
  أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
بحث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هاتفيا 

وضع سوق النفط العالمي.
بين  هاتفي  اتصال  “جرى  بيان:  في  الكرملين  وقال 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين مع ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان آل سعود، حيث أشاد الجانبان بمستوى 

العالقات الودية بين روسيا والسعودية”.
وأضاف البيان أنه تم بحث قضايا التعاون الثنائي. مع 
واالقتصادية  التجارية  العالقات  توسيع  التركيز على 
في  الحالي  الوضع  بحث  وتم  المتبادلة،  المنفعة  ذات 

سوق النفط العالمية.
وروسيا،  السعودية  بقيادة  بلس  أوبك  تحالف  ويضم 
دولة عضوا   13 منها  للنفط،  دولة مصدرة   23 نحو 
للبترول )أوبك(. وجرى  المصدرة  البلدان  في منظمة 

التوصل لهذا االتفاق في نوفمبر 2016 بهدف ضمان 
استقرار أسواق النفط.

إنه  السعودي  الخارجية  وزير  قال  يومين،  وقبل 
نقص  يوجد  وإنما  بالسوق  النفط  في  نقصا  يرى  ال 
زيادة  الضروري  من  يجعل  مما  التكرير  طاقة  في 
إلى  الخام  النفط  معالجة  على  القدرة  في  االستثمار 

النفطية. المنتجات  مختلف 
فرحان  بن  فيصل  األمير  الخارجية  وزير  وأضاف 
آل سعود للصحافيين في طوكيو “حتى اليوم ال نرى 
طاقة  في  نقص  هناك  السوق.  في  النفط  في  نقصا 
إلى  بحاجة  نحن  لذلك  أيضا،  مشكلة  وهي  التكرير، 

التكرير”. زيادة االستثمار في طاقة 
وأشار إلى أنه “بدون تعاون أوبك+ الجماعي سيكون 

من المستحيل ضمان إمدادات نفط كافية”.

  أعلنت الرئاسة التركية مساء 
أمس الخميس أن روسيا وأوكرانيا 
الجمعة  اليوم  بعد ظهر  ستوقعان 
اتفاقا حول تصدير  في إسطنبول 

الحبوب.
الرئيس  أن  لرئاسة  ا وأضافت 

أردوغان  طيب  رجب  التركي 
واألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
ممثلين  إلى  إضافة  جوتيريش، 
سيشاركون  وأوكرانيا،  لروسيا 
دولما  التوقيع في قصر  في حفل 

بهجة في إسطنبول.

ومن شأن االتفاق أن يتيح اإلفراج 
الحبوب  عن  األسود  البحر  عبر 
الحرب  بسبب  العالقة  األوكرانية 
تصدير  عن  لقيود  ا تخفيف  مع 

الحبوب واألسمدة الروسية.
التركي  الخارجية  وزير  وكان 
مولود تشاوش أوغلو أعلن صباح 

اليوم أن التوصل إلى اتفاق بشأن 
تصدير الحبوب األوكرانية “ممكٌن 

في األيام المقبلة”.
وأجرت روسيا وأوكرانيا محادثات 
بوساطة تركيا واألمم المتحدة حول 
هذا الموضوع الحاسم لألمن الغذائي 
العالمي في األيام األخيرة، في حين 

ترتفع أسعار الغذاء.
وقال أوميروف عضو الوفد األوكراني 
ستتم  “الصادرات  إن  للصحفيين 
من ثالثة موانئ: أوديسا وبيفديني 
وتشورنومورسك. نأمل أن نتمكن 
في المستقبل من توسيع” الشحنات 

لتشمل أماكن أخرى.

عوّدتنا اإلدارات األمريكية    
الدائمة  قدرتها  على  المتعاقبة 
الحيوية  مصالحها  تقديم  على 
على  األحداث  لمجريات  وفقاً 
مبادئها األخالقية التي اعتادت 
على إعالنها وتبنيها بازدواجية 
تقتضيه  لما  وفقاً  مذمومة 
الدائم  مصالحها ومصالح حليفها 
»إسرائيل«،  واألخير  واألول 
ويظهر هذا بوضوح في زيارة 
بايدن  جو  األمريكي  الرئيس 
العربية  والمملكة  إلسرائيل 
دول  قمة  لحضور  السعودية 
الخليج، والذي أعلن من خاللهما 
الملتزمة  الواضحة  صهيونيته 
وثانياً  إسرائيل،  وأمان  بأمن 
المتحدة  الواليات  استعداد  عن 
مبادئ  كافة  لتجاهل  األمريكية 
حقوق اإلنسان مقابل الحفاظ على 
التغاضي  مصالحها بما في ذلك 
عن موضوع ضلوع األمير محمد 
العهد السعودي  بن سلمان ولي 
وإدارته بمقتل الصحفي السعودي 
القنصلية  في  خاشقجي  جمال 
اسطنبول  مدينة  في  السعودية 
جائز  شئ  وكل   ،2018 العام 
كميات  ورفع  زيادة  أجل  من 
النفط والغاز المصّدر من دول 
الخليج إلى دول القارة األوروبية 
لمواجهة االنخفاض المتواصل 
في تدفقهما من روسيا، ما أدى 
بصورة  أسعارهما  ارتفاع  إلى 
أسعار  وبالتالي  مسبوقة  غير 
المعيشية الضرورية  السلع  كافة 
لالستهالك الشعبي في هذه الدول 
وهو ما يهدد ضمان استمرار هذه 
تأييد اإلدارة األمريكية  الدول في 

الُمعلنة  االقتصادية  حربها  في 
بسبب  الروسية  الدولة  على 
غزوها وفرض سيطرتها على 

العديد من األراضي األوكرانية.
األمر الذي استفادت وستستفيد 
القصير والبعيد  المدى  منه على 
أنظمة  وبعض  إسرائيل  دولة 
الدول العربية التي مازالت تنتهك 
حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب 

على أراضيها.
بأن  المتواضع  تقديري  وفي 
الرئيس األمريكي جو بايدن قد 
أخفق في تحقيق ما كان يصبو 
الزيارة في  إلى تحقيقه من هذه 
بالنسبة  سواء  ملف  من  أكثر 
البترول  إنتاج  لموضوع زيادة 
والغاز مع تخفيض أسعارهما، 
 – إيجاد شراكة عربية  في  أو 
موحدة  عسكرية  إسرائيلية 
اإلدارة  تسعى  التي  إيران  ضد 
األمريكية في الوقت ذاته لرفع 
العقوبات المفروضة عليها مقابل 
قيامها بإمداد الدول األوروبية 
بالبترول والغاز، خاصة مع قرب 
حلول فصل الشتاء المتوقع أن 
تحاشياً  البرودة،  شديد  يكون 
لحدوث االنقسام الكبير لحكومات 
الموقف  الدول مع  وشعوب هذه 
والعقوبات  الحالي  األمريكي 
االقتصادية التي تفرضها حالياً 

ضد الدولة الروسية.
بالفعل  الذي أتوقع حدوثه  األمر 
خالل أسابيع معدودة من بعض 
التي لن تضحى  الدول األوروبية 
شعوبها  ومصالح  بمصالحها 
من أجل اإلدارة األمريكية وبقاء 

هيمنتها على العالم بال شريك!
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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  

زيارة بايدن للشرق الأوسط
تتأكيد سقوط هيمنة القطب الواحد!!

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

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

السيسي: ننتهج الخيار التفاوضي مع 
إثيوبيا بشأن سد النهضة

  أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن بالده تنتهج الخيار التفاوضي 
في قضية سد النهضة.

أثناء  وقال في كلمته خالل االحتفال بمنح جامعة بلغراد الدكتوراه الفخرية له 
زيارته إلى صربيا، الخميس، »نسعى إليجاد رؤية مشتركة مع إثيوبيا والسودان 
حول تداعيات سد النهضة«، مشيًرا إلى أن مصر تؤمن بوحدة الهدف والمصير 
بين دول حوض النيل، خاصة الدول الثالث على أساس المنفعة المتبادلة وعدم 

إلحاق الضرر والعمل على تحقيق المصلحة للجميع«.
كما تابع »البد في إطار إعالء مبادئ التعاون وحسن الجوار في إطار إدارة 
العالقات الدولية مراعاة كافة أعضاء المجتمع الدولي لقواعد القانون الدولي 
الحاكمة إلدارة الموارد المائية المشتركة وفي مقدمتها تجنب إحداث الضرر 
الجسيم والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بشكل متواز يراعي االحتياجات 

بشكل متساو«.
وكانت صورة أقمار اصطناعية قد التقطت، االثنين الماضي، كشفت انتهاء 

إثيوبيا من تخزين المليار األول في الملء الثالث.
وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي في تصريح سابق لـ«العربية.
نت«، إن صور األقمار الصناعية وبعد مرور 7 أيام من بدء التخزين 
الثالث، كشفت عن اكتمال أكثر من مليار متر مكعب من التخزين الثالث، 

مع استمرار فتح بوابتي التصريف رغم انتشار السحب في منطقة سد النهضة.
كما أضاف أن إجمالي إيراد األسبوع الماضي حوالي 1.5 مليار متر مكعب، 
التصريف وحجز  بوابتي  مليار متر مكعب من خالل  تم تصريف نصف  كما 
المليار المتبقي، مشيرا إلى أن بعض الصور من الموقع تظهر استمرار وضع 
الخرسانة لمزيد من تعلية الممر األوسط الذي يصل ارتفاعه حاليا حوالي 590 

مترا فوق سطح البحر.
وقال إنه من المتوقع للتخزين الثالث أن يكون حوالي 5 مليارات متر مكعب، 
باالضافة إلى تخزين العامين الماضيين ليصبح اإلجمالي حوالي 13 مليار متر 

مكعب.
وفي بداية يونيو الماضي، التقطت األقمار الصناعية صوراً كشفت أن السلطات 
الممر األوسط في السد وتفريغ بعض السدود األخرى  اإلثيوبية تواصل تعلية 

استعداداً لموسم الفيضان والتخزين.
وكشفت الصور استمرار العمل في رفع الممر األوسط لسد النهضة، حيث تستهدف 

إثيوبيا الوصول إلى منسوب 595 مترا منذ التخزين األول في العام 2020.
ويثير السد أزمة بين الدول الثالث مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تطالب مصر 
والسودان بجدول زمني متفق عليه قانونيا وفنيا للملء والتشغيل والتشارك حول 

بيانات السد.

اعداد: أنطوانيت جرجوس

وسيا وأوكرانيا توقعان اليوم اتفاقا حول  ر
تصدير الحبوب

الكرملين: بوتين والأمير محمد بن سلمان 
أكدا أهمية زيادة التعاون في إطار أوبك+

  أعلن البيت األبيض، الخميس، إصابة الرئيس األمريكي 
جو بايدن بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يعاني من 
الذاتي ويقوم  للعزل  للغاية وسيخضع  أعراض طفيفة 

بكافة مهامه خالل هذا الوقت.
وأضاف البيان أن الرئيس تلقى في وقت سابق “تطعيمه 
بالكامل وتم تعزيزه مرتين ويعاني من أعراض خفيفة 

للغاية”.
بايدن أجرى اتصاالته مع أعضاء موظفي  وتابع، أن 
البيت األبيض عبر الهاتف صباح أمس، وسيشارك في 
اجتماعاته المخطط لها في البيت األبيض عبر الهاتف 

وتطبيق زووم من مقر اإلقامة.
البيان إلى أن بايدن سيواصل العمل في عزلة  وأشار 
حتى تظهر نتيجة سلبية، قبل أن يعود حضوريا للعمل 
الشفافية، سيتم  أنه من منطلق  إلى  مكتبه، مشيرا  من 
تقديم بيان يومي لوضع الرئيس بينما يستمر في القيام 

بواجبات المنصب الكاملة أثناء العزلة.

ووفًقا للبروتوكول الصحي، فستقوم الوحدة الطبية بالبيت 
للرئيس خالل  المخالطين  باإلبالغ عن جميع  األبيض 
الفترة الماضية، بمن في ذلك أي من أعضاء الكونجرس 
وأي أعضاء من الصحافة الذين تفاعلوا مع الرئيس في 
أثناء تنقله أمس األول. وكان آخر اختبار سابق أجرى 

للرئيس الثالثاء الماضي وجاءت نتيجته سلبية. 
اختبار  سلبية  األبيض  البيت  أعلن  وفي وقت الحق، 

فيروس كورونا للسيدة األولى األمريكية جيل بايدن.
ومن جانبه، قال كيفين أوكونور طبيب الرئيس األمريكي 
جو بايدن في رسالة إلى المتحدثة باسم البيت األبيض 
بايدن  بفيروس كورونا، إن  الرئيس  بعد ثبوت إصابة 
يعاني من رشح في األنف وإرهاق مصحوب بسعال 

جاف في بعض األحيان.
وقال أوكونور في رسالته إلى المتحدثة كارين جان بيير، 
إن أعراضا طفيفة ظهرت على بايدن مساء األربعاء، 
مضيفا أنه يتوقع أن يستجيب بايدن بشكل إيجابي للعالج.

ونا  إصابة الرئيس الأمريكي بكور
وخضوعه للعزل

حكمـة العـدد

الزمالك يفوز بكأس مصر على غريمه التقليدي األهلي 1/2 
في مباراة تسيد فريق الزمالك شوطه األول بالكامل ونصف 

الشوط الثاني 
اقرأ الخبر صـ 13

الزمالك يفوز بكأس مصر
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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



الروسية  الرئاسة  باسم  المتحدث  أعرب    
)الكرملين( ديمتري بيسكوف الخميس إن بالده 
باستغالل شحنات  مزاعم  قاطع  بشكل  ترفض 

الغاز للضغط على دول أخرى.
وقال المتحدث باسم الكرملين،في تصريح للصحفيين 
نقلته وكالة “تاس” الروسية لألنباء، “في اآلونة 
األخيرة، سمعنا الكثير من التوبيخات من جانب 
فون دير الين رئيسة المفوضية األوروبية وممثلين 
آخرين عن االتحاد األوروبي والعواصم األوروبية. 
نسمع اللوم عن استغالل روسيا الغاز لالبتزاز 
والضغط السياسي وما إلى ذلك”، مؤكدا أن هذه 
المزاعم خاطئة تماًما وموسكو تدحضها بحزم.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فالديمير 

الحديث  أنه ال يمكن  بوتين “أوضح باستفاضة 
عن أي ضغط أو ابتزاز هنا”، مشددا على أن 

“هذه تصريحات كاذبة تماما”.
وفي سياق متصل، قال النائب األول لرئيس لجنة 
الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي أليكسي 
تشيبا، في تصريح، إن العقوبات ضد روسيا ال 
المتحدة  الواليات  أهدافها، ولذلك تحاول  تحقق 

االعتراف بروسيا “راعية لإلرهاب”.
يمكن  الذي  ما  يعرفون  ال  “إنهم  تشيبا  وقال 
اختراعه، إذ أن العقوبات ال تأتي بنتائجها التي 
وبمثل  اآلن  يحاولون  فهم  لذا  يتوقعونها  كانوا 
هذه الصورة تعقيد العالقات بين روسيا وجميع 

الدول األخرى”.

   أعلنت الحكومة البرتغالية، الخميس، 
تسجيل 1063 حالة وفاة، نتيجة الموجة 

الحارة، التي تضرب أوروبا.
ووفقًا لوسائل إعالم محلية، لقي نحو 1063 
مصرعهم، إثر تعرضهم لدرجة حرارة عالية، 

التي تشهدها البالد منذ أكثر من 10 أيام
وأعلنت مديرية الصحة العامة في البرتغال، 
أن الموجة الحارة تسببت في وفاة نحو 1063 
حالة وفاة، حيث تجاوزت درجة الحرارة 45 
درجة مئوية، مع اندالع حرائق في غابات 

كل من البرتغال وإسبانيا وفرنسا.
وأكدت المديرية في بيان لها، أن الحرائق 
قضت على عدد من رجال اإلنقاذ واإلطفاء، 
مما اضطر عددا كبيرا من السكان والسياح 

لمغادرة أماكن سكنهم.

وتشهد أوروبا منذ أكثر من أسبوع ارتفاعا 
كبيرا في درجات الحرارة، مما أدى إلى 
نشوب حرائق في الغابات، مع مساحات 
واسعة من األفدنة، وبخاصة في البرتغال 

وإسبانيا وفرنسا.
وتجاوزت درجة الحرارة 45 درجة مئية، 
في بعض المناطق األوروبية، وقد دفعت 
الحكومة الفرنسية إلى إجالء آالالف السكان 
من منازلهم، كما أعلنت بريطانيا حالة 

الطوارئ في البالد.
ورفعت سلطات العديد من الدول األوروبية 
حالة التأهب، نتيجة الموجة الحارة، التي تسود 
القارة، مما جعلها األكثر سخونية في العالم، 
محاولين احتواء الحرائق، وحماية السكان، 

لمنع حدوث كارث بشرية أكبر.

الروسية،  العدل     طلبت وزارة 
أمس الخميس، تصفية الفرع الروسي 

للوكالة اليهودية إلسرائيل.
اليهودية إلسرائيل ومقرها  والوكالة 

يهودية غير  أكبر منظمة  القدس هي 
ربحية في العالم، وتساعد اليهود على 

الهجرة إلى إسرائيل.
وذكرت وكالة »إنترفاكس« الروسية 
لألنباء أن الدعوى المرفوعة ضد الوكالة 
باسماني  أمام محكمة منطقة  اليهودية 
بانتهاكات غير  في موسكو مرتبطة 

محددة للقانون الروسي.
الروسية عن  األنباء  ونقلت وكاالت 
باسم  المتحدثة  بوراتسوفا،  إيكاترينا 
محكمة بسماني في موسكو، قولها إن 
»المحكمة تلقت شكوى إدارية من الدائرة 

الرئيسية بوزارة العدل في موسكو تطالب 
بحل.. منظمة )دعم الروابط مع يهود 

الشتات، الوكالة اليهودية(«.
إلى  أرسلت روسيا  أسابيع،  وقبل 
أسابيع رسالة  قبل  اليهودية  الوكالة 
حذرت فيها من انتهاك المنظمة لقوانين 
الخصوصية الروسية، بسبب احتفاظها 
بقاعدة بيانات خاصة لمرشحين للهجرة 

إسرائيل. إلى 
وقالت الوكالة ردا على ذلك، إن الحديث 
يدور عن إجراء رقابة متواصل تجريه 
الوكالة  الروسية مع ممثلي  السلطات 

منذ سنوات، مضيفة أن الموضوع سيتم 
تسويته من خالل اتصاالت بين الجانبين.
اليوم  لكن موقع واال اإلسرائيلي نقل 
تل  إن  قولها  إسرائيلية،  عن مصادر 
توضيحات  من موسكو  أبيب طلبت 
حول التحقيق الذي فتحته وزارة القضاء 
الروسية ضد الوكالة اليهودية وأنشطتها 

اليهودية في روسيا. الجالية  بين 
وأكدت 3 مصادر للموقع ذاته، وجود 
يؤدي هذا  أن  إسرائيلية من  مخاوف 
التحقيق إلى وقف أنشطة الوكالة اليهودية 

بمجال هجرة اليهود إلى إسرائيل.

   قال وزير الخارجية الروسي، سيرجى الفروف، الخميس، إن 
المجر تريد شراء كميات إضافية من الغاز من روسيا، مشيرا إلى 

أنه سيتم النظر في طلبها على الفور.
اجتماعه مع وزير  بعد  وأضاف الفروف، خالل مؤتمر صحفي، 
الخارجية الهنغاري، بيتر سيارت، في موسكو، “أبلغنا زمالؤنا أن 
الحكومة المجرية مهتمة بشراء كميات إضافية من الغاز هذا العام، 

وسيتم اإلبالغ عن هذا الطلب ودراسته على الفور”.
نظيره  التي جرت مع  بالمحادثات  الروسي  الخارجية  وأشاد وزير 
الهنغاري، مؤكدا أن “المحادثات عقدت في جو عملي وكانت ذات 

محتوى فعال”.
من جهته، قال وزير الخارجية المجري، إن بالده قررت شراء 700 
الغاز اإلضافي ولن تستطيع فعل ذلك بدون  مليون متر مكعب من 
إمدادات من روسيا، معربا عن استعداد بالده لشراء كميات إضافية 
20 مليون متر مكعب  من الغاز الروسي، كما أنها يمكن أن تستلم 

أخرى من الوقود األزرق يوميا.
وأضاف أن هنغاريا تود إجراء مفاوضات مع روسيا بشأن مشتريات 
إمدادات  الغاز اإلضافية في أقرب وقت ممكن، وكذلك بدء استالم 

الغاز هذه.

العسكرية اإلقليمية في  أكد رئيس اإلدارة     
)دونيتسك( األوكرانية بافلو كيريلينكو، الخميس، 
مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين؛ جراء قصف 

روسي للمدينة.
وكتب كيريلينكو عبر تطبيق )تليجرام( للتواصل 
االجتماعي، وأوردته وكالة أنباء )يوكرنفورم( 
األوكرانية،  أنه “في يوم 20 يوليو، قتلت القوات 
 5 دونيتسك وأصيب  في منطقة  مدنيا  الروسية 

آخرون”.
وأشار كيريلينكو إلى أنه من المستحيل حاليًا تحديد 
العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

Vendredi 22 juillet 2022
الجمعة 22 يوليو 2022

الأطفال الذين ُكّناهم دائما
    حقًّا، من الممكن أاّل نكبر. حتى 
وإن كنا نتقدم في العمر، فبإمكاننا أن 
نبقى األطفال الذين كنّاهم دائما. نتذكر 
أنفسنا كما كنا وقتها، ونشعر أننا لم 
نتغير. لقد جعلنا من أنفسنا ما نحن 
عليه اآلن، ولكننا نبقى كما كنا برغم 
السنين. نحن ال نشيخ بدافع ذاتي من 
أنفسنا، فالزمن يدفعنا دفعا إلى التقدم 

في العمر، ولكننا نحن ال نتغير.
كان هذا هو التعليق الذي تال المحادثة 
التي جرت بين »أ« وصديقه »و« في 
الكتاب العاشر من »كتاب الذاكرة« 
الثاني من رواية  القسم  الذي يمثل 
»اختراع العزلة« للكاتب األمريكي 
بول أوستر. كان »و« يتحدث عن 
الرجل إذا شاخ. بلغ »و« السبعين من 
عمره، ضعفت ذاكرته، ووجهه مجعد 
مثل كّفٍ نصف مغلقة. كان ينظر إلى 
»أ« برأس مرتعشة، وقال له مشيرا 
الشيخوخة بخفة دم،  إلى أعراض 
ولكن بوجه دون تعابير: »ما أغرب 

أن يحدث هذا لطفل صغير!«.
عندما كان »أ« في باريس، قام 
الشاعر جون فولين  بزيارة أرملة 
بخصوص أنثولوجيا للشعر الفرنسي 
ُيِعّدها )مات فولين في حادث  كان 
سيارة عام 1971 قبل انتقال »أ« إلى 
العيش في باريس بأيام معدودة(. تلك 
األنثولوجيا هي ما أجبرت »أ« على 
العودة إلى أوروبا. عرف بعد ذلك 
مباشرة أن مدام فولين هي ابنة الفنان 
موريس دينيس، وكانت مجموعة 
أبيها معلقة  بها من لوحات  ال بأس 
على حيطان شقتها. كانت حينها 
السبعينيات من عمرها،  أواخر  في 
وربما الثمانينيات، وقد أُعجب »أ« 
بصالبتها الفارسية، وصوتها األجش، 
وإخالصها ألعمال زوجها المتوفى.
المعلقة في  اللوحات  حملت إحدى 
شقتها عنوان »مادلين في شهرها 
الثامن عشر«. كتب دينيس ذلك على 
الجزء العلوي من قماش اللوحة. إنها 
نفسها مادلين التي كبرت لتصبح مدام 
للتو أن  فولين، والتي سألت »أ« 
يتفضل بالدخول إلى شقتها. وللحظة، 
دون أن تنتبه لذلك، وقفت مدام فولين 
أمام تلك اللوحة التي ُرسمت لها قبل 
ثمانين عاما تقريبا. وبما يشبه قفزة 
هائلة عبر الزمن، رأى »أ« أن وجه 
الطفلة في اللوحة ووجه المرأة الواقفة 
أمامه يتشابهان تماما. هكذا، في تلك 
اللحظة، شعر بأنه قد عبر خالل وهم 

الوقت اإلنساني المحسوب، واختبر 
الزمن كما كان عليه: ليس سوى رمشة 
عين. لقد شهد حياة كاملة تقف أمامه، 
وخالل لحظة واحدة رآها تنهار كلها 

في صورة.
الزمن »ليس سوى  هل صحيح أن 
رمشة عين« كما رآه »أ« أثناء وقوفه 
أمام لوحة مادلين التي كبرت لتصبح 

مدام فولين؟
قد يكون هذا سؤاال من الصعب أن 
له.  الجميع على إجابة واحدة  يتفق 
ربما كانت الحياة تدفعنا إلى الموافقة 
الفكرة، لكّن سؤاال آخر  على هذه 
إلى  يبرز هنا: هل يصل اإلنسان 
طرح مثل هذه األسئلة عندما يتقدم 
به العمر، أم أن هناك من يطرحها 
في بداية حياته؟ ربما ال ندرك هذا إال 
عندما يمضي بنا العمر حتى نغدو في 
خريفه األصفر، أو على مشارف هذا 
الخريف. في ربيع العمر األخضر، 
أو الوردي إذا شئتم، ثمة أشياء كثيرة 
تشغلنا عن طرح مثل هذه األسئلة. 

كان بول أوستر قد قرر تأليف كتابه 
هذا وهو في طريقه إلى بيت والده بعد 
أن بلغه خبر وفاته. كان يرغب في 
استرجاع حياة والده الذي لم يعرفه، 
لكنه اكتشف أن والده لم يترك وراءه 
أي أثر كي يكتب عنه. كان دائم الغياب 
الجميع اعتادوا على  إلى درجة أن 
غيابه، وعلى العزلة التي فرضها على 
نفسه. تناول أوستر في قسم الكتاب 
األول الذي أسماه »بورتريه لرجل 
غير مرئ« عزلة والده الراحل، بينما 
تناول في القسم الثاني من الكتاب الذي 
أسماه »كتاب الذكريات« عزلته هو.
إلى أي مدى يمكن أن تكون العزلة 
أمرا حتميا علينا أْن نخترعه إّن لم نجده 
في حياتنا، وأّي نوع من العزلة هذا 
الذي علينا أن نخترعه؟ ربما يحاول 
بول أوستر في كتابه هذا أن يقول لنا 
إن لكّلٍ عزلته الخاصة. فهل هذه هي 
الفكرة الوحيدة في الكتاب، أم أن ثمة 

أفكار أخرى علينا أن نكتشفها؟
ربما تبدو لنا فكرة »أاّل نكبر« رائعة 
هي األخرى، لكنها أقرب إلى األمنية 
منها إلى عالم الواقع، فنحن ال نكبر 
الحياة  بفعل قوانين  بإرادتنا، ولكن 
أو تحويل  تغييرها  التي ال نستطيع 
إًذا برغم إرادتنا  فلنكبر  مسارها. 
مدفوعين بمرور سنين العمر، المهم 
هو أاّل تشيخ نفوسنا كي نبقى األطفال 

الذين كنّاهم دائما.

aliobaid2000@hotmail.com

أخـبــار

وسيا لافروف: المجر تريد شراء كميات إضافية من الغاز من ر

وسي لمدينة دونيتسك مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء قصف ر

وبا..  الموجة الحارة تضرب أور
والبرتغال تسجل 1063 حالة وفاة

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

وسيا ترفض بشكل قاطع المزاعم حول  ر
استغلالها شحنات الغاز للضغط على دول 

 يبدو أن استطالعات اآلراء تسير من سيئ ألسوأ 
بالنسبة لعائلة الرئيس األمريكي جو بايدن، لتلحق هذه 

المرة بزوجته جيل.
ومع تراجع معدالت تأييد الرئيس إلى مستوى قياسي 
منخفض، شهدت السيدة األولى جيل بايدن تراجع شعبيتها 
إلى أدنى مستوى لها منذ تولي زوجها الرئاسة، بحسب 

صحيفة »التايمز« البريطانية.
ووجد استطالع أجرته شركة »إس إس آر إس« ألبحاث 
السوق لصالح شبكة »سي إن إن« األمريكية أن نسبة 
شعبيتها تراجعت إلى %34، وهذا يمثل تراجعا بنسبة 
الماضي،  العام  البيت األبيض  24 نقطة منذ دخولها 

عندما كان معدل شعبيتها 58%.
الماضي  األسبوع  عنصرية  زلة  بعد  التراجع  وجاء 

تسببت في إهانة شديدة.
وكانت جيل تتحدث في سان أنطونيو بوالية تكساس، 

أمام أكبر منظمة حقوقية مدنية التينية في البالد.
وأثنت بايدن على عمل راؤول يزغير )82 عاما(، الذي 
حصل مؤخرا على وسام الحرية الرئاسي، نظير عمله 

مع »يونيدوز«، منظمة الحقوق المدنية.
وقالت: »ساعد راؤول على بناء هذه المنظمة مع إدراك 

مفاده أن تنّوع هذا المجتمع متميز مثل متاجر 
بودجاس في حّي برونكس، ومثل جمال أزهار 
ميامي، وفريد من نوعه مثل سندويشات التاكو 

هنا في سان أنطونيو«.
وأثار التنميط العنصري إدانة واسعة النطاق، 

والتي خيمت بظاللها على الفعالية.
وأوصت الرابطة الوطنية للصحفيين من أصل 
التيني بايدن بأن »تخصص وقتا في المستقبل 
لفهم تعقيدات شعبنا ومجتمعاتنا بشكل أفضل. 

ال يمكن اختصارنا بشطائر التاكو«.
وقال مايكل الروزا، المتحدث باسم جيل بايدن، 
آخر غير  معنى  كلماتها  نقل  »تعتذر عن  إنه 

اإلعجاب والحب للمجتمع الالتيني«.
وقبل لحظات من خطاب السيدة األولى أشادت 

جانيت مورغويا )61 عاما(، الرئيس الحالي لمنظمة 
»يونيدوز«، بتعيين بايدن لالتينيين في مناصب عليا 
بين طاقم موظفيها، الفتا إلى االستقبال الحار الذي تلقته 
خالل اجتماع مؤخرا بالبيت األبيض لمناقشة القضايا 

المتعلقة بمجتمع ذوي األصول األمريكية الالتينية.
وخالل خطابها، أشارت بايدن إلى جهود زوجها لتعيين 

ذوي األصول الالتينية بحكومته، والتغلب على الشكوك 
بشأن لقاح »كوفيد19-« بين الالتينيين لحماية المجتمع 

من الجائحة.
وكان توقيت زلتها مؤسف للبيت األبيض، حيث يكافح 
الرئيس وحزبه الديمقراطي الستعادة الناخبين الالتينيين 
الذين ينجرفون تجاه الجمهوريين قبل االنتخابات النصفية 

في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي حين اعتبروا في وقت سابق أنهم كتلة تصويت 
مضمونة للديمقراطيين، أظهرت استطالعات الرأي 
مؤخرا أن الناخبين الالتينيين منقسمين على نحو متزايد 

بين الديمقراطيين والجمهوريين.
 33% إلى  تراجع  قد  الرئيس  شعبية  معدل  وكان 
من  سابق  وقت  في  الرأي  استطالعات  أحد  خالل 

الشهر. هذا 

صدمة لسيدة أمريكا الأولى 
جيل بايدن

سرائيل

إ

وسيا تتجه لحظر الوكالة الييهودية لا ر

  “مرحلة حرجة” وصل إليها التحقيق 
الفيدرالي ضد هانتر بايدن نجل الرئيس 

األمريكي قد تنتهي بتوجيه تهم له.
شبكة “فوكس نيوز” نقلت عن مصدر 
قوله إن التحقيق الفيدرالي ضد هانتر 
بايدن وصل إلى “مرحلة حرجة، وقد يتم 
توجيه تهم له تتعلق بانتهاكات ضريبية 
مختلفة باإلضافة إلى اتهامات أخرى”.

وأوضح المصدر أن مسؤولي اإلدعاء 
ووزارة العدل لم يقرروا حتى اآلن ما 
إذا كان نجل الرئيس سيواجه تهما بتقديم 
بيانات كاذبة تتعلق بأعماله التجارية 

من أجل التهرب الضريبي.
ويخضع هانتر بايدن لتحقيق فيدرالي 
منذ عام 2018، من قبل ديفيد فايس؛ 
المدعي العام في والية ديالوير، وهو 

مدع عام عينه الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال مصدر آخر لـ”فوكس نيوز” إن االتهام األكثر 
“الضغط  بتسهيل  تتعلق  انتهاكات  يشمل  جدية 
األجنبي )اللوبينج(، مشيرا إلى أن التحقيق ال يزال 

مستمرا رغم ذلك.
إلى  الفيدرالي بحق هانتر  التحقيق  وجزئيا، استند 
تقارير األنشطة المشبوهة ذات الصلة بالمعامالت 

األجنبية المشبوهة.
وفي تصريحات سابقة للشبكة، قال مصدر آخر إن 
تقارير البحث واإلنقاذ تتعلق بأموال من “الصين 

ودول أجنبية أخرى”.
وأصدر هانتر، بعد أسابيع من االنتخابات الرئاسية 
لعام 2020، بياًنا يعترف فيه بالتحقيق الفيدرالي في 

“شؤونه الضريبية”.
وقال هانتر، في بيان صدر في ديسمبر/ كانون أول 
لكني  الجد،  2020: “آخذ هذا األمر على محمل 
والموضوعية  المهنية  المراجعة  أن  ثقة من  على 
لهذه األمور ستثبت أني تعاملت مع شئوني بشكل 
قانوني ومناسب، بما في ذلك االستفادة من مستشاري 

الضرائب المحترفين”.

وكان هانتر قد أثار الجدل قبل أشهر عندما تم تسريب 
مواد محذوفة من جهاز كمبيوتر محمول شخصي 

خاص به كان يخضع لعملية صيانة.
وفى وقت سابق، قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية 
إن نحو 450 جيجابايت من البيانات على الكمبيوتر 
المحمول “سيء السمعة” والذي يخص نجل الرئيس 
األمريكي تم حذفها، بما في ذلك 80 ألف صورة 

ومقطع فيديو.
وقالت الصحيفة إن الشخص الذي وزع نسخا من 
القرص الصلب لكمبيوتر هانتر بايدن لعدة جهات، 
ويدعى جاك ماكسي، تمكن من الفرار إلى سويسرا 

خوفا من االنتقام من إدارة بايدن.
الصلب  القرص  من  ومواد  نسخا  ماكسي  وقدم 
لصحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز، إضافة 
إلى السيناتور تشاك جراسلي بصفته جمهوريا بارزا 

في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.
ويحتوي الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن 
أدلة دامغة بوجود نشاط إجرامي واضح من قبل 
نجل الرئيس األمريكي وشركائه بما في ذلك االتجار 

بالمخدرات والدعارة.

»مخالفات« نجل بايدن.. التحقيق 
الفيدرالي يصل لي »مرحلة حرجة«



في  إعالم سورية رسمية  وسائل  قالت     
الدفاعات  إن  الجمعة  اليوم  من  مبكر  وقت 
سماء  في  إسرائيلي  لهجوم  تتصدى  الجوية 

العاصمة دمشق.
وأوضحت وكالة األنباء السورية الرسمية، 
قوله،  عسكري  مصدر  عن  نقال  “سونا”، 
إنه “في تمام الساعة ١٢:٣٢ من فجر اليوم 
)الجمعة( نفذ العدو اإلسرائيلي عدوانا جويا 
الجوالن  اتجاه  من  الصواريخ  من  برشقات 

النقاط في  المحتل، مستهدفا بعض  السوري 
محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا 
الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.
أسفرت عن  الهجمات  أن  الوكالة  وأضافت 
مقتل ثالثة عسكرييين، وجرح سبعة آخرين، 

فضال عن وقوع بعض الخسائر المادية.
وشنت إسرائيل مئات الضربات على أهداف 
ما  نادرا  لكنها  السنين  مر  على  سوريا  في 

تعترف أو تناقش مثل هذه العمليات.

وتقول إسرائيل علنا إنها تستهدف قواعد إيران 
والمليشيات المتحالفة معها، مثل جماعة حزب 
في  منتشرون  مقاتلون  لها  التي  اللبنانية  هللا 
سوريا، فضال عن شحنات أسلحة يعتقد أنها 

متجهة إلى وكالء مختلفين.
اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  وكان 
أحصى خالل العام 2020 وحده، 39 ضربة 
استهدفت خاللها إسرائيل المليشيات اإليرانية 

على األراضي السورية.

   على خلفية هجوم دهوك في إقليم كردستان العراق، الذي راح ضحيته 
9 مدنيين، سلمت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، السفير التركي في 
بغداد علي رضا كوناي، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، كما طالبت بسحب 

قوات بالده من األراضي العراقية، وتقديم اعتذار رسمي.
وقالت في بيان نقلته وكالة األنباء العراقية )واع(، إنها استدعت السفير 
التركي لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفية االعتداء الذي طال 
بمحافظـة  دركار  ناحية  بـرخ/  قـريـة  فـي  السياحية  المصـايف  أحـد 
دهـوك، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، تضمنت “إدانة الحكومة 
العراقية لهـذه الجريمـة التـي ارتكبتهـا القـوات التركيـة والتـي مثلـت قمـة 
العتـداءاتها المستمرة علـى سـيادة العــراق وحرمـة أراضـيـه، وأخذت 

طابعا اسـتفزازيا جديـدا”.
كما جددت وزارة الخارجية في البيان، تأكيد حق العراق فـي اتخـاذ كـل 
اإلجـراءات التـي كفلتهـا المواثيق الدولية التـي مـن شأنها حماية سيادته 

وأرضه وسالمة مواطنيه مـن االعتـداءات اآلثمـة والمستنكرة.
ودعت الخارجية العراقية أنقرة لحل مشـاكلها الداخلية بعيـدا عـن حـدود الـعـراق، 
وطالبتها بتقــديم اعتذار رسمي عـن هـذه الجريمـة وتعويض ذوي الضحايا.

