبكان 
�شتنقذه وتعطيه �آالف �لروؤو�ض من �لغنم وهي تفعل ذلك مع �جلميع 
�إىل  �جلميع  فانطلق  ي�شتمعون  �ملدينة  و�أهل  يحدثهم  �ملحتال  كان 

�لبحر و�ألقو� باأنف�شهم يف �لبحر 

)عليهم �لعو�ض(

و�شارت �ملدينة باأكملها ملكًا للمحتال.

فعال ما اأكرث املحتالني، وما اأكرث املغفلني

ما اأكرث املحتالني، وما اأكرث املغفلني



الإختالف نعمة
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مقتطفات لبع�ض الأن�سطة الإجتماعية املتميزة للعائالت ال�سورية يف مي�سي�ساغا خالل �سهر رم�سان 
الكرمي واأي�سًا �سور من �سالة عيد الفطر ال�سعيد يف ارينديل بارك وكل عام واأنتم باألف خري
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�شحفي� رويرتز

�إنها  �الأوروبي  �الحتاد  دولة ع�شو� يف   ١4 قالت   - )رويرتز(  برلني 
م�شتعدة لتوقيع �تفاقات مع �أملانيا الإعادة طالبي �للجوء �لذين جرى 
�شركاء  ال�شرت�شاء  جهد  �شياق  يف  �أملانيا  خارج  �شابقا  ت�شجيلهم 

�مل�شت�شارة �الأملانية �أجنيال مريكل يف �ئتالفها �حلاكم.

وت�شمنت وثيقة �أر�شلتها مريكل �إىل �شركائها، و�طلعت عليها رويرتز، 
مو�فقة ١4 دولة، كان بع�شها �أعلن معار�شته ل�شيا�شتها �ملنفتحة على 

�لالجئني، على �إعادة �ملهاجرين �إليها.

به  تلتزم  مل  و�لذي  �الأوروبي،  باالحتاد  �خلا�ض  دبلن  التفاق  ووفقا 
�ملوقعة عليه منذ قر�ر مريكل عام ٢0١5 فتح حدود  �لدول  غالبية 
باالحتاد  دولة  �أول  يف  بطلبه  �للجوء  طالب  يتقدم  �أن  يتعني  �أملانيا، 

ي�شل �إليها.

�الحتاد  مع  مو�جهتها  يف  �الأنفا�ض  اللتقاط  فر�شة  مريكل  وحتتاج 

�لد�خلية  وزير  زعيمه  هدد  بعدما  �لبافاري  �مل�شيحي  �الجتماعي 
بروك�شل،  يف  �الأوروبي  �الحتاد  لزعماء  قمة  قبل  زيهوفر،  هور�شت 
�لالجئني  بع�ض  وجه  يف  �لبالد  حدود  وغلق  مريكل  قر�ر  بتحدي 

و�ملهاجرين وهي خطوة من �شاأنها على �الأرجح �إ�شقاط حكومتها.

و�تفق زعماء �الحتاد �الأوروبي خالل قمتهم على �أخذ ح�ش�ض من 
�ملهاجرين على �أ�شا�ض طوعي و�إن�شاء مر�كز د�خل �الحتاد �الأوروبي 

للبت يف طلبات �للجوء.

ووفقا للوثيقة �لتي �طلعت عليها رويرتز �شيتم �إبر�م �تفاقات ثنائية 
جتعل عملية ترحيل �لالجئني، �لذين كانو� م�شجلني يف بلد�ن �أخرى، 

�أكرث فاعلية بدرجة كبرية.

وجاء يف �لوثيقة ”يف �للحظة �حلالية بلغت ن�شبة �لنجاح يف �إعادة 
توطني )�ملهاجرين( من �أملانيا وفقا التفاق دبلن ١5 يف �ملئة فقط من 
�لدول �الأع�شاء...  �إد�رية مع كثري من  �تفاقات  �حلاالت... �شنوقع 

الإ�شر�ع عملية �إعادة �لتوطني و�إز�لة �لعقبات“.

ومن بني �لدول �لتي قالت �إنها لن تعار�ض �إبر�م مثل هذه �التفاقات 
لتوزيع  خطة  �أي  عار�شت  كانت  دول  وهي  و�لت�شيك  وبولند�  �ملجر 

�لالجئني يف �لقارة �الأوروبية.

وفرن�شا  وفنلند�  و�إ�شتونيا  و�لدمنرك  بلجيكا  هي  �لدول  وباقي 
وليتو�نيا والتفيا ولوك�شمبورج وهولند� و�لربتغال و�ل�شويد.

اإعداد حممد فرج للن�شرة العربية - حترير اأحمد �شبحي 
خليفة

امل�شت�شارة الأملانية اأجنيال مريكل حت�شر م�ؤمترا �شحفيا 
بعد اجتماع مكتب احلزب الدميقراطي امل�شيحي الذي 
تتزعمه يف برلني . ت�ش�ير هانيبال هني�شكه - رويرتز.

مريكل تتفق على اإبرام اتفاقات لعودة الالجئني
مع 14 دولة اأوروبية

�شحفي� رويرتز
و�لبت يف بع�ض �لق�شايا ميكن �أن ي�شتغرق �شهور� �أو �شنو�ت.

و��شنطن )رويرتز( - قالت �حلكومة �الأمريكية �إن من حقها �حتجاز 
�حلدود  يعربون  وهم  عليهم  �لقب�ض  يلقى  �لذين  و�الأبناء  �الآباء 

بطريقة غري م�شروعة حلني �لبت يف ق�شاياهم.

ن قبل تف�شري ت�شوية ق�شائية تعود لعام ١997 على �أنها تلزم وز�رة 
�لبالد  دخلو�  �لذين  �ملهاجرين  �أبناء  عن  باالإفر�ج  �لد�خلي  �الأمن 

بطريقة غري قانونية بعد ٢0 يوما من �حتجازهم.

ملحكمة  ق�شائية  وثيقة  يف  قالو�  �لعدل  لوز�رة  تابعني  حمامني  لكن 
�شوى  خيار  �أمامهم  يعد  مل  �إنه  �جلمعة  يوم  كاليفورنيا  يف  جزئية 
�أمر  ب�شبب  وذلك  �لهجرة  ق�شايا  يف  �لبت  حلني  �الأبناء  �حتجاز 

ق�شائي �شدر يوم �لثالثاء يف ق�شية هجرة �أخرى.

ورفع �الحتاد �الأمريكي للحريات �ملدنية هذه �لق�شية يف �شان دييجو 
�شد �شيا�شة ”�لال ت�شاهل“ �لتي بد�أت �حلكومة تطبيقها يف �الآونة 
غري  بطريقة  �لقادمني  �ملهاجرين  �أ�شر  بتفريق  وتق�شي  �الأخرية 

م�شروعة حتى يت�شنى �حتجاز �الآباء الأي فرتة الزمة.

ومنذ بدء تطبيق �ل�شيا�شة يف مايو �أيار، د�أبت �حلكومة على تفريق 
�الأ�شر بعد �لقب�ض عليها. وهناك نحو �ألفي طفل حتت رعاية �حلكومة 

يف �لوقت �حلايل.

بالعدول  �ل�شهر  هذ�  تنفيذيا  �أمر�  تر�مب  دونالد  �لرئي�ض  و�أ�شدر 
دييجو  �شان  يف  �ل�شادر  �لق�شائي  �الأمر  و�ألزم  �ل�شيا�شة،  هذه  عن 
�حلكومة بالكف فور� عن �لف�شل بني �الآباء و�أبنائهم وق�شى ب�شرورة 

مل �شمل �الأ�شر خالل 30 يوما على �الأكرث.

”لن  �إنها  �جلمعة  يوم  �حلكومة  قالت  �لق�شائي،  �الأمر  �شوء  ويف 
تفرق �الأ�شر بل �شتحتجز �أفر�دها معا طيلة عملية �لبت يف �إجر�ء�ت 

�لهجرة“.

اإعداد يا�شمني ح�شني للن�شرة العربية
حترير اأمل اأب� ال�شع�د

اأمريكا تقول من حقها احتجاز اأ�سر املهاجرين
بطريقة غري م�سروعة

املجر تقول اإنها مل توقع 
اتفاقا مع اأملانيا لإعادة 

توطني املهاجرين

   اأ�شر مك�شيكية مهاجرة تتقدم بطلبات جل�ء على 
احلدود بني املك�شيك وال�ليات املتحدة

ت�ش�ير: خ��شيه ل�ي�س ج�نزالي�س - رويرتز
�شحفي� رويرتز

با�شم  �ملتحدث  بود�ب�شت )رويرتز( - قال زولتان كوفاك�ض 
�حلكومة �ملجرية يوم �ل�شبت �إن �حلكومة مل تربم �أي �تفاق 
�للجوء بعد ن�شر وثيقة للحكومة  �إعادة توطني طالبي  ب�شاأن 
�الأملانية ذكرت �أن �حلكومة �ملجرية كانت �شمن ١4 حكومة 

�أبدت ��شتعد�د� لذلك.

وقال ”مل يتم �لتو�شل �إىل مثل هذ� �التفاق“.

�ملجر  مهاجر  يدخل  �أن  �مل�شتحيل  ”من  كوفاك�ض  و�أ�شاف 
�الحتاد  يف  ع�شو  �أخرى  دولة  على  مر  قد  يكون  �أن  دون 

�الأوروبي“.

لدخول  بلد  �أول  جعلنا  �أملانيا  حاوت   ٢0١5 عام  ”يف  وتابع 
)�ملهاجرين( لكننا رف�شنا ذلك حينئذ“.

اإعداد حممد فرج للن�شرة العربية
حترير اأحمد ح�شن

ق�سايا اإن�سانية 
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�شحفي� رويرتز
زعماء  �شتينج  �لربيطاين  و�ملمثل  �ملغني  و�شف   - )رويرتز(  �أثينا 
�لعامل يوم �ل�شبت باأنهم ”�أ�شباه رجال وجبناء“ ب�شبب عدم قدرتهم 

على حل �أزمة �لالجئني.

وقال �شتينج �أمام جتمع نظمته منظمة �لعفو �لدولية يف �أثينا ”ن�شكر 
�لرب على وجود �ليونان الأنكم �أوجدمت �حلل“.

و�أ�شاف ”�أظهرمت كيف يكون �أ�شلوب معاملة �لالجئني يف �لوقت �لذي 
كان �آخرون يبنون �جلدر�ن وينتزعون �الأطفال من �أمهاتهم ويو�شعون 

يف �أقفا�ض. �أنتم تتعاملون بكرم وباإ�شفاق وتتحلون باللياقة“.

وتابع ”الأن من ُيطلق عليهم زعماوؤنا، وهم جمموعة بائ�شة من �أ�شباه 
�ليونان  تعلمنا  �أخرى  مرة   ... �حللول  يجدو�  و�جلبناء، مل  �لرجال 

كيف ميكن �أن نكون متح�شرين“.

�أو تلقو� منها �مل�شاعدة  ومر ما يقرب من مليون الجئ عرب �ليونان 
خالل عام ٢0١5 يف �لوقت �لذي كان هذ� �لبلد يو�جه �أزمة �قت�شادية 

طاحنة.

بع�شهم  عن  �الأ�شر  �أفر�د  ف�شل  �شيا�شة  �إن  لرويرتز  �شتينج  وقال 
”وح�شية“ و“همجية“.

�شيا�شة  عن  �الأربعاء  يوم  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ض  وتخلى 
�لواليات  بني  �حلدود  على  �آبائهم  عن  �ملهاجرين  �أطفال  لف�شل 
�ملتحدة و�ملك�شيك بعد تد�ول �شور ل�شغار يف �أقفا�ض مما �أثار غ�شبا 

يف �لد�خل و�خلارج.

اإعداد �شلمى جنم للن�شرة العربية - حترير اأحمد ح�شن

يف  �شتينج  ال��ري��ط��اين  امل��غ��ن��ي 
العف�  م��ن��ظ��م��ة  ن��ظ��م��ت��ه  جت��م��ع 
الي�نانية  العا�شمة  يف  الدولية 
اأث��ي��ن��ا ي����م ال�����ش��ب��ت - روي���رتز

املغني �ستينج 
يتهم زعماء العامل باجلنب 

لف�سلهم يف حل اأزمة الالجئني

�شحفي� رويرتز
 من �آيات ب�شمة

جدة )رويرتز( - و�شط �الحتفاء برفع �حلظر عن قيادة �ملر�أة 
لل�شيارة يف �ل�شعودية يوم �الأحد، عرب بع�ض �لرجال عن رف�شهم 
لهذ� �لتغيري �لذي يخ�شون �أن يقو�ض �لهوية �الإ�شالمية �ملحافظة 

للمملكة.

وقال و��شح �ملرزوقي وهو موظف حكومي متقاعد يف مدينة جدة 
�الإ�شالمي  �لدين  �شوف  �حنا  ”و�هلل  �الأحمر  �لبحر  على  �ملطلة 
حدنا يعني �حنا نكون �شابق الأو�ننا. كيف كانو� �أبهاتنا و�أجد�دنا، 

ما يف �لكالم هاد� )هذ�( �إنه �ملر�أة تقود �شيارة“.

و�أ�شار �إىل �أنه ن�شح �أزو�ج بناته �لثالثة بعدم �ل�شماح لزوجاتهم 
�شعبة،  حتكون  �لعملية؟.  حتكون  ”كيف  م�شيفا  بالقيادة، 
ي�شرت  ربنا  �الأول حيكون  �ل�شهر  يعني يف  �شعبة جد� ب�شر�حة. 

حقيقة“.

�ملر�أة، و�الأخري من نوعه يف  وكان �حلظر �ملفرو�ض على قيادة 
�لنظر  وجهة  بينها  من  وثقافية  دينية  باأ�شباب  مربر�  �لعامل، 
يف  و�لوقوع  �الختالط  على  �شت�شجع  �ملر�أة  قيادة  باأن  �لقائلة 

�خلطيئة.

�لكافية  بالفطنة  يتمتعن  ال  �لن�شاء  �إن  �لدين  رجال  �أحد  وقال 
للقيادة، بينما حذر �آخر من �أن �لن�شاء �لالئي يقدن �ل�شيار�ت 
و�إجناب  �الإجنابية  بال�شحة  تتعلق  ملخاطر  �أنف�شهن  يعر�شن 

�أطفال يعانون من م�شاكل �شحية.

رفع  �لعزيز  بن عبد  �شلمان  �مللك  �إعالن  �أ�شهر من  ت�شعة  وبعد 
�حلظر �ملفرو�ض على قيادة �ملر�أة لل�شيارة يف �إطار �إ�شالحات 
و��شعة لالقت�شاد تهدف �أي�شا �إىل �نفتاح �ملجتمع، مل تتبدد مثل 

تلك �الأفكار.
فقد �أبدى نحو ربع �ل�شعوديني �لذين ��شتطلعت �آر�وؤهم يف م�شح 
ثلث  وقال  �حلظر.  لرفع  معار�شتهم  �الأخرية  �الآونة  يف  �أجري 

هوؤالء �إنهم يخ�شون �أن تهدد هذه �خلطوة �لتقاليد �ملوروثة.
على  حملة  بعد  خ�شو�شا  نادرة،  تظل  �النتقاد�ت  �أن  غري 
و�ملثقفني  �لدين  رجال  من   30 نحو  �عتقال  �شملت  �ملعار�شني 
نا�شطني  ع�شرة  من  و�أكرث  �ملا�شي  �أيلول  �شبتمرب  يف  و�لن�شطاء 

مد�فعني عن حقوق �ملر�أة خالل �ل�شهر �ملا�شي.
ويقول موؤيدو �حلكومة �إن مثل تلك �الإجر�ء�ت �شرورية يف �لوقت 
بني  يو�زن  �شعبا  طريقا  ت�شلك  الأن  �ل�شلطات  فيه  ت�شعى  �لذي 

�الإ�شالحات �لتحررية و�لتقاليد �الجتماعية.
�لو�قع  يتقبلون  بد�أو�  �ملر�أة  قيادة  معار�شي  بع�ض  �أن  ويبدو 
�لقحطان  �لعزيز  وعبد  قي�ض  �لعم  �بني  تخوف  ورغم  �جلديد. 
من �آثار �لقر�ر، �إال �أن �أيا منهما ال يجروؤ على معار�شة �ملر�شوم 

�مللكي.
�حتياج  الأنها  موؤيد،  �ل�شخ�شي  �مل�شتوى  على  ”�أنا  قي�ض  وقال 
�شروري لبع�ض �لعائالت �للي ما عندها �أي �شخ�ض ي�شاعدهم... 
�شعوبة  فيه  �أن  فاأتوقع  و�لتقاليد  �لعاد�ت  مل�شتوى  بالن�شبة  �أما 

كبرية جد�“.
اإعداد عبد املنعم درار للن�شرة العربية 

 حترير اأحمد ح�شن

امراأة تق�د �شيارة بينما جنلها يف املقعد اخللفي يف جدة ي�م الأحد. ت�ش�ير: زهرة بن �شمرة - رويرتز

رجال �سعوديون ما زالوا يرف�سون قيادة املراأة لل�سيارة

اأخبار متنوعة
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اأقارب لعبي كرة قدم 
حما�سرين يف كهف 

تايالندي يقدمون القرابني 

ف�اكه وحل�ى وم�شروبات حمالة بال�شكر قدمها اأقارب 
لعبني نا�شئني يف فريق كرة قدم حما�شر يف كهف غمرته 
املياه يف تايالند ت�شرعا لالأرواح التي ي�ؤمن البع�س باأنها 

حتمي الكهف والغابة . ت�ش�ير: رويرتز

من  قر�بني   - )رويرتز(  )تايالند(  ر�ي  ت�شيانغ  رويرتز-  �شحفيو 
�لثالثاء  يوم  قدمها  بال�شكر..  حمالة  وم�شروبات  وحلوى  فو�كه 
نا�شئني يف فريق كرة قدم حما�شر يف كهف غمرته  �أقارب العبني 
باأنها  �لبع�ض  يوؤمن  �لتي  لالأرو�ح  ت�شرعا  وذلك  تايالند  يف  �ملياه 

حتمي �لكهف و�لغابة.

�إنقاذ  فرق  �لكهوف  يتفقدون  مغامرون  �شاعد  �الأثناء،  تلك  ويف 
ع�شكرية يف ثالث �أيام عملية �لبحث عنهم.

ومدربهم  عاما  و١6   ١١ بني  �أعمارهم  ترت�وح  �شبيا   ١٢ وحو�شر 
�لبالغ من �لعمر ٢5 عاما يف �لكهف يوم �ل�شبت بعد �أن غمرته �أمطار 

غزيرة يف غابة باإقليم ت�شيانغ ر�ي يف �شمال �لبالد.

�لكهف  مدخل  قرب  �الأر�ض  على  �لقر�بني  �لالعبني  �أقارب  وو�شع 
ت�شرعا لالأرو�ح.

�لكهوف ع�شرة كيلومرت�ت د�خل �جلبل ويعتقد عمال  ومتتد �شبكة 
�الإنقاذ �أن �ل�شبية حما�شرون يف �إحدى غرف �شبكة �لكهوف لكن 

جهود �لبحث عنهم تعطلت ب�شبب �رتفاع من�شوب �ملياه.

