
  أقر البرلمان الفنلندي قانونا يسمح 
بتعزيز الحماية على الحدود مع روسيا، 
في وقت يسعى هذا البلد لالنضمام 

للناتو عقب األزمة األوكرانية.
وخرجت فنلندا عن عقود من عدم 
االنحياز العسكري وطلبت االنضمام 
لحلف الناتو في مايو/أيار الماضي، 
لتنطلق رسميا عملية االنضمام هذا 

األسبوع.
وخشية أن تستخدم موسكو المهاجرين 
لممارسة ضغط سياسي، فإن التعديالت 
الجديدة لقانون حماية الحدود، يتيح 
بناء عوائق أكثر متانة على امتداد 
الحدود الشرقية للدولة االسكندنافية 
مع روسيا والبالغ طولها 1300 كم.

والهدف من القانون “تحسين القدرة 
العمالنية للحماية الحدودية لدى االستجابة 
لتهديدات هجينة”، حسبما نقلت وكالة 
األنباء الفرنسية عن المستشارة لدى 

وزارة الداخلية آن إيهانوس.
وقالت “ساهمت الحرب في أوكرانيا 

في جعل األمر ملحا”.
والحدود الفنلندية في الوقت الراهن 
محمية بعوائق خشبية خفيفة صممت 
بشكل أساسي لمنع وصول الماشية 

إلى الجانب اآلخر.
وقالت مديرة القسم القانوني للحماية 
الحدودية الفنلندية سانا بالو: “ما نسعى 
لبنائه اآلن سياج يكون حاجزا حقيقيا”.

و”في جميع االحتماالت فإن السياج 
لن يغطي الحدود الشرقية بأكملها، 
لكنه سيتركز في مواقع تعتبر األكثر 

أهمية”، وفق بالو.
ويتيح القانون إغالق معابر حدودية 
ووضع طالبي اللجوء في نقاط محددة، 

خالل محاوالت عبور للحدود على 
نطاق واسع.

وأقرت هلسنكي أيضا تعديالت على 
يوسع  الطوارئ،  سلطات  قانون 
تعريف كلمة “طوارئ” ليشمل مختلف 

التهديدات الهجينة.
إضافة إلى التغير التاريخي المتمثل 
بعضوية الناتو ومراجعة قوانين الحدود، 
حملت الحرب في أوكرانيا تغييرات 

أخرى إلى عالقة فنلندا بروسيا.

واألسبوع الماضي أعلنت قوات الدفاع 
الفنلندية أنها ستتوقف عن استخدام 
عبارة “دولة صفراء” لإلشارة لخصم 
في تدريبات. واستخدمت هذه العبارة 
لتجنب اإلشارة مباشرة  السابق  في 

إلى روسيا.
وقال الكولونيل كاري بيتيالينن من 
قوات الدفاع الفنلندية الخميس: “نناقش 
روسيا والتهديد الروسي بشكل أكثر 

صراحة من ذي قبل”.

لخارجية  ا رة  وزا صرحت    
األمريكية بأن ذكر الصين في المفهوم 
االستراتيجي للناتو ال يعني أن الحلف 
سيكثف أنشطته في منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية 
بية  ألورو ا للشؤون  يكي  ألمر ا
جونز:  دوغالس  واألوروآسيوية 
“المفهوم االستراتيجي يقول إن ]الناتو[ 
اعترف ألول مرة بأن الصين تنتهج 
سياسة تحاول تقويض النظام القائم 
على القواعد، وهذا له تداعيات على 
األمن عبر األطلسي. ال يتعلق األمر 
بدخول الناتو والمشاركة ]في شؤونه[. 
نحن نتحدث عن تأثير الصين على 
األمن عبر المحيط األطلسي، وعن 

اهتمام الناتو به”.
ويجادل المفهوم االستراتيجي الجديد 
الصين  سياسات  بأن  الناتو  لحلف 
مصالح  مع  تتعارض  وطموحاتها 
وقيم حلف شمال األطلسي، فضال 
االستراتيجية  الشراكة  تعميق  عن 

بين بكين وموسكو.
المنظمة إن الصين “تسعى  وقالت 
القائم على  الدولي  النظام  لتقويض 

القواعد”.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية 
إلى أن دول الناتو، بعد أن اعتبرت 
قمة  في  لمصالحها  تهديدا  الصين 
الحلف، دعت إلى التشكيك في حق 
بكين في التطور كأحد أقطاب العالم 

متعدد األقطاب.

  بعد مرور ثماني سنوات على 
أحداث ثورة 30 يونيو/ حزيران 
اإلخوان  بحكم  أطاحت  التي 
أشكال  كل  وغياب  المسلمين، 
البالد  في  السياسية  المعارضة 
وبروز غالبية الوجوه الموالية 
للسلطة كأغلبية مطلقة تسيطر 
البرلمانية  المقاعد  معظم  على 
والمناصب العامة في فترة يصفها 
البعض باالستثنائية، قامت الدولة 
بتوجيه الدعوة إلطالق فعاليات 
بين  الوطني  الحوار  مؤتمر 
السلطة وبعض أحزاب المعارضة 
السياسية الذي تم تجميد نشاطها 
بصورة غير مسبوقة في الشارع 
السياسي والحياة السياسية في 
يشكك  الذي  الوقت  في  مصر، 
الحوار  هذا  بجدية  البعض  فيه 
ما سيصدر عنه  تنفيذ  وبجدية 
أنه  اعتبار  على  قرارات  من 
جاء بصورة مباشرة من رئيس 
الجمهورية، نتيجة تدهور الوضع  
االقتصادي في البالد للحد الذي 
بات يُهدد النمو واالستقرار األمني 
والسياسي واالجتماعي للدولة 
البعض  يرى  بينما  المصرية، 
اآلخر أن ما يضمن جديته أنه 
يأتي برعاية مباشرة من رئيس 
الجمهورية الذي يملك قدرة تنفيذ 

ما يتم االتفاق عليه.
في الوقت الذي يرى فيه األستاذ 
العلوم  أستاذ  نافعة  حسن 
السياسية بجامعة القاهرة بأنه 
السياسية  القضايا  تقديم  يجب 
مثل الحبس االحتياطي والقضاء 
والدستور واالنتخابات المقبلة 
قضايا  من  عداها  ما  كل  على 
التعليم والمياه والصحة .. على 
أصل  هي  السياسة  أن  اعتبار 
المشكلة وغير ذلك هو الطريق 

إلفساد هذا الحوار.
ذلك في الوقت الذي ينشغل فيه 
أكبر  بشكل  المصري  المواطن 
بأزماته المعيشية اليومية خاصة 
بعد ارتفاع معدل التضخم وزيادة 
األسعار وتراجع قيمة الجنيه أمام 
مسبوقة  غير  بصورة  الدوالر 

نتيجة أحادية القرار والفساد العام.
بأن  الشخصي  تقديري  وفي 
طريق اإلصالح الوحيد لعالج كل 
تبدأ  المشاكل المصرية البد وأن 
للدولة  الهيكل السياسي  بإصالح 
كل  لمعالجة  رئيسي  كأساس 
ما يسمى باإلصالح المجتمعي 
المعيشي  الوضع  وتحسين 
الفقراء  عيون  في  المنهار 
الطبقة  من  الدخل  ومحدودي 

الوسطى.
تضافر  البد من  هذا  يتم  ولكي 
الوضع  لتحسين  الجهود 
للدولة  الخطير  االقتصادي 
غير  العامة  النفقات  وتخفيض 
للدولة »الفقيرة قوى«  المبررة 
مع  الرئيس،  وصف  حد  على 
المعلِّم  االهتمام بتحسين مستوى 
وإتباع  الدراسية  والمناهج 
مع  الحديث  التعليم  أساليب 
بالثقافة، ونشر الوعي  االهتمام 
الثقافي من خالل وسائل اإلعالم 
»المسرح«  والمرسح  والفن 
البطالة والقضاء  وتحجيم حجم 
على المخدرات والتعديات األمنية 
وفي  العباد  على  المقننة  غير 
الفساد  البالد مع مالحقة عناصر 
الهيئات  الخدمي بكل أشكاله في 
الرياضية  السياسية والمؤسسات 
الفساد بموافقة  التي تغوص في 
بقيادة حكومة د. مصطفى مدبولي 

مع المحليات.
والمهم واألهم إتاحة الفرص لكل 
المعارضة السياسية في  أطياف 
مصر بالمشاركة في اتخاذ القرار 

السياسي مع الدولة.
لنتائج  تكون  لن  ذلك  وغير 
وقرارات الحوار الوطني المنتظر 

أي قيمة.
وسيزداد األمر سوءاً وهو ما ال 
أرجوه لبالدي ولشعب بالدي . 
اللهم إني قد بلغت .. اللهم فاشهد!
وكل عام والجميع بخير وصحة 
األضحى  عيد  بمناسبة  وسالم 
المبارك أعاده هللا على مصرنا 
وشعبها العظيم بكل الخير واليمن 

البركات.
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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  

سبل إنجاح الحوار الوطني المنتظر .. 
المنشود!! والتصحيح 

year

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 -3332
فرص استثمار صلبة ١00٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

في إطار محاد�ثات مع فريق القيادة السعودي

 بايدن يلتقى محمد بن سلمان 
سيُجري  بايدن  جو  أّن  الخميس  األبيض  البيت  أعلن    
محادثات مع ولّي العهد السعودي محمد بن سلمان خالل 
زيارته الرياض األسبوع المقبل، لكنّه أوضح أّن ذلك سيتّم في 
إطار لقاء يعقده الرئيس األميركي مع فريق القيادة السعودي.

وقال المتحّدث باسم مجلس األمن القومي جون كيربي للصحافيّين 
إّن الرئيس األميركي »سيشارك في لقاء ثنائي مع الملك 
سلمان وفريق قيادته و)...( ولّي العهد جزء من هذا الفريق«.
وبحسب كيربي، فإّن هذا االجتماع هو الوحيد المقّرر حالًيا 
بين األمير محمد بن سلمان وبايدن خالل زيارته إلى السعوديّة 

األسبوع المقبل.
ويرى مراقبون أّن هذا اللقاء سيُكّرس استعادة ولّي العهد 
السعودي مكانته دولًيا بعدما كان معزوال إلى حّد كبير إثر 
جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

ُقتل خاشقجي الذي كان قريًبا من دوائر السلطة في السعوديّة 
قبل أن يتحّول إلى منتقد لولّي العهد، في القنصليّة السعوديّة 
في اسطنبول عام 2018 وُقّطعت أوصاله بأيدي سعوديّين 

جاؤوا من المملكة.
العهد  اتّهمت ولّي  وكانت أجهزة االستخبارات األميركيّة 
السعودي بإصدار أمر قتل خاشقجي، وهو ما تنفيه الرياض.
وتعّهد بايدن أثناء حملته الرئاسيّة معاملة القادة السعوديّين 
على أنّهم »منبوذون«، بعد العالقة الوثيقة للمملكة مع سلفه 

دونالد ترامب.
لكّن ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب في أوكرانيا والتوتّرات 
البالستيّة والنوويّة، هي  إيران  ببرامج  المرتبطة  اإلقليميّة 

عوامل أّدت إلى تغيير الوضع.
ويتوّقع أن يدفع بايدن خالل الزيارة باتّجاه زيادة المملكة إنتاجها 
النفطي، في مسعى لكبح ارتفاع أسعار الوقود وتسارع التضّخم.
وقال كيربي إنّه خالل هذه الزيارة للحليف العربي الرئيسي 
للواليات المتحدة في المنطقة، سيناقش بايدن أيًضا »تعزيز 
التعاون اإلقليمي، وال سيّما في مجال الدفاع الجّوي«. ويعتزم 

الرئيس أيًضا حضور قّمة لمجلس التعاون الخليجي.
وأضاف كيربي »نُواصل العمل على أُطر وقدرات دفاع جّوي 
متكاملة في كّل أنحاء هذه المنطقة« بسبب »مخاوف تتعلّق 
بإيران وقدراتها المتزايدة والمتنامية )في مجال( الصواريخ 
البالستيّة، ناهيك عن دعمها المستمّر لإلرهاب في أنحاء 

المنطقة«.
وذكر أّن الوفد األميركي سيتطّرق إلى ما يُمكنه فعله لمساعدة 
الحلفاء. وأردف كيربي »نحن نتحّدث في شكل ثنائّي مع 
دول المنطقة بشأن قدرات الدفاع الجوي ونستكشف فكرة 
دمج هذه القدرات« في إطار مشترك »من أجل أن تكون 
هناك تغطية )جّويّة( أكثر فاعليّة للتعامل مع التهديد اإليراني 

المتزايد«.

تتقدم إدارة جريدة الرسالة بخالص التهاني 
وأطيب األماني للجالية العربية واإلسالمية 

بمناسبة عيد األضحى المبارك

أعاده هللا على الجميع بالخير والسالم والمحبة 

بطاقة تهاني 

اعداد: أنطوانيت جرجوس

وسيا فنلندا تعدل قانونا لتعزيز حماية الحدود مع ر الخارجية الأمريكية: ذكر الصين 
في مفهوم الناتو لا يعني تكثيف 

أنشطة الحلف في المحيط الهادئ

  عقدت المحكمة العليا في لندن جلسة للنظر في دعوى 
رفعها األمير هاري بحق وزارة الداخلية بشأن قرارها 

وقف توفير الحماية الشخصية له وألسرته.
وأخبر الفريق القانوني لألمير هيئة المحكمة أن عالقة 
األمير هاري توترت بشدة مع أحد كبار مساعدي الملكة، 
السكرتير الخاص لها السير إدوارد يونج، بسبب تدخله 

في اتخاذ هذا القرار. 
ويتخذ الدوق إجراءات قانونية ضد الوزارة بعد أن قيل 
له إنه لن يُمنح “نفس الدرجة” من الحماية الشخصية عند 
زيارته من الواليات المتحدة، على الرغم من عرضه 

دفع ثمن ذلك بنفسه.
ويعتقد األمير أن السير يونج له دخل في قرار الداخلية 
البريطانية، إذ إن دوره هو قناة االتصال الرئيسية بين 
الملك وحكومة المملكة المتحدة، وكذلك في الكومنولث.
ويطعن األمير البالغ من العمر 37 عاًما في قرار صدر 
في فبراير/شباط عام 2020 عن اللجنة التنفيذية لحماية 

الملوك والشخصيات العامة “Ravec” )رافيك(.
اليوم،  لكن  الداخلية.  وزارة  المجموعة  تتبع  ونظريا 
استمعت المحكمة العليا إلى كيفية تورط أفراد من العائلة 

المالكة في القرار المتعلق بحماية الشرطة له.
فاطمة”  “شهيد  ساسكس  دوق  عن  المحامية  وقالت 
للمحكمة: “لم يكن )األمير هاري( يعلم في تلك المرحلة 
أن األسرة الملكية متورطة على اإلطالق.. قيل له إنه 

قرار مستقل”.
وأضافت أنه ليس من “المناسب” للسير إدوارد أو كبار 

أعضاء العائلة المالكة أن يكون لهم رأي في هذه المسألة.
هاري  األمير  مخاوف  أن  العليا  المحكمة  وأخبرت 
-وعرضه دفع تكاليف األمن- لم يتم “إبالغها بالكامل” 

إلى لجنة رافيك.
وفي وقت سابق، قالت مصادر مقربة من الدوق أنه يريد 
إحضار زوجته ميجان ماركل وأبنائهما أرشي وليليبت 
للزيارة من الواليات المتحدة ، لكنهم “غير قادرين على 

العودة إلى منزله”، ألن األمر خطير للغاية.
وعادت األسرة الشهر الماضي لحضور اليوبيل البالتيني 
للملكة بعد أن تلقوا “تأكيدات كبيرة” بأنهم سيحصلون 

على الحماية من قبل الشرطة المتخصصة.
و”يمكن القول إنه إذا كانت هناك عملية عادلة، لكان 
بإمكان رافيك أو كان من الممكن أن يتوصل إلى قرار 

مختلف”.
من جهتهم، قال محامو وزارة الداخلية إن رافيك كان 
لها الحق في الوصول إلى القرار الذي اتخذته، وهو أن 
أساس  فيها على  النظر  للدوق سيتم  األمنية  الترتيبات 
“كل حالة على حدة”، ويجادلون بأنه يجب رفض اإلذن 

بإجراء مراجعة قضائية كاملة.
وقال السير جيمس إيدي، الذي يمثل وزارة الداخلية، 
في حجج مكتوبة إن أي توترات بين هاري ومسؤولي 

األسرة الملكية “ال عالقة لها” بتغيير وضعه.
أوائل عام  في  ماركل  ميجان  وأعلن هاري وزوجته 
عن  وتخليهما  المالكة  العائلة  عن  انفصالهما   ٢٠٢٠
أدوارهما الملكية وانتقالهما للعيش في الواليات المتحدة. 

يلعبه  دور  أي  على  يعترض  هاري  األمير  أن  وأكد 
مسؤولو األسرة الملكية في صنع قرار رافيك - بسبب 
التوترات الشخصية التي شعر بها معهم. لكن أي توترات 
من هذا القبيل ال عالقة لها بالحقيقة التي ال جدال فيها 

بشأن تغيير حالة المدعي التي أدت إلى قرار رافيك.
وأخبرت فاطمة المحكمة في وقت سابق أن هاري يعتبر 

المملكة المتحدة “منزله وستظل دائًما”.
وقال ممثل عن هاري سابًقا إن الدوق يريد تمويل األمن 
بنفسه، بداًل من مطالبة دافعي الضرائب بسداد الفاتورة.
الداخلية،  وزارة  من  بالمر،  قال روبرت  ذلك،  ومع 
للمحكمة في وقت سابق، إن األمن الوقائي الشخصي 
من قبل الشرطة غير متاح على أساس التمويل الخاص.

الأمير هاري يشكو وزارة الداخلية البريطانية

حكمـة العـدد
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توالت ردود األفعال على استقالة    
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا 
من رئاسة حزب المحافظين، األمر الذي 
يمهد لمغادرته منصب رئيس الوزراء.
ني  األوكرا لرئيس  ا اعتبره  وفيما 
فولوديمير زيلينسكي خبر “محزن”، لم 
يخف مسؤولون روس ابتهاجهم باستقالة 
جونسون، الذي كان أحد الداعمين ألوكرانيا 

خالل العملية العسكرية.
وفي وقت سابق، أعلن بوريس جونسون أنه 
سيستقيل من زعامة حزب المحافظين مع 
بقائه رئيسا للحكومة حتى اختيار خليفته. 
الخميس:  في خطاب  وقال جونسون 
“حزب المحافظين في حاجة إلى قائد 
جديد، عملية اختيار قائد جديد يجب أن 
تبدأ اآلن، وسأقدم الدعم للقائد الجديد 

لحزب المحافظين”.
ويأتي ذلك بعد موجة استقاالت واسعة من 
الوزراء بعدما قدم رئيس الوزراء اعتذارات 
جديدة على فضيحة إضافية مقرا بارتكابه 
“خطأ” بتعيينه في فبراير/شباط الماضي 
بينشر” في منصب  في حكومته “كريس 
مساعد المسؤول عن االنضباط البرلماني 

للنواب المحافظين.
ومن نهاية العام الماضي، واجه جونسون 
سلسلة تقارير بشأن الحفالت في داونينج 
ستريت، حيث عاش وعمل رؤساء وزراء 
بريطانيا، في وقت كانت تطبق فيه إجراءات 
اإلغالق المرتبطة بكوفيد في عموم البالد، 

ما بات يعرف باسم “بارتيجيت”.
زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني  الرئيس 
أعرب عن حزنه الستقالة بوريس جونسون 
من رئاسة حزب المحافظين ببريطانيا، وقال: 
“ال نشك في استمرار الدعم البريطاني لنا 

بعد استقالة بوريس جونسون”.
وشكرت كييف الخميس رئيس الوزراء البريطاني 
دعمه أوكرانيا في “أصعب األوقات” عقب 

العملية الروسية العسكرية ضدها.
وعلى الجانب األخر، لم يخف المسؤولون 
الروس ابتهاجهم باستقالة بوريس جونسون، 

الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت 
أصيب  “لقد  زاخاروفا:  ماريا  الروسية، 
أطلقها،  كان  ارتدادية  بضربة  جونسون 
إلى  إشارة  في  بقضية سكريبال”،  تتعلق 
قضية ضابط رسمي سابق في المخابرات 
لدى جهاز  كان عميال مزدوجا  الروسية 
فترة  خالل  ني  لبريطا ا ت  را االستخبا
التسعينيات، وتعرض لمحاولة اغتيال في 

غرب إنجلترا في 2018.
وتابعت: “جونسون راهن على حياته المهنية، 
وهذه المرة تخلى عنه الجميع”، مشيرة إلى 
أنه “ال يجب السعي لتدمير روسيا، ألنه ال 

يمكن تدميرها”.
رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسالف 
فولودين، فكتب في وداع جونسون: “هو 
صديق مقرب وداعم لزيلينسكي، فشل في 

البقاء رغم كل الجهود”.
الخاصة  قناته  عبر  منشور  في  وأضاف 
على تطبيق “تليجرام”: “المهرج يغادر.. 
بوريس جونسون يقف وراء قصف مدننا 
أن  ويجب  بيلغورود، كورسك،  الهادئة، 
أحد  فهو  ذلك،  البريطاني  الشعب  يعرف 

منظري الحرب ضد روسيا”.
دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث  وعلق 
بيسكوف، على استقالة جونسون قائال: إن 

األزمة التي تعيشها الحكومة البريطانية ال 
يمكن أن تكون من أولويات عملنا.

سؤال  عن  جوابه  معرض  في  وأوضح 
عما إذا كان من الممكن توقع أن الحكومة 
البريطانية الجديدة سوف تتبع سياسة مختلفة 
تجاه روسيا، أن “الكرملين يأمل أن يأتي 
حل  يستطيعون  نيا  بريطا في  أشخاص 
المشكالت القائمة من خالل الحوار، لكن 

هذه ليست مسألة مستقبل قريب”.
ولفتت صحيفة “واشنطن بوست” األمريكية 
إلى أن جونسون، الذي ساعد حزب المحافظين 
 ،2019 انتخابات  في  باكتساح  الفوز  في 
الفضائح  بعد  بمثابة عائق سياسي  أصبح 

التي بددت الثقة العامة.
اإلذاعة  هيئة  نشرت  سابق  وقت  وفي 
عن  أخبارا  سي”،  بي  “بي  البريطانية 
عزم جونسون االستقالة من زعامة حزب 
المحافظين، على أن يبقى في رئاسة الوزراء 
المقبل؛ موعد  أكتوبر/تشرين األول  حتى 

المؤتمر العام للحزب.
ومن غير المعروف حتى اللحظة، إمكانية 
في  لجونسون  المعارض  المعسكر  رضا 
السيناريو، وهل  الحاكم على هذا  الحزب 
سيستمر في الضغط على رئيس الوزراء 

من عدمه.

   قالت وزارة الخارجية اإليطالية، 
إن قمة مجموعة العشرين في بالي 
ستركز على تأثير التهديد الثالثي الذي 
تشكله األوبئة والحرب والتوترات على 
سالسل التوريد، مع الزيادة الحادة في 
التضخم، على النظام الدولي بأكمله، 

وال سيما البلدان األكثر ضعفاً.
وأضافت الوزارة- في بيان صحفي 
نقلته وكالة األنباء اإليطالية )آكي( 
الخميس- أن الحرب في أوكرانيا، 
“كان لها أيًضا تأثيراً على إمدادات 

الغذاء والطاقة”، مشيرة إلى أن كلمة وزير الخارجية 
اإليطالي لويجي دي مايو، خالل القمة، ستسلط الضوء على 
إعالن ماتيرا المعتمد خالل الرئاسة اإليطالية لمجموعة 
العشرين، والذي يتضمن إجراءات عديدة لمكافحة أزمة 
الغذاء، بما في ذلك المبادرة اإليطالية للحوار الوزاري 
مع دول البحر األبيض المتوسط   حول أزمة الغذاء الذي 

عقد في 8 يونيو في روما.
وعلى صعيد أمن الطاقة، سيعمل الوزير دي مايو، بحسب 

البيان، على تعزيز عمل دبلوماسية الطاقة الذي تقوم 
به إيطاليا بهدف تنويع مصادر اإلمداد واحتواء أسعار 
الطاقة، بالتوازي مع تدابير ملموسة لمساعدة العائالت 
والشركات، مؤكداً أن هدف أمن الطاقة ليس بديالً، ولكنه 

بديل تآزري، عن انتقال الطاقة.
وأشار إلى أنه سيتم أيًضا تذكر “مبادئ نابولي” التي تمت 
الموافقة عليها في االجتماع الوزاري المشترك للطاقة 
والمناخ في نابولي في عام 2021، والتي تمثل إرثًا مهًما 

آخر للرئاسة اإليطالية لمجموعة العشرين.

   ُحكم الخميس على ضابط شرطة 
منيابوليس السابق ديريك تشوفين، الذي أدين 
العام الماضي بقتل جورج فلويد، بالسجن 

لمدة 21 عاما.
وأدين ضابط الشرطة األمريكي في تهم اتحادية 
منفصلة تتعلق بانتهاك حقوق فلويد المدنية 
خالل عملية إلقاء القبض عليه، والتي أدت 

إلى وفاته في مايو/ أيار 2020.
وقال القاضي إن الشرطي السابق »تصرف 

بال ضمير«.
ويقضي تشوفين، الذي أقر في ديسمبر/ 
كانون األول بالذنب فيما يتعلق بهذه االتهامات 
االتحادية، بالفعل عقوبة مدتها 22 عاما 
ونصف في سجن مينيسوتا، بعد إدانته بقتل 

فلويد في محاكمة بالوالية العام الماضي.
وسيتم تنفيذ الحكم االتحادي بشكل متزامن 

وسيتم نقل تشوفين إلى سجن اتحادي.
وأعلن الحكم القاضي بول ماجنوسون في 
محكمة جزائية أمريكية في سانت بول بوالية 
مينيسوتا قائالً إنه احتسب سبعة أشهر قضاها 
تشوفين بالفعل في سجن الوالية لتُستقطع 

هذه المدة من فترة العقوبة االتحادية البالغة 
21 عاما.

وبعد أن ينفذ الحكم في سجن اتحادي سيخضع 
إلطالق سراح تحت المراقبة لمدة خمس 

سنوات.
ووفقا لمالحظات كتبها صحفي من داخل 
قاعة المحكمة ونقلها إلى وسائل اإلعالم، 
وصف القاضي تصرفات تشوفين بأنها 

مسيئة وبال ضمير.
وقال ماجنوسون »من الخطأ أن تجثو على 
رقبة شخص آخر حتى يتوفى، وبالتالي ينبغى 
معاقبتك بقوة«. كما أمر القاضي بأن بدفع 

تشوفين تعويضا لم تُحدد قيمته بعد.
واعترف تشوفين )46 عاما( بأنه انتهك 
حق فلويد في عدم التعرض لعملية »اعتقال 
غير مبررة« حين جثا على رقبته وهو مكبل 
اليدين ألكثر من تسع دقائق في جريمة قتل 

تم تصويرها بهاتف محمول.
وأدت وفاة فلويد إلى احتجاجات في العديد من 
المدن األمريكية وحول العالم على وحشية 

الشرطة وعلى العنصرية.

   بعد ساعات من استقالته، طفا إلى السطح أول اسم يطمح لخالفة رئيس 
الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، هو خصمه اللدود توم توجندات.

وقد قال عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين توم توجندات إنه 
بدأ مساعيه ليكون رئيس الوزراء البريطاني القادم خلفا لخصمه المستقيل.

وقال توجندات رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان في مقال رأي بصحيفة 
»تلجراف« البريطانية »لقد خدمت من قبل في الجيش واآلن في البرلمان. اآلن 

آمل أن ألبي النداء مجددا كرئيس للوزراء«.
وأضاف توجندات أنه يعكف على »تشكيل ائتالف من الزمالء لجلب طاقة 
وأفكار جديدة إلى الحكومة ورأب الصدع الذي خلفه خروج المملكلة المتحدة 

من االتحاد األوروبي والذي هيمن على تاريخ بريطانيا الحديث«.
إعالن توجندات عن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء، جاء بعد أن أعلن 
جونسون يوم الخميس استقالته من منصبه كرئيس للحكومة البريطانية.
وٌعرف عن توجندات الذي لم يختبر نسبيا ألنه لم يتول أي منصب 
وزاري من قبل، انتقاده الدائم لجونسون، وتعهد بأنه سيحقق لحزبه 

انفصاال كامال عن الحكومات السابقة.
وعن موعد إعالن رئيس الوزراء الجديد، نقلت صحيفة »فاينانشال 
تايمز« عن نواب مطلعين على خطط حزب المحافظين البريطاني 
قولهم إن الحزب يعتزم اختيار رئيس الوزراء الجديد بحلول أوائل 

سبتمبر/أيلول المقبل.
وانتهت فترة والية بوريس 
جونسون المضطربة كرئيس 
للوزراء يوم الخميس، بعد ثورة 
تاريخية في الحزب بسبب سلسلة 
من الفضائح األخالقية أجبرته على التنحي.
وهو األمر الذي تطلب استقالة ما يقرب 
من 60 من أعضاء حكومته حتى يتخلى 
جونسون أخيًرا عن محاوالته للتشبث 

بالسلطة.
حتى ذلك الحين، أصر رئيس الوزراء على 
أنه سيستمر كزعيم مؤقت، بينما يطلق 
حزب المحافظين عملية اختيار خليفة له.

   دعا البرلمان الليبي، الخميس، إلى تحرك دولي أوروبي 
مشترك لتعزيز األمن على حدود ليبيا ومحاربة شبكات 

تهريب البشر.
جاء ذلك على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
النواب الليبي يوسف العقوري، وفق بيان تلقت »العين 

اإلخبارية« نسخة منه.
وفي بيانه، عبر العاقوري عن »بالغ أسفه وحزنه من التقارير 
الواردة حول تزايد حاالت الغرق أمام السواحل الليبية من قبل 
مهاجرين يحاولون عبور البحر للوصول لجنوب أوروبا«.
وأشاد البرلماني الليبي بـ«جهود حرس السواحل الليبي 
وعمليات اإلنقاذ التي يقوم بها للعالقين في البحر رغم قلة 
اإلمكانيات بالنسبة لحجم الكارثة اإلنسانية«، داعيا في الوقت 
ذاته إلى »بذل المزيد من الجهود الممكنة لالستجابة لجميع 
نداءات االستغاثة«. وقدم شكره »لجميع المؤسسات المحلية 
والمنظمات الدولية التي تقدم العون لتلك الفئة الضعيفة«، 

مؤكدا أن »ذلك واجب أخالقي وإنساني«.
وفي هذا الصدد، دعا إلى ضرورة التحقق من جميع المعلومات 

التي يتم نشرها حول حاالت ومالبسات الغرق.
وألقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي »باللوم 
على عصابات تهريب البشر التي تستغل الظروف الصعبة 

للمهاجرين من أجل التكسب على حساب معاناتهم«.
وأشار إلى أن »األزمات االقتصادية واألمنية التي تمر بها 
المنطقة دفعت عددا أكبر للخروج من بلدانهم للبحث عن 

فرص حياة أفضل«.
وشدد المسؤول الليبي على »أهمية التحرك المشترك مع دول 
الجوار خاصة االتحاد األوروبي، من أجل تعزيز األمن في 
الحدود الليبية، ومحاربة شبكات تهريب البشر وتعزيز قدرات 
األجهزة الليبية من أجل البحث واإلنقاذ وأيضا وضع خطط 

عاجلة لمساعدة البلدان األكثر تأثرا باألزمات العالمية«.
ويأتي البيان بالتزامن مع نجاح حرس السواحل وأمن الموانئ 
الليبي في إنقاد 114 مهاجرا من جنسيات مختلفة كانوا في 

طريقهم نحو الشواطئ األوروبية على متن قاربين.
وفي ليبيا خاصة مناطق غرب البالد، تنشط عصابات تهريب 
البشر على نحو مرتفع جدا في ظل اتهامات منظمات دولية 
ألولئك المهربين المنتمين لمليشيات بإساءة معاملة المهاجرين 

واستغاللهم وقتل بعضهم في عرض البحر.
كما تعد ليبيا المطلة على البحر المتوسط ممر عبور بالنسبة 
للمهاجرين غير النظاميين ممن يستغلون حالة التوتر األمني 
ليبيا للعبور إلى أوروبا هربا من الوضع االقتصادي  في 

المزري في دولهم. 

   أشاد رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي يائير البيد، 
القوية بين  بالعالقات 
بالده ودولة اإلمارات، 
مؤكدا أنها تشكل أساًسا 
ثابًتا للعالقات الممتازة 
وتُعتبر نموذًجا ورمًزا.
جاء ذلك خالل اتصال 
مساء  تلقاه،  هاتفي 
الشيخ محمد  الخميس، 
بن زايد آل نهيان رئيس 
من  اإلمارات،  دولة 
رئيس وزراء إسرائيل 

يائير البيد.
بيان أصدره  وبحسب 
الوزراء  مكتب رئيس 
اإلسرائيلي، فقد هنأ البيد 
الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس دولة 

اإلمارات، بتوليه المنصب.
وأضاف البيان: »بحث الزعيمان أهمية تعزيز العالقة 
السائدة بين الدولتين، معربْين عن ارتياحهما للعالقات 

السياحية واالقتصادية الناشئة«.
الزعيمين والتزام  بين  الشخصية  وقال: إن »الثقة 
إسرائيل باتفاقيات إبراهيم، واستمرار منتدى النقب 

وتطويره ليصبح بمثابة إطار دائم تشكل أساًسا ثابًتا 
للعالقات الممتازة ولتعزيز االزدهار والتعاون بين 

الدولتين، التي تُعتبر نموذًجا ورمًزا«.
وبحث الزعيمان أهمية تعزيز العالقة بين الدولتين، 
لتشمل  إبراهيم  اتفاقيات  دائرة  والعمل على توسيع 

المزيد من دول المنطقة.

Vendredi 08 juillet 2022
الجمعة 8 يوليو 2022

من أنِت لتكوني كاتبة؟
    في إهداء روايتها »مترو حلب« 
إلى أمها، التي لن تقرأ الرواية لسببين: 
أنها  أنها ال تقرأ، والثاني  األول، 
الرواية، تقول  رحلت قبل صدور 
الكاتبة السورية مها حسن: حين 
النازحة  التمريض  بتلميذة  اتصلُت 
في بيت أمي، رحنا نتبادل الرسائل 
عبر الواتس آب ألطمئن على أمي بعد 
أن انقطعت شبكة الهاتف األرضية. 
سألتني زينب: ماذا تشتغلين في 
باريس؟ أجبتها: أنا كاتبة. قالت لي: 
كّفي عن المزاح، بجد، ماذا تعملين؟ 
أجبتها: أنا ال أمزح، أنا كاتبة. قالت: 
أنت تكذبين أو تسخرين مني، من أنِت 

لتكوني كاتبة؟
تلميذة التمريض التي تكتب لي عبر 
الواتس آب، وتستخدم الوسائط الحديثة، 
لم تستوعب، أو تتقبل، أن تكون أنا، 
التي تساعدها، كاتبة.  المرأة  ابنة 
فالكتابة بالنسبة إليها مهنة أكبر من 
أن تكون عمال يمارسه أناس تعرفهم. 
بل هي ليست مهنة، إنما شيء أُعِطي 
لفئة من البشر ال يمكن لها أن تلتقي 
ُكّتاب في  بهم. زينب قرأت أسماء 
أو  لكنها ال تعرف،  التعليم،  مناهج 
تفكر، كيف أصبحوا هكذا. هذا  لم 
أمر ال يعرفه الناس البسطاء أمثال 
زينب، وال أمثالي أيضا، من وجهة 
نظرها... إال أن أمي، التي لم تذهب 
يوما إلى المدرسة، وال تعرف ماذا 
يوجد داخل كتبنا، ال تكف عن التباهي 

بي، وتعلن: ابنتي كاتبة. 
التمريض  تلميذة  يبدو سؤال  ربما 
النازحة في بيت أم مها ساذجا، لكننا 
عندما ندقق النظر فيه ونغوص في 
أعماقه نجده منطقيا، يطرح أسئلة 
جوهرية حول من يهبه هللا ملكة 
الكتابة نفسها.  قيمة  الكتابة، وحول 
أنه ليس من  البسيطة تقرر  فزينب 
المتاح ألي إنسان أن يكون كاتبا، بل 
إنها ترفع الكتابة إلى مرتبة القداسة، 
إلى درجة أنها ال تتصور أن تتحدث 
أو أن تتحدث هي مع  معها كاتبة، 
كاتبة. هذا اإلحساس الذي تحمله تلميذة 
التمريض النازحة في بيت أم مها ربما 
ال يشعر به كثير من الذين يطرحون 
أنفسهم على الناس ُكًتابا، أو بتعبير 
الذين  أولئك  به  أكثر دقة؛ ال يشعر 

يفرضون أنفسهم على الناس ُكتّابا.
ليس ثمة شك في أن تلميذة التمريض 
النازحة في بيت أم مها لم ترد إهانة 
مها، ولكنها أرادت اإلعالء من شأن 
أنها يمكن أن  فلم تتصور  الكتابة، 
أم مها استطاعت  تكلم كاتبة، لكن 

بطريقتها السحرية، التي ال تجيدها 
مها، إقناع الصبية، بكلمات بسيطة، 
فصّدقت زينب أن مها كاتبة، ولديها 
كتب منشورة... صّدقت أمَّ مها، التي 
ال تعرف القراءة والكتابة، وال تدرك 
معنى أن يهدي أحد كتابا ألحد... 
إال أنها حين تتحدث عن مها تقول: 

ابنتي كاتبة.
»من أنِت لتكوني كاتبة؟« ربما كان 
هو السؤال الذي يجب أن يوجهه كل 
من يتصدى لحمل أمانة الكلمة لنفسه، 
فليس كل ما يُعَرف يُكَتب، وليس كل 
ما يُكَتب يُنَشر، وليس كل ما يُنَشر 
يفيد، وليس كل ما يفيد يؤثر، وليس 
كل ما يؤثر يغيّر، وليس كل ما يغيّر 
يعلق بالذاكرة، فكثيرا ما كانت مهنة 
أنها وعاء  الكتابة بال ذاكرة، رغم 
الذاكرة. هذه ليست فلسفة سفسطائية 
اليونانيين، ولكنها  من أروقة قدماء 
حقيقة ال يدركها إال أولئك الذين خاضوا 
تجربة الكتابة الحقيقية، متجردين من 
غواية الكتابة ألغراض تتعارض مع 
أمانة الكلمة وشرف االنتماء لألقالم 

الصادقة.
في رواية »مترو حلب« تتشابك 
الخطوط بين كاتبة الرواية المقيمة في 
باريس، التي أهدت روايتها إلى أمها 
التي لم تخرج من حلب، وبين بطلتها 
سارة، التي قدمت إلى باريس من حلب، 
تلبية لطلب  على غير رغبة منها، 
أمينة،  بالسرطان  المريضة  خالتها 
الحقيقية،  أمينة هيأمها  لتكتشف أن 
التي عاشت سارة تعتقد  وأنهدهد، 
أنها أمها قبل أن تنتقل إلى باريس، 
هي خالتها. هذه الخطوط المتشابكة 
بين بطالت الرواية التي تنتمي إلى 
أدب المنافي، شأنها شأن روايات مها 
حسن األخيرة، رافقتها خطوط متصلة، 
في الكوابيس التي كانت تراها سارة، 
بين مترو باريس، حيث تعيش، وبين 
مترو حلب، حيث تهيم روحها، فتحّل 
حلب مكان باريس، وتحلّباريس مكان 
حلب. »هذا ليس مرض الزهايمر، 
فأنا ال أزال شابة على الزهايمر. اسم 
مرضي: خلل المنافي« تقول سارة.

