
  أدانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة 
الجديدة التي ارتكبها جيش االحتالل 
اإلسرائيلي في مخيم جنين صباح اليوم 
الجمعة، بقتل مواطن بدم بارد، أثناء 
اقتحام المخيم، وإصابة آخرين بينهم 
مسعفون، وطبيب وصفت جروحه 

بالخطيرة جدا.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
نبيل أبو ردينة “إن حكومة االحتالل 
الخطوط  كل  تجاوزت  اإلسرائيلي 
الحمراء من خالل إصرارها على 
واإلعدامات  القتل  بسياسة  المضي 
الميدانية، وفرض العقوبات الجماعية 
على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، ومواصلة 
االقتحامات للمسجد األقصى المبارك، 
في  شعبنا  ء  بنا أ على  ء  ا واالعتد

الشيخ جراح من قبل قوات االحتالل 
والمستوطنين المتطرفين، وهو ما لن 
نقبل به، ولن نسمح باستمراره أبدا”.

وحذر أبو ردينة من أن صمت المجتمع 
قرارات  تنفيذ  عن  وعجزه  الدولي 
الضوء  يعطي  الدولية،  الشرعية 
ليصعد من  االحتالل  لهذا  األخضر 
عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني 
الذي يواجه حربا إسرائيلية متواصلة 

ضد أرضه ومقدساته، 
أو  جنين،  في  سواء 
بلس،  نا و  أ لقدس،  ا
أو غزة، وغيرها من 
الفلسطينية  األراضي 
في  لتي  وا لمحتلة،  ا
حال استمرارها ستدخل 

المنطقة في دوامة العنف والدمار.
اإلدارة  تتدخل  أن  األوان  إنه  وقال 
األميركية لوقف هذا الجنون اإلسرائيلي 
بحق شعبنا ومقدساتنا وأرضنا، قبل 
فوات األوان، ألن استمرار الوضع 
الحالي ينذر بتفجر األوضاع، األمر 
الذي تتحمل مسؤوليته حكومة االحتالل 
التي تريد استغالل الدم الفلسطيني في 

حساباتها االنتخابية الرخيصة.

  جددت الواليات المتحدة التأكيد أنها ماضية 
لها  يقدم  أو  يدعم روسيا  معاقبة كل من  في 

السالح، على خلفية الصراع مع أوكرانيا.
وأوضح نائب وزير الخزانة والي أدييمو، اليوم 
الجمعة، أن الوزارة مستعدة وقادرة على فرض 
عقوبات على األشخاص والبلدان والشركات 
التي توفر ذخيرة أو سالحاً للقوات الروسية، 

أو تدعم صناعتها العسكرية.
كما أضاف أن مكتب مراقبة األصول األجنبية 
أصدر توجيهات توضح عزم الوزارة معاقبة 
تقدم  التي  الدول  أو  الشركات  أو  األشخاص 

الذخيرة لموسكو.

أعلنت عن حزمة عقوبات  وكانت واشنطن 
مقبلة على روسيا وحلفائها ممن دعموا قرار 
ضم 4 أقاليم أوكرانية )دونيتسك ولوغانسك 
شرقي أوكرانيا، وخيرسون وزابوريجيا جنوباً(، 

أواخر الشهر الماضي )سبتمبر(.
كما حذرت من دعم موسكو عسكرياً، وسط 
اتهامات أوكرانية عديدة إليران ببيع طائرات 
مسيرة إلى الكرملين، فضال عن كوريا الشمالية 

والصين.
يذكر أنه منذ انطالق العملية العسكرية الروسية 
فبراير   24 في  األوكرانية  األراضي  على 
الماضي، فرضت الدول الغربية، وفي مقدمتها 

القاسية  العقوبات  آالف  المتحدة،  الواليات 
على موسكو، شملت كافة القطاعات التجارية 
واالقتصادية، فضال عن السياسيين والوزراء 

واألثرياء الروس.
كما حجزت الواليات المتحدة ما يقارب 600 
مليون دوالر تحتفظ بها السلطات الروسية في 
البنوك األميركية، ما صّعب عليها ألول مرة 

تسديد ديونها الدولية.
إلى ذلك، ُجمدت أصول البنك المركزي، لمنعه 
من استخدام احتياطيه من النقد األجنبي والبالغ 
الرئيسة  البنوك  630 مليار دوالر، وُعزلت 
عن نظام المراسلة المالية الدولي “سويفت”.

الحكومة  تضرب  أزمة  أول  أطاحت    
البريطانية برئاسة ليز تراس، بوزير المالية 
كواسي كوارتنج من منصبه، وتأتي بجيريمي 

هانت خلفا له.
فقد وصل  لألنباء  رويترز  وكالة  وبحسب 
كوارتنج إلى مكتب رئيسة الوزراء ليز تراس 
في داونينج ستريت، وسط تقارير اليوم الجمعة 
تفيد بأن الحكومة ستلغي التخفيضات الضريبية 

المزمعة مع إقالة كوارتنج.
وقال مصور رويترز إن كوارتنج دخل مقر 
لندن  في  داونينج ستريت   10 في  الحكومة 
األمامي  الباب  عبر مدخل خلفي وليس من 

األسود المعروف.
أن  اليوم  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  وأعلنت 

“كوارتنج لم يعد وزيرا”.
وتراجعت قيمة الجنيه االسترليني الجمعة بعد 

اإلعالن عن خبر إقالة كوارتنج.
وقال كوارتينج إن تراس طلبت منه االستقالة 
من منصبه.ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا
تعيين جيريمي هانت، وهو  وقررت تراس 
مرّشح سابق لرئاسة حزب المحافظين، وزيرا 

للمالية خلفا لكوارتنج.
وأعلنت رئاسة الحكومة تعيين هانت قبل وقت 

قصير من موعد عقد تراس مؤتمرا صحفيا 
يتوقع أن تعلن خالله عن تراجع تام عن خطتها 
االقتصادية اليمينية في أعقاب االضطرابات 

التي شهدتها أسواق المال.
البريطاني على  المالية  وتأتي استقالة وزير 
خلفية إعالنه عن خطة خفض للضرائب مثيرة 
للجدل بشأن األغنياء والتي جاءت بدعم من 
تراس، قبل أن تتراجع رئيسة وزراء بريطانيا 
عن الخطة والتي كانت متعلقة بالشريحة األعلى 
دخال في بريطانيا والتي تدفع ضرائب تصل 

إلى %45 من الدخل.
وكلف هذا التخبط البنك المركزي البريطاني 

نحو 72.6 مليار دوالر.
وجاء تراجع تراس في أول مواجهة تخوضها 
منذ توليها المنصب الشهر الماضي، في محاولة 
منها الحتواء التمرد من جانب أعضاء حزب 
المحافظين، الذي تنتمي إليه، في مجلس العموم 

البريطاني.
وتتولى ليز تراس رئاسة الحكومة 
البريطانية منذ 6 سبتمبر/أيلول 
الماضي، وكانت آخر رئيسة 
وزراء في عهد الملكة الراحلة 

إليزابيث الثانية.

  قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين إن 
في  الوساطة  لدور  اإلمارات مستعدة  دولة 
األزمة األوكرانية. وأعرب الرئيس الروسي 
والجهود  الوساطة  لمساعي  “امتنانه  عن 
انفتاح  وأكد  اإلمارات”.  لدولة  اإلنسانية 
بالده على الحوار فيما يخص أزمة أوكرانيا.
في  الرغبة  فقدت  أوكرانيا  أن  إلى  وأشار 
التفاوض بمجرد انسحاب قواتنا من كييف.

ورأى أنه “ال ضرورة إلجراء محادثات مع 
نظيري األمريكي جو بايدن”.

أوضح  الجزئية،  العسكرية  التعبئة  وعن 
ألفا   200-220 الروسي: “حشدنا  الرئيس 
عملية  تنتهي  وسوف  االحتياط،  جنود  من 

التعبئة خالل أسبوعين”.
وتابع: “ال توجد خطط لتعبئة عامة إضافية 
16 ألف عسكري من االحتياط  البالد،  في 

شاركوا في المهام العسكرية بالفعل”.
أوكرانيا  المواجهة مع  أن “خط  إلى  ولفت 
أصبح 1100 كيلومتر، لذلك كان من الصعب 

السيطرة عليه دون إعالن تعبئة جزئية”.
وحذر من أنه “إذا ثبت استخدام اتفاق الحبوب 
بتفجير  استخدمت  التي  المتفجرات  نقل  في 
فيها، وسنغلق  النظر  فسنعيد  جسر كربتش 
أي ممرات إنسانية في أوكرانيا يتم استغاللها 

لنقل األسلحة إلى كييف”.
وأوضح أن “الجمهوريات السوفياتية السابقة 
إلى  منوها  األوكراني”،  النزاع  إزاء  قلقة 
أنه “ال توجد حاجة لتوجيه ضربات مكثفة 

ألوكرانيا”.
المباشر بين جيوش  إلى أن “الصدام  ونوه 
حلف الناتو وروسيا خطوة خطيرة ستؤدي 

إلى كارثة عالمية”.
وأكد الرئيس الروسي أن “هناك حاجة لمزيد 
من أدوات ضمان أمن منطقة آسيا الوسطى، 
لهذا حولنا مؤتمر التفاعل إلى منظمة دولية”.  
وأضاف بوتين: “يجب على ألمانيا االختيار 
بين تلبية مصالحها الخاصة أو الوقوف مع 

حلف الناتو ضدنا”.
وحول أزمة أذربيجان وأرمينيا، قال بوتين 
إن معلوماتنا حول الحدود بين البلدين أكثر 
من المعلومات الموجودة لدى باقي األطراف.

وأمس، قال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت 
مؤتمر  قمة  في  المشاركين  إن  توكاييف، 
 CICA آسيا  في  الثقة  وإجراءات  التفاعل 
إلى  المؤتمر  تحول  بشأن  بيانا  اعتمدوا  قد 

منظمة دولية.
وتترأس كازاخستان منذ عام 2020 المؤتمر، 
التعاون  لتعزيز  وهو منتدى حكومي دولي 
من أجل تعزيز السالم واألمن واالستقرار 

في آسيا.
ويقوم المؤتمر على أساس االعتراف بوجود 
صلة وثيقة بين السالم واألمن واالستقرار في 
آسيا وبقية العالم، حيث تستند فكرته األساسية 
والمبادرة  األمن،  تجزئة  عدم  أولوية  إلى 
للدول  المنفعة  متبادل  والتفاعل  المشتركة 

الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

  دعت فرنسا اليوم الجمعة، 
لبنان، لتجنب الشغور الرئاسي 
وانتخاب خلف للرئيس ميشال 
عون الذي تنتهي واليته في 31 
أكتوبر/تشرين األول الجاري.
رجية  لخا ا ة  وزير لت  قا و
الفرنسية كاثرين كولونا، في 
مؤتمر صحفي قبيل مغادرتها 
بيروت اليوم الجمعة، “يجب 
احترام االستحقاق الدستوري، 
إنها حاجة ماّسة للبنان، الذي لم 
يعد يستطيع أن يتحمل األزمة 

االقتصادية غير المسبوقة”.
وأضافت أن التحدي يكمن في 
تجنّب أي شغور في السلطة بعد 
انتهاء والية عون، مشددة على 
ضرورة اختيار رئيس “قادر 
الالعبين  مع  يعمل  أن  على 

اإلقليميين لتخطي األزمة الحالية”.
وأكدت ضرورة تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصالحات يطالب 

بها المجتمع الدولي كشرط أساسي لمساعدة لبنان.
والتقت كولونا خالل زيارتها لبيروت الرئيس عون ورئيس البرلمان 

نبيه بري ورئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي.
ويخشى اللبنانيون دخول بالدهم في حالة شغور رئاسي مثل تلك 
التي استمرت لعامين قبل انتخاب ميشال عون رئيساً في 2016.

وحتى اليوم فشل البرلمان في انتخاب رئيس خالل جلستين عقدهما 
الرئيسية  الكتل السياسية  التوافق بين  لهذا الغرض، بسبب غياب 

على اسم مرشح توافقي.
الماضي  مايو/أيار  منذ  أزمة سياسية مستمرة  لبنان من  ويعاني 
أدى لفشل نجيب ميقاتي رئيس الوزراء المكلف في إعالن تشكيلة 
حكومته، بالتوازي مع أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلد الذي 
يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.
من جهة أخرى، أشادت كولونا باالتفاق بين لبنان وإسرائيل على 
ترسيم الحدود البحرية، وقالت إن “الحوار يأتي دائماً بثماره وهذه 
الرسالة التي أحملها اليوم، أن السلطات اللبنانية قادرة على أن تأخذ 

بشكل مشترك القرارات الضرورية”.

العامة لألمم  الجمعية  قرار    
أمس  أول  الصادر  المتحدة 
اعترافها  بعدم  األربعاء، 
باالستفتاءات التي أقامتها روسيا 
في ُمدن لوغانسك، ودونيتسك، 
في  وزابوروجيه  وخيرسون، 
أوكرانيا، والتي جاءت لتؤكد على 
رغبة سكانها في اإلنضمام إلى 

روسيا.
ويدعونا  مفهوم  غير  قرار 
األسئلة على  من  العديد  لطرح 
أعضاء هذه الجمعية المشبوهة 
التي تتعامل مع وقائع األشياء 
بازدواجية  مهينة لعقول المثقفين 
في العالم المتابعة لكل التحركات 
والقرارات المشبوهة التي تتخذها 
هذه الجمعية بازدواجية غريبة مع 
كل ما يُشابهها من حاالت في شتى 

أنحاء العالم.
والسؤال األول هو لماذا لم تتعامل 
الجمعية العامة بمثل هذه الجدية 
بعد ضم قوات االحتالل اإلسرائيلي 
لبعض األراضي العربية بعد حرب 
يونيو 1967؟ ولماذا لم تطالب 
اإلدارة اإلسرائيلية بما تطالب به 
موسكو واإلدارة الروسية اليوم 
بسحب قواتها العسكرية فوراً من 
أوكرانيا مع تشديدها على اإللتزام 
واستقاللها  أوكرانيا  بسيادة 
بها  الُمعترف  وسالمة حدودها 
بينما لم تفعل ذلك بالنسبة  دولياً 
لألراضي الفلسطينية المحتلة أو 

مع الجوالن السوري المحتل؟
عالوة على تجاهلها التام للتدخل 
العراق  في  السافر  األمريكي 
على سبيل المثال واحتاللها له 
وغير  مباشر  بشكل  وألراضيه 

مباشر؟
ولماذا لم تفعل ذلك عندما تفككت 
مدن االتحاد السوفيتي وتحولت 
إلى دول مستقلة دون أي حراك 
المشبوهة  الجمعية  لهذه  يُذكر 
رسمي  قرار  أي  إصدار  ودون 

بضرورة الحفاظ على حدود هذا 
االعتراف  وعدم  الكبير  الكيان 
بكل المدن التي تحولت إلى دول 
فاعل  بفعل  تفككه  بعد  مستقلة 
لحد  ترتقي  دولية  وبموافقة 
المؤامرة ووصف من وافق عليها 

بالمتآمرين؟
عدم  النهاية  في  يؤكد  ما  وهو 
شرعية وجود هذه الجمعية التي 
تتعامل وتعاملت مع كل القضايا 
الُمشابهة للوضع األوكراني بما 
يُمليه عليها القطب الواحد الحاكم 

للعالم وحلفائه.
األمر الذي يؤكد على عدم حيادية 
مواقفها أو حيادية مواقف من 
ينتمي إليها من الدول األعضاء، 
وجود  أهمية  على  ويؤكد  كما 
نظام عالمي جديد لقيادة العالم 
أكثر عدالً وفهماً واستمعاً لمطالب 
الشعوب ورغباتها المشروعة في 
الحصول على معاملة متساوية 
تتساوى فيها كافة القضايا العادلة 
للشعوب والدول في االستقالل 
والحرية واحترام اإلرادة الشعبية 

ألصحابها.
هذا بعض مما تواجهه روسيا 
واإلدارة الروسية اليوم وستواجهه 
بكل الحسم والحزم مهما كلفها 
األمر والتي تقّدمت بطلب إقامة 
اقتراع سري يوم األثنين القادم 
في  أخيراً  الصادر  القرار  على 
التي  العامة  الجمعية  حقها من 
أصبحت ال تمثل وال تعمل سوى 
لصالح الواليات المتحدة األمريكية 
والحفاظ على مصالحها والتي 
رفضت بدورها الطلب أو االقتراح 
الذي تقدم به ممثل روسيا الدائم 
لدى األمم المتحدة الدبلوماسي 

فاسيلي نينزيا!
يدعو  ال  ولكنه  غريب  موقف 
التخبط  هذا  ظل  في  للدهشة 
الصريح للسياسة الدولية القبيحة 

التي يدار بها العالم اليوم!!
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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 1٠٠٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

وسي بحرب عالمية �ـالثة..  إنذار  ر
وحددت شرطا لاندلاعها

شمال  حلف  في  أوكرانيا  قبول  أن  من  الخميس،  روسيا،  حذرت    
األطلسي »الناتو« يعني اندالع شرارة الحرب العالمية الثالثة.

نائب سكرتير مجلس  فينيديكتوف،  ألكسندر  لسان،  التحذير جاء على 
حيث  الروسية،  »تاس«  وكالة  نقلتها  تصريحات  في  الروسي  األمن 

أشار إلى أن »كييف تدرك جيًدا أن مثل هذه الخطوة 
ستعني تصعيًدا مضمونًا للحرب العالمية الثالثة« 
وقال فينيديكتوف، وهو حليف قوي لبوتين، 
اعتقد أن طلب أوكرانيا باالنضمام للحلف 
مؤخرا كان دعاية ألن الغرب يتفهم عواقب 

قبول عضوية أوكرانيا في الناتو.
وتابع: »على ما يبدو هذا ما يعتمدون 
وجذب  إعالمي  ضجيج  لخلق  عليه 
االنتباه إلى أنفسهم مجددا، والطبيعة 
االنتحارية لمثل هذه الخطوة يفهمها 

أعضاء الناتو أنفسهم«.  
وأشار إلى أن »الصراع النووي سيطال العالم بأسره، وليس فقط روسيا 

والغرب، وستكون العواقب وخيمة على البشرية جمعاء.«
وكشف الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق عن طلب 
مفاجئ للحصول على عضوية سريعة بحلف الناتو في 30 سبتمبر/ أيلول 

الماضي، فيما كان الرئيس الروسي فالديمير بوتين يستعد للتصديق رسميًا 
على انضمام أربعة أقاليم شرق أوكرانيا إلى أراضي االتحاد الروسي.

أنه  على  أوكرانيا  طلب عضوية  إلى  يُنظر  كان  واسع،  نطاق  وعلى 
رمزي إلى حد كبير، حيث تتطلب العضوية الكاملة موافقة من جميع 
أعضاء الناتو الثالثين، وتشكل النزاعات الحدودية المستمرة عقبة أمام 

الدول لالنضمام إلى الحلف.
وهدد بوتين ببشكل متكرر بإطالق ترسانته النووية الهائلة، بينما كان 

يهاجم الواليات المتحدة لمحاولة قيادة توسع الناتو باتجاه الشرق.  
واعتبر تقرير نشرته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن مغازلة الناتو 
للجمهوريات السوفيتية السابقة، أوكرانيا وجورجيا، وهما دولتان يعتبرهما 
الكرملين جزًءا من مجال نفوذه، استفز الكرملين ودفعه إلى إعالن أن 

البلدين »خطوط حمراء«.
وحذر بوتين الغرب في سبتمبر/ أيلول من أنه ال يخادع عندما قال إنه 
مستعد الستخدام األسلحة النووية للدفاع عن األراضي الروسية بعدما 

أعلن عن نيته ضم األراضي األوكرانية.

أول أزمة تضرب حكومة تراس 
تطيح بوزير المالية البريطاني

من أقوال د. ابراهيم الفيقي 
كل يوم تعيشه هو هدية من هللا

فال تضيعه بالقلق من المستقبل أو الحسرة على 
الماضي فقط قل توكلت على هللا 

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء 
ولن نسمح باستمرار الوضع الحالي

واشنطن: سنفرض عقوبات على كل من يقدم السلاح لروسيا

مارات مستعدة لدور الوساطة 

إ

بوتين: الا
مع أوكرانيا وممتنون لمساعيـها

فرنسا تخشى شغورا رئاسيا في لبنان 
وتدعو لانتخاب رئيسًا جديدًا خلفا للرئيس عون

بغياب التعليم والثقافة تراجعت مكانة مصر إقليمياً ودولياً 
في جميع المحافل ... وباتت في أمس الحاجة إلنشاء المدن 
العلمية والبحثية وتعزيز مفهوم الثقافة والتثقيف للعبور من 

الظالم إلى النور، ومن الفساد لالصالح الحقيقي.

حكم وأمثال

اعداد: أنطوانيت جرجوس



في خدمة أبناء الجالية العربية على العناوين التالية:

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

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

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

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

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

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

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

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

خدمة توصيل ادلواء جماانً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian

     Vendredi 14 octobre 2022
الجمعة 14 أكتوبر 2022



  تقرير نشرته صحيفة »بوليتيكو« 
األمريكية يلقي الضوء على استراتيجية 
لقطيعة  القومي تؤسس  جديدة لألمن 

مع نهج الحرب الباردة.
كما تمهد الوثيقة لتعاون محتمل مستقبلي 
مع روسيا التي تنخرط واشنطن معها 
في حرب ضروس بالوكالة في أوكرانيا.

ووفقا لـ »بوليتيكو«، فقد أعلنت إدارة 
استراتيجية  في  بايدن،  جو  الرئيس 
األمن القومي، أن حقبة ما بعد الحرب 
الباردة »انتهت نهائًيا«، متحدثة عن 
الصين  ضد  بضراوة  التنافس  نيتها 
وروسيا - بينما تتعاون أيًضا معهما 
تغير  مثل  العالمية  التهديدات  بشأن 

المناخ.
القومي  األمن  استراتيجية  وتلخص 
الرئيس  تفكير  انتظارها  طال  التي 
وكيف  العالم  حالة  بشأن  بايدن  جو 
ستواجه إدارته التحديات التي تواجه 

البالد والنظام العالمي.
بايدن  إدارة  قدمته  الذي  المفهوم  هذا  وسيسمح 
من  للحد  وروسيا  الصين  مع  بالعمل   - بالوثيقة 
الغذاء  المناخ وتعزيز أمن  األوبئة وإبطاء تغير 

والطاقة. 
تأمل  التي  الطريقة  هذه هي  إن  بوليتيكو  وقالت 
بها اإلدارة في إحداث قطيعة عن نموذج الحرب 
في  حتى  ضدنا«  أو  »معنا  في  المتمثل  الباردة 
عصر جديد من التنافس بين القوى العظمى، إذ 
التي ستتنافس معها  للبلدان  الممكن  يزال من  ال 
الواليات المتحدة بشكل ثابت أن تشارك كشركاء 

في حل المشكالت العالمية.
الصين  أن  االستراتيجية  في  اإلدارة  وأعلنت 
»هي المنافس الوحيد الذي لديه نية إلعادة تشكيل 
النظام الدولي، وبشكل متزايد، القوة االقتصادية 

والدبلوماسية والعسكرية والتقنية للقيام بذلك«.
إنها  بايدن  إدارة  تقول  المنافسة،  بهذه  وللفوز 
والعمل  احتياجاتها،  تلبية  على  البلدان  ستساعد 
وتايوان،  الصين  بين  السالم  على  الحفاظ  على 
ومواءمة نهج دبلوماسي تجاه الصين مع الحلفاء، 
والعمل مع بكين في المجاالت التي تتواجد فيها 

مصالح للواليات المتحدة مع الصين.
وجاء في الوثيقة أنه »ال يمكننا أن ندع الخالفات 

التي تفرقنا تمنعنا من المضي قدًما في األولويات 
التي تتطلب أن نعمل مًعا، من أجل مصلحة شعبنا 

ولصالح العالم«.
أما بالنسبة لروسيا، التي تقول الوثيقة إنها »اختارت 
اتباع سياسة خارجية إمبريالية بهدف قلب عناصر 
أساسية للنظام الدولي«، فإن واشنطن ستشرع في 

معاقبتها على غزو أوكرانيا.
ولكن، تماًما كما هو الحال مع الصين، فإن إدارة 
بايدن منفتحة للعمل مع روسيا في المجاالت التي 
يمكن أن تكون فيها الشراكة »مفيدة للطرفين«.

الخالفات  ندع  أن  يمكننا  »ال  الوثيقة  في  وجاء 
التي تفرقنا تمنعنا من المضي قدًما في األولويات 
التي تتطلب أن نعمل مًعا، من أجل مصلحة شعبنا 

ولصالح العالم«.
وتعكس اللغة في الوثيقة الجديدة صدى استراتيجية 
األمن القومي إلدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، 
القوى  بين  المنافسة  »عودة  على  أكدت  والتي 
العظمى«، والنسخة الثانية من سلفه عهد باراك 
تنشيط  إلى  الحاجة  على  شددت  والتي  أوباما، 
الحلفاء  الشراكة مع  الداخل مع  الديمقراطية في 

بشأن القضايا العالمية.
في إفادة هاتفية نظمها البيت األبيض، قال جاك 
األمريكي  القومي  األمن  مستشار  سوليفان، 
التركيز على الصين وروسيا ال  للصحفيين، إن 

يمكن أن يصرف االنتباه عن التهديدات العابرة 
للحدود التي تواجه الواليات المتحدة والعديد من 
الدول األخرى مثل تغير المناخ، واألوبئة والدفاع 
من  والحد  الغذائي،  األمن  وانعدام  البيولوجي، 

التسلح وعدم االنتشار، واإلرهاب. 
وتُظهر القائمة خطرا متراجعاً لإلرهاب في ترتيب 
التهديدات العالمية الذي أعدته الواليات المتحدة 
منذ أيام في إطار ما يسمى بالحرب على اإلرهاب 

بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
ولمواجهة هذه التحديات، قالت اإلدارة إنها ستتبع 
»مسارين متزامنين: أحدهما حيث تعمل الواليات 
لحل  والمؤسسات«  البلدان  مع«جميع  المتحدة 
المشكلة، واآلخر حيث تهدف واشنطن إلى«تعميق« 

العالقات مع الشركاء ذوي التفكير المماثل.
وقال سوليفان إن إدارة بايدن تخطط، أثناء توليها 
الحادي  للقرن  الطريق  كل هذا، »لوضع قواعد 
الحساسة«. وتشمل هذه  المناطق  في  والعشرين 
والتجارة  السيبراني  والفضاء  الناشئة  التقنيات 
والفضاء السيبراني واالقتصاد. ووصف هذا بأنه 
خروج عن الممارسات السابقة في هذه المجاالت.
وأضاف: »علينا أن نقلب الصفحة على الصيغة 
التقليدية« - بسبب نقاط الضعف في سلسلة التوريد 
واالستثمارات وأمن الطاقة التي تم الكشف عنها 

خالل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

   تتجه أنظار العالم إلى الصين، األحد 
المقبل، حيث يعقد المؤتمر الوطني الـ 
الشيوعي، وسط توقعات  للحزب   20
للرئيس  الثالثة  الوالية  بحسم مسألة 

شي جين بينج.
وبمناسبة انعقاد المؤتمر، نشرت صحيفة 
النواب  »تشاينا ديلي« تقريرا حول 
الصينيين الذين يشكلون المجلس التشريعي 
المتوقع خاللها منح والية  في جلسته 
رئاسية من خمس سنوات للرئيس شي، 
جاء فيه أن عدد النواب يبلغ 2296 ، 
انتخبوا لعضوية الحزب الذي يبلغ عدد 

أعضائه 96 مليون شخص. 
وتابع التقرير، من بين هؤالء 33.6% 
هم من الطبقة األكبر في المجتمع، وبينهم 
%8.4 من العمال و%3.7 من الفالحين، 
و%11.6 من المهنيين والفنيين، ويبلغ 
التمثيل النسائي في المؤتمر نحو 27%، 

مقابل %28 في المؤتمر السابق.  
العرقي، قال  بالتشكيل  وفيما يتعلق 
يمثلون  نائباً  التقرير، إن هناك ٢٦٤ 

%11.5 من إجمالي  أربعين عرقا، وهو ما نسبته 
عدد النواب، مشيرا إلى أن هذه النسبة أعلى من نسبة 
األقليات العرقية في المجتمع نفسه، والتي تمثل 8.9%.
وأوضح التقرير، أن النواب يمثلون طيفا واسعا من 
قطاعات العمل والتخصصات وبينها االقتصاد، العلوم 
والتكنولوجيا، الدفاع الوطني، التعليم، الفن، الثقافة، 

والطب، الرياضة، ومجاالت المجتمع.
وفيما يتعلق بالتقسيم العمري ألعضاء المؤتمر، فإن 
متوسط عمر النواب يبلغ 52.2 عاما، وبينهم 59.7% 

تحت سن 55 عاما، و%18.9 تحت سن الـ 45.
وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي للنواب، فقد أشار تقرير 
الصحيفة الصينية إلى أن 52.7 % لديهم شهادات تعليم 

ما بعد الجامعي و%36 لديهم تعليم جامعي.

   اعتبر األمين العام لحلف شمال األطلسي 
)الناتو( ينس ستولتنبرج، الخميس، أن الظروف 
التي قد يضطر فيها الحلف إلى استخدام أسلحة 
العواقب  من  للغاية”، محذراً  نووية “بعيدة 
“الوخيمة” في حال استخدمتها روسيا، التي 
حذرت أيضاً من “حرب عالمية ثالثة” في 

حال انضمت كييف للحلف.
وأعلن ستولتنبرج في مؤتمر صحفي عقب 
اجتماع وزراء دفاع “الناتو” في بروكسل، 
المساعدات  تقديم  الحلف “سيستمر في  أن 
العسكرية ألوكرانيا”، ومنها “إرسال المئات 
من الطائرات المسيرة التي يمكن أن تساعد 
كييف في إيقاف نظيراتها الروسية واإليرانية 
الصنع، إضافة إلى أنظمة مضادة للطائرات”.

ولفت إلى أنه وعلى المدى الطويل “سيساعد 
الحلف كييف من االنتقال من الحقبة السوفييتية 
إلى حقبة الناتو”، معتبراً أن خطاب الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين بشأن السالح النووي 

“خطير ومتهور”.
وقال إن “الحلف يأخذ هذه التهديدات الروسية 
على محمل الجد، لذلك سنبقى حذرين دائماً”، 
وذلك في ظل سعي روسيا إلجراء تمارين نووية 
خالل األسابيع المقبلة، موضحاً أنه “ستكون 
هناك عواقب وخيمة إذا استخدمت روسيا أي 

نوع من األسلحة النووية ضد أوكرانيا”.
وتابع “لن نتطرق إلى كيفية ردنا، لكن ذلك 
سيغير جذرياً طبيعة الصراع. وسيعني أن 
خطاً فاصاًل بالغ األهمية قد تم تخطيه”، الفتاً 
إلى أن “استخدام أي سالح نووي ولو كان 
للغاية وسيغير  صغيراً سيكون أمراً خطيراً 

من طبيعة الحرب في أوكرانيا “.
وأشار إلى أن “الغرض األساسي من الردع 
النووي لدى حلف األطلسي هو الحفاظ على 
المتحالفة  الدول  التعدي على  السالم ومنع 
المالبسات والظروف  فيه”، وبالتالي فإن 

التي تدفعه الحتمال استخدام السالح النووي 
“بعيدة للغاية”.

وأعلن ستولتنبرج أن الحلف “سيزيد عديد قواته 
في شرق القارة األوروبية بنحو 8 مجموعات 
البلطيق واألسود”،  قتالية وذلك في بحري 

متوقعاً أن “تصبح كتائب” في المستقبل.
وأفاد بأن الحلف زاد أخيراً “جهود الحماية 
حول منشآت البنية التحتية الرئيسية” للدول 
األعضاء، الفتاً إلى التوصل التفاق على “زيادة 
مخزون ذخائر الدول األعضاء وأسلحتها ورفع 
وتيرة نقل المساعدات العسكرية ألوكرانيا”.

ومن المقرر أن يجري حلف شمال األطلسي 
النووي يطلق  تدريبات سنوية لالستعداد 
المقبل،  عليها “ستيد فاست نون” األسبوع 

وفقاً لستولتنبرج.
يأتي ذلك، بعد ساعات من تأكيد نائب أمين 
مجلس األمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف 
أن قبول انضمام أوكرانيا لحلف “الناتو” 
الذي تتزعمه الواليات المتحدة سيكون كفياًل 
إلى “حرب  بتصعيد الصراع في أوكرانيا 

عالمية ثالثة”.
الروسية لألنباء عن  ونقلت وكالة”تاس” 
فينيديكتوف قوله إن “كييف تدرك جيداً أن 
مثل هذه الخطوة ستعني تصعيداً حتمياً إلى 

حرب عالمية ثالثة”.
وقال فينيديكتوف )نائب أمين مجلس األمن 
لبوتين(  القوي  الحليف  باتروشيف  نيكوالي 
إنه “شعر أن طلب أوكرانيا االنضمام للحلف 
يمثل دعاية ألن الغرب يدرك عواقب ذلك”، 
ورأى أن “الطبيعة االنتحارية لمثل هذه الخطوة 

يفهمها أعضاء الحلف أنفسهم”.
وحذر فينيديكتوف من خطورة دعوة الرئيس 
األوكراني زيلينسكي لشن “ضربات وقائية 
الوخيمة على  ضد روسيا” ومن “العواقب 

العالم إذ نشبت حرب نووية”.

   قررت لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث 
الهجوم على مبنى الكابيتول )مقر الكونجرس(، 
الخميس، باإلجماع استدعاء الرئيس األمريكي 
السابق دونالد ترامب للمثول أمامها لسماع شهادته.
اللجنة بيني تومسون )ينتمي  وقال رئيس 
للحزب الديمقراطي( إن »هذه اللجنة ستطلب 
محاسبة كاملة ألي شخص أمريكي في شأن 
أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021.. 
لهذا السبب، من واجبنا أن نستمع إلى شهادة 

دونالد ترامب«.
وأضاف تومسون في جلسة استماع عامة أن 
»ترامب هو محور ما حدث في 6 يناير/كانون 

الثاني 2021، لذلك نريد أن نستمع إليه«.
وتابع قائال »يجب أن يخضع للمساءلة.. يجب 

أن يسأل عن أفعاله«.
وأكد أن اللجنة ستبذل كل ما في وسعها لسرد 
القصة األكثر اكتماال وتقديم توصيات للمساعدة 
في ضمان عدم تكرار ما حدث في 6 يناير/

كانون الثاني 2021«.
وتهدف اللجنة المكونة من سبعة نواب ديمقراطيين 
واثنين من الجمهوريين، لتسليط الضوء على 
سلوك الرئيس السابق ترامب قبل وأثناء وبعد 

الهجوم على مبنى الكابيتول.

وفي أول تعليق له، انتقد ترامب 
التحقيق في هجوم  قرار لجنة 
باستدعائه لالستماع  الكابيتول 

لشهادته.
وتساءل ترامب عن سبب عدم 
استدعائه لإلدالء بشهادته أمامها 

في وقت سابق.
وقال الرئيس األمريكي السابق 
على حسابه في شبكة »تروث 
سوشال« للتواصل االجتماعي 
»لماذا لم تطلب مني اللجنة غير 
المنتخبة أن أدلي بشهادتي منذ 

شهور؟«.
انتظروا حتى  وأضاف »لماذا 
النهاية، حتى اللحظات األخيرة 

من اجتماعهم األخير؟«.
قائال إن  اللجنة  وهاجم ترامب 

»اللجنة هي عبارة عن إخفاق كامل ولم تعمل 
إال على زيادة تقسيم بالدنا«.

ويعتبر القانون االتحادي  أن عدم االمتثال ألمر 
استدعاء من الكونجرس للشهادة جنحة يعاقب 
عليها بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى عام.
وحققت اللجنة ألكثر من عام في الهجوم على 

أكثر من  الكابيتول، واستمعت لشهادة  مبنى 
1000 شاهد.

وسبق لترامب أن هاجم بشدة اللجنة البرلمانية 
التي تحّقق في االعتداءات التي شنّها أنصاره 

على مبنى الكابيتول.
وفي 2021، تم توقيف أكثر من 800 شخص 
على خلفية اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول، 

لكن عددا قليال منهم فقط يواجه اتهامات بالتآمر 
إلى  إلحداث فتنة والتي قد تصل عقوبتها 

السجن 20 عاما.
وأسفر الهجوم على مقر الكابيتول عن سقوط 
5 قتلى وإصابة 140 عنصر شرطة بجروح 
بعد خطاب حماسي ألقاه ترامب أمام اآلالف 

من أنصاره قرب البيت األبيض.

الجنوبية  الكورية  األركان  هيئة  قالت      
الخميس إن مجموعة من حوالي 10 طائرات 
تحلق جنوب خط  عسكرية كورية شمالية 
استطالع خاص وضعته كوريا الجنوبية، كما 
تجاخ  المدى  قصير  باليستيا  أطلقت صاروخا 

الشرقي. البحر 
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن 
بيان الهيئة، أن سول سارعت بإرسال طائرات 
عسكرية، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز 

إف 35- إيه، في استجابة لذلك.
وأوضحت هيئة األركان المشتركة إنه تم رصد 
طائرة كورية شمالية وهي تحلق على بعد 25 

العسكري  الحدود  ترسيم  كيلومترا شمال خط 
كيلومترا   12 الوسطى وحوالي  المنطقة  في 
شمال خط الحد الشمالي، وهو الحد الفعلي بين 

الكوريتين في البحر األصفر.
كما تم رصد الطائرات أيضا بالقرب من الحدود 
الشرقي من شبه  الجزء  الكوريتين في  بين 
الجزيرة، وفي جنوب خط االستطالع الخاص 
ما ترتب عليه رد من سول،وفقا لهيئة األركان 

المشتركة الكورية الجنوبية.
وهذه هي المرة الثانية خالل أسبوع التي تحلق 
فيها طائرات عسكرية كورية شمالية بالقرب من 
الحدود بين الكوريتين، حيث أرسلت بيونج يانج 

12 طائرة مقاتلة وقاذفة شمال خط االستطالع 
الخاص يوم الخميس الماضي.

وذكرت هيئة األركان المشتركة الكورية الجنوبية 
باليستًيا  أطلقت صاروخا  الشمالية  أن كوريا 
الجمعة  يوم  الشرقي  البحر  تجاه  المدى  قصير 

المحلي. بالتوقيت 
وأوضحت هيئة األركان المشتركة أنها رصدت 
عملية اإلطالق من منطقة سونان في بيونج يانج 
في الساعة 1:49 صباًحا، ولم تقدم تفاصيل أخرى.
وأضافت هيئة األركان المشتركة “مع تعزيزنا 
للمراقبة واليقظة، يحافظ جيشنا على وضع االستعداد 

الكامل بالتعاون الوثيق مع الواليات المتحدة”.

الشمالية  أن حلقت كوريا  بعد  وجاء اإلطالق 
من  بالقرب  طائرات عسكرية   10 حوالي 
إلى  الجنوب  دفع  الكوريتين، مما  بين  الحدود 
بمقاتالته من طراز F-35A وغيرها  التدافع 

ردا على ذلك.
يشار إلى أن اإلطالق الكوري الشمالي يأتي بعد 
إنها  الماضي  يانج يوم االثنين  بيونج  قالت  أن 
أجرت تدريبات عسكرية شملت وحدات مكلفة 
بتشغيل “أسلحة نووية تكتيكية” من 25 سبتمبر 
إلى األحد 9 أكتوبر، حيث شنت خاللها سلسلة 
من عمليات اإلطالق، بما في ذلك إطالق صاروخ 

باليستي متوسط المدى في 4 أكتوبر.

