
  تشهد العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، وعدد من المحافظات 
العراقية األخرى تظاهرات ينظمها أنصار كل من التيار 

الصدري من جهة واإلطار التنسيقي من جهة أخرى.
وأفاد شهود بأن أجهزة األمن العراقي بغلق بعض مداخل 

المنطقة الخضراء تحسبا لتظاهرات اليوم.
كان التيار الصدري دعا أنصاره إلى االستعداد لتجمعات 
حاشدة في المحافظات، ودعاهم إلى ملء استمارات قانونية 

لتقديمها للقضاء من أجل حل البرلمان.
للتظاهر  التنسيقي  اإلطار  من  مماثلة  دعوة  ذلك  وسبقت 

الدستورية وحماية  الحقوق  لـ”دعم  ببغداد  الرئاسية  المنطقة  أسوار  عند 
مؤسسات الدولة واإلسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

يأتي ذلك فيما يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم أمام مبنى البرلمان 
لألسبوع الثاني على التوالي حتى تحقيق مطالبهم، المتمثلة بحل البرلمان 
باعتصام  أنصاره  الصدر  مطالبة  بعد  وذلك  مبكرة،  انتخابات  وإجراِء 

مفتوح في بغداد وعدد من المحافظات.
من جهته، وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم، 
رسالة إلى متظاهري اإلطار التنسيقي، مشيرا إلى أن “يده ممدودة لهم 

دون قياداتهم”.

وقال الصدر في تغريدة على “تويتر” “إننا وجماهير اإلطار ال نختلف 
على وجود الفساد واستشرائه في البالد وإن اختلفنا مع قياداته في ذلك، 
فإن فسطاط اإلصالح في تظاهراته إنما يتظاهر من أجلكم أيضا يا جماهير 
اإلطار، فالعجب كل العجب من عدم مناصرتكم لنا من أجل إنقاذ الوطن 

الذي وقع أسير اإلحتالل واإلرهاب والفساد”.
الدولة  لهيبة  نصرة  ال  لإلصالح  نصرة  مظاهراتكم  “لتكن  وأضاف 
العراق بال اي فائدة ترتجى.. أال تريدون  التي توالت على  والحكومات 
كرامتكم وحريتكم وأمنكم ولقمتكم وسالمتكم وصالحكم كما نحن نطالب!؟”.
أنكم حينما تظاهرتم واعتصمتم على  وقال: “فإن رفضتم ذلك، فأعلموا 
تزامنا  التظاهر واالعتصام  نحاول  لم  االنتخابات(  )تزوير  اسميتموه  ما 

معكم على الرغم من قدرتنا على ذلك”.
وتابع إن “قررتم التظاهر تزامنا مع مظاهرات اإلصالح فلتكن مظاهراتكم 
المسميات،  كل  من  أهم  فالعراق  األهلي،  السلم  على  ولتحافظوا  سلمية 
لنحاول  قياداته،  يا جماهير اإلطار دون  لكم  أيدينا ممدودة  فأن  وعموما 

إصالح ما فسد”.
وختم الصدر تغريدته “أما إن رفضتم فنحن ماضون باإلصالح طاعة هلل 

وحبا بسيد اإلصالح وحبا بالوطن والسالم على من اتبع السالم”.

  تعهد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
بدعم الجهود المبذولة لنزع سالح كوريا الشمالية النووي 

بشكل كامل.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في العاصمة سول، حيث 

يعقد اجتماعات مع قادة كوريا الجنوبية.
وقال غوتيريش، خالل لقائه مع الرئيس يون سوك يول: 
“أود أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن دعمنا التام إلخالء 
شبه الجزيرة الكورية من األسلحة النووية بشكل كامل 
يمكن التحقق منه وال رجعة فيه، ال سيما كوريا الشمالية”.
بدوره، قال يون، وهو سياسي محافظ تولى منصبه في 
لكنه  الدبلوماسية  إنه منفتح على  الماضي،  أيار  مايو/ 
تعهد أيضا باتخاذ إجراءات عسكرية قوية لمنع بيونج 

يانج من استخدام أسلحتها.
واختبرت كوريا الشمالية إطالق عدد قياسي من الصواريخ 
إنها  العام، ويقول مسؤولون في سول وواشنطن  هذا 
تستعد على ما يبدو الختبار سالح نووي للمرة األولى منذ 
عام 2017، وسط تعثر محادثات نزع السالح النووي.
وتقول بيونج يانج أيضا إنها منفتحة على الدبلوماسية، 
لكنها تتهم الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتمسك 
وإجراء  العقوبات  فرض  مثل  العدائية  بالسياسات 

التدريبات العسكرية.
لقائه مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك  وخالل 
جين، تعهد غوتيريش أيضا بدعم الجهود الدبلوماسية 

إلقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.
القيام به إلطالق عملية  وأضاف قائال: “كل ما يمكن 
حوار تهدف إلى نزع السالح النووي سيكون موضع 

ترحيب شديد وسيحظى بدعم األمم المتحدة الكامل”.
والشهر الماضي، وجهت كوريا الشمالية تحذيرا ضد 

تدريب مشترك بين كوريا الجنوبية وأمريكا.
وأتباعها  المتحدة  الواليات  إن  الشمالية  وقالت كوريا 

سيواجهون توترات أمنية خطيرة.
وكشفت بيونج يانج النقاب في الموقع اإللكتروني لوزارة 
الخارجية، عن مقابلة جرت بين صحفيي وكالة أسوشيتد 
التابعة  المعاهد  أحد  نائب رئيس  برس وتشوي جين، 

لوزارة الخارجية، حول نزع السالح والسالم.
أمريكا وكوريا  أن  الشمالي  الكوري  المسؤول  وذكر 
الجنوبية تمضيان قدما في تدريب عسكري مشترك من 
22 أغسطس/آب الجاري، وأنه من الواضح أن التدريب، 
كما هو في المرة األخيرة، هو تدريب على هجوم نووي 

استباقي على كوريا الشمالية.
المتحدة  الواليات  أن  وذكر تشوي بشكل خاص كيف 
تعهدت في وقت سابق بتقديم ردع موسع لكوريا الجنوبية، 

بحشد جميع الوسائل، بما في ذلك األسلحة النووية.
وحذر المسؤول من أنه إذا اختارت واشنطن وأتباعها 
المواجهة مع بيونج يانج، سيواجهون اضطرابات أمنية، 

لم يواجهوها من قبل.

  بات العالم الحديث في أمس 
دائرة  من  للخروج  الحاجة 
»الدعارة السياسية« التي تتوغل 
في أوصاله مع تناقض أقواله مع 
أفعاله في مشهد غريب لم يعد من 

المقبول استمراره.
وقد يأخذ عليَّ البعض وصفي لما 
يدور في العالم اليوم، »بالدعارة 
السياسية«.. ولكنها الحقيقة التي 
ال يعرفها العديد من كبار الساسة 
الذين يحكمون العالم وربما ال يعلم 
بها سوى العدد القليل من المثقفين 

في العالم..
نعم هذه هي الحقيقة التي تؤكدها 
المصادر التاريخية، وقد يتّجمل 
التاريخ ولكنه ال يكذب، خاصة لو 
عرفنا بأن الدعارة مهنة قديمة 
ظهرت وتنامت حتى انطلقت من 
السر إلى العلن، عمل بها الفقراء 
الساسة  وأمتهنها  البداية  في 
من  أصبحت  حتى  النهاية  في 
الصناعات المهمة التي تدر لهم 

المليارات من الدوالرات.
الملكة  بأن  تصدق  ال  وقد 
أجمل  من  كانت  »ثيودورا« 
عاهرات شوارع القسطنطينية قبل 
أن تعتلى عرش اإلمبراطورية في 

القرن السادس الميالدي.
تماماً كالسيدة سالي ستانفورد 
التي كانت تدير واحداً من أرقى 
وأفخر قصور الدعارة في أمريكا، 
في أهم شوارع مدينة فرانسيسكو 
وكان يعمل لديها عدد من أذكى 
أناقة  وأكثرهن  الفتيات  وأجمل 
ذلك  في  العالم،  مستوى  على 
الوقت، زاره وترّدد عليه ملوك 
وساسة وتجار وفنانون وضباط 
من الجيش والشرطة، وسفراء 

ووزراء أجانب.
ما  سالي  السيدة  لدى  وكانت 
وهو  الزبائن«  »بخدمة  يُعرف 
قسم مخصص للذين يتحّرجون 
إلى قصرها، والتى  القدوم  من 
لم تقتصر خدماتها على الداخل 
األمريكي فقط بل تجاوزته إلى 

العالم.  مدن  من  للعديد  خارجه 
وقد تندهش لو عرفت أنه في عام 
1945 على سبيل المثال شهدت 
مدينة سان فرانسيسكو األمريكية 
اجتماع ممثلون عن 50 أمة و 
دولة قاموا بمفاوضات واجتماعات 
متواصلة قادت إلى نشوء »األمم 

المتحدة«.
نعم ما ذكرته لك عزيزي القارئ 
صحيح جداً »نشأة األمم المتحدة«.
ومن المدهش بأن هذه المفاوضات 
واالجتماعات كانت تتم في قصر 

سالي ستانفورد للدعارة.
األمر الذي ذكره المؤرخ »هيرب 
األمم  قائالً:  الذي كتب  كاين » 
دعارة  بيت  في  نشأت  المتحدة 
من  والكثير  ستانفورد  سالي 
المفاوضين كانوا من زبائنها، وقد 
شاركت في حضور العديد من هذه 
الجلسات التفاوضية الدائرة بين 
كبار الساسة وقادة الدول، وكان 
من هذه االجتماعات، االجتماع 
التي حضرته الذي أقامه إدوارد 
كنيدي الشقيق األصغر للرئيس 
كيندي  جون  األسبق  األمريكي 
وألقت كلمة فيه فضحت خاللها 
بعض القيادات من الذين يّدعون 

الشرف!
وركزت اهتماماتها فيما بعد ذلك 
على مسائل المساواة والحقوق 
مهنتها  واعتزلت  المدنية، 
 1950 سنة  نهائية  بصورة 
بافتتاح مطعمها الكبير في مدينة 
»ساوساليتو بكاليفورنيا«، ومن 
المدهش أنه قد تم انتخابها سنة 

1972 عمدة للمدينة.
هذه هي الحقيقة المجّردة لنشأة 
األمم المتحدة، لذا ال عجب من 
وصفي السابق لما يحدث ويشهده 
العالم حالياً من أزمات »بالدعارة 
السياسية«، مع إصرار قادة العالم 
على تأكيد استمرار امتهانهم لهذه 
المهنة الال أخالقية في إدارتهم 
األسف  مع  العالم  هذا  لشئون 

الشديد.
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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

»الدعارة السياسية« إلى أين تتجه؟
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2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

3095,Autoroute 440, bureau 204
Laval, Québec H7P 4W5
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منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

www.jeankaram.com
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Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment
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فرص استثمار صلبة 100٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

رئيس وزراء إثيوبيا يوجه بيانا عاجلا لمصر 
  أعلن رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد أن بالده 
أكملت بنجاح المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة 
على النيل األزرق، وذلك بالرغم من احتجاجات بلدي 

المصب السودان ومصر.
وقال في خطاب تلفزيوني من موقع سد النهضة الكبير 
في شمال غرب البالد، والذي يعد األكبر من نوعه في 
إفريقيا: »ما ترونه خلفي هو الملء الثالث مكتمال«.

وذكرت وكالة األنباء الرسمية اإلثيوبية، أن الحكومة 
»حققت هدفها بنجاح« من الجولة الثالثة لملء المياه 
تشييد  نسبة  أن  موضحة  اإلثيوبي،  النهضة  سد  في 
األعمال المدنية لسد النهضة بلغت 95 في المئة وأن 
األداء اإلجمالي للمشروع تم بنسبة 83.3 في المئة.

وأشارت إلى أن منسوب ارتفاع سد النهضة في الجانبي 
األيسر واأليمن بلغ 611 مترا، فيما بلغ ارتفاع منسوب 

جزء الممر من السد 600 متر فوق سطح البحر.
النهضة  سد  بناء  عملية  اكتمال  أن  أحمد  أبي  وأكد 
وإثيوبيا،  والسودان  لمصر  اقتصادية  فوائد  سيحقق 

السودان  أن  أيضا  نعتقد  إثيوبيا،  مثل  »تماما  وقال: 
ومصر ستستخدمان النهر بطريقتهما الخاصة.. وقفنا 

مع الحق.. دون أن نؤذي أحدا«.
الثالث  الدول  بين  النيل  نهر  وأضاف: »مثلما ربط 
لنا  الذي سيسمح  السد  كذلك  السنين، سيفعل  آلالف 
التي  الكهرباء  وئام.. سنتقاسم  في  بالعيش  وجيراننا 
الطبيعية  والمناظر  للطاقة،  كمصدر   - السد  يولدها 
الخالبة - كترفيه، واألسماك - كطعام، مع جيراننا 

والعالم«.
تجدر اإلشارة إلى أن أعمال توليد الكهرباء من التوربين 
الثاني لسد النهضة قد انطلقت رسميا أمس الخميس، 
بإنتاج 270 ميغاواط من الطاقة في »الوحدة التاسعة« 
بالسد ، والوحدة العاشرة بدأت بتوليد 270 ميغاواط 
من الكهرباء في فبراير الماضي ، ليصبح اإلجمالي 

540 ميغاواط.
وعندما يبدأ السد في توليد الطاقة بكامل طاقته، سيولد 

كل توربين 375 ميغاواط.

رسالة طمأنة أممية لكوريا الجنوبية من 
نووي جارتها الشمالية

  شهد العديد من مدن الضفة الغربية 
المحتلة، اليوم الجمعة، انتهاكات من 
قبل قوات االحتالل اإلسرائيلى، أدت 
إلى نشوب اشتباكات بين الفلسطينيين 
وقوات االحتالل، أسفرت عن وقوع 
عدد من اإلصابات بالرصاص المعدني 
والمغلف، بجانب إطالق قنابل الغاز.
وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم 
الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط واالختناق، إثر اعتداء جنود 
االحتالل اإلسرائيلي على المشاركين 
األسبوعية  قدوم  كفر  مسيرة  في 

المناهضة لالستيطان.
جنود  بأن  “وفا”،  الفلسطينية  األنباء  وكالة  وأفادت 
بالمطاط  المغلف  المعدني  الرصاص  أطلقوا  االحتالل 
وقنابل الغاز صوب المشاركين في المسيرة، مما أدى 
المطاطي والعشرات  بالرصاص  إلصابة سبعة شبان 

باالختناق، جرى عالجهم ميدانيا.
االحتالل  قوات  مع  مواجهات  اندلعت  الخليل،  وفى 
الزاوية،  باب  منطقة  في  الجمعة،  اليوم  اإلسرائيلي، 

وسط الخليل.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل المتمركزة 
على مدخل شارع الشهداء أطلقت قنابل الصوت، والغاز 
أدى الندالع  ما  المواطنين،  للدموع، صوب  المسيل 

مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات.
وفى نابلس، أصيب 5 مواطنين باالختناق، بينهم صحفي، 

خالل قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي مسيرة مناهضة 
لالستيطان في قرية بيت دجن.

وصّرح مدير اإلسعاف والطوارئ في الهالل األحمر 
بنابلس، أحمد جبريل، بأنه جرى تقديم العالج للمصابين 
األنباء  لوكالة  وفقا  الهالل،  طواقم  قبل  من  ميدانيا 

الفلسطينية “وفا”.
وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل 

في بلدة بيتا جنوب نابلس، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي قطاع غزة، الحقت بحرية االحتالل اإلسرائيلي، 
الصيادين شمال غرب  الجمعة، مراكب  اليوم  صباح 

قطاع غزة.
وطاردت زوارق االحتالل المتمركزة في عرض بحر 
محافظة شمال غزة مراكب الصيادين العاملة، وقامت 

بضخ المياه تجاهها، وأجبرتها على مغادرة البحر.

  استهدفت إسرائيل، الجمعة، بقذائف دبابة، أطراف قرية 
في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، ما أدى إلى إصابة مدنيين 

اثنين بجروح، بحسب سانا.
لحقوق  السوري  المرصد  وفق  المستهدفة،  المنطقة  وتشّكل 
اإلنسان، مسرحاً لنشاط مجموعات موالية لحزب هللا اللبناني 

المدعوم من طهران.
وتحدثت وكالة “سانا” السورية في شريط عاجل عن “إصابة 
مدنيين اثنين جراء اعتداء إسرائيلي بقذيفتي دبابة على محيط 

قرية الحميدية في ريف القنيطرة الشمالي”.

واكتفى متحدث  إسرائيل،  تعليق رسمي من  أي  ولم يصدر 
باسم الجيش اإلسرائيلي بالقول “ال نعلّق على تقارير ترد في 

وسائل إعالم أجنبية”. 
وأكد المرصد السوري لحقوق اإلنسان إصابة شخصين بالقصف 
الشخصين من منطقة فض  بعد “اقتراب  إنه جاء  قال  الذي 
االشتباك”، من دون أن يتمكن من تحديد ما إذا كانا مدنيين. 

السيطرة على   2018 السوري صيف عام  الجيش  واستعاد 
كامل محافظة القنيطرة التي كانت فصائل معارضة سيطرت 

على الجزء األكبر منها عام 2013.

وتضم المحافظة هضبة الجوالن، ويقطعها خط فض االشتباك 
بين البلدين اللذين ال يزاالن في حالة حرب رسميا.

إذ   ،2011 العام  النزاع  اندالع  منذ  توترات  المنطقة  وتشهد 
الذي يرد، كما  الجانب اإلسرائيلي  أحيانا في  قذائف  تتساقط 
شنّت إسرائيل غارات في سوريا شملت مواقع للجيش السوري 

وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب هللا، بعضها في المنطقة.
أنّها  تكّرر  لكنّها  الضربات،  تنفيذ  إسرائيل  تؤّكد  ما  ونادراً 
ستواصل تصّديها لما تصفه بمحاوالت إيران لترسيخ وجودها 

العسكري على مقربة من حدودها.

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات 
سرائيلى فى الضفة

إ

مع الاحتلال الا

سوريا: إصابة مدنيين إثر قصف إسرائيلي على القنيطرة

www.el-ressala.com تابعونا يوميا مع أهم األخبار على :

يقول ألبيرت أينشتاين 

6 دقائق من وقتك لـ 10 سنوات قادمة ..!

اعداد: أنطوانيت جرجوس

حكمـة العـدد

طار التنسيقي يحتشدون بالعراق.. والصدر يدعو إلى سلمية التظاهرات

إ

أنصار التيار الصدري والا
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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



  كشف تقرير لصحيفة “وول ستريت 
أن  عن  النقاب  األمريكية  جورنال” 
األوروبي  االتحاد  من  دبلوماسيين 
يحاولون كسر الجمود في المحادثات 

بشأن االتفاق النووي مع إيران.
اقترحوا  الدبلوماسيين  أن  وأوضحت 
على طهران تقديم تنازالت جديدة مهمة، 
المتحدة في  إنهاء تحقيق األمم  بهدف 
األنشطة النووية السابقة لطهران على 

وجه السرعة.
وبحسب تقرير الصحيفة األمريكية، كانت 
نقطة الخالف الرئيسية في المحادثات التي 
استمرت 16 شهًرا إلحياء اتفاق 2015، 
هي تحقيق تجريه الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في المواد النووية غير المعلنة التي 

ُعثر عليها بإيران عام 2019.
وتؤكد إسرائيل ومسؤولون غربيون أن 
هذه المواد، دليل على أن إيران كان لديها 
يوما ما برنامجا سريا لتصنيع أسلحة 

ذرية، وهو أمر نفته طهران.
النووية، ضغطت  المفاوضات  وفي 
إيران منذ مارس/ أذار إلنهاء التحقيق.

ومن شأن مسودة نص االقتراح المقدم من 
االتحاد األوروبي، والتي اطلعت عليها 
الصحيفة، أن توافق إيران على معالجة 
مخاوف الوكالة قبل دخول االتفاقية حيز 
التنفيذ، قائلة :” من المتوقع أن تجيب إيران 
على أسئلة الوكالة بهدف توضيحها”.

وبحسب النص، فإنه إذا تعاونت طهران، 
فإن الواليات المتحدة واألطراف األخرى 
ستحث مجلس الدول األعضاء في الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية على إغالق التحقيق.

وقال فريق االتحاد األوروبي، الذي يرأس 
ويتولى مسؤولية صياغة  المحادثات 
االتفاقية، إن هذا هو النص النهائي الذي 

سيقدم إلحياء االتفاق النووي.
الدولية  الوكالة  باسم  متحدث  وامتنع 

للطاقة الذرية عن التعليق.
وفى وقت سابق، تعهد رئيس الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، 
بعدم التخلي عن التحقيق حتى تجيب 

المواد  إيران على سؤال عن مصدر 
النووية وأين هي اآلن، واتهمت الوكالة 
بالمماطلة  وعواصم غربية، طهران 

وتقديم إجابات مضللة.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، حظيت 
الواليات المتحدة وحلفاؤها األوروبيون 
بتأييد ساحق لقرار بمجلس إدارة الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية يدعو طهران إلى 

التعاون مع التحقيق.
قضية حساسة لطهران

بالنسبة  للغاية  القضية حساسة  وهذه 
لديها  أن  أنكرت  لطالما  التي  إليران 
العديد  ويعتقد  نووية،  أسلحة  برنامج 
من المسؤولين الغربيين أن المواد غير 
أجرته  الذي  العمل  إلى  تعود  المعلنة 
إيران في برنامج أسلحة نووية استمر 

حتى عام 2003 على األقل.
وإذا لم تتعاون إيران مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، يمكن للوكالة أن ترسل 
التحقيق إلى مجلس األمن التابع لألمم 

المتحدة.
وقال مصدران مطلعان على المناقشات، 
إن االتحاد األوروبي أبلغ إيران واألطراف 
األخرى أنه يريد ردا بنعم أو ال على 
االقتراح بحلول 15 أغسطس/آب الجاري.
الخارجية  باسم وزارة  وقال متحدث 
األمريكية: “نحن ندرس بعناية النص 
النهائي الذي اقترحه االتحاد األوروبي 

وسنقدم ردنا عليهم كما طلب منا”.
وقال مسؤولون إيرانيون الثالثاء إنهم 
بدأوا فقط في مراجعة النص، وأشاروا 
في األيام األخيرة إلى أنه قد تكون هناك 
حاجة لمزيد من المحادثات، مما يترك 

مصير االتفاقية غير مؤكد.
وكانت إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن 
حددت إحياء االتفاق النووي لعام 2015، 

كهدف رئيسي للسياسة الخارجية.
ترامب  دونالد  إدارة سلفه  وأخرجت 
الواليات المتحدة من االتفاقية عام 2018، 
وبعد عام بدأت إيران بشكل منهجي في 
انتهاك القيود النووية الواردة في االتفاقية.

   طلب الرئيس األوكراني فولودومير زيلينسكي، من المسؤولين في حكومته، 
الكف عن التحدث عن التكتيكات الحربية لبالده ضد روسيا.

قاعدة جوية روسية  أنها حطمت  كبيرة زعمت كييف  انفجارات  أعقاب  وفي 
تايمز«  نقلت صحيفتا »نيويورك  الماضي،  الثالثاء  يوم  القرم  في شبه جزيرة 
القوات  إن  قولهم  أوكرانيين  األمريكيتان عن مسؤولين  و«واشنطن بوست« 

األوكرانية مسؤولة عن الهجوم.
ومن الناحية األخرى، رفضت الحكومة في كييف اإلفصاح عما إذا كانت وراء االنفجارات.

وقال زيلينسكي: »إذا كنتم تريدون صنع عناوين صارخة 
تريدون  كنتم  إذا  فإن هذا شيء غير مسؤول بصراحة. 
النصر ألوكرانيا فهذا شيء آخر، ويجب أن تكونوا واعين 
بمسؤوليتكم عن كل كلمة تقولونها عن خطط دولتنا للدفاع 

أو للهجمات المضادة«.
ووجه زيلينسكي تصريحاته إلى المسؤولين في الدولة والقادة 
المحليين والعسكريين، واألشخاص اآلخرين الذين قال إنهم 

يدلون بتعليقات عن األحداث على الجبهة.
ولم يتضح بعد ما حدث بالضبط في قاعدة ساكي الجوية، 
بشبه جزيرة القرم، ويبدو أن الروايات الروسية عن حدوث 
األوكراني  الجو  تتعارض مع قول سالح  أضرار طفيفة 
خالل بيان، إنه تم تدمير 9 طائرات عسكرية في القاعدة.

لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها مباشرة عن الهجوم، بينما 
لـ«واشنطن بوست«،  األوكرانية  بالحكومة  قال مسؤول 

األربعاء، إن القوات الخاصة األوكرانية شنت الهجوم.
وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي للصحيفة، إنه بدا أن 
القوات األوكرانية شنت الضربة باستخدام سالح لم تزودهم 

به الواليات المتحدة.
تحتلها شبه جزيرة  التي  الغربية  المكانة  الهجوم  ويظهر 
القرم في الصراع األوكراني، وتبلغ القرم نفس حجم والية 

ماريالند تقريبا، ويعيش فيها حوالي 2 مليون نسمة.
ودخلت روسيا عسكريا شبه الجزيرة في مارس/آذار عام 2014، لتستولي عليها 
من أوكرانيا، وضمتها رسمًيا بعد ذلك بأسابيع، بعد استفتاء متنازع عليه، على 

نطاق واسع شهد تصويت سكان القرم بنسبة %96.77 لالنضمام إلى روسيا.
إلى  الروس  الجنود  لتحركات  أهميته  االستراتيجية  الجزيرة  وأثبت موقع شبه 
لوجيستيا رئيسيا  لتصبح مركزا  العام،  أوكرانيا في وقت سابق من هذا  جنوب 

الروسية. للعملية 

   أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن السفينة “ستار لورا” التي 
ترفع علم جزر مارشال غادرت ميناء يوزني األوكراني، وعلى متنها 60 ألف 

طن من الذرة متجهة إلى إيران.
ووقعت روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو الماضي اتفاقيتين منفصلتين، برعاية تركيا 
الحرب، والمنتجات  الحبوب األوكرانية رغم  المتحدة، تسمحان بتصدير  واألمم 

الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية.

إلى  األوكرانية متجهة  الموانئ  الذرة  تحمل  3 سفن  الماضي، غادرت  األسبوع 
إيرلندا وإنجلترا وتركيا وفقاً لوزارة الدفاع التركية، ووصلت، االثنين الماضي، 

أول سفينة إلى وجهتها النهائية في تركيا.
أعلنت  االتفاق، حسبما  توقيع  منذ  األوكرانية  الموانئ  8 سفن من  كما خرجت 
السلطات األوكرانية التي أشارت إلى أنه من المتوقع الوصول إلى معدل 3 إلى 

5 سفن يومياً في األسبوعين المقبلين.

إعادة  نحو  فنزويال وكولومبيا خطوة  اتخذت     
بناء العالقات التي انقطعت منذ أكثر من 3 سنوات 
بين البلدين، بتعيين سفير لكل منهما لدى األخرى.

وجاء تبادل السفراء بعد أيام من تنصيب جوستافو 
أعرب  الذي  لكولومبيا،  يساري  أول رئيس  بيترو، 

عن نيته تطبيع العالقات الدبلوماسية مع فنزويال.
مادورو وزير  نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  وعين 
الخارجية األسبق فليكس بالسينسيا سفيرا في بوجوتا، 
فيما عين بترو عضو مجلس الشيوخ السابق أرماندو 

بنديتي سفيرا لكولومبيا في كاراكاس.
ووصف مادورو سفير بالده لدى بوجوتا بأنه »رجل 
يتمتع بخبرة دبلوماسية كبيرة«، مشيرا إلى أن نائبة 
الرئيس ديلسي رودريجيز ستكون مسؤولة عن صياغة 
خطة إلعادة فتح حدود فنزويال مع كولومبيا وتعزيز 

التجارة واالستثمار بين البلدين.
 2500 أكثر من  فنزويال وكولومبيا في  وتشترك 

كيلو متر من الحدود.
وفي شهر فبراير/شباط الماضي، اعتقل الجيش في 
35 »إرهابًيا« قرب منطقة حدودية مع  فنزويال 

كولومبيا تشهد توتًرا.
دومينغو  الفنزويلي  الجيش  قائد عمليات  ونشر 
تويتر  هيرنانديث الريث حينها صورا عدة على 

تظهر فيها العمليات العسكرية في أبوري.
بين  الماضي القتتال  العام  أبوري مسرًحا  وكانت 
الكولومبية،  المسلحة  الفنزويلي والجماعات  الجيش 
الجيش،  16 شخًصا في صفوف  مقتل  أسفر عن 
بحسب الحصيلة الرسمية التي ال ترد فيها الخسائر 

في صفوف الجانب اآلخر.

   علّقت ألمانيا “حتى إشعار آخر” الجزء 
األكبر من عملياتها العسكرية في مالي في 
إطار بعثة األمم المتحدة، بعد رفض السلطات 
المالية مجّدداً السماح لطائراتها بالتحليق، 

وفق ما أعلنت وزارة الدفاع األلمانية.
الجمعة  اليوم  الوزارة  باسم  الناطق  وقال 

مجّدداً  رفضت  المالية  “الحكومة  إن 
السماح لطائرة بالتحليق”، لذلك “قررنا 
االستطالعية ورحالت  تعليق عملياتنا 
لم  ألنه  آخر..  إشعار  المروحيات حتى 
البعثة األممية على  يعد من الممكن دعم 

التشغيلي”. الصعيد 

ذكرت جامعة جونز هوبكنز األمريكية، اليوم     
الجمعة، أن حصيلة اإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا 
“كوفيد19-” حول العالم ارتفعت إلى 588 مليونا و478 

ألفا و155 إصابة.
وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها 
اإللكتروني اليوم، بأن إجمالي الوفيات جراء اإلصابة 
بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ماليين و430 ألفا 

و692 وفاة.
وأوضحت أن الواليات المتحدة سجلت أكبر عدد من 

حاالت اإلصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 92.7 
مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.2 
مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر 

من 34.1 مليون.
ووفقا ألحدث البيانات، تصدرت الواليات المتحدة قائمة 
الدول من حيث عدد الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس 
بأكثر مليون و36 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل في 
المرتبة الثانية بـ681 ألفا و6 وفيات ثم تأتي الهند في 

المرتبة الثالثة بإجمالي 526 ألفا و928 وفاة.

   قال فالديمير روغوف عضو مجلس 
إدارة مقاطعة زابوروجيا، اليوم الجمعة، 
إن استمرار القصف األوكراني لمحطة 
زابوروجيه الكهروذرية تسبب بتقليص 

كبير لكميات الكهرباء المنتجة هناك.
وشدد روجوف على أنه إذا استمر القصف 
األوكراني لهذه المحطة، فمن غير المستبعد 

وقف عملها وإغالقها بشكل مؤقت.
وأضاف روجوف، في تصريحات نشرت 
اليوم، “يتسبب القصف األوكراني المستمر 

بتعطيل عمل خطوط نقل الطاقة استطاعة 
750 كيلوفولت. ليس هناك شك في أن 
المناطق المتبقية تحت سيطرة )الرئيس 
األوكراني( زيلينسكي ستواجه مشاكل 

في توفير الكهرباء. لقد أدى ذلك إلى أن 
التحميل في المحطة بات ضئيال للغاية، 
واإلنتاج ضئيل، ويجري العمل حاليا وفق 
نظام الحفاظ على ما هو موجود، حتى ال 
يحدث شيء ال تحمد عواقبه … قريبا لن 
تحصل )السلطات األوكرانية( أي شيء، 
ألننا سنعمل بطبيعة الحال إلنقاذ المحطة 
وسنعمل على تحويل الطاقة المنتجة إلى 

األراضي المحررة”.
القوات  تعمدت  األيام األخيرة،  وفي 

األوكرانية، قصف هذه المحطة والمنطقة 
الطائرات  استخدام  بها مع  المحيطة 
بدون طيار والمدفعية الثقيلة وراجمات 

الصواريخ.
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في مديح الكراهية
النساء      ما أصعب أن تهجر 
عاشقات الحياة منزال، نباتات الورود 
ذبلت وتقصفت أعواد الريحان، لم يعد 
صوت المياه يثير بهجة صفاء التي 
اعتقدت للحظة بأن منزلنا المهجور 
يشبهها في كل أطوارها، فكرت 
بالسحر الذي تمارسه على األمكنة، 
منزلنا يشبه صورتها المركونة على 
ترابيزة في صالون منزل بكر الضيق، 
تشع عيناها وسط النقاب وعبدهللا يرفع 
بندقيته في الهواء، مرتديا ثوبا أبيض 
وتحته بنطال قطني أفغاني وعلى رأسه 
عمامة ملفوفة، بقربهما وقف ابنهما 
أمير ينظر بقسوة إلى فتحة الكاميرا، 
صورة نموذجية لعائلة مجاهدة تشبه 
صور عائالت كثيرة بدأت تغزو 

صفحات الجرائد.
هكذا صوّرت لنا بطلة رواية »مديح 
الكراهية« للكاتب السوري خالد خليفة، 
الحالة التي كانت عليها مدينة حلب 
في ثمانينيات القرن الماضي، غداة 
وصولها إلى لندن هاربة من مدينتها، 
التي هرب منها قبلها أخوها بكر واستقر 
في العاصمة البريطانية، ولخصت لنا 
التحوالت التي كانت تجري في تلك 
المرحلة، والتي قادت إلى ما حدث 
من تشّظٍ في عالمنا العربي بفعل الفكر 
المتطرف الذي أذكى الصراع الطائفي 
في بعض مجتمعاتنا العربية، متخذا 
من الدين وسيلة لحشد كل طائفة ضد 

»الطائفة األخرى«.
تعبير »الطائفة األخرى« ورد أكثر 
من مرة في الرواية أثناء سرد أحداثها 
أبناء  التي تكره  البطلة  على لسان 
الذين يكرهون  الطائفة األخرى، 
بدورهم أبناء الطائفة األخرى، لتتكون 
من هذه الكراهيات المتبادلة سلسلة 
من دوائر العنف، ضحاياها أفراد من 
أبناء »الطوائف« المختلفة والمتعددة؛ 
سلسلة تكبر لتلتف حول عنق الوطن، 
محولة إياه إلى ساحة لمعارك ال تنتهي، 
الخاسرون فيها هم أبناء »الطوائف« 
المتناحرة، حتى لو صعد أبناء »طائفة« 
على حساب أبناء »طائفة أخرى«. 
وهو ما أثبتته األيام بعد سنوات من 
التي صدرت طبعتها  الرواية  نشر 
2006م، قبل أن تجّد  األولى عام 
أحداث جعلت منها صالحة لكل زمان 
لتكون رواية  ُكِتبت  ومكان، وكأنها 

كل العصور واألماكن.
»نحتاج إلى الكراهية لنجعل لحياتنا 
معنى« فّكرت وهي تحتفل بعيد ميالدها 
السابع عشر، اعتقدت أنها تحتاج إلى 
الكراهية كي تصل إلى الحب. بدأت 
التردد إلى منزل »الحجة سعاد« رغم 

إحساسها بغربة شديدة تحاصرها وهي 
جالسة مع بنات تعرفت إلى أغلبهن 
للمرة األولى يوم اصطحبتها هناء معها 
بناء على أوامر بكر وإصراره الذي 
لم تفهمه إال حين بدأت »الحجة سعاد« 
تقسيمهن إلى مجموعات تلتقيها في 
مواعيد ثابتة، تحدثهن بصرامة عن 
الجماعة وااللتزام، ينقلن إليها بحماس 
أخبار المدرسة وسعيهن لضم بنات 
أخريات إلى مجموعتهن التي بدأت 
تتسع وتزداد سرية وتكتما وحماسا 
الموعودة، سيعاقبون  الدولة  لتلك 
الكافرين على كفرهم كما كانت تردد 
»الحجة إيمان« كأنها ترى ذلك اليوم.

في نهاية ذلك الصيف تملكتها الكراهية، 
تنقذها  بأنها  تحمست لها، أحست 
وتمنحها شعورا بالتفوق تبحث عنه، 
قرأت األوراق التي كانت تُوّزَع عليهن 
بعناية، تحفظ منها  في كل اجتماع 
تكفير  فتاوى  مقاطع كاملة، خاصة 
الطوائف األخرى، وحين تسألها 
رفيقاتها عن رأيها في معاقبة من 
تفاجئهن حين  الدين  تعاليم  يهينون 
فتيات  بأسماء  تطالب بوضع قوائم 
من بنات مدرستها، وتطلب السماح 
بتشويههن بماء األسيد الرتدائهن 
بلوزات ضيقة تبرز نهودهن بشكل 
فتلتمع عينا عليا وتطالبها  فاضح، 
بالتريث، كأنها تعرف موعد يوم 

القيامة.
التنظيم  اقتحمت عالم  التي  الرواية 
المرة، اختارها موقع  النسائي هذه 
قائمة »ميوزي« من ضمن أفضل 
100 رواية عبر التاريخ، إلى جانب 
روايات كتاب كبار مثل؛ غابرييل 
غارسيا ماركيز، وجان بول سارتر، 
وأرنست همنغواي، وليو تولستوي، 
ونجيب محفوظ، وآخرين. )خطوة 
أخرى، روايتي “مديح الكراهية” في 
قائمة أفضل 100 رواية في العالم، 
ال أحد يسألني شيئا، ال أعرف كيف، 
ومن، ولماذا...( هكذا علق خالد خليفة 
في صفحته على فيسبوك عندما 

سمع الخبر.
كل األدباء السوريين الذين كتبوا عن 
مدينة حلب، أمثال خالد خليفة ومها 
حسن وغيرهما، أسهبوا في الحديث 
المدينة وتاريخها  عن جمال هذه 
وعراقتها، وصوروا ما فعلته الطائفية 

والتطرف والكراهية بها. 
في »مديح الكراهية« مساحة كبيرة 
لذم الكراهية وإبراز قيمة الحب الذي 
أبناء الطوائف لجّنب  لو ساد بين 
الوطن الكثير من الويالت والحروب 

واالنقسامات. 
aliobaid2000@hotmail.com

أخـبــار

بعد انفجارات القرم.. زيلينسكي يطلب الكف عن كشف تكتيكات أوكرانيا

تركيا: سفينة تحمل 60 ألف طن من الذرة غادرت أوكرانيا 
في طريقها إلى إيران

خطوة نحو عودة العلاقات المقطوعة بين 
فنزويلا وكولومبيا

ألمانيا تعلن تعليق عملياتها 
العسكرية في مالي

ونا حول العالم تتجاوز  حصيلة إصابات كور
الـ588 مليون حالة

وجيا لا تستبعد  سلطات زابور
غلاق المؤقت للمحطة 

إ

احتمال الا
الكهروذرية

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

وبا ترهن إحياء الاتفاق  أور
النووي مع إيران بشرط

 أعلن وزير العدل األمريكي ميريك غارالند، 
الخميس، أنه »صادق شخصيا« على مذكرة 
تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.
الوزارة على  ويعتبر هذا أول تعقيب من 
إعالن الرئيس السابق مداهمة منزله من قبل 

مكتب التحقيقات الفيدرالي )إف بي آي(.
وقال غراالند: »صادقت شخصيا على قرار 
االستحصال على مذكرة التفتيش في هذه 
القضية«، مؤكدا أن »الوزارة ال تتخذ قرارا 

كهذا بخفة«.
ولم يوضح غارالند السبب الذي استدعى 
التفتيش، لكنّه شدد، خالل مؤتمر صحفي، 
على وجود »سبب محتمل«، وقال إنه طلب 

من المحكمة نشر وثائق القضية.
لها«  أساس  ال  »هجمات  غارالند  وأدان 
طالت نزاهة وزارة العدل ومكتب التحقيقات 
الفدرالي، ُسّجلت بعد عملية المداهمة التي 
استهدفت، اإلثنين، منزل ترامب في فلوريدا.

الحزب  مسؤولي  كبار  أعرب  أن  وسبق 
ترامب، عن  إليه  ينتمي  الذي  الجمهوري 
دعمهم للرئيس السابق عقب مداهمة مقر 

إقامته.
وفاقمت عملية المداهمة المباغتة الضغوط 
القضائية التي يتعرض لها ترامب، وسط 
ترحيب من خصومه السياسيين وإدانة من 

أنصاره.
وحض العديد من مستشاري ترامب السابقين 
الرئيس السابق على التأكيد بشكل فوري أنه 

سيكون مرشحا رئاسيا عام 2024.
وقال ترامب )76 عاما( عن عملية التفتيش 
التي قام بها عناصر »إف بي آي« لمقر 
إقامته في ماراالغو واستمرت طيلة اليوم: 
للواليات  لرئيس  كهذا  شيء  يحصل  »لم 

المتحدة من قبل«.
جانب  من  سلوك  بما وصفه »سوء  وندد 
العدالة  لنظام  و«استخدام  العام«  االدعاء 

كسالح« من جانب »الديمقراطيين من اليسار 
المتطرف الذي يحاولون بشكل يائس منعي 

من الترشح للرئاسة في 2024«.
قالت  الموضوع،  على  وتعقيبا 

الناطقة باسم البيت األبيض 
كارين جان-بيار، إن الرئيس 
جو بايدن لم يكن لديه أي 
إشعار مسبق بشأن المداهمة 
وزارة  استقاللية  ويحترم 

العدل.
حول  سؤال  على  وردا 
احتمال اندالع اضطرابات 
ترامب  مشاكل  على  ردا 
القانونية، أجابت جان- بيار 
السياسي  للعنف  مكان  »ال 

في هذا البلد«.
من جهته، رفض مكتب التحقيقات الفدرالي 
بقيادة كريستوفر راي الذي عينه ترامب، 

الكشف عن أسباب الخطوة غير المسبوقة 
بحق رئيس سابق.

