
التوالي  الثانية على    للمرة 
الكندي  الليبرالي  يفشل الحزب 
رئيس  ترودو  جستان  بقيادة 
تحقيق  من  الكندي  الوزراء 
جديدة  حكومة  لتشكيل  الفوز 
تتمتع باألغلبية، وهو ما توقعت 
اإلعالمي  الحديث  في  حدوثه 
الذي أجراه معي ومع األخ لبيب 
فرج هللا، اإلعالمي الزميل حمادة 
التونسي، حيث قلت بأنني أتوقع 
الليبرالي في هذه  هزيمة الحزب 
بحكومة  الفوز  أو  االنتخابات 
من األقلية مرة أخرى ال تقدم 
وال تؤخر .. وكان ما توقعته، 
حيث جاء فوزهم األخير بطعم 
الخزانة  كلف  إلنه  الهزيمة، 
العامة للدولة ما يقرب من 600 
مليون دوالر سعياً وراء هدف لم 
يتحقق، وفي تقديري بأن الرسالة 
للسيد  وبوضوح  وصلت  قد 
ترودو وفهم وعرف بأن الشعب 
الكندي غير راضي عن بعض 
والخارجية  الداخلية  سياساته 
لها،  إدارته  الخاطئة وأسلوب 
ومنها تعامله مع )جائحة كوفيد 
– 19( الذي تحرك لمواجهة 
آثارها السلبية متأخراً ما أدى إلى 
الكثير من الوفيات، هذا  وقوع 
باإلضافة لسوء إدارة حكومته 
لملفات الهجرة العالقة والمتأخرة 

الباب  الذي يفتح فيه  الوقت  في 
على مصراعيه الستقبال اآلف 
يجيدون  ال  الذين  المهاجرين 
االنجليزية  أو  الفرنسية  اللغة 
المالية  المصادر  ويستنزفون 
للبالد بدون تحقيق أي عائد أو 
فوائد مستقبلية تنعكس بصورة 
إيجابية على االقتصاد الكندي 
وتطور المجتمع ونهوضه مع 
مع  السريع  تأقلمهم  صعوبة 

المفاهيم الكندية المعاصرة.
نعم لقد وصلت الرسالة بوضوح 
به  أشاد  ديمقراطي  وبأسلوب 
الذي يتطلب من  الجميع، اآلمر 
بذل  وحكومته  ترودو  السيد 
الجهد لتحسين اآلداء  الكثير من 
الحكومي واالرتقاء به للحد الذي 
الكندي في  المواطن  إليه  يتطلع 

كل مكان!
وأخيراً نتمنى كل التوفيق للجميع 
وعلى وجه الخصوص لحزب 
الذي يقوم  المعارض  المحافظين 
تصرفات  على  الرقيب  بدور 
على مصالح  الحكومة حرصاً 
الممارسة  الشعب، وهكذا تكون 
التي ننشدها جميعاً  الديمقراطية 
إلى  الكندية  بالمفاهيم  للتقدم 
الوراء.  إلى  للعودة بها  األمام ال 
بالنجاح  األمنيات  أطيب  مع 

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

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

  اتفق رئيس الوزراء البريطاني 
لقائه  خالل  جونسون،  بوريس 
الرئيس األمريكي جو بايدن في 
موقف  أن  على  األبيض،  البيت 
بلديهما تجاه روسيا والصين سيكون 
مبنيا على أساس “القيم المشتركة”، 
وفق ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء 

البريطاني اليوم األربعاء.
داوننج  باسم  المتحدث  وقال 
نشرته  بيان  في  ستريت، 
الحكومة البريطانية عبر موقعها 
اإللكتروني: إن “رئيس الوزراء 
البريطاني والرئيس األمريكي بحثا 
عددا من القضايا الدولية، بما في 
ذلك الصين وروسيا، واتفقا على 
المتحدة  والواليات  بريطانيا  أن 
ستتعامالن مع تلك القضايا على 

أساس القيم المشتركة”.
القادة  رحب  للبيان  ووفقا 

بالتطورات المهمة في العالقة بين المملكة المتحدة 
والواليات المتحدة منذ اجتماعهما األخير يونيو 
الماضي، ال سيما في المجاالت التي يغطيها ميثاق 
كورنوال  في  عليه  اتفقا  الذي  الجديد  األطلسي 
بما في ذلك األمن والعلوم والتكنولوجيا والتجارة 

والصحة والعمل المناخي.
واتفق جونسون وبايدن على أن تحالف اوكوس 
الثالثي الذي تم اإلعالن عنه األسبوع الماضي، 
كان تعبيًرا واضًحا عن القيم المشتركة بين المملكة 

المتحدة وأمريكا ونهجها تجاه العالم.
وشدد الزعيمان على الدور المهم الذي سيلعبه 
التحالف الثالثي في تعزيز السالم واالستقرار في 
جميع أنحاء العالم، وتسخير الخبرات البريطانية 
واألمريكية واألسترالية لمواجهة تحديات المستقبل، 
ورحب القادة بالتعاون الوثيق بين بلديهما خالل 

انسحاب الناتو من أفغانستان.
البريطاني  الوزراء  رئيس  أعرب  جانبه،  ومن 
عن خالص تعازيه للجنود األمريكيين الذين قتلوا 
خالل عملية اإلجالء، واتفق جونسون وبايدن على 

أن أفضل طريقة لتكريم كل من ضحوا بأرواحهم 
لجعل أفغانستان مكاًنا أفضل هو استخدام جميع 
السبل الدبلوماسية واإلنسانية المتاحة لمنع حدوث 
أزمة إنسانية والحفاظ على المكاسب التي تحققت 

في أفغانستان.
وتحقيقا لهذه الغاية، ناقش الجانبان التقدم المحرز 
منذ اجتماع مجموعة السبع شهر أغسطس الماضي 
لتنسيق العمل الدولي بشأن أفغانستان، واتفقا على 
يكون  أن  يجب  بطالبان  دولي  اعتراف  أي  أن 
منسقا ومشروطا باحترام الحركة لحقوق اإلنسان.

 تتقدم جريدة الرسالة بخالص التعازي لمصر قيادة وشعباً، 
لوفاة المغفور له المشير حسين طنطاوي.

ده فسيح جنَّاته مع الشهداء واألبرار!! هللا يرحمه ويتغمَّ

 فريد زمكحل

  قالت الهيئة األسترالية لعلوم األرض إن زلزاال 
بقوة 6 درجات، بحسب مقياس ريختر، وقع بالقرب 
من مدينة ملبورن األسترالية، صباح اليوم األربعاء.

وتسبب الزلزال، الذي وقع على عمق ضحل، باهتزاز 
المباني بقوة في ثاني كبرى مدن البالد، التي هرع 
عدد كبير من سكانها إلى الشوارع خوفا، من دون 
أو  بشرية  إصابات  تقارير عن  الحال  في  ترد  أن 

خسائر مادية.
كيلومترات   10 عمق  على  الزلزال  مركز  وكان 
قرب بلدة مانسفيلد، التي تبعد حوالي 200 كيلومتر 

شمال شرقي ملبورن.
 وقال مكتب األرصاد الجوية األسترالي في بيان 
إنه لم يتم إصدار أي تحذير من حدوث موجات مد 
عاتية »تسونامي« على البر الرئيسي ألستراليا أو 

الجزر أو األقاليم األسترالية.
وقال باركر مايو )30 عاماً( الذي يعمل في مقهى 
لوكالة فرانس برس إن »كّل شيء أخذ يهتز.. كان 

الجميع في حالة صدمة«.
 وانتشرت على وسائل التواصل االجتماعي صورا 
لحجارة قرميد سقطت على األرض في تشابل ستريت، 
المنطقة التجارية في ملبورن، بوالية فكتوريا في 

جنوب شرقي أستراليا.
القوية نادرة جدا في جنوب شرقي  وتعد الزالزل 

أستراليا، وهي المنطقة األكثر اكتظاظا بالسكان.

وقال مارك هولكومب رئيس بلدية مانسفيلد، المدينة 
التي تقع بالقرب من مركز الزلزال لقناة »إيه بي 
سي« التلفزيونية »كنت في العمل جالساً خلف مكتبي 
... لقد استغرقني األمر بعض الوقت لفهم ما هو عليه 

األمر«، بحسب فرانس برس.
 ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات بشرية 

أو خسائر مادية من جراء الزلزال.

وأعلنت خدمات اإلنقاذ أنها تلقت مكالمات استغاثة 
من مناطق بعيدة وصوال حتى دوبو، المدينة الواقعة 
على بعد حوالي 700 كيلومتر من مركز الزلزال.

ومن المعروف أن الزالزل التي تضرب البر، تكون 
نتائجها كارثية ووخيمة رغم أنها ضحلة، مثل زلزال 
هايتي عام 2010، الذي تسبب بمقتل مئات اآلالف، 

أو زلزال إيطاليا عام 2016.

عشرات المستوطنين يقتحمون 
باحات المسجد الأقصى بحماية 

شرطة الاحتلال

وسي لتصريحات أردوغان  انتقاد ر
ليلة قمة سوتشي

وفاة الرئيس الجزائري السابق 
عبد القادر بن صالح

زلزال »بري« قوي قرب ملبورن الأسترالية

أخنوش يعلن الأحزاب التي ستشكل حكومة المغرب المقبلة

  اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم 
المبارك،  األقصى  المسجد  األربعاء، 
االحتالل  شرطة  من  مشددة  بحماية 

اإلسرائيلي.
وقال شهود عيان، إن المستوطنين اقتحموا 
باحات المسجد على شكل مجموعات، 
من جهة باب المغاربة، ونفذوا جوالت 
استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات 
تلمودية، وتلقوا خاللها شروحات عن 

“الهيكل” المزعوم.
وكثف المستوطنون اقتحاماتهم اليومية 

لألقصى؛ بحجة األعياد اليهودية، فيما 
المزعوم”  “الهيكل  جماعات  أطلقت 
دعوات للمستوطنين المتطرفين باقتحامه 

اليوم.

ويتعرض “األقصى” لعمليات اقتحام 
متكررة من المستوطنين، وغالًبا ما تتم من 
باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، 
وكثيًرا ما يقوم المستوطنون بصلوات 
بغرض  المسجد  ساحات  في  تلمودية 

استفزاز مشاعر المسلمين.
والديار  للقدس  العام  المفتي  وكان 
األقصى  المسجد  خطيب  الفلسطينية، 
المبارك الشيخ محمد حسين، حذر من 
الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل 
ضد  المتطرفة  والمنظمات  المزعوم 

رأسها  وعلى  الفلسطينية،  المقدسات 
والمسجد  المبارك،  األقصى  المسجد 
اإلبراهيمي في الخليل، بهدف المساس 

بهما.

  لم تتقبل روسيا تصريحات الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، في 
أزمة  حول  المتحدة،  باألمم  خطابه 
الكرملين عن  القرم؛ إذ عّبر  جريزة 

أسفه حيالها.
للرئيس  الصحفي  السكرتير  وقال 
إن  بيسكوف،  دميتري  الروسي 
للتصريحات األخيرة  الكرملين يأسف 
بها أردوغان بشأن »الضم  أدلى  التي 
القسري« لشبه جزيرة القرم ليلة القمة 
بين أردوغان وفالديمير  في سوتشي، 

بوتين.
التي نشرتها وكالة  وفي تصريحاته 
الروسية، علق بيسكوف  »سبوتنيك« 
قائال:  أردوغان  تصريحات  على 
بالطبع نأسف ألن  لنا..  »الكالم موجه 
يتم اإلدالء بها  التصريحات  مثل هذه 
اآلن عندما يتم التحضير لزيارة العمل 

للسيد الرئيس إلى روسيا«.
المسؤول الروسي: »بالنسبة  وأردف 

جيدا،  ندركه  فنحن  الموقف،  لهذا 
العمل  ونختلف معه بشدة وسنواصل 

مع الجانب التركي«.
وكان أردوغان قال في كلمته أمس 
لألمم  العامة  الجمعية  أمام  الثالثاء 
الحفاظ على سيادة  إنه يجب  المتحدة، 
فيها  بما  أوكرانيا،  أراضي  ووحدة 
رفض  على  مشددا  القرم،  أراضي 
الروسية  بالسيادة  االعتراف  تركيا 
تتار  إلى »حماية حقوق  عليها، داعيا 

القرم«.
ويخوض الجيش األوكراني نزاعا حادا 
مع مقاتلين انفصاليين موالين لروسيا، 
في منطقتي دونيتسك ولوغانسك منذ 
القرم  أن ضّمت روسيا شبه جزيرة 
عام 2014، ما أسفر عن مقتل 13 

ألف شخص.
الغربيون  أوكرانيا وحلفاؤها  وتّتهم 
روسيا بإرسال جنود وأسلحة دعما 

لالنفصاليين، وهو ما تنفيه موسكو.

المؤقت  الرئيس الجزائري    توفي 
القادر بن صالح، عن  السابق، عبد 
عمر ناهز 79 عاما، وذلك حسب ما 
بيان رئاسة الجمهورية،  أعلن عنه 

اليوم األربعاء.
العلم  تنكيس  الجزائر  وأعلنت 
ابتداء من يوم  أيام   3 الوطني لمدة 
الجثمان،  فيما سيتم تشييع  األربعاء، 
يوم الخميس، بمقبرة العالية بالجزائر 

العاصمة.
ويعد بن صالح ثالث رئيس مؤقت 
 2019 2 أبريل  حكم الجزائر من 
2019، وهي فترة  19ديسمبر  إلى 
وصفت بالعصيبة في تاريخ الجزائر.

وولى بن صالح مقاليد الحكم، في 
الدستور  لمواد  تطبيقا  الفترة  تلك 
الذي ينص على تكليف رئيس مجلس 
األمة )غرفة البرلمان األولى( بإدارة 
تقديم  انتقالية بعد  لفترة  البالد  شؤون 

الرئيس الستقالته أو وفاته.
ووجد بن صالح نفسه في مواجهة 
مباشرة مع الحراك الشعبي بعد تقديم 
بوتفليقة  العزيز  الراحل عبد  الرئيس 
2019 تحت  أبريل   2 الستقالته في 

ضغط الشارع.
تكن  إنها  السياسية  الطبقة  وتقول 
الكثير من التقدير واالحترام للراحل، 
المنتدى الوطني  كما وصفه رئيس 
قائال  الرحمان عرعار  للتغيير، عبد 
»بن صالح إنسان فاضل ورجل دولة 
أو في قضايا تمس  بالفساد  يتلطخ  لم 

بصورة الجزائر في الخارج«.
على  تعرفنا  »لقد  عرعار  وقال 
المجتمع  الرجل بصفتنا فاعلين في 
وعام   1997 عام  مرتين  المدني 
2019 وهو إنسان محترم ومتواضع 
ومحب للجزائر، وقد لمسنا فيه نفس 
المبادئ الوطنية وصدق نواياه في 
نيوز  اإلصالح«، وفقا لموقع سكاي 

عربية.
عام  المهني  مساره  بن صالح  بدأ 
1967 صحافيا في جريدة الشعب، 
ثم عمل مراسال ومدير مكتب الشرق 
األوسط وجريدة الجمهورية -1968

1970، ثم تم انتخابه نائبا برلمانيا عن 
والية تلمسان في 3 واليات متعاقبة 
ليبدأ مسارا سياسيا طويال انتهى بتوليه 

لمقاليد الحكم بصفة مؤقتة.

  أعلن رئيس الحكومة المكلف في 
المغرب، عزيز أخنوش، يوم األربعاء، 
أن األحزاب الثالثة التي ستشكل االئتالف 
الحكومي المقبل في المملكة؛ هي التجمع 
األصالة  وحزب  لألحرار  الوطني 

والمعاصرة وحزب االستقالل.
 وأكد أخنوش، خالل مؤتمر صحفي، 
حرصه على تشكيل أغلبية متماسكة 
من أجل الوصول إلى حكومة منسجمة 

في المملكة.
حزب  يقود  الذي  أخنوش  وأضاف 
التجمع الوطني لألحرار الذي تصدر 
البرلمان في 8 من سبتمبر  انتخابات 
الجاري، أن مبدأ التوازن بين األغلبية 
والمعارضة كان يقتضي عدم تجميع 

القوى في جانب واحد.
وأشار أخنوش إلى سعي الحكومة لبرنامج 
قوي وقابل للتطبيق، موضحا أن المنطق 

الذي حكم تشكيل هذه األغلبية 
هو اإلرادة الشعبية في مقام أول.

وشدد أخنوش على اقتراح أسماء 
تحظى بالمصداقية واألمانة من 
أجل تولي المناصب الوزارية، 
في مسعى إلى تلبية انتظارات 

المواطنين.
الوطني  التجمع  حزب  وكان 
انتخابات  تصدر  قد  لألحرار 
على  حصل  بعدما  البرلمان 
102 من المقاعد، وتاله حزب 
األصالة والمعاصرة بـ86 مقعدا.

أما الحزب الثالث المشارك الذي 
سيشارك في االئتالف الحكومي 
فهو حزب االستقالل، أقدم حزب 
سياسي في البالد، ونال 81 مقعدا.

ومني حزب العدالة والتنمية الذي قاد 
الحكومة، لواليتين بين 2012 و2021، 
بهزيمة مدوية خالل االنتخابات األخيرة، 

فتراجع إلى المركز الثامن بـ13 مقعدا 
فقط.

وسيا  جونسون وبايدن يتفقان على توحيد موقفهما تجاه ر
والصين على “القيم المشتركة”

حكمـة العـدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

ال تشتكي من األيام، فليس لها بديل
وال تحزن على الدنيا، ما دام آخرها رحيل

واجعل ثقتك باهلل ليس لها مثيل
وعشها في شكره تجد كل ما فيها جميل
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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



  أكدت الحكومة األميركية، على لسن 
المتحدثة باسم البيت األبيض، »تمسكها« 
بالغواصات  أستراليا  باتفاق تزويد 
النووية، وهو االتفاق الذي أثار جدال 

كبيرا في األيام الماضية.
وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت 
للتخلي  لدينا خطط  األبيض: »ليس 
عن اتفاق تزويد أستراليا بالغواصات 

النووية«.
وقررت أستراليا االنسحاب من اتفاق 
بعشرات المليارات من الدوالرات لشراء 
غواصات فرنسية، لصالح صفقة أخرى 
مع الواليات المتحدة لغواصات تستخدم 
الطاقة النووية، مما أثار غضب باريس 
التي استدعت سفيريها من كانبيرا 
وواشنطن، واتهمت حليفتيها بـ »الكذب«.

وستشتري أستراليا الغواصات 
النووية في إطار تحالف دفاعي 
المتحدة  الواليات  جديد مع 
وبريطانيا تم اإلعالن عنه 
األربعاء وجاء ضمن اتفاق 
اعتبر محاولة لمواجهة صعود 

الصين.
وفي هذا الصدد، أكدت المتحدثة باسم 

البيت األبيض عن وجود اتصاالت 
لترتيب مكالمة بين الرئيس األميركي 
جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون، خالل األيام القادمة.
ووفقا لساكي، سيشدد بايدن خالل االتصال 
على أهمية استمرار التعاون التاريخي بين 

البلدين، كما سيناقش التطورات الجديدة 
الغواصات، باإلضافة  حول موضوع 
للتطرق إلى التحديات العالمية المقبلة.

“نيويورك  صحيفة  لت  قا   
الشراكة  خلفية  إنه على  تايمز” 
بين  )أوكوس(  الجديدة  األمنية 
وبريطانيا،  والواليات  أستراليا 
من  “االنسحاب  باريس  تبحث 
شمال  لحلف  العسكرية”  القيادة 

األطلسي “الناتو”.
ألمريكية  ا لصحيفة  ا وذكرت 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أن 
ماكرون، اختار التصعيد ردا على 
الواليات  بين  السرية  الخطوات 
لبيع  المتحدة  والمملكة  المتحدة 
بالوقود  تعمل  التي  الغواصات 
بدورها  التي  النووي ألستراليا، 
اعتيادية  ألغت صفقة غواصات 
كانت تسعى الستيرادها من فرنسا، 
خصوصا وأن هذه الخطوة جاءت 
قبل ستة أشهر فقط من االنتخابات 

الفرنسية. الرئاسية 
وأشارت إلى أن إحدى األفكار التي 
تدور هي انسحاب فرنسا من هيكل 
لحلف  لمتكاملة  ا العسكرية  لقيادة  ا

“الناتو”، والتي عادت لالنضمام إليه 
عام 2009 بعد غياب دام 43 عاما، 
معتبرة أنه على الرغم من تصريحات 
إن  بقوله   2019 العام  في  ماكرون 
فكرة  فإن  سريريا”،  “ميت  الناتو 

ستكون  الحلف  من  فرنسا  انسحاب 
خطوة “راديكالية”.

ورأت أن “فرنسا تشعر باإلهانة ولن 
تنسى بسهولة ما تراه صفعة أمريكية 

على الوجه”.

  أكد الرئيس اإليراني إبراهيم 
لتي  ا األزمات  أن  رئيسي، 
لعنف  ا مثل  لمنطقة  ا تشهدها 
إلقليمية  ا لحروب  وا لفقر  وا
غياب  نتيجة  تأتي  واإلرهاب 

العقل والمنطق والحرية.
أمام  كلمته  خالل  وأضاف، 
الجمعية العامة لألمم للمتحدة أن 
“على جميع األطراف االلتزام 

ببنود االتفاق النووي”.
رئيسي  أكد  أفغانستان  وحول 
تمثل  تأت حكومة  لم  “إذا  أنه 
جميع األطراف في أفغانستان 

فلن يكون هناك استقرار”.
أعمال  انطلقت  الثالثاء،  أمس 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 

في دورتها الـ76 والتي تستمر لعدة 
أيام، وتتناول عدة ملفات في مقدمتها 

جائحة كورونا والمناخ.

وفي وقت سابق، قالت شبكة “سي إن 
إن” إن الدول األعضاء في الجمعية 
العامة سيطلب منها إجراء مداوالت 
حول تحديين متوازيين، وهما إنهاء 

الوباء وإعادة تحديد االقتصاد العالمي 
أكثر  ليكون  الوباء  بعد  ما  فترة  في 

صحة للكوكب.

الثالثاء،  يوم  بايدن،  الرئيس األمريكي جو    أعلن 
العسكرية إال  القوة  إلى  تلجأ  المتحدة لن  الواليات  أن 

“كخيار أخير”.
وقال بايدن، في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة 
أمس، إن “استخدام القوة يجب أن يكون الخيار األخير 
وليس األول لحل مشاكل العالم”، مضيفا أن بالده “ال 
تسعى إلى حرب باردة جديدة”، وأنها لن تلجأ إلى القوة 

العسكرية إال “كخيار أخير”.
وأكد بايدن أن العالم يعاني من أزمة مناخ عابرة للحدود، 
تهدد البشرية، وقال إن الواليات المتحدة “ستضاعف 
جهودها المالية الدولية في إطار مكافحة التغير المناخي”.
سبيل  في  المبذولة  للجهود  كلمته  في  بايدن  وتطرق 
القضاء على فيروس كورونا المستجد، قائال “خسرنا 
التوصل آللية  كثيرا في مواجهة وباء كورونا. علينا 

جديدة لمواجهة التهديدات الصحية واألوبئة”.
وأضاف أن “الواليات المتحددة ستعلن األربعاء التزامات 

إضافية في إطار مكافحة وباء كورونا”.

وشدد بايدن على ضرورة “احترام ميثاق األمم المتحدة”، 
مشيرا إلى أن إدارته ملتزمة “بتوجيه العالم نحو مستقبل 

أكثر سلما”.
وفيما يتعلق بالحرب على اإلرهاب، قال بايدن “أنهينا 20 
عاما من اإلرهاب في أفغانستان، وسنعمل مع شركائنا 

وحلفائنا لمواجهة التحديات الجماعية”.
وبالنسبة للملف األفغاني، أوضح بايدن “أنهينا 20 عاما 
أفغانستان. واليوم  العسكري في  النزاع والوجود  من 
نفتح صفحة الدبلوماسية مع كابول، وسنستخدم القوة 

عند الضرورة لحماية مصالحنا”.
وتوعد بالرد على الهجمات السيبرانية بالقول “سنواجه 

ونرد على أي هجمات سيبرانية تستهدفنا”.
وحول مسألة االتفاق النووي مع إيران، قال بايدن إن 
“الواليات المتحدة ستعود بالكامل إلى االتفاق النووي 

اإليراني في حال تصرفت طهران بالمثل”.
أما فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي فشدد بايدن 
على أن “حل الدولتين هو الخيار األمثل إلنهاء الصراع”.

وزارة  باسم  المتحدث  أعلن    
خطيب  سعيد  اإليرانية  الخارجية 
مفاوضات  أن  الثالثاء،  يوم  زاده، 
الماضي،  يونيو  منذ  المتوقفة  فيينا 
“األسابيع  خالل  جديد  من  ستبدأ 

القادمة”. القليلة 
وأوضح في تصريحات لوكالة “إرنا” 
إحاطة  تمت  أنه  الثالثاء،  الرسمية 

مجموعة 1+4 بهذا الشأن.
كما اعتبر أن مفاوضات فيينا تشكل 
إحدى القضايا الرئيسية خالل المباحثات 
الثنائية التي عقدت بين الجانب اإليراني 
وبين مسؤول السياسة الخارجية في 
بوريل  األوروبي جوزيب  االتحاد 
ووزراء خارجية الدول األعضاء في 
مجموعة 1+4، على هامش االجتماع 
في  العالم  لزعماء  المتوقع  السنوي 
هذا  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 

األسبوع، في نيويورك.
إال أنه أكد في الوقت عينه أنه لم يتم 
التنسيق مسبقا لعقد أي اجتماع بين 
ومجموعة  إيران  خارجية  وزراء 
ذلك على جدول  يدرج  ولم   ،4+1
أعمال الوفد اإليراني إلى نيويورك.

أتت تصريحات زادة على الرغم من أن 
رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية 
محمد إسالمي كان أكد في وقت سابق 
اليوم، أن على الواليات المتحدة رفع 
جميع أنواع الحظر المفروض على 
طهران من أجل استئناف المفاوضات 
النووية. واعتبر في مقابلة مع شبكة 
ما  بحسب  اليابانية،  )إن.إتش.كيه( 
)ارنا(  الرسمية  األنباء  نقلت وكالة 
أنه “يجب على أميركا تصحيح ما 

وصفها بسياساتها “الخاطئة”.
يشار إلى أن كواليس األمم المتحدة 
تشهد خالل هذه األيام حراكا أوروبيا 
واضحا من أجل الدفع نحو استئناف 
المفاوضات النووية التي انطلقت في 
أبريل الماضي، إال أنها عادت وتوقفت 
قبيل االنتخابات الرئاسية في إيران.
الماضية  الست  الجوالت  تفلح  ولم 
مدى  على  فيينا  في  انطلقت  التي 
في عودة طهران وواشنطن  أشهر 
الذي  النووي  لالتفاق  االمتثال  إلى 
انسحب منه الرئيس األميركي السابق 
دونالد ترمب في عام 2018 وأعاد 
فرض عقوبات صارمة على إيران.

  لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية 
إليران مصرعهم، فيما جرح آخرون ، جراء اندالع 
مواجهات واسعة مع القوات الحكومية والمقاومة المسنودة 
بمقاتالت التحالف العربي في عدد من المحافظات اليمنية.
وقالت مصادر عسكرية بمحافظة مأرب، شمال شرقي 
اليمن، إن أكثر من 50 مسلحا حوثيا قتلوا وأصيب آخرون، 
في جبهة العبدية جنوب المحافظة والمشجح والكسارة 
غرب المحافظة، مشيرة إلى أنه المدفعية الحكومية تمكنت 

من تدمير 8 آليات حوثية.
لمجاميع  كمينا محكما  الحكومية  القوات  نفذت  كذلك 
حوثية في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف، األمر الذي 
أسفر عن مقتل وجرح العديد من الحوثيين، فيما الذ من 

تبقى منهم بالفرار.
وفي محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، أعلنت القوات 
القتلى والجرحى من  إنها أوقعت عشرات  الحكومية، 
الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، في جبهات 

بيحان والعين، كما تمكنت من تدمير 7 آليات حوثية، قبل 
انسحابها من مواقعها لتجميع وتركيز قواتها، بالتزامن من 
وصول تعزيزات كبيرة لمساندتها، وسط حالة استنفار 

كبيرة بين القبائل لمنع توغل المليشيات.
في  الحوثي  ميليشيات  السياق، تضاعفت خسائر  في 
األرواح والعتاد في محافظات مأرب والبيضاء وصعدة، 
من جراء شن مقاتالت التحالف غارات جوية على آليات 

وتجمعات ومواقع حوثية.
القوات  فأعلنت  اليمن،  الحديدة، شمال غرب  أما في 
المشتركة عن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة لمليشيات 

الحوثي غرب مديرية حيس جنوبي المحافظة.
الشمالية  الضالع ولحج  وجنوبا، في حدود محافظتي 
والشمالية الغربية، دارت مواجهات تخللتها رشقات مدفعية 
للقوات الجنوبية والمقاومة على تجمعات حوثية، وسقط 
فيها قتلى وجرحى من الميليشيات، بالتوازي مع التصدي 
لهجوم حوثي في مديرية مْقبنة بتعز، جنوب غربي اليمن.

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل     
ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي، الثالثاء ، بـ«العمل معا« رغم 

أزمة الغواصات.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون 
ومودي اتفقا خالل اتصال هاتفي على 
»العمل معا في منطقة المحيطين الهندي 

والهادىء تكون مفتوحة وشاملة«.
وأكد ماكرون لمودي التزام فرنسا المستمر 
»تعزيز االستقاللية االستراتيجية للهند 
بما يشمل قاعدتها الصناعية والتكنولوجية 
كجزء من عالقة وثيقة تستند إلى الثقة 

واالحترام المتبادل«.
وأضاف البيان الفرنسي أن مقاربة فرنسا 

والهند المشتركة تهدف إلى تشجيع »االستقرار اإلقليمي وسيادة 
القانون، مع استبعاد كل أشكال الهيمنة«.

تم توقيت االتصال الهاتفي بين ماكرون ومودي بدقة وسط 
الغضب الفرنسي إثر انسحاب أستراليا من عقد غواصات مع 
باريس لشراء غواصات أمريكية ضمن تحالف مع واشنطن 

وبريطانيا.
وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس جو بايدن يسعى إلجراء 
مكالمة هاتفية مع ماكرون في األيام المقبلة لتخفيف التوتر 
لكن هذا األمر لم يحصل بعد، فيما اتخذ الرئيس الفرنسي 
خطوة غير مسبوقة عبر استدعاء سفيري فرنسا لدى أستراليا 

والواليات المتحدة.
وحاولت باريس في السنوات الماضية تعزيز عالقاتها مع الهند، 
ففي عام 2016 وقع الطرفان صفقة بمليارات الدوالرات لشراء 

36 مقاتلة رافال فرنسية من قبل نيودلهي.
وفيما تخضع الصفقة لتدقيق في فرنسا بسبب شبهات برشاوى، 

ينظر إليها إلى حد كبير على أنها نجاح دبلوماسي لباريس.
وكانت وسائل اإلعالم الهندية تكهنت في األيام الماضية بأن إلغاء 
أستراليا لصفقة الغواصات قد تؤدي إلى محادثات فرنسية-هندية 

حول اتفاق غواصات، قد يشمل نقل تكنولوجيا.
خالل زيارة إلى نيودلهي في سبتمبر/أيلول 2020، بحثت 

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي فكرة أن تؤدي صفقة 
مقاتالت رافال إلى بيع أسلحة أخرى، بما يشمل الغواصات.

وقال المصدر إن »سالح الجو الهندي راض تماما عن هذه 
الخطط، وهذا يعني أننا في وضع جيد للمستقبل«.

وتابع المصدر أن مبيعات األسلحة المحتملة، إلى جانب 
الغواصات، التي تم بحثها في نيودلهي تشمل مروحيات وذخائر 

وتوربينات مقاتالت.
واعتبرت فرنسا الخطوة االسترالية »طعنة في الظهر« بعدما 
علمت أن الواليات المتحدة قامت بمفاوضات سرية حول 
التحالف االستراتيجي الجديد وبإبرام صفقة لتسليم غواصات 

أمريكية تعمل بالدفع النووي إلى أستراليا.
وأبلغت أستراليا فرنسا باألمر قبل ساعات فقط من انسحابها 

من صفقة الغواصات بحسب مصدر في الحكومة الفرنسية.
وعبرت دول االتحاد األوروبي عن تضامنها مع فرنسا، اإلثنين، 
في استعراض للوحدة يُنظر إليه على أنه يهدد مساعي أستراليا 

للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع التكتل األوروبي.
ومن المقرر أن تعقد أستراليا واالتحاد األوروبي الجولة القادمة 
من المحادثات بشأن اتفاق تجاري في 12 أكتوبر/ تشرين األول.

وأعلنت فرنسا، الثالثاء، بدء محادثات بين مجموعة نافال غروب 
الفرنسية والسلطات األسترالية حول الحصول على تعويضات 

مالية محتملة بعد فسخ تعاقد صفقة الغواصات.
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20 عاما على 11 سبتمبر
الزمن على  اكتمل عقدان من     
2001. من  11 سبتمبر  هجمات 
يتصور أن عشرين عاما قد انقضت 
على هذه الهجمات التي هزت العالم، 
وقلبت وجه الدنيا، وغيرت مجرى 

التاريخ؟ 
واليوم، وبعد عشرين عاما من تلك 
الهجمات التي تابعها العالم بكل الدهشة 
التي تستحقها، وبعد كل ما فعلته 
التي  المتحدة األمريكية،  الواليات 
الهجمات، هل  بنيران تلك  اكتوت 
أصبح العالم أكثر أمنا، وهل حققت 
الواليات المتحدة ما أرادت تحقيقه، 
بعد أن قضت، كما تعتقد، على من كان 
وراء الهجمات التي استهدفت برجي 
مركز التجارة الدولية في نيويورك 
الدفاع األمريكية في  ومقر وزارة 
العقاب  ألحقت  واشنطن، وبعد أن 
بمن وفر لهم المالذ اآلمن للتخطيط 

واالنطالق لتنفيذها؟
ال شك أن مياها كثيرة جرت في نهر 
األحداث بعد ذلك اليوم العاصف الذي 
عاشه العالم كله بأعصاب مشدودة، 
تغيّر بجريانها العالم، وزالت من على 
وجه األرض أنظمة كانت ذات يوم 
ملء سمع العالم وبصره، وتشظت دول 
كانت ذات يوم متماسكة، فأصبحت 
أشالء ممزقة تسيطر على كل جزء منها 
جيوش دول غريبة عنها، وميليشيات 
مسلحة تشكلت على أرضها أو وفدت 
إليها، واختفت وجوه رؤساء وزعماء 
كانوا ذات يوم يهزون المنابر ويملؤون 
الدنيا ضجيجا وصخبا، حتى غدا 
بعضهم تحت األرض، بينما استقر 
بعضهم اآلخر في السجون والمعتقالت 

متنقال بين التحقيقات والمحاكمات.
كان ثمة »قاعدة« واحدة قوية، هي 
التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات 
11 سبتمبر. وكان ثمة مؤسس وقائد 
واحد لها هو »أسامة بن الدن« الذي 
إلى  البعض  لدى  الهجمات  حولته 
داعم رئيسي  ثمة  أسطورة. وكان 
لها هو حركة »طالبان« في  واحد 
أفغانستان التي اتخذت »القاعدة« منها 
مقرا لها. وخالل السنوات العشرين 
وُقِتل  تفككت »القاعدة«  الماضية 
قائدها فضعفت شوكتها، وقضت 
الواليات المتحدة على »طالبان« في 
أفغانستان وشردت جنودها وقادتها في 
الجبال والوديان والبلدان المجاورة، 
وجاءت مكانها بحكومات دعمتها 
لها كل  بالمال والسالح ووفرت 
الصورة  فكيف هي  البقاء،  أسباب 
بعد عشرين عاما من تلك األحداث 

وما ترتب عليها؟
ظهرت بدل »القاعدة« قواعد أكثر 
تشددا، تسمت بأسماء متفرقة لكنها 

العنف هو وسيلتها  اتفقت على أن 
األولى والوحيدة لتحقيق أهدافها. وظهر 
قادة أكثر تشددا وعنفا من أسامة بن 
الدن وأقوى شكيمة، وذهبت طالبان 
الداخل والخارج  تنظم صفوفها في 
على  سيطرتها  لتفرض  وعادت 
أفغانستان بشكل أكثر يسرا وسهولة 
ثم  الماضي.  القرن  من »طالبان« 
انسحبت الواليات المتحدة من أفغانستان 
على عجل وبشكل دراماتيكي غريب 
الحكومات  أما  أثار استياء حلفائها. 
األفغانية التي دعمتها الواليات المتحدة 
على مدى عشرين عاما، وقدمت لها 
المال والعتاد، وجهزت لها الجيوش 
ومهدت األرض، فقد انهارت بشكل 
إلى  دراماتيكي أيضا وفر جنودها 
المجاورة تاركين أسلحتهم  الدول 
الحديثة لمقاتلي »طالبان« الذين كانوا 
يزحفون على المدن األفغانية ليجدوها 

غنيمة سهلة في أيديهم.
هذا هو حصاد عشرين عاما انقضت 
على هجمات 11 سبتمبر 2001 فما هي 
الدروس التي يمكن أن نأخذها منها؟
الغرور  الدروس هو أن  أول هذه 
كان عبر التاريخ، وال يزال، مقبرة 
اإلمبراطوريات والممالك والدول 
المتحدة  الواليات  العظمى. وكانت 
الغرور،  األمريكية قد وصلت قمة 
أنها  التي ظنت معها  الدرجة  إلى 
الدولة التي ال يمكن أن تؤتى من أي 
جانب، مهما كانت قوة الطرف الذي 

يفكر في إتيانها.
وثاني هذه الدروس هو من أن من 
المأساة  يخلق »فرانكشتاين« يجلب 
لنفسه، تماما مثلما أنشأ بطل رواية 
الكاتبة اإلنجليزية »ماري شيلي« 
انقلب عليه  الذي  الوحش  المعروفة 
المأساة لحياته. وليس ثمة  وجلب 
المتحدة  الواليات  من ال يعرف أن 
األمريكية هي التي صنعت »القاعدة« 
التي انقلبت عليها وجلبت المأساة لها 

يوم 11 سبتمبر 2001.
الدروس هو أن من ال  وثالث هذه 
يتعلم من أحداث الماضي يجلب 
الشقاء لنفسه في المستقبل، ولهذا فإننا 
ال نتمنى أن نكون بصدد دورة جديدة 
العنف، تعيدنا مرة  العنف ورد  من 
أخرى إلى المشاهد نفسها واألحداث 
ذاتها، وكأننا نؤكد مقولة إن التاريخ 
يعيد نفسه، ولكن بشكل أسوأ هذه 
أبدا، ألن  نتمناه  المرة، وهذا ما ال 
أكثر من  البشرية ال تنقصها مآٍس 

التي تعاني منها.
يمكن  كثيرة  وعبر  دروس  ثمة 
استخالصها بعد 20 عاما على 11 
سبتمبر 2001، إذا كان ثمة من يستفيد 

من الدروس أو يعتبر.

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار

في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. 
بايدن: لن نلجأ إلى القوة العسكرية إلا “كخيار أخير”

خارجية إيران: محاد�ثات فيينا 
ستستأنف خلال أسابيع

الرئيس الايراني: الفقر والحرب والارهاب نتيجة لغياب العقل والحرية

بعد »أزمة الغواصات«.. فرنسا والهند تتعهدان 
بث »العمل معا«

مقتل العشرات من الحوثيين في مواجهات مع 
القوات اليمنية في عدد من المحافظات

»نيويورك تثايمز«: 
فرنسا تبحث إمكانية الانسحاب من »الناتو«

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

البيت الأبيض: هذا ما سيدور بين 
بايدن وماكرون بعد »الأزمة«

RL Lotfi, Rafla & Associates

Accountants - Tax Experts

Adding Value to your business
Since 1990

Montréal    9900 Cavendish..Suite 305, QC, H4M 2V2
Toronto 7030 Woodbine Av. Suite 500, ON, L3R 6G2
Cornwall   14 Third Street E, Suite 202, ON, K6H 2C7

Ehab Lotfi
Ph.D., C.Adm

Ehab Rafla
C.PA., C.A.