وتابعت الوزارة في بيانها أنها مستمرة بحشد كافة الجهود ومصادر القوة 
للوقوف أمام هذا التحول الخطير في سلسلة االعتداءات التركية.

يذكر أن تسعة مدنيين قتلوا، بينهم أطفال، وأُصيب 23 بجروح، األربعاء، في 
شمال العراق بقصف حّملت بغداد أنقرة مسؤوليته، ما دعا العراق إلى استدعاء 

القائم باألعمال في أنقرة والمطالبة بانسحاب القوات التركية من أراضيه.
في المقابل، نفت أنقرة مسؤوليتها عن الهجوم متهمة مقاتلي حزب العمال 
الكردستاني بالمسؤولية عنه، وهو تنظيم تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون 

بأنه “إرهابي”، ويشن تمرداً ضدها منذ العام 1984.
بتنفيذها  تقوم  الهجمات”  هذه  “مثل  أن  إلى  التركية  الخارجية  لفتت  كما 

“منظمات إرهابية”.

   اختتم المؤتمر العربي العاشر للمسؤولين 
عن األمن السياحي أعماله بإصدار عدد 
من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز 
أمن المرافق السياحية والسياح في البلدان 
في  العربي  التعاون  وتدعيم  العربية، 

هذا المجال.
  وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق األمانة 
العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب 
بتونس، بحضور ممثلين عن وزارات 
الداخلية في الدول العربية، فضال عن 
المنظمة العربية للسياحة وجامعة نايف 

العربية للعلوم األمنية. 
 وقد ناقش المؤتمر عددا من المواضيع 
الهامة من بينها: تطبيق على الهواتف 
الذكية لخدمات األمن السياحي، واستثمار 
شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز 
األمن السياحي، وتداعيات جائحة كوفيد 19 
على األمن السياحي، واستعرض تجارب 
بعض الدول األعضاء في هذا المجال. 
 وقد دعا المؤتمر الدول األعضاء الى 
العمل على توفير الرعاية الصحية الالزمة 
للعاملين في األمن السياحي، وتقديم وسائل 
الوقاية المناسبة لهم للحيلولة دون تعرضهم 

لإلصابة باألوبئة والفيروسات، وطلب من  األمانة العامة إعداد خطة استرشادية 
لتأمين األفواج السياحية من خطر اإلصابة بالفيروسات ونقلها، والتنسيق مع 
الجهات المعنية في جامعة الدول العربية لوضع دليل سياحي صحي يتضمن 

اإلرشادات الواجب اتباعها من قبل السياح أثناء األزمات الصحية.
وفي إطار استثمار تقنيات ووسائل االتصال الحديثة وتوظيفها في خدمة السياحة 
العربية وتأمينها حث المؤتمر إدارات األمن السياحي في الدول العربية على 

إنشاء حسابات وصفحات على شبكات التواصل االجتماعي واالستفادة من تلك 
الحسابات والصفحات في تعزيز األمن السياحي والتواصل مع السياح ونشر 
الرسائل التوعوية، كما طلب من األمانة العامة التنسيق مع الجهات المعنية 
في جامعة الدول العربية لدراسة إطالق منصة سياحية موحدة لجميع الدول 
العربية، وتطوير االستراتيجية العربية النموذجية في مجال األمن السياحي، 

في ضوء التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19. 

دخانية من صوامع     تصاعدت سحب 
القمح المنهارة جزئيا داخل ميناء بيروت إثر 
اشتعال النيران مجددا في الغازات والمخلفات 
الناجمة عن االنفجار الكبير الذي تعرض له 
الميناء في الرابع من أغسطس عام 2020.
والبلديات  الداخلية  من جانبه، كلف وزير 
بسام  القاضي  األعمال  تصريف  بحكومة 
مولوي فوج اطفاء بيروت والدفاع المدني 
القيام فورا بعملية التبريد لصوامع القمح في 
الميناء بيروت بطريقة ال تهدد سالمة االشخاص 

وال تشكل خطرا على الصوامع التي سبق 
لمجلس الوزراء اتخاذ قرارا بهدمها وانشاء 
نصب تذكاري لضحايا االنفجار بناء على 
توصية فنية بعدم صالحيتها وانها معرضة 
لالنهيار، وهو ما أثار جدال واسعا وخصوصا 
في ظل توقف التحقيقات في االنفجار دون 

صدور قرار اتهام بشأنه.
وكانت النيران قد اشتعلت في محيط الصوامع 
قبل أيام وتمكنت فرق اإلطفاء من السيطرة 

على الحريق، إال أنها تجددت أمس.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

تموت أوروبا .. وتحيا أمريكا!
 أعتقدت أمريكا وأوروبا التي تسير خلفها أن العقوبات على 
روسيا بسبب حربها ضد أواكرانيا سيضعف روسيا وسيجبرها 
ولكن  الماضي  فيراير   24 في  بدأتها  التي  الحرب  على وقف 
يوماً بعد يوم يكتشف العالم بأن قوة روسيا تزداد على األرض 
بينما أوكرانيا تخسر بل تُدمر قطعة قطعة بسبب أنسياق الغبي 
بالده وشعبه  إلى مصلحة  النظر  دون  أمريكا  زلينسكي وراء 
بقي  أو  الدنيا،  بقاع  في كل  البالد وأصبح مشتتاً  إما ترك  الذي 
أن  نتيجة صاروخ محتمل ممكن  الموت  ليواجه شبح  في بالده 

ينزل هنا أو هناك!
أيضاَ  يواجهه  اليوم  أصبح  األوكراني  المواطن  يواجهه  وما 
األوروبي  فالمواطن  أخري  األوروبي ولكن بطريقة  المواطن 
البعض منها  التي أختفى  السلع  أصبح يعاني من أرتفاع أسعار 
في األيام األولى من الحرب ثم عادت للظهور مرة أخرى ولكن 
بضعف السعر وأصبحت الحكومات تطلب من مواطنيها التقليل 
من إضاءة المنزل وعدم األستحمام يومياً وعليهم أستخدام وسائل 

النقل بداًل من أستخدام سياراتهم .
وبدأت ألمانيا على سبيل المثال  البحث عن مصدر آخر للطاقة 
غير روسيا التي سوف تقطع الغاز عنها آجال أو عاجاًل ففكرت 
في قطر ومصر وفنزويال لكي يمدوها بالغاز قبل أن يأتي فصل 
الشتاء الذي بات في األفق أنه سيكون شتاءاً قاسياً إذا لم تنتِه هذه 

الحرب وترفع العقوبات عن روسيا .
من  األوروبي غير غاضب  المواطن  أن  والمدهش  والغريب 
حكوماته التي تنساق وراء أمريكا دون أن تضع مصلحة شعوبها 
في االعتبار ويبدو أن أمريكا نجحت في تنويم اوروبا حكومات 
وشعوب مغناطيسياً التي تخاف من غضب العو )أمريكا( الذي 

ممكن أن يغضب ويفرض عليها العقوبات!
أمريكا اليوم التي تجبر أوروبا على فعل أشياء ستضرها بالتأكيد 
الوقت هي مستفادة فهي زادت من صادراتها ومنها  وفي نفس 

البترول وأزداد الدوالر قوة بينما أصيب اليورو بهبوط شديد .
الغد أكثر وأكثر والحرب في  اليوم وستعاني في  أوروبا تعاني 
قريباً والمشاكل  تنتهي  بأنها سوف  أوكرانيا ال يوجد مؤشرات 
واألزمات ستزداد والمواطن األوروبي سيعاني األمرين بسبب 
أمن  هددت  بلد  بجوار  يقفون  الذين  األغبياء  سياسات حكامه 
الذي  والتنين  الوحش  البلد اآلخر هو  أن هذا  متناسين  آخر  بلد 
بمن  يطيح  أن  قدرته  بل في  الكثير  يفعل  أن  إذا غضب ممكن 
الروائي اإلنجليزي  بقول  بأي شئ عماًل  هدد حياته غير مبالياً 

شكسبير أكون أو ال أكون .!

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

أخبــار

   في موقف الفت، صدح صوت رئيس 
حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي وهو 
أبي  يا  خدني  “عالعصفورية  أغنية  يغني 

عالعصفورية..”.
و”ع العصفورية” اسم الزم ذاكرة اللبنانيين 
لمصّح ضخم لألمراض النفسية، وواحدة من 
أبرز أغاني الفنانة اللبنانية الراحلة صباح، ومن 

تأليف الراحل الكبير فيلمون وهبي.
وغناء ميقاتي المفاجئ أمام الحضور في مركز 
التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق 
الدولي،  الحريري  في مطار رفيق  األوسط 

جاء خالل كلمة مرتبطة بالسياحة في لبنان.
وأثنى ميقاتي على عمل وزارة السياحة وحمالتها 
اإلعالنية التي تعتمد في الفترة األخيرة على 

أغنيات لبنانية للتشجيع على السياحة.
من هنا كان استذكاره ألغنية “عالعصفورية” 
تحذيرا منه من أن يصل الوضع في لبنان إلى 
إلى  الذهاب  اللبناني  من  فيها  يطلب  مرحلة 

مستشفى األمراض النفسية.
وتوجه إلى وزير السياحة قائال: “لقد اخترتم 
للحمالت السياحية شعارات من أغنيات لبنانية، 
أول حملة كان عنوانها )بحبك يا لبنان.. كيف 

واليوم  لفيروز،  بحبك(  كنت  ما 
)أهال بهالطلة أهال( للسيدة صباح”.
وأضاف: “نتمنى منكم جميعا أن 
تدعوا معي إذا استمررنا في اختيار 
األغاني كشعارات، أال نصل إلى 
أغنية )عالعصفورية خدني يا بيي 

عالعصفورية(”.
ويبدو واضحا أن تحذير ميقاتي يأتي انطالقا 
من األوضاع السياسية واالقتصادية الصعبة 
متفاقمة  أزمات  وتنعكس  لبنان  يعيشها  التي 
فيها  تزال  ال  وقت  في  اليومية،  حياتها  في 
الخالفات السياسية والسباق على الحصص 
هو  كلّف  الذي  الحكومة  تأليف  دون  يحول 

لتشكيلها.
أن  جدا  “أنا سعيد  كلمته:  في  ميقاتي  وقال 
أرعى هذا االحتفال اليوم، ألننا في هذه األيام 

السوداء، نرى ضوءا ساطعا يلمع في قطاع 
اقتصادي مهم ينمو، ويكبر وينجح”.

وتابع: “هذا هو لبنان، ويجب أن يكون لدينا 
يكون  أن  إال  للبنان  خيار  وال  األمل،  دائما 

مزدهرا وينمو نموه الطبيعي”.
وأضاف: “نمر اليوم بأوقات صعبة، واإلنسان 
يجب أال يرى مقياس النجاح في أيام البحبوحة 
بل في األيام الصعبة، من هنا أردت أن أشارك 
السياحة  وزارة  بأن  ألقول  اللقاء  هذا  في 
للسياحة في  بنقلة نوعية  تقوم  أن  استطاعت 

هذه األوقات الصعبة”.
ولفت إلى المصاعب في كل مطارات العالم، 
متحدثا عن مطار بيروت بالقول: “أما نحن 
وعلى رغم كل الصعوبات فان مطار بيروت 

يقوم بكل واجباته”.
ووجه الشكر “إلدارة المطار ولوزارة السياحة 

ووزير السياحة”، الذي وصفه بأنه “في نشاط 
دائم وقام بنقلة نوعية للسياحة في لبنان في هذا 

الوقت الصعب”.
وتابع: “الشكر الكبير إلدارة شركة طيران 
وجميع  رئيسها  بشخص  األوسط  الشرق 
العاملين فيها، ألن ابتسامتهم في الطائرة أوال 
تعطي نوعا من األمل والتفاؤل بلبنان الجديد”.
واستطرد: “هذا هو طيران الشرق األوسط، 
الوطن  صورة  ينقل  الذي  الوطني  الناقل 
إلى الخارج، ويأتي بأهل الخارج إلى لبنان 
بهم  نرحب  الذين  العرب  الرعايا  خصوصا 

في كل وقت”.
التي  والسفارات،  الدولية  الهيئات  كما شكر 
بكل إخالص وتساعد، مشددا: “نحن  تعمل 
معكم المهم أن تكونوا مع أنفسكم ونحن سندعم 
لبنان”، ونحن باشد الحاجة إلى هذه المساعدة.

هجمات إسرائيلية.. سماع دوي انفجارات في دمشق

بعد هجوم دهوك.. العراق: على تركيا سحب قواتها والاعتذار رسميا

حريق وسحب دخانية بصوامع 
القمح بميناء بيروت ووزير الداخلية 

يكلف الدفاع المدني بالتعامل

ميقاــــتي يغني »عالعصفورية«.. »صّلوا معي ألا نذهب 
لمستشفى الأمراض النفسية«

بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمناسبة 
اختتام المؤتمر العربي العاشر للمسؤولين عن الأمن السياحي

Vendredi 22 juillet 2022
الجمعة 22 يوليو 2022

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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الفرنساوي، إنت كمان تقدر

رانيا
ي عام 2015
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ي أتحدث الفرنسية
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 القاهرة/ فرج جريس: أعلنت المتحدثة باسم 
وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن 
وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، 
سيقوم في الفترة ما بين 24 و28 يوليو الجاري 

بزيارة إلى عدد من الدول اإلفريقية.
أمس  مؤتمر صحفي،  في  زاخاروفا  وقالت 
الخميس: “في الفترة من 24 إلى 28 يوليو 
الخارجية  )وزير  الفروف  سيقوم  الجاري 
وإثيوبيا  إلى مصر  عمل  بزيارة  الروسي( 

وأوغندا وجمهورية الكونغو”.
سيرغي  الروسي،  الخارجية  وزير  وكان 
مع  مقابلة  في  األربعاء،  أعلن  قد  الفروف، 
وكالة “سبوتنيك” و”RT” عن زيارته المقررة 
بينها مصر،  من  اإلفريقية،  الدول  من  لعدد 
التي وصفها بأنها الشريك رقم واحد لروسيا 

في القارة اإلفريقية.

 القاهرة/ فرج جريس: انطلق صباح، أمس الخميس، المؤتمر الدولي 
الذكاء  تطورات  ظل  في  الخصوصية  في  الحق  حماية  تحديات  حول 
واللجنة  اإلنسان  لحقوق  العربية  المنظمة  بين  بالشراكة  االصطناعي، 

العليا الدائمة لحقوق اإلنسان التابعة لوزارة الخارجية.
ويشكل المؤتمر خطوة ضمن خطوات تفعيل االستراتيجية الوطنية لحقوق 
الرئيس  تتويجاً إلعالن  يعد  كما   ،2026  – 2021 في مصر  اإلنسان 

عبد الفتاح السيسي للعام 2022 عاماً للمجتمع المدني في مصر.
في  الحق  على  االصطناعي  الذكاء  يؤثر  كيف  المؤتمر  وتناول 
على  الخصوصية  في  بالحق  اإلخالل  وتداعيات  الخصوصية؟ 
الدولة  من  األخرى، وحدود مسئوليات كل  اإلنسان  تفعيل حقوق 
والشركات الخاصة في حماية المعلومات والبيانات وضمان الحق في 
الخصوصية للمواطنين، وسبل تعزيز التشريعات واألطر القانونية 
نحو حماية  الطريق  لتلمس  والمعلومات، ويسعى  البيانات  لحماية 

الحق في الخصوصية في سياق الذكاء االصطناعي.
وتشمل أعمال المؤتمر كلمات لكل من المنظمة ووزارة الخارجية 
المصرية التي تترأس اللجنة العليا الدائمة لحقوق اإلنسان، وكلمات 
من وزراء العدل والتضامن االجتماعي، ورئيس لجنة حقوق اإلنسان 

بمجلس النواب، وممثل عن النيابة العامة.
وشارك في الفعاليات خبراء في مجاالت القانون وتكنولوجيا االتصاالت 
واإلعالم وحقوق اإلنسان من 23 دولة، وممثلون عن السلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، 
دول  عربياً و7  بلداً   16 في  منظمة حقوقية غير حكومية   32 وقيادات 

أوروبية.

ج  فر  / ة هر لقا ا  
جريس: أدان األمين 
الدول  لجامعة  العام 
العربية أحمد أبوالغيط، 
الهجوم للتركي الغاشم 
الذي استهدف منتجعاُ 
سياحياُ بمدينة دهوك 
الى  وأدى  العراقية، 
سقوط 9 قتلي وعدد 

من الجرحى.
ونقل المتحدث الرسمي 
م  لعا ا األمين  باسم 
لجامعة الدول العربية 
جمال رشدي، في بيان 
أمس الخميس، عن أبو 
الغيط تأكيده الرفض 

العراقية،  السيادة  التركي على  لالعتداء  الكامل 
والذي يمثل خرقا صريحا للقانون الدولي، وانتهاكاُ 

سافرا لمبادئ حسن الجوار.
وأشار رشدي إلى أن الجامعة العربية تساند العراق 
في رفض وادانة االعتداءات التركية، وأنها تدين 

أي تعد أو انتهاك لسيادة أي من الدول العربية، 
معتبرا أن على انقرة إعادة حساباتها والحفاظ على 
مبدأ حسن الجوار في عالقاتها مع دول المنطقة، 
واالمتناع عن االقدام على تنفيذ عمليات عسكرية 

داخل اراضي الدول العربية تحت اي ذريعة.

 القاهرة/ فرج جريس: أعلنت وزارة الخارجية عن وصول 
المنحة المقدمة كهدية من وزارة الصحة المصرية إلى تشاد 

وذلك على متن طائرة مصر للطيران.
وذكرت الوزارة – على صفحتها الرسمية على موقع التواصل 
15 جهازا  المنحة تضم  ان  فيسبوك، األربعاء،  االجتماعي 

للغسيل الكلوي ووحدة معالجة مياه خاصة بها.
وكان فى استقبال المنحة السفير أسامة الهادي، سفير جمهورية 
مصر العربية في إنجامينا يرافقه وزير الصحة العامة التشادي 
د. “عبد المجيد عبد الرحيم” ومستشار الرئيس للشئون الصحية، 
ومستشار رئيس الوزراء للشئون الصحية وممثلين لوزارات 
الخارجية والمرأة والصحة التشادية، وكذا ممثلين لمستشفى 

إنجامينا المركزي.

وأعرب وزير الصحة العامة التشادي عن شكره لجمهورية 
مصر العربية حكومًة وشعباً على تقديمها لهذه الهدية الهامة 
للقطاع الطبي التشادي، مشيراً إلى الحاجة الُملحة في المستشفيات 
التشادية ألجهزة الغسيل الكلوي الواردة من الجانب المصري، 
وذلك بالنظر إلى ارتفاع حاالت اإلصابة بأمراض الُكلى بين 

المواطنين التشاديين.
ومن جانبه، أكد السفير المصري حرص مصر على تعزيز 
المجاالت وال  تشاد في عدة  المشترك مع  التعاون  عالقات 
سيما قطاع الصحة، مبرزاً اإلمكانات الكبيرة التي تتمتع بها 
مصر في هذا القطاع والتي تسعى من خاللها إلى دعم الدول 

اإلفريقية الشقيقة.

 القاهرة/ فرج جريس: ألقى قداسة البابا تواضروس 
الثاني بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
األربعاء محاضرته األسبوعية من كنيسة الشهيدة دميانة 
والشهيد أبانوب بالحي الحادي والعشرين بالعاصمة 
النمساوية فيينا وهي كنيسة جديدة لألقباط في النمسا.

وشدد البابا في محاضرته، على ضرورة تماسك األسرة 
واحتفاظها بالتقاليد والتعاليم الدينية رغم تواجدها في 
الغرب، الفتا إلى ضرورة الحفاظ على المودة والرحمة 
واالحترام بين األزواج والزوجات وحسن اختيار شريك 

الحياة بالنسبة للمقبلين على الزواج.

شارك في المحاضرة األنبا ماركوس أسقف دمياط 
ووفود من أقباط مصر المقيمين في فرنسا وإيطاليا 

والسويد ومختلف دول االتحاد األوروبي.
افتتح البابا تواضروس أمس الخميس أعمال مؤتمر 
الشباب القبطي في أوروبا بمقر دير االنبا انطونيوس 

بقرية اوبرزيبن برونن بالقرب من العاصمة فيينا.
وكانت السفارة المصرية في فيينا قد أقامت حفل استقبال 
النمسا وكان في استقباله  إلى  للبابا بمناسبة زيارته 
فيينا والقنصل  المال سفير مصر في  السفير محمد 

العام باسم طه.

بقلم: تيماء الجيوش

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

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

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 

أخبــار

البابا تواضروس يلقى محاضرته الأسبوعية من فيينا

فئات  الثانية على  الدرجة  تعبير مواطنو  يرد  غالبًا ما    
تتناول  بالمجمل و  لحقوقها  احترام  ُتعامل دون  اجتماعية 
ينعكس  بما   األساسية  لحقوقها  بانتهاكاٍت صريحة وواضحة 
الترشح  حق  أحيانًا  لتشمل  مساحتها  تتسع  ممارسة  على 
التعبير، قيود أخرى تُفرض  واالنتخاب، تقييد حرية التجمع و 
انتهاكات ترسمها قوانين متعددة  التعليم،  الدين و  اللغة و  على 
التعليم،  الطالق،  الزواج،   ، الملكية  او  التملك  منع حق  تشمل 
مناطق  اإلقامة في  الجنسية، و ربما حصر  العمل، حق منح 
و  ما  دولة  أن حاملي جنسية  أدق  بتعبيٍر  و  جغرافية محددة. 
لكونهم مواطني الدرجة الثانية ليس بالضرورة هم حاملي ذات 
الواجبات و يتمتعون بذات الحقوق. بل على الغالب يقع التمييز 

ضدهم و في حياتهم اليومية. 
الثانية شيئًا من  الدرجة  تعبير مواطني  استخدام  وليس في 
الكرامة اإلنسانية، هو في حقيقة األمر يُستخدم و بقصد اإلهانة 
المباشرة في حلقاٍت غير رسمية على تعددها ….الخ. أما على 
او  التصنيف  الحكومات هذا  تنفي  ما  فغالبًا  السياسي  الصعيد 
وجوده كواقٍع ُمعاش لدى حلقات اجتماعية معينة ، بل وال تُشير 

إليه تشريعاتها الوطنية و المحلية من قريب او بعيد. 
االجتماعية،  الشرائط  تحليل  تّم  نظٍر نسوية، ولو  من وجهة 
االقتصادية ، الثقافية و السياسية التي تسقط بأثقالها على عاتق 
نساء  أن  لوجدنا  لحقوقها  العربية من حيث ممارستها  المرأة 
و   األقرب  الصورة  الثانية. ربما  الدرجة  العرب هم مواطني 
األشدُّ إيالماً تتجلى  في مجموعة من التشريعات والقوانين التي  
تُميز ضدهن بصورة ال مراءة فيها. تمتد من جرائم الشرف و 
األعذار المخففة/ المحلة إلى  سن الزواج) زواج الصغيرات( 
الى حق اإلرث،  فيه،  الصيغة  و  الصفة  و  الزواج  الى عقود 

الملكية، العمل، التعليم ، الصحة  …. 
للبناء االجتماعي   أكثر و وفقًا  اقتربنا من خطوٍط عامة  لو 
أحياناً  فيه و  الزواج كفريٍق  قانوني هو   المرأة في عقد  تدخل 
دون موافقتها  لتجد نفسها أسيرة له ال تستطيع إنهاؤه بإرادتها 
المنفردة ، عليها واجب الطاعة وإال فهي ناشزة. تُحرم العديد 
الزواج  إلى  لُيدفعْن  التعليم  السن من  الفتيات صغيرات  من 
الفقر  بين  ما  تتراوح  يتجاوز ١٥ ألسباب  قد ال  في عمٍر 
الضغط االجتماعي و  إلى  العمل  إلى  التعليم  إلى صعوبة 

الممارسات الخاطئة . 
ُتبقي زواج  اأُلسر و ألسباب معينة  البعض من  أن  العلم  مع 
أطفالها شرعياً و ليس قانونياً ) أي بحضور رجل دين و شهود 
و مهر و إيجاب وقبول( . بمعنى آخر يبقى هذا الزواج بعيداً 

عن السجالت الرسمية. 
كل هذا يتم و ال يزال يُمارس وفقاً لقواعد األحوال الشخصية 
التي تقوم على معتقدات ثقافية و قوانين  كالشريعة التي تؤثر 
و بشكٍل مباشر على مركز المرأة القانوني حقوقها وممارستها 

لهذه الحقوق. 
العنف ضدها في كل مناسبة و  المرأة و  الحديث عن  لن يقف 
حين  ما دام هناك ضحايا له. الشرح، التحليل و ما يطرأ عليه 
يقف  لن  الشرح  إعادة  ذاتية و موضوعية مؤثرة،  من عوامل 

ما دام هناك ضحية. 
اإلنسان دعائم  احترام حقوق  الديمقراطية و  و  القانون  دور 
دفعت بحقوق المرأة  في دول الغرب  نحو مزيٍد من االحترام 
تتأرجح على  العربية  المرأة  أحوال  بقيت  بينما  المساواة.  و 
التي  االجتماعية  االقتصادية و  السياسية و  المتغيرات  هامش 
العربية كافة و إن بدرجاٍت متفاوتة . ال  المجتمعات  نالت من 
أنه  يستمر طالما  أن  يُمكن  و  ال   ، التمييز  يُفهم هذا  أن  يُمكن 

يُولُّد عنفاً ضد المرأة. 
بل  إنساني  قانوني،  لكل منطٍق  مناٍف  التمييز   / االنتهاك  هذا 

و أخالقي.
 ، تعريفها  المرأة. وفي  العنف ضد  في  األخالق هي محورية 
اإلنساني، هي مجموعة  الوعي  أشكال  األخالق هي شكل من 
العدل و  منها  الشعوب و  إليها  تستند  التي  والمبادئ  القيم  من 
احترام الحريات الفردية و المساواة والتي تُميز اإلنسان عمن 
القوانين  إليها  تستند  ثقافية  تعتمدها كمرجعية  ثم  سواه، و من 

والتشريعات.
السلوك  ُيقاس عليها  القواعد األخالقية هي معايير  و عمومًا 

اإلنساني. 
كال من المسؤولية األخالقية و المسؤولية القانونية هنا تتطلب 
أشمل  أوسع و  األولى هي  أن  تختلفان في   . الفردي  الوعي 
لتقدير  تأتي األخالق  يتوالها و  اإلنساني هو من  الضمير   ،
أفعال الفرد وتوازنها داخلياً. بينما  المسؤولية القانونية يحددها 
األفعال  القضاة و دورها هو في ضبط  و  المحاكم  و  القانون 

خارجيا و تحديد ماهية الفعل إن كان جرمياً أم ال. 
اعتبارها  و  المرأة  بقبول جرائم ضد  يبدأ  االنحدار األخالقي 
يبدأ  االنحدار األخالقي   ، ثقافتنا  و  تقاليدنا  يتجزأ من  جزًء ال 
بأن نقبل مقتلة شابات عربيات على أبواب جامعاتهم ، أن نرى 
دماء  ، و  المنصورة في مصر  نيرة أشرف في جامعة  دماء 
، و في  األردن  التطبيقية في  العلوم  أرشيد في جامعة  إيمان 
ُتقتل. هذا هو  ثم  ُتعّذب  و  بيت  بحباٍل في سقف  ُتربط  سوريا 
االنحدار األخالقي. االنحدار األخالقي هو في ممارسة القوة و 
المرأة كائناً  قانوٍن أو ضمير، اعتبار  السيطرة دون رادٍع من 
تابعاً ليس له الحق في حرية الرأي و التعبير ، بل قمع المرأة 
األولى  كان  كاملة. و  بات معياراً ألخالق مجتمعاٍت  ذبحها  و 
متبادل  المجتمعات هو دعم  لهذه  المعيار  يكون  أن  األجدى  و 
المرأة. كان األولى و  بين إفرادها، بين أسرها، بين الرجل و 
األجدى احترام القانون الدولي و حقوق اإلنسان و معاهداتهما. 
 ، تلك  أو  المعاهدة  توقيع و تصديق هذه  في  ليس سباقاً  األمر 
المحلية و  التشريعات  إلى  الدولي  القانون  بل هو جلب معايير 
اعتماد احترام الحقوق صلب الممارسة و التطبيق و حينها فقط 
لن تُذبح نيرة اشرف أخرى و ال إيمان أرشيد أخرى. لكل نساء 
العرب من ضحايا العنف لكن السالم ، لكن السالم ، و لن يهدأ 
دام هناك  ما   ، لحقوقكن  إنتهاٍك  دام هناك  ما  العمل  و  البحث 
عنف قانوني يغازل و يغض الطرف عن واقع اجتماعي ثقافي 
العالم  نساء   ، العرب  نساء  الزمن و مضى.  متخلف عفا عليه 

لُكّن الكرامة، لُكّن السالم.

مواطنو الدرجة الثانية و نساء العرب 

مصر تقدم منحة مساعدات طبية إلى تشاد

وفا تعلن عن موعد زيارة لافروف إلى مصر زاخار

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي حول تحديات حماية 
الخصوصية في ظل الذكاء الاصطناعي

الجامعة العربية تؤكد رفضها الكامل للاعتداء 
التركي على السيادة العراقية

الرئيس السيسي يدعو رجال الأعمال في صربيا إلى المشاركة في المشروعات القومية بمصر
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السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  دعا  فرج جريس:  القاهرة/   
المشروعات  المشاركة في  إلى  رجال األعمال في صربيا 
القومية بمصر، وخاصة في مجال الموانئ.. وقال: إننا في 
مصر نمتلك فرًصا واعدة لالستثمار السيما مع تحديث البنية 
التحتية الالزمة ونحتاج إلى استثماراتكم وسنكون سعداء بكم.
وأضاف السيسي – خالل فعاليات منتدى األعمال المصري 
نظيره  بمشاركة  بلجراد  العاصمة  في  ُعقد  الذي  الصربي 
السنوات  السبع  خالل  أنه  فوتشيتش،  ألكسندر  الصربي 
هائاًل،  تطويًرا  مصر  في  التحتية  البنية  شهدت  الماضية 
 8 بتكلفة  آالف مشروع   6 من  يقرب  ما  تنفيذ  إلى  مشيًرا 
تريليونات جنيه من أجل أن تكون الدولة المصرية جاهزة 

للعمل لشعبها وأيًضا لالستثمار فيها.
مصر  في  األساسية  البنية  أن  إلى  السيسي  الرئيس  ونوه 
استقبال  اآلن  تستطيع  التي  الموانئ  مثل  أصبحت متطورة 
إنشاء شبكة طرق حديثة  السفن.. فضاًل عن  أي حجم من 

ومشروعات السكك الحديدية.
قطارات  شبكة  إنشاء  بصدد  أن مصر  إلى  الرئيس  ولفت 
أو  سنتين  كيلومتر خالل   2000 بأطوال  حديثة  كهربائية 
بأطوال  منها  األولى  المرحلة  افتتاح  ثالث سنوات، وسيتم 

تصل إلى 850 كم.
فيلم  عرض  الصربي  المصري  األعمال  منتدى  وشهد 
تسجيلي حول اإلنجازات التي حققتها مصر في مجال النقل 

الحديدية. والسكك 
الُمنفذة  الجديدة  الكباري  مشاريع  التسجيلي  الفيلم  ورصد 
مؤخًرا في مصر حتى تسهل عملية تنقل المواطنين من مكان 
آلخر ومن بينها مشاريع األنفاق، باإلضافة إلى التطورات 

التي شهدتها خطوط السكك الحديدية.
كما أبرز الفيلم التسجيلي مشروع القطار الكهربائي السريع، 
البحري وتحويل  النقل  التي حدثت في وسائل  والتطورات 

الموانئ المصرية إلى موانئ محورية عالمية.
المطارات  من  العديد  على  الضوء  التسجيلي  الفيلم  وألقى 
الدولية التي تم إنشاؤها مؤخًرا في عدد من المحافظات مثل 

مطاري “بردويل الدولي” و”سفنكس الدولي”.
قناة  شهدتها  التي  التطورات  أحدث  الفيلم  وُعرض خالل 
نفذتها  التي  االستثمارات  إلى  باإلضافة  الجديدة،  السويس 
أكبر  إلى  مشيًرا  الرياح،  طاقة  محطات  إنشاء  في  مصر 

محطة في العالم للطاقة الشمسية في أسوان.
وتضمن الفيلم التسجيلي تطورات النهضة التكنولوجية التي 

نفذتها مصر مؤخًرا في مجال تصنيع السيارات، باإلضافة 
إلى إنشاء الكثير من المشاريع الصناعية وفق أعلى المعايير 

العالمية ومن بينها مشروع الروبيكي.
وأظهر الفيلم التطورات التي حدثت في مجال الغزل والنسيج 
بمجال  تتعلق  التي  المشاريع  العديد من  وإنشاء  والطباعة، 
الحديد والصلب، مؤكًدا قدرة مصر على تلبية كافة احتياجات 

مشروعات اإلسكان والتعمير والبنية األساسية.
التي حققتها مصر  اإلنجازات  التسجيلي  الفيلم  كما عرض 
في العديد من المجاالت، من بينها مشروعات منطقة الجاللة 
التي  الصناعية  المدينة  إلى  باإلضافة  والجرانيت،  للرخام 
تضم 10 مصانع خاصة للمنتجات الغذائية والتي تم إنشاؤها 

مؤخرا وفًقا للمعايير والتكنولوجيا العالمية.
وحول الطاقة، أشار الفيلم التسجيلي إلى نجاح مصر خالل 
الفترة الماضية من اكتشاف العديد من حقول الطاقة الجديدة 
وذلك خالل التنقيب عن مصادر الطاقة، التي جعلت مصر 

مركًزا إقليمًيا في تصدير الغاز، فضاًل عن المصانع التي تم 
إنشاؤها مؤخًرا في مجال البتروكيماويات؛ دعًما لألنشطة 
وتصدير  المحلي  الطلب  وتغطية  والزراعية  الصناعية 

الفائض للخارج.
التي  والري  المائية  الموارد  تنمية  كما عرض مشروعات 
تم تنفيذها من خالل إنشاء أكبر محطة معالجة المياه على 
مستوى العالم، وكذلك المشاريع الخاصة بالبروتين السمكي 
في بركة غليون ما جعل مصر أول دولة إفريقية في مجال 

االستزراع السمكي.
وسلط الفيلم الضوء على اإلنجازات التي حققتها مصر في 
مجال األمن الغذائي، باإلضافة إلى مشاريع تطوير الوحدات 
السكنية في العشوائيات بمصر لتحويلها إلى تجمعات عمرانية 
كريمة  حياة  لتأمين  وذلك  محافظات،  كافة  في  حضارية 
الجديدة  اإلدارية  والعاصمة  المصريين،  المواطنين  لكل 
وما تضمنه من مبان كمجلس للنواب، والنصب التذكاري، 

ومنطقة المال واألعمال، والمركز الثقافي اإلسالمي، والعديد 
من المناطق السكانية.