غير أن العديد من وسائل اإلعالم األمريكية 
ذكرت أن عناصر فدراليين يجرون عملية 

تفتيش بإذن قضائي وهي متعلقة بسوء تعامل 
محتمل مع مستندات سرية نُقلت إلى ماراالغو 
بعد مغادرة ترامب البيت األبيض في يناير/ 

كانون الثاني 2021.

تفتيش منزل ترامب.. »العدل« الأمريكية 
تخرج عن صمتها



   خرج، يوم الخميس، آالف السودانيون 
في العاصمة الخرطوم في مسيرات جديدة 
للمطالبة بالحكم المدني؛ لكن قوات األمن 
بكثافة  للدموع  المسيل  الغاز  استخدمت 
إلى  المتظاهرين عند وصولهم  لتفريق 
شارع المطار المؤدي إلى وسط المدينة.

ومنذ ساعات الصباح األولى كثفت قوات 
األمن من انتشارها في وسط الخرطوم 
وأغلقت جسور رئيسية تربط بين مدن 
درمان  وأم  الخرطوم  الثالثة  العاصمة 
والخرطوم بحري وعددا من الشوارع 
إلى  المحتجين  وصول  لمنع  الرئيسية 

القصر الرئاسي.
ويطالب المحتجون بسلطة مدنية كاملة 
وعودة الجيش إلى ثكناته وتحقيق العدالة 
لـ 117 متظاهرا قتلوا في االحتجاجات 
التي  اإلجراءات  عقب  اندلعت  التي 
اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان 
في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021؛ 
كان  الذي  الشراكة  إطار  أنهت  والتي 
قائما بين الشقين المدني والعسكري منذ 
إسقاط نظام اإلخوان في أبريل 2019.
توصيات  مع  الشارع  مطالب  وتتسق 
بة  نقا نظمتها  شة  ر و بها  جت  خر
مشروع  لمناقشة  السودانيين  المحامين 

إطار دستوري تقدمت به قوى الحرية 
والتغيير - المجلس المركزي - إلدارة 

االنتقالية. الفترة 
واتفق مشاركون في الورشة التي استمرت 
ثالث أيام وبحضور محلي ودولي كثيف 

على إطار إلقامة دولة مدنية 
تتبع نظام برلماني فيدرالي 
وتنأى بالمؤسسة العسكرية 
عن العمل السياسي والحكم 
ودمج القوات العسكرية في 

جيش مهني واحد.
مطلعة  مصادر  وأشارت 
لموقع “سكاي نيوز عربية” 
اإلطار  مشروع  أن  إلى 
الدستوري يستند في نصوصه 
إلى نقاط جوهرية وردت 
أعدتها  مواثيق  ثالث  في 
تقود  التي  المقاومة  لجان 
الحراك الحالي في الشارع.

وأكد شهاب الطيب الناطق 
لف  لتحا ا سم  با لرسمي  ا
السوداني العضو في تجمع 

قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي 
- لموقع سكاي نيوز عربية أن اإلعالن 
الدستوري المرتقب سيطرح للتشاور مع 

لجان المقاومة والقوى السياسية إلحداث 
أكبر قدر من التوافق.

يأتي هذا فيما جددت األمم المتحدة ودول 
االتحاد األوروبي وبلدان الترويكا “النرويج 
والمملكة المتحدة والواليات المتحدة”؛ 

مطلبها بتسليم السلطة للمدنيين على أن 
دور  بشأن  كامل  هناك وضوح  يكون 

الجيش ومسؤولياته واإلشراف عليه.

يوليو  من  الرابع  في  البرهان  وأعلن 
انسحاب الجيش من الحوار وترك المجال 
للقوى السياسية لتشكيل حكومة كفاءات 
وتشكيل  السيادة  مجلس  بعدها حل  يتم 
مجلس أعلى لألمن والدفاع؛ لكن قوى 

الشارع رفضت ذلك اإلعالن واعتبرته 
محاولة لترسيخ الحكم العسكري والتفاف 
على الثورة التي أطاحت بنظام اإلخوان.

   قال مصدر قضائي إن محكمة لبنانية أمرت 
الخميس بمصادرة مؤقتة لممتلكات عضوين في 
بانفجار مرفأ  يتعلق  فيما  متهمين  النواب  مجلس 

بيروت عام 2020.
ومن المقرر مصادرة ممتلكات قيمتها نحو ثالثة 
الذي سيتم إبالغه  ماليين دوالر بموجب األمر، 
رسميا للنائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، 
اللذين وجهت إليهما اتهامات في ديسمبر 2020 
أكثر من  بحياة  أودى  الذي  باالنفجار  يتعلق  فيما 

220 شخصا قبل ذلك بأربعة أشهر.

ولم يتم اإلعالن عن التهم تحديدا ألن التحقيقات 
سرية، لكن النائبين ينفيان ارتكاب أي مخالفة وامتنعا 
عن حضور جلسات استجواب، متذرعين بتمتعهما 

بالحصانة لعضويتهما في البرلمان.
وتعثر التحقيق في االنفجار منذ أواخر عام 2021 
بسبب عدد كبير من الشكاوى بحق قاضي التحقيق.
مايو  انتخابات  انتخاب زعيتر وخليل في  وأعيد 

2022، مما أثار استياء أسر الضحايا.
أهالي  من  “الدعوى  القضائي  المصدر  وقال 
النائبين  إن  يقولون  الذين  المرفأ  انفجار  ضحايا 

قاما بالتعسف بالحق بكل اإلجراءات التي قاما بها 
لتبطيئ التحقيق”.

وأضاف المصدر “المبلغ يعتبر مثل تعويض نوعا 
ما. هي أول مرة بشوف هيك حجز”.

ودفعت شائعات عن الحكم في ساعة متأخرة من 
مساء األربعاء محامي الدفاع عن النائبين إلصدار 
فيه  تويتر وصفوا  على  خليل  عبر حساب  بيان 

الخطوة بأنها “خرق” للمفاهيم القانونية.
وقالوا “سنقدم عند تبليغنا بالئحة جوابية ردا على 
مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز”.

   كشفت الحكومة العراقية، القبض على 6 
إرهابيين بارزين في عدة محافظات.

في  العراقي  األمني  اإلعالم  خلية  وذكرت 
المستوى  عالي  االستخباري  الجهد  أن  بيان، 
إلى  التوصل  عن  أثمر  المعلومات  ومقاطعة 
مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة 
اإلرهاب، بداللة اعتراف أحد المتهمين، حيث 
تم نصب كمين محكم ضمن منطقة الزعفرانية 

في بغداد، وإلقاء القبض عليه.
وتابع البيان في عمليات منفصلة نفذها رجال 
أمنية  عملية  كركوك،  محافظة  في  الوكالة 
أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين 
خطيرين، تبين الحقاً من خالل قاعدة بيانات 
المطلوبين، بأن أحدهم عمل ضمن ما يسمى 
)معسكر أبو حمزة المهاجر( اإلجرامي، فيما 
تم القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب 

في محافظة صالح الدين.
الخلية أن قوة من  السياق ذاته أوضحت  وفي 
كدس  من ضبط  تمكنت  االستخبارات  وكالة 
يحتوي على 12 من المقذوفات المتنوعة وحاوية 
عتاد 23 ملم، مبينة أنه تم إتالفها من قبل الجهد 
الهندسي وتسليم اإلرهابيين إلى جهات الطلب.

وأول أمس أعلنت خلية اإلعالم األمني العراقي، 
عن إلقاء االستخبارات العسكرية القبض على 

6 إرهابيين في ثالث محافظات.
منفصلة  بعمليات  إنه  بيان،  في  الخلية  وقالت 
استهدفت مالحقة ما تبقى من فلول داعش اإلرهابية 
ونفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لشعب 
استخبارات الفرق الخامسة والثامنة والعاشرة 
والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات الوية 
الفرق  تلك  المذكورة وقوة من قطعات  الفرق 
والتابعة لقيادة القوات البرية، واسفرت عن إلقاء 

القبض على 6 إرهابيين من المطلوبين لجهات 
قبض قضائية  مذكرات  بموجب  متعددة  أمنية 

وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
في  منهم  اثنين  على  القبض  تم  أنه  وأضاف 
مناطق كركوك ومثلهما في األنبار واآلخرين 
جنوبي بغداد، مشيرا إلى أنه جرى تسليمهم إلى 
اإلجراءات  إكمال  بعد  أصوليا  الطلب  جهات 

الالزمة بحقهم.

الخارجية  وزير  كشف     
التركي، مولود جاويش أوغلو، 
يوم الخميس، عن محادثة قصيرة 
السوري فيصل  جمعته بنظيره 
اجتماع  هامش  على  المقداد، 
مؤتمر عدم االنحياز في بلغراد.
ونقلت وسائل إعالم تركية عن 
“أجريت  قوله  أوغلو  جاويش 
محادثة قصيرة مع وزير الخارجية 
اجتماع دول عدم  السوري في 

االنحياز ببلغراد”.
 وقال المسؤول التركي: “علينا 
والنظام  المعارضة  نصالح  أن 

في سوريا بطريقة ما، وإاّل فلن 
يكون هناك سالم دائم”.

“لمنع  أوغلو  وأوضح جاويش 
تكون  أن  يجب  سوريا،  تقسيم 
هناك إدارة قوية للبالد، يمكنها 
من  ركن  كل  على  تسيطر  أن 
فقط من  أراضيه. وذلك ممكن 

خالل الوحدة”.
ولفت إلى الرئيس الروسي فالديمير 
بوتن عرض على الرئيس أردوغان 
لقاء نظيره السوري بشار األسد، 
وفضل أردوغان التواصل عبر 

استخبارات البلدين”.

   قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف األعمال اللبنانية، 
نجيب ميقاتي، الخميس، إن الحكومة العراقية وافقت على مواصلة 
إمداد شركة “كهرباء لبنان”، بزيت الوقود الثقيل لعام آخر، مما 

يخفف الضغط على شبكة الكهرباء اللبنانية.
وأفاد ميقاتي بأنه تقدم بالطلب إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، الذي وافق على التمديد بنفس شروط االتفاق الحالي، 

الذي ُوقع في العام الماضي، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وفي يوليو 2021، عرض العراق على الحكومة اللبنانية، التي 
تعاني من ضائقة مالية، مليون طن من زيت الوقود الثقيل لمدة 
سنة مقابل خدمات تشمل الرعاية الصحية لمواطنين عراقيين.

وكان الهدف من االتفاق تخفيف النقص الحاد في الكهرباء في 

لبنان، الذي بلغ حد األزمة في الصيف الماضي، عندما عجزت 
الحكومة عن دعم واردات الوقود.

وبعد ذلك، ألغى لبنان هذا الدعم وارتفعت أسعار الوقود ارتفاعا 
كبيرا. ثم أدت العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا إلى زيادة 

األسعار العالمية هذا العام.
ومع عدم قدرة الحكومة على توفير الوقود لمحطات الطاقة العامة، 
أصبحت معظم المنازل في البالد دون كهرباء، من التي توفرها 

الدولة، لنحو 22 ساعة يوميا.

   سلّم الرجل الذي كان يحتجز موظفين في أحد المصارف 
في بيروت كرهائن منذ ساعات، نفسه لألمن بعد االتفاق 

على منحه جزءا من وديعته التي كان يطالب بها.
واحتجز المودع المسلح موظفي أحد المصارف في منطقة 
الحمرا المكتظة في بيروت، مطالباً بالحصول على وديعته التي 
تفوق قيمتها مئتي ألف دوالر، في حلقة جديدة من إشكاالت 

تشهدها المؤسسات المالية منذ بدء االنهيار االقتصادي.
البنك في بيروت 8 أشخاص،  وكان عدد الرهائن داخل 
وذكرت وسائل إعالم لبنانية أن األمن نجح بإخراج أحد 

الرهائن من البنك الذي اقتحمه المسلح.
وفرضت قوات األمن طوقاً مشدداً خارج مصرف “فدرال 
بنك”، وحاولت التفاوض مع المودع الغاضب لفتح باب 

المصرف واإلفراج عن الموظفين.
وقال مصدر أمني إن “المودع تمكن من دخول المصرف 
وبحوزته بندقية صيد ومواد ملتهبة، مهدداً الموظفين ما لم 

يحصل على أمواله”.
في  الرجل وهو  ميداني، “سكب  أمني  وبحسب مصدر 
األربعينات من عمره مادة البنزين في أرجاء المصرف، 

وأغلق مدخله محتجزاً داخله الموظفين”.
وذكرت الوكالة الوطنية لإلعالم، الرسمية في لبنان، أن 
المودع “هّدد بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، كما أشهر 

سالحه في وجه مدير الفرع”.
وفي فيديو تم تداوله على مواقع التواصل االجتماعي، يظهر 
شخصان وهما يتفاوضان من خلف باب المصرف الحديدي 
مع المودع الذي تتم مناداته باسم بسام. ويظهر وهو يتحّدث 
بيد وسيجارة بيد أخرى، رافضاً  بعصبية ويحمل سالحاً 

إطالق سراح أي من الموظفين.
ويطلب أحد المفاوضين منه السماح بخروج مودعين اثنين 

موجودين داخل المصرف.
ويشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف 
2019 صنّفها البنك الدولي من بين األسوأ في العالم منذ 
العام 1850، حوادث مماثلة مع فرض المصارف قيودا 

مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدوالر.
بأموالهم  التصّرف  المودعين عاجزين عن  ذلك  وجعل 
خصوصاً بالدوالر، بينما فقدت الودائع بالعملة المحلية قيمتها 

مع تراجع الليرة أكثر من تسعين في المئة أمام الدوالر.
العامين  المصارف خالل  في  االنتظار  قاعات  وشهدت 
الماضيين إشكاالت متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين 
بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.
وفي ظل انقسام سياسي يحول دون اتخاذ خطوات بناءة 
لوقف االنهيار، الذي لم توّفر تداعياته أي قطاع أو شريحة 
اجتماعية، يصدر مصرف لبنان بين الحين واآلخر تعاميم 
المودعين، تسمح لهم بسحب جزء من  المتصاص نقمة 

ودائعهم بالدوالر ضمن سقف معين.

                                                     
                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

زيارة  بيلوسي إلى تايوان!

الليُل حّظُ العشاِق

الحرب  فتيل  أستاذة في إشعال  المتحدة األمريكية  الواليات    
الحرب  نيران  العالم وهي أستطاعت  إشعال  في أي مكان في 
بين أوكرانيا وروسيا مستخدمة حلف الناتو الذي كان ينوي ضم 
أوكرانيا له مما أثار غضب روسيا التي وجدت في هذا تهديداً 
بهذا ففكرت  أمريكا  تكتِف  الحرب ولم  القومي ، وبدأت  ألمنها 
األمريكي  النواب  بيلوسي رئيسة مجلس  نانسي  تذهب  أن  في 
إلى تايوان من أجل إعالن مساندتها لتايوان ضد الصين وأدعت 
الزيارة  أعلن عدم موافقته على هذه  األبيض  البيت  أن  أمريكا 
البنتاجون إال أن نانسي أصرت على الذهاب وهي قصة  كذلك 
ال تدخل العقل بل تجعلنا نضحك خصوصاً أن الموضوع يخص 
أنتوني  الوزير  ملفها  المسئول عن  الخارجية ألمريكا  السياسة 
بلينكن الذي صمت ولم يبِد رأيه في هذه الزيارة  رغم أنها ممكن 

أن تعود بعواقب وخيمة على أمريكا بل والعالم أجمع .
وذهبت نانسي بجبروتها إلى تايوان في أستفزار واضح للصين 
في  القصوى  التأهب  حالة  إعالن  عن  بعد  فيما  أعلنت  التي 
الجيش الصيني مع إجراء مناورات وتدريبات للجيش الصيني 
على حدود جزيرة تايوان في تشابه لسيناريو ما سبق  الحرب 

األكروانية الروسية .
مع  حديث  في  توعد  قد  بينغ  جين  الصيني شي  الرئيس  كان 
الرئيس األمريكي جو بايدن قبل وصول نانسي إلى تايوان  بأن 

الذي سيلعب بالنار ستحرقه!
لم تشفق أمريكا على ألمانيا التي ينتظرها شتاءاً صعباً بسبب قطع 
روسيا الغاز عنها ولم تشفق على إنجلترا التي تخطط لقطع منظم 
للكهرباء في الشتاء ومن المؤكد أن أمريكا لم تشفق على العالم 
العربي الذي يعاني هو اآلخر من أرتفاع قيمة الدوالر الذي يعني 

بالتالي أرتفاع زيادة أسعار السلع!
لم تهتم أمريكا بمن ُقِتل وُدِمر بيته في الحرب األكروانية الروسية 
وال بمن أصبح الجئ في بلد غير بلده وال تهتم بخراب العالم وال 
بمن سيجوع وال بمن سيفقد التدفئة في ليالي الشتاء القارسة ولكن 

يهمها جداً بل وتستمتع بأن تشعل األرض ناراً وخراباً .
وأن  أمريكا  الفرصة على  ت  تفّوِ أن  الصين  من  وأأمل  أرجو 
الدولة  تكون هي  أن  بيلوسي وعليها  نانسي  بأستفزاز  تبالي  ال 
الكبيرة الحكيمة في وسط عالم متوحش القوي فيه يأكل الضعيف 
حتى تنجو البشرية من ويالت حرب مدمرة نتيجة غباء وطمع 

وغياب ضمير  بعض الحكام الذين يحكمون!..

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 
بقلم: األديبة 
إخالص فرنسيس

أخبــار

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

العراقي، مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  قال     
الكاظمي، الخميس، إن الحوار هو الحل الوحيد لجميع 
التصعيد  أساليب  إلى  اللجوء  أن  إلى  الفتا  المشاكل، 
اإلعالمي وإشاعة الفوضى واإلحباط لدى الناس لن 

يساعد في بناء التجربة الديمقراطية الحديثة.
الوزراء،  افتتاح جلسة مجلس  الكاظمي، خالل  وأكد 
أوردتها قناة )السومرية نيوز( اإلخبارية، “أن الحكومة 
اقتصادية،  كبيرة،  تحديات  بمواجهة  قامت  العراقية 

وأمنية، وسياسية، وصحية، 
التحدي،  خوض  وقبلت 
على  تعمل  لت  زا وما 
في  العقبات  جميع  تذليل 

ظروف معقدة”.
وأضاف أن “العراق يواجه 
مشكلة سياسية حقيقية في 
مرحلة ما بعد االنتخابات، 
حل،  إلى  بحاجة  وهي 
الحوار،  يتطلب  والحل 
والحكمة، والتضحية، لذلك 
يجب على القادة السياسيين 
تقديم التضحيات من أجل 
الوطن، ومن أجل أبنائنا”.
“التحديات  أن  وأوضح 
التي يواجهها العراق تنعكس على أداء الحكومة وكل 
مؤسسات الدولة العراقية، حيث أمضت هذه الحكومة 
28 شهرا، في وجود موازنة فقط تكفي لمدة 6 أشهر، 
وال   ،2022 عام  من  الثامن  الشهر  في  اآلن  ونحن 
وجود للموازنة”، مؤكدا أن الخلل ليس في الحكومة 

إنما بسبب الوضع السياسي الحالي”.
وشدد على أن “موضوع الموازنة أمر خطير للغاية، 

فلدينا وفرة مالية جيدة، ونحتاج إلى استثمارها في إعادة 
بناء البنى التحتية وتحقيق مطالب الشعب، فالعراقيون 
يستحقون أن يروا بلدهم وهو يحفظ كرامة مواطنيه”.
وقال الكاظمي، إن “عمل حكومة تصريف األعمال 
حسب الدستور، من المفترض أن يكون مقرونا بمدة 
حكومة  دون  من  أشهر  لتسعة  البقاء  وليس  قصيرة 
جديدة، وال يجب أن تبقى الحكومة مكبلة، وتم تجاوز 
التوقيتات الدستورية”، الفتا إلى أنه يجب أن تتعاون 
لموضوع  حل  إليجاد  الحكومة  مع  السياسية  الكتل 
بدورنا  والقيام  للمساعدة  جاهزون  ونحن  الموازنة، 

كسلطة تنفيذية وفق القانون”.
تجدر اإلشارة إلى أن العراق يعاني حالة من االنسداد 
أكتوبر  في  النيابية  االنتخابات  إجراء  منذ  السياسي 
وفًقا  بغداد  في  تشكيل حكومة جديدة  وتعثُر   ،2021
لنتائج االنتخابات التي أُعلَِنت في 30 نوفمبر 2021، 
واستقالة نواب التيار الصدري )74 نائًبا( من البرلمان 
“التنسيقي”  اإلطار  الماضي، وطرح  يونيو   12 في 
العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشًحا 
لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار “التيار 
الصدري” واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة 
الخضراء مرتين خالل ثالثة أيام، وأعلنوا اعتصاًما 

مفتوًحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو.

العراق يكشف تفاصيل ضبط 6 إرهابيين بارزين في عدة محافظات لبنان يصادر ممتلكات نائبين بالبرلمان متهمين في انفجار مرفأ بيروت

الخرطوم.. الآلاف يخرجون في مسيرات جديدة للمطالبة بـ »المدنية«
تركيا تدعو للمصالحة 

بين الحكومة السورية والمعارضة

العراق يوافق على تزويد لبنان 
بالوقود لعام آخر

محتجز الرهائن في بيروت يسلم نفسه بعد الاتفاق على منحه جزءًا من وديعته

رئيس الحكومة العراقية: الحوار هو الحل الأمثل لجميع 
المشاكل بدلا من إشاعة الفوضى والاحباط

Vendredi 12 août 2022
الجمعة 12 أغسطس 2022

Parapsychologie DANS 
L'astrologie :

Parapsychologie est l'étude des événements qui ne peut être expliqué par ce que les scienti-
fiques 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

   بخيٍر اخترُت أن أكوَن، الكوَن كنته قبل أن يكهَن كاهٌن 
وقبل أن يخوَنه على مذبِح الكائنة، إن كنَت تعرُف ما عرفت، 
ليتك عرفتني كما عرفتُك وكما المعرفة التي تبني ألواَنك، 

والصدأ يحيا بها.
إن كان كالهما أبيَض، أحدهما تكّونت منه الشفاُه للشفاء، 

واآلخُر سقَط على وجنة الوردِة حياة.. السكر والملح
شهّي، ومثيٌر بياُضها، وإن ترقرقْت طاَب مذاُقها، ملُحها 

يحلو بين الشفاه، وكالدّرِ تتألأل في العيوِن نقاًء.
لعّل فيها علًة وللعلِة هناَك دواء، وما الدواُء إاّل لمن فيه داء، 
والداُء بالداِء كيف يداوى؟ والريُق للعاشِق الشريِد رّي فيه 
تجلّى المحيط، تشرُب، تعطُش، تُقبل إليه، سراٌب يرحل، 

تمدُّ يدك، تُمسُك الهواء، فالكلُّ في البعِد هباء.
بياَضك،  ترشُّ  تكتبني،  أنت  أم  النصوص،  أكتُب  هل 
تبهُرني، يخاُفك قلمي، وينحني أمام ألواِن ابتسامتك، يئنُّ 
عندما بالمسافِة يتفكر، يصون الحروف لئال تبكي، تشهُق 
دمعٌة على الورق، أضُع فيها مركبي، وفي الحيرِة أغرق.

تعجبُني ابتسامٌة ال أراها، أتخيُل بيدك الكأس، تشرُب ومن 
ثّم تبّرد خمَرك بالماء، تستقي بعينيَك الخيال، تبثُّ ضباباً 
لئاّل  فيها صوري،  تخفَي  أن  تحاوُل  أم  تختبُئ  كثيفاً، هل 
ك، سوف أغرُق، لتنتشلني باليقين. يراك الليُل، ويكشَف سرَّ
ماؤك قوس قزح، وضحُك فراشٍة وزغردُة القصِب خريُر 
الشجر، وشحوُب غيمٍة  أوراِق  الريِح على  نهٍر وعربدُة 

ونقُر المطر، وحباُت رماٍن فرفطه الزمن.
بالناِر يترُك القدُر بصمَته، وشفاهي إن أقبلَت إليها، َتِعُدَك 
بالمزيد، عيناِن تأمراِن وتنهيان، عن عنٍق عاجي، نحَته هللاُ 
بأزميله، سْر بترّوٍ نحو الصدِر واصِغ إلى ناي األنفاس، 
الحصاد،  أوُن  وآَن  التفاح،  كروُم  أناملَك، نضجْت  هاِت 
اقطْف واعصْر خمرتي فوق جرِحك لتشفى، وادخْل إلى 

مداخِل حجِب الرؤيا.
يصطاُدني القرنفل، والياسميُن شفيعي ال يُرّد، نقاء انتقيَت 
أيها األمير، في تالفيِف العشِق نقيم، هذا زمٌن يقسمه حدُّ 
سيِف شهريار، كلَّ ليلٍة يتدلّى القمر حافَي القدميِن مهرواًل، 
يمتثل في عيِون شهرزاد، يكمُل نقَص الحكايِة هروباً من 
صقيِع الوحدة، تعلّمه كيَف يوقُد السماء، وتترُكه يرحل، فالليُل 
حظُّ العشاِق، سبقنا الصدى، تعاَل نماِل الطريَق بخيباِتنا....
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المصري، نص رسالة مصر إلى رئيس مجلس األمن 
الدولي، بشأن القرار االنفرادي إلثيوبيا بالملء الثالث 

لسد النهضة. 
ونصت الرسالة التي بعثها وزير الري والموارد المائية 
المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، إلى رئيس مجلس 
األمن الدولي ووجهها الممثل الدائم لمصر لدى األمم 
المتحدة، على أن وزير الري تلقى رسالة حول اعتزام 
إثيوبيا بقرار انفرادي استئناف ملء سد النهضة الكبير 
في موسم األمطار الحالي، والوصول بمستوى المياه 

إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي للسد. 
اتفاق مصر  في غياب  يأتي  القرار  هذا  أن  وأوضح 
والسودان وإثيوبيا على القواعد المنظمة لملء وتشغيل 
النهضة، ويتجاهل بذلك تجاهال تاما بيان رئيس  سد 
مجلس األمن الدولي الصادر في سبتمبر 2021، ويشكل 
خرقا ماديا متكررا التفاق إعالن المبايء لعام 2015. 

وأكد وزير الري في رسالته، أن اتفاق إعالن المباديء ال ينص على 
وال  واحد،  وقت  في  ستجريان  وتعبئته  النهضة  سد  بناء  عمليتي  أن 
يوجد في الواقع أي لبس في أن المعنى العادي لنص االتفاق مقروءا 
في سياقه وفي ضوء موضوع االتفاق والغرض منه هو فعال مطالبة 
إثيوبيا بإبرام اتفاق ملزم قانونا مع مصر والسودان، بشأن القواعد التي 

تحكم ملء السد وتشغيله قبل بدء عمليات الملء والتشغيل. 
األقمار  معظم صور  أن  من  البالغ،  قلقه  عن  العاطي  عبد  وأعرب 
الصناعية األخيرة تظهر وجود شقوق تمتد في الواجهة الخرسانية للسد 
الفرعي المرتبط بسد النهضة، مؤكدا أن هذا األمر مثير للجزع بشكل 
األثر  دراسات  إجراء  لواجب  االمتثال  في  إثيوبيا  فشل  بسبب  خاص 

إثيوبيا،  تقع على عاتق  التي  المطلوبة  االقتصادي  البيئي واالجتماعي 
بموجب القانون الدولي، وتزويد مصر بها، فضال عن فشلها في تزويد 

مصر بتفاصيل تصميم المستوى الثاني لسد النهضة. 
وجدد وزير الري رفض مصر رفضا قاطعا هذه االنتهاكات المتكررة 
اللتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي السارية، بما في ذلك 
اتفاق إعالن المباديء، مشددا على أن مصر تحمل إثيوبيا المسؤولية 
الكاملة عن أي ضرر كبير قد يلحق بمصر بهذه االنتهاكات المتكررة.

وبدأت إثيوبيا في الملء الثالث لسد النهضة دون التوصل التفاق قانوني 
وتشغيل  ملء  قواعد  والسودان حول  المصب مصر  دولتي  مع  ملزم 
 2015 المبادئ  إعالن  واتفاق  الدولية  القوانين  مراعاة  ودون  السد، 

الموقع بين الدول الثالث.

 القاهرة/ فرج جريس: وافق مجلس الوزراء، خالل اجتماعه امس، 
برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، 

على عدة قرارات، هي:
الالزمة  التدابير  بعض  باتخاذ  الوزراء  قرار رئيس مجلس  - مشروع 
تحقيق  تستهدف  والتي  الكهرباء،  استهالك  لترشيد  الدولة  لتنفيذ خطة 
وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض 

تصديره واالستفادة من العملة الصعبة. 
ونص مشروع القرار في مادته األولى على أن تلتزم كافة وحدات الجهاز 
اإلداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة 
محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال 
العام، بترشيد االستهالك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها، 
الداخلية  لإلنارة  التام  بالغلق  وااللتزام  الرسمية،  العمل  طوال ساعات 
تفرضه  ما  عدا  الرسمية،  العمل  ساعات  انتهاء  عقب  لها  والخارجية 
تتطلب  والتي  منها،  جزء  في  أو  األماكن  بعض  في  العمل  مقتضيات 

استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.
وأجهزة  المحلية،  اإلدارة  تلتزم وحدات  أن  الثانية على  المادة  ونصت 
المدن الجديدة، وسائر جهات الوالية على أمالك الدولة، ُكٌل في نطاق 
والمحاور  العمومية  والميادين  الشوارع  إنارة  بتخفيض  اختصاصه، 
الرئيسية، بالتنسيق مع جهات االختصاص، على أن يراعي عدم التأثير 

على السالمة العامة للمواطنين.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أن تلتزم وحدات اإلدارة 
المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة واآلثار، ُكٌل بحسب 
اختصاصه، بالتشديد على االلتزام بالمواعيد الواردة بقرار وزير التنمية 
 ،٢٠٢٠ لسنة   456 رقم  العامة،  للمحال  العليا  اللجنة  رئيس  المحلية، 
المتعلق بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، 
وقرار وزير السياحة واآلثار رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مواعيد فتح 

لهما. المطاعم والكافيتريات، وتعديالتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذاً 

وبحسب المادة الرابعة تلتزم الموالت التجارية التي تستخدم أنظمة تكييف 
تلتزم  كما  مئوية،  الحرارة عن ٢٥ درجة  بعدم خفض درجة  مركزية 
المحال التجارية بتخفيض اإلضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، 
بحسب  ُكٌل  الجديدة،  المدن  وأجهزة  المحلية  اإلدارة  وحدات  وتتولى 

اختصاصه، متابعة تطبيق اإلجراءات الواردة بهذه المادة.
الكبرى  الرياضية  المنشآت  تلتزم  أن  على  الخامسة  المادة  نصت  كما 
القدم،  كرة  ومالعب  الرياضية،  واالستادات  الرياضية،  األندية  مثل 
والصـاالت المغطاة، وغيرها، بتخفيض استهالك الكهرباء، والغلق التام 
لإلنارة الخاصة بالصاالت واالستادات عقب انتهاء الفعاليات التي تقام 
فيها مساء، على أن يتم التنسيق مع جهات االختصاص إلقامة الفعاليات 
والتدريبات نهاراً بقدر اإلمكان، وتتولى وزارة الشباب والرياضة متابعة 

تطبيق اإلجراءات الواردة بهذه المادة.
ونصت المادة السادسة على أن يتولى المحافظون والوزراء المعنيون 
إعداد تقارير دورية يومية وأسبوعية، بنتائج تطبيق اإلجراءات الواردة 
بهذا القرار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، على أن تخضع جميع 
الموقف، في ضوء  لتقدير  للمتابعة  القرار  هذا  في  الواردة  اإلجراءات 

التقارير الدورية سالفة الذكر.
اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  يتولى  أن  السابعة على  المادة  ونصت 
أهمية  حيال  المجتمعي  الوعي  زيادة  تستهدف  إعالمية  خطة  صياغة 
بصفة  الحالية  الفترة  وخالل  عامة،  بصفة  الكهرباء  استهالك  ترشيد 
المجتمعي،  الوعي  الوزراء ضرورة وأهمية  أكد رئيس  خاصة، حيث 
فلدينا وفرة في الطاقة الكهربائية المنتجة، ولكن الهدف من الترشيد هو 
لزيادة  وتصديره  الكهرباء،  محطات  في  يتم ضخه  الذى  الغاز  توفير 

العائد من النقد األجنبي.
الصادرة  والتوصيات  القرارات  اعتماد  الوزراء على  وافق مجلس   -  
عن اجتماع الجلسة رقم 89 للجنة الوزارية لفض منازعات االستثمار، 

المنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2022، لعدد 34 موضوعاً.

 القاهرة/ فرج جريس: أعلن االتحاد الدولي 
للنقل الجوي )IATA(، عن إطالق منصة جديدة 
بعنوان )AVSEC Insight( عبر اإلنترنت 
لتحديد المخاطر والتهديدات األمنية المحتملة 
تقدم للمستخدمين مجموعة شاملة من المعلومات 
مفتوحة المصدر في الوقت المناسب؛ للمساعدة 
في تحديد المخاطر والتهديدات األمنية المحتملة 

لعملياتهم وأعمالهم.
أكد االتحاد في بيان له، أن مراقبة المخاطر 
وقًتا طوياًل، خاصة  ويستغرق  أمر صعب 
العمليات  ذات  الطيران  لشركات  بالنسبة 
الدولية، تعني إضافة الوجهات أن هناك حاجة 
والمراقبة،  المعلومات  جمع  من  مزيد  إلى 
التحدي  لهذا   AVSEC Insight تستجيب 
من خالل جمع المعلومات المتعلقة بالمخاطر 
من مجموعة متنوعة المصادر، بما في ذلك 
وسائل اإلعالم المتخصصة واللغة اإلخبارية 
المحلية، وكذلك NO TAMs )إشعار للمهمات 
أنه  األخرى،  الرسمية  والمصادر  الجوية( 
يمّكن المستخدمين من إدارة وتحديد مخاطر 
األعمال في المراحل المبكرة، ومراقبتها في 
الوقت الفعلي، وإجراء تحليل ما بعد الحدث 
وتغطي األداة التهديدات ومخاطر االستمرارية 

من الكوارث الطبيعية واالضطرابات المدنية 
الجيوسياسية،  والتطورات  واالحتجاجات، 
السيبراني  واألمن  الوطنية  عبر  والجريمة 

على سبيل المثال ال الحصر.
كذلك توفر الخدمة القائمة على االشتراك واجهة 
سهلة االستخدام. يمكن تخصيص المعلومات 
واالحتياجات  المخاطر  تعريف  لملف  وفًقا 
المطار  أو  المدينة  أو  البلد  التشغيلية، حسب 
الرحلة )FIR(، ويعنى  أو منطقة معلومات 
بتحديد المخاطر بشكل أفضل وأسرع عمليات 
أكثر أماًناوأماًنا وتحسين الموارد، عالوة على 
ذلك، يدمج AVSEC Insight قدرات التعلم 
اآللي المتقدمة ومعالجة اللغة الطبيعية؛ لضمان 
أن يصبح النظام األساسي أكثر ذكاًء وقوة مع 

نمو مجموعة البيانات.
األخيرة  األحداث  أن  االتحاد،  واستطرد 
أظهرت القيمة الهائلة للقدرة على التتبع والتقييم 
واالستجابة للمخاطر المحتملة في الوقت الفعلي، 
ال سيما في صناعة ديناميكية وسريعة التغير 
مثل الطيران، وأن AVSEC Insight هي 
أداة حيوية ألي مؤسسة في سلسلة القيمة في 
مجال الطيران أو تدبيرالقوى العاملة المتنقلة 

أو حركة األصول الحساسة للوقت.

 القاهرة/ فرج جريس: أجرى وزير الخارجية 
سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 
لمؤتمر أطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
لتغير المناخ، أمس الخميس، اتصااًل مرئياً 

بمبعوث المناخ الصيني “شي شينهوا”.
وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث  وصرح 
بيان،  في  حافظ،  أحمد  السفير  الخارجية 
متابعة  االتصال  بحثا خالل  الجانبين  بأن 
نتائج اللقاء الذي جمع بينهما في شهر مايو 
االجتماع  فعاليات  هامش  على  الماضي 
السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي والذي 

ُعِقَد بمدينة دافوس السويسرية.
وقال إن االتصال تناول أهم الموضوعات التي 
ستطرح خالل الدورة الـ27 لمؤتمر األطراف 
في شرم الشيخ وتبادل الرؤى حول المواقف 
منها، والتأكيد على أولوية االستمرار في الجهد 

العالمي لمواجهة تغير المناخ.
بين  التعاون والتشاور  أشادا بمستوى  كما 
الطرفين حول قضايا المناخ على المستويين 

الثنائي ومتعدد األطراف.
االتصال  تم خالل  أنه  المتحدث  وأوضح 
اإلعراب عن التطلع لمشاركة صينية رفيعة 
لمؤتمر   27 الدورة  فعاليات  المستوى في 
أطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير 
المناخ التي تستضيفها وتترأسها مصر بشرم 
الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، وذلك على نحو 
يُسهم في خروج مؤتمر COP27 بالنتائج 
المنشودة لتعزيز عمل المناخ الدولي على 

شتى األصعدة.
التشاور  مواصلة  على  الجانبان  واتفق 
والتنسيق بين البلدين خالل األشهر القادمة 

حتى انعقاد المؤتمر.

 القاهرة/ فرج جريس: استهل 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، اجتماع الحكومة الذي 
الخميس،  أمس  برئاسته  عقد 
بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، 
بها  قام  التي  بالجهود  باإلشادة 
السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس 
والجهات  الجمهورية،  رئيس 
المصرية المعنية، ونجاحها في 
وقف إطالق النار في قطاع غزة، 
وإرساء الهدنة حقناً للدماء، مع 
بدء الجهود االنسانية في القطاع، 
وهو ما القى اشادة وترحيباً على 
كافة المستويات بما يعزز دور 
ومكانة مصر وثقلها في الدوائر 

العربية واالقليمية والعالمية.
كما أشاد رئيس الوزراء بلقاء 

الرئيس السيسي مع طالب الكلية الحربية، والتأكيد على أن مثل تلك اللقاءات 
تمثل فرصة مهمة يشرح خاللها السيد الرئيس كل الملفات، ويوجه العديد 
من الرسائل المهمة حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية، انطالقاً 
بالتحديات وسبل  التوعية والتبصير  السياسية على  القيادة  من حرص 
مجابهتها والحفاظ على سالمة الوطن، واستكمال جهود البناء والتنمية 

في كافة ربوع مصر.
كما أكد رئيس الوزراء اهمية تطبيق االجراءات الخاصة بترشيد استهالك 
الكهرباء، والتي تم اعالنها مؤخراً، بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره 
للخارج وزيادة العائد من النقد األجنبي، مشيرا الى اهمية دور المواطن في 
دعم تلك الجهود من خالل الوعي بأهمية الحفاظ على موارد الوطن وثرواته.

ولفت إلى ما تم طرحه خالل اجتماع مجلس المحافظين أمس من التوجيه 
بصياغة خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة تطبيق تلك اإلجراءات لترشيد 
استهالك الكهرباء، في المنشآت العامة واألندية ومراكز الشباب وغيرها، 

مع تقييم جوانب التطبيق لضمان تحقيق المستهدفات.
يتم حاليا االعداد  انه  إلى  الوزراء، خالل االجتماع،  كما اشار رئيس 
والتجهيز لالنتقال النهائي والدائم للحكومة الى العاصمة اإلدارية الجديدة، 
الفتاً الى انه يتم االطمئنان على منظومة االتصاالت، وتجهيز الطرق، 
خاصة في ظل تنفيذ بعض أعمال تنفيذ القطار الكهربائي والمونوريل، 
كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حاليا االنتهاء من تسليم كل 
المباني الحكومية للوزارات والجهات المعنية، في ظل استكمال اعمال 

التأثيث المختلفة.

