
  أكد رئيس مجلس النواب اللبناني 
لبنان  تمسك  الجمعة  اليوم  بري  نبيه 
بإتفاق اإلطار فيما يتعلق بترسيم الحدود 
البحرية بين لبنان وإسرائيل، موضحا 
لبنان على استثمار ثرواته في  عزم 
كامل المنطقة االقتصادية الخاصة به 

وحقه وسيادته عليها.
بالوسيط  اليوم  لقائه  ذلك خالل  جاء 
والوفد  هوكستين  آموس  األمريكي 
مجلس  رئاسة  مقر  في  له  المرافق 
في  لتينة  ا بعين  ني  للبنا ا ب  ا لنو ا

العاصمة بيروت.

وشدد بري على ضرورة العودة الى 
الناقورة )مقر قيادة قوة األمم المتحدة 
المؤقتة في لبنان “اليونفيل”( للتفاوض 
المتحدة  األمم  برعاية  المباشر  غير 
وبوساطة الواليات المتحدة األمريكية 
وفقا التفاق اإلطار حتى الوصول الى 

المرجوة. النتائج 
وعرض هوكستين نتائج جولته وما 
حمله للبنان على إثر اإلجتماع األخير 
الذي ضم رؤساء الجمهورية ومجلس 
النواب والحكومة في قصر الرئاسة 

ببعبدا الشهر الماضي.

القومي    قال منسق مجلس األمن 
البيت  في  االستراتيجية  لالتصاالت 
األبيض جون كيربي، امس الخميس، 
بايدن “يريد ضمان  الرئيس جو  إن 
أن تكون لدينا خيارات أخرى متاحة 
لحرمان إيران من قدرة إنتاج سالح 
إلى  التوصل  عدم  حال  في  نووي، 

االتفاق )النووي المبرم 2015(”
وأضاف كيربي، في إحاطة صحفية، 
“لم نكن قريبين من اتفاق مع إيران 
الوقت  في  مثلما نحن اآلن”، مؤكداً 
أنه “ال تزال هناك فجوات في  ذاته 
المواقف بشأن االتفاق النووي اإليراني”.

وأشار منسق األمن القومي لالتصاالت 
االستراتيجية في البيت األبيض إلى 
بالدبلوماسية  بايدن  الرئيس  “التزام 

تجاه طهران”.
نها  أ أسبوع،  قبل  يران  إ وأعلنت 
الرد األمريكي  أرسلت جوابها على 
ء  إلحيا األوروبية  لمسودة  ا على 
االتفاق النووي، مشيرة إلى أن الرد 
كان مبنياً على “نهج بناء” و”بهدف 

إنهاء المفاوضات”.
إنترنشونال”  “إيران  قناة  ونقلت 
حينها، عن المتحدث باسم الخارجية 
اإليرانية ناصر كنعاني، قوله إن إيران 
األمريكي  الرد  على  تعليقاتها  أنهت 
على النص األوروبي إلحياء االتفاق 
النووي، وأرسلته إلى المنسق األوروبي 

أنريكي مورا.
وكان كيربي أبدى األسبوع الماضي 
خطة  تطبيق  إعادة  بشأن  “تفاؤاًل” 
العمل المشتركة في االتفاق النووي، 
بعض  “إسقاط  في  إيران  بعد رغبة 
المطالب” في محادثات فيينا. ولكنه 
أشار إلى أن بالده لم تستلم أي جواب 
من إيران أو االتحاد األوروبي بشأن 
االتفاق  األمريكي على مسودة  الرد 

النووي.
الرد  استالم  أيام  قبل  إيران  وأكدت 
االتفاق  األمريكي على مسودة نص 
النووي المقترح من االتحاد األوروبي، 

والذي يهدف إلحياء االتفاق الموقع في 
عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، 

وأنها بدأت “عملية مراجعة دقيقة”.
وتابع كيربي “بعثنا األسبوع الماضي 
وهو  األوروبي،  االتحاد  إلى  رّدنا 
“نعتقد  للمراجعة”، مضيفاً:  يخضع 
أننا أصبحنا خالل األسابيع الماضية 
)إلحياء  وقت مضى  أي  من  أقرب 
االتفاق(، بفضل رغبة إيران في إسقاط 
بعض المطالب” في محادثات فيينا.

وفي 4 أغسطس الماضي، استؤنفت 
المحادثات غير المباشرة بين الواليات 
االتحاد  من  بتنسيق  وإيران  المتحدة 
األوروبي ومشاركة بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا وروسيا والصين وهي الدول 
في  لسابق  ا االتفاق  على  لموقعة  ا
2015، في فيينا، بهدف التوافق على 
لعودة  اتخاذها  يجب  التي  الخطوات 
طهران وواشنطن إلى االمتثال الكامل 

لشروط االتفاق النووي.
وتم استئناف المحادثات بعد تعطيل دام 

أشهراً. وواجهت المفاوضات صعوبة 
المتعلقة  الخالفات  على  التغلب  في 

المحادثات  بثالث قضايا رئيسية في 
 ،2015 اتفاق  المباشرة إلحياء  غير 
هي “آثار اليورانيوم” التي عثر عليها 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  فريق 
في أماكن لم تبلغ طهران عن أنشطة 
فيها، و”الضمانات الملزمة” للطرفين، 
الثوري”  “الحرس  من  والموقف 
اإليراني، الذي تضعه الواليات المتحدة 

على قائمة اإلرهاب.
وفي يونيو الماضي، أصدرت الوكالة 
قراراً صاغته  الذرية  للطاقة  الدولية 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا  الواليات 
عن  لتقاعسها  إيران  ينتقد  وألمانيا، 

تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور 
عليها في ثالثة مواقع غير معلنة.

وردت طهران بزيادة تخصيب اليورانيوم 
من خالل تركيب سالسل من أجهزة 
الطرد المركزي المتقدمة األكثر كفاءة، 
ونزع معدات مراقبة تابعة لوكالة الطاقة 
الذرية، في خطوة وصفها مدير الوكالة 
رافاييل جروسي بأنها “ضربة قاتلة” 

لمسألة إحياء االتفاق.
وتسعى طهران للحصول على ضمانات 
بأال تتراجع “أي إدارة أمريكية” عن 
يمكن  ولكن ال  إحياؤه.  تم  اتفاق  أي 
للرئيس األميركي جو بايدن أن يتعهد 
بذلك ألن االتفاق النووي تفاهم سياسي 
غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانوناً.

  أعلن الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين، الجمعة، أّن بالده ستصدر 
30 مليون طن من الحبوب بحلول 
نهاية العام، مبدياً استعداد موسكو 
50 مليون  إلى  التوريدات  لزيادة 
طن من الحبوب، وفق ما أوردت 
وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية.

وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين “إن الغرب 
الكفاية فيما  لم يكن نزيها بما فيه 
من  الحبوب  بصفقة شحن  يتعلق 
أوكرانيا، كون معظم الشحنات لم 
فقرا كما  الدول األشد  إلى  تتوجه 

تم إعالنه”.
في  كلمته  بوتين، خالل  وأضاف 
لشرق  ا لمنتدى  مة  لعا ا لجلسة  ا
فالديفوستوك  بمدنية  االقتصادي 
الروسية:” من الضروري وضع 
الحبوب  قيود معينة على تصدير 
من أوكرانيا، حيث يتم شحن معظم 
الحبوب إلى االتحاد األوروبي وليس 
إلى البلدان النامية كما تم اإلعالن 
عنه سابقا”، مشيرا إلى أن الدول 
األشد فقرا تفقد إمكانية الحصول 
على المواد الغذائية األساسية بسبب 

شرائها من قبل الدول المتقدمة.

لمحلية  ا ت  لسلطا ا علنت  أ   
ارتفاع  الجمعة،  اليوم  الصينية، 
زلزال  ضحايا  حصيلة  إجمالي 
بمقاطعة  لودينج  محافظة  جنوب 
الصين،  سيتشوان جنوب غربي 
 30 يزال  ال  فيما  قتيال   88 إلى 

شخصا مفقودا.
وأوضحت السلطات، في بيان اليوم 
وفقا لوكالة األنباء الصينية )شينخوا(، 
أنه ال يزال هناك 30 مفقودا وأكثر 
من 400 مصاب، فضال عن 49 

شخصا في حالة حرجة.

أطلق برنامج الغذاء العالمي    
التابع لألمم المتحدة ومسئولون 
دوليون،  تحذيرات من حدوث 
»أزمة مجاعة على مستوى العالم 
الحرب  بسبب  الحبوب  لنقص 

الروسية األوكرانية«.
ويرى البعض أن سبب األزمة 
العقوبات  في  يكمن  الحقيقية 
االقتصادية القاسية التي فرضتها 
الواليات المتحدة األمريكية ودول 
اوروبا الغربية على الدب الروسي، 
والتي تُشكل في مجموعها وسيلة 

للضغط عليه بهدف تركيعه.
وهو األمر الذي لم ينجح وأدى إلى 
نتائج عكسية غاية في الخطورة، 
أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمي 
ما حّول هذه العقوبات إلى وسيلة 
من  بدال  العالم  لتركيع  مضادة 

تركيع روسيا.
والسؤال األهم هو، لماذا لم تنتبه 
أمريكا ودول أوروبا الغربية لمدى 
احتياج العالم للقمح األوكراني؟ 
وكيف ستؤثر العقوبات المفروضة 
على روسيا على اتفاقيات تصديره 

للماليين حول العالم؟
وعلى الرغم من توصل الجانبين 
الروسي واألوكراني إلى اتفاق 
ضمني يتيح السماح لسفن الشحن 
المواني  القمح من بعض  بنقل 
األوكرانية الموجودة على البحر 
األسود في غضون أسابيع إلى 
أدى  والذي  العالم،  دول  جميع 
من  عليها  المفروض  الحصار 
الجانب الروسي إلى ارتفاع أسعار 
السلع الغذائية بشكل غير مسبوق 
مع وجود نقص حاد في بعض 
الدول التي تُعد األفقر على مستوى 

العالم.
في حين قدَّر البعض كميات القمح 
الُمعّدة للتصدير والعالقة في البالد 
نتيجة الحصار الروسي المفروض 
ويقول  طن،  مليون   20 إلى 
الرئيس األوكراني بأن هذا الرقم 

قد يرتفع إلى 75 مليون طن بعد 
حصاد العام الحالي.

والسؤال هنا هو، هل ستصمد 
هذه  أمام  العربية  االقتصادات 
المتوقعة؟ بعد  العالمية  المجاعة 
رئيس  مالباس  ديفيد  حذّر  أن 
الدولي في منتصف شهر  البنك 
الحرب  من  الماضي  مايو/آيار 
وتأثيرها  األوكرانية  الروسية 
أسعار  ارتفاع  في  المباشر 
الغذاء والطاقة وتوفير األسمدة 
المطلوبة، األمر الذي سيؤدي 
إلى حدوث ركوداً عالمياً، وذكر 
بأن االقتصاد األلماني الذي يعتبر 
العالم قد  رابع أكبر اقتصاد في 
بالفعل بشكل  وتراجع  تأثر فعلياً 
كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، 
وأكد على أن استمرار انخفاض 
إنتاج األسمدة سيزيد األوضاع 
من  أخرى  مناطق  في  سوءاً 
العالم ستؤدي إلى تباطؤ في نمو 
األسواق األوروبية واألمريكية 
وفي الصين، وهو ما من شأنه 
واألكثر  األكبر  الضرر  إحداث 

للدول النامية.
تتراجع  لم  إن  بأنه  أعتقد  ولذا 
وتتجه الواليات المتحدة األمريكية 
لرفع  األوروبي  االتحاد  ودول 
العقوبات  أشكال  كافة  وإلغاء 
الدولية المفروضة على روسيا 
سوف  ممكن،  وقت  أسرع  في 
يشهد العالم وشعوب دول العالم 
أجمع عصراً جديداً من المجاعة 
التي قد تُزيد من احتمالية قيام 
المزيد من الحروب الخطيرة بين 
جميع دول العالم بهدف الحصول 
والحبوب  والقمح  الطاقة  على 
الضرورية  الرئيسية واألسمدة 
التي تساعدها على البقاء في ظل 
هذا العصر المضطرب اقتصادياً، 
ما يعنى في النهاية تطبيق نظام 
مالي عالمي جديد يتم اإلعداد له 

من اآلن!
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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  

أزمة الغذاء العالمي وتتأثيراته 
المتوقعة على جميع دول العالم!

year

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  

514- 909 -3332
فرص استثمار صلبة ١00٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية 
عــن 96 عاــما.. 

وتشاــرلز الثاــلث يخلفها
  أعلن قصر باكنجهام في بيان وفاة ملكة 
الثانية عن عمر ناهز  إليزابيث  بريطانيا 

96 عاماً، بعد مشكالت صحية.
كما أعلنت بريطانيا عن تولي الملك “تشارلز 
الثالث” العرش في المملكة المتحدة وعن 
الملكة  وفاة  على  حدادا  األعالم  تنكيس 
إليزابيث الثانية والحداد لمدة عشرة أيام.

وأصدر قصر باكنجهام بياناً أعلن فيه رحيل 
الملكة، موضحاً أن الملك تشارلز وزوجته 
كاميال سيبقيان في بالمورال الليلة ويعودان 

غداً إلى لندن.
ساعات  بعد  بريطانيا  ملكة  رحيل  وجاء 
من إعالن أطبائها عن قلقهم من وضعها 
الصحي، فيما كانت عائلتها قد توجهت على 
إقامتها في قصر  مقر  إلى  السرعة  وجه 

بالمورال في اسكتلندا للبقاء إلى جانبها.
وعانت الملكة إليزابيث الثانية من مشكالت 
صحية عدة، منذ أن أمضت ليلة في المستشفى 
في أكتوبر 2021، ومنذ ذلك الحين ألغت 
الملكة سلسلة التزامات رسمية بناء على 

نصائح أطبائها.
وفي آخر ظهور علني لها، صادقت الملكة 
إليزابيث رسمياً، الثالثاء، على تعيين ليز 
تراس في منصب رئيسة الوزراء، لتصبح 
رئيس الحكومة الـ15 خالل 70 عاماً من 

تولي الملكة العرش.
وكانت الملكة إليزابيث قد قررت البقاء في 
بالمورال بداًل من العودة إلى لندن، حيث 
ينظم عادة حفل التسليم والتسلم بين رئيسي 
الوزراء. وأظهرت صور بثها القصر الملكة 
وتصافح  عصا  إلى  تستند  وهي  مبتسمة 

ليز ترس.

وفي مايو الماضي، ألقى األمير تشارلز 
بداًل منها للمرة األولى خطاب العرش أمام 
البرلمان، وهو من أبرز مهامها الدستورية.

وفي مطلع يونيو، احتفل البريطانيون على 
مدى أربعة أيام بمرور سبعين عاما على 

اعتالء الملكة الراحلة العرش.
ولم يسبق ألي ملك بريطاني أن تولى العرش 
لهذه الفترة الطويلة. فاألمير تشارلز وارث 
العرش يبلغ 73 عاماً فيما نجله وليام سيحتفل 

بعيده األربعين قريباً.
وأطلت إليزابيث خالل هذه االحتفاالت على 
شرفة قصر باكنجهام لتحية عشرات آالف 

األشخاص.
واعتلت الملكة العرش في 6 فبراير 1952 
وهي في سن 25 عاماً، بعد وفاة والدها 
الملك جورج السادس. هي أرملة منذ رحيل 
زوجها األمير فيليب في أبريل 2021، قبل 

بلوغه عامه المئة بقليل.
هذا وفور اإلعالن عن وفاة الملكة إليزابيث 
الثانية، أصبح األمير تشارلز ولي العهد 
البريطاني، الملك الجديد لبريطانيا في عمر 
الـ 74 عاما، بعد أن ظل لنحو 64 عاما 
وريثا للعرش، فقد تم تنصيبه رسميا وليا 

للعهد في يوليو من عام 1958 .
ويعتبر الملك تشارلز الثالث من أقدم أولياء 
العهد في العالم، حيث ولد عام 1948 في 
قصر باكنجهام في لندن خالل عهد جده 
الملك جورج السادس، وهو األبن األكبر 

للملكة إليزابيث الثانية واألمير فيليب.
تشيم  في مدرستي  تعليمه  تشارلز  وتلقى 
اللتان  المدرستان  وهما  وغوردونستون، 
تلقى فيهما والده، األمير فيليب دوق إدنبرة، 

تعليمه عندما كان طفاًل، وحصل على 
شهادة بكالوريوس في الفنون من 

أدى  كما  كامبريدج،  جامعة 
تشارلز الخدمة العسكرية 

الجوية  القوات  في 
الملكية والبحرية 

منذ  الملكية 
 1971 عام 
عام  وحتى 

.1976
وكان تشارلز 
اخترق  قد 
التقليد الملكي 
عندما التحق 
معة  لجا با
مباشرة، بدال 
من االلتحاق 
ت  ا لقو با
لمسلحة  ا
نية،  لبريطا ا
أكتوبر  ففي 
عام 1967، 
في  قبوله  تم 

“كلية الثالوث” ضمن جامعة كامبريدج، 
حيث قرأ علم اإلنسان )األنثروبولوجيا( 

وعلم اآلثار والتاريخ.
وكما التحق بجامعة أبيرستويث، ودرس 
فصل  لمدة  الويلزيتين  واللغة  التاريخ 
واحد، وفي 23 يونيو عام 1970، تخرج 
تشارلز من جامعة كامبريدج حامال شهادة 
بكالوريوس في الفنون، وأصبح أول وريث 
للعرش يحصل على شهادة جامعية، وعام 

1975، حاز على شهادة “الماستر” في 
الفنون من جامعة كامبريدج.

وفي عام 1981، تزوج من األميرة ديانا 
وليام  األمير  هما  طفلين  وأنجبا  سبنسر 
واألمير هاري، وفي عام 1996، تطلق 
عن  أنباء  الصحف  نشر  عقب  الزوجان 

عالقات للزوجين خارج إطار الزواج.
وتوفيت ديانا جراء حادث سيارة في باريس 
بعد عام على الطالق، وفي عام 2005، 
تزوج تشارلز من كاميال باركر بولز بعد 

عالقة طويلة.
يذكر أن تاريخ بريطانيا جاء به ملكين فقط 
تحت اسم “تشارلز” هما األول والثاني، 
الذين حكما بريطانيا خالل القرن السابع 
عشر، فقد حصل الملك تشارلز على لقب 
“الملك تشارلز الثالث” بعدما تولى العرش، 
فقد سبقه الملك “تشارلز األول” من عام 
1625 إلى عام 1649، بينما أصبح “تشارلز 
الثاني” ملكا للبالد في الفترة من 1660 

إلى 1685.

البيت الأبيض: بايدن يبحث “خيارات” أخرى لمنع 
امتلاك إيران سلاحا نوويا

ثالثة ال تعود:
الكلمة إذا انطلقت،  والسهم إذا ُرمى

والزمن إذا مضى
اعداد: أنطوانيت جرجوس

حكمـة العـدد

نبيه بري يؤكد عزم لبنان على استثمار 
ثرواته في كامل المنطقة الاقتصادية 

بحدوده البحرية

وسيا ستصدر 30 مليون  بوتين: ر
طن من الحبوب 
بحلول نهاية العام

ارتفاع إجمالي ضحايا زلزال 
الصين إلى 88 وفاة و30 مفقودا
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  في إطار المساعي الدولية لحلحلة 
األزمة الروسية األوكرانية، أعلنت 
استعدادها  عن  الخميس،  إندونيسيا، 

للتوسط بين رئيسي البلدين.
وقال السفير اإلندونيسي لدى روسيا، 
خوسيه تافاريس، إن بالده مستعدة لتنظيم 
لقاء بين الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، 
واألوكراني فولوديمير زيلينسكي، على 
هامش قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/

تشرين الثاني المقبل.
تصريحات  في  تافاريس،  وأضاف 
لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن “هذه 

فرصة عظيمة للمفاوضات”.
وتابع: “سيكون رائًعا لقاء بين بوتين 
وزيلينسكي، إذا استخدما هذه المنصة، 
فسيكون ذلك رائًعا وإندونيسيا مستعدة 

للمساعدة في هذا األمر”.
“إندونيسيا  أن  إلى  تافاريس  ولفت 
تدعم محادثات تركيا السابقة. ونأمل 
إذا كانوا يريدون استغالل مكان انعقاد 

قمة مجموعة العشرين في بالي لعقد اجتماعهم، 
فلماذا ال؟ فهذه تعد فرصة عظيمة”.

وكان السفير اإلندونيسي قد أعلن أن بالده مستعدة 
لضمان أمن الرئيس الروسي فالديمير بوتين في 

قمة مجموعة العشرين.
وتأتي تلك التصريحات بعدما نقلت شبكة “سي إن 
إن تورك” عن مصادر روسية قولها، إن “موسكو 

غيرت موقفها من لقاء الرئيس فالديمير بوتين مع 
نظيره األوكراني فولوديمير زيلينسكي”.

وذكرت الشبكة اإلخبارية، أن “موسكو خففت شروط 
ترتيب المفاوضات وجهاً لوجه، وأن الرئيس بوتين 

ال يمانع حاليا في لقاء نظيره زيلينسكي”.
وفي السابق، اشترطت موسكو على أوكرانيا ضرورة 
قبل  أوال  السالم  لمحادثات  طريق  خارطة  تقديم 
لقاء يتم ترتيبه بين بوتين وزيلينسكي، لكن،  أي 

بحسب المصادر، فإن الكرملين يفترض اآلن أنه 
يمكن مناقشة خارطة الطريق هذه في اجتماع قادة 

الدولتين وجهاً لوجه.
وعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 
أثناء زيارته ألوكرانيا، مساعدة كييف في تنظيم 
محادثات وجهاً لوجه بين بوتين وزيلينسكي، فيما 
قمة  عقد  بوتين  على  األوكراني  الرئيس  عرض 

ثنائية 4 مرات.

   أجرى وزير الخارجية األمريكي، 
الخميس، زيارة  أمس  بلينكن،  أنتوني 
بدء  الثانية منذ  إلى كييف، هي  مفاجئة 

الحرب في فبراير/شباط الماضي.
بالتزامن مع إعالن  الزيارة  وجاءت 
الواليات المتحدة عن مساعدة عسكرية 
جديدة بنحو 2,7 مليار دوالر ألوكرانيا 
والدول المجاورة لها في مواجهة روسيا.

ولم يعلن بلينكن مسبقا عن الزيارة الثانية 
له إلى كييف، والتي تهدف إلى مناقشة 
ملف المساعدات العسكرية، وفق وكالة 

الفرنسية. الصحافة 
وفي وقت سابق، وافقت الواليات المتحدة، 
على مساعدة جديدة بقيمة ملياري دوالر 
بشكل قروض وهبات إلى أوكرانيا والدول 

المجاورة لها.
الدول  لمساعدة  األموال  وتهدف هذه 

المستهدفة في شراء معدات عسكرية 
أمريكية، كما أعلنت وزارة الخارجية.

وتضاف هذه المساعدة الجديدة من برنامج 
تمويل الجيوش األجنبية، إلى 675 مليون 
دوالر كمساعدة مباشرة ألوكرانيا، أعلن 
عنها وزير الدفاع األمريكي لويد أوستن، 

اليوم أيضا.
الدفاع األمريكي خالل  وقال وزير 
المحادثات  استضافته جولة جديدة من 
الخميس،  حول دعم كييف عسكريا، 
الحلفاء  قدمه  الذي  العسكري  الدعم  إن 
ألوكرانيا يعطي نتائج في ميدان المعركة.
وبعد أن لفت إلى أن القوات األوكرانية 
بدأت هجومها المضاد في جنوب البالد، 
قال أوستن »اآلن نرى نجاحا واضحا 
لجهودنا المشتركة في ميدان المعركة«.

  نفذت عناصر من القوات البحرية 
تبادل  المصرية واألمريكية تدريب 
الخاصة  القوات  الخبرات فى مجال 
البحرية ” SOF-10 ” والذى إستمر 
أيام بنطاق األسطول الشمالى  لعدة 
بالبحر المتوسط ، وذلك فى إطار خطة 
التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة 

والصديقة .
وبحسب بيان منشور على صفحة 
المتحدث العسكري أمس الخميس، فقد 

تضمن التدريب تنفيذ العديد من األنشطة 
تنفيذ  التدريب على  والفعاليات شملت 
المشتركة  الهجومية  أعمال الغطس 
وحق الزيارة والتفتيش وإقتحام السفن 
التسلل  المتشبه بها ، وتنفيذ أعمال 

البحرى واإلغارة على جزيرة منعزلة 
القدرة والكفاءة  والتى أظهرت مدى 
القوات  بها  تتمتع  التى  العالية  القتالية 

المشاركة بالتدريب.
وتأتى تلك التدريبات تأكيداً على مدى 
قدرة القوات المشاركة فى تنفيذ عمل 
جماعى مشترك ، كذلك التنسيق والتفاهم 
فى تنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة ، 
والقدرة على مجابهة التهديدات المختلفة 

والعدائيات المحتملة .

للتدريب  الختامية  المرحلة  وحضر 
عدد من قادة القوات البحرية المصرية 
واألمريكية وكبير مسئولى الدفاع بالسفارة 
الدفاع األمريكى  األمريكية وملحق 

بالقاهرة .

   قال الجيش األوكراني، ، إنه استعاد مناطق 
وبلدات كانت تسيطر عليها موسكو في مناطق 
خاركيف )شمال شرق( وفي جنوب أوكرانيا 
وفي دونباس، مخترقا الدفاعات الروسية لعشرات 

الكيلومترات.
وقال أوليكسي جروموف، أحد ضباط قيادة 
العسكرية  األركان األوكرانية، إن “الوحدات 
اخترقت الدفاعات المعادية بعمق 50 كلم. خالل 
هذه العمليات التي نفذت في اتجاه خاركيف، تم 
بلدة”. وأوضح غروموف   20 أكثر من  تحرير 

أنه تمت استعادة ما مجموعه 700 كلم مربع.
وفي الجنوب، أكد أنه “في بعض االتجاهات” حقق 
الجيش األوكراني “اختراقاً عميقاً في الدفاعات 
بين كيلومترين  تتراوح  المعادية ضمن مساحة 

وعشرات الكيلومترات” بحسب المناطق.
لكنه لم يدِل بأي معلومات جغرافية في وقت تشهد 
منطقة خيرسون هجوماً أوكرانياً مضاداً. واكتفى 

بالقول “تم تحرير عدد من البلدات”.
الجنود األوكرانيون على  وفي دونباس، سيطر 
ما بين كيلومترين وثالثة كلم في محيط مدينتي 
كراماتورسك وسلوفيانسك اللتين ال تزاالن تحت 
السيطرة األوكرانية، واستعادوا من الروس بلدة 

أوزيرن، بحسب غروموف.
وكان الرئيس األوكراني، فولوديمير زيلينسكي، 
قد تحدث عن ورود “أنباء سارة” من ساحات 
القتال بشرق البالد قائاًل إن جيشه استعاد بعض 

البلدات والقرى من روسيا.
وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه في ساعة متأخرة 
من مساء أمس األربعاء إن قواته حررت بعض 
التجمعات السكنية في منطقة خاركيف في هجوم 

مضاد.
من جهته، قال مسؤول روسي إن قوات بالده قاومت 
بشدة ومنعت قوات كييف من انتزاع السيطرة على 

بلدة رئيسية واحدة على األقل.

   خطوات متسارعة الستكمال مسار التقارب وتطبيع 
العالقات بين إسرائيل وتركيا، يتوجها لقاء قمة متوقع.

وفي هذا اإلطار أكدت وسائل إعالم عبرية، أن محادثات 
تجري على قدم وساق لعقد لقاء قمة بين رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي يائير البيد والرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة، 

في وقت الحق هذا الشهر.
ووفق ما طالعته »العين اإلخبارية« في موقع »والال« 
اإلسرائيلي، فإنه »إذا تم عقد مثل هذا االجتماع في 
غضون أسبوعين تقريًبا، فستكون هذه هي المرة األولى 
التي يلتقي فيها أردوغان مع رئيس وزراء إسرائيلي منذ 
أن التقى به رئيس الوزراء األسبق إيهود أولمرت في 

أنقرة عام 2008«.
التالية في تطبيع العالقات بين  كما ستكون »الخطوة 
الدولتين اللتين أعلنتا قبل حوالي 3 أسابيع عودة العالقات 

الدبلوماسية بينهما إلى أعلى مستوى«.
ونقل الموقع اإلخباري عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل 
أبيب وأنقرة أجرتا محادثات في األيام األخيرة بشأن عقد 
لقاء بين البيد وأردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية 

العامة لألمم المتحدة في نيويورك.
وسبق اللقاء المرتقب، مكالمة هاتفية بين أردوغان والبيد، 

الشهر الماضي، أكد فيها الرئيس التركي أن بالده 
ستتخذ الخطوات الالزمة لتعيين سفير جديد لدى 

إسرائيل في أقرب وقت ممكن.
وأعرب أردوغان عن ارتياحه للتقدم المحرز في 
العالقات في إطار تم االتفاق عليه خالل الزيارات 
األخيرة إلى تركيا التي قام بها البيد والرئيس 

اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
وبدأت عملية إعادة تطبيع العالقات بين البلدين، 
بعد تشكيل حكومة بينيت- البيد في يونيو/حزيران 

من العام الماضي.
وقبل 3 أسابيع، أعلنت إسرائيل وتركيا التطبيع 
الكامل بينهما، بعودة العالقات الدبلوماسية إلى 
أعلى مستوى، وتعيين سفراء وقناصل بعد أكثر 
من 4 سنوات كان مستوى العالقات فيها منخفًضا.

وقبيل اإلعالن، وقع البلدان اتفاقية طيران ستسمح 
بتجديد رحالت الخطوط الجوية اإلسرائيلية إلى 
تركيا، بعد سنوات عديدة كانت فيها الرحالت الجوية 

بين البلدين تديرها شركات طيران تركية فقط.
وحتى اللحظة، لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي 
من كال البلدين حول ما تتداوله وسائل اإلعالم 

بشأن هذا اللقاء المتوقع.
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وأنا أّولهم...  البيتزا للجميع
يبدأ اإلعالن برجل، وجهه      
مألوف، يسير ممسكا بيد طفلة عبر 
الميدان األحمر في موسكو، حامال 
مظلة تحميهما من المطر. يدخل الرجل 
والطفلة مطعم »بيتزا هت«. يالحظ 

رواد المطعم دخولهما.
تجلس حول طاولة في المطعم أسرة 
بين أفرادها رجل وشاب من جيلين 
مختلفين. تالحظ األسرة دخول الرجل 
والطفلة المطعم، فيبدأ أفرادها الحديث 
السياسي. يقول  عن إرث الرجل 
الرجل: »بسببه نعاني من اضطراب 
الشاب: »بفضله  اقتصادي«. يرد 
لدينا فرصة لحياة أفضل«.  بات 
لدينا  الرجل: »بسببه أصبح  يقول 
عدم استقرار سياسي«. يرد الشاب: 
لدينا حرية«. يقول  »بسببه أصبح 
الرجل منفعال: »فوضى كاملة«. يرد 
الشاب: »أمل«. تقطع جدلهما سيدة 
مسنة من األسرة فتقول: »بفضله أصبح 
لدينا أشياء كثيرة، مثل »بيتزا هت«. 
يستحسن الرجل والشاب تعليق السيدة، 
ويقف الجميع مرددين هتافات يحيون 

من خاللها الرجل.
يظهر في نهاية اإلعالن صوت يقول 
معلقا: في بعض األحيان، ال شيء 
يجمع الناس معاً مثل البيتزا الساخنة 

اللذيذة التي تقدمها »بيتزا هت«.
ليست هذه دعاية مجانية نقدمها لشركة 
البيتزا المعروفة، ولكنها مقدمة للحديث 
عن الرجل الذي كان محور الجدل في 
المطعم؛ ميخائيل غورباتشوف، آخر 
الذي كان  السوفيتي،  زعيم لالتحاد 
يصطحب حفيدته أناستازيا فيرجانسكايا 
إلى مطعم البيتزا، الذي دخل العاصمة 
الروسية بعد تفكك االتحاد السوفيتي 
رسميا في 26 ديسمبر 1991م، عقب 
إصدار مجلس السوفييت األعلى قرار 
االعتراف باستقالل الجمهوريات 
السابقة، وإنشاء رابطة  السوفيتية 
لتحل محل االتحاد  المستقلة  الدول 

السوفيتي.
ظهر اإلعالن عام 1997م، وبلغت 
تكلفته ماليين الدوالرات، وفقا لمجلة 
التي  »فورين بوليسي« األمريكية، 
ذكرت أن غورباتشوف طلب مبلغاً 
كبيراً من المال ألنه كان في حاجة ماسة 
إلى النقود في ذلك الوقت. وبحسب 
المجلة، واجه الزعيم السوفيتي السابق 
معارضة وانتقادات من كثيرين، منهم 
زوجته، لمشاركته في اإلعالن، 
للجميع،  قائاًل إن »البيتزا  لكنه ردَّ 
واألمر ليس محض دعاية استهالكية، 
وإنما ينطوي على تعزيز للمشاركة 

االجتماعية«.
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية قالت 
إن اإلعالن لخص كيف ألقى العديد من 
الروس بالالئمة على غورباتشوف في 
انهيار االتحاد السوفيتي ودخولهم فترة 
غير مريحة من التحول االجتماعي 
واالقتصادي السريع، في الوقت الذي 
أشاد فيه آخرون بغورباتشوف لمنحهم 

حرية التعبير عن آرائهم. 
كان هذا هو جوهر الجدل الذي دار 
المطعم خالل اإلعالن، في  داخل 
الوقت الذي كان فيه جدل آخر يدور 
في الخارج حول السرعة الذي حدث 
الذي ضرب  الكيان  انهيار هذا  بها 
الزعماء السوفييت السابقون فوقه قبة 
حديدية على مدى سبعين عاما، إلى 
درجة أن البعض ظنه قلعة ال يمكن 
اختراقها، ناهيك عن انهيارها، إلى 

أبد اآلبدين. 
مساء الثالثاء 30 من شهر أغسطس 
الماضي، تم اإلعالن عن وفاة ميخائيل 
غورباتشوف عن 91 عاما بعد صراع 
ليعود اإلعالن  المرض،  طويل مع 
الظهور من جديد، ويبدأ جدل  إلى 
آخر، ليس حول اإلعالن الذي مضى 
المرة، وإنما  عليه ربع قرن هذه 
حول شخصية الرجل الذي على يده 
تفكك ذلك الكيان الكبير الذي أرعب 
دوال صغيرة وأخرى كبيرة خالل 
الحافلة باألحداث من  الحقبة  تلك 
العالم، حقبة شكلت مسارا  تاريخ 
تاريخيا بحروبها الباردة والساخنة، 
وبتحالفات دولها الشرقية والغربية، 
وبوالءات زعمائها وثوارها وسياسييها 
للمعسكرين الشرقي والغربي، وفقا 
لتصنيف المؤرخين لمصطلحات تلك 
المرحلة والمناخ الذي كان سائدا فيها، 
ولتطلعات شعوبها وأشكال األنظمة 
التي كانت قائمة وقتها،  السياسية 
وتلك التي كانت على وشك أن تقوم 
الحربين  آثار  أو تنفض عن نفسها 
العالميتين األولى والثانية، وما نتج 
الكبرى  الدول  عنهما من استعمار 

للدول الصغيرة.
الرجل وطنيا، وهل عمل  هل كان 
لمصلحة بلده عندما أدخل على النظام 
إصالحات سياسية ليبرالية، أطلِقت 
عليها مسميات مثل »البيريسترويكا« 
و«الغالسونست«، أم كان خائنا لمبادئ 
التي تأسس عليها االتحاد  النظرية 

السوفيتي السابق؟ 
للظهور  الذي عاد  السؤال  هذا هو 
الذي تحول  الرجل  مجددا بعد وفاة 
الكيانات  أكبر  لواحد من  من زعيم 
السياسية في القرن العشرين، دائما 
ما اقترنت صور زعمائه بالرعب، 
إلى مواطن عادي يسير في شوارع 
موسكو مثل ماليين البشر، يصطحب 
معه حفيدته إلى مطعم بيتزا، كي يظهر 
الثمن، في سبيل  في إعالن مدفوع 
أن يرى الشعب السوفييتي وجها من 
وجوه الحياة، طالما سمعوا عنه لكنهم 
الناس  لم يشاهدوه، حتى لو اختلف 

حول جمال هذا الوجه أو بشاعته.
رحل صاحب دعوة »البيتزا للجميع« 
تاركا خلفه جدال حول مثلثات البيتزا 
يده، وهل يمكن  تبعثرت على  التي 
جمعها مرة أخرى، حتى لو كان من 
يحاول أن يجمعها قيصرا، رغم أن 

زمن القياصرة قد ولى.

    العذراء سّر المسيحيّة اأَلنعم. 
للثالوث سّر هو األعظُم بال شّك، 
ومثلُه سّر التجّسد والفداء. غير أّن 

مريم تبقى السّر األنعم.
ال يمكن أن تتكلّم عن مريم من دون أن 
تشّغل قباًل محّركات قلبك ومشاعرك. 
مريم ال تُدانى بلغة عقائديّة جامدة، 
بل بلغة مجبولة بالحّب واإلحساس.

ما من مسيحّي مستقيم، عبر التاريخ 
كلّه، مذ فتحت العذراء عينيها على 
الدنيا حتّى اليوم، استطاع أن يكبح في 
كالمه عنها لغة قلبه. ألنّها كلّها قلب.

ِمثلُها مثُل أّمي وأّمك اللتين ال أخالك 
تقف أمامهما خطيبًا، واعًظا، متذاكيًا... 
حسبك أن تصمت في حضرتهما 
وتترك لقلبك أن يتفنّن في عشقهما، 
بالتأكيد همسات  وهما ستسمعان 

قلبك المحّب.
للعذراء وال  تماثيل  في كنيستي ال 

ُصَور، بل أيقونات. عندما تقف أمام 
أيقونتها تُدرك أنّك تقف أمام »األّم 
الملكة«، وما أنت وقتذاك سوى ابٍن 
أّمه. تقف  َملٍك يقف متباهًيا أمام 
وتقول في سّرك: »وههنا أعظم من 

سليمان الملك«!
ض  أنَت أمام العذراء صبّي صغير ُمعرَّ
لسيل جارف من الحنان اإللهّي. لك 
الحّق أن تمارس أمامها كّل طفوليّتك 
وبراءتك ودلعك، وحتّى »عفرتاتك« 
الصغيرة... أمامها لك الحّق أن تَنغي، 
يفهمها  ُمبعثرة ال  بكلمات  تتفّوه  أن 

إاّلها، ألنّها أّم.
أيقونة  باختصار، أنت تقف أمام 
تُصّدر إليك َدفًقا من الحّب الساحر 

الذي يخّدر روحك ويسلب عقلك.
المرأة  تلك  مريم... كانت وستبقى 
التي »تعّظمها جميع األجيال«. وأنا 

أّول تلك األجيال.

aliobaid2000@hotmail.com

أخـبــار

قمة متوقعة بين لابيد 
وأردوغان.. 

مرحلة جديدة في تقارب 
وإسرائيل تركيا 

وزير الخارجية الأمريكي في زيارة 
مفاجئة لكييف

القوات البحرية المصرية 
والأمريكية تنفذان تدريب تبادل 

الخبرات “SOF-10” بنطاق 
الأسطول الشمالي

الجيش الأوكراني يعلن استعادة أراض في 
دونباس وفي الجنوب

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

بقلم: المطران ميالد الجاويش 
               مطران كندا 
للروم الملكّيين الكاثوليك

بوتين وزيلينسكي.. لقاء »الفرصة العظيمة« 
على هامش »العشرين«

المتحدة  لألمم  العام  األمين  قال    
أنطونيو جوتيريش، أمس الخميس، 
أن عالمنا يواجه اليوم تحديات واسعة 
الناس  النطاق ومترابطة تكدر حياة 

وتعطل االقتصاد العالمي.
جاء ذلك في رسالة عبر الفيديو وجهها 
تقرير  إصدار  بمناسبة  العام  األمين 
التنمية البشرية بعنوان “أوقات غير 
مؤكدة، وحياة غير مستقرة: تشكيل 

مستقبلنا في عالم متحول”.
وأوضح جوتيرش – في رسالته التي 
نشرها الموقع الرسمي لألمم المتحدة – 
أن التحديات الحالية تؤدي إلى ارتفاع 
أسعار الغذاء والطاقة؛ مما يؤدي إلى 
زيادة التضخم وإغراق البلدان الضعيفة 
التعافي  أن  إلى  مشيًرا  الديون،  في 
االقتصادي غير المتكافئ من جائحة 
“كوفيد19-” يؤدي إلى تفاقم التفاوتات 
ما يترك مناطق بأكملها وراء الركب.
الذي  وقت  في  يأتي  هذا  أن  وتابع 

النامية  البلدان  فيه  تكافح 
مجموعة  لمواجهة  بالفعل 
من  ليست  التحديات  من 
إلى  الجائحة  صنعها – من 
آثار أزمة المناخ إلى ضائقة 
على  القدرة  وعدم  الديون 
من  يكفي  ما  إلى  الوصول 
الموارد لتمويل االنتعاش في 
سياق عدم المساواة المستمر 

والمتنامي.
وأضاف األمين العام لألمم 
المتحدة: “نواجه اآلن عاصفة 
شديدة تهدد بتدمير اقتصادات 

العديد من البلدان النامية، وفي الوقت 
نفسه، يؤثر وباء الصحة العقلية المتزايد 
على ماليين األشخاص حول العالم”.
وذكر أن تقرير التنمية البشرية لهذا 
العام يوضح كيف تسبب هذه التحديات 
الواسعة االنتشار في حالة هائلة من 
عدم يقين، مشيًرا إلى أن هذه الحالة 

مكلفة؛ إذ ألول مرة على اإلطالق، 
ينخفض إجمالي التنمية البشرية في 

العالم لمدة عامين على التوالي.
ولفت إلى أن تقرير التنمية البشرية 
يطرح حاًل واضًحا بأنه يجب علينا 
وتطوير  البشرية  التنمية  مضاعفة 
“الثالثة  يسمى  ما  حول  السياسات 
أنا”: االستثمار والتأمين واالبتكار.