”ينبغي  لرويرتز  �الإقليم  حاكم  �و�شوتاناكورن  ناروجن�شاك  وقال 
�أن نعرث على �الأطفال �ليوم. يحدونا �الأمل �أنهم �أحياء يف مكان ما 

هناك“.

وذكر مكتب �ملو�رد �لطبيعية و�ل�شيا�شة �لبيئية و�لتخطيط يف تايالند 
�أن �لكهف ويعرف با�شم تام لو�جن عادة ما يكون مغلقا خالل مو�شم 

�الأمطار بني مايو �أيار و�أكتوبر ت�شرين �الأول.

كما حتذر الفتة قرب مدخل �لكهف �لزو�ر من �أنه عر�شة لل�شيول يف 
�لفرتة بني يوليو متوز و�أكتوبر ت�شرين �الأول.

�إقليم  يف  يقع  �لذي  لو�جن  تام  كهوف  موقع  تو�شح  خريطة  نرفق 
ت�شياجن ر�ي �ل�شمايل يف تايالند.

رويرتز: �إعد�د لبنى �شربي للن�شرة �لعربية- حترير يا�شمني ح�شني

حكم �سابق يبني متحفا ي�سم 800 كرة قدم
�شحفي� رويرتز

كرة  على  يح�شل  طفل  كل  ي�شعر   - )رويرتز(  )رو�شيا(  �شوت�شي 
ميخائيل  �ل�شابق  �لرو�شي  �حلكم  لكن  كبرية  ب�شعادة  جديدة 
كو�شيليف �أخذ هذ� �الح�شا�ض �إىل مدى بعيد و�شرع يف جمع ت�شكيلة 

ت�شم 800 كرة قدم.

�لكر�ت  ي�شم عدد� �شخما من  كو�شيليف )57 عاما( متحفا  �شيد 
يف  �الأغنام  جلود  من  �مل�شنوعة  �لكر�ت  منذ  باللعبة  ظهرت  �لتي 
نهائيات  يف  �مل�شتخدمة  �حلديثة  �الأنو�ع  وحتى  ع�شر  �لتا�شع  �لقرن 

كاأ�ض �لعامل ومباريات نهائي دوري �أبطال �أوروبا.

�ملدن  �إحدى  وهي  �شوت�شي  مبدينة  ت�شريحات  يف  �لرجل  وقال 
”ال يوجد متحف منفرد  �لعامل �حلالية  لنهائيات كاأ�ض  �مل�شت�شيفة 

�آخر يخ�ض كرة �لقدم باأي مكان بالعامل“.

و�أ�شاف ”هذ� غريب الأن �لكرة هي جوهر �للعبة. وعندما ال توجد 
)كري�شتيانو(  وال  بيليه  ظهر  ما  �لكرة  فلوال  للعب.  جمال  ال  كرة 

رونالدو وال )ليونيل( مي�شي“.

وقال �لرجل �لذي يجمع �لكر�ت منذ 30 عاما �إن �لكثري من مقتنياته 
قيمة الأنها نادرة لكنه �أو�شح �أن �لكر�ت �لتي يف�شلها �أكرث هي تلك 

�لتي ترتبط بق�ش�ض حمددة.

وكانت و�حدة من �ملقتنيات كرة من نهائي دوري �أبطال �أوروبا بني 
مان�ش�شرت يونايتد وت�شيل�شي �لتي �أقيمت يف مو�شكو عام ٢008 وكانت 

�ملرة �الأوىل �لتي ت�شت�شيف فيها مو�شكو مبار�ة �أوروبية كبرية.

وميلك �لرجل �شيئا فريد� �آخر ...�إنها كرة �شنعت خ�شي�شا من �أجل 
كاأ�ض �لعامل لل�شيد�ت يف عام ٢003 �لتي كانت مقررة يف �ل�شني قبل 

نقلها للواليات �ملتحدة عقب تف�شي وباء �شارز.

�لتغيري�ت  للزو�ر متابعة  يتيح  �لرجل يف فتح متحف تفاعلي  وياأمل 
�لتي طر�أت على ت�شميم كرة �لقدم خالل �لعقود �ملا�شية.

رويرتز : اإعداد معاذ عبد العزيز للن�شرة العربية 
حترير اأ�شرف حامد

�سدمة بني الأملان بعد اخلروج من كاأ�ض العامل
ومطالب بتغيري �سامل

�شحفي� رويرتز

بال�شدمة  �شعورهم  عن  �الأملان  �مل�شجعون  عرب   - )رويرتز(  برلني 
و�حلزن �ل�شديد بعد خروج منتخب بالدهم من �لدور �الأول لنهائيات 

كاأ�ض �لعامل لكرة �لقدم للمرة �الأوىل منذ 80 عاما.

وكتبت �شحيفة بيلد و��شعة �النت�شار كلمة ”خروج“ يف موقعها على 
�الإنرتنت بعد خ�شارة حامل �للقب ٢-�شفر �أمام كوريا �جلنوبية يوم 

�الأربعاء، وو�شفت �ملبار�ة باأنها كابو�ض.

ف�شيحة  �أكرب  �إنها  �أف�شل من ذلك.  ن�شتحق  ”مل  �ل�شحيفة  وقالت 
يف كرة �لقدم �الأملانية. �خل�شارة ٢-�شفر هي �لنهاية �ملحرجة لدور 

جمموعات كارثي“.

�أجنيال مريكل عن  �الأملانية  �مل�شت�شارة  لها بربلني، عربت  لقاء  ويف 
خيبة �أملها بعد �خلروج �ملبكر.

ويف غرب برلني حيث ينت�شر �مل�شجعون يف �لعادة، �شاد هدوء م�شوب 
لقم�شان  �ملرتدين  �مل�شجعني  وجوه  على  �لتجهم  وغلب  باحلزن. 
منتخب بالدهم وهم يخرجون ببطء وهدوء من �ملقاهي و�حلانات.

عند  جتمعو�  �لذين  �مل�شجعني  �آالف  بني  بال�شدمة  �شعور  و�نت�شر 
ن�شب بو�بة بر�ندبرج ملتابعة �ملبار�ة. و�نفجر بع�شهم بالبكاء.

ير�م  ما  على  �الأمور  ت�شر  ”مل  روبرت  ويدعى  �مل�شجعني  �أحد  وقال 
منذ �لبد�ية. �ملبار�ة �الأوىل مل تكن جيدة و�لثانية كذلك وال جمال 

حتى للحديث عما جرى �ليوم“.

و�أ�شاف قائال ”ن�شتحق �خل�شارة. وينبغي �لقيام بتغيري �الآن“.

�إنه  زد.دي.�إف  ملحطة  �الأملاين  �ملنتخب  مدرب  لوف  يو�خيم  وقال 
�شيجيب قريبا على �ل�شوؤ�ل ب�شاأن م�شتقبله مع �ملنتخب.

وقال يو�خيم ”�إنني حمبط للغاية. و�أحتاج ل�شاعات ال�شتيعاب ذلك“.

وو�شفت �شحيفة دي فيلت �أد�ء �أملانيا باأنه ”خمز“. وقالت �ل�شحيفة 
”باأد�ء �شعيف يفتقر للروؤية و�ل�شغف ��شتحق �لفريق �خل�شارة �أمام 

كوريا �جلنوبية“.

تتكرر  مل  �شوت�شي  ”معجزة  تويرت  على  �لريا�شة  وز�رة  وكتبت 
�لريا�شة حزينة مثلكم  �ليوم. خرجنا من دور �ملجموعات، ووز�رة 

جميعا“.

وقال �الإعالمي �الأملاين �ل�شاخر يان بومرمان على تويرت ”يف كاأ�ض 
�إيطاليا  مع  م�شرتكا  �أوروبيا  فريقا  �أملانيا  �شت�شكل  �ملقبلة  �لعامل 
وكرو�تيا  و�ل�شويد  و�لدمنرك  وبولند�  وهولند�  و�لربتغال  وفرن�شا 

و�إ�شبانيا و�شنكون بطل �لعامل بعد ذلك �إىل �الأبد“.

رويرتز : �إعد�د معاذ عبد �لعزيز للن�شرة �لعربية - حترير ��شرف 
حامد

م�شجع�ن اأملان يتابع�ن يف برلني مباراة بالدهم اأمام 
ك�ريا اجلن�بية يف مناف�شات املجم�عة ال�شاد�شة بكاأ�س 

العامل لكرة القدم  ت�ش�ير: هانيبال هن�شكه - رويرتز

نافذة على كاأ�ض العامل



11 Newspaper

�شحفيو رويرتز

متديد  �لثالثاء  يوم  �لقدم  لكرة  �ل�شعودي  �الحتاد  �أعلن   - رويرتز 
عقد �ملدرب خو�ن �أنطونيو بيتزي حتى نهاية كاأ�ض �آ�شيا ٢0١9 بعد 
�لعامل يف  كاأ�ض  �لفوز على م�شر يف ختام م�شريته يف  �شاعات من 

رو�شيا.

وقال �الحتاد �ل�شعودي يف ح�شابه على تويرت �إن بيتزي �شي�شتمر مع 
�ملنتخب حتى يخو�ض كاأ�ض �آ�شيا يف �الإمار�ت و�لتي تقام من 5 يناير 

كانون �لثاين وحتى مطلع فرب�ير �شباط.

و�أ�شاف �الحتاد ”�شيتم �التفاق مع �ملدرب بيتزي على �إجر�ء بع�ض 
�لتغيري�ت يف جهازه �لفني وذلك بعد در��شة وتقييم م�شاركة �ملنتخب 

يف نهائيات كاأ�ض �لعامل“.

رو�شيا  �أمام  5-�شفر  �لعامل  كاأ�ض  �فتتاح  يف  �ل�شعودية  وخ�شرت 
�شاحبة �الأر�ض بعد عر�ض متو��شع ثم تعرثت ١-�شفر ب�شعوبة �أمام 
�أوروجو�ي، بطلة �لعامل مرتني، قبل �أن حتول تاأخرها بهدف �إىل فوز 
٢-١ على م�شر بف�شل هدف يف �لوقت �ملحت�شب بدل �ل�شائع يوم 

�الثنني.

وتقدمت �ل�شعودية بذلك �إىل �ملركز �لثالث يف �ملجموعة �الأوىل ورغم 

�لثالث يف خم�ض م�شاركات  �خلروج �ملبكر فاإنها �شجلت �نت�شارها 
بالبطولة بعدما جاء �أول فوزين يف �لظهور �الأول يف ١994.

وحت�شن �أد�ء �ل�شعودية كثري� يف �جلولتني �لثانية و�لثالثة بعد �لبد�ية 
�لكارثية �أمام �أ�شحاب �الأر�ض يف كاأ�ض �لعامل.

وكان بيتزي، �ملولود يف �الأرجنتني لكنه �ختار متثيل منتخب �إ�شبانيا، 
�إقالة  بعد  �ملا�شي  �لثاين  ت�شرين  نوفمرب  �ل�شعودية يف  تدريب  توىل 

�الأرجنتيني �إدجاردو باو�شا قبل �أ�شهر من �نطالق كاأ�ض �لعامل.

تدريب  بيتزي  يتوىل  �أن  على  ين�ض  �لطرفني  بني  �التفاق  وكان 
�ل�شعودية حتى نهاية م�شو�ر �ملنتخب يف كاأ�ض �لعامل.

بات  �أنه  على م�شر،  �لفوز  بعد  �أدرك، خا�شة  بيتزي  �أن  يبدو  لكن 
ميلك فر�شة كبرية يف �ال�شتمر�ر يف من�شبه حتى نهاية كاأ�ض �آ�شيا 

على �الأقل.

يوم  �لريا�ض  �إىل  �لعودة  وقبل  رو�شيا  يف  لل�شحفيني  بيتزي  وقال 
�لثالثاء ”�شين�شب تركيزنا على كاأ�ض �آ�شيا و�أنا متاأكد بن�شبة ١00 
باملئة �أن �لفريق �شيو��شل �لتطور يف �الأ�شهر �ل�شتة �ملقبلة و�شيكون 
للفوز  هناك  �إىل  و�لذهاب  �مل�شتويات  �أعلى  مع  �لتناف�ض  بو�شعه 

بالكاأ�ض“.

و�شبق لل�شعودية �إحر�ز لقب كاأ�ض �آ�شيا ثالث مر�ت �آخرها يف ١996 
ولو جنح بيتزي يف �لتتويج باللقب �لقاري فمن �ملوؤكد �أنه �شي�شمن 

متديد �لتعاقد لفرتة �أطول.

رويرتز : تغطية �شحفية: اأ�شامة خريي للن�شرة العربية

ال�سعودية تكافئ املدرب بيتزي بعقد جديد حتى كاأ�ض اآ�سيا 2019

خ�ان اأنط�ني� بيتزي مدرب منتخب ال�شع�دية يتحدث 
ل��شائل الإعالم بعد مباراة منتخب ال�شع�دية اأمام نظريه 

امل�شري يف بط�لة كاأ�س العامل يف ف�جل�جراد 
 ت�ش�ير: جي�ش�ن كايرندوف - رويرتز

�شحفي� رويرتز
�إجر�ء�ت  ��شتكمل  �أنه  �الإيطايل  �إنرتنا�شيونايل  �أعلن   - )رويرتز( 
�لتعاقد مع ر�ديا ناينجوالن العب و�شط بلجيكا �ل�شابق من مناف�شه 
فريق روما ملدة �أربع �شنو�ت مقابل 38 مليون يورو )44.30 مليون 

دوالر( يوم �لثالثاء.
من  ��شتبعاده  عقب  �لدويل  �للعب  �عتزل  �لذي  ناينجوالن،  و�شجل 
ت�شكيلة بلجيكا يف كاأ�ض �لعامل �جلارية، 33 هدفا يف ٢03 مباريات 

مع روما يف كل �مل�شابقات منذ �النتقال �إىل �لنادي يف ٢0١4.
قبل  �إىل  �لعا�شمة  نادي  و�شول  �أ�شباب  �أهم  من  ناينجوالن  وكان 

نهائي دوري �أبطال �أوروبا �ملو�شم �ملا�شي.
�ملدير  �أو�شيليو  بيريو  وقال  �لتعاقد  �إمتام  �إنرتنا�شيونايل  و�أكد 
�إ�شافة  �شيمثل  �لبلجيكي  ”�لالعب  الإنرتنا�شيونايل  �لريا�شي 
خا�شة  �حل�شم  على  قدرته  د�ئما  و�أثبت  مهم  العب  �إنه  �شخمة.. 

خالل �شنو�ت وجوده يف روما“.
و�أكد روما �أن �التفاق ت�شمن بند� مينح �لنادي مبلغا �إ�شافيا لو غادر 
ناينجوالن �إنرتنا�شيونايل يف �مل�شتقبل �إذ �شينال �لنادي ١0 باملئة من 

قيمة �نتقاله وبحد �أق�شى يح�شل على مليوين يورو.
قيادة  حتت  �أخرى  مرة  عاما   30 عمره  �لبالغ  �لالعب  و�شيلعب 

لوت�شيانو �شباليتي مدربه �ل�شابق يف روما.
�ملا�شي  �ملو�شم  �لدوري  يف  �لر�بع  �ملركز  �إنرتنا�شيونايل  و�حتل 

و�شيلعب يف دوري �الأبطال الأول مرة يف �شتة مو��شم.
ويف �ملقابل �نتقل د�فيدي �شانتون مد�فع �إيطاليا �إىل روما قادما من 

�إنرتنا�شيونايل بعقد الأربع �شنو�ت مقابل 9.5 مليون يورو.
ثماين  يف  �شارك  و�لذي  عاما،   ٢7 عمره  �لبالغ  �لالعب  وخا�ض 
مباريات دولية، ١١0 مباريات مع �إنرتنا�شيونايل على مد�ر فرتتني.

وقال �شانتون ملوقع روما على �الإنرتنت ”ال ميكنني �النتظار حتى �أبد�أ 
و�أظهر للجميع ما ميكنني فعله“.

و�أ�شاف ”�لقدوم �إىل روما يعني �لكثري بالن�شبة يل وكنت �أريد حقا 
هذ� �النتقال و�لوجود هنا مينحني د�فعا كبري�“.

كما تعاقد روما مع نيكولو ز�نيولو العب �لو�شط �لبالغ عمره ١8 عاما 
من �إنرتنا�شيونايل بعقد خلم�ض �شنو�ت.

اإعداد اأ�شامة خريي للن�شرة العربية

اإنرتنا�سيونايل
ي�سم ناينجولن 

من روما مقابل 

44 مليون دولر
من يان رين�شوم

كاز�ن )رو�شيا( )رويرتز( - ودعت �أملانيا حاملة �للقب كاأ�ض �لعامل 
لكرة �لقدم يف رو�شيا من �لدور �الأول للمرة �الأوىل خالل 80 عاما 
بعد هزمية مفاجئة ٢-�شفر �أمام كوريا �جلنوبية يف �لوقت �ملحت�شب 

بدل �ل�شائع يوم �الأربعاء.
ورغم �حتياج �أملانيا للفوز بد� �لفريق عاجز� عن �لت�شجيل يف ��شتاد 
بل  �لرب�زيل  يف  �شنو�ت  �أربع  قبل  حققه  �لذي  �للقب  ليفقد  كاز�ن 

و�أنهى �ملجموعة يف �ملركز �الأخري.
كيم  �أحرز  �ألف متفرج  نحو 4٢  �أمام  �ملتوترة  �الأخرية  �لدقائق  ويف 
فريق  م�شرية  لينهيا  هدفني  هيوجن-مني  �شون  و�لقائد  جون  يوجن 

�ملدرب يو�خيم لوف بالبطولة يف �لوقت �ملحت�شب بدل �ل�شائع.
و�أنهى حامل �للقب �لدور �الأول يف �ملركز �الأخري باملجموعة �ل�شاد�شة 

بثالث نقاط متاأخر� بفارق �الأهد�ف عن كوريا.
ودخلت �أملانيا، �لتي فازت باللقب �أربع مر�ت وحلت يف �ملركز �لثاين 

مثلها، �لن�شخة �حلالية برت�شيحات كبرية لالحتفاظ بلقبها.
يف  ف�شلت  حيث  نادر  �خفاق  عقب  �لبطولة  ودعت  ذلك  من  وبدال 
�أمام  ١-�شفر  مفاجيء  ب�شكل  وخ�شرت  �لكوري  �لدفاع  �خرت�ق 

�ملك�شيك يف �جلولة �الأوىل.
رويرتز : اإعداد اأحمد اخل�شاب للن�شرة العربية - حترير ا�شرف حامد

كاأ�ض  يودع  اللقب  حامل 
ال���ع���امل ب��ع��د خ�����س��ارة 
خم����زي����ة م����ن ك���وري���ا 

نافذة على كاأ�ض العامل
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وزنه  �إنقا�ض  �إىل  ي�شعى  منا  �لعديد  �ل�شيف،  ف�شل  قدوم  مع 
طعامنا  باختيار  نقوم  �أن  علينا  لهذ�  ور�شاقته.  مبظهره  و�الهتمام 
�أجل �الكتفاء بال�شعر�ت �حلر�رية �ملنا�شبة ل�شحة  ب�شكل ذكي من 

�جل�شم و�لتي ت�شاعد على ترطيبه يف موجات �حلر �ل�شيفية.
يعترب �ملاء من �أكرث �مل�شروبات �لتي يلجاأ �إليها �ل�شخ�ض عند �شعوره 
بالعط�ض، وتزد�د هذه �حلاجة مع �رتفاع درجات �حلر�رة يف ف�شل 
�أن  وخا�شًة  �جلفاف  من  �جل�شم  ملنع  طبيعي  �شعور  هذ�  �ل�شيف. 
هذه  وتختلف  �ملاء،  من   %50 من  �أكرث  من  مكون  �الإن�شان  ج�شم 

�لن�شبة ح�شب عمر �ل�شخ�ض، وزنه، وحالته �ل�شحية.

