
زابوريجيا  محطة  ربط  أعيد    
النووية التي تحتلها القوات الروسية 
وتعرضت للقصف، بشبكة الكهرباء 
بعد قطع  الجمعة  اليوم  األوكرانية 
التيار عنها باألمس، وفق ما أفادت 
شركة “إنرغوأتوم” المشّغلة ألكبر 

منشأة نووية في أوروبا.
وكشفت “إنرغوأتوم” على “تلغرام” 
أن “أحد مفاعالت محطة زابوريجيا 
ربطه  أعيد  باألمس  أوقف  الذي 
بشبكة الكهرباء اليوم” الجمعة عند 
بتوقيت   11,04(  14,04 الساعة 
غرينتش(، مؤّكدة أن أنظمة األمان 

تعمل بصورة طبيعية.
وتسببت األضرار التي لحقت بخط 
نقل في أكبر محطة نووية في أوروبا 

بجميع  الكهربائي  التيار  انقطاع  في 
وزادت  الخميس  يوم  المنطقة  أنحاء 
المخاوف من وقوع كارثة في بلد ال 
في  تشيرنوبل  كارثة  تطارده  تزال 

عام 1986.

البابا  الفاتيكان  بابا  أعرب    
لزيارة  استعداده  عن  فرنسيس 
كوريا الشمالية، في حال وجهت 
دعوة له، في رسالة واضحة بعد 

تلميح سابق.
مقابلة  البابا فرنسيس، في  وقال 
أجرتها معه هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
تم نشر  الكورية “كيه بي إس” 
لجمعة:  ا ليوم  ا منها  مقتطفات 
حالما  هناك  إلى  أتوجه  “سوف 
يوجهون دعوة لي. أقول إنه يجب 
لن أرفض. ودائما  يدعوني،  أن 
زيارتي  من  الغرض  يكون  ما 

حبا أخويا”.
وأضاف البابا أنه الحظ الكيفية التي 
نجت بها الدولتان من الحرب في 
إشارة إلى كوريا الشمالية وجارتها 

الدولتين: “لقد عانيتم من ويالت  الجنوبية، مخاطبا 
الحرب. وبالتالي أنتم تعلمون ما الذين تعنيه الحرب. 
بمباركتي وصلواتي  السالم. وأتوجه  باتجاه  اعملوا 

ألن يحل السالم في الكوريتين”.
بسبب  توترا  تشهد  الكورية  الجزيرة  أن شبه  يُذكر 

كوريا  جانب  من  والنووية  الصاروخية  التجارب 
الشمالية والتي عرضتها لعقوبات دولية.

وعرضت كوريا الجنوبية في وقت سابق من الشهر 
الجاري تقديم مساعدات لكوريا الشمالية مقابل تخلي 
األخيرة عن األسلحة النووية ، غير أن بيونج يانج 

رفضتها.

  توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الثانية 
على التوالي والرابعة عشر في تاريخه.

وكانت جماهير الزمالك تنتظر أن يحسم فريقها اللقب، 
الثالثاء، في مباراته أمام االتحاد السكندري، لكن فريق 
بيراميدز وفر على الزمالك وجماهيره هذا العناء، بعد 
الهزيمة من فيوتشر، بهدف دون رد، في الجولة 32 

من المسابقة.
وبهذه النتيجة أصبح الزمالك بطل الدوري المصري 

لموسم 2022-2021 رسميا، حيث يملك 75 نقطة، 
وأقصى رصيد يمكن أن يصل له بيراميدز المتبقي له 

مباراتين “74 نقطة”، بعد الهزيمة من فيوتشر.
ويتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري، أمام االتحاد 
السكندري، والمصري البورسعيدي، وإيسترن كومباني.
يمكن  المواجهات تحصيل حاصل،  هذه  وأصبحت 
للفارس األبيض خاللها إراحة الالعبين األساسيين، 

ومنح فرص أكبر لدكة البدالء.

  اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
في  “الكرة  أن  الجمعة،  ماكرون، 
ملعب اإليرانيين” بشأن إحياء االتفاق 
النووي الذي أكد أنه سيكون في حال 
يعالج  كان “ال  إبرامه “مفيداً”، وإن 

كل المسائل”.
إحياء  وردا على سؤال حول احتمال 
االتفاق المبرم عام 2015 بين طهران 
والقوى الدولية الكبرى، لم يعلق ماكرون 
على إمكانية النجاح. لكنه قال إنه بعد 
“نقاشات مهمة” أجريت خصوصا مع 
الواليات المتحدة “باتت الكرة في ملعب 

اإليرانيين”.
وأضاف “ال يعود لي أن أقوم بتكهنات” 
ولكن “كنا حريصين للغاية على ضمان 
اتفاق  التوازنات ضمن  على  الحفاظ 

جاد” خالل “النقاشات المهمة مع الرئيس األميركي، جو 
بايدن، والمستشار األلماني أوالف شولتس ورئيس الوزراء 

البريطاني بوريس جونسون للمضي قدما”.
وأضاف “الكرة اآلن في ملعب اإليرانيين”.

بالشروط  إبرامه  تم  إذا  اتفاق  أنه  وتابع ماكرون “أعتقد 
المعروضة اليوم فسيكون مفيدا” و”أفضل من عدم وجود 

اتفاق”.
نحن  المسائل،  يعالج كل  اتفاق ال  أيًضا  “لكنه  وأضاف 
ندرك ذلك”، وبالتالي سيتطلب “التحدث” مع إيران “حول 
“الصواريخ الباليستية والنفوذ اإلقليمي وزعزعة االستقرار 

في مواقع عدة”.
وفرنسا من الدول الست األطراف مع إيران في االتفاق 
النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الواليات 

المتحدة أحاديا عام 2018.
وكان االتحاد األوروبي، منّسق مفاوضات إحياء االتفاق، 

قّدم األسبوع الماضي اقتراح تسوية “نهائيا”.
وأعلنت طهران مطلع األسبوع الماضي تقديم “رد خطي” 
على النّص األوروبي تضمن “مقترحات نهائية” من قبلها، 
بينما سلّمت واشنطن األوروبيين ردها األربعاء، غداة تأكيد 
مسؤول أميركي أن إيران قدمت “تنازالت” في المباحثات.
ووفق المتداول، وضع الطرفان جانبا حاليا طلب شطب 
للمنظمات  األميركية  القائمة  من  الثوري  الحرس  اسم 
“اإلرهابية” األجنبية، بينما يتم الحديث عن ليونة متبادلة 
في الملف المفتوح من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بشأن مواقع غير معلنة يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية، 
على رغم عدم اتضاح الصورة نهائيا بعد بشأن هذه المسألة.

الطاقة في حكومة    قال وزير 
وليد  اللبنانية  األعمال  تصريف 
فياض، إن الجزائر مستعدة لمساعدة 
لبنان على تأمين الفيول أويل إلنتاج 

الكهرباء.
“االتفاقية  أن  إلى  فياض  وأشار 
 40 لنا  تؤمن  العراق سوف  مع 
 110 أن نؤمن  ألف طن، ويجب 
9 ساعات  نؤمن  لكي  آالف طن 
معلنا  أخرى”،  دول  من  كهرباء 
في  لمساعدتنا  المستعد  “البلد  أن 
تأمين الفيول أويل هو الجزائر، وقد 
التقيت مع وزير خارجية الجزائر، 
ونحضر لزيارة مقبلة إلى الجزائر، 

يتطلب معالجة ملف  والموضوع 
شركة سوناطراك”.

وشدد فياض، على أنه “ليس على 
علمي أن هناك مشكلة في ما خص 
أمر  هناك  كان  لو  إال  المازوت، 
ليس هناك مشكلة  لكن  لوجستي، 

بشأن العرض والطلب”.
وكشف “أننا حصلنا على قرار من 
مؤسسة كهرباء لبنان على زيادة 
التعرفة مع زيادة التغذية، وننتظر 
موافقة الحكومة عليه، ويمكن أن 
استثنائية  موافقة  ذلك عبر  يكون 
تصريف  رئيس حكومة  قبل  من 

األعمال نجيب ميقاتي”.

بخفض  السعودية  تهديد    
اإلنتاج ودعم أسعار النفط هذا 
األسبوع، من المرجح أن يكون 
للمملكة نابع من  قراراً سياسياً 
باإلدارة  السعوديين  ثقة  عدم 
األمريكية الحالية، حسبما ترى 
مجلة »فروبس« األمريكية، أنه 
ليس من قبيل الصدفة أن يأتي 
التهديد السعودي بخفض اإلنتاج 
على  للرد  سوى  األسبوع  هذا 
قرب إحياء الرئيس بايدن لالتفاق 
النووي مع إيران، الخصم العتيد 
واألول للمملكة التي ترى أن من 
شأن هذا االتفاق تقديم اإلغاثة 
وبدرجة  لطهران،  االقتصادية 
أقل ألسواق النفط العالمية من 
خالل السماح إليران التي خنقتها 
العقوبات الغربية المفروضة عليها 

بتصدير مليون برميل يومياً.
واعتبر كاتب المقال أن »الرياض« 
بينما  األيدي  مكتوفة  تقف  لن 
تعيد واشنطن شريان الحياة إلى 

طهران.
وأشار المقال أن تهديد المملكة 
السعودية هذا األسبوع بوضع حد 
أدنى قدره مائة دوالر لسعر برميل 
النفط ال يُسعد اإلدارة األمريكية، 
وهو ما ينم عن نوع من االنتقام 
السياسي من جانب المملكة على 
سعى الرئيس بايدن للتوصل إلى 
اتفاق نووي إلى جانب تحسين 

العالقات مع إيران.
استمرارية  على  المقال  وأكد 

المملكة باالنحياز لروسيا بصورة 
أكبر من الواليات المتحدة على 

مسرح األحداث العالمية.
األيام  في  سنشهد  أننا  ويبدو 
واألسابيع القليلة القادمة الكثير 
من السيجال المتبادل بين اإلدارة 
العربية  والمملكة  األمريكية 
أن  تحاول  التي  السعودية، 
تُدافع عن مصالحها االقتصادية 
واإلقليمية ضد التهديدات اإليرانية 
المنتظرة في حال إحياء اإلدارة 
الذي  االتفاق  لهذا  األمريكية 
ترفضه إسرائيل وتُعارضه بشدة، 
التهديد  من  نوعاً  يُشكل  ألنه 
القومي  أمنها  على  المباشر 
السياسية  توجهاته  يخدم  وال 

واإلقليمية مع جميع دول الجوار.
األمريكية  اإلدارة  تحاول  بينما 
الخروج بالقارة األوروبية العجوز 
إلى بر اآلمان من خالل توفير 
الطاقة الالزمة لهم لعبور الشتاء 
شديد  يكون  أن  المتوقع  القادم 
الملحوظ  للنقص  البرودة نظراً 
في النفط الذي يصلها من الجانب 
الروسي والقابل لكل االحتماالت 
في حال قام الغرب بفرض المزيد 
من العقوبات عليه... في مشهد 
متشابك يُعاند فيه الكل الكل نتاج 
الحرب الروسية األوكرانية التي 
أدت إلى اهتزاز اقتصاديات الدول 
، وبالتبعية لغالء المعيشة وارتفاع 
أسعار جميع السلع، األمر الذي 
يُهدد العالم ويُهدد أمنه واستقراره.
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زمكحل  فـريد   

بدون رتوش

fzemokhol@gmail.com

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

يراني بين 

إ

إحياء ال�تفاق النووي ال�
سرائيلي

إ

ال� السعودي والرفض  التهديد 

year

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  

514- 909 -3332
فرص استثمار صلبة ١٠٠٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

نووي إيران يقطع حرارة ال�تصال بين أمريكا وإسرائيل
  كشفت وسائل إعالم إسرائيلية، الخميس، عن امتناع 
الرئيس األمريكي جو بايدن عن تلقي مكالمة طارئة 

من رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد.
وقالت القناة 13 اإلسرائيلية: »بينما تدخل المحادثات 
النووية مع إيران مرحلة عالية ونهائية، يمكن القول 
اعتبارات  في سلة  اعتبارا مهما  ليست  إسرائيل  إن 

الواليات المتحدة«.
المسؤولين  بعض  أن  من  الرغم  »على  وأضافت: 
األضرار،  لتقليل  واشنطن  إلى  ذهبوا  اإلسرائيليين 
عندما طلبوا في إسرائيل إجراء محادثة طارئة مع 
الرئيس )في  بأن  البيت األبيض  بايدن، رد  الرئيس 

إجازة(«.
واستدركت: »على الرغم من تأجيل األمريكيين للمحادثة، 
يقدر المسؤولون اإلسرائيليون أن المحادثة بين االثنين 

ستتم في النهاية وربما في المستقبل القريب«.
الوزراء  البيت األبيض وال مكتب رئيس  ولم يعلق 

اإلسرائيلي على هذا التقرير.
ووصل وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني جانتس، الخميس، 
االتفاق  من  اإلسرائيلي  الموقف  لنقل  واشنطن  إلى 

الدولي حول نووي إيران.
ولكن القناة اإلسرائيلية قالت: »ليس من المتوقع على 
اإلطالق أن يلتقي وزير الدفاع األمريكي أوستن ألنه أيضا 
)خارج واشنطن(، كما قيل للمسؤولين اإلسرائيليين«.

وسيلتقي جانتس مع مستشار األمن القومي األمريكي 

جيك سوليفان، لكن من غير المتوقع 
أن يلتقي وزير الدفاع أوستن.

قالت:  اإلسرائيلية  القناة  أن  غير 
القادة  مع  المحادثات  قبل  »حتى 
اإلسرائيليين نقلت الواليات المتحدة 
ردها على الرد اإليراني على مسودة 

االتفاقية النووية«.
القومي  األمن  مستشار  وأجرى 
اإلسرائيلي إيال حوالتا محادثات 
مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن 

خالل األيام األخيرة.
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
للصحفيين،  قال  البيد  يائير 
األربعاء، إن »إسرائيل ال تعارض 
أي اتفاق مهما كان، نحن نعارض 
ال  ألنه  سيئ،  ألنه  االتفاق  هذا 
يمكن قبوله بنصه الحالي، بنظرنا.. 
إنه ال يالئم المعايير التي حددها 
تتعهد  التي  نفسه  بايدن  الرئيس 
بمنع إيران من التحول إلى دولة 

نووية«.
وأضاف: »نجري حوارا مفتوحا 

مع اإلدارة األمريكية حول جميع القضايا المختلف 
عليها، أقدر استعداد األمريكيين لالستماع إلينا وللعمل 

معنا، الواليات المتحدة كانت وال تزال أقرب حليفة 
لنا، والرئيس بايدن هو من أفضل األصدقاء إلسرائيل 

على مر تاريخها«.

التوقيع  تم  إن  للجميع..  تابع: »أوضحنا  ولكن البيد 
على االتفاق إسرائيل لن تكون ملزمة به، سنتحرك 

من أجل منع إيران من التحول إلى دولة نووية«.

ماكرون عن إحياء ال�تفاق النووي: البابا في انتظار  دعوة كيم للمرة الثانية
يرانيين

إ

الكرة في ملعب ال�

إعادة ربط محطة زابوريجيا النووية بشبكة 
الكهرباء الأوكرانية

الزمالك بطلا للدوري المصري بعد 
الكأس للمرة الت14 في تتاريخه

ُسئل حكيم : 
ما هو الصعب وما هي القسوة؟

فقال: الصعب أن تضحي بالناس كلهم ألجل شخص 
واحد، والقسوة أن يخونك هذا الشخص ناكراً 

كل ما ضحيت به ألجله.

اعداد: أنطوانيت جرجوس

حكمـة العـدد

وزير الطاقة اللبناني يعلن استعداد 
الجزائر لمساعدة بلاده على تتأمين 

نتاج الكهرباء

إ

»الفيول أويل« ل�
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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



  أعلنت الحكومة األمريكية، أمس الخميس، أن 
االقتصاد األمريكي انكمش بمعدل سنوي ٪0.6 من 
أبريل إلى يونيو- وهو ارتفاع طفيف عن تقديراتها 
األولية وإشارة إلى أن انخفاض النمو هذا العام أقل 

حدة مما كان متوقعا في األصل.
وقال معظم االقتصاديين إنهم يشكون في أن االقتصاد 
يمر بأسوأ فترة، أو على وشك الركود، مشيرين 
إلى أن التوظيف ال يزال قوًيا، مع انخفاض البطالة 

وفرص العمل الوفيرة.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن التضخم 
يقترب من أعلى مستوى له في أربعة عقود وهو 
المنسقة  المستهلكين والشركات. والحملة  يعاقب 
لالحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم عن طريق 
رفع أسعار الفائدة تزيد من مخاطر “الهبوط الحاد” 

لالقتصاد، بحسب شبكة سي بي إس األمريكية.
وقالت ليديا بوسور كبيرة االقتصاديين األمريكيين 
“بيانات  تقرير  في  إيكونوميكس  أكسفورد  في 
التوظيف واالستهالك األخيرة تشير جميعها إن 
االقتصاد ليس في حالة ركود”. “لكن سوق اإلسكان 
المتعثرة والمشاعر االقتصادية المتدهورة عالمات 
واضحة على أن ارتفاع التضخم وتكاليف االقتراض 

المرتفعة تؤثر سلبا على االقتصاد”.
في تقديرها المنقح يوم الخميس، حسبت وزارة التجارة األمريكية أن الناتج المحلي 
الربع األخير،  للناتج االقتصادي- تقلص في  المقياس األوسع  للبالد-  اإلجمالي 
على الرغم من انخفاضه السنوي بنسبة ٪1.6 في الفترة من يناير إلى مارس. 
في تقديرها السابق للربع من أبريل إلى يونيو، وقدرت الحكومة أن االقتصاد قد 

تقلص بمعدل 0.9٪.

ونما اإلنفاق االستهالكي، الذي يمثل ما يقرب من ٪70 من النشاط االقتصادي 
األمريكي، في الربع األخير، ولكن بوتيرة سنوية أبطأ ٪1.5 ، بانخفاض من 1.8٪ 

من يناير إلى مارس.
على النقيض من ذلك، انخفض اإلنفاق الحكومي واالستثمار التجاري. وهوت 
المخزونات مع تباطؤ الشركات في إعادة تخزين األرفف، متخلية عن 1.8 نقطة 
مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، بينما أثر ارتفاع أسعار الفائدة على سوق اإلسكان. 

وانخفضت أعمال بناء المنازل بنسبة 16.2٪.
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Tel: 514 961 0777  / 450 972 1414
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   أصدر الرئيس الروسي، فالديمير 
بوتين، مرسوًما يقضي برفع عدد أفراد 
إلى  مليون   1.9 الروسية من  القوات 
2.4 مليون نسمة ابتداًء من عام 2023. 
الجديد على »تحديد  المرسوم  وينص 
الروسي  لالتحاد  المسلحة  القوات  قوام 
بـ 2039758، بما في ذلك 1150628 

فرًدا عسكرًيا«.
وتم نشر المرسوم على بوابة المعلومات 
القانونية ووفًقا للمرسوم السابق الصادر 

في 17 نوفمبر 2017، كان قوام القوات 
الروسية هو 1،902،758، بما في ذلك 

1،013،628عسكرًيا.
أعلنت روسيا، عن  وفي وقٍت سابق، 
أوكراني،  200 جندي  أكثر من  مقتل 
استهدف األربعاء محطة  في قصف 
للسكك الحديدية في وسط أوكرانيا، فيما 
 25 تحدثت كييف من جهتها عن مقتل 

شخًصا على األقل.

  أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الوزير 
سيرغي شويغو ونظيره الفرنسي سيباستيان 
ليكورنو بحثا في أول مكالمة هاتفية بينهما، 
الوضع حول محطة زابوروجيه النووية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه خالل 
المكالمة التي جرت اليوم الخميس بمبادرة 
من الجانب الفرنسي، أبلغ شويغو نظيره 
الفرنسي بالتقييمات الروسية لتصرفات 
الجيش األوكراني التي تشكل خطرا على 

العمل اآلمن للمحطة.
قيام موظفي  إلى أهمية  وتمت اإلشارة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة إلى 

لتقديم  محطة زابوروجيه واالستعداد 
المساعدة الالزمة لمفتشي الوكالة.

واألسبوع الماضي أكد الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين خالل اتصال هاتفي مع 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن 
قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه النووية 

يهدد بحدوث كارثة واسعة النطاق.
المتحدة وألمانيا  الواليات  واألحد دعت 
وفرنسا وبريطانيا لضبط النفس عسكريا 
للطاقة  في منطقة محطة زابوروجيه 
الوكالة  النووية، وتسريع زيارة خبراء 

الذرية إلى المحطة.

   قال المتحدث باسم حركة »طالبان«، ذبيح هللا 
مجاهد، إن الحركة لم تعثر على جثة زعيم تنظيم 
»القاعدة« أيمن الظواهري، مؤكدا أن التحقيقات في 

قضية استهدافه لم تنته بعد.

وقال مجاهد في تصريح: »التحقيقات في قضية 
الظواهري لم تنته بعد وما زالت مستمرة، وستعلن 
النتائج بعد االنتهاء من التحقيقات«، معتبرا أن »إثارة 

أفغانستان من  الفتن واضطراب األمن في حدود 
مؤامرات الجهات المغرضة، والتي تريد أن تعكر 
عالقات أفغانستان مع الدول المجاورة وتعدم الثقة 
بينها، لكن اإلمارة اإلسالمية لن تسمح ألحد بذلك«.
وأفاد بأنه »تم قمع 
عصابة داعش بشكل 
في  مسبوق  غير 
وينبغي  أفغانستان، 
بمن  المنطقة  لدول 
تقلق  فيها روسيا أال 
من خطر داعش من 
أراضي أفغانستان«.

وكان بايدن أعلن يوم 
2 أغسطس،  االثنين 
الظواهري  مقتل 
نفذتها  جوية  بغارة 
وكالة االستخبارات 
بطائرة  األمريكية 
العاصمة  مسيرة في 
األفغانية كابل. وقد دانت الحكومة األفغانية التابعة 
لحركة طالبان الغارة األمريكية واعتبرتها انتهاكا 
صريحا لسيادة البالد وللقانون الدولي واتفاق الدوحة.

السابق مايك بومبيو  الخارجية األمريكي  وزير     
بالغ بين الصين  تايوان وسط توتر  إلى  للعودة  يخطط 

والواليات المتحدة حول الجزيرة.
يواجه  قد  الذي  بومبيو،  إن  قالت  تايوانية   صحيفة 
الجمهورى  الحزب  بترشيح  للفوز  دونالد ترامب 
2024، سيزور  الرئاسية في  االنتخابات  لخوض 

تايوان الشهر المقبل.
منتدى  التي تستضيف  تايمز،  ليبرتي  وقالت صحيفة 
أعمال في مدينة كاوشيونج الساحلية الجنوبية بالجزيرة، 
إنها دعت وزير الخارجية السابق إللقاء الكلمة الرئيسية 

في 27 سبتمبر/ آيلول المقبل.
وسيجتمع بومبيو مع قادة األعمال التايوانيين، كما سيلقي 

مالحظات افتتاحية في التجمع الثاني باليوم التالي.
وكانت آخر مرة زار فيها المدير السابق لوكالة المخابرات 
المركزية، البالغ من العمر 58 عاًما، تايوان في أوائل 
مارس/ أذار الماضي، بدعوة من الحكومة التايوانية.

أيام، وتخللتها  أربعة  استمرت  التي  وانتهت زيارته 

اجتماعات مع كبار القادة 
والرئيسة تساي إنج وي ، 
بظهوره في فعالية لمؤسسة 
فكرية، حيث دعا بشكل 
إعادة  إلى  للجدل  مثير 
العالقات الدبلوماسية بين 

تايبيه وواشنطن.
قال في كلمته  وحينها، 
»أرى أن حكومة الواليات 

يجب  المتحدة 
على  تتخذ  أن 
الفور الخطوات 
التي  الضرورية 
انتظارها  طال 
الشيء  لفعل 
الصحيح والواضح، أي تقديم االعتراف الدبلوماسي 
)تايوان( كدولة حرة وذات  لجمهورية الصين 

سيادة.«
تايوان، ستأتي زيارة  إلى  وفي حال عودته 
بومبيو بعد أسابيع من أخرى أجرتها رئيسة 
إلى  بيلوسي  نانسي  النواب األمريكي  مجلس 
الجزيرة في 2 أغسطس/ آب الجاري وهو ما 
أحدث تداعيات خطيرة على مستوى العالقات 
بين بكين وواشنطن، وكذلك على مستوى الوضع 

القائم في منطقة مضيق تايوان.
وفى تقرير سابق، قالت صحيفة »ساوث تشاينا 
يبدو أن زيارة  مورنينج بوست« الصينية:« 
المهمة على بكين لتخطو  بيلوسي قد سهلت 
إلى  تايوان  باتجاه ضم جزيرة  خطوة إضافية 

الوطن األم«، كما تتعهد مرارا.
وأضافت أن رد بكين على زيارة بيلوسي لتايوان، 

كان عبر إهمال أكثر القواعد الرسمية التي تساعد في 
الحفاظ على السالم مع الجزيرة«، وخاصة فيما يتعلق 
»بالخط األوسط« في مضيق تايوان الذي يمثل حدود 
منطقة الدفاع الجوي لتايوان ومنطقتها االقتصادية الخالصة.
بهذا  يلتزمان  الجانبين كانا  أن  إلى  وأشارت الصحيفة 
الخط قبل زيارة بيلوسي، لكن من اآلن ستعبر الطائرات 
الجانب  الخط أكثر فأكثر، وستبقى في  الصينية هذا 
التايواني من الخط لفترات أطول »الستعراض القوة«.

Vendredi 26 août 2022
الجمعة 26 أغسطس 2022

في مديح الزهد غش في المواقيت
    - أال تالحظ أن الليل نزل بسرعة؟

فاجأني بالسؤال، قلت:
- وقفنا كثيرا مع بائع الورد.

- هناك غش في المواقيت.
بليغة،  قال ذلك كمن يطلق حكمة 
جملة ال تكذب وال يمكن تكذيبها. ثم 

نظر إلى ساعته وقال:
- الساعة اآلن تجاوزت السادسة لكن 
الليل يبدو قد انتصف. هناك غش في 
المواقيت. هناك غش في المواقيت. 
تنظر في ساعتك فترى وقتا. تنظر 

حولك ترى وقتا آخر.
قلت ضاحكا:

- يا حسن ارحمني من أفكارك.
ضحك بدوره.

كان أحمد وحسن يقفان أمام بائع الورد 
النحيل، وكانت  األربعيني األسمر 
التي يتطرق  المرة األولى  هذه هي 
المواقيت  إلى موضوع  فيها حسن 
في رواية الكاتب المصري إبراهيم 

عبدالمجيد »عتبات البهجة«. 
في مكان آخرمن الرواية كانا يجلسان 
في الحديقة الصغيرة التي اكتشفاها 
قريبة من بيتيهما قبل فترة. قال أحمد 

بعد أن نظر حوله:
- كيف ال يوجد أحد بالحديقة؟

قال حسن:
- لم يكن ذلك يحدث من قبل قط في 
السبعينيات وليس حتى في الستينيات 
من القرن الماضي، وكان عدد السكان 
ثالثين مليونا. كنت دائما تجد الناس في 
الحدائق حتى بعد أن ينتصف الليل.

وتنهد تنهيدة طويلة. وقال:
القرن  إلهي. كان ذلك كله في  يا   -

الماضي. تصور؟
فكر أحمد قليال وقال:

- فعال، صعب جدا أن تقول القرن 
الماضي ولم تمر بعد خمس سنوات 

من القرن الجديد.
قال حسن:

- ألم أقل لك إن هناك غشا في المواقيت؟
سكتا، وأطرق حسن شاردا شرودا 
لم يره أحمد من قبل وهو ينظر إلى 

األرض.
هناك غش في المواقيت! ربما يبدو 
الخيال أكثر منه  األمر مغرقا في 
متكئا على أرض الواقع، فالمواقيت 
الناس  التي يقيس بها  هي الوحدات 
الزمن في حياتهم ويعرفون  مرور 
بها أعمارهم، وحين يحدث غش في 
المواقيت فإن هذا يعني أن هناك غشا 
في أعمارنا،أن هذه األعمار غير 
حقيقية بشكل من األشكال، ذلك أن 
تفاوت اإلحساس بالزمن وفقا للحالة 
النفسية التي يمر بها اإلنسان مقبول 
في الروايات والشعر وصنوف األدب 
األخرى، لكّن وحدة قياس الزمن تبقى 
ثابتة ال تتغير، إنها محسوبة بشكل 

دقيق ال يقبل الغش.
الرواية، تظهر  آخر من  في موقع 
مسألة محيرة أخرى لها عالقة بالوقت 
أيضا. بدأ الحوار من طرف حسن 

هكذا:
- ماذا جرى لك يا أحمد. تنظر إلّي 

كأنك ال تعرفني؟
جلس أحمد وقال حائرا:

- أنا لست هنا.
ابتسم حسن وأشاح بيده في استهتار 

وقال:
- بسيطة. المهم أجب على سؤالي. 

هل ساعتك تتحرك؟
- طبعا.

- انظر إليها.
- نظر أحمد إلى الساعة. كانت تقترب 

من الخامسة. قال:
- الخامسة إال عشر دقائق.

قال حسن:
- الحمد هلل. هناك ساعة تعمل.

إليه أحمد بدهشة، لكن حسن  نظر 
استطرد:

النوم فوجدت  - أمس صحوت من 
البيت متوقفة. أنت  جميع ساعات 
تعرف أني أضع ساعة حائط في كل 
غرفة. كلها رأيتها متوقفة، وساعة 
يدي. في طريقي إلى العمل سألت أكثر 
من واحد عن الوقت فوجدت ساعته 
متوقفة، وجدت أيضا ساعة مكتبي 
الموظفين.  متوقفة، وجميع ساعات 
ظللت طوال الليل أتصل بك ألسألك 
عن الساعة ولم ترد علي. اليوم أيضا 
الساعات  لم ترد علي، ولم تتحرك 
أنني غيرت  البيت عندي رغم  في 
بطارياتها جميعا، ساعة يدي أيضا 
غيّرُت بطاريتها الصغيرة وال تتحرك.

قال أحمد في يأس:
- يبدو أن الزمن توقف فعال.

المساء، عندما كانا عائدين في  في 
سيارة تاكسي، نظر أحمد في ساعته 
السائق عن  فوجدها متوقفة. سأل 

الوقت فقال:
- لألسف الساعة متوقفة منذ الصباح.
التفت حسن ينظر إلى أحمد مندهشا. 
قبل أن يتكلم حسن وجد أحمد نفسه 

يقول له:
- ال تنس أن ننزل عند الحديقة.

فكر أحمد فجأة أنه وحسن على قدر 
تحمسهما ألي شيء إال أنهما ال 
يكمالنه أو ال يكتمل. سأل صديقه 

عن سر ذلك فقال:
- الوقوف على عتبات البهجة دائما 
أفضل من البهجة نفسها. أجل، البهجة 
أمر سهل، لكن إذا طمعت فيها قتلتك 

وأهلكتك.
لم يقتنع أحمد بكالم حسن، لكنه كالعادة 

صّدقه، ومشيا صامتين.
يبدو أن إحساسنا بالبهجة يختلف من 
زمن إلى زمن، يبدو أنه يختلف من 

عمر إلى عمر أيضا.
الساعات أو توقفت،  سواء عملت 
يبقى قطار العمر منطلقا حتى يصل 

محطته األخيرة. 
هناك غش في المواقيت؟ ربما. ربما 
يكون هناك خلل في الساعات المخبّأة 

داخلنا أيضا.

    نادًرا ما نقرأ عن الزهد، حتّى 
إّن الكالم عنه في هذا الزمن الَجِشع 
أّن  الجنون. غير  يبدو ضرًبا من 

الزهد ال يزال يُغري نفوًسا راقية.
النفس تتحلّى إن زهدت، تزهو إن 
عّفت عن لّذة أو تجّردت عن شهوة 

أو تعالت على سلطة.
الزهد يفترض في النفس عّزة نفس، 
ترّفًعا، إباًء، واألبيّون في هذه األيّام 

قليلون.
الزهد! يعّظمك، يرفعك،  ما أزهى 
يكرمك، لمجّرد أنّك لم تضع نفَسك 
محور الدنيا، ال نفسك وال احتياجاتك 
وال مصالحك. تصبح عندها شّفاًفا، 
ولشفافيّتك يرى فيك الناس َقَبًسا من 
انعكاسات هللا، إنساًنا »على صورة 

هللا ومثاله«.
ما من بيت أو كنيسة أو وطن يُبنى 
بال زّهاد، بال أولئك الذين ال يحّرك 

جفَنهم إغراء.
وكم من أُّمٍة خربت ألّن الزهد غاب 
عن موائدها وأخالقها، »وكّل جزء 
يحسب نفسه فيها أُّمة« كما كتب ذات 

مّرة جبران خليل جبران. 

المصالحة  الزهد باب رحب نحو 
فإّنك ُتطمئن  والسالم. إن زهدت 
أخاك وتُفهمه أنّك ال تحتاج من الحياة 
إاّل ما يبقيك على قيد الكرامة، وأنّك 

لن تقتحم ما له ال عنوًة وال خلسة.
القّديسون زهدوا. جميُعهم. زهدوا 
َفَخّفوا، وطاروا وحلّقوا نحو ربّهم 
بال أّي ُغّل أو ثقل أو عبء أو أّي 

»اهتمام دنيوّي«.
المسيحيّون جميلون إن زهدوا، قبيحون 
تناهشوا وتناتشوا. حّذرهم  ا إن  جدًّ
القّديس بولس حين قال: »إِذا  يوًما 
كنتم تَنهُشوَن وتْأكلوَن بعُضكم بعًضا، 
فانظروا لَئالَّ تُفنُوا بعُضكم بعًضا« 

)غل 5: 5(.
بعض مأساتنا اليوم سببها نَدرُة الزّهاد 
وشيوُع من يبغي أن يصل ولو على 

جثث اآلخرين.
يا ليته يتذّكر َمن يدوس على كرامة 
الناس كي يصل أنّه ال بّد من أن يكون 

هو نفُسه يوًما ما... جثّة!
إزهدوا، يا أحبّتي، وذوقوا ما أطيب 

أن يمألكم الحّب، والحّب وحده!

aliobaid2000@hotmail.com

أخـبــار

بومبيو إلى تتايوان.. عودة محتملة تؤجج نيران الأزمة

الرئيس الروسي يقرر رفع عدد 
أفراد الجيش

في أول اتصال بينهما.. وزيرا دفاع 
وسيا وفرنسا يبحثان الوضع حول  ر

وجيه النووية محطة زابور

»طالبان« تعلن أنها لم تعثر على 
جثة الظواهري

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

بقلم: المطران ميالد الجاويش 
               مطران كندا 
للروم الملكّيين الكاثوليك

أقل من المتوقع.. انكماش الاقتصاد الأمريكى بمعدل سنوى 0.6%

 وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
زيارة  في  الجزائر،  إلى  ماكرون، 
أيام،  لثالثة  تستمر  مرتقبة  رسمية 
هدفها »إعادة بناء« العالقات الثنائية.

وحّطت طائرة إيمانويل ماكرون في 
بتوقيت   14,30(  15,30 الساعة 
غرينيتش( في مطار هواري بومدين 
نظيره  يستقبله  حيث  بالعاصمة، 

الجزائري عبد المجيد تبون.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية في وقت 
بين  هاتفية  مكالمة  عقب  سابق، 
الرحلة  »هذه  أن  وتبون،  ماكرون 
ستساعد في تعميق العالقات الثنائية 
وتعزيز  المستقبل،  إلى  تتطلع  التي 
التعاون الفرنسي الجزائري في مواجهة 
القضايا اإلقليمية ومواصلة العمل على 

تضميد الذكريات«.
وكان تبون قد دعا ماكرون إلى زيارة 

الجزائر، في رسالة تهنئة بعث له بها بمناسبة 
في  الفرنسية  للجمهورية  رئيسا  انتخابه  إعادة 

أبريل الماضي.
وفي الرسالة، قال تبون: »الرؤية الجديدة المبنية 
على الندية وتوازن المصالح، فيما يتعلق بالذاكرة 

السياسية  والمشاورات  اإلنسانية  وبالعالقات 
واالستشراف االستراتيجي والتعاون االقتصادي 
والتفاعالت في كافة مستويات العمل المشترك، 
من شأنها أن تفتح لبلدينا آفاقا واسعة من الصداقة 
والتعايش المتناغم في إطار المنافع المتبادلة«، 

حسبما نقلت وكالة األنباء الجزائرية.

وتأتي زيارة ماكرون للجزائر بعد أقل من عام 
على أزمة دبلوماسية استمرت ألشهر بين البلدين، 
وأثارت توترات ما بعد االستعمار، تصاعدت 
حّدتها منذ خريف 2021، لتعود لهدوء ملحوظ 

في شتاء العام نفسه.

عادة بناء العلاقات الثنائية«

إ

ماكرون يصل الجزائر »لا



   ارتفعت حصيلة قتلى الغارات األمريكية على دير الزور 
لحقوق  السوري  المرصد  ذكر  ما  وفق  أشخاص،   9 إلى 

اإلنسان، الخميس.
وأضاف المرصد أن القتلى ينتمون إلى ميليشيات تابعة إليران 
في سوريا، وسقطوا في هجمات صاروخية متفرقة أطلقها 
التحالف الدولي، في الوقت الذي أصيب فيه جنود من القوات 
األمريكية بجروح متفاوتة، نتيجة سقوط قذائف، مصدرها 
مواقع الميليشيات اإليرانية، على قاعدة حقل كونيكو للغاز 

في ريف دير الزور.
وأعلن الجيش األمريكي إصابة 3 من جنوده بجروح طفيفة، 
إثر هجمات في سوريا، وقالت القيادة المركزية األمريكية، 
في  موقعين  على  صاروخية  هجمات  شنوا  مسلحين  إن 
3 مسلحين يشتبه  القوات األمريكية وقتلت  سوريا، وردت 

في تحالفهم مع إيران.
الميليشيات  من  عناصر   3 مقتل  المرصد  أكد  جانبه،  من 
الموالية إليران في استهداف أمريكي لعربة إطالق صواريخ 

كانت تتمركز في محيط ريف دير الزور.
وجاء االستهداف ضمن عمليات التحالف الدولي بعد 4 ساعات 

من قصف قاعدة حقل كونيكو للغاز، وفق بيان للمرصد.
وبذلك، يرتفع عدد قتلى الميليشيات اإليرانية إلى 9 في أقل 

من 24 ساعة.

   نفى المكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري الخميس ما تم 
اإلليكترونية  المواقع  أحد  تداوله على 
الوضع  اللبنانية من تصريحات حول 

الحكومي في البالد.
وأكد مكتب بري، في بيان، أن ما أورده 
لرئيس  ميديا( من كالم  )أساس  موقع 
مجلس النواب نقال عن زواره عار عن 

الصحة جملة وتفصياًل.
وشدد المكتب على أن رئيس البرلمان 
لم يدل بأي موقف او تصريح ال بشكل 
الوضع  امام زواره حول  رسمي وال 
بمقام  متصل  أمر  بأي  وال  الحكومي 

رئاسة الجمهورية نهائيا.