وأضاف أنه يجب أن نستثمر في المنافع 
العامة العالمية، وتوسيع التأمين من 
االجتماعي  األمان  شبكات  خالل 
واالبتكار وتعزيز مسارات وتقنيات 
جديدة، مؤكًدا أن هذا أمًرا حيويًا لتمكين 
الناس، وإنقاذ أهداف التنمية المستدامة، 
وتشكيل مستقبل أفضل في عالم من 

التحوالت .



   ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، 
الخميس، أن “دولة االحتالل تتحمل كامل  أمس 
المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب 
الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، 
من  والمجرمين  للقتلة  الحماية  كامل  توفر  وأنها 
الجنود وعناصر اإلرهاب وتشجعهم على المزيد 
أو  قانون  القتل، دون أي وازع من  من عمليات 

أخالق أو مبادئ”.
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، 
في بيان صحفي، أن “تصريحات رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي يائير البيد الُمتفاخر بجرائم جنوده، تعبر 
عن تمسك حكومة االحتالل بتعليمات إطالق النار 
التي تُسهل على الجنود قتل أي مواطن فلسطيني 
وفقا لتقديراتهم وأمزجتهم وحالتهم النفسية، في تحٍد 
صريح للمطالبات األمريكية لتغيير قواعد إطالق 

النار، إثر استشهاد الصحفية شيرين ابو عاقلة”.
الدولي  المجتمع  تعايش  “مخاطر  من  وحذرت 
واألمم المتحدة ومنظماتها المختصة مع انتهاكات 
في  كأرقام  إما  معها  والتعامل  االحتالل  وجرائم 
االحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية؛ ألنها تتكرر 
للفلسطينيين  الطبيعية  الحياة  وتشكل مشهد  يوميا 

تحت االحتالل”.
البشعة”  “الجريمة  الفلسطينية  الخارجية  وأدانت 
إلى  التي ارتكبتها قوات االحتالل، أمس، وأدت 
استشهاد مواطن فلسطيني على مدخل قرية بيتين 
شرق رام هللا، كما أدانت بشدة مسلسل االقتحامات 
الدموية العنيفة التي تشنها قوات االحتالل بشكل 
متواصل على التجمعات السكانية الفلسطينية في 
الضفة الغربية المحتلة تحت ذرائع وحجج واهية، 
والتي في أغلب األحيان تخلّف عدداً من الشهداء 

المدنيين  المواطنين  لترهيب  إضافة  والجرحى، 
األطفال،  فيهم  بمن  منازلهم  في  اآلمنين  العزل 
المناطق  لجميع  رسمية  إسرائيلية  استباحة  في 
الخاضعة للسيطرة الفلسطينية تتسع يوما بعد يوم 
وبشكل تدريجي لتشمل عموم المناطق الفلسطينية، 
بما يعتبر أعمق وأوسع عملية هدم وتخريب لما 
تبقى من االتفاقيات الموقعة، واستكماال لالنقالب 
بشكل  تعمق  والذي  عليها  الرسمي  اإلسرائيلي 

فعلي منذ عام 2009.
الدولي  المجتمع  الفلسطينية،  الخارجية  وحملت 
المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج صمته على 
تلك الجرائم، وتقاعسه عن إجبار دولة االحتالل 
على وقفها فوراً، واتخاذ ما يلزم من اإلجراءات 
وانهاء  الدولية  الشرعية  قرارات  بتنفيذ  إللزامها 

احتاللها ألرض دولة فلسطين.

   انفجرت قنبلة في حديقة منزل وزير 
األشغال والنقل اللبناني علي حميه المحسوب 
على حزب هللا، بحسب ما نقلت وسائل 

إعالم محلية.
وقالت وكالة األنباء اللبنانية الرسمية، إن 
“قنبلة مربوطة بأسالك كهربائية انفجرت 
بلدته  الوزير حميه في  في حديقة منزل 

طاريا بقضاء بعلبك شرقي لبنان”.
ونقلت وكالة األنباء اللبنانية عن المكتب 
اإلعالمي للوزير المحسوب على حزب 
قنبلة مربوطة بأسالك كهربائية  هللا إن 
ببلدته  حميه  منزل  حديقة  في  انفجرت 

طاريا.
قد ضغطت  مليشيات حزب هللا  وكانت 
لوضع “حميه” على رأس وزارة األشغال 

المشاورات  انطالق  مع  والنقل  العامة 
الحكومية منذ استقالة حكومة حّسان دياب 
قبل أكثر من عام بعد انفجار مرفأ بيروت 
ثم سعد  أديب  بتكليف مصطفى  مروراً 
الحريري ووصواًل إلى تكليف ميقاتي.

وتحرص المليشيات على وزارة األشغال 
العامة كونها تخّصص لها موازنة سنوية 
البرية  المرافئ  عن  ومسؤولة  ضخمة 

والبحرية والجوية.
يوسف  السابق  األشغال  وزير  وكان 
أبرز  المردة”  لـ”تيار  التابع  فنيانوس 
حلفاء حزب هللا، قد خضع لعقوبات من 
وزارة الخزانة األمريكية، لتسهيله أعماال 
وعقودا حكومية أسهمت في ضخ ماليين 
الدوالرات بخزائن مليشيات حزب هللا.

في  ميشال عون،  العماد  اللبناني  الرئيس  أعلن     
حديث إلى صحيفة “الجمهورية” اللبنانية نشر امس 
مؤهلة  غير  األعمال  تصريف  حكومة  أن  الخميس، 
لتسلم صالحيات رئيس الجمهورية إذا تعذر انتخاب 

أنه  مؤكدا  جديد،  رئيس 
في  ا  بعبد قصر  در  سيغا
منتصف ليل 31 من أكتوبر 

المقبل.
ني،  للبنا ا لرئيس  ا كد  أ و
في  منزله  إلى  سينتقل  أنه 
الرابية، “عند الثانية عشرة 
تشرين   31 ليل  منتصف 
آماًل “في  المقبل”،  األول 
أن يسلّم القصر إلى رئيس 
جديد، فإن تعذر ذلك، إلى 
مكتملة  صيلة  أ مة  حكو
المواصفات والصالحيات”.

وفي حال تعثر انتخاب الرئيس 
وتشكيل الحكومة الجديدة، فأضاف عون قائال: “مثل 
هذه الحكومة غير مؤهلة لتسلّم صالحياتي بعد انتهاء 
الوطنية  الشرعية  تملك  ال  أنها  اعتبر  وأنا  واليتي، 

للحلول مكان رئيس الجمهورية، ولذلك ما لم يُنتخب 
31 تشرين  قبل  تتألف حكومة  أو  للجمهورية  رئيس 
فإّن  المقبل، وإذا أصّروا على أن يزركوني،  األول 
هناك عالمة استفهام تحيط بخطوتي التالية وبالقرار 

الذي سأتخذه عندها”.
وعن عدم تشكيل حكومة أصيلة حتى اآلن، قال عون: 
“لدّي شعور بأن العرقلة متعّمدة، لكي يضع الرئيس 
)رئيس حكومة تصريف االعمال نجيب ميقاتي(، ومن 
معه وخلفه أيديهم على البلد عبر حكومة تصريف أعمال 
ال تتوافر فيها شروط الحلول مكان رئيس الجمهورية”.
وتابع: “إذا نشأ مثل هذا الوضع النافر فأنا لن أرضخ 

له وسأواجهه”.
تأليف  أجل  من  للتعاون  “جاهز  أنه:  عون  وأكد 
أقبل  ال  “إنما  مضيفا:  الغد”،  قبل  اليوم  الحكومة 
أيضا بأي حكومة كانت، ألنه ربما تنتظرها تحديات 
القدرة والتغطية  ومسؤوليات جسام، يجب أن تمتلك 

لها”. للتصدي  الالزمتين 

                                                     
                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

مظاهرات الربيع الغربي
آبـار أخــرى

  أخيراً بدأت شعوب أوروبا تستفيق مما يدور حولها بعد ما 
نتيجة سياسات  تؤثر على حياتها  أزمات  تواجه  نفسها  وجدت 
المتحدة األمريكية وبابا  الذين  يهمهم أرضاء الواليات  حكامها 
اليوم  تذكرت  لماذا  أدري  أكثر من أرضاء شعوبهم وال  بايدن 
عندما خرجت الشعوب منذ سنوات في مظاهرات ُسميت وقتها 
العربي في كل من سوريا ومصر وتونس  الربيع  بمظاهرات 
األستبداد وغياب  نتيجة  باسقاط حكامها  تطالب  واليمن  وليبيا 
أوروبا تخرج هي األخرى  أري شعوب  واليوم  الديموقراطية 
لتعبر عن غضبها ضد سياسة حكامها وسياسة حلف الناتو التي 

يدفعون ثمنها اليوم باهظاً .
الفرنسي  الرئيس  بإسقاط  يطالبون  الفرنسيين  فرنسا خرج  في 
ايمانويل ماكرون وخرج األلمان أمام المصانع التي تمد أوكرانيا 
عن  معبرين  والبلجيك  والهولنديين  التشيك  وخرج  بالسالح 
غضبهم من تحملهم ثمن الحرب الروسية األكروانية التي كانت 
ممكن أن ال تحدث لوال سياسة حلف الناتو التوسعية والتي تريد 

أن يكون لها  اليد العليا في هذا العالم!
تصورت أمريكا وأوروبا في البداية أن روسيا لن تصمد كثيراً 
أمام العقوبات التي فرضت عليها وهي فعاًل كانت عقوبات قاسية 
أيام  إنهارت في غضون  لكانت  لو كانت على أي دولة أخرى 
بوتين صامدين  بأن روسيا والقيصر  الجميع  قليلة ولكن فوجئ 
بل يحققون أنتصارات على األرض بعد سبعة شهور من اندالع 

الحرب!
هناك نبؤة إلحدى المنجمات تقول أن بوتين سيحكم العالم ولكني 
اري مستحيل تنفيذ ذلك على أرض الواقع ولكن من الجائز جداً 
أن تتعاطف الشعوب مع بوتين ألنه صاحب حق وأنه أستطاع 
أن يواجه أستبداد أكثر من دولة وعلى رأسهم الواليات المتحدة 

األمريكية والتي يجب أن تستجيب للمطالب الشعبية!
تتبني مؤتمراً  أن  األمريكية  المتحدة  الواليات  أجدر على  كان 
عالميا تشترك فيه جميع األطراف للتهدئة والعمل على القضاء 
استفزاز  من  بدال  تكبر  أن  قبل  مهدها  في  الحرب  فكرة  على 
قبل  الغرب  على  قاسية  لها عواقب  بقرارات  يوم  كل  روسيا 

روسيا نفسها .!
ويبدو أن الواليات لمتحدة لم تكتِف بما يعانيه العالم اليوم نتيجة 
لها  لتبيع  لتايوان  بعيداً   فذهبت  األكروانية  الروسية  الحرب 
وتخلق  معها  في حرب  وتدخلها  الصين  تستفز  السالح حتى  
اليوم وحسبي هللا  العالم  يعانيها  مما  قسوة  أكثر  أزمات  للعالم 

ونعم الوكيل .

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 
بقلم: األديبة 
إخالص فرنسيس

أخبــار

لاعلاناتكم في الرساـلة

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

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

الجزائرية )شمال غرب(  تستضيف مدينة وهران     
“منتدى تواصل االجيال لدعم العمل العربي المشترك” 

في الفترة من 10 – 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
وبحسب وكالة األنباء الجزائرية فإن المؤتمر الذي يعقد ألول 
مرة بمشاركة 19 دولة عربية من بينها دولة اإلمارات، 
العربية من  المجتمعات  تمكين جميع أطياف  إلى  يهدف 
تقديم مساهماتها حول سبل معالجة ابرز التحديات الراهنة 

التي تواجه العالم العربي.
ينظم الحدث المرصد الوطني للمجتمع المدني )حكومي( 
ومن المقرر عقده سنويا، دعما للمساعي و الجهود التي 

تبذلها الجزائر في سبيل ترقية العمل العربي المشترك.
يشارك في فعاليات المنتدى في دورته األولى، مسؤولون 
رفيعو المستوى وناشطون من المجتمع المدني ومؤثرون 
وشخصيات أكاديمية رفيعة من كل من الجزائر، تونس، 
البحرين، الكويت، موريتانيا، اإلمارات العربية المتحدة، 
سلطنة عمان، مصر، سوريا، فلسطين، العراق، السودان، 
العربية  المملكة  جيبوتي،  قطر،  األردن،  لبنان،  ليبيا، 

السعودية، واليمن.
بدور  المتعلقة  القضايا  إلى عدد من  المنتدى  وسيتطرق 
المجتمع المدني في مواجهة التحديات الوطنية والدولية، 
من خالل تعزيز ونشر مجموعة من القيم والمبادئ التي 
تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمعات، والمساهمة الفاعلة 
في نشر مفاهيم الحياة المدنية والحقوق والحريات األساسية.
المنتدى مناقشة مواضيع اخرى متعلقة  كما سيتم خالل 
بمسيرة العمل العربي المشترك باإلضافة الى ابراز البعد 
الشعبي في بلورة وتيسير العمل العربي المشترك، بهدف 
آلياته  وتطوير  العمل  وتفعيل  العربي  التضامن  تعزيز 

أبناء  التكامل والتنسيق والوحدة بين  وتحقيق المزيد من 
األمة العربية.

العمل  للنقاش هي مسيرة  5 جلسات  المنتدى  وخصص 
المدني في  المجتمع  والتحديات واآلفاق، ودور  العربي 
مواجهة التحديات، وإحياء الذاكرة لخدمة العمل العربي 
المشترك، وإصالح العمل العربي المشترك، وتفعيل المجتمع 
المدني لدعم التنمية المستدامة، على أن يختتم اللقاء برفع 

توصياته إلى الجهات المعنية ليتم تنفيذها والعمل بها.

والمرصد الوطني للمجتمع المدني هو هيئة استشارية تابعة 
للرئاسة الجزائرية، وتم استحداثه بموجب التعديل الدستوري 
الذي أقر في نوفمر/تشرين الثاني 2020، ويشكل إطارا 
والتحليل واالستشراف في  والتشاور واالقتراح  للحوار 
كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني، ويساهم المرصد 
في دعم القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة 
ويقدم آراء وتوصيات واقتراحات بشأن وضعية المجتمع 

المدني وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة.

الرئيس اللبناني: حكومة تصريف الأعمال غير مؤهلة لتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يشجع على المزيد من عمليات القتل

انفجار قنبلة في حديقة منزل وزير النقل اللبناني.. 
ولا أنباـء عـن خساـئر

بمشاركة إماراتية.. الجزائر تستضيف مؤتمرا لدعم العمل العربي المشترك

Vendredi 09 septembre 2022
الجمعة 9 ستبمبر 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

   نحتاج إلى آبار أخرى جديدة، تُحفر في شوارع وأزّقة 
المدن العربيّة، حيث يرمي األب عارف فيها غاساًل يديه، 
متّهًما القدر: “ لقد سقطت سهًوا، ال يد لي، وال حيلة في 
األمر”. يا لها من هاوية وصلت إليها مجتمعاتنا العربية، في 
هذه األيام بالذات حيث الموت يحصد شمااًل ويميًنا بأصابع 

الوباء، تنهش األجساد كباًرا وصغاًرا.
ما من رادع لما يجري لنا، يجعلنا نقتنص هذه الفرصة كي 
نمأل عيوننا من أحبائنا الذين ربما يخطفهم الوباء منّا، لكن 

كيف للرجل الشرقّي أن يكون إنساًنا؟
أعلم أّن التعميم غير عادل، لذا أقول: بعض الرجال ال سيما 
الذكور وأشباه الرجال الذين شرفهم متعلّق بعذريّة المرأة، 

هذه المرأة التي هي أّمه وأخته وابنته.
صرخة أحالم األردنيّة التي قتلت بطريقة همجيّة على يد 

والدها الذي دّق رأسها، 
التي  الغريب  ليتفيّأ تحتها، وإسراء  يدّق وتد خيمته،  كأنّه 
ُضربت حتى الموت من أسرتها، وماذا عن إيمان التي دبّر 

زوجها مكيدة ليقتلها؟
 إّن القاسم المشترك بين كّل الضحايا هو أّن المجرم يخرج بريئًا 
ممسًكا القانون بيده “لقد غسل عاره”. عن أّي عار تتحّدث أيها 
الذكر؟ عدا سكوت القانون عليها نرى سّكان السوشيال ميديا 
يطلّون علينا بالمحّرم والمحلّل، القانون الثالث، كّل يفتي على 
هواه، ويغنّي على لياله، ويبسطها على الصفحات الزرقاء 
الباردة الخالية من أّي مشاعر وأّي دفء وأّي مسؤولية، فقط 
لتجريم المرأة، وتحميلها عاقبة عاهات مجتمع “أكل الدهر 
عليه وشرب”. عار على المرأة أن تحّب، وليس عاًرا أن 

يُدّق رأسها بالحجر، ويسفك دم الضحيّة.
كّل صباح تطالعنا أخبار وحكايات كابوسية، وكأنّنا في فيلم 
رعب، وكّل أبطاله من النساء اللواتي ُقتلن بيد األب أو من 
ينوب عنه، هذا األب الذي يتحّول إلى وحش ضاٍر، غير آبه 
لصرخات فلذة كبده، وليس هناك من يأتي لينقذها من براثنه، 
الكّل يقف موقف المتفّرج الالمبالي، ليس هذا فحسب، بل 
هناك من يصّفق لهذا المجرم، بداية ممن سّن قانون جريمة 

الشرف إلى من يشّجع على هذا القتل.
 هذه المرأة التي تعتبر نكرة وعورة، وناقصة عقل ودين، 

هل قتلها حالل؟
 أين قوانين األحوال الشخصيّة اإلنسانيّة التي يجب أن تحامي 

عن المرأة؟ 
إّن صرخات أولئك الفتيات اللواتي متن طوع أهواء الذكر 
الذي أباح لنفسه أن يكون مكان هللا متسلًّطا على المرأة، متّخًذا 
من الدين والقانون غطاء يتغّطى به، كلما أراد إشباع أهوائه.
 متى نستيقظ، ومتى نقّدر هذا المخلوق اللطيف الذي خلقه 
هللا إنساًنا كاماًل، له من رجاحة العقل وقوة االحتمال ما ال 

يتمتّع به الكثير من الذكور؟
 متى تتوّقف مجتمعاتنا العربية عن قيادة المرأة بعصا الترهيب 
والترغيب، عصا الدين والشريعة، وسياسة القطيع؟ ومتى 

يتوّقف التدّخل في خصوصيّاتها؟ ماذا تلبس وماذا تأكل.
 أليس األحرى بنا أن نلتّف في هذه األيام حول أسرنا، ونشبع 
منهم، متى يستيقظ “سي السيد” في المجتمع العربّي من جماد 
سلطته الذكورية ووحشيته؟ متى يقرأ الواقع كما هو؟ متى 
نرمي أسلحة الفكر المضطرب والمريض، ونستيقظ من هذا 
الطيش، ونخرج إلى المساواة، نعمر مجتمعنا ممسكين بيد 

المرأة إلى مستقبل زاه؟
 متى نتوّقف عن خذل هذا المخلوق الذي اسمه المرأة، ونتوّقف 
عن أن نكون نحن من نتحّكم بمصيرها، حياتها وأبديّتها، كفى 

ضالاًل وتضلياًل. 
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الرساـلة

جهود حثيثة ونجاحات  القاهرة/ فرج جريس:   
لمكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف، بذلتها مصر 

لمعالجة جذور هاتين المشكلتين والوقاية منهما.
الجهود كشف عنها تقرير أطلقته وزارة الخارجية 
 ،2022 لعام  اإلرهاب  مكافحة  حول  المصرية، 
واستعرض جهود الدولة المصرية ومقاربتها الشاملة 

لمكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف.
التقرير تم إعداده على نحو يبرز جهود تلك الجهات في 
مجابهة التهديدات اإلرهابية، والسياسات والممارسات 

الوطنية المتبعة ذات الصلة.
وفي هذا اإلطار، قال الوزير المفوض محمد فؤاد، 
وزارة  في  الدولي  اإلرهاب  مكافحة  وحدة  مدير 
الخارجية، إن التقرير يقدم عرضاً مفصاًل لمحاور 
مع  للتعامل  مصر  تتبعها  التي  الشاملة  المقاربة 
والتطرف،  اإلرهاب  لظاهرتي  المختلفة  األبعاد 
خاصًة فيما يتعلق بمعالجة جذور هاتين المشكلتين 

بهدف الوقاية منهما.
المجتمع  لتحصين  المبذولة  “الجهود  إلى  إضافة 
االنسياق وراء دعاوى  الشباب، من  فئة  وخاصًة 

السياسات  إلى  باإلضافة  التطرف، 
الوطنية  القدرات  تعزيز  إلى  الرامية 
المعنية بمكافحة اإلرهاب والتطرف”.

ولفت إلى أن التقرير يستعرض الجهود 
المبذولة من جانب أجهزة الدولة المعنية 
وفقاً للركائز األربعة الستراتيجية األمم 
المتحدة لمكافحة اإلرهاب، والتي تتضمن التدابير 
الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى اإلرهاب، 
والتدابير  والوقاية منه،  وتدابير مكافحة اإلرهاب 
الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة 
اإلرهاب والوقاية منه وتعزيز دور منظومة األمم 
المتحدة في هذا الصدد، والتدابير الرامية إلى ضمان 
القانون كضرورة  اإلنسان وسيادة  احترام حقوق 

لمكافحة اإلرهاب.
وأشار مدير وحدة مكافحة اإلرهاب كذلك إلى أن 
لمكافحة  التشريعية  المنظومة  يستعرض  التقرير 
اإلرهاب، بما في ذلك التشريعات الوطنية وتعديالتها 
التي تتسق مع التزامات مصر الدولية واإلقليمية ذات 
الرائدة في مجال  المصرية  التجربة  الصلة، وكذا 
التوعية والوقاية من الفكر المتطرف والتحريضي 
السيد رئيس  أطلقها  التي  المبادرة  إلى  تستند  التي 
الجمهورية في عام 2014 لتصويب الخطاب الديني، 
انطالقاً من االقتناع بضرورة إيالء المواجهة الفكرية 
المجتمع، وخاصًة  فئات  لتحصين  الالزم  االهتمام 

الشباب، من مخاطر االستقطاب الفكري.
وأضاف أن التقرير يعرض كذلك للجهود األمنية 
المبذولة لمالحقة التنظيمات اإلرهابية وتقويض قدرتها 
على تنفيذ العمليات التي تمس أمن واستقرار الوطن، 
وكذا لجهود مكافحة تمويل اإلرهاب وتجفيف منابعه.

كما يبرز التقرير اإلنجازات التي تحققت فيما يتعلق 
بالدفع قدماً بمعدالت التنمية ورفع مستوى معيشة 
المواطنين، أخذاً بعين االعتبار أهمية البعد التنموي 

في الوقاية من اإلرهاب والتطرف.
وشملت الجهود كل محافظات مصر، وساهمت في 
تطوير قطاعات مختلفة، في مقدمتها تطوير المناطق 
العشوائية والخدمات العامة والصحة والتعليم والنقل، 
وذلك باإلضافة إلى توفير سبل المساندة والرعاية 

ألسر شهداء ومصابي العمليات اإلرهابية.
ونوه بأن مكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف والوقاية 
منهما تعتبر إحدى أولويات الدبلوماسية المصرية، 
حيث تضطلع مصر بدور بارز على صعيد تعزيز 

المنظومة الدولية الخاصة بمكافحة اإلرهاب.
وأوضح أن مصر تفخر في هذا الصدد باختيارها 
مع   – مشارك  كرئيس   2022 أبريل/نيسان  في 
لمكافحة  العالمي  للمنتدى   – األوروبي  االتحاد 
الدولية  اآلليات  أهم  أحد  يعتبر  والذي  اإلرهاب، 
المعنية بتطوير المنظومة القيمية الخاصة بمكافحة 

اإلرهاب والتطرف.

 القاهرة/ فرج جريس: ضمن 
فعاليات النسخة الثانية من منتدى 
والتمويل  الدولي  للتعاون  مصر 
التقت   ،Egypt-ICF اإلنمائي 
وزيرة  المشاط،  رانيا  الدكتورة 
بلير،  توني  لدولي،  ا لتعاون  ا
العالمي  التغير  مؤسسة  رئيس 
ورئيس وزراء بريطانيا األسبق، 
مجاالت  بحث  اللقاء  حيث شهد 
التعاون مع مؤسسة التغير العالمي 
بها  تقوم  التي  الجهود  إطار  في 
التحول  لتعزيز  المصرية  الدولة 
إلى االقتصاد األخضر والترويج 
للمشروعات  لوطنية  ا للمنصة 
الخضراء برنامج “نَُوّفِي” وسبل 
نقل التجربة المصرية لقارة أفريقيا، 
فضال عن التعاون في العديد من 

المجاالت األخرى.
وخالل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، 
بتوني بلير، موجهة له الشكر على قبول الدعوة 
والمشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي 
األطراف  يجمع  والذي  اإلنمائي،  والتمويل 
وشركاء  الدولي  المجتمع  من  الصلة  ذات 
التنمية متعددي األطراف والثنائيين واجتماع 
األفارقة،  والبيئة  والمالية  االقتصاد  وزراء 
العمل  دفع  بشأن  المشتركة  الجهود  لتحفيز 
المناخي في القارة وتوحيد الرؤى قبل مؤتمر 

.COP27 المناخ
الجلسة  فعاليات  “المشاط”،  واستعرضت 
االفتتاحية للمنتدى والتي شهدت تشريف السيد 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية 
مصطفى  الدكتور  والسيد  العربية،  مصر 
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب 
بالعمل  والمعنيين  الدوليين  المسئولين  كبار 
محمد،  أمينة  السيدة  بينهم  ومن  المناخي، 
نائب األمين العام لألمم المتحدة، والسيد جون 
كيري، المبعوث الرئاسي األمريكي للمناخ، 

والسيد مارك كارني، رئيس تحالف جالسجو 
المالي والمبعوث الخاص لألمم المتحدة المعني 
بالعمل والتمويل المناخي، والذين أكدوا على 
دعمهم لما تقوم به الدولة المصرية في إطار 
اإلعداد لمؤتمر المناخ COP27، كما أشادو 
الخضراء  للمشروعات  الوطنية  بالمنصة 

برنامج “نَُوّفِي”.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن أهم ما 
يميز المنتدى هذا العام هو مشاركة قارة أفريقيا 
من خالل 23 حكومة ممثلة في المنتدى، وهو 
ما يعكس محورية الحدث في تنسيق الرؤي 

.COP27 األفريقية قبل مؤتمر المناخ
الوزارة  بين  بالتعاون  “المشاط”،  وأشادت 
وفريق عمل مؤسسة التغير العالمي، بشأن إعداد 
العادل”، وأهمية  للتمويل  الشيخ  “دليل شرم 
الدليل ليكون وثيقة تحفز الجهود الدولية لالنتقال 
من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، ودعم 
العمل المشترك بين الحكومات وشركاء التنمية 
والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح 
لتوفير التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف 

من تداعيات التغيرات المناخية.
إلى  الدولي،  التعاون  وزيرة  تطرقت  كما 
الخضراء  للمشروعات  لوطنية  ا لمنصة  ا
برنامج “نُــــــَوّفِي”، وبحثت فرص التعاون 
العالمي لتسليط  التغير  المشترك مع مؤسسة 
إقليمًيا  نهًجا  باعتبارها  المنصة  الضوء على 
يمكن تطبيقه في الدول النامية واالقتصاديات 

الناشئة السيما قارة أفريقيا.
وتناولت وزيرة التعاون الدولي، إطالق مسابقة 
والتي  الدولية   Climatech Run 2022
تستهدف الشركات الناشئة العاملة في مجال 
تكنولوجيا المناخ من قارة أفريقيا ومختلف أنحاء 
العالم، بهدف تحفيز وتشجيع الحلول الرقمية 
لتعزيز  والمستدامة  المبتكرة  والتكنولوجية 
العمل المناخي، ومواجهة التداعيات االقتصادية 
واالجتماعية الناجمة عنه، وتخصص المسابقة 
جائزة لشركتين ناشئتين من قارة أفريقيا، كما 
أفريقية  ناشئة  5 شركات  أفضل  سيتم دعوة 
الشباب ضمن  يوم  خالل  أفكارهم  لعرض 

.)cop27(  فعاليات قمة المناخ

 القاهرة/ فرج جريس: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
امس الخميس، أن الدولة حريصة على توفير مخزونات 
إلى  ، مشيرا  السلع التقل عن ستة أشهر  استراتيجية من 
بأسعار  السلع  تلك  توفير  العمل على  الدولة ستواصل  أن 

مناسبة رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا .
وقال الرئيس السيسي، في كلمة خالل احتفالية افتتاح القرية 
األولمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة لهيئة قناة السويس 
أمس، إنه من المقرر االنتهاء من التكريك والتوسعة األخيرة 
لقناة السويس بشكل نهائي منتصف السنة المقبلة بما يحقق 
التطوير المستهدف من توسعة القناة وازدواجها بشكل كامل.
في  تنفيذها  يتم  التي  المشروعات  أن  الرئيس على  وشدد 
لبناء  ضرورية  األخرى  القطاعات  وكافة  النقل  مجال 

الدولة المصرية.
ساعد  للخدمة  الطبيعي  للغاز  حقل ظهر  دخول  أن  وأكد 
العالمية ،  بأقل من األسعار  الطاقة  الحكومة على تسعير 
الفتا إلى أن الدولة تعمل على إنشاء مراكز التحكم لشبكة 

الكهرباء بتكلفة 3 مليارات دوالر .
بمستحقات  بالوفاء  ملتزم  الدولة  أن  الرئيس، على  وشدد 

أصحاب المعاشات والتأمينات.
وهنأ الرئيس السيسي، العاملين بهيئة قناة السويس وقيادتها، 
الفترة الماضية، معربا  التي تحققت خالل  بالنتائج الجيدة 
عن أمله في زيادة هذه االنجازات خالل الشهور والسنوات 

المقبلة.
وأكد الرئيس السيسي أن أزمة ارتفاع األسعار عالمية ولها 

مصر  على  كبير  ثير  تأ
ودول العالم أجمع، ولكن 
الدولة المصرية حريصة 
بشكل كامل على معالجة 
يحقق  بما  األزمة  ه  هذ
المواطنين بدون  مصالح 

أية ضغوط عليهم.
وأضاف الرئيس السيسي 
“إن معالجتنا لألزمة في 
مصر مختلفة عن معالجتها 
في الخارج ، ألننا لم نعكس 
ء  ا سو لحقيقية  ا لتكلفة  ا
على  قة  للطا و  أ للسلعة 
هذه  في  ألنه  المواطنين 
الحالة سيكون فوق طاقة 
المواطن ، وكان هدفنا في 
األول توفير السلع بشكل 
يحقق مطالب الناس بدون 
أي ضغط ثم ما أمكن إن 
التكلفة ال تكون ضاغطة 
على الناس بشكل كبير”.
أن  على  الرئيس  وشدد 

التنمية بدعم من األشقاء  مصر نجحت في تحقيق مسيرة 
في الخليج حيث تم ضخ عشرات المليارات من الدوالرات 

في  األشقاء  دعم  أن  إلى  مشيرا   ، الوطني  االقتصاد  في 
والتنمية  البناء  في  االستمرار  على  مصر  ساعد  الخليج 

رغم التحديات.

وأكد أن الدولة ستضاعف جهودها خالل الفترة المقبلة رغم 
محاوالت التشكيك ، مشددا على ضرورة توضيح الحقائق 

لمواجهة حمالت التشكيك المغرضة .

»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
بقلم: تيماء الجيوش

  ما حدث في المجتمعات الديمقراطية أنه و منذ عقوٍد عديدة لم 
تعد مساهمة المرأة ُمقتصرة على أدواٍر هامشية أو تقليدية،  بل 
انها اتسعت  و دون استثناء لتشمل مناٍح متعددة منها االقتصاد 
و السياسة و المجتمع و القانون و الثقافة و العلوم …الخ.  وهذا 
الديمقراطية و تطورها.  النظم  إثراء  نحو  بعالقة جدلية  عاد و 

السياسة، تحديداًفي 
ُمِنحْت النساء  المساحة و الوسائل كي يُشاركن  في صنع القرار  
و القيادة فكان العديد منهن في رئاسة الوزراء، رؤساء أحزاب، 
البرلمان وهذا بحق هو حق اصيل من  في  نائبات  وزيرات، 
الحقوق المدنية في شرعة حقوق اإلنسان. يُعزى لمشاركة المرأة 
و  المجتمعي  التعاون  في  األهلي و االضطراد  السالم  بناء  هذه 
التنوع .  و بالرغم من هذا  فإن مساواة الجندر هذه الزالت تُجابه 
التي ما فتئت تستخدم أساليب و  التقليدية  المعارضة  بالكثير من 
تكتيك يخدم استراتيجيتها األساسية في تقويض بل و منع المرأة 

من المساهمة سياسياً وفي الشأن العام عموماً.
المرأة صيغاً كثيرة و تختلف درجات حّدتِه  العنف ضد  يتخذ  و 
االقتصادي  الثقافي و  االجتماعي  المحيط  السياسة بحسب  في 
لكونهن  النساء  أي  استهدافه جنسهن  لكنه واضح ومباشر في 
نساء ، كما أشكاله تقوم على التهديدات الجنسية والعنف الجنسي 
العمل  النساء عن  إقصاء  آنفًا  هو  ُذِكَر  بالمجمل كما  و هدفه 
العنف هذه تحث  المقابلة إلستراتيجية  الضفة  . على  السياسي 
اإلنسان  الدولي و معاهدات و مواثيق حقوق  القانون  نصوص 
وقوانين وطنية ديمقراطية  على أن المرأة يجب أن تكون قادرة 
على ممارسة حقها في المشاركة السياسية دون عنف أو خوف 
كأن تكون ناشطة ، ناخبة أو ُمنتخبة،  عضو في أحزاب سياسية 
ومرشحة، وممثلة منتخبة ومسؤولة. و هذا هو حال القوانين في 
كندا التي اعتمدت على مبدأ المساواة و احترام المرأة و التجربة 
كان صادماً، حيث  ما حدث مؤخراً  ان  . غير  للنساء  السياسية 
وقع االعتداء اللفظي و التهديد المباشر لنائبة رئيس الوزراء في 

.CHRYSTIA FREELAND كندا السيدة
حدث هذا في معرض زيارتها لمقاطعة البرتا . و ما شّكلُه هذا 
االعتداء من خرٍق للقانون بل و على االرجح فعٍل جرمي . حيث 
صرخ رجل في وجهها انت »خائنة »و بعضاً من األلفاظ النابية 
اتبعتها  الى جواره  اخرى  امرأة  و  مقال  او  بمقاٍم  تليق  التي ال 
األسوأ  االعتداء   ُعدَّ هذا  هنا ».   الى  تنتمين  بعبارة »انت ال 
أدان معظم  كندا.   في  العام  الشأن  و  السياسة  في  تعمل  إلمرأٍة 
األحزاب و الوزراء و العاملين في السياسة هذا االعتداء ، و في 
ترودو  السيد  الوزراء  الحادثة ذكر رئيس  تعليقه على  معرض 
بأن هناك الكثير من الضغط و ليس هناك لألسف من حلول سهلة 
لهذه المصاعب التي نواجهها . سيتطلب األمر عماًل دؤوباً و أن 

نُحِسن االستماع لبعضنا البعض.
“ It’s a lot of pressure for a lot of people and 
unfortunately there are no easy solutions for all 
these challenges we’re facing. It’s going to take 
hard work, listening to each other, [and] orders 
of government stepping up,“ Trudeau .
ذهب البعض  من الخبراء في تحليله لما حدث على  إن النزعة 
تتسرب عبر  الطريقة األمريكية  الشعبوية واالستقطاب على 
التحليل  األدق من  لكن  الوباء األوضاع سوًءا.  ، وزاد  الحدود 
ذهب الى أن ما تعرضت له  الوزيرة فريالند هو المثال األقرب 
السياسة  المنخرطات في  النساء  له  تتعرض  لما  و األوضح 
الحادث سيكون عاماًل من  لعل مثل هذا  السياسي. و  العمل  و 

عوامل تردد المرأة في خياراتها للعمل السياسي.
للنساء  السياسية   و  المدنية  الحقوق  تاريخ تطور  أية حال  على 
النوع  القائم على  العنف  أن  ُيبرز حقيقة  الخصوص  على وجه 

االجتماعي في الحقل السياسي كان ال مرئياً،
بأن  ٍ ما أعتقدت  لدرجة  ذاتها و  المرأة بحد  أن  لسبٍب بسيط هو 
ضريبة العمل السياسي هو  سوء المعاملة و التحرش و االعتداء 
و بالنتيجة تم اعتبار هذا العنف  جزء من حزمة بأكملها ، جزء 
لما حدث  العودة  . في  للمرأة  السياسية  التجربة  يتجزأ من  ال 
لكندا  الحضاري  الوجه  أبرزت  نسوية   فريالند هي  السيدة  مع 
العام ٢٠٢١  للمالية في  تاريخية كوزيرة  قدمت في خطوة   ،
التي جاءت  الميزانية  تلك  الكندي،  النواب  لمجلس  الميزانية 
لتعالج ندوب وانكسارات الوباء ونتائجه. Covid-19 و كل ما 
تفردهم.  و  تنوعهم  الكنديون على  نحن  لنا  الميزانية  تلك  تعنيه 
اإلنسان و حقوق  احترام حقوق  و  المساواة  أن  اليه  ترمز  ما  و 
المرأة هو هدف أساسي و ليس تكتيك إلثبات ان العمل الحكومي 
ال يشوبه شائبة و الفرق شاسع بين األمرين . السيدة فريالند لها 
كل التضامن . هي وجه من وجوه كندا الحضارية التي نحب. و 
تستطيعون  السياسة هل  في  العامالت  النساء  االعتداء على  قبل 

القيام بعملهن؟ أجزم وكلي ثقة بـ ال . 
أسبوع سعيد لكم جميعاً.

هل العنف  تكلفة سياسية؟

التطرف..  ضد  شاملة  مقاربة 
الوطني  التقرير  تطلق  مصر 
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بلير  توني  تلتقي  الدولي  التعاون  وزيرة 
العالمي التغير  مؤسسة  رئيس 

الرئيس السيسي: الدولة حريصة على توفير مخزونات استراتيجية من السلع ل�تقل عن 6 أشهر

الرئيس السيسي: قناة السويس حققت إيرادات كبيرة رغم الركود الذي يشهده العالم
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 القاهرة/ فرج جريس: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، أن 
العالم وجائحة  الذي يشهده  الركود  إيرادات كبيرة رغم  السويس حققت  قناة 
يتم تمويلها من  لقناة السويس  الجديدة  المشروعات  إلى أن  كورونا ، مشيرا 

إيرادات هيئة قناة السويس .
وقال الرئيس السيسي، في تعقيبه على كلمة رئيس هيئة قناة السويس الفريق 
بحرية  وتدشين وحدات  األولمبية  القرية  افتتاح  احتفالية  أسامة ربيع خالل 
جديدة للهيئة، إن قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة دخل القناة وأعداد 
السفن العابرة للمجرى المالحي للقناة ، مؤكدا أن هذا الدخل يتم استخدامه في 

تطوير قناة السويس.
وأضاف الرئيس أن هناك حمالت مغرضة تستهدف التشكيك في االنجازات 
التي تم تحقيقها ، منبها إلى أن المشككين يستهدفون إشاعة أجواء اليأس عند 

المصريين وتخويفهم وإضعافهم.
لمواجهة  الحقائق  توضيح  إلى  الدولة  أجهزة  السيسي، جميع  الرئيس  ودعا 
حمالت التشكيك المغرضة التي تستهدف جذب أنظار المصريين بعيدا عن 
االنجازات والتشكيك في قدرات الدولة، قائال ” يجب دحض أكاذيب المشككين 

بشأن الدولة واالنجازات والرد عليها بالحقائق “.
وأضاف الرئيس “أننا نحرص على أن نصارح المصريين بكل أمانة حيث يتم 

تنفيذ كافة المشروعات بناء على دراسات علمية دقيقة” .
وأشار إلى أن إيرادات القناة فاقت تكلفة حفر قناة السويس الجديدة ، الفتا إلى 
أن جدال أثير حول جدوى المشروع وهل نحن بحاجة إلى ازدواج المجرى 
المالحي للقناة؟ وتم تداول الكثير من األحاديث للتشكيك في خطوات الدولة 
عندما تم إطالق حفر قناة السويس الجديدة عام 2014 والتي افتتحت عام 2015 

وتكلفة 68 مليار جنيه تم جمعها من اكتتابات المصريين.
وأعلن الرئيس السيسي أنه سيتم إنشاء ثالثة موانيء لليخوت من إيرادات قناة 

السويس دون المساس بمخصصات الموازنة العامة للدولة.
وقال الرئيس السيسي “نحن كمصريين ومفكرين ومثقفين وإعالميين، معنيون 
بمستقبل مصر واستقرارها، والبد أن نتذكر دائما حالة الجدال الكبيرة التي 
حدثت أثناء اتخاذ قرار بإنشاء مشروع حفر قناة السويس الجديدة في عام 2014، 
والتي تم افتتاحها في أغسطس 2015، حيث تسائل البعض عن جدوى المشروع 

وهل الدولة كانت في حاجة إلى عمل ازدواج للقناة أم ال ؟”.
وأضاف الرئيس السيسي، أنه في ذلك الوقت كان مشروع حفر قناة السويس 
الجديدة يتطلب 68 مليار جنيه، وحدث فيه اكتتاب للمصريين تم تغطيته بشكل 

كامل خالل 10 أيام فقط لتمويل الالزم للمشروع.
وتابع الرئيس السيسي “كانت هناك حالة من التشكيك واإلساءة للدولة المصرية 
وخفض لمعنويات الشعب المصري في ذلك الوقت”، مؤكدا أن القناة الجديدة 
حققت إيرادات كبيرة أكبر من الرقم الذي تم جمعه من المصريين، مبينا أن 
دخل القناة كان يتراوح مابين 4.8 مليار دوالر- 5 مليارات دوالر وزاد حاليا 

ليصل إلى 5.5 مليار دوالر و6 و7 مليارات دوالر.
أو  األربع  السنوات  السويس خالل  قناة  إيرادات  أن  السيسي  الرئيس  وأكد 
للمجرى  التوسعة  في عملية  دفعها  تم  التي  المبالغ  تجاوز  الماضية  الخمس 

للقناة. المالحي 
وأوضح الرئيس السيسي أن قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة دخل القناة، 
مشيرا إلى أن الدولة المصرية استردت أكثر من مبالغ التكلفة التي أنفقتها 
في مشروع تطوير وتوسيع قناة السويس خالل السنوات الخمس الماضية.