Vendredi 14 octobre 2022
الجمعة 14أكتوبر 2022

ب« الرسول »المخرِّ
غــواية الفــول

أربع  احتاللها  تعاقبت على      
دول أوروبية؛فقد احتلها البرتغاليون 
عليها  استولى  ثم  1444م،  عام 
الهولنديون عام 1617م، وبعد ذلك 
احتلها الفرنسيون عام 1677م، وكان 
اإلنجليز صراع مرير  وبين  بينهم 
عليها تم حله في معاهدة أميان عام 
1802م، لتعود خالصة للفرنسيين، 
اليونسكو  ِقَبل  ُتصنَّف من  أن  قبل 

موقعا تراثيا عام 1978م.
إنها جزيرة »غوّريه« الواقعة قبالة 
التي  السنغالية،  ساحل مدينة داكار 
تحمل، رغم جمالها الخالب، تاريخا 
في  العبيد  بتجارة  مرتبطا  أسود 
القارة األفريقية، حيث كانت المركز 
التجارة في  لهذه  األكبر  التجاري 
الساحل األفريقي، مع أن مساحتها 
17 هكتارا.ورغم صغر  تتعدى  ال 
أنه يزورها  إال  الجزيرة،  مساحة 
يوميا  1000 سائح  يقرب من  ما 
الفريدة،  السياحية  لمشاهدة معالمها 
بناه  الذي  العبيد«  وأشهرها »بيت 
1776م،وُخصص  الهولنديون عام 
ترحيلهم،  قبل  المختطفين  الحتجاز 
إلى  به ممر سفلي يؤدي  ويوجد 
البحر، كان العبيد الذين يمرون من 
يعودون، ولهذا  فيهال  باب  خالل 
أطلقوا عليه »باب الالعودة«. وقد 
يقرب  ما  الباب  مر من خالل هذا 
تم شحنهم  مليون شخص،  من30 
بينما قضى  أوروبا وأمريكا،  إلى 
الماليين نحبهم خالل أدائهم األعمال 

الجزيرة. الشاقةداخل 
الجرائم  اليوم شاهدا على  يقفالبيت 
التي ارتُِكبتضد هؤالء الذين لم يكن 
لهم حول وال قوة، وقد أقيم أمامه تمثال 
يعبّر عن هذه الممارسات،على شكل 
تعانق قرينها األفريقي  أفريقية  فتاة 
الذي كسر القيود رافعا هامته تحت 
يقفان على طبل  شمس الجزيرة، 
كبير، في إشارة إلى أنالطبول كانت 
تُستخَدم لجذب الناس وإخراجهم من 
مخابئهم كي يتم اختطافهم إلى رحلة 
الموت أو االستعباد، وقد أُطلِق عليه 
اسم »تمثال الحرية«.زارت الجزيرة 
شخصيات شهيرة، مثل البابا يوحنا 
الثاني، والرئيس األمريكي  بولس 
األسبق باراك أوباما، والزعيم الجنوب 

إفريقي نيلسون مانديال.
في روايتها »فستق عبيد« تغوص 
الكاتبة األردنية سميحة خريس في 
السودان  بين  عالم االستعباد متنقلة 
إلى  وبنغازي والجزائر وصوال 
البرتغال. يحدث هذامن خالل رحلة 
إبداعية ممتعة،لكنهامؤلمة، تصور 
عمق المأساة التي عانت منها بطلة 
الرواية »رحمة«  الثاني من  القسم 
التيتم خطفها من قريتها في دارفور، 
حيث استقر جدها »كامونقة« بطل 

قافلة  قاد  الرواية.  القسم األول من 
العبيدالتاجر الجزائري رايمون، 
ومن بين أفراد القافلة كانت »رحمة« 
التي كان رايمون قد اشتراها من 
الجالبة. يعبر رايمون صحراء ليبيا 
للتاجر  يبيعها  إلى بنغازي، حيث 
البرتغالي ساراماغو،المنحدر من ساللة 
غير نبيلة، فقدفكر ساراماغو في أنها 
تستطيع خدمة زوجته سليلة النبالء 
كارولينافي قريته النائية في البرتغال، 

وقّدر أنها ستشعر باالمتنان نحوه.
تحّول اسم »رحمة« إلى »رفمة« منذ 
أن انتقلت ملكيتها إلى التاجر البرتغالي 
قاربت شهرا  مدة  الذي مكثت معه 
الجزائر،عاملها خاللها  في  ويزيد 
للزوجات.صّدقت  األزواج  معاملة 
أحد  امرأة  تكن  لم  كما  امرأته  أنها 
قط، حتى ظنت أن الحياة استقامت 
لها على صورتها تلك، ولكن فجأة 
فعل سيدها ما كان ينتويه أساسا ولم 
لتتبعه،  ثيابه وشدها  تتوقعه؛ حزم 
توغلت  التي  السفينة  ومجددا ركبا 
بهما في عمق البحر األبيض المتوسط.
السفينة  اللحظة األولى فوق  منذ 
بانقالب  ارتجفت رحمة وأحست 
فيمحو ويشطب  سيعتري حياتها 
ما مضى، وشى جسد ساراماغو 
بمكانته ومكانتها، كانت حركاته 
وحدها كفيلة بهد عالمها الذي ركنت 
الذي  األخير  العالم  أنه  إليه واهمة 
سيحضنها، فسيّدها الذي كان يسير 
اللحظة  في  المدينة،  في  بمحاذاتها 
السفينة،  قدماه أرض  التي داست 
تباعد عنها بخطوات  بات غيره، 
عامدا، ومال كتفه بعيدا عنها مقفيا، 
بمجرد  التطمين  ابتسامة  واختفت 
بكثير من  الرافلين  البيض  ظهور 
الثيابوالرياش، مضى كأنه ال يعرفها 
رغم أنها عبدته الصغيرة، عادا سيدا 
وأمة، حرا وعبدة. ما جرى بعد ذلك 
في قرية »فاتيما« البرتغالية لرحمة 
يستحق أن يروى، لكنه كثير وموجع.

كان الجاّلبة وقطاع الطرق يقتنصون 
الجوعى عارضين عليهم  الصغار 
حفنات من الفول، مستغلين جوعهم: 
»هكذا اختطفوا السذج في الماضي، 
وأنا أردت تحصين أوالدي من 
غواية الفول، الذي يسمونه في أماكن 
كثيرة فستق عبيد، إنّه الفستق الذي 
يمكن أن يوقعك في العبودية، قلت 
لنفسي: أزرعه، فيشبع األوالد، وال 
يذهبون إلى العبودية بأقدامهم« هكذا 
قالكامونقةأمام أبنائه وأحفاده المتحلقين 
االنتقال من  حوله وهو على وشك 
لم تستجب رحمة  النور.  إلى  الظل 
لغواية الفول، ومع هذاكان نصيبها 
االختطاف، لم تنج رحمة من المصير 
الذي آل إليه كل الذين خرجوا من 

»باب الالعودة«.

    في هذا األسبوع، انطلقنا في 
مشوار مع القّديس بولس من خالل 
الحصص األربع عشرة التي أقّدمها 
في »المركز البيبلّي الملكّي« على 
تطبيق زوم. هذا المركز االفتراضّي 
أنشأتُه السنة الماضية عقب تسلّمي 
مهامي أسقًفا على أبرشيّة المخلّص 
في كندا، والهدف منه نشر كلمة 
هللا بين الناس وحّث المؤمنين على 

التعّمق في الكتاب المقّدس.  
قبل أن نبدأ الحصص، وعدُت مؤمنّي 
قائاًل: إّن مشوارنا سيكون رائًعا، نرافق 
فيه بولس من طرسوس مسقط رأسه، 
إلى أورشليم ِقبلَة قلبه، إلى دمشق موقع 
ارتداده، إلى أنطاكية مركز إشعاعه، 
إلى روما مربض استشهاده... وختاًما 

إلى قلبكم َمرمى رغبته.
أنا أعرف بولس جّيًدا، وأعرف 
مدى سطوته على قلوب الناس. هذا 
الرسول ال »يقعد عاقاًل«، سيخلب 

بالتأكيد، سيهّزكم، سيخّرب  لّبكم 
فيكم شيًئا، سيقبض عليكم كما قبَض 

يسوع عليه.
إاّل أن تدرسوه.  بولس، ال يمكنكم 
إاّل أن  وإذا درستموه، فال يمكنكم 
تحّبوه. وإذا أحببتموه، فال يمكنكم 
إاّل أن تسيروا وراء المسيح يسوع 
على خطاه: »إقتدوا بي كما أنا أقتدي 

بالمسيح« )1 كورنثس 11: 1(.
ينتصب بولس أمامنا بطاًل ليس ككّل 
المحّبة  إّنه بطٌل رمحه  األبطال. 
اإليمان. يصّورونه حاماًل  ودرعه 
السيف، وما سيفه إاّل كلمة هللا »سيف 
الروح« كما دعاها هو نفسه )أفسس 

 .)17 :6
نصيحتي األخيرة: إذا أردتم أن تبقوا 
أاّل  األفضل  فمن  باردين،  فاترين، 
تقتربوا من لهِب النار هذا، من هذا 
الرسول الذي أشعل أينما كان محبّة 

المسيح في القلوب واألفئدة.

aliobaid2000@hotmail.com

أخـبــار

ستولتنبرج: حلف الناتو “سيستمر في 
تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا”

هجوم الكابيتول.. لجنة التحقيق تستدعي ترامب لسماع شهادته

وخا باليستيا  سول: كوريا الشمالية ترسل 10 طائرات عسكرية للحدود بين البلدين وتطلق صار

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

بقلم: المطران ميالد الجاويش 
               مطران كندا 
للروم الملكّيين الكاثوليك

استراتيجية جديدة لأمن أمريكا القومي.. 
وسيا لا حرب باردة مع ر

جلسة حاسمة للتجديد للرئيس.. من هم نواب الحزب الشيوعي الصيني؟



  كثفت الدبلوماسية اليمنية تحركاتها في أوروبا من أجل حشد موقف 
مشترك وحازم وضاغط على الحوثي المدعومة إيرانيا ويضع حدا 

إلرهابه في
البالد والمنطقة.وتسعى الحكومة اليمنية إلى تغيير السرديات والتصورات 
الخاطئة لدى بعض األصدقاء األوروبيين للحرب في اليمن ومواجهة 
المعركة الناعمة للحوثيين من أجل موقف أوروبي حازم يردع ويعري 

إرهاب المليشيات االنقالبية.
في هذا السياق، وجه رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، خالل 
ترؤسه، الخميس، اجتماًعا افتراضًيا عبر تقنية “الكونفرانس” للبعثات 
الدبلوماسية، سفراء اليمن في دول االتحاد األوروبي ببعض الموجهات 
السياسية الواجب التعاطي معها في الفترة الراهنة والمستقبلية، منها 

تعميق مليشيات الحوثي للكارثة اإلنسانية.
تقديم صورة  في  اليمنية  للدبلوماسية  المحوري  الدور  على  وشدد 
واضحة عن حقيقة ما يجري في اليمن، وتعزيز العالقات الثنائية مع 
الدول األوروبية والمنظمات الدولية، في إطار إسناد جهود استكمال 
المتوافق  الحل  بموجب مرجعيات  االنقالب،  وإنهاء  الدولة  استعادة 

عليها محليا والمؤيدة دوليا.
وأكد أن “أوروبا محورية في القضية اليمنية، وجميع الدول سواء التي 
تمثل اليمن فيها تمثيل مقيم أو غير مقيم، مهمة بأصواتها وتأثيرها على 
اليمن  الدولي، وما يجب على سفراء  المستوى األوروبي والمجتمع 
القيام به لتعزيز العالقات والتنسيق المشترك تجاه مختلف المستجدات”.
وأشار إلى حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على دعم 
جهود سفراء اليمن في أوروبا، بما يمكنهم من تحقيق التعاون المثمر مع 
البلدان والمنظمات التي يمثلون اليمن فيها لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
من  الحكومة  نفذته  وما  واالقتصادي  اإلنساني  “الوضع  إلى  ولفت 
إصالحات جوهرية ساهمت في تماسك االقتصاد والحفاظ عليه من 
والمنظمات على  الدول  العمل مع  في  التركيز  االنهيار، وضرورة 

الجانب التنموي المستدام إلى جانب اإلغاثي”.
كما وضع رئيس الوزراء اليمني سفراء اليمن في دول االتحاد األوروبي، 
“أمام مختلف المستجدات على الساحة الوطنية بما في ذلك التحركات 
األممية واإلقليمية والدولية لتجديد وتوسيع الهدنة اإلنسانية، والتعنت 

الذي تبديه مليشيات الحوثي في رفض أي حلول”.
ونبه إلى الدور الذي “ينبغي أن يضطلع به السفراء في إيصال ما يجري 
ليعرف العالم حقيقة ما تقوم به المليشيا في تعميق الكارثة اإلنسانية 
التي تسببت بها منذ انقالبها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب 
وتحدي  الحلول  كل  في رفض  واستمرارها  2014م،  العام  أواخر 

اإلرادة الشعبية والدولية”.
وأكد “أهمية التحرك الفاعل في أوروبا من أجل موقف أوروبي حازم 
ومسؤول لدفع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام اإليراني إلى 
التعاطي اإليجابي مع تلك الجهود وكذا أهمية التحرك لدى دول االتحاد 
األوروبي لدعم اإلصالحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة 

لتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة اإلنسانية عن الشعب اليمني”.
وعاد حراك تمديد الهدنة التي انهارت في 2 أكتوبر/ تشرين األول 
الجاري إلى األضواء بعد تبادل تحالف دعم الشرعية باليمن وفدين 
من التحالف والحوثيين كمبادرة حسن نوايا وضمن جهود بناء الثقة 

لتمديد الهدنة باليمن.
وتقف المعركة الدبلوماسية على التوازي في خط المعركة على األرض 
للحكومة اليمنية حتى استعادة صنعاء والدولة وإنهاء االنقالب الحوثي 

المدعوم من نظام إيران.

سياسات  من  ليبي  برلماني  انزعاج     
أن  فيما أوضح مسؤول  االتحاد األوروبي 
االستياء نابع من تعامل التكتل مع حكومة 

منتهية الشرعية.
الخميس، رئيس  لقاء جمع  جاء ذلك خالل 
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي 
السياسي  القسم  بوفد من  العقوري،  يوسف 
لبعثة االتحاد األوروبي في ليبيا، وفق بيان 

لمجلس النواب.
وخالل االجتماع، قال لعقوري للوفد األوروبي 
إن “ توحيد السلطة التنفيذية يجب أن تكون 
لتنازع حكومتين  إشارة  األولوية”، في  له 
على السلطة في البالد وما صاحب ذلك من 

انقسام مؤسساتي.
على  البيان،  وفق  أيضا،  العقوري  وشدد 
“أهمية دعم المسار الديمقراطي وقرارات 
مجلس النواب الذي اختار حكومة جديدة”.

وأشار إلى “ضرورة أن تمثل مشاريع الدعم 
األوروبية األقاليم الثالثة في ليبيا”، مضيفا أن 
“عمل بعثة االتحاد األوروبي لدعم الحدود 
يتجه لمنطقة محددة في ليبيا )لم يذكرها البيان( 

وذلك يجعل من تلك البرامج غير فعالة”.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
الليبي  األمن  “ارتباط  على  الليبي  النواب 
واألوروبي”، مطالبا في الوقت نفسه “بمزيد 
االتحاد  ببرامج  يتعلق  فيما  الشفافية  من 
األوروبي والمنح التي يخصصها لوكاالت 

األمم المتحدة”.
وعن ذلك، أضاف المسؤول الليبي متحدثا 
مع  النواب  “مجلس  أن  األوروبي،  للوفد 

االنتخابات ولكن بشرط وضع قاعدة دستورية، 
أننا نشدد على دور االتحاد األوروبي  كما 

لدعم استقرار ليبيا”.
من جانبه، أعرب الوفد األوروبي للمسؤول 
لجميع  االستماع  على  عن حرصه  الليبي 
وجهات النظر وإيصالها إلى الجهات المسؤولة 
في االتحاد األوروبي، بحسب البيان نفسه.

النواب سبب  بيان مجلس  لم يوضح  وفيما 
انزعاجه من سياسات أوروبا تجاه ليبيا، كشف 
مسؤول من ديوان البرلمان حضر االجتماع، 
أن “السبب هو تعامل االتحاد األوروبي مع 
السلطات في طرابلس رغم انتهاء شرعيتها، 
من  المكلفة  الحكومة  مع  التعامل  وتجاهله 

مجلس النواب أو مؤسسات البرلمان”.
لعين  ”ا لـ تصريح  في  لمسؤول،  ا وقال 
نفذ  األوروبي  “االتحاد  إن  اإلخبارية”، 
العديد من المشاريع في مناطق غرب ليبيا 
فيما يتجاهل مناطقها الشرقية وكذلك الجنوبية 
التي تحتاج فعال مشاريع أوروبية تحسن من 

حياة المواطنين”.
وعن سبب السياسات األوروبية، لفت إلى أن 
“المنطقة الغربية المطلة على البحر المتوسط 
فقط  لدول االتحاد األوروبي هي  والمقابلة 
محل اهتمام التكتل كونها الجهة التي يتوافد 

منها المهاجرون غير النظاميين”.
وما تقدم، بحسب المسؤول، “يؤرق االتحاد 
األوروبي، لذلك يسعى إلى إطالق مشاريع 
تحسن من النظام المعيشي والوضع االقتصادي 
في غرب ليبيا بغية توطين المهاجرين هناك 

بشكل غير مباشر”.

   دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
دولي  إلى خلق جهد  الخميس،  اشتية، 
إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 
االعتراف  إلى  باإلضافة  الفلسطينية، 

بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين.
وقال اشتية – خالل كلمة عبر الفيديو أمام 
اجتماع التحالف التقدمي الذي يعقد في 
العاصمة األلمانية برلين – إن إسرائيل 
الذاهبة إلى انتخاباتها تحرم الفلسطينيين 
من حقهم في إجراء انتخابات تشمل القدس.

وأشار إلى أن األحزاب اليمينية المشاركة 
في االنتخابات اإلسرائيلية التي ستعقد 
قريبا تزداد تطرفا وعنصرية، ودعايتها 
لفلسطيني  ا لدم  با مدفوعة  بية  االنتخا
واالقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية 
واالعتقاالت واالستيالء على المزيد من 
األراضي لصالح التوسع االستيطاني.

وشدد على ضرورة دفع إسرائيل ثمن 

وجعله  الفلسطينية  لألراضي  احتاللها 
مكلفا، موضحا أن االحتالل يجني األرباح 
المناطق  على  سيطرته  استمرار  من 
من  الفلسطينيين  ويحرم  المسماة “ج” 

االستفادة من مواردهم الطبيعية فيها.
الفلسطيني  الوزراء  رئيس  طالب  كما 
يخص  فيما  لدولي  ا نون  لقا ا بتطبيق 
فلسطين واحترام ميثاق األمم المتحدة، 
مشيرا إلى أن إسرائيل منذ تأسيسها لم 
الدولية وميثاق األمم  القرارات  تحترم 
المتحدة خاصة القرار 181 والقرار 194 
اللذان كانا من شروط قبولها عضوا في 

األمم المتحدة.
عام  تأسس  التقدمي  التحالف  أن  يذكر 
2013 في ألمانيا، وهو منظمة سياسية 
السياسية  األحزاب  من  تتكون  دولية 
والمنظمات من  والتقدمية  الديمقراطية 

140 دولة حول العالم.

   من جديد يطل عناصر اإلخوان 
برؤوسهم،  التونسية  البلديات  في 
والشعب  القومي  األمن  مهددين 
ملفاتهم  بعدما طرحت  باإلرهاب، 

على القضاء.
وبعد سحب البساط من تحت أقدام 
زالت  ما  البرلمان،  في  اإلخوان 
تلوح  السرطاني،  الكائن  بقايا هذا 
ن  أ صة  خا نسيين  لتو ا هيب  بتر
سيطرة  تحت  زالت  ما  البلديات 
نتائج  بحسب  اإلرهابي،  التنظيم 

االنتخابات البلدية لعام 2018. 
السلطات التونسية ألقت، الخميس، 
القبض على رئيس إحدى البلديات 
)وسط  المهدية  لمحافظة  التابعة 
إلى  انتمائه  في  لالشتباه  شرق( 

تنظيم إرهابي.
لعين  “ا لـ  مني  أ مصدر  وقالت 
تم توقيف  اإلخبارية”، فجر امس 
ن”  ا علو ي  “سيد ية  بلد ئيس  ر
بمحافظة المهدية، وذلك على خلفية 
تدوينة نشرها على موقع التواصل 
فيها  يمجد  “فيسبوك”  االجتماعي 

اإلرهاب.  

وجاء في تدوينة رئيس 
بلدية سيدي علوان: 
“إذا لم يعجبكم مسلسل 
لكم  نعيدوا  التسفير، 
مسلسل الجهاز السري 
 ، لنهضة ا كة  لحر
والغرف السوداء، أو 
مسلسل اغتيال محمد 
وشكري  البراهمي 

بلعيد “.
عتبرت  ا لسلطات  ا
التدوينة تهديداً صريحاً 
 ، نسي لتو ا للشعب 
ل  قتتا لال ة  عو د و
عدم  من  فيه  يحذر 

تدين  التي  اإلرهاب  ملفات  فتح 
اإلرهابي. التنظيم 

لم  علوان”  “سيدي  بلدية  رئيس 
لتعكير  يسعى  الذي  الوحيد  يكن 
التونسي،  الوطني  الوفاق  صفو 
بنزرت  بلدية  رئيس  سعى  حيث 
عمارة،  بن  كمال  البالد،  شمالي 
لرفع راية التمرد برفضه االحتفال 
 15 السبت  الموافق  الجالء  بعيد 

الجاري. األول  أكتوبر/تشرين 
و”النهضة” ال تؤمن بالدولة الوطنية، 
بشخصية  مرتبطة  الجالء  وعيد 
بورقيبة،  الحبيب  الراحل  الرئيس 
للتنظيمات  عداء  في  كان  لذي  ا

اإلخوانية.
به  يحتفُل  عيٌد  هو  الجالء  وعيد 
التونسيون يوم 15 أكتوبر/تشرين 
األول، وهو تاريخ جالء آخر جندي 
التونسية  األراضي  عن  فرنسي 

العام 1963.
يا  لقضا ا لتونسي  ا لقضاء  ا وفتح 
وأذرعهم  اإلخوان  فيها  المتورط 
تمس  قضايا  وتشمل  تونس،  في 
األمن القومي، كاإلرهاب وتبييض 
األموال والتخابر مع جهات أجنبية، 
والتسفير إلى بؤر التوتر واإلضرار 
وهي  التونسي،  الشعب  بمقدرات 
العودة  في  أحالمهم  تنسف  جرائم 

من جديد للحكم.

ميشال عون  اللبناني  الرئيس  أعلن     
موافقة لبنان على اعتماد الصيغة النهائية 
التي أعدها الوسيط األمريكي لترسيم الحدود 

البحرية مع إسرائيل.
وقال عون في تصريحات صحفية، مساء 
ترسيم  بشأن  مفاوضات  إن  الخميس، 
الحدود البحرية مع إسرائيل “وصلت إلى 

نهاية إيجابية”. 
وتابع أتمنى أن تكون نهاية مفاوضات ترسيم 
الحدود البحرية مع إسرائيل، بداية واعدة 
اقتصادي  لنهوض  الحجر األساس  تضع 
يحتاجه لبنان، مشيرا إلى أن هذه االتفاقية 
غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية 

وتحفظ حقوقنا كاملة.

  في أول قراراته الرئاسية أعلن الرئيس 
اللطيف رشيد،  عبد  الجديد،  العراقي 
لتشكيل  السوداني  اختيار محمد شياع 

الحكومة العراقية الجديدة.
السوداني من  اختياره، أعرب  وعقب 
حكومة  بتشكيل  مله  أ عن  لبرلمان  ا

بأقرب وقت.
الكاظمي،  هنأ مصطفى  القرار  وفور 
رئيس حكومة تصريف األعمال، السوداني 

باختياره لتشكيل الحكومة الجديدة.
ودعا الكاظمي، كل القوى السياسية إلى 
التعاون والتكامل، متمنياً لخلفه التوفيق 
في مهّمة تشكيل الحكومة من أجل تحقيق 
تطلعات الشعب العراقي، فمن هو محمد 

شياع السوداني؟
السوداني،  حاتم  صبار  شياع  محمد 
سياسي عراقي، ولد بغداد عام 1970 ، 
وأعدم نظام صدام حسين والده وخمسة 
من عائلته بسبب انتمائهم لحزب الدعوة 
المحظور حينها، وحصل السوداني على 
شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية

بدأ حياته السياسية ما بعد 2003، منسقاً 
بين الهيئة المشرفة على إدارة محافظة 
ميسان وسلطة االئتالف المؤقتة آنذاك، 

تقلد بعدها قائم مقام مدينة العمارة.
انتخب بعدها السوداني عضوا في مجلس 
محافظة ميسان مرشحاً عن قائمة حزب 
الدعوة في عام 2005 وأعيد انتخابه في 

عام 2009.
بعد فوز قائمة دولة القانون التي يرأسها 
الدعوة  حزب  رئيس  المالكي  نوري 
االنتخابات  في   2009 اإلسالمية عام 

المحلية لمحافظة ميسان، انتُخب محمد 
للمحافظة في  السوداني محافظاً  شياع 

21 أبريل/نيسان 2009.
ُكلف السوداني بوزارة حقوق اإلنسان 
الثانية في  المالكي  بعد تشكيل حكومة 
الثاني والعشرين من شهر ديسمبر عام 
 2014 برلمان  انتخابات  2010 وفي 
حاز السوداني على 7584 صوتا عن 

ائتالف دولة القانون.
وما بين )-2014 2017(، تسلم السوداني 
منصب وزير العمل والشؤون االجتماعية 
في حكومة حيدر العبادي وكذلك وزيراً 
للصناعة بالوكالة منذ عام 2016، وشغل 
لفترة منصب وزير التجارة بالوكالة بعد 
إنهاء مهام الوزير السابق مالس محمد 

عبد الكريم الكسنزاني.
السوداني عضو في مجلس النواب لثالث 
دورات متتالية 2014،  2018، 2021 

عن محافظة بغداد.
وفي عام 2019، وعقب اندالع االحتجاجات 
ائتالف  من  استقال  العارمة،  الشعبية 
دولة القانون وأسس تيار الفراتين وهو 
تيار سياسي قدم نفسه كتكتل مدني يدعو 
إلى حقوق المواطنة والعدالة االجتماعية 

والمساواة بين جميع العراقيين.
ترأس السوداني العديد من اللجان الحكومة 
المهمة بينها، اللجنة المسؤولة عن كتابة 
الدولية  لالتفاقيات  المعاهدات  تقارير 
ميناء  مشروع  على  التفاوض  ولجنة 
في مجلس  الطاقة  ولجنة  الكبير  الفاو 
واللجنة  السعودي  العراقي  التنسيق 

الوطنية العليا للتشغيل.

                                                     
                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

أمريكا تضرب عصفورين 
بحجر!

الجميل النائم 

الحرب  ثمانية أشهر على  يقرب من  ما  بالرغم من مرور    
عقوبات  روسيا  على  الغرب  وفرض  األوكرانية  الروسية 
إقتصادية إال إنها من الواضح لم تأِت بفائدة وأصبح الوضع وكأن 
الغرب هو الذي ُفرض عليه عقوبات بل وعقوبات قاسية وجعلته 
أسعار  إقتصادي وأرتفاعاً في  من تضخم  بدءاً  األمرين  يعاني 
السلع ونقصاً مخيفاً في الطاقة وإحساساً بالرعب بالرغم من أن 

الشتاء القارس لم تهل رياحه بعد .!
أوكرانيا سعيدة بأنها حققت بعض األنتصارات وأستعادت بعض 
األراضي من القوات الروسية إال أنني  على اليقين بأن أوكرانيا 
لم تكتشف بعد حجم خسائرها والدمار الذي أصابها ألن رئيسها 
الغبي زلينسكي مغيب أستطاعت أمريكا أن تضحك عليه ودفعته 
إلى حرب لم تكن في الحسبان وال يعرف كيف ستنتهي فصولها!
الواليات  قبل  من  عليها  األخرى مضحوك  هي  أوروبا  أما 
تمليه  ما  تعمل  بتنويمها مغناطيسياً وجعلها  قامت  التي  المتحدة 
قبل  تفعله سيضرها  ما  بأن  تفكير  أو  بال وعي  عليها طواعية 
يكون  اليوم ربماً  تفعله  أن ما  تدِر أوروبا  أن يضر روسيا ولم 
سبباً في إنقسام دول اإلتحاد األوروبي التي باعت مصالحها من 
المتحدة حتى ولو كان هذا على حساب  الواليات  أجل إرضاء 
الخطر  بدأوا يستشعرون  الذين  أو مصلحة مواطنيها  مصالحها 
القادم فخرجوا في مظاهرات في أكثر من دولة أوروبية يطالبون 
بعودة  ويطالبون  المتحدة  الواليات  األنسياق وراء  بعدم  فيها  
تهز  لم  والتي  اإلقتصادية عنها  العقوبات  الروسي ورفع  الغاز 

شعرة في روسيا!
يبدو تضرب عصفورين بحجر  فيما  المتحدة فهي  الواليات  أما 
إضعاف روسيا  أجل  من  للحرب  أوكرانيا  دفعت  فهي  واحد 
عسكرياً وإقتصادياً وهي تعرف علم اليقين أن روح أوروبا في 
وبالتالي  إليها  الغاز تصدره  أنتاجها من  التي معظم  يد روسيا 
باإلنهاك  وستشعر  فيها  الحياة  وتموت  مصانعها  ستتوقف 

اإلقتصادي وبالتالي ستضعف هي األخرى!
ثم بعد أن تعيش  ألواليات المتحدة وهم إضعاف روسيا وتعيش 
أماًل في إنهيار اإلتحاد األوروبي ستتفرغ للصين وما أدراك ما 
هي الصين عدوها األول اللدود التي تعمل في صمت وال تعبر 

عن ما يجوب في 
تحت  ياما  المصري  المثل  يقول  كما  أحياناً  وتبدو  خاطرها  

الساهي دواهي!

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 
بقلم: األديبة 
إخالص فرنسيس

أخبــار
   انتخب مجلس النواب العراقي، الخميس، 
عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، بعد 
حصوله على أغلبية األصوات بالجولة 
الثانية من عملية التصويت التي تنافس 

فيها مع المرشح برهم صالح.
وقالت الدائرة اإلعالمية لمجلس النواب في 
بيان: إن “رشيد حصل على 162 صوتاً، 
فيما نال صالح 99 صوتاً، واعتبرت 8 
أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين 
البالغ 269 نائباً”. وعقب فوزه بالمنصب، 
أدى عبد اللطيف رشيد اليمين الدستورية 

رئيساً للجمهورية العراق.
التهاني على رشيد عقب فوزه  وتوالت 
بمنصب الرئاسة، حيث هنأه برهم صالح 
الرئيس العراقي السابق، متنميا له دوام 

التوفيق.
كما هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى 

الكاظمي، عبد اللطيف رشيد بانتخابه 
للعراق، وقال في تغريدة على  رئيسا 
حسابه بتويتر:” نهنّئ األخ الدكتور عبد 
اللطيف رشيد بانتخابه رئيساً لجمهورية 
العراق، ونتمنى له النجاح والتوفيق في 
مهمته، وندعو جميع القوى السياسية إلى 

التعاون وتوفير الدعم له”.
وعبداللطيف رشيد هو أحد قيادات االتحاد 
الوطني الكردستاني، ووزير سابق في 
حكومة إقليم كردستان، ومستشاراً سياسياً 
حتى لحظة فوه بمنصب رئيس الجمهورية.
الوطني  االتحاد  بين  الصراع  وكان 
والحزب الديمقراطي الكردستانيين على 
حيازة منصب رئاسة الجمهورية الذي 
يعد وفق األعراف السياسية في العراق 
من نصيب الكرد ما بعد 2003، قد دفع 
في عقد جلسة للتصويت على المرشحين.بعد فشل مجلس النواب ألكثر من مرة بتعقيد األزمة السياسية وتعطل تمريره 

وبية تزعج برلمان ليبيا..  سياسات أور

اليمن يتحرك من أجل موقف 
وبي حازم.. تعرية الحوثي أور

لبنان: مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل 
وصلت لنهاية إيجابية

محمد السوداني.. رئيس وزراء العراق 
الذي أعدم صدام أباه

رئيس وزراء فلسطين: يجب خلق جهد دولي ينهي 
سرائيلي للأراضي الفلسطينية

إ

ال�حتلال ال�

تهديد التونسيين وإعلان التمرد.. إرهاب 
خوان يطل من المحليات

إ

ال�

برلمان العراق يختار عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية

Vendredi 14 octobre 2022
الجمعة 14 أكتوبر 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

   سواء كان رجال وينام بارادته أم ال
األهّم هذه تجربتها هي، تفّكر وهي تنظر إلى من يشغل حيّزاً 

كبيراً من سريرها.
الجميالت النائمات منذ قرأتها، وهي تقّض مضجع روحها، 
الفتيات النائمات، والرجال الذين انتهت صالحيتهم، وأصبحت 
قدرتهم على الممارسة سطوراً باهتة على صفحات التنهدات، 
تؤّجج  أيام مضت، وذكرى لحظات حميمة  وحسرات على 
كّل شيء ما عدا ....فأصبح الرجال زبائن هذا المنزل الذي 
منزل  به  البحر، وكأنّي  الكثيفة على شاطىء  األشجار  بين 
خارج من عمق البحر، من عمق األساطير، يخفي بين جدرانه 
المزخرفة سّراً دفيناً، يشّد من الرجال اليائس القادر على الدفع، 
كي يضطجع في حضرة الجمال. ال يؤّم هذا البيت أيّكان، بل له 
زبائنه المميّزون. كان الرجل منهم يستلقي الى جانب فتاة ُخّدرت 
قبل أن يراها، وممنوعة عليه إن تحّركت رجولته، ممنوع عليه 
تدنيس هذه الجميلة النائمة. يا لهذا العقاب الوخيم المسموح به 
كّل شيء والفتاة ال تشعر بأن هناك رجاًل سبعينيّاً أو ثمانينيّاً ينام 
إلى جانبها، يتحّسس مواطن الحياة فيها ليشعر أنّه حّي، يتمّدد 
إلى جانب الجسد العاري، وأحياًنا ربما ال يلمسه، بل يتأّمله أو 
يتحّدث إليه مفضياً لواعج قلبه لحسناء نائمة، ويبلع أقراص المنّوم 
المخّصصة له، ليسافر في رحلة األحالم والذكريات، وفي الصباح 
يوقظه صوت الواقع، صوت امرأة أخرى من عالم آخر وكأنّها 
وجدت كي تُذّكر كّل من هؤالء الزبائن بعجزهم ومحدوديتهم.  
قد تجاوزت األربعين، ولم تعد تصلح لتكون إحدى الجميالت 
النائمات، تسال بابتسامتها المبتذلة كيف كانت ليلتك؟ هل وجدت 

راحتك؟ وما كنت تنشد بين أحضان الجميلة؟
وماذا عن الراحة في أحضان الجميل؟

كانت قد خرجت من الحّمام الدافئ للتّو، لّفت شعرها األسود 
الطويل بمنشفة بيضاء، وجسدها األسمر بأخرى، تحمل شتى 
أنواع الزهور، لم تتجاوز ال٦٧ من العمر، وجسدها ما زال 
متماسكاً، والمنشفة التي تشّد الصدر جعلته يبدو أجمل. تأّملت 
انعكاس صورتها، وفي خيالها صورة الفتيات النائمات، وبالتحديد 
الجميلة ذات الشعر األسود التي تنام بعفوية على الوسادة حيث 

راحت أنامله تسير بين خصالته فتفوح رائحة الطفولة منه.
رفعت يدها وبدون أدنى تفكير حلّت المنشفة التي تكبّل شعرها 
األسود، وتركته ينسدل على كتفيها ووجهها نزواًل حتى صدرها 
الذي تأّجج، وانتعش من مالمسة الخصالت الدافئة، فارتعش 
جسدها تحت المنشفة، فراحت تهّش خصالت الشعر عن جبينها 
بأطراف أناملها، ما كشف استدارة عنقها البّض الذي ما زال 
يبدو فتيّاً لعمرها، فسارت تتحّسسه، وتنثر العطر خلف األذن، 
وتلمس بروية أرنبة أذنيها، وانحدرت تشّق طريقها إلى الصدر 
اللمسات، فشعرت بضيق،  تأّهب تحت بخار  الذي  المشدود 
تستعيد في ذاكرتها كيف رفع الغطاء عن الجميلة النائمة، وأخذ 
يدها في راحة يديه، ومن ثّم وضعها على صدره، وفي حركة 
عفوية حّررت النهد والجسد من قبضة المنشفة، وتركتها تسقط 
أرضاً. داستها برفق، وراحت تحّدق في انعكاس صورتها في 
المرآة.  ما زال البخار الدافئ يتصاعد كالبخور من كّل مسام 
فيه، لم تنل منه السنون إاّل قلياًل، بدا أشّد تماسًكاً تحت وطأة 
الرغبة واللمسة والرعشة، وفي داخلها تشتعل رغبة ابنة الثالثين. 
استدارت، وبعين ويد فاحصة جابت معابد روحها التي تسكن 
هضاب جسدها، محاوره وسهوله ومغاوره وأخاديده، وفي 

شفتيها رغبة لقبلة دافئة.
يقول أدونيس:إّن الجسد هو هدية الروح للروح، إذن لهذا الجسد 
حّق االهتمام الروحّي، كالهما يكتمالن مًعا، وما نحن إاّل أرواح 
ترتدي هذا الجسد الفاني الذي يشبه شجرة، كانت بذرة، ثّمنبتة،ثّم 
كبرت، وامتّدت أغصانها للريح تعانقها، فطرحتها مكسورة، 
وتشلعت أغصانها تحت عوامل الطبيعة ودورة الحياة، شاخت 
وقطعت من أرض األحياء. هذا الجسد الذي حكم عليه بالفناء 
بعد فترة زمنية محّددة حيث ال تفلح بعدها العقاقير وال الجراحة 
كي تحيي رميم العظام، وتعيد إليها ما تآكل، واندحر وانحسر. 
الجسد يشيخ أّما الروح فال تعرف عمراً. الجمال الخارجي يفنى، 
ولكن الروح تزهو وتزهر، الجسد يشتهي، والروح ترويه، 
يبكي، يضحك،  يبرد،يتألم،  الجسد يطلب،  وتعطيه،وتهذبه، 
يحترق، يتأثّر تحت كّل العوامل الزمنية. ألم يخلقه هللا هكذا له 
احتياجاته؟ ألم يجعل لكّل عضو من أعضاء جسدنا وظيفة يقوم 

بها؟ إذن ال تطفئوا الجسد.
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ي الرسـالة عالناتكم �ف لإ

 القاهرة/ فرج جريس: قررت الدكتورة 
تمتد  أن  الثقافة،  وزيرة  الكيالني،  نيفين 
احتفاالتها  في  لثقافة  ا وزارة  ليات  فعا
عام  لمدة  أكتوبر،  حرب  بانتصارات 
أكتوبر  إلى   2022 “أكتوبر  من  كامل، 
الذهبي  اليوبيل  2023 “، والذي يواكب 

لهذا االنتصار الفذ.
وأوضحت الكيالني، في تصريح اليوم، أن 
الغرض من استمرار االحتفالية لمدة عام 
الهوية المصرية،  لتعزيز  انقطاع،  دونما 
تكوينه  فى  الفريد  الوطن  لهذا  واالنتماء 
وتجلياته، وكذلك لفت أنظار المجتمع كله 
على وجه العموم، والشباب بصفة خاصة، 
فيه  الذي ظهرت  العبقري،  الحدث  لهذا 
الوقت  وفي  المصري،  اإلنسان  قدرات 
ذاته، سيكون هذا االحتفال فرصة إلظهار 

الجديدة، وما حدث  الجمهورية  إمكانيات 
فيها من تطورات في السنوات األخيرة، 

مما يؤهلها لالحتفال بترسيخ 
هذه المناسبة الوطنية الكبيرة، 
التي تتنهزها وزارة الثقافة 
فرصة لكي يتم من خاللها 
في  بين  لموهو ا ف  كتشا ا

المجاالت كافة.
أنشطة  الفعاليات  تتضمن 
متعددة “مؤتمرات، ندوات، 
موائد مستديرة، محاضرات، 
وأخرى  وثائقية،  معارض 
فنية”،  حفالت   ، تشكيلية
أنحاء  مختلف  في  وستقام 
فيها جميع  مصر، وتساهم 

قطاعات وزارة الثقافة.

 القاهرة/ فرج جريس: على هامش مشاركته 
في أعمال الجمعية ١٤٥ لالتحاد البرلماني الدولي 
التقى  كيجالي،  الرواندية  بالعاصمة  والمنعقدة 
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب 
برئيسة مجلس النواب الرواندي موكاباليسا دوناتيل.
وفي مستهل اللقاء عبرت رئيسة مجلس النواب 
الرفيعة  للمشاركة  تقديرها  بالغ  الرواندي عن 
الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس  للمستشار 
النواب في أعمال الجمعية ١٤٥ لالتحاد البرلماني 

الدولي برواندا مؤكدة على عمق ورسوخ العالقات 
المصرية الرواندية على كافة األصعدة والمستويات 
،معربة عن رغبتها في تعزيز العالقات البرلمانية 
المصرية الرواندية وتبادل الخبرات التشريعية 

بين البرلمانين .
من جانبه، عبر المستشار الدكتور حنفي جبالي 
رئيس مجلس النواب عن بالغ اعتزازه وتقديره 
لهذا اللقاء في ظل العالقات األخوية التي تربط 
مصر ورواندا ،مؤكداً على انتماء مصر األصيل 

، وخالل  بذلك  واعتزازها  األفريقي  لمحيطها 
اللقاء، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي 
جهود الدولة المصرية الستضافة الدورة السابعة 
والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة 

. COP 27 اإلطارية لتغير المناخ
وفي نهاية اللقاء، وجه المستشار الدكتور حنفي 
جبالي رئيس مجلس النواب الدعوة لرئيسة مجلس 
النواب الرواندي لزيارة مصر لتعزيز التعاون 

البرلماني المصري الرواندي.

