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اطــلـقت الــصــ وهــولــنـدا امس
قمـرا صنـاعيـا سموه (كـويتـشياو)
وســـيـــقــــوم بـــاإلنـــصــــات من أجل
الــعــثـــــــور عــلى دلــيل لـالنــفــجـار
الـــعــــــــظـــيم وهـــو ســـلـــســلـــة من
األحـــــداث الـــــتـي أدت إلى وجـــــود

الكون.
ووفقًا لـلموقع اإللكـتروني لألخبار
الـــعــلـــمـــيـــة (ســـبــيـس دوت كــوم)
سـيـحمـل القـمـر الصـنـاعي مخـتـبر
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شـروبـات الـعثـمـانـية تـعـتـبـر ا
من الـــعــنــاصــر الــرئــيــســة في
ـــطـــبـخ الـــتـــركي فـــهي دواء ا
لـلكـثيـر من األمـراض وسوائل
ــــكـن الــــتــــخــــلي عــــنــــهــــا ال 
ا خصوصا في شهر رمضان 
تـبـعثـه من انتـعـاش في نـفوس
. وكــــانت هــــذه الــــصــــائــــمــــ
ـشـروبـات تُـسـتـخـدم في عـهد ا
الـدولـة الـعـثـمـانـيـة عـوضـا عن
اء والـدواء وكان يتم تـنظيم ا
ـــهــا شــروط بـــيــعـــهــا وتـــقــد
بقوان خاصـة إال أن تناولها

قل بشكل كبير هذه األيام.
عـــلي غـــولـــر; صــاحـب مــطـــعم
ـأكـوالت الـعـثـمـانـيـة خـاص بـا
قاضي ـنـطـقـة “ الـتـقـلـيــديـة 
كوي ”في إسـطـنـبـول  يـسعى
ــشــروبــات إلحـــيــاء تــقــالــيــد ا

العثمانية.
ويـقـدّم عـلي لـزبـائـنه  48نـوعا
ـشروبـات العـثمـانيـة بعد من ا

جتهـيزها بـعنايـة ودقة حسب
اخلـلـطــة األصـلـيـة لــكل مـنـهـا
حــيث تـــتـــلــون بـــكــافـــة ألــوان
الـطـبـيـعـة لتـقـدم بـذلك نـكـهات
فــريــدة لـــذائــقــيـــهــا وعــرضــا

بصريا رائعا لناظريها.
وفي حـديث صـحـفي قـال عـلي
إنـه يـــقـــدم في مــــطـــعـــمه 720
ـأكوالت العـثمـانية صنـفا من ا
والــتــركـيــة كــمــا يـقــدم أيــضـا
ـشروبـات العـثمـانيـة منذ 15 ا
عامـا. وأضاف أن مـحله اُفـتتح
من قِــبـل جـده ووالــده قــبل 53
عــــامـــا وكــــان في ذلـك احلـــ
ـعـجـنات دكـانـا لـلـحـلويـات وا
قــــبـل أن يـــحــــوّلـه الحـــقًــــا إلى
مــــطـــعـم ومن ثم إلـى مـــطــــبخ
عـــثـــمـــاني وتـــركي مـــنـــذ عـــام

.2003
وأوضح عــلي أنـه يـنــتــمي إلى
اجلــيل الــثــالث في هــذا احملل
وأن ابنته ستستمر بالعمل من
بعـده على إحـياء هـذه الثـقافة.
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استكشاف صينيا هولنديا ضعيف
الـتـردد سـيـتـولى اإلنـصات إلى أي
إشارات السلكية ذات تردد ضعيف
(وحتـــمل أدلـــة لـــزمن عـــدة مـــئــات
الي من السنـوات بعد االنفجار ا
الـــعـــظـــيم عـــنـــدمـــا كـــانت ســـحب
الـهيـدروجـ تضع الـنـجوم األولى

للكون).
عـهد الـهولـندي لـعلم الـفلك وقـال ا
الالســـلــكي الـــذي تــولى تـــصــنــيع
سـتكـشف إن مثل هـذه الترددات ا
يـتم اعـتـراضـهـا من جـانب الـغالف

اجلــــوي لـألرض. وســــيـــــتم وضع
كـــويــتــشـــيــاو عـــلى بــعــد 64 ألف
كيـلومـتر من اجلـانب األبعـد للـقمر
وســــيــــتـم اســــتــــخــــدامـه أيــــضًــــا
كمـستكـشف للقـمر من جانب إدارة

الفضاء الوطنية الصينية.
وإلى جـانب مـخـتـبر االسـتـكـشاف
يطلق كـويتشـياو قمرين صـناعي