وانتقد الرئيس السيسي الحمالت اإلعالمية المناوئة للدولة المصرية التي تشكك 
في قدرة وإجراءات الدولة التي تتخذها في أي مشروع تقوم به ، مؤكدا أهمية 
استيعاب  أجل  السويس من  قناة  في  تحدث  التطويرالتي  وأعمال  التوسعات 
كافة السفن العابرة سواء من الشمال إلى الجنوب أو العكس في توقيت واحد.
ودعا الرئيس السيسي، المصريين إلى عدم االلتفات إلى الحمالت المغرضة 
التي تشكك في قدرة وإجراءات الدولة المصرية، مشددا في الوقت نفسه على 
المشروعات  بشأن  الحقائق  وتوضيح  التشكيك  الرد على حمالت  ضرورة 
للتشكيك  تهدف  أن هناك حمالت مغرضة  إلى  منبها  الدولة،  بها  تقوم  التي 

في االنجازات التي يتم تحقيقها في مختلف المجاالت.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدخل الذي حققته هيئة قناة السويس خالل 
العام المالي المنقضي زاد رغم الركود العالمي وجائحة كورونا، وذلك نتيجة 
وجود اعتبارات يتم دراساتها من خالل كيان داخل الهيئة يختص بدراسة كافة 
التطورات من الواقع العالمي وحركة التجارة وتكلفة النقل لينتهي إلى وضع 

رسوم العبور للسفن العابرة للقناة .
وأشار الرئيس السيسي إلى أن هيئة قناة السويس هي من تتولى تنفيذ المشروعات 
التي يتم افتتاحها حاليا وتنفق عليها من خالل دخلها، وفي ذات الوقت تسدد 

التزاماتها المستحقة عليها إلى وزارة المالية .
وأعرب الرئيس السيسي، عن شكره للهيئة والعاملين والقائمين عليها، قائال 

“مصر تشكركم وتقّدر ما تقدموه، ال تلتفتوا لإلساءات التي تطال عملكم”.
وتابع الرئيس” نحن أمناء مع المصريين في كل شئ، وأي مشروع يتم إنشاؤه 

عقب دراسات مستفيضة التخاذ القرار المناسب بشأنه “.
ودعا الرئيس السيسي ، إلى الرد بالحقائق واألسانيد على حمالت التشكيك التي 

تطال كافة المشروعات التي يتم إنشاؤها في مصر.
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  احتفل الفراعنة بالعام الجديد، وكانت السنة النجمية وحدة أساسية في قياس 
الزمن وصناعة التقويم وقياسهم هذه الفترة الزمنية ومقدارها 365 وربع يوم 

بكل دقة، وبذلك يكون الفراعنة هم أصحاب أول تقويم عرفة العالم.
وهذا الحدث مهًما في تاريخ البشرية وحدث قبل قيام األسرة األولى أي في 
القرن الثالث واألربعين قبل الميالد حيث كان العالم يعيش في ظالم، وقد كان 
اختراع التقويم استجابة لنظام الفيضان وظروف الزراعة ويدل على وعى 

المصري القديم وعلى قيامه بمشاهدات منتظمة تم تسجيلها كتابة.
والحظ المصري أن الفيضان ظاهرة سنوية تتكرر بانتظام وأن نجم الشعرى 
فيه  الذي يصل  اليوم  نفس  الشمس في  األفق مع شروق  اليمانية يظهر في 
اختراع  والزراعية وتمكن من  العمليات  مدينة منف، ورتب  إلى  الفيضان 
السنة المكونة من 365 يوما وتقسيم السنة إلى اثنى عشر شهًرا والشهر إلى 

ثالثين يوًما، واألسبوع إلى 10 أيام.
وتم رصد الدوائر الفلكية لرصد السماء والنجوم، وتمكن من معرفة األبراج 
الـ 12 وبدأ ببرج األسد، وقسم السنة من خالل النجوم العشرية، ومن خالل 
السنة، تظهر 10 نجوم عشرية. وخالل العام تظهر 36 نجمة عشرية. ويكون 
الناتج  النسيء ويكون  أيام   5 360+ الناتج  10 ويكون  36 نجمة في  الناتج 

365 وهذا هو التقويم الذي نسير عليه إلى اآلن.
)اإلنبات..  آخت(  )الفيضان..  3 فصول  إلى  السنة  القديم  المصري  وقسم 
برت(، )شمو.. الحصاد( وقسم الفصل إلى 4 أشهر، والشهر إلى 3 أسابيع، 
الثالث.  أمنحتب  مائية من عهد  أيام. وعثر على ساعة   10 إلى  واألسبوع 
الوقت.  لقياس  نهاًرا  الشمسية  لياًل والساعات  المائية تعمل  الساعات  وكانت 
ويوجد في سقف معبد دندرة أقدم خريطة فلكية. وبها الكواكب الخمسة عند 

الفراعنة، وتوضح 12 برًجا، وتوضح الـ 36 نجمة عشرية.
وتحمل الشهور القبطية األسماء الفرعونية مثل:

-1 توت وبالهيروغليفية هو )تحوت( وكان إله الحكمة والمعرفة. وكان يحتفل 
به في جميع أنحاء البالد لمدة أسبوع. ويسمى عيد النيروز.

الزراعة حيث كانت  إله  بالهيروغليفية )بى ثب وت( وهو  بابه وتعنى   2-
األرض بها المحاصيل الزراعية.

-3 هاتور و في هذا الشهر كانت األرض تتزين بالمزروعات وينسب إلى 
حتحور ربة الحب والعطاء ألنها تعطى األرض جمالها.

-4 كيهك وبالهيروغليفية )كا ها كا( وهو إله الخير أو الثور المقدس.
-5 طوبه )طوبيا( أي األعلى أو األسمى وكان يطق على إله المطر.

العواصف  عن  المسئول  “مخير”  بإله  يرتبط  عيد  إلى  إشارة  أمشير   6-
والزوابع. 

تعنى  وبالهيروغليفية  برمهات   7-
المحاصيل  فيه  وتنضج  )بامونت( 

الزراعية.
تعني  وبالهيروغليفية  برمودة   8-
)باراهاموت( وهو إله الموتى وفيه 
تنتهي المزروعات بعد جنى الثمار 

ويدل على عيد الحصاد )رنودة(.
-9 بشنس وبالهيروغليفية تعنى )با 
الظالم  إزالة  ويساعد على  خنسو( 
ويكون فيه النهار أطول من الليل.

)با  وبالهيروغليفية  بؤونة   10-
تستوي  وفيه  المعادن  إله  أونى( 
العامة  ويسميه  واألحجار  المعادن 

بؤونه الحجر.
)هوبا(  وبالهيروغليفية  أبيب   11-
أي فرح السماء ألن الفراعنة كانوا 
يفرحون فيه لزعمهم أن هوديس إله 

الشمس انتقم فيه ألبيه أوزيريس أي النيل من عدوه أيفون أي التحاريق.
-12 مسري وبالهيروغليفية )مسو رع( أي “والدة رع” أو )سا رع( “ابن 

الشمس”.
أما األيام الخمسة الباقية من السنة فقد سميت أيام النسيء وكانت مخصصة 

ألعياد اآللهة المصرية القديمة.
العصور.  أقدم  منذ  فلكًيا  تقويًما  استخدموا  المصريين  أن  نجد  وهكذا 
بدراسة حركة  اهتموا  أنهم  على  يدل  وهذا  السنة  اختراع  إلى  وتوصلوا 
السنة  طول  من  ذلك  واستنبطوا  الثابتة.  النجوم  وسط  الظاهرية  الشمس 

النجمية.

بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

ســـبتمبر! ســـؤال 

شعر: نسرين حبيب
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      هوذا يأتي اليوم الحادي عشر من شهر 
ايلول - سبتمبر، كما في كل عام!

يذكرنا بأن خطايا االرهاب لم تنته بعد، وان 
المجرمين مازالوا أحياء، وفي حياتهم تحيا 

كل أنواع: الخسة، والنذالة، والشر!
يمّل عن  لن  الذي  السؤال،  بذلك  ويّذكرنا 
في  حياً  السؤال  ليظل  ربما  ذاته،  تكرار 
الذي  الهدف  نفسه:”ما  يُعيد  يزال  تاريخ ال 

يمكن أن نموت ألجله؟”.. 
إيماننا، وعواطفنا،  الموت، يستغل  ان ملك 
ويشق  أعمارنا،  يسبق  الصعبة.  وظروفنا 
طريقه في مناحي حياتنا، حتى يقف أمام كل 

واحد منا، ويصارعنا بوسائله الجبانة!
أمامه عالمة  أن نضع  العبث  يكون من  قد 
في  القاهرة  برج  تحاكي  شامخة،  استفهام 
نستطيع  لن  وبالتأكيد  وضخامته،  علوه، 
حتى  منه،  واإلفالت  جذوره،  اسئصال 
أو  لطالئه،  تعابير عصرية  استعملنا  وان 

لتغطيته! 
يتسللون  يموتون غرقأ، وهم  اناس  فكم من 
حياة  الحرية، وعن  بحثاً عن  البحر،  عبر 

أفضل!
حتى  بأنفسهم؛  اشخاص ضحوا  من  وكم 
ينقذوا  أو  داهم،  أوطانهم من خطر  يحموا 

أبناءهم، واحباءهم من موت محقق!
ثالث  ال  بخيارين،  الموت  إلينا  يأتي  وقد   
نتنازل عن شيء معين، وإما  أن  إما  لهما: 

أن نموت.. وتكون النتيجة: أن نخلق الوقت 
العظيم في التاريخ!

أن  رفضوا  ألنهم  قضوا؛  اناس  من  فكم 
يتراجعوا عن قضيةنبيلة،يعيشون لها، أو أن 

يفّرطوا في ايمانهم القويم!
الشهداء  رائحة  أمامي  اآلن،  تتصاعد، 
يد  بذلوا حياتهم على  الذين  الذكية،  األقباط 
الطغاة، الذين طالبوهم بالتراجع عن إيمانهم 

وإال الموت.. فاختاروا الموت المقدس!
اناساً، اختاروا أن يصطفوا مع  ولكن هناك 
السوداء  يرفعوا رايته  الدنيء، وأن  الموت 
تحت  يعيش  وأن  األرضية،  الكرة  على 
ظاللها آالف الجرحى، والقتلى، ومن ُجّزت 

رؤوسهم!
ناً  قربا حب،  عن  ذاته،  يقدم  وبعضهم 
من  ليهبهم حوريات  عبدوه؛  الذي  للموت 
فيزرعوا أجسادهمبالعبّوات  أمنياتهم؛  صنع 
معهم  يموت  ن  أ وغرضهم  سفة،  لنا ا

اآلخرون!
ان اإلجابة عن التساؤل: من أجل أي شيء 

نموت؟..
يكشف لنا:

 لماذا يُطلق األقباط على اليوم الحادي عشر 
من الشهر التاسع: “عيد النيروز”!

ليوم  “ا ن:  االمريكا عليه  يطلق  بينما 
والموت،  الرعب،  و”يوم  المشئوم”، 

والدمار”!

الزعماء  بين  لَة  بعد مشاورات طويلة وُمَطوَّ    
في  تنظيمها  المزمع  العربية  القمة  العرب حول 
نونبر  والثاني من شهر  الفاتح  الجزائر في  دولة 
بسبب عدة  تأجيلها ألكثر من مرة  ، وبعد  القادم 
نقاط خالفية ، أخيرا تجد الصيغة المالئمة لالتفاق 
حول الصورة النهائية التي ستكون عليها إن شاء 

هللا .
ومن أهم هذه النقاط الخالفية قضية عودة سوريا 
إلى الجامعة العربية ، الشيء الذي ظلت مجموعة 
الراهن  الوقت  األقل في  الدول ترفضه على  من 
األسد حول  بشار  الرئيس  مع  كليا  تختلف  التي 
السوري  الشعب  التعامل مع  تم بها  التي  الطريقة 
ذهب  التي  العسكرية  بالقوة  العربي  الربيع  في 
، وقد  السوري  الشعب  ُكثُر من  ضحيتها ضحايا 
القمة  تقبل عدم حضورها في  أنها  أعلنت سوريا 
أن  في سبيل  الكبير  الخالف  هذا  بسبب  العربية 
ل مرة أخرى أو تُلغى  يلتئم العرب ، وحتى ال تُؤجَّ

، على حد قولها. 
 أما النقطة الخالفية الثانية فكانت تتعلق بالقضية 
األولى للملكة المغربية وهي الصحراء المغربية ، 
وقد حاولت الجزائر لألسف الشديد طرح حضور 
وهو   ، المسلحة  البوليساريو  انفصاليي  عصابة 
إطالقا  يقبله  ولن  المغرب  يقبله  لم  الذي  األمر 
على مدى الدهر ، ألن الصحراء المغربية ليست 

مسألة حدود فقط ، بل هي مسألة وجود ، والقضية 
غير  دعمًا  تجد  المغربية  للصحراء  الوطنية 
باستثناء  الشقيقة  العربية  الدول  اآلن من  مسبوق 
الجزائر وتونس ، هذه األخيرة التي كانت تدَّعي 
الحياد اإليجابي ، لكنها أعلنت ولألسف عن نفسها 
كدمية لدى كبرانات الجزائر الذين استغلوا األزمة 
االقتصادية التي تمر منها تونس ، فأسقطوها في 
المحظور ، وكان استقبال الرئيس التونسي مؤخرا 
في  المرتزقة   الحركة  لهذه  المزعوم  للرخيص 
مؤتمر التعاون الياباني اإلفريقي “ تيكاد “ الذي 
ال عالقة له بأي حركة انفصالية ، بل هو يقصد 
الدول اإلفريقية في االتحاد اإلفريقي ، والمعترف 
بها لدى األمم المتحدة ، وهو األمر الذي يخالف 
ما قامت به تونس بتوصية من الجزائر التي دفعت 
المغرب  لتغيظ  الدوالرات  بماليين   “ “ رشوة 
 ، األولى  الوطنية  قضيته  في  عليه  وتشوش   ،
فيها  التي سقطت  الجسيمة  األخطاء  تجهل  وهي 
، حيث  المستنقع  هذا  في  تونس  معها  وأسقطت 
تبرأت اليابان في بالغ رسمي من توجيه أي دعوة 
إلى البوليساريو  ، لكن المغرب سرعان ما انتصر 
في هذه القضية ، لتتراجع الجزائر عن هذا الطرح 
أي  يكون هناك  أن ال  قبلت على مضض  ، وقد 
طرح لقضية الصحراء المغربية أو التشويش على 
مشاعر المغاربة في هذا الشأن ، وإن كان ذلك ال 

يغير من واقع الحال شيئاً ، فالصحراء في مغربها 
والمغرب في صحرائه ، وال عزاء للحاقدين .

وقد أصدرت  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
قالت  بياناً  بالخارج  المقيمين  اإلفريقي والمغاربة 
السلطات الجزائرية قررت في إطار  فيه : “ إن 
عقدها  المقرر  المقبلة  العربية  للقمة  التحضير 
إيفاد   ، المقبل  نونبر  فاتح  العاصمة في  بالجزائر 
عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية ، حاملين 
بجامعة  الدول األعضاء  قادة  إلى جميع  دعوات 

الدول العربية .
أنه   ، ، في بالغ رسمي  ذاتها  الوزارة  وأضافت 
المغرب  إلى  الجزائري  العدل  إيفاد وزير  سيتم 
بالمغرب، وفق  استقباله  السياق سيتم  ، وفي هذا 
بالغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 

والمغاربة المقيمين بالخارج ..
نرجو من هللا عز وجل أن تنجح هذه القمة العربية 
 ، العربي  الجرح  ويندمل   ، العربي  الود  ويلتئم 
وكفى من التفرقة العربية ، كفى من دعم الحركات 
االنفصالية في كل مكان ، كفى من اإلنفاق المالي 
التي   ، الشعوب  تجويع  مقابل  عليها  والعسكري 
هي أولى بأموالها في مشاريع التنمية التي تضمن 
الشباب  جيل  تمنح  التي  الكثيرة  العمل  فرص 

العربي الكرامة والشهامة والعيش الكريم .. 
دمتم بود ..

   احتفل آثاريون وعلماء فلك في مصر، الثالثاء، بتعامد 
الشمس على معبد هيبس القديم، في مدينة الخارجة بمحافظة 

الوادي الجديد، غربي القاهرة.
يومي  المعبد  يشهدها  فلكية  ظاهرة  الحدث  ذلك  ويشكل 
في  نيسان  أبريل/  والسابع من  أيلول،  السادس من سبتمبر/ 

كل عام.
واألثرية  السياحية  للتنمية  المصرية  الجمعية  رئيس  وقال 
الشمس  أشعة  إن  األلمانية،  األنباء  لوكالة  أبوزيد،  أيمن 
المشرقة تعامدت على قدس أقداس المعبد حيث تسقط داخله 
من  مجموعة  مع  “آمون رع”  للمعبود  نقش  على  متسلطة 
المعبود  أعياد  أحد  مع  بالتوافق  وذلك  الشمسية  المعبودات 

“آمون رع”.
فلكية  ظاهرة   22 ضمن  تأتي  الظاهرة  أن  إلى  وأشار 
والمقاصير  بالمعابد  من رصدها  باحثون مصريون  تمكن 

القديمة. المصرية 
إن  المصرية،  العمارة  في  المتخصص  الباحث  أحمد عوض،  الدكتور  وقال 
تجلت  والتي  والفلك،  الهندسة  المصريين في علوم  نبوغ  تكشف عن  الظاهرة 
الخارجة،  واحة  في  هيبس،  لمعبد  الرئيسي  المحور  توجيه  على  قدرتهم  في 
بمدينة  النيل  نهر  قرب  المقام  الكرنك  معبد  نحو  الغربية،  مصر  بصحراء 

األقصر، في صعيد مصر.

كيلومتر،   200 تتجاوز  بينهما  المسافة  أن  دقة رغم  بكل  تم  ذلك  أن  وأوضح 
ليستقبل قدس أقداس معبد هيبس أشعة شروق الشمس من معبد الكرنك، باعتبار 
العقيدة  في  األولى  الشمس  وموطن شروق  الكون  مركز  هو  “الكرنك”  أن 

المصرية القديمة، وذلك خالل يومين بعينهما فقط من كل عام.
يذكر أن معبد هيبس، يعد أحد أهم وأكبر المعابد القديمة، التي أقيمت بصحراء 
مصر الغربية، ويضم توثيقا لقرابة 600 معبود عرفتها مصر والبلدان المجاورة.

   كل عام مع مطلع شهر سبتمبر، تحتضن هولندا أضخم معرض للزهور في العالم، 
تعرض خالله مجموعة رائعة من كافة أشكال وأنواع الزهور.

لقطات من مهرجان  والسفر،  السياحة  بأخبار  المختصة  أوت”  “تايم  ونقلت مجلة 
الزهور هذا العام، والذي شمل تكوين العديد من األشكال الرائعة التي صنعت بالكامل 

من الزهور، وتعكس مهارة رائعة للمختصين بفن تنسيق الزهور في هولندا.
مدينة “زوندرت”  األول من شهر سبتمبر،  األحد  في  تحتضنه سنويا  والمهرجان 
الفنان العالمي عاشق  الهولندية، واختيرت هذه المدينة بالتحديد، لكونها مسقط رأس 

الزهور “فان جوخ”.
وكان المرة األولى التي تم تنظيم بها مهرجان الزهور األضخم في العالم بهولندا، في 
عام 1936، وتم إدراجه ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي منذ عام 2012 لما 

يمثله من إرث عالمي استمر تقديمه لعقود طوال.
الحضور  المشاهدين، حيث يصل عدد  كبيرا من  العادة يضم عددا  في  والمهرجان 
والعالم،  أوروبا  أنحاء  من  مشهد   50,000 إلى  الضخم  الزهور  لمشاهدة عرض 
والمهرجان الذي يطلق عليه اسم Corso Zundert تقام فعالياته سنويا في يومي 4 

و5 سبتمبر من كل عام.

اب  • الفارق بين اللص والَنصَّ
أن اللص رجل يذهب إليك 

أما النصاب فهو رجل قد تذهب أنت إليه 
إذا تقدم منك خطوة ، تقدمت منه خطوتين 

وبعد ثالث خطوات أخرى تكتشف أنه كسر قدميك .

 • الحاضر يُْصبح  ماضياً بعد دقيقة واحدة  والمستقبل يصبح حاضراً بعد 
دقيقة .

أي أن الفارق بين الماضي والحاضر والمستقبل هو مجرد َوْهم يتم ُعبُوره 
في دقيقتين .

   مع صدور عدد جريدتنا الغراء الرسالة 
األبطال..  لقاء  ينطلق  سبتمبر   ٩ اليوم… 
الزمالك العظيم بطل مصر  و الهالل الكبير 
 (  .. لوسيل  إستاد  علي   .. السعودية  بطل 
بالمناسبة هو علي اسم ابنتي الدكتورة لوسيل 
( بالعاصمة القطرية الدوحة .. الذي يتسع ل 
المباراة  تذاكر  نفذت  ألف متفرج.. وقد   ٨٠
الملكي  عشاق  من  الشديد  لإلقبال  نظراً 
السعودي …  الهالل  الزملكاوي و  األبيض 
مليون  نص  و  مليون  علي  يحصل  الفائز 

دوالر والخاسر مليون دوالر…
لم  لعا ا لكأس  لمنظمة  ا للجنة  ا حرصت 
نوفمبر  قطر  في  ينطلق  الذي  و   ..٢٠٢٢
و  لدخول  عملية  بروفة  القادم.. علي عمل 
خروج الجماهير و كذا تشغيل آليات اإلستاد 
الكروي  للفرح  استعداده  أوج  في  ليكون 

العالمي 
بطل  بلقب  منتشياً  اللقاء  يدخل  الزمالك   ..
الدوري المصري والذي اسعد جماهيره في 
أعاد  مميز  و  باهر  بأداء  المعمورة  أصقاع 
التي طالما  الهندسة  و  الفن  للذاكرة مدرسة 

غني لها عشاق الملكي األبيض….
جانب  الي  الكبار  بنجومه  متسلحاً  الزمالك 
أسد  عنها  أعلن  التي  الجديدة  الصفقات 
وهم  منصور  مرتضي  المستشار  الزمالك 
الزمالك  مهاجم  ابن  منصور  أيمن  احمد 
القدير والخلوق أيمن منصور صاحب الهدف 
الصاروخي في مرمي شوبير بجنوب إفريقيا 
إفريقي  سوبر  لقب  بأول  الزمالك  فاز  يوم 
فبراير ١٩٩٤ …  األهلي في  علي حساب 
الي   .. الوردي  زكريا  المغربي  والالعب 
 .. نداي  ابراهيما  الخطير  اإلفريقي  جانب 
ليكملوا مع نجوم الزمالك زيزو أحسن العب 
وهداف الدوري واألسطورة شيكاباال و بقية 

نجوم الفريق …
سبق وان فاز الزمالك علي الهالل في عقر 
داره بالرياض .. ٢/١ .. و حصل علي كأس 

الرئيس عبدالفتاح السيسي… 
نادي الهالل السعودي لعب في صفوفه نجم 
شفاه هللا(   ( قاسم  اشرف  البرنس  الزمالك 
األمير  النادي  ورئيس  الهالل  جماهير   ..
الزمالك  يعشقون  مساعد  بن  عبدالرحمن 
وقال بكل الحب اتمني فوز الهالل ولكن لو 
الفريقين   .. واحدة  السعادة   .. الزمالك  فاز 

في قلبي .
واإلمارات  السعودية  في  الزمالك  عشق 
البحرين و عمان وقطر و دول  والكويت و 

المغرب و سورية ولبنان و األردن والعراق 
في  أبناؤه  من  الكثير  لعب  الذي  والسودان 
صفوف الزمالك المهاجم الخطير عمر النور 
الباك  المرمي سمير محمد علي و  وحارس 
األيسر نوح ادم واليمن الذي لعب احد ابناؤه 
مع الزمالك في عصره الذهبي الراحل الكبير 
المايسترو علي محسن .. ما أحالك يا ابيض 

عشاقك في إنحاء المعمورة بالماليين .
يا زمالك.. حيث أن اإلعالم األحمر  لك هللا 
ال  وكأنها  تذكر  أهمية  للمباراة  يعطي  لم 
تخص المصريين .. أزمة الضمير والخوف 
البلطجة األهالوية .. شيء مخجل و قد  من 
أسابيع تركيز اإلعالم علي  رأينا علي مدي 
للدوري والكأس علي  األهلي وفقده  خسارة 
الثالث  للمركز  العظيم وانحداره  الزمالك  يد 
تعظيم رقي جماهير  أو  بالتهنئة  بخلوا   …
األبيض عند احتفالها بأتوبيس مفتوح اخترق 
شوارع القاهرة يحوطه ماليين من مشجعيه 
في منظر حضاري لم نسمع عن تجاوزات او 
خسائر.. ماليين ال يعرفها أو يقر بها اإلعالم 
فقط   .. موجودين  غير  يراهم  بل  األحمر 

ننوس عين أمه األهلي وجماهيره …
بالزمالك  الكرة  مدير  حق  هضم  اإلعالم 
منصور  أمير مرتضي  الموهوب  اإلداري 
الذي قاد الفريق في ظروف صعبة بعد تنحية 
المجلس و مرور لجان أضاعت أمور كثيرة 
علي النادي الملكي .. أعاد أمير األمور الي 
نصابها .. قاد الفريق بعين ثاقبة في االختيار 
و شخصية قوية في التعامل مع الالعبين لم 
يخضع لنجم او يرتعد من الجماهير …نجح 
في التعاقد مع احد أساطير التدريب في العالم 
الذي  فيريرا  عمانويل  البرتغالي  البروف 
تعامل  التتويج و  الي منصات  الزمالك  أعاد 
يقول  اغلبهم شباب و صنع كما  مع العبين 
المثل المصري من الفسيخ شربات .. بذكاء 
و دهاء يحسد عليه .. أعطي الثقة واألمان.. 
وجه و غير المنظومة وتميز بأداء مقنع أشاد 
الي  الجماهير  أعاد   .. الرياضيين  النقاد  به 
المالعب لتردد يا زمالك يا مدرسة لعب وفن 
و هندسة.. الزمالك الجبار … بطل الدوري 

باقتدار .
بكأس  بالفوز  العظيم  للزمالك  األمنيات  كل 
لوسيل وإضافة لقب جديد لخزانة ميت عقبة 
 .. زمان  قالوها  مقولة  للجميع  ولنثبت   …
عظمة الزمالك في ناسه … و خيبة األهلي 

في رأسه..
وبحبك يا زمالك .

سقيفة الّذكريات
وقْفَت  ..

َنِعسا الّدلب  شجرِة  فوَق  الَقمُر  َيقُف  كام 

َوِجلة الّشمس  خيوط  أغصانها  تحت  تختبئ  كام 

األرِض قرب فرايش ممّددا بعد أن كنت عىل 

الّسير طرف  من  املنسدلة  شعري  خصلة  المست 

أن تقصدا من دون 

املبعرثة الّذكرياِت  ُفتاَت  َلْمَلْمَت 

َخِجلة الّشموِع..  رائحِة  من  اّلتي..  الغرفِة  زوايا  يف 

غزال املَنتوِف  كنزيت  صوَف  إصَبَعْيَك  بطرِف  غزْلَت 

ِبحجٍج  ُمبَهَمٍة  كلامٍت  بضَع  َوْعٍي  بال  َتَْتْمَت 

ُمَتَذّرعا واِهَيٍة 

َتخُرجا أن  َنَوْيَت  ُحجَريت.. ومتى  ِلَم دخْلَت  أدري  ال 

َمخَدعي املعسوُل  كالُمَك  قضَّ  كيف 

فوق جسدي رمادّي  َسْتٍ  ِبَحْبِك  لطيِفَك  سمَح  َمْن 

فكري وأَْعَتَم  ظلََّلني  رأيس  فوق  خياُلك 

َتْوها الّرقراِق  األسوِد  عيَنْيَك  بريِق  يف  فتْهُت 

تلَك العمياِء  الّلحظِة  عند  وأقسْمُت 

َيعمُل  قلبي  أَجعَل  ال  أكرث يك  ُأحبََّك  لن  إّن 

َعَبثا إضافيًّا  وقًتا 

عودة بال  الّرحيَل  ِبلطٍف  وسألُتَك 

يك ال أقول طردُتَك من عندي طردا

 .. خذلونا  بهم  تباهينا  الذين  كل 
.. فاتونا  أجلهم  من  بكينا  الذين  كل 
خانونا …  ودهم  حفظنا  الذين  كل 

 .. باعونا  بالرخص  اشتيناهم  من  كل 
.. أجلهم  من  أعامرنا  أفنينا  من  كل 

 .. يستحقون  ال 
 .. جرحونا  اجلهم  من  ضحينا  من  كل 
 .. جراحه  كرثه  من  تشوه  لقلب  سحقا 

.. أو يتعلم ..  ومل يأيس 
 .. االنهزامات  لكل  سحقا 
.. واالنكسارات  والنكسات 

 .. شبابنا  زهرة  فيها  أفنينا  التي 
 .. يستحقون  ال  ملن 

  .. دموع  بغري  وبكائه  قلبي  رجفة  بحق 
  .. نزيف نفيس وكسة ذايت  بحق 

.. تندمل   .. .. ومل  لن  التي  قلبي  بحق جراح 
 .. هباء  الذي ضاع  العمر  بحق 
 .. صوان  حجرا  ياقلب  سأجعلك 

 … وتقسو  تقسو  وسأجعلك 
 .. النبض  عن  تتوقف  حتى 

  .. الخفقان  عن 
 .. فيك  كل حب  سأخنق 

  .. املريرة  ذكرياتك  كل  خلفي  واترك  سأرحل 
 .. والكثري  الكثري  استحق  ان  ارى  فأنا 
 .. التقدير  الحب  استحق  انني  اري 

  .. الذابلة  املعذبة   .. لذايت 
  .. لنفيس  الحب  استحق 

 .. به  والرفق  قلبي  احتضان  واستحق 
 .. لذا لن أعود كام كنت 

 .. فتغريت   .. فتعلمت   .. تأملت  ألن 
وكام قال جويدة :

!! ملاذا رحل  الرشيد  الطري  تسألوا  ال 
.. الرحيل  حان … 

أخبار ومقاالت

بقلم: عبدهللا الديك

كـــأس لــــوسيل

مصر تحتفل بتعامد الشمس عىل معبد هيبس األثري

مشاهد من أضخم مهرجان زهور يف العالم

عادل عطية

السنة النجمية 
وحدة أساسية يف قياس الزمن الفرعوين 

بقلم: خالد بنيصغي

 ..   الرحيــل ...

خــواطر مســـائية

.. بشروط  بالجزائر  العربية  القمة 
بقلم : 

سناء سراج

بقلم: فيفيان فريد

سجيتي وعلي  بسيطة  ..عفوية  . نا أ نثي  أ
يتي  غا هي  لمحبة  وا ة  للحيا شقة  عا

بحريتي لعيش  ا واقدر  لتصنع   ا ابغض 
هامتي لعزة  با شامخة  لنفس،  ا عزيزة 

غربتي  في  إتكالي  إلهي  فعلي  األيام  أخاف  ال 
شريعتي هي   والوضوح  مذهبي  الوفاء 

ة لحيا ا ظلم  تحمل  أ جبل 
وجيعتي اخفي  وبقلبي 
ة لحيا ا يتها  أ بي  فرفقاً 

أكاذيبك أصدق  مازلت  كطفل 
قضيتي... هي  وهذه 



 

    كيفية مراعاة عيون الصغار؟
-1 هناك بعض األعراض التي قد تؤثر 
أهمل  ما  إذا  األبناء  تأثيراً على عيون 
اكتشافها أو عالجها قبل الزواج واإلنجاب.

-2 كما أن هناك بعض األمراض الوراثية 
التي تؤثر على العين، وتنتقل إلى األبناء 

من أحد الوالدين.
-3 وقد ال تظهر األعراض على األبناء 

في بعض األحيان
الذين  األبناء  في  كامنة  تظل  وإنما   4-
يحملون المرض، ثم ينقلونه بالتالي إلى 
ابنائهم ومن ثم تظهر األعراض عليهم.

-5 لذلك فإن العرض الطبي قبل الزواج 
مهم جداً .. فقد يترتب عليه:

-1 اكتشاف بعض األمراض التي يسهل 
عالجها.

إلى  تنتقل  التي  أو بعض األمراض   2-
البناء .. وفي هذه الحالة األخيرة ينصح 
الراغبون في الزواج بعدم الزواج حرصاً 

على أال يصاب أبناؤهم بها.
أن  يمكن  التي  وهناك بعض األمراض 
األبناء عن طريق  إلى  اآلباء  تنتقل من 
الوراثة ومن أهمها: مرض تلون الشبكية:
إذا قد يولد الطفل طبيعياً، وبعد ذلك تبدأ 

الشكوى:
-1 من عدم القدرة على الرؤية لياًل

-2 كما تجد تلوناً بالشبكية بشكل معين
الشخص بضعف  -3 وغالباً ما يصاب 

شديد في اإلبصار في سن الشباب
-4 وهذا المرض الذي ينتقل عن طريق 

الوراثة
-5 ليس ضرورياً أن يصاب به جميع األبناء
تظهر عليهن  البنات ال  فإن  -6 وغالباً 
أي أعراض خاصة به وإنما هن يحملن 

المرض وينقلنه بعد ذلك إلى أبنائهن.
كيف يتم اكتشاف المرض؟ 

-1 يمكن اكتشاف هذا المرض تلون الشبكية 
بسهولة عند فحص قاع العين خصوصاً 
في الحاالت التي تشكو من العشي الليلي
-2 وعندما يعرف المريض أنه مصاب 
بهذا المرض، فمن األفضل أن يقرر عدم 
اإلنجاب حرصاً منه على سالمة أبنائه إذ 
إن هناك احتماال كبيراً بإصابة بعضهم به.

ومن ناحية أخرى فإن هناك أمراضا ليست 
على هذا القدر من الخطورة تنتقل أيضا 

إلى األبناء مثل:

-1 قصر النظر الشديد
-2 وعمى األلوان

-3 وفي حالة قصر النظر يكتفي بعرض 
األبناء على الطبيب بصفة دورية الكتشاف 

هذه الحالة وعالجها في وقت مبكر
األلوان فال يوجد  لعمى  بالنسبة  أما   4-

عالج له حتى اآلن.
ما أهمية الفحص الدوري قبل الزواج؟

الفحص  أهمية  تتضح  كله  هذا  من   1-
الطبي قبل اإلقدام على الزواج

-2 فهناك أمراض يمكن عالجها وبالتالي 
وقاية األبناء من اإلصابة بها وهناك أمراض 
تتطلب الحرص عند اتخاذ قرار االنجاب، 
وقد يكون من األفضل عدم اتخاذ القرار.
-3 كما أن هناك أمراضاً تتطلب فحص 
األطفال بصفة دورية الكتشاف أي إصابة 
مبكرة وعمل الالزم في الوقت المناسب.

كيف ننصح بنظارة للطفل الصغير؟
-1 ال أرى ما يكتبه المدرس على السبورة، 
إنها الشكوى التي قد تسمعها من ابنك في 

األيام األولى من الدراسة
-2 إنه يجلس في الصفوف الخلفية

-3 ويحاول قدر استطاعته أن يتابع الكلمات 
التي يكتبها المدرس بالطباشير على اللوح 

األسود .. ولكن ال فائدة
-4 إن الخط غير واضح

-5 وهو ال يستطيع قراءة كلمة واحدة
-6 الصداع يصيب الطفل الصغير عندما 

يمسك بكتابه ليقرأ
-7 إنه يبذل مجهوداً كبيراً ليقرأ أو يتابع 

أي شئ قريباً منه.
ويتكلم الطبيب بعد الفحص الطبي والرد 

من الطبيب: مطلوب نظارة.
-1 وتحار األم هل يناسب طفلها الصغير 

لبس النظارة الطبية؟
المدرسة مع  الشقاوة في  -2 وهل تتفق 

النظارة القابلة للكسر؟
وتعود المناقشة من جديد:

في سن القبول بالمدارس اإلعدادية تتكرر 
تكون  الطفل  سن  إن   .. الظاهرة  هذه 

حوالي 12 سنة.
في  الجلوس  إلى  الطفل  ويضطر   1-

الصفوف األولى من الفصل
-2 ألن جلوسه في الصفوف األخيرة يمنعه 

من تمييز ما يكتبه المدرس على اللوح
مصاب  الطفل  بكلمته:  الطبيب  ويرد 

بقصر النظر
والسبب في ذلك هو نمو العين في هذه 
السن .. وهو الشئ الذي يتوقف عادة في 
سن الثامنة عشرة عندما يقف نمو العين

هل هناك سبب لالنزعاج؟
اكتشف  إذا  ليس هناك مبرر لالنزعاج 

الوالدان حدوث ذلك للطفل
فالمهم هو التأكد من سالمة قاع العين، 
الحالة هو  وكل ما يمكن عمله في هذه 
بعض  مع   .. الطبية  النظارة  استعمال 

المقويات والفيتامينات.
والنصيحة هنا هي ضرورة اإلسراع إلى 
طبب العيون حتى يمكن متابعة التغيير 

في االنكسار وقوة اإلبصار.
ولكن هناك مالحظة مهمة هي أن قصر 
النظر قد يكون وراثياً، فالطفل يرث هذه 
الخاصية عن والديه، وهذا النوع من قصر 
بعد سن  باستمرار.. حتى  يزداد  النظر 
توقف نمو العين.. وفي هذه الحالة يجب 
الطبيب..  بواسطة  النظر  متابعة قصر 
للتأكد من سالمة  بصفة مستمرة وذلك 
الشبكية التي كثيراً ما تتأثر من هذا النوع 

الوراثي من قصر النظر.
ما هو سبب صداع مؤخرة الرأس؟

هناك حالة أخرى قد تصيب عين الطفل: 
طول النظر

في مثل هذه الحالة ال يستطيع الطفل قراءة 
بمجهود  إال  القريبة  األشياء  أو  الكتب 
كبير .. مما يسبب الصداع المستمر له 

.. خصوصاً في مؤخرة الرأس.
والنصيحة هنا أيضا هي فحص قاع العين 
بواسطة أخصائي العيون .. مع استعمال 

النظارة المناسبة.
مالحظة مهمة يجب أن يتنبه إليها الوالدان 
هناك من يؤمن بعدم ضرورة استعمال 
النظارة ألن الطفل صغير السن .. وهذا 
اعتقاد خاطئ .. فالنظارة الطبية ضرورية 
.. مادام الطبيب قد اكتشف حاجة العين 

إليها .. مهما كان عمر الطفل.
فعدم استعمال النظارة يشكل خطراً على 
الطفل ويؤخر حالته الصحية .. والنفسية.. 
والدراسية .. فالنظارة ضرورية ومسئولية 
األم والطبيب هي إقناع الطفل بضرورة 

استعمالها وكيفية المحافظة عليها.