 القاهرة/ فرج جريس: أكدت مصر مجددا 
مطالبتها لطرفي النزاع الروسي/ األوكراني، 
وكل األطراف المؤثرة بضرورة التوصل 

إلى حل تفاوضي.
جميع  شواغل  الحل  يراعي  للبيان  ووفقا 
القتال  ويوقف  استثناء،  دون  األطراف 
التي  السلبية  اإلنسانية  واآلثار  والتدمير 
وبما  النزاع،  هذا  جراء  بالمدنيين  تلحق 
يحقق مصالح الطرفين بشكل متساو، ضمانا 

لتحقيق االستقرار واألمن الدوليين.
الذي  التصويت  بيان شرح  في  ذلك  جاء 
ألقاه مندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة 
السفير أسامة عبد الخالق بعد التصويت على 
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الخاص 
بأوكرانيا أول أمس األربعاء والخاص بإدانة 
االستفتاءات الروسية لضم أراضي أوكرانية.

وقال المندوب الدائم -في البيان الذي نشرت 
وزارة الخارجية نسخة منه الخميس، على 
لتواصل  ا موقع  على  الرسمية  صفحتها 
صوتت  مصر  إن  فيسبوك-  االجتماعي 
الجمعية  على  المعروض  القرار  لصالح 
المتمسك  المبدئي  اتساقا مع موقفها  العامة 
بمقاصد ومواد ميثاق األمم المتحدة، من حيث 

العالقات  القوة في  استخدام  أو  التهديد  نبذ 
الدولية، والجنوح إلى الوسائل السلمية لحل 
المنازعات، واحترام سيادة الدولة الوطنية 
ووحدة أراضيها، وهو ما دأبت عليه مصر 
عبر العقود السبعة الماضية، باعتبارها دولة 
مؤسسة لألمم المتحدة، وذلك دون أن تحيد عن 
هذه المبادئ أو تتنصل منها في أي مرحلة.
وأضاف أن الموقف الراهن يدعو المجتمع 
من  كان  هل  للتساؤل..  وقفة  إلى  الدولي 
األزمة؟ وماذا  تفادي حدوث هذه  الممكن 
ولغة  العقل  تغليب صوت  تم  قد  كان  لو 
الحوار؟ ماذا لو استمع كل طرف لشواغل 
ترضي  تسوية  إلى  التوصل  وتم  اآلخر، 
موقع  في  اآلن  نكن  ألم  األطراف؟  جميع 
أفضل لعالمنا ودولنا وشعوبنا التي تعاني، 

وتستحق األفضل.
وأكدت مندوب مصر - في البيان - أهمية 
التوقف عن ازدواجية المعايير والمفاضلة 
بين المصالح والمبادئ في معالجة القضايا 
الدولية، التي وإن استمرت فلن تفرز سوى 
مزيد من تصدير األزمات لنظامنا الدولي 
تفاقمها وسيظل  إلى  المعاصر بل ستؤدي 
معالجتها  القائم عاجزا عن  الدولي  النظام 

والتعاطي معها بشكل فعال، مما سيفضي 
في النهاية إلى خلق نظام عاجز عن التفاعل 

اإليجابي مع متطلبات أطرافه.
التي  ولفتت مصر إلى طبيعة تلك األزمة 
تمس العالم بأسره، وتؤثر على اقتصاداته 
سلبا.. وتظل الدول النامية، ومن بينها مصر، 
هي األكثر تأثرا على صعيد األمن الغذائي 
وأمن الطاقة، وتوافر السلع والحبوب التي 
عن  فضال  لشعوبها،  أساسيا  غذاء  تمثل 
العجز في موازنات تلك الدول والذي يظل 
في ارتفاع متزايد، مع تناقص لفرص العمل 
وتزايد في معدالت البطالة، وذلك دون أن 
تجد آذانا صاغية لما تواجهه من مشكالت 

أو تفاعال جادا لتجاوزها والتغلب عليها.
وأوضح المندوب - في البيان - أن مصر 
تدعو من خالل هذا المنبر األممي إلى تغليب 
صوت العقل ولغة الحوار، واالمتناع عن 
أي عمل من شأنه تأجيج األزمة الراهنة، 
وإلى تكريس الجهود الدولية من أجل تسوية 
الال  نقطة  إلى  تتطور  أن  قبل  هذه األزمة 
عودة، وتكلف الجميع خسائر فادحة وثروات 
طائلة، كان يتعين توجيهها لصالح التنمية 

والتقدم والخير لجميع األطراف.

 القاهرة/ فرج جريس: يسعى قطاع عريض 
من المواطنين إلى معرفة موعد مؤتمر المناخ 
شرم الشيخ 2022 في مصر، حيث تتضافر 
لمواجهة  المشاركة  الدول  جهود  خالله، 
تأثيرات التغيرات التي يشهدها العالم والتي 
تنجم عن التلوث والتطور التكنولوجي من 
خالل اهتمام بالغ من جميع المصريين وغالبية 

البلدان العربية والبلدان األجنبية.
الـ27  الدورة  المصرية  الدولة  وتستضيف 
المتحدة،  األمم  باتفاقية  األطراف  لمؤتمر 
2022، في مدينة  المناخ  وذلك حول تغير 
شرم الشيخ، سعًيا منها إلتاحة الفرصة للنظر 

في آثار تغير المناخ بإفريقيا.
وتم االستقرار على أن يكون موعد مؤتمر 
المناخ بشرم الشيخ 2022 في مصر والذي 
يُقام بمدينة شرم الشيخ، خالل الفترة من يوم 

االثنين الموافق 7 نوفمبر وحتى الجمعة 18 
نوفمبر المقبل.

وتم إعالن اختيار مصر الستضافة مؤتمر 
المناخ، وذلك خالل انعقاد مؤتمر جالسكو 
في شهر نوفمبر العام الماضي 2021 رسميًا.

 COP ويساهم استضافة مصر لمؤتمر المناخ
27 بتحقيق عدد من المكتسبات االقتصادية  
للقيام بالترويج للسياحة وجذب االستثمارات 
عبر الشراكات الدولية والشركات اإلقليمية، 
وكذلك القيام بالترويج للصناعة، والمنتجات 
التقليدية،  المصرية، والحرف والصناعات 
التي سوف يتم عرضها على  هامش المؤتمر.
ومن أهم المكتسبات المصرية لعقد مؤتمر 
القضايا  أولويات  توظيف   ،2022 المناخ 
المصرية، والتي يكون على رأسها  األمن 
المائي المصري، وكيفية  تأثره بالتغير المناخي.

»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

  من يتبع تاريخ كندا سيجد أنها رحبت بالالجئين منذ العام 
  .١٧٧٦

في العام ١٩٦٩ وقعت حكومة كندا على اتفاقية األمم المتحدة 
الخاصة بالالجئين و ما تبعها من بروتوكول وتعهدت كندا و 
بشكٍل رسمي و بمقتضى االتفاقية على عدم إعادة أي شخص 
للخوف و االضطهاد  أسباب  لديه  دامت  ما  بلده األصلي  الى 
بأنها  تمامًا  يعلم  البلد  تاريخ هذا  يقرأ  تهدد سالمته. من  و 
الكرامة  يحترم  ديمقراطي  بلد   ، المهاجرين والالجئين  بلد 
اإلنسانية و يفخر بالتنوع العرقي و االثني  ، الثقافي و الديني. 
باحتضان  الكنديون  قام  تمييز.  للجميع دون  المساحات  فيها 
إنسانية وكرم و كِفَل  العديد منهم تقدم بشجاعة و  السوريين، 
عوائل وأفراد نالتهم مآالت حرٍب سورية  أهلية عنيفة ، ُقِتَل 
المدنيين األبرياء، اختلطت فيها األوراق عن  فيها العديد من 
السياسي  المجتمعية  واالستقطاب  انقساماته  قصد و زادت 
المنطق.   و  العقلنة  فيه  نُفيت  بشكٍل  صادم ومؤلم  الطائفي  و 
الضفاف  إلى  السورية حضرت  العمرية  الشرائح  مختلف 
الكندية ُمحّملين بالود و السالم ، منهم أطفال و طلبة التحقوا 
الضياع  الجديد  الوطن  َب  يجُّ بأن  آماٍل  بمدارسهم وألهاليهم 

الذي نال من جيٍل بأكمله في الوطن األم.  
الالجئين  بتوطين عدٍد هام من  كندا  قامت  العام ٢٠١٦  في 
حيث استقبلت أكثر من ٤٦ ألف و بحلول شهر شباط من ذات 
العام أوفت كندا بعهدها  و قامت بإعادة توطين ٢٥ ألف الجئ 
سوري . ثم عادت في العام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ لتقوم بتوطين 

١٣٠٠٠ ألف الجئ ممن نجا من عنف داعش. 
العام و في مدينة  / سبتمبر من هذا  أيلول  الثامن من  في 
األبوين  يتيم  ، كان هناك طالب وهو الجئ سوري  أوتاوا 
قد انتقل إليها حديثاً  و ال يتجاوز الخامسة عشر ربيعاً يحثُّ 
 Near تُقلُّه    حافلة  منتظراً  يقف  و  خطاه في محيط مدرسته 
بمجموعة من ستة  فوِجئ   ،  Gloucester High School
طالب تحيط به ، تسأله هل أنت عربي؟ من اي بلٍد قد أتيت ؟ 
و مع إجابته بنعم و أنه سوري أوقعوه أرضاً ، أشبعوه ركاًل 
و ضرباً و شتماً ، سرقوا هاتفه الجوال و عقده. أحد الشهود 
أن  فيهم  والذي كان يركن سيارته في موقٍع قريب صرخ 
ُملقى  السوري  الطالب  العديد  ابتعدوا و دعوه وشأنه. شاهد 
و  ما جرى  تم تصوير  تقطعت مالبسه.  قد  و  على األرض 
الحدث  تفاصيل  االجتماعية وفيها  التواصل  تداولته وسائل 
بأكمله.  الحقاً لذلك و منذ أيام صدر بيان عن شرطة أوتاوا 
الذي أجرته وحدتي  التحقيق  فيه  تناول  Ottawa. حيث 
السرقة و الشباب في الجهاز حول الحادث ، و بالنتيجة أُعلَِن 
عن توجيه إتهامات حول جرائم متعددة ذات دوافع كراهية، 
يعاقب عليها  والتآمر الرتكاب جريمة  السرقة  ذلك  بما في 
القانون والترهيب بالعنف«. ثم تابع البيان أن جهاز الشرطة 
تدعو  و  بالقضية  المتعلقة  الكراهية  ينظر في جوانب  ال زال 
الشهود الى التقدم و اإلدالء بأقوالهم و شهادتهم إن كانوا في 
موقع الحادث أو لديهم معلومات. باإلضافة إلى التحقيق لدى 
دائرة الشرطة في أوتاوا ، كما كان هناك تحقيقاً داخلياً موازياً 

. OCDSBتقوم به هيئة مدارسها
فانه من غير   ، لليافعين   الجزائية  العدالة  لقانون  وفًقا  »و 
الفردية  القضايا  مناقشة  الهيئة  ما ورد عن  الممكن بحسب 
الجزائي،  النظام  و  بالعدالة  الصلة  بالطالب وذات  المتعلقة 
إدارة سلوك الطالب و  المدارس  لهيئة  السياسات اآلمنة  لكن 
حين حدوث العنف من قبل الطلبة و ثبوت مسؤوليتهم عنه ، 
تتبنى العقوبة التأديبية المناسبة للفعل و ما أحدثه من نتيجة و 
للعديد من  بالنسبة   . الى عقوبة الطرد.  التي يمكن ان تصل  
 ، فيه  يحترم حقوق من  بلٍد  في  األمر صادماً   كان  الكنديين 
الى  يعود بأصوله  العنف  على طالٍب  يقع في حناياه هذا  أن 
أي  تقع  أن  ،أو    .Visible minorities المرئية  األقليات 
صورة من صور العنف او التمييز بسبب العرق او الدين او 
للكرامة  انتهاك جسيم  فيه من  لما  بالمجمل  ُمدان  الجنس فهذا 
اإلنسانية و يجب  أال يتم تكراره. و هذا بالتحديد ما أشارت 
إليه عريضة أهالي الطلبة في أوتاوا التي تم التوقيع عليها من 

قبلهم داعية الى سالمة الطالب  و منع العنف ضدهم. 
 We’d like to express our most heartfelt“ 
 condemnation of the abusive behavior that
 occurred and voice out our deepest concerns
لربما وقوع هذا   ”for the safety of our children
العنف من طلبة ضد زميٍل لهم الجئ هو ما يجعل هذا الفعل 
فيها  تعليمية  المدرسة مؤسسة  أشد وقعًا وإيالمًا و قسوة، 
المتعددة  المجتمع  المعرفة ومن قواسمها عناصر  تتشكل 
االمتياز  إلى شرائح  ذوي  المهمشة  الشرائح  والمتنوعة من 
والسلطة ، الى اختالف العرق و الجنس والدين  ». إن حرمة 
الحياة البشرية وحرية الفرد وسالمته هي أمثلة للقيم التي يتم 
التعليم  نظام  أن يجسده  الذي يجب  القيم  إطار  تضمينها في 
المدرسة دوًرا مهًما في  يلعب نظام   ، الطريقة  وينقله. وبهذه 

تحفيز التدابير التي تمنع العنصرية والتطرف العنيف. 
 جاء هذا الفعل لُيشير الى الحاجة للتغيير ، الحاجة الى معرفة 
دامت  ما  يستمر  بل  ينقطع  أكثر عمقاً و حوار ال    ، نوعية 
 . اإلنسانية  القيم  عن  نشوزاً  تعكس  و  تأخذ حيزاً  أفعاٍل كهذه 
لكنه  المحيطة  التعقيدات  األمر  صعباً في زمٍن من  يبدو  قد 
دام  ما  و  بالحوار موجودة  الرغبة  دامت  ما  بالمستحيل  ليس 
هناك من يود االستماع و الفهم. و كذلك الحث على المزيد من 
المعرفة والبحث ، التنسيق بين المؤسسات التعليمية و األسر 
اإلجراءات  تعزيز  و  المدني،  المجتمع  و هيئات و منظمات 

الوقائية على االنترنت واألهم نظام قانوني أكثر فعالية. 
بعيداً  و  بأكملنا  لنا  المستقبل جامعاً  أن  ليس مستحياًل طالما   
عن العنصرية و جرائم الكراهية في كندا  التي نُحب ، البلد 

الديمقراطي، الوطن الجميل الثاني. 

أسبوع سعيد لكم جميعاً.

جريمة الكراهية لا ُتقبل في المجتمعات 
الديمقراطية 

المناخ  COP 27.. موعد مؤتمر 
2022 الشيخ  شرم 

المستشار جبالي يلتقي رئيسة مجلس النواب الرواندي 
على هامش الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي

وزيرة الثقافة تقرر مد الاحتفالات 
بانتصار أكتوبر لمدة عام

مصر تصدر بيانا حول تصويتها على قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ضد انفصال الأقاليم الأوكرانية

الرئيس السيسي: 
مصر تقف على أرض صلبة وقادرة على مواجهة كافة التحديات بفضل الأمن والاستقرار

Vendredi 14 octobre 2022
الجمعة 14 أكتوبر 2022

 القاهرة/ فرج جريس: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
أمس الخميس، أن مصر تقف على أرض صلبة وقادرة 
على تخطي كافة التحديات وعبور األزمات التي يمر 
األمن  بفضل  فقط،  مصر  وليست  أجمع  العالم  بها 

واالستقرار في البالد.
وقال الرئيس السيسي، في كلمة مرتجلة خالل االحتفال 
بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، إن مصر 
الكثير من  نجحت في مواجهة اإلرهاب، كما عبرت 
األزمات والتحديات في السابق ، مضيفا ” أن المرحلة 
بخير  سنعبرها  اآلن،  بها  نمر  التي  الحالية  الصعبة 
وسالم بفضل من هللا، ونحن نتابع كل المصاعب التى 

يمر بها العالم أجمع، وليست مصر فقط”.
وتابع الرئيس “أن أزمة كورونا – التى استمرت عامين 
وكان يصحبها توقعات غير متفائلة من المواطنين – مرت 
تداعياتها  آثارها بسالم.. واليوم نستطيع أن نقول أن 
وآثارها يمكن التعايش معها، وأيضا تلك األزمة التي 
نعاصرها حاليا حتى لو كان لها آثار سلبية اآلن لكنها 

أزمة وستنقضي بإذن هللا”.
وأكد الرئيس السيسي أن ما يبقى هو األوطان والبالد 
دولة  أية  تتقدم  ،ولن  والسالم  واألمان  واالستقرار 
واالستقرار،  باألمن  مشاكلها سوي  وتعبر  العالم  في 
مشددا على أن المشاهد التي نراها حولنا اآلن، تؤكد 

أن الجهد المبذول ليس من رجال الجيش والشرطة 
على  للحفاظ  مواطن مصري  كل  من  ولكن  فقط، 
الدولة المصرية ، هو جهد مشكور وهو ما يجعل 
الـ104 ماليين نسمة الموجودين على أرض مصر 
يعيشون بأمل فى المستقبل، مؤكدا أن مصر ستعبر 
كل المصاعب بفضل هللا ، ونحن في خير وبخير.
وأضاف الرئيس أن التخرج من الكلية يعد خطوة 
من  كان  سواء  كل خريج  حياة  في  ورائعة  مهمة 
المدنية،  الكليات  من  حتى  أو  العسكرية  الكليات 
اإلنسان  يستطيع  حتى  اإلرادة  أهمية  على  مشددا 

التغلب على كافة األمور والتحديات ومعالجتها.
وقال الرئيس السيسي، في كلمته، “منذ عامين كنا 
متواجدين فى حفل مماثل لذلك الذي نحضره اليوم، 
وكنا جميعا نقف مرتدين “الماسكات” بسبب أزمة 
آخر  هو  به  نمر  ما  أن  متصورين  وكنا  كورونا، 
الدنيا، ولكن تلك الفترة الصعبة انتهت بفضل هللا، 
الكثير من األزمات، وحتى  وعبرت مثلما عبرت 
األزمة التي نعاني منها اليوم ستعبر إن شاء هللا”.
أذكركم بشيء  أن  السيسي “أود  الرئيس  وأضاف 
ليس من سنوات بعيدة، منذ عام 2014 وما يليها، 
ترون  جميعا  وكنتم  بلدنا  في  يضرب  اإلرهاب  كان 
شهداءنا ومصابينا، وكنتم تتسائلون هل ستظل األمور 
كما هى؟ .. واستطرد الرئيس قائال” لكنني كنت متأكدا 
التي  األزمات  من  العديد  مثل  ستعبر  الفترة  تلك  أن 
مرت من قبل، ومن يقرأ التاريخ يعلم جيدا ما مررنا 

به من صعاب”.
وتابع الرئيس”يهمني أن أقول للمصريين والعالم أجمع 
أن الدنيا ال تقف عند حال واحد، ودائما هللا عز وجل 
يده الطيبة معنا جميعا، وإال لم نكن لنستمر حتى اآلن”.
أرض صلبة  على  نقف  “أننا  السيسي  الرئيس  وأكد 

كبيرة جدا مثل دول أخري،  تحديات  لدينا  يوجد  وال 
ونستطيع  في مصر،  واالستقرار  األمن  بسبب  وذلك 

من خاللهما فعل أي شئ”.
لكليات  ا لخريجي  يثه  حد لسيسي  ا لرئيس  ا ووجه 
الجدد  للضباط  أقول  أن  أنسى  “لن  قائال  العسكرية 
الخريجين، وقد كررت كالمي هذا من قبل في حفل 
تنتبهوا،  أن  يجب  الشرطة،  أكاديمية  طلبة  تخرج 
فدوركم كبير، ورأيتم التضحيات التي تم تقديمها ليس 
أيضا  ولكن  الماضية،  سنوات   8 أو  الـ7  فقط خالل 
نحتفل  والذي   1973 أكتوبر  من  السادس  في حرب 
بذكرى انتصاراته كل عام ..اليوم نتذكر أسماء قادة 
عظماء سابقين، وشهداء ومصابون في حرب أكتوبر 

ضحوا من أجل الوطن “.
لدينا  كان  اإلرهاب  حربنا ضد  “في  الرئيس  وتابع 
ذكر  على  حريصين  دائما  وكنا  ومصابون،  شهداء 
أسمائهم، ليس فقط كدولة أو حكومة ولكن كل إنسان 
أسر  هناك  أن  جيدا  ويعلم  يتذكر  أن  يجب  مصري، 
قدمت أبناءها، فداء للوطن، وهذا االبن أصبح شهيدا، 
ثم  جميال،  شابا  ليصبح  بتربيته  األسرة  قامت  بعدما 
لها؛ لكي نعيش نحن  فداء  ليقدم روحه  للبالد،  قدمته 
بشكل آمن اآلن، ألن هذا هو دور الجيش، أن يحمي 
ويصون ويضحى لتصبح مصر دائما ثابتة ومستقرة 

وآمنة وسالمة إن شاء هللا”.
وحرص الرئيس السيسي، في ختام كلمته، على تقديم 
التهنئة لخريجي الكليات العسكرية وأسرهم قائال “أقول 
وقد  يوفقكم..  وربنا  مبروك..  وألف  أفرحوا  لألهالي 
بدأت المسؤولية تزيد، وأنتم علي قدر تلك المسؤولية 
شاء هللا  إن  عليهما،  اللذين حصلتم  والتأهيل  بالتعليم 
سيكون ذلك خطوة لألمام، ربنا يوفقكم فيها ويحفظكم 

ويحفظ مصر في أمن وسالم إن شاء هللا “.
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  هي التي تشرق الشمس من أجلها هكذا عبر الملك رمسيس الثاني عن 
معبده  بجوار  معبدها  واجهه  كتبها علي  في عبارة  نفرتاري،  للملكه  حبه 

الشهير بأبو سمبل.
ويعتبر الفراعنة من أوائل الشعوب التي عبرت عن مشاعر الحب قديما، 
المقابر  وجدران  البردي  ورق  على  دونت  الحب  قصص  من  فالكثير 

والمعابد، حيث كانت الربه “حتحور” رمزا يعتبر عن الحب والحنان.
وكان الفراعنة شديدي التميز في اختيار الكلمات والمعاني التي تعبر عن 

حبهم، فكلمة “مر” تعني” الحب”
وأوزريس،  “إيزيس  الفراعنة هى قصة حب  عند  القصص  أعظم  ومن 
الفراعنة، قصة عشق  االسطورية عند  الحب  أشهر قصص  تعتبر  والتي 
فكانت  وفاته وبكت عليه  بعد  أشالءه  أوزوريس وجمعت  إيزيس زوجها 

دموعها نهر النيل.
ومن بين قص الحب بين الملوك والملكات منها الملك “إخناتون وزوجته 

نفرتيتي”.
باإلضافة إلى قصة حب الملكة “نفرتاري” زوجة الملك العظيم رمسيس 
الثاني، حيث كتب لها على واجهة معبدها في أبو سمبل “أمر جاللة الملك 
نفرتاري  لزوجته  المعبد من حجر جميل جيد  هذا  بإقامة  الثاني  رمسيس 

التي تشرق الشمس من أجلها”.
القزم  حب  قصة  أيًضا،  القديم  العصر  في  الحب  قصص  أشهر  ومن 
أنها قبلت الزواج من  أنها بجسد عادي إال  “سنب وزوجته” فبالرغم من 
الموجود  التمثال  على  الجميلة  االبتسامة  من خالل  السعادة  ويظهر  قزم 
كيفيه  أظهرت  المصرية  التماثيل  أن  كما  لهما،  المصري  بالمتحف 

وتمثال  ونفرت”  وتمثال “رع حتب  وتي”  “أمنحوتب  تمثال  مثل  الحب 
“منكاورع وزوجته” والعديد من التماثيل التي تظهر عالقة الحب والمودة 

مصر  في  واالنثي  الرجل  بين 
الفرعونية.

لحب  ا عن  كتب  ما  أهم  ومن 
والغزل، قال المصري القديم عن 
ثاني  لها  ليس  “حبيبتي  حبيبته،: 
هي أجمل الجميع أنها تشبه نجمة 
مطلع  مع  شروقها  عند  الصباح 
نظرات  هى  ساحرة  سعيد  عام 
شفتيها،  كلمات  رقيقة هي  عينيها 
نبيلة هى في مظهرها عندما تسير 
قلبي  تأسر  إنها  األرض،  على 

بجمالها”.
ليس  النساء  بين  األجمل  وأنت 
المشرق  النجم  أنت  أحد،  كمثلك 
في مطلع سنة جديدة، أنت زخات 
أنا  أما  الفيضان،  يوم  في  الماء 
فغارق لرأسي تحت أمواج الحب، 

فإوزة  أنا  أما  تين، جبينك طوق من عاج  ثمرة  نهدك  برعم زهرة  ثغرك 
برية، سقطت راضية في شرك الحب، حبك في قلبي كبوصة في أحضان 

الريح، يقتلعها ويطير بها كيفما شاء من بستان إلى بستان”.

بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

الشياطين!! صداقة 
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مع  محادثاته  إحدى  في           
“بعدما  الناصر:  عبد  قال  بريجنيف، 
أقبل حاًل حتى من  فأني  فعلتموه معي، 

الشيطان”!
األهلي  النادي  مشجعي  أحد  وقال     
دمي  خلق  عندما  “ان هللا  الرياضي: 
عشاق  من  بأني  يعلم  فألنه  أحمر؛ 

الشياطين الحمر، شياطين المالعب”!
“إذا  يقول:  بلغاري،  مثل  وهناك     
شمعتين  أضيء  هلل،  شمعة  اضأت 

للشيطان”؟!
...،...،...،   

   قد تبدو هذه األقاويل: مجرد فضفضة، 
لكن ال  التشبيه والتعبير.  أو: بالغة في 
فيض  “من  البليغ:  القول  ذلك  يفوتنا، 

القلب، يتكلم الفم”!
لرجيم  ا مع  جمال  لف  يتحا لم  أ    
أدوات  اتباعه  من  فابتاع  الماركسي؛ 
منها  ذاق  ومرعبة،  مرهبة  للتعذيب 
والويالت،  األهوال،  المصري  الشعب 

والموت؟!
   وألم يتخلى هذا المشجع، عن روحه 
الرياضية، مظهراً بطوالته العضلية في 

عنف المالعب؟!
   وألم يخاطب أحدهم الشيطان، بإمتنان 
الشعرية،  أبياته  أن  وخشوع، ألنه يرى 

هي من إلهامات أنفاسه؟!

   ووصفه آخر، بأنه: أول مفكر حر في 
الوجود. ومخلص للعالم؛ ألنه حرر آدم 
دمغه على  الذي  من عبودية هللا، وهو 
حينما  والحرية،  اإلنسانية  بخاتم  جبينه 

نفخ فيه روح العصيان؟!
الشيطان،  مع  البعض  يتراسل  وأال     
ويحضرونه، ويشاهدونه في هلوستهم، 
رف  لمعا ا “شمس  ب:  كتا ة  بشفر

الكبرى”، ألحمد بن على البولي؟!
...،...،...،   

الالمتناهي  الهوس  هذا  كل  لماذا     
يرونها،  حتى  وتجسيدها،  بالشياطين 
ويتفاعلون معها، بل ويحولون األرض 
وسطه،  وفي  باللظى،  يعج  جحيم  إلى 

شياطينهم يتحمل المذراة؟! 
   هل هو السعي للوصول إلى العظمة، 
أحالمهم  أضغاث  في  تتوهج  لتي  ا
كآلهة  حياتهم  تنتهي  أن  إلى  المجنونة، 

تبكيها الشياطين؟! 
من  اآلتي  والميراث  التراث  هو  أم     
قيل  التي  العربية،  الجزيرة  صحراء 
عنها: “أن هول الصحراء عظيم، وعلى 

رمال مكة ترقص الشياطين”؟! 
...،...،...،   

عن  “تحّدث  يقول:  مثل  هناك     
فاني  لذلك:  الشيطان، وسوف يظهر”؛ 

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم!...

شهدتها  التي  المطرية  التساقطات  أعادت     
في  اآلمال  من  نوعا  بالمملكة  المناطق  بعض 
في ظل  والفالحين، خاصة  المواطنين  صفوف 

التحذيرات من ندرة المياه التي تعرفها البالد.
المطرية  التساقطات  الرغم من كون هذه  وعلى 
عن  بإشارات  تبعث  أنها  إال  تزال ضئيلة،  ما 
المقبلة  األسابيع  في  السدود  إمكانية ملء بعض 

في حالة كان الموسم مطيرا.
وقد باتت حقينة السدود بالمغرب تعرف تراجعا 
كبيرا، وفق وزارة التجهيز والماء، األمر الذي 
المادة  هذه  استعمال  في  ترشيدا  يستدعي  صار 

الحيوية في ظل الجفاف الذي شهدته البالد .
وتباينت أرقام ملء السدود في المغرب، وبلغت 
 11 الثالثاء  حدود  إلى  الملء  إجمالي  نسبة 
التجهيز  لمعطيات وزارة  تبعا  الجاري،  أكتوبر 
والماء، %24.06، في حين كانت تبلغ 38.1% 
.ويقدر  الماضية  السنة  من  نفسها  الفترة  خالل 
مخزون المياه الحالي في سدود المملكة مجتمعة 
من  مكعب،  متر  مليون  و878  مليارات   3 بـ 
مكعب  متر  مليون  و122  مليارا   16 أصل 

مجموع القدرة االستيعابية لهذه السدود .
شتنبر  أواخر  في  المطرية  التساقطات  ومع 
السدود  بعض  حقينة  عرفت  أكتوبر،  وبداية 
المغربية انتعاشة نسبية خففت من قلق المغاربة 

عموما، والفالحين على وجه الخصوص .
تعويض  من  تتمكن  األمطارلن  هذه  أن  غير 

المائية  الموارد  في  الكبيرة  والندرة  الخصاص 
أخرى  السدود ووصول  بعض  جفاف  في ظل 

إلى مستويات غير مسبوقة .
بلغت  رقراق  بي  أ حوض  ملء  نسبة  ما  أ
ملوية  حقينة حوض  وصلت  فيما   ،25.49%
فلم  سبو  نسبة ملء حوض  أما   ،8.52% نسبة 
اللوكوس وصلت  %39.80، بينما حوض  تتعد 

نسبة ملئه   ف37.79 في المئة
الملء  فقد وصلت نسبة  الربيع  أم  وأما  حوض 
به إلى %5.95، في حين نسبة حوض تانسيفت 
سوس  حوض  ملء  ونسبة   ،38.05% بلغت 
نسبة ملء حوض  بلغت  فيما   ،12.20% ماسة 
ارتفاعا  مسجال   ،17.85% وادنون  درعة 
كير  زيز  ملء حوض  نسبة  وارتفعت  طفيفا، 

غريس هي األخرى إلى21.71 في المئة .
نقلق  يجعلنا  م  األرقا في  ين  لتبا ا ا  هذ لكن 
حيث   ، لموسم ا ا  هذ قطات  تسا بخصوص 
الجبلية،  المناطق  على  التساقطات  اقتصرت 
الساحلية  السهول  في  تبقى ضعيفة  الحين  في 

والشمالية .
فإننا يجب  الماء  ترشيد  نتحدث عن  لكننا عندما 
 ، المغربي  المجتمع  أطياف  جميع  نخاطب  أن 
المغربي  اإلعالم  فحديث   ، وأغنيائهم  فقرائهم 
بعض  عن  لمكتوب  ا و لسمعي  ا و لمرئي  ا
مثل   ، الماء  تضييع  في  الصغيرة  التفاصيل 
الصنبور  من  تنسكب  التي  الصغيرة  القطرات 

أن يشمل  ، ألنه يجب  كافي  لكنه غير  أمر جيِّد 
الذين  المغرب  وأغنياء  أثرياء  كذلك  الخطاب 
فاخرة   “ فيالت   “ تعالى  هللا  بفضل  يمتلكون 
بين  ما  المتوسط  في  ملؤها  يتطلب  بمسابح 
إلى مسابح  إضافة   ، 75.000ليتر  و   68.000
مياهها  تغيير  تتطلب  التي  السكنية  التجمعات 
باستمرار ، مما يستدعي انخراط هذه الفئة أيضا 
الحيوية  المادة  هذه  على  الحفاظ  في ضرورة 
يستطيعون  هؤالء  أغلب  وأن  خصوصًا   ،
ومريح  عادي  بشكل  الماء  فاتورة  استخالص 
بطبيعة  وهذا   ، الكافي  المال  على  لتوفرهم 
الحال يضرُّ بالوطن والمواطنين في حالة غياب 

الوازع الديني  واألخالقي والوطني . 
المغرب هي  نقدمها عن  التي  الصورة  هذه  إن 
العربية ، كدول  الدول  بالعديد من  تقريبا شبيهة 
 ، وتونس  كمصر  معاناة  أكثر  ومنها   ، الخليج 
فيما هناك دول تعيش حاالت أسوأ مثل الجزائر 
أن  نرجو من هللا عز وجل  لكننا   ، والصومال 
تمطر السماء غيثاً نافعاً ، يمأل السدود واألنهار 

والوديان ، وينبت الزرع ، ويْغُزُر الدرع .. 
ومسؤولي  ء  زعما لى  إ لنظر  ا نلفت  كما 
الحكومات العربية إلى سياسة بناء السدود التي 
الذي  الماء  لتخزين  وُملِّحة  أصبحت ضرورية 
يجود به هللا جل جالله للشرب وسقي األراضي 

وفي كل االستعماالت الحياتية األخرى .. 
دمتم بود .  

اب :  • الفارق بين الشاعر والَنصَّ
أن الشاعر نصاب يسرق القلوب 
والنصاب شاعر يسرق الجيوب .

• الفارق بين لسان يُردد كلمات السفلة ولسان يردد كلمات القديسين ، هو أحياناً 
فارق في الُعْملة .

• الفارق بين رجل الرياضيات والفيلسوف :
أن رجل الرياضيات يُفكر في السماء ورأسه على األرض 

بينما الفيلسوف يفكر في األرض ورأسه في السماء .

     - الرئيس االميركي جو بايدن في 
ازمة الحرب الروسية االوكرانية يهاجم 
المصدرة  الدول  لقرار منظمة  السعودية 
بمقدار  أنتاجها  بتقليص  اوبك(   ( للنفط 
؛  ترد  .والسعودية  يومياً  برميل  مليوني 
و  بالحلفاء  التفريط  بايدن هو عهد  عهد 

تنفير األصدقاء.

بوتين..  فالديمير  الروسي  الرئيس   -
دولة  لرئيس  الخاص  معطفه  يهدي 
الشيخ محمد  المتحدة  العربية  االمارات 
الطقس  لبرودة  نهيان..  ال  زايد  بن 
..واالمارات ترد ؛ عادات و كرم الشعب 
عادتنا  كبير  حد  الي  تشبه  الروسي 

العربية .

إجتاح  الذي  المدمر  ايان  إعصار   -
الفائت..  األسبوع  االمريكية  فلوريدا 
بالمليارات  قدرت  مادية  خسائر  خلف 
من الدوالرات .. زار الرئيس االميركي 
امر بصرف  و  المنكوبة  األماكن  بايدن 
الوالية رون  فيدرالية.. حاكم  مساعدات 
قد  دمر  ما  اصالح  ان  قال  ديستانس 

يستغرق سنوات .. 

- احتفالية دار األزياء االيطالية ستيفانو 
أمنحتب  بساحة  الذهبي  باليوبيل  ريتشي 
الثالث بمعبد االقصر بمصر .. اكثر من 
العالم..  أغنياء  اغني  من  500 ضيف 
لمصرنا  الدوالرات  بمليارات  دعاية 
الغالية دون ان تدفع مصر دوالراً واحداً 

.. وان كره الكارهون .

الكرة  مدير  ابوحفيظة  سيد  - حصول 
فخرية  دكتوراه  علي  االهلي  بالنادي 
بـ  الشركات األميركية  مزيفة من احدي 

بعقلية  استخفاف  كالعادة   .. 600 دوالر 
مشجعيه.

من  سيدة مصرية  يجمع  بوك  الفيس   -
الصعيد بأهلها بعد غياب 45 عاماً ، من 

فوائد التكنولوجيا.

الكبير  الفنان  حفيدة  ياسين …  - سارة 
 : ياسين  اسماعيل  الراحل  الكوميدي 
االسكندرية  مهرجان  في  جدي  تكريم 
من  عامًا   50 متأخراً  جاء  السينمائي 
وفاته .. كان نجم شباك اول و زملكاوياً 

متعصباً .

انت  يامن   .. اعرفك  ليتني   .. إلهي    -
 .. يا قوة نفسي  ليتني اعرفك   .. تعرفني 
 ،، نفسي  يا معزي  ذاتك  اكشف لي عن 
ليتني اعاينك يا ضياء عيناي .. اسرع يا 
بهجة نفسي ألتأمل فيك يا سرور قلبي .. 
الهمني حبك .. فانت هو حياتي .. اشرق 
علي .. ففيك يكمن فرحي الحقيقي .. فيك 
عذوبة راحتي .. فيك حياتي .. فيك كمال 
 .. قلبي  يا شهوة   .. اجدك  مجدي..ليتني 
القديس  .. صالة  يا حبيبي  اقتنيك  ليتني 

اوغسطينوس .

المبارك  الصباح  انجيل هذا  - من وحي 
بعين  بطرس  سمعان  اليها  ينظر  لم   ..
النقد  بعين  نظر  بل  والرأفة!!  الرحمة 
انها خاطئة كيف  نفسه  اإلدانة محدثاً  و 
نظرة  هي  هكذا   ( الرب  السيد  تلمس 

البشر ( .. 
بل  لخطيئتها  ينظر  لم  الرب  السيد  بينما 
نظر الي توبتها ) هكذا هي نظرة محب 

البشر .. له كل المجد ( .

   اكتشف علماء اآلثار في سوريا “لوحة فسيفساء من 
العصر الروماني ال يوجد لها مثيل في العالم” في مدينة 

الرستن بمحافظة حمص، وسط البالد.
إنه  السورية  والمتاحف  لآلثار  العامة  المديرية  وقالت 
في  مختصين  قبل  من  اللوحة  على  الفني  الكشف  تم 
الصغيرة  األجزاء  بعض  ترميم  تم  حيث  المديرية، 
العصابات  قبل  من  عنها  التنقيب  نتيجة  المتضررة 

اإلرهابية بغية تهريبها للخارج.
وتقع مدينة الرستن شمال مدينة حمص على مسافة 20 

كلم تقريبا، وتعتبر من أشهر المواقع التي تكتشف فيها 
القطع األثرية في سوريا.

المديرية  وبالتزامن مع هذا االكتشاف األثري، نظمت 
العامة لآلثار والمتاحف في سوريا بالتعاون مع المركز 
األوروبي للصروح البيزنطية وما بعد البيزنطية، وقسم 
الفسيفساء  اآلثار في جامعة دمشق، معرضاً رقمياً عن 
التاريخية في سوريا، بعنوان “ال تزال سورية مصدر 

الفنون”.
المتحف  احتضنه  الذي  الرقمي  المعرض  ويتضمن 

بأسلوب  لفسيفساء سورية،  تقديمية  الوطني عروضاً 
تفاعلي وطريقة عرض جديدة ومميزة، عبر خريطة 
حول  ومعلومات  وصور  مواقع  خاللها  من  تظهر 
اللوحات الفسيفسائية التي تعود لنهايات العصور القديمة 

والعهد البيزنطي المبكر.
كما يتيح المعرض، بواسطة المحاكاة التفاعلية، فرصة 
والدور  والدنيوية،  الدينية  المباني  بزيارة  االستمتاع 

السورية التي ازدانت بتلك الفسيفسائيات.