1(833)  336-3131

www.LR-CA.ca



الجديدة  للحكومة  ثقته  اللبناني  النواب  مجلس  منح    
برئاسة نجيب ميقاتي التي تشكلت بعد فراغ استمر 13 
أبرزها  صعبة  مهمات  عاتقها  على  تقع  والتي  شهرا 

محاولة وقف االنهيار االقتصادي في البالد.
وبعد مناقشة البيان الوزاري خالل جلسة طويلة استغرقت 
الجديدة،  للحكومة  ثقتهم  نائباً   85 ثماني ساعات، منح 
أعلنه  تعداد  بحسب  عنها،  الثقة  نائباً   15 حجب  فيما 

رئيس مجلس النواب نبيه بّري.
وجاءت والدة حكومة ميقاتي، المؤلفة من 24 عضواً 
الحالي بعد  الشهر  العاشر من  امرأة واحدة، في  بينهم 
13 شهراً على استقالة الحكومة السابقة برئاسة حسان 
دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 
2020. وفشلت محاولتان سابقتان لتشكيل حكومة على 
وقع خالفات حادة بين الفرقاء السياسيين على الرغم من 
تشكيل  يشترط  الذي  الدولي  المجتمع  مارسها  ضغوط 
حكومة تسير قدما في تطبيق إصالحات مقابل حصول 

لبنان على دعم مادي.
وفاقم هذا التأخير األزمة االقتصادية التي صنفها البنك 

الدولي من بين األسوأ في العالم منذ العام 1850.
وكان من المفترض أن تبدأ الجلسة عند الساعة الحادية 
عشر صباحاً )08,00 بتوقيت غرينتش(، لكنها تأخرت 
نحو 40 دقيقة، جراء انقطاع التيار الكهربائي عن قصر 
منذ  جلساته  البرلمان  يعقد  بيروت حيث  في  اليونسكو 

تفشي فيروس كورونا.
ميقاتي  تالوة  وخالل 
للبيان الوزاري، قاطعه 
بّري طالباً منه االختصار 
خشية  الوقت  لكسب 
انقطاع التيار الكهربائي 

مجدداً.
وجراء أزمة محروقات 
حادة تشهدها البالد منذ 
أشهر، تراجعت تدريجياً 
كهرباء  مؤسسة  قدرة 
لبنان على توفير التغذية 
أدى  ما  المناطق،  لكل 
الى رفع ساعات التقنين 
ساعة   22 لتتجاوز 
يوميا. ولم تعد المولدات 
الخاصة قادرة على تأمين 
المازوت الالزم لتغطية 
ساعات انقطاع الكهرباء.
التحديات  بين  ومن 
تواجهها  التي  الكثيرة 

صندوق  مع  المفاوضات  استئناف  الجديدة،  الحكومة 
البالد  إخراج  بهدف  اتّفاق،  إلى  للتوصل  الدولي  النقد 

من األزمة. وقال ميقاتي أمام النواب إن حكومته تتعهد 
بـ »استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي 
للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم )...( تعتمد برنامجاً 

إنقاذياً قصير ومتوسط األمد«.
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة أيضاً اإلعداد لالنتخابات 

البرلمانية المحددة في أيار/مايو.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

على طريق األلف ميل
الفتاح  عبد  الرئيس  أعلن  مسبوقة  غير  خطوة  في   
كما دعي  المدني  للمجتمع  2022 هو عاماً  السيسي عام 
إلى نشر الوعي بثقافة حقوق اإلنسان ، وحقوق اإلنسان 
تعطي  بأن  ملزمة  فالدولة  إنسان  لكل  أساسي  هي مطلب 
وتعليمه وصحته  عقيدته  في  تتمثل  التي  مواطنها حقوقه 
التي  الحقوق  وكل  وسكنه  يختاره  الذي  حياته  وأسلوب 
تشمله هو وأسرته طالما التعتدي على حريات أو حقوق 

اآلخرين .
عليها  نشأ  التي  العقيدة  يختار  أن  في  أواًل حر  فالمواطن 
أو حتى الديانة التي آمن بها ولم تكن هي ديانته األساسية 
أي  يلقي  أن  دون  له  جديدة  ديانة  لتكون  أختارها  ولكنه 

معارضة أو مضايقات من الدولة .
وحقوق اإلنسان عندما يستشعرها المواطن والءه لوطنه 
يحترمه  يعيش في وطن  بالفخر ألنه  يزيد ويشعر  سوف 

ويعطي له الحرية في كافة سبل الحياة .
العقيدة وحرية  أهمها في حرية  تتلخص  اإلنسان  وحقوق 
الرأي وهي حقوق بسيطة ولكنها تشعر المواطن بأهميته 
وال تجعله حاقد على المجتمع يسخر منه ال يريد أن يعطي 

له ويرفض الدفاع عنه .
أن إطالق أستراتيجية حقوق اإلنسان تعتبر نقطة مضيئة 
في تاريخ مصر وتعتبر خطوة في سبيل النهوض بحقوق 

اإلنسان في مصر .
المشاركة  في  الحق  تضمن  الوطنية  اإلستراتيجية  وهذه 
األهلية  والجمعيات  األحزاب  وتكوين  السياسية  بالحياة 
والنقابات العملية ، كما أن تطبيق هذه األسترايجية سيقف 
الذي ينصب نفسه وصياً على مصر  الغرب  أمام  حائاًل  
لخدمة  اإلنسان  حقوق  قضايا  تسييس  عن  ينأى  وسوف 

أغراض سياسية أو إنتخابية .
والقت هذه اإلستراتيجية ترحيباً من الجميع فور اإلعالن 

عن أنطالقها واصفين أياها بالتاريخية .
الطرق والكباري  تبنى مصر  المعقول  أن  كان من غير 
ومحطة  السريع  القطار  مثل  عمالقة  مشروعات  وتقيم 
وتغيير  فدان  مليون ونصف  النووية وأستصالح  الضبعة 
أن  دون  التحتية  والبنية  والتعليم  الدولة  في مرافق  شامل 
يصاحب كل هذا حماية حقوق إنسان لمواطن يعيش على 
أن  الدوله  من  يأمل  ترابها  ويعشق  يعشقها  أرض مصر 
تعطيه حقوق تماثل حقوق المواطن في الغرب فهو ال يقل 
ومن  له وألسرته  مستقبل مشرق  أجل  من  في شئ  عنه 

قبل بالطبع وطنه .

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
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مجلس النواب اللبناني يمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي

رئيس وزراء السودان: المحاولة الانقلابية 
الفاشلة كانت تستهدف الثورة وتقويض الانتقال

أخبــار

السودان  وزراء  رئيس  أكد     
عبد هللا حمدوك، أمس الثالثاء، أن 
التي  الفاشلة،  االنقالبية  المحاولة 
تم إحباطها، كانت تستهدف الثورة 
وكل ما حققه الشعب السوداني من 
إنجازات، لتقويض االنتقال المدني 
الديمقراطي، وإغالق الطريق أمام 

حركة التاريخ.
للشعب  وقال حمدوك، في خطاب 
ن  ا لسود ا لة  وكا نقلته  ن  ا لسود ا
لألنباء )سونا(، إنه اجتمع مع قيادة 
قوى “الحرية والتغيير” )الحاضنة 
السياسية للحكومة(، وأجرى اتصاالت 

أول ركن عبد  الفريق  السيادة  مستمرة مع رئيس مجلس 
الوضع  أنه سيوالي متابعة هذا  إلى  البرهان، الفًتا  الفتاح 

الهام، ووضع الحقائق أمام الشعب السوداني.
وأضاف أن “ما حدث انقالب مدبر من جهات داخل وخارج 
الفلول منذ سقوط  امتداد لمحاوالت  المسلحة وهو  القوات 

النظام البائد إلجهاض االنتقال المدني الديمقراطي”.
المحاولة تحضيرات واسعة تمثلت  وقال حمدوك “سبقت 
في االنفالت األمني في المدن واستغالل األوضاع في شرق 
ومحاوالت قطع الطرق القومية وإغالق الموانئ وتعطيل 

انتاج النفط والتحريض المستمر ضد الحكومة المدنية”.
وأوضح حمدوك أن االنقالب هو مظهر من مظاهر األزمة 
الوطنية التي أشار إليها في مبادرته )الطريق إلى األمام(، 
وهو يؤشر بوضوح إلى ضرورة إصالح األجهزة األمنية 
يستدعي مراجعة  أن “االنقالب  والعسكرية، مشددا على 
كاملة لتجربة االنتقال بكل الشفافية والوضوح، والوصول 
الثورة، وطريق  إلى شراكة مبنية على شعارات ومبادئ 

يؤدي إلى االنتقال المدني الديموقراطي ال غيره”.
أثناء  عليهم  القبض  تم  أشخاص  هناك  مرة  وقال “ألول 
تنفيذهم لالنقالب الذي قطع خطوات عملية، مما يستدعي 
كشف الحقائق كاملة للشعب السوداني والعالم، ومحاسبة كل 

الضالعين، عسكريين ومدنيين، وبشفافية ووفق القانون”.
وأضاف أن “الحكومة ومع األجهزة المختصة، بما في ذلك 
لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو، ستتخذ إجراءات فورية 
لتحصين االنتقال، ومواصلة تفكيك نظام الثالثين من يونيو 

الذي ال يزال يشكل خطرا على االنتقال”.
ودعا الشعب السوداني إلى ممارسة حقه في كافة األشكال 
السلمية لدعم الحكومة االنتقالية وتحصين االنتقال، مؤكدا 
ضرورة إكمال مؤسسات االنتقال، وعلى رأسها المجلس 
العالي،  القضاء  الدستورية ومجلس  والمحكمة  التشريعي 

ومجلس النيابة العالي والمفوضيات.
وأكد أن وحدة قوى الثورة والتغيير هي الضامن والمحصن 
لالنتقال المدني الديموقراطي وتحقيق أهداف الثورة، الفتا 
إلى أن “ما حدث هو درس مستفاد ومدعاة لوقفة حقيقية 

وجادة لوضع األمور في نصابها الصحيح”.
كانت الحكومة السودانية كشفت في وقت سابق اليوم تفاصيل 
العملية الفاشلة التي نفذتها مجموعة من الجنود والضباط 
التابعين لسالح المدرعات في الجيش السوداني. وقال وزير 
الثقافة واإلعالم حمزة بلول، الناطق باسم الحكومة، في بيان 
رسمي، إن منفذي االنقالب هم مجموعة من الجيش تابعة 
للنظام البائد )نظام الرئيس المعزول عمر البشير(، معتبرا 
أن هذا المخطط االنقالبي أراد إعادة عقارب الساعة للوراء.

إنذارا مالحيا  تركيا  أصدرت     
جديدا “نافتكس”، قرب المياه اإلقليمية 
اليونانية، في خطوة تثير االستفزازات 

من جديد بالمنطقة.
وقال الموقع اإللكتروني لصحيفة “يني 
جاغ” التركية المعارضة، إن اإلنذار؛ 
يأتي كرد فعل إلطالق اليونان إنذارا 
القاري  الجرف  من  بالقرب  بحريا 

التركي 16 سبتمبر/ أيلول الجاري.
اليونان،  احتجت  ذلك   على  ورًدا 
بـ”السلوك  اإلثنين، على ما وصفته 
البحر  مياه  في  المنحرف”  التركي 
األبيض المتوسط، مشددة على أنها لن 
تتوانى بالرد على أي تحد من قبل أنقرة.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس 
دندياس في تغريدة له “أمرت السفارة 

اليونانية في أنقرة باالحتجاج على الصيد 
غير القانوني الذي تقوم به قوارب الصيد 

التركية في مياهنا اإلقليمية”.
وأوضح دندياس، أن “ممارسة خفر السواحل 
التركية على القوارب، التي ترافق سفن 
الصيد  بسفن  التركية، وتتحرش  الصيد 

اليونانية، هو أمر يستحق االحتجاج”.
وأكد الوزير اليوناني، أن “تركيا، لألسف، 

يترك  ولن  المنحرف،  تواصل سلوكها 
الجانب اليوناني أي تحٍد دون رد”.

لدى  اليونانية  السفارة  قدمت  أن  وسبق 
أنقرة احتجاج قبل يومين، على إصدار 
تركيا نافتكس “إنذار بحري” بالقرب من 

سفينة بحث يونانية.
هذا وعادت التوترات بين أنقرة وأثينا في 
المتوسط، بعد فترة هدوء، جراء  شرق 
توسط الدول األوربية، بسبب التدخالت 

التركية األحادية الجانب في شرقي المتوسط 
وبحر إيجه والتعدي على المياه اإلقليمية 
اليونانية، وسط رفض المجتمع الدولي.

على  السيادة  وتركيا  اليونان  وتتنازع 
تكون  قد  المتوسط  شرق  في  مناطق 
غنية بالغاز الطبيعي، فيما تحاول تركيا 
الحالي االعتداء على سيادة  الوقت  في 
منتجع ساحلي  فتح  قبرص عن طريق 

محتل منذ عقود.

   قرر مجلس النواب الليبي، 
يوم الثالثاء، سحب الثقة من 
حكومة الوحدة الوطنية الموقتة 

برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وقال المتحدث باسم المجلس، 
عبدهللا بليحق، إنه جرى سحب 
بأغلبية  الحكومة  من  الثقة 
األصوات، بواقع 89 من أصل 
113 نائبا حضروا جلسة،وأن 
نوابا أصروا على التصويت 
على سحب الثقة خالل جلسة 
)الثالثاء(، بعدما اكتفى المجلس 
بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق 
مع الحكومة في عدة ملفات، 

منها اإلنفاق الحكومي.
لصحفي  ا تب  لكا ا ل  قا و
لميسوري  ا الحسين  لليبي  ا
ستصبح  اآلن  الحكومة  إن 
حكومة تصريف أعمال إلى 

حين عقد االنتخابات المقبلة، المقررة في 
24 ديسمبر، ما يعني أنه لن يتم اعتماد 
مشروع الميزانية المقدمة منها في وقت 

سابق من هذا العام.
ويشير الكاتب الصحفي، في حديثه إلى 
أمام  المطروحة  األسماء  بعض  وجود 
رئيس  تولي منصب  أجل  من  المجلس 
الحكومة، لكنه ال يرجح أن يتجه البرلمان 
يكتفي  أن  على  جديد،  لتكليف شخص 
ببقاء الحكومة الحالية لتسيير األعمال.

اآلن  الحديث  أن  الميسوري،  وأوضح 
القرار،  دستورية  مسألة  سيكون حول 
الداخلية  الالئحة  من   30 المادة  أن  إذ 
للمجلس تنص على تصويت 120 نائبا 
الحكومة،  من  الثقة  بسحب  يتعلق  فيما 

بينما حضر اليوم 113 نائبا فقط.

وبالمثل، يرى الباحث السياسي محمد قشوط، 
أن يكتفى بتولي الحكومة تصريف األعمال 
خالل الفترة الحالية، حتى الوصول إلى 
االنتخابات في ديسمبر المقبل، وذلك بما 
ال يؤدي إلى تعطيل هذا االستحقاق المهم.
وأشار إلى سيناريو وهو تشكيل حكومة 
جديدة، لكن هذا األمر مرتبط بالتمكن من 
إجراء االنتخابات في موعدها من عدمه، 
حيث يمكن أن يكون من الصعوبة بما 

الموعد. استيفاء  كان 
الدبيبة  دافع  االستجواب،  جلسة  وفي 
في  تعمل  إنها  قائال  حكومته  أداء  عن 
ظل صعوبات كثيرة، منها عدة اعتماد 
تحدث  كما  العامة،  الميزانية  مشروع 
مثل  قطاعات  في  لتها  بذ جهود  عن 

والكهرباء. الصحة 
وعرج الدبيبة على ملفات مهمة أخرى 

العسكرية، معلال  المؤسسة  توحيد  منها 
عدم تسمية وزير دفاع بعد إلى “صعوبة 
التوصل إلى توافق بين الجميع” في هذا 
الشأن، كما تطرق إلى قطاع النفط وجهود 
من  عدد  لتنفيذ  وطرح خطة  تطويره، 

“المشروعات التنموية”.
أداء  إلى  انتقادات  نواب  في حين وجه 
الحكومة، مختصين بذلك مسألة اإلنفاق 
الحكومي خارج الميزانية، وأيضا عدم 
إتمام ملف توحيد المؤسسات، إضافة إلى 
التوسع في المركزية وعدم إتاحة السلطات 

الالزمة للنواب ووكالء الوزارات.
وتحدث نواب عن ملف وزارة الدفاع، 
منتقدين عدم صرف مرتبات أفراد الجيش 
الوطني الليبي لشهري يوليو وأغسطس 
الماضيين، كما اتهموا الدبيبة بالتسبب في 

“أزمة دبلوماسية” مع تونس.

   قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيواصل التدابير 
االستثنائية في البالد وسيضع أحكاما انتقالية ومشروع قانون 

إنتخابي جديد.
وأضاف سعيد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بمحافظة 
سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية “سيتم وضع أحكام انتقالية 
وستكون أحكام انتقالية تستجيب إلى إرادتكم... وسيتم تكليف 
رئيس حكومة وسيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد”

الحكومة  البرلمان وعزل رئيس  وكان سعيد قرر تجميد 
والسيطرة على السلطات التنفيذية يوم 25 أغسطس آب الماضي.

والقت تحركات سعيد شعبية واسعة في بلد يعاني منذ أعوام 
أثارت  لكنها  السياسي،  االقتصادي والجمود  الركود  من 
تأسس  الذي  الديمقراطي  والنظام  الحقوق  بشأن  مخاوف 
بعد انتفاضة 2011 التي كانت شرارة انطالق احتجاجات 

“الربيع العربي”.
وقال سعيد “الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور 
ستبقى سارية المفعول ولن يقدر أحد على افتكاك حريتكم 

وحقوقكم في الشغل والحرية والكرامة”.
وأضاف “ما أقوله اليوم هو في صلب الدستور وال يمكن 
أن يقولوا إنه انقالب، وكيف يكون انقالب بالدستور ونص 

الدستور”.
لكن حبيب خضر مقرر الدستور المنتمي الى حركة النهضة 
اإلسالمية قال في صفحته على فيسبوك “األحكام االنتقالية 
تساوي تعليق الدستور كليا أو جزئيا وتساوي اإليغال في 

االنقالب”.

   أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن مديرية المخابرات في 
مدينة طرابلس، شمالي لبنان، ألقت القبض على عدد من 
األشخاص يشكلون خلية مؤيدة لتنظيم داعش اإلرهابي.
وأضافت قيادة الجيش، في بيان، أن أفراد الخلية قاموا 
بشراء األسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات 
أمنية مستغلين األوضاع المتردية في لبنان، كما سعى 

عناصر الخلية إلى تجنيد أشخاص آخرين لمساعدتهم.
يونيو  شهر  في  نشاطها  بدأت  الخلية  أن  وأوضحت 
في  معاون  اغتيال  عملية  بالفعل  ونفذت  الماضي، 
منطقة المئتين بطرابلس بتاريخ 22 أغسطس الماضي، 
بإشراف  لمتهمين  ا مع  بدأت  لتحقيقات  ا أن  مؤكدة 

المختص. القضاء 

   أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم 
الثالثاء، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة 
أطلقتها ميليشيا الحوثي االنقالبية نحو  خميس مشيط 
بالمملكة السعودية. وأكد التحالف في بيان أن قواته 

تتخذ اإلجراءات العملياتية لحماية المدنيبن واألعيان 
المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي اإلنساني.

كما شدد على أنه تم التصدي لكافة محاوالت الميليشيا 
بإطالق مسيرات مفخخة.

الرئيس التونسي البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة
يقول إنه سيغير قانون 

الانتخابات ويضع أحكاما 
انتقالية الجيش اللبناني يضبط خلية مؤيدة لتنظيم 

داعش الارهابي بطرابلس شمالي البلاد

التحالف العربي يعلن تدمير 3 مفخخات 
حوثية أطلقت نحو خميس مشيط بالمملكة

استفزازات أردوغان تتواصل.. إنذار ملاحي قرب 
مياه اليونان
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إلعالناتكم في الرسـاله

 القاهرة/ فرج جريس: استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح 
المقدشي وزير دفاع  الفريق ركن محمد علي  السيسي، 
أول  الفريق  السيد  بحضور  وذلك  اليمنية،  الجمهورية 
الدفاع  وزير  المسلحة  للقوات  العام  القائد  زكي  محمد 
بالقاهرة  اليمني  السفير  وبمشاركة  الحربي،  واإلنتاج 

محمد علي مارم.
بأن  الجمهورية  باسم رئاسة  الرسمي  المتحدث  وصرح 
وزير الدفاع اليمني نقل تحيات الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي إلى السيد الرئيس، مثمناً عالقات التعاون 
بين مصر واليمن في كافة المجاالت خاصة على الصعيدين 
العسكري واألمني، كما أعرب عن تطلع بالده الستمرار 

مصر وكأكبر دولة عربية في دعم الجهود السياسية الهادفة 
الحتواء الوضع في اليمن وإنهاء األزمة اإلنسانية بها.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن السيد الرئيس طلب نقل 
تحياته إلى أخيه الرئيس عبد ربه منصور هادي، مؤكداً 
سيادته موقف مصر الثابت بدعم كافة الجهود للتوصل 
إلى حل سياسي شامل لألزمة اليمنية يحقق استقرار اليمن 
ووحدة واستقالل أراضيه، ويلبي طموحات الشعب اليمني 
وانفاذ إرادته الحرة وينهي التدخالت الخارجية في الشأن 
اليمني، مشددا سيادته على ان تلك هي مبادئ  الداخلي 
تدخر جهداً  لن  وأن مصر  المصرية،  السياسة  وثوابت 

لمساعدة اليمن الشقيق في بلوغ تلك االهداف.

  القاهرة/ فرج جريس: التقى وزير الخارجية سامح 
عام  أمين  شكري، 
أجل  من  د  االتحا
لسفير  ا سط  لمتو ا

ناصر كامل.
يأتي ذلك في إطار 
التقدير لدور االتحاد 
في تعزيز التعاون 
عبر جانبي المتوسط.
أخرى،  ناحية  من 
التقى وزير الخارجية 
سامح شكري، مساء 
االثنين، في ُمستهل 
زيارته الحالية إلى 
محمد  نيويورك، 
المنفي رئيس المجلس 

الليبي. الرئاسي 
ح السفير أحمد  وصرَّ

حافظ الُمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير 
شكري جدَّد خالل اللقاء دعم مصر الكامل لكل ما يحقق 
مصلحة الشعب الليبي، وتثبيت االستقرار في ليبيا وتحقيق 
التنمية في مختلف ربوعها، كما أكد حرص مصر على 
الُمضى ُقدًما في تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين، والبناء 
على الزخم الذي تشهده العالقات بينهما، خاصًة على ضوء 
الزيارات الُمتبادلة بين الجانبين، وما تم التوافق بشأنه على 
هامش أعمال اللجنة الُعليا المصرية الليبية الُمشتركة والتي 

اختتمت أعمالها األسبوع الماضي في القاهرة.
الجهود  لكافة  الوزير شكري على دعم مصر  د  كما شدَّ

الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة لألوضاع في ليبيا وفق ما 

نصت عليه خارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون 
وقرار مجلس االمن ٢٥٧٠ انتهاًء بعقد االنتخابات الرئاسية 
الصدد  هذا  في  ُمشًيدا  الُمحدد،  في موعدها  والبرلمانية 
قانون االنتخابات  الليبي في اعداد  النواب  بجهد مجلس 

باعتباره خطوة هاّمة نحو استكمال خارطة الطريق.
كما أكدَّ شكري موقف مصر الراسخ تجاه الحفاظ على 
أي  بمنأى عن  الوطنية  مؤسساتها  وتماسك  ليبيا  سيادة 

تدخالت خارجية في الشأن الليبي.
العمل  كيفية  االراء حول  في  توافقاً  االجتماع  وقد شهد 

لدعم مستقبل ليبيا في المرحلة القادمة.

  القاهرة/ فرج جريس: أعلن الرئيس عبد الفتاح 
السيسى الحداد الرسمى العام على وفاة المشير محمد 
حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير 
الدفاع واإلنتاج الحربى األسبق، والذى وافته المنية 
صباح أمس الثالثاء عن عمر يناهز 86 عاما، بعد 

صراع طويل مع المرض.
كما أعلن الرئيس السيسى، خالل افتتاحه عددا من 
المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء الثالثاء، 
إطالق اسم المشير طنطاوى على قاعدة الهايكستيب 

العسكرية تقديرا واحتراما لدور هذا الرجل العظيم.
حالة  إعالن  تم  إنه  الجمهورية  لرئاسة  بيان  وقال 
الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية 

لمدة ثالثة أيام حداداً على وفاة المشير..
وبحسب البيان، المنشور على صفحة المتحدث باسم 
تبدأ  أن  المقرر  السفير بسام راضي، فمن  الرئاسة 
الموافق ٢۱  الثالثاء  يوم  من  اعتبارا  الحداد  حالة 
الخميس  يوم  سبتمبر ٢٠٢۱ وحتى غروب شمس 

الموافق ٢۳ سبتمبر ٢٠٢۱.

 القاهرة/ فرج جريس: أعلنت السفيرة نبيلة مكرم 
عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين 
بالخارج، أنه وألول مرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، 
وبالتعاون مع االتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة 
تأمين  وثيقة  إصدار  االتفاق على  تم  المالية،  للرقابة 
اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك 

وفًقا لمذكرة تفاهم بين الثالث جهات.
جاء ذلك خالل كلمة ألقتها وزيرة الهجرة خالل مشاركتها 
في فاعليات ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين 
لالتحاد  والعشرين  السابع  والمؤتمر  التأمين  وإعادة 
األفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، والذي ينعقد في 
الفترة من 19 وحتى 22 سبتمبر الجاري تحت رعاية 

الهيئة العامة للرقابة المالية.
بلورة إجراءات إصدار  أنه جاري  الوزيرة  وأضافت 
القادمة، من  الفترة  المعنية خالل  الجهات  الوثيقة مع 
بينها شركة التحصيل التابعة لوزارة الداخلية للتوافق 
على الجوانب المالية لعملية التحصيل، باإلضافة إلى 
ُمدارسة آلية للمؤمن عليهم من العاملين الذين تمتد فترة 
تواجدهم خارج البالد بما يتجاوز فترة تغطية الوثيقة 

تسمح لهم بتجديدها من الخارج.
الوثيقة االختيارية  كما أكدت وزيرة الهجرة أن تلك 
الخليج  دول  في  المصريين  لطلبات  استجابة  جاءت 
لمصريين  ا من  ألكبر  ا لشريحة  ا يمثلون  ين  لذ ا و
في  المقيمين  المواطنين  احتياجات  وتلبي  بالخارج، 
وفاة  حاالت  بحدوث  يتعلق  فيما  خاصة  الخارج، 
ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات 
المناسبة، موجهة خالص الشكر والتقدير للواء محمود 
توفيق وزير الداخلية، على التنسيق والتعاون المثمر 

التأمينية. الوثيقة  هذه  إلخراج 

لحضور  سعادتها  عن  مكرم  نبيلة  السفيرة  وأعربت 
أن  موضحة  للتأمين،  السنوي  لشيخ  ا شرم  ملتقى 
وزارة الهجرة تسعى دائما لتضافر الجهود مع كافة 
مؤسسات الدولة للتعاون نحو تلبية احتياجات المصريين 
بالخارج، وال تدخر جهدا في تحقيق الكفاية االتصالية 
مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل 
قد تواجه  أية مشكالت  التعامل مع  للتعاون من أجل 

المصريين بالخارج في أي دولة.
أن  إلى  مكرم  نبيلة  السفيرة  لفتت  كلمتها،  ختام  وفي 
وزارة الهجرة عملت منذ اليوم األول على إعادة الثقة 
الوزارة  فإن  لذلك  والدولة،  بالخارج  المصريين  بين 
تعمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لمد جسور 
هذه الثقة في عهد الجمهورية الجديدة وفي ضوء تنفيذ 
االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان التي أطلقها السيد 

الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخًرا.
وعقب ختام الجلسة، قام الدكتور محمد عمران رئيس 
الهجرة  وزيرة  بتكريم  المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة 
ومنحها درع ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين 

وإعادة التأمين.
وتجدر اإلشارة إلى أن فاعليات الملتقى انطلقت أيضا 
بحضور وزير المالية د. محمد معيط، والدكتور/ محمد 
عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار/ 
للرقابة  العامة  الهيئة  نائب رئيس  المعطي  رضا عبد 
المالية، واللواء عبد الفتاح حلمي مدير مكتب محافظ 
جنوب سيناء والمستشار اإلعالمي للمحافظة، والسيد/ 
للتأمين،  المصري  االتحاد  رئيس  الزهيري  عالء 
والسيد/ خالد إمام نائب رئيس البريد المصري للشمول 
المالي، والسيد/ يوسف الفاسي الفيهري رئيس االتحاد 

األفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين.

 القاهرة/ فرج جريس: شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي 
عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع “رؤساء الدول والحكومات 
للجمعية   76 الدورة  أعمال  المناخ”، على هامش  حول 
العامة لألمم المتحدة، وذلك برئاسة السيد بوريس جونسون 
رئيس وزراء بريطانيا، وبمشارك لفيف من رؤساء الدول 
والحكومات حول العالم، والسيد أنطونيو جوتيريش سكرتير 

عام األمم المتحدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة 
الرئيس في هذا االجتماع جاءت في ضوء بدء مرحلة جديدة 
على صعيد عمل المناخ الدولي، لما أصبح يمثله تغير المناخ 

وتداعياته السلبية من تهديد يواجه البشرية.
وقد أكد الرئيس خالل االجتماع على أهمية تحمل الدول 
المتقدمة لمسئولياتها في خفض االنبعاثات تنفيذاً اللتزاماتها 
الدولية في إطار اتفاق باريس واالتفاقية اإلطارية لتغير المناخ، 
خاصًة مع ما شهدته مؤخراً مناطق شتي حول العالم من 
حرائق غابات واسعة النطاق، والتي أكدت أن تغير المناخ 
قد بات حقيقة مفزعة تستدعي التحرك الفوري لمواجهتها.

كما شدد الرئيس على ضرورة التعامل بجدية مع أي إجراءات 
أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ، وفي مقدمتها إقامة 
السدود على األنهار الدولية دون توافق مع دول المصب 
على قواعد ملئها وتشغيلها، وذلك في إطار الجهود الرامية 
للتعامل مع قضايا التكيف مع تغير المناخ، والتي تمثل جانباً 
شديد األهمية من عمل المناخ الدولي وأولوية قصوى للدول 

النامية، خاصًة في القارة 
التي تعاني من  األفريقية 
التبعات األشد وطأة لهذه 
الظاهرة، السيما المتعلقة 
لجفاف  وا ه  لميا ا بندرة 
وتصحر األراضي وتهديد 

األمن الغذائي.
إلى  الرئيس  أشار  كما 
أهمية العمل على خروج 
لمؤتمر  القادمة  الدورة 
االمم المتحدة حول التغير 
المملكة  برئاسة  المناخي 
المتحدة بنتائج ملموسة على 
صعيد تمويل عمل المناخ 
وآلياته، خاصًة ما يتعلق 
بجهود التكيف وصندوق 
وذلك  األخضر،  المناخ 
على نحو يساهم في تعزيز 
عمل المناخ بالدول النامية 
ويرفع عن كاهلها الكثير 
من األعباء السيما في ظل 

الفجوة الراهنة في تمويل المناخ بين ما تحتاجه الدول النامية 
لتنفيذ التزاماتها وبين ما هو متاح.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعلن عن تطلع مصر 
الستضافة الدورة الـ٢٧ لقمة تغير المناخ في ٢٠٢٢ باإلنابة 
عن القارة األفريقية، ومشدداً على أن مصر ستعمل على 

أن تكون تلك الدورة نقطة تحول جذرية في عمل المناخ 
الدولي بالشراكة مع كل األطراف، وذلك لمصلحة القارة 

األفريقية والعالم أجمع.
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بقلم: تيماء الجيوش

»صالون سعيد« 
Esthétique Antoinette للسيدات و Salon Said Habouri يسعد إدارة

أن تستقبل عمالئها الكرام طوال أيام األسبوع ما عدا األحد و األثنين على عنوانها الكائن في:
345, boul. Chomedey, Local - 3, Laval Qc. H7V 3S7

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 

أخبــار

الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بدعم الجهود 
للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية

شكري يلتقي أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط

الرئيس السيسي في اجتماع دولي حول المناخ يؤكد أهمية تحمل الدول 
المتقدمة لمسئولياتها في خفض الانبعا�ثات

  ال يمكن بأي حال الحديث عن المساواة الجندرية وإغفال جانٍب 
هاٍم منه أال و هو المرأة و اإلعاقة. 

أنه يوجد حوالي مليار شخص  المتحدة تقول  قراءة أرقام األمم 
يعاني من إعاقٍة ما ، أي عملياً ۱٥ من مجمل السكان في العالم. و 
تشير ذات األرقام الى أن  مقياس تطور و نمو اإلعاقة يختلف ما 
بين المرأة و الرجل و كذلك النسب ، فنسبة النساء المعاقات هي 

۱٩ ٪ أي  أعلى من الرجال ۱٢٪. 
بين متوازيين هما  تتراوح ما  فيما مضى كانت  مقاربة اإلعاقة 
الطبي والخيري و ما يشمل األخير من إعانات و مساعدات. زد 
من  أفراد و أيضاً  الخدمات هم  تقديم  القائمين على  أن  على ذلك 

ذوي القربى اللذين نشطوا في هذا المجال. 
مع صعود الموجة النسوية الثانية في القرن العشرين صعد معها 
صوت و مشاركة ألشخاص ذوي اإلعاقة و المطالبة بحقوقهم. و 
جاء على ذات السياق من المطالبة  انعقاد المؤتمر العالمي الرابع 

للمرأة في بكين في العام ۱٩٩٥. 
المرأة ذات اإلعاقة و هي شبكة فيدرالية   لدينا في كندا شبكة 
تأسست في العام ۱٩٨٦. وجاءت استجابة لالهتمام بحقوق النساء.  
هي منظمة غير ربحية و تتوجه مباشرة ببرامجها و أهدافها إلنهاء 
التمييز و العنف و الفقر الذي تعانيه المرأة الُمعاقة تحديداً. تعمل 
تقدم  هاماً في هذا الصدد بل و  المنظمة على أن تكون مصدراً 
الخبرة والنصح في مجال صياغة ورسم السياسات و البرامج على 
مستوياٍت عديدة. و على هذا فقد تنوع شركائها واتسعت دائرتهم 
على مر السنين.  ال جدل بأنه من اإليجابي بمكان أن تتعدد و تتنوع 
البرامج التي تُعنى بالمرأة و حقوقها على ُصعٍد محلية و عالمية 
على اختالف الطيف و الفئة و ما يقع منها في الحيز االقتصادي ، 
السياسي، االجتماعي و الثقافي و هذا من البديهي ما دامت حركة 

المجتمعات المدنية إفتراضياً هي دوماً إلى األمام.
المنظمة أعلنت و بدقة أن رؤيتها تتمركز على قاعدة االندماج ، و 
العمل ألن تُدَمْج النسوة المعاقات كندياً. و من قراءة إستراتيجيتها 
تتخطى ما يعيقها إن كان على مستوى دائرة او قطاع حكومي او 
مؤسسة ما . وتعتمد على مبدأ استراتيجي هام في القيادة و الشراكة 
لكافة األطراف من حكومية و مجتمع مدني و  يتيح  بما  الفاعلة 
الحل في  النقاش و  من  بأن تكون جزءاً  منظمات مختلفة  معنية 

القضايا األساسية. 
و مشروع المنظمة هنا  يتبنى عدة مبادئ  أساسية  مفادها أن حماية 
النساء ذوات اإلعاقة ال ينبغي أن يبقى على الهامش او أن يكون 
بنداً ما في وثيقة أو معاهدة ما، مجرد تمنيات او رؤيا ليس لها أبعاد 
عملية و واقعية. بل حقيقًة يتطلب بموجبها الدفع باتجاه البحث و 
التعليم و التغيير . وأن  يُفّعل محور  العالقة ما بين النساء من جهة 
و ما بين الشبكة األقتصادية -األجتماعية من جهة أخرى و التي 
ترتكز وظائفها على نشر الوعي والمعرفة بكل ما يتعلق بالنساء 

ذوات اإلعاقة و قضاياهن ) اإلعاقة الجسدية، السمعية…الخ(. 
كان لهذه المنظمة أن تنتقل من النظرية إلى التطبيق بغاية معالجة 
قضايا الفقر و المساواًة، العمل، األمومة، الصحة ، فكان االتصال 
النساء و من خلفيات عرقية و  المباشر مع قطاعات متعددة من 
ُكّن مهاجرات، الجئات، مسنات، أمهات  ثقافية سواء   ، عمرية 

عازبات، من ذوات البشرة الملونة و نساء الشعوب األصلية. 
وسعت حثيثاً أي المنظمة بأن تكون مصدراً للنساء بل صلة وصل 
ما بين الحركة النسوية و بينهن للعمل المشترك في المسائل العامة 
الحركة  الوقت تجعل من  النساء قاطبة و بذات  التي تؤثر على 
النسوية و ما تقوم به في متناول النساء المعاقات. في حركة تبادلية 
مما يُقّدم  زخماً لهذه الحركة و ينتقل بها إلى حلقاٍت أهم و أشمل و 

بما يُفيد العدالة االجتماعية في كندا. 
العنف بل هي في عينه و لربما   المعاقة ليست بمنأى عن  المرأة 
يكون أعنف و أعمق . و قد يقول قائل ولكن اإلعاقة واحدة ، أي 
بمعنى هي واحدة بالنسبة للرجل كما المرأة و هذا صحيح.  فالنساء 
الرجال ذوي اإلعاقة.   الحواجز مثل  ذوات اإلعاقة يوجهن ذات 
الجندر أي  تناسب ينجم عن اختلف  يتأتى من عدم  الفارق  لكن 
بمعنى آخر المرأة المعاقة و ألنها امرأة ُسيضاف إلى عامل إعاقتها 
عاماًل آخر و هو جنسها أو جندرها . و قد تصبح الصورة أكثر 
تعقيداً إن أُضيَف لها العرق و العمر و تقاطعات تُّقيد من الُمضي 
دون ممارسة  أشكال التمييز ضدها، و على سبيل المثال و نتيجة 
لذلك تعاني النساء ذوات اإلعاقة في كندا من معدالت غير متكافئة 

من الفقر. 
 ما يقتضي أن يكون هناك تناسباً بين هذه الحقيقة و بين الخدمات 
و السياسات و األطر الالزمة و اآلليات التي تقدم ما هو أفضل و 
بما يوائم حقاً حاجات النساء ذوات اإلعاقة و النساء الصم في كندا. 
الخبرات في حلقة  تبادل  المنظمة تؤكد على  بالذكر أن  يجدر 
خبرائها و باحثيها و عامليها ، و تعتمده أي المنظمة بال كلل في 

سعيها نحو العدالة االجتماعية و إنهاء العنف و حماية المرأة. 
من يتابع عمل المنظمات المعنية و تقاريرها و إحصاءاتها سيلحظ 
يتدرج ما بين  أن معظمها يتفق أن ما تحتاجه المرأة المعاقة حقاً 
للسياسات  الحاجة  الجندري،  العنف  تبدأ من منع  أولويات هامة 
الوطنية  و البرامج الداعمة، الصحة اإلنجابية، التعليم، الصحة، 

و الرعاية. 
الدول في قارات عدة ال سيما في  هذا في كندا و مجموعة من 
أوروبا و األمريكيتين. النساء العربيات ممن يعانين اإلعاقات يحق 
بما ينسجم مع  ُتعنى بهن و تحمي حقوقهن  لهن أيضاً منظمات 

كرامتهن اإلنسانية. والتجربة الكندية هنا مثااًل. 
 اسبوع سعيد لكم جميعاً

 إعاقة المرأة و الجندر 

تثأمين  و�يقة  أول  تكشف عن  الهجرة”  “وزارة 
بالخارج والمقيمين  العاملين  للمصريين 

الرئيس السيسى يعلن الحداد العام على وفاة المشير 
طنطاوي ويطلق اسمه على قاعدة الهايكستب العسكرية



Mercredi 22 septembre 2021
األربعاء 22 سبتمبر 2021



بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

الفراعنة والفضاء والفلك

الرسـالة في  إلعالناتكم 

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

لمــــاذا؟!..