ولنا تكملة في العدد القادم

    العالم يعيش في سياق چيوسياسي 
صعب و قلق اقتصادى كبير ألغلب دول 
العالم و ال تمثل فيه قضية التغير المناخي 
ببطء  مكافحته  وتجرى  كبرى  أولوية 
ذلك ستترأس مصر  بالرغم من  شديد، 
قمة المناخ “كوب 27” “لمواجهة الواقع” 
على أمل بتحقيق نتائج أفضل؛حيث تهدد 
البشرية  بقاء  المناخية والبيئية  األزمات 
اآلن وفي المستقبل ،لذلك يجب علينا القيام 
بدورنا للتخفيف من بصمتنا الكربونية ، 
إلى  البيئية حتما ستؤدى  التغيرات  ألن 
إعاقة فرص البقاء والتعافي لألشخاص 
المتضررين من الكوارث، وربما تزيد من 
مخاطر الكوارث في المستقبل، وتعطيل 
التنمية المستدامة، و نحن فى وضع العد 
التنازلى للمؤتمر نأمل االلتزام السياسي 
من كل الدول المشاركة تجاه حل أزمة 
عليه  المتفق  والتحّول  المناخي  التغير 
أو  التراجع  على أعلى مستوى، و عدم 
التعهد  تم  التي  االلتزامات  عن  الحياد 
بها في القمم السابقة ،سيعقد المؤتمرفي 
شرم الشيخ نوفمبر القادم ؛ لكن بعد قمة 
المناخ األخيرة في جالسكو حيث تعهدت 
المناخية، لكن  الدول بتعزيز طموحاتها 
الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت في 

أزمات طاقة وغذاء عالمية،باإلضافة إلى 
التوترات بين أمريكا و الصين ، حينها 
بدأ يتالشى األمل في الحفاظ على الزخم 

للعمل المناخي .
لذلك يعتبر أعضاء اإلتحاد الدولي لجمعيات 
أزمة  الصليب األحمر والهالل األحمر 
المناخ واحدة من أكبر التهديدات اإلنسانية 
التي تواجه المجتمعات في جميع أنحاء 
العالم فقدمت دعوات للحكومات لتحثهم 
على التركيز على األشخاص األكثر ضعفاً 
واألماكن األقل قدرة على التكيّف مع تغيّر 
المناخ، زيادة التمويل للتكيّف والمرونة 
المتفق  التوازن  وتحقيق  محلية،  بقيادة 
عليه من خالل تخفيف التداعيات، ودعم 
الجمعيات الوطنية والجهات الفاعلة المحلية 
المتعلّق  التمويل  إلى  للوصول  األخرى 
بالمناخ و تعزيز الترابط بين المقاربات 
اإلنسانية واإلنمائية والبيئية والمناخية من 
القدرة  لبناء  المخاطر  إدارة  خالل دمج 
على التكيّف مع المناخ، وتعزيز قوانين 
وترجمة  والمناخ،  الكوارث  وسياسات 
اإللتزامات العالمية إلى إجراءات عملية 
على المستويين الوطني والمحلي من خالل 
إتاحة المزيد من اإلجراءات المبكرة للحّد 
المناخية  الصدمات والضغوط  آثار  من 

اإلستدامة  وتعزيز  والبطيئة  السريعة 
خالل  من  اإلنساني  القطاع  في  البيئية 
الناتجة  اإلنبعاثات  البيئة، وتقليل  حماية 

عن سير العمليات اإلنسانية.
بالرغم من كله هذه الضغوط نجد مصر 
تقود ملف االقتصاد األخضر لنقله للقارة 
االفريقية و دعم  مبادرة “ أفريقيا خضراء” 
خاصة أنها القارة األكثر تأثًرا بتغيرات 
المناخ ؛ من خالل  دمج مشاريع المياه للربط 
بين افريقيا وبعضها في كافة القطاعات 
والتوزيع العادل للمياه وإتاحة فرص عمل 
في المجاالت التى ستطلقها المبادرة الوطنية 
للمشروعات الخضراء الذكية، حيث تركز 
الدولة على تنفيذ وتطبيق مشروعات على 
استعداد مصر  إطار  في  الواقع  أرض 
الستضافة COP 27 تلك المشروعات 
هدفها أن تحافظ على التنوع البيولوجي 
وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على 
التكيف مع تغيرات المناخ وطبقا لتعريف 
برنامج األمم المتحدة للبيئة، فإن الوظائف 
بالعمل  الخضراء هى وظائف مرتبطة 
العلمى  والبحث  والتصنيع  الزراعة  فى 
و تسهم بشكل كبير فى حفظ أو استعادة 
الجودة البيئية وتحقيق االستدامة بجوانبها 
المتكاملة و العمل على جعل عمليات إنتاج 

المؤسسات أكثر صداقة للبيئة، و استخدم 
الموارد طبيعية بشكل أقل .

بالفعل هى مبادرة هامة تستحق اإلشادة 
التنمية  عملية  لتحقيق  تسعى  ألنها  بها 
المستدامة ؛لكن علينا أال نغفل عن مناقشة 
البُعد الصحى و إيجاد حلول لتأثير تغير 
يتوقع  الُمناخ على صحة اإلنسان حيث 
أن يسبب تغير المناخ ارتفاع نسبة الوفاة  
بسبب سوء التغذية والمالريا واإلسهال 
واإلجهاد الحراري.، خاصة أن درجات 
العديد من  المرتفعة تساهم في  الحرارة 
االمراض، منها زيادة أمراض القلب والرئة 
والشرايين، إلى جانب األمراض المعدية، 
مصاعب الحمل والوالدة، الجفاف ومشاكل 
أمراض  الجلدية،  األمراض  الكلى،  في 
العصبية،  األمراض  الهضمي،  الجهاز 
الصحة العقلية، والتغذية ؛لذلك أرى أن 
الوزارات  الصحة ضمن  تدرج وزارة 
التى  الخضراء  بالمشروعات  المعنية 
إدراج خطة  يتم  أن  الدولة على  تتبناها 
طبية و صحية متكاملة للعمل على الحد 
من اإلصابة باألمراض المرتبطة بتغيير 
المنُاخ خاصة أن المبادرة نموذجا رائدا 
يمكن االستفادة منه عالميا فى تنظيم قمم 

المناخ القادمة بإذن هللا . 

شعر : شعر: صباح غريب
عباس شعبان

الصداع وعيون األطفالالوضع الچيوسياسى و صحة اإلنسان 

رأيتِك في منامي زهرًة 
تحمل زهرة 

يفوح العطر منها كأنه ٌعطرة 
ويد تحنو على رأسي 

تمٌسُده .. تالِطُفُه 
بقبلّة  تتٌوُجُه 
أفق يا حبيبي
أنعش الروح 
كفى نوما ..

أعطني نظرة 
أرى فيها دنياي 
أرى فيها أيامي 

أبحر فيها ..
تمنحني عزما وصبرا 

ألحيا بانتظار النور بكرا 
فأنا أستعجل األيام 
ارقبها كي تمر تترا 

لتكبر شابا وأنا  بك أكبر   
وأشتد ازرا 

اتظن ان الحق 
يمنعني بان 

ازورك ولو بطيفي 
أمتع منك ناظري 
وألقي عليك نظرة 
كن قويا كن عزيزا 
وليكن يراعك حرا 

فإن عدونا 
وإن طال الزمان

بيده يحفر قبره ...
فهذا شعبنا قد نفذ صبره 

وعلى التحرير قد عزم أمره
فلبيك... لبيك يا زهرة الزهرات 

سأكتب عنٍك ما حييت 
بذهب الحروف ..

شعرا ونثرا...
فأنا رأيتك في منامي 
زهرة تحمل زهرة 

بقلم :  نعمة هللا رياض

بقلم :  چاكلين جرجس 

     Vendredi 09 septembre 2022
أدب وثـقافةالجمعة 9 سبتمبر  2022

وسط الكراكيب  المرمية 
وف ضلمة روح

أنا شفت  القلب اللي بعته في جواب مفتوح
مّديت أيدي لجل أسلم 

دّور وشه الجنب التاني  وقال : أل .... روح
ودموع عينه فرشت أرض الغرفة وعدت تحت الباب 

بل حيطان الغرفة بدمعه 
وقالي بدهشة: 

 ليه خليتني أبات مجروح ؟!
جرح القلب بينزف ااااااه

صوتها بينزل يكوي الروح 
ليه دا أنا فاكرأني حبيبها ؟
وقلبي معاها فين ماتروح 
ولقيت روحي فاتحة كتاب 
صفحة كام حاجة وتسعين!

مكتوب فيها :  إّن القلب الطيب داب 
بكرة حيجي يسلّم نفسه علي األبواب 

صفحة كام حاجة وتسعين 
صورة لقلبي ومكتوب فيها
ُحّطه جّوا مع الكراكيب 

واكتب رقم الصفحة عليه 
حط عليه ختم االحباب

رأيتِك في منامي زهرًة  كراكيب الروح

بقلم: الدكتور عبد العليم محمود

إكراما إلنقاذ إبنه  تبرع والد وينستون تشرشل بنفقات دراسة 
الذي اخترع البنسيلين 

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار هينامنور يف كوريا الجنوبية إىل 10 قتىل

                 إزدواجية المرأة .. !!

بقلم: سليم خليل
صـــدق

 أو لا تصـــدق...

َماِء َوَجِميَع َحَيَواَناِت    َفَدَعا آَدُم ِبأَْسَماٍء َجِميَع اْلَبَهاِئِم َوُطيُوَر السَّ
بُّ اإِللُه ُسَباًتا  ا لَِنْفِسِه  َفلَْم َيِجْد ُمِعيًنا َنِظيَرُه ، َفأَْوَقَع الرَّ يَِّة. َوأَمَّ اْلَبّرِ
َعلَى آَدَم َفَناَم، َفأََخَذ َواِحَدًة ِمْن أَْضاَلِعِه َوَمأَل َمَكاَنَها لَْحًماً  ، وَبَنى 
ْلَع الَِّتي أََخَذَه ِمْن آَدَم اْمَرأًَة َوأَْحَضَرَها إِلَى آَدَم َفَقاَل  بُّ اإِللُه الّضِ الرَّ
آَدُم: هِذِه اآلَن َعْظٌم ِمْن ِعَظاِمي َولَْحٌم ِمْن لَْحِمي. هِذِه    تُْدَعى 

اْمَرأًَة أَلنََّها ِمِن اْمِرٍء أُِخذلَْت .
زارني صديق الطفولة األعزب ، وطلب مني النصيحة في اختيار 

شريكة لحياته 
 أجبته:- عليك بإبنة أختي المتزوجة ، فهي خريجة كلية اآلداب 

قسم اجتماع ، ولها خبرة في هذا المجال ، هيا بنا نذهب  إليها ..
 في الطريق إلي منزلها قالت:-  إن ما يتحكم في شخصية اإلنسان 
فجسم   ، الهورمونات  إمرأه هي   أو  كان  وتصرفاته، رجاًل 
الذكر أو األنثي يحتوي علي هورمونات ذكرية وهي  اإلنسان 
أنثوية وهي أألستروجين  التوستوستيرون وأيضاً هورمونات 
من  إزدواجية  فللمرأة   ، مختلفة  بنسب  ولكن  والبروجستين 
هورمونات أألستروجين والبروجستين بنسبة 70 إلي %80 بينما 
هورمون التوستوستيرون عندها، بنسبة 20 إلي %30 ، وتنعكس 
المرأة وتصرفاتها ، فكلما زادت عندها نسبة  النسب علي  هذه 
أألستروجين والبروجستين زادت أنوثتها وتصل في الحد األعلي 
إلي أنوثة طاغية ، وكلما  قلت هذه النسبة تحولت إلي أنوثة متزنة 
ثم إذا انخفضت أكثر، تتحول إلي إمرأة قريبة من شخصية الرجل 

في توجهاتها .. 
لي   -: قائلة  إستطردت في حديثها  بمنزلها  الضيافة  في صالة 
للغاية، ال نخفي أسرارنا عن بعض ،  ثالث صديقات مقربات 

الثانوية  ، وهن سنية  وقد تعرفت عليهن منذ كن في المدرسة 
ذلك  في  المدارس حكومية ومجانية  كانت   .. وسناء وسوسن 
الوقت، وطالباتها ينحدرن من مختلف الطبقات اإلجتماعية، الغنية 

والفقيرة ، ويتواجدن معاً في نفس الحجرات الدراسية ..
وكمثال للمرأة ذات األنوثة المنخفضة ، نشأت سنية المتوسطة 
الجمال في قرية بجنوب الصعيد في مجتمع محافظ تتربي فيه 
، ومنذ  المنضبطة واإلحترام  التصرفات  أساس  الفتيات علي 
 ، بأنها ليست مرغوبة  الفتاة تسمع عبارات قمع توحي  طفولة 
وتتمني لو أنها ولدت ذكراً ، وتبدأ في تقليد تصرفات الرجال ، 
وبذلك ال يدرك مجتمعها أنه يحرمها من أبسط حقوقها ، وهي 
أنوثتها .. إنتقلت سنية إلي القاهرة حيث مكان عمل والدها الجديد 
في  الجامعة وتزوجت..  أنهت  ثم  الثانوية  بالمدرسة  والتحقت 
ليلة الزواج ، كان مجتمعها يريدها أن تتصرف كالرجال ثم في 
ليلة الدخلة يريدها أن تتصرف كاإلناث! ولذلك في ليلة الدخلة 
رآها زوجها من الخارج تشبه النساء لكنه لم يشعر بأنوثتها علي 

اإلطالق ، سواء في شعورها أو إحساساتها ..
وإزاء هذه المعاملة الجائرة للنساء قررت سنية أن يكون لها اليد 
العليا في تحديد مواعيد اللقاءات الحميمة مع زوجها والتي كانت 
في أغلبها تظهر تسلطها ، وكان ذلك بداية إلمتداد  تسلطها في  

جميع أمور حياتهما الزوجية .
وكمثال للمرأة ذات األنوثة المتزنة ، ولدت سناء بجمالها الجذاب 
في القاهرة ، وأنهت دراستها الجامعية ، وبعد تخرجها تزوجت 
من زميل لها خريج من نفس الجامعه ، كان دخلهما من وظائفهما 
هذه  في  الزوجة  تسعي  ما  وغالباً  لمصروفاتهما،  يكفي  يكاد 

الظروف لهدف سامى في الحياة ، كالدراسات الجامعية العليا، أو 
شغل وظيفة مرموقة، أو تثقيف نفسها ، فهي تحب وتحترم فكرها 
ومظهرها األنثوي ، وفي حياتها األسرية ، تميل إلداراة شئون 
..  وقد  الرعاية  بالمحبة والتفاهم والحنان والرغبة في  األسرة 
حكت لي سناء أن زوجها تحدث معها بغضب وانفعال عند عودته 
ذات يوم للمنزل ، وقد كان لها القدرة علي إستيعاب الموقف ، 
فلجأت للحوار مع زوجها ، فقالت له :- كم كان أجمل لو إنك 
صارحتني بهدوء بما يزعجك ، وماذا تريده مني أن أفعله، وبذلك 
تحول بمرور الزمن تلقائياً مستوي الحوار ، وأصبح يتصرف 

بود  وتفهم .. 
تعتبر  التي  الجمال ، وهي سوسن  العالية  للمرأة  مثال  وأخيراً 
جمالها هو سالحها وذخيرتها ، فتحرص علي الحفاظ علي جسمها 
غير مترهل بعيدا عن السمنة وتضع المساحيق والعطور بدون 
حساب وتخصص ميزانية كاملة للمالبس وحقائب اليد واألحذية 
وللعناية بشعرها ، حتي توصف بحق أنها إمرأة طاغية األنوثة، 
فإذا جاء وقت الفراش ، البد أن تسمع إطراء كافي من زوجها 

لجمالها الساحر ، وإال يقضي ليلته خارج غرفة النوم !!
نظرت إلي صديقي فوجدته مندهشاً مما سمعه ، وأدرك صعوبة 

اإلختيارات ، فتوجه بالسؤال إلبنة أختي :
- لقد إستعرضنا معك يا سيدتي أنواع الزوجات وتصرفاتهن طبقاً 
لميزان الهرمونات الذي يتحكم فيهن ، ولكن ما هي مواصفات 

الزوجة المرشحه التي أرتبط بها وتتوافق معي ؟
- هذا يعتمد علي اإلزدواجية التي تخصك كرجل ، لكن هذه قصة 

أخري ... !!!  

  أطفال في إنكلترا  كانوا يلعبون كرة القدم الرياضة األولى 
في بريطانيا على أرض  بالقرب من بركة ماء ،  نتيجة ركلة 
من أحد األطفال خرجت الكرة بإتجاه بركة الماء واستقرت 

في منتصفها. 
يتعرض  به  البركة وإذا  إلى  الكرة   الذي قذف  الطفل  هرع 
إنقاذ  األطفال  باقي  يتجرأ  لم   البركة.   نتيجة عمق  للغرق 
النجدة .  هرع أحد عمال المزرعة  زميلهم وأخذوا يطلبون 

المجاورة وأنقذ الطفل من اإلختناق .
أخذ العامل الولد إلى الكوخ حيث يسكن مع زوجته وأطفاله 
ذات  أبنائها  أحد  ثياب  وألبسته  الطفل  وتولت زوجته غسل 

الحجم المماثل.
مسرعين  وهرعوا  الغريق  الطفل  ذوي  إلى  الخبر  وصل 
بعربة خيول فخمة ، لما وصلوا إلى أرض الملعب وتوجهوا 
إلى الكوخ حيث يقطن عامل الزراعة ؛  كانت المفاجأة كبيرة 
عندما وجدوا إبنهم  معافى وبلباس إبن الفالح  وثياب إبنهم 

الموحلة في كيس  .
كانت  المفاجأة هائلة  من الرجل الثري ! رجل فقير  ينقذ إبنه 

ويلبسه ثياب إبنه  بانتظار قدوم والديه ! تشًكر الثري الفالح 
وعرض عليه مكافأة مالية  ؛  رفض الفالح المال قائال  قمت 
أنتظر مكافأة   تكلفة وال  أي  إنساني ضروري وبدون  بعمل 
على هذا العمل ؛  أعتذر ألن زوجتي ألبست إبنك لباس غير 
الئق ؛ ثياب إبنك  في هذا الكيس أرجوك إعادة لباس إبني 
؛ أنا مسرور جدا آلني قمت بعمل خير وأنقذت طفال عزيزا 

على أهله وعلينا أيضا.
كان في الكوخ عدة أطفال من عائلة الفالح وهرع طفل منهم 
الثري  الثري؛  حمله  الثري ولف ذراعيه على ساق  باتجاه 
مكافأة  أي  بعد إصرار رفض  ؛   إلى صدره  وقبله وضمه 
الذي  الطفل   هذا    : الزراعي  للعامل   الثري  قال  مادية  
أحمل  هرع  إلًي وكأني من أهله  ؛ سيكون  شقيق  إبني منذ 
اآلن وسأعامله مثل إبني في كل شيء  حتى يكمل دراساته 

الجامعية.
إبن الفالح كان ألكسندر فليمينغ الذي اكتشف واخترع  دواء 
البينسلين عام ١٩٢٨ ؛  هذا الدواء ومشتقاته ساعد كل سكان 
الكرة األرضية على الشفاء من الكثير من األمراض وأطال 

اكتشف   بإختصار  كيف   أذكر   ؛   بأجمعهم  السكان  عمر 
فليمينغ البنسلين : كان فليمينغ  يجري أبحاث عن البكتيريات 
ونموها ومكافحتها ؛ الحظ أن على  سطح بعض البكتيريات 
؛  في  البكتيريات  نمو  أوقفت  العفونة  نمى عفونة وهذه  قد 
يوجد  النمو حيث ال  في  البكتيريات   استمرت  الذي  الوقت 
عفونة ، من هذا التطور ولدت عنده نظرية إستعمال العفونة 

لمكافحة نمو البكتيريات .
اهتمام  النظرية ولم تحظ على  تلك  فليمينغ  أليكسندر  شرح  
كاف للمباشرة باإلنتاج  لغاية عام ١٩٣٩ عندما اهتمت شركة 
الواليات  إلى  الدراسة  ونقلت  الدواء  بتطوير  أدوية  تصنيع 
المتحدة حيث بدأ اإلنتاج  بكميات هائلة أرسلت واستعملت في 

كافة بقاع األرض  . 
من أوائل الذين نالوا حقنة البنسلين وينستون تشرشل رئيس 
الوزراء البريطاني الذي نجا وهو طفل من الغرق  بسواعد 
والد فليمينغ  ثم  تعافى من المرض فيما بعد بحقن البنسلين 

الذي اخترعه شقيقه بالتربية اليكسندر فليمينغ . 

 
يوسف زمكحل   همسـات

إياك أن تخسر المرأة التي تبكي بسرعة ثم 
تعود لتضحك بسرعة
ال سعادة بدون الحب

بها  الشرق وتتوج  المرأة حقوقها في  تفقد 
في الغرب

حتى  أوجعيه  بمبدأ  يعملن  النساء  بعض 
يحبك أكثر

يرحلون  فدعهم  يرحلوا  أن  أرادوا   إذا 
فكثيرين رحلوا والحياة مازالت مستمرة

أحفظ كرامتك من يريدك سيبحث عنك حتى 
وسط الزحام!

الناس أمام الحب تصبح بال عقول
قوة الرجل ليست في عضالته بل في رسم 

الضحكة على وجه محبوبته
فأربطها  سعيدة  حياة  تعيش  أن  أردت  إذا 
بهدف وليس بأشخاص أو أشياء )أينشتاين(
من كلماتي : متى سيعود لقائنا .. ونستعيد ما 
ضاع بيننا .. في دنيا باتت مظلمة .. وتبدد فيها 
حبنا .. قتلنا بأيدينا قلوبنا .. والدماء سالت 
.. فالفقيد يا  حولنا .. وأقمنا سرادق العزاء 
محبوبتي حبنا .. بعد أن كان الغالي .. أصبح 

الرخيص عندنا .. متى سيعود لقائنا؟

خواطر

ارتفاع  األربعاء  يوم  الجنوبية  الكورية  السلطات  أعلنت    
الساحل  ضرب  الذي  “هينامنور”  إعصار  ضحايا  حصيلة 

الجنوبي للبالد إلى ١0 قتلى وفقدان شخصين.
جثث   7 انتشال  تم  أنه  الجنوبية  كوريا  أنباء  وكالة  وذكرت 
من ساحة النتظار السيارات تحت األرض في مجمع سكني، 
وإنقاذ شخصين آخرين، مشيرة إلى أن التسعة حوصروا بعد 
أن دخلوا ساحة االنتظار لنقل سياراتهم أثناء هطول األمطار 
 7 مقتل  في  وتسببت  الساحة  غمرت  المياه  أن  إال  الغزيرة، 

منهم بسبب سكتة قلبية.
للبحث  السيارات  ويقوم رجال اإلنقاذ حاليا بتصريف مرآب 
عن أي ضحايا متبقين، لكن من غير المرجح أن يتم العثور 

على ناجين إضافيين.
وكانت السلطات قد أعلنت مصرع شخص في مدينة بوهانج، 

وشخص آخر في مدينة كيونج جو بعدما تسببت االنهيارات األرضية في 
دفن منزلهما.

إلى  يصل  أن  قبل  البالد  جنوبي  )جيجو(  جزيرة  اإلعصار  وضرب 
اليابسة بالقرب من مدينة )بوسان( الساحلية التي ضربتها األمواج العاتية 

على  المطلة  والمتاجر  بالطرق  أضرارا  ألحق  مما  الغزيرة؛  واألمطار 
الشاطيء.

وكانت السلطات قد أعلنت إغالق أكثر من 600 مدرسة في جميع أنحاء 
حوالي  المحلية  الطيران  شركات  أوقفت  كما  احترازي،  كإجراء  البالد 

٢50 رحلة جوية داخلية.
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وصفة الفازلين والاسبرين 
لمنع نمو الشعر تحت الجلد

خطوات تفتت دهون البطن بسرعة

5 عادات خاطئة تدمر صحة عظامك- احذرها

فوائد جل بذور الكتان للشعر

طرق حماية البشرة من المشاكل التي تسببها الكمامة

موديلات فساتين محبوكة ملونة لخريف 2022
تعد الفساتين المحبوكة من أبرز التصاميم التي يمكنك اعتمادها 
الموسم،  تتناسب مع طقس هذا  أنها  الخريف، حيث  في موسم 
ويمكن اعتمادها بمفردها أو مع معطف أنيق خالل موسم الشتاء، 
فساتين محبوكة ملونة 2022  أجمل موديالت  لِك  وقد جمعنا 

لتتعرفي على آخر صيحات الموضة وتطبقيها هذا الموسم.
برزت العديد من موديالت فساتين محبوكة ملونة لخريف 2022 

طويلة بقصة عمودية وبأكمام طويلة أو بدون أكمام، مثل التوزارا 
.Bottega Veneta وبوتيغا فينيتا ،Altuzurra

يمكن أن يكون الفستان بلون موحد مثل اللون األبيض الرائج، أو 
بألوان مبهجة مثل األصفر والبرتقالي واألحمر، أو مزين بنقشات 

ملونة للمسة حيوية.
ملونة  فساتين محبوكة  الماركات موديالت  قدمت بعض  أيضاً 

 Brandon لخريف 2022 بتصاميم قصيرة، مثل فساتين 
 Offو ،Maxwell، Gauchere، Isabel Marant

.White
القصيرة مع بوت  المحبوكة  الفساتين  تنسيق  يمكنك 
بإطالالت جذابة  الموضة وتتألقي  لتواكبي  طويلة 

وعصرية.

  جل بذور الكتان بديل طبيعي لمستحضرات العناية بالشعر، يحافظ على صحة الشعر 
الشعر األشعث،  الشعر، خاصة  تثبيت  أنه مثبت يغني عن رذاذ  اللمعان، كما  ويمنحه 

الكيرلي، يعالج تطاير الشعر ويغذيه الحتوائه على نسب عالية من األوميغا 3.
قبل معرفة كيفية تحضير جل بذور الكتان في المنزل، ال بد من التطرق إلى فوائد بذور 

الكتان للشعر.
أنواع  الشعر، وهو أحد  لتعزيز نمو  A الضروري  بفيتامين  الكتان مصدر غني  بذور 

مضادات األكسدة التي تحمي الشعر وفروة الرأس من الضرر.
الدم  الرأس وتعزيز تدفق  الدموية في فروة  الشعيرات  الكتان على تحسين  تساعد بذور 

بداخلها.
تقلل بذور الكتان من ظهور الشيب.

توازن بذور الكتان من درجة الحموضة في فروة الرأس والزيوت التي تفرزها، ما يساعد 
على نمو الشعر بشكل صحي.

بذور الكتان تساهم في تنعيم فروة الرأس.
غنية باألوميغا 3، وهي أحماض دهنية ضرورية لنمو الشعر وتغذيته، فتحميه من التلف 

وتضاعف من مرونته.
استخدام بذور الكتان للشعر يساهم في تنعيمه وسهولة تصفيفه، وذلك عن طريق ترطيبه 
والتقليل من المشاكل التي قد تصيبه، مثل التقصف، التكسر، القشرة، التساقط، وغيرها من 

المشاكل التي يعاني منها الشعر.

كيفية صنع جل بذور الكتان للشعر
المكونات:

½ كوب من بذور الكتان. كوبان من الماء المقطر. ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
الطريقة:

تغلى بذور الكتان في الماء حتى يتماسك المزيج بعض الشيء.
يصفى سريعاً ويضاف عصير الليمون مع التقليب المستمر.

عندما يصبح القوام كالجل، يترك حتى يبرد ليستخدم بعد ذلك عند الحاجة.
البراد  وإضافة بضع قطرات من  لمدة أسبوعين في  الكتان  يمكن االحتفاظ بجل بذور 
الزيوت العطرية إليه، مثل زيت الورد أو الالفندر إلعطائه رائحة جميلة، أو إضافة بعض 

الفيتامينات، مثل فيتامين E ليكون مفيداً أكثر.
طريقة أخرى لصنع جل بذور الكتان

يخلط ¼ كوب من بذور الكتان مع كوبين من الماء.
يوضع المزيج في الميكروويف لـ 5 دقائق.

يصفى الماء من بذور الكتان قي خرقة قماش ومن ثم يحفظ في وعاء مناسب.
 كيفية استخدام جل بذور الكتان للشعر الكيرلي

جل بذور الكتان بديل طبيعي ألدوات التصفيف الحرارية لصنع تموجات للشعر وتثبيتها، 
فقط تتبع الخطوات التالية:

يغسل الشعر بشامبو خاٍل من الـ Sulfate، ثم يوزع بلسم خاص بالشعر الكيرلي كالمعتاد.
يجفف الشعر بمنشفة قطنية لمنع تطاير الشعر.

توزع كمية من جل بذور الكتان وفق طول الشعر وكثافته، من الجذور وحتى األطراف.
يقسم الشعر إلى عدة أجزاء متساوية، ثم بفرشاة ذات أسنان عريضة، يصفف كل جزء.  

تلف كل خصلة على األصابع. يترك الشعر حتى يجف طبيعياً.  
جل بذور الكتان لفرد الشعر

يمكن أيضاً استخدام جل بذور الكتان لفرد الشعر وفق الخطوات التالية.  
توضع 3 مالعق من جل بذور الكتان في إناء عميق. يمكن مضاعفة الكمية بحسب كثافة 

الشعر وطوله.
تضاف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من جل األلوفيرا.

يفرغ محتوى كبسولة من فيتامين E ويمزج جيداً.

يغسل الشعر بالشامبو والماء 
الدافئ، ثم يجفف بمنشفة قطنية.

يقسم الشعر إلى خصل متساوية، 
الكتان.  ويوزع عليها من  جل بذور 

يفضل تدفئته قبل االستخدام.
الكتان  التأكد من توزيع  جل بذور  بعد 

جيداً على الشعر، يسرح بمشط ذي أسنان عريضة لفك 
تشابكات الشعر.

ثم بمشط ذي أسنان رفيعة، يصفف الشعر ويشد برفق لألسفل 
لفرد التموجات.

الشعر لمدة ساعة، ثم يغسل  الكتان على  يترك جل بذور 
بالماء الفاتر.

يسرح الشعر ويترك حتى يجف طبيعياً.
تكرر وصفة جل بذور الكتان لفرد الشعر مرتين في األسبوع 
ولمدة شهر سيبدو الشعر أكثر صحة، أملس، وخالياً من أي 

تقصف.
أضرار جل بذور الكتان على الشعر

بالرغم من جل بذور الكتان مكوناته طبيعية، إال أن له آثاراً جانبية نادرة الحدوث، إذ 
يجب توخي الحذر عند استخدامه للمرة األولى، فقد يتسبب في حساسية عند استخدامه 

بالحكة، ما يستدعي  الجلد يرافقها شعور  الرأس، تظهر كبقع حمراء على  على فروة 
التوقف عن استخدامه فوراً.

ينصح بتجربة جل بذور الكتان على منطقة صغيرة من فروة الرأس ومالحظة ظهور أي 
أعراض للحساسية.

قد يترك جل بذور الكتان طبقة على الشعر يبدو من خاللها ملمس الشعر لزجاً غير محبب. 
هذا األمر ليس مضراً على اإلطالق وال يعتبر من اآلثار الجانبية.

 قد تكون رائحة جل بذور الكتان مزعجة للبعض، يمكن إضافة بضع قطرات للجل من 
الورد أو زيت  الليمون، زيت  الالفندر، زيت  العطرية، مثل زيت  الزيوت  أي نوع من 

الروزماري.

الوجه )الكمامة(، لساعات     يؤدي ارتداء قناع 
طويلة إلى منع تدفق الهواء إلى البشرة عندما نتنفس، 
الُمسببة  البكتيريا  الرطوبة، وانتشار  فينشأ عنه تراكم 
ق الذي يسد مسامها،  لمشاكل البشرة وتهيجها، والتعرُّ
الشباب، والتهيُّج  البثور وحب  وبالتالي زيادة ظهور 
القناع  حول األنف والوجنتين والفم بسبب احتكاك 
البشرة  الذي يترك  التقشُّر  بالبشرة، باإلضافة إلى 
المواد الضارة بصورة أسهل  جافة، وتسهيل وصول 

وأعمق إليها.
إلى عناية إضافية لالحتفاظ بنعومتها  تحتاج بشرتنا 
ونضارتها، ويُعّد روتين العناية بها مهم جداً لحمايتها، 

والمساهمة في إبقائها صحيّة، لذلك يجب إتباع روتين 
للعناية بالبشرة قبل ارتداء قناع الوجه، لتفادي التعرض 
لمشكالت البشرة من خالل تنظيفها، وترطيبها، 

وحمايتها.
المنزل قبل ارتداء  البشرة في  إليِك خطوات تنظيف 

قناع الوجه )الكمامة(، في السطور اآلتية:
تنظيف الوجه

 إستخدام مواد طبيعية تُساعد على تنظيف وتنعيم 
البشرة مثل العسل، واللبن، والحليب، ثم  وتقشير 
شطف البشرة بالماء الدافئ؛ لمنع طرد زيوت البشرة، 
وتهيجها، وتجفيفها بواسطة مناديل ورقية أو منشفة 

عن  واالبتعاد  طنية،  ق
غسل البشرة بكثرة؛ فغسل 
كاٍف،  لوجه مرتين يومياً  ا
للمحافظة على نظافتها، 
أما إذا كانت البشرة دهنية 
فقد تحتاج إلى غسلها ثالث 
البشرة  مرات، ألنَّ غسل 
بكثره قد يُزيل الزيت، 

ويُسبب حب الشباب.
التونر الطبيعي  استخدام 

على البشرة
المكّونات  يُساعد استخدام   
القابضة لمسام  الطبيعيّة 
الخيار، وماء  لبشرة، والقادرة على شدّها كعصير  ا
الورد، في الحفاظ على توازن ُمستويات األس 
لهيدروجيني فيها، للحصول على بشرة نظيفة،  ا

وصحيّة.
ترطيب البشرة

 يجب الحفاظ على روتين ُمنتظم لترطيب البشرة، وفقاً 
لما يُناسب نوعها، حيث يتّم استخدام المرطبات الخالية 
أّما أصحاب  الجافة،  البشرة  الكحول ألصحاب  من 
باستخدام غسول يحتوي على  فيُنصح  الدهنيّة  لبشرة  ا
ُمنعشة،  البيروكسايد؛ للحصول على بشرة  بنزويل 

وُمشرقة.
إستخدام كريم العيون

 تتطلّب المنطقة المحيطة بالعينين عناية 
العين ال يجب أن  خاّصة، واختيار كريم 
البحث عن ذلك  يكون عشوائياً، بل عليِك 
المستحضر الغنّي بمكّونات فعّالة تقضي على 
الجلد عند  العين وتحفّز مرونة  تجاعيد تحت 

هذه المنطقة.
تطبيق واقي الشمس على الوجه

العناية  الخطوة األخيرة واألهم في روتين 
المشكالت  البشرة بهدف حماية بشرتِك من  ب

التي تُسببها الكمامة.
تنظيف البشرة الذي يمنع تشكُّل الخاليا الميتة 

التي تُعّد المسبب الرئيسي إلجهاد البشرة.
زيادة نضارة وإشراقة البشرة.

الحفاظ على بشرة خالية من الدهون، والبثور، 
وآثارها.

تجديد خاليا البشرة.
مكافحة ظهور عالمات الشيخوخة.

زيادة امتصاص منتجات العناية بالبشرة.
تحفيز نمو خاليا الجلد الجديدة.

تنظيف المسام، وتضييقها.

  ينتج عن عدة طرق إلزالة الوبر من دون ليزر  نمو الشعر 
الناعم ومظهرها  البشرة ملمسها  تفقد  الجلد. وهكذا  لزائد تحت  ا
بنجاح ومن دون  الزائد  الشعر  ألداء مهمة نزع  إذاً  لجميل.  ا
مواجهة تلك المشكلة ينصح باللجوء إلى وصفة سهلة التحضير. 

يمكن صنعها مثالً باستخدام الفازلين واألسبرين.
خلطة الفازلين واألسبيرين إلزالة الشعر الزائد بنجاح

الزائد تحت  الشعر  نمو  دائم من مشكلة  بشكل  تعانين  ذا كنت  إ
يكفي  يديك.  بمتناول  الحل أصبح  أن  فاعلمي  نزعه،  بعد  لجلد  ا
الوصفة  لتعدّي  الفازلين واألسبيرين  القليل من  أن تحضري 

السحرية التي ستخلصك من تلك المشكلة بشكل نهائي.
الفازلين و20 غ من  إلى 50 غرام من كريم  تحتاجين  ولهذا 

المكونين  توفير هذين  األسبرين. وبعد 
التحضير من خالل  بعملية  البدء  عليك 

القيام بهذه الخطوات:
إطحني حبات األسبرين جيداً حتى تتحول إلى بودرة ناعمة.

الفازلين حتى تحصلي على خليط منسجم  البودرة مع  إمزجي 
تماماً وخال من التكتالت.

طبقي المزيج على مناطق نمو الشعر الزائد تحت الجلد. أتركيه 
لمدة ال تقل عن 30 دقيقة قبل أن تزيليه بالماء الفاتر.

كرري تطبيق الوصفة يومياً لمدة 3 أسابيع وهكذا لم تعاني بعد 
ذلك من مشكلة نمو الوبر تحت سطح البشرة نهائياً.

 لكن األفضل أن تقشري بشرتك، بالتزامن مع ذلك، مرة كل 

أن تعرضي  االستحمام وحاولي  قفاز  لذلك  أيام. واستخدمي   3
يحتوي على  بكريم  النهاية رطبيها جيداً  للبخار. وفي  بشرتك 

زبدة الشيا أو بأي كريم مرطب فعال.
ومن الضروري أن تنتبهي إلى عدم تطبيق الوصفة على بشرة 
وجهك. والسبب أن الفازلين يتسم بتركيبة دهنية. وهذا يعني أنه 

قد يسبب ظهور البثور المزعجة لديك.
الفازلين واألسبرين تساعدك على نزع  أن خلطة  تأكدي  ذاً  إ

الشعر الزائد بنجاح ومن دون أي آثار مزعجة.

  1- ابدئي اليوم بمياه الحلبة
الدهون،  تراكم  منع  الحلبة  لبذور  يمكن   
أنها أن تحد من حساسية األنسولين،  كما 
خاصة لدى األشخاص المصابين بمرض 

السكري من النوع 2 .
الصباح  في  الحلبة أوالً  اشربي ماء 
بذور  )أضف ملعقتين صغيرتين من 
الماء )375 مل(  إلى كوب من  لحلبة  ا
قبل  الليل(،  ينقعان طوال  واتركيهما 

اإلفطار بثالثين دقيقة.
2- تناول وجبة إفطار عالية البروتين

بالبروتين  الغنية  اإلفطار  تساعد وجبة 
الدسم،  قليل  لمبر  واللحم  البيض  ، مثل 
ألن البروتين يساعد على الشعور بالشبع 

البروتينات تستغرق وقتًا  لساعات أطول، ألن 
بالبروتين  الغنية  تساعد األطعمة  للهضم.  أطول 

على حرق السعرات الحرارية لهضم البروتين.
العضالت، ما  بناء  أيًضا على  البروتينات  تساعد 

يعزز عملية التمثيل الغذائي.
3- تقسيم الوجبة إلى حصص

للحد  إلى حصص وسيلة رائعة  الوجبة  تقسيم 
البروتين  مقدار  لتحديد  الحرارية،  السعرات  من 
الكاملة والدهون  والخضراوات والحبوب 

الصحية التي يجب أن تتناولها في كل وجبة.
بروتين  الطبق عبارة عن  يكون نصف  أن  يجب 
الدهون، ويجب أن يكون ربعه من  منزوع 
الخضراوات ، والباقي يجب أن يكون عبارة عن 

حبوب كاملة ودهون صحية.

تناولي وجبة كل 2-3 ساعات، تشمل وجبة 
الرئيسية، سيمنعِك  الوجبات  بين  خفيفة صحية 
الطعام عندما  كبيرة من  تناول كميات  ذلك من 

تكوني جائعة.
4- تقليل الكربوهيدرات المكررة والسكر

المكررة والسكر  الكربوهيدرات  استهالك   زيادة 
يؤدي إلى زيادة الوزن دون شك . الكربوهيدرات 
الشبع  يقلل  بدوره  الهضم. وهذا  المكررة سهلة 

ويزيد من مستويات السكر في الدم.
المكرر يزيد  السكر  تناول كميات كبيرة من 
الناجم عن  الوزن  الدهون وزيادة  من تمركز 
األطعمة  تجنب  األفضل  ، من  لذلك   . االلتهابات 
والبيتزا والكعك والمعجنات  البرغر  مثل 

والمشروبات الغازية وما إلى ذلك.
 5- شرب كمية كافية من الماء لخفض الدهون

أن  الماء يمكن  أن  المختلفة  الدراسات  تثبت   
بدوره  الذي  الحراري  التوليد  تساعد في زيادة 
الماء  تناولي  بالشبع.  الدهون كما يشعرِك  يفتت 
على مدار اليوم لتقليل تمركز الدهون في البطن..

 6-زيادة تناول األطعمة الغنية باأللياف
تساعد األلياف الغذائية على زيادة الشعور بالشبع 
المعدة.  الجل في  تشبه  تكوين طبقة  عن طريق 
لبكتيريا  أيًضا كغذاء  الغذائية  تعمل األلياف 
الدهون  تقسيم  تعمل على  التي   ، الجيدة  األمعاء 
السلسلة، تساعد  إلى أحماض دهنية قصيرة 
تقليل  السلسلة على  الدهنية قصيرة  األحماض 

الدهون في البطن.
، مما  البراز  إلى  األكبر  الجزء  األلياف  تضيف 
 ، القولون أسهل. هذا  الطعام في  انتقال  يجعل 

بدوره ، يحسن الهضم.

