
رة التي أطلقها    الدعوة المبّكِ
رئيس الوزراء الكندي جاستين 
االنتخابات  الجراء  ترودو 
في  أمالً  البالد  في  الفيدرالية 
تحقيق فوز مريح فيها يساعده 

على تشكيل حكومة أغلبية.
هي دعوة تفتقد للكثير من العوامل 
الفوز  هذا  لتحقيق  المؤهلة 
المنشود الذي يأمل ويسعى إليه 
رئيس الحكومة ورئيس الحزب 
الليبرالي خاصة وهي لم تُراع 
التوقيت المناسب وال الظروف 
الخاصة التي تّمر فيها البالد ويّمر 
فيها العباد في ظل دخولنا في 
الموجة الرابعة من جائحة كوفيد 
– 19، كما أنه لم يُراع فيها سوى 
مصلحته الشخصية التي قدَّمها 
الكندي  الشعب  مصلحة  على 
ككل، وهي القشة التي قسمت 
ظهر البعير وتهدد باإلطاحة به 
وبحزبه الليبرالي عن سدة الحكم 
الهائل  الكم  هذا  وسط  خاصة 
من التظاهرات المباشرة وغير 
المباشرة ضده وضد سياساته 
الخاطئة في معالجة الكثير من 
تتعلق  التي  الداخلية  القضايا 
بمصالح المواطن الكندي بصورة 
ملموسة وملحوظة في اآلونة 
األخيرة وكلها معروفة للجميع، 
وهو ما يتيح الفرصة لعودة حزب 
المحافظين لسدة الحكم وللمشهد 

السياسي من جديد.
بعد موجة من االنتقادات الحادة 
ضده من كافة أحزاب المعارضة 
الكندية تقريباً حيث أعرب السيد 
سينج زعيم الحزب الديمقراطي 
الجديد عن عدم رضائه واصفاً 

تصرف رئيس الحكومة بأنه نوع 
من األنانية، في الوقت الذي قال 
فيه السيد إرين أوتول زعيم حزب 
المعارضة  )حزب  المحافظين 
العموم  مجلس  في  الرسمية( 
ما كان يجب على السيد ترودو 
إطالق هذه الحملة االنتخابية في 
كندا خالل الموجة الرابعة من 
كوفيد – 19 التي تتعرض لها 
الراهن وبأن  الوقت  البالد في 
هذا هو أكثر ما بات يُقلقه واصفاً 
مصلحته  تقديم  دائم  بأنه  إياه 
الشخصية على مصلحة الكنديين، 
األمر الذي لم يختلف بشأنه أيضا 
موقف زعيم حزب الكتلة الكيبكية 
ويهدد  بالنشيه  فرنسوا  إيف 
أحالم الحزب الليبرالي وزعيمه  
بعد  الحكم  في سدة  البقاء  في 
إعالن نتائج االنتخابات مباشرة 
والذي أعتقد بأنه بات قريباً وفقاً 
على  له  المصاحبة  للشواهد 
األرض منذ اطالق الدعوة إلجراء 

هذه االنتخابات.
والسؤال المهم هنا هو كيف أقدم 
السيد ترودو على هذه الخطوة 
دون وجود برنامج انتخابي جديد 
واضح المعالم له ولحزبه هذا في 
حال فوزه في االنتخابات باألغلبية 
التي تتيح له االستمرار في سدة 

الحكم؟
وعلى أي شئ استند أو يستند 

لتحقيق هذا الفوز المزعوم؟
األمنيات  وأطيب  التوفيق  كل 
للفائز بهذه االنتخابات أي كان 
إسمه ألن الشعب الكندي يستحق 

ما هو أفضل.. 
وهللا ولي التوفيق.
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زمكحل  فـريد   

بدون رتوش

fzemokhol@gmail.com

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

الانتخابات الفيدرالية الكندية إلى أين؟

year

5 سياسـة

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

3095,Autoroute 440, bureau 204
Laval, Québec H7P 4W5

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

www.jeankaram.com
jeank@remax2001.net  /  jeankaram@remax2001.net

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

فرص استثمار صلبة 100٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

  سعى الرئيس األمريكي جو بايدن خالل أول مكالمة هاتفية منذ 7 أشهر 
مع نظيره الصيني شي جين بينغ، لتجنب حصول »نزاع غير مقصود«.

وقال البيت األبيض، في بيان، في وقت مبكر من صباح الجمعة، إن الرئيس 
بايدن أجرى نقاشا استراتيجيا خالل أول اتصال مع نظيره الصيني، أكد خالله 
مصلحة واشنطن في تحقيق السالم واالزدهار بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وذكر مسؤول في الرئاسة األمريكية للصحفيين، أنه خالل المكالمة الهاتفية 
أبلغ بايدن نظيره الصيني أن الواليات المتّحدة تريد »أن يظّل الزخم تنافسياً، 

وأال نجد أنفسنا في المستقبل في وضع ننجّر فيه إلى نزاع غير مقصود«. 
وهذه أول محادثة هاتفية بين الرئيسين منذ فبراير/شباط، ويومها كان بايدن 
قد خلف لتّوه دونالد ترامب في سّدة الرئاسة، وقضى آنذاك ساعتين على 

الهاتف مع الرئيس الصيني.
ومّرت العالقات بين واشنطن وبكين بوقت عصيب في عهد ترامب الذي 

أشعل فتيل حرب تجارية بين القوتين العظميين في العالم.
ورغم دفاعها عن التعّددية ودعوتها إلنهاء سياسة ترامب التي ارتكزت على 
مبدأ »أمريكا أواًل«، أبقت إدارة بايدن على الرسوم الجمركية التي فرضتها 
اإلدارة الجمهورية السابقة على البضائع الصينية واعتمدت سياسة صارمة 

بشأن نقاط الخالف األخرى بين البلدين. 
لكّن المسؤول الكبير في البيت األبيض أقّر بأن حالة الجمود الدبلوماسي بين 
البلدين ال يمكن أن تستمّر، محّذراً من أّن بقاء الحال على ما هو عليه بين 

واشنطن وبكين ينطوي على مخاطر. 
وقال »نحن مع منافسة شرسة، لكنّنا ال نريد أن تتحّول هذه المنافسة إلى نزاع، 
والغرض من المحادثة الهاتفية هو إرساء قواعد أمان تضمن أن »تدار العالقة 
بمسؤولية« حتى نصل فعاًل إلى وضع مستقّر بين الواليات المتحدة والصين«. 
ومن جانبها، أعلنت بكين، الجمعة، أّن الرئيسين شي جين بينغ واألمريكي 

جو بايدن أجريا »محادثات صريحة ومعّمقة«.
وقالت الحكومة في بيان أذاعته شبكة التلفزيون الحكومية »سي سي تي في« 
إّن رئيسي أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم »أجريا محادثات استراتيجية 

صريحة ومعّمقة وواسعة النطاق حول العالقات الصينية-األمريكية والقضايا 
ذات االهتمام المشترك«.

وأضاف البيان، أن الرئيس شي أبلغ بايدن أّن السياسة األمريكية تجاه الصين 
تسبّبت بـ«صعوبات خطيرة«. 

ونقلت شبكة »سي سي تي في« التلفزيونية الحكومية عن شي قوله على 
مسامع بايدن إّن »مستقبل العالم ومصيره يعتمدان على قدرة الصين والواليات 
المتحدة على إدارة عالقاتهما بشكل صحيح، هذا هو سؤال القرن الذي يتعيّن 

على البلدين اإلجابة عنه«.

  غياب العدالة التحكيمية بين أندية الدوري العام المصري السبب 
الرئيسي وراء هذا المظهر السيئ الذي ظهر به منتخبنا الوطني 

لكرة القدم مؤخراً وأساء السم مصر داخلياً وخارجياً!!

فرافيرو

  يتخذ اليوم الجمعة، قرار غربي حول ما إذا كان سيتم تحميل 
إيران مسؤولية فشل مفاوضات فيينا، بعد اتهام أممي للحكومة 
الجديدة بجعل اإلشراف على برنامجها النووي “مستحيال”.

وبينت الصحيفة البريطانية أن المبعوث األمريكي الخاص 
إلى إيران روب مالي، سيلتقي بدبلوماسيين من فرنسا وألمانيا 
والمملكة المتحدة في باريس قبل اجتماع مجلس إدارة الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد يوم االثنين، والذي كان اتهم 
إبراهيم رئيسي،  برئاسة  الجديدة  الحكومة  تقرير سابق  في 
جعلت “من المستحيل على المفتشين اإلشراف على البرنامج 

النووي اإليراني”.
هذا وحذر الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي، من أن أي اقتراح 
من هذا القبيل أو إشارة عنه إلى مجلس األمن الدولي، يمكن 

أن يؤخر أو يمنع إيران من العودة إلى المحادثات في فيينا.
وقال في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس األوروبي، شارل 

ميشيل، يوم األربعاء، قال رئيسي: “إن أي تحرك غير بناء في الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية سيعطل أيضا عملية فيينا التفاوضية”.

وسيؤدي االمتثال المتبادل إلى رفع مجموعة من العقوبات المفروضة على إيران 
واإلفراج المحتمل عن السجناء السياسيين.

وقد أعرب رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت 
سابق هذا األسبوع عن “قلق متزايد من أن القضايا المتعلقة بالمواقع غير المعلن 

عنها ال تزال دون حل وأن إيران بحاجة إلى حلها في أقرب وقت ممكن”.
كما قدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب 

بنسبة ٪20 وصلت إلى 84.3 كيلوغرام من 62.3 كيلوغرام قبل ثالثة أشهر.

سرائيلي يعتقل خمسة 

إ

الاحتلال الا
من أقارب الأسرى الهاربين من 

سجن “جلبوع”
إعصار “أولاف” يضرب الساحل 

المكسيكي
الجارديان: قرار غربي اليوم لتحميل إيران مسئولية فشل مفاوضات فيينا

االحتالل  قوات  اعتقلت    
اإلسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، خمسة 
من  الهاربين  األسرى  أقارب  من 
منازلهم  مداهمة  بعد  سجن “جلبوع”، 
الباشا جنوب  بلدتي عرابة وبئر  في 

محافظة جنين.
وقال أقارب للمعتقلين ومنتصر سمور 
قوة  إن  نادي األسير في جنين  مدير 
اقتحمت  االحتالل  من جيش  كبيرة 
مواجهات  شهدت  التي  عرابة  بلدة 
عنيفة، وداهم الجنود المنازل وفتشوها 
بمحتوياتها  وفسادا  خرابا  وعاثوا 
واعتقلوا أشقاء األسير المحرر محمود 
باسمة  عبد هللا عارضة، وهم شقيقته 

عبد هللا عارضة وشقيقه رائد عبد 
هللا عارضة، وشقيقه محمد عبد هللا 

عارضة.
اعتقلت  قوات االحتالل  أن  وأضافوا 
الذي  المحرر رأفت غوادرة  األسير 
12 عاًما في سجون االحتالل،  قضى 
المحرر يعقوب  ابن خال األسير  وهو 
يوسف  شقيقه  اعتقلت  كما  قادري، 

قادري، من بلدة بئر الباشا.
ونصبت قوات االحتالل فرقة مشاة 
بين كروم الزيتون في محيط بلدة يعبد 
بتوقيف  الجنود  غرب جنين، وشرع 
والتدقيق في  المواطنين واستجوابهم 

هوياتهم.

  أعلنت المكسيك أن العاصفة “أوالف” 
ازدادت قوة، وتحولت إلى إعصار من 
الفئة 2، وضربت الساحل قرب خوسيه 
ديل كابو شمال غرب البالد حيث المنتجع 

البحري الشهير لوس كابوس.
المكسيكي  الوطني  المركز  ولفت 
ضرب  “أوالف  أن  إلى  لألعاصير 
اليابسة قرب سان خوسيه ديل كابو، 
الثالثة والنصف بتوقيت  وعند الساعة 
غرينتش يوم الجمعة كان اإلعصار على 
قبالة سواحل كابو  40 كيلومترا  مسافة 
سان لوكاس و135 كيلومترا من الباز 
في والية باخا كاليفورنيا سور في شمال 

غرب البالد”.
ويتجه اإلعصار نحو الشمال الغربي 
الساعة  في  كيلومترا   19 بسرعة 
155 كيلومترا  مصحوبا برياح سرعتها 
الفئة  الساعة ما يجعله إعصارا من  في 
الثانية على مقياس سافير- سمبسون الذي 

يضم خمسة مستويات.
وفي أغسطس الماضي، ضرب اإلعصار 
الثالثة  الفئة  الذي كان من  “غرايس” 
فيراكروز في شرق المكسيك ما أدى 
إلى مقتل 11 شخصا على األقل في هذه 
الوالية ووالية بويبال المجاورة في وسط 

البالد.

  أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الجمعة 
تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة 
نجيب ميقاتي بعد عام من فراغ نتج عن 
انقسامات سياسية حادة ساهمت في تعميق 
أزمة اقتصادية غير مسبوقة يتخبط فيها 

لبنان منذ عامين.
وتال أمين عام مجلس الوزراء محمد 
مكية مرسوم تشكيل الحكومة التي تألفت 
من 24 شخصية غير سياسية، لكن عددا 
منهم معروفون بنجاحاتهم في مجاالت 

اقتصادية وطبية وثقافية وإعالمية.
على  حسابها  على  الرئاسة  وأوردت 
الرئيس ميشال عون  موقع تويتر أن 
وميقاتي “وّقعا مرسوم تشكيل الحكومة 
الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب 

نبيه بري”.
وعلى الرغم من أن معظم الوزراء ال 
ينتمون الى اي تيار سياسي علنا، لكن 
تمت تسميتهم من أحزاب وقادة سياسيين 
بارزين، ما يجعلهم محسوبين على هؤالء، 

وفق تقارير إعالمية.
وفور إعالن التشكيلة الحكومية، عقد 
فيه  وصف  صحفي،  مؤتمراً  ميقاتي 
الوضع في بالده بـ”الصعب”، ولكنّه 
قال إنه “ليس مستحياًل إذا تكاتف الجميع”.

وشدد وقد بدا عليه التأثّر، على أن دموعه 
)التي سالت خالل توصيفه للوضع الذي 

يعيشه لبنان( “جاءت من القلب”.
وتعهد ميقاتي بـ”إجراء االنتخابات النيابية 
في موعدها”، الفتاً إلى أنه “سيتواصل 
مع الهيئات الدولية للمساعدة في إنقاذ 
لبنان”. ودعا الجميع إلى “التعاون من 

أجل إنجاح الحكومة”.
وتابع “لن أدع فرصة إال وأدق أبواب 
العالم العربي، نحن بحاجة إلى العالم 
العربي، وبحاجة إلى وصل ما انقطع، 
العالم، ولن يتركه  لهذا  ينتمي  ولبنان 

أشقاؤه”.
وأضاف “حكومتي عبارة عن فريق 
عمل يسعى لخدمة لبنان”، وتمثل كل 
لبنان وليست فئات معينة، ونأمل وقف 

االنهيار الذي تشهده البالد”.
ورداً على سؤال حول “الثلث المعّطل”، 
قال “يكفينا جدل حول الثلث والثلثين، 
رجاًء تأجيل الحديث في السياسة، لكن أنا 
كرئيس وزارة أؤكد أن لدي الثلثين الذين 
يساعدونني حتى أبني لبنان، معي الثلثين 
من المستعدين إلعادة نهضة لبنان، كلمة 
ثلث معطل، ما بدنا حط يعطل، واللي 
يعطل يخرج بّرة”. وأضاف: “الوقت 

اآلن للعمل وليس للجدل 
السياسي”.

قال  الدعم،  رفع  وحول 
خطة  “هناك  ميقاتي 
للقيام  الحكومة  ستنفذها 
على  نحن  البلد،  بإنقاذ 
اآلخر، )نشفنا(، ورغبتنا 
الدعم، لكن  أن ال نرفع 
ال أموال وال احتياط كي 
وقت  في  نحن  نساعد. 
ترفيه  ال  وقتنا  صعب، 
وال ازدهار اآلن”، مطالباً 
الجميع بـ”شد األحزمة”.

ما  إذا كان كالمه عن “وصل  وعما 
يتضمن  العربية  الدول  مع  انقطع” 
اآلونة  في  دمشق  أن  سوريا، خاصة 
األخيرة رحبت باستجرار الغاز والطاقة 
من األردن إلى لبنان عبر أراضيها، 
قال ميقاتي “نحن نتعامل مع أي كان، 
ونمد أيدينا للجميع باستثناء إسرائيل، 
هذه حكومة من أجل لبنان والمصلحة 

اللبنانية”.
ودعا وسائل اإلعالم اللبنانية إلى “رفع 
معنويات الشعب، ووقف اإلحباط الذي 

يعيشه الجميع”، حسب تعبيره.

الوزراء  لمجلس  العام  األمين  وأفاد 
إن  مكيّة،  محمود  القاضي  اللبناني، 
ميقاتي،  برئاسة  الجديدة،  الحكومة 
تتألف من 24 وزيراً، يتوزعون كاآلتي:

نجيب ميقاتي )رئيساً للحكومة(، وسعادة 
الشامي )نائب رئيس الحكومة(، وبسام 
مولوي )وزيراً للداخلية(، وناصر ياسين 
)البيئة(، وعباس الحاج حسن )الزراعة(، 
والتجارة(،  )االقتصاد  سالم  وأمين 
وجورج قرداحي )اإلعالم(، وفراس 
األبيض )الصحة(، وعبد هللا بو حبيب 
)الخارجية(، وناصر ياسين )البيئة(، 
ويوسف خليل )المالية(، وعلي حمية 

مرتضى  ومحمد  العامة(،  )األشغال 
)العمل(،  بيرم  ومصطفى  )الثقافة(، 
وعصام  )التربية(،  حلبي  وعباس 
وجوني  )المهجرين(،  الدين  شرف 
خوري  وهنري  )االتصاالت(،  قرم 
)السياحة(،  نّصار  ووليد  )العدل(، 
ووليد فياض )الطاقة(، وموريس سليم 
)الشؤون  حجار  وهيكتور  )الدفاع(، 
االجتماعية(، وجورج كالس الشباب 
)التنمية  رياشي  ونجال  والرياضة(، 
اإلدارية(، وجورج دباكيان )الصناعة(.
وأعلن مكية، إن أول جلسة للحكومة 
الجديدة، ستكون االثنين المقبل بعد التقاط 

الصورة التذكارية.
وكان لبنان شهد فراغاً حكومياً، بعد 
دياب  حسان  الوزراء  رئيس  إعالن 
استقالة حكومته عقب االنفجار الذي 
وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 
الماضي، ليتم بعدها تكليف مصطفى 
أديب بتشكيل الحكومة، إال أن األخير 
قدم اعتذاره عن التشكيل في 26 سبتمبر 
سعد  اختيار  تم  ذلك  وبعد   .2020
الحريري لتشكيل الحكومة إال أنه لم 
ينجح في ذلك طيلة 9 أشهر، وأعلن 
الماضي. وتم من  يوليو  في  اعتذاره 

بعده تكليف ميقاتي بهذه المهمة.

أول اتصال لتجنب الصراع بين بايدن وشي جين بينغ 

حكمـة العـدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

من يعتزل الناس قد ال يكون إنطوائي أو غير 
إجتماعي ربما يكره النفاق ومجاراة اآلخرين 

في تصنّعهم
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  أكد البيت األبيض، الخميس، أن حركة طالبان »أظهرت مرونة ونهجا احترافيا« 
في تعاملها مع تسهيل مغادرة األمريكيين من مطار كابول.

وقال مجلس األمن القومي للبيت األبيض، إن رحلة للطيران العارض تقل مواطنين 
أمريكيين وغيرهم من أصحاب اإلقامة الدائمة هبطت بسالم في قطر قادمة من 

أفغانستان، وذلك بالتعاون مع حركة طالبان.
وأكدت إميلي هورن المتحدثة باسم المجلس في بيان »طالبان كانت متعاونة في 
تسهيل مغادرة المواطنين األمريكيين وحاملي اإلقامة القانونية الدائمة في رحالت 

للطيران العارض«.
وتابعت: »لقد أظهرت مرونة ونهجا عمليا واحترافيا في تعاملها معنا في هذا المسعى. 

هذه خطوة إيجابية أولى«.
كانت طائرة تقل 200 راكب من بينهم أمريكيون أقلعت من مطار كابول، الخميس، 

في أول رحلة إجالء لرعايا أجانب منذ استكمال االنسحاب األمريكي.
وهذه أول رحلة من نوعها منذ إجالء أكثر من 120 ألف شخص في عملية اتسمت 

بالفوضى وتوقفت مع استكمال االنسحاب األمريكي.
ومساء األربعاء، أعلنت الواليات المتحدة األمريكية، رسميا عدم اعترافها بحكومة 

أفغانستان الجديدة.
وأعلنت حركة طالبان، األربعاء، تشكيل حكومة لتصريف األعمال، من أجل السيطرة 

على األوضاع وتسيير الشؤون التنفيذية للبالد.
ويترأس الحكومة الجديدة محمد حسن أخوند، المستشار السياسي السابق لمؤسس 
الحركة المال محمد عمر، كما تضم العديد من الذين كان لبعضهم تأثير كبير في 

نظام طالبان خالل التسعينيات.
واستنكرت طالبان، تصريحات الواليات 
المتحدة، حول وجود أفراد في الحكومة 
الجديدة ضمن »القائمة السوداء«، خاصة 

وزير الداخلية سراج الدين حقاني.
وفي بيان صباح الخميس لطالبان، نشره 
وكيل وزارة اإلعالم ذبيح هللا مجاهد، قالت 
الحركة إن موقف واشنطن بشأن شبكة 
حقاني »انتهاك واضح التفاق الدوحة، 
وهو ليس في مصلحة الواليات المتحدة 

أو أفغانستان«.
وكانت وزارة الدفاع األمريكية انتقدت في 
تعليقها على الحكومة المؤقتة لطالبان، وجود 
أعضاء من »شبكة حقاني«، مدرجون 
القائمة السوداء للواليات المتحدة،  على 

ومطلوبون ألجهزة واشنطن األمنية والمخابراتية.
وردّت طالبان في بيانها اليوم بأن »عائلة حقاني هي جزء من اإلمارة اإلسالمية، 
وليس لها اسم وتنظيم منفصالن، وكان من الممكن إزالتها من القائمة السوداء إذا 
كان الطلب ال يزال ساري المفعول«، في إشارة إلى إدراج أفراد الشبكة على قوائم 

اإلرهاب األمريكية.

وعلى مدى السنوات الماضية، ظلت الشبكة قوة طالبان الضاربة منذ انضمت إليها 
عام 1995، ضد التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة، والحكومة األفغانية، 
وكان مؤسسها جالل الدين حقاني، أبرز المقاتلين ضد الغزو السوفيتي ألفغانستان.

 وأدرجت الواليات المتحدة شبكة حقاني على قائمة عقوباتها، منذ سنوات، ورصدت 
ماليين الدوالرات لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال سراج الدين نجل مؤسس 

الشبكة، التهامه بـ«ارتكاب عمليات إرهابية«.

العديد  في خطوة مفاجئة وتحمل    
من الدالالت السياسية، دخل “حزب 
هللا” إلى منطقة عكار بطريقة علنية 

عبر المساعدات المادية.
واتخذ حزب هللا من االنفجار الذي وقع 
في التليل العكارية في 15 أغسطس/

آب الماضي، بسبب شجار على تعبئة 
االحتكار،  أحد خزانات  من  الوقود 
والذي أوقع أكثر من 23 ضحية وخلّف 
للدخول  ذريعة  الجرحى،  عشرات 
إلى المحافظة عبر دفع األموال تحت 
ستار تعويضات إلى أهالي الضحايا 

والجرحى.
عناصره،  أحد  عبر  الحزب  وسلّم 
وهو رئيس حركة اإلصالح والوحدة 
الشيخ ماهر عبد الرزاق، مبلغ مليار 
ليرة، كمساعدة جرى  و275 مليون 
ليرة  مليون   30 مبلغ  بدفع  تقسيمهم 
لكل عائلة ضحية لبناني، و15 مليون 
ليرة لكل جريح )51 جريحاً(، وطلب 
بأسماء  قائمة  على  الحصول  أيضاً 
لتكون  السوريين،  والقتلى  الجرحى 

لهم تعويضات مماثلة.
التي  النادرة جداً  المرات   وهي من 
يدخل فيها حزب هللا إلى عكار، سواء 
السياسي  بالتواصل  أو  بالمساعدات 

واالجتماعي.
تعادي  المنطقة  هذه  أن  خصوصاً 
في مسعى  الحزب سياسياً وطائفياً، 
نقل صورة جديدة عنه، تختلف  إلى 
عن الصورة النمطية المكرسة، والتي 
ازدادت في السنوات األخيرة خصوصاً 

بعد األحداث السورية.
وأسلوب الحزب باستغالل معاناة الناس 
انتخابية  أو  لتحقيق مكاسب إعالمية 
ليس جديداً عليه، حيث اعتاد استغالل 
األزمات التي تكاثرت في الفترة األخيرة 
بالبالد، وذلك في محاولة للتمدد داخل 

بيئات ترفضه.
نائب رئيس  اعتبر  السياق  وفي هذا 

أن  المستقبل مصطفى علوش،  تيار 
“حزب هللا”  وزعها  التي  األموال 
ال تشكل سوى جزء ضئيل جداً من 
خسائر لبنان وعكار على مدار عقود 

بسبب سياساته.
فراغ  هناك  “بالتأكيد  علوش  وقال 
سياسي واالحتياجات زادت وحزب هللا 
يتسلل بخبث ليعلن عن نفسه باعتباره 
جمعية خيرية، بينما هو معروف أنه 

من جماعة الموت والفقر والقتل”.
وأضاف: “إذا اعتقد حزب هللا أنه من 
خالل بعض األموال قادر على أن يمحو 
جرائمه وتحويل أبناء عكار إلى خدم 

عند الولي الفقيه، فهو واهم”.
واعترف علوش أن الفراغ االجتماعي 
والسياسي في المنطقة، إضافة لغياب 
الدولة والمساعدات من الدول العربية، 
إلى  للتجرؤ والذهاب  دفع حزب هللا 
عكار في محاولة لالختراق السياسي 

عبر فتات األموال”.
تنظيم  كأي  “حزب هللا”  أن  ورأى 
عسكري يقوم بعملية استطالع، واآلن 
أبناء  لديه فرقة استطالع جندها من 

المنطقة ليرى مدى إمكانية قبوله.
وأشار إلى أن األموال التي يحتاجها 
على  السياسية  للسيطرة  هللا  حزب 
المنطقة، هائلة وال يمتلكها، لكن في 
األوضاع االقتصادية الراهنة، يستطيع 
من خالل بعض الفتات الذي يوزعه 
على  اإلرباك  بعض  إحداث  حالياً 

المستوى المحلي.
هللا  حزب  يستطيع  “كما  وأردف: 
إسكات بعض األصوات التي تقاتله، 
وربما يستطيع أن يحدث اختراق ضئيل 
جداً، وذلك بسبب الفراغ السياسي في 

المنطقة”.
بدوره رأى نائب عكار السابق معين 
المرعبي، أن ما قام حزب هللا “محاولة 
خسيسة للدخول إلى عكار مستغاًل أوجاع 
هذه المنطقة وفقرهم المدقع”، مشيراً 

إلى أنهم لو لم يكونوا من الفقراء لما 
تزاحموا للحصول على كميات قليلة من 
البنزين من دون االنتباه إلى سالمتهم 

الشخصية ما أدى إلى كارثة.
وقال “يحاولون الضحك على الناس بقليل 
من األموال بسبب األزمة االقتصادية 
على  وضاعفوها  بها  تسببوا  الذين 
األهالي من خالل التهريب والسطوة 
أهالي  حرمت  التي  السلطة،  على 

المحافظة من مقومات الحياة”.
نية  للبنا ا لة  و لد ا لمرعبي  ا وحّمل 
القيادات  إلى  إضافة  ومؤسساتها، 
السياسية التي باعتهم عكار، مسؤولية 
هذا األمر، مشيراً إلى “أنهم تركوا هذه 
المحافظة من لبنان من دون خدمات 
وال مدارس وال جامعات وال مهنيات، 
وأصبح أهلها من أفقر الفقراء، وبالتالي 
لو كانت من  تلّقي أي مساعدة  قبلوا 

الشيطان”.
من ناحية أخرى، أكد النائب اللبناني 
المحاولة األولى  ليست  أنها  السابق، 
اختراق  الحزب  فيها  يحاول  التي 
الحزب  أسس  سنوات  ومنذ  عكار، 
لمجموعات من المهربين أسماهم “سرايا 
المقاومة” وهو ال يزال يمولهم، وهم 

اليوم يحاولون تدعيمه.
اللبناني  العدل  وزير  أكد  جهته  من 
لوكالة  ريفي  أشرف  اللواء  السابق 
األنباء “المركزية” “أن محاولة اختراق 
حزب هللا للبيئة السنية من خالل جوع 

ومأساة أبناء التليل فاشلة”.
ولفت إلى أن “هذا الحزب الذي يمد يده 
اليوم لمساعدة أهالي ضحايا ومصابي 
التليل هو من تسبّب في تجويع الناس 
خالل  من  المحطات  أمام  وإذاللهم 
نتيجة عصاباته الممنهجة في تهريب 

المحروقات إلى سوريا”.
أهالي  بعض  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
الضحايا رفض أخذ المساعدة واعتبرها 

مسمومة وردها مع الشكر لحاملها.

  دعت القوى الوطنية واإلسالمية 
في قطاع غزة، الخميس، إلى “إعالن 
الغضب العارم والتصعيد الشامل 
واالشتباك المفتوح” مع االحتالل 
على مواقع التماس، دعما لألسرى 
الفلسطينيين في معركتهم بمواجهة 
االحتالل وإجراءاته القمعية بحقهم.
للقوى  بعة  لمتا ا لجنة  علنت  وأ
الفلسطينية، خالل مؤتمر صحفي، 
للحركة  وإسناداً  دعماً  الخميس، 
األسيرة، اعتبار يوم الجمعة، تحت 
انتصاراً  الحرية  “جمعة  شعار 
البواسل في  أسرانا  وشراكًة مع 

انتفاضة الحرية”.
وطالبت القوى الفلسطينية، مصر 
على  للضغط  لعاجل  ا لتدخل  با
االحتالل من أجل وقف الجرائم 
ضد األسرى، محذرًة أنه ال مجال 
أمام الشعب الفلسطيني إال حماية 
األسرى والمعتقلين بالتصعيد، إذا 

ما واصل االحتالل عدوانه.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة 

كلمة  في  مزهر،  الشعبية جميل 
المؤتمر، أن ما يجري  له خالل 
داخل السجون يفرض على القيادة 
الفلسطينية التحرك العاجل قانونياً 
ودبلوماسياً وعلى كل المستويات 
من أجل محاكمة االحتالل وقادته 
في محكمة الجنايات الدولية على 
جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني 

واألسرى.
اليوم دعماً  وقال مزهر “نحتشد 
التي  األسيرة  للحركة  وإسناداً 
غير  صهيونية  لهجمة  تتعرض 
االحتالل  يسعى خاللها  مسبوقة 

للتغطية على فشله الذريع ” .
وأضاف أن “عملية نفق الحرية 
النوعية حبست أنفاس العالم لدقة 
التخطيط وجرأتها العالية، ووجهت 
األمنية  للمنظومة  قاسية  لطمة 
الصهيونية، وأظهرت قدرة شعبنا 
على االنتصار على العدو المدجج 
بأعتى األسلحة بأبسط اإلمكانيات”.
يحدث  ما  أن  وشدد مزهر على 

خطير  االحتالل  سجون  داخل 
مفتوحة  األوضاع  ويجعل  جداً، 

على جميع االحتماالت.
وتابع: “قضية األسرى من قدسية 
القدس والالجئين، وشعبنا جميعاً 
موحداً خلف األسرى، وكما خاض 
شعبنا معركة سيف القدس دفاعاً 
عن القدس والمقدسات، مستعد ألن 
يخوض معركة مفتوحة وشاملة 

من أجل األسرى”.
لقوى  ا ن  أ على  مزهر  كد  وأ
إلى  تقف  الفلسطينية،  والفصائل 
جانب األسرى في معركتهم ولن 
الفلسطيني  الشعب  وان  تخذلهم 
أعلن التعبئة الشاملة ووضع كل 
لمعركة  خدمة  وممكناته  طاقاته 
الحرية، وبدأ استعداداته الميدانية 

النتفاضة شعبية شاملة.
الحماية لألسرى  بتوفير  وطالب 
الذين تمكنوا من الفرار من سجن 
)جلبوع( و مواصلة عمليات التشويش 

واإلرباك واإللهاء لالحتالل.

الرساـلة علاناتكم في 
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الحجام،  وليد  التونسي  الرئيس  مستشار  أكد     
في  السياسي  النظام  لتغيير  اتجاه  الخميس، وجود 

البالد وربما عبر استفتاء.
ونقلت رويترز عن مستشار الرئيس التونسي قيس 
سعيد، قوله: »الدستور الحالي عائق أساسي ويفترض 

تعليقه ووضع نظام للسطات المؤقتة«.
أكدت مصادر، أن »رئاسة الجمهورية تنوي تعديل 
دستور 2014 بعد أن ثبت بالتجربة أنه غير مناسب 
وكتب من أجل مصالح االئتالف الحاكم انذاك الذي 

يقوده اإلخوان«.
اسم رئيس  إنه سيتم إعالن  المصادر  ذات  وقالت 

الحكومة قبل نهاية األسبوع الجاري«.
تصريحات تفسر تأكيد الرئيس التونسي األربعاء عن 
أن التدابير االستثنائية التي اتخذت يوم 25 يوليو/

تندرج في  الماضي  تموز 
إطار الدستور.

سعيد شدد على أن »المسار 
الديمقراطي سيتواصل وفق 
إرادة الشعب في بناء دولة 
القانون على أسس جديدة 
تقضي على الفساد والوضع 
ي  د قتصا ال ا و سي  لسيا ا

واالجتماعي الراهن«.
وكان الرئيس التونسي علق 
 25 في  البرلمان  أعمال 
يوليو/تموز، رافًعا الحصانة 
النواب وإعفاء  عن جميع 
بق  لسا ا لحكومة  ا رئيس 
هشام المشيشي من منصبه.
تلك  عقب  الرئيس  واتخذ 
من  مجموعة  اإلجراءات 
على  للقضاء  لقرارات  ا
لبالد  ا وتطهير   ، د لفسا ا
من دنس اإلخوان، حيث منع قرابة 40 قاضيا من 
اإلخوانية من  المحسوبين على حركة »النهضة« 
للتحقيق معهم في قضايا فساد  البالد  السفر خارج 

سياسي ومالي«. 
وذكرت مصادر أن من بين القضاة الذين طالهم منع 
السفر، بشير العكرمي، الذي يواجه اتهامات بإتالف 
ملفات تكشف ارتباط حركة النهضة بـ6 آالف إرهابي 

تحدثت عنها سابقا هيئة الدفاع عن شكري بلعيد.
12 مشتبها به في  التونسية  السلطات  كذلك منعت 
قضايا فساد، بينهم وزير سابق، من السفر، وعددا من 
عناصر الحركة من بينهم الناشط، إسكندر الرقيق، 
بعد نشره تدوينات على موقع التواصل االجتماعي 

»فيسبوك« تحرض التونسيين على االقتتال.

   جددت دولة اإلمارات يوم الخميس، 
رفضها التدخالت األجنبية في شؤن الدول 
العربية، وأكدت على احترام السيادة الوطنية.
الدولة  المرر وزير  وقال خليفة شاهين 
الوزاري  المجلس  اجتماع  في  اإلماراتي 
العادية  العربية في دورته  الدول  لجامعة 
الـ156، إن دولة اإلمارات ترفض التدخالت 
األجنبية في شؤون الدول العربية ونؤكد 
على أهمية احترام السيادة الوطنية ودعم 

األمن واالستقرار.
وأوضح في كلمته »نواجه تحديات مختلفة 
في منطقتنا العربية تستوجب عماًل جماعيًا 
جادًا لبناء جسور التعاون وتعزيز فرص 

االستقرار واالزدهار«.
وشدد خليفة شاهين المرر على أن »اإلمارات 
تؤمن أن تطوير العمل العربي المشترك 
ركيزة أساسية في مواجهة التحديات بما 

يحقق طموحات الشعوب العربية«.
وأكد وزير الدولة اإلماراتي إدانة »استمرار 
الحوثي  لمليشيات  اإلرهابية  االعتداءات 
المدنية  المناطق واألعيان  تستهدف  التي 

في السعودية«.
وأكد أنها تعد تصعيدا خطيرا يهدد األمن 
وانتهاكا صارخا  المنطقة،  والسالم في 
اإلنساني، كما شدد على  الدولي  للقانون 
الدول اللتزاماتها بموجب  احترام  أن 

الجوار،  الدولي، ومبادئ حسن  القانون 
اإلمارات  لدولة  األساس  المطلب  سيظل 

في عالقاتها اإلقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، جدد خليفة شاهين المرر 
دعوة إيران إلى الرد اإليجابي على مبادرات 
للحل  المتكررة  اإلمارات  دولة  ودعوات 
الثالث  اإلماراتية  الجزر  لقضية  السلمي 
الصغرى  الكبرى وطنب  المحتلة، طنب 
وأبوموسى، من خالل المفاوضات المباشرة 

أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد أيضاً على موقف دولة اإلمارات الثابت 
فلسطينية على حدود  دولة  قيام  في دعم 
الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس 
الدولية  الشرعية  لقرارات  وفقا  الشرقية، 

ومبادرة السالم العربية وحل الدولتين.
وجدد تأكيده على أن الحل السياسي هو الحل 
المنطقة،  تواجهها  التي  الوحيد لألزمات 
كاألزمة اليمنية والسورية والليبية، وعلى 
دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق األمن 

واالستقرار في السودان.
كما ثّمن جهود الحكومة العراقية في تنظيم 
ونجاح »مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة«، 
الذي عقد على مستوى القادة في 28 أغسطس 
2021، والذي يعد خطوة مهمة على طريق 
عودة العراق إلى دوره الطبيعي المأمول 

في محيطه العربي واإلقليمي.
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نابليون ليس دائما على حق
   »نابليون دائما على حق« هي 
العبارة التي كان يرددها »بوكسر«. 
كان »بوكسر« حصان جر مخلصا 
ومتفانيا وطيبا ومحترما. كان ضخما 
القوة ما ال  يبلغ من  القامة،  مرتفع 
يتاح لحصانين مجتمعين معا، وتحت 
أنفه شامة بيضاء تضفي عليه سمات 
الغباء. كان في الواقع سطحيَّ التفكير، 
وإن استطاع أن يكتسب لنفسه احترام 
زمالئه من الحيوانات األخرى نظرا 
لطاقته الضخمة في العمل، وما يتمتع 

به من أخالق عريقة.
هكذا جاء وصف الحصان »بوكسر« 
في رواية »مزرعة الحيوان« للكاتب 
البريطاني الشهير جورج أورويل، 
قائمة  31 في  ترتيبها  والتي جاء 
أفضل روايات القرن العشرين التي 
أعدتها دار »مودن اليبراري« للنشر، 
نت في مجموعة »ذخائر كتب  وُضِمّ
العالم الغربي« التي تنشرها شركة 
الموسوعة البريطانية، وتُرِجمت ألكثر 
من 70 لغة، وقرأها الماليين في كل 
لتصبح هي وروايته  العالم،  أنحاء 
األخرى »1984« الروايتين اللتين 
تم بيع نسخهما معا أكثر من أي كتاب 
آخر ألّيٍ من كتاب القرن العشرين.

»نابليون« في رواية جورج أورويل 
الشهير  الفرنسي  القائد  ليس هو 
بونابرت، ولكنه خنزير  نابليون 
قاسية، ال  ذا قسمات  الحجم  ضخم 
اللسان، ولكنه مع  يمتاز بطالقة 
ذلك كان دائما يصل إلى أغراضه 
بوسائله الخاصة، انفرد بالسلطة بعد 
إقصاء رفيقه سنوبول، ومضى يراكم 
سلطته معتمدا على الدعاية المضلة 
التي يوفرها له ذراعه األيمن ووزير 
دعايته سكويلر، وعلى كالب الحراسة 
الشرسة التي أخذها من أهلها عندما 
كانت جراء صغيرة، ورباها على 
يده حتى كبرت وضمنت له خضوع 
ثقة  قادت  وقد  األخرى.  الحيوانات 
بوكسر العمياء في نابليون إلى حتفه، 
وكان ترديده لمقولة »نابليون دائما 

على حق« دليال على سذاجته.
رواية »مزرعة الحيوان« التي تُصنَّف 
تعتبر  أنها رواية دستوبية،  على 
التي سبقت  األحداث  إسقاطا على 
عهد »ستالين« وخالله قبل الحرب 
العالمية الثانية، وتحكي عن مجموعة 
بثورة  القيام  الحيوانات قررت  من 
مالك مزرعة  السيد »جونز«  ضد 
لتحكم  فيها،  تعيش  التي  »مانور« 
نفسها بنفسها وتتولى شؤون حياتها، 
الخنزير  رآه  الذي  الحلم  بعد  وذلك 
الهرم الحكيم »ماجور« الحائز على 
جائزة معرض ويلنجدون، فرأى أن 
يذيعه على كل حيوانات المزرعة، 
وبعد الخطبة الحماسية الطويلة التي 
ألقاها على الحيوانات التي اجتمعت 

في تلك الليلة لالستماع إليه.