الحكومي في  الفراغ  أن  بالذكر  جدير 
اعتبار  منذ  الرابع  شهره  دخل  لبنان 
حكومة نجيب ميقاتي مستقيلة في الثاني 
والعشرين من شهر مايو الماضي مع 

بدء والية مجلس النواب الجديد.
وأسفرت االستشارات النيابية الملزمة 
في شهر يونيو الماضي عن تكليف نجيب 
ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث 
قدم ميقاتي مقترحا لتأليف الحكومة بعد 
قرابة 5 أيام من التكليف، إال أن خالفات 
بينه من جهة وبين رئيس الجمهورية 
ميشال عون وفريقه السياسي من جهة 
الحكومة  تشكيل  دون  حالت  أخرى 

حتى اآلن.

   حددت المحكمة االتحادية العليا في العراق، 30 
أغسطس/آب المقبل، للنظر في دعوى حل البرلمان.

وتزايدت مطالب القوى العراقية، خالل األيام الماضية، 
بضرورة حل مجلس النواب والدعوة النتخابات مبكرة.
العراقية  القضاء األعلي والمحاكم  واستأنف مجلس 
عملها األربعاء بعد انسحاب متظاهرين موالين للتيار 

الصدري من أمام المجلس.
عمله  تعليق  األعلى  القضاء  مجلس  قرر  والثالثاء 
وعمل المحكمة االتحادية العليا والمحاكم التابعة له، 

محمال الحكومة العراقية والجهة السياسية التي تقف 
وراء االعتصام المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة 

على ذلك.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي 
قطع زيارته إلى مصر، حذر “من أن تعطيل عمل 
المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية”.
مكفول  التظاهر  أن “حق  أيضا  حينها  أكد  المالكي 
وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة 

لالستمرار بأعمالها في خدمة الشعب”.

   قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو 
ردينة، الخميس، إن كلمات قليلة للرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، قالها في ألمانيا، وحدت الجميع خلف هذا الموقف 
الواضح تجاه الجرائم المستمرة لالحتالل االسرائيلي بحق 

الشعب الفلسطيني.
وأضاف أبو ردينة – حسب وكالة األنباء الفلسطينية “وفا” 
– أن كلمة واحدة قالها الرئيس محمود عباس، عبرت بكل 
وضوح للعالم أجمع عن حقيقة ما يتعرض له أبناء الشعب 
الفلسطيني من مجازر وجرائم وقتل يومي بدم بارد وطرد 
للسكان وسرقة لالرض وتدنيس لكل المقدسات االسالمية 
والمسيحية، في ظل صمت دولي غير مبرر بات يرفض 

مجرد إدانة هذه المآسي.
وتابع أن “المعركة األساسية اآلن موجهة – باألساس – ضد 
الرواية الوطنية الفلسطينية والنيل من قضيتنا الوطنية، ومن 
حق شعبنا بالحرية واالستقالل، فكان موقف جميع مكونات 
الشعب الفلسطيني موحًدا خلف الرئيس، لتشكل هذه الكلمات 
وثيقة يجمع عليها كل أبناء شعبنا في الداخل والخارج، وكل 
أحرار العالم الذين يؤمنون بالحرية والعدالة ألقدس قضية 

في هذا العالم”.
الموقف  “هذا  ردينة  أبو  وقال 
الفلسطيني الثابت والموحد يتطلب 
من المجتمع الدولي التوقف عن 
انتهاج سياسة ازدواجية المعايير، 
العدل  قيم  جانب  إلى  والوقوف 
على  والعمل  الدولي،  والقانون 
تطبيق قرارات الشرعية الدولية 
االسرائيلي،  االحتالل  إلنهاء 
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
قبل  الشرقية  القدس  وعاصمتها 

فوات األوان”.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني وقيادته 
وعلى رأسها الرئيس محمود عباس 
قادرون على إفشال كل المؤامرات 

والتصدي لها، وأن الموقف الفلسطيني الموحد الذي ظهر 
جلًيا اليوم خلف الرئيس عباس يؤكد أن النصر الفلسطيني 
قادم، وأن القضية الفلسطينية هي مفتاح السالم واالستقرار 

للمنطقة والعالم أجمع.
وأشار إلى أن القدس هي الجامع لكل الفلسطينيين والعرب 
وأحرار العالم، وهي الثابت االساسي وعلى رأس الثوابت 

الوطنية.

                                                     
                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

التركيز مع مصر فقط!

يات أتون الذكر

لماذا أستقال طارق عامر  محافظ  اليوم هو    أصبح حديثهم 
؟  إقالة مستترة  أم  أستقالة  المصري وهل هي  المركزي  البنك 
البعض يقوم  الذي تم تعيينه بداًل منه ؟  ومن هو حسن عبد هللا 
السيسي  الفتاح  الرئيس عبد  وقائدها  فقط على مصر  بالتركيز 
وما يحدث في مصر ويقومون بتضخيمه ويعملون بكل جد على 
إظهار مصر بان إقتصادها سينهار متناسين بقصد أو عن غير 
قصد ما يعانيه العالم من أزمات إقتصادية أكثر مما تعانيه مصر 
أو قريب عن  بعيد  أنهم ال يشيروا من  بل والمدهش  والغريب 
لماما أمريكا  الذي سبب أزمات صعبة لهم وللعالم كله إرضاءاً 

ورئيسها جو بايدن .!
بالدماء  ملوثة  والغرب  أمريكا  أيادي رؤساء  لألسف أصبحت 
المطلق ألكروانيا ورئيسها  تأييدهم  قتلوا اآلالف بسبب  أن  بعد 
الغبي زلينسكي الذي أستباح لنفسه أن يشرد شعبه ويدمر إقتصاد 
قوة  أكثر  بأنه سيصبح  وأوهموه  عليه  أن ضحكوا  بعد  بالده 
بأن ذلك  أنه يعرف  الناتو رغم  أنضمام بالده لحلف  وأمناً عند 
يهدد أمن روسيا ومتأكد أن روسيا لن تقف مكتوفة األيدي ألن 
بالنسبة لروسيا مسألة وجود وبقاء ولكنه أستمر في  الموضوع 

غباءه وعناده!.
تقوم على  نعم في مصرأخطاء وأزمات ولكن سياسة مصر ال 
الذين  العالم وهم  إنحاء  في جميع  البشر وتشريدهم  أالف  قتل 
بتدمير  قاموا   أن  بعد  ذلك  تنفيذ  الخبرات في  لديهم من  أصبح 
العراق وسوريا وليبيا وأفغانستان أما مصر فهي فلتت من تحت 

اياديهم بعناية من هللا .
رئيس مصر يخطأ وهذا وارد في تنفيذ بعض السياسات ولكنه 
يتدخل في شئون  المشروعات وال  وينفذ  يبني  الوقت  نفس  في 
دولة أخرى وال يتأمر عليها وال يشترك في قتل أي شعب باسم 
الديمقراطية الشماعة التي يستخدمونها في التدخل في شئون أي 

دولة ويقومون بتدميرها .
أن سياسات جو بايدن رئيس الواليات المتحدة وبوريس جونسون 
رئيس وزراء إنجلترا المستقيل وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا 
ترودو رئيس  اوالف شولتس وجوستان  األلماني  والمستشار 
المفوضية  رئيسة  درالين  فون  اورسوال  ومعهم  كندا  وزراء 
قاسية  أول من  إقتصادية عالمية  تتسبب في أزمات  األوروبية 
ستعاني من اثارها  هم شعوبهم الملتزمة بالصمت اليوم ولكنهم 
غدا سيدفعون الثمن غالياً لو أستمروا في هذا الصمت ألن مثل 
هذه السياسيات تعرض أمنهم وأمن العالم للخطر ولكارثة محققة 

والتي لن ينفع من بعدها ندم .

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 
بقلم: األديبة 
إخالص فرنسيس

أخبــار

ساكيالروبولو،  يكاتيريني  إ قالت     
رئيسة اليونان، إن اإلمارات تعتبر شريكة 
الطرفين  أن  مؤكًدة  لبالدها،  استراتيجية 
لديهما رؤية مشتركة نحو السالم واألمان 

والرفاهية في المنطقة.
من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد رئيس 
دولة اإلمارات، خالل لقاءه بنظيرته اليونانية، 
إنه سعيد بالتطور المتزايد للعالقات اإلماراتية 
اليونانية خالل السنوات األخيرة، مشيًرا إلى 
أنه على رغم تحدي جائحة كورونا، إال أن 
التبادل التجاري مع اليونان خالل العامين 

األخيرين ارتفع بنسبة 17%.
وتوجه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، أمس الخميس، 
إلى اليونان في زيارة رسمية لبحث العالقات 

الثنائية بين البلدين.
للشيخ  استقبال “روبولو”  جاء ذلك خالل 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 

في أثينا، الخميس.
البلدين  اليونانية: “لدى  الرئيسة  وأضافت 
رؤية مشتركة نحو السالم واألمان والرفاهية 

في المنطقة”.
وبحث الطرفان مجمل األحداث والتطورات على الساحتين 

اإلقليمية والدولية.
وتابعت: “رغم تحدي جائحة كورونا إال أن التبادل التجاري 
مع اليونان خالل العامين األخيرين ارتفع بنسبة 17%”.
بدوره، عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته 
خالل  اليونانية  اإلماراتية  للعالقات  المتزايد  بالتطور 

السنوات األخيرة.
كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات، 
قد بدأ الخميس، زيارة رسمية إلى اليونان، للقاء رئيسة 
جمهورية اليونان، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء 

وعدد من المسؤولين في هذا البلد األوروبي.
مسارات  ومختلف  الصداقة  عالقات  اللقاءات  وتبحث 
تعزيزها وتنميتها، في  المشترك وسبل  التعاون والعمل 
إطار الشراكة االستراتيجية التي تجمع اإلمارات واليونان.

وتأتي زيارة رئيس دولة اإلمارات العربية إلى اليونان، 
عقب أيام قليلة من مشاركته في اللقاء العربي التشاوري 
الذي عقد في مدينة العلمين الجديدة بدعوة من الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، وحضور العاهل األردني الملك عبد هللا 
الثاني، ونظيره البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
الذي غادر  الكاظمي،  العراق مصطفى  ورئيس وزراء 
التي شهدها  التطورات  خلفية  على  عاجل  بشكل  اللقاء 

العراق في ذلك الوقت.

مكتب رئيس البرلمان اللبناني ينفي 
دلاء بأي موقف حول الوضع الحكومي

إ

الا

المرصد السوري: ارتفاع 
حصيلة الغارات الأمريكية في 

دير الزور إلى 9 قتلى

محكمة عراقية تحدد 
موعد نظر دعوى حل 

البرلمان

أبو ردينة: أبو مازن عبر في ألمانيا عما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم الاحتلال الُمستمرة

مارات شريكة 

إ

رئيسة اليونان عن لقائها بمحمد بن زايد: الا
ؤية مشتركة نحو السلام بالمنطقة استراتيجية.. ولدينا ر

Vendredi 26 août 2022
الجمعة 26 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

   روح في مهّب الغياب، أو في مهّب الغربة، ليت الريح 
تهبنا مشتّقاتها، وتعيرنا أغصانها، كي نشلح على فروعها 
روحنا. أستعين بالتشبيه “في مهّب الريح” ربما أستطيع 
أن أصف ما أشعر به في هذه اللحظة بالذات، وأنا أعكف 
أساعد روحي  أن  أحاول  منك،  آخر رسالة  قراءة  على 
تتخبّط  فيه،  الذي وضعتها  المأزق  الخروج من هذا  على 
فأتخبّط، تتمّزق فأتمّزق، أفقد رشدي، وأتشّرد في محاولة 
الحياة،  أفلت من قبضة  لئاّل  يقظة  لملمة ذهني ألبقيه في 
نعم، جسدي  الصراعات.  من  السحيقة  الهوة  في  وأسقط 
مفّكك، أجرجر خطاي، أحاول التمّسك بالشبح القابع خلف 
الكلمات، وصوتك الخارج إلّي من بين السطور، تنتابني 
قشعريرة، حين يمّر شريط الذكريات، أشّم رائحة البارود، 
أكثر ألوقف  أمامي  الورق  وأرى األشالء، أضغط على 
نزف دمك في محاوالت يائسة، تهدر كالشاّلل. أسير فوق 
أمامي،  تتهاوى  أفّك طالسمها،  ألوانها،  بهتت  الحروف، 
أستمّد العذر من وردة نائمة بين السطور، مأواي للخروج 

من جهنّمية الذكريات إلى قدسية الروح.
 أستودع الورق صدري، وأزدرد خطوطها الرمادية بعين 
عاشقة، اختيرت من بين الجموع لتضّمد جرحك، وتحمل 
نعشك، وسط تأّوهات البحر، والمصابيح الغائرة الملتحمة 

الضباب.
 كان صباًحا أزرق، وكنّا على موعد أن نجتاز األفق مًعا، 
أشعر  الستائر عن عشقنا.  ونرفع  الحرب،  على  نتحايل 
باختالل توازن قواي، قدماي ترتجفان، وتعصيان أمري 
في متابعة السير، ضحية تبحث في عين قاتلها عن نشيد 
رحمة. ضاق الكون بي، أريد استئصال الوقت، وأجري نحو 
األفق، أعانق الشمس الراكضة إلى خدرها، ألتقط بعًضا من 
خيوط دفئها، أدفئ جوانب غرفتي المظلمة، أطرد رطوبة 
الوحدة ورائحة الظالم عن قدمي. مفعمة بالخوف، أفّكك 
أزرار قميصك، أغوص في رائحة صدرك، أشتعل ظمأ، 
يصّفق جسدي مثل صفصافة في مهّب الريح، يتأّجج، أزرع 
قبالتي بين ذراعيك، وعلى كتفيك أبتلع خيبتي، تطرحني 

في أتون الذكريات وموت محتّم.
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ي عام 2015
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الجهاز  كشف  جريس:  فرج  القاهرة/   
المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، عن أن 
مصر وجهت أكثر من 8 مليارات دوالر 
لصالح تأمين مخزون استراتيجى من أهم 
السلع األساسية خالل الخمسة أشهر األولى 
من العام الحالى 2022، وجاءت فى مقدمتها 

القمح والزيوت واللحوم المستوردة.
وبحسب تقرير صادر عن اإلحصاء حصلت 
عليه “الدستور”، فإن مصر ضاعفت وارداتها 
%107.7 عن  بنسبة  المجمدة  اللحوم  من 
 714.8 إلى حدود  لتصل  الماضى،  العام 
مليون دوالر خالل الخمسة أشهر األولى 
من عام 2022 مقابل 344.2 مليون دوالر 
السابق  العام  من  المناظرة  األشهر  خالل 
عليه، بزيادة قدرها 370.2 مليون دوالر، 
بنسبة  نخيل  زيت  من  وارداتها  وعززت 
%33.2 بتكلفة قدرها 653 مليون دوالر 
 2022 من  األولى  أشهر  الخمسة  خالل 

مقابل 490.3 مليون دوالر خالل األشهر المناظرة من العام السابق، 
مليون   122.3 لـ  الشمس  عباد  بذور  زيوت  واردات  ارتفعت  كذلك 
دوالر خالل الخمسة أشهر األولى من 2022 مقابل 77 مليون دوالر 
خالل األشهر المناظرة من العام السابق عليه، بنسبة زيادة 58.8%.

وأرجعت مصادر ارتفاع قيمة واردات بعض السلع األساسية خالل عام 
2022 إلى موجة التضخم العالمية التى أحدثتها الحرب فى أوكرانيا 
وجائحة كورونا، وهو ما انعكس أسعار مختلف السلع لتشهد ارتفاعات 

كبيرة نتيجة تأثر سالسل اإلمداد والتوريد.
كما أظهر التقرير، أن مصر تعاقدت على استيراد شحنات قمح بقيمة 
1.2  مليار دوالر خالل الخمسة أشهر األولى من العام الحالى 2022 
مقابل 1.4 مليار دوالر خالل األشهر المناظرة من العام السابق عليه، 
بانخفاض قدره 178.8 مليون دوالر أى بنسبة %12.2 خالل عام، 
بينما لم تتأثر تعاقدات استيراد شحنات الذرة بشكل ملحوظ إذ بلغت قيمة 
واردات الذرة 1.2 مليار دوالر خالل الخمسة أشهر األولى من العام 
مقارنة بنحو 1.3 مليار دوالر خالل الفترة نفسها من العام الماضى، 

لتسجل بنسبة انخفاض لم تتعد 1.1%.
وعززت مصر وارداتها من الفول العريض إلى 195.5 مليون دوالر 
خالل الخمسة أشهر األولى من عام 2022 مقابل 118.6 مليون دوالر 
خالل الفترة ذاتها من العام الماضى، بنسبة ارتفاع تقارب %50، كما 
 24.5 لـ  مليون دوالر   22.4 المضروب من  األرز  واردات  ارتفعت 

مليون دوالر خالل فترة المقارنة ذاتها، بنسبة ارتفاع 9.3%.
 وارتفعت واردات العدس إلى حدود 62.5 مليون دوالر خالل الخمسة 
أشهر األولى من العام الحالى 2022 مقابل 46.8 مليون دوالر خالل 
األشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 15.6 مليون 

دوالر بما يعادل نسبة 33.5%.
ورغم تعزيز واردات عدد من السلع األساسية إال أن القيمة اإلجمالية 
 3.6 إلى  لتصل   ،27.5% بنسبة  انكمشت  الزراعية  السلع  لواردات  
مليار دوالر خالل الفترة بين شهرى يناير ومايو 2022 مقابل 5.026 
مليار دوالر خالل األشهر المناظرة من العام السابق عليه، بينما ارتفعت 
وارداتها اإلجمالية من السلع الغذائية  لـ 5.3 مليار دوالر مقابل 5.1 

مليار دوالر خالل فترة المقارنة ذاتها بنسبة 5.5%.

الدكتور/  التقى  فرج جريس:  القاهرة/   
عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات مع الدكتور/ ماريوس سكوديس 
وزير النقل واالتصاالت بليتوانيا؛. حيث تم 
بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات 
الرقمية،  الحكومة  فى مجاالت  البلدين  بين 
وتطوير البنية التحتية لالتصاالت، والبريد 
حضر اللقاء السفير/ كريم شريف سفير مصر 
فى الدنمارك والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا.

طلعت خالل  عمرو  الدكتور/  واستعرض 
اللقاء التقدم الذى أحرزته مصر فى مجال 
التحول الرقمى وكذلك خطتها االستراتيجية 
للتحول إلى حكومة ذكية تشاركية ال ورقية 
فى إطار تضافر جهود قطاعات الدولة لبناء 
مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ خطة 
الشكل والمضمون  للبريد من حيث  تطوير 

تشمل ميكنة وتحديث البريد والتوسع فى نشر فروعه كما تم استحداث 
التنوع فى  القرى، باالضافة الى  للدفع بها فى  المتحركة  البريد  مكاتب 
وتعظيم  والحكومية  والمالية  البريدية  الخدمات  لتشمل  الخدمات  تقديم 

االستفادة من قدراته لتقديم خدمات لعمالء التجارة اإللكترونية.
كما تم استعراض الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية لالتصاالت فى 
مصر وسبل االستفادة من الخبرات الليتوانية فى هذا المجال السيما فى 
مجال الربط بالقرى حيث تم التطرق إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة 
التى تستهدف تطوير القرى المصرية ورفع مستوى معيشة نحو ٦٠ مليون 
مواطن، فى أكثر من 4500 قرية؛ وتقوم من خاللها وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات بتوصيل شبكات كابالت األلياف الضوئية للقرى 

إلتاحة خدمات اإلنترنت فائق السرعة ألكثر من ٣.٥ مليون منزل.
ومن جانبه؛ استعرض السيد وزير النقل واالتصاالت بليتوانيا؛ تجربة 
ليتوانيا فى إعادة هيكلة البريد وتطوير خدماته وكذلك فى مجال رقمنة 
آليات  تعزيز  حول  التباحث  تم  حيث  للمواطنين؛  المقدمة  الخدمات 
سبل  بحث  إلى  باإلضافة  المجاالت  هذه  فى  الخبرات  وتبادل  التعاون 
تعزيز التعاون بين البريد المصرى ونظيره الليتوانى فى مجال شحنات 

وطرود البريد السريع.
السيدة/ رومالدا  مع  الدكتور/ عمرو طلعت  التقى  وفى سياق متصل؛ 
السفير/  بحضور  بليتوانيا،  الحكومى  االبتكار  مختبر  مديرة  ستراجين 

كريم شريف سفير مصر فى الدنمارك والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا.
تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين فى استخدام التقنيات الناشئة 
والتركيز على  للحكومة  مبتكرة  توفير حلول  فى  والذكاء االصطناعى 
عدد من المجاالت ذات األهمية مثل البيئة، والزراعة، والمياه والصحة.
يقدمها  التى  المبتكرة  التكنولوجية  الحلول  استعراض  اللقاء  شهد  وقد 
تستهدف مساعدة  التى  إطار مشروعاته  فى  الحكومى  االبتكار  مختبر 
الناشئة،  التقنيات  باستخدام  للتحديات  التصدى  فى  الحكومى  القطاع 
ومشاركة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة فى توفير 

المبتكرة. الحلول 
التطبيقى  االبتكار  ينفذها مركز  التى  المشروعات  استعراض  تم  كذلك 
المجتمع المصرى؛ حيث  التى يواجهها  للتحديات  إليجاد حلول مبتكرة 
الحكومى  المركز ومختبر االبتكار  بين  التعاون  تم مناقشة سبل تعزيز 

بليتوانيا لتطوير حلول مبتكرة فى المجاالت ذات االهتمام المشترك.
يومين؛  لمدة  ليتوانيا  يزور  الدكتور/ عمرو طلعت  أن  بالذكر  الجدير 
والتى من المقرر أن يتم خاللها إجراء مباحثات مع وزراء ومسؤولين 
فى الحكومة الليتوانية، وكبرى المؤسسات والشركات الليتوانية لتعزيز 

التعاون بين البلدين فى مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
حضر اللقاءات؛ الدكتور/ أحمد طنطاوى المشرف على مركز االبتكار 
التطبيقى، والمهندس/ حازم نبيل نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة 

تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعامالت اإللكترونية.

 القاهرة/ فرج جريس: قال الدكتور مصطفي 
مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك ما يقرب 
من 5 ماليين أسرة سيحصلون على دعم نقدي 
مما يعني ربع الشعب المصري، مشيًرا إلى 
أن الحكومة تقدمت بتشريعات عاجلة للبرلمان 
تتعلق بتجريم زواج القاصرات والتسرب من 

التعليم وعمالة األطفال.
تجاوز عدد  أن عدم  الوزراء،  وأكد رئيس 
األفراد لألسرة الواحدة عن مولودين سيؤدي 
لضبط معدل النمو السكاني وشعور المواطنين 
بالجهد الذي تقوم به الحكومة، موضًحا أن 
وهذا  الكبير،  التحدي  السكانية هى  الزيادة 
2 مليون و185  المواليد  العام سيكون عدد 
تستقبل كل عام  ألف مولود جديد، ومصر 

هذا  أن  مؤكًدا   ، مولود  ألف  مليوًنا و600 
لن يظهر  السكانية  الزيادة  الكبير من  العدد 

الجهد الذي تقوم به الدولة.
اقتصاد مصر قوي  أن  إلي  وأشار مدبولى 
وقادر على مواجهة التحديات، موضًحا أنه 
سيتم البدء فى تنفيذ حزمة الحماية االجتماعية 
االستثنائية التى وجه رئيس الجمهورية بها، 
بعد إنهاء كل األعمال اللوجستية، وسيتم بدء 

التطبيق الفعلى على األرض أول سبتمبر.
مجلس  بمقر  مؤتمر صحفي  في  وأضاف، 
النمو  أن معدل  الجديدة،  بالعلمين  الوزراء 
يرتفع بنسبة %6.6 خالل العام المالي الماضي 
مدفوًعا بطفرة النمو الُمحققة في الشهور التسعة 

األولى من العام بواقع 7.8%.

ترأس  جريس:  فرج  القاهرة/   
رئيس  مدبولي،  مصطفى  الدكتور 
الحكومة  اجتماع  الوزراء،  مجلس 
أمس؛ الذي ُعقد بمقرها بمدينة العلمين 
الجديدة، لمناقشة واستعراض عدد من 

ملفات العمل المهمة.
في مستهل  الوزراء،  وأشار رئيس 
االجتماع، إلى اللقاء األخوي الخاص 
الذي ُعقد بمدينة العلمين الجديدة، واجتمع 
فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس 
الجمهورية، بكل من الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والملك 
عبدهللا الثاني بن الحسين، ملك المملكة 
األردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، ومصطفى الكاظمي، 
رئيس الوزراء العراقي، مضيًفا أن 
هذا اللقاء يأتي دعًما وتعزيًزا ألطر 
العربي  العربي  والتنسيق  التعاون 
في مختلف المجاالت، والتأكيد على 

الروابط التاريخية التي تجمع مصر قيادة وشعًبا بأشقائها من الدول العربية.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا اللقاء األخوي إنما يعطى رسالة مهمة لما يتم 
من تنسيق مستمر بين قادة الدول العربية في مختلف القضايا ذات االهتمام 
المشترك، وكذا لتبادل الرؤى ووجهات النظر لمختلف التطورات اإلقليمية 

والدولية، سعًيا لتحقيق مصالح شعوب أمتنا العربية. 
وتطرق رئيس الوزراء، خالل االجتماع، إلى اللقاء الذي ُعقد بتشريف قداسة 
البابا تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور 
السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونحو 
90  شاًبا وشابة من المشاركين في “ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022” 
الذي يُقام في نسخته الحالية تحت عنوان “عودة إلى الجذور”، مجدًدا اإلشارة 
في هذا الصدد إلى الدور المحوري لشباب مصر بالخارج، في توضيح الصورة 
الحقيقية لمصر، وإيصال ما يتم بذله من جهود في مختلف المجاالت، لالرتقاء 
بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، قائاًل: “شبابنا في 

الخارج هم سفراء غير رسميين لمصر”.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تم خالل اللقاء شرح مختلف التطورات االقتصادية 
واالجتماعية والتنموية التي شهدتها الدولة المصرية مؤخًرا، مؤكًدا أهمية عقد 
مثل هذه اللقاءات مع مختلف الشباب بالداخل والخارج، وإقامة حوار مفتوح 
معهم لتوضيح وعرض ما يتم إنجازه من مشروعات قومية وتنموية في مختلف 

القطاعات، في ظل التحديات العالمية الحالية المتالحقة.
ُعقد  الذي  إلى االجتماع  الدكتور مصطفى مدبولي  ناحية أخرى، أشار  من 
مؤخًرا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية األسرة المصرية، 
مؤكًدا المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من إجراءات وبرامج في إطار هذا 
المشروع المهم، الذي تستهدف الدولة من خالله ضبط النمو السكاني، سعًيا 

الستكمال جهودها لتحقيق مختلف أوجه التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات 
المعنية بتنفيذ وتطبيق البرامج التي تتضمنها استراتيجية تنمية األسرة المصرية، 
وصواًل لتحقيق المستهدفات من هذه االستراتيجية، إلى جانب تنفيذ المزيد من 
الحمالت والبرامج التوعوية، التي من شأنها رفع وعي المواطنين بالمفاهيم 
األساسية للقضية السكانية وباآلثار االجتماعية واالقتصادية للزيادة السكانية.

 القاهرة/ فرج جريس: تلقى السيد الرئيس عبد 
الوزراء  من رئيس  السيسي اتصااًل هاتفياً  الفتاح 

البريطاني “بوريس جونسون “.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية 
بأن االتصال تناول مجمل العالقات الثنائية بين البلدين 
وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الدولية ذات 
االهتمام المشترك، خاصة التعاون في ملف تغير 
المناخ فى ضوء انعقاد القمة العالمية القادمة للمناخ 
بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وقد اشاد السيد الرئيس 
بجهود رئيس الوزراء البريطاني خالل فترة واليته 
إلحداث تطور ملموس فى مجمل العالقات الثنائية 
المجاالت، مؤكداً  كافة  بين مصر وبريطانيا في 
سيادته تطلع مصر الستمرار الجهود المشتركة في 

دعم التعاون الثنائي خالل الفترة المقبلة.
من جانبه، ثمن السيد “جونسون” الروابط الوثيقة 
العالقات  بما تشهده  بين مصر وبريطانيا، مشيداً 
بين البلدين من تطور، ومؤكداً أن مصر تحت قيادة 

لبريطانيا بالشرق  مهماً  الرئيس تعد شريكاً  السيد 
األوسط وحوض المتوسط والقارة األفريقية، مشيراً 
الى حرص بريطانيا على دعم اإلجراءات الطموحة 

التى تقوم بها مصر سعياً للتنمية الشاملة، السيما من 
خالل زيادة االستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا 

وتوطين الصناعة.

 القاهرة/ فرج جريس: عقد وزير الخارجية 
 27 للدورة  المعين  الرئيس   سامح شكري، 
لمؤتمر أطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
لتغير المناخ يوم الخميس، جلسة مباحثات مع 
وزير المناخ الدنماركي دان يورجنسن، الذي 

يقوم حاليا بزيارة إلى مصر.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
السفير أحمد حافظ، في تغريدة عبر حسابه على 
موقع التدوينات القصيرة )تويتر(، إن اللقاء يهدف 
إلى التباحث وتبادل وجهات النظر حول مختلف 
قضايا المناخ، وذلك في إطار التحضير الجاري 
لمؤتمر المناخ COP27، المقرر انعقاده في 

نوفمبر القادم، بمدينة شرم الشيخ.

»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

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع وزير المناخ الدنماركي في 
)COP27( إطار تحضيرات مؤتمر

8 مليارات دولار لتأمين مخزون السلع الاستراتيجية خلال 5 أشهر

وزير الاتصالات يبحث فى ليتوانيا تطوير البنية التحتية للاتصالات والبريد

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني

مدبولي: لقاء القادة العرب في مصر رسالة مهمة بشأن ما يتم 
من تنسيق بمختلف القضايا

الرئيس السيسي يتلقى رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير سلمها مستشاره للشؤون الأمنية
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 القاهرة/ فرج جريس: استقبل الرئيس عبد 
الفتاح السيسي الخميس الفريق أول توت جلواك 
السودان  جنوب  جمهورية  رئيس  مستشار 
للشئون األمنية، وذلك بحضور اللواء عباس 
وبمشاركة  العامة،  المخابرات  كامل رئيس 
أفريقيا،  شرق  شئون  وزير  ألوركول  دينا 
العالي،  التعليم  وجابريال شانجسونج وزير 
السالم، ورمضان  بناء  وستيفن كوال وزير 
محمد عبدهللا مقرر مستشارية األمن القومي 

بجنوب السودان.
الرئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  وصرح 
الفريق أول “توت  بأن  السفير بسام راضي 
أخيه  الرئيس رسالة من  السيد  جلواك” سلم 
رئيس جمهورية جنوب السودان “سلفا كير”، 
متضمنًة استعراض تطورات األوضاع السياسية 
والموقف الحالي بشأن مسيرة عملية السالم 

في جمهورية جنوب السودان، باالضافة الى 
بعض موضوعات العالقات الثنائية.

بالضيف  السيسي  الرئيس  من جانبه؛ رحب 
الكريم، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا 
كير، ومؤكداً حرص مصر على ترسيخ دعائم 
األمن واالستقرار في جمهورية جنوب السودان 
الشقيقة، كعامل حاسم وكركيزة أساسية تضمن 
تحقيق النجاح واستدامته وتفتح آفاق التعاون 

لتحقيق التنمية بمختلف أركانها.
على  عزم مصر  السيسي  الرئيس  أكد  كما 
الخبرة  نقل  الثنائي من اجل  التعاون  تعزيز 
المصرية في رسم استراتيجية تنموية متكاملة 
لجنوب السودان خاصة في قطاعات التخطيط 
العمراني، والبنية األساسية، والطرق والمحاور, 
والنقل، فضاًل عن تطوير التعاون القائم بين 
البلدين في مجاالت تدريب الكوادر البشرية، 

والتعليم بمختلف مراحله، والزراعة، والرى، 
ومحطات المياه وغيرها من القطاعات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مستشار رئيس 
جمهورية جنوب السودان أعرب عن تقدير 
الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مثمناً  بالده 
التطور المتواصل في مسار العالقات الثنائية 
البلدين الشقيقين في مختلف المجاالت،  بين 
من  دة  لالستفا بالده  تطلع  على  اً  ومؤكد
عملية  دفع  في  الرائدة  المصرية  الخبرات 
الشعب  تلبية طموحات  بهدف  وذلك  البناء، 
أفضل، وفي  نحو مستقبل  الجنوب سوداني 
إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من 

روابط تاريخية وثيقة.
النظر  وجهات  تبادل  أيضاً  اللقاء  شهد  كما 
بشأن تطورات عدد من القضايا اإلقليمية ذات 
االهتمام المشترك، بما فيها ملف سد النهضة.

رئيس الوزراء: ربع الشعب المصرى سيحصل على دعم نقدى
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       بدأت مسيرة العمل العام وخدمة المجتمع في مدينة اإلسكندرية على مدار 
آالف السنين، وألهل اإلسكندرية جهود كبيرة في إنشاء جمعيات أهلية تخدم غايات 
وتطلعات المجتمع في الرعاية االجتماعية والثقافية والعلم والتنمية وحقوق اإلنسان 

كما أن تلك الجمعيات سعت على مدار تاريخها إلى خدمة الطبقات األكثر احتياًجا
وقد لعبت النخبة المصرية دوًرا كبيرا في إنشاء تلك الجمعيات ونشر خدماتها، 
المهندس  قلوب كل من عرفه  الذين وضعوا بصمة حب في  أحد هؤالء  وكان 
نادي  باإلسكندرية ومؤسس  العام  العمل  رواد  أهم  من  واحد  محمد صبري، 

روتاري اإلسكندرية فاروس.
وقد استقبلت اإلسكندرية بكثير من الحزن واألسى في أول أيام شهر أغسطس 
الجاري خبر فقدان القامة العظيمة وأحد رواد الصناعة المصرية المهندس محمد 
العديد من  السابق ومؤسس  باإلسكندرية  صبري رئيس جمعية رجال األعمال 
الجمعيات األهلية باإلسكندرية والعديد من األندية الروتارية وهو صاحب مسيرة 
العطاء في خدمة االقتصاد الوطني، وواحد ممن قدموا خدمات جليلة في العمل 

االجتماعي على مدار عمره وتاريخه المشرف
الندوات  من  العديد  في  محمد صبري  المهندس  بمقابلة  تشرفت  قد  وكنت 
واالجتماعات التي تعقد لبحث سبل خدمة المجتمع وقد وجدته شخصية يندر ان 
أنه  لقاء  أول  دائما مبتسًما بشوًشا يجعلك تشعر من  فتجده  قليًل  إال  تقابل مثلها 
الخير  صديق وأب وأخ كبير وعندما تغوص في أعماق شخصيته تجده رجل 

والكرم والعطاء واإلحسان والشهامة والعدل والحكمة
قبل  الخيرية  المقربين منه عن األعمال  دائماً ما يسأل  عندما تجلس معه تجده 
اإلسكندرية  روتاري  نادي  من خلل  إنفاقه  في  ذلك  ويظهر  المشروعات، 
فاروس وغيره من الجمعيات األهلية على مشروعات تنمية المجتمع في العديد 
من المجاالت ومنها الرعاية الصحية، مساندة ذوى القدرات الخاصة، القوافل 
الطبية، تطوير المدارس وتجديدها، القضاء على األمية، فصول التقوية، كفالة 

األيتام، رعاية الملجئ، كما ساهم 
الثانوية  امتحانات  أوائل  تبنى  في 
الدراسية  الرسوم  سداد  العامة، 
ت  لمستلزما ا و لكتب  ا فير  تو و
واالجتماعية  الصحية  والرعاية 
للتلميذ، كما ساهم في تطوير عدد 
الي  باإلضافة  الفقيرة  القرى  من 
والثقافة  والفنون  اإلبداع  رعاية 
لمصر  التبرع  دائم  الراحل  كان 
حيث  والشدة،  المحن  أوقات  في 
لدعم  المتبرعين  من  واحد  كان 
فيروس  مكافحة  في  الدولة  جهود 

كورونا.
عليه  يطلق  أن  بجدارة  استحق  لذلك 
هذا  يظل  وقد  القلوب،  ملك  زملئه 
اللقب دون وريث فترة طويلة؛ حتى 
روحه  حلوة  في  يخلفه  من  يأتي 

ودماثة خلقه وقدرته على توظيف كل إمكانياته لخدمة مجتمعه.
رحل صبري بعد صراع طويل مع المرض وترك خلفه رصيدا كبيرا من أعمال 
الخير التي تركت بصمة في قلوب الناس وترك ألبنائه وأصدقائه إرثا كبيرا من 
أبناء اإلسكندرية  المئات من  التي خرج فيها  الناس ظهر جليا يوم جنازته  حب 

وقياداتها تعبيرا عن حبهم لهذا الرجل وتقديرا لكل أعماله.
المهندس محمد صبري  اإلسكندرية  االجتماعي وعاشق  العمل  رحم هللا زعيم 

صاحب التاريخ الطويل في خدمة الوطن.

بقلم : محمد عقل
رئيس القطاع المالي واإلداري 

بمكتبة اإلسكندرية 

elressalanews@gmail.com  
fzemokhol@gmail.com

العالناتكم في الرسالة

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

يوم شديد الألفاظ!

شعر: نسرين حبيب
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      كان غريب األطوار، مما جعلني 
أتبّحر من أجله: في علم اإلجتماع، وعلم 
النفس، والتخصص في سيكولوجية الرجل. 
وكم كانت سعادتي بالغة يوم عثرت على 
نسخة من كتاب: “مباريات سيكلوجية”؛ 
انني سأجد على صفحاته، تفسيراً  معتقداً 
التي يلعبها معي زميلي في  المباراة  لتلك 
العمل، لكني اكتشفت أن هذا الزميل، كان 
سابقاً لعصره في لعبته،  فلم أجد لها مثااًل 
في هذا الكتاب، وال في غيره من الكتب. 
وأستقر في يقيني أن النفس البشرية أعمق 

وأغلق مما كنت أتصور!
نترافق  دوامنا،  نهاية  في  أنا وهو،  كنا، 
معاً؛  فطريقنا القصير واحد: أنا أذهب إلى 
محطة القطار للرجوع إلى مدينتي، وهو 
يعبر الجانب اآلخر من المحطة، للذهاب 
المعدودة،  الدقائق  بيته. وخلل هذه  إلى 
كنا نكسر حدة الصمت، بتجاذب أطراف 
الحديث، وعند االفتراق، نشد علي ايدينا 

بمنتهی الود والحميمية! 
الجديد،  اليوم  بتحية  بادرته  يوم،  ذات 
تجاهل  لكنه  الخير”..  “صباح  قائل: 
تحيتي، وكأنه لم ينتبه إليها، فأعدت عليه 
بأحسن  يرد كذلك، ال  فلم  التحية مجدداً، 
عليه  كررت  وعندما  بمثلها.  وال  منها، 

الرد  بهذا  فاجئني  الثالثة،  للمرة  التحية 
المذهل: “صباح الزفت والقطران”!