كيف انتصرت 
الدبلوماسية المغربية .. 

بقلم: عادل عطية

بقلم: خالد بنيصغي

شعر: نسرين حبيب

-1 الوعد بالعسل ليس عساًل ، إنه ما زال خمراً .
-2 األحزان مثل األسماك ، يأكل كبيرها صغيرها .

-3 الحياة مثل الحريق ال أخالق لها .
-4 المشكلة تأتي بالجملة ، والحل يتم بالتجزئة .

-5 الموت هو التاريخ .
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     لماذا؟!، لفظة عجيبة.. ُمرّكبة من: “الم” 
التعليل، و”ما” اإلستفهامية، و”ذا” اإلشارية!

   نطلقها لإلعتراض، أكثر من أن نستخدمها في 
البحث عن األسباب والمعرفة!

مواجهة  في  بإخالص،  أضعها،  لماذا؟!،     
استفهام،  عالمة  من  بأكثر  مزيلة  عقلكم، 
الثائرة،  المثيرة  العالمات  هذه  لعل  وتعجب؛ 
والتفاعل،  الصحوة،  في حروفها: روح  تنفخ 

والممارسة!
حتى  شرسين  جهاديين  إلى  نتحول  لماذا     
على  يتطاول  نه  أ نعتقد  من  ضد  الموت، 
أننا  واثقين  ومقدساتنا،  ومعتقداتنا،  إيمانياتنا، 
أجناد هللا لمناصرة هللا.. مع أن هللا القادر القدير، 
وليس  عنه،  نيابة  يحارب  من  إلى  يحتاج  ال 
بعاجز عن الدفاع عن شرائعه، وكتبة المقدسة.. 
بينما نتحّول إلى حنجوريين، نهتف بحياة الذين 
التي  وصورتنا،  كياننا  ويدنسون  ينتهكون 
صورها هللا فأبدع في تصويرها، ورفعها عالياً 
بين جميع مخلوقاته.. وكأن هللا قوي بنا، وكأن 

الحكومة قوية بدوننا؟!
وندوخه،  وجد،  أينما  المحتل  نقاوم  لماذا     
عنا،  يرحل  حتى  توازنه؛  ونفقده  ونستنزفه، 

بينما  ذلياًل..  کسيراً،  خاسراً،  أرضنا:  وعن 
نهادن المحتل الصديق، الذي يفعل بنا أكثر مما 
منه؛  وأكثر خطورة  العدو،  المحتل  بنا  يفعل 
ألنه يرتدي رداء الوطن، ويتكلم لغته، ثم يتهمنا 

بالسذاجة، والغباء الديمقراطي؟!
   لماذا نقاوم حتى الدم، أي شخص من خارج 
السلطة، يحاول االعتداء على أحد أفراد أسرتنا، 
أو يتطاول على حرمات بيوتنا.. بينما ال نحرك 
ساكناً تجاه أشخاص على قمة السلطة المفروضة 
علينا، وهم يعتدون على حقوقنا، وعلى حياتنا، 
الخاصة  وعلى خصوصياتنا  كرامتنا،  وعلى 

جداً، وعلى أحالمنا؟!
   لماذا يهجر، أو يطلق الرجل امرأته، وشريكة 
وألتفه  موقف،  أول  مع  أوالده،  وأم  حياته، 
والعشرة،  الحب  مشاعر  متخطيًا  األسباب، 
واألبّوة.. بينما يصبر ويحتمل حتى الخنوع المّر، 
على مساوئ رب عمله المستغل، وعلى حكومته 

التي ترتكب في حقه كل يوم ألف ذنب وذنب؟!
...،...،...،   

   انني ال أريد إجابة، بل إستجابة..
   فإن لم تحرك “لماذا” عقلك، فلن يحرك عقلك 

إرادتك!...

  كما سبق وأشرنا في مقاالت سابقة 
تتسم  التي  المغربية  الدبلوماسية  عن 
األخير  في  لتحقق  والتروي  بالتأني 
هذا  مقال  وفي   ، ساحقة  انتصارات 
هذه  نتائج  أبرز  على  سنركز  العدد 
المملكة  خصوم  على  االنتصارات 
المغربية حتى يعلم الجميع أن المغرب له 
خطوط حمراء بالفعل وليس بالشعارات 
فقط، والصحراء المغربية مسألة وجود 
هذه  ونورد   ، حدود  مسألة  وليست 

النجاحات في النقاط التالية : 
وزيرة  يستدعي  اإلسباني  القضاء   -
آرانتشا   ، السابقة  الخارجية  الشؤون 
بشأن  معها  للتحقيق  اليا،  غونزاليس 
جبهة  زعيم  هوية  إخفاء  مالبسات 
“البوليساريو” ، الذي دخل “األراضي 
في  مزور  سفر  بجواز  اإليبيرية” 
بعد   ، لدواٍع صحية  المنصرم  أبريل 
اتفاق مدريد والجزائر على عالجه في 
مستشفى “سان بيدرو دي لوغرونيو ”.

وتأتي الخطوة المتخذة من قبل القاضي 
فيارينو،  بعد اعتراف كاميلو  اإلسباني 
الخارجية اإلسبانية  مدير ديوان وزيرة 
آرانتشا غونزاليس اليا  بكون  السابقة، 
بترتيب عملية استقبال  أمرته  التي  هي 
إبراهيم غالي، التي تسببت في أكبر أزمة 
والمغرب على  إسبانيا  بين  دبلوماسية 

مدار العقود األخيرة.
السابعة  التعليمات  محكمة  واستدعت 
بسرقسطة ، اإلثنين الماضي ، كال من 
نائب  سانشيز،  فيرنانديز  فرانسيسكو 
رئيس األركان الجوية، وكاميلو فيارينو، 
رئيس ديوان وزيرة الخارجية اإلسبانية 

البحث  مسار  استكمال  بغية   ، السابقة 
والتحقيق في قضية استقبال إبراهيم غالي 

بجواز سفر مزور
- وتتحرى المحكمة اإلسبانية عن كيفية 
استخدام الحكومة المركزية للجيش بغية 
إخفاء هوية زعيم جبهة “البوليساريو” 
، تبعا للرسائل المتبادلة عبر “واتساب” 
بين نائب رئيس األركان الجوية ورئيس 
اإلسبانية  الخارجية  وزيرة  ديوان 
التأكد من مشاركتهما في  بعد  السابقة، 
تسهيل دخول غالي إلى التراب اإلسباني 

دون التحقق من جواز سفره.
الجزائرية  الحكومة  انتهت مهزلة  هكذا 
منها  تقعدها حسدا  الدنيا وال  تقيم  التي 
أن  يتقدم في صمت دون  على مغرب 
يكترث إليها ، وَعلَْت كلمة المغرب فوق 
كلمتها “ ويمكرون ويمكر هللا ، وهللا خير 

الماكرين “ .
- إسبانيا اختارت المغرب صديقاً وشريكاً 
اقتصاديا استراتيجيا ، واستجابت لطلباته 

على سبيل السرعة .
- الجزائر قطعت عالقتها مع المغرب، 
واختارت مد إسبانيا بالغاز عبر البواخر 
المغرب  أما   ، مرتفعة  بكلفة  ُفن  والسُّ
أصدقائه  مع  منفتحة  سوق  له  الذي 
الُكثُر لم يشعر بأي نقص في احتياجاته 
المغرب  نظام  ، ألن  الغاز وغيره  من 
ملك  يحكمه  ملكيا  نظامًا  هلل  والحمد 
المغاربة،  لكل  الروحي  األب  ُيعتبر 
ثقة نحو نجاحات  البالد بكل  يقود  وهو 
فالمغاربة مطمئنين على  لذلك  مبهرة ، 
حياتهم السعيدة رغما عن أنف الحاقدين 

.. دمتم بود . 

أن  العالمية  الصحة  منظمة  كشفت      
 3 لـ ا السالالت  على  طغت  دلتا  ساللة 
فيروس كورونا  من  للقلق  المثيرة  الرئيسية 

في العالم.
وقالت ماريا فان كيركوف المسؤولة التقنية 
مكافحة  عن  العالمية  الصحة  منظمة  في 
المتحورات  من   1% من  “أقل  إن  كوفيد 
وجاما.  وبيتا  ألفا  من  هي  حاليا  المنتشرة 
متحورة دلتا هي الطاغية فعليا حول العالم”.
مباشر  لقاء  كيركوف خالل  فان  وأضافت 
دلتا  إن  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
“أصبحت أقوى، وأشد عدوى وأكثر منافسة 
والحلول  المنتشرة  األخرى  للفيروسات 
في  دلتا  تم رصد  أنه  إلى  مشيرة  مكانها”، 

أكثر من 185 دولة حتى اآلن.
وتخضع جميع أنواع الفيروسات للتحور مع 
مرور الوقت، مثل “سارس-كوف2-” الذي 

تسبب بكوفيد19-.

ظهور  بدء  مع   2020 م  لعا ا وأواخر 
خطرا  شكلت  كورونا  لفيروس  متحورات 
لمية  لعا ا لصحة  ا منظمة  مت  قا كبر،  أ
لالهتمام  مثيرة  متحورات  إلى  بتصنيفها 

وأخرى مثيرة للقلق.
وقررت الوكالة التابعة لألمم المتحدة تسمية 
األبجدية  أحرف  على  الناشئة  المتحورات 
التي ظهرت  البلدان  لتجنب وصم  اليونانية 

فيها للمرة األولى.
المثيرة  األربع  المتحورات  جانب  والى 
مختلفة  أنواع  خمسة  أيضا  هناك  للقلق، 
مثيرة لالهتمام، لكن فان كيركوف قالت إن 
ثالثا منها هي إيتا ويوتا وكابا جرى خفض 

تصنيفها إلى متحورات خاضعة للمراقبة.
في  التغيير  إلى  يعود  “هذا  وأوضحت: 
لالهتمام  المثيرة  فالمتحورات  االنتشار، 
للقلق. هي  المثيرة  المتحورات  تغلبت عليها 

فقط لم تتمكن من الصمود”.

موَجز في الَبياِن 

والَعروض

هل كْنَت يل إشارة تعّجٍب أم إشارة استفهام!؟

ْصُت فيها صرَب األنام يا عالمَة َوقٍف يف حيايت َلخَّ

َْت فحوى الّلفِظ بني الحقيقِة واملَجاز َحيَّ

كثي املعاين إّنا.. لَك مَن الَبياِن ِسحُر اإلعجاز

احرتُْت فيَك ما بنَي ِعلِم املعاين والَبالَغة

َلْت فنَّ الّصياغة يا َمن شّكْلَت ُمباَلغة َجمَّ

رّب العشِق ِلُحّبَك حلْفُت مييًنا تخّطى َجامَل اإلطناب

فتجاهْلَتني َتجاُهَل العارِِف من دوِن ُمراعاِة النَّظِي، وأََطْلَت الُهزَْء بإسهاب

مل أَْفَقْه ما يف َطبِعَك من ِطباٍق أو ِجناس 

تفّوْقَت ُمَعّلمي عىل الّلغِة بَلِعِب الُحروِف ُمَحّوًل ُبحوَر شعري َيباس

    فكرة صعود الفراعنة إلى الفضاء الخارجي دائما ما 
إنهم صعدوا  قال  العالم كله، وهناك من  الجدل وفكر  تثير 
إلي الفضاء الخارجي بالطائرات مستدال بمناظر الطائرات 
في  األول  سيتي  معبد  في  الموجودة  الطائرة  واألطباق 

أبيدوس.
في  محنطة  فضائية  كائنات  وجود  زعم  قال  من  هناك 
المتحف المصري وان هذه ليست حضارتنا، وظل الجميع 
بعض  أتت  حتي  اآلن،  حتى  األقاويل  هذه  مثل  يرددون 
الجميع  صمت  ظل  فى  ذلك،  لتؤكد  األمريكية  األفالم 
وذهول البعض من هذه الحضارة التي حيرت العالم أجمع 
ومازلت وستظل تحير كل العالم، فهل من المحتمل أن يكون 

المصريون القدماء قد صعدوا إلى الفضاء؟
والفلك هو علم دراسة الكون والفضاء الخارجي وما يحدث 
خارج الكرة األرضية ورصد للنجوم واألفالك، وقد درس 
السماوية  تقديسهم بعض األجرام  بسبب  الفلك  المصريون 
حاجتهم  كذلك  األرباب،  تنفيذا إلرادة  واعتبروا حركتها 
الفراعنة  السؤال هل صعد  يبقي  الزمن، ولكن  تقسيم  إلى 

الى الفضاء؟
ولم يصعد  المصريون القدماء إلى الفضاء حتى وقتنا هذا، 
بل عرفوا علوم الفضاء وهم على األرض عن طريق الكهنة 
وتعني  يطلق عليهم “ونوتي”  األمر وكان  بذلك  المعنيين 

المتطلعون إلى السماء.
المتحف  في  محنط  فضائي  كائن  أنه  أثير  ما  وحقيقة 
ألبناء  المجهضة  األجنة  مومياوات  أنها  وقال  المصري، 
كانوا  الملوك  أبناء  أمون، وألن  توت عنخ  الشاب  الملك 
توابيت  بتحنيطها ووضعها داخل  فقاموا  يعاملون كالملوك 

صغيرة وموجودة حاليا في المتحف المصري بالتحرير.
المصري والموجود في  المتحف  الطائرة في  نموذج  وأما 
إن  وقالوا  العالم  األمر حيرة  هذا  أثار  فقد  الطيور  غرفة 

الخارجي،  الفضاء  إلى  الطيران وسافروا  الفراعنة عرفوا 
الحضارة  باألدلة وإن كانت  يثبت ذلك  لم  ولكن حتى اآلن 
المصرية القديمة مليئة باإلسرار التي تنكشف يوما بعد يوم 

في مجاالت عديدة.
أمون  توت عنخ  للملك  النيزكى  الخنجر  أن  البعض  وقال 
للفضاء،  الفراعنة  دليل علي وصول  المصري  بالمتحف 
على  منها  قطع  وتسقط  تنفجر  النيازك  أن  األمر  وحقيقة 
األرض، وقد استخدمها الفراعنة ذلك في مقتنياتهم الثمينة، 
الملك توت عنخ  النيزكي وهو من مقتنيات  الخنجر  ومنها 
أمون، وقد تحدثت الصحف العالمية كثيرا عن ذلك، وحتي 
اآلن الملك توت عنخ أمون يحير العالم خاصة بخنجره هذا 

ألنه ال يصدأ أبدا.
الطائرات واألطباق  تشبه  التى  أبيدوس  معبد  نقوش  وأما 
النصوص  في  تداخل  عن  عبارة  أنها  حقيقتها  الطائرة 
سيتي  الملك  أن  القديمة، حيث  المصرية  باللغة  المكتوبة 
الملك رمسيس  بعده  جاء  المعبد  بتشييد  قام  عندما  األول 
الثاني خلفا له فقام بعمل بعض اإلصالحات ووضع اسمه 
ثم  الجير،  ذلك وذاك طبقة من  بين  آبيه وجعل  اسم  على 
الطائرات  نماذج  الجبس وظهرت  طبقة  أزيلت  ذلك  بعد 

واألطباق الطائرة وغيرها.
الفراعنة خاصة  في حياة  وفعال  بارز  دور  للفلك  كان  و 
معرفتهم بالزراعة وتحديد مواسمها عن طريق معرفة نجمه 
السماء  اليمانية )سوبدة(، حيث كان ظهروها في  الشعري 
يعني بداية الفيضان الذي كان يأتي من دموع ايزيس على 
العمارة المصرية  للنجوم دور في  زوجها ازوريس، وكان 
القديمة خاصة تحديد خطوط وقواعد المعابد والمقابر، وحدث 
وال حرج عن العمارة المصرية والمقابر واألهرام والمعابد 
وارتباط الهندسة المصرية بالفلك، كما عرفوا من خالله قياس 

الزمن والوقت وتاريخ الملوك وفترات حكمهم المختلفة.

أخبار ومقاالت

رئيس الوزراء البريطاين يؤكد ألول مرة أن لديه 
ستة أطفال

برلسكوين: لن يكون ألوروبا أي دور مستقل دون 
سياسة واحدة وأداة عسكرية قوية

العراق يسترجع من أميركا كنزا بقيمة هائلة »الصحة العالمية« تحذر: 
»دلتا« تطىغ عىل سالالت كورونا حول العالم

 (514) 961-0777 /     (450) 972-1414 
 elressalanews@gmail.com / fzemokhol@gmail.com  
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بقلم: عبدهللا الديك

    الشارع الرياضي المصري ملتهب…منذ نوفمبر 2020 
.. يوم ان اجمعت العصابة االهالوية الفاسدة التي تهيمن علي 
مفاتيح الرياضة المصرية .. اجمعت برعاية الدولة متمثلة في 
وزير الشباب والرياضة.. علي إقالة مجلس إدارة نادي الزمالك 
المستشار  برئاسة   ) العمومية  الجمعية  قبل  من  المنتخب   (
مرتضي منصور… مرتضي منصور الذي اشاحت الدولة عنه 
وجهها في انتخابات مجلس النواب وازاحته.. مع سبق االصرار 

والترصد .. 
بدأت مشاكل الزمالك كالمعتاد.. و بدء النجم االحمر في الصعود 
بعد ان حجب عنه مرتضي منصور بطوالت كثيرة حصدها 

الزمالك…
و رغم تغيير لجان إدارة الزمالك خالل العام … حتي وصلنا 
الي لجنة المهندس حسين لبيب الحالية .. التي حصدت بطوالت 
كثيرة .. آخرها السوبر األفريقي لكرة اليد علي حساب االهلي .. 

بالضربة القاضية ليحي الدرع …
.. مطالباً جماهير  ايام  لبيب منذ  المهندس حسين  خرج علينا 
المالية  النادي من عثرته  بالتبرع النقاذ  الزملكاوي..  الملكي 
 .. التبرع حرام  ان  بفتوي  الشيخ احمد كريمة  له  .. وتصدي 
لكن في السابق تبرع المستشار تركي الشيخ للنادي االهلي… 

حالل !!!!!
هبت جماهير الزمالك في اصقاع المعمورة ثائرة.. كيف يحدث 

هذا لنادينا العظيم .. والنادي االحمر ينعم باالستقرار والماليات 
التي يعرف القاصي والداني من اين ؟؟؟؟ متسائال اين الدولة 
؟؟ اين وزارة الشباب والرياضة ؟؟ اين ايرادات محالت سور 
النادي ؟؟.. أين شركات الرعاة؟؟..اين و اين ؟؟ ولماذا في هذا 

التوقيت ؟؟
طبعاً األمور واضحة .. وزير الشباب اعلن ان فتح باب الترشيح 
النتخاب المجلس الجديد في بداية سبتمبر.. اليوم نحن في اواخر 

الشهر . ولم يفتح الباب !!!
ماذا يدار في الخفاء لنادينا الملكي ..الذي يعشقه الماليين حول 
ألعالم ؟؟ متي سترفع العصابة االهالوية الحمراء اياديها الخفية 
التي وجهت  االتهامات  اين هي  ؟؟  الزمالك  لدمار  الملوثة 
لمجلس المستشار مرتضي منصور والي متي ستظل حبيسة 

االدراج؟ 
مسلسل  وينتهي  الرياضية..  للساحة  العدالة  ستعود  متي 
ننوس عين  .. اقصد  للبطوالت وياليتها حالل  النادي االوحد 
الفرحة  لتكمل  استقراره  للزمالك  االهلي ؟؟ متي سيعود  امه 
المكررة  السخيفة  التمثيلية  هذه  تعودت علي  التي  لجماهيره 
عبدالفتاح  الرئيس  سيادة  تناشد  العظيم  الزمالك  ؟؟ جماهير 
بالتدخل العادة  السيسي.. قائد مسيرة بناء مصر الجديدة … 
الذي اختفي  ليعود لمصر رونقها  األمور لنصابها الصحيح.. 
وراء هؤالء الفسدة .. العصابة الحمراء… ولك هللا يا زمالك. 

الوزراء  رئيس  أن  “الغارديان”  ذكرت صحيفة    
البريطاني بوريس جونسون أكد للمرة األولى أن لديه 

اآلن ستة أطفال.
لوسائل  طويلة  تكهنات  بعد  جونسون  تأكيد  وجاء 
وقد  بالضبط،  أطفاله  عدد  حول  البريطانية  اإلعالم 

صرح مرارا أنه لن يناقش حياته الشخصية وأطفاله.
رد  مختلفة،  شبكات  من  صحفيين  مع  حوار  وفي 
جونسون على سؤال لتأكيد ما إذا كان لديه بالفعل ستة 

أطفال في الوقت الحالي بالقول “نعم”.
جونسون  أن  معروفا  أصبح  المنصرم  مايو  وفي 
وخطيبته كاري سيموندز تزوجا في حفل سري وأنجبا 
أنجب   2020 أبريل  نهاية  في  وقبلها  بالفعل،  طفال 
إلى  ابنا اسمه ويلفريد. باإلضافة  جونسون وسيموندز 
الزواج  من  بالغين  أطفال  أربعة  لدى جونسون  ذلك، 

من المحامية مارينا ويلر.

سيلفيو  األسبق  اإليطالي  الوزراء  رئيس  قال      
برلسكوني إن أوروبا لن تؤدي أي دور مستقل طالما 
أداة  تدعمها  واحدة،  خارجية  سياسة  تملك  ال  أنها 

عسكرية أوروبية قوية وموحدة وذات مصداقية.
“فورتسا  حزب  وزعيم  اإليطالي  السياسي  وأشار 
إيتاليا” إلى أن التجربة األفغانية أظهرت ذلك الجانب، 
يتمثل  آخر  جانب  إلى  إضافة  يزداد وضوحا،  الذي 
في أن “الواليات المتحدة لم تعد قادرة على أن تكون 
وحدها الضامن للنظام الليبرالي في العالم” رغم أنها، 

حسب برلسكوني، “تبقى صديقة وحليفة أساسية”.
الشعب  لحزب  اجتماع  مع  الفيديو،  اتصال عبر  وفي 
أن  برلسكوني،  أضاف  في روما،  المنعقد  األوروبي 
يدرك  مراقب مسؤول  وأي  اليوم ضرورة،  “أوروبا 

ذلك”.
الكبرى،  العالمية  التحديات  إطار  و”في  أنه  وأكد 
عن  الدفاع  في  دور  لممارسة  الفرصة  لنا  تتاح  لن 
متحدين  كنا  إذا  إال  ذاتها،  وهويتنا  وقيمنا  مصالحنا 

فقط”.

األخرى خالل  البلدان  تعانيه  عما  بعيداً  العراق  يكن  لم      
فقدان  يبقى  والدمار،  والجرحى  القتلى  فغير  الحروب،  فترات 

اآلثار واحداً من أبشع الكوارث.
ما  هذا  المعتقل:  داعش  “كنز” 

فعلناه بآثار سوريا والعراق
فبعد مرور 30 عاماً على اختفائه، 
أّن  االثنين،  اليونيسكو،  أعلنت 
لوحاً  الخميس  سيستعيد  العراق 
3500 عام  أثرياً عمره  مسمارياً 
“ملحمة  من  جزء  على  يحتوي 
غلغامش” تبيّن للسلطات األميركية 
أنّه سرق من متحف عراقي في 
1991 ثّم ُهّرب بعد سنوات عديدة 

إلى الواليات المتّحدة.
فإّن  األميركية  للسلطات  ووفقًا 
من  ُسرق  األثري  لكنز  ا هذا 
إّبان   1991 في  عراقي  متحف 
اشتراه  ثم  األولى،  الخليج  حرب 
فنّية  أعمال  تاجر   2003 في 
تقيم في  أميركي من أسرة عربية 

لندن وشحنه إلى الواليات المتحدة من دون أن يصّرح للجمارك 
األميركية عن طبيعة الشحنة.

في  التاجر  باعه  المّتحدة  الواليات  إلى  اللوح  وصول  وبعد 
منشأ  وبشهادة  دوالر  ألف   50 مقابل  آخرين  لتّجار   2007

مزّورة.
أما في 2014 فقد اشترت هذا اللوح بسعر 1.67 مليون دوالر 
أسرة غرين التي تمتلك سلسلة متاجر “هوبي لوبي” والمعروفة 
في  المقدس  الكتّاب  متحف  في  بقصد عرضه  وذلك  بنشاطها، 

واشنطن.
بشأن  قلقه  عن  المتحف  أمناء  أحد  أعرب   ،2017 في  لكن 
مصدر اللوح، بعدما تبيّن له أّن المستندات التي أُبرزت خالل 

عملية شرائه لم تكن مكتملة.
 ،2019 أيلول/سبتمبر  السلطات األميركية في  إلى أن صادرته 
إلى  إعادته  تّموز/يوليو على  نهاية  في  فيدرالي  قاٍض  وصّدق 
اللوح  هذا  قيمة  فإّن  من صغر حجمه،  الّرغم  العراق. وعلى 

األثري هائلة.

التي  أزوالي  أودري  لليونيسكو  العامة  المديرة  أفادت  فقد 
نظيرتها  األميركية  السلطات  تسليم  ستحضر في واشنطن حفل 
الثقافي  الكنز  هذا  إعادة  بأن  األثرية،  القطعة  هذه  العراقية 

يشّوهون  الذين  أولئك  على  كبيراً  انتصاراً  يمثل  أصحابه  إلى 
التراث، وفق تعبيرها.

للشعب  ستتيح  األثرية  القطعة  هذه  استعادة  أّن  أضافت  كما 
العراقي إعادة التواصل مع صفحة من تاريخهم.

وفي تّموز/يوليو أعادت الواليات المتحدة إلى العراق 17 ألف 
آالف سنة، وال  أربعة  إلى  غالبيتها  تاريخ  يرجع  أثرية،  قطعة 
سيما إلى الحضارة السومرية، إحدى أقدم الحضارات في بالد 

ما بين النهرين.
من  عانت  كانت  العراقية  األثرية  الكنوز  أن  ذكره  الجدير 
بالبالد  التي عصفت  الحروب  والنهب خالل  والتدمير  اإلهمال 
الغزو  أعقبت  التي  المرحلة  في  الماضية، والسيّما  العقود  في 

األميركي في 2003.
أما اللّوح األثري التحفة، فهو مصنوع من الطين ومكتوب عليه 
أقدم  أحد  تُعتبر  التي  غلغامش”  “ملحمة  من  بالمسمارية جزء 
األعمال األدبية للبشرية وتروي مغامرات أحد الملوك األقوياء 

لبالد ما بين النهرين.

لك هللا يا زمالك ….



 

  اضطراب وراثي في خاليا الدم الحمراء، يتصف بانخفاض مستوى 
الهيموجلوبين، ونقص عدد كريات الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي، 
ولها عدة أنواع اعتمادا على عدد الطفرات الجينية وعلى الجزء المصاب 

بها فالطفرة تحدث في أحد أجزاء الهيموجلوبين ألفا أو بيتا أو كالهما .
ألفا : يتكون الهيموجلوبين من أربع  ثالسيميا 
ألفا اثنين من األب،  سالسل جينية من النوع 

واثنتين من األم، وعند حدوث خلل في 
هذه السالسل ينتج ما يسمى )ثالسيميا ألفا(، 
فعند  الخلل  درجة  حسب  حدتها  وتختلف 
حدوث خلل في واحد فقط من السالسل الجينية 
تسمى )الثالسيميا الكامنة(، ويعد الشخص 
حاماًل للجين المصاب، ولكنه ال يعاني من 
أي أعراض ظاهرة، و عند حدوث خلل في 
سلسلتين جينيتين من النوع ألفا تنتج حالة 
ألفا البسيطة، حيث يعاني الشخص  الثالسيميا 
الحامل لهذه الجينات من أعراض بسيطة جًدا 
وغالبا ال تكون ظاهرة؛ ولكن يمكن اكتشافها 
يكون  عندما  بينما  الدم،  من خالل فحص 
القصور في ثالث سالسل جينية من ألفا ينتج 
فقر دم شديد، وتراوح األعراض التي يعانيها 
الشخص ما بين المتوسطة إلى الشديدة، ويظهر 
تحليل الدم للمصاب بهذه الحالة كريات دم 
حمراء صغيرة ومشوهة، ويصاب المريض 
بتضخم في الطحال وتشوه في العظام، ويحتاج 
المصاب لنقل الدم ليتمكن من الحياة بشكل 
طبيعي، وفي حال حدوث القصور في أربع 
سالسل جينية فتسمى الثالسيميا ألفا الشديدة 
وتؤدي إلى وفاة الجنين قبل الوالدة أو مباشرة 

بعد الوالدة .
 ثالسيميا بيتا : يتكون الهيموجلوبين من سلسلتين من النوع بيتا، تورث 
كل سلسلة من أحد األبوين، وحسب عدد السالسل التي يحدث فيها 

االضطراب تنقسم حاالت اإلصابة إلى قسمين:
-  الثالسيميا الصغرى:  تحدث بسبب حصول اعتالل في إحدى السالسل 
الجينية فقط، وال يعاني المصاب بأعراض ظاهرة سوى فقر الدم بسيط 

يظهر أثناء التحاليل الروتينية للدم .
- الثالسيميا الكبرى:  في هذه الحالة يحدث خلل في سلسلتي بيتا الجينية، 
ويعاني المصاب أعراض فقر دم شديدة وتشوًها في العظام وتضخًما في 
الطحال، ويكون بحاجة إلى نقل الدم بشكل منتظم ليتمكن من الحياة بشكل 
طبيعي، وال تظهر هذه األعراض عند والدة الطفل، ولكن تبدأ في الظهور 

خالل العامين األوليين من العمر ..
تحدث الثالسيميا بسبب طفرة جينية في الحمض النووي للخاليا المكونة 
للهيموجلوبين، وتنتقل هذه الطفرة وراثيًّا من اآلباء إلى األبناء؛ مما يتسبب 
حدوث الطفرات الجينية في تعطيل إنتاج الهيموجلوبين الطبيعي، وبالتالي 
فإن انخفاض مستويات الهيموجلوبين، وارتفاع معدل تلف خاليا الدم 

الحمراء، يؤدي إلى ظهور أعراض فقر الدم .
يؤثر مرض الثالسيميا بشكل أساسي في األشخاص الذين لديهم أفراد من 
العائلة في األصل يعيشون في منطقة حول البحر المتوسط، بما في ذلك 

إيطاليا، واليونان، وقبرص، والشرق األوسط، وجنوب شرق آسيا .
األعراض:

التعب الشديد والشعور باإلرهاق 

وضيق في التنفس، وعدم انتظام ضربات القلب )خفقان(،
وشحوب في الجلد بسبب نقص الهيموجلوبين، وتأخر النمو  في الجسم 
بشكل عام، مع هشاشة في العظام، وانخفاض في الخصوبة، وتشوهات 

عظام الوجه، وانتفاخ البطن .
مضاعفات الثالسيميا :

-  أمراض القلب والكبد بسبب عمليات نقل الدم 
المتكررة كعالج لمرض الثالسيميا، والتي يمكن 
أن تتسبب في تراكم الحديد في الدم؛ مما قد يلحق  

الضرر بأنسجة القلب والكبد .
التشخيص:

تساعد الدراسات الوراثية للعائلة  في التشخيص 
وتتضمن هذه الدراسات أخذ التاريخ الطبي للعائلة 
وإجراء اختبارات الدم على أفراد األسرة التي 
ستُظهر  ما إذا كان أي فرد من أفراد األسرة لديه 
خلل في جينات الهيموجلوبين، وإذا اشتبه الطبيب 
في إصابة الطفل بالثالسيميا، فبإمكانه التأكد 
من التشخيص بإجراء فحوصات الدم المخبرية 
والتي قد تكشف عن عدد خاليا الدم الحمراء، 
واألنماط غير الطبيعية سواًء في الحجم، أو 
الشكل أو اللون، وكما يمكن استخدام اختبارات 
الدم في إجراء تحليل للحمض النووي للكشف 
عن الجينات الطافرة، هذا ومن ناحية أخرى 
يمكن إجراء االختبار قبل والدة الطفل لمعرفة ما 
إذا كان مصاًبا بالثالسيميا وتحديد مدى خطورة 
اإلصابة به، وتشمل االختبارات المستخدمة 

لتشخيص مرض الثالسيميا في األِجنَّة ما يلي:
 - فحص عينة من زغابات المشيمة، و عادة ما 

يتم ذلك خالل اإلسبوع الحادي عشر من الحمل
-  فحص عينة من السائل الذي يحيط بالجنين، 

ويتم ذلك في األسبوع السادس عشر من الحمل .
المعالجة :  

عالج مرض الثالسيميا يعتمد على نوع الثالسيما وشدته وغالباً التحتاج 
الحاالت  الخفيفة الشدة إلى عالج، أما بالنسبة للحاالت المتوسطة 

والشديدة، قد تتضمن العالجات ما يلي:
١- عمليات نقل دم منتظمة، هذا وتتسبب عمليات نقل الدم المتكررة في 
تراكم عنصر الحديد في الدم، حيث يمكن أن يلحق الضرر بالقلب، والكبد 
والغدة لنخامية مما يؤدي إلى تأخر في نمو الجسم، وكما إن ترسب الحديد 

في غدة البنكرياس قد يسبب مرض السكري .
٢-  العالج بقصد الدم  للتخلص من كمية الحديد الزائدة في الدم .

٣- تناول مكمالت حمض الفوليك .
٤- زراعة الخاليا الجذعية ويُعرف أيًضا بزراعة نخاع العظم، حيث قد 
يكون خياراً في بعض الحاالت، وقد يلغي الحاجة إلى عمليات نقل الدم 
مدى الحياة، ويتم هذا اإلجراء بتلقي الخاليا الجذعية عن طريق التسريب 

الوريدي من متبرع متوافق، وعادة يكون أحد اإلخوة . 
الوقاية:

ال يمكن منع اإلصابة بالثالسيميا ألنها موروثة )تنتقل من اآلباء إلى 
األطفال عبر الجينات(، ومع ذلك يمكن لالختبارات أثناء الحمل اكتشاف 
هذه االضطرابات في الدم قبل الوالدة، وإن التحدث مع الطبيب ومستشار 
الوراثة عندما يكون هناك عوامل وراثية في التاريخ العائلي قبل إنجاب 

األطفال يساعد على تحديد خطر انتقال المرض إلى األطفال .

حكايات الشاعر الفرنسي الفونتين

شعر: صباح غريب

تقول الوردة للندى 
أنا منك ال أغضب..

فأنت كالروح تنعشني 
وعلى طريق الهدى أصحب 

لي صحب ال خير فيهم
ألتفه األسباب يغضبوا

وأنت لي سترا من األنواء 
ومن حر شمس الهب

تظللني وتحميني وال تتعب 
وصدرك أنت واسع وال ارحب 
 تمر علينا الشدائد وال تغضب ..

تخاف علٌي من عتم الليالي 
ثابت الجأش. ال ترهب 

أنت للرفق والود.. معين 
وإن طال الزمان ال ينضب
بقربك انعم بالجو اللطيف 

تحفظ شبابي يانعا
فيراني الحبيب أحلى وأجمل
ولمحبوب الفؤاد يهديني 

يتقرب 
فيا ندى روحي تطمن 

أنا منك ..ال  ولن أغضب 

شعر : 
عباس شعبان

كلمات : نسرين سعود

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

مرض الثالسيميا ...
أنيميا البحر األبيض المتوسط 
 Thalassimia Disease

بقلم :  نعمة هللا رياض

ترجمة: إدوار ثابت

تقول الوردة للندى 
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خيال علمي

 

يوسف زمكحل   همسـات

يقولون أن الخصام تجديد للحب

مهم أن تعيش ولكن األهم هو أن تحب

القضاء والقدر فقط في الميالد والموت والحب!

إنسان كامل األوصاف لم يتم العثور عليه حتى اآلن

كل الحيل مسموح بها في الحب

أجمل ما في الحب وأخطره أنه بال عقل

ال تحب قلب ال يملك سيادته
الزواج مكلف والطالق أيضاً

االستغناء فن ال يقدر عليه الكثيرين  

من كلماتي : أنِت عارفة يعني إيه معنى الُبعاد ؟ .. يعني نهاري 
يبقى ليل .. يعني حياتي تبقى ويل .. واألبتسام يصبح دموع 
.. يعني تنطفي كل الشموع .. وأعيش حياتي في ألم وُسهاد .. 
ونار الحب تصبح رماد .. أنِت عارفة يعني إيه معنى البعاد؟ 
.. ماليش أصحاب مليش أحباب  العمر عذاب  .. يعني أعيش 
.. وأعيش الهجر في شوق وحنين .. وياخدني الحزن آلهات 
وأنت  المظلوم  وأبقى   .. سواد  أشوفه  كله  والورد   .. وآنين 

الجالد .