تنجح ثورة الحيوانات بعد أن قضى 
»ماجور« نحبه بثالثة شهور، ويهرب 
السيد جونز وزوجته، وأمام بوابة 
بالفرشاة  المزرعة يمسك سنوبول 
باعتباره أحسن من  في شق ظلفه، 
في المزرعة خطا وأعرفهم بالكتابة، 
حيث يقوم بشطب اسم المزرعة القديم 
»مانور« ويكتب بدال منه »مزرعة 
الحيوانات« لتبدأ حقبة جديدة في حياة 
حيوانات المزرعة، تدشنها الوصايا 
إليها سنوبول  التي توصل  السبع 
ونابليون مختصرين المذهب الحيواني 
الجديد الذي بشر به ماجور قبل وفاته، 
والتي كتبها سنوبول بالطالء األبيض 

على الحائط األسود، وهي:
أوال: كل من يمشي على رجلين اثنتين 

إنما هو من األعداء!
ثانيا: كل من يدب على أربع أو له 

جناحان إنما هو من األصدقاء!
ثالثا: غير مسموح للحيوانات بارتداء 

المالبس!
رابعا: غير مسموح للحيوانات بالنوم 

على األسرة!
خامسا: غير مسموح للحيوانات 

بشرب الخمر!
سادسا: على الحيوان أال يقتل حيوانا 

آخر.
سابعا: كل الحيوانات سواسية.

وكان الشعار الذي أخذت تردده 
الحيوانات هو »ذوات األربع أخيار، 

ْجلين أشرار«. ذوو الّرِ
مرت سنوات تغيرت فيها أشياء كثيرة، 
التي تغيرت  ومن ضمن األشياء 
الخنازير أصبحت تمشي على  أن 
الخلفية فقط، وتغير الشعار  أرجلها 
الذي كانت تردده الحيوانات ليصبح 
»ذوات األربع أخيار، ذوو الرجلين 
أفضل«. أما الوصايا السبع التي كانت 
مدونة على الحائط األسود بالطالء 
فلم يعد أي منها موجودا،  األبيض 
حيث لم يبق على الحائط إال وصية 
واحدة نصها: »كل الحيوانات سواسية، 
ولكن بعض الحيوانات أكثر مساواة 
للمزرعة  ثم عاد  بعضها لبعض«. 

اسمها القديم »مزرعة مانور«.
لم تكن  »نابيلون دائما على حق« 
مجرد جملة عابرة أوردها جورج 
أورويل على لسان أحد أبطال روايته 
الحيوان«، ولكنه شعار  »مزرعة 
الذين هم على  يرفعه كل السذج 
المنخدعين  الساذج،  شاكلة بوكسر 
المستسلمين إلرادة هذه  بقياداتهم، 
القيادات المخادعة. وهو ينطبق على 
كل زمان ومكان، وليس مقصورا على 
الحقبة التي كتب عنها أورويل، أو 
قصدها من روايته تلك. وما نشاهده 
من تحوالت في عصرنا الحاضر، 
البلدان العربية على  وفي بعض 
وجه الخصوص، خير دليل على أن 

»نابليون ليس دائما حق«. 

aliobaid2000@hotmail.com
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  أعلنت األمانة العامة لحزب العدالة 
الخميس،  يوم  المغرب،  في  والتنمية 
األمين  رأسهم  وعلى  أعضائها  تقديم 
العام، سعد الدين العثماني، استقالتهم 
من األمانة العامة، مع استمرارها في 
تدبير شؤون الحزب الذي يُحسب على 
تيار ما يعرف بـ »اإلسالم السياسي«.
وأورد بيان صادر عن األمانة العامة 
للحزب، أنه تقررت الدعوة إلى عقد 
دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، 
في الثامن عشر من سبتمبر الجاري، 
شامل  بشكل  االنتخابات  تقييم  ألجل 

واتخاذ القرارات المناسبة.
فضال عن ذلك، قررت قيادة الحزب 
عقب الهزيمة التي ُوصفت بالمدوية، أن 
تدعو إلى التعجيل بعقد مؤتمر وطني 

استثنائي في أقرب وقت ممكن.
وقال حزب العدالة والتنمية، إن النتائج 
المعلن عنها في انتخابات يوم األربعاء 
»غير مفهومة وغير منطقية«، »وال 
وال  السياسية  الخريطة  حقيقة  تعكس 
المشهد  في  ومكانته  الحزب  موقع 
الشأن  تدبير  في  وحصيلته  السياسي 

العام المحلي والحكومي«.
وفجر الخميس، أعلن وزير الداخلية 
المغربي، عبد الوافي الفتيت، تصدر 
حزب التجمع الوطني لألحرار )ليبرالي( 
لنتائج االنتخابات التشريعية في المغرب 

بحصوله على 97 مقعدا.
كما حصل حزب األصالة والمعاصرة 
على 82 مقعدا، وحزب االستقالل على 
78 مقعدا، واالتحاد االشتراكي للقوات 

الشعبية على 35 مقعدا، وحزب الحركة 
الشعبية على 26 مقعدا، وحزب التقدم 
واالشتراكية على 20 مقعدا واالتحاد 
والعدالة  مقعدا،   18 على  الدستوري 
نالت  بينما  مقعدا،   12 على  والتنمية 

باقي األحزاب األخرى 12 مقعدا.
 وقال وزير الداخلية إن نسبة المشاركة 
في هذه االنتخابات التي تضمنت كذلك 
االنتخابات المحلية، 50.35 في المئة، 

مقابل 42 في المئة في عام 2016.
وأضاف أن انتخابات الثامن من سبتمبر 
شهدت »مشاركة 8 ماليين و789 ألف 
و676 ناخب، أي بزيادة مليونين و152 
ألف و252 ناخب مقارنة مع االنتخابات 

التشريعية عام 2016«.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

شيكاباال والرياضة المصرية
انتمي  وأنا  القدم  كرة  لعبة  ذوقت حالوة  أن  منذ  أنا   
كروياً  للنادي األهلى المصري عبر سنين طويلة مضت 
وأنا سعيد بما حققه من إنجازات وبطوالت كثيرة وكنت 
أيضاً  تحقق   التي  المصرية  الفرق  بجميع  أيضاً  أستمتع 
واألسماعيلي  الزمالك  المثال  سبيل  ومنها على  بطوالت 
التعصب  ألن  من  خالي  هذا  أستمتاعي  وكان  وغيرهم 
التعصب يبعدك عن السعادة واألستمتاع وخصوصاً عند 

هزيمة فريقك المفضل .
الشريفة ال  المنافسة  قامت  على  أساساً  الرياضة  وفكرة 
الجارحة  بالكلمات  أو  باأليدي  والتراشق  التعصب  على 
األلفاظ  أستخدام  أو  الوالدين  سب  لحد  تصل  التي 
المتقدمة  الدول  في  وهي  قائلها   تدين  التي  العنصرية 

تعتبر جريمة .
ولكن في السنوات اآلخيرة تعكرت األجواء الرياضية في 
مصر وتم أستخدام اإلعالم وإجهزة التواصل اإلجتماعي 
للتراشق والشتائم بين أكبر ناديين في مصر وهما األهلي 
من  أهم  وقفة ألن  هناك  يكون  أن  بدرجة البد  والزمالك 
والنتيجة  يُداس عليها  اليوم  باتت  التي  األخالق  الرياضة 
ال  جديدة  أجيال  خروج  ثم  العالم  أمام  السيئ  مظهرنا 
تحترم الكبير أو الصغير مما سيكون له مردود سيئ على 

الرياضة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام .
العام  الدوري  ببطولة  الزمالك  نادي  فاز  العام  وهذا 
يستلم  أن  المفترض  القدم وفي آخر مباراة كان من  لكرة 
الزمالك درع الدوري العام، ولكن فوجئنا بأحداث مؤسفة 
الالعبين  زوجات  دخول  من  المنظمة  الجهة  منع  وهى 
وأبناءهم الصغار الذين يرغبون باألحتفال معهم ألسباب 
ال أعرفها، وامتنع شيكاباال بصفته كابتن الفريق عن تسلم 
درع البطولة من رئيس إتحاد الكرة نتيجة هذا المنع ثم في 
اليوم التالي أتخذت لجنة المسابقات قرارات ضد الالعب 

عقوبات قوية ال مبرر لها .
الالعب  أديب  عمرو  اإلعالمي  أستضاف  أيام  ومنذ 
منذ عشرون  يعانيه  لما  أعرب عن حزنه  الذي  شيكاباال 
وعتابه  الجماهير  من  بعض  وعنصرية  من سب  عاماً 
قرارات  إتخاذ  عدم  في  المسابقات  ولجنة  الكرة  إلتحاد 
ضد هؤالء في حين تم معاقبته نتيجة رد فعل عنيف من 
الالعب إزاء التعرض لسخرية البعض من لون بشرته ثم 
أجهش في البكاء األمر الذي يدل على ظلم كبير وقع على 

شيكاباال بل وعلى نادي الزمالك .!
تماماً  والبعد  عام  بشكل  الرياضة  العدالة  تسود  أن  بد  ال 
والوسط  الرياضة  أفسد  الذي  بمكيالين  الكيل  عن سياسة 

الرياضي .
عن  بعيداً  الكرة  إتحاد  تكون رئاسة  لماذا ال  النهاية  وفي 
نزيهة حتى ال  انتخابات  المشبوهة ومن خالل  التعيينات 
يتهم أي نادي رئيس اإلتحاد بعدائه لهم بسبب انتمائه لهذا 

وذاك النادي منعاً للهري وتجنباً للصدام!!!

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Parapsychologie DANS 
L'astrologie :

Parapsychologie est l'étude des événements qui ne peut être expliqué par ce que les 
scientifiques savent sur la nature et le monde 

Parapsychologie DANS L'astrologie:
Mieux se Connaître, amélioration de la Qualité de vie Personnelle et du couple, 
Avoir les bons Conseils versez CHAQUE état, 
Trouver Reportages la possibilité.
Première session = 60 $ pour jeune          Première session pour adulte 100 $

Mail :jackleblond888@yahoo.com

     Vendredi 10 septembre 2021
الجمعة 10 سبتمبر 2021

بالهزيمة ويستقيل من أمانة »العدالة والتنمية« بالمغرب »العثماني« يقر 

محكمة فرنسية تقضي بسجن رفعت الأسد

أخبــار

لاعلاناتكم في الرساـلة
(514) 961-0777 /  (450) 972-1414 

elressalanews@gmail.com
fzemokhol@gmail.com

www.el-ressala.com

االستئناف  محكمة  أصدرت     
الباريسية، الخميس، حكما بالسجن 
األسد، عم  4 سنوات على رفعت 
بعد  السوري بشار األسد،  الرئيس 
إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا 
بطريقة احتيالية، تقدر قيمتها بتسعين 

مليون يورو.
وأدين رفعت األسد، نائب الرئيس 
السابق البالغ من العمر 84 عاما، 
 ،1984 منذ  المنفى  في  والمقيم 
بتهمة “غسل األموال ضمن عصابة 
سورية  أموال  واختالس  منظمة، 
عامة، والتهرب الضريبي المشدد”، 
وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وعلى غرار ما قضت محكمة البداية، 
سيصادر القضاء كل الممتلكات غير 

المنقولة المعنية بالقضية.

   أبلغ السودان، الخميس، دول االتحاد 
األوروبي بتضرره من عملية الملء الثاني 
لسد النهضة الذي نفذته إثيوبيا بشكل أحادي 

دون اتفاق.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، في 
لقاء جمعه،  برئيس بعثة االتحاد األوروبي 
بالخرطوم روبرت فان دوول، إن األعمال 
التي قام بها الفريق الفني الهندسي بوزارته 
عبر تحليل صور األقمار الصناعية قلل 
اآلثار الكارثية التي كانت ستحدث على بالده.

ووفق وزارة الري السودانية، بحث عباس مع 
الدبلوماسي األوروبي األوضاع والمستجدات 
عقب تنفيذ عملية الملء الثاني لسد النهضة 

بدون اتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا.
لرئيس  عباس  آخر، شرح  سياق  وفي 
االتحاد األوروبي بالسودان التحديات التي 
تواجه وزارة الري والموارد المائية وفي 
مقدمتها عدم رغبة خريجي كليات الهندسة 
العمل فيها لضعف العائد المادي، وعدم 
عودة المبعوثين خارجياً للدراسات العليا 

للعمل مجدداً.
االتحاد  بعثة  رئيس  وعد  جانبه،  من 
األوروبي في الخرطوم بالتعاون وتقديم 
الدعم الالزم لوزارة الري السودانية في 
مجال بناء القدرات وتعيين خبراء إلنجاح 

حكومة الثورة المجيدة.

السودان  بين  النهضة  سد  ومفاوضات 
وإثيوبيا ومصر متوقفة منذ فشل الجولة 
األخيرة المنعقد بكينشاسا عاصمة الكونغو 

الديمقراطية في أبريل/نيسان الماضي.
تمسكت  السابقة،  الجوالت  وعلى مدار 
القاهرة والخرطوم بالتوصل التفاق ملزم 
قبل الملء الثاني لسد النهضة الذي نفذته 

إثيوبيا بالفعل.
لكن إثيوبيا طمأنت مرارا دولتي المصب 
)مصر والسودان( وأكدت أن مشروعها 
القومي الذي تأمل أن يولد 6 آالف ميجاوات 
من الكهرباء مع استكماله، لن يؤثر سلبا 

على البلدين.

إن  البيد  يائير  اإلسرائيلي  الخارجية  وزير  قال     
“إسرائيل تحتفظ لنفسها بالحق في التصرف إذا لم يمنع 

العالم إيران من امتالك قدرات نووية”.
وتابع البيد خالل مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي 
سيرجي الفروف في موسكو، الخميس، “سنحافظ على 
قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا في مواجهة التهديدات من 

سوريا وغيرها”.
ومضى قائال: “ناقشت مع وزير الخارجية “الروسي”، 
على  يشكله  الذي  والخطر  اإليراني  النووي  البرنامج 
الدولية  الوكالة  “تقريري  أن  مضيفا  بأسره”،  العالم 
للطاقة الذرية “األخيرين” صارخان إذ شمال انتهاكات 

خطيرة: الغش والخداع والكذب الصريح”.
البرنامج  للغاية..  ومقلقة  “الصورة واضحة  وأضاف: 

النووي سريع التقدم دون أي إشراف فعال”.
البيد قال أيضا “يجب أن تكون الرسالة إلى إيران عالية 
ويجب أن تكون واضحة”، متابعا أن “مسيرة إيران نحو 
إنها مشكلة  فقط،  إسرائيلية  ليست مشكلة  نووي  سالح 

للعالم بأسره”.
واستطرد قائال: “ستؤدي إيران النووية إلى سباق تسلح 
نووي في الشرق األوسط وآخر شيء يريده أي منا هو 

رؤية األسلحة النووية تقع في األيدي الخطأ”.
قدرة  امتالك  من  إيران  منع  العالم  “على  وأضاف: 
فإن  ذلك،  العالم  يفعل  لم  إذا  الثمن،  كان  مهما  نووية 
إسرائيل تحتفظ بالحق في التصرف”، متابعا “لم يخف 
اإليرانيون قط حقيقة أنهم يريدون تدمير إسرائيل، هذا 

تهديد وجودي بالنسبة لنا”.
تسمح  “لن  أيضا:  قال  اإلسرائيلي  الخارجية  وزير 

إسرائيل إليران بأن تصبح دولة نووية، أو حتى دولة 
عتبة نووية”.

في  واالستقرار  األمن  لتحقيق  نطمح  “كلنا  وأوضح 
منطقتنا والعالم.. لسوء الحظ، لن يكون هناك استقرار 
هناك  بينما  الكبير.  األوسط  الشرق  في  أو  في سوريا. 

وجود إيراني”.
وشدد البيد على أن “إيران هي المصدر األول لإلرهاب 
في العالم، ولن تجلس إسرائيل في هدوء بينما تبني إيران 
تزود  بينما  أو  الشمالية.  حدودها  على  إرهابية  قواعد 

إيران المنظمات اإلرهابية بأسلحة متطورة”.
وحول العالقات مع روسيا، قال البيد “في الشهر القادم 
تعتبر  تجديد عالقاتنا،  30   عاما على  بمرور  سنحتفل 

روسيا من أهم وأهم شركاء إسرائيل”.
وتابع: “ناقشت مع وزير الخارجية الفروف سبل تعزيز 
الجديدة  اإلسرائيلية  الحكومة  بين  العالقات  وتعميق 

والحكومة الروسية”.
تمسك  عن  الروسي  الخارجية  وزير  أعرب  بدوره، 
موسكو بضمان أمن إسرائيل، محذرا من تحويل أراضي 

سورية إلى ساحة لتصفية الحسابات بين دول أخرى.
وقال الفروف: “فيما يتعلق بالغارات اإلسرائيلية على 
سوريا، فنحن نعارض تحويل سوريا إلى حلبة لصراع 
الصدد ال نريد أن تستخدم  بين دول أخرى، وفي هذا 
األراضي السورية لمهاجمة إسرائيل أو أي بلد آخر”.

وتابع أن العسكريين الروس واإلسرائيليين يبحثون على 
الموضوع،  بهذا  المتعلقة  الفنية  ئل  المسا يومي  أساس 
االتفاق  وتم  فعاليتها  أثبتت  االتصاالت  هذه  أن  مؤكدا 

بين الطرفين اليوم على مواصلتها.

   ناقش رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي محمد المنفي، الخميس، مع 
وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس 

ليبيا. في  السياسية  المستجدات 
المجلس  جهود  االجتماع  وبحث 
الرئاسي لبلوغ االستحقاق االنتخابي 
أول  كانون  ديسمبر/  في  المقرر 
ول  ا لتد ا أ  مبد وتعزيز  لمقبل،  ا

البالد. للسلطة في  السلمي 
وبحسب بيان من المجلس الرئاسي 
الليبي، ناقش االجتماع ملف إخراج 
المرتزقة والمقاتلين األجانب من 
ليبيا، وآليات دعم جهود المجلس 

الرئاسي في هذا الجانب.
ورحب المنفي بالوزير األلماني، 
للدبلوماسية  المهم  بالدور  مشيداً 
األلمانية في إنجاح مؤتمري برلين 
1 و2 من خالل دفع العملية السياسية 
ودعم الحوار السياسي بين الفرقاء 
الليبيين، مشيداً بإعادة افتتاح السفارة 

يعزز  بما  األلمانية في طرابلس، 
من  العديد  في  المشترك  التعاون 
واالقتصادية  لسياسية  ا المجاالت 

البلدين. بين  واألمنية 
األلماني  الخارجية  وزير  وأكد 
دعم  في  بالده  جهود  استمرار 
ليبيا، معربا  في  السياسية  العملية 
عن تطلعه لالستماع لتقييم المساعي 
ه  هذ في  نية  أللما ا سية  بلوما لد ا
المجلس  بجهود  ُمشيداً  المرحلة، 
الرئاسي في مسار المصالحة التي 
إجراء  من جهود  مهماً  تعد جزء 

موعدها. في  االنتخابات 
د  استعدا عن  ماس  ب  أعر كما 
السياسية  الجهود  بالده الستكمال 
مع المجتمع الدولي لدعم مساعي 
فة  كا إلنجاز  لرئاسي  ا لمجلس  ا

المرحلة. استحقاقات 
وفي وقت سابق الخميس، وصل 
وزير الخارجية األلماني طرابلس 

دعم  عنوانها  مفاجئة  زيارة  في 
مع  بالتزامن  االنتقالية،  المرحلة 
إعادة فتح سفارة بالده بالعاصمة 
 8 نحو  دام  إغالق  عقب  الليبية 

سنوات.
وبالعامين الماضيين، لعبت ألمانيا 
دورا كبيرا في مساعي حل األزمة 
الليبية، واستضافت مؤتمرين دوليين 
بعنوان “برلين 1”، و”برلين 2” 
لتقريب وجهات النظر بين أطراف 

الصراع.
ومنذ إعالن البعثة األممية إلى ليبيا 
الجديدة،  التنفيذية  السلطة  تشكيل 
إلى  األجانب  المرتزقة  ملف  عاد 
مطالبات  األحداث، وسط  واجهة 
من  العناصر  تلك  بسحب  دولية 
الطريق  خارطة  واحترام  ليبيا، 
إلى  لبالد  ا ستقود  لتي  ا األممية 
إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية 

العام. بنهاية 

   أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية، 
عمليات  أوقفت  بالده  أن  الخميس،  كمالوندي،  بهروز 

التفتيش النووية.
التفتيش  عمليات  إيقاف  “تم  أنه  كمالوندي،  وأضاف 
والمراقبة الشاملة للوكالة، لكن يتم تنفيذ عمليات التفتيش 
المتعلقة بالضمانات، وفًقا للقانون الدولي وبطريقة عادية 

كما في كافة البلدان”.
يأتي هذا فيما قال مصدر إيراني في المنظمة، إن “طهران 
تلتزم الصمت حيال طلب تقدم به المدير العام للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية رافائيل غروسي لزيارة إيران”.
وأشار المصدر، في حديث لوكالة أنباء هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
اإليرانية، إلى أن “طهران لم ترفض طلب الزيارة المقدم 
من قبل مدير عام الوكالة الدولية رافائيل غروسي، لكنها لم 
تتخذ قراراً بخصوصه، حيث بقي معلقاً دون 

رد مثبت أو منفي من الجانب اإليراني”.
قراراً بخصوص طلب  تتخذ  “لم  وأوضح: 
غروسي لزيارة إيران، وبقي طلبه معلقاً دون 

رد من جانب طهران”.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت، 
الثالثاء، على لسان رئيسها، قلقها من األنشطة 
النووية اإليرانية وعدم السماح لمفتشي الوكالة 

بالوصول إلى منشآت سرية.
وقال غروسي إن “إيران تزيد مخزونها من 
إلى أن  اليورانيوم عالي التخصيب”، مشيراً 
“إيران قامت بتقويض أنشطة الوكالة لمراقبة 

برنامجها النووي بشكل كبير”.
وأعرب عن قلقه الشديد لعدم التوصل إلى نتيجة 
حول المنشآت التي لم تكشف عنها إيران، مؤكداً 
أن “إيران تواصل انتهاك تعهداتها المنصوصة 

في االتفاق النووي”.
ولفت إلى أن “هناك 4 منشآت لتخصيب اليورانيوم 
في إيران، ليس بمقدور الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية الوصول إليها”.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قامت إيران برفع 
نسبة تخصيب اليورانيوم إلى %60 ونصب 
أوقفت  كما  متطورة،  أجهزة طرد مركزية 
العمل بالبروتوكول اإلضافي الذي يسمح لمفتشي 
الوكالة الدولية بمراقبة األنشطة النووية اإليرانية 

والتحقق من سالمتها.
وتزعم طهران أن خفضها لاللتزامات النووية 
المنصوص عليها في االتفاق جاء نتيجة عدم 
وفاء الدول األوروبية بعهودها في االتفاق بعد 

انسحاب الواليات المتحدة منه عام 2018.

المرتزقة والانتخابات بليبيا على طاولة 
المنفي ووزير خارجية ألمانيا

إسرائيل تجدد وعيدها لايران: غير مسموح 
إيران توقف عمليات بامتلاك سلاح نووي

التفتيش النووية وتصمت 
حيال طلب غروسي

وبا تضرره  سد النهضة.. السودان ُيبلغ أور
من الملء الأحادي



بقلم: وفاء مؤمن

  توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحية 
والتقدير للفلح المصري، في يوم عيده، قائًل: 
»أتوجه بالتحية والتقدير للفلح المصري 
في يوم عيده، الذي نال فيه استقلله وحريته 

وعزته وكرامته«.
وأضاف رئيس الجمهورية، في تدوينة له 
عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل 
أننا  »أؤّكد  بوك«:  »فيس  االجتماعي 
حريصون كل الحرص على دعم الفلح، 
وتسخير كل اإلمكانات اللزمة لتوفير حياة 
كريمة له، فمصر األهرامات ومصر قناة 
العالي كلها مدينة  السد  السويس ومصر 
الفلحين  لجهد وعرق وعبقرية مليين 

على مر الدهور«.
الدولة تتوسع في تطوير حياة الفلح المصري
ودوما ما تحرص الدولة على دعم الفلح 

بكل السبل المتاحة، إيماناً منها بضرورة 
إرساء دعائم التنمية الزراعية، التي تظل 
ركناً رئيسياً من أركان االقتصاد الوطني، 
حيث تسارعت الخطى والجهود لتسخير 
كل اإلمكانيات من أجل تخفيف األعباء 
عن المزارعين وتقديم القروض الميسرة 
لهم، والتوسع في المشروعات واألنشطة 

الزراعية.
إلى تطوير وتحديث منظومة  باإلضافة 
في  الحديثة  التكنولوجيا  الري، وتطويع 
القطاع الزراعي، ورقمنة الخدمات المقدمة 
للفلحين، األمر الذي انعكس بشكل إيجابي 
على توفير حياة كريمة للفلح، وتعزيز 
اإلنتاجية الزراعية، ورفع معدالت األمن 
وزيادة  للدولة،  واالستراتيجي  الغذائي 
الصادرات المصرية من المحاصيل المختلفة.

  القاهرة/ فرج جريس: استقبل وزير الخارجية سامح 
الزاريني”  “فيليب   ،2021 سبتمبر   8 يوم  شكري، 
الُمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللجئين الفلسطينيين 

)األونروا(، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
باسم  الرسمي  الُمتحدث  أحمد حافظ،  السفير  وصّرح 
وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب خلل اللقاء 
عن حرص مصر الدائم على مساندة األونروا ودورها 
الهام في دعم األشقاء من اللجئين الفلسطينيين بمختلف 
الوثيق مع  التعاون  مناطق عملها، والتطلع الستمرار 
ظل  في  سيما  ال  معاناتهم،  تخفيف  أجل  من  الوكالة 
التحديات التي تشهدها المنطقة واستمرار تبعات جائحة 
فيروس “كورونا”، مؤكًدا على أهمية ضمان ما يُمكنها 
من االستمرار في القيام بمسئولياتها اإلنسانية واإلغاثية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أعرب 
عن التقدير لدور األونروا في دعم االستقرار في الشرق 
األوسط، وأعاد التأكيد على أهمية الحفاظ على دورها. 
كما تطرق وزير الخارجية إلى الجهود المصرية ذات 
الصلة بمساندة األشقاء باألراضي الفلسطينية، وأهمية 

قيام المجتمع الدولي بدوره في التعامل مع التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
دعم  في  والمتواصلة  الحثيثة  وجهودها  دور مصر  ثّمن “الزاريني”  جانبه،  من 

الوكالة ومساندة اللجئين الفلسطينيين، وأحاط الوزير شكري بآخر المستجدات ذات 
الصلة بعمل األونروا، معرًبا عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب 

المصري بما يُسهم في تحقيق أهداف األونروا ومواصلة عملها.

  القاهرة/ فرج جريس: اُختتمت فعاليات التدريب البحرى المصرى اإلماراتى 
المشترك ) زايد - 3( والذى أستمرت فعالياته لعدة أيام بالمياة األقليمية لدولة اإلمارات 
العربية الشقيقة بمشاركة عناصر القوات البحرية والقوات الخاصة البحرية  لكل 
البلدين وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات 

وتعزيز علقات التعاون العسكرى مع كافة الدول الشقيقة
الخبرات  وتبادل  المفاهيم  لتوحيد  المحاضرات  تنظيم عدد من  التدريب  وقد شهد 
فى مجال التخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة ، ظهر خلل التدريب مدى 

الدقة والمهارة العالية التى تتمتع بها القوات المشاركة فى التدريب.
الشقيقة  الدول  المسلحة مع  للقوات  المشتركة  التدريبات  يأتى ذلك فى إطار خطة 
والصديقة لتبادل الخبرات فى إسلوب تأمين مسارح العمليات المختلفة ضد العدائيات 
المحتملة والتعرف على كل ما هو جديد في اساليب القتال البحرى وتنمية قدرات 
القوات المشاركة على تنفيذ المهام التى توكل إليها تحت مختلف الظروف وصواًل 

ألعلى معدالت الكفاءة واالستعداد القتالى.
حضر ختام الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين.

  القاهرة/ فرج جريس: استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس 
  عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد  األعلى للقوات 
المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم لألشقاء السودانيين لمجابهة 

كافة المحن  واألزمات التى يتعرضون لها. 
اإلنسانية  للمساعدات  الجوى  الجسر  رحلت  اختتمت 
ثلث  أقلعت  لألشقاء  السودانيين حيث  المرسلة  العاجلة 

مدار  نقل عسكرية على  طائرات 
يومين من قاعدة شرق  القاهرة الجوية 
متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى 
بجمهورية السودان محملة بأطنان 
من  المساعدات اإلنسانية التى تشمل 
الغذائية  المواد  من  كبيرة  كميات 
والبطاطين واألدوية  والمستلزمات 
الطبية ومواد التطهير المقدمة من 
وزارتى الدفاع والصحة والسكان 
المصرية  الهلل األحمر   وجمعية 
القومية  الروابط  إطار  فى  وذلك 
وموقف مصر الداعم  تجاه األشقاء 
المحن  مواجهة  فى  معهم  الكامل  والتضامن  السودانيين 

واألزمات. 
تأتى تلك المساعدات فى إطار الدعم المقدم من جمهورية 
مصر العربية مصر تجاه  السودان الشقيق للمساهمة فى 

تخفيف األعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين. 

  ما هو واحد مننا ما هو واحد زينا من قلب مصر أتولد.. 
من الجماليه عاش القيم واألخلق والعادات المصرية زينا 
بيسمعنا فاتح قلبه وبابه عارف كل اللي إحنا فيه حلف باهلل 
ما يخليه بداء يُنظف ويبني ويعمر بشكل جديد بينزل يمشي 
ويسمع ويشوف ويطبطب علي الصغير والكبير ولما نادت 
عليه أم مصرية ياحبيبي يابني باس أيديها.. وطبطب بكل 
حنيه عليها ماهو مننا زينا مش منتظر وزير والغفير يقوله 
الحكاية إيه.. الحكاية انه عارف القصة فيها إيه.. قال سوف 
قال  كتير  له هاتتكلف  قالوا  والفساد  الرشوة  أقضي على 
تتكلف بس مايبقاش شعبي أسير وهللا عيب علينا لما يبقي دا 
علينا كتير عمل المكينه وقال علشان شعبي يعيش. بل غش 
وال تدليس... شق الطرق عمل الكباري شال العشش وقال 
ماينفعش يبقي في مصر فقير.. عايش في عشه وبيشرب 
من بير...  عمل مبادرة ميه صحه انهي على فيروس سي 
اللي كان مرض خطير.. في كل مكان مراكز لألمراض 
المزمنة لكل المصريين .. فتح االكشاك وسيارات الخدمة 
الوطنية للقضاء على جشع التجار في كل مكان... ماهو واحد 
مننا..  من البداية قال ها تتعبوا معايا يا مصريين قلنا موافقين 
واليوم كلنا بنادي عليه اللي قلبه وجعه والل معندوش كبير.. 
والل مالوش وسطه وما يعرفش يوصل لوزير الكل بيقول 
ياسيسي علي طول تلقيه أسهل ما أروح لمدير والل وكيل 
وزاره والل تبقي مصيبة إذا طلبت تقابل وزير.. يقولك مدير 
مكتبه عايزه ليه والحكايه ايه.. واذا قولت له أنا مصري 
ودا وزيري ودا حقي عليه أقابله واقوله في ايه يقولك اكتب 

األسباب وانتظر مع الشهور أيام.. 
ال بتشوف مدير وال وزير... عايشين الوهم ومش عارفين 
انها أيام وماشيين هم والحاشيه رايحين علي مزبلة التاريخ 
قاعدين... ياشعب مصر جالك اللي يحس بيك يسمعك من 
قال  المصري في اإلمارات  الشاب  فيه...  انت  كل مكان 
كبير وفي  يا  ربنا وغيرك  ماليش وسطه والغير  يابويا 
لمح البصر قاله تعالي يابني بلدك أحق بك ماهو واحد مننا 
زينا سند وضهر وامن لينا كلنا.. .. انجازاته كتيره في سبع 
سنين منطقه اقتصاديه لقناه السويس.. إنفاق تربط بين سيناء 
والوطن ودا مش كتير خطه شاملة لتطوير الطرق والسكة 
الحديد وضع موانئ مصر علي الخريطة العالمية قال يا 
مصريين هاتكون مصر بل عشوائيات نفذ 1000 مشروع 
لتحقيق العدالة االجتماعية للجميع بسكن كريم لجميع فئات 
الشعب العظيم.. اكتر من 20 مجمع عمراني جديد جاري 
بنائها.. مدن صناعيه.. مطارات جديدة إنشاء خمس مطارات 
مع تطوير الطيران المدني... مشروعات صناعية بإجمالي 
استثمارات بلغت قيمتها  33.4 مليار جنيه.. واللي أتعمل في 
سبع سنين كتير كتير .. ولسة اللي جاي احلي كتير بنحبك 
ياريس يابونا كلنا يا واحد مننا وزينا.. وصلت يا مصريين.

  صرح الفريق أسامة ربيع 
السويس،  قناة  هيئة  رئيس 
بالقناة  الملحة  حركة  بأن 
تعمل بصورة منتظمة، حيث 
تسجل التقارير الملحية، امس 
الخميس، عبور ٦١ سفينة من 
االتجاهين بإجمالي حموالت 
صافية قدرها ٣,٢ مليون طن، 
ويبلغ عدد السفن العابرة من 
اتجاه الشمال ٣٧ سفينة بإجمالي 
حموالت صافية قدرها ٢ مليون 
طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 
٢٤ سفينة بالمجرى الملحي 
الجديد للقناة، بإجمالي حموالت 
صافية قدرها ١,٢مليون طن.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة 
الملحة  انتظام  طمأنة بشأن 
 ، الطبيعية  بمعدالتها  بالقناة 
مؤكدا على امتلك الهيئة قدرات 
التأمين الملحي والفني اللزم 
للتعامل مع األعطال علوة على 
اللزمة  التحتية  البنية  توافر 
للتعامل مع المواقف الطارئة 
السيما بعد افتتاح مشروع قناة 
السويس الجديدة و مشروعات 
التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة 
من الجراجات على المجرى 

في  الفتا   ، الجديد  الملحي 
الهيئة  قيام  إلى  الصدد  هذا 
جنوح  مع  السريع  بالتعامل 
العابرة  السفن  إحدى  مؤقت 
لصب  ا سفينة  وهى  ة  للقنا
 CORAL CRYSTAL
خلل عبورها للقناة ضمن قافلة 
الشمال بالكيلو متر ٥٤ ترقيم 
الغربية،  بتفريعةالبلح  قناة 
بحمولة قدرها ٤٣ ألف طن، 
مؤكدا على أنه تم التعامل مع 
بواسطة  باحترافية  السفينة 
واستأنفت  الهيئة،  قاطرات 
السفينة عبورها بالقناة، مؤكدا 
على عدم تأثر حركة الملحة 
حيث تم توجيه السفن التالية 
لها للعبور من تفريعة البلح 
الشرقية، وتم التعامل مع األمر 
واستكمال السفينة لرحلتها عبر 
القناة وعبور كافة السفن من 

االتجاهين.
وسائل  بكافة  الهيئة  وتهيب 
اإلعلم تحري الدقة فيما يتم 
نشره، وعدم االلتفات لألخبار 
المصدر واالعتماد  مجهولة 
واألخبار  المعلومات  على 
الرسمية الصادرة من الهيئة.

