
  ال يمكن لمنصف أن ينكر حجم 
االنجازات التي تمت في مصر 
تنفيذا ألوامر القيادة السياسية 
التي غيَّرت من وجه مصر، وإن 
وعليها  العيوب  بعض  شابها 
بعض المالحظات، إال أنها بداية 
طيبة للجمهورية الجديدة بقيادة 
السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس 
خاصة إنها تتجه نحو التطوير 
لمواجهة  والالزم  الضروري 
في  الكبيرة  السكَّنية  الزيادة 
رغم  الحياة،  مناحي  غالبية 
اآلداء السيئ والفاشل لحكومة 
الدكتور مصطفى مدبولي لقمع 
الغالء والسيطرة على االرتفاع 
الجنوني لألسعار الذي بات يثقل 
كاهل المواطن وزاد من همومه 

المعيشية إلى حٍد كبير.
وأعتقد بأنه قد حان الوقت لقيام 
تغيير  بإجراء  الرئيس  فخامة 
أعضاؤه  يتفهم   وزاري جديد 
مشاكل المواطن المصري البسيط 
كأولوية من  للعمل على حلها 
أولويات التكليف الوزاري الذي 
يتطلب العمل على محاربة الفساد 

والسيطرة على ارتفاع األسعار!
يتدخل  أن  الرئيس  على  نعم 
والرسمية  الشخصية  بصفته 
الشعب  من  منتخب  كوكيل 
على  والحفاظ  حقوقه  لصيانة 
مكتسباته الوطنية والشرعية من 
عيش وحرية وكرامة إنسانية 
الشعار  هذا  تنفيذ  يتطلبه  وما 
من  ليتحول  كبيرة  جهود  من 

شعار إلى عمل مضني وحقيقة 
ملموسة يُشيد بها الجميع، وأنا 
أثق بقدرات الرئيس وبطموحاته 
الكبيرة التي حان وقت االهتمام 
بها واإللتفات لها بعناية فائقة 
بعد إقالة حكومة مدبولي الذي 
يُجمل وجهها ويقوم بمهامها نيابة 
عنها سالح المهندسين المدني 
بالقوات المسلحة المصرية في 
تنفيذ كبريات المشاريع المدنية 

في المدن والمحافظات.
نعم حان الوقت لإلطاحة بهذه 
الحكومة الفاسدة والفاشلة بكل 
المقاييس التي أباحت وساعدت 
على انتشار الفساد وتقزيم دور 
القضاء المصري للحد الذي بات 
للجميع ويُهدد  ملحوظاً ومكشوفاً 
األمن القومي للدولة المصرية 
وجميع سبل االستقرار واإلزدهار.

نعم حان الوقت إليجاد وخلق ِصيغ 
جديدة لجذب استثمارات رؤوس 
األموال للحد من البطالة ورفع 
المستوى المعيشي للفرد والدخل 
العام للمواطن المصري الكادح 
والصابر على ما يُعانيه ثقة منه 

باهلل تعالى وبقيادته السياسية.
نعم حان الوقت لإلطاحة بهذه 
الحكومة المشجعة على الفتن 
على  أعضاؤها  يتربح  والذي 
حساب مصر والغالبية العظمى 
من الكادحين من أبناء الشعب 
المصري العظيم على اختالف 

مجاالتهم ومواقعهم.
وهللا ولي التوفيق
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زمكحل  فـريد   

بدون رتوش

fzemokhol@gmail.com

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

المشهد المصري بعيون وطنية!!

year

5 سياسـة

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3334

فرص استثمار صلبة ١٠٠٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

الرئيس األميركي جو  يلتقي    
روما،  في  الجمعة  اليوم  بايدن، 
في  للمشاركة  ليال  وصل  حيث 
البابا  العشرين،  مجموعة  قمة 
الفرنسي  نظيره  ثم  فرنسيس، 
إيمانويل ماكرون قبل أن يتوجه 
إلى غالسكو لحضور قمة األمم 

المتحدة للمناخ »كوب26«.
وحطت طائرة الرئيس األميركي في 
العاصمة اإليطالية حوالى الساعة 

02,25 )00,25 ت غ(.
وقبل أن يستقل الطائرة الرئاسية )اير 
فروس وان(، قدم بايدن في واشنطن 
آالف  تتضمن  »تاريخية«  خطة 
المليارات من الدوالرات كنفقات 
للبنى التحتية واالنتقال في مجال 

الطاقة والمساعدات االجتماعية.
في  يأمل  كان  الذي  الرئيس  لكن 
الوصول إلى روما بعد تصويت 
نهائي في الكونغرس، لم يحقق ذلك 
على الرغم من أسابيع من المناقشات 
والتنازالت التي ال تنتهي. والسبب 

هو خالفات داخل معسكره الديمقراطي.
وبعد اجتماع مجموعة العشرين في روما الذي 
يعقد حضوريا للمرة األولى منذ تفشي وباء كوفيد-

19، سيتوجه إلى غالسكو لحضور مؤتمر األمم 
المتحدة للمناخ »كوب26«، مقدما نفسه على أنه 
المتحدث باسم الديموقراطيات في مواجهة األنظمة 

االستبدادية على رأسها الصين.
إال أن بايدن ثاني رئيس كاثوليكي للواليات المتحدة 
بعد جون فيتزجيرالد كينيدي، سيبدأ رحلته بلقاء 
ودي مع البابا فرنسيس ظهرا بالتوقيت المحلي 
)10,00 ت غ( في الفاتيكان، سيكون الرابع في 

في حياته، لكنه األول كرئيس.
يتحدث  القداس، وغالبا ما  بايدن  يفوت جو  وال 
اإليمان في مواجهة  تكمن في  التي  الراحة  عن 
سيناقش  رسمياً،  العائلية.  المصائب  من  سلسلة 

الرئيس والبابا اهتماماتهما المشتركة: الفقر وتغير 
المناخ والوباء.

ومن المقرر بعد ذلك أن يلتقي جو بايدن في الساعة 
15,15 )13,15 ت غ( رئيس الحكومة اإليطالية 

ماريو دراغي.
ويثير الرئيس السابق للبنك المركزي األوروبي 
الذي يستضيف قمة العشرين السبت واألحد، اهتماما 
بمشاريعه  وغيرها  المتحدة  الواليات  في  كبيرا 

اإلصالحية السريعة.
وأكد جيك سوليفان مستشار األمن القومي لجو 
أن  روما  إلى  المتجهة  الطائرة  متن  على  بايدن 
المناخ،  بشأن  القيادة  موقع  إلى  عادت  »أميركا 
بطريقة ستلقى ترحيباً واسعاً« من قبل المجتمع 
غارق  أنه  رأوا  الدوليين  شركاءه  لكن  الدولي. 
في اإلجراءات البرلمانية وأنه أجبر على تقليص 
مشاريعه. كما الحظوا تراجع الثقة به بينما ما زال 

دونالد ترامب يحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين 
الجمهوريين.

لذلك يريد الرئيس األميركي إنعاش العالقات مع 
حلفائه، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الذي سيستقبله عند الساعة 16,15 )14,15 
ت غ( في فيال بونابرت، السفارة الفرنسية لدى 

الكرسي الرسولي.
وأكد جيك سوليفان »سيكون اجتماعاً بنّاًء وجوهرياً 
إلى حد كبير« ويفترض أن يفضي إلى بيان. وأضاف 
مع  تجمعنا  التي  القضايا  من  الكثير  »هناك  أن 
فرنسا تنطوي على قيم مشتركة ومصالح مشتركة 

ورؤى مشتركة«.
ويريد الرئيسان تكريس المصالحة بينهما وجهاً 
لوجه، بعد أزمة دبلوماسية خطيرة جدا في سبتمبر 
نسفته  لشراء غواصات  أستراليا  مع  عقد  بشأن 

الواليات المتحدة خالفاً لمصلحة فرنسا.

 براءة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومجلسه 
الموّقر بحكم المحكمة اإلدارية العليا من جميع التهم المنسوبة إليه، 
صفعة على وجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الشباب 
والرياضة في هذه الحكومة الفاسدة أشرف صبحي، وكما قيل وُيقال 

دائما »دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة«!

 فريد زمكحل

  تحقق األزياء المرتبطة بمسلسل »سكويد جايم« 
رواجاً كبيراً هذا العام لمناسبة احتفاالت هالوين، غير 
أن مدارس في والية نيويورك األميركية قررت منعها 
معتبرة أن اإلنتاج الكوري الجنوبي الذي حصد جماهيرية 
كاسحة عبر »نتفليكس« يحمل مدلوالت شديدة العنف 

ال تناسب األطفال.
وفي الواليات المتحدة، يُسمح لألطفال بالمجيء إلى 
المدرسة بمالبس تنكرية عشية يوم هالوين الذي يصادف 
هذا العام األحد المقبل. لكن في منطقة فاييتفيل-مانليوس 
في شمال والية نيويورك والتي تتبع لها ست مدارس 
بينها ثالث للمرحلة االبتدائية، يُمنع التالمذة من ارتداء 
)لعبة  جايم«  »سكويد  مسلسل  من  مستوحاة  أزياء 

الحبار( الجمعة »بسبب الرسائل العنيفة 
التي يمكن أن توحي بها«، وفق ما أكد 
مدير المدرسة كريج تايس في تصريح 
وزعه على وسائل إعالمية بينها وكالة 

فرانس برس.
ويصّور المسلسل الذي استحال ظاهرة 
عالمية، شخصيات متأتية من فئات مهمشة 

في كوريا الجنوبية يشاركون في ألعاب تقليدية لألطفال 
بهدف الفوز بمبلغ مالي ضخم، غير أن الخاسرين 
في األلعاب يُقتلون تدريجياً مع التقدم في المراحل، 

في مشاهد عنيفة للغاية.
وفي المسلسل، يرتدي جميع الالعبين مالبس رياضية 

خضراء أشبه بأزياء السجناء، فيما يرتدي حراسهم 
ويضعون مالبس  الفوشيا  باللون  سترة  وجالدوهم 
سوداء تظهر عليها مثلث أو دائرة أو مربع تبعا للرتبة.
وكلّها اكسسوارات قد تلهم الراغبين بالتنكر خالل 
هالوين، وقد بيع منها كميات كبيرة في األيام األخيرة 

داخل متجر في مانهاتن بنيويورك زارته.

نائب لبناني يطالب جورج قرداحي 
بالاستقالة ويـهدده إن لم يفعل

وسيا صور الأقمار  عون يطلب من ر
الصناعية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت

الجيش التركي قصف بالمدفعية 
منطقتين سكنيتين شمال 

محافظة حلب
مدارس تمنع زي »سكويد جايم«!

خلال مؤتمر صفحي مع ميركل.. 
وبي أكثر صرامة مع تركيا رئيس الوزراء اليوناني يدعو لنهج أور

  طالب النائب فيصل الصايغ عضو 
باستقالة  الديمقراطي،  اللقاء  ة  كتل
اإلعالم  وزير  قرداحي  ج  جور
تصريحاته  خلفية  على  بناني  الل

األخيرة.
وحسب ما كتبه الصايغ عبر حسابه 
االجتماعي  التواصل  موقع  في 
ويتر«، فقد هدد قرداحي بطرح  »ت
لم  النواب إن  فيه داخل مجلس  ثقة  ال

يبادر هو باالستقالة.
الثقة  إمكانية طرح  ال: »سندرس  وق
بوزير االعالم  جورج قرداحي  في 

مجلس النواب إن لم َيستِقل«.
وبرر عضو اللقاء الديمقراطي اللبناني 
موقفه من تصريحات قرداحي بقوله: 
»الوزير في كل دول العالم شخصيٌة 
عامة يجب أن يحتفظ برأيه الشخصي 
لنفسه، ألّن كل ما يصّرح به ينعكس 

على دولته وأبنائها«.
قرداحي  فعله  ما  الصايغ  واعتبر 
لبنان«،  إنها »هوية  مسيئا لما قال 
مؤكدا إضراره بمصالح اللبنانيين بعد 

تلك التصريحات.
أساء  المنطلق  هذا  »من  ال:  وق
لبنان وأضّر  قرداحي لموقع وهوية 
اللبنانيين وأخّل بمسؤوليته  بمصالح 

الوظيفية«.
الذي  إلى أن جورج قرداحي  يشار 
تولى وزارة اإلعالم اللبنانية، كان قد 
صرح قبيل توليه الوزارة بأن جماعة 
تدافع  اليمنية »الحوثيين«  أنصار هللا 
عن نفسها، معتبرا التحالف السعودي 
بمقاومة  هي  تقوم  اعتداء  ها  ضد

مشروعة له.
وقد أثارت تصريحات الوزير اللبناني 
التي تم الكشف عنها منتصف األسبوع 
الحالي ردود فعل خليجية غاضبة، 
حيث تم استدعاء السفراء اللبنانيين في 
عدة دول خليجية وإبالغهم اعتراض 
تلك الدول على هذه التصريحات، فيما 
خرج الرئيس اللبناني ميشال عون 
ليؤكد أن تصريحات قرداحي ال تمثل 
الدولة اللبنانية، وأنها صدرت عنه قبل 

توليه الوزارة.

تغريدة  اللبنانية في  الرئاسة  قالت    
الرئيس  إن  الجمعة  اليوم  تويتر  على 
ميشال عون طلب من السفير الروسي 
الحصول على  ألكسندر روداكوف 
تعود  التي  الصناعية  صور األقمار 
ليوم الرابع من أغسطس 2020 عندما 

هز انفجار هائل مرفأ بيروت.
أكثر من  االنفجار عن مقتل  وأسفر 
وتدمير  215 شخصا وإصابة اآلالف 

مساحات كبيرة من العاصمة بيروت.
لإلعالم  الوطنية  الوكالة  وذكرت 
مالبسات  في  التحقيقات  قاضي  أن 
في  طلب  بيطار  طارق  االنفجار 
األقمار  بلدان صور  مايو من عدة 
تلك  أسماء  تذكر  لم  لكنها  الصناعية، 

البلدان.
ومنهم  السياسيين،  كبار  واشتكى 
االستجابة  عدم  من  مرارا  عون، 
األقمار  الحصول على صور  لطلبات 

الصناعية الخاصة بيوم االنفجار.
السابق حسان  الحكومة  وطلب رئيس 
دياب هذه الصور من فرنسا وإيطاليا، 

لكنه قال إنه لم يحصل عليها.
المرفأ،  انفجار  التحقيق في  وواجه 
أحد أكبر االنفجارات غير النووية في 
العالم، عثرات في ظل حملة شعواء 

على بيطار ومعارضة فصائل قوية.
بالغضب  اللبنانيين  الكثير من  ويشعر 
على  عام  من  أكثر  مرور  بسبب 
االنفجار دون محاسبة أي مسؤول 
البالد  تشهدها  أسوأ كارثة  كبير على 
في أوقات السلم مع انزالقها نحو أزمة 

سياسية واقتصادية.
وطالب مانحون أجانب بإجراء تحقيق 
الذي  االنفجار  بالشفافية بشأن  يتسم 
نترات  من  ضخمة  كمية  عن  نتج 
األمونيوم كانت مخزنة دون مراعاة 

إجراءات السالمة في المرفأ.

الجيش  بأن  إعالم  وسائل  أفادت    
التركي قصف بالمدفعية، أمس الخميس، 

منطقتين سكنيتين بريف حلب الشمالي.
الكردية  األنباء  وكالة  وقالت 
التركي  الجيش  إن   ،”ANHA“
والمسلحين الموالين له أطلقوا قذائف 
دقنة”  “عين  قرى  على  وصواريخ 
الخميس، وانفجرت  و”البيلونية”، مساء 

عشرات القذائف في هذه المناطق.
ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر في 
الخميس، أن  السورية، أمس  المعارضة 

تركيا تستعد إلجراء عمليتين عسكريتين 
في شمال سوريا.

ويشهد الشمال السوري تصعيدا أمنيا في 
الفترة األخيرة، بالتزامن مع تصريحات 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي 
هدد فيها بشن عملية عسكرية شمال سوريا.
الجيش  تعرض  بعد  أردوغان  وقال 
التركي إلى هجوم أسفر عن مقتل جندي 
بداية الشهر الجاري إن بالده “ستقوم 
تلميح لشن عمل عسكري  بالالزم”، في 

في مناطق شمالي سوريا.

  دعا رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، 
اليوم الجمعة، االتحاد األوروبي التخاذ نهج “أكثر 

صرامة” مع تركيا.
مشترك  صحفي  مؤتمر  خالل  ميتسوتاكيس  وقال 
مع المستشارة األلمانية، أنجيال ميركل، في أثينا إنه 
التي يمارسها الغرب مع  يبدو أن سياسة االعتدال 
تركيا تشجعها على السلوك التعسفي، وفق صحيفة 

“إيكاثميرني” اليونانية.
كما شدد على أن “األوان آن لترجمة المبادئ األوروبية 

إلى سلوك أوروبي”.
كذلك أضاف أن اليونان ترغب في “عالقات جيدة” 
مع جيرانها على أساس القانون الدولي، لكنه أكد قائاًل 

“لن نتسامح مع أي تهديدات لحقوقنا”.
يشار إلى أن رئيس الوزراء اليوناني كان دعا تركيا، 
الثالثاء، إلى التخلي عن “عنجهيتها” واالنخراط في 

محادثات حول النزاع البحري القائم بين البلدين.
وقال “لقد رسمنا خطنا بوضوح تام” بعد توقيع اتفاقيات 

دفاعية مع الواليات المتحدة وفرنسا في وقت سابق من 
أكتوبر الحالي.

يذكر أن التوتر تصاعد العام الماضي بعدما أرسلت 

تركيا سفينة استكشاف لموارد الغاز وأسطواًل صغيراً 
للتنقيب عن الموارد في مياه تعتبرها اليونان خاضعة 

لسيادتها بموجب اتفاقيات مبرمة.

وماــكرون  الباــبا  يلتـقي  باــيدن 
وماــ ر فـي  العشــرين  مجمـوعة  قمـة  اجتماــع  قبــل 

حكمـة العـدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

كلنا بنا عيوب 
فال تحاول أن ترتدي قناع المثالية والكمال 

فدائما ستجده أكبر من مقاس وجهك
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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



  انتقد الرئيس األمريكي جو بايدن بشدة 
خالل قمة دول رابطة دول جنوب شرق آسيا 
افتراضيا،  األربعاء  التي عقدت  )آسيان( 
بمشاركة رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، 
“اإلجراءات القسرية واالستباقية” التي تقوم 
تايوان، واعتبر  الصين عبر مضيق  بها 
أنها “تهدد السالم واالستقرار اإلقليميين”.
انتقاد موجه  بكين على أحدث  وردت 
من الواليات المتحدة في سياق المواجهة 
المستمرة بين القوتين العالميتين، بالقول إن 
تايوان “ال تملك الحق” في االنضمام إلى 
األمم المتحدة بعدما حضت واشنطن على 
مشاركة أكبر للجزيرة في المنظمة األممية.
قالت الصين األربعاء إن تايوان “ال تملك 
الحق” في االنضمام إلى األمم المتحدة بعدما 
المتحدة على مشاركة  الواليات  حضت 
األممية، ما  المنظمة  للجزيرة في  أكبر 
بعد  أن يتصاعد خاصة  يمكن  توترا  أثار 
الرئيس  التي وجهها  األخيرة  االنتقادات 

األمريكي جو بايدن لبكين.
ووجه بايدن كالما قاسيا إلى الصين خالل قمة 
دول رابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان( 
لقادة دول  قال  إذ  افتراضيا،  التي عقدت 
المنطقة بمن فيهم رئيس الوزراء الصيني 
بقلق عميق  بالده “تشعر  إن  كيكيانغ  لي 
حيال اإلجراءات القسرية واالستباقية التي 
تقوم بها الصين عبر مضيق تايوان”. وتابع 
بايدن في جلسة مغلقة إن مثل هذه األعمال 

اإلقليميين”،  السالم واالستقرار  “تهدد 
لتصريحاته اطلعت عليه  وفق تسجيل 
الفرنسية. وتعد تصريحاته  األنباء  وكالة 
المتحدة  الواليات  انتقاد موجه من  أحدث 
بين  المستمرة  المواجهة  في  الصين  إلى 

العالميتين. القوتين 
من جهة ثانية، وفي بيان بمناسبة مرور 50 
عاما على تصويت الجمعية العامة لألمم 
لبكين وإخراج  مقعد  تقديم  المتحدة على 
الخارجية األمريكي  قال وزير  تايبيه، 
أنتوني بلينكن الثالثاء إنه يأسف الستبعاد 
تايوان بشكل متزايد عن الساحة العالمية. 
وقال بلينكن “نظرا إلى أن المجتمع الدولي 
يواجه عددا غير مسبوق من القضايا المعقدة 
والعالمية، من المهم في مكان ما أن يساعد 
جميع المعنيين في معالجة هذه المشكالت. 
يعيشون  مليون شخص  ذلك 24  ويشمل 

في تايوان”.
أن “مشاركة  األمريكي  المسؤول  وتابع 
المتحدة  األمم  الهادفة في نظام  تايوان 
ليست قضية سياسية بل براغماتية”. مضيفا 
“لهذا السبب، نشجع كل الدول األعضاء 
في األمم المتحدة على االنضمام إلينا في 
دعم مشاركة قوية وهادفة لتايوان في نظام 
األمم المتحدة برمته وفي المجتمع الدولي”.
في المقابل، ردت بكين على بيان بلينكن 
مؤكدة موقفها بأن حكومة تايوان ليس لها 
العالمية.  الدبلوماسية  الساحة  مكان على 

باسم مكتب  الناطق  ما شياوغوانغ  وقال 
شؤون تايوان في بكين خالل إيجاز إعالمي 
“األمم المتحدة منظمة حكومية دولية تتألف 
أن  بسيادة”، مشددا على  تتمتع  من دول 

“تايوان جزء من الصين”.
ولطالما دعت الواليات المتحدة إلى انخراط 
تايوان في نشاطات األمم المتحدة. إال أن 
البيان األخير يضيف إلى تصعيد الخطاب 
الدبلوماسي والمواقف العسكرية بشأن تايوان.

وتسجل الصين بانتظام رقما قياسيا في عدد 
الجزيرة.  الحربي قرب  الطيران  طلعات 
وردا على سؤال األسبوع الماضي حول 
أمريكي  تدخل عسكري  احتمال حصول 
للدفاع عن تايوان في حال تعرضها لهجوم 
قائال “نعم  إيجابا  بايدن  الصين، رد  من 
لدينا التزام في هذا الصدد”. لكن سرعان 
ما تراجع البيت األبيض عن هذه التعليقات 
بعد تحذيرات من الصين، استمرارا لسياسة 
الواليات المتحدة المعتمدة منذ فترة طويلة 
التي  الغموض”  والمسماة “استراتيجية 
بناء  في  تايوان  بموجبها  تساعد واشنطن 
التعهد صراحة  دفاعاتها وتعزيزها دون 

بتقديم مساعدتها في حال حدوث هجوم.
وكانت الواليات المتحدة قد قطعت عالقاتها 
الدبلوماسية مع تايبيه في 1979 لالعتراف 
لكن  للصين.  ببكين ممثال رسميا ووحيدا 
لتايوان  أقوى حليف  تزال  واشنطن ال 
ومزودها األول باألسلحة، ال بل إن اإلدارة 

ببيع  الكونغرس  ملزمة من  األمريكية 
الدفاع  لتمكينها من  أسلحة  الجزيرة 

عن نفسها.
وأكد بلينكن الثالثاء مجددا أن الواليات 
المتحدة ما زالت تعترف ببكين فقط، لكنه 
شدد على المؤهالت الديمقراطية للجزيرة 
التي يسكنها 23 مليون نسمة. وقال ههنا 
للواليات  أساسي  إن “تايوان شريك 
المتحدة وتشكل نجاحا ديمقراطيا. نحن 
من بين العديد من الدول األعضاء في 
األمم المتحدة التي تعتبر تايوان شريكا 
أشار  أساسيا وصديقا موثوقا”. كما 
وزير الخارجية األمريكي إلى استبعاد 
تايوان من االجتماعات المرتبطة بمنظمة 

الصحة  الدولي ومنظمة  المدني  الطيران 
بتايوان  أنه تم اإلشادة  العالمية. الفتا إلى 
لوباء كوفيد-19  “العالمية”  الستجابتها 
تداعياته  نسبيا من  الجزيرة  الذي نجت 
أن  إجراءات مبكرة، وإلى  اتخاذها  بعد 
عشرات الماليين من الركاب يمرون عبر 

المطارات التايوانية كل عام.
تساي  تايوان  رئيسة  بدورها، رحبت 
إنغ-وين بتصريحات بلينكن. وكتبت على 
تويتر “نحن ممتنون لدعم الواليات المتحدة 
لتوسيع المشاركة الدولية لتايوان”. مضيفة 
“نحن على استعداد للعمل مع جميع الشركاء 
ذوي التفكير المماثل للمساهمة بخبرتنا في 

المنظمات واآلليات واألحداث الدولية”.

وأكدت رئيسة تايوان تساي إنغ-وين وجود 
عدد صغير من القوات األمريكية في الجزيرة 
للمساعدة في التدريبات العسكرية مضيفة 
أنه لديها “ملء الثقة” بأن الجيش األمريكي 
سيدافع عن البالد في حال تعرضها لهجوم 
صيني. وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” 
بأنها  تايوان  األمريكية، وصفت تساي 
بلدا  تواجه  للديمقراطية  إقليمية  “منارة” 
مجاورا استبداديا عمالقا، مشيرة إلى أن 

التهديد الصيني يتزايد “كل يوم”.
القوات األمريكية  ولدى سؤالها عن عدد 
الموجودة في تايوان أجابت تساي “ليس 
الناس”. وأوضحت  يعتقده  الذي  العدد 
الواليات  النطاق مع  تعاون واسع  “لدينا 
المتحدة بهدف زيادة قدرتنا الدفاعية”. وفي 

سؤال عما إذا كانت واثقة من أن الواليات 
المتحدة ستساعد في الدفاع عن تايوان إذا 
لزم األمر في مواجهة الصين أجابت تساي 

“لدي ملء الثقة” في ذلك.
وفي حديث مع نواب الخميس، قال وزير 
الدفاع التايواني تشيو كيو-تشنغ إن هناك 
تواصال منذ فترة طويلة بين القوات األمريكية 
أفراد  تبادل  والتايوانية. مضيفا “لدينا 
وسيكون )الجنود األمريكيون( هنا من أجل 
تعاون عسكري، لكن ذلك يختلف، بحسب 
تعريفي، عن وجود ’قوات متمركزة‘ هنا”.

وتعتبر بكين تايوان التي فر إليها القوميون 
المهزومون في البر الرئيسي نهاية الحرب 
الصينية عام 1949، مقاطعة  األهلية 

تابعة لها.

دول  تحركت    
لحث  بية  و ر و أ
إسرائيل على التراجع 
عن خطتها لبناء ثالثة 
آالف وحدة سكنية 
الضفة  في  جديدة 
الغربية المحتلة، في 
خطوة لقيت تنديدا 
الواليات  قبل  من 
المتحدة أيضا. وحثت 
12 دولة أوروبية 
أبيب  تل  الخميس 
عن  لتخلي  ا على 
خطتها االستيطانية.
لمتحدثون  ا وقال 
ت  ا ر ا ز و سم  با
خارجية الدول الـ12 
نسا  فر و نيا  لما أ (
نيا  وإسبا وبلجيكا 

والنروج  والسويد  وبولندا  وإيطاليا 
وفنلندا والدانمارك وهولندا( في بيان 
مشترك “نحث حكومة إسرائيل على 

التراجع عن قرارها”.
ء  لبنا وا اإلسكان  رة  وزا نت  وكا
سابق  وقت  في  أعلنت  اإلسرائيلية 
عزم الدولة العبرية على بناء 1355 
في  جديدة  استيطانية  سكنية  وحدة 
خطوة  في  المحتلة  الغربية  الضفة 
القت اعتراضا فلسطينيا وعربيا ومن 

منظمات حقوقية.
أن  إلى  بيان  في  الوزارة  وأشارت 
1355 وحدة سكنية في  “مناقصات 
بلدات يهودا والسامرة )االسم التوراتي 
للضفة الغربية( نشرت تحت إشراف 

وزير اإلسكان زئيف إلكين”.

حزب  من  إلكين  الوزير  وأوضح 
اليميني أن “تعزيز  “األمل الجديد” 
الوجود اليهودي في يهودا والسامرة 
أمر أساسي في الرؤية الصهيونية”.
بناء  سيتم  لوزارة،  ا لبيان  ووفقا 
الوحدات الجديدة في سبع مستوطنات 
وخصوصا 729 في مستوطنة أريئيل 
الغربية(، و346 في  الضفة  )شمال 
بيت إيل )قرب رام هللا(، و 102 في 
مستوطنة إلكانا )شمال غرب الضفة 

الغربية(.
وهذا، بعد عدة أيام من إعالن مستوطنين 
استيطانية جديدة في  31 وحدة  بناء 
الغربية  الضفة  الخليل جنوب  مدينة 
التي احتلتها إسرائيل بما فيها القدس 

الشرقية في العام 1967.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 

اشتية صرح أن البرامج االستيطانية 
“تضع العالم خاصة الواليات المتحدة 
أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة وتحدي 
إسرائيل  تفرضه  الذي  الواقع  األمر 
بشكل ممنهج”. وطالب اشتية على ما 
نقلت وكالة األنباء الرسمية الفلسطينية 
ثمن  إسرائيل  بـ”تدفيع  العالم  )وفا(، 

عدوانها”.
يذكر أن الضفة الغربية تضم أكثر من 
أكثر من  ألف مستوطن وسط   600
ثالثة ماليين فلسطيني. وتعقيبا على 
قرار وزارة اإلسكان، وصفت منظمة 
المناهضة  اإلسرائيلية  اآلن  السالم 
لالستيطان حكومة نفتالي بينيت بأنها 
وليست  متطرفة”  يمينية  “حكومة 

“حكومة تغيير”.

  أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس مجددا 
المستوى  على  المهاجرين  مشكلة  إدارة  في  رغبته 
األوروبي، معبرا عن أمله في إبرام اتفاق جديد بين 

أوروبا وإفريقيا لمنع الهجرة.
وقال ماكرون خالل عشاء خيري نظمته في باريس 
شبكة لرجال األعمال إن “أحد أهدافي خالل الرئاسة 
بناء  إعادة  الفرنسية )لالتحاد األوروبي( هو محاولة 
إفريقيا، سيكون أحد جوانبه  اتفاق سالم وصداقة مع 
كيف يمنح األوروبيون الشباب اإلفريقي إمكان الحصول 

على فرص في قارتهم”.
وأضاف أنه “علينا التفكير في سياسة للهجرة منظمة 
مع  المنشأ، خصوصا  دول  مع  بكثير  أفضل  بشكل 
الهجرة غير  أفضل ضد  إلى حماية  داعيا  إفريقيا”، 
القانونية وإعادة المهاجرين السريين بشكل منهجي إلى 

دولهم وإدخال إصالح على مجال شينجن.
وأشار ماكرون إلى “ضغوط هجرة أقوى بكثير مما 
كانت عليه في السنوات األخيرة، في مجتمعات تعاني 

من أزمة اندماج، وكذلك أشخاص قادمين من بعض 
البلدان يصعب دمجهم”.

ذلك  في  بما  االندماج  تحسين  علينا  “يجب  وقال: 
نفسه  الوقت  وفي  وقت طويل،  منذ  هنا  الموجودين 
محاولة منع وصول وافدين جدد ألن ذلك ال يحتمل 
كبرى من  غالبية  األوروبية ألن  والقارة  لمجتمعاتنا 
الذين يصلون لطلب اللجوء ليسوا مؤهلين للحصول 

على اللجوء”.
وأضاف أن “معظم الذين يأتون لطلب اللجوء يأتون 
من بلدان نقيم معها عالقات دبلوماسية مثالية ونعطيها 
عشرات إن لم يكن مئات اآلالف من التأشيرات. وبعد 
قانوني في  عام يصبحون مستقرين، في وضع غير 
كثير من األحيان، وقادرين على بناء حياة طبيعية”.

وتابع: “يمكن إقناعي كإنسان بأنه في كل حالة فردية، 
يجب إبقاؤهم، لكن كرئيس ال أستطيع أن أقول إن هذا 
الوضع قابل للحياة، ألن هذا يفرغ اللجوء من معناه”، 
داعيا إلى التمييز بين اللجوء واألشكال األخرى للهجرة.

الحكومة  اتهمت    
اإليرانية الخميس الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية 
سرية  بيانات  بنشر 
خاصة بإيران، متعهدة 
“اإلجراءات  باتخاذ 
الالزمة” بغية وضع 

حد لهذه المشكلة.
وصرح المتحدث باسم 
منظمة الطاقة الذرية 
بهروز  نية،  اليرا ا
كمالوندي،  بأن نشر 
المعلومات والرسائل 

السرية اإليرانية أصبح أسلوبا معتمدا لدى الوكالة 
الدولية، موضحا أن الوكالة من حين إلى آخر 
تنشر “معلومات تفصيلية وبالجزئيات عن البيانات 

النووية االيرانية”.
وانتقد كمالوندي خاصة تسريب الرسائل السرية 
بين إيران والمدير العام للوكالة الدولية، رافائيل 

غروسي، إلى وسائل اإلعالم، مشددا على أن هذه 
المنهج ال ينطبق على باقي الدول األعضاء في 
الوكالة و يمارس فقط بحق الجمهورية اإلسالمية.
المتحدث اإليراني على ضرورة وضع  وشدد 
حد لهذا األمر، مؤكدا أن طهران ستتخذ ما يلزم 
وستعيد النظر في تعاملها مع الوكالة الدولية إذا 

لم توقف تسريب المعلومات.

   حذر تادروس ادهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم 
الخميس، من أن عدد اإلصابات بفيروس كورونا في ازدياد للمرة األولى 
منذ شهرين، مشيرا إلى أن هناك زيادة في اإلصابات في أوروبا بالمقارنة 
مع المناطق األخرى، ومشددا على أن العالم مازال بعيدا عن إنهاء الجائحة.

وأكد تادروس، في مؤتمر صحفي اليوم في جنيف، أن جميع البلدان بمن 
فيها مرتفعة الدخل مازالت عرضة للمتحورات الجديدة لفيروس كورونا 

بمن في ذلك من حصلوا على اللقاح وبما قد يطيح بأدوات مواجهة كورونا 
ويفرض على الدول اتخاذ إجراءات صارمة.

وأعلنت المنظمة الدولية في المؤتمر عن الخطة الجديدة لما يعرف بمسرع 
إنتاج اللقاحات وأدوات التشخيص وعالجات كورونا )ايه سي تي(.

وقال تادروس إن الخطة الجديدة ستحتاج إلى تمويل تبلغ قيمته 23.4 
مليار دوالر حتى سبتمبر المقبل 2022؛ وذلك لحل أوجه عدم المساواة 
في الوصول العالمي إلى اللقاحات 
ومعدات الحماية الشخصية وغيرها 
في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأكدت المنظمة أن هذه الخطة تعد 
أمرا بالغ األهمية للوصول إلى 
األهداف المتفق عليها عالميا ألدوات 
مواجهة كورونا، وذلك للمساعدة في 
منع ما اليقل عن 5 ماليين حالة 
وفاة إضافية محتملة، وكذلك إنقاذ 
االقتصاد العالمي بأكثر من 5.3 
تريليون دوالر وتسريع إنهاء الوباء 

في كل مكان.