أنا إثمك
وأشيل اسمك

وأنا ذنبك
وأنا عارك

مادام سايبك
وال صاينك

وأهل الّظلم تتعّدى علي ترابك
وتتكّرش على بابك
وتتحّول إلى ُتخمة

بال أسباب
وأنا عاجز على بابك
وبتحّسر على والدك

زمان وقالوا لنا ف الحكايات
أنا ابنك 

أصون عرضك
أصون أرضك

ولوحيكون لي فيها ممات

»أنا إثمك«

L’homme et son image اإلنسان وصورته

الحكاية عن  هذه  في  الفونتين  يتحدث    
النرجسية في اإلنسان وهي شعور يزهو فيه 
الشخص بنفسه ويعشق ذاته ويتمثل فيه التفوق 
والتعاظم  الغرور  ذلك  والسمو ويصيبه مع 
األفضل ممن  ذلك كونه هو  في كل  فيرى 
يحيطون به واإلنسان النرجسي يسعى دائما 
إلى التزيد والتزين في ملبسه وشكله ويهوى 
أن يلفت أنتباه الغير ويثير أعجابهم فيرتضي 
الثناء والمدح له ويكره النقد والقدح عليه أما 
هو فقد يسخر من الناس وينتقدهم ويستهين 
بهم ويقلل من قدرهم أمامه وعلى العكس ال 
يحب أن يُهزأ منه أو يستهان به . وقد أتى 
لفظ النرجسية من أحداث أسطورة إغريقية 
قديمة تحكي عن شاب يطلق عليه نركيسوس 
باإلغريقية أو نرسيس بالفرنسية كان له طلعة 
براقة ووجه حلو ولكنه كان فاقد الحس وبارد 
العاطفة في الشعور بالحب نحو النساء فاأغاظ 
ذلك اإللهة أيكو إلهة الصدى والمحاكاة ألنه لم 
يمتثل لصدى الحب المعشوق الذي تمثله وكان 
الشاب يهوى التطلع إلى وجهه على صفحة 
إلهة الصخت  أحد األنهار فعاقبته نيميسيس 
والمغاالة وهو ينحنى على النهر يرنو في عشق 
إلى وجهه المنعكس على الماء فأضناه اليأس 
من ولهه الواهي فحولته إلى زهرة نبتت في 
ذلك المكان عرفت بأسمه نرسيس أو نرجس . 
وقد أقتبس الفونتين حكايته من تلك األسطورة 
ولكنه غير فيها قلياًل ليبرز المعزى الذي يرغب 
في أبرازاه وهو أن يتحاشى الشخص التطلع 
إلى المرايا وهذا يناقض ما يهواه النرجسيون 
وشخص الحكاية به هذا السلوك يتحاشى التطلع 
إلى المرآة ألنه يشعر أنها ال تعكس له ما يروقه 
وإذا هو في تجواله يلجأ إلى أحد األنهار فيضيق 
ألعتقاده أن ما يراه على صفحة النهر وهماً 
زائفاً ولكنه ال يستطيع أن يغادر النهر ألنه 
يرى فيه جمااًل ال يقوى معه على أن يغادره 
وقد أهدى الشاعر هذه الحكاية إلى الدوق دو 

ال روشفوكولد

وهو كاتب فرنسي مؤلف كتاب األمثال تحت 
أسم أنطباعات أو حكم وأمثال أخالقية وذلك 
للعالقة بين هذا الكاتب وما به وبين مضمون 

حكاية الشاعر .
وها نحن نترجم الحكاية كما هي في نصها 

الفرنسي يقول الشاعر الفونتين :
إلى األستاذ الدوق دو ال روشفوكولد  

رجل كان يعشق نفسه وال يرى له منافسين
وكان يشعر في قرارته أنه أفضل من في الكون

ويتهم دائماً المرايا بخطأها
فيعيش موفور األغتباط بهذا الزيف العميق

وحتى يتحر من مصيره المحتوم
كان يستحضر في كل مكان أمام عينيه

المستشارين الصامتين الذين تستخدمها نساؤنا
مرايا في البيوت ومرايا عند التجار

في  ومرايا  المتحزلقين  جيوب  في  مرايا 
أحزمة النسوة

فماذا يفعل نرجسنا
يحصر نفسه في األماكن الخفية

التي يتخيل بها نفسه كما يريد
والتي ال تجرؤ فيها المريا على مصارعته

أمكانه  النبع تعترضه في  قناة صافية  ولكن 
المنعزلة

فيغضب  الماء  إلى صفحة  يتطلع  وهناك 
وتثور عيناه

ويعتقد إنهما تريان وهماً باطاًل عابثاً
فيفعل ما في وسعه حتى يتحاشى هذه المياه

ولكن ماذا ؟ فالقناة فاتنة جداً
ال يستطيع أن يغادرها إال بعناء 

وللنظر جيداً إلى أين أريد
أنني أتحدث إلى الكل
فهذا الخطأ المبالغ فيه

هو زيف يحب الكل أن يحتفظ به
فطباعنا هي هذا الرجل العاشق لنفسه

وكسرة المرايا هذه حماقات هؤالء
وهي الرسامون الشرعيون ألخطائنا

أما هناك عند النهر

فالكل يدرك ويعرف ما فيه كتاب األمثال
وكما نلحظ أقتس الشاعر الحكاية من األسطورة 
األغريقية ولكنها غير فيها بعض الشئ وكان 
تغييره في أمرين أثنين : أولهما هو أستخدامه 
عنصراً من عناصرها وهو المرايا فالشخصية 
في الحكاية تخشى التطع إلى المرآة وتتهمها 
يختلف عنه عند  السلوك  بالخطأ ولكن هذا 
إلى  التطلع  غالباً  يحبون  الذين  النرجسيين 
المرايا ولكن الشخصية عند النهر ترى شكلها 
الحقيقي فتضيق به وتنفر منه ليبرز من ذلك 
أما األمر  فيها  الكاتب  الذي يضعه  المغزي 
الثاني فهو الحدث وهو يختلف عن األسطورة 
في ناحية ويتشابه معها في ناحية ثانية ففي 
األسطورة يهوى ناركيسوس التطلع إلى النهر 
مفتتناً بشكله أما في الحكاية فالشخصية تغضب 
عندما تنظر إلى المياه ألنها تعكس لها ما ال 
يروقها وهما يتشابهان بأن كاليهما ال يستطيع 
أن يغادرها ومن ذلك يؤكد الكاتب المغزى الذي 
يتضمن الحكاية وليس من شك في أن الكاتب 
عندما يكتب موضوعاً من الموضوعات قد ال 
يفصح في تفصيل عما به ولكن الناقد هو الذي 
يمكنه اإلفصاح عما يحتويه واألكثر من ذلك 
أن بعض الكتاب قد ال يكون في بالهم أمر ما 
وهم يكتبون غير أن يضعوا اإلطار العام له 
الذي يحمل تفاصيل يمكن إدراكها ولكنها مع 
ذلك ال تبدو فيما يكتبون وهذا ينطبق على كل 
الفنون وعلى األدب ومثال ذلك رواية أوالد 
حارتنا التي كتبها نجيب محفوظ فقد أنكرتها 
عليه فئة من الفئات فرأت في محتواها تزيداً 
الكاتب  تقبلها ولكن  لم  تمس رؤى  ورموزاً 
كان يعارض تلك األراء ولكنه لم يكن يفصح 
بوضوح عما يكمن في الرواية أو في تفاصيلها 
غالباً إال للمقربين إليه والذين يدركون محتواها 
ومع ذلك فقد كانت من حيثيات حصوله على 
جائزة نوبل في األدب والشاعر في هذه الحكاية 
وينتقد  اإلنسان  في  النرجسية  وهم  يوضح 
الكبرياء والتعاظم اللذين يتملكان من يفخرون 

بذواتهم ويبرز هذا النمط العاشق لذاته والذي 
يرفض أن يرى إال نفسه وال ينطوي إال عليها 
وال يثق إال بها ومهما يعتقد اإلنسان في نفسه 
يفر من حقيقته وأن يواري  أن  فال يستطيع 
عيوبه فها هو الرجل على صفحة النهر يرى 
هيئته كما هي فيرى بوعيه أخطاءه التي طمسها 
فصارعته في عقله الباطن وهكذا فكل إنسان 
يمكنه أن يرى واقعه ويعرف حقيقته حتى ولو 
كانا قاسيين عليه ولعل في ذلك فائدة له فيتحرر 
من ذلك الوهم الذي يتملكه أما مغزى الحكاية 
فتبدو في أن الشخصية تخشى أمام المرآة أن 
تعرف حقيقتها وتهرب عند النهر فال تستطيع 
أن تتهرب منها فالقناة تبدو فاتنة فال تقدر على 
أن تغادرها إال بعناء وكأنما البيئة أو الطبيعة 
هما اللتان تكشفان لإلنسان رغماً عنه عن حقيقته 
حتى ولو خفيت عنه أو أخفاها هو في نفسه 
ويظل هناك تلميح الكاتب بكتاب األمثال الذي 
أشار إليه في نهاية حكايته فهو من غير شك 
قد رأى فيه ما يتواءم مع المغزى الذي يتضمن 
حكايته فالكاتب فيه يعرض لخصال اإلنسان 
ويكشف الشعور المتزمت ويبرز الوهم الخادع 
في اإلنسان ولهذا أهدى الفونتين الحكاية إليه 
فكأنما يقول له في إهدائه : ها هي تلك الحكاية 
التي تتواءم مع كتابك وتؤكد ما به فيربط في 
النهر الذي يكشف لإلنسان حقيقته  ذلك بين 
التي يخفيها وبين كتاب األمثال الذي يكشف 
له ما خفي عنه ولكن في الحكاية ما هو ملفت 
لألنتباه فالشاعر يرى هذه الخصال النرجسية 

في الكل فيقول :
أنني أتحدث إلى الكل
فهذا الخطأ المبالغ فيه

هو زيف يحب الكل أن يحتفظ به
فطباعنا هي هذا الرجل العاشق لنفسه

فهل تراه يرى في طباع اإلنسان على كثرتها 
وأختالفها هذه النرجسية ؟!

سأزرع  سور الصين العظيم
 وردا لعينيك  وألنفاسك عطرا

 وأصل إلى قلبك ياحبيبي  الحنون 
و أبعث ورودي الحمراء 

للحب األبدي عربون 
كي تبوح بما أحسه تجاهك

  ياوردي غيرت حالي وزدتني
 بهواك  جوى وجنون 
سأفتح أبواب قلبي لحبك

 سأكحل كل صباح برؤاك العيون
سأتشمم عبيرك قرب سريري
وأتلذذ بلثمك وأراعي مشاعرك

 وعلي لن  تهون
عشقتك وعشقت وردك
 وإخالصك وحتى جرح

 أشواكك على قلبي يمون
رميته  بوردة فرماني بقبلة وابتسامة 

رميته بنظرة فرماني بقصيدة حب 

رميته بسهام الحب والغرام 
فرماني بغرامه 

تحادثني ورودوه الحمراء
بلغة الحب

تناديني األشواق وصداها
يقودني إلى دربه ويقتحم

 قالعه والحصون
أهداني وردة حمراء قانية

رواها من دمه 
كلما اشتاقني ازدادت اشتعاال  من حبه   

يارسول الحب 
 ياناطقا بأرقى لغات الكون

  أخبره أني أحبه وال أخون 
 وأتحرق شوقا  للقاه 
ولوده سوف أصون

 ومهما حصل لن تفرقنا  المنون.
 ودائما  عند حسن ظنه سأكون

الباريسيين  من  حشود  تجولت    
والسائحين، يوم األحد، بحرية على 
امتداد شارع الشانزليزيه بأكمله بعد 
مبادرة »يوم بال سيارات«  أدت  أن 
إلى تخفيف الزحام في معظم شوارع 
العاصمة الفرنسية باريس المزدحمة 
عادة، وفقاً لوكالة »رويترز« لألنباء.

وصار بإمكان المشاة الذين يتجولون في 
أشهر شارع في باريس أن ينظروا إلى 
قوس النصر في مظهره الجديد المؤقت 
الذي اكتسبه من عمل فني من تصميم 

الفنان الراحل كريستو.
وقالت آني ماتوسزوسكي )68 عاماً(، 
وهي من سكان باريس: »إنها فرصتنا 
للسير في )الشانزليزيه(  وإلقاء نظرة 
النصر من مسافة قريبة  على قوس 

وليس فقط من الرصيف«.
بال  »يوم  مبادرة  باريس  وأعلنت 
عام  في  األولى  للمرة  سيارات« 
2015 في منطقة مركزية ثم توسعت 

المبادرة في عام 2017 إلى مناطق 
أخرى داخل حدود المدينة.

وسعت آن إيدالجو رئيسة بلدية باريس 
إلى استغالل هذا الحدث السنوي بهدف 
الحد من استخدام المركبات وتقليل تلوث 

الهواء.
واكتظت شوارع أخرى في العاصمة 
بالمشاة وراكبي الدراجات غير أنه كان 
من الممكن استخدام بعض الشوارع 
للحافالت وسيارات األجرة وسائقي 
بمهمات  يقومون  الذين  السيارات 

ضرورية.

  إشتعلت مواقع التواصل اإلجتماعي، 
األلكترونية  الصحف  عناوين  وتصدرت 
ونشرات األخبار في الراديو والتلفزيون 
إنسان  بها  كبسولة  علي  العثور  خبر 
متجمد في مكان مهجور بالمركز السابق 
لتجميد الموتي بوالية أريزونا، فقد توقف 
العمل فيه منذ فترة طويله، وتقرر إخالئه 
جميع  من  التخلص  تم  قد  وكان  وهدمه، 
وقت  في  األخري  التجميد  كبسوالت 

سابق يتعدي المائة عام. 
تم نقل الكبسولة لمعهد أبحاث في شيكاجو 
بيانات  كانت  اإلنعاش،  في  متخصص 
بأن  تفيد  الكبسولة  علي  المثبته  البطاقة 
الجسم المتجمد لرجل إسمه عامر عمران 
وهو طبيب مصري في العقد الخامس من 
عمره، مقيم في أمريكا، توفي عام 2008، 
ووصوله  بالسرطان  إصابته  بسبب 

لمرحله متأخرة من المرض.
في  المختصون  نجح  قليلة  أيام  خالل   
وأليام  للجسم  الحيوية  الوظائف  إعادة 
لممارسة  تأهيله  أعادوا  أخري،  قليلة 
حياته العادية. طغت أخبار عامر عمران 
علي  وحاز  اإلعالم  وسائل  جميع  علي 
الواليات  في  ليس  الجماهير  إهتمام 
ولم  كله،  العالم  في  بل  وحسب،  المتحدة 
الواحد  القرن  من  قادم  إنسان  فهو  ال؟ 

والعشرين. منذ أكثر من خمسمائة عام!
تغطية  في  الفضائية  القنوات  تنافست   
إحداها  وفازت  عمران،  عامر  أخبار 
في  معه.  تلفزيونية  ندوات  عقد  بإحتكار 
خبراء  جمعت  التي  الندوات  هذه  إولي 

في الطب والهندسة والعلوم اإلجتماعية، 
سأله المذيع:

هذه  كل  تجميدك  ظروف  عن  حدثنا   -  
السنوات. 

وتدهورت  بالسرطان،  أصبت  لقد   -
بالموت يقترب  حالتي بسرعه وأحسست 
اإلنسان  تجميد  يمكن  أنه  علمت  مني، 
بعد موته ألي زمن يشاء بغرض إنعاشه 
وإعادته للحياة ومعالجته، إذا تم التوصل 
إلي عالج لمرضه العضال، لكن الخبراء 
صارحوني  الموتي  تجميد  مركز  في 
تقنية  إلي  بعد  العلماء  يتوصل  لم  أنه 
للحياة،  وإعادته  المتجمد  الجسم  إلنعاش 
مليون  وسددت  عرضهم  ذلك  مع  قبلت 
مدخراتي  كل  هم  دوالر  مليون  ونصف 
وعيادتي  بها  أعمل  التي  المستشفي  من 

الخاصة.
- وكيف كانت عملية التجميد؟

 - لقد شرح لي الخبراء بأنه سيتم تجهيزي 
للتجميد بمجرد موتي، قبل أن تتلف خاليا 
المخ واألعضاء األخري، ويتم سحب الدم 
وتنقل  للتجمد،  مضاد  بسائل  وإستبداله 
الجثة إلي مغطس من النيتروجين السائل 
في  إسطوانية  كبسولة  في  تخزينها  ويتم 

درجة 197 تحت الصفر. 
علي  الندوة،  الطبي، ضيف  الخبير  علق 

ذلك قائال:
اإلنعاش  كيفية  إكتشاف  تم  لقد  األن   -
الجذعيه، وطبقت  الخاليا  تقنية  بإستخدام 
رواد  علي  اآلن  كذلك  تطبق  كما  عليك، 
ال  حتي  الطويلة  رحالتهم  في  الفضاء 

تصيبهم الشيخوخة، كذلك تم عالجك من 
أجزاء  تعديل  تقنية  بإستخدام  السرطان 
بعض  وتمكين  النووي  الحمض  من 
انواع البكتريا من إزالة التسلسل الجيني 
الفيروسي، ويمكنك األن أن تتمتع بالحياة 

لفترة طويلة أخري! 
سأل عامر عمران الخبير الهندسي: 

المجال  في  حدث  الذي  التقدم  هو  وما   -
الهندسي؟

الوفرة،  من  عالم  في  اآلن  نعيش  نحن   -
مستوي  علي  ثورة  أحدثت  تقنية  بفضل 
مجسم  أي  علي  الحصول  في   , العالم 
جديد، فالمواد المستعملة يجري تدويرها 
األبعاد  الثالثية  الطابعات  طريق  عن 
التي تنتج كل األشياء، من اإللكترونيات 
البناء،  ومواد  الطعام  إلى  االستهالكية، 
واألعضاء  الغيار  قطع  بمختلف  مرورا 
الهندسة  في  الحاصل  فالتقدم  المركبة، 
من  األشياء  كل  ننتج  جعلنا  الجزيئية، 
مختلف المواد، عن طريق إعادة صياغة 
مادة  إلى  وتحويلها  مادة  من  الجزيئات 
اللحوم  إنتاج  اآلن  مقدورنا  ففي  أخرى، 
أشكالها  وبنفس  والفواكه  والخضروات 
أنت  وبالمناسبه  صناعيا.  المعروفة 
جميع  فيه  تقيم  الذي  الفندق  في  تتناول 
بهذه  مصنعة  والمشروبات  األطعمة 
من  أصال«  مصنعة  تكون  وقد  التقنية، 

أوراق األشجار!
التي  األبعاد  ثالثية  الطباعة  هي  وما   -  

ذكرتها؟ 
بناء  خاللها  من  يتم  التي  التقنية  هي   -

ثالثي  رقمي  نموذج  من  ملموس  مجسم 
خالل  من  عليه  الحصول  يمكن  األبعاد، 
ماسح ضوئي ثالثي األبعاد، ويتم تشكيل 
هذا النموذج عن طريق طباعة مجموعة 
من الطبقات المتتالية بعضها فوق اآلخر 
النهائي  الشكل  على  الحصول  يتم  حتى 
أخري  مادة  وبأي  لألصل  تماما  المماثل 

نختارها!
محاربة  في  طبي  تقدم  حدث  وهل   -

الشيخوخة؟
إبطاء  إمكانية  العلماء  وجد  لقد  نعم،   -
بتطبيق  وذلك  الشيخوخة،  عملية 
متناهية  الذكية  واآلالت  النانو  تكنولوجيا 
عبر  السفر  خالل  من  وتساهم  الصغر 
تدمير  في  والخاليا  والشرايين  األوردة 
عملية  وعكس  األمراض  مسببات 
األحماض  أخطاء  وتصحيح  الشيخوخة 
العقل  »تحميل«  بمقدورنا  بل  النووية. 
فقدنا  إذا  مختلف  »عائل«  في  البشري 
وتكنولوجيا  الجسم.  حفظ  على  القدرة 
أكثر  لتصبح  الوقت  مع  تتطور  النانو 
أجزاء  واستبدال  إصالح  على  قدرة 
الحيوية  التكنولوجيا  أجسامنا.  من  كاملة 
بمقدورها تشغيل وإيقاف اإلنزيمات فمن 
في  هام  عامل  اإلنزيمات  أن  المعروف 
على  بالقضاء  وذلك  الشيخوخة،  عملية 
خالل  ومن  مختلفة،  مزمنة  أمراض 
إطالة  علي  نعمل  التقنيات  هذه  تطوير 

حياة البشر.
 - هل لي أن اسأل الخبير اإلجتماعي عن 

وضع األديان في هذا العصر؟ 

جســر الـــورود

زحام في الشانزليزيه بسبب 
»يوم بال سيارات«

)جزء أول(



    حب الشباب، بقع الشيخوخة وفرط التصبغ والهاالت 
السوداء هي جزء طبيعي من الحياة، وال داعي للخجل منها. 

متناسقة وخالية من  تغطية  تبحثين عن  ولكن عندما 
المناسب وكأنه  الكونسيلر  يبدو  أن  يمكن  العيوب، 

عصا سحرية لتوحيد بشرتك.
يأتي خافي العيوب في عدد ال يحصى من األشكال، 
ذلك.  الالصق وما وراء  إلى  الكريم  إلى  السائل  من 
المناسبة  الصحيحة  الصيغة  العثور على  المفتاح هو 

ألي مشكلة تحاولين إخفاءها. 
التي  بالمكياج  المتعلقة  والحيل  النصائح  إليك جميع 

تحتاجين لمعرفتها :
ابدئي باختيار الكونسيلر المناسب

للمهمة  المناسب  واللون  المناسبة  النغمة  العثور على 
للبقع  بالنسبة  بالغ األهمية.  أمر  اليد  في متناول 
السوداء، سترغبين في اختيار لون أفتح ظالً من لون 

العين  تفتيح منطقة أسفل  إلى  الطبيعي. سيؤدي ذلك  بشرتك 
والندبات  العمرية  للبقع  بالنسبة  السوداء.  الهاالت  وإخفاء 
يتناسب مع  الذي  الكونسيلر  اختاري ظل  التصبغ،  وفرط 

لون كريم األساس.
عندما يتعلق األمر بالنغمة، فأن درجة الخوخي تلغي الدوائر 

الشيخوخة.  أو  الشمس  الداكنة من  والبقع  المظلمة  الزرقاء 
تابعي   - الحمراء  الشوائب  تخفي  اللون األخضر  تدرجات 

الذي يطابق لون بشرتك  العيوب  باستخدام خافي  ذلك 
اللون األصفر  الكونسيلر ذو  التام. يساعد  للتمويه  تماماً 
أو  الناتج عن االحمرار  البشرة  لون  تفاوت  على تصحيح 
اختاري تركيبة  العين،  بالنسبة لالنتفاخ تحت  التصبغ.  فرط 
مضيئة تعكس الضوء وتضيف توهجاً للبشرة، ولكن تأكدي 

الدقيقة  الخطوط  والتي ستستقر في  ليست المعة،  أنها  من 
وتنتهي بإبراز ما تحاولين إخفاءه.

إذا كنت ترغبين في تفتيح دوائر تحت العين المظلمة، 
تركيبة  الذي يحتوي على  العيوب  فاختاري خافي 
مشعة أو مضيئة، بتركيبات سائلة للبشرة الرقيقة حول 
والتركيبات  الكريمات  تستقر  أن  يمكن  العينين، حيث 

السميكة في الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
ارسمي  دائرة،  اللون في شكل نصف  من مسح  بدالً 
لوجهك ويشكل  األمامية  المنطقة  يبرز  مقلوباً  مثلثاً 
النتائج، ضعي  أفضل  للحصول على  وهًما مرفوعاً. 
في  المنتج  العين واضغطي على  العيوب تحت  خافي 
بفرشاة صغيرة لظالل  أو  الدائري  بإصبعك  مكانه 

العيون.
الشباب من خالل  بالفعل حب  قد عالجت  إذا كنت 
أي  إخفاء  إلى  تتطلعين  ولكنك  بالبشرة  العناية  روتين 
أثقل مثل خافي  أو احمرار، فاختاري تركيبة كريم  نتوءات 
العيوب، وطبقيها باستخدام فرشاة مدببة دقيقة لوضع خافي 
امزجي حواف  بالضبط.  تريدينه  الذي  المكان  في  العيوب 
أو إصبعك  إسفنجية  أو حافة  بفرشاة  برفق  العيوب  خافي 

لتندمج مع البشرة للحصول على مزيج سلس. 
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طرق علاج الجيوب الأنفية في المنزل

رجيم البن الناشف.. هل فكرت به؟

أضرار إزالة الجلد الميت حول الأظافر

علاج فروة الرأس الملتهبة من الصبغة

  حفلت مجموعات خريف وشتاء 2022-2021 
تناسب مختلف  التي  الجذابة  بالكثير من اإلطالالت 
األذواق. إال أن إطالالت المونوكروم كان لها تأثير الفت 

في معظم العروض.
Antonio Grimaldi مناسب  أنطونيو غريمالدي  الجمبسوت من عالمة  هذا 
لسهراتك ومناسباتك الهامة. يتميز الجمبسوت بقّصة أوف شولدر غير متساوية مع 
األسود واألبيض عند خصره.  بالريش  األبيض ومزيّن  باللون  أكمام طويلة، وهو 
يمكنك أن تختاري معه إكسسوارات باللون األسود لتحافظي على كالسيكية إطاللتك 

أو أن تختاريها باللون الذهبي لتضفي المزيد من اإلشراقة والتوّهج عليها.
باالسود واألبيض  Annakiki إطاللة مونوكروم  أناكيكي  قدّمت عالمة  بدورها 
بقبعة مزيّنة بصيحة  بياقة ملتصقة  بقّصة واسعة وبودي  عبارة عن سروال 
الرسمية كما  النهارية وزياراتك  تناسب مشاويرك  المربّعات. هذه اإلطاللة 
بإمكانك اختيارها للذهاب إلى العمل. بإمكانك أن تختاري معها إكسسوارات باللون 
إلى  اللون األحمر  تدخلي  أن  أو  تقليدي كالسيكي،  إذا كنت صاحبة ذوق  األسود 

إكسسواراتك لتزيد من حيويّتها. 
 Avellaneda لصاحبة الذوق الكالسيكي ولسيدات األعمال، قدّمت عالمة أفيالنيدا
هذه البدلة األنيقة المؤلفة من سروال ضيّق وقصير مع سترة بليزر قصيرة، ونّسقت 
معها القميص األبيض المزيّن بعقدة عند الياقة. وقد أكملت العالمة اإلطاللة بصندل 

بكعب عالي من الجلد الالمع باللون األسود.

الجمبسوت الذي قدّمته عالمة كارولينا هيريرا Carolina Herrera كان الفتاً ليس 
الزّي  يأتي هذا  بها.  اتّسم  التي   Polka Dotsالـ بصيحة  أيضاً  إنما  بتصميمه  فقط 
النقاط وبشكل عشوائي جذاب.  بأحجام متفاوتة من  بأرجل واسعة ومنقّطاً  فضفاضاً 
أو  مميّزة  أو لحضور حفلة عشاء  الرسمية  النهارية  تختاريه إلطالالتك  أن  يمكنك 

سهرة مع األصدقاء.
ومن التصاميم التي ستمنحك إطاللة مونوكروم باللونين االسود واألبيض هذا الفستان 
الطويل والناعم من عالمة لونشان Longchamp. نّسقت العالمة مع الفستان جزمة 
باللون األسود مع رأس مزيّن بقطعة معدنية.  الجلد الالمع  البقر مصنوعة من  رعاة 
 pump بإمكانك أن تختاري هذا الفستان إلطاللة اكثر أنوثة من خالل تنسيقه مع حذاء

أو باليرين بتصميم أنيق.

أفضل علاج لحساسية الأنف والعطاس خفاء الهالات السوداء وحب الشباب  كيفية تطبيق الكونسيلر لاإ
   حساسية األنف والعطاس، أو التهاب 
األنف التحسسي، هي رد فعل تحسسي لمسببات 

حساسية معينة.
وتعدُّ حبوب اللقاح هي أكثر مسببات الحساسية 

شيوعاً في التهاب األنف التحسسي الموسمي.
إليك أفضل عالج حساسية األنف والعطاس، 

بحسب ما ذكر موقع »هيلث الين« الطبي:
أعراض حساسية األنف

1-العطس.     2-سيالن األنف.
3-انسداد األنف. 4-السعال.

5-التهاب الحلق أو خدش.  6-حكة في العيون.
7-عيون دامعة.  8-الهاالت السوداء تحت 

العينين.
9-الصداع المتكرر.

10-أعراض من نوع اإلكزيما، مثل جفاف الجلد 
الشديد والحكة التي يمكن أن تنفخ وتُبكي.

11- قشعريرة.  12-التعب المفرط.
وستشعرين عادةً بواحد أو أكثر من هذه 
األعراض فوراً بعد مالمسة أحد مسببات 
الحساسية. قد تحدث بعض األعراض، مثل 
الصداع المتكرر واإلرهاق، فقط بعد التعّرض 

الطويل األمد لمسببات الحساسية. 
عندما يتالمس جسمك مع أحد مسببات 
الحساسية، فإنه يطلق الهيستامين، وهو مادة 
كيميائية طبيعية تحمي جسمك من مسببات 
الحساسية. يمكن أن تسبب هذه المادة الكيميائية 
التهاب األنف التحسسي، وما يشمله من أعراض 
بما في ذلك سيالن األنف والعطس وحكة العين.

وباإلضافة إلى حبوب لقاح األشجار، تشمل 

مسببات الحساسية الشائعة األخرى ما يلي:
- عث الغبار. - وبر الحيوانات. - لعاب القطط.

- العفن.
أفضل عالج لحساسية األنف والعطاس 

يمكنك عالج حساسية األنف بعدة طرق، وتشمل 
األدوية، وكذلك العالجات المنزلية وربما األدوية 
البديلة، ولكن يجب أن تتحدثي إلى طبيبك قبل 
تجربة أي إجراء عالجي جديد لحساسية األنف. 

ومن أبرز عالجات حساسية األنف ما يلي:
-    مضادات الهيستامين

يمكنك تناول مضادات الهيستامين لعالج 
الحساسية، فهي  تعمل عن طريق منع جسمك 

من صنع الهيستامين.
ولكن تحدثي إلى طبيبك قبل البدء في دواء جديد، 
تأكدي من أن دواء الحساسية الجديد لن يتعارض 

مع األدوية أو الحاالت الطبية األخرى لديك.
-    مزيالت االحتقان

يمكنك استخدام مزيالت االحتقان على مدى فترة 
قصيرة، ال تزيد عادة على ثالثة أيام، لتخفيف 
انسداد األنف وضغط الجيوب األنفية، إذ يمكن 
أن يؤدي استخدامها لفترة أطول إلى حدوث تأثير 
ارتداد، مما يعني أنه بمجرد إيقاف األعراض 

الخاصة بك سوف تزداد سوءاً.
وإذا كنت تعانين من عدم انتظام ضربات القلب، 
أو مرض القلب، أو تاريخ من السكتة الدماغية، 
أو القلق واضطراب النوم، أو ارتفاع ضغط 
الدم، أو مشاكل المثانة، فتحدثي مع طبيبك قبل 

استخدام مزيل االحتقان.
-    قطرات العين وبخاخات األنف

يمكن أن تساعد قطرات العين وبخاخات األنف 
في تخفيف الحكة وغيرها من األعراض 
المرتبطة بالحساسية لفترة قصيرة. ومع ذلك قد 
تحتاجين إلى تجنّب استخدامها لفترات طويلة، 
ألنها مثل مزيالت االحتقان، إذ يمكن أن يؤدي 
اإلفراط في استخدام بعض قطرات العين 

وقطرات األنف إلى حدوث ارتداد.
تحدثي إلى طبيبك قبل البدء في نظام أي عالج 
للحساسية؛ للتأكد من أنك تتناولين أفضل األدوية 

ألعراضك. 
-    العالج المناعي

قد يوصي طبيبك بالعالج المناعي، أو حقن 
الحساسية، إذا كنت تعانين من حساسية شديدة. 
ويمكنك استخدام خطة العالج هذه جنباً إلى جنب 
مع األدوية للتحكم في األعراض، إذ تقلل هذه 
الحقن من االستجابة المناعية لمسببات حساسية 
معينة بمرور الوقت، لذا فإنها تتطلب التزاماً 

طويل األمد بخطة العالج.
يبدأ نظام حقنة الحساسية بمرحلة تراكم، 
وخالل هذه المرحلة، ستذهبين إلى اختصاصي 
الحساسية للحصول على جرعة واحدة ثالث 
مرات في األسبوع لمدة ثالثة إلى ستة أشهر 
للسماح لجسمك بالتعّود على مسببات الحساسية.

)SLIT( العالج المناعي تحت اللسان    -
يتضمن SLIT وضع قرص يحتوي على خليط 
من عدة مسببات للحساسية تحت لسانك، وهو 
يعمل بشكل مشابه لطلقات الحساسية ولكن بدون 
حقنة. وحالياً، يعدُّ هذا فعاالً في عالج حساسية 
األنف والربو الناتجة عن العشب وحبوب لقاح 

األشجار ووبر القطط وعث الغبار وعشب 
الرجيد، ويمكنك تناول عالجات SLIT، في 
المنزل بعد استشارة أولية مع طبيبك، ولكن 
ستتم جرعتك األولى من أي جهاز SLIT في 
عيادة طبيبك. ومثل حقن الحساسية، يتم تناول 
الدواء بشكل متكرر على مدى فترة زمنية 

يحددها طبيبك.
الفم أو  تشمل اآلثار الجانبية المحتملة حكة في 
تهيج األذن والحنجرة، وفي حاالت نادرة  يمكن 
أن تسبب عالجات SLIT الحساسية المفرطة، 
 SLIT لذا يجب أن تتحدثي إلى طبيبك حول
لمعرفة ما إذا كانت الحساسية لديك ستستجيب 

لهذا العالج. 
-    العالجات المنزلية

تعتمد العالجات المنزلية على مسببات الحساسية 
لديك، فإذا كنت تعانين من الحساسية الموسمية 
أو حبوب اللقاح، يمكنك تجربة استخدام مكيف 
الهواء بدالً من فتح النوافذ، وإذا أمكن، أضيفي 

مرشحاً مصمماً للحساسية.
يمكن أن يساعدك استخدام مزيل الرطوبة أو 
مرشح الهواء عالي الكفاءة على التحكم في 
الحساسية أثناء التواجد في المنزل. إذا كنت 
تعانين من حساسية تجاه عث الغبار، فاغسلي 
الشراشف والوسادات في ماء ساخن أعلى من  

54.4 درجة مئوية.
 وقد تساعد أيضاً إضافة مرشح HEPA إلى 
مكنستك الكهربائية والتنظيف أسبوعياً. ويمكن 
أن يكون الحدّ من استخدام السجاد في منزلك 

مفيداً أيضاً.
الجلد  للعناية بجمال أظافرهن، بخاصة إزالة  التجميل  النساء إلى صالونات     تلجأ غالبية 

الميت حولها. ولكن، هل تعلمين ما هي أضرار إزالة الجلد الميت حول األظافر.  
ال يكتمل جمال اليدين إال باألظافر الصحية، وعلى الرغم من أنَّ إزالة الجلد الميت يمنح األظافر 

جذاباً، ولكن قد يصاحب هذا اإلجراء بعض  مظهراً 
المشكالت الصحية واألضرار، وتشمل:

الجلد الميت حول األظافر بتغليفه من ثالثة  يقوم 
التهابات  الجلد يحدث فيه  جوانب، وعند إزالة هذا 
ومشكالت جلدية مختلفة، كما يسبب أيضاً ظهور 

زوائد جلدية أكثر في ما بعد.
البكتيرية والفطريات،  بالعدوى  التعرض لإلصابة 
وخاصةً عند إزالة هذا الجلد في صالون التجميل، فقد 

تكون األدوات ملوثة وغير معقمة. 
أثناء إزالة الجلد المحيط باألظافر قد ينتج عنه جروح 
الطريقة  إلى  في منطقة ما حول األظافر، وهذا يعود 
المرأة  الزائد، فتالحظ  الخاطئة في إزالته، والكحت 

ظهور بعض الدماء البسيطة.
تصاب هذه المنطقة بالجفاف والتقشر والخشونة بسبب 

كثرة وضع األصابع في الماء قبل إزالة الجلد الميت حول األظافر.
يمكن أن يُسبب استخدام مواد كيميائية بتركيزات عالية أثناء إزالة الجلد الميت حول األظافر في 

صالونات التجميل، باإلصابة بحساسية الجلد.
العناية باألظافر

تعقيم األظافر جيداً قبل وبعد إزالة الجلد الميت حول األظافر، من خالل كريم مضاد للجراثيم 
أو مطهر خاص بالجلد.

الميت حول األظافر، ويفضل أن تكون  الجلد  إزالة  المستخدمة في  المواد  التأّكد من نظافة 
األدوات الشخصية الخاصة بك وعدم استخدام األدوات الموجودة في صالون التجميل.

تجنّبي إزالة الجلد حول األظافر إال في حالة وجود زوائد ذات شكل مزعج، وال يجب التعمق 
الجلد حتى ال تحدث مضاعفات وجروح تسبب  إزالة  في 

مشكالت صحية عديدة.
تنتقل أي  المنطقة في حالة حدوث جروح حتى ال  تطهير 
عدوى فيروسية إليها، وال بد من التوقف عن إزالة الجلد إذا 

ظهرت أي آثار دم بهذه المنطقة.
إذا كنت تريدين أن تبدو أظافرك أطول، ليس عليك اللجوء 
الميت، بل كل ما عليك فعله هو استخدام  الجلد  إزالة  إلى 
إلى األسفل من دون  الميت  الجلد  الخشبية ودفع  العصا 
إزالتها. فبهذه الطريقة ستحمين أظافرك وتجعليها أكثر 

صحة.
الكيميائية خاصة في الشتاء حيث  المواد  ابتعدي عن 
اليدين وخاصة الجلد حول األظافر للجفاف  تتعّرض 
والتشققات فتصبح خشنة وباهتة، بفعل مستحضرات 

التنظيف والصابون. 
اليدين والغذاء  للمحافظة على نعومة  المنزلية،  القيام باألعمال  القفازات خالل  استخدمي 

الموجود في األظافر.
تجنّبي أي منتجات تحتوي على مواد كيميائية قاسية على البشرة، يمكن أن تجفف جلدك، مثل: 

الصابون القاسي، معقمات اليد، أو مزيالت طالء األظافر.
يمكنك استخدام كريم البشرة المرطب، أو أحد الزيوت األساسية، مثل زيت جوز الهند يومياً بعد 

غسل يديك، لوقايتها من الجفاف والحفاظ على رطوبتها، وبالتالي تبدو بمظهر جيد. 

   تحتوي بعض منتجات صبغات الشعر 
على العديد من المكّونات التي يمكن أن تهيج 
الجلد وظهور الحساسية المفرطة التي قد 
تؤدي إلى التهاب فروة الرأس. وتُعد الطرق 
والعالجات الطبيعية هي من أفضل الخيارات 
التي يمكنك تجربتها لعالج تلك المشكلة. فيما 
يأتي، يُطلعك »سيدتي.نت«، على كيفية عالج 
فروة الرأس الملتهبة من الصبغة، بطرق 

آمنة وفعّالة.
أفضل الخلطات الطبيعية الفعالة لعالج فروة 
الرأس الملتهبة جّراء استخدام منتجات تلوين 

الشعر)الصبغة(:
وصفة زيت شجرة الشاي وزيت الزيتون

قومي بمزج 5 قطرات من زيت شجرة الشاي 
في ملعقة واحدة من زيت الزيتون وتدليك 

الخليط على فروة الرأس بشكل يومي.
وصفة زيت جوز الهند العضوي

في حال تعرضت فروة الرأس لاللتهاب بعد 
تطبيق الصبغة، قومي بوضع كمية مناسبة من 
زيت جوز الهند على فروة الرأس المناطق 
المتضررة مع التدليك الخفيف. اتركي القناع 

لربع ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو.
وصفة حليب الشوفان

احضري كمية مناسبة من مسحوق الشوفان 
واخلطيها بالماء مع إمكانية استخدام الخالط 
الكهربائي. صفي المزيج جيداً للحصول على 
سائل خالي من الشوائب استخدميه مباشرة 

على فروة الرأس الملتهبة مع التدليك بلطف.
وصفة عصير الليمون وخل التفاح

قومي بمزج ملعقة من عصير الليمون الطازج 
مع ملعقة من خل التفاح ومن ثم دلّكي بها فروة 
الرأس واتركيها لمدة 7 دقائق بل أن تغسليها 

بالماء الفاتر.
وصفة شاي البابونج

حضري كمية مناسبة من شاي أزهار 
البابونج واستخدميه بعد تبرديه جيداً لشطف 
فروة الرأس لتهدئها والتخلص من االحمرار 

وااللتهاب.
وصفة هالم األلوفيرا

أحضري كمية من هالم األلوفيرا الطازج 
واضربيه في الخالط مع القليل من الماء 
للحصول على سائل متجانس يوّزع مباشرة 

على فروة الرأس بالكامل. اتركيه لبعض 
الدقائق ثم اشطفي بالماء البارد.
وصفة الموز والبصل والعسل

قومي بهرس موزة واحدة وعصر بصلة 
واحدة بالخالط ومن ثم خلطهما مع ملعقتين 
من العسل لتحصلي على مزيج متجانس، 
ومن بعدها قومي بفرك فروة رأسك بهذا 
الخليط واتركيه لمدة 10 دقائق قبل أن تغسليه 
بالماء الفاتر، بإمكانك شطف شعرك مرة 
أخرى بماء ممزوج بماء الورد للتخلص من 

رائحة البصل.
وصفة زيت الزيتون والزبادي

اخلطي كمية مناسبة من الزبادي حسب الشعر 
ثم أضيفي إليه ملعقتين من زيت الزيتون 
وقلبي جيداً، وزعي الخليط بعد ذلك على 
جذور الشعر وقومي بالتدليك الخفيف بواسطة 
أطراف األصابع. اتركي القناع على الشعر 
لمدة نصف ساعة ثم اشطفي بالماء الفاتر 

وشامبو خفيف.
حماية فروة الرأس من الاللتهاب

استخدمي أنواع صبغة ذات جودة عالية ألنها 

ال تتضمن مواد كيميائية قاسية على الشعر 
مثل األمونيا.

عدم ترك الصبغة لفترة أطول من الالزم 
على الرأس.

غسل الشعر وفروة الرأس بطريقة صحيحة 
وجيدة بعد انتهاء الفترة الالزمة لتطبيق 

الصبغة. 
وضع كمية بسيطة من الصبغة خلف األذن 
مباشرةً قبل صبغ الشعر للتأّكد من عدم وجود 

حساسية للصبغة. 
غسل الشعر كل يومين إلى ثالث، ليس أقل وال 
أكثر، بواسطة شامبو مناسب لطبيعة شعرك. 

ترطيب فروة الرأس بعد استخدام الشامبو 
لتجنب جفافها. 

استخدام شامبو مقشر لفروة الرأس مّرة شهرياً 
لمنع تراكم الجلد الميت.

استخدام الشامبو والبلسم المخصص للشعر 
المصبوغ ويفّضل أن يكون خالي من 

الكبريتات. 
تجنبي غسل الشعر بمياة شديدة السخونة، إذ 

تعد المياة الباردة هي األفضل.