انسحبت مصدوماً دون أي كلمة أخرى، 
وجلست إلى مكتبي، وأنا أسأل نفسي ألف 
باحثاً في تلفيف دماغي  سؤال وسؤال، 
وفي عمق ذاكرتي، عسى أن أجد ما يبرر 
اعتزلت  وعندما  هذا.  البغيض  تصرفه 
عنه، فوجئت بأنه يتودد لي مجدداً، ليكرر 
معي، بعد فترة، ذات القصة السخيفة التي 
يستمتع  أنه  وفهمت  تنتهي.  ال  أنها  يبدو 
بالغة  اللعينة، حيث يجد متعة  اللعبة  بهذه 
وهو يرى ضحيته تائهة في ظلم فكرها، 
باحثة عن منفذ يقودها إلى معرفة السبب، 

الذي يُبطل العجب!
تحية الصباح هذه، ذّكرتني بتحية مسائية 
مسا«،  »ميت  وتقول:  أحدهم،  أبتكرها 
يعني: »مئة مساء«، وهي صيغة مبالغة 
يحمل  الليل  كتحية؛ ألن  لكلمة ال تصلح 
معاني سلبية في أذهاننا، ومع ذلك نتقبلها؛ 
المبتكر،  سياقها  في  استوعبناها  ألننا 

وتعني مئة تحية مسائية!
من  يجعل  من  بين  الفارق  هو  وهذا 
حادة،  أشواك  بالرقة  الناطقة  الحروف 
تحية  المعاني  خشونة  من  يجعل  ومن 

رقيقة!...

تعيش  المكناسية  الساكنة  أصبحت     
ما  بسبب  واإلحباط  البؤس  أنواع  جميع 
آلت إليه مدينتهم من إهمال جعلها تصبح 
 .. الكلمة من معنى  ما تحمله  بكل  خراباً 
ففي الوقت الذي تزداد فيه المدن المغربية 
تزداد   ، وحياة  وبهاء  جماال  األخرى 
، فسكان  وموتاً  قبحاً ودماراً  فيه مكناس 
أجمل  من  باألمس  كانت  التي  المدينة 
المدن ، وكانت عاصمة السلطان موالي 
تلقب ب “ فرساي “  إسماعيل ، وكانت 
والعنقود  الدالية  ، وكانت مدينة  المغرب 
 - الحلو “  الماء  والزيتون والخضرة و” 
سكان المدينة – أصبحوا ال ينتظرون شيئاً 
من المسؤولين على شؤونها ، ألنها آلت 
إلى الخراب ولم يبق منها غير ماضيها ، 
حتى أن لغة السكان عن مكناس ال تعدو 
تتحدث سوى عن الماضي ، ألنها ببساطة 
في  اإلطلق  به على  تفتخر  ما  تملك  ال 
حاضرها بسبب الفشل الذريع لمسؤوليها 
تخرج  متعددة ال  الذين خذلوها ألسباب 
أو  التدبير  أو سوء  االختلس  إطار  عن 
التعنت ضد أي نجاح أو على األقل العجز 
نفتقد  نكاد  إننا   ، فيها  اإلبداع  عن  التام 
إننا   .. ما  يوما  أنها ستتقدم  في  أمل  ألي 
ال نملك إال أن نحترق بالنار التي أشعلها  
هؤالء المسؤولون في قلوبنا دون خجل ، 
والكآبة  القبح  بعضاً من ملمح  ولَنِصف 
والموت الذي أصاب هذه المدينة البائسة :
فيها  شرع  لتي  ا يع  ر لمشا ا جل   .
تزال  الماضي ال  القرن  منذ  المسؤولون 
أزيد من ربع قرن فتصوروا  كما هي – 
المثال  سبيل  على  منها   – الكارثة  حجم 
 “ منتزه طريق  ويقابله  الرياض  منتزه 
مرتعا  أصبح  الذي  المسبح  و   “ سيفيطا 
للكلب والقطط الضالة قرب “ بوعماير 
“ وهي مشاريع تزيد حتى عن مدة ثلثين 
المدينة  النور في هذه  أن ترى  سنة دون 

البئيسة .
أُْفِرَغ من مياهه  السواني “  . “ صهريج 
وأصبح كالشبح المخيف ، وقد رسم لوحة 
يمثل  القبح والخوف واإلحباط وكأنه  من 
حدثاً لن يعود أبدا ، ولن تعود إليه الحياة 
مرة أخرى ، أحيط بسياج على أنه يعرف 
الساكنة  لكن   ، تأهيله  إعادة  إصلحات 

فيه  األشغال  بداية  ، ألن  ذلك  في  تشك 
أي  يوجد  وال  سنة  من  أكثر  منذ  بدأت 
ال يؤشرون على إصلحه ، والساكنة  ُعمَّ
تتساءل عن السبب من إفراغه من مياهه 
المدة دون أي علمة  وأسماكه طيلة هذه 

تدل على عودة الحياة إليه .
تراه من  ما  بقبح  . عندما تصاب عيناك 
فإنك ستبحث عن   ، المؤلمة  الصور  هذه 
التعيسة  المدينة  هذه  من  َتَبقَّى  أي شيء 
 “ إلى ساحة  فإنك ستهرول  لذلك   ، حقا 
الهديم “ لتنظر في أعظم باب في إفريقيا 
“ باب منصور العلج “ الذي تحدثت عنه 
فرنسا  اختارته  والذي   ، والعجم  العرب 
العقود األخيرة وجعلته مجسما لزمن  في 
المغرب في فرنسا لمدة سنة كاملة ، لكن 
بسياج  أحيط  اآلخر  هو  أنه  ستكتشف 
مجهولة  لمدة  إصلحه  على  كمؤشر 
فيها مثل مشاريع  يكون حظه  أن  نخشى 
ال  ببساطة  ألنه   ، يزيد  وما  قرن  الربع 
يوجد أي مؤشر على االشتغال فيه ، فل 
ال وال مهندسين وال أي مسؤول ، وال  ُعمَّ
أحاطوه   ، يدل على إصلحه  أي شيء 
إنه فساد ال يمكن   . بسياج وانتهى األمر 
يقول هللا   ، المدينة   أن تتصوره في هذه 

عز وجل : “ أليس منكم رجل رشيد “.
منذ عقود خلت ونحن ننتظر أن يظهر هذا 
الرجل الرشيد الذي سينظر بعين الرحمة 
ليغير  واإلبداع  والطموح  واألخلق 
والمظلومة  المنكوبة  المدينة  هذه  ملمح 
واجتماعيا  واقتصاديا  تاريخيا وجغرافيا 
وحتى أخلقيا ، لكن ال حياة لمن تنادي ، 
بل ولم نعد ننادي وال ننتظر في األفق أي 
تدّخل جللة  إذا  إال  ازدهارها  أمل على 
المعروفة  بغيرته  السادس  محمد  الملك 
إليها  ليعيد  الفساد من جذوره  واقتلع هذا 
هذه  يطال  الذي  الفساد  ، ألن  اعتبارها 
قصير  وليس  اليوم  وليد  ليس  المدينة 
األمد أيضا ، لذلك يئس سكان المدينة كل 
اليأس من أي نجاح لمدينتهم في المستقبل 
القريب ، لكن التشبث باألمل حق مشروع 
، ولهذا السبب تناشد الساكنة تدخل جللة 
الضياع  هذا  من  المدينة  إلنقاذ  الملك 
مما  أكثر  أمده  الذي طال  اإلهمال  وهذا 

يتصور ..

   بعد عامين من االحتجاب بسبب جائحة فيروس كورونا 
يعود مهرجان السينما المتوسطية “منارات” ليبسط سجاده 
األفلم  األحمر على رمال شواطئ تونس مستقبل صناع 

وعشاقها من بلدان عربية وأجنبية.
عروضه  تقام  الذي  للمهرجان  الثالثة  الدورة  وتنطلق 
أيام  وتستمر ألربعة  أغسطس   30 في  الطلق  الهواء  في 

بمشاركة نحو 80 ضيفا من دول حوض البحر المتوسط.
وقال نضال شطا مدير الدورة الجديدة في مؤتمر صحفي 
األربعاء : “حافظ المهرجان على خصوصيته الخارجة عن 
البحر وليس داخل  المألوف بعرض األفلم على شواطئ 

قاعات السينما”.
المنظمين جعل “منارات” منصة  أهداف  وأضاف أن من 
المتوسط ومشاريعهم  السينمائيين من دول  أعمال  لتطوير 

بالشراكة مع المهرجان.
بين روائي ووثائقي  فيلما   30 المهرجان  برنامج  ويشمل 
وقصير من عشر دول منها تونس ولبنان وفرنسا وإسبانيا.

بتونس  والزهراء  رادس  شواطئ  على  العروض  وتقام 
العاصمة ومدينة الحمامات السياحية ومدينة بنزرت الواقعة 

أقصى شمال البلد.
والمخرجة  المنتجة  المهرجان  بين ضيوف شرف  ومن 
اإليطالية تشينسيا بومول والممثلة والمنتجة اللبنانية كارول 

عبود والممثل المغربي أيوب اليوسفي.
تدريب  تقام محاضرات وورش  المهرجان  وعلى هامش 
والمتوسطية  العربية  الموسيقى  نقاش في مركز  وجلسات 

)النجمة الزهراء( بسيدي بوسعيد.
ألبير  التونسيين  السينمائيين  عميد  اسم  المهرجان  ويكرم 
شمامة شيكلي )1934-1872( صاحب فيلم “زهرة” كما 
البحري  لطفي  إخراج اإلعلمي  وثائقيا من  فيلما  يعرض 

بعنوان “بانوراما مئة عام سينما تونسية”.
وتأسس مهرجان السينما المتوسطية “منارات” في 2018 
الوطني  والمركز  الثقافية  الشؤون  وزارة  إشراف  تحت 
بين دول  السينمائي  التبادل  بهدف دعم  للسينما والصورة 

البحر المتوسط.

• الفارق بين الموت وحكم اإلعدام ، أن الموت حكم باإلعدام ال 
به سلطات  تُُخبرنا  باإلعدام موت  والحكم   ، بموعده  يُخبرنا هللا 

التحقيق .. هذا هو الفارق بين عدالة األرض ورحمة السماء  .

الشر وليس  َخْلق  أنه يستطيع  الشيطان وغيره ،  بين  الفارق    • 
فقط تحريكه أو إثارته وخلق مساحات فارغة يتحرك فيها بسهولة 
واستغلل نقاط الضعف. - ومن هنا المخلوقات على أربع : طيبة 

وشريرة  وصانعة للخير وصانعة للشر .   

الزمالك في  الليلة…. خرج شعب  كلها  ابيضت مصر  بيضا …  ليلة  يا     
النادي  الكبير …  الكيان  لهذا  المحافظات … في مظاهرة عشق و حب  كافة 
الملكي األبيض الزملكاوي… في العاصمة المصرية القاهرة … خصص سيادة 
االبيض…. حافلة مكشوفة… كتب  البيت  المستشار مرتضي منصور رئيس 

عليها .. الزمالك بطل الدوري و كأس مصر 2022…
أحاط اآلالف في مشهد بهيج و رائع الحافلة مرددين .. أبطال الدوري أهم أهم .. 

زمالك .. زمالك .. شيكا .. شيكا … زيزو .. زيزو .. و كل العب باسمه 
مسيرة احتفالية مشرقة مشرفة .. معلنة و مؤكدة ان هناك مليين من المصريين 

و مليين أخري في البلد العربية.. و بلد المهجر .. 
هنا في أمريكا.. مسيرات و ترتيبات للحتفال .. وساوافيكم الحقاً بهذه المنظومة 
الزملكاوية المحترمة .. وال يفوتني هنا شكر األصدقاء األحباء الدكتور  رامز 
باسيلي في أورالندو الذي أسس جروب انضم إليه اآلالف وهم في صدد االحتفال 

في كاليفورنيا و لوس انجلوس.. 
وكذا كبير زملكاوية والية فيرجينيا الصديق ماهر حنا الذي ال يتواني في نشر ما 
يسعد قلوب الزملكاوية و يطلق العنان في فضح المنظومة األهلوية الفاسدة .. 
التي اسكت هللا حسها اليوم و ناموا متنكدين باكيين مذعورين من تفوق الزمالك 
أما  األهلي..  مليون مصري يشجع  أن ٨٠  ادعاء إعلمهم األحمر  الذي كذب 

المليين التي خرجت اليوم مرتزقة زملكاوية …
نرجع لمباراة اليوم .. مع سيد البلد اتحاد إسكندرية.. خصصت المنظومة القذرة 
الحرام  حكم أهلوي له صوالت و جوالت في إكرام فريق األهلي و بطوالته 
ليخرج  المتكررة  و محاوالته  البطل  الزمالك  لفريق  الدائم  في تصديه  و   …
مهزوم ..بدء اللقاء وهو يضحك ضحكته الصفراء التي يعرفها الزملكاوية وفي 
الدقائق األولى لمح المتفذلك ضربة جزاء علي الزمالك وهي أمنيته التي نام الليلة 
السابقة يحلم بها .. احتسبها وهو يبعد عن الكرة مترين ثلثة فقط .. و ارتسمت 
الراحة علي تجاعيد وجهه و احتج العبي الزمالك طالبين مراجعة تقنية الفار و 
فعًل استدعاه حكم الفأر األهلوي اآلخر و لوضوح خطأ القرار .. عاد مدلدل 
أذنيه والغي البالنتي.. و لكن و ما أدراك ما لكن .. ضمر الشر للزمالك .. في 
.. و  الشاب حسام عبدالمجيد  الزمالك  الدقيقة ١٨ احتسب فاول علي نجم دفاع 
بروح الشر وليس روح القانون ونحن في مباراة احتفالية بالدوري .. و لو نرجع 
بالذاكرة لمباريات األحمر وتغاضيه عن ركل و رفس و شنكله العبي األهلي 
للمنافسين وهو طناش .. ده األهلي ننوس عين أمه حبيب قلبه.. لكن الزمالك هو 
الزمالك وانتشي في مشيته  الكارد األحمر طارداً العب  .. اخرج  اللدود  عدوه 
تغاضي عن ضربة جزاء  المباراة  ناقصاً و طوال  دقيقة   ٧٢ الزمالك  ولعب 
تغيير العبين  بتعديل و  قام  فيريرا  البروف  لكن   .. للزمالك و فاوالت واضحة 
أعادوا الزمالك الي المباراة وتعادل النجم محمود حمدي الونش من ضربة ركنية 
رفعها زيزو .. و فرض الزمالك سيطرته .. شجعت جماهير الزمالك التي مألت 
جنبات الملعب رافعة بنرات بصور اللعبين والمدرب القدير فيريرا.. الجماهير 
الوفية التي تحملت ظلم السنين من المنظومة األهلوية المسيطرة علي مجريات 
األمور بأعلم احمر واتحاد احمر و حكام حمر و معلقين حمر و مصورين حمر 
.. حصدوا بطوالت حرام  لمدة خمسين سنة  ومخرجين حمر وكل شيء احمر 
اليوتيوب و فضحوا  تقاعدهم خرجوا علي  الدين فور  الملكي  الحكام  بمساعدة 
ما ارتكبوه من جرائم يندي لها جبين الكل ما عدا األهلوية الذين يتباهون بل 

نادي  لقب  حتي  بطوالتهم  بعدد  خجل 
القرن اإلفريقي سرقوه وغيروا معادالت 
لألهلي  ٧ بطوالت  بأن  الرياضيات  علم 

اكبر من ٩ بطوالت للزمالك العظيم …واألدهى خرج ريسهم الذي تحوم حوله 
أهداهم ساعات  بأنه  الشيخ  ترك  السعودي  المستشار  به  بما صرح  الشبهات 
بالحكام  رولكس و مليين الدوالرات ليكون رئيسا شرفياً لألهلي.. خرج مندداً 
المصريين وقال انه أسوء موسم تحكيمي و تناسي أنهم السبب المباشر في كل 
بطوالته الحرام .. وكذا معاقبة االتحاد اإلفريقي لهم بحرمان الحكام المصريين 
من شرف المشاركة في تحكيم بطولة كاس العالم التي ستقام في نوفمبر المقبل 
بدولة قطر … لوال ان االتحاد الدولي ) فيفا ( فرض تقنية الفار و رغم تلعبهم 
فيها إال انها بنسبة ٧٠ ./. أعادت للزمالك حقه المهدر في البطوالت و ها هي 

للعام الثاني على التوالي تنحاز للزمالك البطل… بالحلل .
كذلك تناسي ترتيب لجنة المسابقات لمبارياته و مؤجلته أليام تعدت الخمسين 
.. ثم وضع جدول مرفه ليعود للصدارة سريعاً .. لكن هيهات مع تصميم العبي 
ات  بانتصار  الزمالك  اجاد  الحق والحلل …  انه ال مفر من فرض  الزمالك 
الي  األهلي  ليزيح   .. القمة  متربعاً علي  منفرداً  ليغرد   .. العشر  تعدت  متتالية 
المركز الثالث.. و رددت جماهير األبيض .. حسرة عليك ياللي في بالي… ال 

طولت اول و ال تاني…
بفوز  منتشين  المعمورة..  أرجاء  في  الزملكاوية  نفوس  فرحًة عظيمة عمت 
بن  الكبير عبدهللا  الزملكاوي  السعودي  األمير  اتصال  ..،كان  العظيم  الزمالك 
الدوري …  ببطل  اإلنجليزي.. معرباً عن سعادته  نادي شيفلد  مساعد رئيس 
كذلك دولة االمارات العربية المتحدة التي عشت فيها سنوات شبابي واعلم علم 
اعلي  الزملكاوي..، اضاؤوا  لنادينا  الطيب  الشيوخ والشعب  اليقين مدي عشق 
مبني في العالم برج خليفة بعلم الزمالك  و خرجت مواقع األندية وعلي رأسهم 
بالبطولة عن جدارة  الملكي األبيض  نادينا  العين مهنًئة  نادي  البنفسجي  الزعيم 

واستحقاق … 
لكل من حاول  منفرداً  لتصديه  المستشار مرتضي منصور  لسيادة  الشكر  كل 
إسقاط الزمالك و أعاد له هيبته و بطوالته المهدرة بفعل فاعل .. كذلك الشكر 
موصول للبروفسور البرتغالي المدرب العالمي عمانويل جيزوالدوا فيريرا علي 
قيادته للزمالك مصححاً للمسار الي منصات التتويج بطًل للدوري و كأس مصر 
… وكذا للخلوق مدير الكرة حضرة الضابط الرائد أمير مرتضي.. الذي بذل كل 
الجهد من وقته و ماله الخاص متجرداً .. تعاقد مع فيريرا و العبين كبار كأشرف 
بن شرقي .. وقاد منظومة اإلدارة بحنكة و مهارة ليعود الزمالك بطًل و كبيراً …
االتحاد  نادي  به حارس  قام  ما  .. هو  الزمالك  اسعد شعب  الذي  اليوم  مشهد 
الزمالك  تناديه جماهير  كما  او  العملق محمد عبدالمنصف  السابق  والزمالك 
اوسة .. في نهاية اللقاء ارتدي فانلة الزمالك الذي يسكن قلبه حباً و عشقاً .. معلناً 
الزمالك  الدوري  ببطل  اللعبين والجماهير  احتفل مع  .. و  القدم  اعتزاله كرة 

العظيم …
وفي النهاية.. كل الشكر لشعب الزمالك العظيم الذي يعشق ناديه و يهيم به حباً 
.. يعلم ان ال ١٤ بطولة الحلل لهم كل تقديره واجلله للعبين… معرباً عن 
فرحته ببطولة الدوري وكأس مصر … مرددين بكل ثقة … إحنا األبطال … 

إحنا الزمالك … انتوا مين ؟؟؟؟؟

دفاـئن الحــزن
حزيًنا أَكوُن  حني 

َوَجعي اأَلَلِم  أَخطُّ عىل رشانِق 

امُلَقِل يف  الّدمَع  َوأَحبُس 

َهّمي الَوهِم  ُخيوَط  َوُأخِبُ 

ُمَطلَسَمًة مخطوطاٍت  الحزَن  َوأَحفُر 

ألغاِزها فكَّ  أحٌد  َيقِدُر  ال 

ْيِه .. ألّن أومُن أّن رايَة الحزِن ال َيرفُعها إاّل َمْن َيحِمُلها بني َكفَّ

الَهمَّ ُيشاِطُرَك  َمْن  الّدنيا  أّن يف  ُتصّدْق  ال 

الوحدِة ِبِشعاِر  َمدموٌغ  فالحزُن 

ِسواَك! زاويٍة  يف  َيركَنها  لن  باليٍة  بجرائَد  وملفوٌف 

األشياء  كل  تتساوى  عندما 
.. الحياة   الرغبة يف   وتفقد 

  .. ال  اشتياق ال حنني 
ال  حب  ..

وال حتى كره ..

  .. كالعدم    تصبح 
ال تريد اي شئ  

سوى  أن تنىس .. وتنىس  ..
.. النسيان  بحور  يف  وتغرق 

عندما  يصبح ال  حب ..  ال كره 
.. ابتسامات  ال دموع وال 

ال حزن وال سعادة   ..
 .. هي فقط 

.. .. وانكسارات  أوجاع 
.. الصدمات  عليك  تتواىل   

..  حتى تقف عاجزا 
 ال تعرف أين تفر  ..

او اين متيض ال تعرف  
.. النسيان   حتى طرق 

ال تعرف  ان تبيك  ..
االحداق    يف  الدمع  تجمد 
وصار االمل ميأل  األعامق   ..

الهموم   جبل  وأصبح 
.. الصوان  كالحجر 

وتهالك   متزق  والقلب 
من كرثة األوجاع  ..

النفس   تنئ  عندما 
.. الصمت  ويسيطر 
 وينعدم   الكالم ..

.. نتعلم  ال  عندما 
.. نتأمل  نظل   فقط 

.. نستوعب   ال  عندما 
دروس الحياة  ..
نرسب   ونظل 

.. ..  واختيار  يف كل اختبار 

.. األشياء  تتساوى كل    عندما 

الكره   مع  الحب   
الحياة  مع  املوت   
االمل مع األمل ..

. تضيع  عندما 
 منك  األمان  
.. األحالم  وتفقد 

ترغب   ال  عندما   
.. حتى يف الكالم  

.. واآلالم  الصمت  وتفضل 

.. هنا 
تكون انت  ..

.. الحياة  قيد  .. عىل..   ميت 

أخبار ومقاالت

بقلم: عبدهللا الديك

            الزمالك البطل 2022

عادل عطية

محمد صبري ... ملك القلوب

بقلم: خالد بنيصغي

ميت عىل قيد الحياة 

خــواطر مســـائية
مهرجان منارات التونيس 
يعود بشاشات السينما 

للشوائط بعد غياب عامين

مكناس : المدينة اليت 
نَِسيََها الجميع ..

بقلم : 
سناء سراج

بقلم: فيفيان أديب

      سألتني يوماً الرحمة أين مكاني بالقلوب؟
بحثت فلم أجد لي مكاناً بها ومع ذلك لم أتوب

أبحث عن ركناً أستكين به ولكنهم يلوذون بالهروب
قلوب أصابها الجحود وتاهت منها الدروب

وقلوب أشبعها األلم وظلمت بقسوة المحبوب
وقلوب غدرت وال بالت بالهجر والذت بالهروب

وقلوب أصابها اليأس ولم تعرف نفسها من كثرة الشحوب
وقلوب هدها القدر فتبلدت وقبلت بصمت المكتوب

وقلوب تعالت على غيرها وتناست رعدة اليوم المرهوب
وقلوب عصفها األنين وتاهت ما بين الدروب 
ولم يسمع أحد أنينها إال وحده ربها المهيوب 

فأين أجد مكاناً؟ فلقد اعتلت القسوة تلك القلوب
وأصيبت المشاعر بالتبلد والجحود فلم تعد األعين ترى غير العيوب.

قد تبدو سعيداً وقد تختبئ كل األحزان وراء ابتسامتك خوفاً أن تراك عين فتشفق عليك
قد تبدو قاسياً وقد ينصهر أمامك الحديد من لين قلبك

قد تبدو صامتاً وأنت الذي تقام معارك الكلمات بداخلك
قد تبدو قوياً متماسكاً وأنت الذي تبحث عن ذراعيين حانيين تختبئ بينهما من ظلم األيام

قد تبدو متجاهًل وأنت الذي تؤرقك أدق تفاصيل الحياة
قد تبدو ثائراً وأنت الذي يحمل قلباً رقيقاً كورق الياسمين

رؤية العين شيئاً أما ما تبصره القلوب فشيئا آخر. 
قد تراك أعين كثيرة ولكن قلب واحد فقط يشعر بك من أنت



 

    ماذا عن تغطية إحدى العينين؟
-1 قبل إجراء العملية الجراحية، يجب تغطية 
العين  العينين من أجل زيادة قدرة  إحدى 

األخرى على الرؤية.
بالكسل، عندما تكون  -2 ولمنع اإلصابة 
الرؤية جيدة في كلتا العينين، فإن ذلك يسهم 

في زيادة احتماالت نجاح العملية.
-3 أحياناً، تكون هناك حاجة حتى بعد العملية، 
لالستمرار بتغطية العيون، من أجل الحصول 

على نتائج أفضل.
ما هي احتماالت نجاح العملية؟ 

-1 تعتبر احتماالت نجاح األساليب الجراحية 
الحديثة جيدة جداً.

-2 ومع ذلك فال يمكن االلتزام بالنجاح التام 
في عمليات إصالح الحول.

-3 حيث إن هناك احتمااًل صغيراً بين 10 و 
%15 ألن يعاني المريض نسبة معينة من 
الحول بعد العملية، حتى لو لم تسبب له مشكلة 
على مستوى الرؤية أو من الناحية الجمالية.
-4 في بعض الحاالت النادرة، قد يبقى لدى 
المصاب حول ملحوظ بعد العملية، األمر 
الذي يستدعى إجراء عملية جراحية إضافية.

ما هي مخاطر العملية الجراحية؟
-1 نظراً ألن العملية تتم في الجزء الخارجي 
من العين، فال يوجد خطر كبير على الرؤية.

-2 أحياناً، قد يحدث تلوث بعد العملية، لكن 
عالجه يكون في معظم الحاالت سهاًل وناجعاً 

بواسطة القطرات.
-3 أحياناً من الممكن أن تحصل حالة من 
الزغللة بعد العملية، لكنها سرعان ما تختفي 

في غضون عدة أيام.
في بعض الحاالت النادرة جداً، قد ال تزول 
تلقى  األمر  يستلزم  قد  وعندها  الزغللة 

عالجاً إضافياً.
ما هي مراحل التماثل للشفاء بعد العملية 

الجراحية؟
العملية  تلى  التي  األولى  األيام  -1 خالل 

الجراحية تكون العيون حمراء.
-2 وقد يشعر المريض بألم طفيف وبشئ 

من عدم االرتياح.
-3 هناك حاجة لتلقى العالج بواسطة القطرات 

وذلك بصفة مستمرة.
-4 أحياناً قد يعاني الشخص من الزغللة، 
لكنه سرعان ما يزول، في معظم الحاالت 

وفي غضون عدة أيام.
-5 من المحبذ تفادى التعرض للغبار والرياح 
لعدة أيام، لكن ليست هناك قيود على القيام 

بالنشاطات العادية داخل المنزل.

-6 باإلمكان العودة إلى المدرسة أو العمل 
في غضون عدة أيام أو حتى أسبوع على 

أقصى تقدير.
ورد في مواقع التواصل االجتماعي معلومات 
خاطئة عن عالج كسل العين.. ما تعقيبكم؟

في الحقيقة أصدرت الجمعية المصرية بياناً 
لجراحي عيون األطفال جاء فيه، أنه لوحظ 
في الفترة األخيرة تردد بعض المعلومات 
المغلوطة وبعض النصائح الطبية الخاطئة 
عن الطرق الحديثة في عالج بعض أمراض 
عيون األطفال مثل كسل العين وطول النظر، 
واالستجماتيزم وذلك في بعض وسائل اإلعالم 
ومواقع التواصل االجتماعي مما أدى لحدوث 
بلبلة واضطراب لدى أباء وأمهات األطفال 
المرضى، ثم تطور األمر لخضوع بعض 
األطفال المصابين باألمراض السابقة بالفعل 
لعمليات تصحيح النظر بالليزر أو الفيمتوليزك 
في حاالت ال تحتاج ألي تدخل جراحي، كما 
تم تناول معلومات خاطئة علمياً عن عالج 
كسل العين بعمليات تصحيح اإلبصار بالليزر 
وهو األمر العاري تماماً من الصحة، ولذلك 
قرر أعضاء الجمعية المصرية لجراح عيون 
األطفال إصدار هذا البيان لتوضيح الحقائق 
أحدث  وقائع  من  علمياً  المعتمدة  العلمية 
العالمية من  العلمية والتوصيات  األبحاث 
الجهات المتخصصة في آخر المؤتمرات 
العلمية .. إيمانا منا بالدور المجتمعي التوعوي 
والمسئولية األخالقية التي أقسمنا على تحملها 
لرعاية صحة عيون أطفالنا.. وإتاحة أفضل 

وسائل العالج وأكثرها أمانا لهم.
أوالً: كسل العين:

أكدت آخر األبحاث أن الطريقة المثلى لعالج 
كسل العين هو وضع غطاء الصق على 
يومياً إلجبار  السليمة عدة ساعات  العين 
العين الكسولة على تنشيط وتحفيز النظر 
بها، وتحدد عدد الساعات حسب شدة الكسل 
مما ال يؤثر سلباً على العين السليمة.. علماً 
أثبتت  التي  البديلة  الطرق  بعض  بوجود 
بعض األبحاث جدارتها كطريقة مساعدة 
مثل وضع قطرة  العين،  لغطاء  بديلة  أو 
األتروبين للعين السليمة علماً أنه ال يوجد 
عالج جراحي أو بالليزر تم اعتماده لعالج 

كسل العين في األطفال.
النظر واألستجماتيزم وقصر  ثانياً: طول 

النظر لألطفال:
المعتمدة والمثبت  الوحيدة  العالج  طريقة 
فعاليتها في األطفال هي النظارات الطبية.. 
وما زالت تتوالى األدلة العلمية على أهمية 

إرتداء النظارات في األطفال.
ورغم أن عمليات الليزك والفيمتوليزك ثبت 
فعاليتها وأمانها التام في البالغين فوق سن 
الثمانية عشر عاماً إال أنها لم تعتمد حتى 
اآلن في األطفال ألسباب عديدة منها وجود 
خطورة على عين الطفل التي مازالت في 
طور النمو وأن قياسات النظر في األطفال 
غير ثابتة... قرنية العين قد تتعرض للضرر 

البالغ في المستقبل.
علما بأنه في حاالت شديدة الندرة قد يضطر 
الطبيب للتفكير في هذا اإلجراء عندما تستنفد 
جميع محاوالت إرتداء النظارة ذات القياسات 
الطفل سيحتاج  العلم بأن ها  الكبيرة.. مع 
الحقاً الرتداء نظارة جديدة، وكذلك في حالة 
وجود قصر نظر، أو طول نظر شديد في 
إحدى العينين والعين األخرى سليمة، وفي 
حالة وجود كسل فإن هذه العملية لم تعالج 
الكسل ويجب استكمال تغطية العين السليمة 

لعالج الكسل.
ماذا يعنى بكسل العين؟

كسل العين وهو يعني ضعف اإلبصار في 
إحدى العينين، وتظهر هذه المشكلة في وقت 

مبكر عند الطفل ويعتبر:
-2 وعيوب االنكسار   -3 والمياه  -1 الحول  

البيضاء   -4 والمياه الزرقاء
العين  لكسل  انتشاراً  المسببات  أكثر  من 
أو األهل  الطفل  .. وبالطبع يصعب على 
اكتشاف العين المصابة بالكسل، لذلك ال مفر 
من إخضاع الطفل الختبارات خاصة لدى 
الطبيب المختص من أجل كشفها وعالجها، 
ألن إهمالها يفضى إلى فقدان البصر، وكلما 

كان العالج مبكراً كانت النتائج أفضل.
ما هي طرق رعاية العين السلمية في األطفال؟
-1 إن العين السليمة ترعى نفسها بنفسها، 
وال لزوم إلى استعمال القطرات أو المراهم 

أو الغسوالت.
-2 وواجب األبوين هو مالحظة:

-1 عيون األطفال.  -2 حمايتها من وهج 
الضوء الشديد.  -3 واألتربة.  -4 والذباب 
ناقل العدوى.  -5 وغسل الوجه مرتين على 
األقل في اليوم.  -6 وتوجيه األطفال للعادات 
الصحية السليمة مثل عدم لمس العين باأليدي. 

-7 أو استعمال أدوات الغير وهكذا.
-8 وبالطبع ال يمكن التأكد من سالمة عيني 
الطفل دون الفحص الدوري الذي يجب أن يقوم 
به الطبيب. وواجب على األبوين اإلسراع إلى 
الطبيب عند مالحظة أن تغييرات مرضية.

ولنا تكملة في العدد القادم

الكنيسة هى األم و هى الحاضنة      
لكل الشباب و ليس الشباب المسيحى فقط 
؛ لكن بدورها الوطني ومسئوليتها تجاه 
وتحقيق  والمجتمعية  العالمية  القضايا 
التنمية المستدامة من أجل تنمية المجتمع 
األكثر  الفئات  إلى  المصري والوصول 
احتياجا والفئات المهمشة، تؤكد و تثبت 
دائما أنها األم المعطاءة التى تحب الجميع 
بدون شروط ،شهد بذلك وعن حق عميد 
الدكتور طه حسين حين  العربى  األدب 
قال :” الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم؛ 
ومقوم من مقومات الوطن المصرى، فالبد 
أن يكون مجدها الحديث مالئما لمجدها 
القديم”. و انطالقا من هذه المبدأ و سعيا 
خارج  الشباب  بأبناءنا  التواصل  نحو 
الشباب و  استعادة  مصر و فى محاولة 
و  وخارجها،  في مصر  جذوره  ربطه 
حتى يكون هناك ارتباط قوي مع البذرة 
على  مارمرقس  القديس  وضعها  التي 
حفل  انطلق  اإلسكندرية  مدينة  أرض 
افتتاح ملتقى “ لوجوس “ لشباب الكنيسة 
القبطية األرثوذكسية، ، في المقر البابوي 
بدير األنبا بيشوي بوادي النطرون تحت 

عنوان “العودة إلى الجذور”.
وكلمة “لوغوس” هى كلمة ذات أصل 
العقل   ، المبدأ   ، الخطاب  تعني  يونانى 
والعلم “.كانت معروفة من قبل في اآلثار 
الوثنًية واليهودًية:  وأول استخدام لها كان 
 Heraclitus هيراقليطس  كتابات  في 

األفسسي حوالي سنة 500 ق.م.  وعند 
فيلو كان اللوغوس هو “العقل اإللهي” 
الذي يحكم العالم، وهو الوسيط بين هللا 
والكون المادي ، أما أول من استخدمها في 
العهد الجديد فهو القًديس يوحنا الالهوتي. 
ولكنه استخدم الكلمة بطريقة جديدة أبعد 
بكثير من فكر األقدمين عنها. واستخدمها 
أيضاَ القًديس إغناطيوس األنطاكي )-35

107 م.(. أما العاًلمة كليمندس اإلسكندري 
)-150 215 م.( فجعله المحور الرئيسي 
في تعليمه، حتي جاء القًديس أثناسيوس 
فربط ربطا  م.(   328-373( الرسولي 
وبين  للقب  ا ا  هذ بين  ماًل  وكا محكًما 
تعليمه عن الفداء والخالص.والزال هذا 
االصطالح “اللوغوس” مستخدًما حتي 
كمثل  القبطًيًة  الكنيسة  تسبيح  في  اليوم 
الذي  الحي  قولنا: “كلمة )لوغوس( هللا 
الناموس علي جبل  ليعطي  نزل  لآلب، 
الكلمة  المسيح  وأيًضا: “يسوع  سيناء” 
)لوغوس( الذي تجسد بغير تغيير وصار 

إنساًنا كاماًل”.
بدأت خطة الكنيسة لربط الشباب بكنيستهم 
عام  منذ  العميقة  الدولة  بجذور  و  األم 
2016 حينما بدأت إنشاء مركز لوجوس 
للمؤتمرات بالمقر البابوي في أحضان دير 
األنبا بيشوي بوادي النطرون في مصر، 
محاواًل أن يكون مركزا رائدا في نشر 
المعرفة وحفظ التراث والتاريخ القبطي، 
منتدى للحوار والتواصل، ومؤسسة متميزة 

القدرات. وأخيرا دعم  التنمية ورفع  في 
التواصل بين الشباب القبطي في الخارج 
كنيسة  بالمركز  يوجد   . األم  وكنيستهم 
وبنيت  المركز  قلب  في  هي  و  التجلي 
يضم  كما   ، معماري عصرى  بطراز 
المركز قاعة المجمع المقدس تسع 150 
قاعة  أما  األجهزة  بأحدث  فردا مجهزة 
وقاعة  األغراض  متعددة  فيالدلفياهي 
للشباب معدة لعقد االحتفاالت وللضيافة 
ومطعم  السكنى  المبنى  إلى  باإلضافة 

أجابى الرئيسي.
وفى أييى أهم ما يميز مركز لوجوس أنه 
يحتوى على مركز القبطيات وهو معني 
بدراسة وعرض التاريخ والتراث القبطي 
ويضم متحف ومكتبة أى أنه ثروة قبطية 
تهم كل دارس أو باحث فى الشأن القبطى .

مما يدعم المشاركة في الجهد المسكوني 
والحوار  للقاء  مفتوحة  مساحة  بإتاحة 
وتبادل الخبرات من خالل إنعقاد ورش 
المسيحي  التراث  عن  ومعارض  عمل 
ومؤتمرات  لقاءات  تنظيم  و  المصري 
دولية ومحلية لشباب الكنيسة القبطية من 

داخل وخارج مصر.
 أما فى نهاية عام ٢٠١٧ بدأت مجموعة 
التخطيط  من اآلباء والخدام والخادمات 
األول  العالمي  الدقيق إلقامة “األسبوع 
األرثوذكسية”،  القبطية  الكنيسة  لشباب 
خارج  قبطية  إيبارشية  ثالثين  حوالي 
مصر قوامها مائتا شاب وشابة في تواصل 

تشملهم جميًعا  وتعارف ومحبة روحية 
وعلى أرض مصر التي انبهروا بها .