لتسطير قصص وحكايات  دامت عقود  بعد رحلة طويلة  المشوار  وابتدأ     
ابطالها سكان هذا الكوكب من فرح وحزن ، حروب ودماء قهر وعذاب تشريد 
الذي شاركنا بحلوه ومره وما زال يضيف على  القدر   . وهجرة فراق وحنين 
حياتنا مآسي وأمراض يطل علينا بعد جائحة كورونا اللعينة التي قضت على 

ألوف البشر ، وغيرت نظام الحياة عند الناس بآفة جديدة )الكوليرا(. 
كل يوم وساعة تطالعنا وسائل اإلعالم بأخبار وصفحات الجرائد بأخبار حول 
العالم وبرامج إجتماعية وتعليقات من مئات الصحافين بتحاليل من هنا وهناك 
الحب  يلفها  العالم من حياة  المشتعلة وتحول  العربية  بالدنا  ،خصوصا حول 
والتفاهم الى عالم منقسم بين تيارات يمينية ويسارية بين الشرق والغرب على 
الحروب  الناس بسبب  بين مسلم ومسيحي وانشقاق  قاعدة )فرق تسد( والدين 
الحرب بطلقة  لتبدأ  الزناد  العقائدية فكل طرف واضع إصبعه على  النفسية و 
ونحن االن بغنى عنها بظروف ال نحسد عليها ! نعم ، كما اصبح حال العالم 
منقسم منذ إجتياح كورونا اللعينة التي حصدت ماليين البشر ولم تترك ال كبير 
في السن وال صغير وكان تأثيرها على حياتنا اإلجتماعية كبيرا ،غيرت نمط 
اإلفتراضي  العالم  الخوف والتباعد اإلسري وحال  القلوب  الحياة وزرعت في 
يقضي حلوله مكان الحواس والشعور اإلنساني إن كان بالفرح أو بالحزن في 
فاقدة  البديلة والوتس أب والرسائل  بالوسائل  بالتواصل  المناسبات اإلجتماعية 
اإلنسانية. مع هذه  الحب واإلحساس ومشاعر  ملئها  بحياة مختلفة  اإلحساس، 
يوم تطالعنا الصحف  العالم مع كل  يعيشه  الذي  ابحر في موضوعي  األسطر 
ومحطات اإلعالم بكوارث وحروب ودمار وتهديد بالنووي وكوارثه وتبشيره 

بالحرب العالمية الثالثة والعالم على صفيح 
الواقع  فأين نحن من هذا  بركان مشع  من 
الناس  الحياة وفقر  الناجم عن غالء  المؤلم 
الكابوس  هذا  من  الخالص  في  وهمومهم 
الذي من عاشه وعاصره يعرف  المرعب 
نتائجه ومرارته . والدتي رحمهما هللا كانت 

في العقد الثاني من عمرها وتتذكر طبول الحرب العالمية األولى وكيف كانت 
حالة الناس ألربع سنوات )وسفر برلك( من قبل الدولة العثمانية للشباب ليكونوا 
كباش محرقة واألمهات في زعر وخوف على أوالدها والجوع الذي نخر في 
أجسادهم والمآسي . كانت قشور البطيخ وفتاة الخبز وأعقاب السجاير من بين 
النفايات لها المكان والتصريف من شدة الجوع وسمي) حرب الجوع ( لعدم توفر 
الغذاء، كانت تقص علي ما عاناه من سنين الحرب الثانية من دمار وفقر وعذاب 
حيث كان والدي يجمع ثياب الجيوش المتواجدة على ساحة الحرب ووالدتي تقوم 
بغسلها وكيها ووالدي يعود إلرجاعها الى الجنود ويحصل على أتعابها وإخوتي 
العالم مخاوف  الصورة يعش  بهذه  لمساعدة والدي  توفر من عمل  ما  يعملون 
المؤلمة على  اثارها  للبشر والحجر ولم تترك سوى  ثالثة مدمرة  حرب نووية 
الشعوب لنتائج النووي التي ما زالت أثاره من هوريشيما وناكازاكي في اليابان 
كيف يعانون الناس الى اليوم من أثارها. ولألسف البشر يتجاهلون النتائج التي 
يتحدثون على إشعال فتيل الحرب بالتهديد ألخطر جريمة في تاريخ البشرية في 

القرن الواحد والعشرين .

الحلزونة  ياما  الحلزونة 

فاكرها.. 

انت  ايوه..  انت.. 

عليا  متضحكش 

بالعامية.  اكتب  مرة   اول  انا 

معنى   كالمي  يف  تالقي  ميكن 

تايهة  حاجة  السطور  بني  وتشوف 

لقتني  فجأه  انا 

لألسف  بس  لوحدي 

املفاجأة  دي  مش 

ولون  بالف وش  اكون  معرفتش  اصل 

الصفرا  الضحكة  عىل  اتعودت  ما  عمري 

معنى.. ميت  ليها  اليل 

صعبة   عليا  بيقولوا 

القشة  زي  اين  ميعرفوش 

كبري  مكان  قلبي  يف   وللحب 

فيا  مستوطنة  والحنية 

األسية  كرت  ميكن  بس 

 .. شوية  جامدة  خلتني 

املفجوع..  قلبي  املوجوع..  قلبي 

بيبيك دميآ  من غري دموع..  اليل 

بتتأمل..  وقلوب  بتتلون  وشوش 

كنت صايف..  ناس مهام  لألسف مش  وناس 

موجود  فيك  والنقاء 

معنى  مايعرفوش  اليل  هتقابل 

القلوب..  وطيبة  الوفا 

بنسكت  كتري 

يقول  مبقاش  الكالم  أصل 

ينطق  الصمت  ساعات  بس 

العيون..  جوا 

عجبي  وعجبي.. 

يخون  ليه  يربر  ملا  الندل  عىل 

وجود  ملهاش  حياته  يف  واألمانة 

حقوق  عنده  ملهومش  وامللح  والعيش 

التنسيق   يف  منزلش  مجموعة  اصل 

لوحدي  لقيتني  وفجأة 

املفاجأة  بس مش دي 

ولون  بالف وش  اكون  معرفتش  اصل 

الصفرا  الضحكة  عىل  اتعودت  ما  وعمري 

ولون..  لون  ميت  ليها  واليل 

ولون..  بالف وش  اكون   معرفتش 

أخبار ومقاالت

بقلم: عبدهللا الديك

لقطـــــــات ….

عادل عطية

رحلة مع القدر 

الحب يف مصر القديمة

بقلم: خالد بنيصغي

تعتذر السيدة نسرين 
حبيب عن كتابة مقالها 

لهذا العدد
إدارة الجريدة

       الوشـــوش 

خــواطر مســـائية

تراجع نسبة المياه يف المغرب وأول الغيث قطرة 

بقلم : 
سناء سراج

بقلم: فيفيان فريد

بقلم :  أمال مذهر

احزاين كفاك  قلبي  يا  احلفك 
وانيناً املاً  تكتوي 

بوجداين عيل من رحل 

وتحلم اليه  تصبو 

الحاين بقلبه  يعود  ان 

لك وما  قلب  يا  فقدته 

فتعاين وُبعد  هجر  من 

النوي به  فقد شط 

ومل يعد ايل شطآين

القسوة قلبه  امتطي  قد 

وحناين بحبي  وطرح 

بقلبي الشوق  لهيب  تاجج 

بكياين البعد  نار  واشعل  

النينك ينتبه  مل 

يعاين اصبح  وال الملك 

الحياه منك  انتزع 

يراين يعد  فلم 

الثقه منك  انتزع 

باالمان االحساس  انتزع 

البعاد اختار  فقد 

ونسياين.  الهجر  اختار 

وباالمك بك  يرفق  مل 

واضناين الحنني  فحطمني 

حبيبي؟ اتذكرين 

عنواين.  الصدق  من  اتخذت  من  انا 

زماين يب  مهام عصف  اصون  وللعهد 

برشياين نبضاً  حبك  وسيظل  احببتك 

»ال مثيل لها يف العالم«.. اكتشاف فسيفساء نادرة يف سوريا



 

    الرمد الربيعي
إن اسم المرض الرمد الربيعي .. ولكنه 

يظهر في الصيف.
العين  في  بأكالن  المريض  يشعر  وهنا 
ورغبة شديدة في هرشها وتصبح العين 
تكون  تها  فرازا وإ االحمرار  شديدة 
تجرب  عندما  يبدأ  هنا  والخطأ  لزجة.. 
األم استعمال مراهم “الكورتيزون” في 
عالج طفلها، إنها تضع هذا المرهم في 

عينه لتتحسن الحالة.
وبداًل من أن تستشير الطبيب فإنها تعاود 
استعمال مرهم الكورتيزون الذي يسبب 
العين، وهكذا يصاب  زيادة في ضغط 
الطفل بما يسمى “بالمياه الزرقاء” وقد 

تكون نهاية هذه الحالة : فقد البصر.
إذا  بل وقد تتعقد األمور أكثر من ذلك 
استمرت األم في استعمال الدواء دون 

أن تعرف حقيقة احتياجات العين.
دور  قبل  يبدأ  األم  دور  إن   .. واآلن 
الطبيب.. إنها يجب أن تكتشف أي تغيير 
تسرع  أن  يجب  وهنا  الطفل،  في عين 
عن  المسئول  وحده  فهو  الطبيب  إلى 
تحديد خط سير العالج من بداية ظهور 
أعراض المرض.. حتى اكتمال الشفاء.
وقبل كل ذلك هي المسئولة عن حماية 
العين من العدوى بحيث تظل عين طفلها 
وبعيدة عن  األمراض  بعيدة عن  دائما 

األطباء أيضا.
متى تحتاج للنظارة الطبية؟

طالب  على  دراسة  أجريت  لقد   1-
المدارس اتضح منها أن طالبا واحدا من 
كل خمسة في حاجة إلى نظارة طبية، 
وترتفع هذه النسبة إلى 2 من كل 5 بين 
ثالثة  كل  من  واثنين  الجامعة،  طالب 
األربعين  سن  بعد  بينما  البالغين،  بين 
يحتاج معظم الناس إلى استعمال النظارة 
استعمالها  يرفض  من  وهناك  الطبية، 
العتقادهم أنها تحجب جمال العينين، أو 
عليها،  التعود  إلى  يؤدي  استعمالها  أن 
عنها،  االستغناء  تستطيع  ال  ذلك  وبعد 
ولكن القضية هنا ليست خاصة بالتعود 
وإنما الذي يستعمل النظارة ويتعود على 
الرؤية بوضوح فإنه من الصعب التحرك 
والقراءة دونها بعد وضوح الفارق الكبير 

في الحالتين.
أن  يمكن  النظارة ال  أن  -2 فضال عن 

تؤدي إلى ضعف النظر كما يعتقد البعض، 
أما عن أهم المميزات التي يجب توافرها 

في النظارة الطبية وطرق استعمالها:
-1 من المهم أن يتميز البرواز بشيئين: 
مستديرتين  البرواز  فتحتا  تكون  إال 
حتى تتجنب احتمال حدوث أي تغيير 
جسم  يكون  وأال  العدسة  محور  في 

البرواز ضعيفاً.  
تثبيتها  النظارة  ومسئولية صانع   2-
العدسة  وجود  ليصبح  الوجه  على 
وثابت  العينين  من  مناسب  بعد  على 

في نفس الوقت.
-3 فال يجب أن تتزلق النظارة على 

األنف.
-4 أو تكون مائلة فهذا يغير من تأثيرها 

على العين وقدرتها.
-5 كذلك يجب مراعاة البعد بين حدقتي 
العينين حتى يكون مركز العدسة أما 

حدقة العين تماما.
-6 إلى جانب نقاء العدسة ودقة تركيبها.

-7 من المهم جداً الرجوع إلى الطبيب 
بعد إعداد النظارة للتأكد من كل هذه 

الشروط لمصلحة المريض.
-3 أما أفضل لون للعدسة أثناء القراءة 

فهو اللون الشفاف غير الملون.
-4 وفي حالة النظر عن بعد فيمكن استعمال 
عدسة ملونة والسبب هو امتصاص جزء 
األشعة  الساطع خصوصاً  الضوء  من 
البنفسجية لحماية  الحمراء وفوق  تحت 
العيون، واأللوان الخفيفة ال فائدة منها 

حيث إنها ال تحجب الضوء.
-5 وهناك نوع من العدسات تصبح داكنة 
اللون مع التعرض لضوء الشمس، وهذا 
يحمي العين من الضوء المبهر، ويسمح 
وتتعود  الظالم  في  كافية  إضاءة  بكمية 
العين على الضوء األقل باستمرار هذه 
النظارة الملونة بل وقد يضايقها الضوء 

القوى دونها.
من  أكثر  استعمال  إمكانية  أما عن   6-
نظارة بعد سن األربعين فإن العين ترى 
بوضوح األشياء البعيدة في حالة تعادل 
رؤية  في  هنا  المشكلة  وتكون  العينين 
األشياء القريبة فقط في هذه الحالة يمكننا 
استعمال نظارة واحدة، ولكن في حاالت 
أخرى نحتاج إلى نظارتين واحدة للرؤية 
عن قرب وأخرى لوضوح الرؤية عن بعد 

وهناك استعمال نظارة واحدة مزدوجة 
البؤرة، الجزء العلوي من زجاجها خاص 
بالنظر لألشياء البعيدة، والجزء السفلي 
خاص للنظر لألشياء القريبة، ولكن ربما 
يسبب ذلك الزغللة للبعض حتى يتكيف 
مع استعمالها بسهولة خاصة عند نزول 
درجات السلم البد من مالحظة عدم النظر 
من خالل الجزء المخصص للقراءة حيث 
تبدو درجات السلم أقرب من الواقع مما 

يسبب اختالال في التوازن.
-7 وهناك نوع ثالث من النظارات تكون 
عدسته متعددة البؤر حيث يعطي رؤية 
واضحة تماماً أينما اتجهت العين للبعيد 
أو القريب، وعن نظارة حفظ النظر يجب 
إذا  أما  إليها  في حاجة  العين  تكون  أن 
كانت سليمة فال داعي الستعمال نظارة 

من أي نوع.
استعمالها  فإن  الشمس  نظارة  أما   8-
مطلوب للعين السليمة أو الضعيفة عند 
تعرضها لضوء قوي خاصة على شاطئ 
فصل  في  أو  الصحراء  في  أو  البحر 
وعن  الساطع  الضوء  حيث  الصيف 
فيمكن  النظارة  على  المحافظة  كيفية 
غسلها بالماء وتجفيفها بنسيج ناعم حتى 
ال يتجرح سطح العدسة، ويجب وضعها 
داخل الغالف المخصص لها بعد االنتهاء 

من استعمالها مباشرة.
ما نصيحتى الغالية في اإلضاءة؟

باإلضاءة  خاصة  األخيرة  لنصيحة  ا
المناسبة عند القراءة :

الكتاب  نحو  اإلضاءة  توجيه  يجب   1-
وليس نحو العينين.

-2 والمهم أال ينعكس الضوء على صفحة 
الكتاب إلى العينين.

-3 وعند مشاهدة التلفزيون من األفضل 
أن تكون هناك إضاءة خفيفة في الغرفة.
-4 وفي أثناء العمل على المكتب توجه 
اإلضاءة نحو المكتب وليس نحو العينين 

الزغللة. لتجنب 
فإذا استطاعت لك أم اتباع هذه النصائح 
فإنها بذلك تحافظ على قوة إبصاء أسرتها 
جوهرة  أغلي  على  وبالتالي  الصغيرة 

تمتلكها وهي عيناها.

ولنا تكملة في العدد القادم

    مما ال شك فيه أن الثقافة و كل أنواع 
الفنون تلعب دور هام و محورى لنهضة 
أى دولة و تقدمها ،و يأتى على رأس 
الفن بأعتباره “ أبو الفنون “ فهو مرآة 
تعكس هموم وقضايا الوطن ، حيث يجسد 
المسرح بفنانيه حال المجتمع و يكشف 
الغطاء عن بعض المشاكل اإلجتماعية 
و السياسية و اإلقتصادية التى تنخر فى 
عظام الوطن و تؤرق المواطنين تأتيهم 
فى قالب كوميدى محبب للمتلقى بل و 
يقدم أيًضا حلواًل لمشاكله مما يزيد من 
تعامله  المواطن و طريقة  نسبة وعى 
مع مجريات األمور،بالفعل يستحق “ 
أبو الفنون “ أن يستعيد مجده و نبدأ من 
جديد لنتخطى فترات اإلخفاق ؛ نحتاج 
لتوجيهات الناقد الفنى للعمل المسرحى 
من خالل وجهة نظر متكاملة للعمل و 
ليس ناقد للنص المسرحى فقط ، إنتقاء 
االبتعاد  و  الهادفة  المسرحية  األعمال 
عن فكرة االسكتشات الموجودة حالًيا 
يُنمى و  الذى  الحقيقى هو  فالمسرح   ،
يُثقف و ينشىء جياًل واعًيا مبدًعا  لكنه 
ال يخلوا من الفكاهة و الضحك الراقى 

الغير مبتذل .
فبالرغم من مرور الزمن و التغييرات 
االجتماعية التى طرأت على الشعوب فى 
العصور الماضية ؛ يروادنا تساؤل ُملح 
ما الفرق بيننا و بين من سبقونا من درب 
التنوير و الحداثة فنحن الزلنا نحبو تجاه 
التنوير أما التنوير فى فرنسا على سبيل 

المثال جاء بعد موليير فيلسوف المسرح 
مباشرًة ؛ لذلك ألم يحين حتى األن موعد 
إستعادة هيبة المسرح و األعمال الثقافية 
و التنويرية لرفع المستوى المعرفى و 

الثقافى للمجتمع ؟ ! 
سمنود  مهرجان  انطلق  أثمن  بالفعل 
الـ  دورته  في   ، بالغربية  المسرحي 
)27(، خالل الشهر الجاري، والذى يُعد 
من أعرق المهرجانات الحرة والمستقلة 
في المسرح المصري، وفي إحدى أقاليم 
مصر، على مسرح مركز شباب سمنود 
بالغربية، شارك بالمهرجان 25 عرًضا 
مسرحيًا من مختلف محافظات مصر من 
الفرق الحرة والمستقلة، ومن المسرح 
الجامعي، من القاهرة، القليوبية، الجيزة، 
السويس،  الشرقية،  الدقهلية،  الغربية، 
اإلسماعيلية،  الشيخ،  كفر  بورسعيد، 
اإلسكندرية،البحيرة، ومن صعيد مصر 
ينظم مهرجان   ، المنيا، واألقصر  من 
»سمنود« هذا العام ورش تدريبية في 
مجاالت مختلفة في المسرح منها: التأليف 

والتمثيل، واإلخراج والسينواغرافيا .
معروف أن المهرجانات المسرحية مهمة 
جداً في تطوير الحراك المسرحي في 
أي بلد كان، حيث العروض والندوات 
والفسح النقدية والتثاقف وهي مما يدفع 
بالتجربة المسرحية نحو األفضل، وال 
ننسى أن المسرح بدأ بحالة مهرجانية 
طقوسية أيام األغريق في المسرح العربي، 
ومنذ ظهر المسرح في وطننا العربي 

لم تكن المهرجانات هي الهم وال الغاية 
في تقديم العرض المسرحي، بل كانت 
الغاية األولى هو تقديم المسرح للجمهور، 
ولكن بعد أن ظهرت المهرجانات باتت 
الغاية وسحبت بساط األهمية من  هي 
بات غريباً  الذي  الجمهور  أقدام  تحت 
ما  والمسرح غريباً عنه  المسرح  عن 
نخلق  أن  نتوازن،  أن  دائماً،  نحتاجه 
في  نساهم  وال  الجمهور  مع  تواصاًل 
أن نفقد طرف معادلة اإلبداع فال نجد 
الحقاً سوى أصدقائنا ووجوهنا المكررة 
هي من تتلقى المسرح، ويتجه الجمهور 
بكامله إلى أشكال تلقي أخرى، توفرها له 
الهواتف الذكية. نحتاج أن ندرس عميقاً 
مهرجاناتنا، ماذا قدمت وماذا أخذت، وما 
نحتاجه أن نخلق مواسمنا المسرحية بعيداً 
عن غاية المشاركة في المهرجانات، أن 
يكون الجمهور هو الغاية، أن تكون المتعة 
والحاجة للفن والمسرح هي الجدوى من 

االشتغال المسرحي. 
   لذلك يعتبر أنعقاد مهرجان القاهرة 
بالمجلس  التجريبي،  للمسرح  الدولي 
األعلى للثقافة، ومناقشة جدول أعمال 
هو   “ العربية  المهرجانات  شبكة   “
بط  لرا ا و  للمسرح  لحديث  ا لشكل  ا
بين  الثقافة  و  المسرح  لفن  االساسى 
الدول العربية خاصة وأنه يتيح تبادل 
الخبرات وحصر مواعيد المهرجانات 
بيانات  قاعدة  وإنشاء  بينها،  والتنسيق 
للمهرجانات والتى انطلقت من مهرجان 

القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 
2016 في الدورة الـ 23 برئاسة الدكتور 
سامح مهران والتي صدر عنها إعالن 
القاهرة األول بحضور عدد كبير من 
مديري المهرجانات المسرحية العربية 
كنتاج لمائدة مستديرة عقدها المهرجان 
بعنوان: “ دور المهرجانات المسرحية 
المسرحي  التفاعل  سياق  في  العربية 
التواصل  يُعّزز  ما  و هو  العالم”.  مع 
المسرحية  حضور  فخالل  البشري، 
الفنية  التجربة  هذه  اإلنسان  يتشارك 
الفريدة مع الممثلين الذي يؤدون العرض، 
باإلضافة إلى الجمهور الذي يرافقه في 
المسرح األمر الذي يغيب عن شاشات 
التلفزة يُحّفز المسرح الفرد على التفكير 

ورؤية األمور من منظور آخر.
علينا تذليل العقبات و العمل على توفير 
على  والعمل  المتميزة  الفنية  الكوادر 
المتاحة  المالية  المخصصات  زيادة 
لإلنتاج الفني باألقاليم و تجهيز المسارح 
التطور  فائقة  تكنولوجية  بتجهيزات 
 multimedia أو laser beam مثل
أو   simulation أو   projectors
Holograph أو أجهزة تعليق مناظر 
أو استخدام تقنيات متطورة في تصنيع 
المناظر والديكورات وغيره مما يجعل 
العرض المسرحي بمثابة حلم أسطوري 
يدفع الجماهير لترك منازلهم وشاشات 
شباب  جيل  أنتاج  لضمان  التليفزيون 

أصيل في الصناعة الثقافية . 

العالناتكم 
في الرسالة

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

www.el-ressala.com

شعر : شعر: صباح غريب
عباس شعبان

الصداع وعيون األطفالالمسرح األسطورى و صناعة الثقافة 

ًترى ماذا تقولين !!!
هل  فقدت النطق .. وآلمك الحنين 

ماذا تقولين !!
أكان البعد شاقاً 

 إنقطعت اآلمال.. ذبلت ...
على مر السنين !

كانت ملء قلبك والكيان 
طال االنتظار وازداد الحنين !

بالتأكيد  طال اإلنتظار 
صبرنا.. صبرنا .. طال اإلنتظار 
ولكنهم قالوا ..عاد الوطن !!!
تحقق ما أريد وما تريدين 
عاد الوطن .. استقل الوطن
عاش الوطن عاد الوطن 

فلم تصمتين .. لم تصمتين 
هل أدمنت اإلنتظار؟

ما انتظرناه طويال .. قد أتى.. 
لَم ال تفرحين لَم تصمتين 

فات أوان الصمت فقد ذهب الغزاة 
إلى غير رجعة انصرفوا  
لَم تصمتين لم ال تعلنين..

 حبك والوئام !
ماذا تقولين .. ماذا تقولين 
بالكاد أسمعك ..أتهذين !!

 ماذا تقولين ..
باعونا وهما .. ما عاد الوطن !?

حذاري ...
هو الوهم حذاري 

أيهزمك الوهم !! حذاري 
ما زال في الغيب شعاع
ما زال في الغيب أمل 

ال تقنطي..كل ما نراه وهم 
والحقيقة في األمل 

ألهذا الحد عايشك  الملل أال تصدقين 
لقد عاد الوطن .. لقد عاد الوطن 

وسينتهي إلى األبد األنين 
أال تسمعين ...يقولون عاد الوطن 

لم تصمتين هل تفاجأ حبنا ...
أال تقنعين!! عاد الوطن !!

آه...آه.. لم تصمتين ..
تصمتيييييييين لَِم 

بقلم :  ريما ال كلزلي

بقلم :  چاكلين جرجس 

     Vendredi 14 octobre 2022
أدب وثـقافةالجمعة 14 أكتوبر  2022

بتلف حروفي األرض مشاع 
يتشعلق حرفي علي الجدران 

يعمل  شباك الكلمة شراع
يتعلق فوق مركب قلبي 
ويعدي البحر السابع 
من جوا بحور الشعر 

يسكن مع أي سكون في الحرف 
من تاني يقوم مع حركتها
تتشيد  في الحال أبياتي

تسكنها عينيها الحلوة براح 
تفتح أبواب القلب الصامد من غير مفتاح 

وبكلمة من عينها الحلوة 
يتحول عمري  ألفراح 

تتجول في حارات من شعري 
ماهو شعري مدينة بتملكها

بتحّركها 
وبتسكنها علي دقة قلب 
بحور الشعر ومراكبها 

لو يرسي الحرف في مراسيها
يغرق في شجنها ولياليها

ماهو عشقي 
قصيدة في حضرتها الدنيا براح

ِلَم تصمتين 
بحور الشعر

بقلم: الدكتور عبد العليم محمود

     ملك اللؤلؤ الياباين ميكيموتو من صياد سمك إىل رائد يف إنتاج 
مجوهرات اللؤلؤ يف العالم

لمـاذا الفـن واألدب؟

بقلم: سليم خليل
صـــدق

 أو لا تصـــدق...

 ، األزمان  منذ غابر  متداول  الفن كمصطلح  يكون  قد    
عبارة عن مجموعة من القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة 
إلثارة  الفرد  يستخدمها  التي  الوسائل  مجموعة  أو  ما. 
كالتصوير  الجمال،  عاطفة  فيها  بما  والعواطف  المشاعر 
والموسيقى والشعر، كما أنه مهارة يحكمها الذوق ومواهب 
آفاًقا كثيرة لصناعة  يفتح  الفن؟  لماذا  السؤال  لكن  اإلنسان. 
غايات أخالقية تتماشى مع جمالياته، أو ربما التعامل بحرفية 

أدق ليشكل متعة ترتقي باإلنسانية والمجتمعات.
لهذا يمكن اعتبار األخالق محور الّدور التربوي والتهذيبي 
العمل  في  أساسيًّا  تعّد ركًنا  اللّّذة  أّن  الرغم من  فعلى  للفّن. 
فالتهذيب  أيًضا.  أساسّيًة  غايًة  يعّد  التهذيب  أّن  إال  الفني، 
ُتحدث  التي  الحّسيّة  الصورة  الجمال هو  فليس  اللّّذة،  فوق 
في النّفس لّذة حّسيّة جماليّة، إنّما الجمال الحقيقي هو جمال 

الحق والخير)١(.
ولقد أّكد أفالطون على أّن للفّن أثر ٌعلى السلوك البشري، 
أجل  ومن  األخالق  خدمة  في  الفن  هذا  يكون  أن  بشرط 
ُرقيّها ال العكس، وهو ما يعبّر عنه بقوله: »إّن كّل الفنون 
الطبيعة  في  الفكر  وإمعان  المناقشة  تستلزم  الشأن  ذات 
والكمال  الفكري  السمو  على  تحصل  وبهذا  السماء،  وفي 

الصحيح)٢(«.
من  الفن  اعُتبر  فطالما  الهوّية،  مع  تماهيا  الفنون  تتشكل 
المفاهيم المفتوحة التي تعبّر عن رؤية الذين ينتسبون إليه. 
ولكل أّمة ثقافتها التي تتبين من خالل الفنون التي تعتنقها، 
برغم أن ماركس “ يعتبر الفن هو قول الحقيقة ، باعتباره 

رهينة البنية التحتية”.
التي  مناظيرها  بكل  للحقيقة  تجاوزا  الفن  الواقع  في  بينما 
قول  من  أبعد  الفن  والالوعي.  والحلم  بالغرابة  تحتفي 

مايجب أن يقال، وأقرب من كل شيء قيَل.

الفن لغة: هو األنواع، كما يقال فنَّ الشيء أي زيَّنه، وتفنّن 
َحُسن  أي  الحديث  في  وتفنّن  فنونه،  تنوعت  أي  الشيء 

أسلوبه في الكالم.
الفن  أكسفورد  في معجم  فقد ورد  اإلنجليزية  اللغة  في  أّما 
)Art( على أنه تعبير الفرد عن مهارة اإلبداع في صورة 
عن  يعبر  هو مصطلح  أو  والرسم،  النحت،  مثل  مرئية؛ 
والموسيقى،  كالشعر،  أشكالها،  بمختلف  اإلبداعية  الفنون 

والرقص وغيرها. 
وبشكل عام فإن الفن هو كل ما يعبّر عن مهارة أو قدرٍة ما، 

يمكن تنميتها بالممارسة والدراسة.
وفي معجم ويبستر )باإلنجليزية: Webster( ورد الفن على 
أنه المهارة المكتسبة من خالل الدراسة أو المالحظة، وهو 
أمور جمالية،  واٍع إلنتاج  المهارة والخيال بشكل  استخدام 
كما جاء فيه أن الفن عبارة عن صنعة ومهارة إبداعية. )٣(

عّرف الفن اصطالحا: على أنه التطبيق العملي للنظريات 
وبمعنى خاص:  التطبيقية.  بالعلوم  يسمى  ما  العلمية،وهو 
ما  وهو   ، محترف  يمتلكها شخص  مهارة شخصية  الفن 
يسمى بالفنون التطبيقية، والتي تشتمل على الفنون اليدوية 
نافعة ومفيدة  أمور  تقديم  في  اإلنسان  المعتمدة على مهارة 
في  والبهجة  والفرح  السرور  مشاعر  يثير  جماليٌّ  كعمل 
لتمثيل وتصوير  الهادفة  الجميلة،  الفنون  كنوع من  الناس، 

الجمال ومن أجل اللذة البعيدة عن كل منفعة أو مصلحة.
وعنه يقول أفالطون: »إّن الفّن القائم على المحاكاة بعيد كّل 
يتناول كّل شيء،  أن  الحقيقة، وإذا كان يستطيع  البُعد عن 
إال أنّه ال يلمس إاّل جزًءا صغيًرا من كّل شيء، هذا الجزء 
ليس إاّل شبًحا... ، ما هو إاّل مظهًرا للحقيقة)٤(«. فالمحاكاة 
، بل هي محاكاة سطحيّة تحاكی  ليست محاكاة لشيٍء حقيقٍيّ

المظهر ال الحقيقة.

أما األدب ؛ 
للواقع،  رمزيا  تأويال  دائما  كان  األدب  أن  القول  يمكن 
الجانب  طياته  في  يجمع  جمالية،  مسحة  عليه  يضفي 

الحقيقي و الخيالي-األسطوري.
ة  للمادَّ ذخيرة  إلى  الفنون  تحويل  األدب  مهام  أعظم  و من 
اإلنسان  أخيلة  وتغّذِي  المعرفة،  نظريَّة  أساس  ل  تشّكِ التي 

التي َيفهم بها العالم ونفسه.
و في ظل هذا الحديث، يمكن القول، أن عملية إنتاج األدب 
معقدة تتدخل فيها عدة عوامل، و بسبب أنه “يملك طريقة 
خاصة به لقول العالم و كذا رؤية متميزة، فإن األدب يوجد 
بشكل مختلف، ال كوثيقة أو كلعبة لألشكال، مما يدعو إلى 

محاولة تعريفه و كذا تحديده بشكل مالئم” 
»ما  مؤلفه  في  سارتر  نجد  الموضوع،  هذا  بخصوص 
وهي:  أسئلة  ثالثة  عن  اإلجابة  حاول  قد  األدب؟«)٥(، 
الكتابة  ارتباط  في  نكتب؟  ولمن  نكتب؟  لماذا  الكتابة؟  ما 
بالنثر. وبذلك، توصل إلى المبتغى من هذا هو الكشف عن 
العالم من حيث الوجود اإلنساني بما هو وجود يتعّرى أمام 

اآلخرين ليتحملوا كامل مسؤولياتهم تجاهه.
العالم واإلنسان لبعث   أما األدب عند نادو فهو تعبير عن 
يفصح عن  أدبي  إبداع  ،فكل  وأفكار وتصرفات  انفعاالت 
به.  المحيط  الكون  في  اندماجه  ومدى  اإلنساني  الوجود 

وعند روا هو سؤال 
في حّد ذاته.

هم  أ من  للغة  ا و
التي  األدب  أدوات 
محاكاة  على  عملت 
االنسانيّة،  المشاعر 

التي تشكلت…

ياباني  قرر  ميكيموتو  ١٨٥٨-١٩٥٤  صياد  سمك     
إلى  الغوص  في أعماق  فانتقل  تحسين  مستوى  معيشته  
تدر   اللؤلؤ كانت  اللؤلؤ وجمعها ألن تجارة  البحر بحثا عن 

ماال أوفر وتضمن  له حياة  أفضل .
مع مرور األيام الحظ  مثل غيره أن حبة اللؤلؤ ال توجد في  
الظاهرة   لهذه  أو حلول  المحار ولم يجد أجوبة  بعض قواقع 
المائية  األحياء  الخبراء في علوم  السؤال على  فقرر طرح 
؛  له  قريبا وصديقا  المخابر حيث وجد  أحد  بزيارة   قام    .
القوقعة  إلى داخل  تتسلل  الطفيليات  الجواب  إن بعض  كان 
القوقعة  تقوم  وعندها   الناعم   لحمها  وتجرح  الصدفة  أو 
بالدفاع عن نفسها بإفراز مادة  جيرية صلبة  تغلف هذا الجسم 
بآالف  الصلبة  المادة  تتراكم  السنين  مرور  ومع  الغريب؛ 

الطبقات الفوسفورية  التي تصبح  اللؤلؤة الجميلة .
في  الغريب  الجسم   إدخال  عملية  إجراء  ميكيموتو  قرر  
عملية  يشبه  وهذا  اللؤلؤ؛  حبة  لتشكل  وتحريضها  القوقعة 

التلقيح الصناعي ؛   فهلكت جميع القواقع.
تأسف للفشل لكنه لم ييأس .  جمع عدة  قواقع  حية وفيها لؤلؤ 

للتلقيح   الصالح  المكان  ليكتشف  المجهر  وقام بفحصها تحت 
بركة  إلى  وأعادها  قوقعة  آالف  لقاح خمسة  بتجربة  وقام 
ليراقبها عن كثب؛  فشل مرة أخرى وماتت كائنات التجربة. 
تأمين  الفكرة الصائبة وهي  التفكير نهارا وليال  وردت  بعد 
المنتجة  الصغيرة  الكائنات  لهذه  الصالحة  والبيئة  الحرارة 

لثروات العاملين فيها !!!
تشرف  كانت  التي  التجارب  مع زوجته  يعمل على  كان   
واللؤلؤ  السمك  يصطاد  هو  بينما  اللؤلؤ   تطورات  على  
لكسب العيش ونجح  بإستخراج  أول  لؤلؤة  طبيعية صناعية 
اليوم  هذا  ؛  وأصبح  أيلول  سبتمبر  ١٨٩٣   ٢٨ بتارخ  
العطلة الرسمية لعيد إنتاج  الؤلؤ  في كافة مصانع  ميكيموتو 
المنتشرة  في  العالم  بعد النجاح الهائل واإلستثمار العالمي  

في هذا اإلكتشاف . قيل 
إن عدد العاملين في شركته وصل إلى  ١٨٠ ألفا .

أحد  منه  ؛  طلب  العالم  أثرياء  اكبر  ميكيموتو من  أصبح  
رجال الدين  اليابانيين  بناء معبد ؛  أحنى  كيمو رأسه وبنى 
التي  الحية  الكائنات  لهذه  تكريما  اللؤلؤ  قوقعة  معبدا  بشكل 

تضحي بنفسها في سبيل إزدهار اليابان ورفع مستوى معيشة 
اآلالف  من السكان.

والتزوير  التقليد  تهمة  فرنسية  نشرت صحف   ١٩٢١ عام 
دعوى  رفع  فرنسا حيث  إلى  سافر  ؛   ميكيموتو  لمنتجات 
أو  أن منتجاته  طبيعية  ١٠٠٪  وال غش  قضائية وأثبت  

تقليد فيها .
في زيارة للواليات المتحدة عام ١٩٢٧ كرائد في الصناعة 
الشهير  العالمي  والمخترع   العالم  ميكيموتو  قابل  اليابانية 
بإختراعه  األرضية   الكرة   أنار  الذى  اديسون  توماس 
المصباح الكهربائي؛  قال  له أديسون لقد حققت معجزة علمية 
؛  هناك مادتان ال أستطيع  إنتاجها في مختبري وهي األلماس 
واللؤلؤ ؛ لقد  قمَت بمعجزة  وأنتجت  حبة اللؤلؤ ؛  جاوبه  
ميكيموتو  أنت  أنرت العالم وأنا أضأت أعناق النساء ؛  وإذا 
كنَت في عالم اإلختراع قمرا  فأنا أحد النجوم التي ليس لها 
عددا ؛ عندما سمع  أديسون هذا الكالم والتكريم  بكى فقال له 
ميكيموتو وهو  ينظر إلى عيني أديسون والدموع تضيئها : 

لقد رأيت أجمل لؤلؤتين على  وجه إنسان . 

 
يوسف زمكحل   همسـات

قيمة المرأة في التضحية والوفاء والفضيلة
يقولون أن الزوج األصم والزوجة العمياء هما 

أسعد األزواج
عندما تتغلب قوة الحب على حب القوة سيشهد 

العالم السالم
ال عطاء بدون حب

وتعطيك  الزهور  تعشق  رائعة  نحلة  المرأة 
العسل أحياناً وتلدغك أحياناً أخرى!

من يحب الشجرة يحب أغصانها
إلى  يحتاج  ولكنه  الجميع  متناول  في  الحب 

قلوب تعرف تصونه
المرأة البد منها وبدونها نعيش العدم

شروق  يجديك  فما  الحب  تعرف  ال  كنت  إن 
الشمس أو غروبها )أمين معلوف(

من كلماتي : نفسي أعاتبك وأقولك كلمتين .. 
قلبي  تقولك   .. وردتين  كلمة  كل  مع  وابعتلك 

زعالن منك ..
وواخد على خاطره حبيتين .. أنت ملكت الفؤاد 
والعين .. من ساعة ما جات العين في العين .. 

نفسي أعاتبك وأقولك كلمتين .
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العالناتكم في »الرسالة«

7 استخدامات للب الافوكادو للبشرة لا يعرفها احد

صابة في شهر التوعية بسرطان الثدي ..أهم أسباب وأعراض الاإ

موضة معاطف 2023 من أسبوع باريس

الوجه  يعطي  ما  الرقبة بشكل ملحوظ،  في  الدهون  تتراكم  العمر  في  التقدم     مع 
مظهر غير متناسب.

إلنقاذِك من هذه المشكلة ومساعدتِك على التخلص من الدهون المتراكمة في الرقبة ، هناك بعض 
األطعمة والتمارين الجيدة التي يمكن أن تحقق هذا الهدف.

األسباب الرئيسية للدهون المفرطة في الرقبة :
أكثر عرضة  الوزن هم  يعانون من زيادة  أو  المفرطة  السمنة  يعانون من  الذين  أولئك  1.السمنة: 

الرقبة. لسمنة 

2.المشاكل الطبية: يمكن أن تؤدي الحاالت الطبية مثل متالزمة االضطراب الهرموني أو مشاكل 
إلى زيادة  الظروف  يعانون من هذه  الذين  يميل األشخاص   ، وبالتالي  السمنة.  إلى  الدرقية  الغدة 

الدهون في الرقبة.
3.أمراض القلب واألوعية الدموية: األشخاص الذين يعانون من اضطراب في القلب أكثر عرضة 

لإلصابة بدهون الرقبة.
4.العمر: يكتسب األفراد األكبر سناً المزيد من الدهون في العنق مقارنةً باألصغر سناً.

التالية في على  النصائح  ، ستساعدك  المفرط حول رقبتِك  الدهون  تراكم  النظر عن سبب  بغض 

حرقها بشكل طبيعي.
1. الشاي األخضر

الشاي األخضر غني بمادة البوليفينول ذات الخصائص المضادة لألكسدة، من المعروف أنه يعزز 
فقدان الوزن ، وكذلك الكافيين الموجود في الشاي يقوم بنفس الدور، لذلك يُنصح بتناول 3 الي 4 

أكواب من الشاي االخضر يوميا، لكن دون إضافة سكر.
2. زيت جوز الهند

 يمكنك استهالك ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر من خالل تناولها كل صباح، باإلضافة إلى 
ذلك ، يمكنك أيًضا تدليك رقبتك يوميًا بزيت جوز الهند الدافيء.

السلسلة تعزز عملية األيض ، مما يجعلها  الهند على أحماض دهنية متوسطة  يحتوي زيت جوز 
طريقة رائعة  فقدان الدهون غير المرغوب فيها.

3. البطيخ
 تناولي وعاء من البطيخ الطازج المقطع، أو عصير البطيخ يوميا .

