
  كيف يمكن لدولة بحجم مصر 
المطالبة بمحاسبة أي مواطن ال 
يحترم القانون وال يمتثل ألحكامه 
ال  الذي  الوقت  في  القضائية، 
تحترم فيه الحكومة القانون وال 
تلتزم بتنفيذ أحكام القضاء؟ والذي 
وصفه البعض من رعاة الفساد 
بأنه سمة من سمات الجمهورية 
الجديدة التي أعلن ويُعلن عنها 
فخامة الرئيس السيسي بمناسبة 

وبدون مناسبة؟
دولة  في  بات مشروعاً  سؤال 
حكومتها  أعضاء  يحترم  ال 
صورة  في  القانون  الحالية 
مقززة تستنفر شعور المواطنين 
ومشاعر  مشاعرهم  وتستفز 
كل منَّ يُشاهد وقائعها المؤسفة 
على جميع المستويات المحلية 
واإلفريقية  العربية  واإلقليمية 
والدولية، ومنها ما يتعرض له 
رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك 
ومجلسه الموقّر الذي تم إيقافهم 
لوجود مخالفات لم تنجح الحكومة 
المصرية ووزير الرياضة وال 
النائب العام في إثبات وجودها 
بعد مرور قرابة العام على هذا 
الموقف رغم صدور حكم نهائي 
من المحكمة اإلدارية العليا لصالح 
هذا المجلس ورئيسه المنتخب 
للنادي  العمومية  الجمعية  من 
وديمقراطية  شفافة  بصورة 
بأحقية عودتهم لممارسة مهامهم 

الشرعية في إدارة النادي؟
الشباب  وزير  تعنت  سر  وما 
والرياضة في تنفيذ هذا الحكم؟ 
وهل يأتي هذا التعنت بتوجيه 
شخصي من الرئيس السيسي 
وهو ما يفسر سكوته علي هذا 
هذا  على  الواقع  الفادح  الظلم 
ويُستخدم  يُعامل  الذي  الرجل 
حاكم  السترضاء  فداء  ككبش 
قطر الذي أساء لمصر ورئيس 
مصر من خالل أدواته اإلعالمية، 
ولسوف  الجزيرة  قناة  ومنها 
يُسيء لمصر ويتآمر عليها في 

كل األحوال؟
وكيف يمكن للحكومة المصرية 
االعتراف بوجود هيئة رياضية 
على أراضيها مثل هيئة التسوية 
والتحكيم الرياضي المكونة من 
عدد من رجال القضاء المصري 
اإلبقاء  سر  وما  المحترمين؟ 
الحكومة  تقوم  عليها طالما ال 
ورئيس االتحاد العام لكرة القدم 
من  أي  بتنفيذ  »المختلس« 
قراراتها الملزمة طالما كانت في 
صالح نادي الزمالك الذي يتم وقف 
العبيه المهمين ظلماً وعدواناً 
ليتيحوا للنادي األهلي من خالل 
كل هذه المنظومة الفاسدة تحقيق 
الفوز على نادي الزمالك الذي 
بات يدار بلجان الهدم المتعمد 
الكبير  الرياضي  الصرح  لهذا 
إرضاءاً لرئيس النادي األهلي 
محمود الخطيب الذي قام ومجلسه 
المنتخب بتهنئة الالعب أبو تريكه 
بمناسبة عيد ميالده على صفحة 

صدور  رغم  الرئيسية  النادي 
حكم قضائي بات ونهائي بشأن 
أحد  ومازال  كان  بأنه  الالعب 
أهم الداعمين لجماعة اإلخوان 
المسلمين اإلرهابية والمحظور 

نشاطها بحكم قضائي؟
وما السر وراء سكوت الدولة 
وتغاضيها عن قرارات وتصرفات 
وزير الشباب والرياضة تجاه كل 
هذه القضايا التي أصبحت تهدد 
وتهدد  العام  المصري  األمن 
وتهدد  القائم  النظام  استقرار 
استمراريته بصورة كبيرة نظراً 
لتعامله المؤسف وتغافله المستمر 
عن إعطاء الحقوق ألصحابها 
في دولة تتكلم عن سيادة القانون 
وحقوق اإلنسان، وهي ال تفعل 
وأصبح توجهها العام محل شك 

ومصداقيتها في مهب الريح؟
وما السر وراء عدم إحالة رئيس 
االتحاد المصري لكرة القدم أحمد 
مجاهد والسيد هاني أبو ريده 
للنائب العام حتى اآلن؟ وما السر 
وراء عدم محاسبة مجلس محمود 
الخطيب رغم كل ما قام ويقوم 
به مجلسه من مخالفات مالية 
واستهتار بتنفيذ أحكام القضاء 
الجماعة  يخص  بما  المصري 
ساعدها  منَّ  وكل  اإلرهابية 
لها في حين قيامها بذلك مع  وموَّ
العديد من المؤسسات الخاصة 
ورؤسائها المقبوض عليهم بعد 

مصادرة أموالهم؟
الحال  هل وصل  هنا  والسؤال 
بمصر أن يتحكم بها النادي األهلي 
وجميع مؤسسات الدولة الراعية 

له؟
والسؤال األخير واألهم هل هذا 
هو بداية الجمهورية الجديدة التي 
أعلن ويُعلن عنها فخامة الرئيس 
السيسي أم نهايتها مع انتشار 
ألجهزة  السماح  وعدم  الفساد 
اإلعالم المختلفة بالحديث ولو 
باالشارة عن العديد من قضايا 
الفساد التي تم ضبطها وجميعها 
قضايا رأي عام بأمر من النائب 
توضيح  دون  المصري  العام 
التحقيقات  ونتائج  مالبساتها 
النهائية بشأنها في وضعية باتت 
ال تبشر بالخير لمصر والشعب 
المصري ويصنفها البعض على 
أنها محاولة من الدولة إللهاء 
القضايا  هذه  مثل  في  الشعب 
الفرعية وغير الضرورية حتى ال 
يفكر أو يتكلم عن وضعه اليومي 
متطلبات  مواجهة  في  الصعب 

الحياة؟
الرئيس  لفخامة  ونصيحتي 
الذي أثق بحبه لمصر وشعبها ، 
بضرورة التحرك قبل أن تتحرك 
الرمال من تحت أقدامه حيث لن 
ينفع الندم وال يفيد، وهو الذي 
يقول لنا على الدوام بأن مصر 
الذي  الوقت  في  الجميع  فوق 
يقول فيه مجلس إدارة األهلي بأن 

)األهلي فوق الجميع(؟ 
اللهم إني قد بلغت أللهم فاشهد!!
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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  

الأهلي فوق الجم�ع بما ف�يهم مصر!

year

5 س�اسية

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 

مؤتمرا  الجمعة  فرنسا  تستضيف    
دوليا حول ليبيا يرمي إلى دعم إجراء 
االنتخابات العامة المقررة بحلول نهاية 
العام، وإخراج القوات األجنبية والمرتزقة 
من البلد الغارق في أتون نزاع دام منذ 
عشر سنوات تقريبا. ويجمع مؤتمر باريس 
نحو 30 بلدا ومنظمة منها دول مجاورة 
وأخرى منقسمة حيال الصراع، وسط 
تشاحن سياسي يهدد بإفشال عملية السالم 

الهشة المستمرة منذ عام.
الجمعة  فرنسا  في  عالمية  قوى  تلتقي 
للدفع من أجل إجراء انتخابات في ليبيا 
بحلول نهاية العام، وإقرار جهود إلخراج 
القوات األجنبية من البالد، رغم التشاحن 
السياسي المتنامي الذي يهدد بإفشال عملية 

سالم مستمرة منذ عام.
وتم تحديد 24 ديسمبر/كانون األول موعدا 

مستهدفا النتخابات ليبيا عبر خارطة طريق تدعمها 
األمم المتحدة العام الماضي، شكلت أيضا حكومة 
وحدة مؤقتة لتولي السلطة من إدارتين متنافستين في 

الشرق والغرب متحاربتين منذ سنوات.
وتشكل العملية االنتخابية فرصة إلنهاء عدم االستقرار 
والحرب المستمرين منذ عشر سنوات تقريبا، عقب 
االنتفاضة الشعبية التي دعمها حلف شمال األطلسي 
في 2011 وأطاحت بمعمر القذافي، واجتذبت منذ 
إقليمية في تهديد لالستقرار على  ذلك الحين قوى 

نطاق أوسع في منطقة البحر المتوسط.
لكن وفي ظل وجود خالفات بشأن األساس القانوني 
لالنتخابات، قد ترفض فصائل رئيسية من الطرفين 

التصويت مما قد يسفر عن انقسام عنيف آخر.

وفي السياق، قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحافيين 
في إفادة قبيل االجتماع، إنه في حين باتت االنتخابات 
قريبة فإن الوضع ال يزال هشا. مضيفا بأن هناك 
غموض  أي  الستغالل  المستعدة  األطراف  بعض 
لدعم مصالحها الخاصة. وتابع »من الواضح أنهم 
ومحاولة  االنتخابية  للعملية  فخ  لنصب  ينتظرون 
إن  دبلوماسيون  قال  كما  مسارها«.  إخراجها عن 
البيان الختامي قد يطلق إنذارا للمفسدين المحتملين 

من أنهم قد يواجهون عقوبات.
وسيشارك نحو 30 بلدا ومنظمة في مؤتمر باريس، 
منها دول مجاورة لليبيا ودول منقسمة حيال الصراع. 
إلى  األمر  بادئ  في  تسعى  كانت  باريس  أن  ومع 
حضور الرئيسين التركي والروسي، فقد أرسلت أنقرة 
وموسكو ممثلين أقل مستوى من ذلك، وهو ما قد 

يدل على التعقيدات المتعلقة بإخراج القوات األجنبية.
بقوة  الروسية  فاغنر  مجموعة  من  مرتزقة  ويقف 
إلى جانب قوات شرق ليبيا )الجيش الوطني الليبي( 
التي تلقت دعما خالل الحرب من موسكو إضافة 
حكومة  تلقت  المقابل،  في  ومصر.  اإلمارات  إلى 
طرابلس السابقة دعما من قوات نظامية تركية في 
ليبيا كمستشارين ومن مقاتلين سوريين حلفاء، حسبما 

قالت الحكومة التركية.
غير  من  بأن  دبلوماسيون  أفاد  الشأن،  هذا  وفي 
المرجح أن تقوم تركيا بتحرك قبل خروج قوات 
شرق  في  المتمركزة  القوات  وكانت  الشرق.  من 
ليبيا قالت الخميس بأنها وافقت على ترحيل 300 
الخاضعة  األراضي  من  األجانب  المرتزقة  من 

لسيطرتها بطلب من فرنسا.

 تتقدم أسرة جريدة الرسالة بخالص تعازيها القلبية للدولة المصرية 
لوفاة منظومتها الرقابية بعد قرارها الهزلي األخير بوقف المذيع 
اإلعالمي الشهير مدحت شلبي لمدة شهرين »فقط« نظراً لما صدر 
منه في مباراة القمة األخيرة بين الزمالك واألهلي ويخدش الحياء 
العام ويتنافى مع األخالق والقيم المصرية الصحيحة )معلول حط 
الزغلول(، بينما أوقفت مجلس إدارة الزمالك والعبه األسطورة 
التي  القضاء المصري  شيكاباال ألجل غير معروف رغم أحكام 

جاءت لصالحهم وواجبة النفاذ! 
فريد زمكحل

بايدن وج�ن بينج في قمة افتراض�ة 
لتقل�ل الخلافات

الأم�ن العام للجامعة العرب�ة يبحث 
وبي تطورات  مع رئيس المجلس الأور

الأوضاع في المنطقة

وب�ة  عون: لبنان يتفهم المخاوف الأور

السيسي يؤكد عزم الحكومة المصرية على ته�ئة الظروف للشركات الفرنس�ة 

  كشفت صحيفة “بوليتيكو” األمريكية 
أمس عن كواليس تحضيرات لقمة »عن 
بايدن  الرئيسين األمريكي جو  بين  بعد« 
والصيني شي جين بينج، مقررة االثنين 

المقبل.
صحيفة  لـ  أمريكي  مسئول  وقال 
المقرر  إنه من  »بوليتيكو« األمريكية، 
15 نوفمبر  افتراضيا مساء  القمة  عقد 
ثان مطلع  ذلك مصدر  وأكد  الحالى. 
الموعودة. وأرسل  للقمة  التخطيط  على 
نيتهما  إلى  الزعيمان إشارة أمس األول 
للقمة عبر رسائل  وضع نغمة إيجابية 
اللجنة  إلى  الزعيمان  التي بعثها  التهنئة 
للعالقات األمريكية - الصينية  الوطنية 
، لالحتفال بالذكرى السنوية الخامسة 

والخمسين لتأسيسها.
ونص خطاب الرئيس الصيني، الذي 
قرأه سفير الصين لدى الواليات المتحدة 
، تشين جانج، في حفل عشاء للجنة، على 
الواليات  للعمل مع  أن »الصين مستعدة 
والتعاون  التبادالت  لتعزيز  المتحدة 
في جميع المجاالت.الصين والواليات 

المتحدة تعودان العالقات إلى المسار 
الصحيح للتطور السليم والمطرد.

التي قرأها رئيس  وأكدت رسالة بايدن، 
اللجنة جاكوب لو في الحفل ، »األهمية 
المتحدة  الواليات  بين  للعالقة  العالمية« 
 ، التحديات”  مواجهة  في  والصين 
إلى  بدءا من معالجة جائحة كوفيد ١٩ 
التصدى للتهديد الوجودي ألزمة المناخ. 
أكبر  المرتقبة  االفتراضية  القمة  وتمثل 
العالقات  إلعادة  اآلن  حتى  فرصة 
الثنائية بين واشنطن وبكين، إذ ال يتوقع 
القضايا  في  كبيرة  اختراقات  حدوث 
التوترات حول  بما في ذلك  الساخنة، 
لكن  يانج وهونج كونج،  تايوان وشينج 
االجتماع  عن  ينتج  أن  المرجح  من 
القضايا،  مبادرات حول مجموعة من 
التأشيرات،  قيود  بما في ذلك تخفيف 
األسلحة  حول  ثنائي  حوار  وإنشاء 
األزمة  لتخفيف  النووية، وإطار محتمل 
الثنائي على  العزم  التجارية إلظهار 
التعاون،  إلى  المواجهة  العالقة من  نقل 

بحسب ما ذكرته الصحيفة.

العام  الغيط األمين  أبو    عقد أحمد 
لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، 
جلسة مباحثات مع شارل ميشيل رئيس 
المجلس األوروبي، على هامش مشاركته 
في أعمال قمة باريس حول الوضع في 

ليبيا.
وصرح مصدر مسئول بالجامعة العربية 
العام عرض خالل جلسة  بأن األمين 
المباحثات مع رئيس المجلس األوروبي 
تطورات األوضاع في المنطقة وآفاق 
التعاون العربي األوروبي خالل األشهر 
المقبلة، والتي من المقرر أن تشهد عقد 
مطلع  الجانبين  بين  وزاري  اجتماع 
العام المقبل لإلعداد الجتماع قمة عربية 

أوروبية قريبة.
وأوضح المصدر أن المباحثات تطرقت 
إلى موضوعات متعددة بناًء على رغبة 
المسؤول األوروبي في االستماع إلى 
تقييم األمين العام للجامعة العربية في 
موضوعات مثل الوضع في السودان 
وليبيا وتطورات الشأن الفلسطيني وسد 
النهضة وغيرها من المسائل ذات االهتمام 

المشترك.
الليبي ذكر المصدر  وفيما يتعلق بالشأن 
أن األمين العام أعرب عن أهمية مسألة 
خروج كافة القوات األجنبية والمرتزقة 
والمقاتلين األجانب من األراضي الليبية، 
داعًيا إلى تكاتف الجهود اإلقليمية والدولية 
لتحقيق هذا األمر الضروري الستعادة 

الدولة الليبية عافيتها وسيادتها اإلقليمية 
على أراضيها؛ كما أكد على ضرورة 
عقد االنتخابات البرلمانية والرئاسية في 
موعدها المحدد وفًقا للتوافقات الدولية في 

هذا الخصوص.
وذكر المصدر أن األمين العام أكد على 
أن القضية الفلسطينية ينبغي أن تظل على 
أهميتها وأولويتها على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي، حتى في ظل تعدد األزمات 
التي تنتشر في الشرق األوسط، مشدًدا 
على أهمية حث إسرائيل على العودة إلى 
التفاوض الجدي في إطار عملية سالم 
حقيقية وفًقا للمرجعيات الدولية، محذًرا 
من خطورة قبول الطرح اإلسرائيلي 
المعيشية  بتحسين األوضاع  باالكتفاء 
للفلسطينيين كجزء من إدارة الصراع 
وليس حله، وأن هذا الطرح مصيره إلى 
الفشل ولن يقبل به العرب أو الفلسطينيون.
وفيما يتعلق بالسودان، أكد أبو الغيط، 
في  الجامعة  جهود  استمرار  مجدًدا 
التواصل الفعال مع األطراف، منوًها 
بزيارة األمين العام المساعد حسام زكي 
للخرطوم مؤخًرا للسعي للوصول إلى 
الحوار،  عبر  الراهن  للوضع  حلول 
وإعالء قيمة المصلحة العليا للسودان، 
وأهمية التكاتف لعبور الوضع الراهن 
سريًعا، مشيًرا إلى أن الجامعة مستمرة في 
التواصل والتنسيق مع بعثة األمم المتحدة 

في السودان.

  أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة 
حيال  األوروبية  المخاوف  يتفهم  الذي  لبنان  أن 
االتحاد  دول  من  عدد  إلى  الشرعية  غير  الهجرة 
االتحاد  يتفهم  أن  في  أمله  عن  معبرا  األوروبي، 
وأنه  السيما  الصعيد  هذا  على  اللبنانية  المخاوف 
يستضيف على أراضيه أكثر من مليون و500 ألف 
نازح سوري ونحو 500 الف الجئ فلسطيني، مشيرا 
إلى أن هذه االستضافة تركت تداعيات كثيرة على 
االقتصاد اللبناني وزادت من تفاقم األزمات المالية 

واالجتماعية والتربوية والصحية التي يواجهها.
جاء ذلك خالل استقباله اليوم نائب رئيسة المفوضية 
بعبدا،  األوروبية مارجاريتس سكيناس في قصر 
حيث شكر عون سكيناس على الدعم الذي يقدمه 
االتحاد االوروبي للبنان، مشيداً بالشراكة القائمة بين 
الجانبين اللبناني واألوروبي، واعداً بدعم الجهود 
التي يبذلها االتحاد وغيره من الدول للحد من ظاهرة 
في  االوروبي  االتحاد  دول  إلى  المهاجرين  تسلل 

إطار سعيه الى مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال عون للمسؤولة األوروبية إن لبنان يتخذ اجراءات 
لمنع اي هجرة غير شرعية من أراضيه في اتجاه 
أوروبا، مشددا على أن القوى العسكرية واألمنية 
تراقب البحر دائماً لمنع عمليات تهريب األشخاص 
في اتجاه الدول المجاورة، لكن في المقابل لم يلق 
لبنان تجاوباً مع الدعوات التي وجهها مراراً وتكراراً 
لمساعدته على تسهيل عودة النازحين السوريين إلى 

أراضيهم السيما في المناطق اآلمنة التي ارتفعت 
نسبتها كثيراً بعدما انحصرت المواجهات المسلحة 

في منطقة إدلب السورية، على حد وصفه.
وأضاف أن لبنان لم يعد في مقدوره تحمل المزيد من 
األعباء التي ساهمت في تردي األوضاع االقتصادية 
والمالية فيه، الفتا إلى استمرار ما وصفه بالتجاهل 
من قبل المجتمع الدولي للدعوات اللبنانية لتسهيل 

عودة النازحين السوريين إلى وطنهم.
من جهته، أكد سكيناس امتنان االتحاد األوروبي على 

التعاون القائم بينه وبين لبنان، والدعم الذي تقدمه 
الدولة اللبنانية لرعاية شؤون النازحين السوريين، 
الفتاً إلى أن هذا الموقف له تقدير كبير لدى االتحاد 

األوروبي.
وطلب سكيناس من الرئيس ميشال عون مساعدة 
الدولة اللبنانية على الحد من تسلل المهاجرين إلى دول 
االتحاد األوروبي، الفتاً إلى وجود شبكات تهريب 
منظمة تتولى نقل هؤالء األشخاص إلى الحدود مع 
بولندا ويتسللون عبر الغابات إلى األراضي البولندية.

  أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنتائج المثمرة 
التي أسفرت عنها الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر 
وفرنسا، فضاًل عن الزيارة األخيرة لرئيس مجلس 
الوزراء إلى فرنسـا في أكتوبر 2021، واجتماعه 
خالل الزيارة بكبار المسئولين الفرنسيين، وكذا رؤساء 
ومسئولي كبرى الشركات الفرنسية من مختلف القطاعات 

لمناقشة مشروعات هذه الشركات في مصر.
وأكد الرئيس السيسي عزم الحكومة المصرية على 
لزيادة  الفرنسية  للشركات  المواتية  الظروف  تهيئة 
استثماراتها في مصـر وتذليل أية عقبات قد تواجهها.

وأشاد باتفاقيات التعاون الثنائي التي تم التوقيع عليها 
بين الجانبين خالل هذه الزيارة.

جاء ذلك خالل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم 
الجمعة، في قصر اإلليزيه بباريس الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون.

الل�بي  الانتخابي  المسار  لدعم  باريس  في  دول�ا  مؤتمرا 
والانتخابات يعرقل  من  كل  ضد  بعقوبات  التلويح  و 

حكمـة العـدد

خالص تعازينا القلبية

اعداد: أنطوانيت جرجوس

تعيش األغنام طوال حياتها خائفة من 
الذئب ثم يأكلها الراعي

فكن على حذر ممن تمنحه الثقة
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لماذا يجب أن أتلقى اللقاح؟

ألنه يحمي من كوفيد-19 ويساعدك على تجنب اإلصابة بالمرض

حتى لو تعافى العديد من األشخاص دون عالج، فقد يموت البعض من كوفيد-19 أو يعانون 
من مشاكل في القلب أو الرئة مثل االلتهاب الرئوي. يمكن أن يتأثر الجهاز العصبي أيًضا

دعونا نواصل حماية أنفسنا!
خالل األشهر المقبلة، سيبقى كوفيد-19 طالما أن الغالبية العظمى من السكان لم يتم تطعيمها بعد.

نريد جميًعا معرفة المزيد 
عن لقاح كوفيد-19
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  قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم 
الرئاسة الروسية )الكرملين( الخميس إن 
نشاط السفن الحربية لحلف شمال األطلسي 
قلق  البحر األسود مصدر  “الناتو” في 
للرئيس الروسي فالديمير بوتين، وسبب 

لزيادة االحتياطات.

تصريحات  في  بيسكوف،  وأضاف 
للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما يشعر 
الحربية  السفن  بشأن مشاركة  بوتين  به 
األمريكية في مناورة متعددة الجنسيات في 
منطقة البحر األسود، أجرتها قيادة القوات 
األمريكية في أوروبا، وفقًا لما ذكرته وكالة 

تاس الروسية، اليوم، أن “هناك اتصاالت 
منتظمة بين الجيش في البلدين تهدف إلى 
منع الصراعات، لكن بيسكوف قال إن هذا 
النشاط بالقرب من الحدود الروسية يستدعي 
“احتياطات مشددة”، كما قال رئيس الدولة 

ووزير الدفاع في وقت سابق.

وكانت وزارة الدفاع، قد أعلنت في وقت 
األمريكية  للبحرية  تابعة  أن سفنًا  سابق، 
متعددة  التدريبات  في  للمشاركة  وصلت 
الجنسيات في منطقة البحر األسود، والتي 

تجريها القيادة األمريكية في أوروبا.
المدمرة “يو إس  فإن  الوزارة،  وبحسب 

إس بورتر” تحمل صواريخ موجهة، 
و”يو إس إن إس جون لينثال”، و”يو إس 
المنطقة، مضيفة  إس ماونت ويتني” في 
بأنشطة غير  تقوم  األمريكية  القوات  أن 
مقررة وأنشأت مجموعة متعددة الجنسيات 
من القوات المسلحة على مقربة شديدة من 

الحدود الروسية.
الوزارة أن اإلجراءات كانت  وأوضحت 
المنطقة  مزعزًعا لالستقرار في  عامالً 
العسكرية لألراضي  التنمية  إلى  وتهدف 
األوكرانية وأن القوات المسلحة الروسية 

تراقب الوضع.

التركي  الرئيس  اتهم    
ن،  ردوغا أ طيب  رجب 
الوزراء  رئيس  الخميس، 
“أكاذيب”،  بقول  اليوناني 
نقرة  أ ثينا  أ تهمت  ا بعدما 
بـ”استغالل” قضية الهجرة.

وتثير قضية الهجرة خالفات 
وأثينا،  أنقرة  بين  مستمرة 
العضوان  البلدان  ويتبادل 
األطلسي  شمال  حلف  في 
اتفاق  احترام  بعدم  االتهام 
المهاجرين  تدفق  من  للحد 

إلى أوروبا عبر تركيا.
وقال رئيس الوزراء اليوناني، 
ميتسوتاكيس،  كيرياكوس 
الثالثاء، إن اليونان اعترضت 

اتهاما  نافيا  تركيا،  من  آتية  قوارب 
أنقرة بصّد القوارب.

وأضاف ميتسوتاكيس: “لذا بدال من 
إلقاء اللوم على اليونان، يجب القاء 
اللوم على من يستغلون الهجرة بشكل 

منهجي”.
ورد أردوغان، خالل مؤتمر صحفي 
الوزراء  تلفزيوني مع ضيفه رئيس 
المجري فيكتور أوربان، باتهام رئيس 
“أكاذيب”  بقول  اليوناني  الوزراء 

و”التصرف بطريقة غير شريفة”.
للصحفيين:  التركي  الرئيس  وقال 
“اليونان تحكم على الالجئين بالموت 
إيجه”،  وبحر  المتوسط  البحر  في 
الوثائق”  أنقرة “كل  لدى  أن  مؤكدا 

التي تثبت ذلك.
كيف  علم  أ “ال  أردوغان  بع  وتا
ستتعامل اليونان مع األمر إذا فتحت 
المهاجرين  أمام  األبواب”  تركيا 
الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، 
كما فعلت لفترة وجيزة أثناء تصعيد 

الخالف مطلع العام الماضي.
وأبرمت تركيا اتفاقا عام 2016 تحصل 
بموجبه على دعم بستة مليارات يورو 
تدفق  لوقف  األوروبي  االتحاد  من 
من  أكثر  وصول  بعد  المهاجرين 
مليون منهم إلى أوروبا عام 2015.

ماليين   3,6 نحو  تركيا  وتستضيف 
الجئ فروا من الحرب في سوريا، 
وغالبا ما يستخدمها المهاجرون من 
دول بينها أفغانستان كبلد عبور إلى 

أوروبا.

لسويدي  ا ن  لبرلما ا رئيس  كلف    
أندرياس نورلين، وزيرة المالية ماجدالينا 
الحكومة  بتشكيل  الخميس،  أندرسون، 

الجديدة في البالد.
واقتربت “نورلين” من لقب أول امرأة 

تتولى المنصب في السويد.
وقال نورلين، في مؤتمر صحفي الخميس، 
االشتراكي  للحزب  تعليمات  أصدر  إنه 
التي  الظروف  باستكشاف  الديمقراطي 
تسمح بتشكيل حكومة يمكنها أن تحظى 

بدعم كاف في البرلمان.
وفي وقت سابق، التقى نورلين رؤساء 
األحزاب الممثلة في البرلمان حيث ناقش 

معهم جميع الخيارات المطروحة.
توافيه  أن  أندرسون  نورلين من  وطلب 
بنتائج محادثاتها االستكشافية بحلول صباح 
تقدير.  أقرب  المقبل، على  الثالثاء  يوم 
وحال اقتراح اسم أندرسون رئيسة لحكومة 
جديدة، من الممكن إجراء تصويت على 

ترشيحها يوم 18 نوفمبر/تشرين ثان.
واليته،  المنتهية  الوزراء  رئيس  وكان 
سيتفان لوفين، أعلن استقالته أمس األربعاء 

بعد سبع سنوات في المنصب، وهي خطوة 
كانت متوقعة، بعدما أعلن في أغسطس/

آب الماضي أنه سيتنحى أوال عن رئاسة 
الحزب االشتراكي الديمقراطي، والحقا 
عن رئاسة الحكومة. وتم انتخاب أندرسون 

رئيسة للحزب األسبوع الماضي.
وتهدف خطة لوفين إلى أن تستقر خليفته 
التي اختارها في المنصب البارز في مجال 
السياسة السويدية قبل االنتخابات المقررة 
في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2022.

أنجيال ميركل، مساء  المستشارة األلمانية    أجرت 
الروسي  الرئيس  مع  هاتفية  محادثة  ثاني  الخميس، 

فالديمير بوتين خالل ٢٤ ساعة.
وقالت المستشارية األلمانية في بيان “خالل المحادثة 
الهاتفية، تبادلت المستشارة والرئيس الروسي وجهات 
النظر حول الوضع الحالي على الحدود البيالروسية 

البولندية”.
وأكدت المستشارة خالل المحادثة أن هذا الوضع نجم عن 
تصرفات النظام البيالروسي، الذي يستخدم األشخاص 

العزل في هجوم ضد االتحاد األوروبي.
كما تناولت المستشارة خالل حديثها مع بوتين، الوضع 
األمني   في المنطقة وأزمة شرق أوكرانيا، وفق البيان.
ووفق بيان للمستشارية، أكدت ميركل أن “استغالل 
النظام  قبل  من  األوروبي  االتحاد  المهاجرين ضد 
على  مقبول  وغير  إنساني  غير  كان  سي  و البيالر

اإلطالق”.
وطالبت المستشارة األلمانية، الرئيس الروسي بالتأثير 

على النظام في مينسك، بحسب البيان ذاته.
وخالل األسابيع الماضية، تدفق اآلالف من الالجئين من 
بيالروسيا إلى بولندا المجاورة، ومنها إلى األراضي 
األلمانية، بأعداد كبيرة لم تحدث منذ أزمة الالجئين 

الكبيرة عام ٢٠١٥.
وتتهم حكومتا ألمانيا وبولندا رئيس بيالروسيا، ألكسندر 
إلى  األزمات  مناطق  الالجئين من  بنقل  لوكاشينكو، 
الخارجية لالتحاد األوروبي بطريقة منظمة،  الحدود 

أي من أراضيه إلى بولندا ثم إلى ألمانيا.
أعلن في  المقرب،  الكرملين  لوكاشينكو حليف  وكان 
المهاجرين من  يمنع  لن  أنه  الماضي  نهاية مايو/أيار 
مواصلة السفر إلى االتحاد األوروبي – كرد فعل على 

العقوبات الغربية المشددة ضد بالده.

لجماعة  العام  األمين  رفض    
اللبنانية حسن نصر هللا  حزب هللا 
يوم الخميس الدعوات إلى استقالة 
وزير اإلعالم جورج قرداحي الذي 
أشعلت تصريحاته خالفا دبلوماسيا 
مع السعودية النتقاده تدخلها العسكري 

في اليمن.
وقال نصر هللا زعيم حزب هللا المدعوم 
من إيران إن السعودية تواجه هزيمة 
مدوية في اليمن مشيرا الى ان سقوط 
مأرب في أيدي جماعة الحوثي المتحالفة 
مع إيران “سيكون له تداعيات كبيرة 

جدا في اليمن والمنطقة”
من جهة  لبنان  بين  أزمة  ونشبت 
والسعودية وحلفائها الخليجيين من 
جهة أخرى منذ بث مقابلة مع وزير 
اإلعالم اللبناني جورج قرداحي قال 
فيها إن الحوثيين يدافعون عن انفسهم 
وإن اليمن يتعرض لعدوان خارجي.

وطردت السعودية مبعوث لبنان وحظرت جميع الواردات 
اللبنانية إلى المملكة واستدعت سفيرها الشهر الماضي. 
واتخذت البحرين والكويت خطوات مماثلة بينما سحبت 

اإلمارات جميع موظفيها الدبلوماسيين.
المقابلة ُصورت قبل توليه منصبه  وقال قرداحي إن 

بأسبوعين ورفض االعتذار أو االستقالة.
وقال نصر هللا ان تصريحات قرداحي كانت “هادئة 
وموضوعية” ورد الفعل السعودي كان مبالغا فيه للغاية.
منذ سنوات  ولبنان  السعودية  بين  العالقات  وتوترت 

بسبب الدور المتنامي لحزب هللا، وتقول الرياض إن 
هيمنة  مظاهر  من  مظهرا  تعد  قرداحي  تصريحات 

الجماعة الشيعية على البالد.
لبنان  تغرق  أن  تستطيع  “السعودية  نصر هللا  وقال 
بالبنزين والمازوت والفيول )الوقود( والمال ومشاريع 
الخير من مملكة الخير ولكنها لم تفعل ذلك لماذا ؟ ألنها 

بحاجة إلى ثمن. والثمن هو حرب أهلية”
وأضاف “السعودية تبحث عن حجة لتفتعل أزمة في 
لبنان وهذه االزمة التي افتعلتها هي جزء من المعركة 

مع المقاومة”.

واإلمارات  المتحدة  والواليات  إسرائيل  بدأت    
والبحرين، تدريبات على عمليات أمنية بحرية مشتركة 
في البحر األحمر يوم 10 نوفمبر، بحسب ما أعلنت 

القيادة البحرية األمريكية الخميس.
وقالت القيادة البحرية األمريكية NAVCENT في بيان 
التي من المفترض أن تستمر لخمسة  إن “التدريبات 
 USS Portland أيام على متن سفينة النقل البرمائية
LPD 27((، ستركز على زيارة سفن أخرى والتفتيش 
والمصادرة. كما سيعزز التدريب قابلية التشغيل البيني 

بين فرق الحظر البحري للقوات المشاركة”.
قال األدميرال براد كوبر، قائد NAVCENT، وقائد 

األسطول الخامس األمريكي والقوات البحرية المشتركة: 
“من المثير رؤية القوات األمريكية تتدرب مع شركاء 
الجماعية”،  البحرية  األمنية  قدراتنا  لتعزيز  إقليميين 
يساعد على حماية  البحري  “التعاون  أن  إلى  مشيرا 
أمران  وهما  للتجارة،  الحر  والتدفق  المالحة  حرية 

ضروريان لألمن واالستقرار اإلقليميين”.
وهذه هي أول مناورة بحرية يتم اإلعالن عنها علنا 
بين الواليات المتحدة وإسرائيل والدولتين الخليجتين 
اللتين قامتا بتطبيع العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل 
اتفاقيات  باسم  يُعرف  اتفاق  بموجب  الماضي  العام 

إبراهيم.

السعودية  العربية  المملكة  دعت     
في  الخميس، جميع األطراف  مساء 
ووقف  النار  إطالق  لوقف  إثيوبيا 

العسكرية والعدائية. العمليات 
السعودية  الخارجية  وقالت وزارة 
في بيان، إن المملكة تتابع ببالغ القلق 
واالهتمام تطورات األحداث واستمرار 
القتال في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية 

الديمقراطية.
البيان، جميع  السعودية في  ودعت 
األطراف إلى وقف إطالق النار وكافة 
العسكرية والعدائية وعدم  األعمال 

تصعيدها وتوفير الحماية للمدنيين.
الحوار  إلى  بالعودة  المملكة  وطالبت 
والسماح  السلمية،  الحلول  وإيجاد 
للمنظمات اإلغاثية واإلنسانية بالدخول 
إلى مناطق الصراع لتقديم المساعدات 

للمدنيين. اإلغاثية واإلنسانية 
شهد إقليم تجراي، في نوفمبر/تشرين 
الثاني ٢٠٢٠، مواجهات عسكرية 
استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة 
المصنفة »إرهابية«،  تجراي  تحرير 
بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب 

دخول قوات الجيش اإلثيوبي.
غير أن الحكومة اإلثيوبية أعلنت، نهاية 

يونيو/حزيران الماضي، قرارا مفاجئا 
بوقف إطالق النار ضد الجبهة وسحب 
قوات الجيش كامال من تجراي، لتعود 

الجبهة مجددا لإلقليم وتسيطر عليه.
ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تجراي 
أمهرة  إقليمي  اعتداءات على  تنفذ 
وعفار بعد أن دخلت عدة مناطق ومدن 
أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين 
ونزوح أكثر من نصف مليون شخص 

باإلقليمين.
أعلنت  التطورات،  وعلى خلفية هذه 
الحكومة اإلثيوبية إلغاء وقف إطالق 
الـ١٠ من  الجانب في  أحادي  النار 
الماضي وإعالن حالة  أغسطس/آب 

االستنفار في كامل البالد.
وبدأ الجيش اإلثيوبي الفيدرالي والقوات 
الخاصة إلقليمي أمهرة وعفار عمليات 
تحرير  عسكرية مشتركة ضد جبهة 
تجراي، إلجبارها على االنسحاب من 
المناطق التي سيطرت عليها باإلقليمين.

وال تزال المواجهات العسكرية جارية 
على عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار 
بين الجيش اإلثيوبي والقوات الخاصة 
أمهرة وعفار، ضد جبهة  إلقليمي 

تحرير تجراي.
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ولكن ماذا لو خسر الديك؟
إلى  كان يذهب كل يوم جمعة     
الميناء، ينتظر وصول مركب البريد، 
يتم إخطاره بوصول  على أمل أن 
معاش تقاعده. ظل هكذا طوال خمسة 
عشر عاما. كان من قدماء المحاربين 
في حرب األلف يوم. ينتظر المعاش 
الذي كان يستحقه من خدمته في 
الحرب األهلية، لكن هذا المعاش لم 
يأت طوال الخمسة عشر عاما التي 
لم يفقد خاللها األمل، وإن كان فقد 
كل مدخراته وأصبح، هو وزوجته، 
يعيشان على الكفاف في منزل متواضع 
على الساحل الكولومبي. وطوال ست 
وخمسين سنة منذ أن انتهت الحرب 
الكولونيل  يفعل  لم  األهلية األخيرة 

شيئا سوى االنتظار. 
الكاتب  كانت هذه هي عقدة رواية 
الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز 
»ليس لدى الكولونيل من يكاتبه«. كان 
الشيء الوحيد الذي يمكن للكولونيل 
المصارعة  بيعه هو ديك  وزوجته 
الذي ورثاه من ابنهما اغوستين. لكن 
الكولونيل كان يرفض بيع الديك على 
أمل أن يفوز في معارك يناير ليكسب 
من المراهنات، رغم إلحاح زوجته 
عليه ببيعه لتوفير الطعام لهما والعالج 
لها. كان يقول لها: »بعد وقت قصير 
سيصلنا الراتب التقاعدي«. وكانت 
الكالم منذ  تجيبه: »إنك تقول هذا 
خمس عشرة سنة«. كان يرد: »لهذا 
الراتب أكثر«.  يتأخر  ال يمكن أن 
تصمت، ولكن عندما تعود للحديث 
يبدو للكولونيل وكأن الزمن لم يمر. 
»إني أشعر أن هذه النقود لن تصل 
مطلقا« قالت المرأة. »ستصل« قال 
قالت  لم تصل؟«  الكولونيل. »وإذا 

المرأة. لم يجد صوتا ليرد عليها.
ذات نقاش قالت له: »لقد أمضيت حياة 
بكاملها وأنا آكل التراب ألجد نفسي اآلن 
أقل اعتبارا من مجرد ديك«. »ليس 
األمر هكذا« قال الكولونيل. »الجميع 
سيكسبون من الديك إال نحن. فنحن 
الوحيدون الذين ال نملك سنتا واحدا 
لنراهن به« قالت الزوجة. »لصاحب 
الديك حق يناله، هو عشرون بالمئة« 
رد الكولونيل. »وكان لك حق أيضا 
بالحصول على منصب الئق عندما 
كانوا يمزقون جلدك في االنتخابات. 
ولك الحق أيضا بالحصول على 
قديم بعد  التقاعدي كمحارب  راتبك 
أن حشرت أنفك في الحرب األهلية. 
ولكن ها هم اآلن يعيشون جميعا حياتهم 
المأمونة بينما أنت وحيد تماما، تموت 

جوعا«ردت المرأة.
فكر الكولونيل في بيع أشياء كثيرة 

لم  إذا  الديك. »ماذا  بينها  ليس من 
نتمكن من بيع شيء؟« قالت المرأة. 
»عندها يكون يوم العشرين من يناير 
قد أتى. ويومها سيدفعون لنا عشرين 
المراهنات« أجابها  بالمئة من قيمة 
الكولونيل. »هذا إذا كسب الديك. ولكن 
إذا ما خسر.. ألم يخطر ببالك أن الديك 
قد يخسر؟« قالت المرأة. »إنه ديك 
ال يمكن أن يخسر« قال الكولونيل. 
»ولكن افترض أنه خسر« قالت المرأة. 
»ما زال أمامنا خمسة وأربعون يوما 
التفكير بهذه األمور«. سيطر  لنبدأ 
المرأة فسألته: »حتى  اليأس على 
ذلك الحين، ماذا سنأكل؟« ثم جذبت 
الكولونيل من عنق قميصه الداخلي 
وهزته بقوة. »قل لي، ماذا سنأكل؟«. 
لقد احتاج الكولونيل لخمس وتسعين 
سنة، الخمس وتسعين سنة التي عاشها 
دقيقة بدقيقة، ليصل إلى هذه اللحظة، 
بالنقاء، الوضوح، وبأنه ال  فأحس 
يقهر، في اللحظة التي رد عليها...، 

وكان رده ينم عن يأس وغضب.
فكرة االنتظار ليست طارئة على 
األدب، فهناك روايات وقصص 
قائمة على هذه  ومسرحيات كثيرة 
الفكرة. لعل أشهرها مسرحية الكاتب 
الحائز على جائزة نوبل  اإليرلندي 
صمويل بيكيت الشهيرة »في انتظار 
التي القت  المسرحية  تلك  غودو«. 
نجاحا منقطع النظير عندما عرضت 
1953 في باريس،  أول مرة عام 
محققة لبيكيت شهرة واسعة. وجرى 
التصويت على أنها أهم مسرحية في 
القرن العشرين باللغة اإلنجليزية في 
استطالع للرأي أجراه المسرح الوطني 
الملكي البريطاني عام 1990، رغم أن 
النسخة األولى التي عرضت منها كتبها 
بيكيت باللغة الفرنسية. تدور أحداث 
المسرحية حول فالديمير واستراغون، 
ينتظران عند شجرة مجردة  اللذين 
من األوراق شخصا، ال يصل أبدا، 
يدعى غودو. وأثناء انتظارهما لغودو 
ينخرطان في محاورات، ويقابالن 

ثالث شخصيات أخرى.
انتظار المخلّص، الذي هو في رواية 
ماركيز المعاش المستحق الذي ال يأتي، 
بيكيت »غودو«  وهو في مسرحية 
الذي ال يأتي أيضا، هذا االنتظار ليس 
طارئا في حياة البشر، بل لعله يكون 
هو الدافع لمواصلة الحياة، حيث يبدو 

بصيص األمل ظاهرا.
الديك؟ سوف  ولكن ماذا لو خسر 
يبقى السؤال معلقا حتى تصل رسالة 
الكولونيل، الذي ليس لديه من يكاتبه، 
أو يصل غودو، الذي ال يصل أبدا.

aliobaid2000@hotmail.com

أخبــار

أردوغان يتهم رئيس وزراء اليونان بـ »الكذب« 
حول قضية الهجرة

تكليف وزيرة مالية السويد بتشكيل حكومة جديدة

أزمة اللاجئين.. �ـاني مكالمة بين ميركل وبوتين 
في 24 ساعة

استفزازات نصر الله.. دعم لقرداحي و »تطاول« 
على السعودية

السعودية تدعو جميع الأطراف 
في إ�يوبيا لوقف الأعمال 

العسكرية

مارات والبحرين وأمريكا تنفذ تدريبا مشتركا 

إ

إسرائيل وال�
في البحر الأحمر حول مداهمة سفن

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

بوتين يعرب عن قلقه من تحركات السفن الحربية 
للناتو في البحر الأسود



  قال رئيس مجلس القضاء األعلى في العراق، 
فائق زيدان، الخميس، إن المزاعم بشأن تزوير 
االنتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي »لم 

تثبت بدليل قانوني معتبر إلى اآلن«.
البرلمانية في العراق  نتائج االنتخابات  وتسببت 
بحالة من الفوضى، مع رفض التيارات الموالية 

إليران للنتائج، التي أشارت إلى تراجع عدد مقاعدها 
بشكل كبير.