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

عداد 

إ

خلال اجتماع الحكومة أمس.. رئيس الوزراء: يتم حاليا ال�
دارية

إ

والتجهيز للانتقال النهائي والدائم للحكومة إلى العاصمة ال�

  بالمبدأ أن تُعالج مسألة العنف ضد المرأة من قبل الحكومات 
تؤخذ  أن  أربعة هامة يجب  أن عوامل  يعني  السياسية  والنظم 
أال و  الصدد  إستراتيجية في هذا  االعتبار حين صياغة  بعين 
هي: القانون و معايير السياسة، تقديم الدعم والحماية للضحايا، 

جمع البيانات ، و العمل على زيادة الوعي. 
منذ البدء ُعّدْت معاهدة  المجلس األوروبي  CoEأو ما يُعرف 
لسببين  تاريخية وذلك  للعام ٢٠١١ معاهدة  استانبول  بمعاهدة 
القارة  قانوني يشمل  بإطاٍر  تأتي   أنها   أولهما   ، رئيسيين 
إلى  تهدف  أنها  األهم  ثانيهما و هو  . و  بمجملها  األوروبية 
 ، أشكاله  و  العنف  المرأة من  ،  حماية  المساواة  مبدأ  احترام 

معاقبة مرتكبيه، و من ثم القضاء عليه. 
فقط هو  ليس  انه جندري أي  العنف على  المعاهدة  ّعرفت 
اختالف بيولوجي بين المرأة و الرجل ، بل إن المجتمع يحدد 
و يُّشذب  ما يجده مناسباً للنساء و الرجال من ادوار مجتمعية 
بالتالي قد تُحرم المرأة  يُعزى الى كليهما و  و سلوك و كل ما 
في مجتمٍع ما  من حٍق أصيل لها لمجرد كونها إمرأة كأن يكون 
جنسها مانعاً لها من العمل في مجاالت أو اختصاصات محددة 

و هذا خرق للحقوق االقتصادية. 
أنواع  الى  المعاهدة في عدة مواد  انتقلت  التعريف  من هذا 
الجنسي،  الجسدي،  العنف  النتيجة  العنف و شملت من حيث 
الحياة  في  الحرية  الحرمان من  التهديد،  االقتصادي،  النفسي، 

الشخصية و العامة. 
و اهتمت بفئات من النساء اللواتي يُعدن فئات ضعيفة لظروف 
الفئات  اإلعاقة،  نساء ذوات  الحوامل،  كالنساء  معينة طارئة  
او  العقلية  النائية، ذوات اإلعاقة  المناطق  التي تعيش في 
المعرفية، نساء األقليات ، النساء المهاجرات، النساء الالجئات 

…الخ، 
و شدّدت على أن العنف هو خرق لحقوق اإلنسان و عملياً ما 
المعاهدة  لــ  الدول األطراف  أن  يعنيه هذا تشريعياً و سياسياً  
تُلقى على عاتقها مسؤولية استجابتها ألفعال التعنيف  و أشكال 
و  بالُمطلق  ُمدان  العنف  المبدأ  فمن حيث  المرأة  التمييز ضد 
بالتالي ال بد من اعتماد كل اإلجراءات و التعديالت التشريعية 
الموائمة لمنع ذلك و منها إلغاء الممارسات و القوانين التمييزية 
القوانين  أن  الحرص على  العائلية و  المدنية و  الجزائية و 
المساواة و  احترام مبدأ  الدستورية يضم متنها و موادها 
مناهضة العنف وال يمكن بحال قبول العوامل الثقافية، التقاليد، 
الجرمية عن  الصفة  لمحو  اساساً  الدين  أو  الشرف   العرف، 

العنف  . 
تناول  األكثر شمواًل في  المعاهدة  أنها  أعُتِبرْت  و هي بحق 
انتهاٍك من الخطورة بمكان ضد المرأة و حقوقها. كما و تميزت 
المعاهدة بسعيها الى معالجة الذكورية   في المجتمعات الموقعة 
ناهيك عن  تغيير مواقفهم.  الى  الشباب  و  الرجال  داعيًة  عليها 
أنها قامت بإنشاء آلية لضمان تنفيذ أحكامها من قبل األطراف 

الموقعة و الُمصدقة عليها. 
البرلماني  الصعيد  مبادرات و قرارات على  المعاهدة  سبق 
الخصوص  كان  المرأة على وجه  تتناول حقوق  األوروبي 
منها على سبيل المثال و ليس الحصر جرائم الشرف، الزواج 
 ، االغتصاب  الجنسية،  االعتداءات  األطفال،  باإلكراه، زواج 

قتل النساء feminicides ….الخ. 
تبني  الى  الحاجة  المعاهدة )٢٠١١(آنذاك مع  توقيت  برز 
المرأة في دول مجلس  العنف ضد  لمنع  إستراتيجية عامة 
اإلنسان  النسوي و حقوق  بالشأن  المهتمون  تنبه  كافة.  اوروبا 
الى  أن العنف ضد المرأة يتصاعد و لم يُحّجم و أن هناك حاجة 
أساسية لتنسيق المعايير القانونية لدى الدول األعضاء ، بمعنى 
و على سبيل المثال أن ما هو جرم في هذا البلد هو جنحة او 
مخالفة في ذاك و ما قد يستدعي اعتقااًل قد ال يكون محتماًل في 
بلد آخر. و ما ينص عليه التشريع في السويد جرماً قد ال يكون 

جرماً في فرنسا و هكذا. 
دولي، معاهدة  قانون   ، قانونية  بد من مرجعية  كان ال   حينها 
إليها الدول ، الحكومات و البرلمانات في هذا الشأن أي  يعود 
إال  ما هو  ُيحقق  تقدم  فكل    .CoE المجلس األوروبي  دول 
مساحة كريمة تُمارس فيه المرأة حقوقها .  و على هذا  ُوِضع 
الجزائية  القوانين  التشريعات ال سيما  ثقل مهم على صياغة 
التحقيق و  فيها مراحل  بما  التنفيذية  و  القضائية  السلطات  و 
النساء عبر  الضحايا من  لمساعدة  قانونية مدروسة  خطواٍت 
تطبيق  تطفو مع  أن  يمكن  التي  الثغرات  الخدمات و سّد  تقديم 
و  المنظمات  تغفل عن دور  لم  المعاهدة  ذاك.  او  القانون هذا 
الى  الوصول  تهدف  كانت  إن  القانون  بتنفيذ  المعنية  األجهزة 
إستراتيجية متكاملة للقضاء على العنف ، و  أيضاً أخذت بعين 
االعتبار أهمية التعاون الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. 
من يقرأ المعاهدة سيجد اهتمامها بآليات المراقبة التي أُعتِمدت 
حيث تّم إسنادها الى فريق من الخبراء المستقلين و ذوي خبرة 
الجزائية و   القوانين   ، اإلنسان   ، حقوق  المساواة  في قضايا 
ممن يختصون بالعمل ضد العنف المنزلي و العنف ضد المرأة 

GREVIO
و لجنة األطراف اي ممثلي الدول الموقعة على االتفاقية. 

االجتماعية،  المتغيرات  تعددت  األوروبية  الصعيد  على 
االقتصادية و السياسية، متغيرات على الحركة النسوية ، تغير 
النص  في  التشريعية ساهمت جميعاً   الحركة  الوعي و تطور 
إرادة سياسية في  انه كان هناك  األهم  المعاهدة و  على هذه 
يخفى على  التصديق عليها.  ال  و  التوقيع  ثم  صياغتها و من 
أن  النسوي  الشأن  و  اإلنسان  المختصين في حقوق  و  الخبراء 
احترام حقوق  ٍ من  الى مزيد  يدفع  الثغرات و  القانون يجبُّ 
التشريعات على درجات  تختلف  العربية  البلدان  في  اإلنسان. 
الماضية  التشريعية على مدى عشر سنين  تجاربها  و  متفاوتة 
تراوحت بين شٍد و جذب، و ربما خطوة نحو األمام و خطوتين 
لمناهضة  أن معاهدة عربية  يبقى  لكن  الخلف  أكثر نحو  أو 

العنف ضد المرأة ممكنة جداً. معاهدة استانبول نموذجاً. 
أسبوع سعيد لكم جميعاً.

معاهدة  إستانبول 
لمناهضة العنف ضد المرأة. 

تقرير عاجل من مصر لمجلس الأمن حول شقوق خطيرة في سد النهضة

مجلس الوزراء: اتخاذ بعض التدابير لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

شكري والمبعوث الصينى يبحثان أهم 
الموضوعات التي ستطرح خلال الدورة 

الـ27 لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ

»الدولى للنقل الجوى« يطلق منصة رقمية 
لتحديد المخاطر والتهديدات الأمنية

قامة تجمعات عمرانية ومحطة طاقة شمسية

إ

قرارات جمهورية بتخصيص أراض ل�
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الرئيس  القاهرة/ فرج جريس: أصدر   
عبد الفتاح السيسي القرار رقم 331 لسنة 
2022 بتخصيص مساحة 7928 فدانا تقريبا 
من األراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة 
من ضمنها مساحة 767 فدانا تقريبا نقال 
القوات  المخصصة لصالح  من األراضى 
الجمهورية  المسلحة بموجب قرار رئيس 
2018 وذلك الستخدامها  449 لسنة  رقم 

فى إقامة تجمعات عمرنية.
كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 332 
لسنة 2022 بتخصيص مساحتين من األراضى 
المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة 
مطروح لصالح القوات المسلحة، نقال من 
المخصصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية 
الجديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 
361 لسنة 2020، والقرار رقن 333 لسنة 
فدان   45371 بتخصيص مساحة   2022
تقريبا منها مساحة 5955 فدان تقريبا نقال 
من األراضى المخصصة لوزارة التجارة 
والصناعة بقرار رئيس الجمهورية رقم 358 
لسنة 2008 وذلك الستخدامها فى التوسعات 

المخططة للعاصمة الجديدة.
كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 334 
لسنة 2022 بتخصيص مساحة 24 فدان تقريبا 
من األراصى المملوكة للدولة ملكية خاصة 
ناحية شرق المنطقة الصناعية بالمطاهرة 
بمحافظة المنيا الستخدامها فى إقامة محطات 
طاقة شمسية، والقرار رقم 335 لسنة 2022 
بتخصيص مساحة 12 فدان تقريبا من األراصى 
المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز 
قوص محافظة قنا وذلك الستخدامها فى أقامة 
كنيسة لألقباط الكاثوليك، والقرار 336 لسمة 
2022 بتخصيص مساجة 105 فدان تقريبا 
من األراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة 
ناجية محافظة الشرقية ال ستخدامها فى إقامة 

منطقة استثمارية.
وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 337 
فدان   7 مساحة  بتخصيص   2022 لسنة 
تقريبا من األراضى المملوكة للدولة ملكية 
خاصة مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء 
وذلك الستخدامها فى إقامة مصنع لتكرير 

ملح الطعام.
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       رغم التقدم الهائل في تقنيات العلوم الحديثة فأن مرجعا ال يخلوا من اإلشادة 
بقدماء المصرين كأول علماء على سطح الكرة األرضية.

والكيمياء  والطب  كالهندسة  العلوم  في كل  برعوا  أنهم  للجميع  وبات معروف 
والفلك وأصبحت لهم نظرياتهم التي مازلت تطبق حتى اليوم وبقيت األهرام رمزا 
خالدا يدل على عبقرية فريدة ونادرة في علم الهندسة أما تحنيط المومياوات فهو 
سرا اليزال يحير العالم اجمع . وتتوالى االكتشافات األثرية لتزيل شيئا من ذلك 

الغموض الذي يكتنف تلك الحضارة العظيمة . 
أول نموذج لطائرة في العالم 

أن  يؤكد  اثري  بالقرب من سقارة عثر على كشف  مقبرة  في   1898 في عام 
الفراعنة حقا هم األوائل في كل شئ وأول من عرفوا الطيران فكان هذا التصميم 
إلى  الوصول  القديم وتأمله ومحاولة  المصري  الفكر  األكثر من رائع ونضوج 

المعرفة.
  ففي تلك السنة عثر في هذه المقبرة على هيكل خشبي صغير عرف على أنة 
القسم  6447 في  المصري تحت رقم  المتحف  هيكل طائرة خشبي ووضع في 
الذي يضم هياكل الطيور في مصر القديمة وبعد 50 سنة من اكتشافه لوحظ أن 
هذا الهيكل بالذات مختلف عن هياكل الطيور األخرى ويظهر االختالف في أن 
األجنحة مستقيمة وكذلك المؤخرة _ إما الجسم فليس له أرجل مثل باقي الطيور 
..واخضع الهيكل لعمليات فحص مكثف وظهر إن هناك عالمات محفورة كتبت 
بالخط الهيروغليفي )وتعنى هدية أمون( وأمون في مصر القديمة معناه الخفي 

وهو رب الهواء والرياح.
 وفى12 ديسمبر 1972اصبح مقبوال دون شك أن هذه القطعة األثرية أول موديل 

ألول طائرة عرفها اإلنسان في العالم .
وأكد الكاتب السويسري)أريك فون دنكن( في كتابة البحث عن إلهة القدماء على 

حقيقة إن قدماء المصرين هم من أول من عرفوا الطيران .
الفلك والفضاء الخارجي

 ويقول هيرودوت أنه يخيل لي إن الفلك اكتشف في مصر ثم ذهب بعد ذلك إلى 
حضارات العالم االخرى .

النجوم  أعينهم عن  يرفعوا  ولم  السماء  إلى  الفراعنة  نظر  العصور  أقدم  منذ 
باالتجاهات  معرفة  لهم  _وكان  والثابت  منها  المتحرك  وسجلوا  ومساراتها 
من  لنا  تبين  ما  وهذا  والغرب  والشرق  والجنوب  .الشمال  األصلية  األربعة 
عند  أقيمت  قد  األهرام  أن  وجد  فقد   ، الجيزة  األربعة ألهرامات  االتجاهات 
خط عرضي 30 شماال وان قواعدها منطبقة على الجهات الرئيسية الجغرافية 
تماما  موازى  للهرم  الشمالي  الضلع  أن  وجد  فقد  للدهشة  _والمثير  األربعة 
والمعروف  المغناطيسي  الشمال  وليس  للكرة األرضية  الحقيقي  الشمال  التجاه 
الذي ال  والسؤال  إلى نصفين  األرضية  الكرة  يقسم  الحقيقي  الشمال  اتجاه  أن 
يفارق مخيلتي أبدا هو كيف عرف الفراعنة بوجود هذا االتجاه ؟وكيف عرفوا 
أن األرض كروية وليست مسطحة التي تم تسجيلها على المعابد والمقابر على 

شكل ثعبان يأخذ شكل الكرة.
وضعا  التي  النظريات  من  وهناك 
الفراعنة التي تثبت علمهم بأذن األرض 

كروية مثل نظرية تكور العالم 
نظرية أن الشمس والقمر كرويان 

نظرية أن القمر عبارة عن ارض خالء 
نظرية أن القمر مضاء بواسطة الشمس 
والخسوف  الكسوف  ظاهرتي  وسبب 

وغيرها. 
إذا  إال  هذا  مثل  يعرفوا  أن  لهم  فكيف 
ليروا  الخارجي  الفضاء  إلى  انطلقوا 
األرض من الفضاء ومع اننى يراودني 
يوجد  ال  أنة  إال  السؤال  بهذا  الشك 

أمامي سواء البحث في هذه الجزئية .
وعلينا أيضا أن ندرك العلة في اهتمام 
األجرام  برصد  القدماء  المصرين 
في  وحركتها  ودراستها  السماوية 

الشمس  اتخذوا من بعضها وعلى األخص  أنهم  التاريخ وذلك  السماء منذ فجر 
كإلهة يتقربون بها إلى هللا خالق كل شيء .ومن الصور التي تدل على عنايتهم 
باإلجرام والفلك صور البروج التي كان يحلى بها سقف معبد دندرة والتي توجد 
أالن بمتحف اللوفر والنقوش التي وجدت على جدرانه لبينان سريان النهار والليل 
وأوجه القمر ومسار الشمس بين النجوم .ومن الغريب أنهم رمزوا للزهرة بقرص 
يشبه المرآة له قرنان تسقط علية أشعة الشمس وكانوا يعتبرون نجمة الشعري 
اليمانية الرسول السماوي الذي ينبئهم يفضيان النيل كما جاء ذلك في البرديات 

والنصوص . 
ظاهرة المد والجذر وارتباطها بالقمر عند الفراعنة 

بالنجوم  الحياة على األرض  تأثير  البردي  أوراق  القدماء على  المصرين  دون 
والكواكب في السماء حتى نظريه المد والجذر وتأثير البحر والمحيطات بالقمر 

_فمعروف ذكاء الفراعنة وشدة مالحظتهم 
فقد عرف الفراعنة الكثير من النجوم والمجرات ووضعوها في جداول ودونوها 

على أوراق البردي وربطوا بينها وبين الحياة على األرض 
فقد الحظ أن نجمة العشري اليمانية والتي تظهر قبل شروق الشمس بدقائق قليلة 

في أوقات معينة قدوم الفيضان بظهورها في األفق . 
ونحن أالن قد وصلنا إلى القمر ونعرف اثر القمر على المد والجذر والعواصف 
_وأخرى ما اهتدى إليه اإلنسان هو إن لمدار القمر اثر في ظهور الزالزل على 
األرض _وهو ما عرفة الفراعنة منذ أالف السنين بأن هناك عالقة بين النجوم 

والحياة على سطح األرض .

بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

انهم يسرقون الدعم الثقافي!

شعر: نسرين حبيب

     Vendredi 12 août 2022
الجمعة 12 أغسطس 2022

      لوزارة الثقافة المصرية، بذار وثمار 
رائعة، منها اصداراتها الصحفية المتميّزة: 
الجديدة،  الثقافة  ومجلة  القاهرة،  جريدة 

ومجلة قطر الندى، وغيرها الكثير.
الدولة، مثل  الذي تقدم فيه     وفي الوقت 
ثقافي  كدعم  المطبوعات،  من  الباقة  هذه 
للقارئ والمبدع معاً، فان هناك من يسرق 
تسميته:  يمكن  ما  من خالل  الدعم؛  هذا 
“الشلواسطة”، أي الشللية والواسطة. انهم 
ألقاربهم،  ليعطيننه  الدعم؛  هذا  يأخذون 
وراء  محتمين  ومعارفهم،  وأصحابهم، 
الذي يضعونه كنص  اللعين،  النص  ذلك 
مقدس: “لهيئة التحرير االعتذار عن عدم 
النشر، دون ابداء األسباب”!.. مع أن ابداء 
تصلح  “انها ال  رأسها:  األسباب، وعلى 
للمبتدئين  للنشر”، مهم جداً؛ ألنها تكشف 
مع  اخطائهم،  عن  الكلمة،  درب  على 

تقويمها بالنصائح المخلصة.
المنحنين تحت  الكثير من     وألن هناك  
المقصلة؛ فالبد من كشف بعضاً من  هذه 

ضبابيتها، وسيئاتها..
   فبعض رؤساء التحرير، ما أن يستلموا 
على  يستووا  أن  وقبل  الجديد،  منصبهم 
حفروا  الذين  الكّتاب  يزيحون  كرسيهم، 
هذه  في  لهم  مكاناً  وابداعهم  بمجهودهم 
المطبوعة، وكأنهم من الموظفين القدامي، 

يجب االطاحة بهم!

نتاجاته، ال  لهم، أحدهم،    وعندما يرسل 
استلموا  بانهم  ولو الخباره  يردون عليه، 
شغله، وانها ستعرض على اللجنة الخاصة 
بفحصها، وتقرير نشرها من عدمه. وكأنك 
برمودا”!  “مثلث  أهل  يخاطب  “نكرة”، 
المؤلم انك تعرف انهم يردون على من هم 
خارج مصر فقط.. مثل “القرع يمد لبّره”!
بالرد،  تكّرموا  إذا  المسئولين،  بعض     
فقط  واحد  إبداع  ننشر  نحن  لك:  قالوا 
آلخرين  ينشرون  تجدهم  ثم  السنة،  في 
مرتين وثالثة.. ودائماً، كان المهمشين، ال 
انها  ويقولون ألنفسهم:  تكذيبهم،  يريدون 

“تشابه اسماء”!
   هل هذا كل شيء؟..كال...

ينشرون  انهم ال  الكبرى،  فالطامة        
المستوى.. مع  أن مادتك دون  لتعتقد  لك؛ 
ما  أن هناك من يعرض  يعرفون  انهم ال 
يكتبه على بعض النقاد النافذين في بعض 
البلدان العربية، قبل أن يرسله لهم، للنشر.. 
بل وكثير من منافذ النشر في هذه البلدان، 

ينشرون لهم، ما رفضه هؤالء!
ساخنة؛  أرقام  تخصيص  من  بد  ال     
ين  لذ ا  ، عين لمبد ا ي  و شكا لتلقي 
مفرمة  في  والظلم  لإلجحاف  يتعرضون 
في  التحقيق  من  بد  وال  “الشلواسطة”، 
العابثين  لهؤالء  نترك  ال  حتى  األمر؛ 

بالثقافة واالبداع، أن يفلتوا بفعلتهم!...

   الماء تلك المادة الحيوية التي ال يمكن 
االستغناء  والنبات  والحيوان  لإلنسان 
عنها، هذه المادة التي أصبحت اليوم تنذر 
المستقبل  في  وطبيعية  إنسانية  بكوارث 
القريب – ال قدر هللا – خاصة في البالد 
والواجب  بالضرورة  تعنينا  التي  العربية 
كوننا عرب نعيش تغيرات مناخية خطيرة 

جدا .
المنطقة  أن  العالمية  اإلحصاءات  وُتَبّيُِن 
العربية من أفقر دول العالم من حيث توفر 
من  الفرد  نصيب  تراجع  وكذلك  المياه، 
للشرب على مدار  الصالحة  العذبة  المياه 

العقود الماضية .
لمائي  ا الوضع  استمرار  لة  حا وفي 
والزراعي في المنطقة العربية على ما هو 
عليه، ودون األخذ في االعتبار التأثيرات 
العالمي،  المناخ  تغير  لظاهرة  المحتملة 
فيتوقع أال تستطيع المنطقة العربية تأمين 
الغذاء،  احتياجاتها من  %24 من  سوى 
ومن المعلوم أن المنطقة العربية تستورد 
القمح  من  احتياجاتها  من   65% نحو 

سنويا.
هي الكميات المتاحة في المنطقة العربية، 
الخاصة  إن حوالي  تقدرها اإلحصاءات 
ه  لميا ا من  مكعب  متر  ر  مليا  274
السطحية، من األنهار الداخلية، أو األنهار 
المنطقة،  تأتي من خارج  التي  المشتركة 
المصادر  من  المتاحة  المياه  تقدر  كما 
متر  مليار   62 بنحو  والتحلية  الجوفية 
استغالل  نسبة  تصل  حين  في  مكعب، 
المنطقة  داخل  سنويا  المتجددة  المياه 

العربية لنحو %77.
وفي ضوء وضع الدول العربية من حيث 
التصنيف المائي، فهناك دولة واحدة فقط 
الدول  بين  من  ذاتي  اكتفاء  بحالة  تتمتع 
تصل  حيث  موريتانيا،  وهي  العربية، 
حصة الفرد السنوية من المياه ألكثر من 
1700 متر مكعب، في حين هناك 4 دول 
تعيش حالة إجهاد مائي ، وهي : العراق، 
؛  وجيبوتي  القمر،  وجزر  والصومال، 
من  السنوية  الفرد  تتراوح حصة  حيث 
بين ألف متر مكعب و  الدول  المياه بهذه 
1700 متر مكعب، و5 دول أخرى تعاني 
لبنان، وسوريا،  المياه، وهي:  ندرة  من 
وتبلغ   ، والمغرب   ، والسودان  ومصر، 
حصة الفرد السنوية من المياه لهذه الدول 

متر  ألف  إلى  مكعب   متر   500 بين 
مكعب، وثمة توقعات كبيرة بأن تتعرض 
مصر ألزمة حادة في المياه خالل الفترة 
سد  مشروع  إثيوبيا  تنفيذ  بسبب  القادمة 

النهضة كامال .
في  الحاد  المائي  لفقر  ا توصيف  أما 
، هي  دولة   12 فتعيشه  العربية  المنطقة 
 ، ، وسلطنة عمان  ، والسعودية  اليمن   :
والكويت ، واإلمارات ، وقطر ، واألردن 
، وفلسطين ، وليبيا ، وتونس ، والجزائر 
بهذه  للفرد  السنوية  الفرد  وتبلغ حصة   ،

الدول أقل من 500 متر مكعب .
المنطقة  في  التقليدية  الري  وُتَعدُّ طرق 
 ، المياه  هدر  أسباب  أهم  أحد  العربية 
المياه  باستخدام  الخاصة  األرقام  وتشير 
األنشطة  -بين  لعربية  ا لمنطقة  ا في 
المختلفة- إلى أن قطاع الزراعة يستحوذ 
على %84 من المياه المستهلكة، في حين 
نسبة  على  المنزلي  االستهالك  يستحوذ 
للنشاطين   7% نسبة  وتنصرف   ،9%

الصناعي والتجاري
الهدر  نسبة  أن  إلى  التقديرات  وتذهب 
الزراعة  نشاط  في  المستخدمة  المياه  في 
تتراوح بين 25 و%30، بسبب نُُظم الري 
التقليدية، وكذلك ري المحاصيل أكثر من 
مرة، أو زيادة مقننات أكثر من الالزم في 

المرة الواحدة.
هناك  المياه،  شح  قضية  صعيد  وعلى 
ر  اإلطا في  تبقى  ولكنها  مقترحات 
الري  نظم  إلى  االنتقال  مثل  النظري، 
المياه  إلى معالجات  اللجوء  أو   ، الحديثة 

المستخدمة ، أو تحلية مياه البحر.
في  المقلقة  األسباب واألوضاع  هذه  كل 
العربية بشكل خاص  العالم والدول  دول 
لم  إن  الشعوب  بْين  ينذر بحروب طاحنة 
تتخذ التدابير الناجعة والمستعجلة كالتدبير 
المعقول للمياه وعدم التهور في تضييعها 
الوطني  االستهالك  ترشيد  إلى  إضافة   ،
الضروري  العربي  والتعاون   ، والقومي 
الحصص  واحترام  السدود  تشييد  في 
ننسى  أن  دون   ، الجوار  لدول  المائية 
العودة إلى الطريق المستقيم حتى َيُمنَّ هللا 
علينا بنعمة الماء بالغزارة النافعة مصداقاً 
ٱْلُقَرٰىٓ  أَْهَل  أَنَّ  )َولَْو   : وجل  لقوله عز 
َن  ّمِ ٍتۢ  َبَرَكٰ َعلَْيِهم  لََفَتْحَنا  َوٱتََّقْوْا  َءاَمُنوْا 

َمٓاِء َوٱأْلَْرِض ( . ٱلسَّ

   • الفارق بين اللعب والجد : 
         أن اللعب نضع له قانوناً لنجعله جاداً 

         أما الجد فيضع لنا قانوناً لنتعامل معه بأدب .
إلى  تتجه كل نظراته  ، وشيخ  الهرم  قمة  أعلى  بين شاب يجلس  الفارق   •

حذائه :
         أن الشاب َيْركب ظهر الزمن 
         أما الزمن فيركب ظهر الشيخ

األول على خط العمر الصاعد إلى أعلى ، يستمتع بحاصل ضرب الطاقة 
في الزمن .

والثاني على خط العمر الهابط إلى أسفل ،  يتوجع من حاصل قسمة الطاقة 
على الزمن .

   ليلة بيضاء .. عاشتها مصر .. و شعب النادي الملكي األبيض الزملكاوي في 
امام نادي بيراميدز  ابوابها  الفن والهندسة  المعمورة … فتحت مدرسة  اصقاع 
الذي يعج بنجوم وصلت اسعارها لماليين الدوالرات … قاد البروف البرتغالي 
فيريرا الزمالك بكل اقتدار و حنكة … وظف الالعبين بخبرة السنين .. وضع 
خطة ألول مرة يراها محللي المباريات غريبة عجيبة …وهي ٥/٤/١ … و من 
خاللها رتب محطات عدة امام بيراميدز.. وشكل أكبر عائق دفاعي في تاريخ 

الدوري المصري ..
امام  الهجام  للمباراة …توغل  األولي  الثانية  من  بكل ضراوة  الزمالك  هاجم 
دخل  حتي  متر  لخمسين  الملعب  منتصف  من  بالكرة  المباراة  نجم  عاشور 
اليوناني  الحكم  فاحتسب  إعاقته..  بيراميدز علي  مدافعي  اجبر  مما  الصندوق 
بحذافيره…  القانون  بنفاذ  المباراة  ادار  الذي   .. اناستاسيوس سيديروبولوس 
يسار حارس  السيد زيزو علي  أحمد  الفريق  هداف  اودعها   .. ضربة جزاء 

الزمالك السابق احمد الشناوي … مفتتحاً أهداف المباراة…
الحارس  المباراة و هاجم بضراوة وتألق  قوة وامتلك زمام  بكل  بيراميدز  عاد 
العمالق عواد في الزود عن مرماه.. و تصدت العارضة لكرة ماكرة من التونسي 
فخرالدين بن يوسف … وهنا تدخل البروف .. وشاهد الجميع توتره علي الخط و 
اشارته ليوسف اوباما ان يعود لمنتصف الملعب بعد ان جري خلف كرة ال عوز 
منها … غير من افكاره وسحب زيزو للجهة اليسري.. ليعطي للنجم الشاب سيد 
عبدهللا نيمار المساحات في الجهة اليمنى.. فاجاد في تلقي تمريرة حريرية من 
ملك النص امام عاشور ..كسر بها االوفسيد في لمحة جمالية و راوغ المدافعين 
و جهزها للنجم التونسي سيف الجزيري ليودعها بيساره المرمي محرزاً الهدف 
الشهير  شلبي  مدحت  االهالوي  المباراة  معلق  وهنا سكت   .. للزمالك  الثاني 
 .. الداخلية قطونيل(  المالبس  الشهير لشركة  ) نظراً إلعالنه  بمدحت قطونيل 
التحكيم سواء رجل  لكن عدالة   .. اوفسايد  المباح و صرخ  الكالم  سكت عن 
الخط او من علي شاشات الفار.. وهم خمسة حكام يونانيين استقدمهم بيراميدز 
الجميع  يعلم  اللون االحمر كما  الي  يميلون  الذين  المصريين  الحكام  تخوفاً من 
… اكدوا صحة الهدف … وسط ذهول العبي بيراميدز الذين حاولوا مجاراة 
العبي الزمالك لكن هيهات … في هجمة منظمة رفع النجم عبدهللا السعيد قدمه 
وأطاح برأس مدافع الزمالك الصلد محمود حمدي الونش .. اصابة بليغة افقدته 
الوعي وخالل الشوطين فقد الذاكرة جزئًيا.. و نقل للمستشفى… ونشكر هللا بعد 

الفحوصات خرج سالماً غانماً … 
و  الونش  مكان  ليلعب  اعاد عبدالغني  الخطة  البروف  الثاني غير  الشوط  في 
استعان بخدمات الالعب اشرف روقه ونظم دفاع المنطقة و زي ما بيقولوا قطع 

الميا و النور عن فريق بيراميدز واعتمد 
ان  كادت  التي  المرتدة  الهجمات  علي 
ثم  الزمالك …  اهدرها  تسفر عن هدفين 

عاد وتدخل بتغييرات حاسمة اخرج زيزو و سيف واشرك االسطورة شيكاباال و 
النجم الشاب يوسف اسامه نبيه… ابن المدرب المساعد له الكابتن اسامه نبيه ..  
نجم الزمالك في التسعينيات.. واضاع يوسف هدف محقق فور نزوله من تمريرة 
لم  الذين  الجماهير  إنتزعت آهات  قدم لمسات  الذي  ساحرة لالباتشي شيكاباال.. 
يتوقفوا لحظة عن مؤازرة مدرسة الفن والهندسة.. اطلقوا االهازيج و التمازيج.. 

هزوا بها مدرجات االستاد … 
بيراميدز  بالعبي  شيكاباال  االسطورة  تالعب  عندما  المسك..  ختامها  وكانت 
اليمني  الواحد تلو األخر و بقدمه اليسري الذهبية ارسل كرة في اعلي الزاوية 
لمرمي الشناوي … ماركة شيكاباال.. احتضنتها الشباك مغردة .. معلنة الهدف 

الثالث للزمالك …
يا  يا زمالك  منتشياً مردداً ….  المعمورة  اصقاع  في  الزمالك  لينتفض شعب 

مدرسة لعب و فن و هندسة …
احنا علي القمة في المركز االول ب ٦٦ نقطة … مبتعداً عن بيراميدز صاحب 

المركز الثاني ب ٥ نقاط .. و عن االهلي في المركز الثالث ب ١١ نقطة … 
مبروك لكل زملكاوي… مع وافر شكرنا للمدرب العقر البروف فيريرا.. ولسيادة 
لنصابها  األمور  اعاد  الذي  البيضاء  القلعة  المستشار مرتضي منصور رئيس 

داخل البيت األبيض.. 
شكراً لكل نجوم الزمالك الذين احترموا الفانلة الملكية البيضاء بخطين حمر .. 
بعد  الذي صرح  اليوناني  للحكم  العمر …. شكراً  الماليين ألخر  يعشقها  التي 
المباراة انه سعيد الدارته هذه المباراة الكبيرة وانه يعرف شيكاباال ايام احترافه 
باليونان و قال هدفه كان عالمي وقد اظهر مخرج المباراة لقطة اعجاب الحكم 

بالهدف لحظة تسجيله … وطلب الحكم من شيكاباال فانلته للذكري …
منه  وافلتت  الراقي  الزمالك  امام مستوي  .. ضاع  المباراة شلبوكة  معلق  اما 
اين  .. لكن  الكرة  بيراميدز مستحوذ علي  قال بجدية فريق  عبارات غريبة … 
الخطورة ؟؟ في هجمة عنترية لنجم الزمالك احمد فتوح راوغ كل فريق بيراميدز 
وفي حلق المرمي لعبها بكعبه بلفتة مهارية.. قال الكعب ما كنش متحني .. دي 

لعبة بديعة .. بديعة مصابني … 
االداء  بعد  لكل العب  الف جنيه  مكافأة ٧٠  المستشار مرتضي منصور  قرر 
المتبقية  الستة  المباريات  باقي  بالمحافظة علي مستواهم في  .. وطالبهم  المبهر 
ليحتفظ الزمالك بلقب بطل الدوري للعام الثاني على التوالي… و بحبك يا زمالك.

الفحيص بحضور  لمهرجان  ال٣٠  الدورة  فعاليات  انطلقت     
السمو  مندوبا عن صاحب  الفايز  نايف  واآلثار  السياحة  وزير 
الملكي االمير الحسن ابن طالل ، د.هيفاء النجار وعدد من الوزراء 
تاريخ  االردن  شعار  تحت  تقام  والدبلوماسيين.والتى  والنواب 
وحضارة حيث قدم نجوم الموسيقى العربية باالوبرا ليلة مصرية 
لدير  الرئيسى  المسرح  اقيم على  الذي  االفتتاح  في حفل  بجدارة 

الروم الكاثوليك .
وعلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم عقب إطالق الفعاليات بأن اختيار 
العام  الفحيص هذا  افتتاح مهرجان  األولي في  الليلة  لتقديم  مصر 
والشعبين  البلدين  بين  والفنية  الثقافية  العالقات  قوة ومتانه  يعكس 
الناعمة وابداعها  تاثير قوي مصر  يؤكد  انه  الشقيقين ، واضافت 
المميز في الوطن العربي ، مشيرة ان الطرب االصيل مازال يتربع 
علي عرش الفنون العربية ويتضح تاثيره من خالل تفاعل الجمهور 
العربية من  التى شكلت وجدان األمة  الخالدة  الغنائية  مع االعمال 

المحيط الى الخليج .
وخالل االفتتاح الذى قاده بتمكن وبراعة المايسترو الدكتور عالء 
عبد السالم اشعل نجوم االوبرا للموسيقى العربية مروة ناجي وايات 
الطرب  بباقة من روائع  الحفل  فاروق ووليد حيدر ومحمد حسن 
التراثية الى جانب عدد من االعمال المعاصرة والتى نالت اعجاب 
وتفاعل الجمهور الذي ردد كلمات االغاني ،مؤكدين ان مصر هي 

قبلة الفن والثقافة العربية

األربعاء  الثالثين مساء  الفحيص في دورته  انطلق مهرجان     
السابع  حتى  تمتد  التي  والثقافية  الفنية  بالفعاليات  زاخر  ببرنامج 

عشر من أغسطس الجاري.
من  الشعبية  للفنون  االستقالل  جامعة  فرقة  االفتتاح  حفل  أحيت 
التابعة  العربية  الموسيقى  فرقة  من مصر  شاركت  كما  فلسطين 
من  وغناء عدد  السالم  عبد  المايسترو عالء  بقيادة  األوبرا  لدار 

األصوات الشابة.
المهرجان في االفتتاح مجموعة من الشخصيات الحاضرة  وكرم 
منها الممثلة المصرية إلهام شاهين والممثلة اللبنانية تقال شمعون 
أحمد  المصري  والشاعر  العنزي  باسمة  الكويتية  لكاتبة  وا

الشهاوي.
االفتتاح: حرصنا  كلمة  في  سماوي  أيمن  المهرجان  مدير  وقال 
هذا العام أن نشرك فنانين وشعراء من اخوتنا العرب إلى جانب 
فعاليات مهرجاننا  الفنانين والشعراء األردنيين، وتنوعت  ثلة من 
لنقدم لروادنا ومشاهدينا أوسع طيف من الجمال والمتعة والفائدة.

للمطرب جورج وسوف  للمهرجان حفالت  الفني  البرنامج  يشمل 
والمغني راغب  فلسطين  من  آمنة  أبو  دالل  والمغنية  من سوريا 

عالمة من لبنان والمغنية ديانا كرزون من األردن.
أغسطس   12 في  فيشمل أصبوحة قصصية  الثقافي  البرنامج  أما 

وأمسية شعرية في 14 أغسطس وندوة عن الدراما العربية.
1956-( الراحل جريس سماوي  بالشاعر  المهرجان  يحتفي  كما 
2021( ويكرم رئيس الوزراء األردني السابق معروف البخيت.

1990 قد توقف في  وكان المهرجان الذي انطلق ألول مرة عام 
العامين الماضيين بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

لغاء

إ

ال� حرب 
. . َفّكْر

ِلكَلْينا يّتِسُع  الُوجوَد  أنَّ   

واحدة محّبٍة  من  مرتٌع ألكرث  القلَب  وأّن 

األنا من  أسمى  والّنحن 

الّتاب سنعود وإىل  الّتاب  وأّننا من 

.. َفّكْر

ِلَتتّفَع َتّتِضَع  أن   

ذاِتك إلثباِت  ُسّلًم  وَتتسّلَقني  ُتلِغَيني  وأّل 

ألهواِئك مؤّقًتا  هدًفا  فأكون 

بنفِسك اعتداَدك  لُتظِهَر  كرامتي  َتدوَس  أّل 

طموحاِتك رغباِت  لُتلّبَي  ُتحّطَمني  وأّل 

 . . َفّكْر

غضِبك زناَد  َتسحُب  موقوتًة  قنبلًة  لسُت  أّنني 

أشالِئك التقاَط  دوًما  َيهوى  َمن  ولسُت   

.. َفّكْر

للكّل واملعرفَة  للفرِد  واإلنجازاِت  الّسعَي  أّن   

وأّن األنانيَة جاهلٌة والوحدَة متّبصٌة يف آخر املطاف

عينها  الّدودُة  سَتنهُشنا  اآلَخر  أّيها  اآلخرِة  ففي 

مًعا رفاِتنا  عىل  وَترقُص 

َفّكْرت.. هاّل  َفّكْر... 

أخبار ومقاالت

بقلم: عبدهللا الديك

مدرسة الفن والهندسة …

مصر تفتتح فعاليات 
الدورة 30 من مهرجان 

الفحيص باالردن

مهرجان الفحيص يف 
األردن يطلق دورته 

الثالثين

عادل عطية

الفراعنة والفلك والنجوم ورصد األجرام السماوية 
ودراستها وحركتها يف السماء

بقلم: خالد بنيصغي

لِق للمياه 
ْ
الوضع الُمق

يف العالم العريب

بأخبارها  اإلعالم  وسائل  تطالعنا  يوم  كل    
برامج  عبر  والحياتية  واالجتماعية  السياسية 
مع  س  لنا ا كل  مشا فيها  ح  تطر حية  صبا
الكثيرة  والمعاناة  النفس  علم  في  اختصاصيين 
حول الطالق ومشاكل االسرة، إذ أصبحت محاكم 
كان  إن  نحل  كخلية  تعج  الشخصية  األحوال 
وأسبابها  األوالد،  ومعاناة  الطالق  مستوى  على 
الثقة  وعدم  والبخل  والخيانة  الغيرة  متنوعة 
وأخوات  والكنة  الحمى  بين  األسرية  والخالفات 

الزوج وغيرها.
هذه  لتجنب  النفس  علم  اختصاصية  رأى  على 
االرتباط  حبيبان  يريد  عندما  الكارثية،  الحاالت 
هناك فترة خطبة قبل الزواج وهي كافية للطرفين 
ان يتناقشان ويدرسا طباع بعضهما في حوارات 
المثال موضوع  سبيل  على  مكشوفة وصريحة، 
تربية األطفال، العالقة بين الزوجة والحماة بعدم 
واالستفسار  التفاهم  حياتها،  حرية  في  تدخالتها 
عن رغباته في الحياة مثال نظام الطعام ورغباته 
اختصرت  قد  تكون  التوضيح  وبهذا  المفضلة، 
الغيرة  تعتبر  إذ  الزواج،  بعد  تجنبها  يمكن  أمور 
الكرم  للخالفات،  أسباب  أهم  من  الثقة  وعدم 
المرأة في مناسبات وإذا  ودور الرجل في تكريم 

بطريقة  معتذرا  الحال  قصر  ظروف  حصلت 
لطيفة على حسن نيته واعدا عندما تتحسن اموره 
ينفردا  وأخر  بين حين  بأفضل،  يعوضها  المادية 
يجدد  رومانسي  بجو  المطاعم  إحدى  زاوية  في 
يشعر  عندما  وبين حين وحين  والمحبة،  العالقة 
انها مرهقة يرطب قلبها بكالم رقيق حنون بذلك 

تعود لها همتها وبسمتها....
يجد  الزوج  عندما  اكبر  فهي  مسؤوليتها  أما 
مالبسه مرتبة وقمصانه مكوية وجرباته مغسولة 
كل  يبدي  أن  الزوج  تجعل  الواجبات  هذه  مع 
قلبه عندما  الى  السعادة  وتدخل  بزوجته  االهتمام 
يعود من عملة وبيته كامل الترتيب ووجبة الغداء 
على  والبسمة  الطاولة  حول  ليجتمعوا  حاضرة 
يتناولون  اذواقهم،  مميزة على  أطباق  وجوههم، 
في  ونشاطهم  االوالد  مع  اليومية  األحاديث 
على  ويشجعهم  نجاحهم  الوالد  ويبارك  المدرسة 
المزيد من االنشطة الرياضية ألنها تعطي القوة، 
العطلة  بالسفر وقضاء  المدرسة  نهاية  بعد  واعدا 

الصيفية على أجمل الشواطئ.
المالحظات على  الزوجية هذه  العالقات  اهم  من 
اهتمام  بسبب عدم  انفصال  المثال )زوجين  سبيل 

الزوجة في القمصان وكيها وكلما أراد ارتداء 

أخرى  وأسرة  الخالفات،  بينهما  تدور  مالبسه 
وأسلوبه  الجوارب،  بغسل  اهتمامها  لعدم  انفصال 
متناسيا  جارية  وكأنها  الزوجة  مع  التعاطي  في 
انهما شريكين في الحياة بضرورة احترام التعامل 
اهم  من  وهذا  جارية،  وليست  بينهما  اإلنساني 
مبادئ األنظمة لعالقة سليمة وناجحة، قصص ال 
تنتهي عندما يفرض عليها حرية الخروج متناسيا 
البيت  الى  موعده  متأخرا عن  يعود  عندما  نفسه 
واصدار  العمياء  غيرته  وإظهار  الصوت  برفع 
أوامره الواجبة الطاعة من قبل الزوجة المسكينة 
التي الحول لها والقوه وسكوتها على هذا األذى 

من أجل الحفاظ على بيتها وأوالدها.
من  تستوجب  مقدسة  الزوجية هي عالقة  الحياة 
الشريكين احترامها والتنازل المشترك أحياناً عن 
بسالم  السفينة  تبحر  ان  أجل  من  الحقوق  بعض 

وهدوء في موجات الحياة العاصفة.