وطالب مدير عام منظمة الصحة العالمية قادة مجموعة العشرين الذين 
سيجتمعون األسبوع المقبل بالعمل من أجل ضمان تمويل خطة مسرع 

اللقاحات )ايه سي تي( بشكل كامل.
وذكرت المنظمة أن هذا التمويل سيضمن دعم أهداف التطعيم في 91 
بلدا من البلدان ذات الدخل المنخفض )لم يتم استخدام سوى 4 % فقط من 
اختبارات كورونا بها حتى اآلن و5% من اللقاحات المعطاة في جميع 
أنحاء العالم برغم أن هذه البلدان تضم 9% من سكان العالم(، وذلك من 
خالل تقديم جرعات كافية ودعم حمالت التطعيم لتحقيق تغطية بنسبة 
43%، والمساهمة في الهدف العالمي بتغطية 70% في جميع البلدان 

بحلول منتصف العام القادم 2022.
ولفتت المنظمة إلى أن أهداف الخطة تشمل أيضا مساعدة 144 بلدا في 
الوصول إلى معدل الستخدام اختبارات كورونا ال يقل عن 1 لكل ألف 
شخص يوميا وضمان قدرة كافية على مستوى العالم الكتشاف المتغيرات 
الجديدة المثيرة للقلق للفيروس بسرعة، إضافة إلى ضمان حصول 120 
مليون مريض مصاب بفيروس كورونا في البلدان منخفضة ومتوسطة 
الدخل على العالجات الحالية والناشئة بما فى ذلك األكسيجين الطبي، 
البلدان بأمان  وكذلك الحفاظ على 2.7 مليون عامل صحي في هذه 

باستخدام معدات الحماية الشخصية.
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حتى لو كان الوطن سفينة
   قد نختلف على تعريفه، لكننا لن 
نختلف على حبه. إنه الوطن، فحب 
تقبل  التي ال  المسلمات  الوطن من 
االختالف عليها. نولد به، نعيش 
فيه، ونموت عليه. األوطان ال تقاس 
تمتد عليها. األوطان  التي  باألميال 
التي تحتلها في  بالمساحات  تقاس 
قلوبنا، ورغم صغر أحجام القلوب، 
إال أنها يمكن أن تحمل داخلها أوطانا 
مساحاتها ماليين األميال المربعة. هذا 
سر ال يمكن أن يدركه إال من عرف 
فالحياة دون وطن ال  الوطن،  قيمة 

تستحق أن يطلق عليها حياة.
السفينة »فرجينيان«  على ظهر 
كانت والدته. وفي قاعها تم العثور 
أحد ممن  يعرف هو وال  لم  عليه. 
كانوا على ظهر السفينة أبويه. عثر 
عليه بحار يدعى »داني بوودمان«. 
وجده ذات صباح حين نزل الركاب 
جميعهم في بوسطن. ربما كان عمره 
عشرة أيام، ليس أكثر. لم يكن يبكي، 
بل كان مطمئنا، بعينين مفتوحتين، 
داخل تلك العلبة. كان أحدهم قد تخلى 
عنه في صالة الرقص المخصصة 
إال  البيانو.  للدرجة األولى. على 
يبدو من  يكن  لم  الشخص  ذلك  أن 
المنتمين للطبقة األولى. جرت العادة 
أن يفعلها أحد المهاجرين. تلد إحداهن 
الجسر،  ما تحت  خلسة، في مكان 
ثم يتركن المولود هناك. ليس ألنهم 
يجابهون  كانوا  بل ألنهم  أشرار، 
كانوا  قاسيا وفقرا مدقعا...  واقعا 
السفينة، عسى  يتركونهم على متن 
أن يخفف المهاجر عنه عبئا زائدا، 
فم مفتوح،  إليه،  بالنسبة  فالطفل، 
أن يشقى إلشباعه، ومشكلة  عليه 

عويصة في مكتب الهجرة.
هكذا بدأت حكاية »ت. د. ليمون« الذي 
ُولِد وعاش ومات على ظهر السفينة 
»فرجينيان« في قصة الكاتب اإليطالي 
اندرو باريّكو »1900 مونولوج  إلِسَّ
عازف البيانو في المحيط«. كانت أم 
»ت. د. ليمون« قد وضعته على آلة 
بيانو في صالة رقص الطبقة األولى، 
على أمل أن يتبناه أحد األغنياء ليجعله 
سعيدا طوال حياته. كانت خطة موفقة، 
لكنها أتت بنصف النتيجة. لم يصبح 
ثريا، ولكنه أمسى أمهر عازف بيانو، 
لتسميته »داني  ولذلك قصة، مثلما 
بوودمان ت. د. ليمون 1900« قصة 
وراءها البحار الزنجي الذي قرر أن 
يضيف إليه اسمه ورقم 1900 ألنه 
وجده في أول يوم لعين من هذا القرن 
الجديد، على حد قوله. بعد ثمانية أعوام 

أصبح 1900 يتيما للمرة الثانية عندما 
توفي داني على حين غرة، وقد سافر 
بين أمريكا وأوروبا قرابة الخمسين 
مرة. كان المحيط بيته، إما اليابسة؛ 
فلم تطأها قدماه يوما، رآها مرارا، 
لم ينزل  لكنه  الموانئ، طبعا،  من 
إليها أبدا. كان داني يخشى أن يسلبوه 
الصبي، بحجة الوثائق والتأشيرات 

وأمور من هذا النوع. 
بعد 32 عاما من اإلقامة المتواصلة في 
البحر على ظهر السفينة »فرجينيان« 
فاجأ 1900 صديقه عازف البوق بقوله: 
»حالما نصل إلى نيويورك، بعد ثالثة 
أيام، سأنزل من هذه السفينة«! أصيب 
عازف البوق بالدهشة. أراد أن يعرف 
لماذا، ال بد أن يكون هنالك سبب ما، 
فالمرء ال يعيش اثنين وثالثين عاما 
على ظهر سفينة؛ كي يقرر هكذا 
فجأة، أن ينزل عنها. كأن شيئا لم يكن. 
»علّي أن أرى شيئا ما من هناك، في 
األسفل« قال 1900. »وما هو هذا 
الشيء؟« سأل عازف البوق. »البحر« 
1900. »البحر؟!« سأل  ألف  قال 
عازف البوق. »البحر« أجاب 1900.
تتوقعوا  بإمكانكم أن  »تخيلوا. كان 
لم أكن أريد أن  أي شيء عدا هذا. 
أصدق، كانت كأنها مزحة ثقيلة. بل 
إنها ترهة القرن« قال عازف البوق. 
» أنت ال ترى إال البحر منذ اثنين 
1900« أضاف.  يا  وثالثين عاما، 
لكنني أريد أن أراه من  »من هنا. 
إذا ما رأيناه  هناك. سيكون مختلفا 
1900. »حسنا.  من هناك« قال 
الميناء. تقف  إلى  انتظر أن تصل 
البحر،  لبرهة على رصيفه، فترى 
البوق.  سيبدو نفسه« قال عازف 
»كال، سيكون مختلفا« قال 1900. 
بالنزول  1900 عن قراره  تراجع 
عن السفينة في اللحظة األخيرة. ولم 

يعرف أحد السبب.
البوق  بعد ستة أعوام نزل عازف 
عن السفينة، بينما بقي 1900 عليها. 
بعد سنوات اندلعت الحرب. عادت 
الفرجينيان من الحرب معطوبة، إذ 
استخدموها مستشفى متنقال، وساءت 
تدميرها. رسا  أحوالها حتى قرروا 
الطاقم المتبقي في باليماوث، ملؤوها 
بالديناميت، وكانوا سيفجرونها في 
عرض البحر عاجال أم آجال كي ينتهوا 

منها. 1900 لم ينزل من السفينة.
نهاية القصة حزينة، لكنها معبّرة. فيها 
يتجلى حب الوطن كأفضل ما يكون، 
حتى لو كان الوطن سفينة عائمة في 

عرض البحر.

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار

وبية بينها فرنسا وألمانيا تدعو إسرائيل للتراجع  دول أور
عن بناء 3 آلاف وحدة استيطانية

ماكرون يدعو لاتفاق جديد حول الهجرة بين 
وبى وإفريقيا الاتحاد الأور

ونا في ازدياد للمرة الأولى منذ شهرين  منظمة الصحة: إصابات كور
والجميع مازال عرضة للمتحورات الجديدة

إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب 
جراءات اللازمة”

إ

بيانات سرية وتتوعدها بـ”الا

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

تـايوان بايدن ينتقد إجراءات الصين “القسرية والاستباقية” عبر مضيق 

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



  قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، 
الخميس، إن تصريحات وزير إعالمه 
اليمنية  األزمة  بشأن  قرداحي  جورج 
صدرت قبل توليه منصبه في الحكومة، 
مؤكدا أنها ال تعكس وجهة نظر الدولة 

اللبنانية. 
نقلتها  التي  وجاءت تصريحات عون، 
الوكالة الوطنية لإلعالم، خالل استقباله 
وزير الداخلية،بسام مولوي، في قصر 
بعبدا الرئاسي، حيث بحثا »المالبسات 
التي رافقت التصريحات التي أدلى بها 
وزير اإلعالم جورج قرداحي قبل تعيينه 
وزيرا في الحكومة الحالية وردود الفعل 

عليها«.
وقال عون: »تصريحات الوزير قرداحي 
صدرت عنه قبل توزيره، وبالتالي ال 
تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية التي 
القيام بكل ما يساهم في  تحرص على 
إلى  السعودية  العربية  المملكة  وقوف 
جانب شعب لبنان، خصوصا في الظروف 

الراهنة«.
وأضاف: »إن مواقف أي طرف سياسي 
لبناني ال يجوز أن تعتبر مواقف الدولة 
هذا  على  معها  التعامل  ويتم  اللبنانية 

األساس«.
وكانت تصريحات وزير اإلعالم اللبناني، 

جورج قرداحي، التي تناول فيها األزمة 
اليمنية أشعلت موجة انتقادات خليجية، 
وسارعت الحكومة اللبنانية إلى التنصل 
إنه  ميقاتي  نجيب  رئيسها  وقال  منها، 

يرفضها.
واستدعت كل من السعودية واإلمارات 
والبحرين والكويت الممثلين الدبلوماسيين 
اللبنانيين لديها، وأبلغتهم احتجاجها على 
هذه التصريحات التي تتنافى مع األعراف 

الدبلوماسية.
وفي لبنان، تعالت األصوات التي انتقدت 
تصريحات وزير اإلعالم، مطالبة إياه 

بضرورة التنحي عن منصبه. 

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

  الجمهورية الجديدة في مصر!
 في شهر يوليو الماضي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي 
مع  والتي ستولد  في مصر  الجديدة  الجمهورية  قيام  عن 
من  جديدة  مرحلة  لتبدأ  قريباً  اإلدارية  العاصمة  أفتتاح 

تاريخ مصر .
وأرجو كما يرجو جميع المصريين أن تكون هذه الجمهورية 
نموذجاً للجمهورية التي نحلم بها فنحن نأمل ونرجو ونحب 
المملكة  أو  فرنسا  تكون جمهوريتنا شبيهة بجمهورية  أن 
المتحدة أو الواليات المتحدة األمريكية أو أي جمهورية من 
المتقدم . نريد جمهورية بها الكثير من  العالم  جمهوريات 
الحريات والعدالة والمساواة ال فرق فيها بين غني و فقير 
أو مسلم ومسيحي أو رجل وإمرأة جمهورية تحتضن جميع 

أبناءها تحت سماء واحدة .
الحاكم  نحلم بجمهورية يكون فيها برلمانها قوى ال يهاب 
وقضائها غير مسيس ناجز سريع فدولة الظلم ساعة ودولة 
يقول ما يشاء  بإعالم حر  الساعة ، ونحلم  قيام  إلى  الحق 
تنافس  ، جامعاتها  السجن  في  به  يزج  أو  يمنع  أن  دون 
المتفوق  التلميذ  أوروبا ومدارسها تخرج وتفرز  جامعات 

ذو المواهب والقدرات الخاصة المميزة .
بال طفاية  الغرب  مرور  يضاهي  فيها مرور  جمهورية 
فيه  ما  أهم  مرور  إلكتروني،  ملصق  أو  حمقاء  حريق 
ضيط سلوك المواطن الخارج عن النص مرور يجعل من 

الطريق واحة آمان وليس ساحة قتال .!
نحلم بجمهورية فيها مستشفيات تهتم بصحة المواطن وال 

تهتم بما في جيبه أو بما يملك من رصيد في البنوك.
جمهورية جديدة ال مكان فيها للمتشددين أو المتطرفين أو 
بقانون رادع قوي  بين مواطنيها  الفتنة  إلى  يدعون  الذين 

يهابه الجميع .
جمهورية تهتم بالعقول وتقوم على تنويرها بالعلم والفكر 
البناء وليس الهدم أو  بالنقاش الحر الذي يدعو إلى  تسمح 

القتل أو الذبح!!!
وال  تنفر  وال  بالمعارضة  تؤمن  جديدة  بجمهورية  نحلم 
تغضب منها تستمع لآلخرين وال تسد آذانها تناقش وتحلل 

وتفسر وتصلح من أخطائها.
وأخيراً نحلم بجمهورية بها شرطة قوية تفرض فيها األمن 
المخاطر  كل  يلوذ عنها  قوياً  األمان وجيشاً  فيها  وتنشر 
يأذي  أو  يأذيها  أن  نفسه  له  ول  تسَّ من  كل  على  ينّقض 

شعبها .
youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 
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ميشال عون: تصريحات قرداحي كانت 
قبل توزيره ولا تعكس وجهة نظر الدولة

أخبــار

ثان  الخميس في تصويت  اللبنانيون  النواب  تبنى     
مارس/آذار.   27 في  تشريعية  انتخابات  تنظيم  قرار 
وكان الرئيس ميشال عون رفض هذا التاريخ في 19 
أكتوبر/تشرين األول وأعاد القانون إلى مجلس النواب 

للنظر فيه مرة ثانية.
صادق مجلس النواب اللبناني الخميس على قرار إجراء 
االنتخابات البرلمانية في 27 مارس/ آذار، مؤكدا قراره 
السابق، الذي اتخذه األسبوع الماضي واعترض عليه 

الرئيس ميشال عون.
األول  أكتوبر/تشرين   19 يوم  البرلمان صوت  وكان 

لصالح إجراء االنتخابات في هذا التوقيت، لكن عون أعاد 
القانون لمجلس النواب يوم الجمعة إلعادة النظر فيه.

الذي  التصويت  خالل  الموعد  على  المجلس  ووافق 
في  المتوقع  من  وكان  نائبا.   77 بأغلبية  أمس  أجري 

بادئ األمر إجراء االنتخابات في مايو/أيار.
ويعطي إجراء االنتخابات يوم 27 مارس/آذار حكومة 
رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أشهرا قليلة فقط لمحاولة 
الدولي وسط  النقد  إنقاذ وضعها صندوق  تأمين خطة 

االنهيار االقتصادي الذي تشهده البالد.

   قال لبنان واألردن 
وسوريا، الخميس، إنهم 
توصلوا إلى اتفاق نهائي 
لنقل الكهرباء إلى لبنان، 
أزمة  من  يعاني  الذي 

طاقة خانقة.
وقال وزير الطاقة اللبناني 
مؤتمر  في  فياض  وليد 
صحفي مشترك مع نظيريه 
من سوريا واألردن إن 
البنك الدولي شارك في 
االجتماع وسيمول االتفاق.
الواليات  أن  وأضاف 
تفرض  التي  المتحدة، 
على  ة  يد شد ت  با عقو
سوريا، قد أعطت الضوء 

األخضر للمشروع.
ويرتبط األردن وسوريا كهربائيا من خالل 
عام  منذ  ك.ف   400 جهد  على  نقل  خط 
2001، إال أن خط الربط خارج الخدمة منذ 

منتصف عام 2012 ألسباب فنية، في حين 
ترتبط سوريا ولبنان من خالل عدة خطوط 

ربط على الجهد 400 و230 و66 ك.ف.
عامة  تبادل  باتفاقية  الثالث  الدول  وترتبط 

الربط  مجموعة  عامة ضمن  ربط  واتفاقية 
األردن  يضم  والذي  لثماني  ا الكهربائي 
وفلسطين  ولبنان  والعراق وسوريا  ومصر 

وليبيا إضافة إلى تركيا.

   كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، الخميس، عن تفاصيل 
محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء 
موريسون،  سكوت  األسترالي 
هي األولى منذ منتصف سبتمبر 

الماضي. 
ونسف اإلعالن عن شراكة جديدة 
المتحدة وبريطانيا  الواليات  بين 
وأستراليا صفقة غواصات فرنسية 
مع كانبيرا، بحسب قصر اإلليزيه.
الدولة  رئيس  أن  اإلليزيه  وأكد 
»يعود  أنه  إلى  أشار  الفرنسية، 
األسترالية  الحكومة  إلى  اآلن 
تجسد  عملية  خطوات  قتراح  ا

رغبة السلطات األسترالية العليا بإعادة تحديد أسس عالقتنا 
الثنائية ومواصلة عمل مشترك في منطقة المحيطين الهندي 

والهادئ«، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
وكان الرئيس األميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي تحدثا 
هاتفياً، الفترة األخيرة، لمواصلة جهودهما لحل الخالفات 
الفرنسية األميركية، في أعقاب أزمة الغواصات األسترالية، 
وأكد البيت األبيض أن نائبة الرئيس كاماال هاريس ستزور 

باريس قريباً.
الدفاع  قوة  لتعزيز  الضرورية  الجهود  الرئيسان  وبحث 
األطلسي،  شمال  حلف  مع  تكامل  مع ضمان  األوروبية 

وفق ما أوضحت الرئاسة األميركية في بيان.
وجعل ماكرون من بناء قوة دفاع أوروبية حقيقية أولوية 

لألشهر الستة األخيرة من واليته.
ورغم عدم تقديم بايدن أي اعتذار عن خوضه مفاوضات 

سرية لبيع غواصات نووية ألستراليا، فإنه أقر بأن األزمة 
كان يمكن تجنبها عبر إجراء مشاورات مفتوحة بين الحلفاء.
وستوفر قمة مجموعة العشرين التي تنعقد يومي الجمعة 
والسبت في روما الفرصة للقاء يجمع الرئيسين الفرنسي 
واألميركي، هو األول من نوعه وجهاً لوجه بعد األزمة 
التي نشبت بينهما بسبب صفقة الغواصات األسترالية التي 
بالدفع  تعمل  أميركية  غواصات  لصالح  فرنسا  خسرتها 
االستراتيجي  التحالف  باريس من  استبعاد  وبعد  النووي، 
الثالثي بين الواليات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في منطقة 

تعتبرها فرنسا استراتيجية وحيوية لمصالحها.
قلب صفحة  في  األبيض  البيت  تكشف رغبة  بادرة  وفي 
أن  أمس،  رئاسي،  كشف مصدر  اإلليزيه،  مع  الخالف 
ماكرون  الرئيس  بزيارة  سيقوم  الذي  هو  بايدن  الرئيس 
في  التاريخية  الفرنسية  الممتلكات  إحدى  في  روما  في 

اإليطالية.  العاصمة 

القبض على 44 مصريًّا 
في ليبيا قبل هجرتهم 

غير الشرعية إلى 
وبا أور

الأولى منذ سبتمبر.. تفاصيل مكالمة 
الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء أستراليا

اتفاق نهائي بين لبنان والأردن وسوريا لنقل الكهرباء
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القبض  إلقاء  الخميس،  الليبية،  األمنية  السلطات  أعلنت 
على 44 مواطًنا مصريًّا على أراضيها »كانوا مختبئين 
في أحد مخازن الهجرة غير الشرعية، تمهيًدا للهجرة غير 

الشرعية إلى أوروبا«.
وذكر جهاز الهجرة غير الشرعية بالعاصمة طرابلس، في 
بيان، أن »المهاجرين غير الشرعيين المصريين الـ 44 
جرى توقيفهم من قبل وحدة التحري وجمع المعلومات، 
وتم نقلهم إلى مركز إيواء طرابلس التابع لجهاز مكافحة 

الهجرة غير الشرعية«.
وأضاف: »المهاجرون كانوا مجتمعين في مخزن للهجرة 
إلى أوروبا، حيث إن دخولهم إلى الدولة الليبية كان عن 
طريق التسلل وبطريقة غير قانونية، وأن وحدة اإليواء 
بالمركز قامت بإيوائهم وتقديم الخدمات اإليوائية المتوفرة 
لهم، وسيتم إحالتهم إلى نيابة الهجرة بمكتب النائب العام«.

جراء انتخابات تشريعية 

إ

البرلمان اللبناني يحدد 27 مارس موعدا لا
              رغم اعتراض الرئيس عون
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 القاهرة/ فرج جريس: اختُتمت 
فعاليات التدريب المصرى السوداني 
المشترك “حارس الجنوب – 1” والذي 
نفذته عناصر حرس الحدود المصرية 
المدربة  السودانية  المشاة  وعناصر 
على مهام تأمين الحدود على مدار عدة 
أيام بقاعدة محمد نجيب العسكرية ، 
والذي يأتي في إطار خطة التدريبات 
المشتركة للقوات المسلحة لكال البلدين 
الصديقين بهدف تعزيز أوجه الشراكة 
والتعاون العسكرى ودعم جهود األمن 

واإلستقرار بالمنطقة.
على صفحة  منشور  بيان  وبحسب 
قائد  ألقى  فقد  العسكري،  المتحدث 
قوات حرس الحدود كلمة نقل خاللها 
تحيات الفريق أول محمد زكى القائد 
الدفاع  المسلحة وزير  للقوات  العام 

واإلنتاج الحربي للقوات المشاركة فى التدريب، مؤكداً قدرة الجانبين على 
تنفيذ كافة المهام المشتركة بدقة وكفاءة عالية.

وقد شملت المرحلة الختامية تنفيذ عدد من األنشطة التي تمثل طبيعة عمل 
المناطق  بما تفرضه  التعامل معها  الحدود وكيفية  ومهام عناصر حرس 
الحدودية من حيث الظروف المعيشية الصعبة وكيفية التغلب عليها، كما 
تضمنت األنشطة تنفيذ عدد من الدوريات المشتركة مع فرض بعض المواقف 
التى إستطاعت العناصر المشاركة بالتدريب التعامل معها بإحترافية تنم عن 

إستعداد قتالي عالي، وذلك بإستخدام أحدث األسلحة والمعدات واألساليب 
المتطورة فى مجال تأمين الحدود.

وقد أظهرت المرحلة المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التي وصلت 
إليها العناصر المشاركة بالتدريب، ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين .

يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة 
المصرية والسودانية، والتعرف على أحدث النظم واألساليب في مجال تأمين 

الحدود وتعظيم اإلستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب.
حضر المرحلة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.

  القاهرة/ فرج جريس: أقلعت 
الشركة  رحلة  األربعاء  صباح 
 MS الوطنية مصر للطيران رقم
202 من مطار شرم الشيخ الدولي 
متجهة إلى مطار األقصر الدولي 
وذلك في أولي رحالتها بعد فترة 

توقف دامت ٦ سنوات.
وسوف يستمر تشغيل هذه الرحلة 
بسعر  اسبوعيا  بواقع مرة واحدة 
تذكرة موحد، ذهاب وعودة شاملة 

الضرائب يبلغ ١٨٠٠ جنيه.
إطار  في  الخط  هذا  تشغيل  جاء 
جهود الدولة المصرية لتقديم منتج 
سياحي متكامل من خالل دمج منتج 
السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج 
السياحة الثقافية حتى يتسنى للسائح 
زيارة أكثر من مقصد سياحي أثناء 
تواجده في مصر بما يُثري تجربته 
الربط  السياحية، وذلك من خالل 

بين مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط 
طيران داخلي تربط بين كافة المحافظات السياحية.

وقد أقلعت الطائرة في تمام الساعة ٧ صباحا من مطار شرم الشيخ الدولي 
وكان على متنها ١١٠ راكبا من السائحين والمصريين.

و تعود مرة أخري مساء نفس اليوم الى مدينة شرم الشيخ، وذلك بما يتسق 
بزيارة  الفرصة لالستمتاع  لهم  يتيح  للسائحين وبما  السياحية  البرامج  مع 
المتاحف واألماكن األثرية بمدينة األقصر، باإلضافة إلى إعطائهم فرصة 

أكبر للقيام بجولة بالمدينة واالستمتاع بأجوائها الساحرة.
جدير بالذكر أن تشغيل هذا الخط تم االتفاق عليه خالل االجتماع الذي عقد 

بين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة واآلثار والطيار محمد منار وزير 
الطيران المدنى منذ عدة أيام لبحث عددا من الموضوعات التي تساهم في 

الترويج السياحى لمصر .
ديسمبر  منذ  الخط  هذا  تشغيل  فيها  يتم  التي  األولي  المرة  هذه هى  وتعد 
السياحي  القطاع  علي طلب  بناًء  الخط  هذا  تشغيل  تم  وقد   ،٢٠١٥ عام 
ووكاالت  السياحية وغرفة شركات  للغرف  المصري  واالتحاد  الخاص 

السفر والسياحة .
جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني حرص علي توفير أسعار مخفضة 
لرحالت الطيران الوافدة لمختلف المقاصد السياحية لتكون بسعر ٢١٥٠ إلى 
شرم الشيخ والغردقه واألقصر وطابا و ٢٤٥٠ إلى كل من مرسي علم وأسوان.

  قال المتحدث باسم وزارة الخاريجة اإلثيوبية، الخميس، إن بالده 
تحترم قرار االتحاد اإلفريقي القاضي بتعليق عضوية السودان، على 
خلفية األحداث األخيرة، مشيرا إلى االتحاد هو المخول بالبت في 

مصير مفاوضات سد النهضة المتعثرة.
للعودة  “مستعدون  اإلثيوبية:  الخارجية  باسم  المتحدث  وصرح 

وإذا  استئنافها،  اإلفريقي  االتحاد  قرر  إذا  النهضة  لمفاوضات سد 
عضوية  تعليق  بسبب  المفاوضات  تعليق  اإلفريقي  االتحاد  قرر 

السودان فنحن ملتزمون”.
وتابع: “وجود السودان في مفاوضات سد النهضة مهم، لكننا نلتزم 

بما يقرره االتحاد”.
مشاركة  تعليق  األربعاء،  أعلن،  اإلفريقي  االتحاد  وكان 
السودان في جميع األنشطة حتى عودة السلطة التي يقودها 
جانب  من  سياسيا  ضغطا  تعني  خطوة  وهي  المدنيون، 
االتحاد، إذ إنه يمنع الخرطوم من المشاركة في اجتماعات 

القارية. المنظمة 
ويُنظر لقرار االتحاد اإلفريقي الجديد باعتباره رسالة سياسية 
رمزية واضحة مؤكدة لرفض التطورات التي يشهدها البلد.
مؤقتاً  يكون  ما  عادة  العضوية  تعليق  إن  مراقبون  ويقول 
وهو مرتبط ومتوقف على الحالة التي يشهدها البلد ومدى 

التزامه وما يترتب على تلك الحالة.
ويشرف االتحاد اإلفريقي حاليا على مفاوضات سد النهضة 
التي تجمع إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى.

ويفترض أن يمنع حضور السودان أي مفاوضات تحت مظلة 
االتحاد بسبب قرار التجميع، ما لم يصدر قرار بعكس ذلك.

  قام رئيس مجلس إدارة ورئيس 
ذ/  األستا لة  الرسا جريدة  تحرير 
فريد زمكحل ونائب رئيس التحرير 
بتكريم  زمكحل،  يوسف  األستاذ/ 
عدداً من كتَّاب الرسالة في القاهرة 
موه  قدَّ لما  تقديراً  واإلسكندرية، 
الرسالة  جريدة  لقراء  وسيقدمونه 
في كل مكان على اختالف مجالتهم 
على  وكان  مواقعهم،  مختلف  وفي 
األكاديمي  الباحث  المكرمين  رأس 
مكتبة  في  ية  لمصر ا ر  ثا آل ا في 

اإلسكندرية د. حسين بصير الذي أثرى 
الرسالة بالعديد من الموضوعات الشيقة 
عن اآلثار المصرية، والزميلة الصحفية 
إدارة  رئيس مجلس  مؤمن  وفاء  السيدة 
جريدة أخبار الصباح اليوم ومؤسس مبادرة 
رزقك من بيتك، وعضو سيدات أعمال 
الشارقة لما تقدمه من مقاالت اجتماعية 
المستويين  على  وهادفة  قيمة  وإنسانية 
المحلي واالقليمي، وذلك مساء يوم الخميس 
جريدة  مكتب  في  الجاري  أكتوبر   21
األستاذ  قام  بينما  القاهرة،  في  الرسالة 

يوسف بتكريم الشاعرة الدكتورة/ صباح 
والتوليد  النساء  استشاري  حامد  غريب 
لما  اإلسكندرية  مدينة  في  العقم  وعالج 
تعكس  متميزة  أعمال شعرية  تقدمه من 
المصري والعربي محلياً  الشارع  نبض 

وعربياً، في مساء نفس اليوم.
والرسالة إدارة وكتَّاب تتقدم من جميعهم 
بخالص التهاني وتتمنى لهم دوام التوفيق 

والتألق.  
مع  التواصل  إمكانها  عدم  عن  وتعتذر 
الوقت،  لضيق  لتكريمهم  الكتَّاب  جميع 
آملة في تكريم الجميع في القريب العاجل.

 القاهرة/ فرج جريس: أشاد مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس الوزراء، خالل اجتماع الحكومة أمس الخميس، 
بالقرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
رئيس الجمهورية، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء 
البالد، والذي يعكس استقرار األوضاع في مصر، ويمثل 
رسالة جيدة جداً للعالم كله، مشيراً إلى أن هذا القرار كان 
له صدى إيجابي واسع على مستوى العالم كله، خاصة في 

ظل حالة عدم االستقرار التي تشهدها منطقتنا.
وأشار رئيس الوزراء خالل االجتماع إلى عدد من األنشطة 
التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 
أثينا  قمة  الخارجي، وعلى رأسها حضور  الصعيد  على 
الشراكة من  لدعم  واليونان وقبرص  بين مصر  الثالثية 
أجل التنمية، واستقبال الرئيس الروماني كالوس يوهانيس 
بالتزامن مع مرور 115 عاماً على ذكرى تأسيس العالقات 
الدبلوماسية بين مصر ورومانيا، واستقبال رئيس وزراء 
جمهورية ألبانيا حيث قام بتهنئته بحصول بالده على مقعد 
غير دائم بمجلس األمن الدولي من عام 2022 إلى 2023.

كما أشاد بتنظيم الدورة الرابعة ألسبوع القاهرة للمياه، وما 
تضمنته كلمة الرئيس السيسي من تطلع مصر للتوصل في 
أقرب وقت وبال مزيد من اإلبطاء التفاقية متوازنة وملزمة 
الذي  الرئاسي  البيان  اتساقاً مع  النهضة  بشأن سد  قانوناً 

أصدره مجلس األمن في سبتمبر 2021.
وأشار رئيس الوزراء، خالل االجتماع، إلى الرسائل المهمة 

للرئيس عبد الفتاح السيسي، 
خالل احتفالية تخريج دفعة 
جديدة من الكليات والمعاهد 
العسكرية والشرطة، وعلى 
رأسها تأكيد التقدير الكامل 
لشهداء الوطن ومصابيه، 
لهذا  فداء  بذلوه  ما  على 
أمن  أجل  ومن  الوطن، 
وسالمة واستقرار مصر.

كما عرض رئيس الوزراء 
خالل االجتماع نتائج زيارة 
فرنسا، للتوقيع على البرنامج 
القطري، مع منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية، الفتأً 
شهدت  الزيارة  أن  إلى 
عدد  مع  اجتماعات  عقد 
من المسئولين الفرنسيين، 
عدد  ومديري  ورؤساء 
والصناديق  البنوك  من 
ممثلي  و  ، ية ر ستثما ال ا
الشركات  من  كبير  عدد 

الفرنسية. وتوجه مدبولي بالشكر لوزير الخارجية، وكذا 
لهذه  الجيد  التنظيم  على  باريس،  في  المصرية  السفارة 

الزيارة، التي عكست قوة الدبلوماسية المصرية، والتأكيد 
على ما تتمتع به مصر حالياً من مكانة دولية، الفتاً إلى أن 
ذلك ظهر جلياً في اللقاءات التي تم عقدها في باريس سواء 

مع رئيس الوزراء الفرنسي، أو مسئولي منظمة التعاون 
المنظمة،  أعضاء  الدول  وسفراء  والتنمية،  االقتصادي 
الذين أشادوا جميعا بما تنجزه مصر فى مختلف المجاالت.
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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

ختام فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك 
“حارس الجنوب ــ 1”

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران بين شرم الشيخ والأقصر 
بعد توقف دام ٦ سنوات

لغاء  خلال اجتماع الحكومة أمس.. رئيس الوزراء مشيدا بالقرار التاريخي للرئيس باإ
مد حالة الطوارئ: يعكس استقرار الأوضاع في مصر

في مقاٍل سابق تحدثت فيه عن تعدد الزوجات و عن شيخ    
األزهر احمد الطيب الذي أوضح أن تعدد الزوجات ليس األصل في 
الشريعة اإلسالمية »فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة«. و انه من المفيد 
التعمق في شروطه وقيوده الشرعية بل وأضاف شيخ األزهر انه 
ظلم . و العودة للحديث عن تعدد الزوجات يعكس فوضى تشريعية 
/ إجتماعية ال زالت تتوالى فصولها في بلدان عربية مختلفة و 

بأشكاٍل متنوعة. 
ففي الثامن عشر من الشهر  الحالي / أكتوبر / تشرين األول 
تصّدر وسائل االتصال االجتماعي  خبر افتتاح مكتب جمعية لتعدد 
الزوجات في مراكز متعددة من الريف في الشمال السوري ومنها 
مدينة إعزاز من ريف حلب و سرمدا ….  و وفقاً لما ورد في هذه 
المصادر فإن الالحق من التفاصيل حوله سيرُد للعموم عند استكمال 
اإلجراءات اإلدارية و الحصول على الرخص الرسمية أي بطبيعة 
الحال من  المجلس المحلي في  إعزاز و مجلس محافظة حلب 
التابع للحكومة المؤقتة حلب. لم يرد من مصدر مؤكد عمن يقوم 
بالتمويل و الدعم المالي ، كما   و لم ترد أسماء مؤسسي الجمعية ، 
لكن تناهى الى اإلعالم أن من بين  أعضاء إدارتها مهندسين وأطباء 

و محامين أيضاً. 
في الحادي و العشرين من شهر تشرين األول/ أكتوبر   أصدر 
المجلس المحلي لمدينة إعزاز قراراً بالمالحقة القضائية و القانونية 
ضد الجمعية وإغالق مكتبها بشكٍل فوري ضمن حدودها اإلدارية 
حصراً، أما بقية الفروع فليس واضحاً حتى اآلن إن تّمت ذات 

المالحقة  بشأنها أيضاً أم ال. 
من يقرأ آراء من دفع و أيّد هذه الجمعية ، سيجد أن ما قيل لم يبتعد 
عن ثقافة الحفاظ على دونية المرأة  و التمييز ضدها و إيجاد التبرير 
المناسب لكل موضع ، فهناك من صّرح إن  هدفها هو تصويب تعدد 
الزوجات و مفهومه في المجتمع ، التأكيد على حماية األيتام والنساء 
األرامل ، و بالتالي تمكينهن من ممارسة واجباتهم الحياتية،  ال سيما 
في ظل غياب الُمعيل من أفراد األسرة الذكور . و احتضان الرجال 

للنساء، فهو ظل و مشاركة قلب الرجل الكبير . 
حقيقًة أن األمر هو أبعد من إنشاء جمعية أو إصدار قراٍر بمالحقتها، 
هو متعلق بعدم استعداد مجتمعاتنا العربية للمساواة الحقيقية، 
بإمتهان كرامة المرأة بشكٍل ممنهج. هو متعلق بالعنف ضد المرأة 
و إستغاللها ، مرتبط بثقافة  ال تجد غضاضًة في هذا العنف أو 
أشكاله و صيغه. يأتي على رأس الهرم التشريع و سياسته ليمنح 
المساحة لممارسة هذا العنف قانوناً ودون التباس  في أبواٍب عديدة 
منها اإلرث، الحضانة، الطالق، عقد الزواج، تعدد الزوجات وهو 
ليس أخرها . و ليس من الصعوبة بمكان اقتفاء أثر  العنف القانوني 
القائم على النوع االجتماعي في الدساتير المحلية و القوانين المختلفة 
من جزائي  الى مدني الى أحوال شخصية…الخ. التشريع لم يدعم 
حقوق المرأة و لم يحترم  معايير حقوق اإلنسان في مواضع كثيرة 
، ُجّل اهتمام الُمشّرع هو حماية موروٍث ثقافي - اجتماعي و تقديم 
الغطاء لممارساٍت ثقافية عنفيه ضد المرأة مثلث أطرافها هم األسرة  

و المجتمع و القانون.
ما يكون المسار االجتماعي االقتصادي السياسي و األمني   غالباً 
عاماًل في تفاوت أشكال العنف ضد المرأة. حرب العشرة أعوام 
األهلية في سوريا كانت األشد وقعاً على المرأة و ضراوة في 
زيادة العنف ضدها كماً و نوعاً و بدرجة واحدة  . جغرافياً ال فرق 
هناك في األحكام الشرعية و أحكام األحوال الشخصية في المناطق 
المتفرقة من سوريا ووضعها الحالي. فأحكام الشريعة ذاتها تُّطبق و 
إن كانت هناك بعض الفروقات البسيطة. نعلم أن تعدد الزوجات هو 
موضوٌع شرعي . و قانوناً تتبناه معظم القوانين العربية و تبيحه.  
قد تنص المواد هنا او هناك في بعض قوانين األحوال الشخصية 
العربية على  وجوب إذن أو رضا الزوجة األولى غير أن هذا بقي 
حبراً على ورق و غير مطبق عملياً -قانونياً في حالة مخالفة أحكام 
الشريعة. هي دائرة المبتدئ فيها  إحداث التعديالت و من ثم تُّقيد بعدم 

مخالفة الشرع  و بهذا تبقى المسألة دون حل.  .
بالنتيجة النافذة بقيت مشرعًة لتعدد الزوجات عبر الزواج الشرعي 
الذي يتم بعقده من قبل رجل دين) شيخ( و شهود و توفر اإليجاب و 
القبول . و هكذا يتم االلتفاف على القانون و اختراقه ومخالفة أحكامه.
 يُمكن للزوج ان يعقد زواجاً شرعياً خارج المحكمة و دون الحاجة 
لرضا الزوجة األولى او عدمه و هو بهذا ال يخالف الشرع و إن كان 
فيه مخالفة للقانون و تعديله . ثنائية العقود الشرعية للزواج و العقود 
القانونية المعمول بها في كافة األقطار العربية  دون استثناء ال تغلق 
الباب تماماً في وجه تعدد الزوجات. فالزواج الشرعي هو عقد زواج 
مكتمل األركان من حيث اإليجاب و القبول و المهر و اإلشهار . و 
الفرق الوحيد بين العقد الشرعي و العقد القانوني هو أن  األخير يتم 
تسجيله رسمياً في سجالت المحاكم و دوائر األحوال المدنية. المرأة 
السورية عانت من ويالت حرب أهلية و نزوح و لجوء و حروب 
صغيرة متناثرة. أن تُنشئ هكذا جمعية هو من الوقاحة بمكان. يجدر 
بمكان  توفير فرص التعليم األكاديمي و المهني للمرأة و بتطوير 
البنى االقتصادية و االجتماعية لها في بيئتها المحلية مما يدعم 
استقاللها و يزيد من فرص عملها عوضاً عن ظل رجل و احتضان 
الرجال للنساء. و إن غاب الُمعيل فالمرأة أيضاً ُمعيل و األمثلة كثيرة 
و نجاحاتها متعددة. أن تغيب حلول تمكين المرأة و تتقدم حلول من 
مثل تعدد الزوجات و إضافة درجات االستغالل للمرأة و الفتاة يثير 
أكثر من عالمة استفهام عن الوعي المجتمعي والقانوني و مسألة 
تغيير الثقافة المجتمعية في حاضنة ال زالت تتلظى من نار حرٍب 
أهلية ُمستعرة ال يعلم أحد متى منتهاها.  إحترام حقوق المرأة و 
مبدأ المساواة عملية تتطلب زمناً و العديد من إرساء البنى الذاتية و 
الموضوعية. تتطلب جرأة و ووضوحاً في الرأي و التقدم بإجتهادات 
شرعية تتماشى و الحفاظ على الكرامة اإلنسانية، تمنع إستغالل 
المرأة و تدفع بها الى األمام حيث يجب أن تكون. تجارب إنسانية 
لدوٍل عديدة يمكن األقتداء بها ومنها المشرع  الكندي إن كان على 

الصعيد االتحادي ام على صعيد المقاطعات. 
و إناثاً  والفلسفة القانونية لديه تقوم على مشاركة األفراد ذكوراً 

بصياغة القانون و حماية حقوقهم على حٍد سواء.
و هو أيضاً  ال يميز أو يقبل بأي انتهاٍك ينال من الحريات الدينية ، 
فاألفراد لهم الحرية المطلقة في حياتهم الروحية و خياراتهم الدينية 
هنا هي حقوق أساسية مصانًة بالقوانين كافًة ، لكن الحرية الدينية 
هي أمٌر منفصٌل تماماً عن الممارسات الدينية و التي يمنع بعضها 
الدستور و المؤسسة القانونية ، ال سيما إن جاءت هذه الممارسات 
مخالفًة  او كان من شأنها أن ُتناقض روح التشريع الكندي و 
االلتزامات الدولية و المحلية لكندا أو أن ُتلِحق ضرراً بحقوق 
الدينية المحظورة والممنوعة  اآلخرين. نذكر من هذه الممارسات 
باتاً في كندا تعدد الزوجات . المحكمة العليا اقرت بعدم  منعاً 
مشروعية او دستورية تعدد الزوجات و اعتبرته غير دستوري بتاتاً 
بل و  معاقب عليه قانوناً ، حيث ذهب القانون الجزائي االتحادي 

الكندي في المادة ٢٩٣ منه. 
 اسبوع سعيد لكم جميعاً

النساء ضحايا تعدد الزوجات

م بصير ومؤمن وغريب  »الرسالة« تكرِّ
سكندرية

إ

في مصر وال�

بعد أحداث السودان.. مفاوضات سد النهضة بيد ال�تحاد ال�فريقي
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الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

عندما تتحّول أحالمنا إىل قوالب من حلوى!!