في ختام إهداء روايتها »مترو حلب« 
طريقًة  اختارت  التي  أمها،  إلى 
الحياة، وكأنها  روائيًةللرحيل عن 
أحد أبطال ماركيز، تكتب مها حسن: 
إًذا،  السرد  »إلى أمي، معلمتي في 
ومعلمتي في اختيار النهايات... أكتب 

هذه الرواية«.
وَمْنِمنّا لم يتعلم السرَد ِمْن أّمه يا مها؟

aliobaid2000@hotmail.com

أخـبــار

مارات تعد 

إ

رئيس وزراء إسرائيل: علاقتنا مع ال�
نموذًجا ورمزا

إيطاليا: قمة العشرين في بالي ستركز على 
التهديدات ضد سلاسل التوريد

خليفة محتمل لبوريس جونسون.. »الخصم اللدود« توم توجندات

السجن 21 عاما لمنتهك حقوق 
جـورج فلـويد

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

استقالة بوريس جونسون.. الأكثر سعادة ومن خاب أملهم

الغربية،  الدول  بوتن  فالديمير  الروسي  الرئيس  تحدى   
ساحة  »في  بموسكو  الهزيمة  إلحاق  تجرب  أن  الخميس، 
المعركة«، وذلك بعدما سرع األميركيون واألوروبيون وتيرة 

األوكرانية. للقوات  األسلحة  تسليم 
وقال بوتن خالل اجتماع مع رؤساء الكتل في مجلس الدوما 
نقل التلفزيون وقائعه »اليوم، نسمع أنهم يريدون ان يلحقوا 

فليحاولوا«. المعركة. ماذا نقول؟  الهزيمة في ساحة  بنا 
في  الجدية  األمور  بعد  تبدأ  لم  »روسيا  محذرا:  بوتن  وقال 

أوكرانيا«.
المفاوضات  الروسي: »ما زلنا ال نرفض  الرئيس  وأضاف 
المفاوضات  يرفضون  الذين  أولئك  يجب على  لكن  السلمية. 
التوصل  الصعب  من  سيكون  الوقت،  طال  كلما  يعلموا،  أن 

اتفاق معنا«. إلى 
ويتقدم الجيش الروسي في المناطق الشرقية ألوكرانيا، ونجح 
حتى اآلن بالسيطرة على 20 بالمئة من البالد، وفقا لما كشف 

زيلينسكي. فلودومير  األوكراني  الرئيس  عنه 
بعدما بسطت روسيا سيطرتها على منطقة لوغانسك، بدأت 
قواتها الزحف نحو بقية المدن في إقليم دونباس الذي تنتمي 
إليه لوغانسك، ويرتكز الجهد العسكري الروسب حاليا على 

بعينها. مدن  ثالثة 
وتسيطر موسكو وقوات االنفصاليين الموالين لها على معظم 
أراضي منطقة دونيتسك، وتسعى إلى استكمال السيطرة على 
بقية األراضي في دونباس الذي أعلن فيه االنفصاليون إنشاء 

.2014 »جمهوريتين« في عام 

بوتن يـهدد: لم نبدأ الأمور الجدية بعد في أوكرانيا

الأمن ومحاربة تهريب البشر.. برلمان ليبيا يدعو 
وبــي لتحــرك أور



   أكد وزير الخارجية األردني، أيمن 
الصفدي، أهمية التحرك بشكل فاعل 
لحشد الدعم السياسي والمالي الالزم 
لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين “األونروا”. 

خالل  الخميس،  الصفدي،  وبحث 
للوكالة  العام  المفوض  اجتماعه مع 
فيليب الزاريني، الخطوات المستقبلية 
الالزمة لتوفير الدعم لألونروا وتمكينها 
من االستمرار بتقديم خدماتها الحيوية 

لتكليفها  وفقاً  الفلسطينيين  لالجئين 
والتنسيق  العمل  إطار  في  األممي، 
والشركاء  لة  لوكا ا مع  لمشترك  ا
الدوليين واإلقليميين، حسبما ذكرت 

الوكالة الرسمية األردنية.
الوكالة  الجانبان خطط  واستعرض 
وما تواجهه من تحديات ضاغطة، 
واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور 
مع الشركاء، ال سيما في ظل اقتراب 
للجمعية   77 الدورة  أعمال  انعقاد 

شهر  خالل  المتحدة  لألمم  العامة 
المقبل. سبتمبر 

وجدد  وزير الخارجية األردني التأكيد 
والية  على  تغيير  أي  رفض  على 
الوكالة وصالحياتها أو أي انتقاص 
أو تجيير لخدماتها الُمقدمة لالجئين 
تقديم  أن  إلى  مشيرا  الفلسطينيين، 
هذه الخدمات هو مسئولية حصرية 
األممية،  واليتها  بموجب  للوكالة 
وبأن صالحياتها ومسئولياتها غير 

للتفويض.  قابلة 
وفي وقت سابق، قدمت أمريكا ما يقرب 
من 33 مليون دوالر من المساعدات 
اإلنسانية لألونروا في استجابة للعنف 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، قبل 
أن تقدم لها 135.8 مليون دوالر.  

السابقة  األمريكية  اإلدارة  وكانت 
لوكالة  الدعم  أشكال  كل  أوقفت  قد 
اإلدارة  تعيد  أن  قبل  »األونروا« 
األمريكية الحالية دعم الوكالة األممية.

الرئيس     بحث 
محمود  الفلسطيني 
وزير  مع  عباس 
الدفاع اإلسرائيلي بيني 
غانتس ضرورة تهيئة 
األجواء قبل زيارة 
األمريكي  الرئيس 
جو بايدن، والتنسيق 
األمني بينهما بذلك 

الشأن.
ونقلت وكالة األنباء 
الفلسطينية عن عباس 
“محل  الزيارة  أن 
ترحيب من قبلنا”.

وأضافت أن عباس 
استقبل غانتس في 

بمدينة رام هللا، وأكد “أهمية  الرئاسة  مقر 
خلق أفق سياسي واحترام االتفاقيات الموقعة، 
ووقف االجراءات والممارسات التي تؤدي 

لتدهور األوضاع”.
ونقلت الوكالة عن غانتس أنه “قّدم التهاني 
عيد  بمناسبة  الفلسطيني  وللشعب  للرئيس 

األضحى المبارك”.
بينما قال غانتس عبر حسابه في “تويتر” إن 
لقاءه بعباس “ُعقد بمناسبة عيد األضحى، 

وللتنسيق األمني والمدني قبل زيارة الرئيس 
األمريكي بايدن”.

وقال غانتس إن االجتماع “ُعقد بروح طيبة 
وأجواء إيجابية”.

“التحديات  عباس  مع  ناقش  أنه  وأضاف 
األمنية والمدنية في المنطقة، وتعقيدات الفترة 

المقبلة في إسرائيل”
وشدد على أن الجانبين اتفقا على “مواصلة 
التنسيق األمني   الوثيق وتجنب اإلجراءات 

التي من شأنها إضعاف االستقرار”.

   أصدر الرئيس السوري بشار األسد، يوم الخميس، قانونا 
إلى االتفاق اإلطاري إلنشاء  انضام بالده  بالمصادقة على 

التحالف الدولي للطاقة الشمسية.
يقدمه  لما  أنه نظراً  /سانا/  السورية  باء  األن وذكرت وكالة 
للطاقة  الدولي  التحالف  االنضمام لالتفاق اإلطاري إلنشاء 
الشمسية من مساعدة في تطوير مهارات وقدرات مؤسسات 
الطاقات  االعتماد على مصادر  السورية وزيادة  الكهرباء 
المتجددة وبناء قدرات العاملين وزيادة فرص التدريب المتاحة 
الطاقات  الناظمة الستخدام  والقوانين  التشريعات  وتطوير 
المتجددة بالشكل األمثل، أصدر الرئيس بشار األسد القانون 
رقم )30( لعام 2022 المتضمن المصادقة على انضمام سوريا 
إلى االتفاق اإلطاري إلنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

   قال المرصد السوري لحقوق االنسان إن دوي انفجار عنيف 
قد سمع في مناطق بشرق حلب فجر الخميس .

ووفق المرصد السوري فإن االنفجار العنيف قادم من منطقة 
المسلمية الخاضعة لنفوذ قوات النظام بريف حلب الشمالي، بينما 
لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة االنفجار إذا ما كان مفتعل 
أم عرضي وقع بإحدى مستودعات الذخيرة الموجودة في المنطقة 
هناك في محيط معمل االسمنت قرب مدرسة المشاة في المسلمية، 

ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية والمادية.
وكان المرصد السوري قد أفاد بأن قوات النظام السوري استهدفت 
محيط قاعدة تركية في ريف حلب، حيث سقط 4 صواريخ بالقرب 
من القاعدة التركية على أطراف قرية دابق قرب اخترين بريف 
حلب الشمالي، وعلم المرصد السوري أن مصدر القذائف مناطق 
سيطرة القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي.
قرية  بقصف محيط  التركية  القوات  ، ردت  ذلك  وفي سياق 
مدفعية  قذائف   10 بأكثر من  الشمالي،  بريف حلب  حساجك 
وصاروخية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اآلن.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

أفاقون يحكمون العالم!
القسم األول يحكمه  إلي قسمين  ينقسم  العالم  أنا أرى أن هذا   
امتياز  بدرجة  أفاّقون  لقب  يطلق عليهم  الرؤساء  مجموعة من 
والقسم اآلخر يحكمه مجموعة أخرى من الرؤساء يطلق عليهم 
لقب أفاقون  بدرجة جيد وأفاقون القسم األول تجدهم  يتامرون 
على الدول الصغيرة وشعوبها وهؤالء يتباهون بحقوق اإلنسان 
الدول   مع  تماماً   ويعملون عكسها  بالدهم  في  التعبير  وحرية 
أبو  الروسية وسجن  تي  أر  قناة  بث  األخرى ومنع  والشعوب 
كاذبة  بحجة  العراق  والحرب على  غريب وسجن جونتناموا 
وهي أمتالكه سالح نووي  وإعدام رئيسها وأكاذيبهم وقرارتهم 
وتراهم  أقول  لما  دليل  األكروانية  خير  الروسية  الحرب  في 
إقتصادية وغيرها على  القرارات من عقوبات  أغبى  يأخذون 
تتركز في  الخبيثة  إليهم ونواياهم  بالمقارنة  تعتبر صغيرة  دول 
بالدهم عن طريق  تقوى  الدول حتى  السيطرة على  محاولتهم 
تجعلهم  مميزات  من  يملكون  ما  كل  و  المتاحة  ثرواتهم  نهب 
مطمع لآلخرين خصوصاً إذا كانت هذا المميزات تجعلهم يمثلون 
تهديداً لمصالحهم مثل إيران وكوريا الشمالية وغيرهم من الدول 
التي تحاول أن تقف أمامهم متحدية كل شئ فيحدث الصدام الغير 

معروف ميعاده أو نتائجه .
جيد  بدرجة  أفاقون  قلت  كما  يحكمه  العالم  من  اآلخر  والقسم 
وهؤالء يعملون عكس ما يفعله قادة القسم األول فهم يّدعون أنهم 
ويتباهوا بحرية الرأي والتعبير  يحترمون حقوق اإلنسان أيضاً 
لشعوبهم وهم أول من يقف ضد حرية الرأي لدرجة تصل بهم 
إما لعزل من يعارضهم في الرأي عن عمله  أو لسجنه أو قتله أو 
الزج به في مستشفى األمراض العقلية حتى يموت حزناً وكمداً 

من هول ما يرى .!
يفرض  كان  الحصر  وليس  المثال  سبيل  على  رئيس  وهناك 
الشريعة اإلسالمية في بلده وبالتالي كان يمنع شرب الخمر ومن 
قامت ثورة ضده  يُسجن ويجلد وعندما  للخمور  تعاطيه  يضبط 
وتم عزله ومحاكمته وجدوا في قصره عشرات من زجاجات 
والعمالت  الدوالرات  آالف  بجانب  والفارغة  الممتلئة  الخمر 
قبضته  والبرلمان تحت  ذلك  يفعل  األخرى وكيف ال  األجنبية 
وزبانية  ومعتقالته  وتهديداته  بنفوذه  عليه  يركب  واإلعالم  

التعذيب التي تسعد بخدمته .
أو  أو مجنوناً  وأخيراً هذا العالم يفرز لنا كل يوم إما ديكتاتوراً 
فاسداً ال يحسب أي حساب لمواطن كل أمله في هذه الحياة أن 
يطمئن على يومه وغده وال حول له وال قوة وكل ما يطلبه في 

هذه الدنيا هو الستر .!

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

أخبــار

   أعلن الرئيس الللبناني ميشال عون “قرب التوصل” 
لحل نهائي بملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وقال عون، في تصريحات صحفية: “يمكنني القول 
إن المدة التي تفصلنا عن الحل باتت قصيرة، وأعتقد 
أننا أصبحنا على مشارف التفاهم مع األمريكيين الذين 
يتولون الوساطة بين لبنان وإسرائيل، ولكن ال أعلم 

الوقت المحدد لهذا الحل”.
وأضاف: “الحّل سيكون لمصلحة الجميع، فإننا نرسم 
الحدود وفي مثل هذا األمر، يجب على الطرفين أن 
يكونا راضيين عن الحل، وإال ستتحول المسألة إلى 

وضع يد لطرف على اآلخر”.
وعن الباخرة التي يقال إنها تعمل في حقل كاريش، قال: 
“ال أعلم ما حدث في الليلة التي ذهبت فيها المسيرات”.

وكان “حزب هللا” أطلق 3 مسيّرات فوق حقل كاريش 
النفطي التي تسعى إسرائيل إلى االستخراج منه، قبل 

أن ينجح في إسقاطها الجيش اإلسرائيلي.
واعتبر عون أن “هذه النتيجة بسبب الموقف الرسمي 

الموحد الذي اتخذته السلطة اللبنانية”.
الذي نريده، وعلى  التفاهم  وأضاف: “وضعنا إطار 

هذا األساس يتم البحث مع اآلخرين”.
أعاد  هوكشتاين  أموس  األمريكي  المفاوض  وكان 
تفعيل وساطاته في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان 

وإسرائيل بطلب من لبنان.
وزار هوكشتاين، لبنان، وعقد لقاءات شملت الرئيس 

ميشال عون، ونبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، 
ونجيب ميقاتي رئيس الوزراء، ووزير الخارجية اللبناني 
عبدهللا بوحبيب، وقائد الجيِش العماد جوزيف عون، 
وحمل رسالة موحدة من جميع األطراف اللبنانية تتعلق 

بالمطالب لهذا الترسيم.
الطرفين عام  بين  انطلقت  التي  المفاوضات  وكانت 
2020 بوساطة أمريكية في مايو/أيار الماضي، توقفت 
جراء خالفات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطالقها 
على مساحة بحرية تقّدر بنحو 860 كيلومترا مربعا 
تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها 

لبنان عام 2011 إلى األمم المتحدة.
لكن لبنان اعتبر الحقا أن الخريطة استندت لتقديرات 
خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا 
“كاريش”  حقل  من  أجزاء  تشمل  إضافية  مربعة 

وتُعرف بالخط 29.
ومن جهة ثانية، أكد عون أن الجولة التي قام بها وزير 
الطاقة والمياه في حكومة تصريف األعمال وليد فياض 
إلى كل من مصر والعراق، “كانت إيجابية في النقاط 
التي بحثها حول استجرار الغاز والنفط لمد لبنان بمزيد 

من ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية”.
 وأضاف: “كان يجب إنهاء المعامالت التي يجب على 
األطراف القيام بها، وهذا األمر أوجب ذهاب الوزير 
إلى مصر والعراق، والحمد هلل فإن النتائج إيجابية”.

لبنان     أكد مجلس األمن الدولي، الخميس، أن استقرار 
أولوية ألعضاء المجلس.

لبنان  في  اإلصالحات  تنفيذ  أن  إلى  األمن  مجلس  وأشار 
ضرورة الستمرار الدعم الدولي.

والسبت، جدد رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي، 
تأكيده التزام لبنان بتنفيذ كافة قرارات مجلس األمن الدولي 

وقرارات الجامعة العربية.
ووفق ميقاتي، فإن ذلك االلتزام “يرسخ سياسة النأي بالنفس 
تجاه أي خالف عربي وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، 

ومنع اإلساءة إلى الدول العربية أو تهديد أمنها”.
وكان لبنان قد استضاف مطلع األسبوع االجتماع التشاوري 
لوزراء الخارجية العرب بحضور األمين العام لجامعة الدول 

العربية أحمد أبوالغيط.
الوصول  دولة عربية   21 بدأ وصول وفود  بيروت،  وفي 
يترأس  لكونه  لبنان  الذي يستضيفه  للمشاركة في االجتماع 

الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب.

سرائيلي في 

إ

عباس يبحث مع وزير الدفاع ال�
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إ
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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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 القاهرة/ فرج جريس: رأس الدكتور 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 
التحضير  جهود  لمتابعة  اجتماعاً  اليوم 
لمؤتمر  الـ27  للدورة  الستضافة مصر 
الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة 
 ،COP27 المناخ  اإلطارية بشأن تغير 
الُمقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة 
شرم الشيخ، وذلك بحضور وزير الخارجية 
الدكتورة  البيئة  سامح شكري، ووزيرة 
إبراهيم،  أشرف  والسفير  فؤاد،  ياسمين 

مساعد وزير
على  الحرص  الوزراء،  رئيس  وأكد 
المتابعة الدؤوبة لخطوات التجهيز لمؤتمر 
المناخ COP27، وتوفير مختلف أوجه 
الدعم، وذلك لضمان التنسيق الدائم بين 
الالئق  التنظيم  لتحقيق  المعنية،  الجهات 

لهذا الحدث الدولي المهم. 
سة  ئا لر لرسمى  ا لمتحدث  ا وصرح 

استعرض  االجتماع  بأن  نادر سعد  السفير  الوزراء  مجلس 
لمؤتمر  التحضير  إطار  في  تنفيذها  تم  التي  الخطوات  أهم 
المنتظر طرحها  للمبادرات  التنفيذي  والموقف   ،COP27
على جدول أعمال المؤتمر، وأهم أوجه التنسيق التي تتم بين 

الوزارات المعنية في إطار اإلعداد لهذا المؤتمر.
اللوجستي  التنفيذي للشق  الموقف  إلى  كما تطرق االجتماع 
والتنظيمي لمؤتمر COP27، بما في ذلك استعدادات عدد 

من الفنادق الستقبال ضيوف المؤتمر، وضمان إقامة مميزة 
لهم، وكذا تنفيذ برامج سياحية للمشاركين، من أجل الترويج 

المصرية. السياحية  للمقاصد 
وأضاف متحدث مجلس الوزراء أنه جرى - خالل االجتماع - 
استعراض مستجدات التواصل مع الشركات الكبرى الوطنية 
إلى بحث  المؤتمر، باإلضافة  الراغبة في رعاية  واألجنبية 
المحتوى، الذي تم وضعه على الموقع االلكتروني الخاص 

بالمؤتمر حتى اآلن. 

 القاهرة/ فرج جريس: كشف الطيار عمرو أبوالعينين 
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، 
أن الشركة أنهت استعداداتها إلجازة عيد األضحى 
المبارك، تزامناً مع فترة اإلجازات الصيفية، وذلك 
السياحية  المطارات  إلى  تكثيف رحالتها  من خالل 
السفر  تشهدها حركة  التى  الزيادة  لتلبية  الداخلية؛ 

خالل هذه الفترة.
وأوضح أبوالعينين، أن الشركة ستقوم بتسيير 81 رحلة 
إلى شرم الشيخ و73 رحلة إلى الغردقة و48 رحلة 
إلى األقصر، و46 رحلة إلى أسوان و3 رحالت إلى 
مرسى علم ليبلغ إجمالي عدد الرحالت 251 رحلة 

خالل الفترة من 7 يوليو إلى 16 يوليو الجاري.
كان  الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة 
لمصر للطيران، أكد أن الشركة الوطنية بدأت استعداداتها 
المكثفة لمرحلة عودة ضيوف الرحمن، حيث تحرص 
وتيسيير  العقبات  كافة  تذليل  الوطنية على  الشركة 
وتقديم  الحرام،  بيت هللا  لحجاج  اإلجراءات  جميع 
أفضل الخدمات في مرحلتي السفر والعودة للحجاج، 
قطاعات  فرق عمل من مختلف  تشكيل  فضاًل عن 

بمطار  للطيران  مصر 
وإيفاد  الدولي،  القاهرة 
بعثة متكاملة إلى كٍل من 
مطاري جدة والمدينة تضم 
مختلف التخصصات من 
الشركات التابعة لمصر 
للطيران لخدمة الحجاج، 
وتحقيق اإلنسيابية وانتظام 
الرحالت وعدم التكدس.

جاء ذلك ضمن توجيهات 
الطيار محمد منار وزير 
الطيران المدني بتكثيف 
استعدادات كافة الهيئات 
بضة  لقا ا ت  كا لشر ا و
والتابعة لوزارة الطيران 

لعودة حجاج بيت هللا الحرام بعد أداء مناسك الحج، 
تبدأ  العودة  رحالت  لتنظيم  استعدادها  إطار  وفي 
مصر للطيران يوم الثالثاء المقبل الموافق 12 يوليو 
الجاري تشغيل أولى رحالت العودة والتي تصل إلى 

إجمالي 114 رحلة من مطاري جدة، والمدينة المنورة 
بواقع 80 رحلة من جدة، و34 رحلة من المدينة لنقل 
13700 حاج مصري، و2200 من حجاج الترانزيت 
من مختلف دول العالم، باإلضافة إلى 1331 حاجا 

فلسطينيا، و2100 حاج من حجاج دولة مالي.

 القاهرة/ فرج جريس: استمراراً  
لجهود قوات حرس الحدود فى التصدى 
للمهربين والعناصر اإلجرامية وإجهاض 
المخططات والمحاوالت التي تهدف 
إلى تهديد استقرار المجتمع واإلضرار 

باألمن القومى المصري، واستهداف 
الشباب المصرى بضخ كميات كبيرة 
قوات  تمكنت  المخدرة،  المواد  من 
حرس الحدود خالل الشهر الجارى 
من تحقيق العديد من النجاحات على 
كافة االتجاهات االستراتيجية للدولة.

حيث تمكنت قوات حرس الحدود أثناء 
الدورية  والتأمين  التفتيش  عمليات 
للسيارات والمركبات باألنفاق والمعابر 
36 عربة  الحدودية من ضبط عدد 
 92 أنواع، وحفار، ولودر، يستقلها 
بنادق   3 على  بحوزتهم  عثر  فردا، 
مختلفة األعيرة، و1400 طلقة أنواع، 
المخدر،  الحشيش  جوهر  طن  و2 
و305  البانجو،  نبات  من  طن  و2 

كيلوجرامات من نبات الهيدرو، و37 
أجهزة  من  وعدد  أفيون،  كيلوجرام 
االتصال عبر األقمار الصناعية، و3 
أجهزة للكشف والتنقيب عن المعادن، 
و32 مكنة كهرباء، و14 جوال أحجار 

باإلضافة  الذهب،  بخام  مخلوطة 
إلى كميات كبيرة من البضائع غير 

خالصة الرسوم الجمركية.
قوات  تمكنت  متصل،  سياق  وفى 
محاولة  إحباط  من  الحدود  حرس 
مادة سماد  2 طن من  تهريب عدد 
تصنيع  فى  مة  لمستخد ا يا  ر ليو ا

الناسفة. العبوات 
يأتى ذلك استمراراً للجهود المكثفة 
وكافة اإلجراءات التى تنفذها قوات 
حرس الحدود لياًل ونهاراً فى تأمين 
تكثيف  مع  بالتزامن  مصر  حدود 
إجراءات اإلحكام والسيطرة على 
لحدودية  ا بر  لمعا وا فذ  لمنا ا فة  كا

للدولة. 

جريس:  فرج  القاهرة/   
بعد إعالن حكم اإلعدام على 
الشاب المصري محمد عادل، 
نيرة  الطالبة  مقتل  بقضية 
أشرف، أعلن المحام الشهير 
فريد الديب قبوله الدفاع عنه 
مجانا، وفقا لصحيفة “الوطن” 

المحلية.
ووفقا للصحيفة، أعلن الديب، 
قبوله رسميا الدفاع عن محمد 
عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة 
جامعة  حادثة  في  أشرف، 
أن قضت  بعد  المنصورة، 
محكمة الجنايات، األربعاء، بحقه 

حكما باإلعدام شنقا بعد ورود قرار مفتي الجمهورية. 
الحكم:  بعد صدور  لـ”الوطن”  الديب  فريد  وقال 
“بلغني أنه تم الحكم باإلعدام، ولدينا 60 يوما لكتابة 
النقض في الحكم، وسوف أكتب النقض خالل هذه 

الفترة، وربنا يسهل إن شاء هللا”.
وحول أتعابه في القضية، أوضح فريد الديب أنه لن 
يتقاضى أتعابا نظير الترافع عن المتهم، متابعا: “لن 

أتقاضي أي أتعاب قوال واحدا، وال جنيه واحد”.
شمالي مصر  المنصورة  جنايات  محكمة  وقضت 
لمحمد  شنقا  باإلعدام  األربعاء،  المنعقدة،  بجلستها 
عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.
يشار إلى أنه وحسب القوانين المصرية، فإن الحكم 

باإلعدام بحق المتهم الذي صدر األربعاء لم يصبح 
نهائيا بعد.

ويحق للمتهم قانونا التقديم بطعن بالنقض على الحكم 
خالل شهرين من صدور الحكم، عبر محام متخصص 
في القضايا الجنائية، وبعد هذه المهلة تتداول أوراق 
الطعن في محكمة النقض، التي ستتولى الفصل في 
الطعن، ولها أن تقرر إعادة محاكمة المتهم إذا ما 
رأت مبرر قانوني أو أن ترفض الطعن وتؤيد الحكم.
كما أيضا يلزم قانون اإلجراءات الجنائية المصرية 
النيابة العامة، ورغم أنها هي من طالبت المحكمة 
الحكم  على  بالنقض  بطعن  بالتقدم  المتهم،  بإعدام 
باإلعدام، كضمانة أقرها المشرع المصري للمحكوم 

عليه باإلعدام.

بقلم: تيماء الجيوش

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

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

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 

أخبــار

فريد الديب يشعل قضية نيرة أشرف.. 
وهذه حقيقة أتعابه

 Supreme Court العليا  المحكمة األمريكية    يُعدُّ  قرار  
الصادر  و   .of the United States. ROE V. WADE
التي عكست  عماًل  الهامة  القرارات  العام ١٩٧٣ من  في 
المرأة  لحقوق  إنتصاراً  نتيجته  كان من  كامل  قرٍن  لمدة  نسوياً 
، و أكدت تالياً  بالنص على أن الدستور األمريكي قام بحماية 
قرار اإلجهاض.  اتخاذ   الحرية في  الفردية ومنها  الحريات 
وبهذا القرار من أعلى هيئة قضائية أي المحكمة العليا  تغيّرت 
إقتداء   الى  أّدْت  باإلجهاض مما  الخاصة  القوانين  العديد من 
المحاكم األخرى على مستوى الواليات به من حيث احترامه و 
عدم تجاوزه . و منذ صدوره  لم يهدأ النقاش القانوني متناواًل 
قانونًا صحيح؟ هل هو  منها  هل اإلجهاض  محاوراً عدة و 
متوافٌق عليه إجتماعياً، ثقافياً، و أخالقياً؟  من الذي يُقرر أمر 
و  السياسية  المساحة  تبنيه على  أثر  ما هو  قانونيته؟  و  صحته 
التغييرات التي تطرأ عليها ال سيما في النظم الديمقراطية؟ و ما 
هي الطرق الُمعتمدة في القضاء الدستوري  لبلورته كحٍق من 
الحقوق الدستورية؟ و أيضاً ما هو تأثير المعاهدات الدولية و 

الُمصادق عليها ومنها أولها و أهمها CEDAW ؟
المرافق  الجدل  السؤال و  لم تقف عند مرحلة  المسألة  غير أن 
بعد  المسيسيبي و  لبثت والية  ما  إذ   ، المتعددة  أبعاده  و  له  
أمام  ُمجدداً  المرأة في اإلجهاض  أثارت حق  أن  عقوٍد عدة  

العليا.  المحكمة 
كندا  النسوي في  بالشأن  المهتمين  و  النساء  العديد من  تابع   
كما في العالم أجمع مراحل  قرار المحكمة العليا في الواليات 
ألغى و نقض  بموجبه  الذي  للعام ٢٠٢٢و  األمريكية  المتحدة 
 ROE V..) القرار الدستوري السابق أي قرار )رو ضد ويد

 .WADE
من  يُعد  لم  العليا  المحكمة  من  الجديد  القرار  بموجب  و   
أسبوعًا. ومما  تجاوز ١٥  إن  إنهاء حملها  للمرأة  المسموح 
استندت إليه المحكمة في شرحها أن القرار السابق ال يستند الى 
حجٍة قانونية بل هو ركيك بأسبابه مما يّضُر بالسلطة القضائية. 
ثم  ايار /٢٠٢٢ و من  أوائل  شهر  تّسُرب مّسودته في  مع 
صدوره بشكٍل نهائي بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٢ خرجت العديد من 
التظاهرات و االحتجاجات في الواليات كافة و أخذ العديد من 
الحكومات الغربية و غيرها  متابعته عن كثب و بخيبة أمٍل  بل 
لم يتوانى العديد من السياسيين و الدبلوماسيين الغربيين و في 
مناسباٍت متعددة و لقاءات من اإلشارة إلى قلقهم و منها اجتماع 
المباشر على  السلبي  أثره  أكدوا  G7,   حيث  السبع   الدول 
لممارستها هذا  انتهاك  يؤدي من  ما  و  لها  المرأة كحٍق أصيٍل 
Right to privacy  و بجسدها  الُمتعلق بالخصوصية  الحق 
الى  ُيعيد بعضًا من حقوقها  و  بل  لكرامتها   ٍ احترام  و عدم 
مرحلة الصفر، ليُنهي بذلك عماًل لعقود عدة من الجهد الكثيف 
و المرير خاضته النساء دون هوادة و ليعاني منه ماليين النساء 
Justin Tru-  ُمستقباًل. في كندا وصف  رئيس الوزراء ترودو
deau  قرار المحكمة الدستورية األمريكية بأنه قرار مرعب 
horrific نائبته ووزيرة المالية Chrystia Freelandعبّرْت  

عن صدمتها و أكدت احترام حقوق المرأة. 
من قضاة  أن عدداً  قراءته سنجد  القرار و  الى نص  بالعودة 
المحكمة أنفسهم قد عارضوه و هم براير ، ستوماير ، و كاغان، 
 ,.BREYER, SOTOMAYOR, and KAGAN, JJ
 50 يلغي حًقا دستورًيا عمره  القرار  هو حقيقًة  أن  مؤكدين 
قدم  المرأة ومكانتها على  بهدف حماية حرية  قائماً  كان  عاًما 
لسيادة  أساسًيا  مبدأ  ينتهك  بل  ليس هذا و حسب،   المساواة.  
القانون و ما يُعنى وُوِضَع لتعزيز الثبات في القانون.  من خالل 

أعتماد هذا القرار ، فإنه يضع حقوًقا محاًل لالنتهاك . 
 زد على ذلك هو يضع المحكمة   كأعلى هيئة قضائية في مكاٍن 
بها  يدفع  و  قانونية  األنضباط  من وجهة  نظٍر  لعدم  أقرب  هو 
القرار  ألن تبدو هيئًة ُمتشددة و متشبثة و هذا كله و عبر هذا 

سيؤدي ربما الى النيل من سيادة القانون و دوره.  
القضاة  براير، ستوماير و كاغان في معارضتهم  بل و ذهب 

بالقول: 
إن حق المرأة في اإلجهاض  جزء ال يتجزأ و يتمثل في حياة 
النساء - و من صياغة  توقعاتهن ،  و التأثير على خياراتهن  
في الحياة إن كانت على الصعيد الشخصي او العملي ، ودعم 
اإلنجابية( مساواتهن االجتماعية  الحقوق  تفعل جميع  )كما 
واالقتصادية.  منذ االعتراف بالحق )وتأكيده( ، لم يتغير شيء 
الوقائع وال  القانون وال  يقدم  لم  اليوم.   تفعله األغلبية  لدعم ما 
المواقف أي أسباب جديدة للوصول إلى نتيجة مختلفة عما فعل 

رو وكيسي.  كل ما تغير هو هذه المحكمة.
«The abortion right is also embedded in the 
lives of women— shaping their expectations, 
influencing their choices about relationships 
and work, supporting (as all reproductive 
rights do( their social and economic equality. 
Since the right’s recognition )and affirmation(, 
nothing has changed to support what the majo-
rity does today. Neither law nor facts nor atti-
tudes have provided any new reasons to reach a 
different result than Roe and Casey did. All that 
has changed is this Court.»
من كل ما تقدم أستطيع أن أزعم و مع بلوغ التيار الراديكالي 
أفغانستان و  في  أن طالبان  بلداٍن عدة  في  الذروة  الُمتشدد  و 
اليوم  سعيدة و هي  المتشددة   الراديكالية  الجماعات  معها 
هيئة قضائية  أعلى  قامت  قد  ديمقراطية  متقدمة  دولة  أن  ترى 
المساواة من  مبدأ  المرأة و  ينتهك حقوق  قانوٍن  بإعتماد  فيها 
النساء  السيطرة على  تحريمه حق اإلجهاض و فرض  خالل 
تجد طالبان عيباً في  لن   . أجسادهن  السيطرة على  من خالل 
المتشددة على  المواقف  تتشابه  أفال   ، المرأة  لحقوق  انتهاكاتها 
أليس  اإلجتماعية؟  دوائرها  اختالف  اختالف جغرافيتها؟ على 
بخرٍق واضح  أليس هذا  ؟  النسوية  للحركة  بانتكاٍس شديد  هذا 
لحقوق اإلنسان؟  أسبوع سعيد لكن ، لكم جميعاً. لعل و عسى 

القادم أجمل يحمل في طياته مزيداً من حفظ كرامة المرأة.

جهاض و طالبان السعيدة

إ

قرار حظر ال�

»مصر للطيران« تنظم 251 رحلة داخلية إلى المطارات السياحية 
خلال عيد الأضحى

»حرس الحدود« يضبط كمية كبيرة 
من البانجو والحشيش والأفيون

مدبولي يتابع تحضيرات استضافة مصر 
لمؤتمر تغير المناخ

Vendredi 08 juillet 2022
الجمعة 8 يوليو 2022

الفتاح السيسي   القاهرة/ فرج جريس: دعا الرئيس عبد 
الهدف  اليصبح  بحيث  مصر  في  التعليم  ثقافة  تغيير  إلى 
هو حصول الطالب على شهادة جامعية وإنما التوجه نحو 

التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل.
من  لعدد  ألربعاء  افتتاحه  السيسي، خالل  الرئيس  وأشار 
مشروعات “مصر الرقمية” لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات ، إلى أنه تم وسيتم افتتاح عدد كبير من الكليات 
والجامعات التي توفر التخصصات التكنولوجية الجديدة التي 

يحتاجها سوق العمل مثل الذكاء االصطناعي .
أبنائها  اهتمام األسر بحصول  السيسي أن  الرئيس  وأوضح 
على الدروس من أجل النجاح والتفوق يعكس وعي المجتمع 
المصري بأهمية التعليم ولكن يتبقى االهتمام بما هو مستهدف 
من التعليم وعدم االكتفاء بالحصول على الشهادة ولكن االهتمام 

بنوعية الشهادة والتعليم .
ولفت الرئيس إلى أن الكليات الحديثة التي تم انشاؤها توفر 
التعليم والمستقبل الحقيقي “وربما نكون مقصرين في اإلعالن 
عن وتسويق هذه التخصصات الجديدة التي يحتاجها المجتمع” .
ودعا الرئيس السيسي وسائل اإلعالم إلى االهتمام بالبرامج 
في مجاالت  الشابة  المواهب  الضوء على  إلقاء  تتيح  التي 
التكنولوجيا واالتصاالت الحديثة على غرار برامج المسابقات 

في مجاالت أخرى مثل المجاالت الفنية وغيرها.
وشدد الرئيس على أنه “ليس أمامنا سوى العمل بشكل مختلف 
وإيجاد األفكار وتطويرها لتعظيم العائد والدخل والثروات 
سواء للمواطن أو للوطن بعيدا عن األساليب التقليدية التي 
أصبحت غير كافية” ، مشيرا إلى أن بعض الدول الصغيرة 

من حيث تعداد السكان استطاعت أن تحقق ناتج قومي إجمالي 
مرتفع بفضل االبتكار والتطوير

/ اليوم  افتتاحه  السيسي، خالل  الفتاح  عبد  الرئيس  وقال 
لوزارة  الرقمية”  “مصر  مشروعات  من  لعدد  األربعاء/ 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ، إن ثروات مصر محدودة 
باستثناء القليل من الغاز والبترول حتى اليتوهم أحد أن الدولة 
المصرية لديها ثروات كبيرة، مضيفا أنه “التقى أحد شيوخ 
البحث والتنقيب في مصر وسأله عن خريطة مواردنا وثرواتنا 
المعدنية ،فأجاب بأن لدى مصر ثالثة أنواع فقط هى الرمل 
والرخام والحجر الجيري ، موضحا أن الثروة بمعناها الحقيقي 

الهائل ال توجد لدينا باستثناء الغاز والبترول .
العمل  إال  أمامنا في مصر  ليس  أنه  السيسي  الرئيس  وأكد 
نغير  حتى  عليها  والعمل  وتطويرها  األفكار  والبحث عن 
من حياة المواطنين ونعظم دخولهم ، مشيرا إلى أنه إذا كنا 
كافية  النتيجة غير  التقليدية ستصبح  المسارات  في  سنسير 
بتحسين  مطالبات  وهناك  كبير،  سكان  عدد  لدينا  ألن   ،
الدخول ، ولذلك أحلم بتحسين الدخول، مشيرا إلى إمكانية 
تكنولوجيا  مهارات  اكتساب  حال  في  الفرد  دخل  ارتفاع 
االتصاالت  ، حيث أوضح وزير  والمعلومات  االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت عن أصحاب 
هذه التخصصات أنهم يحققون دخال يتراوح ما بين 15 إلى 
20 ألف جنيه شهريا في بداية التخرج وأنه من الممكن أن 

يصل من 5 إلى 10 آالف دوالر شهريا.
فإن   ، في مصر  الدخول  لضعف  نظرا  إنه  الرئيس  وقال 
الناس تشعر بأي ضغط في األسعار وتتأثر به .. وأعلم أن 

الظروف صعبة، لكن اليمكن في الوقت نفسه أن أضيع مستقبل 
الناس،ندعمه  لتغيير حياة  البلد وأي تقدم أو تطوير حقيقي 

قدر اإلمكان.
وتطرق الرئيس السيسي إلى تكلفة سعر رغيف الخبر المعدل 
75 الي  ، مشيرا إلى أن الرغيف الواحد يكلف الدولة من 

80 قرشا ويباع للمواطنين بخمسة قروش.
وتعهد الرئيس السيسي ببذل قصارى جهده لتحقيق مستقبل 
كريم للمواطنين الذين ائتمنوه على أنفسهم ومستقبلهم ،وقال 
” سأبذل قصارى جهدي لتحقيق مستقبل كريم لهم ، أنا وكل 

مصري مخلص في الحكومة وفي أي قطاع بالدولة “.
البسيطة إال  الدخول  أنه اليمكن تعديل  الرئيس على  وشدد 

من خالل العمل المحترف.
وحول ميكنة امتحانات كلية الطب، قال الرئيس عبد الفتاح 
سنوات  خمس  منذ  الموضوع  هذا  في  تحدثنا   ” السيسي 
أو  جامعاتنا  في  المحتملة  والرشوة  المجاملة  على  للقضاء 
في نظامنا التعليمي” ، وتساءل الرئيس : كيف كان يمكن 
القضاء على هذا األمر ؟ هل من خالل سن قوانين؟ أو وضع 

نظم مختلفة في تقييم الطلبة؟
وأضاف الرئيس السيسي” رأينا أن نبدأ بكلية الطب حتى نطمئن 
إلى مستوى تقييم أطباء المستقبل المسؤولين عن حياة الناس “.