التواصل  لعملية  المتمم  أن  نجد  لذلك  و 
المهجر و  بين شباب  الثقافى  الفكرى و 
بلدهم األم هو معرض لوجوس المقام بدير 
والمقام  النطرون،  بوادي  بيشوي  األنبا 
على هامش فاعليات ملتقى لوجوس الثالث 
لشباب األقباط بالخارج، وكان من بينهم 
أجنحة وزارات الهجرة،البيئة والسياحة، 
واستمع قداسته ووزيرة الهجرة إلى شرح 
واف عن الملفات والمبادرات التي تقدمها 
الوزارة الهجرة لشباب مصر بالخارج ، 
و هو ما يمثل داعم و رابط قوى للشباب 
بالمبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”، والتي 
أطلقتها وزارة الهجرة للحفاظ على الهوية 
فى  المصريين  شباب  وربط  المصرية 
الخارج بالوطن، ليجيدوا التحدث باللهجة 
المصرية، حتى ال يشعروا باالغتراب عند 

التحدث مع أقرانهم أو أقاربهم.
ولهذا أجد ضرورة تقديم التراث القبطى 
ألهلنا فى اإلعالم والمدارس والجامعات 
باعتباره جزءا من التراث الوطنى المصرى، 
والبد من التركيز على المشتركات الثقافية 
المصرية؛ مع التأكيد بأن بناء مصر الجديدة 
القوية يؤكد دائًما على األلتزام باحترام 
حقوق اإلنسان و المواطنة وترسيخ قيم 
التعايش المشترك والتسامح و تأكيد التالحم 
بين الدولة والمواطنين باعتبارهما إحدى 

دعائم بناء الجمهورية الجديدة .

شعر : شعر: صباح غريب
عباس شعبان

الصداع وعيون األطفاللوجـوس للشبـاب الـوطنى 

في  كل الليالي
أسألها

أما مرت بِك أحالُمنا
قبل انبالج الفجر!!

وردية هي.. 
بآمالنا ممزوجة 
عطرها فواح...

رقيقة هي ..خفيفة
الربيع كنسيم 
تدفعه الرياح

وتهمس كالبالبل
لحنها صداح !

النجوم تقول عذرا
لك يا سائلي

أحالمك..
ال أدرك كنهها
بالكاد أراها
تمر فوقي..

لمعان بريقها..
لٌماح

كأنها تذهب بعيدا
عن طعن الرماح
وليس لك عندي

سوى رجاء
لك بالنجاح

وانك بالتأكيد
ستلتقيها
وتقول لي

أنها معي بانتظار
ذلك الوعد الصادق
مهما تأخر الصباح

وأنا في كل ليل
أسأل النجوم عن أحالمنا

وردية هي ..
بآمالنا ممزوجة 
عطرها فواح

بقلم :  نعمة هللا رياض

بقلم :  چاكلين جرجس 
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وقالوا الّناس :  بالش حتموت 
وقلت :  ياريت ..  مادام حيعيش
لكن شفتك   ....    حقيقتك أيه

أكّن الصورة دي  لمالك 
وجّوا القلب دا مصيبتك
مالك كّداب لكْن عفًوا 

ما فيش بين الماليكة شيطان 
أنا سلّمتك الّراية 

بقيت عايش بال أوطان
يا كدبة اتشكلت توبها 
بيحرق روحي واألبدان

أنا إنسان 
وصابر فوق جبال الشوك
عشان احرس لك الغيطان
زرعت الّصبر من ُمّري 
طرح علقم بطول فدان
ياكدبة أتحّولت إنسان
أنا تعب الكالم مني 

وخلص الحبر م األوطان
تراتيل الصالة خلصت 
وخلصت جلسة الغفران

أحدث النجوم مالك كداب

بقلم: الدكتور عبد العليم محمود

أبو الزلف أغنية لبنان وسوريا الشعبية 
تدر المال عىل مطربة  متقاعدة دون علمها

إختطاف عواطف .!!!

بقلم: سليم خليل
صـــدق

 أو لا تصـــدق...

  في طريق عودتها إلي منزلها من الجامعة ، غادرت عواطف 
موقف الحافالت بالشارع الرئيسي وسارت كعادتها في الطريق 
الفرعي المؤدي إلي سكنها .. قابلتها سيدة عجوز تسير بصعوبة 
الشارع ، أسرعت عواطف نحوها  وتكاد تسقط علي رصيف 
تمد يدها لتحميها من السقوط ، شعرت عواطف فجأة بإبرة حقنة 
تغرزها السيدة العجوز في ذراعها لتغيب في ثواني معدودة عن 
الوعي ، كان يراقبهما متربصاً ، شاب مفتول العضالت جري 
نحوهما وأمسك بعواطف يمنعها من الوقوع علي األرض وبيده 
األخري كان يشير خفية إلي سيارة خاصة لتقل المجموعة ، وكما 
أخبر بعض األشخاص المتجمعين في المكان بأنهم سيذهبوا بالفتاة 
إلي المستشفي .. إنطلقت السيارة التي تقل السيدة العجوز والشاب 
وعواطف وسائق السيارة الخاصة الذي كان مشاركاً وأحد أفراد 
العصابة إلي منزل في حي بعيد عن الحي الذي تقطن فيه.. وهكذا 

تمت عملية إختطاف الفتاة المسكينة عواطف ،.
شعر أهلها بالقلق الشديد لتأخرها غير المعتاد عن موعد عودتها 
المطلة علي  النافذة  من  واياباً  ،كانت والدتها تشد الخطي ذهاباً 
الشارع الرئيسي إلي الشرفة المطلة علي الشارع الفرعي ، لعلها 
تلمح إبنتها .. بينما أخذ شقيقها األصغر ووالدها يتصالن باالقارب 
المحمول  الهاتف  كان   ، منهم  ، ربما ذهبت إلي  واألصدقاء 
الخاص بعواطف ال يرد ثم أصبح مرفوعاً من الخدمة ، ومضي 
الوقت حثيثاً وزاد التوتر والهلع الشديد مع كل دقيقة تمر بدون 
معرفة ما حل بها ، مضت أكثر من ساعتين علي غيابها  حتي 
قرر والدها اإلتصال بقسم الشرطة لتقديم بالغ عن غياب إبنته 
الرائد/ عادل  الرشيدي ومساعده  للمقدم / حسام  البالغ  ..حول 
إسكندر بإدارة المباحث العامة لإلختصاص .. قال حسام لعادل: 

- هذه ثالث حالة إختفاء تحدث في منطفتنا خالل هذا الشهر !! 
توجه حسام وعادل لمنزل عواطف وتحدثا إلي والدها وشقيقها 
، وفضال تأجيل الحديث مع والدتها إلنها كانت منهارة وتبكي 
باستمرار .. سأل المقدم حسام :- هل يمكن إعطائي صورة حديثة 
المطلوبة ، ثم طلب منهما  لعواطف ؟ أحضر شقيقها الصورة 
التحدث عن عواطف ، قال والدها :-إنها طالبة في السنة األولي 
بكلية التجارة ، عمرها تسعة عشر عاماً ، تقضي معظم أوقاتها 
في الكلية والمنزل ، لها صديقات معدودات يعرف عنهن األدب 
وحسن الخلق ، تتمتع كما تري في الصورة بوجه حسن وجمال 
مقبول ، وترتدي دائماً مالبس محتشمة ، سأله الرائد/ عادل:- هل 

سبق لعواطف أن تأخرت في الحضور من قبل ؟ أجاب الوالد:
المقدم/ حسام اإلنفراد مع والدتها  .. طلب  أتذكر  - ال علي ما 
وسألها :- هل حكت عواطف لكي عن أي عالقات عاطفية أو 
إتصاالت مع الجنس اآلخر ؟ أجابت الوالدة بالنفي القاطع وقالت 
إن إبنتها تحكي لها كل صغيرة وكبيرة تحدث لها .. طلب منها 
المكان إعطائه قطعة من مالبس  المقدم / حسام قبل أن يغادر 
عواطف التي إستخدمتها ولم تغسل بعد، إلقتفاء أثرها بواسطة 

الكالب البوليسية .. 
بإعالنات عن عواطف  إزدحمت وسائل اإلتصال اإلجتماعي 
المفقودة ، أصدرها شقيقها وزمالئها في الجامعه، وأعلن والدها 
في الصحف والمجالت عن مكافأة قيمة لمن يدلي بمعلومات  تفيد 

في البحث عن إبنته .. 
الرائد  المقدم / حسام إجتماعاً عاجاًل ، حضره  في مكتبه عقد 
للبحث  فيه خطة  / عادل وعدد من الضباط والمخبرين وضع 
عن عواطف وصرح قائاًل :- أنه من المؤكد أن وراء حوادث 
اإلختطاف ، عصابة متمرسة يقودها مجرمون عتاة إختطفوا حتي 
األن أربع فتيات في عمر الزهور،  وفي إجراء إستثنائي كلف 
المقدم / حسام عدة فرق من المخبرين ومعهم جنوداً مختصين 
المجرمين من فصيلة  الكشف علي  يقودون كالب مدربة علي 
الجيرمن شيبرد والدوبرمان والمالينو وأمرهم أن يبدأوا البحث 

علي الفور .
مرت ستة أيام ثقيلة علي إختفاء عواطف ولم يظهر لها أثر، وفي 
الشقة التي حجزت فيها عواطف كان برفقتها ثالث فتيات بنفس 
.. كان ينتظرهن مصير مظلم ، فالجميلة  عمر عواطف تقريباً 
منهن تجبر علي ممارسة الدعارة، والثرية منهن يطالب الجناة 
أولياء أمورها بدفع فدية كبيرة ، يتم فيها التسليم والتسلم بإجرءآت 
معقدة، أما سيئات الحظ اآلتي يتمتعن بصحة جيدة فيحولن إلي 
مستشفي مشبوهه يجري فيها أطباء معدومي الضمير عمليات 
غيار  كقطع  والكبد  الكلية  مثل  أعضائهن  لبعض  إستأصال 

آدمية...!!!
إتصل شخص بوالد عواطف بخصوص إعالنه في الصحف عن 
فقد إبنته ، قال له - أنا المهندس/سالم توفيق ، قرأت إعالنك ، هل 

هناك أخبار عن إبنتك ؟
- ال توجد أخبار حتي اآلن ، عدا أن سيدة أبلغتني بمشاهدتها لسيدة 
عجوز وشاب يدخلون فتاة مغمي عليها في سيارة لونها أزرق 
وقالوا إنهم سيذهبون بها للمستشفي، ولم تقرأ لوحة المرور إلنها 

لم تشك في أن الفتاة مختطفة 
- حسناً ، أنا أتصل بك اآلن إلساعدك في العثور عليها .

- وكيف يتم ذلك ؟ 
- هناك قدرات غير مألوفة لبعض األشخاص ، يولدوا وبداخلهم 
حولهم  يحدث  ما  بها  يدركون  حسية  الفوق  القدرات  هذه 
والسمع  كالنظر  المعروفة  الخمسة  للحواس  إستخدامهم  بدون 
الحسية  القدرات فوق  ، وتعرف هذه  والتذوق  واللمس  والشم 
بالباراسيكولوجي ، ولقد حباني هللا عز وجل بهذه القدرات منذ 
والدتي ، ولقد داومت علي تنميتها وصقلها لخدمة المجتمع الذي 

أعيش فيه .
- لقد سمعت أن الباراسيكولوجي ال يعترف به علمياً

بتجارب  اآلن  حتي  اإلعتراف  يتم  لم  إلنه   ، هذا صحيح   -
الباراسيكولوجي، ولكن تطبيقه  يعطي نتائج إيجابية بنسبة 20% 

بينما ال يعطي عامل الصدفة للنتائج اإليجابية أكثر من 1/1000
- لكن كيف تساعد هذه القدرات في العثور علي إبنتي؟

- يمكن ذلك بتطبيق بعض ظواهره كالجالء البصري ، أي القدرة 
علي رؤية ما هو وراء نطاق البصر،  كرؤية شخص يتعرض 
لحادث بالرغم من حدوث ذلك علي مسافة بعيدة .. أيضاً بتطبيق 
السمعي والشمي كسماع بعض األصوات وشم  الجالء  مظهر 

بعض الروائح في حجرة أخري ولو علي مسافة بعيدة ..
- وما هي طلباتك مقابل ذلك؟

- أنا ال أطلب شيئاً مقدماً ، 
مقبول  أطلب شيكاً  ولكني 

الدفع بمبلغ
 خمسون الف جنيها . أحتفظ به طوال إقامتي في منزلكم ، ويرد 

لكم إذا لم  أحصل علي نتيجة إيجابية .
- ولماذا ستقيم في منزلنا؟

اليفة وتحت  أشيائها  تكون  - سأقيم في حجرة عواطف، حتي 
نظري ورائحتها تمأل أنفي ، من أجل التخاطر معها بدون الكتابة 

أو اإلشارة أو الكالم ، ولو كان ذلك من مسافة بعيدة .
- وهل تمانع إذا أبلغت ذلك للمقدم / حسام الرشيدي بالمخابرات 

العامة حيث أنه يتولي ملف عواطف ؟
أقدم يد المساعدة للشرطة وسأحتاج قطعاً  فأنا  -ال أمانع إطالقاً 

لتعاونهم إلنقاذ إبنتك ..
إستقبل المقدم/ حسام  في مكتبه ومعه الرائد /عادل والد وشقيق 
المهندس / سالم.. طلب حسام من سالم مزيداً  عواطف ومعهم 
من اإليضاح عن هذه الطريقة الغير تقليدية في البحث عن الجناة 

والمخطوفين .. 
قال المهندس/سالم :

أثيرية نشطة ، ويمكن  - يولد بعض األشخاص وبداخلهم هاله 
الهالة األثيرية لتصبح  بتركيزهم علي أشياء معينة ، أن تخرج 
خارج الجسد البيولوجي وتحتويه ويصبح عندهم جالء بصري 
تشاهد  أن  األثيرية هذه  للروح  يمكن  وسمعي وشمي، وهكذا 
وتسمع وتشم ما يحدث لألشياء أو األشخاص الذين يتم التركيز 
عليهم ، وتشعر بما يدور بين هؤالء األشخاص كأنهم حولهم ، 
حتي لو كانوا علي مسافة بعيدة ، كل ذلك  وهم مغمضي األعين..

طريقة  إستخدام  علي  الموافقة  تمت 
لغز  الباراسيكولوجي كملجأ أخير لحل 
/ المهندس  وانكب   ، إختفاء عواطف 

سالم علي التركيز علي عواطف والعمل 
علي التخاطر معها والشعور بمكانها وما 
لثالثة  إستمرت محاوالته  لها..  يحدث 
أيام متتالية وهو يحبس نفسه في حجرة 
غرفتها  من  أخيراً خرج   ،، عواطف 
وطلب التحدث مع المقدم / حسام، قال له:

- تخاطرت مع عواطف وأخبرتني أنها 
يقع في  بمبني سكني  محتجزة في شقة 
حي بعيد عن حيها علي الشارع الرئيسي 
وبه مدرسة صنائع ومحل مشهور للكفته 

والكباب .. 
تعرف الرائد / عادل علي مكان المبني 
السريع ومعها  للتدخل  قوة  تجهيز  وتم 
كالب بوليسية وتم إقتحام الشقة وتحرير 
وعادت  الرهائن  األربعة  لفتيات  ا
عواطف إلي أسرتها واستحق المهندس 
/ سالم توفيق مكافآت إضافية من أولياء 

أمور باقي الفتيات اآلتي تم تحريرهن .

  إنها المطربة دنيا يونس التي غنَّت  ألحان زكي ناصيف 
مع وديع الصافي في السبعينات من القرن الماضي في فترة 
الذي غزا  اللبناني  والمسرح  والشعرية  الموسيقية  النهضة 
المطربة  اشتهرت  واألميركيتين،  وأوروبا  العربي  العالم 
الجيران  فيه  تدعو  الذي  جار  يا  وينك  بأغنية  يونس  دنيا 
دنيا  وأصدرت  الصباح؛   قهوة  فنجان  لشرب  القرية  في 
ألبوم تغني أغنية أبو الزلف في مطلعه بصوت قوي ورنيم  
لبنان  لتسويقه في  لبنانية  خالب.  تولت مبيع األلبوم شركة 

والدول العربية .
البريطانيان  الفنانان  كان  الماضي  القرن  الثمانينات من  في 
دافيد بيرن و براين إينو يخرجان ألبوم  بعنوان : الحياة في 
األدغال مع األشباح ؛  وأرادوا أن يتضمن األلبوم ألحان من 

كافة الثقافات والتقاليد في العالم  .
الفنانان  أشترى  لندن  بائعي تسجيالت موسيقية في  أحد  من 

تسجيالت مختلفة بلغات عديدة من ضمنها ألبوم دنيا يونس.
يغنيها  التي  الشعبية  الزلف  أبو  بأغنية  التسجيل  دنيا  افتتحت 

كما  اللبناني  الشعب  طبقات  كافة  من  والشيوخ  األطفال 
يغنيها حاليا كافة المطربين مشاهير أو عاديين ؛  وكثير من 
المطربين العرب  في زياراتهم للبنان يغنون أبو الزلف وكأن 
اللبناني والسوري  التراث  يتجزأ  من  األغنية جزًء ال  هذه 

واألردني.
تباشير  بالرغم من  الفني  دنيا يونس في مشوارها  لم تستمر 
مميزة  أجمل األصوات وشخصيتها  ؛ صوتها من  بالنجاح 
الغناء  ورزقت  .  تزوجت واعتزلت  المسرح  ساحرة على 
أوالدها واالهتمام   لتربية  أوالد وقررت إعطاء حياتها  عدة 

بعائلتها وزوجها  واختفت نهائيا عن األنظار .
األشباح،  مع  األدغال  في  الحياة  ألبوم  بالنسبة إلخراج  أما 
أعجب المخرجان البريطانيان بسحبات هيهات يا بو الزلف 
فأدخلوها في أكثر المقاطع الموسيقية  غربية عربية أفريقية 

أسيوية إلخ .. ونجح األلبوم نجاحا عالميا .
وكاتبها  األغنية  ملكية  حقوق  هناك  األلبوم  إصدار  قبل 
ترخيص   على  الحصول  المخرجان  حاول   . وملحنها

باستعمال األغنية ووضعوا إعالنات في الصحف وسألوا بائع 
أنه ال يتذكر كيف ومتى  َوجد األلبوم  الذي أكد  التسجيالت 
الموضوع  مع مجموعة ألبومات قديمة غريبة لم يطلبها أحد ؛  
حتى على أسئلتهم المرسلة إلى لبنان  كان الجواب هذه أغنية 

شعبية قديمة عمرها مئات السنين ال يملكها أحد.
المطربة  بإسم   ذاكرتهم   أدبيا وفي  إحتفظا  المخرجين  لكن 
انطالق  على  ساعدت  التي   األغنية  وسحبات  وصوتها 
األلبوم عالميا؛ مؤخرا علم المخرجان أن دنيا يونس عادت  
مبلغا من  بها وأرسال  واتصال  لبنان  في  لتستقر  الغربة  من 
المال لم يعلن عنه،  وهكذا حصلت دنيا وهي في السبعينات 
أعادها  تعويض  ؛ على  وأحفاد عدة  أوالد  ولها  من عمرها 
الذي  المشاهدين  والمسرح  وتصفيق  الشهرة  ذكريات  إلى 
أفرحهم  لمن  وتكريم  وفاء  كعربون  الفنانين   كافة  ينعش 
نظمها شعراء موهوبون  وأشعار  أغنيات  وبكلمات  بصوته 
القلوب  تحيي  التي  كلماتهم  بنسيج  المستمعين  يسحرون 

وتنسي الهموم .

 
يوسف زمكحل   همسـات

تنزل على من  دموعكم عندما  عاتبوا 
ال يستحقها

ما  لشخص  حبك  مشاعر  أخفيت  كلما 
كلما زاد حبك لهذا الشخص

كثير من البشر يقولون ال ليتجنبوا أن 
يقولوا الحقيقة

لن  ولكن  السرير  تشتري  قد  بالمال 
تستطع أن تشتري النوم

النساء  حولها  التف  المرأة  بكت  إذا 
يعرفن  كي  بل  معها  تعاطفاً  ليس 

القصة!
الناس  تكسب  التي  األلقاب هي  ليست 

مجداً بل العكس
الحب هو دليل أنك على قيد الحياة

يبحث  الذي  هو  يحبك  الذي  الشخص 
عنك

هنيئاً لمن علموا األبجدية كيف اضيف 
إلى الحاء باء )أحمد بخيت(

أيها   : الشابي  القاسم  أبو  شعر  من 
وهمومي   .. بالئي  سر  أنت  الحب 
وروعتي وعنائئ .. ونحولي وأدمعي 
وعذابي .. وسقامي ولوعتي وشقائي 
 .. وجودي  سر  أنت  الحب  أيها   ..

وحياتي وعزتي وإبائئ .
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أسرار لاستخدام 
الكونسيلر بشكل مثالى فى إخفاء عيوب البشرة

طرق استخدام قشور البطاطس فى العناية بالبشرة

مواد غير شائعة وفّعالة في 
القضاء على رائحة التعّرق 

العالقة بالملابس

فراط في تناول القهوة.. تعرفوا علييها 5 أعراض جانبية للاإ

نصائح لدعم صحة طفلك قبل عودته إلى المدرسة 

موديلات معاطف من عروض ما قبل خريف 2022
التي  باقة غنية من األزياء    حملت عروض ما قبل خريف 2022 
اللواتي يبحثن عن خيارات  المقبلة. سواء كنت من  ستعنون إطالالتك 
الموسم  أو أزياء عصرية وجريئة، فإن عروض هذا  أنيقة،  كالسيكية 
لفتت نظرنا  التي  التصاميم  أبرز  ستلبي حاجاتك على اختالفها. ولعل 

في هذا الموسم كانت المعاطف التي تنّوعت بقّصاتها ونقوشها وألوانها.
من الصوف  Alberta Ferretti معطفاً  ألبيرتا فيريتي  قدّمت عالمة 
نّسقت  العريضة.  الميدي وياقته  يتميز بطوله  باللونين األبيض واألسود 
العالمة المعطف مع إطاللة مونوكروم باللونين األبيض واألسود أيضاً.

بدورها اختارت عالمة بربري Burberry قماش الفرو الناعم لتقدّم منه 
العالمة مع  نّسقته  المعطف ذو طول ميدي  الداكن.  البني  باللون  معطفاً 

فستان قصير باللون البني وسروال ليغينغ من الجلد األسود.
أما عالمة سيفيديني Cividini فقد اختارت صيحة المربّعات التي راجت 
كثيراً خالل هذا الموسم وقدّمت معطفاً باللونين األخضر والكحلي، نّسقته 

مع سروال كالسيكي باللون الرمادي.
المعطف المصنوع من  Chanel اخترنا لك هذا  ومن عالمة شانيل 
الصوف المحبوك باللونين األبيض واألسود والذي نّسقته العالمة مع طقم 

مصنوع من الترتر باللون األبيض الناصع.
 Christian Dior الجلد الالمع قدّمت عالمة كريستيان ديور ومن 
نّسقته مع  اللونين األسود والزيتي،  بقّصة فضفاضة وبتمّوجات  معطفاً 

بدلة مؤلفة من شورت وسترة باللون البيج.
ليم  التي اخترناها لك هي من عالمة فيليب  اإلطاللة األخيرة 

باللون األصفر  التي قدّمت معطف ترانشكوت   Phillip Lim
بأكمام محفورة  باللون نفسه وتوب  بليسيه  نّسقته مع سروال 

باللون األسود.

  تعتبر القهوة على اختالف أنواعها، المشروب الصباحي األساسي لمعظم 
بمذاق، ورائحة  تتمتع  لكونها  الحاضر، وذلك نظراً  األشخاص في وقتنا 

منعشة، ومنبهة لكافة حواس اإلنسان.

وفي دراسات  أثبتت علمياً  التي  القهوة  فوائد  العديد من  وهناك 
سريرية، حيث أن شرب القهوة بكميات محددة له تأثير إيجابي على 
الجسم، ولكن يجب التنويه أيضاً إلى أن اإلفراط في شربها له تأثير 
المصادر  أغنى  القهوة من  تعتبر  الجسم، كما  عكسي على صحة 
القهوة  فوائد  األساسي عن  المسؤول  يعد  الذي  بالكافيين،  الطبيعية 

المتمثلة بزيادة نشاط الدماغ ومستويات الطاقة في الجسم.
وفي هذا الصدد، فقد حذر الدكتور عبدهللا الذيابي استشاري باطنية 
بالرياض،  الطبية  الملك عبدالعزيز  بمدينة  وطبيب جهاز هضمي 
اإلفراط  الرسمي على منصة »تويتر«، من خطورة  عبر حسابه 

في تناول القهوة.
وقال الذيابي، في تغريدة على موقع »تويتر«، إنه بالرغم من فوائد 

القهوة إال أنها ترتبط بالعديد من األعراض الجانبية لدى البعض.
وتمثلت تلك األعراض الجانبية في:

1- ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا.
2- الحموضة والحرقان.

3- تهيج القولون العصبي.
4- األرق والخفقان.

5- التوتر والعصبية.
أهم فوائد القهوة

ويعتبر تعديل المزاج، وزيادة نشاط الجسم، وتنبيه العقل والشعور 
باليقظة، من أهم فوائد القهوة التي يبحث عنها كل من يشرب القهوة.

أثبتت أن هناك فوائد أخرى  ولكن الدراسات واألبحاث التي أجريت مؤخراً 

الجسم، وتقليل  تعمل على زيادة مناعة  للقهوة، حيث  متعددة 
اإلنسان، عند  اإليجابية على  التأثيرات  الوزن، وغيرها من 

شربها أو استخدامها خارجياً.
فوائد أخرى للقهوة تتضمن اآلتي:

• زيادة نشاط الدماغ وتحفير الذاكرة، وذلك الحتواء القهوة على 
مادة الكافيين، بحيث تعتبر من المواد المنبهة.

• حماية الفرد من اإلصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
المرارة، عن طريق شرب 4  تقليل احتمالية اإلصابة بحصى   •

أكواب صغيرة من القهوة.
• تقليل خطر اإلصابة بالخرف والزهايمر.
• تقليل خطر اإلصابة بمرض باركنسون.

• تقليل حدوث الدوار الذي ينتج عن نقصان الضغط بعد الوجبات 
خاصة عند كبار السن.

• تحسين المزاج.
• تقليل من الشعور باإلكتئاب.

• تقليل خطر اإلصابة ببعض أنواع السرطان، منها سرطان 
الكلى،  القولون والمستقيم، وسرطان  الكبد، وسرطان 
انقطاع  فترة  قبل  الثدي  القولون، وسرطان  وسرطان 

الطمث.
أمراض  والحماية من  الدماغية،  بالسكتات  تقليل خطر اإلصابة   •

القلب، وتقليل الخطر الناتج عن مرض ارتفاع ضغط الدم إذا تم تناولها 
بشكل معتدل.

الصيف  فترة  الغذائية خالل  العناصر  تناول بعض  الطفل  يُهمل  قد 
العناصر  أّن هذه  ترفيهية، علماً  لهو ولعب ورحالت  تحمله من  وما 

مهمة جداً لصحته؛ وليبدأ عامه الدراسي بنشاط وحيوية وتركيز.
 ،Diet of the Town من عيادة
أبو  التغذية عبير  اختصاصية 
لدعم  رجيلي تطلعك على نصائح 
إلى  عودته  قبل  طفلك  صحة 

المدرسة.
عبير  االختصاصية  عددت 
الغذائية  العناصر  مجموعة من 
التي يحتاجها طفلك بقوة قبل دخوله 

إلى المدرسة، وهي:
- التوت:

مهما كان نوعه، يحتوي التوت على 
الغذائية،  كمية عالية من األلياف 
منه يؤّمن 6  واحداً  حيث إن كوباً 
غرامات من هذه األلياف. والتوت 
الحرارية، أي 60  السعرات  قليل 
سعرة في الكوب الواحد الذي يعتبر 
إلى ذلك،  حصة فاكهة. باإلضافة 
يُعتبر التوت من أكثر أنواع الفاكهة 

الوقاية من مجموعة  التي تساعد في  احتواًء على مضادات األكسدة 
كبيرة من األمراض، وتحسين الذاكرة والقدرات المعرفية.

- األسماك الدهنية:
حاولي إيجاد طريقة ممتعة إلطعام طفلك األسماك الدهنية

تؤمن األسماك الدهنية مثل الماكريل، السلمون والتونا نسبة عالية من 

األحماض الدهنية األساسية األوميغا 3 التي تُعدُّ من أكثر المواد أهمية 
للدماغ والقلب. وإلى جانب كونها مضادّة لاللتهابات، تساعد األوميغا 

3 على تقوية الذاكرة أيضاً.
- العنب:

األحمر واألسود منه، من  العنب، وخصوصاً  يُعتبر 
لألطفال.  االنسان وخصوصاً  فائدة لصّحة  الثمار  أهّم 
أمراض عديدة،  في محاربة  الجبّارة  قدرته  وإلى جانب 
يحتوي العنب على نسبة كبيرة جداً من المواد المضادّة 
لألكسدة على رأسها الفالفونويد، التي تُمّكنه من الحفاظ 
على األداء السليم للذاكرة وتعزيز القدرة على التركيز.

- البصل وخصوصاً األحمر
الهاّمة  القدرة  الحديثة،  الدراسات  العديد من  أظهر 
الدماغ  قدرة  الذاكرة وزيادة  تقوية  للبصل األحمر في 

على التركيز.
- الكرز:

وبالتالي  الدم،  تنقية  في  فعّالة  الكرز على مواد  يحتوي 
تقوية الذاكرة.

- الشمندر األحمر:
يساعد الشمندر األحمر على تدفّق الدم إلى الدماغ، مما 
يعني وصول كمية أكبر من األكسجين إليه، وبذلك تزداد 

كفاءة الذاكرة.
نصيحة االختصاصية عبير: بما أّن بعض األطفال يرفضون 

إدخال هذه  كأم  فعليك  أو األسماك،  الشمندر  أو  البصل  تناول 
الصنوف الغذائية ضمن وجبات يحبها طفلك وبكميات صغيرة ليعتاد 

على مذاقها، ويحصل على بعض فوائدها على األقل.

السوداء  والهاالت  الشيخوخة  وبقع  الشباب  إن وجود حب    
على البشرة هو أمر طبيعي، وال داعى للخجل منها، ولكن عند 
البحث عن التغطية المثالية لها، قد يكون الكونسيلر مناسب لها 
وكأنه سحر. إن خافى العيوب رائع ألخفاء أي مشاكل للبشرة ال 
نريد أن تظهر، ويوجد بعض النصائح والحيل الخاصة بالمكياج 
أي  العيوب خالى من  ليكون وضع خافى  التي يجب معرفتها، 

.”goodhousekeeping”أخطاء، وفقاً لموقع
البدء باختيار كونسيلر مناسب

يجب إيجاد اللون المناسب للون البشرة، والمناسب للمشكلة التي 
الزرقاء،  الدوائر  يلغى  الخوخ  فاختيار ظل  تريدين معالجتها، 
الشيخوخة، وتدرجات  أو  الشمس  الداكنة من  والبقع  المظلمة 
اللون األخضر تخفى الشوائب الحمراء، ويساعد الكونسيلر ذو 
اللون األصفر على تصحيح لون البشرة الناتج عن األحمرار أو 
العين، يمكن  للبشرة ذات االنتفاخ تحت  فرط التصبغ، وبالنسبة 
توهج، ولكن  الضوء، وتضيف  تعكس  تركيبة مضيئة  اختيار 

يجب التأكد أنها غير المعة.
وضع مستحضرات العناية بالبشرة وكريم األساس أوالً

يجب وضع أي مرطب وبرايمر وكريم أساس قبل الوصول إلى 
خافى العيوب، وإذا تم وضع كريم األساس أوال، فهذه الخطوة 
تخفى مظهر العيوب، وال يوجد داعى الستخدام نفس القدر من 
الكونسيلر، وإذا لم يكن كريم األساس ال يتم وضعه على البشرة 

من األساس يجب التأكد على األقل من ترطيب البشرة أوالً.

إخفاء الهاالت السوداء
دوائر  تفتيح  الهدف هو  كان  إذا 

الداكنة، فيجب اختيار  العين  تحت 
تركيبة  يحتوى على  خافى عيوب 
السائلة  التركيبات  مضيئة، ويفضل 
العينين،  حول  الرقيقة  للبشرة 
تستقر في  السميكة  الكريمات  ألن 

الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
ويمكن رسم مثلث مقلوب يبرز المنطقة 

للوجه، ويخلق وهم مرفوع،  األمامية 
العين،  العيوب تحت  ويمكن وضع خافى 

دائرى،  بشكل  باألصبع  في  المنتج  والضغط على 
بفرشاة صغيرة لظالل العيون.

انتفاخ تمويه واكياس تحت العين
إن المكياج ال يغير الشكل، ولكن يخلق وهم لصرف االنتباه عن 
تفتيح منطقة  والسوائل رائعة عند  إخفاءها،  تريدين  أي ميزات 
أو دراجتين  أفتح درجة  العيوب  قلم خافى  استخدام  ما، ويمكن 
منتفخة، من  العين  أسفل  فيها  تكون  التي  المنطقة  أعلى وأسفل 
خالل إضافة الضوء إلى تلك المناطق، مما يجعل االنتفاخ يبدو 

غير واضح.
تغطية العيوب وحب الشباب

تريكبة  اختيار  أحمرار من خالل  أو  نتوءات  أي  إخفاء  يمكن 

دقيقة،  بفرشاة مدببة  العيوب، وتوضع  أثقل مثل خافى  كريم 
لوضع خافى العيوب في المكان الذى ترغب فيه، ومزج حواف 
خافى العيوب برفق بفرشاة إسفنجية أو إصبع لتدمج مع البشرة، 

للحصول على مزيج ناعم.
تمويه البقع الغامقة

أن  الشمس، ويجب  بقع  لتغطية  اثقل  تركيبة كريم  اختيار  يمكن 
الغمقان، يجب وضع كريم  كبيرة إلخفاء  بدرجة  كثيفة  تكون 
األساس أوال لتوحيد لون البشرة، ثم وضع الكونسيلر على البقعة 
استخدام  الجفاف يجب  تخفيف  كان يجب  وإذا  تغطيتها،  المراد 

مرطب غير المع.

أنواع الخضروات  البطاطس من أكثر  تعتبر    
العديد من  لكونها تحمل  توافًرا في مطبخك، 
أو فى حال  تناولها  الكثير في حالة  الفوائد 
للعناية  استخدامها ضمن وصفات طبيعية 
أهم  التالية  السطور  نتناول خالل  لذا  بالبشرة، 
للحصول  استخدام قشورالبطاطس  فوائد وطرق 
لما  وفقًا  العيوب  على بشرة مضيئة وخالية من 

جاء في موقع بولد سكاي الهندي.
تضيء البشرة:

انها  البطاطس  يعرف عن قشور 
الداكنة  البقع  إزالة  فعالة في 
المتواجدة على الجلد، الحتوائها 
الموجود  األزيليك  على حمض 
تفتيح  بالقشور والمسؤول عن 

البشرة وتفتيح أي بقع داكنة على 
أكثر  البطاطس من  الجلد، وأيًضا 

تحتوي على مكونات طبيعية  التي  الخضروات 
النمش وحروق  إزالة  مبيضة، وتساعد على 

الشمس.
بشرة ناعمة ونظيفة:

لحالة من  الجلد  يتعرض  في بعض األحيان 
أكثر  البطاطس من  تعتبر قشور  لذا  الجفاف، 
الطرق الفعالة في زيادة ترطيب البشرة الحتوائها 

الحصول على  يساعد في  بروتين طبيعي  على 
التخلص من  أيًضا في  ناعمة، ويساعد  بشرة 

الجلد الميت.
تقوي البشرة:

الفيتامينات  كبير من  البطاطس على عدد  تحتوي 
في والحديد والمعادن  تساعد  التي 

الحصول على بشرة جذابة 
أفضل  البطاطس من  قوية مشرقة، وأيًضا قشور 

الحلول السريعة للتخلص من البشرة الباهتة.
إزالة االسمرار وحروق الشمس :

الغني عن  فيتامين سي  البطاطس على  تحتوي 
تبييض طبيعي  يعمل كعامل  التعريف، والذي 
إزالة االسمرار  فعال في  للبشرة، وأيًضا هو 

والخطوط  السوداء  الهاالت  يمنع ظهور  أنه  كما 
إلى  يؤدي  وأيًضا  الوجه،  والتجاعيد من  الدقيقة 

توحيد اللون البشرة
طريقة استخدام قشر البطاطس:

انزعي قشرها  ثم  البطاطس جيدًا  بغسل  قومي 
برفق في جميع  القشر  افركي  ثم  بطريقة جيدة، 
أنحاء الوجه واتركيه لمدة 5 لـ 10 دقائق، 
ثم قومي بغسل البشرة بالماء البارد.

الشمس، قومي  لتهدئة حروق  و 
بخلط قشر البطاطس مع الطماطم 
ثم  الكركم،  القليل من  وأضيفي 
بداخل  الخلطة  قومي بوضع هذه 
لـ 15  لمدة 10  عبوة مناسبة 
باستخدامها مرة  ثم قومي  دقيقة، 
أيًضا  يمكنك  واحدة في األسبوع، 
الطماطم مع عصير  تبديل عصير 

الخيار.
تفتيح البشرة بقشور البطاطس:

البطاطس مع إضافة  قومي بتحضير قشور 
لتفيح  الطرق  الليمون، فهي أفضل  قطرات 
االنتفاخات  إزالة  البشرة واشراقها، وفي حالة 
السوداء، قومي بوضع شريحتن من  والهاالت 

قشر البطاطس تحت العين.

المواد  فما هي  الغّسالة؛  بعد غسلها في  المالبس، حتّى  التعّرق  تاُلزم رائحة  قد    
التعّرق؟ وهل من مستحضرات  ببقع  المبقعة  بالمالبس  الخاّص  التنظيف  في  الُمستخدمة 

غير شائعة تؤدي هذه المهّمة، بنجاح؟
دليل التنظيف للمالبس المبقّعة ببقع التعّرق، وكريهة الرائحة، في اآلتي…

عصير الليمون الحامض: لحموضة الليمون دوٌر مساهٌم في القضاء على روائح المالبس 
الكريهة، بما في ذلك رائحة التعّرق.

في هذا اإلطار، تُعصر ثمار الليمون الحامض، فيمزج العصير بليترين من الماء الدافئ، 
مع إيداع المزيج جانبًا لفترة من الوقت حتّى يبرد. ثّم، تنقع المالبس الُمبقّعة ببقع التعّرق 
تُشطف  ثّم  األقّل،  دقيقة على  ثالثين  لمدّة  المذكور، وذلك  المزيج  في حوٍض محتٍو على 
الطريقة  الغّسالة حسب  في  الغسيل  قبل  تجّف،  فتترك حتى  البارد،  الماء  باستخدام  جيّدًا 

المعتادة.
صودا الخبز: ينزع مسحوق صودا الخبز الروائح الكريهة العالقة بالمالبس، كما يُخلّص 
الخبز  تُصنع عجينة عن طريق مزج مسحوق صودا  اإلطار،  في هذا  التعّرق.  بقع  من 
بالماء الدافئ، مع فرك العجينة على البقع. تُدع العجينة لمدّة 15 دقيقة على األقّل، أو لليلة 

كاملة، قبل الغسيل بوساطة الماء، في الغّسالة.
تتسبّب  التي  والبكتيريا  للجراثيم،  قويّة ُمضادة  تأثيرات  له  للملح  أن  المعلوم  الملح: من 
برائحة المالبس الناتجة عن تعّرق جسم مرتديها. يقضي الحّل بإضافة نصف الكوب من 
الملح إلى وعاء كبير، مع ملء نصف األخير بالماء الدافئ، والتقليب، حتى يذوب الملح 

تماًما. تُنقع المالبس في المحلول الملحي، ثّم تُغسيل بحسب الطريقة المعتادة.
الخّل األبيض: يُمثّل الخل األبيض مادة فعّالة في إزالة الروائح الكريهة العالقة بالمالبس، 

بما في ذلك روائح التعرق. في هذا اإلطار، يُمزج كوب من الخل األبيض بمقدار نصف 
لمدّة عشرين دقيقة، قبل  المالبس  نقع  الذي يمأل الحوض، مع  البارد،  الماء  الجالون من 

الغسل بحسب الطريقة المعتادة.
الصادرة عن  المزعجة  التعّرق  الفم إلزالة رائحة  استخدام غسول  يبدو  الفم:  غسول 
بالروائح  الخاّصة  البكتيريا  الفم على  يقضي غسول  إذ  فعّال،  لكن  المالبس غير شائع، 
المتعرقة من  المناطق  الفم على  كّم سخّي من غسول  يُسكب  اإلطار،  الكريهة. في هذا 
أن  بالذكر  الجدير  الغّسالة.  في  الغسيل  قبل  دقيقة،  لمدّة 30  إيداعها جانبًا  المالبس، مع 
للتأكد من  البدء،  الثوب في  تتّم على منطقة غير ظاهرة من  المذكور  تجربة المستحضر 

أن غسول الفم ال يُخلّف البقع.