بقلم :  أمال مذهر

م/ الحياة الزوجية واالبحار بين أمواج الحياة العاصفة



 

    أ - الحول اإلنسي الخلقي، ما هو ؟
-1 ينشأ هذا النوع من الحول عند الوالدة

يتم شفاؤه بعد مرور ستة أشهر،  -2 وال 
يكون هذا الحول بالعادًة ظاهراً وواضحاً.

-3 في كثير من األحيان، يختفي الحول، 
أي أن الطفل يصاب به بشكل متبادل، تارة 

في العين اليمنى وتارًة في العين اليسرى.
بكسل  األطفال ال يصابون  فإن  لذلك   4-

العين نتيجة له.
-5 كذلك يروى األبوين أن حالة الحول تزداد 
سوًءا عندما يكون الطفل مرهقاً أو مريضاً.

-6 في بعض األحيان تلعب العوامل الوراثية 
دوراً في هذا النوع من الحول، إذ يصيب 
الحول بعض اإلخوة، أو األطفال المولودين 

ألهل يعانون من الحول.
-7 بشكل عام، يتم عالج الحول من خالل 
فهنالك  ذلك  إجراء عملية جراحية، ومع 
حاالت يمكن فيها عالج الحول عبر استخدام 
النظارات، أو حتى الدمج بين األمرين “إجراء 

العملية الجراحية واستخدام النظارات”.
Accommoda- التكيفي الحول   ب - 

tivestrabismus  ما هو؟
نوع آخر من أنواع الحول اإلنسي، هو الحول 
التكيفي الذي يصيب األطفال، عادة، في الفترة 
العمرية ما بين 8 شهور وحتى 4 سنوات.

-1 أحياناً يصيب الحول الطفل بشكل مفاجئ 
ويبقى بشكل دائم.

بينما من الممكن أن يظهر في بعض   2-
األحيان ثم يختفي.

-3 ويكون باإلمكان مالحظته بشكل بارز 
حين يكون الطفل مرهقاً أو مريضاً.

-4 كذلك، فإنه من الممكن أن يشكو الطفل 
الحول  أن  نفسه، في بعض األحيان، من 

يسبب له ازدواجية في الرؤية.
-5 يبرز الحول باألساس عندما يحاول الطفل 

أن يركز على رؤية شئ قريب.
-6 يصيب هذا النوع من الحول، باألساس 
األطفال الذين يعانون من طول النظر، حتى 
يستطيع هؤالء األطفال أن يروا بوضوح، 
فإنهم يقومون بشد العضلة الداخلية للعين، 
األمر الذي يؤدي إلى الحول عندما ينظر 
الطفل إلى شئ قريب، يكون عليه أن يقلص 
العضلة الداخلية أكثر، لذلك، فإن هذا النوع 
من الحول يكون ظاهراً أحياناً، فقط عندما 
ينظر الطفل إلى شئ قريب، يساهم استخدام 
النظارات بإصالح الحول بشكل تام، عندما 
يكون الحول خطيراً أكثر خالل النظر إلى 

شئ قريب.

-7 يجب إعطاء الطفل نظارات ثنائية البؤرة 
 Multifocal البؤر Bifocal أو متعددة 
والمقصود هنا هو نظارات تم إجراء تعديل 
بصري أكبر على الجزء السفلي من عدستها.
-8 في كثير من األحيان، يكون هذا النوع 
من الحول وراثياً، لذلك فمن األهمية يمكنا 
إجراء فحص ألخوة وأخوات الطفل الذي 

يعاني من الحول.
ما هو الحول الوحشي “الحول الخارجي 

Exotropia؟
عند اإلصابة بهذا النوع من الحول، تتجه 

إحدى العينين نحو الخارج.
متى يظهر الحول الوحشي؟

-1 يظهر هذا النوع من الحول بالعادة بعد 
السنة األولى.

-2 من الممكن أن يكون الحول دائما، أي أن 
الطفل يعاني من الحول طيلة الوقت.

-3 أو أنه قد يكون مؤقتاً، بمعنى أن الطفل 
يعاني من الحول في بعض األحيان فقط، يظهر 
الحول غير الدائم عندما ينظر الطفل بعيداً.
-4 ويخف “أو يختفي” عندما يركز الطفل 

على شئ موجود على مقربة منه.
باألساس  بوضوح،  الحول  هذا  يبدو   5-
عندما يكون الطفل مرهقاً، أو مريضاً، أو 

فاقداً لقدرته على التركيز.
-6 من الظواهر التي تميز هذا النوع من 
عند  واحدة  عين  إغالق  ظاهرة  الحول، 

التعرض ألشعة الشمس.
-7 أحياناً يتنقل الحول من عين ألخرى.

-8 لكن في معظم األحوال، تكون هنالك عين 
واحدة أكثر مياًل للحول من قرينتها.. تكون 
هذه العين أكثر عرضة ألن تصاب بالكسل.

ما مظاهر هذا الحول الوحشي؟
-1 باإلمكان عالج الحول غير الدائم عن 
طريق تغطية العينين بشكل متقطع، يؤدي 
هذا النوع من العالج، أحياناً الختفاء الحول.
-2 عندما يكون الحول أكثر ظهوراً خالل 
النظر إلى شئ قريب، يكون باإلمكان عالجه 
بواسطة بعض التمارين المخصصة لزيادة 

قدرة العينين على التركيز.
-3 ومع ذلك، يكون العالج األكثر نجاحاً، 
في معظم الحاالت، هو العمليات الجراحية.

ما هي عملية إصالح الحول؟
تتحرك العين بواسطة ست عضالت، وينجم 
بينها. خالل  التوازن  الحول عن خلل في 
أو إضعاف  تقوية  تتم  الجراحية،  العملية 
عضالت العين بهدف إعادة حالة التوازن 

التي أصيبت بالخلل.

كيف يتم إضعاف العضلة؟
يتم إضعاف العضلة من خالل فصلها عن 
مكانها الطبيعي وخياطتها في الخلف، األمر 

الذي يجعلها أكثر ارتخاًء.
كيف تتم تقوية العضلة؟

أما تقوية العضلة فتتم من خالل قطع جزء 
منها وخياطة ما تبقى في الموقع األصلي 
مشدودة  العضلة  تصبح  هكذا   – للعضلة 

وقوية أكثر.
ما هي غرز المالءمة؟

-1 تعتبر الجراحة التي تعتمد على غرز 
من  يزيد  نسبياً،  حديثاً  أسلوباً  المالءمة، 
احتماالت نجاح العملية .. في هذه الجراحة، 
يمكن  بواسطة غرزة  العضلة  تتم خياطة 

فتحها وتغيير مكانها.
-2 بعد وضع الغرز، يتم إيقاظ المريض من 
التخدير وفحص وضع الحول لديه، إذا كان 
مازال يعاني من الحول بعد العملية، يتم فتح 
الغرزة التي تمسك بالعضلة وتغيير مكانها، 

إلى أن يتم إصالح الحول تماماً.
-3 باإلمكان من خالل هذا األسلوب رفع 

نسبة نجاح العملية بنحو %10 إضافية.
ما هو نوع التخدير المستخدم في عمليات 

الحول؟
تأثير  تحت  الجراحية  العملية  إجراء  يتم 

التخدير الكلي أو الموضعي:
-1 يتم إجراء العمليات الجراحية لألطفال 

تحت تأثير التخدير الكلي فقط.
-2 أما البالغون، فباإلمكان إجراء الجراحة لهم 
تحت تأثير التخدير الكلي أو الموضعي، حسب 
رغبة المريض وتقديرات الطبيب للوضع.

هل هنالك داع الستخدام النظارات بعد إجراء 
العملية أيضاً؟

-1 باإلمكان إصالح قسم من حاالت الحول 
بواسطة النظارات فقط.

-2 بينما يحتاج إصالح القسم اآلخر إلجراء 
عملية جراحية.

-3 كذلك فإن هناك حاالت من الحول، يستدعي 
عالجها الدمج بين استخدام النظارات وإجراء 

العملية الجراحية معاً.
-4 من المهم أن نعرف أن العملية ال تعتبر 
بدياًل للنظارات، إنما تقوم بإصالح ما تبقى من 
الحول الذي لم تتمكن النظارات من اصالحه.
-5 لذلك وحتى بعد العملية ستكون هنالك 
حاجة في معظم الحاالت الستخدام النظارات.

 
ولنا تكملة في العدد القادم

    معلوم أن مهنة الصحافة من أقدم 
تطرح  فهى  التاريخ  مر  على  المهن 
الوطنية  القضايا  من  الكثير  تعالج  و 
المحورية ؛لذلك ينبغي التأكيد بإستمرار 
و  الشفافية  و  المصداقية  أهمية  على 
و   ، األحداث  تناول  فى  الموضوعية 
يذكرنا التاريخ بصحفيين شرفاء خاضوا 
تاريخ من التضحيات ، فالصحافة أمانة و 
مسؤولية ليست فوضى لتصفية حسابات 
أو خارجية على  داخلية  أو مؤامرات 
البالد فالوطن يحتاج إلى توحيد قواه ، 
يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد ليعود 
فى  ليدخل  رفعته  و  مجده  سابق  إلى 
أن  نحتاج   ، المتقدم  العالم  دول  مسار 
نكون على قلب و عقل رجل واحد  ..
أمين:  الكبيرعلى  الصحفى  لنا  يحكى 
أغسطس  من  األخير  األسبوع  فى 
المعروضة  القضايا  ١٩٤٧، وضمن 
على مجلس األمن كانت قضية مصر، 
ووقف محمود فهمى النقراشى يعلن حق 
مصر فى المطالبة بالجالء، ولم يتوقف 
الحد،  هذا  المصرى عند  الوفد  رئيس 
التى حصل عليها  الوثائق  قدم  إنه  بل 
مصطفى أمين إلدانة بريطانيا، لترتفع 
أسهم مصر، وترتفع معها كل األصوات 
المؤيدة لحقها المشروع الضائع، وتلقت 
أخبار اليوم من مراسلها جورج ويليامز 
فى نيويورك أن الدعاية البريطانية قوية 

مباشر،  تأثير  لها  سيكون  وأنه  جًدا، 
خصوًصا بعد أن كسبت مصر الجولة 
األولى بعد عرض الوثائق السرية، التى 
حصلت عليها أخبار اليوم، والتى أدانت 
بريطانيا وأيدت حق مصر فى الجالء.. 
وكان البد من أن يصل صوت مصر إلى 
أمريكا وبسرعة، وفكرت أنا ومصطفى 
طوياًل وخرجنا بأخطر مشروع دعائى 
لقضية عالمية، وكان المشروع يعتمد 
العام  الرأى  أن  األولى على  بالدرجة 
فى أمريكا ال يتكون بالمظاهرات ولكن 
بالخطابات، فخطابات الرأى العام فى 
كل موضوع تدل على اتجاهه ورغبته 
الخطابات  إذن هى حرب  وتصميمه، 

فى مجلس األمن.
أعضاء مجلس األمن عددهم ١١ عضًوا 
فرنسا،  أمريكا،  سوريا،  آنذاك:  وهم 
بولندا،  أستراليا،  البرازيل،  روسيا، 
بريطانيا،  الصين،  كولومبيا،  بلجيكا، 
صوت  هو  واحد  صوت  مصر  مع 
أى  اآلن هى كسب  المحاولة  سوريا، 
صوت من األصوات العشرة األخرى 
السير  مع  حتى  جميعا،  يكونوا  لم  إن 
أكسندر كادوجان المندوب البريطانى.
للشعب  تريد  اليوم«  »أخبار  وكانت 
المصرى كله أن يشعر بهذا الدور العظيم 
المهم، لذلك أعدت عشر صور »كارت 
بوستال«، كل صورة باسم مندوب من 

األمن،  مجلس  فى  العشرة  المندوبين 
وخرجت »أخبار اليوم« تعلن حملتها 
الضخمة لكسب األصوات لصالح مصر، 
وتحت عنوان كبير قالت »أعلن صوتك 
فى مجلس األمن«، كانت فكرة مصطفى 
تقوم على أن كل هذه األصوات ستدور 
فى األمم المتحدة، وهذه النداءت ستثير 
اهتمامات أمريكا وصحف العالم كله، 
ولم تكن الحملة للمصريين فحسب، بل 
اليوم«  قراء »أخبار  إلى  أيًضا  كانت 
وشرق  وسوريا  ولبنان  فلسطين  فى 
واليمن  والسعودية  والعراق  األردن 
وليبيا والكويت والهند والحبشة وأمريكا 

أيًضا. الجنوبية 
وقد أحدثت هذه الفكرة الجديدة الجريئة 
كانت  و  لم،  لعا ا صحف  فى  ضجة 

البطاقات تقول:
مجلس  فى  األمريكى  المندوب  إلى   -
األمن: لقد طردكم اإلنجليز من أمريكا، 
فكان لكم عيد االستقالل، فلماذا ال يكون 
لمصر عيدها.. حرروا مصر والسودان.
الحملة  فى  ساعة«  »آخر  واشتركت 
ونشرت صور البطاقات لتتيح الفرصة 
لمئات األلوف من المصريين ليعبروا 
عن آرائهم فى قضية مصر.. وحققت 
الفكرة نجاًحا ،وأصبحت حديث مجلس 
األمن بأكمله، فقد كان بريد مجلس األمن 
فى يوم واحد من البطاقات أكثر مما 

تلقاه من بريد طوال عام كامل، وكتبت 
»إن  تقول:  تايمز  النيويورك  جريدة 
حملة الشعب المصرى لطرد اإلنجليز 
السويس  وقنال  والسودان  مصر  من 
اتخذت فجأة شكاًل جديًدا.. إن عاصفة 
هبطت  بوستال  الكارت  بطاقات  من 
على مجلس األمن، إنها بطاقات عنيفة 
تهاجم االستعمار البريطانى، لقد سقطت 
كالمطر على أعضاء المجلس فى »ليك 
سكس«، وهى بطاقات مرسلة من جميع 
البالد العربية«، وقالت مجلة النيوزويك: 
»إن حملة أخبار اليوم إلعالن صوت 
مصر حملة قوية جريئة لصحيفة ناجحة 
لمحررين ناجحين وقراء يثقون تماًما 

فى صحيفته«.
 ٧ فى  أمين  مصطفى  كتب  بعدها  و 
سبتمبر يقول: »إن أخبار اليوم ليست 
تستوحى سياستها من  أحد، وال  لسان 
أية جهة أو حزب، وإنما هى تعبر عن 
أخبارها  وأن  العام،  الوطنى  الروح 
من  تستمدها  ال  واتجاهاتها  وأنباءها 
جهود  من  هى  بل  هيئة،  أو  جهة  أية 
محرريها ومراسليها” .وعلى الرغم من 
إال  بمرحلة حرجة   تمر  الصحافة  أن 
أن إعالمنا قادر و يملك من الكفاءات 
الذى  المخزون  لديه من الرصيد و  و 
يستطيع أن يؤثر به فى المرحلة القادمة .

العالناتكم 
في الرسالة

514 961 0777 /  450 972 1414
elressalanews@.gmail.com     

www.el-ressala.com

شعر: صباح غريب شعر : 
عباس شعبان

الصداع وعيون األطفالعندما تكون الصحافة صوت الوطن و المواطن 

يرافقنا الدمع مع الذكرى 
كل األسى فيها
وإذا ما تذكرنا 

فتحيا جروحنا فيها 
كأنها للتو  قد ولدت 

وضجت اآلالم  بما فيها
نغني ألحالمنا 

على أوتار األلم 
لعل اللحن يحييها

ونكتب في قصائدنا 
حروف المجد 

وحب األرض نزرعه 
بذورا في قوافيها

يمر الزمان كل يوم 
وشموخ شعبنا 

خفاقا قد عال فيها 
وجراحنا وإن كانت عميقة 

فصمود شعبنا
بالتضحيات يشفيها

يرافقنا الدمع مع الذكرى 
كل األسى فيها

بقلم :  نعمة هللا رياض

بقلم :  چاكلين جرجس 
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مصرع حبيبتي أنا
رغم السنين واجع
فارقت عينيا المكان
وقلت مش راجع 
أصل القتيل ساكن

جّوا حواشيه
والموت ماهوش للجسد

قد القلوب واجع
حاكتب علي بابه : 

) ما فيش حبيب مضمون (
وادي الّشعار مرفوع 

للندل فين مايكون
رغم الوجع في الفراق 

ماديتلهاش  ّبّصة
دا البّصه من عيني 
كان فيها كام قصة 
من النهاردة خالص
تحرم علي عيونها
والذكريات لو جت
ملعون أبو ظنونها
فايدة قلوبنا أيه

لو نبضها يوم مات ؟!
ونَصبنا حبل وداد
في مقبرة عشاق
نعزف دقيقة حداد
ممنوع علي قلبي

يمشي مع المجاريح 
وما يدخلوش مخلوق 
وان كان معاه تصريح

ممنوع علي قلبي
توهته مع الّتايهين
لو حّتي راح تملك

مصباح عالء الدين 
راح أفرشة رملة 

أو خضرة في البساتين 
وحقول في أوصافة
غايب بقاله سنين
واكتب علي بابه

مسموح لكل الخلق
إاّل البني آدمين !!

يرافقنا الدمع مع الذكرى 

غنــــوتي

مافيش حبيب مضمون

بقلم: الدكتور عبد العليم محمود

لبنان  : يه يه القنينة ما تغيَر إال الفلِينة

لعبــة الذكــر واألنثــي ...

بقلم: سليم خليل
صـــدق

 أو لا تصـــدق...

أثمروا  لهم  وقال   ، وأنثي  ذكراً  اإلنسان،  هللا  خلق    
وأكثروا وإمألوا األرض وإخضعوها .. وقال للمراة : إلي 
هذا  أجل  من   .. عليك  يسود  ، وهو  إشتياقك  يكون  رجلك 
اإلثنان  ويكون  بإمرأته  ويلتصق  وأمه  أباه  الرجل  يترك 

جسداً واحد\ً .. فالذي جمعه هللا ال يفرقه إنسان ..
هكذا بدأت الخليقة ، وإستمرت حتي اآلن وفق آلية التكاثر 
بين الذكر واألنثي والتي تمارسها معظم أنواع المخلوقات 
الغريزي  اإلختيار  اآللية علي  ، وتعمل هذه  علي األرض 
إلي  النسل  تطور  يضمن  الذي  واألنثي  الذكر  من  لكل 
األفضل ،  ويمارس فيه الذكر واألنثي دورين متكاملين في 
الخليقة،  بدء  منذ  النسل  إستمرارية  تحافظ علي  أزلية  لعبة 
أباً  ليكون  اليه   إنجذبت  الذي  الذكر  األنثي  فيه  تختار 
لذريتها ويكون هذا اإلختيار ، إن أمكن ، ألفضل ذكر من 
بين الذكور الذين يطلبون الزواج منها ، في حالة البشر ، 
وذلك لضمان أفضل صفات وراثية تجعل األبناء أقدر علي  
أنثي  الذكر  يفضل  المقابل  الحياة،  وفي  مواجهه مصاعب 
الجمال ومستوي  البشر  عند  أهمها  مشابهة  معينة ألسباب 
التعليم والنشأة وغيرها من العوامل .. إليكم القصة الواقعية 

التالية:
المحاضرات  ، رأيتها  بين  الراحة  فترة  أثناء تواجدي في 
في المطعم  الموجود في فناء الكلية، كانت تطلب من البائع 
التي إشترتها ، وهو يعتذر لعدم وجود  الشطائر  باقي ثمن 
فتاة جميلة  كانت   ، اإلنتظار  منها  عمالت صغيرة ويطلب 
 ، البرئ  وجهها  ومالمح  سنها  نظري صغر  لفت  للغاية 
عرضت عليها دفع الحساب علي أن أسترده منها فيما بعد، 
وافقت  امام إصراري  ولكن   ، رافضة  إعتذرت  أنها  غير 
علي طلبي علي أن نلتقي في اليوم التالي أمام المطعم لتعيد 

إلي نقودي.. 
فتاة  أول موعد مع  ذلك  كان  فقد   ، وأنا مسرور  إنصرفت 
في حياتي ، في اليوم التالي دعوتها للجلوس علي مائدة في 
تحدثت   ، منا  لكل  وتناول وجبة سريعه ومشروب  المطعم 
في  األولي  السنة  في  إنها  منها  ،علمت  عابًرا  حديًثا  معها 
نفس تخصصي ، بينما كنت أنا في السنه النهائية .. تكررت 

معها.  إلتحدث  المواقف  أفتعل  نفسي  وجدت  اللقاءات. 
أنتظر لقاءها، أفكر فيها ليل نهار، طلبت مني أن أشرح لها 
مكتبة  في  نلتقي  وكنا  بذلك  فرحبت   ، المحاضرات  بعض 
الكلية لمراجعة الدروس إلي أن إقترحت علي أن نلتقي في 
بيت أسرتها ، فكانت فرصة للتعرف على عائلتها الميسورة 
بمكنون  البوح  وقررت  األيام  مرت   .. بي  والتي رحبت 
شعوري نحوها فبادلتني نفس المشاعر ، كأنها كانت تنتظر 
مبادرتي .. شئ غامض يبعثه الربيع في قلوب البشر. يوقظ 
فيها أحاسيس الحب واإلقبال على الحياة ، ذلك اليوم الذي 
ونقاِء  بصفاِء  آسٌر  شعور  داهمني   ، بحبنا  فيه  تصارحنا 

الوجود بال شائبة تشوبه ..   
دارة  بإ بي  أ وكلفني   ، بتفوق  لجامعه  ا من  تخرجت 
 .. الزواج  وطلب  لها  للتقدم  الوقت  وحان   ، مشروعاته 
السعادة  فيها طعم  تذوقنا  الزواج سنين عديدة ،  قضينا بعد 
 ، والذكاء  الجمال  في  غاية  بطفلين  توجت   ، والهناء 
البهجة  لحياتنا  أضافا  وقد   ، منا  أفضل  يصبحا  أن  نتمني 
 ، الزيجات  كمعظم   ، بالطبع  الزواج  يكن  ولم  والسرور، 
التي  الصغيرة  والمشاجرات  المشاكل   بعض  من  خالي 
كنا نتغلب عليها ونتفادي فيها القطيعه التامة ، وهذا راجع 
فقدنا  ولكن جاء وقت   .. لآلخر  منا  واحترامنا كل  لمحبتنا 
فيه أعصابنا وتشاجرنا وغادرت المنزل حزيناً وأقمت في 
العمل  منكباً علي  كنت   ، الشمالي  الساحل  في  أملكها  شقة 
زياراتي  فيها  تضاعفت  وحدتي،  إلنسي  طويلة  لساعات 

التفقدية لمشروعات أبي التي أديرها .
في شركة  المهام  لبعض  إنجازي  أثناء  قابلتها  يوم  ذات   
فتاة شقراء ، جمعت كل شروط   ، أتعامل معها  إستثمارية 
الجمال، فلجأت فوراً إلي كلمة السر: أعلنت لها أنها أجمل 
فتاة رأيتها حتي اآلن ، ولم أضيع الوقت ، إقترحت عليها 
أن ترحل معي الي المدينة الساحلية التي أمتلك فيها شقة ، 
إستقالت من وظيفتها ولحقت   .. نتزوج هناك  أن  ووعدتها 
بي .. كم كانت الحياة جميلة في هذه الشقة حيث أقمنا ، وقد 
تستمر  لم  التي  بالسعادة  وشعرت  هناك  الحياة  لها  طابت 
قصتي  انتهت  لقد  لها:  قلت  عندما  أسبوعين  من  ألكثر 

حتي  نتزوج  ولم  معك، 
وقد  ؟  كذلك  أليس  اآلن، 

ً بعد أن أتيت إلى هنا بمحض  رغبتك،  قضينا وقتاً ممتعا 
المصرفي  الشيك  هذا  أظلمك خذي  لن   !!! هذا كل  شيء 
تلتحقي  إحتياجاتك حتي  يغطي  المال  من  كافي  مبلغ  به   ،
لتحتال علي حتى  لم تكن صديقتي ماهرة  بوظيفة أخري.. 
ثقتها  تفقد  كادت  ذلك  بل وفوق  يدها،  أُفلت من  تجعلني ال 
في جمالها الجذاب، للحد الذي يلزمني أن أمكث معها وال 
أبًدا ، بدأت تتودد إلي مرة أخري: ال تدعنا نفترق  أتركها 
يا   حبيبي، ال تتركني أرجوك ..إنك لم تسأم مني بعد! من 
المؤكد أن إمرأة أخري قد ملكت عليك حواسك ، فقلت لها: 
لقد خمنت الحقيقة ، هي فعاًل إمرأة أخرى فصاحت: سأجد 
هذه المرأة وسأحذرها، سأذكر لها أن فتنتك ال تدوم إال ليلة 
واحدة، إبتسمت وقلت: إنها تعرف عني كل  شيء ، فهي 

زوجتي …!. 
إالَّ  تكن  لم  أنها  عرفت  حينما  باإلهانة  شعرت صديقتي 
لنفسي  تسلية  إال  أمكث معها  لم  لمدة قصيرة، وأني  ألعوبة 
التي  المرأة  به نحو  الذي كنت أشعر  الغضب  ريثما يزول 
أحبُّها حقيقة.. والتي كان حبها كالميالد والموت ال يحدثان 

إال لمرة واحدة، وال يفر منهما أحد .. 
 ، إلي زوجتي  وهكذا عدت 
نحوي  شكوكها  غالبت  وقد 
ظا  حفا لسالمة  ا ثرت  آ و
 .. واألوالد  األسرة  علي 
 ، ذلك  علي  شهران  مر 
ذات  العمل  من  عندماعدت 
زوجتي  إحتضنت   ، يوم 
هدية  لها  وقدمت  وقبلتها 
وقلت لها: سأذهب يا حبيبتي 
األحمر  البحر  ساحل  إلي 
تستغرق  عمل  مهمة  في 

أسبوعين !!!

عمر  اللبناني  الشعبي  الشاعر  من  الكلمات  هذه     
التركي  الذي  عاصرالحكم    ١٩٦١   -  ١٨٨٥ الزعني 
والفرنسي واإلستقالل وسجن في مطلع  سنين اإلستقالل 
بحضوروفد  والحكام  الحكم  فيها  إنتقد  قصيدة  إللقائه  
أجنبي؛ أمر بسجنه صديقه الزعيم  الشهيد رياض الصلح 
رئيس الوزراء الذي زاره عدة مرات في السجن !!  هكذا 

كانت عالقة الحاكم بالمواطنين أول أيام اإلستقالل !! 
وكان  الالذعة  قصائده  وأنشد  الموسيقى  وعلَّم  دًرس 
التركي  العهد  .  عاصر  الشعبي  والشعر  الفن  نجوم  من 
عندما كان في لبنان ما يشبه كانتونات طائفية وكل طائفة  
الحماية  من  بنوع  تتمتع  درزية  أو  إسالمية  مسيحية، 
للدول  كان  الطوائف  من مجازر  هذه  تنج  ولم  األجنبية 

الحامية األثر الكبير في إشعالها  . 
تصف  المذكورة  الزعني  عمر  كلمات  أن  هنا  يهمنا  ما 
الحكومة عام   أول   لبنان منذ تشكيل  السياسية في  الحالة 
ورئيس   الجمهورية  رئيس  يتغير  ؛  اآلن  حتى   ١٩٣٧
العليا  فهذا  الوزراء ؛ أما هيكل الدولة وتوزيع المراكز 
عرف ثابت منذ تأسيس دولة  لبنان  تحت حكم اإلستعمار 

الفرنسي في عهد رئيس الجمهورية إميل إدة  الذي طلب 
المراكز  توزيع  بمراسالت  الفرنسي  المندوب  من  آنذاك 

الحكومية بشكل عادل على جميع الطوائف .
كلف الرئيس إدة  الصحافي خير الدين األحدب من طائفة 
إسمها  مسيحية  - زوجته  الوزارة  تشكيل  السنة  اإلسالم 
أولغا مسلًم من عائلة ثرية من مدينة زحلة - .  منذ ذلك 
لطائفة  لبنان  في   الوزراء  التاريخ  أصبح مركز رئيس 
أما مركز    . التنفيذية  السلطة  أي رئيس   السنة  اإلسالم 
رئاسة مجلس النواب تسلم الرئاسة عدة نواب من طوائف 
المركز  ثم خصص    ، الفرنسي  اإلنتداب  مختلفة خالل 
؛   ١٩٤٣ لعام   الوطني   الميثاق  في  الشيعية   للطائفة 
في  محفورة  أصبحت  النفوس  في  الطائفية  كانت  بذلك 

النصوص.
اإلنتخابات  نتائج  اإليجابية   األخيرة  التطورات  من 
النيابية حيث نجح كتلة نيابية من خمسة عشر نائبا هدفها 
ليصبح  الدولة   لمراكز  الطائفي  التوزيع  وأنهاء  التغيير 
الحكم مدنيا وهذا مطلب وأمنية  أكثرية الشعب اللبناني؛ 

نتمنى لهم النجاح في هذه المهمة العسيرة والمستحيلة.

مع  ميالد المجلس النيابي الجديد كلف رئيس الجمهورية 
ميشيل عون رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي بتشكيل 
للسياسة  المراقبون   يطرحه  .  سؤال   الجديدة  الوزارة 
اللبنانية : هل تستطيع  كتلة التغيير من خمسة عشر نائبا 
مائة  من  أكثر  مقابل  المدنية  اإلصالحية  برامجها  تنفيذ 
تفرض مراعاة مصالح  كتل طائفية  نائب موزعين على 
طوائفها في تشكيل أي وزارة ؟  ال شك أن محاوالت هذه 

الكتلة المدنية جريئة وضرورية !!! 
حاول في السابق كثيرون  نادوا بالتغيير والخروج  من 
هذا النظام الطائفي واستبداله بنظام علماني مدني وفشلوا 
؛ كما قدم الكثير من أساتذة جامعات في العلوم السياسية 
للتغيير  إرشاداتهم  المتقدمة  الدول  في  لبناني  أصل  من 
كتبه  الوضع   لهذا  أجمل وصف  آذان صاغية؛    دون 

الدكتور فؤاد عجمي اللبناني األصل واإلستاذ في  
جامعة ستانفورد األميركية :

لم  لكنهم  تاريخهم خذلهم    . وأطباعهم  تاريخهم  للبنانيين 
لتغييرهم شعروا  الذين جاهدوا  والرجال  يتغيروا؛   ولن 

وكأنهم يحرثون البحار !! 

 
يوسف زمكحل   همسـات

من ينكر الوعد يبيع العهد
الحياء أجمل ما تتزين به المرأة

تفتح  التي  السر  كلمة  هي  الحارة  القبلة 
قلب المرأة

مدخن قرأ كثيراً عن التدخين فقرر األمتناع 
عن القراءة!

منتهى القوة الذي ضحك حين كان البكاء 
واجباً

أحبته لدرجة أنها تزوجت غيره!!!
الحب تهزيب وإصالح

المرأة الصالحة هي بمثابة جيش يقف في 

ظهر زوجها
)جبران  بالحب  إال  شراؤه  اليمكن  الحب 

خليل جبران(
 .. حبيبي  يا  غيرك  مين   .. كلماتي  من 
تشغلني وتسحرني عيونه .. ويحافظ على 
حبه ويصونه .. وعلى عهده يفضل دايماً 
.. وعمره أبداً ما يخونه .. مين غيرك مين 
غيرك .. لمسة أيده تحييني .. ومن خمر 
شفايفه يسقيني .. وإن غبت عنه في يوم 

.. يبات مشتاق يالقيني .
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اختصاصية التغذية فاتن عيد تساعدكم على التخّلص من الكرش!

فوائد الحلاوة الطحينية للنساء

أعراض نقص الكولاجين في الجسم

الفيتامين سي... 
الحّل السحري لمشاكل بشرتك الجافة

رامي قاضي ُيعلن عودة الحياة عبر مجموعته الراقية 
لشتاــــء 2023

أُطلقت    من قصر كوميروفو في بولندا 
مجموعة رامي قاضي لخريف وشتاء 2022 
 Le« الراقية تحت عنوان 2023 لألزياء   -
Réveil«، وبرزت األزياء بمختلف التصاميم 

بأروع األلوان والتفاصيل. 
اللبناني  في هذه المجموعة عكس المصمم 
رامي قاضي تجربته الخاصة مع تحديات 
أنّه مع االرادة  ااّل  الجميع  التي تواجه  الحياة 
واالصرار تنبثق فرحة األلوان بمختلف 
درجاتها حتى من تحت الدمار، وكذلك االبداع 

بتصميم أجمل الفساتين واألزياء. 
األسود من األساسيات لمجموعة الخريف 
والشتاء، فهو يمنح الكثير من األناقة والجاذبية 
الفخمة  أنّه من األلوان  أّن  لالطاللة، عدا 
والجذابة في مختلف األوقات. وأزياء رامي 
قاضي باألسود اخترقتها التفاصيل الدقيقة التي 
ال يمكن ااّل وأن تلفت األنظار، من الزخرفات، 
الشفافة مع  الملمعة وحتى  الناعمة،  األقمشة 

الخرز. 

أّما األبيض فهو لون الحياة، وقد اختار رامي 
اللون في  قاضي خامات متنّوعة الظهار هذا 
مجموعته ما بين الدانتيل والشيفون واالقمشة 
البّراقة واللّماعة أيضاً. واذا كنِت من محبّي 
هذا اللون، فستجدين تصاميم متنّوعة الطاللتِك 

من البدالت الى فساتين السهرات الفاخرة.
األزرق الفاتن الظهار التميّز واالبداع! 

ابداع اضافي في أزياء رامي قاضي لمجموعته 
الذي طبعه  الفاتن  اللون األزرق  الجديدة مع 
بالفساتين الطويلة أو المتدرجة بواسطة 
أّن األكسسوارات  المختلفة. والملفت  األقمشة 
غابت عن هذه الفساتين تحديداً وذلك للتركيز 

على روعة التصاميم الفاتنة. 
الفوشيا القوي والجذاب! 

الحيوية والقوية كانت ملفتة في  روح األلوان 
لم ترتكز األزياء  اذ  تصاميم رامي قاضي، 
التي نراها  الدافئة الكالسيكية  على األلوان 
في العادة بمجموعات الخريف والشتاء، 
التي  العناوين  بل عكسها على طريقتها من 

اختارها لهذه المجموعة. ومن بين تلك 
الفساتين  الفوشيا في  الدرجات، نرى روعة 
التي أضيف اليها الريش الناعم والرائج بكثرة 

في الموضة، وكذلك الزينة اللّماعة. 
الروعة في  األخضر بمختلف درجاته يطبع 
فساتين رامي قاضي، فانعكس مع جمال 
الطبيعة حول عارضات األزياء. ولم يعتمد 
المصمم اللبناني على األقمشة العادية بل على 
العكس فاختار تلك التي تحتوي على النقشات 
من اللون نفسه. باالضافة لبعض قطع األزياء 
الشراشيب، ما أضاف من  تتأرجح منها  التي 

الروعة على المالبس الفخمة. 
البرتقالي الصارخ!

يعتبر البرتقالي من األلوان التي تجذب العين 
المصمم رامي قاضي  اليها، ومن هنا اختاره 
بالدفء في  النابضة  الحكمة واألزياء  لعكس 
المميّزة  الفساتين  المقبلة، وظهرت  المواسم 
بتفاصيلها بشكٍل رائع من ناحية القصات 

واألقمشة التي تم استعمالها. 

البارز يمكن أن يكون بمثابة  البطن  أو  الكرش  أّن    صحيح 
التأثيرات الصحيّة  أّن  الحقيقة  مشكلة جمالية ألي شخص، لكن 
التي  بالذات هي  المنطقة  الدهون في هذه  الكامنة وراء تكدّس 
تستحّق االهتمام األكبر. فالكرش يمثّل تحدّياً صحيّاً حقيقياً، وما لم 
يتّم التعامل معه بجدّية فاألمراض المزمنة ستكون هي النتيجة. لذا 
كيف يمكن أن تتخلّصوا من الكرش؟ اختصاصية التغذية فاتن عيد 

تكشف لكم عن الخطوات عبر المقابلة التالية.
- ما هي العوامل التي تؤدي الى تمركز الدهون في منطقة البطن؟

1- النظام الغذائي الغنّي بالسكريات والدهون المشبعة مع قلّة كمية 
البروتينات المستهلكة.

2- قلّة الحركة والخمول.
3- االجهاد المستمّر.

4- مشاكل النوم وعدم انتظام ساعاته والمعاناة من األرق.
5- العوامل الجينية لها تأثير أيضاً في هذا المجال.

هل تُعتبر الدهون في منطقة البطن خطيرة من الناحية الصحيّة؟
انّها خطيرة جداً وتُعرف بالدهون الحشوية. وما تقوم به هذه الدهون 
المعاناة من االمراض  انّها تطلق السموم في الجسم ما يؤدي الى 
الى  الشرايين والقلب باالضافة  السكري وأمراض  المزمنة مثل 

السرطان.
لها، يكون ذلك مؤشراً  الطبيعية  النسبة  الدهون  فاذا تخّطت هذه 
خطراً للتأثيرات الصحيّة للدهون الحشوية. وتجدر االشارة هنا الى 
أّن المظهر الخارجي ال يكون العامل الحاسم دائماً، فيمكن أال يبرز 

الكرش كثيراً لكن يكون هناك تكدّساً للدهون الحشوية.
ما هو الرجيم االفضل للتخلّص من الكرش؟

المعتمد متوازناً  الرجيم  يجب أن يكون 
لنمط حياة الشخص.  وصحيّاً ومواكباً 

وهناك بعض القواعد األساسية له:
- الحدّ من األطعمة الغنيّة بالسكريات.

المكّررة مثل األرز  من األطعمة  الحدّ   -
االبيض.  والخبز  الباستا  االبيض، 
التي تحتوي  فيجب استبدالها باالطعمة 
كربوهيدرات معقدة والغنيّة باأللياف مثل 

الشوفان، البرغل، الفريكة...
- تجنّب الدهون المشبعة مثل الزبدة 
والسمنة واستبدالها بالدهون الجيّدة للجسم 

مثل زيت الزيتون.
- تجنّب األطعمة السريعة والجاهزة الغنيّة 

بالدهون.
- تفادي المشروبات السكرية والغازية.

- التركيز على تناول الخضار، الفواكه، اللحوم، الدجاج واألسماك 
غير الدهنية.

- ما رأيِك بالحميات القاسية التي يمكن أن يتبعها البعض للتخلص 
من الكرش؟

وفيه نسب معتدلة من االطعمة.  الدايت يجب أن يكون متوازناً 
أّن  القاسية يمكن أن يكون مفعولها عكسياً خصوصاً  فالحميات 
األشخاص الذين يعانون من السمنة يكون لديهم سبباً وراء الوصول 
الى هذه الحالة مثل الملل واللجوء الى االكل العاطفي أو المعاناة من 
االجهاد. لذا يجب أخذ كّل هذه العوامل بعين االعتبار عند تحديد 

الرجيم المناسب للشخص.
أي نوع رياضة يمكن أن يساعد على التخلّص من الكرش؟

تمارين الكارديو مهّمة جداً النّها تزيد من ضربات القلب، ما يؤدي 
الحرارية والدهون. بشكل عام، يجب  السعرات  الى تعزيز حرق 
أن يمارس الشخص هذه التمارين لمدّة ال تقّل عن 30 دقيقة يومياً 
للحصول على النتيجة المرجوة. لكن يجب التنبّه هنا الى أّن تمارين 
الكارديو لوحدها ال تكفي فيجب دعمها بالنظام الغذائي الصحيح، 

تماماً كما أّن الدايت لوحده غير كاٍف ويجب ممارسة الرياضة.
القّوة وتحديداً رفع األثقال ألنّها  التوجه نحو تمارين  كما يمكن 
تساعد على تعزيز عملية األيض في الجسم وزيادة الكتلة العضلية

  تتمتَّع بذور السمسم بالعديد من الفوائد الصحية 
عة، وقد استُخدمت في الطب الشعبي منذ آالف  المنوَّ
القلب والسكري  السنين؛ فهي تحمي من أمراض 

والتهاب المفاصل.
و من أهم طرق تناول السمسم وبذوره عبر الحالوة 
الطحينية التي تُصنع عن طريق طحن بذور السمسم 
نات األخرى التي تُكسبها  وخلطها بالعديد من المكّوِ

الكثير من الفائدة والمذاق الشهي.
من أهم فوائد الحالوة الطحينية لللنساء قدرتها على 
الكثير  الطاقة في الجسم؛ حيث تحتوي على  بّثِ 
المعادن الضرورية للصحة،  الزنك، وهو أحد  من 
الذي يحافظ على معدَّل  البوتاسيوم  الى  باإلضافة 

ضربات القلب وضغط الدم«.
توفِّر 3 مالعق كبيرة »30 غراماً« من الحالوة 
تمثِّل %12  التي  الطحينية 3.5 غرام من األلياف، 
من الكمية المطلوبة يومياً، وتلك فائدة كبيرة للنساء 

من ضمن فوائد أخرى لهذا الطعام الشهي.