إضـافيـ وهـما »لـونغ جـيانغ «1
ولـــونـغ جـــيــــانغ «2لــــلـــتــــجـــارب
ــــوقع الـــصــــيــــنــــيـــة بــــحــــسب ا

اإللكتروني.
vO×¹ ÊË—U¼
Loay_kasim@yahoo.com
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عرف فيـليب مـانسـيل  مـؤرخ البالطـات واألسر احلـاكمـة 
بـكتـابه الـشـهـيـر  الـقـسـطـنـطيـنـيـة الـتي اشـتـهـاهـا الـعالم
بالط فــرنــسـا 1789-1830 وأنــا أقـرأ وبـكــتــابه اآلخــر 
كـتــابه احلـديث  ثـالث مـدن مــشـرقـيــة حـيـث يـســتـعـرض
السـنوات األخـيرة النـهيـار الدولـة الـعثـمانـية وجـدته يضع
في حتــلـيل ـر عــلـيه عــابـراً  يـده عــلى تـفــصـيل دقــيق ثم 
ـة التي مني بـها اجليش الـعثمـاني في حرب البـلقان الهز
ّا عام 1912 فيقـول ( قاتـلت اجليوش الـبلـقانيـة أفضل 
ـا كان في كان مـتوقعـاً  وقاتـل اجليش الـعثمـاني أسوأ 
ـستحقـة لضباط من ا بـسبب الترقـيات غير ا مقدوره  ر
ن كــانـوا يــؤيــدون جــمـعــيــة االحتـاد غـيــر ذوي اخلــبــرة 
والـتــرقي.) وهـذه اجلــمـعـيــة  هي أول حـزب ســيـاسي في
االمـبراطـويـة الـعـثـمـانيـة عـنـد أواخـر عـمـرها  وصـلت إلى
سدة احلكم في الـدولة العـثمانـية بعد حتـويل السلـطنة إلى
مـلكـيـة دسـتـوريـة وتـقـلـيص سـلطـات الـسـلـطـان آنـذاك عـبد

احلميد الثاني في انقالب 27 أبريل  1909.
رور فقط  في ح إن الذي يهمنا وهذه معلومة للتذكيروا
هـو واقـعـة أن تـقـوم اجلـيـوش بـتقـد الـوالء الـسـيـاسي او
احلزبي أو االنتمائي على الوالء الوطني  وإنّ مخاطر ذلك
ال تــظـهــر في الــســنــوات الــعـاديــة الــتي التــبــدو آثــار هـذه
االخـطـاء جــسـيـمــة  لـكن في األزمــات واحلـروب  تـوضع
مصائـر شعوب وأ وسـيادة دول عـلى احملك  فكيف اذا
سـتـحـقـة  أو ربّمـا الـضـباط كان ضـبـاط الـتـرقيـات غـيـر ا
الذين علت الرتب اكتـافهم من دون علم عسـكري وتسلسل
وظيفي اسـتحقـاقي  هم الذين  يتـحملـون مسؤولـية البالد
كما تشتهر تـسميتهم في العراق والعباد. الضباط الـدمج 
 لـيـسـوا قـضــيـة حـزبـيـة تــابـعـة جلـهـة مـتــنـفـذة أو جـهـتـ
وينـبغي عـدم مواجـهة هـذه القـضيـة العتـبارات الـتوافـقات
ــســـاومــات الـــســيـــاســيـــة أو اخملــاوف من أكـل الــقــوي وا
الـضــعــيف وســوى ذلك  إنّــمــا هي قــضـيــة بــنــاء اجلـيش
الـوطـني الـذي تــقع عـلـيه مــهـمـة الـدفــاع عن الـبالد وانـهـا
مسألـة وطنـية في غـاية االهمـية  وإنّ الـوقت قد حان  وال
أقول قد فات كما يـرى بعضنا  لـبناء اجليش على اساس

االستحقاق العسكري الدقيق .
ــوصل  كــان في ســيــاق صــفــحــات مــتــعـددة  حتــريــر ا
الصفحة الناصـعة في العمليـات هي تلك التي كانت موكلة
الى ضـبــاط مـحـتــرفـ في اجلــانب األيـســر أمـا صــفـحـة
القـصف الـعشـوائي والـتدمـير وسـيـلة لـلـتحـريـر فكـان عدم
االحـتراف واضـحـاً فـيـهـا  وسـيكـتب الـقـادة الـعـسـكـريون