:Dehydration التجفاف
هو عملية فقد�ن �جل�شم كمية من �ل�شو�ئل كما يخ�شر معها كمية من 
�الأمالح مقابل �لكمية �مل�شتهلكة، ما ينتج عن ذلك تو�زن �شلبي يوؤدي 
�لن�شاط �جل�شماين  �أن  �ملوت. كما  �إىل  يوؤدي  �إىل جفاف �شديد قد 
�لز�ئد، وخا�شًة يف ظروف بيئية ت�شودها �حلر�رة �ملرتفعة و�لرطوبة 

�لعالية، ي�شبب فقد�ن كميات كبرية من �ملاء عن طريق �لتعرق.

 :Hydration ترطيب اجل�شم
�ملاء  كمية  على  تبقي وحتافظ  للتجفاف حيث  �لعك�شية  �لعملية  هو 
بوظائفها  قيامها  على  �خلاليا  ي�شاعد  مما  �جل�شم  خاليا  د�خل 
�حليوية، كما ت�شاعد على جتديد مادة �لـCollagen �لكوالجني 

وهي �ملادة �مل�شوؤولة عن ن�شارة �لب�شرة وحيويتها.
�جل�شم  ترطيب  بني  �لوطيدة  �لعالقة  علمية  در��شات  عدة  �ثبتت 
�لدر��شات  وجد خالل هذه  وزن �شحي.  على  للحفاظ  �ملاء  و�شرب 
�أن �الأ�شخا�ض �لذين �أج�شامهم يف حالة ترطيب غري كافية كان لهم 
60 % كن�شبة مئوية لي�شنفو� بالبد�نة، ويعود ذلك �إىل نوعية �لطعام 
باملاء   �لغنية  يتناولوها. كمثال على ذلك �الأطعمة  �لتي  و�مل�شروبات 
بينما  �حلر�رية،  بال�شعر�ت  قليلة  تكون   Water-Rich Food
Fat-Rich Food حتتوي على �لقليل  �الأطعمة �لغنية بالدهون  

من �ملاء وتكون كثرية �ل�شعر�ت �حلر�رية.
بناًء على ذلك، �ليكم بعد �الأطعمة �ل�شحية �لتي تعمل على ترطيب 

�جل�شم خالل ف�شل �ل�شيف وت�شاعد على خ�شارة �لوزن:

على  تعمل   %  96 باملاء  �لغنية  �خل�شر�و�ت  �أكرث  من  اخليار:   •
بال�شبع،  �شعور  يعطي  مما  باالألياف  غني  �أنه  كما  �جل�شم،  ترطيب 
�لكربيت   Sulfur و�لـ  �ل�شليكون   Silicon بالـ   غناه  عن  عد� 

فيمكن �عتباره وجبة خفيفة �شحية ت�شاعد على حرق �لدهون.
و�ألياف مفيدة  و�أمالح معدنية  فيتامينات  اخل�س: يحتوي على   •
�أنه  كما  �لوزن،  �إنقا�ض  على  وت�شاعد  بال�شبع  �شعور  تعطي  للج�شم 
يحتوي على 96 % من �ملاء فيعمل على ترطيب �جل�شم يف موجات 

�حلر.
 • البطيخ: يعترب من �لفاكهة �ل�شيفية �لتي ت�شاعد على �إنقا�ض 
وذلك  �لد�خلية،  حر�رته  وخف�ض  �جل�شم  وترطيب  �لز�ئد  �لوزن 
بال�شعر�ت  قليل  �أنه  كما   %  9٢ �ملاء  من  عالية  ن�شبة  على  الحتو�ئه 

�حلر�رية. 
�لدهون  حرق  على  قدرًة  �لفاكهة  �أكرث  من  الأحمر:  الت�ت   •
 Cellulite من   �لتخل�ض  على  ي�شاعد  �جل�شم،  يف  �ملرت�كمة 

�ل�شيلوليت كما �أنه قليل بال�شعر�ت �حلر�رية وغني باملاء.
 • التفاح: يعترب من �أهم �أنو�ع �لفاكهة يف �الأنظمة �لغذ�ئية، فعدة 
�لدهون  حرق  على  ي�شاعد  يوميًا  تفاحة  تناول  �أن  �ثبتت  در��شات 
و�إنقا�ض �لوزن وذلك الحتو�ئه على �ألياف �لـPectin )بكتني(، كما 
�أنه يحتوي على عدة فيتامينات ومعادن �شرورية للج�شم، عد� عن 

غناه باملاء 87 %. 
علينا �أال نن�شى �أهمية �شرب �ملاء مبا يعادل ١-5.١ liter �أي 9-8 
من  يعاين  ملن  خا�شًة  دفعات،  عدة  وعلى  �لو�حد  �ليوم  يف  كوب 
�أمر��ض �لقلب و�ل�شر�يني و�شغط �لدم و�آالم �ملفا�شل و�أوجاع �لر�أ�ض 

و�أمر��ض �لكبد و�لكالوي، و�له�شم، و�أمر��ض �لقولون �لع�شبي.
وبعد  خالل،  قبل،  �ملاء  �شرب  �شرورة  �لريا�شة  ملمار�شي  �أي�شًا 
يف  و�الأمالح  �ملاء  من  خ�شروه  عما  للتعوي�ض  �لريا�شية،  �لتمارين 

عملية �لتعرق. 
يعاين �لبع�ض من �شعوبة يف �لتذكر ب�شرب �ملاء �أو ال ت�شتهويه طعمته، 
لهذ� ميكن و�شع �شر�ئح من �خليار �أو �حلام�ض يف  liter لرت من 

�ملاء و�الحتفاظ به و�إبقائه بقربهم. كما ميكن و�شع �شر�ئح �لتفاح 
وعود من �لقرفة الإعطاء طعم للماء.

��شتقالب �جل�شم حلرق  �مل�شروبات على حتفيز  ت�شاعد بع�ض هذه 
Detox ديتوك�ض  �لدهون وتخلي�ض �جل�شم من �ل�شموم بعملية �لـ 

وهو ما �شنتحدث عنه يف �لعدد �ملقبل.

ر�شيق  بج�شم  و�لتمتع  �لوزن  الإنقا�ض  فر�شًة  �ل�شيف  ف�شل  لنعترب 
و�ل�شحية  �ملرطبة  �الأطعمة  بتناول  �حلر  موجات  وتفادي  و�شحي 
�ملختلفة  �لغذ�ئية  �حتياجاته  �شخ�ض  لكل  �أن  ومبا  �ملاء.  و�شرب 
لهذ� على كل �شخ�ض  �ل�شحية، وزنه، وعمره،  �إعتمادً� على حالته 
�لنظام  نوع  ملعرفة  �لغذ�ئية  و�ملعاجلة  �لتغذية  �أخ�شائي  ��شت�شارة 
�لغذ�ئي �خلا�ض حلالته �لفردية وكمية �حل�ش�ض �لغذ�ئية �ملنا�شبة 

له للح�شول على �لنتائج �ملطلوبة.
ريتا �شم�ئيل 

ماج�شتري يف التغذية واملعاجلة الغذائية 
Facebook:  r.s_nutritionista
Instagram:  r.s_nutritionista
Rita.n.samuel@hotmail.com

كيف ي�ساعدك ترطيب اجل�سم على اإنقا�ض الوزن يف ف�سل ال�سيف!
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�لكثري  �أبطل  حيث  �الإ�شالم،  ظل  يف  و��شع  ب�شكل  �ملر�أة  دور  ظهر 
من  �لعديد  يف  دورً�  �أّدت  فقد  حريتها،  من  حتد  �لتي  �لعاد�ت  من 
جو�نب �حلياة �ل�شيا�شية و�الجتماعية و�لثقافية و�القت�شادية. ويف 
�ملر�أة  متتعت  �الإ�شالمية،  �لعربية  �لدولة  من  كجزء  �ل�شام،  بالد 
تلقبت  �أنها  �لتاريخية  �لرو�يات  �أثبتت  فقد  �الحرت�م،  يف  مبكانتها 
�لكل،  و�شت  �ل�شام،  �شت  ومنها  �ملكانة،  تلك  تعك�ض  باألقاب عديدة 
دم�شق  ويف  و�لتزكية.  �لفخر  باب  من  وهي  �إلخ،  �خللق..  و�شت 
خا�شة، مار�شت �ملر�أة دورها يف جو�نب �حلياة كافة، ومنها �جلانب 
�لعلمي �لذي برز بظهور عدد كبري من �لن�شاء يف ميد�ن �لت�شوف، 
حيث �تخذت هوؤالء �ملت�شوفات بيوتهن يف �لربط و�خلانقاهات، وقد 

حظيت هوؤالء �لن�شوة باهتمام �ملوؤرخني يف ترجمتهن.
و�لزهد  �لت�شوف  �شبيل  �شلكت  قد  دم�شق  يف  �ملر�أة  كانت  و�إذ� 
جانب  من  كانت  فاإنها  �حلياة،  لهذه  �ختيارها  خالل  من  و�لعبادة 
باأعمال  بقيامها  و�لزهد،  �لت�شوف  د�ئرة  تو�شيع  �آخر �شجعت غلى 
�لرب و�لتقوى �لتي تخدم هذ� �جلانب.. فمثاًل: هذه �خلاتون ع�شمت 
قد بنت يف دم�شق م�شجدً� ومدر�شة ورباطًا لل�شوفية، ووقفتهما على 
�شاكنيها. ويف �شنة 650هـ بنت فاطمة �الأيوبية بنت �مللك �لعادل بكر 
�أيوب رباطًا وم�شّلى يف دم�شق للفقري�ت. ويف �لع�شر �ململوكي  بن 
��شتمر �ن�شر�ف بع�ض �لن�شاء �إىل �لت�شوف حتى تلقنب بال�شيخات، 

و�حتذن �لزو�يا و�خلانقاهات �أماكن لل�شكن.
�أما �مليد�ن �الأهم �لذي كانت متار�ض فيه �ملر�أة ن�شاطها �لتعليمي، 
�ملر�أة يف  �إىل حرية  تعّلمًا وتعليمًا، وهذه �حلال ت�شري  �مل�شجد،  فهو 

�بن  ذكره  ما  ننقل  �حلالتني:  هاتني  على  للداللة  �ملعرفة،  ممار�شة 
�حلديث  �شمعت  )�إنها  بقوله:  خاتون  لزمرد  ترجمته  يف  ع�شاكر 
عن �لفقيه �أبي �حل�شن بن قي�ض( و�لر�جح �أن هذ� �ل�شماع كان يف 
�أما  �الإ�شالمية.  للمعرفة  �الأوىل  �ل�شاحة  هو  �مل�شجد  لكون  �مل�شجد، 
فقد  للحديث،  �شيخة  �أو  فقيهة  ب�شفتها  �مل�شاجد  يف  �ملر�أة  ن�شاط 
روي �أن زينب بنت ح�شني، ��شتمع �إليها �ملئات من �لطلبة و�ملحدثني 
يف دم�شق و�لو�فدين �إليها. كذلك كان حال زينب بنت �لكمال �لتي 

�شكنت �جلامع �الأموي، و�شمع �إليها �لكثري من �أهل �لعلم. 
من �أهم �الأمثلة على �إ�شهام �ملر�أة يف عمارة �مل�شاجد:

جامع �ملارد�نية )�ملدر�شة �ملارد�نية �حلنفية(: �أن�شاأتها عزيزة �أخ�شا 
خاتون بنت �مللك قطب �لدين �شاحب ماردين، وزوجة �مللك �ملعظم 
عي�شى �الأيوبي �شنة 6١0هـ . �ختلفت ت�شميتها فهي عند �بن طولون 

جامع �ملارد�نية. دفن فيها �أ�شنك �بن �أزدمر �شنة 8١6هـ.
حتى  مكة  يف  مقيمة  وبقيت  حجت  �أنها  يقال  خاتون  عزيزة  �أما 
�فتقرت ومل يبقى معها �شيء من �ملال و�شارت ت�شقي �ملاء فمر بها 
من كان يعرفها وهي بدم�شق، فلما ر�آها على هذه �حلالة �أخرب من 
�إليها،  و�أر�شله  �ملال  من  �شيئًا  لها  فجمع  �أوقافها،  على  متوليًا  كان 
فقالت: �أي �شيء هذ�، فقالو�: هذ� وقفك، فقالت: �لذي خرجت عنه 

هلل ال �أعد �إليه �أبدً�.
�شفاتها �ملعمارية: بقي هذ� �جلامع �شقف بجملون قرميدي وبجانبه 
�لرتبة،  قبة  منه  �ل�شرقي  �لق�شم  وفوق  �الأيوبي،  �لطر�ز  على  مئذنة 
�لطبقة  طبقتني.  ذ�ت  رقبة  �إىل  ت�شتند  مرتفعة  مدببة  مل�شاء  وهي 

�ل�شفلية مثمنة �الأ�شالع تتناوب فيها �أربع نو�فذ مقو�شنة تو�أم �شمن 
قو�ض، و�أربعة نو�فذ �شماء مقو�شنة. وتتاألف �لطبقة �لعلوية من �شتة 
ع�شر �شلعًا تتناوب فيها ثمانية نو�فذ وثمانية حماريب ب�شدفات ذ�ت 
�ملئذنة  �أما  �لطبيعية.  �لعو�مل  بفعل  بع�شها  تاآكل  وقد  ت�شعة حزوز، 
فهي ذ�ت جذع مربع ب�شيط ومتق�شف يف عمارته �شخم يف حميطه، 
خ�شبية  مظلة  تغطيها  بارزة  ومربعة  وحيدة  خ�شبية  �شرفة  تعلوها 
متّوجة بقمة حجرية على �شكل خوذة. يوجد فيها حرم برو�ق و�حد 
به �شباكان قبليان مطالن على حو�ض زر�عة على حافة نهر ثور� و�إىل 
�ل�شرق باب �لرتبة و�إىل �لغرب �شباك يطل على حافة طريق �جل�شر. 
وله ثالث �أبو�ب �أكربها �الأو�شط، وبال�شحن بركة ماء و�شرقه �إيو�ن 
كبري به باب �لرتبة، وبجانب �لرتبة قاعة �ملدر�ض، و�شمايل �لدهليز 

�لو��شل �إىل باب �ملدر�شة يوجد �شلم �شاعد �إىل �ملئذنة.

الباحثة م. هال ق�شق�س

اإ�سهام املراأة يف عمارة امل�ساجد واملدار�ض يف مدينة دم�سق

      كنت ا�سعر بلذة النتقام
      واأنا اأراه ياأتي على اأخر ر�سفة بفنجان القهوة
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املراأة التي ن�سبت عل ملك الإعالم مردوخ
ملك  من  دوالر  مليون   ١٢5 �جتذ�ب  من  �عمال  �شيده  متكنت  �إذ� 
و�أي   �شايف  �شركة  من  مليون  و400  مردوخ  روبرت  �لعاملي  �العالم 
وحتويل  �لدو�ئية  للم�شتح�شر�ت  و�لغرين  �شركة  من  مليون  و١40 
كل هذه �الأمو�ل �ىل هباء، فعلى �ملرء �ن يكون حذر� جد� �ين ي�شع 

�مو�له �لتي يجنيها بكده وتعبه . 

من  بالكثري  تتمتع  هوملز  �إليز�بيث  ��شمها  �مر�أة  عند  �لق�شه  تبد�أ 
�لذكاء بدون �شك. 

�ن�شات هذه �ل�شيده �شركة يف �شيليكون فايل ��شمها تري�نو�ض. 

لفح�ض  طريقة  تطور  �نها  بالطبع  و�شاحبتها  �ل�شركه  هذه  تدعي 
�لدم بوخزة �أبره و�حده، ال �شحب دم وال فحو�شات مطوله ومتكنت 
�ل�شركه من جمع 700 مليون دوالر كر�أ�شمال �أويل ملتابعة �أبحاثها، 
�لقيمه  وزيادة  �إ�شافيني  م�شتثمرين  باجتذ�ب  �ملال  ر��ض  منا  وقد 

�لر��شماليه لل�شركة �ىل �ن و�شلت قيمتها �ىل 9 مليار�ت دوالر

تورد هذه �لق�شة جملة �الإيكونوم�شت �لربيطانية يف عددها �ل�شادر 
�ل�شحافه  يف  ين�شط  نابه  �شحايف  عن  وتتحدث   ٢0١8 حزير�ن   ٢
�ال�شتق�شائية و��شمه جون كاريرو كتب كتابا عن �ل�شركة و�شاحبتها 

وتو�شل �ىل حقائق مذهلة . 

منها �ن �ل�شيدة هوملز متو��شعة جد� يف علومها �لطبيه، و�أن كل ما 
لديها هو ورقة بحث كتبتها بعد ق�شاء عام و�حد يف جامعة �شتانفورد 

وق�شاء ف�شل �شيفي و�حد كمتدربة يف �شنغافورة . 

عمالق  مردوخ  ب�شم   كاريرو  �ل�شحايف  �خافة  حاولت  �نها  ومنها 
�ل�شحافه �لعايل باجتذ�به لي�شتثمر ١٢5 مليون دوالر يف �شركتها .

�أعمالها  مُتار�ض  ماز�لت  �ل�شركه  �ن  لالنتباه  لفتًا  هذ�  من  و�أكرث 
و�شت�شلم ممتلكاتها �ىل �شركه �خرى �شبق �ن �أقر�شتها �مو�ال طائلة 

ال�شتعادة جزء من تلك �الأمو�ل 

وقعت  �ن  بعد  �أمريكا  يف  �ملال  ر��ض  ��شتثمار  حماية  هيئة  تنبهت 
�ل�شركة  بحق  جاريا  ماز�ل  حتقيقا  وبد�أت  مايح�شل  �ىل  �لو�قعه 
بتهمة خد�ع  بلو�ين  �ل�شيد �شوين  �لرئي�شي  ومووؤ�ش�شتها وم�شاعدها 
�ين  �المل �شعيف يف معرفة  ولكن  و�شركات  �أفر�د  �مل�شتثمرين من 

ذهبت �الأمو�ل. 

�ن  كاريرو  مع  �جرته  حو�ر  يف  �شو�ين  ديانا  �العالميه  وتقول   
تري�نو�ض حتى  �شركة  ��شهم  �شر�ء  يت�شابقون على  كانو  �مل�شتثمرين 

ت�شخمت قيمتها �ىل 9 مليار�ت . 

ويتفق كاريرو معها قائال �ن �ول مالفت نظره يف �ملو�شوع �ن طالبة 
يف �لتا�شعة ع�شر من عمرها ومل تق�ض �شوى عام و�حد يف �جلامعه 

توؤ�ش�ض �شركة على هذ� �مل�شتوى. 