إطلالات مونوكروم بالأسود والأبيض من 
مجموعات خريف 2021

   تتسبب الجيوب األنفية في الشعور بعدم الراحة في أغلب األوقات، 
فمع أنف مصاب بالسيالن ورأس مصاب بالصداع، لن تكون الحياة 

مريحة على اإلطالق.
وتوجد العديد من العالجات الفعّالة لمشاكل الجيوب األنفية، ولكن تظل 
بين أغلب مرضى  العالجات المنزلية هي األفضل واألكثر رواجاً 

الجيوب األنفية.
افضل الطرق لعالج الجيوب األنفية في المنزل، بحسب ما ذكر موقع 

»هيلث الين« الطبي.
تتوفر مجموعة من الطرق التي تساهم في عالج الجيوب األنفية 

طبيعياً، ولعل أبرزها:
1-شرب الماء والسوائل باستمرار 

اشربي السوائل والماء باستمرار؛ ألّن السوائل تساعد على ترقيق 
المخاط وتصريف الجيوب األنفية، كما أنها تعمل على تليين الجيوب 

األنفية والحفاظ على رطوبة بشرتك.
2-غسل األنف بمحلول ملحي

يعتبر غسل األنف من الداخل فعّاالً للغاية في تخفيف احتقان الجيوب 
األنفية وتهيجا، ويعني شطف األنف ببساطة، شطف الممرات األنفية 
بمحلول ملحي بلطف، ويمكنك القيام بذلك باستخدام زجاجات ضغط 

خاصة أو محاقن مخصصة لذلك.
ولتحضير محلول لغسل األنف من الداخل، قومي بإذابة 1 ملعقة 
صغيرة من ملح البحر أو ملح التخليل، في نصف لتر من الماء المقطر 

أو المعقم أو المصفى، ولكن ال تستخدمي ملح الطعام الذي يحتوي عادة 
على مواد مضافة.

وأضيفي قليالً من صودا الخبز إلى الخليط، ثم ابدئي في تنظيف 
القيام بذلك أثناء الوقوف فوق  الجيوب األنفية بهذا المحلول. يفضل 
حوض المعسلة لنزول السائل به، ثم قومي بصب أو رش كمية كبيرة 
من المحلول في إحدى فتحتي األنف أثناء إمالة رأسك، بحيث يتدفق 
من فتحة األنف األخرى، وافعلي هذا بكل فتحة األنف، لطرد البكتيريا 

والمهيجات.
3- البخار

يساعد البخار في تخفيف االحتقان عن طريق تخفيف المخاط، لذا 
امنحي نفسك عالجاً بالبخار باستخدام وعاء من الماء الساخن ومنشفة 
كبيرة، وأضيفي زيوت المنثول أو الكافور أو زيت األوكالبتوس 
إلى الماء إذا أردت، ثم ضعي المنشفة على رأسك حتى تسقط 

على جوانب الوعاء، لتصبحي محاصرة للبخار بالداخل؛ حتى 
تستنشقيه بالكامل.
4- حساء الدجاج

تدعم عدد من الدراسات فوائد حساء الدجاج في المساعدة 
في تخفيف التهاب الجيوب األنفية، إذ وجدت دراسة 

أجريت عام 2000 أن حساء الدجاج يقلل االلتهاب 
المرتبط باحتقان الجيوب األنفية ونزالت البرد.

إذن ما هو السر؟ لم يحدد العلماء العنصر النشط 

في حساء الدجاج، لكنهم يتوقعون أن البخار الممزوج بالتأثيرات 
المضادّة لألكسدة والمضادّة لاللتهابات لمكونات الحساء هي التي 

تساعد في تنظيف الجيوب األنفية.
5- الكمادات الدافئة والباردة

يساعد تطبيق الكمادات الدافئة ثم الباردة مداورة على الجيوب األنفية 
في عالج المشكلة. ويمكنِك إجراء هذه العملية باتباع الخطوات التالية:
1-استلقي بضمادة دافئة على أنفك ووجنتيك وجبينك لمدة ثالث دقائق.

2-أزيلي الكمادة الدافئة واستبدلي كمادات باردة بها لمدة 30 ثانية.
3-افعلي هذا مرتين إلى ثالث مرات.

يمكنك تكرار هذه العملية مرتين إلى ست مرات كل يوم.

الغذائية وتتنّوع.. ويروج في اآلونة  الحميات  أنواع  تكثر     
األخيرة اسم رجيم البن الناشف.. المزيد من التفاصيل حول نظام 

القهوة الغذائي، في التقرير اآلتي:
الدكتور  في كتابه »The Coffee Lover’s Diet«، يزعم 
بوب أرنو أن شرب القهوة يمكن أن يعّزز عملية التمثيل الغذائي، 
ويحرق المزيد من الدهون، ويمنع امتصاص السعرات الحرارية، 

ويقلّل من الشهية.
يرّكز نظام القهوة على تناول القهوة جنباً إلى جنب مع األطعمة 
الكاملة مع تقييد األطعمة المصنّعة والسعرات الحرارية. ويدّعي 
أنه  الوزن، علماً  إنقاص  أنه يساعد على  النظام  مرّوجو هذا 

ينطوي على بعض اآلثار السلبية.
كيف يعمل رجيم البن الناشف؟

يتضّمن رجيم البن الناشف خطة غذائية تقضي بشرب ما ال يقل 
عن 3 أكواب )720 مل( من القهوة المحّمصة الخفيفة يومياً. 

يولي الدكتور أرنو أهمية خاصة لنوع القهوة التي ينبغي اختيارها 
وكيفية تحضيرها. ويوصي بتناول قهوة كاملة الحبوب محّمصة 

قليالً ومطحونة في المنزل ومحضرة باستخدام المياه المفلترة.
في رجيم البن الناشف، يمكنك تناول القدر الذي تريدينه من القهوة 

مع ضرورة تجنّب استخدام السكر أو الكريمة المبيضة.
بعصير أخضر غني  باستبدال وجبة واحدة يومياً  كما يوصي 

باأللياف. 
ويشدّد أن تكون الوجبات منخفضة السعرات الحرارية والدهون 
الكاملة والفواكه والخضروات.  الحبوب  وغنية باأللياف من 

ويشجع على تجنّب األطعمة المصنّعة والخفيفة المكّررة.
فيما يتعلق بفقدان الوزن، للقهوة فائدتان محتملتان: تقليل الشهية 

وزيادة التمثيل الغذائي.
التي تسّمى  بالكافيين ومضادات األكسدة  القهوة غنية  كما أن 
بوليفينول، وتحمل العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل 

االلتهاب وتلف الجذور الحرة .
يؤكد الدكتور أرنو أن للقهوة  قدرة على كبح الشهية، وبالتالي هي 

تساعد على تقليل السعرات الحرارية اليومية.
إذ ثبت أن شرب  الكالم؛  إلى صحة هذا  تشير بعض األبحاث 
القهوة قبل الوجبة بوقت قصير يؤدي إلى تقليل مقدار ما يتم تناوله 

. PubMed Central في تلك الوجبة، وفقاً لموقع
الكافيين، على وجه الخصوص،  المحتوية على  القهوة  قد تزيد 
من عدد السعرات الحرارية وكمية الدهون التي يحرقها الجسم، 

ما يعّزز فقدان الوزن.
في مراجعة واحدة شملت أكثر من 600 شخص، وجد الباحثون 
الوزن،  بانخفاض  الكافيين بشكل أكبر كان مرتبطاً  تناول  أن 
الدهون. رغم كل هذه  ومؤشر كتلة الجسم )BMI(، وكتلة 

االدعاءات، ال تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية 
تأثير القهوة على التحّكم في الوزن تماماً.

سلبيات رجيم البن الناشف
يؤدي اإلفراط في تناول الكافيين إلى العديد من المشاكل الصحية
القهوة على مضادات أكسدة صحية، وقد تساعدك على  تحتوي 
الغذائي.  التمثيل  الشهية وزيادة  الوزن؛ عن طريق قمع  إنقاص 

ومع ذلك، فإنَّ حمية القهوة لها العديد من الجوانب السلبية.
اإلفراط في تناول الكافيين

رغم أن القهوة منزوعة الكافيين تعد أحد خيارات النظام الغذائي 
القهوة المحتوية على  الناس يفضلون  للقهوة، إال أن معظم 
العديد  إلى  الكافيين  تناول  الكافيين. يمكن أن يؤدي اإلفراط في 
من المشاكل الصحية، مثل ارتفاع ضغط الدم، كما يعتبر الكافيين 
السوائل  المزيد من  إفراز  أنه يتسبب في  للبول، ما يعني  مدراً 

عبر البول.
عالوة على ذلك، يمكن فقد العديد من اإللكتروليتات المهمة مع 
التحّكم في  البوتاسيوم، ما قد تؤثر على  السوائل، بما في ذلك 

العضالت وصحة القلب. 
القلبية  بالنوبات  الكافيين  تمَّ ربط اإلفراط في تناول  أخيراً، 
والصداع واألرق وزيادة مخاطر اإلصابة بكسور العظام 

وهشاشة العظام، وحتى االكتئاب.



الفنانة المصرية نيللي كريم عن تعاونها مع المخرج بيتر ميمي في عملين    كشفت 
خالل الفترة المقبلة.

المقرر  أول عمل سيكون مسلسال مكون من 6 حلقات، من  أن  نيللي كريم كشف 
عرضه على إحدى المنصات اإللكترونية، وتدور أحداثه في المستقبل.

وأضافت أن العمل الثاني هو مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم »كازابالنكا«، الذي 
سبق وظهرت في الجزء األول منه ضيفه شرف.

الفنانة المصرية أكدت أنها ستظهر في هذا الجزء كدور أساسي وليس ضيفة شرف، 
الفتة إلى أنها ستقدم األكشن أيضا كما حدث في الجزء األول.

  نشر الفنان المصري محمد صبحي بوستر مسرحيته الجديدة، والتي تحمل اسم 
»نجوم الظهر«، وذلك على حسابه الخاص على موقع »انستجرام«.

بقوله:  الحجز،  المسرحية وطريقة  محمد صبحي كشف عن موعد عرض 
أكتوبر من خالل رقم   ١٠  /  ٩  /  ٨  / أيام ٧  الظهر  »طريقة حجز مسرحية نجوم 
https://www.ticketsmall.com/ لينك  أو من خالل   ٠١٠٩6٣٣6٧٥٥  :
والدفع عن طريق   venues/MohamedSobhyTheatreAtSonbolCity

شركة فوري «.
ومسرحية »نجوم الظهر« تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور 

محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد هللا حسن.
بمشاركة سميرة عبدالعزيز، عبدالرحيم  بطولة وإخراج محمد صبحي،  وهي من 

حسن، ندي ماهر، ميرنا زكري، داليا حسن، وغيرهم.

الموسم الرمضانى    غاب الزعيم عادل إمام عن 
الماضى، بعدما تعود الجمهور عليه كل عام.

للموسم الرمضانى 2٠22، ويقوم حاليًا  يستعد اآلن 
بقراءة عدد من السيناريوهات من بينهم سيناريو لمؤلف 

يتعاون معه ألول مرة، وسيتولى رامى امام مهمة 
اإلخراج، حيث يثق الزعيم عادل إمام فى قدراته وأدواته 

كمخرج وليس ألنه نجله.
جدير بالذكر، أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام الدرامية 

مسلسل »فالنتينو«، وشارك معه فى بطولته 
كال من الراحلة دالل عبد العزيز، رانيا محمود 
المفتى، محمد  ياسين، طارق اإلبيارى، هدى 
الكيالنى، وفاء صادق، بدرية طلبة، وعدد 
أيمن بهجت قمر، وإخراج  تأليف  الفنانين من  آخر من 

رامى إمام.

الرمضانى  السباق  الفنان أحمد مكى، على خوض    استقر 
المقبل من خالل مسلسل »الكبير أوى 6«، ذلك العمل الدرامى 
الذى حقق نجاح كبير من خالل أجزائه السابقة وتعلق الجمهور 

بها.
وانه يستعد النطالق التصوير فى أكتوبر المقبل، بعد االنتهاء من 
كافة التحضيرات للعمل، وسيجسد البطلولة النسائية أمامه الفنانة 
أسماء أبو اليزيد، بداًل من الفنانة دنيا سمير غانم، بسبب الظروف 

األخيرة التى تعرضت لها لوفاة والديها.
الجدير بالذكر، أن الفنان أحمد مكى فاجىء الجمهور فى الموسم 
الرمضانى الماضى من خالل شخصية الضابط يوسف بمسلسل 
الكوميديا بدور وطنى،  ابتعد خالله عن  »اإلختيار2«، والذى 

حتى أطلق عليه الجمهور لقب »فان ديزل العرب«.

     Mercredi 22 septembre 2021
أخبار الفناألربعاء 22 سبتمبر 2021

بعدما أعلن اعتزاله التمثيل وتحوله 
لمطرب شعبي.. 

محمد هنيدي يظهر بـ »لوك« جديد

سلامية والترانيم المسيحية تدشن مهرجان سماع في مصر

إ

التواشيح ال�

قصي خولي يكشف سر 
»اللوك الجديد« ومصير الجزء الثاني من »2020«

  بمزيج ساحر من االبتهاالت والتواشيح اإلسالمية 
والترانيم المسيحية انطلق مهرجان سماع الدولي لإلنشاد 

والموسيقى الروحية في القاهرة، السبت.
الرابعة عشرة على مسرح  المهرجان في دورته  ويأتي 

بئر يوسف بقلعة صالح الدين.
يقام سنويا تحت شعار )رسالة  الذي  المهرجان  يهدف 
سالم( إلى تعزيز التواصل اإلنساني بين الشعوب والتأكيد 
على وحدة جوهر الرساالت السماوية وقيم المحبة 

والتسامح والعيش المشترك.
الدورة ٣2 فرقة من األردن ورومانيا  وتشارك في هذه 
وفرنسا واليونان وإندونيسيا والسودان ولبنان وبنجالديش 
تابعة  السودان واليمن وإسبانيا وفلسطين وفرق  وجنوب 
الفرق  بالقاهرة إلى جانب  لسفارات عربية وأجنبية 

المصرية.
انتصار عبدالفتاح، مؤسس ورئيس  الفنان  استهل 
للحركة  بمعالجة موسيقية  االفتتاح  المهرجان، حفل 
األلماني  للموسيقار  التاسعة  السيمفونية  الرابعة من 
الدورة،  الذي اختير شخصية هذه  بيتهوفن،  فان  لودفيج 
ألحان وغناء محمد  النبي( من  )نور  بأغنية  ممزوجة 

الكحالوي.
المشاركة جزءا من  الفرق  فرقة من  قدمت كل  بعدها 
الممتد حتى  المهرجان  برنامج  المرتقب ضمن  عرضها 
الغوري ومسرح ساحة  قبة  أيلول في  24 سبتمبر/ 
األمير  السناري وقصر  الحرية وبيت  الهناجر وحديقة 

طاز.
تشهد مشاركة  الدورة  الفتاح »سعيد ألن هذه  وقال عبد 

دولية كبيرة بعدما تسببت جائحة كورونا العام الماضي 
في عدم حضور أي فرق من الخارج«.

المهرجان سوق لمنتجات الحرف  بالتوازي مع  ويُقام 
اليدوية والتراثية في قلعة صالح الدين وكذلك تُعقد الدورة 
السابعة من ملتقى األديان »هنا نصلي معا« في مجمع 

األديان بحي مصر القديمة.
تنظم المهرجان مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب تحت 
رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار.

البارزة  الدورة مجموعة من الشخصيات  وتكرم هذه 
الشيخ  القارئ  الروحية منها  بمجال اإلنشاد والموسيقى 
العينين شعيشع من مصر واألب كالوديو لوراتي  أبو 
اليوناني ميكيس  إيطاليا والموسيقار  الكومبونياني من 

ثيودوراكيس.

  كشف الفنان السوري قصي خولي سر 
ظهوره مؤخرا بشارب كثيف وشعر طويل 
في »لوك جديد« بمهرجان الفضائيات 

العربية في القاهرة.
اللوك الجديد خاص بشخصية  وأكد أن 
يتقمصها في مسلسل بعنوان »توتر عالي«.
: أجسد في مسلسل »توتر  وقال »خولي« 
عالي« شخصية عازف درامز، والعمل 
يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن في 
سوريا ولبنان مثل ريتا حايك، وجنيد زين 
الدين،  الدين، وبيير داغر، وريم نصر 
وعلي سكر، وسارة أبي كنعان، والمسلسل 
يتكون من ١2 حلقة وسيعرض عبر منصة 

»شاهد«.
الثاني من  الجزء  وبسؤاله عن مصير 
الجزء  قال: نجاح  مسلسل »2٠2٠«، 
أكبر  األول من مسلسل«2٠2٠« كان 
بالتعاون  الجميع، وسعدت  توقعات  من 
تم  نادين نسيب نجيم، ولكن  الفنانة  مع 
المسلسل  الثاني من  الجزء  تنفيذ  تأجيل 
للعام المقبل، بسبب رغبة الشركة المنتجة 
والممثلين في تقديم جزء جديد دسم وغني 
الحفاظ على  باألحداث وذلك من أجل 

صدى الجزء األول.
الفضائيات  تكريمه من مهرجان  وحول 
العربية في دورته الـ١2، الذي عقد مساء 
بهذا  قال: فخور جدا  بالقاهرة،  السبت 
المهرجان ألنه أثبت وجوده، وشيء رائع 

المهرجانات  التكريم من  وإنتاجه، وأعتبر  الفنان على عطائه  تكريم  يتم  أن  ومشرف 
القوية بمثابة مكافأة من الجمهور.

يذكر أنه تم تكريم الفنان السوري قصي خولي الجمعة الماضية في مهرجان »الموريكس 
دور« في بيروت، ولفت األنظار بعدد من الفيديوهات المبهجة وهو يرقص مع الفنانة 

نادين نسيب نجيم.

  ألقى الممثل البريطاني خطابًا مؤثًرا يودع به سلسلة 
جيمس بوند، في مقطع فيديو شاركه صناع السلسلة عبر 

موقع تويتر.
 No ووفقًا لموقع »ديلي ميل« البريطاني، ظهر بطل فيلم
الدموع  يقاوم بشدة  للموت«  Time To Die »ال وقت 
في عينيه بينما يودع السلسلة التي بدأها عام 2٠٠٥ بفيلم 
العام  Casino Royale )كازينو رويال(، وينهيها هذا 

بفيلم »ال وقت للموت«.
بدلة  إذ ارتدى  الفيديو،  وظهر »كريج« متأنقًا في مقطع 
بالشكر لكل  أنيقة وربطة عنق بيضاء، وتوجه  سوداء 
قام ببطولتها في سلسلة  العمل في ٥ أفالم  من شاركه 

جيمس بوند.
الذي  العناء  السلسلة تستحق  العمل جعل  وقال، إن طاقم 
بُذل فيها، كذلك عبر عن حماسته وسعادته بكل لحظة 
فيلم ال وقت  قضاها في العمل على هذه السلسلة، خاصةً 
للموت »ألنه تسنى له االستيقاظ صباًحا والعمل مع طاقم 

العمل«.
ويسجل فيلم »ال وقت للموت« ختام أعمال دانيال كريج 
مع سلسلة جيمس بوند، ويتناول الفيلم محاولة جيمس بوند 
لتكنولوجيا جديدة خطرة  يقوده  إنقاذ عالم مختطف، مما 

تهدد العالم.
أكتوبر/تشرين األول، وهو من بطولة  الفيلم في  ويصدر 

ليا سيدو ورامي مالك.

بعد إصابته بجلطتين في 
الرئة.. كريم فهمي يكشف 

الصحية حالته 

دانيال كريج يودع »جيمس بوند« بالدموع

محمد صبحي ينشر بوستر 
مسرحيته الجديدة »نجوم 

الظهر« ويكشف موعد عرضها

عادل إمام يستعد 
للسباق الرمضانى 

2022

»6 أوى  »الكبير  لتصوير  يستعد  مكى  أحمد 

تفاصيل مسلسلها  نيللي كريم تكشف 
الجديد مع بيتر ميمي

  بدأت عدة أعمال بحجز مقعدها بالموسم الرمضانى المقبل، لكن الفنان  
بالسينما فى  الرمضانى 2٠22 النشغاله  الموسم  إمام خرج من  محمد 

الفترة الحالية.
ويستعد الفنان محمد إمام النطالق تصوير فيلمه الجديد »عمهم« أكتوبر 
المقبل، والذى يجمعه بالمخرج حسين المنباوى للمرة الثانية بعد تعاونهما 

فى »ليلة هنا وسرور«.
جدير بالذكر، أن الفنان محمد إمام حقق نجاحا جماهيريا كبيرا فى الموسم 

الرمضانى الماضى بمسلسل »النمر«، وتصدر مؤشر محركات البحث.

حالته  ومتابعيه على  فهمي جمهوره  كريم  المصري  الفنان     طمأن 
في  بجلطتين  إصابته  نتيجة  تعرضه ألزمة صحية شديدة،  بعد  الصحية 

الرئة.
ولفت كريم فهمي إلى أنه خرج من المستشفى وسيكمل عالجه في المنزل.
كل  »الحمد هلل على  »تويتر«:  تغريدة عبر حسابه على  في  فهمي،  وقال 
شاء  إن  البيت  من  المستشفى وهكمل عالج  من  النهاردة  شيء، خرجت 
اللي  الناس  اللي سألت واهتمت، ولكل  الناس  هللا، ومتشكر جدا جدا، لكل 
ومعرفتش  بعتلي  أو  كلمني  لكل حد  جدا  وآسف  متعرفنيش  دعتلي وهي 

أرد«.
وكان كريم فهمي نُقل إلى مستشفى خاص في العاصمة المصرية القاهرة، 
األزياء،  الفنانة ومصممة  الرئة، وشاركت  في  بجلطتين  إصابته  إثر 
المستشفى،  يرقد على سرير  فهمي وهو  لكريم  أول صورة  أكرم،  ندى 
للتواصل  »أنستقرام«  موقع  في  عبر خاصية »ستوريز« على حسابها 

االجتماعي.
أحمد فهمي، ومن  الممثل  أن كريم فهمي، ٣٨ عاما، هو شقيق  إلى  يشار 
راجل«،  و »هاتولي  وبقلظ«  »ديدو« و«حسن  أفالم  الفنية  أعماله  أشهر 
و  إجباري«  »اختيار  »االختيار«، ومسلسال  مسلسل  من  الثاني  والجزء 

»حالة عشق«.

محمد إمام 
خارج الموسم الرمضانى 
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ل�علاناتكم في الرسالة

المصري محمد هنيدي  الفنان  نشر    
الخاص  له، على حسابه  صورة حديثة 
ـ  فيها ب على موقع »تويتر«، ظهر 

»لوك« جديد.
الصورة بشعر  محمد هنيدي ظهر في 

أحمر، وبذلة باللون الروز، وعلق قائال: 
اسم  البحث عن  الجديد وجاري  »اللوك 

فني جديد«.
بعدما أعلن محمد هنيدي  وجاء ذلك 
لمجال  التمثيل واتجاه  اعتزاله  مؤخرا 

الشعبي، حيث كتب: »قررت  الغناء 
.. قررت  الصبح قرار مهم  النهاردة 
الجديدة  لمهنتي  والتفرغ  التمثيل  اعتزال 

كمطرب افراح شعبي«.
وأضاف مازحا: »ي حد عنده 

لتلقي حجوزات  ايميل  فرح قريب هنزل 
ايلول..  نهاية شهر  بدءا من  االفراح 
السخرية من قراراتي  وارجو عدم 

الصباحية«.
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انتخاب الاب ميلاد الجاويش مطراًنا على ابرشية كندا 
للروم الملكيين الكاثوليك 

كوفيد- 19: احتمال فرز المرضى في ألبر�تا بسبب نقص عدد 

أسّرة العناية المرّكزة

حكومة كيبيك �عّد خّطة لسّد نقص 
الممّرضات في المقاطعة

َسسكتشوان  التطعيم في  ار�فاع معّدل   :19  - كوفيد 
الوقاية �دابير  �شديد  بعد 

كندا: مؤّشر أسعار المستهلك في 
أعلى مستوى منذ نحو عقَدين

كوفيد19  حاالت  عدد  يواصل    
ارتفاعه في ألبرتا، ما يزيد الضغوط 

على النظام الصّحي في المقاطعة.
وارتفع عدد حاالت االستشفاء بصورة 
مقلقة، وحّذر رئيس الحكومة جيسن 
في  نقص  حدوث  احتمال  من  كيني 
وحدات  في  واألسّرة  العمل  طواقم 
العناية المرّكزة في غضون عشرة أيّام.

وتتحّدث وثيقة مفّصلة نشرتها السلطات 
الصحيّة عن القرارات التي يتّم اتّخاذها 
في فرز المرضى المصابين بمرض 
كوفيد - 19، و إعطاء األولويّة في 
معالجة أولئك الذين هم أوفر حّظا في 
البقاء على قيد الحياة، ويستعّد األطبّاء 

الحتمال تقنين خدمات الرعاية.
ويصف بروتوكول فرز المرضى الذي 
النظام  تعامل  كيفيّة  الوثيقة  تضّمنته 
الصّحي في حال لم يعد لدى وحدات 
الموارد  من  يكفي  ما  الفائقة  العناية 

لمعالجة كاّفة المرضى.
وتّمت مراجعة الوثيقة آخر مّرة في 
أيّار مايو الفائت، دون تطبيق ما ورد 
فيها، ولكنّه تّم اطالع عّمال الرعاية 

الصحيّة عليها.
في  وردت  التي  التوصيات  وتشير 
مع  للتجاوب  طرق   4 إلى  الوثيقة 
ارتفاع عدد الحاالت في وحدات العناية 
المرّكزة، وهي ارتفاع طفيف و معتدل 
وضخم وعلى نطاق واسع، كما تشير 

إلى مرحلتين من الفرز.
وفي المرحلة األولى، في حال االرتفاع 
الطفيف والمعتدل في عدد الحاالت، 
عمل  ساعات  تمديد  الخّطة  تْلحظ 
الموّظفين و إلغاء اإلجازات واللجوء 

إلى عّمال إضافيّين.
في  الثانية،  المرحلة  تطبيق  ويتّم 
نطاق  وعلى  الكبير  االرتفاع  حال 

غرف  في  الحاالت  عدد  في  واسع 
يفوق  عندما  أي  المرّكزة،  العناية 
عدُد المرضى عدَد األسّرة وأجهزة 
التنّفس االصطناعيّة والموارد البشريّة 

المتوّفرة.
ويتّم التجاوب مع الوضع على ضوء 
التطّورات، تبعا لتقلّب عدد المرضى 

في وحدات العناية الفائقة.
الفرز ال يتعلّق بحجب خدمات الرعاية 
وثيقة  في  ورد  كما  المرضى  عن 
السلطات الصحيّة في ألبرتا، بل في 
تقديم أفضل الخدمات ألكبر عدد من 

األشخاص.
ما  أفضل  إّن  تقول  الوثيقة  وتابعت 
الطلب  يفوق  عندما  به  القيام  يمكن 
الموارد المتوّفرة هو إنقاذ حياة أكبر 

عدد ممكن من األشخاص.
وتوضح الوثيقة أنّه يُحرم من دخول 
وحدات العناية الفائقة األشخاص الذين 
تكون حياتهم مهّددة، مثل المصابين 
الشديدة  والحروق  الحاّد  بالخَرف 
في  والغارقين  الدماغيّة  والسكتة 

غيبوبة عميقة.
ويتّم تطبيق إجراءات أكثر صرامة 
بحالة  ترتبط  الثانية،  المرحلة  خالل 

المريض الصحيّة وعمره.
إلى  الحالة  هذه  في  اللجوء  يتّم  كما 
عّمال صّحة لم يتلّقوا التأهيل للعمل 

في العناية المرّكزة.
العناية  دخول  رفض  المحتمل  ومن 
المرّكزة للمرضى في الستين من العمر 
الذين تكون حظوظهم في البقاء على قيد 
الحياة متدنّية، ويُسمح بدخول األطفال 
من ذوي االحتياجات الطبيّة المرتفعة.

ويتّخذ األطبّاء قرار وقف جهاز التنفّس 
االصطناعي بعد 14 يوما من خضوع 
المريض له بهدف إنقاذ حياة مريض 
آخر،ويتّم اتّخاذ القرار بموافقة العائلة 

أو من دونها.
ويعود قرار تطبيق سياسة فرز المرضى 
إلى السلطات الصحيّة في ألبرتا بالتشاور 
مع فريق إدارة، ويتّم تطبيقه في كاّفة 

المراكز الصحيّة في المقاطعة.
ويستمّر ارتفاع عدد حاالت كوفيد-
19 وحاالت االستشفاء وفي وحدات 
ألبرتا، ووافقت  المرّكزة في  العناية 
أونتاريو حتّى اآلن على مّد يد العون 
من بين المقاطعات األخرى التي طلبت 
حكومة جيسن كيني مساعدتها على 

مواجهة الوضع المتفاقم.

كيبيك على غرار  مقاطعة  تعاني    
العديد من المقاطعات الكنديّة نقصا في 
عدد عّمال الرعاية الصحيّة زادت من 

حّدته جائحة كوفيد19-.
وتعّد المقاطعة لخطة »مكلفة« تهدف 
لتوظيف 4000 ممّرضة يحتاجها نظام 
الصّحة العاّمة في المقاطعة في أسرع 

وقت ممكن.
وقال وزير المال الكيبيكي إريك جيرار 
خالل مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس 
الخّطة  لهذه  الضروريّة  األموال  إّن 
مستعّدة  وهي  الحكومة،  لدى  متوّفرة 
في  الصّحة  وزارة  طلبات  كّل  لتلبية 

المقاطعة.
وكان رئيس الحكومة الكيبيكيّة فرانسوا 
لوغو قد قال باألمس إنّه مستعّد لتوفير 
إعادة  أجل  من  الالزمة  األموال 

الممّرضات إلى نظام الصّحة.
وأّكد لوغو أّن حكومته أجرت مفاوضات 
مثمرة مع النقابات العّماليّة بما فيها اتّحاد 
، وأضافت  كيبيك  في  الصّحة  مهنيّي 
مكافآت ماليّة مهّمة لنوبات العمل الصعبة 

التي يصعب ملؤها.
وأوضح لوغو أّن حكومته بحثت أيضا 
إلى  الممّرضات  في مسألة نسبة عدد 
المرضى، التي من شأنها تحسين ظروف 

عمل مهنيّات الرعاية الصحيّة.
لكّن اإلجراء لم يكن كافيا، وما زالت 
المقاطعة تحتاج إلى 4 آالف ممّرضة.

وأوضح رئيس الحكومة فرانسوا لوغو 
أنّه يستحيل تأهيل ممّرضات جديدات 
خالل أشهر قليلة، ولهذا السبب، وضعت 
والمهّمة  المكلفة  الخّطة  هذه  الحكومة 
إلقناع الممّرضات بالعودة إلى العمل.
وأعرب لوغو عن أمله في أن يتمّكن 
من اإلعالن عن الخّطة األسبوع المقبل.

وقال وزير المال الكيبيكّي إريك جيرار 
ماليين  بمئات  تقدَّر  الخّطة  تكلفة  إّن 

الدوالرات، دون أن يعطي المزيد من 
التفاصيل.

بوتيرة  مرتبطة  التكلفة  أّن  وأضاف 
توظيف الممّرضات و إن كّن ممّرضات 
متقاعدات أو يعملن لدى وكاالت خاّصة.
المال،  مؤّقت حسب وزير  واإلجراء 
ويهدف للتعويض عن نقص الممّرضات 
العمل  منهّن  كبير  عدد  غادر  اللواتي 
بسبب الظروف الصعبة التي أّدت إليها 

الجائحة.
فرانسوا  الحكومة  رئيس  يوضح  ولم 
لوغو وال وزير المال إريك جيرار إلى 

متى تمتّد خّطة توظيف الممّرضات.
العمل ستبقى  إّن ظروف  لوغو  وقال 
صعبة إلى أن يكون لدى المقاطعة العدد 
الكافي من الممّرضات، وتوقّع أن تتحّسن 

الظروف عندما يصبح العدد كافيا.
الصّحة  عّمال  تعليق  قراره  وحول 
غير المطّعمين عن العمل اعتبارا من 
منتصف تشرين األّول أكتوبر، قال رئيس 
حكومة كيبيك فرانسوا لوغو إنّه الحّل 

األقّل إيالما.
إن كنُت مريضا في مستشفى، لن أقبل 

مة أن تقترب منّي ممّرضة غير مطعَّ
فرانسوا لوغو رئيس حكومة كيبيك

20 ألف عامل صّحة  وما زال هناك 
مين حسب قول وزير الصّحة  غير مطعَّ

الكيبيكي كريستيان دوبيه.
وتعّهد بعدم حصول انقطاع في الخدمات، 
مشيرا إلى إعادة تنظيم خدمات الرعاية 

الصحيّة.
وتعاني بعض مراكز الرعاية الصحيّة 
منذ أسابيع من انقطاع الخدمات وتقليصها 
في عدد من أنحاء مقاطعة كيبيك، وأقفل 
قسم الطوارئ في مستشفى سوروا في 
فاليفيلد أبوابه بعد استقالة 6 ممّرضات 
7 من عّمال  العمل ، كما استقال  من 

الصّحة في مستشفى روبرفال.

  ارتفع مؤّشر أسعار المستهلك في كندا  
الشهر الماضي وبلغ أعلى مستوى له منذ 

نحو 20 عاما.
وارتفعت كاّفة األسعار بشكل حاّد مقارنة 

باألسعار المنخفضة قبل سنة.
وأفادت وكالة اإلحصاء الكنديّة أّن معّدل 
التضّخم بلغ 4،1 بالمئة في آب أغسطس 
الماضي، بعد 3،7 بالمئة في تّموز يوليو، 

وهو أعلى معّدل منذ 10 سنوات.
وارتفعت أسعار كّل السلع والخدمات تقريبا 
الشهر الماضي عّما كانت عليه قبل سنة، 
وارتفعت أسعار النقل بـ8،7 بالمئة وأسعار 
المواد الغذائيّة بـ2،7 بالمئة حسب الوكالة.

وارتفع مؤّشر تكلفة االستبدال من قبل المالك 
المرتبط بِأسعار المساكن الجديدة، وبلغ أعلى 
وتيرة منذ 30 عاما، كما ورد في تقرير 

وكالة اإلحصاء الكنديّة.
وبلغ 14 بالمئة، من سنة إلى أخرى في آب 
أغسطس الماضي، ما يمثّل أعلى ارتفاع 

منذ عام 1987.
ويعزو دوغ بورتر الخبير االقتصادي في 
مصرف مونتريال هذا االرتفاع في األسعار 
إلى القطاعات التي أعيد فتحها بالكامل بعد 
اإلغالق الذي فرضته جائحة كوفيد19-، 

بما في ذلك ارتفاع أسعار النقل الجّوي.

فقد ارتفعت أسعار بطاقات السفر بـ37،7 
بالمئة، ورسوم الفنادق بـ12 بالمئة.

كما ارتفعت أسعار وقود السيّارات بـ32 
بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وعزت وكالة 
اإلحصاء الكنديّة ذلك إلى تراجع اإلنتاج عن 
مستويات ما قبل الجائحة وتدنّي األسعار 

العام الماضي.
وارتفعت أسعار السيّارات الجديدة بـ7،2 
بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وهي أسرع 
وتيرة حسب الخبير االقتصادي دوغ بورتر.
وتعود أسعار التضّخم المرتفعة في بعض 
أجزائها إلى انخفاض األسعار على نحو 
مصطنع الذي أّدت إليه جائحة فيروس كورونا 
المستجّد ، لدرجة تبدو معها المقارنة على 

أساس سنوّي مضلّلة.
من  النوع  هذا  االقتصاد  خبراء  ويصف 

التضّخم بأنّه مرحلّي وعابر.
وارتفعت أسعار اللّحوم بـ6،9 من سنة إلى 
أخرى مدفوعة بارتفاع أسعار لحوم الدجاج 

و الخنزير.
وتراجعت أسعار الملبوسات واألحذية من 
سنة إلى أخرى في آب أغسطس الفائت 

حسب وكالة اإلحصاء الكنديّة.
لكّن أسعار شهر آب أغسطس الماضي توحي 

بأّن تكلفة المعيشة ترتفع بوتيرة سريعة.

  ارتفعت معّدالت التطعيم في َسسكتشوان منذ 
أن فرضت حكومة المقاطعة المزيد من التدابير 

الوقائيّة للتصّدي الرتفاع حاالت كوفيد19-.
الحكومة سكوت مو األسبوع  فقد أعلن رئيس 
الماضي عن مجموعة من اإلجراءات، من بينها 
إلزاميّة ارتداء الكمامة في األماكن العاّمة المغلقة 

حتّى نهاية تشرين األّول أكتوبر المقبل.
كما قّررت الحكومة فرض دليل التطعيم اعتبارا 
من مطلع الشهر المقبل لدخول المطاعم والحانات 

ودور السينما والمسارح وصاالت الرياضة.
ورغم أّن البيانات التي تفيد عن ارتفاع معّدل التطعيم 
محصورة بعدد قليل من األيّام، إاّل أّن المؤّشرات 
األوليّة تفيد عن تجاوب أبناء المقاطعة الذين كانوا 
يترّددون في أخذ اللّقاح أو الذين يتأّخرون في أخذ 

موعد للحصول عليه.
وفي اليوم األّول بعد اإلعالن عن فرض جواز 
التطعيم، فاق عدد األشخاص الذين أخذوا الجرعة 
األولى من اللّقاح عدد الذين أخذوه في أّي يوم منذ 

نهاية شهر تّموز يوليو الماضي.
وارتفع العدد بوضوح وفق البيانات وال سيّما عدد الذين أخذوا 

الجرعة األولى من اللّقاح منذ نهاية الشهر الماضي.
وخالل نهاية األسبوع، فاق عدد الذين أخذوا اللّقاح يومي السبت 
واألحد عدد الذين أخذوه في أّي يوم منذ 20 حزيران يونيو الفائت.
وتم ّ إعطاء 4522 جرعة لقاح يوم األحد، ولم يسبق أن أعطت 
المقاطعة أكثر من 4500 جرعة في يوم واحد منذ 30 تّموز يوليو، 
يوم بلغ عدد الجرعات التي تّم إعطاؤها 5308 جرعات من اللّقاح 

المضاّد لِمرض كوفيد19-.
وباشرت مقاطعة ِسسكتشوان في إعطاء اللّقاح للسّكان منذ أن أصبح 
متاحا للجمهور، وساهمت عيادات التطعيم، بما فيها عيادة إيفراز 

Evraz في العاصمة ريجاينا في إعطائه للسّكان.
وفي نيسان أبريل، حلّت سسكتشوان في المرتبة األولى من بين 
المقاطعات الكنديّة من حيث عدد اللّقاحات المعطاة بالنسبة لعدد 
السّكان، وذلك قبل وقت طويل من توافر الجرعات الثانية في المقاطعة.
بالمقابل، تحّل سسكتشوان حاليّا في مرتبة متأّخرة من حيث عدد 
الحاصلين على الجرعتَين األولى والثانية من اللّقاح المضاّد لِكورونا.

وحتّى 11 أيلول سبتمبر، حصل 78،4 بالمئة من أبناء َسسكتشوان 
على الجرعة األولى، لتحّل المقاطعة في المرتبة ما قبل األخيرة 
قبل مقاطعة ألبرتا التي حصل 77،5 بالمئة من سّكانها على جرعة 

واحدة من اللّقاح.
وتراجع اإلقبال على التطعيم في َسسكتشوان منذ أن أعلنت الحكومة 

في 11 تّموز يوليو تخفيف إجراءات الوقاية الصحيّة.
وتراجع اإلقبال بصورة واضحة مقارنة بما كان عليه في بداية 

حملة التطعيم عندما أصبحت الجرعات األولى والثانية متوّفرة.
وتراجع اإلقبال رغم تأكيد السلطات أّن التطعيم يشّكل أفضل وسيلة 

للتصّدي للفيروس.
واعتبارا من مطلع الشهر المقبل، يصبح من الضروري على كّل 
من يرغب في دخول بعض األماكن العاّمة تقديم دليل تطعيم أو 

نتيجة اختبار سلبيّة للفيروس .
ولن يكون دليل التطعيم ضروريّا للحصول على الخدمات الصحيّة 
أو لِدخول أماكن العبادة والمرافق التي تستضيف أنشطة رياضيّة 
مجانيّة للهواة، ويُستثنى من اإلجراء األطفال ما دون الثانية عشرة 

من العمر.