واالثنين، أعلنت مفوضية االنتخابات االنتهاء من 
عمليات الفرز اليدوي للطعون، إال أن زيدان أكد 
في تصريحات لوكالة األنباء العراقية )واع(، عدم 

ثبوت أدلة على التزوير.
وقبل أيام خرجت مظاهرات من مؤيدي التيارات 
الرافضة لنتائج االنتخابات، واقتحم المتظاهرون 
المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، ووقعت 
مواجهات مع قوات األمن أدت إلى سقوط ضحايا.

وأشار زيدان إلى استمرار التحقيقات بشأن استهداف 
المحتجين في هذه االحتجاجات.

وفي وقت الحق، تعرض رئيس الحكومة العراقي، 
مصطفى الكاظمي، لمحاولة اغتيال، حيث استهدف 
منزله بقذائف أطلقتها طائرة مسيرة، مما أدى إلى 

تعرضه إلصابة طفيفة.
وأوضح رئيس المجلس األعلى للقضاء، أن التحقيق 
متواصل في محاولة اغتيال الكاظمي، لكنه ال يزال 

في مراحله األولى ولم يعرض على القضاء.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

الحل الوحيد لمشكلة لبنان!
 ما يحدث في لبنان وباألدق على الساحة السياسية أصبح 
هو  هل  لبنان  يحكم  الذي  من  وللتساؤل  للسخرية  مثيراً 
أم جورج قرداحي وحزب هللا ومن ورائهم  ميشيل عون 

)إيران( آم السعودية ومعها الخليج ؟
يدفع  وتخبط  أزمات  في  منذ سنوات طويلة  يعيش  لبنان 
من  أستقالله  أعلن  الذي  لبنان  أن  فتشعر  الثمن  شعبه 
اليوم  يحتله   1943 نوفمبر   22 في  الفرنسي  اإلحتالل 
القرار  على صاحب  وتؤثر  وخارجية  داخلية  أطراف 
الذين  أبنائه  اليوم محتل من بعض  لبنان أصبح   .. الفعلي 
ال يرعوا هللا أواًل وال مصلحة لبنان ثانياً فبات يتخبط يميناً 
ويساراً طبقاً لتوجهات الجميع وأصبح ال ربان للسفينة قادر 

أن يقودها وال أحد يدري إلى أين تتجه السفينة ؟
والغرب ال حيلة له ألن بعض أبناء لبنان أنفسهم ال يريدون 
يكفيهم ويكفي  ما  الثروات  يمتلكون من  فهم  للبنان  الخير 
دولة بحالها ولديهم الميلشيات والسالح التي في أعتقادهم 

تحمى مناصبهم عند تهديدها!
والكل يتهم الكل والشعب يجوع ويعاني من مشاكل حياتية 
صعبة وال أحد يهتم المهم هو المال والمناصب والمصلحة 

الذاتية .
والحل من وجهة نظري المتواضعة أن تتخلص لبنان أواًل 
الجيش  دولة ويقوم  داخل  دولة  يمثل  الذي  من حزب هللا 
الساحة  على  الموجودين  كل  من  فيه  يتخلص  بإنقالب 
يعلن  ثم  السياسية وبعضا منهم يحكمون من سنين طويلة 
فيها  مسموح  غير  نزيهة  حرة  إنتخابات  إقامة  الجيش 
ينتمي  أو أي رمز  القديمة  الرموز  للترشح ألي رمز من 

ألي حزب أو أي جهة .
إال  يكون  لن  بأن والئه  الجديد  المنتخب  الرئيس  يعلن  ثم 
للبنان وليس إليران أو السعودية أو الغرب فقط للبنان وأنه 
وأنه  فقط  لبنان  سيتقي هللا وسيعمل ألجل مصلحة شعب 
لؤلؤة  كان  إلى مجده عندما  لبنان  يعيد  أن  سيعمل جاهدا 

الشرق األوسط في أيام  الزمن الجميل .
وعلى الرئيس الجديد أن يعمل على تقوية الجيش للتصدي 
داخلية  بناء شرطة  يعمل على  ألي مطامع خارجية وأن 
قوية تكون لها اليد العليا في فرض األمن واألمان بعد أن 
المليشيات الموجودة! .. هكذا  ينزع كل سالح ويفكك كل 
يجب أن يكون لبنان وأرجو أن ال يتهمني البعض بتعاطي 

الحشيش!
youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 
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الاغتيال..  التزوير ومحاولة 
مجلس القضاء العراقي يكشف الحقيقة

أخبــار

في سوريا  الكهرباء  وقعت وزارة     
مع تجمع شركات إماراتية، اتفاق تعاون 
إلنشاء محطة توليد كهروضوئية بقدرة 
300 ميغاوات في ريف دمشق، حسبما 

أعلنت وكالة األنباء السورية )سانا(.
محطة  ء  نشا إ على  ق  تفا ال ا ينص  و
300 ميغاوات  باستطاعة  كهروضوئية 
تأمين  باليد”، مع  المفتاح  أساس  “على 
 100 بنسبة  للمشروع  الالزم  التمويل 
بالمئة عن طريق تسهيالت دفع “أقساط 
ربع سنوية لمدة 10 سنوات، يتم دفعها 
المشروع  أقسام  بعد وضع كل قسم من 

بالخدمة” بمدة تنفيذ سنتين.
سامر  السوري  االقتصاد  وزير  وكان 
الخليل أعلن في شهر أكتوبر الماضي، 
الطرف  مع  المشروع  الحكومة  إقرار 

اإلماراتي، مشيرا إلى أن االتفاق يشكل “باكورة” عن رغبة الشركات 
لالستثمار في سوريا.

ويأتي االتفاق بعد يومين من زيارة وزير الخارجية اإلماراتي الشيخ 

عبد هللا بن زايد آل نهيان إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار 
األسد، في خطوة مهمة على طريق عودة سوريا إلى المحيط العربي.
ومنذ استئناف العالقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2018، جرى 
اتصاالن هاتفيان بين األسد والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 

   قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتي الخميس إنه يتعامل بإيجابية وانفتاح مع 
التحديات مهما كان حجمها، مؤكًدا أن الحوار 
قناعات وطنية وشخصية ال  يقف عند حدود 

يحيد عنها أبًدا أبرزها استقاللية القضاء وحماية 
لبنان  انتماء  والمؤسسات، وصون  الدستور 
العربي والحفاظ على عالقات األخوة مع األشقاء 
ِمهم المملكُة العربية السعودية. العرب، وفي مقدَّ

احتفال  خالل  كلمته  في  ميقاتي،  وأضاف 
طرابلس،  مدينة  في  المحامين  نقابة  مئوية 
يتخلى  أن  قاعدة  يقوم على  الدولة  مفهوَم  أن 
المجموعة طوًعا عن بعض ما هو  أو  الفرد 
تمثل  التي  العامة  المصلحة  أجل  من  له  حق 
بالضرورة وفي نهاية المطاف مصلحة للجميع 

من دون استثناء.
وأوضح أن المنطق المبني على المطالبة الدائمة 
بالحقوق الخاصة للفرد أو للجماعة، هو منطق 
وتعطيل  األجواء  توتير  إلى  يؤدي  ما  غالبا 
المؤسسات، وال يتماشى قطعا مع مفهوم الدولة.
ودعا إلى أن تكون المناسبة فرصة لالنتظام 
الكامل في نهج سياسي واضح المعالم والمبادئ 
يلتزم قواعد الديمقراطية الصحيحة وأسس بناء 
التي  الواحدة  السلطة  ذات  العصرية  الدولة 
ال ازدواجية فيها، على أن تجعل على رأس 
اهتماماتها حماية سيادة الوطن وضمان سالمة 
القواعد  واحترام  ومؤسساته،  أرضه وشعبه 
مصالح  وصون  الدستورية،  واالستحقاقات 
والمحافظة  والمغتربين،  المقيمين  المواطنين 
على انتماء لبنان العربي، وبناء أفضل العالقات 
مع األشقاء في المنطقة واألصدقاء في العالم.

   تشهد محافظة صفاقس وسط شرق تونس 
حالة من الشلل أمس الخميس بعد المواجهات التي 
اندلعت بين القوات األمنية وعدد من المحتجين .
الحياة بشكل شبه كامل في مدينة  وقد توقفت 
العام، و  بالمحافظة، غداة اإلضراب  عقارب 
المواجهات التي اندلعت على خلفية فتح مكب 
النفايات،فيما أكد الناطق الرسمي باسم محاكم 
صفاقس مراد تركي “أن النيابة العمومية فتحت 
تحقيقا ضد كل من سيكشف عنه البحث حول 
التحضير الرتكاب  بهدف  تكوين مجموعات 
اعتداء على األشخاص واألمالك وإضرام النار 

عمدا والسرقة”، وفق تعبيره.
يأتى ذلك، بعد أن قضى الحريق الذي اندلع مساء 
األربعاء بالمستودع البلدي في مدينة عقارب 
ما  المحجوزة، وفق  السيّارات  على عدد من 
أفاد مسؤول بلدي. وقال عضو المجلس البلدي 
الحفيان في تصريحات صحفية “إن  إبراهيم 
أن عمد  بعد  احترقت،  بالمستودع  12 سيّارة 
المحجوزة  سيارته  إلى سرقة  المهربين  أحد 

والفرار بها.”
يذكر أن عقارب تشهد منذ بداية األسبوع الجاري، 
موجة من االحتجاجات والغضب والمواجهات 
بين رافضين لقرار السلطات إعادة فتح مكب 

نفايات “القنا”، ما أسفر عن وفاة شاب وإيقاف 
عدد من المحتجين، فيما تمركزت وحدات الجيش 

بالمنطقة بعد انسحاب األمن.
وكان هذا المكب أغلق أواخر سبتمبر الفائت، 
إثر احتجاجات على رمي نفايات كيميائية في 
الموقع المخصص للنفايات المنزلية، لكن مدينة 
في  للنفايات  تكدسا  ذلك  بعد  صفاقس شهدت 
الشوارع، ما دفع السلطات االثنين إلى إعادة 

فتحه، مشعلة غضب المواطنين.

وزير  قيس سعيد  التونسي  الرئيس  دعا  فيما 
الداخلية توفيق شرف الدين ورئيسة الحكومة 
نجالء بودن في اجتماع معهما يوم االثنين إلى 
إيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في صفاقس 
واصفا إياه “بالكارثي”،كما اتهم أطرافا لم يكشف 

عنها بـ”محاولة تأجيج الوضع االجتماعي”.
يشار إلى أن صفاقس هي ثاني أكبر مدن تونس 
التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة وتتركز 

فيها عدة مناطق صناعية كبرى.

   ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” األمريكية 
أن حصيلة اإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا 
المستجد )كوفيد19-( حول العالم ارتفعت إلى 

251 مليونا و402 ألف و787 حالة.
إحصائية  أحدث  في  الجامعة،  وأوضحت 

نشرتها عبر موقعها اإللكتروني صباح اليوم 
الخميس، أن إجمالي الوفيات جراء اإلصابة 
ماليين   5 إلى  ارتفع  العالم  حول  بالفيروس 

و72 ألفا و46 وفاة.
أكبر  سجلت  المتحدة  الواليات  بأن  وأفادت 

العالم، والتي  عدد من حاالت اإلصابة حول 
بلغت أكثر من 46.7 مليون إصابة، في حين 
إصابة  مليون   34.3 الهند  تجاوزت حصيلة 
لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 

21.9 مليون حالة.

   أفاد التلفزيون السوداني، اليوم الجمعة، بأن 
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان 
دقلو، أدى اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس 

عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء.
السوداني  للجيش  العام  القائد  البرهان  وأصدر 

الخميس، مرسوماً بتشكيل المجلس الجديد.
ونص على تشكيل مجلس السيادة على النحو التالي، 
الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيسا، والفريق 

أول محمد حمدان دقلو نائبا للرئيس، والفريق أول 
ركن شمس الدين كباشي عضوا، والفريق ركن 
إبراهيم  العطا عضوا، والفريق مهندس  ياسر 
جابر عضوا، ومالك عقار عضوا، والطاهر 
أبوبكر حجر عضوا، والهادي إدريس عضوا، 
ورجاء نيكوال عضوا، ويوسف جاد كريم عضوا، 
وأبوالقاسم محمد عضوا، وعبدالباقي عبدالقادر 

عضوا، وسلمى عبدالجبار عضوا.

   هدد قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس 
الثوري اإليراني، أمير علي حاجي زاده، أمس 
أي  في حال شنت  إسرائيل  بـ”تدمير  الخميس، 

هجوم على إيران”.
وقال حاجي زاده: “ال حاجة للحديث عن قدراتنا، 
العدو يعرفها ولذلك يطالب التفاوض حول قدراتنا 
الصاروخية ويسعى للحد من قدرات مسيراتنا”، 
مضيفا: “حاولوا لسنوات منعنا من خالل الحظر 
العسكري و منعنا من شراء األسلحة ولم يحققوا 
أي نتيجة”، وذلك حسب “وكالة فارس” اإليرانية.
ونوه بأن “المسيرات اإليرانية شوكة في عيون 
األعداء”، مؤكدا أن “السلطات اإلسرائيلية تعلم 
أن بإمكانها بدء المواجهة لكنها لن تكون من ينهيها 

ألن النهاية ستكون بيدنا”.
تم  لو  تدمر إسرائيل  أن “إيران سوف  وأضاف 
إعطاؤها الذريعة الالزمة”، موضحا أن “الحكومة 
الوحيدة في العالم التي تتحدث عن فرص بقائها 
الخصوص  بهذا  لمناقشة مخاوفها  ندوات  وتعقد 

هي إسرائيل”.
بالحرس  الجوية والصاروخية  القوى  قائد  وختم 
الثوري بالقول إن “من يفكر بالتهديدات الوجودية 
بلدان  الحديث عن  يستطيع  بالزوال وال  محكوم 
أخرى وتهديدها، ألن هذه التهديدات لها مصارف 

داخلية في إسرائيل”.

وكانت “قناة i24news” اإلسرائيلية أكدت أنه، 
على مدار األسبوع الماضي، تدربت الجبهة الداخلية 
اإلسرائيلية على سيناريو هجوم صاروخي تشنه 

إيران و”حزب هللا”.
وأفادت القناة بأن تدريب الجبهة الداخلية الضخم 
الذي أجري مؤخرا في إسرائيل، بمشاركة سلطات 
يحاكي سيناريو هجوم  كان  الوطنية،  الطوارئ 
صاروخي مشترك من إيران و”حزب هللا” بعشرات 

اآلالف من الصواريخ.
اإلسرائيلي  الجيش  في  الجنرال  قال  من جهته، 
المكلف بالملف اإليراني، طال كالمان، في مقابلة 
مع “صحيفة األيام” البحرينية، إن “اتفاقات إبراهام 
فتحت الطريق لتحالف معتدل بين إسرائيل والبحرين 
واإلمارات واألردن ومصر ودول أخرى قد تنضم 
في المستقبل ضد المحور المتطرف في المنطقة 
بقيادة إيران التي لها وكالء في لبنان وسوريا واليمن 
والعراق”، معربا عن أمله في العمل على المدى 

القصير بشكل أوثق مع الخليج لمواجهة إيران.
الطويل  المدى  كما أعرب عن “أمل بالده على 
في  أخرى  ليشمل دوال  التحالف  هذا  توسيع  في 
الخليج، بما في ذلك سلطنة عمان وقطر والمملكة 
العربية السعودية، إلنشاء سلسلة من الدول ذات 
األهداف نفسها، والتي تسعى إلى السالم واالستقرار 

واالزدهار من أجل الشرق األوسط”.

احتراق 12 سيارة بمستودع شرق تونس و شلل في صفاقس

ونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ251 مليون والوفيات  إصابات كور
تتجاوز الـ 5 ملايين

نائب رئيس مجلس السيادة يؤدي 
القسم أمام البرهان ورئيس القضاء

الحرس الثوري الايراني يـهدد بتدمير 
إسرائيل.. “من يفكر بتهديدات وجودية 

محكوم بالزوال”

ميقاتي: قناعتنا الوطنية تتمثل في استقلال القضاء 
وصون انتماء لبنان العربي
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تعاون سوري إماراتي لانشاء محطة كهروضوئية في ريف دمشق



 القاهرة/ فرج جريس: ألقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، 
صباح أمس الخميس، كلمة جمهورية مصر العربية أمام الدورة 

)41( للمؤتمر العام لليونسكو.
السفير “سانتياغو  السيد  كاًل من  الوزير  هنأ  كلمته  بداية  في 
إرازابال موراو” بمناسبة انتخابه رئيًسا للدورة الحادية واألربعين 
للمؤتمر العام، والسيدة “أورديه آزوالي” المديرة العامة للمنظمة 
على إعادة انتخابها لفترة والية ثانية، متمنًيا لهما التوفيق في 

أداء مهامهما الجديدة.
وأشار د.خالد عبدالغفار إلى مشاركة مصر 
منظمة  تأسيس  في  أخرى،  دولة   19 مع 
اليونسكو العريقة منذ 75 عاًما، اقتناًعا منها 
بأهمية بناء حصون السالم في عقول البشر، 
وبضرورة تأمين فرص التعليم تأميًنا كاماًل 
متكافئا لجميع الناس، وإيماًنا منها بأن بلوغ 
السلم الدولي يمر عبر توطيد أُطر التعاون 
بين الدول في ميادين التعليم والعلوم والثقافة.
وأعرب وزير التعليم العالي، عن سعادته 
في المشاركة في الذكرى الخامسة والسبعين 
لتأسيس منظمة اليونسكو، مؤكًدا أنها تمثل 
فرصة مواتية للتفكير في سبل تعزيز دورها 
الفريد في المنظومة األممية، مشيًرا إلى ما 
يموج به عالم اليوم من تحديات في مجاالت 
التعليم، والعلوم، والثقافة، خاصًة في ظل 
تبعات جائحة كورونا، يضاعف من حاجة 
العالم لنشر قيم السالم والتسامح، والمحافظة 

على التراث الثقافي والطبيعي، وضمان جودة التعليم لماليين 
الذين شهدت  أولئك  العالم، وباألخص  أرجاء  البشر في شتى 

عملياتهم التعليمية ارتباًكا ال مثيل له في تاريخنا الحديث.
وأضاف عبدالغفار أن العالم بات بحاجة أكثر من أي وقت مضى 
التفاوت غير  الشعوب ومعالجة  بين  التضامن  ثقافة  إلى نشر 
المسبوق في مستويات التعليم، متطلًعا إلى اعتماد اإلستراتيجية 
المقبلة للمنظمة خالل الفترة من 2022 إلى 2029، على النحو 
الذي سبق مناقشته في الدورات السابقة للمجلس التنفيذي، والذي 
نها من مواجهة تلك التحديات  سوف يمنح المنظمة إطاًرا هاًما يُمّكِ
الدولية المتنامية، ومساعدة الدول األعضاء في بلوغ األهداف 

التنموية في أجندة 2030.
وأكد وزير التعليم العالي على االهتمام الكبير الذي توليه الدولة 
المصرية؛ لتفعيل األولوية العامة إلفريقيا في اليونسكو، حيث 
تولت مصر خالل الفترة الماضية برئاسة مجموعة العمل المعنية 
بقطاع الثقافة في المجموعة اإلفريقية، والتى صاغت خارطة 
طريق تعكس االهتمامات اإلفريقية في هذا القطاع الهام، تتمحور 
حول تطوير قدراتها في مجال استعادة ممتلكاتها الثقافية وتطبيق 
اتفاقية 1972 الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي، مع األخذ 
لكافة وفود  الشكر  التنموية، موجًها  احتياجاتها  بعين االعتبار 
الدول األعضاء بالمجلس التنفيذي على إقرارها لهذه األولويات 
اإلفريقية، وللسكرتارية على الجهد الذي بذلته في ترجمتها إلى 
الحالية  الدورة  في  اعتمادها  إلى  تنفيذية، متطلًعا  خطط عمل 

للمؤتمر العام بحيث يتسنى تطبيقها اعتباًرا من العام المقبل.
اإلفريقية  الدول  توليها  التي  إلى األهمية  أشار عبدالغفار  كما 
بعد  يحتفل  العالم سوف  وأن  آثارها، السيما  استرداد  لقضية 
المشروع في  اإلتجار غير  لمكافحة  العالمي  باليوم  أيام  ثالثة 
الممتلكات الثقافية، وهو اليوم الذي أعلن عنه في المؤتمر العام 

في دورته الماضية استناًدا إلى المقترح المصري، مشيًدا بجهود 
الرئيس الفرنسي في إعادة 26 قطعة أثرية إلى موطنها األصلي 

بدولة بنين الشقيقة.
ودعا الوزير جميع الدول إلى اتباع هذا النهج في إعادة القطع 
األثرية اإلفريقية إلى موطنها األصلي دون قيد أو شرط، من أجل 
تعزيز عالقات األخوة والتفاهم واحترام حضارة اآلخر وثقافته.
ولفت عبدالغفار إلى الدور المصري على مدار العقود الماضية 
اليونسكو، مشيًرا  بمنظمة  وثيقة  في تطوير عالقات وروابط 
إلى نماذج التعاون الناجحة، ومنها حملة إنقاذ معابد النوبة التي 

تُعد أكبر وأنجح حملة نفذتها المنظمة في تاريخها، وساهمت 
في تسليط الضوء على أهمية حماية التراث الثقافي والطبيعي، 
ومهدت الطريق العتماد اتفاقية 1972 التي سوف يتم االحتفال 
بها العام المقبل بمناسبة مرور 50 عاًما على اعتمادها، وكما 
تقوم مصر حالًيا بالتنسيق مع سكرتارية اليونسكو؛ لتنظيم فعالية 

عالمية لالحتفال بهذه الذكرى الهامة عام 2022.
كما أكد الوزير على استمرار االلتزام المصري بالمنظمة ومقاصدها، 
مشيًرا إلى ترشيح مصر لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة عن 
الفترة من 2021 إلى 2025، والذي يؤكد حرص الدولة المصرية 
على تحقيق التوافق، وطرح ودعم مبادرات للمنظمة في مجاالت 
عملها بما يفعل من دورها في شتى أرجاء العالم، والسيما الدول 
النامية، مشيًرا إلى تعميم تجربة مصر الرائدة في مجال إصالح 
منظومة التعليم، من خالل المكاتب الميدانية المختلفة للمنظمة، 
المطروحتين  للتوصيتين  الناجح  التطبيق  والعمل على ضمان 
على جدول أعمال دورتنا الحالية، والمتعلقتين بأخالقيات الذكاء 
االصطناعي والعلم المفتوح، والتى شاركت مصر في صياغتهما 
بفاعلية، وتعزيز حماية التراث الوثائقي في ضوء تمكن مجموعة 
العمل المعنية بإصالح برنامج ذاكرة العالم التي شاركت فيها 
مصر، من التوصل إلى تسوية تمكن من استئناف كافة أنشطة 
البرنامج، وذلك فضاًل عن استضافتنا لعدٍد من الفعاليات الدولية 
الهامة بالتعاون مع اليونسكو، أبرزها مؤتمر إطالق عقد المحيطات 

الدولى فى القارة اإلفريقية خالل شهر ديسمبر المقبل.
وفي ختام كلمته أعرب عبدالغفار عن تطلعه إلى دورة موفقة 
وناجحة للمؤتمر العام، تضيف للنجاحات التي حققتها اليونسكو 
خالل الــــ75 عاًما الماضية، وتمكننا من اتخاذ القرارات الصائبة 

التي تنعكس إيجابًيا على شعوب العالم.

الواليات  من  كل  أكدت  فرج جريس:  القاهرة/    
المتحدة ومصر التزامهما الراسخ بضمان األمن القومى 
فى  األوسط،  الشرق  بمنطقة  االستقرار  للبلدين وتحقيق 
ختام جلسات الحوار اإلستراتيجى بينهما، التى استضافتها 
العاصمة واشنطن، خالل يومى 8 و 9 نوفمبر الجارى، 
والتى ترأسها وزيرا الخارجية األمريكى أنتونى بلينكن 

والمصرى سامح شكري.
وأشار الجانبان إلى قرب حلول الذكرى المئوية للعالقات 
الدبلوماسية بين الواليات المتحدة ومصر فى عام 2022، 
حيث أعادا التأكيد على أهمية الشراكة اإلستراتيجية بين 
البلدين، وحددا مجاالت مستهدفة لتعميق التعاون الثنائى 
والتجارية  االقتصادية  الشئون  ذلك  فى  بما  واإلقليمي، 
والتعليم، وحقوق اإلنسان، وأيضا العدالة وإنفاذ القانون، 

والدفاع واألمن.
لتنمية  ا فى  لمتحدة  ا الواليات  بدور  مصر  وأشادت 
االقتصادية فى مصر، وقيام الواليات المتحدة بإمدادها 
لتعزيز  المشترك  التعاون  وكذلك  الدفاعية،  بالمعدات 
المتحدة عن  الواليات  أعربت  بينما  الدفاعية،  القدرات 
تقديرها لقيادة مصر فى التوسط إليجاد حلول للنزاعات 
اإلقليمية، السيما تعزيز السالم وإنهاء العنف فى غزة.  
الواليات  جددت  اإلثيوبي،  النهضة  بسد  يتعلق  وفيما 
المتحدة تأكيد دعم الرئيس جو بايدن لألمن المائى لمصر.

ودعت الواليات المتحدة ومصر إلى استئناف المفاوضات 
بشأن سد النهضة، وتحت رعاية االتحاد اإلفريقي.  وشّددت 
الواليات المتحدة ومصر على أهمية إجراء االنتخابات فى 
ليبيا فى 24 ديسمبر، ودعمتا خطة عمل اللجنة العسكرية 
الليبية المشتركة )5 + 5(، إلخراج كافة القوات األجنبية 

والمرتزقة. والمقاتلين 
فى  األوضاع  والمصرى  األمريكى  الجانبان  ناقش  كما 
السودان وتسوية النزاعات اإلقليمية واألزمات اإلنسانية 
فى سوريا ولبنان واليمن، واتفقا على مواصلة المشاورات 

رفيعة المستوى حول قضايا الشرق األوسط وإفريقيا.

بتوسيع  المشترك  التزامهما  على  التأكيد  البلدان  وأعاد 
وتعميق التعاون الثنائى االقتصادى والتجاري، والتعاون 
الوثيق حول موضوعات الُمناخ. كما تبادال األفكار بشأن 
زيادة االستثمار فى اقتصاد كال البلدين. كما أعلنا خططا 
لبعثة تجارية حول االقتصاد األخضر، وبرنامجا جديدا 
التجاري.  لإلصالح  الدولية  للتنمية  األمريكية  للوكالة 
ومصر،  المتحدة  الواليات  أعادت  نفسه،  السياق  وفى 
من  الدفاع  مجال  فى  الثنائى  بالتعاون  التزامهما  تأكيد 
أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بما فى ذلك 
مجاالت مكافحة اإلرهاب وضبط الحدود واألمن البحري، 
كما قامت مصر بإعادة تأكيد التزامها بالمشاركة النشطة 

فى القوات البحرية المشتركة. 
المصرية  اإلعالم  ممثلى وسائل  من  بعدد  لقائه  وخالل 
والعربية فى الواليات المتحدة، قال شكرى إن استئناف 
الحوار اإلستراتيجى بين مصر والواليات المتحدة، فى 
األمريكى  الرئيس  إدارة  تكمل  أن  قبل  الحالي،  الوقت 
اإلدارة  هذه  اهتمام  على  يؤكد  األول  عامها  بايدن  جو 
بتعزيز الروابط مع مصر انطالقا من عمق العالقات بين 
البلدين مشيرا إلى أن الجولة القادمة من الحوار ستكون 

فى 2023 فى القاهرة.
ورًدا على سؤال لـ »مراسلة األهرام« حول موقف اإلدارة 
األمريكية من ملف سد النهضة، أكد وزير الخارجية إدراك 
الواليات المتحدة ألهمية قضية سد النهضة وتعزيز األمن 
المائى بالنسبة لمصر واستعدادها لبذل جهود للتوصل التفاق، 
وفًقا لما دار خالل المشاورات فى الحوار اإلستراتيجي، 
الفًتا إلى أن هناك توافقا دوليا على استمرار المفاوضات 

بشأن سد النهضة.
وحول التدخالت اإليرانية فى عدد من دول المنطقة، قال 
شكري:»إننا تطرقنا إلى الحفاظ على األوضاع اإلقليمية فى 
مجملها وضرورة الحفاظ على األمن العربى دون تدخالت 
العربية  الدول  وإن  العربى  النطاق  أطراف خارج  من 
مجتمعة لديها القدرة والعزيمة على الدفاع عن مصالحها«.

الرسمية، أمس  الجريدة  المصرية، ملحق  الوقائع  نشرت    
نيفين جامع الخاص  التجارة والصناعة  الخميس قرار وزيرة 
بوقف استيراد المكونات األساسية للمركبات ذات الثالث عجالت 
“التوك توك” وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ويبدأ تنفيذ 

القرار من الخميس ١١ نوفمبر
الوزراء مصطفى  مجلس  رئيس  موافقة  القرار عن  وكشف 
مدبولي على توصيات اجتماع تنسيقي عقد نهاية أكتوبر الماضي 
لتقنين أوضاع التوك توك وإحالل مركبات الميني ڤان بدال منه.
ويأتى هذا القرار فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير 
منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سالمة 

المواطنين.
وفى هذا اإلطار، أوضحت جامع أن هذا القرار جاء بعد دراسة 
متأنية من كافة األجهزة المعنية ويستهدف إحالل التوك توك 
بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحالل 
المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة “الغاز الطبيعي” 
حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات “ميني ڤان” كبديل عن 

التوك توك.
يستهدف  القرار  أن  إلى  والصناعة  التجارة  وأشارت وزيرة 
أيضاً تقنين أوضاع مركبات “التوك توك” المنتشرة في كافة 
المحافظات من خالل منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها 
االشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة 
إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحالل مركبة “التوك توك ” 
الطبيعي،  بالغاز  تعمل  ڤان  بسيارة ميني 
على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حالياً 
للسيارات المالكى واألجرة والميكروباص.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت 
لجنة لوضع قواعد وآليات إلحالل المركبات 
ذات الثالث عجالت بسيارات نقل ركاب 
صغيرة “ميني ڤان”، حيث إنتهت اللجنة 
إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها 
والذى  الوزراء  دولة رئيس مجلس  إلى 
وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف 
المصرى  المواطن  حياة  بنمط  االرتقاء 

وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.
القرار  أنه سبق وأن صدر  بالذكر  جدير 
الوزارى رقم 417 لسنة 2014 والخاص 
الثالث  ذات  السيارات  إستيراد  بوقف 
عجالت “التوك توك” والدراجات النارية 

وشاسيهاتها بغرض االتجار.

 القاهرة/ فرج جريس: تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى 
اليوم الجمعة اتصااًل هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني 

بوريس جونسون.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير 
بسام راضي بأن رئيس الوزراء البريطاني أكد حرصه 
على إحاطة الرئيس السيسي بآخر تطورات المفاوضات 
الجارية في إطار مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد 
خروج  لكيفية  البريطاني  وبالتصور  بجالسجو،  حالياً 
مصر  بين  التنسيق  إطار  في  ناجحة،  بنتائج  المؤتمر 
التشاور  المناخ، فضاًل عن  في موضوعات  وبريطانيا 
المؤتمر  نتائج  للبناء على  المشترك  التحرك  حول سبل 
خالل األشهر القادمة، وذلك استعداداً للرئاسة المصرية 

للدورة القادمة للمؤتمر.
التقدير لحرص رئيس  وقد أعرب الرئيس السيسي عن 

الوزراء البريطاني على إطالعه على تطورات المفاوضات 
الجارية في جالسجو، بما يعكس اإلرادة السياسية وااللتزام 
فية  بالشفا يتسم  نحو  على  لمؤتمر  ا بقيادة  لبريطاني  ا
والتشارك مع كافة األطراف، مؤكداً دعم مصر الكامل 
للرئاسة البريطانية، ومواصلة العمل معها خالل الفترة 
المقبلة لتذليل كافة الموضوعات العالقة، تمهيداً للرئاسة 

المصرية القادمة لمؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ.
وقد تم التوافق بشأن أهمية تكثيف العمل المشترك للخروج 
بما  مفاوضات جالسجو،  من  ومتوازنة  توافقية  بنتائج 
يصب في مصلحة كافة األطراف في إطار التعامل مع 
على  الدولي  المجتمع  في وضع  ويساهم  المناخ،  ملف 
باريس،  اتفاق  أهداف  إلى  للوصول  الصحيح  المسار 
خاصًة ما يتعلق بتحقيق أهداف التكيف وتمويل المناخ، 

وذلك بالتوازي مع الحد من االنبعاثات.

 القاهرة/ فرج جريس: التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي 
اليوم الجمعة مع شارل ميشيل رئيس المجلس األوروبي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام 
راضي بأن الرئيس السيسي أكد مكانة االتحاد األوروبي 
الهامة في إطار السياسة الخارجية لمصر، والتي ترتكز 
على االحترام والتقدير المتبادل لخصوصيات كل طرف، 
التجاري  الشريك  األوروبي  الجانب  لكون  فقط  ليس 
األول لمصر، وإنما في ضوء الروابط المتشعبة التي 
تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما 

على ضفتي المتوسط.
العالقات  األوروبي  المجلس  ثمن رئيس  جانبه؛  من 
المتميزة التي تجمع االتحاد األوروبي بمصر، مؤكداً 
في هذا الصدد اهتمام الجانب األوروبي بتعزيز تلك 
الثقل  أوجهها، خاصًة في ظل  العالقات من مختلف 
السياسي الذي تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً، فضاًل عن 
كونها همزة الوصل بين العالمين العربي واألوروبي، 
وكذلك واحة لألمن واالستقرار في المنطقة التي تمر 
حالياً بمرحلة حرجة من االضطراب الشديد والتوتر 

السياسي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض 
مختلف جوانب العالقة بين مصر واالتحاد األوروبي، 
سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو االقتصادية والتنموية، 

حيث تم اإلعراب عن االرتياح إزاء مجمل التطورات 
التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتأكيد 
الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز 
لتدعيم عالقات  الخصوص  هذا  في  المتبادل  الحوار 
الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

كما تطرق االجتماع إلى ملف التنسيق بين مصر واالتحاد 
األوروبي حول العديد من القضايا اإلقليمية الهامة في 
الشرق األوسط،  السالم في  الدولية؛ كعملية  المحافل 
واألوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، حيث تم التوافق 
بشأن ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين فيما 
يتعلق بتلك الملفات، كما تالقت الرؤي ووجهات النظر 
حول أهمية استمرار العمل على التوصل إلى تسويات 
بالمنطقة  االستقرار  استعادة  يمكن  حتى  لها  سياسية 

وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها.
على  ميشيل حرص  أن  الرسمي  المتحدث  وأضاف 
اإلشادة بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير 
الشرعية، مؤكداً تقدير االتحاد األوروبي لهذه الجهود 
في التعامل مع ذلك الملف، األمر الذي انعكس على 
وقف حاالت الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 
2016، كما أكد رئيس المجلس األوروبي أن مصر تعد 
نموذجاً ناجحاً في المنطقة في هذا الصدد تحت قيادة 

حاسمة وحكيمة من الرئيس السيسي.
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»صالون سعيد« 
Esthétique Antoinette للسيدات و Salon Said Habouri يسعد إدارة
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أخبــار

ستراتيجى »واشنطن ــ القاهرة«

إ

فى ختام الحوار ال�
قليمية

إ

تقدير أمريكى لدور مصر فى حل النزاعات ال�

بدء تنفيذ قرار منع استيراد مكونات التوك توك

راء  الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس الوز
البريطاني تطورات مفاوضات مؤتمر جلاسجو للمناخ

جوانب  مختلف  وبي  الأور المجلس  رئيس  مع  يستعرض  السيسي  الرئيس 
وبي الأور وال�تحاد  مصر  بين  العلاقة 

الخاصة  المتحدة  المقال ستكون قمة األمم  مع طباعة هذا    
 UN COP26 climate summit أنهت أعمالها قد  بالبيئة 
والتي امتدت من الحادي و الثالثين من أكتوبر تشرين أول إلى 

الثاني عشر من نوفمبر تشرين ثاني من العام الحالي. 
إيطاليا باستضافة  بالشراكة مع  المتحدة ،  المملكة  وقد قامت 
هذه  الدورة السادسة والعشرين ل  )COP 26( حيث ضّمْت 

أطراف اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ. 
العمل نحو  لتسريع  القمة بجمع كل األطراف مًعا هو  و غاية 
أهداف اتفاق باريس واتفاقية األمم المتحدة  بشأن تغير المناخ.  
و على هذا فقد كان عدد المشاركين فيها  أكثر من 190 من 
قادة العالم ، إلى جانب عشرات اآلالف من المفاوضين وممثلي 
اثني عشر يوًما من  الحكومات والشركات والمواطنين في 

المحادثات.«
هو تخصيص يوم  القمة حقاً  فقد مّيز هذه  من منظوٍر نسوي 
الجندر أو النوع االجتماعي  في يوم الثالثاء 9 نوفمبر 2021.و 
ذلك أعترافاً بالمساواة بين الجنسين واالحتفاء بها كمبدأ أساسي 
النساء والفتيات من  المجتمعات اإلنسانية أواًل وتمكين  في 

صياغة سياسة المناخ و صنع القرار والعمل معاً. 
و على ما يحمله هذا اليوم من رمزية إال أنه كان مناسبة هامة 
للتأكيد على تأثير التغييرات المناخية المباشرة  و  التي ال ريب 
فيها على النساء والفتيات بشكل تمييزي ، ال سيما المرأة التي 
. في كلمات عدة  تواجه عدم مساواة على مستويات مختلفة 
النساء  المناخ ووقعه على  تأثير  الوفود أبرزوا أن  لرؤساء 

يتجلى في ثالثة نتائج على التوالي هي: 
- خسارة الحياة و خسارة الموطن. 