البطيخ منخفض في السعرات الحرارية والدهون وغني بالعديد من المعادن والفيتامينات الحيوية 
، مثل البوتاسيوم وفيتامين أ ، مما يجعلها مفيدة لمساعدتك على التخلص من الدهون المخزنة في 

الجسم.
4. عصير الليمون

فيتامين ج في  الوزن. وجود  فقدان  لمساعدتك على  آخر رائع وسهل  الليمون هو عالج   عصير 
الغذائي وتساعدك على  التمثيل  أن تحسن  يمكن  التي  القوية  األكسدة  يجعله من مضادات  الليمون 

حرق الدهون الزائدة.
تناولي كوب من الماء الدافئ مضاف له عصير نصف ليمونة ونصف ملعقة من العسل

 5. بذور الكتان
 بذور الكتان هي مصدر غني ألحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعمل على تحسين التمثيل الغذائي 
للتخلص  أخرى  الغذائي هو طريقة  نظامك  في  الكتان  بذور  فإن دمج   ، وبالتالي  الوزن.  فقدان  و 

من الدهون في الرقبة
أضيفي ملعقة كبيرة من بذور الكتان المجففة إلى كوب من الماء الدافئ وامزجيه جيداً، ثم يضاف 

قليل من العسل إلى هذا الخليط وتناوليه كل صباح.

االعتماد عليه  يمكن  االفوكادو حيث  للب  استخدامات جمالية  هناك عدة    
البشرة  تقشير  تساعد على  التي  الطبيعية  الوصفات  اجل تحضير بعض  من 
يمكن  المقابل  والتجاعيد. وفي  والخطوط  الشوائب  وتنظيفها وتخليصها من 

اجل بعض  الفاكهة من  الى هذه  اللجوء 
التي ال  الغريبة  االستخدامات االخرى 

يعرفها الكثير من االشخاص. 
تقشير البشرة بلب االفوكادو

منذ نحو 20 عاماً ورد اسم فاكهة 
االفوكادو في موسوعة »جينيس« لالرقام 
احتواء على  االكثر  باعتبارها  القياسية 
بتناوله وبتطبيق  ينصح  المغذيات. ولهذا 
العناية  اقنعة تحتوي عليه من اجل 
الى  التعرف  يمكن  والشعر. كما  بالبشرة 

استخدامات اخرى غير مألوفة له. 
ازالة الشعر الزائد 

الحالقة  استخدام شفرة  الكثيرات  تفضل 
الساقين  الزائد عن  الشعر  ازالة  اجل  من 
وما تحت االبطين. ويمكن في هذه 
االفوكادو ألنه غني  استخدام لب  الحالة 

بالفيتامينات المغذية للبشرة مثل الفيتامينين A وE اللذين يؤمنان نعومتها. 
المقادير 

حبة افوكادو ناضجة 
الخطوات 

1 تقسم الحبة الى قسمين. 
2 ينزع اللب ويتم خفقه حتى يتحول الى كريم. 

3 يطبق الكريم على اماكن نمو الشعر ثم يزال بالشفرة. 
2 مرطب شفاه 

بها ألنه  العناية  الفاكهة  ويمكن لب هذه  بأنها رقيقة جداً  الشفاه  بشرة  تتميز 
يحتوي على حمض االوليك. 

المقادير 
لب نصف حبة افوكادو ناضجة
ملعقة وسط من زيت الزيتون 

الخطوات 
1 يسحق اللب ويمزج مع الزيت جيداً. 

2 يطبق المزيج على الشفاه ويترك لمدة 25 دقيقة. 
نفسها مرتين  العملية  بتكرار  الفاتر وينصح  بالماء  الشفاه  تغسل  ذلك  بعد   3

اسبوعياً. 
3  ازالة السيلوليت 

يحتوي هذا اللب على الفيتامينين C وE وهذا يعني انه يساهم في شد البشرة 
وفي تخليصها من عالمات الترهل ومن خطوط السيلوليت. 

المقادير 
لب حبة افوكادو ، ملعقتا طعام من زيت اللوز 

الخطوات 
1 يمزج المكونان جيداً حتى يتحوال الى كريم ناعم.

2 تدلك منطقة ظهور السيلوليت بالمزيج ثم يترك عليها لمدة 35 دقيقة. 
3 تغسل المنطقة بالماء الفاتر. ومن اجل الحصول على النتيجة النهائية يمكن 

تكرار العملية من مرتين الى 3 مرات اسبوعياً. 
4 اخفاء الهاالت السوداء وانتفاخ العينين

تتمتع فاكهة االفوكادو بالكثير من الخصائص التي تساعد على اخفاء الهاالت 
باحتوائه على  العينين. ويرتبط هذا  ما تحت  السوداء واالنتفاخ في منطقة 

 .B3و Cو Dو A الفيتامينات

المقادير 
نصف حبة افوكادو ، 4 شرحات خيار 

الخطوات 
1 يخفق المكونان جيداً في الخالط حتى الحصول على كريم. 

لمدة ساعة  الثالجة  يترك في   2
واحدة. 

3 يطبق المزيج على منطقة محيط 
العينين ويترك لمدة 25 دقيقة. ومن 

االفضل فعل هذا في الصباح. 
5 صابون للبشرة 

ايضاً  الفاكهة  استخدام هذه  يمكن 
يعمل  اجل صنع صابون  من 
البشرة وتنظيفها من  على ترطيب 

االعماق. 
المقادير 

45 ملل من الماء 
السائل  65 ملل من الصابون 

للبشرة  المناسب 
150 ملل من زيت االفوكادو 

130 ملل من زيت جوز الهند 
130 ملل من زيت الزيتون 

30 ملل من زيت اللوز 
170 غ من بوريه لب االفوكادو 
4 نقاط من زيت النعناع االساسي

الخطوات 
الهند وزيت  االفوكادو وزيت جوز  النار يوضع زيت  1 في وعاء على 

الزيتون وزيت اللوز والماء والبوريه. 
2 يترك المزيج على النار حتى يصبح فاتراً. يترك ليبرد ثم يضاف اليه زيت 

النعناع االساسي. 
3 يسكب المزيج في قوالب تجميد الصابون لمدة 24 الى 48 ساعة. وهكذا 

تصبح القطع جاهزة لالستخدام. 
6 مزيل المكياج 

يعتبر بديالً فعاالً لمزيالت المكياج الصيدالنية الحتوائه على نسبة مرتفعة من 
الفيتامينات واالحماض االمينية. 

 المقادير 
ملعقة طعام من زيت االفوكادو 

ملعقة وسط من بوريه لب االفوكادو 
الخطوات 

1 يمزج المكونان جيداً. 
2 يمد المزيج على البشرة مع التدليك اللطيف ويترك لمدة 5 دقائق. 

3 اخيراً يتم غسل الوجه بالماء الفاتر. 
7 شاي 

لتحضير شاي  اليه  اللجوء  يمكن  انه  الغريبة  االفوكادو  لب  استخدامات  من 
غني بمضادات االكسدة يساعد على تجديد شباب الجسم والبشرة. 

المقادير 
حبة افوكادو مقشرة ومقطعة 

600 ملل ماء 
الخطوات 

1 يتم غلي الماء ثم تضاف اليه قطع االفوكادو وتترك لمدة 5 دقائق. 
2 يمكن شرب كوب من هذا الشاي مرة يومياً. ومن المفيد اضافة القليل من 

العسل او من سكر جوز الهند.  

كشفت    
عروض أسبوع 
للموضة  باريس 
بالتنوع  اتسمت  باقة  عن 
المعاطف حيث امتألت منصات عروض ربيع 2023  والفخامة من 
بأجمل الموديالت، الجميلة تستعرضها لِك لتكوني السباقة في التعرف إلى 
أحدث الصيحات لعلها تساعدك في تجديد خزانتك للموسم الشتوي الجديد.

معاطف ماكسي موضة 2023
تعود موضة المعاطف الماكسي بقوة هذا العام وحجزت لنفسها مكانًا على 
منصات عروض أسبوع باريس لربيع 2023، ظهرت عارضة ماركة 
الياقات مزود بأزرار  Schiaparelli بمعطف أسود طويل عريض 
ذهبية على الجانبين يمكنك إعتماده كفستان وتنسيقه مع حذاء أسود بكعب 

طويل وكالتش ذهبي.

القصة من مجموعة ماركة  الماكسي مستقيمة  الجلد  المعاطف  أحببنا 
سان لوران Saint Laurent ال سيما الموديل األحمر عريض الكتفين 
والمنسق مع فستان برغندي طويل موصول بغطاء رأس وحذاء مدبب 

أسود.
معاطف جلد نجمة 2023

الجلد  العالمية على إدراج المعطف  حرصت كبريات دور األزياء 
بموديالت وخامات منوعة ضمن مجموعات ربيع 2023،قدمت ماركة 
بياقة عالية  Saint Laurent معطف كاكي داكن مصمم  سان لوران 

ومنسق مع فستان طويل من نفس لونه وصندال أسود.
Hermes بمعطف جلد بني داكن  ظهرت عارضة ماركة هيرميس 
الركبة منسق مع صندال بني بكعب بالتفورم  متوسط الطول يغطي 

مبتكر.
معاطف بأزرار على الجانبين

الجهتين عن عروض  المزودة بأزرار على  المعاطف  لم تغب موضة 
الجاهزة، رصدنا لدى دار كريستيان  الباريسي لألزياء  الموضة  أسبوع 
ديور Christian Dior معطف كاكي فاتح مميز بالياقة الضخمة التي 
A line بيضاء مطبعة  الكتفين، نسقيه مع توب سادة وتنورة  تغطي 

بالورود وبوت بلون المعطف على غرار العارضة.
أعجبنا المعطف األبيض الماكسي من توقيع ماركة The Row والمنسق 
المعطف وسنيكرز بيضاء، يمكنك  مع قميص أبيض وشورت بلون 

إستبدال الشورت ببنطال جينز أزرق فاتح.
معاطف مطرزة من أسبوع باريس

زينت الدور الفرنسية معاطف ربيع 2023 بالتطريزات المتقنة لتتحول 
تألقت عارضة كريستيان ديور  المساء،  تناسب طلعات  إلى قطع فريدة 
بياقة دائرية ومحبوك  Christian Dior بمعطف ميدي أسود مصمم 

بالورود الملونة ومنسق مع فستان أسود سادة وحذاء أسود مورد.

كيفية التخلص من تراكم الدهون 
في الرقبة

الثدي خالل شهر  التوعية بسرطان  الجميع شعار  يرفع    
السنوي  الحدث  لهذا  الوردي من كل عام، والذي يرمز  أكتوبر 
الكشف  المرض من خالل  انتشار  للحد من  في محاولة  الكبير، 

المبكر.
بين  السرطانات شيوعاً  أنواع  أكثر  الثدي هو  يعد سرطان 
التي تسبب الوفاة  النساء، وثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً 

لدى النساء بعد سرطان الرئة .
تنمو  الثدي.  قنوات  أو  للخاليا  نمو غير طبيعي  الثدي  سرطان 
هذه الخاليا بشكل ال يمكن السيطرة عليه، ويمكن أن يصاب كل 

من الرجال والنساء بسرطان الثدي.
أعراض سرطان الثدي

اكتشاف  أي أعراض على بعض األشخاص، ويتم  ال تظهر 
قبل  البدني من  الفحص  أو  الماموجرام  أثناء فحص  السرطان 

الطبيب.
إذا كانت لديك أعراض، فيمكن أن تشمل:

كتل جديدة أو سماكة في الثدي، خاصة إذا كانت في ثدي واحد فقط.
تقرحات الحلمة، تغير في شكل الحلمة.

إفرازات الحلمة أو تحولها.
تغيرات في حجم أو شكل الثدي. جلد الثدي.

عدم الراحة أو تورم في اإلبط.
طفح جلدي أو تورم الثديين األحمر.

ألم مستمر ال عالقة له بالدورة الشهرية يستمر بعد الدورة، 
ويحدث في ثدي واحد فقط.

أسباب اإلصابة بسرطان الثدي
التي تزيد من خطر اإلصابة  العوامل  تتضمن بعض 

بسرطان الثدي ما يلي:
زيادة العمر.   تاريخ العائلة.

  BRCA1و BRCA2  الجينات الطفرات في  وراثة 
CHEK2أكثر شيوعاً مع التراث اليهودي األشكنازي( و(

التعرض لهرمونات أنثوية )طبيعية وُمعطاة(.
بدء الدورة الشهرية قبل سن 12.

تشخيص سابق لسرطان الثدي.
تاريخ سابق لبعض حاالت الثدي غير السرطانية.

بشكل طفيف من  تزيد  أن  يمكن  التي  الحياة  نمط  تشمل عوامل 
خطر اإلصابة بسرطان الثدي لدى الرجال والنساء ما يلي:

زيادة الوزن.   قلة النشاط البدني.
تشخيص سرطان الثدي. 

قد تشمل اختبارات تشخيص سرطان الثدي ما يلي:

الفحص البدني
إذا الحظت أي تغيرات في الثدي فسيقوم طبيبك بإجراء فحص 
الليمفاوية فوق عظمة  الثدي والغدد  بدني، وفحص كل من 
الترقوة وفوق ذراعيك. سيسألك طبيبك أيضاً عن تاريخك الطبي 

وأي تاريخ عائلي لإلصابة بسرطان الثدي.
الماموجرام

التصوير الشعاعي للثدي هو أشعة سينية يمكن أن تجد تغييرات 
صغيرة جداً بحيث ال يمكن الشعور بها أثناء الفحص البدني.



لفيلمهما  بالترويج  قام جورج كلوني وجوليا روبرتس    
الجنة«،  إلى  Ticket To Paradise »تذكرة  الجديد 

بمواقف طريفة جمعتهما خالل التصوير.
معًا  للعمل  العودة  فكرة  المزاح عن  كلوني وجوليا  وتبادل 

.11 Ocean›s مرة أخرى بعد مشاركتهم في بطولة
لتقبيل جوليا روبرتس  أنه اضطر  كلوني،  وكشف جورج 
أمام زوجته المحامية أمل كلوني وطفليهما ألكسندر وإيال، 

التوأم اللذان يبلغان من العمر خمس سنوات.
يقبل صديقته  وأوضح »كلوني« أن األمر كان محرًجا أن 
الوقت  المشهد هو  العزيزة، ولكن ما زاد اإلحراج أن هذا 
الذي اختارت زوجته كي أن تصطحب أبنائه وتأتي لزيارته 

خالل التصوير، وفقًا لموقع »ديلي ميل« البريطاني. 
فوًرا  التصوير  أوقفت  إنها  قالت جوليا روبرتس  بدورها 
اللقطة. وتابعت  يشاهدا  التوأم كي ال  بإخراج  وطالبت 
متحدثة عن مشهد القبلة: »تذكرت، هذا هو أول يوم يأتون 
فيه لزيارتنا؛ لقد كان التوأم مثل »بابا! العمة جوجو!« ماذا 

يفعالن! ثم طالبنا بإخراجهما!‹
أيلول الماضي، قال كلوني وجوليا إن األمر  وفي سبتمبر/ 
الكوميديا  التقبيل في  »استغرق 80 لقطة لتصوير مشهد 

الرومانسية القادمة.
التقبيل استغرق حوالي ستة  النجمان من أن مشهد  وسخر 
التي  الرابعة  المرة  أنها  أشهر حتى يصبح مثاليًا، رغم 
Ocean›s Eleven )2001( ، و  بعد  فيها معًا،  يعمالن 
 Money Monster 2004( ، و( Ocean›s Twelve

)2016(
الوقت  استغرق كل هذا  المشهد  أن  وأوضحت روبرتس، 
ألنهما كانا يضحكان باستمرار خالل تصويره ولذلك فشال 

أكثر من مرة في استكماله.
للجنة« في 21  فيلم »تذكرة  أن يصدر  المنتظر  ومن 
أكتوبر/تشرين األول، ويتناول قصة زوجين منفصلين 

يجتمعان سويًا لتدمير مخطط ابنتهما للزواج من حبيبها.
فيلم Ticket to Paradise من إخراج أول باركر، يشارك 

فيلم  بيلي لورد ولوكاس برافو، وهو خامس  في بطولته 
يشارك في بطولته جورج كلوني وجوليا روبرتس معا.

بدور  اشتهرت  التي  لينا هيدي،  البريطانية  الممثلة  احتفلت 
 Game Of« الشهير المسلسل  »سيرسي النيستر« في 
Thrones« بحفل زفافها إلى نجم مسلسل »Ozark« مارك 

مينشاكا. 
لينا ومارك في إيطاليا يوم 6 أكتوبر وسط  وأقيم حفل زفاف 

حضور عدد من نجوم، وأبطال الملحمة الشهيرة. 
بسيطة  العمر 49 عاماً  البالغة من  النجمة  وجاءت إطاللة 
للغاية، إذ ارتدت فستاناً من الحرير األبيض، وزينت شعرها 
على  البيضاء والوردية، وتركته منسدالً  الزهور  بتاج من 

كتفيها. 
بدلة زرقاء  العمر 47 عاماً،  البالغ من  ارتدى مارك،  بينما 
مكونة من ثالث قطع، مع قميص أبيض ناصع، وربطة عنق 

وردية لتتناسب مع زهور لينا. 
تيريون  لعب »دور  الذي  دينكالج  بيتر  الحضور  أبرز  وكان 
النيستر«، وكونليث هيل الذي لعب دور »فاريس«، وصوفي 

تيرنر التي لعبت دور ملكة الشمال. 
يشار إلى أن لينا هيدي تزوجت مرتين من قبل، فكان زوجها 
األول هو الموسيقي بيتر بول لورغران، واستمر زواجهما 6 

سنوات من 2007 إلى 2013. 
أما الزواج الثاني للينا، فكان من المخرج دان كادان، واستمر 

عاماً واحداً فقط من 2018 إلى 2019. 
المميزة،  ومسلسل »Game of Thrones« من األعمال 
التي حصلت على إعجاب واسع بين الجمهور، وتدور أحداث 
العرش  للسيطرة على  العمل حول صراع سبع عائالت 
الحديدي للممالك السبع. ومن جهة أخرى، يتنامى الخطر على 

الممالك من جهة الشمال المتجمد.

Vendredi 14 octobre 2022
أخبار الفنالجمعة 14 اكتوبر 2022

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة.. 
شيرين تنازلت عن البلاغات ولم تتصالح

منى زكي تتعاقد على 
بطولة مسلسل جديد 

لرمضان 2023

تستعد الفنانة المصرية يسرا للمشاركة في 
عمل درامي جديد، يجري عرضه خالل شهر 

رمضان من العام المقبل 2023.
الفنانة يسرا  وكشفت وسائل إعالم محلية أن 
كانت قد شاركت في تصوير أحداث مسلسل، 
يحمل اسم »حمد هللا على السالمة«، على أن 

تُكمل عملها خالل األيام المقبلة.
ونوه منتج العمل جمال العدل، بحسب 
نقلتها على لسانه صحيفة »اليوم  تصريحات 
السابع« المحلية، بأن النجمة المصرية تنتظر 
مرور 40 يوماً على رحيل الفنان هشام سليم، 
شقيق زوجها، حتى تكمل عملها في المسلسل.
على الصعيد األسري، تعيش الفنانة المصرية 
يسرا فترة صعبة عقب وفاة النجم هشام سليم، 
أيام، خالل زيارتها  بدا عليها قبل  وهو ما 
للمشاركة في  العاصمة اإليطالية روما،  إلى 

مهرجان األمل السينمائي لذوي الهمم.
بادر نجوم  الفعاليات،  وخالل مشاركتها في 
الفنان يحيى  الفن المصري، على رأسهم 
الفخراني، إلى زرع شجرة تحمل اسم الراحل 
هشام سليم، في لفتة حظيت بامتنان من 

جانب يسرا.
النجمة المصرية  وعن هذا األمر، نشرت 
الشجرة، وعلقت عليها  للحظة زرع  صورة 
بقولها: »ال توجد كلمات توصف مشاعرنا 

الغالي على قلوبنا جميعًا هشام  لتشييد ذكرى  وامتناننا، 
سليم«.

الفنانين يحيى  إلى  ووجهت يسرا خالل تعليقها، الشكر 
الفخراني، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وأحمد بدير 

وغيرهم الكثير.
الفنان المصري هشان سليم رحل عن عالمنا في 22 

سبتمبر/ أيلول المنصرم، متأثًرا بإصابته بالسرطان.
تقدم  الشكر لكل َمن  النجمة يسرا على توجيه  وحرصت 
أرفقتها بصورة  العزاء، وهذا خالل رسالة مطولة  بواجب 

للنجم الراحل عبر حسابها في »إنستجرام«.
واعتذرت يسرا عن عدم استطاعتها الرد على بعض 
تتلقاها األسرة  التي  التعازي  أن  الهاتفية، مؤكدة  المكالمات 
التعامل مع فقدان النجم الراحل، قائلة:  تزيدهم صبًرا على 

»اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيًرا منها«.

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

لاعلاناتكم في الرسالة

  ينطلق عرض أولى حلقات المسلسل االجتماعي الكوميدي بيت الفرح بطولة 
الجاري، على شبكة  أكتوبر  السبت 22  بدًءا من يوم  الوهاب،  الفنان فتحي عبد 

تليفزيون الحياة.
يبلغ عدد حلقات المسلسل 20 حلقة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، بينهم 
الفنان فتحي عبد الوهاب، والفنانة داليا مصطفى، والمسلسل من تأليف هبة رجب، 

وإخراج شيرين عادل.
تدور أحداث مسلسل بيت فرح  في إطار اجتماعي كوميدي، حول رجل يعيش 
في شقة داخل عمارة سكنية، ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث 
العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التي تغير شكل حياته تماما؛ حيث يكون 

لهذا الشخص حكاية مع كل جار في العمارة.
يعد مسلسل وعد إبليس هو آخر أعمال فتحي عبد الوهاب الفنية، ويعرض حاليًا 

عبر إحدى المنصات اإللكترونية، وجسد خالل األحداث شخصية إبليس.
وضم مسلسل وعد إبليس العديد من الفنانين، وهم: عمرو يوسف، نيللي كريم، باوال 
بتون، يعقوب الفرحان، فتحي عبد الوهاب، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، خالد 
كمال، مراد مكرم، محمد يسري، معتز هشام، أحمد مجدي، والمسلسل من تأليف 

توني جوردن وإنجي لومان فيلد، وتحت قيادة المخرج كولين توج.

 ظهرت صورة حديثة للفنان األردني إياد نصار، من فيلمه الجديد، والذي 
يحمل اسم »المطاريد«.

إياد نصار ظهر في الصورة بإطاللة غريبة جدا، حيث ظهر بكرش وأطلق 
لحيته وشاربه، وارتدى نظارة طبية، مع قصة شعر غريبة.

الصورة أيضا كشفت أن الفنان األردني سيقدم شخصية رجل ثري، حيث 
كان يدخن السيجار، بينما يرتدي مالبس منزلية.

وتدور أحداث فيلم »المطاريد« في إطار من الكوميديا حول صالح »أحمد 
حاتم«.، الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أمالكه في األرياف، بما 

فيها نادي كرة القدم.
والفيلم من بطولة أحمد حاتم، وإياد نّصار، وتارا عماد، ومحمد محمود، 
البزاوي، وحسن مالك، وطه  الليثي، ومحمود  ومحمود حافظ، ومحمود 
الدسوقي، ومصطفى غريب، ومحمد مولى، ومحمود السيسي، ومن تأليف 

صالح الجهينى وعزت أمين، وإخراج المخرج ياسر سامي.

  تعاقد الفنان المصري ياسر جالل مؤخرا على بطولة 
ليلة وليلة«، للمشاركة به في الموسم  مسلسل »ألف 
الرمضاني المقبل 2023، إال أن الشركة المنتجة قررت 

تأجيل عرضه لـ رمضان 2024.
وجاء تأجيل عرض مسلسل »ألف ليلة وليلة«، نظًرا ألنه 
يبدأ ياسر  لتجهيزات، ومدة تصوير طويلة، حيث  يحتاج 
جالل تصويره في نهاية الشهر الجاري، حتى يخرج العمل 

بشكل يليق بكل التفاصيل التي يتناولها.
أنور عبدالمغيث  تأليف  ليلة وليلة«، من  ومسلسل »ألف 
وإخراج إسالم خيري، ويشارك في بطولته بجانب ياسر 
جالل، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، مايان 
السيد، عمرو عبدالجليل، إسالم حافظ، سامي مغاوري، 

وآخرين.
ويجسد ياسر جالل خالل أحداث العمل شخصية شهريار، 

بينما تجسد ياسمين رئيس شخصية شهرزاد.

بطلة »                                 « تحتفل بزفافها.. بحضور أبطال العمل

وجتي ز أمام  وبرتس  ر جوليا  قبلت  يعترف:  كلوني  جورج 

تتأجيل مسلسل »ألف ليلة وليلة« بطولة ياسر جلال لرمضان 2024

يسرا تواجه أحزانها بعمل رمضاني جديد

موعد عرض مسلسل بيت 
الفرح على قناة الحياة

طلالة غريبة جدا  إياد نصار باإ
في أول صورة له من فيلم 

»المطاريد«

Game of Thrones

النجمة المصرية منى زكي مؤخًرا على المشاركة في السباق    تعاقدت 
الرمضاني القادم بمسلسل جديد من 15 حلقة.

تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير،  والمسلسل من 
إنتاج شركة ميديا هب محمد السعدى وجوهر.

الماضي مسلسل  تقدم في شهر رمضن  المقرر أن  وكانت منى زكي من 
العمل  أنه تأجل تصويره نظرا إلصابة عدد من فريق  »الم شمسية«، إال 

بفيروس كورونا.
وكان آخر أعمال منى زكي في الدراما مسلسل »لعبة نيوتن«، الذي ُعرض 

في شهر رمضان 2021، وحققت من خالله نجاحا كبيرا.

  فجر محامي حسام حبيب مفاجأة من العيار الثقيل 
بشأن تصالح موكله مع طليقته شيرين عبدالوهاب، 

مؤكدا عدم صحة ما جاء في البيان الذي أصدرته.
هاتفية مع  مداخلة  المحامي جميل سعيد، خالل  وقال 
إن   ،»ONE« أخيرة« عبر شاشة برنامج »كلمة 
موكله لم يرد أي متعلقات لطليقته شيرين عبدالوهاب، 
قدّمتها  التي  البالغات  تنازلت عن  أنها من  موضحا 

ضد حبيب لكنها لم تتصالح معه.
اآلن  يتنازل حتى  لم  أن موكله  المحامي عن  وكشف 
العام ضد شيرين  للنائب  به  تقدم  الذي  البالغ  عن 
بشأن تصريحاتها التلفزيونية بتاريخ 15 يوليو/تموز، 
والتي نعتت فيها حسام بعبارات يعاقب عليها القانون، 

حسب قوله.
وقال: »حبيب لم يُقدّم له أي التماس أو طلب للتنازل 
في البالغ المقام ضد شيرين، وتمت إحالة البالغ إلى 

نيابة أكتوبر وال يزال قائماً إلى اآلن«.
الذي  الحاجة«  استنكر سعيد وصف »رجع  أيضا 

التصالح لكونه »غير  بيان شيرين بشأن  تضمنه 
قانوني«، قائال: »وصف ما جرى من جانبهم بأنه رجع 

الحاجة غير قانوني«.
بشأن النزاع حول ملكية السيارة، قال محامي حبيب إنه 
ينكر  ال توجد »واقعة جنائية«، موضحا أن موكله »لم 
أن شيرين هي التي سدّدت ثمن السيارة وأصدرت أمراً 

المبالغ  باسم حبيب، وهذه  المبايعة  بأن يصدر  للبائع 
كانت نظير تعاون فني مشترك بينهما«.

 ، المطربة شيرين عبدالوهاب جمهورها  وفاجأ محامي 
إن موكلته وحسام  فيه  قال  بيانا  اإلثنين، وأصدر  مساء 

حبيب قد تصالحا.
وتضمن البيان تأكيد شيرين على أنها »تكّن كل التقدير 
واالحترام لحسام حبيب«، موضحة أنها »تعلن التصالح 

الفترة  في  بينهما  متداولة  كانت  التي  القضايا  بشأن  معه 
الطيبة  العالقة  استمرار  منها على  األخيرة؛ حرصاً 

بينهما«.
وقال المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب 
بالفنانة وتمت  الخاصة  المتعلقات  كل  إن »حبيب ردّ 
العامة  النيابة  بينهما والتصالح في  الخالفات  تسوية 
وأصبحت ذمته بريئة تماماً من أي التزام تجاه الفنانة«.
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إيران  إضافية على  تفرض عقوبات  كندا  بينهم جواد ظريف.. 
17 شخًصا تشمل 

و كيبيك‘‘ تشتري 13 محطة طاقة كهرومائية أميركية  ’’هيدر
بـ 2 مليار دولار أميركي

دانييل سميث رئيسًة لحكومة ألبرتـا بصورة رسمية

بريتيش كولومبيا: زيادة 
الوفيات بين المتشردين 

أونتاريو: 400.000 صورة شعاعية للثدي أقل من التوقعات خلال الجائحة

لأوكرانيا كندا  وألبسة شتوية من  التقنية  وكاميرات عالية  ذخيرة مدفعية 

البريطاني للتاج  لا  الكيبيكي،  للشعب  اليمين  تـأدية  يريد  الكيبيكي  الحزب  زعيم   ،)Hydro-Québec( ‘‘أعلنت  مؤخراً ’’هيدرو كيبيك  
شركة الكهرباء العامة في مقاطعة كيبيك، عن استثمار بقيمة 
مليارْي دوالر أميركي لشراء شركة ’’غريت ريفر هايدرو‘‘ 
)Great River Hydro( األميركية التي تملك 13 محطة طاقة 
كهرومائية في واليات فيرمونت ونيو هامبشاير وماساتشوستس 
في شمال شرق الواليات المتحدة األميركية. وتقع المحطات 

على نهرْي كونيتيكت وديرفيلد.
وهذه أكبر عملية استحواذ في تاريخ المؤسسة المملوكة للدولة 

الكيبيكية والتي أبصرت النور عام 1944.
قالت رئيسة مجلس إدارة ’’هيدرو كيبيك‘‘ صوفي بروشو 
في مقابلة مع إذاعة راديو كندا، »هذه أصول عالية الجودة، 
ونادراً ما تصبح هذه األصول متاحة في سوق االستحواذ«،  

مضيفًة أنه ’’ليس مستحياًل‘‘ أن تشتري الشركة محطات أُخرى.
وتعتقد بروشو أّن هذا االستحواذ سيتيح الجمع بين خبرة عمالق 
الطاقة الكهرومائية الكيبيكي في إدارة الموارد وتطويرها وبين 
معرفة ’’غريت ريفر هايدرو‘‘ العميقة بسوق نيو إنغالند. وتضّم هذه 
المنطقة سّت واليات أميركية، من ضمنها الثالث المذكورة أعاله.

وتبلغ القدرة المرّكبة اإلجمالية للمحطات الثالث عشرة 589 ميغاواط. 
لـ213.000  الكهربائي  التيار  هايدرو‘‘  ريفر  وتؤّمن ’’غريت 

مسكن في نيو إنغالند سنوياً.
 قال رئيس مجلس إدارة »غريت ريفر هايدرو«، سكوت هال.

»نتطلع بسرور إلى مواصلة توفير طاقة كهرومائية نظيفة ومتجددة 
لمواطنينا في نيو إنغالند لسنوات عديدة مقبلة«.

ويعمل لدى »غريت ريفر هايدرو« قرابة 100 موظف 
لهذه  تريد  كيبيك«  »هيدرو  أّن  وبما  الخبرة.  ذوي  من 
الشركة أن تظل كياناً كاماًل في حد ذاته، سيتم الحفاظ 
أيضاً،  العمل  وعلى شروط  فيها  الوظائف  جميع  على 

كما أوضحت بروشو.
وتعتقد »هيدرو كيبيك« أّن هذا االستحواذ سيسمح لها 
بتنويع مصادر إيراداتها في السوق الرئيسية لصادراتها، 

الواليات المتحدة.
وتخضع المعاملة للموافقات المعتادة من الوكاالت التنظيمية 

الحكومية والفدرالية.
مقاطعة  في  األخيرة  االنتخابية  الحملة  أنه خالل  يُذكر 
كيبيك، أعلن رئيس الحكومة الخارجة فرانسوا لوغو، الذي 
فاز بحكومة أكثرية مجدداً في 3 تشرين األول )أكتوبر(، 
الكربوني يجب أن يمر بزيادة غير مسبوقة  الحياد  أّن 
في قدرة توليد الكهرباء في كيبيك من خالل بناء سدود 

كهرومائية جديدة.
’’ما اقترحه السيد لوغو خالل الحملة االنتخابية هو حرفياً 
الخطة االستراتيجية التي قّدمتها ’هيدرو كيبيك‘ قبل عدة 
أشهر‘‘، أكدت رئيسة مجلس إدارة ’’هيدرو كيبيك‘‘ في 
حديثها مع راديو كندا، مضيفًة أنه لم يتم بعد تحديد األنهار 

التي يمكن بناء السدود عليها.

 دانييل سميث رئيسة حكومة المقاطعة 
أصبحت الزعيمة الجديدة لحزب المحافظين 
المتحد )UCP( في ألبرتا بصورة رسمية.
فقد أدت سميث اليمين الدستورية في مقر 
نائبة الحاكمة العامة أللبرتا، سلمى الخاني، 
القريب من مبنى الجمعية التشريعية في 
إدمونتون، عاصمة هذه المقاطعة الواقعة 

في غرب كندا.
التاسع عشر  الشخص  وأصبحت سميث 
الذي يتبوأ منصب رئيس حكومة ألبرتا. 
كما أنها ثالث امرأة تصل إلى هذا المنصب 
بعد أليسون ريدفورد )2011 - 2014( 

وراتشل نوتلي )2015 - 2019(.
وخالل حفل مراسم دام نصف ساعة كّررت 
سميث رغبتها في احترام حقوق المواطنين 
وحرياتهم فيما يتعلق بجائحة كوفيد19-.
حكومة،  »كرئيسة  سميث  دانييل  قالت 
يتّم  لن  التي  والحريات  الحقوق  سأحمي 

التشكيك فيها أبداً.«
 ثم أضافت »مثل العديد من سكان ألبرتا، 
لطالما اعتقدُت أّن الحرية حق أساسي«، 
إلى  الكنديين  جميع  داعية  سميث  وقالت 
التعاون مع ألبرتا لبناء ’’كندا قوية ومزدهرة 

دة‘‘. وموحَّ

وشّددت سميث على عطاءات جميع سكان 
ألبرتا من كافة األصول والخلفيات الثقافية 

في بناء المقاطعة.
’’أعدكم بأّن حكومتنا ستحكم بالمساواة 

واالحتواء والتنوع والقبول‘‘.
وأكدت سميث :’’سنحكم بالقيم األساسية 
الحرية  مقاطعتنا:  عظمة  صنعت  التي 
واألسرة واإليمان والمجتمع والمشاريع 

الحرة‘‘.
وقالت سميث إّن تشكيلتها الحكومية ستكون 
جاهزة في 21 تشرين األول )أكتوبر(.

وسيتعيّن على سميث العمل على مشروع 
أحد  وهو  ألبرتا،  سيادة  حول  القانون 
السباق األخير  الرئيسية خالل  وعودها 

على زعامة حزب المحافظين المتحد.
مستشاريها  أحد  قال  األسبوع  ونهاية 
الرئيسيين إّن مشروع قانون سيادة ألبرتا 

سيحترم قرارات محكمة كندا العليا. ويُعتبر 
الحملة  في  سميث  قالته  عّما  تحواًل  هذا 

االنتخابية.
فقد صّرح روب أندرسون، رئيس حملة 
سميث ومدير فريقها االنتقالي، في مقابلة 
يوم السبت بأّن القانون الذي تقترحه سميث 
يستثني إمكانية التفلّت من قرارات أعلى 

سلطة قضائية في كندا.
لكّن المتحدث باسم سميث، جونا موزيسون، 
حول  محددة  أسئلة  على  اإلجابة  رفض 
تصريح أندرسون، إاّل أنه كتب أنه ’’كما 
قالت رئيس الحكومة المكلفة، ستتم صياغة 
قانون السيادة وفقاً لمبادئ دستورية صلبة 

ووفقاً لسيادة القانون‘‘.
واختار أعضاء حزب المحافظين المتحد 

لرئيس  خلفاً  لهم،  جديدة  زعيمة  سميث 
 6 في  كيني،  جايسن  المقاطعة  حكومة 

تشرين األول )أكتوبر(.
وألبرتا الواقعة في غرب كندا هي الرابعة 
بين مقاطعات كندا العشر من حيث عدد 
السكان )4,54 ماليين نسمة( والثالثة من 

حيث حجم االقتصاد.

  توفي ما يقرب من 250 شخصاً يعيشون في حالة تشرد 
في بريتيش كولومبيا عام 2021، وفقاً ألحدث البيانات 
الصادرة عن مكتب خدمة محققي الوفيات في هذه المقاطعة 
الكندية المطلة على المحيط الهادي، ما يمثّل زيادة بنسبة 

%75 مقارنة بعام 2020.
بريتيش  في  الوفبات  محققي  كبيرة  البوانت  ليزا  قالت 
كولومبيا في بيان : ’’يعكس هذا التقرير المخاطر والحقائق 
التي يتعيّن على الناس الذين يعيشون في حالة تشرد أن 

يواجهوها يومياً‘‘.
وتُعزى %93 من حاالت الوفاة العرضية بين المتشردين في 
عام 2021 إلى جرعة زائدة من المخدرات غير المشروعة، 

حسب التقرير.
وتعتقد البوانت أنه من الُملّح إنشاء نظام لتوزيع المخّدرات 
اآلمنة ووضُع رعاية متابعة قائمة على معطيات واقعية.

المسؤول عن اإلسكان في حكومة بريتيش  الوزير  قال 
ألسر  تعازينا  خالص  رانكين’’نقّدم  موراي  كولومبيا، 
يعيشون  وهم  حياتهم  فقدوا  الذين  األشخاص  وأصدقاء 
في الشوارع. كانوا جيراناً وأصدقاء وأفراداً في أسرتنا، 

وأفكارنا معهم‘‘ .
وتتراوح أعمار قرابة ثالثة أرباع األشخاص الذين لقوا 
حتفهم العام الماضي بين 30 و59 عاماً، وغالبيتهم من 
الرجال، حسب التقرير الذي يضيف أّن المدن األكثر تضرراً 
كانت فانكوفر، كبرى مدن المقاطعة، وَسري، ثانية كبريات 

المدن، والعاصمة فيكتوريا.
أضافت البوانت ’’نحن نعلم أن العديد من هؤالء الناس 
يواجهون العديد من المشاكل الصحية، بما فيها حاالت 

إعاقة جسدية ومشاكل صحة عقلية ومشاكل إدمان‘‘ .
وتأمل البوانت في أن تساهم هذه المعلومات في إطالق 
تدابير إيجابية تتخطى ’’أسبوع العمل لمكافحة التشرد‘‘.
وتلفت البوانت إلى أّن شخصاً يعيش في حالة تشرد هو 
شخص يعيش في الهواء الطلق أو في مأوى مؤقت أو 
في سيارة أو في أّي بنية أُخرى غير مناسبة إلقامٍة آمنة.

وهي تشير أيضاً إلى حاالت األشخاص الذين ينامون في 
مأوى للطوارئ أو منزل انتقالي أو ملجأ للنساء واألطفال 

الفارين من العنف.

  أُجريت في أونتاريو خالل جائحة كوفيد - 19 حوالي 
400.000 صورة شعاعية للثدي )ماموجرام( أقل 
مّما كان متوقَّعاً، حسب الجمعية الطبية في أونتاريو 

.)OMA(
وأونتاريو هي كبرى مقاطعات كندا العشر من حيث 

عدد السكان )15,11 مليون نسمة(.
وأضافت الجمعية أّن عدد االختبارات عاد إلى طبيعته 
منذ انحسار الجائحة، لكنها حّذرت من أّن التأخير 
إلى  التشخيص  أدى عند  الصور  أخذ  في  المتراكم 

ظهور حاالت سرطان أكثر تقدماً.
ويثير هذا األمر القلق لدى الجمعية من وجود حاالت 
النساء في  صة في أوساط  سرطان ثدي غير مشخَّ

أونتاريو.
ووفقاً للجمعية، انخفض عدد حاالت سرطان الثدي التي 
تّم تحديدها بفضل التصوير الشعاعي الوقائي للثدي 
في مستشفى أوتاوا، على سبيل المثال، من %50 قبل 
الجائحة إلى أقل من الثلث خالل العامْين الماضيْين.