كما أظهر المميزات التي تتمتع بها مدينة الجاللة التي تطل 
الجديدة  اإلسماعيلية  ومدينة  األحمر،  البحر  ساحة  على 
والمناطق السكانية التي تتميز بأرق التصميمات، باإلضافة 
وعرض  أسوان..  مدينة  في  حدثت  التي  التطورات  إلى 
من  العديد  في  مصر  أنشأتها  التي  الجديدة  المستشفيات 
المحافظات للقضاء على قوائم انتظار المرضى غير قادرين 
على تكلفة العالج، والتطورات التي حدثت في مستشفيات 

التأمين الصحي الشامل.
في  الدواء  تصنيع  مشاريع  أكبر  التسجيلي  الفيلم  وأظهر 
على  مصر  في  مؤخرا  تنفيذها  تم  التي  األوسط  الشرق 
مساحة تبلغ أكثر من 180 ألف متر مربع، كما أكد اهتمام 
مصر الكبير باآلثار مسلًطا الضوء على مشروع المتحف 

الكبير. المصري 
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العالمية  أعلنت شركة مايكروسوفت    
الرائدة  نظارتها  طرح  عن  األربعاء، 
دولة  في   ”2 “هولولنز  المختلط  للواقع 

اإلمارات.
مختلط  واقع  تجربة  التقنية  توفر  حيث   
في كونها سلسة وغامرة ومريحة،  تتسم 
“دايناميكس  األعمال  تطبيقات  تقدم  كما 
من  الحلول  أفضل  جانب  إلى   ،”365
لتعزيز  المستقلين  البرمجيات  مزّودي 
القيمة المؤسسية في القطاعات الرئيسية، 
واألمان  الموثوقية  مستويات  وضمان 
منصة  على  باالعتماد  التوسع  وقابلّية 

“مايكروسوفت آزور” .
من  لمختلط  ا قع  ا لو ا منصة  وتدمج 
مايكروسوفت العالمين الواقعي والرقمي 
لواقع  ا من  تبدأ  ة  عّد مستوياٍت  على 
لتوفر  االفتراضي،  إلى  المعزز وصواًل 
الرقمية  المعالجة  حدود  تتجاوز  تجربًة 
اإلنتاجية  تعزيز  وتضمن  األبعاد  ثنائية 
عمليات  جوانب  بمختلف  ء  واالرتقا

المؤسسة.
في  الرائدة  المؤسسات  آالف  وتعتمد 
الواقع  خدمات  على  العالم  أنحاء  جميع 
المختلط من “آزور” و”هولولنز 2” في 
واإلنشاءات  التصنيع  قطاعات  مختلف 
والتعليم،  والتجزئة  الصحية  والرعاية 
التكاليف  الفّعال في خفض  لدورها  نظراً 
الناتجة  واالنبعاثات  الطاقة  واستهالك 
التعليم  مستويات  وتعزيز  العمليات،  عن 
بالخدمات  واالرتقاء  المعلومات،  وحفظ 

رضا  وتعزيز  العالجية، 
والعمالء. الموظفين 

عنبتاوي،  إحسان  وذكر 
ي  لتنفيذ ا ئيس  لر ا
يق  لتسو ا و ت  للعمليا
فت  سو و يكر ما في 
الشركة  أن  اإلمارات، 
في  ر  ستثما ال با م  تلتز
المبتكرة  الحلول  أحدث 
لة  و د في  حها  طر و
اإلمارات، من خالل تقنية 
المتطورة   ”2 “هولولنز 
ل  بحلو ة  د ّو لمز ا و
مة  عو مد م  ا جر لو هو
االصطناعي،  ء  كا لذ با
ستؤدي  التقنية  أن  مؤكداً 

الرقمي  التحّول  تسريع  في  رئيسياً  دوراً 
للشركات الموجودة داخل دولة اإلمارات 
االقتصادي  النمو  دعم  مع  وخارجها، 
االبتكار  تشجيع  خالل  من  م  لمستدا ا

وتوسيع آفاق التعاون.
وأكدت دراسة التأثير االقتصادي الكلّي، 
بطلٍب  “فوريستر”  شركة  أجرتها  التي 
“هولولنز  تقنية  أن  مايكروسوفت،  من 
االستثمار  على  أكبر  عائداٍت  تقدم   ”2
%177 على مدار ثالث سنوات،  بنسبة 
لموظفين  ا صحة  بتعزيز  تساهم  كما 
وتجربة  األعمال،  واستمرارية  وأمانهم، 

العمالء والنتائج المقّدمة لهم.
تيرنافسكيخ،  كسينيا  أوضحت  بدورها، 

المختلط  الواقع  منتجات  تسويق  رئيسة 
األوسط  لشرق  ا يكروسوفت  ما في 
وانسجاماً  مايكروسوفت،  أن  وأفريقيا، 
إلى  تسعى  الجديد،  المعالجة  نموذج  مع 
بناء  في  والمطّورين  الشركات  مساعدة 
تجارب مميزة آمنة ومشتركة داخل عالم 
أفضل  لهم  تتيح  حيث  “الميتافيرس”، 
األجهزة االلكترونية والخدمات السحابية 
منصاٍت  عبر  الفّعالة  واألدوات  الذكية 

متعددة.
يوم اإلثنين الماضي، أطلق الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد 
اليوم،  التنفيذي،  المجلس  رئيس  دبي 

للميتافيرس. استراتيجية دبي 
راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  وأكد 

دبي  استراتيجية  إطالق  أن  مكتوم  آل 
في  لقادمة  ا لثورة  ا يمثل  للميتافيرس 
والتي  التكنولوجي واالقتصادي،  المجال 
خالل  الحياة  مناحي  كافة  في  ستؤثر 

القادمين. العقدين 
تعمل  1000 شركة  بها  دبي  إن  وقال: 
حالياً في هذا القطاع البالغ إسهامه 500 
الوطني،  االقتصاد  في  دوالر  مليون 
وسط توقعات أن يرتفع بقوة خالل الفترة 

القادمة.
خطة  إطالق  من  الهدف  أن  وأضاف 
لوقت  ا ا  هذ في  فيرس  للميتا ملة  متكا
دبي ضمن  تكون  أن  التقنية  لهذه  المبكر 
هذا  ستشكل  التي  األوائل  مدن  العشر 

القطاع عالمياً.

فيديو،   المالكة مقطع  للعائلة  الرسمى  الحساب  نشر    
ليسمح لمؤيدى الملكة بإلقاء نظرة سريعة على المعرض 
العام  الصيفى داخل قصر باكنجهام، والذى يتضمن هذا 
على  إليزابيث  الملكة  بترسيم  تتعلق  عناصر  عرض 

العرش. 
 وعلق الحساب على تويتر وقال “الق نظرة سريعة داخل 
فى  يتضمن  والذى  باكنجهام،  لقصر  الصيفى  العرض 

بترسيم  تتعلق  العام عناصر  هذا 
الملكة”.

تتويج  معرض  “افتتاح  وتابع   
أكتوبر   12 الملكة، ويستمر حتى 

المقبل، اليوبيل البالتينى”.
محامون  قال  آخر  سياق  وفى 
“الجارديان”  صحيفة  يمثلون 
البريطانية لمحكمة االستئناف في 
من  كان  إنه  األربعاء،  يوم  لندن 
سرية  استماع  جلسة  عقد  الخطأ 
فيليب  األمير  أن وصية  قررت 
زوج الملكة إليزابيث الراحل يجب 
لمدة  وسرية  مختومة  تكون  أن 

90 عاًما. 
إدنبرة  فيليب دوق  األمير  وتوفي 
الماضي عن  العام  أبريل من  في 
قلعة  في  عاًما   99 ناهز  عمر 
وندسور بعد أكثر من سبعة عقود 

من الزواج من الملكة.
دائرة  ، رئيس  ماكفارلين  أندرو  ، كشف  وفي سبتمبر 
األسرة بالمحكمة العليا ، عن موافقته على وجوب إغالق 
وصية فيليب “وإنه يجب عدم عمل نسخة من الوصية في 

السجل أو االحتفاظ بها في ملف المحكمة”.
وقال إنه بموجب اتفاقية يعود تاريخها إلى عام 1910 ، 
فإن وفاة أحد كبار أفراد العائلة المالكة يتبعها طلب لختم 

الجلسات واألحكام سرية، وقال  إبقاء هذه  الوصية، مع 
ماكفارلين إنه كان وصيا على خزنة تحتوي على أكثر من 

30 ظروفا تخص أفراد العائلة المالكة المتوفين.
ورفعت صحيفة الجارديان دعوى قضائية بسبب استبعاد 
التى عقدت فى  الصحافة والجمهور من جلسة االستماع 
العام الماضي. وأقرت أمر الوصية سرا،  28 يوليو من 
حيث كانت أول مرة علمت فيها وسائل اإلعالم بجلسات 
االستماع عندما تم اإلعالن عن حكم ماكفارلين بعد شهرين 

من الجلسة.
وقال كاويلفيون جاالجر، محامي صحيفة “الجارديان” 
للمحكمة: “جلسة استماع مغلقة تماًما مثل هذه هي أخطر 
بأنه “غير  القرار  المفتوحة”، واصًفا  العدالة  تدخل في 

متناسب وغير مبرر”.
وقالت الصحيفة إن ماكفارلين كان مخطًئا فى عدم السماح 
إذا كان طلب ختم  التساؤل عما  لوسائل اإلعالم بفرصة 

الوصية يجب أن يستمر فى السر.
هذه  فى  تستطع”  ولن  “لم  الصحيفة  إن  وقال جاالجر 
المرحلة تحدى قرار ماكفارلين الجوهري بختم الوصية، 
لكن من المرجح أن تسعى لتقديم الطلب كطرف ثالث في 
حالة إعادة النظر في الطلب، وينظر في االستئناف ثالثة 
من كبار القضاة في بريطانيا - جيفري فوس وفيكتوريا 

شارب ، وإليانور كينج.
وحكم ماكفارلين بأن نشر وصية فيليب سيكون “مخالًفا 
لهدف الحفاظ على كرامة الملك”، كما وافق على استبعاد 

قيمة التركة من منح الوصية.

       مما ال شك فيه ان العمل التطوعي يشكل أسلوباً ممتعاً يستطيع الشخص 
من خالله أن يكتشف شغفه واهتماماته 

وهناك الكثير من األشخاص يتطوعون بهدف تخصيص وقت لممارسة هواياتهم 
خارج إطار العمل والحياة المهنية وبهذا يكتسبون حافزاً لالستمرار في حياتهم 

الشخصية والعملية. 
وممارسة العمل االجتماعي التطوعي بشكل عام وعمل المنظمات األهلية غير 
الحكومية بشكل خاص في السنوات األخيرة اكتسب أهمية متزايدة في المجتمعات 

المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء وأصبح يشكل مركز اهتمام للعديد 
من التخصصات العلمية وعلى سبيل المثال ينظر المهتمين بعلم االجتماع 
الى المنظمات األهلية ضمن مفهوم تطوير المجتمع المدني بينما ينظر إليه 
بدرجة  يقاس  الذي  االجتماعي  المال  تعزيز رأس  آخرون ضمن مفهوم 
منظور علم  أن  في حين  االهلية  الجمعيات  في  المجتمع  افراد  مشاركة 
االقتصاد يرى العمل العام انه القطاع الصاعد في االقتصاد العالمي وقد 

أثبتت الدراسات ان البلدان التي يوجد بها قطاع عمل اجتماعي تطوعي متطور 
تكون أكثر حظاً مقارنة بالبلدان االخرى في تجاوز األزمات االقتصادية 

باإلضافة الي ذلك فان العمل التطوعي يؤثر على حياة الفرد بجعله مدركاً لقدرته 
على تقديم المساعدة في العديد من األمور وزيادة التواصل مع اآلخرين عند القيام 
باألعمال والنشاطات المشتركة خاصة ألولئك الذين تجمعهم نفس االهتمامات، 

باإلضافة الي التوسع في تكوين العالقات، وتعزيز مهارات التواصل 
بإيجابية  النفس والشعور  التصالح مع  تعزيز  التطوعي على  العمل  يساعد  كما 
كبيرة تجاه الحياة واآلخرين وبالتالي خلق آفاق كبيرة من أجل تحقيق األهداف 
المساعدة  تقديم  عند  بالفخر  إحساساً  الفرد  يعطي  أنه  كما  لألفراد،  المستقبلية 

لآلخرين مما يمنحه شعوراً باإلنجاز 
منذ  التطوعي  العمل  وقد عرفت مصر 
تراكمي  تراث  عن  ناتج  طويل  تاريخ 
وتضم  “الخير”،  مفهوم  على  يعتمد 
مصر  في  األهلية  لجمعيات  ا شبكة 
أنشطة مختلفة  تمارس  الجمعيات  االف 
الخيرية  واألعمال  والثقافة  التعليم  في 

مناحي  من  وغيرها  مية  لخد ا و
الحياة. 

التاسع عشر،  القرن  إلى  في مصر  األهلية  المنظمات  بدايات ظهور  وتعود 
اليونانية  الجمعية  باسم   1821 عام  في مصر  أهلية  جمعية  أول  نشأت  حيث 
باإلسكندرية وبعدها توالي تأسيس الجمعيات والن الجمعيات األهلية أصبحت 
شريك هام ال يمكن إغفاله في طريق التنمية والتقدم، لذلك أفسحت الدولة مجال 
والحماية  المادي  الدعم  سبل  كل  لها  قدمت  كما  الجمعيات،  تلك  لظهور  كبير 

القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية. 
حتى  انتهاجه  علينا  يجب  الذي  الحضاري  السلوك  هو  التطوع  فان  وختاما 
نستطيع رد الجميل للمجتمع الذي نعيش فيه بالمساهمة في بنائه وتطويره وان 

نساعد في بناء حضارة األمة.

بقلم : محمد عقل
رئيس القطاع المالي واإلداري 

بمكتبة اإلسكندرية 

استمرارية  لماذا 
الفساد؟!..

شعر: نسرين حبيب

     Vendredi 22 juillet 2022
الجمعة 22 يوليو 2022

كالدائرة،  بنا  الفساد، وحاط  انتشر     
هو  الناس،  حياة  في  األصل  حتى صار 
قبوله، وتوقعه على األقل ممن هم أعلى 

منهم!
   وللفساد نتائج مميتة، ولكننا ال نجابهه 
في  عنيفة  رغبة  علينا،  هجم  إذا  إال 

ابتالعنا!
اإلنسان  نظرية: “طبيعة  وبعيداً عن     
أنفسنا:  نسأل  أن  نحاول  لم  الفاسدة”، 
الحماقة غزيرة وسائدة، والالكفاية  لماذا 
واللصوص  سقيمة،  واالستقامة  رائجة، 
بيوت  كثرة  على  تفسد،  والسلطة  كثر، 

العبادة في بالدنا؟!
   لقد وجدت في سبيل البحث عن اإلجابة، 

ما هو أخطر بكثير من السؤال ذاته!
شائك،  هو  ما  اإلجابة  في  ألن  ذلك     
من  المزيد  منا  يتطلب  وهذا  ومؤلم. 
نقاومه؛  والثقة حتى  األمانة، والشجاعة. 
ألن الذي نريد مقاومته، ما هي إال أفكار 
رداء  البعض  يلبسها  مغرضة،  بشرية 

الدين البهي، لتصبح وكأنها أفكار هللا!
و  أ بناهب،  تمسك  عندما   ، لسنا أ    

يفاجؤنا  أو مرتٍش..  أو مختلس،  سارق، 
وجه  ُتبّيض  مدهشة،  بتبريرات  البعض 
من  هذا  بالقول:  السيئة،  األفعال  هذه 
رزقه الذي كتبه له هللا.. كل ما أتى به هذا 
الشخص، أنه استبق الوقت في الحصول 

على قسمته، ونصيبه! 
والذي  والمخيف،  المرّوع  الشيء  أما 
يبرر ـ بالكذب ـ االستمرارية في الفساد، 
يوماً  جاء  جبريل  بأن  البعض  ادعاه  ما 
قال ال  أمته: “من  يبشر  لكي  النبي؛  إلى 
وإن  وإن زني،  الجنة..  دخل  إال هللا  إله 
يؤكدون  ثم  الخمر”،  وإن شرب  سرق، 
هذا الحديث على لسان ابي ذر الغفاري!
الحديث، وأن يكون  أنا ال أصدق هذا     
كان  وإال  بقيمة محمد،  نبي  صادراً عن 

الدين نفسه، ما هو إال فساد آخر!
الذين  أنتصر على هؤالء  أن     صليّت 
يتالعبون بسهولة بالجهل، للحصول على 

أمتيازات شريرة، ومستمرة!
   وقد اتاني جواب من اعماقي: “ناضل”!

   وهذا ما فعلته!

   للمرة ال ٢٨.. منصور يا زمالك .. 
دايماً وبإذن هللا ….

حبيبة  بطولة  لعظيم  ا لك  لزما ا حقق 
األبيض  الكيان  لهذا  العاشقة  لجماهيره 
التقليدي  الغريم  حساب  علي   .. الملكي 
متكاملة  منظومة  له  الذي   .. األهلي   ..
تقف وراءه بكل الوسائل الغير مشروعة 
برأفة.. ٢/١  كانت    .. اليوم  الهزيمة   ..
علي  مسيطراً  كان  الزمالك  الن   …
هدفين  أحرز  باكتساح  األول  الشوط 
وأضاع خمسة .. كان ممكن تحقيق انجاز 
الذي ظهر  أمام فريق األهلي   .. تاريخي 
الحقيقي  مستواه  هو  وهذا  الضياع  في 
… دون مساندة حكامه المالكي  .. كان 
فريق  أمام   .. ذلياًل   .. مستسلماً  االهلي 
عمالق .. خالل ٣٥ دقيقة أم يهدد العبي 
األهلي مرمي محمد عواد حارس الزمالك 
حارس  كان  العكس  وعلي   .. العمالق 
األهلي السماوي في حتة تانية كما يصفه 

أعالمه األحمر .. ….
علي  قاسياً  شيمون  البولندي  الحكم  كان 
العبي الزمالك بإنذارات ال حصر لها .. 

كبل بها بداية المباراة …
الزمالك  مدرب   .. فيريرا  البرفيسور 
يهتم  أم   .. باقتدار  المباراة  أدار  العظيم 
أن  اهتمامه  كان جل  الالعبين..  بأسماء 
المعاناة … غير  من رحم  فوزاً  يقتنص 
كأس  علي  عينه  كانت   .. كبار  العبين 

لعدم مشاركة  الزملكاوية  مصر… حزن 
األسطورة شيكاباال.. الذي كان يقف بكل 
لمهامهم  الخط يرشد العبيه  حواسه علي 

الكبيرة .. 
والكبار  الصغار  الالعبين  لكافة  شكراً.. 
الذين تحملوا عبء مباراة كبيرة و صعبة 
شعب  من  ماليين  ان  إحساسهم  كان   ..
الكأس.. عودة  يريدون  العظيم  الزمالك 
أن  أنعشت اآلمال  الفن والهندسة  مدرسة 
الطريق وهو  .. في  العام  الدوري  يكون 
منازع  دون  الدوري  لجدول  المتصدر 

.. شكرا
المستشار مرتضي  الزمالك سيادة   ألسد 
المنظومة  الذي أصر وتحدي  منصور.. 
بطولة  إلغاء  قررت  التي  األهالوية 
 .. بعيد  كان  األهلي  2021.. الن  كأس 
مشروعة  الغير  الطرق  بكل  وساعدوه 
لقنه  الزمالك  واليوم  النهائي..  في  ليكون 

درس قاسي .. 
األبيض  الملكي  لجماهير  مبروك  ألف 
لمعمورة  ا ع  أصقا في  وي  لزملكا ا
كل  في  قلبها  تعطي  التي  الجماهير    ..

الظروف والمعطيات .. 
أحاطت  التي  الزملكاوية  لماليين  شكراً 
واستقبلت   . . عقبة  ميت  في  لنادي  ا
أوتوبيس الالعبين.. استقبااًل تاريخياً … 

ما أحالك يا ابيض أبو خطين … وبحبك 
يا زمالك .. 

Overdose
َقرسّي تأّهٍب  حالِة  اليوم يف  نحُن 

ُمعني َرقيب وال  ال َحسيب وال 

جديدة مصيبٍة  َوْقِع  عىل  َنفيُق  صباٍح  كّل 

الحساسني لصباِح  شوًقا  ُنغّرُد  املساِء  ويف 

نهاَرنا َنبدُأ  كيف  َنعرُف  ال 

ُمَبنَّجني َنختُمُه  كيف  وال  ساعاُتُه  َترُّ  وكيف 

نائم دائم واألمَن  الوجَع  أنَّ  مع 

»كاِفيني« جرعَة  َنأخُذ  أّننا  هو  َنفعُلُه  ما  وكّل 

اكتئاٍب مرحلِة  يف  وَندخُل 

كاٍف ومشني أزماٍت غري  َنغبُّه من  ما  كأنَّ 

َوكأنَّ َجهّنَمنا عىل األرِض ما عاَدْت َتّتِسُع للخطيئة

الّراقدين َجهّنَم  َنبغي  َفُرْحنا 

يا خوفنا من »جرعٍة مفرطة« من اآلِه تودي 

أعظم ِبنا إىل َمطهٍر 

األنني إاّل أصوات  فيه  َنسمُع  ال 

.. بتضطر  الواقع  من  تتخنق  ملا   
لألحالم  تهرب 

 .. األحالم  تخذلنا  وملا 
.. مننا  راح  اليل  بنبيك عىل 
.. أحالمنا  .. عىل  عىل عمرنا 

 .. انعدم  اليل   .. عىل طموحنا 
.. محققنهاش  حاجة  كل  عىل 

 
 .. وشبابنا  صبانا  عىل 

وشقانا  تعبنا  عىل 
.. نرتاح  بكره خالص  وقلنا 

. مجاش  لسه  وبكرة  عمرنا  وضاع 

 .. ميستهلوش  اليل  الناس  عىل 
عشانهم  عمرنا  ضيعنا  اليل  عىل 

.. وهام مقدروش 
.. ماعشناهوش  مننا  ضاع  يوم  كل  عىل 

اختفت  حلوة  ضحكة  كل  عىل 
..  كانت يف يوم مرسومة 

 فوق الوشوش .

.. مسمعتهاش  حب  كلمة  كل  عىل 
.. مننا  راحت  لحظه  كل  عىل 

 يف عتاب .. وامل . 
.. نبيك  ليل سهرناه  كل  عىل 

عىل اليل راح  
. مرجعنهوش  و 

.. يبقى   .. بيه  اتسكنا  كل حد  عىل 
 .. العرشة مبقاش   وهو عىل 

 .. الحب  عىل  مبقاش 
.. وذكريات  كتري  وسنني 
 .. وملح  عيش  مصانش 

. قلب حبه  وبراءة 
 عىل اليل غدر زمان .. 

..  ودلوقتي كامن 
.. اليل هانت علىه   عىل 

.. السنني واأليام   
 ..  عىل اليل عاش مببدأ 

 .. ندل توت مستور  عيش 
.. علىك بس وقت حاجته  عىل سأل 

.. اداك ظهره   وبعدها 

.. وأهلك  ناسك  بني  غربتك  عىل 

اعز ما عندك . عىل وحدتك بني 
.. عينك  ملت  اليل  الدموع  عىل 

.. .. وتبني ضعفك  تبيك  قادر  ومش 
عىل كل اليل راح من عمرك هدر ..

.. حزنك  مايستاهلوش  ناس  عىل 
.. قلبك  .. وكرسة  ودموعك ووجع 

 .. عايش عشانهم  كنت  اليل   عىل 
.. بالغايل  واشرتيتهم 

.. باعوك  بالرخص   وهام 

.. مقدروش  بتقدرهم وهام  اليل  عىل 
 .. عشانهم  نفسك  بتحرق  اليل  عىل   

.. مفكروش  وهام 
 .. حرقتك  عىل  غربتك  عىل 

وحدتك   عىل 
.. حواليك  كتيييري  وهام 

 .. رحلة عمرى   .. الرحلة  ياخسارة   
انهدر  الىل   
 .. عىل ناس 

 .. ميستهلوش   ..

أخبار ومقاالت

بقلم: عبدهللا الديك

الزمالك بطل كأس مصر ..

»هولولنز2«.. مايكروسوفت تدعم الشركات يف اإلمارات 
بتقنية الواقع المختلط

قصر باكنجهام يستعد الفتتاح معرض »تتويج الملكة« 
لعرض مقتنيات إليزابيث

عادل عطية

العمــل االجتمـــايع 
فوائد بال حدود 

ناس .. ميستهلوش  

بقلم : 
سناء سراج

يا نيل ديما كتير... 
نبعد، وبنقرب، وانت في مكانك باقي...

ال بتسافر، وال تتغرب، ديما وفيي وديما عفي ... 
ووقت التالقي تاخدنا في حضنك واحنا ليك متلهفين .. 

باقي علي وعدك وعلي عهدك سنين وسنين... 
وياما عليك عدت قصص وحكاوي عاشقين ... 

وانت ايد تطبطب علي القلوب التمل وال تميل ... 
حارس سرك واسرارهم قمر 
وحاضن هواهم نجوم الليل ... 

يانيل... ياشايل فرح ناسك بمركبه فضه 
البعد عنك اكيد مستحيل ...

البعد عنك توهه الضي والدليل .. 
والقرب منك حياه وغناوي ومواويل .. 
وصوت حليم وثومه وياعيني وياليل ... 

ولمة صحاب والزمن الجميل .. 
وضحكايه تطول السحاب 

ماتعرف في حلمها مستحيل ...

  مها الَعشيري

مشاااااعر

   أعلنت وزارة السياحة واآلثار المصرية، 
أبو  لقائد عسكري في منطقة  اكتشاف مقبرة 

صير األثرية بمحافظة الجيزة المصرية.
وقالت وزارة السياحة واآلثار المصرية، 
التشيكي لعلم  إن بعثة تنقيب تابعة للمعهد 
المصريات اكتشفت المقبرة، التي يعود 
السادسة والعشرين  تاريخها ألواخر األسرة 
السابعة والعشرين في مصر  وأوائل األسرة 

القديمة.
المقبرة لشخص  بيان إن  الوزارة في  وقالت 
يدعى واح-إيب-رع مري نيت وكان يشغل 
إلى  الجنود األجانب« مما يشير  وظيفة »قائد 
العالم  »أول عصور العولمة الحقيقية في 

القديم«.
للمجلس األعلى  العام  البيان عن األمين  ونقل 
لآلثار مصطفى وزيري قوله إن البئر الرئيسي 
إلى عدة  أمتار وينقسم  يبلغ عمقه 6  للمقبرة 
أجزاء تفصل بينها جسور منحوتة في الصخر 

الطبيعي للمنطقة.
وأضاف أنه في منتصف البئر الرئيسي تم حفر 
تم استخدامها  لكنها أعمق،  بئر أخرى أصغر 

كبئر أساسية لدفن صاحب المقبرة.
المقبرة  وأوضح أن تصميم هذه 
البئرية ليس له مثيل متطابق في 
الرغم  أنه على  القديمة »إال  مصر 
من ذلك يتشابه تصميمها المعماري 
جزئيا مع مقبرة ودجا حور رسنت 
المنقورة في الصخر، والتي تقع 
بالقرب من المقبرة المكتشفة حديثا، 
وكذلك تشبه ما تسمى بمقبرة كامبل 

في الجيزة«.
ومنطقة أبو صير األثرية التي 
اشتق اسمها من االسم المصري 
القديم )بر أوزير( ومعناه مقر اإلله 
أوزير تشتهر باألهرامات التي تهدم 
معظمها بفعل الزمن وكذلك بالمعابد 
التي ال تزال بعضها قائما إلى اآلن.

البعثة  بارتا رئيس  من جانبه، قال مارسالف 
التي أجريت  المبدئية  الدراسات  التشيكية إن 
للسرقة في  المقبرة كشفت عن تعرضها  على 

أواخر العصور القديمة.
وأضاف أن اللصوص قاموا بعمل فتحة بالجزء 

الغربي من التابوت الخارجي لصاحب المقبرة، 
التابوت  العلوي من غطاء  الجزء  كما حطموا 

البازلتي والذي يمثل وجه المتوفى.
للسرقة  المقبرة  أنه رغم تعرض  إلى  وأشار 
اللقى األثرية  العديد من  البعثة على  عثرت 
السليمة والتي كانت جزءا من المتاع الجنائزي 

للمتوفى ضمنت 40٢ تمثال أوشابتي مصنوع 
الفاينس وإناءين كانوبيين مصنوعين من  من 
الفاينس  إلى نموذج من  األلباستر، باإلضافة 
لمائدة قرابين وعشرة أكواب رمزية وأوستراكا 
من الحجر الجيري منقوش عليها نصوص 

دينية هيراطيقية مكتوبة بالحبر األسود.

أول عصور العولمة.. 
اكتشاف مقبرة »قائد الجنود األجانب« بمصر القديمة 



 

    ما هي العمليات الجراحية لتقويم 
الحول؟

قد يخشى بعض األباء من ذكر كلمة جراحة 
للطفل، والحقيقة بأنه ال خوف مطلقاً من 

إجراء هذه العملية
-1 فجدار المقلة ال يفتح

-2 وخطوات العملية كلها خارج المقلة
-3 وتتلخص في تقوية أو إضعاف بعض 

العضالت المحركة للمقلة
-4 كما أنه ليس لها تأثير ضار باإلبصار 
هذا إذا لم تؤد إلى تحسين اإلبصار فعاًل

ما هو الحول الكامن؟ 
-1 قد يشكو الطفل من الصداع

-2 واحمرار بياض العين
-3 والرغبة في عدم االستمرار في القراءة
خاصة  له  النوم  بمغالبة  والشعور   4-
عندما يزيد المجهود الذي تقوم به العينان 

في الدراسة
-5 وفحص الطبيب قد يكشف ما يسمى 

بالحول الخفي أو الكامن
-6 وقد يتحول الحول الكامن إلى حول 
ظاهر خاصة إذا تدهورت صحة الطفل 
بمرض عام مثل الحميات واإلسهال الشديد 

أو غير ذلك...
-7 أو قد ال يظهر هذا الحول إال بعد إجهاد 
الطفل الشديد في اللعب والجري فقد تبدو 
عينا الطفل طبيعيتين في الصباح ثم يظهر 

الحول في آخر اليوم.
وما هو العالج؟

عالج هذا الحول يقتصر غالباً على:
-1 وصف النظارات الخاصة

-2 وتدريبات للعين
-3 ونادراً ما يلجأ الطبيب للجراحة

ما هو الحول الكاذب؟
كثيراً ما تسرع األم إلى الطبيب لعالج الحول 
الذي ال حظته على طفلها، وبفحص عيني 
الطفل يطمئن الطبيب األم بأن ال حول عند 
طفلها، وال خوف وال عالج لذلك، إذ ال 

ضرر منه على إبصار العينين.
-1 وقد ينتج الحول الكاذب عن درجة كبيرة 

في قصر النظر أو طول النظر.
-2 ففي قصر النظر الشديد تبدو العينان 

بحول أنسى كاذب
-3 وفي طول النظر تبدوان بحول وحشي 

كاذب
-4 كما قد يوجد ثنية من الجلد عند الموق 
تغطى جزءاً من بياض العين فتبدو العينان 

بحول أنسى ما يحدث في الصينيين واليابانيين.. 
وفي األطفال حديثي الوالدة، وفي بعض 
األطفال األكبر سناً، قد تكون عظمة األنف 
عريضة والمسافة بين العينين كبيرة خاصة 
قبل اكتمال تكون الجيوب األنفية وعظام 

الوجه، وتبدو العينان بحول أنسى.
في كثير من األحيان، يبدو لنا أن األطفال ممن 
هم دون سن السنة، يعانون من الحول، في 
حين أنهم ال يعانون في الحقيقة من الحول، 
وعيونهم متوازية ومستقيمة تماماً.. بالعادة 
تكون لدى األطفال طيات جلدية في جانبي 
الجفن، كما أنهم من الممكن أن يعانوا من 
اتساع قصبة األنف “تسطح جسر األنف”، 
تقوم هذه الحاالت بتغطية جزء من العين 
بحيث يبدو الطفل وكأنه يعاني من الحول.. 
نستطيع رؤية هذه الظاهرة، بشكل خاص، 
عندما ينظر الطفل إلى األطراف، حيث 
تغطى طيات الجلد جزءاً كبيراً من عينه، 
حين يكبر وجه معظم األطفال يقل عرض 

جسر األنف وتختفي هذه الظاهرة.
كيف نعلم أن الحول كاذب وليس حقيقياً؟

باإلمكان رؤية الدليل على عدم انحراف 
العينين عندما نقوم بتسليط الضوء على عيني 
الطفل الذي يعاني من الحول الظاهري، حيث 
سنالحظ أن انعكاس الضوء يسقط تماماً 
في نفس المكان فيكل واحدة من العينين، 
في مركز الحدقة.. بهذه الطريقة يمكننا أن 

نتأكد من أن الطفل ال يعاني من الحول.
في كل األحوال، بإمكان الشخص الذي 
يقوم بإجراء الفحص فقط، وعندما يكون 
متمكنا وذا خبرة حقيقية أي يكون طبيب 
إن كان  أن يحدد بشكل مؤكد  عيون – 
الحديث يدور عن حول حقيقي أو كاذب.

ما هي العضالت المحركة للعينين؟
لكل عين ست عضالت: عضلتان مائلتان، 
أربع عضالت مستقيمة، وهذه العضالت 
تحرك العين في جميع االتجاهات كما أن 
حركة كل عين تناظر حركة األخرى تماماً 
فالعينان تعمالن كفريق متفاهم، وأنت إذا 
غطيت إحدى العينين فإن العين المغطاة 
تتحرك في نفس االتجاه التي تتحرك إليه 
العين غير المغطاة .. ولهذا السبب كثيراً ما 
ننصح بتغطية العينين بعد العملية الجراحية 
في إحدى العينين، وذلك لتهيئة الراحة للعين 
التي أجريت لها العملية، وكل عين على 
صلة مباشرة مع باقي إحساساتنا خالل 
األعصاب المتصلة بالمخ فالعين تتجه إلى 

مصدر صوت غريب أو رائحة نفاذة .. إلخ.

ما هو الحول التعاقبي؟
فيه تكون قوة اإلبصار متساوية في العينين 
إال أن القدرة على إدماج صورتي العينين 

بواسطة المخ تكون معدومة.
بالتوجه  ينذر  خلل  بوجود  نعرف  متى 

إلى الطبيب؟
من المفروض أن تختفي حاالت الحول 
بالوصول إلى الـ 6 أشهر، لكن إذا بقى 
الحول، فإن هذا يدل على وجود خلل ما، 
األمر الذي يستدعى التوجه للطبيب فوراً.. 
حتى يومنا هذا، هنالك بعض األطباء الذين 
يرفضون فحص األطفال الذين يعانون 
من الحول، ويبلغون أكثر من 6 أشهر من 
العمر، بدعوى أن الطفل مازال صغيراً 

وأن الحول سيختفي من تلقاء نفسه.
االعتقاد  هذا  أن  نعرف  أن  المهم  من 
خاطئ، بل وعى العكس، فإن الحول قد 
يؤدي إلى كسل العين، األمر الذي يسبب 
 .. العينين  الرؤية بكلتا  حدوث خلل في 
الحاالت  هذه  معالجة  المهم  من  لذلك، 

دون أي تأجيل.
قد يصاب الطفل بأنواع أخرى من الحول 
في سن أكثر تقدماً، كما من الممكن أن 

يصاب به البالغون.
ما هي مضاعفات عدم عالج الحول لدى 

األطفال؟
علينا أن نعرف أن الحول لدى األطفال 
يستلزم العالج.. من الممكن أن يؤدي عدم 
معالجة هذه الحاالت إلى اإلصابة بالغمش، 
اضطراب الرؤية في كلتا العينين، كسل 

العين، وغيرها من االضطرابات.
ما أكثر أنواع الحول انتشاراً؟

هما:  انتشاراً  الحول  من  نوعين  أكثر 
يتسم  الذي   Esotropia الحول االنسى 
بتوجه إحدى العينين نحو الداخل، والحول 
الوحشي “الخارجي – Esotropia الذي 
يتسم بتوجه إحدى العينين إلى الخارج، 
هنالك حاالت نادرة أخرى من الحول تتجه 

فيها العين نحو األعلى أو نحو األسفل.
ما هي أنواع الحول اإلنسى؟

Esotropia الحول اإلنسى الحول الداخلي
هناك عدة أنواع من الحول اإلنسى “توجه 

إحدى العينين إلى الداخل”.

ولنا تكملة في العدد القادم

دائما ما يكون الطفل هو محور      
اهتمام كل دول العالم المتقدم ، فتراعى 
معظم المؤسسات الثقافية والفنية مواصلة 
ورسم  الطفل  هوية  تشكيل  العملعلى 
الخيوط األولى لبنائه العقلي والتوعوي 
و لذلك أولت العديد من حكومات العالم 
بات  و  األطفال  لسينما  كبرى  أهمية 
صناع السينما و روادها يهتمون بشكل 
خاص بهذا المنتج السينمائى التربوي 
والتنويري البديع ذات الجاذبية الخاصة 
للطفل في كل الدنيا ، كما عمل الروائيين 
على التجديد الدائم فى أحداث رواياتهم 
وإضافة المزيد من عناصر اإلبهار و 
اإلبداع والتشويق لجذب المشاهد الصغير 
غيرها  تنافس  الطفل  سينما  فباتت   ،
التراجيدية  الروائية  األفالم  من سينما 
افالم  أنها  بالرغم من  و  الكوميدية  أو 
تستهدف الطفل فى المقام األول إال أنها 
جذبت  جمهورمن الكبار الذي آخذ في 
االزدياد سنة بعد سنة ، مما خلق حالة 
لدى  الثقافى  و  الفكرى  التوازن  من 

متلقيها في العالم  .
جلًيا  ظهر  األخيرة  األونة  فى  لكن 
دعم منصة ديزني للمثلية الجنسية من 
خالل بعض األعمال المعروضة على 
المتحركة  الرسوم  فيلم  وأثار  المنصة 

“Lightyear” الجدل، وهو و تم منع 
أن  قبل  الدول  من  العديد  في  عرضه 
مثلية،  مشاهد  على  الحتوائه  يُعرض 
كرتونية شهيرة  تناوله شخصية  رغم 
ارتبط بها الجمهور العربي والمصري 
 TOY“ في سلسلة الرسوم المتحركة
STORY” كما أنها تستهدف الشرق 
األوسط من باب التنوع وتقبل اآلخر، 
والدين  اللون  في  اآلخر  نتقبل  ولكننا 

لكن ليس بهذا النوع . 
بقوة وإصرار أدارة مثل تلك الشركات 
وثقافات جهات  أفكار  نشر  دعم  على 
االنتاج في كل ربوع الدنيا قالت كايتي 
بيرك، رئيسة “ديزني”: “سنتجه لجعل 
محتوانا أكثر شموال”، متابعة: “من اآلن 
فصاعدا، سنزيد من المحتوى المتعلق 
الجنسي،  الميل  ومزدوجي  بالمثليين، 
والمتحولين جنسيًا، والال جنسيين ، لذذلك 
علينا اليقظة و االنتباه لما يعرض على 
أوالدنا من خالل منصات االنترنت و 
توعيتهم أن المثلية تحرمها األديان و 
نتيجة أمراض نفسية من الصغر  أنها 
لذلك علينا عدم التسرع في قبول ذلك 
المدد الخارجي في مجال استيراد مواد 
قد يكون بعضها غير متوافق مع خططنا 

في إعداد طفل وشاب المستقبل 

و من المستغرب أنه بالرغم أن الريادة 
فى عالم السينما فى الوطن العربى  يعود 
الفضل فيها إلى مصر و أثمر أنتاجها 
بعض  عن  األطفال  سينما  مجال  فى 
أفالم الرسوم المتحركة مثل “العصفورة 
عزيزة” الذي فاز بجائزتين تقديريتين في 
مسابقة دولية لسينما األطفال، و “خمسة 
واحد” و”قصة شجرة” و”األراجوز 
فرقع لوز” و”زيزي الشقية” و”السندباد 
األخضر” و”نرجس” لكن هذا االنتاج 

لم يكن قدرا على المنافسة عالميا .
مؤسسات  تتبنى  أن  نحتاج  عليه  و 
أفالم لألطفال ذات  انتاج  الدولة فكرة 
عالية  تقنية  و  فنى  و  تربوى  محتوى 
تتناسب مع جيل الميديا و االنترنت ، 
لثقافة الطفل  وأن يبدأ المركز القومى 
وصندوق التنمية الثقافية والهيئة العامة 
لقصور الثقافة فى اإلعالن عن مسابقات 
اختيار  و  األطفال  يات  روا لّكتاب 
أفضل سيناريوهات لتحويلها إلى افالم 
مبهرة تضاهى افالم ديزنى  ، أن تعود 
الجاذبة إلى  الهادفة و  برامج االطفال 
التليفزيون المصرى ،خاصة وأن لدينا 
المواد التاريخية المبهرة و الجذابة التى 
تساهم فى تكوين شخصية الطفل بداية 
من التاريخ الفرعونى و حتى األن التى 

يمكنها أن تصل بالمشاهد الصغير إلى 
الفكرى  الثراء  التمتع بقدر طيب  من 

و المعرفى والجمالي .
و عليه أثمن األفكار التى تم طرحها من 
المهتمون بصناعة الدراما واالنيمشين 
فى مصر إلنتاج العديد من االنيمشين 
الجتذاب الشباب بعيدا عن األعمال التي 
تتضمن تلك النماذج التي يرون أنها غير 
متوائمة مع تقاليد مجتمعاتنا ،كما دعوا 
إلى تخصيص ميزانيات مالئمة إلنشاء 
قنوات تبث محتوى جيد يجذب أطفالنا 
للقنوات  المقلق  التوجه  هذا  بعيدا عن 
أنتجت  التي  ديزني  كشركة  العالمية، 
في  المشهورة  الشخصيات  من  الكثير 
كل بيت كميكي ماوس ، ودونالد دك ، 
وعالء الدين… وغيرها ، كما تمتلك 
استديوهات مارفل وشخصيات سبايدر 

مان وهالك وكابتن أمريكا وغيرها..
فنحن مطالبون دائًما باليقظة عند التعامل 
مع عقل ووجدان فلذات أكبادنا خاصة 
وأننا نعيش فترة تتضافر فيها الجهود 
من أجل بناء اإلنسان المصري .. فنحن 
نُعد أجيال تقود مسيرة البلد و نجاحها 
لألطفال  توعية  هناك  يكون  أن  يجب 
بعلم و فهم لخلق جيل قوى ناجح مثقف .