- خساراٍت مادية تدفع إلى صراع اقتصادي و مالي. 
الخط األول  النزاع حيث ضحايا  للعنف  و  - زيادة  مؤججة 

فيه ُهّن النساء. 
و لكنها  و بدرجة موازية أيًضا تتمتع أي المرأة بأدوار هامة 
على جميع ُصعد العمل المناخي ، من المجتمعات المحلية إلى 

المنتديات العالمية. 
 Climate justice coalition  العمل بناًء على تحالف   و 
النسوي  العمل  للمرأة بشأن  المتحدة  الذي عقدته هيئة األمم 
المتحدة   العمل اإلنسانية التفاقية األمم  المناخية وخطة  للعدالة 
الوزراء والمجتمع  بين  اللقاء   المناخ، جمع هذا   بشأن تغير 
المدني وقادة األعمال والناشطين، حيث تّم من خالله  اإلعالن 
تّم  عن االلتزامات الجديدة وتقديم الحلول في السياسات.  كما 
تقديم أمثلة  حديثة و ناجحة من دول متعددة عن كيفية تمكين 
المناخي ، وإرسال  العمل  الجنسين في  بين  المساواة  المرأة و 
رسالة مفادها أنه مع اإلقرار   بانتكاساٍت و تراجع ملحوظ لمبدأ 
المساواة عموماً حيث يُعدُّ السبب الرئيسي في ذلك عدم التحليل 
الموضوعي لحاجات المجتمع الفعلية في حالة األزمات  إال أن 
اللحظة المناسبة لتحقيق المساواة و للنوع االجتماعي قد حانت 
و هي اآلن حيث تزداد نسبة النساء و الفتيات في المجتمعات 
المهمشة وُهّن يفتقدن الصوت و القوة و المصادر. و ُهّن أول 
فالنساء  الحروب.  الكوارث و  الخلف في حال  ُيتركن في  من 
ُهّن من مقدمات التغيير و الصراع. ُهّن صانعات الحياة و ُهّن 
المنجبات و ُهّن أول الُمتأثرات بالتغييرات المناخية و ُهّن أيضاً 
البيئة. وُهّن من يحمين مجتمعاتهن  المدافعات عن  ُهّن  الحل. 
التلوث ولكنهن من تحمل عبء  النساء  لم تسبب  و محيطهن. 
فتيات في  المثال األقرب هنا »واحدة من كل ثالثة  النتائج و 

العالم  ليس لديهن مياه نظيفة .«
الجندر  القمة أن إهمال  مفهوم  الى  العديد ممن ذهب  يدرك 
سيؤدي إلى خساراٍت مضاعفة منها خسارة التنمية المستدامة 
إلى   بالنتيجة  أو  للتنمية. كما و يوم أيضاً  المعرفية  الخسارة  و 
أن المجتمعات القائمة على مساواة الجندر هي المجتمعات التي 

تتضاءل فيها مساحات العنف و الحروب.  
المناخي Patricia Fullerذكرت في  للتغيير  سفيرة كندا 
كلمتها  أمام القمة و في اليوم الُمخصص للجندر أن كندا و من 
خالل مضاعفة التزاماتها و دعمها المالي للمؤسسات الدولية قد 
المناخي  التغيير  بالمرأة و  يتعلق  فيما  وضعت معايير أساسية 
و برامج رسم و تطوير السياسة الجذرية حيث تعتمد بالدرجة 
 .Gender sensitive األولى على الخصوصية الجندرية أو

القرار هي أمر محوري ،  المرأة  في صنع  و أن حضور  
القرار   والمحوري كذلك هو نسبة مشاركتها في عملية صنع 
المؤسسات و في مجالس  المنظمات و  تبلغ على صعيد  كم 
المرأة في  انخراط  السفيرة فولر  على  . كما أكدت  الشركات 
السياسات  هو أمر واجب  المناخية  و تطبيق هذه  السياسات 
وبديهي و أن المرأة عامل مهم  في مقاومة  األزمة  المناخية 
التي تتطلب خبرات الجميع و مشاركتهم و إدراك المجتمعات 
للمرأة ودورها. كما و حضر في يوم الجندر وفد من الكونجرس 
التي   Nancy Pelosi   بيلوسي نانسي  األمريكي برئاسة 
أشارت إلى انه %80 من المشردين جراء الكوارث المناخية 
ُهّن من النساء . وإن المسألة المناخية هي مسألة عدالة ومساواة. 
في كلمتها ربطت ما بين العدالة الجندرية و التغيرات المناخية 
وقالت ان قيادة مستقبل االقتصاد هو تعاون بين القطاع الخاص 
العام ستضاعف  أنه بحلول نهاية  والعام والغير ربحي و 
المالية  المساهمة  المتحدة األمريكية من حصتها في  الواليات 
البناء بشكل أفضل ال يمكن  المناخية وإن إعادة  لحل األزمة 
 .Build back better with women .أن يتم بدون النساء

 ثم شاركت الحضور بسؤاٍل ُيطرح عليها كإمرأة و سياسية 
مخضرمة إن كان لها دوراً عالمياً يوماً ما  فماذا ستفعل؟ وأن 
ردها عليه دوماً أنه لو ُقّدَر لها ذلك و أن يكون لها دورا عالمياً 
النساء والفتيات  تعليم  به هو استثمار كامل في  فإن ما ستقوم 
وتمكينهن وهذا سيحدث الفرق الحقيقي للعالم أجمع فعندما تنجح 

المرأة ينجح العالم. 
تقدم  و  كورونا  الوباء  موجات  انحسارات  شهدنا  وهكذا 
المجتمعات و دولها و مؤسسات دولية  بااللتفات إلى مواضيع 
المناخية و كيفية معالجتها و استمرار  التغيرات  تتقدمها  هامة 
. كانت مساحة هامًة  الكوارث  انكساراتها ما يزيد من خطر 
تتقدم فيها الدول األكثر فقراً و اقل تطوراً كي تشرح مخاطر 
اقتصاداتها، مجتمعاتها، و مستقبل  المناخية على  التغيرات 
الحالة في  المتقدمة في هذه  الدول الصناعية  أبناءها وواجب 

المشاركة بالحلول و تقديم المقترحات المفيدة. 
و كانت أيضاً مؤشراً جيداً إلى أن المرأة ، المساواة باتت أساساً 
النظرية  نتفق أن هذا من حيث  قد  الدولية.  المعادالت  في كل 
أما من حيث التطبيق فكل هذا الزخم و االلتزام الدولي سيكون 
يتاّبعْن  النساء هناك  الواقع عملياً وستكون  هناك على أرض 

ويُقيّمْن. 

أسبوع سعيد لكم جميعاً.

المقاربة النسوية في مسالة المناخ 

خالد عبد الغفار: مصر تولي اهتمام كبير لتفعيل 
اليونسكو فريقيا في 

إ
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الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

نزاعات بال عقل!

القصة الخيالية ألزمة المغرب و الجزائر...

الرغوة السامة تكسو نهرا مقدسا.. واالستحمام به »ال ينقطع«

ضبط ١٦ قطعة أثرية من العصور المصرية 
القديمة بميناء سفاجا البحري

بقلم: عادل عطية

بقلم: ابراهيم شير
كاتب واعالمي سوري

بقلم: خالد بنيصغي

شعر: نسرين حبيب

-1 كل شيء يجلب الراحة ، يستحق عدم الراحة .
-2 األحزان مثل األسماك ، يأكل كبيرها صغيرها .

-3 بداية معارك اإلنسان تبدأ من داخله ، وبداية انتصاراته تبدأ من نفس  
النقطة .

-4 هكذا الحقيقة : من شدة ثقتها من نفسها تظل واقفة في مكانها ..
    وهكذا الكذب : من شدة وقاحته يتجول في كل األماكن ..

فال تندهشوا إذا وجدتم الكذب يجوب العالم ، طالما ظلت الحقيقة ثابتة في 
مكانها .

-5 هذا اإلنسان : َهبَّة حفنة من األتربة
    تستعرض عضالتها على كومة من القش 
    تهدأ بعد قليل على رصيف من األسفلت .
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يأتي من نزعةكبرياء       »البقاء لألقوى«.. صوت عاٍل، 
العالم،  انحاء  كل  في  المرعب  ويترددصداه  متشددة،  قومية 

ويحيط بنا كالدائرة!
»البقاء لألقوى«.. هو االسم اآلخر لشريعة الغاب، التي تؤدي 
بنا إلى العيش على ركام الفوضى، والتدمير، والتضحية بمن 

ال نحب!
   قال مبشرو الكوارث: »من يملك القوة يسّن القوانين«!

   وقد سن بعضهم حروباً أنتجت القبور، على أتفه األسباب، 
األسوأ،  متخطيًا  استحياء،   على  بعضها،  التاريخ  ذكر 

ومتجاهاًل مشاعر االستياء:
دارت رحاها على مدى  التي  والغبراء«،  .. حرب: »داحس 
قبيلة غطفان،  من  فرعين  بين  نجد  أرض  عاماً على  أربعين 

بسبب حصان اسمه: »داحس«، وفرس اسمه: »الغبراء«!
.. وحرب: »البسوس«، التي استمرت من الزمن مثل سابقتها، 
»البسوس  أسمها:  ناقة المرأة  بسبب  وتغلب،  بكر  قبيلتي  بين 

بنت منقذ«!

وبيناليابان  وباراجواي،  بوليفيا  بين  اندلعت  التي  والحرب   ..
وكوريا، بسبب طوابع البريد!

تمرير  محاواًل  داروين،  زعم  كما  لألقوى،  يكون  لن  البقاء 
نظريته الخاطئة، وغرسها في بعض العقول!

بها  نستمتع  أن  الحاسوبية،  األلعاب  مبتكرو  يحاول  وكما 
تحت شعار کاذب: »اقتل كل من يواجهك للنهاية؛ لكي تكون 

األقوى«!
لكي  الخسيسة،  بأسلحتها  يهددنا  آن  البعض،  يحاول  وكما 

نخضع لهم، ونستكين!
إنما البقاء لكل األجناس، ولكل الكائنات الحية، على ضعفها، 

ألنها جميعا خليفة هللا، وفي رعايته، وفي حفظه!
وبالذكاء،  بالحكمة،  تتمتع  التي  الخالقة،  للعقول  البقاء   
بأعمق  الشعور  تبادل  تعرف كيف  التي  المتحضرة،  وللقلوب 

منه، والحب بأغزر منه، والمودة بأعذب منها!
 البقاء للنفوس، التي تعشق الحياة؛ فتعمل ألجل الخير، وتترك 

ما للغاب للغاب، وما لإلنسانية لإلنسانية!...

     آذار/ مارس عام 2011، شهُر الكارثِة الّسوريّة 
الّسنوات  البالد، فخالل  الحرب مفروضٌة على  حيث 
الماضية َشِهدت “دمشق” تحّدياٍت كبيرة، لكن أكثر ما 
الّسورّي هو الموقف العربّي المتخاذل غير  الّشعب  آلَم 
المتوّقع نهائيّاً، فالفترة األخيرة كانت مليئة باألخباِر التي 
تؤّكُد أّن هناك مساٍع حقيقيًّة لعودِة سوريّة إلى “جامعة 
الّدول العربيّة”، التي انتهكت لوائحها الّرئيسيّة، ونظامها 
بإيقاف عضوية دمشق فيها. هذا  الّداخلّي، ودستورها، 
األمر يدفعنا للتّفكيِر بكلمِة ممثّل سوريّة التي سيلقيها في 

حال العودة إليها، ويبدو أّن األمَر لم يعد بعيداً أبداً.
القّمة،  هذه  في  سورّية  ممّثل  من  لنتوّقَع  البدايِة  في 
وزير  هو  نظري  وجهة  بحسب  األرَجح  والّشخصّية 
تكوَن  لن  فالكلمة  المقداد”،  الّدكتور “فيصل  الخارجيّة 
مفّصلًة ووافيًة  العكس ستكوُن  بل وعلى  أبداً  مقتضبًة 
لعدِد سنوات الحرِب، وربّما قد تُقّسم إلى أربعِة محاوٍر، 
التي حاربت سوريّة، وهنا  الّدول  األّول: هو مخاطبُة 
نستطيع استذكاَر خطاب الّسيّد وزير الخارجية الّراحل 
“وليد المعلّم” -رحمه هللا- إلى نظيِره األميركّي الّسابق 
 ،2014 عام   ”2 “جنيف  مؤتمر  في  كيري”  “جون 
“سّيد  له:  وقال  في وجهه  بإصبعه  لّوح  عندما  وذلك 

كيري.. ال أحَد في العالم.. له الحّق في تدميِر الّشرعية 
إاّل  يقّرر مصيَر سوريّة  ولن  في سوريّة،  التّدّخل  أو 
بطريقٍة  تتكّرُر  قد  الكلمات  فهِذه  أنفسهم”.  الّسورّيون 
انتصاِر “دمشق” في حرِب  بعد  اللّهجِة، وذلك  شديدة 
خاَصمتها  الّتي  الّدوَل  ستذّكُر  حيث  وإخوِته.  يوسَف 
وشارَكت بالتّجارة بها، أنّها لم تقابل أزماِتها بالمثل، فلم 
تعلّق على حصاِر األخوة األعداء لقطر، أو على المزاِد 
الّدولّي الذي ُفِتح على رأس النّظام الّسعودّي بخصوص 
تعاود  ولم  خاشقجي”،  “جمال  الّصحفي  مقتِل  قضّية 
إلى دولهم دون  المقبوض عليهم  إرساَل “اإلرهابيّين” 
التّنسيِق معها؛ حتّى ال يقوموا باألعماِل اإلرهابيّة ذاتها. 
تنسى، خصوصاً  لن  النّهايِة ستغفُر دمشَق ولكن  وفي 
وأّن عودة “سوريّة” هو انتصاٌر بحّد ذاتِه، ولساُن حاِل 
الّرئيس بشار األسد: “أٌخ  العرب في مخاطبتهم  القادِة 

كريٌم ابن أٍخ كريٍم”.
إلى  وقَفت  الّتي  للّدول  موّجهاً  الثّاني سيكوُن  المحور 
جانِب سوريّة، وساَعدَتها في مواجهِة الحرب الّظالميّة 
وأدواتها، مثل: العراق، وعمان، والجزائر، والسودان، 
اإلخواني  نظام  بعد سقوط  اللّبنانيّة، ومصر  والّرئاسة 
الّسنوات األخيرة، حيث  “محمد مرسي”، وتونس في 

الّشكر،  األّول وهو  لهم على شّقين:  الّرسالة  ستحتوي 
مؤّكديَن أّن “دمشَق” لم ولن تنسى هذه الوقفة، فأذرُعها 
لن  أنّها  كما  المشاركين في صموِدها،  لجميِع  مفتوحٌة 
اإلعمار”.  “إعادة  منهم مرحلَة  دولٍة  أيَّة  دخوَل  تمنَع 
وأّما الثّاني فسيكون بدعوِتهم إلى تعزيِز العالقاِت أكثر 
فيما بينهم للوقوف في وجِه أيّة محاولٍة إلشعاِل الحروب 

سواء في هذه الّدول أو غيرها من قبل األشّقاء العرب.
نفَسها،  العربّيِة  للجامعِة  ُص  سُيخصَّ الّثالث  المحور 
وللتّأكيِد علناً بأّن اإلخراَج التّعسفّي لدولٍة مؤّسسٍة لها لن 
لم يكن  فتعليق عضوية “سوريّة”  أبداً،  يلغَي عروبَتها 
للوحدة  تمّت  أنّها ال  تلك  بفعلتها  نهائيّاً، مؤّكدًة  شرعيّاً 
متوّقف  المشترك  العربّي  العمَل  وبأّن  ِبصلَة،  العربيّة 
إثباتها  إلى  نقْل منذ عقود. باإلضافِة  لم  منذ سنوات إن 
دفاِعها عن دولٍة عربيٍّة، من  لضعِفها؛ من خالِل عدم 
فيها، بل فعلت  الحروب  دولها األعضاء عندما وقعت 
بداية من  الالمنطقيّة،  العمليّات  فقد سّهلت  ذلك  عكس 
ليبيا وصواًل إلى سوريّة ثّم اليمن. كما أنّها شّرعت تلك 
بها  لتطعَن  الّسكاكين  أّول من سّن  “الحروب”، فكانت 

هذه الّدول.
المحور الّرابع سيرّكُز على مستقبِل الجامعة؛ ألّن 

بناِئها من جديد  إعادِة  إلى  “دمشَق” ستدعو صراحًة 
تحّوِل هذه  بعد  أكثر متانة،  على أسٍس واستراتيجيّات 
“الجامعة” في الّسنوات األخيرة إلى فأٍس بيِد المستعمِر 
العربيّة. كما سيتّم  الّدول  أمِن وبنيِة  يستخدُمُه لضرِب 
العمل على إعادة القضيّة الفلسطينيّة إلى سلّم األولويّات 
إلى رفِض  إلى حدوِد األرشيِف، إضافًة  بعدما وصلت 
المذّل “أحادي الجانب” مع االحتالِل  الّسالم  كّل أنواع 
اإلسرائيلّي، واستعادة حقوق الّشعب الفلسطينّي المسلوبة.
لدى  ملّحاً  أمراً  ليَست  العربيِّة”  “الجامعِة  إلى  العودُة 
الّشعوِب  بين  الّتمييز  علينا  أّنه  إلى  إضافًة  دمشق، 
والحكومات، فالّشعوب وقفت إلى جانِب سوريّة طوال 
الّشعبّية  الوفود  ذلك  على  والّشاهُد  األزمة،  سنواِت 
“بشار  الّرئيس  الّسّيد  وقابلَت  زارتها،  التي  العربيّة 
فيما  أمِرها  من  على عجلٍة  ليست  هي  لذلَك  األسد”، 
يخّص العودة، ولكن إن حصَل هذا األمر ستقوُم بترتيِب 
أكثَر صموداً؛ ألّن  ليكوَن  العربّي” من جديد  “البيت 
جديد،  من  العربّية  والهوّية  العروبُة  ستحَيا  بوجوِدها 

فلطالما كاَنت وستبقى “القلب النّابض”.

  من الصعب جدا في زمن العبث هذا أن نعيش جميع أنواع األشباه في 
الحياة ، أشباه الرجال ، وأشباه النساء ، وأشباه اإلنسان بصفة عامة ، إال 

أننا اليوم نعيش كذلك أشباه الدول بامتياز .
نعيش اليوم أزمة جديدة – قديمة بين المغرب والجزائر ، وتصعيد غير 
التصعيد   ، الماضي  القرن  1963 من  الرمال سنة  مسبوق منذ حرب 
األحادي الجانب أيضا جاء من الجزائر بشكل مسعور ، ويمكننا رصده 

من خالل تصرفات غريبة للحكومة الجزائرية في النقط التالية : 
- حرائق الغابات تقول الحكومة الجزائرية إن السبب هو المغرب ، وهي 
تكذب على العالم بدون أي دليل أو سند ، المهم عند حكام الجزائر هو أن 
يكون المغرب سبباً ألي مشكل طارئ للجزائر ، بالرغم من أن المغرب 

لم يسلم بدوره من حرائق غاباته وكذلك العديد من دول العالم . 
- يأس مرتزقة البوليساريو ومعها الحكومة الجزائرية بسبب طول مدة 
يُذَكر ، على عكس المغرب الذي هو  الصراع دون تحقيق أي مكسب 
في صحرائه ، والصحراء في مغربها ، هذا اليأس الذي دام 46 سنة، 
يرث هللا األرض ومن  أن  إلى  بفضل هللا  الصحراء مغربية  وستظل 
المغرب لدى األمم  نبَّه ممثل  اليأس – وصل مداه عندما  عليها، - هذا 
المتحدة في سياق الكالم فقط إلى وجود ) منطقة القبائل ( بالجزائر وهي 
تريد االنفصال أو االستقالل عن الجزائر ، وتساءل إن كانت الجزائر 
اإلنسان وتحرر  احترام حقوق  ادعاءاتها  باعتبار  لهم  تنصت  أن  تود 
تنسى  تقعدها ، في حين   الدنيا ولم  الجزائر وأقامت  ثارت   ، الشعوب 
المغرب  وتنسى كيف صبر   ، الصحراء  افتعال مشكل  في  أنها سبب 
تقرير  لمجرد  الجزائر سريعا  فيما تضجرت   ، المدة  وصمد طيلة هذه 

لممثل المغرب . 

- قرار آخر من الجزائر لتوقيف الرحالت الجوية بين البلدْين ، والسبب 
الحقد  من  الهائل  الكم  هذا  يحملون  الذين  الجزائر  إال حكام  يعلمه  ال 
أي  في  التاريخ  مدى  على  الجزائر  يضر  لم  الذي  للمغرب  والحسد 

مصلحة وطنية تعنيها .
يتقبلها  أن  السليم  للعقل  يمكن  بأخبار ال  أيضاً  الرياضة  دور  ويأتي   -
ومعه   “ بالماضي  جمال   “ الكفء  الجزائري  المدرب  قام  إطالقا، 
بالجزائر ، فيما  بانتقاد أرضية ملعب “ تشاكر “  المنتخب  جل العبي 
تحدث عن ملعب مراكش بالمغرب  ) حيث أقيمت مباراة بوركينافاصو 
والجزائر على أرضيته بعدما اختارت بوركينافاصو استقبال مبارياتها 
المقارنة  ، هذه  العالمية  المواصفات  أنه يحمل جميع  ( على  بالمغرب 
الواضحة لم تعجب الدولة الجزائرية ، فخرج أحد صحافييها بتصريح 
السبب  المغرب هو  الوقت ، وادعى فيه أن  غريب ومضحك في نفس 
في سوء أرضية ملعب “ تشاكر” في الجزائر ؟؟ وسأله مقدم البرنامج 
مستغربا ، إن كان يقصد أن المغاربة أتوا إلى الملعب ووضعوا الرمال 
مثال حتى ال ينبت العشب ؟؟ مع العلم أن االتحاد الدولي صادق على 7 
اثنْين  لم يصادق إال على ملعبْين  فيما   ، مالعب مغربية بجودة عالمية 

للجزائر . 
اإلفريقي  االتحاد  في  المسابقات  لجنة  دائما رفضت  الرياضة  وفي   -
اللجنة  الذي عينته  الكزاز “  المغربي “  الحكم  الجزائر على  اعتراض 
نفس مجموعة  المغرب من  يقام في  الذي  النيجر وبوركينافاصو  للقاء 
الجزائر ، رغم أن تأهل منتخب الخضر بين أقدام الالعبين حيث سيلعب 
في الجولة األخيرة بالجزائر خالل  األسبوع المقبل بحول هللا ، ونحن 
نؤمن أن المنتخب الجزائري يستطيع أن يفوز ويتأهل إلى الدور الفاصل 

في   ،  2022 قطر  لمونديال  المؤهل 
التصرفات  هذه  كل  نستغرب  حين 
الشرقية ، وسواء  الجارة  الغريبة من 

 ، وبوركينافاصو  النيجر  لمباراة  مغربي  غير  أو  مغربيا  الحكم  كان 
الذي  فم   .. البوركينابي  المنتخب  يميل لصالح  الورق  الفوز على  فإن 

سيتغير؟؟  
- وتستمر الجزائر في إصدار قراراتها من جانب واحد بقطع إمدادات 
التراب  والبرتغال عبر  إسبانيا  أوربا من  إلى  المتوجه  الطبيعي  الغاز 
المغربي ، وذلك بعدم تجديد العقد مع المغرب ، الجزائر تعتقد أنها بهذه 
الخطوة ستأزم المغرب اقتصاديا ، لكن هذا األخير لم يكن أصال يعتمد 
على الغاز الجزائري إال بنسبة ضئيلة جدا ،  لذلك لم تؤثر هذه الحصة 
من الغاز إطالقا على المغرب ، والذي هو أمام اختيارات وبدائل كثيرة 
األمريكي  للغاز  االستيراد  يرفع من حصة  أن  أهمها   ، أمامه  متاحة 
لتعويض هذا النقص الضئيل وانتهى األمر . لكن يبدو أن الجزائر تقوم 
بكل هذه التصرفات بعدما أغضبها تطبيع المغرب مع إسرائيل ، وهذا 

موضوع آخر سنعود له بالتفصيل إن شاء هللا في مقال آخر . 
بالغة ال  لم يرد ، وفي ذلك حكمة  السادس  الملك محمد  بقيادة  المغرب 
يفقهها إال المتمرسون في السياسة واالقتصاد وأخالق الجوار ، المغرب 
يحتفل في هذا الشهر بالذكرى 46 النطالق المسيرة الخضراء المظفرة، 
دينية جاء  أو  المتعارف عليه في كل مناسبة وطنية  الملكي  والخطاب 
على عكس التوقعات ، حيث لم يشر إلى أي شيء من تصرفات الجزائر، 
لكنه في المقابل أكد أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها إلى 

آخر رمق من حياة المغاربة الكرام .. دمتم بود .

من  أجزاء  السامة  البيضاء  الرغوة  من    غطت طبقة 
نهر مقدس، قرب العاصمة الهندية نيودلهي، األربعاء.

على  الهندوس  به  يتجمع  وقت  في  التطور  هذه  ويأتي 
استخدم  فيما  ديني،  بمهرجان  لالحتفال  النهر  ضفتي 
إن”  إن  “سي  شبكة  بحسب  لالستحمام،  المياه  البعض 

األميركية.
وتشكل الزبد األبيض، نتيجة تجمع مياه الصرف الصحي 
والنفايات الصناعية في أجزاء من نهر يامونا، أحد روافد 
بعد  على  ينبع  الذي  الهندوس،  لدى  المقدس  الغانج  نهر 

1376 كيلومترا، بدءا من مرتفعات الهيمااليا.
من  مرتفعة  مستويات  على  البيضاء  الرغوة  وتحتوي 
في  تسبب  أن  الممكن  من  التي  والفوسفات،  األمونيا 

مشاكل في الجهاز التنفسي والجلد، حسبما يقول خبراء.
 Chhath البيضاء مع مهرجان  الرغوة  وتزامن وصول 
تمنع  ولم  “سوريا”،  الشمس  إلله  الهندوسي   Puja
من  الهندوس  بعض  الرغوة  سّمية  بشأن  التحذيرات 

السباحة والصالة في النهر المقدس.

النهر،  قرب  المتجمعين  واحدة من  ديفي،  ديفوتي  وقالت 
إنه ليس لديها خيار سوى االستحمام بالمياه الملوثة.

وأضافت في حديث لـ”رويترز” إن “المياه ملوثة وقذرة 
للغاية، لكن ليس لدينا الكثير من الخيارات”.

للعمل  قاربا   15 نشرت  الحكومة  أن  تقارير  وذكرت 
على إزالة الرغوة، لكن الخبراء يخشون من أن األخيرة 

تسببت بالفعل في أضرار كبيرة.
ويقول الخبير البيئي باهيم سينغ راوات إن النهر في منطقة 
العاصمة نيودلهي يعتبر ميتا بيئيا، فال تجري به مياه عذبه 

أو تسمح به أسماك أو تحوم حوله طيور منذ سنوات.
ويعاني نهر يامونا على مدار عقود من التلوث، حيث شهد 
إلقاء مواد كيميائية ومياه صرف صحي غير معالجة به، 
بينما تصطف  مظلما  النهر  يبدو  المناطق  من  كثير  وفي 

النفايات البالستيكية على ضفتيه.
نيودلهي  منطقة  في  تلوثا  األكثر  النهر  يامونا  ويعتبر 
مستويات  وارتفع  نية  السكا لكثافة  ا بسبب  لكبرى،  ا

النفايات.

  بالتعاون مع األجهزة األمنية بميناء سفاجا 
من  بالميناء  األثرية  الوحدة  تمكنت  البحري 
ضبط ١٦ قطعة أثرية من العصور المصرية 

القديمة.
العام  االمين  وزيري  مصطفي  د/  وأوضح 
تلقي  فور  نه  أ ر،  لآلثا االعلي  للمجلس 
في  باالشتباه  بالغ  بالميناء  االثرية  الوحدة 
من  لجنه  تشكيل  تم  لقطع،  ا بعض  ثرية  ا
يرئاسة  األحمر  بالبحر  االثرية  المنافذ  وحدة 
والمعاينة،  للفحص  عباس  حجازي  األثري 
يجب  و  القطع  أثرية  أكدت  بدورها  التي  و 
االثار  و  السياحة  وزارة  لصالح  مصادرتها 
لسنه   ١١٧ رقم  اآلثار  حمايه  لقانون  وفقا 

١٩٨٣ وتعديالته.
اإلدارة  رئيس  همام  حمدي  قال  جانبة  ومن 
ان  األثرية،  والوحدات  للمنافذ  المركزية 
المضبوطات تضمنت ١٦ قطعة اثرية لتماثيل 
من  جنائزي  قمع  و  البرونز  و  الخشب  من 
قديمة  كتابات مصرية  عليه  المحروق  الطين 
و بقايا أقنعة جنائزية من الكارتوناچ الملون و 
تمائم من الفاينس و الخشب المطليان بالذهب.

الّرطب الجمر 

الجامعة العرب�ة.. عودة سورية منتظرة وترقب لاول خطاب دمشقي ف�يها

حنَي أَعَشق أَغرَق

فوق سطِح املاء.. وأَطفو يف َقعرِها

أَسرُي من َغرِي َبَلٍل تحت طوفاِن َمَطٍر أرَعن

َتعصُف ِبَ رياٌح َهوجاُء من دون أن َتهتزَّ شعرٌة من ضفائري

َيتقاذُفني هواٌء ُمَتصاٍب وال َتتبعرُث أوراُق الّشجِر تحت خطوايت

ا أَغرُق أَغرق فوق سطِح املاء إّن حقًّ

ٍَة إىل َمكاٍن بعيٍد َغريب.. مألوٍف ُمريب أَرحُل عىل َظهِر ُقبَّ

ُيَدغِدُغني َقفرُي َنحٍل وُيداِعُب أناميل َسُْب ُطيوِر النَّورَس.. 

َينتُش من بني أصابعي ُخبزًا يابًسا

َتحلو يل طراَوُتُه املبلولة دفًئا بطرِف أيلول ترشينّي

ا.. حني أَعشق أَغرق حقًّ

فوق سطِح املاء.. وأَطفو يف َقعرِها

أخبار ومقاالت

بقلم: عبدهللا الديك

    1لقاء القمة … أو كالسيكو األرض 
العربية بين الزمالك العظيم بطل دوري 

2021 و الوصيف األهلي.. 
المعمورة..  أرجاء  في  الماليين  التف 
هناك  يكون  ان  متمنين  الشاشات  أمام 
ت  فسا لمنا ا قي  كبا شريف  فس  تنا
دوريات  في  نشاهدها  التي  الرياضية 

العالم المتحضر… 
دائًما يكون هناك معطيات  لكن لألسف 
مدار  .. علي  الزمالك  فوز  تمنع  كثيرة 
هي  الزمان  من  قرن  من نصف  أكثر 
األبيض  الصرح  لهذا  عشقي  سنوات 
أن  اجزم  أكاد  الزملكاوي..  الملكي 
في  تتحكم  التي  األهالوية  المنظومة 
يفوز  عندما   .. المصرية  الرياضة 
أنيابهم  من   .. حالل  بدوري  الزمالك 
بشتي  يتكاثروا  وهم   .. اال   .. الزرقاء 
حتي  الحبيب..  لنادينا  الدمار  أنواع 
لسخرية  مجال   .. مصر  اسم  أصبح 
احد  ان مقدم  لدرجة   .. العربي  اإلعالم 
سمير  األهالوي  الحكم  سأل  البرامج 
قال حكم   .. المباراة  عثمان من سيحكم 
أكيد األهلي  يبقي  المذيع  .. رد  مصري 
األسطورة شيكاباال..  توقع   .. حيكسب 
بان فوز الزمالك بالدوري سيجلب عليه 
نحن  فعاًل   .. قادمة  لسنوات  المشاكل 
الشباب والرياضة  نشاهد بحسرة وزير 
بإعادة  المحكمة  لقرار  بالمرصاد  يقف 
و  منصور  مرتضي  المستشار  مجلس 
واالدهي ّصرح  بل  تنفيذه..  في  يتعنت 
بإلغاء عقوبة  التسوية  قرار محكمة  ان 
الكرة  التحاد  ملزم  شيكاباال  إيقاف 
الوضع  .. مازال  تنفيذه.. ولكن هيهات 
علي ما هو عليه .. وفرح األهالوية لعدم 

مشاركة شيكاباال في المباراة .. 
المباراة في مجملها .. مفاجأة لم يتوقعها 
تدخل   .. أحداثها غريبة عجيبة   .. احد 
لصالح  مرة  من  أكثر  حظ  الجنرال 
الهدف   .. كالمعتاد  األحمر  الفريق 
ديانج  اليو  المالي  كرة  ارتدت  األول 
بصدر حارس  لتصطدم  العارضة  من 
ثم   .. المرمي  تدخل  ابوجبل و  الزمالك 
حكم  عنها  يبحث  جزاء  يعقبها ضربة 
المباراة.. ثم هدف ثالث لو أعيد ألف مرة 
ال يمكن ان يكون هدف .. لكنه الجنرال 

دايماً هناك مع الحمر … 
 .. الثاني  الشوط  في  الزمالك  تماسك 
تغييرات  كارتيرون  الفرنسي  واجري 
عالمي  زملكاوي  هدف  عن  أثمرت 

شاهدها  فتحي …  )للسافل( مصطفي 
تحتضن  الشناوي وهي  األهلي  حارس 
ساكناً..  يحرك  ولم  مزغردة..  الشباك 
علي  الزملكاوية  أطلقه  لقب  السافل 
راوغ  عندما  فتحي  مصطفي  النجم 
الكرة  وأودع  بأكمله  األهلي  دفاع 
نهائي كأس مصر  في  الشناوي  مرمي 
يومها   .. الزمالك 1/3  2019( وفاز   (
لم يحّفل الزملكاوية علي األهالوية كما 

فعلوا بجنون  باألمس …
الرابع  ديانج  الزمالك رغم هدف  عاد 
التي  الظالمة  الثانية  الجزاء  وضربة 
القانون  رغم وضوح  الحكم  احتسبها 
عند دخول الالعبين منطقة الجزاء إثناء 
تنفيذ الركلة تحسب ضربة حرة.. . عاد 
بافتتاح مدرسة  الزمالك وأمتع جماهيره 
الفن والهندسة.. حاصر األهلي في نصف 
ملعبه وأحرز هدفين وال أروع .. وسقط 
العبي األهلي متذرعين اإلصابة لتضييع 
الزمالك  لقوة  لعدم مجاراتهم  و  الوقت 
العظيم … وتغاضي الحكم عن احتساب 
ضربة جزاء ألشرف بن شرقي كانت 
اللقاء  انتهي  ولكن   .. الفارق  ستضيق 
تميل لألحمر  اآللة اإلعالمية  وخرجت 
وفوزه العريض متناسية أهداف الزمالك 
.. بل وخرجت االحتفاالت عن  الثالثة 
الحمر  طبيعة  وهذه  المهذب  مسارها 
المباراة  تطاول معلق  بيب …  بيب   ..
ألفاظ  وقال  الزملكاوية  األهالوي علي 
معلول  منها    .. القانون  يحاسب عليها 
الزغلول … هل هناك حساب أو  ل  دخَّ
تطاول  منهم..  انه  ال  بالطبع   .. إيقاف 
التونسي علي معلول.. وأخرج  الالعب 
أذنيه  يديه علي  ببجاحة و وضع  لسانه 
في منظر مقزز أمام الكاميرا .. هل هناك 
حساب أو إيقاف .. بالطبع النه أهالوي ..
ئل  وسا علي  لك  لزما ا شعب  خرج 
اإلعالم… يناشد السيد الرئيس السيسي 
بمقدرات  العبث  هذا  إليقاف  بالتدخل 
األمنية والسلمية لشعب مصر  األحوال 
.. الن هناك محاوالت اليجاج مشاعر 
الكبرى  الطامة  الفريقين وهنا  مشجعي 
واليابس …  باألخضر  التي ستعصف 
المنظومة  لهذه  الجميع  قالها   .. كفي 
تعليق  المدمرة … وأعجبني  األهالوية 
احدهم .. عندما قال .. الحقوا و إال .. كما 
يقول المثل .. ما تخافش من الهبلة ولكن 
يا مصرنا  لك هللا   .. خلفتها  من  خاف 

الغالية ..

الجنرال حظ …



 

شعر: صباح غريب

تتمايلين وترقصين 
على لحن قلبي الحزين 
كفراشة كثيرة األلوان 

تتنقلين 
بين كل ورود الكون

والبساتين  
أنت الجمال كله
كعقود الياسمين
عطرك فواح 

تهوي  القلوب إليك  
بالماليين 

يا صبيحة الوجه 
أبحث عنك ..في كل حين 

أقلب أوراقي..دفاتري
عبر السنين

فما أنت إال الروح 
واألشواق...
أنت الحنين 

إن سألوك قولي لهم 
لك عاشق 

أضناه الفراق 
يهذي بإسمك 

ال يكل وال يلين 
متوجة على عرش الزمان 

أنت  
وأنا كلي يقين 
أنك جوهرة 

ال يمكن نيلها 
لك هالة 

عالية الجبين 
هل عرفتموها...

فاول حرف من إسمها 
فلسطين ..فلسطين 

تتمايلين 
وترقصين 

على لحن قلبي الحزين 

شعر : 
عباس شعبان

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

الجذور الحرة ومضادات األكسدة ... 
وتأخير الشيخوخة

 Free radicals, antioxidants, ...  Impact
on human health

                                            الصــداع ... 

من كتاب الصداع وعيون األطفال

بقلم :  نعمة هللا رياض

تتمايلين وترقصين

شيرين في الجيش !!..
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يوسف زمكحل   همسـات

في العالقات العبرة بالخواتيم
الحلو ال يكمل فهي رائعة الجمال ولكنها 

ثرثارة ..!
في  ما  كل  ليست  فالعواصف  تحزن  ال 

الحياة
ال أحد مسئول عن سعادتك إال أنت

في  أوجده  الحياة  في  الحب  تجد  لم  إن 
أحالمك!

أحبوا تصحوا

أنا أحب إذن أنا موجود
ماتت قلوبهم وهم مازلوا أحياء

من  منعك  منه  أكثرت  إذا  كالقهوة  الحب 
النوم

من كلماتي : مش عايزة قلبك مش عايزة 
 .. بيك  يربطني  عايزة شئ  .. مش  حبك 
أخدت نصيبي من العذاب  .. بعد ما وهبت 
شايفة  مش  عينيا  كانت   .. ليك  حياتي 

غيرك .. وقلبي عاش روحه فيك

قلبي عاوز قلب تاني 
قلب طيب مش أناني

قلب فاضي
 قلب راضي
قلب هادي 

بّس برضه يبقي عادي 
لما تسأل م البداية

جّي تطلب تاني حبي
جّي تسكن جنب قلبي
لو حعيش العمر جنبك

راح تكون أيه الحكاية ؟!
جّي طمعان في حناني
لو وهبتك يوم أماني
راح تصون الوّد دايما
واّل تغدر في النهاية ؟!
جنب قلبك فيه ضحايا 
عاشوا حلمك في البداية
داقوا حيرتك فى النهاية
كان حيبقي برضه أحسن

لما تسأل م البداية

قلب عاوز 
  هذه هي الجلسة الثالثه في عيادة الطبيب 
النفسي ، طلبت منه الممرضة اإلنتظار في  
غرفة اإلستقبال حتي يحين دوره في الدخول 
التلفزيون  يشاهد  وثير  مقعد  علي  جلس   ..
ويتفرس في وجوه الجالسين  معه في الغرفه.. 
إنهم يحملون  العابسة  الواضح من وجوههم 
هموم  الدنيا ، تماما« مثلما يحمل وربما هو 
له  بابتسامة ونظر  الطبيب  إستقبله   .. أكثر  
بمودة وقال :- حكيت لي في الجلسات السابقة 
من  وثالثة  والديك  من  المكونة  أسرتك  عن 
األبناء  الذكور ، أنت أصغرهم ، وان والدتك 
أنثي  الثالث  وليدها  يكون  أن  ترغب  كانت 
ذكرا«،  ولدتك  وعندما   شيرين،  تسميها 

أصرت علي تسميتك شيرين !!
االبتدائية  بالمدرسة  التحقت  وعندما 
المشتركة، نادت المعلمة على األسماء وعلى 
رفعت  وعندما   ، أنثى  باعتبارها  شيرين 
وضحك  المعلمة  إبتسمت  عاليا«  أصبعك 

التالميذ!!  
كنت ضعيف البنية هادئ الطباع ، منطوي 
تميل  وال   ، التلميذات  مع  تتكلم  ال  وخجول 
للتحدث بصوت عالٍي ، متفوق في الدراسة 
علي  حسابية  مسألة  لحل  المعلم  إختارك   ،
أحد  مد   ، لمقعدك  عودتك  واثناء  السبورة 
األرض  علي  وتقع  لتتعثر  رجلة  زمالئك 
وسط ضحك التالميذ، بينما كان المعلم يكتب 
.. وحدث مرة  ذلك  يري  ولم  السبورة  علي 
بينما كنت تقف وحيدا« في فناء المدرسة في 
فترة  الراحة ، أن أخرجت شطائر أعطتها لك 
والدتك لتتناولها ، فترصد لك أحد أفراد الشلة 
وإختطف الشطائر وجري بها بعيدا ليقتسمها 
الدراسي  اليوم  باقي  لتقضي  أصحابه  مع 
جائعا« ، بدون أن تواتيك الشجاعة لتشكوهم  
أو تحكي ألهلك عما يحدث ،  وكنت تعتبر 
المضايقات  من  نوعا«  أو  مزاحا«  ذلك 
تجاهلها  أو   ، تحملها  يمكنك  التي  البسيطة 
ومغلوبا«  ضعيفا«  الناس  أمام  تظهر  لكيال 
 .. الشكوي!!  كثير  حتي  أو  أمرك  علي 

إستطرد الطبيب  قائال  :
الماضية  الجلسة  نهاية  في  توقفنا  لقد   -
؟                                                                                منها  تتذكر  ،فماذا  الثانوية  المرحلة  عند 
من  واإلستقواء  المضايقات  تلك  إستمرت   -
ومن   ، الدراسية  الحجرة  في  الطلبة  بعض 
هؤالء جلس طالب علي مقعد خلفي مباشرة، 
وأخذ يضرب بحذائه أرجل مقعدي مرارا« 
وتكرارا« ، لكني لم أجرؤ حتي باإللتفات إليه 
ومواجهته ، وإكتفيت بتجاهله عسي أن ييأس 
الدراسي  مجهودي  ضاعفت  لقد  ويتوقف.. 
وبالرغم   ، العلمي  تحصيلي  في  وتفوقت 
وتحديقهم  همساتهم  من  أسلم  لم   ، ذلك  من 
من  يسخرون  مرة  وسمعتهم    ، وجهي  في 
النه   ، والكيمياء  األحياء  مادتي  في  تفوقي 
العالي  بالمعهد  اإللتحاق  في  رغبتي  بسبب 
مكتومة  بضحكات  يقولوها  للتمريض!! 