وتم تشخيص حوالي %71 من المريضات في مستشفى 
أوتاوا بعد ظهور أعراض سرطان الثدي عليهّن خالل 

الجائحة.
وذّكرت الجمعية الطبية في أونتاريو 
بأّن معدالت نجاة النساء المصابات 
بسرطان الثدي تنخفض إذا تأخر 

اكتشاف المرض.
وأضافت الجمعية أّن فترات االنتظار 
في أونتاريو لعالج سرطان الثدي، 
الجراحية،  العمليات  ذلك  في  بما 
تتجاوز حالياً الفترات المنصوص 
عليها في إرشادات السلطات الطبية 
في المقاطعة، مما يزيد من المخاطر 
الصحية ويرفع منسوب القلق بين 

المريضات.
يُشار إلى أّن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات 
شيوعاً بين النساء الكنديات )باستثناء سرطانات الجلد 
غير الميالنينية(. وهو أيضاً السبب الرئيسي الثاني 
الجمعية  لديهّن، حسب موقع  السرطان  بداء  للوفاة 

.)CCS / SCC( الكندية للسرطان
وتشير التقديرات إلى أنه في عام 2022 سيتم تشخيص 

28.600 امرأة و270 رجاًل في كل كندا بسرطان الثدي.
ولدى النساء الكنديات يمثل هذا العدد %25 من جميع 

حاالت السرطان الجديدة في عام 2022.
ويُتوقَّع أن تموت 5.500 امرأة و55 رجاًل في كندا 
بسبب سرطان الثدي في عام 2022. ويمثّل العدد 
األول %14 من إجمالي حاالت الوفاة بالسرطان بين 

الكنديات هذا العام.

  فيما تكافح أوكرانيا لدرء سلسلة من 
على  العقابية  الروسية  الجوية  الهجمات 
الطاقية،  ومنشآتها  التحتية  وبناها  مدنها 
ترسل كندا مزيداً من اإلمدادات إلى هذه 
الدولة الواقعة في شرق أوروبا والتي تواجه 
غزواً عسكرياً روسياً متواصاًل منذ 24 

شباط )فبراير( الفائت.
وهذه اإلمدادات متنوعة كما أعلنت أمس 
وزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند خالل اجتماع 
المجموعة االستشارية للدفاع عن أوكرانيا 

في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وتشمل هذه الدفعة الجديدة من المساعدات 
الكندية ذخيرة مدفعية وأجهزة عالية التقنية 
وألبسة شتوية استعداداً لموسم البرد الذي 
يستقر تدريجياً على جبهات القتال في أوكرانيا. 

وتبلغ قيمتها اإلجمالية 47 مليون دوالر.
الدفاع  وزارة  عن  صادر  بيان  وحسب 
الجديدة  اإلمدادات  تتضمن  الوطني، 
التي سترسلها كندا إلى أوكرانيا أكثر من 
400.000 قطعة ثياب شتوية، من ضمنها 
قفازات وأحذية وسترات وسراويل، بقيمة 

15 مليون دوالر.
كما تتضمن المزيَد من ذخيرة المدفعية بقيمة 
15,2 مليون دوالر، السيما قذائف من عيار 
155 ميليمتراً وفتائل وشحنات بارود لمدافع 
 )M777( ‘‘777الهاوتزر من طراز ’’أم

التي سبق لكندا أن قّدمتها إلى أوكرانيا.
وسترسل كندا أيضاً المزيد من الكاميرات 
يستخدمها  التي  اإلضافية  التقنية  العالية 
طيار،  بدون  طائراتهم  في  األوكرانيون 

وبقيمة 15,3 مليون دوالر.
إضافي  بمبلغ  كندا  ستساهم  كما 
لتزويد  دوالر  مليون   2 قدره 
بخدمات  وشركائها  أوكرانيا 
االتصاالت عبر األقمار الصناعية 
كجزء من مشروع مشترك بقيادة 
والقوات  الوطني  الدفاع  وزارة 
أمن  ومركز  الكندية  المسلحة 
 )CST / CSE( االتصاالت 
 )Telesat( ‘‘وشركة ’’تيليسات

الكندية لالتصاالت الفضائية.
ومركز أمن االتصاالت هو الوكالة 
الوطنية للتشفير التابعة للحكومة 
الكندية والمسؤولة عن الحفاظ على 
المعلومات  تكنولوجيا  سالمة 
وجمع المعلومات االستخباراتية 

األجنبية. الكهرومغناطيسية 
نساعد أصدقاءنا األوكرانيين من 
وتدريب  معدات  منحهم  خالل 

مجنديهم الجدد وشحن المعدات لكي يكونوا 
مجهزين جيدا للدفاع عن بالدهم.

نقال عن أنيتا أناند، وزيرة الدفاع الكندية
وكانت الوزيرة أناند قد أعلنت أول أمس 
أّن كندا ستقوم خالل األسابيع المقبلة بنشر 
40 مهندساً عسكرياً في بولندا في إطار 
عملية ’’يونيفاير‘‘ )UNIFIER( الهادفة 
لتدريب الجنود األوكرانيين على مواجهة 

الغزو العسكري الروسي.
وستكون هذه المفرزة مسؤولة عن تدريب 
على  األوكرانيين  العسكريين  المهندسين 

االستطالع الهندسي واستخدام المتفجرات 
في أعمال الهدم وعلى إزالة األلغام.

الجنود  تدريب  كندا  ستواصل  كما 
وكذلك  المتحدة  المملكة  في  األوكرانيين 
تشغيل  على  األوكرانية  المدفعية  فرِق 
’’أم777‘‘  طراز  من  الهاوتزر  مدافع 
تبرعت  التي  المدرعة  المركبات  وأطقِم 

بها كندا للقوات األوكرانية.
وفي مجال الطيران ستنشر كندا قريباً طائرة 
نقل عسكري ثالثة من طراز ’’هيركوليز 
Hercules CC-( ‘‘سي سي - 130 جاي

130J( وموظفي دعم إضافيين في قاعدة 

بريستويك الجوية في اسكتلندا في المملكة 
المتحدة من أجل تعزيز قدرات كندا على 

نقل العتاد إلى القوات األوكرانية.
خصصت  الكندية  الحكومة  أّن  يُذكر 
500 مليون دوالر للمساعدات العسكرية 
ألوكرانيا في الميزانية العامة التي قّدمتها 

في نيسان )أبريل( الفائت.
ص  وقد استُنفد هذا المبلغ من المال، وُخّصِ
معظمه لشراء 39 مركبة دعم مدرعة جديدة 
كندية الصنع، من إنتاج مصنع ’’جنرال 
دايناميكس‘‘ في لندن في مقاطعة أونتاريو، 

والبعض منها في طور التسليم حالياً.

  قال زعيم الحزب الكيبيكي )PQ(، بول 
سان بيار بالموندون، إنه يريد تأدية اليمين 
للشعب الكيبيكي، ال للتاج البريطاني، عندما 
يؤّدي اليمين الدستورية كنائب في 21 
تشرين األول )أكتوبر( الجاري، وأضاف 
أنه قّدم طلباً رسمياً بهذا المعنى إلى الجمعية 
الوطنية )الجمعية التشريعية( الكيبيكية.

وكان زعيم الحزب الكيبيكي قد أعرب 
عن هذه النية عدة مرات خالل الحملة 
االنتخابية. ويدعو الحزب المذكور الذي 
استقالل  إلى   1968 عام  النور  أبصر 

مقاطعة كيبيك عن االتحادية الكندية.
منذ  بالموندون حزبه  بيار  ويقود سان 
تشرين األول )أكتوبر( 2020، وهو فاز 
بمقعد دائرة ’’كميل لوران‘‘ في مونتريال 
العامة في 3  التشريعية  في االنتخابات 
تشرين األول )أكتوبر(. وهذا أول فوز 

نيابي له.
قال سان بيار بالموندون في مؤتمر صحفي 
»سلطة الملكية البريطانية على كيبيك هي 
’’67 مليون دوالر سنوياً، وهي تذكير 
بالهيمنة االستعمارية التي أدت إلى شنق 
الوطنيين وترحيل األكاديين والتي أدت 
إلى ’القانون المتعلق بالهنود‘ )السكان 

األصليين( وإلى المحميات الهندية«.

حالياً، يجب على النواب المنتَخبين في 
كيبيك، عند تأديتهم اليمين الدستورية، 
كيبيك  لشعب  بالوالء  يقسموا  أن 
ولعاهل المملكة المتحدة، عاهل كندا 
أيضاً، الملك تشارلز الثالث منذ 8 

أيلول )سبتمبر( الفائت.
هذا ’’تضارب في المصالح‘‘، حسب 
زعيم الحزب الكيبيكي، إذ ’’ال يمكن 

خدمة سيّدْين‘‘.
يُشار إلى أّن النواب الُمنَتخبين في 
القسم  هذا  بتأدية  ُملَزمون  كيبيك 
لعام  الدستوري  القانون  بموجب 
1867 من أجل الجلوس في البرلمان. 
لذلك، يطلب سان بيار بالموندون من 
الجمعية الوطنية السماح له بممارسة 
دوره كنائب بعد تأديته اليمين فقط 

لشعب كيبيك.
ولم يشأ زعيم الحزب الكيبيكي أن 

يقول في مؤتمره الصحفي ما سيفعله إذا 
ما تم رفض طلبه.

ويؤكد سان بيار بالموندون أّن النائبْين 
باسكال  حزبه،  في  اآلخرْين  المنتَخبْين 
بيروبيه وجويل أرسونوه، يعتزمان اتّباع 

المسار نفسه الذي سيتّبعه هو.
وهذه ليست المرة األولى التي يُثار فيها 

هذا الموضوع. فحزب التضامن الكيبيكي 
)QS(، اليساري والمنادي أيضاً باستقالل 
كيبيك، اقترح مؤخراً جعل قسم الوالء 
لعاهل المملكة المتحدة اختيارياً في مشروع 

قانون رقم 192.
الكيبيكية  النائبة  قالت  وفي عام 2016 
مرشحة  كانت  عندما  ويليت،  مارتين 
تشعر  إنها  الكيبيكي،  الحزب  لزعامة 

بـ’’انزعاج كبير‘‘ إزاء موضوع تأدية 
المتحدة ووعدت  المملكة  لعاهل  اليمين 
بوضع حّد لهذه الممارسة إذا ما فازت 

في السباق االنتخابي.
وكان للنائب أليكساندر كلوتييه، الذي كان 
الكيبيكي،  الحزب  لقيادة  مرشحاً  أيضاً 
يفز  لم  منهما  أيّاً  لكّن  نفسه.  الموقف 

بالمنصب.

  أعلنت كندا، الخميس، فرض عقوبات إضافية على 
إيران »جراء انتهاكات حقوق اإلنسان واألنشطة المزعزعة 

لالستقرار«.
وذكرت الخارجية الكندية في بيان لها إن قائمة العقوبات 
الجديدة على إيران تشمل 17 شخًصا من بينهم وزير 
الخارجية اإليراني السابق محمد جواد ظريف، باإلضافة 

إلى 3 كيانات.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميالني جولي: »تصرفات 
مقاعد  والعالم في  نفسها.  تتحدث عن  اإليراني  النظام 
المشاهدين منذ سنوات مكتفيا بمتابعة ما تنفذه إيران من 

أجندة قائمة على العنف والخوف والدعاية«.
اإلنسان  الدفاع عن حقوق  كندا  وأضافت: »ستواصل 
يشمل  بما  اإليراني،  الشعب  مع  التضامن  وسنواصل 
النساء والشباب، الذين يطالبون بشجاعة بمستقبل تُحترم 

فيه حقوق اإلنسان الخاصة بهم تماما«.
يوم الجمعة الماضي، توعدت كندا، بعقوبات على إيران، تشمل 

الحرس الثوري و10 آالف مسؤول آخرين.
وأعلن جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، نية بالده تقييد التحويالت 

المالية مع إيران، خاصة تلك التي تتعلق بالحرس الثوري ووكالئه.
وأضاف: »سنفرض مزيدا من العقوبات على المسؤولين اإليرانيين 

بسبب العنف ضد االحتجاجات«.
وتابع ترودو: »سنمنع 10 آالف مسؤول إيراني من دخول أراضينا«.

Vendredi 14 octobre 2022
الجمعة 14 أكتوبر 2022



مقدمة: مصر أم الحضارات
كان يتم تكليف الملكة األم بحكم البالد نيابة عن ابنها، الملك الطفل. وتعد 
هذه الواقعة التاريخية من أوائل الحوادث في هذا السياق. وكان دور النساء 
مهًما في الحفاظ على عرش البالد ألبنائهن حتى يبلغوا سن الرشد. وقد تردد 
العالم الحديث في اتباع نظام وصاية النساء على العروش. وتم اتباعه في 
مصر القديمة؛ نظًرا ألن األم هي الشخص األكثر والًء ووفاًء وإخالًصا 

البنها الملك الطفل؛ فضاًل عن كونها تنتمي بالدم للعائلة المالكة، وأيًضا كانت 
متدربة على تحمل مسؤوليتها التاريخية والدفاع عن ابنها الطفل حتى يشب 
عن الطوق. وكانت األمهات، في أغلب األحوال، الالئي يقمن بهذا الدور 
المجيد حين يرحل الزوج فجأة. وهذه السنة الحسنة سوف يسير عليها العالم 
بعد ذلك وتصبح من أدبيات وآليات انتقال الحكم في دنيا الحكم والسياسة. 

 كانت عالقة المرأة قوية وقائمة على الحب مع زوجها وكانت محل تقدير 
أبنائها. وُصورت المرأة واقفة إلى جوار زوجها في حجم مقارب لحجمه. 
وتطوق جسده بذارعها، وتضع يدها اليمنى أسفل صدره، وتالمس بيدها 
اليسرى ذراعه األيسر في حنان وحب واضحين. ويحمل هذا التصوير الفني 
مغزى حضارًيا معاصًرا يعبر عن قمة الحب والتراحم والحنان والتواصل 
بين الرجل والمرأة في المجتمع المصري القديم. ويمثل الزوج في صورة 

إنسانية كزوج محب لزوجته وشريكة كفاحه. 
الدفاع عن الوطن

شاركت المرأة المصرية في الدفاع عن الوطن مما يوضح عظمة الدور الذي 
من الممكن أن تقوم به النساء في تحرير األوطان وشحذ همم الرجال من 
األبطال كي يعيدوا لمصر كرامتها وعزها. وكان للملكة المناضلة »تتي-

شري« دور كبير في تحرير مصر من احتالل الهكسوس على يد حفيدها الملك 
ر مصر من احتالل الهكسوس وطاردهم إلى خارج  أحمس األول الذي حرَّ
الحدود المصرية إلى جنوب فلسطين. وفي هذا ما يوضح عظم دور ملكات 
مصر العظيمات في الدفاع عن أرض مصر الخالدة، وتنشئة الملوك األبطال 
الجديرين بحكم مصر. وساهمت أمه الملكة إياح حتب األولى في تسيير الفرق 
العسكرية، ولعبت دوًرا كبيًرا في الدفاع عن العاصمة طيبة، وحمت مصر 

الهاربين وأعادت  الشعائر، وجمعت  بأداء  بها وبالجنود، وقامت  واعتنت 
الفارين، وأنزلت السالم والسكينة على مصر العليا، وطردت المتمردين. 
العسكرية مثل فأس يدوية  آثارها على عدد كبير من اآلثار  وُعثر ضمن 
وخنجر وأنواط عسكرية على شكل قالدات الذبابات الذهبية مما يؤكد على 

عظم دورها العسكري الفريد.  
 كاهنة آمون

حملت الملكة أحمس-نفرتاري اللقب الديني الكاهنة الثانية لإلله آمون. ومن 
خالل هذا اللقب منحها زوجها أحمس األول وأبناؤها العديد 
من األوقاف لألبد، وكذلك منحها اللقب الديني الجديد »الزوجة 
اإللهية لإلله آمون« وجلب لها الكثير من الثروات. وهو من 
األلقاب الجديدة التي ارتبطت فيها نساء البيت المالك بعبادة 
اإلله. ويعد لقب الزوجة اإللهية لإلله آمون لقًبا كهنوتًيا ليس 
إال، ولم تكن حاملة هذا اللقب زوجة فعلية لإلله. ومن خالل 
هذه الثروات الطائلة التي ُخصصت لتلك الملكة المعشوقة 
من زوجها الفرعون، صار ممكًنا لهذه الملكة القيام بالعديد 
من الطقوس وتقديم القرابين، وصار اسمها منقوًشا في عدد 

كبير من المعابد. 
الملكة والملك

نظراً ألن تحتمس الثالث كان طفاًل، وكانت أمه إيزيس غير 
مؤهلة للوصاية عليه؛ ألنها ليست من الدم الملكي، قامت المرأة 
الطموح والقوية الملكة حتشبسوت بالوصاية على ابن زوجها 
لفترة ما، ثم داعبها طموحها وبريق السلطة وروعة العرش 
وإغراء الحكم، فتصرفت كأنها ملك ذكر، وتم ذكرها في 
النصوص وتصويرها في المناظر في هيئة الملوك من الرجال. 
وكانت الملكة حتشبسوت عظيمة العظيمات، وجميلة الجميالت، 
الدنيا وغيرت  التي هزت  القوية  والمرأة  النساء،  وأفضل 

في  الرياح 
 ، هها تجا ا
يحنون  الجميع  وجعلت 
إجالاًل وتعظيًما لتلك المرأة 
التي خبلت الجميع بجمالها، 
شخصيتها  وقوة  وسحرها، 
فترة  في  األحداث  وثراء 
تاريخ  في  الالفت  حكمها 
مصر القديمة قاطبة. ولم يكن 
الكبيرة  لقدرتها  مثيل  هناك 

على إدارة حكم البالد. 
الذكية القوية 

الذكية وصاحبة  المرأة  تعد 
الشخصية القوية الملكة »تي« 
هي الزوجة العظمى لفرعون 
الشمس الملك أمنحتب الثالث. 
في  كبيًرا  دوًرا  تي  لعبت 
حياة وحكم زوجها وأنجبت 
له وريثه وولى عهده الملك 

والملكية  الدينية  العقيدة  وفي  ذلك.  بعد  أخناتون  الملك  أو  الرابع  أمنحتب 
إلهة السماء األم. تشير اآلثار من  الملكة تي  لفترة حكم زوجها، اعتبرت 
عهد أمنحتب الثالث إلى أهمية زوجته تي طوال فترة حكم زوجها؛ فعثرنا 
على عدد كبير من التماثيل في أحجام ومواد مختلفة تصورها مع زوجها، 
بينما تظهرها النقوش تساعده في كثير من طقوس العبادة، وتشاركه كذلك 

في االحتفاالت خصوًصا االحتفال الخاص بعيد جلوسه على عرش مصر. 
ووصف أحد النصوص الملكة تي بأنها ترافق الملك أمنحتب الثالث مثل اإللهة 
ماعت حين ترافق إله الشمس رع. وأقام الملك بحيرة للراحة واالستجمام 
في بركة هابو في غرب مدينة األقصر حًبا لزوجته الغالية قوية الشخصية 
وصاحبة الحضور الطاغي الملكة الذكية تي. وفي رسائل العمارنة، نرى 
حكام الشرق األدنى القديم العظام يتوددون للملكة ويطلبون توسطها لدى 
في  قدرها  وعظم  دورها  ألهمية  نظًرا  أخناتون؛  وولدها  الثالث  أمنحتب 

البالط عند زوجها وابنها.
الملكة الجميلة

الملكة نفرتيتي قوة الرجال، وشاركت في أمور  فاقت قوة المرأة الجميلة 
الحكم، وكانت ذات دور كبير في تحريك السياسة وتوجيه دفة الحكم في عهد 
زوجها فرعون التوحيد الملك الفيلسوف أخناتون. وربما حكمت نفرتيتي بعد 
وفاة زوجها الملك أخناتون البالد وجلست على عرش الفراعنة وقبل أن يصل 

كرسي الحكم بعد ذلك بفترة إلى الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون. 
جميلة الجميالت

كانت جميلة الجميالت نفرتاري ملكة قوية ومؤثرة بقوة في عهد زوجها نجم 
األرض الملك رمسيس الثاني ملك الملوك. ولعبت دوًرا كبيًرا في الشؤون 
الدبلوماسية في الدولة المصرية العريقة؛ نظًرا لما كانت تتمتع به من مهارات 
عديدة مثل فنون الكتابة والقراءة وأصول وفنون علم المراسالت الدبلوماسية، 
فأفادت مصر بمهاراتها الكبيرة وزوجها، فضاًل عن حبها لزوجها الملك مما 
جعل من قصة حب رمسيس الثاني ونفرتاري أعظم قصص الحب وأخلد 
حكايات العشاق التي خلدها اإلنسان في الحجر والفن قبل أن يخلدها البشر 
في فنون األدب والقول. كان من فرط وعظم حب وإعزاز وتقدير رمسيس 
الثاني لزوجته المحبوبة نفرتاري هو تصويرها معه في معظم آثاره، وبناء 
اآلثار الكبيرة والجميلة لها مثل معبدها إلى جوار معبده الشهير في »أبو 
سمبل«. وتم السماح لبعض الملكات بتشييد مقابر ملكية بين مقابر الملوك 
الخالدين من حكام مصر تكريًما وتقديًرا 
لهن. وأمر رمسيس الثاني بإنشاء مقبرة 
رائعة لها في وادي الملكات هي األجمل 

بين مقابر الوادي الجميل. 
وهيا بنا اآلن ندلف مًعا إلى عالم مصر 
القديمة الجدير بكل حب واحترام وتقدير 
عالم  القديمة  عالم مصر  إن  وإعجاب. 
مثير للغاية يمتزج فيه الحب باإلعجاب 
هذه  خالل  ومن  واالحترام.  والتقدير 
المجموعة المنتقاة من األبواب والفصول 
والموضوعات عن مصر القديمة، نستطيع 
أن نسعد بنسيم وعطر مصر القديمة الجميل 
العبير، وأن نكشف أسرار وسحر وجمال 
وغموض وتاريخ وحضارة وآثار مصر 

القديمة العظيمة.
وتذكر أيها القارئ الكريم أن مصر القديمة 
كل  في  سبّاقة  دوًما  تزال،  وما  كانت، 
خير وحق وجمال وفي سّن ما هو مفيد 
علّمت  التي  هي  مصر  ألن  لإلنسانية؛ 
العالم أصل كل شيء، وهي التي أرشدت البشرية جمعاء إلى فجر الضمير 

ونور اليقين وحالوة اإليمان وفكرة الدين وروعة التوحيد. 
مصر هي التي علمت العالم. 
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ِسحر مصر القديمة
البصير بقلم: د. حسين عبد 

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

بقلم: مينا بشير

امرأٌة ولدتني توًا

من جمع الأشواك؟!..

     Vendredi 14 octobre 2022
الجمعة 14 أكتوبر 2022

  تكملة للعدد الماضي: 

مقهى في  أجلُس 
الموانئ أرصفُة  تواجُهني 
ِعشُقِك سفينِة  مع  أبحُر 

امطارِك انتظُر 
قصائَدِك  ... كلماَتِك  أرتدي 

يرَتحُل ال  َمْن  مجنوٌن 
حديقِتِك الى 

النعماِن وشقائَق  الياسميَن  ليقُطَف 
بضفائرِك يعبُث  ال  َمْن  مجنوٌن 
شفتيِك من  الندى  ويرتشُف 

القمَر انَّ  أتدريَن 
الضوِء الى  هاجَر 

أعشُقها كنُت  رغباٍت  الى 
عينيِك في 

ينصَفني لَْم  العالُم  هذا  لماذا 
الرمِل صحراِء  في  َوضَعني 
بمحاذاتي تسيُر  واالنهاُر 

الغجريُة أيتها  أنِت 
أحزاني في  ترقصي  ال 

االفِق نحَو  يمتد  لْن  البحَر  ألنَّ 
االشجاُر ُتزِهَر  ولْن 

ربيعي وجدُت  إني  أتدريَن 
الريَح..... تهوى  عاشقِة  عيني  في 

االنهاِر الى  السحُب  تسافُر  بضحكِتها 
طريقي ليِل  في  تتألألُ  نجمُة  هي 

سومري معبٍد  في  كاهنٌة 
صوتي فوَق  الزماُن  يمرُّ 

بالحنيِن العاصِف 
الشوارِع غيوِم  في  روحي  تلتمُع 

كلماتِك صدى  تتأبُط 
الشمِس وصوَل  ينتظُر  والشفُق 

سباتي من  سأنهُض 
امرأًة أدللَّ  كي 

الضائِع الوقِت  في  ولَدتني 
ذاكرتي في  أحملُها 

العودِة جسوَر  سأحرُق 
...... القبالت  بأالِف  شفتَيها  وأشعُل 

األرض؟ األشواك على  من زرع 
األسماك؟ في  أوجدها  من 
الصّبار، على  أوجدها  من 

واألزهار،
الورد؟ وسيقان 

بالذم.. محتجاً  تسأل  من  يا 
رّد؟ هل جاءك 

تسأل: أن  شئت  ان  اسأل، 
األشواك، قناطير  جمع   من 

األرض، من طول 
والعرض؟

األشواك، من  جعل  من 
سالحاً،  

الدم؟.. حتى  المؤلم  للوخز 

لاعلاناتكم 
في 

الرسالة

شعر: جاسم نعمة مصاول

الشتاُء كما لم نعرفُه من قبل

خلال الربع الأخير من 2022.. تفاصيل إقامة 3 معارض دولية للكتاب

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

عادل عطية

  النوافُذ تُنذُر بُقدوِم الخطر!
تتساَقُط األوراُق من أغصاِن األشجار كالُهموم، تصوُل الرياُح 
العاتيُة و تجوُل في َحيّنا دون َرقيب، ما إن نخرُج حتى تبدأُ 
لَت نافذُة غرفتي إلى لوحٍة ُمكتّظٍة  بَصفِع وجوهنا بقوة. تحوَّ
بالَكنزاِت  فجأًة  خزاَنتي  امتألت  و  البرتقالي،  و  باألصفِر 

الصوفية، الشتاُء قادم. 
في آخر أياِم الخريِف كنا أنا و إحدى صديقاتي الُمغتربات 
جالَستيِن في المقهى، نحتَسي القهوَة الالذعة و نتجاَذُب أطراف 
الحديث، فبدأت صديَقتي كالعادة تشَتكي من ُدنو موسِم الشتاء. 
كانت ال تحبُّ الشتاَء و ال تتقبَُّل البرَد القارَص الكَندي، و 
ٍب به، َمكروٌه  كانت ترى أن الشتاء ضيٌف ثقيٌل غير مرحَّ
من الجميع. أما أنا فقد اعَتراني الصمُت لبضِع دقائق، كنُت 
بها صديَقتي  ألفِحَم  بامتياز  فلَسفيًة  إجابًة  راسي  في  أنسُج 
كالعادة. »إن الشتاَء فصٌل حيادٌي جًدا. » قلُت و أنا أبتسم. 
عندها سألَتني بنبرٍة تشي بالُفضول: »و ماذا يعني ذلَك أيتها 
َج  رُة و الفيلسوفُة العظيمة؟« ابتَسمُت و قد تََضرَّ الكاتبُة و المفّكِ
وجهي بُحمرِة الخجل، ثم قلت: »إن الشتاَء يا عزيَزتي ليس 
كباقي الفصول، هو فصٌل يُضاعُف الحالَة و الُشعور، يُعطينا 
المزيَد مما نعيشُه أو ما نحسُّ به. » » كيف ذلك؟« سألَت. 
»ببساطة... الشتاُء َيزيُدنا، يزيُدنا من الخمِر التي َسقانا بها 
القَدر. َيزيُد الفقيَر فقًرا و يُضاعُف حاجتُه إلى َسقٍف و ناٍر و 
دفئ، يزيُد الَغني ِغًنا فوق ِغناه، و يزيُد الُممتنَّ امتناًنا تجاه 
ما يملك، فيَتضاعُف مخزوُن امتناِن المرِء للِحافِه الدافِئ و 
جدران بيتِه العازلِة للبَرِد و كوِب الشاي الذي يَسري في جسدِه 
ليبعَث فيه نشوَة الحرارِة ُمخالًفا أوامَر الُمحيط الخاِرجي، 
ُد الوجوِه يحمُل مع  هو نقمُة الفقيِر و نعمُة الَغني، كائٌن ُمتَعّدِ
رياحِه شيًئا من الِنفاق. إن الشتاَء دائًما ما يُحيي في أعماقنا 

مشاعَر الحمِد و الُشكِر و االمتنان، و هو أيًضا يوِقُظ االشتياَق 
الهاجَع في أعماِق الُعّشاق، ينفُخ رياحُه الباردَة على قلوبهم 
فيزيدهم احتياًجا إلى من يحبّون. في الشتاِء تشعُر اليُد بألَِم 
وحَدتها و ترتجُف األصابُع إثَر زمَهريِر الفراِغ الذي يتخلَّلُها، 
و هو أيًضا ُجرعٌة إضافيٌة من الرومانسية بالنسبِة الؤلئَك 
الَمحظوظيَن في الحب. » ساَد الصمُت برهًة، صمٌت ال يقطعُه 
سوى صوُت مكائِن القهوِة و أحاديِث الزبائن. كانت صديَقتي 
ل، أو باألحرى كانت تحاوُل هضَم ما  ُمستغرقًة في نوبِة تأمُّ
قلته. فأكَملُت حديثي قائلة: »الشتاُء ليس كباقي الُفصول، فهو 
دكتاتورٌي يفرُض على المرِء قوانينه غريبة.« »مثل ارتداِء 
مزيٍد من المالبس.« قالت بشيٍء من الُسخرية. »ليس هذا 
فقط، يستطيُع الشتاُء أن يعيَدنا أطفااًل في ثانيٍة واحدة، يُحيي 
في داخلِنا ذلك الشغَف الطفولي الُممتزَج بالُفضول، فنعوُد 
ِق حبّاِت المطِر و الَثلج، غير ُمباليَن  فجأًة لمّدِ ألسنِتنا و تذوُّ
اآلخرين.  أمام  بصورتنا  أو  االتيكيت  و  البرستيج  بمناهج 
نلعُب بُكرات الثلِج و نصنُع رجاَل الثلج كما لو أن الزمَن قد 
توقََّف تماًما، كأننا لم نكبر أبًدا.« »يا لُه من فصٍل غريب.« 
قالَت، فهَززُت رأسي ُمبتسمة. عنَدها سألَتني صديَقتي إن 
كنُت أحبُّ الشتاء، فقلت: »ال أعرف... فَمشاعري تجاهُه 
ُمَتضاربٌة جًدا، مشاعري تعتمُد على ما أعيشُه في الوقِت 
الراهن. فأنا أحبُّ الشتاَء عندما أكوُن في المنزل، مع عائلَتي، 
أتدثَُّر ببّطانيٍة صوفيٍة و  أنا  كتاًبا و  برفقِة من أِحب، أقرأُ 
أنظُر  عندما  أحبُّه  الساخنة.  الشوكوالته  من  كوًبا  أحَتسي 
إليِه من نافَذتي و أسمُع ُرعودُه بينما أكتُب القصائد. أحبُّ 
الشتاَء فقط عندما يكوُن الدفء َخياًرا ُمتاًحا، لكنني أكرهُه 
ِع َصقيعه، يجُب التعامُل مع الكائناِت  عندما أرَغُم على َتَجرُّ

الحياديِة بحياٍد تام.«

  تقام خالل الربع األخير من سنة 2022 عدد من معارض 
الكتب العربية والدولية؛ منها معرض الشارقة الدولى للكتاب 
للكتاب  الدولى  الكويت  ومعرض  الـ»41«،  دورته  فى 

الـ»45«، ومعرض جدة الدولى للكتاب.
معرض الشارقة الدولي للكتاب الـ»41«

تنطلق فعاليات معرض الشارقة الدولى للكتاب فى دورته 
الـ 41، الذى تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار »كلمة 
للعالم«، خالل الفترة من 2 وحتى 13 نوفمبر المقبل في 

مركز إكسبو الشارقة.
من  انطالقاً  والعالمية  العربية  بالثقافة  متجدد  احتفاء  فى 
من  و129  دولة،   95 من  ناشراً   2213 يلتقى  الشارقة، 
الكتّاب والمفكرين والمبدعين من 57 دولة، ليشاركوا فى 

إحياء 1047 فعالية ثقافية متنوعة.
معرض الكويت الدولى للكتاب الـ»45«

تقام فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته 45 
خالل الفترة من 16إلى 26 نوفمبر 2022.

 2020 عام  أقيمت  وأن  الـ45 سبق  الدورة  أن  إلى  يشار 
افتراضيا، وبعدها أقامت رابطة األدباء فى الكويت معرضا 
للكتاب الصيفي، بمشاركة نحو 24 دار نشر محلية، وفى العام 
الماضى، طالب مجموعة من األدباء والمثقفين والناشرين 
فى الكويت، بعودة معرض الكتاب، مع االلتزام باالحترازات 

الصحية والتباعد االجتماعي.
معرض جدة الدولى للكتاب 

تنظم وزارة الثقافة السعودية ممثلة في هيئة األدب والنشر 

والترجمة، معرض جدة الدولي للكتاب خالل الفترة الممتدة 
بين 8 و17 ديسمبر، ضمن مبادرة »معارض الكتاب« إحدى 
المبادرات االستراتيجية للهيئة، التي تعمل من خاللها على 
التوسع في إقامة معارض الكتاب بالمملكة، بوصفها نوافَذ 
ثقافية تجمع صنّاع األدب والنشر والترجمة من المؤسسات 
والشركات المحلية والدولية مع القراء والمهتمين، باإلضافة 
إلى البرامج الثقافية المثرية المصاحبة لهذه المعارض، لتوفر 

تجربة ثقافية متكاملة لمختلف أطياف المجتمع.
مع  بالتزامن  في جدة  مؤتمرين  تنظيم  الهيئة على  وتعمل 
المعرض، يتناول األول مجال النشر الرقمي، فيما يتطرق 
الخبراء  من  بمشاركٍة  العلمي،  الخيال  مجال  إلى  الثاني 

والمتخصصين في هذين المجالين.

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

الملكة تي وزوجها الملك أمنحتب الثالث وجالل وجمال األسرة الملكية 

الملكة الجميلة نفرتيتي زوجة الملك أخناتون.المصرية.

شو عم تعميل 
يا روح فيي

شعر : جون كرم

شو عم تعملي يا روح فيي 
بجسمي وعم بتستقوي عليي
إفتكرتك رح تزيديني أماني
إعتبرتك من عند هللا هديي 

شو عم تعملي بجسمي األناني 
شو عم تعملي بجسم األذيي 
شو عم تعملي بجوهر كياني 

بيكفي تعزبي جسمي الضحيي 
كياني من وجودك عم يعاني 
من الصبح وطلوعو للعشيي 
شو همك تفضحيني بعنفواني 
تا حتى تقصري درب المنيي 
وقبل ما نرحل على كون تاني 
تعي نحل الخالف بصدق نيي 

يا روحي الجسم لوجودك ضماني 
وما بتكوني بدونو سرمديي 

عودي للوجود األوالني 
إرجعي لربك يا هالروح النقيي 

زمانك ما بيقرب عا زماني 
ورغم ماعاألرض جينا سويي 

إنتي خالدي والجسم فاني 
وإنتي بنت هللا والطهارة 

وأنا بأرض الفنا إبن الخطيي 



  كاكادو
استراليا واحدة من القارات التي تتميز بتنوع 
تضاريسي، حيُث يوجد بها العديد من الصحاري 
وسالسل الجبال، والجزر االستوائية والغابات 
المطيرة أيًضا، باإلضافة إلى  العديد من األماكن 
المفعمة بالحياة البرية والمنتزهات الوطنية التي 
توجد في كل مكان في القارة، ومنها متنزه كاكادو 
أحد أبرز المنتزهات الوطنية حيُث يعتبر متنزه 

كاكادو هو أكبر حديقة وطنية في أستراليا. 
كما يٌعّد من أهم األماكن البرية في أستراليا 
يوجد بها عّدة أنهار مليئة بالتماسيح، باإلضافة 

إلى مجموعة من الحيوانات النادرة المعرضة لخطر االنقراض وعدد 
كبير من الطيور التي تزين سماء الحديقة في منظر جميل من ُصنع 
الطبيعية، وعند قيامك بجولة داخل الحديقة سوف تستمتع بمشاهدة 

الشالالت في وقت غروب الّشمس. 
بلو ماونتينز ، نيو ساوث ويلز

يوجد المتنزه في مدينة سيدني الذي يضّم مجموعة من الجبال التي 
تظهر باللّون األزرق عندما يقترب منها الضباب لينعكس على الجبال 

حيُث ينتج الضباب نتيجة مجموعة كبيرة من أشجار األوكالبتوس
عندما تذهب إلى متنزه بلو ماونتنز سوف تستمع بالهبوط فوق قمم 
الجبال والمشي بين األشجار العمالقة، وتسلق الصخور، وركوب 
الدراجات باإلضافة إلى ركوب الخيل، وسوف تستمع كذلك بمشاهدة 

السكك الحديدية وشالالت كاتومبا.

كاريجيني .. واشنطن
يقع متنزه كاريجيني في شمال غرب أستراليا ويأتي في المرتبة الثانية 
من حيُث المساحة من بين المنتزهات الوطنية في أستراليا، ويتميز 
بوجود العديد من البحيرات ذات المياه الزرقاء الرائعة، كما يُعّد المتنزه 

من أفضل األماكن التي يٌفضل زيارتها في فصل الشتاء
حيُث يظهر مدى جمال هذا المتنزه عندما تبدأ درجة الحرارة في 
االنخفاض، عندما تذهب لزيارة هذا المنتزه سوف تستمتع بمشاهدة 
المناظر الطبيعية الخالبة وجمال الوديان المذهلة باإلضافة إلى مجموعة 

من التالل الرائعة. 
جزر ويتسونداي .. كوينزالند

يبدو متنزه جزر ويتسونداي بجمال الطبيعة الساحرة فيه كأنّه قطعة من 

الجنة على األرض، حيُث يتميز بجمال شواطئه البيضاء ولون المياه 
الصافية التي تٌشبه في نقائها قطع الكريستال، وحاجز المرجاني الرائع 
عند زيارتك سوف تستمتع بمجموعة من الرحالت لمشاهدة جمال جزيرة 
Hamilton، وجريرة Reef، باإلضافة إلى ممارسة رياضة الغوص.

Litchfield.. NT منتزه
توجد حديقة Litchfield، NT الوطنية في اإلقليم الشمالي أستراليا حيُث 
تقع بالقرب من  بلدة Batchelor الصغير، وتضم الحديقة مجموعة 
كبيرة من التالل رائعة الجمال باإلضافة إلى جمال الشالالت كما يمّكنك 
ممارسة السباحة في شواطئها الساحرة، ومن أفضل األماكن في المتنزه 
التي يجب عليك زيارتها هي Florence Falls وWang Fall وال 

يفوتك مشاهدة تالل النمل األبيض كذلك. 

Wilsons Promontory .. Vic منتزه
تتميز حديقة Wilsons Promontory ، Vic، بجمال الطبيعة 
الساحرة، حيُث يوجد في الحديقة مجموعة من المناظر الساحلية 
والخلجان المنعزلة، عند زيارتك للحديقة  سوف يستمتع بممارسة 
رياضة المشي بين الخلجان والغابات المرتفعة لمشاهدة جمال الطبيعة 
والحياة البرية لذلك تُعّد هذه الحديقة من أكثر الوجهات التي يزورها 

الفيكتوريين والعديد من الزوار من أنحاء العالم .
كارنارفون جورج .. كوينزالند

تٌعّد منتزه كارنارفون جورج الوطني المذهل أحد أهم الحدائق الوطنية 
في أستراليا التي تعج بالحياة البرية التي جعلت منها لوحة فنية رائعة 

حيُث يمّكنك االستمتاع بمشاهدة مرتفعات كوينزالند. 
كرادل ماونتن .. تاس

يعد Cradle Mountain منطقة من التراث العالمي، ويعتبر المنتزه 
من أجمل الحدائق الوطنية التي يمّكنك المشي بين أشجارها الجميلة، 
النهارية لمشاهدة الوديان رائعة الجمال  واالستمتاع بأحد الرحالت 

والغابات القديمة داخل الحديقة.
أولورو كاتا تجوتا 

يقع متنزه Red Center الوطني في قلب  Uluru-Kata Tuta الذي 

يضّم مجموعة من أجمل الجبال باإلضافة إلى واحدة من أجمل المحميات 
الطبيعية في العالم لتكويناتها الصخرية التي ترجع إلى اآلالف السنين، 
ويمّكنك مشاهدة واحدة من أجمل أماكن الحياة البرية مع جمال شروق 

الّشمس في لوحة فنية رائعة من صنع الطبيعة.
جريت ساندي )جزيرة فريزر( .. كوينزالند

توجد جزيرة فريزر داخل حديقة جريت ساندي  وتندرج ضمن التراث 
العالمي، حيُث تعبر من أكبر المنتزهات الوطنية في أستراليا وتتميز 
بطول شواطئها وأكبر شريط رملي وأجمل البحيرات العذبة، كما 

يمّكنك االستمتاع بالرحالت النهرية واحدة من أجمل المغامرات في 
.Fraser Island جزيرة
نينغالو ريف .. واشنطن

يقع متنزه نينغالو ريف الوطني في غرب أستراليا، عند زيارتك لهذا 
المتنزه سوف تستمتع برحلة عوض لمشاهدة أسماك القرش والحيتان، 
باإلضافة إلى عدد كبير من أجمل الشعاب المرجانية بألوانها المذهلة 
تحت المياه الذي يُعُد من أجمل التجارب التي يجب عليك خوضها 

عندما تصل إلى أرض المنتزه
حيُث تندرج منطقة الشعاب المرجانية داخل شواطيء المنتزه ضمن قائمة 
التراث العالمي، وسوف تشاهد عند قيامك برحلة الغوص تحت المياه 
السالحف العمالقة واألسماك األستوائية ومجموعة من أسماك قرش 
الحوت الرائعة وسوف تكتشف الدالفين وأبقار البحر والشفنين، حيُث 
تٌعّد هذه الرحلة من أجمل الرحالت التي يقوم بها جميع زوار الحديقة.