بقلم: عادل عطية

بقلم: ابراهيم شير
كاتب واعالمي سوري

شعر: نسرين حبيب

-1 تفقد الثروة نصف قيمتها وهي في طريقها إلى يد األحمق ، وتفقد    
    النصف الثاني بعد أن تصل إليه .

-2 سوف يمشون على جسدك إن  أقنعوك  بأن أقدامهم جسر للعسل .
-3 إذا سمعت عدوك يضحك ، فهذا هو صدى صراخك .

-4 العصا وحدها قادرة على مساواة الخراف .
-5 التعب أعدل األشياء ِقْسمة بين البشر .
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     في ذكرى المولد النبوي، لدى إخوتي المسلمين، أحاول أن أجد 
إجابة، عن التساؤل:  لماذا نحًول مناسباتنا، وأعيادنا إلى تظاهرة من: 

كعك، وبسكويت، وحلوى؟!.
أتأمل حكاية الخليفة الحاكم بأمر هللا الفاطمي ـ وكم من قادة يّدعون إنهم 
يحكمون باسم هللا، بل وبأمره، فيأمرون هم بما لم يأمر هللا به، فيظن 
أمر هللا، وباسمه، وتصبح طاعتهم طاعة  الناس أن أمرهم هو تماماً 
، ذلك الحاكم الذي في عهده، منع وحّرم على األهالي:  ُملزمة، ومقدسة!ـ 

إقامة الزينات، واألفراح، والزواج، إال في هذه المناسبة المعتبرة!
المؤلم ان تتحّول الطاعة المفروضة علينا، إلى طقوس، يتم ممارستها 

بإرادة حّرة!
فعندما رأى صانعو الحلوى، خروج الحاكم، في هذه المناسبة الدينية، 
على حصانه، بصحبة إحدى زوجاته، وهي في أجمل وأبهى طلة، 
ابتكروا حلوى، تمثل الحاكم على جواده، وأخرى تصّور عروساً على 

صورة زوجته، وزينوها، وألبسوها ثياباً مبهجة! 
وهكذا في كل عام يصنعون عروساً، وحصاناً من حلوى!

وهكذا نحن نفعل!
فهل العروس، والحصان، يرمزان..

.. ألحالم جميلة لشعب يرنو دائماً إلى األفراح المتمثلة في عروس تقف 

وأناقتها،  بجمالها  مزهوة 
واضعة يديها في خصرها، 

يديم هللا عليهم  بالسالم، متمنية أن  إليهم  لتلقى  يديها  أو رافعة إحدى 
االحتفاالت؟!

.. ولألمل، وهم  يتأملون الحصان، منتظرين فارساً نبياًل، يسعى إلى 
الفروسية، والرجولة، والشجاعة،  لهم: ذكريات  يستعيد  تحقيقها، و 

والشهامة؟!
.. أم لوعود كاذبة لحاكم، يحفرها بسطوته، وجبروته، وخيالئه؟!

.. أم هما تعبيران، عن خنوع شعب يبتلع أوامر مرارة حكامه في قطع 
من حلوى؟!

وعندما نمارس إلى هذا اليوم، مثل هذه العادة، التي صارت جارية، 
وصارت مقدسة، فهل يعني ذلك:

.. أننا استمرأنا تجميد أحالمنا في قوالب من حلوي؟!
.. أم أن أوامر الحكام الطغاة، فقدت في حلقنا طعمها العلقم، وصارت 

بطعم الحلوى؟!
فإن هززنا رؤسنا باإليجاب ـ وآمل أن تكون على استحياء منا ـ، فهذه 

هي نكبتنا التي ال عزاء بعدها!...

     بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار، وعلى عكس 
لبرنامج  حلقات  بإنتاج   MBC قناة  قامت  التّيار،  سير 
“الّسطر األوسط” للحديث عن “سجن تدمر” في سوريا، 
خرج  الذي  داخله،  الّسابقين  المعتقلين  أحد  مستضيفة 
معافى  بجسد  فيه، وهو  واألهوال  الفظائع  للحديث عن 
ليس عليه أي عالمة من عالمات اإلعاقة نتيجة ما أسماه 
تحّدث عن رمي  فهو  الّسجن،  في  الوحشي”  “التّعذيب 
األشخاص من ارتفاعات تتجاوز الخمسة أمتار، وضربهم 
أقّل  التي  التّعذيب  على ظهورهم، وغيرها من صنوف 
األبد، على  إلى  الّشخص  ترافق  إعاقة جسديّة  ماتحدثه 

األقل في يديه أو ظهره أو رجليه.
تحّدث عن صنوف  تدمر”  في “سجن  الّسابق  المعتقل 
أو  أحد،  يتحّملها  أن  أو  توجد،  أن  المستحيل  تعذيب من 
يتعّرُض  الّسجين  أن تكون حقيقيّة حتّى، مثل قوله: “إّن 
ل500 جلدة بصفة دوريّة بوساطة حزام محّرك الّدبابة”. 
العدد  يتحّمل هذا  العالم  أتساءل هل هناك ِجسم في  وهنا 
بوساطة هكذا حزام؟ ثم يتحّدث عن اإلعدامات وحوادث 
13و  بين  أي  هناك،  تحدُث  يومّياً  إّنها  قال  التي  القتل 
بينهما  آخُذ رقماً وسطيّاً  هنا سوف  وأنا  وفاة،  20 حالة 
فقط، جّراء هذه  يموت عشرة  يوميّاً  أنّه  وأفترض جداًل 
يوًما وهو  بثالثين  رقم عشرة  األفعال وسوف أضرب 
عدد أيام الّشهر، ليخرج معنا رقم 300 قتيل وهذا الّرقم 
ليكون  يوًما،   365 الّسنة وهو  أيام  بعدد  سوف أضربه 
قتيل في  وثمانمئة  مئة وستة آالف  أي   106800 الرقم 
إن عدد  قال  نفسه  المعتَقل  هذا  أّن  الواحدة، رغم  الّسنة 

القتلى في سجن تدمر هو 40 ألًفا فقط! وهنا يناقض نفسه 
بصورة مباشرة.

السورّية  الّسجون  في  والموتى  الّضحايا  نقطة  وعند 
يجب أن أكون دقيقاً، وعلى الجميع أن يعرف بأّن الّدولة 
الّسورية حريصٌة كّل الحرص على حياة الّسجناء السيّما 
المعتقل  هذا  أّن  ذلك  على  والّدليل  لديها،  “الّسياسيين” 
وغيره قد خرجوا من سجن تدمر سالمين حتّى بعد عقد أو 
عقدين، ولو كانت ثقافة القتل موجودة في عقل العساكر 
والّضباط في فروع األمن والّسجون لكان المتطرفين أول 
القتلى في الّسجون، لكنّها ليست مع هذه األعمال بل مع 
بغية حفظ  العام،  والمشهد  الّصورة  تغييبهم عن  سياسة 

االستقرار والّسلم األهلي في المجتمع السوري.
التي  “فرنسا”  من  هذه  بمقابلته  الّسابق خرج  المعتقل 
أوجدت سجن تدمر، وارتكبت المجازر سواء بحق أبناء 
معه  استخدمت  الذي  الجزائرّي،  أو  الّسوري  الّشعب 
وقتلت وشّردت  واغتصبت  المحروقة،  األرض  سياسة 
هو  الفرنسي  االستعمار  فعدد ضحايا  منهم،  الماليين 
خمسة ماليين قتيل، وهو رقم أعلنه الّرئيس “عبد المجيد 
تبون”، وفرنسا هي من استخدمت الّشعب الجزائري مثل: 
النّووية، حيث  اختباراتها  التّجارب” بخصوص  “فئران 
أجرت 17 تجربة نووية تحت وفوق الّصحراء الجزائرية 
بمقتل عشرات  التي تسبّبت  1960 و1966،  بين عامي 
بسبب  للماليين،  مستدامة  عاهات  وإحداث  اآلالف 
اإلشعاعات النّووية التي ال تزال تلّوث المكان حتى اليوم، 
الّنفايات  دفن  تسليم خرائط  ترفض  “باريس”  والتزال 

النّووية إلى الجزائر. وذلك إلى جانب أنها ال تزال تحتفظ 
برؤوس المقاومين الفرنسيين في متحفها متفاخرًة بذلك.

أّما “الواليات المتحدة” التي تفرض حصار قيصر على 
سوريا بذريعة الوضع اإلنساني والحقوقي للمعتقلين، فهي 
أكبر من ينتهك الحريات ولمن يريد أن يعرف أكثر عن 
إلى “اليوتيوب”، ويتابع  فليذهب  بحّقهم  جرائم واشنطن 
حلقات برنامج “الّصندوق األسود” مع المعتقل السابق في 
“غونتانامو” الكويتي فايز الكندري، الذي يروي قصًصا 
الشتاء،  في  لساعات  الّسجناء  تعرية  تشمل  جّداً  مؤلمة 
وضربهم ومنعهم من الّطعام والشراب، وإهانة معتقداتهم 
أّما  عنهم،  ممنوعة  المعطر  رائحة  وحّتى  ينية،  لّد ا
المحاكمات فهي ترٌف ليست من حقوقهم، وال يستطيعون 
فإّن  العراق  في  غريب  أبو  سجن  أّما  عنها.  الّسؤال 
االنتهاكات األميركية التزال شاهدة على أجساد المعتقلين 
آخر  واغتصاب جزء  كالحيوانات  معاملتهم  تّمت  الذين 
منهم، فالمعتقالت األميركية هي عبارة عن معسكر تجنيد 
إرهابي، والّدليل على ذلك قادة داعش وعلى رأسهم “أبو 
بكر البغدادي” الذي كان معتقاًل في سجن بوكا في الفلوجة 
قّوات  لسيطرة  السجن خاضًعا  كان  عندما   2004 عام 

االحتالل األميركية.
اإلنسان مشّرف  ملّف حقوق  في  فسجلّها  الّسعودية  أّما 
في  أصبح  الذي  وجسده  خاشقجي”  و”جمال  للحقيقة، 
آالف  إلى  إضافة  ذلك،  على  شاهد  اسطنبول  مجاري 
المعتقلين والمعتقالت داخل الّسجون السعوديّة، منهم من 
مات نتيجة التّعذيب وسوء الّطبابة مثل: عبد هللا الحامد، 

وزهير علي شريدة، إلى جانب مئات اآلالف من المعتقلين 
الخضري”  الفلسطيني “محمد  منهم  العرب واألجانب، 

الّرجل الّسبعيني الذي يعاني من أمراض مستعصية.
في النّهاية السجون ليست أماكن للنّزهة أو حدائق خاّلبة، 
بل هي مراكز وجدت للحفاظ على المجتمع، وسوريا مثل 
كل دول العالم لديها معتقالت وسجون وربما يتوفى هللا أحد 
المعتقلين فيها، لكن الّدولة الّسوريّة ال تخفي ذلك، وتسلّم 
أهله جثّته واألوراق الالزمة، حيث يستطيع األهالي تشريح 
جثّة ابنهم ليعلموا إن مات نتيجة التّعذيب أو نتيجة القضاء 
والقدر. وسوريا عكس كل الّدول المحيطة بها سواء نظام 
“صدام حسين” في العراق سابقاً أو “أردوغان” في تركيا، 
فهي دولة المعتقل فيها ال يذهب للموت بل يخرج ولو بعد 
حين، أّما تلك الدول فإنّه منذ اللحظة األولى لدخوله يسلّم 

روحه للّسّجان ليموت بعدها بفترة وجيزة.
يبدو أّن هناك تياًرا في الّسعودية ال يزال يكابر ويعارض 
تكون  لن  والتي  للحوار مع دمشق  الرياض  فكرة عودة 
إبعاد هذه  أكثر بهدف  توتير األجواء  لذلك حاول  بعيدة، 
اللحظة، وربما يكون أحد أبرز قادة هذا التّيار هو “بندر 
بن سلطان”، الذي فشل في سوريا فكانت هي طريقه نحو 

تقاعده المبّكر.

المقّعرة.. المرايا 

سجن تدمر.. الواقع والخيال الروائي.. 

وقَفْت أماَم املرايا عاريًة َتنظُر ُخيوَط الّسنني

عىل ُبؤرَِة الجسِد الّذابِل يف ماٍض َهرَْب

رمَقْتها عيوُن الّذكرياِت ِبَحْفَنٍة مَن الَعَتْب

َغْب َكَحبيٍب َيلوُم َخليلًة عىل أّياِم الشَّ

فاتََّقَدْت يف َجوِفها أحاسيُس الَعَجْب

باِب َوَشّبْ وعاَد الّذاِبُل إىل أّياِم الشَّ

َيهِتُف عالًيا أماَم تجاعيِد الّذَهْب

بأنَّ العمَر ليس لحظات َنتنّفُس فيها ِبراَحٍة وَزَغْب

بل بلحظاٍت َتقطُع أنفاَسنا وُتثرُي فينا اللََّهب

أخبار ومقاالت

عرض تحت سفح أهرامات الجيزة بمصر
ُ
ألول مرة منذ 4500 عام..أعمال فنية ت

بقلم: عبدهللا الديك

اإلداري  القضاء  محكمة   1-     
المصري تقضي بعودة مجلس المستشار 
مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك 
الزمالك  لجماهير  البسمة  أعاد  مما   …
من  يطاق  ال  ما  تحملت  التي  الوفية 
الملكي األبيض  ناديهم  تدمير  محاوالت 
علي  خفية  ليست  بايادي  الزملكاوي.. 
اهدت  التي  السماء  عدالة  .. رغم  احد 
الزمالك اغلب البطوالت الرياضية لعام 
الشباب  وزير  بعدها  ظهر   …2021
 .. مرتجفًا  الشاشات  علي  والرياضة 
مرتعباً.. يهذي بكلمات غير مفهومة عن 
 .. وتمتم   .. المحكمة  قرار  تنفيذ  كيفية 

نحترم احكام القضاء .. واختفي ..
علي النقيض اآلخر.. وضع علي مكتب 
النائب العام .. بالغات اهدار ماليين من 
الدوالرات لألموال العامة التحاد الكرة 
لون   ( بالحمار  المتشح   .. المصري 
بعضهم  اجبر  مما   ) التقليدي  المنافس 
لناظره  وغداً   .. البالد  للهروب خارج 

قريب….
هللت جماهير الزمالك.. منتشية … يحيا 

العدل … يمهل وال يهمل يا حمر 
لملكي  ا  . . األرض  كالسيكو   2-
لفريق  ا يلتقي  لمدريدي  ا البيض  ا
بالكامب  ملعبهم  في  برشلونة  الكتلوني 
الدون  و  ميسي  دون  مرة  نو …ألول 
امتعت  مباراة  رونالدو…  كريستيانو 

ظهر  ألعالم…  حول  الفريقين  عشاق 
جلياً قدرات المدرب االيطالي انشيلوتي 
نقاط  الريال وحصد  في توظيف العبي 
المباراة الثالثة بهدفين لهدف … وعلي 
البرسا  جماهير  اآلخري صبت  الجهة 
الهولندي رونالد  المدرب  غضبها على 
ايامه معدودة في  الذي اصبحت  كومان 

الكامب نو ..
وقف  االولدترافورد…  موقعة   -3
سولشاير  جونار  النرويجي  المدرب 
المان  فريقه  انهيار  ببرود رهيب  يتابع 
 .. المحتشدة  جماهيره  وسط  يونايتد 
الرأفة  مع  نظيفة …  اهداف  بخمسة 
األلماني  بقيادة  ليفربول  فريق  …امام 
الفرح  قمة  في  كان  الذي   .. كلوب 
ابدع  حيث  المميز …  فريقه  بعرض 
المصري مو صالح  الفرعون  امتع  و 
الجماهير بهاتريك من االهداف الجميلة 
اهه…  اهه  المصري  الكنج  وهتفت 
اثر  يونايتد تركيزهم  المان  وفقد العبي 
حصول المهاجم بول بوجبا علي الكارد 
بها  مبالغ  بخشونة  االحمر النقضاضه 
استبدل  ..الذي  ليفربول  قدم مدافع  علي 
لخطورة االصابة .. لتدخل المباراة الي 
الجماهير  .. مما اضطر  الفضيحة  نفق 
مطالبة  الملعب  مغادرة  إلي  الغاضبة 

باقالة المدرب سولشاير 

الرسمي  االفتتاح  األربعاء، حفل  أقيم    
لجناح المرأة في إكسبو 2020 دبي، الذي 

يحتفي بالمساهمات المهمة للنساء.
لهاشمي،  ا هيم  برا إ بنت  ريم  لت  وقا
في  الدولي  التعاون  لشؤون  الدولة  وزيرة 
 2020 إلكسبو  العام  المدير  اإلمارات، 
العربية  اإلمارات  دولة  “كرست  دبي: 
ة،  لمرأ ا نة  مكا دستورها  في  لمتحدة  ا
وعملت على إعطائها مكانتها السليمة في 
للمشاركة  لها  الفرص  وإتاحة  المجتمع، 
أن  البناء والعمل، وأكدت  الرجال في  مع 
بل  خيارا  ليس  وتمكينها  المرأة  مساواة 
دور  برز  قرن،  ضرورة. وخالل نصف 
عندما  القائل:  المبدأ  على  دلياًل  المرأة 

تزدهر المرأة، يزدهر المجتمع بأسره”.
 2020 إكسبو  في  المرأة  جناح  ويعرف 
التاريخية  المرأة  بإنجازات  الزوار  دبي 
والحديثة، وتقدمها في كل المجاالت وسط 
المجتمعات  شهدته  الذي  الكبير  التطور 

والعالمية. العربية 
على  ء  لضو ا لحفل  ا منظمو  سلط  و
مع  بالتعاون  المقام  المرأة،  جناح  أهمية 
تزدهر  “عندما  شعار:  تحت  “كارتييه” 
مؤكدين  لبشرية”،  ا تزدهر   ، ة لمرأ ا
المساواة  فجوة  سد  على  العمل  ضرورة 
التعاون  نهائياً، والحث على  الجنسين  بين 
أجل  من  والخاصة  العامة  القطاعات  بين 
هذا الهدف، وهو ما أنشئ ألجله أول جناح 
خمسينيات  منذ  إكسبو  تاريخ  في  للمرأة 

القرن الماضي.

ي  كز لمر ا لبنك  ا ئيسة  ر ت  د شا أ و
تسجيل  في  األوروبي، كريستين الجارد، 
مصور عن بعد، بإقامة إكسبو 2020 دبي 
المرأة  “جناح  للمرأة:  مخصصاً  جناحاً 
للمرأة  مخصص  مستقل  جناح  أول  هو 
الخطوة  هي  وهذه  الحديث،  التاريخ  في 
الصحيحة في وقت ال نحتاج فيه فقط إلى 
وإجراءات  التزام،  إلى  ولكن  إشارات، 
والمؤسسات،  والحكومات،  القادة  قبل  من 
والشركات، والمجتمعات المدنية واألفراد 
بين  المساواة  فجوة  لسد  سواء  حد  على 

الجنسين”.
من جهتها، قالت منى غانم المري، المدير 
دبي،  لحكومة  اإلعالمي  للمكتب  العام 
نائبة رئيسة مجلس اإلمارات للتوازن بين 
الحكومات  أن  الرغم من  الجنسين: “على 
تمكين  تعزيز عملية  تلعب دورا مهما في 
من  النجاح  تستطيع  ال  أنها  إال  المرأة، 
الخاص  القطاع  مع  هادف  تعاون  دون 
الملتزمين.  واألفراد  المدنية  والمجتمعات 
نحتاج إلى قيادة األمل للمرأة في المنطقة، 
والعمل على زيادة المساواة بين الجنسين، 
ما يسرع من النمو واالقتصاد واالزدهار”.
التنفيذي  الرئيس  فينيرون،  سيريل  وقال 
“حين  نترناشيونال:  إ كارتييه  لشركة 
مسيرتي  في  الحاسمة  اللحظة  عن  ُسئلت 
كانت  إنها  تردد،  أجبت، من دون  المهنية 
لقد صنعتني حقا،  بزوجتي..  لقائي  لحظة 
لكننا ال  الرجال،  كثير من  وهذا هو حال 

نعترف بذلك”.

في  الشهيرة  الجيزة  أهرامات  منطقة  تشهد  عام،   4,500 منذ  مرة  ألول      
مختلف  من  معاصرين  لفنانين  مختلفة  أعمااًل  يضم  دولًيا  فنًيا  معرًضا  مصر 

أنحاء العالم.
وفي أحدث خداع بصري له، قام فنان الشارع الفرنسي جي آر بشطر قمة أحد 

أهرامات الجيزة العريقة في مصر.
وهذا العمل الفني يُعد جزًءا من مجموعة منحوتات وأعمال فنية مرّكبة واسعة 

النطاق لعشرة فنانين معاصرين.
السابع من نوفمبر  الذي يحمل عنوان “األبد هو اآلن” حتى  المعرض  ويستمر 
تشرين/ الثاني المقبل. وُوصف بأنه الحدث األول من نوعه في الموقع المدرج 
وتنظمه  عام،   4500 العمر  من  والبالغ  لليونسكو  العالمي  التراث  قائمة  ضمن 
مؤسسة “آرت دي ايجيبت”، وهي شركة تهدف إلى الترويج للفن المصري من 

خالل المعارض السنوية في المواقع التاريخية.
وجاء في بيان صادر عن “آرت دي إيجيبت” أن “المعرض يمثل اندماجاً بين 

التراث القديم والفن المعاصر”.
الذي سيستمر  تاريخنا وحاضرنا  بين  الرابط  نظهر  أن  “أردنا  البيان:  وأضاف 
إلى األبد ... التأثير العالمي العميق لمصر القديمة، واستمرارية هذا التأثير من 

خالل الفنون المعاصرة”.
اإليطالي  الفنان  تحدث  الخميس،  بالجيزة،  ُعقد  حافل  صحفي  مؤتمر  وفي 
الكلمات  لدي  “ليس  قائاًل:  األثري.  الموقع  في  عاطفي  بشكل  كوين  لورينزو 

للتعبير عن مشاعري الحقيقية في الوقت الحالي”.
وأوضح كوين أن السبب في اختياره إنشاء هذا العمل الفني لهذا الموقع التاريخي 
هو “تكريم حقيقة أن المجتمع يعمل دائًما بشكل أفضل ويمكنه تجاوز أي عقبة 

عندما يعمل مًعا”، مضيًفا أنه يُعد “حدًثا تاريخًيا وشرًفا حقيقًيا”.
أهرامات  سفح  تحت  المعروضة  الفنية  األعمال  جميع  إلى  تعرف  يلي  وفيما 

الجيزة في معرض “األبد هو اآلن”.
الفنان السعودي األمير سلطان بن فهد، عمل فني بعنوان “رمسيس الثالث”

الملك  لتوقيع  نقًشا  تحمل  المكعبات،  مـن  متاهة  بناء  يشمل  المقدم  الفني  العمل 
الفرعونية  الملكية  التوقيعات  يحاكي  سطحها،  على  محفور  الثالث  رمسيس 

تيماء  بمحافظة  ثابتة  السعودية على صخرة  في  اآلثار  علماء  عليها  عثر  التي 

شمال المملكة، وهو االكتشاف الذي يُعد نقطة تحول في دراسة جذور العالقات 
الحضارية بين مصر وشبه الجزيرة العربية، 

الفنان البرازيلي جواو تريفيسان، عمل فني بعنوان “الجسد الذي ينهض”
لتشكيل  74 عارضة خشبية مكّدسة  أمتار مبني من   7 الفني  العمل  ارتفاع  يبلغ 
شبكة مربعة مرتفعة، وفًقا لما ذكرته مؤسسة “آرت دي ايجيبت” عبر حسابها 

على “انستغرام”.
الفنان اإليطالي لورنزو كوين، عمل فني بعنوان “مًعا”

يحمل  الذي  الفني  العمل  في  األصابع  بأطراف  البعض  بعضهما  يدان  تالمس 

عنوان “مًعا”
في  الخالدة  اإلنسانية  العاطفية  الرحلة  تمثيل  في  “مًعا”  الفني  العمل  ويسعى 
المكان على األرض، حيث أصبح الزمن نسبي كدليل على عيش اللحظة، وفًقا 

لمؤسسة “آرت دي ايجيبت” عبر حسابها على “انستغرام”.

الفنان المصري معتز نصر، عمل فني بعنوان “برزخ”
ويمثل العمل الفني الخط الفاصل بين عالمين منقسمين، ولكنهما في الوقت ذاته 
القدماء  المصريين  الشمسي عند  القارب  يعد  كما  متصلين عبر فضاء حدودي، 
بمثابة ناقل يحمل الروح البشرية من هذا العالم إلى العالم اآلخر، وفًقا لمؤسسة 

“آرت دي ايجيبت” عبر حسابها على “انستغرام”.
الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف، عمل فني بعنوان “أوراباروس”

في  بونوماريف،  ألكسندر  الروسي  للفنان  فني على شكل ساعة رملية،  تركيب 
منطقة األهرامات في الجيزة

جيزيال كولون من الواليات المتحدة، عمل فني بعنوان “األبد اآلن”
األهرامات  بجوار  الكروي  الشكل  ذات  المعدنية  لمنحوتة جيزيال كولون  منظر 

العريقة.
لبيان  وفًقا  الهول،  أبو  الرائع على  الذهبي  الشمس  الفني غروب  العمل  يصور 

سفارة الواليات المتحدة في مصر.
الفنانة المصرية األمريكية  شرين جرجس، عمل فني بعنوان “ها أنا أعود”

الملكات  أهرامات  مع  المتناغم  أعود”  أنا  “ها  لشيرين جرجس  الفني  العمل 
الواليات  سفارة  لبيان  وفًقا  القديمة،  في مصر  الموسيقية  اآلالت  من  مستوحى 

المتحدة في مصر.
استوديو “شوستر وموسلي” البريطاني، عمل فني بعنوان  “خطة درب النور”
ضوء الشمس ينعكس على العمل الفني الخاص باستوديو “شوستر + موسلي”

يدوًيا  الملصقة  البصرية  الزجاجية  األشكال  من  عبارة عن عدد  الفني  والعمل 
لمؤسسة “آرت  وفًقا  الزجاجي،  الهرم  تتخذ شكل  التي  المعدنية،  القواعد  وذات 

دي ايجيبت” عبر حسابها على “انستغرام”.
الفنان البريطاني ستيفن كوكس را، عمل فني بعنوان “المساحة الداخلية: خفرع”

احداث االحد 
الدامي

افتتاح جناح المرأة يف إكسبو 2020 ديب.. 
احتفاء بالمساهمات المهمة للنساء



 

الفرد والمجتمع، فهي تؤثر على  كبيرا  على  تأثيراً  للنظافة    
الصحة النفسية والجسمية للفرد، كما تساهم في إبراز جمال الطبيعة 

من خالل تحسين البيئة وخلوها من التلوث .. 
التي عرفتها  النظافة  أقدم أشكال  الريب بأن االستحمام هو من 
العصور لو  الناس على مدار  العلماء يؤكدون أن  البشرية، بل إن 
التاريخ بعض األوبئة  لما عرف  كانوا يستحمون بصورة منتظمة 
البعض يصف  البشر، حتى أن  التي أودت بحياة الماليين من 

الصابون بأنه أهم اختراع عرفته البشرية بعد البنسلين .
لماذا كان ملوك أوروبا اليستحمون ؟

رغم أن االستحمام وسيلة سهلة للنظافة، ومع ذلك  لم تهتم شعوب 
أوربا  باالستحمام، فقد كان األثرياء فقط قادرين 
الحمامات الشخصية، وإن  على تحمل تكاليف 
المؤرخين يؤكدون أن األوروبيين بداوا االستحمام 
بشكل متكرر بسبب تأثير اإلمبراطورية العثمانية 

التي كانت مهتمة جداً بالنظافة
على مبدأ النظافة من اإليمان ولكن ما الذي منع 
األثرياء والملوك في أوروبا من اإلستحمام علما 
أنه كان بإمكانهم تحمل كلفة اإلستحمام المرتفعة ؟
أنه من المستحيل  إعتقد بعض ملوك أوروبا 
عليهم أن يتسخوا ألنهم كانوا يظنون أنهم أنصاف 
آلهة، ومن ناحية أخرى رأى العديد من العائالت 
الملكية في أوروبا أنهم مميزون لدرجة أن لديهم 
هالة من حولهم  وظنوا أن هذه الهالة ستختفي إذا 
بأنهم  الملوك اعترفوا  تم غسلها، حتى أن بعض 
لم يغتسلوا سوى مرتين في حياتهم كلها، ومن 
األمثلة على ذلك الملكة إيزابيال ملكة قشتالة في 

اسبانيا، التي اعترفت باالستحمام مرتين فقط في حياتها. كانت المرة 
الملك  الثانية كانت قبل زفافها، وأما  األولى عندما ولدت، والمرة 
لويس الـ14 ملك فرنسا، كان أيضاً قد استحم مرتين في حياته، المرة 
األولى عند الوالدة، والمرة الثانية التي استحم فيها كانت عندما كان 
مخموراً، وكانت تلك هي اللحظة التي اجبره خدمه على االستحمام، 
وكان  يستخدم البدائل، فقد كان لويس الـ14 يضع مكياجه كل صباح 
ويستخدم نصف زجاجة عطر والتي كانت كافية للقلعة بأكملها لتشم 

رائحته،،!!
من اخترع الصابون ؟

إن البابليين القدماء هم من اخترع الصابون واألدلة على ذلك طينية 
أقدم  إلى  النقوش  الميالد، حيث تؤكد  2800 قبل  بابلية مؤرخة في 
المنتج مصنوع من دهون  إلى أن  وصفة صابون مكتوبة وتشير 
ممزوجة برماد الخشب والماء، وكانت تلك  اإلشارات المبكرة في 

صناعة الصابون لغسل الصوف والقطن، وليس لغسل الجسم . 
إنتاج الصابون  القدماء الحقا  البابليون والمصريون  وقد طور 
الحيوانية، وكانت  النباتات والزيوت والدهون  المصنوع من رماد 
الحديث  لها نفس الخصائص األساسية للصابون  النهائية  النتيجة 
عندما يقترن بالماء، تحدث رغوة ويساعد في إزالة األوساخ، وقد 

استخدم الصابون  لعالج األمراض من قبل األطباء.
أما في العصر الحديث فقد بدأ استخدام أنواع الصابون الجديدة التي 
تحتوي على الزيوت النباتية، والتي تم إستخدامها لنقاوتها ورائحتها 
الطيبة، كمواد فاخرة وأول هذه األنواع صابون حلب وهو صابون 
أخضر من زيت الزيتون ممزوجة بزيت الغار العطري، تم إنتاجه 

إنتاج  في سوريا و نقله الصليبيين إلى أوروبا، وسرعان ما تبعتها 
ثم بدأت بعض    نماذج فرنسية وإيطالية وإسبانية وإنجليزية. ومن 
الشركات في انتاجه وأبرزها شركة بي آند جي P&G عام 1879 
Ivory، وتبعها بعد ذلك صابون  إيفوري  تطوير وتسويق صابون 

بالموليف المصنوع من زيت النخيل والزيتون في عام 1898 .
تتغير، حيث أدت  الـ20 بدأت كيمياء الصابون  القرن  أوائل  وفي 
الهند وزيت  إلى استخدام زيت جوز  المعملية  التجارب  عقود من 
النخيل،  وزيت بذرة القطن، ومع اكتشاف الدهون المهدرجة في عام 
1909أحدثت هذه الدهون الصلبة النباتية ثورة في صناعة الصابون 

لكون تصنيعها اليعتمد  على المنتجات  الحيوانية .
أدى نقص الدهون والزيوت للصابون خالل الحربين األولى والثانية 
المنظفات االصطناعية كبديل »متفوق« لصابون  إلى اكتشاف 

الغسيل القائم على الدهون .

العالناتكم في الرسالة
514 961 0777  /  450 972 1414

fzemokhol@gmail.com    elressalanews@.gmail.com  www.el-ressala.com

شعر: صباح غريب

ضممت الحياة طوال وعرضا 
في يدي 

فكانت هي مسكني ومولدي 
وسرت فيها وعورة الدرب  

وكأني معها على موعد 
خبرت المنايا في كل فج 
وكان شعبي هو األمجد 
رأيت الكثير ممن تراخى 
عن نصرة البطل الممجد 

وما كان لحاقد إال
أن يموت ِبِغله 
مع اقتراب فجر 
صارخ متورد 
لينهي ظالما 

كنا نظنه علينا مؤبد 
أحضروا لي الورد من كل البراري 

حتى ولو كان من جبل أمرد 
لعلي بمائها تشفى جروحي 

ويعود الهوى يسري بروحي 
ويبقى سليما 
قلبي المتهجد 

ويا قوافي الحب سيلي
من يراعي الساكب 

دون تردد
وصهيل خيل اسمع لهاثها

كأسود زمجرت على 
المغتصب األمرد 

هذي فلسطين تمأل الدنيا افتخارا
أبناؤها زرعوا الرعب 

في عدو 
غاشم ...معتدي 

ضممت الحياة طوال وعرضا 
في يدي 

فكانت هي مسكني ومولدي 

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

اهمية النظافة في الوقاية من األمراض 

بقلم :  نعمة هللا رياض

ضممت األرض 
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يوسف زمكحل   همسـات

األستغناء شيمة األقوياء

التقبل في حبك إال أن تكون سلطاناً 
وملكاً

البديل للحب  

الطير يحتاج إلى أعيش والزرع إلى 
ماء والرجل إلى المرأة

علمني  بل  عيش  كيف  تعلمني  ال 
كيف أحب

ال  فالحب  حبك  في  مجنوناً  كن 
يعترف بالعقل كثيراً

والحب  والجنس  الموسيقى 
والقبالت لغات عالمية

الطريق إلى الجنة يبدأ من قلبك

منهم  تقترب  عندما  أشخاص  هناك 
أجمل  بعيد  من  األشياء  أن  تدرك 

)جبران خليل جبران(
من كلماتي : سالم يا حبيبي ببعتلك 
.. سالم يا حبيبي مشتاق .. ده قلبي 
ما  يوم  عمره    .. نسيه  أنت  اللي 
نساك .. عايش يحلم بيك .. ودايب 
عليا  صعبان   .. هواك  في  دوب 
يا   .. جفاك  ُمر  ويدوق   .. تفارقه 
ما ناديت على قلبك .. يخفف عني 
قساك .. ما أنت يا روحي حبيبي .. 

ما بحبش حد سواك .

إّنه دايما تحت أمري
وإّنه شمسي وإنه قمري
وإّنه ليلي وإنه سهري
وإّنه أرضي وإنه وطني
وإّنه ساكن جّوه قلبي
إّنه بالنسبه لى أيه ؟
إّنه نوري وإّنه قمري

إّنه مالي كّل قلبي
إّنه أجمل حاجة فّيا

وإّنه دايما نور عينيا
وإّنه ساكن فى جفوني
إّنه بالّنسبة لي أيه؟

وإّن عشقه بحر صافي
جّي بيرويلي جفافي
جّي يفتح لي ورودي
جّي يحّمر لي خدودي
بعد ما نسيت كنت أيه
جّى يقولي أنتي أملي

وف سعادتك كّل عمري
أنتي أنتي كّل حلمي

والهوا اللي بعيش عليه
أنَت بالّنسبة لي أيه ؟

أنَت أجمل شىء يا روحي
بلسمي من نار جروحي
أنَت نوري وأنت فجري

أنَت أجمل حاجة فّيا
وأنَت دايما نور عينيا

قولّي أعيش إزاي
فى ُبعدك وأعمل أيه ؟

بيناديني يقول : ياعمري
  ملخص الجزء األول 

في  متجمد  إنسان  بها  كبسولة  علي  عثر 
بوالية  الموتي  لتجميد  السابق  المركز 
أبحاث  لمعهد  الكبسولة  نقلت  أريزونا.  
وهي  اإلنعاش  في  متخصص  شيكاجو  في 
توفي عام 2008، بسبب  لطبيب مصري  
متأخرة.  مرحله  في  بالسرطان   إصابته 
الوظائف  إعادة  في  المختصون  نجح 
لممارسة  تأهيله  وأعادوا  للجسم  الحيوية 
حياته .  في ندوة تلفزيونية جمعت خبراء 
اإلجتماعية،  والعلوم  والهندسة  الطب  في 
سأله المذيع عن كيفية عملية التجميد التي 
عن  بدوره  الطبيب  سأله  كما  له  أجريت 
التقدم في المجال الهندسي , رد عليه الخبير 
بطابعات  المختلفة  المواد  تدوير  يتم  بأنه 
يطابق  للحصول علي جسم  األبعاد  ثالثيية 
التقدم  عن  الطبي  الخبير  وسأل  المطلوب 
وجد  لقد   ، ,أجابه  الشيخوخة  محاربة  في 
الشيخوخة،  عملية  إبطاء  إمكانية  العلماء 
بتطبيق تكنولوجيا النانو في عكس عملية 
عن  اإلجتماعي  الخبير  وسأل  الشيخوخة. 

وضع األديان في ذلك العصر..
- لقد ساد السالم في العالم نتيجة تطور 
الناس  وتفهم  التربية  وطرق  األفكار 
الرخاء  الي  أديانهم. باإلضافة  لجوهر 
تماما«  فإختفت  العالمي،  اإلقتصادي 
والنزاعات  الطائفية  الحروب  كافة 
من  قرنين  من  أكثر  منذ  الدينية، 
الزمان، وتفرغ البشر للعمل واإلنتاج.

- وما هو وضع األسرة وعالقة الرجل 
والمرأة في عصركم هذا؟ 

الجرائم  معظم  تقريبا«  إختفت  لقد   -
بفضل  وذلك  الجنسية،  والمشاكل 

درجات  بمختلف  روبوتات  تصنيع 
متناول  في  باسعار  وبيعها  الذكاء، 
الجنسية  الرغبات  ترضي  الجميع، 
وهكذا  المرأة،  أو  للرجل  سواء 
الجنسي  اإلشباع  بين  الفصل  تم 
اإلخصاب  فيه  يتم  الذي  واإلنجاب، 
المرأة،  رحم  خارج  للمتزوجين  حتي 
وذلك تحت إشراف طبي دقيق لضمان 

مستوي سالمة النسل. 
هنا سأل المذيع عامر عمران: 

أثناء  العاطفية  عالقاتك  عن  وماذا   -
حياتك األولي؟ هل كانت لك زوجه أو 

صديقه؟
ثم  بعملي  فانشغالي  لألسف  ال   -
مرضي الذي كان يزحف علي جسدي 
ولكن  بحياتي،  اإلستمتاع  من  منعني 
المعجبين  من  كنت  أخري  ناحية  من 
مشهوره  أمريكية  بممثلة  الهوس  لحد 
بأدوار اإلغراء، إسمها مارلين مونرو. 