كانوا    ، الرياضي  النشاط  حصة  وفي   !
الفريقين  اإلنضمام إلي من  يستبعدوني من 
هزيل  أني  بحجة  القدم  كرة  في  المتنافسين 

وضعيف العضالت .. 
حصلت علي درجات عالية في شهادة الثانوية 
وإجتزت   ، الطب  بكلية  لإللتحاق  أهلتني 
سنوات الدراسة فيها بدون مشاكل تقريبا« ، 
وتخرجت بتقدير إمتياز ، وبدأت في دراسة 
الماجستير في تخصص المخ واألعصاب ..

المؤهالت  المسلحة  القوات  إستدعت  عندما 
العليا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا 
آلداء الخدمة اإللزامية ، كنت أنا من ضمن 
الدفعة التي شملت ، لظروف خاصة ، كال 
أثناء   ، والمتوسطة   العليا  المؤهالت  من 
متطوعا«  أتولي  كنت   ، األساسي  التدريب 
بالمعسكر  المياة  وصنابير  محابس  إصالح 
وذلك ألجادتي أعمال السباكة ، فأطلقت علي 
شله من جنود المؤهالت المتوسطة )الجندي 
أذنا«  أعيرهم  ال  وكنت   ، شيرين(  السباك 
أن  أحدهم  حاول  مرة  ذات  ولكن   ، صاغية 
فتماسكت   ، األرض  علي  ألسقط  يدفعني 
وسددت له لكمة في وجهه سقط علي أثرها 
علي األرض ينزف دما« من أنفه، ففوجئت 
ببعضا« من زمالئه يهجمون علي ويوسعوني 
باقصي  نفسي  عن  دافعت  ..لكني  ضربا« 
ببعض  أصبت  أنني  صحيح   ، أستطيع  ما 
الكدمات، لكن أفراد الشلة تراجعوا وتوقفوا 
بعد ذلك عن مضايقتي..  عقدت العزم علي 
ممارسة التمرينات الرياضية يوميا« لتقوية 
انتهاء  بعد  بنفسي..  الثقة  ولزيادة  عضالتي 
من  مجموعة  إختيار  تم  األساسي،  تدريبنا 
احتياط  كضباط  ليؤهلوا  العليا  المؤهالت 
كنت أنا من ضمنهم، وتم توزيعي فيما بعد 
لكتيبة  تابعة  طبية  سريه  في  مالزم  برتبة 
مشاه متمركزة في منطقة صحراوية جنوب 
القاهرة .. كان معي في السرية ثالثة أطباء 
آخرين برتبة مالزم أول ، وكانت النوبتجيات 
اليلية مقسمة علينا بحيث يبقي إثنين منا في 
السرية ليال، ولعدم وجود أماكن للمبيت ، كان 
يسمح لإلثنين اآلخرين باإلنصراف لمنازلهم 
بالقاهرة علي أن يحضرا صباح اليوم التالي 
بالتبادل ، كان  ليتسلما نوبتجيتهما  للمعسكر 
الوصول للمعسكر من القاهرة بالمواصالت  
سيارة  للسرية   يتوفر  ولم  صعبا«  العادية 
طلبت  وعندما   ، القاهرة  وإلي  من  لتقلنا 
لي  السماح  السرية   قائد  من  الكتيبة  رئاسة 
الجيب  السيارة  بركوب  األطباء  ولزمالئي 
يأخذنا  أن  علي   ، إلستخدامه  المخصصة 
وينزلنا في أقرب ميدان في خط سيره ، تقبل 
ذلك متبرما« .. كان قائد السرية قاسيا« في 
الذين  التعامل مع جنودة وحتي مع الضباط 
يرأسهم ، وال أعرف لماذا خصني بكثير من 
اإلستخفاف واإلستهانة ، وكان يكلفني بمهام 
الضباط ،  باقي زمالئي  صعبة  دونا« عن 

وكان ينبهني مشددا« في كل مرة أركب معه 
السيارة في طريق العودة للقاهرة ، أن أنتظرة 
في الميدان صباحا« في الميعاد المحدد ، ولن 
ينتظر هو بعد الميعاد دقيقة واحدة .. وحدث 
ذات يوم أن ذهبت للميدان قبل الميعاد بربع 
ساعة وترقبت وصول الجيب ، ولما وصلت 
قائد  وبداخلها  السير  في  تستمر  بها  فوجئت 
السرية منكفئا« بوجهه علي الجريدة والسائق 
ينظر لألمام بوجه متخشب متجاهال« ندائي 
تبتعد  وهي  السيارة  تابعت    .. له  المتكرر 
ويعتدل  الجريدة  يطوي  السرية  قائد  فرأيت 
إنه  متأكدا«  بأسناني  .. جززت  مقعدة  علي 
إلي  ذهبت   .. سلطته  مستغال«  علي  يتنمر 
متأخرا«  ووصلت  بالمواصالت  المعسكر  
دخلت  وصولي  وفور   ، ساعتين  من  أكثر 
لمكتب القائد الشكو سائق سياراته ، فإستدعاه 
حضرة  أري  لم   -: فأجاب  ليسأله  القائد 
الضابط شيرين في مكان إنتظاره يا أفندم .. 
 ! إبتسامته  يغالب  القائد فخرج وهو  صرفه 

إلتفت القائد لي وقال :
شيرين  المالزم  أيها  نظر  بلفت  ستعاقب   -
في  عندي  كان   !! الحضور  في  لتأخرك 
ولكنني   ، الرؤساء  من  رهبة  الماضي 
قائد  عند  العقاب  من  وتظلمت  تجاوزتها 
الكتيبه ، فإستدعي قائد السريه ، وال أعرف 
ما تم بينهما ، لكن تغيرت معاملة قائد السرية 

معي إلي األحسن منذ ذلك الوقت ...
في الجلسة التاليه سألني الطبيب :

من  خروجك  بعد  مشاكل  حدثت  وهل   -
الجيش؟

- لم تحدث مشاكل تذكر ، اللهم مواقف تحدث 
عندما أطلب مستندا« بإسمي من جهة ما ، 

فيسألني الموظف:
- هل عندك تفويض من شيرين إلستالمه ؟

- أنا شيرين !
يطلع   .. فضلك  من  القومي  الرقم  بطاقة   -

عليها وعلي وجهي ويقول :
- أنا آسف يا أستاذ  ، ويسلمني المستند

معي  هذا  يحدث   ، مشكلة  وال  شكرا«   -
كثيرا«!!

قال الطبيب : 
أصله  إسمك  أن  شيرين  دكتور  يا  إعلم   -
فارسي وهو إسم جميل ومعناه حلو المعشر 
علي  يطلق  إسم  وهو   ، الحس  ومرهف 
مثل  مشترك  إسم  فهو   ، واإلناث  الذكور 
من  تعرف  كما  وبعضهم  وإكرام،  إحسان 
القدوس  عبد  إحسان   كالكاتب  المشاهير 
والوزير السابق شمس بدران والفنانة شمس 
البارودي وغيرهم الكثير ، فال تخجل من هذا 
اإلسم وإفرض علي الجميع إحترامه عندما 

يتعاملون معك ..
 واآلن أعتقد أن هذه الجلسة هي األخيرة ، 

هل تشكو من شئ آخر ؟
النوم  أستطيع  ال  أحيانا«   ، دكتور  يا  نعم   -

الذكريات  وشريط   ، الظالم  في  وأحدق 
المؤلمة يمر  أمامي  بكل تلك اإلساءات التي 
حدثت لي ، ويفور الدم في عروقي ، وأتمني 
ألتصرف  الوراء  إلي  بي  الزمن  يعود  أن 
بطريقة مختلفة ألرد بها علي من تنمروا علي 
وأهانوني، بل أحس برغبة عارمة وشريرة 
أن أمارس هذا التنمر والتسلط علي زوجتي 
وأوالدي وعلي الممرضات واألطباء الشباب 
أعلم  والذين   ، رئاستي  تحت  يعملون  الذين 
جيدا« أن ال ذنب لهم فيما عانيته ، فماذا أفعل 

أمام تلك الهواجس ؟
- ال تفعل شيئا« !! فتلك الهواجس ستختفى 
تلك  أن  أيقنت  طالما   ، الزمن  مرور  مع 
األحداث ال يد لك فيها ، وقد فعلت كل ما في 

وسعك لمواجهتها ..
- أشكرك يا دكتور علي إهتمامك بي .

اال  وارجو  المهنة  في  زمالء  نحن  العفو   -
تتردد في اإلتصال بي في أي وقت .
 غادرت العيادة وأنا أقول لنفسي : 

بمختلف  التنمر  من  وقاسيت  عانيت  لقد   -
وتحطيم  القلب  بكسر  كفيال  كان   ، أنواعه 
 ، ما  وقت  في  اإلنتحار  كان  حتي   ، الفؤاد 
هو الملجأ الوحيد الذي يمكن أن ألوذ به ، ثم 
نهضت واتزنت خطواتي وأصبحت واثقا« 
من نفسي ، قادرا« علي التعامل مع التنمر ، 
واآلن أفخر أن أسمي شيرين ، وقد أصبحت 
 ، إيذائه  علي  أحدا«  يقدر  ال  آخر  شخصا« 
وربما أفادتني أمي بدون أن تقصد ، عندما 
أطلقت علي إسم يطلق في الغالب علي اإلناث 
التحدي  متتالية وقبلت  فقدعشت معاركا«   ،
واصبحت   ، وعملي  دراستي  في  وتفوقت 
اآلن طبيبا« مشهورا« في تخصص دقيق ، 

وأتمتع بشخصية يحترمها ويهابها الجميع ..

  -1 ما هو الصداع؟
الصداع هو ألم في الرأس أو الرقبة، والسبب 
الرئيسي لكل أنواع الصداع غير معلومة وقد 
يتحسن معظم األشخاص لو غيروا أسلوب حياتهم 
وتدربوا على كيفية االسترخاء أو بتناولهم أدوية له.
وهناك الصداع التوتري الذي ينشأ من تصلب 
العضالت بالكتفين أو الرقبة أو بفروة الرأس أو 
الفك... وهذا سببه اإلجهاد واالكتئاب والقلق... وقد 
يكون لكثرة العمل أو قلة النوم أو األكل أو تناول 
المسكرات أو تعاطي الحبوب المخدرة، وتناول 
مادة تيرامين بالشيكوالتة والجبن والمكسرات، 
أو مادة جلوتامات أحادي الصوديوم، التي توضع 
باللحوم المحفوظة كلها مواد قد تولد الصداع.. 
الكافيين في  يتناولون مادة  الذين  واألشخاص 
الشاي والبن والكوال يمكنهم الشعور بالصداع لو 
لم يتناولوا جرعاتهم اليومية التي اعتادوا عليها.

-2 أين يتركز الصداع؟
ومن األماكن الشائعة لتولد الصداع نجد الرأس، 
من المناطق الحساسة ألنها تضم الدماغ والعينين 
الوجه  الجمجمة وعضالت  واألذنين وعظام 
... وكل  والجيوب األنفية والشرايين وغيرها 

هذه األعضاء قد تكون سبباً للصداع.
-3 هل هناك أماكن أخرى؟

وهناك بعض األعضاء البعيدة عن الرأس التي 
يمكنها أن تثير نوبة الصداع. 

إن الصداع “ألم الرأس” النابض لمن أكثر األمور 
إزعاجاً، فضاًل عن أنه من أكثر األمراض شيوعاً، 
فعدد الذين يأتون إلى عيادات األطباء شاكين من 
أعراض الصداع يفوق عدد الذين يشكون من أي 
مرض آخر .. ونسبة 1/10 من الناس يشكون 

من الصداع.
مختلفة..  تناولوا عالجات  قد  منهم  وكثيرون 
للتخلص  واحتملوا عمليات جراحية خطيرة، 
من األلم الشديد الذي يرافق الصداع، لكن دون 
جدوى ... إذ يبقى صداعهم كما هو عليه قبل 
األمور  أكثر  الرأس هو من  ألم  العملية، ألن 

إزعاجاً عند اإلنسان.
إن تشخيص الصداع وتحديد معالجته، ال يزاالن من 
المشاكل الصعبة التي تشغل األطباء، والتي تدفع 
بالمريض إلى تغيير عدد من أخصائي الطب...

لتشخيص الصداع حالًيا يستعمل األطباء الفحص 
العام الدقيق لجسم المصب، مع اإلطالع على 
تاريخ مرضه بطريقة صحيحة ومفصلة.. كما 
أننا نستعمل الفحص المختبري الذي قد يساعدنا 
على تشخيص الخلل، أو اللجوء إلى استعمال 
األشعة الضوئية “X” إكس، أو تخطيط الدماغ 
عن طريق اآللة الكهربائية، وحديًثا نستعمل ما 

يسمى بأشعة سكانر.
في الحقيقة ليس الصداع مرضاً قائماً بذاته، بل 
يدخل الصداع كأحد العوامل المرضية لمرض 
عليه  للوقوف  عنه،  البحث  يجب  خفي  آخر 
ولمعالجته ... وهذا ما يجعل معالجة الصداع 
الكثير من  تناول  إلى  الكثيرين  صعبة، ويدفع 
المواد الطبية والعالجات المخدرة والمسكنات 
مما يساعد على اإلدمان، وقلياًل ما يكون الصداع 
ناتجاً عن مرض الدماغ ... وأكثر األسباب تكمن 

في اضطرابات األوعية الدموية، أو اضطرابات 
في الغالف السحائي للدماغ، أو العضالت التي 
توجد في الرأس على الجهة الخارجية.. فالصداع 
مشكلة اجتماعية ويجب علينا معالجة السبب ألن 

معالجة األلم فقط ال تجدي نفعاً.
إذا كل العالجات الطبية والعقاقير التي يتناولها 
المتألم تبقى فاشلة في حال عدم الكشف عن السبب 
الذي أدى إلى هذه اآلالم الصعبة.. كل استمرار لهذه 
اآلالم كما نعرف تعرض صاحبها الضطرابات 
عديدة تؤثر على استمراره في الحياة، لذا على 
الطبيب في حال مثول المريض المتألم أمامه أن 
يحاول الكشف عن سبب األلم، ألن كل عالج 
للسبب ينتج عنه الشفاء الكامل لهذا األلم... وكل 
إلى األلم مع حصر  التي أدت  جهل لألسباب 
العالج بالمهدئات والمسكنات المتعددة ينتج عنه 

انهيارات عصبية قد تكون خطيرة.
الصداع مزعج للغاية.. وهو يحصل في أي وقت 
أو في أي فترة من فترات النهار وقد يدوم أياماً 
وأشهراً ... وينتج عنه إرهاق لصاحبه.. وللمجتمع 
أجمع وقد كتب الكثير حول األعراض السلبية 
التي ترافقه لكنه يبقى صعب العالج مما يؤثر 

سلباً على حياة المصاب بهذا المرض.
الصداع يصيب بعض الناس وهو ينهك أعصابهم 
ويدمر حياتهم ويؤثر على مستقبلهم... ورغم كل 
التقدم الذي حصل في مجال الطب وفي معالجة 
هذه اآلالم فإن الصداع ال يزال يشغل صاحبه 
ألن أكثر العالجات ال تزال غير جذرية... وقد ال 
تنجح خالل فترة الصداع الحادة وبما أن أكثرها 
ال يتعدى المسكنات والمهدئات فإن حالة المريض 
قد تتأزم من كثرة المهدئات ومن كثرة األلم الذي 
ال يفارقه .. ومن كثرة األعراض السلبية التي 
ترافق فترات الصداع .. وهنا قد يفكر بعضهم 
باللجوء إلى االنتحار المتعمد للخالص من هذه 
الحياة الشاقة، والمملة نتيجة عدم وجود عالج 
صحيح وسليم يضع حداً ألكثر هذه اآلالم الشديدة 
والمنهكة للقوى الجسدية والعقلية لدى كل مريض.

-4 ما هي أنواع الصداع؟
هذه  ومن  ومختلفة  متعددة  الصداع  أسباب 

األسباب نذكر:
-1 الصداع الناتج عن إجهاد للنظر، نتيجة ضعف 
يجب معالجته بسرعة خوفاً من تفاقم عملية الصداع 
وذلك باللجوء إلى استعمال النظارات المناسبة 
للتخفيف من إجهاد عضالت العين، مما يساعد 

على التخفيف من شدة األلم..
-2 كما أن القراءة على ضوء كاف يخفف من 

إجهاد النظر .. والرؤية ومن ثم الصداع.
التهابات مزمنة قديمة  الناتج عن  -3 الصداع 
مثل: التهابات المجاري والجيوب األنفية، التهاب 

اللوزتين التهاب لحميات األنف.
-4 الصداع الناتج عن فساد األسنان.

التهاب األذن في حال  الناتج عن  -5 الصداع 
السباحة والغطس.

-6 الصداع الناتج عن فصول معينة في السنة، 
ويكون نتيجة مرض الحساسية.. أي ردات فعل 
سلبية نتيجة التعرض للعوامل التالية: الغبار .. 

رحيق األزهار واألشجار .. القش واألعشاب.

-7 الصداع المزمن والمستمر على مدار السنة 
والسبب قد يكون أيضاً عامل الحساسية نتيجة 
التعرض إلى : غبار المنزل .. فرو القطط .. 
الدواجن  شعر الكالب .. شعر الخيل .. ريش 

والعصافير .. صوف الخروف والماعز.
لكن أشد أنواع الصداع ألماً هو ذلك الناتج عن 
العصب التوأمي وألمه يشبه الحروق، ويصعب 

التخلص منه كاآللم عن التهاب األعصاب..
ولحسن الحظ أن اإلصابات بهذا النوع من الصداع 
نادرة جداً، وال يقدر على معالجتها إال الجراح 

الخبير بجراحة الدماغ واألعصاب..
أما أكثر أنواع الصداع شيوعاً فهو النوع الناتج 
عن تمدد األوعية والشرايين الدموية الشعرية 
في الرأس، واأللم يكون غالياً من النوع النابض 
أي يأتي على دفعات متناسقة مع النبض، فجأة 
تتمدد األوعية في الرأس لسبب ال نعرفه فتضغط 
األعصاب الحساسة التي تسبب األلم الحاد، وهذا 
قد يحدث على جانبي الرأس، لكن في الغالب 
يحدث األلم جانباً فقط ويتورد الوجه على ذلك 

الجانب، وتتمدد األوردة..
وهناك أيضاً الصداع النصفي أو الشقي، وغالياً ما 
يصيب النشيطين األذكياء والمثقفين الذين يتوقون 
الكمال أو يتوقون الوصول إلى اقرب درجة من 
الكمال في أعمالهم .. ولباسهم وسلوكهم “ولهذا 
العقول”، والمصابون به  نابهي  يلقب بمرض 
قد يصابون بتشويش حاد في جهازهم الهضمي 
وهؤالء كثيراً ما يقبلون أن تُجرى عليهم عمليات 
جراحية تُستأصل فيها بعض أعضائهم .. لكن دون 
جدوى، إذ يبقى األلم ويستمر والجراحة ال تنفع 
في حاالت كهذه، ألنه استنتج أنها صادرة عن 
إجهاد عصبي .. ونشدد على أن الصداع يصيب 
الذين ال يطيقون أن يروا شيئاً في غير موضعه، 
فتتوتر أعصابهم باستمرار وخاصة إذا لم يبلغوا 

الحد الذي توخوه فيحسبون أنهم قد فشلوا..
النساء أكثر تعرضاً له من الرجال، وذلك ألن 
عقل المرأة أرهف حًسا وأدق اتزانًا، للقيام بأعمال 

تفوق مقدرتهن الجسدية والعصبية...
قد ينحصر الصداع في جانب واحد من الرأس 
فقط، لكنه بالرغم من اسمه يمتد إلى الجانب اآلخر.

وقد يبدأ األلم ما فوق العيون، ثم يرتفع إلى أعلى 
الرأس، ومن ثم يتجه إلى أسفل العنق، وقد يحدث 

اضطراباً في الرؤية، وتشويشاً للنظر؟
والنساء المصابات هن اللواتي يبالغن في التدقيق 
تنظيف  في  جهودهن  فيستنفدون  األمور  في 
المنزل، إلى درجة ما فوق الالزم، ويشدون على 
أن يكون أوالدهن من المتقدمين في كل شئ، وأن 
يصبحوا مالئكة أطهار، ونساء كهؤالء يبقين 
متوترات األعصاب دائماً.. هذه العوامل تعمل 
على إحداث األعراض السلبية للصداع، وليس 
من عالج لهذه الحالة سوى تغيير مجرى حياة 
اإلنسان بشكل يصبح أكثر واقعية، مما يعمل 
على تخفيف التوترات العصبية ومن ثم الصداع.

قد يأتي الصداع نتيجة ارتفاع في الحرارة الداخلية 
للجسم، واأللم هو نتيجة تأثر غالف سحايا الدماغ.

يدوم الصداع بين 12 – 24 ساعة.  
الصداع الناتج عن كسر في جمجمة الرأس.

الجهاز  بعض اضطرابات  السبب  يكون  وقد 
الهضمي والكبد.

إذاً الصداع مرض قديم من القرن األول ما قبل 
الميالد، مزعج حتى عصرنا الحاضر، وهناك 
حوالي مليوني شخص في فرنسا أي نسبة 10 
– 15 يشكون من أعراض الصداع .. مما يشكل 
مشكلة اجتماعية، أما في بالدنا فإن الصداع على 

اختالف أشكاله تبلغ نسبته الـ 15%..
ومازال األطباء يتساءلون ماذا يحدث ..؟ وما 

العمل..؟
أي  دون  أكثرها  في  تبقى  التساؤالت  وهذه 
إلى  ألنه  السبب  اكتشاف  لتعثر  مقنع  جواب 
جانب األعراض التي تنتج عن مرض عضوى 
يمكن معالجته .. ومن ثم يمكن القضاء على ألم 
الرأس ، هناك األعراض التي تكثر والتي تنتج 
عن مشاكل سيكولوجية، ولذا فإن الذين يشكون 
من الصداع وآالم الرأس المختلفة يعيشون في 
المدن بحيث إن نسبة التألم ترتفع كثيراً، وتخف 
هذه النسبة في القرى النائية حيث الحياة السهلة 
والبعيدة عن أكثر أنواع الضوضاء والضجيج 

والمشاكل العادية..
حتى عند األطفال واألوالد فإن نسبة الشكوى 
من االم الرأس تكثر في المدن، دون أن نعرف 
الفرق  إلى  السبب!! وقد يعود ذلك كما ذكرنا 

الشاسع الذي تتطلبه حياة المدن وحياة القرى.
إذاً مهما تبدلت أنواع الصداع فإن حصولها عند 
الكبار والصغار خاصة تصبح مشكلة اجتماعية 
تحتم علينا معالجتها للتخفيف من وطأة األلم الذي 

يحد من نشاط كل منا..
على كل حال فالصداع كما يجزم أكثرهم هو وراثي، 
وال ينتج عن مرض عضوى .. وقلياًل ما يتأثر 
باألعراض السلبية التي تحدث في الجسم رغم 
أن بعض األطباء يلقى على األعراض العصبية 

أهمية كبرى في حصول الصداع.
يمكن القول إن الصداع مرض قائم بذاته ويحصل 
من فترة إلى أخرى، ويدوم أحيانا أياماً أو أشهراً 
عديدة .. وقلياًل ما يتأثر باألعراض المرضية التي 
تحدث عند المصاب بالصداع، لكن االضطرابات 
والتوترات العصبية التي تحدث عند المريض 

بالصداع قد تؤزم األلم وتصعد من حدته.
كثيراً من آاللم الرأس التي تحدث عن الصغار 
والكبار خاصة قد تأخذ طابعاً شبيهاً بالصداع، 
لكن عدم التحقق من قبل الطبيب المعالج لوجود 
الصداع عند أحد أفراد العائلة واكتشافه بعد اللجوء 
يُبعد  الطبية لمرض عضوى  الفحوصات  إلى 
تشخيصه لمرض الصداع، ويدفعه إلى التفكير 
بأن األلم الذي تحدث في الرأس ما هو إال نتيجة 
الذي يشكو منه المريض..  المرض العضوي 
وكل عالج صحيح لهذا المرض وكل اختفاء 

آلالم الرأس يبعد تشخيص الصداع..
لذا أمام أي ألم في الرأس علينا التحقق من عدم 
وجود أمراض عضوية سببت ألم الرأس الذي 
حدث وعدم جود الصداع عند أحد أفراد العائلة.

ولنا تكملة العدد القادم

الناس بمضادات  اهتمام  الماضية  القليلة  السنوات  في  ازداد    
األكسدة لفوائدها في تخليص الجسم من الجذور الحرة ،،

يتم  ؟ وكيف  األكسدة  الحرة؟ وماهي مضادات  الجذور  فما هي 
بينهما؟ التوازن 

لملء  لالرتباط  تسعى  مستقرة  ليست  ذرات  الحرة  الجذور 
لتصبح ذرات مستقرة،  بإلكترونيات  الخارجي  لك مدارها  ذ و

بالتفاعل بسرعة مع عناصر أخرى داخل الخلية . 
إلكترونات  تدور حولها  نواة  الذرة من  تتكون 

سالبة الشحنة في مدارات تحيط بها، ولتبقى 
الذرة مستقرة يجب أن تمتلئ تلك المدارات 

اإللكترونات، وإذا  بأعداد محددة من 
يمتلئ  اإللكترونات، ولم  انتهى عدد 
المدار الخارجي للذرة بالعدد المطلوب 
الذرة غير مستقرة  حينها تصبح هذه 
بذرة أخرى إلكمال  لالرتباط  وقابلة 
بالعدد  الخارجي  إلكترونات مدارها 

الغالف  الذرات ذات  الالزم، وتعرف 
الخارجي غير المكتمل بعدد االلكترونات الالزمة بالجذور الحرة 
االليكترونات  المكتمل من  الخارجي  الغالف  ذات  الذرات  بينما 
بذرات  الحرة  الجذور  ارتباط  تكون ذرات مستقرة، وإن عملية 
 O2 تنقسم جزيئات  فعندما   ، التأكسدي  باإلجهاد  ُيعرف  أخرى 
إلى جذوراً حرة غير  تتحول  فإنها  إلى ذرات مفردة،  األوكسجين 
أو جزيئات أخرى كي تصبح  بذرات  مستقرة تسعى لإلرتباط 
يتسبب في  الذي  التأكسدي  اإلجهاد  العملية تسمى  مستقرة، وهذه 
أنواع  الحرة جميع  الجذور  تستهدف  الجسم، وعادة  تلف خاليا 
الدهون والبروتينات والحموض  بينها  الخاليا، ومن  جزيئات 
النووية، ولكن مع تقدم العمر، يفقد الجسم قدرته على مكافحة آثار 
الجذور الحرة وبالتالي تتراكم هذه الجذور الحرة، ويحدث المزيد 
من اإلجهاد التأكسدي، والمزيد من الضرر للخاليا واألنسجة مما 
األنسجة  بنية  تدهور  الناتجة عن  األمراض  المزيد من  إلى  يؤدي 
ترتبط  القلب، وقد  والمفاصل وأمراض  باركنسون  مثل مرض 
الخلية مما يسبب  نواة  النووي داخل  بالحمض  الحرة  الجذور 
طفرات جينية في الخاليا ويؤدي ذلك إلى أورام سرطانية،كما دلت 
المناعة،  في  يسبب اضطرابات  التأكسدي  اإلجهاد  بأن  الدراسات 

وإعتام عدسة العين ..!!
التمثيل  نتيجة  بالجسم بصورة طبيعية  الحرة  الجذور  تتكون 
الغذائي، ولكن هناك عدة عوامل في نمط الحياة يمكنها أن تسرع 
التدخين والتعرض  الحرة، ومنها  الجذور  تلك  إنتاج  في زيادة 
الكحوليات،  الملوث، وتناول  السامة والهواء  الكيميائية  للمواد 

والتعرض لألشعة السينية،     
مضادات األكسدة :

مواد كيميائية تقلل من آثار الجذور الحرة، حيث تتبرع بإلكترونات 

تأثيرها،  تقلل من  الحرة كي تصبح مستقرة، وبالتالي  للجذور 
ومضادات األكسدة لها ميزة فريدة، ألنها تتبرع بإلكترون دون أن 

تصبح هي نفسها جذوراً حرة .
بين  التوازن  تنتج عن عدم  التأكسدي عبارة عن حالة  اإلجهاد 
الحرة  الجذور  تزيد  فعندما  الحرة ومضادات األكسدة،  الجذور 
المتوفر من  المستوى  الجسم عن  في 
تأثيرها،  من  لتقلل  األكسدة  مضادات 
باإلجهاد  يحصل خطر اإلصابة 
إلى  يؤدي  قد  الذي  التأكسدي 
ببعض  زيادة خطر اإلصابة 

األمراض . 
اإلجهاد  محفزات  هي  ما 

التأكسدي؟
اليومية  السلوكيات  بعض 
الحرة  الجذور  قد ترفع من 
وبالتالي  التأكسدي  واإلجهاد 
إلى مضادات األكسدة ومن  الحاجة 

تلك المحفزات :
والكحول، واستهالك  السجائر،  الملوث ودخان  الهواء  استنشاق 
طويلة،  فترات  الشمس  ألشعة  والتعرض  المشبعة،  الدهون 

وممارسة الرياضة الشاقة .
األكسدة  للحصول على مضادات  األفضل  المصدر  الغذاء هو  إن 
العنب،  الداكنة من  األنواع  أن نحصل عليها من  الممكن  ومن 
الداكنة  الورقية  والتوت األزرق، والمكسرات، والخضروات 
المضادة  المواد   تحتوي على  فجميعها  والبروكلي  السبانخ  ومنها 
البرتقالي  اللون  الكامبفيرول، والخضروات ذات  لألكسدة مثل 
A،والشاي األخضر والبقوليات من  بفيتامين  الغني  كالجزر 
أوميجا3  تحتوي  األكسدة، واألسماك  الغنية بمضادات  المصادر 

و فيتامين-د .
أفضل على صحة  الغذاء  األكسدة عن طريق  تناول مضادات  إن 
الغذائية ألنها تعمل بشكل متجانس مع  المكمالت  الجسم من 

بعضها. 
لسوء الحظ ال يعرف الكثير من الناس عن خطورة زيادة الجذور 
تعد  والتي  اإلنسان،  داخل جسم  األكسدة  الحرة، وأهمية مضادات 
تعمل على حماية  والتي  للجسم،  الضرورية  المركبات  أهم  من 
له من  الشيخوخة من عدد ال حصر  الشخص السيما في مرحلة 
انها  والقلب، كما  السرطان واإليدز، والسكري،  األمراض مثل 
الوجه  الشيخوخة وتجاعيد  تأخير ظهور عالمات  تعمل على 
والرقبة، لذا يرجى الحرص الشديد على تناول مزيد من األطعمة 
إتباع  األكسدة، وذلك من خالل  تحتوي على مضادات  التي 
اليومي الصحي والمتوازن،  والغني بالخضروات  الغذائي  النظام 

والفواكه ،،!!

بقلم: الدكتور عبد العليم محمود
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خلطات بالقهوة .. لتعزيز صحة الشعر والحفاظ على جماله

وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء

ما هو أفضل زيت لشعرك؟

أطعمة مفيدة لصحة الجلد والشعر والأظافر

  ال شّك أن السراويل الضيّقة تتمتّع بمظهر خاص ومنها النوع السميك 
المخّصص لفصل الشتاء ليمنح السيدة الدفء الذي تبحث عنه كما أنه يجعلها 
السراويل الضيّقة عالم األزياء  تتألّق بإطاللة جذّابة ال تضاهى. دخلت 
الرجال، ثم تحّولت  من أزياء  أساسياً  البدء عنصراً  أنها كانت في  غير 
في الثمانينيات إلى أزياء نسائية وذلك مع انخراط السيدة في مجال العمل 
الرياضة، فبرزت موديالت  الحفاظ على رشاقتها وممارسة  ورغبتها في 
أقمشة متنّوعة وألوان ال  الزمن بطبعات ملفتة،  وتصاميم منها على مّر 

حدود لها.
تتردّدي في اختياره كقطعة أساسية  لذلك ال  السروال الضيّق مريح جداً، 

في خزانتِك، في حال كنِت ترتدينه كسروال أو كبديل عن الجوارب، ثمة 
إطالالت كثيرة معه ستجعل إطاللتك عصرية ومواكبة للموضة. إستخدمي 
السراويل الضيّقة المطبّعة باألزهار أو األشكال الهندسية إلطالالتك اليومية 
الواسعة األحادية  الطويلة  البليزر  والكاجوال ونّسقيها مع أجمل موديالت 
الكاحل إلطاللة كاجوال يومية. كما  الرياضية أو جزمات  اللون واألحذية 
يمكنِك اعتماد هذه السراويل مع البليزر الواسعة والتوبات الفضفاضة التي 
تعرف أيضاً بـ Oversized Sweater والتي غالباً ما تكون طويلة. أكثر 
التي توفّرها وتنّوع  الراحة  السراويل الضيّقة هي  السيدات في  ما تحبه 
العديد من اإلطالالت واألساليب، منها  الموديالت مما يجعلها تتالءم مع 

الجينز لطلّة عصرية وكاجوال، والترتر لطلّة رسمية تالئم السهرات.
إذا كنِت تبحثين عن إطاللة مريحة وغير متكلّفة، إبحثي عن قميص طويل 
وارتديه مع السروال الضيّق، فعلى سبيل المثال بإمكانِك اختيار قميص على 
 C شكل سترة باللون الرمادي مع سروال باللون األسود من دار سي زان
ذا أربطة مع كعب  انتعلي حذاًء  Zann، لتحصلي على إطاللة متكاملة، 
أما إلطاللة  بامتياز.  للغاية وعصرية  عالي لتحصلي على إطاللة بسيطة 
قليلة منها فستان طويل واسع مع كشاكش  لقطع  أنيقة، لن تحتاجي سوى 
بنقشات ناعمة وراقية من دار  نّسقيه مع سروال ضيق  بطول األوراك 
اناكيكي Annakiki إلطاللة جريئة وصلبة، انتعلي حذاًء رمادياً مسّطحاً 

إلطاللة مريحة.
وإذا كنِت تميلين إلى اإلطالالت الكالسيكية، نّسقي السروال الضيّق 
البنفسجي مع كنزة شتوية ومعطف طويل وحذاء رياضي  باللون 
بين األنوثة والعصرية من دار سفن دايز  لتمزجي  باللون األبيض 
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وأخيراً إذا كنت ترغبين في ارتداء فستان قصير ولكن الطقس بارد في 
الخارج، اختاري السروال الضيّق كبديل عن الجوارب النسائية الرقيقة 
ألنه سيمنحك المزيد من الدفء، بإمكانِك ارتدائه مع فستان قصير ذي 

أكمام طويلة لطلّة ساحرة وملفتة.

للحصول على معدة مسطحة.. اتبع هذه الخطوات الغذائية!
   هناك الكثير من الزيوت التي يمكن أن تعزز صحة الشعر وجماله. ومع ذلك، فإن عدداً 

قليالً منهم معروف على نطاق واسع. تعرفي معنا عليهم لتفيدي شعرك.
1. زيت جوز الهند

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لزيت جوز الهند في قدرته على تقليل تساقط الشعر. يحقق ذلك 
عن طريق اختراق خصل الشعر بسهولة.

للميكروبات والفطريات، مما يساعد على  الهند على خصائص مضادة  يحتوي زيت جوز 
تقليل ومنع قشرة الرأس. يساعد اختراق جذع الشعر بزيت جوز الهند البكر على تدمير أي 
خاليا فطرية. تساعد خصائص الزيت واحتفاظه بالرطوبة على معالجة األطراف المتقصفة 

ومنع تلف الشعر.
2. زيت اللوز

إذا كنت تبحثين عن زيت شعر خفيف وعطري، يمكنك اختيار زيت اللوز. يحتوي زيت اللوز 
على الدهون )األحماض الدهنية األحادية غير المشبعة( والبروتينات والفيتامينات. قد تساعد 

هذه في تحسين الجودة العامة للشعر.
يشير وجود فيتامين E واألحماض الدهنية إلى أن الزيت قد يرطب ويعالج األطراف المتقصفة. 
يُعرف فيتامين )هـ( أيضاً بخصائصه المضادة لألكسدة التي يمكن أن تساعد في منع التهابات 
فروة الرأس. عالوة على ذلك، فإن زيت اللوز له خصائص مضادة لاللتهابات. يمكن أن تساعد 

هذه في تهدئة التهاب فروة الرأس.
3. زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون منعم الشعر الممتاز ومن المعروف أيضاً أنه يقلل من تلف الشعر وتقصف 
الزيت أيضاً على خصائص مضادة لألكسدة ومضادة للجراثيم. وبالتالي،  األطراف. يحتوي 
إلى أن األوليوروبين، أحد مكونات زيت  الدراسات  للشعر. تشير  يمكن استخدامه كمنظف 
الزيتون، يمكن أن يحفز نمو الشعر. يمكن لزيت الزيتون أيضاً اختراق جذع الشعرة. وبالتالي، 

يمكن أن يعمل بشكل جيد في عالج الشعر الجاف أو التالف.
4. زيت الخروع

يمكن أن تساعد أحماض أوميغا 9 الدهنية في زيت الخروع في جعل الشعر أكثر كثافة وأطول. 
يمكن للزيت أيضاً عالج تقصف األطراف وقشرة الرأس. يعتقد البعض أنه يعالج أيضاً التهابات 

فروة الرأس.
5. زيت الجوجوبا

يمكن أن يؤدي انسداد بصيالت الشعر إلى تساقط الشعر بشكل كبير. زيت الجوجوبا هو استر 
شمعي طبيعي قد يلطف الشعر وغالباً ما يستخدم في مكيفات الشعر والشامبو. يحتوي الجوجوبا 
الرأس وااللتهابات  على خصائص مضادة لاللتهابات. وبالتالي، قد يساعد في عالج قشرة 

األخرى.
6. زيت األفوكادو

D و  A و  الدهنية واألحماض األمينية والفيتامينات  لألحماض  يعتبر زيت األفوكادو مخزناً 
الغذائية على تحفيز نمو الشعر وترطيب فروة الرأس وتقليل  العناصر  E و B6. تعمل هذه 

األطراف المتقصفة.
7. زيت األرغان

غالباً ما يستخدم زيت األرغان )المعروف باسم الزيت المغربي( لعالج الحكاك ومنع تساقط 
الشعر وتجديد الشعر الجاف. إنه مليء باألحماض الدهنية غير المشبعة، ويدعي البعض أن 
الالزمة  إنه مصدر جيد لمضادات األكسدة  الجاف.  الشعر  الزيت يمكن أن يساعد في عالج 

للشعر؛ كما أنه يحافظ على ترطيب الشعر.

الجلد  المقام األول عن صحة  النساء في      تبحث 
للعناية بها،  والشعر واألظافر، وعن الطرق الصحيحة 
التجميلية منتجات  العديد من الشركات والجهات  وتُقدّم 

تُساعدهن على تحقيق هذا 
الهدف، ولكن هناك جزئية 
للعناية بصحة  للغاية  مهمة 
الجلد والشعر واألظافر قبل 
التفكير في إنفاق ثروة كبيرة 
المنتجات، وهي  على هذه 
الطعام الصحي الذي له 

قيمة صحية وجمالية.
التقرير  ع من خالل  نُجِمّ
المفيدة  األطعمة  التالي 
والشعر  الجلد  لصحة 
يجب  والتي  واألظافر، 
إدراجها في النظام الغذائي، 

ومنها:
العدس

يحتوي العدس، بمختلف 
ألوانه، على كمية كبيرة من 
 B البيوتين، وهو فيتامين 

الذي يُعزز صحة الجلد والشعر، ويعزز القدرات البصرية 
والدماغية، ويعالج أيضاً مشكلة األظافر سهلة التكسير.