و�جهه  �ل�شركه  �لتق�شي من خالل  �نه حني حاول  كاريرو  وي�شيف 
�مل�شووؤلون فيها مبنتهى �لعد�ئيه و�لتكتم ولكنه تابع حترياته باإ�شر�ر 
حتى تو�شل �ىل ك�شف حقائق �لن�شب و�الحتيال �لتي تتبعها �ل�شركه، 
وهو ي�شجع كل �ل�شحفيني زمالئه يف �ملهنه �ن ال يتهاونو يف ك�شف 

بدقة وحر�ض  ولكن  �ن يطلع عليها  �لتي من حق �جلمهور  �الأ�شر�ر 
و�ن ال يتهمو �حد� �ال بعد �ن تتوفر لهم كميه كافية من �ملعلومات 

�ملوثقة قبل �خلروج مبعلوماتهم �ىل �لعلن .

وماز�ل �لتحقيق م�شتمر� ولكن �ل�شيده ماتز�ل �ي�شا حرة طليقه مع 
تهمة  �ليها  توجه  مل  �للحظة  هذه  وحتى  �ليد  ذ�ت  ب�شيق  �دعاءها 

�الحتيال. 

بقلم اأ�شتاذ الفيزياء الطبية وليد عدا�س

كان �شديقي قد �أخربين �أنه ر�شحني الأتوىل تنظيم زيارة تاجر هام 
طلبية  ل�شر�ء  �ل�شني  بزيارة  ويرغب  حاليًا  �أندوني�شيا  يزور  جد� 
�شخمة ون�شحني �أن �أطلب دفعة نقدية كمقدم �أتعاب لقاء هذ� ، �إال 

�أين رف�شت بحجة �أن هذ� �لت�شرف الينا�شب �شخ�شيتي..

ق�شى �شاحبنا خم�شة �يام ��شطورية قبل �أن �أكت�شف �أن �لهدف من 
جودتها  حيث  من  �ملناف�شة  �ل�شينية  �لب�شائع  على  �لتعرف  زيارته 
�أن  يعني  مما  منها..  لل�شر�ء  ال  مناف�شتها  من  ليتمكن  و�أ�شعارها 

�لتعب و�لنفقات قد ذهبا بخرب كان.

و�أنه  �لقهري  بالو�شو��ض  م�شاب  �لزبون  �أن  الحظت  �أين  تذكرت 
يقرف من خياله.

ما �أن �نتهى �لزبون من �أخر ر�شفة من �لقهوة حتى بد�أت باملرحلة 
�لثانية من �نتقامي حيث بد�أت �أ�شرد عليه بالتف�شيل �ململ مر�حل 
�شناعة هذ� �لنوع من �لقهوة حيث يوؤتى بحيو�ن يدعى �لزباد �لذي 
يجمع  ثم  �لنب  ويطعم  معزولة  بيئة  �شمن  ويو�شع  �لنب  على  يقتات 
�لذي ت�شنع منه قهوة  و  �لعامل  �الأغلى يف  �لنب  لينتج  ويعالج  بر�زه 
من  ثاين  فنجان  �شرب  من  لتوه  �شاحبنا  �نتهى  و�لتي  لو�ك  كوبي 

�لقيا�ض �لكبري من هذه �لقهوة... 

ما �أن و�شلت لهذ� �حلد حتى كادت عيناه �أن تتقيًا وبد� وكاأن �أمعاءه 
تخرج من فمه وهو �لذي يقرف من وجود ذبابة بغرفته.. 

من  �شخمًا  كاأ�شًا  يغب  وهو  �أت�شفى  و�أنا  طفل  برب�ءة  له  �أنظر  كنت 
�ل�شر�ب طلبه على عجل ول�شانه يلهج باللوم وقلبة ي�شب علي �أق�شى 

�للعنات.

ما �أن متا�شك حتى قال وهو على و�شك �لبكاء: 

ولك ما بتعرفني بقرف من خيايل كيف بتعمل هيك؟!!

تظاهرت بالرب�ءة و�الرتباك: �أ�شف جدً� كنت �أود �أن �أحتفل بك و�أرد 
لك بع�ض �شنيعك!!

هنا نظر يل بحدة وقال: ترد يل �شنيعي؟!!! في�شل �أنت فعلت هذ� 
ق�شدً�.

غلبتني �بت�شامة �لن�شر فقلت بخبث: ومل �فعل هذ�؟

�أجاب: �أنت فاهم ق�شدي منيح...

قاطعته: ��شمع همام... �نت رجال مو بحاجة وبتدعي �نك بتخاف 
لزيارتك  بالتح�شري  وقتي  ��شيع  وجتعلني  ت�شتغفلني  حني   ، �هلل 

و��شيع وقتي وفلو�شي �أثناء زيارتك  ماذ� ت�شمي هذ�؟!!..

قال: خالد قالك تطلب �تعابك لي�ض ما طلبتها؟

باإمكانك  كان   ، عندك  �أجري  �أين  �أ�شعر  �أن  �أرغب  ال  الأين  له:  قلت 
�أن ت�شرح بهدف زيارتك وكنت �شاأقدم لك خدمة رمبا �ف�شل مما 

ح�شلت عليه وكان كل و�حد �أخد حقه..

قال: و�الآن؟!!

قلت له: كل منا �أخد حقه... �أنت ح�شلت على مبتغاك و�أنا جعلتك 
تاأكل بر�ز هذ� �حليو�ن.

�طرق قلياًل وقال: ��شمع عندي حل ، �أدفع لك 50% من قيمة عمولتك 
عن طلبية بحجم ٢ كونتيرن لقاء �أن تن�شى هذه �لق�شة و�أن ال ي�شمع 

بها خملوق.

�أجبته: �جلزء �الأول معقول لكن بالن�شبة للجزء �لثاين ال �أعتقد الأين 
وعدت نف�شي �أن �أن�شر �لق�شة على �لفي�شبوك.

ال باهلل ما ي�شري.. قالها وقد �أ�شبح لونه كلون �لباذجنان �لبلدي.
�أذكر  �أن  �أن�شرها دون  فلم �أمتالك نف�شي من �ل�شحك وقلت: طيب 

��شمك �أو �أ�شري جلن�شيتك...
فقال: ال... خالد �شريبط بني �لق�شة وبيني.

�لفي�شبوك  �لتويرت وال يحب  تعلم خالد يهوى  له: ال عليك كما  قلت 
وح�شابه على �لفي�شبوك معطل.

يف �ليوم �لتايل كان بانتظاري مغلفني كتب على �الأول: قيمة �الأتعاب 
مكتوب  �الأول  من  �أ�شخم  �لثاين  و�ملغلف   ، �ل�شكر  مع  عليها  �ملتفق 

عليه: هدية لعلك ت�شمت.
�للطيف �أن �شاحبنا طلب �شر�ء ٢ كغ وحني �شاألته بخبث هل �أعجبتك 

�لقهوة نظر يل �شذر� وقال:
قرف يقرفك ، عندي نا�ض كتار حابب �أطعميهم خر�.

      كنت ا�سعر بلذة النتقام
      واأنا اأراه ياأتي على اأخر ر�سفة بفنجان القهوة

بقلم في�شل العطري
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 يف �الأجز�ء �ل�شابقة عرفنا �أن �لعامل �ملتخلف هو 
�الإن�شان  وحتول  �الإن�شانية  �لكر�مة  فقد�ن  عامل 
�لت�شلطي  �لقهر  تعي�ض يف عامل  �أد�ة  �أو  �شيء  �إىل 
ر�شوخ  من  �ملتخلف  �لعامل  و�قع  مر�حل  و�شردنا 

�إىل ��شطهاد ثم مترد مع تفا�شيل كل مرحلة. 

�لبع�ض  �لتخلف؟  عو�مل  عن  لال�شتف�شار  ننتقل 
و�فتقار  �لتطور  يف  ق�شور  هو  �ل�شبب  �أن  يرى 
�أن  يرى  وغريهم  ق�شورعرقي  �أو  ذهنية  مللكات 
عن  عبارة  هذ�  كل  و  �خلر�فة  �نت�شار  هو  �ل�شبب 

حتيز�ت و�أحكام م�شبقة غري �شحيحة. 

طبيعة  �لرئي�شية  �الأ�شباب  من  �أن  �لبع�ض  وذكر 
�ملجتمعات �لزر�عية حيث �العتماد على �ملح�شو�ض 
�ل�شيطرة  عن  و�لعجز  �لتقاليد  وحتكم  و�مللمو�ض 
فيوجد  هنا  للدقة  نفتقر  و�أي�شا  �لطبيعة  على 
جمتمعات زر�عية ويف نف�ض �لوقت منتجة �شناعيا 

ومتقدمة. 

يف  يكمن  �لتخلف  لب  �أن  هو  �حلقيقي  �جلو�ب 
�أولهما  ولها �جتاهني،  �شيا�شية  �جتماعية  �أ�شباب 

�شيا�شة �لتعليم و �لثاين هو �لت�شلط و�لقهر.

يف �إ�شكالية �لتعليم توؤثر نوعية �لتعليم و�شطحيته 
على �ملجتمع كله �إ�شافة للطرق �لتلقينية و�البتعاد 
عن �لتفكري �جلديل وعدم ترجمة �أحدث �لعلوم، 
�خلاطئة  �ملعلومات  �أو  �خلر�فات  تنتقل  و�أحيانا 

خالل عملية �لتعليم يف �ملجتمع �ملتخلف. 

�أما �لتاأثري �الأكرب و�شبب �لتخلف و يليه �لعنف،كما 
ت�شبح  حيث  و�لقهر  �لت�شلط  فهو  الحقا،  �شرنى 
بالنبذ  �شو�ء  عليه  يعاقب  �إثما  �لفكرية  �حلركة 
�لذهني  و�لت�شلب  �جلمود  وي�شيطر  �لت�شفية  �أو 

و��شتالب للنقد و�لتحليل. 

فقد  �لالو�عية  �لتخلف  �لنظر يف حياة  عند  �أما   
��شتنتج �لدكتور حجازي �لتايل: 

�لذي  و�لقمع  �لقهر  يتنا�شب  �الإن�شان  وعي  يف   -
يتعر�ض له �ملقهور مع درجة �لقمع و�لعدو�نية يف 

�لالوعي.

�إىل  �لالوعي  يف  يتحول  و�لقهر  �لت�شلط   -
حيث  �ل�شادية  من  خليط  وهي  �شادومازو�شية 
هي  �لتي  و�ملازو�شية  �الأخرين  بتعذيب  �ال�شتمتاع 
و�ملقهور  �ل�شادي  �ملت�شلط يف موقع  باالأمل.  �لتلذذ 
بدال عن  وهذه عالقة مري�شة  �ملازو�شي  موقع  يف 

عالقة �لتو�زن و�العرت�ف �ملتبادل بني �لنا�ض.

- �أحيانا ي�شعى �ملقهور يف �لالوعي الإيجاد تو�زن 
�لقا�شي  �الأب  �شورة  من  �لهروب  خالل  من 
بالتفكري  ويبد�أ  �لعطوف  �الأب  �إىل  )�ملت�شلط( 
باالأبطال �أو �الأولياء �أو �لزعيم �ملخل�ض �ملنقذ وقد 

ي�شاعد هذ� يف تخفيف �لقلق.

- ماأ�شاة �الإن�شان �ملقهور يف �لالوعي تفجر ماأ�شاة 
بد�ئية وهي �لقلق �لطفلي من �نعد�م �لقدرة وعدم 

�الإح�شا�ض باالأمن و�خلوف من هجر �الأم.

حلل  �ملقهور  يتبعها  �لتي  �لدفاعية  �حلركات 
و�ال�شطهاد،  �لر�شوخ  مر�حل  ماأزقه،خالل 
تتذبذب بني �النكفاء و�لتماهي و�شيطرة �خلر�فة 
ثم تنتهي بعد تلك �ملر�حل بالتمرد و�لعنف )يرى 

فانون �أن �لعنف هو نتيجة حتمية للقهر(. 

يتمثل �نكفاء �ملقهور يف �لتم�شك بالرت�ث و�لدعوة 
جو�نب  يف  خا�شة  �ملت�شلط  )ي�شجعه  للما�شي 
على  �ل�شتار  وت�شدل  �شلطته  توؤكد  �لتي  �لتدين 
�ملقهور  �ملتخلف  ومييل  و�حلق(.  و�لعدل  �لتحرر 
مغلقة  جماعات  يف  و�لذوبان  �مل�شري  لتقبل 
عن  �حلماية  عن  يبحث  و�لبع�ض  لها.  و�لتع�شب 
طريق �لتبعية للغري)ممن هم �أقوى و�أقرب للفئة 

�ملت�شلطة(. 

و�أحكامه  �ملت�شلط  �لتماهي فينعك�ض يف تقليد  �أما 
وعدو�نه ويف مرحلة �ال�شطهاد ي�شب �ملقهور جاأم 
و�لتعايل  �ل�شلطة  ويع�شق  �الأخرين  على  غ�شبه 
و�ملظهر  �لوجاهة  بعقدة  وي�شاب  و�ال�شتعر��ض 
مزيف  لكائن  ويتحول  �ملت�شلط  قيم  ويتبنى 
وثقايف  فكري  ��شتالب  �شحية  ووقع  هويته  فقد 

وعقائدي.

وبالن�شبة ل�شيطرة �خلر�فة فيلجاأ �لبع�ض للهروب 
من �لو�قع �إىل �ل�شحر و�ل�شعوذ�ت وقر�ءة �لطالع 
جربية  تف�شري�ت  تعطي  �لتي  �الأمور  من  وغريها 
للمقهور مما يجعله ي�شت�شلم للو�قع نتيجة ع�شور 

�لظلم �لطويلة. 

�ملر�حل  هذه  يف  �ملتخلف  �ملجتمع  مييز  مما 
�لبلد�ن  يف  �لطعام  ياأخذ  حيث  �لفمي  �لن�شاط 
�ملتخلفة قيمة مبالغا بها وي�شبح تعوي�ض �أ�شا�شي 
عن �الإحباطات �ملتنوعة �لتي يعاين منها �الإن�شان 

�ملقهور يف كل �شيء. 

واإىل لقاء قادم يف اجلزء الرابع والأخري

عالقة التخلف مع ال�ستبداد والقهر
اجلزء الثالث

حمم�د اجل�شري

مت �لقب�ض على ت�شي جيفار� يف خمبئه بو�شاية من 
ر�عي �أغنام ...!!!

�شاأل �أحدهم �لر�عي ملاذ�  و�شيت عن رجل ق�شى 
حياته يف �لدفاع عنكم و عن حقوقكم ؟

تروع  �جلنود  مع  حروبه  كانت   : �لر�عي  فاأجاب 
�أغنامي ...!!!!

للحملة  م�شر  يف  كرمي(  مقاومة)حممد  بعد 
�لفرن�شية بقيادة نابليون مت �حلكم باالإعد�م على 

حممد كرمي 

�إال �أن نابليون �أر�شل �إليه و�أح�شره وقال له ...

يعز على �أن �أعدم رجاًل د�فع عن بالده بب�شالتك 
�أبطااًل  �أعدم  باأنني  �لتاريخ  يذكرين  �أن  �أريد  وال 

يد�فعون عن �أوطانهم 

ولذلك عفوت عنك مقابل ع�شرة �الف قطعة من 
�لذهب تعوي�شًا عن من قتل من جنودي..

فقال له حممد كرمي:

�لتجار  �أدين  ولكن  �ملال  من  يكفي  ما  معي  لي�ض 
باأكرث من مائة �ألف قطعة من �لذهب ...

لتح�شيل  مبهلة  لك  �شاأ�شمح  نابليون  له  فقال 
�أمو�لك فما كان من كرمي �إال �أن ذهب �ىل �ل�شوق 
بجنود  وحماط  �أغالل  فى  م�شل�شل  وهو  يوم  كل 
فيمن �شحى  �الأمل  يحدوه  ولكن  �لفرن�شي  �ملحتل 
من �أجلهم من �أبناء وطنه فلم ي�شتجب تاجر و�حد 
�الأ�شكندرية  دمار  فى  �شببًا  كان  �أنه  �تهموه  بل 

و�شببًا فى تدهور �الأحو�ل �القت�شادية ...

فعاد �إىل نابليون خاىل �لوفا�ض 

فقال له نابليون لي�ض �أمامي �إال �عد�مك 

الأنك  ولكن  جنودنا  وقتلت  قاومتنا  الأنك  "لي�ض 
ت�شغلهم  جبناء  �أنا�ض  مقابل  بحياتك  دفعت 

جتارتهم عن حرية �الأوطان"

يقول حممد ر�شيد ر�شا :

�أ�شرم  �شخ�ض  هو  جاهل  جمتمع  الأجل  "�لثائر 
ل�شخ�ض  �لطريق  ي�شيء  كي  بج�شده  �لنري�ن 

�شرير" 

�ل�شريف د�ئما هو من يدفع �لثمن

و�جلبناء هم من يجنون �ملكا�شب!

نفاق ال�سعوب
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بني اأعمال عربّية وحملّية يبقى املخرج ال�سوري حمافظًا على هيبة الّدراما
املخرج ال�شوري يفتح "�شبابيكه" على الرغم من "فو�شى" احلرب ... ليجعل امل�شاهد العربي يرق�ص "التانغو" حتى يف جزر "الواق واق" ... 

ل "�شّك" لدينا بعودة الّدراما ال�شورّية اإىل "هيبتها" قريبًا

من  ز�ل  وما  �لدر�مّية،  �مل�شل�شالت  مو�شم عر�ض  بد�ية  زلنا يف  ما 
بع�ض  من  بّد  ال  �أنه  �إال  بينها.  فيما  �ل�شمني  من  �لغث  تبيان  �ملُبكر 
�خلارجي  �لهيكل  مع  متو�فقًة  نوردها،  �أن  ميكن  �لتي  �ملالحظات 
�البتعاد.  رمبا  �أو  بع�شها  ملتابعة  ير�شدنا  طابع  يف  �الأويل،  و�ل�شكل 
فلدينا �ليوم �أحكام مرتبطة باحللقات �الأوىل لعدد من �مل�شل�شالت 

�ل�شورّية �لتي �أتيح لنا متابعتها، باالإ�شافة لل�شارة. 

• تانغ�
يحمل �شورة جديدة يف در�مانا، تعتمد على غنى ب�شري �إخر�جي 
م�شتقى من �ل�شينما �لغربّية، ال �شّيما �الأوربّية منها، يف �شكٍل جاذب 
منذ �مل�شهد �الأّول �لذي ي�شّور فيه �ملخرج �ملبدع "ر�مي حّنا" حادث 
�ل�شيارة بني م�شهد من د�خلها و�آخر من �خلارج، مع طرح در�مي 
جاذب حققته �حللقة �الأوىل، و��شتمرت به �حللقات �لتالية لها، ما 
ميّيز �مل�شل�شل �أي�شًا �لتقطيع �ملو�شيقي �ملُر�فق لتقطيع �مل�شاهد، وهو 

عن�شر مهّم ناجح يف تكامل �لعمل، مبدئّيًا.