الجهاز الهضمي،  تشتهر األلياف بدعمها لصحة 
إلى أن  المتزايدة  الدالئل  إلى ذلك، تشير  باإلضافة 
األلياف قد تلعب دوراً في الحدِّ من مخاطر اإلصابة 
بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان والسمنة 

ومرض السكري من النوع 2.
الدراسات إلى أن تناول الحالوة  وتشير بعض 
تقليل ارتفاع نسبة  بانتظام قد يساعد في  الطحينية 
الثالثية؛ وهي عوامل خطر  الكولسترول والدهون 

لإلصابة بأمراض القلب.
مشبَّعة  ن الحالوة الطحينية من 15% دهوناً  تتكوَّ
دة غير مشبَّعة و39% دهوناً  متعدِّ و41% دهوناً 

أحادية غير مشبَّعة.
الدهون  المزيد من  تناول  إلى أن  تشير األبحاث 
المتعدَّدة غير المشبَّعة واألحادية غير المشبَّعة 
مقارنة بالدهون المشبَّعة قد يساعد في خفض نسبة 
الكوليسترول وتقليل مخاطر اإلصابة بأمراض 

القلب.

الحالوة الطحينية شهيرة بفوائدها 
الكبيرة للثدي؛ حيث تعمل على تكبير 
حجمه بشكل ملحوظ، وذلك بفضل 
احتوائها على الكثير من فيتامين 
المسؤول عن زيادة  القوي  »H«، مضادٍّ األكسدة 
الجلد. كما تعمل على زيادة  الثدي وقوة  مرونة 

نضارة الثدي وتحسين ملمسه.
نتيجة  الوزن؛  الطحينية على زيادة  الحالوة  تساعد 
احتوائها على كمية كبيرة من مضادات األكسدة، 
الجسم  ة، كما تعمل على مساعدة  وهي غير ضارَّ
القلب، وكذلك تعديل مستوى  على تنظيم ضربات 
الدم،كما تساعد على منح عظام الجسم  ضغط 
التي  الكالسيوم والمعادن  بالكامل نسبة كبيرة من 

تحتاج إليها لزيادة الوزن.
وتُْسِهم في تحفيز عمل جميع األنسجة داخل الجسم 
التي تساعد على زيادة الوزن، وتساعد الجهاز 

الهضمي على الهضم بسرعة.
دة وشاملة  للنساء متعدِّ الطحينية  الحالوة  فوائد 
الكثير من الجوانب، لكن يعتقد البعض أنها تساعد 
على  أيضاً  تساعد  ولكنها  الوزن،  فقط على زيادة 

الزائد عن طريق زيادة  الوزن  التخلص من 
نسبة الحرق، وأيضاً تساعد على تحفيز عملية 

األيض.
الرغم من احتوائها على نسبة عالية من  على 
الدهون؛ فإن الحالوة الطحينية تساعد في 
خسارة الوزن، وذلك بفضل احتوائها على 
بالشبع،  الذي يجعل اإلنسان يشعر  البروتين 
ومن ثَم تحدُّ من الحاجة إلى تناول وجبات خفيفة 

باستمرار.
الطحينية على معادن مختلفة  تحتوي حالوة 
مثل: النحاس، الفوسفور، الكالسيوم، والحديد، 
العظام ومنع  التي تساعد في تحسين كثافة 

اإلصابة بالهشاشة مع التقدُّم في العمر.
الطحينية  للحالوة  عة  المتنوَّ الصحية  الفوائد  ومن 
الزيوت  هائلة من  نسبة  والبشرة  الجسم  تمنح  انها 
التجاعيد، تساعد  تقليل ظهور  التي تساعد على 
ح الذي يظهر في الفم والتخلص  على معالجة التقرُّ
األلم  تخفيف  تعمل على  اللثة،  التهاب  من  أيضاً 
المفاصل؛ الحتوائها على  التهاب  الناتج عن 
العديد من  الجسم  تمنح  المعادن،  نسبة عالية من 

إليها، والتي  التي يحتاج  الفيتامينات والمعادن 
الكثير من األطعمة  الحصول عليها من  يصعب 
العضالت في  قوة  األخرى، تعمل على زيادة 
الكثير من  الجسم  تمنح  بالكامل، وكذلك  الجسم 
الموجودة  الخاليا  األنسجة وجميع  تحفِّز  الطاقة، 
في الجسم على القيام بوظائفها، تساعد على تنشيط 
الجسم من خطر  ثَم حماية  الدموية، ومن  الدورة 
تقليل خطر  تساعد على  القلب،  بأمراض  اإلصابة 

القولون،  بالسرطان خصوصاً سرطان  اإلصابة 
الناتجة  العديد من األمراض  الحماية من  وكذلك 
القضاء على مشكلة  تساعد على  الشيخوخة،  عن 
الهضم،تُستخدم  نتيجة تحسين عملية  اإلمساك 
تعمل  األمعاء،  التي تصيب  الديدان  للتخلُّص من 
النساء  تساعد  المناعة،  تحفيز وتقوية جهاز  على 
الطبيعية بشكل  الرضاعة  على االستمرار في 

طبيعي؛ وذلك لقدرتها على زيادة كمية اللبن.

بقدرته على  الجسم، ويشتهر  في  الموجودة  البروتينات  أهم  الكوالجين من    
العظام واألربطة واألوتار،  في  أيًضا  يوجد  البشرة، كما  الحفاظ على نضارة 
ومع التقدم في العمر يقل إنتاجه، ويوجد عدد من أعراض نقص الكوالجين في 

الجسم نطلعك عليها في هذا المقال. 
نقص الكوالجين في الجسم ضغط الدم: 

انتظام  ينتج عنه عدم  العمر مما  التقدم في  الجسم عند  الكوالجين في  تقل نسبة 
إلى  النقص  يؤدي هذا  األمريكية،  القلب  لجمعية  ، ووفقًا  الجسم  في  الدم  تدفق 

انخفاض ضغط الدم مما يؤدي إلى ظهور بعض األعراض 
مثل ألم الصدر والدوار والتعب الشديد والصداع الحاد. 

يتكون من  المفاصل  يبطن  الذي  النسيج  المفاصل:  ألم 
الكوالجين آالم  الكوالجين، ويمكن أن يسبب نقص 

المفاصل. 
الحفاظ على صحة  الكوالجين مسؤول عن  التجاعيد: 
الطبيعي  الجلد شكله  فقدان  إلى  نقصانه  يؤدي  لذلك  الجلد، 

وظهور الخطوط والتجاعيد. 
مشاكل الشعر: يمكن التنبه إلى وجود نقص في الكوالجين 
بين بصيالت  المسافة  يمأل  الكوالجين  الشعر،  من مظهر 
الشعر، وعند نقص الكوالجين ال تكتسب العناصر الغذائية 

المهمة لها، مما يؤدي إلى تساقط الشعر بغزارة وتدمير بنيته. 
تتراجع  اللثة، وعند نقصه  تقوية  الكوالجين على  يساعد  مشاكل األسنان: 

صحتها كما يحدث تسوس األسنان و الفقدان المبكر لها. 
ألم العضالت: يساعد الكوالجين على ربط المفاصل واألربطة بالهيكل العظمي، 
وعندما تنقص نسبته يضعف ترابط المفاصل و األربطة، مما يؤدي إلى حدوث 

ألم في العضالت. 
الكوالجين يسمى  الدماغ: هناك نوع من  تعزيز وظائف  الكوالجين  أهمية 
كوالجين-4 يساعد على منع ظهور مرض الزهايمر، من خالل حماية الدماغ 

من نوع معين من البروتينات المسببة لهذا المرض. 
تحسين الحالة الصحية للقلب: يساعد الكوالجين على تقليل نسبة الكوليسترول 

في الدم والحماية من أمراض القلب مثل الجلطة واألزمات القلبية. 
المعدة ومنع  الكوالجين على تحسين وظائف  يساعد  المعدة:  تحسين وظائف 
الهضمي  الجهاز  المسببين اللتهاب  األمعاء  األمعاء ومتالزمة تسرب  تهيج 

وبطانة المعدة وبعض المشكالت مثل اإلسهال واإلمساك وتجلط الدم. 
يعانون من  لمن  تقوية األظافر  الكوالجين على  يساعد  األظافر:  تعزيز قوة 

تقصفها وسهولة تكسرها. 
نصائح غذائية للحفاظ على الكوالجين 

النظام الغذائي الذي يجب اتباعه للحفاظ على الكوالجين: 
الكبريت  نسبة عالية من  الكوالجين، الحتوائه على  إنتاج  الثوم  يعزز  الثوم: 
فقدانه،  الكوالجين ومنع  إنتاج  المسؤولة عن  الرئيسية  المعادن  أحد  يعّد  الذي 

لذلك ننصحك بإدراجه ضمن نظامك الغذائي، لكن مع التوسط في تناوله، فكثرة 
بالنزيف  المعدة وزيادة خطر اإلصابة  تهيج  و  الحموضة  إلى  تؤدي  قد  تناوله 

حال تناول أدوية سيولة الدم. 
الذي أظهرت بعض  الكلوروفيل.  مادة  الورقية: تحتوي على  الخضراوات 

الدراسات أن استهالكه يسهم في زيادة إنتاج الكوالجين في الجلد. 
إنتاج  اللذين يعززان من  الزنك والنحاس  الكاجو على  الكاجو: يحتوي 

الكوالجين في الجسم. 
الطماطم: أحد مصادر فيتامين »ج« ويسهم تناول ثمرة من الطماطم يوميًا في 
تحتوي  الكوالجين، كما  المهم إلنتاج  فيتامين »ج«  بنحو 30% من  الجسم  مد 
للحفاظ على صحة  الفعالة  التي تعد أحد مضادات األكسدة  الليكوبين  على مادة 

الجلد. 
في  تتسبب  المكررة: هذه األطعمة  السكر والكربوهيدرات  تناول  التقليل من 

حدوث االلتهابات وفقدان الكوالجين.

استخدامك فيتامين سي للبشرة الجافة حاّلً  يعدّ 
تعانينها في بشرة  يخلّصك من مشاكل كثيرة  سحرياً 
إلى الخطوط  الشديد وصوالً  الجفاف  وجهك، سواء 

العميقة. لذا في  الدقيقة والتجاعيد 
هذا الموضوع، نكشف لك بعض 
الحقائق المهّمة التي يجب أن تعرفيها 
عن الفيتامين سي للبشرة الجافة لكي 

تواظبي على استخدامه.
أهم فوائد الفيتامين سي للبشرة الجافة

- ترطيب فائق بدون زيادة اإلفرازات 
للبشرة  الفيتامين  الدهنية: يعيد هذا 
رطوبتها المفقودة من دون أن يتركها 

دهنية بشكل مفرط.
- حماية كبيرة من األشعة فوق 
البنفسجية: الجلد الجاف هو الذي 
يستنفذ الرطوبة بشدة، مما يعني 
أنه معّرض لالحتراق بسهولة. 
فهل تعلمين أن فيتامين سي يمكن 
استخدامه ليس فقط كمرطب ولكن 
كرادع طبيعي لألشعة فوق البنفسجية 

الضارة؟ يمكن أن يوفر فيتامين سي المطبّق على الجلد 
الرطوبة  الشمس عن طريق تعزيز  الحماية من أشعة 

التي تعمل كحاجز طبيعي لألشعة فوق البنفسجية. لكن 
الذي  الشمسّي  الواقي  التخلّي عن  ذلك ال يعني طبعاً 

يُعتبر أساسياً للحماية.

فيتامين  الكوالجين: تشمل إحدى فوائد  إنتاج  - زيادة 
سي العديدة قدرته على زيادة إنتاج الكوالجين، الذي يتّم 

الجلد ويساعد  العليا من  الطبقة  إنتاجه تحت 
تبدو ممتلئة وصحية. يصبح  البشرة على أن 
إنتاج غير فعال  الجلد الذي يحتوي على 
وتعباً، ومليئاً  من الكوالجين جافاً 
بالتجاعيد وعالمات الشيخوخة. 
فيما يمكن أن يؤدي استخدام كريم 
فيتامين سي يومياً إلى رفع مستويات 
الجلد والمساعدة في  الكوالجين في 
إصالح أي ضرر ناتج عن التقصير 

في تعزيزه.
بشرتِك  كانت  إذا  فائق:  تقشير   -

إحساس  من  تعانين  أنك  المحتمل  فمن  جافة، 
هذا  يكون  أن  يمكن  في وجهك.  بالضيق 
الموجودة على  الميتة  الجلد  بسبب خاليا 
الخاص  المرطب  تمنع  والتي  الجلد  سطح 
الجيد  المقشر  بشكل صحيح.  العمل  من  بك 
ذلك،  ومع  الميت.  الجلد  من  للتخلص  مثالي 
ترغبين  فأنت ال  بشرتك جافة،  كانت  إذا 
من  قاسية  تقشير  منتجات  أي  استخدام  في 
شأنها أن تسبب المزيد من الضرر. لذا يعمل 
يجعلها  مما  بلطف،  البشرة  تقشير  فيتامين سي على 

نعومة وصحة. أكثر 



  بدأت منصة »شاهد« الترويج لمسلسلها اللبناني 
اللبنانية  النجمة  بالعين« بطولة  الجديد »العين 

سيرين عبدالنور والفنان اللبناني رامي عياش.
الدعائي  الملصق  بنشر  وقامت منصة شاهد، 
للمسلسل عبر حسابها على تطبيق »إنستجرام« 
بالعين،  قالت خالله: »العين  بتعليق  وأرفقته 
.. سيرين عبدالنور  والحسـابات الزم تتصفّى 
بالعين  العين  اللبنانية..  الدراما  في  ورامي عياش 

قريبا«.
وظهر على ملصق المسلسل رامي عياش وسيرين 
التأهب والغضب  عبدالنور، وهما في حالة من 

الذي يسيطر على مالمح وجههما.
بالعين« رامي  بطولته مسلسل »العين  في  يشارك 
عياش، وسيرين عبدالنور، وعدد آخر من الفنانين 
وهو من سيناريو وحوار سالم كسيري وإخراج 
إطار من األكشن  أحداثه في  رندا علم، وتدور 

واإلثارة.
لفريق  المخرجة رندا علم وجهت رسالة  وكانت 
بنشر صورة جمعتها  قامت  إذ  أيام،  العمل منذ 
بالفنانة سيرين عبدالنور وكريستين شويري عبر 
قالت خالله:  بتعليق  تطبيق »إنستجرام« وأرفقتها 
»عندما تعمل مع فنانين حقيقيين، فإن طعم النجاح 

دائًما ال ينسى.. العين بالعين«.

  يواصل صناع مسلسل »روز 
المتبقية  وليلى«، تصوير مشاهدهم 
من العمل، وتدور احداث العمل 
في10حلقات حول محققتان يقومان 
بعدد من االعمال الغامضة التي 
ملئ  بوليسي  إطار  في  تدخل 

بالتشويق واالثارة.
تعرضت الفنانة يسرا ونيللي كريم 
للغز كبير في محل تحف، حيث 
يقومان بالتحري والبحث حول 
الموجودة بجاليري  التحف  إحدى 
كشف  سبيل  وفي  انتيكات، 
هذا األمر تتعرضان لمخاطر 
العمل،  وتهديدات من قبل أبطال 
ولكنهما تحاوالن حل لغز هذا األمر 

في النهاية.

الرمضاني  للسباق  العودة  الشريف  المصري يوسف  الفنان  قرر    
الجديد، من خالل مسلسل يقدمه في شهر رمضان 2023 بعد غيابه عن 

الشاشة منذ آخر أعماله »كوفيد- 25« قبل عامين.
ويحمل العمل فكرة جديدة اتفق عليها يوسف الشريف مع الشركة المنتجة 
الماضي وأخذ  الرمضاني  السباق  الخروج من  لكنه قرر  قبل عامين، 
قسًطا من الراحة باإلضافة إلى احتياج العمل للكثير من الوقت والمجهود 

في التحضير والتنفيذ.
ووضع الشريف الفكرة وتشاركه كتابة السيناريو والحوار المؤلفة زوجته 
إنجي عالء، وتم التواصل مع المخرج أحمد نادر جالل لتولي اإلخراج، 
ومن المنتظر الرد على طاقم العمل خالل األيام القادمة لبدء التحضيرات.
بإحدى  االستعانة  القادم وستتم  أكتوبر  نهاية  التصوير  بدء  المقرر  ومن 
الـ  المؤثرات وأعمال  أعمال  في  المتخصصة  الشركات في مصر  أكبر 
Post-production لتنفيذ جزء كبير من العمل للخروج بشكل احترافي 

العالمي. يضاهي 

قمة  إلى  التي صعدت  نيوتن-جون،  أوليفيا  األسترالية  والممثلة  المغنية  توفيت    
الماضي،  القرن  من  والثمانينيات  السبعينيات  في  العالمية  البوب  قوائم موسيقى 

االثنين، عن عمر ناهز 73 عاما داخل منزلها في جنوب كاليفورنيا.
بنشر  أستراليا،  في  ونشأت  بريطانيا  في  ُولدت  التي  الفنانة،  وفاة  اإلعالن عن  وتم 
صورة على حسابها على إنستجرام مصحوبة بتعليق أنها “رحلت بسالم” في منزلها 

واألصدقاء”. بالعائلة  “محاطة  الريفي 
وقال زوجها في بيان نشر على وسائل التواصل 

“توفيت  نيوتن-جون  أوليفيا  إن  االجتماعي 
كاليفورنيا  بجنوب  في مزرعتها  بسالم 

بعد صراع  عائلتها وأصدقائها”،  وسط 
مع سرطان  30 عاماً  منذ  مستمر 

الثدي.
وكانت أوليفيا نيوتن-جون، الحائزة 
قد كشفت  4 جوائز جرامي،  على 
إصابتها  عن  سنوات  عدة  قبل 
وانتشر  تفاقم  الذي  الثدي  بسرطان 
إلغاء  على  أجبرها  مما  إلى ظهرها 

عدة عروض.
وبدأت أوليفيا نيوتن-جون مشوارها 
الطفولة وصارت  الفني في سن 
إلى  انتقالها  بعد  عالمية  نجمة 

المتحدة. الواليات 
بطلة  بأنها  نيوتن-جون  واشتهرت 
الشهير،  الغنائي  فيلم “جريس” 
األفالم  أنجح  من  واحدا  يعد  الذي 
الموسيقيّة في تاريخ هوليوود والذي ُعرض عام 1978 
آر  “يو  الشهيرة  أغنيتهما  ترافولتا  مع جون  فيه  وأدت 

على  مبيعا  األغنيات  أكثر  من  التي صارت  أريده”،  من  “أنت  وانت”،  آي  ون  ذا 
العالم. مستوى 
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»العين بالعين«.. دراما لبنانية 
تجمع سيرين عبدالنور 

ورامي عياش

وفاة أوليفيا نيوتن-جون نجمة البوب وبطلة فيلم “جريس”

ريم مصطفى تناقش هذه القضايا في 
»ماما عايزة إيه«

التمثيلية بمصر،  المهن  نقيب  الفنان أشرف زكي،  أعلن 
وفاة الفنانة الكبيرة رجاء حسين عن عمر ناهز 85 عاًما.

الشرطة  الراحلة من مسجد  الفنانة  تشييع جثمان  تم  وقد 
بالشيخ زايد بعد صالة ظهر يوم  الثالثاء.

رجاء حسين من مواليد نوفمبر 1937، بمحافظة القليوبية، 
انضمت لفرقة الريحاني سنة 1958، واشتغلت في اإلذاعة 
والتلفزيونية.  اإلذاعية  المسلسالت  في  والتلفزيون كممثلة 
وتوهجت في أعمال يوسف شاهين.. وتزوجت من 

قبل رحيلها  الممثل سيف عبدالرحمن، وانفصلت عنه 
بعدة سنوات.

اللص  الجبل،  التلفزيون »مارد  أعمالها في  أهم  ومن 
والشهد  الطائر،  الفتى  أحالم  باب زويلة،  والكالب، على 

والدموع«.
الراحلة مجموعة رائعة من األعمال  الفنانة  قدمت  كما 
على شاشة السينما منها »عودة االبن الضال، مال ونساء، 

وأفواه وأرانب«.

وابتعادها  الجريئة،  بتصريحاتها  الكبيرة  الفنانة  واشتهرت 
عن حضور الحفالت والمناسبات الفنية.

أكد الفنان المصري سيف عبدالرحمن، طليق الفنانة رجاء 
للفنانة  الوصية األخيرة  تنفيذ  يتمكن من  لن  أنه  حسين، 

الراحلة.
أن الفنانة الراحلة أوصت بعدم إقامة مراسم عزاء لها بعد 

وفاتها، إال أن تلك الوصية يستحيل تنفيذها.
وأرجع عبدالرحمن السبب في ذلك إلى تمسك نقابة المهن 
بإجراء مراسم  الدكتور أشرف زكي،  برئاسة  التمثيلية 
الشاذلية  الحامدية  للفنانة رجاء حسين، في مسجد  عزاء 

بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.
وتابع: »سأتقبل األمر أنا واألسرة السيما أن هذا األمر يعد 
تعتبر  أنها  النقابة عن سنوات عمرها، كما  لها من  تكريما 

شخصية عامة وملك الجميع وليس ألسرتها فقط«.
الفن  الراحلة وجماهير  الفنان  ودعا عبدالرحمن عشاق 

بوجه عام بالدعاء لها بالرحمة.
وقبل سنوات تزوجت الفنانة رجاء حسين من الفنان سيف 

عبدالرحمن، وأنجبت منه »كريم وأمل«.
لكنها تلقت قبل سنوات ضربة مؤلمة في قلبها عندما توفى 
ابنها العقيد »كريم سيف عبدالرحمن« أثناء قيادته السيارة 

بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.
عانت رجاء حسين كثيرا من أجل التغلب على حزنها، وكانت 
تحاول اإلفالت من دوامة الحزن بالعمل، ولكنها تلقت ضربة 
أخرى مؤلمة كشفت عنها في 18 فبراير/شباط 2021، عندما 
ظهرت في برنامج بعنوان »الستات مبيعرفوش يكدبوا« 
والذي يبث عبر قناة »سي بي سي« المصرية واعترفت 

بانفصالها عن زوجها بعد 51 سنة زواج.
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لاعلاناتكم في الرسالة

 Top Gun: Maverick فيلم تمكن 
للممثل األمريكي توم كروز من إزاحة 
الفيلم الشهير تيتانك Titanic للنجم 
العالمي ليوناردو دي كابريو وكيت 
وينسلت من مركزه السابع في شباك 

التذاكر األمريكي والتربع مكانه.
Top Gun: Maverick فيلم وقد حقق 
حتى اآلن 662 مليون دوالر من مبيعات 
التذاكر بدور العرض األمريكية فقط، 
بينما وصلت إيراداته اإلجمالية إلى مليار 
و328 مليوناً و980 ألف دوالر، بدور 

العرض عالمياً.
البريطانية  الدايلي ميل  وقد ذكرت مجلة 
الحادي  الفيلم وبعد أن دخل األسبوع  أن 
عشر من إطالقه، أضاف 7 ماليين دوالر 
إلى إجمالي إيراداته وتفوق على التيتانك، 
الذي عرض عام 1997، بمقدار 3 

ماليين دوالر.
فيلم  فيلم Top Gun: Maverick هو 
إثارة دراما أمريكي من إخراج جوزيف 

إنتاج جيري  كوزينسكي، ومن 
كروز  وتوم  بروكهايمر 
إليسون، وتأليف إرين  وديفيد 
كروجر واريك إرين سينجر 

وكريستوفر ماك كويري.
ويعتبر الفيلم الجزء الثاني لفيلم 
Top Gun الذي طرح عام 
1986، وهو من بطولة توم 
كروز ومايلز تيلر وجينيفر 
كونلي وجون هام وغلين باول 

وإد هاريس وفال كيلمر.
الفيلم حول توم  وتدور أحداث 
الذي يقود طائرة إف  كروز 
البحرية في  لقوات  التابعة   16

يتم  المتحدة األمريكية، بعد أن  الواليات 
للتدريب، ويدخل في  إلى محطة  إرساله 
 Top للفوز بجائزة منافسة مع شخص 
Gun، ولكن توم كروز يفقد اهتمامه 
بالجائزة بعد وقوعه بحب المستشارة 
التي تحضر إللقاء محاضرات  المدنية 

عن مقاتالت ميغ الروسية، ويفقد صديقه 
المقّرب الذي قتل في حادث خالل 
بموته، ويخسر  التدريب، فيتأثر جداً 
لديه شعور  فيتولد  جائزة »توب غان«، 
بأنه فقد  بالقلق، ويفقد أعصابه ويشعر 
القدرة على الطيران مجدداً، قبل أن 
إثر تعرض  يحصل على فرصة جديدة 

مجموعة من طائرات العدو لسفينة 
أمريكية جراء أزمة دولية.

 Top Gun: Maverick وقد حصل فيلم
 Rotten على تقييم 96% على موقع
Tomatoes بإجمالي 423 مراجعة، 

منها 15 فقط من التقييمات السلبية.

أولى  نبيل  الفنان سيف    يخوض 
الدراما، من خالل  تجاربه في عالم 
الذي يجمعه  مسلسل » كواليس« 

بالفنانة نور الغندور.
وسبق وأن أعلن الفنان العراقي، سيف 
الكبيرة بدخول  نبيل، عن سعادته 
أنه سيقدم من  التمثيل، موضحاً  عالم 
خالل مسلسل »كواليس« عمالً درامياً 
بالتراجيديا واألكشن  يجمع  اجتماعياً، 
تجربته  تنال  أن  الوقت، ومتمنياً  بنفس 

إعجاب الجمهور.
ونشر سيف نبيل صورة تجمعه بمنتج 
المسلسل جمال سنان وعلق عليها 
قائالً.. »سعيد جدا بدخولي عالم 
 Eagle Films التمثيل مع شركة
يتجسد دوري  المنتج جمال سنان، 
تقوم على  اإلجتماعية  الدرامية  بالمادة 
ان  انتظرونا..  التراجيدي واألكشن، 

شاء هللا العمل ينال اعجاب الجميع«.
 Eagle Films ونشرت شركة
للعمل عبر  المنتجة   Production
صفحتها الرسمية، على » انستغرام«، 
مجموعة صور ظهرت من خاللها 
الفنان سيف  الغندور، برفقة  نور 
والمنتج جمال سنان.. مصحوبة  نبيل 
انطالق  بعد اإلعالن عن  بتعليق » 
التحضيرات لمسلسل كواليس من 
النجمة   .. نبيل  النجم سيف  بطولة 
لبطولة  الغندور تنضم  الجميلة نور 

العمل«.
تفاصيل  العمل عن  منتجو  يفصح  ولم 
اللتين سيؤديهما سيف  الشخصيتين 
أنهم وصفوا  إال  الغندور،  نبيل ونور 
بيان  الغندور من خالل  دور نور 
بأنه واحد من  العمل  صحفي، في 

األدوار الصعبة المليئة بالتحديات.

أبطال مسلسل »ماما عايزه  يستعد    
المقبل،  األسبوع  التصوير  ايه« النطالق 
المعاينات  انتهى المخرج من إجراء  حيث 
والعمل بطولة ريم  التصوير،  أماكن  في 
إخراج رامي  دنيا ماهر، من  مصطفي، 

رزق هللا.
وتدور احداث المسلسل في إطار اجتماعي 
القضايا  العمل عدد من  اليت، ويناقش 

المتعلقة بالتربية والتعليم، إضافة إلى دور 
العمل  أبنائها، وينتمي  األمهات في حياة 

لدرما الـ30 حلقة.
»ماما عايزة ايه« ، بطولة ريم مصطفى، 
دنيا ماهر، صالح عبدهللا، وعدد من 
األطفال، من إخراج رامي رزق هللا، 

وإنتاج أحمد عبدالعاطي. 

تفاصيل مسلسل يوسف الشريف الجديد في رمضان 3202

في  لغز  تواجه  يسرا 
وليلى« وز  »ر

أولى تجاربه.. سيف نبيل 
يخوض دور البطولة الدرامية 

حسين..  رجاء  المصرية  الفنانة  وفاة 
والدموع« »الشهد  بطلة  الجريئة 
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Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian

     Vendredi 12 août 2022
الجمعة 12 أغسطس 2022



نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا

 L’ass. Egyptienne Canadienne pour l’Art, la Culture
le Tourisme, et l’Information

الجمعية المصرية الكندية  للفنون والثقافة والسياحة واإلعالم

 Journal El Ressala
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فــريد فــؤاد زمكحل
Président et rédacteur en chef
Farid Fouad Zémokhol

نائب رئيس مجلس اإلدارة   فرج جريس
 Vice Président  Farag  Greiss          
نائب رئيس التحرير      يوسف زمكحل

Deputy Editor     Youssef Zemokhol

إخراج وتصميم /  نــازلي ســـــليم
 Mise en page et plans    Nazly Selim

كتاب ومحررون
الجيوش  كيندة    ، الهاملي  عبيد  على 

بنيصغي، خالد  جرجس،  جاكلين   ، خليل  سليم   
 ، أنجلو  مايك  البصير،   عبد  د. حسين   

الهادي السيد  الجيوش،  تيماء   ، القزي  بشير 
محمود،  العليم  عبد  د.  التوزاني،   خالد  د.  الحداد،  سونيا 

سراج،  سناء  غريب،  صباح  شعبان،  عباس  األشقر،  صالح 
مصاول،  جاسم  حبيب،  نسرين  عطية،  عادل  سيداروس،  سمير 

مذهر أمال  الديك،  عبد هللا 

مدير مكتب تورنتو   د. رامز زمكحل 
Tél.: 1-905-790-1770 

Correspondant au Caire   /   Claudine Karma
Section de la publicité au Caire

 Caroline Mikhail

Bureau chef au Caire
8 Hoda Sharawy Bab ElLouk 

Tel.: Tel: 239350400  /  01228008424
Email: elressalacanada@gmail.com

مدير مكتب اإلسكندرية    سمير سيداروس
Bureau chef au Canada

  672 boul. Des Laurentides # 212 Laval, Qc. H7B 4S6
 (514) 961-0777 /    (450) 972-1414

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

أونتاريو: مشروع قانون لتعزيز صلاحيات الُعمدات لتسريع التنمية السكنية ’’هوتسويت‘‘ التكنولوجية في فانكوفر تسّرح قرابة 300 موظف

التضخم يدفع المزيد من سكان ألبرتتا إلى بنوك 
الطعام، وبعضهم لأول مرة

معرض الفن التشكيلي ِمسك ختام شهر الُتراث المصري
لة بقيمة 1,4 مليار دولار صادرة عن وكالة الدخل الكندية شيكات غير ُمحصَّ

الحاكم الحزب  نائبة من  لاقالة  تطلق عريضة  كولومبيا: مواطنة  بريتيش 

التُراث  شهر  فعاليات  ختام  في    
المصري في مونتريال، قام المكتب 
الثقافي المصري في مونتريال بالتعاون 
في  العامة  المصرية  القنصلية  مع 
مونتريال بتنظيم معرض الفن التشكيلي 
القدير ميالد  الفنان  إلبن اإلسكندرية 

ضيف. 
وقد تم افتتاح المعرض رسمياً صباح 
يوم الخميس 28/7/2022 ، بحضور 
رم،  سعادة قنصل مصر العام حسام محَّ
والدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي 
المصري ومدير مكتب البعثة التعليمية 
أسقف  بولس  واألنبا  مونتريال،  في 
كندا،  وشرق  ومونتريال  أوتاوا 
والدكتور عويس النجار إمام المركز 
الطيار  والسيد  الكندي،  اإلسالمي 
الدائم  مصر  مندوب  الحفني  سامح 

المدني  للطيران  العامة  المنظمة  في 
في مدينة مونتريال، باإلضافة ألعضاء 
نخبة  مع  والتعليمي  الثقافي  المكتب 
من أبناء المجتمع الكندي الذين قاموا 
بجولة لتفقد لوحات الفنان ميالد ضيف.

وذلك بعد االستماع لكلمات قصيرة بهذه 
المناسبة من كل من سعادة قنصل مصر 
رم والدكتور أحمد فوزي  العام حسام محَّ
الملحق الثقافي، أعقبها فاصل غنائي 
قامت  التي  مارينا  المصرية  للفنانة 
بغناء أغنية خاصة لمدينة اإلسكندرية.
بكل  التقدم  يسعدها  الرسالة  وجريدة 
الشكر لكل من نظم وشارك في تنظيم 
هذا المعرض في ختام فعاليات شهر 
التُراث المصري، وتتمنى للفنان ميالد 
ضيف وللجميع التوفيق في كل ما هو 

قادم إنشاء هللا.

  أفادت وكالة الدخل الكندية أنها تحتفظ بحوالي 
8,9 ماليين شيك تبلغ قيمتها اإلجمالية حوالي 
1,4 مليار دوالر لم يتم تحصيلها على مّر السنين.
وتُصدر هذه الوكالة الفدرالية كّل سنة ماليين 
المدفوعات بشيكات أو إيداعات مباشرة على 

شكل مبالغ معادة وتقديمات اجتماعية.
لة ألسباب  لكّن بعض الشيكات تبقى غير ُمحصَّ
مختلفة، من بينها وضُع الشيك في غير مكانه 

أو تغيير العناوين البريدية.
وستقوم وكالة الدخل، بواسطة البريد اإللكتروني، 
الكندية  اإلعانة  من  المستفيدين  بعض  بإبالغ 
ذات  واألقاليم  المقاطعات  وبرامج  لألطفال 
ولم  بحوزتهم  يكون  قد  شيك  أّي  عن  الصلة 

يتّم تحصيله بعد.
وسيتّم إصدار ما يقرب من 25.000 إشعار إلكتروني 
آخر  إشعار  و25.000  الحالي  )أغسطس(  آب  في 
في تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل و25.000 إشعار 

إضافي في أيار )مايو( 2023.
وتقول وكالة الدخل إنه منذ إطالقها هذه المبادرة في 
شباط )فبراير( 2020، قام الكنديون بين العاشر من 
أيار )مايو(  الشهر المذكور والحادي والثالثين من 
لة بعد،  2022 بصرف نحو مليونْي شيك لم تكن محصَّ

بلغت قيمتها اإلجمالية 802 مليون دوالر.
تتيح  وظيفة  الدخل  وكالة  أطلقت   2020 عام  وفي 
لدافعي الضرائب التحقق مما إذا كانت لديهم شيكات 
مبالغ اإلعانات ومدفوعات  لة وتحصيَل  غير ُمحصَّ

االئتمان التي يحق لهم بها ولم يحصلوا عليها.
 My Account / Mon( ‘‘فبفضل وظيفة ’’حسابي
dossier( يمكن للكنديين التحقق مما إذا كان لديهم 

ل لدى وكالة الدخل. شيك غير ُمحصَّ
وبإمكانهم أيضاً التحقق من ذلك من خالل االتصال 

مجاناً بالرقم 1.800.959.7383
ونظراً ألّن الشيكات الحكومية ال تنتهي صالحيتها أبداً، 
ال يمكن لوكالة الدخل إلغاء الشيك األصلي وإصدار 
شيك جديد مكانه، إاّل إذا طلب دافع الضرائب ذلك.

ل 158 دوالراً،  ويبلغ معدل قيمة كل شيك غير ُمحصَّ
ويعود بعض هذه الشيكات لعام 1998.

  تطلق ناخبة من مدينة فيرنون في 
عريضة  كولومبيا  بريتيش  مقاطعة 
يوم الجمعة إلقالة ممثلتها في الجمعية 
التشريعية للمقاطعة، هاْرويندر ساندو.
الديمقراطي  للحزب  ساندو  وتنتمي 
 BC( كولومبيا  بريتيش  في  الجديد 
NDP(، اليساري التوجه، الذي يحكم 
المقاطعة. وتمثّل في الجمعية التشريعية 
في فيكتوريا دائرة ’’فيرنون - موناشي‘‘ 
)Vernon-Monashee( الواقعة في 
المقاطعة  هذه  من  الداخلي  الجنوب 

المطلة على المحيط الهادي.
وتعتقد الناخبة مطلقة العريضة، واسمها 
جونفييف رينغ، أّن النائبة المذكورة 
وحكومة المقاطعة فشلتا في إدارة جائحة 

كوفيد19- والرعاية الصحية.
وقّررت رينغ الشروع في إجراءات 
اإلقالة منذ اآلن ألنها ال تريد انتظار 
المقّرر  المقبلة  العامة  االنتخابات 

إجراؤها في خريف عام 2024.

وأكدت اللجنة المنظمة لالنتخابات في 
 )Elections BC( بريتيش كولومبيا
في بيان أّن العريضة تنسجم مع متطلبات 

القانون وسيتم تفعيلها يوم الجمعة.
ل في المقاطعة  ويمكن ألّي ناخب مسجَّ
أن يطالب بإطالق عريضة إقالة في 
دائرته االنتخابية. عليه لهذه الغاية تقديم 
طلب ودفع رسم بقيمة 50 دوالراً وشرح 

أسباب اعتقاده أنه يجب إقالة نائبه.
من جهتها، قالت النائبة هارويندر ساندو 
للترهيب  تخضع  نفسها  تدع  لن  إنها 
»مجموعة  بـ  وصفتهم  من  بواسطة 
المتطرفين  المتشددين  من  صغيرة 
الذين ال يمثلون غالبية ناخبي الدائرة 

االنتخابية«.
وأّكدت ساندو أنها تدعم القرارات التي 
اتخذتها حكومتها للحفاظ على سالمة 
األمامية  الخطوط  وعاملي  السكان 

خالل الجائحة.
كممرضة  عملت  أن  لساندو  وسبق 

لة في مستشفى »رويال جوبيلي«  مسجَّ
دائرة  بمقعد  فوزها  قبل  فيرنون  في 
»فيرنون - موناشي« في االنتخابات 
العامة األخيرة في 24 تشرين األول 

)أكتوبر( 2020.
ولكْي يبلغ طلب اإلقالة هدفه، يجب على 
مطلقيه جمع تواقيع %40 من الناخبين 
لين، أي 21.268 توقيعاً، بحلول  المؤهَّ

11 تشرين األول )أكتوبر( المقبل.
ولم تسفر أّي واحدة من العرائض الـ26 
الموافقة عليها منذ دخول  التي تمت 
1995 عن  التنفيذ عام  القانون حيز 

إقالة عضٍو في البرلمان.
وإذا تمكنت عريضة ما من جمع العدد 
التواقيع، وجب عندئذ  المطلوب من 
الدائرة  في  فرعية  انتخابات  إجراء 
المعنية ضمن مهلة 90 يوماً، حسب 
اللجنة المنظمة لالنتخابات في بريتيش 
المخلوع  للنائب  ويحق  كولومبيا. 

الترّشح مجدداً في الدائرة.

  قّدم وزير الشؤون البلدية واإلسكان في 
حكومة أونتاريو، ستيف كالرك، مشروع 
لرؤساء  إضافية  صالحيات  يمنح  قانون 

بلديات المدن الكبرى في المقاطعة.
البلديات  »رؤساء  من  النظام  هذا  ومع 
األقوياء«، تعتزم حكومة الحزب التقدمي 
المحافظ برئاسة دوغ فورد تسريع عملية 

بناء مساكن جديدة.
نظام  إنشاء  يريد  إنه  فورد  دوغ  ويقول 
»رؤساء البلديات األقوياء« لكّل من تورونتو 
وأوتاوا وإنه يدرس إمكانية توسيع نطاق 
هذه الصالحيات اإلضافية إلى مدن أخرى.
وتورونتو هي عاصمة أونتاريو وكبرى 
مدن كندا، وأوتاوا الواقعة في أونتاريو هي 

عاصمة كندا الفدرالية.
العرش  خطاب  في  فورد  حكومة  وقالت 
إّن نظام »رؤساء البلديات األقوياء« يتيح 
لتخطيط  الزمنية  المهل  تقصير  للبلديات 
مشاريع سكنية جديدة وتوحيد اإلجراءات 
وإزالة الحواجز التي تعيق زيادة المعروض 

من المنازل.
ويشّكل خطاب العرش برنامج عمل الحكومة، 
وعلى أساسه تخضع لتصويت بالثقة في 

الجمعية التشريعية.
وفي هذا النظام المقتَرح من ’’رؤساء البلديات 
األقوياء‘‘ سيكون دعم ثلثي أعضاء المجلس 
البلدي ضرورياً إللغاء قانون مقتَرح من 
قبل رئيس البلدية، وفقاً للتفاصيل التي قّدمها 

فورد سابقاً.
ورداً على هذا اإلعالن، قال عمدة أوتاوا 

جيم واتسون إنه ال يرى 
حاجة إلى سلطات إضافية.
المزيد  أبداً  أطلب  لم 
وأحّث  السلطات  من 
الحكومة على عدم تنفيذ 
هذا العنصر من خطاب 

العرش.
ويرى واتسون أّن النظام 
الحالي يوّفر توازناً للقوى 
البلديات  رؤساء  بين 
البلدية.  والمجالس 
»رؤساء البلديات الضعفاء 
هم من يريدون المزيد من 

السلطات«.
صحفية  مقابلة  وفي 
أُجريت معه قال واتسون 
أكبر  إن تورونتو مدينة 
بكثير من أوتاوا وقد تكون 
هناك أسباب لتطبيق مثل 
هذا النظام فيها، وأضاف 
أوتاوا  أّن  يعتقد  ال  أنه 
النظام،  هذا  إلى  بحاجة 
مؤكداً ’’لم أفّكر به قط‘‘.