  مشكالت العظام من الحاالت المرضية التي تحتاج الستشارة 
الطبيب المختص، خاصة مع ظهور بعض المضاعفات الصحية 
التي تؤثر بشكل ملحوظ على الحركة، لذلك يجب التأكد أواًل من 

العادات اليومية التي يتم اتباعها.
لما  وفقًا  العظام،  تؤثر على صحة  التي  الخاطئة  العادات  أبرز 

.»Webmd« ذكره موقع
1- اإلفراط في تناول الملح

الكالسيوم، وبالتالي  الملح وقلة  بين زيادة  قوية  هناك عالقة 
الحصول عليها،  يتم  التي  الملح  تقليل كمية  الحرص على  يجب 
وذلك لزيادة قوة العظام ونموها بشكل سليم، مما يعني ضرورة 
الباردة الحتوائها على كمية  واللحوم  البطاطس  تجنب رقائق 

كبيرة من الملح.
2- ركوب الدراجة لفترة طويلة

القلب  التي تحافظ على صحة  الرياضات  الدراجات من  ركوب 
يؤثر بشكل  الوزن، ولكنه  فقدان  إلى سهولة  باإلضافة  والرئة 
مباشر على صحة العظام وقد يقلل من كثافة العظام على عكس 

المشي والجري لمسافات طويلة.
3- اإلفراط في المشروبات الغازية

أكدت الدراسات أن اإلفراط في تناول 
يؤثر على صحة  الغازية  المشروبات 
الكالسيوم  العظام، وتقليل مستويات 
في العظام، وذلك الحتوائها على كمية 
يتطلب تجنب  الكافيين، مما  كبيرة من 

هذه المشروبات.
4- التدخين

أكثر  السلبي من  التدخين والتدخين 
العظام وذلك  تؤثر على  التي  العادات 
أنسجة عظام جديدة وقد  تكوين  لقلة 
فترة طويلة من  بعد  ذلك  آثار  يظهر 
العادة، وبالتالي يفضل  اتباع هذه 
التدخين والمدخنين  االبتعاد عن 
المخاطر وتحسين صحة  لتقليل  نهائيًا 

العظام.
5- األدوية

تناول األدوية لفترة طويلة يؤثر سلبًا على صحة العظام، بما في 
ذلك األدوية المضادة للنوبات والكورتيكويدات السكرية، مثل 

المفاصل  التهاب  يسبب سهولة  والكورتيزون، مما  بريدنيزون 
أو فقدان العظام.



  تشارك الممثلة المصرية غادة عبدالرازق في حكاية تحمل اسم “تحت الحزام”، ضمن أحداث مسلسل “حدث بالفعل” الذي 
ينتمي إلى نوعية الحلقات المنفصلة المتصلة حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من الممثلين عن القصص األخرى.

المسلسل إنتاج مصري - إماراتي، ويخرج هذه الحكاية هشام الرشيدي، ويجري حاليا ترشيح باقي األبطال، كما انضمت لها 
الفنانة بسنت حاتم.

بها  المصابين  تأثيرها على حياة األشخاص  النفسية وأسبابها وكيفية  األمراض  العديد من  الضوء على  المسلسل  ويلقي 
النفسية تم تجميعها من 9 دول عربية، ليكون  وأيضا المحيطين بهم، ويتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق باألمراض 
أول مسلسل تلفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي، وتدور األحداث في قالب تشويقي إنساني.
بمنطقة  فيال  األماكن، ومنها  بالعديد من  المسلسل  األولى من  القصة  العمل من تصوير  وانتهى صناع 
القصة  الشمالي، وتضم هذه  بالساحل  متفرقة  والعبور ومناطق  بالشيخ زايد  أخرى  وأماكن  شبرامنت، 
المصري وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبدهللا  ماجد  منهم  النجوم  كبيرة من  مجموعة 

محمود.
أعمالها في  آخر  العام، وكان  دراما رمضان هذا  أن غادة عبدالرازق غابت عن  يذكر 

2021، وهو مسلسل “لحم غزال”.
أسامة وبطولة غادة  إخراج محمد  إبراهيم،  إياد  تأليف  ومسلسل “لحم غزال” من 
أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، محمد  عبدالرازق، شريف سالمة، 

شاهين، أحمد صفوت وحمدي المرغني.

الساهر  العراقي كاظم  الفنان    نشر 
كاليفورنيا  بوالية  األخيرة  من حفلته  صوراً 
بينها واحدة  المتحدة األمريكية،  بالواليات 
نجله  ابنتي  بحفيدتيه »سناء وآية«  تجمعه 

وسام.
الحفل  الساهر على نشر صور من  وحرص 
أحياه، األحد، في مدينة سان ديجو  الذي 
بوالية كاليفورنيا عبر صفحته الرسمية على 

فيسبوك.
ويعيش الساهر حالة من النشاط الفني، حيث 
بدأ جولة غنائية في مصر بعد غياب 13 
الموسيقية  فرقته  انطلق صحبة  ثم  عاماً، 
الواليات  أكثر من حفلة في  إلحياء 

المتحدة األمريكية وكندا.
التواصل االجتماعي  وعلى مواقع 
النجم  تهنئة  الجمهور على  تسابق 
بـ«القيصر«  بين جمهوره  الملقب 

بنجاح حفالته الخارجية.
التعليقات إطراء بحفيدتي كاظم  وحملت 
يحذوا  بأن  لهما  الدعوات  الساهر، وإطالق 

حذو جدهما وتعلم الغناء.
فيها  التي يصر  المرة األولى  ليست  هذه 
إلى خشبة  القيصر على اصطحاب حفيدتيه 
العام  ففي شهر مارس/آذار من  المسرح، 

وآية« على  الساهر حفيدتيه »سناء  الجاري، اصطحب 
خشبة المسرح في حفل بوالية لوس أنجلوس األمريكية، 

وانخرط في وصلة غنائية مع حفيدتيه على أنغام أغنية 
»عيد العشاق«، وسط تفاعل كبير.

وأثمر  وعمره 19 عاماً،  مبكراً  تزوج  قد  كان  الساهر 

الزواج عن ولدين هما »وسام وعمر« وحدث االنفصال 
الفشل  إن  قال  التجربة  سريعاً، وعندما تحدث عن هذه 

كان متوقعاً بسبب قلة الخبرة وعدم النضج.

يقرب من 3 سنوات على  ما  بعد مرور 
ابنيها هادي  طالقها من زوجها األول ووالد 
األسمر، أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب 

نجيم ارتباطها بقصة حب جديدة.
نادين نسيب نجيم نشرت صورة لها وهي 
الخاص  بيد حبيبها، على حسابها  تمسك 
الكشف  على موقع »انستجرام«، دون 

عن هويته.
بتعليق  الصورة  اللبنانية علقت على  الفنانة 
فقط  يقال..  كتبت: »ال شيء  غامض، حيث 

انتظروا«.
نجيم طالقها من زوجها  نادين نسيب  اعلنت  قد  وكانت 
األول ووالد ابنيها هادي األسمر عام 2019، حيث كتبت: 
» القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت 
والمعزة بضلوا واألهم  العشرة واالحترام  األسباب بس 

الثمرة الحلوة والدنا«.
اللحظة  بهل  تعبر عن شعوري  كلمة  في  ما  وأضافت: » 
وأنا وهادي أصدقاء متحدين  يحمينا  بس هيك صار هللا 

لألبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم إلنا«.

Vendredi 09 septembre 2022
أخبار الفنالجمعة 9 سبتمبر 2022

غادة عبدالرازق في حكاية »تحت الحزام«

نور تنضم لفريق عمل الجزء الثاني من »موضوع عائلى«

الطائرات خالل تصوير  إحدى  توم كروز وهو جالس على سطح  نجم هوليوود  ظهر 
أحدث أفالمه »توب جان«.

وفي مقطع فيديو، ظهر توم كروز )60 عاماً( جالساً على الطائرة دون أي 
شيء يربطه بها، في دليل على حبه غير المحدود للمجازفة.

قابله نجم  ما  الطائرة منعطفًا مفاجئًا، وهو  تأخذ  وبعد لحظات، 
بدهشة  المقطع  النظير، حتى حظي هذا  منقطع  بثبات  هوليوود 

كثيرين، خاصةً وأنه يبلغ من العُمر 60 عاًما.
المقطع في  توم كروز هذا  تقارير صحفية، صور  وبحسب 
يقف عليها تحلف فوق  التي  الطائرة  فكانت  أفريقيا،  جنوب 

أحد األودية بها.
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لاعلاناتكم في الرسالة

أمينة خليل على  المصرية  الفنانة  تعاقدت    
المشاركة في بطولة فيلم »شماريخ« أمام 

الفنان آسر ياسين.
المنتجة  المفترض أن تواصل الشركة  ومن 
باقي  القادمة ترشيح والتعاقد مع  الفترة  خالل 
العمل  المفترض أن يضم  العمل، ومن  أبطال 

العديد من النجوم.
وفيلم »شماريخ« تأليف وإخراج عمرو 
 Sea-Cinema إنتاج شركة سالمة، ومن 
أحمد فهمي وهاني نجيب وإشراف عام على 

اإلنتاج كريم الميهي.
الفترة  ويواصل المخرج عمرو سالمة في 
الحالية معاينة أماكن التصوير من أجل تحديد 

موعد مبدئي لبداية التصوير.

 حجزت المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي على أجر 
الفنان أحمد الفيشاوي لدى الشركة المنتجة ألحدث أفالمه 

»رهبة«.
وقام المستشار القانوني للمنتجة ناهد فريد شوقي، بإعالن 
المنتجة  الشركة  الفيشاوي لدى  الحجز على أجر أحمد 
لفيلم »رهبة« الجاري تصويره، ومن إنتاج شركة جذور 
أيمن يوسف،  السيد  السينمائي والتوزيع ويمثلها  لإلنتاج 
التنفيذية  المزيل بالصيغة  النهائي  تنفيذا للحكم  وذلك 
الفيشاوي  ناهد فريد شوقي ضد أحمد  للمنتجة  الصادر 
بإلزامة سداد مبلغ مليون ومائة وسبعون ألف جنيه في 
الدعوى رقم 1294 لسنة 2017 مدني كلي الجيزة، وبعد 

حصول المنتجة على حكم باالستمرار في التنفيذ.
للفيلم بالحجز بتاريخ  المنتجة  وقد تم إعالن الشركة 
بتاريخ  بالحجز،  الفيشاوي  2022/8/30 وإعالن أحمد 
2022/9/1 مما يستوجب على الشركة المنتجة االمتناع 

عن سداد أي من دفعات األجر له.
للمنتجة ناهد فريد شوقي  القانوني  المستشار  وأوضح 
أن الشركة المنتجة لفيلم »رهبة« في حالة إقرارها غير 
إيداعها طبقا لنص  الواجب  الحقيقة أو إخفاء األوراق 
المنتجة  الشركة  فإن  المرافعات،  قانون  المادة 343 من 
للفيلم والمحجوز تحت يدها المبلغ ستتحمل بسداد المبلغ 

المحجوز به، فضال عن التعويضات الالزمة.
وأكد أن المنتجة ناهد فريد شوقي لن تتواني عن الحجز 
على أجر أحمد الفيشاوي عن أي عمل قد تشرع أي شركة 

الفيشاوي وذلك لحين  التعاقد عليه مع  إنتاج أخرى في 
استيفائها لكامل المبلغ المحكوم به.

وتعود األزمة بين ناهد فريد شوقي وأحمد الفيشاوي لعام 
2016 عندما تقدمت المنتجة ناهد فريد شوقي، بالشكوى 
إلى غرفة صناعة السينما بسبب عدم التزام الفنان أحمد 
فيلم »اللعبة  بتنفيذ تعاقده معها على بطولة  الفيشاوي 
المئة من مشاهده،  األمريكاني«، بعد تصوير 40 في 

ودخلت وقتها ناهد فريد شوقي في نزاع قضائي مع أحمد 
الفيشاوي.

القاهرة، حكما نهائيا في  وأصدرت محكمة مستأنف 
الفيشاوي،  الفنان أحمد  الماضي، برفض دعوى  فبراير 
التي طالب فيها بالحصول على تعويض قدره مليون 
بينه وبين  الموقع  التعاقد  إلى جانب رفض فسخ  جنيه، 

المنتجة، وأقرت صحة العقد.

الفنان محمد  الفنانة ميرهان حسين، في أحداث مسلسل »الونش« بطولة    تشارك 
رجب، حيث تجسد دور الزوجة الثانية له، وهي بائعة في محل مالبس، وتمر حياتها 

بالعديد من األزمات. 
بدأ الفنان محمد رجب تصوير مسلسله الجديد »الونش«، خالل األيام الماضية بمدينة 

الشيخ زايد، وهو عمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي. 
أن مسلسل »الونش« بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، محمود  إلى  ويشار 
عبدالمغني، ميمي جمال، منة فضالي، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبي، محمد أبو داود، 

بسمة داود، محسن منصور، من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

وأنا اسيب«  يستعد فريق عمل مسلسل »سيب    
لتصوير أولى مشاهد العمل الذي تلعب بطولته الفنانة 
هنا الزاهد وأحمد السعدني آخر األسبوع المقبل، و هو 
أبو الريش وإخراج وائل إحسان، وهو  تأليف رنا  من 

مكون من 10 حلقات. 
الزاهد تصوير  على صعيد متصل، تستأنف هنا 
مشاهد فيلمها السينمائي الجديد مستر إكس مع زوجها 
فهمي ويشارك في بطولته أوس أوس،  أحمد  الفنان 
الجمل، ومحمود  أنور، رحاب  فؤاد، محمد  بيومي 
أكرم حسني، عمرو يوسف،  حافظ، وضيوف شرف: 

مصطفى خاطر، صبري فواز، وآخرين.

بعد 3 سنوات من طلاقها.. نادين نسيب نجيم تعلن 
ارتباطها بقصة حب جديدة

بحفيدتيه كاليفورنيا  في  جمهوره  على  يطل  الساهر  كاظم 

تفاصيل شخصية ميرهان حسين فى مسلسل »الونش«

انطلاق »سيب وأنا أسيب« لـ هنا الزاهد وأحمد السعدنى

تــوم          الــ60..  عمــر  كروز فــي 
جنونية حركة  ينفـذ 
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أمينة خليل تقدم البطولة 
النسائية في فيلم »شماريخ« أمام 

آسـر  ياــسين

ناهد فريد شوقي تحجز على أجر أحمد الفيشاوي لفيلم »رهبة«

الجزء  إلى فريق عمل  اللبنانية،  الفنانة نور    انضمت 
الثاني من مسلسل »موضوع عائلى« وبدأت تصوير 
الجزء األول نجاًحا كبيًرا  مشاهدها، وذلك بعد أن حقق 
الماضي 2021، عبر  العام  وقت عرضه في نوفمبر من 

 .Vip منصة شاهد
الجزء األول من »موضوع عائلي« كان  إلى أن  ويشار 
من بطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، محمد شاهين، سماء 
إبراهيم، محمد رضوان، وطه دسوقي، وعدد من ضيوف 
أمينة خليل، شيرين رضا، بيومي فؤاد،  الشرف، منهم 
عبدالرحمن أبو زهرة، وحسام داغر، والعمل من تأليف 
محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، 

وإخراج أحمد الجندي.
اللبنانية شاركت في الموسم  يشار إلى أن نور 
الرمضاني األخير بمسلسل »راجعين يا هوا« ، من 
بطولة خالد النبوي، هنا شيحة، طارق عبدالعزيز، 

أحمد بدير، أنوشكا، وفاء عامر، إسالم إبراهيم، 
أبو  النبوي، سلمى  مصطفى درويش، نور 

ضيف، جال هشام، وإسالم جمال، 
والعمل من تأليف أسامة أنور 

عكاشة، معالجة درامية محمد 
سليمان عبدالمالك، وإخراج 

محمد سالمة.
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كيبيك: تباين في اقتراحات الأحزاب الخمسة بشأن عدد المهاجرين الواجب استقبالهم لستولتنبرغ؟ بعد سنة خلفًا  الـ’’ناتو‘‘  رأس  فريلاند على 

انتخابات كيبيك: هل ستنقسم أصوات الشباب بين التضامن والمحافظين؟

بنك كندا يرفع معدل الفائدة الأساسي 75 نقطة 
أساس إلى 3,25%

مايلز ساندرسون البحث متواصل عن  القتل في ساسكاتِشوان:  جرائم 

تحدي جعل  كولومبيا:  بريتيش 
المباعة عام  السيارات  جميع 

الانبعا�ـات 2035 صفرية 

  يوَصف حزب التضامن الكيبيكي )QS( اليساري التوجه 
أنه  االنتخابية  الشباب. ويظهر مسار حملته  بأنه حزب 
يواصل االعتماد على التعبئة في مدن تضم جامعات ويشكل 
الطالب قسماً كبيراً من سكانها، وبالتالي من ناخبيها، مثل 
شيربروك وريموسكي، بهدف الوصول إلى هؤالء الناخبين. 
لكن يبدو أّن هناك حزباً آخر يجذب انتباه الشباب أيضاً: 
حزب المحافظين الكيبيكي )PCQ( بقيادة إريك دوهيم.

فوفقاً الستطالع أجرته في منطقة كيبيك العاصمة مؤسسُة 
 Le( ‘‘لصالح صحيفة ’’لو سوالي )Segma( ‘‘سيغما’’
Soleil( الصادرة في كيبيك العاصمة ومحطة ’’إف إم 
93‘‘ اإلذاعية )FM93( التي تبّث منها، ينوي %33 من 
الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و34 سنة االقتراع 
لصالح حزب المحافظين الكيبيكي في االنتخابات العامة 
منهم   35% ينوي  فيما  )أكتوبر(،  األول  تشرين   3 في 

التصويت لصالح حزب التضامن الكيبيكي.
وهذا التوجه قد يتجاوز منطقة العاصمة الكيبيكية، وفقاً 
للبروفيسور فيليب دوبوا، أستاذ االتصاالت العامة والسياسة 
في المعهد الوطني لإلدارة العامة )ENAP( في كيبيك 

العاصمة.
هناك ميل لربط الشباب بالخيارات األكثر تقدمية، لكن 
ال  الشباب  أّن  لنا  تظهر  التي  البيانات  من  العديد  هناك 

يشكلون كتلة متجانسة.
نقال عن البروفيسور فيليب دوبوا من المعهد الوطني لإلدارة 

العامة )ENAP( في كيبيك العاصمة
تصويت احتجاجي

أن يحظى حزب التضامن الكيبيكي بشعبية بين الشباب هو 
أمٌر ال يفاجئ أحداً، لكّن البروفيسورة فاليري آن ماهيو، 
وهي أستاذة في قسم العلوم السياسية في جامعة الفال في 
كيبيك العاصمة، لم تتفاجأ أيضاً برؤية حزب المحافظين 

الكيبيكي يجذب الشباب.
فالبروفيسورة ماهيو، التي وضعت كتاباً بعنوان ’’الناخب 
 ،)Le Nouvel électeur québécois( ‘‘الكيبيكي الجديد
ترى أنّه يمكن تفسير انجذاب شريحة واسعة من جيل الشباب 
إلى حزب المحافظين الكيبيكي على أنه تصويت احتجاجي 
 )CAQ ‘‘ضّد حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك )’’كاك
بقيادة رئيس الحكومة الخارجة، فرانسوا لوغو، السيما ضّد 
اإلجراءات الصحية المتصلة بجائحة كوفيد19- التي اتخذتها 

حكومة لوغو.
’’أّي فئة سكانية عانت أكثر من غيرها من اإلجراءات 
الصحية التقييدية بنسبة هامة في أوقات معينة؟ إنهم الشباب‘‘، 

تشرح البروفيسورة ماهيو.
وبالتالي ضرَب حزب المحافظين الكيبيكي على وتر حّساس. 
لكن هل هذه شهادة دعم لبرنامج المحافظين االنتخابي أم 
باألحرى عالمة عدم رضا عن سجل حزب الـ’’كاك‘‘ 

في السلطة؟ هذا سؤال جدير بأن يُطرح، تقول ماهيو.
’’أنا ال أتابع هذه األمور كثيراً، لكني رأيُت أّن حزب 
المحافظين الكيبيكي سيقدم إعفاءات ضريبية للرياضة. 
التاسعة عشرة  سّن  في  شابان  قال  يهّمني!‘‘،  أمر  هذا 
لميكروفون راديو كندا قرب ’’ِسيجيب‘‘ )معهد للدراسات 
ما بعد الثانوية( منطقة األوتاويه في غرب مقاطعة كيبيك.
 21 كاسويل،  بيرتران  دافيد  قال  قليلة  بدقائق  وقبلهما 
عاماً، إنه سيقترع لصالح التضامن الكيبيكي ألنه ’’أقرب 

إلى ِقَيمي‘‘.
أرض التضامن الكيبيكي الخصبة

في الحشود أو األحداث الحزبية يطرح العديد من الناخبين 
الشباب على غابريال نادو دوبوا، الناطق المشارك )بمثابة 
الزعيم المشارك( باسم التضامن الكيبيكي، أسئلة حول 
الرنّة  الطبيعية وحيوانات  البيئات  المناخ وحماية  أزمة 

)الكاريبو(، وعن تراجع النمو االقتصادي.
نستأنف  أن  منا  يريدون  إنهم  لي  يقولون  لكن ’’شباب 
استثمارات الهيدروكربونات، فال يحدث مطلقاً أن ألتقي 

بأّي منهم‘‘، يؤكد نادو دوبوا.
ويعتقد المتحدث المشارك باسم التضامن الكيبيكي أّن نتائج 
)أكتوبر(  األول  تشرين  في  األخيرة  العامة  االنتخابات 
2018 تظهر بوضوح أّن حزبه هو أكثر من يلبّي تطلعات 

الشباب في كيبيك.
ويضيف نادو دوبوا أنه يعّول كثيراً على جيل الشباب 
في هذه االنتخابات أيضاً. ’’يمكن أن يكون للشباب في 
االنتخابات المقبلة تأثير، فهم يمثلون تقريباً صوتاً من كّل 

ثالثة أصوات‘‘، يؤّكد الناشط الطالبي السابق.
’’األحزاب القديمة‘‘ أقل جاذبية للشباب

ويبدو جيل الشباب أقّل انجذاباً إلى الحزب الليبرالي الكيبيكي 
فاليري آن  الكيبيكي )PQ(. وتوضح  )PLQ( والحزب 
ماهيو في هذا الصدد أنّهما حزبان كانا يستجيبان لمسألة لم 

تعد بارزة اليوم، خاصة بالنسبة للشباب.
’’هما حزبان أجابا على سؤال يتعلق بمكانة كيبيك في 
الفدرالية )الكندية(، عندما كان االنقسام حول القول ’نعم‘ 
)الستقالل كيبيك( أم ’ال‘. لم يعد هذا موضوع اللحظة‘‘، 
تقول البروفيسورة ماهيو، مضيفًة أنه من المؤكد بالتالي 
أّن هذه المسألة ليست أكثر ما يشغل بال جيل الشباب حالياً.

ويكشف استطالع ’’سيغما‘‘ أّن الحزب الليبرالي الكيبيكي 
بقيادة دومينيك أنغالد والحزب الكيبيكي بقيادة بول سان 
بيار بالموندون يحصالن فقط على %8,5 و%3 على 
التوالي من نوايا التصويت لدى الفئة العمرية 18 - 34 

عاماً في منطقة كيبيك العاصمة.
ولكن منذ عقود من الزمن والشباب يصوتون بنسبة أقل من 
سواهم، يذّكر الباحثون. وبالتالي هل ستُترَجم نوايا التصويت 
إلى أصوات فعلية؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه على نفسه 
انتخابات، واآلن جاء  كّل  الكيبيكي في  التضامن  حزب 
دور حزب المحافظين الكيبيكي ليطرحه على نفسه أيضاً.
وشمل االستطالع عيّنة عشوائية من 799 مستجيباً في 
منطقة كيبيك العاصمة، وأجرته ’’سيغما‘‘ على الهاتف 
بين 29 آب )أغسطس( و3 أيلول )سبتمبر(. ويبلغ هامش 

الخطأ فيه %3,5، 19 مرة من أصل 20.

  أعلن بنك كندا )المصرف المركزي( رفع 
معدل الفائدة األساسي بمقدار 75 نقطة أساس، 

من %2,5 إلى 3,25%.
ويندرج هذا القرار في سياق جهود بنك كندا 
للحد من تضخم األسعار الذي يضرب البالد 
وإعادة معدل التضخم السنوي إلى نطاق يتراوح 

بين %1 و3%.
وتجاوز معدل التضخم السنوي الحّد األعلى 
من هذا النطاق في نيسان )أبريل( 2021، 
بعد   2022 )يوليو(  تموز  في   7,6% وبلغ 
وصوله في الشهر السابق، حزيران )يونيو(، 
إلى %8,1، أعلى مستوى له منذ كانون الثاني 

)يناير( 1983 عندما بلغ 8,2%.
والزيادة المعلن عنها اليوم في معدل الفائدة 

األساسي هي الخامسة على التوالي.
المؤشر  هذا  كندا  بنك  رفع  الفائت  )مارس(  آذار   2 ففي 
المرجعي، الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، 
ثّم في 13 نيسان  بمقدار 0,25 نقطة مئوية إلى 0,5%، 
)أبريل( بمقدار 0,5 نقطة مئوية، وفي 1 حزيران )يونيو( 
بمقدار  )يوليو(  تموز   13 نقطة مئوية، وفي   0,5 بمقدار 

نقطة مئوية كاملة.
زيادات أُخرى مرتَقبة

وذّكر بنك كندا بأّن تراجع معدل التضخم السنوي في تموز 
)يوليو( الفائت عائد إلى تراجع سعر البنزين.

أّن  إلى  البيانات  وتشير  التضخم  ارتفع  البنزين،  باستثناء 
الضغوط على األسعار أصبحت أكثر انتشاراً، السيما على 
صعيد الخدمات. واستمرت مقاييس التضخم األساسية للبنك 
في االرتفاع لتتراوح ما بين %5 و%5,5 في تموز )يوليو(.

نقال عن مقتطف من البيان الصادر عن بنك كندا
’’وتشير الدراسات االستقصائية إلى أّن توقعات التضخم 
على المدى القصير ال تزال مرتفعة. وكلما طالت مدة بقائها 
على هذا النحو، كلما ازداد احتمال تجّذر التضخم المرتفع‘‘، 

أضاف المصرف المركزي.
لكّل هذه األسباب، يعتقد مجلس إدارة البنك أن معّدل الفائدة 

الرئيسي ’’يجب أن يرتفع أكثر‘‘.
وفي بيان صدر أمس عن بنك كندا » تستمّر آثار تفشي 
وباء كوفيد19- واالضطراباُت المستمرة في سالسل اإلمداد 

والحرُب في أوكرانيا في كبح النمّو ورفع األسعار«.

  قالت الشرطة الملكية الكندية )الشرطة 
داميان  جثة  على  عثرت  إنها  الفدرالية( 
ساندرسون )31 عاماً(، أحد المشتبه بهما 
اللذْين كانت تبحث عنهما في أعقاب هجمات 
 10 بحياة  أودت  األبيض  بالسالح  طعن 
أشخاص في أّمة جيمس سميث لشعب الْكري 
 James Smith( السكان األصليين  من 
Cree Nation( وفي قرية ويلدون يوم 

األحد في مقاطعة ساسكاتِشوان.
أّما المشتبه به الثاني، مايلز ساندرسون، 
وهو أخ داميان، فال يزال طليقاً، وقد يكون 

مصاباً حسب الشرطة.
وتعتقد الشرطة أّن مايلز ساندرسون يتواجد 
في محيط ريجاينا، عاصمة ساسكاتِشوان، 

وقد يكون طلب العالج.
ويبلغ مايلز أندرسون الثالثين من عمره، 
 108 ووزنه  سنتيمتراً   185 وطوله 
كيلوغرامات، وشعره أسود وعيناه بنّيّتان.

ولم يتّم العثور بعد على السيارة التي يُشتبه 
في استخدامها في سلسلة الجرائم المرتَكبة، 
وهي من طراز ’’نيسان روغ‘‘ سوداء اللون 
.119MPI وتحمل لوحُة ترخيصها الرقم
ويواجه مايلز ساندرسون اتهامات بالقتل 
من الدرجة األولى، واتهامات بمحاولة القتل 
وبالتعّدي على ممتلكات الغير عن طريق 

الكسر والدخول.
ومع العثور على جثة داميان ساندرسون 
يكون عدد القتلى في هذه المأساة قد ارتفع 

إلى 11، يُضاف إليهم 19 جريحاً.
قال جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية، 

في تغريدة له على موقع ’’تويتر‘‘
السالم  برج  )الكندي( على  العلم  »ُنكَّس 
)على الهضبة البرلمانية في أوتاوا( تخليداً 
لذكرى الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات في 
ساسكاتِشوان وتضامناً مع جميع المتضررين 
من هذا العنف. جميع الكنديين حاضرون 

من أجلكم.«
ترودو هذه  وفي مؤتمر صحفي وصف 

عة ومفجعة‘‘. الهجمات بأنها ’’مرّوِ
وأعرب رئيس الحكومة الفدرالية عن أسفه 
ألّن مثل هذه المآسي أصبحت ’’شائعة جداً‘‘ 
في السنوات األخيرة، مضيفاً أّن هذا العنف 

’’ال مكان له‘‘ في كندا.
وأضاف ترودو أّن أفكاره وأفكار الكنديين 
ترافق المصابين وجميع الذين فقدوا أحبًة 

لهم في هذه المأساة.
ونصح رئيس الحكومة الباحثين عن مساعدة 
نفسية بعد هذه السلسلة من الجرائم بزيارة 
https://www.espoir�  الموقع التالي:
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وقال جهاز شرطة بلدية ساسكاتون، كبرى 
مدن ساسكاتِشوان، إّن سلطات إنفاذ القانون 
تبحث عن مايلز ساندرسون منذ أيار )مايو( 

الماضي.
ر أن يلتقي مايلز أندرسون  وكان من المقرَّ
آنذاك بأحد ضباط اإلفراج المشروط، لكنه 
تخلّف عن القيام بذلك، ولذلك أعلنت السلطات 

أنه ’’طليق بصورة غير قانونية‘‘.
تأثيرات اإلدمان على المخّدِرات

ذات  األصليين  السكان  أمم  اتحاد  رئيس 

السيادة )FSIN( في ساسكاتِشوان، بوبي 
كاميرون، قال إنه حزين جداً لهذه األحداث.
هذا هو الدمار الذي يتعيّن علينا مواجهته 
القانونية  غير  المخدرات  تغزو  عندما 

والضارة مجتمعاتنا.
ودعا كاميرون السلطات إلى العمل مع قادة 
مختلف األمم اأُلَول في ساسكاتِشوان من 
أجل جعل المجتمعات المحلية أكثر أماناً 

للمقيمين فيها.

  بريتيش كولومبيا هي األولى بين مقاطعات كندا العشر 
من حيث عدد السيارات الكهربائية التي تُباع فيها، مع أنها 
بعد  نسمة(  ماليين   5,29( السكان  عدد  حيث  من  الثالثة 
أونتاريو )15 مليون نسمة( وكيبيك )8,65 ماليين نسمة(.
يتمثّل في رفع  بريتيش كولومبيا وضعت هدفاً  وسلطات 
الحصة السوقية للمركبات الصفرية االنبعاثات إلى 26% 
من إجمالي السيارات والشاحنات الخفيفة الجديدة المباعة 
بحلول عام 2026، وإلى %90 منها بحلول عام 2030، 
وإلى %100 منها بحلول عام 2035، وهو ما ينسجم مع 

أهداف الحكومة الفدرالية.
األهداف  هذه  لتحقيق  الضرورية  الكهربائية  الموارد  هل 
التنفيذي  الرئيس  بروتون،  دانيال  يعتقده  ما  متوفرة؟ هذا 
لمنظمة التنقل الكهربائي في كندا )EMC / MEC(، وهي 

منظمة غير ربحية.
’’اإلنتاج ليس مشكلة، إنما التوزيع هو الذي يمكن أن يشكل 

مشكلة‘‘، يقول بروتون.
وأيضا قال يجب أن نتذكر أيضاً أّن الطلب على الكهرباء ال 
يسير وفق خط مستقيم، فهو يرتفع في الصباح وفي المساء. 
فقد يُطلب منا عدم شحن سيارتنا خالل ساعات الذروة، كما 
فعلت سلطات والية كاليفورنيا األميركية مؤخراً خالل موجة 
الحر. ويمكننا بكل سهولة تأخير الشحن من هاتفنا الذكي.

كهربُة جميع المركبات التي تسير حالياً على الطرق ليست 
حاًل مرغوباً فيه، يقول بروتون، مضيفاً أننا بحاجة أيضاً إلى 

تعديل أسلوب حياتنا لتقليص أسطول السيارات.
’’يجب علينا أيضاً تكثيف جهودنا لتشجيع نظامْي مشاركة 
السيارة وتقاسم الرحالت البرية، السيما في وسط المدن من 

أجل حل مشاكل االزدحام المروري‘‘، يضيف بروتون.
صعيد  على  كولومبيا  بريتيش  وضعتها  التي  واألهداف 
بيع السيارات الصفرية االنبعاثات تفوق ما وضعته سائر 

المقاطعات.
ولبلوغ أهدافها، سيكون من الضروري على بريتيش كولومبيا 

زيادة عدد نقاط الشحن.
التحدي اآلخر هو ترويض النظام المحيط باستخدام السيارات 
الكهربائية لتسهيل عملية االنتقال إلى االنبعاثات الصفرية.

األحزاب  قادة  يقّدم    
الخمسة الرئيسية في كيبيك 
متباينة حول  نظر  وجهات 
عدد المهاجرين الذين يتعيّن 
على المقاطعة أن تستقبلهم كل 
سنة فيما تواجه، أسوًة بسائر 
المقاطعات الكندية، نقصاً في 

اليد العاملة.
 )PQ( زعيم الحزب الكيبيكي
بالموندون  بيار  سان  بول 
اقترح خفض عدد المهاجرين 
الجدد الذين تستقبلهم كيبيك 
إلى 35.000 سنوياً من أجل 
حماية اللغة الفرنسية وثقافة 
المقاطعة الكندية الوحيدة ذات 

الغالبية الناطقة بالفرنسية.
وتأتي خطته في الوقت الذي 
تحث فيه مجموعات األعمال 
في المقاطعة كافة األحزاب 
السياسية على قبول المزيد من 
القادمين الجدد من أجل ملء 
أكثر من 200.000 وظيفة 

شاغرة في جميع أنحاء المقاطعة حسب 
قول هذه المجموعات.

لكّن سان بيار بالموندون، الذي يدعو 
حزبُه الستقالل كيبيك عن كندا، يرفض 
من  المزيد  استقبال  بأّن  القائلة  الفكرة 
المهاجرين سيساعد في تخفيف أزمة 
العمالة، إذ يشير إلى أّن القادمين الجدد 
هم أيضاً مستهلكو سلع وخدمات تتطلب 

بدورها المزيد من العمال.
الكيبيكي  الليبرالي  الحزب  زعيمة 
إّن  قالت  أنغالد،  دومينيك   ،)PLQ(
من الواضح أّن سان بيار بالموندون 
’’منفصل‘‘ عن الواقع الميداني وال يستمع 
ألصحاب األعمال الذين يكافحون للعثور 

على عمال.
واقترحت أنغالد، المنحدرة من أصول 
بمستوى  للهجرة  أولياً  هدفاً  هايتية، 
70.000 قادم جديد سنوياً إذا وصل حزبها 
إلى السلطة في انتخابات 3 تشرين األول 
)أكتوبر(، على أن تقوم حكومة ليبرالية 
برئاستها بالتنسيق الحقاً مع كّل منطقة 
في كيبيك على حدة لتحديد احتياجاتها 

الحقيقية من المهاجرين.
الكيبيكي  الليبرالي  الحزب  وشّكل 
المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية 
)الجمعية التشريعية( الخارجة التي انتُِخبت 
في تشرين األول )أكتوبر( 2018، بعد 
أن كان في السلطة في كيبيك بقيادة فيليب 
كويار )2014 - 2018( وقبل ذلك بقيادة 

جان شاريه )2003 - 2012(.
أّما فرانسوا لوغو، زعيم حزب التحالف 
من أجل مستقبل كيبيك )CAQ(، رئيس 
مقابلة  في  فقال  الخارجة،  الحكومة 
تلفزيونية مساء األحد إنه يعتقد أّن المقاطعة 
يمكن أن تدمج حوالي 50.000 مهاجر 
سنوياً كحّد أقصى إذا أرادت حماية اللغة 

الفرنسية.
ولفت لوغو إلى أّن هذا الرقم يجعل كيبيك 
أحد األماكن في العالم التي تستقبل أكبر 
عدد من المهاجرين قياساً إلى عدد سكانها.
غابريال نادو دوبوا، الناطق المشارك 
)بمثابة الزعيم المشارك( باسم حزب 
التضامن الكيبيكي )QS( اليساري التوّجه، 
قال في البرنامج التلفزيوني نفسه إنه يعتقد 

أّن بإمكان المقاطعة أن تستقبل ما بين 
60.000 و80.000 مهاجر دائم سنوياً.

من جهته، اقترح زعيم حزب المحافظين 
الكيبيكي )PCQ(، إريك دوهيم، تقليص 
عدد المهاجرين الدائمين بشكل تدريجي 
بالتزامن مع العمل على زيادة األتمتة 
في أماكن العمل في كيبيك وزيادة معدل 

المواليد فيها.
وتراوحت المستويات الرسمية للهجرة 
الدائمة إلى كيبيك، كما حددتها سلطات 
بين  األخيرة،  السنوات  في  المقاطعة 

40.000 و50.000 سنوياً.
لكّن كيبيك ستستقبل قرابة 70.000 مهاجر 
دائم خالل عام 2022 لتعويض النقص 

ل خالل جائحة كوفيد19-. المسجَّ

  هل يمكن أن تصبح كريستيا فريالند 
األمينة العامة المقبلة لمنظمة حلف شمال 
األطلسي )ناتو(؟ المعنية الرئيسية ال تغلق 
الباب تماماً على هذا االحتمال، لكنها تشير 
إلى أنه لديها حالياً ’’الكثير من العمل‘‘ 
كوزيرة مالية كندا ونائبة رئيس حكومتها.
وفي مؤتمر صحفي عقدته أول أمس في 
بريتيش  مقاطعة  مدن  كبرى  فانكوفر، 
كولومبيا على ساحل المحيط الهادي، قالت 
فريالند إنها تأخذ ’’مسؤولياتها على محمل 
الكثير من الجد‘‘ داخل حكومة جوستان 

ترودو الليبرالية.

لنكون  اليوم  الكثير من األسباب  ’’لدينا 
متفائلين بشأن االقتصاد، لكنني أعلم أيضاً 
أّن لدينا وضعاً اقتصادياً معقداً‘‘، قالت 
فريالند قبل أن تضيف ’’إنه لشرف عظيم 
أن أعمل مع رئيس الحكومة ومع زمالئي 
سعياً لتحسين حياة الكنديين والكنديات‘‘.

أنا أرّكز حّقاً على عملي.
رئيس  نائبة  فريالند،  كريستيا  عن  نقال 

الحكومة الكندية، وزيرة المالية
والشائعة القائلة بأّن كريستيا فريالند ستحل 
محل األمين العام الحالي للـ’’ناتو‘‘، ينس 
ستولتنبرغ، نقلها الصحفي بول ويلز، كاتب 

 )Maclean’s( ‘‘العمود في مجلة ’’ماكلينز
الكندية.

يُذكر أنه تّم تجديد والية ستولتنبرغ في آذار 
)مارس( الفائت لمدة عام واحد، وبالتالي 
أيلول  نهاية  في  واليته  تنتهي  أن  يجب 

)سبتمبر( 2023.
وفريالند، المولودة في كندا ألّم أوكرانية 
األصل، هي في طليعة الشخصيات الكندية 

غير المرغوب فيها في روسيا.
وإذا وجدت نفسها على رأس الـ’’ناتو‘‘، 
فإّن وصولها إلى هذا المنصب سيكون قد 
حدث في لحظة محورية بالنسبة للتحالف 
العسكري المذكور الذي أبصر النور عام 
1949 للتصدي للكتلة المكّونة، آنذاك، من 
االتحاد السوفياتي والدول الدائرة في فلكه، 
أوكرانيا في تصديها  يدعم حالياً  والذي 

للغزو العسكري الروسي ألراضيها.
ويستحيل حالياً معرفة ما إذا كان هذا الغزو 
الروسي ألوكرانيا سيستمّر حتى خريف 
عام 2023 عندما يحين موعد نهاية والية 
ستولتنبرغ. لكن مع ذلك، ستكون تلك فترة 
سنوات  بعد  للـ’’ناتو‘‘،  كبيرة  توترات 
مضطربة في ظّل والية الرئيس األميركي 
السابق دونالد ترامب وفيما تأخذ عملية 
انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف مجراها.

Vendredi 09 septembre 2022
الجمعة 9 سبتمبر 2022



مقدمة: مصر أم الحضارات
مصر هي الحضارة.

مصر هي المجد.
مصر هي الخلود.

مصر هي أول كلمة في كتاب التاريخ وأهم موقع في 
الجغرافيا. كتاب 

مصر هي صانعة الحضارة ومبدعة التاريخ.
مصر هي أعظم دولة ثقافًيا في العالم قديًما وحديًثا.