• الهيبة
م�شل�شالت  كّل  بني  من  عربّية  متابعة  ن�شبة  �أكرب  �لعمل  ي�شتاأثر 
�جلزء  �لربقاوي" عن  "�شامر  �ملخرج  به  �رتقى  �جلديد،  �ملو�شم 
على  بل  �الإخر�ج  م�شتوى  على  فقط  لي�ض  و��شحة،  ب�شورة  �الأّول 
�لزمن  �إىل  �لعودة  يف  كانت  و�ملفاجئة  و�ل�شرد،  �لق�ّض  م�شتوى 
�ملا�شي، وطرح تف�شري�ت، رمبا كانت عالقة بل ومتفق عليها �شمنًا 
يف �جلزء �الأّول. �لعمل يحمل عني �شينمائّية وحبكة در�مّية، حققت 
تنا�شبًا بني �لعديد من �لعنا�شر �لتي �شنتحّدث عنها الحقًا، ال �شّيما 

�لعنا�شر  من  و�لعديد  و�للونّية،  و�الإ�شاءة  و�ملو�شيقى  �لتمثيل،  قّوة 
�ملهّمة.

• ف��شى
�حلدث  بني  �لكثافة  تغدو  بحيث  �الأحد�ث،  غز�رة  �ل�شورة  تو�كب 
جنح  �لذي  �جلميل،  �لتناف�ض  من  حالة  �لفني  و�ل�شكل  �لدر�مي، 
به �ملخرج "�شمري ح�شني"، ليعود بنا �إىل حالة من �حلنني للّدر�ما 
�الألفينات.  مطلع  بريقها  وفرتة  م�شل�شالتها  �أجمل  يف  �ل�شورّية 
�إىل  متّت  ال  بطريقة  مرتبة  لكنها  �شاخنة،  و�أحد�ث  كثرية  خطوط 
ويف  �لكامري�،  حركة  يف  مق�شودة  عناية  هناك  بل  ب�شلة،  �لعنو�ن 
�لتذّوق �لفّني �لذي ي�شانده حرّية �ملمثل يف ت�شرفه �أمام عينها، لكن 

بطريقة حرفّية ناجحة جدً�.

• طريق 
جميلة  ثنائّية  حققا  لفنانني  و�متد�دً�  تطّورً�  لرنى  �لعمل  بنا  يت�شع 
�الآن مقنعًا كفاية،  �لتطّور و�المتد�د ال يبدو حتى  �شابقًا، لكن هذ� 
"ر�شا ه�شام  للمخرجة  يبقى  لكن  �لبطلني،  �الأد�ء لكال  �شّيما يف  ال 
�لتي  �ملالحظات  من  �لنهاية.  حتى  نتتبعها  �لتي  �شربتجي" روؤيتها 
يقف عندها �ملتلقي �أي�شًا، �لرتتيب غري �ملُر�شي ملمثلي وفناين �لعمل 
ة  ق�شّ تطويع  حماولة  �أن  يبقى  الحقًا.  ذلك  و�شن�شرح  �ل�شارة،  يف 
تلفزيوين،  مل�شل�شل  حمفوظ"  "جنيب  �لكبري  لالأديب  "�ل�شريدة" 

حماولة ت�شتحق �لوقوف و�ملر�قبة.

واق • ال�اق 
يجتمع فيه هرمني ال يعّول على جناحهما، تبعًا ملا حققاه من �إقبال 
"ممدوح  �لدكتور  �لعمل  موؤلف  وهما  للمتلقي،  و�إقناع  جماهريي 

حمادة"، و�ملخرج "�لليث حجو"، �إ�شافة لكوكبة ملفتة من �ملمثلني 
�لرغم من  نف�شه بهدوء، ويطرح فكرة على  يبني  �لعمل  �ملحبوبني. 
�حللقات  فمع  �ملتابعة،  ت�شتحق  �أنها  �إال  للم�شاهد  بالن�شبة  �أُلفتها 
كّل  عو�مل  �أكرث  ونكت�شف  �ل�شخ�شّيات  على  نتعرف  زلنا  ما  �الأوىل 

و�حدة منها.

�شفرة اأبي  بن  • املهلب 
تعّد �الأعمال �لتاريخّية يف �ل�شنو�ت �الأخرية نوعًا ال يف�شله �ملتلقي 
نوع  متابعة هكذ�  لذ�  و�لكثافة،  باجلدّية  يت�شم غالبًا  كونه  �لعربي، 
من �الأعمال حتتاج ملغامرة وثقة يف خلق هكذ� منتج، �شو�ء �إنتاجّيًا 
�أبي  بن  "�ملهلب  لكن  كثرية،  �أخرى  لعنا�شر  �إ�شافة  �إخر�جّيًا،  و 
�شفرة"، يحمل وزنه �لذي ��شتحقه �أّواًل من قبل عني �ملخرج "حممد 
لطفي" �لذي يحقق باإخر�جه عن�شرً� جمالّيًا حلكاية من �لتاريخ. 
ال بّد من لفت �النتباه �إىل �أن خليط �ملمثلني و�ختالف �الأعمار بينهم 
جاء مبّيزة جميلة للم�شل�شل، لكنه �أخفق يف منحها �لرتتيب �ل�شليم 
عرب �ل�شارة. ميكن �الإ�شادة باملو�شيقى �ملختارة و�الأغاين �لتي تنقذ 

�حلكاية �لتاريخّية كمتنف�ض جّيد للمتلقي.

• ال�شّك
ك�شر  يف  رغبة  عن  يعلن  كونه  بخ�شو�شّية،  �مل�شل�شل  هذ�  يتفّرد 
�ليوتيوب  موقع  �إىل  به  �لذهاب  يف  و�ل�شا�شة  �ملتلقي  بني  �حلاجز 
�لقليلة على مدى ثالثني حلقة مع عدد من  �لدقائق  �أواًل، ويف مّدة 
جنوم �لّدر�ما �ل�شورّية، بقيادة �ملخرج "مرو�ن بركات" �لذي يق�ّشم 
�الأحجية،  �حلكاية  من  قريب  �إخر�جّيًا  ت�شويقًا  ومينحها  �حللقات 
وعلى �لرغم من تفّوق �ملمثلني على �ملمثالت يف �الأد�ء ب�شوٍط كبري، 
�لّدر�ما،  من  قوّية  جرعة  يبدو،  ما  وعلى  "�ل�شّك" يختزن،  �أن  �إال 

و�شنتطرق لكثري من �لنقاط عنه الحقًا.

• �شبابيك
يتمّيز هذ� �مل�شروع بالتعاون �أّواًل، وب�شبط حلقاته �ملنف�شلة �ملت�شلة 
ثانيًا، وهو �إبد�ع جديد يعتمد على حكايا �الأ�شرة �ل�شورّية بني ثنائّية 
من  جنمني  حلقة  كّل  يف  يج�ّشدها  �لتي  وعماد"،  "رهف  �حلبيبني 
جنوم �لّدر�ما، يف حكاية م�شّوقة ت�شبهنا و�قعّيًا، يرتك فيها �ملخرج 
�لباب  يبقى  �لنهاية،  �مل�شاركة يف �شنع  �لربقاوي" للمتلقي  "�شامر 
مفتوحًا يف حكاية كّل �شباك من هذه �ل�شبابيك ليكون �حلّق متنازعًا 

عليه بني �ل�شخ�شّيات. 

عامر فوؤاد عامر
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"بالد �لعرب لن تب�شر �لنور، الأن �جلهل  �أحدهم يومًا:  قال يل 
باأنني بالكاد كتمت غيظي  �أذكر جيدً�  ثقافة تتو�رثها �الأجيال". 
عريق،  ما�ض  "�لعرب  �ل�شطحية.  مناق�شته  ل�شماعي  و�متعا�شي 
بدون حا�شر وال م�شتقبل". و�حلقيقة هي �أن كالمه الم�ض نقطة 
�شعف يف �أعماقي �شعيت مطواًل للهرب منها الأنني مل �أكن من�شجمة 

يف جمتمعي، لكني ال �أملك �إال �أن �أحبه و�أنتمي �إليه. 
نفعل  ال  ونحن  للغاية.  ومر  حمبط  �لعربي  �لو�قع  باأن  �أقر  نعم، 
من  بارزة  �شفة  �ل�شلبية  �أن  �أجد  و�لهرب.  �ل�شكوى  �إال  ب�شدده 
بني  �لتي  تلك  ت�شبه  بينهما  و�لعالقة  �لعربية،  �ل�شعوب  �شفات 
�لدجاجة و�لبي�شة. من �أتى مبن؟ هل �لو�قع �لعربي هو من �أتى 
�الإن�شاين  �لتخلف  كل  �أن  �أم  �لقتامة؟  �إال  يرى  ال  حمبط  بجيل 
لهم  ي�شتح�شر  �لعربي �حلا�شر  �لعامل  يعي�شه  �لذي  و�الجتماعي 
مئات  ر�أ�شي  يف  تتخبط  حياتهم؟  يف  �لعجز  هذ�  وكل  �مل�شاكل 
�الأ�شئلة بحثًا عن جو�ب. مل ال تعالج م�شل�شالتنا �لعربية ق�ش�شًا 
عن �شخ�شيات عظيمة يف جمتمعاتنا -وما �أكرثهم؟ عن �ن�شان 
�أن  دون  وم�شتقباًل  حا�شرً�  لنف�شه  �شنع  ثم  �لفقر  قلب  يف  ولد 
�ملاآ�شي؟  ق�ش�ض  �إىل  ب�شدة  �لعرب  ين�شد  مل  �أحد؟  على  يدو�ض 
�أوال يكفيهم ما يعي�شونه؟ مل ال يربح �جلو�ئز �الأدبية و�لفكرية �إال 
بو� �لقارئ باحلزن حتى فا�شت مقلتاه بالدموع، �أو �أنا�ض  �أدباء �شّ
هوؤالء  ي�شمع  �أمل  نه�شا؟  عليه  و�نهالو�  �لعربي  �لو�قع  على  بزقو� 
�الأخريون باملثل �لقائل" خري لك من �أن تلعن �لظالم �أن ت�شيئ 
�شمعة" ؟ ثم �أال يعلم هوؤالء " �ملبدعون" باأن و�شائل �الإعالم هذه 
حياتهم؟  ثم  ت�شرفاتهم  وبالتايل  �أجيالنا  �أفكار  على  �شلبًا  توؤثر 
�ل�شا�شة  �أدمن  �لذي  �لعربي  �مل�شاهد  بلغ �جلهل يف عقل  ثم هل 

�أن  يريد  ما  باختيار  �الأقل  على  �أنه  حقيقة  يدرك  ال  �أنه  لدرجة 
�أ�شرته؟ ملاذ� ال  �أن يغري م�شريه وم�شري  ي�شاهد و�أ�شرته ممكن 
ن�شتبدل )كمنتجني و كم�شاهدين( م�شل�شل نحن ال نزرع �ل�شوك 
مب�شل�شل نحن نر�ض بذور �لفرح؟ وملاذ� ال ن�شاهد �أي�شًا ق�ش�شًا 
�لعائالت  نفو�ض  �الأمل يف  تبث  حت�شل حقيقة يف جمعية خريية 
�لفقرية وتدعمهم؟ ملاذ� تبث بع�ض �ملحطات �لتلفزيونية ق�ش�ض 
ع�شق وغر�م ملتهبة يف �أمريكا �لالتينية ل�شبابنا �ل�شائع يف قحط 
وملاذ�  �شاذة؟  تكون  قد  �أفعال غريبة  ردود  لتولد عندهم  جن�شي 
متى  �أنف�شهم؟  �ل�شباب  من  �أكرث  �مل�شل�شالت  هذه  �جلد�ت  تتابع 
يدرك �لعو�م باأن �الختالف و�لتنوع �لذي خلقنا عليه هو من �أجل 
�لعربي  �ل�شعب  يع�شق  ملاذ�  نتحارب؟  �أن  الأجل  ولي�ض  نتكامل  �أن 
�لدر�ما ويتقم�ض �لو�حد فيهم �إما دور �لقاتل �أو �ل�شحية، ملاذ� 
�أكلتك �لكالب"، ومثل  " �إن مل تكن ذئبًا  مثله �الأعلى يف �حلياة 
" ع�ض ودع غريك يعي�ض". ملاذ� برمج عقل  �لفرد يف �لغرب هو 
" �لرثوة ت�شنع لك كل �شيء" وبرجمت عقول  �أغلبنا على مبد�أ 
لي�شت هي من ت�شنعك". ملاذ�  و  بـ" �أنت ت�شنع �لرثوة  �شبابهم 
يع�شق �شعبنا �ملحتقن و�لغا�شب باأغلبيته �لعويل و�ل�شر�خ، ويقرر 
�أن يرى �لدنيا باالأبي�ض و�الأ�شود فقط. متى يغري �لنا�ض منهجهم 
تتقولب  �أن  فاإن كنت معنا يجب  �أو علينا  �إما معنا  �أنت  يف فكرة 
وعدونا،  �شدنا  فاأنت  معنا  تكن  مل  و�إن  نحدده،  �لذي  بالقالب 
�شحقًا لك؟ ملاذ� نختار �أن نكون �شعبًا �إما �أن حتركه عبار�ت رنانة 
و�لت�شوية  �مل�شرتكة  �الإد�رة  نختار  �أن  بدل  �لع�شا،  حتركه  �أن  �أو 
حقًا  هل  �لقادمة؟  و�الأجيال  تخدمنا  �أهد�ف  لتحقيق  و�حلو�ر 
�لثقافة  �ن  نتيجة  �إىل  تو�شلني  كثرية  �أ�شئلة  خمل�شة؟  نو�يانا 

نتيجة  �أو  �آخر  ر�أي  �أي  لديكم  كان  �إن  �لعربية �حلالية مازوخية! 
�أ�شدقكم  عنهما!  حدثوين  فرجاء  عندي،  �لتي  تلك  من  �أف�شل 
�لقول �أيها �لقر�ء �الأعز�ء باأنني يف �شبابي قررت �لهروب من هذ� 
�ملجتمع و�شعيت يف هذ� �لطريق الأكت�شف يف �لنهاية باأنني مهما 
�الأيام  من  يوم  يف  �أكون  ولن  عني  جلدي  نزع  �أ�شتطيع  لن  فعلت 
غري " عربية �الأ�شل وم�شلمة بالور�ثة و�الإر�دة ". هذ� قدري �لذي 

�أقبله، ولهذ� �الأ�شل علّي و�جب وجتاهه م�شوؤولية. 
�أتذكر  عندما  م�شاعري  تغمر  �لتي  �حل�شرة  الإ�شكات  حماولة  يف 
كندية،  ومو�طنة  عربية  كمو�طنة  �لفرق  �أعي�ض  وعندما  و�قعنا 
�أحاول �أن �أقنع نف�شي بعدم جدوى �ملقارنة. على �ل�شعيد �لفردي 
ت�شلل �ملقارنات م�شرية �الإن�شان، الأن كل �شخ�ض فينا �إن�شان فريد 
وله �أن يخو�ض جتربة فريدة عن غريه، فاإن قارن نف�شه باالآخرين 
�شعب  باأن جتربة كل  �أقر  �ل�شعوب،  �لتجربة! وكذلك  خ�شر متعة 
تختلف عن غريه، وال يوجد �شعب �أح�شن من �آخر، لكن قد يكون 
قد �شبق غريه من �ل�شعوب يف جتربتها فتعلم و��شتفاد. خري حل 
�أتو�شل �إليه هو �لدعوة لالنفتاح على ثقافات �ل�شعوب. مل ال ناأخذ 
ت�شخري  باب  لنا من  بالن�شبة  �أح�شنها  و�ملناهج  �لثقافات  من كل 

�ملعرفة ملا ينفعنا يف هذه �لدنيا؟ 

يتبع يف العدد القادم 

اجلزء التا�سععلى ملتقى الطرق

للعي�س يف كندا  اأ�شرتها  مع  �ش�رية هاجرت  امراأة  اإىل ع�امل هي جمم�عة ي�ميات وخ�اطر جابت يف ذهن  ب�ابة 
وعا�شت التباين الثقايف واحل�شاري بني املجتمعني وكذلك �شدمة ال�اقع مقابل الأحالم ال�ردية التي يعي�شها كل طالب 
الهجرة اإىل القارة الأمريكية، ثم دونتها يف كرا�شة و�شكبتها يف قالب اأدبي يت�شم بال�شدق وال�شفافية وامل��ش�عية. 

بقلم: هدى البني

�ت ُجهدنا ،تطوينا بني ثناياها  ربرَ جتري �الأّيام ُمتالحقة ،بحلوها و عرَ
ُلتعّلمنا و تقّوي �إدر�كنا ،كما حتمل لنا �لكثري من �الأمل لتزهر فينا 

�حلياة حمّبًة و عطاء.
رجل كبري ُيقِطُر �أّيامه ؛ �أر�ه يف كّل �شباحٍ  يفُرك عينيه �ملحمّرتني 

ها كّل ليلٍة ،كما يعدُّ �أيامه لرتحل. من �لكوؤو�ض �لتي يعدًّ
عليه  بهدّيٍة  عامًا  ع�شر  منذ خم�شة  فيها  يعمل  الأّنه  �شركتنا  كافاأته 

�ختيارها �شمن قيمة حمّددٍة.
ي�شّجع  ،فهو  �لب�شرّية  �ملو�رد  الإد�رة  ممتاز  �إد�ري  �أ�شلوب  هو  و 
�ملوّظفني على �لعمل بتقدير عملهم و �لّثناء عليه �أو بتقدير جهدهم 
و �لتز�مهم بعّد �شنو�ت عملهم ، و بالّتاأكيد له �أثر �إيجابي يف تقوية 

�حلافز �لّذ�تي و �الندفاع للعمل .
�شاألته : "و ماذ� �خرتت من �لهد�يا "؟

�أجابني : "�شاعة حائط "  .
�شرحت بعيدً� ...�لوقت ....�ل�ّشاعة .....ما �أهمّية ذلك لديه ؟؟!!!!

�أندرُك �أحيانا �أهمّية �الأمور بتقدير ما ينق�شنا ؟؟!!!
روى يل مّرٍة �أّنه ينحدر من عائلٍة كبرية �لعدد ،من بلٍد فقري جّدً� ، 

عدم �لتعّلم و�الختيار�ت �خلاطئة ، عدم �لر�شا عن حياته و عدم 
ة يجرتُع كّل يوم �آالمه من بوؤ�ض  �أُ�شرته �خلا�شّ �لّثقة بالّنف�ض ،حّتى 

ولديه و عدم تقديرهما له .
�لوقت و �لقدر�ت يجدالن معاً  حياتنا .....

و هما  كاملو�شيقا قد يكونان حلنًا �شجّيًا الأّن �لتوزيع �ملو�شيقي جّيد ؛ 
فلكّل تف�شيٍل �أهمّيته من حياتنا ...

�الأ�شرة و ما نبنيه فيها من �شعادٍة و فرح و م�شاركة يعتمد على مدى 
و كيفّية �لوقت �ملبذول يف بنائها .

�لتعّلم مبا ندركه من حياتنا باالإ�شافة لكّل مو�رد �ملعلومات �جلّيدة 
�لتي ممكن �أن ن�شتقيها من منابعها �ملوثوقة .

عملنا مبا نعطيه من وقتنا و جهدنا و �بتكارنا و قيمنا �لعليا .
�شد�قاتنا مبا مييزها من فرح و �هتمام ...م�شاندة و تعاطف .