وشرح واتسون بأّن نظاماً كالذي يقترحه 
المجلس  أعضاء  أدوار  فورد ’’يهّمش‘‘ 
البلدي ومسؤولياتهم، وأشار إلى أنه تمكن 
من تمرير %98 من عمليات التصويت 
خالل والياته الثالث كعمدة من خالل العمل 

مع األعضاء.
يُذكر أّن دوغ فورد لم يكشف عن رغبٍة 

في إدخال نظام »رؤساء بلديات أقوياء« 
خالل حملته االنتخابية األخيرة.

وفاز فورد بحكومة أكثرية ثانية على التوالي 
 2 في  التي جرت  العامة  االنتخابات  في 

حزيران )يونيو( الفائت.
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.

أقدمت  ما  على غرار    
تكنولوجيا  شركات  عليه 
عديدة في اآلونة األخيرة، 
أعلنت شركة ’’هوتسويت‘‘ 
)Hootsuite( الكندية أمس 
تسريح %30 من موظفيها، 

أي نحو 300 شخص.
منصة  و’’هوتسويت‘‘ 
التواصل  وسائل  إلدارة 
االجتماعي يقع مقرها في 
فانكوفر، كبرى مدن مقاطعة 
بريتيش كولومبيا على ساحل 
المحيط الهادي، ويعمل فيها 
حالياً نحو 1.000 شخص 

حسب شركة البيانات المالية ’’ريفينيتيف‘‘ 
.)Refinitiv(

لـ’’هوتسويت‘‘  العام  المدير  وأوضح 
الشركة  أّن  بيان مكتوب  توم كيزر في 
لتكون  استراتيجياتها  ترّكز  أن  ’’عليها 
أكثر فعالية وتنمو بشكل أفضل وتضمن 

قوتها المالية‘‘.
وهكذا، حذت ’’هوتسويت‘‘ حذو العديد 
من شركات التكنولوجيا الكندية التي أعلنت 

مؤخراً تسريح أعداد من موظفيها.
فخالل فصل الصيف الحالي أعلنت شركة 
’’ويلثسيمبل‘‘ )WealthSimple( إلدارة 
االستثمارات عبر اإلنترنت والواقع مقرها 
في تورونتو تسريح %13 من موظفيها، 
تلتها ’’شوبيفاي‘‘ )Shopify( للتجارة 

اإللكترونية الواقع مقرها في أوتاوا، إذ 
أعلنت أواخر الشهر الفائت تسريح 10% 

من موظفيها.
شركة  أعلنت  الماضي  واألسبوع 
’’أنباونس‘‘ )Unbounce( للبرمجيات 
 20% نحو  أي  موظفاً،   47 تسريح 
’’أرتيكل‘‘  تلتها  العاملة،  قوتها  من 
عبر  المفروشات  لبيع   )Article(
 216 اقتطاع  أعلنت  التي  اإلنترنت 
ويقع  العاملة.  قوتها  ُسدس  أي  وظيفة، 

مقّرا الشركتْين في فانكوفر.
تضّخم  أّن  الخبراء  من  العديد  ويعتقد 
األسعار قد يكون أحد العوامل المسببة 

لهذه االقتطاعات في الوظائف.
’’عندما يواجه الجميع التضخم، يصبح من 
الصعب إنفاق المال على البرمجيات‘‘، 

من  أكثر  لديها  التي  زاسادا  أغاتا  تقول 
10 سنوات من الخبرة اإلدارية في قطاع 
التكنولوجيا، من بينها عدة سنوات لدى 

’’هوتسويت‘‘.
لصحيفة  العام  المدير  يقول  جهته  من 
Vancou- جورنال‘‘  تيك  )’’فانكوفر 
اإللكترونية،   )ver Tech Journal
ويليام جونسون، إّن العديد من شركات 
التكنولوجيا سّجلت نمواً كبيراً خالل جائحة 

كوفيد19- وزادت عدد موظفيها.
لكن بالنسبة للكثير من هذه الشركات تباطأ 
اآلن هذا النمو، واالقتطاعاُت التي تقوم 

بها تطال الوظائف أواًل.
ومع ذلك، ال تزال المؤسسات الصغيرة 
يؤّكد  موظفين،  عن  تبحث  والمتوسطة 

جونسون.

  يتردد المزيد من سكان مقاطعة ألبرتا على 
بنوك الطعام، والعديد منهم ألول مرة، بسبب 
اإليجار  تكلفة  بارتفاع  يتميز  الذي  التضخم 

والغذاء والوقود.
أشخاص لم يكونوا يحتاجون حقاً إلى مؤسستنا 

يأتون اآلن لعندنا.
المتحدثة باسم  بينز نايت،  نقال عن تاميسان 

بنك إدمونتون للطعام
»حتى أّن هناك مانحين سابقين باتوا اآلن يطلبون 

مساعدتنا«، تضيف بينز نايت.
في حزيران )يونيو( الماضي ساعد هذا البنك 

الكائن في عاصمة ألبرتا نحواً من 35.000 شخص، 
لكنه يقول إنه ليس قادراً على االستمرار بهذه الوتيرة.
»كثيراً ما نسمع: ’لم أفكر أبداً في أنني سأكون هنا، 
أو لم أعتقد أبداً أنه )طالب المساعدة( سيكون أنا«، 
تقول لوري ماكريتشي، المديرة العامة لبنك الطعام 
في مدينة إيردراي )Airdrie(، في جنوب ألبرتا، 
حيث تضاعف تقريباً في حزيران )يونيو( الماضي 
عدد المستخِدمين الجدد لخدمات البنك مقارنة بالشهر 

نفسه من العام الماضي.
وفي مدينة بروكس، في جنوب شرق ألبرتا، سّجل 
بنك الطعام الذي يحمل اسم المدينة 83 متقدماً جديداً 
للمساعدات الغذائية في حزيران )يونيو( وتموز )يوليو( 
الفائتْين، أي تقريباً ثالثة أضعاف المتقّدمين الجدد في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
»تبدو هذه األرقام صغيرة بعض الشيء، لكن بالنسبة 
لبنك طعام مثلنا فإنّها مهمة للغاية«، تقول مديرة بنك 

بروكس للطعام، أورورا تشامبلون.
وتعّد بروكس نحواً من 16 ألف نسمة.

وفي الوقت نفسه تواجه بنوك الطعام هي أيضاً وضعاً 
حساساً، إذ يتلقى بعضها تبرعات أقّل من المعتاد.

وإذا كان هذا الوضع يُعتبر عادياً خالل فترة الصيف 
بنظر أريانا سكوت، الرئيسة التنفيذية لبنوك الطعام 
في ألبرتا )Food Banks Alberta(، فهي ترى أنه 
ليس من الطبيعي أن يكون االنخفاض في التبرعات 

مصحوباً بزيادة في الطلب.
»يمكن لمعظم بنوك الطعام أن تستمّر في عملها خالل 
الصيف ألنها تشهد أيضاً انخفاضاً في اإلقبال عليها، 
لكن هذا األمر ليس صحيحاً هذا العام«، تقول سكوت.
من  تشامبلون  وأورورا  ماكريتشي  لوري  وتدعو 

باستطاعتهم المساعدة لدعم بنوك الطعام المحلية.
فكل لفتة، مهما كانت صغيرة، مهمة، تذّكر تشامبلون، 
مشيرًة إلى أّن كيس علب أغذية محفوظة أو ورقة 
مالية من فئة 20 دوالراً، على سبيل المثال، يمكن أن 

يكون له تأثير فوري.
من جهتها ترى أريانا سكوت الرئيسة التنفيذية لبنوك 
الحّد من الجوع يعني معالجة  أّن  ألبرتا  الطعام في 
جذور المشكلة، وهي أّن الكثير من الناس ال يكسبون 

ما يكفي من المال إلعالة أنفسهم.
الحّد من الفقر وزيادة العمالة هما الحل الوحيد النعدام 
من  يأتي  الغذائي  األمن  انعدام  ألّن  الغذائي،  األمن 

هذْين المكانْين.

Vendredi 12 août 2022
الجمعة 12 أغسطس 2022



هرم سخم خت
فى عام 1952م، اكتشف األثرى المصرى النابه محمد زكريا 
غنيم أمين جبانة سقارة، هرم الملك سخم خت )2603 – 2611 
ق.م( – من ملوك األسرة الثالثة – الذي لم ينته العمل فيه، 
خلف هرم الملك زوسر المدرج الشهير، فى منطقة سقارة، 
وقد أراد مشيده أن يكون صورة شبيهة من هرم الملك زوسر 

لكن لم يكتمل بناء هذا الهرم سواء فى داخله أو مصاطبه.
ويبدو شيئا محيرا للغاية أن يختفي من الوجود هرم، واألشد 
حيرة من ذلك هو اكتشافه، ففيم كان اختفاؤه وكيف كان اكتشافه؟ 
فاألهرام من األشياء التى ال يعتقد فى اختفائها أو فقدها. عثر 
غنيم على جزء من السور الخارجى )السور األبيض( الذي 
يشبه بدرجة كبيرة السور الخارجى الموجود فى مجموعة الملك 
زوسر الجنائزية فى سقارة، والذي طبق فيه النظام المعمارى 
المعروف باسم »المشكاوات«، )أو الداخالت والخارجات( 
والذي كان تقليدا لواجهة القصر الملكى التى كانت تتناوبها 
مثل هذه التشكيالت المعمارية فى هذه العصور المبكرة من 
تاريخ مصر القديمة. وفى 22 يناير 1952م، ظهرت المفاجأة 
فى الموسم األول، وتأكد للمكتشف غنيم أنه ليس هرما عاديا، 
وإنما هرم مدرج. وفى يناير 1954م، بدأ البحث عن مدخل 
الهرم أسفل الحجرات السفلية للهرم، ونظرا لوقوع مدخل 
هرم الملك »زوسر« فى الناحية الشمالية منه، نّظف غنيم 
الرمال فى الجانب نفسه فى هرمه المكتشف، فوجده بناء 
شبيها. وفتح الهرم فى 9 مارس 1954م، واهتمت وسائل 
اإلعالم العالمية والمحلية بالهرم الجديد ومكتشفه المصرى 

الدؤوب محمد زكريا غنيم.
ودخل المكتشف ممرا طويال مملوءا بالرديم واألنقاض، فنّظفه، 
فوجد مئات من األوانى الجنائزية من األحجار الصلبة واللينة 
مرتبة فى طبقات على أرضية الممر، تشبه تلك الموجودة فى 
مجموعة الملك زوسر الهرمية، ثم عثر على آثار مدهشة مثل 
علبة مساحيق تجميل على شكل قوقعة ذهبية نادرة، وخرز من 
القاشانى، ومجموعة من األوانى المختومة بأختام الطمى تحمل 
اسم صاحب الهرم الملك سخم خت، وأوان نحاسية وأدوات 
نحاسية وأدوات نحاسية وظرانية )زلطية( ووجد أسفل الهرم 
مخازن صغيرة عدة. وفى مايو 1954م، اشتد العمل صعوبة 
داخل الهرم ووصل غنيم إلى حجرة دفن الملك وقال عن 
تلك اللحظة:«عندما دخلنا وارتفع ضوء المصباح، شاهدت 
فى منتصف الحجرة تابوتا ضخما من األلباستر، فتحركت 
إليه، وكان أول سؤال يدور بذهنى: هل هذا التابوت سليم لم 
يمس؟«. وجثا على ركبتيه فوجد التابوت فارغا، ولم يعثر 
على ما يؤكد أن بانى هذا الهرم قد دفن فيه. يقول غنيم عن 
تلك اللحظات الصعبة فى حياته:«إنه من الصعب علّى أن 
أصف هذه اللحظات، خليط من الرهبة، والفضول، والشك 
الشخصية كانت  للهرم شخصية، وأن هذه  أن  ... شعرت 
مجّسدة فى الملك نفسه الذي بنُى من أجله الهرم، والتزال 

أصداء أنفاسه تتردد بيننا«.
يناير 1959م تحديدا،  وبعد حوالي ثالث سنوات فى 12 
وحين جردت عهدة زكريا غنيم األثرية فى سقارة تمهيدا 
لتوليه إدارة المتحف المصرى فى القاهرة، وجهت إليه تهمة 
ضياع بعضها، وتحديدا اآلثار التى اكتشفها فى هرم الملك 
سخم خت، فلم تتحمل نفس زكريا غنيم األبيّة وقع الصدمة، 

فألقى بنفسه فى نهر النيل الخالد.
كنوز تانيس الذهبية

ثمة شعور بالرهبة واحساس بالجالل والعظمة ينتابانك وأنت 
تقترب من تانيس. فتحس عندما تلوح معالم تانيس من بعيد أنك 
تدخل إلى محراب التاريخ وأنك سوف تشاهد آثار مدينة كتب 
لها الخلود وأنك سوف تعيش بين رحاب وجنبات التاريخ، 

وتنفصل تماما عن أحداث ووقائع الحياة اليومية المعيشة فى 
مصر المعاصرة. 

وتعد تانيس- أو صان الحجر- الموقع األثرى األكثر أهمية 
فى شمال شرق الدلتا، وعاصمة اإلقليم التاسع عشر من أقاليم 
مصر السفلى فى العصر المتأخر )332-747 ق.م.(، وتقع 
فى مركز الحسينية فى محافظة الشرقية، وتبعد عن مدينة 
القاهرة حوالي مائتى وخمسين كيلو متًرا. 
القديمة  المصرية  النصوص  فى  وذكرت 
باسم »جعنت« وتعنى »المدينة التى بنيت 
فى األرض الخالء«، كما ورد ذكرها فى 
التوراة باسم »صوعن«، أما اسم »تانيس« 
فقد أطلقه عليها اإلغريق نسبة إلى الفرع 
التانيسى، أحد أفرع نهر النيل السبعة القديمة، 
بينما أطلق عليها العرب اسم »صان« تحريفا 
عن األصل المصرى القديم، ونظًرا لكثرة 
األحجار بها أضافوا إليها الحجر، فأصبح 
يطلق عليها اسم »صان الحجر« إلى اآلن. 
وتعتبر تانيس من أهم المواقع األثرية فى 
األرض المصرية. وكانت عاصمة لالقليم 
التاسع عشر من أقاليم مصر السفلى، وإحدى 
مدن مصر القديمة الرئيسية، وإحدى عواصم 

مصر المهمة فى دلتا النيل المصرية. وبرزت أهمية تانيس مع 
نهاية عصر الدولة الحديثة وبداية عصر االنتقال الثالث؛ نظًرا 
التخاذها عاصمة لمصر فى عصر األسرتين الحادية والثانية 

والعشرين المضمحلتين سياسًيا والغنيتين أثارًيا وتاريخًيا.
وأجرى الحفائر بها أثريون عظام أمثال أوجست مارييت بين 
األعوام 1880-1860م، ووليام فلندرز بترى بين األعوام 
1886-1883م، وبيير مونتييه بين األعوام 1951-1921م. 
وكان عام 1939م، لحظة عظيمة األهمية فى تاريخ مصر 
القديمة، حتى اكتشف األثرى الفرنسى«بيير مونتييه« مقابر 
جبانة عصر االنتقال الثالث الملكية الغنية، من األسرتين الحادية 
والعشرين والثانية والعشرين )783-1040ق.م.( فى تانيس. 
وتدفق عدد كبير من اآلثار الساحرة من تلك المدينة التى كللها 
المجد والعظمة فى مصر القديمة، من خالل حفائره التى قام 
بها بين األعوام 1946-1939م. وكان هناك سبب كبير أثر 
بالسلب على نتائج حفائره، أال وهو نشوب الحرب العالمية 
توقيت االكتشاف، مما جعل  الثانية )1945-1939م( فى 
الحدث السياسى بتبعاته الحربية يصم اآلذان عن اكتشافات 
تانيس المذهلة، وجعل اكتشافاته المهمة ال تحظى بمكانتها 

اإلعالمية التى كانت تستحقها آنذاك.
ولم يدخل المكتشفون الفرنسيون المقبرة األولى من مدخلها 
األصلى، وإنما من السقف. وبنيت حجرة الدفن من كتل من 
الحجر الجيرى والجرانيت الوردى، وزينت الجدران بنقوش 
من » كتاب الموتى« و«كتاب الليل«، وهما من الكتب الدينية 

المهمة فى مصر القديمة. واحتوت المقبرة الدفنة الغنية التى 
تخص الملك أوسركون الثانى بكل كنوزها الفاتنة من الحلى 

الذهبية والتمائم واألوانى الذهبية والفضية.
ودخل المكتشف المقبرة الثانية من السقف أيضا، فى يوم 
17 مارس 1939م، الذي أطلق عليه اسم:«يوم العجائب 
المثيرة أللف ليلة وليلة«. ومن خالل دخوله حجرة صغيرة 
ملونة، ثبت أنها تخص الملك بسوسنس األول )1034 981- 
ق.م.( - المقبرة رقم »3« فى تانيس- وجد نفسه محاطا بأكوام 

رأسية من األثاث الجنائزى.
واحتوت المقبرة أيًضا على دفنة الملك شاشانق الثانى )-895؟ 
ق.م.( محاطاً بجسدى الملكين سى آمون )948-968 ق.م.( 
وبسوسنس الثانى )940-945 ق.م.(. ووصل إلى حجرة 
دفن الملك بسوسنس األول التى لم تمس، فوجد بها األوانى 

الكانوبية وأشكال األوشابتى واألوانى الذهبية 
والفضية والتابوت الذي أخذ من دفنة الملك مرنبتاح 
)1201-1212 ق.م.( - ابن الملك رمسيس الثانى- 
من مقبرته في وادي الملوك. وكانت الحجرة 
األخرى التى على الجانب اآلخر مخصصة فى 
األصل لدفن أم الملك بسوسنس األول، الملكة 
موت نجمت، واحتوت الدفنة الغنية للملك آمون 
إم أوبت )974-984ق.م.(. وما تزال المفاجآت 
تذهل مونتييه وبعثته من األثريين، فوجد حجرة 
أخرى احتوت تابوتا فارغا للقائد عنخ إف إن 
موت. ثم أكمل العمل فى 13 فبراير 1946م، 
األثرى الفرنسى ألكسندر ليزين فى الدفنة التى لم 
تمس لقائد عسكرى آخر، هو ونج باو إن جدت 

وكانت قليلة الحلى واألثاث الجنائزى.
ومنذ ذلك الحين لفتت تانيس أنظار العالم بآثارها 
الرائعة والجميلة والكثيرة المستخرجة من مقابرها 
حتى أن هناك قاعة كاملة خصصت لروائع تانيس 

بالمتحف المصرى بالقاهرة ال تقل روعة وجمااًل بأى حال 
من األحوال عن آثار مقبرة الفرعون الذهبى توت عنخ آمون 
المحفوظة بنفس المتحف. فمن بين تلك اآلثار، يجد المرء 
توابيت ومصنوعات ذهبية وحلى ومشغوالت من الالزورد 
واألحجار الكريمة مثل األقنعة الجنائزية الخاصة بعدد من 
ملوك تلك الفترة مثل القناع الذهبى األشهر للملك بسوسنس 
األول. فزيارة واحدة للمتحف المصرى بالقاهرة أو لمدينة صان 
الحجر نفسها كفيلة بأن تجعل المرء يرجع بالزمن إلى الوراء 

آالف السنين ليعيش بين مجد وكنوز مدينة تانيس الذهبية.
 ومازالت الحفائر األثرية فى تانيس مستمرة وتثير الدهشة. فقد 
كشف األثرى الفرنسى فيليب بريسو منذ فترة موقع البحيرة 
المقدسة الخاصة بمعبد اإللهة موت )زوجة اإلله آمون وأم 
اإلله خونسو اللذين يشكالن مع اإلله آمون ثالوث مدينة تانيس 
المماثل لثالوث مدينة طيبة »األقصر الحالية«؛ مما جعل من 
تانيس بمثابة طيبة الشمالية( فى حالة جيدة على مبعدة حوالي 
12 م من سطح األرض. وبلغت مساحة البحيرة 12 م عرًضا 
و15 م طواًل وحددت بأحجار ملونة من الحجر الجيرى. 
وهذه هى البحيرة الثانية التى تكتشف بتانيس بعد البحيرة 
المقدسة الخاصة بمعبد اإلله آمون )المعبود الرئيسى للمدينة( 
فى عام 1928 واكتشفت فيما بعد مقابر الملوك بالقرب منه. 
فهل تخرج لنا حفائر المواسم القادمة مقابر الملكات بالقرب 
من المعبودة موت وفى رحاب معبدها، كما حدث مع الملوك 
والمعبود آمون ومعبده من قبل؟ نأمل ذلك حتى تعود تانيس 

وآثارها الرائعة إلى أذهان العالم أجمع مرة أخرى.
مقبرة الفرعون الذهبي

تعددت المحاوالت الكتشاف مقبرة الفرعون الصغير توت 
عنخ آمون في وادي الملوك، فقد اكتشف األمريكى تيودور 
ديفيز بين عامى 1908-1905م، إناء صغيرا من القاشانى 
منقوشا عليه اسم الملك توت عنخ آمون فى المقبرة رقم »54« 
في وادي الملوك، فاعتقد أنها مقبرة الملك توت. ثم اكتشف 
حجرة وحيدة صغيرة فى المقبرة »58« في وادي الملوك، 
وجد فيها خبيئة صغيرة من كسرات ذهبية منقوشة باسمى 
الملكين توت عنخ آمون وآى، فاعتقد أيضا أنها تخص الملك 
توت. وظل البحث عن مقبرة الفرعون الصغير مستمرا إلى 
أن جاء اإلنجليزى هيوارد كارتر )1939-1874م(، الذي 
يعتبر من أشهر من عملوا فى حقل اآلثار المصرية؛ نظرا 
للنجاح الهائل الذي حققه بالعثور على مقبرة الفرعون الذهبى 
األشهر الملك توت عنخ آمون فى صبيحة اليوم الرابع من 

شهر نوفمبر عام 1922م.
فى عام 1917م، حصل اللورد هربرت إيرل كارنارفون 
الخامس )1923-1866م( على موافقة مصلحة اآلثار المصرية 

بالتنقيب في وادي الملوك. وكان حلم كارتر العثورعلى مقبرة 
الفرعون الصغير توت عنخ آمون بين مقابر وادي الملوك، 
فطلب اللورد كارنارفون من كارتر أن يجرى الحفائر لحسابه 
فى الوادى، فقد كان االثنان على يقين من أن مقبرة الفرعون 
الصغير لم تكتشف بعد، وأن االفتراضات التى ادعاها تيودور 
ديفيز غير صحيحة، وأن المقبرة ما تزال فى بطن الوادى 
لم تبح بأسرارها بعد، وكان من بين ما أكد ظنهما أن مومياء 
الملك الصغير لم تكتشف فى أية خبيئة مومياوات ملكية، مما 
يعنى أن المقبرة ما تزال سليمة لم تكتشف بعد. وبدأت الحفائر 
فى العام نفسه، ومضى دون أية نتائج مشجعة، واستمر الحفر 
خمس سنوات أخرى دون نتائج مرجوة. يقول كارتر مفصحا 
عن تمنياته الداخلية للكشف عن الحلم الذي ظل يراوده طويال: 
»نعمل فى شىء لم يمس، لذا فال أحد يعرف ما الذي ربما 

يجىء، أتمنى مئات المرات شيئا جيدا...«.
وبعد طول عناء وسنوات عدة من الحفر المستمر، وفي يوم 
أسفل  الحجرى  الدرج  كارتر  اكتشف  1922م،  نوفمبر   4
فى   9 رقم  )المقبرة  السادس  الملك رمسيس  مقبرة  مدخل 
وادي الملوك(. وأثبت هذا الدرج أنه أولى حلقات السلسلة 
التى قادت إلى مدخل المقبرة التى حملت رقم »62« بين 

مقابر الوادى العظيم.    
مقبرة جميلة الجميالت

 حملت منطقة وادي الملكات فى مصر القديمة أسماء عدة 
مثل »الوادى العظيم« و«الوادى الجنوبى« و«تا ست نفرو« 
ويعنى االسم األخير »مكان الجمال«، وشاع أكثر من االثنين 
السابقين، وأسس فى البداية كجبانة مخصصة لدفن نساء الطبقة 
المالكة من المجتمع المصرى القديم فى بداية عصر الدولة 
النيل المواجه لمدينة  الحديثة على الشاطىء الغربى لنهر 
األحياء فى شرق طيبة )األقصر الحالية(. ولم تبدأ الحفائر 
العلمية المنظمة إال فى عام 1903م، بوصول األيطالى الشهير 
»إرنستو سيكياباريللى« )1928-1856م( - مدير المتحف 
المصرى فى تورينو- وحصوله على التصريح بالتنقيب فى 
الوادى من مصلحة اآلثار، فنجح فى اكتشاف مقبرة الملكة 
الفاتنة نفرتارى، جميلة الجميالت. وتعتبر الملكة نفرتارى 
الزوجة الرئيسية لفرعون مصر األشهر الملك رمسيس الثانى 
العظيم )1224-1290 ق.م.(، وأم ستة من أهم أبنائه، وحفر لها 
زوجها الملك هذه المقبرة الرائعة، من فرط حبه لها. وبلغ من 
حبه الشديد لزوجته فائقة الجمال أن أنشأ لها معبدا فى الصخر 

الطبيعى فى منطقة »أبو سمبل« إلى جوار معبده الكبير.
ومنذ العثور على هذه المقبرة الجميلة، اعتبرت واحدة من 
أجمل المقابر التى أبدعتها مخيلة المصريين القدماء فكرا 
وأداء، فبلغت الرسوم المصورة على جدرانها وممراتها 520 
مترا مربعا من الجمال الساحر. وحين اكتشفها سيكياباريللى 
فى عام 1904م، فتح الباب ليطل العالم على واحدة من أجمل 
اإلبداعات الفنية فى العالم عبر تاريخ الفن البشرى الطويل، 
وعلى واحدة من أجل وأجمل المقابر القادمة من مصر الفرعونية 
بجمال  العقول  وتسحر  األبصار  تخلب  التى  الرسوم  ذات 
مناظرها وتنوع موضوعاتها ونقاء وصفاء ألوانها. وأصبح 
من المفضل عند عشاق الجمال الراغبين فى نشدان البهجة 
زيارة هذه المقبرة للنهل من جمالها األخاذ، وأصبح الجمال 
عالمة وعنوانا عليها وعلى صاحبتها، جميلة الجميالت، كما 
كانت الحال فى حياتها األولى المليئة بالجمال والحب والسعادة 
والعشق، وتحول الطموح الفني الذي راود وساور صاحبتها 
ومبدعيها إلى حقيقة واقعة واضحة كوضوح الشمس فى كبد 

السماء فى نهار مشمس رائق العذوبة.

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

عيوُنِك تترصُدني

وردة بيـضاء

     Vendredi 12 août 2022
الجمعة 12 أغسطس 2022

  تكملة للعدد الماضي: 

المنفى طرقاِت  في  أسيُر 
ُخطواتي الشوارُع  َتَسَع  لَْن 

الليِل صمِت  في  تترصُدني  عيوُنِك 
نوافذي على  َتِقُف 

ميالدي عيِد  في  َتهُتُف 
الشمِس ُغروِب  ِعنَد  أبَتِسَم  أْن 

الَبحِر ُتخوِم  ِعنَد  أو 
الماضي عمري  من  أعواماً  َتسرُق 

الفجِر آهاِت  الى  َتقتاُدني 
قصائدي وَصرخاِت 
العالُم صاَر  حتى 
موتى عربِة  في 

* * *
َشفَتيِك فوَق  َيتبدُد  ُحزني 

َصدرِك على  َتتكسُر  أحالمي 
الصدى في  َتْسكُن  َهَمساتي 

الليِل شواطيِء  عنَد  ترتعُش  ابتسامتي 
الَضجُر سيترُكني  غداً 

الفوضى عاصفِة  في  ُمتأرجحاً 
غيمٍة في  يسيُر  كقطاٍر 
الُبركاِن وسَط  ضاَعْت 

صورَتِك تحتضُن  أهداٌب 
عينيِك في  ظلي  يتالشى 

ماطرٍة سماٍء  في  البرُق  يتالشى  كما 
آمْن( )ليٍل  في  يتراقُص  شعُرُك 

ابتسامتِك انغاِم  على  تعزُف  مزاميري 
* * *

الشذى ابتساماُت  عاشتُه  يازمناً 
الضياِء وسفُن 
الفجِر وسكوُن 

مطراً  ... بحراً  إمنحني 
السماِء وجَه  يبللُّ 
عاشقتي وروَح 

االعصار،،،،،،،، وسَط 

بيضاء وردة  أعطاني 
كالنقاء كالطهر 

لي.. قال 
طرا الحدائق  في  األجمل  هي 
المرة جذورها  شربت  هي 

وقال..
جمالها  لك 
عطرها لك 

األشواك تجرحك  قد 
. ولكن.

النازف جرحك 
جرحها يعانق 

ضعتها و و
الجذور مبتورة  وحيدة 

النشور كأنه 
وألم  ماء  كأس  في 

وسقم وجع 
وندم غيرة 

الحياة مائدة  على  كزينة 
العدم وجه  في 

مزهرية في  تغوص 
األلم صنع  من 
الجمال تعانق 
االمتثال تأبى 
االبتذال تأبى 

عطرا أنفاسها  تتمخض 
األرجاء كل  في 

السماء إلى  يعلو  الصامت  صوتها 
كأسها من  تشرب  الوردة 

موتها نخب 
جالل في  تنحني 

ودالل بأنفة 
العدم تتحدى 

شعر: جاسم نعمة مصاول

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

عادل عطية

  قال مسؤولون أميركيون، إن مسلحا حاول اقتحام 
مبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة سينسيناتي 
بوالية أوهايو، ُقتل في تبادل إلطالق النار مع الشرطة، 
يوم الخميس، بعد مطاردة بسيارة ومواجهة طويلة 

في حقل ذرة.

ولم تحدد الشرطة بعد هوية القتيل ولم تعلق خالل 
مؤتمرين صحفيين على دوافعه، فيما نقلت صحيفة 
»نيويورك تايمز« وقناة »إن بي سي« اإلخبارية  أن 

الرجل هو ريكي شيفر الذي يبلغ 42عاما.
وقال مراسل إن بي سي، نقال عن اثنين من مسؤولي 
إنفاذ قانون على تويتر، إن المشتبه فيه كان في مبنى 
الكونغرس األمريكي في واشنطن، خالل هجوم من 
قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في السادس 

من يناير 2021.
وبدأت حادثة أوهايو في وقت مبكر من يوم الخميس، 
عندما فشل المشتبه فيه في دخول مرفق فحص الزائرين 
التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وقال المكتب إنه 

فر بعد ذلك من المنطقة في سيارة بيضاء متجها 
شماال على الطريق السريع 71.

الطرق  دورية  باسم  المتحدث  دينيس،  ناثان  وقال 
السريعة بوالية أوهايو، في إفادة صحفية، إن مطاردة 
أعقبت ذلك وأطلق المشتبه فيه النار من سالحه على 

أحد أفراد شرطة الوالية.
وأضاف أن السيارة توقفت في النهاية وحدث تبادل 
إطالق نار بين المشتبه فيه وضباط الشرطة، وأشار 

إلى أنه لم يصب أي من رجال الشرطة.
وتعرض مكتب التحقيقات االتحادي لتهديدات عبر 
اإلنترنت منذ أن فتشت عناصره منزل ترامب في 
فلوريدا يوم االثنين كجزء من تحقيق في وثائق أزيلت 
من البيت األبيض عندما غادر منصبه في يناير  2021.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، نقال عن اثنين من 
مسؤولي إنفاذ القانون لم تذكر هويتهما على دراية 
بالموضوع، إن المحققين يبحثون ما إذا كان المشتبه 

فيه على صلة بجماعات متطرفة.

 أعلن البنك المركزي عن ارتفاع ودائع العمالء بالجهاز 
 108.5 بنحو  الماضي  أبريل  شهر  بنهاية  المصرفي 
مليار جنيه، لتسجل 7.089 تريليون جنيه مقابل 6.980 

تريليون جنيه في مارس السابق له.
أن  الشهري،  التقرير  في  المركزي،  البنك  وأوضح 
الودائع الحكومية ارتفعت لتبلغ 1.408 تريليون جنيه 
بنهاية أبريل الماضي مقابل 1.377 تريليون جنيه بنهاية 

مارس السابق له.
وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 
1.217 تريليون جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة 
األجنبية 191.446 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع 
غيرالحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية أبريل الماضي لتبلغ 
5.680 تريليون جنيه مقابل 5.602 تريليون جنيه بنهاية 

مارس السابق له.
ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية 
نحو 4.829 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 
واستحوذ  له..  السابق  مارس  بنهاية  تريليون   4.770
مليار جنيه،  نحو 91.866  العام على  األعمال  قطاع 
وقطاع األعمال الخاص على نحو 654.6 مليار جنيه، 
والقطاع العائلي على نحو 4.068 تريليون جنيه.. أما 
باقي القطاعات األخرى تشمل غير المقيمين وشيكات 

وحواالت ُمشتراه على 16.072مليار جنيه.
بالعمالت األجنبية سجلت نحو  الودائع  إلى أن  وأشار 
850.7 مليار جنيه مقابل 832.3 مليار جنيه في الشهر 
السابق له، واستحوذ قطاع األعمال العام على نحو 47.3 
مليار جنيه، وقطاع األعمال الخاص على نحو 265.9 
مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 513.8 مليار جنيه، 
أما باقي القطاعات األخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات 

وحواالت ٌمشتراه واستحوزت على 24 مليار جنيه.

قصتي هي انت .. أراها في نظرة عينيك .. 
قصتي هي انت .. أستشعرها بين يديك .. 

فأجد نفسي أقترب من ذاتي .. 
أصالح أيامي أحب حياتي .. 

حريتي أن أختار .. او ال أختار ..
سؤالي وردي ..

أختار شرودي وصمتي .. 
ان أعلن إستسالمي ..

وأتنازل عن قوانين التحدي .. 
حريتي أن أعلن أمام عينيك اآلن ...

أنك الساكن قلبي ...
بأمرك ال بأمري... 

وبأن قدرك طريقه وخطواته تؤام قدري .... 

  مها الَعشيري

قصيت يه انت 

الشرطة األميركية تقتل مسلحا حاول اقتحام 
مبىن مكتب »إف يب آي«

البنك المركزي: ارتفاع ودائع 
البنوك لتبلغ 7.089 تريليون 

جنيه يف أبريل المايض



  أفضل وقت لزيارة كورشوفيل
يختلف متوسط درجات الحرارة في كورشوفيل اختالًفا كبيًرا، وبما 
يتعلق بالرطوبة، فيشعر أهل المدينة بالبرودة لنحو نصف العام وتكون 
لطيفة بخالف ذلك مع احتمال هطول أمطار أو ثلوج طوال معظم العام.

المنطقة أقل اعتداًل من غيرها وتأتي في المرتبة الثامنة والعشرين 
للطقس اللطيف، مقارنة بالوجهات السياحية في جميع أنحاء العالم .

وتعتبر أشهر يوليو وأغسطس ومن ثّم يونيو هي أكثر األوقات يكون 
فيها الجو دافًئا حر وقت لزيارة كورشوفيل، يكون أكثر أوقات السنة 
دفًئا بشكل عام أوائل أغسطس حيث تكون الرتفاعات بانتظام حوالي 
27.4 درجة مئوية مع انخفاض درجات الحرارة نادراً ما تقل عن 13 

درجة مئوية في الليل.
هناك الكثير للقيام به في كورشوفيل داخل وخارج المنحدرات، وتشمل 
بعض وسائل الراحة في المنتجع صالة بولينغ وحلبة للتزلج على الجليد 

وسينما تعرض أفالًما باللغة اإلنجليزية، وجدار تسلق داخلي.
ويمكن للعائالت واألصدقاء أيًضا الستمتاع باإلثارة في التزلج على 
ألواح التزلج التي تنطلق إلى قرية كورشوفيل أو ركوب مزلقة مريحة 

لالستمتاع بالمناظر الخالبة.
وهناك الكثير من األحداث فيها على مدار السنة، من األحداث المحلية 
الغريبة إلى المشاهد الرياضية واسعة النطاق، أي ببساطة هناك دائًما 

شيء يستحق الزيارة.
في شهر فبراير من كل عام يأتي المهرجان الدولي المذهل لفنون 
األلعاب النارية إلى المنتجع، وتشمل أبرز األحداث الصيفية معرض 
Courchevel Air Show و Vallées VTT 3 للدراجات الجبلية 

والمرحلة العرضية لسباق فرنسا للدراجات. 
كم تبعد كورشوفيل عن باريس

تبلغ المسافة اإلجمالية الواقعة بين باريس وكورشوفيل ما يقارب 5534 
كيلومتًرا، ما يساوي تقريًبا 3438.8 ميل، وهذه المسافة هي في خط 
مستقيم واحد أي بمعنى أّن الوقت الفعلي لهذه الطريق قد يكون مختلف 

حسب النحناءات الموجودة في الطريق.
تقع باريس على بعد حوالي 5534 كم من كورشوفيل، لذا إذا سافرت 
بسرعة ثابتة تبلغ 50 كم في الساعة، يمكنك الوصول إلى كورشوفيل في 
110.69 ساعة ، وقد تختلف مدة سفرك إلى كورشوفيل بسبب سرعة 
الحافلة أو سرعة القطار أو حسب السيارة التي تستخدمها، ويستغرق 
الطيران إلى باريس من كورشوفيل 37 دقيقة بسرعة 800 كم في الساعة.
وتقع كورشوفيل في الجانب الشرقي من باريس تقريًبا، وهي في 
التجاه الشرقي المحدد من باريس تقريبي فقط،  وفي طريق السفر 
باتجاه كورشوفيل قد تجد فنادق في الطريق، ومواقع سياحية ومواقع 

للنزهات ومضخات بنزين، وأماكن دينية مختلفة. 
الرحلة من باريس إلى كورشوفيل تغطي مسافة 311.9 ميل في المتوسط 
، ويمكنك أن تتوقع أن تستغرق رحلتك حوالي 16 ساعة و 19 دقيقة.

ومع ذلك فإن حجز الخيار األسرع سيوصلك إلى وجهتك في حوالي 

15 ساعة و 52 دقيقة لرحالت أسرع، فقط ابحث عن الطرق السريعة.
يرجى أْن تدرك أّن القطارات قد تغادر فقط في أوقات معينة من اليوم 
أو في أيام معينة من األسبوع، وقد تجد أيًضا أنه يمكنك النتقال من 
باريس إلى Courchevel بشكل أسرع عن طريق الحجز عبر النترنت 

دون الذهاب إلى المكان نفسه.
وبالنسبة لوقت المغادرة من باريس إلى كورشوفيل فتنطلق 
الرحلة األولى في الليل من باريس الساعة 20:21، وإذا 
كنت تفضل السفر في وقت لحق من تلك الليلة، فستغادر 

آخر رحلة في الساعة 20:55.
تذكر أّن هذه هي األوقات العامة للرحالت بين باريس 
وكورشوفيل، ومع ذلك فهي متغيرة إلى حد ما ألنها قد 
تتأثر باألحداث أو العطالت المحلية أو مواسم الذروة أو 
عوامل أخرى، وتحقق دائًما من تواريخ سفرك مسبًقا لتكون 

في الجانب اآلمن.
وهناك عدد من المحطات على طريق باريس إلى كورشوفيل 

وهناك خيارات مختلفة لالختيار من بينها عند السفر بين باريس وكورشيفيل.
 Gare du يمكنك أن تبدأ رحلتك في باريس في محطات مثل محطة
Nord، وتتصل هذه المحطات بينها وبين البعض، وقد ل يكون هناك 

اتصال مباشر بين جميع المحطات في الموقعين.
وسيخدم بعض مقدمي الخدمة مجموعة مختارة فقط من المحطات، وقد 
تضطر إلى السفر من محطة إلى أخرى في نفس المدينة بعد وصولك 

للوصول إلى وجهتك النهائية.
كم تبعد كورشوفيل عن باريس بالقطار

تغطي القطارات من باريس إلى كورشوفيل 1850 طريًقا طوياًل يبلغ 
311 مياًل أي 501 كم، وتستغرق في المتوسط 4 ساعات و34 دقيقة، 
وتتوفر خدمات القطارات المباشرة، ويمكنك الحصول على أرخص 

تذاكر القطار ويكون متوسط سعر تذاكر القطار 82 دولًرا.
لدى كورشوفيل الكثير لتقدمه أكثر من مجرد التزلج في فصل الشتاء، 
فهي أيًضا وجهة شهيرة خالل فصل الصيف للمشي لمسافات طويلة 
وتسلق الجبال وركوب الدراجات في الجبال، فضاًل عن ملعب الجولف 
المكون من تسعة حفر وميدان القيادة، ويتكون المنتجع من خمس قرى 
رئيسية مرتبطة بالمصاعد وحافلة نقل مجانية، ولكل منها طابعها الخاص.