المشروم
الفطر أو المشروم على عدة فيتامينات، منها  يحتوي 
البيوتين )فيتامين B ( وفيتامين D الذي يُساعد السيدات في 
يزيد من كثافة  التخلص من مشكلة تساقط الشعر، وأيضاً 

الشعر الخفيف عن طريق تعزيز نمو بصيالته.
البطيخ

تناول كميات مناسبة من  الشائعة  النصائح الصحية  من 
الجلد والبشرة، ولكن  لتعزيز صحة  الماء بشكٍل يومي؛ 

ليس فقط الماء في صورته المعتادة يمنح الجلد الترطيب، 
نفسها، مثل  النتائج  تُعطيِك  الفاكهة  أنواع من  ولكن هناك 
المعادن والفيتامينات ويحتوي  بالكثير من  الغني  البطيخ 

الشعر  على نسبة مياه تصل إلى 90%، ويُعزز صحة 
والجلد واألظافر.
زيت جوز الهند

بجانب استخدامه كمرطب موضعي للشعر والجلد واألظافر، 
يحتوي زيت جوز الهند على نسبة من مضادات األكسدة 

واألحماض الدهنية التي تُدعم صحة الشعر والجلد.
زيت بذور الكتان

لغناه  التساقط، وذلك  الشعر من  الكتان  يحمى زيت بذور 
E ، ويحتوي أيضاً على نسبة من األحماض  بفيتامين 
التي تعمل على ترطيب األظافر ومنع تكسرها  الدهنية 

بسهولة.
الفراولة

تساعد فاكهة الفراولة الجسم على إفراز المزيد من عنصر 
الذي يُعزز من  الكوالجين 
شباب ونضارة الجلد، بجانب 
 C غناها بـ البيوتين وفيتامين
اللذين يدعمان صحة البشرة 

والجلد بشكل عام.
اللوز

صحة  من  اللوز  يُعزز 
الشعر ويمنحِك شعراً صحياً 
وفروة شعر قوية، وذلك 
العناصر  بالعديد من  لغناه 
والفيتامينات مثل الدهون 
الصحية، األلياف، البروتين، 
البيوتين فيتامين B وفيتامين 
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التوت

يحمي التوت الجسم من 
التأكسدي، ويعالج  اإلجهاد 
أهم أعراضه وهو سقوط 
الشعر بشكل كبير؛ وذلك بسبب غناه بالكثير من العناصر 

المضادة لألكسدة وفيتامين B، ويمنحِك فروة شعر قوية.
العنب األحمر

يحتوي العنب األحمر على مضاد األكسدة يُطلق عليه اسم 
آثار  الجلد ويحميه من  يُعزز صحة  الذي  ريسفيراترول، 

التقدم في السن، ويُبطئ عملية شيخوخة البشرة.
المحار

يحتوي المحار على عنصر الزنك المفيد لصحة الجلد 
واألظافر والشعر، ويمنحِك مظهراً صحياً، من حيث البشرة 

النضرة والشعر القوي واألظافر غير القابلة لالنكسار.

طلالة جريئة اختاري السراويل الضّيقة ل�إ

   من المعروف بأن القهوة مليئة بمضادات األكسدة 
اإلنسان وبشرته على حد سواء، وهذا  المفيدة لصحة 
القهوة في  السبب وراء استخدام مستخلصات  هو 

منتجات التجميل والعناية الشخصية.
المطحونة  القهوة  فإن فرك  التجميل  وبحسب خبراء 
على فروة الرأس يمكن أن يحسن صحة الشعر ويساعد 

على التخلص من مشاكله بشكل طبيعي.
المطحونة في  بالقهوة  الرأس  ويساعد فرك فروة 
أنه يساعد في  الميتة. كما  الخاليا  تقشيرها ويزيل 
تحسين الدورة الدموية. ويقول الخبراء أن فروة الرأس 
يتم  ما  الجسم وغالبًا  تجاهاًل في  األكثر  الجزء  هي 

انسدادها بالخاليا الميتة.
إزالة  الضروري  الجديد، من  الشعر  نمو  ولتعزيز 
الوقاية من  أيًضا في  التقشير  القديم. يساعد  الشعر 
البكتيرية وإنعاش بشرة  الرأس وااللتهابات  قشرة 

فروة الرأس.
توازن  إعادة  في  تساهم  فهي  القهوة حمضية  أن  وبما 

درجة الحموضة للشعر وفروة الرأس المتضررة.

للشعر منزليًا  يمكنك صنع خليط طبيعي  إليك كيف 
أوردت صحيفة  ما  المطحونة، وفق  القهوة  باستخدام 

تايمز أوف إنديا:
الخلطة: مكونات 

الطازجة، وملعقة  المطحونة  القهوة  كبيرة من  ملعقة 
اللوز، و9 قطرات من زيت شجرة  كبيرة من زيت 
الشاي، وملعقة كبيرة من سكر جوز الهند، و8 قطرات 

من زيت النعناع العطري.
طريقة إعداد الخلطة:

المطحون ونخلطه مع سكر  البن  نأخذ وعاء ونضيف 
اللوز. بعد ذلك نضيف قطرات من  الهند وزيت  جوز 
تقليبها  في  أعاله ونستمر  المذكورة  العطرية  الزيوت 
الخليط  النهاية نضع  فيها. في  الكتل  تتكون  حتى ال 
دائرية  بحركات  مبللة وندلكها جيداً  فروة رأس  على 

قبل شطفها بالماء.
ينصح الخبراء بعدم استخدام الخلطة بشكل يومي ألنها 
قد تؤدي إلى نتائج عكسية، واالكتفاء بمرتين أو ثالث 

مرات في األسبوع.

   مشكلة كبيرة قد تواجه صاحبات البشرة دهنية و المختلطة وهي ظهور الرؤوس 
ناتج عن  يكون  والذي  كبيراً  ازعاجاً  لهن  يسبب  الوجه، مما  في  والبيضاء  السوداء 
بداخلها، كما أوضحت  الدهون  بالبشرة وتراكم  الموجودة  الدهنية  الغدة  في  انسداد 
الرؤوس  بأن  الصيدلة  بكلية  المساعد  المدرس  الدكتورة رجاء مجدي  العناية  خبيرة 
السوداء هي نقاط تظهر على الوجه باللون األسود، وتظهر نتيجة تجمع خاليا الجلد 
بتنظيفها  البكتيريا بسبب عدم االهتمام  الجلد وتراكم  الميتة وزيوتها في فتحة جريب 
ما تتركز  بشكل جيد، وتعد الرؤوس السوداء من المشكالت الجلدية الشائعة، وعادةً 
للتخلص  المثالية  الطريقة  األنف، وتسبب مظهًرا مزعًجا، كما أوضحت  في منطقة 

منها كما يلي.
طريقة عمل محلول الملح لتنظيف البشرة

افضل طريقة واسهلها للتخلص من الحبوب وهو الحفاظ علي الوجه نظيفا عن طريق غسله 
أفضل  يعد  أنه  بالبشرة  العناية  بمحلول ملحي، كما أوضحت خبيرة  يوميا  األقل مرتين  على 
البثور  يحارب  فقط  ليس  للوجه، ومتاح تحضيره في كل منزل هو  وأسهل وأوفر غسول 

السوداء والبيضاء بل ايضا يحارب الحبوب ويجعل البشرة اكثر نقاء.
طريقة العمل:

ملعقة من ملح الطعام
نصف كوب من المياه

يحفظ الغسول في الثالجة وجعله اساسي في روتينك اليومي صباحا ًومساءاً
تنظيف البشرة الدهنية:

يمكنك استخدام غسول للبشرة الدهنية يحتوي على حمض “الساليسيلك” او الحل االوفر وهو 
استخدام صابونة الجلسرين الطبيعية

الدهني وغسل  الطابع  ذات  والمكياج خصوًصا  التجميل  استخدام مستحضرات  تقليل  عليِك 
الوجه جيدًا بعد استخدامها للتخلص من أي أثار للمكياج.

متفاوتة  بأسعار  كثيرة  انواع  توجد  السالسيلك  يحتوي علي حمض  أو مقشر  استخدام كريم 
للجميع. مناسبة 

استخدام مقشر للبشرة مرة اسبوعيا علي األقل مثل ماسك القهوة.

   عندما يتعلق األمر بتجديد عاداتك الغذائية، فإن التخسيس ليس 
سوى جزء من اللغز لكثير من الناس للحصول على المعدة المثالية 

المسطحة الخالية من الشحوم.
واكتشف الكثير من الناس أن األنظمة الغذائية التي يتبعونها ليست كلها 
فعالة لفقدان الوزن بقدر ما كانوا يأملون، خصوصاً لتقليص األجزاء 

الوسطى لديهم من الجسم وخسارة الدهون فيها.
فقد اقترح أخصائيو التغذية مجموعة نصائح لفقدان الوزن والتي تعمل 

.»Eat This Not That« بالفعل، وفق ما نقل عنهم موقع
شرب المزيد من الماء

النصيحة األولى، هي شرب المزيد من الماء يومياً، حيث يعرف 
معظمنا أن شرب كمية كافية من الماء مفيد لصحتنا، لكن أخصائية 
التغذية سامانثا ماكني اقترحت شرب الماء بمقدار نصف وزن جسمنا 

كل يوم باألونصات.
وأوضحت أن ذلك لن يرطب ويزيل السموم ويعزز الطاقة فحسب، 
بل يساعد أيضاً على الحد بشكل طبيعي من تناول المشروبات الغازية 

ومشروبات القهوة المحالة والمشروبات السكرية األخرى.
تناول البروتين

إلى ذلك، أكد الخبراء أن زيادة تناولك للبروتين تؤدي إلى أكثر من 

لفترة أطول، بل يمكن أن يسهل  مجرد إبقائك ممتلئاً 
الحصول على معدة مسطحة التي تأمل فيها  أيضاً 

عن طريق استبدال األطعمة األقل صحية في نظامك 
الغذائي.

تناول الخضار
في موازاة ذلك، قد تعتقد أنك تتناول ما يكفي من 

الخضار، لكن أخصائية التغذية ماكيني، تقول 
إنه من أجل الحصول على معدة مسطحة 

وكشف عضالت البطن، قد تحتاج إلى 
زيادة تناول الخضروات بشكل كبير.

وأوصت ماكيني بتناول خمسة إلى 
سبعة أكواب من الخضار غير النشوية 

يومياً.
تناول الطعام بشكل أبطأ

أما النصيحة األخيرة، فهي قضاء المزيد من 
الوقت لتذوق وجباتك كلما أمكن إذ قد يساعدك ذلك 

على تسطيح معدتك.
وأوضح أخصائي التغذية تريستا بيست، أن هناك سببين رئيسيين 

للغازات واالنتفاخ، وهما ابتالع الهواء والكربوهيدرات.
كما، بيّن أن األكل بسرعة كبيرة يمكن أن يسبب في ابتالع هواء أكثر 

من المعتاد ويؤدي إلى االنتفاخ.



  قالت الفنانة أسماء أبو اليزيد، إنها ال تتوقع ردود أفعال الجمهور حول الشخصيات التى 
تجسدها، ولكنها تعتمد على الحب واالخالص فيما تقدمه، الفتة إلى أن انجذاب الجمهور 
لمسلسل »اآلنسة فرح«، لهذا الدرجة وتصدره لمؤشر محركات البحث كان مفاجأة سعيدة 

بالنسبة لها. وأضافت انها كانت »مرعوبة« من مسئولية مشاركتها فى البطولة ألول مرة 
من خالل المسلسل، وخاصة أنه يتضمن 5 أجزاء، الفتة إلى أن المسلسل كان يحتوى 
على 4 أجزاء فى بادىء األمر، وتم اضافة الجزء الخامس بعد انطالقه فى الفورمات 

األجنبى أثناء تصويرهم.
أنها شخصية  أنها كانت تخشى أن تمل من كل هذه األجزاء خاصة  وأوضحت 
»ملولة«، وكان يتوجب عليها تصوير 90 حلقة ألربع أجزاء، وأكبر هاجس 
بالنسبة لها هو فقدانها للشغف، ولكنها وجدت الواقع غير ذلك، خاصة مع تطور 
الشخصيات واألحداث والتفاصيل المختلفة عما كانت من قبله، والذى جعلها أكثر 

تحمًسا باالضافة لتعاون جميع أبطال المسلسل وكأنهم أسرة واحدة.
 Jane The مسلسل اآلنسة فرح هو النسخة العربية من المسلسل األميركي الكوميدي الشهير
Virgin، وقد انتهت Sproduction من تصوير 5 مواسم من المسلسل تماًما مثل النسخة 

األصلية بإجمالي 110 حلقة على مدار 3 سنوات.

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيالني، 
تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، علي الطيب، هبة عبد العزيز وجيالن عالء 
المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج، وقد حصد 
أجزاءه الثالثة العديد من ردود األفعال والتعليقات اإليجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل 

خالل فترة عرضه.

  كشفت إدارة مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي ، عن األسماء المقرر أن تحظى بالتكريمات في 
للبحر  الشرقي  الساحل  المقبل على  ديسمبر  السادس وحتى 15  فعالياته من  التي ستقام  االفتتاحية،  دورته 

األحمر في جدة.
قررت إدارة المهرجان تكريم النجمة ليلى علوي التي شاركت في بطولة أكثر من 70 فيلًما.

والمنتجة  المخرجة  تكريم  السينما، سيتم  المرأة في صناعة  بدور  لالحتفاء  المهرجان  وتأكيدا على سعي 
الكثير من  الطويلة »وجدة« حصد  أفالمها  بأول  أول مخرجة سعودية، وتمكنت  المنصور، وهي  هيفاء 

الجوائز العالمية، بما فيها ترشيحه لجائزة األكاديمية البريطانية »بافتا« ألفضل فيلم أجنبي.
على الصعيد الدولي يكّرم المهرجان جاك النج تقديراً إلسهاماته في تعزيز العالقات الثقافية والفنية بين 
المملكة العربية السعودية وفرنسا، ولدوره في مدّ الجسور الثقافية بين العالم العربي وفرنسا. وقد شغل 
العربي  العالم  منصب رئيس معهد  التعليم، ويشغل حالياً  الفرنسي ووزير  الثقافة  النج منصب وزير 

في فرنسا.

الثالثاء،  الفنان المصري أحمد خليل،    توفي 
بفيروس  عن عمر ناهز 80 عاما متأثرا بإصابته 

كورونا المستجد.
وقد شيعت جنازة الفنان الراحل من مسجد الشرطة 
الثالثاء، عقب  القاهرة،  بمدينة الشيخ زايد فرب 

صالة الظهر.
وأصيب أحمد خليل بكورونا في األيام األخيرة من 
الزمان« من مسلسل  تصوير حكاية »حكايتي مع 
»إال أنا« الذى يعرض على قناة )dmc( المصرية.

ويُعرض حالياً للفنان أحمد خليل حكاية »حكايتي مع 
الزمان« من مسلسل »إال أنا« في موسمه الثاني، 
بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، 
أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، 
عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين 
رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال 
وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين 
األزواج، وحدوث الطالق بين الزوجين بعد 30 سنة 

من الزواج.
الخامسة من  الحكاية  الزمان« هي  »حكايتى مع 
الموسم الثانى لمسلسل »إال أنا«، حيث عرضت أول 
4 حكايات من العمل وهي »بيت عز« بطولة سهر 
الصايغ، و »بالورقة والقلم« بطولة يسرا اللوزى، و 
» بدون ضمان« بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، 
الفقي وصبرى  الهامش« بطولة نرمين  و  »على 

فواز وجيهان خليل.
الماضي، بطولة غادة عبدالرازق،  وقدم أحمد خليل مسلسل »لحم غزال« في شهر رمضان 
شريف سالمة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف 
عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد 

إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

يذكر أن خليل من مواليد 15 يناير/ كانون الثاني 1941، وعارض والده دخول المجال الفني، 
لكنه أصر على موقفه والتحق بالمعهد العالي للسينما، وبدأت مسيرته الفنية من خشبة المسرح، إذ 
شارك في بطولة عدد من العروض المهمة مثل«سليمان الحلبي« ثم انتقل للعمل بالتلفزيون وقدم 
مسلسالت شهيرة مثل »حديث الصباح والمساء«، و«يموت الزمار«، و »زمن عماد الدين«، و 

»الفتوة«، و »الوجه اآلخر«، و »سكة الهاللي«.
كما شارك في بطولة عدة أفالم سينمائية منها »امرأة فوق القمة« و »هدى« و »معالي الوزير«.
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تكريم ليلي علوي في افتتاح مهرجان البحر 
الأحمر السينمائي الدولي

جرأة إلهام شاهين تنعكس على اسم عملها القادم

بدأ  النسخة األولى منه،  انتهى من تجهيز  بعد أن    
المخرج » سامح عبدالعزيز » في إعداد الموسيقى 
لتحديد  النيل »، استعدادا  فيلم »  تماسيح  التصويرية ل 

موعد طرحه بدور العرض السينمائية.
نيلية على  النيل في رحلة  تدور أحداث فيلم تماسيح 
مركب وتحدث عملية نصب غير متوقعة ألحد ركاب 
هذا المركب، وتتوالى بعدها األحداث في إطار كوميدي 

للكشف عن الحقيقة.
الميرغني،  خالد  الفيلم بطولة  مصطفى خاطر ، حمدي 
الصاوي ، محمد ثروت، كريم عفيفي،  بيومي فؤاد ، هنادي 
بة،  يمان عيد، بدرية طل مهني، ويزو، محمد جمعة، سل
السيد وإخراج سامح  الدين. وتأليف لؤي  وسوزان نجم 

عبدالعزيز.

بدء العد التنازلي لعرض تماسيح النيل

منة شلبي ب »اتجاه إجباري« في دراما 
رمضان 2022 وتنتظر خبرا سعيدا من 

نيويورك

ونا وفاة الفنان المصري أحمد خليل متأثرا بكور

أسماء أبو اليزيد: كنت مرعوبة من 
البطولة  مسئولية 

لـ »الآنسة فرح«.. ولكن!     يستعد الفنان حسن الرداد والفنانة غادة عادل لتقديم مسرحية جديدة، 
خالل موسم الرياض، والتي تحمل اسم » »في نص الليل«.

ومسرحية »في نص الليل« من بطولة حسن الرداد، وغادة عادل، وريم 
مصطفى، ومحمد عبد الرحمن »توتا«، وغيرهم من الفنانين.

المقبلة  القليلة  المسرحية خالل األيام  البدء في بروفات  المقرر  ومن 
السعودية، في شهر  العربية  بالمملكة  الرياض  لعرضها في موسم 

ديسمبر المقبل.
الرداد قد حرص مؤخرا على حضور  لفنان المصري حسن  ا وكان 
الفنان سمير  الراحل  لتسلم تكريم حماه  العربية  الفضائيات  مهرجان 
غانم وحماته الراحلة الفنانة دالل عبدالعزيز، بينما تغيبت ابنتيهما دنيا 

وإيمي سمير غانم.

إلهام شاهين ، عن عودتها  النجمة    أعلنت 
لعالم المسرح ، جاء ذلك خالل احتفال مهرجان 
شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي في دورته 
الذى  بتوقيع كتابها »المتمردة« ،  السادسة،  
ألفه الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر، وذلك 
بحضور القديرة سميحة أيوب، والدكتورأشرف 
التمثيلية، والفنان إيهاب  زكى نقيب المهن 
فهمى، والفنان طارق صبرى، والفنان الكويتى 

داود حسين، والمخرج عصام السيد. 
وعلى هامش الندوة قالت شاهين، إن هناك فكرة 
جمعت بينها وبين الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، 
من أجل تقديم عرض مسرحي جديد يحمل 
اسم »المومس الفاضلة«، على أن تكون الثانية 

مخرجة العمل.
وتابعت شاهين : أنا أفتخر كونى أكاديمية 
وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، ودائما 
كان يكتب عنى أننى الوحيدة التى أصبحت نجمة 
سينما من جيلها وخريجة األكاديمية، وآخر 
مسرحية قدمتها كانت »بهلول فى اسطنبول«، 

واستمرت لمدة خمس سنوات، وقبلها مسرحية
وأضافت: كنت أعتقد أننى قدمت 15 مسرحية 
ولكن اكتشفت من خالل الكتاب انهم 26 
مسرحية ، لالسف نسيت باقي المسرحيات 
بدايتى كانت  لم يعرضوا ، وبالمناسبة  ألنهم 
التمثيل بل التحقت  المسرح ولم أكن اريد 
للفنون المسرحية كى أصبح  العالي  بالمعهد 
مخرجة وعلي األخص مخرجة عروض 
استعراضية فدائما كانت عائلتي ترى فى القائده 

وكنت أحب أن أضع موضع مسئولية  . 
وتابعت: من أهم المميزات التى جعلوهم يوافقوا 
المسرحية  للفنون  العالي  بالمعهد  لتحاقي  ا علي 
بالرغم من كونى  العربية  اللغة  أننى أجيد  هى 
خريجة مدارس لغات، وأضافت أعجبنى 
الناصر  الذى أطلقه جمال عبد  لمتمرده  ا اسم 

علي الكتاب ، الننى بالفعل متمردة فى الحياه ودائما ال أحب 
أتمرد وأقدم  فيها لكن كنت  بالرغم من نجاحى  تكرارأعمالي 
أعمال مختلفه ، ودراسة المعهد مهمه ألننى أقرأ وأثقف نفسى 

حول مهنتى فى كل شيء  . 
 وأردفت: هذه أول مرة أكون عضو لجنة تحكيم فى المسرح 
، لكن كنت عضو لجنة تحكيم فى مهرجانات سينما كثيرة، 

ودراستى فى المعهد جعلتنى أحكم علي كل فروع الفن، والفنان 
ينقصه كثيرا، فهناك  المسرح  الوقوف علي  الذى ال يستطيع 
هناك بعض الفنانين يخشوا أن يقفوا علي المسرح ، عندما كنت 
المسرحية كنت أعمل سينما وتلفزيون  للفنون  العالي  بالمعهد 
وكنت أضطر أن أذهب متأخرة واألساتذه فى المعهد لم يحبوا 
ذلك وكرهونى ولوال تدخل عميد المعهد حينها ودكتوره سميره 

محسن لم أكمل دراستى بالمعهد . 

 وأشارت شاهين : مسرحية كاليجوال مع سعد ادرش ونور 
الشريف من أكثرالمسرحيات التى أعتزبها، وكان أول عرض 
لها علي خشبة مسرح االوبرا وكان أول انتاج ألكاديمية الفنون، 
عرضناها في فرنسا، ولكن برغم من عمل ستة شهوربروفات 
بينما مسرحيتي مع سمير غانم  لم تعرض سوى شهرواحد 
بهلول فى اسطنبول كانت بروفاتها شهر واحد وعرضت لمده 

خمس سنوات ، لذلك قررت أن أتوقف عن المسرح .

مسرحية جديدة تجمع حسن الرداد وغادة عادل في موسم الرياض

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

لاعلاناتكم في الرسالة

لمسلسلها  النهائية  التحضيرات  الفنانة منة شلبي  بدأت    
الذي سيشهد عودتها لموسم دراما رمضان  الجديد 
قدمت مسلسل »واحة  منذ  أربع سنوات  2021بعد غياب 
المسلسل حتى اآلن عنوان »اتجاه  الغروب«، ويحمل 
لتشاركها  إلهام شاهين  النجمة  إجباري«، وتم ترشيح 
الرجالية على  للبطولة  داود  أحمد  اسم  يبرز  البطولة كما 
أن يتم تصوير نصف مشاهد المسلسل في لبنان، والنصف 

الثاني في دولة أخرى لم يتم االستقرار عليها حتى اآلن.
البعض  فأكد  المسلسل شهدت تسريبات متناقضة،  كواليس 
أن منة ترغب في تقديم عمل من 15 حلقة فقط على غرار 
المنتجة  الشركة  أكدت  بينما  مسلسلها األخير »ليه أل 2«، 
أن المسلسل يتكون من 30 حلقة، وتمك االنتهاء من كتابة 
12 حلقة بالفعل، والعمل من تأليف محمد هشام عبية ومن 
بيروت  إلى  التي سافرت مؤخرا  أبوذكري  كاملة  إخراج 

لمعاينة واختيار أماكن التصوير.
القاهرة، سيتم عقد اجتماعات لحسم  وبعد عودة كاملة إلى 
النهائي  المسلسل، واالسم  المشاركة في  النجوم  أسماء 
للعمل وتحديد مواعيد التصوير بما يتناسب مع ارتباطات 
نجوم العمل، خاصة وأن األيام القادمة ستشهد بدء تصوير 
لرمضان  المصرية  المسلسالت  في  أعمال مشاركة  عدة 

.2022
يذكر أن منة شلبي بانتظار مفاجأة مع اإلعالن عن النتيجة 
النهائية لجائزة اإليمي خالل األيام القليلة المقبلة، حيث تعد 
القصيرة  القائمة  تدخل  ممثلة مصرية وعربية،  أول  شلبي 
أفضل ممثلة، عن دورها في مسلسل »في كل  لجائزة 

أسبوع يوم جمعة«.
وأكدت النجمة منة شلبي، أنها أصيبت بـ »خضة« شديدة 
عقب تلقيها خبر ترشحها لجائزة »األيمى« كأفضل ممثلة، 

عن عملها في مسلسل »في كل أسبوع يوم جمعة«.
وقالت، خالل اتصال هاتفي لـ برنامج »تفاعلكم«، المذاع 
عبر قناة »العربية« الفضائية: هي كانت أمنية ليا بس بعيدة 

شوية.. واتخضيت لما سمعت الخبر في دبي.
وأضافت منة شلبي أن دورها في المسلسل كان صعبا جداً 
وأصابها بتعب في جهازها العصبي، مشيرة إلى أن فريق 

العمل المشارك في العمل الفني تعب كثيرا.
المنصات  وتابعت: »المسلسل كان مذاعا على إحدى 
اإللكترونية، وليس فضائية، وعلى رغم ذلك حقق مشاهدة 
عالية جدا، ألنه كان معمول بحب واتقان«، الفتة إلى أنها 

علمت بخبر ترشحها للجائزة العالمية وهي في دبي.
وأكدت منة شلبي، أن دورها في »كل أسبوع يوم جمعة« من 
أحب األعمال إلى قلبها، الفتة إلى أنها ال تفضل أداء الفتاة 
الجميلة الرقيقة وتميل للواقعية، وتابعت: »أحب المخاطرة 

وال أمانع أن أخاطر بأدوار صعبة ولكن محسوبة«.
أعمالها  نفسها في  أن تطرح  أنها ال تفضل  وأضافت 
النجمات  تحترم  كانت  الجميلة وإن  الرقيقة  الفتاة  بصورة 
اللواتي يفضلن هذا االختيار، وقالت إن األقرب لذوقها هو 
أخريات مختلفات عنها، وما  لنساء  إنسانية  نماذج  طرح 

يخيفها هو اال يعجب الدور الجمهور.
يذكر أن إدارة جوائز Emmy أعلنت أن الفنانة منة شلبي 
بمسلسل  أول ترشيح من مصر في دورها  حصلت على 
أن  المقرر  يوم جمعة«، ومن  أسبوع  الجريمة »في كل 
بمدينة  الجاري  نوفمبر  يوم 22  الجوائز  توزيع  م حفل  يقا

نيويورك.

وعلقت منة شلبي على اختيارها عبر حسابها بموقع الفيس 
بوك، بنشر بوستر خاص لها لمسلسل »في كل أسبوع يوم 
لفنون وعلوم  الدولية  لألكاديمية  جمعة« وكتبت: شكراً 
التلفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة. 
شرف كبير ليا ولكل فريق عمل في كل أسبوع يوم جمعة 
إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرّشحة للجايزة دي 
عن عمل ناطق باللغة العربية.. أنا حقيقي مبسوطة من قلبي.
الفنانة منة  يوم جمعة من بطولة  أسبوع  مسلسل في كل 
الفنانين منهم  بالتعاون مع مجموعة كبيرة من  شلبي، 
آسر ياسين، وسوسن بدر، ورشدي الشامي، وخالد أنور، 
العزيز  الرسول، وعبد  وأحمد خالد صالح، وعارفة عبد 
وفيدرا، وإسماعيل  الغيطي، ومحمد حاتم،  مخيون، ومي 
شرف، ومحمد رضوان، وشريف سالمة، وغيرهم من 
الفنانين، والعمل من تأليف إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو 

وحوار سمير عبد الناصر، وإخراج محمد شاكر خضير.

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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الكندي مجّددا  العلم  رفع  إعادة  قّررت  الكندّيية  الحكومة 
الذكرى يوم  في  وتنكيسه 

وسو رئيس الخطوط الجوّية الكندّية إير  مايكل ر

كندا قّرر تعّلم اللغة الفرنسّية
إقليم يوكن يعلن حالة الطوارئ بعد ارتفاع 

عدد حالات كوفيد- 19

الولايات المّتحدة أعادت 
فتح حدودها أمام الكندّيين 

المطّعمين

كيبيك: الناخبون جّددوا �قتهم ِبعمدة مونتريال فاليري بلانت ِلولاية �ثانية

التنفيذي  الرئيس  روسو  مايكل  قّرر    
لشركة الخطوط الجويّة الكنديّة »إير كندا« 

أخذ دروس مكثّفة لتعلّم اللغة الفرنسيّة.
وأعلن روسو عن قراره في مذّكرة داخليّة 
وّجهها إلى موّظفي الشركة الليلة الماضية.
األسبوع  الجدل  أثار  قد  روسو  وكان 
باللغة  خطابا  ألقى  عندما  الماضي، 
اإلنجليزيّة فقط أمام غرفة التجارة لِمونتريال 

الكبرى.
وقال رّدا على سؤال طرحه الصحفيّون 
بهذا الشأن إّن عدم معرفته اللّغة الفرنسيّة 

يعود لِضيق الوقت.
وتابع قائال إنّه تمّكن من العيش 14 عاما 

في مونتريال دون التحّدث بالفرنسيّة.
وتعّهد مايكل روسو في وقت الحق في 
الفرنسيّة  لغته  بتحسين  أصدره،  بيان 
الكنديّة  الجويّة  الخطوط  التزام  وتجديد 

بإبداء االحترام للّغة الفرنسيّة.
كما تعّهدُت به األسبوع الماضي، أكّرر 
التزامي القوّي بتعلّم الفرنسيّة ، وباشرت 
في الواقع أخذ الدروس الخاّصة مع أستاذ 
كتب مايكل روسو في مذّكرته إلى موّظفي 

الشركة الجويّة الكنديّة.
أعتذر بصدق عن هذه التصريحات وعن 
أتحّمل  بشركتنا.  أثارته  الذي  االهتمام 
بالكامل مسؤوليّة التعليقات التي صدرت 
عنّي األسبوع الماضي كتب روسو وكّرر 

أسفه الشديد لما حصل.
ويوم أمس، دعت كريستيا فريالند نائبة 
المال في رسالة  الحكومة وزيرة  رئيس 
وّجهتها إلى مجلس إدارة إير كندا،إلى أن 

يكون تحسين اللّغة الفرنسيّة بين العوامل 
األساسيّة التي تدخل في تقييم األداءالسنوّي 

التنفيذي. لِرئيسها 
ورّد مجلس اإلدارة بالموافقة مشيرا إلى أّن 
روسو باشر دروسا مكثّفة لتعلّم الفرنسيّة 

كما قال هو نفسه في إعالنه.
من  شخصيّا  التزاما  كونه  األمر  يتعّدى 
قبله، وسيكون عنصرا وجزءا ال يتجّزأ 
من تقييم أدائه كما ورد في إعالن مجلس 

إدارة شركة الخطوط الجويّة الكنديّة.
وتلّقى  عديدة،  فعل  ردود  الجدل  وأثار 
مفّوض اللّغتين الرسميّتين ريمون تيبيرج 
ما يزيد على 2000 شكوى تتعلّق بالخطاب 
األحادّي اللغة الذي ألقاه الرئيس التنفيذي 
لشركة الخطوط الجويّة الكنديّة إير كندا 
مايكل روسو أمام غرفة التجارة لِمونتريال 

الكبرى.
لتحديد  الشكاوى  هذه  تقييم  يتّم  وسوف 

مستوى قبولها.
وتقول مفّوضيّة اللغتين الرسميّتين إّن عدد 
الشكاوى قياسّي ويفوق 1784 شكوى تلقّتها 
موّظفي  قبل  من   1986 عام  المفوضيّة 
وكالة االستخبارات الكنديّة، تتعلّق بوثيقة 
في  فقط  اإلنجليزيّة  باللغة  الوكالة  تلّقتها 

مكاتبها في كيبيك .
ويشار إلى أّن الفرنسيّة واإلنجليزيّة هما 
اللّغتان الرسميّتان في كندا بموجب قانون 
أقّره البرلمان الكندي عام 1969، ينّص 
على أّن هاتين اللغتين هماعلى قدم المساواة 
الحكومة  تقّدمها  التي  الخدمات  كاّفة  في 

للمواطنين. الكنديّة 

  أعلنت حكومة يوكن حالة الطوارئ 
واتّخذت تدابير وقاية إضافيّة للحّد من 
اإلقليم  19 في   - انتشار عدوى كوفيد 

الواقع في الشمال الكندّي الكبير.
وقالت حكومة اإلقليم برئاسة ساندي سيلفر 
إّن وثيقة التطعيم هي من بين التدابير 
الجديدة التي اتّخذتها للتصّدي للفيروس.

وارتفع عدد الحاالت نهاية األسبوع الفائت، 
وتّم اإلبالغ عن 80 حالة جديدة بين يوَمي 
الجمعة واإلثنين، وبلغ عدد الحاالت النشطة 

169 حالة في اإلقليم.
وقّررت الحكومة اإلسراع في فرض نظام 
وثيقة التطعيم في عدد من المرافق، من بينها 
المطاعم ومرافق اللياقة البدنيّة وشركات 
الخدمات الخاّصة، فضال عن التجّمعات 

الدينيّة والثقافيّة. 
كما تتضّمن اإلجراءات فرض الكمامة 
في األماكن المغلقة، واألماكن العاّمة في 
الخارج حيث يتعّذر التزام التباعد الجسدي.
عدد  تقليص  أيضا  الحكومة  وتعتزم 
التجّمعات المسموح به في الداخل والخارج 

على حّد سواء.
في  كوفيد19-  حاالت  عودة  الحظنا 
إجراءات  التّخاذ  بحاجة  ونحن  اإلقليم 
فوريّة لحماية صّحة السّكان وسالمتهم 
قال رئيس الحكومة ساندي سيلفر في بيان.
ويبدأ تطبيق اإلجراءات في 13 تشرين 
اإلقليم  وأبناء  الجاري،  نوفمبر  الثاني 
مشّجعون على تطبيقها فورا حسب ما 

ورد في بيان الحكومة.
وأوصت د. كاترين إليوت رئيسة الخدمات 
الطبيّة في يوكن أبناء اإلقليم بتجنّب التنّقل 
بين المناطق، ودعت التالميذ إلى وضع 
الكمامة وهم جالسون على مقاعدهم داخل 

قاعات الصفوف.
واعتبارا من يوم السبت، مع بداية تطبيق 
اإلجراءات الجديدة، يصبح التجّمع في 
منزلَين  في  للمقيمين  مسموحا  الداخل 
مختلَفين شرط أن يكون الجميع قد أكملوا 
التطعيم، و محصورا بسّكان المنزل الواحد 

بالنسبة لغير المطّعمين.
وبالنسبة للتجّمعات في الداخل، سمحت 
الحكومة بتجّمع 25 شخصا في الداخل في 
مناسبات مثل األعراس شرط أن يكونوا 
مين، وسمحت بتجّمع50 شخصا  جميعا مطعَّ
في الخارج. وسمحت بخمسين بالمئة من 
قدرات االستيعاب في دور العبادة والمرافق 
التي يحجز رّوادها مقاعدهم بواسطة تذاكر 

يشترونها، شرط تقديم وثيقة التطعيم.
كما فرضت تقديم وثيقة التطعيم لدى دخول 
المطاعم والحانات ، وحّددت بستّة عدد 
األشخاص على الطاولة نفسها، ومنعت 

التنّقل بين الطاوالت.
وفي مراكز اللياقة البدنيّة، حظرت الحكومة 
األنشطة العالية الكثافة، وفرضت تقديم 
وثيقة التطعيم في األنشطة المتدنّية الكثافة 

و الرياضات المنّظمة.
وتستمّر التدابير الصحيّة الجديدة حتّى 
الثالث من كانون األّول ديسمبر على األقّل 
بناء على توصيات رئيسة الخدمات الطبيّة 

المحليّة د. كاترين إليوت.
يحتاج أبناء إقليم يوكن للتعاون في ما 
بينهم للوقاية من مرض كوفيد19- وحماية 
نظامنا الصّحي قالت د. كاترين إليوت.

وأعلنت حكومة اإلقليم عن توّفر عيادة 
إلجراء اختبار الكشف عن الفيروس من 
السيّارة ، تعمل من الثامنة صباحا حتّى 

الخامسة مساًء طوال أيّام األسبوع.

اإلثنين  يوم  من  اعتبارا  المتّحدة  الواليات  أعادت    
بعد إغالق  الضروري   السفر غير  أمام  فتح حدودها 
استمّر 19 شهرا. وفتحت السلطات األميركيّة الحدود 
أمام المسافرين الحاصلين على اللّقاح المضاّد لِكورونا 

الواصلين إليها بّرا وبحرا وجّوا.
وفرضت السلطات األميركيّة على الواصلين جّوا أن يقّدموا 
وثيقة تثبت حصولهم على اللّقاح، وأن يخضعوا الختبار 

الكشف عن الفيروس قبل 72 ساعة من موعد السفر.
وفرضت على المسافرين بّرا ألسباب غير ضرورريّة 
تقديم وثيقة تطعيم إلى عناصر الخدمات الحدوديّة، لكنّهم 
خلفا للمسافرين جّوا، غير ملَزمين بتقديم اختبار كشف 

عن الفيروس.
وما زال أمام المسافرين الواصلين إلى كندا بّرا وبحرا 
الفيروس  اِلختبار كشف عن  سلبيّة  نتيجة  تقديم  وجّوا 

لدى دخولهم البالد .
وكانت الحدود بين كندا والواليات المتّحدة مغلقة أمام 
البلدين منذ  بين  اتّفاق  السفر غير الضرورّي بموجب 
فيروس  جائحة  بسبب  الماضي  العام  من  مارس  آذار 

كورونا المستجّد.
وأعادت كندا فتح حدودها أمام المسافرين من الواليات 

المتّحدة في آب أغسطس الماضي.
وكان وزير الصّحة في بريتيش كولومبيا أدريان ديكس قد 
دعا األميركيّين في بداية الجائحة إلى عدم التوّجه إلى كندا، 
بعد أن ارتفع عدد حاالت كوفيد19- في والية واشنطن 
المحاذية لهذه المقاطعة الكنديّة الواقعة في غرب البالد.
وجاءت دعوته في حينه عقب إعالن رئيس الحكومة 
الكنديّة جوستان ترودو عن إغالق الحدود الكنديّة في 
وجه المسافرين من مختلف أنحاء العالم باستثناء الواليات 

المتّحدة، في إطار جهود التصّدي للفيروس.
ورّحب الوزير ديكس بالقرار األميركّي القاضي ِبإعادة 
فتح الحدود، وأعرب عن ارتياحه الرتفاع معّدالت التطعيم 

في كّل من بريتيش كولومبيا ووالية واشنطن.
وإذ أّكد على ضرورة استمرار الحذر، دعا الجميع إلى أخذ 
اللّقاح المضاّد لمرض كوفيد19- حرصا على سالمتهم.
ووافقت مراكز السيطرة على األمراض في الواليات 
المتّحدة على اعتبار التطعيم مكتِمال بالنسبة لألشخاص 
الحاصلين على مزيج من اللّقاحات ، شرط أن تحظى 
هذه اللّقاحات بموافقة إدارة الغذاء والدواء األميركيّة أو 

منّظمة الصّحة العالميّة.
وأصبح بإمكان الكنديّين الحاصلين على مزيج من لقاَحي 
أسترا زينيكا و فايزر بيونتيك دخول الواليات المتّحدة 
اعتبارا من اليوم. وغالبا ما يسافر الكنديّون من بريتيش 
كولومبيا إلى والية واشنطن األميركيّة للتسّوق أو لِزيارة 
األهل واألصدقاء، في زيارات ال تتجاوز مّدتها 72 ساعة.
وما زال اختبار الفيروس ضروريّا بالنسبة للمسافرين 
الواصلين إلى كندا، وعليهم أم يقّدموا نتيجة سلبيّة اِلختبار 
خضعوا له قبل 72 ساعة من موعد السفر، بغّض النظر 

عن المهلة التي أمَضوها خارج البالد.
ومن الممكن للكنديّين والحاصلين على تأشيرة اإلقامة 
الدائمة والمسّجلين تحت قانون الهنود للعام 1876 الذين 
تسَتغرق مّدة سفرهم أقّل من 72 ساعة، أن يستخدموا 
لدى عودتهم إلى البالد اختبار الفيروس الذي خضعوا 

له قبل التوّجه إلى الواليات المتّحدة.
وأفادت وزارة األمن الداخلّي األميركيّة في بيان أّن إجراءات 
التدقيق في وثائق التطعيم واختبارات الفيروس قد تؤّدي 
إلى إطالة فترات االنتظار على المعابر الحدوديّة بين 
كندا والواليات المتّحدة، ودعت المسافرين إلى التحّسب 

لألمر والتحلّي بالصبر.

  توّجه الناخبون في كيبيك إلى صناديق االقتراع الختيار 
الرؤساء وأعضاء المجالس البلديّة في مدن المقاطعة وقراها.

وجّدد الناخبون ثقتهم بِفاليري بالنت العمدة الخارجة في مونتريال 
، كبرى مدن كيبيك والعاصمة االقتصاديّة للمقاطعة.