انفصالها  الجدل حول  لورا  المعتزلة  الفنانة  أثارت    
عن زوجها الفنان شريف منير، وحرمانه لها من رؤية 

ابنتيها، وذلك بعدما وجهت رسالة مؤثرة لهما.
موقع  على  الخاص  حسابها  على  كتبت،  لورا 
بناتي فريدة و كاميليا  إلي  »انستجرام«: »رسالة 
ما  بعد  تبقوا مش في حياتي  انكم خالص قررتوا  بما 
اهتمامي و ضحيت  ادتكم عمري و صحتي وحبي و 
عشانكم كتييييير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم 
ام  انا كنت  بإن  بامهات اصحابكم يشهدوا  باصحابكم 

عامله ازاي!!«.
الجديدة!!و  وأضافت: »بقولكم مبروك عليكم عيلتكم 
امه  مالوش خير في  اللي   ! حقولكم حاجة واحدة بس 
ملوش خير في حد!!بتمنالكم كل خير و صحة وان ربنا 

يهديكم في يوم من االيام!!«.
كبير  بقولها: »بس ربنا موجود و  واختتمت كالمها، 
يوم من  ليه في  يرده  انه  فيكم كدة  اللي عمل  قادر علي 

األيام!!!مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي«.

الفنان المصري حسام    شّن حسين حبيب، والد 
حبيب، هجوماً على مواطنته المطربة شيرين 

عبدالوهاب.
وانتقد والد حسام حبيب إحياء شيرين عبدالوهاب لحفل 
أيام،  قبل  غنائي في ختام مهرجان قرطاج في تونس 
معتبراً أن مهرجان قلعة صالح الدين الدولي للموسيقى 

والغناء في مصر كان أولى، بحسب رأيه.
وقال األب في منشور عبر حسابه على »فيسبوك«: 
»ألم يكن مهرجان القلعة تنظيم األوبرا المصرية أولى 

من مهرجان قرطاج لجلب السياحة لبلدك؟«.
كانت النجمة شيرين عبدالوهاب، قد أحيت حفاًل ضمن 
فعاليات ختام مهرجان قرطاج الدولي في تونس، مساء 

السبت.
الفيديو متأثرة بحفاوة استقبال  وظهرت شيرين في 
قائلة  لهم،  لها، وعبّرت عن حبها  الجمهور، وتحيتهم 

»بحبكم وحشتوني«.
بباقة من أجمل أغانيها  وأطربت شيرين جمهورها 
بيستنانا«، و »كتير  أبرزها: »في عشق  الرومانسية، 
بنعشق«، و »مش عايزة غيرك إنت«، و »صبري 

قليل«.
قائلة:  وتوجهت شيرين بكلمات مؤثرة، خالل حفلها 
»عايزة أقول كلمتين صغيرين أشكر فيها الجمهور اللي 

رجعني تاني للحياة، وأشكر ناس معينين وقفوا معايا جداً 
في الفترة النفسية األخيرة دي«.

وكانت حرب البالغات قد تصاعدت بين شيرين وطليقها 
فيه األولى  يتهم  تقدم األخير ببالغ  حسام حبيب، بعدما 

بالسب والقذف.
بالسب والقذف في  البالغ أن شيرين قامت  وجاء في 
حق حسام حبيب، وأن ما نٌسب إليها من اتهامات موثق 
البرامج  الهواء بأحد  عبر مداخلة هاتفية أذيعت على 

التلفزيونية.
إلى تصريحات شيرين عن معاناتها مع  البالغ  وتطرق 
حسام حبيب، واتهامها له بالسطو على سيارتها الجديدة، 

خالل مداخلة هاتفية ببرنامج »كلمة أخيرة« مع اإلعالمية 
لميس الحديدي.

الكلية قد استمعت الشهر  القاهرة  كانت نيابة شرق 
اتهامها لطليقها بالنصب  الماضي ألقوال شيرين في 
أنها تتهم حسام حبيب بالنصب عليها  عليها، مؤكدة 
واالستيالء منها على سيارة مرسيدس، تقدر قيمتها بـ3.5 

مليون جنيه.
أثناء  للحرج  إنها كتبتها باسمه حتى ال يتعرض  وقالت 
العبور من كمائن الطرق، وكان من المفترض أن يحرر 
المالية ولكنه  للحفاظ على حقوقها  الباطن  لها عقدا من 

لم يفعل.
ولم تقتصر البالغات على شيرين وطليقها، بل امتدت إلى 

بكتابة  المصرية  الفنانة  اتهمته  والد حسام حبيب، حيث 
منشور عبر حسابه الشخصي بموقع »فيسبوك« يتضمن 
»ألفاظا وتلميحات تسيء لسمعتها ولشخصها وألهلها، 
وتؤدي إلى احتقارها عند أهل وطنها«، مضيفة أن »تلك 
األلفاظ يعاقب عليها القانون ومن شأنها اإلساءة إلى سمعة 

الشاكية وتحقيرها لدى ذويها«.
كما تقدمت شيرين ببالغ ثان ضد والد حسام حبيب، 
تضمن اتهامات بالسبَّ على مواقع التواصل االجتماعي، 
بأنها: »كدابة ومغرورة وجبارة، وتنم  بعدما وصفها 
البالغ أن هذه  الدين«، واعتبر  الناس، وبتسب  على 
القانون ومن شأنها اإلساءة سمعتها  جرائم يعاقب عليها 

وتحقيرها لدى ذويها.

يواصل  المطرب العراقي الكبير كاظم الساهر جولة حفالته 
في الواليات المتحدة األميركية، بنجاح كبير.

اليوم 26 أغسطس،  الساهر جمهوره في واشنطن  وسيلتقي  
ويلتقي  التالي،  اليوم  نيوجيرسي في  يلتقي جمهوره في  فيما 
بيومين  المقبل، وبعدها  يوم 2 سبتمبر  أريزونا  جمهوره في 
يلتقي جمهوره في سان دييغو، معلناً انتهاء جولة الحفالت التي 

بلغ عددها ثمانية.
الساهر  أطلق  أحياه في شيكاغو،  الذي  األخير  وخالل  حفله 
أحدث أغانيه بعنوان »دكتورة« وهي من كلماته وألحانه أيضاً، 
ب  قَرَّ ويقول مطلع األغنية: »إنت وينك دكتورة؟ مريضك 
الصورة.. وال خبر منك، ال صوت/  وأَبَْوس  يموت.. أحضن 
تِْقسى..  َحِلّفوها ال   أو همسة/  كلمه حلوة  لمسة..  ِمنِّك  ِمشتهي 

تضحك لي ضحكة ِمن تِفُوت«.
ونشرت  صفحة »فن كاظم« على »انستغرام«، فيديو للساهر 

وهو يؤدي األغنية وسط تفاعل كبير من الجمهور.
على  صعيد متصل، أعلن الساهر عبر صفحاته الرسمية على 
متتالية  لثالث حفالت  احيائه  االجتماعي، عن  التواصل  مواقع 
في دار األوبرا السلطانية في سلطنة عمان أيام 13 و14 و15 

المقبل. أكتوبر 
وكان الساهر قبل سفره في جولة الواليات المتحدة األميركية، 

قد التقى جمهوره العربي في جولة مماثلة شملت اسطنبول وبيروت وعمان والقاهرة التي 
عاد إليها بعد غياب 13 عاماً، واستثمر وجوده هناك لإلطاللة على الجمهور المصري في 

لقاء تلفزيوني مع اإلعالمية منى الشاذلي
قيمة  الساهر من  يمثله  لما  كبيرين  باهتمام جماهيري وإعالمي  الساهر  وحظيت  زيارة 

فنية، ورداً على شائعة منع الساهر من الغناء في مصر بطلب من نقيب الموسيقيين األسبق 
بياناً صحافياً،  المصرية  الموسيقية  المهن  نقابة  إدارة  الفنان هاني شاكر، أصدر مجلس 
لتوضيح حقيقة ما يتم تداوله،  على صفحات مواقع التواصل االجتماعي بشأن منع النقيب 
السابق الفنان هاني شاكر إقامة حفالت للفنان كاظم الساهر في القاهرة. وأكدت النقابة، في 

بيانها، أن هذا األمر هو عاٍر عن الصحة تماماً، ومرفوض جملة وتفصيالً.

المصري حسين  الفنان  أعلن    
القاهرة  فهمي، رئيس مهرجان 
اختيار  الدولي، عن  السينمائي 
الهرم  جائزة  لمنحها  لبلبة  الفنانة 

العمر. التقديرية إلنجاز  الذهبي 
السينمائي  القاهرة  مهرجان  ونشرت صفحة 
إعالن حسين  فيديو  »انستجرام«،  موقع  على 
الفخر،  »بكل  تعليق:  مع  لبلبة،  تكريم  فهمي عن 
لبلبه  الكبيرة  الفنانة  تكريم  نعلن عن  أن  يسعدنا 
التقديرية  الذهبي  الهرم  جائزة  والتي ستحصل على 
القاهرة  الدورة ال44 من مهرجان  العمر، خالل  إلنجاز 

الدولي«. السينمائي 
هذه  نيللي على  االستعراضية  الفنانة  قد حصلت  وكانت 
الفنان  التكريم  القاهرة وسلمها  مهرجان  من  الماضية  الدورة  في  الجائزة 

الراحل سمير صبري.
ذكري  أبو  كاملة  للمخرجة  اختيارها  سابق عن  وقت  في  اعلنت  قد  المهرجان  إدارة  أن  يذكر 

للتميز. فاتن حمامة  المهرجان، ومنحها جائزة  المقبلة من  الدورة  لتكريمها خالل 
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الفنانة المعتزلة لورا تثير الجدل حول انفصالها عن 
شريف منير برسالة مؤثرة لابنتييها

نجاز العمر 

إ

اختيار لبلبة لمنحها جائزة الهرم الذهبي لا
في الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة الســــيينمائي

إلهام شاهين  المصرية  الفنانة  شاركت 
اإلعالمية هالة سرحان في رحلة صيد 
الشمالي  بالساحل  الصيفية  إجازتهما  ضمن 

في مصر.
بإعادة سمكة صغيرة  إلهام شاهين  واحتفلت 
البحر مرة أخرى بعد اصطيادها،  إلى 
بالصور  التجربة  ووثقت هالة سرحان 

والفيديو عبر حسابها على موقع »تويتر«.
إلهام شاهين،  هالة سرحان صورة  ونشرت 
بالصنارة  وظهرت األخيرة وهي ممسكة 
بها سمكة صغيرة من مياه  التقطت  التي 

البحر.
وعلقت هالة سرحان: »إلهام شاهين مع 
بالصنارة في بحر مارينا  الثمين  الصيد 
السمكة  البديع، صعبت عليها  مراسي 

رجعتها البحر فورا في التو واللحظة«.
فيديو إللهام  كما نشرت »سرحان« مقطع 
للمطربة  القلب«  تغني »عيون  شاهين وهي 
الصغيرة، وظهرت وهي  نجاة  المصرية 

تتمايل مع كلمات األغنية.
وعلقت قائلة: »بعد ما تم إنقاذ حياة السمكة، الحلقة األخيرة 
نجاة  انطلقت مع صوت  إلهام  نهاية سعيدة جدا، سعادة 

الجميل«.
تعيش  بأنها  إلهام شاهين  اعترفت  وفي تصريحات سابقة، 
أعيش  قائلة: »طول عمري بحب ومبعرفش  قصة حب، 

الصغيرة وأحب  العيال  وأنا مبحبش  من غير قصة حب، 
الراجل الناضج المستقر الهادئ والمفكر«.

بسمة  المصرية  وأضافت في حوار سابق مع اإلعالمية 
أنا مش  األشياء،  إلى هذه  يفتقر  الصغير  وهبة: »الشاب 
عايزة راجل صغير أتنطط معاه وأروح الديسكو، أنا مش 

بتاعة الكالم ده، أنا بحب القعدة الرومانسية«.

بمسلسل  إلهام شاهين شاركت في موسم رمضان 2022 
الثاني من  النصف  الذي ُعرض في  الروح«،  »بطلوع 

.»vip مصر« ومنصة »شاهد MBC« الشهر عبر قناة
إلهام شاهين، ومنة شلبي، وأحمد  المسلسل بطولة 
بو عبود، وعادل كرم،  السعدني، ومحمد حاتم، ودياموند 

تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.
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بدأ قبل عدة أيام عرض مسلسل »بيت التنين« الشهير، 
يقدم  الذي  الجماهير بشغف كبير، وهو  انتظرته  الذي 
ملحمة جديدة من عالم الخيال للكاتب جورج آر مارتن، 

مبنية على كتابه »أغنية النار والجليد«.
بينه وبين  المقارنات  المسلسل، بدأت  ومنذ بدء عرض 
إذ تدور أحداث  العروش«،  الشهير »صراع  المسلسل 
الزمنية  الفترة  التنين«  قبل نحو 200 عام من  »بيت 
الذي عرضت حلقاته  العروش«،  التي رواها »صراع 
الفترة بين عاَمْي 2011 و2019.  ومواسمه خالل 
نهاية آل تارجارين، واألحداث  لبداية  المسلسل  ويؤرخ 
إلى حرب آل تارجارين األهلية، والمعروفة  التي أدت 

باسم »رقصة التنانين«.
العملين لوجود تشابه كبير  المقارنات بين  واستندت 
القرون  يقدم كالهما مشاهد من  المسلسلين، حيث  بين 
الوسطى، في أماكن خيالية، ويروي كالهما قصصاً عن 

الفجوات الكبيرة بين طبقات العامة والنبالء والحكام.
ويقوم مخرج حلقات المسلسل األصلي، ميغيل 
سابوتشنيك، بإخراج الحلقة االختبارية والحلقات التالية، 
ويمثل هذا أول مشروع لسابوتشنيك كجزء من صفقة 
»إتش بي أو«، حيث سينتج محتوى لكل من »إتش بي 
الماضي 6  أو«، و«إتش بي أو ماكس«.  وأخرج في 
حلقات من »صراع العروش«، بما في ذلك حلقات شهيرة 

للغاية، مثل: »معركة األوغاد«، و«رياح الشتاء«.
المسلسل حققت  الحلقة األولى من  الجدير ذكره أن  من 

النظير، بعد أن سجلت معدل 9.2، على  منقطع  نجاحاً 
 IMDP التلفزيونية والسينمائية  تقييمات األعمال  موقع 

الشهير.
ويعرض المسلسل ضمن عشر حلقات، تقارب مدة 
المسلسل بشكل  الواحدة، فيما سيهتم  الساعة  كل منها 
مفصل بالصراعات داخل عائلة تارجارين، وعلى وجه 

بالغ  التي ستشكل عنصراً  الخصوص مسألة الخالفة 
األهمية بأحداث المسلسل وتفاصيله.

بادي كونسيدين، ومات  المسلسل، فهم:  أبطال  أما أهم 
سميث، وأوليفيا كوك، وإيما دارسي، وستيف دوسان 
فابيان فرانكل، وكذلك سونويا  وإيف بيست، إضافة إلى 

ميزونو.

محمد  المصري  الفنان  يستعد 
رمضان إلحياء آخر حفالته الصيفية 
الساحل  الجديدة في  العلمين  في مدينة 
الجمعة 26  اليوم  الشمالي المصري 

أغسطس/آب .
وأعلن رمضان عبر صفحته الرسمية 
على موقع »فيسبوك« أن الحفل 
وسيشهد  ومختلفاً  سيكون مميزاً 
العيار  مجموعة من المفاجآت من 
باعتباره واحدا من أهم حفالته  الثقيل 

هذا الموسم.
في السياق، كشف نبيل السويسي، 
الفنان محمد رمضان،  منظم حفالت 
لـ«العين اإلخبارية«، أن الشركة 
للحفل ستوزع مجموعة من  المنظمة 
الذهبية خالل الحفل على  السالسل 
الجمهور. وأضاف: »سيتم توزيع 

السالسل عن طريق السحب على 
التذاكر، أو  أسماء الحضور وأرقام 
إلى أن  العشوائي«، مشيراً  االختيار 
المنظمة وعدت بتوزيع 5  الشركة 

سالسل ذهبية على الجمهور.
وأضاف: »محمد رمضان ليس له 
عالقة بهذا الموضوع، واألمر من 
ترتيب الشركة المنظمة، وسيتم التنفيذ 
من خاللها«، مشيراً إلى أن التحضير 

للحفل »على أعلى مستوى«.
وأكد السويسي أن رمضان سيقدم 
مجموعة من أجمل أغنياته باإلضافة 
لتقديم استعراضات كبيرة وسيكون 

شعار الحفل »ختامه مسك بالذهب«.
وأجرى رمضان خالل الفترة الماضية 
جولة غنائية عالمية أحيا خاللها 
حفالت عدة آخرها في اليونان وتركيا.

أغانيها عبر  أحدث  الديفا«،  الفنانة سميرة سعيد »    طرحت 
قناتها الرسمية على »يوتيوب« وحملت اسم » كرباج«.

الغنائي  الشاعر  أغنية »كرباج« مع  وتتعاون »الديفا« في 
والملحن عزيز الشافعي، ومع الموزع طارق مدكور الذي تتعاون 
معه مرة أخرى بعد آخر تعاون جمعهما منذ 20 عاماً في أغنية 

» يوم ورا يوم«.
الطابع  وجاءت كلمات األغنية تحمل في طيات معانيها 
القلب عدلت  كالتالي..« نظرة عينيه في  الرومانسي، وجاءت 
قلبي  الغرام على  دا  ما  المزاج.. واإلحتياج والشوق زيادة كل 

نادى«.
انستغرام،  الرسمي على  متابعيها عبر حسابها  الديفا  وشاركت 
الذي ظهرت من خالله بشكل مميز ومختلف،  األغنية  بوستر 
واكتفت بكتابة اسم االغنية في تعليقها على الصورة ..« كرباج«.

يشار إلى أن أغنية »كرباج« تعد األغنية السابعة من ألبومها الذي 
يحمل اسم«إنسان آلي« الذي تطرح منه أغنية كل فترة،

وكانت طرحت الديفا سميرة سعيد، أغنيتها المغربية »يال روح«، 
بعد  بالمغرب  لجمهورها  بها  تعود  التي  المغربية  األغنية  وهي 

غياب لفترة طويلة.

كاظم الساهر يغني في مسقط ويطلق أغنيته الجديدة »دكتورة«

عبدالوهاب..  شيرين  ييهاجم  حبيب  حسام  والد 
والقلعة« »قرطاج  والسبب 

سميرة سعيد تطرح 
أغنيتها الجديدة »كرباج« 

سرحان  وهالة  شاهين  إلهام  وغناء..  رقص 
صيد رحلة  في 

بدأ عرضه قبل أيام.. مسلسل »بيت التنين«

توزيع سلاسل ذهبية على جمهور محمد رمضان في حفل العلمين 
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وجين والشحنات الأولى عام 2025 اتفاق كندي ألماني حول الهيدر كيبيك: انطلاق الحملة الانتخابية العامة هذا الأحد

اتفاق بين كندا وكّل من “فولكسفاجن‘‘ و’’مرسيدس بنز‘‘ 
حول السيارات الكهربائية

استطلاع: %56 من الكنديين لا يستطيعون مواكبة ارتفاع 
تكاليف المعيشة

لتقديم خدمات صحية المتطوعين  طفائيين 

إ

الا الصحيين يضغط على  العاملين  في  نقص 

  وّقعت يوم الثالثاء الحكومة الكندية اتفاقيتْين 
السيارات  صناعة  عمالقْي  مع  منفصلتْين 
و’’مرسيدس  ’’فولكسفاجن‘‘  األلمانيْين، 
الخام  المواد  إلى  الوصول  لهما  تتيح  بنز‘‘، 
الكندية إلنتاج بطاريات للسيارات الكهربائية.

وشارك رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو 
والمستشار األلماني أوالف شولتس في حفل 
التوقيع في تورونتو خالل حدث نظمته غرفة 

الصناعة والتجارة الكندية األلمانية.
’’هذه  إّن  بيان  في  الكندية  الحكومة  وقالت 
امتياز  كمركز  كندا  مكانة  تؤكد  الشراكات 
لتصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات‘‘.

وتشمل االتفاقيتان معادن الكوبالت والغرافيت 
والنيكل والليثيوم في كندا.

وتركز االتفاقية مع ’’فولكسفاجن‘‘ على تعميق 
التعاون في التصنيع المستدام للبطاريات وإنتاج 
المواد النشطة الكاثودية وتوريد المعادن الحرجة.
أّما االتفاقية مع ’’مرسيدس بنز‘‘ فتهدف إلى 
تعزيز التعاون مع الشركات الكندية على طول 
سالسل التوريد للمركبات الكهربائية وبطارياتها 
ودعم تطوير سلسلة توريد مستدامة للمعادن 

األساسية في كندا.
باستطاعة هاتْين االتفاقيتْين أن ’’تساعدا في تمويل 
تطوير مناجم جديدة في كندا، وهو أمر مفيد لقطاع 
التعدين لدينا‘‘، قالت جاكي برزيبيلوفسكي، محللة 
 ،)BMO( ‘‘قطاع التعدين في مصرف ’’بي أم او

أحد أكبر المصارف الكندية.
صحفية»تتمتع  مقابلة  في  برزيبيلوفسكي  أضافت 
كندا عموماً بسجل ممتاز في مجال التعدين المستدام، 
ومن المحتمل أن يوفر تشجيع التعدين هنا مصادر 
مواد أولية أكثر نظافة وأخالقية للسيارات الكهربائية 

على المستوى العالمي«.
وتأتي هاتان االتفاقيتان بعد أسبوع من توقيع الرئيس 
األميركي جو بايدن خطة تمنح إعفاءات ضريبية 
أميركا  كّل  في  المصنوعة  الكهربائية  للسيارات 

الشمالية وليس فقط في الواليات المتحدة.
كما أنهما تأتيان بعد سلسلة من االستثمارات التي 
أُخرى  كهربائية  سيارات  تصنيع  شركاُت  وعدت 

بالقيام بها في قطاع صناعة السيارات الكندي.
يُذكر أّن شركات تصنيع سيارات وبطاريات سيارات 
أعلنت الربيع الماضي، خالل ثمانية أسابيع فقط، 
عن استثمارات في كندا تزيد قيمتها عن 13 مليار 
دوالر لتصنيع سيارات وحافالت كهربائية وقطع 

غيار لها وبطاريات.
األخيرة  األربع  السنوات  في  تعهدات  ذلك  وسبق 
باستثمار 3,5 مليارات دوالر تشمل، من بين عدة 
أمور، استثماراٍت لتصنيع حافالت كهربائية للمدارس 
والنقل العام، وإنتاَج ومعالجة معادن أساسية الزمة 
لتصنيع البطاريات، ومنشآٍت لألبحاث والتطوير.

وفي حديثه إلى قادة األعمال وهو إلى جانب المستشار 
األلماني، أشار جوستان ترودو إلى قوة قطاع التعدين 
تواصل  أن  كندا  على  يجب  أنه  موضحاً  الكندي، 
يحتاجها  التي  الطبيعية  الموارد  لديها  أّن  إظهار 
التعدين  أّن صناعة  إظهارها  مع  بالتزامن  العالم، 
لديها يجب أن تكون منسجمة مع ’’قيم تقدمية وقوانين 
عمل صلبة‘‘ وأن تولي اهتماماً للمجتمعات المحلية 

ولمكافحة التغيرات المناخية.
قال جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية : »هناك 
حاجة أكثر إلحاحاً من أّي وقت مضى للمعادن الحرجة 
والعناصر األرضية النادرة، وإذا أردنا أن نظهر عالماً 
أنظف وأكثر اخضراراً )...(، ال يمكننا االستمرار 
أسلوب  والُمدَخالت في  تأتي معادننا  أن  قبول  في 

حياتنا العالي الجودة من بلدان استبدادية.«

  ال يستطيع أكثر من نصف الكنديين مواكبة تكلفة المعيشة 
الحالية وفقاً الستطالع كشف معهُد ’’أنغوس ريد‘‘ عن نتائجه.
وشمل االستطالع 2.279 كندياً بالغاً، أي بلغوا سّن الثامنة 
عشرة فما فوق، من أعضاء المنتدى الخاص بـ’’أنغوس ريد‘‘، 
وأجراه هذا المعهد المتخصص في االستطالعات ودراسات 

السوق بين 8 و10 آب )أغسطس( الجاري.
وقال %56 من المستطلَعين إنهم يكافحون من أجل مواكبة 
االرتفاعات في معدل التضخم وسعر الفائدة التي تجبرهم على 

شّد أحزمتهم أكثر فأكثر.

منهم،   80% أي  مستطلعين،  خمسة  أصل  من  أربعٌة  وقال 
إنهم خفضوا بعض اإلنفاق في األشهر القليلة الماضية، وأفاد 

%57 منهم أنهم قلصوا النفقات التقديرية.
وقال ثالثة أرباع المستطلعين إنهم يشعرون بالتوتر بسبب المال.
ففيما تراجع معدل التضخم السنوي في تموز )يوليو( ألول 
مرة خالل سنة ليبلغ %7,6 بعد ارتفاعه في حزيران )يونيو( 
أسعار  39 عاماً، سجلت  له في  أعلى مستوى   ،8,1% إلى 
المواد الغذائية الشهر الماضي ارتفاعاً سنوياً بنسبة نحو 10%.
وأظهر االستطالع أّن هناك أمراً يتفق حوله الكنديون بنسبة 
تستغّل  الغذائية  المواد  متاجر  بأّن  االعتقاد  عالية جداً، وهو 
ارتفاع التضخم لرفع األسعار وزيادة أرباحها، وهي 
.)greedflation( ‘‘ظاهرة تُعرف بـ’’التضخم الجشع
%78 من المستطلَعين، وبغّض النظر عن  فقد قال 
توزيعهم الديموغرافي، إنهم يعتقدون بأّن هذا ما يحدث 
فعاًل، على الرغم من نفي سالسل متاجر أغذية رئيسية 
 )Loblaws( ‘‘و’’لوبلوز )Empire( ‘‘مثل ’’إمباير

حصول ذلك.
وتعزو سالسل متاجر األغذية الزيادات في أرباحها 
بشكل خاص إلى ما تعتبره تحسناً في الفعالية والكفاءة.

وليتمكنوا من توفير الضروريات قال أكثر من 40% 
من المستطلَعين إنهم أّخروا عملية شراء رئيسية وقلّلوا 
ألغوا  إنهم  منهم   32% قال  فيما  السيارة،  قيادة  من 

خطط السفر هذا العام أو قلّصوها.
ودوماً في سعيهم للتكيف مع غالء المعيشة، اختار 
أكثر من ربع المستطلَعين تقليص التبرعات الخيرية، 
%19 منهم إنهم قرروا تأجيل مساهماتهم  فيما قال 
 TFSA( في حسابات االدخار المعفاة من الضرائب

CÉLI /( وفي خطط مّدخرات التقاعد.
وعندما ُسئل المستطلَعون عّما يفعلونه في حال تلقوا 
هدية غير مشروطة بقيمة 5.000 دوالر، أجاب 10% 
المالية  بااللتزامات  لإليفاء  يستخدمونها  أنهم  منهم 
الفورية، بينما قال %38 منهم إنهم يستخدمون المبلغ 
لتلبية احتياجات طويلة األجل، وقال %43 منهم إنهم 
استخدامه إلجراء  منهم   9% اختار  فيما  يّدخرونه، 

عملية شراء باهظة الثمن.
ولكن إذا ما حدث العكس واضُطّر المستطلَعون إلى 
أو  دوالر   1.000 قدرها  متوقعة،  غير  بنفقة  القيام 
أكثر، فإّن نصفهم لن يكونوا قادرين على تلبية هذه 

النفقة، حسب قولهم.
وقال %13 من المستطلَعين إّن أّي نفقة غير متوقَّعة 

ستكون ’’كبيرة جداً‘‘ بالنسبة لهم.
وأجرى معهد ’’أنغوس ريد‘‘ االستطالع على اإلنترنت. 
وألغراض المقارنة فقط، تحمل عيّنة احتمالية بهذا 
الحجم هامش خطأ بنسبة %2، 19 مّرة من أصل 20.

  فيما يؤثّر النقص في الموظفين على القطاع الصحي، 
في  المتطوعين  االطفاء  عناصر  من  المزيد  يُطلب 
المناطق الواقعة خارج المراكز الحضرية الرئيسية 
في مقاطعة بريتيش كولومبيا، إذ يُدعون إلى اتخاذ 

تدابير طبية.
Pea� )هذه هي حال دنيس كريغ في مدينة بيتشالند 
chland( الصغيرة الواقعة على مسافة نحو نصف 
ساعة بالسيارة إلى الجنوب من كيلونا، ثالثة كبريات 

مدن هذه المقاطعة المطلة على المحيط الهادي.
ويخدم كريغ منذ أكثر من 20 سنة في فوج اإلطفاء 
في مدينته التي تُعّد أكثر بقليل من خمسة آالف نسمة.

ويضّم الفوج 34 إطفائياً متطوعاً ويستجيب منذ فترة 
طويلة التصاالت اإلسعافات األولية، لكنه نادراً ما 
كما  طبية،  احتياجات  لتلبية  كثيرة  اتصاالت  تلقى 

هي الحال اليوم.
ووفقاً لرئيس الفوج، كانت تقريباً نصف االتصاالت 
بالحصول على  2021 متعلقة  المتلقاة عام  الـ352 

مساعدة طبية.
قال دنيس كريغ، رئيس فوج إطفاء بيتشالند في بريتيش 
يستجيبون  اطفائيّينا  ألّن  مقلق  أمر  هذا   : كولومبيا 
في  متاحين  يعودون  ال  قد  لكنّهم  االتصاالت،  لهذه 

حال أُبلغنا عن اندالع حرائق.
ويضيف كريغ أنه خالل بعض التدخالت التي قام 
بها فْوُجه لدواٍع طبية، استغرقت خدمات اإلسعاف 
أحياناً من 20 إلى 30 دقيقة قبل وصولها إلى المكان 

المطلوب وتوليها المسؤولية.
وأمام هذا النقص في الموظفين الذي يطال القطاع 
الصحي في العديد من المناطق، ومن ضمنه خدمات 
المدن  بعض  تميل  اإلسعاف،  وسيارات  الطوارئ 
والبلدات إلى إعارة أفراد اإلطفاء لديها، فيما البعض 

اآلخر ال يفعل ذلك.
’’نحن ملتزمون بأن نكون إطفائيين قبل كل شيء، 
وليس مسعفين‘‘، يؤكد توم مو، رئيس فوج اإلطفاء 
في بلدة كاش كريك )Cache Creek( إلى الشمال من 
بلدة ليتون )Lytton( التي التهمتها حرائق الغابات 

الصيف الماضي.
فوجه  إطفائيين  ستة  غادر  الماضيْين  العامْين  وفي 

بسبب االحتراق النفسي المهني.
ومن جهته، يعتقد رئيس رابطة رؤساء أفواج اإلطفاء 
في بريتيش كولومبيا، دان ديربي، أّن التحديات األخيرة 
المتعلقة بأزمة الجرعات الزائدة من أشباه األفيونيات 
)opioids( وبجائحة كوفيد19� تمارس ضغطاً على 

من  كبيرة  مواسم  أيضاً  تواجه  التي  اإلطفاء  فرق 
حرائق الغابات.

من جهتها تقّر وزارة الصحة في بريتيش كولومبيا 
بأّن فرق اإلطفائيين المتطوعين تُدعى بشكل متزايد 

لالستجابة لحاالت الطوارئ الطبية.
وتضيف الوزارة أّن توظيف عّمال في خدمات الطوارئ 
الصحية في بريتيش كولومبيا )BCEHS(، السيما 

في المجتمعات الريفية، يشكل لها أولوية.

  أّكدت كندا وألمانيا أّن اتفاقاً جديداً 
إلمدادات الطاقة الخضراء سيطلق سلسلة 
إمداد بالهيدروجين عبر المحيط األطلسي. 
ومن المتوقع أن يتم تسليم الشحنات األولى 

في غضون ثالث سنوات فقط.
ووّقع رئيس الحكومة الكندية جوستان 
أوالف  األلماني  والمستشار  ترودو 
مدينة  في  أمس  يوم  االتفاق  شولتس 
ستيفنفيل الساحلية في مقاطعة نيوفاوندالند 
والبرادور في أقصى الشرق الكندي 

حيث حضرا معرضاً للهيدروجين.
واالتفاق المكّون من خمس صفحات 
كناية عن ’’إعالن نوايا‘‘ إلنشاء تحالف 

بين البلدْين يتعلق بالهيدروجين.
وستكون كندا مسؤولة إلى حد كبير عن 
زيادة إنتاج الهيدروجين، فيما ستركز 
ألمانيا بشكل أساسي على ممر بحري 

لنقله عبر المحيط األطلسي.
روسيا  ذكر  عدم  من  الرغم  وعلى 
في االتفاق، فهو يتعلق بالطاقة بقدر 

ما يهدف إلرسال رسالة إلى الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين مفادها أّن عصر 
مجال  في  عالمية  كقوة عظمى  بالده 

الطاقة في خطر.
وتبحث ألمانيا عن بدائل طاقية طويلة 
األجل للوقود األحفوري، من أجل الوفاء 
بالتزاماتها المناخية وأيضاً لتتيح لنفسها 
إنهاء اعتمادها على روسيا في مجال 

الطاقة.
حكومة  في  الطبيعية  الموارد  وزير 
جوناثان  الليبرالية،  ترودو  جوستان 
ويلكينسون، قال في مقابلة صحفية إّن 
ما من شك في أنّه تّم التوصل إلى هذا 
االتفاق اآلن بسبب فالديمير بوتين وغزو 

جيشه أوكرانيا.
قال جوناثان ويلكينسون، وزير الموارد 
الطبيعية الكندي، على أّي حال، سنجري 

هذه المحادثات حول الهيدروجين بسبب 
الطاقي، لكن ما كنّا لنجريها  االنتقال 

بالسرعة نفسها.
المشاريع  جميع  »تقريباً   : وأضاف 
التي نراها في مقاطعات كندا األطلسية 
ظهرت بالفعل بعد الغزو. إنه جزء من 
استراتيجية لأللمان، وفي النهاية ألوروبا 
بأكملها، أن يقولوا:  لن نعتمد على روسيا 

مجدداً«.
وتدرك الحكومتان الكندية واأللمانية أّن 
هذا االتفاق لن يرضي الرغبة الفورية 
إيقاف استهالكها من  ألمانيا في  لدى 
أمر  وهذا  الروسيْين،  والغاز  النفط 
تشكله  الذي  للتهديد  نظراً  ضروري 
الحرب في أوكرانيا على األمن الطاقي 

األوروبي.
وعلى الرغم من أّن كندا ال تنتج حالياً أّي 
هيدروجين تقريباً يلبي أهداف االتفاقية، 

يعتقد كال البلدْين أنّه يمكن تشغيل ممر 
الهيدروجين ’’قبل عام  لتجارة  جديد 
عمليات  وأّن  طويل‘‘  بوقت   2030
التسليم األولى ممكنة في عام 2025.

وهذا يتطلب مراجعة المشاريع الكندية 
والترخيص لها، وبناَءها وأن تبدأ إنتاج 
الوقود، وتطويَر خيارات شحن ممكنة 

خالل السنوات الثالث المقبلة.
الهيدروجين  كمية  االتفاق  يحدد  وال 
التي تتوقع كندا وألمانيا شحنها بحلول 

عام 2025.
من  جزءاً  لكّن  للغاية،  طموح  »إنه 
األهداف المحددة هو أنه يجب أن تكون 
الوزير  قال  العمل«،  لفرض  طموحاً 

ويلكينسون.
وأشار ويلكنسون إلى أّن للمشاريع التي 
تستخدم طاقة الرياح البرية مهلًة أقصر 
من تلك التي تستخدم الرياح البحرية، 

سيكون  األولي  اإلنتاج  بأّن  أقّر  لكنه 
منخفضاً جداً.

قال ويلكينسون »أعتقد أنه من المعقول 
القول إنه يمكننا تحقيق ذلك في غضون 
ثالث سنوات. ولكن إذا لم نصل إلى 
عام  وبلغناه   2025 عام  في  الهدف 
2026، فإّن تحديد عام 2025 كجدول 
زمني يظل هدفاً طموحاً بما فيه الكفاية« .

وُوّقِع االتفاق في ستيفنفيل حيث تخطط 
إلنتاج  مصنع  لبناء  محلية  شركة 
غازات  انبعاثات  بدون  الهيدروجين 

االحتباس الحراري.
وقال عمدة ستيفينفيل، توم روز، في 
مقابلة صحفية إّن مدينته والبنى التحتية 
المثالي  المكان  تشكل  فيها  الموجودة 
لمثل هذا المشروع، مضيفاً أنه يعتقد 
أّن المنطقة يمكن أن تصبح »قطب الطاقة 

الخضراء في أميركا الشمالية«.