في المتوسط ستكلفك تذكرة القطار من باريس إلى كورشوفيل 389.76 
دولًرا، ومع ذلك قد تكون هناك بدائل أرخص متاحة، وإذا كنت 
تحاول اللتزام بميزانية فهناك عدة طرق يمكنك من خاللها البحث 

عن أسعار تذاكر أقل.
على سبيل المثال إذا كانت تواريخ سفرك مرنة فقد تجد أن بعض أيام 
األسبوع أرخص من غيرها، عادة ما يكون السفر خالل موسم الذروة 

أكثر تكلفة، لذا تجنب ذلك إذا كنت تريد توفير المال.
حتى الوقت من اليوم يمكن أن يؤثر على أسعار التذاكر في بعض 
األحيان، فيمكنك أيًضا البحث عن طريق غير مباشر، والذي قد يكون 

أرخص من التصال المباشر.
في كثير من األحيان يمكن العثور على أرخص تذاكر القطار عن 
طريق الحجز في وقت مبكر، ومع ذلك ضع في اعتبارك أن العديد 
من الشركات ل تقدم استرداد ألموالك على أرخص تذاكرها. موسم 

الثلوج في كورشوفيل
يعتبر منتجع كورشوفيل واحد من منتجعات التزلج على المستوى العالمي، 
وهو واحد من أكبر مناطق التزلج في العالم مع إمكانية الوصول إلى 

600 كيلومتر من ممرات التزلج المميزة.
إنّه مكان مخصص للرفاهية، حيث أّن كل شيء في كورشوفيل راٍق، 
بدًءا من المسارات المجهزة بشكل مثالي ونظام المصاعد الحديث إلى 
المطاعم الحائزة على نجمة ميشالن والفنادق والشاليهات الراقية الحصرية 

والحياة الليلية الساحرة ومحالت المصممين األنيقة.
كانت هذه المدينة عبارة عن مجموعة من القرى الصغيرة ومزارع 
األغنام حتى عام 1942 عندما أعربت اللجنة الفرنسية للسياحة عن 
اهتمامها بإنشاء منتجع تزلج كبير فيها، وبدأ إنشاء منتجع كورشوفيل في 
عام 1961، وفي عام 1973 اكتسبت كورشوفيل شهرة مع المجموعة 
الباريسية، مما أدى إلى إضافة المزيد من الفنادق والشاليهات الفخمة 

والتي بدورها جذبت موجة جديدة من األثرياء والمشاهير.
وتوفر منطقة التزلج أماكن تزلج رائعة وواسعة ومعتنى بها بطريقة 
صحيحة، والعديد منها يمر عبر الغابات الجميلة، وجانبها المواجه 

للشمال يعني أن جودة الثلج ممتازة.
ينتشر المنتجع في خمس قرى، ولكل منها مزايا مختلفة للغاية، يمكنك 
الختيار بين سحر Courchevel 1850 أو سحر Le Praz الريفي 
النابضة بالحياة في Courchevel Moriond أو  الليلية  أو الحياة 
 La Tania ذات الميزانية المحدودة أو Courchevel Village

المفضل للعائلة.
عند التزلج عبر المنتجع، ستتمتع بإطاللت بانورامية رائعة بزاوية 360 
درجة من Les Ecrins، وصوًل إلى Mont Blanc، وليس عليك 
أن تبتعد كثيًرا عن ممرات التزحلق لمشاهدة المناظر الرائعة أيًضا، 
فقط يكفي التوقف البسيط في أحد المطاعم الجبلية العديدة للحصول 

على فرصة لالستمتاع بالمناظر الرائعة. 
أقرب مطار إلى كورشوفيل

يعد الوصول إلى كورشوفيل أمًرا سهاًل مع وجود مجموعة كبيرة من 
المطارات لالختيار من بينها بما في ذلك مطار Courchevel الخاص جًدا.
باإلضافة إلى أّن الرحلة من أقرب المطارات مثل جنيف أو شامبيري 
يمكن إجراؤها باستخدام شاحنات النقل المشتركة، أو 
المركبات الخاصة الفاخرة لتناسب كل احتياجاتك، أو طائرة 

هليكوبتر لمن يرغبون في تجربة مثالية.
ومن أقرب المطارات إلى مجمع كورشوفيل ما يلي:

مطار جنيف
مطار جنيف هو المطار األكثر شعبية للوصول إلى 
كورشوفيل، ويقع على الحدود السويسرية الفرنسية ويوفر 

بوابة إلى جبال األلب الفرنسية والسويسرية واإليطالية.
موقعه يعني أن هناك وفرة من الرحالت الجوية الدولية 
المنتظمة التي تصل إلى جنيف ل سيما خالل فصل الشتاء، وتستغرق 
خدمة نقل المطار من جنيف إلى كورشوفيل عموًما حوالي ساعتين 

ونصف الساعة.
مطار شامبيري

مطار شامبيري هو أقرب مطار دولي إلى كورشوفيل ويفتح أبوابه 

بشكل حصري تقريًبا للمتزلجين على الجليد في الشتاء، وتقع شامبري 
في قلب جبال األلب الفرنسية مما يسمح لك بالوصول إلى كورشوفيل 

في أقل من ساعة واحدة.
يوفر المطار الصغير عدًدا أقل من الرحالت الجوية مقارنة بمراكز 

النقل األكبر ولكنه مثالي لمن يبحثون عن عطلة تزلج سهلة.
يمكنك بسهولة النتقال إلى وسيلة نقل خاصة والسترخاء خالل الرحلة 
القصيرة، أو حتى أن البعض يطير مسافة 100 كم فوق قمم الجبال 

المغطاة بالثلوج في طائرة هليكوبتر مباشرة إلى منحدر كورشوفيل.
كورشوفيل ألتيبورت

أحد أكثر المطارات روعة في العالم، وستهبط على متن طائرة خاصة 
أو طائرة هليكوبتر على ارتفاع 2100 متر وتخرج بين منحدرات 

التزلج البكر.
الشاليه أو الفندق الفاخر الخاص بك سيكون على بعد أقل من 5 دقائق، 
وعادة ما يمكن للشاليه الخاص بك أن يقلك أو ببساطة الحصول على 

سيارة أجرة. 
بينما ل أحد ينكر أن كورشوفيل مكان رائع للتزلج ولكن هناك أيًضا العديد 
من األنشطة هنا لتناسب غير المتزلجين من جميع األعمار واألذواق.

ومن أهم المناطق السياحية فيها:
Les 3 Vallées  وهي منطقة تزلج في وادي تارينتاس في فرنسا

منتزه فانواز الوطني، جبل سافوا.
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 Les proverbes en français et arabe

رد صادم من فلورنتينو بيريز على عودة 
كريستيانو رونالدو لريال مدريد

    رد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي لاير مدريد 
اإلسباني، على إمكانية توقيع النادي مع البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، 

خالل فترة النتقالت الصيفية الجارية.
ويرغب كريستيانو رونالدو في الرحيل عن صفوف 
مانشستر يونايتد خالل النتقالت الصيفية الجارية، 
والنتقال لفريق يشارك ببطولة دوري أبطال أوروبا، 
خاصة بعدما فشل النادي اإلنجليزي في حصد مركز 
مؤهل لألبطال، ولكن وفًقا لما ذكرته تقارير متعددة 
فإن هناك العديد من األندية رفض فكرة التعاقد مع 
كريستيانو رونالدو، نظًرا لتقدمه بالعمر وارتفاع راتبه.

وتداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الجتماعي، 
وخاصة منصتي تيك توك، وتويتر، يظهر خالله 

فلورنتينو بيريز أثناء تبادله الحديث مع أحد مشجعي 
الفريق الملكي، والذي سأله عن التوقيع مع كريستيانو 
رونالدو، ليرد بيريز: »مرة أخرى؟ إنه بعمر الثامنة 

والثالثين«.
وسبق أن لعب كريستيانو رونالدو بقميص لاير مدريد 
في الفترة بين صيف عام 2009، وصيف 2018، 
وشارك في 434 مباراة بقميص الفريق سجل خاللها 

44 هدًفا، وصنع 127 لزمالئه في الفريق.
كما حقق كريستيانو رونالدو لقبين للدوري اإلسباني، 
أبطال  لدوري  ألقاب  الملك، و4  لكأس  ومثلهما 
ألقاب  العالم لألندية، و3  ألقاب لكأس  أوروبا، و3 
لبطولة السوبر األوروبي، ولقبين للسوبر اإلسباني 

رفقة النادي الملكي.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

منتخب مصر للشباب لكرة السلة يهزم الجزائر 
ويتأهل لنصف نهائي إفريقيا

   تمكن المنتخب المصري لكرة السلة للشباب من 
الفوز على نظيره الجزائري في ربع نهائي بطولة 
إفريقيا تحت 18 عاما المقامة في مدغشقر حاليا .
ونجح لعبو المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني 
التأهل لدور نصف نهائي  عمرو أبو الخير في 
البطولة بعد الفوز على الجزائر اليوم الخميس، 

بنتيجة 58-50.
وجاءت مباراة مصر والجزائر قوية بين المنتخبين، 
حيث انتهى الربع األول لصالح الفراعنة بنتيجة 

20-21 قبل أن ينتهي الربع الثاني بتقدم محاربو 
الصحراء بنتيجة 30-28.

وجاءت نتيجة الربع الثالث من اللقاء متعادلة 
حيث انتهى بين المنتخبين بنتيجة 41-41، قبل 
أن ينهي المنتخب المصري اللقاء لصالحه ويفوز 

بنتيجة 58-50.
الفائز  وينتظر المنتخب المصري غدا الجمعة، 
من مباراة أنجول والسنغال لمواجهته في دور 

نصف النهائي.

اإلسماعيلي يرتقي للمركز التاسع بالدوري بعد 
فوزه على االتحاد السكندري بهدف نظيف

مانشستر سيتي يتفق مبدئيا على ضم جوميز 
مقابل 11 مليون إسترليني

    حقق الفريق الول لكرة القدم بنادي اإلسماعيلي 
فوًزا ثميًنا على ضيفه التحاد السكندري بهدف دون 
رد في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، على 
ملعب استاد اإلسماعيلية الرياضي في ختام منافسات 

األسبوع 30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
وكانت نسبة الستحواذ على الكرة لصالح اإلسماعيلى 
خالل الشوط األول، حيث كان األفضل فقد تصدى 
محمد عبد المنصف، حارس التحاد السكندري، لكرة 
عرضية أرضية من محمود عبد العاطي دونجا في 
الدقيقة السابع، وتصدى عبد المنصف لتسديدة قوية 
أخرى لدونجا في الدقيقة 19، وسدد محمد مخلوف، 
لعب اإلسماعيلي، كرة خطيرة في الدقيقة 26 لكنها 

جاءت خارج المرمى.
وفي الشوط الثاني نجح عبد الرحمن مجدي، لعب 
اإلسماعيلي، في تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 
59 من كرة ثابتة بالقدم اليسرى ودخلت في الشباك على 
يمين حارس التحاد، وحاول التحاد السكندري بعد 
ذلك الضغط وإدراك التعادل لكن دفاعات اإلسماعيلي 
نجحت في التصدى لهجماته، حيث كاد بنجامين، لعب 
التحاد، أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 79 ولكن 
نجح دفاع اإلسماعيلي في إبعاد الكرة لركلة ركنية 
لتنتهي المباراة بفوز ثمين لإلسماعيلي بهدف نظيف.
وأصبح محمد عبد المنصف، حارس مرمى التحاد 
السكندري، بمشاركته اليوم أمام اإلسماعيلى، أكثر لعب 

مشاركة في تاريخ الدوري برصيد “452 مباراة”.

وتفوق عبد المنصف )45 عاًما( على عصام الحضري 
أسطورة حراسة المرمى المصرية ومدرب حراس 
مرمى المنتخب السابق، حيث لعب الحضري 451 
مباراة بالدورى، بينما بدأ عبد المنصف هذا الموسم 
وله 436 مباراة خالل مسيرته، ولعب 16 مباراة 
بدوري هذا الموسم، ليصبح المجموع 452 مباراة 

ويتفوق اليوم على رقم الحضري.
وبهذا الفوز رفع رصيد الدراويش إلى 36 نقطة في 
المركز التاسع ليحسن وضعه بجدول ترتيب الدوري 
بعد أن كان في المركز الثالث عشر ويحقق انتصاره 
التاسع بالدوري علًما بأن اإلسماعيلي له مباراة مؤجلة 
أمام األهلى من األسبوع الثامن عشر وسيلعبها يوم 

األحد الموافق 21 اغسطس الجاري.
فيما تجمد رصيد زعيم الثغر عند 33 نقطة متراجًعا 
مركًزا واحًدا ليصبح في المركز الثاني عشر ويتكبد 

الخسارة الثالثة عشر بالدوري.
ويواجه السماعيلى في المباراة المقبلة بالدوري 
مضيفه المصري البورسعيدي، يوم الخميس المقبل، 
فيما سيواجه التحاد السكندري ضيفه البنك األهلى 

يوم السبت الموافق 20 أغسطس الجاري.
واقترب الزمالك من حصد لقب الدوري الممتاز للموسم 
الثاني على التوالي وللمرة الـ 14 في تاريخ النادي، 
حيث يتصدر الدوري حتى اآلن برصيد 72 نقطة 
يليه بيراميدز برصيد 65 نقطة ثم األهلى برصيد 62 
نقطة “له مباراة مؤجلة” وفيوتشر برصيد 49 نقطة.

    اتفق نادي مانشستر سيتي اإلنجليزي 
على رسم مبدئي بقيمة 11 مليون جنيه 
البلجيكي  أندرلخت  نادي  إسترليني مع 
األيسر  الظهير  للحصول على خدمات 

اإلسباني، سيرجيو جوميز.
إكزامنر”  وأوضحت صحيفة “آيرش 
األيرلندية، الخميس، أن لعب أكاديمية 
برشلونة السابق البالغ من العمر 21 عاًما 
سوف يناقش الشروط مع أبطال الدوري 
اإلنجليزي الممتاز بهدف النتقال المحتمل.
في  الخيارات  إلى  يفتقر  السيتي  وكان 
مركز الظهير األيسر بعد رحيل أولكسندر 
مما جعل  الصيف؛  زينتشينكو خالل 
في  الوحيد  الالعب  هو  كانسيلو  جواو 

المركز. هذا 
وكان هناك اهتمام بمارك كوكوريال من 
استكشاف  في  بدأ  النادي  لكن  برايتون 
لعبين آخرين، بعد أن رفض برايتون 
مليون   50 البالغ  التقييم  خفض سعر 
جنيه إسترليني، والذي انضم لحًقا إلى 
 62 إلى  قد وصلت  تشيلسي في صفقة 

إسترليني. جنيه  مليون 
وانضم جوميز إلى بوروسيا دورتموند 
 ،2018 في  برشلونة  بعد رحيله عن 
قبل  ويسكا  في  إعارة  فترة  وقضى 
النتقال إلى أندرلخت، الذي كان يديره 
كومباني  فينسينت  السابق  السيتي  قائد 

الماضي. العام 

أفضل وقت لزيارة كورشوفيل ..  » وكم تبعد عن باريس ؟ «
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لول أختالف األذواق لبارت السلع
Les goûts et les couleurs ne se discutent pas

األعتراف بالحق فضيلة
Faute avouée est à moitié pardonnée



  أغلقت األسهم األوروبية يوم الخميس، على ارتفاع لتعزز مكاسبها 
في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات دالئل على تباطؤ التضخم 
في الواليات المتحدة، في حين صعدت أسهم شركة التأمين الهولندية 

إيجون بعدما رفعت توقعاتها للعام بأكمله.
وصعد مؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.1 بالمئة، بعد أفضل جلسة 
له منذ ما يقرب من أسبوعين يوم األربعاء نتيجة الرهانات على أن 
مجلس  ستشجع  المتوقع،  من  أضعف  جاءت  التي  التضخم،  بيانات 
في  التروي  على  األمريكي(  المركزي  )البنك  االتحادي  االحتياطي 

رفع أسعار الفائدة.
بنسبة  الخام  النفط  أسعار  ارتفاع  مع  المكاسب  الطاقة  أسهم  وقادت 
تزيد عن واحد بالمئة بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعات نمو 

الطلب على النفط لهذا العام.
وعلى الجانب اآلخر، قادت شركات الخدمات الصحية الخسائر بسبب 
تراجع أسهم سانوفي وهايلون وسط مخاوف متزايدة بشأن دعوى أمريكية 
تركز على عقار لحرقة المعدة يشتبه في احتوائه على مادة مسرطنة.
من شركة  الضعيفة  النتائج  بفعل  بالمئة   0.8 التعدين  قطاع  وتراجع 
تينتو  ريو  تراجع سهم  كما  بالمئة،   2.2 وتراجع سهمها  أنتوفاجاستا 

3.7 بالمئة.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنحو 10 بالمئة حتى اآلن هذا العام، 
بورز  اند  لمؤشر ستاندرد  بالمئة   11 بأكثر من  انخفاض  مع  مقارنة 

500 في وول ستريت.
وتعتمد األسهم األمريكية اعتمادا كبيرا على التحركات في أسهم شركات 
التكنولوجيا الكبيرة، والتي انخفضت انخفاضا حادا في النصف األول 

من العام بسبب مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
وال تزال أوروبا تعاني مع تداعيات الحرب في أوكرانيا وتتطلع إلى 

الحصول على الطاقة من مصادر غير روسية.
وقفز سهم إيجون 8.9 بالمئة بعد رفع التوقعات الخاصة برأس المال 

التشغيلي للعام بأكمله والتدفق النقدي الحر في 2021-2023.
1.7 بالمئة بعد أن أعلنت عن  للتأمين  وصعد سهم مجموعة زوريخ 

زيادة أفضل من المتوقع في األرباح التشغيلية في النصف األول.

     يتجدد الحديث في كل مناسبة وطنية، 
عن دالالت الوفاء للوطن ولدماء الشهداء 
في سبيل الحرية، ولجهود القادة من الملوك 
والسالطين المغاربة في سبيل الوحدة الوطنية، 
وتعزيز الثوابت المغربية، ومن جملتها ذلك 
الشعب  بين  العالقات  طبع  الذي  االلتحام 
والملك، عبر تاريخ المغرب، فقد مثّل عقد 
البيعة الشرعية في المغرب، حدثاً سياسياً له 
أبعاد دينية واجتماعية واقتصادية، حرص 
بين  التواصل  توثيق عرى  المغاربة على 
مجرد  الملك  يكن  ولم  والشعب،  العرش 
التقليدي،  بالمعنى  حاكم  أو  دولة  رئيس 
وإنما مثّل على الدوام رمزاً لألمة، ومالذاً 
للشعب في الملمات وفي األزمات، ولذلك 
ذلك  المغرب  في  الملك  لمبادرات  نرى 
المجتمعي  النسيج  الواسع في عموم  األثر 
سامياً  رمزاً  الملك  باعتبار  المغرب،  في 
وثابتاً راسخاً من الثوابت الوطنية، متجلياً 
لبنود  تطبيقاً  المؤمنين،  إمارة  في مؤسسة 
البيعة الشرعية التي تنص على تدبير الملك 
لشؤون الدين والدنيا ورعاية المصالح العليا 
للوطن والشعب واألمة مع مراعاة مصالح 
األقليات المقيمة في المغرب من رعايا الملك 
األوفياء الذين يحظون بالتقدير واالحترام، 
فيبادلهم عموم المغاربة االحترام نفَسه، اقتداًء 
بالملك، وهكذا يتابع المغاربة شؤون ملكهم 
محبًة وتعبيراً عن الوفاء للعرش ولعهد البيعة 
الكبرى حيث االلتحام التام بالملك والنظر إليه 
بعين التقدير والتعظيم امتثاال ألمر هللا تعالى 
في طاعة أولي األمر وفي الوفاء بالعهود، 
 َ قال تعالى: “َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا للاَّ
فإِن  ِمنُكْم،  اأْلَْمِر  َوأُولِي  ُسوَل  الرَّ َوأَِطيُعوا 
ُسوِل  ِ َوالرَّ وُه إِلَى للاَّ َتَناَزْعتُْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ
لَِك َخْيٌر  ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َذٰ إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن ِباللَّ
َوأَْحَسُن َتْأِوياًل” )النساء: 59(، وفي الحديث 

الشريف “عن أبي هريرة قال: قال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم: من أطاعني فقد 
أطاع هللا، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، 
ومن عصاني فقد عصى هللا، ومن عصى 
أميري فقد عصاني”. وال شك أن البيعة عهٌد 
الطاعة واالتباع،  الوفاء وتأكيٌد على  على 
َكاَن  اْلَعْهَد  إِنَّ  ِباْلَعْهِد  “َوأَْوُفوا  تعالى:  قال 

َمْسئُواًل” )اإلسراء: 34(.
إن هذا الوفاء الذي يجمع المغاربة بملكهم، 
كان دائماً مصدر اعتزاز لعموم الشعب، وكان 
سّداً منيعاً أمام كل المؤامرات التي حيكت 
لإلطاحة بعرش الملك، ومنها الحدث الذي 
وقع في ليلة عيد األضحى 20 غشت 1953 
الفرنسية  القوة االستعمارية  عندما أجبرت 
الملك محمد الخامس على مغادرة المغرب، 
وتم نفيه إلى جزيرة كورسيكا التابعة لدولة 
فرنسا، ثم قامت السلطات الفرنسية بنفيه إلى 
يكن  1955م، ولم  يناير عام  مدغشقر في 
االستعمار على علم بالتعلق واالحترام الذي 
يكنه الشعب المغربي لسلطانهم. وهذا الحدث 
أدى إلى اندالع ثورة عارمة في المغرب، 
خرج المغاربة باآلالف تنديداً بنفي ملكهم، 

اختاره  الذي  بالملك  التشبث  عن  وتعبيراً 
المغاربة وتربطهم به البيعة الشرعية، وكانت 
لهذه الثورة الكبرى التي ُعِرفت باسم ثورة 
التعجيل  في  مباشرة  آثار  والشعب  الملك 
للمغرب وفي  الخامس  الملك محمد  بعودة 

التعجيل بطرد المحتل.
    لقد واجهت هذه الثورة تحدياً كبيراً، هو 
للملك عن أرضه وشعبه،  المستعمر  إبعاد 
ومحاولة الضغط عليه ليتنازل عن العرش، 
وفشل المستعمر، أمام إصرار المغاربة على 
المحتل  ضد  والنضال  ملكهم،  استرجاع 
بالقلم وبالسيف، نضااًل سياسياً وعسكرياً، 
متجلياً في جيش التحرير الوطني، وفي نخبة 
المثقفين والعلماء المغاربة الذين كتبوا في 
الحرية والمقاومة وكانت لخطبهم ونصوصهم 
أبلغ األثر في رفع منسوب الحماس الشعبي 
إلى درجة رؤية وجه الحبيب في البدر ليلة 
التمام، وكما قال الشاعر العربي )من شعر 

نازك المالئكة(: 
وثاروا وساروا إلى حيُث يسُكُن ذاَك الُغالْم ... 
ودّقوا على الباِب في ثورٍة ولًَظى واضطراْم
وُجنّوا ُجنُوناً ولم َيْبَق فوق الَمَراقي َحَجْر ... 

َراَخ: “نُريُد الَقَمْر” وال صخرةٌ لم يُعيدا الصُّ
وقد التمس المغاربة كل سبيل موصل للحبيب، 
ومن الطرائف أن نجد في بعض الكتب القديمة، 

عبارة “جلُب الحبيب بالنّظر إلى القمر”، 
    وّكللت الثورة بالنجاح، في تاريخ 16 
نونبر 1955 عاد محمد الخامس إلى المغرب، 
وبعد عام من عودته، تم التوقيع على اتفاقية 
االستقالل في 2 مارس عام 1956م ليحصل 
المغرب على االستقالل بصفة رسمية يوم 
18 نونبر 1956، ثم اتفاقية في أبريل مع 
إسبانيا، وفي أكتوبر انتهى الوضع الدولي 
لمدينة طنجة، ولتحقيق الوحدة الترابية استرجع 
المغرب إقليم طرفاية سنة 1958 وإقليم سيدي 
إفني في يونيو 1969 وجهة الساقية الحمراء 
يوم 6 نونبر 1975 وجهة وادي الذهب في 
14 غشت 1979، لم تنته الثورة، إذ كانت 
هناك تحديات أخرى واجهها المغاربة بعد 
االستقالل، وتمثلت في تحدي التنمية، تلك 
الثورة المستدامة، أو الجهاد األكبر بتعبير 
الملك الراحل الحسن الثاني طيب هللا ثراه.

     تمثل التنمية ثورة مستدامة ورهاناً كبيراً 

بعد تحدي الوحدة 
الترابية للمملكة 
لتأتي  المغربية، 
بعد ذلك رهانات 
التحديث والعصرنة 
بعد  صة  خا و
ئحة  جا مرحلة 
حيث  نا  و ر كو
زادت الحاجة إلى 
االكتفاء  تحقيق 
الذاتي في قطاعات 
الصناعة والفالحة، 
قتضت  ا لتي  وا
العناية بالرأسمال 
البشري من خالل 
تطوير قطاعات 
التعليم والصحة 
والرياضة، تلك 
العناية التي ترجمتها 
المبادرات الملكية 
لجاللة الملك محمد السادس نصره هللا عندما 
المغربية  السامية للحكومة  أعطى تعليماته 
االجتماعي  الجانب  إيالء  ضرورة  في 
المستويات،  القصوى على جميع  األهمية 
وبالفعل انطلقت بعض األوراش االجتماعية 
الجديدة، والتي تؤكد تلك الثورة المستدامة 
التي طبعت العالقة بين الملك والشعب في 
االلتحام بينهما مما جعل المغرب رائداً في 

االستقرار وأرضاً للتعايش. 
والشعب  الملك  ثورة  معاني  تتجدد  وهكذا 
الراسخة  الوطنية  روح  لتعكس  عام  كل 
وثبات العهد على الوفاء للوطن والملك في 
ظل العهد العلوي الزاهر، ويكفي االطالع 
على منجزات المغرب في العقدين األخيرين 
لنقف على جوانب مشرقة في تاريخ المغرب 
قائمة  التحديات  ذلك  المعاصر، وتبقى مع 
التي فرضتها ظروف  الجديدة  والرهانات 
العالم وتحوالت العصر من أجل الحفاظ على 
ثورة مستدامة وعمق العالقة التاريخية التي 

ربطت المغاربة بملكهم ووطنهم.

   في الثالث من شهر آب/أوغسطس الجاري، قامت 
التابع  النواب  مجلس  رئيسة  بيلوسي،  نانسي  السيدة 
للكونغرس األميركي، بزيارة الى جزيرة تايوان على 
رأس وفد نيابي، وقد أثارت هذه الزيارة ضجة عالمية 
كبرى، وأسفرت عن نتائج عديدة سنعرضها بالتفصيل 
بعد أن نلقي نظرة سريعة على عالقات الواليات المتحدة 
مع تايوان التي انفصلت عن الصين بعد تسلم الحزب 
الشيوعي برئاسة ماو تسي تونغ الحكم فيها عام 1949.

تقيم واشنطن عالقات دبلوماسية مع الصين الشعبية منذ 
عام 1979 حيث تبنت إدارة الرئيس جيمي كارتر آنذاك 
سياسة “الصين الواحدة”، معترفة بذلك بوحدة أراضي 
الصين التي تعتبر جزيرة تايوان جزءا ال يتجزأ منها، 
ولكن واشنطن أبقت عالقات اقتصادية وثقافية وأمنية 
في  الكونغرس  قانون صادر عن  بموجب  تايوان  مع 
السنة نفسها يعرف بقانون “العالقات مع تايوان”. أي 
أن الواليات المتحدة، في الوقت الذي تقيم فيه عالقات 
تقيم عالقات غير رسمية مع  الصين،  دبلوماسية مع 
تايوان كما أنها، وفقا للقانون المذكور، ملتزمة بتزويد 
تايوان باألسلحة الدفاعية في حال حاولت الصين اجتياحها 

وإنهاء الحكم الذاتي فيها بالقوة.
على هذه الخلفية من العالقات الملتبسة والغامضة بين 
الواليات المتحدة والصين، وفي ظل أجواء متوترة بين 
البلدين بسبب الحرب التجارية القائمة بينهما منذ فترة 
بيلوسي  السيدة  نفذت  الروسي،  الصيني-  والتحالف 
زيارتها الى جزيرة تايوان ضمن جولة على دول آسيا 
واليابان،  الجنوبية  شملت سنغافورة وماليزيا وكوريا 
علما أن إعالن برنامج الجولة اآلسيوية لم يذكر تايوان، 
كما أن البيت األبيض ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية 
لها تحفظات واضحة على  المتحدة كان  الواليات  في 
هذه الزيارة، والصين أنذرت الواليات المتحدة بأن هذه 

الزيارة، إن تمت، سيكون لها عواقب وخيمة.
لماذا إذن قامت بيلوسي بهذه الزيارة رغم كل الظروف 

المعاكسة؟
دوافع وأسباب الزيارة

مع أن السيدة بيلوسي لم تشرح أهداف زيارتها الى تايوان، 
يبدو أن هنالك أسبابا سياسية وأسبابا شخصية للزيارة.
بيلوسي  للسيدة  بأن  السياسية  األسباب  تلخيص  يمكن 
مواقف عدائية قوية منذ عقود لنظام الحكم في الصين 
لما تراه فيه من قمع لحقوق اإلنسان وخاصة الحريات 
العامة، وعلى أثر اإلجتياح الروسي ألوكرانيا بعد أن 
أعلن الرئيس الروسي بوتين أن أوكرانيا ليست بالفعل 
الروسية،  األراضي  من  جزء  هي  بل  مستقلة  دولة 
برزت الخشية من أن تجتاح الصين جزيرة تايوان بنفس 
الذريعة، فأرادت السيدة بيلوزي إظهار تأييد الواليات 

المتحدة لتايوان وثني الصين عن القيام
منذ  أنه،  ذلك  الى  الجزيرة. يضاف  بأية مغامرة ضد 
انتشار خبر احتمال زيارة بيلوسي الى تايوان، صدرت 
عن القيادة الصينية تحذيرات وتهديدات جعلت أي تراجع 

عن الزيارة يفسر بضعف أميركي أمام الصين.
أما األسباب الشخصية، فهي أن بيلوسي امرأة حديدية 
ال تخشى التهديد والوعيد، ومن المرجح أنها لن تترشح 
للمجلس النيابي في اإلنتخابات النصفية في شهر نوفمبر 
القادم بسبب تقدمها في السن، وتود ان تترك إرثا يُبرز 
قوتها ومساهماتها ودورها في الحياة السياسية األميركية 

وفي الدفاع عن حقوق اإلنسان.
هل أفادت بيلوسي تايوان بزيارتها وهل تمكنت من تحقيق 

نتائج إيجابية للجزيرة أو للواليات المتحدة؟
نتائج وتداعيات الزيارة

ال بد من التوضيح انه، عندما لم تكن الزيارة قد تأكدت 
بعد، وفي الوقت الذي كانت تصدر فيه الصين اإلنذار 
تلو اآلخر، اتصل الرئيس األميركي جو بايدن بنظيره 
الصيني شي جنيبين وحاول تطمينه بأن سياسة الواليات 
المتحدة تجاه الصين وتايوان لم ولن تتغير، شارحا واقع 
فصل السلطات في بالده وعدم إمكانية البيت األبيض 
التأثير مباشرة على قرارات السلطة التشريعية، ومؤكدا 
في الوقت عينه أن الواليات المتحدة لن تخضع للتهديد 
موقفه  في  استمر  الصيني  الرئيس  ولكن  واإلبتزاز، 

الرافض بقوة للزيارة وفي إصدار التهديد تلو اآلخر.

واآلن بعد أن تمت الزيارة، كيف يمكن تقييم نتائجها 
وتداعياتها سواء على جزيرة تايوان، أو على العالقات 

األميركية الصينية؟
بيلوسي  استقبال  تايوان، ال شك أن  الى  بالنسبة  أوال، 
كان حارا جدا من قبل المسؤولين المحليين الذين رحبوا 
التي جاءت  األميركي  النواب  مجلس  رئيسة  بزيارة 
لتعبر عن تأييدها وتأييد بالدها للجزيرة في هذا الوقت 
للتهديدات  تأبه  لم  بيلوسي  السيدة  بالذات، خاصة وأن 
الصينية المتكررة، فوجدوا في ذلك تطمينا وتأكيدا على 
دعم الواليات المتحدة لهم في حال هجوم صيني على 
أرفع مسؤول  بيلوسي هي  السيدة  أن  الجزيرة، علما 
أميركي يزور الجزيرة منذ ربع قرن. كذلك زادت نسبة 
المؤيدين التايوانيين الستقالل الجزيرة وانفصالها بالكامل 
عن الصين وعدم اإلكتفاء بالحكم الذاتي بعد التهديدات 

الصينية المتكررة لها.
ولكن في مقابل ذلك، نفذت الصين مناورات عسكرية 
الجزيرة من جميع  الحية، وحاصرت  بالذخيرة  مكثفة 
حالة  إعالن  تايوان على  أرغم سلطات  ما  النواحي، 
الطوارئ واإلستعداد لمقاومة أي اعتداء محتمل، مع ما 
يرافق حالة الطوارئ من تعطيل للحياة الطبيعية وتكاليف 
باهظة. كما أن المناورات الصينية في محيط الجزيرة 
كانت األضخم واألخطر منذ انفصال تايوان عن الصين.

فقد  الصينية-األميركية،  العالقات  الى  بالنسبة  ثانيا، 
أوقفت  التدهور، وقد  العالقات مزيدا من  شهدت هذه 
الصين قنوات التواصل التي كانت قائمة مع الواليات 
المتحدة ما سيؤدي الى صعوبات إضافية في السعي الى 
البلدين. جدير  بين  قد تطرأ  اية مشكالت إضافية  حل 
انتخابات  القادم سيشهد  نوفمبر  أن شهر  هنا  بالتذكير 
تشريعية نصفية في الواليات المتحدة حيث يتم انتخاب 
أعضاء  وثلث   )435( النواب  مجلس  أعضاء  جميع 
مجلس الشيوخ )33(، والحزب الديمقراطي الذي هو 
الضئيلة  بايدن يخشى خسارة األكثرية  الرئيس  حزب 
برنامج  حاليا ألن خسارتها ستعطل  يملكها  التي  جدا 
الرئيس بايدن التشريعي ووعوده اإلنتخابية، لذلك فإن 

على بايدن أن يتخذ مواقف قوية في الدفاع عن سياسة 
بالده والتزاماتها الخارجية.

من جهة ثانية، سيعقد في الصين مؤتمر الحزب الشيوعي 
أيضا في شهر نوفمبر النتخاب رئيس الدولة، والرئيس 
المرة  ثالثة وهذه  لدورة  الحالي شي جينبين سيترشح 
األولى التي يتولى فيها رئيس أكثر من دورتين، وهو 
أيضا بحاجة الى إظهار مواقف قوية دفاعا عن الصين، 
الى  بيلوسي  زيارة  عن  الناتجة  األزمة  يستغل  وهو 

تايوان لهذه الغاية.
الشيوخ  مجلس  أعضاء  من  وفدا  أن  باإلشارة  جدير 
األميركي زار تايوان منذ بضعة أشهر ولم تعلن الصين 
اإلنتخابات  قرب  ربما  ولكن  ذلك،  على  احتجاج  أي 
هذه  اتخاذ  جينبين على  الرئيس شي  الرئاسية حملت 

المواقف المتصلبة اآلن.
القوية  التهديدات الصينية  ختاما، وبالرغم من ازدياد 
لتايوان، وبالرغم أيضا من التوتر المتزايد في العالقات 
األميركية-الصينية على أثر زيارة بيلوسي، فإن احتمال 
حصول حرب بين الواليات المتحدة والصين كما يعتقد 
البعض ما زال أمرا مستبعدا في الوقت الحاضر، فالصين 
عندها مشكالت اقتصادية جمة قد تؤخر وصولها الى 
مركز األقتصاد األول في العالم، وهي تحتاج في هذا 
منتجاتها  تصدير  في  اإلستمرار  الى  بالذات  الظرف 
الى الواليات المتحدة التي تستورد %17 من المنتجات 
المنتجات،  لهذه  أكبر دولة مستوردة  الصينية وتعتبر 
كما أن الواليات المتحدة مرتبطة مع الصين بعالقات 
اقتصادية ومالية قوية خاصة وأن الصين تملك نسبة 
الى  يضاف  األميركي،  الخارجي  الدين  من  ملموسة 
الروسية- الحرب  في  المتحدة  الواليات  انغماس  ذلك 

األوكرانية وفي اإلنتخابات النصفية، ما يجعلنا نعتقد أن 
إرتفاع منسوب الكالم المتبادل بين الصين والواليات 
في  الداخلي  السياسي  اإلستهالك  اآلن  هدفه  المتحدة 

كل من الدولتين.

قصة عصفور الكناري

أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع بعد 
دالئل على تباطؤ التضخم 

يف الواليات املتحدة

اجلفاف يهدد بريطانيا بسبب تغريات املناخ وخماوف من جفاف احملاصيل الزراعية

أسباب و�داعيات زيارة نانسي بيلوسي الى �تايوان

الُمَثقَّف الَعربّي:بقلم: د. خالد التوزاني 

بقلم:  
بشــير القــّزي

البلبل والحّسون  اللتين عشتهما بين  الفاشلتين    بعد التجربتين 
يئست بعض الشيء من ان انجح يوماً في تربية العصافير!

إاّل ان عّمي شفيق قام بإهدائي فرخ كناري )وكنا نسميه بالعاميّة: 
كنار(. قصدت منزله  القريب الذي كان يقع في قرية وادي الزينة 
وغرب طريق صيدا القديمة. كنا نوقف السيارة بجانب الطريق 
لننحدر نحو المنزل عبر طريق صغيرة تكاد تتسع  لسيارة واحدة 
وهي معبّدة بتربيعات أسمنتية تّم صبّها بشكل ال توازي أضالعها 
اتجاه االنحدار. وقد تّم زرع حصى زلط ضمن البعض منها بشكل 
مربعات الداما وذلك للمساعدة على تجنّب خطر االنزالق. وإذ 
كانت مسافة ضيقة تفصل بين المربّع واآلخر، نبت عشب التيّن 
الى  باإلضافة  جّذاباً  رونقاً  ليعطي  المساحة  تلك  عبر  األخضر 
نمت  المدخل حيث  يوازيان طريق  اللذين  الطويلين  الحوضين 

األزهار والورود تتخلّلها بعض أشجار الّدفلة الصغيرة.
أما المنزل فكان من طابق واحد من ناحية طريق صيدا بينما من 
طابقين من ناحية البحر نظراً لالنحدار الطبيعي لألرض. وكان 
الصخري  والشاطئ  المنزل  موقع  بين  يفصل  الحديد  سّكة  خّط 
الذي تاُلطم أمواج البحر نتوآته ليرتفع في الهواء ومع كّل موجة 
رذاذ المياه المالحة فتنقلها الرياح اآلتية من ناحية القبلة لترّطب 
يتأّمل  الشرفة  بنكهتها كّل من كان يجلس على  األجواء وتعّطر 

في األفق البعيد!
في ذلك الوقت كان عّمي شفيق مغرماً بتربية عصافير الكناري 
منها  وكّل  المنزل  غرف  مختلف  على  الموّزعة  أقفاصها  في 
تعليقة حديديّة مخّصصة لحمل ثريّا  السقف في  معلّق في وسط 
تعطي  فكانت  والمنّوعة  المرتفعة  الزقزقة  أما أصوات  اإلنارة. 

المنزل جّواً ال يقارن!
استلمت عصفور الكناري في قفٍص زواياه مؤلّفة من عوارض 
خشبيّة  تجمع بينها أسالك معدنيّة متوازية األبعاد. أما ريشه فكان 
من اللون األصفر الجذاب ويعطيه رونقاً أّخاذاً وكأّن الخالق ميّزه 

عن بقيّة العصافير.
وإذ كنا نمضي عطلة نهاية األسبوع في منزل المزرعة القريبة 
من منازل أعمامي، في نهاية تلك العطلة أخذت العصفور معي 
واخشى  مأكله ومشربه  الى  انتبه  كنت  بيروت.  في  منزلنا  الى 

عليه من ان ينقصه أّي شيء!
ان  وأردت  البسيط  القفص  ذاك  في  يعيش  اتركه  أن  أرَض  لم 
ومستلزمات  األقفاص  تبيع  التي  المحال  أحد  قصدت  أعّززه. 
تربية العصافير وكان بجوار وزارة المالية القديمة بالقرب من 

سينما “كابيتول”.
الشكل  اللّماع جميل  “بالكروم”  معدنياً مطلياً  قفصاً  له  اشتريت 
وأكبر بكثير من القفص الصغير الذي استحضرته به. باإلضافة 
ناحية من طرفي  يحتل  منهما  كان كل  اللذين  األكل  معلفي  الى 
تُمّكن  النصف دائري  السقف  القفص، كانت أرجوحة معلقة في 
العصفور من التأرجح كلما وقف على الوّقافة الخشبيّة التي تجمع 
أسالك  بين  فمها  يدخل  للماء  له مشربيّة  اشتريت  بين طرفيها! 
القفص بينما يبقى أنبوب زجاجي خارجه يغّزي بالماء كلما شرب 

العصفور حاجته!
باإلضافة الى ذلك تبّضعت المزيد من األشياء كعلبة الفيتامينات 
التي تعلّق داخل القفص ويأخذ منها قدر ما يريد و”لسان البحر” 
األبيض الذي كنّا نصدف منه على الشاطئ والذي يزّوده بالكالسيوم 
كلما غرس منقاره فيه والحّمام البالستيكي الذي هو بشكل غرفة 
فتمّكن  مياه  قعرها  في  القفص وتوضع  باب  تعلّق على  صغيرة 

العصفور من االستحمام فيها!
أما ما استحوذ إعجابي فهي أسطوانة تسجيل ألصوات كناري 
التغريد والزقزقة  الناشئ على تعلّم  الفرخ  بلغات متعّددة تساعد 

حين يسمع اإلنشاد “العصفوري” من أفضل نجومه!  
عنيُت كثيراً بتربية ذاك الكناري وكنت أخشى عليه من أشّعة الشمس 
فال أُفرُط في وضعه كثيراً تحت وطأتها. واظبُت على إسماعه 
تسجيل األسطوانة علّه يتعلّم منها بعض التغريدات! إاّل أنه مّل 
من سماعها بعد فترة وأصبح ينكّب على األكل ما ان أشّغلها له!