  أسفرت االنتخابات التشريعيّة الفدراليّة عن فوز 
الحزب الليبرالي بزعامة جوستان ترودو بحكومة 
أقليّة. ولن تختلف تشكيلة مجلس العموم الجديد الذي 

أفرزته االنتخابات المبّكرة عن السابقة.
ويحتاج الكنديّون كما قال ترودو في حينه، أن 
يختاروا رئيس الحكومة الذي يدير البالد في مواجهة 

التحّديات المستقبليّة.
مقعدا   158 التالي:  النحو  النتائج على  وجاءت 
لليبراليّين، و119 مقعدا للمحافظين و 34 مقعدا 
لِلكتلة الكيبيكيّة و 25 مقعدا للديمقراطيّين الجدد 
و مقعدان للحزب األخضر. ومع استمرار تعداد 
أصوات الناخبين الذين اختاروا التصويت عبر 
البريد، من المحتمل أن يتغيّر عدد المقاعد النهائّي 

الذي حصلت عليه األحزاب في مجلس العموم.
وكان رئيس الحكومة والزعيم الليبرالي جوستان 
إجراء  عن  أغسطس  آب  في  أعلن  قد  ترودو 
االنتخابات، في وقت كانت استطالعات الرأي 
تصّب لصالحه. لكّن التأييد تراجع بعد ذلك، وأخذ 
الكثيرون على ترودو قراره إجراء االنتخابات 
في وقت دخلت البالد الموجة الرابعة من جائحة 

فيروس كورونا المستجّد.
وتجري االنتخابات في كندا في موعد محّدد مّرة 
كّل 4 سنوات، وجرت آخر مّرة في 20 أيلول 

سبتمبر 2019.
وجّدد الناخبون ثقتهم بالحزب الليبرالي، و انتخبوه 
لوالية ثالثة على رأس السلطة، ألنّه حّقق النجاح 
في مواجهة الجائحة على صعيد معّدالت الوفيات 

وحملة التطعيم المتقّدمة في البالد.

قال ترودو: »لقد اخترتم أن نعود إلى 
العمل بتفويض صريح كي تجتاز كندا 
هذه الجائحة ولأليّام األكثر إشراقا في 
المستقبل، وهذا ما نحن مستعّدون للقيام 

به«.
ولم يتطّرق ترودو في خطاب ألقاه في 
وقت متأّخر من ليل األثنين الماضية بعد 
إعالن النتائج، إلى حصيلة االنتخابات 
التي لم ينجح فيها الحزب الليبرالي في 
تحقيق اختراق في مقاطعات البراري 

في الغرب الكندي.
كما أنّه لم يُشر إلى الجدل الذي أثارته 
المناظرة باللّغة اإلنجليزيّة بشأن بعض 
القوانين في مقاطعة كيبيك، والتي جاءت 
لصالح زعيم الكتلة الكيبيكيّة إيف فرانسوا 
بالنشيه الذي كان يسعى جاهدا لحشد 
التأييد في كيبيك، المقاطعة الوحيدة التي 
تقّدم فيها الكتلة مرّشحين في االنتخابات 

الفدراليّة.
وقال بالنشيه في كلمته بعد إعالن النتائج 

إّن المهّمة التي أخذها حزبه على عاتقه ويستمّر فيها 
تقضي بأن ينقل إرادة الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة 

)البرلمان( في أوتاوا
وحّل حزب المحافظين في المرتبة الثانية، ولم يحقّق 
زعيمه إرين أوتول طموحه في تولّي السلطة في كندا.

وكلّفت محاولة أوتول االقتراب من الوسط حزب 
المحافظين عددا من المقاعد في مجلس العموم.

وقال قبل شهر أمام مناصري حزبه في تورونتو، 

قلت للمحافظين إّن حزبنا يحتاج لشجاعة التغيير 
ألّن كندا تغيّرت.

وتابع مشيرا إلى أنّه شرع في ضّم المزيد من 
الكنديّين إلى حركة المحافظين، الحزب الذي يواجه 

التحّديات الراهنة.
ونجح الحزب الديمقراطي الجديد بزعامة جاغميت 
سينغ في زيادة عدد مقاعده في مجلس العموم، وقال 
سينغ إنّه بذل قصارى جهده للدفاع عن البيئة والتأّكد 

من مكافحة أزمة التغيّر المناخي.

وطمأن مناصريه إلى أّن حزبه سيواصل دفاعه في 
مجلس العموم عن مسائل البيئة والسَكن والتغيّر 

المناخي.
وفشلت محاولة أنّامي بول زعيمة الحزب األخضر 
للفوز بمقعد في دائرة وسط تورونتو التي ترّشحت 
فيها للمّرة األولى وأمضت حملتها االنتخابيّة فيها.
وبلغت نسبة المشاركة 58،44 بالمئة، من بين 
27366297 كنديّا مسّجلين على لوائح االنتخابات 

حسب ما أفادت به هيئة االنتخابات الكنديّة.

  بفرح كبير، تزّف الرهبانيّة المخلّصيّة 
خبر انتخاب ابنها الباّر *األب ميالد الجاويش 
مطراًنا على كندا* خلًفا للمطران إبراهيم 
إبراهيم المنتقل إلى أبرشيّة الفرزل وزحلة 
والبقاع، متمنّية للمطران الجديد كّل النجاح 
وللمطران  الجديدة،  رسالته  في  والتوفيق 
إبراهيم كّل االمتنان على الخدمة والتضحيات 
واإلنجازات التي حقّقها أثناء رعايته ألبرشيّة 
كندا زهاء عشرين سنة، وتتمنّى له كّل النجاح 
والتوفيق في أبرشيّة الفرزل وزحلة والبقاع.

وهذه نبذة عن سيرة المطران الجديد:
هو ميالد بن ميشال الجاويش ونوال الحّجار 
)المعروفة منى(، ُولد في المنصورة - البقاع 

الغربّي، في 19 كانون األّول 1973. 
ي العماد والتثبيت في 29 شباط 1974  نال ِسرَّ
في كنيسة القّديس جاورجيوس في المنصورة 

عن يد كاهنها األب الياس عكروش. 
واألول  والصّفين  االبتدائيّة  دروسه  تلّقى 
والثاني متوّسط في مدرسة القّديس يوسف 
في قّب الياس ومدرسة برج حّمود الرسميّة 

المختلطة ومدرسة السنابل في النبعة. 
تشرين  في  المخلّص  دير  إكليريكيّة  دخل 

األّول 1987، وقد كان مقّرها حينها في دير القّديس 
دروس  وتابع  التهجير.  بسبب  بكفيّا  في  جاورجيوس 
المرحلَتين المتوّسطة والثانويّة في ثانويّة بكفيّا الرسميّة. 

ونال شهادة الفلسفة في صيف 1992. 
لبس ثوب االبتداء في دير المخلّص في 14 آب 1992، 

وأبرز نذوره المؤّقتة في 21 آب 1993. 
تابع دروسه الفلسفيّة والاّلهوتيّة في جامعة الروح القدس 
الكسليك، فنال شهادة البكالوريا الكنسيّة في الاّلهوت 

)الليسانس بحسب النظام اللبنانّي(. 
 1999 األّول  10 تشرين  نذوره االحتفاليّة في  أبرز 
في دير المخلّص. سيم شّماًسا إنجيليًّا في 20 تشرين 
الثاني 1999 في دار العناية، عن يد المطران جورج 
كويتر. وكاهًنا في 6 أيّار 2000، في دير المخلّص، 

عن يد المطران أندره حّداد. 
تعيّن قبل وبعد سيامته الكهنوتيّة مساعًدا في اإلكليريكيّة 

الصغرى من العام 1999 وحتّى 2000. 
في صيف سنة 2000 توّجه إلى روما لمتابعة اختصاصه 
في الهوت الكتاب المقّدس في الجامعة الغريغوريّة، 
فنال درجة الليسانس بعد سنتين، عاد بعدها إلى لبنان 
ليتعيّن نائًبا لرئيس اإلكليريكيّة الكبرى من العام 2002 

وحتّى 2007. 
الصليب  لرعيّة  كاهًنا  تعيّن  جعيتا،  في  إقامته  خالل 

المقّدس من سنة 2004 لغاية 2007. 
في أيلول 2007، انتُخب أمين سّر عاّم الرهبانيّة المخلّصيّة 
لثالث سنوات، ثّم أُعيد انتخابه لثالث سنوات أخرى، لكنّه 
قّدم استقالته في آب 2011 بعد احتفاالت اليوبيل المئوّي 
الثالث على تأسيس دير المخلّص، فذهَب إلى بلجيكا 
لمتابعة دراسة الدكتوراه في الهوت الكتاب المقّدس في 
 .)Louvain-la-Neuve( جامعة لوفان الكاثوليكيّة
ومع متابعته دروسه، تعيّن أيًضا كاهًنا لرعيّة القّديس 
يوحنّا الذهبّي الفم للروم الكاثوليك في بروكسيل، من 

سنة 2011 إلى سنة 2019. 
دافع عن   ،2015 األّول  تشرين  األّول من شهر  في 
صدرت  وقد  لوفان،  جامعة  في  الدكتوراه  أطروحة 
 LIT الحًقا في كتاب ُطبَع في برلين، في دار النشر

Verlag، وهي بعنوان:
La fonction narrative des disciples dans 
Mc 14-15 et Lc 22-23. Analyse compa-
rative.

بتاريخ 9 تشرين األّول 2019، عاد الى لبنان. وفي 19 
آب 2019 تعيّن كاهنًا لرعيّة الميّة وميّة في شرقّي صيدا، 
وأقام في دار العناية – الصالحيّة.

أحيا  الرعوّي،  عمله  جانب  إلى 
رياضات روحيّة ومحاضرات عديدة، 
وصدرت له مقاالت متنّوعة، بيبليّة 
وروحيّة، في كتب الرابطة الكتابيّة 
)وهو  األوسط  والشرق  لبنان  في 
عضو فيها( وفي مجاّلت عديدة. كما 
علّم ماّدة الكتاب المقّدس في كلّيّات 
لبنان  في  عديدة  الهوتيّة  ومعاهد 
)اليسوعيّة، األنطونيّة، البولسيّة(.

الدكتوراه،  أطروحة  جانب  إلى 
المذكورة أعاله، أصدر الكتب اآلتية:

* »قاموس يونانّي-عربّي لمفردات 
العهد الجديد«، باالشتراك مع األب 
المخلّصّي،  هيدموس  مكاريوس 
المخلّصيّة،  الرهبانيّة  منشورات 

جون، 2006.
المخلّص  دير  يوبيل  عن  كتاب   *
المئوّي الثالث بعنوان »يا مخلّص 
الرهبانيّة  منشورات  العالم«، 
المخلّصيّة، 6 آب 2011 )وقد أُنتج 
إخراح  من  وثائقيًّا،  شريًطا  أيًضا 

السيّد طوني نعمة(.
»الراهب  بعنوان  آخر  كتاب   *
القّديس« حول سنوات األب بشارة 
أبو مراد األخيرة في دير المخلّص، 
بحسب الوثائق المحفوظة في دير 
المخلّص. وهو العدد الثاني من سلسلة 
»نجوم مخلّصيّة وّضاءة«، منشورات 

الرهبانيّة المخلّصيّة، 2020.
* كتاب بعنوان »هللا الذي في القبو«، 
وهو مجموعة مقاالت، منشورات 

المكتبة البولسيّة، 2020.
* كتاب »خذ الصبّي وأّمه«، رواية 
الميالد في إنجيل متّى، دار المشرق، 
بيروت 2021. وقد ترجم المؤلّف 
نفسه هذا الكتاب إلى الفرنسيّة، ونشره 

في بلجيكا تحت عنوان:
* » Prends l’enfant et 
sa mère «. Le récit de 
l’enfance de Jésus chez 
Matthieu )1-2(, Lessius, 
Bruxelles, 2021.

* ومن دار المشرق أيًضا، سيصدر 
قريبًا كتاب »أسرار الناصرة، أضواء 
في  المفقودة  يسوع  سنوات  على 

اإلنجيل«.
إلى جانب العربيّة، يتكلّم الفرنسيّة 
واإلنكليزيّة واإليطاليّة، إضافًة إلى 
إلمامه بلُغتي الكتاب المقّدس القديمتَين 

اليونانيّة والعبريّة. 
حزيران   24 في  الخميس  يوم 
كنيسة  سينودس  رفَع   ،2021
الملكيّين الكاثوليك اسمه إلى قداسة 
أبرشيّة  على  أسقفيًّا  ًحا  مرشَّ البابا 
للمطران  خلًفا  كندا،  في  المخلّص 
إبراهيم إبراهيم المنتقل إلى أبرشيّة 
الفرزل وزحلة والبقاع. فثبّت قداسة 
السبت  يوم  االنتخاب وأعلنه  البابا 

في 18 أيلول 2021.

كندا: الحزب الليبرالي بزعامة جوستان �رودو يفوز بحكومة أقلّية
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 الفرعون ملك أم إله وقصة تأليه الحاكم في مصر 
القديمة

لقد كان من المثير للدهشة أن نما إلى علمنا أنه تم تقديس وتأليه بعض الملوك 
الفراعنة في حياتهم قصرت أم طالت، وكذلك بعض الشخصيات المبجلة بعد 

مماتهم. وفي هذا السياق المثير للجدل، تعد ظاهر تقديس وتأليه الملوك الفراعنة 
في حياتهم من أكثر الظواهر إثارة للنقاش حول طبيعة ومفهوم تقديس البشر 
األحياء في ديانة مصر القديمة. وبالرجوع إلى النصوص المصرية القديمة، نجد 
أنها أطلقت على الحاكم لفظة ملك »نسو« ولفظة إله »نثر«. وقد ُقدس الملك في 
العبادة المصرية القديمة في حياته وبعد مماته وفًقا لهذا المفهوم ولتلك النظرة 
المقدسة للملك المصري القديم. وعلى الرغم من أن دراسة طبيعة ومفهوم الملكية 
في مصر القديمة توضح أنه إذا كان ملك مصر يُنعت عادة بلفظ »إله«، فإنه 
في نصوص أخرى كان يُعامل على أساس غير إلهي مقدس بالمرة. فما قصة 

تأليه الحاكم في مصر القديمة؟
القديمة كان  الملك في مصر  إلى أن  في واقع األمر، فإن أصل األمر يرجع 
يحوز ويحافظ على األلوهية المقدسة نتيجة لعدد من الطقوس والمهام الملكية 
المهمة والتي كان من خالل ممارسته لها تتحقق له ألوهيته الرمزية والفعلية 
على السواء، وكان من بين أهم تلك الطقوس، تتويج الملك اإللهي على عرش 
مصر المقدس والذي كان يُنظر إليه على اعتباره الطريقة المثلى التي من خاللها 
كان يمكن للملك أن يتحد مع »الكا« )أو »القرين« الخاص به( الملكية المؤلهة 
الخاصة به. وكانت تمثل تلك »الكا«الملكية »قوة الحياة الموروثة«. وكانت أيًضا 
تعبر عن »الروح المبدعة الخالدة للملكية المؤلهة« في مصر القديمة. وكان 
ي من حكم الملك ويّدِعم مفهوم وأّسس  هذا االتحاد ذا أهمية قصوى، إذ كان يقّوِ
ملكيته المقدسة. ومن هذا المنطلق، كان الملك يستقبل طقوس العبادة باعتباره 
مقدًسا مثل »الكا« الملكية المؤلهة الخاصة به. وأصبحت تلك الطقوس بارزة في 
عصر الدولة الحديثة، وتحديًدا منذ بداية حكم ملك الشمس »أمنحتب الثالث«، 
والد فرعون التوحيد الملك »أخناتون«. وكانت تماثيل الملوك الفراعنة تستقبل 
القرابين مثلها مثل تماثيل اآللهة وذلك من خالل طقوس تقديم الخدمة اليومية 
داخل المعابد المصرية القديمة العديدة. ولعل أبرز اآلثار التي ُخصصت لعبادة 
الملك الحي هو معبد الملك الشهير نجم األرض رمسيس الثاني بـ»أبو سمبل« 
له  بمحافظة أسوان في جنوب مصر. وهناك عدد من المناظر يُصور الملك المؤَّ
لهة. وفي هذا السياق، فإن الملك ال يعبد نفسه  في حياته يقدم القرابين لذاته المؤَّ
لهة  لهة في »الكا« الملكية المؤَّ بقدر ما يعبد ويكرس ويقدس مفهوم الملكية المؤَّ

التي يمثلها وفًقا لمفهوم الملكية عند المصريين القدماء.
له بعد وفاته. وترجع أهمية الملك في مصر القديمة  واستمرت عبادة الملك المؤَّ
إلى عظم الدور الذي كان يقوم به في المجتمع المصرى القديم سواء من الناحية 
الدينية أو من الناحية السياسية وحفظ النظام الكوني. ومن هذا المنطلق، فقد كان 
ًسا في أغلب األحوال، وكانت عبادة الملك من  الملك المصرى القديم شخًصا مقدَّ
أهم المالمح الحضارية في مصر القديمة. وتظهر عبادة الملك جلية في اآلثار 
الملكية العظيمة والعديدة مثل المجموعات الهرمية في عصري الدولتين القديمة 
والوسطى والمعابد الجنائزية في عصر الدولة الحديثة على الشاطئ الغربي لنهر 
النيل العظيم بمدينة األقصر الخالدة. ومنذ بدايات التاريخ المصري القديم، احتوت 
المقابر الملكية على مكان لتقديم القرابين المادية الخاصة بالطعام والشراب لروح 
الهرمية الخاصة بملوك عصر األسرة  المجموعات  المتوفى. واحتوت  الملك 
الرابعة وما بعدها على معبد جنائزي كان يقع في الناحية الشرقية من المجموعة 
الهرمية وكان مخصًصا لعبادة الملك المتوفى من خالل تمثال يمثله ويستقبل نيابة 
عنه الطقوس ويتسلم القرابين. وبنى ملوك األسرة الثامنة عشرة في عصر الدولة 
الحديثة ما يُطلق عليه اصطالًحا »معابد تخليد الذكرى«، وأعني ذكرى الملوك 
المصريين القدماء من الموتى المبجلين. وبُنيت تلك المعابد على الجانب الغربي 
بحذاء شاطئ النيل كي تستقبل زوار تلك المعابد في األعياد والمناسبات التي كان 
يتم فيها تقديم القرابين وزيارة الملوك الموتى والعناية بأرواحهم الطاهرة. وفي 
تلك المعابد الكبيرة الخالدة التي كانت تُدار بواسطة الدولة والكهنة المكرسين 

الملوك  أرواح  استمرت  الموتى،  الملوك  أرواح  خدمة  على  والعمل  لخدمتها 
الموتى في استقبال القرابين مثلها في ذلك تماًما مثل اإللهين الشهيرين »آمون« 
يُطلق عليه  العظام ما  الحديثة  الدولة  و«رع حور آختي«. وكذلك بنى ملوك 
لهة قبل وبعد  »معابد ماليين السنين« كأماكن مخصصة لـ »الكا« الملكية المؤَّ
موت أولئك الملوك. وكذلك امتدت عبادة الملوك الموتى لمعابد غير تلك 
التي كانت تديرها الدولة مثل ما فعله العمال والفنانون المهرة بناة المقابر 
الملكية وغيرها، الذين كانوا يقطنون في منطقة دير المدينة والتي تقع على 
الشاطئ الغربي لنهر النيل بمدينة األقصر الساحرة، حينما بنى أولئك العمال 

والفنانون العظام بعض المقاصير وخصصوها لتقديس وتكريم 
الملك المقدَّس »أمنحتب األول«، ابن طارد الهكسوس »الملك 
أحمس األول« العظيم، وأمه الملكة الخالدة »أحمس نفرتارى« 
سين  المؤّسِ باعتبارهما  والفنانون  العمال  أولئك  قدسهما  اللذين 
ر بمثل  والراعيين الحاميين للمدينة ولهم بالتبعية. وفي هذا ما يُذّكِ
الصنيع الذي فعله عمال المناجم في عصر الدولة الوسطى في 
شبه جزيرة سيناء حينما قدسوا وأقاموا العبادة للملك المؤله طوياًل 
»سنفرو« العظيم، من ملوك عصر الدولة القديمة ورأس األسرة 

الرابعة، والد الملك »خوفو« صاحب الهرم األكبر بالجيزة.
إن طبيعة الملك الحاكم في مصر القديمة كانت تختلف تبًعا لطبيعة 
العهد الذي عاش فيه الملك خصوًصا في عهود القوة والثراء 
وامتداد الحكم. وقد أضفت تلك العهود بالضرورة على ملوكها 
المهابة والقداسة، فمال بعضهم إلى تقديس ذاته في حياته، مثل 
سنوسرت الثالث ورمسيس الثاني وغيرهما. وكانت طبيعة الملك 
ملوك  منهم  فكان  نفسه؛  الملك  وشخصية  لطبيعة  وفًقا  تختلف 
مؤلهون في حياتهم، وكان هناك آخرون عاديون في حياتهم ومقدسون 
بعد وفاتهم. غير أنه، في األغلب األعم، كانت القداسة تحيط بأغلب 
ملوك مصر الفرعونية؛ ألنهم كانوا أبناء اآللهة على األرض الذين 

يحكمون مصر والعالم نيابة عن آبائهم المقدسين.
مفهوم التوحيد في مصر القديمة

وعلى الرغم من اإليمان الظاهر للمصري القديم بآلهة عديدة ظهرت 
على جدران المعابد والمقابر والنصوص من مناظر وصفات وتمثيالت لعدد 
كبير من المعبودات، فإنه في حقيقة األمر كان المصري القديم يؤمن بإله واحد 
فقط، واهتدى بعقله إلى توحيد الخالق وعدم التفكير في إله غيره، لكنه آمن أيًضا 
بأن هذه اآللهة األخرى ما هي إال مظاهر وتمثيالت لهذا اإلله الواحد الذي ذرأها 
من ذاته العلية واختصها برعايته وأسبغ عليها من جليل صفاته وعظيم حمايته 
وبالغ رحمته، فامتدت قداسة المصري القديم لها. ومع الوقت، ظهر هذا العدد 
الكبير من اآللهة مما جعلنا نشك في توحيد المصري القديم ونؤمن بأن المصري 
القديم كان يؤمن بتعدد اآللهة. وكل ما جاء في األساطير من تصوير لمعبودات 
عدة ما هو إال مظاهر مختلفة لصفات إلهية لرب واحد وكان في تعددها ما ال 
يتناقض مع عقيدة التوحيد لدى المصري القديم المؤمن بعظمة هذا اإلله وتفرده 

بالكمال واتصافه بالجالل والجمال.
ومن المؤكد أن الكثير من األنبياء والرسل على مر التاريخ قد نقلوا الكثير من 
األفكار السماوية إلى البشر، ومنهم أهل مصر المتدينين. وعلى هذا النحو فليس 
غريًبا اعتقاد المصري القديم في البعث والحساب في العالم اآلخر، والعقاب 
بدخول الجحيم، والثواب بدخول األبرار إلى جنات النعيم، وهو في ذلك يشبه 
كثيًرا ما جاء في الكتب السماوية المقدسة المنزلة من ربنا رب العزة سبحانه 
وتعالى. فقد كان االعتقاد في خالق لهذا الكون عبر النطق بالكلمة، كما هو موجود 
في مذهب منف في مصر القديمة، قريًبا إلى حد كبير مما جاء في اإلنجيل »في 

البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند هللا، وكان الكلمة 
هللا )إنجيل يوحنا-اإلصحاح األول 1(، وما جاء في 
القرآن الكريم »ُسْبَحاَنُهۚ  إَِذا َقَضٰى أَْمًرا َفإِنََّما َيُقوُل لَُه 

ُكْن َفَيُكوُن« )سورة مريم اآلية 35(. 
إن مصر القديمة هي ثمرة الدين والتوحيد في أسمى 
آياتهما. والتوحيد هنا في أّجل معانيه وأقدس سماته 
وصفاته. والتوحيد، في هذا السياق، يقوم على توحيد 
اإلله األحد األوحد الخالق المّدِبر لإلنسان والكون، وهو 
الرب صاحب الرؤية الكلية والذات العلية والصفات 
التي شملت كل هيئاته من  الرحيمة  الجلية والروح 
المصري  إليه  نظر  هنا  ومن  األخرى.  المعبودات 
القديم كإله كامل وشامل غير أنه كان بعيًدا؛ فتقرب 
إليه بعدد من المعبودات التي تمثله كهيئة أسمى جّل 
شأنه وذاته وتقدست هيئاته وأسماؤه؛ ونتج التوحيد هنا 
وفًقا لهذا المفهوم المركب وهو ما آمن به المصري 
القديم كدين فطرة سليمة وعقيدة توحيدية راجحة لديه. 

ومما سبق يتضح لنا عظمة اإلبداع المصرية والمخيلة الجمعية وعبقرية الفكر 
الديني وتميزه في مصر عن غيرها من الحضارات المجاورة في بالد الشرق 
األدنى القديم. وكل هذا الفكر اإلبداعي والتخلييل الديني يؤكد، دون شك، على 
تنوع وثراء فكر اإلنسان المصري القديم صاحب هذا الحضارة المذهلة التي لعب 
الدين واالعتقاد دورهما األكبر في تكوينها وجعلها مثيرة ومدهشة لكل من يزور 
أرض مصر المباركة أو يقرأ عنها أو يشاهد آثارها العظيمة الفريدة المتميزة.  

مقام أوزيريس والحج إلى أبيدوس
تعتبر قصة أوزيريس وإيزيس من أشهر القصص واألساطير في مصر القديمة 
والعالم كله. وكان المعبود أوزيريس سيد األبدية، ورب الموتى، وحاكم العالم 
اآلخر، ورمز الخير والهناء في مصر القديمة. وتم قتله عن طريق أخيه الشرير 
ست. وتعددت اآلراء حول المكان الذي ُدفن فيه المعبود أوزيريس؛ فهناك من 
رأى أنه ال يخرج عن كونه هليوبوليس، وآخر رأى أنه أبيدوس، وثالث قال إنه 
أبو صير. وتجمع أغلب اآلراء على اختيار المكانين األخيرين ليكون أحدهما 

مقام أوزيريس. وترجع معظم اآلراء أبيدوس.

أبيدوس
تعد أبيدوس أهم البقع الدينية في مصر القديمة، فهي المركز الرئيسي لعبارة 
في  ُعرفت  التي  المنطقة  لتلك  اليوناني  االسم  هي  وأبيدوس  أوزيريس.  اإلله 
مصر القديمة بـ«أبدجو«، وعرفت في المرحلة القبطية بـ«إبوت«. وتقع على 
حافة الصحراء على الجانب الغربي من اإلقليم الثامن من أقاليم مصر القديمة. 
وتعرف اآلن بـ«العرابة المدفونة« في البلينا، وتبعد حوالي »11كم« إلى الجنوب 
الغربي منها، في محافظة سوهاج في صعيد مصر. وتعود أقدم آثار أبيدوس إلى 
حضارة نقارة األولى في عصر ما قبل التاريخ في تلك المنطقة. وكانت أبيدوس 
تتصل قديًما بنهر النيل بقناة مائية صغيرة. وفي عصر بداية األسرات المصرية، 
أصبحت أبيدوس أهم مكان للدفن في أرض مصر. وأقام ملوك األسرتين األولى 
إمنتيو«  المحلي »خنتي  المعبود  بها. وأصبح معبد معبودها  والثانية مقابرهم 
)وتعني »إمام الغربيين« والمقصود بهم الموتى( مركًزا دينًيا مهًما. وفي عصر 
األسرتين الخامسة والسادسة، اتجد هذا المعبود مع المعبود أوزيريس. وأخذ 
األخير كثيًرا من صفات األول، وطغى وجوده على وجود األول حتى أصبح 
أوزيريس مقدًما على »خنتي إمنتيو«، وأصبح اسمه »أوزيريس خنتي إمنتيو«. 
وفي عصر الدولة الوسطى، أصبحت أبيدوس المركز الديني الشعبي والرئيسي 

في مصر القديمة. وطغت شهرتها الدينية على ماعداها من المراكز األخرى. 
وبدأ ملوك تلك الدولة بناء معابدهم الجنائزية بها. وفي العصر الدولة الحديثة، 
بنى ملوكها معابدهم الجنائزية الرائعة بها مثل معبد الملك سيتي األول ومعبد 
ابنه الملك رمسيس الثاني. وعلى الرغم من أن شهرة أبيدوس الدينية امتدت 
طوال عصور التاريخ المصري القديم إلى دخول المسيحية، فإنها لم تكن في 

أي يوم من األيام صاحبة أي نفوذ سياسي ولم تكن عاصمة لمصر القديمة. 

أدب وثقافة
من كتاب:  أسرار اآلثار 

توت عنخ آمون واألهرامات والمومياوات
البصير بقلم: د. حسين عبد 

مدير متحف اآلثار والمشرف على مركز 
د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

ياسمينُة الفجِر 
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أول معرض إكسبو بالشرق الأوسط يفتح أبوابه في 
ونا دبي في ظل جائحة كور

قصة التابوت الفرعوني الذي يشارك 
في إكسبو دبي

  تكملة للعدد الماضي: 

الْبحِر أمواَج  أرى 
ملكٍة تاِج  على  كلؤلؤٍة  عينيها  في 

مرُوجاً جَسدي  يفرُش  نوُرها 
المساِء طيوَر  أسمُع 

القديساِت بأسماِء  تصدُح 
توقُظني  االزهاِر  موسيقى 

ثلجاً تتألألُ  النجوَم  أرى 
نوٍر من  خيطاً  شمِسها  من  أقتبُس 

شموعاً أشعُل 
دمُوعي غيَمِة  في  َضْوُؤها  يترنُح 
ذاكرتي  ...أطرُد  خوفاً أرتعُش 

المسافِر الليِل  في  صوتي  يختفي 
الصحراِء أطراِف  الى 

الشمِس ضوِء  في  أحالمي  نسيُت 
صباٍح كلَّ  يوقُظني  أسُمها 

شفتْيها  الى  عطشُت 
مملَكِتها الى  يفضي  َطريقي  أجُد 

أنِت ياسمينٌة 
الصباِح برائحِة  تضجيَن 

البحِر وأعشاِب 
الليِل ونسيِم 

الكلماُت بابِك  على  تتشظى 
القبالُت شفتيِك  على  وُتزِهُر 

أنِت فراشٌة 
بجناحيِك السماَء  تغطيَن 

الضباَب وتبدديَن 
النجوِم تحَت 

مراكبِك أضواَء  يتأمُل  بعيٌد  والبحُر 
االمِس ذكرياُت  أتعبتني 
الليِل مع  انفاسي  تخرُج 

رُوحي الى  يتسلُل  ضوٌء  ثمَة 
أسطورية نافذٍة  ِعبَر 

الشمِس شفِق  في  تذوُب  وأحالمي 
معَبِدها الى  بوَصلَتي  القمُر 

الليِل أصواِت  في  تاهْت  مالمُحها 
عينيها دموِع  في  وجهي  اختفى 
الصمِت من  جداٌر  عنها  يفصلني 
الطرقاِت على  يسيُل  الضوَء  لكنَّ 

العرافاِت أحالَم  ليفضَح 
الغيوِم ضفاِف  من  ذاكرتي  وأطرُد 

مرٍة آلخِر  أحلَم  كي 
،،،،، الفجــْـــــِر  بياَسمينِة 

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

 يفتح معرض إكسبو 2020 دبي، أول معرض عالمي 
يُعقد بالشرق األوسط، أبوابه أمام عارضين من قرابة 

200 دولة في األول من أكتوبر تشرين األول، بعد 
فيروس  جائحة  بسبب  عام  لمدة  تأجيله 

كورونا.
كان موقع المعرض الذي يمتد على مساحة 
4.3 كيلومتر مربع، صحراء عندما وقع 
االختيار على دبي قبل نحو ثماني سنوات 
الستضافته بعد إكسبو 2015 في ميالنو 

بإيطاليا.
واآلن، وبعد إنفاق 6.8 مليار دوالر، تحتاج 
اإلمارة أكثر من أي وقت مضى إلى النشاط 
االقتصادي المنشود من المعرض التجاري 
التعامل  العالمي، غير أنه سيكون عليها 
مع قيود كوفيد19- التي ال تزال قائمة، 

وربما إحجام البعض عن السفر أيضا.
وقبل الجائحة، توقعت شركة )إي.واي( االستشارية أن 
بنسبة 1.5  المحلي اإلماراتي  الناتج  يساهم إكسبو في 

في المئة على مدى شهوره الستة.
وما زالت دبي تتوقع رسميا استقبال 25 مليون زائر، 
مثلي  من  وأكثر  ميالنو،  إكسبو  زوار  من  أكثر  وهو 
سكان اإلمارات العربية المتحدة. ويتعين على كل من 
هم أكبر من 18 عاما التطعيم ضد فيروس كورونا أو 

إجراء فحص تكون نتيجته سلبية للدخول.
قلصوا  إنهم  قالوا  دول  خمس  من  دبلوماسيين  لكن 
جيمس  وقال  بلدانهم.  ألجنحة  المستهدف  الزوار  عدد 
سوانستون، الخبير االقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس، 
أن  يعني  الخارجي  السفر  أمام  المعوقات  استمرار  إن 

الدفعة االقتصادية ستقل على األرجح عن التوقعات.
بمبيعات  اآلن  حتى  »سعيد«  إكسبو  إن  متحدث  وقال 
عبر  مباشرة  األحداث  من  الكثير  بث  وسيتم  التذاكر. 

االنترنت.
إكسبو، وهو معرض  يكون  أن  تريد  إنها  دبي  وتقول 

»تواصل  شعار  تحت  والعمارة،  والتكنولوجيا  للثقافة 
للبراعة، ومكانا  المستقبل« استعراضا  العقول وصنع 
تغير  مثل  لقضايا  جماعي  بشكل  التصدي  فيه  يمكن 

المناخ والصراعات والنمو االقتصادي.
غير أن دوره األكبر يظل أنه منتدى للتجارة.

وقال إريك النكيه، المفوض العام للجناح الفرنسي في 
إكسبو دبي »تخطط كل الدول والقوى التجارية الكبرى 
الستغالل إكسبو إلعادة التركيز وإعادة تحديد موقفها في 
السوق العالمية«. غير أن إكسبو واجه انتقادات أيضا.
فقد حث البرلمان األوروبي دوله األعضاء والشركات 
األسبوع الماضي على مقاطعة إكسبو احتجاجا على سجل 
اإلمارات في حقوق اإلنسان، زاعما حدوث »اضطهاد 
منهجي للمدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين والمحامين 
والمعلمين الذين يتحدثون علنا بشأن قضايا سياسية وحقوقية 
»الممارسات  وشيوع  المتحدة«  العربية  اإلمارات  في 

الالإنسانية« بحق كثير من العمال المهاجرين.
ورفضت اإلمارات قرار البرلمان األوروبي، ووصفته 
بأنه غير صحيح من الناحية الواقعية، وقالت إن قوانينها 
تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين.

 بصحبة علماء آثار،غادر تابوت فرعوني نادر القاهرة 
يوم الثالثاء، إلى دبي لالنضمام إلى جناح مصر في 

معرض إكسبو 2020.
وقالت مصادر مصرية ،إنه تم الموافقة على مشاركة 
التابوت األثري من قبل مجلس الوزراء، واتخاذ كافة 
وشحن  ونقل  لتغليف  الالزمة  التنفيذية  اإلجراءات 

وعرض التابوت.
واآلثار  السياحة  وزارة  إطار حرص  في  ذلك  يأتي 
على إتاحة كافة إمكاناتها وخبراتها إلنجاح المشاركة 
الجناح  وإظهار  دبي،  إكسبو  معرض  في  المصرية 
مصر،  مكانة  مع  تتناسب  التي  بالصورة  المصري 
باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية واألثرية العالمية.
ويعتبر هذا التابوت هو أحد التواليت الخشبية الملونة 
التي تم اكتشافها حديثا بمنطقة سقارة األثرية من خالل 

البعثة األثرية التابعة للمجلس األعلى لآلثار.
وهو تابوت للكاهن بسماتيك بن أوزير، ذو الهيئة اآلدمية 
من الخشب الملون، وقد ُزيِّن بقالدة نباتية كبيرة تنتهي 

برأسي صقر، وتظهر المعبودة )نوت( ناشرة أجنحتها، 
وتحمل ريشتي الماعت )الحق والعدالة(.

أما الجزء األوسط منه فقد زخرف بنصوص تقدمة القرابين 
وتعاويذ دينية والجوانب محاطة بصفين لمعبودات حاملة 
صولجان )الواس( بأيديها، وفي الجزء السفلي تظهر 
هيئتان للمعبود أنوبيس فوق مقصورته أمام المتوفى.
كما سافرت أيضا مجموعة من المستنسخات األثرية 
األثرية  للمستنسخات  كنوز  بمصنع  انتاجها  يتم  التي 

للمشاركة بالمعرض للترويج للحضارة المصرية.
ويتضمن الجناح المصري عرض مجموعة من الصور 
واألفالم الترويجية لألماكن األثرية والمنتجعات السياحية 
ومشروع المتحف المصري الكبير، واستخدام لوحات 
الطابع  ذات  ورسومات  وتصميمات  سياحية  دعائية 
داخل  الهيروغليفية  الكتابة  ورموز  القديم  المصري 
وخارج الجناح لضمان إبراز هوية مصر التاريخية 
فضاًل عن اختيار ألوان وتصميمات تجمع بين عراقة 

الماضي وتطور الحاضر واستشراف المستقبل.

روان سالم... بنت الرافدين 
هل سمعَت بقصِة فتاة ٍ

تبتسُم والحزُن يلفُّ كياَنها؟
بنُت دجلَة والفراِت 

جميلٌة رغَم جراِحها  
قد أنَهَك األسى قلَبها 

َر اإلبداُع ِمْن أعماِقها فتفجَّ
ال اليأُس ثوبُها

وال األحزاُن تكسُرها
رٌة  كأنَّها وردٌة ُمعطَّ

بِسحِر شهرزاَد
ِمْن حكايِة ألِف ليلٍة وليلٍة 
حملْت عبَق تاريِخ بابَل 
ونوَر المحبِة في أحداِقها
أيقونٌة سومريٌَّة أيَنما تحلُّ

تفيُض بإشراقٍة بهيٍَّة
كشمعٍة ُمضيئٍة 
في ظالِم العراِق

ِة واإلنسانيِة سفيرُة الكلمِة الحرَّ
وسرُّ الكتابِة المسماريِة 
زرعْت البهجَة واألمَل 

في قلوِب النازحيَن
ومسحْت بيِدها الُمرتجفِة دمعَة يتيٍم

عزفْت لحَن حّبِ الحياِة
على أوتاِر قيثارِة السالِم
بغداَد عاصمِة الجمال...