  تنطلق الحملة االنتخابية العامة 
في مقاطعة كيبيك بصورة رسمية 
آب   28 فيه  الموافق  األحد،  يوم 
إلى  الناخبون  ليتوجه  )أغسطس(، 
صناديق االقتراع بعد 37 يوماً، أي 
في 3 تشرين األول )أكتوبر(، النتخاب 
ممثليهم الـ125 في الجمعية الوطنية 

)الجمعية التشريعية(.
هذا ما أعلنه رئيس الحكومة الخارجة، 
زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل 
كيبيك )’’كاك‘‘ CAQ(، فرانسوا 
لوغو في شريط فيديو قصير بثه على 

مواقع التواصل االجتماعي.
قال فرانسوا لوغو، رئيس الحكومة 
حزب  زعيم  الخارجة،  الكيبيكية 

التحالف من أجل مستقبل كيبيك: » بالطبع، 
أريد أن أتمنى حملة جيّدة لجميع المرشحات 

ولجميع المرشحين.«
ولرئيس الحكومة صالحية تقرير موعد 
الدعوة لالنتخابات. ويأمل لوغو في أن 
داً اإلنجاز  يفوز حزبه بحكومة أكثرية، مجّدِ

الذي حققه قبل أربع سنوات.
ويوجد حالياً في مقاطعة كيبيك 25 حزباً 
صاً، 5 منها ممثلة في الجمعية  سياسياً مرخَّ

الوطنية الخارجة.
ولحزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك 
نائباً   27 مقابل  الجمعية  في  نائباً   76
للحزب الليبرالي الكيبيكي )PLQ( الذي 
شّكل المعارضة الرسمية منذ االنتخابات 

العامة األخيرة في األول من تشرين األول 
أيار  منذ  تقوده  والذي   2018 )أكتوبر( 

)مايو( 2020 دومينيك أنغالد.
كما تضّم الجمعية الوطنية الخارجة 10 
 )QS( الكيبيكي التضامن  نواب لحزب 
اليساري التوجه بقيادة غابريال نادو دوبوا 
ومانون ماسيه، و7 نواب للحزب الكيبيكي 
الداعي الستقالل مقاطعة كيبيك   )PQ(
منذ  يقوده  والذي  الكندية  االتحادية  عن 
تشرين األول )أكتوبر( 2020 بول سان 

بيار بالموندون.
وفيها أيضاً أربعة نواب مستقلين، اثنان 
منهم، غي ويليت وماري مونبوتي، انتُخبا 
تحت راية الحزب الليبرالي الكيبيكي، فيما 
االثنان اآلخران، هارولد لوبيل وسيلفان 

روا، انتُخبا تحت راية الحزب الكيبيكي.
واحدة  نائبة  الوطنية  الجمعية  تضّم  كما 
لحزب المحافظين الكيبيكي )PCQ( هي 
كلير سامسون التي انتُخبت تحت راية حزب 
التحالف من أجل مستقبل كيبيك عام 2018. 
وانضمت سامسون إلى المحافظين بقيادة 
إريك دوهيم في حزيران )يونيو( 2021 

بعد فصلها من حزب لوغو.
الجمعية  في  الـ125  النواب  بين  ومن 
ترشحهم  عدم  نائباً   34 أعلن  الخارجة 

لالنتخابات المقبلة.
وكيبيك هي ثانية كبريات مقاطعات كندا 
العشر من حيث عدد السكان )حوالي 8,65 

ماليين نسمة( وحجم االقتصاد.
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خبيئة الكرنك
تعد خبيئة التماثيل التى اكتشفت فى منطقة معابد الكرنك 
بين األعوام 1905-1903م، أكبر خبيئة تماثيل تكتشف 
مفاجأة  كانت  وكم  اآلن،  إلى  اإلطالق  على  فى مصر 
سارة وغير متوقعة للمهندس المعمارى الفرنسى جورج 
ليجران- الذي بدأ العمل فى الكرنك منذ عام -1895 أن 
يكتشف مثل هذا العدد الهائل من التماثيل الرائعة القادمة 
من مصر القديمة، التي يبدأ تاريخها منذ بداية األسرة 
تقريبا،  الميالد  قبل   3000 عام  فى  األولى  الفرعونية 
ويمتد طوال تاريخ الحضارة المصرية القديمة كلها إلى 

نهاية الحقبة اليونانية- الرومانية.
بالعثور   - المذهل  االكتشاف  هذا  قصة  أحداث  وبدأت 
على هذا العدد الضخم من أفضل تماثيل مصر القديمة 
عام  نهاية  فى  الكرنك-  من  المجهول  المكان  هذا  فى 
ينظفون  ليجران  المهندس  عمال  كان  عندما  1903م، 
أرضية الفناء األول أمام الصرح السابع للمعبد الكبير، 
فاكتشفوا كسرات عدة من تمثال ضخم للمك سيتى األول 
وكان منسوب ماء النيل مرتفعا فى ذلك الوقت من العام، 
وكذلك مستوى المياه الجوفية، وتحولت أرضية المعبد إلى 
بحر من الطين اللزج. وكان يظهر أسفل تلك الكسرات 
المشار إليها سابًقا، عدد كبير من التماثيل، فنزل العمال 
إلى هذا البحر األثري العجيب واستخرجوا بعضا من 
المساحة  هذه  من  القديمة  مصر  فى  النحت  فن  روائع 
الصغيرة. وفي نهاية شهر ديسمبر، أي بعد شهر من بدء 
االكتشاف، بلغ عدد التماثيل الكاملة المستخرجة حوالي 
األربعين، وغير الكاملة حوالي العشرين، عالوة على 
عدد ضخم من األدوات البرونزية. وبسرعة فائقة وصل 
العدد الكلي إلى 751 تمثااًل وقطعة حجرية و1700 أداة 
برونزية، وعدد كبير من التماثيل الخشبية التي ال تعيش 

طوياًل بسبب مادتها الهشة، وعدد من اللوحات الحجرية 
المنقوشة بالكتابات الهيروغليفية، والمسالت الصغيرة، 
وموائد القرابين، وكميات من عظام الكباش وأواٍن معدنية 

وحجرية قليلة، وبعض العناصر المعمارية الحجرية.
هذا بعض من فيض عطاء وسحر مصر القديمة التى 
سحرت العالم منذ قديم األزل وماتزال إلى وقتنا الحالي.. 

إنه قرن من السحر والجمال والروعة والبهاء.
سحر مصر الفرعونية

ما تزال مصر الفرعونية تسحر العالم وما تزال كنوز 
الفراعنة تبهر األبصار وتخبل العقول وتخطف القلوب. 

غير أن هناك البعض الذي يخرج 
وهم  واآلخر  الحين  بين  علينا 
المعادين  من  كبير  غير  عدد 
القديمة،  المصرية  للحضارة 
ما  أعز  في  يطعنون  والذين 
نملك من تراث حضاري وثقافي 
عريق ما يزال يعجب به العالم 
ويحار في معرفة أسراره، وقد 
يكون هذا البعض المغرض من 
هؤالء مهوًسابالمصريين القدماء 
وحضارتهم إلى درجة تصل بهذا 

الهوس إلى الطعن فيها وأفضل ما لديها.
أجنبي في  الشأن ما ورد في موقع  أثير في هذا  ومما 
اآلثار  علماء  أوساط  بين  معروف  غير  لشخص  مقال 
والمصريات محاواًل تشويه حضارة الفراعنة الخالدة من 
خالل افتراء بعض األكاذيب ونسبتها لحضارتنا الفريدة.

ومن بين ما قيل في هذا المقال غير العلمي والصادر عن 
شخص غير ذي صفة أو أهلية، أن القمل كان منتشراً 
في رؤوس الفراعنة، وأن التحرش بالنساء كان منتشراً 

بينهم، وأن الفرعون الذهبي األشهر الملك توت عنخ آمون 
ُدفن وعضوه الذكري منتصباً، وأن اختبارات الخصوبة 
المصرية كانت مثيرة لالشمئزاز، وأن الرجال والنساء 
عرفوا وسائل تحديد النسل، وأن الدورة الشهرية كانت 

تأتي للرجال الفراعنة كالنساء، وأن الفراعنة كانوا 
بدناء بشكل مقزز، وغيرها من األباطيل التي 

حاول صاحب المقال المجهول إلصاقها بحضارة 
على حضارة  منه  حقداً  الباهرة،  الفراعنة 
أضاءت الدنيا قديماً وما تزال أنوارها تبهر 
أن يرث  الحالي وإلى  العالم كله في وقتنا 
هللا سبحانه وتعالى األرض وما ومن عليها.

وللرد على هذه األباطيل، نقول إن هذه األكاذيب 
ليست علمية وهي مجرد شائعات هدفها اإلساءة 

للمصريين القدماء وللحضارة المصرية القديمة، 
وإن المصريين القدماء كانوا من أكثر شعوب 
العالم القديم نظافة، وإنهم اهتموا اهتماماً كبيراً 

بالنظافة البدنية والشخصية وببيوتهم وأماكن عملهم 
وعبادتهم وحياتهم ككل، وإن المصريين القدماء 

كانوا من أكثر شعوب العالم القديم التي قدرت المرأة 
وجعلتها في مكانة عالية واحترمتها وأعطتها حقوقاً لم 
تحصل عليها المرأة إال في عالمنا الحديث ومنذ فترات 

زمنية غير بعيدة.
وإن الملك توت عنخ آمون لم يُدفن في الوضع المذكور 
عليه، وأن مومياء الملك تنفي هذا االفتراء تماماً، وإن 
اختبارات الخصوبة المصرية كانت متقدمة في ذلك الزمن 
البعيد مقارنة بمثيالتها في الحضارات القديمة األخرى، 
المقال،  ولم تكن مثيرة لالشمئزاز كما يدعي صاحب 
وإن الرجال المصريين القدماء لم يعرفوا وسائل تحديد 
النسل كما يدعي صاحب المقال، وإن الدورة الشهرية 
لم تكن تأتي للرجال الفراعنة كالنساء كما يدعي صاحب 
المقال، وإن الفراعنة كانوا أصحاب أجسام رشيقة وقدود 

ممشوقة ولم يكونوا بدناء بشكل مقزز.
المصرية  المقال تشويه الحضارة  كما يحاول صاحب 
القديمة الخالدة. وليتق هللا هؤالء األدعياء في حضارتنا 
المنافية  المغرضة  الحملة  تلك  عن  وليتوقفوا  الخالدة، 
للواقع والعلم والحقيقة، وليحاولوا أن يتعلموا من منهل 
الهراء  القديمة وأنوار حضارتها، بداًل من ذلك  مصر 

الذي ليس من ورائه طائل إال إرهاق أنفسهم بمحاولة 
لن يكتب لها النجاح كما ُكتب النجاح والسبق والتفوق 

لحضارتنا المصرية القديمة الخالدة.
وفي النهاية، أقول إن سحر مصر القديمة سوف يظل ما 
دام هناك عقل يفكر وقلب ينبض وعين ترى وأذن تسمع 
شأنها في ذلك شأن السحرالذي انفتح على العالم وغمر 
عبيره عقولنا وقلوبنا وأبصارنا جميًعا عندما نجح جان-

فرانسوا شامبليون في كشف رموز اللغة المصرية القديمة 

وإطالع العالم على سحر وأسرار الفراعنة بشكل علمي 
سًسا بذلك علم المصريات في عام 1822. ومنذ ذلك  مّؤِ

 ، لحين جميًعا ا ننعم  ونحن 
بسحر 

مصر 
الفرعونية الذي ال يُقاوم. إنه سحر الفراعنة.وهو السحر 
الذي ال ينتهي. وسوف يظل أبد الدهر يسحرنا بالجالل 
والجمال. وسوف يظل يهبنا السعادة والمتعة اللتين ال 
الغالية  لمصر  وإعجاب  وتقدير  حب  فتحية  تقاومان. 
وحضارتها الساحرة التي ال ينبض جمالها وغموضها 

وعشقها وروعتها أبًدا أبًدا. 
عالم آثار وروائي وكاتب مصري. حصل على درجة 
اآلثار  كلية  في  القديمة  المصرية  اآلثار  في  الليسانس 
الماجستير  درجتي  على  وحصل  القاهرة.  جامعة  في 
وآثار  وتاريخ  القديمة  المصرية  اآلثار  في  والدكتوراه 
الشرق األدنى القديم في جامعة جونز هوبكنز بالواليات 
المتحدة األمريكية. وألف عدًدا من الكتب والمقاالت العلمية 
والروايات مثل »البحث عن خنوم« و«األحمر العجوز« 
و«الحب في طوكيو« و«ملكات الفراعنة.. دراما الحب 
والسلطة« وغيرها. وشغل العديد من المناصب في الداخل 
والخارج. وأشرف وأدار العمل األثري بالمتحف القومي 

للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير 
بالجيزة، ومنطقة أهرامات الجيزة، والمقتنيات األثرية، 
العلمي،  النشر  الدولية واليونسكو، وإدارة  والمنظمات 
بوزارة اآلثار، وغيرها. ودّرس في جامعة جونز هوبكنز 
وجامعة أريزونا بالواليات المتحدة األمريكية والجامعة 
الفرنسية )السربون 4( وغيرها. ويشغل اآلن منصب 
مدير متحف اآلثار والمشرف على مركز دكتور زاهي 

حواس للمصريات بمكتبة اإلسكندرية.

أدب وثقافة

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

من كتاب:  أسرار اآلثار 

توت عنخ آمون واألهرامات والمومياوات

تمة خـــــا
البصير بقلم: د. حسين عبد 

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

ود شهقاُت الور

الحزن المنتظر!

     Vendredi 26 août 2022
الجمعة 26 أغسطس 2022

  تكملة للعدد الماضي: 

. . . . ُبثينُة
معِك موعٍد  على  أكْن  لَْم 
ذاكرتي في  وجدُتِك  لكني 

وعاْم عاٍم  الِف  منُذ 
ابتسامُتِك وجُهِك.... 

ياسميْن وردُة 
السماِء نجوِم  بين  تتألألُ 

الِعشِق واحُة  أنِت 
ِمنُه الخمُر  ينتشي  وَثغُرِك 

ُتهاِجُر أنفاسي 
أوطاِنِك الى 

طفولِتِك أحالَم  َتْقَتفي 
العذراْء مدينِتِك  وأسراَر 

مرٍة ألَف  َرسمُتِك 
جوانِحي بيَن 

بمراكِبِك َيحَتِفي  القلَب  وجدُت 
فراَقِك وَيسَتوِحُش 

َعينيِك في  َتغفُو  أهدابي 
َشَفَتيِك شواطَئ  َتتوسُد 

الوروِد َشهقاِت  َتسَتنِشُق 
االغاريِد،،،،، وَفرَح 

المرافْئ أوتاِر  على  َتعزُف  قيثاَرتي 
الخمائْل بحِر  في  نسيُتها  وِجراحاً 
الفجِر بوابِة  على  الُحزَن  َتركُت 

النهِر رعشِة  من  ألرتوَي 
أحالمي أضاَءْت  ضحَكُتِك 

انَتشَر ُقزٍح  قوُس 
ألواني في 

ينبوٌع َحناَنِك  َعِرفُت 
الشوِق( )عواصِف  في  ُيَطوُقني 
االمنياِت بيَن  ُمَتفِجراً  َيسَتفيُق 

المسافاِت فوَق  ينساُب 
الفراشاِت،،،،، أجنحِة  في  ُيحلقُّ 

ُبَثينُة.... أيا 
أنفاَسِك أرَتِشُف 

عينيِك بحِر  في  أتطهرُّ 
ُمسَتحياًل أبدُو  َكْي 

الغجرياِت أنامِل  بين 
مروِجِك في  وأشدُو 
القمُر ينتشي  حتى 

لذراعيِك،،،،،،،، مرفأً  وأُمسي 

بريشتك ترسم  أن  الحزن.. 
لوحتك على 
شريد طفل 
طريد رجل 

وإبتسامة رضى  وجه  كل  وعلى 
مرآتك في  وتبصر 

وسامة قميء  قلب  كل  في 
مفكرتك في  تكتب  الحزن..أن 

الوحيدة قصتك 
والكآبة للقهر  عنواناً 
حب رسالة  ترسل  أن 

تحب.. لمن 
بسهامه فترمى 

المضيء القمر  تعشق  أن 
ظالمه حيث  إلى  فتطرد 

دموعك من  تجعل  الحزن..أن 
ووحال طيناً 

الممتد صمتك  ومن 
للباغي  قوة 

وسالحاً
إستقامة الشر  دائرة  من  تجعل  أن  الحزن.. 

حزنك في  الحزن  ترى  وال 
ندامة أو  رجاء  فيه  ترى  وال 

لاعلاناتكم في الرسالة

شعر: جاسم نعمة مصاول

باإلنفوجراف.. مركز معلومات الوزراء: عرض 181 قطعة 
أثرية تنتمي لعهد الملك رمسيس بمتحف دي يونج بأمريكا

السيول تجتاح المناطق الريفية جنوبي 
العاصمة السودانية

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

عادل عطية
إلى  التابع  المعلومات  مركز  نشر    
مجلس الوزراء أنفوجراًفا سلط الضوء 
القطع  بعض  عرض  على  خالله  من 
قطعة   181 إلى  التي وصلت  األثرية 
في  الثاني  الملك رمسيس  لعهد  تنتمي 
معرض رمسيس وذهب الفراعنة، في 
معرض دي يونج في سان فرانسيسكو 

خالل  األمريكية  المتحدة  بالواليات 
الفترة من 20 إلى 30 أغسطس الجاري.

وأكد مركز المعلومات التابع إلى مجلس 
الوزراء، أن متحف دي يونج بمدينة سان 
فرانسيسكو بالواليات المتحدة األمريكية، 
شهد افتتاح معرض “رمسيس وذهب 
الفراعنة” في ثاني محطاته، بعد انتهاء 
للعلوم  هيوستن  بمتحف  عرضه  مدة 

من  يقرب  ما  بيع  تم  وقد  الطبيعية، 
8000 تذكرة حتى اآلن.

أثرية  قطعة   181 المعرض  ويضم 
الثاني” من  الملك “رمسيس  من عهد 
بالتحرير،  المتحف المصري  مقتنيات 
باإلضافة إلى قطع أثرية من مكتشفات 

بسقارة. المصرية  البعثة 

مركز  نشر  قد  كان  آخر  سياق  وفي 
المعلومات التابع إلى مجلس الوزراء، 
انفوجراًفا سلط الضوء من خالله على 
مشروعات حماية الشواطئ من التغيرات 
الموارد  وزارة  أن  مؤكًدا  المناخية، 
المائية والري، تعمل ممثلة في الهيئة 
المصرية العامة لحماية الشواطئ، على 
اآلثار  لمواجهة  تنفيذ عدة مشروعات 

مجال  في  المناخية  للتغيرات  السلبية 
الشواطئ. حماية 

إلى  التابع  المعلومات  مركز  وذكر 
خالل  تم  إنه  حيث  الوزراء،  مجلس 
أعمال حماية  تنفيذ  الماضية  السنوات 
 210 إلى  تصل  بأطوال  للشواطئ 
حاليا  الوزارة  تقوم  كما  كيلومترات، 

مع  التكيف  تعزيز  مشروعات  بتنفيذ 
آثار التغيرات المناخية على السواحل 
الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة ارتفاع 
منسوب سطح البحر والظواهر الجوية 
الحادة، بإجمالي أطوال تصل إلى حوالي 
ساحلية،  محافظات  في خمس  كم   69
الدقهلية   – دمياط   – )بورسعيد  هي: 

البحيرة. الشيخ  – كفر 

  بعد أمطار سنوية خلّفت عشرات القتلى في 
السودان، فقد اآلالف في مدينة المناقل الزراعية 
والقرى المجاورة منازلهم وممتلكاتهم في سيول 

يصفونها بأنها األشد منذ عشر سنوات.
لرويترز وهي  )29 عاما(  الهادي  بثينة  قالت 
تقف وسط أنقاض منزل العائلة في قرية الكوقيال 

شرقي مدينة المناقل »فقدنا كل ما نملك«.
وأضافت »نحن خمس أسر تقيم في هذا البيت 
وقد تحطم وفقدنا المأوى وكل ما نملك في هذه 

الدنيا«.
على مستوى البالد، تضرر أكثر من 150 ألف 
شخص جراء السيول حتى اآلن هذا العام، وهو 
ضعف العدد في المرحلة نفسها من موسم األمطار 
في العام الماضي، حسبما تقول األمم المتحدة. 
وتقول السلطات إن 89 شخصا لقوا حتفهم وإن 

نحو 50 ألف منزل لحقت بها أضرار.
وبحلول نهاية موسم األمطار، الذي يستمر عادة 
في سبتمبر أيلول، تتوقع األمم المتحدة أن يتأثر 
هطول  نتيجة  نسمة  ألف   460 عن  يقل  ال  ما 
األمطار الغزيرة وشح وسائل تخفيف األزمة، 
وهو رقم أعلى من عدد المتضررين في معظم 

السابقة. السنوات 
والمناقل منطقة زراعية تقع على بعد نحو 150 
كيلومترا جنوبي العاصمة الخرطوم وتصطف 

على جانبيها قنوات ري تفيض منها المياه. وقال 
األحمر  الهالل  منظمة  مدير  مصطفى  جمال 
السوداني »أدت السيول واألمطار إلى انهيار 
حوالي عشرة آالف منزل بشكل كامل أو جزئي 
وتسببت المياه في عزلة زهاء مئة قرية حول 
مدينة المناقل. هناك تسعة معسكرات أقيمت في 
المناقل يقطن بها أكثر من ثالثة آالف شخص«.
ماء  على  الحصول  صعوبة  من  سكان  وشكا 
الشرب والغذاء مع انقطاع معظم المساعدات 
مترين  إلى  ارتفاعها  التي وصل  المياه  بسبب 

في بعض األماكن.
وفي تصريحات لرويترز، قال الطيب عبد هللا أحد 
القيادات المحلية التي تقدم المساعدة للمتضررين 
»كل هذه المساعدات ومراكز اإليواء وترحيل 
المتأثرين تتم بجهد خيري وطوعي، ولم تقدم 

الحكومة أي مساعدات«.
وقال رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان 
يوم األحد إن الحكومة ستقدم المساعدة الالزمة 
الري  قنوات  بما في ذلك تطهير  المناقل،  إلى 
وإصالح الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة 

وتقديم تعويضات.
أرسلتها  وشوهدت شاحنات تحمل مساعدات، 
قطر وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، تنتظر 

تطهير الطرق وفتحها.

د. حسين عبد البصير



Lourdes أين تقع مدينة لورد  
للروحانية يزورها حوالي 5  مدينة لورد هي مركز مشهور عالمياً 
ماليين زائر كل عام يأتون من أكثر من 140 دولة مختلفة من جميع 
القارات لتبادل التواريخ، وجدير بالذكر أن مدينة لورد هي ثاني أكبر 
مدينة تحتوي على عدد كبير من الفنادق في فرنسا ، لورد هي مدينة 
صغيرة وجذابة تقع في جنوب غرب فرنسا على طول سفوح جبال 
البرانس، تشتهر بهندستها المعمارية الغريبة والجميلة والكاتدرائيات 
الرائعة و األزقة المرصوفة بالحصى، وهي مدينة لقلعة في الريف 

الفرنسي المذهل.
وقيل إنها اشتهرت عندما ظهرت فيها مريم العذراء في منتصف القرن 
التاسع عشر لفتاة فالحة شابة تدعى برناديت سوبيروس، وتغيرت لورد 
حينها بشكل مذهل وسرعان ما أصبحت هذه المدينة الصغيرة الواقعة 
في سفوح جبال البرانس واحدة من أكثر مواقع الحج زيارة في العالم، 
واليوم تجذب لورد حوالي 6 ماليين سائح سنوياً يأتون بحثاً عن الشفاء 

الجسدي والخالص الروحي. 
هناك العديد من القصص التي امتألت شوارع لورد بظهورات العذراء 
مريم في منتصف القرن التاسع عشر التي ظهرت للفتاة الفالحة برناديت 
سوبيروس، ولذلك سرعان ما أصبحت لورد واحدة من أشهر أماكن 
الحج في فرنسا، فهي مدينة تضم مواقع الحج المقدسة والمناظر 
الطبيعية الرائعة على شكل جبال شاهقة ووديان خضراء وشالالت 
مخفية وبحيرات تجعلها وجهة سياحية شهيرة، وتحتوي أيضاً على 

العديد من األماكن الجذابة األخرى، منها:
Sanctuary of our Lady of Lourdes مزار سيدة لورد

مزار سيدة لورد هي منطقة خضراء تحيط بالضريح الكاثوليكي في مدينة 
لورد، وهي واحدة من أهم وأشهر وجهات الحج في المدينة وتشتهر 
بمياه الشفاء المعجزة، يقوم بإدارة المزار الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، 
ويكمن تاريخ المكان في حقيقة أنه في عام 1858 شاهدت فتاة تبلغ 
من العمر 14 عاماً تدعى برناديت سوبيروس ظهور مريم العذراء 
التي قدمت نفسها على أنها الحبل بال دنس، ويعد الكهف بقعة ساخنة 

للحجاج الذين يأتون للسباحة في البركة المتجمدة أو إلضاءة شمعة.
Massabielle Grotto مغارة مسابييل

مغارة مسابييل هي 
أقدس موقع يقع في 
مزار سيدة لورد 
ويشتهر بكهوف 
الظهورات، حسب 
ما تردد من أقاويل 
في القصة، حيث 
العذراء  أشارت 
مريم إلى النبع في 
وأمرت  الكهف 
برناديت بشرب 

الماء منه، وتشتهر الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بقوتها العالجية، 
ولهذا يجلب لهم إيمان وثقة الماليين من الناس هناك كل عام فهو مكان 

هادئ مع أجواء مذهلة ومحيط هادئ.
Chateau Fort قلعة لورد

تعتبر قلعة لورد التاريخية من المعالم األثرية الشهيرة التي تقع عند 
القلعة إلى العصر  مدخل الوديان السبعة في الفيدان، ويعود أصل 
الروماني وهناك العديد 
من اآلثار التاريخية على 
شكل منحوتات وأساسات 
جدارية، باإلضافة إلى 
بعض أعمال التحصين 
التي تعود إلى القرنين 
الحادي عشر والثاني 
عشر وقد تم تعزيز القلعة 
في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر، إلى جانب أنها تعد نقطة جذب مذهلة تطفو على قمة 
تل على حافة المدينة، وتضم القلعة متحفاً رائع يعرض األعمال الفنية 

والتحف المحلية.
Sacre-Coeur Parish Church كنيسة الرعية المقدسة كور

تعتبر الكنيسة الباروكية مثااًل للواجهة الرائعة والعمارة الهندسية الممتازة، 
تم بناء الكنيسة بين 
و   1875 عامي 
1903 وتجذب الناس 
المعقدة  بتفاصيلها 
واجهتها،  وتصميم 
على  إنها  حيث 
ارتفاع معين ويمكن 
للمرء الوصول إلى 
الكنيسة بواسطة ركوب 
وينصح  التلفريك، 

باالستمتاع بجمال الهندسة المعمارية من فوق فهو مكان جميل ورائع 
للنزهة العائلية.

Pic du Jer بيك دو جير
يعد بيك دو جير من أفضل األماكن ذات المناظر الرائعة والخالبة في 
مدينة لورد فهو يوفر أفضل منظر بانورامي للمدينة جنباً إلى جنب 
مع سلسلة جبال البرانس، يضيء الصليب الكبير الذي يمثل بيك دو 
جير في الليل ويطل على المدينة، ويمكن هناك ركوب القطار الجبلي 
المائل الذي يبلغ عمره مائة عام إلى ارتفاع 1000 متر ومشاهدة 
المنظر المدهش للمحيط منه، ويوجد هناك مسار للمشي يأخذك إلى 
المرصد ويوفر إطاللة جميلة على مدينة لورد بأكملها وسلسلة الجبال 

والوديان التي توجد فيها.
Le Cachot لو كاشوت

لو كاشوت هو واحد من أكثر األماكن التاريخية شهرة في لورد والتي 

تدور حول قصة برناديت سوبيروس وعائلتها، وهو عبارة عن سجن 
قذر حيث ُسجنت العائلة لمدة عام هناك وخالل هذا الوقت رأت برناديت 
العديد من الرؤى، وأُجبرت العائلة على البقاء في السجن وهو عبارة 
عن غرفة صغيرة تبلغ مساحتها 16 سم 2 وعاشت العائلة هناك حتى 
عام 1858، ومن هذا المكان ذهبت برناديت إلى كهف مسابييل لجمع 
العظام واألخشاب الجافة وعندها شاهدت ظهور مريم العذراء كما قالت.

بماذا تشتهر مدينة لورد الفرنسية
Gouffre D ‘Esparros موقع

هو موقع محمي ومنطقة رائعة تحت األرض مليئة بالصواعد الجيرية، 
واكتسبت هاوية البرانس شعبية هائلة بسبب الكهوف الطبيعية والتكوينات 

الصخرية من الحجر الجيري، وهي مغطاة بـ األراجونيت أو الجبس 
أو الكالسيوم وهي حديقة معدنية جميلة تحت األرض منتشرة عبر 
نصفها في الماء، وعلى الرغم من ذلك فهو موقع محفوظ وبالتالي 
هناك عدد محدود من الزوار المسموح لهم زيارته للحفاظ على نظام 

بيئي غير مضطرب.
Moulin de Boly موالن دي بولي

تعتبر موالن دي بولي هي مسقط رأس برناديت سوبيروس التي تقع في 

قلب لورد، حيث كانت في األصل طاحونة مائية وقضت الفتاة ما يقرب 
من السنوات العشر األولى من حياتها هناك، ولدت في 7 من يناير عام 
1844 وكانت جزءاً من عدد من طواحين المياه التي كانت تقع على 
حافة نهر الباكا، فهو مبنى قديم تم تجديده في عام 2012 وتم إنشاؤه 
كمتحف، وتتميز بغرفة نوم ومطبخ و طاحونة مائية، باإلضافة إلى أنها 

تتيح عدد هائل من الجوالت اليومية التي تأخذك عبر تاريخ المكان.
Chemi de Croix شيمي دي كروا

يُعرف شيمي دي كروا أيضاً باسم طريق الصليب، وهو مكان شهير 
للحج في لورد، وهو طريق متعرج يصل إلى قمة تل يمتد لمسافة 
حوالي 1.5 كم، يمثل هذا بشكل أساسي الرحلة التي قام بها يسوع 

المسيح مع هذا الصليب.
 La Ferme du Bon Air مزرعة

هذا مكان مثير لالهتمام للزيارة بعيداً عن أماكن الحجاج والجانب 
الديني من المدينة، فهي مزرعة حيوانات تقع وسط موقع رائع ومناظر 
طبيعية حيث يمكن للزوار رؤية الحيوانات األليفة التي يتم تربيتها 
محلياً، كما أن هناك عدد كبير من حيوانات المزرعة مثل المهور 
 La Ferme du Bon Air وخنازير غينيا وغيرها، وتعد مزرعة
من أفضل األماكن الممتازة لالستمتاع ببعض أوقات الهدوء والنزهة 
مع األصدقاء والعائالت، فهو مكان رائع بشكل خاص لتلك العائالت 

التي تذهب مع األطفال.
Candlelit procession موكب على ضوء الشموع

يتم إجراء تلك العادة كجزء من التقاليد بدأ في عام 1872، من أبريل 
 Marian إلى نهاية أكتوبر كل ليلة في الساعة 9 مساًء يسافر موكب
Torchlight من البراري إلى بازيليك وينضم الحجاج إلى المسيرة 
حاملين الشموع والمشاعل وكذلك تماثيل مريم العذراء، ويستغرق 

المشي حوالي 90 دقيقة قبل أن يصرف الكاهن البركات.
Les Halles ليه هال

وهو سوق ضخم مغطى يتسوق الناس فيه لشراء الفواكه والخضروات 
الطازجة باإلضافة إلى المكونات المتخصصة ووجبات نهاية األسبوع، 
 gâteau ولكن ينصح عند الذهاب هناك بتجربة المعجنات المحلية التقليدية

à la broche وهي كعكة مطبوخة على بصق أمام نار مفتوحة.
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منتخب مصر يحافظ على المركز الـ 40 
فى تصنيف الفيفا

    كشف االتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” عن 
التصنيف الشهرى للمنتخبات عن شهر أغسطس بعد 
انتهاء منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس 

األمم اإلفريقية.
وظلت المراكز العشرة األولى في التصنيف االتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( للمنتخبات كما هي دون تغيير، 
بحسب النسخة األحدث من التصنيف الصادرة أمس 

الخميس الموافق 25 أغسطس.
وحافظ منتخب البرازيل على موقعه في صدارة التصنيف 
العالم برصيد 56ر1837 نقطة يليه منتخب بلجيكا في 

المركز الثاني برصيد 92ر1821 نقطة.
وجاء منتخب األرجنتين في المركز الثالث ثم فرنسا في 
المركز الرابع ثم إنجلترا في المركز الخامس وإسبانيا في 
المركز السادس وإيطاليا في المركز السابع وهولندا في 
المركز الثامن والبرتغال في المركز التاسع والدنمارك 

في المركز العاشر.
وحافظ منتخب السنغال بطل أفريقيا على صدارة 
تصنيف المنتخبات األفريقية يليه منتخب المغرب في 
المركز الثاني وتونس في المركز الثالث ونيجيريا في 

المركز الرابع والكاميرون في المركز الخامس ومصر 
في المركز السادس.

وظل منتخب إيران في صدارة تصنيف المنتخبات 
اليابان ثم كوريا الجنوبية في  اآلسيوية يليه منتخب 
المركز الثالث وأستراليا في المركز الرابع وقطر 
في المركز الخامس والسعودية في المركز السادس 

واإلمارات في المركز السابع.
ترتيب المنتخبات اإلفريقية فى تصنيف فيفا:

السنغال األول أفريقًيا والـ18 عالميا
المغرب الثانى أفريقًيا والـ22 عالميا

تونس الثالث أفريقًيا والـ30 عالميا
نيجيريا الرابع أفريقًيا والـ31 عالميا

الكاميرون الخامس أفريقًيا والـ38 عالمًيا
مصر السادس أفريقًيا والـ40 عالمًيا
الجزائر السابع أفريقًيا والـ41 عالمًيا

مالي الثامن أفريقًيا والـ46 عالمًيا
كوت ديفوار التاسع أفريقًيا والـ52 عالمًيا

بوركينا فاسو العاشر أفريقًيا والـ55 عالمًيا

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

بنزيما يتوج بجائزة أفضل العب في أوروبا
   حصد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم لاير مدريد، 
جائزة أفضل العب في أوروبا، خالل الحفل المقام 

في مدينة إسطنبول التركية، 
على هامش إجراء قرعة 
دوري أبطال أوروبا لموسم 

.2022-2023
وقدم بنزيما موسما استثنائيا، 
قاد فيه لاير مدريد، لحصد 
الدوري اإلسباني ودوري 
أبطال أوروبا، كما نال جائزة 

الهداف في البطولتين.
وحصد النجم الفرنسي الجائزة 
متفوقا على الثنائي، الحارس 
تيبو كورتوا زميله في النادي 
الملكي، وكيفن دي بروين 

نجم وسط مانشستر سيتي.
وهذه هي أول مرة ينال فيها بنزيما جائزة أفضل 
العب في أوروبا، علما بأنها انطلقت عام 2011.
لفريق نسائي في  الفائزة بجائزة أفضل مدرب 

الكرة األوروبية.
الجائزة، بعدما  وحصلت سارينا فيجمان على 
السيدات كمدربة  بلقب يورو  الفوز  نجحت في 
لمنتخب إنجلترا، وذلك للمرة األولى في تاريخ 

األسود الثالثة.
وكان ينافس فيجمان على الجائزة كل من: سونيا 

الفرنسي، ومارتينا  ليون  بومباستور، مدربة 
فوس تكلينبرج، المديرة الفنية للمنتخب األلماني.

وتغلبت إنجلترا على ألمانيا )1-2(، في المباراة 
النهائية لكأس األمم األوروبية للسيدات.

أليكسيا  وفي سياق متصل، حصلت اإلسبانية 
بوتياس، نجمة برشلونة، على جائزة أفضل 

العبة في أوروبا.
وذلك بعدما قدمت موسما مميزا، حيث سجلت 
34 هدفا مع البارسا وقادته لحصد جميع األلقاب 
أبطال  بلوغ نهائي دوري  إلى جانب  المحلية، 

أوروبا، قبل الخسارة أمام ليون الفرنسي.

المنتخب األولمبي يبدأ معسكره مطلع سبتمبر 
في اإلسكندرية

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المصري

    يبدأ المنتخب األولمبي معسكره األول تحت 
قيادة روجيرو ميكالي المدير الفني البرازيلي في 

األول من شهر سبتمبر المقبل.
المنتخب  اإلسكندرية معسكر  مدينة  وتستضيف 

األولمبي في تلك الفترة.
الوقت  المعاون في  ميكالي مع جهازه  ويعمل 
المتعلقة  الترتيبات  كافة  الحالي على مراجعة 
الالعبين  قائمة  على  واالستقرار  بالمعسكر 

انضمامهم. المنتظر 
ويواجه منتخب تحت 23 عاما الفائز من مواجهة 
الثاني من  الدور  بوتسوانا وإي سواتيني في 

إفريقيا. تصفيات 
وتقام مباريات الدور الثاني، ذهابا أحد أيام 21 
إلى 23 أكتوبر خارج مصر، بينما لقاء اإلياب 
30 بالشهر نفسه  28 إلى  في مصر بالفترة من 

داخل مصر.
وفي حال تأهل المنتخب إلى الدور الثالث يلعب 

أمام الفائز من منتخبي زامبيا وسيراليون.
الفترة من  في  الثالث  الدور  وإياب  ويقام ذهاب 

20 إلى 29 مارس المقبل.
إلى  المنتخب  يتأهل  الثالث  الدور  وحال تخطي 

23 عاما والمؤهلة  إفريقيا تحت  أمم  بطولة 
ألولمبياد باريس 2024.

وتقام بطولة إفريقيا في المغرب ويتأهل منها الثالثة 
منتخبات األولى بينما يخوض الرابع ملحق مع 
نظيره اآلسيوي من أجل التأهل ألولمبياد باريس.

ويقود البرازيلي روجيرو ميكالي المنتخب األولمبي 
ويعاونه وائل رياض بينما عصام الحضري مدربا 

لحراس المرمى.
ويضم الجهاز الفني المعاون لميكالي بجانب وائل 
تياجو كونيا  الحضري كال من  رياض وعصام 

وليوناردو فاجونيدس وجواو بيدرو.
ويعد ميكالي اسًما تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، 
ذهبية  ميدالية  السامبا ألول  قاد راقصي  بعدما 

أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.
ميكالي )53 عاًما( كان مديًرا فنًيا للبرازيل في 
أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك 

العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.
وأشرف ميكالي خالل مسيرته على تدريب العبين 
كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، 

وماركينيوس.