وفازت بالنت بوالية ثانية، على منافسها العمدة السابق دوني 
بالمئة من األصوات مقابل  كودير، وحصلت على 52،2 
37،8 بالمئة لِدوني كودير، ونال المرّشح َبالراما هولِنس 

7،3 بالمئة من تأييد الناخبين.
ما أّكده الناخبون والناخبات في مونتريال الليلة هو أّن انتخاب 
مشروع مونتريال )حزب فاليري بالنت( لم يكن مجّرد صدفة 
قالت فاليري بالنت في كلمة ألقتها الليلة الماضية بعد إعالن 

النتائج.
وذّكرت بأّن الناخبين اختاروا ألّول مّرة قبل 4 سنوات امرأة 
لتتولّى منصب العمدة في مونتريال،واختاروا هذه المّرة امرأتَين، 
في إشارة إلى فوز المرّشحة دومينيك أوليفييه التي ستتولّى 

رئاسة المجلس التنفيذي في المجلس البلدي في مونتريال.
وقال دوني كودير المرّشح الخاسر إنّه ال يشعر بالندم وال 
بالحسرة، وكان يوّد أن يقّدم للسّكان بديال جيّدا كي نعيد معا 

سحر مونتريال كما قال في كلمته بعد إعالن النتائج.
ودعا كودير كّل الفائزين في االنتخابات إلى التعالي على 
االنتماءات الحزبيّة والعمل على معالجة المشاكل التي شّوهت 

وجه مونتريال حسب قوله.
ولم يتطّرق كودير في كلمته إلى مستقبله السياسّي، ولم يتعّهد 
بتولّي مقعد في حزب المعارضةمونتريال معا الذي يتزّعمه 

في المجلس البلدّي.
وبإمكانه في هذه الحال أن يأخذ مكان المرّشحة عن دائرة 

شمال مونتريال في حزبه شانتال روسي.
ولدى إقفال مراكز االقتراع في الثامنة 
مساء، بلغت نسبة التصويت في االنتخابات 
البلديّة في مونتريال 36،61 بالمئة حسب 

هيئة االنتخابات المحليّة في المدينة.
وجرت االنتخابات البلديّة في 15 بلديّة 

في جزيرة مونتريال.
وفي مدينة كيبيك العاصمة، فاز المرّشح 
)نافذة  العمدة  بمنصب  مارشان  برونو 

جديدة( في ليلة حافلة بالتطّورات.
وكانت منافسته المرّشحة ماري جوزيه 
سافار متقّدمة عليه طوال السهرة مع ورود 
النتائج تباعا من مراكز االقتراع، وأعلنت 
أنّها ستكون  العديد من وسائل اإلعالم 
على األرجح العمدة المقبلة خلفا للعمدة 
الخارج ريجيس البوم الذي لم يترّشح 

في هذه الدورة.
حتّى أّن ماري جوزيه سافار ألقت خطاب النصر حوالي 
الساعة التاسعة من ليل أمس، وأعلن فريقها بعد ذلك عن 
إنّه َسيطالب  المقابالت مع وسائل اإلعالم وقال  إلغاء كّل 

ِبإعادة فرز األصوات.
لكّن النتائج أصبحت مؤّكدة بعد انتهاء فرز األصوات ، لِيصبح 
برونو مارشان بعد أن يقسم اليمين، العمدة الثامن والثالثين 

لِمدينة كيبيك، عاصمة المقاطعة التي تحمل االسم نفَسه.
ونال مارشان 32،1 بالمئة من أصوات الناخبين، بفارق بسيط 
عن منافسته ماري جوزيه سافار التي حصلت على 31،9 

بالمئة من التأييد، وبلغت نسبة المشاركة 44،4 بالمئة في 
عاصمة المقاطعة.

باألقليّة،  قويّة وفخورة  وفاز حزب برونو مارشان كيبيك 
وسوف يتعيّن عليه مع 6 من األعضاء الفائزين، التعاون مع 
حزب فريق ماري جوزيه سافار المعارض الذي فاز 10 من 
أعضائه في االنتخابات، أو مع 4 أعضاء من حزب كيبيك 

21 المعارض في المجلس البلدي في كيبيك.
وأسفرت االنتخابات عن فوز 5 نساء بمنصب العمدة في خمسة 
من كبريات المدن الكيبيكيّة، علما أّن عدد النساء مرتفع في 

المجالس البلديّة في المقاطعة.

  قال إرين أوتول زعيم حزب المحافظين في مجلس 
للّقاحات  يرّوجوا  أن  حزبه  نّواب  من  يتوّقع  إنّه  العموم 
المضاّدة لِكورونا، ويتوّقع منهم أن يتركوا للخبراء التحّدث 

حول فعاليّتها.
وجاءت تعليقات زعيم المعارضة الرسميّة في مجلس العموم 
الكندي إرين أوتول بعد الجدل الذي أثارته تصريحات أحد 

أعضاء الحزب نهاية األسبوع الفائت.
وتابع أوتول قائال إّن الحديث عن اللّقاح أثار الجدل منذ عّدة 
أشهر بين أعضاء حزب المحافظين المنتمين إلى مجلس 

العموم ومجلس الشيوخ.
وأعرب العديد منهم كما قال أوتول، عن معارضتهم إلزاميّة 
التطعيم أو أنّهم تجنّبوا الحصول على اللّقاح المضاّد لمرض 

كوفيد19-.
ويوم األحد الفائت، قالت عضوة مجلس العموم عن حزب 
المحافظين مارلين غالدو في حديث إلى قناة سي تي في، 
إّن شلل األطفال شّكل تهديدا أكبر من مرض كوفيد19-.

وتّم القضاء على هذا المرض الذي أّدى إلى وفاة وإعاقة 
عشرات اآلالف من الكنديّين بفضل اللّقاحات في خمسينات 

القرن الماضي.
وتنتمي غالدو إلى مجموعة العمل حريّات مدنيّة التي تضّم 
عددا من النّواب و الشيوخ المحافظين الذين يدافعون عن حّق 
األشخاص الذين يرفضون تلّقي اللّقاح المضاّد لِكوفيد19-.

ويسير أوتول على خّط رفيع ويقول من جهة إنّه يدعم حملة 
التطعيم في البالد، ولكنّه بالمقابل يعارض إلزاميّة تطعيم 

موّظفي القطاع العام و جمهور المسافرين.
في ما يتعلّق بالخطر بالنسبة لألشخاص الذين أصيبوا بالشلل، 
توّفي البعض منهم وأصيب البعض اآلخر بإعاقة، ولكّن 
وتيرة الخطر ليست نفسها التي نراها في مرض كوفيد-

حزب  عن  النائبة  قالت    19
المحافظين ماريلين غالدو.

على  تحصل  أنّها  وأضافت 
المعلومات من خبراء طبيّين 
يتحّدثون عن المخاطر، وليست 

هي نفسها طبيبة.
وبين عامي 1949 و 1954، 
أصيب 11000 شخص بالشلل 
في كندا وتوّفي 500 منهم جّراء 

هذا المرض.
وتوّفي 29000 كندي بمرض 
كوفيد19- منذ بداية الجائحة في 
آذار مارس من العام الماضي.
النائبة  قالت  كما  المهّم  ومن 
عن حزب المحافظين ماريلين 
مصادر  مراجعة  غالدو، 

البيانات العديدة لتحديد ما إذا كان فرض اللّقاح يعمل فعال 
على الحّد من انتشار الفيروس.

وقالت غالدو في مقابلة مع سي بي سي إّن فرض اللّقاح ينتهك 
حقوق الناس ويحتاج السياسيّون لالستماع إلى كاّفة اآلراء 
بما في ذلك آراء األشخاص الذين يرفضون تلّقي اللّقاح.

وقال زعيم المحافظين إرين أوتول رّدا على سؤال حول 
التي أجرتها غالدو بين شلل األطفال ومرض  المقارنة 
كوفيد19-، إّن الحزب يعتمد »مقاربة مهنيّة في النقاشات 

حول سالمة اللّقاحات.
وتابع قائال إّن هناك فرقا كبيرا بين عمل عضو مجلس 
العموم في الدفاع عن حّق المواطنين الذين يريدون تسويات 
معقولة وإثارة الغموض في ما يتعلّق بتدابير الصّحة العاّمة، 

وهناك خّط ينبغي أاّل يتجاوزه أعضاء حزبه.
ولم يوضح أوتول إن كان سيتّخذ أّي إجراء بحّق ماريلين 
غالدو، أو أّي نائب يثير الغموض بشأن تدابير الصّحة 
العاّمة، وأّن إقصاء أّي نائب من عضويّة مجموعة النّواب 

المحافظين ال يعود إلى زعيم الحزب وحده.
اللّقاح،  ما زال هناك 5 ماليين كندي يترّددون في أخذ 
ويتعيّن أن يعمل السياسيّون على مساعدتهم في الحصول 
ماريلين  اعطتها  التي  والمقابلة  إجابات مشروعة،  على 
غالدو أضافت المزيد من األسئلة وال أعتقد أّن هذا مفيد 

قال زعيم المحافظين إرين أوتول.
ويشار إلى أّن ماريلين غالدو ليست الوحيدة من بين المحافظين 
الذين يعارضون اللّقاح ، ورفضت البعض منهم الكشف 

عن وضع التطعيم الخاّص بهم.

  أعادت الحكومة الكنديّة رفع األعالم مجّددا 
فوق كاّفة المباني الفدراليّة للمّرة األولى بعد 

مضّي خمسة أشهر على تنكيسها.
وسوف يتّم تنكيس األعالم طوال أسبوع من 
أجل إحياء ذكرى قدامى المحاربين من أبناء 

السّكان األصليّين ويوم الذكرى.
يوم  كانت  األولى  المناسبة  ذكرى  وإحياء 
الحادي عشر من  في  الذكرى  اإلثنين، ويوم 

الشهر الجاري.
وتحيي كندا يوم الذكرى سنويّا في الحادي عشر 
من تشرين الثاني نوفمبر لِتكريم جنودها الذين 

سقطوا في الحرب العالميّة األولى .
وتطّور هذا اليوم مع الوقت وأصبح مخّصصا 
لتكريم الجنود الذين سقطوا في مهّمات السالم 
والحروب التي شاركت فيها كندا حول العالم.

وتّم تنكيس األعالم فوق المباني الفدراليّة وأيضا فوق برج السالم 
في مقّر البرلمان في أوتاوا في 30 أيّار مايو الماضي بعد اكتشاف 
أبناء السّكان األصليّين في  200 طفل من  رفات ما يزيد على 
موقع مدرسة داخليّة سابقة في كاملوبس في بريتيش كولومبيا.

وتّم رفع العلم بعد ظهر األحد عند غروب الشمس وأعيد رفعه 
في اليوم التالي عند الشروق.

كون العلم أسمى رمز للوطن، فإّن تنكيسه ألطول مّدة في تاريخ 
كندا يدّل على الحّس االستثنائّي بالخسارة كما ورد في بيان وقّعه 
كّل من مارك ميلر وزير العالقات مع السّكان األصليّين و بابلو 

رودريغيز وزير التراث.
وتابع البيان مشيرا إلى أّن رفع األعالم في هذا الوقت يتيح لنا 

أن نتذّكر هذه األوقات في تاريخ كندا وأن نكّرمها.
وقال الوزيران إّن األعالم ستنكَّس سنويّا في الثالثين من أيلول 

سبتمبر في اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة.
وكانت الحكومة الكنديّة قد أعلنت الثالثين من أيلول سبتمبر يوم 
عطلة رسميّة فدراليّة تضامنا مع ضحايا المدارس الداخليّة من 

أبناء السّكان األصليّين.

وقال زعماء السّكان األصليّين إّن تنكيس األعالم إجراء رمزّي، 
لجنة  دعوات  على  والتركيز  ملموسة  إجراءات  اتّخاذ  ويجب 
للمصالحة  وطني  مجلس  إنشاء  أجل  من  والمصالحة  الحقيقة 

وتحديد التفويض الموكل إليه وعمله.
وأثارت مبادرة تنكيس األعالم الجدل منذ أيّار مايو الماضي، 
ودعا عدد من السياسيّين المنتمين إلى حزب المحافظين الحكومة 

إلى إعادة رفعها.
واألسى  الحزن  عن  للتعبير  األعالم  تنكيس  المناسب  من  كان 
في تاريخ المدارس الداخليّة، ولكنّه من غير المناسب أن تبقى 
منّكسة إلى ما ال نهاية قال إرين أوتول زعيم حزب المحافظين 
المعارض في مجلس العموم الكندّي في وقت سابق من األسبوع 
الماضي قبل أن يّطلع على خّطة رئيس الحكومة جوستان ترودو.

وسبق أن قال ترودو إّن األعالم ستبقى منّكسة إلى أن يتّم التوّصل 
إلى اتّفاق مع زعماء السّكان األصليّين.

ودعت جمعيّة األمم األوائل يوم الجمعة الماضي الحكومة الكنديّة 
إلى رفع العلم البرتقالي كّل طفل مهّم فوق برج السالم في أوتاوا 
وفوق مباٍن فدراليّة أخرى، ورّدت الحكومة قائلة إنّها ستبحث 
لِرفع  مكان  تحديد  في  والمصالحة  للحقيقة  الوطني  المركز  مع 

علم الناجين.
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 أخناتون وأناشيد آتون ومزامير داود
هل كان أخناتون هو أول الموحدين؟ وهل كان هو الملك الموحد األول القادم من 

مصر القديمة والشرق األدنى القديم؟ وهل ما قام به 
أخناتون من ثورة دينية بالقضاء على كل المعبودات 
األخرى يعد أمًرا توحيدًيا كما نعرف التوحيد بمفهومنا 
الحالي في العصر الحديث؟ وهل كل إله أخناتون، 
المعبود آتون، إلًها جديًدا أم كانت له جذوره في مصر 
القديمة ولم يكن إلًها مستحدًثا دفع به أخناتون إلى 
صدارة المشهد الديني في مصر القديمة في النصف 
الثاني من األسرة الثامنة عشرة في عصر الدولة 
الحديثة عصر اإلمبراطورية المصرية الفسيحة في 
مصر والشرق األدنى القديم؟ وهل هناك تشابه 
بين أناشيد أخناتون لربه آتون ومزامير نبي هللا 
سيدنا داود عليه السالم؟ وهل كان هناك تأثر 

بدعوة أخناتون بعد نهاية فترة حكمه؟
تعتبر فترة العمارنة )نسبة إلى عاصمة أخناتون 
الجديدة في تل العمارنة في المنيا في مصر 
التاريخية في  الفترات  الوسطى( من أهم 
مصر القديمة التي حدثت بها تطورات بل 

طفرات في كل مظاهر الحياة بل والعالم 
اآلخر. وعصر العمارنة هو عصر 
الثورة في مصر الفرعونية على كل 
المستويات. ففي هذا العصر حكم مصر 
كل  على  ثورات  أحدث  جديد  ملك 
األصعدة التقليدية وقلب األمور رأًسا 
فترة زمنية قصيرة  على عقب في 
عادت بعدها الحياة في مصر القديمة 
وسابق  الطبيعي  شبه  مجراها  إلى 

عهدها بعد اختفاء قسري لذلك الملك 
أو إقصائه وإنهاء زمنه وتاريخه من قبل كارهيه ومعارضيه من أنصار الملكية 
المصرية المستقرة وكهنة المعبودات األخرى الذين قضى عليهم أخناتون وأزاحهم 

عنوة من المشهد السياسى في مصر القديمة. 
وعلى الرغم من كل ذلك، فإن اآلثار التي تركها عصر العمارنة على معاصريه 
والحقيه لم تختِف كلية من المشهد كما كان يظن هؤالء الكارهون لتلك الحقبة 
األكثر إشكالًيا وإثارة في تاريخ مصر القديمة قاطبة بل امتدت تلك اآلثار إلى 

ما بعد عهد الفرعون الموحد الملك أخناتون لفترة ليست بالقصيرة. 

الديانة اآلتونية.. ديانة آتون
لقد كان الدين من بين أهم العناصر المميزة التي قامت عليها دولة الملك أخناتون 
العمارنة  فترة  في  بامتياز  الكبير  دوره  الدين  ولعب  الجديدة.  الدينية  ودعوته 
الفريدة في التاريخ المصري القديم كله. وانصب اهتمام الملك الشاب على الديانة 
الشمسية أو ديانة الضوء وعلى معبوده الجديد »آتون« الذي جسده الملك فنًيا على 
هيئة قرص شمس تخرج منه أيد بشرية تمسك بعالمة »عنخ« كي تهب الحياة 
للبشرية جمعاء من خالل الوسيط الملك أخناتون وأفراد عائلته المقدسة. وكان 
األمير أمنحتب )الملك امنحتب الرابع بعد ذلك( قد تعلق بديانة الشمس وتحديًدا 
قرص الشمس »آتون« منذ أن كان صغيًرا. وتأثر كثيرا بخاله الذي كان كبيرا 
للرائيين في معبد اإلله رع إلى الشمس في مدينة الشمس: هليوبوليس )منطقتا 
عين شمس والمطرية الحاليتان في شرق محافظة القاهرة(. وكان والده الملك 
أمنحتب الثالث وجده الملك تحوتمس الرابع قد دعما من ديانة آتون من قبل، 
غير أن أخناتون أخذ الخطوة األكبر ووصل بديانة آتون إلى قمتها ونهايتها في 
الوقت عينه. وعندما صار األمير أمنحتب ملًكا غير اسمه في العام السادس من 
حكمه من أمنحتب الرابع إلى »أخناتون« أي »المفيد آلتون« كي يكون على 
أتم االتساق مع دعوته الدينية الجديدة ومعبوده الجديد قرص الشمس آتون الذي 
الشمس في  لدعوته؛ نظًرا لوجود  العالمية  أخناتون أن يحقق  أراد من خالله 
مصر وكل مكان من بالد الشرق األدنى القديم؛ وبذلك يستطيع أن يتعبد إلى ذلك 
المعبود الكوني البشر في معظم أرجاء اإلمبراطورية المصرية الفسيحة التي 
شيدها جده األعلى الفرعون المحارب الملك تحتمس الثالث في أسيا وأفريقيا. 
ولقت الدعوة الدينية الجديدة استحساًنا من قبل زوجته الجميلة والذكية الملكة 
نفرتيتي التى صارت من أقوى المناصرين للملك أخناتون ودعوته الجديدة وصارت 
صنًوا له وعنصًرا مكماًل للدعوة اآلتونية والديانة الشمس. وكان ينقص المشهد 
شىء مهم إن لم تكن الملكة الجميلة موجودة به، إن لم تكن منافسة للملك الموحد.

معبد آلتون في الكرنك بيت آمون المقدس
في بداية حكمه، بنى الملك أخناتون معبًدا لإلله آتون في الكرنك، المكان المقدس 
للمعبود آمون رع، مهدًدا بذلك دولة آمون رع األزلية المستقرة وكهنته ومتحدًيا 
إياهم في عقر دارهم مما جعلهم يضمرون له الحقد ويكيدون له المكائد حتى 
ترك مدينتهم طيبة العاصمة العريقة لمصر القديمة في عصر الدولة الحديثة 
وارتحل إلى مدينة جديدة لم تدنسها قدم إنسان من قبل. وقامت دعوة أخناتون 
على جمع كل اآللهة في إله واحد هو معبوده آتون. ولم يجسد الملك أخناتون 

إلهه الجديد في شكل آدمي على اإلطالق. وكانت فكرة 
العدالة والنظام الكونى جزًءا من ديانة أخناتون الجديدة. 
وكانت فكرة النور والضياء جزًءا ال يتجزأ من الدعوة 
اآلتونية في مقابل الظالم وقوى الفوضى. وال تنطوى 
حالًيا،  نعرفها  كما  التوحيد  فكرة  على  أخناتون  دعوة 
وإنما كان الهدف من تلك الدعوة بدمج المعبودات في 
إله واحد هدًفا سياسًيا كي يحد من سيطرة المعبود آمون 
رع وكهنته على الحكم في تلك الفترة. وحاول أخناتون 
أن ينجح في ذلك، لكن الحظ لم يحالفه طوياًل؛ نظًرا 
لوقوعه في عدد من األخطاء الكارثية الكبيرة، وكذلك 
عائلته  وأفراد  شخصه  على  وقيامها  دعوته،  إنغالق 
فقط، وتسرعه وقصر فترة حكمه، واعتماده على عدد 
من المنافقين والمنتفعين الذين انقلبوا عليه حين انتهت 

دعوته وانفضت دولته وخارت قواها. 

هل كانت دولة أخناتون دولة دينية؟
لم يقم أخناتون بتأسيس دولة  على عكس ما يشاع 
دينية على اإلطالق. ومن المعلوم أن الدولة الدينية 

الحادية  األسرة  في عصر  كانت  القديمة  في مصر  قامت  التي  الوحيدة 
والعشرين، عندما استغل كهنة اإلله آمون في مدينة طيبة ضعف السلطة 
المركزية بعد نهاية الدولة الحديثة، وقفزوا على السلطة، وأّسسوا تلك 
األسرة التي حكمها كهنة آمون من الجنوب في حكم ثيوقراطي لم يكن 
مقبواًل من الجميع وسرعان ما انتهى بتأسيس الملك شاشانق األول 
الثانية والعشرين محقًقا عظمة األجداد من ملوك الدولة  لألسرة 
الحديثة. ولم تستمر دولة أخناتون طوياًل. بسبب كثير من األخطاء 
الكارثية الكبرى التي حاول الملك أخناتون القيام بها مثل محاولته الدوؤب 
تغيير الهوية الحضارية للدولة المصرية المتسامحة والتى تقبل التعدد بامتياز، 
الدولة  ثوابت  زلزلة  وأيضا  ضده،  هو  ومن  ما  كل  إقصاء  محاولته  وكذلك 
المصرية العريقة، وإهمال سياسة مصر الخارجية وممالكها المهمة في بالد 
الشرق األدنى القديم، واالكتفاء بالدعوة الدينية لمعبوده الجديد والتجديدات الفنية 
واللغوية واألدبية التي لم تمس عمق المجتمع ولم يتقبلها كلية، فضاًل عن التغيير 
الفوقي الذي أراد فرضه على الجميع في وقت زمني قصير، عالوة على عدم 
االهتمام بالتراث المصري الحضاري العريق الممتد في الشخصية المصرية 
آلالف السنين قبل بزوغ دعوته الدينية القائمة على األحادية ونفي المعبودات 
األخرى وكهنتها المتنفذين، وعدم االلتفات إلى طبيعة الثقافة المصرية وكذلك 
الشخصية المصرية وفهم مكوناتها ومكنوناتها، فكانت نهايته المأوسوية. ونظًرا 
ألنه كان أيًضا هو الوسيط الوحيد بين معبوده آتون والشعب، فانتهت الدولة 
بانتهائه، وغابت الدعوة بغيابه. وانقلب المنافقون الذين ذهبوا معه إلى مدينته 
الجديدة بعد رحيله ولعنوه ولعنوا دعوته وهجروا مدينته وأطلقوا عليه »الملك 

المهرطق« و«المارق من تل العمارنة«.

أناشيد أخناتون ومزامير داود
كتب الملك أخناتون األناشيد التي كان يناجي فيها ربه اإلله أتون. وتمثل أناشيد 

آتون أهمية كبرى من الناحيتين الدينية واألدبية لما بها من أفكار دينية متقدمة 
وخالقة وإبداعية تتشابه مع ما جاء في المزمور رقم 104 من مزامير نبي هللا 
سيدنا داود عليه السالم. فيرى البعض أن هناك تماثاًل كبيًرا بين بعض الجمل 
والمفردات والتعبيرات األدبية والسياقات اللغوية وكذلك في المضمون الكلي 
الباحثين  إليه. وتصور بعض  المشار  النبي داود  بين نشيد أخناتون ومزمور 
والعلماء أن مزمور نبي هللا داود قد تأثر إلى حد كبير بنشيد أخناتون إلى ربه 
آتون، على الرغم من طول الفترة الزمنية التي تفصل بين النشيد والمزمور؛ فقد 
عاش الملك أخناتون )وليس النبي كما يدعي بعض الهواة وبعض الباحثين( في 
القرن الرابع عشر قبل ميالد سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا سيدنا محمد أفضل 

الصالة وأتم السالم، في حين عاش نبي هللا سيدنا داود عليه السالم في القرن 
العاشر قبل الميالد. وقد رأى بعض العلماء أن األمر ال ليس إال مجرد توارد 
خواطر ليس إال؛ ففي النصين اللغويين يناجي الملك أخناتون ربه آتون ويناجي 
النبي داود هللا سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء التقارب واالتفاق في ذكر وتعديد 
نعم الرب وأفضاله وآالئه. ويمثل نشيد أخناتون أدًبا رفيًعا ضمن عيون األدب 
العالمي حيث يمتاز النشيد بروعة البالغة وسالمة العبارة وسالسة اللغة وروعة 
التعبير وحسن السياق وتواصله وتوافقه. وهناك النشيد الكبير آلتون والنشيد 
الصغير آلتون. وتم نقشهما على جدران بعض المقابر من رجال حاشية أخناتون 
إلينا  في عاصمته في تل العمارنة. غير أن النسخة الكاملة من النشيد جاءت 
من مقبرة »آي«. ويشير النشيدان إلى قدرة الرب آتون في خلق الكون والبشر 
والكائنات جميًعا، دون ذكر ألي معبود آخر في الخلق، باعتبار رب أخناتون 

اإلله آتون هو الخالق األعظم. ومن أجواء النشيد، نذكر ما يلي:
»أنت تطلع ببهاء في أفق السماء،

يا آتون الحي، )يا( بداية الحياة،
عندما تبزغ في األفق الشرقي،

تمأل كل البالد بجمالك،
أنت جميل، عظيم متأللئ،

وتعلو فوق كل بلد،
وتحيط أشعتك باألراضي كلها التي خلقتها،

ألنك أنت »رع« وتصل إلى نهايتها،
وتخضعها البنك المحبوب،

وبالرغم من أنك بعيد،
فإن أشعتك على األرض،

وبالرغم من أنك أمام أعينهم،
فال يعرف أحد خطوات سيرك«.

نهاية دولة أخناتون
لم يبق من عصر العمارنة إال أصداء العمارنة التي ما نزال 
نراها ماثلة أمامنا كذكرى على حكم لم يعمر سياسًيا طوياًل 
غير أنه ترك آثاًرا تشهد على أهمية الفترة دينًيا وفنًيا ولغوًيا 
وأدبًيا. ويكفي أن نلقي نظرة على تمثال الجميلة نفرتيتي 
كي ندرك روعة الفن وصدق اإليمان بالدعوة من قبل قلة 
من بعض مؤيدي الملك أخناتون وتوظيف الفن في خدمة 
الملكية ودعوته  الديانة اآلتونية والملك أخناتون وعائلته 
الدينية وفلسفته في الحكم ونظرته للدين والحياة؛ ألنه عصر 

العمارنة الفريد بكل ما له وعليه.
وفي النهاية، أقول إن دعوة أخناتون لم تكن دينية خالصة، 
وإنما كانت ألغراض سياسية أيًضا وكان الهدف منها القضاء 
على دولة اإلله آمون وكهنته وإنهاء سيطرة دولتهم على حكم 
البالد. ومن الناحية الدينية، لم تكن دعوة أخناتون جديدة، 
وإنما جاء برب له أصول في مصر القديمة ودفع به إلى 
المقدمة وصدارة المشهد الديني في فترة حكمه القصيرة، 
وجمع بين ربه آتون وآلهة أخرى. ولم ينس أفراد الشعب المعبودات األخرى 
إلى  القداسة  قدموا  أخناتون  أفراد  بعض  بها، حتى  معرفتهم  تربوا على  التي 
رب الموتى أوزيريس. إن كل هذا قد ساهم في فشل دعوة أخناتون الدينية التي 
كانت غريبة وتقوم على اإلقصاء وتخلط األفكار والمعتقدات ببعضها البعض، 
وتنسى أشياء كثيرة مستقرة في الوجدان الديني الجمعي المصري المتأصل عبر 
العصور. وعادت الحياة إلى سابق عهدها في عهود خلفائه، مع تسرب بعض 
األفكار الدينية الخاصة بأخناتون في الفترات التالية. وتبقى دعوة أخناتون الدينية 
دعوة لم يُكتب لها النجاح واالستمرارية واختفت كما جاءت، وبقيت ذكرى على 

عهد أثار مصر القديمة وزلزل كيانها الديني والسياسي والثقافي.

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

شوٌق الى امرأة 

     Vendredi 12 novembre  2021
الجمعة 12 نوفمبر 2021

مارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ عام 2023

إ

اختيار الا

  تكملة للعدد الماضي: 

العمِر أياُم  تنكِشُف 
امرأٍة أماَم 

البعيدِة امواِجها  خلَف  اللهاُث  يتسلُل 
الموانئ أرصفِة  لساِن  على  يتمدُد  ُحلمها 

فجٍر كلَّ  تتعرى 
الدخاِن شظايا  ُتلملُِم 

الخيوِل أجساِد  فوق  من 
الماطرِة الُسحِب  فوق  ُتحلُّق 

الخمِر خنادِق  في  االشواَق  تحاصُر 
روحي على  المنسكِب 
جنوني لذَة  تغتصُب 

الملتهبِة أنفاسي  تغزو 
العسلية أنهاِرها  بين 

لساني طيَّ  مازال  قبالِتها  طعُم 
الصاخبَة الليالي  أطرُد 

والمتاهاِت الخوِف  عيوِن  من 
وانكساراتي  .. الجحيِم  وشهيِق 

 *     *     *  
السكوِن في  أموَت  أن  ذنبي  ما 

البائسِة الطرِق  في  أحالمي  وُتعلََّق 
أزقٍة في  أسيُر  نفسي  تخيلُت 

أوجاعي في  حملُتها 
زهور غيِر  من  وحدائَق 

روحي بعيدٌة  هي  كم 
حماقاتي خلف  رابضًة  تركتها  مدٍن  عن 

امرأٍة وصراِخ 
أفكاري ومضَة  ُتساِبُق 

الصمِت جحيِم  في  جسدي  وُتمّرُغ 
عينيها نظرِة  أماَم  الحواُس  ترتعُب 
لوعتها أماَم  البكاِء  براكيُن  تنفجُر 

حكاياِتها الثلوُج  تعتقُل 
أحالَمها تطارُد  الكؤوِس  شظايا 

 *     *     *  
... أعَتِرُف 

الَعتمِة في  أبقى  أن  أريُد  ال 
ترددي من  ينتقُم  وانتظاُرها 

طفولتي جدراِن  الى  الحنيَن  سأشطُب 
ومحطاتي مرفأي  البحِر  جوُف  ويكوُن 

امرأٍة قصاِئَد  ألحتسَي 
مساءاتي،،،،، جميَع  غادرْت 

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

 وقع االختيار على دولة اإلمارات الستضافة مؤتمر 
األمم المتحدة للمناخ »كوب 28« عام 2023، حسب 

تصويت جرى الخميس.
ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التهنئة لبالده 

المناسبة. بهذه 
وقال الشيخ محمد بن راشد على »تويتر«: »نبارك 
لدولة اإلمارات فوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي 
مستحق  اختيار   .2023 عام  في   COP28 للمناخ 

لدولتنا«.
المؤتمر  إلنجاح  إمكانياتنا  كل  »سنضع  وأضاف: 
وستبقى دولة اإلمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي 

العالمي لحماية كوكب األرض«.
عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  قال  كما 
على  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
»تويتر«: »يسعدنا استضافة دولة اإلمارات مؤتمر 

المناخ COP28 عام 2023«.
واعتبر الشيخ محمد بن زايد أن »تنسيق الجهود في 
العمل المناخي بين دول العالم، فرصة لتعزيز حماية 
ونرحب  المستدام،  االقتصادي  النمو  وتحقيق  البيئة 
بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان ازدهار البشرية«.

وقال الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
والتعاون الدولي: »يسرنا اختيار األمانة العامة التفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ دولة اإلمارات 
الستضافة مؤتمر COP28 عام 2023، خاصة أن 
هذا االختيار يتزامن مع استعدادنا لالحتفال باليوبيل 
الذهبي لدولة اإلمارات، ونؤكد على استمرار التزامنا 
بدعم جهود المجتمع الدولي الهادفة لتكثيف التعاون 
بهدف الحد من تداعيات تغير المناخ والتحديات التي 

يتسبب بها«.
وأضاف الوزير: »لقد حرص االب المؤسس على 
حماية البيئة، وشكل نهجه حافزاً ومصدر إلهاٍم للتقدم 
الذي أحرزناه في مجال البيئة وتطوير وتنويع االقتصاد 
على مدى الخمسين عاماً الماضية، وسيبقى هذا اإلرث 

اليوم  أجيال  رفاهية  لضمان  مساعينا  في  لنا  منارًة 
والغد«.

يكون  ألن  »نسعى  زايد:  بن  هللا  عبد  الشيخ  وتابع 
مؤتمر COP28 ملتقى للحلول، وأنا على يقين بأن 
دولتنا الفتية والمنفتحة على العالم ستتمكن، من خالل 
عملية  حلول  إيجاد  نحو  الدفع  من  العميقة،  خبرتها 

ألكثر التحديات العالمية إلحاحا«.
وألقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة اإلمارات 
للتغير المناخي، كلمة خالل مؤتمر غالسكو، أوضح 
 COP28 خاللها أن تأكيد استضافة اإلمارات لمؤتمر
عام 2023 »يأتي بفضل رؤية القيادة الرشيدة وااللتزام 
المؤسس  الوالد  أرساه  الذي  المستدامة  التنمية  بنهج 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان«، وأن »هذا القرار 
يعكس تقدير العالم للمساهمات اإليجابية التي قدمتها 

الدولة في مجال العمل المناخي«.
وأضاف: »يسرنا، بمنتهى الفخر واالعتزاز، أن تحظى 
بالدي، اإلمارات العربية المتحدة، بتأكيد استضافتها 
في  األطراف  مؤتمر  من  والعشرين  الثامنة  الدورة 
المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية 
المسؤولية،  أننا »نقدر هذه  »COP28«، موضحا 
الوقت قد حان التخاذ إجراءات مناخية  وندرك أن 
طموحة، فقد حذرت الهيئات العلمية من نفاذ الوقت 
الرتفاع  آمنة  مستويات  على  الحفاظ  إمكانية  أمام 

درجات الحرارة«.
وأوضح الجابر: »تمتلك دولة اإلمارات خبرة عملية 
المناخ  تغير  تداعيات  من  الحد  مبادرات  في  كبيرة 
ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة التي تخلق فرصا 
للنمو االقتصادي واالجتماعي المستدام، ونتطلع إلى 
استقبال العالم في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر 
COP28 عام 2023 في أبوظبي لمضاعفة الجهود 
العمل على خفض االنبعاثات والتكيف مع  وتعزيز 
تداعيات تغير المناخ من خالل منهجية واقعية وشاملة 
ومجدية  عملية  حلول  إيجاد  على  تركز  ومتكاملة، 

تجاريا وتطبيق أحدث ابتكارات التكنولوجيا المتقدمة 
لتنمية اقتصاداتنا، وتحسين حياة شعوبنا«.

وقالت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة 
التغير المناخي والبيئة: »مع تصاعد المخاطر المناخية 
التي تهدد جميع دول العالم، نتشرف بحمل مسؤولية 
دعم  على  سنحرص   .COP28 مؤتمر  استضافة 
على  تركز  طموحة  خطة  لوضع  الدولي  المجتمع 
للنمو  فرص  إلى  التحديات  وتحويل  الفعلي  التقدم 

االقتصادي«.
وأضافت الوزيرة: »بفضل الرؤية االستشرافية لقيادتنا 
الرشيدة باتت لدولة اإلمارات مكانة عالمية رائدة في 
 2023 عام  المناخي، وفي  للعمل  العالمي  الحراك 
وعلى أرض اإلمارات – مقر الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة، وحاضنة العديد من الفعاليات الدولية التي 
تركز على تحقيق االستدامة وحماية البيئة - سيجتمع 
قادة العالم لمواصلة وتعزيز مسيرة التصدي لتحدي 

المناخي«. التغير 

COP28، سنركز على التعامل مع  وتابعت: »في 
على  المناخ  تغير  يفرضها  التي  العالمية  التحديات 
كوكب األرض وعلى االقتصاد العالمي على أنهما 
وجهان لعملة واحدة، وسنعزز من استكشاف الحلول 
االبتكارية القابلة للتطبيق اقتصاديا والقادرة على دعم 
وتسريع عملنا للحد من االحتباس الحراري عند 1.5 
نهجنا  مشاركة  على  حريصون  نحن  مئوية.  درجة 
الناجح في تحويل التحديات إلى فرص نمو لنضمن 

كوكب أكثر صحة واستدامة لألجيال القادمة«.
وعبر الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الخاص للتغير 
المناخي لدولة اإلمارات على »تويتر«، عن »الفخر« 
بالموافقة على طلب اإلمارات الستضافة المؤتمر.

العالم  بوفود  للترحيب  »نتطلع  الحساب:  وأضاف 
وتيرة  لتسريع  معا  ولنعمل  اإلمارات  أرض  على 
العمل المناخي. نجدد التزامنا بمواصلة العمل وفق 
مستقبل  خلق  مسؤولية  العالم  ونشارك  منفتح  نهج 

أكثر استدامة«.

    تشهد مونتيفيديو إقباال كبيرا 
من السياح خالل شهر يناير من كل 
عام؛ حيث يتم خالل هذه الفترة تنظيم 
مهرجان صاخب يستمر 40 يوما.
وأوضحت إكسميليا سواريز، التي 
“كاندومبي”،  فرقتها  مع  تتدرب 

“نحن  قائلة  المهرجان  هذا  أهمية 
الكرنفال على  نعيش من أجل هذا 

مدار العام”.
ويزداد مستوى اإلثارة والسخونة في 
حصص التدريب بفضل وجود أكثر 
من 70 من عازفي الطبول يرافقون 
إكسميليا باإليقاع المناسب، وقالت 
الراقصة الشابة “رقصة كاندومبي 
هي تعايش إثني وإيقاعي وروحي”.
ويعد فالديمار كاتشيال سيلفا أيقونة 
الكرنفال، ويدير فرقة فنية تحمل اسم 
بمراقبة  ويقوم   ،1080″ “كورايم 
تصميم حركات الرقص، وأكد أنه 

ليس هناك داع للخجل من األزياء 
القصيرة والمتأللئة للراقصات مقارنة 
بأزياء مدارس السامبا في البرازيل 

المجاورة.
وتستعد جميع الفرق للكرنفال عندما 
تقوم العشرات من مجموعات كاندومبي 

بإشاعة أجواء البهجة في مونتيفيديو 
بأكملها. وأوضحت تينا فيريرا قائلة 
“مجموعات كاندومبي هي المكون 

األساسي في كرنفالنا”.
إسبانيا  من  المهاجرون  جلب  وقد 
التقاليد الخاصة بهم إلى الكرنفال؛ 
حيث جاء نوع من موسيقى المورجا 
من مدينة قادش األندلسية مع بداية 
القرن التاسع عشر، وزادت شعبية 
عاما،  بعد  عاما  المورجا  موسيقى 
ويعتمد هذا النوع من الموسيقى على 
إظهار مظالم المجتمع بطريقة فكاهية 
تجتذب السياسيين وكبار الشخصيات.

أوروغواي تستعد لكرنافاالت 
األربعين يوما



    كيدزانيا القاهرة
يعتبر كيدزانيا القاهرة من أجمل المجمعات الترفيهية في مصر، 
حيث يدخل األطفال والشباب إلى هذا المجمع الترفيهي، وهم 
مرتدون زي الطبيب، أو زي المهن دس، أو زي رجل اإلطفاء، 

ويمكن  لألطفال والشباب أختيار المهمة التي يفضلها
الهدف الرئيسي من هذا المجمع الترفيهي هو السماح لألطفال 
بتجربة المهن المستقبلية وأخذ وقت كافي من المتعة في نفس 
الوقت ، وفي هذا الوقت تستمع باقي أفراد العائلة بالمناظر 

الجميلة في المجمع، واألماكن الترفيهية.