عركة يوماً مهما بعُد. تاريخ ا
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زاولة التمـارين الرياضية أربع إلى خمس ان  التـمتع بشباب دائم يقـترن  تفيد أحدث األبـحاث الطبية
مرات أسـبوعـيا حيث إنـها تـساعد في احلـفاظ عـلى صحـة القلب وتـبطئ زحف الـشيخـوخة والـتقدم في
العمر. وأظهـرت األبحاث احلديثة  –التي أجريت في كلية الطب جـامعة نيويورك - تأثـر أحجام مختلفة
ـارسـة الـتـمـارين ــارسـة الـريـاضـة.. وتـوضح األبــحـاث أن  من الـشـرايـ بـشـكـل مـخـتـلف عن طـريق 
ـدة يـومـ إلى ثالثـة أيام في األسـبـوع تـسهم بـصـورة مـباشـرة في تـقـليل الريـاضـيـة بواقع 30 دقـيـقة 
دة حوالي ما ب أربعة إلى ارسة التمـارين الرياضية  توسطة احلـجم فيما تسهم  تشنج الشراي ا

ركزية الكبيرة شابة. خمسة أيام في األسبوع إلى احلفاظ على الشراي ا
وقال دكتور بـنيام ليـف األستاذ في جامـعة تكساس األمـريكية  ستـساعد الدراسة احلالـية في تطوير
تعبة والكبيرة لشـبابها وصحة أوعيتها برنامج تمارين للحفـاظ على قلب شاب بل واستعادة القلـوب ا
ا الدمويـة.. فمع التقـدم في العمر تـصبح الشرايـ الناقلـة للدم داخل وخارج الـقلب عرضة لـلتصلب 

يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب.
وفي هذه الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة »علم وظائف األعضاء ?«فحص الفريق  102شخص
ــشـاركـ إلى أربع ـارســة مـسـتــمـر لـلــريـاضـة مــدى احلـيـاة و تــقـسـيم ا فوق  60عـامًـا مـع تـاريخ 
ـارسـتـهم لـلـريـاضـة أو تـمـتـعـوهم بـحـالـة كـسل وذلك بـواقع أقل من مـجـموعـات اعـتـمـادا عـلى تـاريخ 
ـارسة الرياضـة العادية ـتابعـة أن األشخاص الذين اسـتمروا في  جلسـت في األسبـوع. وقد أسفرت ا
تـوسطة احلجم ـزيد من الشـراي ا مدى احليـاة (مرت إلى ثالث مـرات في األسبوع) تـمتعـوا بوجود ا
ـلـتـزم ( 5-4مرات في ـتـدربـ ا ـؤكـسـد إلى الـرأس والـرقبـة.. ومع ذلك كـان لـدى ا الـتي تـوفـر الـدم ا
ركـزية الكـبيـرة الشـابة والتي تـوفر الـدم إلى الصدر والـبطن بـاإلضافة زيـد من الشرايـ ا األسبـوع) ا

إلى صحة متوسطة احلجم.
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قــدم األمـيـر الـبــريـطـاني هـاري
وزوجــته مــيـغــان الــشــكــر لـكل
الــــــذين شــــــاركــــــوا في حــــــفل
عـرسهـما مـطلع األسـبوع وذلك
خـالل نــــشـــــرهــــمـــــا الــــصــــور

الرسمية للحفل.
وتـزوج هـاري وميـغـان الـلذان
أصبحا اآلن بشكل رسمي دوق
ودوقــــة ســــاســـكـس الـــســــبت
اضي في قلعـة وندسور مقر ا
لكة إليزابيث في غربي إقامة ا
لـنــدن في عـرض مُـدهش ألُبـهـة
لكية البريطانية. واحتفاالت ا
وقال مكتب األمير هاري بقصر
كــيـنــزنــغـتــون في بــيـان »يـود
دوق ودوقــة سـاسـكـس تـوجـيه
الــــشـــكــــر لــــكـل من شــــارك في
احـــتـــفـــاالت زواجــــهـــمـــا يـــوم

السبت.«
ونشـر الـزوجان أيـضاً  3صور
ــصــور رســمــيــة الــتـــقــطــهــا ا

أليكسي لوبوميرسكي.
وظـــهــــر الـــزوجـــان في إحـــدى
الــــصــــور فـي إحــــدى قــــاعـــات
الـقـصر بـجـوار دوريـا راجالند
والـــدة مــيـــغــان وولي الـــعــهــد
البريـطاني األمير تـشارلز والد