لقد أنعم هللا سبحانه وتعالي على مصر، قلب العالم القديم، 
العالم  قارات  يتوسط  الذي  المتميز  الجغرافي  بالموقع 
القديم. وساهم ذلك الموقع الجغرافي المتميز في تواصل 
والتأثر  والتأثير  االتصال  جيرانها وسهولة  مع  مصر 
الخالد  النيل  نهر  ومنحها  القديم.  العالم  مع حضارات 
الذي سهل االتصال بين الشمال والجنوب ووّحد الدلتا 
ووادي النيل حضارًيا ودينًيا وثقافًيا منذ أقدم العصور. 
وكذلك ساهم النهر الخالد في وحدة مصر وتماسكها عبر 
إلقامة  وتضامنهم  المصريين  وتوحيد جهود  العصور 
الجسور والحفاظ على مياه الفيضان مما جعل المصريين 
يعيشون كشعب واحد عبر آالف السنين. ونّشط النهر 
العظيم التجارة الداخلية بين الشمال والجنوب ودّعم من 
تواصل المصريين وتماسكهم مع بعضهم البعض، ونشر 
حضارة المصريين القدماء في البالد المجاورة ألرض 
مصر الخالدة، مما ساعد في إحداث موجات حضارية 
من التأثير والتأثر المتبادلة بين مصر وجيرانها وإلى ما 
وراء ذلك من نطاقات حضارية مغايرة. ولم تكن مصر 
هبة النيل فحسب، كما قال المؤرخ اإلغريقي هيرودوت، 
بل إن مصر هي هبة النيل والمصريين؛ ألنه لو جهد 
اإلنسان المصري وعطاؤه ما كانت الحضارة المصرية؛ 
وألن نهر النيل يمر ببالد عديدة قبل أن يصل مصر ولم 
تزدهر بها حضارات عظيمة مثل الحضارة المصرية؛ 
إًذا فمصر هي هبة النيل والمصريين مًعا. وساهم اعتدال 
المناخ في نشاط المصريين ونشأة وازدهار الحضارة 
أي  مري«  تا  »كيمت  أو  المباركة،  أرض مصر  في 
»مصر األرض المحبوبة« كما أحب المصري القديم 
الجفاف  العظيمة. وساهم  أن يطلق على بالده، مصر 

في حماية والحفاظ على اآلثار المصرية. 
وكان اإلنسان المصري المدني والمتحضر بطبعه الشريك 
األعظم والمساهم األكبر في نشأة وتكوين حضارة مصر 
الخالدة في دلتا النيل والوادي الخصيب. فقد كان اإلنسان 
المصري القديم من العبقرية بمكان أن استطاع بذكاء 
شديد وتفرد ليس له مثيل أن يوظف كل ما هيأه هللا له 
في الطبيعة المحيطة به كي يبدع الحضارة المصرية 
العظيمة. ومما ال شك فيه أنه لوال عبقرية األداء وروعة 
اإلبداع من ِقبل اإلنسان المصري القديم ما كانت الحضارة 
المصرية القديمة. وساهم عدم وجود حواجز أو موانع 
طبيعية في سهول ويسر التواصل والتعايش بين المصريين 
وبعضهم البعض وبين جيرانهم من الشعوب والحضارات 
اآلمنة في  الطبيعية  الحدود  المجاورة. وكذلك ساهمت 
األعداء  من  مصر  وحماية  واالستقرار  األمن  تحقيق 

وكانت بمثابة دفاعات طبيعية أو دروع واقية خلقها هللا 
كي تدفع األعداء عن أرض مصر المباركة وكي تقاوم 
المعتدين والطاعمين في خيرات مصر. ومنح هللا بوفرة 
كبيرة أرض مصر الطيبة العديد من الثروات الطبيعة 
ومعادن  صخور  من  المعدنية  الثروات  مثل  المتنوعة 
مما  والحيوانات  النباتات  من  الطبيعية  الثروات  ومن 
ساعد المصري القديم على بناء حضارته الخالدة التي 
ما تزال تسحر العالم كله بجمالها وتخلب العقول وتبهر 
األبصار بغموضها وسحرها. وكان اإلنسان المصري 
القديم في صراعه مع الطبيعة والبيئة المحيطة به موفًقا 
للغاية في كبح جماحها وترويضها وإخضاعها لتحقيق 

أهدافه الحضارية منها.
أم الحضارات

وأرض  مهد  هي  مصر 
الحضارات؛ ففي مصر ُولد 
التاريخ والحضارة البشرية 
وأينما  السنين،  آالف  منذ 
تذهب تجد حتًما جزًءا ما 
من تاريخ مصر، وكذلك من 
تاريخ العالم، لذا فلن نكون 
مخطئين إذا قلنا إن مصر 
والتاريخ توأمان متماثالن 
في كل شيء. فقد ظهرت 
الحضارة مبكًرا في وادي 
المصريتين.  ودلتاه  النيل 
ويجد المرء إنه من الصعب 
اختيار نقطة زمنية معينة 
التاريخ  قصة  منها  يسرد 

والشيقة؛  المثيرة  المصري 
فمصر موغلة في القدم قدم الزمن نفسه. وإذا تغاضينا 
عن البداية المبكرة لظهور اإلنسان على األرض المصرية، 
والذي كان ظهوره من بين أوائل األجناس البشرية التي 
القديم  المصري  معرفة  فإن  األفريقية،  القارة  عرفتها 
المنظمة والمستقرة على ضفاف نهر  لحرفة الزراعة 
النيل العظيم في حوالي األلف السادس قبل الميالد تعد، 
في رأيي؛ هي البداية الحقيقية لنشأة الحضارة المصرية 

التي سوف تستمر آالف السنين. 
هبة النيل والمصريين

ل نهر النيل المصدر األساس لنشأة هذه الحضارة  شكَّ
التاريخ« المؤرخ  التي جعلت »أبو  العريقة  المصرية 
الحضارة  يصف  »هيرودوت«  األشهر  اإلغريقي 
من  يخلو  ال  وصف  وهو  النيل«،  بـ«هبة  المصرية 
منطقية ووجاهة، غير أن صحة وصفه يجب أن تكون 
على هذا النحو »مصر هبة النيل والمصريين«؛ فلوال 
المصريين لما نشأت الحضارة المصرية العظيمة على 
ضفاف النهر العظيم الذي يمر بدول أفريقية عديدة لم 
الحضارة  إليه  وصلت  ما  بلغت  حضارات  بها  تنشأ 
المصرية من تقدم واستمرارية وازدهار. وكان يمتاز 
اإلنسان المصري – البناء العظيم صاحب ومشيد هذه 
الحضارة الفريدة –والبناء والتحضر والميل إلى السلم 

وبعشق العمل وإتقانه والدأب والصبر والصمت والهدوء 
والحلم وتحمل الشدائد واإليمان والتسامح.

القارة  من  الشرقي  الشمالي  الركن  في  مصر  وتقع 
األفريقية وتمتد في جنوب غرب آسيا من خالل شبه 
جزيرة سيناء، بوابة مصر الشرقية والمدخل الرئيس 
للغزاة إلى األرض المصرية عبر التاريخ. وجعل هذا 
الموقع الجغرافي المتميز من مصر ملتقى للحضارات 
وبوتقة لتالقي الثقافات، وجعل كذلك منها مطمًعا للغزاة 
والطامعين والمحتلين عبر تاريخها الحضاري الطويل.
أؤكد ثانيًة أن مصر لم تكن هبة النيل فحسب، كما قال 
المؤرخ اإلغريقي هيرودوت، بل إن مصر هي هبة النيل 
والمصريين؛ ألنه لو جهد اإلنسان المصري وعطاؤه 

ما كانت الحضارة المصرية؛ وألن نهر النيل يمر ببالد 
بها حضارات  قبل أن يصل مصر ولم تزدهر  عديدة 
إًذا فمصر هي هبة  المصرية؛  الحضارة  عظيمة مثل 
النيل والمصريين مًعا. وساهم اعتدال المناخ في نشاط 
المصريين ونشأة وازدهار الحضارة في أرض مصر 
األرض  »مصر  أي  مري«  تا  »كيمت  أو  المباركة، 
على  يطلق  أن  القديم  المصري  أحب  كما  المحبوبة« 
بالده، مصر العظيمة. وساهم الجفاف في حماية والحفاظ 
على اآلثار المصرية. وكان اإلنسان المصري المدني 
األكبر  والمساهم  األعظم  الشريك  بطبعه  والمتحضر 
في نشأة وتكوين حضارة مصر الخالدة في دلتا النيل 
والوادي الخصيب. فقد كان اإلنسان المصري القديم من 
العبقرية بمكان أن استطاع بذكاء شديد وتفرد ليس له 
مثيل أن يوظف كل ما هيأه هللا له في الطبيعة المحيطة 
به كي يبدع الحضارة المصرية العظيمة. ومما ال شك 
ِقبل  من  اإلبداع  وروعة  األداء  عبقرية  لوال  أنه  فيه 
اإلنسان المصري القديم ما كانت الحضارة المصرية 
طبيعية  موانع  أو  عدم وجود حواجز  وساهم  القديمة. 
المصريين  بين  والتعايش  التواصل  ويسر  سهول  في 
وبعضهم البعض وبين جيرانهم من الشعوب والحضارات 
المجاورة. وكذلك ساهمت الحدود الطبيعية اآلمنة في 

األعداء  من  مصر  وحماية  واالستقرار  األمن  تحقيق 
وكانت بمثابة دفاعات طبيعية أو دروع واقية خلقها هللا 
كي تدفع األعداء عن أرض مصر المباركة وكي تقاوم 
المعتدين والطاعمين في خيرات مصر. ومنح هللا بوفرة 
كبيرة أرض مصر الطيبة العديد من الثروات الطبيعة 
ومعادن  المعدنية من صخور  الثروات  مثل  المتنوعة 
مما  والحيوانات  النباتات  من  الطبيعية  الثروات  ومن 
ساعد المصري القديم على بناء حضارته الخالدة التي 
ما تزال تسحر العالم كله بجمالها وتخلب العقول وتبهر 
األبصار بغموضها وسحرها. وكان اإلنسان المصري 
القديم في صراعه مع الطبيعة والبيئة المحيطة به موفًقا 
للغاية في كبح جماحها وترويضها وإخضاعها لتحقيق 

أهدافه الحضارية منها.
االسم والمعنى

مصر،  على  أُطلقت  التي  والصفات  األسماء  تعددت 
في  اسم مصر  وجاء  الفرعونية.  في مصر  خصوًصا 
اللغة اإلنجليزية »إيجيبت« من التعبير المصري القديم 
»حوت كا بتاح« – ويعنى »معبد قرين بتاح« – وهو 
اسم معبد مصري قديم ُخصص للمعبود المصري القديم 
»بتاح«، إله مدينة »منف«، العاصمة المصرية القديمة. 
وينتمي المصريون إلى الجنسين السامي والحامي. ويطلق 
العاصمة، »مصر«،  القاهرة،  مدينة  على  المصريون 

مختزلين اسم بلدهم في عاصمتهم. 
وتبدأ قصة الحضارة المصرية المكتوبة في حوالي العام 
3000 قبل الميالد، حين أبدعت مصر القديمة الكتابة 
وأدخلت العالم إلى دنيا التدوين فتراكمت الخبرة اإلنسانية 
والتراثية وحافظت على الذاكرة البشرية من الضياع. 
وهذا العصر هو عصر المركزية والذي سوف يستمر 
طوياًل ويصبح سمة غالبة لإلدارة المصرية عبر تاريخها 
الطويل خصوًصا في عصور القوة، وسوف يتحول كثيًرا 
إلى عقبة في مسيرة التنمية والقضاء على المركزية في 

صنع القرار. 
مصر الموحدة 

عندما تم توحيد مصر العليا )الصعيد( ومصر السفلى 
المركزية على  الدولة  وقيام  )الدلتا( في مملكة واحدة 
يد الملك »حور عحا«، أو »مينا«، بمعنى »المثبت«؛ 
أي المثبت ألركان الوحدة المصرية، استقرت في هذه 
الفترة المبكرة قيم ومعايير سوف تحكم الدولة المصرية 
وتصبغ الشخصية المصرية إلى اآلن. وبعد هذا التاريخ 
والثانية،  األولى  األسرتين  على  اشتمل  الذي  المبكر 
دخلت مصر عصر الدولة القديمة والذي يعرف أيًضا 
بـ«عصر بناة األهرام«، وفيه شيد المصريون األهرام 
المصرية الشهيرة في الجيزة وسقارة ودهشور و«أبو 
»أبو  تمثال  ونحتوا  وغيرها،  و«أبو صير«  رواش« 
الهول« الشهير فوق هضبة أهرام الجيزة ممثاًل الملك 
خفرع، باني الهرم الثاني بالجيزة. وتقف اآلثار المصرية 
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قبل أن تشرق الشمس
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الجمعة 9 سبتمبر 2022

روحي حديقِة  في  أنِت  زهرٌة 
الخوِف صحراِء  في  ينبوٌع 

امطارِك ُسحِب  في  ذاكرتي  تسافُر 
افكارِك ضياَء  أقرأُ 

وجهِك  ... ابتسامتِك  أنَّ  تعلُمني 
يغادَرني لَْم 

إليِك يأخُذني  أمٌل  ثمةَّ 
الفوضى ذاكرِة  في  منسياً  كنُت 

يقرُع ناقوٍس  في  ُمحاصراً 
مضاءٍة( )حانٍة  باَب 

الشعراء بقصائِد 
يحمُل من  وحدِك  أنِت 

الخطايا صخرَة  أكتافي  عن 
الثلج وضجَر 

الصخَب ألرى  صوتي  أرفُع 
االمواج في  ينفجُر 

المنفى طريَق  أضعُت 
الشمِس أرصفَة  ثانيًة  أعبَر  لن 

ذاكرتي ستحترُق 
الماِء ضفِة  على  كتبُتها  وكلماٌت 

اآللهُة أيتها 
معابدها أغلَقْت  بابُل 

للبيِع وعرضتها 
المجهوِل الى  هاجرَن  والعرافاُت 

الفردوُس أيتها  وأنِت 
َصعباً طريُقِك  سَيَظلُّ 

ثانيًة أُولُد  مالم 
بحٍر في 

غجر،،،،،،،، خيمِة  في  أو 

خمنه من  الديك 
سجنه من 

للصباح يؤّذن 
أبداً تشرق  ال  الشمس  لكأن 

بإذنه إال 
بالصياح وإال 

السائبة الكالب  أصوات 
التراب ثائرة 

ترى ال 
بالنباح تعلو 

األزهار على  وتتناثر 
الندى آلليء 

العيون تتوضأ  وبالندى 
بالجراح وتصلي 
تختبيء والشمس 

الضباب كثيف  من  ستار  خلف 
وسحاب

عابس الوجه  مكفهّر 
المطر ينتظر 

يعلو الديك  وصوت 
المدى إلى  ويعلو 

الشجر أوراق  ضجيج 
وصدى

الرياح عاصفة  زئير 

لاعلاناتكم في الرسالة

شعر: جاسم نعمة مصاول

عند قطع الرؤوس كل من يحفظ رأسه

لا تَخف من خوفك!

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

عادل عطية

  هذا ما هو عليه حال العالم اليوم وهو 
االنفجار  التحضير ألن  ما زال في طور 
األكبر لم يحصل بعد وقد ال يحصل بإرادة 
اإلنسان  ألن  علينا،  سيفرض  بل  إنسانية 
بات اعمي أصم أبكم، وألن الجهل والغرور 
أصبح  أن  بعد  بأكمله  العالم  آفتان ضربتا 

متوفرا بين يدي الجميع 
الحصول  على  القدرة 
الدمار  أسلحة  وفبركة 
ستختم  التي  الشامل 
ببصمتها  النهاية 
والشهود بعدها قليلون. 
يتقاسم  العالم  بينما 
الحلفاء ويبني الثروات 
الخيالية من خالل بيع 
األسلحة لهم والضحك 
ديوك  على  بسره  كّل 
تنين  نفسها  ترى 
أنها  تعتقد  وحشرات 
نحالت ال يمكن للعالم 

الذي تحكمه بحذائها أن يستمر دون عسلها 
المغشوش طبعا. جميعهم يترأسهم أرباب 
مزابلهم  على  يصيحون  وعمالئه  الفساد 
القيم والشرع، الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
المبكي  تتجرأ وتتكلم.  ومن  لو  ويا ويلك 
عميقا  إيمانا  يؤمنون  العديد  ان  المضحك 
عقيما أنها مشيئة هللا لو طار الكوكب بأكمله 
وتفجر بالنووي وقد بدأ هذا النووي اليوم 
يحلق في سمائهم لكن ال هّم،  فالصلوات 
ترفع بانتظار جنود هللا الذين سيأتون إلنقاذ 
المصطافين والجميع على مختلف أديانهم 

المصطافين! من  باتوا  وعقائدهم 
حلت ثقافة الكراهية والتعصب على أنواعه 
الكانتونات  بنيت  الحاضر.   الزمن  فلسفة 
في الفكر وفي المجتمعات.  صدق من قال 
»فرق تسد« وما نشهده اليوم هو خير دليل.  
والتي  باالنحياز  عرفت  التي  المجتمعات 
ترأست أعلى المراتب في مستوى معيشتها، 

صمام  وفقدت  ايضا  هي  الفخ  في  وقعت 
مصيرها  سيكون  ماذا  يدري  من  أمانها، 
أي  تتخبط.   اآلن  الريح  مهب  في  وهي 
عاقل يعرف أنه بعد مرور جحيم العاصفة 
سيجلس الجميع على الطاولة بغية اإلبقاء 
ان  ادري  آل  البشر،  من  سيتبقى  ما  على 

كانت هذه الطاولة ستتواجد في كوكبنا او 
الطائرة.  الصحون  احد 

لما الكالم ساعة لم يعد الكالم كاف ليصف 
العميان  يحكمك  ساعة  والمكان،  الزمان 
اإلنسانية،  بحق  جرائم  ساعة  والغلمان.  
عن سابق تصميم وإصرار، ترتكب علنا 
يتطورون  أنهم  ذنبهم  دول وشعوب  بحق 
بشكل سليم وجميل يحفظ كرامتهم ومكانتهم 
الجغرافي  الواعدة، ذنبهم موقعهم  الدولية 
أي  دون  تنّفذ  جرائم  القيمة.   وثرواتهم 
بمباركة  العكس  بل  ال  عقاب،  وال  رقيب 
وتغطية دولية تحمل رايات إنسانية واهية 
جميع  على  الشامل  الدمار  ورائها  تخلف 
الكالم وقد ضرب جنون  لما    . األصعدة 
يتوّعد  الدموع،  طعم  يذق  لم  من  العظمة 
دون أن يعلم أن اللعنة في سمائه تحاك وان 
دوالب الزمان يدور وعند تقطيع الرؤوس 

كل من يحفظ رأسه!

فرصٍة  باب  على  دًة  متجّمِ أقف  أخرى،  مرًة  ذا  أنا  ها    
جديدة. كان الباب كالعادة مفتوًحا على مصراعيه، و العتبُة 
تنتظُر خطواتي، و أفُق ذلك المستقبل يرمُقني بنظرٍة ملؤها 
التحّدي. اعتلَج في أعماقي شيٌء من الشماتة بنفسي، هناك 
شيٌء كالعادِة يمنعني من التقدم صوب ذلك الباب، يقدُّ ياَقتي 
كقاطع طريٍق تملَّكه الطمع. إنه الخوف مّرًة أخرى، القاتل 
كل  على  الدخيُل  االستدراُك  ذلك  لُمحاوالتي،  الُمتسلسُل 
ُث بها نفسي، بل هو ملُك األحاديث  العباراِت التي كنت أحدُّ
الداخلية. يدقُّ جرُس إنذار الحريق كلما اندلَعت نيراُن الرغبة 
الجامحة في دهاليزي، كلما هممت بفعل شيٍء مختلٍف أو 
اإلقدام على مشروٍع جديٍد يحضُر ذلك الخوف ليسبق األمور 
يديه  بين  يحمُل  كأنه  النهايات،  و  النتائِج  على  يطلَعني  و 
كرة التنبؤات العجيبة، ينقضُّ عليَّ ليقتل فكرًة ما تزال قيد 
أن  قبل  الجنائَن  يقتُل  الخوف،  ذلك  اإلنشاء. كم هو سّفاٌح 
تولد و ترى نور الواقع، يحبُّ إجراء عمليات اإلجهاض 

حتى لو لم تِرد عقولُنا ذلك.
لماذا نخاُف من الخوف؟ و ما سرُّ اتِّباعنا لتلك األوامر التي 
يُمليها علينا قبل كل محاولة؟ في إحدى الليالي و بينما كنت 
أرسم خطَّ محاولٍة جديٍد إلحدى المشاريع الدراسية داهَمني 
كسائر  التحيَة  يُلِق  لم  األلف،  للمّرة  الثقيُل  الضيف  ذلك 
الضيوِف و إنما بدأ فوًرا باسطوانته المعهودة و وساوسه 
رُت استخدام  التي حفظتُها عن ظهر قلب، في تلك المّرِة قرَّ
أسلوٍب مغايٍر و خّطٍة جديدٍة للتعامل مع ذلك الصديق العدو. 
لت تلك الطفلة الخائفة، بل إنها  ألقيُت نظرًة في داخلي و تأمَّ
كانت ترتجف خوًفا. كانت تريد أن تهرب من أي نافذة، أن 
تعود لمنطقة الراحة بأي ثمن، كانت سفينًة تبحُر في محيٍط 
التيه، غارقًة في زبد المخاوف و االحتماالت، باحثًة  من 
لها و  ابتسمُت  الطريق.  لها  أو بوَصلًة تضيُء  عن منارٍة 
إلي صورتي  تناهت  العميقة،  األنفاس  من  آخُذ سلسلًة  أنا 
و أنا أمسُك بيدها الصغيرة و أربُِّت على كتفها بحنان. لقد 
كنا ألول مّرٍة بعيدتيِن عن ذلك العالم الخارجي، ُمختبَئتين 
في فّقاعٍة موَصدٍة ليس فيها سوى ذّرات السالم و األنفاس 
أن  النورانية  الليلة  تلك  في  أدركُت  الخارجة.  و  الداخلة 
خوفي كان طبيعًيا، و عرفت أن الخوف ليس سوى إحساٍس 
غريزي ال يحضُر إال ليخبَرنا أننا مقبلون على أمٍر كبير. 
سمعناها  لطالما  جاهٍز  بقالٍب  مغلَّفٌة  نصيحٌة  تَخف.«  »ال 
ألسنِة  طارِف  على  تقُف  ِعبارٌة  إنها  المحبّين،  أفواه  من 
أنها  إال  التشجيع  و  الُحّبِ  بدافع  دائًما  تُقاُل  الناصحين، 
يقمع  أال  المرَء يجب  أن  إذ  األمثل.  النصيحة  تكون  قد ال 
خوفه و يدحَض وَجَفه تحت طبقات القوة المزيفة، ذلك أن 
الخوف ليس سوى داللٍة على أننا على وشك الخروج من 
دائرة الراحة. على العكِس تماًما يا عزيزي القارئ، يجدُر 
تَقبُّلُه و ُمصافحته، فهو  ثم  الخوِف  باإلنساِن مواجهُة ذلك 

ُر خير. قرأُت في كتاب )أفكاٍر صغيرٍة لحياٍة كبيرة(  مؤّشِ
للكاتب كريم الشاذلي أن علماَء النفس ينصحوَن الخائفين 
بمصارحِة أنفسهم و مواجهِة بواعِث الخوف لديهم، و ذلك 
من خالِل وضِع أيديهم على مكامِن الداِء و البدء بمواجهِة 
يخاُف ال  الذي ال  اإلنسان  إن  غول مخاوفهم و رهباتهم. 
ال  التجربِة  لّذَة  نفسه  يحرُم  من  و  بَصقله،  للتجربِة  يسمُح 
معَمٍل  ليست سوى  نَظري  في  فالحياُة  الحياة.  ينال شرف 

كبيٍر لألبحاث و التجارب. 
قوني إن قلت لكم أن حياتي قد تغيَرت منذ اللحظِة التي  صّدِ
رُت فيها أن أجعَل الخوف صديًقا لي، أصبحُت أعتبرُه دلياًل  قرَّ
على أنني أقُف على عتبِة محاولٍة جديدة. يخبُرنا التاريخ أن 
الخوَف كالموت، إنه حقٌّ على الجميع. فقد كان هتلر يهاُب 
طبيب األسنان و يخاُف األماكن المرتفعة، و كاَن كلٌّ من 
نابليون بونابارت و موسوليني يخاف القطط، تلك المخلوقات 
الظريفِة من وجهة نظري. و هذا إن دلَّ على شيٍء فإنما 
يدلُّ على أن الخوف عامٌل مشترٌك بين بني البشر.عندما 
نزيُح العدسة المكبرة عن الخوف سنستطيُع رؤيتُه بحجمه 
الحقيقي، وعندما نقُف وجًها لوجٍه أمامُه سنستطيُع إسكات 
صوتِه الصادَح في رؤوسنا. أستطيُع القول أنني أصبحت 
أحوُل خوفي إلى حذر، أقفز إلى التجربِة و أرسُم الخطَط 
حتى أحضى بأقّلِ عدٍد من المجهوالِت في حياتي. أدركُت 
أن الخوَف الزائَد بال فائدٍة و أن الخوف ال يصبُح عنصًرا 
فّعااًل في المعادلة إال عندما يمتزج باإلصرار و الحماس 
ل إلى تركيٍز و حذر، تلك هي معادلُة النجاح بكل  و يتحوَّ
أصبحُت  بل  منه،  أهرب  أو  خوفي  أبتلُع  أعد  لم  بساطة. 
أصحبُه معي إلى كل تجربٍة جديدٍة أخوُضها حتى أجعل منه 
شاهًدا على معاركي. ال أنسى ما كتبتُه األمريكية إليزابيث 
غيلبرت في كتابها الشهير )السحر الكبير(: في كل تجربٍة 
جديدة، ال تنسى أن تضَع الخوف في المقعِد الخلفي. ما تقصدُه 
من تلك العبارِة هو أن الخوف سيظلُّ موجوًدا عندما نقود 
سيارَة المحاولِة إلى وجهٍة جديدٍة أو تجربٍة ما، لكنك أنت 
من سيجلُس في مقعد السائِق ممسًكا بزمام األمور، أي أنك 
ُم بخوفَك و ليس العكس، بينما سيجلُس خوفَك  أنت المتحّكِ
في الخلف، يراقُب فقط. عند الوقوِف على حاّفِة كل تجربٍة 
جديدٍة أتذّكُر أن أطيَر و أنا أحمُل خوفي على َجناحي، فوزُن 
الخوِف يعادُل وزن ريشٍة ليس أكثر. أتمنى من صميم قلبي 
أن يكون هذا المقال البسيط شرارَة التغيير، يمكنَك اعتبارُه 
ر يا صديقي أن  نّظارًة جديدًة ترى من خاللها خوفك. تذكَّ
تُصاحب ذلك الخوف دون أن تطعمه، ال تتركُه ليقتاَت من 
روحك و يتغّذى على أفكارك، صاحبُه و تصّدى له بسالح 
أودُّ  نفسه.  تلقاِء  من  سيتالشى  عندها  المواجهة،  و  التقبُِّل 
أن أختَم هذا المقاَل بمقولٍة للكبير مارك توين: »افعل أكثر 

شيٍء تخشاه و تخافه، و سيموت الخوف داخلك.«

نيل مصر والمصريين هم أصحاب الفضل األكبر في نشأة الحضارة المصرية القديمة.



  تعتبر اوالندو من افضل المدن في فلوريدا ، إذ إنها مدينة تضج 
بالجمال والحيوية، كما تعتبر أكثر المدن زيارة في العالم، إذ تجذب 
المدينة عشرات الماليين من الزوار كل عام، ففي اوراندوا يمكن 
االستمتاع بالمالهي الساحرة والمناطق المزينة باألزهار والتنقل بين 

المتنزهات الترفيهية الضخمة.
في اوالندوا عدد كبير من الفنادق والمنتجعات وكثيراً من المطاعم 
وعشرات من مالعب الجولف، كما تتميز باألماكن العائلية المميزة 
التي يمكن زيارتها واالستمتاع بها، ليس فحسب بل وبها مزيداً من 

األماكن الترفيهية الخاصة باألطفال والكبار.
هناك العديد من األماكن السياحية التي يمكن زيارتها في مدينة اوالندوا 
والتي تعتبر ضمن أجمل المدن الواقعة في واليات امريكا ومن بين 

األماكن السياحية المميزة في المدينة
حدائق والت ديزني العالمية 

تعتبر حدائق والت ديزني أحد أهم المعالم الترفيهية في العالم، حيث 
تجب السياح من كل مكان لما فيها من متعة وإثارة وتشويق وأماكن 
مختلفة يمكن زيارتها واالستمتاع بها، حيث يوجد بها أربعة حدائق جميلة 
وساحرة، وفي مدخل والت ديزني تقع قلعة سندريال في وسط الحديقة 
مصممة على طراز أنيق وجميل، كما يمكن للزوار رؤية شخصيات 
والت ديزني والتقاط الصور معهم، وارتداء الزي الذي يروق لهم من 

بين شخصيات والت ديزني المميزة.
يتوافر في الحدائق استوديوهات هوليود الخاطفة التي تتيح للزوار رؤية 
األفالم في عالم ساحر أشبه بالخيال، مع حيل مثيرة ومميزة، كما يوجد 
حديثة حيوان رائعة تتنوع فيها الحيوانات اإلفريقية التي تنطلق بحرية 
بالغة بين الحدائق حيث تعيش في بيئة طبيعية تماماً، إذ يتمكن األفراد 

من التقاط الصور مع الحيوانات.
يوجد في والت ديزني شجرة ضخمة تسمى شجرة الحياة يمكن من 
خاللها التقاط صور عائلية مميزة، وفي الليل يمكن االستمتاع باأللعاب 
النارية واالستعراضات المميزة في جميع أنحاء المتنزهات، كما يوجد 

عروض خاصة على مدار العام يمكن االستمتاع بها وحضورها.
ال يمكن لشخص أن يكون في أمريكا أو في والية فلوريدا بشكل خاص 
وال يزور حدائق والت ديزني، حيث إنها مقصد للجميع إذ تعتبر مدينة 
كاملة من الجمال إذ أنها مليئة باألزهار واألشجار والمناطق الجميلة التي 
يمكن التقاط الصور فيها وحضور الحفالت وتناول األطعمة وغمرها.

منتجع يونيفرسال أورالندو
أحد أجمل األماكن السياحية في أوالندو، حيث تنافس والت ديزني من 
حيث الجاذبية للزوار، إذ تستقبل يونيفرسال ستوديوز ما يقرب إلى 

20 مليون زائر في العام، كما إنها تعتبر عالم كامل من الترفيه يجمع 
بين كل وسائل الترفيه في المدينة، حيث به حدائق مائية وفنادق مميزة 

ومجموعة من األماكن الخاصة بالسهرات واالحتفاالت المسائية.
يمكن التسوق داخل المنتجع لما به من متاجر خاصة بالتسوق وشراء 
كافة المستلزمات، وبه مجموعة من المطاعم المميزة التي تقدم أكالت 
أمريكية سريعة وأكالت أسيوية مميزة وشرقية أيضاً، كما أن في 
المنتجع يمكن لألطفال الشعور باالستمتاع والسعادة لوجود العديد من 
.jurassic park، marvel super hero island وسائل الترفيه كا

ديسكفري كوف

برغم أن ديزني ويونيفرسال ينالوا الشهرة األكثر في أوالندو، إال 

أن ديسكفري كوف من أكثر األماكن التي يمكن من خاللها الشعور 
باالستمتاع والسعادة، حيث تقع في المنطقة الغربية من وسط مدينة 
أوالندو، وهو منتجع مميز يتميز بعروض الدالفين الجميلة التي تشعر 
الزوار بالبهجة والسعادة كما تحتوي على األسماك االستوائية النادرة.

يمكن االستمتاع بأصوات الطيور الناعمة أثناء السير في منتجه ديسكفري 
كوف، حيث يسمح المنتجع بزيارة ما يقرب من 1300 زائر في اليوم 
الواحد، مما يجعل تجربة الزيارة عامرة باألشخاص، في جو عائلي 
مميز يساعد على االسترخاء والتخلص من الوحدة، كما يوجد في 
المنتجع االستمتاع بالمسبح الكبير واألنهار الجارية الجميلة لالستمتاع 

بالمناخ الممتاز والسماء الصافية والشمس الساطعة.
يمكن اصطحاب األطفال للمسبح للقيام برياضة الغطس مع األسماك 
الجميلة واللعب مع ثعالب المياه العذبة، حيث أن هذا من ألطف األنشطة 
التي يمكن القيام بها في فلوريدا، كما يمكن أطعام الطيور الغريبة الجميلة 
مثل الطوقان والببغاوات وغيرها من الطيور التي تحلق في السماء، 
وهناك يمكن للزوار تناول الوجبات الخفيفة غير المحدودة والحصول 

على معدات للغطس والصيد وغيرها.
أوالندوا مدينة سياحية من الطراز األول بها مزيد من األماكن السياحية 

المميزة والتي تجذب ماليين السياح كل عام ومن بينها
سي وورلد أورالندو

عالم البحار في أوالندو من أكثر المناطق جاذبية وحيوية، حيث يمكن 
هناك التعرف على الحيوانات الجميلة المتواجدة ف حديقة الحيوان 
واالستمتاع بالمالهي واألجواء الرائعة، حيث هناك أكثر من خمسة 
ماليين زائر يذهبوا لعالم البحار في أوالندو كل عام، فهي واحدة من 

أهم وأشهر عشر متنزهات ترفيهية يمكن زيارتها في فلوريدا.
زيارة وورلد أوالندو تجربة ال يمكن نسيانها حيث بها مزيداً من المتعة 
واإلثارة فال يمكن للزوار عدم الشعور بالرغبة في تكرار الزيارة، فهي 
موطن للبطاريق والحيتان من ساللة األوركا وحوض أسماك جوهرة 

البحر، كما بها اآلالف من األسماك الملونة ذات السالالت النادرة.
تعتبر سي وورلد موطن لألفعوانيات وبها مزيدا من منحدرات األنهار 
التي تعتبر شالالت مائية طبيعية خالبة، كما يوجد بها مجموعة مميزة 

من ألعاب األطفال التي تجعل تجربتهم مميزة للغاية وال يمكنهم نسيانها 
أبداً، ويوجد بها مجموعة من المزارات السياحية الجميلة والعروض 

المختلفة التي تشبه عروض السيرك.
جاتورالند

تعرف جاتورالند بأنها عاصمة التماسيح في العالم، حيث يواجه 
األشخاص التماسيح بشكل مباشر في جاتورالند، إذ أنها مدينة مفتوحة 
تسمح لألشخاص بالتعامل المباشر مع التماسيح، كما أن بها مزيداً من 

الزواحف التي يبلغ ارتفاعها 14 قدماً فأكثر.
يوجد بها ساللة من التماسيح تسمى التماسيح البيضاء والتي تختلف 
أشكالها وأنواعها وأحجامها، كما يوجد بها مجموعة من الحيوانات 
األليفة والطيور الملونة والمتنوعة، فهناك يمكن رؤية عالم خالص من 

الحيوانات والطيور التي تشعر األشخاص باأللفة والسعادة.
بحيرة إيوال بارك

بالنظر إلى خريطة واليات أمريكا  تضح إيوال بارك كمكان مميز 
لالستجمام واالسترخاء والشعور بالهدوء والراحة، تتميز الحديقة بأجواء 
رائعة وهدوء ال مثيل له، فبها مدرج ومعبد صيني وملعب كبير، كما 
يوجد بها مزيد من األنشطة التي يمكن ممارستها واالستمتاع بها، فهي 

واحدة من أجمل األماكن التي يمكن زيارتها في فلوريدا.
يمكن للزوار استئجار القوارب ذات المجداف والتي تشبه البجع ذات 
المظالت، للحماية من شمس فلوريدا القاسية، ويحيط بالقوارب طيور 
البجع الحقيقية والطيور األخرى التي تحلق في سمائها الصافية ، كما 
يالحظ هناك وجود عدد كبير دائماً من المصورين المحترفين الذين 
يحرصوا على التقاط صور مميزة طوال الوقت للطيور الجميلة 

والمناظر الطبيعية الخالبة.
يقام في إيوال بارك مزيداً من االحتفاالت والعروض الحية والعروض 
المسرحية وعروض األفالم على مدار العام، وهناك مزيداً من المطاعم 
التي يمكن تناول الطعام بها، ليس فحسب بل ويمكن االستمتاع برياضة 
المشي والركض وركوب الدراجات بالممشى المخصص للمارة على 

طريق الماء.
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الزمالك بزيه التقليدي أمام الهالل السعودي 
في كأس سوبر لوسيل بقطر

    أعلن نادي الزمالك- الخميس- تفاصيل االجتماع 
الفني الخاص بمباراة الهالل السعودي، في بطولة 
كأس سوبر لوسيل والتي من المقرر أن تقام في قطر.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد الهالل السعودي، في 
مساء اليوم الجمعة، على ملعب “لوسيل” المونديالي.

وتقرر اللجوء لركالت الترجيح مباشرة دون أوقات 
إضافية حال انتهاء المباراة بنتيجة التعادل بين الفريقين.

وأسفر أيًضا االجتماع الفني عن خوض فريق 
الزمالك المباراة بزيه التقليدي وهو القميص األبيض 
والشورت األبيض، بينما يلعب حارس المرمى 

مرتدًيا اللون األخضر.
ويشارك نادي الزمالك باعتباره بطاًل لمسابقة دوري 
We المصري موسم )2021 – 2022(، في المقابل 

تّوج الهالل بلقب الدوري السعودي.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

مصر تتوج بذهبية الفرق وفضية الفردي ببطولة 
العالم الخماسي الحديث للشباب بإيطاليا

   أحرزت مصر ذهبية منافسات الفرق وفضية الفردي 
في بطولة العالم الخماسي الحديث للشباب والشابات 
لنيانو اإليطالية خالل  المقامة بمدينة  17 عاما  تحت 

الفترة من 3 وحتى 11 سبتمبر الجاري.
الثالثي جنة  الفرق عن طريق  وحققت مصر ذهبية 
الجندي وفريدة أبو هاشم وسارة عمرو بعدما احتلوا 
نقطة وجاء منتخب   2477 األول برصيد  المركز 
الفضية برصيد  الثاني والميدالية  المركز  المجر في 
والميدالية  الثالث  المركز  في  وألمانيا  نقطة   2450

البرونزية برصيد 2278 نقطة.
وفي منافسات الفردي تحت 17 عاما سيدات، فازت 
 827 أن حققت  بعد  الفضية  بالميدالية  الجندي  جنة 
نقطة، فيما توجت العبة كوريا الجنوبية سو مين شين 
832 نقطة والعبة المجر  بالميدالية الذهبية برصيد 
إيما ميزاروز بالميدالية البرونزية برصيد 826 نقطة.
الرابع  المركز  واحتلت العبة مصر سارة عمرو 
برصيد 825 نقطة وفريدة أبو هاشم المركز الخامس 
برصيد 825 نقطة وريتاج رمضان فى المركز ال 

18 برصيد 739 نقطة.
ذهبية  قد حققن  إسماعيل وزينة عامر  وكانت ملك 
19 عاما، حيث جاءت ملك  التتابع سيدات تحت 
والميدالية  األول  المركز  في  إسماعيل وزينة عامر 
الذهبية برصيد 989 نقطة بينما جاء ثنائي بريطانيا 
فيريتي كليمينتس وجابرييل هاالند في المركز الثاني 
المركز  نقطة وفي   979 الفضية برصيد  والميدالية 
الثالث والميدالية البرونزية ثنائي كوريا الجنوبية يينا 

كيم وسومين شيم برصيد 971 نقطة.
ويترأس اللواء “حازم الدمهوجى” نائب رئيس مجلس 
إدارة االتحاد المصري للخماسي الحديث بعثة الفريق 
للمنافسة في مسابقة 19 عاما، مع الجهاز الفنى المكون 
الرياضة،  فني ومدير  من “ياسر حفنى” مستشار 
و”عمرو سيد” المدير الفني، و”عبدالرحمن عادل” 

مدرب سالح، و”هشام سليمان” مدرب جري، و”محمد 
نجاح” مدرب لياقة بدنية.

وتضم قائمة منتخب 19 سنة، الالعبات “ملك إسماعيل، 
وزينة عامر، ونجوى حسين، وجنى عطية وحبيبة 
هيثم”، إلى جانب الالعبين” معتز وائل، ومحمد شريف، 
ومصطفى عمرو، ومازن شعبان وسيف البنداري”.
اإلدارة  يتواجد “عوض سامي” عضو مجلس  فيما 
17 عاما، مع “محمود  منتخب تحت  لبعثة  كرئيس 
النجار” اإلداري،  والمدربين “إيهاب سيد المدير الفني، 
وإبراهيم سكر مدرب رماية، ومؤمن سيد مدرب 

سالح، ودكتور محسن حسني طبيب”.
وليد، وريتاج عالء،  الالعبات “جنة  ويمثل مصر 
وسارة عمرو وفريدة ابو هاشم”، مع الالعبين “مروان 
عالم، وياسين الهادي، وأسامة مدحت وطارق تامر”.
يذكر أن المنتخب المصري تحت 17 عاما تمكن من 
تحقيق 3 ميداليات متنوعة في بطولة العالم باإلسكندرية 
بعد حصول “محمد شريف” على   ،2021 سبتمبر 
فضية الفردي، والتتويج بفضية الفرق للثالثي” محمد 
شريف، وأسامة مدحت وياسين الهادي”، كما حقق 
برونزية  الثنائي “محمد شريف وأسامة مدحت” 
في  الرابع  بالمركز  الشابات  التتابع، وفاز منتخب 

مسابقة الفرق.
وحصدت مصر 7 ميداليات متنوعة خالل منافسات 
تحت 19 عاما في نفس النسخة، على صعيد الفردي، 
فازت “أميرة قنديل” بالميدالية الذهبية و” معتز وائل” 
بالبرونزية، كما فازت مصر بفضيتي مسابقة الفرق 
للشباب “معتز وائل، ومازن طارق وسيف البنداري” 
والشابات “ملك إسماعيل، وأميرة قنديل وزينة عامر”، 
وحصد فريق تتابع الشباب “معتز وائل ومازن طارق” 
على الذهبية وكذلك تتابع الشابات”أميرة قنديل وملك 
إسماعيل” على الذهبية، وأخيرا الثنائي “معتز وائل 
وأميرة قنديل” فازا بالميدالية البرونزية للتتابع المختلط.