لقد تابعت كل أفالمها بدون إستثناء. 
لهذه  بها  مهووسا«  كنت  ولماذا   -

الدرجة؟
- ليس فقط إلنها كانت نجمة اإلغراء 
الناعم  بصوتها  الصارخة،  واألنوثة 
البالتيني،  األشقر  وشعرها  المثير 
لكني تعاطفت معها، إلنها كانت تعيسة 
في حياتها الحقيقية. لقد فشلت في عدة 
ولم  مرات  عدة  وأجهضت  زيجات، 
سنة   36 وعمرها  وانتحرت  تنجب، 

فقط! 
المركزي  األرشيف  من  سنطلب   -
موافاتنا بمعلومات مفصلة عنها... ها 
هي بياناتها تظهر علي الشاشة امامنا:

سم،   152 الطول  مونرو:  مارلين   
 93 الصدر  دوران  كجم،   53 الوزن 
دوران   , سم   59 الخصر  محيط  سم، 
من  لها  وصورة  سم   95 األرداف 
يفضلونها  )البعض  المشهور  فيلمها 
ساخنة(.. الخ، هل تقبل يا سيدي هدية 

علي نفقة البرنامج؟
 - وما هي؟ 

كامل  مجسم  علي  الحصول  يمكننا   -
مقاسات  وبأي  حيوان  أو  إنسان  ألي 
نعدل  عام  نموزج  خالل  من  وأوزان 
أن  يمكن  وهكذا  بالكمبيوتر،  أبعاده 
من  فقط  ساعتين  خالل  لك  نصنع 
الزمن روبوتا«، لن تستطيع تميزه عن 
اإلنسان العادي لمارلين مونرو ترتدي 
وبمستوي  المشهور،  األحمر  ردائها 
 , درجة  أعلي  من  تفاعلي  ذكاء 
ويمكنها التحدث معك في أدق تفاصيل 
من  تصحبها  أن  ويمكنك  حياتكما!, 
ألي  معك  لتعيش  لمسكنك  األستديو 

وقت تشاء. 
روبوت  تصنيع  يمكنكم  حقا  هل   -
للزوج أو الزوجة أو اإلبن إذا رحلوا؟ 
تصنيع  أيضا  ويمكننا  بالتأكيد،   -
روبوت لحيوان أليف كالقطة أو الكلب 
مطابق تماما للحيوان الحقيقي، وهو ال 
يأكل وال يشرب وليست له مخلفات , 
بل يشحن فقط بالكهرباء، وكما إستبدل 
استبدلنا  بالسيارات،  الجياد  أسالفنا 

اآلن الحيوانات األليفة بالروبوتات! 
علي  إنهالت  البرنامج،  انتهاء  بعد 
شركة تصنيع الروبوتات وفروعها في 
لشراء  الطلبات  اآلف  الدول،  مختلف 

أيقونة اإلغراء مارلين مونرو بمختلف 
وأصبحت  التفاعلي.  ذكائها  درجات 
تمأل  مونرو  مارلين  روبوت  صورة 
بإعتبارها  اإلعالن،  وسائل  جميع 
موضة ألحدث نسخة روبوتية. مارلين 

مونرو عام 2538!. 
إنعاشه،  تم  منذ  فقط  شهران  مضي 
أحس خاللهما بالغربة المخيفة، يعيش 
غير  وأناس  عصره.  غير  عصر  في 
حياته  في  معهم  التعامل  تعود  الذين 
السابقة، وفجوة رهيبة في التكنولوجيا 
وبين  اليوم،  يراه  ما  بين  الحياة  ونمط 
من  كان  سابقا«.  فيه  يعيش  كان  ما 
هذه  إستيعاب  تماما  عليه  الصعب 
تتوالي  التي  واإلختراعات  التطورات 
بسرعة هائلة، حتي صديقته الروبوت 
مارلين مونرو، التي تشبه لحد التطابق 
وبشرتها   , الطبيعية  بحركاتها  البشر 
الملساء، وشعرها البالتيني، وصوتها 
كان  المميز،  وبعطرها  بل  الجذاب، 
يفتقد فيها شيئ ال تستطيع إمتالكه. اال 
هو الروح التي خلقها هللا في اإلنسان.

التي  التلفزيونية  القناة  برئيس  إتصل   
في  وتحتكر  عليه  الصرف  تتولي 
علي  بعزمه  وأبلغه  أخباره،  المقابل 
رئيس  إندهش  حياته.  من  التخلص 
حقه  من  إن  أخبره  لكنه  للغاية،  القناه 
للقوانين  طبقا«  حياته  من  التخلص 
نمازج  ملئ  عليه  يلزم  لكن  السارية، 
الكترونية مختصة بذلك إلتخاذ الالزم.
حتي  سخرية:  في  لنفسة  وقال  إبتسم 
اإلنتحار أصبح له قواعد وتعليمات في 

عصر كهذا !!!..

)جزء ثان(

       صدر مؤخراً كتاب “سندس الزهراء في 
تراجم الصحراء”، لألكاديمية المغربية الدكتورة 
فدوى اجمولة، ضمن مركز روافد للدراسات 
واألبحاث في حضارة المغرب وتراث المتوسط، 
وهي مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة في الفكر 
المغربي - األندلسي والدراسات التراثية، يرأسها 
األكاديمي المغربي الدكتور عزيز أبو شرع، 
األستاذ الجامعي بجامعة ابن طفيل. وقد صدر 
هذا الكتاب بتقديم األكاديمي المغربي الدكتور 
موالي إدريس شداد، األستاذ الجامعي بمعهد 
الخامس،  الدراسات اإلفريقية، بجامعة محمد 

بالرباط عاصمة المملكة المغربية.
ينتمي كتاب “سندس الزهراء في تراجم الصحراء”، 
إلى ما يُعَرُف بكتب التراجم والمناقب، وهي عبارة 
عن سير ذاتية تتحدث عن األعالم سواء كانوا 
رجااًل أو نساء، فترّكز على أخبارهم ومؤلفاتهم 
ومنجزاتهم، وعادًة ما توثّق سير العلماء واألدباء 
والشعراء والصلحاء والسالطين.. نظراً لتأثيرهم 
البارز في مجتمعاتهم، بل وتأثيرهم في َمْن جاء 
بعدهم، وتشكل هذه المصنفات أحد أهم المصادر 

التاريخية التي تحفظ أمجاد األمم ومفاخرهم.
 يُجمع جل أصحاب كتب التراجم والمناقب، على 
ضياع أخبار العديد من النساء الصالحات اللواتي 
ُعرفن بالعلم والصالح والوالية، فهذا صاحب 
كتاب: “التنبيه على من لم يقع به من فاضالت 
يقول في مطلع كتابه: “ومعلوم  تنويه”  فاس 
من شأن أهل هذه  البالد )يقصد المغربية( عدم 
بتأليف أو  لذلك  بالتعريف والتصدي  االعتناء 
تصنيف، فكم من إمام به اعتناء واحتفال، بل 
ألقي في زوايا اإلغفال واإلهمال” . ومن ثم، 
“ال جرم أن الباحث إذا أراد أن يبحث في المرأة 
العربية المسلمة، فإنه يجد عقبة كأداء ال يذللها 
إال إذا مكث ردحا من الزمن، منقبا في بطون 
يظفر  لعله  والمخطوطة،  المطبوعة  األسفار 
المصادر  لقلة  بطلبته ويدرك حاجته”، نظرا 
التي تتحدث عن سير النساء وتتبع أخبارهن، 
ولذلك يعتبر كتاب “سندس الزهراء في تراجم 
الصحراء”، لألكاديمية المغربية الدكتورة فدوى 
اجمولة، من الكتب الرائدة في هذا المجال، حيث 
اشتمل على أزيد من 240 ترجمة، إلى جانب 
القبائل واألحداث واألماكن  العديد من  أسماء 

والعادات..، مما يوثّق لتاريخ الذهنيات.
لقد كان للمرأة العربية والمسلمة حضور قوي 
في الحياة اليومية، فكانت تتعلم، وتعلم، وترحل 
في طلب العلم، وكانت تفتي، وتقدم رأيها في 
القضايا العامة، إذ لم تكن حبيسة المنزل، بل 
كانت في عمق الحياة االجتماعية، وفي صلب 
األحداث، وشاركت الرجل في بناء الحضارة 
اإلسالمية، وفي أحيان كثيرة تفّوقت في شتى 

وهندسة  وطب،  وأدب،  شعر،  من  العلوم 
ورياضيات، وعلم الفلك..

ويأتي كتاب “سندس الزهراء في تراجم نساء 
الصحراء” للدكتورة فدوى اجمولة، حسب األستاذ 
الدكتور موالي إدريس شداد، الذي قّدم للكتاب، 
“لينفض الغبار عن عالمات الصحراء، ويذكرنا 

بأن هذه المناطق القاحلة والمنفرة، 
أنجبت عالمات لهن صيت دائع في 
مجتمع ذكوري تغلب عليه الرواية 
الشفهية بالدرجة األولى”. ويضيف: 
“وال يخفى على كل باحث ما يمثله 
هذا العمل العلمي من قيمة مضافة 
لكل األعمال التي أنجزت حول 
فالدكتورة  الصحراوي.  المجال 
فدوى اجمولة، تصبو من خالل 
لرصد جوانب من  هذا  كتابها 
النسائية  سير أعالم الصحراء 
اللواتي وأد المجتمع الذكوري 
الرمال، فِصرن  أعمالهن في 

نسياً منسياً.
 يتتبع هذا الكتاب أخبار النساء 
من  المغربية  الصحراء  في 
فترة المرابطين مرورا بعصر 
السعديين وانتهاء بعصر العلويين، 
وهي فترة طويلة، بحيث ضم 
الكتاب أزيد من 240 ترجمة، 

إلى جانب أسماء القبائل واألماكن واألحداث، 
وخاصة في منطقة الصحراء، حيث يعتبر المجال 
الصحراوي بما فيه الصحراء المغربية، وبالد 
شنقيط وكذا المناطق التي هاجرت إليها بعض 
الصحراوية )حوز مراكش وسوس،  القبائل 
...(، وقد اعتمدت مؤلفة الكتاب في مضامين 
التراجم على مصادر تاريخية مختلفة، ككتب 
التراجم العامة والسير وكتب األنساب والمناقب 
والرحالت والرسائل، واإلجازات، واألطروحات، 

والمعلمات، والمؤلفات الحديثة الطبع.
نشأت عالمات الصحراء في مجتمع تهيمن فيه 
الرواية الشفهية، والعقلية الذكورية التي تختلف 
من قبيلة إلى أخرى حسب تراتبيتها االجتماعية، 
الكتاب( سهروا على  الزوايا )حملة  فنجد أن 
تدريس فتياتهن، في حين أن بنو حسان )حملة 
السالح( لم تستفد بناتهن من التدريس، إال بعض 
شيوخ القبائل الذين استقطبوا فقهاء من الزوايا 
أسرية  )مفرد محظرة(  لهم محاظر  وأسسوا 
ليعلموا أوالدهم علوم الدين، ومنهم من تصاهر 
مع شيوخ الزوايا )كالشيخ ماء العينين(، وكانوا 
كذلك يرسلون إليهم أبناءهم للتفقه والنهل من 

العلوم الدينية على أيديهم.
عرض تراجم أعالم نساء فاعالت لهن قيمة 

تاريخية. تتيح إبراز الحياة العلمية والتربوية، 
هامة،  تاريخية  فترات  في  للمرأة  والروحية 
والتراجم جلها مختصرة تقدم المعلومات المتاحة 
المرصودة في المظان المكتوبة المتوفرة، بصيغ 
تعبيرية معتادة بسيطة نحرص على نقلها بأمانة، 

وهي وفيرة  في تراجم، وقليلة في أخرى.
 وقد جمعت أزيد من اثني وتسعين و 
مائتي علم، وتنتمي 
التراجم لخمسة 
ية  هجر ن  و قر
من القرن الحادي 
ي   لهجر ا عشر 
إلى الخامس عشر 
الهجري، ومنهن من 
ال نجد لها تاريخا 
فيهن  و   ، ا د محد
“فانو اللمتونية “ التي 
تنتمي للقرن الهجري 
السادس )توفيت545ه(. 
ويتم بسط المعلومات 
التي عثرنا عليها  رغم 
محدوديتها، ونعرض في 
قليل من التراجم نزرا 
َكرامية  نصوص  من 
تتضمن موضوعات منها 
شفاء المرض، والرؤيا 

لحة،  لصا و ا األطفال  ومساعدة 
المحتاجين، أو أشعار..

وترتب أوراق الكتاب وفق األعالم، إذ تتوزع 
السفر  النساء وتتموضع في ركن من  تراجم 
بالخضوع لمقياس ومعيار، حيث يدرج االسم 
تحت الحرف األول من النسب، أو القبيلة المثبت 
المشهور للعلم، مما يمكن من التمييز بين النساء 
اللواتي ينتمين لنفس السالالت والقبائل. وسرد 
للحرف األول  الحرف يخضع  التراجم تحت 
من اسم العلم. وتعرض األسماء على الطريقة 
للحروف  األلفبائي  الترتيب  باعتماد  التقليدية 
األصلية في النسب أو العلم، وإذا كانت السيدة 
مجهولة االسم نثبت ما عثرنا عليه من صفة، 
أو صلة لها بعلم آخر مثل “جدة..”، أو “أم” أو 
“خالة”...أونلحقها بنسب زوجها، إذا فقد نسبها 
مثل “..زوج الشيخ ماء العينين”، وهذا قليل... 
وقد سعينا إلى تتبع توثيق المعلومات السليمة 
من المظان التي بحثنا فيها فعال للتأكد وإثباتها، 
الكاذبة، وتجنبت  أو  المشبوهة  والتخلي على 
اإلحاالت الخاطئة، وهي معضلة كبرى في كثير 
من التراجم، لذلك أنبه إلى أنه تم الرجوع فعال 
و فتح واعتماد كل المظان الموثقة في التراجم، 

والئحة المصادر والمراجع.

يقدم هذا الكتاب صورة شاملة واقعية تاريخية 
عن المرأة الصحراوية الفاعلة والمؤثرة، وكيف 
أسهمت العوامل الثقافية، والروحية بقوة في تبلور 
شخصيتها الرائدة، وقد وهب هللا لها الدين فوَفيت 
به، وسخر لها العلم، والشيوخ، والقرآن، فزادت 
وإيمانا، وكانت مستعدة روحيا ونفسيا  عمال 
للعطاء، َوفَّقت بين الحياة الشخصية والروحية 
والعلمية، وكانت على مستوى عال تقرأ كثيرا، 
وارتقت في الصالح، فتمتعت بالمناقب العالية 
من عفة، وصبر، وبذل جهد. فشكلت القدوة الحية 
للخلف الالحق. ونالت الَوليات منهن الكرامات 
المشهودة الظاهرة، فانتشرت وُدونت. فالصحراء 
آثار  الروحية، حاضنة  األنوار  كانت فضاء 
النساء المادية والالمادية، وشاهدة على ذوبان 
وانصهار الذات األنثوية في الرسالة الدينية، و 

العلمية النافعة لألجيال القادمة.
هكذا، يتبين ضرورة البحث في أعالم النساء 
في الصحراء، وبذلك يكون هذا الكتاب وسيطا 
بين الَعلم والقارىء المعاصر، إذ ال يمكن أن 
إغفال دور هذه األسماء الرائدة، وخاصة عندما 
نتطرق إلى قضية الصحراء، فقد كانت للمرأة 
دور في مقاومة االستعمار ومقاومة الجهل. 
 من مقاصد هذا العمل، حسب المؤلفة الدكتور 
فدوة اجمولة: “تثمين البحث في التراجم، وهي 
جزء من التراث المادي، وتقويته، وتيسيره، 
ثراء  تؤكد  فالتراجم  والمختصين.  للباحثين 
الذاكرة الثقافية، وترسخ ثقافة االعتراف بالموارد 
الخصوصية  وتعكس  وفاعليتها،  البشرية، 
المعرفية، والدينية، واالجتماعية، التي جسدتها 
في  وإسهامها  الحياة،  مناحي  في جل  المرأة 
الذي  بالقيم  التعليم  منظومة  وتعزيز  ترسيخ 
نقرب  التدريس. وعندما  في  النساء  اعتمدته 
القادمة، نؤكد  تراجم هذه الدرر من األجيال 
أهمية التربية بالقدوة، والنموذج الحي الفاعل، 
وننتظر أن ينتقل القارىء من اسم آلخر، فيجد 
بقعة من بقاع الصحراء، أو مزارا، أو قبرا، 
أو حدثا، أو أثرا... سيجد تاريخا واقعا نفتخر 
به، فلن يقبل أهل الصحراء، والمغاربة، بأن 
ال نخصص سفرا لتراجم اوالئك النسوة، ففي 
تراجمهن محاسن تلفت الناس، وفي رفعتهن 
اإلفريقية   اإلسالمية  العربية  الهوية  رفعة 

الصحراوية”.
وأخيراً، تجدر اإلشارة إلى أن كتاب “سندس 
الزهراء في تراجم الصحراء” للدكتورة فدوى 
اجمولة، حصلت على شهادة الدكتوراه عام2019، 
عن أطروحة جامعية حول الكرامة الصوفية في 
الصحراء المغربية، تحت إشراف الدكتور محمد 

الظريف، وقد صدرت مؤخراً.

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

سندس الزهراء في تراجم نساء الصحراء 

وزارة السياحة واآلثار  تفعل تشغيل ماكينات 
الدفع اإللكتروني لتذاكر  دخول منطقة آثار  

أهرامات الجيزة
  استمرارا لتطبيق استراتيجية وزارة السياحة واآلثار للتحول الرقمي الشامل، 
بدأت الوزارة في تفعيل تشغيل ماكينات الدفع اإللكتروني لتذاكر دخول منطقة آثار 
أهرامات الجيزة، لتحل محل نظام دفع التذاكر يدويًّا، وذلك مع الحفاظ على هوية 

المنطقة والطابع األثري الخاص بها.
وقال االستاذ أشرف محي الدين مدير عام المنطقة، أن هذه الماكينات تشكل جزء 
من منظومة إلكترونية متكاملة إلصدار تذاكر حديثة تحمل QR code وتستخدم 
لمرة واحدة فقط عبر البوابات الذكية والتي تقوم بقراءة التذكرة بسرعة عالية أثناء 
سير السائح منعا للتكدس، كما أنها تتيح إحصاء عدد السائحين عند دخول المنطقة 
والخروج منها ألغراض التأمين والمتابعة لما تم بيعه من التذاكر ما يؤدي الحكام 

الرقابة ومنع الدخول بتذاكر مزورة.
جديد بالذكر أنه في شهر سبتمبر الماضي تم بدء تشغيل ماكينات الدفع االلكتروني 

الجديدة لتذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير.
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5 علاجات طبيعية للبشرة الجافة في فصل الخريف

وصفات طبيعية للتخلص من السيلوليت خلال أسابيع

خلطات من الصبار وجوز الهند للتخّلص من قشرة الرأس

فوائد الذهب للعناية بالبشرة

تبرز بتنسيقات جذّابة    ال تغيب تصاميم الجينز عن عالم الموضة واألناقة، ودائماً 
وساحرة تشمل جميع األذواق منها قّصة الخصر العالي أو المتوسط االرتفاع، األرجل 
العريضة والمستقيمة أو األرجل القصيرة بطول الكاحل مع القّصة العريضة... وغيرها 

من تصاميم وموديالت الجينز لصاحبات األسلوب العصري والمتجدّد.
الجينز بإطالالت مختلفة وبتنسيقات جذّابة وأنيقة تناسب جميع األذواق  نشاهد دائماً 
ومختلف األعمار، فهو من أسهل األزياء وأبسطها من حيث تنسيقه مع المالبس بمختلف 
البليزرات والقمصان  البلوزات، المعاطف، السترات، السويت شيرتات،  أنواعها مثل 

أيضاً.. وقطعة من قطع المالبس العملية التي ال يمكن اإلستغناء عنها أبداً.
يمكنِك إرتداء البنطلون الجينز الواسع مع القميص الجلد األخضر والسترة وحذاء 

عصري بمقدمة مدبّبة، وتعتمد هذه اإلطالة على أسلوب بسيط وشبابي للغاية مناسب 
لالوقات المختلفة. وفي حال كان لونه داكن يمكنِك ارتداؤه مع أشكال عديدة من القمصان 
أو السترات البسيطة ذات لون فاتح حتى يمنح للسيدة إطاللة ساحرة ومزيداً من البريق 
المناسب للمالبس الكاجوال. باإلضافة إلي إمكانية تنسيق الجينز الغامق في إطالالت 
العمل حيث يمنح السيدة إطاللة عملية ويمكن اعتماده مع سترة طويلة بلون داكن أو بلوزة 
بلون محايد باإلضافة إلي أنه يمكن إرتدائه مع بليزر أنيق، ويفّضل اإلبتعاد عن الدرجات 
البّراقة أو الساطعة وإنتعال حذاء ذي كعب متوّسط مناسب إلطاللة عملية ورائعة بإمتياز.

يمكنِك ارتداء الجينز الغامق في السهرة، فاألمر يتوقف على طريقة تنسيق السيدة له، 
 V لذلك يفضل إرتداء سترة أنيقة معه ربما تكون ذو فتحة رقبة واسعة علي شكل حرف

أو أن تكون ذو كتف واحد، كما يفضل أيضاً أن تكون خامتها أو قماشها مناسباً للسهرة 
مثل الشيفون، التول والساتان.. ومن المستحسن تنسيق الجينز مع صندل مفتوح ذي كعب 
عالي أو حذاء يكشف الكثير من قدمي السيدة ويمكن لها أن تكمل أناقتها بإختيار حقيبة 

مناسبة للسهرة.
في حال كان الجينز فاتح اللون يجب تنسيقه بالطريقة الحيادية مع القميص البيج على 
سبيل المثال والتوب باللون األبيض، أو أن يتم تنسيقه مع القميص أو التيشيرت األبيض 
برسومات مربّعة إلطاللة كاجوال وجزمة ذي كعب عالي، ومن أكثر اإلطالالت التي 
تخطف األنظار هي تنسيق الجينز واسع باللون الفاتح مع التيشيرت األبيض والكيمونو 

الطويل المفتوح والكعب العالي أيضاً.

تبدو أحذية الكاحل ذات الكعب العالي رائعة مع الجينز ألن هذا األمر يمنح السيدة مظهراً 
قوياً وأكثر رقة، فهذا االسلوب من الممكن تنفيذه خالل وقت العمل أيضاً مع بلوزة رسمية 

واإلكسسوارات إلكمال مظهر المكتب.

خرافات شائعة عن الجلد والبشرة.. توقفي عن تصديقها
   يعتبر السيلوليت من المشاكل التي تواجه العديد من النساء لعدة أسباب منها 
الهرمونات والنظام الغذائي والعوامل الوراثية وكذلك النساء الذين يميلون لزيادة 
الوزن لديهم فرصة أكبر لإلصابة بالسيلوليت والنحيفات أيًضا، وللتخلص من 
هذه المشكلة، نستعرض فى هذا التقرير وصفات طبيعية للتخلص من السيلوليت، 

.”lifehack“ وفقاً لما ذكره موقع
وصفات طبيعية للتخلص من السيلوليت:

سكراب القهوة
يساعد مقشر القهوة “االسكراب” في تقليل السيلوليت، من خالل التدليك الذى 
يساعد على تحفيز تدفق الدم، كما أن الكافيين الموجودة في القهوة يساعد على 
الجلد المترهل، ولهذا ينصح بتحضير 4/1 كوب من القهوة المطحونة مع  شدّ 
3 مالعق كبيرة من السكر أو السكر البني و2-3 مالعق كبيرة من زيت جوز 
الهند المذاب، ثم خلط المكونات معاً للحصول على قوام شبيه بالمعجون، ويخزن 
فى وعاء زجاجى، ثم يدلك الجلد ببعض المزيج لعدة دقائق ثم غسل الجلد بالماء 

مع تكرار الوصفة لمدة ثالث مرات فى األسبوع للحصول على نتائج إيجابية خالل أسبوعين.
زيت جوز الهند:

تساعد حمامات الزيت في التخلص من السموم والوقاية من المشاكل الجلدية منها السيلوليت، 
أو ترطيب البشرة بشكل دائم، مثل زيت جوز الهند الذى يساعد فى التخلص من السيلوليت من 

خالل وضعه على المنطقة المصابة بشكل يومى.
خل التفاح:

البوتاسيوم  السيلوليت، وذلك الحتوائه على  التخلص من  التفاح فى  يمكن استخدام خل 

والمغنيسيوم والمعادن والكالسيوم، ولهذا ينصح بتحضير جزء من خل التفاح مع جزئين من 
الماء وبضع قطرات من العسل، ثم خلط المكونات معاً ووضعها على المناطق المصابة مع 
التدليك وتركها لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الجسم بالماء الفاتر، مع تكرار الوصفة مرتين في اليوم.

:Juniper Oil  زيت العرعر
يساعد زيت العرعر في تقليل امتصاص السوائل في الجسم، من خالل تحضير 10 قطرات 
من زيت العرعر مع 4/1 كوب زيت زيتون ثم خلط المكونات معاً وفرك منطقة السيلوليت 
لمدة شهر للحصول على بشرة أكثر  بلطف لمدة 10 دقائق، مع تكرار الوصفة مرتين يومياً 

نعومة والتخلص من السيلوليت.

   قشرة الرأس أو التهاب الجلد الدهني مشكلة شائعة. في 
حين أن الحالة لديها العديد من خيارات العالج الطبي، إال أن 
العالجات البديلة أصبحت شائعة بفضل المكونات الطبيعية 
األكثر أماناً. أحد هذه العالجات الطبيعية هو األلوفيرا أو 

الصبار.
الصبار غني بالبروتينات واألحماض الدهنية والزنك 
 E و A والمغنيسيوم والكالسيوم. كما أنه يحتوي على فيتامينات
و C. وقد يكون لمغذياته القوية دور في عالج قشرة الرأس لهذا 

نقدم لك فيما يلي خلطات طبيعية.
جل الصبار وزيت الزيتون:

ضعي جل الصبار على المنطقة المصابة. يمكنك تطبيقه على 
شكل هالم تشترينه من السوق أو استخراجه مباشرة من النبات. 

إليك العملية خطوة بخطوة لتطبيق جل الصبار على شعرك:
خذي ورقة نبات الصبار.

أخرجي الجل بملعقة. يمكنك مزجه بزيت الزيتون 
أو زيت جوز الهند.

افركي الجل أو الخليط في فروة رأسك مباشرة. 
اتركيه لمدة ساعة.اغسلي الخليط من شعرك 
باستخدام شامبو خفيف. يمكنك تكرار العملية 
مرتين إلى ثالث مرات في األسبوع أو حسب 

الحاجة.
عالج القشرة بالصبار خالل الليل

يمكنك ترك جل الصبار على شعرك طوال الليل 
لعالج قشرة الرأس. هذه هي الخطوات التي 

يجب اتباعها:
ضعي جل الصبار على شعرك الجاف ليالً. 
ارتدي قبعة شعر لمنع تلطيخ وسادتك. اشطفي 

شعرك بالماء والشامبو كالعادة في صباح اليوم التالي.
استخدمي صبغة الشعر على فترات متباعدة لتمنحي الراحة 

لفروة الرأس.

في الوقت     أصبح استخدام الذهب للعناية بالبشرة شائعاً 
الحاضر. ومع ذلك، فإن استخدام الذهب في منتجات العناية 
بالبشرة لمختلف العالجات الجمالية كان معروفاً جداً منذ 
العصور القديمة. في هذا الموضوع سنلقي نظرة على أهم فوائد 

الذهب للعناية بالبشرة.
منتجات الذهب العالجية

تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع:
الحصول على بشرة صافية وخالية من التجاعيد والبقع 
هي رغبة كل امرأة. يمكن للذهب أن ينشط الخاليا القاعدية 
للجلد، مما يزيد من مرونة البشرة. وبالتالي فهو يقلل التجاعيد 

والخطوط الدقيقة والعيوب.
ينشط خاليا الجلد:

تساعد األيونات الموجودة في الذهب في تحفيز الخاليا 
واألعصاب واألوردة في جسمك. هذا يؤدي إلى تحسين الدورة 
الدموية وبالتالي إلى زيادة التمثيل الغذائي لخاليا الجلد وإفراز 

الفضالت والحصول على بشرة صحية.
منع الشيخوخة المبكرة للجلد:

يمكن أن يؤدي جفاف البشرة إلى الشيخوخة المبكرة. لهذا فأن 

استخدام الذهب يقلل من جفاف الجلد ويساعد في زيادة معدل 
األيض ما يحارب شيخوخة البشرة المبكرة.

تفتيح لون البشرة:
تقول الشائعات أن أحد أنظمة الجمال التي اتبعتها كليوباترا كان 
استخدام الذهب. اإذ كانت تستخدم قناع الذهب كل ليلة لتعزيز 

لون بشرتها والحفاظ عليها شابة ومتوهجة وجميلة.
زيادة مرونة الجلد:

تميل البشرة إلى الترهل عندما تقل مرونتها. يمكن أن يقلل 
استخدام الذهب من تفكك اإليالستين واستعادة مرونة األنسجة. 
هذا سوف يمنع الجلد من الترهل، كذلك يزيد الذهب من مرونة 

الجلد، مما يجعله متماسكاً ومتناغماً.
بشرة متوهجة:

يساعد الذهب في تحسين الدورة الدموية، وبالتالي فهو يساعد 
على ترطيب البشرة والحفاظ عليها. يتم امتصاص جزيئات 
الذهب الصغيرة في الجلد فيضفي توهجاً عليها ويجعلها صحية 

ومنتعشة ومشرقة.
ال يمنحك الذهب بشرة جميلة ومتوهجة وشابة فحسب، بل 
إنه مفيد من نواح كثيرة. يعمل على إبطاء استنفاد الكوالجين، 

ويزيد من مرونة الجلد، ويفتح لون البشرة، ويحفز نشاط الخاليا 
التي تجعل الجلد متماسكاً، ويحسن الدورة الدموية، ويمنع 
الشيخوخة المبكرة، والتجاعيد، والبقع الداكنة. يمكنك استخدامه 
عن طريق تطبيق أقنعة الذهب الجاهزة أو استعمال منتجات 

بخالصة الذهب.

كيف نّسقت العلامات التجارية الجينز 
بأسلوب سبور شيك؟

   يُعتبر التسوق من أجل شراء منتجات العناية بالجلد أمراً في غاية 
الصعوبة، ألن المنتجات كثيرة، والمعلومات المتوافرة عنها قد تكون 
غير دقيقة أو صحيحة وقد تفيد الجلد أو تضره، لذلك من المهم أن 
نتبع نصائح أطباء الجلد والمختصين في هذا المجال، من أجل اتباع 
طرق سليمة في استخدام أدوات ومنتجات صحيحة في العناية بصحة 

الجلد والبشرة.
ومن خالل الموضوع التالي، نرصد أهم الخرافات الشائعة عن البشرة 

والجلد، والتي يجب عليِك التوقف عن تصديقها وتطبيقها، منها:
األولى: ال يجب استخدام كريمات الترطيب على البشرة الدهنية:

يعتقد الكثيرون من أصحاب البشرة الدهنية أنهم ليسوا بحاجة ألي 
ترطيب لبشرتهم، لكن هذه المعلومة خاطئة تماماً، إذ أكدت طبيبة 
األمراض الجلدية األميركية، آني تشيو، أن عدم ترطيب البشرة 
الدهنية يضطر الغدد الدهنية الموجودة في الجلد للعمل بشكل مفرط، 
من أجل تعويض الجفاف، ما يزيد ويفاقم مشكالت البشرة وال يحلها، 
وهناك الكثير من الكريمات الخفيفة القوام أو أنواع من السيروم من 
شأنها ترطيب البشرة الدهنية دون الخوف من الملمس الدهني الثقيل 

على الوجه.
الثانية: شراء منتجات تحت عنوان »يوصي به خبراء الجلد«:

تؤكد طبيبة الجلد، تينا ألستر، أن نسبة كبيرة من المنتجات التي يتم 
التسويق والترويج لها بعبارة »يوصي بها خبراء الجلد« ال تعني أن 
المنتج خاض جميع التجارب العملية والسريرية، ومن الممكن أن يكون 

المنتج تم اختباره من قِبل طبيب واحد 
فقط من منظوره الشخصي، ولم يقم 
بكافة التجارب التي تُثبت صحة هذه 
العبارة لذلك قبل تطبيق أي منتج 
البشرة الدهنية،  على البشرة خاصةً 
تجب استشارة الطبيب بنفسك حتى 
يُحدد فائدة المنتج من عدمها، وما 
هي الجرعات والخطوات السليمة 

الستخدامه.
الثالثة: وضع رجل على رجل يُسبب 

مشكلة األوردة الواسعة:
يؤكد األطباء والمختصون أن 
وضعية الجلوس ال تُشكل خطراً 
على الجلد أو الجسم، لكن مدة 

الجلوس هي التي تعتبر ناقوس خطر، وهذا ما يؤدي لظهور مشكالت 
مثل األوردة العنكبوتية والدوالي، لذلك يُحذر األطباء من وقت الجلوس 
وطوله وليس وضعية الجلوس، ألنه كلما طالت المدة ازداد الضغط 

على األوردة.
 الرابعة: فيتامين E يمحي الندوب وعالمات تمدد البشرة:

يُطبق الكثيرون فيتامين E على المناطق المتضررة في البشرة، مثل: 
منهم أن ذلك سيمحو آثار الندوب  الندوب وعالمات التمدد، اعتقاداً 

والتمدد، لكن هذه المعلومة خاطئة تماماً ألنها ال تسبب سوى حكة الجلد 
وااللتهابات والطفح الجلدي، لذلك يجب استشارة الطبيب بخصوص 

هذه المشكالت وكيفية عالجها.
الخامسة: الطفح الجلدي عالمة اإلصابة بالحساسية:

هناك العديد من األمراض الجلدية، التي أهم أعراضها ظهور الطفح 
الجلدي غير الحساسية، مثل الصدفية واإلكزيما والتهاب الجلد الناجم 
عن ارتفاع درجة الحرارة، والفيصل في تحديد السبب وراء ظهور 
الطفح الجلدي هو الطبيب الذي يُحدد مدى سوء الحالة، ألن بعض 

األمراض الجلدية تؤدي إلى أمراض خطيرة مثل التهابات المفاصل.

   مع قدوم فصل الخريف وتغيّر المناخ، يُصبح الهواء أكثر 
إلى زيادة  يؤدي  ترطيبها، مما  فقدان  في  البشرة  وتبدأ  جفافاً، 
إلى عدد ال  وبالنظر  الجلدية.  والتشققات  الحساسية والجفاف 
الطبيعي  العالج  يكون  قد  بالبشرة،  العناية  منتجات  يحصى من 
يستحق المحاولة. فيما يأتي، 5 عالجات طبيعية للعناية بالبشرة 

الجافة في فصل الخريف.
1. حمام بخار للبشرة

البشرة،  لتنظيف  الطرق  أفضل  للبشرة من  البخار  حّمام  يعدّ 
تدفق  يزيد من  الدّاخليّة؛ حيث  أو  منها  الخارجيّة  الّطبقة  سواًء 
الدم إلى الوجه وكذلك تحفيز الدهون الطبيعية للبشرة، مما يعّزز 
من إنتاج الكوالجين، واإليالستين. وبالتالي الحفاظ على شباب 

البشرة ومنحها الترطيب الطبيعي.
الطريقة:

إغسلي وجهك بالماء والصابون.
إملئي وعاًء كبيراً بالماء الساخن.

أوراق  الماء مثل  للبشرة في  أوراق طبيعية مطهرة  أضيفي 
البابونج أو الشاي األخضر.

يبعد عنه  أن  الماء على  الصاعد من  للبخار  عّرضي وجهك 
بمسافة 10 سم لضمان عدم احتراق البشرة. إفردي منشفة على 

رأسك من الخلف لمنع تصاعد البخار بعيداً عن وجهك.
تعتمد المدة المطلوبة عند تبخير الوجه على نوع البشرة، وهي:
تبخير الوجه مرة أسبوعياً مدة 12 دقيقة لكل مرة للبشرة العادية 

المختلطة. والبشرة 
للبشرة  لكل مرة  دقائق  مدة 10  أسبوعياً  الوجه مرتين  تبخير 

الجافة.
2. تقشير البشرة

يهدف تقشير البشرة الى التخلص من الحبوب وآثارها، وكذلك 
يجعل بشرتِك أفتح وأنقى، فضالً عن منحها ملمساً حريرياً.

لبشرتك، اصنعي مزيجاً  البخار  تطبيق حمام  اإلنتهاء من  بعد 
من السكر البني أو األبيض مع العسل، وإضيفي إليه القليل من 
الهند للحصول على مزيج متجانس. ثم، دلّكي به بشرتك  جوز 
في حركات دائرية لمدة 5 دقائق؛ لضمان الحصول على إطاللة 

مشرقة وبشرة رائعة خالية من العيوب.
3- ماسك األفوكادو

البشرة  البخار يجعل  بعد حمام  الطبيعية  األقنعة  وضع بعض 
فتح  يزيد من  البخار  أفضل؛ ألنَّ  الفوائد بشكٍل  تمتص هذه 
متألقة فال غنى  ببشرة  ترغبين  إذا كنت  لذا.  البشرة.  مسامات 
الذي يحتوي  الطبيعية، وأفضلها األفوكادو  الماسكات  عن 
رائعاً  المدهشة، ويُعَدُّ خياراً  ية  نات الصِحّ الُمكِوّ العديد من  على 

لبشرة رائعة.
الطريقة:

ملعقة صغيرة من  أفوكادو واخلطيها مع  ثمرة  اهرسي نصف 
العسل  إضافة ملعقة كبيرة من  أيضاً  يمكنك  الزيتون.  زيت 
القناع على وجهك واتركيه  الجفاف. ضعي  للبشرة شديدة 

أن تشعر بشرتك  اغسليه. يجب  ثم  دقيقة،  إلى 20  لمدة 15 
الترطيب عن طريق  تأثير  يمكنك مضاعفة  لكن  بالترطيب، 

وضع المرطب المعتاد أيضاً.
4- ترطيب بشرتك بالزيوت الطبيعية

ملمساً  البشرة ومنحها  الطبيعية على ترطيب  الزيوت  تُساعد 
ً ناعما

في  والمساعدة  البشرة  لترطيب  الطبيعية رائعة  الزيوت  تُعتبر 
ما يتضرر  لها، والذي غالباً  الطبيعي  الحاجز  تكوين  إعادة 
بسبب غسل اليدين والوجه المتكرر بالماء والصابون المجفّف، 
الذي يجرد البشرة من زيوتها الوقائية الطبيعية. بصرف النظر 
الزيوت  اختبار  يمكنك  الهند،  أو زيت جوز  الزيتون  عن زيت 
ذلك زيوت  بما في  المهيجات،  الخالية من  الطبيعية األخرى 

الجوجوبا واألركان واألفوكادو.
5- ترطيب منطقة حول العينين

الطريقة:

لتخفيف  الماسك؛  إعداد  ضعي شرائح خيار على عينيك عند 
مظهر الهاالت السوداء وتعزيز إشراقة العين.