هاري.
ـلـكة وضـمت الـصـورة أيـضـا ا
) وزوجـها إلـيـزابيث ( 92عـامـاً
األمـــيـــر فـــيـــلـــيب ( 96عـــامـــاً)
واألمــيـر ولــيــام شــقــيق هـاري
األكــبـر وزوجـته كــيت وكـامـيال
الزوجة الثانية لألمير تشارلز.
وفي صـــــورة ثــــانــــيــــة ظــــهــــر
الــزوجــان فـــقط وبــجــوارهــمــا
وصيفات وصبية صغار بينهم
األمـــــيــــــر جـــــورج واألمـــــيـــــرة

تشارلوت ابنا األمير وليام.
وكـــانـت الـــصــــورة الـــثــــالـــثـــة
لـلـعروسـ بـاألبـيض واألسود

داخل القلعة.

 rOEF « —U−H½ù« ·UAJ²Ýù wŽUM  dL  ‚öÞ≈

ـغـلوب ـسـنـ ا ـوت الـكـثـيـر من الـنـساء والـرضع واألطـفـال وا
سلم في توحيد صفوفهم على أمرهم ال لشيء بسبب فشل ا
حتت رايـة جـامـعـة واحـدة. وكـونـنـا نـؤمن يـقـيـنـا بأن اإلسـالم هو
دين الـسالم واألخوة نـأمل ونـرجو أن يـجـلب لنـا شـهر رمـضان
الذي نعيش أولى أيامه فترة من النور واالزدهار يذكرنا بعصر
الـرفــاه حـيث تـوضع فــيه جـمـيع اخلـالفـات واألعـمـال الــعـدائـيـة
جانـبا ويضع حدا لكـافة أشكال الكـراهية والضغـينة والنزاعات
والصـراعـات من أجل أن يـعم اخليـر اجلـمـيع. وفي هذا الـشـهر
الــفـضــيل نــرفع أكـفــنــا مـتــضــرعـ لــله لــكي يـعــود لــلـحــضـارة
اإلسالمــيـة الـتـي سـتـرسخ دعــائم الـسالم والــعـدالـة في األرض
ـسـلـمـ ازدهـارها من وتـوفـر حـياة سـعـيـدة لـلـمسـلـمـ وغـير ا

جديد وتضيء ظلمة العالم احلالية بوهج نورها الساطع.
ـســلـمـ بـأن في الـقــرآن الـكـر يـأمــر الـله جلّ وعـلـى جـمـيع ا
يــتــحــدوا وأن يــحــبــوا بــعــضــهم بــعــضًــا كــإخــوة وأخـوات وأن
يتراحـموا فيما بينهم ويتعاطـفوا مع بعضهم بعضا ويدافعوا عن
بعـضهم بـعضـا وأن يـتجـنبـوا كافـة ضـروب التـنافـر واالنقـسام.

يقول الله عزّ وجلّ في اآلية  103من سورة آل عمران:
(وَاعْتَـصِمُـوا بِحَـبْلِ الـلَّهِ جَمِـيعًـا وَلَا تَـفَـرَّقُوا ـ وَاْذكُـرُوا نِعْـمَتَ اللَّهِ
عَلَـيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَـأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَـأَصْبَحْتُم بِنِـعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنـتُمْ عَلَـيـ شَفَا حُـفْرَةٍ منَ الـنَّارِ فَـأَنقَـذَكُم منْـهَا ـ َكـذَـلِكَ يُـبَينُ اللَّهُ

)... وفي اآلية 4 من سورة الصف: لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
هُم بُــنْـيَـان ذِينَ يُــقَـاتِـلُــونَ فِي سَـبِــيـلِهِ صَــفًّـا كَــأَنـَّ (إِنَّ الــلَّهَ يُـحِـبُّ الـَّ

مَّرْصُوص).
مثـلما يـتجلى بـكل وضوح من هذه اآليـات -وآيات القـرآن الكر
سـلم بشـكل عام- إنه واجب ديـني مطـلق على عـاتق جمـيع ا