الفتاح  عبد  الرئيس  استقبل  فرج جريس:  القاهرة/   
المحمد  ناصر  أحمد  الشيخ  األربعاء،  يوم  السيسى، 
الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت، بحضور سامح 
شكرى وزير الخارجية، والسفير محمد الذويخ السفير 

بالقاهرة. الكويتى 
باسم  الرسمى  المتحدث  راضى،  بسام  السفير  وقال 
نقل  الكويتى  الخارجية  وزير  إن  الجمهورية،  رئاسة 
الجابر  األحمد  نواف  الشيخ  من  رسالة  الرئيس  إلى 
عن  اإلعراب  تضمنت  الكويت  دولة  أمير  الصباح 
اعتزاز الحكومة والشعب الكويتى بما يجمعهما بمصر 
وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلقات وثيقة فى 
البالغ للدور االستراتيجى  مختلف المجاالت، والتقدير 
الرئيس  قيادة  تحت  مصر  به  تقوم  الذى  والمحورى 
قضايا  والدفاع عن  العربى  القومى  األمن  حماية  فى 
األمة العربية، وكذلك مساعى مصر الدؤوبة فى سبيل 
الصعيدين  على  والتنمية  واالستقرار  االمن  ترسيخ 

اإلقليمى والدولى.
وطلب الرئيس السيسى نقل تحياته لألمير نواف الصباح، 
مؤكدا خصوصية العلقات المصرية الكويتية والممتدة 
بين  الوثيق  والتنسيق  المثمر  التعاون  من  عقود  عبر 
البلدين، وهو ما تجسد فى القواسم المشتركة والتوافق 
تجاه  والكويت  بين مصر  والرؤى  النظر  فى وجهات 
المتبادل  والدعم  المختلفة،  المنطقة  وأزمات  قضايا 
لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية 

واإلقليمية، ومشددا فى هذا السياق على حرص مصر 
فيه  لما  الوثيق  الثنائى  والتنسيق  التعاون  تطوير  على 

مصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك األمة العربية.
التباحث  اللقاء شهد كذلك  وذكر المتحدث الرسمى أن 
حول مختلف جوانب العلقات الثنائية فى ضوء قرب 
انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضل عن التشاور 
واالقليمية خاصة  العربية  الساحة  على  القضايا  إزاء 

التطورات فى سوريا ولبنان واليمن وأفغانستان، وأكد 
الرئيس فى هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج باألمن 
به  تقوم  الذى  الهام  بالدور  مشيدا  المصرى،  القومى 
الكويت وقيادتها فى مواجهة التحديات التى تواجه األمة 
الجهود  تضافر  اهمية  حول  التوافق  تم  وقد  العربية، 
كل  بين  التضامن  تعزيز  نحو  الراهنة  المرحلة  خلل 

الدول العربية وتعزيز اطر العمل العربى المشترك.
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أخبــار

السيسي يوجه التحية للفلاح في عيده: نحرص على دعمه وتوفير حياة كريمة له

وزير الخارجية يبحث مع مفوض الأونروا سبل دعم ومساندة اللاجئين الفلسطينيين

الرئيس السيسي : مصر حريصة على تطوير التعاون 
والتنسيق الثنائي مع الكويت

الفرد  تُخرج  للمجتمع هي حاجة أساسية فهي   حاجة اإلفراد    
من إطاٍر محدود الى إطاٍر أوسع و متنوع ، حيث هناك االهتمام 
و الدعم المجتمعي. و حيث كل فرٍد هو مهم و له خصوصيته في 
التي  به و  مجتمعه من خلل مهاراته و مشاركته  و ما يساهم 
يمكن وصفها بأنها حوار ثنائي يعكس  تجارب االنسان و تعليمه 
و ثقافته و مدى تفاعله مع محيطه و خبراته التي اكتسبها و تبادلها  
. ينطبق على  الحلول  تقديم  تأثير ذلك ونتائجه و مساهمته في  و 
القول بأن العلقة تبادلية طالما التجارب الفردية تثري  هذا ايضاً 
التبادلية  المجتمعات والتي لوالها لتضائلت. على أن هذه العلقة 
تحتاج الى المساحة و االنتماء الحقيقي الذي يقتضي فرصاً حقيقية 
لهذا االنتماء . فالفرق شاسع ان تكون موجوداً/ًة في مجتمع ما أو 

أن تكون  فاعًل/ًة.
األنتماء الحق في أن يكون لك صوتاً على قدم المساواة مع اقرانك 
بدون تمييز ، دون استعلء او وصاية أياً كان شكلها او مضمونها.
في بلداٍن ذات مجتمٍع  مدني و حضاري ليس من المقبول سياسياً و 
قانونياً  أن يكون هناك بعضاً من فئاته معزواًل محاصراً باإلقصاء 

و ممنوعاً بأن يكون جزءاً من النسيج المجتمعي. 
يُمارس في بلداٍن  اخرى و  بينما  هذا العزل هو حقيقة واقعة و 
قد يعود الى اسباٍب تتعلق بالجندر، الثقافة، الدين، العرق . يبرز 
جلياً في مجتمعاٍت تناهض التنوع و تحرص كل الحرص على ان 
تكون ذات نسيج اجتماعي واحد وذات لوٍن ثقافي واحد  ال يقبل 
االختلف و مثالها االقرب العداء ضد المهاجرين او اللجئين او 
تبدأ  تيّسر عليهم من نعوت  ذوي االعاقات ….الخ.  وإطلق ما 
بنظرٍة دونية الصولهم ، تكريس الصور النمطية عنهم ، إتهامهم 
بأنهم عالة ليس إال، وال ضرر في أن يُنظر  اليهم على انهم أقل 
البقاء  والشراكة  االندماج  تقديراً وكفاءًة ،أو ليس لهم الحق في 
المجتمع و االفراد تقصر  بين  الفاصلة  المسافة  اية حال  .  على 
او تطول بحسب احترام الحقوق و التنوع و احتضان و مشاركة  

. Inclusion االفراد او كما يُطلق عليها باالنكليزية
و من يقرأ تاريخ اإلنسان و الحضارة سيجد من المجدي أن يُفهم 
دور الفرد بأبعاده  و أن يكون المجتمع مجتمعاً حقيقياً لديه  الذكاء 
المهاجرين  التي تدفعه ألحتضان  االفراد بمن فيهم  و الحصافة  
للمشاركة و  امامهم  اللجئين و فتح االبواب على مصراعيها  و 

المساهمة المجتمعية.
فهم دور الفرد و إمكانياته بعمق و تحليله للعب دوٍر في المجتمع 

يُّمكن هذا المجتمع من خلق فرٍص و شراكٍة ال تُنافس. 
 والفهم المنطقي و العلمي بآن يُّقر أن التنوع و االختلف وتبادل 
الخبرات أفرز االبداع و التطور و دفع الحضارة الى االمام ال يما 
في بلداٍن بعينها هي قائمة على الهجرة الدائمة و اجيال ال منتهية 
من  المهاجرين. في أيامنا هذه طبيب من أسرة مهاجرة تركية هو 
البروفسور اوغر شاهين  Uğur Şahin  المدير التنفيذي لشركة 
بيونتيك االلمانية  BIONTECH  كان له فضًل مع زوجته  في 
اكتشاف لقاح COVID-19  مألت صوره االعلم و ذاكرتنا و 

هو يقف طفًل الى جوار والديه و اخوته في ايام اللجوء االولى. 
الحقيقي ليس رقمًا أو جيوبًا صغيرة مسموحة هنا او  اإلندماج 
تبدأ  هناك ، األندماج يعني شراكة فاعلة صادقة على مستويات 
القانوني   نحو السياسي و  أفقياً من قاعدة اجتماعية ثقافية صعوداً 
و االقتصادي . كل هذا يبدأ بخطوة تدع الخوف ممن يختلف في 
نسيجه الثقافي و االجتماعي ، تدع الخوف من االختلف جانباً و 
يتم االرتقاء  بالوعي و المعرفة ، و إدراك اهمية الفرد و ما يمكن 
ان يضيفه لمجتمعه الحاضن الجديد له و المضي قدماً نحو مجتمٍع 

مدني إنساني حقيقي. 
التنوع هو االختلف و هو بجوهره يعترف بالقواسم المشتركة و 
فرادة االختلف و تقييمها بشكٍل ايجابي ما كان ظاهراً منها او غير 
باٍد للعيان. و كل ما يدخل تحت هذا العنوان منها ما هو خصائص 
فردية و عامة من خلفية اجتماعية، ثقافية، شخصية، دين ، عرق، 

جنس، عمر، او معتقد. 
كندا اليوم هي مثااًلفي احترام حقوق االنسان ، في احترام التنوع 
بلد مهاجرين قامت على مبدأ  و الشراكة و االحتضان، هي 
اليوم في كل مجتمعاتنا  الديمقراطية و احترام االنسان. ونحن 
الممرضين والكوادر  الى مزيٍد من االطباء و  االنسانية بحاجة 
 .International doctors الطبية و في كندا الكثير من االطباء

أي من كانت دراستهم االكاديمية و تخرجهم من جامعات ليست 
كندية او امريكية  حصراً . وهم ينتظرون االعتراف بهم اكاديمياً 
و مهنياً فهم لم ياتوا من فراغ بل من جامعات علمية عريقة معترٍف 
بها و لها تاريخ بهي و إنساني. هم ينتظرون الفرصة لرد الجميل 
المساواة مع  العمل في مهنتهم على قدم  الثاني كندا  و  لوطنهم 
الجديد  لمجتمعهم  . سيكونوا رصيداً  اقرانهم ممن سبقهم في ذلك 
الكندي. ستكون لهم الفرصة في المساهمة . هو حديث ليس بالُمعّقد 
إن أدركنا الحاجة الحقيقية لهم في هذا الظرف االني و ما تطالعنا 
الى مزيد من االطباء و  الحاجة  العلمية كل يوم من  به االخبار 
قصور االرقام ، إذاً لما االنتظار؟ نحن في بلد التنوع و الشراكة 
القطاع  العاملين في  الجميع. أجزم أن  أطباء كندا و  و احتضان 
الصحي و بمختلف االختصاصات لهم دور هام و فاعل في إحراز 
الجامعات غير  المرجو من حيث ضم االطباء خريجي  التقدم 
الكندية  و دعم  الطلب بمنحهم  الرخص و بالتالي العمل في القطاع 
الصحي الكندي مما ينعكس و بشكٍل إيجابي و جميل على ُصعٍد 
اطباء كندا . وال يجادل  عدة. هذه الحاجة االنسانية يدركها تماماً 
أحداً فيما يتميز به اطباء كندا من حٍس إنسانية  عاٍل ، فمنذ شهور 
الزيادة في رواتبهم. و  لتغطية رفض اطباء كندا  تسابق االعلم 
الخط االول في  لم يزالوا  انهم هم كانوا و  لهم  ندين  لعلنا جميعاً 
انسانية في رعايتهم  تقديم اجمل صورة  الوباء و  حمايتنا من 
الصحية و التي ال تتسع السطور لذكرها ، إذاً هل من الممكن ان 
يتقدموا و يطالبوا بمنح الرخص الطباء كنديين ايضاً لكنهم نالوا 

شهاداتهم من خارج كندا؟
ال أبتعد كثيراً في هذا المقال عن المرأة و قضاياها ، فهناك العديد 
للعمل في  الفرصة  بانتظار  الرجال االن في كندا  النساء و  من 
بدا جلياً  فقد   . القطاع الصحي و بحسب اختصاصاتهم و مهنهم 
القطاع  العاملين في  الى مزيد من  الوباء كم نحن بحاجة  بعد  ما 
الصحي و االطباء اصحاب االختصاص  دمتم جميعًا بصحة 

وسلمة . 
 اسبوع سعيد لكم جميعاً

التنوع و االحتضان في القطاع الصحي 
 Diversity and inclusion in health sector
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بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

»أسرار الفراعنة« الجزء األول 

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

رحيل يف الذاكرة!

المنطق الُمخجل
 للجزائر ..

بقلم: عادل عطية

بقلم: ابراهيم شير
كاتب واعالمي سوري

بقلم: عبدهللا الديك

بقلم: خالد بنيصغي

شعر: نسرين حبيب

-1 هذا اإلنسان لعبة من طين ، كلما تم الضغط عليه أعيد تشكيله من جديد .
-2 إذا سمعت عدوك يضحك ، فهذا هو صدى صراخك .

-3 العنف يقرأ جيدا وجوه األغبياء .
-4 اعتاد الحزن على الوقاحة ، واعتاد الزمن الرد عليه بأدب .

-5 رائعة حقاً هذه الحياة .. ونحن نبحث فيها عن مهرب من الحيَّة والملح ، نبحث فيها 
عن ملعب وملهى .
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  في يوم األثنين، الثالث من سبتمبر من عام 
ألفين واثني عشر، غادرنا!

الشاعر  مّرت على رحيل  السنوات،  من  تسع 
اإلنسان » أحمد زرزور«!

وفي ذكراه، أُعيد - هنا ـ، نشر مرثاتي له، 
مجدداً...

شاعرنا أحمد زرزور!
أكن  لم  المبارك،  الفطر  بعيد  هنأتك  عندما 
التهنئة األخيرة، وانك ستتركني  أنها  أتوقع 

ألبكي!
بشاشة صوتك،  أن  الثابت،  عزائي  لكن 
أذني،  الطيبة ال تزال ترفرف في  وكلماتك 

كالطائر الجميل الذي تحمل اسمه!
شاعرنا أحمد زرزور!

أحببت الصغار، كأسطورة، وظللت شغوفاً 
بهم، وبأحالمهم التي تتحدى الخيال!

بالثقة  ينبض  كقلب طفل،  الكبار،  وأحببت 
والود لكل إنسان!

حميماًللكل  جعلك صديقاً  الجم،  تواضعك 
من أول لقاء!

ومحبتك العميقة الفياضة، فاقت صلة الرحم 
والدم! 

خطوة   بألف  كانت  منك،  تشجيع  كلمة  وكل 
وخطوة إلى األمام!

شاعرنا أحمد زرزور!
عقيدة  إلى  ينظرون  ال  الذين  هؤالء  من  كنت 

اإلنسان، وإنما إلى إنسان العقيدة! 
لكل  مجلة  كمؤسس  الثمينة،  فرصتك  وكانت 
“قطر  تحرير  وكرئيس  واألوالد،  لبنات  ا
“قلب  العبقرية:  فكرتك  ُتطلق  أن  الندى”، 
واحد”، على صفحات مجلتك المرموقة، والتي 

كنت ترعاها كجزء مهم منك؛ ليتعلم أوالدنا: أن 
اختلفت مصادرها،  وان  السماوية،  النصوص 
فيها من مباديء،  بما  تفّرقنا،  أكثر مما  تجمعنا 

وقيم، ومثل عليا!
شاعرنا أحمدزرزور!

وفي  فيفكرتك،  وفريداً  مميزاً،  شاعراً  كنت 
تغريداتك  لتظل  حروفك؛  وبسط  أسلوبك، 
الشعرية أقرب إلى سحر السماء، وإلى تسابيح 

المالئكة!
شاعرنا أحمد زرزور! 

هذه تحية وداع من مسيحي إلى أخ مسلم، كان 
االنتماء، وال  يفرقه  أن ما جمعه هللا ال  يعرف 

يفرقه الموت!...

الجزائر كل وسائل    عندما تستعمل 
رها  جا حق  في  لضغينة  وا لحقد  ا
، فقط  المغرب بدون أي سبب منطقي 
تستفيد ماليين  الجزائر  ألن جنراالت 
تفقير  مقابل  في   ، ذلك  الدوالرات من 
الشعب الجزائري الشقيق ،  فإن الجزائر 
في جل  نفسها  الدفاع عن  بكل وسائل 
المشاكل المشتركة والمفتعلة مع المغرب 
به  تقوم  ما  وأما   ، منطق  دون  تظل 
الجزائرية من محاولة تحويل  الحكومة 
به عن  تدافع  إلى منطق  الظلم   جرائم 
والحقد  المنكرات  في مستنقع  تورطها 
المغرب  هذا  فقط ألن  للمغرب  الشديد 
البناء  ينطلق كقوة اقتصادية قادمة بقوة 
والكفاح والنضال دون الحاجة إلى الغاز 
أو النفط .. فإن هذا األمر يجعل الجزائر 
المحافل  حقا في منطق خجول في كل 

اإلقليمية والدولية .
آخر مهازل الحكومة الجزائرية قطعها 
للعالقات الدبلوماسية مع المغرب ، فيما 
هي أصال شبه مقطوعة ، لكن الغريب 
أنها بذلك قد  في األمر هو كونها تعتقد 
المغربي ، وهذا هراء  أزمت االقتصاد 
هذه  مثل  من  والسخرية  الشفقة  يثير 
هذه  المتتبع  يفهم  وحتى   ، التصرفات 
القصيرة ، سنحاول أن نسردها  القصة 
يتسم  من  نفهم  حتى  بالضبط  هي  كما 
ينفعل بقرارات  بالحكمة والتروي ممن 
ال تليق بشعبه ، ثم لنرى في األخير من 

الرابح ومن الخاسر .. 
استفزت  بدأت عندما  القصيرة  القصة 
زعيم  بالرخيص  المغرب  الجزائر 
األراضي  بدخوله   “ البوليساريو   “
األولى  الصفعة  فكانت   ، اإلسبانية 
بهذا  المغرب  للجزائر هو كيف عرف 
األمر في ظل دخوله بسرية تامة ، بعد 
من  آخر  استفزازا  المغرب  تلقى  ذلك 
حين رفضت  إسبانيا  خارجية  وزيرة 
يليق بدولة أوربية ،  توضيح األمر بما 
باالتحاد األوربي  إسبانيا هددت  إن  بل 
بينهما  الثنائي  المشكل  وأدخلته في هذا 
َر على  ، المغرب لم يأبه لكل هذا بل شمَّ
الحكيمة  الخطة  وبدأت   ، الجد  ساعد 
القوة  مقومات  كل  تملك  التي  للملكية 
المقومات  وهي   ، والتبصر  والمتانة 
يزيد عن  ما  أبا عن جد منذ  الموروثة 
إثني عشرة قرنا ، وهذه بعض المميزات 
الهامة للملكية المغربية والتي نعد القارئ 
القريب  في  مزاياها  أننا سنتحدث عن 
البادي  يعرف  تعالى حتى  إن شاء هللا 
والقاصي الفوارق الشاسعة بينها وبين ما 
سواها من الملكيات ، وما بينها وبين كل 

الجمهوريات في العالم .. 
بينه  ومليلية  سبتة  ممر  أقفل  المغرب 
وبين إسبانيا ، ثم سحب لمدة يوم واحد 
الحدود من  المغربي على  الدرك  فقط 
النتائج مبهرة  المدينتْين ، فكانت  هاتين 
السريين من دول  المهاجرين  ، دخول 
إسبانيا  إلى  الصحراء  الساحل وجنوب 
بطريقة غير شرعية ، انزعجت إسبانيا 
لست   “ المغرب – ومن حقه –  ورد 
أدركت  أوربا “ هنا  أو  َدَرِكيًّا إلسبانيا 
هذا  في  األمرين  ستعاني  أنها  إسبانيا 
المغرب كان يفعل ذلك  الموضوع ألن 
من باب التعاون وليس من باب الحراسة 
، أما الصفعة األقوى فهي التي أتت من 
إغالق الخط البحري لعملية عبور التي 
تذر ماليين الدوالرات على إسبانيا التي 

وجدت نفسها في أزمة بسبب ضياع هذه 
المداخيل كلها ، فيما فتح المغرب خطا 
مباشرا بين فرنسا والمغرب ، وخفض 
األثمان من أجل الجالية المغربية وغيرها 
أرقاما  لتسجل  السياح جوا وبحرا  من 
قياسية ناهزت 12 مليون زائر 6 مليون 
منهم مغاربة ، وقد استغل المغرب في 
ذلك نسبة التلقيح التي تفوق بكثير الدول 
 ، السياحة   في  له  المنافسة  اإلفريقية 
فإن الفرق يظهر واضحا وبشكل جلي؛ 
فتونس مثال لم تلقح سوى 3.6 في المائة 
فال  إفريقيا  جنوب  أما  ساكنتها،  من 
تتجاوز نسبة التلقيح فيها 0.8 في المائة، 
و0.7 في المائة في مصر، بينما المغرب 
تصل نسبة التلقيح العام 23.5 في المائة. 
اعتماده في  يتم  المعطى مهم ألنه  هذا 
الخارجية  ووزارات  الدول  تصنيفات 
األرقام من إحصائيات  والسياح وهذه 
فيصل  اليوم  وحتى  أما   ، فقط  يونيو 
المغرب إلى نسبة   55 في المائة  تلقيحا 
في   65 ويفوق  أي جرعتْين “  تاما “ 
المائة ممن أخذوا حقنة واحدة مما يبشر 
الجماعية  المناعة  إلى  الوصول  بقرب 

بإذن هللا تعالى ( . 
الُمْرِضية  النتائج   وهكذا نحصل على 
بفضل هللا ، فوزيرة خارجية إسبانيا لم 
أيام قليلة  تبرح مقعدها فاستبدلت خالل 
عنه  قالت  الذي  للمغرب  إرضاء  جدا 
اقتصادي وصديق  إنه شريك  إسبانيا 
التخلي  يمكن   وال  باالحترام  جدير 
البوليساريو  الرخيص زعيم  أما   ، عنه 
فسيحاكم في المحاكم اإلسبانية ، إضافة 
إلى أن إسبانيا قبلت بفتح قنوات التواصل 
المفتعلة  المشاكل  جل  في  والحوار 
المشكل  ذلك  في  بما   ، المغرب  مع 
المغربيتين سبتة  للمدينتين  االستعماري 
الجزائر ستنقل غازها  فيما    ، ومليلية 
تفضيلية  بأسعار  الباخرة ألسبانيا  عبر 
الجزائر  ، ستخسر معها  أكثر  وبتكلفة 
فقط   ، لفائدة شعبها  الدوالرات  ماليين 
لتغيظ المغرب ؟؟؟ متناسية أن المغرب 
فقط باقتصاد الفوسفاط يستطيع تعويض 
الضعيفة جدا من معامالته  النسبة  تلك 
إنتاج  بالرفع من  مع احتياجاته ، وذلك 
الفوسفاط الذي يتوفر المغرب فيه على 
التي  المادة  العالم لهذه  أكبر احتياط في 
العالم في األعوام  ستكون هي مستقبل 
المقبلة بحول هللا تعالى ، لكن ما يحز في 
أنفسنا كمغاربة هو أن جنراالت الجزائر 
ال تنفق من جيوبها بل من جيوب الشعب 
المتضرر  وهو   ، الشقيق  الجزائري 
التصرفات  األول واألخير من كل هذه 
الطائشة ، فالجنراالت الجزائرية تزداد 
ثراء فاحشا حراما والشعب يزداد فقرا 
وقهرا ، إلى أن يأتي هللا بالفرج قريبا إنه 
على كل شيء قدير ..  أما مسألة انفصال 
أثارها الممثل  التي  القبائل عن الجزائر 
فهو  المتحدة  األمم  في  الدائم  المغربي 
رد فقط ومثال نابض بالحيوية والدالئل 
انزعجت  ندري كيف  ، ولسنا  الدامغة 
 ، المغربي  التصريح  لهذا  الجزائر 
في  المغرب  انفصاليي  تدعم  بينما هي 
1973 ، وهي  المغربية منذ  الصحراء 
الجزائر  المغرب فيها  التي تحمل  المدة 
كيف  ندري  ولسنا   ، والثبات  بالصبر 
) حالل علينا  األمر  هذا  المنطق  يقبل 
حرام عليهم ؟؟ ( .. دمَت كبيرا يا وطني 

المغرب .. و دمتم بود 

منها  يخرج  ال  آمن،  فهو  األسد  سوريا  دخَل  من      
الوفُد  اسُتقِبَل  العبارة  بهذه  الخاطر”.  مجبور  وهو  إال 
الوزارّي اللّبنانّي في دمشق، خالَل زيارٍة هي األولى من 
نوعها منُذ نحِو عقٍد من الّزمِن. لكن قبل رؤيِة ماهيِة هذه 
الّزيارة، يجب النّظر إلى المشهِد بصورتِه العاّمة ففي عام 
2011 مع بداية الحرب على سوريا خرج رئيس الوزراء 
في تصريٍح غريٍب  ميقاتي”  “نجيب  الوقت  ذلك  اللّبناني 
سياسَة  تستخدم  بالَده سوف  “أّن  فيه:  قاَل  مفهوٍم،  غير 
النأي بالنّفِس عّما يجري في سوريا، ولن تتدّخل فيه أبًدا”. 
سرعان ما ضغطت التّيارات الّسياسيّة اللّبنانية إلى تجميد 

العالقات بين بيروت ودمشق.
تمنّى الّسوريّون أن تكون سياسة النّأي بالنّفس الّتي أُعلَِن 
لها  األصلّي  الوجُه  وجهين،  ذا  كانت  لكنّها  حقيقيّة  عنها 
ظهَر عنَد قياِم “تيّار المستقبل” بزعامة “سعد الحريري” 
وطفله المدلّل “عقاب صقر” باإلضافة إلى حزب الكتائب 
إدخال  في  “وليد”  بزعامة  االشتراكي  التّقدمي  والحزب 
غير  المعابر  عبَر  سوريا  إلى  يوميًّا  لّثقيلِة  ا األسلحِة 
من  الثّانية  المرحلة  نحو  منطلقيَن  البلدين،  بين  الّشرعيّة 
فالمجرم  أيًضا،  اإلرهابّيين  إدخال  وهي  نظرهم  وجهِة 
جيش  بقائد  يسّمى  من  على  شاهد  خير  األسير”  “أحمد 

الّست..الّتي يقصد بها “بهيّة الحريري” عّمة سعد.
قبَل وجوِد  الّسوريّين  زت لالجئين  نُِصبت وُجّهِ المخيّماُت 
الّشعب  أبناِء  من  بجزٍء  ُغّرَر  حيُث  “لجوء”،  يدعى  ما 
الّسوري للذهاب إلى تلك المخيّمات، لتشكيل ورقة ضغط 
أموال  سرقة  خالل  من  منهم  واالرتزاق  دمشق،  على 
المساعدات الّدوليّة من قبل تيار 14 آذار الّتي تقّدر سنوًيا 
وتحقيًقا  مفّصاًل  مقااًل  نشرت  قد  كنت  دوالر،  مليار  بـ4 

كاماًل حول هذا الموضوع يمكن الّرجوع إليه.
الّدولة  مع  وقفوا  اللّبناني  الّشعب  أبناِء  من  مهمٌّ  جزٌء 
لّدماَء  ا ُموا  وقّد أرضها  في  عنها  دافعوا  لّسورّية،  ا
الرأس وتضحياتهم  على  يُوضعون  والتّضحيات، هؤالء 
مثل  مثلها  الّسورّيين،  وجدان  في  محفوظة  وهي  ُتقّدُر 
الّتي  الّشهداء  لبنان ودماء  في  السوري  الجيش  تضحيات 
توحيد  وإعادة  االحتالل،  دحِر  بهدف  أرِضه  سالت على 
هي  وردعه،  المعتدي  رّد  تستطيع  مقاومة  وبناء  البالد 
الجيش  شهداء  فدماء  اللّبنانيين،  لدى  أيًضا  تقّدر  أموٌر 
وجدان  في  محفورة  شهيد  ألف   15 بلغت  التي  الّسوري 
في  آالف  عشرة  الشهداء  عدُد  وكان  اللبناني،  الّشعب 
االجتياح  في  آالف  وخمسة  اللبنانية،  األهلّية  الحرب 
اإلسرائيلي عام 1982 باإلضافة إلى 100 طائرة و500 

دبابة، جميعها قدمتها سوريا للبنان.
األصوات  الفور خرجت  على  بيروت  مرفأ  انفجار  بعد 
“سعد  أي  الشخسعد  قال  كما  الّسبب،  أنّها  دمشَق  متّهمًة 
لتصنيع  األمونيوم  باستيراد  إّياها  مّتهًما  الحريري”، 
لو  أّن دمشق  متجاهاًل  البراميل، واستخدامها في حربها، 
أرادت هذه المواد لما احتاجت تخزينها في مرفأ بيروت؛ 
بل كانت وضعتها في مراِفِئها سواء الالذقية أو طرطوس 
من  يتهّرب  أن  حاوَل  لكّنه  الكثير،  وغيرها  بانياس  أو 
النّترات، وقد ُحّذر منها لكنّه لم  مسؤوليّته في وجود هذه 
المقابل  في  للحكومة.  أنُّه رئيٌس  الرغِم من  بااًل على  يلِق 

دمشَق تغاَضت عن االتهامات الّتي ال قيمة لها، وبحسب 
مسؤول سوري رفيع المستوى سألته في إحدى الجلسات 
كل  “إذا  فقال:  االتهامات؟  هذه  على  ترّدون  ال  لماذا 
يكون  بنخلص، بس  ما  نرد عليه  بدنا  يحكي  بدو  شخص 

لكالمه قيمة بنرد”.
يليه  االنفجار،  بعد  كبيرًة  نّيًة  إنسا أزمًة  دخَل  لبنان 
الغربّية  الّدول  محاولُة  وختاًما  كورونا،  وباء  انتشاُر 
اللّبنانية، وفرض شبه حصار  الّدولة  فرض الهيمنِة على 
حّتى  شيء  كّل  وفقِد  انعدام  إلى  أّدى  ما  البالد،  على 
تخصُّ  مساعدات  بيروت  دمشق  أعطت  حيث  الهواء، 
األوكسجين لمساعدة مرضى وباء كورونا بعد انقطاعه، 
تصريف  رئيس حكومة  أّن  لدرجة  عنهم  الجميُع  وتخلّي 
مع  شهرين  نحو  قبل  اجتمع  دياب”  “حّسان  األعمال 
سفراء الّدول العربية واألجنبيّة في بيروت، في المناسبة 
لهم  وقال  االجتماع،  لهذا  الّسوري  الّسفير  دعوة  يتم  لم 
حرفًيا: “لبنان على شفير الكارثة” وناَشَدهم إلنقاذها من 
الموت والّزوال، ومنُذ شهرين إلى اليوم لم يتغيّر شيء، 
اللّبنانيّين من خيار سوى طرِق  السياسيّين  لدى  يكن  ولم 
)أٌخ  يقول:  األسد ولسان حالهم  بشار  الّرئيس  الّسيد  باِب 
باب  يطرق  من  أّن  علٍم  على  وهم  كريٍم(،  أٍخ  ابن  كريٌم 
ُمجاب.  َطلبه  مستغيًثا  جاَءه  ومن  أبًدا،  يخيَب  لن  األسد 
الّسوريّة  الّدولة  بتكفُّل  الرئيس  الّسيد  وّجَه  الّزيارة  وقبل 
استوِرَدت  الّذي  وتكاليفها،  الوقود  باخرِة  نقل حمولِة  في 
الّسوري،  لبنان بعد أن حّطت في ميناء بانياس  من أجِل 
لنقِل  نفط  250 صهريج  لهذا األمر  ُكلَّف  لهذا األمر وقد 

لبنان.  إلى  الحمولة 
العرب  لحلفاِئه  مؤتمٍر  عقَد  لبنان  في  آذار   14 تّيار 
والغربيّين، وأخفقوا في إخراج البالِد من مأزقَها، فذهبوا 
لبنان”  تسميَته “بجيران  يريدون  مؤتمٍر  إلى عقِد  باحثيَن 
النهاية  وفي  ناحية،  كّل  من  تحيطهم  أّن سوريا  فوجدوا 
ذهبت الحكومة اللّبنانية إلى سوريا. هذه الزيارة تؤّكد لنا 
الّرئيس  أَساسها  التي وضَع  الّسياسة  أّن  تلو األخرى  مرًة 
الّرئيس  الّسيد  ثوابتها  ويعّزُز  االسد”،  “حافظ  الخالد 
على  تبقى صامدًة  سوف  بل  تنكسَر  لن  األسد”  “بشار 
الّرغِم من محاولِة العالَم بأسرِه تدميرها أو كسَرها، ومبدأ 
وحدة المسار والمصير الّذي أّسسه الخالد “حافظ األسد” 
سليمان”  “بهجت  اللّواء  الراحل  رأسهم  وعلى  ورفاقه 
يثبُت دائًما أنّه المنتصُر سواء في الحرب األهلية اللّبنانيّة، 
أو تحرير الجنوب عام 2000، أو انتصار تموز 2006، 
الّشقيق األصغر  وانتصاِر سوريا على اإلرهاِب، وعودة 

إلى حضن شقيقته الكبرى سوريا.
دائُم  األسد”  “بشار  الّرئيس  الّسيد  أّن  التّذكير  يجب  هنا 
العفِو والّسماِح عّمن يخطئ، فمن يستطيُع نسياَن ما فعله 
عام  والده  اغتيال  بعد  في حّق سوريا  الحريري”  “سعد 
سنواٍت  أربِع  بعَد  دمشق  أبواَب  أنّه طرَق  علًما   ،2005
الّرئيس األسد في صدٍر رحب، غير معاتٍب  إيّاه  مستقِباًل 
40 عاًما  القالب  في  ُوِضع  لو  لكن سعد  قاله،  ما  لُه على 
لن ينعدَل، بل سوَف يعوُد لينقلَب على دمشَق مرًة أخرى.

للعلِم هذا ليَس بجديٍد على سوريا ألنّها من أطعَمت لبنان 
عندما جاَع أيّام الّسفربرلك.

الحكاية لعمرو أديب، تصدر      ترند… برنامج 
باكتساح ال مثيل له على وسائل التواصل االجتماعي ، 
تابع الماليين في مصر و العالم اجمع  لقاء كابتن نادي 

الزمالك العظيم الساحر شيكاباال…. 
و  بمعلمة  المصريين  المذيعين  شيخ  أديب،  عمرو 
حرفنة أداء ال يضارعه فيها احد من هؤالء، هؤالء 
هو المصطلح الذي ساستخدمه في مقالي هذا ويرمز 
مقدرات  على  المهيمنة  الفاسدة  الحمراء  للعصابة 

الرياضة المصرية وأنزلتها إلى أسفل السافلين ….
نادي  بعلم  عنق  رابطة  ارتدي  الذي  اديب  عمرو 
الزمالك، بهدوء قدم الساحر المهذب الخلوق، كابتن 
الذين يصورون  الزمالك العظيم شيكاباال الي هؤالء 
هذه األسطورة الكروية كيفما يريدون بعيداً عن الحقيقة 
الكاملة .. اإلعالم األحمر ، يحمرون ليالينا وأيامنا كما 
يحلو لهم، غيبوا الناس، و ذهبوا بهم بعيداً ، واصبغوا 

عليهم جهلهم  فأصبح الجميع جهالوية….
ظهر شيكاباال جلياً، انيقاً ، يرتدي بذلة سوداء فاخرة 
قلبه  نقاء  رمز   .. الالمع  االبيض  القميص  تحتها 

االبيض الزملكاوي … 
تحدث بلباقة أبهرت مستضيفه حتي انه قال ما قالوه 
لي عنك قبل اإلعداد للحلقة، يختلف عما أراه واسمعه 
الخلوق ،  المهندم،  اللبق،  أنت شيكاباال،  إمامي … 
المهذب الذي تخرج منه العبارات منتقاه بل وتعني … 
الفن  مدرسة  من  هو  وشيكاباال  يا عمرو  ال  كيف 
والهندسة التي عشقها كبار القوم في مصرنا الغالية ، 
وكذا العالم من حولنا … النادي الملكي الذي تشرف 
باطالق اسم جاللة الملك فاروق االول .. ملك مصر 
آنا  بكلمة  القوم  يفخر كبار  الذي  السودان  عليه،  و 
زملكاوي وافتخر ، قالها عميد األدب العربي وزير 
الدكتور طه حسين، وتباهي بها  المعارف المصرية 
صاحب جائزة نوبل االديب نجيب محفوظ، و العالمي 
العالم  السير مجدي يعقوب، والراحل  القلوب  طبيب 
الكبير الدكتور احمد زويل، مخترع الفيمتو ثانية. لو 

استرسل القلم لكتابة األسماء لما انتهي المقال..
تكلم  لهؤالء،  قاسياً  اعطي درساً   ، اليوم  شيكاباال، 
بصراحة عن وقاحتهم ، ما معني ان يخرجوا حاملين 
كلب اسود ، ما معني ان ينبشوا القبور ، ما هذا اللقب 
مدار  على  تحمل  كم  الميت،   ، عليه  أطلقوه  الذي 
عشرين سنة من بذاءة هؤالء، حتي زوجته الكندية لم 
تسلم منهم ، نسب ابنه ادهم ، شككوا فيه، من يتحمل 

وهل رد الفعل كالفعل ؟

حكي ما حدث في اضحوكة مراسم تسليم درع الدوري 
الحاقدين  نفوس هؤالء  تهريج  العظيم عن  للزمالك 
.. تكتلوا لعكننة  بالدوري  العظيم  الزمالك  علي فوز 
الزمالك  لنجوم  .. قصص غريبة تحدث  الزملكاوية 

وعائالتهم… التي كل خطاياهم آنهم زملكاوية..
األحمر  االتحاد  رئيس  تصريح  من  واستعجب 
الحمر  إعالميهم  أحد  مع  المدعو مجاهد  المصري 
احمد  عندما قال شيكا لم يشتمني ولكنه قال له أنت 
أهالوي أعتبرها مسبة، هذا الذي يتباهي في كل لقاء 
انه اهالوي منذ ان كان في بطن أمه ، ثم  أوقفه ٨ 
شهور  وغرامة ٥٠٠ ألف جنيه دون لوايح او قوانين. 
شيكاباال… شكر كثيراً في اصدقاؤه من العبي االهلي 
عماد متعب وحسام غالي وقفشة وقال هم يعرفوني 
االهلي  مدربين  علي  اثني  و  يحبوني  ولذلك  جيداً 
الذين يحترمون موهبته ويعاملونه بانسانية  االجانب 

غير موجودة في هؤالء … 
شيكاباال قال انه من عشاق ميسي رغم احترامه الدون 
رونالدو الذي اثني علي مجهوده الجبار في تخليد اسمه 

في عالم كرة القدم بأرقام غير مسبوقة.
أديب  وانحني عمرو  بالدموع  بكي  شيكاباال …. 
الشاشة  علي  عرض  عندما   ، خاطره  لترطيب 
المصري من زملكاوية واهالوية في  الشارع  رأي 
اشكر  وقال  شيكاباال…  تكرر  ال  التي  االسطورة 
الذي هو من عند هللا … وحكي  الجميع علي حبهم 
.. يكون بالحب  اينما حل  الزمالك  ان استقبال فريق 

والترحاب الال محدود….
شيكاباال…. وجه نداء الي الرئيس عبدالفتاح السيسي.. 
قال:  المصريين،  قلوب   له مكانه خاصة في  الذي 
“أتمني من الرئيس كما هو يبني مصر الجديدة ، يهتم 
ببناء الرياضة المصرية الجديدة التي تليق باسم مصر 
الغالية … الن ما وصلنا اليه اليوم من انحدار ال مثيل 

له ، يتطلب تدخل الرئيس السيسي.”
شيكاباال… قال: “ لو أعطيت العدالة الكروية للزمالك 
للزمالك والـ ١٣ من  الـ ٤٢ دوري  ، ألصبح عدد 

نصيب هؤالء….”
شيكاباال… في النهاية  وقع علي فانلة الملكي األبيض 
الذي احتضنه  أديب  إلي عمرو  الزملكاوي وأهداها 
فرحاً وقطع قالب الجاتوه الذي اعده  عمرو والبرنامج 
بشعار  نادي الزمالك و درع الدوري و  … مزداناً 
صورة االسطورة شيكاباال…. مرددين… زمالك 

… زمالك.. 

»سانتوريني« وسيم 

يف قميٍص ُمَتثائٍب وقد تقّطَعْت أزرارُه

.. وسيٌم شارُد الّنظراِت يف جزيرة »سانتوريني«

عىل منِت أفكاري طْفُت يف سفينِة عينيه أتنّبُأ ِبَم ُيقاُس ِمعيارُه

كورَِة الَغّضِة؟! ُأّماُه من الَغيبوبِة أفيقيني! من الجامِل أِم الوسامِة أِم الذُّ

مشدوَهٌة بنظراِتِه الّتائهِة أتساءُل كيف ُيَعبُّ من بحِر الحسِن غامرُه

وهو َيتأّمُل ُزرقَة األفِق مستمتًعا بَطَبِق »الفيتوتشيني«

ضعُت يف صفاِء اخرضاِر عينيِه مفّكرًة ِبَم َيتلّوُن حوارُه

فأرْشُت له بيدي ُمباِدرًَة؛ ويا نفيس من خجيل أعينيني!

توّقْعُت أن َيردَّ الّتحّيَة بغمزٍة أو إمياءٍة إّنا طاَل انتظارُه

َوْهَو َيرنو إىل سكوِن قرِص الّشمِس يف هالٍة من الّصمِت الّرزيِن

تزاحَمْت نظراُتُه يف عينّي وتآكلتني الحريُة.. ُتراُه أين َترسو أفكارُه

حّتى اقرتَبْت منه هيفاء َتسُح فَمُه وَتقَطُع ِحباَل شّك بالَيقنِي

ؤى ُمعِتٌم إبصارُه إّن الوسيَم َضيٌر َمسلوُب الرُّ

وأنا يف بالهتي عاِئٌَة يف مغامرٍة وهمّيٍة مع إغريقّي من »سانتوريني«

   منذ أكثر من قرن مضى كان ماضي مصر كتابا مغلقا 
ولم يكن أحد يستطيع أن يفك سر الرموز الموجودة على 

اآلثار والتماثيل المصرية.
 ولم تكن الحفائر قد بدأت بعد وكان كل ما نعرفه أو نملكه 
من  القديمة  المصرية  والعادات  والديانة  الحضارة  عن 
وديودور  هيرودوت  أمثال  والرحالة  المؤرخين  كتابات 
وسترابون الذين زاروا مصر في فترة انحاللها، ولم يروا 
منها سواء نهاية حضارتها العريقة ولم يكن لديهم المعدات 
واآلليات حينئذ للقيام بعملهم وترجمة النصوص المصرية 
للبالد  القديمة  الوثائق  قراءة  يجهلون  كانوا  ألنهم  القديمة 
فكان اعتمادهم على روايات قاموا بسماعها من المواطنين 
فدونوا ما سمعوا وما رأوا ومن هنا كانت المعلومات التي 

توصلوا إلى جمعها من أنحاء مصر.
في  لنا  بالنسبة  الكبرى  وأهميتها  طرافتها  من  وبالرغم 
أن  تستطيع  فال  حينئذ  تاريخنا  عن  القليل  ولو  معرفة 
القديمة  مصر  عن  حقيقية  يكونون صورة  هؤالء  تجعل 
إن  إذ  تدينا،  الناس  أكثر  لهم  بالنسبة  المصريين  كان  فقد 
اإلعمال  في  دائما  مشغولين  والكهنة  الضخمة  المعابد 
اآلخر  والعالم  الحياة  عن  سادت  التي  والعقيدة  المقدسة 
واالهتمام  المقبرة  وتشيد  لبناء  القوية  واالستعدادات 

باآلخرة عن الحياة الدنيا.
أن  والرحالة  المؤرخون  دفعت هؤالء  األشياء  هذه  وكل 
يعتقدون أن المصريين القدماء تتركز أفكارهم في أسرار 
بالحياة  بالحياة األخرى وعدم االهتمام  الوجود واهتمامهم 
المسيحي،  العصر  سائدة خالل  الفكرة  هذه  الدنيا، وظلت 
العجيبة  والرهبة  بالخوف  العقول  مصر  مألت  وبالتالي 
أبحاث  بعد  البشر، ولكن  لعموم  بالنسبة  وظلت سرا خافيا 
شاقة قام بها علماء مختلفون ودراسات قام بها عالم اآلثار 
اإلنجليزي توماس ينج تتصل باسم بطلميوس في الكتابات 
حجر  نقوش  من  الهيروغليفي  بخطها  القديم  المصرية 
بمدينة رشيد  قلعة سان حوليان  في  الذي عثر عليه  رشيد 
 letter m.decier المشهور  كتابه  في  شامبليون  وتبعة 
المصرية  الكتابة  طريقة  ليبين   1822 عام  نشرة  الذي 
العالم  القديمة وفك أسرارها وهو األمر الذي حير جموع 
معرفة  وتبع  القديمة  المصرية  بالحضارة  والمهتمين 
الهيروغليفية القيام بالحفائر المنتظمة ومن ذلك اليوم حتى 
اآلن امتألت متاحف العالم أجمع بكنوز المصريين القدماء 

التي تذهل العقول.
في  اآلثار  مجموعة  هي  المصري  التاريخ  معالم  وأول 
األسرة الرابعة وهى أهرام الجيزة وتمثال أبي الهول وما 
يحيط به من مقابر تكشف لنا عن حياة المصريين وتقدمهم 
والفنون،  العلوم  كل  في  العالم  جموع  معظم  جهل  أثناء 
كان  الحضارة  وتطور  المصريين  تقدم  أن  الجميع  وظن 

من األسرة الثالثة إلى الرابعة تطور مفاجئ ولكن الكشوف 
والعمارة  الفن  أن  أثبتت  في سقارة  بهرم زوسر  المحيطة 
في األسرة الثالثة قد وصلت إلى قمة عالية ورغم ذلك فإن 
آثار الجيزة ال تزال تحدد الذروة واستطاعت الحضارة أن 
االضمحالل  بدأ  والتي  البعيدة  الفترة  تلك  في  إليها  تصل 

في أعقابها.
متماسك  مادي  رمز  مقابر  من  حوله  وما  الهرم  وأن 
المصرية،  الحضارة  من  الفترة  هذه  عظمة  على  يدل 
أما  والنمو  التقدم  فترات  من  كانت  القديمة  الدولة  وأن 
الدعائم  وطيدة  بحكومة  البالد  استمتعت  فقد  الداخل  في 
الخارج فعالقة  قادرة على تسيير األمور داخليا وإما في 
البعوث  أرسلت  فقد  للغاية  جيدة  بجيرانها عالقات  مصر 
الدائمة إلى بالد بونت عبر وادى الحمامات إلى الشاطئ 
البحر األحمر كما وجهت  اتخذت طريق  ذلك  بعد  ثم من 
وإلى  الفيروز،  مناجم  أجل  من  سيناء  إلى  الحمالت 
الذي  الخشب  كان  الثالثة  الدولة  عصر  ومنذ  فلسطين 
سوريا،  من  يستورد  والمراكب  السفن  بناء  في  يستعمل 
لسلطة  ا لى  إ الضعف  امتد  لسادسة  ا األسرة  وخالل 
حكمة  مباشرة  على  قادر  غير  الملك  وأصبح  المركزية 
وعاشت  وارتباك  فوضى  في  السادسة  األسرة  وانتهت 

مصر في فترات ضعف ووهن.
حكام  مع  وبعد صراعات وحشية  عام  مائة  حوالي  وبعد 
أن  نرى  الوسطى  مصر  في  مدينة  وهى  هراقليوبوليس 
تعنى  وارمنت  ارمنت  أمراء  بيت  يسترده  مصر  عرش 
قرب  والواقعة  القديم  الحرب  رب  مونتو  المعبود  مدينة 
الحادية عشر ومن  طيبة)األقصر حاليا( وأسست األسرة 
من عظمة  الثانية  الفترة  تظهر  الجديد  المالك  البيت  هذا 
لدولة  ا المصريات  علماء  عليها  يطلق  والذي  مصر 
األسرة  ملوك  عهد  في  القمة  إلى  وصلت  وقد  الوسطى 
العرش  تهدد  االقتطاع  سلطة  ظلت  ولكن  عشر  الثانية 
الملك  نهائيا  إن قضى عليها  إلى  السلطة أضعفتها  وألكن 
العنيفة  الحربية  بروحة  اشتهر  الذي  الثالث  سنوسرت 
القبائل  ثورة  على  يقضى  أن  بفضلها  استطاع  والتي 
وقد  فلسطين  حملة ضد  يوجه  وان  السودان  في  الزنجية 
في  الوسطى  الدولة  وصلت  وقد  الثالث  أمنمحات  خلفه 
ملكة إلى ذروة مجدها وكان من أهم أعمالة تنظيم بحيرة 
يستطير  إن  القناطر  بفضل  واستطاع  الفيوم  في  موريس 
إقامة  بواسطة  استطاع  كما  النيل  إلى  المياه  فيضان  على 
الزراعية وبموت  إنقاذ رقعة من األرض  سد من خاللها 
كذلك  انتهى  الذي  االنهيار  بدأ  الثالث  أمنمحات  الملك 
 1700 عام  أخرى  مرة  الشمالية  وتسقط مصر  بفوضى 
ق.م فريسة لغزو ضخم لشعوب من الشمال الذين عرفوا 

بإسم حقا خاسوت )الهكسوس( أو ملوك الرعاة.