كنت انتظر ان أسمع منه زقزقة قصيرة أو حتى تصفيراً إال انه لم 
يفعل. وبعد أكثر من سنة من اهتمامي به أخبرت عّمي باألمر فقال 
لي: “يبدو ان العصفور أنثى. سنضعها مع ذكر علّهما ينجبان!”

أعدُت الكناري لعّمي فوضعه كما وعد مع ذكر وانتظر أشهراً دون 
جدوى. ولما سألته قال ضاحكاً: “هذا “شكر”، ال أنثى وال ذكر! 
بعد فترة قّرر عّمي التخلّص من العصفور. وكان أفكح من بلدة 
لذا  بحوزته.  التي  العصافير  أحد  يعطيه  كي  عليه  يصّر  شحيم 
منفعة  دون  باألكل  وقته  كان يمضي  الذي  الكناري  ذاك  أعطاه 

ووضعه له في قفص ال يساوي ليرة واحدة.
بعد فترة علمت ان عصفوري بدأ يُنشد بزقزقة لم يعرفها أحد من 
قبل حتى طالت سمعة براعته كّل الجوار.  واستنتجت ان كّل ما 

تعلّمه عندي “باضه” في مكان آخر!
   

  أظهرت توقعات الطقس في المملكة المتحدة، الخميس، أنه تم 
إعالن الجفاف في بريطانيا، حيث تسببت موجة الحر الحارقة في 
إحداث الفوضى في البالد بسبب درجات الحرارة المرتفعة في 
الجنوب الغربي من البالد، موضحة أن الجفاف الشديد وارتفاع 

درجات الحرارة يهدد المحاصيل الزراعية.
ووفًقا لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية، سيتم اإلعالن عن الجفاف- 
مما يعني أن المنطقة شهدت هطول أمطار أقل من المعتاد على 
مدى فترة طويلة من الزمن، وسيتسبب في انخفاض مستويات 
األنهار والخزانات المستنفدة والمناظر الطبيعية الحارقة، مما 

يعني زيادة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وبحسب صحيفة “ديلي إكسبريس”، فقد بدأ اليوم ارتفاع درجات 

الحرارة، كما أنه من المتوقع أن تستمر حتى يوم األحد، حيث 
بدأت درجات الحرارة في الصعود إلى منتصف الثالثينيات. 

وأظهرت الصحيفة، أن مستويات المياه قد بدأت في يناير لتكون 
أقل من العام الماضي، ومع تقدم األشهر، ازداد الوضع سوًءا 

بشكل مطرد.
يقال إن المنطقة الجنوبية الغربية في طور التعرض للجفاف 

الرسمي، يُظهر الرسم البياني انخفاض مستويات المياه.
يوضح هذا الرسم البياني كيف أن مستويات المياه منخفضة للغاية 
مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، لذلك من المتوقع أن مناطق 
معينة أن ترى بعض الشروط مفروضة على استخدامها المياه.

ويمكن أن يشمل ذلك أي شيء من إيقاف استخدام خرطوم المياه 

لغسل السيارات والحدائق المائية وملء برك التجديف.
ووضعت “Southern Water” بالفعل هذه القواعد موضع 
التنفيذ في منطقة هامبشاير وجزيرة وايت، وقد يبدأ هذا في التأثير 

على المزيد من األشخاص عند إصدار إعالن.
للسياحة على   ”Destination Plymouth“ قالت صفحة
“تويتر”: “مع الوضع الحالي للطقس وتدفق السياح، يزداد الطلب 
على المياه بشكل صاروخي، ويرجى حث موظفيك وزوارك 
وعمالءك على االنتباه الستخدام المياه هذا الصيف أثناء العمل 

أو اإلجازة في منطقتنا”.
إذا اختارت شركة “South West Water” فرض حظر على 
استخدام خراطيم المياه، فستكون هذه هي المرة األولى منذ عام 

1996. وتظهر التوقعات لألسبوع المقبل أن هناك موجة غزيرة 
من األمطار قادمة من الجنوب الغربي، لكن كبير خبراء األرصاد 
الجوية في خدمات الطقس البريطانية، جيم دايل، قال إن األمطار 

ستحتاج إلى إطالة أمدها إلحداث فرق ملحوظ.
وبعيًدا عن األمطار المتفرقة، من المقرر أن تسقط المجموعة 
الكبيرة التالية من األمطار الغزيرة خالل عطلة نهاية األسبوع 

في 20 أغسطس.
متوسط  من  المزيد  بداية  يكون  قد  هذا  أن  الخرائط  وتظهر 
الظروف لهذا الوقت من العام، إذا تم تأكيد المزيد من عمليات 
حظر خراطيم المياه، فقد يؤدي ذلك إلى اضطرار ما يصل إلى 

33 مليون شخص إلى تقنين استخدامهم.

Vendredi 12 août 2022
أدب وثقافةالجمعة 12 أغسطس  2022
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Une autre ancienne péquiste se joint 
au parti de François Legault. L’ex-
directrice adjointe de cabinet de 

Jean-François Lisée alors qu’il était ministre 
dans le gouvernement Marois, Christine 
Fréchette, se présente avec la CAQ dans 
Sanguinet.
François Legault était heureux de présen-
ter sa nouvelle candidate, qui est selon lui 
«ministrable», à des partisans rassemblés 
mardi après-midi au pavillon de la diversité 
à Saint-Constant, en Montérégie.
Sa relation avec Christine Fréchette 
remonte à plusieurs années, quand ils fai-
saient tous les deux partie d’un «autre parti 
politique», a expliqué le premier ministre.
Mais Mme Fréchette est demeurée au Parti 
québécois plus longtemps que François 
Legault, si bien qu’elle a travaillé au cabinet 
de Jean-François Lisée alors que ce dernier 
était le ministre des Relations internatio-
nales et du Commerce extérieur, dans le 
gouvernement péquiste de Pauline Marois 
de 2012 à 2014.
Depuis, elle a occupé divers postes de direc-
tion, notamment à l’organisme Montréal 
International. Elle est également l’ancienne 
PDG de la Chambre de commerce de l’Est 
de Montréal.
Pour expliquer sa décision de rejoindre 
la CAQ, Christine Fréchette a loué «l’ap-
proche pragmatique» et les réalisations du 

gouvernement Legault.
Interrogée par les journalistes à propos 
de ce qui distingue selon elle François 
Legault de l’ancien chef  du PQ, Jean-Fran-
çois Lisée, elle a répondu que M. Legault 
«souhaite développer le Québec dans le 
cadre canadien» et que «sa fibre écono-
mique est très forte».«C’est quelqu’un de 
très pragmatique aussi. Là, je ne veux pas 
nécessairement discréditer certains traits 
d’une autre personne», a-t-elle ajouté en 
riant.

Christine Fréchette prend ainsi la place de 
la ministre de l’Enseignement supérieur, 
Danielle McCann, qui a décidé de ne pas 
solliciter de nouveau mandat. Mme McCann 
représentait la circonscription de Sanguinet 
à l’Assemblée nationale depuis 2018.
Plus tôt dans la journée de mardi, François 
Legault se trouvait à Laval pour présen-
ter sa candidate dans Laval-des-Rapides. Il 
s’agit de la responsable des affaires corpo-
ratives internationales chez Ubisoft, Céline 
Haytayan.

Québec solidaire a beau s’être présenté hier comme le parti 
des familles, c’est la Coalition Avenir Québec qui compte 
le plus de parents parmi ses candidats.

En annonçant la candidature de la fondatrice du mouvement « 
Ma place au travail » qui dénonce le manque de places en gar-
derie, le chef  de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a 
déclaré que « l’arrivée de Myriam Lapointe-Gagnon dans notre 
équipe envoie un message très fort : le parti des familles, c’est 
Québec solidaire. »
À chaque élection, la campagne électorale est une course à qui 
sera le « vrai » parti des familles. 
Selon une analyse des données recueillies par notre Bureau 
d’enquête, c’est chez la CAQ que l’on compte le plus de parents, 
soit 81 % des candidats (enfants biologiques ou familles recom-
posées). 
Chez Québec solidaire, ce pourcentage est de 53 %. Notons qu’il 
reste encore des candidatures à annoncer.
Jeunes parents
La moyenne d’âge de l’équipe de QS est toutefois de 39 ans. 
L’âge moyen auquel on devient parent au Québec est d’environ 
30 ans et QS est le parti comptant le plus de candidats de 30 ans 
et moins (on en compte 24). 
« C’est donc normal qu’il y ait moins d’enfants chez QS », 
explique Mireille Lalancette, professeure en communication 
politique à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Du côté de la CAQ, la moyenne d’âge des parents est de 50 ans et 
on compte seulement 6 personnes de 30 ans et moins. 
Les parents chez QS sont ainsi plus jeunes et donc plus suscep-
tibles d’avoir des enfants en bas âge et de présenter l’image des 
candidats connectés aux enjeux familiaux, comme l’accès aux 
places en garderies et la conciliation travail-famille. 
« Les politiciens vont se présenter comme un bon père de 
famille, ils vont faire campagne avec leur famille [...] dire qu’ils 

ont des enfants et ont des préoccupations reliées à ça », explique 
Mme Lalancette. 
« Ça fait quatre ans que la CAQ ignore les familles [...] j’ai 
entendu trop d’histoires de femmes obligées de renoncer à leur 
carrière parce que la CAQ a échoué à donner une place en garde-
rie à chaque enfant », a par exemple déclaré Myriam Lapointe-
Gagnon en annonçant sa candidature. 
Les valeurs familiales
En 2017, la CAQ a aussi représenté cette image alors que Gene-
viève Guilbault avait fait campagne en 2017 enceinte.
« La famille implique des valeurs : le don de soi, prendre soin de 
l’autre [...] être au-delà du côté carriériste, ajoute la professeure 
Lalancette. Ils ont l’air accessibles, de faire partie de la norme 
[...] Ça fait partie de la mise en scène du politicien, on s’attend à 
ce que la famille soit là, qu’elle l’appuie. » 
Cette image n’est pas forcément cynique, mais fait aussi partie 
des stratégies des « faiseurs d’image », dit-elle.

POURCENTAGE DE CANDIDATS* QUI SONT 
PARENTS 
CAQ 81 % ,  PCQ 65 %,  PLQ 76 %,  PQ 57 %,  QS 53 %
* Les candidatures n’ont pas encore été toutes annon-
cées, le portrait peut donc évoluer particulièrement pour 
le PQ et le PLQ, qui accusent un plus grand retard dans 
les annonces de candidats.

La proportion de cancers du sein avancés chez les 
femmes de 50 à 59 ans est moins élevée dans les pro-
vinces qui effectuent des mammographies annuelles 

chez les quadragénaires, d’après une nouvelle étude.
Les provinces qui ont mis fin à leur programme de dépistage 
chez les 40 à 49 ans ont vu le nombre de cancers de stade 4 
chez les femmes âgées de 50 à 59 ans bondir de 10,3 % en six 
ans.
C’est ce que révèle l’étude d’une équipe de recherche de l’Uni-
versité d’Ottawa et de l’Hôpital d’Ottawa, publiée dans la 
revue Current Oncology et diffusée mercredi.
Dans le même temps, on constate une plus faible proportion 
de cancers du sein de stades 2, 3 et 4 chez les femmes de 40 
à 49 ans et de stades 2 et 3 chez les femmes de 50 à 59 ans 
dans les provinces qui effectuent un dépistage annuel chez les 
quadragénaires.
«Cette étude est la première au Canada à confirmer les bien-
faits du dépistage à partir de 40 ans chez les femmes de 50 à 
59 ans», a indiqué par voie de communiqué Dre Anna Wilkin-
son, coauteure principale de l’étude et professeure agrégée à la 
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa.
«Les quinquagénaires n’ayant pas fait de dépistage dans la 
quarantaine présentent des cancers du sein à des stades plus 
avancés. Elles nécessitent donc des traitements plus intensifs 
et leur pronostic est moins favorable, comparativement aux 
femmes ayant reçu un diagnostic à un stade plus précoce», 
a-t-elle expliqué.
Ces recherches ont par ailleurs mis en évidence un taux de 
survie plus bas chez celles dont le cancer a été diagnostiqué 
à un stade avancé. Le taux de survie à cinq ans atteint 99,8 % 
pour les cancers de stade 1, contre seulement 23,2 % pour les 
cancers diagnostiqués au stade 4.«Nos conclusions vont dans 
le sens de la récente mise à jour des directives du National 
Comprehensive Cancer Network, aux États-Unis, qui recom-
mandent de commencer les mammographies annuelles dès 40 
ans chez les femmes présentant un risque moyen», a estimé la 
Dre Jean Seely, chef  du Service d’imagerie du sein de l’Hôpital 
d’Ottawa et professeure à la Faculté de médecine de l’Univer-
sité d’Ottawa.
Aujourd’hui, seuls la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-
Édouard et le Yukon envoient des rappels annuels aux femmes 
dans la quarantaine pour leur dépistage.
L’étude a analysé les données du Registre canadien du cancer 
sur 55 490 femmes de 40 à 59 ans ayant reçu un diagnostic de 
cancer du sein entre 2010 et 2017.

L’ex-analyste de Radio-Canada 
devenue candidate caquiste sur 
la Rive-Sud de Québec, Martin 

Biron, affirme que «quiconque vit ici 
sait que ça prend un 3e lien», tout 
en reconnaissant que plus d’études 
devront être réalisées pour en démon-
trer la nécessité.  
«Je suis consciente qu’il y a des ques-
tions qui sont sans réponses. J’en 
ai discuté avec M. Legault, on est 
conscients de ça», a souligné Mme 
Biron lors d’une conférence de presse 
où le premier ministre François 
Legault a confirmé qu’elle sera can-
didate pour la CAQ dans Chutes-de-
la-Chaudière.  
Dans son passé d’analyste politique, Martin Biron 
avait critiqué l’absence d’études d’achalandage pour 
appuyer la création d’un tunnel entre Québec et 
Lévis au coût de 6,5 G$.  
«Il y a un bureau de projets qui est en place, on 
va répondre aux questions. Je suis confiante que 
rapidement dans le début du prochain mandat, on 
va être capables de répondre à ces questions-là», a 

ajouté la nouvelle candidate.  
À ses côtés, le premier ministre Legault a précisé 
que des études existent déjà. «Il faut les raffiner», 
dit-il, notamment pour tenir compte de la pandé-
mie et du télétravail. «Mais pour moi, comme l’a 
dit Martine, c’est une évidence qu’on a besoin d’un 
nouveau lien», affirme M. Legault.  
D’ailleurs, les deux parlent désormais d’un «pont 
de remplacement» qui deviendra nécessaire avec le 
vieillissement des deux ponts actuels.  
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

Il s’agit d’une plage publique d’une 
capacité de 1000 handicapés par 
jours.

De plus, en juin 2022, Monsieur Mohamed 
El Sherif, gouverneur d’Alexandrie décide 
de permettre aussi à 150 non-voyants l’accès 
à cette plage publique par jour au maximum.
En ce qui concerne les préparations faites 
pour les non-voyants, la ville d’Alexandrie a 
préparé des passages qui délimitent les pas-
sages par décordes des tous les côtés jusqu’à 
l’eau de mer.
De plus, on a augmenté, pour plus de sécu-
rité, le nombre de surveillants de plage.

En fin, chaque han-
dicapé a un collier 
avec un sifflé atta-
ché à son cou pour qu’il l’utilise en cas 
d’urgence.  Un tout dernier mot, l’entrée 
à cette plage publique est gratuite pour les 
personnes handicapées ainsi que pour les 
membres de leurs familles qui les accom-
pagnent.
Il est intéressant de mentionner que 
l’Égypte est un des rares pays du continent 
africain qui a une plage publique réservée 
aux personnes handicapées et aux non-
voyants.

Le Gouverneur d’Alexandrie désigné en juin 2021 
la plage publique Al Mandara, plage réservée aux 

personnes handicapées

Une ancienne employée de Jean-François Lisée est 
candidate pour la CAQ

Élections provinciales: qui est le «vrai» parti des familles?

Cancer du sein: les dépistages 
précoces réduisent le risque 

de cancers avancés
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Martine Biron défend le 3e lien

Lointain, dans une petite vallée,
Une route étroite, pas plus qu’une allée,
Te conduit chez Fouad à la Ferme du Comté, 
Un restaurant pittoresque, copieux et choyé 

L’ambiance joyeuse, se laisse désirer !!!! 
Distingué, ses mets sont d’une qualité sélectionnée,
Une présentation par des serveurs remarquables,
Attire drôlement l’attention des invités,

L’élégante Zena, par son beau sourire,
Déclenche adorablement un éclat de rire,
Nous partageons jalousement son immense joie,
Ses yeux brillent, elle nous contamine par le fou rire,

Lady Mireille, essaye de se maintenir, 
Elle rejette constamment ses cheveux pour dégager sa mire,
Son attention est dirigée vers son Amour, 
Pour ne pas qu’en lui arrache son Emir,

Quant à Samir prend son air d’Aristocrate,
Il pèse ses mots inspirés par son idole Socrate,
Pour plaire à sa merveilleuse Mireille,
Fidèle à son scotch, ses habitudes se miroitent  

Imad, discret de bonnes humeurs, ne quitte pas son Cigare, 
Il le caresse professionnellement, le suce, prend soins avec art,
Puis, il le passe solennellement à son adorée Zena !!
Afin qu’il le bouffe en le fume avec un plaisir rare,

Milia une douce et charmante dame,
Calme, sa crainte que Youssef  ne fasse pas un drame,
Elle est conviviale et attentionnée de son homme,
Elle est aussi diplomate, elle ne se dévie d’un gramme,

Imposant par sa carrure,
Youssef  par sa voix fait vibrer la structure,
Son autre face de la médaille, il possède une bonté de cœur,  
Ne cesse d’offrir à sa Milia des parures

Notre grand artiste pique sa crise !!!!
La route est non guidée, il lâche prise,
Les indications ne le conduisent pas chez nous, le spectacle
lui manque !!!
Wajih se venge en signant des noms en surprise

Ma Juliette follement amoureuse,
Elle est splendide, sincère et radieuse,
Son grand souci : C’est de plaire à son Roméo 
Son attachement est profond, elle voit la vie en rose

Salah ACHKAR 

LA VIE EN ROSE             
Ain el Rihaneh le 19.02.2010



    شغلت قصة منتجع مار أيه الغو العالم بعدما فاجأ الرئيس األميركي السابق، دونالد 
ترمب، العالم، بإعالنه عن اقتحام عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي، لمقر إقامته في 
منتجع »مار أيه الغو« بفلوريدا، ووصف االقتحام بأنه »سوء تصرف لالدعاء العام«.

ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي تأكيد حصول عملية التفتيش أو الغاية منها، كما أن 
ترمب لم يعِط أي إشارة عن سبب مداهمة منزله، ما يزيد من الضغوط القضائية التي 

يتعرض لها الرئيس السابق.
وقال ترمب في بيان نشره على منصة التواصل االجتماعي »تروث«، التي يملكها »إنها 
أوقات عصيبة تمر بها أمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في )مار أيه الغو( في بالم 

بيتش بوالية فلوريدا حالياً للحصار 
والمداهمة واالحتالل من قبل 
مجموعة كبيرة من رجال مكتب 

التحقيقات الفيدرالي«.
لمنتجع  كما أظهرت صور جوية 
أيه الغو« سيارات شرطة  »مار 

أمام مقر ترمب.
أما عن المنتجع الساحر نفسه، فإن 
البحر  أيه الغو، »من  عبارة مار 
باللغة اإلسبانية،  البحيرة«،  إلى 
األميركي  المنتجع  اسم  وهو 
التاريخي، الذي يعتبر معلماً وطنياً 

في بالم بيتش فلوريدا.
بدأ بناؤه عام 1924 واستمر 
حتى عام 1927 لوريثة شركة 
الشهيرة  الغذائية  الحبوب 
»بوست« والشخصية االجتماعية 
البرجوازية، مارجوري ميريويذر 

بوست.
ويحتوي القصر المكون من 126 غرفة، ومساحته 6 آالف متر مربع، على نادي مار 
أيه الغو، وهو ناٍد ألعضاء مخصصين، كما يتمتع بغرف للضيوف، ومنتجع صحي، 
ووسائل راحة أخرى على طراز الفنادق، وهو مطل على المحيط األطلسي إلى الشرق، 

والممر المائي الداخلي في فلوريدا إلى الغرب.
بعد وفاة بوست في السبعينيات، قرر ترمب شراء المنتجع عام 1985، مقابل 10 ماليين 

دوالر فقط، واستخدم المنتجع كمسكن رئيسي له ولعائلته لمدة 8 أعوام، 
قبل أن يحوله إلى ناٍد اجتماعي خاص، مع المحافظة على مناطق خاصة 

للسكن ألسرته داخل المنتجع.
يذكر أن ترمب زار المنتجع مرارا خالل فترة رئاسته للواليات المتحدة، ولطالما أشار 

إليه باسم البيت األبيض الشتوي، و«البيت األبيض الجنوبي«.
أيه الغو الستضافة  تم استخدام مار  يناير 2017،  وبعد أن أصبح ترمب رئيسا في 
آبي،  الراحل شينزو  الياباني  الوزراء  بينهم رئيس  اجتماعات مع زعماء عالميين، من 

والرئيس الصيني شي جينبينغ.

لدونالد وميالنيا ترمب،  الرئيسي  المسكن  أيه الغو  وفي سبتمبر 2019، أصبح مار 
اللذين كانا في السابق مقيمين في مدينة نيويورك.

أيه الغو ثاني أكبر قصر في والية فلوريدا )بعد قصر فرساي في  ويعتبر مار 
ويندرمير(، والرابع والعشرين األكبر في الواليات المتحدة.

بعد أن رفع  العقار بحوالي 160 مليون دوالر،  قيمة  في عام 2018، قدرت فوربس 
ترمب قيمته بشكل مذهل منذ شرائه في 1985 مقابل 10 ماليين دوالر.

إنجليزية ساحلية جنوب غربي  غرقت وجهة سياحية شهيرة في كورنوال ]مقاطعة    
إنجلترا[، بأعداد مهولة من السرطانات العنكبوتية البحرية السامة.

التواصل االجتماعي نرى حشوداً من هذه  في صور عدة تداولها مستخدمون على وسائل 
الكائنات القشرية وقد تجمعت في المياه الضحلة لشاطئ بورثغويدن في سانت إيفز.

إلى مناطق  الخارجية قبل أن تعود  الشاطئ حيث ستلقي أصدافها  السلطعونات  غزت 
تفريخها، وذلك كجزء من موسم الهجرة السنوي الذي تخوضه هذه األنواع الحية بحثاً عن 

مياه أكثر دفئاً.
تاركة  الخلفي منها،  الجزء  العنكبوتية قوقعتها عنها، تخرج من  السرطانات  عندما تطرح 
وراءها هياكلها الخارجية برمتها، بما في ذلك الساقان والعينان فتبدو هذه القشور تماماً كما 

لو أنها سلطعون سليم.
الماء إللقاء نظرة على  إنها نزلت تحت سطح  الغطس  التي تمارس  الفتيات  وقالت إحدى 

المشهد، الفتة إلى أنها لم تر قط السرطانات العنكبوتية تتكدس بمثل هذه األعداد الكبيرة.
إنها  العام، قالت  التي تمارس الغطس في بورثغويدن طوال  البحرية  كايت لوي المصورة 
تذهب »للغطس معظم الوقت على مدار العام، ولكنني لم أر قط السرطانات العنكبوتية بهذه 

األعداد من قبل«.
»عندما وصلنا إلى الشاطئ، بدا األمر كما لو أن صخوراً داكنة كثيرة تتجمع تحت سطح 
الماء. ولكن اتضح وجود آالف من السرطانات على عمق خطوتين أو ثالث خطوات تحت 

الماء«، على ما أوضحت لوي.
وأضافت الغواصة المصورة إن المشهد »كان فعالً ال يصدق. كانت السرطانات العنكبوتية 
متكدسة عند عمق يصل فقط حتى الركبة. تمكنت من أن أسبح فوقها، وحاولت أال أخطو 

عليها«.
»كان كثير من السياح يصرخون على مرأى من هذه القشريات«، وفق لوي.

يُعتقد أن التجمع الحاشد يساعد السرطانات على حماية نفسها من الحيوانات المفترسة ريثما 
تصبح هياكلها الخارجية الجديدة أكثر سماكة وتشتد.

وصحيح أن لدغات هذه الحيوانات البحرية القشرية سامة إلى حد أن في مقدورها اإلطاحة 
بأي حيوان آخر يحاول افتراسها، غير أنها ال تلحق األذى باإلنسان عموماً.

وعلى الرغم من الزيادة التي سجلتها أعداد سلطعونات العنكبوت في البحار البريطانية، يبقى 
تعتبر  أنها  المتحدة ضئيل، علماً  المملكة  العنكبوت في  السلطعون  اإلقبال على سوق لحوم 

طعاماً فاخراً في الدول األوروبية، من بينها إسبانيا وفرنسا.
لكن هيئة مراقبة السواحل الوطنية في سانت إيفز أخبرت موقع »كورنوال اليف« المحلي أن 
تلك القشريات التي أثارت الذعر ليست »سوى أصداف السلطعونات، واألخيرة لم تنفق إنما 

خلعت عنها هياكلها الخارجية كي تحصل على هياكل جديدة«.
السرطانات  البحر مجموعة من  الماضي، جرفت أمواج  أنه في يوليو )تموز(  إلى  يشار 

العنكبوتية النافقة إلى شواطئ أنغليسي قبالة شمال ويلز.

لـ2300    ساعد تحليل لنصوص وعمالت معدنية تعود 
عام باحثين على فك رموز الوصفات القديمة لتصنيع معدن 

البرونز.
 Kao Gong« وُكتبت أقدم موسوعة تقنية معروفة، واسمها
Ji«، حوالي عام 300 قبل الميالد، وهي جزء من نص أكبر 

يُسمى »Rites of Zhou«، أي طقوس تشو.
البرونز،  القديم ست صيغ كيميائية لخلطة  النص  ويتضّمن 
ويأتي على ذكر عناصر مثل السيوف، واألجراس، 

والفؤوس، والسكاكين، والمرايا، وكذلك كيفية ُصنعها.
لترجمة  الباحثون  الماضية، جهد  الـ100 عام  وعلى مدى 
اثنين من المكونات الرئيسية لصناعة البرونز، التي رّمزت 

بـ »جين« و »شي«.
واعتقد الخبراء أّن هاتين الكلمتين تعنيان النحاس والقصدير، 

العنصران األساسيان في عملية صناعة البرونز.
الوصفات،  إنشاء  الباحثون إعادة  ومع ذلك، عندما حاول 
الصينية  القطع األثرية  الناتج مع تركيبة  المعدن  يتطابق  لم 

القديمة.
الحقيقي  المعنى  بدقة  أنهما قد حددا  باحثان  وراهنًا، يعتقد 
الكامن وراء المكونين الغامضين، ونشرت مجلة 

Antiquity النتائج التي توصال إليها، الثالثاء.
ويسمح هذا الكشف بفهم أفضل لكيفية إنتاج البرونز القديم، 
ويفتح أسئلة جديدة حول متى بدأت هذه العملية، نظًرا ألن 
البرونز على نطاق واسع حدث قبل وقٍت طويل من  إنتاج 
 ،»Kao Gong Ji« مشاركة الوصفات الست في موسوعة
الدراسة،  المشارك في  المؤلف  ليو  قاله رويليانغ  لما  وفقًا 
والقيم على مجموعة الصين القديمة في المتحف البريطاني 

بلندن.
وفي اللغة الصينية الحديثة، كلمة »جين« تعني الذهب، لكن 
المعنى القديم للكلمة يمكن أن يكون نحاًسا أو سبيكة نحاسية 
أو حتى معدنًا فقط، ولهذا كان من الصعب تحديد المكونات 

بدقة.
وأوضح ليو في بيان 
الوصفات  »هذه  أّن 
بصناعة  استخدمت 
البرونز في كتلة أوراسيا 
الفترة«،  هذه  خالل 
مضيفًا أن »المحاوالت 
بُذلت إلعادة بناء هذه 
من  ألكثر  العمليات 
100 عام، لكنها باءت 

بالفشل«.
وقام ليو ومارك بوالرد، 
مؤلف الدراسة الرئيسي، 
بتحليل التركيبة الكيميائي 
المعدنية  للعمالت 

الصينية التي صّكت في وقت قريب من زمن كتابة موسوعة 
.»Kao Gong Ji«

وبوالرد أستاذ إدوارد هول لعلوم اآلثار في جامعة أكسفورد 
ومدير مختبر األبحاث لعلم اآلثار وتاريخ الفن.

العمالت مصنوعة من  أّن  الباحثون  السابق، اعتقد  وفي 
طريق تخفيف النحاس بالقصدير والرصاص.

نتيجة  للعمالت جاء  الكيميائي  التركيب  التحليل أن  وأظهر 
المعدة مسبقًا، إحداهما  المعدنية  السبائك  اثنين من  مزج 
النحاس والقصدير والرصاص واألخرى  مصنوعة من 
إلى أن »جين«  الباحثان  النحاس والرصاص. وخلص  من 
المحتمل أن تكونا سبائك معدنية مخلوطة  و«شي« من 

مسبقًا.
وقال بوالرد في بيان: »ألول مرة منذ أكثر من 100 عام 
من المنح الدراسية، قدمنا   تفسيًرا عمليًا لكيفية تفسير وصفات 
القديمة في )موسوعة  البرونزية بالصين  العناصر  صنع 

 .»)Kao Gong Ji
وأظهرت النتائج أن صناعة البرونز الصينية القديمة كانت 
النقية وأن  المعادن  من  السبائك بدالً  بين  الجمع  تعتمد على 

صناعة المعادن كانت أكثر تعقيدًا مما اعتُقد سابقًا.
وقال ليو »إن النتائج تشير إلى خطوة إضافية - إنتاج السبائك 
المعدة مسبقًا - في عملية تصنيع أجسام سبائك النحاس في 

الصين القديمة«. 
من الناحية األثرية ، قال الباحثون إن هذه الخطوة اإلضافية 

كانت لتظل غير مرئية لوال هذا التحليل الكيميائي.
ولفت ليو إلى أن »فهم ممارسة صناعة السبائك يعد أمًرا بالغ 
األهمية بالنسبة إلينا من أجل فهم أوعية الطقوس البرونزية 
الرائعة باإلضافة إلى اإلنتاج الضخم األساسي في مجتمعات 

مملكة شانغ وتشو«.
التحليل  النوع من  الباحثان إلى أن استخدام هذا  وأشار 
الباحثين لفك رموز نصوص أخرى حول علم  قد يساعد 

المعادن القديم من ثقافات ومناطق مختلفة، مستقباًل.

       

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
باألسواق اآلن المسلسل الذي ينتظره الجمهور كل عام :

 “الحرب على غزة”
 إخراج إسرائيلى فلسطيني مشترك

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 آخر عمود

فريــد زمكحـل
   يقول الصحفي المخضرم والخبير 
السياسية توماس فريدمان  الشؤون  في 
والذي عمل في الشرق األوسط بما 
فيها لبنان ومصر وسوريا واألردن في 
الحروب في محاولة  الشدائد وأيام  أيام 
بين أوكرانيا وروسيا  لتفسير ما يحدث 
العاطفة او اعمال  بانها تشبه جرائم 
بالعاطفة في مناطق  المرتبطة  العنف 

الشرق األوسط والمجتمع العربي. 
وهي »انت محبوبتي كيف يمكن لك ان 
تذهبي مع رجل اخر »... وهي محاولة 
من هذا الكاتب — الذي يستأنس برأيه 
العربية والشخصية  بالمنطقة  لخبرته 
للقارئ العربي  العربية —للتفسير 

وليس للمقاربة او التبرير. 
وكل ذلك ياتي بغض النظر عن المفاهيم 
التي  التي يحملها واألفكار  السياسة 
يعرضها هذا الكاتب وتوافقنا او اختالفنا 
معها وموقفنا منها سواء في منطقتنا 
العربية او غيرها اال انه خبير وال ينكر 
ذلك له. وهنا هذا ليس للنظر في موقفه 
السياسي وإنما للنظر في محاولة التشبيه 
التي اختارها اليصال فكرة ما ..وربما 
رأيناها استفزازية وغير حميدة .. ولكننا 

ننظر ابعد من ذلك.  
الجرائم  النوع من  اأي ان هذا  وايضاً 
لألسف صفة كبيرة سلبية تلتصق 
بمجتمعنا ونفهمها جيدا عندما يريد احد 

او خبير او باحث ما إيصال فكرة لنا. 
واليوم تتابع مسلسالت القتل في منطقتنا 
لفتيات تحت مسميات متعددة  العربية 
وهي ال تقتصر على مصر — بل ربما 
الن مصر اعدادها كبيرة وإعالمها قوي 
واليوم لدينا وسائل التواصل االجتماعي 

نسمع عنها اكثر. 
الثقافة المؤلمة وأشكالها  ولكن هذه 
المتعددة والجرائم التي تنبثق عنها 

منتشرة في كل المجتمعات العربية 
وضحيتها النساء بالدرجة االولى. 

ولكن ال ننسى ان المجرم -وهو مجرم 
القانون والعدالة في  ال محالة وينظر 
المناسبة-  حيثيات كل واقعة والعقوبة 
هو أيضا ضحية لمجتمع وأم واب 
العقد  الذكر على كثير من  ربوا هذا 
االجتماعية واألمراض التي تأتي 
بجرائم من نوعيات ودرجات مختلفة. 

فهو فقد حياته بطريقة اخرى. 
العقوبة مطلوبة والحزن على  اليوم 
الضحايا النساء مطلوب ولكن ما 
هو مطلوب اكثر هو تغيير المالمح 
الكره  التي تولد  االجتماعية والثقافات 
التسامح صعب  والجريمة. وقد يبدو 

ولكن التعويض يخفف من حدة االلم. 
الثقافات من  بتغيير هذه  التعويض اوال 
القوانين وتعزيز تطوير  خالل تغيير 
الهرم  اَي من طرفي  البيئة االجتماعية 
من التشريع والقوانين في األعلى 
وتطويرها  االجتماعية  والقاعدة 

باألسفل. 
ويبدو مؤلما جدا ان يكون هناك ضحايا 
نساء — وربما رحال — حتى نغير 
التي ورثناها عن  أثوابنا  ما سيئ في 
... وربما اجدادنا كان بعضهم  اجدادنا 
بعيدا عن هذا النوع  ارفع خلقا وأخالقاً 
اثارها طالتنا بحكم  الجرائم ولكن  من 

القرب االجتماعي بشكل او باخر. 
انه يجب ان  يجب ان نغير أيضا فكرة 
يكون هناك ضحايا تفقد حياتها او اشياء 
عزيزة عليها حتى يكون هناك صدمة 
القراني وحتى  يتم تغيير  ودافع حتى 
يغير المجتمع وتنظف الدول ساحاتها. 

ال يجب ان يكون هناك أشخاص 
الى دائرة »اثار  وضحايا هم يهمشون 

جانبية« بل مجتمع وأفراد رابحين. 

نساء العرب وروسيا وأوكرانيا 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com
لم تستفق الصين بعد من صدمة تفشي    
ناقوس  فيروس كورونا، حتى دّق األطباء 
ينذر بظهور فيروس النجيا،  خطر جديد، 

الذي أصاب 35 شخصا.
وينتمي النجيا إلى عائلة فيروسات معروف 
أنها تقتل ما يصل إلى ثالثة أرباع البشر في 

حاالت اإلصابة الشديدة.
العلماء أن حيوان الزباب الذي  ويعتقد 
ينتمي إلى فصيلة القنافذ، المصدر الرئيسي 

النتشار هذا المرض.
التي  الجديدة،  ولم تسفر أي من الحاالت 
تم اكتشافها في مقاطعتي خنان وشاندونغ 
بشرق الصين، عن وفاة ومعظمها خفيفة 

األعراض والتي تشبه اإلنفلونزا.
تتبع  وبحسب دراسة نشرت بمجلة طبية، 
باحثون بقيادة معهد بكين لعلم األحياء الدقيقة 
واألوبئة، األعراض لدى المرضى لمعرفة 

مدى تأثر األشخاص بفيروس النجيا.
أكثر األعراض  إلى أن  الباحثون  وتوصل 
التي عانى منها مرضى النجيا هي  شيوعا 
الشهية،  الحمى، والتعب، والسعال، وفقدان 

وآالم العضالت، والشعور بالغثيان.
بالمئة من مشاكل في  وعانى حوالي 35 
الكبد، بينما شهد 8 بالمئة تراجعا في 

وظائف الكلى.
كما قام الباحثون بتتبع الفيروس في 
إذا كان  الحيوانات لمعرفة ما  مجموعات 
ينتشر عن طريق الحيوانات األليفة والبرية، 
أو ما إذا كان انتقال العدوى من إنسان إلى 

إنسان هو السبب.
الفيروس في  الباحثون الصينيون  ووجد 
71 من 262 حيوان زباب، وهو حيوان 
الخلد، تم مسحهم في  ثديي صغير يشبه 
المقاطعتين الصينيتين حيث بدأ تفشي 

المرض.
وإلى جانب الزباب، تم رصد الفيروس أيضا 

في الكالب، والماعز.
إنه ال يمكن، حتى اآلن،  الدراسة  وقالت 
إلى  إنسان  المرض من  انتقال  تحديد حالة 

آخر.
والنجيا هو فيروس، من نفس عائلة فيروس 
الذي اكتشف ألول مرة في ماليزيا  نيباه، 
وسنغافورة عام 1999، عندما أدت 300 

حالة إصابة إلى وفاة 100.
نيباه معتمد  لفيروس  لقاح  وال يوجد حاليا 
للبشر، ولكن يتم اختبار ثمانية لقاحات على 
األقل على الحيوانات، بما في ذلك واحد من 

إنتاج جامعة أكسفورد.

  من المألوف أن ترى البط يسبح بسعادة 
الشائع رؤية 60  لكن من غير  النهر،  فى 
ألف بطة مطاطية تلقى فى المياه، ولكن قد 
يكون هذا المشهد مألوفًا لك قليالً، إذا كنت 
إلقاء  يتم  ففى كل عام  تعيش فى شيكاغو، 
عشرات اآلالف من البط المطاطى مباشرة 
فى النهر كجزء من حملة لجمع التبرعات، 

.msn وفقاً لموقع
كبير  إلقاء عدد  الكاميرات لحظة  ووثقت 

من البط المطاطى من شاحنة عمالقة ببحر 
لذوي  تبرعات  بهدف جمع  فى شيكاغو، 
وبالطبع مع دخول  الخاصة،  االحتياجات 
الناس  الماء، كان  إلى  البالستيك  كل هذا 
قلقين بطبيعة الحال من التلوث، لكن وضح 
العديد  يتم نشر  أنه  الحملة  القائمون على 
من الشبكات التى تحاوط البط بهدف جمعة 

مرة أخرى.
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نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

لانجيا.. فيروس جديد فتاك يظهر 
في الصين

إلقاء 60 ألف بطة مطاطية فى نهر 
شيكاغو لجمع التبرعات لذوى الهمم

الذي  الساحر  ترامب  منتجع 
بي آي اقتحمه عناصر أف 

باحثان يفككان رموًزا غامضة في وصفات قديمة لصناعة البرونز

بريطانيا: تحذير السياح من انتشار آلاف السرطانات العنكبوتية السامة

التوبة مقبولة على صدري
وانفجـــري كالبركــاِن  ثــــوري 

تــنــتــظــري؟ ــاذا  ــ م ــرراً  ــ شـ ــري  ــاي ــط ت            
احتضري أو  قلــبي  في  عيــشي 

واخـــتـــصـــري ــي  ــ ــ ذات ــى  ــ إلـ ــالـــي  تـــعـ          
واعتذري حبيبي  يا  حمقاٌء  قولي 

ــمــري واعــت حــجــي  ــي..  ــكـ وابـ انـــدمـــي            
صدري على  فقط  مقبولة  والتوبة 

المستحيل أركــان  يزلــزُل  بهمـٍس  أهــواك  قولي 
البديل اآلَن  ــِك  ــدي ول ــجــدي  ُي الصمــُت  ــاد  ع ــا  وم
القتيـل بالمعنـى  ُيفضي  قتــٌل  للحــرِف  والصمُت 
دليــل ــوم  ي فــي  اليــتــرك  بالمشاعِر  يعبُث  جــانــي 
الجميــل الثغـِر  على  إبتسامة  وسحر  أهواَك  فقولي 
العليـل قلـبي  نبِض  في  الُمتيم  الوتــِر  على  أعــزفي 
خليل عن  يبحُث  وخيالي  الخياِل  جنـاَح  وامتطي 
السلسبيل أنِت  وخمُرِك  خمـراً   شفتيـِك  من  اسقني 
البخيل! ــعــشــُق  ال ــرُه  ــك ي بــعــنــٍف  ــواَك  ــ أه ــي  ــول وق

قـــــدري فـــي  أنـــِت  ووحـــُدِك 
ــضــري ــت اح أو  ــي  ــب ــل ق ــي  فـ ــشــي  ــي ــع ف           

انتظــري بل  حضني  فــي  ارتـمي 
واعـــتـــذري ــواَك  ــهـ تـ ــاٌء  ــق ــم ح ــي  ــول ق            

واختصري ترجوك  حمقاٌء  قــولي 
واعــتــمــري حــجــي  ــي..  ــكـ وابـ انــدمــي             

وانصهري طوفي  ذاتي..  في  طوفي 
صــدري عــلــى  فــقــط  مــقــبــولــُة  ــتــوبــة  وال            