-  رسميا.. إيهاب جالل مديرا فنيا للنادي المصري 
البورسعيدي لمدة موسم واحد

رابطة األندية تعقد اجتماعها األول بعد تجديد 
انتخابها برئاسة أحمد دياب

رابطة الدوري اإلنجليزي تكشف قائمة المرشحين 
لجائزتي أفضل العب ومدرب خالل أغسطس

    عقدت رابطة األندية- أمس الخميس- اجتماعها 
األول بعد تجديد انتخابها، برئاسة النائب أحمد دياب.
ورشح 12 نادًيا أحمد دياب، رئيس الرابطة في 
الموسم الماضي، ممثاًل عنهم في الموسم الجديد، 
الحدود  الجيش وحرس  ناديا طالئع  بينما رشح 
الزمالك خالد  أحمد علي ممثاًل عنهما، ورشح 
رفعت، بينما رشح األهلي عماد متعب، ورشح 
النادي المصري شريف صالح، ورشح اتحاد الكرة 

صفي الدين بسيوني وثروت سويلم.
األندية  برئاسة رابطة  دياب  أحمد  النائب  وفاز 
المصرية بالتزكية، كما تم انتخاب الكابتن عماد 

متعب نائًبا لرئيس الرابطة.
من جانبه، أكد أحمد دياب رئيس رابطة األندية 
التفاصيل  كافة  أنه سيتم اإلعالن عن  المحترفة 
أسبوع، معلًقا  الجديد خالل  بالموسم  الخاصة 

المصري  االتحاد  بمقر  في مؤتمر صحفي عقد 
لكرة القدم اليوم، أنه يتوجه بالشكر إلي زمالئه 
بالرابطة على المجهود الذي قاموا به في الموسم 

األول لهم بالدوري.
وأضاف: “أود أن أشكر اتحاد الكرة وكل أندية 
الثقة في  الدوري ومجالس إداراتهم على تجديد 

مجلس إدارة الرابطة لموسم جديد”.
اليوم، وسوف  تنظيمًيا  اجتماًعا  وقال: “عقدنا 
لمناقشة  أسبوع  آخر خالل  اجتماع  يكون هناك 

كافة األمور التي تخص الموسم الجديد”.
وتابع دياب: “نسعى للتطوير والبناء على ما تحقق 
في الموسم الماضي، نعمل بروح واحدة، وهدفنا 
بالتعاون  المصرية،  بالكرة  االرتقاء  واحد هو 
الجاد والهادف مع كل عناصر المنظومة واتحاد 

الكرة المصري”.

    كشفت رابطة الدوري اإلنجليزي الممتاز 
المرشحين  قائمة  الخميس  أمس  “البريميرليج” 
لجائزتي أفضل العب ومدرب في شهر أغسطس 

الماضي.
بيب  الشهر كل من  لجائزة مدرب  وترشح 
أرتيتا  جوارديوال )مانشستر سيتي(، ميكيل 
)آرسنال(، أنطونيو كونتي )توتنهام هوتسبير(، 
ماركو سيلفا )فولهام(، جراهام بوتر )برايتون(، 
إقالة  بعد  تشيلسي  إلى  لالنتقال  بقوة  والمرشح 

توماس توخيل.
أما جائزة العب الشهر فيتنافس عليها 8 مرشحين، 

ألكسندر  )مانشستر سيتي(،  إيرلينج هاالند  هم 
متروفيتش )فولهام(، جابرييل جيسوس ومارتن 
أوديجارد )آرسنال(، باسكال جروس )برايتون(، 
ويلفريد زاها )كريستال باالس(، رودريجو مورينو 
)ليدز يونايتد(، ونيك بوب )نيوكاسل يونايتد(.

وانطلق هاالند بكل قوة في الدوري اإلنجليزي، 
حيث يتصدر قائمة الهدافين بتسجيله 10 أهداف 
فيما  المسابقة..  6 جوالت من  أول  بعد مرور 
يتصدر آرسنال جدول ترتيب البريميرليج برصيد 
15 نقطة من 5 انتصارات متتالية والخسارة في 

المباراة األخيرة أمام مانشستر يونايتد.

اشهر االماكن السياحية يف اورالندو
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الحلو ما يكملش
La perfection n’est pas de ce monde

وعدتني بالحلق خرمت أنا وداني
Chose promise ,chose due



           لقد 
شّكلت الزوايا والطرق الصوفية في التاريخ اإلسالمي، 
عامل توزان واستقرار في أزمنة الفتن والحروب وفي 
واألوبئة..،  الجفاف  مثل  الصعبة  الطبيعية  الظروف 
وسوف أركز في هذا المقال على إسهام شيوخ التصوف 
في المغرب باعتبار هذا البلد أرضاً لألولياء والصلحاء 
بامتياز، ودور هؤالء الشيوخ في صناعة األمن الروحي 

وحماية االستقرار، من خالل نموذج الرحلة 
العياشية المسماة “ماء الموائد” ألبي سالم 
نماذج رحالت شيوخ  العياشي، وهي من 
عرفها  التي  العجاف  األزمنة  في  الزوايا 

المغرب في بعض العصور.
   تعددت رحالت شيوخ الزوايا في المغرب، 
فريضة  وأداء  العلم  بطلب  الرتباطها  نظرا 
والعلمي  الروحي  التواصل  وتحقيق  الحج، 
بلقاء العلماء والصلحاء، حتى اعتبرت الرحلة 
“معيارا للحكم على مستوى العلماء والفقهاء” ، 
فالرحلة “تعادل أكبر اإلجازات والشهادات التي 
بل هي   ، العلم”  أو طالب  العالم  عليها  يحصل 
وقتنا  بها علماء  يكلل  التي  “بمثابة األطروحات 
دراساتهم” ، ولذلك “ال تكاد تخلو ترجمة أديب 
 ، أو عدة رحالت”  تأليف رحلة  من  األدباء  من 
و”َمْن ليس له رحلة يُعد علمه قاصرا” ، فال عجب 
أن يرحل شيوخ الزوايا في آفاق األرض، لتختمر 

التجربة ويكتمل العلم وتصفو النفس.
نظرة الصوفية للرحلة:

فريدة،  الزوايا خصوصيات  شيوخ  عند  وللرحلة     
َصها ابن عجيبة في سفر القلوب إلى حضرة عالم  لَخَّ
إلى أربعة  باالنتقال من أربعة مواطن  الغيوب وذلك 
أخرى، حيث يسافر أوال: من موطن الذنوب والغفلة، 
ثانيا: من موطن  واليقظة. ويسافر  التوبة  إلى موطن 
الحرص على الدنيا واالنكباب عليها، إلى موطن الزهد 
ثالثا: من موطن مساوئ  ويسافر  عنها.  والغيبة  فيها 
النفوس وعيوب القلوب، إلى موطن التخلية منها والتحلية 
بأضدادها. ويسافر رابعا: من عالم الملك، إلى شهود 
الجبروت، أو من عالم  ثم إلى شهود  الملكوت،  عالم 
الحس إلى عالم المعنى، أو من عالم األشباح إلى شهود 
عالم األرواح، أو من شهود الكون إلى شهود المكّون .
إن رحالت شيوخ الزوايا كما يقول أبو سالم العياشي، 
لم تكن “للتنزه في البلدان، أو لكروب األوطان، بل في 
رضى الرحمن، ألن مقاصدهم دائرة على الجد والتحقيق 
والمناقشة والتدقيق، ال ينقلون أقدامهم إال حيث يرجون 

رضى هللا )...( وال يسافرون بقلوبهم إال إلى حضرة 
القريب المجيب، بخالف العامة: أنفسهم غالبة عليهم، 
وشهواتهم حاكمة عليهم، إن تحركوا للطاعة خوضتها 
هوى  في  وأزعجتهم  نياتهم،  عليهم  فأفسدت  عليهم، 
أنفسهم، تُظهر لهم الطاعة وتُخفي لهم الخديعة” . وذلك، 
ألن مدار السفر، على “مجاهدة النفوس ومحاربتها في 
ردها عن عوائدها ومألوفاتها” ، ومن عجز عن ذلك، 

انتقل  وإن  بالقلب،  مسافرا  يكن  بالبدن. وهكذا، تنبه لم 
للمعاني الصوفية 

الخفية 
في 

تحقيق  في  تسخيرها  على  فعملوا  األسفار، 
األمن الروحي لألفراد والمجتمعات. 

وهكذا، ستنصب مداخلتي على نموذج من رحالت شيوخ 
الزوايا، وإسهامها في تحقيق األمن الروحي للمغاربة، 
ويتعلق األمر بالرحلة المسماة “ماء الموائد” أو الرحلة 
العياشية نسبة لصاحبها، والتي ألفهاأبو سالم العياشي 
في زمن كان األمن مفقودا في مغرب القرن الحادي 
لها  التي “طاش  الفتن  عقارب  بسبب  الهجري  عشر 
الخسيس، وفشا  وارتفع  النفيس  )...( ووضع  الوقور 
العار وخان الجار ولبس الزمان البؤس وجاء بالوجه 
العبوس )...( وطأطأ الحق نفسه وأخفى المحق نفسه 
المسالك وعم الجوع”  المهالك وسدت  )...( ووردت 
، فكان رحلة هذا الشيخ بابا الستعادة التوازن وإحياء 
األمن الروحي وحمايته، من خالل مظاهر التضحية 
الطرق  القائم على وحدة  التصوف  واإليثار، وسلوك 
استخالص  وقبل  والتبرك.  التسليم  مبدأ  ثم  الصوفية، 
مع صاحبها  نتوقف  الرحلة،  هذه  في  األمن  مظاهر 

برهة من الزمن:
من هو الشيخ أبو سالم العياشي؟

    هو عبد هللا بن محمد بن أبي بكر العياشي، اشتهر 
بكنية أبي سالم، من أبرز شيوخ الزاوية العياشية ، ولد 
سنة 1037هـ بآيت عياش بالقرب من قرية تازروفت. 
التي  آيت عياش  في زاوية  أبي سالم  مدارك  نمت    
أسسها والده محمد بن أبي بكر )ت1067هـ(، قبل أن 
الزاوية  درعة حيث  بالد  إلى  العلم  في طلب  يرحل 
الناصرية، ثم إلى فاس حيث جامعة القرويين، واشتُِهر 
بالرحلة في طلب العلم، حيث رحل ثالث مرات إلى 
البالد المشرقية، فلم يترك عالما إال قصده وسمع منه، 
وال متصوفا إال زاره وتبرك بما عنده، 
فأفاد واستفاد، حتى اجتمع له من 
واإلجازات  والروايات  األسانيد 
ما لم يجتمع لغيره من معاصريه 
بدوا وحضرا ، و”اتسمت شخصيته 
باطالعها الوافر على علوم الحقيقة 
والشريعة واألدب، فاهتمت في علوم 
الحقيقة بالطرق الصوفية والمرويات 
المسلسلة في إطار األوراد والتبرك، 
بالعقائد  الشريعة  علوم  في  واهتمت 
والمعامالت في إطار المذهب المالكي 
األدب  في  واهتمت  األشعرية،  والعقيدة 
بشعر المديح النبوي وبجوانب التعبير عن 
الذات والمناسبات وبعض اآلراء النقدية” 
ل أبو سالم العياشي “ظاهرة  . وبذلك، شكَّ
للتفرغ  أهلته   ، في عصره”  فريدة  علمية 
البالد  بعض  في  سواء  والتأليف  للتدريس 
المشرقية مثل المدينة المنورة، أو في مراكز 
بزاويته  فاس، وكذلك  مثل  بالمغرب  المشهورة  العلم 

في مسقط رأسه بآيت عياش.
    توفي أبو سالم العياشي بعدوى الطاعون يوم الجمعة 
18 ذي القعدة سنة )1090هـ: 1679م(. مخلفا عددا 
كبيرا من المؤلفات وخزانة عامرة بالكتب، تضمنت 

نفائس المخطوطات وغرائب اآلثار.
فيها  سلطت  عجاف  أومنة  في  رحمه هللا  عاش  وقد 
المجاعات واألوبئة على مغرب القرن الحادي عشر 
حل  ما  يصف  العياشي  سالم  أبو  ونجد  الهجري، 
تسع وستين  بقوله: “في سنة  بالمغرب وصفا مؤثرا 
دبت في مغربنا عقارب الفتن، وهاجت بين الخاصة 
والعامة مضمرات اإلحن، فانقطعت السبل أو كادت، 
وماجت األرض بأهلها ومادت، )...( وأضرم الجوع 
في سائر األرجاء ناره، فتولد منه من الفتك والحرابة 
أفق  كل  في  وتطاير  مناره،  الكلمة  تفريق  أعلى  ما 
َشراره، وأهان خيار كل قطر ُشراره، واتخذت البدعة 
شعارا، والزندقة دثارا، وفر الساكن من بلده، والوالد 

من ولده” . وغاب األمن حتى قال الشاعر في درعة:
َحاُب بدرعة كما      َيُطوُف السَّ

          يطوُف الحجيج بالبيِت الَحَرام
   تُريـُد النُُّزوَل فلْم َتْسَتِطـــْع         

َماِء َوأَْكِل الَحـــــَرام               لسفِك الّدِ
 تجليات األمن الروحي في رحلة “ماء الموائد”:

  لعب شيوخ الزوايا في المغرب دورا مهما في إحياء 
األمل في نفوس المغاربة عبر زرع بذور األمن الروحي، 
والعلمية  واالجتماعية  الروحية  األدوار  خالل  من 
والجهادية التي قاموا بها، فأمام الظروف العصيبة التي 
عرفها المغرب خالل هذه الفترة العصيبة، قرر أبو سالم 
العياشي خوض الرحلة إلى الحج قصد المثول بين يدي 
النبي صلى هللا عليه وسلم بكرة وعشيا يستشفع به إلى 
هللا في دفع األسواء وإزالة األدواء وإعادة األمن ألهل 
بلده، وقد كانت األهوال عظيمة، إذ يقول: “وأي نفع 
ودفع أعظم من المثول بين يدي النبي صلى هللا عليه 
وسلم بكرة وعشيا، في أوقات الشدائد التي كانت عليهم، 
إلى هللا في  به  لديهم، أستشفع  التي صارت  واألهوال 
دفع األسواء، وإزالة األدواء” ، فعندما تشتد المحن يفر 
اإلنسان لخالقه ويقطع العالئق ليتصل برب الخالئق، 
فيستشفع إلى هللا بأكمل الخلق محمد صلى هللا عليه وسلم. 
فما هي تجليات األمن الروحي في رحلة “ماء الموائد”؟
وسلم: صبٌر  عليه  النبي صلى هللا  ومدح  البيت  حج 

بر على الصَّ
    على الرغم من مخاطر الطريق إلى الحج، وتقلب 
الُحجاِج بين الخوف والرجاء وتجّرعهم مرارة فقدان 
األمن، كما قال العياشي: “ما كنا نسلك هذه البالد إال 
في أيام الموسم، ونعاين ما يقع بها من النهب والسرقة 
أن  أرادهم  الذين  يَُنّجي هللا  ثم  المتوالية”،  والروعات 
يبلغوا بيته الحرام مصداقا لوله تعالى: “لََتْدُخلُنَّ اْلَمْسِجَد 
ِريَن  ُ آِمِنيَن ُمَحلِِّقيَن ُرُؤوَسُكْم َوُمَقّصِ اْلَحَراَم إِن َشاء للاَّ
اَل َتَخاُفوَن َفَعلَِم َما لَْم َتْعلَُموا َفَجَعَل ِمن ُدوِن َذلَِك َفْتحاً 
َقِريباً”، لتؤسس الرحلة مدخال لألمن في جوار الحق 
تعالى أي المؤمن اسما من أسماء هللا الحسنى، أي فرارا 
إليه سبحانه، كما قال الحق تعالى: ففروا إلى هللا”، وكما 
قال رحالتنا العياشي عندما عاتبه إخوانه على المخاطرة 
بالخروج إلى الحج في الظروف العصيبة التي يشهدها 
المغرب إبان تلك الفترة، بل منهم من اتهمه – على وجه 

المزاح- بالفرار، فردَّ قائال:
وقالوا َفَرْرَت وليس الِفرار لِمْثلَِك في الَقوِم ِمن ِفْعلِه
فُقلُت َفَرْرُت إلى الُمْصَطَفى وِمْثلِي َيِفـرُّ إِلَـى ِمْثلِـه 

فرض ضرورة نقل هذا التراث من العربية إلى اللغات 
األجنبية ومنها اللغة الفرنسية التي صدر بها هذا الكتاب 

مؤخراَ.

   منذ حوالي عقدين من الزمن، لم يشهد لبنان عمليات 
حربية على أرضه، ولكن يبدو أن األزمات السياسية 
المتتالية والمستمرة في السنوات األخيرة أوقعت البلد 
في وضع وجودي خطير جدا، يمكن وصفه بأنه ربما 

أخطر على لبنان من أية حرب شهدها منذ تأسيسه.
يعتقد كثيرون، في الداخل اللبناني وخارجه، أن هنالك 
تدميرا ممنهجا ومقصودا لدولة لبنان الكبير التي احتفلت، 
منذ سنتين، بمرور قرن كامل على وجودها. وهذا اإلعتقاد 
ناتج عما يرونه من تفتيت وتفكيك متواصل لمؤسسات 
متسارع،  تسلسل  وفق  األخرى،  تلو  الواحدة  الدولة، 
دون أن يأخذ المسؤولون أية قرارات حاسمة لوقف هذا 
التدهور، بل يكتفون بتبادل التهم فيما بينهم، ثم يتعاونون 
ويتحالفون مع بعضهم البعض في الحمالت اإلنتخابية.

وما يحمل الذين يرون أن هنالك تدميرا ممنهجا لمكونات 
الدولة هو األمور التالية:

-1	الفساد	
الفرنسي  الرئيس  2018، عقد  نيسان/إبريل  في شهر 
لبنان  لمساعدة  باريس  في  مؤتمرا  ماكرون  إيمانويل 
بمشاركة أربعين رئيس دولة ومدراء منظمات مالية دولية، 
وقد تم تخصيص لبنان في ذلك المؤتمر بمبلغ أحد عشر 
مليار دوالر، شرط أن يقوم ببعض اإلصالحات واتخاذ 
بعض اإلجراءات اآليلة الى محاربة الفساد المتفشي في 
مؤسسات الدولة وإداراتها. لم يتخذ لبنان أية خطوة عملية 
في هذا المجال وخسر المليارات وازداد الفساد تفشيا.

زار لبنان عدد كبير من كبار المسؤولين الدوليين من 
وزراء خارجية ورؤساء حكومات وممثلين عن جامعة 
طالبوا  وكلهم  الخ...  المتحدة  واألمم  العربية  الدول 
المسؤولين اللبنانيين باتخاذ اإلجراءات التي من شأنها 
وزير  أن  لدرجة  دون جدوى  ولكن  الفساد،  محاربة 
خارجية فرنسا جان إيف له دريان، في خطاب له أمام 
مجلس الشيوخ الفرنسي، توجه الى المسؤولين اللبنانيين 
صارخا: “بربكم ساعدونا حتى نتمكن من مساعدتكم”.
 Bon sang, aidez-nous pour qu’on puisse(

)vous aider
-2		تفجير	مرفأ	بيروت

حصل هذا التفجير في الرابع من شهر آب/ أوغسطس 
لتحديد  التحقيق  إنجاز  يتم  لم  تاريخه  وحتى   ،2020
أكثر  قتلت  التي  العظمى  الكارثة  المسؤولين عن هذه 
من 240 شخصا، وجرحت وشردت اآلالف، ودمرت 

قسما من العاصمة، وقد تم رفع يد المحقق الثاني في 
المسؤولين  أشهر، ورفض عدد من  منذ  القضية  هذه 
المثول أمامه، مع العلم أن رفض اإلستجواب يعني إما 
معرفة أمور ال يريدون اإلفصاح عنها أو مشاركة في 
الجريمة، إذ أن األبرياء ال يرفضون ان يتم استجوابهم.

-3		النظام	المصرفي
كان النظام المصرفي اللبناني من أفضل األنظمة المصرفية 
في العالم العربي إن لم يكن في العالم ككل، حيث كان 
المواطنون  وكذلك  العالم  في  المنتشرون  اللبنانيون 
بثقة  اللبنانية  المصارف  في  أموالهم  يودعون  العرب 
في  كثيرا  هامة ساهمت  باستثمارات  ويقومون  تامة، 

دعم اإلقتصاد اللبناني.
ولكن بصورة مفاجئة منذ سنتين، توقفت المصارف عن 
تسليم المودعين أموالهم، في الوقت الذي يقال أن كبار 
المسؤولين حولوا مليارات الدوالرات خارج لبنان، وأموال 
البنك المركزي أصبحت دون الحد األدنى المفروض، 
وهنالك اتهامات لحاكم مصرف لبنان بالقيام بعمليات 
هندسة مالية مشبوهة ساهم في إيصال الوضع المالي 
الى ما هو عليه اآلن، يضاف الى كل ذلك إنهيار سعر 
قيمتها  %95 من  التي خسرت  اللبنانية  الليرة  صرف 
من  أكثر  اللبناني  المجتمع  في  الفقر  نسبة  وأصبحت 
%75 حسب صندوق النقد الدولي، وكل ذلك دون ان 
يتخذ المسؤولون خطوة واحدة في سبيل معالجة الوضع.

	 -4	القضاء	
وكثيرون  الدولة،  مؤسسات  أهم  إحدى  هو  القضاء 
يشككون اآلن بنزاهته إذ أصبح تعيين القضاة يتم حسب 
اإلنتماء الحزبي أكثر من الكفاءة، وتدخل السياسيين في 
عمل القضاء عطل مصداقيته، وقد توقف مؤخرا معظم 
القضاة عن العمل بسبب سوء أوضاعهم المالية، كما 
أن هنالك اتهامات واضحة بأن عمل العديد من القضاة 
أصبح استنسابيا ومتحيزا. وال خطوات حكومية لمعالجة 
المرفأ  تفجير  في  والتحقيق  المستجدة،  األوضاع  هذه 

خير دليل على ذلك.
-5		السياسة	الخارجية

 51 و  سفارة   89 عددها  يبلغ  التي  اللبنانية  البعثات 
منذ  تستلم  لم  العالم  أنحاء  مختلف  في  عامة  قنصلية 
أشهر عديدة أية تحاويل مالية لتغطية نفقاتها التشغيلية 
من إيجارات ورواتب موظفين محليين ونفقات إدارية، 
أربعة  منذ  رواتبهم  يستلموا  لم  الدبلوماسيين  أن  كما 

أشهر بالرغم من تخفيض الرواتب وتقليص النفقات 
تحويل  تم  قليلة  أيام  منذ  فقط  كبيرة.  بنسبة  اإلدارية 
رواتب الدبلوماسيين عن شهر حزيران/يونيو. إن ذلك 

ينعكس، دون أدنى شك، على أداء الدبلوماسية اللبنانية 
لبنان، كما أن  المدافعة عن مصالح  وعلى تمكنها من 
ذلك سيحول دون تمكين السفارات من القيام بواجباتها 
تجاه اللبنانيين المغتربين لجهة إنجاز معامالتهم، ما قد 
ببعثاتهم  المغتربين  سلبية على عالقة  نتائج  له  يكون 
األم  بالوطن  والقنصلية ويعرقل عالقتهم  الدبلوماسية 
بعد أن كانت هذه البعثات همزة الوصل بين المغترب 
بالعالم  لبنان  تقويض عالقات  المقصود  فهل  ولبنان. 
الخارجي عبر تعطيل عمل وزارة الخارجية التي تنفذ 

السياسة الخارجية اللبنانية؟
-6	الخدمات	العامة

الى جانب انهيار المؤسسات اإلدارية األساسية، نالحظ 
أيضا انهيارا ملموسا في إدارة الخدمات العامة، إذ أن 
الكهرباء  تؤمن  أن  تستطيع  تعد  لم  الكهرباء  مؤسسة 
ألكثر من ساعتين في اليوم، وهي تقدم األعذار والحجج 
غير المنطقية لتبرير فشلها، وكذلك بالنسبة الى المياه، 
أزمة واضحة  في  التعليم  الطرقات، وقطاع  وصيانة 
وكذلك القطاع الطبي حيث المستشفيات في وضع يرثى 
له واألدوية شبه مفقودة من الصيدليات، هذا باإلضافة 
الى ما تعاني منه اإلتصاالت سواء في الخطوط الخليوية 
أو الخطوط الثابتة، واإلنقطاع المتكرر في اإلنترنت، 
كما أن المديرية العامة لألمن العام ليس لديها جوازات 
سفر لمنحها للبنانيين المضطرين للسفر ألي سبب كان، 
طالبة منهم التسجيل على منصة خاصة لهذه الغاية لطلب 
موعد من المسؤولين في األمن العام لشرح أسباب الحاجة 
للجواز، ومن يتسجل يتم إعطاؤه الموعد بعد أشهر عديدة.

يضاف الى كل هذه األوضاع عدم وجود حكومة فاعلة 
تقتصر على  الحالية مستقيلة ومهمتها  الحكومة  أن  إذ 
بتشكيل حكومة  المكلف  والرئيس  األعمال،  تصريف 
جديدة على خالف مع رئيس الجمهورية إذ كل منهما 
لبنان  اآلخر، وقد دخل  المقبولة من  له شروطه غير 
في مهلة انتخاب رئيس للجمهورية، واألفق هنا أيضا 
مسدود إذ يعتقد معظم اللبنانيين أن المجلس النيابي لن 
يتمكن من انتخاب رئيس جديد، والجدل الدستوري على 
أشده حول إمكانية تسلم حكومة تصريف األعمال مهام 

رئاسة الجمهورية إذا شغر المركز.

بعد اإلنهيار الذي نشهده في مؤسسات الدولة وعدم اتخاذ 
أي إجراء جدي من قبل المسؤولين لمواجهة هذا الواقع 
ومعالجته، لم يبق إال مؤسسة الجيش صامدة وذلك بالرغم 
من الهبوط المأساوي في رواتب العسكريين، لدرجة أن 
دوال مثل قطر والواليات المتحدة، وربما غيرهما قريبا، 
لتأمين حد أدنى من  اللبناني  ترسل أمواال الى الجيش 

المساعدات المالية تجنبا لكارثة اإلنهيار التام للدولة.
قيام  الفساد وعدم  في محاربة  الرسمي  التجاهل  إزاء 
المسؤولين بحد أدنى من اإلصالحات التي تصر جميع 
المساعدة إلخراج  تقديم  أجل  تنفيذها من  الدول على 
لبنان من القعر العميق الذي هو فيه اآلن، وإزاء استعداد 
صندوق النقد الدولي لتأمين قرض بقيمة ثالثة مليارات 
دوالر شرط إنجاز بعض اإلصالحات، ولكن دون أي 
تجاوب حقيقي من الحكومة اللبنانية، علما أن المجلس 
النيابي يحاول إظهار اهتمامه بإصدار قوانين إصالحية 
ولكن دون نتيجة فعلية، خاصة فيما يتعلق بقانون رفع 
السرية المصرفية الذي لن يبصر النور بالشكل الذي 
يمكن أن يؤدي الى الشفافية المطلوبة بالرغم من إصرار 
إزاء  القانون،  الدولي على إصدار هذا  النقد  صندوق 
كل ذلك، أصبح من المشروع أن يعتقد كثيرون بوجود 
ويبقى  اللبنانية،  الدولة  وتقويض  لتفكيك  فعلية  إرادة 
السؤال الذي يطرح نفسه: من المستفيد من إيصال البلد 

الى هذا الوضع؟
أن  كما  البعض،  بعضهم  يتهمون  اللبنانيون  األفرقاء 
كثيرين منهم يتهمون دوال خارجية بالتدخل في شؤون 
جميعا  اللبنانيين  أن  هو  الواقع  ولكن  وخرابه،  لبنان 
مسؤولون عن هذا اإلنهيار، وخير دليل على ذلك أنهم 
في األنتخابات التشريعية األخيرة، أعادوا الى المجلس 
النيابي معظم الزعماء والقادة الذين أوصلوا لبنان الى 

الخراب.
االعتقاد السائد اآلن في ظل هذه األوضاع المأساوية هو 
أنه، في حال انفراط الجيش اللبناني الذي أصبح المؤسسة 
الوحيدة الصامدة في وجه اإلنهيار، فإن ذلك يعني انتهاء 
لبنان بشكله الحالي دون أن يعرف أحد ما سيكون عليه 
مستقبل هذا البلد المفتوح على جميع اإلحتماالت، من 
حرب أهلية، أو تقسيم، أو تغيير النظام، وما الى ذلك 

من تطورات محتملة ال يمكن ألحد التنبؤ بها.

هل كان قريبي مثلّي اجلنس؟

بروكسل تغرم إنستجرام 405 
ماليني يورو لعدم محايته 

بيانات القاصرين

لبناـــن...إلــى أيــن؟

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

العالناتكم	في	»الرسالة«

الُمَثقَّف	الَعربّي:بقلم:	د.	خالد	التوزاني	

بقلم:		
بشــير	القــّزي

وما  كان  التي  تلك  أظافره  نعومة  منذ  أعرفه  قريب  لي    
والده  أما  تنمو.  أن  المجال  لها  يترك  ان  دون  يقضمها  زال 
الغير  العادة  تلك  يفلح إلقالعه عن  أن  دون  كثيراً  اجتهد  فقد 
مستحبّة وكان يسأله بالفرنسية فور عودته من عمله: “أرني 
سنوات  الثالث  قرابة  العمر  من  له  نادي!”.كان  يا  أظافرك 
عندما مكث بيننا بضعة أسابيع في منزل المزرعة التي كانت 
عائلتي تمتلكها في بلدة وادي الزينة التي تقع على ساحل قضاء 
بالسن بنحو عقد ونصف وكنت أراقب  أتقّدمه  الشوف. كنت 
يُفّكر  الكالم،  قليل  الحركة،  كان سريع  الكثير من تصرفاته. 
ه، وكانت له نظرات ثاقبة تدّل على ذكائه وعلى  قبل ان يتفوَّ

انه يعي كل ما يدور حوله.
مّرت األيام وكبر نادي وترعرع بعد أن تعلّم في أفضل المدارس 
رغم سني الحرب اللبنانية. ثّم سافر الى الواليات المتحدة حيث 
التحق بإحدى الجامعات المعروفة إلكمال تحصيله الجامعي. 
وِفي سنة ١٩٩٣ اتصل بي بالهاتف وقال لي انه سيكون في 
مونتريال في اليوم التالي. لّما التقيته وجدته شاباً معتدل القامة 
رياضي المظهر تكاد عضالته تفيض من قميصه. دعوته لإلقامة 
في منزلي فقبل وأمضى يومين في ضيافتي ثم انتقل لإلقامة 
بضعة أيام لدى شباٍن كان يعرفهم يسكنون شقة في وسط البلد.
مّرت سنون ولم أسمع عنه الكثير الى أن اتصل بي بالهاتف 
سنة ٢٠٠٣ وقال: “أنا في رحلة تفّسح وإستجمام. لقد أتيت من 
نيويورك بالسيارة منذ أيام الى تورنتو وسأصل في الغد إلى 
مونتريال. قلت له: “ممتاز. إذن ستنزل بضيافتنا”. أجاب: “ال 
أقدر! معي صاحبي وقد حجزت غرفة في أوتيل “الشيراتون” 

في وسط البلد.” حاولت ان ألّح ااّل انه أصّر على قراره.
وإذ كنت في مكتبي عندما كلّمني، استقللت سيارتي عائداً الى 
البيت وانا ال أفهم رفضه لضيافتي. فتحت الراديو وإذ بالمذيع 
يُلقي نشرة األخبار ويقول ان اآلالف من مثليي الجنس يتوّجهون 
من نيويورك وتورنتو نحو مونتريال لالشتراك باالحتفاءات 
الخاصة بهم. وبدأ “الفأر يلعب في عبّي” وبدأت أتساءل:”هل 
يعقل ان يكون قريبي من تلك الجماعات وقد حضر خّصيصاً 
انه  يوماً  أسمع عنه  لم  باالحتفاالت؟”  لالشتراك  مع صاحبه 

كان بصحبة فتاة!
في اليوم التالي أعلمتني السكرتيرة بوصوله. خرجت من مكتبي 
ألسلم عليه. كان وصاحبه يجلسان على كنبات اإلنتظار ذات 
اللون األزرق الفاتح. رّحبت به بحفاوة وكان كما عهدته سابقاً 
مفتول العضالت، رجولي المظهر وقد حلق رأسه الى اقصر 
حٍد ممكن. أما “صاحبه” فكان طويل القامة، حسن الملبس، 
نحيل الجسم، شعره اسود معتدل الطول، عيناه حالمتان وكان 
منظره يذّكر بالمغني الشهير “مارك انطوني” مع الفارق انه 
قريبي:  به  عّرفني  اليمنى.  أذنه  في  ذهبية  حلقة  يرتدي  كان 

“هذا صديقي باسم”.
الذي كان في منطقة  البيرة في منزلي  الذهاب لشرب  قررنا 
بييرفون. كان نادي يقود سيارة سبور مكشوفة صفراء اللون 

BMW Z3 من نوع
بالمرآة ألتفقدهما ورائي كنت  بالسيارة وكلما نظرت  تبعاني 
اشعر أن شّكي أصبح يقيناً. قلت لنفسي:”هذا أمر ال مفر منه! 

علّي ان أقبل بالوضع كما هو!”.
عندما وصلنا الى المنزل كانت زوجتي قد وصلت لتّوها ومعها 
كيس من اللوز األخضر. لم استطع ان اخبرها على الهاتف 

الموضوع. بخلفيات 
جلسنا على الشرفة التي تواجه البوليفار وبينما كانت زوجتي 
انه  بالتكلّم  الفراغ  امأل  بدأت  المطبخ  من  المشروب  تحضر 
سبق لي وزوجتي ان شاهدنا احتفاالت مثلي الجنس في المدينة 

ومظاهراتهم بينما كان قريبي يحّدق وقد عقد حاجبيه.
وسألت  واللوز  المشروب  مع  الشرفة  على  خرجت زوجتي 
قريبي: “لم تُعرفني بمن معك؟” أجاب:”هذا باسم أُخ زوجتي!”
من  تُخبرني  لم  لَم  متزوج؟  “أنت  وسألته:  انتفضت  عندئٍذ 
قبل؟ مذ متى؟” قال:” ان ذلك تم منذ سنة”. قلتلهم: “ يجب 
ان أخبركم بما حصل لي اليوم”. وبدأت أقص عليهم ما حدث 

لي وكيف كنت على يقين بأنهما مثلي الجنس. 
وقبل ان انهي حكايتي كان باسم قد خلع الحلق الذهبي من أذنه 
بينما قال قريبي: “ منذ أسبوع وانا اطلب منه ان يخلع الحلق 

وهو مصّر على لبسه”.

  أعلنت “المفوضية اإليرلندية لحماية البيانات” أنّها فرضت باسم 
 405 قدرها  قياسية  “إنستجرام” غرامة  على  األوروبي  االتّحاد 
ماليين يورو بسبب عدم حماية تطبيق التواصل االجتماعي التابع 
لمجموعة “بيتا”، الشركة األّم لفيسبوك، بيانات القاصرين كما ينبغي.
الجمعة  النهائي  قرارنا  اتّخذنا  “لقد  المفوضية  باسم  متحّدث  وقال 
وهو ينّص على فرض غرامة قدرها 405 ماليين يورو. التفاصيل 

ستُنشر االسبوع المقبل”.
منحت  2018 حين  منذ  الهيئة  هذه  تفرضها  وهذه أضخم غرامة 
“الالئحة العامة لحماية البيانات” مزيداً من السلطات للهيئات الناظمة 
اإلنترنت األربعة،  المستهلكين من هيمنة عمالقة  في سبيل حماية 

فيسبوك وجوجل وآبل وتويتر.
وتتولّى “المفوضية اإليرلندية لحماية البيانات” بالنيابة عن االتّحاد 
األوروبي اإلشراف على موقع فيسبوك، نظراً ألّن المقّر اإلقليمي 

لعمالق التواصل االجتماعي يقع في إيرلندا.
ما  لتحديد  تحقيقاً  الناظمة  الهيئة  هذه  فتحت   2020 أواخر  وفي 
بيانات  الالزمة لحماية  إنستجرام قد وضعت الضمانات  إذا كانت 
المستخدمين، وال سيّما أولئك الذين تقّل أعمارهم عن 18 عاماً، كون 

المنّصة تسمح لكل من يبلغ عمره 13 عاماً فما فوق فتح حساب.
وأبدت الهئية الناظمة قلقها خصوصاً لجهة إمكانية أن يبّدل المستخدمون 
احترافية  أخرى  إلى  عاماً حساباتهم   18 أعمارهم عن  تقّل  الذين 
بسهولة كبيرة. ويتطلّب هذا النوع من الحسابات من المستخدمين 
جعل تفاصيل االتّصال بهم عامة، مّما يعني أنّها مرئية للجميع على 

االجتماعية. الشبكة 
ومن مآخذ الهيئة على إنستجرام أيضاً أّن محتويات حسابات القاصرين 
كانت مفتوحة في أوقات معينة أمام جميع المستخدمين وليس حصراً 

أمام المشتركين المعتمدين من قبل صاحب الحساب كما ينبغي.
ونقلت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليرلندية “آر تي إيه” عن متحّدث 
باسم “بيتا” قوله إّن المجموعة تعتزم استئناف قرار الهيئة، مشيراً 

إلى أّن التحقيق اعتمد على إعدادات تغيّرت منذ عام.
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رحالت شيوخ الزوايا ودورها في األمن الروحي للمغاربة:
رحلة »ماء الموائد« ألبي سالم العياشي )ت1090هـ( نموذجا

بقلم	/	مسعود	معلوف
سفير	متقاعد



 نجحت وزارة السياحة واآلثار في 
استرداد 16 قطعة أثرية مصرية من 
األمريكية، وذلك  المتحدة  الواليات 
العام  المدعي  مكتب  مع  بالتعاون 
وزارة  مع  وبالتنسيق  بنيويورك، 
الخارجية المصرية والجهات المعنية 
المختلفة بالدولة، األمر الذي يأتي في 
إطار األولوية القصوى التي توليها 
لخاص  ا للملف  المصرية  لدولة  ا
المهربة  المصرية  اآلثار  باسترداد 

وإعادتها إلى أرض الوطن.
صرح بذلك الدكتور مصطفي وزيري 
األمين العام للمجلس األعلى لآلثار، 
مشيًرا إلى أن القطع التى تم استردادها 
كان قد تم تهريبها من البالد بطريقة 
غير شرعية وهو ما أثبتته التحقيقات 
التي تمت بالواليات المتحدة األمريكية 

في ثالث قضايا مختلفة.
وأوضح األستاذ شعبان عبد الجواد 
اآلثار  إدارة  على  العام  المشرف 
لآلثار،  األعلى  بالمجلس  المستردة 
أنه يأتي من بين القطع المستردة 6 
قطع أثرية من متحف المتروبوليتان 
تم مصادرتها من قبل مكتب المدعي 
األمريكي في مدينة منهاتن بنيويورك 
شملت  لتي  ا لكبرى  ا لقضية  ا في 
تهريب عدد من القطع األثرية إلى 
الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا 
بها  مستمرة  لتحقيقات  ا ومازالت 
جزء  القطع  وتضمنت  فرنسا،  في 
من تابوت خشبي مغطى بطبقة من 
سيدة،  وجه  يصور  الملون  الجص 
عليها  الجيري  الحجر  من  ولوحة 
لهيروغليفية  ا بة  لكتا ا من  نقوش 
ومنظر لتقدمة القرابين، وقطعة من 
ملونة  برسومات  مزينة  الكتان  من 
تحكي قصة عبور البحر األحمر من 
سفر الخروج مقسمة إلى خمسة قطع 
صغيرة، وتمثال من البرونز لرجل 
راكع على ركبتيه، ومقصورة من 
الحجر الجيري المزين بنقوش ملونة 
لشخص يدعى “كيميس” والذي كان 

يحمل لقب كبير الموسيقيين، ولوحة 
جنائزية من بورتريهات الفيوم تصور 

سيدة من العصر الروماني.
كما يأتي من بين القطع المستردة 9 
قطع أثرية كانت بحوزة أحد رجال 
أثبتت  والتي  األمريكيين  األعمال 
التحقيقات أنه تم حيازتها بطريقة غير 
شرعية، باإلضافة إلى قطعة عملة 
من الذهب ترجع للعصر البطلمي.

القطع  تسليم  يتم  أن  المقرر  ومن 
في  العامة  المصرية  القنصلية  إلى 
نيويورك خالل األيام القليلة القادمة 
تمهيدا لعودتها إلى أرض الوطن في 

أقرب وقت ممكن.