أخبار ومقاالت

سوريا ولبنان.. ما بناه حافظ األسد 
وحّصنه بشار األسد صامٌد إىل األبد

عمرو أديب ...
ونبتدى منين الحكاية!!



 

  حالة شائعة لدى العديد من األطفال، وعادًة يحدث  هذا التقوس بشكل 
طبيعي، ألن الطفل في مرحلة التكون الجنيني تكون أطرافه  مثنية حتى 
يستوعبها الرحم، وغالبا تتم مالحظة التقوس، خالل الستة أشهر األولى 
بعد الوالدة، ويكون أكثر وضوحاً عند المشي، وإن حالة التقوس الطبيعي 
هذه تنتهي تدريجياً عند بلوغ الطفل العامين من العمر، وإذا لم يتم اختفائها 

بعد بلوغه السنة الثالثة يجب استشارة الطبيب المختص .
أسباب تقوس الساقين عند األطفال :

إلى أشعة  كافياً  - نقص فيتامين )د( بسبب عدم تعرض الطفل تعرضاً 
في  امتصاص الكالسيوم من  الشمس، حيث يعدُّ فيتامين )د( هاماً جداً 

األمعاء، وضرورياً لنمو الجسم نمواً سليماً وزيادة قوة وكثافة العظام .
- شرب األم الحامل للمشروبات الغازية بكثرة، خاصة خالل األشهر 
األولى من الحمل؛ كذلك شرب الطفل نفسه للمشروبات الغازية عاماًل من 
العوامل التي تؤدي إلى تلين العظام وبالتالي  تقوس الساقين لدى الطفل .

- إصابة الطفل بأمراض الكلى والكبد األمر الذي يؤدي إلى حدوث 
خلل في تركيز كّلٍ من الكالسيوم وفيتامين )د(، وترقق العظام، وتقوس 

الساقين.
- عدم إطعام الطفل البروتينات الالزمة لنمو العظام والعضالت، خاصة 

صفار البيض واألسماك .
- اعتماد الطفل خالل الشهور الـ 6 األولى في تغذيته على حليب األم فقط . 
- تناول األطفال النشويات بكميات كبيرة تؤدي إلى السمنة وزيادة الثقل 

على الساقين .
- تعرض الطفل إلى حادث وإصابة عظام الساق بكسور وعدم التئامها 

بطريقة صحيحة قد يجعل الساقين مقوستين.
- داء التقزم حيث يكون تقوس الساقين من أحد عالماته .

- مرض بالونت الذي يُصيب غضروف النمو في أعلي عظمة الساق 
الكبيرة أسفل الركبة، ويتشابه في أعراضه مع تقوس الساقين الطبيعي ، 

لكن لكل منهما أسباب ووسائل عالجية مختلفة عن اآلخر .
أنواع تقوس الساقين :

في الحالة الطبيعية عندما يضم الطفل قدميه اليوجد مسافة كبيرة بين 
الركبتين، وهذا دليل على أنَّ نمو الساقين يتم بشكل سليم .

أما في حالة تقوس الساقين المرضي فيوجد نوعين :
-1 تقوس الساقين للخارج :

ى أيضاً تقوس الركبة الفحجاء، »Bow-legs«؛ حيث يستطيع الطفل  يُسمَّ
في هذا النوع من التقوس ضم قدميه مع وجود مسافة كبيرة بين الركبتين .

-2 تقوس الساقين  للداخل :
ى أيضاً تقوس الركبة الروحاء »Knock-knee« حيث ال يستطيع  يُسمَّ
الطفل في هذا النوع من التقوس ضم قدميه إلى بعضهما بعضاً، وذلك 

بسبب تقارب ركبتيه من بعضهما البعض . 
أعراض وتشخيص تقوس الساقين : 

يمكن مالحظة المظهر غير المتناسق للساقين أثناء المشي والجري، 
للتعثر والسقوط المتكرر إللتفاف وإنحراف  وغالبا  ما يتعرض الطفل 
القدمين إلى الداخل، وعادًة ال يشكو الطفل من ألم في الركبة ولكن مع تقدم 

العمر قد تصبح الركبة مؤلمة 
نتيجة حدوث خشونة واحتكاك 
مبكر، وقد يحتاج الطبيب إلى 

إجراء األشعات الخاصة بالتقوس ” scanogram” لقياس زاوية التقوس 
وتحديد العالج المناسب له . 

معالجة تقوس الساقين :
ُتعد المتابعة والمالحظة 
الخيار  األهل  قبل  من 
لمعظم  األول  العالجّي 
الساقين  تقوس  حاالت 
لدى األطفال، إذ يختفي 
تقوس الساقين في أغلب 
الحاالت من تلقاء ذاته مع 
تطور الطفل ونموه بشكٍل 
طبيعي، كما يمكن اللجوء 
للجراح المختص بعظام 
األطفال  لمتابعة الحاالت 
التقوس  من  الخفيفة 
ووصف الدعامات الطبية 
لتصحيح  المخصصة 

التنويه إلى أهمية متابعة األهل للساقين  زوايا الساق بالتدريج، ويجدر 
ومدى التحسن فيهما عن طريق عمل تحاليل للدم، وإجراء صور شعاعية  
لساقّي الطفل كل ست أشهر، ومراجعة الطبيب لتقييم الحالة الطبية في 
حال مالحظة األهل زيادة الحالة سوًءا، أو التقوس في ساٍق واحدة فقط، 

ومعاناة الطفل من انحراف القدم للداخل أثناء المشي .
يعتمد عالج تقوس الساقين على السبب الذي أدى إلى حدوثه، ويمكن أن 

تتم خطة العالج كما يلي:
-1  معالجة تقوس الساقين الناتج عن الكساح او تلين العظام عند األطفال  
بمكمالت الفيتامين د، حيث توفر هذه المكمالت الكالسيوم وفيتامين )د (

وباقي العناصر الغذائية الهامة لنمو العظام بشكل صحيح .
-2 المعالجة بالجبائر والدعامات من طرق العالج المثالية  وتعتمد مدة 

استخدامها تبعاً لشدة االنحناء .
العالج الجراحي :

للطفل لتصحيح تشوهات  الجراحية  العمليات  الطبيب إلجراء  يلجأ  قد 
أّن معظم حاالت تقوس  الساقين، صحيح  الناتجة عن تقوس  العظام 
الساق تختفي من تلقاء ذاتها وال تحتاج للجوء للجراحة، إاّل في الحاالت 
التي  تتسبب بتشوهات شديدة في ساق الطفل، وفي الحقيقة يعد اللجوء 
للعمليات الجراحية ضرورًيا في حال معاناة الطفل من مرض الكساح 
إذ يحتاج    )Blount’s disease ( العظام أو مرض بالونت بين 
الرابعة،  لعملية جراحية في سن  المصابون بمرض بالونت  األطفال 
الدعامات  المرضية حتى مع استخدام  الحالة  وذلك في حال تطّور 

وجبائر التقويم ..!!

شعر: صباح غريب

تحت الحروف تسكن كل المعاني 
أخفينا فيها كل زمان 

كم سهرنا كم تعبنا ، كم نعاني 
تحت الحروف كل المعاني 
 فكل ما نقرأ ونكتب ال يصل

 خمس األماني 
وتحت حروفنا الباقي تبقى 

يعيش في صدرنا طول الزمان 
إقرأ حروفك كل يوم 
ال تخف من كشفها 

ما إن تقع عيناك تلقى حروفها تألألت، نطقت 
تعج باأللوان 

هذا حزين بائس 
هذا ربيع أخضر 

وذاك من أصفى سماء   
ما بان فيها غيم 
ما فيها من أمطار

أما الرمادي ، باألمطار والعواصف يذرو. .. 
تتبدل األلوان كل يوم 

كالطيف كلما عبر الزمان
أين أنت منه كله !

نقل فؤادك كيفما جاء الهوى 
ودع الحروف تفعل فعلها 

تخفي المواجع والتألم والجوى
دعها ، دعها 

ال تنهك  نفسا باألساس ضعيفة
كن قويا ،كن قويا 

ما لك إال الحروف  وحجرها
تحنو عليك كما األبوين تحنو 

فنعم اإلناء ونعم الدوا   
تحت الحروف ترقد كل معاني 

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

تقوس الساقين عند األطفال 

بقلم :  نعمة هللا رياض
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يوسف زمكحل   همسـات

الحب والمرأة والرجل هم في األمس واليوم وغداً

إذا أحب القلب بات العقل يعاني

عندما قمت بتحليل دمي وجدت أسمك  في دمي
الال معقول في الحب معقول ومعقول جداً

أهم قاعدة في الزواج الناجح هو األهتمام

ِعش سعيداً مع ماضيك لكي ال تفسد حاضرك

قل لنفسك دائماً األفضل لم يأت بعد

ال أحد مسئول عن سعادتك إال قلبك

أقسى حب وأجمل حب هو الذي ال أمل فيه! )أنيس منصور(

 .. سكناه  الجفن  في  من  أكره  كيف   : قباني  نزار  كلمات  من 
أأدعي أنني أصبحت أكرهه ؟.. فهل يملك النهر تغييراً لمجراه 
؟ .. أحبه .. لست أدري ما أحب به .. حتى خطاياه ما عادت 
نجده  لم  لو   .. تخيلنا  من  بعض  األرض  في  الحب   .. خطاياه 
عليها ألخترعناه .. ماذا أقول لو جاء يسألني .. إن كنت أهواه 

.. أني ألف أهواه

وهاتلي اسم غير اسمي
وهاتلي رسم غير رسمي
وهاتلي شكل غير شكلي
وماتكترش فى مشاكلي
وهاتلي من الّزمن وقتي

وهاتلي من السنين عمري
وهاتلي من الحياة ذكرى

بتحييني متقتلنيش
وهاتلي فى الّطريق زادي

يكّفي كّل أعيادي
وهاتلي من األمل بكرة
يفّرحني مايصدمنيش

وهاتلي كمان طريق للبّر
يوّصلني و ما يفوتنيش
وهاتلي نسمة فرحانة

وهاتلي ضحكة سهرانة
توديني وماتجبنيش

وهاتلي من الّنجوم فرحة
وهاتلي من الّسما طرحة

تغّطيني ماتكشفنيش
وهاتلي نهار ملوش آخر
وطول لِيلُه مايشغلنيش
وهاتلي حكاية وردية
وقصة حّب منسّية

وتاني أعيش
وأقول إن الّزمان جاني

وأّنه بفرحه هّنانى
هنا الّدراويش

»وهاتلي«

تحذير »أندرويد«.. خلل خطير في اآلالف من تطبيقات متجر غوغل قد يكشف 
الشخصية! بياناتك 

حكايات الشاعر الفرنسي الفونتين

  يوضح الفونتين مغزى الحكاية في بدايتها فيقول : “الحجة 
ممن هو أكثر قوة هي دائماً األفضل وليست األفضل في رأيه 
هي األحسن أو هي العادلة وإنما هي التي تنتصر والتي يؤخذ 
بها . تحكي الحكاية أن ذئباً قد تضور جوعاً مرة بحمل يرتوي 
من نبع مائي فيهاجمه الذئب أن عكر نبعه ويهدده بالجزاء 
على ما فعله فينفي الحمل ما أتهمه به الذئب فما هو إال سعيه 
ورغبته في أن يهدئ من ظمأه ، ويتبادالن النقاش الذئب يهاجمه 
والحمل يدافع عن نفسه ويسترضيه ولكن الذئب اليقبل دفاعه 
وال أسترضاءه ويكيل له مبررات إتهامه الخاوية وأن له الحق 

في أن ينتقم منه فيأخذه إلى الغابة بال تحقيق وال تحكيم .
وها نحن نترجم الحكاية كما هي في نصها الفرنسي . يقول 

الشاعر الفونتين :
الحجة ممن هو أكثر قوة هي دائماً األفضل

وسوف نشير إلى ذلك على الفور
كان حمل يروي ظمأه من مجرى نبع مائي صاٍف

فيأتي ذئب صائم يبحث عن مغامرة
قد جذبه الجوع إلى تلك الناحية

فيقول له هذا الحيوان وقد مأله الغضب
أية وقاحة قد فعتك إلى أن تعكر مرواي

سوف تعاقب على تهورك هذا
فيجيبه الحمل : موالي ال تغضب جاللتك

فليس ذلك أكثر منها نية مني في أن أرتوي
فيقول له من مكان أكثر من عشرين قدماً أسفل النبع

رد هو  وبالمنطق والبساطة : أنا ال أقدر أن أعكر ورده )الِوِِ
الماء الذي يورد منه وينهل أي يُشرب(

فيعارضه ذلك الحيوان الفظ : لقد عكرته  
وأعرف أنك قد أفتريت علّي وأغتبتني العام الماضي “أغتابه 

أي أوضح عيوبه”
فيجيبه الحمل : وكيف لي أن أفعل ذلك

إذا لم أكن قد ولدت بعد فال زلت أرضع من أمي
-إن لم تكن أنت فهو إذن أخوك

-ليس لي أخ

-إذن هو واحد من ذويك
فأنتم لم تتدخروا وسعاً عنه أنتم ورعاتكم وكالبكم

ذلك ما قيل لي ولذا يجب أن أنتقم
وهناك في عمق الغابة ينتشله الذئب

ثم يفترسه بال أي شكل من أشكال الدعوى
ولننظر إلى الحكاية من بدايتها إلى ما تنتهي إليه فنراهاً نقداً سياسياً 
وباألخص نقداً يتعلق بالنظام القضائي أو الحاكم وينتسب إليهما 
وبما أنه يتعلق بهما فهو إذن يرتبط باإلنسان أو باألشخاص الذين 
يكونون فيهما أطرافاً فالكاتب يسخر في ذلك المجال من أن تكون 
الحجج التي يقدمها القوي ضد الضعيف هي التي ترجح بغير 
إستناد إلى العدل فهما يبرز الضعيف المبرر المقنع فسيتغلب 
عليه من يمتلك القوة فالحمل في الحكاية يحاول أن يدافع عن 
نفسه بمهارة وبحيثيات منطقية أما الذئب فإتهامه ليس مقنعاً ولكنه 
هو الذي يرجح وهذا يماثل النظام الديكتاتوري الذي كان يراه 
الكاتب حوله في العصر الذي كان به وفي تلك الفترة التي كان 
يحكم فيها الملك لويس الرابع عشر فرنسا ومن الحق أن نقول 
أن هذا الملك كان يهتم بالثقافة وبالشعراء الذين برزوا في تلك 
الفترة مثل موليير وكورني وراسين ومعهم الفونتين كاتب هذا 
المؤلف وكان يقدر أعمالهم فبني لذلك مسرح الكوميدي فرانسيز 
أشهر مسارح الدولة في باريس لتعرض عليه المسرحيات التي 
يكتبها كتاب وشعراء المسرح هؤالء ولكن على الرغم من ذلك 
فقد كان ملكاً متسلطاً يحكم حكماً مطلقاً يهدف فيه إلى الطاعة 
وينفر من معارضته فسمي لذلك بالملك “الشمس” وكان يطلق 
عليه لقب “الكبير”  وفي تلك الحكاية تبدو قدرة الشاعر في 
ما يعرضه وال سيما أنه ينظم الحكاية شعراً له قواعد وقيوده 
وهذا يبدو في ذلك الجدل بين مدع قوي يرى رأيه حقاً يرمز له 
بالذئب وبين متهم ضعيف يدافع عن نفسه بحجج منطقية وهو 
الحمل ولكن القوى يراها ليس مقنعة فيلغيها ويرجح قراره هو 
وينفذه وكما يقول الشاعر : بال أي شكل من أشكال الدعوى 
وأول ما يؤكد ذلك هو إختياره لشخصيات الحكاية فأختار لها 
شخصيتين الذئب والحمل وهما يعرفان بخصال مختلفة فالذئب 
يعرف بالشراسة والمواربة والحمل يعرف بالوداعة والرقة 

تبدو على  وكلها شيم 
اإلنسان ثم نرى الشاعر 

يستخدم ألفاظاً وضمائر شخصية يستخدمها الناس في أحاديثهم 
فالحمل يقول للذئب : موالي ويقول له جاللته وهما يطلقان 
على الحاكم أو الملك كما يطلقان في الجلسات القضائية على 
القاضي أما اذيب فيحدث الحمل بتلك الضمائر التي يستخدمها 
العامة وهي أنت وضمائر الملكية المعروفة وفي وضعهما في 
الحكاية يضع الكاتب الذئب في مكان بالنهر يعلو عن المكان 
الذي يقف به الحمل فيقول “ من أكثر من عشرين قدماً أسفل 
النبع “ حتى يوضح الفرق بين قدرهما المادي أو وضعهما 
اإلجتماعي وهناك ما يوحي بضيق القوي من معارضته كما 
كان يضيق الملك أو كما يقول الذئب : أعرف أنك قد أفتريت 
علُي وأغتبتني العام الماضي:فأنتم لم تدخروا وسعاً عنه أنتم 
ورعاتكم وكالبكم فالرعاة والكالب في رأيه يرمز بهم إلى 
هؤالء العامة المتواضعين الذين يهاجمون ذلك الملك كما أن 
الذئب ال يجد برهاناً يؤكد به هذا الهجوم فيقول فيه للحمل أن 
هجومه قد قيل له : “لقد قيل لي “وفي ذلك سخرية من الكاتب 
أن يكون الحكم في القضايا حكماً يرجع إلى أسس أفتراضية . 
ثم هناك لفظ يوحي بأن ما يحدث يرتبط بالقضايا التي تعرض 
بالمحاكم وهو “ القضية أو الدعوى” فيقول الكاتب : أن ذلك 
الجزاء بال أي شكل من أشكال الدعوة أي بال قواعد مؤكدة 
وبهذا تكون متناقدة مع المضمون والمحتوى اللذين تتضمنه أي 
بالمفهوم القضائي النقض فيهما وما يضيف إلى هذه السخرية 
من الكاتب سخرية ثانية يوضح فيها ان جزاء الذئب للحمل : 
“هو هناك في عمق الغابة “ أي أن الجزاء مختٍف مستتر . أما 
يلفت األنتباه هي قدرة الشاعر اللغوية وتمكنه من أن يضع ألفاظاً 
تناسب اإليقاع السعري أو الوزن الذي يلتزم به وهو أن يرفض 
بين ظرفين : ظرف المكان هناك بالفرنسية وبين ظرف مكان 
ثاٍن هو أعلى معاً أو في جملة فقط وهذا ليس شائعاً في اللغة 
الفرنسية ولكن أين ذلك المكان العالي إن لم يكن ما يهدف إليه 
الكاتب وما يراه وإن لم يكن هو المكان الذي يستقر فيه القوي 

أو المتسلط وهو الذي يملكه .

  ُحّذر أصحاب هواتف »أندرويد« من أن 
آالف التطبيقات، المتوفرة عبر متجر »غوغل 
بالي«، قد تحوي خلال خطيرا ربما يؤدي إلى 
كشف البيانات الشخصية بما في ذلك كلمات 

المرور.
واكتشف خبراء األمن خلال جديدا صادما في 
أكثر من 19000 تطبيق »أندرويد«، ويمكن أن 
يعّرض بيانات المستخدمين الخاصة - بما في 
ذلك عناوين البريد اإللكتروني وتاريخ الميالد 
والموقع الحالي وكلمات المرور - للخطر. وإذا 
لم يكن ذلك سيئا بما فيه الكفاية، فإن العديد من 
التطبيقات المتأثرة متاحة للتنزيل عبر متجر 
غوغل الرسمي Play Store - وهي خدمة من 
المفترض أن تحافظ على هواتف »أندرويد« 

آمنة وخالية من مشكالت األمان.
وما يجعل األمور أكثر إثارة للقلق هو العثور 
على الخلل في التطبيقات عبر مجموعة واسعة 
من االهتمامات، بما في ذلك نمط الحياة والتمرين 
واأللعاب إلى جانب تطبيقات البريد اإللكتروني 
.Avast وحتى توصيل الطعام، وفقا للفريق في

إذن، ما الذي يتسبب في حدوث أخطاء جسيمة 
وكيف يمكن للمستخدمين حماية أنفسهم؟

تحدث المشكلة الخطيرة بسبب المطورين الذين 

قاموا بإنشاء التهيئة الخاطئة للتطبيقات، وهي 
أمر يسمى قاعدة بيانات Firebase، وهي نظام 
أساسي ُطّور بواسطة غوغل لمساعدة األشخاص 
على إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول والويب، 
ولكن عدم اتباع أفضل ممارسات الشركة يجعل 
بيانات أولئك الذين يقومون بتنزيل التطبيقات 

عرضة للخطر.
 Avast Threat وعندما نظر باحثو مختبرات
في 180300 حالة Firebase متاحة للجميع، 
وجدوا أن أكثر من %10 )19300( كانت 
مفتوحة، ما يعرض البيانات لمطورين غير 
معتمدين، وذلك بسبب خطأ في التصميم من 

قبل مطوري التطبيقات.
وتعرض هذه الحاالت المفتوحة البيانات المخزنة 
والمستخدمة بواسطة التطبيقات التي ُطّورت 
باستخدام Firebase، لخطر السرقة، ولكن 
في الوقت الحالي، ال يمكن للمستهلكين فعل 

الكثير لحماية أنفسهم.
وأوضح فالديمير مارتيانوف، باحث البرامج 
هذه  من  واحدة  »كل   :Avast في  الضارة 
للبيانات  المفتوحة هي حدث خرق  الحاالت 
ينتظر حدوثه، ويمكن أن يشكل مخاطر تجارية 
وقانونية وتنظيمية بالغة األهمية في حالة حدوثها. 

ومن المحتمل أن تكون المعلومات الشخصية 
التطبيقات  مستخدمي  من   10٪ من  ألكثر 
المستندة إلى Firebase في خطر. يجب أن 
تصر الشركات على التطوير المسؤول لتطبيقاتها، 
ما يجعل األمان والخصوصية جزءا أساسيا من 
عملية تطوير التطبيق بأكملها، وليس مجرد 

»تثبيت« الحقا«.
وتوصي Avast المطورين بالبقاء على اطالع 

بالمخاطر المحتملة لقواعد البيانات التي تمت 
تهيئتها بشكل خاطئ، واتباع أفضل الممارسات 

التي قدمتها غوغل.
وقال مارتيانوف: »نحث جميع المطورين على 
التحقق من قواعد بياناتهم ووحدات التخزين 
األخرى بحثا عن أي أخطاء محتملة في التكوين، 
لحماية بيانات المستخدمين وجعل عالمنا الرقمي 

أكثر أمانا«.

  قصتي مع عمي أنيس ، قصة تستحق 
قصة  لكنها   ، غريبة  إلنها  ليس   ، السرد 
عادية تحدث كل يوم في عالمنا المترامي 
األطراف  ..تحدث لجميع الطبقات ، الغنية 
 ، متعلمة  الغير  أو  المتعلمة   ، الفقيرة  أو 
تحدث لجميع األعمار واألجناس، ذكورا« 

كانوا أم إناث ...
كان عمي أنيس يقطن هو وزوجته وابنته 
في الشقة المقابلة لشقتنا،  وكنت أعيش مع 
أبي وأمي وأخي األصغر في عالقة طيبة 
للغاية مع عمي وأسرته ، كنا عائلة واحدة 

يرأسها عمي بإعتباره الشقيق األكبر..
في  مرموقة  وظيفة  أنيس  عمي  شغل 
اللغتين  وإلتقانه   ، الخارجية  وزارة 
له  أتيحت  فقد   ، والفرنسية  اإلنجليزية 
الفرصة  للسفر عدة مرات للخارج بحكم 
عمله ، وكانت زوجة عمي ناهد مدرسة 
للكيمياء في مدرسة خاصة في حي قريب 
من الحي الذي نسكن فيه ، بينما تخرجت 

توا«ماجدة إبنة عمي من كلية اإلعالم ..
الكثيرة  عمي  مشاغل  من  وبالرغم 
والمكالمات التليفونية العديدة التي تالحقه 
حتي بعد عودته للمنزل ، إال انه كان يجد 
الوقت لدعوتي إلي شقتة للعب الشطرنج 
إبنته  من  يطلب  وكان   ، نعشقه  كنا  الذي 
طيلة  والشاي  القهوة  وتقديم  إعداد  ماجدة 
المبارة أو المبارتين حسب وقته .. وكان 
افوز  اللعبة وقلما كنت  بارعا« في  عمي 
في مباراه معه ، ولكن للحق يقال ، فلكي 
أفوز، كان يرشدني للحركات المثالية ردا 
علي حركاته الهجومية ، وكنت أعتبر ذلك 
ماجدة  كانت  مفيدا«..وأحيانا«  تدريبا« 
تجلس معنا تراقب اللعب ، وكان ذلك يزيد 
الشجاعة  واتتني  وعندما   .. بها  إعجابي 
يدها  ألصارحها بحبي واستعدادي لطلب 
من عمي ، فوجئت بها تخبرني أن والدتها 
قد رشحت لها عريسا« يعمل مدرسا« في 
المدرسة التي تعمل بها ، وقد حصل علي 
عقد عمل مغري في إحدى دول الخليج ، 
المنزل  خارج  بينهما  لقاءا«  األم  ورتبت 
، وقد حاز العريس قبوال« منها .. وهكذا 

تم الزواج سريعا« ، وسافرا لبدء حياتهما 
الجديدة ..

لم تقتصر مفاجآت القدر علي ذلك ، فبعد 
عدة أسابيع وفي يوم حزين ، فوجئنا بوفاة 
زوجة عمي ناهد إثر حادث تصادم أثناء 
 ، السريع  الطريق  علي  للسيارة  قيادتها 
كان وقع الصدمة شديدا« علينا وباألخص 
الوحيد  الساكن  أصبح  الذي  عمي  علي 
أن  سوي  عمي  أمام  يكن  لم  لشقته.. 
، رغم  نفسه  علي  معتمدا«  معيشته  يدبر 
حجرة  في  نستضيفه  أن  عليه  عرضنا 
للمنزل  بمدبرة  ذلك  في  فإستعان  بشقتنا، 
وبدا   .. والنظافة  والغسيل  الطهي  تتولي 
 ، الجديد  الوضع  علي  يتأقلم  أخذ  قد  إنه 
وحزن  كآبه  من  عليه  الحظته  ما  رغم 

دفين أثناء لعبنا المعتاد للشطرنج .. 
التقاعد  إلى  أحيل عمي  الذي  الوقت  جاء 
ظهر  قصمت  التي  القشة  هي  فتكون   ،
البعير ، يعود منزويا إلي شقته ، وينسحب 
والمجتمع  العائلة   بيئة  من  تدريجيا« 
خطواته  وتثاقلت   ، الفراغ  من  ،ويعاني 

وتباطأت حركاته  ..
بعد  الحظت  إنني   ، قلقي  أثار  ما  لكن   
الشطرنج  لعب  في  تركيزه  تناقص  فترة 
الشاي  شرب  من  وأكثاره  المعتاد  عن 
تعامله،  في  عصبيا  وأصبح   ، والقهوة 
شطرنج  مباراة  خسر  إذا  أحيانا«  وكان 
، يطيح بالقطع المتبقية علي اللوحة بيده 

علي األرض ..
ال  فكان   .. بغرابة  أحيانا  يتصرف  وكان 
يتذكر أين وضع نظارته الطبية ويمضي 
وقتا« طويال« يبحث عنها في أنحاء الشقة 
، وفي بعض األحيان كان يبحث عنها وهي 
مثبتة علي وجه !! وأحيانا« ينسي ما فعله 
منذ وقت قليل ، فيضيف كمية أخري من 
الشاي  يجعل  مما   ، الشاي  لكوب  السكر 
من  يطلب  أو   .. يشربه  فال  التحلية  زائد 
أخي إيهاب إحضار حافظة نقودة من درج 
المكتب فيأخذها منه ويضعها جانبا وبعد 
برهة يطلب من إيهاب حافظة النقود ! ، 
مما يثير عجب وغضب أخي .. في لحظة 

صفاء ، صارحني إنه يعرف إنه مريض 
بمرض ال شفاء منه، ويشعر أن مخه قد 
تشوش ويحس أحيانا« بتوهان في تفكيرة  
فال يعرف أن الوقت  صباحا« أو مساءأ ، 
ومع ذلك فانه يتشبث بكل لحظة من حياتة 

ليدرك أنه ما زال علي قيد الحياه ..  
سمعنا  متأخرة  ساعة  وفي   ، ليلة  ذات 
 ، الباب  لجرس  متواصال«  رنينا« 
يطلب  الخارج  في  يقف  بعمي  وفوجئنا 
لم  إلنه  شقتنا  في  المياة  دورة  دخول 
يجدها في شقتة !! ، بعدها أصر أبي أن 
نستضيفه في حجرة أخي إيهاب علي أن 
ما  وهذا   .. حجرتي  في  أخي  يشاركني 
أثار أخي إيهاب أكثر علي عمي بإعتباره 

دخيال« علي أسرتنا.. 
إستعان   ، الشديدة  عمي  معارضة  ورغم 
وحتي  صباحا«  تحضر  بممرضة  أبي 
تناول  في  عمي  لتساعد  الشمس  غروب 
الطعام واألدوية في مواعيدها ومساعدته 
في إرتداء مالبسه ، إلي آخر تلك األشياء 
التي يجد عمي صعوبة كبيرة في آدائها..

أصبح عمي فردا« من األسرة يجلس معنا 
علي مائدة الطعام ويشاهد معنا التلفزيون 
طعام  لتناول  جلسنا  عندما  مرة  وفي   ،
العشاء، قال : أال يجب أن تنتظروا حتي 
تحضر زوجتي ناهد ؟!!  وفي أوقات كان 
فيقف في وسط   ، بالمرح  ينتعش ويشعر 
قديمة  أغنية  يغني  الحجرة ويرقص وهو 
 .. آلعبني  وأقعد  الستارة  إرخي   : جدا« 
دا المزة طازه والحال عاجبني !! مسكين 
عمي ، أصبح علي هامش الحياة ، ال نفع 
منه ، يخوض في معاناة مؤلمة ، عاجزا« 

عن اإلدراك ، ويتوكأعلي اآلخرين .. 
ذاكرته  فيها  وتضمحل  األيام  تمر 
قواعد  نسي  انه  حتي  رويدا«  رويدا« 
بعد  فيما  نسي  انه  بل   ، الشطرنج  لعبة 
الجيشين  قطع  وفوقها  اللوحة  هذه  أن 
األبيض واألسود تسمي شطرنج !! لكنه 
كان يكافح بكل قوته ليحتفظ بما تبقي من 
ذاكرته ، سألني ذات مرة : إسمي أنيس 
يا عمي،  نعم   : له  قلت  ؟  كذلك  أليس   ..

بعد  مجنونا«  لست  أنا   ، أرأيت   : قال 
ألطمئن  حجرته  دخلت  ليلة  في  لكن   !!
عليه فوجدته يحاول بدون جدوي إرتداء 
بذلته، فسألته : إلي أين أنت ذاهب يا عمي 
عندي  اجاب:  المتأخرة؟  الساعة  هذه  في 
أطلب   فضلك  من   ، الوزارة  في  إجتماع 

لي تاكسي!!
أن  خشية  بالمفتاح  الشقة  باب  نغلق  كنا 
يخرج عمي ليال« للشارع ، وذات ليلة ، 
سمع أخي إيهاب أثناء نومه أصوات عند 
فوجد   ، األمر  يستطلع  فخرج  الشقة  باب 
في  يتبول  وهو  الباب  فتح  يحاول  عمي 
مالبسه وعلي أرضية الشقة ، فثار إيهاب      
ماذا   : يصرخ  وهو  إليه  الخطي  وأسرع 
مياه؟  لدورة  الشقة  حولت  هل  ؟  تفعل 
لقد   : يصيح  وهو  خده  علي  وصفعه 
لقد علمت   .. قذاراتك  من  بنا  الكيل  طفح 
كنت  وإنك   ، الوزارة  في  فضائحك  عن 
من  يخرجن  وكن   ، بالموظفات  تتحرش 
من  يرتدون  ما  يصلحن  وهن  مكتبك 
أنيس  هز  ؟  صحيح  هذا  هل   .. مالبس 
بيديه  وجهه  يحمي  وهو  بالنفي  رأسه 
علي  وينادي  كاألطفال  ويصرخ  ويبكي 
زوجته ناهد أن تحضر لتحميه !! ، إلي أن 
وخلصنا   ، الضجة  علي  جميعا  إستيقظنا 

عمي منه .. 
إشتعل   ، بسرعه  عمي  حالة  تدهورت 
التساقط،  فى  وبدأ  فى شعر رأسه  الشيب 
وإنحني  خطواته  وتثاقلت  جلده  وتجعد 
وتمر   ، األمراض  عليه  وتكاثرت  ظهره 
فيها  تختفي   ، رتيبة  بطيئة   عليه  األيام 
 ، األشياء  أسماء  وينسى  تماما«  ذاكرته 
 ،  !! إسمه  وحتي  إليه  المقربين  وأسماء 
ويتولى من  الفراش  على  تماماً  يستقر  ثم 
قضاء  فى  ومساعدته  بل  إطعامه  حوله 
حاجته ويتحول أخيرا إلى كومة من اللحم 
ال  وهو   ، يموت  ثم   .. بصعوبة  تتنفس 
يعلم أنه يموت .. كورق الخريف الجاف 
فيهبط   ، الحياة  الرياح من غصن  تنزعه 
ليتوسدها ويغطيه  نحو األرض  متأرجحا 

التراب ..



أنه في بعض  الشهير ميخائيل جينزبورج،  التغذية  أكد خبير      
الحاالت يكون تناول البطيخ خطيرا على جسم اإلنسان، مثل وجود بعض 

األمراض.
يحذرون  األطباء  أن  إلى  مقابلة،  في  ميخائيل جينزبورج  الطبيب  وأشار 
لكن حالوته  الصيف،  في  للروس  البطيخ هو طعام شهي مفضل  أن  من 
لما ذكره موقع  وفقا  اإلنسان.  تأثير سيئ على جسم  لها  يكون  أن  يمكن 

»ميديك فوريوم«، وفقا لسبوتنيك.
وقال: »البطيخ يمكن أن يشكل خطرا على صحة األشخاص الذين يعانون 
من مرض السكري أو السمنة أو أمراض الكلى أو تصلب الشرايين بسبب 

محتواه العالي من السكر«.
يمكن  الذي  بالفركتوز،  الناضج غني  البطيخ  أن لب  الطبيب  وأوضح 
االلتهابية في  والعمليات  الدهنية  الرواسب  نمو  في  امتصاصه  يساهم  أن 

األوعية.
مع وضع ذلك في االعتبار، حث المتخصص الروس على تناول البطيخ 
باعتدال فقط، وببطء، في قطع صغيرة جدًا. حيث الحظ أن البطيخ يؤكل 

على الفور بكمية كبيرة )أكثر من 200 جرام(.
يبالي  أيًضا ال  التي هي  السوائل،  البطيخ من  وأكد: »بما في ذلك حمولة 

الكثيرون بها، وتسبب خطر ارتفاع الضغط«.

Vendredi 10 septembre 2021
الجمعة 10 سبتمبر 2021

ستروجين عند النساء أعراض ارتفاع هرمون ال�إ

وصفات طبيعية للتخلص من بقع الوجه الداكنة

كالسحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز  يوميًا

8 أطعمة تجعل رائحة جسمك رائعة.. وأخرى يجب تجنبها

األخيرة،  اآلونة  في  كبير  برواج  الفساتين األوف شولدر  حظيت موضة 
خاصة بعد أن قدمتها أشهر الماركات العالمية بتصاميم وموديالت راقية 

وجذابة تناسب جميع األذواق.
يعد الفستان األسود القصير قطعة أساسية داخل خزانة كل امرأة؛ إذ يمكن 

تنسيقه في مختلف المناسبات واإلطالالت المسائية، بشكل راٍق وأنيق.
وقدمت ماركة شانيل Chanel   العديد من التصاميم األنيقة لفساتين أوف 
شولدر 2021، أعجبنا منها هذا التصميم، لفستان أسود قصير من الدانتيل 
بأكمام طويلة، مع  أوف شولدر  بالزهور، حيث ُصمم من توب  المزين 

تنورة ماكسي قصيرة، وحزام باللون الفضي.
أو على  الصيف  النهارية في  أوقاتك  تناسب  إلطاللة صيفية عصرية، 
لفستان أوف شولدر من  التصميم  بهذا  االستعانة  يُمكنِك  البحر،  شاطئ 

.Cinq A Sept ماركة
الُمزين بخطوط باللون الوردي، فيما  البرتقالي  ُصمم الفستان من القماش 
جاء التوب بتصميم أوف شولدر مع أكمام طويلة ضيقة، وصدر وخصر 
بتصميم البليسيه، وُصممت التنورة بتصميم A line طويل مع شق أمامي.
الخمسينيات  تشبه إطالالت  يمنحِك إطاللة راقية  أكثر فخامة  لتصميم 

 ،Erdem ماركة  التصميم من  بهذا  االستعانة  يُمكنِك  الراقية،  والستينيات 
لفستان أوف شولدر باللونين األبيض والزيتي مع الورود الصفراء.

ياقة عريضة،  بأكمام قصيرة، مع  أوف شولدر  الفستان من توب  ُصمم 
وحزام رفيع على الخصر ُصمم من نفس قماش ولون التوب، أما التنورة 
فجاءت بتصميم A line طويل، مكونة من قطعتين، إحداهما ُصممت نفس 
باللون األبيض  الثانية فجاءت  القطعة  أما  له،  التوب كامتداد  قماش ولون 

الُمطبع بالورود الخضراء الداكنة.
أوف شولدر 2021،  لفستان  أنثوي جذاب  تبحثين عن تصميم  كنِت  إذا 

لِك هذا  مناسباتِك االجتماعية، نرشح  إحدى  أو  يناسب سهراتك 
التصميم الفخم من ماركة Bronx e Banco، لفستان أوف شولدر 

أبيض قصير.
ُصمم الفستان من توب أوف شولدر بأكمام طويلة واسعة ومنفوشة، مع 
بتصميم  فجاءت  القصيرة  التنورة  أما  البليسيه،  بتصميم  صدر وخصر 

ماكسي كشكش، على األطراف، مع تنورة إضافية طويلة تنسدل بحرية 
خلف الفستان.