ضعي كمادات باردة من مغلي البابونج حول عينيِك لمدة عشرة 

والتخفيف  العين  وبإراحة  إلتهاب  أي  بإزالة  كفيلة  فهي  دقائق، 
من السواد حولها.

نصائح جمالية في فصل الخريف
بالبشرة.  للعناية  اليومي  الترطيب جزًءا من روتينك  اجعلي 
إلى  الرأس  ادهني بشرتك من  الحمام،  بمجرد خروجك من 
أكثر سمكاً،  بمنتج كريمي غني، وكلما كان  القدمين  أخمص 

كان أكثر ثراًء.
لمدة  الساخن وتحديد مدة االستحمام  بالماء  تجنّبي االستحمام 
العادي على مكّونات  الصابون  يحتوي  أن  يمكن  دقائق.   10
قاسية على بشرتك. لذا، اختاري منظفاً معتدالً أو غسوالً سائالً 

للجسم بدالً من ذلك.
تجنّبي تعريض بشرتك للمواد الكيميائية القاسية.

يومياً، على ترطيب  المياه  يُساعد شرب كميات وافرة من 
بشرتك من الداخل. وبالتالي، منحها النضارة واإلشراق.



  يواصل صناع مسلسل »القاتل 
داخل  أحبه«، تصوير مشاهدهم  الذي 
العمل  لوكيشن مغلق، وقرر مخرج 
عمرو عابدين، زيادة عدد ساعات 
العمل قريباً، وهو  المسلسل إلنهاء 
بطولة هاني رمزي، وتدور أحداثه في 
المقرر عرضه علي  30 حلقة، ومن 

إلكترونية. منصة 
الفنان هاني رمزي، دور  ويجسد 
رسام وله معرض به لوحات، وتحدث 
الكوميدية خالل حياته  المواقف  بعض 
بالفنان صالح  اليومية، وتجمعه صلة 

عبدهللا، والفنانة سهير رمزي.
الذي أحبه«، بطولة هاني  »القاتل 
رمزي، سهير رمزي، صالح عبدهللا، 
تأليف  دنيا ماهر، وفاء سالم، ومن 
أشرف سالم، وإخراج عمرو عابدين. 

إلى  بيومى فؤاد،  الفنان    انضم 
أبطال فيلم »حالة طارئة« أمام النجمين 
محمد ممدوح وهند صبرى، من تأليف 
إبرام نشأت، والفيلم من  وإخراج 

المقرر تصويره فى نوفمبر المقبل. 
إطار درامى  الفيلم فى  أحداث  وتدور 
أكشن رومانسى، حول  قصة حب 
تجمع محمد ممدوح وهند صبرى، 
فؤاد شخصية صديق  بيومى  ويجسد 

محمد ممدوح. 
وكان قد انتهى بيومى فؤاد من تصوير 
مشاهده فى مسلسل »عودة األب 
أبو  أمين جمال، محمد  تأليف  الضال« 
إبراهيم ربيع،  فتحى،  السعد، محمد 
أولى  العال فى  وإخراج أحمد عبد 
تجاربه اإلخراجية وبطولة عبير 
إيمان سيد، خالد منصور،  صبرى، 
أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، 

وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.

  استأنفت الفنانة منى زكى، تصوير فيلمها الجديد »القاهرة مكة«، والتى قامت 
ببدء تصويره منذ 3 أسابيع وقامت بتصوير 3 أيام منه قبل أن تنطلق إلى دبى 

للمشاركة فى فعاليات »اكسبو دبى«.
منذ عام  البدء فى تحضيراته  تم  الفيلم  أن  السيناريست محمد رجاء   وأوضح 
2011، وحصل به على جائزة ساويرس للٌكتاب فى يناير 2015 ، وتم تأجيله 

ألكثر من مرة.
ويتناول الفيلم العديد من األحداث والصراعات فى إطار تشويقي مليء باإلثارة، 
ويشارك فى بطولته منى زكى وشيرين 
تأليف  رضا ومحمد فراج وآخرين، من 

محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

لفيلم »الجريمة«، بطولة أحمد  المنتجة  الشركة    كشفت 
عز، للمخرج الكبير شريف عرفة، عن فيديو تشويقي، وذلك 

استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي 2022. 
تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج  فيلم »الجريمة« من 
هشام عبدالخالق، ويشارك في بطولته بجانب أحمد عز كل 
من منة شلبى وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة، 

وعدد آخر من الفنانين. 
يذكر أن آخر أعمال أحمد عز، كان فيلم »العارف« مع أحمد 
فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد 
الذين يظهرون  النجوم  إيهاب، وعدد من  خالد صالح، حازم 
كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد 
بشير وإخراج أحمد عالء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز. 

  أعربت الفنانة وفاء عامر، عن سعادتها برد فعل الجمهور على حكاية »أن كبر إبنك« 
التى تعرض ضمن حلقات مسلسل »زي القمر«، الذى يعرض حالياً على شبكة قنوات 

.»CBC «
وقالت أن ما دفعها للمشاركة فى المسلسل أنه تناول قضايا اجتماعية تمس معظم البيوت، 
مشيرة إلى أنها تابعت الحكايات التى عرضت قبل »أن كبر إبنك« وأعجبت 
ثقتها فى  إلى  المسلسل من محتوى، باإلضافة  يقدمه  بما 
المنتجه مها سليم ووجود مخرج مهم مثل معتز حسام 

وكانت جميعها عوامل مبشرة بالنسبة لها.
إبنك«  التى أحدثها حكاية »أن كبر  الثورة  وتابعت أن 
على السوشيال ميديا وأراء النقاد و الناس أبهرها، وذلك 
ألن المسلسل عرض مشكلة المطلقات وكيف ينظر لها 

المجتمع خصوصاً مع وجود أبناء كبار.
ابنك« يشارك في بطولتها وفاء عامر  حكاية »إن كبر 
وناصر سيف، شمس، ندى بهجت، ناصر سيف، شريف 

الغريب، تأليف حسن صالح، اخراج معتز حسام .
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شيرين رضا عن قبلتها لخالد النبوى: »كان لازم أعرف 
مكانها فين الأول«

بيومى فؤاد ينضم لأبطال فيلم »حالة طارئة«
موعد طرح فيلم »المحكمة« في دور العرض

  طرح المنتج أحمد 
البوسترات األولى  السبكي 
»المحكمة«  فيلم  من 
المنتظر عرضه الشهر 

المقبل.
نشر أحمد السبكي عبر 
 Instagram حسابه على
الفيلم،  صورتين ألبطال 
حيث ظهرت غادة عادل 
بوستر  على  بمفردها 
فيما ظهر أحمد داش في 

البوستر الثاني.
كشف السبكي عن موعد 
طرح فيلم المحكمة في 
داخل مصر  السينمات 
والسعودية، وهو يوم 24 

نوفمبر المقبل.
يذكر أن فيلم »المحكمة« من تأليف أحمد عبد هللا، إنتاج أحمد 
السبكي، إخراج محمد أمين، وبطولة غادة عادل، فتحي عبد 

الوهاب، محمود عبد المغني، صالح عبد هللا، جميلة عوض، 
السيد، كريم عفيفي، أحمد داش  أحمد خالد صالح، مايان 

ومحمد مهران.

  يواصل الفنان حازم إيهاب تصوير مشاهدة في حكاية »حكايتى مع الزمان«، التى من 
المقرر عرضها ضمن حلقات » إال أنا 2« بطولتها الفنانة ميرفت أمين، وأحمد جمال سعيد 
أمين جمال وإخراج  تأليف  السقا وشاهيستا سعد ورضوى جودة،  وهايدي رفعت وعصام 

أحمد حسن. 
النجمة  فنانة كبيرة مثل  المسلسل بسبب وجود  للمشاركة في هذا  أنه تحمس  وقال »حازم« 
ميرفت أمين ومخرج شاطر مثل أحمد حسن، كما أن الحكاية تناقش قضية اجتماعية متعلقه 
بكرامة المرأة المصرية، مشيراً إلى أنه يظهر خالل أحداث الحلقات بشخصية »زياد« إبن 

الشخصية التى تقدمها ميرفت أمين.
يذكر أن آخر أعمال حازم إيهاب فيلم »العارف« الذى شارك فيه مع أحمد عز، أحمد فهمى، 
مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد من النجوم الذين 
يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد 

عالء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

هل مسلسلها الجديد يتناول قصة حياتها؟ 
ياسمين صبري ترد

حازم إييهاب يكشف عن دوره فى »حكايتى مع الزمان«

منى زكى تستأنف تصوير »القاهرة مكة« قبل رمضان 2022 اإلعالن التشويقى األول لفيلم »الجريمه« ألحمد عز

يقدم  القمر«  وفاء عامر: »زى 
معظم  تمس  اجتماعية  قضايا 

هانى رمزى رسام فى »القاتل الذى أحبه«

الفنانة رانيا    تعاقدت 
فريد شوقى على تقديم قصة 
العيال«  جديدة بعنوان »أم 
ضمن أحداث مسلسل »زى 
القمر« والمقرر انطالق 
تصويرها فى األيام المقبلة.

»أم العيال« من بطولة رانيا 
فريد شوقى وأحمد وفيق من 
إخراج شيرين عادل وإنتاج 

مها سليم.
الفنانة  جدير بالذكر، أن 
رانيا فريد شوقى والفنان 

أحمد وفيق شاركا بالموسم الرمضانى الماضى من خالل مسلسل »والد ناس« ، والذى 
حقق نجاح جماهيرى كبير بمشاركة عدد كبير من الفنانين، وقاما بتقديم ثنائى رائع خالل 

أحداثه والتى تضمنت قضية مجتمعية هامة.

الجديد  فيلمه  بدأ تصوير  الفترة،  للفنان أحمد حاتم خالل هذه  نشاط سينمائي كبير    
»الملحد« كما بدأ التحضير للجزء الثاني من فيلمه »الهرم الرابع«.

وتحدث أحمد حاتم عن فيلم »الملحد« في لقائه ببرنامج Its Show Time، عبر قناة 
cbc، وقال إنه فيلم صعب ومسئولية كبيرة، مشيرا إلى أنه صور يوم واحد فقط فيه.

وأضاف معبرا عن سعادته بتعاونه مع المخرج ماندو العدل والكاتب إبراهيم عيسى، 
متمنيا أن يقدم موضوعا جديدا ومختلفا، ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة وحسين 

فهمي وصابرين وشيرين رضا ونجالء بدر وتارا عماد ومصطفى درويش.
أما عن الجزء الثاني من فيلم »الهرم الرابع« قال أحمد حاتم إن ظهور شخصيته في 
أنه يحضر  للجمهور، خاصة  بمثابة إعادة تذكير  فيلم »موسى« كان  الفيلم في أحداث 

للجزء الثاني منه.
الفكرة  الرابع« و«موسى« كان جيدا وهو أحب  الفيلمين »الهرم  بين  الربط  وأكد أن 

كثيرا.
تأليف  فيلم »عروستي«  السينمائية  العرض  له في دور  يذكر أن أحمد حاتم يعرض 
البربري وإخراج محمد بكير وبطولة جميلة عوض وصابرين ومحمود  مصطفى 

البزاوي وشريف دسوقي وزينب غريب ومروان يونس.
كما ينتظر عرض فيلم »قمر 14« الشهر المقبل، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، 

ياسمين رئيس، غادة عادل، خالد أنور من إخراج هادي الباجوري.

الفنانة ياسمين صبري عن     تحدثت 
مسلسلها الجديد الذي تعود به إلى جمهورها 
بعد غيابها عن المشاركة في رمضان 

.2021
وقالت ياسمين صبري في لقاء مع برنامج 
The Insider بالعربي، إن قصة مسلسلها 
مؤثرة لكنها ال تخص حياتها الشخصية 

نهائيا وبعيدة كل البعد عنها.
وأكدت ياسمين صبري أنها ال تؤلف 
المسلسل كما انتشرت بعض األخبار، 
موضحة أن بعض الصحف غيرت من 
تصريحات لها في لقاء مع إحدى المجالت، 
التأليف وفقط  لم تدرس  أنها  إلى  مشيرة 
فكرة المسلسل لها أما الكتابة للمؤلف محمد 

عبد المعطي.
وأضافت موضحة أنها لن تتدخل في اختيار 
الفكرة فكرتها،  األبطال حتى لو كانت 
ألنها تعرف أن هذا األمر من اختصاص 

المخرج.
ومسلسل ياسمين صبري الجديد يحمل اسم 
»حلم ليال« من تأليف محمد عبد المعطي.

ياسمين صبري مسلسل  وكان آخر أعمال 
تانية« معالجة دراما محمد سيد  »فرصة 

بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج  مرقس عادل 
أيتن عامر،  وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، 

هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، 
الشامى، نهال عنبر،  أبو داود، أحمد  الشامى، محمد   سارة 

عمر الشناوي، محمد جمعة . 

رانيا فريد شوقى تنضم لمسلسل 
»زى القمر«

أحمد حاتم: فيلم »الملحد« 
صعب ومسئولية كبيرة وانتظروا 

»الهرم الرابع« قريبا

        514 961 0777 /  450 972 1414
elressalanews@gmail.com  fzemokhol@gmail.com     www.el-ressala.com

لاعلاناتكم في الرسالة

الفنانة شيرين رضا على جدل  ردت    
أحداث  النبوي ضمن  الفنان خالد  قبلتها مع 

الذي عرض مؤخرا  فيلم »قمر 14« 
بمهرجان الجونة السينمائي ألول مرة.
 MBC لقائها مع برنامج  وخالل 
Trending، قالت شيرين رضا إن كل 
شيء له وظيفة في الفيلم مثل المالبس 
والحوار وحتى االكسسوارات وأن 
القبلة نابعة من مشاعر انسانية موجودة 

بين البشر.
وأوضحت شيرين رضا أن النفور من 
السينما مؤخرا  المقحمة في  األشياء 
جعلنا ال نقدم المشاعر اإلنسانية العادية 
مضيفة »الناس وحشها تشوف حاجة 
نبان  متبقاش مقحمة عشان  في مكانها 
ليا عادي بس  بالنسبة  البوسة  صيع.. 
وإيه سببها وبعدين  مكانها  فين  أعرف 

نقرر ضرورية وال أل«.
فيلم »قمر 14« يضم نخبة من النجوم 

النبوي، شيرين رضا،  بينهم خالد  من 
أنور  ياسمين رئيس، غادة عادل، خالد 
وغيرهم نخبة من الفنانين. الفيلم من إخراج 

هادي الباجوري
الفيلم حول 5 حكايات  تدور أحداث 

منفصلة تدور كل منهم حول قصص الحب 
العاطفية والعالقات 

في  تشارك شيرين رضا  أخرى  ناحية  من 
بعنوان »بنات رزق« وينتمي  فيلم جديد 

لفئة األفالم الكوميدية.
بطولة  أن شيرين رضا شاركت في  يذكر 
ياسمين رئيس،  دقيقة«، مع  مسلسل »60 

بدر. والمسلسل  ومحمود نصر، وسوسن 
إخراج مريم  تأليف محمد عبية، ومن  من 

أحمدي.
المسلسل في إطار من  وتدور أحداث 
الغموض والتشويق حول »ياسمين«، وهي 
ارتباك  تعيش في مرحلة  زوجة مضطربة 

وقلق يؤثر على أسرتها.

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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بزعماء  والاجتماع  كندا  يارة  ز يوافق على  فرنسيس  البابا 
الأصلّيين السّكان 

زعيم المحافظين إرين أوتول يصف الحكومة 

الليبرالّية بأّنها عديمة الخبرة
حكومة كيبيك قّررت زيادة عدد اللاجئين 

المقبولين ِبكفالة جماعّية

كندا: الخبراء يتوّقعون ارتفاع 
الانفاق في موسم عيد الميلاد

وزارة شؤون السّكان الأصلّيين كانت على علم بما تعّرض له أولادهم في المدارس الداخلّية

  علّق إرين أوتول زعيم حزب المحافظين 
على تشكيلة الحكومة الليبراليّة التي أعلنها 

رئيس الحكومة جوستان ترودو.
الرسميّة  المعارضة  زعيم  أوتول،  وقال 
ترودو جمع  إّن  الكندي  العموم  مجلس  في 
»مجموعة من األشخاص من عديمي الخبرة 

واإليديولوجيّين إلى حّد بعيد«.
وتابع قائال إنّهم يشّكلون تهديدا لِوحدة البالد 

ومرحلة التعافي االقتصادي بعد الجائحة.
وقال أوتول في بيان صدر في وقت كانت 
إّن  أوتاوا،  اليمين مستمّرة في  مراسم قسم 
يغلّب  أنّه  خيار ترودو هو مثال آخر على 

األسلوب على المضمون.
تدّل التغييرات التي أدخلها جوستان ترودو 
على الحكومة أنّه يكافئ الوزراء الذين أظهروا 
باستمرار انعدام الكفاءة والمساءلة قال زعيم 

المحافظين في بيانه.
وكان أوتول قد دعا قبل اإلعالن عن الحكومة 
الجديدة، إلى إبعاد هارجيت سّجان عن وزارة 
الدفاع نظرا لسجلّه الحافل بالفشل في إدارة 
أزمة سوء السلوك الجنسي في القّوات المسلّحة 

كما قال أوتول.
وتعاني القّوات الكنديّة المسلّحة أزمة داخليّة 
بسبب ورود اّدعاءات سوء سلوك جنسي من 

قبل مسؤولين عسكريّين كبار.
يدعو المحافظون جوستان ترودو للقيام بما 
هو صواب وطرد الوزير سّجان من الحكومة 

قال أوتول في البيان.
ترودو  جوستان  الحكومة  رئيس  أسند  وقد 
العاّمة  الخدمات  وزيرة  إلى  الدفاع  مقاليد 
أناند،  أنيتا  السابقة  الحكومة  في  والتموين 
وأصبح هارجيت سّجان وزيرا للتنمية الدوليّة 
والتنمية االقتصاديّة لمنطقة الهادي في كندا.

ويبدو حديث زعيم المحافظين إرين اوتول 
عن تهديد الوحدة الوطنيّة كأنّه إشارة مبّطنة 

إلى تعيين ستيفن غيلبو وزيرا للبيئة.
السياسة،  معترك  دخوله  قبل  غيلبو  وكان 
وهو  البيئيّة،  غرينبيس  منّظمة  في  ناشطا 
المؤسس المشارك لِمنّظمة إيكيتير الكيبيكيّة 
للبيئة، وتولّى إدارة فرع منّظمة غرينبيس في 

كيبيك طوال أكثر من 10 سنوات.
واعتبر المحافظون في حينه أّن وجود ستيفن 
غيلبو في عضويّة الحزب الليبرالي يوحي 
بأّن زعيم الحزب ورئيس الحكومة جوستان 
ترودو معاٍد لَصناعة النفط والغاز في كندا، 
القطاع الذي يوّفر عشرات آالف الوظائف 

ويدّر مليارات الدوالرات للخزينة.
ورّحبت منّظمة غرينبيس بتعيين ستيفن غيلبو 
إنّه  بيان  في  وقالت  كندا  في  للبيئة  وزيرا 
القائد الذي يعرف الملّف، ويعرف الالعبين 

األساسيّين ويدرك ما هو على المحّك.
وكان جوستان ترودو قد دافع عن قرار ترشيح 

غيلبو تحت راية الحزب الليبرالي.
يرّحب  إّن حزبه   2019 عام  ترودو  وقال 
بشريحة واسعة من اآلراء بشأن مجموعة 

من القضايا المختلفة.
وأعرب زعيم المحافظين إرين أوتول عن 
قلقه إزاء الوضع االقتصادي ومرحلة التعافي 
المقبلة، ورأى أّن الحكومة الجديدة ضعيفة 
التأهيل للتعامل مع القضايا المتعلّقة بمرض 

كوفيد- 19 التي ما زالت مستمّرة.
وأشار إلى ارتفاع معّدل التضّخم إلى أعلى 
مستوى منذ 20 عاما، وارتفاع أسعار الوقود 
والمواد الغذائيّة والمساكن، ومشاكل سلسلة 
التموين واعتبر أّن حكومة جوستان ترودو 
ليست جاّدة في معالجة التحّديات االقتصاديّة.

  قّررت حكومة كيبيك برئاسة فرانسوا 
المقبولين  الالجئين  لوغو زيادة عدد 

بموجب برنامج كفالة جماعيّة. 
وأصبح بإمكان المجموعات واألفراد 
الراغبين في ذلك، تقديم طلباتهم إلى 
الحكومة اعتبارا من الثامن عشر من 
كانون الثاني من العام المقبل 2022.
وزادت الحكومة عدد الطلبات التي 

تعالجها من 750 إلى 825 طلبا.
ويشمل اإلجراء المنّظمات التي تكفل 
الجئين ومجموعات تضّم ما بين اثنين 
إلى 5 أشخاص يكفلون معاً الجئين.
وأعلنت نادين جيرو وزيرة الهجرة 
وتدريس الفرنسيّة واالندماج الكيبيكيّة 
الجريدة  في  نشره  تّم  الذي  القرار 

الرسميّة.
وكانت حكومة كيبيك قد أعلنت العام 
الماضي تعليق العمل بجزٍء من برنامج 

كفالة الالجئين في المقاطعة.
وقّرر رئيس الحكومة فرانسوا لوغو 
ورود  بعد  سنة  مّدة  البرنامج  تعليق 
اّدعاءات جديّة بشأن حصول عمليّات 

احتيال .
وتدريس  الهجرة  وزارة  وأفادت 
أنّها   MIFI واالندماج  الفرنسيّة 
تُجري تحقيقات جنائيّة وإداريّة بعد 
ورود مزاعم خطيرة تشّكك في عمل 
بحماية  تُعنى  التي  المنّظمات  بعض 

الالجئين.
وأّكدت الوزارة في بيان أّن هذه المهلة 
تتيح أمام كيبيك مجال إكمال التحقيقات 
وإدخال التعديالت على برنامج الكفالة 

الجماعيّة في حال لزم األمر.

وأّدت التحقيقات إلى تعليق 18 منّظمة 
عن العمل وفق معلومات حصل عليها 
فيما بعد مكتب  راديو كندا، وأّكدها 
وزيرة الهجرة في كيبيك نادين جيرو.
وسوف تتّم معالجة الطلبات من اآلن 
فصاعدا بموجب سحب قرعة يتّم تحت 
إشراف مدّقق خارجّي، وليس وفق 
تاريخ وصولها كما كان في السابق 
حسب ما أوضح مكتب الوزيرة جيرو.
تبعاً  تقّدم،  أن  منّظمة  كّل  وبإمكان 
إلى   10 بين  ما  وعنوانها،  لِخبرتها 

30 طلب كفالة الجئين.
صعيد  على  مهّمة  خطوات  حّققنا 
حماية  لِضمان  الجماعيّة  الكفالة 
الالجئين ومرافقتهم واستقبالهم على 
أرض االستقبال المميّزة كيبيك قالت 
وزيرة الهجرة الكيبيكيّة نادين جيرو.
الكيبيكّي،  التضامن  حزب  ورّحب 
أحد أحزاب المعارضة في الجمعيّة 
الوطنيّة الكيبيكيّة )البرلمان( بالقرار 
ورأى فيه خطوة في االتّجاه الصحيح.

لكّن النائب عن حزب التضامن أندريس 
فونتشياّل أعرب عن قلقه من برنامج 
سحب القرعة، ودعا حكومة كيبيك 
العائالت  فصل  عدم  من  التأّكد  إلى 

المعّرضة للخطر في الخارج.
ويشار إلى أّن كيبيك قامت ِبمراجعة 
مشاريع نموذجيّة للهجرة الدائمة، قّدمها 
وزير الهجرة الكيبيكّي السابق سيمون 

جوالن باريت قام العام الماضي.
بالعاملين  المشاريع  هذه  وتتعلّق 
والذكاء  األطعمة  تحويل  قطاع  في 
االصطناعي و عّمال رعاية المسنّين.

  يتوّقع عدد من الخبراء أن يرتفع إنفاق الكنديّين في عيد 
الميالد رغم أّن جائحة فيروس كورونا المستجّد لم تنته بعد.
وأفاد استطالع أجرته شركة الخدمات المهنيّة ديلويت 
أّن إنفاق الكنديّين على مشتريات الميالد سيرتفع بنسبة 

تتراوح من 15 إلى 30 بالمئة.
 1841 الكنديّين  إنفاق  يبلغ متوّسط  أن  ديلويت  وتتوّقع 
دوالرا، أي أعلى بنسبة 31 بالمئة عن العام الماضي و 

8 بالمئة عن العام 2019.
الحظ كّل واحد من أصل 3 كنديّين تحّسنا في وضعه المالي 
منذ سنة قالت شركة الخدمات المهنيّة ديلويت في بيان.

بعد تجاوز تحّديات جائحة كوفيد19-، يعتزم الكثير من 
الكنديّين االحتفال والتسّوق وتقديم الهدايا أِلصدقائهم وأفراد 

عائالتهم هذه السنة تابعت ديلويت في بيانها.
ويتوّقع المجلس الكندي لِتجارة التجزئة بدوره أن يرتفع 

إنفاق الكنديّين في موسم أعياد الميالد ورأس السنة.
وأفاد استطالع للرأي أجرته مؤّسسة ليجيه لِصالح المجلس 
أن يبلغ متوّسط اإلنفاق 792 دوالرا هذه السنة مقارنة 

بـ693 دوالرا العام الماضي.
وأثّرت الجائحة العام الماضي في التخطيط للتسّوق واإلنفاق 
خالل موسم األعياد، لكّن المجلس الكندي لِتجارة التجزئة 
يتوّقع عودة التسّوق التقليدي وزيارة المتاجر التقليديّة كما 

درج عليه الكنديّون قبل الجائحة.
وتقول رئيسة المجلس ديان بريزبوا إّن الكنديّين متشّوقون 
لِلعودة إلى المتاجر التقليديّة ومستعّدون لتجاوز االضطرابات 

التي تسبّبت بها الجائحة.
ويتوقّع المجلس أن تحّل مشتريات المالبس في الطليعة، تليها 
مشتريات المواد الغذائيّة واأللعاب واألجهزة اإللكترونيّة 

الشخصيّة.
وتتوّقع مجموعة الخدمات المهنيّة برايس ووتر هاوس 
كوبرز كندا PwC Canada ارتفاع مبيعات التجزئة، 
لكنّها تستبعد أن يعود اإلنفاق إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وتتوّقع أن يبلغ متوّسط إنفاق الكنديّين 1420 دوالرا في 
موسم األعياد، أي أعلى بنسبة 29 بالمئة عن العام الماضي 

وأقّل بنسبة 11 بالمئة عن العام 2019.
وتتوّقع أن يبلغ متوّسط إنفاق جيل األلفيّة 1618 دوالرا، 
لِيكون األعلى حسب استطالع أجرته في آب أغسطس 

الماضي وشمل 1660 كنديّا.
ويفيد المجلس الكندي لِتجارة التجزئة أّن الكنديّين يتطلّعون 
الستئناف التسّوق من المتاجر مع استمرار تخفيف إجراءات 

الوقاية الصحيّة.
ويعتزم 63 بالمئة منهم التسّوق مباشرة من المتاجر و 37 

بالمئة التسّوق عبر اإلنترنت حسب المجلس.
ويرغب العديد من المستهلكين هذه السنة في تجربة تسّوق 
المهنيّة  الخدمات  سهلة ومتناغمة كما أوضحت شركة 

ديلويت.
وتجذب متاجر التجزئة التقليديّة الكنديّين ألسباب عديدة، 
ويرغب 56 بالمئة منهم في تجنّب تكلفة توصيل المشتريات 
عبر اإلنترنت، و يفّضل 55 بالمئة التفاعل مع السلع في 
التي ال  المشتريات  بالمئة تسهيل إرجاع   43 حين يوّد 

يريدونها حسب شركة ديلويت.
ويجذب عمالق التجارة اإللكترونيّة أمازون 62 بالمئة 
من الكنديّين، رغم أّن 53 بالمئة منهم أعربوا عن رغبتهم 
في شراء الهدايا من المتاجر المحليّة خالل فترة األعياد.

السّكان  وزارة شؤون  وثائق  أظهرت    
األصليّين أّن الوزارة كانت على علم بسوء 
المعاملة التي تعّرض لها أبناء السّكان األصليّين 

في المدارس الداخليّة على مدى عقود.
وأفادت الوثائق أّن الوزارة كانت على علم بما 
جرى عندما كان رئيس الحكومة الكنديّة السابق 
السّكان األصليّين والشمال  لِشؤون  وزيرا 

الكندّي عام 1968.
وأفاد أرشيف الحكومة الكنديّة أّن الوزارة تلقّت 
مجموعة من التقارير خالل تلك الفترة، من 
بينها تقرير موّجه إلى وزير شؤون السّكان 
األصليّين في حينه جان كريتيان، تتحّدث 
عن سوء المعاملة التي تعّرض لها أطفال 
المدارس الداخليّة اإللزاميّة للسّكان األصليّين.

وكان رئيس الحكومة السابق جان كريتيان 
قد نفى يوم األحد الماضي، أن يكون على 

علم في حينه بوجود هذه المشكلة.
وكان جان كريتيان ضيف برنامج كالم الناس 
Tout le monde en parle الذي يقّدمه 

تلفزيون راديو كندا.
كنت أعلم بالطبع بوجود المدارس الداخليّة، 
وتّم إغالق المدرسة األخيرة عندما كنت رئيسا 

للحكومة عام 1997 قال جان كريتيان.
وتحّدثت أربعة على األقّل من التقارير التي 
تلّقتها وزارة شؤون السّكان األصليّين عن 
اّدعاءت سوء معاملة و تعنيف جسدّي يتعّرض 
له أطفال السّكان األصليّين في مدرسة سانت 
آن الداخليّة في فورت ألباني في شمال مقاطعة 

أونتاريو.
ترّكز الشكاوى التي تلّقيناها بصورة خاّصة 
على موقف أفراد البعثة إزاء السّكان األصليّين، 
التي هي مسيئة بنظري كتب أحد األساتذة 

دون أن يلقى الرّد من قبل الوزارة.
وتحّدث تقرير آخر يعود للعام 1971 عن أستاذ 
كان يحتفظ بالسالح والذخيرة في مكتبه إلخافة 
التالميذ، واّدعاءات بأنّه تعّرض بالضرب 

ألحد التالميذ.
داخليّة  مدرسة  عن  آخر  تقرير  ويتحّدث 

أنغليكانيّة في ال توك في مقاطعة كيبيك، تّم 
فيها تعليق أحد األساتذة عن العمل بعد أن 
قال 4 تالميذ في شكوى إلى الشرطة إنّهم 

تعّرضوا العتداءات جنسيّة.
ويشير تقرير صدر عام 1973 إلى شكوى 
قّدمها جّدا تلميذين من مدرسة ليبريت الداخليّة 
الكاثوليكيّة في َسسكتشوان، يقوالن فيها إّن 
أحد األساتذة ضحك بعد أن كَسر يد تلميذ ، 
وأّن ثالثة مراقبين كانوا يتصّرفون ِبقساوة 

مع التالميذ.
وأنشأت الحكومة الكنديّة نظام المدارس الداخليّة 
اإللزاميّة إلبعاد أطفال السّكان األصليّين عن 

ذويهم وإدماجهم في ثقافة البيض.
سبعينات  من  الداخليّة  المدارس  وامتّدت 
القرن  تسعينات  حتّى  عشر  التاسع  القرن 
العشرين، وتعّرض التالميذ لِسوء المعاملة 
والعنف واالعتداء الجنسي وظروف العيش 

المزرية، وتوّفي نحو من 4 أالف طفل.
رفات  عن  الماضي  الصيف  الكشف  وتّم 

215 طفال من أبناء السّكان األصليّين في 
موقع مدرسة داخليّة سابقة في كاملوبس في 

بريتيش كولومبيا.
وتّم الكشف عن 751 قبرا تعود لِمجهولين 

في مارِييفال في مقاطعة سسكتشوان.
وتولّى جان كريتيان رئاسة الحكومة في كندا 
من العام 1993 حتّى العام 2003، وخالل 
عهده، بدأت الحكومة تستعيد شيئا فشيئا إدارة 
المدارس الداخليّة اإللزاميّة للسّكان األصليّين 
العدد  الكاثوليكيّة  الكنيسة  تدير  كانت  التي 

األكبر منها.
حال  في  إنّه  ميلّوي  جون  المؤّرخ  ويقول 
كانت األوضاع في مدارس السّكان األصليّين 
معروفة في وزارة شؤون السّكان األصليّين، 
فإنّها كانت معروفة أيضا في مكتب الوزير.
وفي عام 1967، قبل تولّي كريتيان مقاليد 
هذه الوزارة، نشر المجلس الكندي للرفاهية 
االجتماعيّة تقريرا يتحّدث فيه عن فشل نظام 

المدارس الداخليّة للسّكان األصليّين.

  قّدم رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو 
حكومته الجديدة وهي حكومة أقليّة انبثقت عن 
االنتخابات الفدراليّة التشريعيّة التي جرت في 

أيلول سبتمبر الماضي.
ووصل رئيس الحكومة إلى ريدو هول مقّر حاكمة 
كندا العام ماري سايمون، ويصل أعضاء الحكومة 

المقبلة تباعا.
الدستوريّة خالل  اليمين  الجدد  الوزراء  ويقسم 
مراسم تجري تحت إشراف حاكمة كندا العاّمة 

ماري سايمون.
وكما كان متوّقعا حسب معلومات راديو كندا و 
سي بي سي، أدخل ترودو تعديالت على وزارته 

السابقة.
واحتفظت كريستيا فريالند بمنصب نائبة رئيس 
مقاليد  ترودو  وأسند  المال،  ووزيرة  الحكومة 
وزارة الدفاع إلى أنيتا أناند، وزيرة التموين في 

وزارته السابقة.
وأصبحت أناند بذلك ثاني سيّدة في تاريخ كندا 
تتولّى مقاليد الدفاع بعد رئيسة الحكومة السابقة 

كيم كامبل عام 1990.
وتخلف أناند وزير الدفاع هارجيت سّجان، وكان 
عدد من الخبراء قد دعوا ترودو إلى تعيين وزير 

دفاع جديد في حكومته المقبلة.
ويأتي تعيين الوزيرة أناند في وقت تمّر القّوات 
المسلّحة بأزمة داخليّة أثارتها اّدعاءات سوء سلوك 

جنسّي من قبل مسؤولين عسكريّين كبار.
وتّم تعيين هارجيت سّجان وزيرا للتنمية الدوليّة 
ووزير التنمية االقتصاديّة لمنطقة الهادي في كندا.
كما أسند جوستان ترودو مقاليد الخارجيّة إلى 
ميالني جولي، وزيرة التنمية االقتصاديّة واللغتين 

الرسميّتين في الحكومة السابقة، خلفا للوزير مارك 
غارنو الذي خرج من الحكومة.

وتسلّم منصب وزارة البيئة ستيفن غيلبو الناشط 
البيئي سابقا في منّظمة غرين بيس ومنّظمة إيكيتير 
، الذي كان يشغل منصب وزير التراث في حكومة 

جوستان ترودو السابقة.
وجاء تعيينه قبل أيّام قليلة على موعد انعقاد مؤتمر 
األمم المتّحدة للتغيّر المناخي كوب 26 في غالسكو 
في اسكتلندا بين 31 تشرين األّول أكتوبر و 12 

تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
ويخلف غيلبو في وزارة البيئة جوناثان ولكنسون 
الذي عيّنه رئيس الحكومة جوستان ترودو وزيرا 

للموارد الطبيعيّة.
وأصبح إيف دوكلو وزيرا للصّحة خلفا للوزيرة 
باتي هايدو، وخلفته على رأس مجلس الخزينة 

منى فورتييه.
وأصبحت وزيرة الصّحة السابقة باتي هايدو وزيرة 
الخدمات للسّكان األصليّين والوزيرة المسؤولة عن 
التنمية االقتصاديّة الفدراليّة في شمال أونتاريو.

وتخلف باتي هايدو الوزير مارك ميلر الذي تولّى 
مقاليد وزارة العالقات مع السّكان األصليّين.

وأصبح شون فريزر وزيرا للهجرة خلفا لِماركو 
مندتشيو الذي تسلّم وزارة السالمة العاّمة.

ترودو  جوستان  حكومة  جديدة  وجوه  ودخلت 
الليبراليّة ، من بينها الصحفيّة السابقة إيان مارسي 
التي أصبحت وزيرة المرأة والمساواة بين الجنسين 

والشباب.
وأصبحت  المسنّين  وزارة  هيرا  كمال  وتولّت 
باسكال سانتوج وزيرة التنمية االقتصاديّة الكنديّة 

لمناطق كيبيك.

  يقوم البابا فرنسيس بزيارة إلى كندا في موعد غير محّدد، 
للمساعدة في عمليّة المصالحة مع السّكان األصليّين.

وأفاد بيان موجز صادر عن الفاتيكان أّن مؤتمر األساقفة الكاثوليك 
الكندّي دعا البابا فرنسيس للقيام بزيارة رعويّة إلى كندا )نافذة 
جديدة(« في إطار الجهود الرعويّة المستمّرة لتحقيق المصالحة 

مع السّكان األصليّين«.
وقال الفاتيكان إّن البابا فرنسيس أعرب عن رغبته في زيارة كندا 
في موعد يتّم تحديده. ومن المستبعد أن تحصل الزيارة هذه السنة 

نظرا للوقت الذي يتطلّبه التحضير لزيارة بابويّة إلى الخارج.
ويقول المونسنيور ريمون بواسون رئيس مجلس األساقفة الكاثوليك 
في كندا إّن المجلس يُجري مفاوضات بنّاءة مع السّكان األصليّين، 
وبصورة خاّصة أولئك الذين تأثّروا بالمدارس الداخليّة والذين 

تحّدثوا عن معاناتهم والتحّديات التي ما زالت تواجههم.
وأنشأت الحكومة الكنديّة نظام المدارس الداخليّة اإللزاميّة ألطفال 
السّكان األصليّين إلبعادهم عن ثقافة أهلهم وإدماجهم في ثقافة البيض.

واستمّرت المدارس من سبعينات القرن التاسع عشر حتّى تسعينات 
القرن العشرين، وتّم إغالق آخرها عام 1997.

وتّم انتزاع نحو من 150 ألف طفل من ذويهم، وتوّفي نحو من 
4000 منهم بسبب ظروف العيش المزرية وسوء المعاملة.

وكانت الكنيسة الكاثوليكيّة تتولّى إدارة ثالثة أرباع المدارس، 
في حين كانت إدارة المدارس األخرى واقعة تحت إدارة الكنيسة 
األنغليكانيّة والكنيسة المشيخيّة وهي من الكنائس البروتستانتيّة، 

والكنيسة المتّحدة في كندا.
وقبل بضعة أشهر، وافق البابا فرنسيس على االجتماع في كانون 
وسط  الداخليّة،  المدارس  من  الناجين  من  بعدد  ديسمبر  األّول 

دعوات متكّررة للفاتيكان لِتقديم االعتذار.