العالناتكم 
في الرسالة

514 961 0777   
 450 972 1414

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

شعر: صباح غريب شعر : 
عباس شعبان

الصداع وعيون األطفالنحتاج إلى سينما أطفال بالمصرى !

أيام تأتي... 
 وأيام تروح 

ال اعتراض عليها 
أبداً...

وإنما حقيقة 
هي تحمل األالم 

والجروح 
تسعدنا لحيظات 

وال تفتأ أن تتبعها 
بساعات حزن 
تملؤنا قروح 

ونحن بدورنا نملؤها 
عويل ونوح 

بجاهك يا ملك الملوك 
تعالى شأنك 

أعلى من كل الصروح 
فرج عن فلسطين 

كل هم 
وأعد لها 

بنيانا جموح 
فشعبنا كل يوم 

يفتديها 
ببنيه جسدا وروح 
وما زالت األيام 

علينا تأتي 
ومن ثم 
تروح 

بقلم :  چاكلين جرجس 
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أنا ضلّك 
أنا أرضك
أنا وطنك

أنا الّشوق اللي جواكي
وبابعد بّس بلقاكي

فى ليلة غربة واخداكي
أنا أنتي

ومين يقدر ويؤمرني ؟
يقول ياحبيبتي أنساكي

ومين فى البعد حيصوني ؟
وسايب روحى جواكي
أنا الّنيل اللي يرويكي
أنا بالّدمع أسقيكي

أنا الّنبض اللي جواكي
وجوه قلبي يحييني

أنا أنتي
ومين يقدر ويؤمرني ؟
يقول ياحبيبتي أنساكي

أنا بسمة أمل فيكي
تنّورلك لياليكي

وتمسحلك دموع عينك
أنا الّروح اللي تحييكي

أنا نجمة لياليكي
أنا فرحة أمانيكي
أنا بسمة أمل ليكي
فعّز الحزن وخداكي

أنا قلبي مالُهش شراع
وموج البحر واخدني

يغّرقني ويحييني
أنا غارق ... أنا غارق ...  أنا غارق

ومرسايا الوحيد فيكي

»أنا أنتي«أيام تأتي وأيام تروح

بقلم: الدكتور عبد العليم محمود

 الراقصة والممثلة نعيمة عاكف 
أوقفت جلسة قيادة ثورة يوليو ١٩٥٢ وحولتها إىل مرح وضحك 

بقلم: سليم خليل
صـــدق

 أو لا تصـــدق...

أشجان  في خاطري  تواردت  والذاكرة  الفكر  بصفاء    
وشجون تراود حبيباً من نشوة الشوق والحنان لمعشوقته 
أذ اصبح في حالة جنون بسبب ابتعادها عنه تاركة القلب 
اللوعة  نار  تطفئ  ربما  التعبير  في  حاله  يواسي  الولهان 
التي  الفراق  قلبه، الختيارها طريق  والحرمان من عشق 
آلت له حالة العاشق الولهان ليسطر رسالة بثورة مشاعر 
الحب والحنان واالعتزاز لعدم حضوره في ساعة فراق 

...مخاطبا حبيبته برجاء...
عزيزتي رجاء .....

أستطع  لم  لكوني  األسف  أشد  أسفت  لقد  وبعد،،،  تحية 
لم  أنا  الواقع  في  الكريم،  وزوجك  لرؤيتك  الحضور 
الذهاب،  من  منعنا  الذي  السبب  هو  ما  أخبرك  أن  أشأ 
فاضلة  سيدة  ابن  توفي  لقد   ! ظروف  لألحكام  ولكن 
التاسعة  في  وهو  ابنها  نفسه  الوقت  وفي  والدتي  صديقة 
يهم  كان  فيما  توفّي  لقد  من عمره صديق ألخوّيْ  عشر 
على  فألقته  مجنونة  سيارة  دهسته  حين  الطريق  بعبور 
نستعد  فيه  كنا  الذي  الوقت  في  منها،  مترا  بعد عشرين 
بل  المروع وكان طبيعيا،  الخبر  تلقينا هذا  اليك،  للذهاب 
تلك  لمواساة  نذهب  أن  باألخص  أمي  علينا وعلى  واجبا 
المسكينة التي ال أحد لها سوى أوالدها الثالثة المتزوجين 

وزوج سكير. 
الحبيب  وجهك  رؤية  من  منعني  الذي  المانع  هو  هذا 
تأخرت في  لكوني  اعتذاري  أبدي  أن  عزيزتي وأود هنا 
في  وانهماكي  ًالدروس  لكثرة  يرجع  وهذا  اليك  الكتابة 
فرصتنا  نأخذ  ريثما  وانتظرت  والتحضير،  االمتحانات 
اعتذاري  تحملي  أن  ارجو  كما  لك على )رواق(  وأكتب 

هذا للسيدة المحترمة حماتك وعائلتها وزوجك الكريم. 

لقد سرني جدا بالتعرف الى زوجك النبيل ورؤيتك برفقة 
رفيعة  سامية  بزوجة  عليه  أنعم هللا  هادئ  مثقف  شاب 
والسعادة  بالتوفيق  لكما  امي  دعاء  فكان  والُخلْق  الَخلْق 
مفخرة  أدامك هللا  الهانئة،  الزوجية  حياتكما  في  والنجاح 

آلل زوجك الكرام.  
المجيد  الفصح  افتقدتك في عيد  كانت غصتي مرة عندما 
من  الدموع  فنفرت  دائما،  تعودت  كما  قربي  أراك  ولم 
مكللة  سعيدة  أوقاتا  تمضي  أن  الى هللا  أبتهل  وأنا  عيني 
أدامه هللا  السعيد،  العيد  هذا  ظل  في  والبركات  باليمن 

عليكم بالخير والسعادة. 
أستغفره  لما  التعبير  أدري وعاجز عن  انني ال  صدقيني 

من ألم وخجل وأتابع الكتابة بجنون!!!
رجاء...!

كتابي هذا الذي هو مزيج مختلط من أحاسيس مختلفة من 
فرح وألم، من بعد وقرب ... ولعلك تدركين مدى تقديري 

لهذه الرسالة التي أعتز بها وبصاحبتها أكثر.
حياة  لتنتقلي من  وبعدت جسدياً  ذهبتي  لقد  يا رجاء  نعم 
الجميلة، من حياة  الشباب والصداقات  يكللها مرح  بريئة 
ال مسؤولية فيها الى حياة تختلف كل االختالف عن الحياة 
كبيرين  وواجب  مسؤولية  ذات  اآلن  فأنت   ... األولى 
يتطلبان منك وفاًء وتفانياً في اإلخالص للحفاظ على كيان 
بيتك السعيد لتقديمه في قالب من الود واالحترام والحنان 
الى أعز شخص لديك اال وهو شريك حياتك! فحافظي عليه 

الزمن  بل واحميه من غدرات  استطعت وصونيه  ما 
وتقلباته، الن في ذلك رفع لبنات جنسك في المجتمع، 

وال عجب فأنت مسؤولة عنه ...
أحضر  لم  بأني  علي  عاتبة  بأنك  اعلم  أنا  عزيزتي 

ولو  أهنئك  ولم  زفافك 
حة  ا بصر  ، لة سا بر
وصدق كان أملي كبير 
أحالمك  أشاركك  أن 

تألمت جدا  بأني  جانبك، صدقيني  الى  وأكون  وأفراحك 
الى جانبك في  أكون  لن  بأني  تفكيري  بمجرد  بل وبكيت 
يوم فرحتك، وفزعت لبعدك وفراقك !..فلقد عشت في يوم 
ابتهاجك بعقلي وعواطفي وقلبي فشاركًتك به دقيقة بدقيقة 

وبالثانية ....
في  معك.  كنت  ولكني  جسديا،  عنك  بعيداً  كنت  لقد 

عواطفي وإحساسي دائما وأبداً ...
انني أبتهل الى هللا أن يمنحك السعادة والحب والهناء في 

كنف زوج كريم يعرف قيمتك ويقدرك.
بعيدة عني  وانت  كنت  الرجاء  انت  تعكسها كرجاء  التي 

أراك بمرآة قلبي.
فأرجو  الرسالة  بهذه  عليك  أثقلت  لقد  حقاً   ... صديقتي 
المعذرة وتعرفي لي أخطائي السابقة التي أوضحتها فهي 
كما عهدتك  ذلك  العذر عن  لي  تلتمسي  أن  وأملي  كثيرة 
دائماً، اما وقد عرفت مقرك الجديد فإني سأتصل بك ألجدد 

عنوان صداقتي لتكون عربونا لحبي وصدقي ووفائي.
يكتنفها حب وإخالص  حياة سعيدة  لكم  اتمنى  الختام  في 

واحترام...
الصديق وائل

  حادثة رواها الكاتب المؤرخ إبراهيم عيسى في كتابه  
“كل الشهور يوليو”  نورد تفاصيلها بإختصار :

كان عضو مجلس الثورة الصاغ  - الرائد -  صالح سالم  
بسيارة  الحديد وفوجىء  باب  ميدان   في   يقود سيارته  
حسناء  سيدة  الخلف  في  ويجلس  رجل  يقودها  مالكي 
وكانت مسرعة ، فجأة إنحرفت السيارة واحتكت بسيارته 
بقوة، توقف صالح سالم  قائال  للسواق - مش تحاسبوا يا 
إليه  السائق موجها  جماعة  -  فوجىء صالح بردة فعل 
إنطلق    !!! بسيارته  وانطلق  والسباب  الشتائم  سيال من 
صالح وراءه وتعقبه إلى أن وصال إلى محل الزعبالوي 

الشهير بالمفروشات  …
الصاغ صالح سالم وعاتبها  المحل وتبعها  السيدة  دخلت 
على قلة أدب  سائقها…  بدال من أن تعتذر أخذت تشتمه 
بقلم كان  الصاغ صالح وضربها  فقد أعصابه  أيضا … 

بيده … 
كانت تلك السيدة الراقصة والممثلة الشهيرة  نعيمة عاكف 
الصاغ صالح وحاولت  فاجأت  لهاليبو…..   فيلم  بطلة  
الزبائن   كان   . وتبهدله  تهدده  بعنقه  ومسكت  ضربه 
المحل  صاحب  وهرع  مستغربين  المعركة  يشاهدون 
محاوال فك اإلشتباك قائال لها: هتودي نفسك في داهية هذا 

الصاغ صالح سالم عضو مجلس الثورة  يا ست نعيمة …  
الزبائن اإلعتداء عليها  بكت وكادت تنهار وحاول بعض 

دفاعا عن الصاغ صالح … 
شخط الصاغ  صالح بالناس وأمرهم باإلنصراف واتصل 

بالبوليس الحربي آمرا  بإعتقالها قائال : 
أنا اتهنت والقيادة إنهانت إعتقلوها والحساب عندي …

بمفردها  الحربي وضعوها في غرفة  البوليس  في مركز 
تعاستها عندما دخل  تنهار  وزادت  كادت  لمدة ساعتين 
اعتديتي  أنت   : اإلتهام  لها  موجها  أنور  أحمد  المحقق 
على الصاغ صالح عضو مجلس الثورة، حاولُت تطييب 
خاطره لكنه مصرا على محاكمتك ، جاوبت وهي تزرف 
اللي  أنا ما كنتش أعرفه،  سواقي هو  بيه   يا    : الدموع 
واحد  إفتكرته  المحل  في  لحقني  البيه  ولما سعادة  شتمه 
قليل األدب جاي يعاكسني ويضربني … قال لها ألمحقق 
يهدى  الصاغ صالح  ما  لغاية  الموضوع شوية  نسيب   :
أقدر  نعيمة طيب  إن شاء هللا…  سألت  المشكلة  وتنحل 
ما نشوف  لغاية  ؟  ال حتبقي عندنا شوية  دلوقت  إمشي 

نعمل إيه !!!
بعد مداخالت ُ طلب منها  كتابة إعتذار، جاوبت ما أعرفش 
أكتب …  فأمسك الوسيط بيدها وكتب اإلعتذار بخط مفكك 

عجيب :
عزيزي صالح :  بكل دقة في قلبي وكل شعرة من رمش 
عيوني، أنا أعتذر لك  وأقوللك أنا آسفة جدا حقك علي وما 
تزعلش مني، ويا بخت من قدر وعفا وسامح والترضية 
أنا  تانية  ومرة   ، فيها  أمرك  تحت  أنا  بها  تؤمرني  اللي 

باعتذرلك وأرجوك أن تصفح عني وتسامحني .
المهم  أن الصاغ صالح سالم تأخر عن اإلجتماع وحمل 
اإلعتذار أحد الضباط البوليس متوجها إلى القيادة ظانا أن 
الصاغ صالح هناك … على باب غرفة  اإلجتماع وقف 
ضابط البوليس بيده اإلعتذار ومفتشا بنظره على الصاغ 
صالح …الحظه الزعيم عبد الناصر ينقل نظره من هنا 
إلى هناك فأمر عبد الناصر : اسألو ماذا يريد فأدخلوه وأخذ 
الزعيم  عبد الناصر كتاب اإلعتذار وأخذ يقرأه  بصعوبه 
وسأل حامل الرسالة إيه  داه ؟  سرد الضابط للزعيم قصة 
الشجار بين الصاغ صالح ونعيمة عاكف وصاح الزعيم  

: صالح وقف لهاليبو عندكم!!! 
وانفجر الجميع  بالضحك والمزاح والمرح وكأنهم كانوا 
بحاجة إلى فرصة ليضعوا جانبا هموم القيادة والقرارات 
الوقت  وقوانين األحزاب وقضايا أخرى وتمضية بعض 

بالفرفشة والمزاح. 

بقلم :  أمال مذهر
رسالة حبيب موجوع

 
يوسف زمكحل   همسـات

الشك هو أول مسمار يدق في نعش الحب
أن تحب صدفة جائز أما أن تستمر فيه فهذه هي أرادتك

مهما كان اإلنسان قوياً يبقى ضعيفاً أمام الحب
العشاق ال يعرفون الملل

إذا تنحي الملوك عن العدالة تنحت الرعية عن الطاعة
الذين ولدوا أثناء العواصف ال تخفهم هبوب الرياح

إذا أردت أن ترى شخصاً يحبك فأنظر إلى المرآة
الحدود للحب فهو يجتاز كل الحدود

أم  الطريق  تعرف  أذنه هل  في  أهمس  بالرحيل  يهددك  من 
أدلك عليه )شكسبير(

الربيع  لنا  يعود  أترى   : فاروق جويدة  الشاعر  كلمات  من 
ونلتقي .. ونعيش “مارس “ بين حلم مشرق ؟.. قد نلتقي 
يا حبي المجهول رغم وداعنا .. كي نزرع اآلمال تنشر ظلها 
.. ال تجزعي .. ال تجزعي إن كانت األيام قد عصفت بنا .. 

فغداً يعود لنا اللقاء .



المزعجة  أيام األعياد يعد أسوأ األعراض     في 
التي يشعر بها الكثيرون هو انتفاخ البطن نتيجة تناول 
األطعمة الدسمة في العيد. إليك 5 طرق الزالة سموم 
السوائل ومحاولة  الكثير من  تناول  أبرزها  جسمك 
االسترخاء واستعادة نشاط جسمك بعد قضاء إجازة 

العيد. إليك 5 خطوات بسيطة.
**تناول الكثير من األلياف

األرز البني والفواكه والخضروات الطازجة تساعد 
على إزالة السموم من الجسم. حاولي أن تأكلي البنجر 
والملفوف والبروكلي والفجل والقرنبيط والخرشوف 

والسبانخ واللفت.
الفاصوليا السوداء والبازالء.

الحبوب الكاملة، أرز بني أو أرز حبوب كاملة.
بذور غنية باأللياف مثل بذور الكتان وبذور الشيا .

المكسرات مثل اللوز والجوز.
الفاكهة المجففة.

حبوب النخالة والعصيدة ودقيق الشوفان.
اللون  الفواكه والخضروات الطازجة )كلما كان 

أغمق، كان ذلك أفضل(.

** تنظيف الكبد
الكبد باألعشاب مثل جذر  بتنظيف وحماية  قومي 
الشوك والكركم وجذر األرقطيون  الهندباء وحليب 
والشاي األخضر، تعد إحدى طرق التطهير المفضلة 

هي عمل مشروب ديتوكس لمدة 30 يوماً .
للمناعة مع  المعزز  تجربة هذا العصير األخضر 

حساء الملفوف األسرع لحرق الدهون.
C تناول أطعمة غنية بفيتامين**

سيساعد الجسم على إنتاج الجلوتاثيون، وهو مركب 
الليمون مفيد إلزالة  السموم وينظفه.  كبدي يطرد 
الشاي  أو  الماء  إلى كوب من  السموم عند إضافته 

الساخن.
تشمل األطعمة الغنية بفيتامين C ما يلي:

السبانخ واللفت، الفلفل، الكيوي، 
البرتقال ، فراولة، بروكلي، قرنبيط

بابايا، طماطم، جوافة
**الفيتامينات المكملة أثناء التخلص من السموم:

أ ، مركب فيتامين ب ، فيتامين ج )حمض  فيتامين 
ماص( ، فيتامين د فيتامين هـ ، الكالسيوم ، 

المغنيسيوم، بروتين، األحماض الدهنية أوميغا -3
حديد.

التي يفضل   C بفيتامين  الغنية  وتعد أفضل األطعمة 
البقدونس، يحتوي  إدخالها إلى أغلب األطباق 
البقدونس على فيتامينات أ، ب، ج، ك، ومعادن مثل 

الحديد والنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم.
**التنفس بعمق

التنفس بعمق على السماح لألوكسجين  يساعد 
أنحاء جسمك، ويمكن  بالكامل في جميع  بالدوران 
ممارسة تمرينات التأمل للمساعدة في تخليص الجسم 

من السموم وشفاء الجسم بشكل طبيعي.
**منع اإلجهاد

ركزي على المشاعر اإليجابية في حياتك ومارسي 
للماء  المائي خذي حماماً ساخناً، واسمحي  العالج 
اتبعيه  تقريباً.  لمدة 5 دقائق  بالجريان على ظهرك 
بالماء البارد لمدة 30 ثانية على األقل. افعلي هذا قبل 

أن تذهبي إلى الفراش.
بدالً من ذلك، خذي حماماً دافئاً أثناء عزف الموسيقى 

الهادئة التي ستخلق بيئة هادئة.

يمكنك 
أيضاً استخدام موزع الزيوت 

العطرية في منزلك والذي يمكن 
أن يكون له مجموعة متنوعة 
من فوائد التخلص من التوتر 

مع تعزيز االسترخاء.
األساسية  الزيوت 
للتخلص من السموم 

وتخفيف التوتر:
والخزامى  الورد 
والبابونج والليمون 
واللبان والبرغموت 
والمردقوش وإبرة 
والقرفة  الراعي 
وخشب  والشمر 

الورد.
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خمس طرق للتخلص من السموم داخل جسمك

طريقة تنظيف البشرة بعمق في المنزل 

علاج نهائي للمسامات الواسعة بخلطة بسيطة

6 مشروبات يمكن إضافتها لنظامك الغذائي صباًحا لفقدان الوزن

بشرتِك باهتة وتعبانة؟ إليك أفضل الحلول الطبيعية!

  شهر يوليو، الذي ينقلنا بأجوائه الصيفية نحو موسم الشتاء القادم، من خالل تقديم مجموعات الهوت كوتور لخريف وشتاء 2022 – 2023 ضمن أسبوع 
العالية  لديها، عاكسة حرفيتها  ما  أجمل  تقدم  التي  الفاخرة،  العالمية  الدور  بين  المنافسة شديدة  كانت  السحر واألناقة،  مدينة  في  باريس. هناك،  في  الموضة 

ومهاراتها في عالم التصميم، حيث تسّخر أشهر الحرفيين للعمل ليالً نهاراً للوصول إلى اليوم المنتظر. 

Haute Couture الأزياء الراقية للخريف والشتاء

من  كثيراً  وباهتة«... عبارة شائعة ونسمعها  تعبانة    »بشرتي 
النساء اللواتي يعانين من مظهر بشرتهن. لذا في هذا الموضوع، 

نكشف لك عن أبرز خطوات التخلص من تعب البشرة وبهتانها.
الشاي  القراص: هذا  تناول شاي   -
القراص  نبات  العشبي مصنوع من 
أوروبا وآسيا  المزهر األصلي في 
يساعد على  أنه  ثبت  إفريقيا.  وشمال 
عالج حّب الشباب واألكزيما ويساعد 
الندبات والندوب  التئام  في تسريع 
البشرة، وذلك بفضل  لون  ويوحد 
للبول ومضادات  المدرة  خصائصه 
الهيستامين والمضادة لاللتهابات. 
أكواب  ثالثة  إلى  عليك شرب كوبين 
ثم خذي راحة  أسبوعين،  لمدة  يومياً 

أو  السكري  بداء  إذا كنت مصابة  الكّرة.  أسبوع، وأعيدي  لمدة 
حامل أو مرضعة، احرصي على استشارة طبيبك قبل تناوله.

- مضادات األكسدة: ال يُقصد بمضادات األكسدة أن توضع على 
بشرتنا فحسب عبر الكريمات، بل يمكن الحصول عليها من خالل 

الخاليا  تجديد  األكسدة على  تساعد مضادات  إذ  الغذائي.  النظام 
ذلك  بما في  الحيوية في أجسامنا،  تتكون منها األعضاء  التي 
أكبرها، البشرة. تناولي الفواكه والخضروات والمكسرات بما في 

ذلك الفراولة والبرتقال والجزر والبروكلي.
باسم  المعروف أيضاً  البروبيوتيك،  البروبيوتيك:  - دمج 
الهضم، ويقضي على  أن يحسن  الجيدة«، يمكن  »البكتيريا 
الجلد وتساهم في ظهور  التي تضر  الحرة  السموم، والجذور 

استخدام  تّم  المبكرة. كما  الشيخوخة  عالمات 
الحساسية مثل  لعالج اضطرابات  البروبيوتيك 

التهاب الجلد التأتبي.
الساخن:  بالماء  االمتناع عن االستحمام   -
الطبيعية عن  الرطوبة  الساخن  الماء  يزيل 
الماء  اعتمدي على  ذلك،  بداًل من  بشرتك. 
يحافظ على بشرتِك. وتجنبّي  الذي  الفاتر 
أن  يمكن  الذي  القاسي  الصابون  استخدام 
أكثر  البشرة بشكل عام ويجعلك  يؤذي 

عرضة لاللتهابات والتهيج.
للحصول على  النوم:  - زيادة فترة 
فوائده كاملة، يجب الحصول على سبع 
ليلة.  النوم كل  ثماني ساعات من  إلى 
الى جفاف  تؤدي  أن  يمكن  النوم  فقلّة 
العين  السوداء تحت  والهاالت  الجلد 
العينين. كما يجعل ذلك  وانتفاخ 

الجلد أكثر عرضة للحساسية.

  ال يحتاج تنظيف البشرة بعمق سيدتي أن تقصدي مراكز التجميل، بل يمكنك 
القيام بذلك في المنزل. ستتمكنين من الحصول على بشرة نقية ونضرة وستحمينها 
من العوامل التي تضر بها، فالتلوث البيئي، أشعة الشمس ونقص العناصر المغذية، 
يفقد بشرتك رونقها الصحي ومظهرها الحيوي، كما أن تراكم األتربة، األوساخ 
ورواسب مساحيق ومستحضرات التجميل، جميعها يؤدي إلى انسداد مسامها، 
وبالتالي إلى ظهور العديد من الشوائب، كالرؤوس السوداء، البثور، البقع الداكنة، 

التجاعيد وغيرها. 
بخطوات بسيطة للغاية، ال تتطلب منك الكثير من الجهد والمال، قومي باتباع هذه 
اإلرشادات التي ينصح بها خبراء العناية بالبشرة لتنظيف البشرة بعمق في المنزل....

1.    غسل الوجه
لنوع بشرتك إلزالة األتربة واألوساخ وبقايا  قومي باستخدام غسول مناسب 
مساحيق مستحضرات التجميل العالقة. اغسلي وجهك به، مستخدمة المياه الفاترة 
الطبيعية، كما يحث  البشرة من زيوتها  الساخن يجرد  فالماء  الساخنة.   وليست 

المسام على إفراز المزيد من الزهم. 
المنظف  بالحليب  التربيت. يمكن االستعانة  ناعمة بطريقة  بعد ذلك، جففيها بمنشفة 

للبشرة ليساعد على تفتيح المسام وتنقيتها من الشوائب وبقايا الزيوت المتراكمة.
2.    البخار 

المسدودة. يمكن  المسام  لتفتيح  الساخن  البخار  تأتي خطوة  الوجه جيداً،  بعد غسل 
إلى ملء  المنزل. يحتاج منك  الجهاز في  لديك  يتوافر  لم  الخطوة، وإن  القيام بهذه 
وعاء عميق بالماء المغلي، ومن ثم تغطية رأسك بمنشفة قطنية كبيرة لحبس البخار 

المتصاعد. 
ارفعي رأسك.  ثم  استطعت،  إن  دقائق متواصلة،   5 لمدة  للبخار  عرضي وجهك 
كرري هذه الطريقة لمرات عدة. يمكن إضافة بعض األعشاب العطرية، كأوراق 

إكليل الجبل، أزهار البابونج... 
3.    التقشير 

 بعد االنتهاء من حمام البخار الساخن، قومي بتوزيع طبقة من مستحضر التقشير 
أو بتحضير وصفة طبيعية، وتدليك البشرة بحركات دائرية لمدة 5 دقائق، ثم دعيه 

لـ 5 دقائق أخرى، قبل شطف بشرتِك جيداً بالماء الفاتر. 
هذه الخطوة تعمل على إزالة طبقات الجلد الميت واألوساخ العالقة في المسام، كما 

تعمل على تجديد خاليا البشرة.
•    وصفات طبيعية لتقشير البشرة 

 للبشرة الجافة: 
امزجي ملعقتين من القهوة المطحونة أو البن مع القليل من زيت الزيتون وملعقتين 

من السكر. 
وزعي الخليط على بشرة الوجه والرقبة وافركيه بلطف لدقائق معدودة. 

دعيه لمدة ¼ ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
الدهنية:  للبشرة 

قومي بنقع ملعقة كبيرة من الشوفان في الماء لمدة 10 دقائق. 
أضيفي كمية مناسبة من السكر، ملعقة من العسل وأخرى من الزبادي. 

وزعيه على الوجه باستثناء المنطقة المحيطة بالعينين. 
المختلطة: للبشرة 

الزبادي،  والقليل من  السكر  الزيتون، حبيبات  المطحونة مع زيت  القهوة  تمزج 

يطبق الخليط على الوجه والعنق ويفرك. 
الحساسة: للبشرة 

تنقع ملعقتان من دقيق الشوفان في 6 مالعق من الحليب السائل. 
يقلب المزيج حتى يصبح القوام أشبه بالكريم. 

يوزع على الوجه والرقبة ويدلك. 
4.    الماسك

بعد تقشير البشرة، يحين دور تغذيتها وترطيبها، وذلك من خالل الماسكات، سواء 
الجاهزة أو الطبيعية، على أن تكون مناسبة لنوع البشرة، فعلى سبيل المثال: 

 للبشرة المختلطة والدهنية:
اعتمدي الماسكات التي تحتوي على الطين أو الطمي، من أجل أن تمتص الدهون 

الفائضة. 
الجافة:  للبشرة 

 اختاري الماسكات الغنية بماء الورد وخشب الصندل.  
العادية:  للبشرة 

الماسكات الغنية بخالصة الفواكه واألعشاب.
5.    التونر

في  التونر ألهميته  استخدام  يحين  البشرة،  المناسب وغسل  الماسك  تطبيق  بعد   
بقايا  إزالة  يساعد في  فالتونر  العميق.  التنظيف  بالبشرة، خاصة  العناية  روتين 
الجلد،  يشد  المسام،  يقبض  البشرة،  المتراكمة على سطح  التجميل  مستحضرات 
كما يوازن من من مستويات حموضة الجلد pH ، ما يساعد في مكافحة البكتيريا 

والجراثيم، وبالتالي يحمي البشرة من البثور وحب الشباب. 
يمكن استخدام ماء الورد كتونر أو خل التفاح المخفف بالماء. 

6.    الترطيب 
ينصح  الترطيب.  المنزل،  في  للبشرة  العميق  التنظيف  األخيرة في روتين  الخطو 

باختيار الكريم ذيالتركيبة المناسبة لنوع البشرة.
الجافة:  للبشرة 

يجب أن يكون كريم الترطيب خالياً من الكحول، منعاً لهياج البشرة. 
الدهنية:  للبشرة 

كريم يحتوي على مادة البنزويل بيروكسيد Benzoyl Peroxide وأحماض األلفا 
هيدروكسي Alpha Hydroxy Acid تجنباً لظهور البثور. 

  المسام الواسعة واحدة من ضمن المشكالت التي تعاني منها بعض الفتيات والسيدات ، 
والتي تؤثر على البشرة من خالل ظهور البثور وتراكم األوساخ واألتربة مما يتسبب فيما 
بعد اإلصابة بحبوب الشباب ، ويبحثن عن أفضل الطرق الطبيعية لتضيق المسام الواسعة ، 
ومن خالل هذا الموضوع سوف نناقش معِك اهم الخلطات وأبرز الوصفات لتضيق المسام 

الواسعة بالبشرة فتابعينا .
خلطة بياض البيض والبابايا وتتمثل أهمية هذه الخلطة في أن :

1.البيض يعمل على شد البشرة باإلضافة إلى تضيق المسام بالوجه .
2.البابايا تعمل على التخفيف من أثار حب الشباب وإزالة بقايا الجلد الميت .

طريقة اإلعداد
1.قومي بمزج ٤ مالعق كبيرة من البابايا المهروسة مع بياض بيضة وامزجيهم بشكل جيد .

2.طبقي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة .
3.اشطفي بشرتك بعدها بالماء الفاتر مع تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعياً .

خلطة الطماطم والليمون وتتمثل أهمية هذه الخلطة في أن :
1.الطماطم تساعد على توازن الزيوت الطبيعية بالبشرة ، كما أنها تعمل على الحد من المسام 

الواسعة فالطماطم تقوم بتصغير مسام البشرة .
2.الليمون يساعد البشرة على التخلص من الشوائب واألوساخ المتراكمة بالبشرة والتي تعمل على 

تكون حبوب الشباب بها .
طريقة اإلعداد

1.اخلطي ٤ مالعق كبيرة من الطماطم المهروسة مع نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع 
ملعقة ونصف كبيرة من العسل معاً جيداً حتى تحصلي على قوام متجانس .

2.افردي المزيج على بشرتك مع تركه لمدة 25 دقيقة .
3.اغسلي بشرتك بعدها بالماء الفاتر .

خلطة صودا الخبز والماء وتعد هذه الخلطة ذات أهمية في تضييق مسام البشرة الواسعة نظراً 
ألن :

1.صودا الخبر من المكونات التي تعمل على توازن مستوي الزيوت الطبيعية بالبشرة باإلضافة 
إلى أنه مقشر طبيعي للبشرة ويعمل أيضاً على تصغير مسام البشرة الواسعة .

طريقة اإلعداد
1.امزجي مقدار ملعقة ونصف كبيرة من صودا الخبز مع القليل من الماء .

2.وزعي الخلطة على بشرتك مع القيام بتدليك البشرة لمدة دقيقتين .
3.اشطفي بشرتك بعدها بالماء الفاتر .

٤.كرري تطبيق هذه الخلطة على بشرتك مرتين أسبوعياً .
خلطة القهوة وزيت الزيتون 

تعمل هذه الخلطة وبفاعلية أكبر على الحد من المسام الواسعة فهي تحتوي على : 
1.القهوة والتي تعمل على حل مشكلة المسام المسدودة وعالج انسدادها باإلضافة إلى أنها مقشر 

طبيعي يعمل على إزالة خاليا الجلد الميت منها .
أنه  إلى  بالبشرة باإلضافة  الخطوط والدقيقة والرفيعة  الزيتون والذي يعمل على عالج  2.زيت 

يشد تجاعيد البشرة .
طريقة اإلعداد

1.ضيفي مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع مقدار 2 ملعقة كبيرة من القهوة .
2.ضعي الخليط على بشرتك مع القيام بفرك الوجه به لمدة بضع دقائق ثم تركه لمدة ٤5 دقيقة .

3.اشطفي البشرة بعدها بالماء البارد .
٤.كرري إستخدام هذه الخلطة مرتين في األسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج .

إلى روتينك الصباحي    مشروبات عديدة يمكنك إضافتها 
لتخسيس الوزن فهي سهلة وسريعة يمكنك إضافتها إلى 

روتينك الصباحي لصحة أفضل وفقدان الوزن. 
، يمكنك االستفادة من  يبدأ يومك بشيء مغذٍّ فهل تريدين أن 
بعض مشروبات الصباح الصحية، والتي يمكن أن تقطع 
التحكم في شهيتك ووزنك،  في مساعدتك على  شوطاً طويالً 
الوقت  التي ستساعدك في نفس  المشروبات  العديد من  هناك 
على إنقاص الوزن، فيما يلي بعض أفضل مشروبات الصباح 

لفقدان الوزن.
1. شاي الليمون والعسل

شاي الليمون والعسل مشروب صباحي رائع إلنقاص الوزن. 
يمكن لفنجان ساخن من شاي الليمون والعسل أن يساعدك في 
الغذائي. يجب أن يحتوي  التمثيل  الوزن وتحفيز  التحكم في 

شاي الليمون على ملعقتين صغيرتين فقط من العسل.
2. عصير أمال

amla فهو  الوزن عصير  من أفضل عصائر الصباح لخسارة 
يعمل على تسريع عملية األيض بشكل إيجابي. لتحضير مشروب 
الصباح المثالي لفقدان الوزن، امزج ملعقتين من عصير amla مع 
كوب من الماء. وتناول هذا المشروب أول شيء في الصباح دون 

تناول أي شيء.