و �الإن�شات جلمال �لطبيعة �لّر�ئع .
�إن�شان مو�شيقا ر�ئعة حلياة غنّية ...حياة م�شوؤولة فيها  �أمتّنى لكّل 

�أهمّية كبرية لكّل حلظة نعي�شها .
يا�شمني فريج  مع حمّبتي 

قيمة الوقت
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قدمي،  �شديق  مع  �شاروجا  �شوق  حي  يف  جولة  يف  كنت  �أيام  منذ 
�لثامن �لهجري،  �لعائد �ىل �لقرن  �ل�شهري  �لورد  �أمام حي  ومررنا 
فقلت له ممازحًا �أن هذ� �ل�شارع »�قدم من �مريكا« ثم مررنا �مام 
�أقدم  �لعتيق،  �حلمام  »وكذلك  ممازحًا:  فرد  �لكبري،  �لورد  حمام 

من �مريكا«.

مما جعلني �أقوم بح�شبة �شغرية ملعرفة حقًا �أين نحن من عمر �ملدن، 
و�ريحا وحلب« حيث يدور جدل  »�لقد�ض  باإ�شتثناء �شقيقات دم�شق 

عميق على �أي من �ملدن �الأربعة هي �القدم عمرً� و�القدم �شكانًا.

وهي  �شنة،  �الألفي  يقارب  عمرها  �لعريقة  لندن  مدينة  �وروبا،  يف 
دم�شق عمرها  �أن  �عتربنا  �ذ�  عام  �الأف  بع�شرة  دم�شق  من  ��شغر 
١٢ �لف عام. و��شنطن مثال عمرها ٢٢5 �شنة، وكذلك نيو يورك، 
باكرث  تكربها  دم�شق  �ن  يعني  فذلك   ،١6٢4 عام  كمدينة  �ملد�شنة 

من ١١ �ألف عام.

و�ما عو��شم �لعامل �لقدمي، ومنها �لق�شطنطينية �لعظيمة، فعمرها 
١700 �شنة، وبذلك تكون دم�شق تكربها بع�شرة �الأف �شنة.

و�شانت بطر�شبورغ، عا�شمة �المرب�طورية �لرو�شية �ل�شابقة، بنيت 
عام ١703، وبذلك تكون قد بلغت 3١٢ �شنة من �لعمر، فهي �أ�شغر 

من دم�شق باأكرث من ١١ �ألف �شنة �ي�شُا.

ويف عاملنا �لعربي: �أن عمر �لقاهرة، و�لتي بنيت يف �لعهد �لفاطمي، 
١043 �شنة فقط، مما يعني �أن دم�شق تكربها بع�شرة �آالف �شنة و�أن 
ودفنت  ح�شار�ت  عا�شرت  دم�شق  كانت  بعدما  بد�أ  �لقاهرة  جمد 

�مرب�طوريات ومر عليها �الر�ميون و�لرومان و�الأمويني و�لعبا�شيني 
وكانت قد »تقاعدت« من حكم �لعامل �الإ�شالمي.

�ما بغد�د، �لتي �شمح لها �ن ترى �لنور بعد �شقوط �لدولة �الأموية، 
�أن دم�شق تكربها باكرث من 9700  فعمرها ١٢5١ �شنة، مما يعني 
�لريا�ض، وعمرها ٢69 عام، و�ن دم�شق  �أخرً�  و�أخريً� ولي�ض  �شنة. 

تكربها باأكرث من ١١500 �شنة.

مدن  و�أعرق  و�أقدم  �لكربى  �جلميع  �شقيقة  دم�شق  تكون  وبذلك 
�لتاريخ...

بقلم: د. �شامي املبي�س

دم�سق قدمية ِقدم التاريخ

نعت �ل�شفارة �الأمريكية يف �لقاهرة وفاة �لعامل �مل�شري �الأمريكي 
"لعب دور� حيويا  خبري �الأمر��ض �ملعدية عادل حممود، وقالت �إنه 

يف تطوير لقاحات �إنقاذ �حلياة".

تويف حممود يوم ١١ حزير�ن/يونيوعن عمر 76 عاما يف م�شت�شفى 
بنيويورك، جر�ء �إ�شابته بنزيف دماغي.

جمال  يف  �لكبري  �لتقدم  يف  "�شاهم  �أنه  بيان  يف  ذكرت  �ل�شفارة 
�ل�شحة �لعامة، ال �شيما يف جمال �شحة �ملر�أة و�لطفل".

�لقاهرة،  يف   ١94١ عام  �آب/�أغ�شط�ض   ٢4 يف  حممود  عادل  ولد 
وكان �الأكرب بني ثالثة �أبناء. كان و�لده عبد �لفتاح حممود مهند�شا 

زر�عيا، و�أمه ربة منزل.

�لتحق بكلية �لطب جامعة �لقاهرة وتخرج منها عام ١963، وح�شل 
�أي�شا على �لدكتور�ة يف �لطب.

مكت�شفي  �أعظم  من  و�حد�  �لعامل  فقد  �ل�شهر،  هذ�  غيت�ض:  بيل 
ال  عدد  حياة  حممود  عادل  �لدكتور  �أنقذ  ع�شرنا.  يف  �للقاحات 

يح�شى من �الأطفال.

Earlier this month, the world lost one of the 
greatest vaccine creators of our time. Dr. 
Adel Mahmoud saved the lives of countless 
children. https://t.co/FQFpS0U9Pb

— Bill Gates (@BillGates) ٢١ يونيو ٢٠١٨

تقول بع�ض �لتقارير �إنه قرر در��شة �لطب وتكري�ض نف�شه الإنقاذ حياة 
�الآخرين ب�شبب جتربته وهو طفل مع و�لده �مل�شاب مبر�ض �اللتهاب 
�لرئوي. يف يوم من �الأيام، ��شتد عليه �ملر�ض، فذهب �لطفل عادل 

تنقذ  حقنة  عن  للبحث  �ل�شيدليات  �إحدى  �إىل  �أعو�م،  �لع�شرة  ذو 
و�لده، وحني عاد �إىل �ملنزل كان �لو�لد قد فارق �حلياة.

كلية  من  �لدكتور�ة  على  وح�شل   ١968 عام  بريطانيا  �إىل  �شافر 
عن  باأبحاث  هناك  قام   .١97١ عام  �ملد�ري  و�لطب  لل�شحة  لندة 
�الأمر��ض �لتي ت�شببها �لديد�ن �لطفيلية، ودر�ض دور نوع من خاليا 

�لدم يف دفاع �جل�شم عن نف�شه �شد �الأمر��ض.

بعد  كزميل   ،١973 عام  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  ذلك  بعد  �شافر 
وتر�أ�ض  كليفالند.  يف  ريزيرف  وي�شرتن  كي�ض  جامعة  يف  �لدكتور�ه 
الحقا ق�شم �لطب �جلغر�يف باجلامعة وكان رئي�شا لق�شم �لطب من 

عام ١987 �إىل عام ١998.

تر�أ�ض حممود مركز �للقاحات يف �شركة مريك من عام ١998 حتى 
�أ�شتاذ� يف كلية وودرو  �أ�شبح  تقاعده من مريك،  وبعد  عام ٢006، 
يف  �جلزيئية  �لبيولوجيا  وق�شم  و�لدولية  �لعامة  لل�شوؤون  ويل�شون 

جامعة برين�شتون.

�أ�شرف حممود على �إنتاج وت�شويق �لعديد من �للقاحات �لتي حققت 
�إجناز�ت كبرية يف جمال �ل�شحة �لعامة، من بينها لقاح مينع عدوى 
فريو�ض �لروتا، �لذي ي�شبب �الإ�شهال عند �لر�شع. و�آخر يحمي �شد 
�شرطان  ي�شبب  �لذي   ،)HPV( �لب�شري  �حلليمي  �لورم  فريو�ض 

عنق �لرحم و�ل�شرج و�الأع�شاء �لتنا�شلية و�حللق.

�شاهم �أي�شا يف �إنتاج لقاح �شد �حل�شبة وحمى �لنكاف و�حل�شبة 
�الأملانية وجديري �ملاء، ولقاح يقي من �حلز�م �لناري.

تقول جويل غربردينغ، نائبة �لرئي�ض �لتنفيذي يف �شركة مريك �آند 
كو، و�لرئي�شة �ل�شابقة للمر�كز �لفدر�لية ملكافحة �الأمر��ض و�لوقاية 

�حلليمي  �لورم  وفريو�ض  �لروتا  فريو�ض  من  �للقاحات  �إن  منها، 
باأنه  �لذي و�شفته  �لر�حل  �لعامل  لوال عزم  �لنور  ترى  تكن  رمبا مل 

�حلياة". مدى  "مر�شدها 

وتوؤكد �أنه د�فع عن هذه �للقاحات الأنه كان يدرك �أهميتها يف �إنقاذ 
�الأرو�ح. تقول �شحيفة نيويورك تاميز �إن عدوى �شرطان عنق �لرحم 

وفريو�ض �لروتا تقتل مئات �الآالف من �لن�شاء و�الأطفال كل عام.

مدير �ملعهد �لوطني للح�شا�شية و�الأمر��ض �ملعدية �أنتوين فو�شي قال 
�إنه دعا حممود عدة مر�ت لتقدمي �مل�شورة ملعهده.

وي�شفه باأنه كان ميتلك �لقدرة على "فهم �ل�شورة �لكبرية" وكان 
"يفهم يف جماالت �لعلوم و�لبحوث و�ل�شيا�شة و�لطب �ل�شريري �إىل 

�أبعد من جمال تخ�ش�شه �ملحدد".

كان حممود �أي�شا "�شخ�شية حمبوبة ب�شكل مثري للده�شة"، بح�شب 
فو�شي.

امل�شدر: احلرة

نعته ال�سفارة الأمريكية وبيل غيت�ض.. من هو عادل حممود؟

دكت�ر عادل حمم�د- ال�ش�رة من جامعة برين�شت�ن
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حوار �سحفي �سيق من القاهرة  مع الفنان ال�ساب املتاألق  »عمروعبد العزيز« 

حمطات فنية

اعداد: لنا جلبي

�أنني �أظهرت موهبتي يف �شيء  - بد�ية �مل�شو�ر: كل مايف �ملو�شوع، 
�أحبه. 

�لعامل«  كاأ�ض  يف  »فطوطة  �إ�شمه  �لثاين  و�مل�شل�شل  �أعماله:  عن   -
يف  يل  �لروحي  �الأب  �أعتربه  �لذي  غامن«  »�شمري  �لكبري  �لفنان  مع 

�لكوميديا. 
- عن فيلم »مرجان �حمد مرجان«: طبعًا جتربتي مع �لفنان »عادل 
ومميزة  جدً�  مهمة  جتربة  مرجان«  �حمد  »مرجان  فيلم  يف  �مام« 

و�أعتز بها
فنان  مع  متميز  �شحفي  حو�ر  يف  معنا  بكم  �أهال  �لقر�ء،  �أعز�ءنا 
فيه  وتغلغلت  و�مل�شرح  �لتمثيل  ع�شق  فناٌن  �لفن،هو  عامل  يف  متاألق 
تلك �ملوهبة مما جعلته يقف يوًما على خ�شبة �مل�شرح �أمام نخبة من 
جنوم م�شر �حلبيبة و�أطل ب�شخ�شيته وح�شوره �ملميز على �شا�شات 
�لتلفاز �لعربي. �إنه �ملمثل �ل�شاب »عمرو عبد �لعزيز« هو فنان متعدد 
�ملو�هب، جمع بني �لتمثيل �لتلفزيوين و�مل�شرحي، وكانت له حماوالت 
�إخر�جية ناجحة، حيث ميثل موهبة و�عدة متلك قدر�ت فنية كامنة 

تتاأهب للظهور و�لتاألق.

كيف  العزيز«  عبد  »عمرو  للفنان  الفني  امل�ش�ار  بداية 
كانت؟ 

�أنا خريج �د�ب م�شرح ق�شم متثيل و�إخر�ج، وكنت �الأول ترتيبًا على 
حيث  �شرحان«  »هالة  �لدكتورة  مع  كانت  بد�يتي  �لكلية،  يف  دفعتي 
مثلت يف  وبعد ذلك  روتانا،  قنو�ت  كوميدية يف  م�شاهد  �أوؤدي  كنت 
فيلم »حمادة يلعب« وهو �أول عمل �شينمائي يل يف م�شو�ري �لفني وال 
�أُن�شى �لف�شل للمخرج �لكبري »�شعيد حامد« حيث �شاعدين كثريً�. ثم 
دخلت جمال �الإعالنات لفرتة من �لوقت وبعدها �إ�شرت�كي يف فيلم 
»تاك�شي« مع �لفنان »�أحمد حلمي« و�ملخرج »�شريف عرفة«. كل مايف 

�ملو�شوع، �أنني �أظهرت موهبتي يف �شيء �أحبه. 

من ه�»عمرو عبد العزيز« الإن�شان؟
�لعزيز  عمروعبد  عن  كثريً�  يختلف  ال  �الإن�شان  �لعزيز  عمروعبد   
�لفنان، يل طريقة خا�شة يف حياتي وهي �أنني �أمثل من �أجل �إ�شعاد 
�أ�شدقائي  �أحب  �أحب �مللل و�لروتني،  �أنا ال  �لنا�ض و�إ�شعادي معهم، 
مليئة  وحياتي  متزوج  ل�شت  �أ�شدقائي،  يف  �ملقالب  عمل  جدً�،�أحب 

بوجود �أهلي.

هل لك اأعمالك فنية يف رم�شان 2018؟ 
يف  و�حد  عمل  و�إمنا  كثرية،  �أعمال  �الأن  حتى  لدي  لي�ض  لالأ�شف 
�إخر�ج  ومن  �بوظبي  قناة  يعر�ض على  كوم »جري�ن«  �شيت  م�شل�شل 
»عابد فهد« وي�شم هذ� �مل�شل�شل ممثلني من عدة دول عربية. حاليًا 
يعر�ض يل م�شل�شلني على �لر�ديو، �مل�شل�شل �الأول »كمال جات تالنت« 
يف  »فطوطة  �إ�شمه  �لثاين  و�مل�شل�شل  �لكدو�ين«،  »ماجد  �لفنان  مع 
�الأب  �أعتربه  �لذي  غامن«  »�شمري  �لكبري  �لفنان  مع  �لعامل«  كاأ�ض 

�لروحي يل يف �لكوميديا.

املخرج الكبري »�شعيد حامد« كيف ت�شف لنا عالقتك به؟ 
يعترب �الأ�شتاذ »�شعيد حامد« �شاحب ف�شل يل، فهو �أول من قدمني 
يف  �شرف  ك�شيف  بي  �أ�شتعان  �أنه  كما  م�شهدين،  يف  �ل�شينما  �ىل 
�مل�شتوى  و�أحرتمه على  �أحبه جدً�  �لندلة«. هو �شخ�ض  فيلم »عودة 
كبرية جدً� يف  فقد حقق جناحات  �لفني،  �مل�شتوى  وعلى  �الإن�شاين 

عامل �ل�شينما.

علمنا اأي�شاأ انك قد در�شت الإخراج جلانب التمثيل، حدثنا 
عن جتربتك كمخرج؟ 

نطاق  �أخرجت يف  �جلامعي،  تخ�ش�شي  بحكم  �الإخر�ج  در�شت  �أنا 
�جلامعة فقط ولكنني �أف�شل �لرتكيز يف �لتمثيل الأن �الإخر�ج مرهق 

جدً�. 

هل متيل اىل امل�شرح اأكرث اأم التلفزي�ن وال�شينما؟ 
�لتاريخية،  �ل�شينمائية  �الأفالم  عمل  �أمتنى  لكن  جميعًا،  �أحبهم   
تركها  كالتي  �لقادمة  لالأجيال  �أترك ب�شمة مميزة  �أن  �أحب  الأنني 
�لفنانني،  »�أحمد زكي« وغريهم من عظماء  �لر�حل  �لكبري  �لفنان 
�أما �مل�شرح فهو يعد �ملمثل �حلقيقي �لذي ي�شتطيع مو�جهة �جلمهور 
ميثل  �أن  ي�شتطيع  �شينمائي  ممثل  كل  فلي�ض  وفنه،  موهبته  وينمي 
وتلفزيون  �شينما  �أن ميثل  م�شرحي  كل ممثل  ي�شتطيع  لكن  م�شرح، 

بكل �شهولة.

حدثنا عن جتربتك مع امل�شرح؟ 
وقد   ، »ماتقلق�ض«  بعنو�ن  م�شرحية  كانت  �إحرت�فية  جتربة  �أول 
كانت على م�شرح �لدولة �شنة ٢006 وكان دوري فيها ملدة 6 دقائق، 
�مل�شرح  مهرجان  يف  �شاعد  ممثل  �أف�شل  جائزة  على  وح�شلت 
�للذينه«  »والد  م�شرحية  يف  �شاركت  ثم  �لثانية،  دورته  يف  �مل�شري 
و�أعتربها مرحلة �إنتقالية كبرية جدً� يل، حيث �أنها كانت من تاأليف 
عايز  »كر�شي  م�شرحية  ثم  عكا�شه«  �أنور  »�أ�شامه  �لكبري  �الأ�شتاذ 
كر�شي« مع �لفنان »�أحمد بدير«، وبعدها عدة م�شرحيات، م�شرحية 
»مر�تي زعمية ع�شابة« مع �ميي �شمري غامن، م�شرحية »قهوة �شاده« 
مع �لفنان خالد جالل،وم�شرحية »ظل �حلمار« مع �إ�شالم �إمام، ثم 
م�شرحية »و�حد تاين« مع �لفنان �أحمد �شيام و�إخر�ج �شادي �شرور 

وكانت جتربة جديدة خمتلفة جدً�.

مت  ح�شاد«،  العزيز  »عبد  املخرج  مع  »دعدوو�س«  فيلم 
باخت�شار عن جتربتك يف هذا  للفيلم؟ حدثنا  تر�شيحك 

الفيلم؟ 
فيلم دعدو�ض، �أنا ل�شت م�شوؤول عنه الأنه ح�شل �إختالف يف �الإتفاق 
للفيلم بدون �لدخول يف تفا�شيل، ولكنني  فيما بيني وبني �ملنتجني 

�لذي �أ�شتطيع قوله �أن هذ� �لفيلم قد �أ�شقطته من ح�شاباتي.

كانت مفاجاأة ق�ية لظه�رك مع الفنان »عادل امام« يف فيلم 
»مرجان اأحمد مرجان« كيف ت�شف تلك التجربة الفنية 

املميزة مع »امام الزعيم«؟ وماذا اأ�شافت لك كفنان؟ 

�حمد  »مرجان  فيلم  يف  �مام«  »عادل  �لفنان  مع  جتربتي  طبعًا 
�لنا�ض  �أن  ولدرجة  بها  و�أعتز  ومميزة  جدً�  مهمة  جتربة  مرجان« 
كانو� متاأثرين يف ذلك �لدور �ىل �الأن، فهو عالمة مهمة يف م�شو�ري 
�لفني �ىل �الأن، و�حلمد هلل ��شرتكت ك�شيف �شرف مع �لزعيم يف 
يف  �مل�شككني  لكل  رد  �أكرب  كان  وهذ�  �ل�شعاده«  و»�شاحب  »�لعر�ب« 
»عادل  �لنجم  �ال�شتاذ  طريق  عن  حقي  يل  �هلل  و�أ�شرتد  قدر�تي، 

�مام«.