كلمات: علي فارس 



    حديقة الحصان كورن

تعمل هذه المزرعة الخيرية الصغيرة كمنزل تقاعد للخيول القديمة أو 
المعوقة، والخيول التي تم إحضارها إلى هناك لم تعد تخدم غرضها 
بعد اآلن لمالكيها السابقين وهم يأتون إلى هذا المالذ ليعيشوا حياتهم 
 Horse Garden Churan بكرامة لذلك قام المتطوعون بتشغيل

فقط من خالل التبرعات وهم سعداء بزيارتك
كما يمكنك شراء طعام إلطعام الخيول التي تمتلكها ومقابل 1000 ين 
يمكنك ركوب جولة قصيرة على أحد الخيول وذلك نظًرا ألن الخيول 
ليست قوية جًدا فهناك حد لوزن يبلغ حوالي 50 كجم، لذلك فهي مخصصة 
لألطفال بشكل أساسي، كما لديهم أيًضا أنشطة مثل جلسات التصوير 
ويبيعون الفن محلي الصنع، وتوجد شاحنة طعام صغيرة في الموقع 

تبيع الثلج والقهوة.
شالالت تاتاكي

يعد المشي لمسافات 
النهر  في  طويلة 
الصغير إلى شالالت 
تاتاكي هواية مفضلة 
لدى السكان المحليين 
حيث  أوكيناوا  في 
تعد هذه رحلة مثالية 
لألطفال والكبار على 
حد سواء، كما إنها 
يكفي  بما  مغامرة 
لتكون مثيرة لكنها قابلة 
للتنفيذ لمن يتمتعون 
بمستوى معتدل من 
اللياقة البدنية، وسوف 
تخوض في نهر ضحل 

وتتسلق الصخور والشالالت الصغيرة وأفضل شيء أنه يوجد شالل 
منعش للغاية في انتظارك في نهاية الطريق

كما تم تركيب حبل طرزان على إحدى األشجار التي يمكنك من 
خاللها التأرجح في الماء ويمكنك اختيار زيارة هذا المكان بنفسك أو 
االنضمام إلى جولة في رحلة نهرية بصحبة مرشدين، وهناك منطقة 
لوقوف السيارات حيث يمكنك استئجار أحذية مائية وهو أمر ال بد منه 
وسترات حية ألولئك الذين ال يستطيعون السباحة، كما يستغرق المشي 
إلى الشالل حوالي من 30 إلى 45 دقيقة وستعود بنفس الطريق مرة 
أخرى كما يستغرق معظم الناس حوالي ساعتين إجمااًل بما في ذلك 

السباحة حول منطقة الشالل.
كهف جيوكوسيندو

نظًرا ألن أجزاء كبيرة من أوكيناوا تتكون من الحجر الجيري الذي تم 
بناؤه من المرجان لذلك يمكنك أيًضا العثور على كهوف من الحجر 
الجيري وأكبر كهف من الحجر الجيري وأكثرها إثارة لإلعجاب هو 
 Okinawa والذي يقع على أراضي منتزه Gyokusendo كهف
World الترفيهي، كما أن المسار في الكهف محدد جيًدا وأجزاء من 

الكهف مضاءة بشكل جميل
 Okinawa وسوف تستمر المتعة عند الخروج من الكهف حيث أن
World هي حديقة رائعة الستكشاف الثقافة التقليدية ألوكيناوا كما يمكنك 
االستمتاع بالعروض وشرب شاي Buku buku الرغوي وتجربة 
المالبس التقليدية حيث ينظمون أيًضا ورش عمل رائعة حيث يمكنك 
تجربة يدك في الحرف اليدوية مثل الفخار ونفخ زجاج ريوكيو حتى 

أن هناك متحًفا مخصًصا ألخطر ثعبان أوكيناوا “هابو”
بيسيزاكي كيجان

Chu�  ليس بعيًدا عن
 raumi Aquarium
 Bisezaki الشهير، 
Kaigan وهي قرية 
صغيرة جميلة ال تزال 
تقليدية  بأجواء  تتمتع 
وتصطف على جانبي 
الطرق الرملية أشجار 
االستوائية   Fukugi
ومعظم المباني مبنية 
 Ryukyu على طراز
وتقدم العديد من المتاجر 
خدمة تأجير الدراجات 
والسكوتر الكهربائي 
وكالهما وسيلة مثالية 

للتجول في المنطقة الصغيرة
كما يوفر أقصى الساحل الشمالي فرًصا رائعة للسباحة والغطس لذا 
تأكد من إحضار مالبس السباحة ومعدات الغطس معك، كما أن المياه 
ضحلة إلى حد ما في معظم المناطق واضحة وضوح الشمس وهناك 
العديد من األسماك االستوائية في المنطقة لذلك نوصيك بالذهاب عند 
انخفاض المد حيث أن هذا هو الوقت المثالي للتحقق بأمان من برك 

المد والجزر.
شاطئ كوري

Kouri Island هي جزيرة صغيرة متصلة بجزيرة أوكيناوا الرئيسية 
عبر جزيرة Yagaji عن طريق أطول جسر طريق محلي مجاني في 

اليابان وقاعدة الجسر في 
جزيرة Yagaji هي بقعة 
ذات مناظر خالبة شهيرة 
حيث أن المحيط أزرق 
بشكل ال يصدق في هذه 
المنطقة بجوار مكان 
هبوط الجسر في جزيرة 
Kouri، حيث يمكنك 
 Kouri العثور على
Beach وتوجد مناطق 
لوقوف السيارات على 
جانبي الطريق حيث 
يوجد بها دش ومتاجر 
الطعام  تبيع  صغيرة 
المحلي والهدايا التذكارية 

ومعدات الغطس
ويتميز شاطئ كوري برماله البيضاء الناعمة والمحيط الصافي لذلك 
ينصح بالغوص هنا ألن هذا هو أحد األماكن القليلة في العالم حيث ال 
يزال بإمكانك اكتشاف تنانين ريوكيو البحر ية وهم خيول البحر المهددة 
باالنقراض الذين يعيشون في المياه االستوائية الضحلة وال يبرز لونها 
حًقا لذا عليك أن تنظر عن كثب ولكن نظًرا لوجود عدد غير قليل منها 
يجب أن تكون قادًرا على رؤية القليل منها كما هو الحال مع جميع 

أشكال الحياة البحرية فإن القاعدة األساسية هي النظر وليس اللمس.
دايسكيرينزان

إنها رحلة طويلة بالسيارة من ناها إلى الشمال ولكن إذا كنت تحب 
الطبيعة فإن Daisekirinzan تستحق الزيارة وأيًضا عندما تغادر 
شاتان يوفر الطريق 58 العديد من المناظر المذهلة للمحيط لذا فهي 
رحلة ممتعة وعند وصولك إلى مدخل المنتزه سيتم نقلك إلى نقطة 

البداية لمسارات المشي بحافلة صغيرة ثم تنطلق
كما يمكنك االختيار من بين أربعة مسارات وإذا كان لديك بضع 

ساعات يمكنك القيام بمعظمها، حيث يمكن الوصول إلى أحد الطرق 
لعربات األطفال والكراسي المتحركة، والطرق الثالثة األخرى هي 
ممر عرض المحيط ومسار التكوين الصخري ومسار الغابات شبه 
االستوائية ومن المثير لالهتمام رؤية التكوينات الصخرية فهي تبدو 
تقريًبا وكأن المنطقة تنتمي إلى كوكب مختلف كما توجد أشجار بانيان 

بكثرة هنا لذلك كن مستعًدا اللتقاط الكثير من الصور
قطع الغوريال

يعد هذا أحد أفضل المواقع للغطس والغوص في جزيرة أوكيناوا الرئيسية 
طالما أن البحر هادئ، حيث يأتي اسمها من صخرة كبيرة بجوار الماء 
والتي من المفترض أن تبدو وكأنها غوريال تقوم بفرم الكاراتيه، كما أن 
المياه هناك زرقاء وصافية للغاية ويتحول القاع تدريجًيا من الضحلة 
إلى عمق حوالي 10 أمتار وهناك شعاب مرجانية كبيرة جميلة والعديد 

من األسماك الملونة وبعضها كبير جًدا
مقهى فوو

هذا المقهى شبه الخارجي له بالتأكيد عامل رائع، حيث يقع في جزيرة 
سيسوكو ويشعر تناول الغداء أو الشراب في هذا المقهى وكأنك تزور 
صديًقا بحديقة كبيرة جًدا ومورقة وخضراء وتوجد مقاعد طاولة مع 
مظالت كبيرة وأراجيح شبكية لالسترخاء ومبنى جميل على طراز 
الغابة، ليس من غير المهم أن الطعام لذيذ أيًضا ويقدمون العديد من 
تخصصات القهوة وعصائر الفاكهة المحلية كما هو معتاد في اليابان 
ويتم تقديم الطعام بطريقة جميلة لذلك ستقوم بالتأكيد بإخراج الكاميرا 

اللتقاط بعض الصور الرائعة هنا.
جزيرة كوداكا

تتكون أوكيناوا من حوالي 160 جزيرة جميلة جميعها جميلة وستوفر 
تجربة استرخاء رائعة كما تحظى بعض الجزر مثل Ishigaki و 
Miyakojima بشعبية أكبر من غيرها ويزورها السائحون، لكن 
جزيرة كوداكا التي تقع على بعد بضعة كيلومترات من جنوب شرق 
الجزيرة الرئيسية حيث يعيش هنا حوالي 200 شخص فقط مما يضفي 
عليها طابًعا تقليدًيا للغاية وتعتبر طبيعة الجزيرة مقدسة لذلك من المهم 

احترام القواعد وعدم الدخول إلى مناطق محظورة.
مجموعة جزيرة كيراما

هل سمعت من قبل عن لون “Kerama Blue”؟ إنه لون أزرق نابض 
بالحياة حصل على اسمه من المحيطات الزرقاء بشكل ال يصدق حول 
مجموعة جزيرة كيراما الذي يقع على بعد حوالي 30 كم من جزيرة أوكيناوا 
الرئيسية حيث يحب السياح الجريئون القيام برحالت يومية أو رحالت 

ليلية قصيرة إلى 
جزر  إحدى 
كما  كيراما، 
يمكنك ركوب 
العبارة من ناها 
التي ستصل إلى 
الجزر  إحدى 
لوجود  نظًرا 
عدد قليل جًدا 
السكان  من 
يذهب  حيث 

الناس بشكل أساسي إلى هنا لالستمتاع بالغطس والغوص، وتعتبر 
جزيرة كيراما األكثر شهرة 

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو
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 Les proverbes en français et arabe

طالئع الجيش بطال للسوبر المصري على حساب 
األهلي بركالت الترجيح

السوبر  ببطولة  الجيش     تّوج فريق طالئع 
المصري للمرة األولى في تاريخه بعد الفوز على 
3/2 خالل  الترجيحية  الجزاء  االهلي بركالت 
المباراة التى جمعتهما مساء يوم ،الثالثاء، بإستاد 
برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقين 

إلى ضربات الجزاء الترجيحية.
ولجأ األهلي وطالئع الجيش إلى ضربات الجزاء 
الوقت االصلي واإلضافي  أنتهاء  بعد  الترجيحية 

السلبي. بالتعادل 
وضم تشكيل األهلى، كاًل من: محمد الشناوى وأكرم 

توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول 
وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة 

وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف.
أعلنه عبد  الذي  الجيش  فيما ضم تشكيل طالئع 
الحميد بسيوني المدير الفني لطالئع الجيش ، كاًل 
من : محمد بسام في حراسة المرمى ، علي الفيل، 
خالد سطوحي، ، محمد ناصف، حسن مجدي في 
الرحمن زوال مهند الشين،  الدفاع، وأحمد عبد 
الوسط، وأحمد سمير، عبد  السيسي في  عمرو 

الرحمن شيكا، ميدو جابر في الهجوم.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

االتحاد الدولي للكرة الطائرة يعلن تأهل منتخب 
مصر لبطولة العالم

     كشف أيمن غزالن عضو مجلس إدارة 
اللجنة المؤقتة والقائم بأعمال المدير التنفيذى 
التحاد الكرة الطائرة عن إعالن اإلتحاد الدولى 
2022 وفقا  العالم  لبطولة  للعبة تأهل مصر 

للتصنيف.
وقال غزالن أن ترتيب مصر العالمى قبل الميدالية 
البرونزية التى حصل عليها الفراعنة فى بطولة 
أفريقيا برواندا كان فى المرتبة العشرين إال أن 

المنتخب تقدم إلى المرتبة رقم 12.
وحصد منتخب مصر الميدالية البرونزية بالفوز 
على المغرب 1�3 فى تحديد المراكز، وخسر 
منتخب مصر للكرة الطائرة من نظيره التونسى 

بنتيجة 3/1 بنصف نهائى بطولة أفريقيا.
وفاز منتخب مصر للكرة الطائرة على نظيره 
األوغندى بنتيجة 1�3 ضمن منافسات الدور ربع 

النهائي لبطولة إفريقيا، ليتأهل إلى نصف النهائى.
وتأهل منتخب مصر لكرة الطائرة إلى الدور 
التغلب على  بعد  إفريقيا  لبطولة  النهائي  ربع 
منتخب المغرب أمس الجمعة بنتيجة 1�3 في 
الطائرة فى ختام مشوار  لكرة  إفريقيا  بطولة 
المقامة  بالبطولة األفريقية  المجموعات  دور 
نتائج األشواط كالتالي:  فى رواندا، وجاءت 

.25�19 ،25�18 ،22�25 ،25�21
الطائرة  الكرة  فاز منتخب مصر لرجال  كما 
بنتيجة 0�3 فى  التنزاني  األول على نظيره 
ثانى لقاءاته بمشوار البطولة األفريقية المقامة 
فى رواندا، ليعوض الخسارة فى أول مشوار 
المنافسة من نظيره الكينى ألول مرة فى التاريخ 
المغرب في ختام  قبل أن يهزم  بنتيجة 2�3، 

دور المجموعات. كأس رابطة المحترفين.. محرز يتوهج في سداسية 
أراوخو ينقذ برشلونة من الهزيمة ويخطف تعادال السيتي.. وعبور سهل لليفربول

قاتال أمام غرناطة بالدوري اإلسباني

    قلب مانشستر سيتي الطاولة على رأس ويكومب 
وندررز، ليتغلب عليه بنتيجة 1�6، الثالثاء، في الدور 

الثالث من كأس رابطة المحترفين اإلنجليزية.
ولعب النجم الجزائري رياض محرز دور البطولة في 
سداسية السيتي بعدما قام بتسجيل هدفين في الدقيقتين 
43 و83، فيما صنع آخر لزميله فيل فودين مع نهاية 

الشوط األول.
وكان الفريق الضيف قد فاجأ السيتي بهدف مباغت مع 
انتصاف الشوط األول عبر مهاجمه براندون هانالن، 
7 دقائق فقط عن طريق  الرد جاء سريعا بعد  لكن 

كيفن دي بروين.
ووضع الجناح اإلسباني فيران توريس بصمته في المباراة 
بهدف في الدقيقة 71، فيما أتم كول بالمر السداسية قبل 

نهاية الوقت األصلي بدقيقتين فقط.
ليفربول عقبة  الدور، عبر  بذات  وفي مباراة أخرى 
بالفوز عليه  مضيفه نوريتش سيتي بسهولة، وذلك 

بثالثية دون رد.
تاكومي  الياباني  ثالثية »الريدز« جاءت عن طريق 
مينامينو »ثنائية« والبلجيكي ديفوك أوريجي في الدقائق 

)4، 50 و80(.
باكتساحه  أتلتيك  أولدهام  كما تجاوز برينتفورد عقبة 
بـ7 أهداف دون مقابل، كما هو حال بيرنلي الذي تغلب 

على روشدال بنتيجة 1�4.
واضطر إيفرتون للذهاب إلى ركالت الترجيح بعدما 
انتهت مباراته مع مضيفه كوينز بارك رينجرز بالتعادل 
)2�2(، لينجح األخير في حسمها لصالحه بنتيجة )7�8(.

    خطف برشلونة تعادال صعبا على ملعبه 
“كامب نو” أمام غرناطة بهدف لمثله في 
المباراة التي أقيمت مساء اإلثنين ضمن منافسات 
الجولة الخامسة من مسابقة الدوري اإلسباني.

واستمرت معاناة برشلونة بعدما أهدر نقطتين 
في رحلة استعادة اللقب، حيث سقط في فخ 
الثانية ليصبح رصيده ثماني  التعادل للمرة 

نقاط من أربع مباريات.
وأصبح رصيد غرناطة الذي لم يحقق أي 
فوز في الليجا هذا الموسم ثالث نقاط من 

خمس مباريات.

وافتتح غرناطة التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة 
الثانية عن طريق دومينجوس دوارتي، قبل 
أن تنجح محاوالت المدافع رونالدو أراوخو 
�الذي كان أفضل العب في المباراة� لتسجيل 

هدف في الوقت القاتل.
ويأتي التعادل ليضع المدرب الهولندي رونالد 
كومان في أزمة جديدة مع جماهير الفريق، 
خاصة وأنه يأتي عقب تعرض برشلونة لهزيمة 
قاسية بنتيجة 0�3 أمام بايرن ميونخ األلماني 
في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 

يوم الثالثاء الماضي.

 Nul n’est prophète dans son pays
   

  
� كل يغني على لياله 

 �Chacun prêche pour sa paroisse
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� الكرامة لنبي في وطنه



 من هم أشهر القادة الحربيين الذين لم يخسروا أي معركة
القادة الذين لم يخسروا معركة قط، يكون دائماً في المعارك 
مكسب وخسارة لذلك توقع قائد لم يخسر أي معركة شيء 
شبه مستحيل، ولكن هناك عدد من القادة التاريخيين المهمين، 

وليس مجرد قائد لم يخسر معركة من أجل اإليجاز.

خالد بن الوليد ) سيف هللا (
وهو اشهر القائدين العرب، ولد في  قبيلة قريش في مكة 
المكرمة، الذين قد عارضوا النبي )صلى هللا عليه وسلم(، 
وهو أحد القائدين الذين شاركوا في معركة بدر وهي المعركة 
الوحيدة التي خسرها المسلمين ضد المشركين وهي بسبب 
وجود خالد بن الوليد وذلك قبل اعتناقه اإلسالم بفترة قصيرة، 
انتصارات  عدة  النبي وحقق  مع  بإخالص  خالد  قاتل  ثم 
في  استكشافية  أطلق حمالت  ثم  مكة،  استعادة  في  مهمة 
اإلمبراطوريات الفارسية ثم البيزنطية، في معركة الولجة 
اشتهر خالد بمناورته ذات الغالف المزدوج والتي دمرت 

الجيش الفارسي بشكل فعال.
وعلى الرغم من أن خالد لم يسمع عن هانيبال أبًدا، ولكن  بعد 
3 سنوات كان خالد يقوم بحملة في اإلمبراطورية البيزنطية 
في األراضي السورية، وانتصر في معركة أجنادين واألكثر 
شهرة، في اليرموك عام 636، دمر المسلمون جيًشا رومانًيا 
أكبر بكثير وقد كانوا ضعف عدد جيش المسلمين، وضمنوا 
الشرقية )سقطت رسمًيا  الرومانية  اإلمبراطورية  سقوط 
عام 1453(، نال لقب سيف هللا بسبب انتصاراته العديدة.

Bai Qi الجنرال باي تشي
م  لعا ا ئد  لقا ا ن  كا
لدولة تشين في فترة 
المتحاربة،  الدول 
وكان مسؤواًل عن 
ذبح ما ال يقل عن 
890.000 من جنود 
العدو طوال حياته 
أدت  وقد  المهنية، 
لوحشية  ا بحته  مذ
ب  لحر ا ى  سر أل
Zhao بدفنهم أحياء 
 Changping في
إلى خسارة 400000 
شخص، وقد سقط 
باي تشي من حيث 
كان لديه صراع مع 

ملك تشين، حيث لم يرغب الجنرال في القتال في الحرب 
التي ال يمكن كسبها، النه لم يخسر وال حرب أبداً، وهناك 
بعض المصادر تقول إنه كان على استعداد لإلعدام بداًل من 
تشويه سجله العسكري، أصاب الملك باإلحباط منه وأرسل 
له سيًفا لينتحر، حيث كان الملك قلًقا من أنه قد ينضم إلى 

أعدائه وأصبح مشكلة كبيرة على تشين.

Rodrigo Díaz de Vivar القائد رودريغو دياز دي فيفر
هو ابن لقبطان عصامي وهو من أصول متواضعة وكان 

يتميز بالعزيمة والجهد والذكاء المطلق، كان يتسلق السلم 
بعد  ويحارب معركة  الوسطى،  العصور  لنبل  المستحيل 
معركة وحملة بعد حملة، ولقد تمكن أخيًرا من غزو مملكة 
بينما لم يستطع أي ملك آخر في شبه الجزيرة أن ينصب 

نفسه ملًكا مملكة فالنسيا.
مستعار  اسم  له  كان  وقد  أبًدا،  معركة  يخسر  لم  فهو 
Campeador أو Campidoctor باللغة الالتينية  وهو 
المحارب  أو  المعركة”  في ساحة  المتبقي  “الوحيد  يعني 
المتميز( حتى أنه ربح معركة واحدة بعد وفاته، وذلك  بعد 
قد  االنتقام  أن وقت  المرابطون  اعتقد  فالنسيا،  في  وفاته 
حان، و اجتمعوا في الضواحي وساروا إلى أسفل الجدران، 
التي كانت ال تزال طازجة، ولبستها  أخذت زوجته جثته 
درع المعركة وثبته على حصان وقامت بضربة جوية مع 
جميع الفرسان الموجودين هناك، وعند رؤية السيد تخلى 

المرابطون عن الحصار.

األول  باجيراو 
Bajirao I

 18 ( عام  ولد 
أغسطس 1700 
وتوفي عام 28 
 )1740 أبريل 
كان جنرااًل في 
ية  ر طو ا مبر إ
المراثا في الهند، 
وقد شغل منصب 
Peshwa )رئيس 
الوزراء(، ولقد 
كان مبارز خبير 
وخبير استراتيجي 
رئيسي وقائد، و 
شغل منصب قائد 
وهو يبلغ من العمر 

عشرين عاًما فقط، وكانت االنطالق في مهنة عسكرية المعة 
تحتل مكانتها الخاصة في تاريخ الهند، فكانت حملته ضد 
النظام البرتغالي موغال )دلهي( أفضل األمثلة على التدريبات 
العسكرية، خالل 20 عاًما من حياته المهنية المجيدة خاض أكثر 

من 40 معركة 
مميتة لكنه لم 
يخسر واحدة 

منها أبًدا.

الجنرال الكسندر 
سوفوروف 
 Alexander
Suvorov

ض  خا لقد 
ر  لكسند أ
سوفوروف 
معركة   63
لم  و ى  كبر
ي  أ يخسر 
لد  و  ، منها
سوفوروف في 
طبقة النبالء، 

لكنه كان يعاني من عيوب جسدية وكان طفاًل ضعيًفا، كان 
تقليد النبالء هو دخول سلك الضباط، ولكن منذ سن مبكرة 
بدا أنه غير الئق للخدمة، لقد كان متعلًما يدرس لغات متعددة 
لُكتَّاب ونظريين عسكريين  ويقرأ نصوًصا  بشكل مكثف 
عظماء عندما كان في الثانية عشرة من عمره، قام ضابط 
عسكري بزيارة والده وكان معجًبا جًدا بـ سوفوروف لدرجة 
الضباط في أسرع وقت  إلى سلك  باالنضمام  أنه أوصى 

ممكن وبالفعل تم ذلك على وجه السرعة

تم تجنيده في سن الثامنة عشرة من عمره وامتدت مسيرته 
العسكرية على مدى ستة عقود، خدم اإلمبراطورية الروسية 
تحت أربعة حكام مختلفين، خاض العديد من الحروب، بما 
التركية  السبع والحرب الروسية  السنوات  في ذلك حرب 
الروسي،  الملكي  النظام  الثورات ضد  من  سلسلة  وفي 
خالل هذا الوقت ارتقى من منصب ضابط ثانوي إلى قائد 
الحرب  لروسيا، وقاد جيوًشا ضخمة وقاد جهود  ميداني 
الروسية، ولكن بفضل معرفته الهائلة بالتكتيكات والمعدات 
واالستراتيجيات وحرب الحصار، اشتهر كرجل عسكري 
ليس فقط في روسيا ولكن في جميع أنحاء أوروبا، اكتسب 
سمعة كواحد من أعظم الجنراالت في ذلك العصر، لكن 

أعظم إنجازاته جاءت بعد ذلك بكثير.

الجنرال جوكوف 
نيف   كو و  أ
 Z h o k o v
or Konev

كان تاريخه ملئ 
باالنتصارات في 
معارك موسكو 
د  ا لينغر ستا و
كورسك وبرلينو 
باإلضافة إلى 
االنتصار الحاسم 
في خالكين جول 
على اليابان في 
 ،1938 عام 
لكن استخفافه 
الفظ بحياة البشر 
والمذابح الجماعية 
لتي  ا ته  ا لقو

والدمار  مقبولة،  اعتبرها 
التام الذي لحق بالمناطق 
المحيطة، جعله جزاًرا 

ا  قائًد كونه  من  أكثر 
فعااًل، وهو لم يخسر 

أي معركة قام بها.

القائد سوبوتاي 
 Subutai

القول  يمكن 
أنه أفضل قائد 

فرسان  سالح 
 ، يخ ر لتا ا في 

كان جنكيز خان 
الالمع الذي أسقط 
إمبراطورية كين 
وغزا أوروبا بمفرده 
طاردت  تقريًبا، 
على  انتصاراته 
و  جيين  ر لجو ا

تاريخها  لعدة قرون وهزت  أوروبا  والهنغاريين  الروس 
حتى يومنا هذا، وهو لم يهزم أبداً.

Duke of Wellington الدوق ويلينجتون
أدت مهاراته المشتركة في الدفاع والهجوم والمناورة والمدفعية 

للوجستيات  وا
إلى إبقاء الجبهة 
في  نية  اإلسبا
مزمًنا  جرًحا 
واستنزف موارد 
حتى  بليون  نا
أنه أسقطه في 
المطاف  نهاية 
 ، لو تر ا و في 
ولم يخسر أي 

معارك.
الجنرال جورج 
 George باتون

Patton
شخًصا  ليس 
ستدعوه إلى المنزل 
لتناول الشاي، لقد 

كان سيد الحرب الحديثة، كانت حملته الصقلية وانفصاله عن 
نورماندي من القطع الجنونية، لكن فك ارتباطه المتأرجح 
المؤرخين  االنتفاح هو سبب هتاف  األيسر خالل معركة 

العسكريين به، 
له  ليس  ولكن 
طويل  تاريخ 
رك  لمعا ا في 
ولكنه لم يخسر 

أي معركة.

جنرال توماس 
ن  كسو جا
 T h o m a s

Jackson
له  فعا أ نت  كا
ناساس  ما في 
وتشانس لويزفيل 
مثيرة لإلعجاب، 
لكن حملته على 
شيناندواه هي التي 
جعلته يبرز في 
الحرب األهلية 
األمريكية، أعتقد 
أن جرانت كان 
م  بعد ا  سعيًد
مواجهته، وربما 
ه  لوجود كان 
في جيتيسبيرغ 
تأثير حاسم على 

المعركة.

الملك إدوارد الرابع 
 King بالنتاجانت
 Edward IV
Plantagenet
خاض معركة 
لتي  ا رنيت  با

كان يراهن أنه سيخسرها، لكنه فاز بذلك وعلى الرغم من 
أن عدد الضحايا كان أكبر بأربعة أضعاف من خسائر جيش 
وارويك، لم يتم استخدام أي أسلحة نارية في تلك المعركة، 

كانت قتااًل متقارًبا في الظالم والضباب.

   اشتهر الشيخ أبو يعزى يلنور عند عامة المغاربة 
باسم موالي بوعزة، وذلك على سبيل التعظيم والمبالغة 
في اإلجالل واالحترام، وقد ُعرف في كتب التاريخ 
بكنية أبي يعزى، وكلمة “يعزى” أصلها “إعزا” وهو 
أما “يلنور”  العزيز،  أبو  تعني  فأبو يعزى  العزيز، 
فأصلها “إال النور” أي أبو النور أو ذو النور. ولد سنة 

440هـ، في المغرب.
عاش الشيخ الصوفي أبو يعزى يلنور حوالي 130 
سنة، قضاها في مجاهدة النفس وكسر مألوفاتها بالصيام 
واإليثار والكرم والسخاء، وقد ُعِرف باالنقطاع عن 
الخلق، وإجابة الّدعوة، والفراسة الّصادقة، وكان ال 
يأكل شيئا مّما يأكله النّاس، حيث طعامه النبات، وكان 
اللون، وقد ساح كثيرا في  القامة نحيفا أسود  طويل 
أصقاع المغرب في الجبال والسهول والسواحل وأثر 
عنه أنه عَبد هللا في بداية حاله عشرين سنة في الجبال 
وفي سواحل البحر مثلها، حيث كان يقصد األولياء 
والصالحين ويخدمهم. قال الشيخ أبو العباس زروق 
في تعريفه لهذا اإلمام: الشيخ أبي يعزى آل النور بن 
عبد الرحمن بن ميمون الدكالي، وكان أُميًّا ال يعرف 
من القرآن إال الفاتحة واإلخالص والمعوذتين، وإذا قرأ 
القارئ بين يديه يرد على القارئ غلطه أو لحنه، فقيل 
له في ذلك قال: أنظر النور يخرج من ِفِيه، فإذا انقطع 
عرفت أنه غلط أو لحن. ومع أنه كان أميا إال أن له 
رسالة في التصوف تُنَسُب له، و توجد نسخة منها في 
المكتبة الوطنية بالرباط، ويعتقد الدكتور عبد السالم 
الغرميني أن الِحكم الصوفية المنسوبة إلى أبي يعزى هي 
من صياغة تلميذه أبي مدين، بدليل “وجودها بالحرف 
أو بما يقارب ذلك في الحكم المنسوبة إلى أبي مدين”، 
وواضح أن األمر يتعلق ببعض محاوالت تدوين األفكار 
الصوفية للشيخ أبي يعزى يلنور، فمن ذلك أيضا رسالة 
صغيرة في التربية الروحية والطريق الصوفية منسوبة 
ة. وواضح كذلك  إلى أحد حفدته المسمى محمد بن بَُعزَّ
أن تأثير هذا الشيخ كبير في من عاصره وفي من جاء 
بعده، حيث كان له من الصيت واالنتشار ما لم يكن 

للكتب المصنفة.
توفي الشيخ أبو يعزى عام اثنين وسبعين وخمسمائة، 
وُوري الثرى بتاغيا حيث ضريحه الحالي بموالي بوعزة 
التابعة إداريا إلقليم خنيفرة، وقد ترك أوالدا والمعروف 
منهم الذي يكنى به وهو أبو علي يعزى. وعلى الرغم 
من شّح المعلومات المرتبطة بالفترة األولى من حياة 
الشيخ أبي يعزى يلنور إال أن المصادر التاريخية وكتب 
المناقب قد حفظت لنا أسماء شيوخه ومريديه وكراماته.  

أبا شعيب  فأكثر من أربعين شيخا منهم  أما شيوخه 
السارية وأبا عبد هللا أمغار وغيرهما . أما الذين أخذوا 
عنه وانتفعوا به، فأكثر من أن يُحصى عددهم، وأشهرهم 
ولده الولي الصالح أبو علي يعزى، وأبو مدين شعيب 
بن الحسين األنصاري المعروف بأبي مدين الغوث، 

وأبو الصبر أيوب الفهري السبتي، وغيرهم.
أما كراماته فقد نُقلت نقل تواتر، وهي أكثر من تُحصى؛ 
من أشهرها المكاشفة، وتطويعه للسباع وإبراء المرضى 
وشفاء ذوي العاهات، وغير ذلك من أنواع الخوارق 

ذكر صاحب  وقد  األولياء،  التي هي كرامات عند 
المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى، قول الشيخ: “ما 
لهؤالء المنكرين لكرامات األولياء؟ وهللا لو كنت قريبا 
من البحر ألريتهم المشي على الماء عيانا”، وغير ذلك 

مما ُعرف عن هذا المتصوف المغربي.
بعض كرامات الشيخ أبي يعزى:

اشتهر أبو يعزى يلنور بعلم المكاشفة، الذي يعد خرقا 
للمألوف من أشكال تلقي المعرفة والعلوم، فالمكاشفة 
“علم زائد على ما عند الفقهاء والمحدثين والعقالنيين 
عموما”، ال يرتبط بالمألوف من كسب العلم بالحفظ 
والفهم والتلقين، وإنما هو هبة من هللا، يمن بها على من 
يشاء من عباده، ومع أن هذا العلم يعد مصدرا للحيرة 

والدهشة، إال أن القوم يجدون له سندا في القرآن الكريم، 
في قصة نبي هللا موسى عليه السالم مع الخضر، حيث 
ْن ِعَباِدَنا آَتْيَناُه َرْحَمًة  يقول رب العزة: ﴿ َفَوَجَدا َعْبداً ّمِ
ِمْن ِعنِدنَا َوَعلَّْمنَاُه ِمن لَُّدنَّا ِعلْماً ﴾، ولذلك، سمى الصوفية 
علم المكاشفة بـ”العلم اللدني”، فما طبيعة هذا العلم وهل 

هو وحي أو إلهام؟
     يميز الصوفية بين الوحي الخاص باألنبياء، واإللهام 
الذي يزين األولياء، حيث يختلف العلم الناتج عن كل 
واحد منهما، كما يقول الغزالي: “والعلم الحاصل عن 

الوحي يسمى علما نبويا، والذي يحصل عن اإللهام 
يسمى علما لدنيا، والعلم اللدني هو الذي ال واسطة في 
حصوله بين النفس وبين الباري.. فالوحي حلية األنبياء 
واإللهام زينة األولياء”. وهكذا للصوفية فراسة وإلهام؛ 
ولعل ذلك ما يفسر رد الشيخ أبي يعزى على كتاب أبي 
شعيب قائال: “وهللا لوال أني مأموٌر بهذا ما فضحت أحًدا، 
ولسترتهم وإنما قيل لي: ُقْل َفُقْلت”. وذلك أن أبا يعزى 
كان يكاشف الواردين عليه ويقول: “سرقت كذا يا هذا، 
وعصيت يا هذا بكذا”، ومن جملة مكاشفاته: “إنكاره 
على المصلين بغير وضوء، ويحكى عنه أنه قيل له: 
بماذا تعرف هؤالء المصلين بغير وضوء؟ فقال: أشم 
منهم رائحة كرائحة الكالب، ورأيت من ينظر تارك 

الصالة فيرى على وجهه دخان ودكنة، فيعلم أنه غير 
مصلي، وإن كان أبيًضا، ويرى المصلي عليه إشراٌق 
أبو محمد يسكر بن  ونور، وإن كان أسودا”. “قال 
موسى الجراوي: ذهبت مع جماعة لزيارة الشيخ أبي 
يعزى، فتمنيت في نفسي أن يطعمني رغيًفا وعساًل، 
فلما دخلنا عنده قدَّم لنا طعاًما، فأهويت بيدي آلكل مع 
الناس، فقال لي: اصبر أنت حتى تأكل ما اشتهيت، 

فأتانى برغيف البُر والعسل”.  
وقد حاول بعض زوار الشيخ أبي يعزى اختبار قوة 
كشفه، كما فعل أبو جعفر محمد بن يوسف الصنهاجي، 
ثم تاب من سوء الظن، وقد تفطن الشيخ إلى سوء ظن 
البعض فقال: “ما لهؤالء المنكرين لكرامات األولياء! 
المشيَّ على  البحر؛ ألريتهم  وهللا لو كنت قريًبا من 
الماء عياًنا”، ولذلك كانت كراماته كثيرة، منها قتاله 
لألسد. حيث حكى العزفي وابن الزيات: “إن أبا الحسن 
بن الصايغ قال: خرجنا لزيارة الشيخ أبي يعزى، فلما 
كان الغروب خرجنا لنتوضأ، وبعدنا عن القرية، وإذا 
باألسد حال بيننا وبين القرية، فقيل ذلك ألبي يعزى، 
فخرج بعصاه واشتغل يضرب في األسد حتى أبعده”.

 وروى التادلي والعزفي ناقاًل عن التادلي ميمون الباروطي 
قال: زرت الشيخ أبا يعزى، وأقمت عنده أياًما، فجاءت 
جماعٌة من أهل فاس من المنكرين عليه، فخرج الشيخ 
إلى لقائهم مع جماعٍة من أصحابه بالغابة، فلما رأوه 
نزلوا عن دوابهم يسلمون عليه، فبينما هم كذلك إذا خرج 
أسٌد من الشعب، فوثب على دابة أحدهم، فصاح عليه 
أبو يعزى ودنا منه إلى أن أخذ بأذنه ونحن ننظر إليه، 
فقال ألصحابه: اركبوه فهابوه، فناداني ميمون، فقلت: 
نعم قال: اركب، فوثبت على ظهره وركبته وأجريته 
مراًرا، والواصلون لإلنكار على أبي يعزى ينظرون 
إلّي وأنا على ظهره، وكنت أحسُّ َوبَره نفذ إلّي من ثوبي 
إلى جلدي، فأقمت عليه ساعة، ثم نزلت عنه فذهب.  

هكذا، تتعدد كرامات الشيخ أبو يعزى وتتنوع، بين 
وإجابة  الحيوانات  في  والتأثير  والعالج  المكاشفة 
الدعوة، وغير ذلك من األمور الخارقة التي استفاد 
منها المجتمع المغربي في تلك األزمنة، والشك أن 
بين  الجدال  كثيرا من  أثارت  قد  الصوفية  كرامات 
المهتمين بدراسة التصوف بين منكر ومصدق، إال 
بنية  داخل  من  مقاربته  يقتضي  الموضوع  هذا  أن 
التصوف؛ بما يوافق نسقه، وينسجم مع خصوصيته، 
وذلك درءا لكل تمثل سلبي مسبق، فالمرء عدو ما 
جهل، وهنا تصبح المعرفة شرطا ال بد منه لفهم حياة 

الصوفية وكراماتهم.

ما األهم: احلياة أم احلّرّية؟

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

)أو  شاٍب  كّل  وفاِة  لدى    
شابة( من أجل قضيّة، أجُدني 
أناٍس  استذكار  لدى  مضطرًبا 
احتضنوه حتى يومه األخير! وفي 
مقّدمتهم تلك األم التي حملته في 
أحشائها أشهًرا طوال، وأحّست 
بكّل ركالته، وعانت األمّرين، 
وتألّمت، وصرخت من توّجعها 
حتى أخرجته للحياة! ثم حضنته 
وحّفضته وغيّرت البسته التي 
اتسخت، ونّظفته ولّفْته وواظبت 
على إرضاعه من ثدييها حتى 
لياٍل  من  وكم  أسنانه،  نبتت 
به  لالهتمام  النوم  عنها  حَرَم 

والسهر عليه!
وما ان كبَر حتى ازدادت مطالبه. 
وأصبح ال يرضى بما يُقّدم له، 
بل أضحى يطلُب ما يريد! ربّاه 
والداه بالشبر والفتر، رافقاه من 
وإلى مدرسته. حّصل العلم طلباً 
للُعلى، وما أن أصبح يانعاً حتى 
ناضل من أجل الحّريّة، وإذا بنا 
نفقده بلمحة بصر، بعد أن خرَّ 
الحياة!  من  خالية  جثّة خامدة 
ونُعّزي أنفسنا بأنه أصبح شهيداً 
في دنيا الُخلد، تلك الدنيا التي لم 
يْأِتنا منها مخبر، ولم يعد منها 

مغادر…
وما نفُع الحريّة إذا جاءت بعد 

الممات؟
وكم من الطغاة تجبّروا، وقيدونا 
بالسالسل، وزّجونا بالسجون! 
ناضلنا كثيراً حتى أقصيناهم، 
بحّقهم  ونّفذنا  عليهم  وقضينا 

أقصى العقوبات…
كانوا قد كّموا أفواهنا، وعّذبوا 
أجسادنا بعد أن رصدوا تحّركاتنا 
وتنّصتوا على مكالماتنا! أعدموا 

منّا أناساً يعّدون باآلالف…
ة فاق  إنما الويل، وكل الويل، أُلمَّ

فتُك مناضليها، وطالبي التغيير 
فيها، ذاك الذي ُعرف في زمن 
جّزاريها، وأصبحت الضحايا تُعدُّ 
بالماليين بدل اآلالف، مّما جعل 
المواطنين يهجرون أوطانهم، 
ون طلباً لألمان، في أي  ويُهجُّ

ُصْقٍع كان!
في مشرقنا، أو في مغربنا العربي، 
التي  البلدان  بتعداد  أبدأُ  عندما 
ُدّمرت، بفعٍل خارجّي أو بسواعد 
القضاء  فيها  تّم  أبنائها، والتي 
الناشئة،  أجيالها  على مستقبل 
أحياء،  زالوا  ما  الذين  أولئك 
أجدني أتساءل: هل أصْبنا في 
ما صبونا إليه؟ أما كان أجدى 
نُقدم  أن  قبل  ملياً  نُفّكر  أن  بنا 
على إجراءات أودت بأوطاننا 
الى الجحيم وكلفتنا الماليين من 
الضحايا دون أن نصل إلى أي 
ذلك  إلى جانب  أمان؟  شاطئ 
هدرنا ثروات ال تُعّوض وبتنا 

نشحُذ كالبؤساء!
الحبيب  وما يحدث في شرقنا 
يجري أيًضا في الكثير من البلدان! 
هل ننسى ما يحدث في أميركا 
الالتينية وكوبا وافريقيا وبعض 
بلدان آسيا وأوروبا الشرقية ؟ 
هل من العدل أن نجّوع شعوباً 

حتى ننتقم من حكامها؟
التي  العظمى  القوى  تلك  أّما 
فهل  العصيان،  على  شّجعتنا 
ءنا  إعطا ل  ألّو ا هّمها  ن  كا
أهداف  لديها  كانت  أم  حريتنا 
بلٍد  أّي  أن  هل حصَل  خفيّة؟ 
من بلداننا تمّكن من الحصول 
، وهو  المرجوة  الحرية  على 

ينعم اآلن بثمارها؟
أجد  ال  الذي  السؤال  ويبقى 
على  أغلى  هو  ما  جواباً:  له 

اإلنسان: حريته أم حياته؟

Mercredi 22 septembre 2021
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أشهر القادة احلربيني الذين مل خيسروا أي معركة

أدب وثقافة

بقلم: سناء سراج

الفـــرصة  
األخيرة..