وتين العناية بالبشرة من الصيف إلى الخريف تغيير ر متى يمكن أن يكون تناول البطيخ خطيرا؟
   مع بداية فصل الخريف، من األفضل 
تغيير روتين العناية بالبشرة. مع اقتراب 
ظهور طقس أكثر برودة ، ستتطلب بشرتك 
عناية مختلفة لتظل صحية ورطبة. هناك 
الكثير من الطرق الرائعة لالستمتاع بطقس 
الخريف دون أن تتأذى بشرتك. للحصول 
على أفضل النصائح لالستفادة منها في 
الخريف، تحققي من هذه التغييرات التي يجب 
عليك إضافتها على روتين العناية بالبشرة 

في الخريف.
استمري في استخدام واقي الشمس

نظراً ألن بشرتك ال تزال عرضة لألشعة 
البنفسجية على مدار العام، فال ترتكبي  فوق 
خطأ التخلي عن كريم الحماية من الشمس. من 
 )SPF( الجيد وضع عامل حماية من الشمس

بعد الترطيب وقبل وضع المكياج.
االستحمام بوقت أقصر

على الرغم من أن  فكرة االستحمام لفترة 
طويلة بالمياه الساخنة قد تبدو رائعة في 
الوقت الحالي، إال أنها قد تضر أكثر مما تنفع 
خالل أشهر الخريف. يمكن أن تؤدي الحرارة 
الممتدة أثناء االستحمام إلى تجفيف بشرتك 
بشدة. يوصى باالستحمام لمدة ال تزيد عن 

خمس إلى عشر دقائق، وفقط بالماء الفاتر.
زيادة روتين الترطيب

اعتماداً على موقعك الجغرافي ودرجة 
البرودة. هذا يجعل من الضروري تعزيز نظام 
الترطيب الخاص بك خالل الخريف. جربي 
استخدام مرطب أثقل وأكثف لروتينك. يمكنك 
إضافة مصل إلى روتينك لتقنية ترطيب أعمق 

وأكثر تغلغالً.
امنحي شفتيك القليل من العناية

عندما يصبح الطقس أكثر برودة ، من المؤكد 
أن تجف شفتيك. يعد التقشير أداة رائعة 
لتخليص شفتيك من خاليا الجلد الجافة والميتة. 
سيضمن ذلك أال ينتهي بك األمر بشفاه متشققة. 
الخطوة التالية هي وضع مرطب الشفاه أو 

الفازلين بسخاء على شفتيك.
تخلصي من التونر

نظراً ألنك ستحتاجين إلى االنتباه ألي شيء 
من شأنه أن يزيد من جفاف البشرة ، فإن 
الخريف هو الوقت المثالي لتقليل استخدام 
التونر. استخدمي الزيوت المرطبة والزيوت 
األساسية بدالً من ذلك للحفاظ على بشرتك 

رطبة وصحية خالل الطقس البارد القادم.
ال تعتبر أقنعة الوجه رائعة لبشرتك فحسب، بل 

إنها تبعث على االسترخاء. تعتبر أقنعة الوجه 
بشكل عام أدوات رائعة إلضافتها إلى ترسانة 
العناية بالبشرة الخاصة بك، حيث يمكن للبشرة 
امتصاص محتويات القناع بسهولة. التقطي 
أقنعة الوجه من المتجر، وطبقيه على بشرتك.

اعتني بشعرك
بعد كل الطقس الحار، وربما بعض تلوين 
الشعر أو التجفيف بالمجفف، يمكن لشعرنا أن 

يستفيد من بعض العناية والترميم التي تشتد 
الحاجة إليها. عالوة على ذلك، فإن الطقس 
الجاف سيزيد من تلف الشعر. جربي بعض 
المنتجات المرطبة اإلضافية لشعرك مع تغير 
الطقس.  ضعي في اعتبارك استعمال وسادات 
من الساتان لحماية شعرك بشكل أكبر من 
التلف المحتمل الذي يمكن أن يحدث أثناء النوم 

مع وسادات قطنية. 

   رغم فوائده المعروفة للجسم الحتوائه على الدهون المفيدة وأحماض أوميجا 3 المفيدة 
لعضلة القلب والشرايين إال أن الجوز يعمل مفعول السحر في خفض مستويات الكوليسترول 

الضار في الجسم.
فقد كشفت نتائج دراسية جديدة أن إضافة نصف كوب من الجوز إلى النظام الغذائي اليومي 
يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول بحوالي 8.5٪ ويقلل من مخاطر اإلصابة بأمراض 

القلب.
وقام باحثون من مستشفى كلينيك دي برشلونة بتجارب لمدة عامين على 628 متطوعاً من 
األصحاء، الذين تتراوح أعمارهم بين 63 و79 عاماً، وفقا لما نشرته صحيفة »ديلي ميل« 

.Circulation البريطانية نقاًل عن دورية
وتوصل الباحثون إلى أن الذين يتناولون الجوز يومياً شهدوا انخفاضاً لمستويات كوليسترول 
البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL، والتي يرتبط ارتفاعها بزيادة خطر اإلصابة بأمراض 

القلب والسكتة الدماغية.
الصغيرة منها، في دماء المشاركين في  كما انخفض إجمالي عدد جزيئات LDL، وتحديداً 

الدراسة الذين تناولوا الجوز يومياً.
وأوضح الباحثون أن المشاركين في المجموعة، التي تناولت نصف كوب من الجوز يومياً، 
انخفضت مستويات LDL لديهم، بعد 24 شهرا هي مدة الدراسة، بمتوسط 4.3 ملغم/ديسيلتر. 

وفي الوقت نفسه، انخفض الكوليسترول الكلي بمتوسط 8.5 مغم/ ديسيلتر.
وتبين أن استهالك الجوز المعتاد يرتبط بانخفاض بنسبة 4.3٪ في العدد اإلجمالي لجزيئات 

LDL وجزيئات LDL الصغيرة بنسبة 6.1٪، ويرتبط كال المتغيرين المعروفين بانخفاض 
خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

باإلضافة إلى ذلك، توصل الباحثون إلى أن البروتين الدهني متوسط الكثافة، أو كوليسترول 

»IDL«، وهو مقدمة لـ LDL، انخفض أيضاً في المجموعة التي تناولت الجوز يومياً، مع 
مالحظة أن تغيرات الكوليسترول الضار في نفس المجموعة تختلف حسب الجنس.

بينما كان  الرجال ٪7.9،  بلغ متوسط االنخفاض عند  فقد  التوصل لألسباب بعد،  يتم  لم  فيما 
2.6٪ لدى النساء.

   هل شعرت يوًما بعدم االرتياح بسبب 
رائحتك؟، قد تكون الرائحة الكريهة محرجة 
في كثير من األوقات، وفي حين أن الجينات 
تمأل رائحتنا في المقام األول، إال أنه يمكن 
أيًضا أن يكون سببها أو تضخيمها بسبب 

الطعام الذي نستهلكه.
لذا نستعرض لكم قائمة باألطعمة التي تؤثر 
بشكل كبير على رائحة جسمك، واألطعمة 
التي يجب تناولها، وفق ما أورد موقع 

.»brightside«
- تناول الزبادي بدال من الحليب

الخصائص النشطة الموجودة في الزبادي تقلل 
من كمية مركبات الكبريتيت المسببة للرائحة، 
كما احتوائه على فيتامين د يساعد على 
محاربة البكتيريا الموجودة في الفم، وبالتالي 
تقليل رائحة الفم الكريهة، باإلضافة إلى ذلك، 
يحتوي على مادة الكولين التي يمكن أن تسبب 

رائحة كريهة للجسم.
- شاي األعشاب بدال من القهوة

شاي األعشاب مصدر كبير لمضادات 
األكسدة، وكلما قل عدد السموم في الجسم، 
كلما كانت رائحته أفضل، ومن ناحية أخرى، 
يمكن أن تسبب القهوة أو أي مشروب يحتوي 

على الكافيين رائحة كريهة للجسم.

- التفاح بدال من القرنبيط
يساهم التفاح على التخلص من رائحة الفم 
الكريهة نظًرا لخصائصه كمنظف طبيعي، 
لكن يحتوي القرنبيط على مادة الكولين، وهي 
مادة مغذية شبيهة بفيتامين ب والتي يمكن أن 

تسبب رائحة غير محبذة.
- البرتقال بدال من اليقطين

رائحة ثمار الحمضيات رائعة ويمتصها 
الجسم بسهولة، مما يمنحك طريقة سريعة 
لتحسين رائحتك العامة، أما يحتوي اليقطين 
على مادة الكولين التي يتم استقالبه في 
ثالثي ميثيل أمين، ويمكن أن يسبب الرائحة 

الكريهة.
- الهيل والقرفة بدال من الثوم والبصل

ال يجعل الهيل والقرفة الطعام لذيذًا فحسب، 
بل يجعلك أيًضا أكثر جاذبية من خالل منحك 

رائحة منعشة وممتعة تدوم طويالً، على 
العكس من ذلك ، يحتوي الثوم والبصل على 
مركبات الكبريت العضوية التي يتم استقالبها 
والتخلص منها بشكل أساسي من خالل المسام 
في الجسم، مما يؤدي إلى انبعاث رائحة كريهة 

من الجسم.
- الكرفس بدال من الهليون

كما يساهم الكرفس جسمك على إطالق 

الفيرومونات، التي تمنحك رائعة جيدة، لكن 
يتحلل حمض الهليون الموجود في الهليون إلى 
مركبات الكبريت التي يمكن أن تعطيك رائحة 

غير مرغوب فيها للجسم.
- السمك األبيض بدال من اللحوم الحمراء

أظهرت دراسة أن النساء يعتبرن رائحة 
الجسم للرجال الذين اتبعوا نظاًما غذائيًا خاليًا 
من اللحوم لمدة أسبوعين أكثر جاذبية وممتعة 
مقارنة بمن تناولوا اللحوم الحمراء، حيث ال 

تطلق األسماك نفس الروائح الكريهة التي 
تنبعث أثناء استقالب اللحوم الحمراء، لذا، فمن 
األفضل تناول السمك بدالً من اللحوم الحمراء.

- الحلبة بدال من بذور اليقطين
تساعد بذور الحلبة على تحسين صحة الجهاز 
الهضمي، وإزالة السموم المسببة للرائحة 
الكريهة من الجسم، لكن قد تحتوي بذور 
اليقطين على مستويات عالية من الكولين وهو 

عامل معروف يسبب الرائحة الكريهة.

   هرمون اإلستروجين هو هرمون أنثوي مهٌم لنمو الثدي 
والخصوبة والتحكم في الدورة الشهرية. أثناء التبويض، 
يرتفع مستوى هرمون اإلستروجين في الجسم ثم ينخفض   

بسرعة.
ومع ذلك، أثناء الحمل، تظل كمية هذا الهرمون مرتفعة 
وتستمر في الزيادة حتى الوالدة، حيث يتشكل اإلستروجين 
أنه يجب أال ننسى أن زيادة هرمون  في المشيمة. علماً 
اإلستروجين في الجسم، بغض النظر عن الحمل، يمكن أن 

تؤدي إلى بعض التغييرات الجسدية.
اكتشفي أعراض ارتفاع هرمون اإلستروجين عند النساء في 

اآلتي، وفقاً لموقع lastucerie الفرنسي:
1-  فقدان الرغبة

يعتبر فقدان الرغبة في إقامة عالقة زوجية من اآلثار الجانبية 
الشائعة جداً عند النساء الالتي يتناولن حبوب منع الحمل. 
في الواقع، تحتوي األخيرة على الكثير من اإلستروجين 

االصطناعي.
2-  متالزمة ما قبل الحيض

تشعر العديد من النساء بالسوء في األيام التي تسبق الدورة 
الشهرية. تظهر أعراض الدورة الشهرية قبل الدورة  بـ14 
يوماً، وتتميز بانزعاج جسدي وعاطفي مثل اضطرابات 
األكل، واالكتئاب، وآالم البطن، واإلمساك، والغثيان، 

والتعب، والشوائب الجلدية.
3-  تقلبات المزاج

تنتقل النساء الالتي يعانين من زيادة هرمون اإلستروجين من 
حالة إلى أخرى في أي وقت من األوقات على اإلطالق، ففي 
بعض األحيان يكّن في حالة مزاجية جيدة، وفجأة ال يستطعن 

تحّمل أي شيء.
 4- زيادة الوزن

ظاهرة أخرى هي زيادة الوزن، حيث إن اإلستروجين الزائد 
يمكن أن يسبب احتباس الماء في الجسم.

5-  عدم انتظام الدورة الشهرية
يمكن أن تؤدي مستويات هرمون اإلستروجين المرتفعة جداً 
أو عدم التوازن بين اإلستروجين والبروجسترون إلى تعطيل 
الدورة الشهرية. يؤثر هذا على طول الدورة )قصيرة جداً أو 

طويلة جداً( وكمية الدم المفقودة )صغيرة أو ثقيلة(.
6-  الصداع

يعاني العديد من النساء من الصداع قبل الدورة الشهرية. 
إذا استمر الصداع النصفي لفترة طويلة، فقد يشير ذلك إلى 
وجود فائض في هرمون اإلستروجين. تظهر هذه األنواع 

من الصداع النصفي قبل وأثناء وبعد الدورة الشهرية.
7- اضطرابات النوم

يمكن أن يسبب الكثير من هرمون اإلستروجين مشاكل 

في النوم. هذا هو السبب في أن األشخاص المتأثرين بهذه 
الظاهرة يجب أن يذهبوا إلى الفراش بمجرد شعورهم 
بالتعب، وتجنّب القيلولة أثناء النهار وممارسة النشاط البدني 

بانتظام.
8-  برودة القدمين واليدين

التمثيل الغذائي. يمكن أن  هرمون اإلستروجين يؤثر على 
يسبب قصور الغدة الدرقية أو نقص السكر في الدم، ومن 

أعراض هذه الحاالت برودة القدمين واليدين.
9-  ارتفاع ضغط الدم

تؤدي مستويات هرمون اإلستروجين المرتفعة إلى تحفيز 
الهرمونات التي تتحكم في ضغط الدم بشكل مفرط. بشكل 
عام، يساعد استهالك البروجسترون في تعديل ضغط الدم 

في هذه الحاالت.
10- تساقط الشعر

اإلستروجين الزائد يرفع مستويات هرمون التستوستيرون، 
مما يسبب تساقط الشعر.

11- جفاف الجلد
عادة ما تعاني النساء من جفاف الجلد في فترة انقطاع 
البلوغ.  الطمث، حيث يخزن الجلد رطوبة أقل في مرحلة 
ثم يعانون من حكة وتوتر جلدي وظهور قشرة على فروة 

الرأس.

موديلات فساتين أوف شولدر 2021

داكنة على  بقع  النساء من مشكلة ظهور  تعانى بعض     
بالجسم،  اليدين وأماكن أخرى  أو حتى  الصدر  أو  الوجه 
والتى  الشمس،  التعرض ألشعة  اإلفراط فى  تنتج من  والتى 
يعتبر من  التجميل، وهذا  تدفعها إلخفائها بمستحضرات 
المشكلة من  تجنبها ومعالجة  يفضل  التى  المؤقتة،  الحلول 
خالل اتباع وصفات طبيعية للتخلص من بقع الوجه الداكنة، 

.”byrdie“ وفقاً لما ذكره موقع
الداكنة: وصفة  الوجه  بقع  للتخلص من  وصفات طبيعية 

قشر البابايا
ألفا هيدروكسي، وهي  أحماض  البابايا على  فاكهة  تحتوي 
للجسم، كما تساعد على مكافحة  مادة كيميائية مقشرة 
والميتة والحصول  الباهتة  الجلد  الشيخوخة، وإزالة خاليا 
ثمرة  استخدامها من خالل هرس  على بشرة مشرقة ويمكن 
البشرة،  لتنظيف  كقناع  الناضجة في وعاء ووضعها  البابايا 
وإزالتها من الوجه من خالل اتباع حركات دائرية باألصابع 

لتقشير طبقة الجلد العلوية الميتة.
وصفة الكركم للتخلص من بقع الوجه الداكنة

لونها، ويمكن  بالبشرة وتوحيد  العناية  الكركم على  يساعد 
الكركم  استخدامه من خالل مزج مقدارين متساويين من 

والعسل، مع وضع بعض قطرات من 
الليمون  عصيرالليمون، ويفضل تجنب 
ثم  بالبثور،  والمليئة  الحساسة  البشرة  مع 
الوجه  تدليك  ثم  دقائق،  لعدة  القناع  ترك 

وغسله بالماء.
زيت اللوز للتخلص من بقع الوجه الداكنة

لون  تفتيح  الحلو، على  اللوز  يعمل زيت 
بالفيتامينات والمعادن،  البشرة، ألنه غنى 
النوم،  قبل  الوجه  بتطبيقه على  ينصح  لذلك 

واستخدامه كمزيل للمكياج.
الوجه  بقع  للتخلص من  الزبادي  وصفة 

الداكنة
يعمل الزبادى أيضاً على تفتيح البشرة بشكل 

طبيعي عن طريق تقشير الجلد، والتخلص من 
خاليا الجلد الميتة، وذلك الحتوائه، على حمض 

العسل، ودقيق  الزبادى مع  لذلك يفضل مزج  الالكتيك، 
الشوفان بكميات متساوية لعمل قناع للوجه يساعد على تفتيح 

البشرة وتحسين صحة الجلد، وترطيبه.
جل الصبار للتخلص من بقع الوجه الداكنة

ينصح بوضع 
جل الصبار مباشرة على الوجه، وتركه لعدة دقائق، ثم غسل 
للتخلص من خاليا  التنظيف،  أثناء  التدليك  بالماء مع  الوجه 

الجلد الميتة والحصول على بشرة نظيفة.



المنتج محمد  المصرية منى زكي مع  النجمة  تعاقدت 
المقرر عرضه فى  لتقديم مسلسل جديد، من  السعدي 
موسم رمضان 2022، وذلك بعد تعاونهما سويا في 
نيوتن«،  الماضي من خالل مسلسل »لعبة  رمضان 

والذي حقق نجاحا كبيرا.
ومن المقرر أن تقوم الكاتبة مريم نعوم بكتابة مسلسل 
المخرج كريم  التعاقد مع  تم  الجديد، كما  مني زكي 

الشناوي إلخراجه.
تواصل منى زكي حاليا تصوير  ناحية أخرى  ومن 
فيلم »الجواهرجي«، والذي يشاركها  دورها في 

بطولته الفنان محمد هنيدي.
وكانت منى زكي قد حققت نجاحا كبير 

الماضي، من  في شهر رمضان 
نيوتن«،  خالل مسلسلها »لعبة 

محمد  بطولته  وشاركها 
فراج،  ومحمد  ممدوح، 
وسيد رجب، وعائشة بن 
السيد، وآدم  أحمد، ومايان 
تأليف  الشرقاوي، وهو من 

وإخراج تامر محسن.

أثناء مشاركتها في مسرحية »زقاق  لحادث،  نهال عنبر  المصرية  الفنانة    تعرضت 
المدق« في محافظة اإلسكندرية.

للمستشفى إلسعافها واالطمئنان  نقلها  وتم  نهال عنبر  ديكور على رأس  وسقطت قطعة 
على حالتها الصحية.

ونشر المخرج عادل عبده، صورة للفنانة نهال عنبر في المستشفى، عبر حسابه الشخصي 
والفنان  المصريين  الممثلين  نقيب  الدكتور أشرف زكي  فيسبوك، وبجانبها  على موقع 
محسن محيي الدين والمخرج عادل عبده، الذين حرصوا على التواجد في المستشفى من 

أجل االطمئنان على صحتها.
وكتب عادل في تعليقه على الصورة قائال: »ادعوا للفنانة الكبيرة نهال عنبر بالشفاء، فقد 
أصيبت في المسرح أثناء أداء دورها في العرض المسرحي )زقاق المدق(، فقد وقع على 
رأسها قطعة ديكور أدت إلى إصابتها وحدوث ارتجاج في الرأس وهي اآلن في مستشفى 

العلمين تحت المالحظة من فضلكم، ادعوا لها بالشفاء العاجل«.
العالمي نجيب محفوظ،  األديب  المدق« مأخوذة عن رواية  أن مسرحية »زقاق  يذكر 

الحسيني،  نهال عنبر، كريم  الدين،  دنيا عبدالعزيز، محسن محيي  بطولتها  في  ويشارك 
ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدهللا سعد، أحمد صادق، حسان العربي.

     Vendredi 10 septembre 2021
أخبار الفنالجمعة 10 سبتمبر 2021

وفاة بلموندو.. أحد »ألمع« نجوم السينما الفرنسية

سمية الخشاب: عندنا عقدة كبيرة 
اسمها »البراند«

استعدادًا لعرضها.. برومو حكاية »وأنا قبلت« من مسلسل »زى القمر«

نيللي كريم ضيفة شرف مسلسل 
»وعد إبليس« لعمرو يوسف

كاظــم الساـــهر يحيـــي أولى لياـــلي 
»أمسيات خالدة« 

       في إكسبو 2020 دبي

  عبرت الفنانة المصرية سمية الخشاب 
عن عقدة يعاني منها البعض، والتي 

وصفتها بعقدة »البراند«.
سمية الخشاب كتبت، على حسابها 
الخاص على موقع »تويتر«: »عندنا 
البراندز، يعني  عقده كبيره اسمها عقده 
الواحده او الواحد لما بيشتروا لبس الزم 
يقولهم »لبسكم حلو« بدل ما  اول ما حد 

يقولوا شكرا بيردوا باسم البراند«.
وأضافت: »علي اساس ان ده هيرفع من 
الحاجه  لو  انا اصال شايفه  شأنهم مثال، 
مش براند بس اليقه ابرك ١00 مره من 

حاجه براند وفاالخر شكلك يكون«.
الفنانة المصرية سمية الخشاب  وكانت 

قد طالبت مؤخرا بعمل رخصة وامتحان 
لمن يريد االنجاب، حيث كتبت، على 
حسابها الخاص على موقع »تويتر«: 
»انا بطالب برخصه وامتحان لـ االنجاب، 
يعني قبل ما االزواج يخلفوا يروحوا 
يطلعوا الرخصه دي فيتعملهم اختبار 
هل هما مؤهلين يربوا او ال؟ هل هما 
mentally stable؟ هل هيطلعوا نشأ 

كويس للمجتمع؟«.
الفنان المصرية أضافت: »واللي يسقط 
فاالمتحان يعملوله therapy وياخد 
كورس تدريب لحد ما ينجح عشان 

ميظلموش االطفال معاهم«.

  كشفت شبكة قنوات »cbc«، عن برومو حكاية  »وأنا 
المقرر عرضها ضمن مسلسل »زي  التى من  قبلت« 
المقبل، ويشارك في  السبت  القمر«، والمقرر عرضها 
بطولة الحكاية التي تدور في 5 حلقات، تيام مصطفى قمر 
وعابد عنانى ومحسن منصور وعزت زين ولبنى ونس 
الشايب وإخراج  أيمن  تأليف  والشينة الشين، وهى من 

معتز حسام. 

الثانى من  الموسم  حكاية »وأنا قبلت« ثالث حكايات 
الحكاية  القمر«، حيث قامت درة ببطولة  مسلسل »زى 
تأليف أحمد حسني  األولى والتي تحمل اسم »غالية« 
وأحمد فرغلي وإخراح شيرين عادل، ويشاركها البطولة 
صالح عبد هللا وفرح يوسف ومراد مكرم، و صابرين 
تأليف فداء  المية«  الثانية بعنوان »واحد في  الحكاية 
الشندويلى وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولتها 

مدحت صالح وعفاف شعيب. 
آيتن عامر قدمت آخر أعمالها مسلسل »كوفيد  أن  يذكر 
الماضى، وشاركت في بطولته  25« في شهر رمضان 
إلى جانب يوسف الشريف وأحمد صالح حسني، وأيتن 
عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو 
الدين، وديانا  الدين، وميرنا نور  عادل، وأمير صالح 

هشام، وإسالم جمال، وأحمد نادر جالل. 

لقائمة  نيللي كريم،  الفنانة    انضمت 
إبليس«  ضيوف شرف مسلسل »وعد 
الذى يقوم بطولته عمرو يوسف، وانتهت 

من تصوير دورها في األيام الماضية. 
إبليس«، مكون من 6  مسلسل »وعد 
حلقات تمهيدًا لعرضه خالل الفترة المقبلة 
الشهيرة، ويشارك  المنصات  عبر إحدي 
في بطولته كل من عمرو يوسف، عائشة 
بن أحمد، رزان مغربي، أحمد مجدي، 
مراد مكرم، مريم الخشت، محمد يسري، 
ومها أبو عوف، ويتولى إخراج المسلسل 

المقرر عرضه عبر  كولين توج، ومن 
إحدى المنصات اإللكترونية فور االنتهاء 

من تصوير كافة مشاهد المسلسل. 
نيللي كريم  ومن ناحية أخرى شاركت 
في مسلسل »ضد الكسر«، الذي ُعرض 
رمضان الماضي، مع كل من لقاء 
الخميسي، مصطفى درويش، محمد فراج 
وتارا عماد وغيرهم، سيناريو وحوار 
مدحت العدل، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج 

العدل جروب.

  طعن الفنان المصري محمد رمضان على 
بتغريمه 6 ماليين جنيه لصالح  الصادر  الحكم 

الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.
وقد تحددت جلسة يوم ١7 نوفمبر المقبل 
للنظر في طعن محمد رمضان الذي حمل رقم 
الحكم  تنفيذ  9542 لسنة 9١ قضائية، لوقف 

الصادر بحقه.
وكانت المحكمة االقتصادية بالقاهرة، قد قضت 
اليسر، بمبلغ 6  أبو  الطيار أشرف  بتعويض 
الفنان محمد رمضان عن  ماليين جنيه من 
األضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها 
أبو  الكابت  رمضان على متن طائرة يقودها 

اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.
الحكم بطريقة  ورد رمضان وقتها على هذا 
له داخل  فيديو  غير مباشرة، حيث نشر مقطع 
المسبح وهو يلقي األموال فالهواء، تعبيًرا عن 
له  اهتمامه باألمر، وذلك في أول ظهور  عدم 
التواصل  عبر حسباته الخاصة على مواقع 

االجتماعي، عقب إصدار الحكم ضده.

  كشف إكسبو 2020 دبي عن سلسلة »أمسيات خالدة« الغنائية 
التي سيدشنها في أكتوبر المقبل بحفل غنائي لقيصر األغنية العربية 

كاظم الساهر.
المنطقة والعالم  الفن في  ألمع نجوم  وستقدم عبرها كوكبة من 
الدولي االستثنائي  الحدث  عروضا مبهرة وملهمة تجسد شعار 

وموضوعاته وقيمه.
السلسلة  لهذه  ووضع إكسبو 2020 دبي برنامجا مميزا وحافال 
تقديم تجربة مبهرة للحضور وجمهور  من األمسيات، من أجل 
المتابعين عن بعد، مستعينا بقدرة الفنون والموسيقى على توحيد 

شعوب العالم.
أيقونة موقع إكسبو 2020  العمالقة،  وستحتضن ساحة الوصل 
وأحدث معالم مدينة دبي الحضارية، سلسلة »أمسيات خالدة« 

الفن  الدولي، حيث سيقدم مشاهير  الحدث  إقامة  فترة  على مدى 
عروضا حية بحضور جمهور من أنحاء العالم.

وسيستعرض عدد من أبرز الفنانين المبدعين رؤيتهم الشخصية إلكسبو 
2020 دبي على مدى فترة الحدث، حيث سيُمثّل كل منهم موضوعا من 

تُمثّل  موضوعات إكسبو 2020 دبي )الفرص والتنقل واالستدامة(، والتي 
الفنانون الحضور بعروض  العالم. وسيبهر هؤالء  للتقدم في  محركا رئيسا 

مبتكرة، مستعينين بأحدث تقنيات العروض الترفيهية وقدراتهم اإلبداعية.
وبينما ستُقام جميع الحفالت في ساحة الوصل، القلب النابض إلكسبو 2020 دبي، 

حيث قُبة الوصل التي تمثل شاشة عرض غامر بنطاق 360 درجة، سيكون بوسع زوار 
المبهرة على شاشات عمالقة في مسرح دبي ميلينيوم وحديقة  العروض  إكسبو مشاهدة 

اليوبيل باإلضافة إلى مشاهدة البث عبر اإلنترنت.
وقالت لُبنى هارون، نائب رئيس-ُصنّاع اللحظة في إكسبو 2020 دبي: »يسرنا إطالق سلسلة 

بأسلوب  العرب والعالميين في حفالت متميزة  الفنانين  التي ستقدم نخبة من  »أمسيات خالدة« 
وقالب مبتكرين. سيقدم الفنانون عبر هذه العروض الممتعة والهادفة رؤيتهم لموضوعات إكسبو 

2020 دبي في احتفال باإلبداع والتنوع والثقافة«.
واحتفاال بأول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، سيكون قيصر 
العرب كاظم الساهر ممثال لهذه المنطقة بأكملها؛ وبصفته واحدا من األسماء الالمعة في سماء 

الموسيقى الذين حققوا نجاحات كبيرة في تاريخ الفن العربي.
سيحتفي القيصر بتراث الموسيقى العربية الغني ضمن موضوع الفرص، وهو أحد موضوعات 
إكسبو 2020 دبي الثالثة، وسيُلهم أجيال المستقبل بمجموعة مختارة من أشهر أعماله الغنائية. 
وسيذاع الحفل على موقع إكسبو على اإلنترنت وتلفزيون إكسبو على يوتيوب ويُبث في أنحاء 

العالم عبر عدة قنوات.
بهذه المناسبة، قال كاظم الساهر: »أشعر بسعادة غامرة ألنني بعد غياب سنتين سألتقي بجمهوري 
ليلة من »أمسيات  المرتقب إكسبو 2020 دبي. وذلك في أول  العالمي  الحدث  الرائع من قلب 

خالدة«. ستكون هذه األمسية فرصة 
لالحتفال بنهضة منطقتنا وتعريف العالم بتلك اإلنجازات المتميزة عبر لغة الموسيقى العربية، 
أكون جزءا من هذا  أن  لي  إنه لشرف  البشر.  تتحدث بصوت كل  لغة واحدة  فالموسيقى هي 
أنها ستكون  بتفاؤل وأمل. وأعدكم  المستقبل  إلى  ننظر  يجعلنا  الذي  المبهر،  العالمي  الحدث 

ليلة رائعة«
يُقام إكسبو 2020 دبي طوال الفترة من ١ أكتوبر 202١ إلى 3١ مارس 2022؛ وسيرحب 
احتفاال  التي ستكون  الستة،  أشهره  لنصنع معا عالما جديدا على مدى  بزواره  الدولي  الحدث 
بإبداعات البشرية وابتكاراتها وتقدمها وثقافاتها. وسيكون الفن والموسيقى أحد األدوات المهمة 

التي سيستعين بها الحدث الدولي، بما لها من قوة وقدرة على توحيد شعوب العالم.

من أمام الأهرامات.. لطيفة تعلن عن موعد طرح كليبها الجديد 
»الأســــتاذ«

محمد رمضان يطعن على حكم تغريمه 6 ملايين جنيه لصالح 
الطيار الراحل أشرف أبو اليسر

تفاصيل إصابة نهال عنبر بارتجاج في المخ.. 
قطعة ديكور سقطت على رأسها

منى زكي تستعد لبطولة مسلسل جديد 
في رمضان 2022 من تتأليف 

مريم نعوم

إلهام شاهين  الفنانة المصرية    عبرت 
تتلقاها من  التي  الفعل  عن سعادتها بردود 
جمهورها حول فيلمها »حظر تجول« حتى 

اآلن، بالرغم من عرضه منذ عدة شهور.
الجمهور  إلهام شاهين نشرت بعض آراء 
والمتابعين، على حسابها الخاص على 
قائلة: »سعيده  موقع »انستجرام«، وعلقت 
جدا برد فعل الجمهور و تعليقاته على الفيلم 

حتى اآلن«.
بفيلمى  أشاد  لكل من  وأضافت: »شكراً 
الذى حصلت من  و   .. به جداً  أعتز  الذى 
 .. خالله على 4 جوايز كأحسن ممثله 
عند حسن ظن  دائماً  أكون  أن  أتمنى  و 

جمهورى«.
إلهام  وفيلم »حظر تجول« من بطولة 
شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، و 
الفلسطيني كامل  الليثي، والنجم  محمود 
أبو دومة،  الباشا والفيلم تصوير عمر 
أزياء  مدير فني عاصم علي، تصميم 
عثمان،  هبة  مونتاج  ناهد نصرهللا، 
إنتاج  تامر كروان،  موسيقى تصويرية 
 ،Red star Films مشترك بين شركات
 Team Oneو S Productions و
The Cell Post- وProductions
أمير  تأليف وإخراج  production، ومن 

رمسيس.

  أعلن في فرنسا، االثنين، عن وفاة الممثل الشهير جان بول بلموندو الذي يعد واحدا من 
أشهر نجوم السينما الفرنسية في القرن العشرين.

وتوفي النجم صاحب األنف المكسور بسبب المالكمة واالبتسامة الساحرة، التي جعلته واحدا 
من أشهر نجوم عصره، عن عمر ناهز 88 عاما.

وامتدت مسيرة بلموندو المهنية على مدى 50 عاما، غير أن فيلم »الهث« أو »بريذلس« يعد 

أحد ألمع أعمال الموجة الجديدة في السينما الفرنسية.
وبلموندو، الذي قدم في ستينيات القرن الماضي نمطا جديدا للنجم الذي 
يتميز برجولة خالصة، عوضا عن ذلك المظهر التقليدي للبطل الوسيم، 
ظهر في أكثر من 80 فيلما، وعمل مع مجموعة متنوعة من المخرجين 

الفرنسيين كان منهم فرانسوا تروفو وكلود لولوش.
وولد بلموندو في التاسع من أبريل ١933، في نويي-سور-سين غربي 

باريس.
للفنون  الوطني األعلى  بالكونسرفاتوار  التحق  أكتوبر ١952،  وفي 

الدرامية بعد إخفاقه بذلك مّرتين.
وفي ١7 يناير ١959، تزّوج من الراقصة إيلودي كونستان ورزقا 3 
أوالد، ثم تطلّقا في ١965، بعد سنة من تعّرفه على أورسوال أندريس.
 وسطع نجم بلموندو في ١6 مارس للمرة األولى إثر طرح فيلم »أبو 

دو سوفل« من إخراج جان-لوك غودار.
إلى ١982: مثّل 4 مّرات في أفالم حصدت  الفترة من ١969  وفي 
السنة في فرنسا هي »لو سيرفو«  المشاهدين في  أعلى نسبة من 
)١969( و«بور سور ال فيل« )١975( و«النيمال« )١977( و 

»الس ديزاس« )١982(.
المسرحي  العرض  وبين شهري فبراير ويونيو ١987، شارك في 

»كين« لجان-بول سارتر المقتبس من مسرحية ألكساندر دوما.
وفي العام ١989، نال بلموندو جائزة »سيزار« ألفضل ممثّل عن دوره في »إتينيرير دان 

انفان غاتيه« )كلود لولوش(.
وكان بلموندو تعرض في الثامن من أغسطس 200١ لجلطة دماغية، قبل أن يتم منحه في 

العام 20١١ جائزة »السعفة الذهبية« في مهرجان كان عن مجمل مسيرته.

   نشرت الفنانة التونسية لطيفة مقطع 
أعلنت  األهرامات،  أمام  من  لها  فيديو 
من خالله عن موعد طرح كليبها الجديد 

»األستاذ«.
بموقع  حسابها  على  قالت،  لطيفة 
االستاذ  كليب  »استنوا  »تويتر«: 
بتوقيت  مساًء   7 الساعة  النهاردة 
على  الرسمية  قناتي  على  القاهرة 

لطيفة«. اليوتيوب 
وتقول كلمات أغنية »األستاذ«: »حبيبي 
بيوقعني  عين  نظرة  من  مدلعني  مهنيني 

يا  يا سالم  تملي مطمعني  في حنانه 
بيغير  الرجاله  سالم.. راجل الء سيد 
أنا  الحامي  ولطبعه  حالة  في  ومعيشني 
مياله مفيهاش دي كالم.. األستاذ األستاذ 
األستاذ  االنجاز  في  األستاذ  لُذاذ  عيونه 
زايدة  باألستاذ  معاه مستكفيه  قلبي  خد 
الحنية في األستاذ عن الناس مستغنية«.
أغنية  مؤخرا  قد طرحت  لطيفة  وكانت 
»تحيا مصر« احتفاال بذكرى ثورة 30 
كلمات مالك عادل،  يونيو، وهي من 

ألحان مدين، توزيع رفيق عاكف.

إلهام شاهين تعبر عن سعادتها بردود الفعل على فيلمها 
»حظر تجول« حتى الآن
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جوستان �رودو ُيلمح إلى شهادة �طعيم في الطائرات والقطارات دون �حديد موعدهاألبر�تا: جواز التطعيم أفضل من اليانصيب ِلتشجيع المترّددين في أخذ الّلقاح

مونتريال في  وصايغ  هابوري  أفراح 

  قال زعيم الحزب الليبرالي جوستان ترودو إّن تقديم 
شهادة تطعيم للسفر بالطائرة والقطار تساهم في إنعاش 
االقتصاد، دون أن يعطي أّي موعد محّدد بشأن تطبيقها.

وأّكد ترودو الذي كان يتحّدث في مؤتمر صحفي في مدينة 
ميسيسوجا في أونتاريو، أنّه يبحث مع الحكومات المحليّة 
في المقاطعات التي لديها سجّلت تطعيم، في إضافة 
شهادة تطعيم فدراليّة إلى بطاقات التطعيم المحليّة لديها. .

وتسمح هذه البطاقات لِحاملها بدخول المطاعم والحانات 
والمسارح والمشاركة في العديد من األنشطة.

وكان الحزب الليبرالي بزعامة جوستان ترودو قد اقترح 
األسبوع الماضي إنشاء صندوق بقيمة مليار دوالر 
لمساعدة المقاطعات التي ترغب في إنشاء شهادة تطعيم.
و  مانيتوبا  و  وأونتاريو  كيبيك  من  كّل  فرضت  وقد 
بريتيش كولومبيا شهادة تطعيم تخّول حامليها المشاركة 
الثقافيّة والرياضيّة، ودخول  العديد من األنشطة  في 

المطاعم والحانات ودور السينما وسواها.
ولم يعط الزعيم الليبرالي ترودو أّي موعد محّدد الستخدام 
شهادة التطعيم لدى السفر بالطائرات والقطارات، وقال 
أو  المقبلة  األشهر  في  استخدامها  إلى  يصار  قد  إنّه 

العام المقبل.
قال جوستان ترودو ، إذا كان الناس ال يشعرون باألمان، 
فإنّهم لن يسافروا ولن يذهبوا إلى المطاعم، واألمر هذا 

مسيء لألعمال.
وأضاف أّن اللّقاحات ال تساهم فحسب في حمايتنا وإنّما 

تعيد االقتصاد إلى السّكة.
وانتقد ترودو زعيم حزب المحافظين إرين أوتول الذي 
يفتقر إلى القيادة في مقاربة الجائحة حسب قول ترودو.

وكان أوتول قد قال األسبوع الماضي خلل لقاء في إطار 
جولته االنتخابيّة إنّه سوف يحترم قرارات المقاطعات 
الكنديّة في ما يخّص جواز التطعيم و إجراءات الوقاية 

الصحيّة التي تتّخذها للتصّدي للفيروس.
التوازن  تحقيق  على  تعمل  المقاطعات  أّن  وأضاف 
بين حماية المواطنين وتحفيز االقتصاد، وسوف يدعم 

خياراتها بشأن جواز التطعيم.
وانتهز الزعيم الليبرالي جوستان ترودو المؤتمر الصحفي 
للتأكيد على التمايز بين موقفه وموقف زعيم المحافظين 

إرين أوتول من التطعيم اإللزامي لموّظفي القطاع العام 
الذي أعلنته الحكومة الفدراليّة في آب أغسطس الماضي.

وقال ترودو إّن أوتول لم يطلب من مرّشحي حزب 
لمرض  المضاّد  اللّقاح  أن يحصلوا على  المحافظين 
كوفيد - 19، وال يدعو إلى فرضه في أماكن العمل، وقد 
اختار بدل ذلك إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس 

بصورة منتظمة.
واالختبارات مختلفة عن التطعيم قال ترودو وأضاف أّن 
إلزاميّة التطعيم التي فرضها ليست عقابا وإنّما حماية.