كيف مت اختيارك لفيلم »اأيظن« مع »حممد ال�شبكي«؟ 
وذلك  �لعاملة  �شبي  بدور  »�يظن«  فيلم  يف  باإختياري  جدً�  �شعدت 
�لدور �أ�شاف يل فنيًا و�أنا �شعيد لرت�شيحي من قبل »حممد �ل�شبكي« 
�أ�شتاذ »حممد  �أت�شل بي  �أي�شًا بعد �هلل يف ذلك، حيث  وله �لف�شل 
�ل�شبكي« بعد �نف�شال �الخوين �ل�شبكي و�أبلغني برغبته يف �ن�شمامي 

للفيلم معهم.

ماه� تعريف الفنان احلقيقي بالن�شبة لك؟
على  �أحد  ي�شنفني  �أن  �أحب  ال  عام،  ب�شكل  �لت�شنيف  �أحب  ال  �نا 
�أنني كوميدي �أو تر�جيدي، �لفنان �حلقيقي يلعب جميع �الأدو�ر. �أنا 
�أميل �أكرث �إىل �لكوميديا، فكونك �شببًا يف ر�شم �الإبت�شامة على وجه 
�لنا�ض، فهذ� بحد ذ�ته ثو�ب، و�شعب جدً� يف نف�ض �لوقت النه من 
�أن  فالبد  ت�شحكه،  �أن  جدً�  �ل�شعب  ومن  �إن�شان،  تبكي  �أن  �ل�شهل 

تكون ذو موهبة وح�شور حتى يتم ذلك.

كيف تعرف لنا النجمة الك�ميدية »اإ�شعاد ي�ن�س«؟
و�شخ�شية  م�شمى  على  �إ�شم  �أنك  لها  �أقول  يون�ض«  »�إ�شعاد  �لنجمة 
�ل�شعادة، فانتي �شاحبة �البت�شامة  و�إذ� كان لك ف�شل يف  حمرتمة 
و�ل�شعادة. فهي �شاهمت يف �إ�شعاد �ملاليني و�ملاليني من �لنا�ض من 
خمتلف �الأعمار�شو�ء �شغار �أو كبار د�خل م�شر وخارج م�شر وقد 

كان يل �ل�شرف �أن �أكون �شيفًا على برناجمها »�شاحبة �ل�شعادة«. 

»عمرو عبد العزيز« ماذا يح�شر جلمه�ره من اأعمال فنية 
قادمة؟ 

بعد �لعيد �إن �شاء �هلل �شوف �بدء يف قر�ءة �شيناريو فيلم جديد مل 
�لقادمة م�شرحية تقدم يف  للفرتة  �أح�شر  و�أي�شا  ��شمه بعد،  يحدد 
�لفنان  نعقد جل�شات عمل مع  �شاء �هلل، و�شوف  �إن  �الأ�شحى  �لعيد 

»�شامح ح�شني«، متيناتكم لنا بالتوفيق.
ولأبناء  كندية«  »اأبام  جلريدة  ت�جهها  اأخرية  كلمة 

اجلالية العربية يف كندا؟
 Canadian Days »أحب �أن �أوجه �شكري جلريدة »�أيام كندية� 
طيبني  و�أنتم  �شنة  وكل  فيها  عامل  �أ�شغر  �ىل  �لتحرير  رئي�ض  من 
علينا  وبركة  خري  �أيام  �هلل  وجعل  رب،  يا  عليكم  كرمي  ورم�شان 
وعليكم جميعًا.�أحب �أن �أقول الأبناء �جلالية �لعربية بكند�، �أنكم قد 
نورتو� كند� وندعو� �هلل �أن يهون عليكم �لغربة ويكرمكم ويحقق لكم 
كل ما تتمنوه، وحتققو� جناحات وجناحات، و�أخري� �أد�م �هلل علينا 

نعمة �لنا�ض �لطيبني و�الأ�شدقاء �حلقيقني، كل �شنة و�أنتم طيبني.

Your Success
 is Our Business 

Your Next Ad Could Be Here !
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طبق الك�سك�سي اجلزائري

اأن����ا وط�����ني

 تعريفه و ف�ائده:
�مل�شهورة  �لتقليدية  �الأطباق  من  هو  �جلز�ئري  �لك�شك�شي  يعترب 
�أنه يطهى يف منا�شبات عديدة و جرت  و�لعريقة يف �جلز�ئر حيث 
�لعادة �أن يرت�أ�ض �ملائدة �جلز�ئرية ظهرية كل جمعة. يعد من �الأكالت 
�ل�شحية �ملتكاملة الإحتو�ءه على �لعنا�شر �لغذ�ئية �ل�شرورية جل�شم 
عالوة  هذ�  �لن�شا،  و  �خل�شرو�ت  �لربوتني  بني  يجمع  فهو  �الإن�شان 

على �أنه طبق فاحت لل�شهية و لذيذ جد�.

املقادير:
ن�شف علبة ك�شك�شي

قطع حلم �أو دجاج) ح�شب �الأفر�د(

حبة ب�شل كبرية مفرومة

حبة بطاطا كبرية

3حبات جزر مقطعة بالطول

٢ حبات لفت ) �للفت �الأبي�ض �لطويل( مقطعة بالطول

4 حبات كو�شا مقطعة بالطول

٢حبات طماطم كبرية و طازجة

ملعقة كبرية رب بندورة 

كاأ�ض حم�ض منقوع

ملح

فلفل �أ�شود

كمون

زجنبيل

كركم �أو زعفر�ن

طريقة حت�شري مرق الك�شك�شي:
يف قدر تو�شع ثالث مالعق كبرية من �لزيت ثم ن�شيف قطع �للحم 
�أو �لدجاج لتتحمر و بعدها ن�شيف �لب�شل ون�شتمر يف �لتحريك حتى 
�لكو�شا  ماعد�  �خل�شار  جميع  ن�شكب   ثم  �للحم  و  �لب�شل  يتحمر 
ترتك لالأخري  ت�شاف بعد �أن ي�شتوي �للحم.  و بعدها �لتو�بل ح�شب 
�لذوق،  ثم ن�شكب �ملاء �ل�شاخن ليغمر �خلليط  و يعلو فوقه على نار 

متو�شطة. 
يف هذه الأثناء  نغطي القدر التي على النار و نح�شر الك�شك�شي

بعد غ�شله باملاء �لبارد ن�شفيه من �ملاء و نرتك يجف ثم نفرغه يف 
�شفاية مثقبة من �لقاع و ن�شع �ل�شفاية على قدر �خل�شار) هناك 
�ملرحلة  هذه  �لك�شكا�ض(  ت�شمى  بالك�شك�شي  خا�ض   قدر  و  �شفاية 

ت�شمى 'تفوير' �لك�شك�شي �أي �أنه يطهى على �لبخار.

يف  ن�شكبه  و  �لقدر  فوق  من  نرفعه  �لك�شك�شي  حبات  تنتفخ  �أن  بعد 
�أو  ق�شعة و نر�ض عليه كمية جيدة من �ملاء �لبارد و نقلبه باليدين 
مبلعقة خ�شبية و ذلك لي�شبح لني و ترتوي حباته ثم  يرتك من ع�شر 
�لقدر  فوق  ن�شعة  و  �ل�شفاية  �إىل  نعيده  ثم  �شاعة  ربع  �إىل  دقائق 
نعيد هذه �لعمليه مرة ثانية و يف �لثالثة ن�شع �مللح مع ر�ض �ملاء ثم 
يرتك  ع�شر دقائق  ويعاد  �إىل �لك�شكا�ض. بعد �لتفويرة �لثالثة يدهن 

بالزبدة و يقدم مع �ملرق.

و بال�شحة و الهنا
�شهالوي الزهرة

مرف�عة اإىل ال�شيد: بن �شارف عبد احلق
تر�بي، هو�ئي، مائي، �ل�شم�ض هناك تر�شل �أنفا�شها يل، �لظل ي�شمد 
جلدتي ليقول يل �إهد�أ يا �شديقي �أنا هنا. ظالل �أ�شجار �للوز، زهر 
�للوز، ح�شى �لطرقات، عبق �لقهوة من بيتنا يت�شاعد �ىل �لف�شاء، ، 
هناك يقطع �ل�شمـــاء حزب طري �أبي�ض، يف �الأفق �لبعيد �أين يحمر خد 
�ل�شماء كخد حبيبتي �لتي مل �أر�ها، يحمر و ينع�شر كوجه �أمي �لتي 
�أ�شتهي �أن �ألثم قدميها،،، هناك يحنو علي �مل�شاء ب�شاعريته و ينفخ 
�شتكون.  ودكرى  �أره،  مل  �شخ�ض  �أعرفه،  ال  �شيئ  �ىل  �حلنني  بقلبي 
ظفائر ذهبية، معا�شر �لزيتون، �شر�خ �ل�شبية ، �شوت رخيم مبحوح 
يجيئ ويروح... �أثو�ب خمبئة منها ثوب �أزرق ينتظر �ل�شباح. تفاح 
قد �أثمر، وع�شل  �أ�شود �أ�شيل.  �شيخ م�شجدنا، �أغنية مل �أحفظها جيدً� 
�أرتلها باأخطائها حتى بعد �أن �شححها يل �مل�شيب.   ومع ذلك الزلت 
�أن  �أتوق  عديدة  �أماكن  هناك  �أن  تعلمني  هل  �لطيبة  �لطيور  �أيتها 
حقول  فوق  و�أنرثيه  قلبي  فتات  هاك  للرجوع،  مكان  وال  �ليها  �أرحل 
تلك  عليها  ومّري  وكرومهم.   وفولهم  بحبهم  فليمتزج  �لفالحيـــن 
�لبعيدة جد� قبلي جبينها �مللتهب وقويل لها �أنا �لعائد فهي �لرجوع 
و�أنا �بنها و�البن باأمه مت�شل حتى ولو فارقها. �أخربيها و�أخبـــــري من 
يبيع �خلبز يف حارتنا، �أن �خلبز ممزوج بالرت�ب، و�أن هو�ءه و�شماءه  
�أر�شك،  يف  �أ�شابعك  تن�شب  �أن  لي�شت  �لوطنية  �ن  لهم  قويل  زكية. 
�لوطنية لي�شت �أن ت�شرخ ب�شعار�ت لتقول هد� وطني. �لوطنية لي�شت 
�أنه وطنك وقد ق�شيت عي�شك فيه  لتثبت  �أن حتيا ومتوت يف وطنك 
عنه.  بعيد�  يحيا  من  كل  لتخون  عليه  تلعنه  فيه  و�شقاءك  له  �شابا 
�أو  قبيلة كذ�،  لي�ض  �لوطن  نافورة،  �أو ماء  �أحمر،  تر�ب  لي�ض  �لوطن 
جبل كذ� �أو �شارع  فالن. �أر��شي وطني لي�شت ملك الأحد، لي�شت ملكا  
الأبيك وال الأبي ال جلدك وال جلدي..و طني لي�ض ملك الحد وطني هو 
�مللك. قويل لهم �لوطن هو �شريف وعر�شي، وجهي، ووجودي. وحني 
�شاأحمله  و�أين  �ليه،  بانتمائي  �أعرتف  ........فاإين  �أنا  و�أقول  �أقف 
�أينما كنت. �ين مل �أ�شمع قط �أن جدي �متلك قطعة �أر�ض، لكنه كان 
يحرثها، و يوم مات غريه ممن �متلكو� �ر��شي وطني وبنو� ق�شور� 
عليه، وخبئو� خري وطني يف خز�ئنهم وخلفهم دويهم. قال يل جدي ال 
حتزن يا ولدي. ورحل جدي �أخد� معه �لوطن تاركا يل �لوطن، وماتو� 
هم �أخدين معهم �الثم، لكنهم مل يعرفو� �لوطن قط.                                                                                                   
يف،  �شي�شمه  عبقه  عن  �شيبحث  من  �شري�ه،  ير�ين  من  كل  �إن   •
مدنه،  �أ�شماء  �أحجياته،  �أغانيه،   ، فلكلوره  �شتايله،  عن  يبحث  من 
�أن  عليه  تاريخة،  عن  �شيفت�ض  من  �أنا،  �شي�شاألني  �لعتيقة  �شور�عه 
�أنا  �أنا.  يعرفني  �أن  عليه  عليه  يتعرف  �أن  يود  من  �أنا،  يت�شفحني 
وطني. قويل لهم �أن للوطن، وطني �أنا، ق�شة بيننا نحفظها �أنا وهو 
و هي �شر بيننا. �أخربيهم يا �أيتها �لطيور �لز�جلة �أن �لوطن الي�شكن 
�لقلب، الن هد� �لقلب قد يت�شع حلبيبة ح�شناء، لدكرى لطيفة، الأيام 
حلوة قليلة، �أو الأخرى مرة،  �شعبة،  ل�شحبة رفاق ما،  لكن �أن يحوي 
وطني.  �أنا  �لوطن  �أنا  �أين  �أخربيهم  هيهات.  هيهات  �لوطن  �لقلب 

و�أينما كنت فاأنا هو                                                                         

د.اآمال بن �شارف

Your Success
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Who is Dr. Adel Mahmoud,
the man the world lost this month?

CAIRO – 22 June 2018: Egyptian-
American Dr. Adel Mahmoud who 
had developed several life-saving 
vaccines died last week in New York 

City at the age of 76 from a brain hemorrhage. 
On June 11, his death was announced at the 
Mount Sinai St. Luke's Hospital in Manhattan. 
A member of Princeton’s faculty, Dr. Mahmoud 
was a pioneer in the treatment and prevention of 
infectious diseases around the world, especially 
parasitic infections. 
Although his death has not been highlighted in 
the local news in Egypt, many Egyptian and 
international scientists took to social media 
to mourn him. To them, Dr. Mahmoud’s 
contributions to the field of vaccines were 
unlikely and influential to many scholars. 
On Friday, Minister of Immigration Nabila 
Makram, and Minister of Higher Education 
Khaled Abdel Ghaffar released statements 
mourning the death of Dr. Mahmoud, the 
leading researcher of vaccines and infectious 
diseases who spent his life developing vaccines 
that saved the lives of hundreds of millions 
around the world. 
Microsoft Founder Bill Gates mourned the loss 
of Dr. Mahmoud on his Twitter account as one 
of the greatest vaccine creators in the world. 
Who is Dr. Adel Mahmoud? 
Dr. Mahmoud was born in Cairo and graduated 
with M.D. from Cairo University in 1963. 
Five years later, he left Cairo for the United 
Kingdom, where he obtained a Ph.D. in 1971 

from the London School of Hygiene and 
Tropical Medicine. 
An experience Mahmoud went through at an 
early age is believed to have influenced his 
decision to specialize in medicine. Mahmoud 
was 10 years old when he tried to obtain 
penicillin for his father who contracted 
pneumonia, but he returned home to find him 
dead. 
In 1973, he traveled to the United States as a 
postdoctoral fellow at Case Western Reserve 
University and rose through the ranks. From 
1998 and until 2006, Dr. Mahmoud held the 
position of President of Merck Vaccines, during 
which his contribution to the vaccines world 
was significant as he developed four vaccines. 
One of the vaccines he developed was to 
help protect against gastroenteritis caused by 
Rotavirus infection, which causes diarrhea 
to children. He also developed a vaccine 
for Shingles viral infection, which causes a 
painful rash, as well as another one for Human 
papillomavirus, which causes various warts on 
genitals and other parts and is also associated 
with the production of cervical cancer. 
He further produced a combination vaccine 
against four diseases: measles, mumps, rubella 
and chickenpox. 
Dr. Mahmoud then joined Princeton University 
in 2007, where he became a policy analyst at 
the Woodrow Wilson School of Public and 
International Affairs at the university. In 2011, 
he was assigned as professor of Princeton’s 

Department of Molecular Biology. 
“At Princeton, he engaged in public policy 
discussions and worked to imbue the next 
generation with the love of learning and 
commitment to public health that guided his 
life and career,” said Princeton University’s 
website, mourning his death. 
The university further mentioned Mahmoud’s 
“sharp intellect and dynamic personality.” 
By the outbreak of Ebola Virus in West Africa 
in 2014, Dr. Mahmoud called on a global fund 
for vaccines. 
In May 14, 2009, he was a member of a panel 
at the Woodrow Wilson School that lectured 
on how a pandemic can be prevented after the 
outbreak of Swine Flu at that time. 
He was married to Dr. Sally Hodder, who is 
Associate Vice President of West Virginia 
Clinical & Translational Science Institute. She 
is also a specialist in infectious diseases. 
Information about Adel Mahmoud’s life and 
study that was used in this article was retrieved 
from Princeton University website 

Source : Egypttoday

 Infectious-disease expert Adel
 Mahmoud - Photo courtesy of the

 Woodrow Wilson School of Public and
International Affairs

Laurel Wellman
VICTORIA, British Columbia (Reuters) - The 
effects of U.S. tariffs and tighter mortgage 
rules will “figure prominently” in the Bank 
of Canada’s interest rate decision in July but 
central bank Governor Stephen Poloz kept 
markets guessing on Wednesday on whether it 
would be a hike or a hold.
With a dovish speech and a hawkish news 
conference, Poloz whipsawed the Canadian 
dollar to a one-year low before it recovered 
ground as he kept the door open for the central 
bank to raise interest rates on July 11.
The brewing trade war between Canada and 
the United States is weighing on business 
investment but the domestic economy is near 
full capacity and inflation is on target, and it 
will be economic data that decides the next 
rate move, Poloz said.
“Given where the economy is we are in a 
situation where the economy will warrant 
higher interest rates. We will ensure that is a 
gradual process,” Poloz told a news conference 
after a speech on the need for increased 

transparency at the bank.
“Having the occasional data point that didn’t 
fit market expectations is not the sort of thing 
that throws that entire narrative off course. We 
are data dependent, not headline dependent,” 
he added.
The Canadian dollar weakened to its lowest 
level in more than a year at C$1.3385 to the 
U.S. dollar, or 74.71 U.S. cents, after Poloz’s 
speech, before regaining all of the lost ground 
after he promised gradual hikes during a news 
conference. Financial markets’ expectations for 
a rate hike in July ended up largely unchanged 
at about 55 percent.
“For now, we’ll stick with our call for a July 
hike,” Benjamin Reitzes, Canadian rates and 
macro strategist at BMO Capital Markets, wrote 
in a note to clients. “... we’ll be watching the 
data very closely over the next two weeks.”
Poloz said there was a litany of uncertainty 
to consider, including how trade worries are 
holding back business investment, how tighter 
mortgage rules have affected Canada’s cooling 
housing market, and how highly indebted 

consumers are responding to rising interest 
rates.
While Poloz said policymakers are not going 
to make monetary policy decisions based 
on “wiggles” in economic data, his focus on 
incoming data means the bank’s Business 
Outlook Survey, due out on Friday, and reports 
on GDP and employment due to be released 
before the rate decision will be scrutinized.
The bank has raised rates three times since 
July 2017.
Additional reporting by Andrea Hopkins, 
David Ljunggren and Dale Smith in Ottawa 
and Fergal Smith, Matt Scuffham and Danya 
Hajjaji in Toronto, editing by G Crosse and 
Diane Craft

Bank of Canada's Poloz keeps markets guessing on July rate move
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Reuters Staff

Reuters - Calgary’s proposed bid for 
the 2026 Olympic and Paralympic 
Winter Games has won the 
support of the Canadian Olympic 

Committee (COC), officials said on Saturday.