وتابع الرئيس : رغم أن التكلفة كانت كبيرة لدرجة أن البعض 
استشعرنا  أننا  إال  عليه،  ما هو  الحال على  إبقاء  إلى  دعا 
المسؤولية أمام هللا باعتبار أن هذا األمر ضروري لبناء إنسان 
أن  الحقيقية”، مؤكدا  قدراته  يدرك حجم  حقيقي في مصر 
تلك الخطوة كانت مهمة لتقييم الطالب بكل شفافية بعيدا عن 
أي تجاوز وقررنا تعميم هذا النظام في كل جامعات مصر .
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد 
الغفار إن الرئيس السيسي صّدق على 11 مليار جنيه وتم 
البدء في المرحلة األولى من ميكنة االمتحانات لكافة كليات 
القطاع الصحي ليس فقط كليات الطب ولكن طب األسنان 
من  انتهينا  كما   ، والتمريض  الطبيعي  والعالج  والصيدلة 
بها  والتي  واالجتماعية  االنسانية  العلوم  كليات  من   40%
أعداد طالب ال تقل عن أعداد الكليات الطبية، وفي خالل 
أقل من سنة سيتم االنتهاء من إعداد البنية التحتية للجامعات، 
وكل زمالئي من رؤساء الجامعات يقومون بتجهيز األماكن 
حتى تستطيع أن تستوعب اآلالف من الطالب، ونحن نتحدث 

عن بنية تحتية معلوماتية من كابالت وألياف ضوئية في كل 
الجامعات”، مشيرا إلى أنه سيتم االنتهاء من 11 جامعة أهلية 

لدخولهم الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد .
وأشار إلى أنه تم االستثمار في ميكنة االمتحانات بالجامعات 
بدرجة عالية من  مميكنة  اختبارات  الحكومية حتى تجرى 
الشفافية، ويتم التعامل والتعاون مع الجهات العالمية في هذه 
االختبارات ويستطيع الطالب المتخرج أن يكون معتمدا من 

كثير من الجهات الدولية.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بناء الدولة هو طريق 
 ، المتسارع  الجاد  والعمل  والتضحيات  الصبر  إلى  يحتاج 
مشيرا إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور 
خالد عبد الغفار يتحدث عن إنشاء أعداد كبيرة من الجامعات 
بين  سنوات  آخر خمس  في  جامعة   40 حاليا  تبلغ  األهلية 

جامعات أهلية وتكنولوجية ودولية.
فقال   ، تطورات جامعة زويل  آخر  الرئيس عن  واستفسر 
الدكتور عبد الغفار إن المشروع كان سيتعثر لوال تخصيص 

الرئيس مبلغ أربعة مليارات جنيه .
مليارات  أربعة  مبلغ  تخصيص  تم  إنه  الرئيس  وأوضح 
وستة  األولى  المرحلة  من  لالنتهاء  جنيه  المليار  ونصف 
إلى  الثانية، مشيرا  للمرحلة  المليار جنيه  مليارات ونصف 
تبرعات  تمكن من جمع  أحمد زويل  الدكتور  المرحوم  أن 
500 مليون جنيه وتعهد بأنه سيقوم بجمع  للمشروع بنحو 
تبرعات أخرى الستكمال هذا المشروع لكن لم يمهله القدر 
وتوفى لذلك قامت الدولة باستكمال المشروع حتى يرى النور.

وأضاف أننا” نعمل على إنشاء الجامعة اليابانية منذ عام 2010 
“، وطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي االنتهاء 
من التصميمات الخاصة بالمشروع حتى يتم االنتهاء منه .

وتابع الرئيس :” نحن نشرح ما يتم حتى يعرف كل مصري ما 
تقوم به الحكومة من جهد في هذا المجال وكيف تُبنى الدولة”.

وتعهد الرئيس السيسي بأن الدولة ماضية في استكمال انشاء 
هذه الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر 
المقبل، مشيرا إلى أن كل جامعة من الجامعات الـ11 كان 
لتوقفت  الدولة  تدخل  ولوال  مليار جنيه   2.5 لها  مخصصا 

هذه اإلنشاءات .
واختم الرئيس السيسي بالقول ” إن مصر يحميها هللا سبحانه 
وتعالى وستكون في مستوى آخر وسيتحقق ذلك بعون هللا”.
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احتفل الدكتور “علي أبو دشيش” خبير اآلثار المصرية، والمستشار 
للدكتور زاهي  لمكتبة اإلسكندرية، والمستشار اإلعالمي  اإلعالمي 
بعقد قرانه وحفل   SEE الثقافة واآلثار بموقع  حواس، ورئيس قسم 
زفافه علي األستاذة “آالء سالم” ، وذلك بمزرعة “الحكم” وبحضور 
المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة وحرمه 
السيدة مني السيسي ، وبحضور كوكبه من الوزراء والسفراء ونجوم 
الفن والمجتمع واإلعالميين ولفيف من قيادات وزارة السياحة واآلثار 
الفقي”  وقيادات مكتبة اإلسكندرية، وعلي رأسهم الدكتور “مصطفي 
والدكتور “زاهي حواس” عالم   ، اإلسكندرية وحرمه  مدير مكتبة 
نقلى”، سفير  “أسامة  والسفير  األسبق،  اآلثار  المصريات ووزير 
خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة 
لدول العربية، وسفير كوريا الجنوبية في مصر، “هونج جين ووك” 
برئاسة  التعليم  العام لضمان جودة  المحمدي االمين  والدكتور أحمد 
مجلس الوزراء، والكاتبة الصحفية الهام أبو الفتح المشرف العام علي 
البلد، والمهندس محسن صالح رئيس شركة  قنوات ومواقع صدي 
المقاولين العرب لالستثمار واألستاذ محمد وديع رئيس تحريرموقع 
SEE، والفنان “كمال أبو ريه”، والفنان “سامح الصريطي”، والفنان 
الفنانة “وفاء  اللطيف”، والفنانة “ندي بسيوني”،  “أحمد شاكر عبد 
سالم”،والمطربه الشعبية هدي، والكاتب الصحفي “أحمد المسلماني” 
،والدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير اآلثار السابق وعميد كلية 
السياحة والفنادق جامعة المنصورة، والدكتور أحمد بدران أستاذ اآلثار 
المصرية بجامعة القاهرة ، والدكتور وليد البطوطي سفير المرشدين 
السياحيين بالعالم،والدكتور محمود الحلوجي مدير المتاحف اإلقليمية 
األسبق ،واللواء هشام وصفي ،واللواء خالد سعيد، واألستاذ محمد عقل، 
الوكيل، والمهندس هشام  والدكتور محمد سليمان، والدكتورة مروة 
مرتضي، والسفير فاطمة الزهراء والدكتورة سارة سرور، والدكتورة 

مروة الوكيل، والمهندس هيثم مهيب، والدكتورة مي مجيب، والخبير 
الدكتور مصطفي لطفي، والخبير السياحي مجدي صادق،  السياحي 
والدكتور صبري فرج مدير عام آثار سقارة، والدكتور عصام شهاب 
مدير حفائر الدكتور زاهي حواس ، واالثري محمد أبو دشيش ، ولفيف 

من الصحفيين واألثريين.  
وتم تصميم الحفل من خالل شركة روزا ايفنت بقيادة المهندسة رباب 

عبد العاطي.
إدارة جريدة الرسالة تتمنى لكم حياة سعيدة وألف مبروك بالرفاهية 

والبنين

  أصيب ركاب كانوا على متن رحلة تابعة لشركة “طيران اإلمارات” بالذهول عندما 
الحظوا وجود ثقب كبير في جانب الطائرة أثناء نزولهم منها.

وكانت رحلة الطائرة من طراز إيرباص A380 استغرقت 14 ساعة تقريبا، حيث انطلقت من 
دبي باإلمارات إلى بريسبان في أستراليا يوم 1 يوليو.

وتكشف صور للطائرة تم تداولها على وسائل التواصل االجتماعي عن الثقب الذي نجم عن 
كسر في اإلطار بسبب “عطل فني” خالل الرحلة، بحسب شركة الطيران.

وكشف أندرو موريس، أحد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة تفاصيل ما وصفه بـ”الحادث 
المرعب الذي وقع أثناء الرحلة”.

وقال موريس، أستاذ اللغة اإلنجليزية في جامعة لوبورو بالمملكة المتحدة، على “تويتر”: “لقد 
كان ذلك مرعبا للغاية في البداية وكان أفراد طاقم الطائرة يعلمون أن شيئا خطيرا ربما حدث، 

وكانوا على اتصال مباشر بقمرة القيادة”.
وأضاف: “بعد فترة وجيزة، استأنفوا العمل كالمعتاد، وكان سلوكهم الهادئ مطمئنا، كانوا 

يعلمون أن األمر لم يكن كارثيا”.
ورغم أنه من غير الواضح بالضبط المدة التي كانت فيها الطائرة في الجو عند حدوث المشكلة، 

تشير بعض التقارير إلى أنه ربما كان قد مضى حوالي 45 دقيقة على انطالق الرحلة.

وذكر موقع الطيران التجاري “أفييشن هيرالد” أن طاقم الطائرة أبلغ 
مراقبي الحركة الجوية في مطار بريسبان بالوضع في وقت مبكر.

وأصدرت شركة “طيران اإلمارات”، في وقت الحق، بيانا، أكدت فيه 
أن الثقب لم يؤثر على “جسم الطائرة أو هيكلها”.

وقالت في البيان: “تعرضت طائرتنا رقم EK430 التي كانت تقلع من 
دبي إلى بريسبان في األول من يوليو لخلل فني”، وأضافت أن “أحد 
إطارات الطائرة البالغ عددها 22، تمزق أثناء الرحلة، مما تسبب في 

تلف جزء صغير من لوحة التغطية االنسيابية”.
وأكدت شركة الطيران أن “الطائرة هبطت بسالم في أستراليا، وأن 
التي لحقت بالجزء  الركاب نزلوا بشكل عادي وتم إصالح األضرار 
الخارجي من الطائرة”، وذكرت: “لطالما كانت سالمة ركابنا وطاقمنا 

على رأس أولوياتنا”.
 A380 العمالقة  الطائرة  إنتاج  تأجيل  فقط من  أيام  بعد  ذلك  وجاء 

الجائحة، عندما أعلنت شركة الطيران األلمانية  التي كانت في حالة تدهور قبل  المحبوبة 
“لوفتهانزا” عن خطط إلعادة استخدام الطائرة اعتباًرا من صيف 2023.

وكانت طائرة إيرباص A380 في طريقها للخروج منذ أن أعلنت شركة إيرباص في عام 
2019 أنها ستتوقف عن إنتاج الطائرة.

يذكر أن شبكة CNN اتصلت بشركة “طيران اإلمارات” للحصول على مزيد من التعليقات.

  أصبح محمد رمضان كالحصان الجامح الذي فقد الفارس 
وشماال  يمينا  اللجام وصار  منه  وفك  سيره  في خط  المتحكم 
لدى  متأصلة  وفنية  ودينية  مجتمعية  وتقاليد  بعادات  يطيح 

الشعب المصري العظيم .   
بدون  َيرُجل  الركب وأصبح  وَشرَد عن  العام  الذوق  أفسد  لقد 
قيود أو حاكم ورابط لماذا.. هنا السؤال لماذا يترك من يسانده 
ويقف في ظهره حتى طغى،، كيف يقيم حفل في مكان مرموق 
وهل  أو مطرب؟؟  أصال  مغني  هو  هل  المنارة،،  قاعة  مثل 
أن  تستحق  يؤديها  أو  يغنيها  التي  والكلمات  مستساغ  صوته 
يلقيها في قاعة المنارة،، هل يجب أن يقيم حفال أو حشدا بجوار 
الذين  واألبطال  األبرار  الشهداء  ومرقد  التذكاري،،  النصب 
الوطن  َيعُزو  الطاهرة حتى  بدمائهم  ارتوت  و  ُسقيت األرض 

ويرفعوا رؤوس ذويهم على مر السنيين.. 
هل فعلها عظماء الفن الذي فنيت أجسادهم منذ عقود ومازال 
يغذي  وكلمات وطرب  ألحان  من  تركوها  التي  والدرر  فنهم 
واالستمتاع  بالراحة  والعربية  المصرية  البشرية  النفس 
موسيقار  او  القلوب  عندليب  حافظ  الحليم  عبد  مثل  والرقي 
األجيال محمد عبدالوهاب أو قيثارة الشرق ام كلثوم هل نفتقر 
والمؤلفين  الشعراء  ونفتقد  الذهبية  والحناجر  األصوات  إلى 
خالد  الحلو،  محمد  الحجار،  على  أين  والموهوبين،  العظام 
الموسيقيين  نقيب  يا  أنت  أين  والكثير  الكثير  وغيرهم  عجاج 
الحب  تغني عن  كم  الذي  شاكر  هاني  أين رومانسية وشجن 

وللحب .. 
بها على  وتلقى  المسئولية  وتتنصل من  هذا  لماذا تصمت عن 

المصنفات الفنية وغيرها. 
الصاعدة  والطفيليات  وشطه  بيكا  رمضان  محمد  يشبه  ألم 
هو،  ويترك  منهم  البعض  يمنع  لماذا  المجتمع  في  والمنتشرة 
ركاب  وبها  للطائرة  قيادته  بعد  محمد رمضان  بماذا عوقب 
وعرض حياتهم للخطر لمجرد انه )بيلعب بيتمنظر( ، ما هذه 
النرجسية واألنا التي طغى وتكبر وتجبر بها، صور فيديو وتم 
الطيار ومعاونيه،  وتم عقاب  المصريين،  اغلب  ليستفز  نشره 
ولم نعرف ما العقاب الذي وقع على محمد رمضان، هل يترك 
بعضهم  يعتبره  األسف  مع  الذي  الشباب  للهو  آلة  أصبح  ألنه 
فجه،  كثيرة  أشياء  في  ويقلدونه  بأفعاله  ويتمثلون  لهم  أيقونه 
أسباب  احد  انه  النفسيين  والعلماء  المفكرين  يفكر  لم  لماذا 
انتحار الشباب حيث يأتي بماليين الجنيهات من الهواء وشراء 
الفلل والعربات الفارهة بدون اي تعب أو مجهود، إن ما يكسبه 
اإلحباط  هذا عامل من عوامل  أليس  المخدرات  تجارة  يفوق 
المهندس  الشاب  مثل  الشباب  بعض  يصيب  الذي  واالكتئاب 
المتفوق الخلوق الذي فضل أن يلقي بنفسه من فوق قمة برج 
تعب وسهر  بعد  بها  يشعر  التي  والدونية  الحياة  القاهرة على 
تخرجه  بعد  أصابه  الذي  اإلحباط  و  وشقى سنين هو وأسرته 
النموذج وأمثاله  من إيجاد عمل مناسب لتخصصه ويرى هذا 
أتعرفون  شرط،  أو  قيد  بدون  المفرطة  الرفاهية  يعيشون 
أجل  من  والكادحين  والمتفوقين  والمخترعين  العلماء  شعور 
فساد  أو  انحراف  بدون  الشريفة  الكريمة  الحياة  على  الحفاظ 
ومعاناتهم اليومية ليحافظوا على سلوكياتهم ويبثوا هذه الروح 
األموال  فتات  على  يعيش  وبعضهم  وأحفادهم  أوالدهم  في 
لبلدهم،  قدم هؤالء  ماذا  بيكا وشطه ورمضان،  بحمو  مقارنه 
هل ساهموا في بناء مدارس وخففوا من التكدس أو مستشفيات 
لعالج السرطان والحروق واألمراض المستوطنة والتي تعيش 
مصنع  أو  مسجد  لبناء  هرعوا  هل  يومياتهم  المصريين  مع 
تكفل  هل  البطالة  من  الحد  في  والمساهمة  نافع  شئ  إلنتاج 
الفارهة  والسيارات  العضالت  استعراض  من  بدال  أيتام  بدار 
سنوات  الزواج  في  متعثرين  وفتيات  شباب  بزواج  تكفل  هل 
وسنوات بسبب ضيق الحال أو فك سجن الغارمين والغارمات 
وَعُفوا  تستر  دون  من  بناتهم  ترك  عن  السجن  فضلوا  الذين 
أبحاث  من  وأمثالهم  هؤالء  قدموا  ماذا  الحرام،،  أبنائهم عن 
المجتمعية  القيم  يهدم  ما  يقدمون  بل  ودراسات،  واختراعات 
ويرسون قواعد البلطجة والتدني في الفن والذوق العام وغرس 
المصري  مجتمعنا  مجتمع غريب عن  تشكل  ومفردات  ألفاظ 
والحديثة،  القديمة  المصريين  وحضارة  وعراقة  األصيل 

فليضع المسئولون حداً لهذه الظاهرة أو المهزلة. 

   العب ال يوصف بالكلمات إنما كتبته 
الزمان …لسه  يكررها  أن  قل  موهبة 
بيجري و يعافر  ….لسه عيونه بتسافر 
األسطورة  عاصر  من  محظوظ   …
شيكاباال.. فقد أستمتع بكرة القدم و سحرها 
.. هي ميزة ستحرم منها أجيال قادمة .. 
من لم يري هذا الالعب فاته فصل ممتع 
من تاريخ الزمالك العظيم… علي مدي 
أنواع  لشتي  الالعب  تعرض  سنوات 
العنصرية البغيضة من جماهير األهلي.. 
شككوا في نسب ابنه ادم …. سبوا والدته 
و زوجته .. نعتوه بأحقر السباب بل لقبوه 
بالمرحوم… لحد ما خلي الجميع يترحم 

عليهم … 
ال  منهم   % ٩٠ أن  األهالوية  مشكلة 
يفهموا كورة حرفياً .. يعني انزل الشارع 
وأسأل الناس بشكل عشوائي أنت بتشجع 
مين ؟؟ حتالقيه يقولك من نفسه أنا مش 
بفهم في الكورة بس اهالوي .. !!!  طيب 
إيه المتعة في انك تكون مش بتفهم كورة 
أنا  يقولك مش عارف  ؟؟.  بتشجع  بس 
بالقيهم بيزيطوا فبزيط معاهم و خالص 
.. تخيلوا الصحافة الحمراء نشرت خبر 
أنا  بيقول  الدوار  يقول عريس من كفر 
أناشد  بس  كورة  بفهم  ومش  اهالوي 
الخطيب يحضر فرحي !!!!.. الـ ١٠ % 
الباقي من الجماهير يرفض تشغيل عقله 
حتي ال يري الفساد فيكتشف أن بطوالته 
مزيفة وتنتهي نشوة االنتصارات الحرام 

داخله …
خرج بيتسو  موسيماني الجنوب أفريقي 
الهارب بتصريح خطير  مدرب األهلي 
.. قال .. كلما أري تاريخ النادي األهلي.. 
أساطير  الفساد  خلق  كيف  تماًما  اعلم 
وهمية و بطوالت حرام…موسيماني كان 
يحترم شيكاباال و يتصور معه فرحاً بفنه 

الراقي …
جماهير األهلي خرجت غاضبة من لقاء 
القمة األخير مع الزمالك .. الذي اهدي فيه 
الجنرال حظ.. نقطة لتعادل غير عادل .. 
غضبوا من العبهم األفريقي المالي اليو 
عند غرفة  شيكاباال  أنتظر  الذي  ديانج 

المالبس وطلب منه تيشرته … 
يقول  السابق  األهلي  نجم  متعب  عماد 

مش مستغرب من مستواه اليوم شيكاباال 
المدرب  أيام  حيفضل شيكاباال.. و تذكر 
بيخصص  كان  انه  البرتغالي جوزيه.. 
محاضرة قبل ماتش الزمالك لشرح كيف 
نوقف الراجل ده ..و تمني وجود شيكاباال 

معاه….
شوبير بتاع هبة.. أيام الكحرته في مودرن 
كورة قال عن شيكاباال من أحسن العبي 
العالم … عنده كل اإلمكانات اللي توصله 

ألقوي أندية العالم …
السابق  الزمالك  نجم  عبدالعال  رضا 
مستغرب  أنا  قال  الرياضي  والمحلل 
علي  بتتريق  اللي  األهلي  جماهير  من 
شيكاباال.. يابني وهللا لو عندك العب عنده 
٣٦ سنة و بيعمل اللي قدامنا ده .. كنت 
حتحطه مكان النسر في شعار األهلي … 
ببالغ  تقدم   .. اليوم  لشيكاباال…  نرجع 
من  معينة  أسماء  .. ضد  العام  للنائب 
العنصرية  الحملة  تقود  األهلي  جماهير 
المستشار  سيادة  وصرح   … ضده 
الزمالك  نادي  مرتضي منصور رئيس 
ئج  نتا يرسل  و  نبه  بجا سيقف  نه  بأ
الدولي و محكمة  الي االتحاد  التحقيقات 

الكأس في زيورخ..
نختم .. بما طل به علينا المحلل الرياضي 
ما  افهم  ال  العوضي..  خالد  اإلماراتي 
لنادي الزمالك.. الجميع من  الذي يحدث 
المسئولين عن الكرة المصرية ال يريدون 
وال  إطالقا  ناجحًا  النادي  هذا  وجود 
يريدونه علي خريطة كرة القدم نهائياً… 
حلوا مجلس الزمالك وهو في عز النجاح 
و  بالبطوالت  التتويج  و  واالستقرار 
المنافس  عودة  لسبب  هذا  كل  عرقلوا 
يتوج  يعلم أن األهلي  الكل   .. األهالوي 
بالبطوالت غير الشرعية والغير مستحقة 
الكرة في مصر ال تلعب  …بسبب ذلك 
ألجل األندية وال ألجل المنتخب .. لكنها 

تلعب من اجل فريق األهلي فقط …
 .. القومي  الفريق  انكسار  نري  لذلك 
وفضيحة هزيمته من إثيوبيا و كوريا …
الجهات إلنهاء  اعلي  التدخل من  يجب 
هيمنة هذه المنظومة األهالوية التي تتحكم 
في الرياضة المصرية و تنحدر بها منذ 

سنوات إلي األسفل …

       تعتبر االكتشافات األثرية األخيرة بمصر دليال هاما علي عبقرية األثريين 
والمرممين المصريين، فكل كشف يظهر كيف عاش المصري القديم وأبدع في 
كل علوم الحياة مثل الطب والهندسة والفلك والحساب والصيدلة والتحنيط الذي 
حتي اآلن سر يحير العالم أجمع، ولعل التوابيت المكتشفة األخيرة بسقارة دليل 
علي العلم الهائل الذي وصل اليه المصري القديم، فكان تحنيط الجسد دليال قاطعا 
علي ان الروح سوف تعود مره أخري للجسد، فالمصري القديم كان يؤمن بالبعث 
الي ما ال نهاية، فأخذ معه كل شيء  ليعود حياة أخري  الموت  مره أخري بعد 

في القبر، وكان يقول دائما القبر قبل القصر، وبدأت الحفائر المصرية 
الفراعنة  بعيد بل منذ عصر  المصرية منذ زمن  اآلثار  والتنقيب عن 
بناء  العمال من  ينتهي  للمقابر وعندما  هناك لصوص  فكان  أنفسهم، 
المقبرة والدفن، كان نهب القبور عنيفا ، فكان الفراعنة دائما يبحثون 
عن مكان آمن لدفن موتاهم ولذلك كانت سقارة من ضمن أحدي األماكن 
الذي كان يدفن فيها الملوك والملكات منذ عصور ما قبل التاريخ وحتي 

العصر اإلسالمي.
الشاغل  الدكتور “زاهي حواس” كان همه  المصرية  وعندما تولي عالم اآلثار 
أن يتعلم األثريين المصريين فنون الحفائر والترميم فقام بعمل مدارس للحفائر 
البحث والتنقيب  500 أثري مصري علي فنون  بتعليم أكثر من  المصرية وقام 
حتي أصبح األثريين المصريين ينافسون األجانب بل وتفوقوا عليهم والدليل علي 
بأيد مصرية خالصة،  العالم أجمع وكانت  التي أبهرت  ذلك االكتشافات األثرية 
مثل اكتشافات زاهي حواس لمقابر العمال بناة األهرام والمدينة الذهبية المفقودة 
باألقصر ويعود تاريخ المدينة المفقودة إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر 
3000 عام وتعد هذه  الملك توت عنخ آمون، أي منذ  قبل  المدينة من  استخدام 
المدينة أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر اإلمبراطورية المصرية على 
ارتفاع بعض  منازل يصل  بالمدينة على  لألقصر، حيث عثر  الغربية  الضفة 
جدرانها إلى نحو 3 أمتار، وهي مقسمة إلى شوارع باإلضافة الي هرم الملكة 
تولي  ، ومؤخرا  البحرية  بالواحات  الذهبية  المومياوات  ووادي  بسقارة  نيت 
الدكتور مصطفي وزيري رئاسة المجلس األعلى لآلثار وعلي الفور قام بعمل 
البعثات للتنقيب عن اآلثار المصرية في ربوع مصر وبدأ العمل بسقارة الجبانة 
التي دفن العديد من ملوك وملكات مصر وكبار رجال الدولة والكهنة، وفي عام 
للمجلس األعلى لآلثار  العام  الدكتور “مصطفي وزيري” األمين  أعلن   2018
نجاح البعثة األثرية المصرية فى اكتشاف مقبرة “واح تى” أحد كبار الموظفين 
بسقارة من عهد الملك نفر اير كا رع من أواخر األسرة الخامسة، ويعود عمرها 
إلى أكثر من 4400 عام، ولم تمس من قبل وتتميز باأللوان الرائعة. وكان يشغل 

منصب الـ مشرف قصر اإلله ومشرف المركب المقدس.
األثاث،  تمثل  لنقوش  باإلضافة  واألسماك،  الطيور  مناظر صيد   فضال عن 
والزراعة، وصناعة الفخار، باإلضافة لحب العائلة وحضن الشقيق لشقيقه، وهذه 

النقوش تعتبر من أروع النقوش ألنها تمثل الحياة اليومية.
بسقارة عن  الملك »مرنرع«  الواقعة شمال غربي هرم  بالمنطقة  الكشف  وتم 
العديد من المقابر المكتشفة لشخص يدعى »إيري« من أحد كبار رجال الدولة، 
وبها مناظر الجنائزية وموائد القرابين، وواجهة القصر، وأواني الزيوت السبعة، 

كما يوجد بها تابوت ضخم.

يدعى »يارت«، وذلك بسبب قربها من  الثانية تخص زوجة شخص  والمقبرة 
بئر مستطيل  تتكون من  مقبرته وهي 
الثالثة هي  المقبرة  أن  الشكل، مضيفاً 
نفرحفايي«،  »ببى  يدعى  لشخص 
منها  مناصب  يشغل عدة  كان  والذي 
على  والُمشرف  األوحد«،  »السمير 

البيت العظيم.

تدعى  لسيدة  عبارة  الرابعة  والمقبرة 
مزينة  ألقاب  حملت  والتي  »بيتي«، 
الملك الوحيدة وكاهنة المعبودة حتحور.

الملكي  القصر  المشرف على  الخامسة فهي لشخص يدعى »حنو«  المقبرة  أما 
واألمير الوراثي والعمدة.

 10 أهم  اآلثار األمريكية تختار “توابيت سقارة” كأحد  2020 مجلة  وفي عام 
اكتشافات أثرية في العالم.

تم  فقد  الدكتور “مصطفي وزيري”  برئاسة  األثرية  وأما عن أخر االكتشافات 
الجيزة، وتضم  التنقيب بسقارة، جنوبي  بمنطقة  أول وأكبر خبيئة  اإلعالن عن 

150 تمثاال برونزيا و250 تابوتا خشبيا، تعود للعصر المتأخر.
أنوبيس وآمون مين وأوزير  القديمة منها  المصرية  المعبودات  لعدد من  وتعود 

وإيزيس ونفرتوم وباستت وحتحور.
باإلضافة الي مجموعة من األواني البرونزية الخاصة بطقوس المعبودة إيزيس 
مثل الصالصل، وتمثال برونزي للمهندس ايمحتب بدون رأس وتعود التوابيت 
الخشبية الملونة لحوالي 500 ق.م، وعثر عليها مغلقة وبداخلها مومياوات بحالة 

جيدة من الحفظ. 
ولعل أعظم ما عثر عليه هو العثور علي بردية مختومة ولم يمسها أحد، وتم نقلها 
للمتحف المصري، وسط القاهرة، من أجل دراستها وإعادتها لحالتها األصلية. 
تحتوي على فصول  أمتار  بتسعة  ،ويقدر طولها  أسم “وزيري”  وأطلق عليه 
من كتاب الموتى، وهي مجموعات من النصوص الجنائزية المكونة من تعاويذ 

استخدمها المصريون إلرشاد الموتى عبر العالم السفلي.
القديمة  المصرية  الحضارة  تبرز عظمه وجمال  العظيمة  االكتشافات  كل هذه 
المتفردة ولعل األحدث األكبر هو بناء األجداد للمتحف المصري الكبير والذي 
يضم آثار الملك توت عنخ آمون الفرعون الذهبي، والذي سوف يحتفل العالم في4 
نوفمبر القادم الذكرى المئوية الكتشاف مقبرته علي يد عالم اآلثار هاورد كارتر 
في األقصر وفي كل مدن العالم، قام الدكتور زاهي حواس بتجهيز أوبرا باسم 
“أوبرا توت عنخ آمون” يجسد فيها قصة حياة الملك المليئة بالغموض والسحر 

فنحن علي موعد مع األحفاد في حضرة األجداد.

بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

الكلب..  صندوق 

طائرة ركاب تحلق لمدة 14 ساعة مع وجود ثقب يف جانبها

شعر: نسرين حبيب

     Vendredi 08 juillet 2022
الجمعة 8 يوليو 2022

     ال يوجد حيوان في العالم، أكثر ثراءاً، 
من الكلب “جونتر الرابع”!

   هو واحد من فصيلة “الراعي األلماني”، 
في  أغنى ساللة كالب  في سلسلة  وعضو 

العالم!
بدأت قصته في العام 1991، عندما توفيت 

الكونتيسة األلمانية “كارلوتا ليبنشتاين”!
األليف،  حيوانها  لديها سوى  يكن  لم      

األقرب إلى قلبها،وثروتها الطائلة!
   أوصت لكلبها “جونتر الثالث”، بثروتها 

الكاملة، ولنسله من بعده!
ُتقدر  الوقت،  ذلك  في   ، الثروة  كانت 
األشخاص  لكن  مليون دوالر،   100 بنحو 
المكلفين بإدارة الثروة، ضاعفوها أكثر من 

ثالث مرات!
ابنه “جونتر  إلى  كلها،  آلت،  وفاته،  وبعد 

الرابع”!
للحيوانات  يمكن  ال  انه  عليه،  المتعارف 
امتالك األصول المالية بشكل مباشر، ولكن 
الصناديق  الثروة من خالل  وراثة  يمكنها 
أنشأها  التي  األليفة،  للحيوانات  االستئمانية 
فقط  لتستخدم  أصحابها، ويديرها أوصياء؛ 

لمصلحة المستفيد الوحيد، وهو الحيوان!
وأجدني أنظر إلى صناديق أموال التأمينات 
والمعاشات، في مصرنا الحبيبة، التي تارة 
تختفي في مضاربات وهمية، وتارة أخرى 

ال تنمو أبداً، ألنها ال تدار بذكاء، وأمانة!
ويظل كل من بلغ سن التقاعد، يتحّسر على 
بعد عمر طويل  والمذري،  الوضيع،  حاله 
يقرأ عن ذلك  الدولة، وهو  قضاه في بالط 
الحيوانات  من  وأمثاله،  المليونير،  الكلب 

الُمّرفهة!...

فيليا  نيكتو
شفاِئك؟ عن  ِبَعقاقريِِه  الّطبَّ  َسُتعِجُز  متى  إىل 

ِبابِتالِئك؟ َلُه  أَُممَتٌّ  ِبكآَبِته،  اللَّيِل  عاشَق  يا 

وحَدك لَك  َينَبِلُج  كأنَُّه  ِبِه  َوَتتفّرُد 

ِباسِمك.. ُخِلَق  َكأنَُّه 

للعشِق َمطروحًة  حالًة  َعَرْفُتَك 

إبداعاِتها ِبأحَلِك  ُتدَرُس  حالًة 

الَعتَمُة.. إّل  عيناُه  ُتيضُء  ل  َكخّفاٍش 

واِد  السَّ ُمؤاَنَسَة  أَِلْفَت 

َكوابيِسه َنْبَش  اسَتَثْغَت 

ِبَخاِلِبه العزَلِة  قبوَر  َحَفْرَت  حّتى 

النَِّض الفضوَل  ِفَّ  أثاَرْت  ناِدَرٍة  ِبَُتالِزَمٍة  ُمصاًبا  يا 

ر وَتَصوُّ َقناعٍة  سابِق  عن  ديًنا  اعَتَنقُتَك 

أرساري  َدماِس  ف  للَغوِص  هواِجَسَك  َفَكرَّْسَت 

بالِعْشِق بامُلتاَجَرِة  َليَلَك  أَحَلْكَت 

َينَبِثق؟ أن  ِلَفجرَِك  آَن  أَما 

للعشق، َمطروحًة  حاَلًة  باألمِس  َعَرفُتَك 

املَعِرفة.. َيقنِي  َبعَد  اليوَم  َك  َمقتُّ

ُمجرَّدة َحقيقًة  الَعنُي  َتراُه  ما  كلُّ  ما 

بالَيقني!! كَّ  الشَّ َيقطُع  العقُل  ُه  يبِصْ ما  كلُّ  وما 

أكرَث من وقِته أمًرا  ُتعِط  الحياِة ل  ف 

َيسَتِحّق! ِمّم  أفضل  َشخًصا  ول 

أخبار ومقاالت

بقلم: عبدهللا الديك

االسطورة … شيكاباال 

عادل عطية

وزراء وسفراء ونجوم الفن والمجتمع يف حفل زفاف اإلعالمي وخبير اآلثار 

عـيل أبـو دشيش 

االكتشافات والحفائر األثرية بمصر 
بين عظمة األجداد وعبقرية األحفاد 

رسالة إىل النقيب.. 
هل أصبح محمد رمضان 

ظاهرة ؟؟؟ 

بقلم : 
سناء سراج

عيد أضحى مبارك



 

“الحول  األطفال:  في  الحول  ما هو    
الحقيقي؟”

الحول الحقيقي، وهو مشكلة يعاني منها حوالي 
خمسة في المئة من األطفال، وهو ينتج من 
مزج صورتي الشئ المرئي بواسطة العينين 
في صورة واحدة وهذه القدرة تكتسب “وال 
تورث” خالل السنوات األولى من العمر.. 
القدرة،  بهذه  اإلنسان  تمتع   .. وهذه ميزة 
والحول يعني ببساطة أن العين اليمنى السليمة 
تنظر إلى شئ والعين اليسرى مثاًل “الحوال” 

تنظر إلى شئ آخر.
كيف يظهر هذا النوع؟

إلى شئ بعيد، فإن إحدى  الطفل  إذا نظر 
الحدقتين تنظر في اتجاه مستقيم في حين 
تنحرف األخرى، إما إلى الداخل وإما إلى 
الخارج، وإما إلى األعلى أو األسفل.. وعندما 
تنحرف إحدى العينين يتم إرسال صورتين 
مختلفتين إلى المخ، وفي هذه الحالة يتجاهل 
المخ الصورة الصادرة عن العين المصابة 
ويهتم فقط بتلك اآلتية من العين السليمة.. 
ويجب اكتشاف الحول الحقيقي مبكراً لعالجه، 
ألن إهماله يمكن أن يسبب فقدان البصر في 

العين المصابة.
ما هي نسبة حدوث الحول في الجنسين؟

يظهر الحول بالنسبة ذاتها عند الذكور واإلناث.
هل هناك دور للوراثة في هذا المرض؟

يمكن أن ينتقل وراثياً من اآلباء إلى األبناء 
.. ومن الضروري عالج الحول الحقيقي، 
ألنه يهدف إلى تصحيح استقامة العينين .. 

واستعادة الرؤية السليمة أو الحفاظ عليها.
ما هو سبب الحول؟ 

النظر  ينتج الحول عموماً من عدم توافر 
الموحد بالعينين، وأعنى فقد الشخص القدرة 
على النظر الموحد للعينين وقد ينتج ذلك من 

أحد األسباب اآلتية:
بدرجة  العينين  إحدى  إبصار  يقل  أن   1-

ملحوظة بسبب:
- مرض عضوي في القرنية “عتامة”.

- أو في العدسة كتاركتا.
- أو في الشبكية خاصة في منطقة الماقولة 

“مثل التهابها”.
- أو ورم وراثي بهما.

-2 أن تكون هناك صعوبة أو ضعف إدماج 
الصورتين الواقعتين على العينين مثل:

- ضعف اإلبصار الشديد في إحدى العينين.
- أو أن االختالف الكبير بين حجمي الصورتين 

الواقعتين على الشبكية بالعينين.
العدسات  قوة  بين  الكبير  االختالف  أو   -

الالزمة لكل من العينين.

- كما يعقب الحول بعض األمراض الباطنية 
الشديدة كالحميات أو بعض االضطرابات 
النفسية.. كما قد تزيد هذه الصعوبة العالج 

بحدوث الحول.
-3 أن تفقد العينان قدرتهما على المحافظة 
اثناء  العالقة الطبيعية بين وضعهما  على 

حركتهما أو سكونهما، مثل:
- تشوه في شكل محجر العين.

- أو شلل أحد األعصاب المحركة لعضالت 
العين “الحول الشللي”.

- أو بعض أمراض عضالت العين الخارجية 
والمحركة للمقلة كما في حالة الحول منذ 

الوالدة.
- الحول الذي يحدث في تسمم الغدة الدرقية.

- الحول التكيفي ففي حاالت طول النظر قد 
يحدث الحول األنسى “أي تتجه العين ناحية 
الموق” أي إلى الداخل، حاالت قصر النظر 
فقد يحدث الحول الوحشي “أي تتجه العين 

ناحية اللحاظ” أي إلى الخارج.
ما عالقة عمر الطفل بكل ذلك؟

من الواجب التأكيد على أن تأثير العوامل 
الحول” يختلف  إلى  السابقة “التي تؤدي 

حسب سن الطفل:
-1 فإذا حدث الحول في سن مبكرة من العمر 
قبل أن يكتسب الطفل ما يكفي من القدرة 
على النظر الموحد بالعينين كان العالج أكثر 
صعوبة .. وعلى النقيض من ذلك إذا حدث.