  شهدت كنيسة المخلص للملكيين الكاثوليك بعد ظهر 
يوم السبت الموافق 14 أغسطس/ آب حفل اكليل الجميلة 
لوريس هابوري على الشاب الوسيم ريمي صايغ، الذي 
قاد مراسمه سيادة المطران ابراهيم ابراهيم مطران 
الروم الملكيين الكاثوليك مع األب الفاضل برنارد 

باست واألب شربل.
وقد حضر مراسم الحفل لفيف كبير من أقارب وأصدقاء 
األسرتين الكريمتين يتقدمهم والد العريس السيد جورج 
صايغ وحرمه السيدة نعمت عبسي باالضافة لشقيق 
العريس السيد طوني صايغ وحرمه السيدة ميريان 

سللة ووالد العروس السيد سعيد هابوري وحرمه 
السيدة أنطوانيت جرجوس وشقيق العروس الشاب 

المهندس سيمون هابوري.
وكان المساء والسهرة التي أقيمت بهذه المناسبة في 
Plaza centre ville,EVO من الساعة السادسة 

الثالثة  حتى  مساءاً 
صباحاً وسط فرحة 
والرقص  الجميع 
وتمنيات  والزمر. 
للعروسين  الجميع 

بالفرح والهناء والسعادة..
و »الرسالة« ال يسعها سوى أن تتقدم من الجميع وعلى 
وجه الخصوص من عروسين األحباء واسرتيهما 
بخالص التهاني وأطيب األماني، حفظهم هللا ورعاهم 

جميعاً. ألف ألف مبروك.

  أحيا الكنديّون مطلع األسبوع، عيد العمل 
الذي صادف في أميركا الشماليّة في أّول يوم 

اثنين من أيلول/ سبتمبر.
وشّكل العيد مناسبة إلطلق التعّهدات أمام زعماء 
يواصلون حملتهم  الذين  الفدراليّة  األحزاب 
االنتخابيّة عشيّة االنتخابات التشريعيّة المبّكرة 

التي تجري في 20 أيلول/ سبتمبر الجاري.
االقتصاديّة  القطاعات  من  العديد  وتضّررت 
والكثير من العّمال بسبب جائحة فيروس كورونا 
مناسبة  العمل  عيد  المستجّد، وشّكلت فرصة 
أمام زعماء األحزاب للحديث عن برامج تهدف 

إلنعاشها.
الزعيم الليبرالي جوستان ترودو قال إّن حزبه 
تعّهد في برنامجه االنتخابّي بتحسين برنامج 
اإلعانة للعّمال الكنديّين ِبهدف تقديم إعانة بقيمة 
1400 دوالر إلى نحو من مليون عامل إضافّي.

كما تعّهد ترودو بمنح الموّظفين العاملين تحت 
األنظمة الفدراليّة إجازة مدفوعة األجر مّدتها 
الساعة  األقصى ألجر  الحّد  وزيادة  أيّام   10

إلى 15 دوالرا.

التي وضعتها حكومته  بالخّطة  وذّكر ترودو 
من أجل برنامج فدرالي لِدور الحضانة، بتكلفة 
10 دوالرات في اليوم، يسّهل على األّمهات 
 8 مع  عليها  وّقع  والتي  العمل،  سوق  ولوج 

مقاطعات كنديّة.
إّن  قال  أوتول  المحافظين إرين  زعيم حزب 
حزبه وضع خّطة من أجل مضاعفة اإلعانة 

الكنديّة للعّمال.
إلى  حّد  أقصى  في  الماليّة  المساعدة  وتصل 
2800 دوالر لألفراد و 5000 دوالر للعائلت.
ويتّم دفع اإلعانة من خلل إيداِع مباشر مّرة 

كّل ثلثة أشهر قال إرين أوتول.
بيان  في  ورد  ما  اإلعانة حسب  من  وتستفيد 
أصدره المحافظون، 3،5 مليين عائلة كنديّة، 
كما تعّهد الحزب بزيادة اإلعانة الماليّة لإلعاقة 
من 713 دوالرا إلى 1500 دوالر، ويستفيد 
قال  ما  حسب  معاق  ألف   90 من  نحو  منها 

حزب المحافظين.
زعيم الحزب الديمقراطّي الجديد جاغميت سينغ 
تعّهد بمنح 10 أيّام إجازة مدفوعة األجر إلى 

كاّفة العاملين تحت األنظمة الفدراليّة.
إلنعاش  الكنديّة  اإلعانة  بتحسين  تعّهد  كما 
االقتصاد و إنشاء برنامج حضانة شامل بتكلفة 
10 دوالرات في اليوم، مع االلتزام باالتّفاقات 
الموّقعة بين الحكومة الفدراليّة وحكومة مقاطعة 

كيبيك على هذا الصعيد.
وانتقد جاغميت سينغ سياسة زعيم المحافظين 
الشركات  مصلحة  تغلّب  التي  أوتول  إرين 
الكبرى على حساب مصلحة العّمال كما قال 

سينغ.
وتحّدث إيف فرانسوا بلنشيه زعيم حزب الكتلة 
الكيبيكيّة عن مجموعة من المقترحات الهادفة 

للدفاع عن حقوق العّمال وظروف العمل.
ودعا إلى إصلح نظام تعويضات البطالة بما 
يضمن تأميناً حقيقيّا لكّل العّمال الذين يحتاجونه.

ودعا زعيم الكتلة الكيبيكيّة إيف فرانسوا بلنشيه 
الفدرالي  اإلعانة  ببرنامج  العمل  تمديد  إلى 
إلنعاش االقتصاد في قطاعات الثقافة والفنون 
والسياحة وسواها من األنشطة التي تضّررت 

بسبب الجائحة.

العديد من الحكومات  اتّخذت    
إجراءات تهدف لتشجيع المترّددين 
لِفيروس  المضاّد  اللّقاح  أخذ  في 

كورونا المستجّد.
ووضعت الحكومات المحليّة في 
الكنديّة حوافز  المقاطعات  بعض 
يانصيب  بينها  من  الغاية،  لهذه 

اللّقاح.
وفي ألبرتا، قال األطبّاء إّن الحوافز 
الحكومة  رئيس  عنها  أعلن  التي 
جيسن كيني، مثل يانصيب اللّقاح 
دوالر   100 بقيمة  والبطاقات 
في  تساهم  لم  المترّددين  لِتشجيع 
زيادة معّدالت التطعيم في المقاطعة.
من  معّدل  أدنى  المقاطعة  ولدى 
الجرعة  تلّقوا  الذين  األشخاص 
األولى من اللّقاح في البلد، حسب 
متتبّع اللّقاحات في سي بي سي، 
القسم اإلنجليزي في هيئة اإلذاعة 

الكنديّة.
أّن جواز  المقاطعة  أطبّاء  ويرى 
األكثر  واإلجراءات  التطعيم 
األشخاص  وصول  في  تشّددا 
غير المطّعمين إلى األماكن العاّمة 
التطعيم  معّدل  لزيادة  ضروريّة 
وأكثر فعاليّة من الحوافز الماليّة.
لم يكن هناك تأثير كبير لِيانصيب 
سميث،  ستيفاني  د.  قالت  اللّقاح 
في  المعدية  األمراض  أخّصائيّة 
مستشفى ألبرتا الجامعي، وأضافت 
أّن الحوافز الفرديّة لن تُحدث تأثيرا 

كبيرا.
وتفيد التحليلت أّن معّدل الحاصلين 
اللّقاح  من  األولى  الجرعة  على 

ارتفع عقب إعلن حكومة المقاطعة  
جوائز  يونيو  حزيران   12 في 
مليين   3 بقيمة  اللّقاح  يانصيب 
دوالر، واإلعلن عن المزيد من 

الحوافز الماليّة بعدها بأيّام.
وبعد إضافة جوائز الهواء الطلق 
إلى اليانصيب منتصف تّموز يوليو، 
استقّر عدد الحاصلين على الجرعة 

األولى من اللّقاح إلى حّد كبير.
عندما نتحّدث عن تحفيز التطعيم، 
نتوّقع أن يرتفع عدد الذين يأخذون 
إن  اللّقاح  من  األولى  الجرعة 
قالت  لهم  حافزا  اليانصيب  كان 
أخّصائيّة  سميث  ستيفاني  د. 
مستشفى  في  المعدية  األمراض 
اليانصيب  لكّن  الجامعي،  ألبرتا 
لم يؤّد إلى ارتفاع يُذكرفي األعداد.
وقال رئيس الحكومة جيسن كيني 
تايلور  المحلّي  الصّحة  وزير  و 
شاندرو إّن العديد من األماكن حول 
العالم أطلقت يانصيب اللّقاح، الذي 
أّدى إلى ارتفاع معّدل التطعيم في 
حسب  األميركيّة  أوهايو  والية 

قولِهما.
عن  األخبار  تحّدثت  حين  وفي 
ارتفاع معّدل التطعيم في أوهايو بعد 
اإلعلن عن يانصيب اللّقاح، إاّل أّن 
دراسة صدرت في دوريّة الجمعيّة 
الطبيّة األميركيّة JAMA، لم تجد 
أّي دليل حول الترابط بين الحوافز 
المستندة إلى اللّقاح و ارتفاع معّدل 

التطعيم في هذه الوالية.
وأعلن رئيس حكومة ألبرتا جيسن 
كيني األسبوع الماضي عن بطاقات 
 100 منها  كّل واحدة  قيمة  ماليّة 
دوالر بهدف تشجيع المترّددين في 

أخذ اللّقاح.
والحظنا  اليانصيب  مع  حاولنا 
جيسن  قال  األعداد  في  ارتفاعا 
زيادة  تحاول  الحكومة  و  كيني، 
العدد من خلل البطاقات الماليّة، 
دون أن تعرف إن كانت ستعطي أم 
ال النتيجة المرجّوة، و تبقى تكلفة 
تكلفة  من  بكثير  أدنى  الحوافز 
حكومة  رئيس  حسب  االستشفاء 

ألبرتا جيسن كيني.
ويؤّكد األطبّاء في مقاطعة ألبرتا 
 ، تطعيم  دليل  تقديم  أهميّة  على 
اإليجابيّة  النتائج  إلى  ويشيرون 
بريتيش  مقاطعة  في  حّققها  التي 

كولومبيا المجاورة.
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 لماذا لم يظهر سيدنا موسى في اآلثار المصرية؟
إنه من األشياء المثيرة للدهشة والالفتة لالنتباه عدم تصوير سيدنا موسى على 
اآلثار المصرية القديمة. ومن المعروف أن التاريخ يكتبه عادة المنتصر، وهذا 
ربما يكون السبب في عدم تصوير سيدنا موسى على اآلثار المصرية القديمة؛ 
وذلك ألن الملك الذي عاصر سيدنا وخلفاؤه لن يرضوا بتصوير هزيمة هذا 
الملك على اآلثار المصرية، ولن يعطوا النصر أو السبق لفريق كان سلفه يناصبه 
العداء. وكان من عادة الملوك الفراعنة تصوير أنفسهم على آثارهم منتصرين 
وفًقا لمفهوم الملكية ودور الملك في مصر الفرعونية. وقد مال بعض الملوك 
الفراعنة لتصوير أنفسهم في موقع المنتصر بداًل من موقع المنهزم. وقام بذلك 
الملك رمسيس الثاني حينما صور نفسه منتصًرا على العديد من آثاره بعد خوضه 

معركة قادش ضد الحثيين والتي تمت هزيمته فيها في البداية. 
لقد كان اليهود في مصر في ذلك الوقت قلة غير ذات عدد كبير. فال نجد لهم آثاًرا 
في مصر القديمة إال كذكر بسيط على لوحة الملك مرنبتاح، ابن الملك رمسيس 
الثاني، والذي سجل عليها االنتصار على العديد من الشعوب األجنبية، وذكر 
ضمن ما ذكر إبادته لبذرة إسرائيل. وتم ذكر كلمة إسرائيل هناك كقبيلة، وليس 
لمكان له جغرافية محددة، مما يدل على أنهم كانوا رحاًل ولم يكن لهم مكان 
محدد يأوي هذه القبيلة. وهناك فترات تم النظر إليها باإلهمال أو التجاهل، مثل 
فترة حكم الملك أخناتون الذي تجاهلت بعض المصادر المصرية القديمة وذكرته 
باسم المارق من العمارنة أو الملك المهرطق أو حذفت اسمه كلية من القوائم 
الملكية. وربما تم إغفال ذكر سيدنا موسى في المصادر المصرية لهذا السبب 
وهو عدم االعتراف بوجوده أو لتجاهل هذا الحدث كله تماًما. وهناك وجود 
السم »ِمسي« أو »موسى« في أسماء العديد من الشخصيات المصرية القديمة. 
ومن الجدير بالذكر أن اسم سيدنا موسى هو اسم مصري، وهو »ِمسي«، وهو 
اسم مفعول بمعنى »المولود«. وهناك أسماء مصرية عديدة دخل ضمن تركيب 
اسم »ِمسي« مثل »رع ِمسي« أو »رعموزا« بمعنى »مولود رع«، الوزير 
وحاكم طيبة )األقصر الحالية(، وصاحب المقبرة الشهيرة في البر الغربي لمدينة 

األقصر من عهد أمنحتب الثالث وأمنحتب الرابع/أخناتون. 
وال يعرف أحد ما سوف تحمله االكتشافات المصرية في الغد لنا من حقائق قد 

تغير الكثير من معلوماتنا عن مصر الفرعونية وحضارتها الخالدة.      

فرعون موسى في أرض اإلله!
أثارت رواية الكاتب الشاب أحمد مراد »أرض اإلله« زوبعة كبيرة حول ماهية 
هذه  على  الرواية  قامت  وقد  السالم.  عليه  موسى  سيدنا  زامن  الذي  فرعون 
الفرضية المثيرة للجدل. وللرد على مزاعم تلك الفرضية غير العلمية والتي 
تخلط عدداً من األمور بشكل غير علمي أو منطقي أو منهجي على اإلطالق، 
والتي ال تقوم على أي أساس علمي وال يدعمها أي دليل أو مصدر أثري أو أي 
مرجع علمي إال الربط غير الموفق بين عناصر عدة غير متآلفة من التاريخ 
المصري القديم والقرآن الكريم وكتابات علماء المسلمين القدامى والعهد القديم 
من الكتاب المقدس دون أي أسانيد علمية مطلقاً. وبُنيت تلك الفرضية الالعلمية 
على تأويالت لغوية بحتة بناء على اللفظ األعجمي الممنوع من الصرف في اللغة 

العربية »فرعون«. وفيما يلي أحاول أن أرد على تلك الفرضية غير العلمية:
وفي البداية، أود أن أقول إن لدى عدد كبير من المصريين وغيرهم اعتقاد غير 
صحيح بأن »الفرعنة« والتجبر واالستبداد والديكتاتورية والطغيان صفات حكام 
لقب »فرعون« وجمعهم  الفراعنة، ويطلقون عليهم جميعا  مصر منذ عصر 
»فراعنة« دون أدنى استثناء. وكذلك يطلق المصريون أنفسهم وغيرهم على 
في  ورد  ما  نتيجة  االعتقاد  هذا  وجاء  »فراعنة«.  لفظ  كله  المصري  الشعب 
الكتاب المقدس )العهد القديم( والقرآن الكريم عن طغيان وتجبر وتكبر وتأله 
الملك المصري القديم الذي أطلق عليه لقب »فرعون« دون أن يُسمى، وعاش 

في عهده نبي هللا موسى عليه السالم.
وقد كان الحاكم في مصر القديمة منذ بداية توحيد مصر - حوالي عام 3000 
قبل ميالد السيد المسيح عليه السالم أي منذ حوالي 5000 سنة- رأس الدولة 
والسلطة المركزية متمثلة في جميع السلطات التشريعية والحربية والتنفيذية، 
فضاًل عن رئاسته للسلطة الدينية والكهنة. وكان الملك المصري يحكم مصر 
لهم على  الشرعي  اآللهة والوريث  ابن  باعتباره  الكبار  آلهة مصر  نيابة عن 

األرض. وهكذا كان الحاكم المصري مصدر السلطات مجتمعة.
وجاء لفظ »فرعون« من القصر الذي كان يعيش فيه الحاكم المصري القديم. وكان 
يطلق عليه »بر عا« أو »بر عو«. وهو تعبير مصري قديم مشتق من مقطعين 
وهما »بر«، وهو اسم يعني »البيت«، وصفة هي »عا«، وتعني »الكبير« أو 
»العظيم« نسبة إلى الحاكم. وكان يُستخدم هذا المسمى حين اإلشارة إلى الحاكم 
ومقر حكم الدولة المصرية القديمة منذ عصر الدولة الحديثة )أي منذ حوالي 
3500 سنة(. ثم تحول لقب »برعو« إلى »فرعو« في اللغة العبرية، واُضيفت 
»النون« في اللغة العربية فتحول إلى »فرعون«. وكان يُستخدم لفظ »فرعون« 
استخداماً إدارياً فقط، ضمن صفات الحاكم المصري العديدة. ونظراً لظهور هذا 
الوصف الملكي المصري الجديد منذ عصر الدولة الحديثة؛ لذا لم يستخدمه القرآن 
الكريم عندما أشار إلى حاكم مصر في عهد سيدنا يوسف عليه السالم، وأطلق 
عليه لفظ »الملك«. وهذا أقرب إلى أدبيات العصر الحالي عندما تٌطلق لفظة 
»البيت األبيض« عند اإلشارة إلى رئيس الواليات المتحدة األمريكية أو سياساته.
ومع التسليم بما جاء في الكتب السماوية عن فرعون موسى عليه السالم؛ فإنه 
ال يجوز اتهام كل حكام مصر الفراعنة بنفس صفات الطغيان والتأله والتجبر 
التي كان عليها ذلك الفرعون؛ فكان من بينهم الصالح والطالح والمؤمن والكافر 

والقوي والضعيف والعادل والظالم. وال يمكن بأي حال من األحوال 
إطالق لقب »فراعنة« - الذي كان يُطلق على الملوك الفراعنة 
منذ عصر الدولة الحديثة فقط- على كل المصريين؛ ألنه من غير 
المنطقي أن يُطلق لقب »قيصر« - الذي كان يخص اإلمبراطور 

الروماني- على كل الرومان أو الروم.
الحكام  كل  تجبر  يدل على  يكن  لم  لقب »فرعون«  فإن  وهكذا 
المصريين، وكذلك لم يكن يدل على شعب معين أو جنس محدد؛ 
وإنما هو وصف إداري بحت يشير إلى الحكام المصريين منذ 
عصر الدولة الحديثة وإلى نهاية تاريخ مصر الفرعونية فقط في 
عام 332 قبل الميالد عندما احتل اإلسكندر األكبر مصر، وتحولت 

مصر إلى مستعمرة يحكمها الغرباء لقرون عديدة.
ولم يكن الهكسوس من العرب كما تزعم تلك الفرضية. واحتل 
الهكسوس شمال مصر إلى مصر الوسطى في الفترة من 1750 
قبل الميالد إلى 1530 قبل الميالد فيما يعرف تاريخياً بـ»عصر 
االنتقال الثاني«. ولم يكن بين ملوكهم ملك يُسمى فرعون. ولم 
يعش سيدنا موسى عليه السالم بينهم وال في زمنهم. وأسماء الملوك 

الخمسة ال يوجد من بينها »نب تاوي« وإنما »نبتي« أي المنتسب للسيدتين الربتين 
»نخبت« و»وادجيت«. وال يجوز الربط بين تفسيرات العلماء المسلمين القدامى 
ألسماء بعض الشخصيات، التي جاء ذكرها في القرآن الكريم دون أسمائها، وبين 
األسماء المصرية القديمة. ومن المعروف أن اللغة المصرية لم تفك أسرارها إال 
في عام 1822 على يد العالمة الفرنسي جان- فرانسوا شامبليون. فكيف للعلماء 
المسلمين القدامى معرفة األسماء المصرية القديمة على نحو صحيح في زمنهم 
البعيد من العصر الحديث؟ وأين مصادر هذا الزعم؟ وأين قال علماء المصريات 
هذه الفرضية؟ واللغة اآلرامية ليست لغة األعراب، ومن المعروفة أنها كانت 
لغة الشرق األدنى القديم في األلف األول قبل ميالد السيد المسيح عليه السالم، 

وأن اللغتين العربية والعبرية من اللغات السامية الغربية.
وفي النهاية، أقول إن على أي كاتب يستخدم التاريخ المصري القديم مسرحاً 
ألحداث روايته حتى، وإن كانت خيالية، أن يتبع الحقيقة العلمية التي ال خالف 
عليها عن العصر الذي يكتب عنه حين التصدي ألية فترة تاريخية، وال يجوز 
إطالق األحكام واآلراء دون وجود ما يدعم أي فرضية من دالئل أثرية، وأن 
الربط بين الديني والتاريخي واألثري عادة ال يكون في صالح الديني الثابت في 
مواجهة التاريخي واألثري المتغير وفقاً ألحدث االكتشافات األثرية التي في تزايد 
مستمر وتغير بشكل دائم، ويجب أن يصدق الكاتب مع نفسه أواًل ومع قرائه ثانياً.

األلوهية في مصر الفرعونية
هل كان المصريون القدماء موحدين يؤمنون بإله واحد أم بآلهة متعددة؟ لماذا 
كان لدى المصريين القدماء آلهة عديدة ذات أشكال آدمية أو آدمية وحيوانية أو 
حيوانية أو على شكل طيور وحشرات؟ وما مظاهر وطبيعة اآللهة في مصر 
القديمة؟ وهل كان لدى الفراعنة آلهة كونية وآلهة دولة وآلهة محلية وآلهة موتى 
وآلهة عالم آخر وآلهة تمثل الملكية وآلهة مرتبطة بعاصمة الحكم؟ وهل كان 
لدى الفراعنة مجامع لآللهة؟ وهل كان الفرعون في مصر القديم ملًكا أم إلًها؟ 

وهل كانت هناك آلهة أجنبية في مصر القديمة؟ 
الكثير. واآلن دعونا  المقال اإلجابة عن كل هذه األسئلة وغيرها  يحاول هذا 
فكرة  اإلجابة عن  الرحيب محاولين  القديمة  المصرية  الديانة  إلى عالم  ندخل 

وطبيعة ومفهوم األلوهية وتقديس الملوك الفراعنة في حياتهم والبشر المبجلين 
بعد وفاتهم. فإلى هذا عالم الديانة الفرعونية الغامض والمثير.

لقد اتسم الفكر المصري القديم بالتأمل والتتبع ومحاولة فهم كل ما هو موجود في 
البيئة المحيطة وتفسير الظواهر الطبيعية والكونية. غير أنه كان هناك الكثير من 
األمور والظواهر يصعب على المصري القديم إدراكها، مما دفعه إلى اإليمان 
بوجود قوة علوية غيبية لها القدرة العظمى التي تفوق قدرته المحدودة وتتحكم في 
مسار حياته وفي حدوث العديد من الظواهر المختلفة حوله. وكان لظواهر عدة، 
مثل قدوم الفيضان وانحسار النهر، والبرق والرعد وهطول األمطار، وخروج 
النباتات من باطن األرض ونموها وإثمارها، أكبر األثر في يقين المصري القديم 
التام بوجود هذه القوة المؤثرة في حياته والمدبرة للبيئة والكون الفسيح حوله. 

إله واحد أم آلهة عديدة؟ 
تعد طبيعة اإلله في مصر القديمة من أكثر األمور التي كانت وما تزال مثيرة 
للدهشة في الديانة المصرية القديمة. فهل كان المصري القديم يؤمن بإله واحد 
أم بآلهة عدة؟ لقد آمن المصري القديم بعدد كبير من المعبودات المتنوعة التي 
أسبغ عليها القداسة منذ أقدم العصور التي مّرت بها الحضارة المصرية القديمة. 
واختلفت طبيعة كل معبود عن اآلخر. وربط المصري القديم كل معبود بظاهرة ما 
من الظواهر. واختلف اسم كل معبود عن اآلخر. وكانت لكل منطقة جغرافية في 
مصر القديمة معبودها الخاص بها. وكان من بين اآللهة ما له طبيعة محلية تخص 
نطاًقا محدوًدا من مصر، وكانت هناك آلهة أخرى متسيدة في أرجاء من البالد. 
وكان إليمان المصري القديم بحياة أخرى بعد الموت وبفكرة الثواب والعقاب 
والذهاب إلى حقول »اإليارو« أو جنات النعيم أو دخول بوابات الحجيم واإليمان 
بالسحر أكبر األثر في ظهور ذلك التنوع والتعدد في المعبودات في مصر القديمة. 
القديمة إلى آلهة كونية وآلهة  ومن هذا المنطلق يمكن تقسيم اآللهة المصرية 
رسمية للدولة المصرية وآلهة محلية وآلهة خاصة بالموتى والدفن والجبانة، 
وآلهة خاصة بالعالم اآلخر، وآلهة شعبية، وآلهة منزلية تحمي المرأة واألطفال 
وترعى شؤون المنزل المصري القديم. وكان لكل إله أكثر من طبيعة وأكثر من 
دور. وكان بعض اآللهة يشترك في نفس الصفات مع البعض اآلخر. وحدث 
يتربط  اآللهة  بعض  وكان  البعض.  وبعضها  اآللهة  بعض  بين  ودمج  تداخل 
بالملكية المصرية المقدسة أو بعاصمة حكم الدولة المصرية. وتنوعت كذلك 
مظاهر وهيئات اآللهة التي تم تصوير اآللهة المصرية فيها، فمرة نراها ذات 
هيئات بشرية خالصة، ومرة نراها في هيئات حيوانية بحتة، ومرة ثالثة نراها 
في هيئات تجمع بين األشكال اآلدمية والهيئات الحيوانية، ومرة رابعة نراها 
في هيئات الطيور والحشرات. وتنوعت أيًضا رموز وتيجان وأزياء المعبودات 
والمفردات الدالة على الرموز المقدسة لآللهة. وكانت هناك آلهة فردية ذاتية 
الوجود والتكوين واالستمرارية، وكانت هناك آلهة زوجية أي تتكون من إلهين، 
وكانت هناك آلهة ثالثية أو الثواليث أي تتكون من ثالثة آلهة مثل األب أوزيريس 
واألم إيزيس واالبن حورس، وكان هناك الرابوع أي مجموعة من اآللهة مكونة 
من أربعة آلهة، وكان هناك الثامون أي مجموعة آلهة عددها ثمانية مثل ثامون 
األشمونين في المنيا في مصر الوسطى، وكان هناك التاسوع وهو مجموعة 
من اآللهة عددها تسعة آلهة مثل تاسوع عين شمس. وكان هناك عدد كبير من 
بوتقة  وباعتبار مصر  ونفتيس ونيت وغيرها.  إيزيس  مثل  الحاميات  الربات 
األجنبية  اآللهة  كبير من  المبارك عدد  توافد على أرض مصر  الحضارات، 
خصوًصا اآللهة السامية مثل بعل وحورون، الذي جاء منه اسم »أبوالهول«، 
اليونانية  اآللهة  القديمة عدد كبير من  إلى مصر  وعشترت )عشتار(، ودخل 

والليبية والنوبية والجنوبية.
وعلى سبيل المثال، كان اإلله حورس إلًها كونًيا سماوًيا وتم تصويره في هيئة 
الصقر المحلق في سماء مصر، وكان كذلك ابًنا لرب األرباب وسيد محكمة 
الموتى والعالم اآلخر اإلله األشهر أوزيريس، وكان حورس وريًثا ألبيه على 
كذلك  وكان  المصرية،  للدولة  رسمًيا  وإلًها  المصرية  للملكية  وممثاًل  العرش 
معبوًدا محلًيا في بعض مقاطعات وأقاليم ومدن مصر. لكن تبقى الظاهرة األهم 
واألشمل أنه كان هناك إله واحد أوحد قوي اإلرادة وعظيم القوة ومنزه الذات 
القديمة  القديم مسيطًرا على أرجاء مصر  المصري  ره  الصفات صوَّ وعلوي 
قاطبة، وكان هو إله مصر القديمة األقدم، غير أنه كان متعدد الصور واألسماء 

والهيئات عبر عصور مصر القديمة المختلفة.
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علامات اللعنة ساعة تحل

  تكملة للعدد الماضي: 

ذاكرتي مناراِت  فوَق  يشعُّ  نوُرِك 
روحِك جماَل  يكشُف 

عْن يبحُث  جامٌح  قدري 
امرأٍة اغراءاِت 
الريَح َسكنْت 

حديقتِك في  َتستِحُم  الريُح 
البرية الزهوِر  برائحِة 

األنهاِر أمواِج  في  وترحُل 
محطاٍت الى  تعوَد  لْن  القطاراُت 

االعصاِر في  اخَتَفْت 
بِه َمررِت  باباً  أُوِصَد  لَْن 

االحالِم في 
تعيُش امرأًة  أراِك 
َعَبَرْت  قروٍن  في 

المسروَقة عصوَرنا 
الُخرافِة مرحلِة  في  مازلنا  ونحُن 

ذاكرِتِك في  ضيفاً  أكوَن  أْن  لي  إسمحي 
وزرياب وموزارت  بتهوفن  أعزُف 

عالِمِك الى  وانتمي 
الممنوعة طقوَسِك  امارُس 
القديسيَن رقصاِت  َتخطُفني 

الصالِة ساحاِت  في 
الروِح شرارِة  نوَر  اكَتِشُف 

بالصخِب الموشحِة  الغجِر  وموسيقى 
هللا  مجِد  في  ُروحي  سَتنَتشي  كم 

*      *      *     
الُحِب صالِة  في  المسافرُة  ايتها 

وجنَتيِك لتصافَح  عينيَّ  تمتُد 
تراتيلِك عن  ابحُث 

وبابَل سومَر  معابِد  في 
الشمِس وُمدَن 

الِعشِق سيمفونيُة  َتترجُل 
الخيوِل صهواِت  من 
الياسمين حدائِق  الى 

الخلوِد لحَن  الفراشاُت  لَِتعِزَف 
*      *      *     
يالحُقني المطِر  رذاُذ 
صورَتِك يمحَو  لَْن 

ذاكرتي صفحاِت  من 
الحلُم أيتها 

ُمكَرهاً غادرُت 
طفولتي مالعَب 

ُهناك القلَب  ونسيُت 
أيقونتي عنَد 

الهروَب ُتعاشُر  أفراحي  وظلّْت 
َشَفتي أسواَر  َتتَسلُق 

مرآتي أصَبَحْت  والسماُء 
الُحلَم ُتضاجعيَن  وانِت 

األنهاِر من  الفرُح  )لُيولَد( 
ميالْد.... شهادِة  دوِن  من 

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الخامس )أشــــواٌق ترتعـــُش(

العميق  التحليل  بعد  قرر  الكاثوليكية  المدرسة  مجلس   
نيته  حسن  عن  تعبيرا  الكتب  أالف  يحرق  أن  والهادف، 
وجديته في تسريع المصالحة مع أهل البلد األصليين.  وقع 
الخبر وقع الصاعقة على ماليين الكنديين وحتى أهل البلد 
األصليين الذين ال علم لهم وال خبر بهذه المأساة المهزلة. 
التي تم اإلشراف عليها من قبل من تسمي نفسها »حارسة 
المعرفة«! والتي دخلت الحزب الليبرالي كونها من أصول 
السكان األصليين، واليوم تّم فضحها بأن ال عالقة لها بهم وال 
روابط  جينية معهم منذ تسعة أجيال… بين دموع  ترودو 
حارسة  وكذب  أحد  من  السماح  طلب  كلما  يزرفها  التي 
المعرفة وصلنا إلى حرق كتب علنا بهدف السالم!!!  أال 
يوجد طرق أكثر سلمية وأقل وحشية من أجل التحدث عن 
السالم والمحبة؟ أال تعرف هذه المجالس لغة أفضل من لغة 

النار التي ما زالت ذاكرتها تؤلم جينات البشرية؟
ما هي المرحلة القادمة؟

هل سنحرق من يتجرأ على الكالم، او على قراءة احد الكتب 

الممنوعة؟ لماذا ال نعيد إذا 
المحارق واإلرهاب إلى 

مجتمعات تعتبر أنها تحررت بعد أن دفعت األثمان الغالية 
وعلى كل األصعدة.   لماذا ال نطلق فتوى بقتل كل من 
يفكر أو يحلل أو يعبّر عن وجهة نظره بكل حرية، مثلما 
لماذا آل نضطهد كل  الكاتب سلمان رشدي؟  حصل مع 
من يكتب أو يفكر ونقليهم في السجون تحت تهم مزورة 

بحجة لجمهم والتخلص منهم عبرة لغيرهم؟ 
كليا  المرفوض  القبيح  المرسال  هذا  من  الهدف  هو  ما 
والذي يتخفى تحت راية التسامح والمصالحة من قبل من 
اتضح أنها زورت كل المعلومات التي تخصها من اجل 
دخول السياسة وما أدراك بدهاليز السياسة وشياطينها. 
أي مرسال يرسل مجلس الكنيسة الكاثوليكية إلى األطفال 
الذين شهدوا حرق الكتب التي تم دفن رمادها سمادا لشجرة 
زرعت في المكان… هذه الكتب هي جزء من التاريخ ال 
يتجزأ. على الجميع قراءته ومواجهته وتحليله والتأمل به 
والحوار حوله للخروج بأجوبة وحلول ديمقراطية قائمة على 
قناعات اجتماعية فكرية تؤدي إلى مصالحات مستديمة تؤهل 
االنتقال الى مراحل متقدمة من العالقات اإلنسانية السليمة.
ما يحصل اآلن ليس عماًل بريئا أبدا، إنها بوادر اللعنة التي 
استالمه من  منذ  يوم  بعد  يوما  تتآكله  البلد  حلت على هذا 
قبل سياسيين تافهين، فارغين فكريا وثقافيا، يتملكون جميع 
الشطرنج،  رقعة  على  أحجارا  منهم  تجعل  التي  الصفات 
الضربة  قبل  التراجع واالنهيار  وابتدأ معها  بدأت  واللعبة 
األخيرة وكم أخاف لونها ونوعها.  لن يعرف هذا البلد بعد 
هذه  حرق  رحيله  إعالن  تم  والذي  الذهبي  عصره  اليوم 

الكتب.  وصمة عار أخجل منها، تدمي روحي وفكري! 

    الغالء  جالب ؛ 
البائع  خسران  والشاري  
ربحان ؛  هنٍي الشاري 
اللي  ؛  البايع  وعٍزي 

بتبيعو  بتخسرو  واللي  بتشتري بتربحو   إلخ  ...
أمثلة  وأقوال كثيرة ترددت على لسان البشر منذ 
القدم حول التجارة والربح والخسارة وال شك بأنه 
في غريزة كافة البشر رغبة  في الربح والتعامل 

التجاري  والبيع والشراء. 
الغالء جالب   - أعاله وخاصة  المذكورة  األمثلة 
- تنطبق حرفيا على السوق العقاري في كندا آلن 
ارتفاع األسعار المستمر يلفت انتباه الجميع  ويُغري  
أصحاب الودائع  المصرفية  ليستثمروا في  شراء 
العقارات ألن فوائد الودائع المصرفية قريبة من الصفر 
تحريكها واستثمارها   مايدفع أصحابها على  وهذا 
في األسواق وخاصة في العقارات التي شاهدت في 

السنتين الماضيتين  ارتفاعا مذهال  .
ما حدث وما سيحدث أنه في الكثير من البلدان أكثر 
الذين باعوا وحاولوا بعد عام أو عامين شراء عقار 
مماثل لما باعوا عليهم أن يدفعوا أكثر .  يقول الخبراء 
إن التسهيالت المصرفية في التسليف العقاري وتشجيع 
الدولة بتخفيض الفوائد يدفع جميع  من  لديهم دخل 
كافي أو ودائع مصرفية أن يغامروا في االستثمار 

العقاري .
في الثمانينات ومطلع التسعينات من  القرن الماضي  
كانت  فوائد التسليف العقاري مرتفعة وهذا يعني 

ارتفاع  تكلفة القروض 
لدخل  بالنسبة  ومرتفعة  منزل  لشراء  المصرفية 
الموظفين وبقيت أسعار العقارات شبه ثابتة في عهد 

حكم  حزب المحافظين  برئاسة السيد براين ملروني 
وعانت األسواق التجارية من ركود اقتصادي  نتيجة 
سياسة معادلة الميزانيات .  في أكتوبر ١٩٩٣ تسلم  
حزب األحرار الحكم  برئاسة  السيد - جان كريتيان 
- وحدث إنقالب إقتصادي عالمي ومحلي مع إعتماد 
سياسة العولمة اإلقتصادية وفتح األسواق وكانت النتيجة 
في كندا منح تسهيالت هائلة  بمليارات  الدوالرات 

في التسليف العقاري  ولشركات -هاي تيك - .
عندما  بدأت ثورة  اإلتصاالت  الهاتفية  واالنترنيت  
والخليوي  في التسعينات من القرن الماضي منحت 
بمليارات  منح   بشكل  قروضا  الكندية  الحكومة 
الدوالرات لشركات ال -هاي تيك-  بشرط تسديدها 
عام  ٢٠٢٠  ، لكن معظم  تلك الشركات  إختفت  
نتيجة   الحالي  الواحد والعشرين  القرن  في مطلع  
إنهيار أسواق األسهم  ؛ وبالطبع لن  يعاد  تسديد 

تلك الديون أو المنح .
بعد  هذا االنهيار الهائل في أسواق األسهم  لم  يبق في 
التداول والمغامرات التجارية  سوى سوق العقارات 
وتحولت رؤوس األموال إلى  بيع  وشراء العقارات 
ومنذ ذلك التاريخ  ما تزال أسعار المنازل في كندا 
ثابتة وفي ارتفاع  بالرغم من  إنهيار السوق العقاري  
في الواليات المتحدة  عام  ٢٠٠٦  عندما اضطرت  
المصارف األميركية إعادة  امتالك  عشرات آالف  
المنازل من المشترين الغير مؤهلين لتسديد إلتزاماتهم  
المالية وعرضت المصارف األميركية  للبيع  تلك 
المنازل  بربع  قيمتها  للتخلص من  نفقات الخدمات 
والضرائب والتصليح والتأمين ؛  والتزمت السلطة  
إنهيار  لوقف  المليارات   بمئات  الخسائر   بتغطية 

األسواق  ودعما  للمصارف .

تتكرر تقارير  اإلقتصاديين  المختصين  باألسواق  
العقارية   في كندا بأن إرتفاع األسعار الهائل خالل 
األعوام السابقة غير مبني على الشراء لحاجة السكن 
إنما للتجارة ولتبييض األموال وطمعا بالربح  وهذا 

ال يبٍشر بمستقبل  ثابت  في األسعار . 
بالنسبة لتبييض األموال ثبت أن الكثير من شراء 
العقارات  يجري بناء على تسجيل شركة  ال يُعرف 
أجبرت حكومة  التداخل  هذا   ولوقف  أصحابها  
مقاطعة بريتيش كولومبيا في غرب كندا أن يثبت 
عقد البيع والتسجيل أسماء وجنسيات مالكي أسهم 
تلك الشركات وفرضت ضريبة ١٥٪ على األجانب 

لوقف إرتفاع أسعار العقارات في تلك المقاطعة .
مع إرتفاع  أسعار المنازل يرتفع  سعر  إيجارها  
ويصعب  بذلك على األفراد ذوي الدخل المحدود 
استئجار مأوى  للسكن  وتقدم هذه الفئة من ذوي 
الدخل المحدود الشكاوي  للسلطة في كافة المقاطعات  
متوسلة الحلول  بدون االستجابة  التنفيذية،  من أكثر 
  !!! الفيدرالية   الحكومة  فيها  بما   تلك حكومات  
المفاجأة  اآلن أنه في  حملة االنتخابات  الفيدرالية 

الحالية تقدم كافة 
األحزاب الوعود المغرية لبناء مئات آالف المنازل  

لإليجار لصالح ذوي  الدخل المحدود !!
إذا نفذت  الحكومات المنتخبة الوعود بتنفيذ مشاريع 
إمكانيات   في  حدود  بأسعار  لإليجار  منازل  بناء 

المحتاجين،  ماذا ستكون 
آثارها ونتائجها  على أسعار  بيع العقارات؟  سؤال 
ينتظر النتائج  ماليين من المراقبين ومن العاجزين 

عن شراء مأوى 
لعائالتهم  في فترة  إرتفاع  األسعار الجنوني الحالي . 