3. الشاي األخضر
العالم. الشاي  فوائد الشاي األخضر معروفة في جميع أنحاء 
السموم في الصباح  للتخلص من  األخضر هو مشروب ممتاز 
الوزن ويسرع عملية  إنقاص  الوزن؛ ألنه يساعد في  إلنقاص 
التمثيل الغذائي. باإلضافة إلى ذلك، فهو مليء بمضادات األكسدة، 
للبكتيريا تساعد على حماية الجسم من  وله خصائص مضادة 

األمراض والحفاظ على نظام مناعة قوي.
4. بذور القرنفل

إنقاص الوزن  الكروم على   يمكن أن تساعد بذور 
وحرق دهون البطن عند تناولها على معدة فارغة، قبل 
تناولها اخلطي ملعقة صغيرة من بذور الكروم في الماء 
المغلي لمدة 2 إلى 3 دقائق. من المعروف أن تناول 
ملعقة صغيرة من بذور القرنفل مع كوب ساخن من 

الماء قد يساعد البدناء على إنقاص الوزن.
5. شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل هو ملك الشاي عندما يتعلق األمر 
بالفوائد الصحية. شاي الزنجبيل ممتاز لالنتفاخ 
وعسر الهضم، يقدم ساخناً مع رشة من العسل. يعزز 
هذا المشروب عملية التمثيل الغذائي، وهو مشروب 

صباحي معروف لفقدان الوزن. عندما تبدئين في شرب كوب 
من شاي الزنجبيل كل صباح، ستالحظين الفرق.

6. ماء القرفة والعسل
 يمكن أن يؤدي تناول العسل قبل النوم مباشرة إلى زيادة عدد 
السعرات الحرارية التي يتم حرقها خالل المراحل األولى من النوم. 
من ناحية أخرى، تعتبر القرفة من أصح التوابل على اإلطالق؛ ألنها 
تساعد في فقدان الدهون ولها تأثيرات مضادة للطفيليات. يخفض 
الكوليسترول والحساسية ونزالت البرد، ويساعد على إنقاص 

الوزن.



  ضمن 30 قِّصة راقصة، يخوض العديد من نجوم مصر ولبنان 
بيك«  استعراضي »مجنونة  أول مسلسل موسيقي درامي  تصوير 
لون  لتقديم  العربية يسعى صناعها  الدراما  تجربة جديدة على  في 
األفالم  الغناء واالستعراض على غرار  بين  ما  يمزج  فني  درامي 

الكالسيكية األميركية الموسيقية في فترة الستينات.
بتصوير  بيك«  ُصنّاع مسلسل »مجنونة  يَقوم  الحالي  الوقت  وفي 
المخرج  القاهرة اإلسكندرية تحت إشراف  بين  المسلسل ما  مشاهد 

اللبناني جو بوعيد.
الخشت،  الشابة مريم  النجمة  ويشارك من نجوم مصر كل من 
المصري، في تجربة مختلفة  أمير  البريطاني  المصري  والنجم 
يعيشانها ضمن أبطال مسلسل »مجنونة بيك« الذي يعد مأخوذاً عن 
، حيث   CRAZY EX-GIRLFRIEND األميركي  المسلسل 
تقديمه كأول  ناحية طريقة  العربية من  الدراما  على  يعتبر جديداً 

تجربة درامية له لجو بوعيد بمصر.
الكوميديا  إطار من  في  بيك«  أحداث مسلسل »مجنونة  تدور  فيما 
ذاتها  الثالثة  الشخصيات  ثالثة أشخاص، وهم  والرومانسية حول 
التي تم تقديمها بالنسخة األميركية. وكان الالفت في األمر أّن هذا 
استعراضاً   30 أيضاً  ولكننا سنرى  فقط،  الغناء  يتضمن  لن  العمل 

راقصاً، المسؤول عن تنفيذهم مصمم االستعراضات هادي عواضة.
الشرقاوي  الخشت وآدم  المصري ومريم  أمير  بيك« من بطولة  مسلسل »مجنونة 
النسخة  نفسها شخصية جوش في  بتجسيد شخصية )علي(، هي  يقوم  الذي سوف 

األميركية. فيما سيقدم النجم أمير المصري دور مدير كافيتريا يدعى )عمرو(، وهي 
المواقف  المسلسل مجموعة من  األجنبية. كما سيشهد  النسخة  في  شخصية )جريك( 
CRAZY EX- بين علي و عمرو، بسبب رندا )التي هي نفسها شخصية ريبيكا( بـ

GIRLFRIEND، فسوف تجسدها النجمة المصرية مريم الخشت.

  كشف النجم أحمد عز عن أحدث أعماله الفنية التي من المقرر أن يبدأ في تنفيذها قريباً 
بعد عرض آخر أعماله السينمائية مؤخراً »كيرة والجن« في دور العرض السينمائي بمصر 

والوطن العربي.
وخالل مقابلة للنجم أحمد عز مع »ET بالعربي« كشف عن تعاون جديد سيجمعه 

المحروسة« من  إلى أن »صقر  النجمة ياسمين صبري، حيث أشار  بزميلته 
أن األعمال  المنتظر أن يجمعه بياسمين صبري ضمن قالب تاريخي، مؤكداً 

التاريخية أصبحت تستحوذ على اهتمامه عبر مشاهدته التليفزيون ألنه من 
المعجبين بها وال يمل من تكرار مشاهدتها.

للمرة األولى،  ياسمين  بالعربي« عن عمل مع   ET« فيما سألته مراسلة
ليرد عليها بأنها زميلة ويشرف التعاون معها في أي عمل فني يجمعهما، 
وليس متخوفاً من أن هذا هو التعاون األول ضمن عمل تاريخي، ليستكمل 
تصريحه بمطالبة ياسمين أن تتعاقد على أعمال أخرى وال تنتظر 

التجهيزات التي من الممكن أن تطول لفترة زمنية أكثر، حيث قال إنها البد أال تنتظر لعمل 
فني واحد أو مشاركة زميل معين لها، بل البد أن تخوض أعمالها الفنية دون انتظار.

على الجانب اآلخر، صرح النجم أحمد عز خالل مقابلة له مع »سيدتي« في العرض الخاص 
تاريخياً  التي جرى تصويرها  العمل من أهم األعمال  بأن هذا  لفيلمه األخير كيرة والجن 
للسينما المصرية، مؤكداً أن تعاونه مع زميله النجم كريم عبد العزيز تأخر كثيراً، وشرف له 
أن يشارك وسط كوكبة من النجوم ضمت هند صبري وسيد رجب والرا إسكندر وأحمد مالك 

وغيرهم.
ويعتبر فيلم »كيرة والجن« من أضخم األفالم التي تكلفت إنتاجياً في تاريخ السينما المصرية 
تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد،  حيث تكلف نحو 104 ماليين جنيه، وهو من 
ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري، نخبة من أبرز 
نجوم التمثيل مثل سيد رجب، إياد نصار، أحمد مالك، رزان جّمال، علي قاسم، هدى المفتي، 
إلى مجموعة من ضيوف  نبيل، باإلضافة  الرسول وتامر  العظيم، عارفة عبد  محمد عبد 

الشرف.

 تجتمع الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز مع زوجها الفنان 
أحمد العوضي للمرة الثانية في مسلسل جديد يعرض في موسم 

رمضان 2023.
المفترض  ياسين، ومن  تأليف عمرو محمود  والمسلسل من 
العمل من أجل  التعاقد مع مخرج  المنتجة  الشركة  أن تواصل 

اإلعالن عن بداية التصوير.
وكانت قد وقعت خالفات شديدة مؤخرا بين ياسمين عبدالعزيز 
لكنهما  متابعته،  إلى حذفها  أدت  العوضي،  أحمد  وزوجها 

تصالحا في النهاية.
وكانت ياسمين والعووضي قد قدما في موسم رمضان 2021 
ياسين  تأليف عمرو محمود  مسلسل »اللي ملوش كبير«، 

وإخراج مصطفى فكري.

  أزاح الفنان تامر حسني، الستار عن الملصق الدعائي ألغنيته الجديدة التي تحمل 
اسم »عشأنجي«.

وظهر تامر على الملصق الدعائي بمفرده، مرتدياً تيشرت أصفر وشورت ، وتناسبت 
مالبسه مع شكل وألون الملصق الذي سيطر عليه اللون األحمر واألصفر الذي ظهر 

على حروف اسم تامر التي تم كتابتها باللغة االنجليزية.
وأرفق تامر تعليقاً على الملصق، قال من خالله »عشانجي..قريباً«.

وكان تامر حسني ، قد طرح اإلعالن التشويقي الغنية »عشأنجي« عبر حسابه على 
المكتب  تامر من خالله بشخصيتن األولى شخص يجلس على  انستغرام«، وظهر   «
ترتسم على وجوههم، وظهر  والبهجة  والسعادة  الفتيات،  ومن حوله مجموعة من 

بشخصية أخرى تبدي انزعاجها من شخصيته األولى.
وجاءت كلمات األغنية كالتالي » مزاجنجني قاعد فصالنجي جه غير له المود كده«.

ويعرض لتامر حسني حالياً، فيلم »بحبك« من تأليفه وإخراجه وبطولته، ويضم عدداً 
أحمد عزمي، مدحت  المفتي،  الميرغني، هدى  الزاهد، حمدي  هنا  منهم  الفنانين  من 

تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وآخرين.
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ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يجتمعان في مسلسل جديد 
برمضان 2023

الأصفر والأحمر يسيطران .. 
�تامر حسني يزيح الستار عن الملصق الدعائي لأغنيته الجديدة

آسر ياسين وأحمد داوود يستعدان للجزء الثاني من 
Suits  مسلسل             بالعربي

الجديدة  العروس  أن  TMZ األمريكي،  ذكر موقع 
أفليك، يخططان إلقامة حفل  بن  لوبيز وعريسها  جينيفر 
زفاف كبير يمتد لعدة أيام؛ لالحتفال بزواجهما في األسابيع 
الحفل سيقام في  أن  التقارير،  المقبلة.. وورد في  القليلة 
الساحلية في  بلدة رايسبورو  أفليك في  بن  يملكه  منزل 
العائلة، واألصدقاء  جورجيا، وعلى أن يجمع الحفُل أفرادَ 
تلك  النجمين؛ لالحتفال معهما في  المقّربين وأصدقاء 
المناسبة.. كما ذكر الموقع أن الحفل سيكون أيضاً لالحتفال 
تموز  يوليو/  يوافق 24  الذي  لوبيز،  بيوم ميالد جينيفر 
به  الذي سيقام  المنزل  في  تواجدت جينفير  2022، وقد 
الحفل مؤخراً، برفقة بن أفليك ومدير أعمالها لتنظيم خطة 
الحفل، ومن المتوقع أن يتواجد في حفل الزفاف المرتقَب، 
والممثل  أفليك،  بن  أفليك شقيق  األمريكي كيسي  الممثل 
األمريكي مات ديمون، والنجم الكوميدي واإلعالمي جيمي 
المتوقع  ماتيو.. ومن  دريا دي  األمريكية  والممثلة  كيميل، 
أن يمتد الحفل يومين أو ثالثة أيام، ويشمل حفالً أيضاً في 
بُعد حوالي  تقع على  التي  القريبة،  جزيرة سانت سيمون 
50 دقيقة، والتي تضم شواطئ ومنتجعات صحية ومنارة.
زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك - الصورة من بريد النجمة

تفاصيل زواجها في  لوبيز عن  النجمة جينيفر  كشفت 
قالت جينيفر: »لقد  بها؛ حيث  الخاصة  البريدية  النشرة 
الحب  أن  الحب لطيف، وتبيّن  الحب جميل،  فعلناها، 
أردناه،  ما  بالضبط  صبور.. صبر عشرين عاماً، هذا 
فيغاس، وقفنا في طابور  إلى  الماضية  الليلة  سافرنا 
آخرين، جميعهم  أزواج  أربعة  للحصول على رخصة مع 
قاموا بنفس الرحلة إلى عاصمة الزفاف في العالم، زوجان 
فيكتورفيل  بالسيارة من  شابان قطعا مسافة ثالث ساعات 
الثاني، كلنا نريد نفس الشيء،  في ذكرى ميالد مولودهما 
للعالم«..  إلينا كشركاء، ونعلن حبنا  العالم  يتعرف  أن 
فقط على  اقتصر  الزفاف  أن حفل  إلى  النجمة  وأشارت 
على  كانوا شهوداً  الذين  منهما  كّلٍ  حضورها وبن وأوالد 
زواجهما؛ حيث قالت إن الزواج حصل »مع أفضل الشهود 
الذين يمكن أن تتخيلهم، وبفستان من فيلم قديم، وسترة من 
الصغيرة،  الكنيسة  في  الخاصة  نقرأ عهودنا  بن،  خزانة 

وقدمنا   لبعضنا البعض الخواتم التي سنرتديها لبقية حياتنا، 
كنا  نتخيله،  أن  يمكن  أفضل حفل زفاف  ية كان  النها في 
فترة طويلة  بعد  فترة طويلة، وجعلناه حقيقياً  منذ  به  نحلم 
جداً أخيراً«. وفي جمل مؤثرة ورومانسية، تحدثت النجمة 
يكون  بن، وقالت: »عندما  لذي يجمعها مع  ا الحب  عن 
الحب حقيقياً؛ فإن الشيء الوحيد الذي يهم في الزواج هو 
نحن، والوعد الذي نقطعه بالحب والعناية والفهم والصبر 
أكثر من  ذلك، وحتى  لدينا  كان  البعض،  لبعضنا  والمحبة 
كانوا على  لقد  ليلة في حياتنا،  أجمل  بكثير، كانت  ذلك 
الحب«.. وتابعت:  تحتاجه هو  ما  قالوا، كل  حق عندما 
»نحن ممتنون للغاية لوجود الحب كثيراً في حياتنا، عائلة 
لم  أطفال مدهشين، وحياة  رائعة جديدة مكونة من خمسة 
أفضل لحظة في  لك  الصبر سيقدم  لها، ولكن  نتخي نكن 
حياتك، في جولة في الس فيغاس في الساعة الثانية عشرة 
والنصف صباحاً، في نفق الحب الذي تمر به، مع أطفالك 
الحب  األبد..  إلى  لذي ستقضي معه حياتك  ا والشخص 
االنتظار«..  األشياء، ويستحق  أفضل  شيء عظيم، ربما 

اسمها  بتوقيع  اختتمت رسالتها  لوبيز  أن جينيفر  والالفت 
مع عائلة بن أفليك؛ حيث كتبت »مع حبي، السيدة جينيفر 
أنها اختارت عائلته ليصبح اسمها  أفليك«؛ إشارة إلى  لين 
جينفير أفليك.. وتزوجت جينيفر لوبيز وبن أفليك في الس 
أشهر من خطوبتهما مرة أخرى، وبعد  ثالثة  بعد  فيغاس 
أول مرة عام  التي جمعتهما  الحب  ً من قصة  20 عاما
باسم »بينيفر«  المعروفان  الزوجان  2001، وقد حصل 
يوم  نيفادا  بوالية  مقاطعة كالرك  في  على رخصة زواج 
 TMZ Daily Mail، وقد ذكرت  لموقع  وفقاً  السبت؛ 
صباح األحد، أنه تم الحصول على الترخيص يوم السبت، 
أفليك، وجينيفر  بنيامين جيزا  القانونيين،  باسميهما  وهي 
لين لوبيز، يشار إلى أن الحب جمع الزوجين مجدداً حينما 
بدأت لوبيز في إرسال رسائل نصية إلى أفليك مرة أخرى 
التي  الرومانسية  ير 2021، وأعلنا عن عالقتهما  فبرا في 
الذي  الشهر  نفس  أبريل 2021، وهو  في  إحياؤها  أُعيد 
أربع سنوات مع  استمرت  التي  نهاية عالقتها  فيه  أعلنت 

خطيبها السابق أليكس رودريغيز وسط شائعات الخيانة..

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

القصة األولي من مسلسل  الفنانة سنتيا خليفة من تصوير  انتهت 
المصري وبسمة  البطولة كال من ماجد  بالفعل«، ويشاركها  »حدث 
ورنا رئيس ومن إخراج هشام الرشيدي وتأليف فادي النجار، ومن 
المقرر عرضه على الشاشات خالل الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في 

إطار اجتماعي تشويقي.
 Sicilian“ جدير بالذكر، أن سنتيا تستعد لبدء تصوير فيلم
الحائز  للمخرجة اإليطالية ميكايال سكوالري والمنتج   ”Holiday
الحالي  العام  الربع األخير من  ليبزيج في  آدم  على جائزة األوسكار 

والذي تقدم فيه سينتيا خليفة أحد األدوار الرئيسية.

انضم الفنان محمود عبدالمغنى، إلى فريق عمل مسلسل »الونش« للفنان محمد 
العمل واختيار  باقي فريق  التعاقد مع  بعد  التصوير  يبدأ  المقرر أن  رجب، ومن 

أماكن التصوير.
تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج  يتكون من 45 حلقة وهو من  مسلسل »الونش« 

إسماعيل فاروق وإنتاج سينرجى.
الفنان محمود عبدالمغني مسلسل »العائدون والذي عرض  يذكر أن آخر أعمال 

في رمضان الماضي.

  بدأ الفنان أحمد السقا التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد »وزن ريشة« المكون من 8 
حلقات، أولى تجاربه في دراما المنصات اإللكترونية. 

المسلسل من تأليف محمد هشام عبيه، ومن إخراج مريم أحمدى، ويعقد صناع »وزن ريشة« 
جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، واختيار الفنانين المشاركين في 

البطولة، تمهيداً النطالق التصوير خالل النصف األول من شهر أغسطس المقبل.

  انتشرت خالل الساعات الماضية شائعة حول وفاة الفنان خالد زكي بعدما أفنى حياته 
للفن، وهو ما جعل اسم الفنان يتصدر محرك البحث » جوجل« ، وأثارت هذه الشائعة 

جدل كبير بين مستخدمي السوشيال ميديا حول صحة هذا النبأ.
أنه يتعامل مع  وقال الفنان خالد زكي إنه بخير ويقضى أوقات سعيدة مع أسرته، الفتاً 
هذه الشائعات بشكل طبيعي خاصة وأنها أمر يتكرر مع معظم الفنانين، مضيفاً أن من 

أسوأ عيوب الشائعات حالة القلق التي تنتشر بين أفراد العائلة.
الفنية  قلوب جمهوره خالل مسيرته  تركه في  الذي  باألثر  أنه سعيد  وأضاف »زكي« 
ومقدر قلقهم عليه، مطمئنا إياهم أنه بخير ويحمل إليهم الود والمحبة أيضا، مشيرا أنه 
أكثر من مزاياها  آثار سلبية  أنها تركت  السوشيال ميديا، ويرى  التفاعل على  ال يحب 

االيجابية.
السباق  أنه سعيد بمشاركته بمسلسل »االختيار3«، والذي عرض خالل  وأشار 
الرمضاني الماضي 2022، مضيفاً أن هذه األعمال مهمة في حياة الفنان وترسخ قيم 
ما  يحمل رسالة وهو  أن  الفن البد  أن  المشاهدين، موضحاً  نفوس  في  واقعية  ائق  وحق

يحاول أن يبخث عنه في أي عمل.
الصاوي،  ياسر جالل، خالد  السقا،  أحمد  »االختيار3«، بطولة كريم عبدالعزيز، 
تأليف هاني سرحان،  المصري، منى عبدالغني، من  دنيا  بدير،  أحمد  فواز،  صبري 

وإخراج بيتر ميمي. 

كشف عصام عبدالحميد مخرج مسلسل 
بالعربي، بطولة آسر ياسين وأحمد   suits
ثاني من  لتقديم جزء  أنهم يستعدون  داوود، 

العمل.
الثاني من العمل  المخرج قال إن الجزء 
المقبل  الموسم الرمضاني  لن يُعرض في 
في  يبدأوا  أن  المقرر  ومن   ،2023

التحضيرات للجزء الثاني قريبًا.
المسلسل األمريكي  والمسلسل مأخوذ من 
SUITS، ويقوم أحمد داود وآسر ياسين 
آدم  المسلسل بشخصيتي  في إطار أحداث 
منصور وزين ثابت، وهما مايك روس 
النسخة األجنبية من  وهارفي سبيكتر في 
يتعرفا على بعضهما في  المسلسل، واللذان 
وقت مبكر ليخوضا تحديات صعبة لحل 

القضايا.
والمسلسل من بطولة آسر ياسين، وأحمد 
داوود، وصبا مبارك، ريم مصطفى، محمد 
شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف 
محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق 

الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد.

مريم الخشت وأمير المصري بتجربة جديدة في أول مسلسل موسيقي 
درامي استعراضي »مجنونة بيك«

ياسمين  مع  �عاونه  في  يتحدث  عز  ي أحمد  صبــر
المحروسة« »صقر  في 

خالد زكي يرد على شائعة وفا�ه.. ويعلق على مشاركته بت »الاختيار 3«

مر�قـــب حفــــل زفــــاـف كبيــــر 
جينيفر  للعروسين 

لوبيز  وبن أفليك

ينضم  عبدالمغني  محمود 
لأبطال »الونش«

أحمد السقا يدخل عالم المنصات 
لكترونية بت »وزن ريشة«

إ

الا

سنتيا خليفة تنتهي من �صوير القصة الأولى من مسلسل »حدث بالفعل«  
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أونتاريو تريد المزيد من صلاحيات الهجرة، على غرار ما لدى كيبيك

قنصلية مصر في مونتريال تحتفل بذكرى ثورة يوليو

العقارية القروض  الضغوط على أصحاب  يزيد  الفائدة  أسعار  ارتفاع 

لكن ليس دون شروط للصحة،  المال  بمزيد من  يعد  ترودو 
السفير حسام  العام سعادة  قنصل مصر  أقام    
المصرية حفل  العامة  القنصلية  محّرم وأعضاء 
استقبال مساء يوم الثالثاء 19 يوليو الجاري، بمناسبة 
ذكرى قيام ثورة يوليو 1952، حضرها  لفيف كبير 
من الكنديين العرب والمصريين باإلضافة للممثل 
 Madame Hélène الرسمي لحكومة كيبيك السيدة
 Drainville sous-ministre adjointe aux
 Relations Afrique, à la Francophonie
et aux affaires multilaterals au minis-
 ters des Relations internationales et
de la Francophonie   وبحضور السيدة مروى 
شوقي نائب قنصل مصر العام والسيد الدكتور أحمد 
فوزي المحلق الثقافي ومدير مكتب العالقات الثقافية 
المكتب  رئيس  البيلي  عالء  واألستاذ  والتعليمية 
شكيب  مصطفى  واألستاذ  المصري  التجاري 
السكرتير التنفيذي لمكتب العالقات الثقافية والتعليمية.

وقد قام سعادة القنصل العام حسام محّرم  بإلقاء كلمة 
باللغتين الفرنسية واإلنجليزية أعقبها كلمة لممثلة 
حكومة كيبيك قدمت فيها الشكر وتهنئة الحضور 
بالعيد الوطني لمصر وأكدت فيها على عزم ونية 
الحكومة الكيبيكية والكندية على حضور فعاليات 
المؤتمر الدولي للمناخ الذي سيعقد بعد شهرين في 

مدينة شرم الشيخ المصرية.
التهاني  وخالص  الشكر  بكل  تتقدم  و«الرسالة« 
لقنصل مصر العام في كندا ولمصر الحبيبة قيادة 

وشعباً بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

  يجهد اآلالف من الكنديين الذين حصلوا على قروض 
عقارية ضخمة لتحقيق التوازن في نفقاتهم المعيشية بعد أن 
رفع بنك كندا )المصرف المركزي( معدل الفائدة األساسي 
بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى %2,5 يوم األربعاء الماضي.
الدخل  الراتب أو ربما بعض  أتلّق زيادة على  لم  ’’إذا 
اإلضافي، سيكون األمر صعباً حقاً‘‘، قال كارتيك سوني 
استراحة  فترة  بعد  المكتب  إلى  عائداً  كان  فيما  مؤخراً 

قصيرة في وسط مدينة لندن في مقاطعة أونتاريو.
أخذ سوني قرضاً عقارياً بفائدة متغيرة لشراء منزله في 
لندن الذي انتقل إليه مع عائلته قبل ستة أشهر قادمين من 

مدينة برامبتون في أونتاريو أيضاً.
قال سوني : »في كانون الثاني )يناير( من هذا العام كنت 
أدفع نحواً من 1920 دوالراً، واآلن أدفع 2500 دوالر.

في كانون الثاني )يناير( كان سعر الفائدة المتغيرة لقرض 
بعد سلسلة  بلغ 3,79%  فقد  أما اآلن  سوني 1,54%، 

من االرتفاعات.
تحصل  أن  ويأمل  المصرفي  القطاع  في  سوني  يعمل 

زوجته قريباً على وظيفة.

قال سوني’’إذا حصلْت على وظيفة جيدة، أو ربما وظيفة 
الئقة، سنكون قادرين على االستمرار )في تغطية نفقاتنا 

المعيشية(، وإاّل فإّن الوضع سيكون صعباً حقاً‘‘.
وأضاف سوني إن فاتورة البقالة للزوجين تضاعفت في 

ستة أشهر، من 500 دوالر إلى 1000 دوالر شهرياً.
زميل سوني في العمل، أمانديب سينغ، في مأزق مماثل. 
تنتهي  مدته  لكّن  ثابتة،  فائدة  بسعر  عقارياً  قرضاً  أخذ 

بعد ستة أشهر.
ويجهد سينغ نفسه في التفكير بما سيفعله ’’ألّن األسوأ 

لم يأِت بعد‘‘، حسب قوله.
وانتقل سينغ من مقاطعة مانيتوبا، جارة أونتاريو الغربية، 
إلى لندن قبل شهرْين ألّن عائلته لم تحب فصل الشتاء 
هناك. لكّن أسعار المنازل في أونتاريو هي أغلى بكثير 

مما هي في مانيتوبا.
ويستشير سينغ كّل من استطاع الوصول إليه بشأن قرضه 
المقبل وما إذا كان من األفضل أن يأخذه بسعر فائدة ثابتة 
أم متغيّرة، لكنه ال يجد الجواب الناجع. ’’ال أحد على يقين 
من ذلك ألّن األمور غير مؤكدة للغاية في الوقت الراهن‘‘.

بشأن شروط قرضه  يتفاوض  أن  بعد  أنه  ويعتقد سينغ 
 500 بمقدار  العقاري  قسطه  سيرتفع  الجديد،  العقاري 
دوالر شهرياً. وهذا ما يجعله شديد القلق من المستقبل.

و يأمل سينغ أن تحصل زوجته على وظيفة أفضل.
وقال سينغ’’هي تعمل عن بُعد، لكنها تبحث عن شيء 

أفضل ألننا ال نستطيع االستمرار على هذه الحال‘‘
وفي برج مكاتب على الجهة المقابلة من الشارع في لندن 

كانت آن ليتش أيضاً تأخذ استراحة.
’’اشترينا منزلنا خالل جائحة كوفيد19، ونستفيد بالتالي 
من سعر فائدة جيد‘‘، قالت ليتش عن منزلها في كيْلُورث، 
قرضاً  شرائه  ألجل  أخذت  الذي  مباشرة،  لندن  خارج 

بسعر فائدة ثابتة.
لكّن ليتش تواجه ضغوطاً خاصة بها. ’’والدي يعرض 
حالياً منزله للبيع، ويصادف أنه يعرضه للبيع في الوقت 

الخطأ‘‘، قالت ليتش.
ومنزل والدها معروض للبيع منذ أسبوعين.

’’في الواقع، هذا يضعنا تحت الضغط قلياًل، ألّن لديه 
شقة في دار للمسنين، لذلك يجب بيع هذا المنزل‘‘.

  وعد رئيس الحكومة الفدرالية جوستان 
ترودو بزيادة االستثمارات في قطاع الصحة، 
لكّن كالمه ال يزال يشير إلى أّن أّي أموال 

جديدة ستكون مرفقة بشروط.
مقاطعة  في  بوين  جزيرة  زيارته  فخالل 
الحكومة  رئيس  ُسئل  كولومبيا،  بريتيش 
الطوارئ  أقسام  أّن  حقيقة  عن  الليبرالية 
في المستشفيات في كافة أنحاء كندا تفيض 
المواطنين  من  الكثيرين  وأّن  بالمرضى 
يجهدون من أجل العثور على طبيب أسرة 
يطلبون  الصحة  قطاع  في  العاملين  وأّن 

المساعدة.
أن  المشاكل وعلينا  هذه  نحّل  أن  ’’علينا 
الفدرالية  الحكومة  أجل،  لذا،  معاً،  نحلّها 
حاضرة هنا، كشريك وستستثمر أكثر‘‘، 
اإلضافة  إلى  يسارع  أن  قبل  ترودو  قال 
’’لكن يجب أن نتعلم من الماضي ونتأكد من 
أنه عندما نقّدم أموااًل جديدة، فهذا سيُساعد 
الكنديين حقاً في الحصول على طبيب أسرة 
والحصول على رعاية في مجال الصحة 
النفسية وسيدعمهم للتغلب على التحديات 

التي يواجهونها بعد الكوفيد‘‘.
ولم ينَس ترودو التذكير، كما فعلت وزيرة 
المالية كريستيا فريالند قبل بضعة أيام، بأّن 
حكومته قد أعلنت للتّو عن ’’مليارْي دوالر 
للمقاطعات لمساعدتها في التأخير )في مجال 
الرعاية الصحية( ألننا نفهم الضغوط التي 

تتعّرض لها حالياً‘‘.
ولم يسَع رئيس الحكومة الفدرالية 
للتقليل من أهمية الوضع، فأقّر 
بأّن ’’الكثيرين جداً من الكنديين‘‘ 
االنتظار  قوائم  في  مدرجون 
للخضوع لعملية جراحية أو ليس 
ويواجهون  أسرة،  طبيب  لديهم 
فترات انتظار غير معقولة، هذا 
عندما ال يكون هناك إغالق كامل، 
عندما يقصدون أقسام الطوارئ.
أضاف  طبيعياً«،  ليس  »هذا 
يفعل  كما  وذّكر،  ترودو، 
بانتظام، بأّن حكومته اضطرت 
إلى تخصيص 70 مليار دوالر من 
األموال اإلضافية بسبب جائحة 

كوفيد19-.
وأضاف أيضاً » سنبقى حاضرين 
من أجل االستثمار في نظام رعاية 

صحية أكثر قوة لجميع الكنديين«
يتوقعها  التي  األشياء  هي  »هذه  قال  ثم 
الكنديون من الحكومة الفدرالية، والحكومة 
الفدرالية ستكون حاضرة للتأكد، إلى جانب 

المقاطعات، من تحقيق ذلك«. 
وفي المقابل، كّرر رئيس الحكومة الكندية أنه 
ال ينوي إعطاء المقاطعات تفويضاً مطلقاً.

»لكنني أعتقد أّن جميع الكنديين يعرفون أننا 
بحاجة إلى تحسينات حقيقية ونتائج حقيقية 

لنظام الرعاية الصحية لدينا. لقد أبرزت 
التي  والمشاكل  التحديات  بعض  الجائحة 
تواجه عمال الخطوط األمامية في مجال 
الرعاية الصحية والذين هم أبطال، لكنهم 
يخضعون للضغوط بشكل متزايد وال يأتيهم 
الدعم الذي يحتاجون إليه أو العماُل الجدد 

في مجالهم‘‘.
يُشار إلى أّن المقاطعات العشر واألقاليم 
الثالثة تطالب الحكومة الفدرالية منذ أشهر 
طويلة بأن تزيد المبالغ المخصصة للصحة 

العامة التي تحّولها إليها كي تغطي 35% 
من إجمالي نفقات الصحة سنوياً بداًل من 
نسبة %22 حالياً. وهذه الزيادة قدرها 28 

مليار دوالر سنوياً.
ورفض ترودو حتى اآلن االستجابة لهذا 
الطلب، لكنه غالباً ما قّدم مبالغ أرفقها بشروط 

كي تُنفق ألغراض محددة.
من جهتها تجادل المقاطعات بأّن الرعاية 
التحويالت  وأّن  الصحية من صالحياتها 

الفدرالية يجب أأّل تكون مشروطة.

   على الرغم من إعالن بنك كندا )المصرف 
المركزي( عن عدة زيادات في معدل الفائدة 
األساسي في األشهر األخيرة، يواصل معدل 
تضّخم األسعار االرتفاع في البالد. فقد أعلنت 
وكالة اإلحصاء الكندية أّن مؤشر أسعار المستهلك 
ارتفع بنسبة %8,1 في يونيو/ حزيران على 

مدى 12 شهراً.

يناير/  وهذا أعلى معدل تضخم سنوي في كندا منذ 
كانون الثاني 1983 عندما بلغ 8,2%.

وكان معدل التضخم السنوي قد بلغ %7,7 في مايو/ 
أيار و%6,8 في ابريل/ نيسان الفائتْين.

ويونيو/  أيار  مايو/  بين  شهرية  زيادة  أكبر  وتتعلق 
حزيران الفائتْين بأسعار النقل )2,2%(.

وأعطت وكالة اإلحصاء في هذا الصدد مثال تذاكر 
الطيران التي ارتفع سعرها بنسبة %6,4 بين هذْين 
المتصلة  العامة  الصحة  قيود  تخفيف  فمع  الشهرْين. 
بوباء كوفيد19- وإقبال الناس على السفر، ارتفعت 

تكلفة الخدمات ذات الصلة.
وأشارت الوكالة الفدرالية أيضاً في تقريرها إلى أّن 
تسارع التضخم في يونيو/ حزيران يُعزى بشكل رئيسي 

إلى االرتفاع المتواصل في أسعار البنزين.
وأضافت أنّه، على أساس سنوي، ارتفع سعر البنزين 
بنسبة %54,6 في يوينو/ حزيران الفائت بعد ارتفاعه 

بنسبة %48 في مايو/ أيار.
أسعار  مؤشر  الرتفع  البنزين  أسعار  استُثنيت  ولو 
المستهلك بنسبة %6,5 على أساس سنوي في يونيو/ 

حزيران بعد ارتفاعه بنسبة %6,3 في مايو/ أيار.
واستمرت أسعار السيارات أيضاً في االرتفاع. فلشراء 
سيارة تعيّن على المستهلك أن يدفع في يونيو/ حزيران 
الفائت مبلغاً يفوق بـ%8,2 ما توجب عليه دفعه في 

يونيو / حزيران من العام الفائت.
رقائق  في  النقص  هو  ذلك  وراء  الرئيسي  والسبب 
أشباه الموصالت الذي يمارس »ضغطاً تصاعدياً« 

على أسعار السيارات.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة %8,8 على أساس 
سنوي في يونيو/ حزيران الفائت، وهي نسبة مماثلة 
ل الشهر السابق، مايو/ أيار. لالرتفاع السنوي المسجَّ
الخبير  شرح  كندا  راديو  تلفزيون  مع  مقابلة  وفي 
االقتصادي بونوا دوروشيه مخاطر دخول كندا دوامة 
تضخمية. وهذه الظاهرة تحدث عندما يغذي ارتفاع 
األجور ارتفاَع األسعار. والسياسة النقدية »الهجومية« 
المتبعة حالياً من قبل بنك كندا يمكن أن تقضي على 

هذه الظاهرة، برأيه.
االقتصاد  خبراء  كبار  من  وهو  دوروشيه  وأضاف 
Mouvement Des- )لدى مجموعة ’’ديجاردان‘‘ 
jardins(، أحد المصارف الكندية الرئيسية. »الخبر 
الجيد هو أّن بنك كندا ال يجلس مكتوفي األيدي، فهو 
يواصل الهجوم على التضخم وسوف يؤتي هذا األمر 

ثماره في نهاية المطاف«.
13يوليو/ تموز الجاري  يُذكر أّن بنك كندا رفع في 
معدل الفائدة األساسي بمقدار 100 نقطة أساس، من 
جماح  لكبح  مساعيه  إطار  في  إلى 2,5%،   1,5%

تضّخم األسعار.
وهذه أكبر زيادة على معدل الفائدة األساسي في كندا 
منذ أغسطس / آب 1998، وكانت رابع مرة في عام 
2022، وتحديداً منذ 2 مارس/ آذار، يرفع فيها بنك 
كندا معدل الفائدة األساسي، وهو مؤشر مرجعي يمثّل 

سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف.

  قالت سلطات الصحة العامة في كيبيك 
اليوم إّن 2.057 شخصاً يتلقون العالج في 
مستشفيات المقاطعة بسبب وباء كوفيد - 
19، بزيادة 97 حالة مقارنة بيوم أمس .

في  مريضاً   57 يوجد  هؤالء  بين  ومن 
أقسام العناية المركزة، أي بزيادة حالتْين 

ل أمس. عن العدد المسجَّ
والخدمات  الصحة  وزارة  لبيانات  ووفقاً 
االجتماعية في كيبيك، تّم إدخال 273 شخصاً 
مصاباً بالكوفيد19 إلى المستشفيات خالل 
تّم إخراج  بينما  الماضية  الـ24  الساعات 
176 شخصاً منها بعد أن تعافوا من الوباء.
وقضى بالوباء 14 شخصاً، ما رفع عدد 
الوفيات به في كيبيك منذ بداية الجائحة قبل 

نحو سنتين ونصف إلى 15.814 حالة.
وأحصت سلطات الصحة العامة 2.354 
إصابة جديدة بالوباء، ما رفع عدد الحاالت 
المؤكدة في كيبيك منذ شباط )فبراير( 2020 

إلى 1.130.636 حالة.
إجراء  تّم  أنه  الصحة  وزارة  وأفادت 
اإلصابة  اختبارات كشف عن   13.205
بالوباء يوم أمس وأّن معدل اإليجابية بلغ 

.15,8%
لكّن عدد الحاالت الجديدة التي تّم إحصاؤها 
يشّكل تقديراً ناقصاً نظراً ألّن الوصول إلى 
مراكز االختبار متاح فقط لألشخاص الذي 
يُمنحون األولوية بسبب وضعهم الصحي.