وكانت لجنة الحقيقة والمصالحة قد أوصت 
في تقرير رفعته عام 2015 بأن يقوم الفاتيكان 
باالعتذار من ضحايا المدارس الداخليّة الذين 
عائالتهم  وأفراد  الحياة  قيد  على  زالوا  ما 

وعائالت الضحايا.
وقال مجلس األساقفة الكاثوليك الكندّي عام 
2018 إنّه ال يمكن أن يعتذر البابا فرنسيس 

شخصيّا عن المدارس الداخليّة.
وقال رئيس الحكومة جوستان ترودو األسبوع 
تكيملوبس  أّمة  أبناء  لقائه  خالل  الماضي 
إّن  كولومبيا  بريتيش  في  سكويمبيك  تي 
اتّفاق التسوية  الكنائس الثالثة وّقعت على 

حول المدارس الداخليّة.
غرار  على  يتوّقع  إنّه  قائال  ترودو  وتابع 
تفي  أن  كندا،  في  الكاثوليك  من  الماليين 
الكنيسة بمسؤوليّاتها األخالقيّة، ومسؤوليّاتها القانونيّة واالقتصاديّة 

والتاريخيّة، وأن تمارس ما تِعظ به.
وفي عام 2005، تعّهدت الكنيسة الكاثوليكيّة بتقديم 29 مليون 
دوالر لضحايا المدارس الداخليّة في إطار اتّفاق التسوية، لكّن 
الجزء األكبر من هذا المبلغ أُنفق على المحامين واإلدارة وشركة 

خاّصة لجمع التبّرعات.
ووقع االختيار على فيل فونتين الزعيم السابق لِجمعيّة األمم األوائل 
وجمعيّة زعماء األمم األوائل في مانيتوبا كموفد لالجتماع بالبابا 

فرنسيس في االجتماع المخّطط له في الفاتيكان.
وفي عام 2009، استقبل البابا بنديكتوس، الذي استقال من منصبه 
عام 2013، عددا من الطاّلب و الضحايا السابقين، وأعرب لهم 

عن حزنه الشخصّي لِمعاناتهم، ولكنّه لم يقّدم االعتذار.
السّكان األصليّين  أبناء  215 طفال من  العثور على رفات  وتّم 
في موقع مدرسة داخليّة سابقة في كاملوبس ، وعلى 751 قبرا 
تعود ألشخاص مجهولين في موقع مدرسة سابقة في مارييفال.

وعقب ذلك، دعا عدد من زعماء السّكان األصليّين والزعماء 
الروحيّين الكنيسة الكاثوليكيّة إلى االعتذار وتحّمل المسؤوليّة عن 
سوء المعاملة التي تعّرض لها التالميذ من أبناء السّكان األصليّين 
وعائالتهم ومجتمعاتهم في المدارس الداخليّة على مدى عقود.

وتكّررت الدعوة للبابا فرنسيس، رأس الكنيسة الكاثوليكيّة، كي 
يقّدم االعتذار.

وأعرب البابا فرنسيس عن حزنه لألخبار الواردة من كندا بشأن 
المدارس الداخليّة، و عن أمله في أن تواصل السلطات السياسيّة 
والروحيّة التعاون بحزم إِللقاء الضوء على هذه القضيّة المحزنة 

وااللتزام بطريق الشفاء.

وزيرة للدفاع ووزيرة للخارجّية في حكومة جوستان ترودو الليبرالّية
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أنيتا أناند أصبحت ثاني امرأة تتولّى 
وزارة الدفاع في تاريخ كندا

ميالني جولي وزيرة الخارجيّة 
الكنديّة في حكومة ترودو الليبراليّة
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 أوزيريس
ويعتبر المعبود أوزيريس أهم وأشهر ورأس مجمع اآللهة المصرية القديمة. 
وظهرت عبادته في عصر األسرة الخامسة عندما ُذكر اسمه في »متون األهرام« 
الخاصة بالملك »ونيس« آخر ملوك األسرة، وُذكر أيًضا في مقابر أشرافها. 
واعتبره المصري القديم إلًها خالًصا له القدرة على الخلق واإلبداع واالبتكار 

وتم تمثيله كرب للعالم اآلخر وسيد للموتى ومن ثم األبدية. وبرغم 
اعتقادهم بأن كل المعبودات عرضة للموتى فيما عدا أوزيريس، 
فقد تعرض أوزيريس لمحاولة غدر وخيانة من قبل أخيه الشرير 
»ست« الذي قتله ووزع أجزاء جسده عبر األرض المصرية. 
أجزاء جسده  تجميع  في  إيزيس  الوفية  أخته وزوجته  ونجحت 

وإعادته للحياة مرة أخرى، وفًقا لألسطورة األوزيرية.
وإذا حاولنا تحديد مكان عبادة أوزير األول، يصعب علينا ذلك. 
لكنه ارتبط بهليوبوليس )عين شمس حالًيا( وجاء ذكره في »متون 
األهرام« مع إيزيس وست ونفتيس كواحد من أبناء الرب »جب« 
)رب األرض( والربة » نوت » )ربة السماء( وكواحد من اآللهة 
وتشير  شمس.  عين  بمدينة  الخاصة  العظيم  )التاسوع(  التسعة 
النقوش في هليوبوليس إلى أن أوزيريس تم تصويره مع بقية أفراد 
التاسوع المقدس. ولعل أهم مكانين ارتبط بهما اإلله هما: أبيدوس 
وأبوصير. وفي أبوصير، اتحد مع معبودها القديم وأخذ كثيًرا 
من صفاته. وفي أبيدوس، اتحد مع معبودها القديم »خنتي إمنتيو 
»، كما سلف القول، واتحد كذلك مع ملوك الموتى. وأصبح سيًدا 
للغرب، وحاكًما لعالم الموتى، وإماًما للغربيين أي الموتي الذين 
كان يتم دفنهم في الغرب عادة. وتم تصوير اإلله في هيئة آدمية 
وكانت له شعر مستعار ولحية يخصان المعبودات. وُصور أيًضا 
على شكل مومياء ذات أرجل متصلة ملتصقة ببعضها البعض 
إشارة إلى طبيعة اإلله الجنائزية وإرتباطه بعالم الموتى. وظهر 
في عصر الدولة الوسطى بالتاج األبيض فوق رأسه إشارة إلى 
أصله الصعيدي. وارتدى كذلك فوق رأسة تاج يُعرف بـ«اآلتف«. 
وارتبط الرب أوزيريس بالزراعة والبعث واإلخضرار والهناء 
في  األعظم  الدور  له  وكان  المصرية.  التربة  إخصاب  وإعادة 
محكمة الموتى في العالم اآلخر. واتحد مع عدد مع المعبودات 

األخرى المهمة في مصر القديمة. 

البحث عن مقبرة أوزيريس
في  تكون  أن  أما  أوزيريس  مقبرة  أن  المصريات  أعتقد علماء 
واحد من المكانين المهمين بالنسبة للرب أوزيريس: أبوصير أو 
أبيدوس، أو على األقل يحتويان على أهم أجزاء جسده. ويعتقد أن 
أبيدوس تحتوي على رأس اإلله أوزيريس. وفي أبيدوس، يوجد 
الملك  بناه  الذي  األوزيريون  هو  األول  لذلك.  مناسبان  مكانان 
الدولة  التاسعة عشرة وعصر  سيتي األول من ملوك واألسرة 
الحديثة. والثاني هو مقبرة الملك »جر« من ملوك األسرة األولى. 

إملينو في أم الجعاب
إلى  وُقسمت  الصحراء.  في  القرية  خلف  أبيدوس  جبانة  وتمتد 
قسمين: القسم الشمالي الغربي وعرفة األثري الفرنسي أوجست 
الشرقي  الجنوبي  والجزء  الشمالية«،  بـ«الجبانة  باشا  ماربيت 

ويعرف بـ« الحبانة الوسطى«. 
وتقع جبانة أم الجعاب )أو »أم القعاب«( على معبدة حوالي 1.7 كم 
من الحافة الزراعية. وُعرفت بهذا االسم لوجود كميات هائلة من 

الفخار بها. وتحتوي على آثار من فترات تاريخية متعددة. وبنى ملوك األسرتين 
األولى والثانية مقابرهم بها. وأصبحت مكاًنا للحج وتقديم التقدمات ونذر النذور 
الملك  مقبرة  وتحديًدا  أوزيريس،  مقبرة  المقابر هي  تلك  إحدى  أن  علىاعتبار 
»جر«. وتمتلئ أم الجعاب بالفخار بكثرة، وخاصًة فوق مقبرة الملك »جر«. 
الفرنسي« إميل إملينو« إلعادة اكتشاف  المقبرة األثري  وبدأ العمل من فوق 
األوزيريون عام 1898. وعندما بدأ موسم حفائره األول لفت نظر إملينو كثرة 
الفخار المنقوش باسم أوزريريس فوق مقبرة الملك »جر«. وعثر أثناء حفائره 
على تمثال صغير ألوزيريس مما أكد ظنه بأن مقبرة الملك »جر« هي مقبرة 
أوزيريس. وبعد أربعة أيام من الحفائر، ظهرت جدران حجرات تشكل مقبرة 
تشبه جميع مقابر المنطقة. وكانت مكونة من عدد من الحجرات. وظهرت حجرة 
الدفن على شكل مربع تقريًبا. وظهرت مقصورة خشبية مركزية، وكانت محاطة 
من ثالث جهات بمخازن من الطوب اللبن. وكان يحتوي بعضها على بعض بقايا 
األثاث الجنائزية مثل جرار التخزين الضخمة، وكان بعضها فارًغا من أي شئ 
أو يحتوي على لوحات أثرية صغيرة. وربما تم فرش أرضية تلك الحجرات 
الخشبية الرئيسية بالخشب. وأتت النيران على المقبرة بأكملها. وحدث ذلك بين 
األسرة الثانية وقبل بداية عصر الدولة الوسطى. وأثناء قيام رجال إملينو بتنظيف 
الجزء الغربي من المقبرة، عثروا على تمثال كبير من البازلت األسود يمثل الرب 
أوزيريس راقًدا على نعشه أو سريره على جانبة األيسر، وتم تشكيل جانب السرير 
على شكل أسدين. وكانت الصقور تحرس )رمز الرب حورس( كل جانب من 
جوانب السرير.  وترقد الربة »إيزيس« فوق األسدين حتى تشبع نفسها وتحمل 
بالطفل الصغير حورس من أبيه أوزيريس. وفي إحدى الحجرات على الجانب 

الشرقي من المقبرة، عثر إملينو على جمجمة نسبها إلى أوزيريس بناًء على 
النذور التي وجدها على سطح المقبرة من لوحات وغيرها. واعتقد أن مدخل 
المقبرة الذي كان على شكل سلم يوصل إلى حجرة الدفن التي تمثل مقام الرب 
العظيم كما ذكرت النصوص عن أوزيريس. وبالرغم أن فحص الجمجمة أثب 
أنها صغيرة وربما كانت المرأة، عارض إملينو هذا الرأي وقال إن أوزيريس 
ربما كان صغير الرأس بناًء على ظهوره في تماثيله. وادعى أيًضا أن المقبرة 
كانت المستقر األخير لكل من المعبودين حورس 

ابن أوزيريس وأخيه الشرير ست!!
وابتداًء من عام 1899، بدأ العالم األثري االنجليزي 
علم  مؤسس  بتري  فلندرز  وليم  السير  الشهير 
المصريات الحديث حفائره في أبيدوس. وأثبتت 
حفائره أن ما كان يعتقد إملينو أنه مقبرة أوزيريس 
ما هي إال مقبرة الملك »جر«. وأوضحت حفائره 
في موسمها التالي عام )1901-1900( أنه تم 
تعديل مقبرة الملك »جر« في تاريخ ما متأخر 
بها  يكون  وحتى  مقبرة ألوزيريس،  تكون  كي 
والذي  فيها  والمقام  المنحوت  أوزيريس  سرير 
عثر عليه إملينو، وأن السلم المؤدي إلى مدخل 
لزيارة  مناسًبا  يكون  كي  أضيف  الدفن  حجرة 

الحجاج ألبيدوس.

الحج إلى أبيدوس
وبداية من النصف الثاني من األسرة الثانية 
عشرة على األقل، بدأ الحجاج يتوافدون 
على أبيدوس من جميع أنحاء مصر القديمة 
كي يشهدوا االحتفال السنوي بمعبودهم 
الموظف  لوحة  أوزيريس. ومن  األكبر 
الملك  عهد  من  إيخرنفرت«   « الكبير 
سنوسرت الثالث والمحفوظة في متحف 
ماذا كان يحدث في هذا  برلين، نعرف 
االحتفال. ويقول »إيخرنفرت«: »فعلت 
كل شئ طلبه جاللته، ونفذت أمر سيدي 
إمنتيو،  أوزيريس-خنتي  أبيه،  أجل  من 
سيد أبيدوس، عظيم القوة، الموجود في 
إقليم ثنى. وكان االبن المحبوب من أبيه 
مركبه  وزينت  إمنتيو.  أوزيريس-خنتي 
الخالد العظيم، وصنعت لها مقصورة تظهر 
وتشرق بحسن وبهاء خنتي إمنتيو، من 
الذهب، والفضة، والالزورد، والبرونز، 
وخشب السدر. وصاحبت المعبودات في 
رحلتها. وصنعت مقاصيرها المقدسة من 
جديد. وجعلت الكهنة يمارسون واجباتهم 

بحب، وأن يعرفوا طقوس كل يوم، عيد رأس 
السنة. وسيطرت على العمل فوق المركب، وزينت 
المقصورة وصدر سيد أبيدوس بالالزورد والفيروز، 
والشفاه اإللهية بكل حجر كريم. وغيرت مالبس اإلله 
في حضوره... ونظفت ذراعه وأصابعه. ونظمت 
خروج الرب »وب واووت«، فاتح الطرق العظيم، 
عندما قرر االنتقام ألبيه. وطردت المتمردين من 
المركب. وهزمت أعداء أوزيريس. واحتفلت بهذا الخروج العظيم. وتبعت اإلله 
عند ذهابه. وجعلت المركب يبحر. وأدار الدفة الرب جحوتي )رب الحكمة(. 
وأمددت المركب بمقصورة وبالزينات الجميلة الخاصة بأوزيريس عندما تقدم 
إلى منطقة »باقر« )منطقة في أبيدوس(. وأرشدت اإلله للطرق التي تقوده إلى 
مقبرته في منطقة »باقر«. وانتقمت لـ«ون نفر« )اسم من أسماء »أوزيريس«( 
في هذا اليوم ذي القتال العظيم، فطردت كل أعدائه من على الشاطئين. وجعلته 
يتقدم في مركبه العظيم. وأخرجت للناس جماله. وجعلت أصحاب المقابر في 
الصحراء الشرقية سعداء. وشاهدوا جمال المركب وهي تتوقف بأبيدوس، عندما 
وقمت  بيته،  إلى  اإلله  وتبعت  قصره،  إلى  إمنيتو  أوزيريس-خنتي  أحضرت 
بتطهيره، وأوسعت له مقعده، وحللت له كل مشكالت إقامته بين حاشيته المقدسة«.

وتم تحديد موقع مقبرة أوزيريس في منطقة »باقر« التي يبدو بوضوح أنها ليس 
أكثر من منطقة أم الجعاب نفسها. وفي وقت ما من عصر الدولة الوسطى، تم 
اعتبار إحدى المقابر الملكية القديمة على أنها مقبرة اإلله أوزيريس. غير أن 
هذا االقتراح لم يكن له ما يدعمه. واألكثر منطقية أن تكون جبانة أم الجعاب 
بها.  دفنه  تم  أوزيريس  أن  أولى  باب  ومن  األوائل،  مصر  ملوك  جبانة  هي 
واعتبرت مقبرة الملك »جر« مقبرة أوزيريس؛ لوجودها في مقدمة الجبانة، 
وهذا أنسب للحجاج حتى يمارسوا احتفالهم السنوي بمعبودهم أوزيريس. ومع 
نهاية األسرة الثانية عشرة وبداية األسرة الثالثة عشرة، زادت مساحة الجبانة 
بشكل كبير وامتدت حوالي »1.5 كم« إلى الجنوب الغربي من قرية كوم السلطان 
الرئيسي لعبادة الرب أوزيريس. وأخذت  أبيدوس المركز  الحالية. وأصبحت 
عملية الحج أثناء الحياة والموت تزداد بشكل كبير. ورغب كثير من المصريين 

في أن يتم دفنوهم في أبيدوس بجوار معبودهم األكبر أوزيريس، سيد األبدية 
والعالم اآلخر حتى ينعموا برفقته في العالم اآلخر أو على األقل كانوا يتركون 
أشياءهم التذكارية في هذا المكان المقدس بين معبد أوزيريس ومقبرته. وهكذا 
تطور مقام أوزيريس من مكان بسيط ال يحتوي إال على لوحات نذرية بسيطة 
إلى مزار كبير رمزي ال ينقصة سوى وجود مومياء المعبود أوزيريس. وتم 
إقامة اآلثار واللوحات النذرية حول ضريح معبود المصريين األكبر المعبود 
أوزيريس أثناء زيارتهم السنوية ألبيدوس كي يشهدوا أو يشاركوا في االحتفال 
التي  الملك »جر«  مقبرة  فوق  آثارهم  يتركوا  أن  بعد  أوزيريس  وقيام  ببعث 

اعتبرت مقبرة أوزيريس التي تم دفنه بها. 

أوزيريون سيتي األول
واألوزيريون هو اصطالح استخدمه اإلغريق لإلشارة إلى المقاصير الخاصة 
بالرب أوزيريس. وكان العالم بتري أول من أطلقه من علماء المصريات على 
ذلك المبنى الموجود خلف معبد الملك سيتي األول بأبيدوس حين اكتشفه في شتاء 
العام 1901 1902-. واكتمل تنظيفه العام 1926. ويقع خلف المعبد الجنائزي 
الخاص بالملك سيتي األول وعلى نفس المحور وله نفس التخطيط والنقوش 
ويشبه مقبرة ملكية. ويدخل إليه من خالل ممر طويل منحدر. والحجرة الرئيسية 
به عبارة عن قاعة كبيرة تشبة الجزيرة. وتحيط بها المياه من كل جانب. وفي 
قلبها، يقع التل األزلي الذي يرمز إلى إعادة بعث وقيام أوزيريس. وربما تم دفن 

أوزيريس في هذا المكان. ويحمل سقف هذه الحجرة عدد من األعمدة الجرانيتية 
الضخمة، وبقي وسط سقف الحجرة مفتوًحا. وكانت المقبرة مغطاة في السابق 
األزلية  المياه  تلك  وتمثل  منتظمة.  مسافات  على  بأشجار  محاط  أرضي  بتل 
وإعادة عملية الخلق من العدم والمحيط األزلي المعروف باسم »نون« العظيم 
عند المصريين القدماء. وهناك حجرة أخرى لها سقف منحدر بنقوش ملكية تشبة 
تابوًتا حجرياً. والنقوش غير مكتملة، ويغطي سطوح الممرات الداخلية فصول 
من كتاب البوابات )من كتب العالم اآلخر عند المصريين القدماء(، واألجزاء 
الخارجية بعض فصول من كتاب الموتى. باإلضافة إلى بعض المناظر التي 
تمثل سيتي األول والملك مرنبتاح. وتاريخ المبنى مختلط. ويعود في األصل 
إلى الملك سيتي األول. وأكمل نقوشه حفيدة الملك مرنبتاح. واستمرت زيارة 

هذا األوزيريون إلى القرن الثالث الميالدي كما ذكر المؤرخ »استرابون«.

أوزيريون أهرامات الجيزة

 والشئ الغريب حًقا ما تم اكتشافه أخيًرا بهضبة أهرامات الجيزة بالقرب من 
الرابعة وصاحب  بالملك خفرع )من ملوك األسرة  الخاص  الصاعد  الطريق 
الهرم الثاني بهضبة الجيزة( حيث تم العثور على بئر عميق مكون من ثالثة 
مستويات. والمستوى األول والثاني منها عبارة عن فجوات في الجدار بها تابوت 
مكسور، أو غطاء تابوت. ولكن الشئ المهم هو المستوى األول واألخيرالذي به 
مياه كثيرة لعلها المياه األزلية التي بزغ منها خلق الكون. وتحيط المياه بتابوت 
يستقر في مربع حجري. ويحمل سقف تلك الحجرة أربعة أعمدة حجرية ضخمة. 
كان  الجيزة؟ وهل  أهرامات  في هضبة  أوزيريس  الرب  جثمان  دفن  تم  فهل 
األوزيريون، مقام أوزيريس في الجيزة؟ أم أن هذا المقام هو أحد مقامات الرب 

أوزيريس العديدة؟ 
وفي النهاية، أقول إن قصة الرب أوزيريس هي قصة مثيرة مثل حياته وموته 
ودفنه وأسطورة بعثه وحمل زوجته المخلصة إيزيس منه في طفله وولي عهده 
الفرعونية  الرب حورس. إن هذه هي قصة األسطورة وصناعتها في مصر 

مبدعة اآلثار والمليئة بالكثير من الغموص والسحر والجمال األسرار.  

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

بقلم: سونيا الحداد

 لم تكْن مجرَد امرأٍة 

     Vendredi 29 octobre  2021
الجمعة 29 أكتوبر 2021

العلمانية في خطر

  تكملة للعدد الماضي: 

امرأًة أحبُّ  كيَف 
ذاكرتي؟  تفتقُد 

دفاترها صفحاِت  من  كلماتي  تمحو 
معها أرحُل  كيَف 
االحالِم؟ جزِر  الى 

افكاري حريَة  تغتاُل  وهي 
المراكِب بأشرعِة  تلجُمني 

قمري ضوَء  تحجُب 
حديقتي أزهاَر  تقطُع 
ارقَص أن  تمنعني 
الليلِك نساِء  مع 
أفراحي أنشَر  أن 
الغجِر أعراِس  مع 

والموانَئ واالرصفَة  الطرقاِت  تغلُق 
وجهي في 

الشمِس متاهاِت  في  وأضيُع 
غضبها براكيِن  في  تستعمرني 

بالصمِت الملتهبَة  روحي  تسحُق 
عشاِقها بعجائِب  ني  تذكرُّ

الحجري العصِر  منذ  معهم  ولذائِذها  بطقوِسها 
بركاناً تاريُخها  أصبَح 
اخطبوطاً لي  يتراءى 

ُعنقي حوَل  يلتُف 
االحجاِر في  معها  أسيُر  كيَف 

* * *
وغضَبها  كلماِتها  حفظُت 

الخوِف بحِر  في  أسقُط 
امرأٍة مجرَد  تكْن  لم 

كأميرٍة تأمُر 
كغانيٍة السحَر  تمارُس 

الخمَر يرتشُف  كطيٍر  ترقُص 
جسدي عني  تنزُع 

متعِتها من  وهماً  تصرُخ 
تطارُدها الطالسَم  أن  لي  تشكو 

الحلِم لحظاِت  في 
تذكرها لم  محطاٍت  في  خمرَتها  احَتسْت 

الصبِح ندى  عند 
مساماتي ثلوَج  لُتذيَب 

الشوِق حرارِة  ِفْي 
بحضرِتها ُحراً  أكون  لن 

خوفي ترسُم  مادامْت 
هائج كبركاٍن  وتنهُشني 

الطرقاِت،،،،، في  مشرداً  مجروحاً  لتتُرَكني 

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

توصلت  الذي  المميز  االنجاز  هذا  العلمانية،   
الى تبنيه كنظام لها العديد من دول هذا العالم بعد 
أن عاشت أيامها السوداء من حروب وكوارث 
على جميع االصعدة، من جرائم وفظائع داخلية 

حّورت المفاهيم االجتماعية والفكرية وأدت الى 
والدتها، نظاما يحمي جميع االفراد ويؤمن لهم 

المساواة المدنية، الكرامة والحرية الفكرية بعيدا 
عن اية تبعية سواء عرقية، دينية وما هناك من 
في  ودفنتها  المجتمعات  انهكت  أخرى  تبعيات 
على  لالبتزاز  عرضة  والتخلف  الظالم  كهوف 

األبشع  وهو  الفكري  االبتزاز  وخاصة  انواعه 
واألكثر ضررا.

هذا النظام الذي تغنت به المنابر المحلية والدولية 
معنى  والكرامة،  الحرية  طعم  عرف  من  وكل 
االرتقاء الفكري والروحي، من ناشد آفاقا اوسع في 
مسيرة المحبة الحقيقية البعيدة عن جميع الوآلءات 
اال الوآلء الى الحق والعدل والخير الى آخره، 
يواجه اليوم أخطارا عديدة اهمها خطر األديان 
السماوية. أديان ابتلت بها االنسانية وذاقت األمر 
منها، تعود الى الساحة محورا اساسيا في تقرير 
مصير الدول. ها نحن نشهد اليوم على فداحة هذا 
الخطر الذي بات معيارا في االنتخابات المحلية 
بغض النظر عن أهمية برنامج عمل المرشح او 
حتى كفاءته، األهم هو المجيء به ليس من اجل 
خير االمة بل خير فئات غايتها المكسب الديني 
اوال في سبيل وضع اليد تدريجيا وفرض شرائعها 
سواء بالقوة او بالحيلة. يوم تصبح هذه الفئات هي 
األغلبية سيتغير وجه المجتمع وسيخسر علمانيته 
بسببها هي التي من خالل حقوق االنسان والحرية 
والمساواة، ستدمر كل شيٍء في طريقها.  اذكر 
الحل  تجد  لن  التي  المأساة  لهذه  مثاال حيا  لبنان 
ابدا طالما أن االديان هي المعيار الذي دمر وما 

يزال، البلد وشعبه وروحه.
لعنة األديان هذه تعود الى الساحة بسبب مصالح 
فكرية  ارهاب  وسائل  تبنتها  ودولية  محلية 
واجتماعية،. وسائل لغسل االدمغة وشراء الضمائر، 
أدوات تمهد الطريق الى انحدار اجتماعي خطير، 
وخاصة  المدنية  الحقوق  من  العديد  ضياع  الي 
الى  النظر  سوى  علينا  ما  منها،  النساء  حقوق 

االجهاض  قانون 
والية  تبنته  الذي 

تكساس مؤخرا باسم الدين آل غير.  اديان تشرع 
الفروقات االجتماعية مشيئة الهية ال بل انها المنادي 
األول الى التمييز بين الموالين لها عن غيرهم، 
المميت  فخها  في  ينزلق  يوم،  بعد  يوما  والعالم 
بعد أن غفلت البصيرة ومأل الخوف والتعصب 
والجهل القلوب والنفوس. مجتمعات عرفت العلمانية 
دينية  اسس  الى  تعود  اليوم،  تجدها  ومارستها، 
انها  القوانين وتعديلها.   تبرير اصدار  من اجل 
مأساة العصر، يوم آل تتجرأ فيه هذه المجتمعات 
بالذات، عن التعبير صراحة عن فكرها ونظرتها 
لألمور خوفا من اغتيال او اعتقال أو اتهام بنشر 

فيها. الفتنة 
أين هي هذه العلمانية؟ ما هو مصيرها على المدى 
القريب؟. كم من الدماء ستسفك قبل وبعد زوالها؟ 
أي نظام سيحكم العالم الجديد؟ إذا قضوا على إله 
العلمانية الجميل هذا، ماذا سيحل بالعالم مع إله 
القتل،  يحلل  الذي  بالسماوية،  المسماة  الديانات 
االنتقام، حمل الضغينة، الغزو والتشنيع باسمه. 
اسيادا،  يفرقهم  الذين  تابعيه  حتى  يرحم  ال  إله 
أعراًقا ومراتب.  من سيحمي العلمانية بعد اليوم 
الطريق نحو  أداة تمهد  بات  الذي  من هذا اإلله 

العودة لعصور الظالم والتخلف مجددا؟
حسرتي على نموذج اجتماعي من أرقى ما عرفته 
االنسانية ، أراه يتوارى بصمت في معمعة جنون 

السماء! 

وأعمال  لوحة   11 بيعت      
أخرى لبيكاسو ساعدت في تحويل 
الس فيجاس إلى وجهة استثنائية 
للفن، وذلك في مزاد علني مقابل 

أكثر من 100 مليون دوالر.
وأقامت دار “سوذبيز” للمزادات 
هذا المزاد في فندق “بيالجيو بالس 
األعمال  كانت  حيث  فيجاس”، 
قيم  وأُ سنوات،  منذ  معروضة 
الذكرى  من  يومين  قبل  المزاد 

رقم 140 لميالد الفنان اإلسباني 
في 25 أكتوبر/تشرين األول.

وكانت خمس من هذه اللوحات 
معلقة على جدران مطعم بيكاسو 
وسيستمر  بيالجيو،  في  الفاخر 
عماًل   12 عرض  في  المطعم 

للفنان اإلسباني. آخر 

وكان أعلى سعر من نصيب لوحة 
الحمراء  القبعة  ذات  “المرأة 
والبرتقالية” التي رسمها بيكاسو 
ومصدر  لمحبوبته   1938 في 
إلهامه ماري-تيريز والتر، والتي 
بيعت مقابل 40.5 مليون دوالر، 
بزيادة عشرة ماليين دوالر عن 

سقف تقديرات ما قبل البيع.
وبيعت اللوحتان الكبيرتان “الرجل 
والطفل” و”جذع رجل” مقابل 

24.4 مليون دوالر و9.5 مليون 
حين  في  الترتيب،  على  دوالر 
بيعت أعمال أصغر مثل “غداء 
2.1 مليون  على عشب” مقابل 
أو  بثالثة  يقدر  ما  أي  دوالر، 
المقدر  سعرها  أضعاف  أربعة 

البيع. قبل 

بيع أعمال لبيكاسو في الس 
فيجاس بأكثر من 100 مليون دوالر



    أفضل مدينة في والية فرجينيا
تضم والية فرجينيا عدد كبير من أجمل المدن السياحية في الوالية 
ومن أهم تلك المدن مدينة ريتشموند حيث تظهر ثقافة انتقائية من خالل 
األحجار المرصوفة بالحصى، وتغطي اللوحات الجدارية جدران المطاعم 
والمحالت التجارية المحلية هناك، وتضم ريتشموند أحياء ساحرة مثل 
منطقة فان والتي تم تسميتها كأحد أفضل األحياء في الجنوب من قبل 
Southern Living، باإلضافة إلى المتاحف الفنية الكبرى التي تلفت 
االنتباه الوطني، ويشارك الحرفيون مواهبهم في المتاجر واألسواق، 

حيث أن الطعام في ريتشموند يعد فن أيضاً.
أين تقع مدينة ريتشموند

هي عاصمة فرجينيا وتقع ريتشموند على نهر جيمس في وسط الوالية 
وهي ذات صلة بالتاريخ األمريكي من جهتين، حيث كانت مرتعاً 
لالستقالل في العصر االستعماري وكانت عاصمة الكونفدرالية في 
الحرب األهلية عندما كانت مسرحاً ألكثر من خمس سنوات من المعارك 
حيث كافحت القوات الكونفدرالية للدفاع عنها من استيالء االتحاد، 
عندما حدث ذلك أخيراً كان الجيش الكونفدرالي المنسحب هو الذي 
أشعل النار في المخازن، مما أدى إلى اندالع الحريق الذي دمر الكثير 
من المدينة ما قبل الحرب، لكن اليوم تحكي العديد من مناطق الجذب 
في ريتشموند قصة الحرب األهلية وطريقة الحياة التي كافح الجنوب 
من أجل حمايتها، لكن السياح ال يذهبون هناك من أجل التاريخ فقط، 
ولكن ألن المدينة تقدم أيضاً أحياء نابضة بالحياة وحياة ثقافية نشطة 

وأنشطة لجميع األعمار.
أشهر األماكن السياحية في ريتشموند

Virginia Museum of Fine Arts متحف فيرجينيا للفنون الجميلة
يعد متحف فيرجينيا من أفضل األماكن في ريتشموند، يضم المتحف 
المجموعة البارزة في البالد من بيض عيد الفصح المرصع بالجواهر، 

والحلي  والصناديق 
بالمينا،  المطلية 
باإلضافة إلى األعمال 
المطلية بالمينا واألحجار 
الكريمة لفنانين روس 
آخرين بارزين، جعلت 
مجموعة فيشر لألعمال 
مقتنيات  الحداثية 
المتحف ذات أهمية 

دولية عن طريق إضافة أمثلة بارزة فيه من التعبيرية األلمانية، 
ويعتبر الفن الجنوبي اآلسيوي والهيمااليا واألفريقي مجموعات أخرى 

تعتبر من بين األفضل في البالد.
Maymont مايمونت

ملكية  ترك  تم 
لمدينة  مايمونت 
ريتشموند من قبل 
جيمس وسالي دولي، 
وتم بناؤه من قبلهما 
أواخر  في  أيضاً 
القرن  تسعينيات 
التاسع عشر وعاشا 
عام  حتى  هناك 

1925، وهي تضم قصر ومشتل وعدد من الحدائق وحديقة بمساحة 
100 فدان ومزرعة مالعب لألطفال، وغيرها، والقصر نفسه عبارة 
عن متحف، تم ترميمه وتأسيسه على الطراز الفخم والفاخر المشهور 
في أواخر القرن التاسع عشر، عندما عاش دوليز هناك ألول مرة، فهو 
مليئ بالكنوز التي جمعوها في رحالتهم حول العالم وهي مثال للعصر 
المذهب عندما كان المليونيرات يعرضون ثرواتهم ويتمتعون بها علناً.
Lewis Ginter Botanical Garden حديقة لويس جينتر النباتية
النباتية تضم عدد هائل من األشياء التي يجب  حديقة لويس جينتر 

القيام بها لألطفال 
والكبار على حد 
مما  السواء، 
يجعلها المكان 
المثالي للزيارة 
في يوم لطيف، 
تصميم  وتم 
حديقة األطفال 
لتشجيع التفاعل، 
ويمكن لألطفال 

الحفر والتسلق وحتى االسترخاء في منطقة اللعب المائية هناك، مما 
يجعلها مثالية في يوم حار ومشمس، هذه المنطقة هي أيضاً موطن 
CWDKids Tree House الفريد من نوعه، والذي يمكن الوصول 
إليه بالكامل بواسطة الكراسي المتحركة، مما يسمح للجميع باالستمتاع 

بالمنظر من األعلى.
يضم المعهد الموسيقي ذو القبة الذي يبلغ ارتفاعه 63 قدماً مجموعة 
متنوعة من المعروضات واألشياء التي يمكن رؤيتها، بما في ذلك أشجار 
النخيل، والصبار، ومنازل األوركيد والعروض الموسمية، باإلضافة إلى 
أنها تضم حديقة ورود بها أكثر من 70 نوعاً، باإلضافة إلى أنها تضم 
منطقة مخصصة للنباتات اآلسيوية، والعديد من الحدائق المتخصصة.
White House of the Confederacy البيت األبيض للكونفدرالية

تم بناء البيت األبيض للكونفدرالية في عام 1818 كمسكن خاص، وكان 
هذا المقر التنفيذي لرئيس الكونفدرالية جيفرسون ديفيس وزوجته فارينا 
وأطفالهم من أغسطس 1861 حتى أجبروا على المغادرة أثناء إخالء 
ريتشموند في أبريل 1865، تم ترميمه بشكل جميل لمظهره في زمن الحرب 

وهو مؤسس اآلن 
في ذروة الموضة 
القديمة، مع أثاث 
بالحرير  منجد 
والسجاد الفاخر 
الحائط  وورق 

المتدفق.
فاريان  كانت 
ديفيس مضيفة 
بارعة، ويعكس 
المنزل أسلوبها 

حيث كانت تستمتع بالعشاء واالستقبال والكرات وحفالت الحديقة 
خالل موسم ريتشموند االجتماعي، ويمكن زيارة الحديقة التي زرعتها 
المليئة بالورود العطرة خلف المنزل، باإلضافة إلى أنه يعمل كمتحف 
للكونفدرالية مع مجموعات كبيرة من القطع األثرية من الحرب 
األهلية والواليات الكونفدرالية، على الرغم من أن المجموعات تشمل 
األعالم واألسلحة اليدوية والصور الفوتوغرافية وغيرها من القطع 
األثرية، إال أن التركيز في المعروضات الدائمة والمتغيرة ينصب 

على القصص الشخصية.
Virginia State Capitol مبنى الكابيتول بوالية فرجينيا

تم بناء مبنى الكابيتول األبيض الفخم في الفترة من 1785 إلى 1788 
وفقاً لتصميم توماس جيفرسون، الذي صاغه على غرار المعبد الروماني 
المعروف باسم ميزون كاري في نيميس بفرنسا، يقع مبنى الكابيتول في 

حديقة واسعة تُعرف باسم ساحة الكابيتول حيث يمكنك أيضاً مشاهدة 
قصر الحاكم عام 1813، وبرج الجرس الذي بني عام 1824 والذي 
يضم اآلن مركزاً للزوار ونصب تذكاري للفروسية لجورج واشنطن 
أقيم عام 1857، ومبنى واشنطن عام 1924 الذي يضم مكاتب الوالية.
 American Civil مركز الحرب األهلية في هيستوريك ترايدجار

War Center at Tredegar Iron Works
تأسست شركة ترايدجار ألعمال الحديد على نهر جيمس في وسط مدينة 
ريتشموند في عام 1837، وكانت واحدة من أكبر المواقع الصناعية 
في البالد قبل الحرب األهلية، عندما اندلعت الحرب كانت األكبر في 
الكونفدرالية وقدمت حوالي نصف المدفعية للجيش الكونفدرالي، وتم 
تسمية الموقع كمعلم تاريخي وطني، ويعد المتحف اليوم مركز الحرب 

األهلية األمريكية ويحيط بالجدران المدمرة للمسبك المركزي، مع 
صاالت عرض مخصصة لتفسير أسباب الحرب األهلية وآثارها من 

وجهات نظر الكونفدرالية واالتحاد واألميركيين األفارقة.
يحتوي المبنى الجديد الذي تم افتتاحه في عام 2019 على أكثر من 
7000 قدم مربع من مساحة المعرض للمعارض الدائمة والمتغيرة، 
ومن أهم ما يميز الزيارة هناك هي تجربة المسرح الغامرة الجديدة 

بالمتحف والتي تجلب الحياة إلى دور ريتشموند في الحرب األهلية.
Virginia Holocaust Museum متحف فيرجينيا الهولوكوست

يضم متحف فيرجينيا معروضات لقطع أثرية وصور وقصص شخصية 
توضح مأساة فيرجينيا، ومن ضمن أكثر هذه القطع األثرية تأثيراً هي 
عربة Güterwagen األلمانية الفعلية، أو “عربة البضائع” والتي 

استخدمها النازيون 
لنقل السجناء إلى 
 ، ت ا لمعسكر ا
للزوار  ويمكن 
بالفعل  الدخول 
على  للحصول 
لمحة عن التجربة 
تحملها  التي 
الكثيرون، وتشمل 
ت  ضا و لمعر ا
الرئيسية األخرى 

قصة بقاء عائلة إبسون، ونسخة كاملة من قاعة محاكمة نورمبرغ، 
وقاعة الشهرة اليهودية األمريكية.