-2 الحول في سن متأخرة بعد اكتساب الطفل 
 .. القدرة زادت فرص نجاح العالج  لهذه 
وكذلك تزيد فرص نجاح العالج كلما سارع 
األبوان باستشارة الطبيب.. وتنفيذ العالج بعد 
حدوث الحول مباشرة، وقلت هذه الفرص 

كلما تأخرا في ذلك.
ومما سبق يتضح االهتمام بمالحظة حدوث 

الحول:
يقل  الحوالء  العين  بأن  التنبيه  -1 ويجب 
إبصارها تدريجياً وتصبح كسولة ال تقوم 
بوظيفتها وكأنما الطفل يملك عينا واحدة فقط.

-2 واإلسراع في عالجه واجب على األبوين 
وعلى أطباء وممرضات الصحة المدرسية.
-3 هذا باإلضافة إلى التشويه الذي يسببه 

الحول لشكل الطفل.
-4 وما قد ينتج عن ذلك من اضطرابات نفسية.

ما هو عالج الحول؟
إن هدف الطبيب من عالج الحول ذو شقين:
الحوالء  العين  في  النظر  تحسين  األول: 

واستعادة النظر الموحد بالعينين.
الثاني: هو تجميل الوجه بالتخلص من التشويه 

الذي يسببه الحول.
الهدف الثاني من العالج:

أي التجميل يمكن تحقيقه غالباً بغض النظر 
عن سن الطفل.

أو طول مدة الحول، أو سببه.
ولكن الهدف األول وهو األهم أي استعادة 
وظيفة العين وبصرها أيضاً يلزم لتحقيقه:

-1 التشخيص والعالج المبكر للحول.
-2 وقد ينصح الطبيب بعد الفحص الشامل 
باستعمال  العينين  قاع  ذلك  في  بما  للعين 

نظارة طبية.
الحول  في  كما  األحوال  بعض  وفي   3-
التكيفي قد يزول أو يشفى الحول بمجرد 

استعمال النظارة.
يقدرها  للنظارة  الطفل  -4 ومدة استعمال 
الطبيب حسب التغييرات التي قد تحدث في 

انكسار العين مع نمو الطفل.
العين  بتغطية  الطبيب  ينصح  قد  كما   5-
السليمة.. طول الوقت أو بعضه .. تغطية 
ذلك  من  والغرض  كاملة  غير  أو  كاملة 
العين الحوالء .. حتى يتحسن  هو تنشيط 

إبصارها تدريجياً.
الحوالء  العين  -6 وتقريب درجة إبصار 
وحينئذ  السليمة  العين  إبصار  درجة  من 
يقوم الطبيب بإجراء تدريبات لتقويم الحول.

ما هي تدريبات تقويم الحول؟
-1 تعمل هذه التدريبات على أجهزة خاصة.
العضالت  تقوية  منها  الغرض  -2 وليس 

المحركة للعين كما قد يظن البعض.
-3 الغرض منها هو تدريب الشخص على 
الرؤية الموحدة للعينين. وفي الخارج يقوم 
بإجراء هذه التدريبات ممرضات مدربات، 
ومازلنا نحتاج لمثل هؤالء هنا في الوطن 

العربي.
ويقوم األطباء بإجراء هذه التدريبات لحين 

تدريب بعض الممرضات لهذا العمل:
-1 وهذه التدريبات تستغرق وقتاً طوياًل.

-2 ويلزم أجراؤها مرتين أو أكثر كل أسبوع.
-3 ويتدرب الطفل على الجهاز لمدة نصف 

ساعة في كل مرة.
-4 قد يستغرق األمر شهوراً.

كانت  كلما  النتيجة  وتقل  المدة  -5 وتزيد 
درجة الحول كبيرة.

-6 وتقل المدة وتتحسن النتيجة كلما كانت 
درجة الحول صغيرة.

-7 ولذلك ففي درجات الحول الكبيرة ينصح 
بإجراء عملية جراحية لتقويم الحول يتبعها 

تدريبات للحول.
ولنا تكملة في العدد القادم

    تحل على األمة اإلسالمية  و العربية 
فرحة عيد األضحي المبارك التي تقترن 
الشعبي  التراث  ويزخر  الحج   بفريضة 
المصري بصور بديعة تحكي كيف يستقبل 
األهل بمصر العيد بالفرحة واالبتهاج  ، و 
بالطبع أهم مظاهر عيد األضحى هو ذبح 
األضحية ، لكن فى حقيقة األمر بدأ أمر ذبح 
األضحية فى العصر الفرعونى و أستمر 
مع ظهور األديان اإلبراهيمية الثالثة ولكن 
هل يحتفل أصحاب الديانات اإلبراهيمة 
بذكرى  المسيحية-  األخرى –اليهودية، 
“الذبيح”، وهل يقومون بذبح األضاحى 
فى مثل تلك المناسبة ، و هل يتعبر مدلول 
هذه المناسبة الروحى واحد عند الجميع ، 
وهل مظاهر االحتفال بالعيد اختلف من 

عصر الفراعنة حتى األن  ؟!! 
فى مصر  األضحى ظهر  عيد  أن  نجد 
القديمة بوضوح من خالل رسومات على 

جدران المعابد :
كان االحتفال بالعيد يتخذ مظاهر تبدأ بذبح 
الذبائح وتقديمها قرابين لإلله وتوزيعها 
إلى  يقدم  منها  والبعض  الفقراء،  على 
الكهنة  لتوزيعها أيضا، وكانوا يذهبون إلى 
الحدائق والمتنزهات والحقول ويستمتعون 

بجمال الطبيعة.
القدماء  لدى  معروًفا  أيًضا  الحج  كان 
المناسك  بعض  لهم  فكانت  المصريين، 
المشابهة لما يقوم به الحجاج المسلمون 
حاليًا، كانت طقوسه تتم في منطقة “العرابة” 
في محافظة سوهاج، نظًرا لوجود معبد 
“خنتى أمنيتى”، ومدون الكثير من هذه 
سواء  المقابر  جدران  على  المظاهر 

األفراد أو النبالء، حيث اعتبرت مراسم 
رحلة الحج شيًئا روحًيا حرص المصري 
القديم على تسجيله على جدران مقبرته.

أما بعد ظهور الديانات اإلبراهيمية الثالث 
كان لكل منها طقوس و معتقدات مختلفة 
و منهم من لم يعد يؤمن بفكرة التضحية 
بذبح الخراف لكن اصبحت التضحية متمثلة 

بمبدأ العطاء كما حدث فى المسيحية . 
بحسب الطقوس فى اليهودية: 

وبحسب االعتقاد بالنص التوراتى – العهد 
القديم- يحل عيد رأس السنة العبرية “روش 
هشانا”- كما يطلقون عليه - بعد انتهاء 
شهر أيلول العبرى وهو ذكرى ما يعتقدونه 
بأضحية إسحاق فى رأس السنة العبرية 
كما أنه يمثل اليوم الذى بشرالمالئكة فيه 
فى  له  قال  عندما  إسحاق  بوالدة  سارة 

سفر التكوين
إِْسَحاَق،  تُِحبُُّه،  الَِّذى  َوِحيَدَك،  اْبَنَك  ُخِذ 
َواْذَهْب إِلَى أَْرِض اْلُمِريَّا، َوأَْصِعْدُه ُهَناَك 

ُمْحَرَقًة َعلَى أََحِد اْلِجَباِل “
القرابين  تقديم  فى  اليهود  شعائر  ومن 
“األضاحى”  عند هيكل سليمان- يزعم 
اليهود أنه تحت المسجد األقصى -، كما 
في “التلمود” -كتاب تعاليم الدين اليهودى- 

والذى قدم وصف دقيق للهيكل. 
تناول  هشانا”  عيد “روش  تقاليد  ومن 
بالعسل، رمزا  المغموس  التفاح  شرائح 
ألمل أن تكون السنة الجديدة سعيدة، أما 
التقليد الثانى فهو التوجه إلى مصدر مياه 
مثل البحر أو أحد األنهار أو الينابيع، حيث 
تتم تالوة بعض اآليات وإلقاء قطع من 
لـ”إلقاء” جميع  الماء، رمزا  فى  الخبز 

ما ارتكبه اإلنسان من خطايا خالل العام 
المنصرم . 

فى العقيدة المسيحية : 
  فطبقاً للكتاب المقدس، الذي هو كلمة هللا 
، وعد هللا إبراهيم بابن يكون مميزاً جداً، 
فاهلل سيبارك كل شعوب العالم من خالل 
ابن إبراهيم. وأعطاه هللا ابناً ومن ثم أمره 
أن يذبحه لكن تم إنقاذ ابن سيدنا إبراهيم 
ألن هللا وفر حماًل ليكون مكان الصبى ؛ 
ونعرف جميعاً أن دم حياة الحيوان أقل 
من دم حياة إنسان، إذاً، كيف يمكن لمجرد 
حيوان أن يحل مكان إنسان؟ يعلم الكتاب 
المقدس “َفِمَن الُْمْستَِحيِل أَْن يُِزيَل َدُم الثِّيَراِن 
َوالتُّيُوِس َخطاَيا النَّاِس” )عبرانيين 10: 
4(.لكن يسوع المسيح وضع نفسه وضحى 
بحياته ليكون الذبيحة الُعظمى، في مرة 
واحدة، البريء بدال المذنب. سفك المسيح 
دمه،يعلم الكتاب المقدس “إِْذ إِنَُّه، ِبَتْقِدَمٍة 
)ذبيحة( َوِحيَدٍة َجَعَل )المسيح( أُولَئَِك الَِّذيَن 
َسُهْم َكاِملِيَن إِلَى اأَلَبِد.” )عبرانيين 10:  َقدَّ
14(فنحن نستحق العقاب بسبب خطايانا 
لكن المسيح أخذ مكاننا وأخذ عقابنا لكي 
نتمتع بعالقة مصالحة مع هللا. مرة أخرى.

لذلك نجد أن المسيحى ال يؤمن باألضحية 
يمثل  ما  “النذور” وهو  فى حاالت  إال 
خالص من ضيقة أو من عدو أو من أزمة 
مالية، أو صحية، وذلك كون “المسيح” 

افتدى خطايا جميع البشر. “ 
فى  انتشاره  و  اإلسالم  بعد ظهور  أما 

بقاع األرض :
تبدو عقيدة المسلمون مختلفة كليا أو إلى 
حد كبير مع المسيحية فيما تختلف شكليا 

مع نظيرتها اليهودية ؛ فالمسلمين، يحتفلون 
بعيد األضحى وهو أحد أهم العيدين )واآلخر 
لعيد الفطر(، ويوافق يوم 10 ذو الحجة 
بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذى 
أهم  لتأدية  المسلمين  الحجاج  فيه  يقف 
مناسك الركن األعظم فى اإلسالم وهو 
الحج ، ويعتبر هذا العيد بحسب المعتقد 
عليه  إبراهيم  واقعة  ذكرى  اإلسالمى 
السالم عندما أراد التضحية بابنه إسماعيل 
تلبية ألمر هللا، ويأتى ذلك استناًدا للنص 
القرأنى ، قوله تعالى:)َوَفَدْينَاُه بِِذْبٍح َعِظيٍم( 

)الصافات: ١٠٧(.
ومن مظاهر احتفاالت المسلمين فى هذا 
األنعام )خروف،  بأحد  التضحية  اليوم، 
أو بقرة، أو إبل( وتوزيع لحم األضحية 
على األقارب والفقراء ،-وهو ما يتشابه 
مع الطقس اليهودى- وذلك بعد االنتهاء 
فجر  بعد  تكون  والتى  العيد  من صالة 
اليوم األول 10- ذو الحجة- تطبيقا لآلية 
القرآنية)َفَصِلّ لَِرِبَّك َواْنَحْر( )الكوثر:٢(. 
لعل ما أجده مشترًكا بين جميع األديان أن 
من عظمة و محبة هللا لإلنسان أن يضع 
لنا ميثاق لإلنسانية يتجلى فيها فعل العطاء 
و البذل و التضحية؛ فالعطاء بسخاءيثمنه 
هللا وهو يتمم فكره ومشيئته فى البشرية .
دعونا نتذكر االعمال الذهبية  التى ترفع 
أجر المؤمن عند هللا في هذه األيام المباركة 
من األعمال الصالحة مثل الصيام، لما له 
من فضل عظيم وثواب كبير.و يستحب 
اإلكثار من الصالة لننول العفو والغفران ، و 
عمل المزيد من األعمال الطيبة والصالحة، 

وإخراج الصدقات تقرًبا إلي هللا.

شعر: صباح غريب
شعر : 
عباس شعبان

الصداع وعيون األطفالالمدلول الروحى لعيد األضحى 

حملت األرض ولحن القلب 
يشدو في هواها 

وعطر  الورد حلوا 
ينمو في رباها 
وتغريدة طير حر
يحلٌق في سماها 

وهللا بلطفه الحاني 
رعاها 

حملت األرض لم أشكو
ولم أحني الجباها 

أنا األم وحزني يمأل الروح 
لوجد عايش القلب 
من فرقى ضناها 
وذاك اإلبن  يلهث 

في الفيافي 
ليحظى بغفوة 
في ظل شذاها
وحضن أم 

طالما عن بعد رآها
كملجأ دافي 

يحمي من لظاها
فما كل  من جهد

ينتهي فيه شقاها 
يعيد للحال
منتهاها

سأنظر لأليام تمر ثقلى 
ولكن كالثواني 
ذلك البطل يراها 

وهذا الشعب المؤمن 
الصامد 

حباٌ قد رواها 

سأبقى أحمل األرض 

ولحن القلب يشدو في هواها

بقلم :  چاكلين جرجس 
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أنا إثمك
وأشيل اسمك

وأنا ذنبك
وأنا عارك

مادام سايبك
وال صاينك

وأهل الّظلم تتعّدى علي ترابك
وتتكّرش على بابك
وتتحّول إلى ُتخمة

بال أسباب
وأنا عاجز على بابك
وبتحّسر على والدك

زمان وقالوا لنا ف الحكايات
أنا ابنك 

أصون عرضك
أصون أرضك

ولوحيكون لي فيها ممات

حملت األرض 
ولحن القلب  أنا إثمك

بقلم: الدكتور عبد العليم محمود

البرامج  الصحية واإلجتماعية  بين معارضة بناءة ومعارضة للمشاكسة

بقلم: سليم خليل
صـــدق

 أو لا تصـــدق...

  قصص وأحداث مع كل يوم تسطرها األقالم، تختلف 
االغتصاب،  السرقة،  اإلجرام،  منها  أحداثها  في  وتتنوع 
عالم غريب  انه  المخدرات،  تجارة  أو  الغدر،  الخيانة، 
ودوافعها  الجريمة  ارتكاب  في  أشكاله  تنوعت  وعجيب 
يصبح  عندما  النفس  علماء  حيرت  بدراسات  وأسبابها 
الفرد مجرما، أو متعاطيا للمخدرات أو مروجا لها أسئلة 
لها ألف سبب وسبب، واإلنسان يُخلق فرداً، نظيفا وعاقال 
ليكون  ويجاهد  يتعلم  يُخلق شريرا،  ولم  الخير  بين  يميز 
إنسان  مجتمعه  بين  ليعيش  المجتمع  في  فعاال  عنصرا 
يقول  كما  بين عشيرته حسنة  الناس وسيرته  بين  محترم 
والرزانة  باألخالق  يتحلى  الرأس  مرفوع  المثل)إنسان 
ناجح في عمله وحياته(. كل ذلك ما يحتاجه الفرد لسيرته 

الذاتية لمن حوله ومجتمعه. 
المعلم  به.  نتيجة غدر صديقه  الحزينة  نادر  قصة  هذه   
نادر إنسان ودود وطيب يكافح الليل والنهار لتأمين حياته 
أسرة  وتكوين  حياته  شريكة  ليختار  مستقبله  سبيل  في 
تسعده ويسعدها، حصل من إرثه لوالده على محل صغير 
كان والده يتعايش منه استطاع أن يجدده بعد أن تم ترميمه 
المتوفرة  المنتوجات  وإضافة  التغييرات  ببعض  وتجديده 
بالمحل بمنتوجات إضافية لتكون مقصد لكل أهل الحارة، 
كل  له  يكنون  وزبائنه  القليل  والربح  السمحة  معاملته 

االحترام، الجيران هم مصدر رزقه وسعادته.
يقضي عطلة  وكان  الحارة  في  أصدقائه  أحد  كان  حسام 
نهاية األسبوع مع صديقه المعلم نادر ومع كل يوم تزداد 
في  هي  نادر  جيب  في  ما  كل   ، بينهما  والثقة  المحبة 
الحاجة  عند  منهما  لكل  المساعدة  يد  وتمتد  حسام  جيب 
أشهى  وتناول  العطلة  ليوم  مشتركة  كانت  والنزهات   ،
المأكوالت اللبنانية ولم تقتصر صداقتهما على ذلك بل مد 
يد المساعدة لصديقه حسام عند الضيق وكرم نادر بدون 
محاسبة ، ومع كل يوم تزداد صلة المحبة بين الصديقين 
في  وظيفته  أن خسر  بعد  الحياة  عليه  تضيق  وحسام   ،
الشركة خسر كل ما يملك من رصيده الموجود في إحدى 
البنوك التي سرقت أموال الشعب، حاول حسام أن يبحث 
عن عمل جديد ولم يوفق ألنها حالة ألوف من الموظفين 
والعمال بسبب الحالة االقتصادية وانهيار العملة المحلية، 
ضاقت عليه الدنيا وسئم الحياة وهو مع كل يوم يزيد من 
تعاسته وضيق الحال حتى وصل الى مرحلة عدم تسديد 
أجرة الشقة التي يسكنها شاكيا لصديقه نادر ما جار عليه 
بيته  في  يستضيفه  أن  إال  من صديقه  كان  فما  الزمان، 

بإيجاد  وتنفرج  األوضاع  تتحسن  مثله حتى  وهو عازب 
ويزداد  تتحسن  لم  المعيشية  والحالة  عمل، مرت شهور 
الدراسة  التقائه بصديق  لوقت  النفسية  المعاناة  في  حسام 
بترويج  يعمل  ان صديقه  علم حسام  التحدث  بعد  أحمد. 
انحرف  تردد  وبدون  كبيرة  مبالغ  عليه  وتدر  المخدرات 
ليعيش  انتقل حسام  والمدمنين  الترويج  وأصبح من رواد 
معه ويوم بعد يوم وجد نفسه في دائرة اإلجرام وصديقه 
انفرجت  يوم  بعد  يوم  مقابل،  بدون  الممنوعات  له  يقدم 
أساريره وأحمد يزيد الجرعات له، لغاية ما أصبح يطلبه 
من  ليتمكن  مدروسة  أحمد  الصديق  غاية  وكانت  أكثر 
دفعه للتعاون معه في االجتهاد بقدر أكبر ومناطق جديدة 

مختلفة لنشاطهم بين طالب الجامعات ..
بكل  يتجول  وهو  تقريبا  عام  فترة  حسام  على  مضى 
بين  إجرامه ومآسي  ليزيد من  ضاحية ومدرسة وجامعة 
السم  من جرعات  عليه  يحصل  بما  سعيد  وهو  المجتمع 
وجاره  تناسى صديقه  جسمه،  نسيج  من  أصبحت  التي 
نادرا. في مساء دامس  االَّ  يتواصل معه  نادر ولم  المعلم 
تحضير  في  منهمكين  يتسامرا  الصديقين  نا  كا بينما 
في  لتوزيعها  أثمانها  وقيمة  أوزانها  وتحديد  الجرعات 
)المقصود  المعلوم  التالي، طلب حسام من صديقه  اليوم 
كلفة  لألسف  العزيز  صديقي  أحمد  أجابه  مخدرات( 
ولم  اليوم وصاعدا  تدفعها  أن  ويجب  كذا  مبلغ  الجرعة 
تحصل عليها كما في السابق، امتعض أحمد وهو في حالة 
المجرم  المخدرات وصديقه  نشوة  إلى  لحاجته  لها  يرثى 
الذي أوصله إلى مرحلة ال شفاء منها إالَّ المصحة، ويوم 
بعد يوم كأنما كشعلة نار وبدأ تفكيره يزداد كراهية نحو 
صديقه وكيف ينتقم منه بعدما سهل عليه بداية األمر لحين 
الهرويين  فيها  بما  المخدرات  أنواع  جميع  على  إدمانه 
ومهما  األثمن  النوع  وهذا  كمنخل  ساعديه  أصبح  حتى 
حياته  أسبوع،  يكفيه  ال  توزيعه  أتعاب  من  عليه  حصل 
بأفكار  وتعود  تغيب  أفكاره  ليل  ونهاره  نهار  وليله  شاقة 
خالل  من  المنتج  على  يحصل  وكيف  تفكيره  شريرة 
يختلس من  كان  يوم  تسويقها ومع كل  الواجب  الشحنات 
المدمنين على  ذلك سوى  الزبائن  يلحظ  لم  العيار غرام، 
أحمد،  العميل  من  السبب  مستفسرين عن  الناقص  النوع 
احمد  بينه وبين  الحديث  دار  بعد عودة حسام  المساء  في 
وهل هو أقدم على سرقة من المادة المشار اليها بشكوى 
من المدمنين، نفى أحمد علمه بذلك أما حسام لم يقتنع ألنه 
دقيق في وزنه بالغرامات وبدأ في مراقبته ومن الجرعات 

المعلم  تناولها  المتبقية 
لتدقيق  ا د  وأعا أحمد 

حسام  عين  على  غير صحيح  وزنها  فوجد  وزنها  في 
الى  بينهما  وصل  حتى  والكالم  الجدال  بينهما  ونشب 
بالشرطة،  اتصلوا  والجيران  أصواتهما  تعالت  العراك، 
القبض عليهما بالجرم المشهود  بعد قليل حضرت وألقت 
إنهما  ليتبين  عراكهما  حول  معهما  للتحقيق  وحجزهما 
القبض  القي  المخدرات  السوابق في ترويج  من أصحاب 
بعد شهر  لتتم محاكمتهما،  السجن  الى  عليهما وتحويلهما 
من المحاكمة صدر الحكم عليهما بالسجن للمروج األول 
ثالثة  بالسجن  لفترة خمسة سنوات وعلى حسام  بالسجن 

سنوات .
السجن  الزمنية ألحمد وحسام وخرجا من  المدة  انقضت 
المخدرات، وبدال من  وهما تحت مراقبة شرطة مكافحة 
حياة  لبدء  مفيداً  درساً  بالسجن  عقابهما  فترة  تكون  أن 
نظيفة، انصرف كل منهما بطريقه وفي النوايا االنتقام من 
صديقه وتخطيط لقتله ألنه زاده بؤسا وضياعه في بؤرة 
المجرمين متخفيا وفي جعبته خنجًرا ليعتدي على صديقه 
ويرميه بسهام غدره قتيال ولن تمضي ساعات حتى وقع 
السجن  إلى  وتحويله  النظارة  في  الشرطة ورميه  بقبضة 

العمد.  بالقتل  لمحاكمته 

في عهد الرئيس األميركي باراك أوباما  تقدمت عقيلته    
المدارس  السيدة ميشيل أوباما  بمشروع مفيد لصحة أطفال 
األميركية يتضمن  تغيير في وجبات الطعام المقدمة من الدولة 
لتحتوي خضار وفواكه بدال من المعجنات السكرية و شرائح 
البطاطا المقلية الشيبس… في مجلس الشيوخ قامت المعارضة 
ولم تقعد وخاصة السيدة سارة بايلين عضوة مجلس الشيوخ في 
الحزب الجمهوري  التي  اعترضت  قائلة نحن بلد  حر ونأكل 
نحن وأطفالنا ما نريد وأرسلت  إلى مدارس األطفال شاحنات 
بايلين  السكرية  هدية  من  سارة  والمعجنات  الشيبس  من 

الطفال مدارس الواليات المتحدة .
ما تزال في ذاكرة الجميع المعارضة الشرسة لبرنامج الضمان 

الصحي لشريحة من السكان المقدم من الرئيس أوباما وكيف
البرنامج عند  الجمهوري ذلك  الرئيس  دونالد ترامب  ألغى 
توليه الرئاسة ؛  كما  أن الجميع   يعلم  ما تعاني  إدارة الرئيس  
األميركي جو بايدن من إلغاء الرئيس ترامب لمعاهدات وقعها 

الرئيس أوباما بحجة أن ترامب  يستطيع أن يحقق برامج 

ومعاهدات أفضل !!!!!
المعارضة البناءة

كان  سكان  فنلندا اإلسكندنافية في شمال أوروبا ذات الطقس 
القرن الماضي يعانون من  البارد في السبعينات من  القطبي 
أمراض القلب والسكري وزيادة  الوزن ؛ وكانت تكلفة معالجة 
الصحي  الضمان  ميزانية  عبئا على  تشكل  األمراض  هذه 
الحاكم برامج مختلفة لتشجيع كل  . قدم  الحزب   الحكومي 
فئات الشعب للقيام بنشاطات رياضية مختلفة  تنعكس نتائجها 
إيجابيا على صحة السكان وفي ذات الوقت تخفف من األعباء 
المالية على برامج الضمان الصحي ؛  تضمن برنامج السلطة 
إنشاء أندية رياضية مجانية في  كل شارع ليسهل ألي شخص 
المشاركة والقيام بتمارين رياضية  بإشراف مختصين لتكون 
التمارين مفيدة وغير ضارة لجميع فئات الشعب فتيان ، شباب 

ومسنين .
في حينه قدمت المعارضة موافقتها واقترحت إضافة لبرنامج 
الشعب  بأسعار رمزية دراجات عادية  لعموم  بيع   السلطة 

إلستعمالها للنزهة والرياضة 
أو للحاجات اليومية بدال من 

السيارات .  لم  يمض وقت طويل  وإذا برياضيي  فنلندا في 
طليعة  المتسابقين في السباق العالمي للدراجات.

السويد والنرويج  فنلندا جاراتها  دول  سارت على  خطى  
والدنمرك وأخذوا يشجعون استعمال الدراجات بتأمين ممرات 
للدراجات وإغالق ساحات وطرق لصالح إستعمال  خاصة 

الدراجات وكانت النتائج مفيدة صحيا ومفيدة لسالمة البيئة  .
استعمال  لتشجيع  مماثلة  برامج  البلديات  تنفذ  كندا  في 
للدراجات في  العادية بتخصيص ممرات خاصة  الدراجات 
الشوارع العامة والحدائق ومن األمور المفرحة عندما نشاهد 
أيام  مجموعات من  مئات الشباب والشابات على الدراجات 
الربيع والصيف في شوارع المدن يمنع فيها سير السيارات 
النقي  الهواء  للنزهة واستنشاق  الشعب  فئات  لتشجيع جميع 
وتقوم البلديات بتنفيذ هذه  المشاريع الصحية دون مرورها في 

البرلمان  للمناقشة  بين السلطة والمعارضة  . 

بقلم :  أمال مظهر

الخيانة من أجل حفنة دوالرات

 

يوسف زمكحل   همسـات

الصمت متعب ولكن في داخله أبلغ الكالم
وما الحب إال أن تخاف هللا في من تحب

الشئ الوحيد الذي يتقنه فعله ... هو مراقبته من بعيد
هم فقراء جداً فهم ال يملكون سوى المال

كيف ينسى القلب من هوته الروح
قد يؤخر هللا الجميل ليجعله أجمل

الحب لمن أهتم وأخلص
لمعان في العين – أحمرار الوجنات – دقاب قلب سريعة  

تلك أوصاف الحب
ثالثة ال تنصحهم .. مثقف مغرور وشاب مراهق وإمراة 

جميلة )شكسبير(
 .. هواك  قلبي  اللي  وأنا   .. ليه  عني  بتبعد   : كلماتي  من 
أزاى  أنت   .. دواك  هو  الحب  ده   .. ليه  الحب  من  خايف 
تتصور .. أني في يوم أنساك .. ده أنت نور العين .. ولو 

دوقت حتى قساك .!



   ربما سمعت عن حمية البطيخ سابقاً، وقد تكون 
هذه هي المرة األولى التي تدركين وجودها، إال أنها 
حمية متبعة في فصل الصيف تحديداً، وال تعتبر 
من الحميات الشهيرة التي يعرفها معظم الناس، كما 
أنها ال تمتلك شعبية كبيرة، وفق ما تشرح أخصائية 

التغذية، فاتن مرجي.
تقول مرجي إن من يتبع هذه الحمية يهدف لخسارة 

الوزن في وقت سريع، وهي عبارة عن نظام 
لفترة زمنية محددة، ال تزيد على  قاٍس جداً، يطبق 
أسبوعين، ثم يعود اإلنسان بعد ذلك لحياته الطبيعية.

الحمية  تبدأ هذه  التغذية األردنية،  وحسب أخصائية 
أيام، وال يسمح  البطيخ فقط على مدار ثالثة  بتناول 
بتناول أي غذاء آخر خالل هذه المدة، وبالتالي فإن 
الشخص الذي يطبق هذه الحمية سيكون محروماً من 

الفترة، وتوصف  البروتينات بشكل كامل خالل هذه 
التطهير وتنظيف  بأنها فترة  الثالثة األولى  األيام 
قلية  الطعام بكميات  بإدخال  المعدة، قبل أن يسمح 
جداً إلى هذا النظام الغذائي، وتكمل مرجي: نبدأ في 
قليلة  الرابع بإدخال بعض األطعمة بكميات  اليوم 
تكاد تذكر، ويتم وصفها من قبل األخصائي  ال  جداً 
يتناول اإلنسان  المشرف على هذه الحمية، كأن 
المقرمش  في فطوره قطعة من الخبز المحمص 
)الكراكرز( مع البطيخ، ويسمح له بكأس من القهوة 
يتم  الغذاء،  السكر. وفي وجبة  الخالي من  الشاي  أو 
الدواجن  أو  اللحوم  بتناول 100غم فقط من  السماح 
يتم وصف 60غم من  قد  العشاء،  البطيخ. وفي  مع 

الجبن بجانب البطيخ.
بالماء الذي  البطيخ مادة غنية  وتبين مرجي أن 
يشكل 90% منها، كما أنه يحتوي على السكر 
والكربوهيدرات، لذلك إن تناوله يمنح الجسم نشاطاً 
وقوة، لكن هذا النظام يبقى منخفضاً جداً في السعرات 
الحرارية، لذلك يصعب االستمرار به ألكثر من 

أسبوعين أو ثالثة على أبعد تقدير.
النظام، كونه خفيفاً عليهم، وال  الناس هذا  يحب 
نتائجه سريعة  بالجوع بشكل عام، كما أن  يشعرهم 
ومباشرة، ويساهم في إنقاص الوزن في وقت قصير 
النظام أكثر وزنه  جداً، ويخسر اإلنسان في هذا 

الكتلة العضلية، وأخيراً  الماء، ثم  من 
الدهون، حسب ما وصفت مرجي.

وتضيف أن هذا النظام بحاجة إلى التزام 
التهاون في تطبيقه  كبير جداً، ويمنع 

نهائياً، ألن النتائج لن تكون هي المرجوة في حال لم 
يطبق البرنامج بحذافيره.

تشير مرجي إلى أن من يطبق هذه الحمية يجب أن 
بشكل كامل، ويتمتع بصحة ممتازة،  يكون سليماً 
مؤكدةً منع تطبيقه على مرضى السكري والضغط، 
وأي شخص يعاني من أمراض مناعية، كما تمنع 

السيدة الحامل والمرضعة منه.
وتحذر األشخاص الذين يعانون مشاكل في القولون 
الحمية، كون  المضي في هذه  العصبي من محاولة 
البطيخ يعتبر مادة عالية الفركتوز، الذي يسبب األذى 
للقولون، ويؤدي إلى النفخة وتجمع الغازات، ويؤذي 

البطن بشكل عام.
وتؤكد أن هذا النظام الغذائي الصارم يمكن استخدامه 
الذين يرغبون بإنقاص وزنهم في فترة  ألولئك 
زمنية قصيرة، الرتباطهم بمناسبة معينة على سبيل 
المثال، لكن ال يمكن االستمرار فيه بجميع األحوال، 
البطيخ فقط  بتناول  إنسان  الستحالة أن يستمر أي 
الحمية  يتم تطبيق هذه  لذا،  لفترات زمنية طويلة. 
لنظامهم  الناس  لفترة زمنية قصيرة، وبعدها يعود 

الصحي السابق، مع أهمية ممارسة الرياضة بشكل 
عام، للحفاظ على ما تم فقدانه من وزن.

التغذية، فاتن مرجي، إلى فوائد  تشير أخصائية 
البطيخ الذي يعتبر مادة منخفضة السعرات الحرارية 
منه يحتوي على  واحداً  بشكل كبير، حيث إن كوباً 
46 سعرة حرارية فقط، كما أنه يحتوي على العديد 

من الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة لألكسدة.
 )B1(و ،)A( وتبين أن البطيخ غني بفيتامين
المسؤول عن حرق الطعام، وتحويله إلى طاقة 
الدم  المسؤول عن تكوين خاليا   ،)B6( وفيتامين
المعروف بفوائده   )C( لفيتامين الحمراء، إضافة 

الكثيرة، خاصة في رفع مناعة اإلنسان.
الاليكوبين  لمادة  البطيخ مصدر جيد  وتضيف أن 
المضادة لألكسدة، التي تساعد في الوقاية من أمراض 

القلب والسرطان. 
وتختم بقولها إن هذه الحمية موجودة، ويمكن تطبيقها 
بها بشكل  الذين يستطيعون االلتزام  قليلون هم  لكْن 
يلتزمون يستطيعون  الذين  كامل، ونسبة أقل من 

الحفاظ على ما فقدوه من وزن.

Vendredi 08 juillet 2022
الجمعة 8 يوليو 2022

كل ما تريدين معرفته عن حمية البطيخ

6 نصائح للعناية بالبشرة المختلطة 
في الصيف

4 أماكن لا تزيلي الشعر منها بالنتف

5 أطعمة يجب تناولها يوميًا.. لبشرة خالية من العيوب

  تنسيق األلوان المتضاربة في لوك واحد هو حتماً من بين الصيحات الملفتة الكفيلة 
النجمات  أن  اللوكات! في ربيع وصيف 2022، رأينا  إلى  لمسة منعشة  في إضافة 
ألوان جريئة مثل األصفر مع األخضر،  ثنائيات  اعتماد  يتخلّيَن عن  لم  والفاشينيستا 
االخضر مع األزرق، الفوشيا مع األزرق، وفي هذا المقال سنسلّط الضوء على تنسيق 
وتبنّي هذه  الملل  بعيد عن  بلوك  تمتّعي  البرتقالي مع األزرق!  آخر رصدناه وهو: 

الصيحة اليوم قبل الغد، إليِك كّل التفاصيل عنها.
تنسيق البرتقالي مع األزرق شّكل هوس النجمات والفاشينيستا في اآلونة األخيرة

البرتقالي  اللونين  بين  ما  تجمع  الموسم قطع  نّسقي هذا  للوك منعش ويفيض حيويةً، 
األكسسوارات وغيرها. كوني  األحذية،  المالبس،  ناحية  آن، سواء من  في  واألزرق 

متأّكدة أنِّك ستلفتين األنظار إليِك بأسلوبِك المرح والجريء!
ما رأيِك أن تستلهمي من Nina Sandbech؟ هذه الفاشينيستا ارتدت سروال، توب وشوز 
باللون البرتقالي مع سترة بليرز وحقيبة باللون األزرق. أّما Karin Teigl فاختارت طقم 

أزرق مؤلّف من تنورة وتوب، ونّسقته مع حقيبة باللون البرتقالي. 
يمكنِك أن تنتعلي مثالً شوز باللون األزرق مع حقيبة باللون البرتقالي أو العكس 

صحيح، لتتّبعي بالتالي صيحة ثنائي هذين اللونين في األكسسوارات فحسب. أّما إن 
كنِت ال تخافين المجازفة كثيراً في لوكاتِك، فال تتردّدي في إضافة لون ثالث إلى 

 Soniaو Marianne Theodorsen هذين التدّرجين كاألخضر، مثل لوك
.Maxine Wylde أو الزهري كطلّة ،Lyson

البرتقالي والأزرق هما اللونين اللذين لن نمّل من 
ارتدائهما معًا هذا الصيف!

  حتى لو كنِت تستخدمين منتجات فاخرة للعناية بالبشرة، تذكري دائماً 
أن اتباع نظام غذائي متوازن مهم، للحصول على توهج من الداخل إلى 

الخارج.
لذا، عليِك تضمين هذه األطعمة الـ5 في نظامك الغذائي، للحصول على 

بشرة متوهجة وصحية، تابعي معنا لتتعرفي عليها.
1. البذور: 

أكثر  الشمس والقنب، هي  اليقطين والشيا والكتان وعباد  البذور، مثل: 

البذور التي يوصى بها، عندما يتعلق األمر ببشرة متوهجة، إنها مصدر 
الدهنية، وكلها  قوة لأللياف والمعادن ومضادات األكسدة واألحماض 

ضرورية لصحة الجلد.
الغذائية في إصالح حاجز الرطوبة  العناصر  ويمكن أن تساعد هذه 
البذور  البيئية، وتساعدِك هذه  ببشرتك، ويمكن أن تحميها من األضرار 

أيضاً في إنقاص الوزن والتوازن الهرموني. 
2. الفواكه الغنية بفيتامين )سي(: 

فيتامين )سي(، أن يحسن إشراق  المعروف باسم  لفيتامين )ج(،  يمكن 
بشرتِك، باإلضافة إلى مناعتك، على الرغم من وجود العديد من المنتجات 
فيتامين )سي( يظهر كفائز  فإن  السوق،  الفيتامينات في  تعتمد على  التي 

واضح. 
التصبغ  المترهل وفرط  الشباب والجلد  الجلد، مثل: حب  ويعالج مشاكل 
البابايا والفراولة والجوافة  الداكنة، واستهلكي  الدقيقة والبقع  والخطوط 
الكيوي بشكل منتظم، للحصول على  الحلوة وفاكهة  والبرتقال والبطاطا 
بفيتامين )سي(،  الغنية  الفاكهة  فيتامين )سي(، هذه  اليومية من  جرعتِك 

يمكن أن تفيد الناس من جميع األعمار وأنواع البشرة. 
3. الجزر: 

الفائق  الطعام  بالبشرة؟ هذا  للعناية  الجزر مكون ممتاز  هل تعلمين أن 
فيتامين )أ(، وهو مطلوب من قبل كل من  يحتوي على نسبة عالية من 
الطبقات العلوية والسفلية من التزلج الخاص بك، ويساعد على حمايته من 

أضرار أشعة الشمس. 
الزيت وترطيب  إنتاج  تفتيح بشرتِك، والحفاظ على  الجزر على  ويعمل 
بشرتك، ويمكن أن يساعدك على أن تظهري أصغر سناً، عالوة على ذلك 

يمكن أن يزيد مرونة الجلد وإنتاج الكوالجين. 
4. الخضار الورقي األخضر: 

السبانخ واللفت وبراعم  الورقي األخضر، مثل:  تناول الخضار  يجب 
بروكسل والكرنب األخضر، وتحتوي هذه الخضروات على نسبة عالية من 

مضادات األكسدة 
 ، ت مينا لفيتا ا و
ويمكن أن توفر 
مجموعة متنوعة 

من فوائد الجلد. 
كما لديها القدرة 
على حماية خاليا 
الجلد من أضرار 
الحرة،  الجذور 
إنتاج خاليا  وكذلك 
والحفاظ  جديدة 
عليها، ما يضمن 
من  خالية  بشرة 
العيوب، وإذا كانت 
دهنية،  بشرتِك 

تصاب  ما  وكثيراً 
بالبثور، فعليِك بالتأكيد 

تضمين الخضروات الخضراء 
في نظامك الغذائي. 
5. أطعمة البروتين:

البروتين ضروري لبشرة 
صحية خالية من العيوب، 
متنوعة  مجموعة  وهناك 
النباتية وغير  من األطعمة 
بالبروتين،  الغنية  النباتية 
ويمكن للنباتيين الحصول على 
الغذائي،  فوائد هذا العنصر 
عن طريق تناول أطعمة، 
مثل: البروكلي، والعدس، 

والبازالء. 
النباتيين تناول  ويمكن لغير 
مثل:  واألسماك،  البيض 
السلمون والماكريل والدواجن، 

إنتاج الكوالجين واإليالستين، عالوة على ذلك هي  وهذه األطعمة تحفز 
غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية للحفاظ على صحة الجلد. 