وفيما يتعلق بالتطعيم، أُعطيت 12.529 جرعة 
في المقاطعة خالل الساعات الـ24 الماضية.
ووفقاً لبيانات وزارة الصحة، تلقى لغاية 
كيبيك  سكان  من   91% من  أكثر  اليوم 
الذين بلغوا سّن الخامسة فما فوق جرعة 
واحدة على األقل من لقاٍح مضاد لفيروس 

كورونا المسبِّب لوباء كوفيد19.
للفئة  المنتمين  السكان  من   56% وتلقى 
العمرية نفسها جرعة ثالثة، أي الجرعة 

زة األولى، وتلقى %17 جرعة رابعة،  المعّزِ
زة الثانية. أي الجرعة المعّزِ

ولدى البالغين 60 عاماً فما فوق تبلغ نسبة 
الذين تلقوا حتى اآلن الجرعة الرابعة 48%.

وكيبيك هي ثانية كبريات مقاطعات كندا 
العشر بعدد السكان، يقطنها 8,65 ماليين 
نسمة حسب تقديرات وكالة اإلحصاء الكندية 

للربع الثاني من العام الحالي.

  تريد حكومة أونتاريو تعزيز إشرافها 
على الهجرة إلى مقاطعتها بهدف جذب 
المزيد من العمال المهرة من الخارج 
في  العمالة  في  النقص  سّد  وبالتالي 

قطاعات معينة.
لذا تنوي حكومة كبرى مقاطعات كندا 
من حيث عدد السكان وحجم االقتصاد 
إعادة التفاوض على اتفاقية الهجرة مع 

الحكومة الفدرالية هذا الخريف.
وزير العمل والهجرة والتدريب وتنمية 
المهارات في حكومة أونتاريو، مونتي 
ماكنوتن، قال إنه يعمل بشكل وثيق مع 
والمواَطنة  والالجئين  الهجرة  وزير 
هذه  حول  فرايزر،  شون  الفدرالي، 

القضية.
قال الوزير ماكنوتن »أخبرته أّن التحدي 
االقتصادي األكبر الذي يواجه أونتاريو 
لدينا 378.000 وظيفة  أنّه  اليوم هو 
شاغرة، والهجرة يمكن أن تشكل أداة 
رئيسية لمساعدتنا على حّل نقص العمالة 

لدينا«.
وأشار ماكنوتن إلى أّن أونتاريو بحاجة 
المهن  في  عمال  إلى  خاص  بشكل 

المتخصصة وفي قطاع الصحة.
وأوضح ماكنوتن أّن لدى أونتاريو سلطة 
اتخاذ القرار فيما يتعلق فقط بـ%5 من 
المهاجرين الذين يتّم اختيارهم لالستقرار 
المقاطعة  حكومة  أّن  وأضاف  فيها، 
تستحق قدراً أكبر من الصالحيات في 
هذا المجال، أسوًة بما هو متوفر حالياً 

لدى مقاطعة كيبيك.

كيبيك  أّن  »نعلم  وأضاف 
من  أكبر  بقدر  تتمتع 
يتعلق  فيما  االستقاللية 
الهجرة الخاص بها  بنظام 
ألسباب  تستخدمه  وأنها 
نستحق  أننا  نعتقد  ثقافية. 
اإلشراف نفسه )على الهجرة 
ألسباب  مقاطعتنا(  إلى 

اقتصادية«.
وهو  غرونييه،  جيل  علّق 
بروفيسور فخري في قسم 
االقتصاد في جامعة أوتاوا 
»قد يكون هناك القليل من 
لكّن  كيبيك،  إزاء  الحسد 

الوضع مختلف« .
وأضاف »منذ عدة سنوات 
مهاجريها  كيبيك  تختار 
االقتصاديين وفقاً ألهدافها 

الخاصة ومعاييرها الخاصة )للقبول(، 
وهذا عائد إلى حّد ما ألسباب تاريخية 

وثقافية ولغوية«.
ويدرك الخبير االقتصادي أّن أونتاريو 
تقاسمها  بشأن  التفاوض  إعادة  تريد 
الفدرالية،  الحكومة  مع  للصالحيات 
»لكن هذا ليس مسألة أساسية«، برأيه.
أّن  إلى  أيضاً  غرونييه  جيل  وأشار 
مستويْي الحكم، الفدرالي وعلى صعيد 
أونتاريو، يتفقان على شيء واحد على 
األقل، وهو أنه »أكنا على صواب أم على 
خطأ، نحتاج إلى الكثير من المهاجرين 

لتلبية االحتياجات من اليد العاملة«.

من  رأيه،  حسب  تأتي،  المشكلة  لكّن 
الهيكلية اإلدارية للحكومة الفدرالية.

»فترات االنتظار طويلة جداً« ، يرى 
غرونييه، »وهناك بعض التناقض، فقد 
قامت الحكومة الفدرالية بزيادة مستويات 
الهجرة بشكل كبير في السنوات األخيرة، 
لكن ليس لديها الموارد اإلدارية لهذه 

العملية«.
»وبالتالي غالباً ما ينتظر الناس سنوات 
حتى يتّم الرّد على طلباتهم«، أضاف 

غرونييه.
ومن ناحية أُخرى ال يعتقد البروفيسور 
الفخري أّن الوضع سيتحّسن إذا ما انتقلت 

الصالحيات إلى المقاطعة.

»ال تملك أونتاريو الهيكلية اإلدارية للقيام 
الوضع  أّن  أعتقد  ال  لذلك  ذلك،  بكّل 

سيتحّسن«.
البروفيسور  أشار  أُخرى،  ومن جهة 
الفخري إلى أّن »العديد من االقتصاديين 
بأّن  القائلة  الفكرة  على  يوافقون«  ال 
الهجرة هي الحّل لهذا النقص في اليد 

العاملة.
لكنهم  عمال،  هم  المهاجرون  »أجل، 
حكومية.  بخدمات  أيضاً  سيطالبون 
يحتاج الواصل حديثاً إلى خدمات الصحة 
والتعليم. نحن بحاجة إذاً إلى المزيد من 
السكن،  مسألة  أيضاً  األطباء. وهناك 

وهي هامة«.

كندا: معدل التضخم السنوي واصل الارتفاع بالغًا 8,1% 
في يونيو/ حزيران
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يعتبر القرن العشرون من أهم القرون فى االكتشافات األثرية 
المصرية. وقام بهذه االكتشافات المثيرة علماء آثار أفذاذ حققوا 
نتائج وإنجازات مذهلة لم يسبق لها مثيل حين نقبوا ونشروا 

عبق مصر القديمة على العالم أجمع.
وادي المومياوات الذهبية

فى عام 1999م، قام الدكتور زاهى حواس وبعثته األثرية 
بالكشف فى منطقة الواحات البحرية فى الصحراء الغربية- 
تبعد عن القاهرة حوالي 385 كيلومتًرا- عن واحد من أهم 
االكتشافات األثرية فى القرن العشرين الذي أذهل العالم أجمع 
منذ لحظة اكتشافه إلى اآلن. ويجىء هذا االكتشاف ليلقى 
الضوء على فترة مهمة من تاريخ مصر فى بداية العصر 
الرومانى، محاوال تكثيف بؤرة الضوء على منطقة الواحات 
البحرية. وأحدثت المصادفة البحتة هذا االكتشاف فى يوم 2 
مارس عام 1996م، عندما غيّر حمار الشيخ عبد الموجود، 

حارس معبد اإلسكندر األكبر، طريق عودته الليلية بعد انتهاء 
نوبة حراسة صاحبه، فغاصت قدما حماره فى حفرة، فهبط 
الشيخ عبد الموجود من على حماره ليستطلع األمر، فنظر 
فىها فلم ير غير شىء يبرق فى الظالم، فذهب إلى مدير آثار 
الواحات البحرية، ليخبره بما رأى، ولم يكن هذا الذي رآه 
الشيخ عبد الموجود سوى قناع ذهبى يغطى وجه مومياء، ومن 
هنا جاءت تسمية الوادى باسم »وادي المومياوات الذهبية«. 

وقام أثريو الواحات البحرية بإجراء مسح أثرى أولّى للموقع 
المكتشف، فتأكدوا من صدق كالم الشيخ عبد الموجود وحقيقة 
االكتشاف، فأخطروا الدكتور حواس. وبدأت أعمال الحفائر 
العلمية المنظمة فى مارس عام 1999م، فكشفت النقاب عن 
عدد هائل من المومياوات الذهبية، جعل الدكتور حواس يرجح 
امتالء هذا الوادى بعدد كبير منها، فى مساحة مكانية كبيرة، 
تستغرق زمنا طويال من أعمال الحفائر المنظمة؛ فلم يكتشف 
فى المواسم السابقة سوى عن 250 مومياء. وتعود المومياوات 
المكتشفة إلى القرنين األول والثانى الميالديين، عندما كانت 
مصر تحت الحكم الرومانى. وتظهر هذه المومياوات المكتشفة، 
استمرارية الديانة المصرية فى هذه الفترة على الرغم من 
وجود المعتقدات اليونانية والرومانية الخاصة بالطبقة الحاكمة، 
التى تأثرت بدورها بالديانة المصرية القديمة، وأغلب هذه 
المومياوات المكتشفة ذات أقنعة وصدور مذّهبة ومزخرفة 

بنقوش هيروغليفية ورسومات دينية.
آثار اإلسكندرية الغارقة

الفرنسية برئاسة  البعثة األثرية  فى عام 1994م، وصلت 
جان-إيف إمبرير المكّونة من 30 غواصا إلى اإلسكندرية. 
وبدأ العمل يأخذ شكال آخر، وكشف المسح الذي قام به إمبرير 
فى الميناء الشرقية بالقرب من قلعة قايتباى المملوكية عن 
وجود أكثر من 300 كتلة ضخمة )بلغ وزن بعضها حوالي 
فاروس  فنار  بقايا  تمثل  أنها  المكتشف  واعتقد  طنا(،   75
السبع( فضال عن عدد  الدنيا  )إحدى عجائب  األسطورى 
)أعمدة ومسالت(، وتماثيل على  المعمارية  العناصر  من 

الموازى للساحل، وتاج جرانيتى ضخم  خط الصخور 
لبوابة بطلمية وتمثال للملك رمسيس الثانى على شكل »أبو 
الهول«. وكان أول القطع النحتية التى استخرجها إمبرير 
من البحر جذع الملكة البطلمية الذي رفع فى 4 أكتوبر 
1995م، وتاله بفترة قصيرة اكتشاف تمثال ضخم لملك 
بطلمى، ثم توالت االكتشافات األثرية بصورة مذهلة. وقاد 

فرنسى آخر، هو فرانك جوديو من المعهد األوربى لآلثار 
الغارقة، مشروعا ثانيا الكتشاف آثار المدينة الغارقة. وعمل 
جوديو على البقايا الغارقة من األرضية الرخامية الموجودة 
فى ميناء اإلسكندرية الشرقية، فظهرت أعمدة ساقطة فى 
مواقعها األصلية، ووقعت على خرائط مساحية كونتورية، 
وقال عنها الجغرافى اإلغريقى استرابون، الذي زار مكتبة 
اإلسكندرية فى عام 25 ق.م.، أى بعد مرور حوالي خمس 
سنوات على حدوث موقعة »أكتيوم« البحرية: »إن شعورا 
رائعا يغشى بقايا المدينة«. بينما قال جوديو عن اكتشافاته: 
»أفكر عندما ألمس تمثاال أو كأسا أن الملكة كليوباترا، ربما 
تكون قد سبقتنى إلى الفعل نفسه«. ثم توالت االكتشافات 
األثرية تحت مياه بحر اإلسكندرية بواسطة بعثات مصرية.

مقابر بناة األهرام
من بين أهم اكتشافات الدكتور زاهى حواس، اكتشافه المهم 
شادوا  الذين  والفنانين  العمال  من  األهرام«  »بناة  مقابر 
أهرام مصر الخالدة على وجه الزمن، وأثبتوا للعالم أجمع 
أن المصريين هم »بناة األهرام« وال أحد غيرهم كما زعم 
البعض كذبا بهتانا. وأثبتت هذه االكتشافات أيضا أن األهرام 
المصرية بنيت بالحب والعقيدة الراسخة ال بالسخرة، وبناها 
حوالي عشرين ألف عامل وليس مائة ألف كما زعم أبو 
التاريخ »هيرودوت« وأوضحت كيف كان الهرم هو المشروع 

القومى لمصر؛ إذ كانت تسهم فى بنائه األسر الكبيرة فى 
صعيد مصر ودلتاها بإرسال شباب العمال طاعة ووالء 
للملك، فضال عن اإلمداد بالطعام والخبز والجعة فى سبيل 
إنجازه. وأذهل بناء الهرم الجميع بإعجازه الهندسى والفلكى 
والمعماري الذي ال يبارى، وكشف عن نظام إدارى جبار 
تمكن من تنظيم العمل داخل هذا البناء المعجز بكل عناصره 
وتكويناته المعمارية العديدة. وكما أّكد الدكتور حواس، فى 
أكثر من مقال له، أن الذي يؤثر فى الناس فى العالم أجمع، 
هو كيفىة بناء هذا الهرم الضخم، بينما يرى أن المعجزة 
– وإن كانت تمكن فى بناء الهرم المذهل بكل المقاييس 
–  فإنها تمكن فى اإلعجاز اإلدارى فى تحقيق وتنظيم 
العمل على فترة طويلة، وبين عدد  العمل داخل منطقة 
كبير من العمال والفنانين واإلداريين منذ أكثر من 4600 
عام. وتجىء البداية الحقيقية للكشف عن هذا االكتشاف 
ـ بعد بحث مضن جاس فى المواقع المحتملة فى  المهم 
هضبة الجيزة بحثا عن مقابر »بناة األهرام«- فى ظهيرة 
يوم 14 أغسطس عام 1990م، وكان الجو حارا للغاية، 
وكان الدكتور حواس يجلس وحيدا فى مكتبه المجاور لهرم 
خوفو مباشرة، فجاءه شيخ خفراء منطقة الهرم آنذاك، يخبره 
بأن سائحة أمريكية سقطت من فوق صهوة جوادها حين 
اصطدمت قدمه بجدار من الطوب اللبن على 
بعد عشرة أمتار فقط من موقع الحفائر التى 
يجريها للبحث عن مقابر »بناة األهرام«، فتوجه 
إلى الموقع على التو، وعندما شاهد الموقع، 
قال على الفور:« هذه هى مقابر العمال بناة 
األهرام«. وفى السنوات التالية، قام فريق عمل 
مصري من خيرة الشباب المتخصصين تحت 
رئاسة الدكتور حواس بالكشف عن عدة اكتشافات 
أثرية مهمة غيّرت من خريطة منطقة الجيزة 
تماما. وأهم هذه االكتشافات هى كشف مقابر 
»بناة األهرام« ومنطقة اإلدارة الخاصة بالعمال 
ومنها المخابز ومناطق تجفىف األسماك وصهر 
المعادن وصناعة الجعة، باإلضافة إلى األماكن 
التى عاش فىها هؤالء العمال وغيرها. وكان 
الفنانون والصنّاع والنحاتون يعملون طوال العام 
تحت إمرة الملك، بينما كان يؤتى بالفالحين من 

القرى المجاورة واألقاليم ليعملوا بنظام التناوب.
خبيئة معبد األقصر

يعد اكتشاف خبيئة معبد األقصر من أهم االكتشافات 
التى حدثت فى منطقة طيبة عام 1989م حيث تم العثور 
على مجموعة من التماثيل الفرعونية الفريدة لبعض 
اآللهة والملوك التى ترجع إلى الدولة الحديثة، عندما 
قام الدكتور محمد الصغير ببعض االختبارات لتقوية 
أرضية فناء الملك أمنحتب الثالث )-1405 1370 
ق.م.( الذي كان مخصصا أغلب الظن لالحتفاالت 
الدينية التى كانت تشارك فيها فئات الشعب المختلفة، 
وذلك بعد أن الحظ ميل بعض األساطين، وهي عبارة 
عن صفين من األساطين، شكلت على هيئة حزم سيقان 
البردي، ومجموعها 64 أسطوانا. وفى هذا الوقت، 

تم العثور على قاعدة لتمثالين على عمق حوالي 50 سم فى 
أرضية فناء أمنحتب الثالث مختلفى الحجم ومصورة بالحجم 
الطبيعى، وفى حالة حفظ جيدة، ومصنوعة من الديوريت، 
ونقش على القاعدة رسم صاحب التمثال »نب- ماعت- رع 
أمنحتب- حقا واست« )أمنحتب الثالث(، مما دعا إلى القيام 
بحفائر فى تلك المنطقة. وكان من بين أهم نتائج البعثة أن 

عثر على مجموعة من التماثيل أهمها:
-تمثال لإلله آتوم )إله هليوبوليس( والملك حور محب على 
قاعدة واحدة، مصنوع من الديوريت، وهو تمثال 
فريد فى الفن المصرى القديم. وصور الملك حور 
محب راكعا مقدما إناءين يعرفان بـــــ«النو« لإلله 
آتوم، ومرتديا النمس والصل الملكى، واللحية 
الملكية المستعارة. وصور اإلله آتوم فى هيئة 
بشرية جالسا على كرسى العرش، مرتديا التاج 
المزدوج، واللحية اإللهية المستعارة، وممسكا 
فى اليد اليسرى عالمة الحياة عنخ الموضوعة 
على فخذه. وزين كرسى العرش بمناظر تمثل 
إلهي النيل وربط نبات البردي )رمز الشمال( 
)للداللة على  الجنوب(  اللوتس )رمز  ونبات 

وحدة أرضى مصر السفلى والعليا(.  
من  مصنوع  الثالث،  أمنحتب  الملك  -تمثال 
الكوارتزيت، ارتفاعه حوالي 2.5 م، وصور 

الملك واقفا على قاعدة تشبه الزحافة، ومرتديا التاج المزدوج، 
واللحية الملكية المستعارة، وممسكا عالمة مكس فى يديه.

-تمثال لإللهة حتحور، ويعود إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، 
ومصنوع من حجر الديوريت، وارتفاعه حوالي 170سم. 
وصورت اإللهة فى هيئة إنسانية، جالسة على كرسى العرش، 
وممسكة فى اليد اليمنى عالمة الحياة عنخ الموضوعة على 
فخذها، ومرتدية التاج المميز لها الذي هو عبارة عن قرص 

شمس بين قرنى بقرة.
-تمثال لإللهة أيونيت، ممثلة فى هيئة بشرية بالشعر المستعار 
الذي يصل إلى الصدر، وتمسك بيدها اليمنى عالمة الحياة 
عنخ الموضوعة على فخذها، وتكون مع اإللهة ثننت واإلله 

مونتو ثالوث مدينة أرمنت المقدس.
-تمثال على هيئة »أبو الهول«، مصنوع من المرمر، ويرجع 
إلى عهد الملك توت عنخ آمون، ويرتدى الملك تاج الوجهين 

البحرى والقبلى.
-تمثال لإلله »كا- موت- إف« على هيئة ثعبان الكوبرا، 
وارتفاعه حوالي 140سم، ومصنوع من حجر الجرانيت، 

ويرجع إلى عهد الملك الكوشى طهرقا.
وقد زاد عدد التماثيل التى عثر عليها فى خبيئة معبد األقصر 
عن العشرين تمثاال بجانب بعض األوانى التى ترجع إلى 

العصر المتأخر.
مراكب خوفو

فى شهر مايو عام 1954م، وفى ظل االكتشاف المدوى 
الذي أنجزه زكريا غنيم فى سقارة، اكتشف مصرى آخر 
اكتشافا أثريا مهما، هو مركب الملك خوفو )-2551 2528 
ق.م.( جنوب هرمه األكبر وفى الناحية الشرقية من ضلعه 
الجنوبى تحديدا. وأحدث هذا الكشف عاصفة عالمية من 

االهتمام أدهشت العالم.
كان المهندس المصرى كمال المالخ يقوم بأعمال التنظيف 
الهرم األكبر، فكشف عن حفرتين  الرديم جنوب  وإزالة 
ومن  الجيد.  الجيرى  الحجر  من  بكتل  مغطيين  لمركبين 
الجدير بالذكر أن للهرم األكبر ثالث حفرات أخرى منقورة 
فى الصخر الطبيعى لهضبة الجيزة تأخذ شكل المراكب فى 
الناحية الشرقية للهرم، تقع اثنتان منها فى الناحية الجنوبية 
والناحية الشمالية للمعبد الجنائزى، بينما تقع الحفرة الثالثة 

شمال الطريق الصاعد للهرم األكبر.
وفى الحفرة األولى التى تقع جنوب شرق الهرم األكبر، 

عثر كمال المالخ فوق سطحها على إحدى وأربعين كتلة 
ضخمة من الحجر الجيرى الجيد المستجلب من محاجر 
حوالي  طولها  البالغ  الحفرة  هذه  وبداخل  الملكية.  طره 
31,2م، وعرضها 2,6م، وعمقها 3,5م، عثر على مركب 
من  قطعة خشبية   1224 حوالي  إلى  مفكك  كبير  خشبى 
خشب اآلرز القادم من لبنان موضوعة بعناية فائقة فى 13 
طبقة فى أماكنها األصلية، ومختلفة األطوال مابين 23م 
و10سم، عالوة على كميات كبيرة من الحبال والحصير، 
المركب،  هذا  ترميم  تولى  وقد  به.  الخاصة  والمجاذيف 
إلى  فأعاده  يوسف  أحمد  الحاج  القدير  المصرى  المرمم 
متحف  فى  اآلن  ويعرض  الفراعنة،  أيام  عليه  كان  ما 
اسم  ويحمل  فيها،  اكتشف  التى  الحفرة  فوق  به  خاص 
43,4م،  المركب  طول  ويبلغ  خوفو«.  مركب  »متحف 
وأقصى عرض له 5,9م، وعمقه 1,78م، وارتفاع مقدمته 
ذات الشكل البردي 6م، وارتفاع مؤخرته 7م، وله عشرة 
مابين  أطوالها  تتراوح  جانب  كل  على  مجاذيف: خمسة 
6,5 و8,5م، ومقصورة رئيسية تتقدمها مقصورة الربان 
فى مقدمة المركب، والدفة عبارة عن مجذافىن كبيرين، 
ويزن المركب حوالي 45 طنا. ومن الجدير بالذكر أنه لم 
يستخدم مسمار معدنى واحد فى صناعة هذا المركب، فقد 
استخدم المصرى القديم هنا طريقة »العاشق والمعشوق« 

والحبال في تكوين أجزاء هذا المركب كبير الحجم.

أدب وثقافة
من كتاب:  أسرار اآلثار 

توت عنخ آمون واألهرامات والمومياوات

أعظم االكتشافات األثرية المصرية في القرن العشرين
البصير بقلم: د. حسين عبد 

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

بقلم: سونيا الحداد
بقلم: مينا راضي

ضوُء أنامِلهاــــ

وعرفــت أخــيرًا...                                           

     Vendredi 22 juillet 2022
الجمعة 22 يوليو 2022

  تكملة للعدد الماضي: 

أنِت ياسمينٌة 
وبابْل سومَر  حدائِق  في  َتتجوليَن 

ضفائرِك فوَق  دموعي  ترفرُف 
العّرافُة ُتنبأُني 

الغابة في  عسيرٌة  الوالدَة  أنَّ 
الُصبِح خيوَل  أنتظَر  أن  ُيمكُنني  ال 

نافذتِك تحَت  أترُكها  آمالي 
الضباُب بها  ُيحيُط 

تاريخي ُيالِحقوَن  الغجَر  أنَّ  أعرُف 
امرأٍة الى  ُيعيدوني 
عينيها في  َتحملُني 

بُث أتشَّ وأنا 
االبدية بخيوِط  المرَة  هذِه 

* * *
ابتساَمَتِك أغادُر  كيَف 

قلبي ُتَدِفأُ  شمساً  َتمنُحني 
الثلجيِة والشوارَع  المنافي  سِئمُت 

النوِم في  المستغرقِة  والمقاهَي 
الِعشِق حكاياُت  تناَسلَْت 
حديقتِك بواباِت  على 
المذعورِة وأمواجِك 

البحِر...... من 
أناملِك ضوَء  أنسى  لْن 

مدينتِك زيتونَة  أخطَف  لْن 
أسواري تحترُق  وأنا 

المهجورُة الوجوُه  تلَك  تحاصُرني 
النسياِن...... في 

* * *
آثارِك اقتفي  أن  أحاوُل 

جسدي مساماِت  بين  عطرِك 
نجومِك بأَلأَلِة  أهتدي 
اقتاَدني دليلي  لكنَّ 
مرفئِك قناديِل  الى 

ضوَءِك أحمُل 
الفجِر عنَد  ُمغتبطاً 

خطواتي طريَق  لُينيَر 
الماضي زمني  شرنقَة  أستبدُل 

نقتِك بشر
الممتِد الجسِر  الى  تأخُذني 

أكتافي على 
أوراقي تصعُق  الريَح  لكنَّ 

حياتي عنواَن 
أمضي أن  تطلُب 

المفتوحِة ذاكرتي  الى 
الوحشِة على 

احتشَد المطَر  لكنَّ 
منفاي بوابِة  على 

العشِق نيراَن  وأشعَل 
دخاِن،،،،،،،،،، غيِر  من 

اشتهيت! الذي  الشيء،  ذلك  تمنيت  كم 
هويت! األرض  على  حتى  به،  تمسكت  وكم 

يدي من  كالسراب،  يفلت  به  فإذا 
فقدت  ما  بمقدار  أصرخ،  بي  وإذا 

رّبي.. حاججت  روّية،  بال 
أحببت ما  كل  عني،  يمنع  أن  شاء  وكأنه 
وذنبي عصياني،  بمقدار  يعاقبني  وكأنه 

العمر ربيع  من  سنوات  وقضيت 
والوخز القاسيات،  األشواك  معارك  في 
والوجد الفراق،  عذاب  من  يزيد  وعذاب 

مدراراً سكبتها،  غاليات  ودموع 
وفكري الجريح،  قلبي  معاناة  على 

عرفت.. اآلن،  لكني، 
أجهله كنت  الذي  ذلك 
عني الُمخفي  وكان 

وقته في  رغبت  ما  نلت  كنت  لو  انني 
مضى قد  فراق  من  أصعب  اليوم  فراق  لكان 

األمس عذاب  من  أقسى  عذابي  وكان 
اللظى ملتهب  كان 

المدى إلى  البعاد  يضنيه  لفؤاد  عزاء  فال 
رأى.. وقد 

الرمس موانيء  إلى  الطويل  الرحيل 
الثرى أعماق  ومراقد 

شعر: جاسم نعمة مصاول

ديمقراطيات من ورق!

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

عادل عطية

يشهد العالم منذ بداية هذا القرن تحوالت 
األنظمة  تهدد  خطيرة  سياسية  اجتماعية 
الديمقراطية التي تتميز بقيم عديدة  كانت 

النموذج  المنتظر  الحلم  تزل  ولم 
المجتمعات  العديد من  إلى  الملهم 
ديكتاتوريات  قبل  من  المقعومة 
يوم  بعد  يوما  الواجهة  إلى  تعود 
تحت غطاء أما الدين أو العرق أو 
التاريخ  واألغطية عديدة.  مأساة  
يواجهها مناصري  الحرية، المساواة 
والعدل تحيكها قوى تمتلك قدرات 
تخولها بناء السالم وإشعال الحروب، 
صناعة األبطال وإسقاط الخونة، 
كتابة مصير الدول وتاريخها ال بل 
مصير العالم ككل.  قوى تربعت 
وال  رحمة  ال  الغطرسة،  عرش 
حدود إلجرامها.  تحرق األخضر 

الماليين وتدمر األرض  واليابس، تشرد 
حقوق  عن  الدفاع  راية  رافعة  والسماء، 

اإلنسان والديمقراطية وهم لصوصها.
أتساءل أحياناً هل أن الديمقراطية حقيقة أم 
أنها هي أيضاً احد اختراعات تلك القوى.  
لنا،  يرمونها  التي  الجزرة  تلك  هي  هل 
نزحف ورائها متخلين عن كل ما نملكه 
الوقوع في فخها وكم هو مؤلم  أجل  من 
طعمها  تذوقنا  أن  بعد  وفقدانها  السقوط  

ولو كان لفترة قصيرة.  كم هو مؤلم أن 
نشهد خسارة العديد من الحقوق االجتماعية 
تعد حرية  لم  األنظمة.   التي ميزت هذه 

العديد من األحوال  التعبير مضمونة في 
ال بل يتعرض أهلها إلى المحاكمات إن لم 
اقل التهديد أو االغتيال.  نعم في الغرب 
التعبير  على  نتجرأ  ال  اليوم  الديمقراطي 
بكل صراحة في العديد من الميادين خوفا 
من اتهامنا بالمتعصبين، المعاقين فكريا، 

المهلوسين أو المتآمرين!
نعم يا ساده، بتنا نتردد وبشدة قبل التعبير 
وبحرية كاملة كي ال نتهم بالتحريض، أو قلة 

األدب أم الجهل. كي ال يتم الحظر علينا ومنعنا 
من الظهور هذا ان لم اقل تلفيق تهم علينا 
ورمينا في السجون.  كلمات كثيرة وصور 
عديدة ال يجب استعمالها في 
أحاديثنا وكتاباتنا كي ال يطالنا 
قانون »الفوبيا« الذي دخل 
األنظمة المسماة بالديمقراطية 
مؤخرا.  الخطوط الحمراء 
تتكاثر ومعها غسل األدمغة.   
كيف آل وهذه الخطوط هي 
الباب الواسع إلى االحتكار 
والجهل، إلى توليد األحقاد 
وترسيخ وقائع جديدة تسمح 
الديمقراطية تمهيدا  بنقض 
ألنظمة بديلة ال نرى منها 
اليوم ما يبشر بالخير أبدا.   
بالديمقراطية  نتغنى  كيف 
بإسقاط  الدولية  المنابر  ننادي على  ساعة 
أي دولة بأي وسيلة كانت، تعرف نجاحا 
وتقدما اقتصاديا واجتماعيا، كونها ستشكل 
خطرا علينا وتحل مكاننا في السيطرة على 
المناطق والدول التي نستغلها منذ عقود وقرون 

بأشرس األساليب واخبثها؟
ديمقراطية  أي  إنسانية،  أي  حقوق،  أي 
ملطخة بدماء العار واألبرياء ذنبهم أنهم 

صدقوا األسطورة يوما! 

قّصُة َرُجٍل ُمَخدَّر
استَيَقَظ كأنُه لم يَنَم. ُربَّما كان ُمستَيِقًظا منُذ 
بدء الَخليقة. الَغريُب هو أن ُغرَفتُه كاَنت 
هاِدئة، بل إنها الَمكاُن الِمثالي لُمماَرسِة 
ِر في تلك الُغرفة  الِوحدة. رغَم الُهدوِء الُمَكرَّ
إال أنه اسَتيَقَظ على صوِت ارِتطامه. ها 
هو ذا َيسُقُط من فراشِه ُمرَتِطًما بإسَفلِت 
الواقِع َمّرًة أخرى. رغم َتواُفِر األبواب 
إال أنُه لم َيُكن يسَتطيُع الَهَرَب من رأسِه 
الُمقَفل. كان ُمقيًَّدا بأغالِل الرأس مالية، 
ُملتَِصًقا بذلك الُكرسي الذي مازال يُطاِرده. 
كان كل َشيٍء يُطاِرده، َكومٌة َشِرسٌة من 
األوراق، َفراغاٌت جائعٌة اللتِهاِم األجِوبة، 
أخطاٌء ُمتَِّشحٌة بالَصواب، َمسؤولياٌت ال 
َتُكفُّ عن الَتكاثُر. نَظَر إلى المرآِة بعد أن 
غَسَل وجهُه بَمزيٍد من ذلك الماَء الُمَخّدِر، 
ارتًدى نفس البَدلِة التي تَطلي ُمَحيّاُه بشيٍء 
من األبَّهة، ثم غاَدَر و هو َيشُعُر بذلك 
الُمَسدَِّس َيكاُد َينَشبُّ في ِصدغه، غاَدَر 
و ترَك الَفقَر الذي كان َيناُم على ِوساَدته 

بُعمق.

ذاٌت تاِئهة
في َيوٍم من األيام،

كاَن الَصيُف يتسرب في أعماقي، حيُث 
َتَتلَّظى و َتسَتٍعُر ألُف َشمٍس حاِرقة. كنُت 
الُمزَدِحم،  رأسي  داِخَل  َكعاَدتي  ُل  أَتَجوَّ
َقَصدُت كل تلك األماِكِن الَمهجورِة في 
َمدينِة  في  َتجِربٍة  كلَّ  ُزرُت  الذاِكرة، 
الماضي، كل واٍد َسحيق، حتّى َوَجدتُني. 
نعم، أخيًرا عَثرُت عليَّ و أمَسكُت طِرَف 
َخيطي الذي كنُت قد أَضعتُه، كنُت أسَبُح 
ني  في بركٍة مَن الَمجهوالت، لكن ما يُِهمُّ
حقًّا هو أنني قد َوَجدُت ذاتي بعَد رحلِة 
َبحٍث َطويلة، بعَد ٍصراعاٍت و َمعاِرَك 
كثيرٍة مع الَحياة، َوَجدُت تلك الذاَت الُحّرَة 
دَة من كل َشيء، الياِئسَة من ُكّلِ  الُمَجرَّ
َشيٍء و الُمنَفِصلَة عن الُدنيا. أدَركُت مع 
ُمروِر الَوقِت أن َمفهوَم اليأِس قد َيحِمُل 
ًنا من َمعاني الَسعادِة  في َثناياُه َمعنًى ُمَبطَّ
الَسرَمدية، فاليأُس ُمراِدٌف من ُمراِدفاِت 
الُوضوِح الُمريح. اآلَن يُمِكنُني الَقوُل أنني 
قد َوَجدُت ذاتَي الُمكتَِملَة بذاتِها، إنها النُسخُة 
َرت أن تُرخي جميَع الِحبال، أن  التي َقرَّ
َتعيَش  أن  َرت  قرَّ َتَتجاَهل،  أن  تَتَخلّى، 

ِتها.  بكّلِ قوَّ



  تعتبر جزيرة المرجان من أجمل، وأشهر المناطق السياحية في 
المملكة العربية السعودية، ولحسن الحظ أن دخول الجزيرة مجاني 
لجميع الزوار، وهي عبارة عن أرخبيل اصطناعي يتكون من أربع 
جزر تأخذ شكل الشعاب المرجانية، واألرخبيل هو مجموعة من الجزر 
المتقاربة، تضم الكثير من الشواطئ التي تطل على مياه الخليج العربي 
النقية، الرائعة، تسمح بتجمع العائلة في منطقة خّلبة، وبها العديد من 

المنتجعات، والفنادق مستعدة الستقبال الزوار طوال العام.

تعتبر الجزيرة وجهة سياحية، ومعلم رئيسي من معالم المملكة، يستمتع 
سكان المنطقة الشرقية، والسياح من كل البلد بطقسها اللطيف، وبمناظرها 
الطبيعية الخلبة، فهي المركز الترفيهي الذي يقصده الجميع، وهي أول 
جزيرة اصطناعية ُشييدت في المملكة السعودية، وتتصل بكورنيش 
الدمام عن طريق جسر طوله 1800 متر، وفي الصورة باألسفل ترى 

الجزيرة، وكورنيش الدمام:
يمكنك زيارة الجزيرة عن طريق ركوب العبارة من ميناء جدة، ويجب 
على السياح إحضار جوازات السفر، ألنهم سيحتاجون إليها عند ركوبهم 
القارب إلى الجزيرة، وعند خروجهم إلى المياه الدولية، وعليك اختيار 
أفضل األوقات لزيارة الجزيرة، اجعل عطلتك في جزيرة المرجان في 
خلل فصل الشتاء، حيث تكون األحوال الجوية ممتعة، والجو جميل، 

ومنعش، تشهد الجزيرة حرارة حارقة خلل فصل الصيف.
جولة داخل جزيرة المرجان

تقع الجزيرة بحي الحمراء على الكورنيش، تم بناء الجزيرة في عام 
1991، تمتد على مساحة 53000 متر مربع، يتوسط المدينة برج يبلغ 
ارتفاعه 30 متر، يسمى  : )برج ملوية(، يمكنك صعوده، ومشاهدة 
المسطحات المائية، والمناظر الطبيعية من أعله، والتقاط صور 

تذكارية مع عائلتك، ويضاء البرج ليًل فتكتسب الساحة منظًرا خلًبا، 
مع ثلثة نوافير في الجوار، وفي الصورة يظهر برج ملوية الحلزوني:

برج ملوية الحلزوني في الليل
تستطيع التنزه في أرجاء المكان، فعلى مد بصرك ترى المسطحات 
الخضراء المكسوة بالورود، كما تنتشر المجالس الرخامية، وملعب 

األطفال، وعدد كبير من المطاعم، والمقاهي، في الصورة ترى 
مظلت، ومقاعد رخامية، يتوافر منها 50 مظلة، منتشرة في جميع 
األنحاء، لتجلس وتستمتع بالمنظر، ويمكنك افتراش األرض، وتجلس 

فوق الحشائش، تحت السماء الزرقاء، وأمام المياه الزرقاء الصافية.
المساحات الخضراء، والكراسي الرخامية بجزيرة الدمام

سوف يستمتع أطفالك بمنطقة األلعاب، واأللعاب المائية، ملعب كرة 
القدم، والسلة، واليد، امنحهم بعض الحرية، ودعهم ينطلقون في المساحات 

الخضراء، بعد عام طويل من المذاكرة، واالختبارات.
يوجد عند مدخل الجزيرة من ناحية الجسر الرابط بين الكورنيش، 
والجزيرة، توجد قرية الدولفين، التي تقوم بعمل عروض يومية، يمكنك 
االستمتاع بمشاهدة عروض الدولفين أنت، وأطفالك في يوم العطلة، 
كما أن الجزيرة بها حديقة حيوانات تضم عدًدا كبيًرا من الحيونات، 
والطيور، اصطحب أطفالك للتعرف على بعض الحيوانات البرية في 

المملكة السعودية.
عروض الدولفين بجزيرة المرجان بالدمام

تستطيع الصيد بالقرب من الجزيرة، وإذا لم يكن لديك أدوات صيد، 
فهناك العديد من متاجر أدوات الصيد المنتشرة في المكان، كما أن 
يمكنك الدخول في مسابقات ودية مع الزوار اآلخرين، أو مع أصدقائك، 

وأبنائك، الصطياد أكبر أسماك الخليج.
استمتع بركوب القوارب، حيث يوجد بجزيرة المرجان مرسى صغير 
يسمح بوقوف بعض القوارب، خذ جولة في المياه، تحت الشمس، أو 
في وقت الغروب، ويمكنك أيًضا الصيد بينما أنت على القارب.ركوب 

القوارب بجزيرة المرجان بالدمام
يختلف المشهد عند الغروب، استمتع بمشاهدة الغروب في الجزيرة، 
تسقط أشعة الشمس القرمزية على رمال الشواطئ، وعلى سطح المياه، 
وتبدأ األنوار في العمل بشكل تدريجي، حتى يأتي المساء ثم تتوهج 

الجزيرة بأضواء البرج.