أن يـوحــدوا صـفـوفــهم وأن يــلـتـزمــوا بـأواصــر احملـبــة األخـويـة
والـتـعاطف مع بـعـضهـم بعـضـا ليـشـكلـوا حـصـنا مـنـيعـا يـحمي
كـنهم من رعايـة بعـضهم بـعضا بـصرف الـنظر عن ظهـورهم و
الظـروف التي قـد يعـيـشونـها ويـسمح لـهم بـخوض كـفاح فـكري
ـشـورة ضـد اإلنــكـار ويـقـفـون في صف مــرصـوص ويـقـدمـون ا
لــبــعـــضــهم الــبــعـض مع االمــتــنــاع عـن اخلالفــات والــنــزاعــات
عاكسة من قبيل إثارة بذور الداخـلية. إن التحلي بالسلوكـيات ا
سلم اآلخرين االنقسام بدلًا من توحيد الصف وعدم معاملة ا
بــاحملــبــة والــرحــمــة وعـــدم الــصــفح عــنــهم والـــتــســامح مــعــهم
وحمـايتـهم وعـدم االنخـراط في كفـاح فكـري ضد اإلحلـاد كلـها
سـلم بـأوامر الله أفعـال وسلوكـيات ال يـقرها الـشرع. التـزام ا
ـتمـثل في توحـيد الـكلـمة هـو السـبيل والوفـاء بواجـبهم الـديني ا
الــوحـيــدة الــكـفــيل بــجــعل اجملــتـمع اإلسـالمي مـجــتــمـعــا قــويـا
سـلم العمل يـدا بيد بتـضافر اجلهود ومسـتقرا. ومن واجب ا
من أجل تـنوير العـالم كله من خالل نشر رسـائل احملبة والسالم
التـي يوصـي بهـا اإلسالم. إن عـدم الـوفـاء بـهـذا الـواجب الـديني
ـا يـعرض يعـني الـتيـه واالنفـصـال عن جسم األمـة اإلسالمـية 
ـزيـد من اخملاطـر والـتهـديـدات. يحـتاج ظـلـومة  ـسلـمـة ا الـدول ا
ـسـنـون في ســوريـا وفـلـسـطــ وكـشـمـيـر الـنـسـاء واألطــفـال وا
وتـركـسـتـان الـشـرقيـة وأفـغـانـسـتـان وبـنـغالديش وبـاتـاني ومورو
ـسـاعـدة حلـمـايتـهم من والعـديـد من األمـاكن األخـرى إلى يـد ا
االضـطـهـاد الـذي يـهـدد حـيـاتـهم وبـقـاءهم. تـقع مـسـؤولـيـة إنـقـاذ
عـرض للفناء عـلى عاتق العالم اإلسالمي قبل ـسلم ا هؤالء ا
سلم أال يغيب عنهم أيضا قول الرسول كل شيء. يجب على ا
سلم ال يظـلمه وال يسلمه سـلم أخو ا (صلى الـله عليه وسلم): (ا
ومن كــان في حــاجــة أخــيه كــان الــله في حــاجــته ومن فــرج عن
مسـلم كربة فـرج الله عنه كربـة من كربات يـوم القيـامة ومن ستر
مـسـلـمـا سـتـره الـله يـوم الـقـيـامـة). عـدم تـوحـيـد مـسـلـمي الـعـالم
لــصــفـوفــهم وكــلـمــتـهـم يـشــكل الــعـائق األســاسي وراء جــمـيع
ـشاكـل التي نـراهـا في الـعالم اإلسالمي ا
ـسـلـمـون وحـدة قـوية الـيـوم. ولـو حـقق ا
جتــــمع شــــمـــلــــهم لــــتالشـت مـــثـل تـــلك
نا اإلسالمي ـشاكل التي يـواجهها عـا ا
الــيــوم وحــتى لــو وجــدت فــلن يــتـطــلب

األمر وقتاً طويالً لتسويتها.
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أظهر مقطع فيديو تداوله رواد
مــواقع الــتـواصـل االجـتــمـاعي
مــــؤخـــراً ارتــــبـــاك الــــفـــنــــانـــة
اللـبنانـية #إلـيسا بـعد جتاهل
مـصــوري وكـاالت االنــبـاء لــهـا

عــنـدمــا كــانت عـلـى الـســجـادة
احلـــمـــراء في مـــهـــرجـــان كــان

السنيمائي.
وكـــــانـــــــــت إلـــــيـــــســـــا عـــــلى
الــسـجــادة احلــمــراء حلــضـور
فيـلم اخملرجة الـلبنانـية نادين
لـبـكي (كـفـر نـعـوم) والـذي فـاز

بــجـائــزة جلــنـة الــتــحـكــيم في
مهرجان كان.

وتـظــهـر في الــفـيــديـو إلــيـسـا
ـــصـــورين وهي تـــقـف أمـــام ا
ليلـتقطـوا صوراً لهـا لكنهم لم
يـفعـلـوا ويبـدو بـعدهـا اإلرباك
ظـاهـراً علـى إليـسـا الـتي كانت

تـتــحـدث مع سـيــدة شـاركــتـهـا
الـــصـــعـــود عـــلى بـــســـاط كــان
الــشــهــيــر. فــيــمــا قــال انــصـار
ـصـورين االجـانب الـيــسـا ان ا
يجـهلون الـقيـمة الفـنية أللـيسا
وان الــعــتـب عــلى الــصــحــافــة

العربية الغائبة  .