تجارة العقارات وارتفاع األسعار
بقلم: سليم خليل



    تشتهر مدينة توكوشيما بأنها إحدى الطرق الرئيسية التي يستخدمها 
الناس للوصول إلى الجزء الشرقي من جزيرة شيكوكو حيث أن لديها 
مطارها الصغير الخاص بها، وهذا الجزء من شيكوكو يشكل نقطة 
دخول أو خروج رائعة إذا كنت تزور الجزيرة ويمكنك أيًضا قضاء 

بضعة أيام هنا في التحقق من المشهد المحلي في نفس الوقت .
وتشتهر محافظة توكوشيما بشوارعها الواسعة وضواحيها الرائعة 
ويمكنك قضاء بعض الوقت هنا في المشي في المنتزهات باإلضافة إلى 
زيارة المعالم السياحية مثل القالع والمتاحف ويمكنك أيًضا االستمتاع 

ببعض األطعمة والمشروبات اللذيذة هنا كجزء من رحلتك.
البيت النيلي

يعتبر The House of Indigo نقطة جذب ملتوية في المدينة وهي 
جزء من منزل قديم كان من الممكن أن يكون المقر السابق لتاجر نيلي 

في األيام القديمة، حيث يمكنك التجول في المنزل وتعلم الفن القديم 
للصباغة النيلي من خالل صنع القطعة الخاصة بك ومعرفة المزيد 

عن األنماط التقليدية المستخدمة في المنسوجات النيلية في شيكوكو.
أوا أودوري كايكان

Awa Odori Kaikan هو متحف معروف بمجموعته من المعروضات 
التي تحكي قصة مهرجان Awa Odori كما يمكنك معرفة المزيد 

عن مهرجان الرقص الملون الذي يقام في محافظة توكوشيما وهناك 
مجموعة من األشياء الغريبة األخرى التي يتم طرحها مثل عرض 
الروبوت الذي يمكنك مشاهدته كجزء من رحلتك هنا، وهناك أيًضا 
عروض تقام على مدار اليوم تتميز بالرقصات التي يتم إجراؤها عادًة 
كجزء من مهرجان Awa Odori  لذلك يعد هذا مكاًنا جيًدا للزيارة 

إذا لم تكن في المدينة في وقت المهرجان الفعلي نفسه.
متحف توكوشيما للفن الحديث

يعد متحف توكوشيما للفن الحديث مكاًنا رائًعا للزيارة إذا كنت تحب 
الفن وترغب في معرفة المزيد عن المشهد الفني المحلي في هذا الجزء 
من البالد، حيث يحتوي المتحف على عدد من المعارض المخصصة 

الفنانين المحليين وهناك أيًضا بعض  لألعمال المعاصرة لعدد من 
المعروضات لفنانين غربيين معروفين في المشهد الفني في اليابان، 
وغالًبا ما يقال إنه أحد أفضل المتاحف الفنية الحديثة الصغيرة في 

المنطقة لذا فهو يستحق التوقف عندما تكون في المدينة.
جبل بيزان

إذا كنت ترغب في القيام برحلة ليوم واحد فيجب أن تفكر في زيارة 
جبل بيزان في ضواحي المدينة كما يشتهر هذا الجبل بأشجار الكرز 
التي يبلغ عددها أكثر من 1500 وازدهرت في فصل الربيع، ومن 
أجل الوصول إلى قمة الجبل يمكنك أن تسلك طريًقا جبلًيا يمنحك بعد 

ذلك إطالالت رائعة على المدينة، كما يمكنك بعد ذلك المشي إلى أسفل 
الجبل لالستمتاع بالمناظر الطبيعية في توكوشيما وهي رحلة مشي 

مريحة تستغرق حوالي 20 دقيقة فقط على األكثر.
قلعة توكوشيما

تقع قلعة توكوشيما بالقرب من منتزه تشو األوسع وهي مكونة من 
القلعة الزيارة إذا كنت في  متحف وحديقة كبيرة ويستحق متحف 
القلعة ومشاهدة  تاريخ  المزيد عن  المنطقة وستتمكن من معرفة 
مجموعة من التحف والمعارض التي تحكي قصتها وتعد الحديقة 
أيًضا نقطة جذب رائعة بحد ذاتها ويقال إنها تم إنشاؤها في القرن 
الذي  التقليدي  الياباني  الطراز  السادس عشر وتم تصميمه على 
يوفر لك قطعة من الهدوء في المدينة المزدحمة وستجد هنا تيارات 

مهدئة وبرك ساحرة.
مخزن الحرف اليدوية

إذا كنت تريد تذكاًرا لرحلتك إلى توكوشيما فال تنظر إلى أبعد من 
مجموعة الحرف اليدوية الموجودة في جميع أنحاء المدينة حيث يشتهر 

هذا الجزء من منطقة شيكوكو بالنيلي الذي يطبق على المنسوجات 
لصنع أنماط معقدة، وستجد متاجر تبيع أشياء مثل المالبس والقماش 

والمفروشات المنزلية كلها مصبوغة بالنيلي
ويشتهر هذا الجزء من اليابان أيًضا بفخار أوتاني ياكي وستجد مجموعة 
كاملة من المتاجر التي تبيع قطع السيراميك، كما يمكنك أيًضا شراء 
ورق مصنوع يدوًيا هنا وهو منتج مشهور آخر مصنوع في توكوشيما.

كان Awa Jorbe Yashiki هو المنزل السابق لـ Jurobe الذي كان 
محارب ساموراي مشهوًرا في األيام القديمة، ولكن اآلن تم تحويله 
إلى مسرح عرائس يعرف باسم بونراكو وهو أيًضا متحف، حيث تقام 
عروض الدمى هنا على مدار األسبوع وهذا يجعلك توقًفا رائًعا إذا كنت 

مسافًرا مع ضيوف أصغر سناً ستسحرهم الدمى الملونة.
متحف محافظة توكوشيما

يعد متحف محافظة توكوشيما أحد أفضل األماكن التي يمكن زيارتها 
في المدينة إذا كنت تريد معرفة المزيد عن تاريخ وجيولوجيا هذا الجزء 
من منطقة شيكوكو بل وسوف يأخذك المتحف إلى الوراء في الوقت 
المناسب وسوف يطلعك على كيفية بدء توكوشيما ويمكنك أيًضا تجربة 
مجموعة متنوعة من المعارض التفاعلية هنا التي من المؤكد أن يستمتع 
بها الزوار الصغار، كما أنه يقع في نفس مكان متحف توكوشيما للفن 

الحديث بحيث يمكنك زيارة كليهما في نفس الوقت.
قم بزيارة حج 88 معبد

تشتهر شيكوكو بحج 88 معبًدا والتي كما يوحي االسم عبارة عن 

سلسلة من ثمانية وثمانين معبًدا منتشرة حول الجزيرة وهي مكان للحج 
لألشخاص الذين يزورون المنطقة كل عام، كما يوجد عدد من هذه 
المعابد التي يمكنك زيارتها كجزء من رحلة ليوم واحد من توكوشيما 
 Idoji و Kan’oji و Kokubunji و Jorakuji وتشمل هذه المعابد
ويمكنك أيًضا السفر إلى Ryozenji المجاورة والتي تعد نقطة االنطالق 

الرسمية لحج المعبد.
االستمتاع بالحياة الليلية

من العدل أن نقول إن توكوشيما ليست معروفة جيًدا بشكل خاص 

بمشهد الحياة الليلية ولكن بها بعض األماكن البارزة إذا كنت تعرف 
 Ingrid’s International أين تبحث وواحدة من أشهرها تسمى
والتي يديرها مغترب فلبيني يعيش في اليابان وتشتهر بمشروباتها 
اللذيذة وليالي الكاريوكي لذلك إذا كنت ترغب في تجربة هذه التجربة 
الغنائية اليابانية المحلية فهذا يعد اختياًرا جيًدا، ولديهم أيًضا ليالي 
أخرى ذات طابع خاص على مدار األسبوع باإلضافة إلى عروض 

الموسيقى الحية.
Awa Deko Ningyo Kaikan جولة

Awa Deko Ningyo Kaikan هو متحف صغير في توكوشيما 
معروف بالدمى اإلبداعية والملونة وتم صنعه بواسطة أحد محركي 
 Awa Jurobe Yashiki Puppet الرئيسيين من مسرح  الدمى 
وهو مكان رائع للتعرف على المزيد حول كيفية صنع هذه الدمى 
واستخدامها، كما أن هناك شيء واحد يجب مالحظته ومع ذلك هو 
أن الحديث الذي ألقاه سيد الدمى هو باللغة اليابانية فقط ولكن هذا ال 
يزال مكاًنا يستحق الزيارة حتى لو كنت ال تتحدث اللغة فقط للحصول 

على لمحة عن هذه الحرف اليدوية الرائعة
طريق ويرلبول

450 متًرا مثبًتا على  طريق ويرلبول هو متنزه محيطي بمسافة 
جسر العارضة أو جسر ناروتو عبر قناة ناروتو وتوجد أربع مناطق 
استراحة على طول الطريق وأرضية منطقة االستراحة مصنوعة 
من الزجاج ولكن بالنظر إلى األسفل والذي يبلغ حوالي 45 متًرا 
من سطح البحر كما يمكنك رؤية الدوامات الشهيرة والرائعة هناك

الكورنيش  القوية نظًرا ألن هذا  الدوامات  دائًما رؤية  وال يمكنك 
وغرفة المراقبة أمام المتنزه مغطاة بالزجاج الذي يطل على كل من 
المحيط الهادئ وبحر سيتو الداخلي، كما يمكنك االسترخاء بمجرد 

النظر إلى المحيط المفتوح. 

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو
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 Les proverbes en français et arabe

رسميا.. كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر
بشكل  الكرة،  اتحاد     أعلن 
البرتغالي  التعاقد مع  رسمي، 
فنيا  كارلوس كيروش، مديًر 
لحسام  الوطني، خلًفا  للمنتخب 

البدري.
الكرة، من خالل  اتحاد  ونشر 
بياًنا رسمًيا  مركزه اإلعالمي 
مع  التعاقد  خالله  من  يؤكد 
البرتغالي كارلوس  المدرب 

كيروش.
واستقر اتحاد الكرة على تعيين 
جهاز معاون لكيروش، وضياء 
السيد مدربًا عاًما، ومحمد شوقي 
مدربا، وعصام الحضري مدربا 

لحراس المرمى.
وجدير بالذكر أن اتحاد الكرة، كان قد أعلن منذ أيام، 
بعد  منتخب مصر،  تدريب  البدري، من  إقالة حسام 

ضعف أداء المنتخب في مباراتي أنجوال والجابون، 
ضمن الجولة األولى والثانية من التصفيات اإلفريقية 

المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

مانشيستر سيتي يتصدر أغلى تشكيلة 
في اوروبا

     تصدر فريق مانشستر سيتي اإلنجليزي 
الخمس  الدوريات  قائمة أغلى تشكيلة في 
الكبرى، فيما حل بايرن ميونيخ في المرتبة 

الـ13.
فبحسب إحصاء للمركز الدولي للدراسات 
الرياضية الذي يتخذ من سويسرا مقرا له، 
 ،”CIES باسم ”  أو ما يعرف اختصارا 
فإن تشكيلة حامل لقب الدوري اإلنجليزي 
ووصيف بطل أوروبا في الموسم الماضي، 
مانشستر سيتي، يعتبر األغلى بقيمة وصلت 

لـ1,08 مليار يورو.
وحل منافسه من المدينة نفسها نادي مانشستر 
 1,02 بلغت  بقيمة  الثانية  بالمرتبة  يونايتد 
ليتخطا قطبا مدينة مانشستر  مليار يورو، 

حاجز المليار.
وجاء نادي باريس سان جيرمان الذي فرض 
نفسه قويا في سوق االنتقاالت، في المرتبة 
الثالثة، بقيمة إجمالية بلغت 939 مليون يورو.

والمثير في األمر هو خروج نادي بايرن ميونيخ 
من قائمة العشرة، ليحتل المرتبة الـ13 بقيمة 
وصلت لـ421 مليون يورو، فيما حل فريق 
لاير مدريد في المركز الرابع بقيمة وصلت 
لـ787 مليون يورو وبرشلونة في المركز 

التاسع بقيمة وصلت لـ578 مليون يورو.
وشهدت قائمة العشرة األوائل سيطرة إنجليزية 
القيمة  أندية، يذكر بأن حساب   6 بتواجد 
الشرائية يتم من خالل احتساب مبالغ رسوم 

االنتقال، والمكافآت والحوافز في العقود.

23 هدفا في 5 سنوات.. 
مروان محسن يرحل عن األهلي المصري

تعديل مسار طائرة المنتخب األلماني ألسباب تتعلق بالسالمة

فيرنانديش: فرصنا في تحقيق األلقاب تزداد 
في وجود رونالدو

المهاجم مروان محسن عن صفوف  تأكد رحيل      
األهلي المصري، خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية، 

بقرار من المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
لمراسل  األهلي  بالنادي  التخطيط  بلجنة  وذكر مصدر 
»العين الرياضية«، عن فسخ التعاقد مع مروان محسن، 
وبالتالي يحق له الرحيل ألي فريق بالمجان هذا الصيف.
و أخطرت اللجنة الالعب بفسخ التعاقد، ليحق له الرحيل 
مجانا، ويقترب محسن من االنضمام لنادي فيوتشر في 

صفقة انتقال حر.
وعقد الالعب جلسة مع الجهاز الفني ومدير الكرة يوم 
بعدم  إخطاره  الفريق، وتم خاللها  بعد مران  الخميس، 
الحاجة إلى جهوده على أن يتم عدم قيده ومنحه حرية 

االنتقال ألي ناد بالمجان.
فريق سموحة،  األهلي مع حسام حسن مهاجم  وتعاقد 
ومع تألق محمد شريف وتصدره قائمة هدافي الدوري 
الماضي، خرج مروان محسن من  الموسم  المصري 

حسابات بيتسو موسيماني.
وخاض مروان محسن 112 مباراة مع األهلى بمختلف 
البطوالت، سجل خاللها 23 هدفا وأسهم بـ10 تمريرات 

حاسمة، منذ انتقاله إلى الفريق في صيف 2016.
وتوج مروان محسن مع القلعة الحمراء بـ9 ألقاب هى 
الدورى المصري 4 مرات ودورى أبطال أفريقيا وكأس 
مصر بواقع مرتين لكل منهما، وكأس السوبر األفريقى 

والسوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم لألندية.

    قال االتحاد األلماني لكرة القدم، يوم الخميس، إنه تم 
تعديل مسار الطائرة التي تقل المنتخب األلماني العائد من 

آيسلندا بعد خوض مباراة بتصفيات كأس العالم.
إلى  المنتخب توجهت  وأكد االتحاد األلماني، أن طائرة 

اسكتلندا من أجل الخضوع لفحص يتعلق بالسالمة.
وأوضح في بيان عبر موقع »تويتر«: »رحلة عودة المنتخب 

تحول مسارها إلى إدنبرة )في اسكتلندا( من أجل إجراء 
فحص يتعلق بالسالمة على الطائرة«.

وأضاف البيان »الكل بخير ونحن ننتظر بكل صبر حتى 
إتمام المهمة بهدوء ومهنية«.

وكان المنتخب األلماني، تغلب على آيسلندا 0-4، األربعاء، 
ضمن التصفيات األوروبية المؤهلة لمونديال »قطر 2022«.

    اعتبر العب وسط مانشستر يونايتد 
البرتغالي برونو فيرنانديش أن التعاقد مع 
مواطنه كريستيانو رونالدو، سيزيد من 
احتمال فوز »الشياطين الحمر« باأللقاب 

هذا الموسم.
وتصدر خبر انتقال رونالدو من يوفنتوس 
األخبار  يونايتد، عناوين  مانشستر  إلى 
في عالم كرة القدم منذ اإلعالن عنه قبل 
أسبوعين، حيث يتطلع الجميع اآلن إلى 
ظهوره في مانشستر مرة أخرى، عندما 
تواجه كتيبة المدرب أولي جونار سولشاير، 
نيوكاسل بعد غد السبت، لحساب المرحلة 

الرابعة من الدوري اإلنجليزي.

الفوز  عقلية  أن  فيرنانديش،  ويعتقد 
لرونالدو ستزيد من فرص  األسطورية 
يونايتد في تحقيق األلقاب بمساعدة زمالئه 

الطموحين.
وأضاف: »نعلم أن الحماس سيكون مسيطرا 
للغاية، والجميع يعلم أن كريستيانو موجود 

في مانشستر«.
وأردف: »الجميع يثق في رونالدو وسعداء 
أيضا.. نحن  والالعبون  بعودته،  للغاية 
نعرف ما يمكن أن يقدمه لنا، وتركيزنا، 

مثل كريستيانو، هو الفوز«.
وأكمل فيرنانديش: »معه، نعلم أن فرصنا 

في الفوز باأللقاب قد ازدادت«.

- كل يغني على لياله
Chacun prêche pour sa paroisse

- فتح عينك تاكل ملبن
Un homme averti en vaut deux
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   لقد شّكلت معركة الماء الحلو أي الماء العذب، في 
المغرب، أو ما يُعرف بانتفاضة ماء بوفكران حدثاً 
وطنياً بارزاً في تاريخ المقاومة المغربية ضد االحتالل 
الفرنسي، يمكن أن نستحضر من خاللها أمجاداً من 
تاريخ المغرب، ونُعّرف الشباب والناشئة بمفاخر األمة 
المغربية، لتعزيز االنتماء للوطن والتأكيد على الهوية 
المجيدة، حيث  الوطنية  المغربية األصيلة والثوابت 
إن ذكرى هذا الحدث الوطني يعيد للذاكرة بطوالت 
دافعوا عن  الذين  األحرار  المغاربة  وأجدادنا  آبائنا 
هذا الوطن بالغالي والنفيس وبذلوا األرواح في سبيل 
انتزاع االستقالل وفي سبيل تحقيق الكرامة والعزة، 

ِكنَّ  ُة َولَِرُسولِِه َولِلُْمْؤِمنِيَن َولَٰ ِ الِْعزَّ قال تعالى: “َوِلَّ
اْلُمَناِفِقيَن اَل َيْعلَُموَن”.

وقد كان سالح المغاربة دوماً هو اإليمان بعدالة 
قضيتهم، ولذلك انتصر الحق أمام الباطل، في 
لوجه  وجهاً  المغاربة  خاضها  عديدة  معارك 
ما  انتفاضة  ومنها  الغاشم،  المستعمر  أمام 
اختلفت  التي  الحاسمة  المعركة  بوفكران، هذه 
عن باقي المعارك األخرى، حيث كان الدفاع 
عن منابع الماء دفاعاً عن حق الحياة من زاوية 
أخرى، وبطريقة مغايرة؛ “إنها ذكرى البطولة 
واالستشهاد، والثورة على الظلم واالضطهاد، 
ذكرى المقاومة الصامدة، من أجل استرجاع حق 

مغصوب، وماء من منابعه مسلوب”.
    اندلعت شرارة هذه االنتفاضة الشعبية بشكل 
عفوي، ينم عن وعي جماعي بضرورة التصدي 

فقد احتل األرض  للمستعمر وجعله يقف عند حده، 
بالقوة، ولكن لن نتركه يستغل ثروات هذه األرض، 
وعلى رأسها الماء الذي هو نبع الحياة، ولذلك ُعرفت 
الماء الحلو، وجعلنا من الماء كل  المعركة بمعركة 
شيء حي، فخرج المغاربة إلى الشارع في بداية شهر 
شتنبر عام 1937 وكان ذلك في منطقة مكناسة الزيتون 
هذه الجهة الغنية بثرواتها المائية والطبيعية وأراضيها 
الخصبة.. وبذلك انتقلت معارك المقاومة من الجبال 
والقرى النائية إلى المدن والحواضر الكبرى، وهذا يعني 
امتالك المقاومين المغاربة للسالح والتدريب والتنظيم، 
فضال عن تعاطف عموم المغاربة ووعيهم بضرورة 
المقاومة حتى تحقيق االنتصار، وهو ما حدث بالفعل 
في انتفاضة بوفكران حيث تراجع المستعمر وأعاد 
المياه إلى مجاريها، والقوس إلى باريها، فكانت هذه 
المعركة إنذاراً قوياً لالستعمار من لدن المغاربة بأنهم 
شعب ال يُقهر وشعٍب يصبُر ويصبُر، ولكنه عندما 
إن شعار  إال منتصراً،  يعود  فهو ال  الخروَج  يُقّرُر 
المغاربة عبر  في جهاد  الشهادة، أصيٌل  أو  الموت 
التاريخ، فهم ال يرضون بالذل والمهانة، ويفضلون 
الموت على اإلهانة، ولذلك كان لقب المغاربة الُقدامى 
األحرار وهو معنى كلمة األمازيغ، وهذه الروح العالية 

والطموح للحرية والعزة واإلباء 
والنفور من الذل والّصغار، قديمة 
جداً وتعود لفترة ما قبل اإلسالم، 
ولكن اإلسالم جاء لتقويتها، فقد 
من مكارم األخالق  وجد كثيراً 
والصفات كالكرم والعدل والنفور 
من الظلم وطلب العزة والشهامة 
والمروءة.. وهي أخالق من بقايا 
الديانات القديمة، فكان تتميم مكارم 
أخرى  بزيادة صفات  األخالق 
نبيلة كاإليثار والعفو واإلحسان 

ص النبي  إلى المسيء.. والعدل مع العدو، ولذلك لخَّ
الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم اإلسالم في األخالق: 

فقال: إنما بُعثُت ألتّمم مكارم األخالق. 
وهكذا كان المغاربة على أخالق النبالء في جمعهم 
بين صفات الميل إلى الحرية والعزة وصفات اإلسالم 

الّسمح، ومما قيل من شعر عنترة العبسي:
َكأَس  ِبالِعّزِ  َفاِسِقني  َبـل  ِبِذلٍَّة  الـَحياِة  َتـسِقني مـاَء  ال 

الَحنَظِل
 مـاُء الـَحياِة ِبـِذلٍَّة َكـَجَهنٍَّم َوَجـَهنٌَّم ِبـالِعّزِ أَطـَيُب َمنِزِل.
جعلهم  الخصال،  بهذه  المغاربة  تشبّع  أن  وال شك 
أحد،  يحكمهم  الذين ال  التاريخ  االستثناء عبر  ذلك 
بل َحكموا الَعالم في بعض الحقب التاريخية، وكان 
نفوذهم كبيراً في األندلس وإفريقيا، وظّل حضورهم 
مؤثراً لقرون طويلة، وقد كان معركة ماء بوفكران 
حدثاً ضمن أحداث كثيرة، عبّرت عن هذه القيم التي 

طبعت شخصية المغاربة.
    وبما أن المناسبة شرٌط، فإن الحديث عن انتصار 
المغاربة في معاركهم ضد المحتل، حديٌث عن أشكال 
المقاومة المغربية وكيف ناضلت جميع جهات المملكة 
في سبيل انتزاع االستقالل، وكيف خاض جميع مكونات 
المجتمع المغربي هذا النضال المستميت، السترجاع 

أن  المغاربة  أدرك  ولقد  والحرية،  الكرامة 
مادياً  ليس  حقيقيا  جهاداً  يقتضي  االنتصار 
ونفسياً  بل معنوياً  السالح  بامتالك  فحسب 
تزكية  واإلصرار، عبر  العزيمة  بامتالك 
النفس وإلزامها الطريق المستقيم وتحقيق 
الظلم  والكفاح ضد  األمن  ونشر  العدل 
والفساد، مما يمثل دفاعاً عن قيم السالم، 
إذ ليست الغاية من المعارك عموماً هي 
التخريب أو التحريق، نُصرًة لكلمة هللا 
ودفاعاً عن الحق أمام الباطل، و”كلمة 
هللا هي العليا وهللا عزيز حكيم”،  قال 
ُ َفاَل َغالَِب لَُكْم،  تعالى: “إِن َينُصْرُكُم للاَّ
ن  ّمِ َينُصُرُكم  ٱلَِّذى  َذا  َفَمن  َيْخُذْلُكْم  إِن 
ِل ٱْلُمْؤِمنُوَن”.  ِ َفْلَيَتَوكَّ َبْعِدهِۦ، َوَعلَى ٱلَّ
ولقد أيقن المغاربة بأن النصر من عند هللا، 
ولذلك اختار المغرب عبر التاريخ هذه اآلية 
تعالى: “إِْن  له، وهي قوله  الكريمة شعاراً 
التي  اآلية  وهي  َيْنُصْرُكم”،   َ للاَّ َتْنُصُروا 
المغربية،  المملكة  شعار  في  اليوم  نجدها 
لتظل خارطة طريق نحو العزة والتمكين، 
وهذا أهم مدخل من مداخل تحقيق االنتصار، 
أي التزام التقوى واإليمان باهلل، كما قال 
تعالى: “َواْلَعاِقَبُة لِلتَّْقَوٰى”، و”َوإِنَّ ُجْنَدَنا 

اْلَغالِبُوَن”. لَُهُم 
سنة  المغاربة  يملكها  التي  البسيطة  العدة  تكن  لم 
كثرة  أمام  المقاومين  من  القليل  العدد  وال   1937
جنود االحتالل الفرنسي، لم يكن ذلك ليمنع المغاربة 
وإعالن  لالحتجاج  الخروج  من  مكناس  مدينة  في 
رفض قرارات المستعمر الظالم، وقد كان المستعمر 
مسلحاً بأحدث األسلحة ومزوداً بالعدة الحربية التي 
تضمن له السيطرة التامة، ولكن إيمان المغاربة باهلل 
وإيمانهم بعدالة قضيتهم وبأن هللا ينصر المؤمنين، 
لخوض  وأكثر جرأة وشجاعًة  أكثر حماساً  جعلهم 
المعركة، فكان النصر من هللا، وكان التوفيق حليفهم، 
واندحار  الفتح  وكان  واالنتصار  البُشرى  وكانت 

ُ إاِلَّ بُْشَرٰى  االستعمار، قال تعالى: “َوَما َجَعلَُه ٱلَّ
لَُكْم، َولَِتْطَمِئنَّ ُقلُوبُُكم ِبهِۦ،  َوَما ٱلنَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعنِد 

ِ ٱْلَعِزيِز ٱْلَحِكيِم”. ٱلَّ
    تلك مداخل االنتصار في معركة ماء بوفكران، 
وغيرها من معارك المغاربة وجهادهم ضد المحتل، 
الوطني  الحدث  بهذا  نحتفل  اليوم  ونحن  ولذلك 
المغاربة، وكيف  المقاومين  ونستحضر بطوالت 
تشبثهم  بفضل  والفساد  الظلم  محاربة  في  نجحوا 
باألخالق الفاضلة، ندرك يقيناً أن النصر قادم ولو 
تأخر، وبعد مرور أزيد من ثمانين سنة على انتفاضة 
ماء بوفكران، تستمر انتفاضة 

المغاربة ضد التخلف والجهل 
قيادة  تحت  الكبرى  اإلصالح  معركة  في  والفساد، 
أمير  المغرب  في  والتشييد  والبناء  التنمية  راعي 
المؤمنين محمد السادس نصره هللا، من خالل أوراش 
التنمية المفتوحة التي دشنها الملك حفظه هللا، وكان 
آخرها النموذج التنموي الجديد، واليوم يحّقق بلدنا 
المغرب انتصارات جديدة في معركة الوحدة الترابية 
وفي  كورونا،  وباء  محاربة  معركة  وفي  للمملكة 
معركة تثبيت االستقرار وصيانة المكتسبات، تمهيداً 
لالنتقال من دولة نامية إلى دولة متقّدمة، تملك كل 

مداخل االنتصار. 

ذكريات ذكريات من 
الثالث( )اجلزء   عقد قراني 

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  تقّدمْت كثيراً عالقتي بميشا وبدأُت 
أُكثِّف زياراتي المسائيّة لمنزلهم. 
كنُت أجلُس على الكنبة المقابلة لها 
من ناحية الزاوية ونتساير بصوٍت 
منخفض. ال أعرُف من أين كنّا نجد 
كّل تلك األحاديث التي تجعلنا ال نمّل 
من التسامر والسهر. كانت والدتها 
تعتلي الكنبة الطويلة القريبة من جهاز 
التلفزيون وتمّد رجليها عليها لمتابعة 
المسلسالت المعروضة! ال بّد أنها 
كانت تزاوُل مهمة مراقبتنا وذلك 
العرض  ينتهي  كان يستمر حتى 
التلفزيوني فيتمالكها النعاس وتضطر 

للخلود إلى سريرها!
في بداية زياراتي المسائية لهم كنُت 
أصدُف شاباً أو أكثر يؤّدون زيارة 
لهم. شبّهُت هؤالء آنئٍذ بالذباب الذي 
قطعة حلوى  رائحة  يشتّم  ان  ما 
حتى يحوم حولها! ال بّد أن والدة 
ميشأ تفاجأْت بأن البيت أصبح يعّج 
بالزّوار بعد أن كان عددهم نادراً 
بدأ عدد  الوقت،  فيما مضى! مع 
هؤالء يخّف بعد ان لمسوا ان ميشا 
لم تكن تبادلهم ابتسامتها الترحيبيّة!

نظراً للقيود الموجودة على المطاعم 
وقتئٍذ، لم يكن من السهل ارتيادها 
برفقة فتاة! لذا كنا نفّضل الذهاب 
بالسيارة لزيارة إحدى أختيها أو منزل 
أحد األقارب! من أجمل الذكريات 
أننا كنا نسلُك شارع الجسور، والذي 
كان يحوي على ما ال يقل عن ثالثة 
عشر جسراً، ونستمع عبر تسجيل 
“الكارتريدج” إلى أغنية  “ليلَة ليلَة 
ليلَة يا ليلَة” مسجلة من حفٍل لمحمد 
عبده! كنا في قمة السعادة ونحن 

نرّدد الكلمات مع األغنية!
واظَبْت الجارة على إظهار وجهها 
كلّما َرَصدْت وجودي في زيارة 
لميشا. لم تكن تمكُث أكثر من دقائق 
معدودة. كّل هّمها هو تعبئة مخزونها 
بآخر المستجدات، وأدّق التفاصيل 
التي تريد ان تعرفها قبل غيرها! 
وكانت تُنّظم في منزلها من آٍن آلخر 
جلسات للعب ورق الشدة وتدعوني 

ألكون بين المعازيم!
في إحدى األمسيات، وبينما كنُت 
جالًسا بالقرب من ميشا في الصالون، 
رنّت الجارة جرس الباب. فتَحْت لها 
والدة ميشا واستقبلتها. دخلْت وألقت 
التحية على الجميع ثم وقفت كالعادة 
في محيط باب المدخل. أخذت تْهُمُز 
بحّق زوجة ابن عّمي، وتسرُد أخباراً 

مسيئة لها! قاطعتها قائاًل: “ال أسمُح 
لك ان تتكلّمي بهكذا كالم عن سيدة 
أكنُّ لها كل احترام!” تفاجأْت بردة 
كانت  الكالم.  توّقفْت عن  فعلي. 
األسفل  الى  ممدودتين  ذراعاها 
حنْت   .٨ رقم  شكل  على  وهما 
رأسها قليال نحو اليسار ونظُرها 
متجٌه نحو األرض أمامها! وإذ بها 
تدور بجسمها وتفتح الباب وتخرج 

دون أن تتلّفظ بكلمة!
مّرت قرابة العشر دقائق كنت ما 
زلت خاللها متعّجباً مما حدث، وإذ 
بنا نسمع طرق الباب مجّدداً! فتحت 
والدة ميشا الباب لتجد الجارة تدفع 
الدرفة وتدخل وهي تُزْمجُر وتتوّعد 
وتحّرُك ذراعيها على شكل مقص 
صعوداً ونزوالً محدقًة بعينيها نحوي 
وتحاول الوصول إلّي لالقتصاص 
تكلمني  “كيف  ترّدد:  مني وهي 
بهذه الطريقة؟ انت ال تعرْف من 
أكون! لم يُخلْق بعد الذي يكلّمني 
بهذا األسلوب! لن أَدعَك تعود إلى 
هنا!” وكانت والدة ميشا تحاول 
إبعادها عني بكل قواها، بينما هي 
مصّرة على ان تطالني بيديها! لم 
أحّرك ساكناً، ومضت دقائق والجارة 
تلعُن وتشتُم حتى جاء زوجها وساعد 

بإخراجها!
تعّكرت األجواء بعد ذاك المساء! 
تجاه ماحدث!  بامتعاض  شعرُت 
كانت والدة ميشا تربطها صداقة 
طويلة األمد بتلك المرأة وتعتبرها 

بمثابة أخت صغيرة لها!
أما ميشا فكان موقفها صعباً! كانت 
تريدني ولم يكن بإمكانها معاداة الجارة 
التي تربطها بوالدتها صداقة كبيرة!

امتنعُت عن زيارتهم لبعض الوقت 
وكنت اتحادث مع ميشا بواسطة 
الهاتف. قررت الذهاب الى لبنان 
لزيارة والدّي وتمضية أسبوعين 

او ثالثة!
وإذ لم تكن والدتي على علم بعالقتي 
مع ميشا، وكانت تتهيّأ لتعّرفني على 
فتاة على ذوقها، غادرُت الرياض 

باتجاه لبنان !
أرافق  بدأُت  ما ان وصلُت حتى 
والدتي بزيارات متنوعة! وبالفعل 

تعرفت على عدة فتيات!
الرياض  الى  إاّل ان خبراً سبقني 

مفاده أني خطبت فتاة من لبنان!

والتتمة في الجزء الرابع…

Vendredi 10 septembre 2021
الجمعة 10 سبتمبر  2021

من هو طومان باي ؟.. وأحداث حصلت اثناء حكمه
 طومان باي آخر سالطين المماليك في مصر األشرف 
أبو النصر طومان باي )حكم 25 رجب 922 هـ –  الموافق 
الموافق  هـ   923 األول  ربيع   1516-21 أغسطس   24
15  إبريل 1517(، وهو السلطان الوحيد الذي ٌشنق على 
باب زويلة وقد تولى حكم مصر بعد مقتل عمه الغوري 
1516م وقد عينه عمه  922 هـ  دابق  ة مرج  في موقع 

أّن يخوض المعركة.  نائًبا قبل 
وتّم توليه المنصب في 14 رمضان 922هـ  ولم يتّم إتمام 
كافة مراسيم توليه حكم البالد المعتادة نظًرا للخوف من 
تزيين  فتّم  البالد،  تنتظره  كانت  الذي  العثمانيين  خطر 
القاهرة وسار بين الناس بموكب ومعه األمراء  شوارع 

العباسي. الخليفة  الدولة ومندوب  وكبار رجال 
ولقد تقلد طومان باي حكم البالد وهي في أسوأ أوضاعها 
بسبب ما قام به من سبقه من حكام المماليك لمصر الذي 
أدى إلى سوء األحوال االقتصادية للبالد حيُث انتشرت 
المعيشية  األحوال  وساءت  والظلم  النهب  وكثر  السرقة 
مشارف حرب  على  البالد  كون  إلى  باإلضافة  للشعب، 
مع العثمانيين عندما قام سليم األول بإرسال تهديد برغبته 

البالد. السيطرة على  في 
922هـ( معركة الريدانية )-29 من ذي الحجة 

بعد موقعة غزة أرسل السلطان سليم األول وفد إلى طومان 
15 شخًصا برسالة نصت على ما يلي: باي مكون من 

من مقامه السعيد إلى األمير طومان باي، أما بعد، فإن 
هللا قد أوحى إلى بأن أملك البالد شرقا وغربا كما ملكها 
اإلسكندر ذو القرنين. إنك مملوك تباع وتشترى وال تصلح 
لك والية، وانا ملك بن ملك إلى عشرين جدا، وقد توليت 
الملك بعهد من الخليفة والقضاة… وإن أردت أن تنجو 
من سطوة بأسنا فاضرب السكة في مصر باسمنا وكذلك 
إلى مصر،  نائبنا بمصر، ولك من غزة  الخطبة وتكون 
لم تدخل تحت طاعتنا،  الفرات. وإن  إلى  الشام  ولنا من 
أدخل إلى مصر وأقتل جميع من بها من الجراكسة حتى 
أشق بطون الحوامل وأقتل األجنة التي في بطونهن من 

الجراكسة.
الوقت  ذلك  في  البالد  عليها  كانت  التي  األوضاع  أدت 
دابق  مرج  معركة  من  الجيش  بعد خروج  أيًضا  وكذلك 
التي أثرت بصورة كبيرة على حالة الجيش في ذلك الوقت 
المالي  التمويل  إلى ضعف  باإلضافة  التسليح، هذا  وقوة 
في البالد حيُث قام الغوري بإيداع كافة أموال البالد في 

بناء قلعة حلب التي استولى عليها سليم األول أيضاً.
الرسالة  نص  في  جاء  ما  على  باي  طومان  وافق  وقد 
حقًنا للدماء، ولكن عارضة الرأي األمير عالن الدودار 
الكبير وقتل وفد السلطان سليم وأعلن عزمة على مقالته 

أو  وأرزاقنا  وحريمنا  بالدنا  نقاتل عن  أن  “رأيي  وقال 
أن نقتل عن آخرنا“.

فأمر  الجيش  وإعداد  بتجهيز  باي  السلطان طومان  وبدأ 
بصنع البنادق والمكاحل وقام بعمل تدريب قاسي للجنود 
الجيش  وأصبح  لقذائفهم(  ترتجُّ  كانت  القاهرة  أن  )حتى 
الريدانية   العثمانيين وكانت معركة  لمقابلة  استعداد  على 
وأطلق عليها هذا االسم نسبة إلى موقع المعركة في مكان 
اسم الريدانية بجوار القاهرة في منطقة المطرية التي تقع 

خارج أسوار القاهرة من اتجاه باب النصر.
والسلطان  الجيش  بخيانة  الغزالي  بردي  جان  قام  وقدم 
طومان باي واقتراح أّن يتّم إخفاء المدافع بالرمال حرًصا 
على أال يراها جواسيس العثمانيين، وذهب وأخبر السلطان 

المدافع. بأماكن  سليم األول 
بتقسيم  قام  األول  سليم  الغزالي  به  أخبر  ما  على  وبناًءا 
تهاجم جيش طومان  فرقة  أول  فرق،  ثالث  إلى  الجيش 
تدخل من تحت  الثانية  والفرقة  الريدانية  باي من مدخل 
أّما  والخلف،  اليمين  جهتي  من  المقطم  األحمر  الجبل 
بها  وأحاط  بوالق  ناحية  من  دخلت مصر  الثالثة  الفرقة 

الشمال. من جهة 
بعدها َعلم السلطان طومان باي بخيانة الغزالي ولم يُخبر 
وذهب  القتال،  وإضعاف روح  الفتنة  من  الجيش خوفها 
طومان باي ومعه كاًل من األمير عالن واألمير كرتباي 
للدخول وسط صفوف الجيش العثماني قاصدين السلطان 
سليم األول، وانتهت المعركة بخسارة جيش المماليك ولكن 
الخسائر الحقت الطرفين، وكانت بداية دخول العثمانيين 
القاهرة  في يوم الجمعة 30 من ذي الحجة سنة 922 هـ 

1517م. 23 يناير  الموافق 
إال  شيًئا  يتركوا  فلم  والسرقة  للنهب  القاهرة  وتعرضت 
استولوا عليه من خيل وبغال وأقمشة وقام المماليك بالتنكر 
العثمانيين كانوا  الفقراء ألن  الفالحين ومالبس  لبس  في 
يقتلوا أي جنود من المماليك، ودخل سليم األول في موكب 
حافل وفي يوم اإلثنين 3 من محرم سنة 923 هـ القاهرة، 
وقد ُفرشت األرض بالحرير ليسير عليها في موكب كبير 
مكان  كل  في  الحمراء  الرايات  تعليق  وتّم  فرسه،  على 
وتّم نثر العطور في الجو، وقام بإلقاء خطبة الجمعة في 

اليوم التالي من فوق المنابر أول مرة.
الصليبية موقعة 

قام طومان باي بجمع نحو ما يقرب من سبعة آالف فارس 
 5 ليلة األربعاء  العثمانيين في  بينه وبين  وقامت معركة 
بمهاجمة  وقاموا  م   1517 يناير   28  – هـ   923 محرم 
المعركة  واستمرت  الريدانية  في  العثمانيين  مخيمات 
بقطع  المماليك  وقام  الثاني  اليوم  مغرب  إلى  الفجر  من 

رأس من يظفرون به من العثمانيين وإحضار رأسه إلى 
طومان باي.