والمحافظة على نضرتها ونعومتها خالل  بها  والعناية  بالبشرة  االهتمام  الفتيات على  تحرص    
روتين للبشرة، خاصة البشرة المختلطة تحتاج عناية إضافية ومعاملة خاصة، وألن البشرة المختلطة 

.”beauty-magazine“ تجمع أنواع البشرة كلها، ما يكون مرهقًا التعامل معه، وفقًا لموقع
استخدام منظف الوجه اللطيف

الوجه  استخدام منظف  اليوم، ويمكن  والشوائب طوال  بالزيوت  تكون مغطاه  المختلطة  البشرة  إن 
العين،  أسفل  الخدين ومنطقة  تجفيف  في  أفراط  الدهنية دون   T لمعان منطقة  إزالة  للمساعدة على 
ويمكن اختيار منتج للبشرة المختلطة ال يحتاج للشطف ويمكن استخدام الغسول لسطح البشرة، وإزالة 
والزيوت  البكتريا  إزالة  للتأكد من  والمساء،  الصباح  في  البشرة  تنظيف  التأكد من  المكياج، ويجب 

الزائدة.
تقشير بلطف

إن البشرة المختلطة يكون مفتاحها هو تقشير الخاليا الميتة للحفاظ على البشرة في حالة جيدة، وينعم 
التقشير ملمس البشرة ويجعلها لطيفة وتزيل خاليا الجلد الميت.

ترطيب البشرة
إن المرطب يساعد البشرة على الحفاظ على أن تكون صحية وشابة، وبالنسبة للبشرة المختلطة يجب 
اختيار مرطب خفيف وليس ثقيل أو به دهون، ويجب أن يكون له ملمس خفيف الوزن على البشرة 

ليجعلها مشرقة وناعمة.
التوقف عن لمس الوجه

ال يجب لمس الوجه كثيراً، ألنه قد ينسى البعض ويلمس وجهه بيده المحملة بالبكتريا واألوساخ مما 
يجعل البشرة تصاب بالبثور.

وضع واقى شمس لطيف على البشرة
SPF، ألن قضاء الوقت قد يحدث  يمكن وضع واقى شمس على البشرة لطيف به درجة عالية من 
البشرة ويجب وضع مرطب مع عامل حماية  أنت في غنى عنها، مما يؤدى لجفاف  اضرار كثيرة 

SPF من الشمس مضادة للشيخوخة.
عالج البشرة بقناع الوجه

المسام  الشوائب وتضييق  يتم سحب  للوجه حتى  قناع  المختلطة وعمل  للبشرة  قناع  يمكن عمل 
والمناطق األكثر جفافا ويمكن جعل القناع مرطب للوجه يكون مرطب للبشرة ويجعلها مشرقة وتقلل 

من التجاعيد.

التخلص من  السيدات هي  التي تواجه  التجميلية  المشكالت  أكثر    من 
التخلص منه، ومع ظهور  الزائد واآلالم المصاحبة إلزالته خالل  الشعر 

المرغوب به مثل  الزائد غير  الشعر  للتخلص من  التقنيات  بعض 
الكثير هذا  التي سهلت على  التقنيات  بأنواعه وغيرها من  الليزر 
العناء، لكن ال يزال يفضل الكثير التخلص من الشعر الزائد بالنتف، 
ولكن سنوضح لِك في هذا المقال بعض األماكن التي يجب أال تزيلي 

الشعر منها بالنتف.
المناطق  الحاجب من  الزائد في الحاجب: تعد منطقة  1. الشعر 
الحساسة جدًّا، لذا ال يمكن التعامل مع الشعر الزائد فيها بالنتف، حيث 
التجاعيد  الحاجب في ظهور  النتف في منطقة  يتسبب تكرار عملية 
أيًضا في  المنطقة، ويتسبب  تلك  الجلد في  العين لرقة سمك  حول 

إصابة بالغة في بصيالت الشعر ما يجعلها غير متساوية. 
2. شعر الزائد في الوحمات: ليس من المعتاد ظهور الشعر الزائد 

البعض أحيانًا، ومن الضروري عدم  الوحمة ولكنه يصيب  في منطقة 
إزالة الشعر في هذه المنطقة بالنتف، ألنه قد يسبب التهابًا بالغًا وتورًما في 
النتف، والحل األفضل  الزائد بداًل من  المنطقة، فيمكنِك قص الشهر  تلك 

للتخلص منه باستخدام تقنية الليزر إذا كانت تكلفتها في استطاعتِك. 
3. الشعر الزائد حول حلمة الثدي: قد تنتشر بعض الشعيرات حول حلمة 
بالنتف يجب أال يقل طول  إزالتها  الثدي في بعض األحيان، ولكن قبل 
قد  الشعر  إزالة  المستخدم في  الملقاط  2 ملليمتر، ألن  الشعرة عن 1 – 
يتسبب في أذى الجلد بتلك المنطقة في أثناء محاولتِك التقاط الشعر، لذلك 

فإن استخدام القص قد يكون الخيار األفضل.  
4. الشعر الزائد فوق الحبوب: ال تحاولي إزالة الشعر الزائد فوق الحبوب 
بالنتف حتى ال تلتهب أكثر، بل يمكنك تهذيب الشعر في هذه المنطقة وأخذ 

المضادات الحيوية لمعالجة هذه الحبوب، وعند عالجها تماًما يمكنك إزالة 
الشعر دون قلق.

 دليلك إلزالة الشعر الزائد من الجسم  نصائح للتخلص من الشعر الزائد 
دون ألم: 

استخدمي زيت القرنفل على منطقة الشعر لمدة من 5 – 10 دقيقة، حيث 
التعقيم  المخدرة، وله قوة في  القرنفل على مادة األوجينول  يحتوي زيت 

والتطهير، ثم أزيلي أثر الزيت بقطعة قماش نظيفة بعد االنتهاء. 
ضعي مكعبًا من الثلج على المنطقة المراد نزع الشعر منها لمدة 10 – 15 
الشعر  التنميل ويزال منها  إلى إحساس  المنطقة  تلك  دقيقة، حتى تصل 

دون ألم. 
حددي موعد إزالة الشعر ما بين الساعة 3 و5 مساًء، وال تزيلي الشعر في 
الصباح أبدًا، ألن مستوى األلم يكون في أعلى درجاته، بينما يقل مستوى 

األلم خالل فترة الظهيرة.



  تعاقدت الفنانة المصرية دينا الشربيني رسميًا على المشاركة في فيلم »شقو«، 
بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرا.

ومن المقرر أن تبدأ التصوير الشهر الجاري بعد انتهاء إجازة عيد األضحى، ومن 
المقرر أن تنتهي الشركة المنتجة من إتمام كافة التعاقدات وتحديد أماكن التصوير.

النجوم، وهم يسرا، عمرو يوسف، محمد  وفيلم »شقو« من بطولة عدد كبير من 
ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربيني، عباس أبو الحسن،.

السبكي،  إنتاج أحمد  السبكي، ومن  تأليف وسام صبري، إخراج كريم  والفيلم من 
ويدور في إطار تشويقي أكشن مثير.

  حمل اإلعالن األول لفيلم »الهيبة«، الذي نشره بطل العمل الممثل 
الثواني  الكثير من اإلثارة والتشويق، وبإمكان  السوري »تيم حسن«، 
الذي  العمل  انطباعاً عن مستوى  التي نشرها »جبل« أن تمنح  القليلة 
لعالم  العالم، وينتمي  الموجود على مستوى  التقنيات  صور بأفضل 
الجريمة واإلثارة والتشويق، وال يخلو من مشاهد العنف واألكشن. 

ينهال بالضرب على بعض  تيم حسن في اإلعالن وهو  وظهر 
األشخاص الذين يطاردونه حسب ما أظهر الفيديو، فيما بين أحد 
المشاهد األخرى محاولته إخفاء نفسه والهروب رفقة بطلة العمل 
زينة مكي، وقد ظهرا وسط حشود من البشر تحيط بهم الشرطة 

بشكل كبير وهي تنهال عليهم بالهراوات. 
الفيلم،  بالتهنئة والمباركة على  النجوم  وكعادتهم، انهال 
العمل اإلعالمية المصرية وفاء  من أبرزهم زوجة بطل 
للفيلم بكرات من  الكبير  التي عبرت عن حماسها  الكيالني، 
القديرة صباح  السورية  الممثلة  بينما كتبت  الملتهبة،  النار 
العزيز«، وكذلك علقت شكران مرتجى:  تيم  الجزائري: »بالتوفيق 
بالقول:  »بالتوفيق وألف مبروك«، أما طالل مارديني فهنأ تيم 

»متعودين على نجاحاتك«. 
التي طالما  بنشر اإلعالن وهي  العمل زينة مكي  وكذلك، قامت بطلة 
تفاعلت مع جمهورها وشاركتهم الكثير من لحظات وكواليس تصوير 
العمل، وعبرت عن فرحها الكبير بهذه البطولة وشراكتها مع تيم حسن، 
فقد وصفته في إحدى المرات بأنه صاحب مهنية كبيرة ويتعلم منه الفنان 
الكثير، وصاحب روح جميلة، مضيفة أنه يتحلى بكل معاني اإلنسانية، 

وأنها محظوظة بالعمل معه والتعرف إليه.
وفيلم »الهيبة« مستوحى من المسلسل الشهير »الهيبة«، الذي عرض 
قل نظيره لمسلسل عربي يعرض  خالل خمسة مواسم، والقى نجاحاً 

العدد من األجزاء، وتم تصوير معظم مشاهده في مدينة إسطنبول، وتدور قصته  بهذا 
لها، وأهمها  المهام  تنفيذ بعض  المافيا من »جبل«  الرئيسية حول طلب إحدى عصابات 
بلبنان، وتقوم هذه  السهل  له في منطقة  الذي تعرض  الخطف  ابن أحد زعمائها من  إنقاذ 
ابن زعيم  المهمة، لكن مصير  تنفيذ هذه  ابن شقيقه بهدف مساومته على  العصابة بخطف 

بة  لعصا الحادثة تذهب ا أثر هذه  الموت، وعلى  يكون 
أحداث الفيلم إلى منحنى آخر، ويضطر جبل 

للسفر إلى إسطنبول.
وكان منتج العمل صادق الصباح وصف الفيلم بأنه عمل أكشن من روح عباءة »الهيبة«، 
لكن في منطقة جغرافية جديدة، معلناً أن الشركة قررت طرحه ضمن موسم عيد األضحى، 

ومشيراً كذلك الستعانته بالعديد من الخبراء األتراك بمجال صناعة األفالم.
وإلى جانب تيم وزينة، يشارك في بطولة العمل كل من سعيد سرحان، وعبدو شاهين، ومحمد 
عقيل ومو لطوف، وكون العمل جاء تتويجاً لمسلسل »الهيبة«، فقد احتفظ منتج العمل بمؤلفه 

سامر نصر هللا، ومخرجه سامر برقاوي.

للمشاركة  بالقلق  تشعر  كانت  إنها  ياسين،  الفنانة رانيا محمود  قالت   
المسلسل كضيف  آخر قصص  كانت  بمسلسل »إنحراف«، ألن قصتها 
منذ  باألحداث  ما سبقها من قصص  مثل  تأثيرها  قوة  تكون  شرف، وأال 

بداية عرض المسلسل، ضاحكة :«الزم مسك الختام يبقى حلو«.
وأضافت  أنها اجتهدت بشكل كبير يرضى هللا، مشددة على أنها دائًما ما 
باالرتجال فى مشهد  أكثر من مساحته، وقامت  تأثير دورها  بمدى  تهتم 
للمشهد كانت  العريضة  الخطوط  أن  إلى  بالمستشفى، الفتة  انهيارها 
فى  نجح  ملموس  لمشاعر وأحاسيس ومشهد  بنسجها  مكتوبة وقامت هى 

أن يكون ماستر سين باألحداث.
مسلسل انحراف من بطولة روجينا، لوسي، سميحة أيوب، وعبد العزيز 
مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد 
إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران،  كيالني، وأحمد صفوت، وسما 

وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

  قالت الفنانة هند صبرى، إن انطالق عرض فيلم »كيرة والجن«، بدور العرض السينمائية، بالتزامن مع 
احتفاالت ثورة 30 يونيو صدفة رائعة، الفتة إلى أن الجميع يعتز بهذا التاريخ، قائلة :«هو يوم كلنا اتنفسنا 

فيه تانى«.
الجمهور  أن  والجمهور، مشددة على  الصناعة  والجن عمل ضخم ويٌشرف  فيلم كيرة  إن   وأضافت، 
يتوافد على مشاهدة الفيلم من أجل رؤية المجهود الكبير المبذول خالله وليس فقط من أجل التسلية.

أحداث الفيلم مستوحاة من قصص حقيقية ويناقش حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، 
ثورة 1919،  إبان  اإلنجليزى  االحتالل  فترة  فى  المصرى  المجتمع  واقع  العمل  يتناول  إذ 
ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد االحتالل اإلنجليزى 

وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.
أحمد  العزيز وأحمد عز، هند صبرى، سيد رجب،  بطولة كريم عبد  والجن«،  فيلم »كيرة 
مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، باإلضافة إلى مجموعة 

من ضيوف الشرف.
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حورية فرغلى تتعرض لهجوم شديد بسبب أغنية 
»القطة السافلة« 

هند صبرى: طرح »كيرة والجن« مع احتفالات 
ثورة 30 يونيو صدفة رائعة

المصريين،  الموسيقيين  نقيب  الفنان هاني شاكر،  يصر 
السابقة بأن  على استقالته من منصبه، مؤكداً تصريحاته 
المهن  نقابة  قراره ال رجعة فيه، فبعد أن رفض أعضاء 
الموسيقية في مصر، باإلجماع، استقالة أمير الغناء العربي 
بها  ليتقدم  الهواء مباشرة، عاد األخير  تقدم بها على  التي 

بشكل رسمي عن طريق كتاب موقع من قبله.
وأكد طارق مرتضى، المستشار اإلعالمي للنقابة، أن النقابة 
الذي يطلق عليه لقب »آخر جيل  الفنان  رفضت استقالة 

العمالقة«، لتكون المرة الثانية التي ترفض فيها االستقالة.
النقابة  التي سبقت اجتماع  الماضية  القليلة  وكانت األيام 
الموسيقيين على مبنى  الطارئ شهدت توافد عدد كبير من 
نقابة المهن الموسيقية في مصر لمحاولة إقناع هاني شاكر 
بالتراجع عن االستقالة، مطالبين بذات الوقت بتحويل 

المتسببين بكل هذه األحداث للتحقيق. 
وكان النجم المصري تقدم باستقالته رسميًا لمجلس النقابة، 

مساء يوم األحد، وجاء نص االستقالة كالتالي:
الموسيقية والسادة أعضاء  المهن  نقابة  »أعضاء مجلس 
الجمعية العمومية المحترمون، أرجو قبول استقالتي كنقيب 
للمهن الموسيقية، وإنني قررت االنسحاب من موقعي 
الفنانين دون الخوض  هذا والعودة إلى صفوف زمالئي 

تقبل  في تفاصيل كثيرة ومبررات ال 
المناقشة فقد وجدت تعارضاً كبيراً 

بين مسؤولية هذا المنصب 
بحب  احتفاظي  وبين 

الناس الكبير الذي 
بدأت به مسيرتي 

 ، لفنية ا
لما  لطا و
أن  تمنيت 
بهذا  أحتفظ 

الحب واالحترام 
حتى نهاية مشواري الفني، فوداعاً للعداوات والخالفات، فقد 
فضلت عليها الحب والصداقات مع تمنياتي لكم جميعاً بدوام 
التي  التقدم واالزدهار  النجاح والتوفيق، واستمرار مسيرة 

بدأناها معاً وهللا الموفق.. هاني شاكر«.
الفن المصري  وسبق ذلك أن طالب عدد كبير من نجوم 
هاني شاكر بالتراجع عن قرار اعتزاله، معتبرين أنه خسارة 
كبيرة للفن المصري بشكل عام، كونه قاد النقابة للكثير من 

النجاح والتميز وحافظ على الفن المحترم.
جاءت استقالة شاكر على خلفية مؤتمر النقابة األخير، الذي 

شهد اشتباكات وتراشقاً باأللفاظ بين األعضاء، كان طرفاها 
عازف اإليقاع سعيد األرتيست وعازف ومغني المهرجانات 
التصريحات  إذ جاء األخير لالعتذار عن  حسن شاكوش، 
لكنهم اعترضوا  التي صدرت عنه بحق عازفي اإليقاع، 
على قبول عضويته بالنقابة قبل موعد انعقاد المؤتمر، لتعلو 
األصوات وتتشابك األيادي ويغادر هاني شاكر االجتماع 
إثر هذه الفوضى العارمة، معلنًا في نفس اليوم استقالته من 

منصب نقيب الموسيقيين.
قليلة في األردن، في  بأيام  الحادثة  ووجد هاني شاكر بعد 
زيارة غير معلنة، ولم يعرف لغاية اآلن سببها، لكن األمر 

المؤكد أنه تم تكريمه من إحدى الجهات في األردن.
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لاعلاناتكم في الرسالة

  يبدو أن النجمة األمريكية آمبر هيرد لن تستسلم بعدما 
كسب طليقها، جوني ديب دعوى التشهير التي رفعها ضدها 

وغرمتها المحكمة 10 ماليين دوالر.
وطعن محامو أمبر هيرد ضد الحكم الصادر لصالح ديب، 
وطلبوا إسقاط مبلغ الغرامة، بحجة أن الحكم لم يكن مدعوما 
باألدلة، وأن أحد المحلفين ربما لم يتم فحصه بشكل صحيح 

من قبل المحكمة للسماح له بالعضوية في هيئة المحلفين.
ووصف محامو هيرد قرار هيئة المحلفين بشأن قيمة الغرامة 
التي ينبغي على هيرد دفعها إلى طليقها بأنه »مبالغ فيه« و«ال 
يمكن الدفاع عنه« وطالبوا بإلغاء الحكم ورفض دعوى ديب 

أو إصدار أوامر بمحاكمة جديدة.
كما طلب المحامون من القاضي التحقيق في أن أحد المحلفين 
الذي تم اختياره للعمل في هيئة المحلفين تم إدراجه على أنه 
ولد عام 1945 في المستندات المقدمة إلى المحامين قبل هيئة 
اختيار هيئة المحلفين، ولكن تم إدراجه على أنه من مواليد 

1970 في المعلومات المتاحة للجمهور.
وأوضح محامو هيرد في طعنهم أن »هذا التناقض يثير تساؤالً 
حول ما إذا كان المحلف رقم 15 قد تلقى بالفعل استدعاًء 
للعمل في هيئة محلفين وتم فحصه بشكل صحيح من قبل 

المحكمة للعمل في هيئة المحلفين«.
وكان ديب قد رفع دعوى قضائية ضد هيرد بتهمة التشهير 
بسبب مقال رأي كتبته في ديسمبر/ كانون األول 2018 
في صحيفة »واشنطن بوست« ووصفت نفسها خالله بأنها 
»شخصية عامة تمثل العنف المنزلي«. وزعم محامو ديب 
أن المقال تعرض للتشهير على الرغم من أن اسمه لم يذكر 

مطلقًا في المقال.
وتحولت المحاكمة المتلفزة التي استمرت ستة أسابيع إلى 
مبارزة بين النجمين وركزت الكثير من الشهادات على مزاعم 
هيرد بأنها تعرضت لالعتداء الجسدي والجنسي من قبل ديب 
ووصفت هيرد أكثر من اثني عشر اعتداًء مزعوًما، بما في 

ذلك شجار في أستراليا إضافة إلى مزاعم 
بالتعرض إلى اعتداء جنسي بزجاجة كحول، 

وهو ما نفاه ديب جملة وتفصيال.
من جانبه، رفض محامي جوني ديب طلب 
الطعن المقدم من آمبر هيرد باعتباره »يفتقر 
للموضوعية«، وأن الحكم صدر بعد انقسام 
في اآلراء، ما ينفي ادعاء هيرد بأنه مبالغ فيه.

بدورها، أكدت هيئة المحكمة أن آمبر هيرد 
عليها، إن أرادت استئناف الحكم من هيئة 
المحلفين المكونة من 7 أشخاص، تقديم طلب 
رسمي موثق إلى المحكمة، كما يتعين أيًضا 

طرح سندات بقيمة 8.35 مليون دوالر 
مع فائدة سنوية بنسبة 6٪ قبل 

المضي قدًما في أي استئناف، 
لكن محامي هيرد أكد أنها 

لدفع  المال  ال تملك 
التعويض أو الوفاء 

بدفع قيمة السند.
وعلى الرغم 

من أن محامي جوني 
ديب أشار إلى أنه قد 

يكون على استعداد 
لكن  للتنازل، 

هيرد كررت 
ا  خر مؤ
العديد من 
االتهامات 
ضده، مما 
يشير إلى أن 

إلى  الوصول 
تسوية ودية خارج 

قاعات المحاكم، ما زال 
بعيد المنال.

المتبقية من  المشاهد  يواصل صناع مسلسل »مجنونة بيك« تصوير 
العمل المقرر طرحه في الفترة المقبلة.

والمسلسل من بطولة أمير المصري، مريم الخشت، وآدم الشرقاوي، من 
تأليف عمرو مدحت، إخراج جو بو عيد، وإنتاج سالي والي، وهو مأخوذ 

.Crazy Ex- Girlfriend من المسلسل األمريكي الشهير
ويلعب أمير المصري دور شاب يعاني من أزمة عاطفية خالل األحداث، 
ويعيش قصة حب من طرف واحد مع مريم الخشت، التي ال تحبه وهو 

ما يجعله يسعى بشتى الطرق لنيل حبها، ويدخل في صراعات عديدة.
ويدور العمل في إطار رومانسي كوميدي موسيقي، ويشارك في بطولته 
عدد كبير من النجوم منهم أمير المصري، آدم الشرقاوي، مريم الخشت، 

صابرين، إنجي كيوان، محمد سليمان، وشريف بديع.

األعمال  لنوعية  ينتمي  لمسلسل جديد  منير  الفنان شريف    يحضر 
ذات الـ 15 حلقة، وهو من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور 

أحداثه في إطار اجتماعي.
الفنان شريف منير، مسلسل »إجازة مفتوحة«  ويذكر أن آخر أعمال 
الـ40 حلقة، وهو بطولة شريف منير،  والذي كان من نوعية أعمال 
دنيا ماهر،  نور محمود،  قورة،  أيوب، ملك  الخميسى، سميحة  لقاء 
مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، 
ألفت عمر، محمد العمروسي، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب 

وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.
العائالت سواء  تواجهها  التي  المشاكل  المسلسل على  وتعتمد قصة 
بدور  منير  إذ يظهر شريف  األبناء،  تربية  أو  الزوجية  العالقات  في 
أب متزوج من لقاء الخميسي ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة 
فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر  منير،  والدة شريف  أيوب دور 

بدوري شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسي.

الغناء من  المصرية حورية فرغلي دخول عالم  الفنانة  قررت 
خالل أغنية جديدة تحمل اسم »القطة السافلة«.

حورية فرغلي انتهت مؤخرا من تسجيل األغنية، وهي من كلمات 
وألحان وتوزيع ميدو راشد وجيفارا بابلو الذى يشاركها أيًضا في 

الغناء ومن المقرر طرحها خالل الفترة المقبلة.
وبمجرد الكشف عن اسم األغنية تعرضت الفنانة المصرية لهجوم 

شديد من الجمهور، مؤكدين أنه اسم غير الئق.
التي ترددت مؤخرا حول  قد نفت األنباء  وكانت حورية فرغلي 
قائلة: »مش بعيش قصة حب، وياريت نفسي  ارتباطها عاطفيا، 
بس أول ما ارتبط هقول لجمهوري ومش هخبي، ألني هكون 
فخورة بالشخص اللي هرتبط بيه، ووالدي أول ما شاف الخبر على 
مواقع التواصل االجتماعي كلمني من الكويت يباركلي وأفتكر أني 

ارتبطت بجد«.

دينا الشربيني تنضم لأبطال 
فيلم »شقو« مع عمرو يوسف 

»الهيبة« فيلم  ملامح  عن  يكشف  حسن  تيم 

ثغرات آمبر هيرد للطعن في حكم جوني ديب.. سر المحلف 15

رانيا محمود ياسين: مشهد انهيارى بمسلسل انحراف كان ارتجالى!

بعد نجاح »إجازة مفتوحة«.. شريف منير يجدد تعاونه مع محمد حماقى

الثانية..  للمرة 
رفض استقالة هاني شاكر

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

www.el-ressala.com

تفاصيل مسلسل »مجنونة بيك« 
لأمير المصري ومريم الخشت



في خدمة أبناء الجالية العربية على العناوين التالية:

 يسعد اإلدارة أن تتقدم خبالص
  الهتاين من اجلالية العربية واإلسالمية

 مبناسسبة عيد األحضى املبارك
 أعاده هللا عىل امجليع ابخلري

والصحة والسالم

Nelly Kanou  
237, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4N 1C8

Tél.: (514) 331-2134
Fax: (514) 331-1421

Nelly & Tania Kanou 
475, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5X7

Tél.: (514) 744-0203
Fax:  (514) 744-0206

Seta Marachian    
5855, Gouin Ouest
Montréal, Qc. H4J 1E5

Tél.: (514) 334-8641
Fax:  (514) 334-6909

Tania Kanou     
740, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5C8

Tél.: (514) 744-2555
Fax:  (514) 744-9423

خدمة توصيل ادلواء جماانً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian
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كندا تريد جذب مصّنعي الس�ارات الكهربائ�ة ال�ابان�ة إل�يها

أونتاريو: مستشف�ان اضطّرا لاغلاق الطوارئ مؤقتًا بسبب نقص الموظف�ن

كندا أّول المصادق�ن على انضمام فنلندا والسويد 
إلى الي’’ناتو‘‘

إدوارد الأم�ر  فأكثر في جزيرة  للي12 عامًا  الثان�ة  المعززة  الجرعة 

لافروف تصافح  لن  لكنها  العشرين  راء خارج�ة  وز اجتماع  جولي ستحضر 

  بدأت عملية انضمام السويد وفنلندا إلى منظمة حلف شمال 
األطلسي )’’ناتو‘‘( وكانت كندا سبّاقة في المصادقة على العملية.

وفي مقتطف من بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الكندية، 
جوستان ترودو

» أصبحت كندا أول دولة تصادق على بروتوكوالت انضمام 
فنلندا والسويد إلى الـ’’ناتو‘‘. بذلك تجتاز كلتا الدولتْين مرحلة 

أُخرى نحو العضوية الكاملة ». 
وسرعان ما حذت الدول األعضاء الـ29 اأُلخرى حذو كندا.

وبذلك تكون فنلندا والسويد قد اقتربتا خطوة إضافية من االنضمام 
إلى الحلف األطلسي. لكن يجب اآلن المصادقة على هذه االتفاقية من 
قبل البرلمانيين في كّل واحدة من الدول األعضاء في الـ’’ناتو‘‘.

وهذا إجراء سيستغرق ’’عدة أشهر‘‘، قال األمين العام للـ’’ناتو‘‘، 
ينس ستولتنبرغ.

وفي لقاء مع الصحفيين ذّكر ستولتنبرغ بأّن حصول مقدونيا 
حة األخيرة، على جميع الموافقات الالزمة  الشمالية، الدولة المرشَّ

لالنضمام إلى صفوف التحالف استغرق 12 شهراً.
ينس ستولتنبرغ واقفاً ومتحدثاً وأمامه ميكروفونان. 

ومن جهته، حّث رئيس الحكومة الكندية نظراءه على اإلسراع 
في المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى التحالف ’’من 

أجل الحّد من إمكانيات التدخل 
من قبل الخصوم‘‘.

في  ساً  مؤّسِ عضواً  بصفتها 
دوماً  كندا  تدعم  الـ’’ناتو‘‘، 
للحلف  المفتوح  الباب  سياسة 
قادرة  أوروبية  دولة  أّي  أمام 
على الوفاء بالتزامات األعضاء 
حماية  مثل  وواجباتهم، 
في  والمساهمة  الديمقراطية 

الدفاع الجماعي للحلف
وكانت الدولتان االسكندينافيتان، 
المحايدتان تقليدياً، قد ترّشحتا 
الـ’’ناتو‘‘  إلى  لالنضمام 
حرصاً  )مايو(  أيار  منتصف 
على إيجاد حلفاء لهما لمواجهة 
عليه  تقدم  قد  محتماًل  توسعاً 

روسيا بقيادة رئيسها فالديمير بوتين.
)فبراير(  شباط   24 في  أوكرانيا  الروسية  القوات  فمنذ غزو 
الفائت، تخشى الدول المجاورة لروسيا والقريبة منها أن يعبر 

الصراع حدودها يوماً ما.
باتت الكرة اآلن في ملعب البرلمانيين. ويجب على كافة برلمانات 
الدول األعضاء أن تعطي موافقتها على انضمام السويد وفنلندا إلى 
الـ’’ناتو‘‘ ألّن اإلجماع ضروري لفتح أبواب الحلف األطلسي 

أمام أعضاء جدد.
لكّن تركيا تواصل نفخ الساخن والبارد.

قّمة  في  أردوغان،  التركي رجب طيب  الرئيس  توّصل  فقد 
العاصمة اإلسبانية مدريد،  الماضي في  الـ’’ناتو‘‘ األسبوع 

إلى اتفاق مع السويد وفنلندا كي تمضيا ُقُدماً في ترّشحهما.
ترحيل  من ضمنها  معينة،  تركية  شروطاً  االتفاق  ويتضّمن 
بتهم  لتتّم محاكمتهم على أراضيها  إلى تركيا  ناشطين أكراد 

اإلرهاب.
لكن، بعد وقت قصير من إبرام هذه االتفاقية، حّذر أردوغان 
الدولتْين  انضمام  عملية  تعرقل  قد  أنقرة  أّن  من  أخرى  مرة 

االسكندينافيتْين إلى الحلف األطلسي إذا لم تمتثال لمطالبه.

  أوصت رئيسة الخدمات الصحية في جزيرة األمير 
إدوارد، الدكتورة هيذر موريسون، األشخاص الذين تبلغ 
أعمارهم 12 عاماً وما فوق بطلب الجرعة المعززة الثانية 

من اللقاح المضاد لوباء ’’كوفيد - 19‘‘.
بالوباء  اإلصابات  ارتفاع  ظّل  في  التوصية  هذه  وتأتي 
في الجزيرة، فعدد اإلصابات الجديدة هذا األسبوع يفوق 

بـ%33 عددها في األسبوع السابق.
إلى  تستند  توصيتها  أّن  موريسون  الدكتورة  وأوضحت 
التوصية الصادرة األسبوع الماضي عن اللجنة االستشارية 
 ،)CCNI - NACI( الوطنية المعنية بالتحصين ضّد األوبئة

وهي لجنة فدرالية.
وأضافت أّن حصول الناس على جميع اللقاحات التي هم 
مؤهلون لتناولها يشكل أفضل طريقة لحماية أنفسهم من 

الـ’’كوفيد - 19‘‘.
وقالت إّن الجزيرة ال تزال تواجه الوباء هذا الصيف وإّن 
السلطات تتوقع موجة أكبر من الحاالت الجديدة في الخريف.

وتقوم حكومة الجزيرة بتحديث موقعها اإللكتروني الخاص 
بالـ’’كوفيد - 19‘‘ لإلعالن عن توسيع األهلية للحصول 

على الجرعة المعززة الثانية.
ولم تكن هذه الجرعة متوفرة سوى لألشخاص الذين تزيد 
أعمارهم عن 60 عاماً أو الذين يعانون من ضعف في 

جهاز المناعة.
وأعلنت السلطات الطبية في الجزيرة 
أمس عن تسجيل ما معدله 153 حالة 
دة يومياً خالل األيام  إصابة جديدة مؤكَّ
السبعة السابقة. وكان المعدل اليومي 
دة خالل  من اإلصابات الجديدة المؤكَّ
الفترة الزمنية المماثلة السابقة 115 حالة.
ويمكن الحصول على جرعة معززة 
ثانية بعد ستة أشهر من األولى، وفقاً 
الوطنية  االستشارية  اللجنة  لنصيحة 

المعنية بالتحصين ضّد األوبئة.
أّما األشخاص الذين أصيبوا بالـ’’كوفيد 
- 19‘‘ في غضون ذلك فيتعيّن عليهم 
االنتظار ثالثة أشهر بعد اإلصابة بالوباء 

قبل تناول الجرعة المعززة الثانية.
وفي بعض الحاالت يُسمح للناس بأخذ جرعة معززة ثانية 
بعد ثالثة أشهر فقط من تلقيهم الجرعة السابقة، على سبيل 
إذا كانوا يخططون للسفر إلى منطقة تفشى فيها  المثال 

الوباء كثيراً.
إصابتهم  ثبتت  الذين  األشخاص  على  يتعيّن  يزال  وال 
بالـ’’كوفيد - 19‘‘ في جزيرة األمير إدوارد أن يعزلوا 

التطعيم  حالة  النظر عن  وبغّض  أيام  سبعة  مدة  أنفسهم 
الخاصة بهم.

وفي حالة األشخاص الذين يعانون من نقص المناعة تكون 
فترة العزل 10 أيام.

وجزيرة األمير إدوارد هي أصغر مقاطعات كندا العشر 
من حيث المساحة وعدد السكان. تبلغ مساحتها 5.660 
كيلومتراً مربعاً ويبلغ عدد سكانها نحواً من 168 ألف نسمة، 
يقيم نصفهم تقريباً في العاصمة شارلوت تاون وضواحيها.

  قالت وزيرة الخارجية الكندية ميالني جولي إنها لن 
تصافح نظيرها الروسي، سيرغي الفروف، في اجتماع 
وزراء خارجية مجموعة العشرين المقرر عقده في جزيرة 

بالي اإلندونيسية هذا األسبوع.
وقالت جولي لوكالة الصحافة الكندية إنها تنوي باألحرى 
فضح أكاذيب وزير الخارجية الروسي بشأن اجتياح بالده 

ألوكرانيا.
’’سأواجهه بالحقائق وأفضح السرد الروسي على حقيقته: 
أكاذيب ومعلومات مضلِّلة‘‘، أوضخت جولي في رد مكتوب 

على األسئلة التي ُطرحت عليها.
يُذكر أنّه في آذار )مارس( الفائت انضمت جولي إلى العديد 
من المندوبين اآلخرين في االنسحاب من اجتماع لألمم 
المتحدة في جنيف عندما بدأ الفروف، الذي كانت كندا قد 

فرضت عقوبات ضده قبل أيام قليلة، خطاَبه.
وضع دبلوماسي صعب

لكّن وجود كندا إلى جانب روسيا في إندونيسيا يخلق وضعاً 
دبلوماسياً صعباً داخل مجموعة العشرين.

فالوزير الفروف هو أحد أكثر المؤيدين العلنيين لغزو أوكرانيا 
وللحجج التي قّدمها رئيسه فالديمير بوتين لتبرير الغزو.

ويُذكر أّن جولي استنكرت الشهر الماضي حضور دبلوماسية 
كندية حفل استقبال أقامته السفارة الروسية في أوتاوا. لكنها 
أضافت أنه إذا لم تحضر هي ووزراء خارجية آخرون، 
يعارضون الغزو الروسي ألوكرانيا، اجتماع مجموعة 
الـ20 فإّن ذلك قد يساعد روسيا إذ يتيح لها إبراز روايتها 

عن الحرب.
’’إذا لم تكن كندا جالسة إلى الطاولة، فستفوز روسيا. ال 
أضافت وزيرة  الروسية‘‘،  لألكاذيب  االستسالم  يمكننا 

الخارجية الكندية.

لقد ارتكبت روسيا فظائع واسعة النطاق 
في أوكرانيا وهي تهدد بالتسبب بمجاعة 
عالمية. لكن روسيا تنفي هذه الحقائق 
من  هرباً  مضلِّلة  معلومات  وتنشر 

المسؤولية الدولية
نقال عن ميالني جولي، وزيرة الخارجية 

الكندية
وسيتناول اجتماع مجموعة العشرين 
نقص الغذاء الناجم عن غزو أوكرانيا 
والذي منع تصدير ماليين األطنان من 

القمح إلى الدول النامية.
وستناقش جولي أيضاً تعزيز مساواة 
العالمي وحماية  المرأة على الصعيد 
البيئة باإلضافة إلى بناء اقتصادات مرنة 

في مرحلة ما بعد جائحة ’’كوفيد - 19‘‘.
لقاءات عديدة ُقوطعت منذ بداية الحرب

يُذكر أنه منذ بداية الغزو الروسي ألوكرانيا في 24 شباط 
)فبراير( الفائت رفضت ميالني جولي ووزراء كنديون 
آخرون الحضور عندما يتحدث مسؤولون روس في قمم 

ومؤتمرات.
ففي نيسان )أبريل(، مثاًل، انسحبت نائبة رئيس الحكومة 
الكندية، وزيرُة المالية، كريستيا فريالند من اجتماع مجموعة 
العشرين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في 

واشنطن احتجاجاً على الغزو الروسي.
وفي أيار )مايو( انضمت وزيرة التجارة الدولية في الحكومة 
الكندية ماري نج إلى نظرائها من الواليات المتحدة وأستراليا 
التعاون  منتدى  اجتماع  مغادرة  في  ونيوزيلندا  واليابان 
االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في العاصمة التايلندية 

بانكوك عندما تناول الممثل الروسي الكالم.
واألسبوع الماضي قال رئيس الحكومة الكندية جوستان 
ترودو إّن كندا ستحضر قمة قادة مجموعة العشرين في 
تشرين الثاني )نوفمبر( في بالي، حتى لو شارك فيها الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين، مشيراً إلى أنه من المهم مواجهة 

ما ستقوله روسيا في القمة.
يُذكر أّن ترودو طالب قبل ثالثة أشهر ونيف بطرد روسيا من 
مجموعة العشرين على خلفية غزوها العسكري ألوكرانيا.
العالم،  اقتصادات  أكبر  من  العشرين  مجموعة  وتتكون 
ومن ضمنها دول مجموعة السبع )كندا والواليات المتحدة 
والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان( ودول 
أُخرى كالصين والهند وروسيا والمملكة السعودية وتركيا 

وجنوب إفريقيا والمكسيك.
ودول مجموعة العشرين مسؤولة معاً عن حوالي 80% 

من الناتج االقتصادي العالمي وتمثّل ثلثي سكان العالم.