أين تذهب في مدينة ريتشموند
Walk or Cruise along the Canal المشي أو اإلبحار على طول القناة

طلب جورج واشنطن من الجمعية العامة لفيرجينيا على بناء قناة لربط 
موانئ الساحل الشرقي باألسواق الغربية، وبناًء على ذلك تم تشييد 
قناة جيمس ريفر-كاناوا، والتي يبلغ طولها 1.25 ميل من المتنزهات 
المرصوفة التي تتخللها المعالم التاريخية والتماثيل والعالمات التي 
تحكي قصة ريتشموند التي تعود إلى أربعة قرون، ويمكن رؤية جزيرة 
براون، وهي مسرح الحفالت الموسيقية في الهواء الطلق ومهرجان 
ريتشموند الشعبي السنوي، ومركز الحرب األهلية األمريكية في 

مصانع الحديد السابقة في تريديجار.
 Virginia Museum of متحف فيرجينيا للتاريخ والثقافة

History and Culture
يعد متحف فيرجينيا للتاريخ والثقافة موطناً للمعارض الدائمة والمتناوبة 
التي تستكشف التاريخ الطبيعي والثقافي للوالية، ويضم معرضها المركزي 
قصة فيرجينيا على مجموعة تضم أكثر من 500 قطعة أثرية، والتي 
تمنح الزوار نظرة مباشرة على عناصر من الماضي من أدوات ما قبل 
التاريخ إلى اإلنجازات المعاصرة، وتشمل المعروضات الدائمة األصغر 
مجموعة من الوثائق التاريخية الكونفدرالية، ومعرضاً للجداريات ذات 

الطابع العسكري، ومعرضاً عن صناعة الفضة في فرجينيا.
 The Valentine Museum متحف فالنتين ومركز ريتشموند للتاريخ

and Richmond History Center
تحكي المجموعات والمعارض االنتقائية في متحف فالنتين قصص 
األشخاص واألحداث التي صنعت والية فرجينيا ولكن باإلضافة إلى 
صاالت العرض هناك مبنيان مهمان آخران، أحدها هو استوديو إدوارد 
في فالنتين للنحت، وهو واحد من أربعة استوديوهات للنحت األمريكية 

التي تعود إلى القرن 
التاسع عشر مفتوحة 
للجمهور، ويوجد هناك 
قوالب ونماذج لعدد من 
أعماله، باإلضافة إلى 
الرسومات والخطط 
وأدوات العمل الخاصة 

به.
منزل جون مارشال 
 John Marshall

House
رجل  منزل  كان 

القانون المتميز جون مارشال وهو أحد المنازل القليلة المتبقية على 
الطراز الفيدرالي في المنطقة، وهو رابع رئيس قضاة للمحكمة العليا 
األمريكية، خدم جون مارشال من 1801 إلى 1835، وأدت آرائه في 
المحكمة العديد من المفاهيم الحاسمة للحكومة الدستورية، واألهم من 
ذلك جعل المحكمة العليا فرعاً حكومياً متساوياً مع الكونغرس والرئيس، 
وتعزيز المبدأ الذي ينص على أن القانون الفيدرالي له األولوية على 
قوانين الوالية، ويقع منزله على مسافة قريبة من مبنى الكابيتول المليء 
بأكبر مجموعة من قطع أثاث وأثاث عائلة مارشال، باإلضافة إلى أكبر 

مجموعة من أثاثات فترة ريتشموند الفيدرالية.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 29 octobre 2021
الجمعة 29 أكتوبر 2021
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الكلمـات المتقاطعة
أفقيا: 

-1 ممثل مصري راحل

-2 طينة مبتلة -يمضغ

لممثلة  األسم  ذكرالماعز-   3-
مصرية راحلة – جر

-4 حسب – والدي

-5 أبناءهم – عاصمة أيرلندا

-6 مسلسل مصري بطولة يسرا

-7 للتضجر- أداة جزم – وظيفة

-8 أستفهم – والدة )معكوسة(

شديد-  وحب  شغف   9-
أمصال)مبعثرة(

وعمر  حمامة  لفاتن  فيلم   10-
الشريف – للوجع

رأسياً :

-1ملكة مصرية قديمة

-2 فنان كوميدي راحل – من أجله

-3 عملة كويتية – قصة لمصطفى 
أمين - ثمن

-4مجرى مائي )معكوسة(

بدون  متروك   – الماء  -5لشرب 
عناية

الطهي  في  تستخدم   – نجلي   6-
)معكوسة(

)معكوسة(- أبجدي  -7حرف 
)معكوسة(-خريطة  هدهد  نصف 

باإلنجليزية

-8 خصم )معكوسة(- أجتهد وأتقن

بالتصميم  أقوم   – األسد  أبن   9-
)معكوسة(

-10 فنانة سورية من أصل فلسطيني

حل الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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 Les proverbes en français et arabe

األهلي يكتسح اإلسماعيلي برباعية نظيفة 

   اكتسح فريق األهلي نظيره اإلسماعيلي، برباعية 
نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء األربعاء، على 
ملعب ستاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة األولى 
من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليحصد األحمر 

أول ثالث نقاط في مشوار المسابقة.
في الدقيقة 19، احتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح 
األهلي، بعد عرقلة ميكيسوني، من قبل الصحراوي، 
نفذها علي معلول بنجاح، بتسديدة أرضية على يمين 
أحمد عادل حارس مرمى فريق اإلسماعيلي، معلًنا 

عن أول أهداف اللقاء.
وبعد مرور دقيقتين أضاف بيرسي تاو الهدف الثاني 
لألهلي، بعدما استلم الكرة وتالعب بمدافعي اإلسماعيلي، 
وسدد كرة صاروخية في الشباك، سيطرة األحمر 
تواصلت بعد الهدف الثاني وسدد السولية كرة قوية، 

تصدى لها أحمد عادل.
الثاني له  وفي الدقيقة 31، عاد تاو وسجل الهدف 
والثالث لألهلي، بعدما استقبل عرضية قفشة بتسديدة 

أرضية سكنت الشباك، واصل األحمر سيطرته على 
باقي دقائق الشوط األول، الذي انتهى بتقدم المارد 

األحمر بنتيجة 3-0.
مع بداية الشوط الثاني تبادل العبو الفريقين السيطرة 
على مجريات اللعب، ونجح بيرسي تاو في تسجيل 
الهدف الرابع لألهلي، بعدما استقبل عرضية قفشة 
بتسديدة في الشباك، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود 

حلل تسلل على تاو.
في الدقيقة 72، أجرى موسيماني 3 تبديالت بخروج 
بيرسي تاو وميكيسويني وقفشة، ونزول حسام حسن 
وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر، وبعدها بدقيقتين 
حصل أليو ديانج على البطاقة الحمراء، بعد تدخل 

على محمد الشامي العب اإلسماعيلي.
وشهدت الدقيقة 75، مشاركة أحمد عبدالقادر بداًل من 
عمرو السولية، وبعد دقيقة من مشاركته، أحرز الهدف 
الرابع، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وتالعب 

بمدافعي اإلسماعيلي، وسدد الكرة داخل الشباك.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

برشلونة يواصل السقوط ويخسر أمام رايو 
فايكانو 1-0 في الدوري اإلسباني

     واصل فريق برشلونة نتائجه السلبية، 
وسقط في فخ الخسارة أمام مضيفه رايو 
التي  المباراة  بنتيجة 0-1، في  فايكانو 
جمعتهما مساء األربعاء، ضمن منافسات 
الدوري اإلسباني  الـ11 من عمر  الجولة 

لكرة القدم.
سجل هدف رايو فايكانو والمباراة الوحيد، 
العبه الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو 

في الدقيقة 30 من زمن الشوط األول.
وبهذا االنتصار، رفع رايو فايكانو رصيده 

إلى 19 نقطة ليحتل المركز الخامس في 
جدول الليجا اإلسبانية، بينما تجمد رصيد 
برشلونة عند 15 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، 
الجولة ذاتها، تعادل إشبيلية مع  ضمن 
بنتيجة 1-1، حيث  مضيفه لاير مايوركا 
22 عبر  الدقيقة  تقدم مايوركا بهدف في 
العبه أنظونيو سانشيز، ثم تعادل إشبيلية 

في الدقيقة 73 عن طريق إيريك الميال.

انطالق فعاليات النسخة الـ 32 من بطولة العالم لكرة 
السرعة بتونس

الفيفا يوافق على إقامة مباراة مصر والجابون 
16 نوفمبر

    وافق االتحاد الدولي لكرة القدم فيفا 
على اقامة مباراة مصر والجابون في ختام 
المجموعة االفريقية السادسة لتصفيات كأس 
العالم في الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر المقبل 

بدال من التاسعة مساء 15 نوفمبر.
وكان »فيفا« قد أخطر االتحاد المصري في 
وقت سابق بإقامة مباراة أنجوال يوم 12 نوفمبر 
والجابون يوم 15 نوفمبر قبل تعديل الموعد.
وحدد االتحاد المصري بإقامة مباراة أنجوال 
يوم 12 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساًء 

بتوقيت القاهرة .

للقاهرة لمواجهة  ويعود المنتخب المصري 
الجابون في الجولة األخيرة يوم 16 نوفمبر، 

لمواجهة الجابون في تمام التاسعة مساًء.
وقرر االتحاد إقامة مباراة مصر والجابون 
على ستاد الجيش ببرج العرب، كما طلب من 
الجهات األمنية السماح بحضور 30 ألف مشجع.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة 
بـ6  الليبي  برصيد 10 نقاط، يليه المنتخب 
نقاط، ثم الجابون بـ4 نقاط، وأنجوال في ذيل 

المجموعة بـ3 نقاط.
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-المظاهر خداعة
 - l’habit ne fait pas le moine 

- جعجعه على الفاضي
- Les barils vides font le plus de bruit

    انطلقت في تونس، الخميس، فعاليات النسخة الـ 
32 من بطولة العالم لكرة السرعة، وذلك 

في قاعة حمادي بن عمار بحلق الوادي 
شمال تونس.

وقال رئيس الجامعة التونسية لكرة 
الميلي – في  السرعة منصف 
أنباء  لوكالة  تصريحات خاصة 
الشرق األوسط – إن هذه هي 
المرة الثانية التي تستضيف تونس 

البطولة؛ حيث قامت بتنظيمها في 
2016 بمشاركة 21 دولة، إال أن 

هذا العام تشارك 12 دولة والعدد أقل 
التي جعلت عدة  بسبب جائحة كورونا 

دول لم تشارك في البطولة.
السرعة  الدولي لكرة  أكد رئيس االتحاد  بدروه، 

التونسي  الجهود مع االتحاد  أحمد لطفي، تضافر 
للعبة من أجل إنجاح بطولة العالم لكرة السرعة هذا 
العام، وأن االتحاد التونسي لكرة السرعة قام بدور 
كبير؛ إلنجاح البطولة رغم الظروف الحالية بسبب 
جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المنتخب المصري 
للعبة وصل إلى تونس بوفد يضم 25 شخصا بين 

العبين وإداريين ومدربين.
وأشار لطفي إلى أن المنتخب المصري حاصل على 
لقب بطولة العالم للمنتخبات في 2019 بحصوله على 

7 ميداليات ذهبية وقتها من أصل ثمانية، وحصلت 
تونس على ميدالية واحدة، وأن البطولة الحالية تتميز 
بقوة المنافسة؛ حيث يأمل المنتخب التونسي الحصول 
على أكثر من ميدالية، فيما يرغب المنتخب المصري 

الحفاظ على لقبه في بطولة هذا العام.
وكرة السرعة أو رياضة المضرب – التي تم اختراعها 
يتم  المصري محمد لطفي –  يد  1961 على  عام 
بين  أو  لعبها بعدة طرق: منفردة )فردي سوبر(، 
أو أربعة )مباراة مزدوجة(  اثنين )مباراة فردية( 

أو في التتابع.



  تعتبر الكاتبة الروائية المغربية د. زهرة عز واحدة من أهم األصوات السردية علي مستوي المشهد الثقافي العربى حيث عرفت قصصها القصيرة الطريق 
الى كبريات الصحف والمجالت العربية وحازت العديد من الجوائز وتم تكريمها في أكثر من ملتقي أدبي  كما صدرت لها العديد من المجموعات القصصية 
والروايات منها “ سرير األلم “ و مرآةوخبزوقمر “ و “ من سرق حذائي “ وغير ذلك جاءت في مجملها وكأنها مكتوبة بحبر القلب حيث عمق الفكرة والبناء 
القصصي الرصين المحكم المتماسك واالسلوب السهل السلس  واللغة الشفافة   التى تتماس مع  تخوم الشعر إنطالقا من رؤية تستلهم الماضي وتشتبك 

مع الواقع وتستشرف أفاق المستقبل ... الرسالة إلتقت بها  بالقاهرة علي هامش مشاركتها في مهرجان “ همسة للفنون “ وكانت لها معها هذا الحوار :

س: القارئ ألعمالك اإلبداعية يدرك منذ الوهلة األولي أن 
لديك ولعا مدهشا بحياة البسطاء والمهمشين خاصة النساء 

منهم ... فما هو السبب في هذا الولع وهذا اإلهتمام ؟
ج: إنها الديستوبيا..

إذ انخرط كثير من األدباء بالمشرق او المغرب في الحدث 
الثوري والكتابة عنه، سواء في شكل شعري او قصصي او 
يوميات أو أعمال روائية، لكن خيبات الواقع ألقت بظاللها 
على الكثير من األعمال مما جعل ُكتَّابها يلجؤون إلى ثيمات 
“الديستوبيا” تعبيرا عن خيبة أملهم، ربما من واقع يزداد 

سوءا وليسوا بقادرين على أن يجدوا بصيصا للنور فيه..
ومن هنا جاء ولعي بالديستوبيا التي تنطلق من التأمل في 
مستقبل االقليات والمهمشين ، الذي يتسم بالفساد أو السوء 
بشكل عام، ألحاول ان أصور تفاصيل المجتمع شديد القتامة 
من خالل النظر الى شأن المهمشين وقضاياهم سواء  أكانت 
سياسية أو اجتماعية أو علمية أو غيرها..أكتب عن البؤس 

على أمل تغييره .
فالمبدع كائن شديد االندماج والحساسية، فكل ما يؤثر في العام 
يؤثر فيه كذات، وهو ما يجعل ذات الكاتب والمبدع والفنان 
عموما ذاتا اجتماعية مخترقة بكل ما يؤثر في المجتمع. زهرة 
عز ككاتبة تجد صعوبة في تمييز ذاتها الخاصة ومشاعرها 
الخاصة عن ذات المجتمع ومشاعره، ولذلك فالكتابة بالنسبة 
لي هي كتابة الذات الجماعية، التي من دون شك تحضر فيها 
ذاتي بشكل أو بآخر، أو لنقل إنني أكتب ذاتي في ذات المجتمع. 
وبالتالي الكاتب بالنسبة لي هو الضمير الجمعي، وغايتي من 
كتابة القصة أو الرواية هي إنتاج معرفة بالواقع االجتماعي، 
الواقع يرتدي  والتأريخ لذاكرة المجتمع المعاشة. فإذا كان 
معطفا أسود فهو أسود في انتظار ان نلبسه األلوان .والحقيقة 
أنني ال يمكنني أن أتبرأ من جنسي وأنا أدرى بمعاناته، لذلك 
من ضمن األساسيات في كتاباتي انخراطي في سؤال المرأة 
في الواقع االجتماعي، ربما ألن درجة العنف التي تتعرض 
لها المرأة أقوى، وألنها الحلقة األضعف، لكن دون تحيز، 
طالما أن المعاناة في النهاية هي معاناة اإلنسان سواء كان 
ذكرا أو أنثى. ال أختزل قضية المرأة في الصراع الذكوري 
األنثوي، فكالهما ضحايا وضع اجتماعي تشوبه قيم تهدر 
وأيديولوجيات  فساد  فهما ضحايا  حقهما وكرامتهما معا، 
يأخذ مستويات عديدة في تجلياته  الذي  استبدادية، والقمع 
المادية والرمزية، هو قمع يهضم كل الحدود ويتخذ منها 

آليات لتكريس االستبعاد والهيمنة.
س:  ماذا عن نشأتك االجتماعية ومصادر تكوينك المعرفي 

وبمن تأثرت من الكتاب؟
ج: نشات في بيئة بسيطة تقّدس العلم والكتب .  لذلك كنت 
محظوظة.أتذكر بحب يوم استلم  أخي سعيد   منحته الدراسية  
بتسجيلي  بادر  . يوم عيد كان حيث  القانون  بكلية  األولى 
بالمكتبة البلدية  وبمكتبة تابعة للمعهد الفرنسي . ما سمح لي 
باحضار العديد من الكتب المتنوعة الى البيت علمية وأدبية 
.أتذكر دكاكين الكتب القديمة بمنطقة الحبوس بدرب السلطان  
والمدينة القديمة بالدار البيضاء . وكيف كنا نتسّكع بين األزقة 
القديمة ورائحة الكتب تغمر المكان ،نقضي ساعات نبحث 
بين أكوام الكتب . لم أستطعم بعدها لذة بحالوتها.أتذّكر فرحة 
رجوعي يوما من المدرسة ألفاجأ بمكتبة تزين جدران بيتنا 
الدراسي ان  اثناء تحصيلي  المتواضع . كنت اسعى دائما 
اكون من األوائل حتى افوز بمجموعة من الكتب اخر السنة 
أضيفها للمكتبة وألقضي حينها العطلة الصيفية أتنقل بين عوالم 
مختلفة واجوب العالم.ذكريات دافئة وشمت ذاكرتي.كنت أقرأ 
ومازلت كل ما يقع بين يدي من كتب فلسفية وعلمية وأدبية .
أنا أؤمن ان الحرف بصمة أيضا التتكرر. أرى الحروف 
ايضا كأحصنة جامحة ولكل مبدع طريقته في كبحها وطريقة 
ترويضها بمشاعر مسننة او ناعمة حسب رؤيته الخاصة 
.هو خزان لًما يعايشه ويعيشه ويقرأه .. كتلة من المشاعر 
بركانا خامدا في مخاض المنتهي وعندما  أراه  الجياشة. 
تأتي اللحظة الحاسمة ، الخارقة يتدّفق حمما ، غاضبة حينا 
ومسالمة أخرى. في مرحلة ما كنت أهيم حبا بكتب االساطير 
ألف ليلة وليلة ، اإللياذة واألوديسا، الفونتين ، كليلة ودمنة 
، بمرحلة اخرى كنت عاشقة  لكتب نجيب محفوظ واحسان 
عبد القدوس ويوسف السباعي وطه حسين وتوفيق الحكيم 
وطيب صالح فدوى طوقان جبران خليل جبران ميخائيل 
نعيمة وغيرهم كثير . بمرحلة اخرى وقعت في حب األدب 
الروسي ، بوشكين وتولستوي وغوركي تشيخوف وال انسى 
طبعا المتفرد غابرييل ماركيز و ميغيل دي سيرفانتيس ورائعته 

دون كيشوت ، كافكا وعالمه الخاص 
وعشقت اإلبداعات المغاربية ، محمد شكري والطاهر بن 
جلون وفاطمة المرنيسي .أدين بالشكر لكل هؤالء العظماء 
فتحت عيوني على عوالم خفية  التي  الخالدة  وإلبداعاتهم 
الواقع  فيها  يتماهى  البشرية وعلى عوالم ساحرة  لحاالتنا 
بالخيال . خالصة القول كنت مولعة في صغري بالمطالعة.. 
التهم الروايات التهاما.. صحيح كنت اقرا كل ما يأتي بين 

يدي دون تمحيص…
لكن في فترة ما حولت وجهتي الى قراءة الرواية الكالسيكية 

فتاثرت برواية “رحلة ابن فطومة” لنجيب محفوظ.. 

قرأت وتأثرت بكثير من الروايات.. عربيا وعالميا لكن أقر 
ان اول  اندهاشي  كان برواية “آلة الزمن” لجورج ويلز  
القتامة  الكاتب صورة شديدة  تلك الرواية التي عكس فيها 

عن المستقبل..
ومن ثمة  اهتممت بروايات “ديستوبية” أذكر منها “عالم 
جديد شجاع” ألدولف هكسلي.. تلك الرواية التي يعكس فيها 
الكاتب مخاوفه من هيمنة العلم على اإلنسان إلى الحد الذي 
يفقده حريته.. وربما تأثرت أكثر برواية  “1984” لجورج 

أورويل لمطابقتها للواقع الراهن.. 
س: ماذا عن عالقتك بالحركة النقدية وهل تشعرين أنك  

إبداعاتك قد نالت  إهتماما نقديا يليق بها ؟ 
ج:  من خالل كتابتي للقصة والرواية أسعى إلى  تقديم عوالم 

مغايرة قادرة على اعادة النظر في قضايا اجتماعية .
 انا اكتب النص المابعد حداثي.. كما يقول نقادنا المغاربة اذ 

إن  ما بعد الحداثة 
تشير إلى نقد القيم 
التقليدية واالهتمام 
بالمهمشين  ونبذ 
اإليديولوجيات.. 

لذلك تجدني أنتصر 
للمهمشين أكتب عن 
وآمالهم.  آالمهم 
م  تقو صي   نصو

على زعزعة 

وزلزلة  لمعهود  ا
 الماضوية فضال عن كون كل نص 

يمثل لبنة داعية الى نهوض التشكيكات المعرفية.. 
 بكتاباتي اإلبداعية  أنقد كل ما يطلق عليه القصص  الكبرى 
أو ما وراء السرديات.فأنا  أنتقد بشدة كل السلطات وأتجاوز 
بناء…منتصرة  واعادة  تهديما  القديمة  السردية  األشكال 
للمهمشين بآالمهم وآمالهم اذ يصير نصي بوابة التأويالت 
بل  ويبلغ النص االبداعي عندي طرح طرق جديدة بالتحليل 
األدبي الذي يتجاوز  التقليدي والحداثي على حد سواء.وكانما 
أجر النقاد الى االحتفال بنصي االبداعي..تجربتي القت اهتماما 
من لدن العديد من النقاد داخل المغرب وخارجه ربما يستفزهم 
حرفي ونبضه وعالمي الخاص هناك ايضا عدة بحوث حول 
نصوصي لطلبة بمختلف الجامعات بالمغرب . كل هذا االهتمام 
يحفزني أكثر لالستمرار . قد يمر الكاتب بمرحلة سكون وقد 
تكون نوعا من اإلحباط لكن االهتمام بحرفه كفيل أن يحيي 
قلمه من جديد .وقريبا سيصدر كتاب جامع لكل القراءات 

النقدية حول تجربتي .
وتبقى عالقتي بالنقد والنقاد محترمة.. ربما اراه موقف وليس 

انحيازا لجهة..
ذلك ان النقد فن مؤثر في كشف النصوص، والحكم عليها 
من ناحية، ومن ناحية اخرى انا مع الناقد المؤثر الذي يتملك 
موهبة، وخبرة إبداعية ويتميز بمرجعية علمية ثقافية واسعة؛ 
مما يضفي على نقده عمق الرؤية،. وعمق الحساسية الجمالية، 

والخبرة الجمالية..
االجدر بالنقاد أن يطوروا اإلبداع، ويرفعوا أسهمه اإلبداعية 

بنجاح اذا انطلقوا من مبدأ ان النقد ابداع على االبداع.. 
س: ماذا عن الجوائز والتكريمات فى مسيرتك اإلبداعية ؟

ج: سبق لي وكرمت بعدة ملتقيات وطنية ودولية كالمهرجان الدولي 
للشعر والثقافة بطنجة، ملتقى فرانكفورت السوسيوثقافي،تكريم 
من مؤسسة بنات من أجل الحياة الكندية ،كما كرمت من عدة 
جهات بمناسبة عيد المرأة وعيد الشغل من مؤسسات تعليمية 
وإعالمية  وجمعيات مجتمع مدني داخل الوطن وخارجه مثل 
تكريمي من لدن مؤسسة الصباح الفلسطينية واتحاد العام للمرأة 
الفلسطينية والرابطة الفلسطينية المغربية الثقافية لنصرة جاللة 
الملك محمد السادس للقدس وايضا تكريم من لدن كتلة فتح 
بالمجلس التشريعي الفلسطيني وتكريمات بمهرجان السينما 
بالناضور وتكريم بمهرجان تويزة بطنجة  للموسيقي الدولية 

دورة حقوق االنسان .
هناك عدة تكريمات وجوائز اليتسع الحديث لذكرها جميعا، 
كجائزة القصة القصيرة للنادي العربي للثقافة واللغة واألدب  
. وال انسى طبعا مهرجان اإلعالميين والكتاب   سنة 2018 
بالقاهرة توجت خاللها بالميدالية الذهبية عن مجمل اعمالي 
كأول مبدع او مبدعة من المغرب تحظى بهذا التكريم وكان 
المرحوم الدكتور شاكر عبد الحميد  الوزير األسبق للثقافة 
رئيسا للمهرجان و من تّوجني بالميدالية الى جانب اإلعالمي 

والكاتب األستاذ  صفوت محمد رئيس اإلدارة.
حظيت أيضا بتكريم بملتقى فاس العربي لإلبداع النسائي، 

، و بالمهرجان الدولي للثقافة واإلبداع 
بطنجة ،ومن لدن جمعية تواصل وابداع 
بالمعرض الجماعي النسائي بالدار البيضاء 
وأيضا تكريم بفرع اتحاد الكتاب بتازة 
وجمعية اصدقاء تازة ، وتكريم بجامعة 
محمد الخامس كلية علوم التربية ، وأيضا 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بن مسيك 
الدار البيضاء قناة الممارسة والمعرفة 

الصحفية ، تكريم من مؤسسة مقاربات للصناعات الثقافية 
وحلقة الفكر المغربي بفاس، وأيضا بملتقى الكتاب بخريبكة 
.هناك العديد من التكريمات التي حظيت بها وآخرها تكريمي 
شهر شتنبر لهذه السنة من لدن مهرجان همسة لآلداب والفنون 
بدورته التاسعة بالقاهرة وأوجه من هذا المنبر شكري وتقديري 
لإلعالمي والفنان األستاذ فتحي الحصري على مجهوداته 
المقاييس  بكل  . عالمي  المهرجان  إنجاح  الجبارة في 
ومتفرد في جمعه بين اآلداب والفنون . واوجه شكري 
ومحبتي وامتناني لكل الجهات التي شرفتني بالتكريم  .

س:  ثمة تقارب مع عناوين كتبك وعناوين أخري لكتاب 
أخرين  مع حيدر حيدر  ونزار قبانى فما السبب في هذا ؟ 
ج: ان القراءة النقدية لالعمال االدبية تنطلق اساسا من 
اللغة وبنيات المشابهة التي بفضلها  اليات  التمكن من 
تتمكن اللغة من الحياة مثلما تتمكن 
االعمال االدبية من 
توظيف االعمال 
السابقة والتناص 
معها تحويرا وزيادة 
 . وتعميقا وابداعا 
السياق  هذا  وفي 
ياتي التناص كما تاتي 
المجازات واالستعارات 
على مستوى عناوين 
االعمال االدبية مثلما 

للغة على مستوى العبارات  فا لتراكيب،  وا
نفسها في كل  اشكال الكتابة االبداعية ما كان لها ان تحيا اال 
بفضل التنويع واالبتكار في بنيات المشابهة واليات المجاز 
واالستعارات، فوليمة العشاب الحلم  مجموعتي القصصية 
تتناص تركيبيا واستعاريا مع وليمة العشاب البحر لحيدر 
حيدر، وبالرغم من أن عملي قصصي وعمل حيدر روائي 
وهو الفرق التجنيسي االول، فإن مضمون الرواية مختلف 
جذريا عن مضمون القصص التي تضمنتها مجموعتي ، 
وهذا االختالف والفرق الثاني، وهو اختالف يضم ويشمل 
الشخصيات واالحداث كما يشمل البناء الحكائي، ومن هنا 
االختالف الثالث وهو اختالف في البناء، بحيث ال يجوز 
ربط العملين سوى على مستوى االشتراك في مفردتي وليمة 
واعشاب، هذا على مستوى جزء من التركيب، بحيث يختلفان 
في الحلم بالنسبة لمجموعتي التي تحتفي بالحلم كتيمة مركزية 
شاملة لمجموع القصص، والفرق بين الحلم والبحر اختالف 
جوهري ال على مستوى الدال وال على مستوى المدلول، 
وهنا ياتي الفرق واالختالف الكبير بين عنواني في المجموعة 
 ، الداللي واضح  فالمستوى  الرواية،  القصصية وعنوان 
فالتركيب الكلي لوليمة العشاب الحلم على مستوى الداللة 
يختلف اختالفا جوهريا عن التركيب الداللي لوليمة العشاب 
البحر، بمعنى ان للحلم اعشاب جعلنا لها وليمة، احتفاء بها اي 
احتفاء بمصادر الحلم وموارده، اي ان االحتفاء قصصيا في 
مجموعتي تم باالمل المغذي للحلم في حين ان رواية حيدر 
يتم فيها االحتفاء مجازيا بالبحر باالحتفاء باعشابه وموارده 

وهنا يتضح الفرق الكبير.
من هنا يتبيّن ان ما يربط العملين على مستوى العنوان فقط 
هو تناص في جزء من التركيب اللغوي في بعده المجازي 
الذي يختلف على مستوى التركيب الداللي اختالف االرض 
المتن الحكائي لقصة  عن السماء. هذا وتجدر االشارة ان 
داخل المجموعة وهي التي تحمل نفس عنوان المجموعة هو 
من اقترح علي العنوان. ويكفي قراءتها لمعرفة ان القصة 
باحداثها وشخصياتها واحداثها من فرض علي هذا العنوان.

اسرد هنا بعض النماذج : 
رواية باب الريح لطارق لبيب تتاص مع رواية باب الشمس 
اللياس خوري. وتتناص مع رواية باب الخروج لعز الدين 

شكري. وتتناص مع باب العمود لنردين ابو نعمة.
ورواية حيدر حيدر تتتاص جزىيا مع رواية وليمة للغربان 
لجورج مارتان. ومع رواية وليمة متنقلة الرنيست همنغواي.

رواية اليمنية شدى الخطيب بنت الريح تتناص مع رواية 
المغربي بنت الريح للفرنسية كاثي كاش وهو نفس العنوان 
لرواية المغربي الذي يكتب بالفرنسية ايضا كبير عمي،بل 
وتحمل العنوان ذاته. بعد كل هذه العناوين لكبار الروائيين 
في العالم عربيا ودوليا والتي توضح اّن التّناص الجزئي او 
الكلي على مستوى العناوين باعتباره اول عتبة نصية ناهيك 
عن مختلف مستويات التناص األخرى وأعتقد ان العالم االدبي 

والنقدي قد قطع اشواطا كبيرة في هذا الباب  .
س: عشت فترة من حياتك خارج الوطن فما هي تجليات 

تلك الرحلة في انتاجك األدبي ؟ 
ج: أعتقد أن المبدع كائن قلق بطبعه تسكنه األسئلة والهموم 
والهواجس واالنتظارات واليتحرر منها اال بالكتابة عنها . 
وأجد ان الغربة مناخ مميز لإللهام بحكم تواجد المبدع في 
مكان مختلف عن موروثه الثقافي. تواجدي بالغربة لفترة 
من الزمن أنضج تجربتي اإلبداعية  .كنت أبحث عن دفء 
الوطن بين حروفي وقد كتبت عدة قصص تتناول  احاسيس 
مريرة، ، كالخواء واالجترار والضياع  . مثل قصة “الفردوس 
المفقود” و”اغتراب حلم” ولكني ايضا كتبت عن ايجابيات البلد 
المضيف . واهم ما شدني هو ثقافة االحترام السائدة . احترام 
المسؤولية والوطنية   . االختالف والخصوصيات والوقت 
هناك فعل القول والجميع منخرط في البناء .ليس هناك أجمل 
من بلداننا العربية بروحها ومناخها وتاريخها وجغرافيتها 
. لوال شيطان الفتن الرجيم . أدعو ان نضع خالفاتنا جانبا 
وان نحضن بعض. فنحن كالجسد الواحد اذا اشتكى  منه 
عضو تداعت له سائر األعضاء. عندنا كل المقومات لنكون 
في صدارة البلدان المتقدمة .موارد بشرية ومصادر الطاقة 
وعقول وووو لألسف وقفت على حقيقة مّرة حضارة الغرب 

تبنى بعقول ابنائنا وسواعدهم.. 
بخصوص تجليات الرحلة في انتاجي األدبي..

علينا في البدء التمييز بين الرحلة بوصفها فعال بالحركة يتجّسد 
في االنتقال من مكان ما اي )هنا( إلى مكان آخر اي ما نسميه 
)هناك( والعودة منه، وبين الرحلة بالنص االدبي  بوصفها 
خطابا  في المتن يظهر ويغيب لكنه يحافظ على تعدد أبعاده. 
وبالنسبة لي ان الرحلة النصية ان تصور لقارئك األمكنة 
وتفاصيلها كما لو كانت هي شخصيات الرواية أو الجنس 

األدبي المأمول كتابته.. 
س: في ظل التفكك الذي يضرب الوطن العربي وحالة الوهن 
التى يعيشها العرب من المحيط الي الخليج كيف ترين القاهرة 
وماهو انطباعك عنها كحاضرة للثقافة ومنارة للمعرفة علي 

مدى التاريخ ؟
ج: مصر ام الدنيا والقاهرة مدينة حاضنة للثقافة واالبداع.. 
تحتفي بالمؤلف والناشر  ومنه فهي تقدم الكثير للمكتبة العربية 
والعالمية..  حضوري الفعليات االدبية بمصر أضاف لي الكثير 
 ليس فقط ادبيا وحضاريا وانما ايضا اطالعي على ما وصلت 
اليه صناعة الثقافة من تطور وخاصة اهتمام الدولة المصرية 
بالشأن الثقافي.. وكيفية دعمها لصناعة الثقافة والذي ارى 

الدولة المصرية قائمة عليه..
 ما من شّك بتاتا أن التفاعل الثقافي و تبادل الخبرات والنقاش 
حول االعمال االدبية المختلفة في المهرجانات والمؤتمرات 
االدبية يساهم بشكل كبير في بلورة العمل الثقافي الواعي 
المنشود  التغيير  المجتمعات وتحقيق  التأثير على  وبالتالي 

نحو األفضل . 
الديني  والتعصب  الكبرياء  الحقيقية ضد  غباء  الحصانة 
والسياسي والعرقي والقومي  تجدها في األدب العظيم . به 
نرتقي ونسمو .  وما يزرع التفرقة واالستغالل والفتن هو 
الظلم اذا تطّهرنا منه أصبح الجميع متساوون في الحقوق 
والواجبات . هناك قيم مجتمعية مشتركة مع البشرية جمعاء.

  وعندما تذوب الخصوصية المحلية في وحدة األدب، وتتفاعل 
معها تفاعال إنسانيا، محّققة ب ذلك التوازن بين االنتماء للوطن، 
ومفهوم )الكوزموبوليتانية(: أي المواَطنة العالمية، التي أشار 

إليها اإلمبراطور الروماني )ماركوس اوريليوس(
أن  كفيل  الثقافي  التفاعل  و  للتنوير  الخالص  الثقافة هي 
الجنسية  انسانيتنا هي  الزجاجة وتبقى  يخرجنا  من عنق 

الحقيقية والوحيدة .
س: مارأيك في األطر والتنظيمات التى تعني بالكتاب وهل 

قامت بدورها كما ينبغي ؟
ج: ان االجتهاد والتجديد يختلفان كل بقيمته وميزانه.. فاالطر 
التنظيمية تحاول ان تعتني بالكاتب والكتاب تقديما وتأطيرا.. 

فهذا اجتهاد..
اما قولنا بنجاحها فهذا نسبي تتداخل فيه عوامل شتى لكن 
اكثرها تأثيرا سؤالنا الذي ينبض بالتجديد يظل يراودنا.. هل 

انتجت تلك الهيئات حين قيامها بأدوارها ثقافة جديدة؟ 
س: هل المستقبل للنشر االلكترونى أم أن الكتاب الورقي 
سيظل صامدا أمام الحاسوب وأدوات وأنساق المالتى ميديا 

الحديثة ؟
ج: وانت تمسك كتابك بيديك.. تبقى رائحة الكتاب الورقي لها 
نكهتها الخاصة..لملمسه سحر خاص . عالقة حميمية خاصة 

مع الورق لذلك عني شخصيا ال غنى لي عنه .
وبعيدا عن كل هذا ودون ان ننسى تعاملنا مع النشر االلكتروني.. 
أؤكد ان المستقبل لالبداع.. ومحاورتكم هذه تتنزل في نفس 

هذا االطار االبداعي.

قصة زجاجة الشمبانيا

fzemokhol@gmail.com      elressalanews@gmail.com
www.el-ressala.com العالناتكم في »الرسالة«

بقلم:  
بشــير القــّزي

  فيما كنت جالساً بجانب زوجتي 
في وليمة أعّدها صديق للترّحم على 
والدته التي وافتها المنيّة منذ أسابيع، 
بادرْت صديقة تجلس قبالتنا وتكلّمت 
عن كيف أن الحياة تمّر بسرعة، 
وقد يؤجل المرء التنّعم بشيء لغٍد 

أفضل، وقد ال يأتي ذاك اليوم!
قلت لها: سأذكُر لك “قّصة زجاجة 
الشمبانيا “ وقد عشتها بتفاصيلها!