الغروب في جزيرة المرجان بالدمام
وإذا كنت من المغامرين، المحبين للتجربة، يمكنك أن تغوص في مياه 
الخليج، وتستمتع بالحياة البحرية الرائعة، والمتنوعة، سوف تتمكن 
من رؤية العديد من األسماك في بيئتهم الطبيعية، مثل سمكة الماكريل، 
والتونة المخططة، وسمكة الماعز، والهامور، وبالطبع ينصح بالغوص 

مع الخبراء، لضمان سلمتك.
مطاعم جزيرة المرجان بالدمام

قررت قضاء عطلة نهاية األسبوع في جزيرة المرجان، ولكنك مازلت 
تتساءل عن أماكن لتتناول الطعام المفضل لديك أثناء عطلتك، أو لتجرب 
أن وأسرتك أنواع جديدة، ومختلفة من الطعام، هناك الكثير من المطاعم 
في الدمام، وحتى ال تضطر لقطع مسافات طويلة لتناول كل وجبة، 

إليك أقرب المطاعم للجزيرة:
)Oceana( مطعم أوشيانا

)Beit Misk( مطعم بيت مسك
)Heritage Village( مطعم قرية التراث

)Abu Nawas( مطعم أبو نواس
)Lyalina Restaurant( مطعم ليالينا

)Fayrouz Lebanese Restaurant( مطعم فيروز اللبناني
)Paradise Cafe( مقهى الجنة

مطعم أوشيانا )Oceana( : يقع في طريق الملك عبدهللا بن عبدالعزيز، 
على بعد 1.3 كيلو متر من جزيرة المرجان، تقييمه جيد جًدا، ويصنع 

طعام صيني، وهندي، وآسيوي، وشرق أوسطي.

مطعم بيت مسك )Beit Misk( : يقع في تقاطع شارع األمير محمد بن 
فهد مع شارع ياقوت، ويصنع أطعمة الشرق األوسط، ووجبات لبنانية.
مطعم قرية التراث )Heritage Village( : مطعم في قرية تراثية، 
ويعد من أفضل المطاعم، ويقدم أطعمة شرقية، يقع على بعد 3 كيلو 

متر من الجزيرة.
مطعم أبو نواس )Abu Nawas( : من أفضل المطاعم التي تقدم الدجاج 
المقلي حسب تقييمات زوار الطعم، يصنع أطعمة شرقية، ولبنانية، 
ويقع أسفل الكورنيش، على بعد 4 كيلو متر من الجزيرة، وعلى نفس 

الجانب مع سوبر ماركت التميمي الصفوي.
مطعم ليالينا )Lyalina Restaurant( : يقع على بعد 2.1 كيلو متر 

من الجزيرة، في طريق الملك عبدهللا بن عبدالعزيز.
مطعم فيروز اللبناني )Fayrouz Lebanese Restaurant( : معطعم 

لبناني، يقع في الشارع األول، على بعد 3.7 كيلو متر من الجزيرة.
مقهى الجنة )Paradise Cafe( : مكانه في الحمراء، كورنيش الدمام، 
على بعد 2.4 كيلو متر من جزيرة المرجان، ويقدم وجبات من المطابخ 

: )الشرقية، واألمريكية، واإليطالية، والفرنسية(.
يمكنك االستمتاع برحلة بحرية لمدة ثلثين دقيقة ماًرا بكورنيش 
الدمام، مقابل 64 لاير سعودي فقط، و 32 لاير سعودي مقابل نفس 
المدة بالنسبة لألطفال، ويمكنك من خلل هذه الرحلة البحرية الممتعة 
الذهاب إلى المطاعم، والمقاهي، لتناول الوجبات، والعودة إلى الجزيرة 

لتكمل نزهتك بطاقة أكبر.
تقع شاليهات المرجان للعائلت على بعد 2.6 كيلو متر فقط من 
الجزيرة، وهي عبارة عن شقق فندقية تقع على طريق كورنيش الدمام، 
جميع الخدمات متوفرة، باإلضافة إلى مسبح في الهواء الطلق، وأماكن 
مخصصة للشواء، وحديقة، ومطعم يقدم وجبات عالية الجودة، ومن 
اختيارك، ومشروبات باردة، وساخنة طول اليوم، وتقع حديقة الملك 
فهد على بعد 16 كيلو متر من مكان الشاليهات، كما تبعد بحيرات 
الخبر 26 كيلو متر، وأقرب مطار لمكان اإلقامة هو مطر الملك فهد، 
 Morjan Chalets Families( فهو على بعد 46 كيلو متر فقط عن

only(، وإليك بعض الصور للشاليهات:
سيكون من الممتع أن تتناول فطورك في صباح عطلتك أمام المياه، في 
الهواء الطلق، والهدوء، مع أسرتك، وأطفالك، بعيًدا عن زحام المدينة، 

وإرهاق العمل على مدار األسبوع.
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الزمالك بطال لكأس مصر للمرة 28 في تاريخه 
على حساب االهلي

فاز الزمالك بلقب كأس مصر للمرة 28 في      
تاريخه بعد التغلب على األهلي بنتيجة 1-2 مساء 
أمس الخميس باستاد القاهرة في نهائي النسخة الخاصة 

بالموسم الماضي 2020-2021.
سجل للزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 6 واحرز 
امام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 30 وسجل األهلي 

في الدقيقة 55 عن طريق حسام حسن.
وحقق الزمالك اللقب بقيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو 
فيريرا على حساب األهلي بقيادة مدربه البرتغالي 

ريكاردو سواريش.
بدأ الزمالك المباراة بحماس هجومي ووصل الفريق 
الزملكاوي لمرمى محمد الشناوي بالفعل وسجل هدف 

التقدم في الدقيقة 6 بعد خروج خاطئ من الشناوي 
وحصل سيف الجزيري على الكرة ومرر عرضية 

أودعها زيزو في المرمى بضربة رأس متقنة.
كثف الزمالك الضغط على المساحة خلف التونسي 
علي معلول وسقط زيزو في منطقة جزاء األهلي دون 
مخالفة ؛ وأبعد الشناوي ضربة رأس قوية من الونش.

أبعد محمد هاني كرة عرضية خطيرة للزمالك ثم أخطأ 
الشناوي في كرة طولية وحصل زيزو على خطأ سدده 
فوق العارضة.. واشتكى محمد شريف مهاجم األهلي 
من اإلصابة وغادر في الدقيقة 25 لصالح حسام حسن.

وسجل الزمالك الهدف الثاني في الدقيقة 30 عن طريق 
إمام عاشور من تسديدة قوية سكنت شباك الشناوي 
بعد فرصة خطيرة أبعدها ياسر إبراهيم ووصلت إلى 

عاشور الذي سدد على حدود منطقة الجزاء.
حاول األهلي الوصول لمرمى الزمالك بتسديدة من عبد 
القادر ثم كرة عرضية من معلول بل خطورة ووجه 
ديانج تسديدة قوية بينما أبعد الشناوي عرضية خطيرة 
من امام عاشور وخرج الشوط األول بتقدم الزمالك.

أشرك األهلي الثلثي محمد محمود ووليد سليمان ومحمد 

عبد المنعم بدال من السولية وأيمن أشرف ومحمد هاني 
مع بداية الشوط الثاني.

أبعد عواد كرة عرضية خطيرة من وليد سليمان بينما 
أضاع سيف الدين الجزيري فرصة خطيرة برأسية مرت 
بجوار القائم بينما أبعد عواد فرصة أخرى خطيرة لألهلي 
في ظل نشاط هجومي الفت مع تحركات عبد القادر.
وسجل األهلي هدفا في الدقيقة 55 عن طريق كرة 
عرضية وصلت إلى حسام حسن الذي تخطى عواد 

وسجل في مرمى الزمالك.
القائم  ضاعت رأسية من حسام عبد المجيد بجوار 
القائم وأجرى  ؛ ومرت تسديدة إمام عاشور بجانب 
الزمالك تبديله األول بخروج سيف الجزيري لصالح 

أوباما في الدقيقة 59.
سدد حسام حسن بجوار القائم ؛ وأبعد دفاع الزمالك كرة 
عرضية خطيرة من عبد القادر في ظل تفوق واضح 

للجبهة اليمنى لألهلي.
انطلق أشرف بن شرقي بفردية ولكن دفاع األهلي أوقف 
الخطورة ؛ ودفع الزمالك باللعب محمد اشرف روقة 

على حساب سيد عبد هللا.
دفع األهلي بلعبه صلح محسن على حساب ياسر 
ابراهيم وأشرك الزمالك العبه حازم إمام على حساب 

أبو الفتوح لإلصابة.
أشرف  من  تصويبة صاروخية  العارضة  وردت 
بن شرقي بينما أضاع أوباما ضربة رأس للزمالك 
في  الزمالك  دفاع  األهلي ضغطه على  وكثف 

األخيرة. الدقائق 
وشهدت الدقائق األخيرة كرات عرضية متواصلة من 
معلول وأبعد روقة كرة أهلوية من الجبهة اليمنى 
النشيطة مع تقدم معلول المستمر من الجبهة اليسرى.

ضاعت عرضية من الونش بل خطورة وأخطأ أفشة في 
تمريرة عرضية طائشة وخرج اللقاء بفوز الزمالك.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

سباحو مصر يحصدون 13 ميدالية متنوعة فى 
اليوم األول للبطولة العربية بالجزائر

   اعتلى منتخبنا الوطنى للسباحة القصيرة قمة 
ترتيب الدول المشاركة فى البطولة العربية التى 
تستضيفها مدينة وهران الجزائرية بعد الحصول 
على 13 ميدالية متنوعة فى اليوم األول النطلق 
البطولة بواقع أربع ميداليات ذهبية، وخمس ميداليات 

فضية، وأربع ميداليات برونزية.
حصل على الميداليات الذهبية السباحين سميحة 
محسن فى سباق 50 متر ظهر، وفريدة عثمان 
فى سباق 100 متر فراشة، ويوسف رمضان فى 
سباق 100 متر فراشه “رجال”، ومروان القماش 

فى سباق 800 متر حرة “رجال”.
وحصل على الميداليات الفضية السباحين ساره 
حميده فى سباق 50 متر ظهر، وروان الدماطى فى 
سباق 200متر متنوع “إنسات”، وياسين الشماع فى 
سباق 200 متر متنوع “رجال”، وهيدى محمود 
فى سباق 100 متر صدر “إنسات’، وفريق منتخب 

مصر فى سباق تتابع 4*100 متر “مختلط”.
وحقق الميداليات البرونزية السباحين روان الدماطى 
فى سباق 100متر فراشة، وعبد هللا يوسف فى 
سباق 100 متر فراشه “رجال”، وجولى صلح 
فى سباق 100 متر صدر “إنسات”، وليلى ربيع 

فى سباق 800 متر حرة.
وحصل على المركز الرابع كل من السباحين كريم 
محمد فى سباق 200 متر متنوع “رجال”، ومحمد 
محمدى فى سباق 50 متر ظهر “رجال”، ومحمد 
عمر فى سباق 800 متر حرة “رجال” ومحمد 
عيسوى فى سباق 100 متر صدر “رجال”، 
ويواصل أبطال السباحة منافسات البطولة اليوم 
لحصد مزيدا من الميداليات المتنوعة للستمرار 
على قمة الترتيب العام، رغم قوة المنافسة من 

سباخين تونس والمغرب والجزائر.
ويشارك أكثر من 200 سباح وسباحة يمثلون 11 
دولة في هذه البطولة العربية التي ستستمر حتى 

الـ24 من الشهر الجاري.
ناحية أخرى غادر فى ساعة مبكرة من  من 
إدريس رئيس  ياسر  المهندس  الخميس  صباح 
مجلس إدارة اتحاد السباحة ونائب رئيس مجلس 
إلى  القاهرة، متوجها  األوليمبية  اللجنة  إدارة 
اجتماعات  الجزائرية لحضور  مدينة وهران 
العربى، والشد من  للتحاد  التنفيذى  المكتب 
ازر السباحين المصريين للفوز باللقب العربى 

رغم قوة المنافسة.

مصطفى محمد يخضع آلخر مراحل الفحص 
الطبي في نانت.. وإتمام إجراءات التعاقد

    يخضع مصطفى محمد مهاجم المنتخب مصر 
وفريق جاالتاسراي السابق آخر مراحل الفحص 

الطبي تمهيدا إلعلن انتقاله إلى نانت الفرنسي.
وغادر مصطفى محمد تركيا إلى فرنسا- يوم 
الثلثاء- بعد اتفاق ناديه مع نانت على انتقاله 

للنادي الفرنسي.
وأجرى مصطفى محمد- األربعاء- المرحلة األولى 

من الفحص الطبي بمقر ناديه الجديد نانت.
ووصل اللعب إلى مقر ناديه صباح- الخميس- 

الستكمال المرحلة األخيرة من الفحص الطبي.

ومن المقرر أن يستكمل مصطفى محمد إجراءات 
التعاقد وانتقاله على سبيل اإلعارة قبل إعلن ناديه 
الرسمي. وسجل مصطفى 17 هدفا وصنع خمسة 

في 57 مباراة خاضها مع جاالتا سراي.
ولم يتوج مصطفى محمد مع جاالتاسراي بأي بطولة.
واحتل نانت الموسم المنقضي المركز التاسع في 
جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة.
ويشارك الفريق الفرنسي الموسم المقبل في 
الدوري األوروبي بعدما توج بلقب كأس فرنسا 

على حساب نيس.

معلومات عن جزيرة املرجان بالدمام

الصباح رباح
La nuit porte conseil

السكوت علمة الرضا
Qui ne dit mot consent
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     تمثل دارة ابن الزكري واحدة من دور النشر الثقافي 
المنتشرة في ربوع ألمانيا والتي أسسها المفكر البحريني 
الدكتور محمد الزكري القضاعي، ومقرها مدينة برلين، 
وهي مؤسسة ثقافية تعمل على نشر الكتب ورقيا ورقميا 
ولها عالقات تعاون موسعة مع عدد من الشركاء في العالم 
العربي واإلسالمي، ومنذ تأسيسها وهي تعمل على تطوير 
النشاطات الثقافية المثمرة وخاصة  مجال صناعة الكتاب 
ونشره، وذلك بجميع اللغات، مع التركيز على الكتابات 
المفيدة لإلنسانية، من خالل البحث عن موضوعات جديدة، 

تحاول طرح أسئلة مغايرة، ألن الكتب التقليدية لم تعد تغري 
القارئ باإلقبال على قراءتها، وهذا يعني أنَّ أزمة القراءة في 
العالم العربي راجعة في كثير من األحيان إلى غياب الكتاب 
القارئ ويدفعه  المناسب، والذي يستطيع أن يأسر اهتمام 
القتناء الكتاب ومطالعته بشغف، بدليل أّن بعض الكتب في 
القراء عليها، مثل كتاب “ال  العالم العربي تحظى بإقبال 
تحزن” لعائض القرني وكتاب “أربعون” ألحمد الشقيري، 
وكتب التنمية البشرية، وبعض الروايات، إضافة إلى بعض 
الكتب الدينية، ولذلك تسعى دارة ابن الزكري األلمانية إلى 
انتقاء أجود الكتب وأكثرها فائدة للقارئ بحيث تلبي فضوله 

المعرفي وتحفزه على التفكير والبحث والمطالعة.
ومن منشورات دارة ابن الزكري األلمانية للنشر المعرفي، 
نستحضر آخر إصداراتها الجديدة، ويتعلق األمر بكتاب 
جماعي قام بتحريره الدكتور محمد الزكري القضاعي، 
وقّدم له الدكتور أحمد عبد العزيز الخليع، ويحمل عنوان: 
التصوف الذي بيننا ومعنا. وتعميماً للفائدة، وتأكيداً على 
ريادة هذه الدار في انتقاء الموضوعات الفريدة والجديدة، 

نستعرض محتوياته من خالل اآلتي:
الّصوِفُي ابُن َزَماِنِه: فضيلة د. أحمد عبد العزيز الخليّع

َعْبَر  َتَجاِربَُنا  الَجِدْيِد:  التَّصّوِف  ِدَراَساِت  ِفي  الُمْنَعَطُف 
ِدَراَساِت التَّصّوِف الُمَشّرَطِة، د. محمد الّزكري الُقضاعي

التّصوف من ِخالِل َمِديَنِة الالِذِقيّة، ذ. قصي حاتم
التَّصّوُف َوِعْلُم الَقانُوِن: َمْدَخُل ُمْوَجٌز لَِتأِطيِر الَعالَقِة ، 

د. علي الصديقي
َتْهيَُئُة الَمْسِجِد للَقاِء الُمَتَعالي ِبالَفاِني: ِقَراَءٌة َرْوَحاِنيٌة لِلَمَكاِن 

، د. أناليزا أورسيلي-ديكسون
التّاِجُر وَطاِئُر الَببَّغاِء... ِمْن َمْثَنِويّاِت َجاَلُل الّديِن الُرْوّمُي، 

ترجمة وشرح د. محمد الكفافي

د. محمد   ، الّصْوِفّي  باأُلُفِق  الالِديِنيِّة  الَمْرَجَعيّاِت  َشَغُف 
الّزكرّي

ذ.  المعاصرة،  الفنية  اإلبداعات  في  الصوفي  الحضور 
منتصر حمادة

الّشْعُر والّرْمُز ِفي الِخَطاِب الّصْوِفّي ، د. إيهاب عروة حّماد
د. حميد   ، الَفاِرّسيِّة  الَحِديَقِة  َتْصِميِم  في  الُمَتَصّوفة  َنْهُج 

شيرفاني
التصّوف – التكنولوجيا، أحمد عبد الجواد حماد

َصالُوَناِت  ِفي  الّروِحّي  الُمتََصّوَفاِت، د. منى الِعاَلُج 
غزال

مدى  يخفى  وال 
والدقة  التشويق 
في هذه العناوين 
التي تعكس روح 

في  لتجديد  وا االبتكار 
العمل الثقافي المتميز، وتجعل القارئ يُقبل على 

الكتاب ألنه يثير فضوله ويقدم معرفة قد تبدو مألوفة، لكن 
من زوايا جديدة غير مألوفة، الشيء الذي يعطي الحياة 

للمعرفة ويجعلها أكثر إمتاعاً.

ومن إصدارات هذه الدار أيضاً نستحضر كتاباً 
يحمل عنوان: المجاالت العامة لتلقي التراث 
اإلسالمي، وقد صدر باللغة اإلنجليزية للدكتور 
محمد الزكري القضاعي ولهذا المؤلف أيضاً 
كتاب آخر بعنوان: حكايات المرأة العربية عن 

والمعتقدات. الهوية 
 وتعبيراً عن االنخراط في التكنولوجيا ومتابعة 
التحوالت الجديدة في عالم المعرفة وخاصة 
ابن  دارة  تمتلك  الجديدة،  الميديا  توظيف 
الزكري األلمانية، قناة على اليوتيوب، تحمل 
ألمانيا،  من  الثقافية  المنصة  “ثقافاتنا”  اسم 
والتي تواكب جديد الدار واهتماماتها، حيث 
يشرف عليها الدكتور محمد الزكري القضاعي.
 وفي سياق انفتاح دارة ابن الزكري األلمانية 
للنشر المعرفي على مؤسسات ثقافية في 
دول أخرى، 

العالم العربي، وخاصة في 
من أجل تعزيز التعاون الثنائي وتنمية االستثمار 
الكتاب  مجال صناعة  في  واالبتكار  الثقافي 
والنشر، وقعت دارة ابن الزكري مذكرة تفاهم 
مع المركز المغربي لالستثمار الثقافي – مساق، 
والذي يرأسه األكاديمي المغربي الدكتور خالد 
المعرفة  نشر  على  العمل  أجل  من  التوزاني، 
وتشجيع المؤلفين بتقديم فرص جديدة لنشر الكتب 
في مجاالت  اللغات،  نطاق، وبجميع  أوسع  على 
النشر،  بعد  المتابعة  مع خدمات  للثقافات،  عابرة 
الكتب  وقراءات  والتوقيعات  الندوات  إقامة  عبر 
تجاوب  ومناقشة  المؤلفين  مع  الحوارات  وإجراء 

القراء مع الكتب.
مركز مساق وخدمة المعرفة اإلنسانية

إيماناً بأهمية الدبلوماسية الثقافية في تعزيز مكانة الشعوب 

واألمم بين الدول وخلق فرص جديدة للتواصل األكاديمي 
في  يسهم  الذي  الحضاري  والحوار  المعرفي  والتكامل 
القضايا  والدفاع عن  العريقة،  العربية  بالثقافة  التعريف 
الكبرى لألمة اإلسالمية، وجعل الثقافة قوة اقتراحية قادرة 
على مواكبة تطورات العصر والتفاعل اإليجابي مع تحديات 
العصر الجديد وتحقيق االقالع النهضوي المرتقب والذي 
تشكل الثقافة فيه عصب الحياة ومهد البناء، إذ ال مستقبل 
لهذه  وتحقيقاً  والتاريخ،  الهوية  مع  منسجمة  ثقافة  بدون 
الدكتور خالد  المغربي  أّسَس األكاديمي  الكبرى  الغايات 
)ويعرف  الثقافي  لالستثمار  المغربي  المركز  التوزاني 
اختصاراً بعبارة: مساق( بمدينة فاس، مع نخبة من الفاعلين 
والمؤثرين؛ منهم أطباء في القطاع العام والخاص وأساتذة 
في التعليم العالي واألساسي ورواد في التدريب والتنمية 
تنوعاً  المركز  فريق  يشكل  والمقاولة، حيث  والتواصل 
في التخصصات، نظراً لشمولية الثقافة وصلتها بجوانب 
نظرية وتطبيقية، علماً أنَّ المركز مستقل عن جميع الهيئات 

السياسية والحزبية ويعمل بإمكانات خاصة، وله تعاون أو 
شراكة فقط مع الهيئات التي يمكن أن تساعد المركز على 
للنشر  األلمانية  الزكري  ابن  دارة  ومنها  أهدافه،  تحقيق 
المعرفي، والتي أثمرت إصدار سلسلة نفائس مساق، وهي 

سلسلة من الكتب في مجاالت 
وبأقالم جادة من جنسيات مختلفة ومن  متنوعة  معرفية 
تيارات متباينة يجمعها البحث والتنقيب عن موضوعات فريدة 
ورائدة ومبتكرة، حيث تقدم للقارئ أجود الكتب وأفضلها.

يسعى المركز المغربي لالستثمار الثقافي- مساق، إلى بناء 
اقتصاد المعرفة، وتأهيل الثقافة لتسهم في التنمية، وخلق 
فرص النجاح والتميّز لكل المواطنين، عبر مشاريع االستثمار 
“المغربي”  الرمزي  الرأسمال  تثمين  تروم  التي  الثقافي 
العادات  المعارف والمهارات وفي  المتمثل في  باألساس 
والتقاليد واألعراف العريقة والقيم الوطنية، لتغدو منتجًة 
وذات قيمة في عالم اليوم، ألنَّ الثقافة إن لم يكن لها امتداد 
في المجتمع، وفي النسيج االقتصادي، وفي تواصل الوطن 
مع العالم، تصبح الثقافة خالية من كل فعالية، فالمؤكد أن 
عجلة االقتصاد ال تتقدم إال باألفكار الجديدة والرؤى الملهمة 
والفريدة، ومن مهام فريق المركز العمل على إيجاد جسور 
االلتقاء بين ما هو ثقافي وامتداداته التطبيقية، فالمشاريع 
دقيقة  وعلمية  ثقافية  خلفية  تؤطرها  التي  هي  الناجحة 
النشاط، وتطوره وتقدمه،  ومدروسة، تضمن استمرارية 

وفي اآلن ذاته تكيّفه مع المستجدات وتحوالت العصر.
إن الثقافة ال تسهم في التنمية فحسب، وإنما تساعدنا أيضا 
على أن نفهم من نحن وما نحن عليه هنا واآلن، كما تعطي 
الذاتية  الهوية  تشّكل  فهي  وقيمته،  معناه  اإلنساني  للفعل 
في  لنظيراتها  بالنسبة  والمجتمعات  األفراد  وتحدد موقع 
الثقافة ال تصنع الوعي  مختلف أرجاء المعمور، كما أنَّ 
فحسب، وإنما تسهم بشكل فعال في التربية، ألنها تعمل على 
تنمية مواهب األفراد وتأهيلهم من أجل التكيف مع المحيط 
وخلق الفرص وحل المشكالت ونقل المجتمع واألفراد من 
التأثير  ومن  إلى  التمنيع، ومن االستالب  إلى  التحصين 

التقليد إلى اإلبداع والتجديد.
خدمة  اتجاه  في  الثقافية  الرؤية  تتوحد  عندما  وهكذا، 
اإلنسانية فإنها تستطيع تحقيق الكثير من النجاح والتميز، 
ومثل هذه المؤسسات التي تستثمر في بناء اإلنسان، ينبغي 
أن توليها الحكومات والدول كل االهتمام ألنها تخلق بيئة 
مناسبة للعمل واإلنتاج وتوفر فرصاً جديدة لالرتقاء بجودة 
الحياة من خالل ما تقوم به من أنشطة تستهدف باألساس 
تنمية العقول وترقية النفوس ليكون اإلنسان فاضاًل بالعلم 

واألخالق واإليمان.

   سبق للرئيس جو بايدن، منذ بداية حملته اإلنتخابية 
في العام 2020، أن تعهد بجعل المملكة العربية السعودية 
دولة “منبوذة”، وبمقاطعة ولي العهد األمير محمد بن 
سلمان، وذلك على خلفية مقتل الصحافي السعودي المقيم 
في واشنطن جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في 
اسطنبول عام 2018، مشددا على جعل مسائل حقوق 
والصين وروسيا وغيرها من  السعودية  في  اإلنسان 
الدول أولوية في إدارته في حال نجاحه في اإلنتخابات.   
يتأخر  لم   ،2021 العام  الرئاسة في مطلع  توليه  وبعد 
بايدن في نشر تقرير المخابرات األميركية الذي يحّمل 
األمير بن سلمان مسؤولية مقتل الخاشقجي، وقد بقي 
بايدن على موقفه هذا حتى اندالع الحرب الروسية على 
أوكرانيا في أواخر شباط/فبراير 2022 وارتفاع أسعار 
الطاقة في أوروبا والواليات المتحدة بشكل كبير نتيجة 

العقوبات على روسيا.
الواليات  في  النصفية  التشريعية  اإلنتخابات  ستجري 
المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام واإلقتصاد 
األميركي في حالة سيئة، والتضخم المالي مرتفع بشكل لم 
تشهده هذه الدولة منذ أربعة عقود، ونسبة التأييد للرئيس 
بايدن أقل من %40، وحزبه يتمتع في الكونغرس بأكثرية 
ضئيلة جدا، وفي حال فوز الجمهوريين باألكثرية، فإن 
برنامج بايدن التشريعي سيتعطل بشكل كبير، وكذلك 
وعوده اإلنتخابية، هذا مع العلم بأن الوضع اإلقتصادي 
في البلد له الـتأثير األكبر على قرار الناخب األميركي 

عند التصويت.
ومن جهة ثانية، فإن اإلنخفاض الكبير في تدفق النفط 
والغاز الروسي الى الدول األوروبية وارتفاع أسعاره 
بصورة جنونية كما أشرنا سابقا، جعلت بايدن يخشى 
من تردد بعض هذه الدول مثل إيطاليا وألمانيا وغيرها 
في اإلستمرار في السير في العقوبات المفروضة على 
روسيا، وقد وجد نفسه مضطرا لمعالجة هذه األوضاع 
اإلقتصادية داخل الواليات المتحدة وفي أوروبا  لتأمين 
مصادر للطاقة للتعويض عن النقص الناجم عن انخفاض 
التصدير الروسي، ما من شأنه تأمين بعض اإلستقرار 

في أسعار الطاقة.
من هذا المنطلق، يهم كثيرا إدارة بايدن إنجاز مفاوضات 
عودة الواليات المتحدة الى اإلتفاقية النووية مع إيران 
لها من تصدير  تمكينا  الدولة  العقوبات عن هذه  لرفع 
النفط والغاز الى أوروبا، كما يهمه أن تزيد دول الخليج 
العربي وخاصة السعودية من إنتاجها من البترول والغاز 
لتزويد أوروبا واألسواق العالمية بهذه المواد األساسية.
أثناء ابتعاد بايدن عن السعودية،  يضاف الى ذلك أنه 
بدأت المملكة تنسج عالقات مع كل من روسيا والصين، 
خاصة وان إدارة بايدن لم تبتعد فقط عن السعودية، بل إنها 
لم تظهر اهتماما كافيا بالشرق األوسط عامة وبالقضية 
الفلسطينية بالذات، باستثناء إعادة مساهمتها الى األونروا 
وتقديم بعض المساعدات اإلجتماعية للفلسطينيين والتأييد 
الكالمي البحت بحل الدولتين، مع استمرار اإلعتراف 

إدماج  بالقدس عاصمة إلسرائيل، ومتابعة محاوالت 
إسرائيل في المنطقة ضمن اتفاقيات ابراهيم.

على هذه الخلفية جاءت زيارة بايدن الى إسرائيل واألراضي 
الفلسطينية والسعودية والتي فرضتها الظروف الداخلية 
والخارجية معا، ولوال هذه الظروف لما قام بايدن بهذه 

الزيارة التي نتج عنها رابحون وخاسرون. 
أوال: الرابحون: إسرائيل وولي العهد السعودي

-1 إسرائيل
ال شك أن إسرائيل كانت الرابح األكبر من هذه الزيارة إذ 
أن بايدن، منذ هبوط طائرته في المطار، أكد صهيونيته 
وتأييده إلسرائيل دولة يهودية، كما أن اإلتفاقات االثنائية 
التي تم التوقيع عليها في مجاالت الدفاع والتكنولوجيا 
والدعم المالي الضخم، وتأكيد بايدن على السعي المتزايد 
بفتح  السعودية  وقبول  المنطقة،  في  إسرائيل  إلدماج 
أجوائها للطائرات اإلسرائيلية المدنية ما يوفر للرحالت 
اإلسرائيلية الى آسيا كثيرا من الوقت والوقود، ويشكل 
خطوة في طريق تطبيع العالقات مع المملكة رغم عدم 
الحاضر إلقامة عالقات  الوقت  في  األخيرة  استعداد 
دبلوماسية تامة مع الدولة العبرية، كل هذه األمور تشكل 

انتصارا كبيرا إلسرائيل.
زيارته  أثناء  خطاباته  في  بايدن  بدا  ثانية،  جهة  من 
يزايد على سلفه  إلسرائيل وفي جميع مواقفه، وكأنه 
ترامب في تأييده إلسرائيل، وفي الوقت الذي رأينا فيه 
بايدن منذ حملته اإلنتخابية يخالف ترامب في كل شيء، 
فإنه يتوافق معه في موضوع إسرائيل، ال بل يحاول 
أن يتفوق عليه في إظهار محبته وتأييده للدولة العبرية 

بصورة غير مسبوقة من أي رئيس أميركي. 
يبدو أن بايدن شاء أن يؤكد من جديد ما هو معروف عنه 
من تأييد تام للدولة العبرية منذ بداية عمله السياسي في 
مجلس الشيوخ منذ خمسين سنة، ثم نائبا للرئيس أوباما، 
واآلن رئيسا للواليات المتحدة، ولكنه في هذه الزيارة 
أكد من جديد أن الواليات المتحدة كانت وستبقى داعمة 
إلسرائيل بقوة وبدون حدود، معتبرة إياها بمثابة الوالية 
الحادية والخمسين من الواليات المتحدة، وقد بدا ذلك 

واضحا من خالل ما ُعرف بإعالن القدس.  
-2 أألمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي كان أيضا رابحا كبيرا من زيارة 
بايدن الى المملكة. فهو لم يغيّر قيد أنملة من مواقفه، 
بينما تخلى الرئيس بايدن عن التزاماته المعلنة بقوة عن 
حقوق اإلنسان، وتخلى أيضا عن مواقفه السابقة تجاه 
المملكة، وجاء إليها غير مرفوع الرأس، ُمظهرا حاجة 
بالده للنفط السعودي، مؤكدا بذلك أن سياسة المصالح 
القيم. جدير باإلشارة هنا ان األمير  تعلو على سياسة 
محمد بن سلمان تعاطى مع الرئيس األميركي تعاطي 
الند للند في جميع المناسبات التي جمعتهما، وذلك بالرغم 

من كونه ولي العهد وليس الملك.
من جهة ثانية، تمكن بن سلمان من تثبيت أهمية المملكة 
المنطقة، ولكن  فقط في شؤون  ليس  القيادي  ودورها 

أيضا في الشؤون الدولية وفي طليعتها الحرب الدائرة 
في أوكرانيا، وحاجة أوروبا والواليات المتحدة الى 
النفط السعودي، علما أن ولي العهد لن يتراجع عن 

ببنائها مع كل من روسيا والصين  بدأ  التي  العالقات 
إكراما للرئيس األميركي، مظهرا بذلك استقاللية المملكة 

في خياراتها الدولية.
ثانيا: الخاسران: القضية الفلسطينية والرئيس بايدن

-1  القضية الفلسطينية
بالرغم من أن الرئيس األميركي جو بايدن زار األراضي 
الفلسطينية حيث التقى رئيس السلطة الوطنية في بيت 
لحم، إال أن هذا اللقاء، من خالل المواقف التي أعلنها 
واضحا  تراجعا  شكل  لإلعالم،  وتصريحاته  بايدن 

للقضية الفلسطينية. 
الفلسطينية ساعتين  بايدن لألراضي  لم تتجاوز زيارة 
أية  الدولتين دون  فيها موقفه من حل  الزمن جدد  من 
إدارته في سبيل تحقيق  به  إيضاحات حول ما ستقوم 
ذلك، علما انه لم يعين حتى اآلن مندوبا لمتابعة الوضع 
في فلسطين، وقد صرح بوضوح تام، وربما بزلّة لسان، 
أيضا  بايدن جدد  الدولتين سيأخذ وقتا طويال.  أن حل 
بصورة علنية اعتراف بالده بالقدس عاصمة إلسرائيل 
كدولة يهودية، وهذه أمور غير مقبولة لدى الفلسطينيين 

على اإلطالق.
دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  أن  كيف  معروف 
القضية  تجاه  األميركي  الموقف  بالكامل  ترامب غيّر 
الفلسطينية عبر اإلعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، 
واعتبار األراضي الفلسطينية المحتلة وهضبة الجوالن 
أراض إسرائيلية، وأقفل القنصلية األميركية في القدس 
الشرقية، وأوقف مساهمة بالده في ميزانية األونروا 
وجميع المساعدات عن الفلسطينيين. وعندما تسلم بايدن 
الرئاسة، وبالرغم من مواقفه المخالفة لسياسة ترامب 
عامة، اكتفى بإعادة المساهمة األميركية الى األونروا 
الفلسطينيين، ولم يف  الى  المادية  المساعدات  وبعض 
في  األميركية  القنصلية  فتح  بإعادة  بوعده  اآلن  حتى 

القدس ومكتب فلسطين في واشنطن.
بايدن  تباهى  الفلسطينية،  األراضي  الى  أثناء زيارته 
وعد  التي  واإلجتماعية  اإلنسانية  المساعدات  ببعض 
بتخصيصها للفلسطينيين، علما أن مواقفه السياسية تجاه 
القضية ليست سوى مجرد كالم إعالمي، إذ لم يشر الى 
أية خطوة عملية في سبيل تحقيق تقدم ما في هذه القضية 
التي لم تستفد إطالقا من زيارته الى المنطقة، والتي ال 
يمكن أن تحرز تقدما ملموسا دون تدخل أميركي مباشر.

-2 الرئيس جو بايدن
لجهة  أهداف زيارته سواء  تحقيق  بايدن في  ينجح  لم 
تخفيض أسعار الطاقة عبر زيادة إنتاج البترول والغاز 
الخليجي، أو عبر خلق منظومة أمنية عربية-إسرائيلية 
في مواجهة إيران، كما أنه تعرض في الداخل األميركي 
بزيارة  لقيامه  النتقادات قوية، حتى من داخل حزبه، 

المملكة ولقائه بولي العهد خالفا لمواقفه السابقة.