دينتري .. كوينزالند
تعتبر حديقة Daintree National Park من أجمل المنتزهات 
الوطنية المفعمة بالحياة البرية الرائعة وحياة الغابات االستوائية المطيرة 
في أجمل حاالتها التي تستحق المشاهدة باإلضافة إلى مشاهدة جمال 
الطبيعة التي تضّم مجموعة من النباتات الغريبة مع االستمتاع بجمال 

المناطق الحارة والرطبة
عندما تقوم بزيارة الحديقة سوف تستمتع بجوالت المشي بين أشجار 
الغابات العالية كما يتمكن االستمتاع بالمغامرات الرباعية الدفع واالستماع 
بقصص عن حياة المواطنين األصليين لقارة أستراليا وكيف يعيشون 

في تناغم وانسجام مع الطبيعة التي يرجع تاريخها آلالف السنين.   
بورت كامبل .. فيك

تعتبر حديقة بورت كامبل واحدة من أهم المنتزهات الوطنية في أستراليا 
المفعمة بالحياة البرية باإلضافة إلى المناظر الطبيعية الساحرة، ويقع 
منتزه بورت كامبل في قلب المحيط ويضّم مجموعة من التماثيل ألشهر 

الشخصيات التاريخية المؤثرة في تاريخ استراليا
لذا تٌعّد زيارة منتزه بورت كامبل من أجمل التجارب والمغامرات وسوف 
تشاهد جسر لندن داخل المنتزه وتستمع بالحياة البرية وجمالها الساحر.  

Kalbarri.. WA منتزه
تٌعّد حديقة كالباري الوطنية واحدة من المناطق المفعمة بالحياة، حيُث 
تقع في غرب أستراليا شمال جيرالد تون، كما تعتبر هذه الحديقة من 
أجمل األماكن الساحلية في الوالية، لذا فإنّها تٌعد من أهم الوجهات 
السياحية في القارة، سوف تستمتع عند زيارتها بالمشي لمسافات طويلة 

بين األشجار والمنحدرات الشاهقة
وسوف تكتشف الشواطىء المخيفة والحيتان ومجموعة من أجمل 
الدالفين وتتميز شواطئ المنتزة بوجود مجموعة من أجمل الشعاب 
المرجانية التي تستحق القيام بالغوص من أجل مشاهدتها واالستمتاع 

بجمال ألوانها الخالبة.
Freycinet .. Tas

يقع منتزه Freycinet National Park  الوطني على الساحل 
الشرقي  لتسمانيا موطًنا لخليج Wineglass الشهير، الذي يعتبر من 
أرقي المنتزهات في أستراليا، ويوجد به العديد من معسكرات التخيم

حيُث يمّكنك قضاء وقت ممتع بالمشى بين األشجار داخل المنتزه مع 
االستمتاع بمشاهدة قمم الجرانيت الوردي الرائعة في الصباح عندما 
تشرق الّشمس وسوف تكتشف Moulting Lagoon التي تٌعد من 

التجارب الفريدة عندما تقوم بزيارة المنتزه.
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تدريبات بدنية وخططية في مران األهلي 
استعداًدا لمباراة االتحاد المنستيري بدوري 

أبطال إفريقيا

    خاض الفريق األول لكرة القدم بالنادي األهلي 
مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة الخميس؛ 
استعدادا لمباراة االتحاد المنستيري التونسي المقرر لها 
يوم السبت المقبل على استاد “األهلي we السالم”، 

في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لألهلي، 
محاضرة بالفيديو مع الالعبين استمرت ما يقرب من 
15 دقيقة قبل إنطالق مران الفريق، تحدث خاللها 

في كافة الجوانب الفنية والخططية.
وأدى العبو األهلي تدريبات بدنية قبل خوض تدريبات 
الكرة والتي اشتملت على الجزء الخططي الذي 

يرغب الجهاز الفني في تطبيقه أمام الفريق التونسي.
وأدى حراس المرمى محمد الشناوي وعلى لطفي 
ومصطفى شوبير وحمزه عالء، تدريبات تحت 

إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.
التأهل إلى دور  ويسعى األهلي لحسم بطاقة 
المجموعات في دوري أبطال إفريقيا عندما يخوض 
مباراة إياب دور الـ32 أمام االتحاد المنستيري في 
السادسة مساء السبت المقبل، وكان األهلي حقق 
الفوز على االتحاد المنستيري بهدف دون رد في 
مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “مصطفى 

بن جنات” بالمنستير.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

آرسنال يهزم بودو جليمت بهدف 
في الدوري األوروبي

   تغلب آرسنال على مضيفه بودو جليمت 
النرويجي بهدف دون رد- مساء يوم الخميس- 
الرابعة من دور  بالجولة  على ملعب اسبميرا، 

المجموعات للدوري األوروبي.
الوحيد بوكايو ساكا في  وسجل هدف آرسنال 
الدقيقة )24(، ليعزز الفريق صدارته للمجموعة 
األولى بـ9 نقاط، بينما تجمد رصيد بودو جليمت 

عند 4 نقاط في المركز الثالث.
أتت المحاولة األولى في المباراة لصالح آرسنال، 
بتسديدة من لوكونجا من خارج منطقة الجزاء في 

الدقيقة 11، مرت إلى جوار القائم.
24، حين  الدقيقة  التسجيل في  وافتتح آرسنال 
توغل ساكا داخل المنطقة وسدد كرة اصطدمت 
بهويبراتين ومن ثم اصطدمت به وسكنت الشباك.
وحاول ساكا إضافة الهدف الثاني سريًعا، بعدما 
تلقى تمريرة من أوديجارد داخل المنطقة في الدقيقة 
26، مسدًدا كرة مباشرة ذهبت بعيًدا عن المرمى.

ومرر أوديجارد كرة داخل المنطقة لنكيتياه في 
الدقيقة 29، ليسدد األخير كرة ذهبت أيًضا بعيًدا 

عن المرمى.
وكاد بودو جليمت أن يعدل النتيجة بعدها مباشرة، 
بانفراد من بيلجرينو، مسدًدا كرة من على حدود 

المنطقة مرت إلى جوار القائم.
ثم أعلن بعدها الحكم عن وجود حالة تسلل، ولم 
تشهد الدقائق التالية أي جديد لينتهي الشوط األول 

بتقدم آرسنال بهدف دون رد.
وبدأ آرسنال الشوط الثاني مهاجًما، ومرر أوديجارد 
الكرة تجاه نيلسون، الذي حاول تسديدة كرة مقوسة، 

إال أن تسديدته ذهبت بعيًدا عن المرمى.
وانطلق بيليجرينو في الجانب األيسر من منطقة 
الجزاء في الدقيقة 53، مسدًدا كرة أرضية، 

تصدى لها تيرنر.
وكاد بودو جليمت أن يعدل النتيجة في الدقيقة 56، 
بتسديدة قوية من سولباكين من داخل المنطقة، لكنها 

علت العارضة بقليل.
وواصل الفريق النرويجي إهدار الفرص، بعدما 
تلقى إسبيجورد بينية داخل المنطقة لينفرد بتيرنر، 

إال أنه سدد أعلى العارضة في الدقيقة 58.
وخرج حارس آرسنال من مرماه إلبعاد كرة بينية 
في الدقيقة 62، ليفتكها جرونبايك ويحاول تسديد كرة 
ساقطة، إال أن تسديدته ذهبت بعيًدا عن المرمى.

وعاد إسبيجورد للمحاولة في الدقيقة 68، بتسديدة 
من خارج المنطقة، ذهبت بعيًدا عن المرمى، لينتهي 

اللقاء فوز آرسنال بهدف دون رد.

صالح يغيب عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة 
العب األسبوع في دوري األبطال

تريزيجيه يحصل على تقييم مرتفع في مباراة 
طرابزون وموناكو بالدوري األوروبي

    أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« 
الخميس، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة العب 

األسبوع في دوري أبطال أوروبا.
وأقيمت مباريات الجولة الرابعة من عمر المسابقة 
الثالثاء واألربعاء  القارية على مدار يومي 

الماضيين.
أبطال  لبطولة دوري  الرسمي  الحساب  وأعلن 
أوروبا عبر »تويتر«، األسماء المرشحة للفوز 
بجائزة العب األسبوع، وهم، روبرتو فيرمينو 
)كلوب  مينيوليه  اإلنجليزي(، سيمون  )ليفربول 
)مكابي حيفا(،  أتزيلي  البلجيكي(، عمر  بروغ 

وسون هيونغ مين )توتنهام هوتسبير(.
المصري محمد صالح، جناح  النجم  وغاب 
ليفربول اإلنجليزي، عن قائمة المرشحين للفوز 
بجائزة العب األسبوع في دوري األبطال، على 
الرغم من تألقه وتسجيله 3 أهداف »هاتريك« في 

مباراة الريدز ورينجرز اإلسكتلندي.
وعادل صالح األهداف الخمسة لكل من النرويجي 
إيرلينغ هاالند، مهاجم مانشستر سيتي، وروبرت 
ليفاندوفسكي، نجم برشلونة اإلسباني، في صدارة 
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، بعد مرور 

الجولة الرابعة. 

    حصل العب منتخبنا الوطني محمود 
حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف فريق 
طرابزون سبور التركي، على تقييم مرتفع 
أمام نظيره فريق موناكو  في مباراة فريقه 
الفرنسي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور 
المجموعات من مسابقة الدوري األوروبي.
ونشرت شبكة هوسكورد العالمية لإلحصاء 
المباراة، حيث حصل  تقييم الالعبين بعد 

تريزيجيه على تقييم 7.3.
الفريقين  بين  التي جمعت  المباراة  وشهدت 
على ملعب نادي طرابزون سبور، مشاركة 
العب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه 
بديال من الدقيقة 65 حيث انتهت المباراة بفوز 
الفريق التركي بنتيجة أربع أهداف مقابل الشئ.

وافتتح سار األهداف في مرماه بالدقيقة 44، 
وأضاف هوجو الهدف الثاني في الدقيقة 48، 
الدقيقة  في  الثالث  الهدف  بردهي  وأحرز 

المباراة في  58، واختتم تريزيجيه أهداف 
الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة يصبح فريق طرابزون سبور 
في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما ظل 
الثالث  المركز  في  الفرنسي  فريق موناكو 

بنفس عدد النقاط.
ويتواجد فريق طرابزون سبور، المحترف 
ضمن صفوفه العب منتخبنا الوطني محمود 
السابع من  المركز  حسن تريزيجيه، في 
التركي  الدوري  ترتيب جدول منافسات 

برصيد 17 نقطة.
ويذكر أن العب منتخبنا الوطني محمود حسن 
تريزيجيه انضم لصفوف فريق طرابزون 
سبور التركي، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
الحالية قادما من صفوف نادي أستون فيال 
اإلنجليزي، وذلك حتى عام 2026 بمبلغ قدره 

4 ماليين يورو.

أفضل 15 متنزًها وطنًيا يف أسرتاليا
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مفيش حالوة من غير نار
Il n’y a pas de roses sans épines

ياللي داخل بين البصلة وقشرتها ما ينوبك إال صنتها
 -Entre l’arbre et l’écorce, il ne faut pas mettre le doigt



   تشارك وزارة السياحة واآلثار ممثلة في الهيئة 
برئاسة  بوفد  السياحي  للتنشيط  العامة  المصرية 
ماجد أبو سديرة رئيس اإلدارة المركزية للمكاتب 
السياحية بالهيئة في فعاليات معرض “أي إم إي 
إكس أمريكا” )IMEX America(، الذي يٌقام 
فعالياته  بدأت  والذي  فيجاس  بمدينة الس  حالياً 
ويوم ا|ألربعاء ، ويعد هذا المعرض واحداً من 
الحوافز  المتخصصة في سياحة  المعارض  أهم 
المتحدة  الواليات  في  والمناسبات  والمؤتمرات 

األمريكية.
للهيئة  التنفيذي  الرئيس  القاضي  وأشار عمرو 
مشاركة  أن  السياحي  للتنشيط  العامة  المصرية 
النوع  المتخصصة من هذا  الفعاليات  الهيئة في 
السياحة  تنفيذ استراتيجية وزارة  تأتي في إطار 
واآلثار نحو تنويع المنتجات السياحية المختلفة بما 
يساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر 

من مختلف الدول، وأضاف أن الهيئة تعمل على 
تنفيذ خطة ترويجية تسير بشكل منتظم من خالل 
العالمية  والبورصات  الفعاليات  في  المشاركة 
برامج  تنفيذ  خالل  ومن  الدولية،  والمعارض 
مع  واجتماعات  لقاءات  وعقد  مشتركة  تسويق 

كبرى منظمي الرحالت المشاركة بالمعرض.
ومن جانبه، أوضح ماجد أبو سديرة أن المعرض 
والدول  الرحالت  منظمي  كبار  باهتمام  يحظى 
المنافسة بقارة أمريكا الشمالية، والتي  السياحية 
سياحياً  والمستهدفة  الواعدة  المناطق  أحد  تعد 
الحوافز  سياحة  نمط  أن  على  أكد  كما  لمصر. 
والمؤتمرات والمعارض يمثل نمطاً سياحياً هاماً، 
الفتا إلى أن هذا المعرض يعد مجال تركيز رئيسي 
نظراً ألهمية السوق األمريكي في مجال الحوافز 
والمعارض والمؤتمرات الدولية، كما يشارك به 
كبار المنظمين في قطاع المؤتمرات الدولية، مشيراً 

إلى أن المشاركة في هذا المعرض توفر منصة 
هامة لتحقيق النمو وسياحة األعمال واالستثمارات 
الجديدة مما يعزز مكانة مصر كإحدى الوجهات 
العالمية في مجال الفعاليات والمؤتمرات، وخاصة 
أنها تتماشى مع خطة الوزارة التي تحرص على 
تعريف منظمي الفعاليات والمعارض باإلمكانيات 
التي تمتلكها مصر والتي تستهدف أن تكون مصر 
الفعاليات والمؤتمرات  وجهة مميزة الستقطاب 

المميزة على أرضها.
كما أشار إلى أن الجناح المصري شهد عدداً من 
اللقاءات الثنائية التي تعمل على تعزيز عالقات 
التعاون والشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات 
المعنية ومنظمي الفعاليات والمؤتمرات الدوليين 
سياحة  مستوى  وارتقاء  تعزيز  في  يسهم  مما 
الحوافز والمؤتمرات بمصر على المدى القريب.
ماجد  استعرض  المعرض،  فعاليات  وخالل 

المقومات  تقديمي  أبو سديرة من خالل عرض 
المتميزة  والثقافية  والعالجية  والبيئية  السياحية 
حية  لسيا ا لمقومات  وا ألنماط  وا لمنتجات  وا
إلى  باإلضافة  مصر  بها  تتميز  التي  واألثرية 
موقعها الجغرافي، كما أشار إلى أن منتج سياحة 
الضوء على  لتسليط  أكبر  يتيح فرصة  الحوافز 
وأن مصر  المصري خاصًة  السياحي  المقصد 
المناسبة  المقومات  وكافة  التحتية  البنية  تمتلك 
الفترة  أثبتته مصر خالل  ما  والمتطورة، وهذا 
المؤتمرات  استضافت عشرات  الماضية حيث 
الدولية في جميع المجاالت بشكل مميز وناجح.
تجدر اإلشارة أن الوزارة تشارك هذا العام في 
مربع  متر   ٥٨ مساحته  مميز  بجناح  المعرض 
السياحية  والشركات  الفنادق  بمشاركة عدد من 
المصرية المتخصصة في سياحة الحوافز والعاملة 

في السوق األمريكي.

   أعلنت شركة جوجل خالل الساعات الماضية عن السماح لتطبيق 
التواصل االجتماعي الذي أطلقه الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب 
“تروث سوشيال” بالدخول إلى متجر التطبيقات وتحميله على هواتف 

األندرويد.
ونقلت شبكة رويترز عن الشركة أنها سمحت للشركة المطورة للتطبيق 
بإدخاله إلى المتجر بعدما جرى التوافق على منع أي محتوى مسيء 
أو محرض على العنف على التطبيق، وتحديد آلية لمنع نشر المحتوى 

العنيف والمحرض على التطبيق.
وكان التطبيق الصادر في شهر فبراير الماضي جرى حظره من النزول 
الرئيس  بفترة  المرتبطة  العنف  أحداث  بسبب  التطبيقات  متجر  على 
دونالد ترامب والمخاوف المرتبطة بنشر محتوى مسيء أو يحض على 

الكراهية على التطبيق.
وكان ترامب قد أطلق التطبيق بعد عام واحد من حظره على فيسبوك 
وتويتر ويوتيوب عقب أحداث اقتحام مبنى الكابيتول مما دعاه إلى إطالق 
تطبيق وصفه بأنه ملتقى لنشر األخبار الحقيقية بعيداً عن الحجب الذي 

تطلقه الشركات الكبرى على حد وصفه.

   تذكر بعض كتب التاريخ أنَّ 
المغاربة قد ارتدوا عن اإلسالم 
يستقر  ولم  مرة،  عشرة  اثنتي 
يتمكّن  األندلس،ولم  إلى  نصير  بن  أجاز طارق وموسى  إسالمهم حتى 
الدين الجديد من نفوس المغاربة إال بعد سنوات طويلة من المد والجزر، 
ثم أصبح جزءاً من الهوية النفسية ونمطاً من الوجود، غيّر رؤية المغاربة 
للدين، وأصبحت لديهم شخصية روحية متشبثة باإلسالم ومحبة لرسول 
اإلسالم محمد صلى هللا عليه وسلم عبر التفنن في إبداع قصائد في المديح 
النبوي والصالة على الرسول، حيث اندمج المغاربة بعمق في بنية الدين 
اإلسالمي وكانت لديهم إضافات في فهم النصوص التأسيسية، سواء في 
التفسير أو استنباط األحكام، وغير ذلك من مظاهر االلتزام الديني على 

مستوى الفكر والممارسة.
   ومن حين آلخر كانت تجتاح المغرب موجات فكرية دخيلة، سرعان 
األخيرة، سلسلة من  اآلونة  في  انتشرت  فقد  وتتبدد،  تنقشع غيومها،  ما 
التسجيالت والفيديوهات على اليوتيوب وبعض المواقع وصفحات التواصل 
االجتماعي، في شكل فكاهة وسخرية من بعض األحداث الدولية أو الوطنية 
مثل صراصير مكة أو قضية الرقية الشرعية وغير ذلك من األحداث، ولكن 
مضمونها كان صادما للمغاربة، حيث تدعو تلك المقاطع إلى االنعتاق من 
قيود األديان وترك اإلسالم واالستمتاع بالحرية في ظل العقل الذي يجب 
استعماله لتمييز الحق من الباطل، وأن األديان خرافة واسم هللا من ُصنع 
ذلك من  السيطرة عليه، وغير  اإلنسان وفرض  أخيه  اإلنسان الستعباد 
الفيديوهات والتسجيالت، وذلك بجرأة فاضحة  تلك  التي تحملها  األفكار 

ولغة مباشرة تروم السخرية والضحك واالستهزاء.
خرية واألغنية الشبابية..  إنهم  ملحدون ُجدد يوظفون الدارجة المغربية والسُّ
لتشكيك المغاربة في دينهم وثوابتهم ومحاولة زعزعة عقيدتهم.. سّب مباشر 
لألنبياء واستهزاء فاضح بالعقائد الدينية.. مما لم يعهد له مثيل في المجتمع 
اإلسالمي العربي.. وفوق ما يمكن توّقعه: حيث تحّول الرسول )صلى هللا 
عليه وسلم( في نظر الملحدين الُجدد إلى )سيمو ولد يامنة( ونعته بالشذوذ 
واللواط.. وتجاوز هذا إلى السخرية من باقي األنبياء واألديان السماوية.. 
والتطاول على ثوابت المغاربة وخاصة مؤسسة إمارة المؤمنين التي يرى 
هؤالء الملحدون الجدد أنَّها تقف أمام حرية المغاربة في االنعتاق من الدين 

والخروج من كل تبعية.
ويبدو أنَّ المستهدف من هذه الحملة هو الشباب المغربي باستدراجهم عن 
طريق الفكاهة والترفيه وإثارة الغرائز.. بدعوى استعمال العقل والتحرر 

من كل قيد وشرط.
ويبدو أنَّ هذه الرياح قد مّهدت لها حمالت سابقة مثل التشكيك في أحاديث 
البخاري وقضايا المرأة والحرية واالختالط وأحكام الشريعة واللباس... 
من  جملة  وتثير  آلخر  حين  من  تطفو  التي  المناقشات  من  ذلك  وغير 

السجاالت الفكرية.. 
والسؤال الذي ال بد منه، في هذا السياق: إذا كان لهؤالء كل هذه الجرأة، لماذا 
يختفون وراء أسماء مستعارة وال يكشفون عن وجوههم وأسمائهم للمغاربة؟ 
تطور  في عالم  مكان  لها  يعد  لم  بالية  قديمة وموجة  اإللحاد موضة  إنَّ 
عن  تبحث  اليوم  البشرية  والفضاء...  الذرة  وعالم  والتقنية  البيولوجيا 

الروحانيات وليس تبتعد عن هللا..

ويبدو أنَّ المستهدف من هذه الحملة هو الشباب المغربي، باستدراجهم عن 
طريق الفكاهة والترفيه وإثارة الغرائز.. والتمرد على الواقع ورفض كل 
التقاليد والحدود والموانع، لبلوغ المتعة الكاملة في الحياة، وتحقيق الذات 
بعيداً عن التقوقع داخل دين معين أو سلطة ما، ومثل هذه األفكار تجد لها 
صدى واسعا في صفوف الشباب واليافعين الذين لم تترّسخ لديهم القناعات 
العميقة تجاه الحياة والكون والوجود، فيكونون عرضة لكل حركة دخيلة 
مشبوهة، تزعم إخراجهم من ضيق األسرة والدولة إلى سعة الكون ورحابة 
الحياة، و يكفي أن تخالف السائد لتلقى القبول واالنتشار، ويكفي االطالع 
على عدد المشاهدات التي حظيت بها تلك التسجيالت لنعرف حجم تداولها 
وانتشارها في ظرف وجيز، واستقطابها لعدد من المراهقين الذين يبحثون 
عن فرص الخروج عن سلطة األخالق، وإثبات سلطة العقل التي تفوق 

كل السلط األخرى.
 احتلت دراسة األديان مكانة كبيرة عند العلماء والمفكرين.. وقد كانت موضوع 
الثقافات والحضارات،  الفلسفية، في مختلف  والمباحث  العلوم  كثير من 
وبمرجعيات مختلفة، وتوصل العلماء بعد مئات، بل ألوف من الدراسات 
واألبحاث إلى أنَّ أهل أصل الدين إلهي، منّزه عن إبداع البشر، بينما التَّدين 
يمثل طريقة البشر في تطبيق تعاليم الّدين الُمنّزل من قبل هللا، إن اإلنسان 
دائم البحث عن األمان في مواجهة قسوة الطبيعة وضعف إمكاناته الجسدية 
مقارنة مع بعض الكائنات األخرى القوية، ولذلك كان يلجأ إلىممارسة طقوس 

بين  الّشر، وبذلك فصل  الخير، وتدفع عنه  له  أنها تجلب  منه  معينة ظنّاً 
المقّدس والمدنّس، واكتشف وجود عالمين: األول مرئي، واآلخر غيبي، 
وبما أنَّ مظاهر القوة في الطبيعة متعددة، فقد تعددت اآللهة التي يتقّرب 
إليها اإلنسان، قبل أن يبدأ في االختيار والترجيح، لينتهي به المطاف بعقيدة 
التوحيد، وبذلك يكون قد مّر  بثالثة أطوار  في بناء العقيدة الدينية، ومع ذلك 
لم يسقّر في اعتقاده، حيث أصابته نكسة في عقيدته؛ فبعد الوحدانية، أصبح 
مؤمناً بالثنائية، أي إمكانية الجمع بين إلهين اثنين، ويفّسر علماء المقارنة 
بين األديان ظهور الثنائية بعد الوحدانية بأنَّ اإلنسان يترّقى في هذا الّطور 
فيحاول تفسير الشر في الوجود إلى إله غير إله الخير، كما قام اإلنسان 
الح في صور وأشكال  في بعض المراحل من حياته العقائدية، بتجسيد الصَّ
وتماثيل، منحها القداسة، وبلغ تقديره لها درجة العبادة، ولم تكن في أصلها 
إال مظاهر للخير  ولمحاسن األخالق التي اتصف بها بعض الناس، ومثال 
ذلك أنَّ “العرب كانوا قبيل البعثة المحمدية يدين أناس منهم بالمسيحية، 
وأناس باليهودية، ويذكرون “هللا” على ألسنتهم، ويسّمون أبناءهم بعبد هللا 
وتيم هللا، ويعبدون مع ذلك أسالفهم، فيقولون إن أصنام الكعبة تماثيل قوم 
فماتوا فحزن  الخصوم  بين  الطعام ويصلحون  كانوا يطعمون  صالحين، 
أبناؤهم وإخوانهم عليهم وصنعوا تلك األصنام على مثالهم وعبدوهم من 
فرط الحب والذكرى، ولكنهم لم يعبدوهم إال ليقّربوهم إلى هللا زلفى، كما 
 ِ إِلَى للاَّ بُوَنا  لِيَُقّرِ إاِلَّ  َنْعبُُدُهْم  القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى: “َما  ذكر 
ُزْلَفٰى”،والمالحظ أنَّ نكسة العقيدة، كانت تصيب بعض المتديّنين، فاليهود 
عبدوا العجل بعد عبادة هللا الواحد، والنَّصارى عبدوا رهبانهم، كما عبدوا 
رسولهم المسيح عليه السالم، حيث ورد في القرآن الكريم: “اتََّخُذوا أَْحَباَرُهْم 
ًها  ِ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما أُِمُروا إاِلَّ لَِيْعبُُدوا إِلَٰ ن ُدوِن للاَّ َوُرْهَباَنُهْم أَْرَباًبا ّمِ
الّرغم من أنَّ دين  يُْشِرُكوَن”. وعلى  ا  َعمَّ ُسْبَحاَنُه  ُهَو،  إاِلَّ  َه  إِلَٰ َواِحًدا، الَّ 
اإلسالم هو خاتم األديان، وأنَّ الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم هو خاتم 
الرسل واألنبياء، وال نبّي بعده، فإن كثيرا من المتديّنين قد يصيب إيمانهم 
بعض الخلل، وقد تقع الردة عن الدين، بل التحلل من كل األديان، ويبدو 
أنها موضة وموجة عابرة تظهر من حين آلخر ألسباب معظمها نفسي أو 
اقتصادي، مرتبطة بعوامل معينة، سرعان ما تتبدد غيومها لتعود السماء 

صافية مشعة بنور اإليمان والتضرع إلى هللا.
المغاربة  إذ  الرماد،  المغرب لن تكون إال نفخة في  إن رياح اإللحاد في 
اليوم ملتفون حول ثوابتهم ومقدساتهم، وال سبيل ألي فكر دخيل أن يؤثر 
في العقول أو يجعل المغاربة ينحرفون عن المسار الذي اختاروه طوعاً 
ومحبة واقتناعاً، ودليل ذلك حمالت االستنكار واالستهجان التي تواجه بها 
مثل تلك التسجيالت والفيديوهات، وغيرها من مظاهر التحلل من الدين 
والخروج عن األعراف وتقاليد المغرب الراسخة عبر القرون، ودليل هذه 
االنحالل  الكثير من دعوات  المغاربة فشل  لدى  الراسخة  الدينية  الروح 

والمروق والفجور وانزوائها في الظل بعيداً عن األضواء.

التي  العالم روبرت هوك بعض من األمور     اكتشف 
ساهمت في تقدم عديد من المجاالت، وذلك من خالل دراساته 
وأبحاثه التي شملت الهندسة المعمارية، وعلم الفلك، وعلم 
الخرائط  والفيزياء، والمسح، وصنع  األحياء، والكيمياء، 
وتصميم وبناء األدوات العلمية، وبفضل اختراع التلسكوب 
الذي جعل معرفة تكوين األشياء الصغيرة متاحاً للبشرية؛ 
النباتية،  الخلية  أن يصف  العالم روبرت هووك  استطاع 

وتكوين الفطر، وعالم األحافير.
آلية عمل مختلفة للميكروسكوب: 

الفحص  اسمه  كتاباً  هوك  نشر روبرت   1665 عام  في 
فهمه  مدى  فيه  )Micrographia( عرض  المجهري 
في تصميم  بارعاً  كان  كيف  وأوضح  والضوء،  للطبيعة 
وبناء األدوات العلمية، فقد استطاع أن يصنع ميكروسكوباً 
له آلية عمل مختلفة عن هذا الذي كان معروفاً حينها، إذ 
كان الناس بحاجة إلى تحريك العينة لوضعها في موضع 
التركيز ورؤية ما يفحصوه بوضوح، ولهذا حسن من تعامل 
الميكروسكوب مع اإلضاءة الساقطة عليه، ووضع عدسة 
الساقط من  الضوء  لتركيز  الميكروسكوب؛  بجانب  مائية 
مصباح زيت على عيناته مما يجعلها تظهر بوضوح أكبر.

بعد اكتشاف تلك اآللية الجديدة لعمل الميكروسكوبات، اكتشف 
روبرت هوك عالماً ذو تفاصيل مخفية عن الكثير، وقد أوضح 
هذه االكتشافات فيه كتابه؛ ولكن الناس وقتها عارضوه بشدة 
ورفضوا تصديق ما يقوله، فلم يتخيلوا يوماً أن العالم أكبر 
من هذا الذي يروه بأعينهم المجردة، وبفضل آلية هوك في 
عمل الميكروسكوب ما كنا تعمقنا في علم فيزياء الكم ،وال 
العجيب،  الميكروسكوب  هذا  وباستخدام  الدقيقة،  األحياء 
جداً  دقيقة  كتابه رسومات  في  يوضح  أن  استطاع هوك 
وغريبة عن حشرات صغيرة للغاية وأشياء أخرى موجودة 
حولنا في الطبيعة، فكان هناك رسماً لرأس إبرة ومظهرها 
تحت الميكروسكوب، وكذلك نصل شفرة، وأوراق، وخشب 

متحجر، وعفن، وبيض لدودة القز.
الخلية النباتية: 

لعل أول ما فحصه على الميكروسكوب الذي طوره، هو 
لها،  المجهري  الهيكل  به  اكتشف  فقد  الفلين،  لحاء شجرة 
وأطلق عليه اسم الخلية )Cell(، وهو اسم مشتق من اسم 
الغرف الصغيرة التي يسكنها الرهبان )سيسال(، ألنه ظن 
أن هناك تشابه بينهما، ورغم اكتشافه المهم الذي غير علم 
األحياء تماماً؛ إال أنه لم  يكتشف ماهية الوظيفة البيولوجية 

لتلك الخاليا.
قوانين المرونة المعروفة باسم )قانون هوك(: 

ينص  قانوناً  يكتشف  أن   1660 عام  في  استطاع هووك 

على أن قوة شد الزنبرك تتناسب طردياً مع طول تمدده.
طريقة لقياس الوقت: 

أجرى روبرت هوك عدة تحسينات وتطويرات على ساعة 
البندول في عام 1657، وذلك من خالل اختراع ما سماه 
دفعة  البندول  يدفع  ترساً  الساعة(، وهو  )ميزان  حينها 
صغيرة ليتأرجح يمنة ويساراً، وبهذا لن يتحرك سريعاً 
وفي نفس الوقت يستطيع أن يحرك عقارب الساعة إلى 
األمام، وبعد ذلك بثالثة أعوام اخترع هذا العالم زنبرك 
التوازن، وهو ما يوضع في ساعات الجيب لضبط الوقت؛ 
نظراً ألنه ال يمكن استخدام البندول في تلك األنواع من 
الساعات بسبب صغر حجمها، وبعد تداول األمر استطاع 
العالم كريستيان هيجنز أن يحسن من أداء هذا االختراع، 

لينتج تذبذباً منتظماً مما يتيح قياس الوقت بدقة أكثر.
الفطريات المجهرية: 

)الفحص  كتابه  في  هوك  روبرت  نشر   1665 عام 
اكتشفها  التي  المجهرية  الفطريات  أشكال  المجهري( 
اخترعه، وقد سبقه  الذي  الميكروسكوب  آلية  باستخدام 
في هذا قبل 9 سنوات أنطوني فان ليوينهوك، إذ اكتشف 

حياة الخاليا األحادية.
األحافير كانت ذات يوم كائنات حية: استفاد هوك من هنا 
أيضاً من اآللية التي طورها للميكروسكوبات، فاستخدمه 
في دراسة خاليا الخشب المتحجر القديمة، التي قد عثر 

فيها على أحافير من ذي قبل، وقد اكتشف أن تلك األحافير 
كانت يوماً ما كائنات حية تتنفس وتتحرك قبل انقراضها 
أن هذه  للقول  الكرة األرضية، وال داعي  من على وجه 
النظرية كانت بمثابة قول المجنون، فقد كانت مثيرة للجدل 

حينها، وعارضه عدد كبير من الناس فيها.
جميع األجرام السماوية ُتطبق عليها قوة الجاذبية: 

في عام 1670 قال روبرت هوك في محاضرة له بإحدى 
قوة  عليها  تُطبق  لسماوية  األجرام  جميع  أن  الجامعات، 
تتناسب  األجسام  بين  تكون  التي  القوة  وتلك  الجاذبية، 
عكسياً مع المسافة بينهما، فإذا زالت تلك القوة قد تتحرك 

األجرام السماوية في خط مستقيم. 
من هو روبرت هوك

للتقويم  )وفقاً   1635 عام  في  هوك  روبرت  العالم  ُولد 
اإلنجليز، وكان من  الفالسفة  أحد  القديم(، وهو  اليوناني 
العالم  هذا  ُولد  وقد  وقتها،  المعمارين  المهندسين  أشهر 
في جزيرة  الموجودة  الساحلية  البلدات  إحدى  في  القدير 
وايت، ولم يُذكر عن طفولته كثيراً غير أنه كان يعاني من 
صداع ومشاكل بالمعدة، وأنه كان مهتماً بألعاب العقل فكان 
يحب صنع األلعاب الميكانيكية، وتفكيك الساعات النحاسية 

القديمة وإعادة تصنيع بعض أجزائها من الخشب، وقيل 
أنه صنع نموذجاً لسفينة شراعية يبلغ طولها متراً تقريباً، 

وكان بإمكانها إطالق النيران.
الفنانين  مرسماً ألحد  روبرت  األعوام حضر  أحد  وفي 
)جون هوسكينز(؛ فاكتشف موهبته في الرسم، ومن ثم بعد 
وفاة والده استطاع أن ينمي تلك الموهبة عن طريق انتقاله 
فتعلم  الثالثة عشر عاماً،  لندن وهو في عمر  في  لإلقامة 
كيفية الرسم الفني وصياغته، كما أنه تعلم اللغة الالتينية، 
الدراسة  في  نابغاً  فكان  العبرية،  من  واليونانية، وبعض 

وظهرت له مواهب أخرى في الرياضيات والموسيقى.
ارتاد روبرت هوك مدرسة )كرايست تشيرش( في أكسفورد، 
وأثناء دراسته اخترع آلة طيران، وطور من طريقة قياس 
الوقت من خالل تطوير عمل البندول، وساعد أحد العلماء 
الهواء، وبعد  اختراع مضخة هوائية ودراسة خصائص 
من  وأصبح  نفسها،  أكسفورد  بجامعة  هوك  التحق  ذلك 
السلك  في  مسيرته  أكمل  ثم   ،1659 عام  بعد  أعضائها 
األكاديمي وأصبح عضواً في الجمعية الملكية، ثم عضواً 
أكاديمياً في كلية )جريشام(، وفي عام 1662 حصل على 
باالنتخاب،  الملكية  الجمعية  في  التجارب  أمين  منصب 
وبسبب منصبه كأميناً للتجارب في الجمعية الملكية، كان 

عليه إجراء التجارب والمحاضرات أسبوعياً، لهذا نظمت 
له الجمعية مكافأة مالية، ومنحته إقامة في كلية جريشام أو 
20 مارس؛  يوم  1665 وتحديداً  بالقرب منها، وفي عام 
بكلية جريشام،  الهندسة  في  أستاذاً  أصبح روبرت هوك 

وبدأ يحاضر فيها عن علوم الفلك.
لم يكتفي روبرت هوك بكونه عالماً معروفاً، بل طور من 
نفسه كمهندساً معمارياً لتكون مهنة إضافية له، وقد أحب 
الناس تصميمات المباني التي كان يرسمها، ُفعين مهندساً 
معمارياً في مدينة لندن، وقد جنى كثيراً من األموال من 
تصميمه  ولذك جراء  عالماً،  كونه  من  أكثر  المهنة  هذه 
للمباني التي حلت محل تلك التي ُدمرت في حريق لندن 

العظيم عام 1666.
وفي السنوات األخيرة له، كان له عدداً كبيراً من األعداء 
على ساحة العلم، ولعل أشهرهم كان إسحاق نيوتن الذي 
أفكاره  تكوين  في  الفضل  إليه  يرجع  لم  أنه  ظن روبرت 
روبرت  قدمه  ما  كثرة  ورغم  الجاذبية،  عن  ونظرياته 
تُبين  هوك للبشرية والعلم إال أنه ال توجد صورة مؤكدة 
1703 عن  عام  توفي  وقد  الرجل،  لهذا  الحقيقي  الشكل 
عمر يناهز 67 عاماً، وُعثر في خزنته على صندوق به 

8000 جنيه إسترليني.