 يترأس المخرج اإليطالي باولو 
سورينتينو لجنة تحكيم الدورة 
التاسعة عشرة للمهرجان الدولي 
للفيلم بمدينة مراكش المغربية 
التي ستعقد خالل الفترة من 11 

إلى 19 نوفمبر المقبل.
ن  جا مهر ة  ر ا د ا علنت  أ و
أن  لها،  بيان  في  مراكش، 
النجمة  ستمنح  التحكيم  لجنة 
من  لواحد  للمهرجان  الذهبية 
في  مشاركا  فيلما طويال   14
المسابقة الدولية لهذه الدورة، 

أو  األول  الفيلم  بمثابة  تعتبر  والتي 
الثاني لمخرجيها، حيث ستكشف عن 

سينمائيين من جميع أنحاء العالم.
وقال سورينتينو إن مهرجان مراكش 
بالنسبة له هو المكان الذي تحقق فيه 
حلمه بمشاهدة العديد من األفالم برفقة 
مارتن سكورسيزي )مخرج أمريكي 
من أصل إيطالي(، وقضاء أيام كاملة 
ومع  معه  السينما  عن  فيها  نتحدث 

زمالء آخرين ال يقلون موهبة عنه.
لسنة  ا ه  هذ ته  عود ن  أ وأضاف 
للمهرجان كرئيس لجنة التحكيم هو 
شرف كبير، معربا عن اعتقاده بأن 
قاعات السينما ستمتلئ مرة أخرى.

وقال: “لدي يقين راسخ بأن الجمهور 
األفالم  من  العديد  قريبا  سيكتشف 
هذه  أكون شاهدا على  أن  الرائعة. 
هذا  موقعي  من  الجديدة  الصحوة 
الذي يحمل الكثير من الرمزية، وأن 

نظر  الغد من وجهة  أكتشف سينما 
بالغة  أهمية  ذات  وجغرافية  ثقافية 
يُعد بالنسبة لي هدية إضافية جميلة.”.
تب  وكا مخرج  هو  ينتينو  وسور
سيناريو حائز على جائزة األوسكار، 
يمثلون  من  أشهر  من  واحدا  ويعد 
السينما اإليطالية وأكثرهم شغفا بها، 
وتقارب مجمل أعماله، نحو عشرة 
إلى عدد من  أفالم سينمائية إضافة 

المسلسالت التلفزيونية.
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اسرتداد 16 قطعة أثرية مصرية من الواليات 
املتحدة األمريكية

املخرج اإليطايل باولو سورينتينو يرتأس جلنة 
حتكيم مهرجان مراكش الدويل للفيلم

  العلم والوعي عند البشر أصبح فوق 
يفوتهم  ال  الصغار  حتى  تتصوره،  ما 
لكل فرد بفضل  المعرفة ألنه متاح  من 
تطور العلم واألنترنت متاح لكل إنسان 
بكبسة زر تظهر صفحات من المعرفة 

والتحليل ...
كبير  ألم  ا ة  لمرأ ا دور  يبقى  لكن 
وواجب  أطفالها  تربية  في  وصريح 
ابنتها  عليها أن تعرف كل شيء وتلقن 
السن،  تفهمه ضمن حدود  أن  يجب  ما 
أمور  تعرف  أن  المرأة  واجب  كما 
كانت،أم  أموراالسرة صحية  الحياة، 

نفسية، أم اجتماعية، أم جنسية.
وإيجابي  له دور حساس  الوالد  أن  كما 
نه  وحنا بعطفه  ويحصنه  بنه  ا نحو 
ويفتح  ويشعرهباألمان  منه  ليتقرب 
عليه  يبخل  وال  ليكون صديقه  قلبه  له 
ثقته  بالحديث كصديق لصديق ويكسب 
ويرفع حاجز الكلفة لتبق هيبة األب عنده 
بصراحته ويكون صندوق أسراره .....

حقوقية  منظمات  مع  زمن صعب  في 
تطالعنا  يوم  كل  مع  اإلنسان  لحقوق 
يتم  عائالت  عن  إعالمية  محطات 
سحب أطفالها منها لتكون تحت رعاية 
مجتمعية  منظمات  و  أ غريبة  أسر 
التواصل  مواقع  على  نراه  ما  وهذا 

مؤهلة  غير  العائلة  وان  االجتماعي 
المآسي  تبدأ  وهنا  أطفالها،  لرعاية 
الدول  كما  اوالدها  من  حرمانها  بعد 

األوروبية وأميركا الشمالية.
الوعي  يكبروا ضعف  األوالد كل سنة 
المنفتح  للعصر  لنضوجهم وهو طبيعي 
يتوجب على  المبدأ  العالم من هذا  على 
المرأة األم واألب لرسالتهما قبل فوات 
للوعي  التوجيهات  ناحية  من  االوان 
لتجنب  االسرة  على  والحفاظ  الجنسي 

االنزالق نحو الخطأ!
نتيجة عدم وعي  كثيرة  األوالد  مشاكل 
وحيدا  الطفل  يكون  عندما  الوالدين 
الدالل  سنوات  بعد  بطفل  رزقهم  أو 
ما  ليحصل على  وتلبية رغباته وعناده 
تحقيق  قبل  يتراجع  تكبر معه وال  يريد 
الوالدين  يلبي  ان  الخطأ  من  مطلبه، 
أو هاتف  آيباد  اقتناء  في  األوالد  رغبة 
انه  يعلم  أن  يجب  بل  خصيصا  ذكي 
التخلي  منه  يطلب  عندما  حتى  للعائلة. 
عنه ألخته أو شقيقه بتحديد اللعب عليه 
كذلك مراقبته عندما ليتجاوز ألنت دون 
ويسأل  الذكي  الهاتف  )مثال  مراقبة، 
آيباد  عندا  الصف  في  صديقي  لماذا 
) عنه  يختلف  ال  وهو  ذكي؟؟  وهاتف 
انه سيحصل  ثقة  عنده  ودالله  ولعناده 

عليه، وهذا من أخطر 
بوقت  باستعماله  تلزمه  لم  إذا  المطالب 
نظامي  عمل  برنامج  وترتيب  محدد 
ألنه  واستعماله  الدرس  ساعات  بين 
وتوتر  إدمان  يتسبب عنده  البديهي  من 
بكثير  اخطر  لألطفال  وبالنسبة  نفسي، 
لمشاهدة اآليباد إلضعاف نظره وتحديد 
كثيرة  للطفل  المكملة  تفكيره،األلعاب 
سوى  لدين  لوا ا على  وما  ومتنوعه 
التركيز على مشاركته في تعريفه على 
كل لعبة واللعب معه بعد كتابة واجباته 
نزهة  في  معه  والخروج  المدرسة 
التلوين  دفاتر  اقتناء  ...أو  الحديقة  الى 
ليعتاد  وقصص  والمكعبات  والرسم 

على القراءة وتنمية ذهنه ...
في  لتسجيله  اساسية  الرياضة  ان  كما 
أو  باليه  سباحة،  الرياضية  النوادي 
وتشجيعه  ذهنه  لتنمية  علمية  مسابقات 
يكون  بذلك  وغيرها  القدم  كرة  على 
مع  المعرفة  اكتسبوا  الطفلة  أو  الطفل 
فكر سليم ونجاح مضمون لمستقبل جيد 

يحقق النجاح في حياته أو حياتها ...
دورهما  مارسا  قد  الوالدين  ويكون 
الضياع  من  تجنبا  أوالدهما  لنجاح 
ومرافقة  التهور  من  أوالدهما  وحفظا 

أوالد السوء.

ما هو واجب االسرة نحو ابنائهم...؟

بقلم :  أمال مذهر
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Contrairement à François Legault, 
Éric Duhaime s’oppose à l’inter-
diction des comptes anonymes, 

malgré la prolifération de menaces et 
d’insultes sur les réseaux sociaux. 
«C’est sûr qu’au nombre de trolls que 
j’ai, ce serait une bonne chose, ça ferait 
le ménage de mes pages», a lancé à la 
blague le chef  conservateur, en réponse 
à la question du Journal .
«Je suis quelqu’un qui a toujours défendu 
la liberté d’expression, même que sur 
ma page Facebook et mon compte Twit-
ter, je n’efface pas les commentaires 
injurieux ou diffamatoires. Je crois à la 
liberté d’expression. Je crois que c’est le 
prix à payer quand on est une person-
nalité publique», a-t-il immédiatement 
rectifié.
Éric Duhaime considère que le projet 
de supprimer les comptes anonymes sur 
les divers réseaux sociaux part d’une 
«bonne intention», mais qu’elle pourrait 
avoir des effets pervers.
«Qui va décider que c’est de la censure 
ou que ce n’en est pas? s’est-il ques-
tionné. Quel genre de contrôle vont 
avoir [les géants du web], quel genre de 
données on va leur fournir ? Est-ce que 
les Twitter et les Facebook de ce monde 
vont embarquer là-dedans, ou vont-ils se 
dire que leur marché n’est pas juste au 
Québec?»
Le chef  conservateur s’est néanmoins 
défendu d’être contre toute forme de 
limite en la matière, soulignant qu’il y 

a déjà «un enca-
drement législatif 
et une autorégu-
lation des entre-
prises du web». 
Il a également 
invité les per-
sonnes qui se 
sentent menacées 
à dénoncer.
Le 1er septembre 
dernier, le pre-
mier ministre 
s’était pour sa 
part dit ouvert à 
l’idée d’interdire 
les faux comptes 
sur les réseaux 
sociaux, mais en 
reconnaissant 
que cela n’est pas chose simple.
«Il ne faut pas exclure ça. C’est un pro-
blème qui n’est pas unique au Québec. Il 
faut voir... Ce n’est pas simple de régle-
menter entre autres les médias sociaux, 
parce que souvent, ça commence là», 
avait-il déclaré.
Le PQ s’engage à légiférer sur les 
réseaux sociaux, mais comme ce sont 
des questions «délicates», le chef  Paul 
St-Pierre Plamondon, croit que l’exa-
men doit se faire en commission parle-
mentaire en présence d’experts.
«Ça peut aller vite qu’on restreint la 
liberté d’expression, ça peut aller vite 
qu’une solution semble adéquate et fina-

lement génère toute sorte d’autres pro-
blèmes», explique-t-il.
«On ne veut pas limiter la liberté d’ex-
pression, mais s’il y a de faux comptes 
qui génèrent de la haine et de la désin-
formation, on a un enjeu de société sur 
lequel on ne peut pas se fermer les yeux.»
De son côté, la cheffe libérale estime que 
toutes les avenues doivent être étudiée 
afin de protéger les élus, incluant une 
légifération.  
«On doit regarder toutes les avenues 
pour essayer de réduire l’intimidation et 
la violence. Ça pourrait passer par une 
loi. Toutes les avenues possibles pour 
limiter ce qu’on vit présentement», a 
déclaré Dominique Anglade. 

La vice-première ministre Chrystia Freeland ne s’est 
pas directement prononcée sur une rumeur vou-
lant qu’elle songe à prendre la relève du secréta-

riat général de l’OTAN l’an prochain, mais a indiqué avoir déjà 
«deux grosses «jobs»» qui l’occupent beaucoup.
«Comme vous savez, et que j’espère que tous les Canadiens 
savent, j’ai déjà un grand travail [...], et je prends très au 
sérieux mes responsabilités en tant que ministre des Finances 
du Canada, en tant que vice-première ministre du Canada», 
a-t-elle déclaré en marge d’une mêlée de presse précédant une 
réunion du caucus à Vancouver, mardi.
La rumeur a été lancée par l’ancien journaliste du «Maclean’s», 
Paul Wells, dans un billet publié mardi sur son blog personnel.
M. Wells explique que le poste de secrétaire général de l’OTAN 
devrait être vacant l’an prochain, lorsque l’extension d’un an 
accordée au mandat de Jens Stoltenberg doit prendre fin.
Chrystia Freeland, qui maîtrise notamment l’ukrainien et le 
polonais, pourrait être intéressée par ce poste de haut niveau, 
selon M. Wells, qui a parlé à diverses sources près du centre de 
pouvoir au fédéral.
«Pour moi c’est un grand privilège de travailler avec le premier 
ministre, avec mes collègues, avec les Canadiens pour essayer 
toujours d’améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes», 
s’est entêtée à dire Mme Freeland, sourire en coin.

Sans confirmer ou infirmer la chose, la vice-première ministre 
maintient le flou. Un départ potentiel de Mme Freeland, numéro 
2 du gouvernement, forcerait Justin Trudeau à sérieusement 
rebrasser ses cartes.
Le Canada a aujourd’hui beaucoup de raisons d’être «optimiste» 
au niveau de son économie, mais la situation reste «compliquée» 
et demeure sa priorité, a-t-elle dit.
D’ordinaire, les rumeurs entourant Chrystia Freeland la pré-
sentent plutôt comme la digne héritière de Justin Trudeau à la 
tête du Parti libéral du Canada.

Le maire de Québec estime que le chef  des conser-
vateurs, Éric Duhaime, n’a pas de leçon à donner 
en matière de manipulation des chiffres et il l’ac-

cuse de «mentir» à la population. 
«M. Duhaime a pas de leçon à donner à personne sur le fait 
de manipuler les chiffres. M. Duhaime est reconnu au Québec 
comme quelqu’un qui fait adonner les chiffres avec ce qu’il 
veut dire sans savoir si c’est vrai, si ça a du sens ou si c’est 
logique. Alors je prendrai aucune leçon de M. Duhaime là-
dessus», a pesté Bruno Marchand mercredi après-midi.
Le maire de Québec réagissait à la sortie plus tôt dans la 
journée du chef  du Parti conservateur du Québec (PCQ), qui 
affirmait qu’il «tripote» les chiffres du sondage qui démon-
trait une augmentation des appuis au projet de tramway. 
Piqué au vif, Bruno Marchand a reproché à M. Duhaime de 
cacher la vérité aux Québécois.
«Il y a un parti qui ment. Il y a un parti qui dit des choses 
qui sont fausses. Alors il faut les rétablir», a lancé M. Mar-
chand, qui avait promis de réagir s’il se sentait interpellé 
pendant la campagne provinciale ou s’il avait besoin de 
rétablir les faits dans des dossiers qui touchent la Ville de 
Québec.
Quand Éric Duhaime affirme que les expropriations le 
long du tracé causent de graves préjudices, le maire estime 
qu’il exagère. «C’est surtout pas la catastrophe annoncée. 
C’est tannant depuis le début de ce projet-là : les gens qui 
crient au malheur, à des histoires inventées. M. Duhaime 
fait partie de ces gens-là, qui inventent n’importe quoi et ça 
finit par saper le moral des gens. Alors que c’est pas du tout 
le cas. C’est vrai qu’on peut répéter un mensonge 50 fois et 
que des gens vont finir par le croire, mais celui qui porte 
le mensonge 50 fois doit assumer la responsabilité de son 
mensonge.»
L’un des «mensonges» que le chef  du PCQ propage est 
celui que les travaux vont durer cinq ans dans la cour des 
citoyens, cite le maire. «C’est faux. Personne va avoir cinq 
ans de travaux devant chez eux. [...] Il y a des secteurs ce 
sera six mois, 12 mois, 24 mois.» 

Le député conservateur 
Alain Rayes continue 
à croire que Jean Cha-

rest pourra devenir le prochain 
chef  du Parti conservateur du 
Canada, samedi, malgré l’avance 
que semble détenir Pierre Poi-
lievre.
«Oui, on y croit, sinon on n’y 
travaillerait pas» a affirmé 
Alain Rayes, député conser-
vateur et président de la cam-
pagne de Jean Charest, au micro 
de Philippe Vincent Foisy sur 
les ondes de QUB, mercredi.
«On sait que ça a été un dur tra-
vail, c’est une grosse cote qu’on 
avait à remonter, c’est quasi-
ment l’Everest», a-t-il illustré.
Moins présent sur les réseaux 
sociaux que son adversaire Pierre Poilievre, M. 
Charest n’a pas pour autant lâché la compétition. 
«Pierre Poilivere a joué le jeu des grands rassem-
blements; nous, on a travaillé sur le terrain avec 
les outils technologiques que l’on avait en présence 
pour essayer d’être le plus efficace possible. On a 
ciblé nos interventions un peu partout au pays», a 
expliqué M.Rayes.
«On est parti à 0 sur les réseaux sociaux. Ça fai-
sait 10 ans qu’on n’était pas dans l’arène politique», 
a-t-il ajouté.
Quel que ce soit le gagnant samedi, le défi sera de 
travailler l’unité de l’organisation en vue de la pro-
chaine élection selon M. Rayes.
Si les conservateurs souhaitent gagner, il faudra 

mettre de côté les vieilles rancœurs et «démontrer 
qui peut gouverner pour l’ensemble des Canadiens 
et non pas pour un petit groupe».
Le scénario d’une victoire de M. Poilievre n’est 
même pas envisageable pour le député conservateur, 
qui ne s’est pas prononcé à propos de sa situation si 
M. Poilievre était élu. Selon M. Rayes, le discours 
du présumé meneur de la course, notamment sur 
l’américanisation du parti, ferait en sorte que de 
nombreux conservateurs ne le suivraient pas.
«Je me suis fait traiter de tous les noms, a rapporté 
M.Rayes, je suis un fier progressif  conservateur. Si 
le chef  du parti, quel qu’il soit, je ne reconnais pas 
ces gens-là, il aura fait le choix de m’exclure à ce 
moment-là.»
M. Rayes reste convaincu que Jean Charest gagnera.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

Il s’agit d’un contrat pour la fabrication locale 
et de la livraison de 320 voitures de trains 
et de voitures climatisées pour les deux 

lignes, 2 et 3 du métro du Caire. La signature de ce 
contrat s’est faite en présence du premier ministre 
Dr Moustafa Madbouli, ainsi qu’un ministre de 
plus, dont celui de transport M. Kamel El Wazeer 
et enfin, en présence de l’ambassadeur de la Corée 
du Sud en Égypte.
De plus, la fabrication de ces trains et voitures 
se fera dans l’usine construite par la compagnie 
Hyundai sur une superficie de 300,000 mètres 
carrés dans la région industrielle située à l’est de 

Port-Saïd. En outre, 
la compagnie Hyun-
dai s’engage dans ce 
contrat d’utiliser au moins 30% des pièces néces-
saires pour la fabrication de ces trains, de fabri-
cations locales. Enfin, toujours selon les termes 
de ce contrat la compagnie Hyundai s’engage de 
faire l’entretien de ces trains et voitures pour une 
période de 8 ans.  En terminant, il est important 
de mentionner que ces nouveaux trains et voi-
tures vont s’ajouter aux trains des lignes 2 et 3 du 
métro sous terrain du Caire, qui transportent plus 
de trois millions et demi de personnes par jour.

La compagnie Hyundai Rotem de la Corée du Sud: 
signature le 29 avril 2022 du contrat de 659 

millions dollars avec la compagnie nationale 
égyptienne pour la fabrication de trains de métro 

Une victoire pour Jean Charest est encore pos-
sible croit Alain Rayes

Secrétaire générale de l’OTAN : Freeland maintient le flou

Marchand accuse Duhaime de «mentir» à la population
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Réseaux sociaux: la suppression des comptes anonymes 
est une «opération hasardeuse», selon Éric Duhaime

Le silence a ses conséquences
La parole trouve une place dans la tolérance
Quoi dire ? Pourquoi se taire ? C’est une question
Qui revienne sans le vouloir c’est l’incompétence 

C’est de la torture que nous nous faisons ?
En se manifestant sans connaitre la raison ?
Pourquoi ce malentendu entre nous et nous-mêmes ?
Les choses se passent dans le silence dorénavant,

Notre sagesse et notre calme se révoltent 
Se compliquent en nous à une très haute volte
Quant ils se disjonctent  c’est  la catastrophe
Adieu la solitude,  l’anarchie est notre récolte

La solitude n’est pas aussi la solution
S’exprimer ou s’extérioriser c’est  une consolation
Reprenons–nous entre des bonnes mains
Retirons-nous rapidement de la souffrance

La joie de vivre est permise
A tous et toutes les personnes fortes et soumises
Eclatez vous, gardez le bon sourire
Oubliez les tracasseries et les mauvaises surprises

Un petit moment avec notre amour
Nous fera vivre des beaux jours
Faite le bon choix de  partenaire
Aimez-vous à deux en aller et retour

Il m’est difficile d’imaginer
Un texte non vécu  ni partager
Avec une personne qui m’est chère
Simplement j’essaye de rédiger et improviser

Sortir de mes habitudes et de ma nature 
Il m’est difficile d’écrire, ce n’est pas mature
De ma part qui a toujours été spontané 
Dans la rédaction de mes vers rythmé  sans cassure

Salah ACHKAR 

Le silence est ses 
conséquences
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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



    ألقت ميغان ماركل دوقة ساسكس أول 
خطاب لها في بريطانيا منذ تخليها وزوجها 
األمير هاري عن واجباتهما الملكية وقالت 
إنهم يساهمون في  الشباب  للقادة  في قمة 
»التغيير اإليجابي والضروري« في العالم.

جاء الخطاب بعد أسبوع من نشر مقابلة لها 
مع مجلة )ذا كات( أبدت فيها مجددا انتقادا 
المالكة  العائلة  التي تعاملت بها  للطريقة 
أثار ضجة جديدة في  معها وهاري، مما 

الصحف البريطانية.
أمام  الرئيسي  وقالت ميغان في الخطاب 
قمة )وان يانغ وورلد( »عالم شاب واحد« 
في مانشستر بشمال إنجلترا والتي حضرها 
إليزابيث  الملكة  أيضا زوجها هاري حفيد 

»من الرائع حقا العودة إلى بريطانيا«.
المستقبل، لكني أود أن  وأضافت »أنتم 
أنتم  الحاضر.  أنتم أيضا  إلى ذلك،  أضيف 
التغيير اإليجابي والضروري  تقودون  من 
العالم اآلن في  أنحاء  المطلوب في جميع 

هذه اللحظة بالذات«.
لتكون  القمة في عام 2014 عندما تمت دعوتها  وحكت ميجان تجربتها األولى مع 

مستشارة للحدث.
وقالت وسط هتافات الجمهور »أنا سعيدة ألن زوجي تمكن من االنضمام لي هنا هذه 
المرة... االلتقاء بكم مرة أخرى هنا على أرض بريطانيا مع وجوده بجانبي يجعلني أشعر 

بالعودة إلى نقطة البداية«.

وتخلى هاري وميغان عن واجباتهما الملكية منذ أكثر من عامين ولم يظهرا عالنية في 
بريطانيا منذ ذلك الحين حتى مشاركتهما في احتفاالت اليوبيل البالتيني لجلوس الملكة 

إليزابيث على العرش في يونيو.
ومع ذلك، استمرا في جذب اهتمام إعالمي كبير، ألسباب من بينها العالقة المتوترة بين 

هاري وشقيقه األكبر األمير وليام ووالده األمير تشارلز وريث العرش.
الزيارة  لمقابلة شقيقه خالل  إنه ال توجد خطط لدى هاري  البريطانية  وقالت الصحف 

الحالية مما يشير إلى أن األخوين لم يتمكنا بعد من تجاوز خالفاتهما.

السابقة ومستويات األنهار  المائية  المناظر  كشفت دراسة حديثة أن    
المرتفعة منذ نحو 4500 عام سّهلت عملية بناء مجمع أهرامات الجيزة 

في مصر.
بقيادة الجغرافي هادر شيشة، من جامعة إيكس  الباحثون،  واستخدم 
مرسيليا في فرنسا، أدلة من علم البيئة القديمة، للمساعدة في إعادة بناء ما 
كان يمكن أن يبدو عليه نهر النيل في مصر خالل الـ8 آالف عام الماضية.
وقال الباحثون إن بناة األهرامات استفادوا من ذراع النهر »البائد اآلن« 
لنقل مواد البناء، موضحين أن مياه الفيضان السنوية كانت تعمل كرافعة 
هيدروليكية، ما سمح للمصريين القدماء بنقل كتل ضخمة من الحجر إلى 

موقع البناء.
كان العلماء يفتقرون إلى فهم محدد لكيفية توّزع المناظر الطبيعية، وفقًا 
 Proceedings of the National« التي نشرت في دورية للدراسة 

.»Academy of Sciences
القديمة  الفيضية  السهول  بناء  التقنيات إلعادة  وباستخدام مجموعة من 
للنيل، وجد فريق البحث أن المهندسين المصريين كان بإمكانهم استخدام 
فرع خوفو، الذي أصبح جافًا اآلن، لنقل مواد البناء إلى موقع أهرامات 

الجيزة.
وأوضح الباحثون أنهم قاموا بتحليل الطبقات الصخرية للنوى التي حفرت، عام 2019، من 
السهول الفيضية بالجيزة لتقدير مستويات المياه في فرع خوفو منذ آالف السنين، وفحصوا 
حبيبات حبوب اللقاح المتحجرة من رواسب الطين في منطقة خوفو لتحديد المناطق الغنية 

بالنباتات والتي تدل على ارتفاع مستويات المياه.
النصف األول من عصر  البحث أن منطقة خوفو ازدهرت خالل  بيانات فريق  وأظهرت 
الدولة القديمة في مصر، أي في الفترة الممتدة بين 2700 و2200 قبل الميالد، عند بناء 

األهرامات الثالثة على األرجح.
الفراعنة خوفو، وخفرع،  المياه في عهد  الفرع ال يزال يعاني من ارتفاع منسوب  وكان 

ومنقرع.
وأشار فريق البحث إلى أنه »من عصر األسرة الثالثة إلى الخامسة، وفر فرع خوفو بوضوح 
بيئة مؤاتية لظهور وتطوير موقع بناء األهرامات، ومساعدة البناة في التخطيط لنقل األحجار 

والمواد بالقوارب«.
لكن بحلول العصر الفرعوني المتأخر، أي الفترة الممتدة من 525 إلى 332 قبل الميالد، 
انخفض منسوب المياه في فرع خوفو خالل مرحلة الجفاف، وهو اكتشاف يتوافق والدراسات 
التي أجريت على األكسجين في أسنان وعظام المومياوات من الفترة الزمنية نفسها، التي 

تعكس انخفاض استهالك المياه، وفقًا للدراسة.
وبحلول الوقت الذي غزا فيه اإلسكندر األكبر مصر عام 332 قبل الميالد، كان فرع خوفو 

مجرد قناة صغيرة.
السنوية،  النيل وفيضاناته  القدماء استخدموا  المهندسين  البحث أن  بيانات فريق  وأظهرت 

واستغلوا منطقة الهضبة المطلة على السهول الفيضية لبناء النصب التذكاري الضخم.
للمهندسين  بالفعل بما يكفي للسماح  النيل مرتفعا  القديم في  بعبارة أخرى، كان فرع خوفو 
القدماء بتحريك كتل ضخمة من الحجر، وبناء األهرامات العظيمة التي نعرفها اليوم، وفقا 

لسي إن إن.
وقال جوزيف مانينج، المؤرخ الكالسيكي في جامعة ييل، إن هذا البحث »الثوري« يعد مثاال 

على كيفية قيام علم المناخ القديم »بتغيير فهمنا للتاريخ البشري بشكل أساسي«.
المستخدمة في هذه  اللقاح  الجديدة، مثل تحليل حبوب  التقنيات  إلى أن هذه  وأشار مانينج 

الدراسة، تسمح للعلماء بدراسة المجتمعات منذ آالف السنين.
القديمة يعتمدون بشكل أساسي على  السابق، كان مؤرخو مصر  وأوضح مانينج: »في 
النصوص الشتقاق فهمهم للمجتمع المصري، ولكن علم البيئة، بشكل متزايد، يسمح برؤى 

جديدة حول العالم القديم«.
ووفقا لمانينج: »الجزء األكثر حداثة في البحث الجديد، أنّه يحدّد مجرًى مائيًا طبيعيًا يمكن 
استخدامه لنقل مواد بناء األهرامات، في حين اعتقد بعض الباحثين سابقًا أنه البد من وجود 
قناة من صنع اإلنسان«، مؤكدا أّن االستفادة القصوى من التاريخ البيئي تتطلب تعاون العلماء 

والعمل مع المؤرخين، التي قد ينتج عنها احتماالت »مثيرة للغاية«.

  قبل مغادرتهم مقر الحكومة البريطانية 
يوم الثالثاء، نشرت زوجة بوريس  نهائياً 
جونسون صورة وداعية لـ »10 دوانينغ 

ستريت«.
فقد نشرت كاري سيموندز، عبر حسابها 
على  له  الوصول  والمحدد  الشخصي 
»إنستغرام«،  صورة لعائلتها برفقة ابنهما 
ويلفريد لوري نيكوالس جونسون وابنته 
رومي، وهم يدخلون الباب األمامي الشهير 
للمقر، وكتبت »ندخل معا إلى دواننغ ستريت 

للمرة األخيرة«.
كما أضافت »أتوقع أال يتذكر ويلف ورومي 
ذلك، لكنهما ترعرعا وبدأت حياتهما بشكل 
رائع في هذا المكان«، وفق ما نقلته صحيفة 

»ديلي ميل« البريطانية.
كذلك، شكرت كاري الموظفين في مقر 
الحكومة »داونينغ ستريت« ومنتجع رئيس 
الوزراء الريفي، »تشيكرز« على لطفهم، 

وخاصة تجاه األطفال.
وتمنت التوفيق لرئيسة الوزراء الجديدة ليز 
تراس وعائلتها، التي فازت في السباق، لتخلف 

بذلك جونسون الذي استقال قبل نحو شهرين.
يذكر أن هذا هو الزواج الثالث لجونسون، الذي لديه طفالن 
البالغة من العمر 31 عاما، والتي تعتبر من  من سيموندز، 
أبرز خبراء العالقات العامة في لندن، وعملت مع كبار 
المسؤولين والوزراء في حزب المحافظين، كما أنها ابنة ماثيو 

سيموندز، أحد مؤسسي صحيفة »ذا إندبندنت«.
وجذب ظهور كاري سيموندز، شريكة رئيس الوزراء 
السابق، خالل وصوله للمرة األولى إلى مقر رئاسة الوزراء 

البريطانية، أنظار اإلعالم البريطاني، في حينه
لكن األضواء عادت وُسلّطت مجددا على الزوجين قبل 
أشهر بسبب تحقيق في فضيحة تتعلق بالكلفة العالية إلعادة 

تجديد ديكور شقتهما في داونينغ ستريت، فضالً عن فضيحة 
الحفالت في عز أزمة كورونا.

يشار إلى أن جونسون تزوج مرتين في السابق وله أربعة 
أوالد من زوجته السابقة المحامية مارينا ويلير التي انفصل 
عنها عام 2018، وأتم طالقه منها في تشرين األول/نوفمبر 

الماضي.

       

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
لماذا يتحمل العالم هذه األزمات وأرتفاع أسعار المعيشة 

ونقص في الكهرباء بسبب دولة أسمها أوكرانيا 
ورئيس غبي أسمه زيلينسكي ؟!

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 آخر عمود

فريــد زمكحـل وصلت ليز تراس إلى رئاسة     
لقاعدة  لتكون استثناء  وزراء بريطانيا 
وكي تعيد إلى الذاكرة سيدة قديمة 
أو وافقناها  ومهمة - وان اختلفنا معها 
السابقة  - وهي رئيسة وزراء بريطانيا 
القرن  ثاتشر في ثمانينات  مارغريت 

الماضي. 
ومع اختالف األزمان واألزمات وحتى 
السياسية واألخالقية - نوعا  المفاهيم 
ما - التي تحكمنا اآلن وبين ذلك الزمان 
المواقف والحوارات  هناك بعض من 
التي تلخص الطريق السياسي والمفاهيم 
لهذا الشخص أو ذاك وهذا البلد أو ذاك. 
الملكة  بين  المشهورة جدا  المواقف  من 
إليزابيث وبين ثاتشر هو الخالف 
حول إدانة الحكم العنصري في جنوب 
أفريقيا إذ أرادت إليزابيث اإلدانة 
تضامنا مع دول الكمنولث التي ترأسها 
وتحمل الكثير من الرمزية للتاج الملكي 
التضامن  البريطاني وتاريخه وعامل 

فيه.  
انه ال يجب  ثاتشر  بينما ارتأت حينها 
ان تتم اإلدانة الن هذا سيكلف االقتصاد 
المليارات من  البريطاني خسارة 
الجنيهات من الصادرات الضرورية 

القتصاده جراء هذا الموقف. 
والحقيقة أن  أكثر ما يلفت هو جملتان في 
هذه المحادثة إذ أن ثاتشر تناقش الملكة 
وتقول لها بما معناه أن الملكة تتضامن 
مع مجموعة من القادة القبليين الذين 
يلبسون ثيابا ملونة ومزركشة .. وتقول 
الملكة هذا أنا وحكم بريطانيا كذلك.. 
أي أيضا ارتدي األلوان وأنا زعيم قبلي 
بشكل من األشكال .. وترفض ثاتشر 

المقارنة الن بريطانيا اعرق. 
ولكن جملة مفتاحية تقولها ثاتشر لتفسر 
بأنها ليست عاطفية في أمور  للملكة 
الحكم وهي بِما معناه »أنا ادقق باألمور 
إلى  المحاسب  واحكم عليها مثل نظرة 
الحسابات خاصته..  الجرد او  صفحة 
قبلية.« وذلك رغم  الى عواطف  وليس 

أن ثاتشر كانت من المؤيدين للملكية. 
وهذه الخاصية يمتلكها بعض السياسيين 
وبالتأكيد في أيامنا الزالت قائمة وناجعة 
ولكنها لم تعد ناجحة أو نافعة في كثير 
من المواقف وكثير من البلدان. . ولكنها 
الزالت موجودة حيث يتم استبعاد  — 
بعض وليس كل — العوامل اإلنسانية 

أو العاطفية في بعض األحيان . 
المرونة  فن  هي  السياسة  وتبقى 

بالمواقف واألفعال بالدرجة األولى. 
البلدان لها سمات تاريخية  وبعض 
وسياسية وجغرافية تجعلها تخسر ماديا 
أحيانا في سبيل مواقف سياسية إنسانية 
كبيرة. . الن هذه المواقف هي في صلب 
البلد أو ذاك  لهذا  السياسية  الشخصية 
سواء على الصعيد الداخلي أو السياسة 
المواقف هي من  الخارجية. وبعض 

تصنع القادة .. والتاريخ. 
ولكن ذلك يتطلب أيضا ان يكون 
القوة  السياسي على درجة كبيرة من 
ليتبنى موقفا كبيرا ومكلفا سياسيا 
واقتصاديا بسبب أخالقياته العالية.. وال 
يجرؤ الكثيرين مثال على موقف مشابه 
المثال— لموقف كندا  — على سبيل 
العراق  إبان الحرب على  المعارض 

في 2003..
وهذا مثال وليس حصر الن هناك قادة 
لم تكن   تبنوا مواقف كبيرة حتى وان 
القضية بحجم الحرب على العراق وبلد 
مجاور ضخم بحجم الواليات المتحدة. 

والحق يقال أن كندا وقادتها يمثلون 
معظم األحيان إن لم يكن دوما قيما 
وسياسات أخالقية كبيرة وسياسة 
العريق  البلد  هذا  تناسب  شجاعة 
لم يكن له  النبيلة — وان  بشخصيته 
تاريخ قديم بحساب السنين. ورئيس 
وزرائنا الحالي جستن ترودو له الكثير 
من المواقف الخارجية والداخلية 
الكبيرة .. ولعل منها ثقته العالية بالنساء 
واختياره الالمعة كريستا فريالند 
وكذلك ميالني جولي... وهذا موضوع 

يفرد له زاوية...
ولكن مرة أخرى تعلمنا الحياة والسياسة 
التوفيق بين مختلف  المرونة ومحاولة 
إلى  السياسات والمواقف بحيث نصل 
الهدف في النهاية مع اقل قدر ممكن من 
السياسة  .. ومن هنا جاءت  األضرار 
البراغماتية وهي أمريكية  او  الواقعية 

بجدارة ... وهي موضوع مختلف.
ويبقى العظماء هم من يجدفون بالسفينة 
المقصودة دون ان يكون  الوجهة  إلى 
هناك أضرار جانبية كبيرة ودون أن 
أبرياء على طول  الثمن أشخاص  يدفع 
الطريق.. وان تكون فائدة وجائزة 

الرحلة عامة للجميع. 

.. وساسة سياسة 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

هاجمت مخلوقات تعرف باسم    
الشاطئ« رواد شواطئ  »حشرات 
القشريات  األمريكية، وتغذت  كاليفورنيا 
الصغيرة على أقدامهم وتركتها تنزف في 

أحيان كثيرة.
حشرات الشاطئ، التي تعرف أيًضا باسم 
Excirolana chiltoni، تعيش في 
الرمال، ومن المعروف أنها تتغذى على 

األسماك الميتة وتهاجم البشر.
عادة  البحرية،  الحياة  لخبراء  وفقاً 
العام  الحشرات على مدار  ما توجد 
على طول ساحل كاليفورنيا وعلى 
الشواطئ في مناطق شمال غرب المحيط 
الهادئ في الواليات المتحدة وكندا، ومن 

المعروف أنها تعض الناس.
يمكن  الرغم من صغر حجمها،  وعلى 
أن  المائية  الخطوط  ذات  الحشرات  لهذه 

تسبب تأثيًرا مؤلًما ودمويًا مع لدغتها.
تارا سوفاج، من سكان سان  وقالت 
دييجو: »كان األمر مؤلًما، لقد قفزت من 
الدم  كان  للغاية.  الماء وكان هذا صادًما 

يغطي قدمي وبين أصابعي«.
CBS8: »لقد  لشبكة  وأضافت سوفاج 
بدا األمر  يغطيها،  قدمي والدم  سحبت 

الصغيرة  المفترسة  أن األسماك  لو  كما 
قد عضتني، وتالشى األلم بعد حوالي 15 

إلى 20 دقيقة«.
أن »الحشرات   meaww وذكر موقع 
القدمين تركت  تأكل  التي  الصغيرة 
الفزع  الشواطئ في حالة من  مرتادي 
ألنها تطفو على طول ساحل كاليفورنيا«.
الصغيرة في  الشاطئ  وتعيش حشرات 
أسراب تصل  في  السفر  الرمال ويمكنها 
المعروف  1000 مخلوق، ومن  إلى 
الميتة وتهاجم  األسماك  تتغذى على  أنها 

البشر.
اللحم،  تأكل  المزعجة  الحشرات  هذه 
الفوضى  تتسبب في إحداث  لذا فهي 
تتغذى على  الشواطئ عندما  بين رواد 

أقدامهم.
وينصح الخبراء في حال العض بالخروج 
من الماء لتجنب أسراب كبيرة من أسماك 

القرش الصغيرة.
في معهد  األستاذ  وعلق ريان هيشينجر، 
المحيطات: »إن هذه  لعلوم  سكريبس 
الماء  في  وقتًا طويالً  تقضي  المخلوقات 
الطازجة مثل حيوان  اللحوم  أكل  وتحب 

يحتضر أو حيوان مضروب«.
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نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

واد  مخلوقات »تتأكل اللحم« تهاجم ر
شواطئ كاليفورنيا.. 
تغذت على أقدامهم

عن  تخل�يها  منذ  خطاب  بأول 
الملك�ة..  واجباتها 

لبريطان�ا العودة  الرائع  من  م�غان: 

هكذا ودعت عائلة جونسون مقر »دوانينغ ستريت«

دراسة حديثة قد تكشف لغز كيفية بناء أهرامات الجيزة بمصر

عمري كله وذكرياتي

ــي ــات ــن ــي ــي كـــامـــل ج ــ ــي ف ــ ــ ــا روح ــ ــك ي ــ ــ ألِن

ــض قـــلـــبـــي وروحــــــــــي وحـــيـــاتـــي ــ ــب ــ ن

ــاتـــي ــيـ ــعـــطـ وكـــــامـــــل عــــطــــاِئــــك فـــــي ُمـ

ــْر ذاتــــي ــ ــم ــ ــك يــــا ع ــِفـ ــايـ ــفـ أُداعـــــــــب شـ

ــدي وُمــــفــــرداتــــي ــ ــائ ــ ــص ــ ــق ق ــ ــي ــ ــي رق ــ فـ

ــاتــي ــور حــي ــ ــا ن ــِق شـــامـــة يـ ــنـ ــُعـ وعـــلـــى الـ

ــي ــ ــات ــ ــك آيــــــة آي ــ ــلِ ــ ــع ــ َنــــَجــــَحــــت فـــــي ج

وكــــــــل مــــــا فـــــيـــــِك أوتــــــــــــار آالتــــــي

ــي ــات ــاي ــي وشــفــايــفــك ن ــب ــاي ــب ــدودك ح ــ ــخ ــ ب

ــي ــاتـ ــشـ ــربـ ــدي وخـ ــ ــاي ــ ــص ــ ــل ق ــيـ ــمـ ــي جـ ــ فـ

ــي ــ ــات ــ ــق أه ــ ــي ــ ــرق ــ ــك ب ــ ــون ــ ــن ــ أُداعــــــــــب ج

ــك مـــــــع ُســــــهــــــادي ــ ــِتـ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــابـ ــ بـ

ــي ــ ــاتـ ــ ــريـ ــ ذكـ و  ــه  ــ ــلـ ــ كـ ــري  ــ ــ ــم ــ ــ ــاع ــ ــ ي

ــي ــ ــات ــ ــي ــ ــر أب ــ ــهـ ــ ــت فــــــي نـ ــ ــيـ ــ وكــــــــل بـ

ــيـــاتـــي  ألنـــــــك يـــــا روحــــــــي روحــــــــي حـ

ــي ــ ــات ــ ــي ــ ــس ــ م ــي أُ ــ ــ ــور ف ــ ــضـ ــ ــحـ ــ وكـــــــل الـ

ــي ــات ــَب ــَج ــع ــل ُم ــافـ ــدة وحـ ــيـ ــتــي الـــوحـ ــب ــي حــب

ــي ــاتـ ــبـ ــي وصـــــــــادق ِهـ ــ ــائ ــ ــم ــ ــة س ــيـ ــطـ عـ