  في كل مرة تتنازل عن جزء من 
حقك ينكسر داخلك شئ  وتفقد جزء 
من ذاتك وكيانك وأمانيك التي تالشت 
تدريجيا حتى انعدمت وأصبحت بال 

أحالم وأمنيات . 
أجل  من    ، من  اجل  ومن  لماذا   
أِناس َتكن لهم كل الحب  وتتشبث 
في خيوط األوتار التي تربطكم وتكاد 
أن تتقطع واحد تلو األخر ، في كل 
مرة تسامح وتغفر وتتغاضى عن ألمك 
وجرحك وانتظار القرار في نفسك 
تخسر وتخسر ثم تندم ومع مرور 
األيام يزداد ندمك حتي يصبح هذا 
واقعك المرير ، ويصبح من تسامحه 
وَتعود  ونكران  توحش  حالة  في 
علي انك تعطي فقط ومن العار في 
نظره أن تطلب حقك الطبيعي الذي 
تغاضيت عنه بكل الحب والتسامح 

من اجل من ال يستحق  .
  تمر األيام وتعقبها سنوات عجاف 
المشاعر   ، شئ  كل  فيها  جف   ،
الثقة  انعدمت جسور  واألحاسيس 
،  بل وتحولت من الحب والشغف 
والقلق واالنتظار إلى بغض وكره 
وتمني الفرار آو التخلص من هذا 
اإلزعاج الدائم الذي يؤرق حياتك . 
اضمحلت أمانينا وُخنق الحب ومات 
صريعا لجفاء الحياة وتغول البشر 
الدفين  والحقد  المشاعر  وافتقار 
الذي يظهر فن الخالفات ، مخطئ 
من يقول أن الخالف ال يفسد للود 
المقولة  هذه  كانت  ربما   ، قضية 
من عصور تطبق ولكن اآلن ال ، 
نفوسنا  في  معتم  النهار  فقد أصبح 
أعيننا  في  شموعه  يوقد  والليل   ،
وصدورنا ويحرمنا الراحة والهدوء 
ويختبئ  بمرها  الذكريات   وتأتي 
حلوها ، حتى الدموع عنيدة ترفض 
نرتاح  ربما  وجنتينا  علي  التساقط 
قليال ، وكأنها تعقد تحالف مع من 
كانوا أحبابنا وتحولوا أشباه بشر ،.  
التي  فاتن  أحاسيس  كانت  وهذه 
عاشت سنوات طويلة مع شخص 
يملك  ال  كان   ، شديدا   حبا  أحبته 
المال وال العمل وال العائلة الثرية 
أو العريقة كان مثلها من أسرة جميلة 
وبسيطة تسحقها الحياة وتمارس عليها 
الظروف  بقوة عضالتها المفتولة 
تقهرها وتحرمها من الحق في الحياة 
وجدت في حازم فتى أحالمها بعد 
معاناتها مع تجارب الحب التي باتت 
كلها بالفشل وخلفت ورائها جراح 

واآلم عميقة من الحب الضائع . 
  عاشت  فاتن أيام جميلة مع حازم 
الذي  الجميل  بيتهم  وأسس كالهما 
أعطت  فيها  وما  الدنيا  بمثابة  كان 

كل مشاعرها الجياشة لحازم الذي 
اعتبرته عوض من القدر عن جراحها 
قلبها  فيها  تحطم  وآالمها وسنوات 

مرات ومرات ، 
وقفت بجواره لم تبخل بشئ عانت 
الكثير والكثير من أجل بيتها وزوجها 
وكأي  حياتها  كل  كانوا  وأطفالها 
يحتم  كان  أشخاص   وكأي  بيت 
يعودا  ما  وسرعان  بينهم  الخالف 

وكأن شئ لم يكن .  
ومع مرور األيام والسنين بحلوها 
ومرها استرجعت فاتن ذكريات عمر 
مضى مع من أحبته بعمق وأصبح 
هو الرجل الوحيد  الذي يمأل قلبها 
وعقلها وظلت وفية ومخلصة حتى 

آخر لحظة قبل قرار االنفصال. 
عميق  تفكير  بعد  ته  تخذ ا ي  لذ ا
بينهما  الحياة  استمرار  باستحالة  
والكثيرة   العديدة  مواقفه  وتذكرت 
حتى  تغاضت  و   ، تغاضت  وكم 
تستمر الحياة من اجل الحفاظ على 
أسرتها وبيتها وكيانها من االنهيار 
والفُرقة ، ولكن احتدم األمر وتراكمت 
الذكريات السيئة وطفت وامتأل الكيل 
من  معاملته السيئة لها وخاصة في 
السنوات األخيرة ونكرانه لتضحياتها 
و تنازلها عن حقوقها حتى أصبح 
هذا حق مكتسب له النكران وعدم 
األسباب  ألتفه  والثوران  التقدير 
وإظهار الحقد الدفين  لها في عدة 
مناسبات ومواقف عديدة لمست كم 
يحقد عليها ، وكلما وصلت لشيء 
لها  بفرحه  تحس  لم  شأنها  آو عال 
وسنوات  لها  كشريك  مساندته  آو 

عمرها الضائع معه.. 
إال  االنفصال  قرار  فاتن  تتخذ  ولم 
بعد تفكير عميق وصراع دامي  ، 
وبعد أن كبر أوالدها وأتمت مهمتها 

على أكمل وجه .
وأحست بعدها أنها تنفست الصعداء 
رغم تخوفها في البداية من الفراق 
ولكن    ، البيت  وانهيار  والوحدة 
كما عاشت  نفسها وتحملت  تحدت 
األيام  مع  في صراع  كله  عمرها 
وتحمل الشقاء والمعاناة التي غلبت 

على معظم سنوات حياتها . 
ملخص الحدوتة أن أقدارنا مكتوبة 
ومفروضة علينا  فلنعشها كما هي ، 
الحياة مرة واحدة فقط ، خذ القرار 
الصح مهما كانت نتائجه وال تتنازل 
عن حقوقك ألنك لو أردت استردادها 
من مغتصبيها ستصبح في نظرهم 
متطفل ومجنون وتطالب بما ليس 
لك  ، وكانت هذه الفرصة األخيرة 
التي وهبتها فاتن لحازم وخسر الكنز 

الذي كان بين يديه . 

لمحات من حياة موالي بوعزة:
 صوفي مغربي عاش 130 سنة



Le Parti libéral du Québec (PLQ) propose la 
création d’une cellule de gestion de crise 
pour solutionner les bris de services engen-

drés par le manque criant de main d’œuvre dans le 
réseau de la santé.
Au moment où plusieurs services hospitaliers fer-
ment à la grandeur de la province faute de per-
sonnel, la cheffe libérale, Dominique Anglade, 
reproche au gouvernement d’avoir fait «la sourde 
oreille aux signaux d’alarme lancés par les travail-
leurs de la santé».
«La situation est critique et François Legault ne 
semble pas saisir l’ampleur de ce qui se passe sur 
le terrain et dans nos hôpitaux, a-t-elle déclaré par 
voie de communiqué. Le personnel est au bout du 
rouleau et les patients ne reçoivent pas les soins dont 
ils ont besoin.»
C’est pourquoi elle propose la formation d’une cel-
lule composée de «personnes sur la ligne de front, de 
représentants des syndicats, de gestionnaires d’éta-
blissement et, bien sûr, du gouvernement» afin de 
trouver des solutions à la crise.
Ratios patients-infirmières sécuritaires, réorganisa-
tion des quarts de travail, amélioration des conditions 
de travail et le retour des infirmières qui ont quitté la 

pratique sont parmi les solutions déjà proposées par 
le milieu, a rappelé Dominique Anglade.
Québec doit dévoiler dans les prochains jours un 
plan afin de rapatrier des infirmières du privé et d’en 
convaincre de revenir de la retraire. Pas moins de 20 
000 travailleurs de la santé non vaccinés, dont 10 000 
en contact direct avec les patients, devraient être sus-
pendus à compter du 15 octobre, date butoir fixée par 
le gouvernement pour les réfractaires au vaccin.
À court terme, il manque environ 4000 infirmières 
dans le réseau de la santé, estime-t-on.

L’urgence pédiatrique du CHU Sainte-Justine, 
à Montréal, est débordée de patients qui pour-
raient normalement se rendre en clinique.

Les gens se rabattent sur les urgences pour des rhumes 
et des gastro-entérites.
«Les urgences débordent beaucoup, depuis juin même, 
mais il y a comme une escalade depuis la rentrée sco-
laire et le déconfinement», a dit le Dr D’Angelo en 
entrevue avec Philippe-Vincent Foisy, à QUB radio, 
lundi.
Selon ce pédiatre urgentiste au CHU Sainte-Justine, 
il est temps que certains médecins et cliniques recom-
mencent à voir des patients, car la situation dans son 
hôpital est celle qu’on observe habituellement durant 
le temps des Fêtes, quand beaucoup de ressources sont 
en congé.
Le Dr D’Angelo croit qu’on n’a pas encore vu le pire. 
«Ça risque de monter encore plus, et si ça monte encore 
plus, ce sera une situation potentiellement très dange-
reuse, car le triage devient un endroit où il y a une très 
grande congestion, une vingtaine de personnes qui 
arrivent à l’heure. C’est beaucoup de patients à trier, 
il peut y avoir des patients qui sont malades dans la 
queue de triage et attendent avant même de voir une 
infirmière, ce qui rend la situation dangereuse. On veut 
pouvoir trier rapidement, voir le patient le plus malade 

le plus rapidement possible, comme on devrait le faire 
dans une urgence, c’est notre mission, on devrait le 
faire de façon sécuritaire, et la seule façon c’est de limi-
ter les nombres un peu», a-t-il ajouté.
Selon lui, les volumes actuels de patients à l’urgence du 
CHU Sainte-Justine atteignent des «records», tout ça 
alors que la pénurie d’infirmières touche aussi l’hôpital 
pédiatrique. Il évoque une hausse d’à peu près 30 % par 
rapport à ce qui est mesuré à ce temps-ci de l’année.
«En réalité, il y a beaucoup d’enfants qui devraient être 
vus en première ligne. Il y a beaucoup de rhumes, de 
gastros, des choses qui peuvent être vus dans une cli-
nique, chez le médecin généraliste ou chez le pédiatre. 
Le gouvernement a émis des directives comme quoi 
les médecins doivent reprendre leurs patients et c’est 
quand même un peu lent», a dit le Dr D’Angelo.

Le premier ministre Justin Tru-
deau a réussi à convaincre suf-
fisamment de Canadiens au 

terme de cette campagne électorale de 
36 jours en remportant un troisième 
mandat à la tête d’un nouveau gouver-
nement minoritaire.
Voyez tous les résultats de l’élection en 
direct en cliquant ici. 
«Vous avez fait un choix, vous avez 

donné aux parlementaires un mandat 
clair pour qu’on en finisse une bonne 
fois pour toutes avec cette pandémie», a 
déclaré Justin Trudeau après avoir rem-
porté un gouvernement minoritaire au 
terme de cette élection.
En plus d’être parvenu à avoir un troi-
sième mandat à la tête du pays, le pre-
mier ministre Justin Trudeau a réussi 
à conserver aisément son siège dans 

Papineau, à Montréal.
Justin Trudeau «prêt à poursuivre 
le travail» : point de presse
M. Trudeau cumulait, vers 1h30, 
un peu plus de 50 % des voix dans 
sa circonscription, loin devant les 
néodémocrates (22,4 %) et les blo-
quistes (14 %).
Élu pour une première fois dans 
Papineau en 2008, M. Trudeau 
a été réélu depuis dans cette cir-
conscription, y compris depuis 
qu’il est devenu chef  du Parti libé-
ral en 2013. Il a accédé ensuite au 
pouvoir en 2015.
M. Trudeau avait fait le pari, en 
août, de déclencher une cam-
pagne électorale éclair, espérant 
ainsi obtenir une majorité, tout 
en offrant aux Canadiens la pos-
sibilité de choisir l’orientation des 
politiques du pays en cette sortie 
de crise de la COVID-19.

«Je vous ai entendus, ça ne vous tente 
plus qu’on parle de politique ou d’élec-
tions, vous voulez qu’on se concentre 
sur le travail qu’on doit faire pour 
vous», a avancé le chef  libéral lors de 
son discours à Montréal. «Je suis prêt 
à poursuivre le travail, notre équipe 
est prête».

Le laboratoire américano-allemand 
Pfizer/BioNTech a annoncé lundi 
des résultats prometteurs chez les 

jeunes enfants de son vaccin contre la 
COVID-19, espérant bientôt décrocher le 
feu vert des autorités de régulation sani-
taire.
Alors que la vaccination des adolescents 
progresse dans le monde, le Royaume-
Uni a déjà rejoint cette semaine la liste 
des pays ayant débuté l’administration 
d’une dose aux 12-15 ans.
Le projet de Pfizer et BioNTech va plus 
loin. «Chez les participants âgés de cinq 
à 11 ans, le vaccin est sûr, bien toléré et 
présente des réponses robustes en anti-
corps neutralisants», ont déclaré le géant 
américain Pfizer et son partenaire alle-
mand dans un communiqué commun, 
faisant état des résultats de leurs travaux 
cliniques.
Ces résultats partiels publiés lundi se 
fondent sur une étude menée sur 4.500 
enfants entre 6 mois et 11 ans aux États-
Unis, en Finlande, en Pologne et en 
Espagne.
Les deux entreprises s’attendent à publier 
«dès le quatrième trimestre» des résultats 
concernant la tranche d’âge 2-5 ans ainsi 
que 6 mois-2 ans, qui ont reçu deux injec-
tions de 3 microgrammes.
Les deux entreprises prévoient de sou-
mettre ces données aux autorités «dès 
que possible», selon ce communiqué. Il 
affirme que la réaction immunitaire est 
«comparable» à celle observée chez les 
16 à 25 ans qui ont reçu un vaccin plus 
fortement dosé.
Cette annonce a été saluée par le docteur 
Ashish Jha, l’un des principaux experts de 
la COVID aux États-Unis, qui l’a quali-
fiée de «bonne nouvelle» attendue par de 

nombreux parents.
Si tout se passe bien et que 
l’homologation suit, «mon 
enfant de 9 ans sera vac-
ciné d’ici Halloween», a-t-il 
tweeté.
Premières données cliniques 
Il s’agit des premières don-
nées cliniques pour ce groupe 
d’âge des 5-11 ans.
Jusqu’à présent, l’Agence 
européenne des médicaments 
(EMA) et la Food and Drug 
Administration (FDA) américaine ont 
autorisé les vaccins de Pfizer/BioNTech 
et Moderna, basés sur la technologie de 
l’ARN messager, à partir de 12 ans.
La FDA a dit début septembre qu’elle exa-
minerait «attentivement» les demandes 
d’autorisation d’urgence pour les vaccins 
destinés aux moins de 12 ans, un proces-
sus qui devrait prendre «des semaines 
plutôt que des mois».
En Israël, les enfants âgés de 5 à 11 ans 
risquant des complications graves liées à 
la COVID-19, sont déjà vaccinés depuis le 
1er août. Il s’agit d’une «autorisation spé-
ciale» sans attendre les données cliniques, 
et chaque injection est «étudiée au cas par 
cas», selon le ministère de la Santé.
Les vaccins Pfizer et Moderna sont eux 
déjà administrés aux adolescents de plus 
de 12 ans dans plusieurs pays, dont le 
Royaume-Uni, l’Angleterre, l’Écosse et le 
Pays de Galles - avant l’Irlande du Nord 
le mois prochain - ainsi qu’aux adultes du 
monde entier.
Selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), les bénéfices d’une vaccination 
des moins de 12 ans ne sont toutefois pas 
encore prouvés.
Mais même si les enfants sont considérés 

comme moins exposés au risque de déve-
lopper une forme grave de la COVID-19, 
certains scientifiques craignent qu’avec la 
propagation du variant Delta, plus conta-
gieux, des cas graves puissent apparaître 
même chez les plus jeunes.
En raison notamment de la diffusion 
du variant Delta, «depuis juillet, les cas 
pédiatriques de COVID-19 ont aug-
menté de 240% aux États-Unis, souli-
gnant la nécessité d’une vaccination» des 
plus jeunes, a commenté Albert Bourla, 
PDG de Pfizer, voyant dans les données 
publiées lundi une «base solide pour les 
demandes d’autorisation».
Les effets secondaires du vaccin, dosé à 
10 microgrammes par injection contre 30 
microgrammes habituellement pour les 
plus âgés, sont «en général comparables» 
à ceux observés chez les personnes de 16 
à 25 ans, notent les deux laboratoires.
Parmi ces effets secondaires les plus fré-
quemment signalés par le passé figurent 
une douleur et une réaction inflamma-
toire au niveau de la zone de piqûre, ainsi 
que des maux de tête, l’apparition de fris-
sons ou de la fièvre.
Une étude sur les enfants de moins de 12 
ans pour le vaccin Moderna est en paral-
lèle en cours.
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Manque de main-d’œuvre: le PLQ veut une cel-
lule de gestion de crise en santé

L’urgence du CHU Sainte-Justine prise d’assaut 
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Justin Trudeau est «prêt à poursuivre le travail»

Pfizer ouvre la voie à la vaccination dès 5 ans
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Être un vainqueur, C’est de savoir choisir son chemin

Chacun de nous essaye de faire des 
recherches dans son environne-
ment personnel, entre lui et lui-

même pour se retrouver et définir son 
chemin.  
Chacun de nous après maintes réflexions 
fait un choix pour atteindre son objectif.
Chacun de nous subit des difficultés et 
des facilités, il rencontrera des bonnes 
et des mauvaises surprises, il connaîtra 
aussi le succès et la défaite.
L’essentiel c’est que la concentration 
doit être fréquente, plus-tôt à tout 
moment pour ne pas perdre la raison et 
ne pas perdre le Nord, afin de réperto-
rier son chemin.
Se battre que par soi et pour soi, ce n’est 
pas de l’orgueil, mais c’est pour accom-
plir sa mission afin de faire face aux obs-
tacles qui peut rencontrer sur le chemin 
de la réussite.
De temps à autre, quant la fainéantise 
prenne place dans l’esprit, il faut se 
pénaliser pour re-dynamiser le système 
nerveux et reprendre soins de soi afin 
de se convaincre pour continuer sur la 

bonne voie.
Chaque personne trace une voie pour sa 
vie active en harmonie avec sa vie amou-
reuse afin que l’équilibre reste le facteur 
commun entre les deux qualités de vie, 
puisque moins des soucis nous rencon-
trons dans notre vie active et plus notre 
amour réussi, ainsi va de soi et vice 
versa.
Nous planifions pour la réussite, nous 
déployons nos expériences et notre 
savoir, mais hélas, il reste un facteur que 
nous utilisons souvent d’une manière 
spontanée, c’est la confiance que nous 
accordons aux personnes qui nous offrent 
à tord ou à raison des opportunités qui 
peuvent être trompeuses ou réelles, car 
nous leurs accordons cette confiance et 
en même temps le bénéfice de doute.
Nous ne pouvons pas choisir nos adver-
saires, par contre, ils s’imposent pour 
essayer de nous démolir, soit par jalou-
sie provenant d’un complexe d’infério-
rité soit par faiblesse de personnalité ou 
par envie, par contre nous aussi nous 
pouvons faire la concurrence aux autres, 

mais, par loyauté et par conviction afin 
de promouvoir le meilleur, notre erreur, 
c’est que nous conseillons les autres, 
mais hélas, nous sommes les premiers 
qui tombent dans le piège.
Des fois, nous utilisons le côté feeling 
selon notre savoir, nous choisissons le 
moment et l’endroit, le comment et le 
pourquoi, avec qui et pour quelle raison, 
ce sont vos tripes qui sont à l’intérieur 
de vous qui vous conduisent à faire ce 
choix, ce n’est pas toujours la gloire, 
mais aussi la surprise.
En ce moment il faut se battre avec 
une noblesse, une détermination, une 
volonté dans le but de réussir.
Chacun de nous porte son fardeau pour 
aller en avant, en quittant le royaume 
des ombres et des obscurités, choisir le 
but, prendre une décision avec les dons 
que nous avons reçue, souvenons-nous 
que nous avons tout l’espoir du monde 
pour arrivée, faites-le, avec conviction 
et dites celui qui ne risque rien n’a rien, 
enfin dire, répéter et redire : JE VEUX 
GAGNER, JE VEUX REUSSIRE

Salah ACHKAR 



  

  أجلت السلطات نحو 5 آالف شخص من قرى في 
الكناري مع تدفق حمم من بركان  بالما في  جزيرة ال 
ثائر، فيما يحذر الخبراء من أن ثوران البركان قد يستمر 

لمدة شهرين.
البلدية سيرخيو رودريجيث لمحطة »تي. وقال رئيس 
في.إي« اإلذاعية، صباح االثنين، إن انفجار الحمم 
الرتفاع وصل إلى 15 مترا ابتلع في طريقه حتى اآلن 

20 منزال في قرية »إل باسو« وقطاعات من الطرق.
وأضاف أن الحمم تنتشر اآلن صوب قرية مجاورة بما 

يهدد مئات المنازل، وقال: »نراقب مسار الحمم«.
وثار البركان بعد ظهيرة األحد وأطلق الحمم والصهارة 
لمئات األمتار في الهواء وتدفقت نحو المحيط األطلسي 
على منطقة قليلة السكان في ال بالما وهي الجزيرة الواقعة 

على الطرف الشمالي الغربي من أرخبيل الكناري.
البريطانية أن ثوران  وذكرت صحيفة »ديلي ميل« 

البركان جاء بعد أن هزت مجموعة من الزالزل 
الجزيرة، مشيرة إلى أنه خالل األيام الثمانية الماضية، 

تم رصد حوالي 25000 زلزال في ال بالما وما حولها.

وأوضحت أن هذه هي المرة األولى منذ 50 عاما التي 
البركان، مبرزة أن آخر مرة كانت في عام  فيها  يثور 

1971، عندما أطلق الحمم البركانية لمدة ثالثة أسابيع.
القومي  البراكين خوان مارتن، من المجلس  وقال عالم 
التابع للحكومة، لصحيفة »إل موندو« إن  للبحوث 
لمدة أسبوعين على األقل -  الحالي قد يستمر  الثوران 

وربما يصل إلى شهرين.
أنخيل  الكناري  المحلي لجزر  الرئيس  من جهته، ذكر 
بيكتور توريس صباح االثنين، أنه ال يتوقع الحاجة 

لمزيد من عمليات اإلجالء.
وتابع قائال »الحمم تتجه صوب الساحل وستكون 

األضرار مادية«.
ولم ترد حتى اآلن أنباء عن وقوع قتلى أو مصابين.

ووصل رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إلى ال بالما 
مساء األحد، إلجراء محادثات مع حكومة الجزر بشأن 

إجراءات التعامل مع ثورة البركان.
الموارد وكل  وقال، في تصريح صحفي: »لدينا كل 

القوات ويمكن للمواطنين أن يطمئنوا«.

  تقرع أجراس الكنائس في مدينة الموصل العراقية القديمة من جديد 
بعد نحو 7 سنوات على صمتها و4 سنوات على تحريرها من قبضة 

تنظيم داعش اإلرهابي.
وأظهرت صور نشرتها مواقع إعالمية قريبة من الكنيسة الكاثوليكية 
الساحل  التي تقع عند  فناء كنيسة مار توما  العراق، تجمع عند  في 
األيمن من الموصل القديمة وهم يحتفلون بقرع الجرس وسط زغاريد 

وفرح غمر وجوه الحاضرين.
وذكر موقع »قديسين كاثوليك«، في تعليق عبر صفحته في مواقع 
7 سنوات عادت أجراس  لمدة  أنه »بعد توقف  التواصل االجتماعي 
الكاثوليك تقرع من جديد لتسمع صوتها  كنيسة مار توما للسريان 

للعصابات التي عاثت في الموصل فسادا ودمرت كل شيء جميل«.
وتابع الموقع الكاثوليكي، »شكراً من القلب لألب بيوس عفاص الذي 

يشرف على إعمار الكنيسة وأول من قرع هذا الناقوس«.
ويبلغ وزن الناقوس نحو 285 كيلوجراما، وقد صنع في لبنان، وقام 

فريق من الحدادين الموصليين بنصبه عند برج الكنيسة.
وكان العمل بدأ على تنصيب جرس الكنيسة قبل بضعة شهور بحسب 

صور التقطت لمراحل تدشينه وانتهاًء بأعمال تعليقه في أعلى البرج.
وتعرضت دور عبادة الطائفة المسيحية وآثارهم الدينية في الموصل 
لتدمير شبه تام على يد عناصر داعش اإلرهابية عقب استباحة المدينة 

في يونيو/حزيران 2014، واتخاذها عاصمة لخالفتهم المزعومة.
للطائفة  تابعة  وكنيسة مار توما هي واحدة من مجموع دور دينية 
اليونسيف  بالتعاون مع  المسيحية كانت فرنسا تكفلت بإعادة إعمارها 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

  اكتشف علماء اآلثار فى 
تركيا تمثاالً رخاميًا لإلمبراطور 
الرومانى الشهير بوبليوس إيليوس 
ترايانوس هادريانوس الشهير 
بهادريان يعتقد أن عمره يعود إلى 

نحو 1900 عام.
وتم العثور على القطعة األثرية 
أثناء عمليات التنقيب فى مبنى 
البرلمان فى موقع مدينة أالباندا 
القديمة، فى مقاطعة أيدين غرب 

تركيا.
ويعتقد الخبراء أن التمثال تم 
إحضاره إلى أالباندا في عام 120 
بعد الميالد تكريماً لزيارة بوبليوس 
إيليوس ترايانوس هادريانوس 
أوغسطس ، الذي كان يُعرف أيًضا 

باسم هادريان.
وحتى اآلن، تم العثور على ستة 
أجزاء من التمثال - بما في ذلك 
أجزاء من رأسه وجسمه - ويعتقد 
أن الشكل السليم كان يبلغ ارتفاعه 

أكثر من ثمانية أقدام.
ويواصل علماء اآلثار محاوالت 

العثور على األجزاء األخرى من 
التمثال ، والتي سيتم عرضها في 

النهاية في متحف أيدين لآلثار.
ويُعتقد أن أالباندا، التي تقع على 
مساحة تبلغ حوالي 1235 فدانًا في 
منطقة تشين حاليا، هي واحدة من 
أكبر المدن القديمة في األناضول ، 
وهي شبه جزيرة كبيرة في غرب 

آسيا تشكل غالبية تركيا الحديثة.
اإلمبراطور  عهد  وفي 
الرومانى هادريان، بين 
117 و138 بعد الميالد 
، كانت األناضول تحت 
السيطرة الرومانية ويُعتقد 
زارها  اإلمبراطور  أن 

كثيًرا.
وقال أوموت تونجر رئيس 
قطاع الثقافة والسياحة في 
مقاطعة أيدين ، لصحيفة 
نيوز«:  ديلي  »حريت 
»نعتقد أن هناك نقش شرف 
التمثال ، والذي  بجوار هذا 
نعتقد أنه تم إنشاؤه احتفاال 

بوصول هادريان«.
وبدأ علي يالتشين عالم اآلثار 
أرضروم  تافوكجو  بجامعة 
في  التنقيب  أعمال  أتاتورك 
المنطقة في عام 2015 قبل 
التوصل إلى االكتشاف الحالى 
الذى يعد من أبرز االكتشافات 

خالل السنوات األخيرة.

األميران  سينضم    
البريطانيان تشارلز ونجله 
القطاع  لعاملين في  ويليام 
الصحي وأفراد من القوات 
المسلحة لحضور العرض 
للجزء الجديد  األول عالمياً 
من سلسلة أفالم جيمس بوند 

الشهيرة األسبوع المقبل.
وتأجل عرض فيلم »نو تايم 
تو داي« أو »ال وقت للموت« 
جائحة  بسبب  مرات  عدة 

كورونا.
وسيتقدم الحضور من نجوم 
الذي  الفيلم بطله دانيال كريج 
يجسد دور العميل السري 007 
للمرة الخامسة واألخيرة في 
الممثلين  باقي  الفيلم ومعه  هذا 
الذين شاركوه العمل ومنهم 

رامي مالك وليا سيدو والشنا لينش وبن ويشو وناعومي 
هاريس على السجادة الحمراء في قاعة رويال ألبرت في 

لندن في 28 سبتمبر/أيلول.
وذكر مكتب كالرنس هاوس، مقر إقامة األمير تشارلز، 
إنه واألمير ويليام سيصطحبان زوجتيهما كاميال وكيت 

للعرض األول.

إنتاج  الفيلم، وهو من  الموعد األصلي إلصدار  وكان 
أبريل/ بيكتشرز، هو  إم ويونيفرسال  إم. جي.  وتوزيع 
أن أجبرت  بعد  تأجل عدة مرات  لكنه   2020 نيسان 
العالم  السينمائي حول  العرض  جائحة كوفيد19- دور 

على إغالق أبوابها أو فرض قيود على عدد الجمهور.
أكثر سالسل األفالم  أفالم جيمس بوند من  وسلسلة 
للربح في العالم، إذ بلغت إيرادات فيلم )سبكتر(  تحقيقاً 

 ،2015 إنتاج عام  880 مليون دوالر وهو من 
مليار دوالر وهو من  إيرادات )سكايفول(  وتجاوزت 

إنتاج 2012.
القطاع الصحي لحضور  وتمت دعوة عاملين في 

العرض األول تكريماً لعملهم الشاق خالل الجائحة.
السينمائي حول  العرض  الفيلم في دور  وسيبدأ عرض 

العالم في وقت الحق من األسبوع المقبل.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
  مسألة قطع أموال المساعدات العسكرية األمريكية أصبحت لعبة 
سخيفة ال طائل منها إال أنها تجعلنا نتعجب ثم نضحك ألن واضح 

جدا أن األستقرار في مصر يضايق أمريكا ويستفزها!!

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 

Mercredi 22 septembre 2021 األربعاء 22 سبتمبر

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

 آخر عمود

فريــد زمكحـل

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

الدعوة  الكثير منا أيضا  ربما قرأ     
الزراعي سواء كان  النشاط  الى زيادة 
أو  المثمرة  أم زراعة األشجار  الغذائي 
الحراجية من اجل حماية البيئة وخفض 
درجات الحرارة. وتشير دراسات 
دولية ومنظمات عالمية الى أن تصاعد 
الحرارة سيبقى مستمرا حول  درجات 
بأنه بات يهدد سالمة  العالم. وتضيف 
اإلنسان والحيوان والكائنات عامة 
واألمن الغذائي، وخاصة في الدول 
... والكثير  الحارة  المناطق  الفقيرة في 
من بالدنا العربية يقع ضمن هذه 
المناطق ومهدد بشح المياه إضافة لذلك.  
وربما قرأنا جمٌل مفادها أن ازرع أينما 
استطعت وكيفما استطعت! وهي دعوة 
باتت تتردد كثيرا. ولعلنا قرأنا أكثر 
من مرة أيضا الدعوة الى ان ننظف 
بذور الخضار والفاكهة التي نأكلها وان 
نضعها في كيس نصحبه معنا ونرمي 
هذه البذور في التربة بعيدا عن طرفي 

الطريق.. 
ولعلها تنبت شجرة تغذي اإلنسان 
والحيوان وتفيد في أزمة االحتباس 
الحراري الذي تزيد من حدته الحرائق 
الجائر لألشجار والذي بدوره  والقطع 
يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة 

وصعوبة تنقية الهواء. 
ويبدو ان طريقة البذور هذه كانت 
ناجحة في الكثير من البلدان الغنية 
الفردية  والفقيرة.. وطبعا هذه الجهود 
مهمة وأساسية ولكنها تبقى غير منظمة 
الحكومية  البرامج  تغني عن  وال 
الكبيرة المخططة والمنظمة  والدولية 

للتشجير وزيادة الغطاء األخضر. 
تقارير دولية وتقديرات لخبراء  وتشير 
انه وبالرغم من كل  الى  المتحدة  األمم 
باتخاذ خطوات جادة،  الدولية  الوعود 
يتجه العالم نحو ارتفاع درجات الحرارة 

إلى مستويات خطيرة.

وتقول بان خبراء المنظمة الدولية 
درسوا الخطط المتعلقة بالمناخ لمئة 
العالم يسير في  إلى أن  دولة وتوصلوا 

االتجاه الخطأ.
وأكد العلماء مؤخرا أنه من أجل تجنب 
أسوأ التأثيرات للجو الحار فإنه يتوجب 
 45 الكربوني بنسبة  تقليص االنبعاث 

في المئة بحلول عام 2030.
في المقابل، تشير التحليالت إلى 
بنسبة  يرتفع  االنبعاث سوف  أن 
الفترة المشار  المئة خالل  16 في 
إلى ارتفاع في  إليها، مما قد يؤدي 
2.7 درجة  بنحو  يزيد  الحرارة  درجة 
الحرارة ما قبل  مئوية عن درجات 
بكثير  يتجاوز  الصناعية، وهو  الثورة 
المجتمع  حددها  التي  المستويات 

الدولي.
ومن ناحية أخرى أشارت دراسة 
ان  الى  ال بي بي سي  أجرتها  بحثية 
الحرارة  ارتفاع درجات  :«من شأن 
إلى هذه المعدالت أن يكون قاتالً للبشر 
والطبيعة عموماً، كما سيسبب مشاكل 
توليد  للمباني والطرق وأنظمة  جّمة 

الطاقة وتوزيعها.
المناطق التي تشهد درجات حرارة 
تتجاوز 50 م تقع في الغالب في 
الشرق األوسط والخليج. ولكن، وبعد 
تسجيل درجات بلغت 48.8 م في 
إيطاليا و49.6 م في كندا في صيف 
2021، يحذّر علماء من أن األيام التي 
50 م أو  تصل فيها درجات الحرارة 
أعلى ستقع في مناطق أخرى ما لم 
الناتجة  تنخفض االنبعاثات الكربونية 

عن استخدام الوقود األحفوري.«
»ازرع وال تقطع« جملة تعلمناها ونحن 
صغار ولكنها اليوم أصبحت أساس 
جوهري وضروري لحياتنا مثلما كانت 
في السابق .. ال بل وأكثر !! أنها قضية 

حياة أو موت لألجيال الالحقة!

مخاطر وبيئة.. 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

العاملة بمعبد تل  المصرية،  البعثة األثرية  اكتشفت    
الشيخ، بعض األدوات  الفراعين “بوتو” بمحافظة كفر 
المستخدمة في الطقوس الدينية بالمعبد، وذلك ضمن خطة 

الحفائر األثرية التي يقوم بها المجلس األعلى لآلثار.
العام  األمين  الدكتور مصطفى وزيري  بذلك  صرح 
الكشف  هذا  أن  إلى  لآلثار، مشيرا  األعلى  للمجلس 
األدوات  تضم  نظرا ألنها  الهامة  االكتشافات  من  يُعد 
بأداء شعائر وطقوس  القيام  في  فعليا  استخدمت  التي 
للمعبودة حتحور، ويرجح  الدينية  اليومية  الخدمة 
الكتل  من  أسفل مجموعة  بشكل سريع  تم وضعها  أنه 
تبة من  أعلى  منتظم  المرصوصة بشكل  الحجرية 
الفراعين  بتل  واجيت  االلهة  معبد  في جنوب  الرمل 

)بوتو(.
اآلثار  قطاع  رئيس  أيمن عشماوي  الدكتور  وأضاف 
الكشف يضم جزء من عمود  أن هذا  المصرية، 
المعبودة حتحور،  الجيري على هيئة  الحجر  من 
الفيانس احدهما  المباخر المصنوعة من  ومجموعة من 
برأس المعبود حورس، ومجموعة من الصالصل التي 
للمعبودة  الدينية واالحتفالية  الطقوس  في  استخدمت 
والمعبود  تاورت  للمعبودة  وتماثيل صغيرة  حتحور، 
قرابين  للوالدة، وحامل  جحوتي، وكرسي صغيرة 
الخالص،  الذهب  اوجات من  الحجم، وعين  كبير 
القطع  بعض  تذهيب  في  استخدمت  ذهبية  قشور  وبقايا 

اآلخرى .
اكتشفت مجموعة رائعة  قد  البعثة  أن  إلى  وأشار 
تحملن  لسيدات  العاج  المصورة على  المناظر  من 
بما  الدلتا  اليومية ألفراس  الحياة  القرابين، ومناظر 
من  كبير  نباتات وطيور وحيوانات، وعتب  من  فيها 
بالنقش  الجيري عليه نصوص هيروغليفية  الحجر 
يؤدي طقوس  لملك  ملكية  لوحة  الغائر، وجزء من 
دينية بمعبد بوتو، وبعض القطع مسجل عليها نصوص 
بسماتيك  للملك  الخمسة  واأللقاب  هيروغليفية،  وأسطر 
أحمس   ” و  ايب رع”  الملكين “واح  واسم  األول، 

الثاني” من ملوك األسرة ٢٦.
الشيخ  كفر  آثار  عام  مدير  غنيم  الدكتور حسام  وقال 
مبنى ضخم  أيضا  اكتشفت  البعثة  أن  البعثة،  ورئيس 
بئر  يمثل  الداخل  المصقول من  الجيري  الحجر  من 
تم  كما  اليومية،  الطقوس  في  المستخدم  المقدس  للماء 
من  بطلمي  للتل من حمام  العليا  الطبقات  الكشف عن 
ويتكون من صالة  بالط،  عليه طبقة  األحمر  الطوب 
والحمام  المياة،  لتسخين  للمياة ومكان  بانيو وحوض 
من حيث  مستوى  أعلى  مائية على  لدورة  يخضع  كله 

تزويدة بالمياة او صرفها خارجه .

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

أنهار من الحمم تتدفق من بركان 
�ثائر في إسبانيا

 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 

 البعثة الأ�رية المصرية تكتشف بعض أدوات الطقوس 
الدينية بمعبد تل الفراعين بكفر الشيخ

اكتشاف تمثال رخامى للامبراطور الرومانى هادريان فى تركيا

وعىل ُحبِّك بالله اْسَتعنت

أنا ما َكِذْبُت يف يوٍم َعَليِك يا حبيبتي َما َكَذبْت

وَكِطْفٍل َصغرٍي َتْحِمُلني أْشَواقي إىل ُحْضِنْك أَتيْت

ُقْلُت أهواِك .. ويف ُحْضِن أْحالمي َلَديِك اْرَتَيْت

ُتداِعُبني َعْيَناِك و َوْجَنَتاِك وِشَفاُه ِمْنَها ارَْتَويْت

ُيَصاِحُبني الَخَياُل .. وبُكلِّ ما فيِك يف َخَيايل الَتَقيْت

َفُكْنِت أنِت الَحبيَبة التي لَهَواَها يف القلب أبقيْت

وعناوين كل القصائد .. وكلُّ َحرٍف يف يوٍم َكَتبْت

والفكرة الَوليْدة التي ِمنها لشوق املََعاين استقيْت

وكأيّن ُأَساُق للُجُنوِن ومن َجْمِر اشتياقي إليِك احرتقْت

أَتعاطى للحروِف ولإلبداِع يف الحرِف للحرِف أدمنْت

معنى ِتلو معنى .. وكم من معاٍن ألجِلك رجوْت

أحاوُر حرويف .. وكم من حروٍف ألجِلْك حاورْت

أحاور سطوري .. وكم من سطوٍر ألجلِك شطبْت

ُأناشد غروري .. وكم من سطوٍر يف شهوٍر أضفْت

ليك أعلن هواِك وعىل ُحبِّك يا روحي بالله استعنْت

 

العالمي  العرض  يشهدان  وويليام  تشارلز  الأميران 
بوند« »جيمس  لث  الأول 