ميــام
وبرت هوك ر العالم  اكتشف  ماذا 

ؤية مغايرة لحاد والشباب: ر
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الُمَثقَّف الَعربّي:بقلم: د. خالد التوزاني 

بقلم:  
بشــير القــّزي

  ورد على مسمعي مؤخراً اسٌم تحمله سيدة مثّقفة من بالدنا! 
لمسُت  معارفي،  بين  قلّما صدفُت وجوده  االسم  هذا  ان  وإذ 
نشأُت  بيروت حيث  في  أيام طفولتي  إلى  بذاكرتي  أعاَد  أنه 
وترعرعت، وباألخص لتلك الفترة التي كنت بلغت فيها العقد 

األّول من عمري!
المتواضعة،  اللغويّة  معلوماتي  وحسب  “يمام”.  هو  االسم 

“اليمام” هو صفة الجمع “لليمامة” وهي الحمامة البّريّة.
منطقة  في  يقع  مبنى  من  الرابع  الطابق  في  شّقة  نسكن  كنّا 
المسكن  واجهة  كانت  المدينة.  وسط  في  الغميق”  “الخندق 
تطلُّ نحو الغرب، لذا كانت فترُة بعد الظهر تجعل منه يعاني 
من حّدة الشمس مما يضّطّرنا الى إغالق األباجورات الخشبيّة 

للتخفيف من وطأة الحر!
مع أن شرفة الشقة كانت تجمع بين غرفَتي النوم، إاّل أنها كانت 
متطايرة فوق الطريق، تعلو شرفتين تقعان تحتها. كانت تلك 
الشرفة أشبه بمقاعد “اللوج” في أحد المسارح، بيد أن الفارق 
أن المسرح يعيُش وقت المسرحيّة، بينما الشارع حّي طوال 
النهار، بين بائع السحلب في الصباح الباكر، الى بائعي الخضار 
والفاكهة الذين ينادون على ما يعرضون، ودكانة  إم سيروب، 
إلى بائعي الدجاج، إلى المنادين على الكعك للعصرونيّة، الى 
الذين يبيعون غزل البنات، الى صندوق الفرجة، الى المنادين 
الى  والمنّجدين،  النحاسية،  لألواني  كالمبيّضين  ِمَهنهم  على 

سنّاني السكاكين، الى بائعي الكاز والى ما هنالك …
رفوف  السماء  ُزرقة  وسط  نشاهد  كنا  النهار،  في صبيحة 
تحمل شكل  كبيرة،  أسراب  على شكل  مجتمعة  تطير  اليمام 
غيمة تكاد تحجب نور الشمس لُهَنيهة عندما تمّر أمامها، وهي 
تتبع  نحو األرض وكأنها  تغوصنزواًل  ثّم  السماء  نحو  ترتفع 

أوامرمن قائد المجموعة!
األفق  مع حمرة  جمااًل  يزداد  المنظر  فكان  المغرب  في  أما 

الُمتخّفي وراء الغيوم!
الشرفة  يمامة بيضاء حّطت على درابزين  يوم، لمحت  ذات 
المبلطح والمصنوع من الباطون. حتى شرشف الدرابزين كان 
مصبوباً على قوالب خاصة مما يجعله أشبه بالقطع المنحوتة! 
أما اليمامة، بريشها األبيض الناعم وعينيها الجميلتين الملّونتين 
الدرابزين  بشكل يصعب وصفه، فأخَذتتتمختر على مصطبة 

ثم طارت واختفت!
عقدُت العزم على التقاطها. جئت ببعض البرغل وفلشته على 
المصطبة. ثم أخرجت من المنزل قطعة بساط صغيرة فرشتها 

على األرض وجلست عليها بشكل ال يظهر به رأسي!
انتظرُت طوياًل، زهاء الساعة أو أكثر! وإذ بي أجدها تحّط 
بالقرب من حبات البرغل. وبلمحة بصر كانت يدي اليمنى تمتد 
نحوها وتمسكها من رجليها. حاولْت التخلّص من قبضتي وهي 
تُصفق بجناحيها، إنما ال فائدة من ذلك. دخلُت بها الى غرفة 
النوم وأقفلت الباب الزجاجي ثم تأكدت من ان جميع الشبابيك 
موصدة، ثم وضعتها على األرض. حاولت الفرار نحو زجاج 

النافذة إاّل انها اكتشفت أنها حبيسة المنزل!
حاولت الطيران داخل المنزل انما المسافة كانت قصيرة. كنت 
سعيداً بإنجازي على الرغم من ان اليمامة فقدت حريّتها. بعد 
ان تعبْت من محاوالت الطيران حّطت على األرض وأخذت 
تتنّقل على رجليها بين غرفة وأخرى. زّودتها بالبرغل علّها 

تأكل إن جاعت، كما وضعت لها كوباً من الماء لتشرب.
البرامج  نتابع  كنا  حيث  الصالون  الى  رافقتنا  المساء  في 
االقتراب  وحاولت  بنوره  التلفزة  جهاز  أدهشها  التلفزيونية. 

قدر اإلمكان من الشاشة المضيئة!
صباح اليوم التالي كان ال بّد من فتح النوافذ، وإذ بها تفّر نحو 

الخارج وتطير بجناحيها فوق األبنية والشوارع!
يومين  بعد  عادت  انها  إاّل  ذلك!  بعد  أراها  لن  أني  لي  خال 
ودخلت المنزل الذي تعوَدت على أرجائه! مكَثْت بضع دقائق 
ثم الزت بالفرار… وبقيُت انتظر عودتها طوياًل…وال أزال!

Vendredi 14 octobre 2022
أدب وثقافةالجمعة 14 أكتوبر  2022

وزارة السياحة واآلثار تشارك في معرض لتنشيط السياحة بمدينة الس فيجاس

جوجل بالي تسمح لتطبيق 
سوشيال ميديا “ترامب” 

بالدخول إلى المتجر

يعتذر االستاذ 
مسعود معلوف لكتابة 

المقال لهذا العدد 

إدارة الجريدة



Pierre Poilievre a dévoilé 
mercredi un imposant 
cabinet fantôme, qui inclut 

un rôle pour certains collègues 
ayant milité dans le camp de Jean 
Charest tout en laissant aussi 
quelques postes clefs à un certain 
nombre d’élus antiavortement.
Fraîchement élu à la tête du Parti 
conservateur du Canada (PCC) il 
y a tout juste un mois, il a tenté 
de ratisser large en essayant de 
représenter chaque région du pays 
en réservant des postes pour plus 
de 70 des 118 députés du caucus.
Signe que la hache de guerre est 
bel et bien enterrée, M. Poilievre 
a offert des rôles à plusieurs élus 
québécois qui avaient soutenu 
Jean Charest dans sa campagne 
pour la chefferie du PCC, dont 
Gérard Deltell, qui se voit offrir 
le dossier de l’Environnement et 
du Changement climatique.
Joël Godin, qui avait menacé de 
quitter le parti en cas de victoire 
de M. Poilievre, s’occupera des 
Langues officielles, un sujet qu’il 
connaît bien.
L’ancien entraîneur de hockey 
Richard Martel, qui représente le 
Saguenay, s’occupera des Sports.
Pierre Paul-Hus, le seul conser-
vateur québécois à se ranger du 
côté de Pierre Poilievre pendant 
la course, a quant à lui hérité du 
poste de lieutenant du Québec 
pour le PCC. 
Cela le place dans le cercle res-
treint du chef.

Le dossier des Finances est allé 
à Jasraj Singh 
Hallan, élu 
dans la région 
de Calgary, en 
Alberta.
Le médecin Ste-
phen Ellis, élu 
en Nouvelle-
Écosse, hérite 
quant à lui de la 
Santé. 
James Bezan, 
conservateur 
du Manitoba, 
devient porte-
parole de la 
Défense, un poste qu’il a occupé 
depuis 2015.
Quelques noms connus brillent 
par leur absence dans la liste four-
nie par le parti, à commencer par 
l’ancien chef  Erin O’Toole, pour 
qui aucun rôle d’importance n’a 
été dévolu.
Une des personnalités les plus 
connues du parti, Michelle 
Rempel Garner, ancienne porte-
parole pour la Santé pendant la 
première année de la pandémie, a 
aussi été mise de côté.
Près d’un tiers des députés 
nommés au sein du cabinet fan-
tôme et de la garde rapprochée de 
Pierre Poilievre sont antiavorte-
ment.
Parmi eux, on compte l’ex-candi-
date à la chefferie du Parti conser-
vateur, Leslyn Lewis, nommée 
porte-parole en Infrastructure.

Mis à part Mme Lewis, 21 autres 

élus nommés au cabinet fantôme 
se disent «pro-vie», d’après les 
données compilées par la Coa-
lition Campaign Life, un lobby 
antiavortement.
À ces 22 critiques s’ajoutent trois 
autres députés nommés au sein 
de la garde rapprochée du chef 
le mois dernier, dont le leader en 
chambre, Andrew Scheer.
Le cabinet fantôme réunit 78 
députés qui auront pour tâche de 
talonner les ministres libéraux 
sur leurs dossiers respectifs à la 
Chambre des communes et en 
comité parlementaire.
Le chef  a confié aux antiavorte-
ments des dossiers clefs de l’ap-
pareil étatique fédéral: la Justice, 
la Défense, les Ressources natu-
relles, les Services publics et l’ap-
provisionnement, les Transports 
et les Infrastructures.François Legault dévoilera la composition de son nouveau 

conseil les ministres le 20 octobre prochain, à 14 h. Les 
élus de la Coalition Avenir Québec (CAQ) seront asser-

mentés deux jours plus tôt, le 18 octobre.
La CAQ en a fait l’annonce dans des communiqués de presse, 
mercredi après-midi.
Le parti de François Legault a été reporté au pouvoir le 3 
octobre dernier, avec une majorité écrasante de 90 députés sur 
125.
Dans ce contexte, la formation d’un conseil des ministres est un 
exercice périlleux. Le premier ministre devra trouver un équi-
libre entre les hommes et les femmes, les bleus et les rouges 
au sein de son parti, ainsi qu’entre les générations. Il doit aussi 
gérer les attentes des candidats qu’il a lui-même attirés en vue 
de l’élection.
Alors que des sources à l’interne ont indiqué au «Journal de 
Montréal» que François Legault compte miser sur la compé-
tence, un signe que ce conseil des ministres pourrait bien être 
dans la continuité du précédent. Mais comme le premier mandat 
caquiste s’est déroulé sans qu’il y ait de véritable remaniement, 
il est peu probablement que François Legault décide de simple-
ment reconduire les ministres sortant dans leur fonction.
L’ex-ministre et chroniqueur Bernard Drainville, l’ex-PDG 
de CIUSSS Sonia Bélanger, l’ex-gestionnaire d’Ubisoft Céline 
Haytayan, Suzanne Roy qui a été présidente de l’UMQ, et la 
première femme autochtone élue, Kateri Champagne Jourdain, 
semblent être les incontournables de la nouvelle fournée.

Pendant la campagne électorale, François Legault avait évoqué 
son trio économique en campagne électorale, en laissant 
entendre que Pierre Fitzgibbon, Eric Girard et Sonia Lebel 
conserveraient leur poste. Il a par la suite reculé en affirmant 
que seul Christian Dubé était assuré de conserver son poste à 
la Santé.
Les députés libéraux seront assermentés le même jour que les 
élus caquistes le 18 octobre prochain. La cérémonie d’assermen-
tation des députés solidaires aura lieu le lendemain, et celle des 
péquistes quelques jours plus tard, le 21 octobre.

Québec solidaire doit être reconnu officiellement comme un groupe 
parlementaire, plaide Gabriel Nadeau-Dubois. La décision de Domi-
nique Anglade dans ce dossier va révéler la vraie nature de la cheffe 

du Parti libéral: une leader ou une adepte de la partisanerie. 
«Qui est la fameuse vraie Dominique? Est-ce que c’est une leader 
qui accepte de faire fonctionner le Parlement dans toute sa diver-

sité ou c’est une leader qui cherche à imposer ses vues parti-
sanes?» s’interroge le porte-parole de Québec solidaire Gabriel 
Nadeau-Dubois.  
La cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade, refuse 
pour l’instant de dire si son parti reconnaîtra Québec solidaire 
et le Parti Québécois à titre de groupes parlementaires. 
Dans les prochaines semaines, le secrétariat de l’Assemblée 
nationale va convoquer les formations politiques afin de négo-
cier leurs rôles et statuts parlementaires. 
Pour être reconnue automatiquement, une formation doit faire 
élire 12 députés ou obtenir 20% des voix.
QS a fait élire 11 députés avec 15,43% des votes. Le PLQ de 
Dominique Anglade a fait élire 21 députés avec 14,37% des 
votes. Le Parti libéral a donc reçu moins de votes que Québec 
solidaire et le Parti Québécois. 
«Ce que Dominique Anglade doit comprendre, c’est qu’elle 
n’est pas au-dessus de la volonté populaire», a affirmé en entre-
vue mercredi matin le porte-parole de QS Gabriel Nadeau-
Dubois. «Elle ne peut pas tirer profit des distorsions de notre 
mode de scrutin pour imposer ses vues partisanes par-dessus 
la volonté des Québécois et Québécoises qui ont voté en plus 
grand nombre pour Québec solidaire.»  
Selon M. Nadeau-Dubois, Mme Anglade «doit reconnaître ce 
fait» et elle «doit accepter de travailler dans les quatre pro-
chaines années avec le groupe parlementaire de Québec soli-
daire». 
Le porte-parole solidaire rappelle que Dominique Anglade a 
fait campagne en mettant de l’avant son leadership. «Elle le 
décrivait comme rassembleur. Alors, sa décision des prochaines 
semaines va révéler la vraie nature de son leadership. Est-ce 
un leadership revanchard, ou est-ce un leadership ouvert et de 
dialogue? La balle est dans son camp», a-t-il mentionné. 
«Je ne sais pas ce que Dominique Anglade craint. Mais je sais 
que, comme cheffe de l’opposition officielle, elle a des responsa-
bilités et une de [ces] responsabilité[s] est de faire fonctionner 
la démocratie et le Parlement du Québec. Et un Parlement avec 
11 ou 14 députés indépendants, ça serait un Parlement qui ris-
querait d’être dysfonctionnel.» 
Le porte-parole solidaire rappelle que le PLQ avait reconnu sa 
formation lors de la dernière législation, alors qu’elle avait fait 
élire 10 députés.  
«Aujourd’hui, nous en avons un de plus. Nous en avons 11. Le 
précédent, il est créé, il existe. Je vous rappelle que l’ADQ a 
été reconnue avec moins de 10 députés. Donc, on ne peut pas 
régresser comme ça. Je n’accepte pas d’envisager la possibilité 
où les députés solidaires seraient 11 indépendants», a-t-il sou-
ligné. 
M. Nadeau-Dubois refuse de négocier sur la place publique, 
mais confirme qu’avec trois députés et 14% des voix, le Parti 
Québécois doit avoir les moyens de travailler à l’Assemblée 
nationale. 
«Il doit avoir les moyens de faire le travail pour lequel il a été 
élu. On est ouvert à trouver une formule qui lui permet de bien 
faire son travail. On a déjà été trois à Québec solidaire, alors on 
comprend la situation.» 

La classe politique de la capitale fédérale a savouré la nouvelle 
du départ des dirigeants de Hockey Canada, même si tous 
se sont entendus pour dire qu’il ne s’agissait que d’un «bon 

premier pas».
«Ça a pris du temps, ça a pris trop de temps», a déclaré Justin Tru-
deau, qui a salué «une bonne première étape» en marge d’un point 
de presse à Sorel-Tracy.
«Il va y avoir beaucoup de travail à faire par l’organisation dans les 
semaines et les mois à venir pour regagner la confiance des Cana-
diens et, surtout, des parents canadiens.»
M. Trudeau, tout comme sa ministre des Sports, Pascale St-Onge, 
réclamait depuis un certain temps une démission de masse, le gou-
vernement ne pouvant lui-même congédier les dirigeants.
La ministre a indiqué qu’elle resterait «vigilante» à ce qu’il y ait 
«une plus grande diversité» au sein de l’organisation, soit un 
«un mélange entre des personnes qui connaissent bien l’univers 
du hockey» et d’autres qui «connaissent les bonnes pratiques en 
matière de gouvernance» et en «transparence économique».
L’objectif  est de former «de bons athlètes et des gens qui nous 
représentent à l’international, mais aussi des citoyens qui res-
pectent les femmes, et qui comprennent bien c’est quoi le consente-
ment», a dit Mme St-Onge en point de presse à Magog.
Dans le but d’accentuer la pression sur l’organisation, la ministre 
avait ordonné un gel des subventions à Hockey Canada. L’organi-
sation a reçu 14 millions $ du gouvernement canadien depuis 2020, 
dont 3,4 millions $ pour éponger les pertes liées à la COVID-19.
Soulagement et questionnements à Ottawa
Pas plus tard que la semaine dernière, lors du passage au comité 
parlementaire du Patrimoine de la présidente par intérim Andrea 
Skinner, plusieurs élus avaient demandé un départ massif  pour 
renouveler la culture du sport national.
Pour Anthony Housefather, membre libéral qui siégeait au comité, 
le départ mérite d’être célébré.
Or, à ses yeux, plusieurs questions restent en suspens, notamment 
celle sur les conditions derrière le départ du directeur général 

Scott Smith. «Est-ce qu’ils ont payé un grand montant à M. Smith? 
Est-ce que c’est son ancien entourage va le remplacer?», s’est-il 
questionné en entrevue.
Sébastien Lemire, porte-parole en matière de Sports du Bloc québé-
cois, a réitéré son appel pour une enquête indépendante.
Au téléphone, M. Lemire a assuré qu’il s’agit d’une question de 
«timing» et qu’une telle enquête pourrait être menée par le nou-
veau Bureau de la commissaire à l’intégrité dans le sport, une créa-
tion fédérale au coût de 16 millions $. La ministre St-Onge n’a pas 
exclu le scénario.
«Je ne lâcherai pas le morceau là-dessus. C’est la seule façon de 
pouvoir faire toute la lumière sur les processus et d’appliquer des 
recommandations concrètes pour la suite des choses», a-t-il mar-
telé.
De son côté, le député du NPD Peter Julian a jeté une part du blâme 
au gouvernement fédéral, «qui a permis à Hockey Canada et à 
d’autres organisations sportives de fonctionner en toute autonomie 
sans véritable reddition de comptes ni transparence».

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est ce que le ministre de Pétrole a annoncé 
le 4 janvier 2022 à la suite du choix de ces 
7 compagnies qu’ont soumis les meilleures 

offres:
1- British Petroleum (d’Angleterre, 2- Apex inter-
national (de la Colombie), 3- Energean Égypte ( 
D’Égypte), 4- Ina Nafta ( de la Croatie), 5- EnapSi-
petrol (de l’Argentine), 6- United Energy (États-
Unis) et enfin 7-la compagnie italienne (Eini) qui 
a découvert le plus important puis Zohr de gaz 
naturel dans la région de la méditerranéenne avec 
des réserves de 30 trillions de mètres cubes en gaz 
naturel.
Dans son annonce de ces importants investis-
sements, le ministre a ajouté que les travaux de 
prospection sont dans plusieurs régions du pays 

dont deux sont dans 
la mer Méditerranée.
De plus, les prospec-
tions se ferontaussi 
dans la région du Golf 
de Suez et ainsi que dans le désert Occidentale. 
Le ministre a mentionné dans son annonce que 
les 7 compagnies ont payé lors de la signature 
de leurs contrats des montants supplémentaires 
totalisant 23,7 millions dollars US.D’autre part, 
le ministre des Finances a annoncé le 30 août 
dernier  que l’Égypte exporte mensuellement 
pour 500 millions de dollars US en gaz naturel et 
qu’on devrait arriver à exporter mensuellement 
pour 1 milliard de dollars US  en gaz naturel .

Investissement de 250 Millions de Dollars US par 
7 compagnies de pétrole dans la prospection de 33 

puis de pétrole et de gaz naturel en Égypte.

Départs à Hockey Canada: entre soulagement 
et vigilance à Ottawa

Le Conseil des ministres dévoilé le 20 octobre

Reconnaissance parlementaire: Anglade doit s’élever au-dessus de 
la partisanerie, plaide QS
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Des pro-Charest et des antiavortement au sein 
du cabinet fantôme de Poilievre

Etabli sur un système anarchique,
Pour lequel la loi la plus forte c’est le fric,
Une corruption bien organisée 
Je dirais encore plus, qu’elle est méthodique,

Volontairement la formalité débute,
Comme une aventure, sans connaitre le but !
Car nous savons tous, quand on commence !
Mais personne ne saura où elle se percute !

Tous les administrés te reçoivent à bras ouvert,
Tous, te font le sourire dans l’attente d’un couvert
Evidemment monétaire pour remplir leurs poches
Tu ne sauras non plus ton sort dans cet univers

L’attente est une suggestion  
Elle est imposée par l’organisation
Autrement, tu te fais bruler les doigts
Ou, tu te casse la figure contre la formation

De la MAFIA composée par des fonctionnaires,
Qui sont obligé d’augmenter la mise, à cause du faible salaire
Mais les exploitants ne tiennent pas compte des contribuables
Ils se contentent seulement de se satisfaire,

Adieu l’ami tu peux crever
Personne ne s’occupe de toi c’est une maladie brevetée
Les postes des officiers sont nommés au choix de l’administrateur
Quand au petit poste t’oblige à un diplôme assermenté 

Vive la liberté d’action dans le faut
Vive la vérité massacrée par défaut
Vive la loi contradictoire à la réalité
Vive l’exploitation des faibles  qui te donnent le maux

De tête et les perturbations
Tu seras déplumé par insatisfaction
Tu jures de ne plus revenir au Pays 
Mais, la nostalgie te tire vers la nation

Salah ACHKAR 

Un pays sans 
responsable est mal géré,



    Vendredi 14 octobre 2022 
الجمعة 14 أكتوبر 2022

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



    بعد شهر واحد من وفاة الملكة »إليزابيث«، التي توفيت عن 
باكنغهام عن  في 8 سبتمبر، كشف قصر  يناهز 96 عاماً  عمٍر 
موعد حفل تتويج الملك »تشارلز« معلناً أن الحدث سيُقام السبت 6 
مايو 2023، في كنيسة وستمنستر أبي في لندن، حيث تُوج الملوك 
البريطانيون منذ 900 عام. بعد ما يقرب من ألف عام من التقاليد، 
أن  القصر أيضاً  الخدمة رئيس أساقفة كانتربري. وأكد  سيدير 
ج إلى جانب زوجته الملكة »كاميال«. »تشارلز«، 73 عاماً، سيتوَّ

الذي يحتفل فيه حفيده  اليوم  اليوم أن يكون نفس  ويُصادف هذا 
ابن األمير »هاري« و »ميغان ماركل«  »آرتشي هاريسون«، 

األول بيوم ميالده الرابع.
اليوم  الملك  التتويج دور  بيان: »سيعكس  باكنغهام في  قال قصر 

والتطلع إلى المستقبل، في حين أنه متجذر في التقاليد القديمة«.
وقد جاء تاريخ التتويج مخالفاً مما كان متوقعاً على نطاق واسع، 
حيث اعتقد الكثيرون أن الملك »تشارلز« سيختار الثاني من يونيو 
جت فيه الملكة »إليزابيث« في عام 1953. كإشادة باليوم الذي تِوّ

على الرغم من أن الملك »تشارلز« خلف والدته ملكاً فور وفاتها 
لم  أنه  في 9 سبتمبر، إال  ملكاً  وأعلنه مجلس االنضمام رسمياً 
الوقت  لفترة حداد وكذلك إلتاحة  الفور احتراماً  تتويجه على  يتم 

لالستعدادات اإلحتفال.
الملكة  الملك »تشارلز« أقصر وأبسط من حفل  سيكون تتويج 

الراحلة عام 1953. في حين احتشد 8000 شخص في المدرجات لتتويج الملكة »إليزابيث« 
لمدة ثالث ساعات في عام 1953، ُورد أن الملك »تشارلز« سيقلص قائمة الضيوف إلى 

سعة وستمنستر آبي الفعلية البالغة 2000 شخص في حفل مدته ساعة.
الحديث، من  العالم  لمقابلة  القديمة  الطقوس  ألغى بعض  قد  الرغم من أن »تشارلز«  على 
المتوقع أن يؤكد الملك الجديد على األهمية الدينية لطقوس التتويج، والتي هي في جوهرها 

خدمة روحية.
وعلى الرغم من أن الملكة »إليزابيث« أصبحت ملكة بعد وفاة والدها في 6 فبراير 1952، 
جت الملكة »إليزابيث« رسمياً  إال أن تتويجها لم يتم إال بعد 16 شهراً. في 3 يونيو 1953، تِوّ
في وستمنستر أبي في حفل كبير جذب 27 مليون مشاهد تلفزيوني في أول تتويج يتم بثه على 
اإلطالق. كان لزوجها الراحل األمير »فيليب« دوراً أساسياً في تنظيم التنصيب كرئيس للجنة 

التتويج ودفع من أجل بثها على التلفزيون كوسيلة لجلب الملكية إلى الجماهير.
ذهبت الملكة الشابة، التي كانت تبلغ من العمر حينها 27 عاماً، إلى الكنيسة بأسلوب القصص 
الشوارع لرؤيتها تمر في عربة ذهبية تجرها  الخيالية، واكتظ ثالثة ماليين شخص في 

الخيول. وصلت إلى وستمنستر مرتدية فستان ساتان أبيض مزين بالرموز الشعرية.

بدأ الحفل الذي استمر ثالث ساعات أمام الضيوف بمن فيهم رئيس الوزراء آنذاك »ونستون 
تشرشل« وممثلين من 129 دولة وأعضاء من العائالت المالكة األخرى والملك المستقبلي. 
كان »تشارلز«، الذي كان في الرابعة من عمره فقط، يشاهد والدته تؤدي قََسم التتويج رسمياً، 

مما جعله أول وريث واضح لملكة يحضر حفل تتويج.
ث رئيس أساقفة كانتربري الملكة الجديدة بتاج القديس »إدوارد«. كما تم استخدام قطع  ورَّ
أخرى من شعارات التتويج خالل الطقوس، بما في ذلك صولجان الملك مع الصليب، والجرم 

السماوي وملعقة التتويج.
إدوارد  تاج سانت  أبي، استبدلت ما يقرب من 5 أرطال  الملكة وستمنستر  حينما غادرت 
متعرجاً  المذهبة طريقاً  الدولة، األخف وزناً- 3 أرطال. سلكت عربتها  إمبراطورية  لتاج 
من الدير إلى قصر باكنغهام، مما سمح ألكبر عدد ممكن من الناس بإلقاء نظرة على الملكة 
الجديدة. خالل البث اإلذاعي لخطاب تتويجها، تعهدت الملكة بإخالصها مدى الحياة لشعب 

الكومنولث.
انتهى اليوم المثير بالمظهر التقليدي للعائلة المالكة على شرفة قصر باكنغهام. وحلقت طائرة 
تابعة لسالح الجو الملكي فوق المركز التجاري، على الرغم من سحب المطر. وبعد غروب 

الشمس، أضاءت األلعاب النارية سماء لندن فوق نهر التايمز.

  بعد احتفالية اليوبيل الذهبي لعالمته 
التجارية في معابد األقصر، غادر مصمم 
األزياء العالمي ستيفانو ريتشي األراضي 

المصرية رفقة أسرته.
ووجه مصمم األزياء العالمي رسالة شكر إلى 
مصر، والتقط صورة تذكارية مع طاقم رحلة 

الخطوط المصرية »مصر للطيران« على 
متن الطائرة المتجهة إلى إيطاليا.

كما وّجه ستيفانو ريتشي الشكر إلى طاقم 
الرحلة، وعلى مقعد الطائرة الذي يحمل 
شعار دار األزياء العالمية ترك رسالة، وجه 

فيها الشكر لمصر على كرم الضيافة.

ومنذ بداية هذا األسبوع، احتفلت دار األزياء 
العالمية ستيفانو ريتشي بمرور 50 عاماً على 
اليوبيل الذهبي، في معابد األقصر  تأسيسها 

وطريق الكباش بصعيد مصر. 
ودعت الدار العالمية 500 شخصية بارزة 
حول العالم للحفل، منهم الممثل الهندي 

الشهير أنيل كابور، فيما أحيا الحفل مغني 
األوبرا اإليطالي الشهير أندريا بوتشيلي.

وأقيمت االحتفالية داخل معابد األقصر 
وطريق الكباش، وجرى تنظيم عرض أزياء 
عالمي ألزياء الدار في معبد حتشبسوت، في 

حدث نقلته 140 قناة إيطالية وعالمية.

       

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
أنظر إلى الرئيس بوتين أشعر بحيرة ثم أنظر إلى الغرب 
أحتار أكثر وأسأل نفسي من الذي فرض عقوبات على 

اآلخر ؟!

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

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

السورية  للمعكرونة  وكيف يمكن     
التي تنتجها او التي كانت تنتجها 
العامة ان تكون على  الغذائية  المصانع 
إيطاليا »الباستا«  بالمعكرونة في  صلة 
والتي تحضرها بعضا من ارقى 
القمح  العالم باستعمال  المطاعم حول 

السوري. 
وكذلك أمثلة أخرى ومنها الزعتر 
اليونان مثال وغيره من  البري في 
التي تم تداولها عبر دول  المنتجات 
التي تداخلت  المتوسط وشعوبه  البحر 
التشابه حتى  الى حد بعيد بعيد ووصل 
التقليدية  المالبس  إلى تنوعات تطريز 

حتى يومنا هذا. 
وكيف يمكن حتى يومنا هذا إن نرى 
مكتشفات ألثار رومانية وإغريقية نادرة 
تاريخية كبرى  تحكي قصصا وأحداث 
المخفية  وتدلنا على بعض من جوانبها 

في سوريا  في تداخل إنساني جميل. 
وهي ليست قصة نهاد قلعي رحمه 
البورظان« في  هللا بشخصية »حسني 
إحدى األعمال الفنية وهو مسلسل صح 
الذي يعرفه السوريون جيدا...  النوم 
عن ذلك الكاتب ومقولته الشهيرة: »إذا 
أردنا ان نعرف ماذا في البرازيل علينا 
ان نعرف ماذا في إيطاليا !« وطبعا من 

باب الفكاهة !! 
القصة أجمل واعرق من هذا وهي 
تدل على تاريخ جميل وعريق لبلد مثل 
سوريا وجزء واحد بسيط جدا جدا مما 
قدمته او شاركت بصنعه مع غيرها من 
العالم جميعا  بلدان  الشعوب.. وطبعا 
اليوم عن  به ولكن حديثنا  لها ما تفخر 

سوريا. 
وُعثر هذا األسبوع على لوحة فسيفساء 
عمرها 1600 عام في وسط سوريا 
بناء  أمتار تحت   6 ×20 قياسها  ويبلغ 
في بلدة الرستن بالقرب من مدينة 

حمص.
ويقال بأن هذه اللوحة تُعتبر األكثر ندرة 
من نوعها حيث تظهر مشاهد أسطورية 
لحروب من بينها حروب األمازون 

وطروادة.
وقال هّمان سعد، وهو مسؤول كبير في 
العامة لآلثار والمتاحف في  المديرية 
سوريا: »الماثل أمامنا هو اكتشاف نادر 

على نطاق عالمي«.
وأضاف أن لوحة الفسيفساء غنية 
إله البحر  بالتفاصيل، حيث تصور 

الروماني نبتون و40 من خليالته، 
باإلضافة إلى هرقل وهو يذبح ملكة 

األمازون هيبوليتا.
الكثير من اآلثار  وطبعا سوريا فيها 
العريقة الكبيرة جدا واالهم بكثير ولكن 
المخفية  اليوم هو جوانبها  ما يميز هذه 
سابقا وندرتها ودالالتها على أحداث 
تاريخية باإلضافة الى عودة سوريا 
الى عالم اآلثار في  الجميلة  الجريحة 

صفحات األخبار. 
اللوحة  وحتى نرى الصلة فان هذه 
اللوحات تدل على عمق  او مجموعة 
التاريخي — وان كان من  التداخل 
خالل فتوحات واستعمار — بين 
اإلغريق والرومان وبين سوريا وبلدان 

المتوسط عموما. 
ومن جانب أخر ولكن طريف بسيط 
وجميل ويعيش في بيت كل واحد منا 
ربما.. كم منا يعرف أن القمح السوري 
الصلب والقمح السوري الصلب األحمر 
الذي يزرع في حوران وهي من 
أخصب األراضي وتربتها الحمراء 
التي  المناطق  المميزة— وهي احد 
تواجد في الرومان بشكل مركز — هو 
الذي يستعمل إلنتاج  الرئيسي  النوع 
الباستا  أفضل أنواع المعكرونة أو 

حول العالم. 
اللعينة كانت كبرى  وأنه قبل الحرب 
الشركات العالمية تتنافس في المزادات 
الدولية وتنتظر بفارغ الصبر إعالن 
القمح الصلب  لبيع  سوريا عن عرض 
.. وربما  تتهافت عليه.  واألحمر حتى 
هو ما تم اكتشافه في التاريخ القديم عبر 
أيام  البلدان واستعمل في  بين  العالقات 

الرومان وأخذته عنها إيطاليا. 
وربما اآلن نعرف لماذا المعكرونة 
التي كانت تنتجها  البسيطة  السورية 
العام الحكومية في  القطاع  شركات 
القريبة - بعيدا  مدينة درعا ودمشق 
القطاع الخاص الربحي-  إنتاج  عن 
البسيط كانت  السوري  القمح  باستعمال 
من أطيب أنواع المعكرونة حول العالم 

وبشهادة الجاليات الغربية في سوريا! 
الجميل  التبادل  إذاً  هو كان نوع من 
المتعبة والمؤلمة أحيانا!  رغم جوانبه 
وحتى نبقى في إطار اإليجابية. نعم 

تبادل جميل. 
سالم لسوريا وبالد المتوسط وكندا 

واإلنسانية جمعاء! تحية للمعكرونة! 

.. »المعكرونة السورية« كتشاف اثري  ا

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

الطيران والفضاء  إدارة  أعلن مدير    
أن مركبة  الثالثاء  اليوم  )ناسا(  األميركية 
ناسا عمدا لالصطدام  دفعتها  التي  الفضاء 
دفعه  الماضي نجحت في  الشهر  بكويكب 
األولى  المرة  الطبيعي، وهي  خارج مداره 

التي يغير فيها البشر حركة جرم سماوي.
التلسكوب تم  وأظهرت نتائج مالحظات عبر 
الكشف عنها في إفادة لوكالة ناسا أن الرحلة 
التجريبية االنتحارية لمركبة الفضاء )دارت( 
قد حققت هدفها األساسي:  26 سبتمبر  في 
القوة  اتجاه كويكب من خالل  تغيير  وهو 

المطلقة. الحركية 

بواسطة صاروخ  أُطلقت  قد  )دارت(  كانت 
 ،2021 نوفمبر  في  إكس  لشركة سبيس  تابع 
المهمة تحت إشراف مديري  ونُفذت معظم 
التحكم  تسليم  قبل  ناسا،  الرحالت في وكالة 
إلى نظام مالحة مستقل على  المركبة  في 

متنها في الساعات األخيرة من الرحلة.
المصممة على شكل  المركبة  وارتطمت 
بيع،  آلة  يزيد حجمها على حجم  مكعب، وال 
والمزودة بمصفوفتين مستطيلتين من األلواح 
الذي  بالكويكب دايمورفوس،  الشمسية، 
بعد  قدم، على  ملعب كرة  تقريبا حجم  يعادل 

11 مليون كيلومتر من األرض.

الفيدرالية  القومية  الهيئة  أدرجت    
اإلرهابين  قائمة  ميتا على  الروسية، شركة 

والمتطرفين في روسيا.
بيان  في  الروسية  القومية  الهيئه  أعلنت  كما 
إدراج منصة »ميتا«،  تقرر  قائلة: »أنه 
االجتماعي  التواصل  لشبكات  المالكة 
قائمة  على  »فيسبوك،وإنستجرام«، 

اإلرهابين والمتطرفين في البالد«.
الروسي طلب  العام  المدعي  أن مكتب  تبين 
في مارس الماضي من المحكمة بموسكو، أن 
تعتبر منظمة متطرفة وتم حظر  ميتا  شركة 

استخدامتها في روسيا.
قد  الروسية  التحقيق  لجنة  أن  أيضاً  سبق 
فيها مادتين متعلقتين  تُفرض  فتحت قضية 

التي وافقت على إطالق  بسياسة »ميتا«، 
دعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية.
الروسية  للرئاسة  الصحفي  المتحدث   وأكد 
ما  أن روسيا ستتحقق  بيسكوف«  »دميتري 
بالفعل دعوة  قدمت  قد  ميتا  اذا كانت شركة 
قائالً:«من  الروس، ُمضيف  للعنف ضد 
فيسبوك  من  أنشطة كالً  الضروري وقف 
وبشكل حاسم في روسيا،  نهائياً  وإنستجرام 

إذا تأكدنا من هذة الدعوات.
الروسية  الفيدرالية  الخدمة  كما شددت 
للرقابة على االتصاالت واإلعالم حجب 
نهائياً، وكان  شبكة »فيسبوك« في روسيا 
الرد على حظر ميتا حسابات  بمثابة  هذا 

»سبوتنيك« وRT في أوروبا.

النوبة عرض قطعة  أعلن متحف    
للحاكم حاروا  تمثال  لـ  أثرية فريدة 
الخامسة  تاريخه لعصر األسرة  ويعود 

والعشرون.
بيان  النوبة في  إدارة متحف  وقالت 
التمثال  العثور على هذا  تم  إنه  لها، 

الكرنك وهو  بمعبد  السابع  الصرح  ببهو 
ارتفاع  يبلغ  الشست،  مادة  مصنوع من 
بمدير  يلقب  44 سم، كان حاروا  التمثال 
البيت العظيم حيث كان يدير بيت الزوجة 

اإللهية آمون رديس.
ويبدو حاروا في هذا التمثال جالس على 
األرض وساقه اليمنى مثنية على والساق 
اليمنى  أمام جسده، ويده  مثنية  اليسرى 
اليسرى  اليد  بينما  فخذه  موضوعه على 
اليسرى، ويرتكز  الساق  على ركبة 
بظهره على عمود، ويرتدي مئزرا 

بسيطا، ووجهه المستدير.
التمثال يحمل  ويوجد نقش على صدر 
األيمن يحمل  الذراع  القابه ونقش على 
آمون رديس، ونقش على عمود  اسم 
القاب حاروا، ومن  الظهر كثير من 
تعبير صادق غير  الفنية نجد  الناحية 
المصري  واألسلوب  الفن  عادي في 

الفنان والحرص على  اتبعه  الذي  الفريد 
تمثيل األشياء على طبيعتها دون مراعاه 
أو عمل تحسين  إلخراج صورة جميلة 

فيها مهما كانت رديئة في األصل. 

الغربية رقم  قبر حاروا في طيبة  ويوجد 
الموجودة في  المقابر  أكبر  37 وهو من 

المنطقة. تلك 
النوبة يعرض هيكل  أن متحف  يذكر 
التاريخ،  عظمي من عصر ما قبل 
الخاصة بكشف  المجموعة  إلى  باإلضافة 
مقابر قسطل وبالنة الذي تم خالل أعمال 
التعلية  قبيل  للنوبة  الثاني  األثري  المسح 
العديد من  أسوان؛ وتشمل  لخزان  الثانية 
المصنوعة  والتيجان  الحديدية،  األسلحة 
بالعقيق، وسروج  والمرصعة  الفضة  من 
واألواني  الفضية،  والحلي  الخيل، 

الفخارية. 

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

 affilié à:

SANTÉ

Amir Helkany,   B. Pharm.
Pharmacien - propriétaire

Pharmacie Amir Helkany
895, rue de la Gauchetière O.
Montréal Québec H3B 4G1
Tél.: 514-861-8947
Fax: 514-861-9670

نتكلم اللغة العربية، 
الفرنسية واألنجليزية

نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

في اختبار لحماية الأرض.. ناسا تعلن 
نجاح تحويل مسار كويكب

وسيا تضع »فيسبوك وإنستجرام«  ر
رهابين والمتطرفين

إ

على قائمة ال�

موعد  رسميًا  يعلن  باكنغهام 
تشارلز الملك  تتويج 

ستيفانو ريتشي يغادر مصر.. ويترك رسالة على مقعد الطائرة

متحف النوبة يعلن عرض تمثال لـ حاكم من الأسرة 25

حالة حوار!!
ــدالل ــ ــ ل ــاه ا ــنـ ــبـ ــتـ ــوخ يـ ــ ــم ــ ــي فــــي ش ــنـ ــتـ ــألـ سـ
بالخيال؟ تــأتــي  ــن  أي ــن  وم الــِشــعــر  تكتُب  كيف 
ــحــال قــلــُت الــِشــعــر عــنــدي مــوطــن وهــجــرة وارت
ــال ــ ــع ــ ــف ــ ــٌر وان ــ ــ ــك ــ ــ إلــــــهــــــاُم ووحــــــــــٌي وف
ــاُل وســــــهــــــوُل وبــــــحــــــاُر ورمـــــــال ــ ــ ــب ــ ــ ج
ــال ــ ــج ــ ــارت ــ ــال ب ــ ــ ــق ــ ــ ُت ــان جـــمـــيـــلـــة  ــ ــ ــع ــ ــ وم
ــال ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــه الـ ــ ــ ــن ــ ــ ــوط ــ ــ فــــــــي بـــــــهـــــــاء م
ــال ــ ــح ــ ــم ــ ــن ال ــ ــي ــ ــع ــ يــــــــــراه الـــــبـــــعـــــُض ب
ــى مـــــــــــداه حـــــــــــدود اآلمـــــــــال ــ ــط ــ ــخ ــ ــت ــ ي
ــا تــكــون بــالــغــزال ــُه م عـــادت لــتــســأل وهــي أشــب
ــُق لــلــشــاعــر قـــــرار االعــــتــــزال؟ ــ ــح ــ َي مـــتـــى 
ــال  ــع ــت ــا أدنــــى اف ــ ــدوء الـــواثـــق وب ــهـ قـــلـــُت بـ
عندما َتئُن السطور من حروفي وال تستطيع االحتمال

السؤال  مدلول  غير  على  مني  اإلجابُة  تأتي  عندما 
الجمال مساحات  كل  شعري  في  الكلماُت  وَتفقُد 
الكمال مفاهيم  كل  عن  المعاني  عندي  وَتحيُد 
يــقــال تــســمــعــيــه  وأنـــت  ــري  ــع ــِش ل ــيــن  ــطــرب ُت وال 

ــان وجــال  ــم ذكـــرت اســم الــجــالــة بــخــشــوع وإي
ــزال ــاخــت ــن ب ــك ــت الــبــســمــة عــلــيــهــا ول ــم ــس وارت
وأفــعــال  وأوزاٌن  بــحــوٌر  للقصيدة  ُتـــردُد  ــي  وه
المنال البعيد  السهل  ستبقى  الحقيقة  في  وأشعارك 