من  األول  القسط  المؤهلون  مانيتوبا  سكان  سيتلقى     
مدفوعات حوافز العمل المناخي )CAIP - PIAC( في 

15 تموز )يوليو( الجاري.
وتهدف هذه المدفوعات، التي تقدمها الحكومة الفدرالية، 
إلى تعويض التأثير على المواطنين لتطبيق الضريبة على 
الكربون على مختلف الصناعات. وارتفعت قيمة هذه الضريبة 
إلى 50 دوالراً للطن المتري في نيسان )أبريل( 2022.

وكان السكان يحصلون على المدفوعات المذكورة في شكل 
استرداد ضريبي.

سيتم الدفع كّل ثالثة أشهر لدعم العائالت بشكل أكبر على 
مدار السنة. لن يكون ذلك في شكل استرداد ضريبي بعد اآلن
نقال عن تيري دوغيد، عضو مجلس العموم الكندي عن 

إحدى دوائر مانيتوبا
ويمثّل دوغيد في مجلس العموم في أوتاوا دائرَة ’’جنوب 
وينيبيغ‘‘ )Winnipeg South( في عاصمة مانيتوبا، 
وينيبيغ، تحت راية الحزب الليبرالي الكندي. وهو أيضاً 
في  المناخي  والتغيّر  البيئة  لوزير  البرلماني  السكرتير 

الحكومة الفدرالية.
وأضاف دوغيد أّن أسرة مكونة من أربعة أفراد ستتلقى 
832 دوالراً عن السنة الحالية. وبالتالي سيكون المبلغ الذي 
ستحصل عليه العائالت هذه السنة أكبر من الذي حصلت 
عليه عن عام 2021 والذي كان مقداره 720 دوالراً ألسرة 

مكونة أيضاً من أربعة أفراد.
ويبلغ مقدار مدفوعات حوافز العمل المناخي 416 دوالراً 
للفرد البالغ، يضاف إليها مبلغ 208 دوالرات للزوج و104 

دوالرات عن كّل ولد دون سّن الـ19.
وتحصل األسرة الوحيدة الوالد على مبلغ 208 دوالرات 

عن الولد البكر إذا كان دون سّن الـ19.
كما ستحصل العائالت التي تعيش في المجتمعات الريفية 

على عالوة بنسبة 10%.
ويقّدر تيري دوغيد بأّن ثماٍن من بين كّل عشر عائالت في 

مانيتوبا ستتلقى مدفوعات حوافز العمل المناخي.
ومانتيوبا هي إحدى مقاطعات البراري الثالث وتقع في 
غرب وسط كندا ويقطنها حوالي 1,39 مليون نسمة يقيم 

أكثر من نصفهم في وينيبيغ.

  يقوم حالياً وزير االبتكار والعلوم والصناعة الكندي، 
فرانسوا فيليب شامبان، بزيارة اليابان حيث يحاول جذب 
شركات تصنيع السيارات غير المتواجدة بعد في كندا، 

مثل ’’ميتسوبيشي‘‘ و’’نيسان‘‘ و’’سوبارو‘‘.
ويقول الوزير شامبان إنه يريد إقناع هذه الشركات بأنها، 
فيما تتسبب لها مشاكل سالسل التوريد بصداع حاد، ستجد 
الالزمة  الخام  والمواد  الماهرة  العاملة  القوة  كندا  في 

واالستقرار التي تبحث عنه.
ويضيف الوزير الكندي أّن التآزر بين صناعتْي السيارات 
والتعدين الكنديتْين يمكن أن يساعد في إقناع المزيد من 
الشركات المصنعة باالستثمار في كندا إلنتاج سيارات 

كهربائية وبطاريات لتشغيلها.
ويحرص الوزير شامبان على أن يردد على مسامع قادة 
الشركات الذين يلتقي بهم أّن ’’الطلب مرتفع على االستقرار 

وإمكانية التنبؤ وسيادة القانون، لكّن العرض نادر‘‘.
وكانت شركات تصنيع السيارات وبطاريات السيارات 
استثمارات في كندا  الماضي عن  الربيع  أعلنت في  قد 
تزيد قيمتها عن 13 مليار دوالر، السيما لتصنيع سيارات 

وحافالت كهربائية وقطع غيار لها وبطاريات.
وفي بعض الحاالت تضمنت هذه اإلعالنات تحويل مصانع 

قائمة أو توسيعها.
شامبان  الوزير  يجتمع  وفيما 
بشركتْي ’’هوندا‘‘ و’’تويوتا‘‘ 
اللتْين تعمالن حالياً  العمالقتْين 
على تحويل مصانعهما الكندية 
فإّن  كهربائية،  سيارات  إلنتاج 
المحادثات مع الشركات اأُلخرى 

مختلفة، حسب قوله.
أشخاص  إلى  تحدثتم  ’’إذا 
في  راسخ  وجود  بالفعل  لديهم 
كندا فسيكون األمر مختلفاً ألّن 
لديهم فيها استثمارات‘‘، يلفت 

شامبان.
أّن  الكندي  الوزير  ويضيف 

ثالثة  عن  تبحث  اأُلخرى  السيارات  تصنيع  شركات 
أمور قبل االستثمار: الموهبة والنظام البيئي والموارد.

’’عندما نضع كّل ذلك معاً تصبح كندا الموّرد المفّضل‘‘، 
يؤكد شامبان.

وتأتي هذه الرحلة إلى اليابان في أعقاب رحلة في الربيع 
إلى أوروبا حيث التقى الوزير شامبان بشركات تصنيع 

السيارات األلمانية الرئيسية، ومن ضمنها ’’فولكسفاغن‘‘ 
التي تتنافس بانتظام مع ’’تويوتا‘‘ على لقب أكبر مصنّع 

سيارات في العالم.
لرحلة  الكندي  والصناعة  والعلوم  االبتكار  وزير  ويعّد 
ح أن تشمل كوريا الجنوبية،  أُخرى إلى آسيا، من المرجَّ

في الخريف.

  عزا مستشفى كلينتون في جنوب غرب أونتاريو ومستشفى 
لقسم  المؤقت  اإلغالق  قرار  المقاطعة  شرق  في  بيرث 
الطوارئ لدى كليهما إلى نقص في الممرضات وإلى تفشي 

وباء ’’كوفيد - 19‘‘.
وكان مستشفى كلينتون قد أغلق قسم الطوارئ لديه من 

السبت إلى االثنين.
وأغلق مستشفى بيرث قسم الطوارئ الخاص به يوم السبت 

أيضاً، ومن المقّرر أن يعيد فتحه بصورة تدريجية.
ويقول الدكتور آالن دراموند، الذي يعمل في قسم الطوارئ 
في مستشفى بيرث، إّن اإلغالق يشكل حالة ’’غير مسبوقة‘‘ 

في هذه المدينة الصغيرة.
وتقع بيرث جنوب غرب العاصمة الفدرالية أوتاوا وتبعد 

عنها زهاء ساعة بالسيارة.
نواجه في الوقت نفسه زيادة في عدد المرضى وانخفاضاً 

في الموارد البشرية
نقال عن الدكتور آالن دراموند، طبيب الطوارئ في مستشفى 

بيرث في أونتاريو
ويوضح الدكتور دراموند أّن عدد الممرضات في قسم 
الطوارئ في المستشفى انخفض من 15 إلى 5 في األشهر 
األخيرة. وقررت إدارة المستشفى إغالق قسم الطوارئ 

مؤقتاً بعد إصابة ممرضتْين بالـ’’كوفيد - 19‘‘ مؤخراً.
وتبرز هذه اإلغالقات المؤقتة النقص في عدد الممرضات 
في كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان، حسب 

.)ONA( جمعية ممّرضات أونتاريو
وتشير رئيسة الجمعية، كاثرين هوي، إلى أّن الوباء أدى 
مغادرة  تسريع  وإلى  المهني  اإلرهاق  تفاقم مشاكل  إلى 

الممرضات العمل.
الممرضات منهكات. تكون مدة نوبة عملهّن 8 ساعات 

بهّن  ينتهي  لكن  ساعة،   12 أو 
األمر بالعمل 16 ساعة، أو حتى 

24 ساعة
رئيسة  كاثيرن هوي،  نقال عن 

جمعية ممّرضات أونتاريو
وتقول هوي إنها سمعت أّن بعض 
غرف الطوارئ في أونتاريو لديها 
واحدة  ممرضة  مؤقتة  بصورة 
بعض  وأّن  مريضاً  لـ30  فقط 
عشرات  لديها  المستشفيات 
غرف  في  الشاغرة  الوظائف 
المرضى  الطوارئ وأّن بعض 
في  الصحية  الرعاية  يتلقون 
األماكن.  بعض  في  الممرات 
تكون  أن  للممّرضة  يمكن  ’’ال 
في كّل مكان!‘‘، تضيف هوي.

وتحّث جمعية ممرضات أونتاريو حكومَة المقاطعة برئاسة 
دوغ فورد على تحسين برامج الموافقة على الممرضات 
الت، باإلضافة إلى تقليل أوقات االنتظار للممرضات  المسجَّ

بات في الخارج. المدرَّ
وتقول جمعية مستشفيات أونتاريو إّن النقص في الموظفين 
الرعاية  مجال  في  األعمال  تراكم  إلى  يؤدي  والموارد 
الصحية المنزلية، من بين عدة أمور، ما يؤّخر مغادرة 

بعض المرضى المستشفيات.
ويقول أنتوني ديل، الرئيس التنفيذي للجمعية التي تمثل أكثر 
من 140 مستشفى في أونتاريو، إّن النقص في الموظفين حاد 
بشكل خاص في المناطق الريفية والشمالية من المقاطعة. 

’’ال يزال الوضع في هذه المجتمعات هشاً‘‘، يشير ديل.

وتضيف جمعية مستشفيات أونتاريو أّن أوقات االنتظار في 
أقسام الطوارئ ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق منذ 14 عاماً.
أّما الجمعية الطبية في أونتاريو )OMA( فتحّث حكومة 
المقاطعة على إنشاء مراكز متخصصة ألنواع معينة من 
العمليات الجراحية أو اإلجراءات بهدف تخفيف العبء 

عن المستشفيات.
من جهتها تؤكد وزارة الصحة في أونتاريو أنها تسعى 
إلى تعزيز القوة العاملة من خالل عدة تدابير، من بينها 
تقديم مكافأة قدرها 5.000 دوالر للممرضات لتشجيعهّن 

على عدم ترك المهنة.
 ،)ICIS - CIHI( ووفقاً للمعهد الكندي للمعلومات الصحية
الت لكل 100.000  كان في أونتاريو 609 ممرضات مسجَّ
شخص في عام 2020، أي أقّل من النسبة في مقاطعتْي 

ألبرتا وكيبيك.
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المتاحف المصرية 
 إن متاحفنا المصرية عريقة وعظيمة وتقدم خدمة مميزة 
العالمية علًما  المتاحف  وبأسعار رخيصة مقارنة بأسعار 
بأن بعض المتاحف في العالم خصوًصا في المملكة المتحدة 
والواليات المتحدة األمريكية تقدم خدماتها مجاًنا، غير أن 
المعارض الخاصة والمعارض القادمة من خارج البالد بها 

هي التي تكون ذات تذاكر مرتفعة. 

عشرات  إلى  األجنبية  البالد  في  المتاحف  تذاكر  وترتفع 
على  اإلسترلينية،  الجنيهات  أو  اليورهات  أو  الدوالرات 
عكس المتاحف المصرية التي تقوم في المقام األولى على 
تقديم الخدمات الثقافية بسعر رخيص من أجل توضيح رسالة 

مصر الحضارية إلى العالم كله بثمن ال يذكر. 
التاسع عشر في  القرن  المتاحف منذ  ولقد عرفت مصر 
في  المتاحف  بعض  تأسيس  وتم  إسماعيل  الخديو  عهد 
البداية على عدد كبير من  مصر كي تكون متاحف منذ 
المتاحف في العالم مثل المتحف البريطاني في لندن ومتحف 
اللوفر في باريس والتي كانت قصوًرا ثم تم تحويلها إلى 
متاحف مع الوقت على عكس المتحف المصري في ميدان 
1902 كي  التحرير الذي تم تأسيس منذ البداية في عام 
يكون وفًقا ألحدث تقاليد لبناء وعرض المتاحف في أوائل 

القرن العشرين.
يعد  والذي  اإلسكندرية  مكتبة  في  اآلثار  متحف  وهناك 
أول متحف آثار يُقام داخل مكتبة. وجاءت هذه المبادرة 
نتيجة اكتشاف عدد من القطع األثرية في موقع المكتبة. 
وتم تشكيل لجنة إلعداد الدراسات الالزمة لتكوين متحف 
يضم بعض األعمال التي تم العثور عليها في موقع المكتبة. 
وتم تشكيل لجنة من األثريين إلعداد خطة للمتحف. وتضم 
مجموعة المتحف عصوًرا مختلفة للحضارة المصرية بدًءا 
مروًرا  اإلسالمي  العصر  وحتى  الفرعوني  العصر  من 
بالحضارة اليونانية التي جاءت إلي مصر مع قدوم اإلسكندر 
األكبر والتي أعقبتها الحضارة الرومانية ثم القبطية قبل 

دخول اإلسالم إلى مصر.
مكتبة  مجمع  داخل  لآلثار  متحف  استضافة  فكرة  ُولدت 
اإلسكندرية الثقافي حين تم اكتشاف عدد من القطع األثرية 
الرائعة التي تعود للعصر الهيلينستي والروماني والبيزنطي، 
وذلك ضمن أعمال الحفر التي تمت قبل إقامة المكتبة في 
في  القليلة  المتاحف  أحد  هو  اآلثار  هذا.ومتحف  موقعها 
العالم التي تعرض قطًعا فنية تم اكتشافها في نفس مكان 
أكتوبر   ١٦ في  رسميًّا  المتحف  افتتاح  تم  عرضها.وقد 
٢٠٠٢. وقد اختيرت مقتنياته بعناية لتعكس تاريخ مصر 
الثري والمتعدد الثقافات والممتد عبر الثقافات الفرعونية 
واليونانية والرومانية، والقبطية واإلسالمية، مع التركيز 
على اإلسكندرية والمرحلة الهيلينستية. ويحتوي المتحف 
على ١١٣٣ قطعة معروضة أبرزها المجموعتان التاليتان:

1. قطع فنية اكتشفت أثناء أعمال الحفر في موقع المكتبة 
.)١٩٩٣-١٩٩٥(

2. آثار ُرفعت من قاع البحر المتوسط بالقرب من الميناء 
الشرقي وفي منطقة خليج »أبو قير«.

وقد أنشئ المتحف في عام ٢٠٠١ بهدف تعزيز البحث 
واالبتكار من خالل البرامج واألنشطة المختلفة. فهو يعمل 
على تعريف زائريه بالفترات المختلفة من تاريخ مصر، 

تقديم  طريق  عن  ثقافيًّا  والنشء  الشباب  توعية  وعلى 
مجموعة مختلفة من البرامج التعليمية.

م المتحف بأسلوب عصري باستخدام أحدث تقنيات  وقد ُصِمّ
التصميم الداخلي؛ مثل أنظمة اإلضاءة البصرية الحديثة 
التي تناسب المعارض، وأنظمة مكافحة الحريق والسرقة. 
وأضيفت اللغة الفرنسية مؤخًرا إلى بطاقات الشرح بجميع 
األقسام بالمتحف بجانب اللغتين العربية واإلنجليزية لخدمة 

كافة زائري المتحف.
اإللكتروني  الموقع  ويعد 
يضم  والذي  اآلثار  لمتحف 
قاعدة بيانات مسجل عليها ما 
يقرب من ألف قطعة أثرية 
على  نوعه  من  األول  هو 
حيث  من  مصر؛  مستوى 
مقتنياته  ألغلب  عرضه 
للجمهور على شبكة اإلنترنت 
باللغات العربية واإلنجليزية 
يستطيع  حيث  والفرنسية. 
الموقع  المستخدم من خالل 
أقسام  من  أٍيّ  على  الدخول 
المتحف وقراءة مقدمة تاريخية 
وفنية عن العصر الذي تنتمي 
إليه القطع المعروضة بتلك 
األقسام، يلي ذلك عرض تفصيلي وسلس ألهم القطع األثرية 
المعروضة بالقسم. كما يمكن لزائري الموقع القيام بجولة 

تخيلية داخل قاعات المتحف.
 وتُعد مجموعة آثار »موقع مكتبة اإلسكندرية« من أبرز وأهم 
المجموعات التي يضمها متحف اآلثار؛ فهي تعكس المستوى 
الهلِّينيستي،  للعصر  اليومية  الحياة  المتميز وطبيعة  الفني 
والروماني، والمسيحي. كما تعد نواة المجموعات التي أُلحقت 

به بعد ذلك من مختلف المتاحف المصرية؛ إذ إنه ُعثر عليها 
أثناء حفر أساسات مبنى المكتبة الحالي. ويضم هذا القسم 
مائة وإحدى عشرة قطعة أثرية يأتي على رأسها أرضيات 
الهلِّينيستي،  للعصر  تؤرخ  التي  الجمال  بالغة  الفسيفساء 
الملكية  القصور  أرضيات  تُغطي  كانت  أنها  يُعتقد  والتي 

التي كانت قائمة بهذه المنطقة.
ويعرض قسم اآلثار الغارقة بعض القطع األثرية التي تم 
انتشالها من قاع الميناء الشرقي باإلسكندرية، ومن خليج »أبو 
قير« – حيث كانت تقوم المدن القديمة »ثونيس-هيراكيلون«، 
و«كانوبس«، و«مينوثيس«. وتضم هذه المجموعة – بجانب 
العمالت والُحلّي واألمفورات – مجموعة متفردة من التماثيل 
وبقايا التماثيل، والتي يظهر فيها التأثير األجنبي على الفن 
البازلت  تمثال من  المتميزة  النماذج  هذه  المصري. ومن 
ر إحدى الملكات البطلميات والتي  األسود يُعتقد أنه يُصّوِ

قد تكون »أرسينوي الثانية«.
183 قطعة من  بمكتبة اإلسكندرية  ويضم متحف اآلثار 
القطع األثرية المكتشفة على جزيرة نلسون،حيثتقع على بُعد 
أربعة كيلومترات من رأس خليج »أبو قير« وثمانية عشر 
كيلومتًرا من قلب اإلسكندرية. وقد بدأت بعثة إيطالية من 
جامعة »تورين« أعمالها في جزيرة نلسون عام 1998، 
وأثمرت جهودها بالكشف عن أكثر من 200 قطعة ذات 

حياة  فهم  في  أساسي  بشكل  ساهمت  كبيرة  أثرية  أهمية 
وثقافة ساكني الجزيرة القدماء. ومن بين هذه االكتشافات 
قطع ترجع إلى األسرة المصرية السادسة والعشرين وإلى 
العصر البطلمي، باإلضافة إلى بعض القطع والنقوش والمقابر 
التي تعود إلى فترة الوجود البريطاني بعد معركة النيل في 

أغسطس من العام 1798.
تقديم  على  الدائم  الحرص  وكان 
متحف  لزائري  جديد  هو  ما  كل 
الدافع  اإلسكندرية هو  بمكتبة  اآلثار 
من  الفريدة  القطع  بعض  الستعارة 
المتحف اليوناني الروماني لعرضها 
بشكل مؤقت. وتضم هذه المجموعات 
قطًعا متميزة فنيًّا وتاريخيًّا وأثريًّا؛ إذ 
تنتمي لموضوعات ومجاالت متنوعة 
وترجع لعصور تاريخية مختلفة وهي 
كاآلتي: مجموعة المحمرة التي اكتشفت 
للعصر  وترجع  بشر  سيدي  بمنطقة 
األقنعة  من  ومجموعة  الروماني، 
معبد  تماثيل  ومجموعة  الجنائزية، 
الرأس السوداء الرومانية، ومجموعة 
خاصة باإللهة إيزيس ومخصصاتها، 
وقطع منفردة مثل رأس اإلمبراطور 
أوكتافيوس، وتمثال الراعي الصالح، وذراع من الرخام.

ويعتبر متحف اآلثار في مكتبة اإلسكندرية من أجمع وأروع 
المتاحف األثرية في مصر. ويعرض مجموعة من القطع 
وعظمة حضارة  ثراء  يوضح  تاريخي  تتابع  في  األثرية 
مصر العصور ويجسد بذلك رسالة مصر الحضارية الخالدة 

أرض الحضارات.
هدية مصر  رأيي  في  تعد  التي  الكبرى  المتاحف  وهناك 
أهمية مصر  تعبر عن  القرن والعشرين والتي  للعالم في 
ودورها الحضاري المتواصل عبر السنين وأعني المتحف 
المصري الكبير بالجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية 
بالفسطاط واللذين سوف يضيفان الكثير إلى مصر وآثارها 
وتاريخها الحضاري العريق واللذين سوف يقدمان خدمة 
ثقافية وترفيهية مميزة لمصر وزوارها بأرخص األثمان 
الحضارة  مصر  هي  هذه  إن  العالمية.  بالمتاحف  مقارنة 

صاحبة الرسالة الخالدة عبر األزمان. 

مسلة ميدان التحرير
وأخيًرا تحقق الحلم باتخاذ القرار الجريء والمهم بوضع 
التحرير.  ميدان  في  الفرعونية  مصر  مسالت  من  مسلة 
كثيًرا.  به  وطالبنا  به  حلمنا  حلًما  كان  هذا  إن  والحقيقة 

وها هو يتحقق أخيًرا. وهذا القرار أثلج صدورنا جميًعا.
العالم بها ما  القرار من أن كل ميادين  وتأتي أهمية هذا 
يميزها من معالم سياحية وأثرية الفتة على عكس ميدان 
التحرير. وميدان التحرير المصري الشهير في العاصمة 
القاهرة هو أكبر الميادين وأشهرها في مصر. وبعد أن تم 
نقل تمثال نجم األرض الفرعون األشهر الملك رمسيس 
الثاني من ميدان رمسيس إلى مقره األبدي الجديد في مقدمة 
المتحف من  الكبير كي يستقبل زوار  المصري  المتحف 
المصريين والعرب واألجانب على حد سواء، لم يعد لدينا 
معلم أثري بارز في وسط العاصمة. ومن المعروف أن 
المسالت المصرية العظيمة تنتشر في عدد كبير من مدن 
الدنيا وعواصم العالم مثل مسلة رمسيس الثاني الشهيرة 
الموجودة في ميدان الكونكورد الشهير في العاصمة الفرنسية 
باريس. وبعد نقل مسلة الملك رمسيس الثاني من حديقة 
المسلة بالجزيرة إلى مدينة العلمين الجديدة منذ أن تم وضعها 
هناك في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أصبح 
مهًما أن تكون لدينا مسلة فرعونية في قلب ميدان ميادين 
مصر: ميدان التحرير حتى تضفي على الميدان جمااًل على 
يتنافس  شهيًرا  وسياحًيا  أثرًيا  معلًما  تصير  وحتى  جمال 
المصريون والعرب واألجانب في زيارته وأخذ الصور 
التذكارية واألفالم القصيرة بجواره وتسويقه عبر وسائل 
التسجيلية  األفالم  تصوير  وكذلك  االجتماعي،  التواصل 

والروائية في محيطه حسب سيناريو هذه األفالم.
الفرعونية هي ناطحات السحاب في  لقد كانت المسالت 
مصر القديمة. وما تزال تحتفظ بأهميتها وجمالها وشموخها، 
النصوص  الفنية والتاريخية من خالل  قيمتها  فضاًل عن 
الهيروغليفية التي كان الملوك الفراعنة يسجلون عليها من 
األلقاب واألحداث ما كانوا يفخرون به ضمن إنجازاتهم 
يحكمونه  كانوا  الذي  الطيب  المصري  الشعب  أجل  من 

أجل  من  وكذلك  أجله،  من  والعمل  والرحمة  الحب  بكل 
الدفاع عن أرض مصر المباركة والمحافظة على وحدة 
أرضها  ورخاء  تنميتها  على  والعمل  أراضيها،  وسالمة 
وإمداد المعابد بكل ما تحتاج إليه وذلك من ضمن واجبات 

الفرعون المقدسة في مصر القديمة.
الشمسية  الديانة  مهًما من رموز  المسالت رمًزا  وكانت 
وعبادة اإلله رع رب الشمس في مدينة الشمس »أون« أو 
»أونو« أو هليوبوليس، أي »مدينة الشمس« لدى اإلغريق، 
أو منطقتي المطرية وعين شمس في شرق محافظة القاهرة 
حالًيا. وكانت المسالت تجسيًدا دينًيا ألشعة الشمس التي 
تأتي من السماء وتسقط على األرض، ومن خالل انكسار 
شعاع الشمس على األرض تم تكوين الشكل الهرمي من 
فكرة  جاء  هنا  ومن  الشكل.  هرمية  المسالت  قمة  خالل 

بناء األهرامات لدى المصريين القدماء. 
ونحن في انتظار أن تنير مسلة من مسالت مصر الفرعونية 
في أقرب فرصة ممكنة. فتحية لكل الجهود الوطنية المخلصة 

في هذا الشأن.     

أدب وثقافة
من كتاب:  أسرار اآلثار 

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

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

بقلم: سونيا الحداد
بقلم: مينا راضي

سراُب الروِح

يوم من نيسان..

     Vendredi 08 juillet 2022
الجمعة 8 يوليو 2022

  تكملة للعدد الماضي: 

الصمِت وسَط  أجلُس 
ُعزلَتي َيقَتِحُم  َصوُتِك 

أرصَفتي حدوَد 
الليِل خيوُط  َتنقطُع 
الروِح سراِب  في 
طريٍق عن  أبحُث 

إليِك يأخُذني 
والريِح الثلوِج  وسَط 

الضباُب يقوُدني 
احالٍم الى 

الصخوَر َتتسلُق 
النهِر ضفِة  الى  أهرُب 
بالحنيِن أشعُر  حيَنما 

عيني في  الدموُع  َتتكسُر 
شفَتْيِك ندى  لكنَّ 

كآبتي يبدُد 
الشمِس وخريَف 

الصمِت في  األنقى  أنِت 
* * *

شفتاَي َتستقيُظ 
العطشى أرضِك  في 

َحديقِتِك ِعطِر  ِمْن  ُروحي  َتنَتشي 
أنهِرِك ضفاِف  ِمْن  االمطاُر  َتثمُل 

مساءاِتِك القمُر  يداعُب 
* * *

الساحرُة أيتها 
الغاباِت تعطرُّ  جدائلُِك 

السماَء وَتسحُر 
تحملُني التي  الموجُة  أنِت 

أحالِمِك أرصفِة  الى 
عينيِك بزرقِة  الحالَِمُة  ونفسي 

ذاكرتي في  المقموُع  صوتي  الى  أتحدُث 
أحضاِنِك بحِر  الى  عذاباتي  من  أهرُب 

روحي ُتلملِميَن  وأنِت  أَتشظى  لَْن 
الضباِب ِمْن  الماِء  كقطراِت 

آخر عالٍم  على  أعثَر  أْن  لي  آَن 
أزهاري َيحمُل 
ذكرياتي دفاتَر 

نهديِك,,,, فوَق  نسيُتها  وقصائَد 

. ن. نيسا
نسله من  آدم  ابن  انا 

مثله أنا 
الزمان في  ولدت  قد 

إنسان انا 
الطبيعة هذي  عشق 

لمكان وا
جمال من  ظل  في  أعيش 

الماضي جنة  في  يشرق  كان 
شمسها تترك  أن  قبل 

الغروب ألوان 
األفق على 

الهضاب  على 
التالل على 
الزوال قبل 

الُمعّرى ُعري  وذكريات 
التين أوراق  تحت 

الظالل تحت 
***   ***   ***

. ن. نيسا
الجبال المتسلقة  كرومك  في 

المّر العنب  يسكرني 
يمر النسيم  حين  أغفو 

مسيري وفي 
الزهور أشواك  تدميني 
الطيور أجنحة  تضلني 
المضني عطشي  وفي 

النهر طريق  عن  أبحث 
كالنوارس اني  غير 
البحور غير  أجد  ال 
الَبّر جفاف  وغير 

شعر: جاسم نعمة مصاول

 مشيئة هللا - لعنة العصر

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

عادل عطية

مأساة هذا العصر الذي نعيش فيه والذي 
خطى خطوته األولى في عالم الفضائيات 
والتكنولوجيات المتطورة، الذي بدأ باستعمال 
الروبوهات في قطاعات عدة حتى في داخل 
الجسم البشري، الذي حارب قرونا من أجل 
التحرر من عبودية المستبدين وتحرير المرأة 
من نير المتدينين وغسل أدمغة المؤمنين، 
الذي وضع شرعة حقوق اإلنسان الدولية 
والتي بقيت حبرا على ورق، هي مشيئة هللا. 
مشيئة هللا هذه تجعل من الحروب، الغزو 
مدعي  من  تجعل  مقبوال.  أمًرا  والتنكيل 
الثقافة والمسؤولين مناصرين لها بكم، صم، 
عميان،  ال بل يقبلون ويدافعون عن الآل 
مقبول فقط ألنها مشيئته.  هو الذي يدبر، 
يقرر، يوزع ويتفرج على ضحاياه األبرياء 
حتى المؤمنين به. مشيئة يقبل بها فقراء 
العقول والنفوس حتى لو أدت إلى تدمير 
شامل للحياة والكرة األرضية بأكملها، عقابا 
من هذا هللا الذي لم أعد أجد الكلمات الوافية 
في وصف مدى الرحمة التي ينسبوها إليه!
جريمة نكراء يوم وضع هذا هللا من قبل 
تجار الهيكل في كتب لقبوها بالسماوية باتت 
هي الشرع والشريعة والحد الفاصل بين 
الغباء والذكاء. باتت المعيار األساسي للتعليم 
والتوجيه بحجة الحفاظ على القيم واالبتعاد 
عن الشر وقد حللت أبشع الشرور من قتل، 

تنكيل وتفرقة باسم هذه المشيئة اللعنة.  نعم 
أنها لعنة العصور واألجيال التي دمرت 
أكثر مما عمرت، التي صبغت بلون الدماء 

والدمار والتنكيل حيثما حلت، التي ذرفت 
دموع األلم، القهر والعذاب بسببها. لعنة 
ترى النور مجددا بعد أن عاشت البشرية 
لفترة قصيرة حلم التحرر والمساواة.  حلم 
رحل مع سقوط الفكر الليبرالي االشتراكي 
وعودة المتدينين إلى الساحة يمولهم تجار 
الهيكل ذاتهم الذين شرعوا هذه الكتب خطوطا 
حمراء آل تمس.  يقولون لك ويبررون بأنك 
لم تفهم هذا هللا كما يجب وكأنك أمي ناقص 
عقل بحاجة لمن يشرح لك معجزات ودرر 

هذه الكتب التي تجعل منك فعال ناقص عقل 
وضمير أيضا ساعة تقبل بمشيئة هكذا اله 
منهجا لك تتبعه مثل أعمى يفتش عن النور 
هللا  خطوط  خارج  مكان  كل  في  والنور 
خاصته لكنه يرفضه ويعمل على إطفائه 

تحقيقا لمشيئته!
ها ان اللعنة تحل علينا اليوم بفضل هذه 
لكننا  نبهنا  ادعائهم،  ألنه،حسب  المشيئة 
ال ندرك.  جميع المجتمعات تشهد عودة 
الفكر األصولي المتدين الذي يدمر تدريجيا 
أسسها الديمقراطية الليبرالية التي أنارت 
فترة قصيرة من حياة هذا الكوكب وأعطته 
األمل والرغبة في التحليق بعيدا في رياض 
واإلنسانية  االجتماعي  الفكري،  التحرر 
الحقيقية. نعود الى سلبنا وخاصة النساء، 
الروحي  كياننا  في  تتعلق  أساسية  حقوقا 
والجسدي.  حلم قضت عليه مشيئة هللا وها 
نحن نسير على طريق نهاية عالم مأساوية، 
يعملون على  السماوية  كتبهم  بها  بشرت 
تحقيقها دون أي شعور بالذنب أبدا.  نهاية 
ستعيشها أجيال وقد تطيح بالكوكب بأكمله 
ال خيار لمن قد يبقى على قيد الحياة سوى 
العيش في صحون طائرة أو مالجئ تحتية 

تسبيحا لمشيئته! 
كيف تمسك بيد أعمى سعيد بما خصه هللا 

به من مصير في الدنيا وما بعدها؟

َكهـٌف كبير
إنَّ هذا العالََم يُشبُه سورَة الَكهف. 

هناَك الكثيُر مّما لم نُِحط بِه ِعلًما، هناَك 
الَكثيُر مّما ال نسَتطيُع عليِه َصبًرا. 
َسَمكُة الَقَدِر التي َتسِبُقنا في كّلِ َمّرة، 
إنها تَِجُد َسبيلَها لَطعِن أحشائِنا و تَشريِح 
ماضينا. ُسُفنُنا تُخَرُق في كّلِ ِرحلة، 
ُد األشِرعُة و َتحَتجُّ الَصواري  َتَتَمرَّ
على أحالِمنا الَهزيلة. لكنَّ الَغريَب هو 
الظالِِم  الَملِِك  َنعثُر على ذلك  لم  أننا 
اًل فينا،  حتى اآلن، ربَّما يكوُن ُمتأّصِ

أو ُربَّما يكوُن َنحن. 
نُتاِبُع الَسيَر على الحاّفات، يُقَتُل ذلك 
الِطفُل الُمخَتبُئ في أعماِقنا مئَة َمّرة. 
َتلوُح من  َتَتهاوى و  الُجدراِن  آالُف 
ا  جدًّ َمفتوحٌة  عارية،  ُجروٌح  َخلِفها 

ُس بنا... كُمَثلَِّث برمودا كبير، َتَتَفرَّ
لٍة عن  َنَظلُّ َرهَن عَمليِة َبحٍث ُمَطوَّ

ذلك الَكهِف الذي سَيمَنُحنا الُحّرية.

لَيــل
اللَيُل يُشبُه الِحرباء...

َثقيٌل َوبيٌل على ُقلوِب الُعّشاق،
األُب الَشرعيُّ لألَرق، في كل لَيلٍة 
يَُقلُِّب الُمشتاقيَن على األِسّرِة كأسماٍك 
َيخَتلُِس  ما  بَطريقٍة  و  لكنَُّه  َمشوية. 
الناِئميَن  أولئَك  َفوِق  من  الُمروَر 
بُعمق. اللَيُل هو َعدوُّ األطفاِل و َخليُل 
الراِشدين، الرواُق الَطويُل الُممتَدُّ فوَق 
ُرؤوِس الُمتََرّقِبيَن و الصابِرين، عندما 
يأتي َيُجرُّ خلفُه َذياًل من الِذكَريات، 
و هو أيًضا باِعُث اإللهاماِت و ُوقوُد 

الُمَخياّلت. 
َد َوقٍت أو لَوٍن داِكٍن  اللَيُل ليَس ُمَجرَّ
ُكتلٌة َضخمٌة مَن  إنُه  َيسوُد الَسماء، 
الَمشاعِر الُمَتناقضِة الُمَتَفتِّتِة على هذا 

العالَِم الجائع.



  لشبونة 
أنها عاصمًة البرتغال واحدة من أكثر االماكن السياحية في بورتو التي 
تتمتع  بجاذبية كبيرة، تتميز بوجود الميناء األطلسي الذي ينبض ويحيي 
الحياة  على ضفاف نهر تاجوس ومتواجد على سلسلة من التالل التي 

تزيد من موقعه المتميز الخالب على الناحية  البحرية.
تم اكتشاف المركز التاريخي للمدينة عن طريق رحلة إلى الماضي 

حيث أن  التراث تم 
تجسيده  في معالم الجذب 
الشهيرة للزوار ومنها  
 Castelo de São
 Alfama و Jorge
، أقدم أجزاء  لشبونة.

كما تتواجد إعداد من 
مستواها  المتاحف 
دور  لها  عالمي 
التجربة  توسيع  في 
الثقافية.، وعند اتجاهك 
إلى الشرق مبتعداً عن  
وسط المدينة ستتبخر 
 Parque das من حداثة

Nações والمواقع الخاصة جذب الجماهير مثل Oceanário الرائعة.
إن العصر الذهبي ينعكس غربا في بيليم، وهو خاص باكتشاف موسترو 
دوس جيرونيمو الرائع وتوري دي بيليم، وهما  من أشهر مواقع التراث 

العالمي لليونسكو.
تتاح لك فرصة  التجول عبر الساحات الجميلة التي تتميز بكونها تنحصر 
بين صفين من  األشجار ويكون  التنزه على طول المتنزهات الواسعة 
التي تطل على النهر وبإمكانك االستمتاع ببعض المشاهد البانورامية 

الخاطفة لألبصار من مختلف ميرادور.
 كويمبرا

من أحد  أسباب الزيارات لتلك المدينة هي الجامعة التاريخية الواقعة على 
قمة التل في كويمبرا، وهناك  ثروة من عوامل  الجذب األخرى التي  
يتمركز  الكثير منها حول Velha Universidade  وهي تم تصنيفها  

من قبل اليونسكو على أنها أحد المواقع الخاصة  بالتراث  العالمي.
 Biblioteca Joanina من مميزات  الحرم الجامعي القديم هو مكتبة
الرائعة، وهي جوهرة من باروكية الخشب المتميز بكونه مذهب  

والرخام واألسقف الجدارية.
تستطيع أن تصعد  إلى قمة برج الساعة الذي يرجع أصوله  إلى القرن 

الثامن عشر حتى 
تتمكن من الحصول 
على نظرة  للمنطقة 
تتواجد  بأكملها. 
 Se Velha أيضا
الكاتدرائية القديمة.

إلى  باإلضافة 
وجود  ديران سابقا 
 Igreja de و 
Santa Cruz، تم 
تكريسه عام 1131 
، وهو يحتوي على 
قبر أفونسو هنريكس 
ملك البرتغال األول.

 Portugal يتواجد  عدد من المتاحف الرائعة و حديقة نباتية ومنتزه
dos Pequenitos به نماذج مصغرة ألبرز المباني التقليدية الموجودة 

داخل البالد.
سينترا

هي مدينة خالبة وتعتبر واحدة من الجواهر المتواجدة في تاج البرتغال 
المتأللئ لمشاهدة معالم المدينة، تم االعتراف بها   من  اليونسكو بسبب 

كون مشاهدتها ثقافية رائعة.
متواجدة أسفل حافة تالل سيرا دا سينترا المليئة باألشجار، وسيطر  على 
المدينة معلم Palácio Nacional فهي بها  مداخن توأم متواجدة  فوق 
ساحة جميلة بها حواف منازل تم طالئها بلون وردي الباهت باإلضافة 

إلى وجود بقع من اللون األصفر.
 Castelo تطل قلعة
 dos Mouros
هذه  فوق  القديمة 
البريدية  البطاقة 
ومن  المصورة، 
الواضح أنها محفورة 
من جرف الجرانيت 
ممتدا،  يكون  الذي 
أعلى تل متواجد فيها 
 Palácio da هو 
Pena الساحر وفي 
القرن التاسع عشر 
تم استخدامه على أنه 

ملجأ صيفي اتخذته  العائلة المالكة البرتغالية.
تتيح  سينترا لك الكثير من المسارات الخاصة بالمشي تمكنك من السير 
لمسافات طويل، ولكن عليك أن تعلم يتواجد  مجموعة من التالل الصعبة 
المحيطة بالمدينة، أعلى قمم في سيرا تتيح لك مشاهدة مناظر خالبة و 

ساحل المحيط األطلسي وكاسكايس.
الغوس

أنها احد  مدن المنتجعات األساسية والرئيسية داخل البرتغال تتميز 
بوجود دفء الشمس وهي المقصد لجميع األفراد أثناء  العطالت لمن 

يتدفقون على الساحل الجنوبي للبالد بشكل دوري.
تتميز بوجود الشواطئ الرائعة التي تحيط بالمدينة على جانبي المرسى 
الدولي، وهي مكان تتواجد به التكوينات الصخرية السحرية ومجموعة 
منحدرات متكونة من الحجر الرملي. وهي تعلو فوق سلسلة من الكهوف 

البحرية والكهوف 
التي تتميز بغربه  

أشكالها.
إذا كان لديك فرصة  
إلرضاء نفسك بعيد 
عن الرمال ستتمكن 
من  زيارتها كجزء 
عن طريق رحلة 
من  شاهد  بحرية 
معظم   خاللها 
معالم المدينة التي 
يعمها الفرح ، هناك  
Ponta da Pie-

dade  وهي المنارة يعد هذا  المكان من أفضل المقاصد التي يتردد 
عليها من يحبون مشاهدة غروب الشمس  تحت أفق المحيط األطلسي.