   اختتم الفريق األول لكرة القدم بنادي الزمالك 
أمس الخميس استعداداته لمواجهة فريق المصري 
البورسعيدي اليوم الجمعة في ملعب برج العرب 
باإلسكندرية ضمن منافسات األسبوع 33 بالدوري.
ومن المنتظر أن يكون مران الفريق خفيف كي ال 
يتعرض الالعبين لإلجهاد قبل مواجهة المصري 
خاصة وأن الفريق كان يحتفل خالل اليومين الماضيين 

بفوزه بالدوري.
أعلن إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين لكرة 
القدم بنادي الزمالك عن اعتماد مجلس إدارة القلعة 
البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور لتشكيل 
قطاعات الناشئين بالنادي للموسم الرياضي الجديد 

.2023 / 2022
وجاء التشكيل كالتالي:

إدارة قطاعات الناشئين والبراعم:
إسماعيل يوسف رئيسا لقطاعات الناشئين لكرة القدم

حسين عبد اللطيف نائًبا لرئيس قطاعات الناشئين 
كرة القدم

عبد الواحد السيد مديرا فنيا لحراس المرمى للقطاعات
أحمد عثمان السيسي المدير اإلداري للقطاعات ومدير 

شئون الالعبين
إيهاب أحمد عبد الحليم المنسق العام للقطاعات

قطاع الناشئين:-
عصام مرعى مديًرا لقطاع الناشئين

تامر عبد الحميد )دونجا( مديرا فنيا للقطاع
شكرى محمد حسن المدير اإلدارى لقطاع الناشئين

حسن سمير محمد القيد اإللكترونى وشئون الالعبين 
وكمبيوتر

وليد أحمد عبد الرحمن طبيبا
حسن محمد شعير طبيبا مساعدا

أحمد سعيد فواز معدا بدنيا وأحمال بدنية
عالء طه ابراهيم معد بدنيا وأحمال بدنية

مصطفى محمود عبد السيد معاد بدنىا وأحمال بدنية
قطاع المدرسة األساسية:-

طارق يحيى مديًرا لقطاع المدرسة األساسية
أسامة حسن حسن مديرا فنيا للقطاع

فوزى عبد الرحمن مديرا فنيا لحراس مرمى قطاع 
المدرسة

على أحمد يونس تطوير األداء
محمد صبحى فؤاد المدير اإلداري لقطاع المدرسة

أحمد عمارة مسؤول القيد اإللكتروني لالعبين وكمبيوتر
محمد يحيى الشاذلى طـبـيـب

قطاع األكاديمية الرئيسية وفرق التجهيزى:-
محمد رأفت عطية مديرا لقطاع األكاديمية الرئيسية 

والخارجية وفرق التجهيزى
رفاعى محمد سيد مديرا فنيا لألكاديمية وفرق التجهيزى
على شكرى محمد حسن المدير اإلداري لألكاديمية
أحمد محمد صالح الدين عطية مدير إداري التجهيزي

عبد الرحمن إبراهيم يوسف طبيب األكاديمية وفرق 
التجهيزي

اللجنة الفنية لقطاعات الناشئين والبراعم:-
محمد حلمى رئيًسا للجنة الفنية

أحمد عبد الحليم نائًبا لرئيس اللجنة الفنية
غانم سلطان عضو اللجنة الفنية

محمود عبد المنعم الخواجة عضو اللجنة الفنية
عادل المأمور عضو اللجنة الفنية

السيد سالمه سالم عضو اللجنة الفنية
نصر الدين ابراهيم عضو اللجنة الفنية

حسن بصرى عضو اللجنة الفنية
مصطفى نجم عضو اللجنة الفنية

محمد أحمد عبد اللطيف عضو اللجنة الفنية
خالد الغندور عضو اللجنة الفنية
عمرو زكى عضو اللجنة الفنية

قطاع االستثمار:-
تامر أحمد عبد الحميد مدير قطاع االستثمار

أيمن محمد اليمنى عضو لجنة االستثمار
منصور حافظ عضو لجنة االستثمار
عادل دسوقي عضو لجنة االستثمار

أيمن طه طه إداري
محمد منتصر السيد إداري

جدير بالذكر أن أمير مرتضى منصور يشغل منصب 
المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك

”Lourdes“ .. السياحة يف مدينة لورد الفرنسية
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ما تبعيش سمك في ماء
 Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de
l’avoir tué

من شابه أباه فما ظلم
Tel père tel fils



جملة  على  يشتمل  نفيس  كتاب  هذا     
كان  التي  الربانية  والحكم  اللطائف  من 
يلقيها الشيخ أحمد بن محمد بن حبيب هللا 
عام  )توفي  الخديم  الشيخ  بلقب  المشهور 
1927م( على مجموعة من طلبته مريدي 
علم التصوف في الديار السنغالية، وكان من 
بينهم المريد محمد صل المعروف بسرين 
صل )توفي عام 1957م( الذي كان يدّون 
إمالءات شيخه بحرص وأمانة، ثم وضع 
عن  ورد  فيما  الكلم  “جوامع  عنوان:  لها 
العبد الخديم من علوم وحكم” لتستفيد منه 
األجيال القادمة في فهم تعاليم الشيخ الخديم 

وفي خدمة الطريقة المريدية.
     وقد بقي الكتاب مخطوطاً غير منشور، 
إلى أن جاء ابن المؤلف “سرين شيخ صل” 
الموسوعي  الباحث  لصديقه  اإلذن  ومنح 
هذا  بتحقيق  كيبي  مدين شعيب  أبو  الشيخ 
تدقيقاً  به  والعناية  مواده  وترتيب  الكتاب 
ألول  بالعربية  ونشره  وفهرسًة،  وتنسيقاً 
2017 بتقديم الشيخ عبد الصمد  مرة عام 
في  مباكي، وصدر  القادر  عبد  الشيخ  بن 
القاهرة على نفقة عمر صل حفيد المؤلف 
الكتاب  هذا  ألهمية  ونظراً  صل،  محمد 
فهمي،  عبد هللا  األستاذ  ترجمه  فقد  القيم، 
مرة  نشره  ليتم  المؤلف،  طلب  على  بناء 
بتقديم  الفرنسية،  باللغة  مرة  وألول  ثانية 
األكاديمي المغربي الدكتور خالد التوزاني، 
رئيس المركز المغربي لالستثمار الثقافي، 
مساق، وبتعاون مع مركز الخديم العالمي 
للبحوث والدراسات الذي يهتم بنشر التراث 

المريدي.
   وقد صدر هذا الكتاب في نسخته الفرنسية 
ضمن سلسلة علمية من كتب )نفائس مساق( 
األلمانية  الزكري  ابن  دارة  ترعاها  التي 
للنشر المعرفي، ويديرها الباحث البحريني 

الدكتور محمد الزكري القضاعي.
الخديمي  التراث  الكتاب جزء من  هذا     
الذي يمثل إرثاً روحياً وعلمياً، ينتمي لمجال 
إلى كنوزه،  العالُم  انتبه  ما  نادراً  جغرافي 
ونقصد التراث اإلفريقي، متمثاًل فيما تركه 
شيوخ التربية الصوفية من مصنفات بديعة 
تضاهي في قيمتها اآلداب والفلسفات العالمية 
قديماً وحديثاً، وتضم معرفًة عابرًة للقارات 

بطّب  تتعلق  ألنها  والثقافات،  واألزمنة 
القلوب وعالج األرواح من الضيق والتوتر 
والضياع، ومن تلك المصنفات يأتي كتاب 
جوامع الكلِم فيما ورد عن العبد الخديم من 
الشيخ  التقي  العالمة  وِحكٍم، جمعها  علوم 
محمد صل المشهور بسرين صل، وحّققه 
الباحث الموسوعي أبي شعيب كيبي، ونظراً 
لقيمة هذا الكتاب فقد نقله إلى اللغة الفرنسية 
ليقدم بذلك خدمة  األستاذ عبد هللا فهمي، 

جليلة لهذا التراث اإلنساني 
الذي كتَب هللاُ له القبوَل في 
األرض ببركة محبة النبي 
تلك  وسلم،  عليه  صلى هللا 
المحبة التي تجلّت صورها 
في كثير من المظاهر وعلى 
رأسها تسمية الشيخ أحمد بمب 
بالخديم، أي خديم رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم، وقد سار 
أبناء  في  البركات  هذه  مدد 
الشيخ الخديم وأقاربه وأحفاده 
هذا،  الناس  يوم  إلى  ومحبّيه 
الشيخ  ِحكم  تداول  في  متجلياً 
وعلومه وإشاراته وُدرر معارفه؛ 
به حاله وأفصح عنه  مما نطق 

لسانه وصّدقه العمل.
    يضّم هذا الكتاب النفيس جملًة 
لمتعلقة  ا لمعارف  ا ئف  لطا من 

بأحوال القلوب وطبائع النفوس في َسفرها 
إلى مدارج التكّمل بفضائل األخالق، والتجّمل 
بمكارم الصفات، والترّقي في منازل األخيار 
السائرين في رحاب الحق تبارك وتعالى، 
يمّس  ما  الكتاب،  هذا  في  القارئ،  فيجد 
شغاف قلبه ليرّققه بالزهد والفناء في محبة 
باتباع  وسلم،  عليه  الكريم صلى هللا  نبيه 
هديه. كما يجد فيه ما يقوي به اإليمان من 
عجائب العلوم وغرائب األخبار ولطائف 
اإلشارات ومواعظ الشيوخ والكرامات. ويجد 
فيه ما يرفع هّمته من المجاهدات الصوفية 
والرياضات الروحية. كما يجد فيه ما يشحذ 
به العزيمة من قصص الصالحين ومناقب 
األولياء، ما يبلّغ المقصود ويختصر على 

المريد وجه هللا، المسافات.
النادر يقف  الكتاب  يُطالُِع هذا  َمْن      إنَّ 
على فوائد جّمة في علوم شتى؛ منها ما له 
صلة بالعقيدة وهي رأس مال المسلم، وأنفس 
ما يملك وأعّز ما يطلب معرفته، قبل أي 
قول أو فعل، فمتى صّحة عناصر اإليمان 
في اإلنسان، استقامت األساسيات الكبرى 

ما  الكريم  القرآن  ينهل من علوم  ثم  لديه، 
يقوي به اإليمان، ويزيّن السلوك بفضائل 
األخالق وجميل الّصفات، حيث يشتمل هذا 
اإلسالمية،  التربية  مقومات  على  الكتاب 
الِحكم  جوامع  على  يقوم  تربوي  بمنهج 
يسّهل  مما  والقواعد،  واألمثال واألصول 
حفظها وتداولها، ويجعلها يسيرة في التطبيق 
العملي، فاإلسالم دين المعاملة قبل كل شيء، 

التحّقق  بين  جامعٌة  الدينية  والتربية 
بعقائد الدين والتخلق باآلداب الشرعية في 
جميع األعمال وسائر األحوال، ومن هنا 
ندرك الصلة الوثيقة بين اإليمان والسلوك، 
فكالهما وجهان لعملة واحدة هي اإلسالم، 
العبادات  أي  الظاهر  في  يتجلى  والذي 
النظري  الجانب  ووراءه  والمعامالت، 
بد منه لكل  العقائد، والذي ال  ن من  المكوَّ
قول أو عمل، فكل تأثير في االعتقاد يكون 

له األثر المباشر في السلوك.
    إن االهتمام بالعلم من أهم ما تميّزت به 
المريدية، ولذلك حرص أهل هذه الطريقة 
المباركة على طلب العلم من منابعه، على 
العلم  يحث على طلب  اإلسالم  أن  اعتبار 
أجله  من  والمجاهُد  فيه،  الراغب  ويثيب 
االتصال  سبيله، عن طريق  في  والّراِحُل 
بالعلماء والشيوخ وكبار المحدثين والفقهاء 
لتحقيق الروايات وأخذ األسانيد واإلجازات 
واالطالع على المؤلفات ومناقشة أمور الدين 
للصبر  مثااًل  المريدية  أهل  فكان  والحياة، 
الشيوخ  لقاء  ونيل شرف  العلم  طلب  في 
والتفاني في خدمتهم، وقد لمعت أسماؤهم 

وذاع صيتهم في البلدان لما نالوه من علم 
وافر، ولما تركوه من مؤلفات نفيسة وعلوم 
دقيقة تشهد بعلو كعبهم في البحث والتأليف 
وخدمة اإلنسانية جمعاء، وهنا يأتي واجب 
إلى رصيد  االلتفات  في ضرورة  الوقت 
األمة من نفائس المخطوطات وكنوز اآلثار 
ودراستها  تحقيقها  على  والعمل  العلمية، 
للذاكرة والهوية، وحتى  ونشرها، صيانة 
تعم الفائدة ويتصل بناء الحضارة، ألنَّ 
ال  لتي  ا األمة 
ماضيها  تعرف 
المجيد،  العلمي 
على  عالة  تظل 
األمم  من  غيرها 

األخرى.
ا  هذ وضمن     
من  بد  ال  السياق، 
د  بجهو ة  د شا إل ا
ل  لسنغا ا ء  علما
المريدية  أهل  من 
األخيار، ممن أفنوا 
خدمة  في  أعمارهم 
الدين والوطن، بالعلم 
فضربوا  واإليمان، 
في  مثلة  أل ا ع  و ر أ
الوفاء للشيوخ العلماء 
االنتماء  والتعبير عن 
به  والعناية  تراثهم  بحفظ  اإلسالم؛  ألمة 
وتداواًل  وترجمًة  ونشراً  ودراسًة  تحقيقاً 
أيدينا  بين  الذي  الكتاب  وهذا  وتشجيعاً، 
نموذج من المحبة التي يكنّها المريد لشيخه؛ 
بجمع علومه وإشاراته، فضاًل عن الفناء في 
خدمته، فالمرء مع َمْن يُحّب، وهو سبيٌل ال 
يطيقه إال صفّي صادق قد آَثَر اآلخرة على 
الدنيا، وترّقى في مقامات الصفاء، فطوبى 
جنة  فكانت طوبى  لمن جعل هللا وجهته، 

المأوى حّساً ومعنى.
   وتكمن العلمية لنشر وترجمة مثل هذه 
حميدة،  ُسنّة  إحياء  في  النادرة،  الذخائر 
ِسير  وضبط  بالعلماء،  التعلّق  في  تتمثل 
الرجال األفذاذ وتوثيق علومهم، فإن لكل 
أمة أعالمها وُصنّاع حضارتها، فضال عما 
يمكن أن تحفل به هذه المؤلفات النفيسة من 
قضايا علمية دقيقة، وخاصة في ما يرتبط 
واألخالق،  والمذهب  والسلوك  بالعقيدة 
ال  التي  اإلنسانية  والمبادئ  القيم  وهي 
ومناهج  العلوم  أصناف  جانب  إلى  تفنى، 
الفهوم، وغيرها من عالمات  تقريبها من 

القوة في حضارة األمة اإلسالمية، والتي 
يؤدي تّعرفها اليوم إلى نوع من إيقاظ الِهَمم 
وغرس القيم وتحفيز الشباب للصبر على 
التعلم واختراق اآلفاق بحثاً عن المعرفة من 
اللقاء  الحقيقية؛ وهي  منابعها ومصادرها 
المباشر بأهل االختصاص، فكثيرا ما أسيء 
فهم النصوص، إذا اكتفي بقراءتها بعيدا عن 
بأصحابها  اللقاء  وعن  والحوار  المناقشة 
إن كانوا أحياء، وقد كان دأب السابقين في 
الحرص على اللقاء وتجشم عناء الّسفر في 
المنهج من عوامل  العلم، فكان ذلك  طلب 
ترسيخ المعلومة وتعميق الفهم وخلق بيئة 
إلى  واالبتكار،  والتجديد  لإلبداع  مناسبة 
بفضلهم  واالعتراف  العلماء  توقير  جانب 
ورفع مكانتهم، وهو ما نلمسه بوضوح في 
آداب المريدية، سواء في مصنفاتهم البديعة 
أو ملتقياتهم العلمية أو جلساتهم الروحية.

في ظل  اليوم،  العربي  الشباب  إن        
إلى  الحاجة  أمس  في  الثقافية،  العولمة 
في  بطريقهم،  واالهتداء  العلماء،  معرفة 
درب النجاح والصبر والكفاح. تلك القدوات 
قوة  سيرتها  من  يستمدون  التي  والنماذج 
اإلرادة وصالبة العزيمة واإلصرار على 
طلب العلم واحتمال مشقة التعلّم في سبيل 
يُّدخر وهو  نيل أعّز ما يُطلَب، وأنفس ما 
ربانياً  العلم  ذلك  كان  إذا  وخاصة  العلم، 

موصاًل لسعادة الدارين.
    أخيراً إن كتاب “جوامع الكلم فيما ورد 
عن العبد الخديم من علوم وحكم” للباحث 
السنغالي الموسوعي الشيخ أبو مدين شعيب 
كيبي، واحد من أهم المصنفات التراثية في 
للطريقة  نسبة  المريدي،  الصوفي  السلوك 
المريدية، والتي تحقق اليوم انتشاراً عالمياً، 
فرض ضرورة نقل هذا التراث من العربية 
الفرنسية  اللغة  األجنبية ومنها  اللغات  إلى 

التي صدر بها هذا الكتاب مؤخراَ.

   بتاريخ الرابع عشر من تموز/يوليو 2015، عقدت 
الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس األمن 
)الواليات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين( 
ومعها ألمانيا واإلتحاد األوروبي، اتفاقا مع إيران لضمان 
الطابع السلمي للبرنامج النووي اإليراني ورفع العقوبات 
عن الجمهورية اإلسالمية، وقد عرف هذا اإلتفاق ب 

“خطة العمل الشاملة المشتركة”.
في حملته اإلنتخابية في تلك السنة، ركز المرشح دونالد 
ترامب على محاربة هذا اإلتفاق واصفا إياه بأسوأ اتفاقية 
تسلمه  وبعد  اإلطالق،  المتحدة على  الواليات  تعقدها 
الرئاسة بسنة ونصف، قرر اإلنسحاب من هذا اإلتفاق 
بصورة أحادية، وأعاد العقوبات على إيران التي كانت 
رفعت عند توقيع اإلتفاق وأضاف عليها عقوبات جديدة 
قاسية جدا، فعمدت إيران بعد ذلك الى تخصيب اليورانيوم 
بشكل متسارع، ثم ما لبثت أن منعت مراقبي المنظمة 
الرقابي وفق  القيام بواجبهم  الذرية من  الدولية للطاقة 
اإلتفاق داخل منشآتها النووية، معلنة في الوقت نفسه 

أن برنامجها النووي هو لغايات سلمية فقط.
بعد أن تسلم جو بايدن الرئاسة، وهو كان نائبا للرئيس 
باراك أوباما عند توقيع اإلتفاق وساهم في الوصول اليه، 
شاء تنفيذ وعده اإلنتخابي بالعودة الى اإلتفاق ودعا إيران 
والدول األخرى الموقعة عليه للتفاوض بشأن إعادة إحيائه. 
وفي خالل 16 شهرا، عقدت تسع جوالت مفاوضات 
في فيينا وجولة في الدوحة، ولم تقبل إيران الجلوس مع 
الوفد األميركي في قاعة واحدة، فتولى اإلتحاد األوروبي 
دور الوسيط بينهما، ولتاريخه لم يتم التوصل بعد الى 

التوافق على شروط إعادة إحياء هذا اإلتفاق.
لقد ظهرت في األيام األخيرة بعض التطورات والمواقف 
المتحدة  التي يمكن أن تؤدي الى توافق بين الواليات 
وإيران على إعادة إحياء اإلتفاق، ولكن ما زال هنالك 
بعض العقبات التي تقف في طريق وصول المفاوضات 
الى نتيجة إيجابية، هذا مع العلم أن هنالك اعتبارات إيجابية 
للوصول الى النتيجة المرجوة،  كما أن هنالك صعوبات 

تحول دون ذلك في كل من الواليات المتحدة وإيران.

أوال، بالنسبة الى الواليات المتحدة، ومن ناحية اإلعتبارات 
اإلتفاق،  الى  تساعد على عودتها  أن  شأنها  التي من 
فإن هذا األمر هو من وعود الرئيس بايدن في حملته 
اإلنتخابية ومن مصلحته تنفيذها من أجل مصداقيته، كما 
أن السياسة األميركية تسعى بجميع الوسائل الى عدم 
حصول إيران على السالح النووي، وهذا اإلتفاق من 
شأنه أن يحقق هذه الغاية، يضاف الى ذلك أن الرئيس 
بايدن يهمه كثيرا رفع العقوبات عن إيران لتمكينها من 
للتعويض  للدول األوروبية  الغاز والبترول  بيع  إعادة 
عن النقص في وصول البترول الروسي الى هذه الدول 
نتيجة للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على 
أوكرانيا، وما نتج عن هذا النقص من ارتفاع جنوني في 
أسعار الطاقة في أوروبا، مع ما يمكن أن يسببه ذلك من 

تضعضع في التحالف الغربي ضد روسيا.   
الوصول  تواجه عقبات في طريق  بايدن  إدارة  ولكن 
الى اتفاق مع إيران أهمها أن الحزب الجمهوري، الذي 
ما زال للرئيس السابق دونالد ترامب سلطة قوية عليه، 
يعارض بشدة هذا اإلتفاق، كما أن بعض القادة في حزب 
الرئيس بايدن الديمقراطي يعارضونه أيضا، والواليات 
المتحدة ستشهد في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر انتخابات 
الديمقراطي  الحزب  فيها  يخسر  قد  نصفية  تشريعية 
األكثرية الضئيلة جدا التي يملكها حاليا في الكونغرس، 
وفي حال انتقلت األكثرية الى الحزب الجمهوري، فإن 
برنامج بايدن التشريعي سيتعطل بالتأكيد، ولذلك نرى 
اإلدارة األميركية تتردد في المضي بسرعة نحو إنجاز 

اإلتفاق مع إيران.
السلبي عامل آخر هو موقف  العامل  الى هذا  يضاف 
إسرائيل المعادي بشدة ألي تقارب أميركي مع إيران، 
وهذا الموقف اإلسرائيلي واضح وعلني، وتدعمه بقوة 
منظمات أميركية-إسرائيلية، ولكن قد تستطيع اإلدارة 
األميركية تخطي المعارضة اإلسرائيلية على اإلتفاق، 
على غرار ما فعلته إدارة الرئيس األسبق باراك أوباما 
حيث كان بايدن نائبا للرئيس، وقد حضر آنذاك، نتنياهو 
الذي كان رئيسا للوزراء الى واشنطن قبل توقيع اإلتفاق 

بأشهر قليلة، وألقى خطابا  شديد اللهجة ضد اإلتفاق 
في الكونغرس األميركي، ولكن إدارة أوباما / بايدن 
تجاوزت الموقف اإلسرائيلي، ولم يتم استقبال نتنياهو في 

البيت األبيض، ومضت الواليات المتحدة في مفاوضاتها 
مع إيران الى ان تم توقيع اإلتفاق. 

ثانيا، بالنسبة الى إيران، فهي يهمها بالطبع رفع العقوبات 
عنها خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وإعادة 
عالقاتها مع دول العالم لتعود دولة مقبولة بالكامل في 
الغاز والبترول  الدولي، وتتمكن من تصدير  المجتمع 
حيث تشاء ودون أن تتجنب دول أخرى استيراد المواد 
والمنتجات اإليرانية خشية التعرض للعقوبات، كل هذه 
األمور من شأنها أن تشجع إيران على العودة الى اإلتفاق.

ولكن كما هي الحال في الواليات المتحدة، فإن إيران 
أيضا تواجه عقبات داخلية في طريق إنجاز اإلتفاق إذ 
تقارب مع “الشيطان  أي  هنالك فريق متشدد يرفض 
العقوبات األميركية  األكبر”، والبعض يفضل تجاهل 
والدولية واإلستمرار في تخصيب اليورانيوم وصوال  الى 
السالح النووي، على غرار ما فعلته كوريا الشمالية منذ 
عشرين عاما، ويبدو أن هذا الفريق اإليراني المتشدد لديه 
بعض التأثير على السلطات التي تنفي باستمرار عزمها 
على أنتاج السالح النووي. وقد يكون هذا الفريق وراء 
مطالب إيران التعجيزية من الواليات المتحدة لجهة رفع 
الحرس الثوري عن الئحة اإلرهاب وتقديم ضمانات بعدم 
انسحاب الواليات المتحدة مستقبال من اإلتفاق في حال 
تغيرت اإلدارة مثلما حصل بعد تسلم ترامب الرئاسة، 

وهذه ضمانات ال تستطيع إدارة بايدن توفيرها.
والواليات  إيران  العقبات في كل من  الى  وباإلضافة 
للطاقة  الدولية  المنظمة  التذكير ان  المتحدة، ال بد من 
الذرية تصر على إجراء تحقيق حول ما قامت به إيران 
من إقفال لكاميرات التصوير في منشآتها النووية، او 
حول تخصيب اليورانيوم بشكل متسارع بعد اإلنسحاب 
ما زالت ترفض  إيران  اإلتفاق، ولكن  األميركي من 

حصول مثل هذا التحقيق.
في ظل هذه األجواء، هل يمكن توقع إعادة إحياء اإلتفاق 

في المستقبل القريب؟
لقد قام المسؤول األعلى للسياسة الخارجية في اإلتحاد 
األوروبي جوزيب بوريل بمساع حثيثة بين الواليات 
المتحدة وإيران حيث قدم مسودة لبنود تفاهم يمكن البناء 
عليها للوصول الى توافق قد يؤدي الى إعادة إحياء اإلتفاقية 
النووية، وأعلن أن أجوبة إيران على مقترحاته كانت 
“معقولة” وأن الكرة اآلن هي في الملعب األميركي، 
وهو بانتظار رد إدارة بايدن على مشروع التوافق، وقد 
ُفهم من ذلك أن إيران تنازلت عن شروطها ومطاليبها 

من الواليات المتحدة.
الفريق  تجاوز  بالفعل  استطاعت  قد  إيران  كانت  فإذا 
المتشدد لديها، هل ستستطيع اإلدارة األميركية تجاوز 
الحزب  قادة  وبعض  الجمهوري  الحزب  اعتراض 

الديمقراطي والعودة الى اإلتفاق مع إيران؟ 
هنالك شكوك في إمكانية حصول ذلك وكثيرون يعتقدون 
أن إيران  تعرف جيدا الصعوبات التي تواجه بايدن في 
هذا المجال، وقد تكون تنازلت عن شروطها المسبقة 
اإلنتخابية  الظروف  لن يستطيع، في  بايدن  أن  لعلمها 
الحالية، تقديم أي تنازل إليران إذ سيؤكد ذلك اإلنطباع 
السائد  بأنه رئيس ضعيف، وهو يسعى جهده لتبديد هذا 
تحميل  إيران من  الحال ستتمكن  اإلنطباع، وفي هذه 
الواليات المتحدة مسؤولية عدم إحياء اإلتفاق النووي.

من هذا المنطلق أعتقد أن الرئيس بايدن سيماطل في الرد 
متهما إيران بالتخطيط الغتيال مستشار األمن القومي في 
إدارة ترامب السفير جون بولتون ووزير الخارجية السابق 
مايك بومبيو، وطالبا إيضاحات ومواقف علنية جديدة 
من إيران وذلك لكسب الوقت، وإظهار عدم تساهله مع 
الجمهورية اإلسالمية، ريثما تنتهي اإلنتخابات النصفية، 
وفي حال كانت إيران قد تنازلت فعال عن شروطها، 
فإن إدارة بايدن تستطيع عندئذ إعالن عودة الواليات 
المتحدة الى اإلتفاق النووي، ربما في أواخر هذه السنة 

أو في مطلع السنة القادمة.

نتغىن بها وال نتقنها

رئيسة املركزي األوروبي: تغري املناخ 
له تأثري واضح على التضخم

اجلزائر: اكتشاف نفطي هام حبجم 
يفوق 150 مليون برميل

ما هو مصير الاتفاق النووي الايراني؟

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

الُمَثقَّف الَعربّي:بقلم: د. خالد التوزاني 

بقلم:  
بشــير القــّزي

  قد ال أعرُف شعباً على وجه البسيطة يتغنّى بلغته المكتوبة 
بالقدر الذي نجد فيه شعوبنا العربيّة تتغنّى بالفصحى وتعتبرها 
تتفّوق برونقها وجمالها على كّل لغات األرض! إاّل ان المؤلم 
كتابتها  يُحسنون  مّمن  قالئل  إاّل  نجد  ال  قد  أننا  هو  االُمبكي 

وصياغتها دون ان يرتكبواأخطاء لغويّة وتشكيليّة متعّددة!
والمؤسف أيضاً أن الكثيرين مّمن يّدعون نصرة اللغة هم أبعُد 
الناس عن قراءتها بالشكل الصحيح أو كتابتها من دون ارتكاب 
أولويّة  المحافظة على  أخفقوا في  الذين  أنفسهم  أخطاء! وهم 
بلغة  التحّدث  يفضلون  الذين  أولئك  أبنائهم،  لدى  بها  التحدث 
أجنبيّة على التخاطب بلغة األجداد، كون هذه اللغة توّقفت عن 
التطور في زمٍن ما، وأضحت ماليين الكلمات المتوّفرة فيها 
غير مفيدة وعاجزة عن إيجاد كلمات تصف الكثير من المواقف 
والمستلزمات التي استحدثها التطور.حتى األلقاب أخفقنا في 
إيجاد مرادفات لها، ومن بين ما يثير حافظتي استعمال كلمة 

“دكتور” فنقول مثاًل “دكتوراه في اللغة العربية”!
ومعّقدة  بقواعدكثيرة  مقيّدة  العربية  اللغة  ان  فيه  شّك  مّما ال 
ومن الواجب اإللمام بها للتوّصل الى كتابة نصوص صحيحة 
من النواحي اللغوية ! لذلك ال يمكننا تجاهل الساعات الطويلة 
التي يمضيها الطالب لتلّقن اللّغة العربية في الصفوف االبتدائية 
النشء  لدى  المريب  اإلخفاق  نتساءل عن  ان  دون  والثانوية 

الجديد في المحافظة على ما تعلّمه خالل سنّي الدراسة!
ومن مفارقات لغتنا الكريمة تميّزها الظاهر على مستويين:

•  مستوى كتابة النص:
يُظهر النصُّ المكتوب الكلمات بأحرفها كافة، دون ان يُظهر 
للعيان تشكيل األحرف ، فيما عدا ما يتوجب من أحرف العلّة!

• مستوى قراءة النص:
أمر قراءة النص يختلف جداً عن كتابته، والكاتب الذي اليُخطئ 
في كتابته قد نكتشُفانه يُخفُق في قراءته له وذلك لعدم مراعاته 
للتشكيل الصحيح، وهذا ما قد يؤّدي الى قلب المعاني وقد نجد 
الفاعل يُصبح مفعواًل به، وغير ذلك من المفارقات! لذا، في اللغة 
العربية، من الهام جداً فهم النص قبل مباشرة القراءة، وذلك 

بعكس اللغات كافة التي تتيح للقراء فهم النص لدى قراءته!
ومن المستغربايضآ انه لدينا عدد كبير من المثّقفات والمثقفين 
الذين ينضحون بنفحات شعريّة جميلة، إاّل ان معظمهم يصّرون 
على نشر نتاجهم بأخطائه اللغوية قبل مراجعته من قبل متمّرسين 
وتصحيحه، مما يجعل النصوص تفقد الكثير من قيمتها األدبيّة!

وعلى صعيد “تجّمع منتدانا الثقافي” آثرنا منذ البداية على حّث 
األعضاء وأصدقائهم على الكتابة بالشكل الصحيح واالبتعاد 
عن ارتكاب أخطاء لغوية. ومع أني لمست تحّسنا لدى كثيرين 
وكثيرات في أدائهم اللغوي، إاّل ان البعض مصّر على ارتكاب 
نفس األخطاء يوما بعد يوم على الرغم من لفت نظرهم مّرة 

بعد أخرىالى تلك األخطاء!

في  كريستين الجارد  األوروبي  المركزي  البنك  رئيسة  قالت    
مقابلة نشرت، الخميس، إنه يتعين على البنك أن يأخذ تغير المناخ 
خاصة  واضح،  تأثير  له  ألنه  القرارات  اتخاذ  عند  الحسبان  في 

على التضخم
وذكرت الجارد في مقابلة مع مجلة مدام فيجارو إذا حدث المزيد 
من الكوارث المناخية والجفاف والمجاعات في شتى أنحاء العالم، 
والقطاع  التأمين  وأقساط  األسعار  على  تداعيات  هناك  فستكون 

المالي نحن بحاجة إلى أخذ ذلك في االعتبار
أن  الثالثاء  يوم  أعلنت  قد  األوروبي  لالتحاد  تابعة  وكالة  وكانت 
أوروبا تواجه أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام على األقل، وإن ثلثي 
القارة أصبح في حالة تأهب أو يواجه تحذيرات بشأن الجفاف، مع 
انحسار في حركة الشحن الداخلي وهبوط إنتاج الكهرباء وتراجع 

إنتاجية بعض المحاصيل

  أعلنت الجزائر، األربعاء، عن اكتشاف نفطي هام في جنوب 
غربي البالد حجم يفوق 150 برميل.

وأوضحت شركة “سوناطراك” الجزائرية للنفط والمملوكة للدولة، في 
بيان، أن التقدير األولي لحجم هذا االكتشاف، الواقع في منطقة رقعة 
السبع بوالية أدرار جنوب غربي البالد، يفوق 150 مليون برميل.
وبحسب البيان، يأتي هذا االكتشاف بعد 28 عاما من آخر اكتشاف 

للنفط في هذه المنطقة عام 1994.
وأوضحت “سوناطراك” أن هذه االكتشاف سيكون مشجعا الستمرار 

نشاط التنقيب عن المحروقات السائلة في هذه المنطقة.

Vendredi 26 août 2022
الجمعة 26 أغسطس  2022

العالناتكم في الرسالة

أدب وثقافة

جوامع الكلم فيما ورد عن العبد الخديم من علوم وحكم
للباحث السنغالي الموسوعي الشيخ أبو مدين شعيب كيبي

بقلم / مسعود معلوف
سفير متقاعد



الوهلة مدى  المتابع لمشروعك اإلبداعى يدرك منذ  س: 
أمريكا  وأدب  عام  بوجه  الغربى  باألدب  الكبير  تأثرك 
الالتينينة بوجه خاص  فماسر هذا التأثر وماذا عن النشأة 

ومصادر التكوين ؟ 
ج: بداية كانت نشأتى فى أسرة متعلمة تعتبر القراءة مصدرا 
مفعما  لى جوا  أتاح  الذى  األمر  التعلم  مهما من مصادر 
أن  كما  العمرية  تناسب مرحلتى  التى  والمجالت  بالكتب 
وجودى كتلميذة بمدارس الجيزويت منحنى فرصة عظيمة 
لتعلم لغات أخرى إلى جانب العربية والفرنسية شكلت لى  
نوافذ مشرعة على ثقافات أخرى ومنحتنى فرصا لإلطالع 
المبكر على أداب وفنون ومعارف شكلت مخيلتى وصاغت 
رؤيتى للكون والمجتمع واإلنسان ، وبمرور الوقت تحول 
القراءة  مفهوم  إلى  التسلية  مفهوم  من  لدى  القراءة  فعل 
الوظيفية التى ساهمت بقدر وافر فى تعلمى كتابة الشعر 
والرواية والزلت أذكر روايات أورهان باموق ودورها 
كما  السرد  فى  اإلطناب  والبعد عن  التكثيف  تعليمى  فى 
تعلمت من إيزابيل الليندى كيفية إنشاء الجملة التصويرية 

... وهكذا كانت وستظل القراءة 
س:  بمناسبة الترجمة هل ترين أن الجهود العربية فى 
مجال الترجمة كافية وتفى بالغرض فى إشباع نهم المثقفين 

العرب لإلطالع على األداب والمعارف األخرى ؟ 
الترجمة  تاريخيا و رائدا فى مجال  ج: كان لمصر دورا 
أرسل  الذى  باشا  منذ عهد محمد على  وإليها  العربية  من 
البعثات التعليمية وأنشأ مدرسة األلسن بهدف معرفى يصب 
فى مصلحة التقدم والتحديث وهو التعرف على فكر وفن 
العربى  وثقافة ومعارف أوروبا لإلستفادة منها فى وطننا 
إال أن المتابع للوضع الحالى يدرك أن جهود الترجمة حاليا 
بالوطن العربى جهود فردية تعتمد على جهد الكاتب وسعيه 
فى ترجمة عمله فى ظل غياب تام للعمل المؤسسى القائم 

على هدف وخطة وبرنامج
س:  فى ظل التقدم التقنى المذهل وظهور أدوات حديثة 
الورقى كوعاء  الكتاب  تراهنين على  مازلت  للميديا هل 

مناسب لنقل المعرفة ؟ 
ج: في اآلونة األخيرة بدأنا نسمع ونقرأ عن هذا الموضوع 
وكيف أن القراءة في الكتاب أجمل وأمتع من غيرها وسيلة 

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

المحمل من النت خير بديل ..
س:  ماذا عن الجوائز فى مشوارك اإلبداعى ؟

ج: الجائزة تعني أن هناك من يقيم ما تكتبه وأنك محط اهتمام 
وتقدير وهي جرعة أمل تدفعك للمضي قدًما  وأيًضا تعني 
أن الكاتب  يسير على الدرب الصحيح خاصة إذا كانت تلك 
الجوائز تمنح من قبل جهات لها ثقلها وسمعتها في هذا المجال 
..لكننى رغم تعدد وتنوع الجوائز المطروحة أمام المبدعين 
العرب إال أننى أعتبر أهم جائزة للمبدع هى اإلعتراف به 
ودعمه وحمايتة وأرى فى دولة اإلمارات العربية المتحدة 
خير نموذج لإلحتفاء بالمبدعين وحمايتهم بل واإلعتراف 
الثقافية  بأن األدب صناعة والفن مهنة و بفضل سياستها 
المستنيرة والمختلفة صار الكاتب مكفوال من قبل الدولة وبناء 
عليه فإننى أعتبر حصولى على اإلقامة الذهبية بدبى وتدوين 
وظيفتى بالهوية كاتب أهم جائزة حصلت عليها فى حياتى .
 س:  عشت فترة من حياتك خارج الوطن فما هي تجليات 

تلك الرحلة في انتاجك األدبي ؟ 
 ج: أعتقد أن المبدع كائن قلق بطبعه تسكنه األسئلة والهموم 
والهواجس واالنتظارات واليتحرر منها اال بالكتابة عنها 
.وأجد ان الغربة مناخ مميز لإللهام بحكم تواجد المبدع في 

مكان مختلف عن موروثه الثقافي. تواجدي بالغربة لفترة 
من الزمن أنضج تجربتي اإلبداعية  .كنت أبحث عن دفء 
الوطن بين حروفي وقد كتبت شعرا مترعا بالشوق ومفعما 

بالحنين للوطن األم  
وكتبت عن ايجابيات البلد المضيف . واهم ما شدني هو ثقافة 
االحترام السائدة . احترام االختالف والخصوصية  والوقت 
هنافى  واإلنتماء...  الوطنية  وتبجيل  المسؤولية  وتقديس 
البناء... فليس  اإلمارات  فعل القول فالجميع منخرط في 
هناك أجمل من بلداننا العربية بروحها ومناخها وتاريخها 
وجغرافيتها لوال شيطان الفتن الرجيم ،أدعو ان نضع خالفاتنا 
جانبا وان نحضن بعض، فنحن كالجسد الواحد اذا اشتكى  
منه عضو تداعت له سائر األعضاء... عندنا كل المقومات 
لنكون في صدارة البلدان المتقدمة ،موارد بشرية ومصادر 
للطاقة وعقول وووو لألسف وقفت على حقيقة مّرة حضارة 

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

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

للمعرفة علي مدى التاريخ ؟
 ج: مصر ام الدنيا والقاهرة مدينة حاضنة للثقافة واالبداع 
وأهم مايميزها هو الحراك الثقافى فالفعل الثقافى بالقاهرة 
ليس موسميا بل أستطيع أن أجزم من خالل تجربتى بأنه على 
مدار الساعة .تحتفي بالمؤلف والناشر و تقدم الكثير للمكتبة 
العربية والعالمية..حضوري الفعاليات االدبية بمصر أضاف 

لي الكثير على المستويين الشخصى واإلبداعى
 ليس فقط ادبيا وحضاريا وانما ايضا اطالعي على ما وصلت 
اليه صناعة الثقافة من تطور وخاصة اهتمام الدولة المصرية 

بالشأن الثقافي.. وكيفية 
دعمها لصناعة الثقافة 
لدولة  ا ارى  لذي  وا
المصرية قائمة عليه..