إلى  بوالق  منطقة  من  الخميس  يوم  القتال  حّدة  واشتد 
الصليبية  حي  إلى  باي  طومان  ولجأ  الناصرية،  منطقة 
للمقاومة،  باتخاذ مسجد شيخون مركًزا  به وقام  ليحتمي 
الصليبية  كاًل من رأس  في  التحصينات  كافة  بعمل  وقام 
وقناطر السبع وجامع ابن طولون ورأس الرملية وقاموا 
العثمانيين  من  الشرسة  المقاومة  بعد  الخنادق،  بحفر 
اضطر طومان باي االنسحاب إلى بركة الحبش وانتقال 

النيل. بالجيزة عبر  الغربية  الضفة  إلى 
أطفيح موقعة 

ألفين  باي بجمع نحو ما يقرب من  السلطان طومان  قام 
من الفرسان ومع 7 ألف من العربات لمواجهة العثمانيين 
بين  كبيرة  معركة  ونشأت  أطفيح  من  بالقرب  بمنطقة 
في  باي   طومان  بقيادة  المماليك  جيش  و  العثمانيين 
جنوب الجيزة، وقد استطاع شادي بك  خالل المعركة من 
النيل، وقام شادي  االستيالء على مراكب العثمانيين في 
جميع  وقاتلوا  باي  مع طومان  العثمانيين  بمحاصرة  بك 
أغا  إياس  االنكشارية  قائد  إال  منهم  يبق  ولم  العثمانيين 

وأبو حمزة أحد األمراء الذين خانوا المماليك
الجيزة موقعة 

من  ألفين  نحو  ومعه  العثمانيين  بك  شادي  األمير  قابل 
بهزيمتهم  وقاموا  العثمانيين  بمهاجمة  والعربان  الفرسان 
إلى غضب  أدى  مما  العثمانيين،  كبر عدد جيش  أّن  مع 
من  أقاسي  أن  أظن  كنت  )ما  وقتها  وقال  سليم  السلطان 
إني  قول  كنت  وال  هذا،  يومي  في  قاسيت  ما  مثل  أحد 
التي هي خيار قومي  فارس وراجل  العشرة آالف  بهذه 
)يقصد  األعور  هذا  ألفى  ألفا  من عشرين  أكثر  ويتبعها 
شادي بك( الذي هو في أقل من خمسمائة فارس ما لقيت 

أكثر عسكري( منه ويفني 
موقعة وردان

قام السلطان سليم األول بتقسيم جيش العثمانيين إلى أربع 
الفرقة  أما  األولي،  الفرقة  قيادة  األول  تولي سليم  فرق، 
الثانية فكانت بقيادة الغزالي، والفرقة الثالثة بقيادة يونس 
باشا، وتولي إياس باشا قائد االنكشارية قيادة الفرقة الرابعة 
ومعاونيهم عربان الغزالية، وقاموا بمحاصرة ومهاجمة 

طومان باي من كافة الجهات فهزموا الجراكسة.
وابن عمه  بن مرعي  إلى حسن  باي  بعدها طومان  لجأ 
الذين أقسموا له على الوالء ولكن قام حسن بخيانته ودل 
عليه للسلطان سليم األول وتّم القبض عليه، وحملوه الجنود 

إلى معسكر السلطان سليم األول في إمبابة.

أدب وثقافة

بقلم: سناء سراج

حكاية غنوة .. 

اى دمعة حزن 
ال.. ال.. 

حياة  المستجد  كورونا  فيروس  قلب      
الناس العادية، رأسا على عقب، منذ ظهوره، 
أواخر 2019، حتى بات بعض الناس يقولون، 
بسخرية، إن المطلوب هو إيجاد مكان أنسب 
للعيش في مكان آخر، لكن عالما أميركيا نبه، 
مؤخرا، إلى أن الفيروسات قد ال تكون حكرا 

على كوكب األرض.
وبحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن 
عالم الفلك والباحث بجامعة أريزونا، بول ديفيس، 

رجح أن تكون الفيروسات موجودة في أماكن 
أخرى من الكون، في حال كانت ثمة حياة.

وراء  “ما  المسمى  المركز  مدير  وأوضح 
المفاهيم األساسية في العلم”، أن إمكانية وجود 
حياة جراثيم،  بين  تتراوح  كائنات فضائية 
تبعث  متقدمة ربما  إلى حضارات  وصوال 

إلينا بإشارات.
ميكروبات  نظرية وجود  يدعم  دفيس  لكن 
وعناصر مجهرية صغيرة، وهي قد تكون 

ضرورية من أجل دعم الحياة بشكل عام.
تشكل جزًءا مهما  الفيروسات  أن  وأوضح 
من شبكة الحياة، وبالتالي فإن وجود “حياة 
ميكروبية” على كوكب آخر، يدفع إلى االعتقاد 
بأن هناك قاعدة يمكن االعتماد عليها ألجل 

تحصيل معلومات جينية.
ويصف دفيس، الفيروسات بـ”العناصر الجينية 
المتنقلة”، ال سيما أن دراسات سابقة أوردت 
الفيروسات  التي خرجت من  المواد  بعض 

صارت موجودة في جينوم اإلنسان والحيوان.
وانتقلت هذه المواد من الفيروسات إلى جينوم 
اإلنسان عن طريق عملية تعرف بـ”التحويل 

األفقي للجينات”.
على  فضائية  كائنات  وجدت  حال  في  أما 
الباحث  بحسب  المرجح  فإن  آخر،  كوكب 
هو أن تكون تلك الحياة مختلفة عما هو قائم 

على األرض.
ويرى دفيس أنه ليس ثمة ما يدفع إلى القلق، 

إزاء احتمال وجود فيروسات خطيرة خارج 
كوكب األرض، ألن الفيروس يشكل خطرا 
على األجسام األكثر تأقلما معه، في حين أننا 

بعيدون عنها.
قالت  بعدما  التوقعات،  وجرى إصدار هذه 
ربما  الباحثين  إن  مؤخرا،  فلكية،  دراسة 
يرصدون مؤشرات على وجود الحياة خارج 
األرض، في غضون عامين أو ثالثة أعوام، 

نظرا إلى تغيير عدد من المعايير البحثية.

سيدة  أي  مثل  )ملك(  كانت      
تعيش حياة طبيعة مختلطة بين هدوء 
وعاصفة بين حب وأحيانا كره بين 
مناقشات حادة وساعات صفا وود، 
ذاك وذاك  بين  األيام  بها  وتمضي 

وتستمر الحياة هكذا.
مع  خرجت  األيام  من  يوم  وفي   
زوجها)مروان( لزيارة اخو زوجها 
وركبت معه السيارة  وهي تحمل ابنتها 
)حبيبة( وهي تحتضنها بل وتتشبث 
بها حيث أنها عاشقة للبنات وخاصة 

أنها ابنتها الوحيدة.
مؤشر  أدار زوجها  الطريق  وفي 
الكاسيت  وجاء عبر األثير صوت 
المتدفق بالحب  النبع الصافي  يشبه 
وأيضا الحزن أنه صوت العندليب الذي 
تعشقه.. ملك .. بل أنها  متيمه به منذ 
سنوات ، جاء صوته وكأنه يراها من 
العالم اآلخر وكأنه يشعر بها وبنبض 
قلبها المتعرج في صدرها ، وإذ بها 
تنساب الدموع من عينيها مع كلمات 
مست قلبها ، ولمست وجعها ، كلمات 
أغنية أي دمعة حزن ال أي جرح في 

قلب ال أي لحظة حيرة ال ال .
ويا حزناه لقد ضغطت كلمات األغنية 
الذي  العندليب  وصوت  ونغماتها 
يسرى يخترق القلوب بال استئذان 
 ، الغائر  الجرح  ، على  األلم  علي 
وبكت معه بكاًء دامي ألهب وجنتيها 
علي  دموعها  حبات  قطت  وتسا
أرسل  القدر  ، وكأن  قلبها  جدران 
إليها من يواسيها ويربت على رفات 

قلبها الجريح .
 وحاول مروان زوجها سبب حزنها 
روعها   من  يهدئ  أن  وجراحها 
انه  يدرى  ، وهو ال  ويخفف عنها 

سبب عذابات قلبها .
ولم تجد غير أنامل صغيرتها حبيبة  
تمتد لتمسح دموعها ، وأغرقت عين.. 
حبيبة.. الجميلة  بالدموع حزنا على 
أمها ، فاحتضنتها.. ملك.. وبكيا سويا.
وظلت تواسيها وبدأت ملك تتمالك 
نفسها قليال وقبلت يدي حبيبة ، وعادت 
بالذاكرة ونظرت لمن يواسيها وكيف 
ال يدرك انه سبب جراحها وآالمها 
وانهيار دموعها ، لقد غدر وخان وباع 
الحب الكبير وترك مكانه جرح كبير 
ال يندمل أبدا حتى لو كانت خيانته انه 
أحب أو تعلق أو فكر في واحدة أخرى 

غير حبيبة عمره .

وملك  ال تستطيع أن تستوعب ما 
الشرخ  ترميم  تستطيع  وال  حدث 
العميق الذي تركه في قلبها وحياتها 

وكان سبب انهيار دموعها .
وهي بجواره في السيارة ، أرادت أن 
تختبره، حيث من عدة أيام سابقة ، 
قامت بشراء خط تليفون ورقم جديد 
له عدة رسائل  يعرفه وأرسلت  ال 
من هذا الرقم وحاولت أن تفهمه أنها 
معجبة به وتحبه وال تستطيع التحدث 
إليه ألنها أجرت عملية جراحية وال 

تستطيع الكالم لذا تراسله  . 
وخبأت الهاتف في يدها األخرى وهي 
معه في السيارة، وقامت باالتصال 
به وهو بجوارها ،  وكانت تداري 
األربع  ذات  حبيبة  بأبنتها  الهاتف 

أعوام وهي تحملها . 
ورن هاتفه ونظر للهاتف ولم  يرد ، 

فسألته ملك مين ؟  
قال لها ال .. دا رقم غريب ، ومرت 
فترة وأخذت موبيل مروان زوجها  
بحجة إجراء مكالمة الن رصيدها 
خلص ونظرت علي رقمها الجديد 
الذي ال يعرفه  فوجدته مسجلة باسم، 

أ / غريب .. 
وهنا كانت الطعنة الخفية بالنسبة لها ، 
مجرد اهتمامك واحتفاظه بالرقم الذي 
يرسل له رسائل الحب والعشق هذا 
بمثابة خيانة ، خيانة للروح ،خيانة 
للذات ، فبكت وبكت بدموع غزيرة 
حتى جاء صوت العندليب يواسيها.. 
 أي دمعة حزن ال أي جرح في قلب 
ال.. أي لحظة حيرة ال.. وهذه كانت 

حكاية غنوة. 
وأترككم مع رائعة أي دمعة حزن ال 
ال ..أي جرح في قلب ال ال ..  ليستعيد 
كل إنسان ذكرياته مع حكاية غنوة . 

دمعة حزن ال
أي دمعة حزن ال ال 

أي جرح في قلب ال ال 
أي لحظة حيرة ال ال 
حتى نار الغيرة ال ال 
عايشين سنين أحالم

دايبين  فى أحلى كالم
ال عرفنا لحظة ندم

وال خوف وال خوف من األيام
قلبي دق دق دق

قلت مين على البيبان دق
قال لي إفتح دا الزمان

قلت له يا قلبي أل

معركة الماء الحلو في المغرب: ملحمة محو المحتل 

عالم أميركي يطلق تنبيها.. فيروسات »محتملة« خارج الكوكب



Le gouvernement Legault a confirmé mardi 
que le passeport vaccinal serait obligatoire 
pour les proches aidants et les visiteurs 

des établissements du réseau de la santé.
La mesure sera mise en place dès le 15 octobre 
dans les hôpitaux et les CHSLD du Québec, 
entre autres.
Cette annonce a eu lieu dans le cadre du point 
de presse du premier ministre François Legault, 
du ministre de la Santé et des Services sociaux 
Christian Dubé et du directeur de la santé 
publique Horacio Arruda.
Christian Dubé a d’ailleurs annoncé que la vac-
cination devait obligatoire pour tous les interve-
nants du milieu de la santé à la mi-octobre et que 
les récalcitrants seront suspendus sans solde.
«On ne peut pas accepter qu’il y ait des travailleurs 
qui mettent des personnes vulnérables à risque», 
a-t-il plaidé.
Par courriel, le ministère de la Santé et des Services 

sociaux indique que les détails relativement à la vac-
cination des proches aidants et des visiteurs seront 
dévoilés prochainement dans un décret.
Le ministère pourrait également prévoir des excep-
tions à la mesure en ce a trait aux raisons humani-
taires et les enfants hospitalisés, ajoute-t-on.

Le chef  du Parti conservateur du 
Canada, Erin O’Toole, assure qu’un 
futur ministre de la Santé dans un 

gouvernement conservateur aura l’obli-
gation d’être vacciné contre la COVID-19 
pour être en poste.
M. O’Toole n’avait pas encore clarifié 
sa position à ce sujet, d’autant plus qu’il 
n’oblige pas ses candidats dans chaque cir-
conscription à se faire vacciner.
Il était en point de presse mardi matin, à 
Ottawa, au sujet des tarifs d’Internet et 
de téléphonie cellulaire. Un journaliste de 
CBC lui a demandé de clarifier sa position 
sur la vaccination obligatoire au sein de son 
futur cabinet, s’il devient premier ministre.
On vous a déjà posé cette question, mais 
j’aimerais une réponse claire aujourd’hui. Vous enga-
gez-vous à ce qu’un ministre de la Santé soit pleine-
ment vacciné?, a demandé le journaliste.
Oui , a répondu d’emblée M. O’Toole, en anglais. 
Et c’est ce que M. Trudeau semble oublier. J’ai été 
en faveur de la vaccination depuis plus d’un an. C’est 
pourquoi ma femme et moi, après avoir eu la COVID-
19, avons rendu public notre processus de vaccina-
tion dans une vidéo. M. Trudeau avait salué cela, à 
l’époque, a-t-il poursuivi.
Erin O’Toole accuse son adversaire libéral de créer la 
confusion et d’exploiter la question de la vaccination à 
son avantage simplement pour se faire réélire.
Or, la semaine dernière, en entrevue à Radio-Canada , 
M. O’Toole n’avait pas donné de réponse claire à cette 
même question.

Je vais toujours respecter les décisions personnelles 
sur la santé. Et c’est possible d’avoir une approche 
avec les tests de dépistages quotidiens, les masques et 
les mesures sanitaires pour les personnes non vacci-
nées, avait plutôt offert M. O’Toole comme réponse.
Tous nos candidats et candidates doivent utiliser 
les vaccins ou un test de dépistage quotidien. C’est 
important. Et j’encourage les vaccinations. C’est très 
important en pleine pandémie d’avoir une approche en 
collaboration, avait-il poursuivi.
Les libéraux de Justin Trudeau ont maintes fois cri-
tiqué le refus de M. O’Toole  d’obliger tous les candi-
dats conservateurs d’être vaccinés.
Justin Trudeau appuie quant à lui la vaccination 
obligatoire des fonctionnaires fédéraux, ce que M. 
O’Toole refuse d’appuyer.

Investissement en transport en 
commun, la lutte contre les armes et 
la sécurité des candidats; découvrez 

tout ce qui s’est déroulé lors de la 24e 
journée de la campagne.
Les libéraux ont mis sur la table de 
nouvelles mesures dans leur approche 
pour contrer la crise du logement, s’en-
gageant mardi à apporter un meilleur 
soutien aux locataires en mettant fin 
aux rénovictions et en dissuadant les 
hausses de loyer.
Le chef  libéral Justin Trudeau en 
campagne pour un troisième mandat 
a essuyé lundi des jets de cailloux lors 
d’un déplacement électoral de la part 
d’une foule de manifestants opposés aux 
mesures sanitaires.
Une enquête a été ouverte mardi 
après-midi par la police de London, en 
Ontario, après que le chef  libéral a été 
la cible de pierres lancées lors de son 
déplacement de campagne de la veille.
Les conservateurs ont proposé de per-
mettre aux entreprises de télécommu-
nication internationales de fournir des 
services de cellulaire et d’Internet au 
Canada, sous certaines conditions.
Le chef  bloquiste s’est indigné mardi 
matin de la demande formulée par la 
Commission scolaire English-Mon-
tréal, qui souhaite qu’Ottawa renvoie le 
projet de loi 96 sur la langue française 
devant la Cour suprême du Canada.
Engagement phare des néodémocrates, 
le chef  du parti a continué de dévoiler 
mardi son plan pour agir contre les 
changements climatiques en proposant 
d’augmenter les investissements dans 
les transports en commun.
Le parti de Maxime Bernier connaît 
une progression dans les intentions de 
vote en Ontario, mais accuse une légère 

baisse au 
Québec 
selon un 
récent son-
dage EKOS 
Research.
Les maires 
des cinq 
plus grandes 
villes de la 
province, 
dont Mon-
tréal et 
Québec, ont 
uni leur voix 
pour récla-
mer que le 
prochain 
gouverne-
ment fédéral 
s’engage fermement à lutter contre le 
trafic d’armes à feu.
Les chefs des quatre principaux partis 
fédéraux se sont dit prêts à travailler en 
collaboration avec les provinces et les 
municipalités sur la question des armes 
à feu en réponse à la demande formu-
lée mardi matin par les maires des cinq 
plus grandes villes du Québec.
L’administration de Valérie Plante, 
mairesse de Montréal, craint une dérive 
à l’américaine quant aux armes de 
poing et d’assaut.
Des citoyens et la Coalition des citoyens 
et organismes engagés pour la sécurité 
ferroviaire ont exigé plus de transpa-
rence à Ottawa au sujet du projet de 
construction de voie de contournement 
ferroviaire à Lac-Mégantic, en Estrie.
L’Union des producteurs agricoles 
(UPA) souhaite que le prochain gou-
vernement s’engage à favoriser la 
compétitivité des entreprises agricoles 

canadiennes et à promouvoir des rela-
tions commerciales internationales 
«porteuses et équitables».
Le premier ministre québécois a jugé 
«inacceptable» le fait que des livres 
ont été retirés et brûlés dans des écoles 
ontariennes car ils présentaient des pré-
jugés sur les Premières Nations, tandis 
que les chefs des partis à Ottawa sont 
restés plus nuancés sur leur position.
Depuis le début de sa campagne, Justin 
Trudeau doit composer avec des mani-
festants agressifs qui l’insultent copieu-
sement. Hier, des cailloux ont même été 
lancés en sa direction. Mario Dumont 
est ulcéré. 
Les équipes de sécurité des différents 
candidats politique ont de plus en 
plus de travail à faire pour étouffer les 
menaces durant cette campagne élec-
torale. Depuis quelques jours, Justin 
Trudeau est la cible de plusieurs débor-
dements et les agents de sécurité sont 
plus nombreux près de lui.

Le ministre de la Santé, Christian 
Dubé, ne craint pas les bris de 
service dans les hôpitaux «pour 

le moment», mais admet que «la situa-
tion est préoccupante à Montréal». 
Questionné sur la possibilité d’un bris 
de service en raison de la hausse des 
cas de COVID-19, le ministre affirme 
suivre la situation de très près. 
«La situation est préoccupante à Mon-
tréal, dans le Grand Montréal, mais pas 
dans le reste du Québec, alors c’est pour 
ça qu’on va suivre la situation», déclare-
t-il en entrevue à TVA Nouvelles. 
M. Dubé s’inquiète davantage que les 
hôpitaux soient obligés de recommen-
cer à faire du délestage. 
«Ma grande crainte, c’est sur la ques-

tion d’être obligé de 
faire du délestage 
plutôt que du bris 
de service. Il y en a 
assez eu», dit-il. 
Le ministre de la 
Santé souhaite que 
les personnes qui 
ne sont pas vacci-
nées comprennent 
les conséquences 
de leur refus sur la 
population géné-
rale, qu’elle soit 
vaccinée ou non.
«Les vaccinés on 
va les protéger, mais il faut que les 
non-vaccinés comprennent qu’on est 

en train de sacrifier des gens en déles-
tage et ça, il ne faut pas que ça arrive», 
affirme-t-il. 

Le gouverne-
ment Legault 
n’a pas l’inten-

tion d’envoyer une 
consigne aux centres 
de services scolaires 
leur interdisant de 
mettre des livres à 
l’index. 
Près de 5000 
ouvrages jeunesse 
contenant des propos 
stéréotypés à l’en-
contre des commu-
nautés autochtones 
ont été retirés des 
bibliothèques d’écoles fran-
cophones du Conseil scolaire 
catholique Providence, en 
Ontario. Certaines œuvres 
ont été brûlées ou enterrées, 
a rapporté Radio-Canada.  
Le ministre responsable des 
Affaires autochtones, Ian 
Lafrenière, a fait une sortie 
en règle mercredi contre 
cette décision.  
«Je trouve que c’est une 
pente qui est glissante quand 
on décide ce qui est accep-
table, ce qui ne l’est pas. On 
comprend tous que les réfé-
rences dans ces ouvrages 
sont du passé, on comprend 
tous que ce n’est pas la façon 
dont on parle aujourd’hui, 
mais je crois qu’au contraire, 
il faut l’utiliser pour faire de 
l’éducation, pour montrer à 
nos enfants ce qui a déjà été 

une réalité, pour s’assurer de 
ne pas la reproduire», a-t-il 
plaidé, à l’entrée de la réunion 
des députés caquistes précé-
dant la rentrée parlementaire 
à l’Assemblée nationale.  
M. Lafrenière ne croit pas 
que ce genre de situation 
pourrait se produire au 
Québec. Son gouvernement 
n’a d’ailleurs pas l’intention 
d’intervenir auprès du réseau 
de l’Éducation pour prévenir 
de tels gestes.  
« Nous n’enverrons pas 
une directive pour rappe-
ler une évidence. Non, il 
n’est pas question de brûler 
des livres au Québec. Nous 
avons pleinement confiance 
au jugement des acteurs 
de l’Éducation. », a fait 
savoir mercredi le cabinet 
du ministre Jean-François 
Roberge.   
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Passeport vaccinal obligatoire pour les visiteurs 
en milieu hospitalier

Un futur ministre de la Santé conservateur devra 
être vacciné, dit O’Toole

Ce qu’il faut retenir du 24e jour de campagne

Possible bris de service : «la situation est 
préoccupante à Montréal»

Livres brûlés en Ontario: Québec n’enverra pas de 
directive à son réseau de l’Éducation
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Appel à la Jeunesse

Des journées changeantes
Des personnes tremblantes
Un climat médiocre
Une société souffrante

Par l’État économique et financière
Par la corruption généralement sorcière
Des responsables inconscients et incompréhensibles
Cherchent uniquement enfoncer le pays dans La misère

Ils vols, ils trafiquent, ils trichent
Ils sont non chalands et s’en fiches
Du pouvoir dans tous ses titres, régimes et aspects
Leurs seuls objectifs : C’est de devenir riches

Dommage qu’un pays qui a connu le succès
De devenir linéament et involontairement déclassé
Où la population devienne agressive
Pour assurer leurs besoins malgré la Chasse gardée

Une jeunesse se prépare pour changer la mise
Nous attendons quelques temps pour avoir la surprise
Qui va plaire à la majorité absolue
Soyez patient, soyez prudent, la réussite est acquise

Peuple du Liban ne pas vous laissez faire
Votre passé à dû modeler une belle atmosphère
Gardez ce titre avec fierté et conviction 
Nous allons tous ensemble arriver à parfaire

La situation difficile que les importés ont voulus
Détruire le Liban en s’imposant au dépourvu
Cette histoire ne va pas trop durée
Par notre union raisonnablement sera résolue

Un appel à la Jeunesse cultivée et instruite
Sauvegardez votre culture, la pauvreté est cuite
La population crie famine, le pouvoir insouciant
Faites appels à vos camarades fortuites

Salah ACHKAR 
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WELCOME
TOURS

WELCOME
TOURS

 -Desert safari

 -Beach Holidays

 -Nile Cruises

 - Conference & 
meetings

 -Incentive

-Tranportation & 
limousine services

-Self tailored tours

- FIT & Private
services 

- Meetings & 
cooperates services

تقدم لك :

تمتعوا ببحر وشمس مرسى مطروح
 Hotel Carols Beau Rivage



  

البحرية في  العلوم والبيئة  تمّكن فريق من خبراء    
للتطوير من اكتشاف مستعمرة  البحر األحمر  شركة 

مرجانية ضخمة جنوب جزيرة الوقادي.
وقُدر عمر المستعمرة بحوالي 600 عام ويبلغ ارتفاعها 
أكثر من 10 أمتار، وفقا لوكالة األنباء السعودية )واس(.

وأوضحت الشركة أن هذا االكتشاف يعد األول من نوعه 
الشعب  البحر األحمر، وجرى معرفة عمر  في منطقة 

المرجانية فيه من خالل قياس حجم وعدد الحلقات التي 
تنمو سنويا على هيكل المستعمرة الخارجي، إلى جانب 

وجود أشجار الخشب األحمر العمالقة.
للقرون الماضية،  تاريخياً  المستعمرة مرجعاً  وتعدّ 
العلماء من خالل  إلى أن المستعمرة ستمّكن  مشيرةً 
الطرق العلمية من قراءة حلقات الشعب المرجانية 
السابقة،  ومعرفة درجة حرارة المحيط في السنوات 

والتركيبة الكيميائية الخاصة به حينها.
البحرية  الحياة  يُبرز جمال  بأّن هذا االكتشاف  وأفادت 
البحر األحمر  الوقادي، غرب مشروع  في جزيرة 
الذي  العالم،  في  السياحية األكثر طموحاً  الوجهة 
العالمية، ألن  السياحة  المملكة على خارطة  سيضع 
المرجانية عبارة عن كائنات حية، ويتشكل  الشعب 
المرجانية األولية  الوحدة  التصاق  جمالها عادة عند 
البحر، وتحتوي قواعدها على  قاع  بصخرة ما في 

الجيري، ومن ثم  الحجر  هيكل عظمي صلب من 
المستعمرات  إلى آالف  باالنقسام  الوحدة  تبدأ هذه 
البعض  ببعضها  الحيوانات  ، وترتبط هذه  المستنسخة 

لخلق مستعمرة تعمل ككائن حي واحد.
المرجانية في تشكيلها  المستعمرات  أهمية هذه  وأكدت 
لعدد هائل من األسماك والحيوانات غير  موطناً 
تؤثر في دورة حياة  أسبابا عدة  الفقارية، وأن هناك 

الشعب المرجانية، حيث تموت إذا دفنتها الرواسب أو 
الملوثة،  المائية  بالبيئات  تزدهر  التي  الطحالب  غطتها 
الجائر،  الصيد  البيئي بسبب  نظامها  يتعطل  أو حينما 
التي  المرجان  تبييض  تأثرها بظاهرة  إلى  إضافة 
ترتبط بارتفاع درجة حرارة المياه بشكل غير طبيعي، 
يتزايد شيوعها مع ارتفاع درجة حرارة مياه  كما 

المحيطات بسبب تغير المناخ.
كما يمكن أن يؤدي تبيض المرجان إلى موت العوائل 
البحرية  الكائنات  العديد من  إلى  المرجانية، إضافة 

األخرى التي تعيش مع الشعاب المرجانية وتؤثر فيها.
بيئات  البحر األحمر على تعزيز  وستعمل شركة 
البيئي في منطقة  تنوعها  المرجانية وزيادة  الشعب 
المشروع، داعية المجتمعات إلى المحافظة على جميع 
كائنات البحار بال استثناء من خالل الحد من مهددات 

الحياة البحرية بها مثل التلوث والصيد الجائر.

  شهدت مدينة دنيبرو األوكرانية عرضا هو األغرب من نوعه في العالم، حيث تم 
عرض حسناوات داخل التوابيت بألبسة متنوعة مخصصة للموتى.

للبيئة، منها  التوابيت الصديقة  وقدمت الشركة المصنعة لزبائنها عدة تصاميم من 
المرصع باأللماس، باإلضافة لخيارات متعددة من مالبس الدفن.

وتظهر الصور عارضات األزياء بأعين مغلقة وأياد مطوية، مستلقيات داخل التوابيت، 
بمالبس زاهية ووشاح يغطي الرأس.

وأقيم في وقت سابق في العاصمة األوكرانية كييف معرض غريب بهدف تعزيز ثقافة 
فيه توابيت صممت على طراز  الجنازة حمل اسم »RIP Expo 2021«، عرضت 

الرسوم المتحركة.
أمام الحضور من خالل مجموعة توابيت  العرض أيضا مسيرة جنائزية تمت  وشهد 
وضعت فيها فتيات مثّلن دور األموات، في مشهد يذكر الجميع بحقيقة واحدة فقط أال 

وهي »النهاية المحتومة.. الموت«.

  افتتح مهرجان البندقية السينمائي بدورته الـ78 في 1 سبتمر/ أيلول، 
بفيلم »مادريس باراليالس« للمخرج اإلسباني بيدرو ألمودوفار، إحدى 
أهم الشخصيات السينمائية األوروبية، ويرأس لجنة تحكيم دورة المهرجان 

المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون-هو صاحب فيلم »باراسايت«.
هذه المرة الثانية على التوالي التي يقام بها المهرجان في زمن الجائحة، إال 
أن هذا العام، يبدو جّو المهرجان أكثر ارتياحاً بفضل التطعيم بلقاحات ضد 

»كوفيد19-«، وااللتزام بتطبيق اإلجراءات الصحية المرتبطة 
بمنع تفشي فيروس كورونا، منها الكمامات الواقية.

يستمر المهرجان حتى 11 سبتمبر، وستعرض خالل هذه 
الفترة أفالم من 59 دولة، منها أربعة أفالم عربية، ويتنافس 

18 فيلما فقط على جائزة »األسد الذهبي«.

  قدمت السفينة »Global Mercy« الشكر لهيئة قناة 
القناة بدون رسوم مساهمة منها  بعبور  للسماح  السويس 

لدعم الدور الخيري الذي تقوم به السفينة.
وقالت هيئة قناة السويس في تغريدة على حسابعا بموقع 
تأتي كتقدير من  تلقتها  التي  الشكر  التواصل، إن رسالة 

السفينة لجهود الهيئة.
وفي يوم السبت 28 أغسطس/آب الماضي، عبرت قناة 
السويس، السفينة GlOBAL MERCY »الرحمة 
العالمية«، أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في التاريخ 

في أولى رحالتها عبر القناة.
وعبرت السفينة قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب 
للقناة قادمة من سنغافورة  بالمجرى المالحي الجديد 

ومتجهة إلى مالطا.
المتبع من قبل هيئة قناة السويس  البروتوكول  ووفق 

أناب  القناة ألول مرة،  تعبر  التي  السفن  التعامل مع  في 
الربان عصام شاهين  الهيئة،  الفريق أسامة ربيع رئيس 
كبير مرشدين، والربان طارق إسماعيل كبير مرشدين 
السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية  للصعود على 

تذكارية لربان السفينة.
الخيرية، ويبلغ   MERCY SHIP السفينة منظمة  تتبع 
طولها 174 مترا، وعرضها 28.6 متر، فيما يبلغ 

غاطسها 6.15 متر، وحمولتها الكلية 37 ألف طن.
الـ8 أشهر  السويس، خالل  قناة  إيرادات هيئة  وارتفعت 

األولى من العام الجاري.
وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات 
القناة زادت 11.2 % إلى 3.88 مليار دوالر في الفترة 
من 20 يناير/كانون الثاني إلي 20 أغسطس/ آب 2021، 
السابق والتي بلغت فيها  العام  الفترة من  مقارنة بنفس 

اإليرادات 3.49 مليار دوالر.
وفي مطلع أغسطس/آب، نشر مجلس الوزراء المصري 
تقريراً حول قناة السويس تضمن حديثا عن إمكانية 
توسيعها، وتطرق إلى إشادات دولية بالمجرى المالحي 

العالمي.
وأبرز التقرير األهمية االستراتيجية لقناة السويس بالنسبة 
لحركة التجارة العالمية، حيث تعد أقصر الطرق المالحية 
بين الشرق والغرب، كما أن نسبة الحوادث بها تكاد تكون 

معدومة مقارنة بالقنوات األخرى.
التوسيع  القناة تستوعب عمليات  إلى أن  التقرير  وأشار 
والتعميق لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام 
أنها مزودة بنظام إدارة  وحموالت السفن، فضالً عن 
السفن والتدخل  لمتابعة حركة   )VTMS( السفن حركة 

في أوقات الطوارئ.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
  أرجو بعد اإلنتخابات التي ستقام في كندا في األيام القادمة ونجاح 
من ينجح من أي حزب سرعة العمل على حل مشكالت المهاجرين 

المعلقة بداًل من استقبال مهاجرين جدد!

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

إلعالناتكم يف الرسالة 
(450) 972-1414 /  
(514) 961-0777

elressalanews@gmail.com    
fzemokhol@gmail.com
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 آخر عمود

فريــد زمكحـل

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

الكندية  الفيدرالية     تقترب االنتخابات 
الحقا الشهر الجاري! 

الليبرالي  الحزب  اليها  انتخابات دعا  وهي 
النتائج كانت متقاربة في االنتخابات  الن 
السابقة في عام ٢٠١٩ وانتهى األمر 
هذه  وعادة  أقلية..  حكومة  بتشكيل 
الحكومات عمرها قصير ويتم الدعوة 
النتخابات جديدة .. ولعل الميزان يثقل 
الحد األطراف لتشكيل حكومة أغلبية تسير 
أمورها بسالسة .. وال تواجه صعوبات مثل 

حكومة األقلية في تمرير القرارات. 
وهنا.... أقول .. انتخب ؟ أم ال؟! وماذا لو لم 

انتخب ! شخص واحد لن يؤثر! 
الكافي ولست  الوقت  أنا أعمل وليس لدي 
النهاية!  انا وحدي وصوتي من سيحدد في 

أفكار تدور برأس العديد منا. 
ولكن هناك الكثير من االنتخابات حول 
العالم ومنها مثل قريب في مقاطعة كيبيك 
التي نعيش فيها في كندا حيث تساوت تماما 
أرقام االنتخاب بين المرشحين في عام 

 !٢٠٠٣
لم يذهب  الذي  انا هذا الشخص  هل أكون 
لينتخب ! وبالنتيجة سيكون هناك شخص 
اخر ذهب لالنتخاب وكان هو من سيحدد 
من سياتي الى مقعد البرلمان ليقرر تفاصيل 
حياتي وعملي ! ومستقبلي ! وربما مستقبل 

أطفالي!
أو هل أكون أنا سببا لتشكيل حكومة 
لم نذهب  أقلية جديدة النني وغيري مثلي 
النظر لمن سنصوت  للتصويت؟! وبغض 
لهذا الحزب أو ذاك، ألن الهدف هنا أن 

»اذهبوا وأدلوا بأصواتكم وانتخبوا..«   
وهذا المونولوج  الداخلي »نعم أم ال .. 
اٌم ال« ربما يتوارد على أذهان  أستطيع 
الكثيرين منا من الكنديين القدامى وباألخص 

الكنديين الجدد المهاجرين.  
وتشير اإلحصائيات الى نسبة اقل في 
الكنديين المهاجرين الجدد  االنتخاب بين 

مقارنة مع من ُهم اقدم في كندا! 
وحسب احصائيات كبرى فانه غالبا ا ما يبدأ 
اإلقدام علي االنتخاب بين الكنديين ممن ولد 
داخل كندا في حوالي سن ٢٠ عام  ...بينما 
يرتفع الرقم الى حوالي سن ٢٥ عام بين من 

لم يولد داخل كندا. اَي ان من يولد هنا في 
كندا يبدأ مبكرا بممارسة حق االنتخاب الذي 

يبدأ في عمر ١٨عام.
وبينما تأتي كندا خلف الكثير من الدول 
األوربية والعالم في نسبة االنتخاب في 
المهاجرة في  الجاليات  البالد هناك بعض 
بنسبة اعلى من  كندا ممن تذهب لالنتخاب 
غيرها! وبينما ينشط من هم من أصول 
هندية مثال او باكستانية حيث لهم تاريخ 
عريق بالذهاب لالنتخاب يتخلف العرب 

عن ذلك. 
وتبدو الجالية المصرية استثناءا لهذا االمر 
حيث ترتفع نسبة اإلقبال على االنتخاب 

بين ابنائها. 
ولست في مجال طرح االوجه العديدة 
والمهمة لممارسة حق االنتخاب. ولكن 
عندما اقرأ بان جاليات مثل الروسية -- 
التي لم تحظى نسبيا مثل الكثير من العرب 
انتخاب حقيقي  الحديث بحق  تاريخها  عبر 
او  وديمقراطي -- تستعد بصباح االنتخاب 
المسبقة وكأنها في يوم  أسبوع االنتخابات 
عيد وذاهبة لتحقيق أمنية .. وعندما اقرأ 
الهندية تتحضر وكأنها ذاهبة  الجالية  بان 
الى حفل استقبال رسمي بأجمل هندام !!  

أتوقف قليال..
ان  يمنعنا  ماذا  وأتساءل  هنا  أتوقف 
لماذا ال نحتفل بحقنا  أنفسنا !  نكون اسياد 
الديمقراطي في االنتخاب وتقرير من سياتي 
لتحديد الكثير من القرارات المصيرية التي 
تتعلق بمستقبلنا ومستقبل اطفالنا سواء 
المادي عن اعمالنا او عائدات  العائد   في 
استثماراتنا او التعليم او مسيرة العدالة 
او تعديل الشهادات وإيجاد فرص العمل 
المناسبة او تأمين المسكن المالئم لكبار 
بالبيئة  السن واألمن والحماية و االهتمام 
بِنَا والسياسة الخارجية التي  التي تحيط 
تنعكس على صالتنا بالعالم الخارجي 

واالتفاقيات الثقافية واالقتصادية!!!
هل نبدأ باالنتخاب هذا العام ان كنّا لم 
أنواع  نبدأ فعال! نعم !!! االن!! وفِي كل 
البلدية  أو  المحلية  أو  الفيدرالية  االنتخابات 

و..و..و..

االنتخابات.. الواجب 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  قالت الشرطة في العاصمة الفرنسية 
إن لصوصا مسلحين هاجموا أحد 
فاندوم  متاجر بولجاري في ساحة 
باريس وسرقوا مجوهرات  في  الفخمة 
 11.84( يورو  قيمتها عشرة ماليين 

مليون دوالر(، الثالثاء.
بقليل، سرق ثالثة  النهار  وقبل منتصف 
أنيقة ومسلحين  ُحلالً  يرتدون  أفراد، 
تجديده في  تم  الذي  المتجر  ببنادق، 
الواقعة في  بالساحة  اآلونة األخيرة 

وسط باريس حيث يقع فندق ريتز.
أربعة  فر  بينما  في سيارة  الثالثة  وفر 
الجريمة  ارتكاب  في  آخرون شاركوهم 

على متن دراجات نارية.
إلى ترك سيارتهم  الثالثة  واضطر 
أن  قبل  أقدامهم  على  واالنطالق جرياً 

تطاردهم  التي  الشرطة  تلقي 
القبض على اثنين منهم.

والمتجر تابع لشركة »إل. في. 
للملياردير  المملوكة  إتش«  إم. 

الفرنسي برنار أرنو.
ووقعت سلسلة من حوادث 
متاجر مجوهرات  السطو على 
القليلة  األشهر  في  باريس  في 

الماضية.
تتصدر  أن  المرجح  ومن 
والجريمة  األمن  قضايا 
في  الناخبين  اهتمامات 
المقررة  الرئاسة  انتخابات 

المقبل. العام 
في  استولى لصوص  يوليو/تموز،  وفي 
للمجوهرات  متجر شوميه  هجوم على 

قرب شارع الشانزليزيه، على منقوالت 
 2.4( يورو  مليوني  بنحو  قيمتها  تقدر 
استعادة  تمت  أنه  دوالر(، غير  مليون 
الشرطة  وألقت  المسروقات الحقاً 

القبض على المشتبه بهم.
للمجوهرات  فان  دين  متجر  وتعرض 
لعملية سطو  باريس كذلك  في وسط 

مسلح في الشهر نفسه.

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب.. تذكير  
بـ »النهاية المحتومة«

اكتشاف مستعمرة مرجانية عمرها 
600 عام في السعودية

 affilié à:

SANTÉ

Amir Helkany,   B. Pharm.
Pharmacien - propriétaire

Pharmacie Amir Helkany
895, rue de la Gauchetière O.
Montréal Québec H3B 4G1
Tél.: 514-861-8947
Fax: 514-861-9670 نتكلم اللغة العربية، 

الفرنسية واألنجليزية
نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون 
داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

لصوص »في قمة الأناقة« يسرقون مجوهرات 
و بـــ 10 ملايين يور

نهُر َخمِرْك َسلَسبيل!!
أشهد بأني قد عِشقُتِك في ِسياِق المستحيل

ومشيُت ألف خطوة في طريِق األلْف ميل

كسائر في حقِل ألغاٍم غير منزوع الفتيل

بين أخطاٍر وبين أهواٍل وأنا ال أملُك بديل

أسيُر الرموْش وسحر العيون والوجه الجميل

يستحِسن مشاعر عاشق وشاعر لم يكن في عشقك بخيل

صريع هواِك .. وال ُيوجد سواِك من ُيحيي القتيل

وأنِت الطبيُب وأنِت الحبيُب ونسمة القلب العليل

وأنِت للروْح روحي يا روحي ال عابر سبيل

زاَره الوحي يوماً وغادر .. وباَت في حاجة لدليل

إسألي عنِك قلبي .. إسألي الليل الطويل

كيف أقضي أُمسياتي؟ وال سواَِك من خليل

أطوف في حنين هواِك وهل للحْب تعليل؟

وشفتاِك كل خمري ونهُر َخمِرْك َسلَسبيل

اٌق لخمِرْك عابر بعزمي المستحيل وأنا ذوَّ

مهما قلُت أو كتبُت .. الكثير في ِعشِقْك قليل

يعبر  التاريخ  في  عائم  مستشفى  أكبر 
»مجانا« السويس  قناة 

كمامات نجوم مهرجان البندقية 
السينمائي