 أوبيدوس
معروف عن هذه المدينة بأنها  الجميلة المؤلمة وهذه المعلومة 

لمئات  استمرت 
مسافتها  السنين، 
من لشبونة ساعة 
بالسيارة فهي تقع 

شمال لشبونة.
تكون هذه المدينة من  
مجموعة متنوعة 
وكثيرة من البيوت 
البيضاء والمقاهي 
ومحالت الحرف 
اليدوية التي تكون 
على هيئة صفوف 
على جانبي الشوارع 
الضيقة المرصوفة 

بالحصى ويحيطها الكثير من  الجدران التي تتسم بالقوة وتنسب إلى 
العصور الوسطى.

تتواجد  Igreja De Santa Maria، وهي يتميز بتصميم داخلي مبهر  
يتكون من اللونين األزرق واألبيض وهو من  القرن السابع عشر.

يتواجد  متحف داخل  ساحة تلك المدينة الجذابة الخالبة يحتوي 
على مجموعة أعمال فنية ناذرة للرسام كانوا في القرن السابع عشر 

جوزيف دي أوبيدوس.
تتمكن من السير  على طول الجزء العلوي من األسوار لكي تستطيع 
رؤية مظاهر جميلة متواجدة في أسطح المنازل التيراكوتا والسهول 

الخصبة التي تكون في الخلف.
التحصينات جزء ال يتجزأ  من معالم تلك القلعة ويتواجد أعالها مثل 
الحارس في مشهد جميل ساحر  والقلعة نفسها اآلن أصبحت بوسادا، 

فندق قديم يتميز بالرقي .
 بورتو 

تتميز هذه المدينة والمعالم المعمارية الجرانيتية القوية وأنظمتها  التجارية، 
وهي ثاني المدن البرتغالية والزائرين يودون الذهاب الى أماكن مختلفة 

عن تلك الموجودة في العاصمة فينصح بذهابهم الى بورتو.
مكانها عند مصب نهر دورو ومن مميزاتها ان واجهتها بحرية – 
Ribeira، تم االعتراف بها من قبل اليونسكو انها احد مواقع  التراث  
العالمي، بورتو هي مكان محتوي على كال من الكنائس الباروكية 

والمباني الكالسيكية الحديثة  .
هناك مجموعة معالم أخرى ك جسر بونتي دوم لويس األول، وهو 
جسر حديدي خالب المظهر  يتكون من طابقين وهو يمتد  على نهر 

دورو ويقوم بربط المدينة فيال نوفا دي غايا .
النهر بجواره طريق مبهج  إلى وادي دورو يتميز بكونه منظر طبيعي 
أخضر من يتكون من سفوح التالل التي تعطي شكال متدرج  ويسود 

وجود القرى الصغيرة بها.
براغانسا

احد المدن  النائية في البرتغال ولكنها من أكثر المدن المتمتعة بالجاذبية 
ولكي تصل إليها عليك الذهاب الى  أقصى زاوية في البالد حتي تصل 
ل Bragança، هذه المنطقة القديمة تم إحاطتها بالكامل عن طريق 

شريط من الجدران الجرانيتية المهيبة.
تتواجد  Cidadela المسورة أي القلعة و يعود تاريخ وجودها  إلى 
عام 1130، تساعدك على تجميع صورة خاصة بالعصور الوسطى، 
تصطف الشوارع القديمة باإلضافة إلى وجود منازل ريفية ذات اللون 

األبيض، وكنيسة سانتا ماريا تتميز بسقفها المدهون والرائع .
ومن المعالم البارزة األخرى Domus Municipalis، وهي غرفة 
مجلس خماسية غريبة يعود أصلها  إلى القرن الخامس عشر، وهي 
آخر األمثلة  المتبقية على العمارة المدنية ذات األصول الرومانية 

داخل  البرتغال.
 Parque Natural نظًرا للمسافات التي ينطوي عليها األمر، هناك
de Montesinho النائية وهي محامية تبلغ مساحتها  70 ألف هكتار 
واقعة بين المدينة والحدود مع إسبانيا وهي أيضا مزار يقصده الكثير .

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو
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 Les proverbes en français et arabe

اإلسماعيلي يهزم إنبي بركالت الترجيح ويحصل 
على برونزية كأس الرابطة

    حصل اإلسماعيلي على المركز الثالث والميدالية 
البرونزية للنسخة األولى من بطولة كأس الرابطة 
المصرية، بعدما تغلب على نظيره إنبي بنتيجة 5-4 
بركالت الترجيح بعد نهاية الوقت األصلي من مباراة 
تحديد المركزين الثالث والرابع بالتعادل 1-1 مساء 

الخميس على ستاد القاهرة.
تقدم اإلسماعيلي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء 
سجلها عمرو الحلواني، لكن إنبي تعادل في الدقيقة 
3+90 عن طريق علي فوزي من ركلة جزاء أخرى.
وأحرز العبو اإلسماعيلي 5 ركالت ترجيح بنجاح، 

بينما أهدر إبراهيم القاضي من إنبي.
وبذلك يحصل اإلسماعيلي على جائزة مالية قدرها 
نصف مليون جنيه، بينما اكتفى إنبي بالحصول على 

ربع مليون جنيه جائزة المركز الرابع.
دخل اإلسماعيلي المباراة بضغط كبير على إنبي ونجح 
في الحصول على ركلة جزاء مبكرة إثر عرقلة عبدهللا 
عادل لمحمد عبدالسميع العب الدراويش، أحرز منها 
الحلواني الهدف األول بعدما سددها متقنة على يسار 

الحارس عبدالعزيز البلعوطي.
وبعد بداية متحفظة، تخلى إنبي عن حذره وتقدم إلى 
الهجوم بحًثا عن إدراك التعادل، وبالفعل هدد مرمى 
الدراويش بأكثر من فرصة خطيرة في الشوط األول 
، لكن أخطر الفرص البترولية جاءت في الدقيقة 27، 
عندما مرت كرة عرضية من فوق الحارس محمد فوزي، 
لتلمس رأس عبدهللا عادل الذي فشل في إيداعها الشباك 
الخالية على بُعد خطوات قليلة.استشعر اإلسماعيلي 

الخطر وبدأ يستعيد الهيمنة على مجريات المباراة، 
وأهدر وجيه عبدالحكيم فرصة تسجيل الهدف الثاني 
بعدما تأخر في متابعة كرة عرضية متقنة داخل منطقة 

الست ياردات عند الدقيقة 37.
وتألق محمد فوزي حارس اإلسماعيلي وحرم إنبي 
من تسجيل هدف التعادل قبل دقيقة واحدة فقط على 
نهاية الشوط األول، بعدما تصدى لتصويبة متقنة من 

عبدهللا عادل.
ووقف القائم األيمن لمرمى اإلسماعيلي أمام إحراز إنبي 
هدف التعادل بعد أول 5 دقائق على بداية الشوط الثاني، 
إذ تصدى لكرة رأسية من محمد مرسي سددها مستغال 
عرضية متقنة من جرجس مجدي من الناحية اليمنى.
وواصل إنبي ضغطه على اإلسماعيلي، وفي الدقيقة 
55 كاد محمد مرسي يسجل الهدف األول من تسديدة 
قوية من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، 
لكن الحارس محمد فوزي تألق مجدًدا وحولها إلى 

ركلة ركنية.
تواصلت سيطرة إنبي على مجريات المباراة في الشوط 
الثاني بحًثا عن هدف التعادل، وقبل النهاية بـ10 دقائق 
أطلق مهاب ياسر كرة صاروخية من خارج منطقة 

الجزاء علت عارضة الحارس محمد فوزي.
وحصل إنبي على ركلة جزاء إثر عرقلة البديل 
عبدالرحمن مجدي لعبدهللا عادل داخل منطقة الجزاء 
في الدقيقة 90، أحرز منها علي فوزي هدف التعادل 
القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدال من 
الضائع عن الشوط الثاني، إذ سددها على يمين الحارس.

رسمًيا.. ليفربول يربط جو جوميز بعقد طويل األمد

بقاء جو جوميز، مدافع  تمديد  ليفربول      أعلن 
ليواصل الالعب  الفريق، بعقد جديد طويل األمد، 

رحلته مع الريدز بعد قضاء 7 مواسم في “أنفيلد”.
وذكر ليفربول في بيان نشره عبر موقعه الرسمي- مساء 

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

األهلي يواصل تدريباته استعدادا لمباراة فيوتشر 
بالدوري الممتاز الثالثاء المقبل

   استأنف فريق الكرة بالنادي األهلي تدريباته- 
الخميس- على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد 
الراحة السلبية التي حصل عليها الالعبون أمس 

عقب التعادل مع الجونة بمسابقة الدوري الممتاز.
ويخوض األهلي تدريباته في إطار االستعدادات 
لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز والمحدد لها في 

تمام الساعة التاسعة مساء الثالثاء المقبل.
وقاد بيدرو جيميرايش مخطط األحمال بالجهاز 
الفني لألهلي، الالعبين في فقرات بدنية متنوعة 
مع بداية فقرات المران الجماعي للفريق.وخاض 
الالعبون فقرات بدنية وتدريبات الجري، قبل أن 

يؤدوا جانًبا من التدريبات البدنية بالكرة.
قاد المدير الفني ريكاردو سواريش وماوريسيو فاش 
ا للمدافعين بالفريق،  المدرب المساعد مراًنا خاصًّ

وذلك على هامش المران الجماعي للفريق.
وحرص سواريش على تخصيص مران منفرد 
الفنية  التعليمات  للمدافعين بالفريق لتنفيذ بعض 

والتكتيكية المحددة.
انتظم أحمد عبدالقادر العب وسط الفريق في 
التدريبات الجماعية للفريق، حيث صرح الدكتور 

أحمد أبو عبلة بأن الالعب تعافى من إصابته في 
العضلة األمامية بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي 
نفذه خالل الفترة الماضية ، وأوضح طبيب األهلي 

أن عبدالقادر جاهز طبيًّا لمباراة الفريق المقبلة أمام 
فيوتشر وتبقى مشاركته وفًقا لرؤية الجهاز الفني.

وفي سياق متصل، اكتفى طاهر محمد طاهر بأداء 
جلسة تأهيل منفرد في الجيم على هامش مران 
األهلي الجماعي ، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة إن 
طاهر اشتكى من كدمة في الركبة تعرض لها أثناء 
مشاركته في مباراة الجونة األخيرة في الدوري 
الممتاز ، ومن المقرر أن يخضع طاهر لفحص 
طبي قبل مران الغد، لتحديد مدى تعافيه وإمكانية 

مشاركته في التدريبات الجماعية.
وبدأ ياسر إبراهيم مدافع الفريق تدريبات الجري 
حول الملعب، حيث يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي 
للتخلص من اإلصابة التي لحقت به مؤخًرا بشد في 
العضلة األمامية.وأدى مدافع األهلي فقرات تدريبية 
منفردة في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز 
إخصائي التأهيل بالفريق، قبل أن يبدأ تنفيذ المرحلة 

األولى من الجري حول الملعب.

المصري يهزم إيسترن كومباني 0-1 ويصعد إلى ربع 
نهائي الكأس
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    قاد محمد عبد اللطيف جريندو، جناح المصري، 
فريقه للفوز 0-1 على إيسترن كومباني، بستاد برج 

العرب، في ثمن نهائي كأس مصر.
وسجل جريندو هدًفا من ضربة جزاء في الدقيقة 
79، ليمنح فريقه، بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.
التوالي مع  الرابع على  الفوز  المصري،  وحقق 
مدربه حسام حسن، بعدما تخطى المنصورة في 
دور الـ 32 بنتيجة 1-2، ثم فاز 0-1 على الجونة، 

و0-2 أمام المقاصة بالدوري.
وتأهل المصري لمواجهة الفائز من لقاء الزمالك 
واإلسماعيلي الذي يقام يوم 15 أغسطس المقبل.

شهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة للمصري 
مع تألق حارس إيسترن كومباني عمرو حسام.

إيسترن، لبعض  العال مدرب  ولجأ عالء عبد 
المحاوالت الهجومية بعد استقبال هدف المصري، 

لكنها لم تسفر عن الخطورة المطلوبة.
وشهدت المباراة اعتراضات من العبي المصري 
تجاه الحكم جالل أحمد الحتسابه ضربة جزاء، 
في لقطة شهدت عبور الكرة خط مرمى إيسترن 
كومباني ، وطالب الالعبون باحتساب الهدف ولكن 
الحكم تمسك باحتساب ضربة الجزاء التي سجل 

منها جريندو هدف الفوز.
وتحددت أول مواجهة في ربع النهائي بين سموحة 
ومنتخب السويس، بينما يلعب المقاولون العرب مع 
الفائز من لقاء األهلي والمقاصة، ويلتقي بيراميدز 

مع الفائز من لقاء إنبي والبنك األهلي.

امساء املدن السياحية يف الربتغال .. 
ومباذا تتميز وتشتهر

الوقاية خير من العالج
 Il vaut mieux prévenir que guérir

من بره رخام ومن جوه سخام
Les apparences sont trompeuses



      يأتي هذا المقال في سياق األنشطة والفعاليات المنظمة في المغرب، 
يقترن  والذي  للمقاومة  الوطني  لليوم   68 للذكرى  تخليداً  إفريقيا  بشمال 
التاريخية لبطل  للوقفة   66 البطل محمد الزرقطوني والذكرى  باستشهاد 
التحرير واالستقالل المقاوم األول جاللة المغفور له الملك محمد الخامس 
طيب هللا ثراه على قبر الشهيد،وهي الذكرى التي نخلدها يوم 18 يونيو 

والشهيد  المقاوم  فيه  استشهد  الذي  اليوم  بنفس  2022وترتبط  
نقطة مضيئة  ويمثّل   1954 يونيو   18 يوم  الزرقطوني  محمد 
في تاريخ المقاومة المغربية، نستحضر اليوم تحوالت المقاومة 

وتجلياتها في السياق الجديد الذي نعيشه.
الحافل  تاريخنا  من  أحداٍث  بتخليد  أمتنا  بأمجاد  التعريف  إن 
وإحياء  لألبطال  الوفاء  من  ضرباً  يمثل  بالمواقفالشجاعة، 
ذكرهم في الوجدان، وتأتي مقاومة االستعمار، حتى النصر أو 
االستشهاد، على رأس تلك المواقف العظمية، تلك المقاومة التي 
كانت شرسة وبطولية قّل نظيرها في أرجال المعمور، ويكفي 
أن نستحضر هنا أن بعض الدول بقي االستعمار فيها عدة قرون 
فيها  االستعمار  بقي  المغرب  بجوار  استقاللها، ودول  نيل  قبل 
أزيد من مائة عام، فهذه الجزائر عانت من االستعمار الفرنسي 
قبل استعمار المغرب وبعده، إذ بقي فيها االستعمار 125 عام، 
وهذه السنغال في ربوع إفريقيا بقي فيها االستعمار 300 سنة، 
هذه الُمدد الطويلة تؤكد قيمة المقاومة وأهمية الممانعة الشعبية 
باليوم  االفتخار  اليوم  للمغاربة  يحّق  ولذلك  المحتل.  في طرد 

ووفاء  ووحدة شعب،  قلب،  وقوة  حياة،  ألنه عالمة  للمقاومة،  الوطني 
العالَم  أدهشت  بكل مكوناتها وطبقاتها ومستوياتها،  أّمة  عرش، ونضال 
ببسالتها وشجاعتها فكان المغرب بحّق أرض الحرية واألحرار، وأرض 
البطوالت واألمجاد، فال غرابة أن تدل كلمة أمازيغ على األحرار، وكذلك 
المغرب  الذين زاروا  الرحالة األجانب  كان، ويكفي االطالع على كتب 
وكتبوا عنه، كيف عبّر هؤالء المستكشفون عن إعجابهم بشجاعة المغربي 

رجال أو امرأة أو حتى طفال.
مرتبطة  تعد  ولم  المغاربة  هوية  من  أصحبت جزءاً  التي  المقاومة  تلك 
بسياق تاريخي معين أو ظروف محّددة، بل تواصلت المقاومة المغربية 
في مجاالت أخرى عديدة، وعلى رأسهامحاربة الجهل والتخلف من أجل 
بناء مغرب معاصر منفتح ومؤثر في محيطه، وال يتحّقق ذلك إال بتنمية 
الرأسمال البشري، والمتمثل في الشباب المغربي الذي يمثّل ثلث سكان 
المغرب، وهو الجهاد األكبركما أشار إليه فقيد األمة الملك الراحل الحسن 
الثاني طيب هللا ثراه، عندما قال: “رجعنا من الجهاد األصغر إلى الجهاد 
األكبر”، حيث يقصد جهاد التنمية والتحديث، الذي ال يتوقف، سواء تنمية 
األخيرة؛  السنوات  في  ثماره  ما ظهرت  المجال، وهو  تنمية  أو  اإلنسان 
وبرهنت على عبقرية ملك وبُعِد نظره، ويتعلق األمربسياسة بناء السدود 
القناطر والجسور وتشييد المدارس والجامعات وتعزيز دولة الحق  ومّد 
في عهد  المغرب  بلغه  بما  الثمار  هذه  توجت  ثم  والمؤسسات،  والقانون 

أمير المؤمنين جاللة الملك محمد السادس حفظه هللا ونصره، من مكانة 
مرموقة بين الدول، وخاصة في إفريقيا، التي خّصها جاللة الملك حفظه 
هللا بكثير من رعايته واهتمامه، فكان من ثمرات جهوده؛ عودة المغرب 
إلى بيته اإلفريقي بشكل رسمي، وانتزاع االعتراف بسيادة المغرب على 
صحرائه، من لدن القوى العظمى، حيث تسابقت الدول الفتتاح قنصلياتها 

في مدينتي العيون والداخلة بصحرائنا المغربية،لتتواصل المقاومة؛ مقاومة 
كل أشكال التقليل من نجاحات المغرب، في وقت أعلنت فيه بعض الدول 
عن إفالسها، ودخولها في أزمات داخلية، نرى المغرب يصمد أمام كل 
التحديات الدولية ويحّقق التوازن االقتصادي والتماسك االجتماعيةوالتألّق 
الدبلوماسي وخاصة في ربوع الصحراء المغربية، وفي صياغة وتنزيل 
النموذج التنموي الجديد، الذي بدأت معالمه تظهر في الميدان في مجاالت 
متعددة كالصحة والتعليم والبيئة والسكان والهجرة والبحث العلمي.. بإقرار 
إصالحات كبرى، وتعديل قوانين، تمنح الكفاءات الوطنية قيمتها، وتعيد 
االعتبار لمكونات المغرب الثقافية والعرقية، بتوفير فرص جديدة للعمل 
واإلنتاج وتدبير االختالف، وخاصة عند فئة الشباب التي تحظى برعاية 
الملك محمد السادس نصره هللا وأيده،  مولوية خاصة، إذ ما فتئ جاللة 
مراكز  من  المغربي،انطالقا  الشباب  لدعم  المبادرة  تلو  المبادرة  يطلق 
السوسيو-تربوية، والمركبات  الشباب، والمراكز  تكوين وتأهيل وإدماج 
يعاني من سلوكات  الذي  بالشباب  التكفل  السوسيو-رياضية، وفضاءات 
للمعلومات  الجديدة  للتكنولوجيات  هة  الموجَّ بالفضاءات  اإلدمان، مرورا 
واالتصال، وإنعاش األنشطة المدرة للدخل، إضافة إلى برامج دعم الولوج 
إلى تمويل الشباب حاملي المشاريع، إلى غير ذلك من البنيات األخرى، 
وتجسد هذه المبادرات واإلجراءات المقاربة الملكية وسياسة القرب، من 

أجل تنمية بشرية شاملة ومستدامة.

المقاومة  في  اإلفريقي  البعد  أما 
المغربية فيتجلى في الدور الريادي 
الذي يقوم به المغرب حالياً في إفريقيا، 

عبر دعم مبادرات السالم والتعايش والحوار، وحماية الهوية اإلفريقية من 
كل التيارات الدخيلة، وأيضاً تثمين الرأسمال البشري والتراث اإلفريقي، 
من أجل جعل إفريقيا في الواجهة، وبالطبع لم ينجح المغرب في 
هذه المهمة إال بمقاومة كل أشكال التقليل من مبادراته والتشويش 
على خطواته في إفريقيا، سواء من قبل الخصوم، خصوم وحدتنا 
الترابية، أو أعداء االستقرار الذين يتبرصون بالمغرب الدوائر 
ويستغلون كل حدث لإلساءة للمغرب، إن المقاومة المغربية اليوم 
المقاومة  قد مضى، ولكن  فاالستعمار  المحتل،  تعني مقاومة  ال 
مستمرة بأشكال أخرى لتحصين الوحدة الترابية للمملكة وصيانة 
الهوية المغربية والثوابت الوطنية وتعزيز المكتسبات في مجاالت 
التنمية وفي الحضور المغربي في إفريقيا، الشيء الذي يمنح بلدنا 
فرصاً جديدة للرقي والنمو على الرغم من التحديات العالمية اليوم، 
بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتهديد اإلقليمي بالنزاعات المسلحة 
سواء الجماعات المتطرفة أو االنفصالية أو الحرب الرقمية بنشر 
االشاعات واألخبار الزائفة وترويج األكاذيب ونقل صور وهمية 
للواقع المغربي، في حين ال يحتاج الواقع إلى أي دليل إلثبات النمو 
العالم، من خالل  أو  إفريقيا  المغربية سواء في  للقوة  المتصاعد 
جهود التنمية والتعاون جنوب جنوب، من خالل تعزيز العالقات 
المشتركة في الدول اإلفريقية، وأيضاً الشرق أوسطية والخليجية، والتعامل مع 
الغرب بحكمة وبحياد في النزاعات العالمية، وعلى رأسها الحرب الروسية 
األوكرانية، حيث يقف المغرب في موقف الحياد بعيداً عن دعم أي جهة ضد 
األخرى، وهذا نوع من المقاومة المتبّصرة، والحكمة المغربية التي أثبتت 
قدرتها على الخروج من األزمات العالمية بأقل الخسائر، بفضل المقاومة 
والثبات والتضامن  الصبر  تعني  المغاربة، والتي  بها عموم  التي يحظى 
األمان  العليا، حيث صمام  القيادة  والتضحية، وااللتفاف وراء  والتعاون 

ورمز الوحدة المغربية المتمثلة في المؤسسة الملكية. 
     أخيراً، وترسيخاً لقيمة المقاومة وما تحمله من معاني التضحية العالية، 
في سياق االحتفاء باليوم الوطني للمقاومة، نؤكد أهمية هذا الموقف في حماية 
المكتسبات، وفي دعم القضايا الوطنية، وخاصة مع انفتاح المغرب علىإفريقيا، 
وخوض غمار تحدي التنمية، عبر نموذج تنموي طموح،إذ أصبحت المقاومة 
المغربيةمنهجاً في التفكير وأسلوباً في التدبير، خاصة مع تزايد المخاطر 
واألزمات العالمية، التي يُحّولها المغرب إلى فرص للنجاح والتميّز، بتشجيع 
البحث العلمي وابتكار المبادرات والمشاريع الجديدة، واالستفادة القصوى من 
كل مكونات المغرب أي رأسماله البشري وتراثه اإلنساني ونظامه القيمي، 
بغية خلق مناخ مناسب للعمل واإلنتاج وجلب االستثمار، في عالم متغيّر 
باستمرار، وال مكان فيه لغير المقاومين والمقاتلين والمحاربين في سبيل 

بناء النفوس واألوطان.

   منذ سنوات طويلة، اكتشفت في الشواطئ اللبنانية 
في القسم الشرقي من البحر األبيض المتوسط آبار غنية 
جدا بالبترول والغاز. أجريت الدراسات والخرائط التي 
تحدد أماكن وجود هذه الثروة تحت الماء، وتم تقسيمها 
على الخرائط الى “بلوكات” مرقمة، وبدأ الحديث عن 
الى  منه  والغاز واإلستفادة  البترول  استخراج  كيفية 
ترسيم  إسرائيل على  مع  الخالف  أن طرأت مسألة 

الحدود البحرية.
لقد سبق للبنان أن رسم الحدود البرية مع اسرائيل بعد 
انسحابها عام  2000 من الجنوب اللبناني وبمساعدة 
األمم المتحدة، وقد سجل لبنان في حينه بعض المالحظات 
على ما عرف بالخط األزرق، ولكن الحدود البحرية 
التي تحدد المنطقة اإلقتصادية الخالصة لكل من لبنان 
وإسرائيل لم يتم ترسيمها بعد، وهذه المنطقة الحدودية 
يبدو، ثروات  فيها، على ما  المتنازع عليها  البحرية 

نفطية كبرى.
سعت الواليات المتحدة منذ مدة الى المساعدة في حل 
للقيام  المنطقة  الى  موفدين  إرسال  النزاع عبر  هذا 
بالوساطة وتقريب وجهات النظر، والموفد الحالي آموس 
هوكشتاين، وهو كبير المستشارين في وزارة الخارجية 
األميركية عن أمن الطاقة، زار لبنان وإسرائيل مؤخرا 
وما زال يقوم بالمساعي لحل هذه المشكلة، خاصة بعد 
أن بدأت إسرائيل بالتنقيب الفعلي في المنطقة المتنازع 
عليها والمعروفة بحقل “كاريش” التي تدعي إسرائيل 
انها من ضمن منطقتها اإلقتصادية الخالصة وال يوجد 

أية حقوق للبنان في هذه المنطقة.
ال بد من التوضيح أنني لست خبيرا في ترسيم الحدود وال 
خبيرا في موضوع الطاقة، ولكنني أقارب هذه المسألة 
من الناحية السياسية البحتة، وال يسعني سوى تسجيل 
بعض المالحظات األساسية، وأهمها أن في إسرائيل 
موقف موحد حول هذا الموضوع بينما في لبنان نرى 

تناقضات في المواقف بين مختلف الجهات المعنية، إذ 
ال يوجد هيئة رسمية خاصة مسؤولة عن الحدود. من 
هذا المنطلق، حصلت في لبنان أخطاء متتالية بدءا من 
الموافقة السريعة او باألحرى المتسرعة على اإلقتراح 
القبرصي الذي تم تقديمه للبنان في مطلع هذا القرن 
البلدين  الخالصة بين  المنطقة اإلقتصادية  وهو يحدد 

والتي تطال الحدود البحرية مع إسرائيل.
بعد ذلك، شاهدنا مقترحات من جهات لبنانية رسمية 
البحرية مع  للحدود  تقدم مشروعا  مختلفة، كل منها 
وجود  مع  أخرى.  تقدمه جهة  عما  مختلفا  إسرائيل 
إدارات لبنانية متعددة تتعاطى بهذا الموضوع، علما 
أن المفاوضات التي كانت تجري في الناقورة بين الوفد 
العسكري اللبناني الذي كان مكلفا بالتفاوض مع الوفد 
اإلسرائيلي عبر الوسيط األميركي توقفت منذ فترة، 
وأصبحت المفاوضات اآلن في عهدة رئاسة الجمهورية 
بعد ان توالها أيضا لتفرة طويلة رئيس مجلس النواب 
نبيه بري الذي وضع ما سمي “مشروع إطار”  غامض 

ال نعرف الكثير عن مندرجاته.
اللبنانية من  المواقف  في  التضارب  هذا  إطار  وفي 
موضوع ترسيم الحدود البحرية، حصل تعديل على 
بدال من   29 الخط  اقتراح  تم  اللبناني حيث  الموقف 
الخط 23 الذي كان معتمدا في السابق، وصدر بموجبه 
المرسوم رقم 6433 الذي ما زال في أدراج رئاسة 
الجمهورية منذ أشهر ولم يتم إرساله الى األمم المتحدة 
لتثبيت الموقف اللبناني من الحدود، ونسمع اتهامات 
بين األفرقاء اللبنانيين بالتقصير، أو بالتفريط بالمصلحة 
موقفا  أن  أخيرا  ويبدو  بالخيانة،  حتى  أو  الوطنية، 
لبنانيا موحدا صدر عن لبنان تم إبالغه من قبل رئاسة 
الجمهورية الى الوسيط األميركي هوكشتاين الذي نقله 
الى إسرائيل ولبنان ينتظر الجواب اإلسرائيلي عليه.

في الوقت الذي يتخبط فيه لبنان بين هذا الموقف وذاك، 

بدأت إسرائيل بالتنقيب الفعلي عن الغاز والنفط في 
حقل “كاريش” المتنازع عليه عبر استقدام منصة 
لهذه الغاية، ووقعت منذ أيام اتفاقا مع مصر واإلتحاد 

األوروبي لتصدير الغاز والنفط الى أوروبا عبر األنابيب 
المصرية اعتبارا من شهر أيلول/ سبتمبر القادم، وهي 
مستمرة في هذا النشاط بالرغم من تهديدات األمين العام 
لحزب هللا وإرساله ثالث مسيرات فوق هذه المنطقة.
الى  والحاجة  المنطقة معروفة،  في  إسرائيل  أطماع 
النفط والغاز اإلسرائيلي في أوروبا واضحة جدا على 
خلفية الحرب الروسية-األوكرانية ووقف تدفق الغاز 
والنفط الروسي نحو أوروبا وارتفاع األسعار بشكل 
كثيرا  يهمها  المتحدة  الواليات  أن  جنوني، وال شك 
إيصال أكبر كمية ممكنة من هذه المادة الى حلفائها 
األوروبيين إلبقائهم في التحالف ضد روسيا، ومن هذا 
المنطلق تجاوز الرئيس بايدن مواقفه اإلنتخابية بجعل 
المملكة العربية السعودية دولة منبوذة وبمقاطعته لولي 
عهدها األمير محمد بي سلمان، وهو سيحط في الرياض 
بعد أيام طالبا من المملكة زيادة اإلنتاج والتصدير الى 
أوروبا، مثبتا بذلك أن سياسة الواقع ريالبوليتك )أو في 
هذه الحالة لاير بوليتيك( وسياسة المصالح هي أقوى 
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ماذا يستطيع أن يفعل لبنان بانتظار انتهاء المفاوضات 
الى  نظرا  تطول  أن  المتوقع  من  التي  إسرائيل  مع 
أطماع إسرائيل ومواقفها المتصلبة من جهة، ونظرا 
أيضا الى بعض الشكوك في نزاهة الوسيط األميركي 
آموس هوكشتاين كونه إسرائيلي األصل، مولود في 
إسرائيل وخدم في الجيش اإلسرائيلي من العام 1992 

حتى العام 1995.
إدارة رسمية  أو  هيئة  تشكيل  الضروري  من  أوال: 
من اختصاصيين وممثلين من وزارة الدفاع ووزارة 
الوحيد  الممثل  الخارجية وإدارات أخرى تكون هي 

للموقف الرسمي اللبناني في كل ما يتعلق بالحدود.
ثانيا: توضيح موقف رئاسة الجمهورية من مسألة عدم 
توقيع المرسوم 6433 وشرح أسباب عدم إرساله الى 
األمم المتحدة، وذلك في سبيل وضع حد للتفسيرات 

المغلوطة والشائعات المسيئة للرئاسة.
ثالثا: اعتماد مؤسسة عالمية ذات خبرة بمسائل ترسيم 
الحدود البحرية وفقا لمبادئ المحكمة الدولية لقانون 
البحار، للقيام بالترسيم التقني لحدود لبنان البحرية مع 
إسرائيل، بحيث يستطيع لبنان اإلعتماد على الخرائط 
السياسية مع  لمفاوضاته  المؤسسة  التي ترسمها هذه 
إسرائيل، مما يعطيه موقفا قويا مبنيا على القانون الدولي.
لعدم  قانوني  أو  منطقي  عذر  أي  يوجد  ال  رابعا: 
المناطق  في  والغاز  النفط  عن  بالتنقيب  لبنان  قيام 
غير المتنازع عليها، وكل تأخير في المباشرة بهذه 
بالفساد  السياسية  السلطات  اتهام  من  يزيد  األعمال 
والتفريط بحقوق الشعب اللبناني، إذ هنالك اتهامات 
واضحة للطبقة السياسية بوجود خالفات بين قادتها 
على تقاسم عائدات النفط فيما بينها، خاصة في ظل 
األزمة المالية واإلقتصادية والحياتية التي يعاني منها 

لبنان في الظروف الحالية. 
ما زال أمام الرئيس اللبناني ميشال عون أشهر قليلة 
قبل انتهاء مدة رئاسته، وقد تكون مسألة إنجاز ترسيم 
باستخراج  والمباشرة  إسرائيل  مع  البحرية  الحدود 
الغاز والنفط اللبناني فرصته األخيرة للتعويض بعض 
الشيء عن السلبيات الواضحة التي حصلت في عهده 
لبنان  منها.  قسم  نفسه مسؤوال عن  يكن هو  لم  وإن 
بحاجة ماسة الى تصدير هذه المادة التي قد تساعده 
على تخطي أزمته اإلقتصادية الخانقة، ووقت التنفيذ 

هو اآلن وليس غدا.

التمييز العنصري وأشكاله

مفاوضات ترسيم الحدود البحرية اللبنانية-الاسرائيلية

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  تعريف التمييز العنصري: 
“االعتقاد بأن األجناس المختلفة 
أو  قدرات  أو  تمتلك خصائص 
صفات مميزة، خاصة لتمييزها 
على أنها أقل شأناً أومتفوقةعلى 

البعض.” بعضها 
كنّا نخاُل ان التمييز العنصري 
يقتصر على لون البشرة الذييُميّز 
بين شعٍب وآخر! إاّل ان المسألة 
معّقدة أكثر من ذلك وتطال أنحاء 
اإلنسان  من خصائص  متعددة 
أو  بالوراثة  إّما  يكتسبها  التي 
من البيئة التي ينشأ فيها. وإذ إن 
التنبّؤ بالنجاح الذي قد يناله الفرُد 
الحقاً بعد ترعرعه قد يكون من 
فشاًل  ألّن  به،  التكّهن  الصعب 
منذ  كثيرين  يصيب  قد  مرتقباً 
والدتهم، وحتى قبل ان يولدوا 
وهم ما زالوا في أحشاء أمهاتهم!
تّم  التي  القوانين  كل  تُفلح  لم 
سنها عبر العقود األخيرة، وال 
حتى األديان التي ذاع تبشيرها 
خالل عهود طويلة، في ان تمنع 
التمييز العنصري الذي ما زلنا 
نعيش أصداَءُه ومفاعيله في أنحاء 
العالم كافة! وإذ ان ذاك التمييز 
ال  واألسباب،  األصول  متعّدد 
بد من التمييز بين فصائله، مع 
العلم ان كثيرين قد َيجمعون في 
تكوينه مجملًة من تلك العناصر 
الذي  الوقت  وفي  معاً!  آٍن  في 
الحيّة  الكائنات  فيه  نستعرض 
والتي  عالمنا،  في  تعيش  التي 
قد يعيش الكثير منها على شكل 
قبائل، نجد ان اإلنسان هو الكائن 
الوحيد الذي يُحّب التحّكم بمثيله 
الذي ال يتحّدر  وباألخص ذاك 

من أصوله ذاتها!
تعداد عناصر التمييز:

o من حيث الشكل:
• لون البشرة:

يعّد لون البشرة من أهم العناصر 
وما  الشعوب  بين  فّرقت  التي 
وإذ كان كل  بينها.  تُميّز  زالت 
شعب في الماضي يعيش ضمن 
الغزوات  ان  إاّل  معيّن،  نطاق 
خلطت  لية  لمتتا ا ت  لهجرا ا و
بين الشعوب دون أن تمحو ذاك 

الظاهر. التباين 
• مالمح الوجه:

وتختلف المالمح بين شعب وآخر 
بشكل يُسّهل التمييز بينها، وذلك 
انطالقا من هيكل الوجه، الى بروز 
الفك، الى شكل األنف، الى لون 
العينين، الى شكل الحاجبين،الى 
شعر الوجه، الى بروز الشفتين 
الى ما هنالك من صفات يكثر 

تعدادها ووصف تفاصيلها.
عر: • الشَّ

عر بدوره يكشف عن معالم  والشَّ
االختالف بين الشعوب وذلك عبر 
اللون الذي يتنّوع من األشقر، الى 
األرجواني، الى الكستنائي الى 
األسود دون ان ننسى مدى كثافته 
وما إذا كان أملساً أو ممّوجاً أو 
مجّعداً، الى جانب بعض الرجال 
الذين يتساقط شعرهم مع العمر. 
وعلى الرغم من ان تلوين الشعر 
وتمليسه أو تمويجه أصبحت من 
المداخالت التي يسهل تنفيذها، 
حياة  يحدثه على  الذي  فالتأثير 

فرٍد ما مازال متواضعاً!
• الجسد:

يلعب  الماضي  في  الجسد  كان 
به  يقوم  الذي  من  أكبر  دوراً 
اليوم من حيث القدرة العضلية 
التي يتفوق بها فرد ما عن غيره. 
إاّل ان هذا التميّز قّل فعله بتوافر 
األسلحة الحديثة التي ال تنفع معها 
طول  ان  إاّل  الجسدية!  القوى 
القامة او قصرها وسمنة الجسم 
او رّقته وتناسق األعضاء فيما 
او  للجسم  الشعر  وتغطية  بينها 
المشي  انتفاء وجوده، وطريقة 
والتنقل والتعبير وغير ذلك من 
األمور تؤثر سلبا او إيجاًبا على 
شخصية الفرد. ويجب ااّل ننسى 
الجسم  من  تفوح  التي  الروائح 
عطراً  البعض  يعتبرها  والتي 
بينما ينفر منها البعض اآلخر!