ن   أ تا  بتا شّك  من  ما 
التفاعل الثقافي و تبادل 
الخبرات والنقاش حول 
االعمال االدبية المختلفة في 
المهرجانات والمؤتمرات 
االدبية  يساهم  بشكل كبير 
الثقافي  العمل  بلورة  في 
التأثير  وبالتالي  الواعي 
وتحقيق  المجتمعات  على 
التغيير المنشود نحو األفضل 
ضد   لحقيقية  ا نة  .فالحصا
والتعصب  الكبرياء  غباء 
والعرقي  والسياسي  الديني 
والقومي  تجدها في األدب 

  . نرتقي ونسمو  به   . العظيم 
وما يزرع التفرقة واالستغالل 
والفتن هو الظلم اذا تطّهرنا 
منه أصبح الجميع متساوون 
في الحقوق والواجبات. هناك 
مع  مجتمعية مشتركة  قيم 

البشرية جمعاء 
فعندما تذوب الخصوصية 
المحلية في وحدة األدب، 
وتتفاعل معها تفاعال إنسانيا، 
محقّقة ب ذلك التوازن بين 
االنتماء للوطن، ومفهوم 
)الكوزموبوليتانية(: أي 

المواَطنة العالمية، التي أشار 
إليها اإلمبراطور الروماني )ماركوس اوريليوس(

تصبح  الثقافة هي الخالص للتنوير و التفاعل الثقافي كفيل أن يخرجنا  
من عنق الزجاجة وتبقى انسانيتنا هي الجنسية الحقيقية والوحيدة .

 وسط المعركة المحتدمة بين تويتر 
فّجر مسؤول سابق  ماسك،  وإيلون 
بشركة التواصل االجتماعي زوبعة.
في  السابق  األمن  رئيس  أعلن  فقد 
تويتر، بيتر زاتكو، أن الشركة ضللت 
بشأن  االتحادية  التنظيمية  الهيئات 
المخاطر األمنية التي تواجه عمالق 
الذي  األمر  االجتماعي،  التواصل 
محاولته  في  ماسك  يدعم مسعى  قد 
التهرب من شراء الشركة مقابل 44 

مليار دوالر.
وقال زاتكو في شكواه إن تويتر أبلغت 
الهيئات التنظيمية كذباً بأن لديها خطة 
أمنية قوية، الفتاً إلى أنه نبه زمالءه 
إلى أن نصف خوادم الشركة تستخدم 
برمجيات قديمة وغير صالحة، وفقاً 

لنسخة منقحة من شكواه.
إثر ذلك قررت تويتر تشكيل المزيد 
فحة  مكا على  ملة  لعا ا لفرق  ا من 
المحتوى الضار والحسابات الوهمية 

بعد العاصفة التي أطلقها زاتكو.
على  الضوء  زاتكو  حديث  ويسلط 
ماسك  عليها  جوانب جديدة سيركز 
في معركته القانونية، مثل االدعاءات 

بأن تويتر فشلت في الكشف عن نقاط 
الضعف في أمنها وخصوصية البيانات.
فيما ذكرت آن ليبتون، األستاذة في 
كشفه  ما  أن  للحقوق،  تولين  كلية 
المسؤول السابق بتويتر يوفر “أساساً 
مختلفاً لالحتيال”، بحسب رويترز.
يأتي ذلك في وقت تتركز المواجهة 
القانونية بين ماسك وتويتر باألساس 
حتى اآلن على االدعاءات بأن الشركة 
ضللت الملياردير بشأن عدد حسابات 
البريد العشوائي على منصتها للتواصل 

االجتماعي.
فريق  كان  إذا  ما  بعد  يتضح  ولم 
زاتكو  معلومات  سيستخدم  ماسك 
وكيف سيستخدمها، على الرغم من 
سبيرو،  أليكس  ماسك،  محامي  أن 
للمحكمة  ُقدم  طلبا  إن  الثالثاء  قال 
قاله.  ما  بشأن  زاتكو  تستدعي  كي 
بيان:     ”وجدنا  في  سبيرو  وأضاف 
آخرين  رئيسيين  وموظفين  رحيله 
أمرا يثير الفضول لمعرفة ما يحدث 

داخل الشركة”.
انخفض  تويتر  سهم  أن  إلى  يشار 
التعامالت  أواخر  في  بنحو 5.9% 

عند 40.44 دوالر للسهم.
وأبلغ ماسك، أغنى شخص في العالم 
والرئيس التنفيذي لشركة تسال لصناعة 
السيارات الكهربائية، تويتر في يوليو 
مقابل  الشركة  على  سيستحوذ  بأنه 

54.20 دوالر للسهم الواحد.
غير أنه اتهمها بعدم اإلفصاح عن العدد 
الحقيقي لحسابات البريد العشوائي على 
منصة التواصل االجتماعي الخاصة 
بها، والتي قدرتها الشركة بنسبة 5% 
في إفصاحات الشركة. وأوضح ماسك 
أنه اعتمد على تلك اإلفصاحات عندما 

عرض شراء الشركة.
ومنذ ذلك الحين، تبادلت تويتر وماسك 
رفع الدعاوى القضائية، إذ طلبت تويتر 
من قاض في محكمة بديالوير أن يأمر 
المقرر  ومن  الصفقة.  بإتمام  ماسك 

أن تبدأ المحاكمة في 17 أكتوبر.
فيما صرح خبراء قانونيون أن مزاعم 
فشل تويتر في الكشف عن مخاطر 
من  يكون  قد  والخصوصية  األمان 
األسهل على ماسك إثباتها من المزاعم 
بأن الشركة أساءت تقدير عدد حسابات 

العشوائي. البريد 
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أدب وثقافة

املسؤول السابق عن أمن تويرت يتهم املوقع 
بالتالعب والكذب

الكاتبة اجلزائرية أمل بشريى للرسالة
بقلم/  السعداوي الكافوري    الترجمة فى الوطن العربى مجهود شخصى 

   القراءة نوافذ مشرعة على ثقافات ومعارف األخر 
   حصولى على اإلقامة الذهبية  ككاتبة بدولة اإلمارات العربية  هى أهم جائزة فى مشوارى اإلبداعى 

   تعتبرالكاتبة الجزائرية أمال بشيرى واحدة من أهم األصوات النسائية على مستوى المشهد اإلبداعى العربى، فهى روائية وصحفية ، عملت في الصحافة العربية واألجنبية 
ومحاضرة في الجامعة ومدربة معتمدة كما أنها أيضا شاعرة ولديها بعض التجارب الشعرية باللغة الفرنسية ... 

أيضا صدرت لها مجموعة من األعمال اإلبداعية القت تجاوبا كبيرا من النقاد والقراء منها : 
ديوان : “جزائري الممزقة”،١٩٩٥، باللغتين الفرنسية و اإليطالية، روما.    ديوان:”حكمة واحدة وألف جنون”،2000، باللغة الفرنسية، باريس.   ورواية” سفر الخطايا”200٣، 
باللغة العربية  ، دار ميريت، القاهرة. ورواية “فتنة الماء”،200٥  ، دار عمون، عمان.    ورواية “ العالم ليس بخير”200٧، دارالحكمة ،الجزائر.    ورواية “آخر الكالم”،200٩، 

ميريت القاهرة.   ورواية “ال تصدق ما يقال”،20١0 ، دار العين، القاهرة.  ورواية” خفافيش بيكاسو”20١٨،ميريت،القاهرة.   أيضا لها  رواية “آخر الكالم” ترجمت إلي اللغة  اإلسبانية دار كامورس، غرناطة.آسبانيا.
كل هذا من خالل لغة شفيفة تتماس مع تخوم الشعر وإسلوب عذب وسلس يحفر عميقا فى سراديب الروح وبناء سردى رصين ومحكم ومتماسك ورؤية تستلهم الماضى و تشتبك مع الواقع وتستشرف أفاق المستقبل إعتمادا على تقنيات سردية تضفر الشخصى مع العام وتمزج 

الواقعى بالمتخيل ... 
مجلة الرسالة إلتقت بها بالقاهرة وكانت لها معها هذا الحوار :



L’ancien maire Denis Coderre est 
sorti de son mutisme pour critiquer 
l’administration Plante, en fustigeant 

le manque d’effectifs policiers à Montréal, 
dans les instants suivant deux nouveaux 
meurtres commis dans la Métropole.
«Un incident isolé voyons... tout va bien. On 
a même trop de policiers», a-t-il ironisé sur 
Facebook mardi.
La veille, le président de la Fraternité 
des policiers et policières de Montréal 
(FPPM), Yves Francoeur, avait écrit une 
lettre ouverte adressée à la mairesse Valé-
rie Plante, dans laquelle il dénonçait un 
manque d’effectifs.
Selon ses calculs, il y aurait 72 policiers de 
moins au Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) depuis les 10 derniers 
mois, pour un total de 4338.
«Il est temps de rentrer réellement dans 
cette administration. Ils mentent comme ils 
respirent», a dénoncé M. Coderre. Pour lui, 
il y a un problème, et il est «temps d’assu-
mer la réalité».

En campagne électo-
rale, il avait lui-même 
promis d’embaucher 
rapidement 250 poli-
ciers afin d’atteindre 
le plafond de 4802 
effectifs que permet 
le gouvernement du 
Québec.
Une promesse qui 
avait ensuite été 
reprise par Mme 
Plante. Après son 
élection, elle a tou-
tefois précisé que 
ces embauches pour-
voiraient plutôt des 
postes vacants.
La Ville s’est d’ail-
leurs targuée lundi d’avoir procédé à 229 
embauches depuis le début de l’année, indi-
quant qu’elle était en voie de dépasser l’ob-
jectif  de 250.
«Nous avons tous un rôle à jouer, mais 

il faut aussi s’assumer et [se] donner les 
outils pour y réussir, mais avant tout, il 
faut s’enlever la tête dans le sable et recon-
naître le problème. Des innocentes victimes 
meurent et les gens ont peur de sortir», a 
soutenu M. Coderre.

Non seulement il ne fixe aucun objectif  de réduction 
des gaz à effet de serre au Québec, mais le chef  Éric 
Duhaime admet qu’ils augmenteraient sous un gouver-

nement conservateur en raison de l’exploitation des hydrocar-
bures.

«Le fait qu’on exploite chez nous, oui, c’est sûr qu’on va aug-
menter les GES en faisant ça. Mais là, présentement, en impor-
tant 100 %, on augmente les GES ailleurs et souvent de manière 
encore pire parce qu’ils n’ont pas des réglementations aussi 
sévères qu’au Québec», explique le conservateur.
Dans une longue entrevue accordée dans son local électoral de 
Chauveau, Éric Duhaime revient sur le projet de gaz naturel 
liquéfié GNL Québec, qui aurait créé de l’emploi ici et permis 
«de ne pas rouvrir des centrales de charbon en Allemagne».
Dénonçant la surenchère des objectifs de réduction de GES des 
autres partis (QS s’engage à une diminution de 55 % des émis-
sions de 1990 en 2030), le conservateur plaide pour une vision 
planétaire.
«Je sais que ça a choqué. Dire qu’on va exploiter notre pétrole et 
notre gaz au nom de l’environnement, ce n’est pas quelque chose 
qui est naturel au Québec.»
Selon lui, les gens peuvent comprendre que « l’environnement 
ne s’arrête pas aux frontières du Québec ». Mais il reconnaît que 
cela implique davantage de pédagogie.
«Quand on a la chance de dire, ton gaz ne sera pas transporté 
sur 2000 km, il va être produit localement, on élimine le trans-
port en train, en bateau, là les gens comprennent [...] quand tu 

dis qu’on pourrait exporter en Europe et l’aider à réduire ses 
émissions.»
Ne ratez pas l’émission de Vincent Dessureault, tous les jours 
dès 12 h30, en direct ou en balado à QUB radio : 
En plus de l’exploitation des hydrocarbures, l’ex-animateur 

radio présentera bientôt un plan de réduction de la taille 
de l’État et couperait dans les subventions aux entreprises 
pour financer la généreuse baisse d’impôt qu’il promet à 
tous les Québécois.
Questionné au sujet de ses critiques de la gestion de pan-
démie, Duhaime ne formule aucun regret.
Même lorsque nous suggérons que ses tweets minimisant 
la COVID-19 ont pu encourager des complotistes.
«Le gouvernement est allé beaucoup trop loin, je le pense 
encore. On est un des pires endroits en termes de mesures 
liberticides, de confinement, de couvre-feu, de vaccins, de 
masques, on est allé plus loin que tous nos voisins.»
Le porte-étendard de la liberté soutient au cours de notre 
entrevue qu’il parle maintenant beaucoup moins de la pan-
démie.
«Ce soir, au porte-à-porte, je vais en parler très peu, c’est 
l’inflation la préoccupation numéro un.»
Tout de même, devant ses supporteurs gonflés à bloc, 
dimanche, à Québec, Duhaime a accusé François Legault 
de préparer «en catimini» le retour du port du masque à 

l’école avec insistance.
Ne craint-il pas que certains de ses militants en colère ne causent 
des débordements durant la campagne?
«C’est sûr [des gens peuvent dépasser les bornes] et c’est pour 
ça qu’il faut les ramener vers la modération, c’est pour ça que 
j’offre une lueur d’espoir», insiste-t-il.
En matière d’immigration, Éric Duhaime souhaite que tous les 
partis au Québec s’unissent après l’élection pour réclamer les 
pouvoirs du gouvernement fédéral.
«Juste la paressasse et les dédoublements, ça coûte 15 000 $ à 
un agriculteur et ça lui prend un an avant qu’il ait un travailleur 
saisonnier, ça n’a pas de sens.»
Pour éliminer un palier de gouvernement et ensuite réduire les 
délais, il appuie non seulement les revendications de la CAQ, 
mais rêve d’un véritable front commun.
«La question nationale et identitaire, elle peut prendre ce che-
min-là. Ce n’est pas en faisant des chicanes [entre caquistes et 
libéraux au Salon bleu]. Il faut que le Québec parle d’une seule 
voix», souhaite M. Duhaime. 
Les gains possibles pour le PCQ à l’élection :
«C’est dur pour nous d’évaluer. On sent la montée, mais la réa-
lité va peut-être changer dans deux mois. C’est fragile notre 

affaire, ça se peut que ça s’effoire complètement.»
Son opposition à la nouvelle Charte de la langue française de 
la CAQ :
«Quand tu veux être PM du Québec, ton rôle c’est de pro-
téger et promouvoir le fait français en Amérique. Mais je ne 
suis pas quelqu’un qui aime brimer les droits et les libertés, 
surtout après les deux années qu’on vient de vivre.»
Le saut à la CAQ de l’analyste politique Martine Biron :
«On ne peut pas empêcher quelqu’un de se présenter aux 
élections, mais sur le plan éthique, c’est douteux. Moi je me 
suis confié même sur ce qui se passait dans Chutes-de-la-
Chaudière, alors c’est très décevant.»
Notre chef  de Bureau parlementaire à Québec a réalisé des 
entrevues avec les chefs de parti à quelques jours du déclen-
chement officiel de la campagne électorale. Elles seront 
publiées une à une d’ici vendredi. Seul le chef  de la Coalition 
Avenir Québec, François Legault, a refusé notre invitation.

Le Parti libéral du Québec souhaite ajouter 1000 médecins au 
réseau de la santé en plus de tripler le nombre d’infirmières, 
afin d’accomplir sa promesse d’offrir à tous les Québécois un 

médecin de famille. 
La cheffe du PLQ, Dominique Anglade, en fera l’annonce cet après-
midi à Gatineau, a appris notre Bureau parlementaire. Ainsi, la for-
mation veut que le nombre d’infirmières grimpe à 3 000 d’ici 2030.  
Pour y arriver, les libéraux veulent former 200 médecins supplé-
mentaires chaque année durant les cinq prochaines années pour 
atteindre cet objectif.  
De ce nombre, la formation estime que 55% des nouveaux médecins 
choisiront la médecine familiale. Il s’agit du ratio actuel. Selon le 
Collège des médecins, le nombre de médecins inscrit est de 22 425, 
comprenant 10 557 médecins de famille.   
Dans un premier mandat, le PLQ croit pouvoir éliminer la liste 
d’attente pour l’accès à un médecin. 
Mme Anglade promettra également de réduire la paperasse qui 
accapare beaucoup les médecins, et ce, en révisant les formulaires 
et en les informatisant. Le tout doit être réalisé dans un premier 
mandat. 
Les coûts de telles mesures seront dévoilés ultérieurement, lors de 
la publication du cadre financier. 
Dominique Anglade fera ces annonces en Outaouais afin de pré-
senter leur candidate, Assumpta Ndengeyingoma. La professeure-
chercheure en sciences infirmières. La candidate a exercé durant 20 
ans dans la région.  
Elle détient une maîtrise en sciences infirmières de l’Université 
du Québec en Outaouais. Selon le PLQ, Mme Ndengeyingoma est 
activement engagée auprès des personnes vulnérables.  

Le premier ministre François Legault a 
choisi Trois-Rivières pour prendre l’en-

gagement d’investir dans la protection des 
plans d’eau.
Adosser au fleuve Saint-Laurent, il a promis 
un «fonds bleu» de 650 millions $ sur quatre 
ans. L’argent serait notamment destiné à un 
programme de mise aux normes des instal-
lations sanitaires individuelles, à une meil-
leure surveillance des lacs, au nettoyage des 
berges et à la lutte contre les plantes aqua-
tiques envahissantes.
Le programme serait financé, pour une part, 
par une augmentation des redevances impo-
sées aux entreprises consommatrices d’eau.
François Legault n’aime pas entendre que 
le gouvernement de la CAQ manque d’inté-
rêt à l’égard de l’environnement. «La CAQ, 
c’est le parti qui en fait le plus pour lutter 
contre les changements climatiques. La CAQ, c’est 
un parti pragmatique. C’est le seul parti qui est 
capable de relever le défi de la carboneutralité», a 
martelé le premier ministre.
François Legault était, entre autres, accompagné de 
son ministre de l’Environnement, Benoit Charette.
Interrogé sur le sort de l’ancienne usine Belgo 
de Shawinigan, où rien ne se passe plus depuis la 

démolition du mur l’an dernier, il a assuré que les 
choses allaient bientôt recommencer à bouger.
«Dès cet automne, on sera en mesure de lancer un 
premier appel de projets pour réaliser certains tra-
vaux. Donc, les gens qui se demandent pourquoi 
il n’y a pas d’action sur le site, dès les prochaines 
semaines, dès les prochains mois, on va pouvoir les 
réconforter et les assurer qu’on est en marche pour 
réhabiliter ce site-là», a assuré Benoit Charette.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est dans un communiqué de presse 
en début de mois d’août dernier que 
monsieur Osama Rabei, président de 

l’autorité du canal de suez annonce que le 
mois de juillet 2022 a enregistré un revenu 
record de 704 millions de dollars soit une 
augmentation de 32% en comparaison à juil-
let de l’an passé.
De plus, a ajouté monsieur le président, que 
le nombre de bateaux qui ont traversé le 
canal en juillet de cette année était de 2103 
bateaux en comparaison à juillet de l’année 
dernière, 2021, qui était de 1670 bateaux, 

soit une augmenta-
tion de 25,95%.
À ce propos, il est 
important de men-
tionner que les 
revenues de canal de Suez en 2021 enre-
gistrent un record de 7 milliards dollars, 
le plus grand revenu depuis l’ouverture du 
canal de Suez.
 Un tout dernier mot, le canal de Suez est en 
effet la principale source de devise étrangère 
pour le pays.

Le canal de Suez enregistre en juillet 2022 un 
revenu record de 704 Millions dollars

Legault à Trois-Rivières pour la protection 
des plans d’eau

Duhaime admet qu’il augmenterait les GES au Québec

Le PLQ promet 1000 médecins 
supplémentaires et 3 fois plus 

d’infirmières
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Effectifs policiers: l’administration Plante «ment 
comme elle respire», dénonce Coderre

Installé sur l’estrade de Byblos où j’ai attendus
Pour assister à la renaissance de l’oiseau légendaire prévu
Par son retour à la vie tous les trois ans
Après sa mort, de ses cendres phénix a réapparu

Soudain, un petit vent souffle légèrement
Où j’ai senti l’arrivée d’un être fervent
Une vibration timide a fait troubler mon corps
Quant à mon esprit a connu  un soulagement  

La présence d’un astre  brillant
Par sa conviction ce fort Etalon 
D’un caractère de fer, assorti d’une tendresse
Change périodiquement et à tout moment
 
A deux  nous admirions
Le sketch et nous sourions
La joie et le bonheur
Des anecdotes et dialogues des oisillons

Qui animaient sur scène la belle histoire
Afin de nous faire vivre et rafraichir nos mémoires
Des faits et réalités vivaient par nos ancêtres
Il fut l’instant d’enrichir notre vivant savoir,

Diala, symbole d’une mélodie harmonieuse
Une musique composée saine et amoureuse
A pénétrée en coulant dans mes veines 
Instaurer en moi une chanson joyeuse

Une voie douce, des yeux communicants
Un sourire radieux, un regard épatant 
Une intelligence remarquablement développée
Une image inoubliable je me souviendrai souvent  

Garde en toi tes belles convictions,
Garde tes belles idées et distingués talents
Tu resteras imprimée dans ma mémoire
Afin de penser à toi constamment 

Salah ACHKAR 

Le retour du Phénix



    بحضور العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين، تمت األربعاء خطوبة 
األمير الحسين بن عبد هللا الثاني، ولي العهد، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن 

عبدالعزيز آل سيف.
الفاتحة في منزل والد اآلنسة رجوة،  وجرت قراءة 
الرياض، بحضور األمير الحسن  السعودية  بالعاصمة 
الثاني، واألمير  بن طالل، واألمير هاشم بن عبد هللا 
الحسين، واألمير  الحسين، واألمير هاشم بن  علي بن 
غازي بن محمد، واألمير راشد بن الحسن، وعدد من 

أفراد أسرة آل سيف، بحسب وكالة األنباء األردنية.
ولدت خطيبة ولي العهد األردني في الرياض، في 28 
لثالثة  الشقيقة الصغرى  أبريل/ نيسان 1994. وهي 

أبناء، هم فيصل ونايف ودانا.
الثانوية في المملكة العربية  بعد إتمامها دراستها 
السعودية، انتقلت رجوة إلى الواليات المتحدة للدراسة 
المعمارية في جامعة »سيراكيوز«  الهندسة  في كلية 

في نيويورك.
حسب موقع »هال أخبار« األردني، يعود أصل عائلة 
العطار في  بلدة  قبيلة سبيع، وهم شيوخ  إلى  آل سيف 
سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية، منذ بداية عهد 

الملك عبدالعزيز آل سعود.
وظهرت خطيبة ولي العهد األردني األمير الحسين بن 
أثناء مراسم  الثاني في إطاللة رقيقة وهادئة  عبد هللا 
تبعها من جلسة تصوير رسمية، حيث  الخطوبة وما 
الهدوء والفخامة وزينت  ألوان تدل على  اختارت 

إطاللتها بمجوهرات ملكية.
لكن يظل خاتم الخطوبة أكثر ما لفت األنظار وكثر الحديث 
حول ثمنه، حيث ارتدت األنسة رجوة خاتم ألماس من 

Graff وبلغ سعره 239.629 دوالر أمريكي.
ويتسم الخاتم، الذي قدمه ولي عهد األردن إلى خطيبته، 
الشكل يخطف  الحجم بقطع كمثري  بأنه ماسي كبير 

األنظار ويليق بملكة األردن المستقبلية.
وهذا الشكل من الخواتم الفريدة من نوعها ليس جديدا 
الملكية، إذ سبق وارتدت أميرات  العائالت  على 
ليتيزيا ملكة إسبانيا، وشارلين  أخريات شبيهه، مثل 

أميرة موناكو، وكاميال باركر دوقة كورنوال.
الجميلة  الشابة  أما عن باقي اإلطاللة األنيقة فبدت 

بسيطة في يوم الخطوبة حيث ارتدت فستاناً باللون الزيتي ونسقت معه كارديجان طويل 
باللون األبيض ونسقت معهما حزاما عريضا التف حول منطقة الخصر، وتزينت ببعض 

المجوهرات الماسية الرقيقة التي منحتها إطاللة متكاملة.
الكحلي )األزرق  باللون  الطول  بفستان متوسط  العروس  تألقت  أيضا 

الفاتح(، واتسم التصميم بصيحة البليسية وحمل توقيع دار األزياء Costarellos وبلغ 
سعره نحو 1100 دوالر أمريكي.

القاع تعود  أقدام في  آثار  كشف جفاف أحد األنهر في والية تكساس األمريكية عن    
لديناصورات عاشت قبل نحو 113 مليون سنة على األرجح.

وكانت هذه اآلثار العميقة مطمورة سابقاً ومليئة بالرواسب ومغمورة بالماء مما ساهم في 
البرية في تكساس ستيفاني ساليناس  المتنزهات والحياة  إدارة  المسؤولة في  وأوضحت 
في معظم  تماماً  النهر  إلى تجفيف  الحاد هذا الصيف أدت  الجفاف  جارسيا، أن »ظروف 

األماكن، مما كشف عن آثار جديدة في المتنزه«.
بالقرب من مدينة داالس ويحمل  الواقع  المتنزه  العاملين في هذا  وأفرَح هذا االكتشاف 
تسمية »وادي الديناصورات«)Dinosaur Valley( ، نظراً إلى وجود عدد كبير من آثار 

الديناصورات فيه.

وقد يكون االكتشاف الجديد أحد أطول سالسل آثار أقدام الديناصورات في العالم، وفقًا لتعليق 
أرفقه المتنزه بهذه الصور التي نشرها عبر الشبكات االجتماعية، وبدا فيها متطوعون يعملون 

على تنظيفها لكي تظهر بوضوح أكبر.
وشرحت ستيفاني ساليناس جارسيا أن »معظم اآلثار التي اكتُِشفَت أخيراً في مواقع مختلفة 
إلى ديناصور من نوع أكروكانثوصور«، وهو من وحشيات  الحديقة تعود  النهر في  من 

األرجل ويمكن أن يبلغ طوله 5 أمتار ووزنه 7 أطنان.
التي يمكن أن يصل طولها  إلى ديناصورات من نوع سوروبوسيدون،  آثار أخرى  وتعود 

برقبتها الطويلة إلى 18 متراً ووزنها إلى 44 طناً عند بلوغها.
واشارت جارسيا إلى أن »تاريخ آثار الديناصورات في المتنزه يعود إلى 113 مليون سنة«، 
وافتتح المتنزه عام 1972 لحماية هذه اآلثار القديمة، بحسب ما جاء في موقعه اإللكتروني.

لكن المهتمين لن يتمكنوا من االطالع لفترة طويلة على اآلثار الجديدة التي تعود إلى عصور 
ما قبل التاريخ، إذ ستغمرها المياه مجدداً قريباً عند بدء هطول المطر.

  كشف تقرير لصحيفة “ديلى ميل” 
البريطانية، أن حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، 
لويز وندسور، كانت تعمل عدة أيام في 
األسبوع في مركز الحدائق خالل فصل 
الصيف مقابل الحد األدنى لألجور، وكانت 
ابنة األمير إدوارد وصوفى، كونتيسة 
ويسيكس، البالغة من العمر 18 عاًما، تكسب 
6.63 جنيًها إسترلينيًا في الساعة منذ االنتهاء 
من المستويات A فى يونيو، وذلك على الرغم 
من أنها تعيش في قصر قيمته 30 مليون جنيه 

إسترليني في باجشوت بارك.
وأشار قصر باكنجهام، إلى أنها أكدت مكانها 
فى جامعة سانت أندروز بعد حصولها على 
نتائج المستوى األول، وسوف تقرأ نص باللغة 
اإلنجليزية في المؤسسة االسكتلندية، حيث 

التقى األمير وليام وكيت ميدلتون.
وفي مركز الحديقة – الموقع الذى لم يتم 

الكشف عنه – يُقال إن لويز كانت تساعد في أعمال الحراثة، 
النباتات وزرعها، في  وتحيي العمالء، وتعمل على تشذيب 
حين لم يتم اإلعالن عن الترتيبات األمنية لوظيفتها، حيث 

يُعتقد أن والديها إدوارد وصوفى، ال يحصالن إال على حماية 
الشرطة عند قيامهما بواجبات وارتباطات رسمية.

وقال أحد المتسوقين لصحيفة “The Sun”، “أعلم أن أزمة 
تكلفة المعيشة كانت سيئة، لكنني لم أكن أعتقد أنني سأرى 

حفيدًا للملكة يعمل في مركز حديقة”، وأضاف آخر: “بدا 
أن الموظفين معجبون بها، إنه ليس كل يوم تشاهد أحد أفراد 
العائلة المالكة، وقال ثالث: “لم أصدق أنها السيدة لويز، كان 

علي أن أنظر مرتين”.

       

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
حد يعرف الحوار الوطني راح فين ؟!

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 

(450) 972-1414  
 (514) 961-0777

elressalanews@gmail.com fzemokhol@gmail.com
 www.el-ressala.com
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

لاعلاناتكم في »الرسالة«  

 آخر عمود

فريــد زمكحـل
لديكم مكتبة في  »هل حقا كان     
فتاة  لي  المنزل!؟!!« سؤال وجهته 
صغيرة كندية من أصول صينية 
مهاجرة وولدت في مونتريال وهي 
بشديد من اإلعجاب!  مستغربة ولكن 
السؤال!  اكبر من  وكانت دهشتي 
المنزلية أصبحت من  المكتبات  هل 
المهاجرين  أم هل حال   ... الماضي 
ابنة  الفتاة هي صديقة  تختلف.  الجدد 
أخي وكالهما في عمر يقارب األربعة 

عشر. 
ابنة أخي  أيضا كبيرة من  ودهشتي 
بيت  أيضا: »حقا كان  التي سألتني 
جدي في سوريا يحوي مكتبة!؟؟« 
بالتأكيد.. وجدك  لها:« نعم  فقلت 
قراء جيدين  كنّا  وجدتك ونحن األوالد 
الطريقة  نسير على  والزلنا..« ونحن 
االنترنت  قراءة  الى  باإلضافة  القديمة 
الكتب  انتم تقرؤون  ومصادرها. 
وتعتمدون االنترنت ولم تشكلوا جذور 
بعد  استقرار ومساحة سكنية كبيرة 
القريبة وإال لرأيت  الهجرة  بسبب 
لوالديك.   مكتبة كبيرة في منزلكم 
لدينا  االنترنت ونحن كان  لديكم  انتم 
والمراكز  والمراجع  والمكتبات  الكتب 
التثقيفية وكانت نافذة رائعة على العالم. 
الكندية الصينية  الفتاة  لهذه  وقلت 
الكتب في  بين هذه  انه من  الجميلة 
للكاتبة  مكتبة منزلنا قرأت مؤلفات 
الصين  باك« عن  األمريكية »بيرل 
الفتاة أكثر وطلبت اسم  مثال. وتفاجأت 
تتعرف  أن  أنها تحب  الكاتبة وقالت 
بلدها األم من مصادر  تاريخ  على 

متنوعة. 
لم يكن هناك بيت من  انه  وأكاد اجزم 
بيوت أبناء الطبقة المتوسطة والمتعلمة 
والمثقفة في مدينتي األولى الحسكة ومن 
ثم في دمشق يخلو من مكتبة وزاوية 
لها.. ولعل هذا يدرج على كل  خاصة 
العربية االخرى!  البلدان  سوريا وكل 
ومنها العريق في هذا المجال مثل مصر 
والعراق ولبنان وكل البلدان في منطقتنا 

العربية األوسطية وال استثني أحدا. 
الثقافات  قرأنا عن  الكتب  ومن خالل 
التي كنت نعشق  الشرقية والغربية 
او  التعرف عليها عن طريق األدب 
المدرسة على حد سواء.  او  التلفاز 
وتعرفنا على تاريخنا العربي وعراقته 

وانه مصدر فخر لنا. 

ومن مكتبة والدي ووالدتي وفي أعمار 
أنواع األدب  صغيرة تعرفنا على 
السياسي والتاريخي واالجتماعي 
والفني وغيرها من الكتابات والمؤلفات 
الكتب  والكتاب. وتربينا من خالل 
الغربية ربما  الثقافات  قريبين من 
الشرقية وذلك بحكم  أكثر من األقصى 
والثقافي  والسياسي  التاريخي  التداخل 

ووو...
تغير وكلنا نعرف كيف  اليوم عالمنا 
المكتبات  غزت االنترنت معاقل 
الكبير  العديد منها  بإغالق  وتسببت 
 - ولكن  العالم.  حول  والصغير 
الورقية  الكتب  أن  والحمدهلل — 
للجميع ولم  الملموسة الزالت متوفرة 
الجديد  الجيل  اعتماد  تختفي.  ولكن 

عليها أصبح اقل. 
وأعود الى دهشة السؤال ألنه يتضمن 
بالحالة  تتعلق  أمور عديدة وجوانب 
الجدد وكذلك  للمهاجرين  االقتصادية 

طبيعة الحياة التي نعيشها. 
الكتب  تقرآن  ابنة أخي وصديقتها 
التي يستعرنها من مكتبة  الورقية 
تعتمدان كثيرا على  المدرسة وكذلك 
االقتصادية  الظروف  االنترنت. وربما 
باقتناء  لهم  تسمح  الجدد ال  للمهاجرين 
للقراءة  أو غرف خاصة  كبيرة  زوايا 
األجيال  لدى  متعارف عليه  - كما هو 
األقدم في مونتريال مثال - وربما 
المهاجرة  الجديدة حتى غير  األجيال 
المهاجرين  ربما  الكتب كما  حالها مع 
ألسباب اقتصادية أو غزو االنترنت.  

الثقافة  ولكن ما يخفف على محبي 
والكتب ان الجهات المختصة بالتطوير 
الكتب في  توفر  والثقافي  االجتماعي 
العامة والمدارس وحتى  المكتبات 
جميلة  خزائن  في  أحيانا  توضع 
يريد  لمن  الطريق  خاصة على طرف 

االستعارة.. او التبرع.. 
المقال هو دهشة هذه  ان سبب  اعتقد 
تعيش  التي  الصغيرة  أخي  وابنة  الفتاة 
أعوام... وكم  في مونتريال منذ عشرة 
تغير العالم!! وكيف كانت أهمية الكتب 

حتى في أيام الضعف االقتصادي! 
شكًرا لإلنترنت ألنها مصدر واسع.. 
ورائع.. ولكن شكًرا لكل من الزال 
نلمسه   .. الورقي  يحافظ على الصديق 
بيدنا ونشم رائحة ورقه ونعيش مع 

كلماته!

مكتبات منزلية 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  باعت دار »TW Gaze« البريطانية 
للمزادات لوحة زيتية اشتراها شخص 
 160 إسترلينياً، مقابل  50 جنيهاً  بسعر 
ألفاً، وسط تكهنات بأنها قد تكون من عمل 

»سيد إيطالي«.
ووِصفت اللوحة في كتالوج دار المزادات 
بأنها »لوحة زيتية من القرن التاسع عشر 

على قماش تصور األم والطفل«.
وأدرجت لوحة مادونا وطفلها من أواخر 
 50 بتقدير يتراوح بين  النهضة  عصر 

و80 جنيهاً إسترلينياً.
المزاد  ونشب جنون مزايدات في غرف 

البريطانية، حيث  بمنطقة ديس نورفولك 
الهاتف  الدولية عبر  تدفقت العطاءات 

واإلنترنت.
وسيرتفع العرض الفائز النهائي إلى 200 
ألف جنيه إسترليني مع رسوم بائعي المزاد.

وقالت دار المزادات إن مالكها »ليس لديه 
توقعات بشأن مزايا اللوحة« التي رسمها 

فنان غير معروف.
الخبراء إن الصورة تستحق  وقال بعض 
إلى مالكها  أكثر من ذلك، وسوف تجلب 
النقود بعد ترميمها  الكثير من  الجديد 

ليتجاوز سعرها مليون جنيه إسترليني.
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نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

بيع لوحة ثمنها 50 جنييهًا إسترلينيًا 
ب160 ألفًا في مزاد

الأردن ولي عهد  خطوبة 
خالد رجوة  على 

حفيدة الملكة إليزابيث تحصل على وظيفة بأجر 6.63 جنيه 
إسترلينى فى الساعة

اكتشاف آثيار أقدام ديناصورات عمرها 113 مليون عام في تكساس 

ُيغنــي بــكاٌء 
ُل فـــــي أفــــــــِق الـــتـــمـــنـــى ــي رحـــــــــــاَّ ــ ــ ألنـ

ــي ُبـــــــكـــــــاءاً ُيـــغـــّنـــى ــ ــون ــ ــي ــ َتـــــدمـــــع ع

ــري َعـــونـــي ــمـ ــي عـ ــ ــى الـــقـــصـــيـــدة ف ــق ــب ــت ل

ــّنـــي عـ غــــبــــِت  أو  عــــنــــدى  كــــنــــِت  إن 

ــا دومــــــــــاً بــفــنــي ــ ــه ــ ــاب ــ ــج ــ ــدي إع ــ ــ ــب ــ ــ ُت

ــي ــّن ــج ــت ــِف ال ــنـ ــي كـ ــ ــة ف ــق ــي ــق ــح ُتـــحـــيـــي ال

ــي ــن ــاً فــــي عــي ــ ــان ــ ــي ــ ــح مــــداهــــا أح ــمـ ــألـ فـ

ــي  ــ ذنـ ــي أُ ــ ــا أحـــيـــانـــاً ف ــ ــداه ــ ــع ص ــ ــم ــ وأس

ــي ــحــن ــا ُيــــجــــدد فــــي ل ــاهـ ــمـ ــب سـ ــ ــداعـ ــ ُيـ

ظـــــمـــــأن يـــــشـــــرب ووحـــــــــــدي أجـــنـــي

فــــأكــــتــــب وأبــــــــــــدع وأنــــــــــــِت تـــثـــنـــي

عـــيـــنـــي مــــــــــلّء  دومــــــــــــاً  وأراِك 

ــي ــن ــع ــي عـــمـــري وحــــــده َي ــ ووجــــــــودك ف

بـــــــأنـــــــي مـــــــنـــــــِك وأنـــــــــــــــِت مــــّنــــي

ـــي كــونــي ــح فـ ــبـ ــسـ ــح َتـ ــ ــام ــ ــِك م ــ ــهـ ــ ووجـ

ــر بــلــونــي ــهـ ــظـ ــي َتـ ــ ــه ــ َتــــمــــرح فــــي وج

ــر ِبـــحـــزنـــي ــ ــع ــ ــش ــ َت ــع آهـــــاتـــــي  ــ ــم ــ ــس ــ َت

ــي فــــي أفــــــِق الــتــمــّنــى ــ ــالـ ــ لــيــبــقــى َرحـ

ــى ــّنـ ــغـ ــي ُبــــــكــــــاءاً ُيـ ــ ــون ــ ــي ــ ــع ع ــ ــ ــدم ــ ــ وَت

ــي ــن ع ــِت  ــ ــبـ ــ غـ إن  عـــــنـــــدِك  وأبـــــقـــــى 

ــي ــنـ ووحـــــــــــــدي مــــــنــــــِك وأنـــــــــــــِت مـ