A COC Session voted unanimously to 
approve Calgary’s candidature, the Olympic 
Committee said in a statement.

“This represents a very important and positive 
next step toward Calgary’s candidature for 
2026,” said Tricia Smith, president of the 
Canadian Olympic Committee. “I want to thank 
the Session members for their confidence.

“We will continue to work with all the relevant 
stakeholders to build momentum to ensure an 
inspiring and responsible Olympic bid.”

Along with Calgary, which hosted the Games 
in 1988, Austria’s Graz, Swedish capital 
Stockholm, Turkey’s Erzurum, Japan’s 
Sapporo and an Italian bid involving Cortina 
d’Ampezzo, Milan and Turin had expressed 
an interest in hosting the 2026 Games, the 

International Olympic Committee (IOC) said 
in April.

An IOC session in October will invite 
candidates to bid formally and a host city will 
be selected in September, 2019.

The Canadian session’s “vote of confidence 
will allow all of us to move forward,” said 
Scott Hutcheson, chair of Calgary 2026.

“We have much work ahead of us but this is a 
positive step forward on the road to preparing 
Calgary to bid.”

Calgary’s city councillors voted in April to 
keep alive the process.

A bid exploration committee estimated last 
year that Calgary would need C$2.4 billion 
($1.91 billion) in funding to cover the shortfall 
between revenue and costs if it were to host 
the sporting extravaganza.

Source : Reuters 

Reporting by Gene Cherry in Raleigh, North 
Carolina; editing by Clare Fallon

Canadian Olympic session endorses Calgary

bid for 2026 Games

 FILE PHOTO: Calgary is pictured
 at dusk in Alberta, Canada July 13,

2016. REUTERS/Todd Korol

Danya Hajjaji

TORONTO (Reuters) - Canada’s 
biggest city is unable to accommodate 
any more asylum seekers, Toronto’s 
mayor said on Tuesday, after 

temporary resettlements used to house them 
reached near full capacity.

 “We have exhausted our available sites, our 
resources and our personnel,” Mayor John 
Tory said ahead of a council meeting, as 
he sought help from provincial and federal 
governments to resettle new arrivals.

This comes after Toronto activated an 
emergency contingency plan in May to shelter 
refugee claimants as it was bracing for an 
influx of migrants over summer.

The rare move underscored the strain caused 
by the inflow of asylum seekers in Canada, 
which has seen more than 30,000 asylum 
seekers illegally crossing the Canada-U.S. 
border since U.S. President Donald Trump 
came to office last year.

Toronto is currently housing over 3,000 
refugees and asylum seekers in city hotels and 
college dormitories, Tory said.

Asylum seekers and refugee claimants will 
have to vacate the dormitories by Aug. 9, 
when college students resume their studies. 
The dormitories are currently housing more 
than 600 individuals - over 200 are children.

After that date, “we will not have the facilities, 
resources or personnel to accommodate those 
800 people,” Tory added.

Tory stated he was informed about opportunities 
and housing outside of Toronto and urged the 
Canadian government to help.

“Unless this immediate relief is offered by 
federal and provincial governments, Toronto 
will not have the ability to accommodate new 
arrivals to our city,” said Tory.

The mayor emphasized on Toronto’s long 
history of welcoming newcomers and the city’s 
support of the Canadian government’s policies 
regarding refugees and asylum seekers.

“But we cannot shelter and settle them on our 
own, even as Canada’s largest city,” he said.

Reporting by Danya Hajjaji; Additional 
reporting by Anna Mehler Paperny; Editing 
by Marguerita Choy

Canada,s biggest city Toronto unable to take more 
refugees: mayor

 FILE PHOTO: Raul Contreras, 19, of
 Honduras, who is seeking refugee
 status in Canada, balances on the
 bars of an elevator at a long-stay hotel
in Toronto, Ontario, REUTERS/
Chris Helgren/File Photo
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Billions to Dust

If a 19 years old businesswoman can attract 
US$ 125 million from Media King Mr. Rupert 
Murdoch, US$ 400 million from Safeway 
corp. and US$ 150 from Pharmaceutical 

Giant Walgreen and turn all that money into dust, 
everyone should be very careful as to where he 
or she should invest their hard earned Dollars.
The story begins with Ms.  Catherine Holmes, 
who is obviously very smart. She started a 
company called “ Theranos “ , claiming that 
she has invented a new method for blood 
testing through taking a very  little blood 
sample, a drop of blood,  just like the method 
for checking the level of sugar in blood. No 
several tubes of blood or lengthy procedures.
"Theranos" collected US$ 700 million as a 
capital to start its research; this capital grew 
rapidly by attracting further investors and 
increased the capital. The stock also went high 
to the point that there was a  time when it was 
valued at US$ 9 Billion (yes, nine billion). 
This story was reported by the British 
Economist Magazine in its June 2, 2018 
issue. The Economist detailed the work done 
by an alert journalist named John Carryero, a 
dynamic  investigative reporter, who  published 
a book about the company "Theranos" 
and its flamboyant founder  Ms. Holmes.
In his investigations, Mr. Carryero 
disclosed some stunning details.
One is that Ms. Holmes is very low on the 

academic scale; all she has to her academic 
credit is a stint at the University of Stanford 
where she dropped out after one year  and went 
to Singapore for a summer  course as an intern.
Second is that she evaded Mr. Carryero’s 
request for an interview for over five months, 
and tried to intimidate  him by flouting the 
name of Mr. Murdoch who is an investor in her 
company and at the same time he is the owner of 
Wall Street Journal, in which Carryero works.
It is more intriguing to think that the 
company is still practicing its magic until 
this moment, although it is going  to hand 
over its operations at a later date to another 
company which loaned it money earlier.
This company will try to retrieve its 
loaned money, or whatever is left of it.
The SEC is now investigating the company and 
the owner. The investigation is sure to consider 
the whole matter a fraud but there is little 
hope of tracing the whereabouts of the money.
Anchor Diana Swain, in an interview with 
Mr. Carryero says that investors were rushing 
to invest to purchase stocks of" Theranos" 
raising its capital value to 9 billion dollars. 
Carryero agrees saying that it was the modest  
qualifications of the company founder 
that flagged his attention in the first place.
He adds that the further he tried to investigate 
the more he was confronted with utter silence 
and blockage of information by company 
personnel, sometimes with clear acrimony. He 

nevertheless continued diligently until all the 
facts were clear to him before he went public.
 He advises his fellow  journalists to be as 
diligent as he is in revealing secrets that 
are clearly the right of people to know.
On the other hand Carryero suggests that 
Journalists should refrain from making wild 
accusations. Facts can only be revealed 
after a solid critical mass of documented 
information had been gathered by a journalist  
and only then he or she would  go public.
As yet, Ms. Holmes is still at large, the question 
remains “is she ever going to be charged”.

Professor of Medical Physics 
Walid Addas
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A nation that has all the elements of 
advancement but does not rise !! 
A strange problem, and perhaps 
a conspiracy of its own. There is 

no doubt that the defect is not in the youth 
of this nation nor the elderly. The youth 
have enough awareness and enthusiasm 
and the elderly have enough experience and 
stamina to make a real renaissance no less 
than the Western Renaissance.

I will not write structural words to urge the 
reader to abide by constants and common 
denominators, and will not stimulate the 
young for more religiosity and formality, 
the nation is religious enough and all of 
these are not key factors for the renaissance 
of nations.

The rebirth of any nation is based on two 
fundamental pillars: the first is education 
and the second is the higher human values. 
In science, nations thrive, and in high 
morals they are beautified. Scientific and 
cognitive achievement are the responsibility 
of every individual. Knowledge is not 
limited to a certain field, but includes 
various areas of life, from the mastery of 
simple crafts to the most precise disciplines 
and science. It is not the responsibility of 
any particular individual, no matter what 
he or she is, whether he is a tremendous 
scientist or a loyal ruler or a folk hero. It 
is not only the responsibility of a group 
of scientists and geniuses. It is the task of 
every single character and the details of this 
achievement are the responsibility of every 
individual, regardless of his or her small 

role in society. The studious student, the  
distinguished teacher in their school and 
university, and the hard-working worker in 
the workplace, the experienced doctor, the 
innovative engineer, the creative artist, and 
the responsible official, in addition to the 
presence of fair constitutions and laws and 
last but not the least, the presence of the 
ruler who is jealous over his people and his 
country all contribute together in the drive 
of any renaissance as the engine  and train 
wheels drive their compartments.

The role assigned to individuals is like the 
role of bees in building the cell, and like 
the drops of rain when they condense and 
gather together to form the vast oceans and 
fresh springs, and it resembles droplets drip 
over the leaves of plants and trees, feed 
them to ripe and become juicy. Perhaps the 
countries of the East and the Arab peoples 
in general are among the most capable to 
build a Renaissance and the Arabs' ability to 
build human civilization in ancient history 
is still memorable in history, in addition 
to the common denominators among the 
Arabs, and regardless of the current crises 
they are in due to conspiracy reasons we 
all know, people in general are supportive 
of each others. For example, Syrians, 
give great and rare example of integration 
and independence, where among the one 
society you can find workers, farmers, 
teachers, engineers, doctors, pharmacists, 
veterinarians, bakers, carpenters, candy 
manufacturers, mechanical. Also, you 
can find among them the most brilliant 
people in the field of modern and accurate 
technologies and accessories and you can 
meet people, who invented the term "milk 
of the bird", all that can be thought of from 
different arts and sciences and trade and 
industry. And perhaps most of the Arab 
peoples have the same features as well. I 
think such peoples are able to contribute to 
the humane civilization hand in hand with 
the developed nations.

 Why should these peoples be deprived of 
their contribution to this noble role and this 
honorable humanitarian duty?

With a modest vision, we find that the 
problem lies in certain important elements 
that we have not paid enough attention to, 
such as the poor educational system, the 
scarcity of scientific research centers, the 
lack of motivation for creative thinking 
among young people, and the curb of 

freedom. People in general and their rulers 
in particular, it is a matter of reflective issue, 
the people who are idle and lost the internal 
motives can't be  driven by any external 
motives or engine regardless of its strength 
and effect. 

On the other hand, peoples whose 
intellectual and creative freedom are curbed 
and they were not allowed to practice 
democracy, it is very difficult for them 
to have a prominent role in building any 
civilization. A civilization that is not built 
by free men and women will inevitably 
produce a distorted civilization that is only 
suitable for slaves.

On the other hand, after the tremendous 
digital and informational revolution 
witnessed by the world every day, the star of 
all tribal, national, and totalitarian concepts 
and slogans have been irrevocably replaced 
by personal motives and aspirations, 
regardless of the nobility of these goals and 
objectives. What I am after is that the main 
engine of man in the modern era lies in his 
motives, desires and personal aspirations 
which determine the features of his future 
in general, and thus the aspirations of 
these peoples will determine in one way or 
another the future of their countries wether 
good or evil. A simple example is that the 
peoples who have been gaining scientific 
and cognitive creativity will produce a 
country like Japan and South Korea, while 
people who do not care about throwing 
garbage in the streets contribute together to 
turning their roads into landfills.

In order to pick and remove weeds in 
any society and to gain the good and ripe 
fruits, science, education, high morals, 
and jealousy over the common good must 
always be peoples' target and intention.

In conclusion, the Eastern and Arab peoples 
are vivid and generous nations. But it 
has lagged behind a period of time and it 
is not possible for it to return to the path 
of civilization without applying what is 
mentioned above.

Besides, we will not rely too much on the 
rulers of the people to establish any rise or 
progress, as they seem to be engaged with 
concerns other than the concerns of their 
people.

Written by Editor-in-Chief:
 Moutaz Abu kalam 

It is the time for the rise of this nation !!
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Think Big

A nation that has all the elements of 
advancement but does not rise !! 
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no doubt that the defect is not in the youth 
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of nations.

The rebirth of any nation is based on two 
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In science, nations thrive, and in high 
morals they are beautified. Scientific and 
cognitive achievement are the responsibility 
of every individual. Knowledge is not 
limited to a certain field, but includes 
various areas of life, from the mastery of 
simple crafts to the most precise disciplines 
and science. It is not the responsibility of 
any particular individual, no matter what 
he or she is, whether he is a tremendous 
scientist or a loyal ruler or a folk hero. It 
is not only the responsibility of a group 
of scientists and geniuses. It is the task of 
every single character and the details of this 
achievement are the responsibility of every 
individual, regardless of his or her small 

role in society. The studious student, the  
distinguished teacher in their school and 
university, and the hard-working worker in 
the workplace, the experienced doctor, the 
innovative engineer, the creative artist, and 
the responsible official, in addition to the 
presence of fair constitutions and laws and 
last but not the least, the presence of the 
ruler who is jealous over his people and his 
country all contribute together in the drive 
of any renaissance as the engine  and train 
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build human civilization in ancient history 
is still memorable in history, in addition 
to the common denominators among the 
Arabs, and regardless of the current crises 
they are in due to conspiracy reasons we 
all know, people in general are supportive 
of each others. For example, Syrians, 
give great and rare example of integration 
and independence, where among the one 
society you can find workers, farmers, 
teachers, engineers, doctors, pharmacists, 
veterinarians, bakers, carpenters, candy 
manufacturers, mechanical. Also, you 
can find among them the most brilliant 
people in the field of modern and accurate 
technologies and accessories and you can 
meet people, who invented the term "milk 
of the bird", all that can be thought of from 
different arts and sciences and trade and 
industry. And perhaps most of the Arab 
peoples have the same features as well. I 
think such peoples are able to contribute to 
the humane civilization hand in hand with 
the developed nations.

 Why should these peoples be deprived of 
their contribution to this noble role and this 
honorable humanitarian duty?

With a modest vision, we find that the 
problem lies in certain important elements 
that we have not paid enough attention to, 
such as the poor educational system, the 
scarcity of scientific research centers, the 
lack of motivation for creative thinking 
among young people, and the curb of 

freedom. People in general and their rulers 
in particular, it is a matter of reflective issue, 
the people who are idle and lost the internal 
motives can't be  driven by any external 
motives or engine regardless of its strength 
and effect. 

On the other hand, peoples whose 
intellectual and creative freedom are curbed 
and they were not allowed to practice 
democracy, it is very difficult for them 
to have a prominent role in building any 
civilization. A civilization that is not built 
by free men and women will inevitably 
produce a distorted civilization that is only 
suitable for slaves.

On the other hand, after the tremendous 
digital and informational revolution 
witnessed by the world every day, the star of 
all tribal, national, and totalitarian concepts 
and slogans have been irrevocably replaced 
by personal motives and aspirations, 
regardless of the nobility of these goals and 
objectives. What I am after is that the main 
engine of man in the modern era lies in his 
motives, desires and personal aspirations 
which determine the features of his future 
in general, and thus the aspirations of 
these peoples will determine in one way or 
another the future of their countries wether 
good or evil. A simple example is that the 
peoples who have been gaining scientific 
and cognitive creativity will produce a 
country like Japan and South Korea, while 
people who do not care about throwing 
garbage in the streets contribute together to 
turning their roads into landfills.

In order to pick and remove weeds in 
any society and to gain the good and ripe 
fruits, science, education, high morals, 
and jealousy over the common good must 
always be peoples' target and intention.

In conclusion, the Eastern and Arab peoples 
are vivid and generous nations. But it 
has lagged behind a period of time and it 
is not possible for it to return to the path 
of civilization without applying what is 
mentioned above.

Besides, we will not rely too much on the 
rulers of the people to establish any rise or 
progress, as they seem to be engaged with 
concerns other than the concerns of their 
people.

Written by Editor-in-Chief:
 Moutaz Abu kalam 

Some people speak with great 
simplicity and the eye sees only the 
living reality, the instant moment, 
and does not try to see the events 

with a wide vision, see the whole picture, or 
the deep-eyed vision whose angle extends 
from the past and history, to the present, and 
then beyond it to the future. It has been the 
beginning of many revolutions, some of which 
are attributed to an external conspiracy, whose 
goal is to destroy the society, including those 
who return to heavenly  punishment because 
we move away from the straight path, and the 
non-observance of the commands of God - 
(as seen by the interpreters), and many other 
interpretations which can not be mentioned 
now. But the researcher and the reader of 
the events of the scientific method and the 
historical events say otherwise. First, we can 
define the revolution as the radical, complete, 
and revolutionary change of all social, political 
and economic structures that led to the state 
of public and private corruption, strategic 
and cultural degradation, economic failure, 
troubled relations, and hypocritical behaviors 
and replacing them with new revolutionary 
structures that have a vision of the problem 
and offer solutions to them (revolutionary 
intellectual theories) and propose a road map 
for their application. 

Each part of the previous definition needs to 
be discussed and explained to its importance 
in understanding the situation we are living 
in and looking into the future and how to 
contribute to it. 

First, we begin by saying that the revolution 
is a radical and complete change. We 
recognize that the revolution, according to the 
historical years of the revolutions, is spread 
horizontally and vertically, in the sense that 
it spreads in all social groups and different 
components of society. It works in all areas 
that belong to society. From the thought, 
culture, behavior, economy and politics, 
to create new relationships, structures and 
various revolutionary components, and this is 
not a single impulse, but through what we can 
call (successive waves of revolution), which 
crosses each wave from a certain stage. 

1 - The first revolutionary wave: a wave 
resulting from the sense of injustice and the 
need for an identity that reflects the dignity and 
worth of human value and give its importance 
and meaning. It is no longer acceptable for 
a human being to remain a mere number, or 
a tax figure, without the will, prevented to 
think or express opinion or even dream of it, 
and he or she becomes a weak fragile person, 
manipulated by corrupt passions. This phase 

is characterized by the state of intellectual 
weakness, which is primarily responsible 
for social corruption, and that it is violent 
and driven by pain and emotions, and the 
underlying anger is irrational. It still has its 
own experiences and mind, and therefore its 
plans. Whereas the first revolutionary wave 
has the emotion, and lacks reason. Hence the 
simple interpretations that the revolutions 
failed, but the fact is that the first wave 
achieved its objectives (even if the price is so 
high). It ended the state of the dead and the 
grave and replaced it by a state of vitality and 
movement to begin the second revolutionary 
wave and became ready to take off.

2. The second revolutionary wave: the wave of 
criticism and confrontation, the revision of all 
the details in the first wave of errors, people, 
leaders, ideas and lack of revolutionary theories 
or revolutionary alternative perceptions of 
society as well as of thought and strategic 
planning (the revolutionary map). 

This wave is characterized by confrontation 
and literary and intellectual courage, the 
confrontation between the traditional model 
responsible for the decay of all components of 
this model, and the modern rebellious

revolutionary model, whose consciousness 
begins to form, and its sides and branches 
converge to form an intellectual stream 
characterized by depth, awareness and rigidity 
to form the identity, and thus shows important 
concepts, which forms part of the identity, the 
concept of concern and public duty and shrinks 
individual ego for the expense of the collective I 
and all, to start the third revolutionary wave (the 
wave of internal revolutionary confrontation 
and victory) which I will talk about later in the 
coming articles, God willing. 

Written by the researcher 

Amar Murray

Translated by Moutaz Abu kalam 

Revolutionary waves
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of this nation !!3
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Revolutionary waves
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Who is Dr. Adel Mahmoud,
the man the world lost this month?

 Infectious-disease expert Adel Mahmoud
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