• جنس المولود:
ما ان يُبصر المولود الجديد النور 
حتى نُفاجأ بسؤال يطرحه األقرباء 
واألصدقاء:”ما جنس المولود؟” 
وذلك نابع من االعتقاد السائد ان 
األنثى، وهذا  أفضل من  الذكر 
ما لم يتغيّر حتى اليوم رغم كل 
ورغم  سنها،  تّم  التي  القوانين 
كل اإلنجازات والنجاحات التي 
رغم  لألسف،  المرأة!  حققتها 
خالل  تحقق  الذي  لتقدم  ا كل 
العقود األخيرة، ما زالت المرأة 
تتقاضى راتباً يقل عّما يتقاضاه 
وذلك  المنصب،  لنفس  الرجل 
التي  البلدان  على  حتى  ينطبق 
تَُعد ُّسبّاقة في تطبيق تشريعاتها 

على المستوى العالمي!
• جمال المعالم

الرسامين  أعظم  من  طلبنا  لو 

فتاة، شكاًل  أجمل  لنا  يرسم  ان 
إلى  العالم لتوّصل  ووجهاً، في 
لوحة تمثّل إحدى الجميالت إاّل 
انها تختلف عن باقة ال متناهية 
تنبعث من  قد  التي  الفتيات  من 
نفس الشعب الذي انبثقت منه هذه 
تستقطب  العادة،  في  الصورة. 
الشعب  إعجاب  معالُمالصورة 
ذاك  ان  إاّل  منه،  تتحدر  الذي 
تُعجب  المعالم  يعني ان هذه  ال 
المستوى،  بذات  الشعوب  بقيّة 
مع اإلقرار بأن بعض الجماالت 
الفريدة تستقطب إعجاب أكثرية 
الشعوب دون استثناء! واألمثال 
والفتيان،  الفتيات  على  تنطبق 
ونجد ان الذين يتميّزون بجمال 
الى  تتوّصل  فئة  هم  اشكالهم 
مناصب قد ال يصل اليها سواهم 

بذات السهولة !
وال بّد من التنويه بالدور الذي 
لعبه مؤّخراً الطب التجميلي في 
تحسين المعالم  الطبيعية التيجاء 

بها المرء الى عالمه…
o من حيث المركز االجتماعي:
• المنصب الذي ينتقل بالوراثة

نجد مناصب انتقلت بالوراثة وهذا 
ما كان يحدث باالمبراطوريات 
واألميرية  لملكيّة  ا واألنظمة 

وغيرها.
• الغنى ووفرة المال

هي الميّزة التي تؤّهل فئة ميسورة 
أعداد من  الناس الستخدام  من 
الموظفين المؤهلين، وذلك للقيام 
على  تساعدهم  وأعمال  بمهام 

زيادة ثرواتهم.
• المنصب الذي يحّصله المرء 

بالسياسة
الحصول  او  بالنيابة  كالنجاح 
على مركز وزاري أو عسكري 
رسمية  الى صفة  االرتقاء  او 
كسفير او قنصل او غير ذلك، 

او مركز حزبي…
• التحصيل العلمي

يساعد السعي وراء العلم  على 
نيل درجات تؤّهل لمهٍن مميزة 
ة  ما لمحا وا لهندسة  وا كالطب 

والمحاسبة وغير ذلك.
• المهن التقنيّة

اتقانها  يجيد  التي  المهن  وهي 
مع  لممارسة  ا بكثرة  لمهني  ا
العملية  الدروس  بعض  متابعة 

إذا لزم األمر.
• الخدم في المنازل

األدنى من  الدرك  يمثّلون  وهم 
الطبقات االجتماعية وهم يتقاضون 
رواتب ضئيلة بالنسبة لألعمال 

التي يقومون بها.
• األديان

قد يكون وجودها مقروناً بوجود 
اإلنسان على هذه البسيطة. مع 
ان الهدف من التبشير بها كان 
الى  الوصول  اجل  من  السعي 
وسالماً،  عداًل  اكثر  مجتمعات 
ذلك  كانت غير  النتيجة  ان  إاّل 
الماليين  مقتل  في  تسببت  وقد 
من البشر ولم نصل الى مجتمع 
التي  البلدان  أّي من  فاضل في 

حلّت فيها!
• السياسة

الى  أفراٌد  التاريخ  َل عبر  توصَّ
الماليين  عقول  على  السيطرة 
وانتشوا  أفكارهم  تبعوا  ممن 
بخطاباتهم ودفعوا بأتباعهم الى 
شّردت  كبيرة  بحروب  القتال 
أعداد  حياة  وأزهقت  الماليين 
تُعد، وقد  كثيرة ال تُحصى وال 
زرعوا في عقول من تبعهم انهم 
يقاتلون من أجل تحقيق أهداف 
كل  زهق  تستاهل  تكون  ال  قد 

هذه األرواح!
o أسباب مختلفة أخرى:
• النسب العائلي وتأثيره

ضمن  ألكبر  ا األخ  ن  ا نجد 
ما  يفوق  بتقدير  يحظى  العائلة 
يحصل عليه إخوته، وكان انتفاء 
وجود وريٍث من الذكور يحرم 
شأن  تولّي  من  البنات  من  أياً 
)كما  العائلة  ومركز  ممتلكاِت 
كان يحدث في الماضي القريب 
لدى اإلمبراطورية البريطانية(

• اللّغة
دوراً  التاريخ  عبر  اللغة  لعبت 
بين  لتعامل  ا تسهيل  في  مهماً 
الشعوب التي تتحّدث بذات اللغة 
بينما أحدث اختالُف اللغات عائقا 

بينهم! فيما 
• االنتماء الى بقعة من األرض 
األرض  من  بقعة  الى  االنتماء 
وما  ميَّز  االنسان  منها  يتحّدر 
زال يميُّز بين الشعوب وقد اعتبر 
البعض ان هذا التحّدر يعطيهم 

تفوقاً على غيرهم.
o خالصة:

ما زال التمييز العنصري حياً في 
معظم البلدان وحتى في أكثرها 
تقدماً وادعاًء بالمساواة بالحقوق. 
لقد تغيّرت مفاهيمه إاّل انه زاد 
تعداُد اشكاله مع التطورات التي 

حصلت.

  بدأ حجاج بيت هللا الحرام بالتوافد، صباح 
الخميس، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية 8 
من ذي الحجة، متبعين ومقتدين بسنة النبي محمد 
صلى هللا عليه وسلم في صورة روحانية وإيمانية.

ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم 
سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج 
بها إلى ما بعد بزوغ شمس 9 من ذي الحجة، 
يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة )الوقفة الكبرى(، 
ثم يعودون إليها بعد “النفرة” من عرفة والمبيت 
بمزدلفة لقضاء أيام )10 - 11 - 12 - 13(، 
ورمي الجمرات الثالث جمرة العقبة والجمرة 

الوسطى والجمرة الصغرى إال من تعجل.
ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة 
على بعد 7 كيلو مترات شمال شرقي المسجد 
الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال 

من الجهتين الشمالية والجنوبية، وال يُسَكن إال 
مدة الحج ، ويَحدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، 
ومن جهة مشعر مزدلفة وادي “محسر”، وفقا 

لوكالة األنباء السعودية “واس”.
ويعد مشعر منى ذا مكانة تاريخية ودينية، به 
رمى نبي هللا إبراهيم عليه السالم الجمار، وذبح 
فدي إسماعيل عليه السالم، ثم أكد النبي محمد 
صلى هللا عليه وسلم هذا الفعل في حجة الوداع 
وحلق، وأستن المسلمون بسنته يرمون الجمرات 

ويذبحون هديهم ويحلقون.
ويشتهر المشعر بمعالم تاريخية منها الشواخص 
الثالث التي ترمى، وبه مسجد “الخيف”، الذي 
اشتق اسمه نسبة إلى ما انحدر عن غلظ الجبل 
السفح  الماء، والواقع على  وارتفع عن مسيل 
الجنوبي من جبل منى، وقريباً من الجمرة الصغرى.

ومن األحداث التاريخية الشهيرة التي وقعت 
في منى بيعتا العقبة األولى والثانية، ففي السنة 
12 من الهجرة كانت األولى بمبايعة 12 رجاًل 
من األوس والخزرج لرسول هللا - صلى هللا 
عليه وسلم -، تلتها الثانية في حج العام الـ 13 
من الهجرة وبايعه فيها عليه السالم 73 رجاًل 
وامرأتان من أهل المدينة المنورة في الموقع 
نفسه، الذي يقع من الشمال الشرقي لجمرة 
العقبة، حيث بنى الخليفة العباسي أبي جعفر 
المنصور مسجد البيعة في عام 144هـ، الواقع 
بأسفل جبل “ثبير” قريباً من شعب بيعة العقبة.
ووفرت السعودية الخدمات األمنية والطبية 
والتموينية ووسائل النقل للتسهيل على قاصدي 
بيت هللا الحرام حجهم وأداء مناسكهم بروحانية 
الحكومية  الجهات  على  مؤكدًة  تنفيذ كل ما من وطمأنينة،  السعي على  شأنه إنجاح مهامها في موسم الحج.والخدمية أهمية 

Vendredi 08 juillet 2022
أدب وثقافةالجمعة 8 يوليو  2022

كيف تتحّول المقاومة إلى هوية؟

ضيوف الرحمن يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

بقلم / مسعود معلوف
سفير سابق



Le Canada est le pre-
mier pays à avoir rati-
fié l’intégration de la 

Finlande et de la Suède au 
sein de l’OTAN mardi.
«En tant que proche ami 
et partenaire de sécurité, le 
Canada appuie fermement 
l’adhésion de la Finlande et 
de la Suède à l’OTAN», a 
déclaré par communiqué le 
premier ministre Justin Tru-
deau.
Ce dernier a rencontré 
ses homologues de la Fin-
lande et de la Suède lors du 
sommet de l’OTAN qui s’est 
tenu à Madrid, en Espagne, 
la semaine dernière.
«Le Canada a pleinement 
confiance dans la capacité de 
la Finlande et de la Suède de 
s’intégrer rapidement et effi-
cacement à l’OTAN et de contribuer à la défense collective 
de l’Alliance. Nous avons toujours apprécié leur partenariat 
étroit avec l’Alliance et leurs précieuses contributions à la 
sécurité transatlantique. 
Leur adhésion rendra l’OTAN plus forte, et nous exhortons 
tous les pays membres de l’OTAN à terminer rapidement 
leur processus de ratification afin de limiter les possibilités 
d’ingérence de la part d’adversaires», a ajouté M. Trudeau.
La ratification par les autres pays membres de l’organisa-
tion devrait se faire au cours des prochaines semaines.
Au mois de juin, les parlementaires de la Chambre des com-

munes ont voté en faveur de l’adhésion au sein de l’OTAN.
Ces deux pays nordiques, traditionnellement neutres au 
niveau militaire, ont changé de cap idéologique après l’inva-
sion de l’Ukraine par la Russie.
Dénonçant les «ambitions impériales» de l’OTAN la 
semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine s’est 
montré indifférent face à l’entrée des deux pays au sein de 
l’OTAN.
«Si la Finlande et la Suède le souhaitent, qu’elles y adhèrent. 
C’est leur affaire, elles peuvent adhérer où elles veulent», 
a-t-il souligné, ajoutant que cela ne posait «pas de pro-
blème» à la Russie.

Ottawa va verser 20 
milliards $ pour 
indemniser les 

enfants et les familles des 
victimes de discrimination 
dans le cadre du programme 
des Services à l’enfance et 
à la famille des Premières 
Nations (SEFPN) et du 
Principe de Jordan.
«Après trois décennies de 
plaidoyer et des mois de 
négociations, je suis fière 
d’annoncer, au nom de 
l’Assemblée des Premières 
Nations (APN), que nous 
avons atteint une autre 
étape historique pour nos 
enfants et leurs familles», a 
déclaré par communiqué la 
Cheffe régionale l’APN au Manitoba, Cindy Woodhouse.
«Nous avons gardé nos enfants dans nos cœurs et nos 
prières tout au long des négociations en vue de parvenir 
à un accord qui, selon nous, confirme équitablement les 
ordonnances de 2019 du Tribunal canadien des droits de 
la personne et élargit le champ d’application des enfants 
et des familles des Premières Nations admissibles à une 

indemnisation pour avoir été victimes de discrimination 
dans le cadre du programme fédéral des services à l’en-
fance et à la famille des Premières Nations et de l’appli-
cation étroite du principe de Jordan», a-t-elle ajouté.
De son côté, le gouvernement fédéral a évoqué un 
«accord de règlement historique - le plus important de 
l’histoire du Canada - qui reconnaît les préjudices subis 
par les enfants des Premières Nations et leur famille».

«Les préjudices historiques exigent des réparations 
historiques. Bien qu’aucune indemnisation ne puisse 
compenser la douleur et le traumatisme que les actions 
du gouvernement du Canada ont causés aux enfants 
et aux familles des Premières Nations, cet accord de 
règlement final est un pas important vers la reconnais-
sance des torts causés et le début du difficile travail 
de guérison», a estimé le ministre des Services aux 
Autochtones, Patty Hajdu.
L’entente de 20 milliards $ prévoit l’indemnisation 
des enfants «qui ont été retirés de leur foyer en vertu 
du programme des Services à l’enfance et à la famille 
des Premières Nations entre le 1er avril 1991 et le 31 
mars 2022», ainsi que ceux «qui ont été touchés par 
la définition étroite du principe de Jordan adoptée par 
le gouvernement entre le 12 décembre 2007 et le 2 
novembre 2017».
Les enfants qui n’ont pas reçu ou ont reçu avec retard 
un service ou un produit public essentiel entre le 1er 
avril 1991 et le 11 décembre 2007 pourront aussi être 
indemnisés, tout comme les parents ou les grands-
parents soignants de ces enfants peuvent également 
être admissibles à une indemnisation.
Même si cet accord de règlement final est soumis à 
l’approbation du Tribunal canadien des droits de la 
personne et de la Cour fédérale du Canada, l’APN s’at-
tend à ce que les indemnités commencent à parvenir 
aux Premières Nations l’année prochaine.
Une motion d’approbation du règlement devrait être 
entendue par la Cour fédérale du Canada en septembre 
2022. 
L’accord comprendra un protocole de distribution, qui 
précisera qui seront les personnes admissibles à une 
indemnisation et comment en faire la demande.

Ce n’est pas à Radio-Canada de s’excuser pour avoir 
utilisé le «mot en n» dans l’une de ses émissions, 
mais au Conseil de la radiodiffusion et de la 

télécommunication canadienne (CRTC), estime le premier 
ministre François Legault.
«Je pense que c’est le CRTC qui devrait s’excuser», a lancé le 
premier ministre en marge d’une conférence de presse mardi 
après-midi, sous une pluie d’applaudissement.
Le CRTC ordonne à Radio-Canada de fournir des excuses 
publiques en raison d’une chronique de l’émission Le 15-18 
dans laquelle le titre du livre Nègres blancs d’Amérique, de 
Pierre Vallières, a été prononcé quatre fois, le 17 août 2020.
L’organisme fédéral demande à la société d’État de «préciser 
la manière dont elle compte atténuer l’impact du «mot en n» 
dans ce segment de l’émission» d’ici le 29 juillet.
Radio-Canada doit aussi produire avant le 27 septembre un 
rapport de «mesures internes et de pratiques exemplaires en 
matière de programmation» qui seront mises en place «afin 
de s’assurer de mieux traiter d’un sujet semblable à l’avenir».
Depuis, de plus en plus de voix issues des milieux journalis-
tique, politique et culturel, s’élèvent pour exhorter la société 
d’État à contester la décision du CRTC.
Mardi matin, dans une lettre envoyée au président du conseil 
d’administration de Radio-Canada, Michael Goldbloom, 
plus d’une vingtaine de personnalités connues du milieu 
des médias exigeaient que la SRC conteste jusqu’en cour la 
décision du CRTC. Du nombre, il y a la députée Christine 
St-Pierre, l’ex-chef  d’antenne Bernard Derome et l’ex-pré-
sidente du Conseil de presse du Québec, Paule Beaugrand-
Champagne.
Cette lettre, publiée dans Le Devoir, était la troisième missive 
de ce genre depuis que le CRTC a blâmé la SRC.

L’ombudsman de Radio-Canada avait d’ailleurs statué que 
l’utilisation du «mot en n» dans ce segment ne contrevenait 
pas aux Normes et pratiques journalistes de la Société d’État.
Utilisation du mot en «n» : le gouvernement devrait en faire 
davantage: entrevue
Le conseil d’administration de Radio-Canada doit se réunir 
cette semaine pour orchestrer sa réponse au CRTC.
La direction de la Société Radio-Canada, qui dit «avoir pris 
connaissance des diverses opinions suscitées par la décision 
du CRTC», n’a pas souhaité commenter le dossier, plus tôt 
cette semaine.
«Nous souhaitons prendre le temps nécessaire pour étu-
dier la décision rendue par le CRTC et la suite des actions à 
prendre», a-t-on fait savoir au «Journal de Québec».

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
Tout d’abord, il s’agit du contrat signé par 

le consortium composé de la compagnie          
allemande Siemens, ainsi que de deux compagnies 
égyptiennes ‘Orascum et Almuqawilun Al Arab’. 
Pour la réalisation des projets de construction 
d’une ligne de train électrique à haute vitesse de 
2000 km la sixième. Il s’agit de la plus grande 
ligne de train à haute vitesse (230km/h) au 
monde qui devrait passer par 60 villes au pays.
De son côté, monsieur le directeur de Siemens 
Roland Busch a tenu à préciser que les couts 
de ce proget s’élèvent à 8.1 milliards d’euros et 
s’engage dans ce contrat de fournir 41 trains de 

8 voitures dans chaque 
train.
De plus le directeur de 
la compagnie Siemens Monsieur Roland Busch 
a ajouté qu’en réalisant ce mégaprojet, la com-
pagnie Siemens réalise le plus grand projet de 
l’histoire de la compagnie.
En terminent, il est important de mentionner 
que la réalisation de ce projet devra créer 40000 
emplois.
Un dernier mot, la compagnie Siemens assume 
dans le même contrat l’entretien du projet pour 
une période de 15 ans.

La compagnie allemande Siemens a signé en mai dernier le 
contrat final du projet de construction de la sixième 

plus grande ligne de train au monde de train électrique 
à haute vitesse

Le Canada premier à ratifier l’entrée de la Finlande 
et de la Suède

Entente de 20 milliards $ pour indemniser les enfants et les 
familles des Premières Nations
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La raison d’aimer…. 

Je suis perdu, je ne sais quoi faire
Avec ton amour qui m’est trop cher
Un jour je me raisonne et d’autre pas…
Mon cœur se déchire, il se met en colère

Contre ma raison et cette pire atmosphère
Qui me met loin de toi je ne peu satisfaire!
Mes sentiments, mes affections et mon amour
A toi ma Chère. Reviennes dans ma sphère!

Aimons-nous, vivons la vérité
Car rien ne se cache, surtout la réalité
Deux êtres qui s’aiment et qui s’adorent
De rompre sera un crime de l’humanité

Refuser un amour ou faire semblant!
Je t’aime et tu m’aimes, encore plus qu’avant
Acceptons-nous ces circonstances
Consommons notre amour à temps et instant

Se replier sur soi n’est pas une raison
Quant on aime une personne sincèrement
L’amour est le sentiment favorable
Il nous a été écrit depuis que nous vivons

Je déplore ton abstention 
Je refuse ta décision
Ton entêtement te conduira 
À un ravin de malédiction  

Tu te forces pour m’oublier?
Ou ta nature laisse à prouver?
Si ton caractère est maniable
Autrement lié à une agressivité

Dû à un choc de l’enfance!
De refuser tout, c’est un mal chance
Mon souhait c’est d’être avec toi
Pour t’arracher ce phénomène de la souffrance
 
Tu es ma raison d’être et mon inspiration  
Tant que je te le déclare profites-en
La chance ne viendra qu’une fois
Je voudrais ton bonheur et ta satisfaction  

Salah ACHKAR 

عيد أضحى مبارك

Utilisation du mot en «n» : 
Le CRTC devrait s’excuser, dit Legault
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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



    Vendredi 08 juillet 2022 
الجمعة 8 يوليو 2022



      

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
بأنهم  وأقنعنونا  لكبار  ا السبعة  أجتمع  مؤخراً    
بدأت  التي  مؤسساتهم  رغم  روسيا  على  سينتصروا 

تنهار!

Vendredi 08 juillet 2022 الجمعة 8 يوليو

على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 آخر عمود

فريــد زمكحـل
   استوقفني خبر تعيين الجئ عراقي 
ليذكرني  للمال في بريطانيا  وزيرا 
لدينا عدد من  بلدنا كندا  إننا هنا في 
البرلمان من  الوزراء والنواب في 
أصول عربية جاؤوا من سنوات نوعا 
للدراسة هنا  ما قريبة وبعضهم جاء 

وأحب البالد واستوطن وهاجر إليها. 
وطبعا مسألة االهتمام بالشأن العام 
المجتمع  فهم رسالة  في  والنجاح 
السياسي هي اجتهاد  بالنشاط  وعكسها 
بالدرجة االولى ومواصفات  شخصي 
شخصية وتعليمية وخبرة وشغف 
بالعمل لخدمة المجتمع والبالد و تحسين 

فرص الجميع في مواضيع متنوعة. 
التي تساعد  البيئة  ولكن أيضا هناك 
على دفع األفراد لتطوير مستواهم 
التعليمي وكذلك تنشيط قدراتهم في 

مجال النشاط االجتماعي... 
وطبعا هذا ال يعني أن أي سياسي ناجح 
تعليم عالي. ولكن  يكون ذو  أن  يجب 
المهاجر  السياسي  أن  الفكرة هنا هي 
النجاح  الناجح هو مثال فقط عن فكرة 
أن غالبية  الجدد. ونعرف  للمهاجرين 
المهن  الناجحين وذوي  األشخاص 
لديهم مستويات  واإلعمال بشكل عام 

جيدة من التعليم والنشاط االجتماعي.
في  الخبراء  األيام  هذه  ويذكرنا 
بأهمية  التعليم وعلم االجتماع  مجال 
تشكيل  االجتماعية في  والبيئة  المحيط 
نسبي الن هناك  الشخصية. وكل شيئ 
لها  البيئة  أن  تدل  أمثلة كبيرة وكثيرة 

تأثير إلى حد بعيد .. ولكنه نسبي. 
وحتى نبقى في تأثير البيئة على التعليم 
تكون الفكرة  مثال أن الطالب المجتهد 
يمكن أن يتراجع مستواه أن تم وضعه 
في إطار تالميذ مهملين  والعكس 
أيضا صحيح يمكن أن يرتفع المستوى 
التالميذ  إن وضع مع  الكسول  للتلميذ 

المجتهدين. 
قديمة ويعرفها جيدا من  وهذه فكرة 
التعليم واألهل كذلك.  يعمل في مجال 
البيئة  لها شكل مشابه في  أيضا  وهي 
تؤثر  الثقافية حيث  والبيئة  االجتماعية 
البيئات االجتماعية والثقافية والتعليمية 

بشكل كبير في تشكيل الشخصية. 

فانه هناك مجتمعات نجحت  هنا  ومن 
في شق طريقها الى النجاح — وفكرة 
أمر نسبي ويخضع  أيضا  النجاح هي 
لمعايير من وجهات نظر مختلفة— 
بطريقة  المعادلة  تطبيق هذه  من خالل 
االجتماعية  البيئة  تطوير  اي  صحيحة. 
والتعليمية من اجل تطوير أفراد 

المستقبلي.  المجتمع 
إطار  في  الدخول  دون  وطبعا 
العنصرية او اإلبعاد او النظرة الطبقية 

... ألنه موضوع مختلف.. 
وإنما فقط نتحدث هنا من منظور بسيط 
مثلما تقوم معلمة - مثال - بنقل الطالب 
مقعد طالب  إلى  االجتهاد  يحاول  الذي 
دفع  تقويته وإعطائه  مجتهد من اجل 
لألمام وهو منظور إيجابي. أو تشجيع 
أبناء الريف للدراسة في المدينة ورفع 

المستوى التعليمي. 
بيئات  أفراد ممن وجدوا في  وهناك 
اجتماعية بسيطة جدا أو ريفية أو 
غيرها وتمكنوا ببعض من االجتهاد 
من الوصول إلى أعلى المراتب 
والسياسية  واالجتماعية  المهنية 

والثقافية. 
إلى هذه  ولكن هل يمكننا أن ننظر 
الفكرة من منظور أكثر نشاطاً من 
إلى  اجل رفع مستوى من هم بحاجة 
الدائرة  والدفع وتوسيع هذه  المساعدة 
المدارس والنوادي والمؤسسات  في 

والفعاليات. 
الثانية  بلدنا كندا وهي األم  هنا في 
واألولى معا من مناظير متنوعة - فهي 
األم التي تحمي وترعى وكذلك تفرض 
الواجبات — نحتاج هذا أكثر ما 
والفئات  الجدد  المهاجرين  نحتاجه مع 

الالجئة. 
اتجاهين ألننا كلما  وهذا طريق من 
بالدرجة  أكثر لهؤالء الصغار  قدمنا 
البيئة  األولى والكبار ووفرنا لهم 
التعلم واالندماج  المناسبة  لتسهيل 
على  والمهني حصلنا  المجتمعي 
أكثر.  اكبر وناجح  مردود مجتمعي 
المهاجرين  وكلنا يعرف مصاعب 
الشهادات  التعليم وتعديل  الجدد مع 

واالندماج بسوق العمل. 

المجتمعي  النجاح 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  فى مشهد جمالى طبيعى تم رصد غيوم نادرة 
المتحدة وأوروبا  الواليات  فى أجزاء من غرب 
نهاية األسبوع، وهو عرض  وكندا خالل عطلة 
 15 لم يسبق رؤيته منذ حوالى  بالحياة  نابض 
البريطانى،  عاًما، وحسب موقع “ديلى ميل” 
ليلية،  الغيوم، المعروفة بكونها  كانت هذه 
تتوهج باللون األزرق المذهل فى السماء بعد أن 

تحركت الشمس أسفل األفق.
ووردت تقارير عن السحب ذات المظهر 
الغريب من واليات أوريجون وواشنطن وألبرتا 
الغيوم  المتحدة والدنمارك، وتتشكل  والمملكة 
تقع  التى  الميزوسفير،  المضيئة فى طبقة  الليلية 
على ارتفاع حوالى 50 ميالً مما يجعلها األعلى 
فى الغالف الجوى لألرض، وتتكون الغيوم من 
الشفق عندما  أثناء  بلورات جليدية تصبح مرئية 

تشرق الشمس.
 National Weather السياق، قال مكتب  وفى هذا 
Service فى سياتل عبر وسائل التواصل االجتماعى: “ال 
السحب  تتكون  العادة  يوجد شيء آخر يشبههم حقًا”، وفى 
الغالف  الصيف عندما يصبح  الربيع وأوائل  أواخر  فى 
الجوى السفلى أكثر دفئًا، حيث يدفع دوران الغالف الجوى 
الماء  يبرد، ويصبح بخار  ثم  يتمدد  ثم  إلى األعلى،  الهواء 
الجليد ويشكل  بلورات  فى  السحب، ويتجمد  فى  محاصًرا 

الغبار النيزكى.
تظهرالغيوم بخطوط كهربائية زرقاء وفضية ويتم رصدها 

عادة عند خطى عرض 45 و 80 درجة فى نصفى الكرة 
العرض  والجنوبى، ويمكن حتى رؤية  الشمالى  األرضية 
الفضاء على متن  الفضاء، حيث شارك رواد  المذهل من 

محطة الفضاء الدولية صوًرا لهذه الظاهرة.
المناخ  تغير  بأن  التقرير هناك بعض االعتقاد  وحسب 
تنميتها وحتى فى رؤيتها فى خطوط  أيًضا فى  يساهم 
العرض التى لم يسبق لها مثيل من قبل، فعلى سبيل المثال، 
بكاليفورنيا،  الجنوب  أقصى  فى  2019، شوهدوا  فى عام 
مما يشير إلى أنه مع وجود المزيد من غازات الدفيئة فى 
الغالف الجوى، هناك المزيد من بخار الماء المتاح لتكوين 

السحب المتوهجة.
بدورها، قالت كورا راندال، األستاذة فى جامعة كولورادو 
بولدر، لصحيفة “واشنطن بوست”، إن الزيادة فى السحب 
الجوى من  الغالف  فى  الزائد  الماء  بخار  بسبب  تكون  قد 
أن ظهور  إلى  الصواريخ، وتشير دراسة أخرى  إطالق 
NLCs يتقلب من سنة إلى أخرى وحتى من عقد إلى آخر، 

ولكن بشكل عام، أصبحت أكثر وضوًحا “بشكل ملحوظ”.
فى عام 2020، شارك مصور بصورة مذهلة للظاهرة فى 
ساعات الصباح الباكر التى أعطت كنيسة من القرن الثانى 

عشر وهًجا واضح.

اكتشف فريق بحثي إسباني أمريكي    
مفاجأة حيث توصلوا إلى أن المصري 
القديم عرف إجراءات لتأهيل مرضى 
السكتة الدماغية، وهو ما كشفت عنه حالة 
الخامسة  مومياء مصرية تنتمي لألسرة 
البعثة اإلسبانية  والعشرين، عثرت عليها 
المقابر  العاملة في  المشتركة،  المصرية 
التي تقع في البر الغربي لنهر النيل بمدينة 

األقصر.
وعثر على المومياء ضمن 17 جثة 
إلى  تنتمي  التي  محنطة في مقبرة حيري 
أوائل األسرة الثامنة عشرة )1550-

1292 قبل الميالد(.
ووجد الباحثون بعد إجراء األشعة 
والفحوصات، أنها فريدة من نوعها، 
كونها تسجل أقدم إصابة في األدبيات 
الدماغية، وليس  العلمية بمرض السكتة 

تسجل  أيضاً  إنها  بل  فحسب؛  ذلك 
إجراءات فريدة اتُّخذت للتعامل مع تبعات 
اإلصابة التي تسببت في شلل نصفي 

بالجانب األيسر من الجسم.
وخالل دراسة وصف الباحثون هذه 
لما  التي كانت مشابهة تماماً  اإلجراءات 
ينصح به األطباء حالياً؛ حيث عثروا على 
للقدم، كما  ِعِصّي استخدمت كداعمات 

وجدوا عكازاً مع المومياء.
وأوضح الباحثون أن المومياء كانت 
المرأة يتراوح عمرها بين 25 و40 
المستخدم معها  التحنيط  عاماً، وكان نوع 
على مستوى عاٍل؛ حيث تم إجراء عملية 
بعناية، وأصيبت  التحنيط ونزع األحشاء 
بالسكتة الدماغية في وقت متأخر من 
حياتها، وعاشت بعد اإلصابة لعدة 

سنوات.
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نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

خطوبة الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني .. فمن هو العريس؟

وبا غيوم فضية زرقاء نادرة بسماء أمريكا وكندا وأور

مرعب أميركا في عيد استقلالها

مومياء مصرية تفاجئ الباحثين بـ دعامة 
السكتة الدماغية !!

  قال المعلق الملكي نيل شون في مقطع فيديو على قناته 
لنشر كتاب خاص  على يوتيوب، إن ميجان ماركل تستعد 

بها.
لقص  وقال شون، إن ميجان ماركل قد تصدر كتابًا شامالً 

التي  التنمر  الخاصة من حوادث  نسختها 
اتهمت بها، بعد أن قرر القصر عدم نشر 

نتائج تحقيق »التنمر«.
البريطاني، وفي  ووفقًا لموقع إكسبريس 
حديثه على قناته على يوتيوب، أكد شون، 
أن ميجان سوف تحاول مواجهة التعليقات 
السلبية التي تتلقاها بقص روايتها الخاصة 
اتهمها بها موظفو  التي  التنمر  ألحداث 

القصر الملكي.
له  الذي تتعرض  الموقف  إلى أن  وأشار 
صعب ألنها ال تحظى بدعم عائلتها أيًضا، 

بسبب خالفاتها مع والدها وشقيقتها.
أيَضا، أن استخدام ميجان  وادعى شون 
اللقب الملكي »دوقة ساسكس« في مقابلتها 
األخيرة مع مجلة فوج، قد يكون سببًا في 

إزعاج األمير ويليام.
وقال الخبير الملكي إن األمير وليام »غير 
سعيد« ألن ميجان ما زالت تستخدم ألقابها 

الملكية عندما تتحدث بصفتها الخاصة.
وقال شون: »دوقة ساسكس أجرت مؤخًرا مقابلة مع جلوريا 
الملكي رغم  لقبها  ستاينم لمجلة المعة، واستخدمت فيها 

تنحيها عن دورها الملكي«.

المقابلة كانت بخصوص  وأضاف أن 
قانون منع االضطهاد في أمريكا، وأن 
دخول ميجان ماركل المعترك السياسي قد 

يدمر سمعتها.

  العريس من أصول يونانية ويعمل في قطاع الخدمات 
المالية في مدينة نيويورك األميركية

ابنة  إيمان،  الملكي األردني خطوبة األميرة  الديوان  أعلن 
الثالثاء، على جميل  الثاني،  الملك عبدهللا  العاهل األردني 

ألكساندر ترميوتس.
بيان رسمي صادر عنه،  قال في  الملكي األردني  الديوان 
الثاني على جميل  إيمان بنت عبدهللا  إن خطوبة األميرة 
الثاني  الملك عبدهللا  ألكساندر ترميوتس، تمت بحضور 
الحسين بن  العبدهللا، واألمير  الحسين، والملكة رانيا  ابن 
عبدهللا الثاني، ولي العهد، واألمير هاشم بن عبدهللا الثاني، 

واألميرة سلمى بنت عبدهللا الثاني.
ولد جميل ألكساندر ترميوتس في كاراكاس بفنزويال، عام 

1994، وهو من أصول يونانية.
إدارة األعمال،  البكالوريوس في  ويحمل ترميوتس درجة 
المالية في مدينة نيويورك  ويعمل في قطاع الخدمات 

األميركية.
وعلقت الملكة رانيا العبدهللا على الخطوبة عبر إنستغرام: 
بالدنيا! هللا  إيمان، فرحتك عندي  »ألف مبارك حبيبتي 
التمام على  يهنيكم أنت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل 

خير«.

  ما إن ذكرت شرطة والية إيلينوي 
 Robert Crimo أنها اعتقلت األميركي
البالغ 22 سنة، لقتله 6 أميركيين وجرحه 
بالرصاص 26 آخرين، أعمارهم من 8 
إلى 85 عاما، أثناء االحتفال بعيد االستقالل 
 Highland Park األميركي في ضاحية
الراقية بشيكاغو، أمس االثنين، إال وأسرع 
كثيرون يبحثون عن حسابات له بمواقع 

التواصل قبل إغالقها.
أحدهم وجد في »فيسبوك« حسابا له مكتظا 
بصور معظمها عجيب، ولم يتمكن إال من 
نسخ 7 منها، قبل أن يغلقه الموقع التواصلي، 
 The Nutty Donkey فيما عثر آخر اسمه
بـ »تويتر«، على قناة في »يوتيوب« له 
فيها مقطعي فيديو من نوع غريب، أحدهما 
المعروض أدناه، وفيه يبدو كما وكأنه وسط 

مشهد بفيلم رعب هوليوودي.
روبرت كريمو، المعروف بلقب Bobby دلعا، هو ابن 
لمرشح خاض في 2019 انتخابات لعضوية المجلس 
البلدي للضاحية التي وقعت فيها المجزرة، بحسب ما ذكر 
موقع Newsmax االخباري األميركي، في خبر قال فيه 
إن المرشح هو Bob Crimo الذي خرج من االنتخابات 
مهزوما، وهو ما لم تذكره الشرطة بعد ابنه القاتل، و ال ذكره 

أيضا FBI الساعي لمعرفة إن كان لألبن شركاء.
أما والدته، فاسمها Denise Pesina الممتهنة التطبيب 

باألعشاب والطرق الطبيعية من يوغا واستراحات روحية 
وما شابه، في الوارد عنها بموقع »انستغرام« التواصلي، 

وفيه تذكر أيضا أنها مختصة بتوفير الناطقة لمن يحتاجونها.
وأهم ما يرغب به المحققون أيضا، هو التوصل سريعا الى 
دافع روبرت كريمو للمقتلة التي ارتكبها باطالقه الرصاص 
على المحتشدين من سطح أحد المتاجر، ثم الذ فرارا من 

المكان بسيارة طراز Honda Fit فضية.
وبسبب زحمة السير وكثرة الحشود، اضطر أفراد من 
الشرطة الى مطاردته بجياد امتطوها، حتى وصلت المطاردة 

الى حدود طريق سريع خارج شيكاغو، وهناك أحاط غيرهم 
أيضا بالمنطقة التي انحصر فيها، فضيّقوا عليه الخناق حتى 

استسلم لهم.
وكانت الشرطة نشرت صورة لروبرت، بدا فيها نحيل الوجه 
تغطي الوشوم رقبته، وقالت إنه تسلح ببندقية أطلق منها النار 
على من تجمعوا للتفرج على االستعراض السنوي بمناسبة 
العيد الوطني الذي تحتفل به الواليات المتحدة في الرابع من 
يوليو من كل عام، ثم ما لبث أن ترجل واستقل السيارة والذ 

بالفرار.

تدافع عن  ماركل.. هل  ميجان 
جديد؟ بكتاب  التنمر«  »اتهام 

وألنـــــــــي َعــــشــــقــــِتــــْك ِعـــــشـــــْق الـــمـــحـــال

ــال ــ ــيـ ــ ــض أمـ ــ ــعـ ــ ــي بـ ــ ــوقـ ــ ــشـ ــ َعــــــــبــــــــرُت بـ

ــذال ــ ــت ــ ــدْة بـــغـــيـــِر اب ــ ــي ــ ــص ــ ــق ــ ل ــي ركـــــــِب ا ــ فـ

ــوْة خـــيـــال ــ ــحـ ــ ــي صـ ــ ــدري فـ ــ ــصـ ــ أُضــــــِمــــــْك لـ

وَعـــــــــــــزْم األمـــــــانـــــــي ُيــــــــَحــــــــرْر آمــــــال

ــال ــمـ ــْك آيــــــــاْت الـــجـ ــ ــِن ــ ــس ــ َصــــاغــــت فــــي ُح

دالل ــْك  ــ ــِس ــ ــم ــ وَه ــي  ــونـ ــنـ جـ ــْك  ــ ــِف ــ ــع ــ َض وفـــــي 

ــال ــ ــث ــ ــل ِم ــ ــمـ ــ ــو ابــــتــــســــامــــِتــــْك أجـ ــ ــلـ ــ وحـ

ــال ــنـ ــمـ ــْك ســــهــــْل الـ ــ ــِنـ ــ ــضـ ــ وكــــلــــي فـــــي َحـ

ــِر اخــــتــــزال ــ ــي ــ ــغ ــ ــي ب ــنـ ــضـ وأنـــــــــِت فـــــي حـ

ــْك ُتـــــبـــــدي انـــفـــعـــال ــ ــِتـ ــ ــمـ ــ ــى فـــــي َصـ ــ ــت ــ ح

ـــال ـــهـ ـــتـ ــه ابـ ــ ــ ــأن ــ ــ ــْك ك ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ـــل َحـ ـــعـ ـــجـ يـ

ورجــــــفــــــْة ُفـــــــــــــــؤاِدْك بـــــــــدون افـــتـــعـــال

ــال ــمـ ــتـ ــل احـ ــ ــة عــــيــــوِنــــْك فـــــــوْق كـ ــ ــبـ ــ ورغـ

مــــطــــالــــب جـــــنـــــون فــــــي كـــــســـــِر أغــــــال

وأنــــــــِت فــــي ُحـــضـــنـــي وُحــــضــــِنــــْك كـــمـــال

مـــــــــــــردود إجــــــــابــــــــْة بـــــــــــدون ســـــــؤال

ــال ــ ــق ــ ــم ــ تـــــجـــــتـــــاُز بـــعـــشـــقـــي أفـــــــــــاْق ال

ــال ــ ــرمـ ــ ــور الـ ــ ــحـ ــ ــْك بـ ــ ــِق ــ ــش ــ ــع ــ َتـــــعـــــُبـــــْر  ب

ــال ــ ــيـ ــ ــي بــــــعــــــْض أمـ ــ ــوقـ ــ ــشـ ــ ــع بـ ــ ــطـ ــ ــأقـ ــ فـ

أصـــــيـــــُغ الــــقــــصــــيــــدْة بـــــرشـــــِد الـــكـــمـــال

ــيـــال ــوْة خـ ــ ــشـ ــ ــي نـ ــ ــدري فـ ــ ــصـ ــ أُضــــــِمــــــْك لـ

صحـوة خيال