فبالنسبة الى إعالن السعودية عن زيادة إنتاجها للوصول 
الى 13 مليون برميل في اليوم خالل فترة شهرين فقط، 
فإن ذلك لن يؤدي الى تغيير ملموس في األسعار ألن 
زيادة 4 ماليين برميل لن تكون كافية، بأي شكل من 
انخفاض  الناتج عن  النقص  للتعويض عن  األشكال، 
الرئيس  سمعنا  وقد  أوروبا،  الى  الروسي  التصدير 
قادم  شتاء  لفصل  مواطنيه  يهيء  ماكرون  الفرنسي 

سيكون صعبا وقاسيا.
أما لجهة تشكيل حلف أمني عربي-إسرائيلي في مواجهة 
الذين  العرب  القادة  بايدن من معظم  فقد سمع  إيران، 
اجتمع بهم في “قمة األمن والتنمية” في جدة عدم الموافقة 
على المضي في تحقيق هذا المشروع، كما أن اإلمارات 
استعدادها  عدم  تام  بوضوح  أعلنت  المتحدة  العربية 
للدخول في أية محاور ضد أية دولة أو مجموعة دول، 
مؤكدة قرارها إرسال سفير الى طهران. هذا مع العلم 
السعودية من جهتها تجري محادثات مع  المملكة  ان 

إيران بوساطة عراقية.
قد يكون النجاح الوحيد الذي حققه بايدن في هذه الزيارة 
هو إقناع المملكة بالسماح للطائرات اإلسرائيلية المدنية 
بالتحليق في أجوائها، ولكن ذلك يعتبر مكسبا إلسرائيل 
وليس للواليات المتحدة، يضاف الى ذلك ان بايدن، بالرغم 
من تأييده المطلق ومساعداته المادية الكبرى إلسرائيل، 
لم يجد تأييدا إسرائيليا واضحا لإلتفاقية النووية مع إيران 

في حال الوصول الى نتيجة في المفاوضات.
بايدن  فلم يحقق  الداخلي،  األميركي  الصعيد  أما على 
أي تقدم في نسبة التأييد له بل على عكس ذلك، إذ أن 
آخر استقصاء للرأي بعد عودته الى الواليات المتحدة 
سجل تراجعا إذ بلغت نسبة التأييد له %33 فقط ونسبة 
المعارضة %60 وهو  يتعرض النتقادات قوية كونه 
ساهم في خلق جو من قلة الثقة بالواليات المتحدة بسبب 
التبدل الكبير في سياسته المعلنة، وهذا ما يفسر داخليا 

قلة الثقة بإدارته للبالد.
مع اقتراب موعد اإلنتخابات النصفية، يبدو أن بايدن 
ليس عنده الوقت الكافي أو القدرة على تغيير الوضع 
إدارته تسير في  بأن  اإلقتصادي وتطمين األميركيين 
الخط الصحيح، لذلك يتوقع معظم المراقبين عدم تمكن 
المحدودة  باألكثرية  الديمقراطي من اإلحتفاظ  الحزب 
الى  والزيارة  الكونغرس،  في  يمتلكها حاليا  التي  جدا 
تحسين  خاللها  من  يأمل  كان  التي  األوسط  الشرق 
ذلك  الى عكس  أدت  اإلنتخابي  وضعه ووضع حزبه 
وزادت من اإلنطباع السائد بأنه رئيس ضعيف وينبغي 
عليه عدم الترشح لوالية ثانية بعد سنتين من اآلن، وقد 
خسر قسما كبيرا من المؤيدين العرب األميركيين بسبب 
مواقفه المتطرفة تأييدا إلسرائيل، كما خسر بعض التأييد 
داخل حزبه من جراء انقالبه على القيم التي سبق أن 

تعهد بجعلها أولوية في إدارته.

قصص عصافري

الرابحون والخاسرون في زيارة بايدن الى الشرق الأوسط

الُمَثقَّف الَعربّي:بقلم: د. خالد التوزاني 

بقلم:  
بشــير القــّزي

من  الثانية عشرة  في  كنت    
رغبة  تملّكتني  عندما  عمري 
بتربية العصافير في المنزل إذ 
كنت أصدف الكثير من الشرفات 
وهي تتزيّن بأقفاص تصدر منها 

أنغام تُمّجد الخالق.
بدأت مشواري عندما قام بإهدائي 
أحد األقارب حّسوناً مع قفصه. 
أما القفص فكان هيكله مصنوعاً 
من عوارض خشبية لها خروم 
باتجاه واحد وبأبعاد منتظمة بينها 
معدنية  أسالك  بمرور  تسمح 
تشكل  وهي  األبعاد  متوازية 
من  الطائر  يمنع  الذي  الحاجز 
الهرب من القفص عندما يكون 

بابه مقفاًل.
فكان شكله جمياًل  الحّسون  أما 
الذي  العاجي  منقاره  من  جداً 
يتوّسط وجهه األحمر ووجنتيه 
البيضاوين إلى أعلى رأسه األسود 
اللذين  السوداويّن  جناحيه  إلى 
يتزيّنان بخّطٍ أصفر… كان متى 
انتصب على عارضة الوقوف 
يُغّرد على  ثم  للحظات  يسقسق 
شكل زقزقة وهو يُحّرك رأسه 
وكأنّه  الشمال  إلى  اليمين  من 
يؤّدي وصلة غنائية في مسرح 

أمام جمهور ينصت اليه!
لم تدم حيازتي للحّسون طوياًل 
ألنّه تمّكن من الفرار يوماً من 
بين األسالك المعدنيّة التي كنت 
قمت  كلما  لمسها  على  مجبراً 

القفص! بتنظيف 
وفي أحد أيام نهاية الربيع من تلك 
السنة وإذ كنت أمشي ضمن أحد 
بساتين المزرعة سمعت صوت 
صفير غريب يأتي من على غصن 
إحدى أشجار الصنوبر البّري. 
تسلّقت الجذع وما ان وصلت إلى 
مستوى الغصن وتتطاولت بجسمي 
حتى اقتربت من مصدر الصوت 
وإذ بي أجد عّش عصافير مبنّي 
على ذاك الفرع! ما ان استرقت 
النظر داخله حتى وجدت فرخي 
فمه  منهما  كل  يفتح  عصافير 
على كامل مصراعيه مستنجداً 
أنه  لتّوه  عرفت  الطعام.  طالباً 

عّش باللبل!
عصفور  عن  سمعت  قد  كنت 
ما  إذا  ممكن  تدجينه  ان  البلبل 
ربّاه صاحبه وقام بإطعامه منذ 
صغره. أما إذا ما كبر على هذا 
يرافق مربّيه طوال  فهو  النحو 
النهار في المنزل وخارجه وال 
يحتاج إلى وضعه في قفص مقفل. 
لذا أخذت أحد الفرخين ونزلت 

من الشجرة وتوجهت نحو البيت 
وأنا أنظر ورائي خوفاً من ان 
ينقّض علّي أحد الوالدين وكنت 
من  يأتي  متعالياً  أسمع صفيراً 

المحيطة! األشجار 
ما ان وصلت إلى المنزل حتى 
مستطياًل  قفصاً  ت  ستحضر ا
كان لدّي وأسرعت إلى شجرة 
إحدى  وقطفت  المجاورة  التين 
الثمرات وأحضرت معي عوداً 
اقتطعته من قصبة وأخذت أطعم 
فيه الفرخ من فمه وهو يصرخ 
مستغيثاً طلباً للقوت! ما ان مضت 
دقيقة أو اثنتان حتى شبع فسكت 
وظننت ان مهمتي انتهت لبعض 
الوقت إال انه عاود الكّرة مجدداً 
باالستغاثة في زمٍن ال يتجاوز 
إلطعامه  عدت  دقائق!  العشر 
معدودة  دقائق  ألرتاح  مجدداً 

قبل ان يعاود الصراخ!
بقيت ملصقاً بقربه طوال األيام 
التي تلت وكنت أظن أنه سيتمكن 
من األكل لوحده بعد أيام إال أنه 
كان مصراً على ان أطعمه بنفسي 
يتجاوز  ال  متقاربة  فترات  في 
طولها الربع ساعة! وكان يبدأ 
الشمس  بزوغ  مذ  باالستغاثة 
اال  األكل  من طلب  ينتهي  وال 
باألمر  والغريب  غيابها!  بعد 
انه كان يُخرج من معدته بنفس 
الغزارة التي يأكل فيها لذا كان 
علي تنظيف القفص عدة مرات 

كل يوم!
كان ريش جسمه قاتم اللون مائاًل 
إلى السواد وقد حاولت أخذه في 
نزهات خارج المنزل اال انه لم 
يكن قادراً على الطيران لوحده 
وكان يالزم الوقوف على كتفي 

طوال النزهة!
على  مل  كا شهر  مضي  بعد 
ذرعاً  ضقت  للبلبل  زتي  حيا
مما  به  لمتواصل  ا م  باالهتما
المنزل ولو  منعني من مغادرة 
يكن  لم  ألنه  معدودة  لساعات 
قادراً على تناول األكل لوحده! 
الخامسة من  الساعة  في حدود 
عصر أحد األيام قررت الذهاب 
لزيارة أقارب لي لذا أقفلت الدرف 
الخشبية للنوافذ ليظن ان الشمس 
قد غابت وهكذا يأوي إلى النوم 
وهكذا  لغد!  ا صباح  بانتظار 
لدى  فوجئت  أني  ااّل  كان… 
عودتي انه لم يقَو على االحتمال 

وقد فارق الحياة!   
أما قّصتي مع “الكناري” فسأتركها 

للمرة القادمة…

Vendredi 22 juillet 2022
أدب وثقافةالجمعة 22 يوليو  2022

دارة ابن الزكري األلمانية والمركز المغربي لالستثمار الثقافي - مساق

بقلم / مسعود معلوف
سفير متقاعد



Une inflation galopante, des délais 
historiques dans la livraison 
de passeports, des aéroports 

aux prises avec des files interminables : 
l’insatisfaction des Canadiens quant à la 
gestion du pays se répercute de manière 
directe sur le taux de satisfaction du gou-
vernement libéral et de Justin Trudeau.
Un sondage effectué entre le 11 et le 17 
juillet par la firme Abacus Data montre 
que seuls 33% des Canadiens estiment 
que le pays avance dans la bonne direc-
tion, contre 46% au même moment l’an-
née dernière. 
Il s’agit du pire résultat depuis le mois 
d’avril 2021, alors que le pays traversait 
la troisième vague de COVID-19. 
Tout comme à la mi-juin, 46% des répon-
dants ont une opinion négative de la per-
formance du gouvernement libéral, alors 
que 38% ont une opinion positive. 
Justin Trudeau en pâtit directement, 
puisque les impressions négatives du pre-
mier ministre ont grimpé à 47%. Inver-
sement, 34% des répondants en ont une 
opinion positive, un creux. 
Il s’agit du résultat le plus faible depuis 
qu’Abacus Data a commencé à en faire 
l’évaluation mensuelle, soit depuis un peu 
plus d’un an. 
Après un sommet de 46% d’approbation 
suivant la période électorale de sep-
tembre dernier, le chef  du NPD Jagmeet 
Singh se retrouve aujourd’hui avec 39%. 
Comme à l’habitude, M. Singh est le 
chef  qui détient la meilleure marge entre 
l’image positive et négative (+12%.) 
Les conservateurs à couteaux tirés 
Malgré ces chiffres peu encourageants 
pour les libéraux fédéraux, il y a très peu 

de mouvement au niveau 
des intentions de vote. 
Si des élections avaient lieu 
aujourd’hui, les libéraux 
récolteraient environ 31 % 
du vote populaire contre 
33 % pour les conserva-
teurs. Le portrait est donc 
quasi identique à celui des 
élections fédérales de sep-
tembre 2021. 
Au sein de la base conser-
vatrice, les candidats à la 
chefferie Pierre Poilievre 
et Jean Charest ont tous les 
deux vu leur taux d’appro-
bation monter en flèche 
dans le dernier mois. 
Le favori, Pierre Poilievre, 
détient désormais un taux 
d’approbation de 58% 
parmi les électeurs conser-
vateurs, un bond de 12% 
depuis le mois de juin. Seuls 11% ont une 
opinion négative du député. 
L’ancien premier ministre du Québec n’a 
pas à rougir, puisque son taux d’approba-
tion est passé de 24% à 37 % pendant la 
même période. Fait intéressant, 27% des 
répondants conservateurs détenaient le 
mois passé une opinion négative de Jean 
Charest. Ils sont aujourd’hui à 18%. 
Depuis le mois de juin et avec l’exclu-
sion de Patrick Brown de la course pour 
une allégation de financement illégal, les 
appuis des électeurs conservateurs pour 
M. Poilievre ont augmenté de manière 
plus importante (+ 13%) que ceux de 
Jean Charest (+ 6%), malgré l’appui sans 
équivoque accordé par M. Brown à M. 

Charest. 
Fortement populaire dans la base conser-
vatrice, le tableau se complique pour M. 
Poilievre lorsque le sondage s’élargit au 
niveau des électeurs non conservateurs: 
chez ces derniers, un plus grand nombre 
de gens ont développé une opinion néga-
tive du député de Carleton. 
À la question «quel chef  représente le 
mieux les valeurs et les idées dont le pays 
a besoin», M. Charest l’emporte sur M. 
Poilievre dans la population générale, 
avec 37% pour le premier et 29% pour le 
deuxième. 
Encore une fois, le résultat contraste avec 
la base conservatrice, alors que M. Poi-
lievre remporte 54% des faveurs contre 
27 % pour M. Charest.

Bien que la situation se soit améliorée dans les bureaux de 
passeport du Canada, elle n’est toujours pas revenue à la 
normale.

Les équipes de Service Canada font des pieds et des mains pour 
ramener la situation à la normale le plus rapidement possible, a 
indiqué la ministre de la Famille, des Enfants et du Développe-
ment social, Karina Gould, dans une déclaration publié mardi.
«La production de passeports a encore augmenté au cours de la 
semaine qui vient de s’écouler, alors que 54 312 passeports ont 
été délivrés, comparativement à 44 636 au cours de la semaine 
précédente. Ce niveau de production nous permettra de conti-
nuer à réduire l’arriéré, et il nous aidera à revenir à des délais de 
livraison plus normaux. De plus, nous continuons d’embaucher 
des employés pour augmenter notre capacité de traitement», a 
mentionné Mme Gould.
Rappelons que la forte de hausse des demandes pour l’obtention 
d’un passeport a causé de nombreux retards au cours des der-
niers mois. La crise des passeports a été marquée par de longues 
files d’attendes devant les différents points de services. Certains 
ont même attendus plusieurs jours dehors afin d’obtenir le pré-
cieux document de voyage.
«Les files d’attente aux bureaux de passeport présentent des 
fluctuations, et les files les plus longues se trouvent surtout 

dans les bureaux des plus grandes villes. [...] Au Québec, les 
files d’attente à nos bureaux sont bien moins longues que dans 
les dernières semaines. Tous les jours, Service Canada surveille 
de près toutes les files d’attente à travers le pays», a ajouté la 
ministre Gould.
Depuis le 1er avril 2022, c’est 556 769 passeports qui ont été 
délivrés par Service Canada.

L’ex-politicien André Bois-
clair a pris la direction 
de la prison, lundi, après 

avoir été condamné à une peine 
de deux ans moins un jour pour 
deux cas d’agression sexuelle 
pour lesquels il avait plaidé cou-
pable. 
L’homme de 56 ans avait tou-
tefois fait les manchettes à 
quelques reprises avant son 
arrestation pour ces crimes. 
Voici cinq dates importantes 
dans la déchéance d’André Bois-
clair: 
Mai 2007 – Il démissionne de 
son poste de chef  du PQ
Élu chef  du Parti québécois 
(PQ) en novembre 2005, André 
Boisclair démissionne de ce rôle 
en mai 2007 après avoir perdu 
l’appui d’un grand nombre de 
membres de son caucus. 
Septembre 2013 – Il demande 
d’être relevé de ses fonctions 
de délégué général du Québec à 
New York
André Boisclair a été nommé 
délégué général du Québec à 
New York en novembre 2012.
Il a demandé d’être relevé tem-
porairement de ses fonctions le 
27 septembre 2013, notamment 
en raison d’allégations reliées à 
la consommation de drogues à la 
résidence officielle de la déléga-
tion.
Janvier 2014 – Agression 
sexuelle avec la participation 

d’une personne
La première agression sexuelle 
pour laquelle l’ex-politicien a 
plaidé coupable se serait dérou-
lée en janvier 2014.
Novembre 2015- Agression 
sexuelle
La seconde agression sexuelle 
pour laquelle André Boisclair a 
plaidé coupable aurait eu lieu en 
novembre 2015.
Mai 2020- Arrestation d’André 
Boisclair
Démissionne de son poste de 
directeur général de l’Institut 
de développement urbain du 
Québec après le dépôt d’accusa-
tions d’agression sexuelle à son 
endroit mai 2020 
20 juin 2022 – Plaidoyer de 
culpabilité
André Boisclair a plaidé cou-
pable à deux accusations d’agres-
sion sexuelle. La Défense et la 
Couronne ont ensuite suggéré 
une peine commune de deux ans 
moins un jour de prison ferme.
L’avocat d’André Boisclair a 
indiqué que son client avait réglé 
son problème de consommation 
de drogue en thérapie et qu’il 
ne voulait pas amplifier la souf-
france des victimes avec de lon-
gues procédures judiciaires.
18 juillet- Sentence
Le juge a entériné la suggestion 
des avocats des deux parties et a 
condamné André Boisclair à une 
peine de deux ans moins un jour.

Le gouvernement Legault 
veut en savoir plus à 
propos de l’hydrogène vert 

et des bioénergies. Pour cette 
raison, il vient de lancer un appel 
d’intérêt pour la création de pro-
jets de production, de distribution 
et de consommation de ces types 
d’énergie.
Le gouvernement lance des 
appels d’intérêt lorsqu’un minis-
tère explore un nouveau type 
de marché. L’objectif  de cette 
démarche est d’obtenir des com-
mentaires et des informations 
pertinentes à propos d’un secteur 
d’activité visé, et d’ainsi préciser 
quels sont les besoins du gou-
vernement pour éventuellement 
octroyer un contrat.
Dans ce cas-ci, le ministère de l’Énergie et des Res-
sources naturelles estime que la mise en place de 
projets «d’écosystèmes énergétiques régionaux» 
devrait stimuler le développement des filières de 
l’hydrogène vert et des bioénergies.
Ces initiatives auraient aussi le potentiel de réduire 
les risques et les coûts associés à la production, la 
distribution et la consommation de ces types d’éner-
gie, grâce à la collaboration de tous les acteurs de 
la chaîne.
En lançant un appel d’intérêt, le gouvernement 
veut agir comme «catalyseur» en répertoriant ces 
projets, en offrant une structure d’accompagnement 

aux promoteurs, en collaboration avec le ministère 
de l’Économie et de l’Innovation, et en assurant la 
coordination gouvernementale.
Les producteurs, les distributeurs, les consomma-
teurs et autres acteurs de la chaîne qui souhaitent 
s’associer en formant un écosystème énergétique 
régional doivent signifier leur intérêt d’ici le 30 
septembre 2022, a fait savoir le ministère de l’Éner-
gie et des Ressources naturelles dans un communi-
qué de presse.
Les informations récoltées lors de l’appel d’intérêt 
serviront notamment à préparer un appel de pro-
jets qui sera lancé à l’automne 2022.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

Tout d’abord, c’est dans un communi-
qué de presse que monsieur Osama 
Rady, un responsable à la compagnie 

de canal de Suez 2022 annonce en juillet 
dernier, que les revenues de la compagnie de 
canal de Suez ont enregistré en l’an 2021-
2022 un chiffre record, soit de 7 milliards 
dollars, une augmentation de 20,7% en com-
paraison aux revenues de l’an dernier.
De plus, monsieur Rady a tenu à préciser 
que le nombre de bateaux qui ont traversé le 
canal en cette année a enregistré un record 
de 22 mille dollars, soit une augmentation 
de 16% en comparaison à l’année dernière. 
De plus, à ajouter M. Rady, que les bateaux 

marchandises 
(cargo) transpor-
taient un volume 
record de marchandises de 1,3 million ton, 
soit une augmentation de 11% en compa-
raison à l’année précédente.
D’autre part, on doit mentionner que le 
canal de Suez constitue une source impor-
tante de devises étrangères pour l’Égypte.
En outre et presque en même temps, la 
banque centrale d’Égypte annonce que les 
transferts d’Égyptiens à l’extérieur du pays 
en 2021 - 2022 ont enregistré un record de 
33,3 milliards dollars ou 2,8% de plus que 
les transferts de l’an dernier.

Le canal de Suez enregistre un record de revenues 
de 7 milliards dollars en l’an 2021-2022

Un été difficile pour les libéraux de Justin Trudeau

Crise des passeports: la situation s’améliore, mais le retour 
à la normale tarde

La déchéance 
d’André Boisclair en 7 dates
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Nina,
Du plein sud, une fleur de champs
Nous chante une mélodie des nuits des temps
Pour séduire ses admirateurs et faire de la place
Dans le Pays de Gaulle, sur la Côte du printemps 

Douce, fine et tendre la petite fleur  
Mystérieuse, secrète, porte certains ampleurs
Elle s’impose par sa croyance en soi
Elle s’appuie sur des grandes racines de valeur 

Sa mission est de découvrir le Pays
Par ses hauts, ses bas, noir, blanc et gris
Elle vous fait croire à sa légende
Inspirée des histoires rocambolesques avec mépris
    
Protectrice, méfiante et avisée
Elle sorte ses griffes taillées et  aiguisées
A chaque instant où le danger se manifeste
Dans toutes circonstances elle semble maîtrisée

Entourée de plusieurs prétendants
Elle plait à tous, même aux non voyant  et non 
entendant
Elle a un secret qui attire les sujets
Sa force est plus attractive que l’aimant  

Unique dans son genre la princesse
Elle m’a accrochée mal gré bon gré par sa tendresse
Sans connaître le bout du tunnel
Elle me lance des ondes par ses beaux yeux sans 
cesse

Une féline attirante, douce et amère
Flambeuse, allumeuse, mais, elle ne va guère 
Au-delà de ses limites prévues d’avance
Elle vous fait rêver et croire que vous êtes aussi 
important que  l’atmosphère

Ma petite fleur de sud
Je te confie mes intentions si rudes
La vie est belle profites en, fais le bon choix 
Autrement tu regretteras cette instable attitude

Salah ACHKAR 

Hydrogène vert: 
le gouvernement lance un appel d’intérêt

L’Hibiscus du sud,



    بصحبة أبنائهما الثالثة، شارك الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب في جنازة 
زوجته األولى إيفانا ترامب، أيقونة الثمانينيات وسيدة األعمال التي ساعدته في بناء 

إمبراطورية دفعته إلى الرئاسة.
وقبل توجهه إلى قداس الجنازة، كتب الرئيس السابق على منصته االجتماعية »تروث 
سوشال« قائالً: »إنه ليوم حزين للغاية، ولكنه في الوقت ذاته احتفال بحياة رائعة وجميلة«.

وأضاف ترامب، الذي حضر المراسم مع زوجته الحالية ميالنيا ترمب: »هذا لن يكون 
أمراً سهالً!!!«.

إيفانا، دونالد جونيور وإيفانكا وإريك،  وسار ترامب وميالنيا وأبناء ترامب الثالثة من 
وعائالتهم وراء النعش الذهبي اللون في كنيسة سانت فنسنت فيرير الكاثوليكية في الجانب 

الشرقي العلوي من مانهاتن.
كما حضرت الجنازة تيفاني ترامب، ابنة الرئيس السابق من زوجته الثانية 

مارال مابلز، مع والدتها، وكذلك أصدقاء العائلة بما في ذلك جينين بيرو المشاركة في 
تقديم برنامج »ذا فايف« على شبكة »فوكس نيوز« اإلخبارية األميركية، وتشارلز كوشنر 

المطور العقاري، ووالد جاريد كوشنر زوج إيفانكا ترمب.
وكان مصمم األزياء دينيس باسو، وهو صديق قديم إليفانا ترامب، من بين المشيعين.

وأعلنت أسرة ترامب الخميس أن السيدة البالغة من العمر 73 عاماً قد توفيت في منزلها 
في مانهاتن. وقالت السلطات إن الوفاة وقعت جراء حادث، أسفر عن إصابات خطيرة في 

جذعها.

سجلت بريطانيا درجات حرارة تخطت حاجز 40 درجة مئوية    
)104 فهرنهايت( ألول مرة، مما فاقم من أزمة النيران المشتعلة.

لينكونشاير،  الحرارة 40.3 درجة مئوية في كونينغسباى في  وبلغت 
الحرارة 33 درجة مئوية مواقع آخرى في بريطانيا.  بينما تجاوزت 
وكانت أعلى درجة حرارة تم تسجيلها من قبل، في عام 2019 والتي 

بلغت 38.7 درجة مئوية.
وأعلنت العديد من خدمات اإلطفاء وقوع حوادث كبيرة بعد تصاعد حدة 
الحرائق. كما أدى حريق كبير في وينينغتون شرقي العاصمة لندن، إلى 

تدمير منازل.
الحديدية بسبب ارتفاع درجة  السكك  السلطات بعض خدمات  وألغت 
حرارة القضبان الحديدية أو التوائها، وفشل الكابالت العلوية للقطارات.
أنحاء  المشتعلة في جميع  الحرائق  المئات من رجال اإلطفاء  ويكافح 
لندن، بما في ذلك في وينينغتون، حيث امتد حريق في األعشاب الجافة 

إلى ممتلكات المواطنين.

  أعلن المتحدث باسم شركة “جوجل” شايتي سين إن الشركة بدأت في طرح تطبيق 
“جوجل واليت” لمستخدمي نظام تشغيل “أندرويد” في 39 دولة.

التطبيق سيكون متاحا لجميع  الثالثاء، إن  التقني  وقال سين، وفقا لموقع “ذا فيرج” 
المقبلة،  القليلة  العالم خالل األسابيع  المستخدمين حول 
موضحا أن 

التطبيق الذي 
العام  أعلنت عنه “جوجل” في وقت سابق 

الجاري، باعتباره تطبيق إلدارة جميع البطاقات الرقمية، ليس فقط بطاقات الدفع 
اإللكتروني، بل يمتد إلى الصورة الرقمية لتحديد الهوية وحالة التطعيم والتذاكر وغيرها.
الجديد سيحل محل تطبيق “جوجل باي” في معظم  التطبيق  وبحسب جوجل، فإن 
الدول، باستثناء الواليات المتحدة وسنغافورة، حيث سيتمكن المستخدمون في الدولتين 
من اإلبقاء على “جوجل واليت” و”جوجل باي” معا على هواتفهم، إذ سيستمر األخير 

كطريقة إلرسال األموال إلى اآلخرين.

»إكسبريس«  لصحيفة  تقرير  قال    
البريطانية، إن دوق ودوقة ساسكس األمير 
انتقادات الذعة  تلقوا  هارى وميجان ماركل، 

بعد كلمة لألمير.
وأوضحت الصحيفة أن الزوجين تلقوا نصيحة 
بمغادرة أمريكا بعد خطاب األمير في مقر 
المتحدة، والذى حذر فيه من »هجوم  األمم 

عالمي على الديمقراطية والحرية«.
كما انتقد هاري »التراجع عن الحقوق 
المتحدة في إشارة  الواليات  الدستورية« في 

إلى الحكم األخير ضد اإلجهاض.
وفى كلمته بنيويورك، تحدث هاري عن 
مخاطر تغير المناخ، وجائحة فيروس 
كورونا، و »استخدام األكاذيب والمعلومات 

المضللة كأسلحة«، والحرب في أوكرانيا.
 The« لكن الكاتبة أمبر  اثي بصحيفة
اتهم  Spectator« الصادرة في واشنطن، 
الدوق »بالتحدث عن السياسة األمريكية بفهم 

بدائي«.
الذي يعيش هنا فقط  وكتبت في الصحيفة: »األمير هاري 
لـشبكة  ألن زوجته تحلم بعمل تعليقات صوتية متحركة 
»نتفليكس«، يعلق بشكل روتيني على دستورنا بكل التبجح 

البريطاني«.
للغاية  وتابعت »ومع ذلك، فإن األمير هاري متعجرف 

ويفتقر إلى الوعي الذاتي للجلوس والصمت«، وأضافت أن 
األمريكيين »ال يحبون أن يخبرنا األجانب بما يجب أن نفعله 

أو كيف يجب أن نشعر.«
كما نقلت »إكسبريس« عن اإلعالمية األمريكية ميجان 
للمرة  ماكين هجومها على هارى الذى »هاجم أمريكا 

الثانية«.

وفي حديثها لمنصة »جي بي نيوز«، قالت ماكين: »أعتقد 
إذا كانوا يكرهون هنا كثيًرا.. لم  المغادرة  أنه ينبغي عليهم 
يمض وقت طويل. لماذا تريد أن تكون هنا إذا لم تكن أمريكا 
ديمقراطية والمملكة المتحدة مجرد منطقة جحيم عنصرية؟«
بلدًا أكثر مالءمة  وقالت مخاطبة هاري: »يجب أن تجد 

الحتياجاتك.«

      

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
  رسائل إلى من يهمه األمر :

نيل مصر  المطلة على  التاريخية  العوامات  إزالة  -1 قرار 
قرار همجي غير مدروس وال ينظر إلى مصالح الناس!

-2 متى يتحرك المسؤولين في مصر وحوادث المرور تقتل 
العشرات يومياً وإدارات المرور في غفلة!

-3 كندا في حاجة إلى منظومة طبية جديدة فهل هناك من 
يفعل ؟

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

إلعالناتكم 
يف الرسالة 

elressalanews@gmail.com    
fzemokhol@gmail.com

www.el-ressala.com
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 آخر عمود

فريــد زمكحـل

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

   تنتشر في مدينتنا مونتريال ظاهرة 
الزرع  جميلة جدا جدا وهي أحواض 
الشوارع في فصل  لتزيين  واألعشاب 
الصيف. ورغم أن فصل الصيف 
كبيرة  التي تضيفها  البهجة  فان  قصير 

جدا. 
التوجه المستمر نحو االهتمام  انه 
بالبيئة والتذكير بعطائها وخيراتها 
للصحة  الطبيعية  الخضار  لنا وأهمية 
أو  المنزل  المحلي سواء في  واإلنتاج 

المطعم أو المزارع الصغيرة. 
التقرب   - وايضاً — وهذا جزء مهم 
البيئة وان تبقى حاضرة في وعينا  من 
كبير  بها. وهو جهد  االعتناء  اجل  من 
لبلديات متعددة في مونتريال  ومثمر 

وحول كندا. 
نتسوق في مراكز  يمكننا ونحن  اليوم 
المفتوحة أن نقطف  الكبرى  التسوق 
أو ورقة  بندورة صغيرة  الشارع  من 
ريحان لتذوقها - مع احتياطات النظافة 
الشجرة - مثال.. وليس  إيذاء  وعدم 
للجمال  فقط  المنزلي.. هي  لالستهالك 
بالبيئة واألرض  باأللوان والتذكير 
بين اإلنسان وهذه  الصداقة  وتوطيد 
غير  بطريقة  المعطاءة  األرض 

مباشرة!!! 
كم هي رائعة هذه الفكرة ومن طورها. 
إنها تذكرني ببالدنا عندما يكون 

المحبة  يتم تشاركه كما  خير األرض 
يتم توزيع بعض  الحديقة  تثمر  وعندما 

خيرها على الجيران كي يتذوقونه. 
وأيضا أصبح هناك أحواض صغيرة 
أنواع األعشاب  مطبخية تحوي بعض 
المنكهة باتت منتشرة بشكل كبير 

لالستهالك داخل المنزل. 
وأيضا في مونتريال وجدت بعض 
المطاعم الصغيرة تزرع األعشاب 
والزعتر  النعناع  مثل  المنكهة 
الروز ماري وبعض  أو  والريحان 
الملونة في أحواض تزين  الخضار 
المطعم أو حديقته وتستهلكها  ساحة 
لها الن  في صناعة أطباق ال مثيل 
 ... الخضار  األعشاب طازجة وكذلك 
.. وكذلك  له  الطعام ال مثيل  ويكون 
المحبة واالهتمام التي يعطيها الشخص 

المسئول عن رعايتها. 
يلتقط ويأكل  بدايته كان  اإلنسان في 
بدأ يزرع  يتطور  بدأ  ويصيد وعندما 

وكانت األرض أجمل األصدقاء. 
العودة إلى الزراعة على مستوى بسيط  
في حدائق البيوت وداخلها فكرة جميلة 
اإلنسان  بطريقة  تخاطب  وذكية ألنها 
غير مباشرة وتذكره بمحبتها وأهميتها. 
أساس  هما  واألرض  البيئة 

حياتنا. 

خضار في الشارع في المطعم!

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

 24   دخل خاتم يحتوي على أكثر من 
ألف ماسة موسوعة جينيس لألرقام 
الخاتم على شكل  القياسية، وتم تصميم 

فطر المحار الوردي.
أن  اإلخباري  بي آي«  وذكر موقع »يو 
أعلنت  القياسية  لألرقام  موسوعة جينيس 
الهندية  أن شركة »أس دبلوي إيه« 
األكبر،  الخاتم  لقب  للماس حصلت على 
الخلود  اسم »إيمي«، ويعني  يحمل  الذي 

في اللغة السنسكريتية.
الغفور  الشركة، عبد  في  المسؤول  وقال 
الخلود  إلى  يرمز  الخاتم  هذا  إن  أناديان، 
أونصة،   12 الخاتم  العمر. ويزن  وطول 

ويبلغ ثمنه 95 ألف دوالر أمريكي.
العالمية كفكرة  وبدأت موسوعة جينيس 
الماضي،  القرن  خمسينيات  مطلع 
بيفر )1890- السير هيو  عندما حضر 
الخمور  لمصنع  التنفيذي  المدير   )1967
»جينيس« حفل رماية وصيد في مقاطعة 

ويكسفورد.
بين  نقاش جدلي  الحفل، حدث  وخالل 
السير هيو ومستضيفيه حول أسرع طائر 
في قارة أوروبا ولم يفلحوا في الحصول 

على جواب نهائي من أي كتاب مرجعي 
لتأكيد اإلجابة.

السير هيو  تذّكر  1954، عندما  وفي 
دعاية  فكرة عمل  وأتته  ما حدث،  الجدل 
الجدلية  النقاشات  تقوم على حل  لجينيس 

التي تحدث في الحانات.
ودعا السير هيو، التوأم نوريس ماكوايتر 
)1925-2004( وروس ماكوايتر 
الباحثين والمهتمين   ،)1975-1925(
بجمع الحقائق، وطلب منهما تجميع كتاب 

يشمل كل أنواع المعلومات واألرقام.
تأسيس شركة »جينيس سوبرلتيفز«  وتم 
 ,1954 الثاني  30 نوفمبر/تشرين  في 
العمل  بدأ  البحث األولية  وبعد عملية 
على تحرير الكتاب الذي أخذ حوالي 13 
أسبوعاً ونصف األسبوع )90 ساعة من 
فيها  بما  الواحد(،  العمل خالل األسبوع 

العطالت األسبوعية واألعياد الوطنية.
تبوأت جينيس  60 عاًما،  وعلى مدار 
لألرقام القياسية مكانة مهمة وسط 
بالمعلومات واألرقام، واستمر  المهتمين 
الكتاب ليكون من أكثر الكتب مبيعاً حول 

العالم.

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

 affilié à:

SANTÉ

Amir Helkany,   B. Pharm.
Pharmacien - propriétaire

Pharmacie Amir Helkany
895, rue de la Gauchetière O.
Montréal Québec H3B 4G1
Tél.: 514-861-8947
Fax: 514-861-9670

نتكلم اللغة العربية، 
الفرنسية واألنجليزية

نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

بـ24 ألف ماسة.. 
خاتم الخلود يدخل موسوعة جينيس

جوجل تطرح تطبيق “جوجل واليت” 
ويد” في 39 دولة لمستخدمي “أندر

وجته  ز في جنازة  يشارك  ترامب 
نيويورك في  إيفانا  الأولى 

انتقادات لاذعة للأمير هاري.. دعوات لمغادرته أمريكا

موجة الحر الشديد: 
اندلاع حرائق في بريطانيا بعد تجاوز الحرارة 40 درجة مئوية

ــاْب ــ ــواِك يـــا حــبــيــبــتــي أرت ــ أنـــا لـــم أعـــد فـــي هـ

ــِك عــــن ســــؤالــــي قــــد أجـــــاْب ــ ــي ــ وكـــــل مــــا ف

ــي وَيـــطـــرُق كـــَل بـــاْب ــان ــي وهـــو َيــســُكــُن فـــي ك

العذاْب أوحاها  قصيدٍة  من  وكم  بقصيدٍة  ُيطالبني 

العتاْب أجهدها  جريحة  عــاشــْت  فــريــدة  مشاعْر 

اإلغتراب سماِء  في  رقيقة  قصائد  دموعي  صاَغتها 

كتاْب من  أكثر  في  نبضي  بهمس  قلبي  ــا  وردُده

أنساْب العشِق  في  وأنــا  ــواِك  أه بأني  فيها  ُقلُت 

ْب غلَّ العشِق  وأمر  تنهيدة  صاغتها  قصيدٍة  من  وكم 

أكتُب عن هواِك ال عن سواِك وكم كتبت بدون حساْب

أســبــاْب؟ للعشِق  وهــل  مثلي  قولي  ســألــوِك  فــإن 

وأطُرقي كأساً بكأٍس في صحة الحِب وأحلْم الشباْب

غاْب غاَب  أو  جاَء  جاَء  إن  الخيال  ذليل  الُمحاُل  ليبقى 

أُعاْب الخياِل  على  فهل  الجمال،  رفيَق  الكماُل  ويبقى 

إعجاب بكل  جديرة  ووحِدْك  الحبيبة  لقلبي  الوحيدة  وأنِت 

ووحدك جديرة بكل إعجاب