رفعت حاجبيها وأصغْت:
الدنيا  على  عينيَّ  فتحُت  أن  “ما 
زجاجة  بيتنا  في  أبصرُت  حتى 
بين مجموعة من  متألّقة  شمبانيا 
زجاجات المشروبات الروحية التي 
اصطّفت عن يمينها ويسارها فوق 
البوفيه الخشبي ذي اللون األسود 
من  المصنّعة  الطعام  غرفة  في 
به  تميّزت  بتصميٍم  النوع،  ذات 
مفروشات منتصف القرن الماضي. 
كانت زجاجة الشمبانيا تلك، أضخَم 
حجماً من رفيقاتها، لونها أخضر 
وهو  رأسها  يرتفع  بينما  داكن، 
معّمٌم بورٍق ذهبّيٍ متجّعد، يتضّخم 
عند رأسها ليضيق عند العنق ثّم 
يتّسع مع اتساع الرقبة حتى ابتداء 

وسط القنّينة.
أما “اإليتيكيت” الملصقة عليها بلوٍن 
بيجّي فلم أعد أذكر ما ُكتب عليها!
علمُت فيما بعد أن تلك الزجاجة 
قيّمة وقد تلّقاها والداَي كهديّة لدى 
حفل زواجهما. إاّل أنهما قّررا أن 
يفتحاها عند والدة المولود األّول! 
وها أني “شّرفُت” على هذه الدنيا 
وقد نسي الوالدان فتح الزجاجة !
تّم  لوالدتي  سنوات  ثالث  وبعد 
تّم  وقد  عمادتي  لحفل  اإلعداد 
إجراؤه في كاتدرائية مارجرجس 
في منطقة البرج، وسط بيروت، 
تبع   ! نئٍذ آ منزلنا  من  لقريبة  وا
في  كبيرة  وليمة عشاء  االحتفال 

األقارب  من  العديد  بيتنا ضّمت 
الذين  والشخصيات  واألصدقاء 
ربطتنا بهم عالقات موّدة، وكان 
بينهم مسيحيون ومسلمون، وأذكر 
منهم الشيخ أحمد حمود الذي ألقى 
كلمة ما تزال أصداؤها تترّدد في 
الكلمات  أفهم  أكن  لم  أذنّي، وإن 
قابعة  لقنينة  ا وبقيْت  وقتئٍذ!… 

في مكانها!
بعد ذلك تّم العزم على فتح الزجاجة 
لدى نيلي الشهادة! إاّل ان الشهادة 
االبتدائية كانت “إبتدائية “ كما الشهادة 
المتوسطة كانت “متوسطة”! أما 
لدى حصولي على شهادة البكالوريا 
)القسم األول( فّضلنا ان يكون ذلك 
لدى فوزي بالقسم الثاني ، إاّل اننا 

نسينا مّرة أخرى!
بعد نجاحي في نيل شهادة الهندسة 
من جامعة القديس يوسف في بيروت 

نسينا مرة أخرى فتح القنية!
حفل  كان  ذلك  من  سنوات  بعد 
فتح  ننسى  ال  حتى  جي!  ا زو
الزجاجة ، تم وضعها في البّراد 
ليتم فتحها مع باقي قناني الشمبانيا 
لدى االحتفال! إاّل ان القيمين على 
الزجاجات  فتحوا مجمل  التنظيم 

ونسوا فتح تلك القنينة!
وهكذا بقيت تلك الزجاجة على ذاك 
البوفيه إلى ان غزا منطقتنا اآلمنة 
مسلحون وأضطر والداي وأخي الى 
الهروب تحت الرصاص، وتركوا 

كل شيء في مكانه!
واألسئلة التي تحيّرني وال أجد لها 

أجوبة هي:
هل حافظت الزجاجة على جودتها 

وتلّذذ بها من شرب منها؟
هل نتن طعمها مع الزمن وفقدت 

الكثير من أصالتها ؟
دون  كسروها  المهاجمين  ان  أم 

ان يتذوقوها؟  

Vendredi 29 octobre 2021
الجمعة 29 أكتوبر  2021

الكاتبة املغربية زهرة عز 

احللم يصبح حقيقة... إيطاليا تستعد إلطالق خدمات ''التاكسي الطائر''

أدب وثقافة

بقلم: سناء سراج

حكاية غنوة ...
يامسهرني 

  أمينة وفتحي بغض النظر عن أن األسماء ال تحمل أي رومنسيه  
مقارنة بزماننا ولكن تجد في حكاية أمينة وفتحي قصة حب وعطاء 

ال تجدها اال في زمن الحب الجميل األصيل.. 
وعلى رأى الست عايزنا نرجع زي زمان قول للزمان ارجع يا زمان 

وهاتلي قلب ال داب وال حب وال انجرح وال شاف حرااااااامان .
كان يعيش فتحي في بلدة صغيرة متفرعة من مدينة المنصورة  مع 
ودالل   واختاه عطيات   ، أعوام  بعدة  يكبره  كان  الذي  جميل  شقيقه 
اخواته من آالم زينب ، التي تزوجت من محمد الذي ترك بلده بعد أن 
انفصل عن فاطمة تلك المرأة   الجميلة البيضاء ذات العيون الزرقاء 
والشعر االصفر والتي تشبه االجانب وتركها مع ابنته الوحيدة قدرية 
التي كانت تمثل لفاطمة الحياة بكل ما فيها وكانت فاطمة قوية وصلبة 
عندما استحالت الحياة مع محمد قررت االنفصال وأخذت ابنتها ورحلت 

الي العاصمة الصاخبة وبدأت رحلة الشقاء والحب .  
وسافر محمد الي المنصورة للبحث عن لقمة العيش حيث كان يتاجر 
في االقمشة ويجوب المحافظات بحثا عن رزقه،  وكان ذلك في حقبة 
العشرينات من القرن التاسع عشر وقابل محمد زينب تلك السيدة ذات 
البشرة السمراء قصيرة القامة والتي ال تشبه حبيبته وزوجته وأم ابنته 
الوحيدة ، وتزوجها ومعها ابنتاها عطيات األخت الكبرى والتي تشبه 
امها مع فارق انها طويلة ، و االبنة الصغرى لزينب دالل البيضاء 
الجميلة التي تزوجت قبل اختها السمراء وعاشت مع زوجها فى طنطا .
 ومات محمد بعد أن أنجب من زينب ولديه جميل وهو حقا كان جميال 
يشبه أباه ، وفتحي  الذي كان يشبه امه مع فارق أنه ذات بشرة قمحية .  
 وكبر الشباب وصادف فتحي ذات السبع عشر عاما أمينة التي كانت 
بأمينة  فتحي  واعجب  فتحي   بلدة  من  قريبة  بلدة صغيرة  في  تعيش 
الفتاة الضئيلة الحجم ذات الشعر االسود الناعم الطويل والمنسدل وراء 
ظهرها وعينيها الواسعتين وجمع الحب بينهما ، وتزوجا وشد الرحال 
إلى القاهرة وذهب فتحي لتأدية الخدمة العسكرية  التي قضى فيها عدة 
سنوات وذلك قبل انتصارات أكتوبر ١٩٧٣ حيث كان يقضي المجند 

فترة تجنيد غير محددة المدة في تلك الحقبة من الزمن .  
وعاش فتحي وامينة سنوات ولم يرزقهم هللا أطفال  وبدأ فتحي في 
التذمر من حياته ألنه يريد أن يكون له ولد يحمل اسمه ويكون إمتداد 
له ، ورغم عشق أمينة له لدرجة أنها شغلت بالخيوط اغنية يامسهرني 
كان  الداير  وهذا  السرير  داير  يسمي  القماش  من  ابيض  ثوب  علي 
عبارة عن عدة أمتار من القماش األبيض يلتف حول عمدان السرير 
القماش هذا   يلف  البيوت  الحديد ومن جماليات  الذي كان يصنع من 

اعلي العمدان األربعة وهي أركان السرير بهذا المفرش األبيض. 
ومن كثرة حبها لفتحي شغلت بالخيوط الملونة هذه األمتار من القماش  
حبا وعشقا لزوجها ، علي الرغم انها ال تجيد القراءة او الكتابة فقد 
جعلت ابن خالتها يكتب لها علي هذا القماش اغنية يامسهرني لترسمها 
أجل  من  وبحبها  فتحي  بها  النهاية ضحى  في  والذي  الخيوط   بتلك 

الرغبة في الزواج بأخرى ليكون لدية اوالد ،.
وطلقت أمينة وعادت مكسورة مجروحة الي بلدتها القديمة في الريف 
تجتر  مرارة القسوة والخيبة لشيء ليس بيدها ولكنه أمر هللا ) فقد قال 

سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يخلق من يشاء عقيما ( .
وكانت هذه حكاية غنوة يامسهرني التي كانت تغنيها أمينة دائما لفتحي 
عند عودته من الجيش لتعبر عن جفاء النوم لعيونها في غيابه  عنها

واترككم مع ذكريات يامسهرني..

بالتعاون مع  يخطط مطار روما    
شركة ناشئة ألمانية لتمكين المسافرين 
إلى روما اعتبارا من عام 2024 من 
السفر جوا إلى وسط العاصمة اإليطالية 

باستخدام سيارة األجرة الطائرة.
الناشئة  »فولوكوبتر«  شركة  تأمل 
موقعا  فيوميتشينو  مطار  جعل  في 
رائدا لسيارات األجرة الطائرة ذات 
المقعدين والشفرات الدوارة والمزودة 
ببطاريات من تطويرها، حسبما ذكرت 

وكالة »رويترز«.
كة  لشر ي  لتنفيذ ا ئيس  لر ا ل  قا و
ماركو  روما«،  دي  »أيروبورتي 

ترونكوني، إن الرحلة في إحدى هذه 
المركبات التي تقلع وتهبط عموديا، 
مقارنة  دقيقة،   15 نحو  ستستغرق 

بـ45 دقيقة أو أكثر بالسيارة.
وأضاف ترونكوني أن التكلفة األولية 
للرحلة ستكون نحو 150 يورو )175 
دوالرا(، وهو سعر من المرجح أن 

ينخفض   مع انتشار الخدمة.
الربط سيكون سريعا للغاية، ستكون 
مستوى  وسيكون  متة،  صا رحلة 

االنبعاثات صفرا.
من جانبه قال كريستيان باور، كبير 
إن  للشركة،  التجاريين  ين  ل المسؤو

عام  تأسست  التي  بتر«،  »فولوكو
على  الحصول  في  تأمل   ،2011
وكالة  من  تجارية  طيران  رخصة 
سالمة الطيران األوروبية في غضون 

ثالث سنوات، ثم تبدأ عملياتها.
أظهرت دراسة لوكالة سالمة الطيران 
أن روما هي ثالث أكثر المدن األوروبية 
تخطط  التي   - باريس  بعد  مة  مالء
بها  خدماتها  لتشغيل  لوكوبتر«  »فو
في الوقت المناسب لأللعاب األولمبية 
– وبرلين، لتطوير سيارات األجرة 

الجوية.

* أكتب إلعادة تشكيل العامل 
* احلركة النقدية بالوطن العربى  التساير اإلنتاج األدبى ملبدعيه  والتليق   

   حبجم كتاباتهم 
* احلوائز دافع مهم للكاتب واألديب 

ماخطرتش على بالك يوم تسأل عني
وعنيا مجافيها النوم يا مسهرني

دانا قلبي بيسألني إيه غير أحواله
ويقول لى بقى يعنى ما خطرتش على باله
أمال غالوة حبك فين وفين حنان قلبه عليا
وفين حالوة قربك فين فين الوداد والحنية

يا نسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني
ريحني واعطف على حالي وارحمني من كتر ظنوني

ال عينيا بيهواها النوم وال باخطر على بالك يوم
اسأل عني يامسهرني .



Le pape François se rendra 
au Canada, à une date non 
déterminée, à l’invitation 

de l’épiscopat canadien éclaboussé 
par le scandale des autochtones 
ayant subi des abus dans des pen-
sionnats de ce pays, a annoncé 
mercredi le Vatican.
« La conférence épiscopale du 
Canada a invité le Saint-Père 
François à effectuer une visite 
apostolique au Canada, également 
dans le contexte du processus 
pastoral en cours depuis un bon 
moment, de réconciliation avec 
les peuples indigènes », indique 
un bref  communiqué du Vatican.
Le pape François « a manifesté 
sa disponibilité à se rendre dans 
le pays à une date qui sera fixée 
ultérieurement », conclut le com-
muniqué.
Il y a un mois, l’Église catholique 
du Canada a présenté des excuses 
officielles aux peuples autoch-
tones après la découverte ces der-
niers mois de plus d’un millier de 
tombes près d’anciens pension-
nats, mais des militants dans ce 
pays attendent toujours du pape 

François un mea culpa 
considéré comme cru-
cial pour le processus de 
réconciliation.
Écoutez la rencontre 
Foisy-Robitaille avec 
Philippe-Vincent Foisy, 
Antoine Robitaille et 
Benoit Dutrizac sur QUB 
Radio: 
Au total, plus d’un millier 
de tombes anonymes près 
d’anciens pensionnats 
catholiques pour autoch-
tones ont été retrouvées 
cet été, remettant en 
lumière une page sombre 
de l’histoire canadienne 
et sa politique d’assimila-
tion forcée des Premières 
Nations.

Quelque 150 000 enfants 
amérindiens, métis et 
inuits ont été enrôlés de 
force dans 139 pensionnats sem-
blables à travers le pays, où ils ont 
été coupés de leurs familles, de 
leur langue et de leur culture.
Nombre d’entre eux ont été 

soumis à des mauvais traitements 
ou à des abus sexuels, et plus de 
4000 y ont trouvé la mort, selon 
une commission d’enquête qui 
avait conclu à un véritable « géno-
cide culturel ».

La ministre responsable des Aînés 
et des Proches aidants, Marguerite 
Blais, a dévoilé mercredi un inves-

tissement de 200 millions $ sur cinq ans 
visant à bonifier les services offerts aux 
proches aidants du Québec.
Ce montant s’ajoute aux sommes déjà 
annoncées depuis l’arrivée au pouvoir de 
la Coalition avenir Québec.
«Entre 2019 et 2026, c’est 461 millions $ 
pour les personnes proches aidantes, et ce 
n’est qu’un début», s’est enthousiasmée la 
ministre Blais en conférence de presse.
Tout près de la moitié de la nouvelle 
somme annoncée, soit 95 millions $, ser-
vira à développer les services de répit offert par divers 
organismes, dont le réseau des Maisons Gilles-Carle et 
les nuitées de Baluchon Alzheimer.
«Le répit est quelque chose de fondamental pour les 
personnes proches aidantes», a fait valoir la ministre, 
en soulignant que les nouveaux investissements pour-
ront permettre de diversifier les services et, ainsi, per-
mettre à plus de proches aidants d’obtenir du répit.
En parallèle, quelque 60 millions $ sont prévus pour 
faire la promotion, bonifier et développer les services 
qui sont offerts aux proches aidants, notamment en 
matière de consultation psychosociale, tant en per-
sonne que virtuelle.

Des sommes sont aussi prévues pour mieux former 
les proches aidants, par exemple sur des enjeux juri-
diques ou sur l’aide médicale à mourir, ainsi que pour 
leur donner plus de flexibilité vis-à-vis de leur emploi 
ou de leurs études afin de pouvoir se concentrer à aider 
leurs proches.
«On a mis à contribution les organismes sur le terrain. 
Ça part de la base. [...] Je pense que c’est le plus impor-
tant. On a été à l’écoute de ce que les personnes proches 
aidantes nous ont dit», a souligné Marguerite Blais.
Environ 1,5 million de Québécois sont considérés 
comme de proches aidants, selon les plus récentes don-
nées de Statistique Canada, qui datent de 2018.

À moins d’un an des élections 
générales au Québec, la Coa-
lition avenir Québec domine 

dans un autre sondage qui lui attribue 
37 % des intentions de vote. 
Les troupes du premier ministre Fran-
çois Legault avaient obtenu 47 % d’ap-
puis dans un sondage Léger dévoilé au 
début du mois. Malgré tout, à 37 % dans 
le plus récent Angus Reid, les caquistes 
maintiennent une confortable avance 
sur le Parti libéral du Québec de Domi-
nique Anglade (21 %), Québec solidaire 
de Gabriel Nadeau-Dubois (15 %), le 
Parti conservateur du Québec d’Éric 
Duhaime (10 %) et le Parti québécois de 
Paul St-Pierre Plamondon (10 %), qui 
termine en dernière place.
En Ontario, la lutte s’annonce serrée 
en vue des prochaines élections pro-
vinciales l’an prochain, les troupes du 
premier conservateur Doug Ford étant 
rattrapées par l’équipe de la cheffe néo-
démocrate Andrea Horwath.

Les conser-
vateurs sont 
crédités de 34 
% des inten-
tions de vote, 
devant les néo-
démocrates 
qui obtiennent 
un score de 32 
%. Les libé-
raux, dont le 
chef  est Steven 
Del Duca, 
recueillent 25 % 
et les Verts de 
Mike Schreiner 
ne font que 4 %.
Au Nouveau-
Brunswick, 
toujours selon 
Angus Reid, les conservateurs et les 
libéraux sont à égalité, à 31 %. Même 
situation au coude-à-coude à Terre-
Neuve-et-Labrador où conservateurs et 

libéraux ont chacun 39 % d’appuis.
En Colombie-Britannique, au Manitoba 
et en Alberta, ce sont les néodémo-
crates qui dominent les intentions de 
vote selon Angus Reid.

La prochaine mise à jour éco-
nomique du gouvernement 
Legault contiendra des mesures 

pour lutter contre la rareté de main-
d’œuvre et la hausse du coût de la vie.
C’est ce qu’a indiqué le ministre des 
Finances, Eric Girard, mercredi, en 
précisant que ce «mini-budget» sera 
présenté le 25 novembre prochain.
«C’est le moment de donner l’heure 
juste sur les finances publiques et 
l’économie du Québec. Il y a beaucoup 
de volatilité dans les données et nous 
allons réitérer l’objectif  de revenir à 
l’équilibre budgétaire après contribu-
tion au fond des générations en 2027-
2028», a-t-il expliqué.
Le ministre parle d’un «changement 
important» dans l’économie avec la 

hausse importante de l’inflation dans 
les derniers mois, passant d’un taux 
s’approchant habituellement de 2 % 
à plus de 4 % cette année.
«Il y a plusieurs explications à ça. 
Il y a des éléments temporaires, des 
éléments permanents, mais ce qui 
est clair, c’est qu’on doit aider les 
Québécois», a dit Eric Girard.
S’il refuse pour le moment de pré-
ciser quelles seront les «mesures 
ciblées» qu’il compte présenter pour 
lutter contre la hausse du coût de la 
vie, le ministre précise qui elles vise-
ront.
«Ceux qu’il faut aider, c’est ceux qui 
ne bénéficient pas des hausses de 
revenus pour faire face à la hausse du 
coût de la vie», a-t-il indiqué.

Jean Chrétien maintient qu’il n’a 
jamais entendu parler de la situation 
dans les pensionnats autochtones 

alors qu’il était ministre des Affaires 
indiennes.
Pourtant, des administrateurs du pen-
sionnat de La Tuque ont signalé des cas 
d’agressions sexuelles à son ministère 
dans les années 1970.
Aujourd’hui, ces révélations font réagir 
alors que plusieurs familles tentent de 
guérir leurs blessures. Mary Coon a été 
pensionnaire à ce qu’on appelait «l’École 
des Indiens de la Tuque». Elle est éton-
née des propos de Jean Chrétien. Selon 
elle, les élus ont fait preuve d’aveugle-
ment volontaire.
«Ils ont instauré ces pensionnats-là. Ils 
sont censés savoir ce qui se passait à 
l’intérieur. Ce n’est pas des prisons où on 

ne sait pas ce qui se passe. On était des 
enfants!», clame-t-elle.
Selon le «Journal de Montréal», un cui-
sinier du pensionnat de La Tuque a été 
renvoyé pour inconduite sexuelle alors 
que Jean Chrétien était à la tête du minis-
tère des Affaires indiennes. Un an plus 
tard, en 1970, des employés de l’établisse-
ment ont écrit directement au ministère 
des Affaires indiennes au sujet de sévices 
sexuels. Une enquête a été ouverte et 
quatre pensionnaires ont été interrogés. 
Or, aucune accusation n’a finalement été 
portée.
Quelque 50 ans plus tard, les cicatrices 
des pensionnaires sont encore profondes. 
Mary Coon confie recevoir de nombreux 
témoignages d’anciens élèves. Des adultes 
qui ont enfoui les sévices qu’ils ont subis 
rongés par la honte.

«C’est comme si c’était toi qui étais cou-
pable... Ces pensionnats ont détruit un 
peuple, la prochaine génération aussi!», 
confie-t-elle.
La grande cheffe de la nation crie ne cache 
pas ses attentes envers le gouvernement. 
La mère de Mandy Gull-Masty était 
pensionnaire à La Tuque. Elle souhaite 
maintenant que les élus se tournent vers 
l’avenir et mettent en place des actions 
pour réparer les familles brisées.
«Ces histoires à l’école n’étaient pas de 
beaux souvenirs pour ma mère. Et ce 
n’est pas arrivé il y a 100 ans. C’est une 
génération pour moi. Et je me considère 
comme une survivante des pensionnats 
autochtones. On espère que Justin Tru-
deau, avec son nouveau cabinet, va donner 
des mandats très forts et très clairs», 
exprime Mandy Gull-Masty.

Le ministre de la Santé a 
annoncé, mercredi, qu’il 
renonce à l’idée d’imposer 

la vaccination aux travailleurs 
du réseau de l’éducation.
Ainsi, tant les travailleurs des 
réseaux primaires, secondaires 
et supérieurs ne seront finale-
ment pas obligés de retrousser 
leur manche afin de pouvoir 
continuer à enseigner.
Pour justifier sa position, le 
ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) a fait 
valoir que 92% des membres du 
personnel sont adéquatement 
vaccinés au niveau collégial et 
universitaire, contre 89 % au pri-
maire et au secondaire.
De plus, la situation épidé-
miologique qui s’améliore, le 
fait que les éclosions sont bien 
contrôlées en milieu scolaire et 
le fait que la COVID-19 frappe 
moins durement les enfants – en 
grande majorité vaccinés pour 
les 12 à 17 ans –, ont convaincu 
le gouvernement d’abandonner 
l’idée de vacciner obligatoire-
ment le personnel scolaire.
«Rappelons que, depuis le 
début de la pandémie, plusieurs 
mesures préventives ont été 
mises en place en milieu scolaire 
et contribuent à contrôler effica-
cement les éclosions ainsi que la 
fermeture de classes», a souligné 
le MSSS, en faisant notamment 
allusion à l’utilisation de tests 
rapides pour repérer rapidement 
les éclosions de COVID-19 en 
milieu scolaire.
Par ailleurs, très peu d’éclosions 
sont survenues dans les cégeps 
et les universités de la province, 

a noté le ministère.
De plus, le réseau se prépare à 
lancer la campagne de vaccina-
tion des enfants de 5 à 11 ans, 
a-t-on souligné, tandis que Pfizer 
et Moderna travaillent à faire 
approuver leur vaccin respectif 
pour cette tranche d’âge auprès 
de Santé Canada.
Cette annonce a fait le bon-
heur de la Fédération autonome 
de l’enseignement (FAE), qui 
regroupe neuf  syndicats en 
enseignement totalisant plus de 
50 000 membres.
«C’est une sage décision. [...] 
Imposer la vaccination au per-
sonnel enseignant n’était donc 
pas justifiable et aurait nourri un 
psychodrame dans un réseau déjà 
grandement ébranlé par la pan-
démie», a fait valoir le président 
de la FAE, Sylvain Mallette.
Par contre, la FAE a averti que 
la vaccination et les gestes-bar-
rières demeurent importants 
pour éviter des éclosions dans les 
écoles.
À ce jour, Québec compte seu-
lement imposer la vaccination 
obligatoire aux travailleurs de la 
santé. Cette mesure devait entrer 
en vigueur le 15 octobre, mais 
a finalement été repoussée d’un 
mois en raison du nombre trop 
élevé d’employés dont aurait dû 
se priver le réseau, déjà à bout de 
ressources.
La nouvelle échéance a été éta-
blie au 15 novembre, mais le pre-
mier ministre François Legault 
a laissé entendre, en début 
de semaine, que de nouveaux 
reports ou assouplissements 
pourraient être décidés d’ici là.

Pensionnats autochtones: le pape se rendra au 
Canada à une date non déterminée

200 millions $ pour les proches aidants

La CAQ domine toujours au Québec, 
lutte serrée en Ontario

Prochaine mise à jour économique: 
le 25 novembre

Chrétien dit n’avoir jamais su pour les drames 
dans les pensionnats autochtones

Québec renonce à la vaccina-
tion obligatoire du personnel 

de l’éducation
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Cœur  déchiré

Le cœur se déchire et la morale baisse, 
Les soucis augmentent et la confiance cesse,
Se taire c’est le seul remède,
Eviter les blâmes, annuler l’amour et la tendresse

L’amour en sens unique c’est du suicide
La considération détruite, se forme comme une fluide
Malgré les promesses et les paroles données
Tous coulent dans un sens de liquide

Dommage que les longues appréciations  
Durant une période  d’admiration 
S’échangent avec dignité et respect 
Deviennent des larmes de démolition 

Perdu dans la décision 
Entre deux amoureux galants 
Regrets, réflexions et déchirures,
Des principes de l’amour rejetés souvent

L’amour se varie selon les circonstances
Des fois sérieux et des fois tourne en turbulence
A la recherche de la vérité qui se cache 
Derrière la réalité dans l’imprudence

La raison se perd  dans un tourbillon
A la recherche de l’âme sœur dorénavant
Atterrit sur un terrain aride sans verdure
Il ne retrouvera son bonheur assez longtemps

Dommage que les êtres se disputent
Pour des malentendus qui se discutent 
Entre des adultes intelligents
Par un coup de tête dure comme une Malachite 
 
Mon conseil retourne vers les réfléchis
Etres se considérant de bon esprit
L’instabilité amoureuse se déchire souvent 
Par des Hommes mesquins pour le gâchis 

Salah ACHKAR 



  

اليابانية، ماكو، رجال من  تزوجت األميرة    
عامة الشعب، وفقدت مكانتها الملكية، الثالثاء.

العام بعد تأخير  الزواج تسبب في انقسام بالرأي 
دام 3 سنوات بسبب نزاع مالي تورطت فيه والدة 

الزوج.
القصر  رعاية  وكالة  وقالت 
اإلمبراطوري إن وثيقة زواج ماكو وكي 
بالقصر صباح  كومورو قدمها مسؤول 

الثالثاء، وباتت اآلن رسمية.
المالكة،  العائلة  أفراد  ولم تعد ماكو من 
فقد حملت اآلن لقب زوجها، وأصبحت 
تدعى ماكو كومورو - وهي المرة األولى 

التي تحمل فيها اسم عائلة أخرى.
وفقا لتقاليد العائلة اإلمبراطورية اليابانية، 
يحمل الذكور فقط أسماء العائلة، في حين 
ال تحمل اإلناث سوى ألقاب، ويتعين 
عليهن المغادرة إذا تزوجن من عامة 

الشعب.
وتعد هذه من بين السياسات اليابانية التي 
ينتقدها كثيرون، قائلين إنه عفا عليها 

الزمن.
وقالت الوكالة إن العروسين سيعقدان 

مؤتمرا صحفيا، لكنهما سيقدمان فقط إجابات 
مكتوبة على األسئلة ألن ماكو أبدت خوفها وقلقها 

بشأن أسئلة الصحفيين.
تتعافى ماكو من أزمة نفسية عانت منها هذا 
الشهر بعد أن شاهدت تغطية إعالمية سلبية 

لزواجها، خاصة الهجمات التي شنت على 
كومورو.

لن يقيم الزوجان مأدبة زفاف وال أي من طقوس 
الزواج األخرى، وقالت وكالة رعاية القصر إن 

زواجهما لن يحضره سوى عدد قليل.

  تعتزم صالة »سوذبيز« للمزادات في العاصمة 
البريطانية لندن، طرح أول طابع بريد في العالم للبيع 

وذلك في ديسمبر/كانون األول المقبل.
وذكرت »سوذبيز«، التي ستعرض الطابع في مزاد 
الكنوز 7 ديسمبر/كانون األول أنه يمثل »أقدم نموذج 

ألول طابع بريد معروف تاريخه«.
والطابع الذي بلغ سعره يوم إصداره سنتاً واحداً 
يتوقع أن يُباع بمبلغ يتراوح ما بين 4 و6 ماليين جنيه 
إسترليني. ويحمل طابع البريد صورة جانبية لوجه 
الملكة فيكتوريا. ويشكل الطابع المعروض جزءاً من 
وثيقة تعرف باسم »وثيقة واالس«، ومصدرها روبرت 
واالس، وهو سياسي اسكتلندي أصلح خدمة البريد 

البريطانية.

وقد تم إصدار الطابع عام 1840 وهو في حالة جيدة، 
ويعتقد أنه توجد نسختان من هذا الطابع، وكلتاهما في 

متحف البريد البريطاني.
ويملك رجل األعمال البريطاني وعالم الطوابع 
البريدية، آالن هوليوك، وثيقة واالس، وقد اشتراها قبل 
عشر سنوات بأقل من 50 ألف جنيه إسترليني، ويرى 

أن هذا الطابع خاص جدا.
وزادت المصادقة الرسمية من جمعية الطوابع الملكية 
في لندن وجمعية هواة جمع الطوابع البريدية البريطانية 

من قيمة الطابع إلى حد كبير.
ويأمل هوليوك أن يقدر مشتري وثيقة واالس داللتها 
للتاريخ  للعالم، ورمزاً  التاريخية، باعتبارها رمزاً 

االجتماعي والتواصل.

الذي صمم بواسطة حاسوب، ظهر في  الديناصور    
مقطع فيديو طريف بث على مواقع التواصل االجتماعي 

قبل القمة المنتظرة.
وحذر المخلوق المنقرض من مخاطر حرق الوقود 

األحفوري، وتسببه في تفاقم ظاهرة االحتباس الحراري.
ووجه رسالة للدبلوماسيين رفيعي المستوى هناك، قائال: 

»االنقراض أمر سيئ«.
وأضاف: »إنكم في طريقكم نحو كارثة مناخية. مع ذلك، 
العامة كل  المليارات من األموال  الحكومات مئات  تنفق 
أنفقنا هذه  أننا  عام لدعم الوقود األحفوري. تخيلوا لو 

المليارات سنويا على دعم الشهب العمالقة«.
الممثل جاك بالك في  المقطع الطريف سجل بصوت 

نسخته اإلنجليزية.

المنتخب المصري وليفربول  التقى نجم    
اإلنجليزي محمد صالح بشبيهه المصنوع من 
الشمع في عرض خاص، هذا األسبوع، بمتحف 
بأنه “ال  العمل  لندن، ووصف  مدام توسو في 

يصدق”.
وقال صالح “إنها نعمة أن يتم تكريمك 
وتخليدك بهذه الطريقة”، متابعا: “لم أستطع 
إلى جانب شبيهي،  تصديق ذلك عندما وقفت 
كان األمر أشبه بالنظر إلى المرآة.. أتوق ألرى 

رد فعل الجماهير”.
وتمكن زوار المتحف من مشاهدة تمثال صالح 
الشمعي والتقاط الصور إلى جانبه، وإلى جانب 
تماثيل لنجوم مثل ديفيد بيكهام المفضل في القائمة 
األولى، ومدام هيلين ميرين، وبراد بيت، بحسب 

ما أفادت به وسائل اإلعالم البريطانية.
ونقلت وسائل اإلعالم البريطانية عن تيم 
العام في متحف مدام توسو  ووترز، المدير 
القول “محمد صالح هو أحد عظماء  لندن، 
اللعبة، ويمكن القول إنه األفضل في العالم 
حاليًا، ويستحق بكل تأكيد تخليده بتمثال في مدام 

توسو لندن”.
الكثير من  وأضاف “نحن على يقين من أن 

الناس كانوا يتوقعون أن يروا شخصية مو في مجموعة مالبس 
ليفربول الخاصة به، لكننا أردنا أن نحتفل بوضع النجم الدولي 

في منطقة حفل توزيع الجوائز وأن نشعره بأنه في منزله”.
وتابع أن مشاركة صالح في تكوين تمثاله كان بمثابة 
متعة حقيقية لفريق مدام توسو لندن بأكمله، مضيفا “ال 

يسعنا االنتظار لرؤية المشجعين يقفون إلى جانب صالح 
اللتقاط صور سيلفي، ومحاكاة وضعياته لتسجيل األهداف 

الكالسيكية”.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
  قرار غبي من مسئول ال نعرف من هو حرم مصر من ماليين 
األجنبي من شراء  السائح  بمنع  لها  تدخل  كانت  التي  الدوالرات 
زجاجة ويسكي بداًل من أربعة وخرطوشتين سجائر بداًل من أربعة!
مصر في حاجة إلى كل دوالر إال إذا كانت مصر قد أستكفت ونحن 

ال ندري!

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 
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 آخر عمود

فريــد زمكحـل

   هل نحمي االرض اوال ام نستكشف 
ونغزو الفضاء؟ ونتبارى من كان 
الى  السياحة  بالوصول لموضوع  اسرع 
الفضاء؟ هذه تساؤالت يطرحها الكثير من 
السياسيين ووسائل االعالم  الناس ومن 
الدولية واحيانا  والمؤسسات والمنظمات 
من شخصيات بارزة اصبحت تعنى اكثر 

فاكثر بموضوع البيئة واألرض. 
ومن هذه المواقف  تصريحات ادلى 
بها األمير ويليام —الوريث للعرش 
البريطاني خلف ابيه األمير تشارلز 
انتقد  إليزابيث —  الحالية  الملكة  وجدته 
فيها سعي البعض المحموم لزيارة 
الفضاء وتقديمهم  وسياحة واالستفادة من 

إياها على الجهود لحماية االرض. 
العالم  المليارديرات في  ويسعى بعض 
مثل جيف بيزوس وريتشارد برانسون 
وايلون ماسك، هم يسعون وبحماسة 
لسياحة الفضاء ويستثمرون في هذا االمر 

مئات الماليين من الدوالرات.
وسبب تميز هذه التصريحات لألمير 
ويليام عن غيرها من شخصيات كبيرة 
هي ندرة هذا النوع من المواقف من 
التاثير  العائلة المالكة البريطانية ذات 
التدخل  انها محدودة  الكبير رغم  العالمي 

بالحكم.  
وحقيقة هذا موقف متقدم وشجاع لرجل 
في مثل منصبه الذي يسترعي الكثير 
من الديبلوماسية بالتعامل مع االمور 
وربما عدم اعالن المواقف الواضحة 
او االنتقاد الصريح احيانا. وربما ما 
ساعده في هذا الموقف — الذي بقي في 
إطار ديبلوماسي ومحسوب— انه لم 
انتقادا شخصيا وإنما دعوة لحماية  يكن 
االرض وإصالحها وان تكون لها 
األولوية. ولعله كان الصدى لما يدور 

بخلدنا جميعا.
وتتصاعد أصوات االنتقاد مثل تلك 
التي صرح بها األمير ويليام وتطالب 
المشاكل  الموارد إلصالح  باستخدام هذه 

البيئية وغيرها على كرتنا األرضية بدال 
من تبذيرها على مشاريع مكلفة وربما 

غير مفيدة.
تصريحات ويليام وتصريحات مشابهة 
الملكة  بالبيئة من قبل  بضرورة االهتمام 
إليزابيث باإلضافة الى قادة عالميين كثر 
البيئة وتشير  لتؤكد أهمية موضوع  تأتي 
العالمي في هذا  الرأي  الى تغييرات في 
االتجاه والى تعالي األصوات كي نعمل 
لنترك لألجيال المقبلة أرضا سليمة 
للعيش.  وطبعا هي تتبع تصريحات 
كثيرة مشابهة لشخصيات كبيرة ورفيعة 

المناصب على المستوى العالمي. 
هؤوالء  من  البعض  اصبح  هل 
المليارديرات مترفا وبعيد الصلة عن 
واقع الحياة لدرجة انه يرى انجازا ضخما 
بزيارة الفضاء والسياحة في الفضاء بينما 
يموت من العطش واألمراض ونقص 
يبدو  الماليين من االطفال سنويا!  الدواء 

ان االمر كذلك. 
وكم سعدنا بسماع األمير ويليام وغيره 

ممن تجرؤا على انتقاد هذا االمر. 
العالم يتغير كل يوم وبينما يسير البعض 
من الشخصيات واالسامي الالمعة في 
العالم باتجاه البعد عن الواقع وربما 
بعض األنانية من خالل ترتيب امورهم 
وحدهم.. يفكر اخرون كيف يمكن لهم ان 
يحسنوا من تصورهم لألمور ويطوروا 
عالقتهم مع الشعوب واألرض ومواردها 
المجتمع  العالم ويسعون لمصلحة  حول 

ككل. 
حقيقة لطالما لم تكن فكرة زيارة الفضاء 
المليارات في هذا االمر  امر  واستثمار 
مستحب للكثير منا وخاصة انه هذه 
األموال كان يمكن استخدامها للبحث لحل 
المياه والمجاعات  مشكلة العطش وشح 
التي تلحقها. وربما بعض االستثمار 
لمعالجة أمراض الزالت االنسانية ترزح 

تحت نيرها. 
االرض قبل الفضاء

االرض قبل الفضاء

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  نشر موقع صحيفة ديلى ميل البريطانية، 
تقريًرا يرجح العثور على موقع مملكة 
الذهبية  إندونيسية أسطورية تشتهر بكنوزها 

فى سومطرة، المعروفة باسم جزيرة الذهب.
أنه خالل الخمس سنوات  التقرير  وأوضح 
الماضية، اهتم الصيادون باستكشاف نهر 
تنتشر فيه التماسيح يقع بالقرب من “باليمبانج 
العثور على كنز  تم  اإلندونيسية”، وعندها 
الكريمة  فى األعماق يحتوى على األحجار 
وخواتم االحتفاالت الذهبية، والعمالت 

المعدنية، وأجراس الرهبان البرونزية.
ووفقا للصحيفة، عثر الصيادون أيًضا 
على تمثال بالحجم الطبيعى لبوذا مرصع 
بالجواهر يعود إلى القرن الثامن، وتبلغ قيمته 

ماليين الجنيهات.
وتظهر القدور والمقالى ما عاشه شعب 
سريفيجايا، حيث تم استيراد البضائع من 
الهند وبالد فارس وكتل من أرقى أدوات 

المائدة فى العصر من الصين.
ويذكر أن سومطرة اشتهرت فى العصور 
الذهب” لغناها  القديمة باسم “جزيرة 

برواسب ذهبية وموارد طبيعية.
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نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون 
داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

العثور على جزيرة مليئة بالذهب فى سومطرة

شوقي وُسهادي!!

ذاتي في  حضوِرْك  اكتشفُت  ألني 

فؤادي لِك  ما »إله«  ِنْك  كأ

وُسهادي شوقي  حنين  َيستعِذْب 

سادي وحيه  في  خيال  َيستعِبد 

ُينادي َعاِشْق  ْك  بغيِر َيقبْل  ال 

عادي عرِفه  وفي  حْق  لِعشُق  ا

ميالدي شهادة  في  اسِمْك  خط 

وادي في  ْك  وحِد عايشه  وأنِت 

فؤادي صميم  أسأل  ووحدي 

وهادي صاِخْب  بين  ونبض 

ِعنادي وظنون  شجونه  بكامْل 

حيادي؟ حِبْك  في  كان  متى 

وُبعادي ُقربي  في  احتواِك  ووحده 

ودادي وكامل  بهواه  ُمقّر 

سيادي وِعشِقْك  روحي  يا  عاِشقك 

وبالدي وطنه  ُحضِنْك  كأَن 

شادي الحزن  في  يمضي  وُعمُره 

أيادي ُتالمس  شفايف  بصحَبة 

وُسهادي شوقي  حنين  َتستعِذْب 

اعتيادي غير  قالوا  عشق  في 

ذاتي روحي  في  حضورك  يؤكد 

فؤادي لِك  ما »إله«  ِنْك  كأ

حياتها..  حب  أجل  من 
الشمس إمبراطورية  تودع  ماكو  الأميرة 

30-31  
oct

6-7  
nov

Vote

طرح أول طابع بريد بالعالم في مزاد.. والسعر فلكي

ديناصور يقتحم مقر الأمم المتحدة للتحذير 
من كارثة وشيكة 