القرية الفرعونية
تشتهر جمهورية مصر بتاريخها وثقافتها الفرعونية العريقة، حيث يوجد 
الكثير من األماكن الترفيهية التي توفر لجميع أفراد العائلة التعرف على 

تاريخ حضارة مصر العريقة بشكل ترفيهي ومرح
يتم إقامة عدة عروض حية تعليمية في القرية الفرعونية، يستطيع 
المشاهد لهذه العروض أن يدخل في رحلة عبر الزمن تعيده إلى األنشطة 
والعروض الذي كانت تقام في العصر الفرعوني، باإلضافة إلى تلك 
العروض، توفر القرية الفرعونية عدة متاجر، وأماكن مخصصة 

للترفيه، وعدة مطاعم، ومراكز للفنون
لذلك تعتبر هذه القرية هي الخيار األمثل للعوائل والشباب، تقع القرية 
الفرعونية في ثالثة شارع البحر األعظم، جزيرة يعقوب، في القاهرة، 

يتم دخول األطفال الذين دون سن الخمس سنوات بشكل مجاني.
ماجيك جاالكسي

يعتبر ماجيك جالكسي أكثر األماكن الترفيهية زيارة في مصر، حيث 
يتميز هذا المجمع الترفيهي بعدد ألعاب كبير ويقدر بمائة لعبة تقريباً، 
تناسب هذه العائلة مختلف األعمار، كما توفر عشر جوالت رئيسية، 
باإلضافة إلى ذلك يوفر ماجيك جاالكسي منطقة مخصصة لألطفال 

الذين يتراوح سنهم من سنتين إلى أثنى عشر سنة
وتتيح للعوائل أماكن للتسوق والترفيه، حيث يوجد في ماجيك جاالكسي 
أكبر مركز للتسوق في مصر ويطلق عليه أسم سيتي ستارز، يقع ماجيك 
جالكسي في الدور الرابع والخامس من سيتي ستارز، عمر بن الخطاب، 
القاهرة، يوفر ماجيك جاالكسي  مساكن المهندسين، مدينة النصر، 

بطاقات للعب والدخول، يمكن إعادة شحنها بالمبلغ الذي ترغب به.
قرية األسد

تعتبر قرية األسد من األماكن الترفيهية الرائعة في مصر، تناسب هذه 

القرية األطفال والشباب والعوائل، حيث توفر وجبات عشاء مميزة، مع 
عروض سيرك ضخمة، ومنها عروض للخيول، وعدة عروض بهلوانية 
أخرى، كما تضم حدائق صغيرة لعدة أنواع من الحيوانات منها الطيور

واألسماك، والزواحف، والقرود، والجمال، والثعابين، وحيوانات مميزة 
وفريدة أخرى، باإلضافة إلى ذلك تضم قرية األسد وجبات تقليدية 
تتميز من خاللها عن باقي مراكز الترفيه األخرى، ومنها عدة وجبات 
مصيرية تقليدية مشهورة مثل لحم الضأن المشوي، ولحم الماعز، 

وفطيرة المشلتت، وعدة أطباق فريدة من لحم النعام
ولحم الغزال، تبعد  قرية األسد عن اإلسكندرية تسعة وخمسون كيلومتر 
تقريباً على طريق الصحراوي لألسكندرية، الدخول إلى قرية األسد 

يكون بشكل مجاني.
حديقة األزهر

أحد أجمل الحدائق والمساحات الخضراء في مصر هي حديقة 
األزهر، حيث تعتبر الخيار األمثل لمن يبحث عن مساحات خضراء 
هادئة بعيدة عن زحام المدينة،  تتميز هذه الحديقة بمناظر وإطالالت 

خالبة، وعدة تالل مغطاة باللون األخضر، وعدة أشجار، ومالعب 
لألطفال ونوافير مياه

باإلضافة إلى ذلك يقام عدة حفالت ومهرجانات ترفيهية في الحدائق، كما 
تتضمن عروض موسيقية ضخمة، ومساحات فارغة للتنزه، والمشي، 
والركض، تقع حديقة األسد في شارع صالح سالم، الدراسة، القاهرة 

القديمة، تكلفة الدخول إلى حديقة األسد خمسة جنيه لكل األعمار.
حديقة سفاري أفريقيا

حديقة سفاري أفريقيا  هو أول منتزه في مصر، يوفر بيئة تشبه الغابات، 
مع عدة مراكز ترفيهية للتخيم، والحياة البرية، باإلضافة إلى حديقة 

الحيوانات التي تضم أنواع حيوانات ضخمة وفريدة، مثل النسور، 
واألسود،  والشمبانزي، والكنغر، والالما، وفرس النهر، والدببة، 
باإلضافة إلى أنواع والوان متنوعة من الطيور، واألسماك والزواحف

كما يوجد بحيرة واسعة، وعدة مساحات خضراء فارغة للتنزه والمتعة، 
كما يوجد عدد من الشالالت  الصغيرة، والبحيرات، حيث يستطيع 
زوار حديقة سفاري أفريقيا القيام برحالت الصيد في الهواء الطلق، 
ومن أهم ما يميز هذه الحديقة عن باقي حدائق الترفيه األخرى هي 
المطاعم التي تتبع الطراز األفريقي في تقديم الطعام واستقبال الضيوف

تقع حديقة سفاري أفريقيا على الطريق الصحراوي لإلسكندرية، وتبعد 
عن القاهرة ستة وتسعون كيلو متر تقريباً، تكلفة الدخول لهذه الحديقة 

بالسيارات تبلغ أربعمائة جنيه تقريباً.
جنينه مول

جنينه مول هو أحد المراكز الترفيهية للشباب والعوائل في مصر، حيث 
تستطيع العائلة بأكملها قضاء وقت ممتع في المول، يضم هذا المول 
صالة تزلج واسعة لألطفال والشباب، باإلضافة إلى عدة مراكز ضخمة 
للتسوق، ومقاهي تقدم وجبات متميزة من المخبوزات والقهوة واآليس 

كريم، ومطاعم مشهورة، كما يوجد عدة أماكن مخصصة لألطفال
يعتبر هذا المول المكان المناسب للعوائل حيث يقدم لك عدة خيارات 
باإلضافة إلى التسوق، يقع جنينه مول في تسعة شارع البطراوي، 

متفرع من شارع عباس العقاد، مدينة النصر، القاهرة.
دريم بارك

حدائق دريم بارك هي  أحد األماكن الترفيهية في مصر ومعظم الدول 
العربية، حيث تتميز بعدة جوالت ومغامرات ضخمة ومسلية، ومن 
الجدير بالذكر بأن حدائق دريم بارك تعتبر من أكبر الحدائق الترفيهية 

في الشرق األوسط، تضم هذه الحدائق
عدد كبير من الحدائق الصغيرة المختلفة، والمتنزهات، ومراكز التسوق، 
والمطاعم، والمقاهي، وعدة أنشطة ترفيهية، مثل األلعاب الضخمة، 
والسينما، والعروض الفنية، تقع حدائق دريم بارك على طريق الواحات، 
القاهرة، تكلفة الدخول إلى الحدائق تبلغ مائة جنيه مصري للشخص 

الواحد، ويتم دخول األطفال دون سن الثالث أعوام بشكل مجاني.
جزيرة المعادي

تعتبر جزيرة المعادي الخيار األمثل للعوائل والشباب الذين يبحثون 
عن أجواء بحرية، حيث تضم هذه الجزيرة مجموعة من عدة جزر 
صغيرة تقع في وسط نهر النيل تتصل مع بعضها من خالل جسور 

خشبية صغيرة الحجم، كما توفر مساحات صغيرة لألطفال، تتميز 
جزيرة المعادي بإطاللة ساحرة من المساحات الخضراء والمياه الصافية

توفر هذه الجزيرة أجواء مريحة للشباب والعوائل لتناول الطعام وقضاء 
وقت ممتع، ومن أهم ما يميز هذه الجزيرة عن باقي األماكن الترفيهية 
األخرى في مصر هو سهولة الوصول أليها، حيث يمكنك الدخول 
إليها بمجرد عبور الجسر الذي يتصل بالكورنيش، وتقع تحديداً هذه 

الجزيرة في كورنيش نهر النيل
القاهرة، مقابل المحكمة الدستورية العليا والمجمع الطبى  المعادي 
للقوات المسلحة بالمعادى، تكلفة الدخول إلى هذه الجزيرة تبلغ عشرة 

جنيهات فقط للشخص الواحد.
القرية الكونية )مصر الصغيرة(

تعتبر هذه القرية من األماكن المختلفة والفريدة من نوعها في الوطن 
العربي، تضم هذه القرية متحفاً تعليمياً مفتوحاً يعرف تاريخ مصر 
للزوار، ويتحدث عن تاريخ األهرامات العظيم، وعن الكنوز والمعابد 
القديمة، والقلعة، وعن نهر النيل، باإلضافة إلى القسم التاريخي من 
القرية، توفر هذه القرية عروض فلكية تدهش األطفال والشباب، 
والكبار، باإلضافة إلى ذلك تضم القرية جوالت في القوارب وتمر 
بالكهوف واألنفاق التي تحمل الطراز الحجري، تقع هذه القرية على 
طريق الفيوم، الواحات، شارع ستة عشر أكتوبر، القاهرة، تبلغ تكلفة 

الدخول إلى هذه القرية خمسون جنيهاً مصرياً.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو

     Vendredi 12 novembre 2021
الجمعة 12 نوفمبر 2021
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الكلمـات المتقاطعة

أفقيا: 
-1وزير اإلعالم اللبناني
-2 حب – أرشد - مولود
-3 عملة عربية – أصر

حرف   – أستثناء  أداة   – بيرة   4-
نصب
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-8 لم يلحقوا به – أحرف متشابهة
األطفال  بلغة  ماء   – البقول  من   9-

)معكوسة(- عملة اليابان
-10 أغنية لفريد األطرش – األسم 

األول لممثلة كوميدية راحلة
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بسبب »زغلول معلول«.. إيقاف مدحت شلبي 
حتي نهاية العام 2021

   أعلنت نقابة اإلعالميين مساء 
الثالثاء عن ايقاف اإلعالمي مدحت 
شلبي، عن التعليق علي أية مباريات 
عبر أية وسيلة إعالمية حتي نهاية 

العام الجاري.
وكان مدحت شلبي قد خضع للتحقيق 
بسبب ما نسب اليه بحدوث بعض 
التجاوزات خالل تعليقه علي مباراة 
لفوز  انتهت  القمة األخيرة والتي 
األهلي علي الزمالك بخمسة أهداف 
مقابل ثالثة ضمن منافسات الدوري 

الممتاز.
لنقابة  الرسمية  ونشرت الصفحة 
اإلعالميين بياناً رسمياً عبر صفحتها 
التواصل  موقع  علي  الرسمية 
اإلجتماعي »فيسبوك« أكدت فيه 

صدور قرار بإيقاف شلبي.
وأوضح طارق سعد نقيب اإلعالميين 
وعضو مجلس الشيوخ أن إيقاف 

مدحت شلبي جاء بسبب مخالفته ميثاق الشرف اإلعالمي 
ومدونة السلوك المهنى .

وكان شلبي قد مثل أمام لجنة التحقيق التي ضمت كل من: 
سهام صالح وكيل أول النقابة ومحجوب سعده سكرتير 
النقابة وخالد فتوح عضو مجلس االدارة والمستشار / 
عمر هريدى والمستشار / هيثم على والمحققان عثمان 

عبدالعليم وتامر رجب .
وجاءت توصيات اللجنة بأن مدحت شلبى خالف ميثاق 

الشرف االعالمى ومدونة السلوك المهنى .
واكد نقيب االعالميين انه يجب على جميع المعلقين 
الرياضيين االلتزام بالمهنيه والحياديه ونبذ التعصب 
واالعالء من القيم التنافسية القويمة التي تربينا عليها جميعاً.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

الزمالك يستأنف تدريباته الجمعة استعداًدا 
لمواجهة اإلسماعيلي 19 نوفمبر

     يستأنف الفريق األول 
الزمالك  بنادي  القدم  لكرة 
تدريباته في الخامسة- مساء 
الجمعة- على ملعب عبد 
أبو رجيلة، عقب  اللطيف 
التي منحها  الراحة  انتهاء 
الجهاز الفني لالعبين لمدة 
القمة  أيام عقب مباراة   6
األخيرة أمام األهلي في 
لمسابقة  الثالثة  الجولة 

الدوري.
باتريس  الفرنسي  وقرر 
الفني  المدير  كارتيرون 
للفريق أن يتجمع الالعبون 
في مقر النادي في الرابعة 
أن يؤدي  عصًرا، على 

الرابعة  في  بدنية وإطاالت  تدريبات  الفريق 
والنصف عصًرا قبل خوض التدريبات الجماعية.
ويستعد الزمالك للقاء اإلسماعيلي المقرر له 
الرابعة  الجولة  في  الجاري  نوفمبر   19 يوم 
والتي  الممتاز،  المصري  الدوري  لمسابقة 

ستقام باستاد اإلسماعيلية.
الخامس  المركز  األبيض  الفريق  ويحتل 
بعد مرور  نقاط   6 الدوري برصيد  بجدول 
ثالث جوالت بمسابقة الدوري، وكان الفريق 

قد فاز في مباراتين وخسر في لقاء.

األهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون يوم 19 نوفمبر

فوز الكونغو الديمقراطية على تنزانيا 0-3.. وغانا تتعادل مع 
إثيوبيا بهدف في تصفيات كأس العالم

كتوبر في  محمد صالح يفوز بجائزة العب شهر أ
الدوري اإلنجليزي

    حصل الدولي المصري 
محمد صالح نجم فريق ليفربول 
اإلنجليزي على جائزة أفضل 
العب في شهر أكتوبر من قبل 
رابطة الالعبين المحترفين 

اإلنجليزية لكرة القدم.
وأفاد نادي ليفربول – في بيان 
نشره على موقعه اإللكتروني 
بالجائزة  – بأن صالح فاز 
التوالي  الثاني على  للشهر 
بعد سلسلة رائعة من األداء 

الممتاز مع “الريدز”.
تجدر اإلشارة إلى أن صالح ساهم مع ليفربول 
في تسجيل 8 أهداف خالل أكتوبر الماضي، 

حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

وتغلب صالح في الفوز بالجائزة على كل من 
ثنائي تشيلسي ريس جيمس وبن تشيلويل والعب 
ويستهام ديكالن رايس ونجم مانشستر سيتي فيل 
فودين والعب كريستال باالس كونور غاالغر.

    فاز منتخب الكونغو الديموقراطية، على مضيفه 
منتخب تنزانيا بثالثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما- 
الخميس- على الملعب الوطني في إطار الجولة الخامسة 
للمجموعة العاشرة بالتصفيات األفريقية المؤهلة لكأس 

العالم 2022.
سجل ثالثية الكونغو كل من جايل كاكوتا، في الدقيقة 
السادسة، وفاسيكا، في الدقيقة 65، وبن ماالنجو، في 

الدقيقة 85.
الفوز رفع رصيد الكونغو إلى 8 نقاط في صدارة 
المجموعة مؤقًتا، بينما تجمد رصيد تنزانيا عند 7 نقاط 

في المركز الثالث.
وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار 
نفس الجولة للمجموعة السابعة، تعادل منتخب إثيوبيا 
مع ضيفه منتخب غانا بهدف لكل منهما، ورفع المنتخب 
الغاني رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بينما 

اصبح رصيد اثيوبيا 4 نقاط في المركز الثالث.
وفي المجموعة الخامسة، تعادل منتخب أوغندا مع ضيفه 
منتخب كينيا بهدف لكل منهما، ورفع منتخب أوغندا 
الثاني، بينما أصبح  رصيده إلى 9 نقاط في المركز 

رصيد كينيا 3 نقاط في المركز الثالث.
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- كلمة ياريت ما بتعمرش بيت
 -La chance ne frappe pas deux fois à la porte 

- بعد العسر عسر
 -Après la pluie le beau temps

    استأنف الفريق األول لكرة القدم بالنادي األهلي 
تدريباته- مساء الخميس- على ملعب التتش بالجزيرة، بعد 
انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة خمسة 
أيام، عقب انتهاء مباراة القمة أمام الزمالك في الجولة 

الثالثة للدوري الممتاز.
وشهد مران األهلي محاضرة فنية عقدها بيتسو موسيماني، 

المدير الفني للفريق، مع الالعبين قبل انطالق المران.
ويستعد األهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 
نوفمبر الجاري، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، 
ويسعى لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لالستمرار في 

صدارة جدول المسابقة.
ويتصدر األهلي قمة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، 
جمعها من الفوز في ثالث مباريات بالعالمة الكاملة، حيث 
بدأ مسيرته بالفوز على اإلسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على 
البنك األهلي في الجولة الثانية بنتيجة هدف مقابل ال شيء، 

وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.
وانتظم وليد سليمان، العب األهلي، في التدريبات الجماعية 

للفريق، استعداًدا لمواجهة المقاولون العرب.
وأعلن رئيس الجهاز الطبي للفريق الدكتور أحمد أبو عبلة، 
جاهزية وليد سليمان بعد انتهائه من خوض التدريبات التأهيلية 
مؤخًرا، عقب إصابته بارتجاج خفيف في المخ غادر على 
أثره مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 

من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
كما انتظم صالح محسن، في تدريبات الكرة اليوم بعد تعافيه 
من اإلصابة بشرخ إجهادي في مشطية القدم،وأنهى صالح 
محسن مؤخًرا برنامجه التأهيلي للتعافي من اإلصابة، وانتظم 

في تدريبات الكرة الجماعية اليوم.
من جانبه أعلن رئيس الجهاز الطبي للفريق الدكتور أحمد 
أبو عبلة، جاهزية الالعب ووضعه تحت تصرف الجهاز 
الفني بقيادة بيتسو موسيماني بعد تعافيه تماًما من اإلصابة.

وشهد التدريبات انتظام محمود متولي، وتعافى محمود متولي 
من اإلصابة في الركبة، حيث شارك اليوم في تدريبات الكرة 

بعد أن أنهى تنفيذ برنامجه العالجي والتأهيلي.
وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالفريق األول 

لكرة القدم بالنادي قاد تدريبات قوية لثالثي حراسة المرمى 
علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، وذلك في 
مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.
وحصل الثالثي على وحدات تدريبية متنوعة في إطار 

التحضير للمرحلة المقبلة.

فيما أجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني تقسيمة قوية 
لالعبين خالل المران المسائي الذي أقيم مساء الخميس.

ويواصل األهلي تدريباته -الجمعة- استعداًدا لمواجهة 
المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري، في 

إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

هل تعلم أن اإلنسان لو صبر أربع 
مرات يصبح صابر الرباعي

مش عارف أفتح كتاب تقريباً حد 
قافل من جوا

نفسي أغير حياتي
بس خايف أخد برد

تعريف النوم هو إحساس غاوي
إستعباط بييجي وقت الشغل
أو الدراسة وبيستهبل بالليل



     رفع اإلسالم من شأن المرأة وقيمتها، وأحاطها بهالة 
من التقدير واإلكبار، وحث على حسن رعايتها وتعليمها، 
وقد حفلت كتب التاريخ والطبقات بذكر جملة من النساء 
العالمات واألديبات والمحدثات ونوابغ في كل علم وفن. 
وفي مقدمة النساء العالمات، أزواج النبي صلى هللا عليه 
عنهن جميعا،  عائشة رضي هللا  السيدة  وسلم، وخاصة 
لقد  وفتوى، حتى  فقه وحديث  لما روي عنها من  وذلك 
روي عنها ألفان ومئتان وعشرة أحاديث، بينما لم يرو عن 
أبيها رضي هللا عنه إال مئة واثنان وأربعون حديثا، ولم 
يرد عن عمر وعلي رضي هللا عنهما إال خمسمائة ونيف 
وثالثون حديا، عن كل منهما. “وحسُب المرأة فخارا أن 
تكون قد اختيرت لوضع أول مصحف في اإلسالم، في 
حفظها وذمتها، وذلك يدل على ثقتها ومكانتها في الدين، 
التي جمعها  العلم وأمانته، فإن الصحف  وأهليتها لتحمل 
أبو بكر رضي هللا عنه، دفعت إلى حفصة بعد أبيها رضي 
هللا عنهما، فظلت عندها إلى أن طلبها منها عثمان رضي 

هللا عنه، حين اعتزم كتابة المصاحف كما هو معلوم. 
وافر  بنصيب  التاريخ  عبر  المسلمة  المرأة  لقد حظيت   
من التقدير واالحترام، وال سيما في العصور األولى من 
عمر اإلسالم، لكون النساء كان منهن العالمات والفقيهات 
واألديبات والمعلمات والصوفيات والمحدثات والطبيبات، 
غير أننا في هذا المقال سنركز على النساء الصوفيات، 
الشائعة يقتصر على  التمثالت  التصوف في  نظرا لكون 
للمرأة، وال  فيه  المجال ال حظ  هذا  وكأن  الرجال  ذكر 
بشكل  فيه  أسهمت  الواقع  في  أنها  مع  فيه،  لدورها  ذكر 
جلي، وكانت وراء ظهور عدد من المتصوفة المشاهير، 
ومع ذلك تعرضت لكثير من التهميش، فقد تداولت كتب 
المناقب والتراجم والكرامات صفة “الكامل” و”الكمال” 
نصيبا  للمرأة  نجد  في حين ال  الرجال،  ببعض  مرتبطة 
من هذا الوصف أو نعتا يفيد التكمل مثلما شاع ذلك في 
وصف رجال التصوف، ومن ثم يحق التساؤل عن مكانة 

المرأة في التصوف.
لقد كانت المرأة حاضرة بقوة في العرفان الصوفي، ولم يكن 
حضورها عابرا أو تجسيدا إلنسان عادي له دور اجتماعي 
لت المرأة “تجسدا للحب اإللهي الذي يحيل  معلوم، بل شكَّ
المحسة، وشفرة  الفيزيائية  الصورة  في  العلو  تجلي  إلى 
استيطيقية توحي بانسجام الروحي والمادي، والمطلق المقيد 
في األشكال المتعينة، حيث تحولت المرأة لرمز استخدمه 
الصوفية بذكاء للتعبير عن تجربة روحية ذوقية، ولذلك ال 
عجب أن تحضر المرأة في أدبيات التصوف بشكل الفت 
للنظر، لتؤسس أصال من أصول التصوف، حيث االرتباط 
المشيمي باألنثى يفسر ضرورتها في التجربة الصوفية، وهو 
ما أكده ابن عربي حيث قال بأن: “المرأة صورة النفس، 
والرجل صورة الروح، فكما أن النفس جزء من الروح، 
فإن التعين النفسي أحد التعينات الداخلة تحت التعين األول 
الروحي الذي هو آدم الحقيقي، وتنزل من تنزالته، فالمرأة 
في الحقيقة جزء من الرجل، وكل جزء دليل على أصله، 
فالمرأة دليل على الرجل”، وهكذا شَكل الشوق والحنين 

واالفتتان بالمرأة مجاال خصبا لخيال الصوفي كي يسبح في 
عوالم فسيحة من اإلبداع، أهلته إلنتاج تراث أدبي خالق 
ال نظير له، حيث الحضور األنثوي كان وسيلة وغاية في 
اللغة  في  والجالل  للجمال  بابا  وفتح  الصوفية،  الكتابات 
ابن عربي دون  والفكر الصوفيين، حتى إن قراءة شعر 
استحضار خلفية صوفية في التأويل تجعله ال يختلف عن 

شعر أبي نواس في بعض أشعاره الغزلية، كما ال يبتعد 
كثيرا عن شعر أبي العالء المعري في شعر الحكمة، وال 
يختلف عن شعر أبي العتاهية في شعر الزهد، وهكذا فإن 
التأويل الصوفي لألنثى في أدبيات التصوف هو ما يعطي 
لألدب الصوفي خصوصيته، وإال فإن داللة المرأة واحدة، 
ولكنها في التصوف تأخذ معاني جديدة مختلفة عن المألوف 
والمتعارف عليه، وهو ما يفسر المدونة الغنية من الكتابات 
في  فاعال  باعتبارها  المرأة،  تتحدث عن  التي  الصوفية 

الوجود متحكمة في الرقاب والمصائر، كما قال الشبلي:
لها في طرفها لحظات سحر  تميت بها وتحيى من تريد

وتسبي العالميـن بمقلتيــهـا     كـأن العالميـن لها عـبـيــد
من الواضح حجم “الحضور األنثوي في التجربة الصوفية”، 
حيث شكلت المرأة بؤرة هذه التجربة، منطلقا وموئال، وكانت 
وتحركاتهم، وظلت رمزا  إبداعاتهم  في  للصوفية  دافعا 
مقدسا، تحيطه هالة التعظيم والقداسة في جل نصوص القوم.

إذا كان رجال التصوف يتصدرون الميدان، وينتشر صيتهم 
في اآلفاق، فإن ذلك ال يعني أنهم قد عاشوا حياة عزلة عن 
النساء، بل كانت المرأة حاضرة بقوة في حياة الصوفية، 
الشائع:  القول  تحقق  أن  المتعددة  بأدوارها  واستطاعت 
“وراء كل رجل عظيم امرأة”، فقد كانت المرأة المتصوفة 
ا للولي فيما بعد، كما أسهمت في  زوجة للولي الصالح وأمًّ

تربية المريدين الذين صار منهم أولياء.
يبرز دور المرأة في التصوف بشكل جلي من خالل المهام 

التي كانت تقوم بها، فإذا اشتهر رجال التصوف بالذكر 
والجهاد والتعليم واإلرشاد، فإن المرأة قد قامت باألدوار 
نفسها، وجمعت إلى جانبها أعماال أخرى كإعداد الطعام 
وعالج المرضى واالعتناء بالزوايا وتربية القادة، فضال 
بذلك  فكانت  دينهن..  أمور  وتعليمهن  النساء  توجيه  عن 
العنصر األكثر أهمية في مجتمع الصوفية، وعلى الرغم 
من عطاءاتها الكبيرة، إال أنها 
لم تلق التقدير الالزم واالعتناء 
الواجب من المجتمع، وهو ما 
يفسر غياب أسماء مشهورة 
لنساء متصوفات، فال يعرف 
العالم اليوم إال المرأة الصالحة 
رابعة العدوية، بينما التاريخ 
قد ذكر نساء صالحات غيرها، 
فلم يشتهرن ولم يبلغ صداهن 
اآلفاق، مما دفع بعض الباحثين 
تصوف  تاريخ  في  للنبش 
الدراسات  أن  غير  المرأة، 
العلمية في هذا المجال نادرة 
جدا، فمن بين البحوث التي 
يمكن أن نستدل بها في هذا 
الذي  العمل  نذكر  السياق، 
قام به الباحث مصطفى عبد 
السالم المهماه، تحت عنوان: 
“المرأة المغربية والتصوف 
القرن الحادي عشر الهجري”، والمالحظ أن معظم  في 
نجد عمل  األجنبية، حيث  باللغات  أنجزت  قد  الدراسات 
“مشيل شودكفيسك” )M.Chodkiewics ( الموسوم بـ 
 La sainteté féminine dans l’hagiographie(
سالمة  عـمري  نـيلي  الباحثة  وأعمال   ،)islamique
التي خـصصـت جـانبا من أبحاثها للنساء الصـوفيـات من 
 Les femmes soufies ou la passion de( :خالل
Dieu(، حيث قاربت هذه الدراسات دور المرأة الصوفية 
في المجتمع وكيف كانت عامال حاسما في خلق التوازنات 
وتحقيق االنسجام بين فئات المجتمع، وذلك نظرا لتواجدها 
ضمن مستويات متعددة من التدخل االجتماعي والنفسي 
من  كثير  في  والسياسي  االقتصادي  وكذلك  والتربوي 
األحيان، علما أن هذا الحقل من الدراسة والبحث ما يزال 
يثير عددا من التساؤالت واإلشكاالت التي تحتاج في واقع 
األمر إلى المزيد من النبش العميق في التراث الصوفي 
للنساء المغربيات من أجل فهم المحركات الخفية للمجتمع 
المغربي وبنيته الفكرية العميقة التي تقف وراء مجموعة 

من العادات المغربية والسلوكات.
يُجمع جل أصحاب كتب التراجم والمناقب، ممن أرخوا 
للصوفية رجاال ونساءا -قديما وحديثا- على ضياع أخبار 
العديد من النساء الصالحات اللواتي ُعرفن بالعلم والصالح 
والوالية، فهذا صاحب كتاب: “التنبيه على من لم يقع به 
من فاضالت فاس تنويه” يقول في مطلع كتابه: “ومعلوم 

من شأن أهل هذه  
يقصد  ( د  لبال ا

المغربية( عدم االعتناء بالتعريف والتصدي لذلك بتأليف 
أو تصنيف، فكم من إمام به اعتناء واحتفال، بل ألقي في 
زوايا اإلغفال واإلهمال”. ومن ثم، “ال جرم أن الباحث 
فإنه يجد  المسلمة،  العربية  المرأة  أن يبحث في  أراد  إذا 
عقبة كأداء ال يذللها إال إذا مكث ردحا من الزمن، منقبا 
يظفر  لعله  والمخطوطة،  المطبوعة  األسفار  بطون  في 
بطلبته ويدرك حاجته”، نظرا لقلة المصادر التي تتحدث 

عن سير النساء وتتبع أخبارهن.
إن قلة اهتمام المؤرخين بتتبع أخبار الصالحات من النساء 
المتصوفات قد أسهم في ضياع أخبار العديد منهن، مما 
يشكل خسارة لذاكرة المرأة، وعلى الرغم من أن معظم 
تراجمهم  وجمعت  الصوفية  مناقب  تناولت  التي  الكتب 
إلى  وأخبارهن  النساء  بعض  تناولت سير  قد  وأخبارهم 
جانب الرجال إال أن التركيز كان واضحا على الرجال دون 
النساء، ولم تكن تُذكر المرأة إال إذا كانت زوجة لولي لها 
فضل كبير على زوجها، أو كانت أما لولي ربته وأنشأته 
نشأة صالحة.. حيث ال يتم ذكر المرأة المتصوفة في كتب 
التاريخ إال إذا كانت أعمالها وإنجازاتها استثنائية وغير 
عادية، في حين توجد نساء أخريات كان لهن دور بارز 
لكن لم يكن أزواجا ألولياء أو لم ينجبن أولياء فلم يُعرفن 

ولم يذكرهن أحد.
هكذا نسجل إهمال المؤرخين الذين جمعوا أخبار الصوفية 
وتراجمهم الحديث عن المرأة بشكل مستفيض، حيث لم 
يعطوا المرأة المكانة الالئقة بها، ويبدو أن سبب ذلك راجع 
لعوامل اجتماعية ارتبطت بحصر دور المرأة على أعمال 
البيت وتربية األبناء، وكأن المجتمع استكثر عليها القيادة 
الروحية والزعامة الصوفية، وقد قال الرسول صلى هللا 
الحميراء”،  هذه  عن  دينكم  نصف  “خذوا  وسلم:  عليه 
فاإلسالم أعطى للمرأة دورا مهما وبارزا، وهو ما أفسح 
المجال لها لتبرز كفاءتها وقدرتها على القيادة واإلنجاز 
الحاالت، وهكذا  كثير من  أفضل في  الرجل وربما  مثل 
فالمرأة المتصوفة حاضرة في التراث العرفاني بكثافة وإن 

لم تظهر في الواجهة أو تشتهر عالنية.
 هكذا، أخذت النساء المتصوفات مكانة مرموقة في مقامات 
شاهدة  النساء  من  كثير  آثار  تكون  أن  ويكفي  العرفان 
عليهن؛ فجامع القرويين الذي يعد أول جامعة في العالم، 
إنما أسسته فاطمة أم البنين بنت محمد بن عبدهللا الفهري 
عام 245 هـ، بينما أقامت أختها مريم جامع األندلس الذي 
كان ينافس جامعة القرويين حوالي القرن الرابع الهجري، 
وقد برزت في هذا الميدان األميرة الحسنى بنت سليمان 
النجاعي زوجة المولى إدريس الثاني، وعاتكة بنت األمير 
علي بن عمر بن المولى إدريس زوجة األمير يحيى التي 
كان لها دور بارز في تحرير مدينة فاس عام 281 هـ، 
حيث إن حضور المرأة في مجريات األحداث التاريخية 
لكثير من  فاعال ومؤثرا وموجها  كان حضورا  الكبرى 

األحداث، مما يؤكد ريادة المرأة دينيا ووجدانيا.

س: ماذا عن نشأتك األولى ومصادر تكوينك المعرفى وبمن 
تأثرت من الكتاب ؟ 

نشأت في عائلة بسيطة كانت تسكن بغداد العاصمة ..  لدي 
من األخوات ثالثة ومن األخوان اثنين .. كانت طفولتي عادية 
حتى سن العاشرة  حيث إن  فقداني لوالدي في هذه السن كان 
له التأثير الكبير علّي .. فقد غير في شخصيتي وجعلني أنظر 
للعالم مكاًنا غير آمن يفتقر للسالم  الذي لم أجده إال بين أوراق 
قصص الصغار ومجالت األطفال التي كانت تنقلني خالل 
سطورها للعالم الذي كنت أبحث عنه ومن خالل أبطال تلك 
القصص الرائعون الذين كانوا ينشرون الحب والسالم ويدعون 
للقيم والمبادىء .. من خاللهم وجدت المكان الذي منحني 
التوازن النفسي ألجد نفسي أغرق في عالم القراءة والسحر 
والخيال والسافر عبر الكلمات وما ترسمه تلك الكلمات من 
صور ومعان غذيت بها إحساسي ووجداني  .. فلم يكن يمر 
علي يوم دون أن أقرأ فيه ولو كانت ورقة واحدة  ثم بعدها حين 
كبرت قلياًل تحولت قراءاتي إلى الروايات العالمية  لكتاب منهم 
أرنست همنغواي تشارلز ديكنز وفيكتور هيجو وأميل زوال 
ودستويفسكي وكذلك  قرأت مسرحيات شكسبير جميعها  أما 
للكتاب  العرب .. قرأت لطه حسين  ..توفيق الحكيم  ونجيب 
القدوس    السمان وإحسان عبد  .. حنا مينا ..غادة  محفوظ  
وكثيرين غيرهم .. وأيًضا  نهلت من كتب التأريخ ودواوين 
الشعر العربي القديمة والحديثةبل قرأت وأنا في سن صغيرة 
كتب الفلسفة وعلم النفس.. لكن عشقي األكبر والذي وجدت 
في كتاباته كأنه يهمس لشيء في قلبي كان للكاتب الكولومبي  
غابرييل غارسيا ماركيز .. فهو الكاتب الذي تأثرت به بالفعل 
لدرجة أنني أقوم بأعادة قراءة أغلب رواياته وفي كل مرة 
أجد فلسفة للحياة تجعل من الحياة مكاًنا أجمل واتيقن من أن 
الكتابة هي مرآة الوجود والتي تحفظ للحياة صورها الحقيقية ..

كل تلك القراءات والسفر داخل الكتب جعلوني احترم الكتاب 
وأنظر للحياة نظرة إجالل وتقديس األمر الذي حفزني لدخول 
الفرع األدبي في المرحلة الثانوية .. أما دراستي لإلخراج 
المسرحي في كلية الفنون الجميلة في بغداد كانت االنعطافة 
المهمة التي من خاللها اتخذت حياتي مساًرا آخر .. حيث أنني 
بدت أعي كيف تكون الكتابة بعد أن تصقل الموهبة بالدراسة 
والبحث  األكاديمي.. ومن هناك بدأت رحلة المليون ميل 

والتي لم تنتهي حد هذه اللحظة .
س:  القارئ إلبداعاتك يدرك منذ الوهلة األولى أن العراق 
بثقافته وعاداته وتقاليده اليزال يعيش بداخلك واليزال هو 
المنبع الرئيس لمفرداتك وبنية نصوصك رغم إقامتك بعيدا 
عنه وحياتك فى مجتمع أخر له ثقافته المغايرة ... فما السر 

فى هذا ؟
العراق يسكن في داخلي ألنني  أنك تجد  البديهي جًدا  من 
ولدت في العراق .. أولى الحروف التي نطقتها كانت هناك .. 

ذاكرتي مليئة به حد التخمة.. أولى ذكرياتي التي  نقشت على 
جدران قلبي حين كنت طفلة تلعب في أزقة بغداد وحواريها .. 
رفيقاتي ومعلماتي  كلهم  في العراق .. ما زال  شكل الصفوف 
التي درست فيها والمدارس التي ارتدتها شاخصون أمامي 
كأن لم يمر سوى نهار أو نصفه على ذلك الزمن .. أحياًنا 
حين أشم رائحة الدفاتر والكتب  تأخذني تلك الرائحة لشارع 
المتنبي  الذي كان قريًبا من مدرستي المتوسطة والذي منه 
اقتنيت كل كتبي .. فمساحة ذاكرتي احتلتها حوادث الطفولة 
تتبعها المراهقة وأول الشباب قبل أن أغادر العراق .. وكما 
قلت لحضرتك وطني هو المنبع األول لمفرداتي واألساس 
الذي انطلقت منه .. ومهما ابتعدت لن استطيع إال أن أكون 
ابنته.. بل أن المسافات تعزز الحب وتزيد من الوهج الذي 

يحيط بكل شيء يربطك بوطنك .
 س: ومتى تتخلصين من هذا البعد ونرى لك إبداعات تعكس 

على األقل أوضاع المغتربين العرب بدول المهجر ؟ 
الكاتب  أو حتى اإلنسان العادي هو ابن البيئة التي يجد نفسه 
مرتبًطا بها .. تأثيراتها عليه ستظهر  شاء أم آبى خاصة 
إذا حرص على العيش وسط هذا المجتمع الجديد .. فالحياة 
تتطلب منه أن يكون مندمًجا ليتمكن من االستمرار .. هذا 
بالنسبة لإلنسان العادي فما بالك بالكاتب الذي يملك عين 
ثالثة تمكنه من رصد كل صغيرة وكبيرة وكل حادثة تمر 
عليه لالستفادة منها لتكون له كالخزين لكتاباته .. وكما نعرف 
الخصائص  من  تحمل  مجتمعات  الغربية  المجتمعات  أن 
والعادات والثقافات ما يجعلها مختلفة تماًما عن مجتمعنا لكن 
هذا االختالف يصب في النهاية لمصلحة الكاتب إن أحسن 
استخدامه وتوظيفه .. أما عن سؤالك عن متى اتخلص من 
هذا البعد وأبدأ في الكتابة عن أوضاع المغتربين في دول 
المهجر.. سأقول لحضرتك أن أولى قصصي كانت تتحدث 
عن هذا الجانب .. فصورت في قصة المرفأ األخير معاناة 
تتسبب في مقتلهم  قد  التي  البالد والمخاطر  لهذه  القادمين 
الجدول  األمان  وفي قصة زهرة من  لبر  الوصول  قبل 
صورت معاناة من يتزوج من أجنبية وينجب منها وتبعات 
هذا الشيء على العائلة واالبناء وقصص اخرى تتحدث عن 
جوانب أخرى من حياة المغتربين في أوربا وقصة أخرى 
تبين الضياع الذي يتعرض له بعض المراهقين مما تغيب 

عنه عين الرقيب ..
فالكتابة في النهاية هي توثيق لحياة اإلنسان على هذه األرض 
الفكرية ليس  انتماءاته وتوجهاته  مع األخذ بنظر االعتبار 
لتمييزه بها  بل ألن محور حياته ستدور حول تلك االنتماءات 
والتوجهات وما التداعيات والتشظيات  التي تنتجها اختياراته 

ما هي إال تجربة تضاف لتجربة البشر مجتمعة .
أدوات حديثة  المذهل وظهور  التقنى  التقدم  س: فى ظل 
الورقى كوعاء  الكتاب  تراهنين على  للميديا هل مازلت 

مناسب لنقل المعرفة ؟ 
في اآلونة األخيرة بدأنا نسمع ونقرأ عن هذا الموضوع وكيف 
أن القراءة في الكتاب أجمل وأمتع من غيرها وسيلة وكيف 
أن وسائل الميديا الحديثة قد أثرت على الكتاب وسحبت منه 
البساط لصالح تلك الوسائل .. في رأيي أن الجدال في هذا 
الموضوع جدال عقيم ال فائدة منه ترتجى ألن التغيير سمة من 
سمات أي عصر .. فالسابقون كانوا يكتبون ويقرأون بواسطة 
األلواح الطينية  أو جلود الحيوانات قبل أن يُعرف الورق .. 
كل شعب في وقتهاختار الوسيلة المتاحة له والمناسبة للكتابة 
.. أما عن رأيي فأنا أجد أن المهم في موضوع القراءة ليس 
الوسيلة سواء كانت الكتاب المقروء أو المسموع أو ما تنقله 
وسائل االتصال الحديثة بقدر أهمية  ما تحتويه تلك الوسائل 
أية وسيلة  الكتاب موجود لن تستطيع  .. وأخيًرا أعتقد أن 
العلم قد  الناس أن تقتنع أن  أخرى القضاء عليه فقط على 
أنجب أًخا للكتاب  ال يقل أهمية عنه  .. فمن رغب في اقتناء 
الكتاب سيجده ومن أراد أن يتزود بالمعلومات عن طريق 
النت فأيًضا يستطيع بكل سهولة الحصول على ذلك .. عن 
نفسي ال استغني عن االثنين خاصة أنني هنا في هذه البالد 
أعاني من شحة الكتاب الورقي لهذا أجد في الكتاب المحمل 

من النت خير بديل ..
س: مررت بتجربة غربة عن الوطن األم ربما كانت قسرية 
نظرا للظروف التى مر بها وطنك األم ... فماذا عن أثر الغربة 

فى كتاباتك وماهى أهم مالمح هذا األثر ؟ 
ليست هذه هي المرة األولى التي أغادر فيها العراق ..لقد 
سافرت عدة مرات وعشت في عدة مدن عربية وغربية قبل 
أن استقر في مدينة صوفيا عاصمة بلغاريا .. وربما لهذا السبب 
لن تجد موضوع الغربة في كتاباتي قد اخذ حيًزا أوسع من باقي 
الموضوعات والعناوين .. وربما السبب األكبر انني لم أعد 
أشعر بغربة المكان ألنني ألفت ذلك الشيء بعد أن أصبحت 
غربة الناس واألشخاص الذين نقابلهم هي االبشع .. ثم أن 
المجتمع األوروبي لم يعد كالسابق .. فالعرب المهاجرون قد 
ملئوا عواصم ومدن أوروبا .. هذه التجمعات قد خففت من 

شعور الوحدة التي قد يعاني منها البعض ..
أما عني ككاتبة فكل تركيزي في الكتابة  عن قضية اإلنسان 
بشكل عام وفي أي مكان ومن أي ثقافة ينحدر ألنني مؤمنة 
إنها في النهاية تصب في خدمة البشر كافة .. في النهاية أنا 
إنسانة تؤمن بأننا نستطيع أن نصنع ذكرياتنا الجميلة في أي 
مكان نحط فوقه رحالنا بل أن البيئة الجديدة بكل ما تحمل من 
اختالف وتنوع في كل شيء قد وسع من تجربتي اإلنسانية 
والمعرفية وذلك في النهاية  سينعكس على أفكاري وكتاباتي 

التي هي مرآة تلك األفكار .
س: للترجمة دور فاعل فى نقل المعارف واألفكار كما أنها 
تعد جسر التواصل األهم بيننا كعرب وبين األخرين فهل 

سعيت لترجمة أعمالك خاصة وأنت تعيشين فى أوروبا منذ 
فترة ولديك خبرة ودراية بلغتك األم ولغة - دولة المهجر ؟ 
سؤال مهم جًدا بالنسبة ألي كاتب وخاصة أن للترجمة الدور 
الكبير في تعريف الناس به وبيان ثقافته وإدراكاته من خالل 
كتاباته واألهم تعريف  بعادات وتقاليد البلد األم للكاتب .. 
لم يشغلني هذا الموضوع ألنني كنت  منشغلة  البداية  في 
بتأسيس ذاتي وإيجاد مكاًنا لي دون االلتفات ألي شيء آخر 
.. لكن اآلن وبعد أن بلغت قصصي  أكثر من مئتي قصة .. 
أعتقد أن الوقت حان للتفكير في هذا الموضوع وبالفعل  فأنا 
قد خططت لترجمة مجموعتي الرابعة هنا في دولة بلغارية 
باالتفاق مع إحدى دور النشر بعد صدورها باللغة العربية .. 

وسيتم هذا في العام القادم ..
س: ماذا عن الجوائز فى مسيرتك اإلبداعية وماذا تعنى 

لك الجائزة ؟
المركز  كانت عن  وكلها  لقد حصلت على خمس جوائز 
األول في مجال القصة القصيرة .. أولى هذه الجوائز كانت 
من مهرجان همسة الدولي عام 2018 عن قصة الدخول 
في الشرنقة وأيًضا الجائزة األخيرة من ذات المهرجان عام 
2021 عن قصة إغراء بالمطاردة وما بينهما كانت هناك 
عدة جائزة من مجلة اآلداب والفنون الورقية العراقية  ومن 
مواقع إلكترونية  كما حصلت على عدة تكريمات من جهات 

رسمية عديدة من داخل العراق وخارجه .. 
الجائزة تعنيأن هناك من يقيم ما تكتبه وأنك محط اهتمام وتقدير 
وهي جرعة أمل تدفعك للمضي قدًما  وأيًضا تعني أن الكاتب 
على يسير على الدرب الصحيح خاصة إذا كانت تلك الجوائز 

تمنح من قبل جهات لها ثقلها وسمعتها في هذا المجال .. 
س: الحظت ومن خالل قراءة سيرتك الذاتية أن لديك إهتمام 
بحضور المهرجانات والفعاليات األدبية والفنية بالعالم العربى 

فما اثر هذا الولع على مشروعك األدبي ؟
الفن واألدب هما واجهة كل شعب .. متى ما رأيت أمة من 
األمم تهتم بهذا الجانب على حد سواء مع الجوانب األخرى 
فأعلم أنها سائرة في طريقها الصحيح على أن يكون الفن 
غايته االرتقاء والسمو باإلنسان وتوسيع مداركه في محاولة 
ليحدث  وقيمه  الخير  ينشر  أن  يستطيع  واع  إنسان  لخلق 
مولعة  أنني  من  قولك  أما عن   .. األرض  على  التوازن 
بحضور تلك المهرجانات والفعاليات األدبية .. فأقول لك 
نعم أنا كذلك ألنها فرصة لي من أجل أن تتوسع تجربتي 
 .. كتاباتي  التجربة على  تلك  إنعكاس  وبالتالي  الحياة  في 
هذا من ناحية والناحية األخرى لقد التقيت وتعرفت في تلك 
المهرجانات على أدباء عرب أصبحوا فيما بعد أصدقاء لي 
أضافوا لي الكثير على الصعيد اإلنساني واألدبي خاصة 
أنني أعيش في مجتمع العالقات فيه شبه محدودة وهذا ما 

تفرضه طبيعة الحياة فيه .. 

ج العامل استفيقوا  يا ُسذَّ
من سباتكم!

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  كنت أخاُل، أننا كشعوب، قد 
تقّدمنا كثيراً خالل بضعة العقود 
القوانين واأُلسس  الماضية، وأن 
التعامالت  َوَضعتكّل  االقتصادية 
المسار  والمالية على  المصرفية 
الصحيح بحيث أن أرزاق الناس 
يضيع  ال  حتى  محميّة  أصبحت 

حٌق لصاحبه.
التعامل في الماضي البعيد  

التعامل  كان  البعيد  الماضي  في 
التجاري مبنياً على المقايضة. كان 
التي  البضاعة  يُقايض  المشتري 
بحوزته بنوع آخر من المنتوجات 
التي ال تنبُت أو تُصنّع في منطقته 
وكان التعامل مبنياً على العرض 
النوع  انقرض هذا  والطلب! وإذ 
أني  إاّل  الزمن  مع  التبادل  من 
في  أنواعها  آخر  أذكر  زلت  ال 
طفولتي إذ كان تاجر الخردة يمّر 
لجمع ما استطاع منها في شاحنته 
الشوارع وهو يصرخ:  ويطوف 
يعطي  وكان  بقضامة”!  “حديد 
قدراً معيناً من القضامة الصفراء 
مقابل من يُزّوده بكّمية من الخردة!

التعامل بالذهب
كان الذهب، وما زال، من المعادن 
المرغوبة، وكان  النادرة  الثمينة 
يستعمل في الحلى والمجوهرات. 
ونظراً لندرته وقلّة حجمه،أصبح 
معياراً للتبادل التجاري. ولتثبيته، 
َصّكت أولى الحضارات عمالت 
من الذهب مبنيّة على األوزان التي 
تحويها كل قطعة، كما أصدرت 
أيًضا عمالت تّم صّكها من معادن 

ثمينة أخرى، أهّمها الفضة.
التعامل باألوراق النقدية 

نظراً لصعوبة تنّقل األفراد وفي 
حوزتهم أموال معدنيّة تُعيق تحّركهم، 
بدأت الدول في القرن التاسع عشر 
بإصدار عمالت ورقيّة مطبوعة. 
مقابل كّل إصدار ورقي كانت كّل 
دولة تحتفظ في مصرفها المركزي 
بذهٍب يوازي بوزنه القيمة النقدية 

الناحية  لإلصدار!  كان هذا من 
النظرية إاّل ان بعض الدول قامت 
بالتغاضي عن اتباع هذه المعادلة 
بحرفيّتها مما جعل بعض العمالت 

عرضة النخفاض قيمتها.
نيكسون وإلغاء التحويل المباشر 
من الدوالر األمريكي إلى الذهب 
في ١٥ آب )أوغسطس( ١٩٧١ 
قام الرئيس نيكسون بإلغاء التحويل 
الدولي المباشر من الدوالر األمريكي 
إلى الذهب، وما زالت ذيول هذه 
البادرة تتفاعل حتى اليوم! ما كان 
قراراً  يكون  أن  المفترض  من 
مؤقتاً أضحى دائم المفعول، وهكذا 
حذت بقيّة الدول إلى تحديد قيمة 
عمالتها بوسائل أخرى بعيدة عن 

معيار الذهب!
أّما األسئلة التي ال أجُد لها أجوبة:
قيمة محددة  لم تكن توجد  إذا    •
كامنة وراء الورقة النقديّة، َفلَِم هذا 
التفاوت بين ورقٍة وأخرى حسب 

البلد الُمْصدر لها؟
•  من هي تلك القّوة التي تُقّرر قيمة 
الوحدة الورقية وتقّرر رفعها في 
يوم معيّن وتخفيضها في يوٍم آخر؟
•  للتغلّب على ما طرأ من أزمات 
اقتصادية خالل جائحة الكورونا، 
متعددة  بلداناً  ان  الوقائع  أثبتت 
أغرقت األسواق المالية بمليارات 
من إصدارات ورقية نقديّة جديدة 
دون أن يؤثّر ذلك سلباً على قيمة 

عملتها! فهل هذا مقبول؟
•  وإذ إن التداول النقدي الحديث في 
التحويالت يتّم عبر نيويورك دون 
غيرها وكّل شيء يقاُس بدوالرها 
فقط، فهل يُعقل أن تحكم العالم عملة 

واحدة قيمتها وهميّة؟
•  هل من المسموح به أن نجد بلدانا 
أصبحت عمالتها ال تساوي قيمة 
وتعاني  عليه  تطبع  الذي  الورق 
شعوبها من الجوع بينما نرى بلداناً 
وثرواتها  التخمة  تتملّكها  أخرى 

تنمو إلى ما ال نهاية؟
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حوار مع الكاتبة العراقية فوز محزة 

أدب وثقافة

شعر : سناء سراج

رســالة 
إلى ســاكني 
القبور والقلوب

من تجليات الكمال الّنِسوي: نساء متصوفات

أجرى الحوار/  السعداوي الكافوري

  تعتبر الكاتبة العراقية فوز حمزة واحدة من أهم األصوات المبدعة علي مستوي المشهد اإلبداعي العراقي حيث حصلت على العديد من الجوائز 
منها  الجائزة األولى في مهرجان همسة الدولي المقام في القاهرة  للقصة القصيرة 2018  والجائزة األولى في المسابقة التي أجرتها مجلة اآلداب 

والفنون الورقية ... 
وعلى المركز األول في القصة القصيرة في مسابقة كن كاتباً في مجموعة لغة الضاد باإلضافة إلى هذا حصلت علي حائزة على الجائزة األولى في 

المهرجان همسة عام 2021 كما أنها عضوه في اتحاد أدباء وكتاب العراق .. عضوه في نادي القصة القصيرة .. 
 حصلت على تكريم مع أفضل مائة شخصية عراقية من وكالة صدى الدولية  لعام 2017

حصلت على الدكتوراه الفخرية من منظمة اتحاد الحقوق والحريات للشرق األوسط  2018 كما حصلت على تكريم من مؤسسة المرسى الثقافية 
وتكريم من اإلتحاد العربي للثقافة عام 2021  وتكريم من الجمعية الثقافية العراقية في مدينة مالمو السويدية ..

للكاتبة ثالثة إصدارات .. األول باسم الوشاح األحمر وهو عبارة عن عشرين قصة قصيرة .. صدر الكتاب عام 2015 .. والثاني باسم مذكرات 
زوجة ميتة صدر عام 2017 .. تحتوي المجموعة على واحد و خمسين قصة قصيرة .. المجموعة الثالثة بعنوان مذكرات امرأة في سلة المهمالت 

.. تحتوي المجموعة على اثنين وخمسين قصة قصيرة ..
مجموعة رابعة  قيد الطبع .. وحول مسيرة حياتها ومشوارها اإلبداعي كان لجريدة الرسالة معها هذا الحوار : 

اليوم هذا  ننسى  ال  حتى 
2008//11//11

سنوات تالها  أعوام  التاريخ  هذا  على  مضى  ربما 
أو قصرت الزلت أن طالت  وأيام 

روحي   تسكن  ياصغيري 
حياتي   أجواء  في  وتتجول 

اخبئك   مغلقة  غرفة  القلب  في  هناك 
الناس   عيون  عن  فيها 

قلبي   أروقة  بين  تجري  مازلت 
هناك   وتنام  وتلهو 

ربما  والحنايا  القلب  تسكن 
سنيين؟؟ منذ  قبرك  أزر  لم   

لماذا؟؟ تسألني 
السنين هذه  طول  وربما 

إجابة عن  ابحث 
 وال أدري ماذا أقول لك

بصدري  يختلج  عما  تعبر  مفردات  أي 
الممزقة   أحاسيسي  تصف  كلمات  اي 

وبينهم  بينك 
األحياء« اخواتك   «
صغيري  يا  اعذرني 
مضت أعوام  من  فكم 
أحيا  وال  أحيا  وانا 

الحياة  قيد  على  ميته 
كبير  بحجر  أتيت  فلقد  تتعجب  ال 

قلبي  على  وضعته 
أحمله  وأنا  الطويل  بطريقي  ومشيت 

أثقاله   من  أعاني 
العطارين   من  الصبر  يوم  كل  اشتري 

وقسوة  مرارة  وأتجرع 
البشر قلوب  وغلظة   األيام 
يوسف   يا  لك  أقول  ولذا 

عيوني  اد  تقدر  ما  اد  اعذرني 
بتسهر ما  عليك 

لن أكيد  نسيانك صعب  ألن   
يا صغيري  وداعا  أقول   
قريبا  اللقاء  إلى  سأقول 
قلبي   رفيق  يا  حبيبي  يا 

عليك  هوت  التي  أمك  قلب  من 
لتستردك الـفراق  يوم 



La loi 20 adoptée sous l’ancien gouver-
nement libéral de Philippe Couillard 
pour améliorer l’accès aux médecins 

de famille en les forçant à prendre plus de 
patients n’est plus appropriée, estime l’ac-
tuelle cheffe du parti, Dominique Anglade.
Ardemment défendu jusqu’à tout récemment 
par l’ancien ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette, cette loi qui prévoyait des pénalités 
pour les médecins de famille qui ne prennent 
pas assez de patients, doit être revu dans le 
contexte actuel où le réseau est «extrême-
ment fatigué», a-t-elle dit.
«Ces dispositions-là étaient dans un contexte où il 
n’y avait pas du tout de pandémie, où il n’y avait 
pas les listes d’attente que l’on connaît, c’est un 
contexte qui était très différent. Et c’est la raison 
pour laquelle il va falloir qu’on amène une approche 
différente pour trouver une solution», a-t-elle expli-
qué, mercredi.
Elle a ajouté qu’elle avait l’appui de Gaétan Barrette 
pour proposer une nouvelle option.

Le gouvernement Legault déposera dans les pro-
chains jours un projet de loi afin d’améliorer l’accès 
aux médecins de famille.
À plusieurs reprises, le premier ministre, Fran-
çois Legault, et son ministre de la Santé, Christian 
Dubé, ont indiqué qu’ils comptaient forcer la main à 
certains docteurs qui, selon eux, ne travaillent pas.
Rappelons que la loi 20 représentait un pan impor-
tant de la réforme Barrette, mais les pénalités qu’elle 
prévoyait n’ont jamais été appliquées.

Le premier ministre Justin Tru-
deau et le président mexicain 
Andrés Manuel López Obrador 

sont conviés par le président américain 
Joe Biden à un Sommet des dirigeants 
nord-américains, qui se tiendra le 18 
novembre prochain à la Maison-Blanche.
Ce «sommet des trois amigos» - 
comme il est parfois appelé - permet-
tra notamment aux leaders d’aborder 
les questions liées à la sortie de la crise 
de la COVID-19 et à la santé publique, 
a affirmé la Maison-Blanche dans un 
communiqué publié mercredi matin.
D’autres sujets figurent au menu, 
comme les questions de migration 
«régionale», de reprise économique et 
de changements climatiques.
«Le renforcement de notre partenariat 
est essentiel à notre capacité de mieux 
reconstruire, de revitaliser notre lea-
dership et de répondre à un éventail 
de plus en plus large de défis régio-
naux et mondiaux. Dans le respect de 
la souveraineté de chacun et dans un 
véritable esprit de partenariat, nous 
affirmons notre vision inébranlable 

selon laquelle l’Amérique du Nord est 
la région la plus compétitive et la plus 
dynamique du monde», écrit la Mai-
son-Blanche.
La dernière rencontre entre les trois 
homologues s’était tenue en 2016, au 
Musée des beaux-arts du Canada, au 
cœur d’Ottawa. 

Justin Trudeau y avait reçu le président 
américain Barack Obama, qui en était 
à sa dernière année au pouvoir, ainsi 
que le président Enrique Peña Nieto.
Aucune rencontre des «trois amigos» 
n’a eu lieu lors du passage de Donald 
Trump à la présidence des États-Unis, 
de 2017 à 2021.

En pleine crise linguis-
tique, le gouverne-
ment Legault a refusé 

mardi après-midi une motion 
déposée par Québec soli-
daire visant à convoquer les 
patrons des grandes entre-
prises du Québec Inc. 
«C’est bien beau d’être outré, 
de déchirer sa chemise et sa 
robe, mais le temps est à l’ac-
tion», a dénoncé au Journal 
Ruba Ghazal, porte-parole 
en matière de langue fran-
çaise de Québec solidaire. 
«Dans le discours de la 
CAQ, on met sur le dos des 
immigrants le recul du fran-
çais, mais lorsqu’il s’agit de 
l’élite économique. Ça, on ne 

touche pas à ça», a déploré 
la députée de Mercier. 
D’après Ruba Ghazal, cette 
attitude de la formation 
caquiste au pouvoir traduit 
un «nationalisme mou ». 
« Je dénonce ce double 
discours par rapport à la 
protection de la langue 
française », a conclu la 
porte-parole du deuxième 
groupe d’opposition en 
matière d’économie. 
Texte de la motion rejetée  
«Que l’Assemblée natio-
nale demande à la Com-
mission des institutions de 
convoquer des dirigeantes 
et des dirigeants de grandes 
entreprises, notamment 

Air Canada, Couche-Tard, 
la Banque Laurentienne et 
CGI, afin de dresser le por-
trait de l’utilisation du fran-
çais à la tête des grandes 

entreprises et de formuler 
des recommandations qui 
assureront la pérennité du 
français dans les grandes 
entreprises»

Malgré les rumeurs 
qui circulaient sur 
la colline parle-

mentaire dans les derniers 
jours, le chef  néodémocrate 

a confirmé mardi qu’il n’y 
aurait pas d’entente spéciale 
entre le NPD et le Parti libé-
ral, et ce, sans même parler 
d’une coalition.

«On est prêts à 
travailler pour 
s’assurer que le 
gouvernement 
et le Parlement 
fonctionnent 
pour les gens, 
mais on n’a, en ce 
moment, aucun 
accord pour tra-
vailler ensemble», 
a déclaré Jagmeet 
Singh lors de son 
point de presse 
mardi.
Plusieurs députés 
et ministres libé-

raux ont été questionnés à 
ce sujet lundi, lors de la pre-
mière rencontre du caucus du 
gouvernement.

Personne n’a remis en ques-
tion que des discussions 
avaient lieu entre les deux 
partis, mais rien ne laissait 
entendre qu’une entente for-
melle pourrait se former.
Le chef  néodémocrate n’a 
cependant pas écarté la possi-
bilité de toute coopération sur 
des dossiers importants pour 
son parti, notamment la mise 
en place de congés de mala-
die payés, quelque chose que 
le gouvernement «pourrait 
faire passer immédiatement» 
avec l’appui du NPD.
Mais «le gouvernement ne 
devrait pas tenir notre sou-
tien pour acquis sur aucun 
sujet», a poursuivi M. Singh.

Pour vos annonce au Journal El Ressala
 (514) 961-0777 /  (450) 972-1414   

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

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

De plus, l’Agence américaine ajoute dans son rap-
port que l’économie égyptienne enregistrera en 
2023 - 2024 une croissance de 5,5% du produit 
national brut (p.n.b).
De son côté le ministre des Finances annonce que 
l’économie égyptienne a enregistré l’année der-
nière 2020-2021 une croissance de 3% du produit 
national brut pendant que plusieurs grandes éco-
nomies du monde n’ont enregistré aucune crois-
sance, d’ailleurs, il y a quelques-unes   qui ont 
enregistré une baisse de leur produit national brut.
 En outre presque en même temps de la publica-
tion de ce rapport positive de l’agence standard 
& Poors sur l’économie égyptienne, voilà que la 
compagnie de pétrole italienne Eini annonce une 
autre bonne nouvelle selle de la découverte dans 

le désert orientale de 
3 puits de pétrole avec 
des réserves en pétrole 
évalué à 50 millions de 
barils.
 De plus il est intéres-
sant de mentionner 
que la compagnie Eini est la même compagnie q 
à décoder en 2015 le puit du Gas naturel (zohr) 
en méditerranée face à port Saïd dont les réserves 
sont évalué a 30 trillions des pieds cubes.
L’exploitation de cet important puit de Gas 
naturel a de beaucoup aider à ce que l’Égypte 
annonce l’année dernière de son autosuffisance en 
Gas naturel et même d’exporter l’excédent de la 
consommation local à partir de cette année.

L’Agence Américaine Standard & Poors : conserve 
pour la 4ème année de suite à l’économie Égyptienne
 La supérieure classification (B) AVEC STABILITE 

DE L’ECONOMIE pour l’avenir

Le PLQ prend ses distances de la réforme 
Barrette

Joe Biden recevra Justin Trudeau à la Maison-
Blanche le 18 novembre

Affaire Michael Rousseau : la CAQ refuse de 
convoquer les patrons anglos

Pas d’entente spéciale entre les libéraux et le 
NPD, dit Singh
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La feuille de route….

Pour démarrer une activité saine et 
objective, il appartient au promo-
teur de tracer une feuille de route 

qui le conduit sur le bon chemin afin 
d’atteindre sa destination.
Comment tracer ce plan?? Tout d’abord 
il faut entrer par la porte d’entrée dans 
votre imagination, se tracer une route, 
suivre les étapes, les vivre, analyser les 
tenants et les aboutissants, éviter les 
obstacles, les tournants dangereux et 
les surprises, donner un coup de balaie 
pour dégager les différents débris qui 
restent et faire le dernier nettoyage de 
la poussière par un coup de plumeau, 
par la suite présenter un plan abordable 
qui peut mener le promoteur et ses par-
tenaires au bout du chemin.
Le sujet devait être clair, explicite, 
abordable, convainquant et vendable, 
car les lecteurs ou intéressés sont dif-
ficiles, douteux, soupçonneux, criti-
queurs, exigeants et insatisfaits, ils 
veulent tous faire peut et avoir plus 
tout en gardant la meilleure place dans 
la photo de la presse écrite ou audio-
visuelle.

Malheureusement, la prétention reste 
active dans le monde des ignorants et 
les complexés d’infériorité, néanmoins 
il appartient au promoteur de se poser 
des questions pertinentes avant d’agir 
afin d’éliminer les parasites et les per-
turbateurs.
La confiance conduit à la fermeté et l’im-
position de la personne dans les milieux 
populaires, elle lui donne un charisme, 
une facilité de parole et il sera écouté 
par les tiers. Être écouté c’est le point 
le plus important dans le milieu social, 
néanmoins, le discours devait être short 
and sweet, bien condensé, contenant une 
idée bien développée et compréhensible. 
(Ch. 14 du livre de BEN SIRA 180 an 
Av. J.C. disait : Aie souci de ton nom, 
car il te survivra plus que mille for-
tunes en or).
Votre richesse, n’est pas votre appa-
rence, rouler dans une Cadillac, habiter 
une belle villa, porter une belle montre 
et des beaux costumes ou fréquenter les 
bons restaurants. Mais, votre richesse 
est dans le savoir, la confiance en vous, 
dans votre conviction et dans la force de 

convaincre, dans le courage et l’audace, 
dans les ambitions de vouloir réussir, 
dans la persévérance et la prudence, 
quant à la meilleure décision que vous 
prendrez, c’est après avoir écouté les 
autres et réfléchissez. Benjamin Fran-
klin avait dit et je cite : (La meilleure 
décision elle sera prise après les écri-
tures des notes).
Il ne faut pas baisser les bras,  par contre 
tenter l’impossible, essayer encore une 
autre fois et encore une, mais quant la 
chance se présente. Il faut la saisir et 
savoir la garder, car à  80% des cas, elles 
ne se présentent pas une seconde fois.
Dominez et maîtriser la situation sans 
prétention quelconque, travailler en 
équipe quant c’est nécessaire afin de ne 
perdre le contrôle, car des fois l’opéra-
tion dépasse la capacité de l’homme et 
nécessite plus de matière grise.   
La réussite est le résultat des efforts 
bien calculés et bien établis, Un inven-
teur M. Barry Hearn avait dit : Si vous 
entreprenez quelque chose unique-
ment pour l’argent, vous ne réussirez 
pas)

Salah ACHKAR 
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WELCOME
TOURS

WELCOME
TOURS

 -Desert safari

 -Beach Holidays

 -Nile Cruises

 - Conference & 
meetings

 -Incentive

-Tranportation & 
limousine services

-Self tailored tours

- FIT & Private
services 

- Meetings & 
cooperates services

تقدم لك :

تمتعوا ببحر وشمس مرسى مطروح
 Hotel Carols Beau Rivage



  

  بهدف الحفاظ على صحتها، أدى االنسحاب التدريجي 
للملكة إليزابيث الثانية )95 عاماً(، من مهام العرش 
البريطاني، إلى مشاركة أكبر في هذه النشاطات لزوجة 

األمير تشارلز كاميال.
ومنذ أعوام، يتولى االبن األكبر للملكة ووريث العرش 
األمير تشارلز )72 عاماً(، مجموعة من المهمات 
المنوطة بصاحبة التاج، مؤدياً وظائف رسمية عدة، 

سواء داخل بريطانيا أو خارجها.
واآلن أصبحت دوقة كورنوال البالغة 74 عاماً، هي 
األخرى أكثر ظهوراً، سواًء افتراضياً خالل جائحة 
»كوفيد - 19«، أو شخصياً بعد رفع القيود المتعلقة 
الهادفة إلى احتواء الوباء. وبات الزوجان مع النجل 
األكبر لتشارلز ويليام وزوجته كايت، وكالهما في 
التاسعة والثالثين، يحتلون الصفوف األمامية للعائلة 
الملكية. وازداد حضور األربعة وأصبحوا يحظون 
بتغطية إعالمية لم تكن تُخصص في السابق إال للملكة 

التي نصحها األطباء باالبتعاد.
ويشكل حضورهم في النشاطات التي تراوح بين 
العرض األول ألحدث أفالم جيمس بوند وقمة 
مجموعة السبع مؤشراً إلى التغيير اآلتي. وتوقع مدير 
تحرير مجلة »ماجيستي ماغازين« جو ليتل، أن يزيد 
حضورهم »مع مرور الوقت«. والحظ في حديث 

لوكالة الصحافة الفرنسية، أن »وجه كاميال أصبح من 
اآلن مألوفاً لكثير من الناس الذين بدأوا يعرفونها«. وقبل 
بضعة أعوام فقط، جسد رباعي آخر مستقبل أشهر عائلة 
بريطانية، يتألف من ويليام وشقيقه هاري وزوجتيهما كايت 
وميغن. لكن هذه الصورة العائلية تمزقت عندما انتقل هاري 

وميغن إلى الواليات المتحدة، منسحبين من العائلة الملكية 
التي لم يتوانيا عن انتقادها واتهامها بالعنصرية. وشهدت 
شعبية كاميال زيادة كبيرة بعدما كان البريطانيون يكرهونها 

القتحامها الحياة الزوجية لتشارلز والليدي ديانا.

وقالت المؤرخة المتخصصة في العائلة الملكية آنا وايتلوك، 
في حديث لصحيفة »ديلي إكسبرس«، إن موقع كاميال 
»تطور بالتأكيد« بعد »عملية إعادة تأهيل ضخمة وطويلة 
بعدما كانت في زمن ديانا توصف بأنها من فصيلة  جداً 

كالب )روتوايلر(«.

وأدت كاميال دوراً أكبر وجذبت معجبين، 
مع أن البعض لن يغفر لها أبداً دورها 
في تفكيك زواج تشارلز وديانا. وأكد 
جو ليتل أن لكاميال مؤيدين كثراً. ورأى 

أنها »تتدبر أمرها بشكل جيد جداً«. وأضاف: »هي فرد 
من العائلة الملكية منذ 16 عاماً، لذا فهي تتمتع بخبرة ال 
بأس بها«. ومنذ توفي زوج الملكة األمير فيليب في أبريل 
)نيسان( الماضي، باتت كاميال تظهر بشكل متكرر في 

المناسبات الرسمية والنشاطات الخيرية.

  أصبح كمبيوتر أبل األصلي، الذي صنعه 
مؤسسا الشركة ستيف جوبز وستيف وزنياك 
للبيع بالمزاد في  قبل 45 عاما، معروضا 

الواليات المتحدة.
وذكرت صحيفة »لوس أنجلوس تايمز« 
األمريكية،  أنَّ من المتوقع وصول سعر 
جهاز »أبل1-«، الذي يعمل بحالة جيدة، 
الجد األكبر ألجهزة »ماك بوك«  يُعَد  والذي 
األنيقة المصنوعة من الكروم والزجاج، 
المقام في  600000 دوالر في المزاد  إلى 

كاليفورنيا.
200 صنعها  وجهاز »أبل1-« هو واحد من 

جوبز ووزنياك في بداية قصة بطولة الشركة 
التي انطلقت من مرآب سيارات حتى صارت 

عمالقة تكنولوجيا بقيمة 2 تريليون دوالر.
وما يجعل هذا الجهاز أكثر ندرة هو حقيقة أنه 
مغطى بخشب الكوا -وهو خشب غني بالحصى 
موطنه هاواي. ولم يُصنَع من هذه األجهزة إال 

عدد قليل من الـ200 حاسوب األصليين.
وعلَّق كوري كوهين، خبير »أبل1-«، 
لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: »هذا النوع من 
األجهزة يعد مقدًسا لهواة جمع اإللكترونيات 
المزاد  الكمبيوتر؛ ما يجعل  القديمة وتقنيات 

مثيًرا حقًا لكثير من الناس«.

  يثير مشهد مرور آلية مدرعة في شوارع مدينة نورتش البريطانية 
استغراب الكثيرين، فال لونها عسكري وال يوجد بداخلها عسكريون. إنها 

في الحقيقة سيارة أجرة تستخدم في األعراس والجنازات.
ويقول مالك »تاكسي الدبابة«، ميرلين باتشلور إن المشروع كلّفه نحو 
35 ألف دوالر أميركي، لشراء اآللية العسكرية وإجراء تعديالت عليه 

حتى تصبح مؤهلة األغراض المدنية.
ورغم أنها آلية مدرعة لنقل الجند، إال أن باتشلور يفّضل أن يسميها بـ 

»تاكسي الدبابة«.
وقال باتشلور إن دائرة الراغبين في الصعود على متن سيارة األجرة 
الجديدة اتسعت شيئا فشيئا. وصرح لشبكة »سي بي أس« األميركية: 
»في البداية، كان هناك جيران ثم أصدقاء ثم أصدقاء لهؤالء ثم آخرين ال 

أعرفهم يطلبون مني أن أصطحبهم في جولة«.
وأضاف أن هؤالء كانوا يريدون الذهاب إلى نوع شهير من الحفالت 

الموسيقية الكالسيكية في بريطانيا التي تعرف بـ »برومز«.
ويعرض باتشلور خدماته لقاء 1000 دوالر أميركي عن 
كل مرة يستخدم فيها »التاكسي الدبابة« سواء في حفالت 
الزفاف أو الجنازات، وهما المناسبتان اللتان تأذن له السلطات 

باستخدام المدرعة.
وقال باتشلور إن »التاكسي الدبابة« يقدم خدمة ترفيهية 
خالصة، فأثناء صعودك على متنها، ترى كثير من الناس على 

جانبي الطريق يبتسمون ويضحكون ويشيرون إليك.
ولفت إلى أن التأمين الذي تفرضه السلطات على اآللية 
المدرعة أرخص بكثير من ذلك الذي يفرض على سيارة 

عائلته.
وقال سائق التاكسي غير العادي إنه يقدم خدماته حاليا فقط في 
األعراس والجنازات، ويأمل في أن تسمح له السلطات بالعمل 

في مناسبات أخرى مثل حفالت التخرج وأعياد الميالد.

  أعادت فرنسا رسميا، الثالثاء، إلى بنين 26 قطعة 
فنية أثرية من الكنوز الملكية ألبومي التي نهبتها 
القوات االستعمارية في القرن التاسع عشر، في »لحظة 

تاريخية من الفخر الوطني« للسلطات البنينية.
ووقّع وزيرا الثقافة في البلدين روزلين باشيلو وجان-
ميشال أبيمبوال في قصر اإلليزيه عقد نقل ملكية هذه 

السلع التي عادت إلى الديار األربعاء بعد 130 عاما.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهد عام 
2017 إعادة التراث اإلفريقي الموجود فرنسا »إنها 
لحظة رمزية ومؤثرة وتاريخية طال انتظارها وغير 

متوقعة«.
من جانبه، قدم نظيره البنيني باتريس تالون الذي 
جاء خصيصا إلى فرنسا لهذه المناسبة شكره قائال إن 
»شعب بنين يعرب عن امتنانه لكم«، لكنه شدد على أن 

»إعادة 26 عمال ليست إال خطوة واحدة«.
وأضاف: »كيف تريدون أن يكون حماسي كامال في 
وقت ما زالت أعمال مثل منحوتة ديو غو في فرنسا، 

وهو أمر يثير استياء أصحاب القضية؟«.
وتعهد الرئيس الفرنسي »مواصلة العمل إلى جانب 

تقديم تعويضات«.
ومن بين األعمال الـ26، تماثيل من مملكة أبومي القديمة وعرش 
الملك بيهانزان، وهي قطع ُسرقت خالل عمليات نهب قصر 

أبومي على يد القوات االستعمارية سنة 1892.
وتعهد الرئيس الفرنسي خالل خطاب في جامعة واغادوغو 
عاصمة بوركينا فاسو في نوفمبر 2017، إنجاز عملية اإلعادة 
الموقتة أو النهائية للتراث اإلفريقي في فرنسا ضمن مهلة 5 

سنوات.
وبناء على تقرير أعده األستاذان الجامعيان فلوين سار من 
السنغال وبنديكت سافوا من فرنسا، قرر ماكرون إعادة 26 عمال 

تطالب بها بنين. 
في نهاية المطاف، أقرت فرنسا في ديسمبر 2020 قانونا يلحظ 
إمكان اعتماد استثناءات لمبدأ »عدم قابلية التصرف« بأعمال 
موجودة ضمن المجموعات العامة في حال كانت متأتية من 

عمليات نهب موصوفة، ما يسمح بإعادتها إلى بلدانها األصلية.

ويشير خبراء إلى أن 85 بالمئة إلى 90 بالمئة من التراث 
اإلفريقي موجود خارج القارة.

ومنذ 2019، إضافة إلى بنين، قدمت ستة بلدان )السنغال وكوت 
ديفوار وإثيوبيا وتشاد ومالي ومدغشقر( طلبات الستعادة أعمال.

وثمة 90 ألف قطعة فنية على األقل من بلدان إفريقيا جنوب 
الصحراء ضمن المجموعات العامة الفرنسية، و70 ألفا من بينها 
موجودة في متحف كيه برانلي، بينها 46 ألفا وصلت خالل الحقبة 

االستعمارية.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
أسئلة ال إجابة لها :

-1 متى سترفع األيادي عن لبنان ويعود إليها األستقرار ؟
-2 متى سيرفع الظلم عن نادي الزمالك و يحترم الجميع القانون ؟

-3 متى سينتهي الُعري في مهرجان الجونة ؟

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

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

القدماء  المحاربين     يقول احد 
األوربيين خالل الحرب العالمية الثانية - 
ويروي عنه أوالده وهم أصدقاء قدماء- 
يكتب رسائل بشكل متواصل  بأنه كان 
القتال.  المحبة وهو على جبهة  لزوجته 
لها وعما  فيها عن محبته  يتحدث  كان 
يعيش ظروفا صعبة  يحصل معه وكيف 
وكيف انه يحارب من اجل سالمة بالده 

ويطمئن على محبوبته زوجته وعائلته. 
المكتوبة هي خيط  الرسائل  تلك  كانت 
الحياة الذي يربطه بكل من يحب وأولهم 
زوجته. وكان يكتب على مظروف 
البريد بعد أن يلصقه وعند زاوية 

.»S.W.L.K« اإلغالق
باللغة   »S.W.L.K»واختصار
االنجليزية معناه األصلي هو جملة 
»Sealed with a loving kiss« أي 

ألصقت بقبلة محبة. 
ويالها من رسالة محبة. ويالها من 
إحساس  نتخيل  أن  ويمكن  قصة. 
الرسالة  زوجته محبوبته عندما تصلها 
بأنه بخير  القتال وتطمئن  من جبهة 
الرجل من  ذلك  أخباره. وكان  وتستعلم 
المحظوظين الذين عادوا على قيد الحياة 

دون الكثير من األذى الجسدي. 
وكلما مرت علي ذكرى لقاء ذلك 
يحمله  الذي كان  بالنبل  الرجل أحسست 
بشخصه. ليس فقط ألنه كان شخصا 
نبل  يدافع من اجل اآلخرين ولكن الن 
في كيانه ونوع  شخصه كان أساسياً 

عالقته بزوجته وأسرته ومجتمعه. 
الكثيرين ولكن  الجملة استعملها  هذه 
علقت بذاكرتي هذه القصة لهذا الصديق 
تفيض محبة رغم ذكراها  والتي  الكبير 

أبناء  البعيدة. واستعمل هذا االختصار 
هذا الرجل في مناسبات مختلفة ولكنها ال 

تقل محبة وال ظروف استثنائية. 
واليوم نتذكر المحاربين القدماء في كندا 
التي كان لرجالها ونسائها ولها دور 
الثانية وان  العالمة  الحرب   كبير في 

يكون عالمنا أكثر سالما اليوم. 
اليوم نحيي ذكراهم ونتذكر األحياء منهم 

ونكرمهم. 
واليوم هي مناسبة لكي نتذكر بان 
القدماء هم كثر من ذلك  المحاربين 
لم يحارب في  التاريخ. وبعضهم ربما 
بأية  الثانية  أو  العالمية األولى  الحرب 
إنسانية  بأعمال  قام  صفة كانت ولكنه 
ترقى لمن شارك في هذه الحروب ومنهم 
الذين قاموا بحماية الالجئين  أجدادنا 
الكثير في  وضحايا الحربين. ومنهم 
المذابح  بالدنا العربية وكلنا يعرف 
التي  واالضطهاد واألحداث األليمة 
تعرض لها األرمن والسريان والشركس 
وحتى العرب في الحرب العالمية األولى 
وكان أجدادنا في سوريا والعراق ولبنان 
الشام عموما ومصر خير نصير  وبالد 

وخير مالذ امن للجميع. 
القدماء في  المحاربين  تكريم  اليوم ومع 
الشهامة-  بفعل  أجدادنا  كندا - أصدقاء 
البقية  أن  لو  بأننا نحبهم ونتمنى  نتذكر 

كانوا أحياء ولم يتعرضوا لألذى. 
الحرب والتضحية  لتمجيد  ليس  يوم  انه 
باألرواح ألننا ال نحب الموت وال 

الحروب. 
فيه  نعد  لتمجيد من حارب ويوم  يوم  انه 
السالم  اجل  بوسعنا من  ما  بأننا سنعمل 

وسالمة األرواح. 

»ألصقت بقبلة محبة« 
المحاربين القدماء وجملة مختصرها 

»S.W.L.K«

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  أعلن أمين عام المجلس األعلى لآلثار، الدكتور 
مصطفى وزيري، أنه سيتم االحتفال العالمي 
خالل الشهر الجاري بافتتاح طريق الكباش، قائال: 

“سنبهر العالم بافتتاح هذا الطريق”.
وأوضح وزيري،  أن أعمال الترميمات تسير على 
البلد تتزين  قدم وساق في معابد األقصر، كما أن 
وأهالي األقصر في فرحة عارمة النتظار هذا 

الحدث العالمي.
الذي  الطريق،  تم اإلنتهاء من ترميم  أنه  وأضاف 
سينقل األقصر إلى متحف مفتوح وستكون قبلة 
للزائرين والسائحين سواء المصريين أو العرب 
أو األجانب من أنحاء العالم، ألنها أهم مدينة أثرية 

سياحية في العالم.
أننا سنظهر كل ما هو جديد في محافظة  وتابع” 
األقصر خالل االفتتاح”، منوها بأن األقصر دائما 
موجودة على خريطة السياحة العالمية، وتعد 

السياحة هي المصدر الرئيسي للمحافظة”.

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

دولة إفريقية تستعيد »كنزا« أخذته فرنسا من 130 عاما

 affilié à:

SANTÉ

Amir Helkany,   B. Pharm.
Pharmacien - propriétaire

Pharmacie Amir Helkany
895, rue de la Gauchetière O.
Montréal Québec H3B 4G1
Tél.: 514-861-8947
Fax: 514-861-9670 نتكلم اللغة العربية، 

الفرنسية واألنجليزية
نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون 
داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

المجلس الأعلى للآ�ثار: احتفال عالمي بافتتاح طريق الكباش 
بالأقصر خلال نوفمبر الجاري

ُحسِنك دعاين!!

المعاني ختراع  اِ روحي  يا  أُحاول 
األماني خيوط  بوادر  فألمح 
دعاني ُحسِنك  ليه  إ حفٍل  في 

ُيعاني عتاد  اِ فيه  قلبي 
زماني يسابق  فيه  الوحي 

آناني وعشِقْك  ِبعشِقْك  ُمكبَّل 
وحناني بعطفي  دموعه  تستأثر 

حباني بحِبْك  اإلله  كأن 
احتواني ِبحضُنه  لحظة  في  فأشعر 
وهداني باركني  لحظة  في  وأنه 
أشجاني وأهجو  ليِك  إ فأرضخ 
بثواني يعفو  يا  الوصا وحافظ 

اعتراني وشوقه  فؤادي  فأسأل 
دواني أو  جرحه  داوى  منَّ 
بهواني نبضه  يرضى  وكيف 
األماني خيوط  بوادر  فألمح 

المعاني توثيق  روحي  يا  وأُحاول 
دعاني ُحسِنك  ليه  إ حفٍل  في 

إليزابيث  للملكة  التدريجي  الانسحاب 
كاميلا دور  يعزز  مهامها  من 

طرح كمبيوتر أبل الأصلي الذي 
صنعه ستيف جوبز وستيف وزنياك 

في المزاد

»تثاكسي الدبابة«.. أجرته أغلى من تذكرة الطائرة




